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Οι 6 κύριες    
δεσμεύσεις 
για το τσεκ 
από το 2023 
Οριζόντια μείωση 22% σε όλα τα δικαιώματα ανεξαιρέτως 
το 2023 δείχνουν τα στοιχεία του ΥΠΑΑΤ, ενώ παρέχονται   
και οι πρώτες επίσημες οδηγίες για την ενεργοποίησή τους 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ σελ. 22

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ σελ. 4-5

Με δυναμική  
ανόδου πάνω 
από 6 ευρώ  
το ελαιόλαδο

Προϋποθέσεις 
για το πριμ  
στα τριομήνια

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  σελ. 6-7

ΣABBATO: Μηνά του Καλλικελάδου  Μήνας 12ος, Εβδ. 49η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:30 - Δύση 17:06 ΣΕΛΗΝΗ: 16 ημερών ΚΑΙΡΟΣ: Άστατος

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

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

    
H Corteva εξαγοράζει 
την Stoller για ηγετική 
θέση στα βιολογικά 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 10

Δεξαμενή δημιουργίας 
το βήμα συζητήσεων 
του Αγρότη της Χρονιάς  

ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 39-47 

Πρώτη επιλογή, περιμένει δικαίωση 
Το βιώσιμο μοντέλο 
εκτατικής κτηνοτροφίας  
της Άννας Μόσχου. σελ. 46

σελ. 39-47
EΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Κάθε φορά και σε νέα υψηλά η ευρωπαϊκή αγορά ελαιολάδου, 
µε τα έξτρα παρθένα στην Ιταλία να έχουν ήδη σπάσει το 
φράγµα των 6 ευρώ. Η εορταστική περίοδος καταλύτης ανόδου 
για τις τιµές στο αµύγδαλο. Με απώλειες 3,26% στη διεθνή τιµή 
βάµβακος και το σύσπορο στα 70 λεπτά έληξαν τα συµβόλαια 
∆εκεµβρίου. Περαιτέρω µείωση των παγκόσµιων αποθεµάτων 
σιτηρών αναµένει ο οίκος οικονοµικών αναλύσεων Fitch.

Βερτισιλλίωση στην ελιά
Η παρουσία του µύκητα Verticillium 
dahliae αποτελεί το αίτιο εκδήλωσης 
της βερτισιλλίωσης στην ελιά. 
Η ασθένεια παρουσιάζεται σε όλες τις 
ελαιοπαραγωγικές ζώνες και προκαλεί 
σταδιακά φραγή των αγγείων, µε 
αποτέλεσµα την παύση ανάπτυξης 
και καρποφορίας των ελαιόδεντρων. 
Συνήθως παρουσιάζεται απότοµος 
µαρασµός µε γρήγορη ξήρανση 
κλάδων και οφθαλµών προς τα τέλη 
του χειµώνα ή αργή µάρανση που 
µπορεί να έχει και την µορφή της 
ηµιπληγίας. Ουσιαστικά παρατηρείται 
ένας γενικός µαρασµός, τα νεαρά 
φύλλα κυρτώνουν, χάνουν το βαθύ 
πράσινο χρώµα,  την στιλπνότητά τους 
και γίνονται γκριζοπράσινα έως καφέ.

Μέτρα αντιµετώπισης
Σύµφωνα µε γεωπόνους, η 
αντιµετώπιση της ασθένειας βασίζεται 
στην έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη. 
Η χρήση υγιούς φυτικού υλικού 
για την εγκατάσταση νέου ελαιώνα 
αποτελεί αναγκαιότητα, ενώ 
η ορθολογική λίπανση συντελεί 
επίσης στην καλύτερη φυσιολογική 
κατάσταση των ελαιόδεντρων. 
Ωστόσο, η υπερβολή στην αζωτούχο 
λίπανση µπορεί να διευκολύνει τις 
προσβολές των ριζών από τον µύκητα.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 10-12-2022
Αυξηµένες νεφώσεις µε τοπικές 
βροχές και µεµονωµένες 
καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια 
και στο ανατολικό Αιγαίο µε 
σταδιακή επιδείνωση. Άνεµοι 
ήπιας έντασης από νότιες 
διευθύνσεις, σε Ιόνιο και Αιγαίο 
κατά τόπους µέτριοι άνεµοι έως 
πρόσκαιρα ισχυροί. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή, σε 
υψηλά για την εποχή επίπεδα. 

Κυριακή 11-12-2022
Νεφώσεις µε βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο 
και τα ηπειρωτικά και βαθµιαία 
και στην υπόλοιπη χώρα, µε 
σταδιακή βελτίωση. Άνεµοι 
νότιοι µέτριας έντασης, κατά 
τόπους στα πελάγη έως πολύ 
ισχυροί, µε βαθµιαία στροφή 
σε νοτιοδυτικούς. Θερµοκρασία 
σε πτώση στα δυτικά.

∆ευτέρα 12-12-2022 
και Τρίτη 13-12-2022
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες µε τοπικές βροχές 
και στα ∆ωδεκάνησα κυρίως 
τις πρωινές ώρες σποραδικές 
καταιγίδες. Άνεµοι µέτριας 
έντασης δυτικοί νοτιοδυτικοί 
κατά τόπους στα πελάγη 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

πρόσκαιρα ισχυροί. Θερµοκρασία 
σε περαιτέρω πτώση. 

Τετάρτη 14-12-2022 ως 
Παρασκευή 16-12-2022
Λίγες νεφώσεις, σταδιακά 
από τα δυτικά αυξηµένες µε 
υψηλή πιθανότητα τοπικών 
βροχών και καταιγίδων 
αρχικά στα δυτικά και βαθµιαία 
στα υπόλοιπα ηπειρωτικά 
και στο Αιγαίο. Άνεµοι στα 
δυτικά νοτιοανατολικοί µέτριας 
έντασης, στα ανατολικά νότιοι 
νοτιοανατολικοί ίδιας έντασης. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή 
ως προς τις µέγιστες τιµές της.

Άνεµοι µέτριας 
έντασης από νότιες 
διευθύνσεις 4 µε 6, 
στα πελάγη τοπικά 
ισχυροί έως 7 και 
πρόσκαιρα πολύ 
ισχυροί έως 
8 µποφόρ.
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Ένα από τα καλά στο χώρο της αγροτικής παραγω-
γής τον τελευταίο καιρό, είναι ότι έχει περιορι-
σθεί η καχυποψία και διευκολύνεται όλο και πε-
ρισσότερο η συζήτηση ανάµεσα στους αγρότες 
και τους άλλους κρίκους της αλυσίδας αξίας. 

Τα µέσα ενηµέρωσης και επικοινωνίας που έχει σή-
µερα στη διάθεσή του ο αγρότης τον βοηθούν ι-
διαίτερα στην αναζήτηση των τεχνολογικών και 
άλλων λύσεων που χρειάζεται η εκµετάλλευσή 
του για να γίνει πιο αποτελεσµατική. Την ίδια 
στιγµή, έχει αρχίσει να γίνεται όλο και πιο ειλι-
κρινής και ισότιµη και η συζήτηση µε τους πα-
ραλήπτες της αγροτικής παραγωγής, κάτι που 
διευκολύνει σηµαντικά τον προγραµµατισµό. 

Λίγο η ελλειµµατική εικόνα που παρουσιάζει τα τε-
λευταία χρόνια η παραγωγή αγροτικών προϊό-
ντων και πρώτων υλών (σιτηρά, πρόβειο γάλα, 
βαµβάκι κ.α.) και λίγο το µοντέλο συµβολαια-
κής που υποχρεώνει τους συµβληθέντες να βρί-
σκονται σε διαρκή συνεννόηση, κάνουν σήµε-
ρα τα πράγµατα πιο απλά απ’ ότι ήταν τον καιρό 
της τυφλής αντιπαλότητας και των µπλόκων. 

Όπως φάνηκε και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων 
που έγιναν το περασµένο Σάββατο, 3 ∆εκεµβρί-
ου, στη φιλόξενη σκηνή του Αγρότη της Χρο-
νιάς, σήµερα υπάρχει µεγαλύτερη ωριµότητα 
και όλες οι πλευρές δείχνουν να αντιλαµβάνο-
νται το αµοιβαίο όφελος που δύνανται να απο-
φέρει ο ειλικρινής διάλογος. Την ίδια στιγµή, 
καθίσταται φανερή η σηµασία των επενδύσεων 
στην πρωτογενή παραγωγή, µιας και οι τεχνο-
λογίες τρέχουν µε ασύλληπτους ρυθµούς και η 
στόχευση για βελτίωση των αποδόσεων και για 
µείωση του κόστους καθίσταται µονόδροµος. 

Οι πρωταγωνιστές του αγροτικού χώρου, σ’ αυτή τη 
φάση, έχουν πολύ καλή γνώση των νέων λύσε-
ων που φέρνει η ψηφιακή εποχή και έχουν στη 
διάθεσή τους ποικιλία αναπτυξιακών προγραµ-
µάτων που διευκολύνουν τα επενδυτικά τους 
πλάνα. Αν κάτι χρειάζονται, είναι καλύτερη τεκ-
µηρίωση των επιχειρηµατικών τους στόχων και 
µεγαλύτερη εµπιστοσύνη από τις τράπεζες. Εί-
ναι αλήθεια, ότι, ιδίως µετά την «κατάρρευση» 
της ΑΤΕ, η αµεσότητα που υπήρχε στη σχέση 
των αγροτών µε τα πιστωτικά ιδρύµατα συνα-
ντά δυσκολίες. Ταυτόχρονα, έχει περιορισθεί 
και ο ρόλος των συνεταιριστικών οργανώσεων, 
ως εκπροσώπων µεγάλης µερίδας του αγροτι-
κού κόσµου, µε ό,τι αυτό σηµαίνει για την πρό-
οδο των επενδύσεων στο συγκεκριµένο τοµέα. 

Αποτελεί κοινό τόπο και αδήριτη αναγκαιότητα ο ε-
παναπροσδιορισµός της σχέσης των αγροτών 
µε τις τράπεζες. Το µοντέλο θα πρέπει να διε-
ρευνηθεί. Προφανώς και είναι δύσκολο να έ-
χουν όλοι οι αγρότες, όπως παλιά, την ίδια άµε-
ση πρόσβαση στο τραπεζικό σύστηµα. Ούτε ό-
µως είναι αποδεκτό, αυτή η δυνατότητα να πε-
ριορίζεται σε πολύ λίγους παραγωγούς, πιθα-
νόν µε µεγάλο τζίρο. Η αποκατάσταση της τά-
ξης επί του θέµατος είναι κάτι που αφορά τους 
αγρότες, τις τράπεζες και την ίδια την Πολιτεία. 
Η αντιµετώπιση του θέµατος θα λύσει πολλές α-
πό τις σηµερινές παθογένειες του χώρου. 

          Agrenda

Αυτό που λείπει
είναι οι τράπεζες

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,05870

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,42903

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
0,98819

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,86160

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
143,760

• Η New Holland επεκτείνει τη γκάµα της 
µε νέα µεσαίου µεγέθους µοντέλα σελ. 20
• Νέοι Αγρότες και αιγοπροβατοτρόφοι 
µε προτεραιότητα στα Σχέδια σελ. 18

• Τα πρότυπα του πρωτογενή τοµέα στον 
Αγρότη της Χρονιάς 2022 σελ. 39-47
• Πιέζουν οι χρόνοι για την πίστωση της 
επιδότησης αγοράς ζωοτροφών σελ. 12

• Πρώτη άνοδος των τιµών µέσα στο µήνα 
αναµένεται για το αµύγδαλο σελ. 21
• Πάγωµα στις εξαγωγές σκληρού σίτου 
λόγω Καναδά και ευρώ σελ. 35
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ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Συνολικά έξι καλλιεργητικά πρότυπα που πε-
ριλαµβάνουν επί µέρους υποχρεώσεις καλού-
νται να τηρούν οι παραγωγοί αροτραίων καλ-
λιεργειών που θέλουν να ενεργοποιήσουν τα 
δικαιώµατά τους τη νέα προγραµµατική περί-
οδο, σύµφωνα µε το τελικό στρατηγικό σχέ-
διο της ΚΑΠ 2023-2027.  Κατ’ εξαίρεση για το 
2023, θα πρέπει να τηρούνται τα τέσσερα α-
πό τα έξι πρότυπα (δεν απαιτείται αµειψισπο-
ρά και µη παραγωγικά στοιχεία), σύµφωνα µε 
τη  σχετική εισήγηση της Προϊσταµένης Κλι-
µατικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος  του Υ-
ΠΑΑΤ, Παναγιώτας Παπαλουκοπούλου, που 
µίλησε σε ηµερίδα για τη νέα ΚΑΠ στο Κιλε-
λέρ στις 2 ∆εκεµβρίου. 

Παρακάτω, παρουσιάζονται οι έξι υποχρε-
ώσεις που είναι απαραίτητες για τη λήψη της 
βασικής ενίσχυσης µε παραδείγµατα και τις 
επιµέρους εξαιρέσεις, σύµφωνα µε την εισή-
γηση της κας. Παπαλουκοπούλου. 

Προστασία των υγροτόπων 
και των τυρφώνων (ΚΓΠΚ 2)

 Είναι µία δέσµευση που είναι υποχρεωτική 
από το 2025. Στα πλαίσια αυτής απαγορεύεται 
η καλλιέργεια σε εκτάσεις που αποκαλύπτονται 
λόγω απόσυρσης ύδατος. 

Επίσης περιλαµβάνει την «Απαγόρευση καύ-
σης της καλαµιάς (ΚΓΠΚ 3)». Οι επιλογές που 
έχει ο παραγωγός είναι πρώτον η ενσωµάτωση 
στο έδαφος, δεύτερον η βόσκηση της καλαµιάς, 
τρίτον η διατήρηση της καλαµιάς στο χωράφι και 
η ενσωµάτωσή της το χειµώνα. 

∆ηµιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά µήκος 
υδατορευµάτων (ΚΓΠΚ 4) 

Σε αγροτεµάχια που συνορεύουν µε ύδατα 
και έχουν κλίση από 0 ως 8% απαγορεύεται η 
λίπανση, φυτοπροστασία για ζώνη 3µ. από την 
όχθη και για αγροτεµάχια µε κλίση µεγαλύτερη 
από 8%, απαγορεύεται η λίπανση και η φυτοπρο-
στασία για ζώνη 6 µέτρων. Όσον αφορά την κο-
πριά, οι ζώνες είναι 10 µέτρα για στερεή και 20 
µέτρα για υγρή και στις δύο περιπτώσεις κλίσης. 

Κατεργασία εδάφους (ΚΓΠΚ 5)
Για τα χωράφια µε κλίση άνω του 6% ισχύουν 

τα εξής: Με βάση τη συγκεκριµένη υποχρέωση 
σε αγροτεµάχια µε κλίση µεγαλύτερη του 6% 
και ως 12%, η άροση γίνεται κατά τις ισοϋψείς 
ή διαγώνια. Σε αγροτεµάχια µε κλίση µεγαλύτε-
ρη του 12%, τη δηµιουργία ακαλλιέργητων ζω-
νών πλάτους 5 µέτρων ανά 40 µέτρων µεταξύ 
τους κάθετα στην κλίση (συλλογική εφαρµογή 
για γειτνιάζοντα αγροτεµάχια). Σε αγροτεµάχια 
µε κλίση µεγαλύτερη του 15%, απαγορεύεται η 
άροση µεταξύ 1ης Νοεµβρίου και 15 Μαρτίου. 
Σε όλα τα αγροτεµάχια απαγορεύεται η άρδευ-
ση µε κατάκλυση. 

Εξαίρεση: Αγροτεµάχια µε αναβαθµίδες. 
Χειµερινή κάλυψη του εδάφους (ΚΓΠΚ 6)

Αφορά όλα τα αγροτεµάχια ανεξαρτήτως κλί-
σης, στα οποία υποχρεούται ο παραγωγός να 
προχωρά σε υποχρεωτική φυτοκάλυψη από 15 
Νοεµβρίου έως 15 Μαρτίου. Ωστόσο µπορεί να 
διακόπτει νωρίτερα, το πολύ 1 µήνα, πριν την 
εαρινή σπορά. Η εδαφοκάλυψη περιλαµβάνει 
φυτικά υπολέιµµατα ή µε αυτοφυή βλάστιση ή 

Οι έξι υποχρεώσεις 
για τη βασική του 2023  

Ακαλλιέργητα περιθώρια σε χωράφια με κλίση και αντικατάσταση καλλιέργειας 
σε όλο το αγροτεμάχιο σε βάθος τριετίας για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων 

Υγρότοποι
Στην υποχρεωτική από το 
2025 δέσµευση για προστασία 
υγροτόπων και τυρφώνων, 
απαγορεύεται η καλλιέργεια σε 
εκτάσεις που αποκαλύπτονται 
λόγω απόσυρσης ύδατος.

Όχθη
Σε χωράφια που συνορεύουν 
µε ύδατα και έχουν κλίση από 
0 ως 8% απαγορεύεται η 
λίπανση, φυτοπροστασία για 
ζώνη 3µ. από την όχθη.

Φυτοκάλυψη
Η δέσµευση για τη χειµερινή 
κάλυψη του εδάφους (ΚΓΠΚ 
6) αφορά όλα τα αγροτεµάχια 
ανεξαρτήτως κλίσης, στα οποία 
υποχρεούται ο παραγωγός 
να προχωρά σε υποχρεωτική 
φυτοκάλυψη από 15 
Νοεµβρίου έως 15 Μαρτίου. 

Αναβαθμίδες
Εκµετάλλευση 200 
στρεµµάτων υποχρεούται να 
διαθέσει το 4% της αρόσιµης 
γης, δηλαδή 8 στρέµµατα σε 
αγρανάπαυση ή 4 στρέµµατα 
σε αναβαθµίδες.

Γένος
Στην αµειψισπορά η αλλαγή 
της καλλιέργειας πρέπει 
να γίνει µε διαφορετικό 
βοτανικό γένος (βαµβάκι, 
αραβόσιτος, σιτάρι, κ.α), µε 
εξαίρεση για το 2023, εκτός 
εάν εφαρµοστεί οικολογικό 
ή αγροπεριβαλλοντικό 
πρόγραµµα µε δέσµευση 
αµιψεισποράς. 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 1.
Παραγωγική κατεύθυνση ΒΑΜΒΑΚΙ  |  Κατηγορία Οικονοµικού Μεγέθους 8000� 25.000 €

Βασική ενίσχυση 
& Συνδεδεµένες
2022 (Ευρώ)

∆ικαιώµατα
(Εκτάρια)

Μοναδιαία Αξία 
∆ικαιωµατος - ΑΜΑ∆
(Ευρώ/Εκτάριο)

Μοναδιαία Αξία 
∆ικαιωµατος - ΑΜΑ∆, 
2023  (Ευρώ/Εκτάριο)

Βασική ενίσχυση, 
Αναδιανοµή, 
Συνδεδεµένες

Μοναδιαία Αξία 
∆ικαιωµατος - 2026
(Ευρώ/Εκτάριο)

Βασική ενίσχυση, 
Αναδιανοµή, 
Συνδεδεµένες

■ Ετήσιες Καλλιέργειες 843 4,3 196,05 153,51 660 215,00 925
■ Μόνιµες Καλλιέργειες 115 0,69 166,35 130,25 90 270,00 186
■ Σύνολο Βασικής Ενίσχυσης Εκµετάλλευσης 958 750 1111
■ Αναδιανοµή 673 673
■ Συνδεδεµένες ενισχύσεις 322 316 316
   ΣΥΝΟΛΟ 1.280 1.740 2.101

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 2.
Παραγωγική κατεύθυνση  ΠΡΟΒΑΤΑ  |  Κατηγορία Οικονοµικού Μεγέθους: 8.000 � 25.000 €   |  Aριθµός προβατινών για συνδεδεµενη αιγοπροβειου  κρέατος 108

■ Βοσκότοποι 2237 14,26 156,90 122,85 1752 176,00 2510
■ Σύνολο Βασικής Ενίσχυσης Εκµετάλλευσης 2237 1752 2510
■ Αναδιανοµή 2524 2524
■ Συνδεδεµένες ενισχύσεις 1080 1296 1296
   ΣΥΝΟΛΟ 3.317 5.572 6.330

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 3.
Παραγωγική κατεύθυνση  ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ  |  Κατηγορία Οικονοµικού Μεγέθους: 2.000 � 8.000 €

■ Ετήσιες Καλλιέργειες 1240 7,57 163,82 128,27 971 215,00 1628
■ Σύνολο Βασικής Ενίσχυσης Εκµετάλλευσης 1240 971 1628
■ Αναδιανοµή 1045 1045
■ Συνδεδεµένες ενισχύσεις 621 757 757
   ΣΥΝΟΛΟ 1.861 2.773 3.429

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
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εφαρµογή αντίστοιχου οικολογικού προγράµ-
µατος. Απαγορεύεται η ζιζανιοκτονία. 

Αµειψισπορά (ΚΓΠΚ 7)
Αφορά µόνο εκµεταλλεύσεις άνω των 100 

στρεµµάτων αρόσιµης γης. Σε αυτά τα πλαίσια 
οι παραγωγοί υποχρεούνται:

Πρώτον, σε αλλαγή καλλιέργειας στο 1/3 της 
συνολικής αρόσιµης γης της εκµετάλλευσης κά-
θε χρόνο σε βάθος τριετίας (τριετές σύστηµα α-
µειψισποράς ). ∆εύτερον, σε χειµερινή επίσπο-
ρη καλλιέργεια διαφορετικού γένους από την 
κύρια καλλιέργεια που παραµένει µέχρι 5 Μαρ-
τίου ή µέχρι τουλάχιστον 1 µήνα πριν τη σπορά 
της εαρινής (τετραετές σύστηµα αµειψισποράς). 

Η αλλαγή της καλλιέργειας πρέπει να γίνει 
µε διαφορετικό βοτανικό γένος (βαµβάκι, αρα-
βόσιτος, σιτάρι, κ.α). 

Για το 2023, προβλέπεται η απαλλαγή από 
την παραπάνω υποχρέωση, εκτός εάν εφαρµο-
στεί αντίστοιχο οικολογικό ή αγροπεριβαλλο-
ντικό πρόγραµµα µε δέσµευση αµειψισποράς. 

Εξαιρέσεις: 
 Καλλιέργεια κάτω από το νερό (ρύζι) 
 Μεγαλύτερο του 75% της αρόσιµης γης καλ-

λιεργείται µε: κτηνοτροφικά φυτά (αγρωστώ-
δη ή λοιπά ποώδη) ή/και ψυχανθή ή/και α-
γρανάπαυση.

 Μεγαλύτερο του 75% τηςεπιλέξιµης γης εί-
ναι βοσκότοπος ή/και καλλιεργείται µε κτηνο-
τροφικά φυτά ή/και ρύζι

 Εκµεταλλεύσεις πιστοποιηµένες ως Βιο-
λογικές.

Ποσοστό για διάθεση σε µη παραγωγικά 
στοιχεία & εκτάσεις (ΚΓΠΚ 8)

Πρώτη απαίτηση: Ελάχιστο ποσοστό αρόσι-
µης γης που διατίθεται σε µη παραγωγικές ε-

κτάσεις και χαρακτηριστικά: Αφορά εκµεταλλεύ-
σεις µε άνω των 100 στρεµµάτων αρόσιµη γη. 

 1η επιλογή: 4% διατίθεται σε µη παραγωγι-
κές εκτάσεις και χαρακτηριστικά, συµπεριλαµ-
βανοµένης της γης υπό αγρανάπαυση.

 2η επιλογή: 3% διατίθεται σε µη παραγω-
γικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά, συµπερι-
λαµβανοµένης της γης υπό αγρανάπαυση, ό-
ταν εφαρµόζεται το οικολογικό πρόγραµµα «Ε-
πέκταση της εφαρµογής περιοχών οικολογι-
κής εστίασης».

 3η επιλογή: 7%  διατίθεται σε µη παραγω-
γικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά, επίσπορες 
καλλιέργειες ή ψυχανθή (χωρίς τη χρήση φυ-
τοπροστατευτικών προϊόντων), εκ των οποίων 
το 3% είναι γη υπό αγρανάπαυση ή µη παρα-
γωγικές εκτάσεις. 

Παραδείγµατα ελάχιστου ποσοστού: Εκµε-

τάλλευση 200 στρ. υποχρεούται να διαθέσει  το 
4% της αρόσιµης γης, δηλαδή: 8 στρµ. σε αγρα-
νάπαυση ή 4 στρµ. σε αναβαθµίδες.

Για υποχρέωση 7% εκ των οποίων 3% σε µη 
παραγωγικές εκτάσεις (αγρανάπαυση, δενδρο-
στοιχίες κ.α): Είτε 6 στρέµµατα αγρανάπαυση 
και 8 στρµ. ψυχανθή, είτε 3 στρµ. αναβαθµίδες, 
4 ψυχανθή και 13,3 επίσπορες, είτε 6 στρµ. α-
γρανάπαυση και 26,7 επίσπορες. 

Μη παραγωγικές εκτάσεις: σωροί λίθων, πο-
λιτιστικά χαρακτηριστικά, τάφροι, παρυφές α-
γρών, αγροτεµαχίων, ζώνες ανάσχεσης, θα-
µνοστοιχίες, δενδροστοιχίες, µεµονωµένα δέ-
ντρα ή συστάδες δέντρων, µικρές λίµνες και υ-
γρότοποι, πέτρινοι τοίχοι, ρέµατα, αναβαθµί-
δες, αγρανάπαυση 

Εξαιρέσεις: Το 2023 δεν υποχρεούνται στα 
παραπάνω οι παραγωγοί. Παράλληλα εξαιρού-
νται αγροτεµάχια όταν µεγαλύτερο του 75% της 
αρόσιµης γης καλλιεργείται µε κτηνοτροφικά 
φυτά ή/και ψυχανθή ή/και βρίσκεται σε αγρα-
νάπαυση ή όταν το 75% της επιλέξιµης γης εί-
ναι βοσκότοπος. 

Παράλληλα η υποχρέωση ΚΓΠΚ 8 περιλαµβάνει:
∆εύτερη απαίτηση: Χαρακτηριστικά του το-

πίου προς διατήρηση: Αναβαθµίδες, εκτάσεις 
αγρανάπαυσης, θαµνοστοιχίες, δεντροστοιχίες, 
µεµονωµένα δέντρα, µικρές λίµνες & υγρότο-
ποι, πέτρινοι τοίχοι, παρυφές αγρών, ζώνες α-
νάσχεσης, πολιτιστικά χαρακτηριστικά, ρέµα-
τα, σωροί λίθων, τάφροι

Τρίτη απαίτηση: Aπαγoρεύεταιη κοπή φυτο-
φρακτώνκαι δένδρων κατά την περίοδο αναπα-
ραγωγής των πτηνών µεταξύ 1ης Μαρτίου και 
30ης Ιουνίου κάθε έτους. 

Τέταρτη απαίτηση: Μέτρα για την αποφυγή 
χωροκατακτητικών φυτικών ειδών. Απαγόρευ-
ση εισαγωγής εξωτικών ειδών στις προστατευ-
όµενες περιοχές. 

Οριζόντια
περικοπή 22%
στο τσεκ και
επίσημα 
Στα παραδείγµατα άµεσων 
ενισχύσεων που δηµοσίευσε το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την 
1η ∆εκεµβρίου (βλ. Πίνακα) φαίνεται 
καθαρά πως θα υπάρξει οριζόντια 
µείωση στα δικαιώµατα ύψους 22% 
πριν την όποια σύγκλιση. Αυτό 
φαίνεται στη σύγκριση µεταξύ ΑΜΑ∆ 
(Ατοµική Μοναδιαία Αξία 
∆ικαιωµάτων) 2022 και ΑΜΑ∆ 
2023. Επιπλέον πρέπει να γίνει σαφές 
ότι στους πίνακες που φιλοξενούνται 
δεν αποτυπώνεται πουθενά το 
πρασίνισµα, παλιό και νέο. 
Παράλληλα σχετικό έγγραφο 
διευκρινίσεων για τις υποχρεώσεις 
λήψης της βασικής ενίσχυσης, 
το ΥΠΑΑΤ αναφέρει:

 Οι υποχρεώσεις ΚΓΠΚ ξεκινάνε 
από την 1η Ιανουαρίου 2023. 
Στα αγροτεµάχια που κατατάσσονται 
στην αγρονοµική περιφέρεια 
των αροτραίων υπάρχει υποχρεωτική 
φυτική κάλυψη κατ’ ελάχιστο 
την περίοδο από 15/11 έως 05/3 
και οπωσδήποτε όχι νωρίτερα από 
την προετοιµασία του εδάφους για 
την επόµενη εαρινή σπορά, ανάλογα 
µε την καλλιέργεια. 

 Η αµειψισπορά υπολογίζεται σε 
επίπεδο εκµετάλλευσης λαµβάνοντας 
υπόψη την ιστορικότητα των 
καλλιεργειών ακόµη και στις 
περιπτώσεις που τα αγροτεµάχια 
προέρχονται από µίσθωση µε έτος 
αναφοράς το 2023 (για το οποίο 
όµως επισηµαίνεται ότι ισχύει η 
παρέκκλιση). Ακόµη, η αµειψισπορά 
στο πλαίσιο του ΚΓΠΚ εφαρµόζεται 
σε όλη την προγραµµατική περίοδο 
2023-2027, ανά τριετία ή τετραετία 
εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις 
της τετραετίας.

 Τα αγροτεµάχια σε αγρανάπαυση 
δεν υπόκεινται στην υποχρέωση 
αµειψισποράς.

Τρεις υποχρεώσεις για 
τις µόνιµες καλλιέργειες

Σε τρεις επιµέρους υποχρεώσεις χωρίζο-
νται οι δεσµεύσεις για εκείνους που δη-
λώνουν δενδροκαλλιέργειες στο ΟΣ∆Ε. 
Συγκεκριµένα:
 Απαγορεύεται η καλλιέργεια σε εκτά-

σεις που αποκαλύπτονται λόγω απόσυρ-
σης των υδάτων (ΚΓΠΚ 2).
 Σε αγροτεµάχια που συνορεύουν µε ύ-

δατα, απαγόρευση λίπανσης, φυτοπρο-
στασίας σε απόσταση µικρότερη των 3 µέ-
τρων για κλίση µέχρι και 8% ή 6 µέτρων 
για κλίση >8% (δηµιουργίας ζώνης ανά-
σχεσης) (ΚΓΠΚ 4).
 Υποχρεωτική φυτοκάλυψη από 15 Νοεµ-

βρίου ως 5 Μαρτίου (κλίση > 10%) (ΚΓΠΚ 6).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΜΟΝΙΜΕΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

■ Μέση 
Περιφερειακή Αξία 
∆ικαιωµατος 
(ευρώ/στρµ.), (2022)

27,447 22,462 34,543

■ Μέση 
Περιφερειακή Αξία 
∆ικαιωµατος 
(ευρώ/στρµ.), (2023)

21,50 17,60 27,0

■ Ορια κατοχής
δικαιωµάτων εντός των 
οποίων θα χορηγηθεί η 
αναδιανεµητική ενίσχυση 
(εκτάρια)

2 - 11 εκτ. 1 - 17 εκτ. 1 - 4 εκτ.

■ Αναδιανεµητική 
ενίσχυση /στρµ. (€) 13,80 17,70 11,60

Βαµβάκι 
(ευρώ/στρµ.)

Αιγοπροβειο/
κεφαλή

Σπόρος σκληρού 
σιταριού (ευρώ/

στρµ.)

■ Συνδεδεµένη 2022 74,9 10 8,2

■ Συνδεδεµενη 2023 73,6 12 10,0

ΠΗΓΗ: ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΟΠΕΚΕΠΕ

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2023-2027
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Όροι για μισθωμένη γη 
και πριμ στα τριομήνια
Απαραίτητη η πλήρης καταγραφή της προηγούμενης καλλιέργειας στα ιδιωτικά
συμφωνητικά, λέει το ΥΠΑΑΤ στις πρώτες οδηγίες του για το νέο πρασίνισμα 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Να φροντίσουν οι αγρότες που θα µισθώσουν 
νέα αγροτεµάχια, να αναφέρουν στα ιδιωτικά 
συµφωνητικά πλήρως σχετικές πληροφορίες 
της καλλιέργειας που φιλοξενούσαν, καλεί το 
ΥΠΑΑΤ τους ενδιαφεροµένους για το πριµ σπο-
ράς βίκου και κριθαριού µικρού βιολογικού κύ-
κλου. Και αυτό γιατί θα πρέπει πρώτον να ανα-
φέρονται καθαρά οι καλλιέργειες προς αντικα-
τάσταση (βαµβάκι, αραβόσιτος, µηδική)  και δεύ-
τερον να είναι δηλωµένο το αγροτεµάχιο ως πο-
τιστικό στο ΟΣ∆Ε του 2022. Τα παραπάνω, ση-
µειώνονται στις πρώτες οδηγίες µε τη µορφή ε-
ρωταπαντήσεων που εξέδωσαν οι αρµόδιες αρ-
χές, σε σχέση µε τις δράσεις του νέου πρασινί-
σµατος. Υπενθυµίζεται πως η ενίσχυση αφορά 
τη δράση «Καλλιέργεια ανθεκτικών και προσαρ-
µοσµένων ειδών και ποικιλιών» στο νέο πρασί-
νισµα, που προσφέρει ενίσχυση έως 52,2 ευρώ 
το στρέµµα για την αντικατάσταση υδροβόρων 
καλλιεργειών µε ξηρικών όπως βίκος και κριθάρι 
µικρού βιολογικού κύκλου. Αναλυτικότερα στις 
σχετικές ερωταπαντήσεις διευκρινίζονται τα εξής:

1) Ερώτηση: Θα υπάρξει ενδεικτικός πίνακας 
µε χειµερινά σιτηρά και ψυχανθή µικρού βιο-
λογικού κύκλου;

Απάντηση: Με βάση τα γεωπονικά χαρακτηριστι-
κά των καλλιεργειών θα δοθούν οριζόντιες κατευ-
θύνσεις µε χειµερινά σιτηρά (όπως για παράδειγ-
µα το κριθάρι) και ψυχανθή (όπως για παράδειγ-
µα ο βίκος) µικρού βιολογικού κύκλου σύµφωνα 
µε τη γεωργική πρακτική που εφαρµόζεται µέχρι 
σήµερα. Οι κατευθύνσεις αυτές θα περιλαµβάνο-
νται και στον κατάλογο καλλιεργειών στην αίτη-

ση του ΟΣ∆Ε το 2023 και µετά. Οι παραγωγοί δύ-
νανται να αξιοποιήσουν για την επιλογή των καλ-
λιεργούµενων ειδών και ποικιλιών και τους γεωρ-
γικούς συµβούλους.

2) Ερώτηση: Από πού θα προκύπτει η καλλι-
έργεια που αντικαθίσταται; Τι γίνεται στην περί-
πτωση που ο παραγωγός επιλέξει να καλλιεργή-
σει τα εν λόγω είδη σε αγροτεµάχια που εισάγει 
για πρώτη φορά στην εκµετάλλευσή του (τα εί-
χε άλλος παραγωγός την προηγούµενη χρονιά);

Απάντηση: Η αντικατάσταση της καλλιέργειας θα 
διαπιστώνεται από τον έλεγχο της αίτησης ΟΣ∆Ε 
της προηγούµενης χρονιάς. Σε περίπτωση νέας µί-
σθωσης αγροτεµαχίων θα πρέπει να είναι γνωστή 
η καλλιέργεια της προηγούµενης χρονιάς, δυνη-
τικά για παράδειγµα στο ιδιωτικό συµφωνητικό µί-
σθωσης θα µπορούν να αναφέρονται όλες οι σχε-
τικές πληροφορίες µε τις καλλιέργειες.

3) Ερώτηση: Η ενίσχυση δίνεται µόνο για την 
αντικατάσταση καλλιέργειας σε τεµάχια που το 
προηγούµενο έτος είχαν καλλιέργεια µηδικής, 
αραβόσιτου ή βαµβακιού; Για παύση άλλης καλ-
λιέργειας δεν υπάρχει χρηµατοδότηση;

Απάντηση: Σύµφωνα µε το ισχύον ΣΣ ΚΑΠ η ε-
νίσχυση δίνεται µόνο όταν αντικατασταθούν οι υ-
δροβόρες καλλιέργειες της µηδικής, του αραβόσι-
του ή του βαµβακιού σε αρδευόµενα αγροτεµάχια 
όπως δηλώνονται στο ΟΣ∆Ε µε ξηρικές καλλιέργει-
ες. Εφόσον υπάρξει αναγκαιότητα υπάρχει η δυνα-
τότητα εµπλουτισµού των επιλογών.

4) Ερώτηση: Το οικολογικό πρόγραµµα αφο-
ρά µόνο σε αρδευόµενα αγροτεµάχια; Αν ναι, 
τότε πως θα αποδεικνύεται αυτό; 

Απάντηση: Ενίσχυση δίνεται εφόσον τα αγροτε-
µάχια είναι αρδευόµενα µε βάση το ΟΣ∆Ε και αντι-
κατασταθούν οι υδροβόρες καλλιέργειες µε ξηρικές.

Σε τρεις
κατηγορίες 
οι ενισχύσεις
Οι ενισχύσεις στα πλαίσια της δράσης 
«Καλλιέργεια ανθεκτικών και 
προσαρµοσµένων ειδών και 
ποικιλιών» έχουν ως εξής:

 Βίκος σε αντικατάσταση µηδικής: 
48,8 ευρώ ανά στρέµµα

 Βίκος σε αντικατάσταση 
βαµβακιού: 10,9 ευρώ ανά στρέµµα

 Βίκος σε αντικατάσταση 
αραβοσίτου 31,6 ευρώ ανά στρέµµα

 Χειµερινά σιτηρά σε αντικατάσταση 
αραβοσίτου: 29,7 ευρώ ανά στρέµµα

 Χειµερινά σιτηρά σε αντικατάσταση 
µηδικής 52,2 ευρώ ανά στρέµµα

 Χειµερινά σιτηρά σε αντικατάσταση  
βαµβακιού ευρώ ανά στρέµµα

 Σπορά τοπικών ποικιλιών ή/και 
ποικιλιών προσαρµοσµένωνστις 
τοπικές συνθήκες: Ψυχανθή 62,8 
ευρώ, χειµερινά σιτηρά, 31,3 ευρώ, 
φαρµακευτικά 82,4 ευρώ. 

 Κινόα, χια, τεφ, µαύρο σινάπι, 
νιγκέλα, καµελίνα, µουκούνα, 
σιταροκρίθαρο, γλυκοπατατα, 
τσουκνίδα (ίνα) και λινάρι (λάδι 
ή ίνα): 58,3 ευρώ/στρέµµα. 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΒΛΕΠΟΥΝ ΦΩΣ

ΣΠΟΡΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΠΟΡΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ 
ή/και ειδών και ποικιλιών  
προσαρµοσµένων στις τοπικές συνθήκες

ΣΠΟΡΑ ΝΕΩΝ 
ή/και καινοτόµων καλλιεργειών 
ανθεκτικών στις ξηροθερµικές συνθήκες

ΜΗ∆ΙΚΗ

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

ΜΗ∆ΙΚΗ

ΒΑΜΒΑΚΙ

 58,3

48,8  

10,9

31,6

52,2 

14,3

29,7 ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ
ΣΙΤΗΡΑ

ΒΙΚΟΣ

ΚΙΝΟΑ
ΧΙΑ
ΤΕΦ
ΜΑΥΡΟ ΣΙΝΑΠΙ
ΝΙΓΚΕΛΑ
ΚΑΜΕΛΙΝΑ
ΜΟΥΚΟΥΝΑ
ΣΙΤΑΡΟΚΡΙΘΑΡΟ
ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑ
ΤΣΟΥΚΝΙ∆Α �ΙΝΑ�
ΛΙΝΑΡΙ �ΛΑ∆Ι Η ΙΝΑ�

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ
ΣΙΤΗΡΑ

ΨΥΧΑΝΘΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ

62,8

31,3

82,4

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ
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Αν ένας 
παραγωγός έχει 
200 στρέµµατα 
αρόσιµης 
καλλιέργειας και 
έχει αφήσει ζώνη 
οικολογικής 
εστίασης >10% 
της έκτασης 
θα πληρωθεί 
µε την τιµή του 
σχήµατος για τα 
194 στρέµµατα.

Ο υπολογισμός του πριμ 
για την οικολογική εστίαση
Στο σύνολο του αγροτεµαχίου και όχι µόνο στο 
10% που εφαρµόζεται η δράση επέκτασης οικο-
λογικής εστίασης (αγρανάπαυση κ.λπ) σε καλα-
µπόκι, χειµερινά σιτηρά και βαµβάκι, θα πλη-
ρώνεται η σχετική ενίσχυση που φτάνει τα 7,9 
ευρώ το στρέµµα, σύµφωνα µε τις σχετικές ο-
δηγίες του ΥΠΑΑΤ. Συγκεκριµένα για τη δράση 
«Επέκταση της εφαρµογής περιοχών οικολογι-
κής εστίασης» το υπουργείο απαντά:

1) Ερώτηση: Η ενίσχυση υπολογίζεται στην 
έκταση που τίθεται σε παύση καλλιέργειας;

Απάντηση: Η ενίσχυση υπολογίζεται µε βάση 
τη συνολική έκταση της εκµετάλλευσης στην 
οποία εφαρµόζεται το συγκεκριµένο οικολο-
γικό πρόγραµµα. Παράδειγµα: Αν ένας παρα-
γωγός έχει 200 στρέµµατα αρόσιµης καλλιέρ-
γειας και έχει αφήσει ζώνη οικολογικής εστία-
σης >10% της έκτασης θα πληρωθεί µε την τιµή 
του σχήµατος για τα 194 στρέµµατα. Για το κα-
λαµπόκι για παράδειγµα η ενίσχυση έχει ως ε-
ξής: 194 στρέµµατα επί 3,7 ευρώ/στρµ.= 717,8 
ευρώ ή 1.532,6 ευρώ για φυτα ξενιστές (βλ. πί-
νακα για ποσά ενίσχυσης).

2) Ερώτηση: Η ενίσχυση δίνεται µόνο για την 
παύση καλλιέργειας στο 10% σε τεµάχια που 
το προηγούµενο έτος είχαν καλλιέργεια σιτη-
ρών, αραβόσιτου ή βαµβακιού; Για παύση άλ-
λης καλλιέργειας δεν υπάρχει χρηµατοδότηση;

Απάντηση: Η ενίσχυση για επέκταση 10% 
της εφαρµογής των περιοχών οικολογικής ε-
στίασης δίνεται µε βάση την τρέχουσα καλλι-

έργεια ανεξάρτητα από αυτή που υπήρχε την 
προηγούµενη χρονιά. Στο Στρατηγικό Σχέδιο 
ΚΑΠ αναφέρονται ενδεικτικά ύψη ενίσχυσης 
για συγκεκριµένες καλλιέργειες επέκτασης της 
περιοχής οικολογικής εστίασης. Όµως ήδη υ-
πολογίζονται τα ύψη ενίσχυσης και για άλλες 
καλλιέργειες στις οποίες θα δύναται να εφαρ-
µόζεται η επέκταση της οικολογικής περιοχής.

∆ιατήρηση µεθόδων βιολογικής γεωργίας 
και κτηνοτροφίας

3) Ερώτηση: Παραγωγός που εντάσσει τώ-
ρα τα αγροτεµάχια του σε Σύµβαση µε Οργα-
νισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικής 
γεωργίας, και δεδοµένου ότι για το 2023 δεν 
θα επιδοτηθεί από το Οικολογικό Πρόγραµ-
µα 31.9-∆ιατήρηση µεθόδων βιολογικής γε-
ωργίας, µπορεί να επιδοτηθεί από το Οικο-
λογικό Πρόγραµµα 31.1- Χρήση ανθεκτικών 
και προσαρµοσµένων ειδών και ποικιλιών;

Απάντηση: Ναι, εφόσον τηρεί τις δεσµεύσεις 
του οικολογικού προγράµµατος 31.1- Χρήση 
ανθεκτικών και προσαρµοσµένων ειδών και 
ποικιλιών. Με τις εγκύκλιους εφαρµογής θα 
δοθούν συγκεκριµένες οδηγίες προκειµένου 
να είναι σαφείς οι προϋποθέσεις ενίσχυσης 
στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ. Όταν ένας παραγω-
γός που εφαρµόζει βιολογική γεωργία δεν ε-
νισχύεται για τη συγκεκριµένη γεωργική πρα-
κτική από το ΣΣ ΚΑΠ δεν τίθενται θέµατα δι-
πλής χρηµατοδότησης.

Ενίσχυση για την 
αντικατάσταση καλλιεργειών 
δίνεται εφόσον τα 
αγροτεµάχια είναι αρδευόµενα 
µε βάση το ΟΣ∆Ε.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
XΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΦΥΤΑ ΞΕΝΙΣΤΕΣ

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ
ΠΡΟΣΘΕΤΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΓΙΑ ΦΥΤΑ 
ΞΕΝΙΣΤΕΣ 

XΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ

1,0  1,5

3,7 / 4,2* 1,6 / 2,1*

*

�ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ�
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Η καταβολή των αποζηµιώσεων στους δικαιούχους παραγωγούς 
παλαιότερων ετών θα αρχίσει από τον Ιανουάριο του 2023 και θα αφορά 
το έτος 2014. Στη συνέχεια, θα αποζηµιωθούν οι δικαιούχοι των επόµενων 
ετών, µε σκοπό του ΟΠΕΚΕΠΕ µέσα στο αµέσως επόµενο χρονικό 
διάστηµα να καταβληθούν οι αποζηµιώσεις που αφορούν τα έτη 2014-
2021. Τα παραπάνω µετέφερε ο πρόεδρος του Οργανισµού Πληρωµών 
Ευάγγελος Σηµανδράκος στον βουλευτή ΠΕ Καβάλας και Θάσου της Ν∆ 
Γιάννη Πασχαλίδη, µε τον οποίο συναντήθηκε πρόσφατα. Ειδικότερα, 
σύµφωνα µετη σχετική ανακοίνωση του βουλευτή, «στόχος των αρµοδίων 
είναι να διορθωθούν οι καταστάσεις που εκκρεµµούν».

ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΑΓΡΟΤΕΣ 

519,7
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
35,9

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΟΙ
ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
375

Από Ιανουάριο 
εξοφλούνται

 παλιές ενισχύσεις
 ετών 2014-2021

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με µια διαφορετική προσέγγιση, αυτή της τµηµατι-
κής καταβολής διεκπεραιώθηκε τελικά η πίστωση των 
προκαταβολών των προγραµµάτων 2022, µε κάποιες 
µέρες καθυστέρηση από το αρχικό πλάνο, σε µία προ-
σπάθεια των αρµοδίων να υπερπηδήσουν την «τρι-
κλοποδιά» που για ακόµα µία φόρα έβαλε η γνωστή 
συντεχνία του ΟΣ∆Ε. Η εν λόγω πληρωµή ξεκίνησε 
τελικά µε τη Νιτρορύπανση, για να ακολουθήσουν 
τα Βιολογικά σταδιακά ανά Περιφέρεια και τα λοιπά 
προγράµµατα, µε µόνους ζηµιωµένους τους δικαι-
ούχους παραγωγούς. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, 
το επόµενο δεκαήµερο αγρότες και κτηνοτρόφοι έ-
χουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε ενστάσεις 
επί των αποτελεσµάτων, προκειµένου τα όποια λάθη 
που τους στέρησαν ενισχύσεις να διορθωθούν και να 
περιληφθούν στην επόµενη πίστωση. 

Όσον αφορά τις επόµενες ηµεροµηνίες πληρω-
µών, η ατζέντα τοποθετεί το διήµερο 22-23 ∆εκεµ-
βρίου την εξόφληση του τσεκ, µαζί µε το πρασίνισµα 
και την ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας, µε αστε-
ρίσκους ωστόσο που έχουν να κάνουν µε τις ενστά-
σεις για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα – για τις ο-

ποίες µέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµ-
µές δεν είχε ανοίξει η σχετική εφαρµογή- και τις εκ-
κρεµότητες των αιτούντων Εθνικό Απόθεµα.  

Μέχρι τότε θα πρέπει να διευθετηθεί και το υπό-
λοιπο 10% των µεταβιβάσεων, που αφορά κυρίως τις 
κληρονοµιές και περί τους 4.040 παραγωγούς για 
τους οποίους εκκρεµεί η ολοκλήρωση του διοικητι-
κού ελέγχου (αφορά περιπτώσεις όπου αναµένεται 
η προσκόµιση συµπληρωµατικών δικαιολογητικών, 

υφίσταται εµπλοκή σε σύνθετες περιπτώσεις κληρο-
νοµιάς, κ.λπ.). Επίσης, χρήµατα περιµένουν και οι 
61.740 παραγωγοί µε δικαιούµενο ποσό βασικής ε-
νίσχυσης µικρότερο των 250 ευρώ, ενώ σε έλεγχο 
βρίσκονται και 5.340 παραγωγοί για τους οποίους 
υπάρχουν ευρήµατα σχετικά µε τη µη νόµιµη κατο-
χή των εκτάσεων που δηλώνουν, οι οποίοι υπέβαλαν 
δικαιολογητικά ανωτέρας βίας, τα οποία εξετάζονται.

Αµέσως µετά θα ακολουθήσει η πληρωµή της εξι-
σωτικής πιθανώς στις 28 µε 28 του µήνα, για την ο-
ποία φέτος το κονδύλι είναι αυξηµένο κατά 14 εκατ. 
ευρώ στα 264 εκατ. ευρώ. Εν τω µεταξύ, οι παραγωγοί 
έχουν προθεσµία για την υποβολή ενστάσεων µέχρι 
και τις 13 ∆εκεµβρίου. Ειδικότερα, σύµφωνα µε ανα-
κοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι παραγωγοί που χαρακτη-
ρίστηκαν ως «άµεσα συνταξιούχοι» από τον ΕΦΚΑ α-
πορρίφθηκαν και µπορούν να υποβάλλουν ενδικο-
φανή προσφυγή, ενώ οι παραγωγοί που απορρίπτο-
νται ως «κάτοικοι εξωτερικού», «ηλικία εκτός ορίων 
επιλεξιµότητας (18-67)», «ο αιτών/σύζυγος είναι δι-
καιούχος πρόωρης συνταξιοδότησης», «ο αιτών εί-
ναι διάδοχος µε δεκαετή αποκλεισµό», «ο αιτών εί-
ναι διάδοχος µε ετήσιο αποκλεισµό» καλούνται να 
προσκοµίσουν απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σε εκκρεµότητα περί τα 5.000 ΑΦΜ 
αιτούντων Εθνικό Απόθεµα

Το ενδεχόµενο να µείνουν εκτός της εξόφλησης 
της ενιαίας ενίσχυσης πριν τις γιορτές των Χριστου-
γέννων περίπου 5.000 ΑΦΜ αιτούντων Εθνικό Από-
θεµα, καταγράφει ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγ-
γελος Σηµανδράκος. Με έγγραφό του που διαβιβά-
στηκε στη Βουλή, ο ίδιος δίνει τα παρακάτω στοιχεία: 
«Σε 2.021 ΑΦΜ αιτούντων Εθνικό Απόθεµα δεσµεύ-
θηκε η πληρωµή, τόσο για το 2021 (πιστώσεις Ιούνι-
ος 2022), όσο και για το 2022 (πρώτη πίστωση Οκτώ-
βριος 2022) µέχρι να αποδείξουν µε ισχυρά νοµικά 
έγγραφα ότι κατέχουν νόµιµα τις εκτάσεις που κατέ-
χουν, ενώ σε επιπλέον 2.800 ΑΦΜ που έλαβαν Εθνι-
κό Απόθεµα το 2020, κυρίως µε δήλωση βοσκότοπων 
χωρίς ζώα, δεσµεύθηκαν οι πληρωµές του 2022, τον 
Οκτώβριο και θα κληθούν να αποδείξουν µε ισχυρά 
νοµικά έγγραφα τη νόµιµη κατοχή των εκτάσεων».

Δύο εβδομάδες
διορθώσεις και έλεγχοι
για τσεκ και εξισωτική
Μέχρι 13 Δεκεμβρίου ενστάσεις στην εξισωτική για να πληρωθεί 
μέχρι 28 του μήνα, εξόφληση της βασικής πριν τα Χριστούγεννα

ΕΦΚ πετρελαίου
Πιστώθηκε η 
επιστροφή του 
ΕΦΚ πετρελαίου 
για τους κατά κύριο 
επάγγελµα αγρότες 
που εγράφησαν στο 
ΜΑΑΕ έως τις 30 
Οκτωβρίου 2022 

Συκοπαραγωγοί 
Προσπάθεια ΕΛΓΑ 
για αποζηµιώσεις σε 
παραγωγούς σύκων 
από βροχοπτώσεις 
µέχρι τα Χριστού-
γεννα, σύµφωνα 
µε δηλώσεις του 
προέδρου Ανδρέα 
Λυκουρέντζου

Σπαράγγι 
Στήριξη µε τουλά-
χιστον 600 ευρώ 
ανά στρέµµα, για 
να καλύψουν τις 
υπέρογκες απώλειες 
εισοδήµατος, που 
κατέγραψαν το 2022 
ζητούν οι παραγωγοί 
σπαραγγιού της 
Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης

Συντάξεις ΟΓΑ
Την Τετάρτη 21 
∆εκεµβρίου θα 
καταβληθούν οι 
κύριες και οι επι-
κουρικές συντάξεις 
Ιανουαρίου 2023 
των συνταξιούχων 
που προέρχονται 
από τον τέως ΟΓΑ

De minimis στο κάστανο το 2023 
υποσχέθηκε ο Λυκουρέντζος

Η αποζηµίωση των καστανοπαραγωγών 
λόγω της µεγάλης ζηµιάς από τη φαιά σήψη 
θα δοθεί µέσω de minimis τους πρώτους 
µήνες του 2023, αφού οι παραγωγοί δεν 
µπορούν να αποζηµιωθούν από τον 
κανονισµό του ΕΛΓΑ. Αυτό διεµήνυσε 
ο πρόεδρος του φορέα Ανδρέας 
Λυκουρέντζος στο ∆ήµαρχο Τεµπών Γιώργο 
Μανώλη, µε τον οποίο είχε συνάντηση την 
Πέµπτη 1η ∆εκεµβρίου στην Αθήνα.
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Με κίνηση ματ
Εξαγορά της Stoller 
από την Corteva 
για τα βιολογικά 
Τίμημα 1,2 δις. δολάρια για να κατοχυρώσει μια θέση 
στην αναπτυσσόμενη αγορά προϊόντων με βάση τη φύση

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Θεαµατική µοιάζει να είναι η µετα-
στροφή στον κλάδο της φυτοπρο-
στασίας διεθνώς, καθώς, µια µετά 
την άλλη οι παγκόσµιες δυνάµεις 
του χώρου, στρέφονται αποφασιστι-
κά στην αναζήτηση λύσεων που έ-
χουν ως βάση, όχι τα χηµικά αλλά 
τη φύση. Έτσι µετά την Syngenta 
που εξαγόρασε την Valagro, o γί-
γαντας αγροχηµικών Corteva Inc. 
συµφώνησε να αγοράσει την εται-

ρεία βιολογικών προϊόντων Stoller 
Group έναντι 1,2 δις. δολάριων για 
να επιταχύνει την επέκταση του στην 
αναπτυσσόµενη αγορά προϊόντων 
φυτοπροστασίας µε βάση τη φύση. 
Πιο συγκεκριµένα, η Corteva, ε-
ξαγοράζει µια εταιρεία που εδρεύ-
ει στο Χιούστον µε δραστηριότητες 
και πωλήσεις σε περισσότερες από 
60 χώρες και 400 εκατοµµύρια δο-
λάρια σε προβλεπόµενα έσοδα από 
τη συµφωνία, ανέφερε σε δήλωσή 
της στις 2 ∆εκεµβρίου, η εταιρεία 
που εδρεύει στην Ινδιανάπολη. Η 
εξαγορά σε µετρητά αναµένεται να 
κλείσει το πρώτο εξάµηνο του επό-
µενου έτους και θα προσµετρηθεί 
στα κέρδη της Corteva για το 2023.

«Η Stoller αντιπροσωπεύει ηγέτη 
στη βιοµηχανία βιολογικών προϊό-
ντων, δεδοµένης της εµπορικής της 

παρουσίας και των δυνατοτήτων ε-
πέκτασης της αγοράς, ενώ προσφέ-
ρει επίσης ελκυστικά περιθώρια α-
νάπτυξης και λειτουργικών περιθω-
ρίων», δήλωσε ο Chuck Magro, ∆ι-
ευθύνων Σύµβουλος της Corteva.

Η κίνηση έρχεται καθώς η γεωργι-
κή βιοµηχανία αναζητά εναλλακτι-
κές λύσεις στα χηµικά φυτοφάρµα-
κα και τα λιπάσµατα, µε τους αγρό-
τες να πιέζονται όλο και περισσό-
τερο να υιοθετήσουν φιλικές προς 
το περιβάλλον πρακτικές. Τα βιολο-
γικά χρησιµοποιούν υλικά που υ-

πάρχουν ήδη στη 
φύση για να α-
ντικαταστήσουν 
τα συνθετικά συ-
στατικά των χη-
µικών φυτοφαρ-
µάκων. Οι ασθέ-
νειες των παρασί-
των και των καλ-
λιεργειών γίνο-
νται όλο και πιο 
ανθεκτικές στις 
συνθετικές χηµι-
κές ουσίες.

Η εξαγορά εί-
ναι η δεύτερη 

συµφωνία βιολογικών προϊόντων 
της Corteva φέτος, αφού συµφώ-
νησε να αγοράσει την ισπανική ε-
ταιρεία µικροβιολογικών τεχνολο-
γιών Symborg τον Σεπτέµβριο, και 
τελευταία σε µια σειρά εξαγορών 
του κλάδου στην εναλλακτική πε-
ριοχή προστασίας καλλιεργειών. Η 
Rival FMC Corp. συµφώνησε να ε-
ξαγοράσει την πρωτοπόρο φεροµό-
νη BioPhero ApS για περίπου 200 
εκατοµµύρια δολάρια τον Ιούνιο.

Η αγορά βιολογικών προϊόντων 
αναµένεται να παρουσιάσει ετησί-
ως υψηλά µονοψήφια ποσοστά α-
νάπτυξης έως το 2035, καθώς εκτι-
µάται ότι θα αντιπροσωπεύει ως τό-
τε περίπου το 25% της συνολικής α-
γοράς φυτοπροστασίας σε παγκό-
σµια κλίµακα, ανέφερει στη σχετική 
ανακοίνωσή της η Corteva. 

Το χορό άνοιξε
η Syngenta
µε τη Valagro
Στα βιολογικά προϊόντα επικεντρώνει 
την τελευταία διετία ένα σηµαντικό 
µέρος των δυνάµεών της και ο διεθνής 
όµιλος προϊόντων φυτοπροστασίας 
της Syngenta, στρατηγική την οποία 
διευκολύνει σε σηµαντικό βαθµό η 
εξαγορά το 2020 της ιταλικής µέχρι 
τότε Valagro. H νέα στρατηγική του 
οµίλου, παρουσιάσθηκε διεξοδικά από 
τα στελέχη της Syngenta Hellas και 
την ηγετική οµάδα της Valagro µε 
αφορµή και τα 25 χρόνια από την 
ίδρυση της τελευταίας, σε ειδική 
εκδήλωση που έγινε τον περασµένο 
Οκτώβριο στο Καστρί. Το δικό του 
ξεχωριστό παρών στην εκδήλωση, 
έδωσε ο οραµατιστής επιστήµονας και 
ιδρυτής της Valagro, Τζουζέπε Νατάλε, 
δηλώνοντας δικαιωµένος για την 
επιλογή του να εντάξει την εταιρεία 
του στο διεθνές όχηµα της Syngenta, 
διευκολύνοντας µ’ αυτόν τον τρόπο 
την ταχύτερη ανάπτυξη των 
βιοπροστατευτικών, µε ότι αυτό 
σηµαίνει για το περιβάλλον την 
παραγωγικότητα της γεωργίας. 

Κίνηση µατ που 
ενδυναµώνει τη θέση 
της Corteva στην 
αγορά των βιολογικών 
σκευασµάτων, συνιστά 
η εξαγορά της Stoller. 

Καταλυτι-
κές οι εξε-
λίξεις στον 
κλάδο της 
φυτοπρο-
στασίας 
µετά την 
εξαγορά 
της Stoller 
από την 
Corteva. 
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Σε τιμές 2022 και όχι 1970 απαιτούν να 
διαθέσουν το ποιοτικό φέτος προϊόν οι 
παραγωγοί αμυγδάλου, με τον ερχομό 
της εορταστικής περιόδου να αναμένεται 
να αποτελέσει έναν αρχικό καταλύτη α-
νόδου των χαμηλών έως τώρα τιμών. Τα 
εμπορικά παιχνίδια με την αμοιβή του 
παραγωγού συνεχίστηκαν και τις προη-
γούμενες εβδομάδες, με το χονδρεμπό-
ριο να αρνείται να πληρώσει οτιδήποτε 
πάνω από 6 ευρώ την ψίχα φυρανιάς και 
2 ευρώ το κόκκαλο. Ωστόσο το γεγονός 

πως στα ράφια της λιανικής βρίσκονται 
λίγες ποσότητες χαμηλής ποιότητας α-
μυγδάλου, μαρτυρά πως το εμπόριο κα-
τέφυγε στη λύση της εισαγωγής χαμηλό-
τερης ποιότητας προϊόντος, αλλά ασφα-
λώς σε μικρότερη τιμή. Βέβαια, το εισα-
γόμενο προϊόν τελειώνει και η αυξημέ-
νη ζήτηση τον Δεκέμβριο σημαίνει πως 
μέχρι το τέλος του μήνα οι τιμές θα πά-
ρουν την ανιούσα, με ορίζοντα περαι-
τέρω αύξησης τον Ιανουάριο του 2023.

Γ. ΡΟΥΠΑΣ

Ώρα να πληρωθεί το αμύγδαλο
 Αποθηκευμένη βρίσκεται ακόμα ολόκληρη η ελληνική παραγωγή 
 Πρώτη άνοδος των τιμών μέσα στο μήνα, δεύτερη αρχές του 2023
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Η 
εξαγωγή σκληρού σίτου στην 
ελληνική αγορά βρίσκεται θε-
ωρητικά στα 430 ευρώ ο τόνος 
FOB λιμάνι μας για τις χαμηλές 

ποιότητες, αλλά δεν σημειώνονται δουλειές. 
Ο Καναδάς λόγω ισοτιμίας και επιθετικών 
προσφορών κερδίζει διεθνώς στις εξαγω-
γές αυτήν την εποχή, ενώ στο εσωτερικό τα 
ποιοτικά σιτάρια κυμαίνονται στα 45 λεπτά 
το κιλό παραδοτέα, όμως φαίνεται να υπάρ-
χει μια πτωτική τάση. Στη νέα λίστα της Φό-
τζια οι τιμές μειώθηκαν άλλα 3 ευρώ, με την 
πρώτη ποιότητα στα 495-500 ευρώ ο τόνος. 

 Στην αγορά μας, η ζήτηση για βαμβάκι 
βελτιώνεται σταδιακά και με αργούς ρυθμούς. 
Κλείνονται οι δουλειές μόνο σε περιπτώσεις 
που οι εκκοκκιστές έχουν χωνέψει τα νέα ε-
πίπεδα τιμών. Τα λευκά βαμβάκια κρατούν έ-
να πριμ έναντι των υποδεέστερων παρότι φέ-
τος οι χαμηλότερες ποιότητές μας δεν είναι 
και τόσο άσχημες. Οι τιμές για τα λευκά βαμ-
βάκια κυμαίνονται στα 92 σεντς ανά λίμπρα.      

    
 Μείωση της τάξης του 37%, που αντιστοι-

χεί σε περισσότερους από 120.000 τόνους 
αναμένεται φέτος στην παραγωγή ελαιολά-
δου της Ιταλίας, σύμφωνα με τις πρόσφατες 
εκτιμήσεις του ISMEA σε συνεργασία με την 
Italia Olivicola και την Unaprol. Η τελευταία 
έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές 
Νοεμβρίου, υπολογίζει την παραγωγή της σε-
ζόν 2022-2023 στους 208.000 τόνους. Αντί-
στοιχα οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πτώ-
ση και στην παραγωγή της Ιβηρικής χερσο-
νήσου σε ποσοστό 30% έως και 50%. Αντίθε-
τα, μόνο για τη χώρα μας αναμένεται παρα-
γωγή υψηλότερη από τα περσινά επίπεδα, 
φτάνοντας τους 300.000 τόνους.

Σκληρό με 45 λεπτά 
στον παραγωγό 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

10/11 17/11 24/11 01/12 08/12

463,77
462,01

463,69

458,75

451,64

Ποιότητα
Ποιοτικά άριστο μπορεί να μείνει 

για 6-8 μήνες το κόκκαλο  
εάν αποθηκευτεί σωστά

Έγκλημα
«Συνένοχος στο έγκλημα» 

όποιος δίνει ψίχα με 5 ευρώ 
το κιλό λένε οι παραγωγοί

Καλιφορνέζικο
Μειωμένη 44% η παραγωγή 

αμυγδάλου φέτος στην Ισπανία 
σύμφωνα με εκτιμήσεις

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

520

425

361

82,39

534,40

1437,6

19,79

83,57

151,87

122,58

515

425

359

87,33

543,50

1436,2

21,45

84,42

151,92

123,55

515

420

350

86,70

533,80

1413,2

21,74

90,97

154,57

123,92

513

416

345

83,92

540,00

1437,00

21,74

90,97

154,57

124,59

503

416

339

87,25

538,60

1426,40

20,00

87,95

155,22

124,42

500

410

330

83,22

541,30

1477,20

19,64

86,52

153,60

125,29

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ευρώ/κιλό

03/11 10/11 17/11 24/11 01/12 08/12

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

4,67 4,85 4,74 4,94

294306 290 282 278

5,11 5,30

278

Τιμή παραγωγού
για ψίχα   
(ευρώ το κιλό)

Νοέμβριος 4,0-5,5 

Αρχές Δεκεμβρίου 5,0-6,0 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού
(ευρώ / κιλό)

Ισπανία   5,70 

Ιταλία   > 6 

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Μέχρι το τέλος του 
μήνα πρώτη άνοδος 
τιμών για το αμύγδαλο

Έως 15 Δεκεμβρίου 
φιξαρίσματα σύσπορου 
από εκκοκκιστήρια 

Νέα πορεία στα αγροτικά 
εµπορεύµατα µέχρι το 2025
Μικρές σοδειές στα δηµητριακά, 
προσγείωση των τιµών για τα αγροτικά 
εµπορεύµατα στα επίπεδα του 2019 
µέχρι και το 2025 προβλέπει η ετήσια 
έκθεση µεσοπρόθεσµων προοπτικών 
της Κοµισιόν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Σπάει 
το φράγμα 
των 6 ευρώ 
το ελαιόλαδο 
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Λήγει στις 15 ∆εκεµβρίου η παράταση 
στην προθεσµία που είχε δώσει το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αναφορικά µε 
τους κανονισµούς που διέπουν την κυ-
κλοφορία λιπασµάτων στην ελληνική α-
γορά, µε τον ΣΠΕΛ να ζητά αποκατάστα-
ση της Εθνικής Νοµοθεσίας µακριά από 
τη λύση των προσωρινού χαρακτήρα νο-
µοθετικών πλαισίων. «Η ύπαρξη Εθνικής 
Νοµοθεσίας αποτελεί ανάγκη για την εύ-
ρυθµη λειτουργία της αγοράς και αποτε-
λεί εναλλακτική επιλογή, ώστε οι επιχει-
ρήσεις να επιλέγουν ανάλογα µε τις ανά-
γκες των Ελλήνων αγροτών ποια προϊό-
ντα λίπανσης θα ακολουθήσουν την ευ-
ρωπαϊκή και ποια την εθνική νοµοθεσία» 
αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΠΕΛ, 
ζητώντας από την πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου να επιλύσει το ζήτηµα που 
άνοιξε η ενεργοποίηση του νέου ευρω-
παϊκού κανονισµού πέρυσι το καλοκαίρι.

Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισµός υπο-
χρεώνει τις εταιρείες παραγωγής λιπασµά-
των στην πιστοποίηση των τελικών προϊό-
ντων βάσει νέων κριτηρίων, µε τον ΣΠΕΛ 
να µιλά για πρόσθετο φόρτο και κόστη.

Στρατηγική συνεργασία που στό-
χο έχει την ανάπτυξη βιολογικών 
λύσεων για τον έλεγχο των ζιζα-
νίων ανακοίνωσε στις 6 ∆εκεµ-
βρίου η FMC Corporation που ε-
στιάζουν στις καλλιέργειες καλα-
µποκιού και σόγιας. Η ανάπτυ-
ξη «φυσικών προϊόντων ελέγχου 
των ζιζανίων» όπως αναφέρεται 
σε σχετική ανακοίνωση της εται-
ρείας, θα γίνει µε την Micropep 
Technologies. Τα προϊόντα αυ-
τά θα βασίζονται σε βραχέα µό-
ρια πρωτεΐνης που παράγονται 
από φυτικά κύτταρα. Στο πλαί-
σιο µιας αποκλειστικής πολυε-
τούς συµφωνίας, η συνεργασία 
αυτή θα επικεντρωθεί στην ανά-
πτυξη νέων λύσεων για τον βιο-
λογικό έλεγχο εδραιωµένων ζι-
ζανίων στις καλλιέργειες αυτές. 

Οι εταιρείες θα συνδυάσουν 
τις αντίστοιχες ικανότητές τους 
Έρευνας και Ανάπτυξης, αξιο-
ποιώντας την τεχνολογία της 
Micropep για να επιταχύνουν 
και να βελτιώσουν το ποσοστό 
επιτυχίας στον εντοπισµό και-
νοτόµων βιολογικών ζιζανιο-
κτόνων. Η συνεργασία αυτή θα 
επικεντρωθεί στην ανάπτυξη 
νέων λύσεων για τον βιολογι-
κό έλεγχο εδραιωµένων ζιζα-

νίων σε καλαµπόκι και σόγια. 
Οι εταιρείες θα συνδυάσουν 

τη γνώση που έχει συσσωρευθεί 
στα αντίστοιχα τµήµατα Έρευνας 
και Ανάπτυξης τα τελευταία χρό-
νια, αξιοποιώντας επιπλέον τις 
εξειδικευµένες καινοτοµίες της 
Micropep στον τοµέα αυτό για να 
επιταχύνουν και να βελτιώσουν 
το ποσοστό επιτυχίας στον εντο-
πισµό καινοτόµων βιολογικών 
δραστικών ουσιών. Όπως σηµει-
ώνει η σχετική ανακοίνωση των 
δύο εταιρειών, η παγκόσµια αγο-
ρά ζιζανιοκτόνων διαµορφώθη-
κε πάνω από τα 26 δισ. δολάρια 
το 2021, αποτελούµενη κυρίως 
από συνθετικά ζιζανιοκτόνα. Ω-
στόσο υπάρχουν σηµαντικές ευ-
καιρίες στην αγορά για βιοζιζα-
νιοκτόνα που παρέχουν αποτε-
λεσµατικό έλεγχο των ζιζανίων, 
ενώ παράλληλα ελαχιστοποιούν 
τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Για να αντιµετωπίσει τις πιο πι-
εστικές προκλήσεις της γεωργί-
ας, η FMC επενδύει στην ανακά-
λυψη και ανάπτυξη νέων τρόπων 
δράσης και συνεχίζει να χτίζει έ-
να εκτεταµένο οικοσύστηµα συ-
νεργατών για να επιταχύνει την 
ταχύτητα της καινοτοµίας στην 
προστασία των καλλιεργειών.

Ενστάσεις από 
ΣΠΕΛ για το 
εθνικό πλαίσιο 
στα λιπάσματα

Συνεργασία FMC-Micropep 
για βιολογικά ζιζανιοκτόνα

 Αυτό που αντιπροτείνει ο ΣΠΕΛ, 
είναι η παράλληλη ισχύς µιας 

εθνικής νοµοθεσίας, κάτι το οποίο 
επιτρέπει και ο κανονισµός της 
Ε.Ε, ο οποίος θα επέτρεπε την 

κυκλοφορία των λιπασµάτων βάσει 
των προδιαγραφών που ίσχυαν όλα 

τα προηγούµενα τα χρόνια. 

Επί του παρόντος 
η Αθηναϊκή 
Ζυθοποιία 
συνεργάζεται 
µε 2.000 αγρότες, 
αναφέρει 
ο διευθύνων 
της Αθηναϊκής 
Αλέξανδρος 
∆ανιηλίδης.

∆ύο ποικιλίες κριθαριού βάζει στην αγορά η Αθηναϊκή 
Ζυθοποιία και επενδύει 60 εκατ. ευρώ στην παραγωγή

Στη δεύτερη χρονιά εγγραφής στα επίσηµα δοκιµαστικά του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκονται δύο νέες ποικιλίες κριθαριού για την 
παραγωγή βύνης, τις οποίες η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει θέσει σε πειραµατική 
διαδικασία και από το 2024 θα είναι διαθέσιµες προς τους συνεργαζόµενους 
αγρότες µέσω του προγράµµατος συµβολαιακής καλλιέργειας. Το πρόγραµµα 
συµβολαιακής που φέτος διανύει το 15ο έτος εφαρµογής του, έχει στόχο να 
προσαρµόσει τις ποικιλίες στα νέα δεδοµένα που φέρνει η κλιµατική αλλαγή 
για τον πρωτογενή τοµέα, γεγονός που απαιτεί την ύπαρξη ανθεκτικότερων 
ποικιλιών, όπως ανέφερε σχετικά ο διευθύνων της Αθηναϊκής Αλέξανδρος 
∆ανιηλίδης. Επί του παρόντος η Αθηναϊκή Ζυθοποιία συνεργάζεται µε 2.000 
αγρότες για την υλοποίηση του προγράµµατος, ενώ ένα ποσοστό των 
παραγόµενων ποσοτήτων εξάγεται µε χώρες προορισµού το 2021 την Ιταλία 
αλλά και το Ισραήλ. Σε επίπεδο οικονοµικών επιδόσεων, στο εννεάµηνο του 
2022 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία κινήθηκε µε +22% σε τζίρο σε σχέση µε την 
αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ στο τελευταίο τρίµηνο του έτους δεν 
αναµένονται δραµατικές αλλαγές στα οικονοµικά µεγέθη της.  Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

∆ραστικές ουσίες
Σε ταχύτερη ανακά-
λυψη εµπορικά αξιο-

ποιήσιµων βιολογικών 
δραστικών ουσιών 

στοχεύει η στρατηγική 
συνεργασία των δύο 

εταιρειών
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σφίγγουν τα χρονικά περιθώρια προ-
κειµένου να πιστωθεί έγκαιρα, δη-
λαδή µέσα στο ∆εκέµβριο, η επιδό-
τηση για την αγορά ζωοτροφών, µε 
το πρώτο δεκαήµερο του ∆εκεµβρί-
ου να έχει πλέον παρέλθει και την 
πλατφόρµα υποβολής των αιτηµά-
των ενίσχυσης µέσω του Μέτρου 22, 
να παραµένει κλειστή.

Οι πληροφορίες θέλουν το σύστη-
µα να ανοίγει µέσα στα επόµενα 24ω-
ρα. Προ ολίγων ηµερών ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωρ-
γαντάς, είχε αναφέρει σε αγρότες που 
συνάντησε στο Κιλελέρ, στο πλαίσιο 
των ενηµερωτικών ηµερίδων για τη 
νέα ΚΑΠ, ότι η πλατφόρµα θα άνοιγε 
την εβδοµάδα που µας πέρασε, ωστό-
σο µέχρι τη στιγµή που γράφονταν οι 
γραµµές δεν υπήρχε κάποια εξέλιξη.

Σε κάθε περίπτωση, η όλη υπόθεση 
ντύνεται χωρίς προφανή λόγο ένα α-
σφυκτικό πέπλο, αφού η περίοδος υ-
ποβολής αιτήσεων θα χρειαστεί να συ-
µπιεστεί προκειµένου να προλάβουν 
οι διαχειριστικές αρχές να ολοκληρώ-
σουν και τους διασταυρωτικούς ελέγ-
χους πριν φύγει η εντολή πληρωµής 
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς τις τράπεζες.

Σηµειωτέον, µετά τη δηµοσιοποί-
ηση της πρόσκλησης και προκειµέ-
νου να ενταχθούν στο µέτρο, οι υπο-
ψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά µέ-
σω του Πληροφοριακού Συστήµατος 
(ΠΣ), αίτηση στήριξης πληρωµής µε 
την οποία δηλώνουν ότι:

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

 έχουν λάβει σχετική στήριξη για 
συγκεκριµένο καθεστώς στο πλαίσιο 
της στήριξης για τις δυσµενείς επιπτώ-
σεις της Ρωσικής εισβολής στην Ου-
κρανία. Το εν λόγω ποσό συµπληρώ-

νεται βάσει παραµετρικού αρχείου, ε-
ντός της προθεσµίας που προβλέπε-
ται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Εν-
διαφέροντος.

Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυ-
χώς µέσω του ΠΣ, λαµβάνει µοναδι-
κό κωδικό και ηµεροµηνία οριστικο-
ποίησης, από την οποία τεκµαίρεται 
το εµπρόθεσµο της υποβολής. Η ορ-
θή καταχώρηση και υποβολή στο ΠΣ 
της αίτησης στήριξης – πληρωµής, κα-
θώς και η εµπρόθεσµη οριστικοποίη-
σή της, αποτελεί αποκλειστική ευθύ-
νη του υποψηφίου.

Ο υποψήφιος εκτυπώνει την οριστι-
κοποιηµένη αίτηση και τη φυλάσσει 
στο αρχείο του.

Οι υποψήφιοι µπορούν να διορθώ-
νουν και να ανακαλούν εν όλω ή εν 

µέρει την αίτηση στήριξης-πληρωµής, 
µέσω του ΠΣ, ακόµη και µετά την ορι-
στική υποβολή της, εφόσον δεν έχει 
παρέλθει η καταληκτική ηµεροµηνία 
που προβλέπεται στη σχετική Πρόσκλη-
ση. Για το σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι 
ακολουθούν τη διαδικασία που περι-
γράφεται στα ανωτέρω σηµεία.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι µια εκ-
µετάλλευση µε 101 έως 150 αιγο-
πρόβατα, τυγχάνει ενίσχυσης 800 ευ-
ρώ, εφόσον βρίσκεται στην ηπειρω-
τική Ελλάδα ή 920 ευρώ αν βρίσκε-
ται στη νησιωτική. Για τον τοµέα της 
αιγοπροβατοτροφίας το εφάπαξ πο-
σό στήριξης θα κυµαίνεται από 100 
ευρώ έως και 5.480 ευρώ ανά κτηνο-
τροφική εκµετάλλευση, ανάλογα µε 
την κλάση που ανήκει ο κάθε δικαι-

ούχος και την έδρα της εκµετάλλευ-
σης, βάσει του αριθµού των ενήλικων 
ζώων που κατέχει, όπως αυτός προσ-
διορίζεται µετά τους σχετικούς ελέγ-
χους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τις κτη-
νοτροφικές εκµεταλλεύσεις που η έ-
δρα τους βρίσκεται σε νησιωτικές πε-
ριοχές (συµπεριλαµβανόµενης Εύβοι-
ας και Κρήτης) τα ποσά κάθε κλάσης 
προσαυξάνονται κατά 15%. Υπενθυ-
µίζεται ότι οι εκµεταλλεύσεις που δι-
αθέτουν πάνω από 100 αιγοπρόβα-
τα πρέπει να τεκµηριώνουν την πα-
ραγωγική δραστηριότητά τους βάσει 
κύκλου εργασιών µεγαλύτερου ή ίσου 
των 2.000 ευρώ, διαφορετικά η επι-
δότηση που θα λάβουν θα είναι 520 
ευρώ, όσα δηλαδή προβλέπονται για 
εκµεταλλεύσεις µε έως 100 κεφάλια.

Στήριξη µε τουλάχιστον 600 
ευρώ ανά στρέµµα, για να 
καλύψουν έστω ένα µέρος 
των υπέρογκων απωλειών 
εισοδήµατος, που κατέγραψαν 
το 2022 και να µπορέσουν 
να συνεχίσουν οµαλά 
την καλλιέργεια, χωρίς να 
υποχρεωθούν σε εκπτώσεις ως 
προς τις απαραίτητες φροντίδες, 
ζητούν οι παραγωγοί 
σπαραγγιού της Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης.
Με επιστολή τους στον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων 11 Οµάδες 
Παραγωγών και Συνεταιρισµοί 
της ευρύτερης περιοχής, όπου 
καλλιεργούνται συνολικά περί 
τα 8.000 -10.000 στρέµµατα 
σπαράγγια, περιγράφουν µε 
µελανά χρώµατα την κατάσταση.
Όπως τονίζουν, η εµπορική 
σεζόν του 2022 αποδείχθηκε 
καταστροφική για το προϊόν, 
εξαιτίας των επιπτώσεων του 
ρωσο-ουκρανικού πολέµου και 
της αναιµικής ζήτησης από 
τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές 
αγορές, αλλά και λόγω της 
µεγάλης έλλειψης εργατικών 
χεριών την περίοδο της 
συγκοµιδής που οδήγησαν στο 
να µείνουν αδιάθετες τεράστιες 
ποσότητες. Είναι ενδεικτικό πως 
σε µια κανονική χρονιά οι 
εξαγωγές γίνονται έως το τέλος 
Μαΐου, ενώ φέτος σταµάτησαν 
να φεύγουν σπαράγγια στο 
εξωτερικό από τις 10 Απριλίου.
Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς 
το κόστος καλλιέργειας ήταν 
στα 1.100 ευρώ ανά στρέµµα, 
εκ των οποίων για 
καλλιεργητικές φροντίδες, 
θρέψη, φυτοπροστασία, 
άρδευση και συγκοµιδή 
δαπανήθηκε ποσό 993 ευρώ 
ανά στρέµµα συν άλλα περίπου 
100 ευρώ ανά στρέµµα 
το κόστος για αναλώσιµα 
πάγια επενδύσεων, όπως 
είναι το νάιλον κάλυψης.
Την ίδια στιγµή, η µέση εισροή 
εισπράξεων ανά στρέµµα δεν 
ξεπέρασε τα 510 ευρώ έναντι 
των 1.500 ευρώ πέρυσι.

ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ

Ενίσχυση
400 ευρώ 
αξιώνουν 
οι παραγωγοί

Ανά Περιφέρεια η πληρωμή 

Ασφυκτικοί χρόνοι για 
επιδότηση ζωοτροφών

Οι εκµεταλλεύσεις που 
διαθέτουν πάνω από 

100 αιγοπρόβατα πρέπει 
να τεκµηριώνουν την 

παραγωγική δραστηριότητά 
τους βάσει κύκλου εργασιών 

µεγαλύτερου ή ίσου των 
2.000 ευρώ, διαφορετικά 

η επιδότηση που θα λάβουν 
θα είναι 520 ευρώ, όσα 

δηλαδή προβλέπονται για 
εκµεταλλεύσεις µε έως

 100 κεφάλια.

Για 100 με 150 αιγοπρόβατα, στα 800 ευρώ η ενίσχυση στα ηπειρωτικά





Στο λήθαργο 
το κλαδευτήρι
Πριν την επαναβλάστηση 
το κλάδεμα στα φυλλοβόλα

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Με τα περισσότερα καρπο-
φόρα φυλλοβόλα δέντρα να 
έχουν σχεδόν απωλέσει το 
φύλλωµά τους, έρχεται πλέ-
ον η ώρα που τα συνεργεία 
θα µπουν στους οπωρώνες 
να πραγµατοποιήσουν το ε-
τήσιο κλάδεµα καρποφορί-
ας. Οι γεωπόνοι συνιστούν 
την εκτέλεσή του σχεδόν σε 
όλα τα φυλλοβόλα πριν την 
επαναβλάστησή τους την πε-
ρίοδο της άνοιξης και πάντα 
εν µέσω λήθαργου, ώστε να 
µην αναπτυχθεί έπειτα µε-
γάλος αριθµός λαίµαργων 
αντιπαραγωγικών βλαστών. 

Χρήση κατάλληλων 
εργαλείων

Το κλάδεµα γίνεται ευκο-
λότερο και αρκετά πιο γρήγο-

ρο όταν χρησιµοποιούνται τα 
κατάλληλα εργαλεία, όπως:

 Αλυσοπρίονο για το κό-
ψιµο κορµών.

 Απλό πριόνι για τους χο-
ντρούς βλαστούς.

 Ψαλίδι κλαδέµατος για τα 
λεπτά κλαδιά.

 Κονταροψάλιδο για βλα-
στούς σε ψηλά σηµεία.

Μονόδροµος η απολύµανση 
µε χαλκό

Μπορεί ο κατάλληλος χρό-
νος και τρόπος στο κλάδεµα 
καρποφορίας να διαφοροποι-

είται ανάλογα το είδος του δέ-
ντρου, ωστόσο η ανάγκη για 
απολύµανση των µικρών και 
των µεγάλων πληγών είναι 
διαχρονική, µε στόχο να δι-
ασφαλιστεί η προστασία του 
παραγωγικού δυναµικού των 
δέντρων από µυκητολογικές 
και βακτηριολογικές ασθένειες.

Τα πλεονεκτήµατα της ε-
φαρµογής µε χαλκούχα σκευ-
άσµατα στον τοµέα της φυτο-
προστασίας είναι η µεγάλη 
προσκολλητικότητα του στα 
φύλλα, η µεγάλη περίοδος 
δράσης του (εκτός και αν α-
κολουθήσει βροχόπτωση) και 
το µικρό τους σχετικό κόστος.

Ο επτάλογος του κλαδέµατος
Το κλάδεµα αποτελεί επιστή-

µη, µε κάθε είδος να απαιτεί 
ελαφρώς διαφορετικές τεχνι-
κές, ωστόσο 7 βασικοί κανόνες 
έχουν επικρατήσει ως βάση: 

1. Συγκράτηση των δέντρων 
σε χαµηλό ύψος για την διευ-
κολυνθεί η συγκοµιδή.

2. Κλάδεµα ψηλών και πλά-
γιων βλαστών, ώστε να µειω-
θεί σταδιακά η τάση των δέ-
ντρων για βλαστική ανάπτυ-
ξη και να ενισχυθεί παράλ-
ληλα η καρποφορία.

3. Κλάδεµα των πολύ χαµη-
λών βλαστών, καθώς παρεµ-
βάλλονται σε λοιπές καλλι-
εργητικές εργασίες και στην 
συγκοµιδή.

4. Κόψιµο και αποµάκρυνση 
ξερών και άρρωστων βλαστών.

5. Αφαίρεση «λαίµαργων» 
βλαστών, αφού αναγνωριστούν.

6. ∆ιατήρηση σχήµατος και 
συµµετρίας, ώστε να µην πα-
ρουσιαστούν φαινόµενα σπα-
σίµατος βλαστών.

7. Ψέκασµα και επάλειψη 
των τοµών για απολύµανση 
και αντιµετώπιση προσβολών.

Καθαρά θερµοκήπια για αποφυγή προσβολών από αλευρώδη
∆ιπλό κίνδυνο για τη θερµοκηπιακή ντοµάτα αποτελούν ο αλευρώδης 
Trialeurodes vaporariorum και ο Bemisia tabaci. Τα τέλεια άτοµα και 
οι προνύµφες των δύο ειδών αποµυζούν τροφή από τα φυτά, οδηγώντας 
σε σταδιακή εξασθένισή τους και µείωση των αποδόσεων. Επίσης, 
οι προνύµφες εκκρίνουν µελίτωµα ενώ τρέφονται από τα φύλλα, µε 
αποτέλεσµα τα φυτά να κολλάνε, η ανάπτυξη τους να καθυστερεί και οι 

καρποί να λερώνονται, µειώνοντας την εµπορική τους αξία. Η παρουσία µελιτωµάτων 
µπορεί να προκαλέσει την ανάπτυξη καπνιάς, η οποία µειώνει τη φωτοσυνθετική 
δραστηριότητα, περιορίζοντας ακόµη περισσότερο το παραγωγικό δυναµικό της 
καλλιέργειας της ντοµάτας. Επισηµαίνεται επίσης ότι οι αλευρώδεις αποτελούν 
το όχηµα µεταφοράς ιώσεων στα φυτά. Οι µηχανισµοί πρόληψης εκδήλωσης των 
προσβολών από αλευρώδεις στα θερµοκήπια περιλαµβάνουν τη συνεχή τήρηση 
καθαριότητας του εδάφους, την καταστροφή των ζιζανίων, την αποµάκρυνση φυτικών 
υπολειµµάτων της προηγούµενης καλλιέργειας, ενώ για βιολογική αντιµετώπιση, οι 
γεωπόνοι συνιστούν χρήση ωφέλιµων αρπακτικών εντόµων (π.χ Encarsia Formosa). 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Χαλκούχα
Ψεκασµός ή επάλειψη 

των πληγών µε χαλκούχα 
σκευάσµατα, µετά από το 

κλάδεµα καρποφορίας 

Ωίδιο στο κριθάρι 
Η δράση του µύκητα Erysiphe graminis
ευθύνεται για την εµφάνιση ωιδίου 
στα αγρωστώδη. Η ασθένεια εµφανίζεται 
σε όλα τα σιτηρά, αλλά είναι ιδιαίτερα 
καταστρεπτική στο κριθάρι, το οποίο 
παρουσιάζει αυξηµένη ευαισθησία σ’ 
αυτή. Η προσβολή αυξάνει τις απώλειες 
νερού, ενώ µειώνει τη φωτοσύνθεση µε 
τελικό αποτέλεσµα τον µειωµένο µέσο 
βάρος καρπών και αριθµό καρπών ανά 
στάχυ. Σε σοβαρές προσβολές είναι 
δυνατόν οι στρεµµατικές αποδόσεις να 
µειωθούν µέχρι και σε ποσοστό 25%. 
Σηµειώνεται πως έχουν δηµιουργηθεί 
ανθεκτικές ποικιλίες στην ασθένεια, µε 
ενσωµάτωση γόνων από το Hordeum 
spontaneum ή µε άλλες βελτιωτικές 
τεχνικές. Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου 
εξηγούν πως η χρήση ανθεκτικών στο 
ωίδιο ποικιλιών µειώνει σηµαντικά τον 
κίνδυνο προσβολής. Επίσης γεωπόνοι 
αναφέρουν πως το ωίδιο προλαµβάνεται 
αποτελεσµατικά µε πασπάλισµα του 
σπόρου µε διασυστηµατικά µυκητοκτόνα.

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Custodia SC, Microthiol 
special 80 WG
Bayer Hellas: Madison 263SC
FMC Hellas: Riza 200 EC

Κορυφοξήρα στα εσπεριδοειδή
Η ασθένεια οφείλεται στον µύκητα Phoma 
tracheiphila και αποτελεί καταστροφή για 
τους παραγωγούς, λόγω της σύντοµης 
αποξήρανσης των προσβεβληµένων 
δέντρων. Η κορυφοξήρα εκδηλώνεται 
µε απότοµη χλώρωση, µάρανση και 
ξήρανση των φύλλων νεαρών βλαστών 
στα εσπεριδοειδή και στη συνέχεια µε 
φυλλόπτωση µε χαρακτηριστική τη 
διατήρηση των µίσχων πάνω στα κλαδιά. 
Οι λεµονιές και οι κιτριές παρουσιάζουν 
αυξηµένη ευαισθησία στην ασθένεια, µε 
τις νέες µολύνσεις να ευνοούνται µε υγρό 
και βροχερό καιρό. Ο κυριότερος 
τρόπος προσβολής από κορυφοξήρα 
στις λεµονιές είναι µέσω πληγών που 
δηµιουργούνται στα κλαδιά από ανέµους, 
χαλάζι και παγετό.Οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου συστήνουν στους 
καλλιεργητές ψεκασµό µε χαλκούχα 
µυκητοκτόνα κατά τη διάρκεια της 
βροχερής περιόδου, αµέσως µετά από 
χαλάζι, παγετό ή ισχυρό άνεµο και 
εκρίζωση-καύση των ξηρών δέντρων, 
ενώ προτείνεται και η επιλογή ποικιλιών 
ανθεκτικών στην ασθένεια.

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Cuprofix Ultra 40 WG, 
Hidrostar 40 WG
Κ&Ν Ευθυµιάδης: Kocide 2000 35WG

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την επέκταση του προγράµµατος Αναδιάρ-
θρωσης Καλλιεργειών και σε φυσικά πρό-
σωπα, φέρεται να εξετάζει το υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης. «Το σχετικό πρόγραµ-
µα του Ταµείου Ανάκαµψης ύψους 163 εκατ. 
ευρώ, το οποίο προς το παρόν αφορά µόνο 
συνεργατικά σχήµατα, δεν έχει την απορ-
ροφητικότητα που πρέπει και εξετάζεται η 
επέκτασή του», ανέφερε συγκεκριµένα ο υ-
πουργός, Γιώργος Γεωργαντάς σε ευρεία σύ-
σκεψη για τον πρωτογενή τοµέα, που έγινε 
στην Τρίπολη τη ∆ευτέρα 5 ∆εκεµβρίου, στο 
πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, 
Κυριάκου Μητσοτάκη. Εφόσον τελικά πράγ-
µατι ανοίξει το πρόγραµµα προς µεµονωµέ-
νους  αγρότες, θα επρόκειτο για µία αρκετά 
σηµαντική εξέλιξη, που θα ανοίξει νέες δυ-
νατότητες χρηµατοδότησης φυτεύσεων δεν-
δροκαλλιεργειών, οι οποίες παράλληλα θα 
καλύπτονται και από τα Σχέδια Βελτίωσης. 
Είναι σηµαντικό πάντως εδώ να αναφερθεί 
πως σε αντίθεση µε την αναδιάρθρωση, τα 
Σχέδια δεν επιδοτούν δαπάνες εκρίζωσης 
παρά µόνο φύτευσης. 

Με αφορµή τα παραπάνω η ΕΘΕΑΣ υπεν-
θυµίζει σε σχετική της ανακοίνωση πως δι-
καιούχοι του προγράµµατος είναι µόνο συλ-
λογικά σχήµατα και όχι µεµονωµένα άτοµα 
και η προϋπόθεση αυτή, της ένταξης συλλο-
γικών αγροτικών σχηµάτων, «είναι βασική 
µεταρρύθµιση της δράσης και έχει εγκριθεί 
από την ευρωπαϊκή ένωση στην προσπά-
θεια προώθησης των αγροτικών συλλογι-
κοτήτων». Προσθέτει παράλληλα πως η έ-
νταξη σε οµαδικά σχήµατα των δικαιούχων 
έχει πολύ µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα α-
φού όλοι οι αιτούντες θα ενταχθούν και οι 
ενταγµένοι θα λάβουν ενίσχυση και για τα 
επί πλέον κόστη της εκρίζωσης των παλαι-
ών δένδρων. «Ως εκ τούτου η ΕΘΕΑΣ καλεί 
τους παραγωγούς να προσχωρήσουν στα α-
ναγκαία σχήµατα µε την καθοδήγηση των 
Συνεταιρισµών για να µην χαθεί η ευκαιρία 
αναδιάρθρωσης που δίνεται», καταλήγει η 
ανακοίνωση.

Όπως και να έχει είναι δεδοµένο, πως µε 
µέγιστο ποσό ενίσχυσης 500.000 ευρώ ανά 
ΑΦΜ, κάτι που συνεπάγεται µια επένδυση 
κοντά στο 1 εκατ. ευρώ η υποαπορρόφηση 
στα κονδύλια του προγράµµατος φαντάζει 
βέβαια. Ως εκ τούτου, περί τα 100 εκατ. ευρώ 
πράγµατι θα µπορούσαν να κατευθυνθούν 
προς τις ανάγκες των µεµονωµένων παρα-
γωγών και παράλληλα να «ελαφρύνουν» 
κάπως την κατάσταση στα νέα Σχέδια Βελτί-

ωσης που θα προκηρυχθούν µε προϋπολο-
γισµό 230 εκατ. ευρώ. 

Τα κόστη που καλύπτονται
Το πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης Καλλιερ-

γειών (αιτήσεις έως 30 ∆εκεµβρίου για συλ-
λογικά σχήµατα) καλύπτει το 50% του κό-
στους εκρίζωσης και φύτευσης δενδρώδων 
καλλιεργειών, σύµφωνα µε τον πίνακα εύ-
λογου κόστους που φιλοξενείται στη σχετι-
κή µελέτη του ΓΠΑ. 

Τα κόστη που καλύπτονται ως ένα βαθµό 
έχουν ως εξής:

Κόστος εγκατάστασης και απεγκατά-
στασης πυρηνοκάρπων: Σύνολο εγκατά-
στασης:1.859,08 ευρώ το στρέµµα για 100 
δέντρα/στρµ., 2.206,67 ευρώ για 142 δέντρα 
και 2.437,02 ευρώ για 180 δέντρα. Σύνολο 
εκρίζωσης και αποµάκρυνση παλιάς 358,76 
για πυκνότητα 50 δέντρων, 476,29 ευρώ για 
πυκνότητα 90 δέντρων και 641,41 ευρώ για 
πυκνότητα 145 δέντρων ανά στρέµµα. 

Κόστος εγκατάστασης και απεγκατά-
στασης µηλοειδών: Σύνολο εγκατάστασης  
ανά στρέµµα 2.230,19 ευρώ, 2.724,58 ευ-
ρώ και 3.323,06 ευρώ για πυκνότητα φύτευ-
σης δέντρων ανά στρέµµα 175, 254 και 350 
αντίστοιχα. Σύνολο εκρίζωσης και αποµά-
κρυνση παλιάς καλλιέργειας 312,22 ευρώ 
για πυκνότητα 25 δέντρων, 440,00 ευρώ για 
56 δέντρα και 618,89 ευρώ για 100 δέντρα. 

Κόστος εγκατάστασης και απεγκατά-
στασης ακτινιδιάς: Σύνολο εγκατάστασης 

ανά στρέµµα 3.579,94 ευρώ, 3.702,67 ευρώ 
και 3.903,80 ευρώ για πυκνότητα δέντρων α-
νά στρέµµα 65, 72 και 84 αντίστοιχα. Σύνολο 
εκρίζωσης και αποµάκρυνση παλιάς 468,14 
έως 604,99 ευρώ το στρέµµα ανάλογα την 
πυκνότητα της παλιάς φυτείας. 

Για τον εµβολιασµό αποζηµιώνεται δαπά-
νη  682,50 ευρώ, 758,10 ευρώ και 882,00 
ευρώ για πυκνότητα δέντρων ανά στρέµµα 
65, 72 και 84 αντίστοιχα. Παράλληλα, ενι-
σχύονται και «λοιπές δαπάνες» ύψους έως 
302 ευρώ το στρέµµα. 

Κόστος εγκατάστασης και απεγκατά-
στασης εσπεριδοειδών: Σύνολο εγκατά-
στασης 834,87 ευρώ για πυκνότητα 40 δέ-
ντρων, 885,00 για πυκνότητα 48 δέντρων 
και για 58 δέντρα το στρέµµα 935,13 ευρώ 
το στρέµµα. Σύνολο εκρίζωσης και αποµά-
κρυνση παλιάς από 335,90 ευρώ το στρέµ-
µα  έως και 427,56 ευρώ ανάλογα την πυ-
κνότητα της φύτευσης.

Κόστος εγκατάστασης και απεγκατά-
στασης λοιπών δένδρων (υποκατηγορία 
1): Εδώ περιλαµβάνονται δέντρα όπως συ-
κιά, καρυδία και µαστίχα που έχουν αξία α-
νά δενδρύλιο µεγαλύτερη από 10 ευρώ. Για 
το σύνολο της εγκατάστασης δικαιολογού-
νται δαπάνες από 817,33 ευρώ το στρέµ-
µα (πυκνότητα 20 δέντρα το στρέµµα) έως 
1.792,33 ευρώ (πυκνότητα 70 δέντρα). Ό-
σον αφορά την εκρίζωση, το ποσό που δι-
καιολογείται ξεκινά από τα 200 και µπορεί 
να φτάσει τα 700 ευρώ το στρέµµα ανάλο-

Επέκταση Αναδιάρθρωσης
εξετάζεται για μεμονωμένους αγρότες
Δεν έχει την απορροφητικότητα που πρέπει και εξετάζεται η επέκτασή του, ανέφερε ο Γιώργος Γεωργαντάς

Ελάφρυνση
Περί τα 100 εκατ. ευρώ θα 
µπορούσαν να κατευθυνθούν 
προς τις ανάγκες των 
µεµωνοµένων παραγαγών και 
παράλληλα να «ελαφρύνουν» 
κάπως την κατάσταση στα νέα 
Σχέδια Βελτίωσης. 
.

50%
Το πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης 
Καλλιεργειών καλύπτει το 50% 
του κόστους εκρίζωσης 
και φύτευσης δενδρώδων 
καλλιεργειών, σύµφωνα µε 
τον πίνακα εύλογου κόστους.

Εξαίρεση
Εξαιρούνται από την υποστύλωση 
τα εσπεριδοειδή, τα αµπέλια 
µε σύστηµα µόρφωσης κύπελλο, 
καρυδιές, συκιές, µαστιχόδεντρα. 
καστανιές, αµυγδαλιές, ροδιές.
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γα την πυκνότητα φύτευσης.
Κόστος εγκατάστασης και απεγκατά-

στασης λοιπών δένδρων (υποκατηγορία 
2): Εδώ περιλαµβάνονται δέντρα όπως ροδιά, 
καστανιά, αµυγδαλιά κ.λπ που έχουν αξία α-
νά δενδρύλιο µικρότερη από 10 ευρώ. Για το 
σύνολο της εγκατάστασης δικαιολογούνται 
δαπάνες από 496,33 ευρώ το στρέµµα (πυ-
κνότητα 20 δέντρα το στρέµµα) έως 800,83 
ευρώ (πυκνότητα 50 δέντρα). Όσον αφορά 
την εκρίζωση, το ποσό που δικαιολογείται 
ξεκινά από τα 220,00 και µπορεί να φτάσει 
τα 550,00 ευρώ το στρέµµα ανάλογα την πυ-
κνότητα φύτευσης.

Κόστος εγκατάστασης και απεγκατά-
στασης επιτραπέζιων σταφυλιών και σουλ-
τανίνας: Σύνολο εγκατάστασης: 3.567,07 ευ-
ρώ για πυκνότητα πρέµνων 200 ανά στρέµµα, 
3.892,60 ευρώ για πυκνότητα 244 πρέµνων 
και 4.382,02 ευρώ το στρέµµα για πυκνότη-
τες 275 πρέµνων Σύνολο εκρίζωσης και απο-
µάκρυνση παλιάς 263,05 – 361,70 ευρώ το 
στρέµµα, ανάλογα µε την πυκνότητα των πα-
λαιών πρέµνων.

Κόστος εγκατάστασης και απεγκατά-
στασης κορινθιακής σταφίδας: Σύνολο ε-
γκατάστασης: 2.594,39 2 ευρώ για πυκνότη-
τα πρέµνων 284 ανά στρέµµα, 2.872,00 ευρώ 
για πυκνότητα 315 πρέµνων και 3.033,97 ευ-
ρώ το στρέµµα για πυκνότητες 348 πρέµνων 
Σύνολο εκρίζωσης και αποµάκρυνση παλιάς 
90,00 – 105,26 ευρώ το στρέµµα, ανάλογα µε 
την πυκνότητα των παλαιών πρέµνων.

Τα κτήματα
μένουν 
στον αγρότη
Η Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών 
δεν θέτει ως προϋπόθεση, 
τα αγροτεµάχια που θα 
συµµετέχουν στο πρόγραµµα 
της αναδιάρθρωσης, να 
περιέλθουν µε οποιονδήποτε 
τρόπο στο ΑΦΜ του 
Συλλογικού Σχήµατος που 
θα υποβάλει αίτηση ενίσχυσης. 
Το υποέργο θέτει όµως ως 
προϋπόθεση τη σύναψη 
Συµφωνητικού µεταξύ 
του δικαιούχου (Συλλογικού 
Σχήµατος) και των παραγωγών 
- µελών του, που θα αφορά κατ’
ελάχιστον: α) την υλοποίηση 
της αναδιάρθρωσης των 
καλλιεργειών από τον 
δικαιούχο (Συλλογικό Σχήµα) 
για λογαριασµό των 
παραγωγών - µελών του και 
την παραχώρηση των παγίων 
στοιχείων (δενδρύλλια, 
σύστηµα υποστήριξης κλπ) σε 
αυτούς, και β) την υποχρέωση 
των παραγωγών - µελών να 
παραµείνουν µέλη του 
δικαιούχου (Συλλογικού 
Σχήµατος), τουλάχιστον για 
6 έτη από την ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης 
ενίσχυσης. Οι παραγωγοί - µέλη 
συνεχίζουν να δηλώνουν 
τα αγροτεµάχια στην δική τους 
ΕΑΕ, να πληρώνουν 
τις ασφαλιστικές τους 
εισφορές, και να λαµβάνουν 
αποζηµιώσεις και επιδοτήσεις 
που αντιστοιχούν σε αυτά.

Ελαιώνες
Για την ελιά πυκνής 
φύτευσης και χαµη-
λού σχήµατος, στην 
προκήρυξη του 2017 
καλυπτόταν δαπάνη 
έως 564 ευρώ/στρµ.

10%
Η εγκατάσταση νέων 
φυτειών πρέπει να 

αφορά ποσοστό άνω 
του 10% του συνόλου 

του εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού

∆ενδρώδεις
Στην προκήρυξη του 

2017, περίπου το 5,5% 
του προϋπολογισµού 
αφορούσε δαπάνες 

νέων φυτεύσεων µε 
δενδροκαλλιέργειες  

Μόνο μέσω των Σχεδίων 
η φύτευση ελαιώνων
Το κόστος νέων φυτεύσεων, συµπεριλαµ-
βανοµένης και της ελιάς, θα καλύπτεται α-
πό το πρόγραµµα Σχεδίων Βελτίωσης του 
2022, του οποίου η προκήρυξη θα βγει σε 
διαβούλευση τις ερχόµενης ηµέρες. Μάλι-
στα, τα επιχειρηµατικά σχέδια που θα περι-
λαµβάνουν µέσα φυτεύσεις θα λαµβάνουν 
και επιπλέον µοριοδότησης σύµφωνα µε 
τα κριτήρια βαθµολογίας που θα ισχύσουν. 

Για τη βαθµολόγηση θα πρέπει η εγκα-
τάσταση νέων φυτειών να αφορά ποσοστό 
άνω του 10% του συνόλου του εγκεκριµέ-
νου προϋπολογισµού και δεν απαιτείται η 
αύξηση των καλλιεργούµενων εκτάσεων 
καθώς τα µόρια µπορεί να ληφθούν από 
οποιαδήποτε εγκατάσταση νέας φυτείας. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πληρού-
νται οι προϋποθέσεις επιλεξιµότητας της 
εν λόγω επένδυσης και η δαπάνη εγκατά-
στασής της υπερβαίνει το 10% του συνό-
λου του εγκεκριµένου προϋπολογισµού.

Από εκεί και πέρα, όπως και το 2017, θα 
βγει στη δηµοσιότητα και ο πίνακας εύλο-
γου κόστους ο οποίος θα ορίζει το µέγιστο 
της ενισχυόµενης δαπάνης που θα λαµβά-
νεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του φα-
κέλου. Ο περασµένος πάντως πίνακας εύ-
λογου κόστους των Σχεδίων Βελτίωσης θα 
αναθεωρηθεί και δεν αποκλείεται να χρη-
σιµοποιηθεί η επικαιροποιηµένη µελέτη 
του ΓΠΑ που φιλοξενείται στην Αναδιάρ-
θρωση, κάτι που είναι λογικό, καθώς βα-

σίζεται στα νέα δεδοµένα κόστους. 
Υπενθυµίζεται πως για την ελιά πυκνής 

φύτευσης και χαµηλού σχήµατος, καλυπτό-
ταν δαπάνη έως και 564 ευρώ το στρέµµα 
και για ελιά σε παραδοσιακούς ελαιώνες, 
έως και 216 ευρώ το στρέµµα. Επιπλέον εί-
ναι δυνατή η ενίσχυση για την περίφραξη 
αγροτεµαχίων µόνιµων φυτειών. 

Σε πολλές δενδρώδεις καλλιέργειες, µε 
τη χρήση νέων υποκειµένων και ποικιλι-
ών εγχώριων ή εισαγόµενων που προσδί-
δουν νανισµό, προωθούνται σχήµατα, υ-
ποστηριζόµενα, πολύ πυκνής φύτευσης. 
Εφαρµόζονται κυρίως στην καλλιέργεια 
µηλιάς (οπωρώνας λιβάδι), αχλαδιάς, κε-
ρασιάς και στην ροδακινιά. Οι περιπτώσεις 
αυτές καθώς και οι περιπτώσεις όπου το εί-
δος ή η πυκνότητα φύτευσης ή το σύστη-
µα φύτευσης δεν περιγράφονται στον πί-
νακα που θα δοθεί στη δηµοσιότητα, µπο-
ρούν να καλυφθούν µε υπολογισµό του 
κόστους της επένδυσης µε τεχνική έκθεση 
του µελετητή γεωπόνου και την προσκόµι-
ση τριών τέτοιων σχετικών προτιµολογίων 
(τρεις ανεξάρτητες προσφορές).

Να σηµειωθεί ότι στο εν λόγω πρόγραµ-
µα η κάλυψη των δαπανών άρδευσης δεν 
θα είναι επιλέξιµη.

Στην προκήρυξη του 2017, περίπου το 5,5% 
του προϋπολογισµού των φακέλων, δηλα-
δή ποσό 33 εκατ. ευρώ αφορούσε δαπάνες 
νέων φυτεύσεων µε δενδροκαλλιέργειες.  

ΜΕΣΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ (ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ)

ΜΕΣΗ ∆ΑΠΑΝΗ
ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΒΕΡΙΚΟΚΑ | ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ | ΚΕΡΑΣΙΑ
2.682 1.880

ΜΗΛΟΕΙ∆ΗΑΜΥΓ∆ΑΛΙΕΣ | ΡΟ∆ΙΕΣ | ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ
1.000 700

ΚΑΡΥ∆ΙΕΣ | ΣΥΚΙΕΣ

3.164 2.215
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΤΑΦΥΛΙ
4.200 2.940

ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η
1.255 878

ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΕΣ
3.900 3.155 1.600 1.125



Στα 12.000 ευρώ η Τυπική Απόδοση 

Η ελάχιστη έκταση 
που δίνει το εισιτήριο 
στα Σχέδια Βελτίωσης

Πέρα από τους Νέους Αγρότες και οι αιγοπροβατοτρόφοι 
αποκτούν απόλυτη προτεραιότητα ένταξης στο Μέτρο. 
Έως τις 19 του μήνα η προδημοσίευση της προκήρυξης 

Εκτός τα αρδευτικά συστήματα από τις επιλέξιμες δαπάνες 
της προκήρυξης, λόγω της «αποτυχίας» του Μέτρου 4.1.2

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στα 12.000 ευρώ Τυπικής Απόδοσης 
δηλωµένων καλλιεργειών στο ΟΣ∆Ε 
του 2022, «κλείδωσε» όπως όλα δεί-
χνουν η προϋπόθεση ένταξης στα 
νέα Σχέδια Βελτίωσης, σύµφωνα µε 
τη σχετική εισήγηση του προϊστάµε-
νου της Μονάδας Επενδύσεων ΕΥΕ 
ΠΑΑ, Θύµιο Τσιατούρα. 

Ο πίνακας µοριοδότησης θα εί-
ναι έτσι διαµορφωµένος που από-
λυτη προτεραιότητα αναµένεται να 
εξασφαλίσουν Νέοι Αγρότες και οι 
αιγοπροβατοτρόφοι που ζητάνε εκ-
συγχρονισµό στάβλων και αµελκτη-
ρίων. Παράλληλα πλέον δυσκολεύ-
ουν τα πράγµατα για την εξασφάλι-
ση των κρίσιµων µορίων περιφερει-
ακής προτεραιότητας καθώς οι σχε-
τικοί κλάδοι θα µειωθούν δραστικά. 
Το ύψος του φακέλου ενίσχυσης στα 
νέα Σχέδια των 230 εκατ. ευρώ θα δι-
αµορφωθεί µε µέγιστο τα 250.000 ευ-
ρώ, µε το 90% του πλαισίου εφαρµο-
γής του Μέτρου να παραµένει το ίδιο. 

Σηµειώνεται πως η προδηµοσίευση 
µέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές 
οι γραµµές, δεν έχει εκδοθεί, ωστό-
σο εκτός απροόπτου, αναµένεται έ-
ως τις 19 ∆εκεµβρίου. Για να µετρή-
σουν οι παραγωγοί την Τυπική τους 
Απόδοση ακολουθούν σε κύριους 
παραγωγικούς κλάδους, ο δείκτης 
ανά στρέµµα:

Φυτική παραγωγή
Σκληρό σιτάρι: 32,4 ευρώ
Κριθάρι: 36,4 ευρώ
Φασόλια: 183,4 ευρώ
Βαµβάκι (δεν περιλαµβάνονται ε-

κτάσεις σποροπαραγωγής): 151,6 ευρώ
Επιτραπέζιες ελιές: 295,3 ευρώ
Λαδολιές: 188,2 ευρώ
Ακρόδρυα: 505,7 ευρώ
Πατάτες (περιλαµβάνονται οι 

Να δείξουν προσοχή στην εξωγε-
ωργική τους δραστηριότητα ώστε 
να µην χάσουν την ιδιότητα του 
κατ’ επάγγελµα και απενταχθούν 
από τους Νέους Αγρότες, συµβού-
λεψε τους δικαιούχους, ο προϊστά-
µενος της Μονάδας Επενδύσεων 
της ΕΥΕ ΠΑΑ, Θύµιος Τσιατούρας. 
Όπως ανέφερε µιλώντας σε σχε-
τική ηµερίδα από το Κιλελέρ στις 
2 ∆εκεµβρίου, «δεν απαγορεύε-
ται στον νέο γεωργό να συµπλη-
ρώνει το εισόδηµά του µε εξωγε-
ωργικές δραστηριότητες αλλά πρέ-
πει να κρατηθεί µία ισορροπία». 

Συγκεκριµένα οι Νέοι θα πρέπει 
ετησίως το 30% του χρόνου της α-
πασχόλησης να καταγράφεται στη 
γεωργία και το 50% των δηλωµένων 
εισοδηµάτων να είναι από γεωργι-
κές δραστηριότητες για 7-8 χρόνια. 
«Προσοχή σε αυτά τα όρια, αν πα-
ραβιαστούν χάνεται η ιδιότητα», 
ανέφερε.  Στα παραπάνω όρια, βέ-
βαια ειδικά το 30% ετήσιας απασχό-
λησης είναι αυτό που απαγορεύει 
σχεδόν πλήρως στον Νέο να απα-
σχολείται εξωγεωργικά, πέρα από 

κάποιες εποχιακές εργασίες ίσως. 
Ο κ. Τσιατούρας παράλληλα, συνέ-
στησε προσοχή στη διαχείριση του 
πριµ πρώτης εγκατάστασης και να 
αφιερωθεί σε ενοίκια, ασφάλιση και 
κόστος καλλιέργειας, αλλά και, αν 
είναι δυνατόν, σε πάγιο εξοπλισµό 
και την κάλυψη ιδιωτικής συµµετο-
χής στα Σχέδια Βελτίωσης. 

Τέλος, ο ίδιος υπενθύµισε τις κυ-
ριότερες υποχρεώσεις των Νέων Α-
γροτών οι οποίες είναι:

Υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς 

Όροι εξωγεωργικής εργασίας

πρώιµες πατάτες και ο πατατόσπορος): 
917,7 ευρώ

Αραβόσιτος σε κόκκους (περιλαµ-
βάνονται εκτάσεις σποροπαραγωγής): 
158,3 ευρώ

Οινάµπελα: 686,8 ευρώ
Επιτραπέζια σταφύλια: 961,2 ευρώ
Εσπεριδοειδή: 513,5 ευρώ
Κηπευτικά: 1177,5 ευρώ
Κηπευτικά υπό κάλυψη: 6892,6 ευρώ
Ηλίανθος (περιλαµβάνονται σπό-

ροι για σπορά): 131,4 ευρώ
Αρωµατικά φυτά: 950 ευρώ
Πυρηνόκαρπα: 675 ευρώ
Μηλοειδή: 675 ευρώ
Ρύζι: 156,9 ευρώ
Κτηνοτροφικά φυτά: 147,4 ευρώ
Τοµάτα βιοµηχανική: 752,5 ευρώ

Ζωική παραγωγή (ανά κεφάλι)
Αιγοπρόβατα: Ερίφια 56 ευρώ, αί-

γες 83 ευρλω, αµνοί 59 ευρώ, προβα-
τίνες 93 ευρώ, κριοί 59 ευρώ, τράφοι 
56 ευρώ

Βοοειδή: Βοοειδή ηλικίας κάτω του 
ενός έτους, αρσενικά και θηλυκά: 435 
ευρώ, Αρσενικά βοοειδή ηλικίας ενός 
έτους και άνω αλλά κάτω των δύο ετών 
880 ευρώ, αρσενικά βοοειδή, ηλικίας 
δύο ετών και άνω 980 ευρώ, Αγελάδες 
γαλακτοπαραγωγής 1447 ευρώ, ∆αµά-
λες, ηλικίας 2 ετών και άνω 1068 ευρώ

Χοίροι: Χοιροµητέρες αναπαραγω-
γής βαρούς 50 κιλών και άνω 597 ευρώ.

Απασχόληση
Για τους Νέους Αγρότες 

θα πρέπει ετησίως το 30% 
του χρόνου απασχόλησης 

να καταγράφεται στη γεωργία
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Μόρια
Στην προδηµοσίευση, που 
αναµένεται µέχρι τις 19 
∆εκεµβρίου δυσκολεύουν 
τα πράγµατα για την 
εξασφάλιση των κρίσιµων 
µορίων περιφερειακής 
προτεραιότητας καθώς 
οι σχετικοί κλάδοι 
θα µειωθούν δραστικά.  

Πρώτοι
Σύµφωνα µε τον πίνακα 
µοριοδότησης απόλυτη 
προτεραιότητα αναµένεται 
να εξασφαλίσουν Νέοι Αγρότες 
και οι αιγοπροβατοτρόφοι που 
ζητάνε εκσυγχρονισµό στάβλων 
και αµελκτηρίων.

Μέγιστο
Το ύψος του φακέλου ενίσχυσης 
στα νέα Σχέδια των 230 εκατ. 
ευρώ θα διαµορφωθεί µε 
µέγιστο τα 250.000 ευρώ, µε 
το 90% του πλαισίου εφαρµογής 
του Μέτρου να παραµένει ίδιο.



για τους Νέους

Αξιολόγηση 
στους φακέλους 
του Ανάκαμψης 
Ξεκινάει η αξιολόγηση για τα 
408 επενδυτικά σχέδια, ύψους 
402.646.799 ευρώ, που υποβλή-
θηκαν σε τρεις δράσεις του Εθνι-
κού Σχεδίου Ανάκαµψης και Αν-
θεκτικότητας, «Ελλάδα 2.0», µε ε-
πίκεντρο τον πρωτογενή τοµέα. Η 
υλοποίηση του συνόλου των πα-
ραπάνω επενδύσεων, µπορεί να 
οδηγήσει σε κινητοποίηση πόρων, 
ύψους 813.819.348 ευρώ.

Από τα 408 επενδυτικά σχέδια, 
τα 386 (δηλαδή σχεδόν το 95% 
του συνόλου), προϋπολογισµού 
321.287.309 ευρώ, έχουν υπο-
βληθεί από µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις, µε το ποσό της κι-
νητοποίησης να αντιστοιχεί σε 
626.798.488 ευρώ.

Ο λόγος για τις δράσεις, συνολι-
κού προϋπολογισµού 328.638.000 
ευρώ: 1. Καινοτοµία και Πράσινη 
Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγρο-
τικών Προϊόντων, 2. Εκσυγχρο-
νισµός του Πρωτογενούς Τοµέα 
και 3. Πράσινος Αγροτουρισµός.

Ειδικότερα, όσον αφορά στην 
πορεία υλοποίησης κάθε δράσης:

1. Καινοτοµία και Πράσινη Με-

τάβαση στη Μεταποίηση Αγροτι-
κών Προϊόντων

Κατατέθηκαν 85 αιτήσεις, συνολι-
κού προϋπολογισµού 182.005.414 
ευρώ, που αναµένεται να οδηγή-
σουν σε κινητοποίηση πόρων, ύ-
ψους 362.148.938 ευρώ.

2. Εκσυγχρονισµός του Πρωτο-
γενούς Τοµέα

Η δράση «Εκσυγχρονισµός του 
Πρωτογενούς Τοµέα» έχει συνο-
λικό προϋπολογισµό 98.111.000 
ευρώ. Η υποβολή των αιτήσεων 
πραγµατοποιήθηκε στις 15.9.2022.

Στη δράση κατατέθηκαν 236 αι-
τήσεις από επιχειρήσεις και συλ-
λογικά σχήµατα, συνολικού προ-
ϋπολογισµού 146.419.083 ευ-
ρώ, µε τη δυνητική κινητοποίη-
ση πόρων να διαµορφώνεται σε 
301.207.807 ευρώ.
3. Πράσινος Αγροτουρισµός

Η δράση «Πράσινος Αγροτου-
ρισµός» έχει προϋπολογισµό 
49.006.000 ευρώ. Η υποβολή των 
αιτήσεων πραγµατοποιήθηκε στις 
19.07.2022. 

Κατατέθηκαν 87 αιτήσεις, όλες 
από µικρές και µεσαίες επιχειρή-
σεις (40 υφιστάµενες και 47 υπό 
σύσταση). Ο συνολικός προϋπο-
λογισµός των αιτήσεων ανήλθε σε 
74.222.302 ευρώ, που µεταφράζεται 
σε κινητοποίηση 150 εκατ. ευρώ.

Από το Ταµείο Ανάκαµψης εί-
ναι ακόµη ανοιχτές οι προσκλή-
σεις Αναδιάρθρωσης Καλλιερ-
γειών και Γενετικών Πόρων στην 
Κτηνοτροφία. 

Μικρή αύξηση κονδυλίων
Νέων Αγροτών 2021 
Οι πληρωµές στο πρόγραµµα Νέων 
Αγροτών συνεχίζονται µε βάση τους 
επικαιροποιηµένους πίνακες ανά 
περιφέρεια και αναµένεται να έχουν 
ολοκληρωθεί έως το τέλος 
του έτους.  Στις 6 ∆εκεµβρίου 
η Θεσσαλία προχώρησε σε έγκριση 
διάθεση πίστωσης 10,7 εκατ. ευρώ, 
ενώ το ίδιο έχουν κάνει και η Αττική 
και η περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
κάτι που σηµαίνει ότι πλησιάζει 
η πίστωση. Αργεί ακόµη η πληρωµή 
στην Κ. Μακεδονία που µέχρι και 
την ώρα που γράφονταν αυτές 
οι γραµµές δεν είχε εκδώσει σχετικό 
επικαιροποιηµένο πίνακα. Η Κρήτη 
δηµοσίευσε τη σχετική λίστα 
αποτελεσµάτων την περασµένη 
βδοµάδα. Παράλληλα, το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
προχώρησε σε µικρή αύξηση του 
προϋπολογισµού της δράσης Νέων 
Αγροτών, συνολικά κατά 1.429.000 
ευρώ σε Θεσσαλία, Κρήτη και 
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη. 
Στις υπόλοιπες Περιφέρειες 
το ποσό παραµένει αµετάβλητο. Ο 
προϋπολογισµός διαµορφώνεται στα 
526.792.000 ευρώ πανελλαδικά.

ΦΠΑ εντός 12 µηνών από την ένταξη.
ΟΣ∆Ε µε Τυπική Απόδοση 12.000 

ευρώ κάθε ενδιάµεσο έτος.
Εντός δύο ετών από την ηµερο-

µηνία που αναγράφει η βεβαίωση 
ΜΑΑΕ ότι αποκτήθηκε η ιδιότητα 
του νέου γεωργού, να αποκτηθεί η 
ιδιότητα του επαγγελµατία αγρότη.

Εκπαίδευση εντός τριών ετών.
Πραγµατοποίηση τιµολογηµέ-

νου τζίρου.
Αύξηση της Τυπικής Απόδοσης 

της εκµετάλλευσης.

Μικρές και µεσαίες
Από τα 408 επενδυτικά 
σχέδια, τα 386 (δηλαδή 

σχεδόν το 95% του 
συνόλου), έχουν υποβληθεί 

από µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Σχέδια Βελτίωσης
Παράταση έως τις 15/12 
στην υποβολή αιτήσεων 
πληρωµής τουλάχιστον 
στο 20% των δαπανών 
των Σχεδίων Βελτίωσης 
έλαβαν οι δικαιούχοι 
στις Περιφέρειες Βορείου 
Αιγαίου και Ιονίων Νήσων. 
Για τις υπόλοιπες 
περιφέρειες η σχετική 
διορία έληξε στις 30/11.

Γενετικοί Πόροι
Αυξάνεται η οικονοµική 
ενίσχυση στο 100% των 
δαπανών του διοικητικού 
κόστους για τη δηµιουργία 
και τήρηση γενεαλογικών 
βιβλίων και µητρώων και 
της σχετικής έρευνας και 
ανάπτυξης, στα πλαίσια του 
προγράµµατος Γενετικοί 
Πόροι στην Κτηνοτροφία. 
Επίσης χορηγείται 
ολιγοήµερη παράταση στην 
έναρξη υποβολής αιτήσεων 
ενίσχυσης για την Πέµπτη 
15 ∆εκεµβρίου 2022.

ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣMΟΣ 
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 
ΤΟMΕΑ

�ΕΥΡΩ�

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

85 182.005.414

146.419.083

74.222.302

236

87
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Η New Holland επεκτείνει τη γκάµα των τρακτέρ 
T5, µε τα νέα µεσαίου µεγέθους µοντέλα T5S και 
µε το αναβαθµισµένο T5 Utility Powershuttle. Ο 
στόχος αυτής της εξέλιξης για τη νέα σειρά είναι 
να προσφέρει η εταιρεία στην κατηγορία των 
90-120 ίππων νέα, στιβαρά, ισχυρά και εύχρη-
στα µηχανήµατα που εξασφαλίζουν το µέγιστο 
επίπεδο απόδοσης και παραγωγικότητας για να 
ολοκληρωθεί η δουλειά σε όλες τις συνθήκες. 
Τόσο το T5S όσο και το T5 Utility Powershuttle 

είναι εξαιρετικά ευέλικτα τρακτέρ µε µεταξόνιο 
2350 χλστ. και βάρος περίπου 4 τόνων, προ-
σφέροντας υψηλή απόδοση και χαρακτηριστι-
κά προς όφελος της ευχρηστίας.

Σύµφωνα µε την εταιρεία, τα µοντέλα ενι-
σχύουν περαιτέρω την ευρύτερη γκάµα T5 των 
80-140 ίππους, για να περιλληφθούν τα T5 
Utility DualCommand, T5 ElectroCommand, T5 
DynamicCommand και T5 AutoCommand. Οι 
νέες υποκατηγορίες έχουν κοινούς κινητήρες 
µε υψηλές επιδόσεις, µαζί µε ATS και υδραυ-
λικά συστήµατα, αλλά διαφέρουν ως προς τις 
συνολικές διαστάσεις, το βάρος, τους άξονες 

Φρέσκες αφίξεις 
80-140 ίππων από 
τη New Holland        
Τα νέα T5S και τα αναβαθμισμένα T5 Utility 
Powershuttle φέρνει στην αγορά η New Holland

Nέα γενιά Fendt 
Former 14055 PRO
Το Fendt Former 14055 
PRO είναι η µεγαλύτερη 
χορτοσυλλεκτική µονάδα 
τεσσάρων ροτόρων της 
Fendt και χαρακτηρίζεται 
για την εξαιρετική ισχύ της 
και τώρα αναβαθµίζεται σε 
σηµαντικά µέρη, προσφέρο-
ντας σε µεγαλύτερο βαθµό 
αυτό στο οποίο καλείται 
να ανταποκρίνεται, δηλαδή, 
τα απαιτητικά, µεγάλα πεδία.

Έλεγχος µέσω 
ISObus για EasyCut
Μετά από πέντε χρόνια, 
το χορτοκοπτικό EasyCut B 
950 Collect αναβαθµίζεται, 
µε την Krone να προσθέτει 
χειριστήρια συµβατά µε 
ISObus, τα οποία βελτιώ-
νουν την άνεση του χρήστη. 
Το στιβαρό EasyCut B 950 
Collect, το οποίο είναι ταυτό-
χρονα ελαφρύ λόγω της έλ-
λειψης ξηραντικού, είναι κα-
τάλληλο για χρήση σε πλα-
γιές και ανώµαλα εδάφη. 

Στην παραγωγή 
τα πρώτα ΜΚ-V
Τα πρώτα Monarch 
Tractor MK-V βγήκαν 
από τη γραµµή συναρµο-
λόγησης, σηµατοδοτώντας 
ένα ορόσηµο στην ανάπτυ-
ξη της εταιρείας. Το τρα-
κτέρ της Monarch Tractor 
συνδυάζει την ηλεκτροκί-
νηση, την αυτοµατοποίηση, 
τη µηχανική µάθηση και 
την ανάλυση δεδοµένων 
για να βελτιώσει αποδό-
σεις στην παραγωγή. 

Αναβάθµιση για 
την Claas Variant
Μια σειρά από πλεονέκτη-
µα για τη άνεση του χειρι-
στή και στην ευκολία συ-
ντήρησης µε βελτιστοποιη-
µένη πυκνότητα δεµατιού, 
τρόπο δεσίµατος διχτυού 

Πρεµιέρα για την 
Megant της Kuhn
Η Kuhn λανσάρει τη βελ-
τιωµένη και ελαφριά 
σπαρτική Megant 602R, 
που διαθέτει νέα µαχαίρια 
µε δόντια, ενηµερωµένο 
τερµατικό και την επιλογή 
προσθήκης δεύτερης χοά-
νης, ώστε οι αγρότες να 
µπορούν να σπείρουν δύο 
καλλιέργειες µε ένα πέ-
ρασµα. Το µηχάνηµα είναι 
παρόµοιο σε λειτουργικό-
τητα µε το προηγούµενο 
µοντέλο 600, ενώ µπορεί 
να εξοπλιστεί µε µια επι-
πλέον χοάνη SH1120 
110 λίτρων. 

και καλύτερα ελαστικά, 
φέρνουν τα νέα χορτοδετι-
κά Variant της Claas. Η 
σειρά περιλαµβάνει αρχικά 
έξι µοντέλα. Τα Variant 
560 και 565 µπορούν να 
δηµιουργήσουν µπάλες 
διαµέτρου από 0,90 έως 
1,60 µ., τα Variant 580 και 
585 έως 1,80 µ., µε τα µο-
ντέλα 560 RF και 580 RF 
να λειτουργούν µε σπειρο-
ειδή ρότορα Roto Feed.
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Επένδυση για την 
αυτόνομη οδήγηση 
κάνει η Lemken
Η Lemken έχει ήδη συνεργαστεί µε την εταιρεία Track32, 
αναπτύσσοντας από κοινού την τεχνητή νοηµοσύνη της 
IC-Weeder (AI), του µηχανήµατος ζιζανιοκτονίας Steketee, 
που διακρίνει αξιόπιστα τα ζαχαρότευτλα και τα ζιζάνια, α-
κόµη και υπό υψηλή πίεση ζιζανίων. Η κατασκευάστρια α-
νακοινώνει τώρα ότι αποκτά µετοχικό κεφάλαιο από την 
Track32 και εκµεταλλεύεται την ευκαιρία, για να αναπτύξει 
τις τεχνολογίες του µέλλοντος εσωτερικά, σε συνεργασία 
µε έναν ικανό συνεργάτη. Η εντατική συνεργασία µε την 
Track32, µια εταιρεία που εδρεύει στο Ede, στην Ολλανδία, 
έχει ήδη αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχηµένη στην ανάπτυ-
ξη µηχανηµάτων ελεγχόµενης ζιζανιοκτονίας µε κάµερα. 

Συµβολή στην αναγεννητική γεωργία
«Με τη Lemken ως επενδυτή και πελάτη, θα είµαστε σε 

θέση να επικεντρωθούµε ακόµη περισσότερο στην περαι-
τέρω ανάπτυξη του λογισµικού µας και θα επωφεληθούµε 
από τη µεγαλύτερη εγγύτητα µε τους τελικούς πελάτες», 
πρόσθεσε, ο ίδιος. Για τη Lemken, αυτή η επένδυση προ-
σφέρει επίσης πρόσθετα οφέλη εκτός από τις µεγάλες δυ-
νατότητες της αγοράς, συγκεκριµένα όσον αφορά τη βιω-
σιµότητα, αφού η εταιρεία είναι πεπεισµένη ότι τα µηχα-
νήµατα που είναι εξοπλισµένα µε αυτήν την τεχνολογία 
θα συµβάλουν σηµαντικά στην αναγεννητική γεωργία.

Η τεχνογνωσία της Track32 θα επιτρέψει στα εργαλεία 
Lemken να χρησιµοποιούνται µε ακόµη µεγαλύτερη ακρί-
βεια και µε πιο ευέλικτους τρόπους, έτσι ώστε οι έξυπνες 
µηχανές να µπορούν να ελέγχονται όχι µόνο από χειριστές, 
αλλά και από ροµπότ, για παράδειγµα. Οι δύο εταιρείες, 
Lemken και Track32, συνεργάζονται επί του παρόντος σε 
µια σειρά κοινών έργων για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Ο πατατοεξαγωγέας 
στα χέρια του νικητή 
της καμπάνιας 
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ
Πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του  Αγροτικού 
Κτηνοτροφικού Συνεταιρισµού  Αρκαδίας στο υποκατά-
στηµα της Τεγέας η παράδοση του πατατοεξαγωγέα στα 
πλαίσια της φετινής καµπάνιας του Νemathorin της ΧΕΛ-
ΛΑΦΑΡΜ στον τυχερό παραγωγό Κατσογιάννη Κώστα. 
Παρόντες κατά την παράδοση εκ µέρους του Α.Κ.Σ.Α ή-
ταν ο Γενικός ∆ιευθυντής γεωπόνος Μαρκόπουλος Γιώρ-
γος, καθώς επίσης και ο διαχειριστής του υποκαταστήµα-
τος Τεγέας και παραγωγός πατάτας Αρµόνης Γιώργος .

Την εταιρεία ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ εκπροσώπησε ο ∆ιευθυντής 
Μαρκετινγκ και Τεχνικής Υποστήριξης Κ. Παπαποστόλου  
µαζί µε τους Γεωπόνους Κ. Πλακογιάννη υπεύθυνο Πω-
λήσεων περιοχής και τον Βαγγέλη Καλαντζή τεχνική υ-
ποστήριξη στην περιοχή.

και την προσφορά ελαστικών, ενώ έχουν ση-
µαντική διαφορά στην καµπίνα. Και τα δύο µο-
ντέλα διαθέτουν τετρακύλινδρο κινητήρα FPT 
F5 Stage V µε κυβισµό 3,6 λίτρων.

Ο βελτιστοποιηµένος σχεδιασµός του υπερ-
συµπιεστή και των εµβόλων εγγυάται ισχυρή 
απόδοση καυσίµου, µε µέγιστη ισχύ που πα-
ρέχεται στις 1900 σ.α.λ. και πολύ καλή ροπή 
για την κατηγορία (450 Nm για το T5.100S και 
506 Nm για το T5.120 Utility Powershuttle) σε 
µόλις 1300 σ.α.λ.

Το T5S διαθέτει δυνατότητα επιλογής 12x12 
ή προαιρετικό µηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 
20x20 ή powershuttle για οµαλή και γρήγο-
ρη αλλαγή κατεύθυνσης χωρίς τη χρήση συ-
µπλέκτη. Από την άλλη πλευρά, το αναβαθµι-
σµένο T5 Utility Powershuttle διαθέτει κιβώ-
τιο ταχυτήτων Powershuttle που εξασφαλίζει 

οµαλές και γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης 
χωρίς τη χρήση συµπλέκτη. 

Τόσο το T5S όσο και το T5 Utility Powershuttle 
έχουν ένα υδραυλικό σύστηµα που διαθέτει δύο 
αντλίες: µια αντλία 36 λ./λ. αφιερωµένη στο σύ-
στηµα διεύθυνσης και µια δεύτερη µε απόδοση 
έως και 82 λ./λ. για τις άλλες υπηρεσίες. Η νέα 
αντλία MegaFlow είναι σε θέση να εξασφαλίσει 
ταχύτερους χρόνους κύκλου φόρτωσης και γρή-
γορο ανέβασµα και κατέβασµα των εργαλείων. 
Συµπλήρωµα αυτού είναι ένα ηλεκτροϋδραυλι-
κά εµπλεκόµενο PTO 540/540E/1.000 σ.α.λ. µε 
ενεργοποίηση οµαλής εκκίνησης, οικολογική 
λειτουργία και ικανότητα ταχύτητας εδάφους.

Τα νέα τρακτέρ προσφέρουν άνεση και ο-
ρατότητα µε καµπίνες που ταιριάζουν απόλυ-
τα µε τις διαφορετικές απαιτήσεις των εργασι-
ών στις οποίες υπερέχουν. Τα τρακτέρ T5S ε-
πωφελούνται από έναν νέο σχεδιασµό καµπί-
νας τεσσάρων κολώνων που παρέχει ορατότητα 
320 µοιρών. Οι προαιρετικές τεχνολογικές λύ-
σεις για το T5S περιλαµβάνουν τη τηλεµατική 
PLM Connect, αυτόµατη καθοδήγηση EZ-Pilot 
και την οθόνη IntelliViewTM 4 µε δυνατότητα 
ISOBUS UT/TC. Το T5 Utility Powershuttle, α-
πό την άλλη πλευρά, διαθέτει µια άνετη καµπί-
να VisionView 6 κολόνων που εξακολουθεί να 
προσφέρει έλεγχο µε εξαιρετική ορατότητα.

Ορατότητα
Τα τρακτέρ T5S επωφελούνται 

από έναν νέο σχεδιασµό καµπίνας 
τεσσάρων κολώνων που παρέχει 

ορατότητα 320 µοιρών
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Η αντίληψη 
ανήκει σε λίγους

 ∆ιαχρονικό: Οι άνθρωποι 
γενικά κρίνουν περισσότερο 
απ’ τα φαινόµενα παρά απ’ την 
πραγµατικότητα γιατί η όραση 
ανήκει σε όλους, ενώ η αντίληψη 
σε λίγους. Πλάτων

Σχέδια Βόσκησης: «Μέχρι 
10 ∆εκεµβρίου 2022 θα πρέπει 
οι Περιφέρειες να δηλώσουν 
αν θα ολοκληρώσουν τα 
διαχειριστικά σχέδια βόσκησης ή θα 
τα αναλάβει το ΥΠΑΑΤ». Κιλελέρ, Γ. 
Γεωργαντάς, ΥπΑΑΤ, 2/12/2022.

 Λύκοι: Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο - ΕΚ εξέδωσε ψήφισµα 
(24.11.2022) για τη µείωση 
της προστασίας του λύκου στην 
Ευρώπη. Ο λύκος είναι αυστηρά 
προστατευόµενο είδος (παράρτηµα 

IV, οδηγίας 
92/43). Μετά 
από πίεση της 
Copa-Cogema 
το ΕΚ 
οδηγήθηκε 
σε αυτό το 
ατυχέστατο 
ψήφισµα, που 

προτείνει το καθεστώς προστασίας 
του λύκου θα πρέπει να µειωθεί  από 
«είδος αυστηρά προστατευόµενο» 
σε «προστατευόµενο είδος». 
Όµως, στις 29.11.2022, µετά 
το ψήφισµα του ΕΚ, η εν λόγω 
πρόταση απορρίφθηκε από τη 
διαρκή επιτροπή της Σύµβασης! 
Οι απώλειες των εκτρεφόµενων 
ζώων (αιγοπρόβατα, αγελάδες κλπ) 
δεν µπορεί να αντιµετωπιστούν 
µε τέτοια µέτρα. Χρειάζεται µια 
ολοκληρωµένη πολιτική που 
θα λαµβάνει υπόψη όλες τις 
παραµέτρους. Giorgos Balias. 
Facebook, 30/11/2022.

 Έλλειµα εργαζοµένων: «Στα 
λειτουργικά προβλήµατα θα πρέπει 
επίσης να προστεθεί πως σύµφωνα 
µε τις τελευταίες έρευνες του 
ΙΤΕΠ, το έλλειµµα σε ανθρώπινο 
δυναµικό στα ξενοδοχεία ανέρχεται 
µε την φετινή µελέτη στους 61.000 
εργαζόµενους. Και είναι σαφές πως 
αυτή η µεγάλη τρύπα δεν µπορεί 
και δεν πρέπει να µείνει ανοιχτή, 
χρήζει άµεσης και υπεύθυνης 
αντιµετώπισης». Αλ. Βασιλικός, 
ΓΣ ΞΕΕ. Αθήνα, ΧΕΝΙΑ 2022, 
money-tourism.gr, 28/11/2022
  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Η διείσδυση της επιτραπέζιας ελιάς  
στα εστιατόρια φθάνει στο 34%, µε την 
πλειοψηφία τους να προσφέρουν ιταλι-
κή κουζίνα. Παρόλα αυτά η αγορά της, 
σύµφωνα µε την πλατφόρµα Tastewise 
αναµένεται να σηµειώσει σύνθετο ε-
τήσιο ρυθµό ανάπτυξης (CAGR) +4,5% 
για την περίοδο 2022-2027.

Μάλιστα, µε την ένταξη της µεσογει-
ακής διατροφής σε µη ευρωπαϊκές χώ-
ρες, η σύγχρονη κουζίνα που εισάγει 
προϊόντα προστιθέµενης αξίας σε συ-
νταγές, όπως ελαιόλαδο, τουρσί, σιρό-
πι, µαρµελάδα και ξύδι ελιάς, αλλά και 
η διαθεσιµότητα επιτραπέζιων ελιών σε 
καινοτόµες λύσεις συσκευασίας µέσω 
των πλατφορµών e-commerce, προσφέ-
ρει προσοδοφόρες ευκαιρίες ανάπτυ-
ξης στους επενδυτές του κλάδου. Η δε 
αναδυόµενη τάση της κουλτούρας των 
κοκτέιλ στους millennials, όπου οι επι-
τραπέζιες ελιές χρησιµοποιούνται ευ-
ρέως, ωθεί στην ανάπτυξη της αγοράς. 
Γενικά οι ελιές χρησιµοποιούνται πε-
ρισσότερο ως συστατικό σε πιάτα πα-
ρά ως σνακ. Ωστόσο στις µεσογειακές 
χώρες παραγωγής, τα σνακ είναι πιο 

δηµοφιλή από ότι στην υπόλοιπη Ευ-
ρώπη: «µεζές» στην Ελλάδα, «tapas» 
στην Ισπανία, «antipasti» στην Ιταλία. 
Όµως τεράστιες ευκαιρίες παρέχονται 
στον κλάδο και από την αγορά καινο-
τόµων και υγιεινών σνακ (π.χ. Olly’s 
στο Ηνωµένο Βασίλειο, σνακ γλυκιάς 
ελιάς από την «Yanni’s Olive Grove» 
στη Χαλκιδική), ενώ εκτιµάται ότι η α-
γορά τους θα αυξάνεται µε ετήσιο ρυθ-
µό +6% έως το 2025.

Τα παραπάνω ενδιαφέροντα ευρή-
µατα καταγράφει έρευνα του Μηχανι-
σµού Καινοτοµίας της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας για τη δυναµική 
της επιτραπέζιας ελιάς, ενός κλάδου 
που στην Ελλάδα διακρίνεται για την 
ανθεκτικότητα κατην εξωστρέφειά του. 

Σύµφωνα µε τη ∆ιεπαγγελµατική Ορ-
γάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς στην Ελλά-
δα παράγονται κατά µέσο όρο πάνω α-
πό 300.000 τόνοι ετησίως ελιάς για ε-
πιτραπέζια χρήση, που αποτελεί το 10% 
της παγκόσµιας παραγωγής, ενώ το 90% 
περίπου της εγχώριας παραγωγής εξά-
γεται. Οι ελληνικές εξαγωγές επιτρα-
πέζιας ελιάς µε ποσοστό περίπου 25%, 
διατηρούν τη χώρα µας στη 2η θέση σε 
παγκόσµιο επίπεδο (ΟEC). Η Ελλάδα το 
2020 αποτέλεσε την κορυφαία ταχύτε-
ρη εξαγωγική χώρα επιτραπέζιας ελιάς 
(+36,5εκατ.δολάρια), που παρά τις συ-
νεχείς αντιξοότητες σε παγκόσµιο επί-
πεδο το 2022 (α’  εξάµηνο) πέτυχε ρε-
κόρ εξωστρέφειας σε αξία, εµφανίζο-
ντας άνοδο πάνω από 20%. 

Οι επιτραπέζιες ελιές
ως συστατικό σε κοκτέιλς 
και πιάτα εστιατορίων βρίσκουν 
νέες αγορές Έρευνα του Μηχανισμού Καινοτομίας 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για τη δυναμική της επιτραπέζιας ελιάς

Ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής 
Ιωάννης Γιώργος.

Κραταιά δύναµη µε συµβολή στο ΑΕΠ
 η ΠΟΠ ποικιλία «Πράσινη Ελιά Χαλκιδικής»

Η Χαλκιδική, µε τη συνώνυµη ΠΟΠ ποικιλία «Πράσινη Ελιά Χαλκιδικής», 
κατέχει το µεγαλύτερο µερίδιο της εθνικής παραγωγής επιτραπέζιας ελιάς 
(42%). Από τους 140.000 τόνους της ηρτηµένης εσοδείας ελαιόκαρπου, 
το 93% κατευθύνεται για επιτραπέζια χρήση, ενώ το 90% του µεταποιηµένου 
προϊόντος εξάγεται. Συνολικά, η ποικιλία «Πράσινη Ελιά Χαλκιδικής» κατέχει 
το 43% περίπου των εθνικών εξαγωγών επιτραπέζιας ελιάς, γεγονός που 
σύµφωνα µε τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Ιωάννη Γιώργο, ο οποίος 
επιβεβαιώνει «την κραταιά δύναµη που φέρει ο κλάδος της επιτραπέζιας 
ελιάς για την  Κεντρική Μακεδονία και δη για τη Χαλκιδική, ένα νοµό που έχει 
την πρωτοκαθεδρία στην παραγωγή και τη µεταποίηση επιτραπέζιας ελιάς.». 
Σχεδιάζονται δυναµικές παρεµβάσεις, µε την αξιοποίηση διαθέσιµων πόρων 
τόσο από το ΕΣΠΑ, όσο και από το Ταµείο Ανασυγκρότησης, λέει ο ίδιος.

Ζητήµατα
Η έλλειψη 

εργατών γης, 
η ενεργειακή 

κρίση και 
η κλιµατική 

αλλαγή

Μητρώο
Πρόκληση 

για τον κλάδο 
η ανάγκη 

δηµιουργίας 
ενός Μητρώου 

Μεταποιητι-
κών Επιχειρή-

σεων Ελιάς

Σνακ
Η αγορά 

των καινοτό-
µων σνακ θα 
αυξάνεται µε 
ετήσιο ρυθµό 

+6% έως 
το 2025

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr



ΡΕΠΟΡΤΑΖ–ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
 Γ. ΚΟΝΤΟΝΗΣ, Π. ΓΚΟΓΚΟΣ, Γ. ΡΟΥΠΑΣ, 
Λ. ΛΙΑΜΗΣ, Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Σε µια εκδήλωση ύµνο για τους Έλληνες αγρό-
τες και σηµείο αναφοράς για όλους τους συ-
ντελεστές της αγροτικής παραγωγής, εξελίσσε-
ται χρόνο µε το χρόνο ο Αγρότης της Χρονιάς, 
µε την 12η απονοµή βραβείων, το περασµένο 
Σάββατο, στο  Porto Palace της Θεσσαλονίκης, 
να οδηγεί τον θεσµό σε νέες κορυφές. Αγρό-
τες και εκπρόσωποι από όλο το φάσµα της α-
λυσίδας αξίας της αγροτικής παραγωγής κατέ-
κλυσαν την τεράστια και υψηλής αισθητικής αί-
θουσα Grand Pietra Hall (ιστορικά υπήρξε κα-
πναποθήκη) του ξενοδοχείου, δίνοντας άλλη 
µια φορά ψήφο εµπιστοσύνης στον Αγρότη 
της Χρονιάς. Σηµειωτέον ότι την σταθερή επι-

λογή της Agrenda για την οργάνωση του Αγρό-
τη της Χρονιάς, συνδράµει από φέτος και η έ-
µπειρη οµάδα της Tsomokos Communication.

Ένας ζωντανός κύκλος συζητήσεων υψη-
λού επιπέδου που έδωσε τη σκυτάλη στην τε-
λετή απονοµής, κράτησε άσβεστο το ενδιαφέ-
ρον των προσκεκληµένων για πάνω από 8 ώ-
ρες και έδωσε ευκαιρίες γνωριµιών και ζυµώ-
σεων που προάγουν το πνεύµα της συνεργα-
σίας και φροντίζουν τον σπόρο της ανάπτυ-
ξης. «Η πρωτοβουλία της Agrenda και ο κα-
ταξιωµένος θεσµός του Αγρότη της Χρονιάς 
είναι µια καλή αφορµή να δούµε τα πράγµα-
τα αλλιώς», είπε στο καλωσόρισµά του, ο δι-
ευθυντής της εφηµερίδας, Γιάννης Πανάγος. 
«Είναι καιρός να ξαναβρούµε τη µεταξύ µας 
αλληλοεκτίµηση», τόνισε προσθέτοντας πως 
στον Αγρότη της Χρονιάς έχουν θέση, «όλοι, 

που έχουν κάτι να πουν, όλοι, που έχουν κά-
τι να µάθουν». Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος 
Γιωργαντάς, σηµείωσε ότι µέσα από τα βρα-
βεία αναδεικνύονται οι καλές πρακτικές και 
κάθε ένας από τους βραβευόµενους αποτελεί 
σηµείο αναφοράς και πρότυπο για το πώς πρέ-
πει να εξελίσσεται η παραγωγική διαδικασία 
στη χώρα. Στην παρέµβασή του ο καθηγητής 
και πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Αθανάσιος Τσαυτάρης ανέλυσε τις παγκόσµι-
ες προκλήσεις και υποστήριξε πως «θα πρέπει 
πάση θυσία να βοηθήσουµε να βγουν νέοι α-
γρότες, να τους βοηθήσουµε να εξοικειωθούν 
µε τις νέες τεχνολογίες οι οποίες θα πρέπει να 
προστατεύσουν και να επιµηκύνουν τη βιωσι-
µότητα των φυσικών πόρων, ώστε και οι γε-
νιές που θα έρθουν να έχουν και αυτές ψωµί».

Έχουν θέση όσοι έχουν 
κάτι να πουν και να μάθουν    
Στο πάνθεων των διακριθέντων φέτος ένας καλά διαβασμένος δενδροκαλλιεργητής, 
ένας μεθοδικός αγελαδοτρόφος και ένας ιστορικός συνεταιρισμός με νέο πρόσωπο
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
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ΤΙΜΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Χρήστος Παπατραϊανός

Κώστας Ζήγκας

ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ

Αλέξανδρος Καχριμάνης
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ΑΓΡΟΤΗΣ

Η βαθιά γνώση για το αντικείµε-
νο της δραστηριότητάς του είναι 
αυτό που κάνει τον αγρότη, Χρή-
στο Παπατραϊανό, να ξεχωρίζει. 
Ο 44χρονος παραγωγός από την 
Άρνισσα, αναδείχθηκε Αγρότης 
της Χρονιάς για το 2022, παρα-
λαµβάνοντας το βραβείο του α-
πό τον διευθυντή και εκδότη της 
Agrenda, Γιάννη Πανάγο. Σήµερα 
καλλιεργεί πάνω από 400 στρέµ-
µατα οπωρώνα, εκ των οποίων τα 
220 είναι αφιερωµένα στο µήλο. 
Από τον πατέρα του, παρέλαβε 200 
στρέµµατα που καλλιεργούνταν µε 
σιτηρά, τριφύλλια, καλαµπόκια.

Όταν η κτηνοτροφική δραστη-
ριότητα άρχισε να ατονεί στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Άρνισσας, ε-
κεί δηλαδή όπου ζει και δραστη-
ριοποιείται ο Χρήστος Παπατρα-
ϊανός, άρχισε και η καθοριστι-
κή στροφή της εκµετάλλευσης 
προς τα δέντρα.

Τίποτα δεν αφήνεται στην τύ-

χη του. Οι µισές εκτάσεις είναι κα-
λυµµένες µε αντιχαλαζικά δίχτυα 
και µέσα στα επόµενα χρόνια, θα 
καλυφθούν και τα υπόλοιπα 200 
στρέµµατα. Είναι ενταγµένος στο 
Κοµφούζιο, ενώ συµπληρωµατικά 
οι οπωρώνες που είναι γεµάτοι µε 
παγίδες παρακολουθούνται συστη-
µατικά, ώστε οι ψεκασµοί να γίνο-
νται στοχευµένα και στην ώρα τους.

Σηµαντική καινοτοµία, στην καλ-
λιέργεια µήλων είναι και το χηµικό 
αραίωµα µε το οποίο έχει περιορί-
σει σχεδόν 60% τα εργατικά κόστη 
της εκµετάλλευσης, η οποία προ-
σεγγίζει έναν κύκλο εργασιών της 
τάξεως των 700.000 ευρώ. 

Έξι τρακτέρ εφοδιασµένα µε όλα τα 
απαιτούµενα παρελκόµενα και τρία 
φορτηγά αποτελούν τον µηχανοκί-
νητο στόλο του Χρήστου Παπατραϊα-
νού. Αυτήν την στιγµή φτιάχνεται έ-
νας µεγάλος αποθηκευτικός χώρος 
για να στεγάζονται τα µηχανήµατα 
και τα εργαλεία της δουλειάς του.

ΑΓΡΟΤΗΣ
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Χρήστος 
Παπατραϊανός

Κορυφαίος µεταξύ των καλλιεργητών οπωροφόρων, 
ο Χρήστος Παπατραϊανός καλλιεργεί µε έµφαση στη 
λεπτοµέρεια πάνω από 400 στρέµµατα, εκ των οποίων 
οι µισές εκτάσεις είναι καλυµµένες µε αντιχαλαζικά.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΤΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ

Στα σχέδιά 
του είναι σε 
ορίζοντα 5ετίας  
ψυγείο και 
συσκευαστήριο, 
έτσι ώστε να 
βάλει δική του 
ετικέτα στην 
παραγωγή του 
και να διαθέτει 
επώνυμα τα 
προϊόντα του 
στην αγορά
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ΑΓΡΟΤΗΣ 
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΑΠΑΤΡΑΪΑΝΟΣ

ΑΡΝΙΣΣΑ ΠΕΛΛΑΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

400 ΣΤΡΜ 700.000 ΕΥΡΩ

ΑΡΝΙΣΣΑ 
ΠΕΛΛΑΣ
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ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Ένας πρωτοπόρος αγελαδοτρό-
φος από το Ανατολικό Θεσσαλο-
νίκης που µε τρία ροµπότ αρµε-
γής, ειδικά κολάρα ελέγχου της 
κατάστασης των ζώων, ιδιοπαρα-
γωγή ζωοτροφών και αρκετούς 
άλλους αυτοµατισµούς, ο Κώστας 
Ζήγκας έχει βάλει στόχο τον µάλ-
λον ανήκουστο ετήσιο µέσο όρο 
παραγωγής των 50 κιλών ανά α-
γελάδα.  Σήµερα, η µέση απόδο-
ση  της εκµετάλλευσης του,  βρί-
σκεται στα 40 µε 41 κιλά ανά ζώο, 
σπάνιες για την Ελλάδα επιδόσεις. 
Η στρατηγική του απαιτεί επεν-
δύσεις εκσυγχρονισµού και στο-
χευµένες κινήσεις για τη βελτίω-
ση των αποδόσεων αλλά και για 
την ευζωία των ζώων.

Οι 180 αρµεγόµενες αγελάδες 
του, µαζί µε 150 µοσχάρια που κα-
τευθύνει για την παραγωγή κρέα-
τος, του αποδίδουν έναν τζίρο της 
τάξης των 1,4 εκατ. ευρώ.  

Από 10 χρονών στα ζώα, είδε 

την οικογενειακή µονάδα να µε-
γαλώνει σχεδόν από το µηδέν.

«Ή θα το εκσυγχρονίσω ή θα 
τα παρατήσω», σκέφτηκε όταν 
ήρθε η στιγµή του.

 Σήµερα µε 3 ροµπότ αρµεγής, 
ειδικά κολάρα ελέγχου της κατά-
στασης των ζώων και µε αρκετούς 
άλλους αυτοµατισµούς, δείχνει να 
έχει κερδίσει το στοίχηµα.  

Παράλληλα µε τη στενή φρο-
ντίδα των ζώων, βρίσκει τον α-
παιτούµενο χρόνο ώστε να καλ-
λιεργεί 400 ιδιόκτητα στρέµµατα 
που καλύπτουν περίπου το 55% 
των ζωοτροφών που καταναλώ-
νουν οι συνολικά 600 αγελάδες 
της µονάδας του. 

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Γιώργος Γεωργαντάς απένει-
µε το βραβείο της Κτηνοτροφικής 
Εκµετάλλευσης της Χρονιάς στον 
στρατηγικό Κώστα Ζήγκα, τον ο-
ποίο ξεχώρισε η Επιτροπή Αξιο-
λόγησης του Θεσµού.

Με πολλούς 
αυτοματισμούς 
στο στάβλο 
και υψηλές 
αποδόσεις, 
ο Κώστας 
Ζήγκας 
αποτελεί 
πρότυπο 
επιχειρηματία

Κώστας Ζήγκας

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Από 10 χρονών στα ζώα, ο Κτηνοτρόφος της 
Χρονιάς 2022, Κώστας Ζήγκας, οδήγησε την 
κτηνοτροφική του µονάδα από το µηδέν στην 
κορυφή, µε στήσιµο 40-41 κιλά ανά αγελάδα.

35 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ... ΣΤΑ 45 
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ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ
ΖΗΓΚΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΓΕΛΑ∆ΕΣ 
ΑΡΜΕΓΗΣ ΜΟΣΧΑΡΙΑ

180 150

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ

Νέο οινοποιείο, άλµατα στο πεδίο του οινο-
τουρισµού και µια δηµιουργική προσέγγιση 
στην ξηρή εκδοχή του Μοσχάτου Σάµου µα-
ζί µε τον έλεγχο του 20% της γαλλικής αγο-
ράς στην κατηγορία των γλυκών οίνων, ξε-
χωρίζουν τον ΕΟΣ Σάµου. Με 
τζίρο 10 έως 11 εκατ. ευρώ, 
2.000 αξιόπιστα µέλη – µι-
κροκαλλιεργητές που συλ-
λογικά φροντίζουν 10.000 
στρέµµατα αµπελώνα, ο Συ-
νεταιρισµός έχει µια συµπα-
γή βάση πάνω στην οποία 
µπορεί να σχεδιάζει ένα φι-
λόδοξο πλάνο για την επό-
µενη πενταετία.

Ένας ιστορικός συνεταιρισµός, που στα 
χαρτιά αλλά και στην ουσία θεωρείται πια 
καινούργιος, ο ΕΟΣ Σάµου, µέσα σε πέντε 
χρόνια µε τη νέα του διοίκηση, όχι µόνο 
κατάφερε να ανακάµψει από το χτύπηµα 
της άρσης της αναγκαστικότητας αλλά ήδη 
δροµολογεί επενδύσεις και οινοποιήσεις 
που θα τοποθετήσουν το ξακουστό Μοσχά-
το του στις κάβες προστιθέµενης αξίας των 
κορυφαίων εστιατορίων ολόκληρης της Ευ-
ρώπης ενώ συνεργάζεται και µε µια νέα γε-

νιά αµπελουργών µε αξιώσεις και νέες ιδέες.
Μέσα σε αυτά τα χρόνια µια επένδυση 

1,5 εκατ. ευρώ έφερε στη Σάµο ένα νέο, 
σύγχρονο Οινοποιείο στο Καρλόβασι, που 
επέτρεψε την µετεγκατάσταση από το πα-

λιό ιστορικό οινοποιείο στο 
Μαλαγάρι.

Εκεί οινοποιείται το εµβλη-
µατικό Μοσχάτο που καλ-
λιεργείται στο νησί (95% 
των εκτάσεων), αλλά και 
συµπληρωµατικά το Φωκι-
ανό,  ο Αυγουστιάτης και ο 
Ροδίτης (5% των εκτάσεων).

«Πατώντας στην κληρο-
νοµιά που βρήκε κατάφερε 

να αυξήσει το µερίδιό του στην εσωτερική 
αγορά αλλά και στις σηµαντικότερες αγο-
ρές του εξωτερικού όπως αυτές της Γερµα-
νίας, του Καναδά, της Ν. Κορέας» σηµει-
ώνει µεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΕΟΣ 
Σάµου, Γιάννης Σκούτας.

Ο πρόεδρος του συνεταιρισµού, Γιάννης 
Σκούτας παρέλαβε το βραβείο της Συλλο-
γικής Προσπάθειας της Χρονιάς από τον 
Λευτέρη Ρουµελιώτη, εµπορικό διευθυντή 
της YARA Ελλάς.

Οι εξωστρεφείς αµπελουργοί της Σάµου, 
οι οποίοι δεν έχασαν ούτε στιγµή την 
εµπιστοσύνη τους στο συνεταιρίζεσθαι, 
πέτυχαν όσα λίγοι την τελευταία 
περιπετειώδη τριετία.

ΣΤΙΣ ΚΑΒΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΣ
ΜΕΛΗ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2.000 10-11 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΣΑΜΟΣ
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Αλέξανδρος Καχριμάνης

Ο πληθωρικός Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος 
Καχριµάνης, που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωµα µε τη 
µακρά πορεία στα κοινά, απέσπασε την τιµητική διάκρι-
ση του θεσµού «Αγρότης της Χρονιάς» και κατά την πα-
ραλαβή του βραβείου δεν έχασε την ευκαιρία να «θέσει 
το δάκτυλον επί των τύπον των ήλων» σε καυτά ζητήµα-
τα του πρωτογενούς τοµέα. «∆υναµίτη» στα θεµέλια της 
φέτας και κατ’ επέκταση και της ελληνικής κτηνοτροφί-
ας, χαρακτήρισε ο αυτοδιοικητικός παράγοντας τα κρού-
σµατα νοθείας που παρατηρούνται στην παραγωγή του 
προϊόντος και ζήτησε να µπει επιτέλους ένα τέλος, ενώ 
«καταπέλτης» ήταν επίσης για την ευρεία χρήση σκόνης 
γάλακτος στο ελληνικό γιαούρτι. 

Βέλη έριξε και για την γραφειοκρατία του υπουργείου 
Ενέργειας και Περιβάλλοντος, που δεν επιτρέπει την α-
ξιοποίηση των ΑΠΕ από τους γεωργοκτηνοτρόφους. Στο 
σύντοµο χαιρετισµό του, ωστόσο, δεν παρέλειψε να ανα-
φερθεί και στη µεγάλη τοµή που, όπως είπε χαρακτηρι-
στικά, έγινε στο γίγνεσθαι της ελληνικής κτηνοτροφίας, 
µετά τη µετάβαση του ΟΣ∆Ε στο gov.gr, αποδίδοντας εύ-
σηµα στον παρόντα υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, Γιώργο Γεωργαντά, για την πρωτοβουλία του. 
«Τελειώνει το ποίηµα της τεχνικής λύσης και του τεχνι-
κού συµβούλου», ανέφερε κλείνοντας και πρόσθεσε ότι 
«επιτέλους λεφτά δεν θα παίρνουν όσοι έχουν αρόσιµες 
ωραίες εκτάσεις και όσοι έχουν βοσκοτόπια χωρίς ζώα».

Μια ηµέρα στο υπουργείο, δίπλα στον υπουργό, ώστε να δώ-
σει τον τόνο του σε κρίσιµα ζητήµατα του πρωτογενή τοµέα 
θα περάσει ο Αγρότης της Χρονιάς 2022, µε τον θεσµό να α-
ποκτά πλέον θεσµικό χαρακτήρα. Την επίσηµη πρόσκληση 
αυτή, απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος 
Γεωργαντάς στον χαιρετισµό του, διαπιστώνοντας πως η µε-
γάλη αγροτική γιορτή της Agrenda έχει εδραιωθεί στη συ-
νείδηση όλων των συντελεστών της αγροτικής παραγωγής. 
Στόχος και επιθυµία όλων όσων ασχολούµαστε µε τον πρω-
τογενή τοµέα, τόνισε ο υπουργός, θα πρέπει να είναι η κά-

θε χρονιά να είναι ακόµη καλύτερη για τον κάθε αγρότη και 
«να µην έχουµε µόνο τον καλύτερο αγρότη της χρονιάς, αλ-
λά να µιλάµε να γίνεται για καλύτερες χρονιές για τον αγρό-
τη». Σχολιάζοντας περαιτέρω την πρωτοβουλία της Agrenda, 
ο κ. Γεωργαντάς τόνισε πως έχει θεσµικό χαρακτήρα, και ε-
κτός των άλλων στέλνει και ένα µήνυµα στην αγροτική πα-
ραγωγή για το πώς πρέπει να είναι ο σύγχρονος Έλληνας γε-
ωργός κι ο σύγχρονος κτηνοτρόφος ,γιατί µέσα από τα βρα-
βεία αυτά αναδεικνύονται οι καλές πρακτικές και το πώς πρέ-
πει να εξελίσσεται η παραγωγική διαδικασία στη χώρα µας.

Αυτό που κάνει τον Αλέξανδρο Καχριµάνη 
να ξεχωρίζει, είναι µια φλόγα για τους 
ανθρώπους της υπαίθρου και µια πίστη για 
τις µεγάλες δυνατότητες των αυθεντικών 
αγωνιστών της αγροτικής παραγωγής.

ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Γιώργος Γεωργαντάς

Για μια μέρα στο υπουργείο 
ο Αγρότης της Χρονιάς
Ο θεσμός στέλνει μήνυμα για το πρότυπο του σύγχρονου παραγωγού

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
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Τον βηµατισµό για τις εξελίξεις στα µεγά-
λα ανοιχτά µέτωπα της αγροτικής παρα-
γωγής για τα επόµενα χρόνια, φαίνεται 
να προδιαγράφει το πνεύµα των συζητή-
σεων που έλαβαν χώρα στη φιλόξενη σκη-
νή του Αγρότη της Χρονιάς, το περασµένο 
Σάββατο 3 ∆εκεµβρίου, στο Porto Palace 
της Θεσσαλονίκης.

Σε έναν κύκλο έξι συζητήσεων, µπαρου-
τοκαπνισµένοι αγρότες, συνεταιριστές, µέ-
λη της επιστηµονικής κοινότητας, µεταποι-
ητές, αναλυτές αγοράς, τεχνοκράτες και 
πολιτικοί, µετέφεραν το απαύγασµα της 
εµπειρίας τους, τείνοντας παράλληλα χέ-
ρι συνεργασίας για την ανόρθωση της ελ-
ληνικής γεωργίας και τη βελτίωση της θέ-
σης του Έλληνα παραγωγού.  

Υπό τον βασικό τίτλο «Ευκαιρίες της Αγο-
ράς Εµπορευµάτων και Επενδύσεις στην Α-
γροτική Παραγωγή» στη φετινή εκδήλωση 
του Αγρότη της Χρονιάς στήθηκαν έξι θε-
µατικές ενότητες που επιχείρησαν να δώ-
σουν δηµιουργικές και απτές απαντήσεις 
σε επίκαιρους προβληµατισµούς όλω των 
συντελεστών της αγροτικής παραγωγής.

Στην εκτίµηση ότι µέσα στους επόµενους 
µήνες είναι ορατή µια αποκλιµάκωση σε ό-
λα τα βασικά κόστη που συµπιέζουν τα πε-
ριθώρια κερδοφορίας των αγροτικών και 
κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, προχώ-
ρησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Γιώργος Γεωργαντάς, ο οποίος συµµετεί-
χε στο πρώτο πάνελ της συζήτησης µε θέ-
µα ∆ιατροφική Επάρκεια, Χρηµατιστήρια Ε-
µπορευµάτων και Τιµές Παραγωγού.

Στην ίδια συζήτηση εξήγησε ότι µεγάλη 
προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ε-
νεργειακή αυτονοµία των αγροτικών εκµε-
ταλλεύσεων και εξήγγειλε πρόγραµµα που 

θα χρηµατοδοτήσει σε σηµαντικό βαθµό την 
τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε στάβλους, 
ενώ θα εξασφαλίσει επιπλέον 10% χώρο 
στο δίκτυο για αγροτικό net – metering.

Ο Τάσος Θεοδωρίδης, αγρότης από την 
Ηµαθία, εκτίµησε ότι η χρονιά που έρχε-
ται είναι δύσκολη για τους αγρότες, εν µέ-
σω µιας διόρθωσης στις αγορές αγροτικών 
εµπορευµάτων, η οποία δεν συνοδεύεται 
προς το παρόν να συνοδεύεται από περι-
ορισµό των κοστολογίων στις µονάδες. 

Απαντώντας στον προβληµατισµό αυτό, 
ο Κωνσταντίνος ∆ηµητρίου, της Vamvaki 
Ltd, εξήγησε πως η διασπορά κινδύνου γί-
νεται τόσο µε την κατανοµή των εκτατικών 
καλλιεργειών στα διαθέσιµα στρέµµατα του 
αγρότη, όσο και µε την σταδιακή τιµολό-
γηση της παραγωγής, µέσω προπωλήσε-
ων στη διάρκεια της χρονιάς.

Κανένας δεν ζητά από τον αγρότη να 
γίνει χρηµατιστής διευκρίνισε ο εκκοκ-
κιστής και επικεφαλής του εγχειρήµατος 
EUCotton, Αντώνης Σιάρκος, υποστηρίζο-
ντας όµως πως αποτελεί τεράστιο πλεονέ-
κτηµα η σύνδεση της τιµής του σύσπορου 
µε τις χρηµατιστηριακές τιµές στη Νέα Υ-
όρκη, αρκεί ο παραγωγός να παίρνει ενη-
µερωµένες αποφάσεις.

Πέρα από αυτό, η εξασφάλιση πριµ ποι-
ότητας επί των διεθνών τιµών, είναι η προ-
τεραιότητα των ελληνικών εκκοκκιστηρί-
ων και επιτυγχάνεται τόσο από την συντο-
νισµένη συνεργασία µε παραγωγούς για 
ποιοτική πρώτη ύλη, όσο και σε επίπεδο 
Ευρώπης, µέσω της διαµόρφωσης ενός 
Brand Name για το ελληνικό βαµβάκι, το 
οποίο ήδη κερδίζει την προσοχή µεγάλων 
ονοµάτων στον χώρο της µόδας, επισήµα-
νε ο κ. Σιάρκος.

Ευκαιρίες της Αγοράς Εμπορευμάτων

Επενδύσεις στην αγροτική παραγωγή 

Θέλει διασπορά ρίσκου
με προπωλήσεις όλο το έτος 
Η χρονιά που έρχεται είναι δύσκολη εν μέσω διόρθωσης στις αγορές εμπορευμάτων

Μέσα στους 
επόμενους μήνες 
είναι ορατή μια 
αποκλιμάκωση σε 
όλα τα βασικά κόστη 
που συμπιέζουν 
τα περιθώρια 
κερδοφορίας των 
αγρο-κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων 

Να περάσει η εφαρµογή των πρακτι-
κών του νέου πρασινίσµατος από τους 
συνεταιρισµούς, προκειµένου να διευ-
κολύνεται η συνεννόηση µε όλα τα µέ-
λη για τις δράσεις που θα ακολουθή-
σουν και να λάβουν στο µέγιστο τις α-
ντίστοιχες επιδοτήσεις, πρότεινε ο επι-
στηµονικός υπεύθυνος για την κατάρ-
τιση του Στρατηγικού Σχεδίου της νέας 
ΚΑΠ, Στάθης Κλωνάρης, κατά τη διάρ-
κεια του δεύτερου κύκλου συζητήσεων 
της εκδήλωσης Αγρότης της Χρονιάς.

Ο οµότιµος καθηγητής του ΓΠΑ και 
πρώην γενικός γραµµατέας του ΥΠΑ-
ΑΤ, Χαράλαµπος Κασίµης, σχολίασε 
σχετικά µε τη νέα Κοινή Αγροτική Πο-
λιτική πως η σύγκλιση των δικαιωµά-
των είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, 
ωστόσο δεν υιοθετούνται µία σειρά µέ-

Διετία Νέων 
και ο ρόλος

Αντώνης 
Σιάρκος, 
Γιώργος 
Γιωργαντάς, 
Κων/νος 
∆ηµητρίου 
και Τάσος 
Θεοδωρίδης 
στο πάνελ του 
Αγρότη της 
Χρονιάς. 

Χαράλαµπος Κασίµης και Γιάννης Πανάγος 
τα καινούργια Αγροτικά Προγράµµατα 

Το νέο πρασίνισμα μέσα
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Αγροτών μέχρι το 2025 
των συνεταιρισμών

Οι νέες τεχνολογίες πρέπει να τρα-
βάνε τους αγρότες προς τα πάνω, ξε-
καθάρισε ο Γιώργος Ποντίκας, Πρό-
εδρος και ∆ιευθύνων στη Syngenta 
Hellas, δίνοντας έµφαση στα 12 δισ. 
δολάρια που επενδύονται παγκοσµί-
ως στον τοµέα της Φυτοπροστασίας. 
Κατά τον ίδιο, το µέγεθος µετράει 
και εκφράζεται µέσω της οµαδικότη-
τας και του συνεταιρίζεσθαι. «Ατοµι-
κά δεν µπορεί να κάνει κανείς τίπο-
τα» είπε χαρακτηριστικά, φέρνοντας 
το παράδειγµα του Μέσι, ο οποίος ό-
πως είπε και αυτός βασίζεται στο ο-
µαδικό παιχνίδι. 

Ένα σύγχρονο τρακτέρ αποτελεί 
πλέον το µυαλό της παραγωγικής δι-
αδικασίας, τόνισε από την πλευρά του 
ο Χριστόδουλος Μποζαντζίδης, ∆ιευ-
θύνων Σύµβουλος της Αgrotech SA, 
δίνοντας έµφαση στην ανάγκη εκ-
παίδευσης των αγροτών στα σύγχρο-
να εργαλεία και τις νέες τεχνολογίες 
που αυτά ενσωµατώνουν. «Η εξέλιξη 
του τρακτέρ µπορεί να παροµοιαστεί 
µε εκείνη των κινητών τηλεφώνων. 
Στην αρχή όλοι πίστευαν πως η χρή-
ση του θα περιοριστεί στην πραγµα-
τοποίηση κλήσεων και βλέπουµε σή-
µερα τι µπορούν να κάνουν. Έτσι και 
το σύγχρονο τρακτέρ µπορεί να επι-
κοινωνεί µε τα υπόλοιπα εργαλεία, 
προσφέροντας πλέον στον αγρότη 
εξειδικευµένες και στοχευµένες λύ-
σεις µε µετρήσιµο αποτέλεσµα, τό-
σο όσον αφορά τη µείωση κοστολο-
γίου όσο και την αύξηση των αποδό-
σεων» ανέφερε.

Ο Νίκος Μυτιλέκας, διευθυντής µάρ-
κετινγκ της Yara Hellas, στάθηκε στην 
ανάγκη να κάνουµε περισσότερα µε 
λιγότερα, όπως άλλωστε επιτάσσει το 
νέο ρυθµιστικό πλαίσιο της ΕΕ. Παρά 
τις δυσκολίες, η Yara έχει ανταποκριθεί 
στις απαιτήσεις των καιρών ενώ πλέ-
ον προσανατολίζεται στην παραγωγή 

«πράσινων λιπασµάτων», δηλαδή 
προϊόντων αζωτούχας λίπανσης δί-
χως ανθρακικό αποτύπωµα.

Ο καθηγητής Πληροφορικής του 
ΕΚΠΑ, Θοδωρής Ζαχαριάδης, υπο-
γράµµισε πως χωρίς αυτοµατισµούς, 
ακόµη και στις µικρότερες εκµεταλ-
λεύσεις, δύσκολα ο τοµέας της αγρο-
τικής παραγωγής θα µπορέσει να 
καλύψει το έλλειµµα ανταγωνιστι-
κότητας και να εξασφαλίσει τη βιω-
σιµότητα των αγροτικών µονάδων.  

Στη σηµασία του βελτιωµένου 
γενετικού υλικού για την επιτυ-
χή αντιµετώπιση των προκλήσε-
ων στην αγροτική παραγωγή τα ε-
πόµενα χρόνια αναφέρθηκε ο Θύ-
µης Ευθυµιάδης, ∆ιευθύνων Σύµ-
βουλος της Redestos- Efthymiadis 
Agrotechnology Group. Σηµείωσε 
πως το 50% της καινοτοµίας περνά-
ει µέσα από το σπόρο, ενώ µίλησε 
και για µια τάση στροφής σε νέα 
βιολογικά σκευάσµατα.

Κλείνοντας, ο Μόσχος Κορασί-
δης, Γενικός ∆ιευθυντής της ΕΘΕ-
ΑΣ στάθηκε στην ανάγκη τάχιστης 
κάλυψης του ψηφιακού χάσµατος 
στις νέες γενιές αγροτών, κάτι που 
θα µπορούσε να διευκολυνθεί, ό-
πως υποστήριξε, από τα συλλογικά 
σχήµατα και τους συνεταιρισµούς.

Γιώργος 
Ποντίκας, 
Χριστόδουλος 
Μποζατζίδης, 
Νίκος 
Μυτιλέκας, 
Θοδωρής 
Ζαχαριάδης, 
Μόσχος 
Κορασίδης 
και Θύµης 
Ευθυµιάδης 
στο βήµα του 
Αγρότη της 
Χρονιάς. 

Με το 
πρόγραμμα 
ο Νέος αποκτά 
σχεδόν δωρεάν 
μία μικρή 
εκμετάλλευση, 
έχοντας 50%-
60% επιδότηση 
και το 30% 
από το πριμ 
εγκατάστασης

Χωρίς 
αυτοματισμούς, 
ακόμη και 
στις μικρότερες 
εκμεταλλεύσεις, 
δύσκολα 
ο τομέας 
της αγροτικής 
παραγωγής 
θα μπορέσει 
να εξασφαλίσει 
τη βιωσιμότητα 
των αγροτικών 
επιχειρήσεων  

Σύγχρονα εργαλεία και νέες τεχνολογίες

από τις οργανώσεις

Ακόμα και στους μικρούς 
κλήρους χωρούν αυτοματισμοί

τρων, ικανών να αντιµετωπίσουν τις 
σχετικές συνέπειες.

Όπως δεν υπάρχουν επιχειρήσεις 
που να µην έχουν βασιστεί σε πόρους 
του ΕΣΠΑ, έτσι και οι αγρότες πρέπει 
να βασίζονται στα διαρθρωτικά µέτρα 
τόνισε στην ίδια συζήτηση ο Γιάννης 
Στεφάνου, µελετητής της Alpha Plan 
Consulting. Αρχικά, ο κ. Στεφάνου έ-
κανε ειδική αναφορά στον Αναπτυξι-
ακό Νόµο που κλείνει στις 30 ∆εκεµ-
βρίου. «Το πρόγραµµα λέει ότι ο ελκυ-
στήρας και τα παρελκόµενα δεν µπο-
ρούν να ξεπερνούν το 30% του αρχι-
κού σχεδίου. Πόσες αποθήκες πια να 
κάνει κάποιος» αναρωτήθηκε.

Επιπλέον τη διετία 2023-2025 θα α-
νοίξουν άλλα δύο προγράµµατα Νέ-
ων Αγροτών. «Όποιος θέλει να γίνει 
Νέος, είναι ένα άριστο πρόγραµµα να 
ξεκινήσει. Να χρησιµοποιήσει το πο-
σό και να αποκτήσει σχεδόν δωρεάν 
µία µικρή εκµετάλλευση, έχοντας 50%-
60% επιδότηση από το Σχέδιο και το 
30% του από το πριµ πρώτης εγκατά-
στασης», είπε ο έµπειρος µελετητής.

Για τις χρηµατοδοτικές λύσεις στον 
τοµέα της αγροδιατροφής µίλησε ο 
Παναγιώτης Πλας της Eurobank,  ο 
οποίος έκανε αναφορά πρώτον στο 
EIF Agri της Μεταποίησης που απευ-
θύνεται σε επαγγελµατίες του χώρου 
και συνεργατικά σχήµατα, το οποίο 
καλύπτεται µε 80% εγγύηση ενώ, µέ-
σω του εργαλείου αυτού, διατίθεται 
και κεφάλαιο κίνησης.

στη συζήτηση για την νέα ΚΑΠ 
και τα χρηµατοδοτικά εργαλεία. 
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Η συµβολαιακή γεωργία αλλάζει πρό-
σωπο και θα µπορούσε το προσεχές δι-
άστηµα να εκφράζεται µέσα από κοινά 
επιχειρηµατικά εγχειρήµατα µεταξύ ο-
µάδων παραγωγών και βιοµηχανίας.

Σε πάνελ συζήτησης µε τίτλο «Μοντέ-
λα Συµβολαιακής Γεωργίας και Προϊ-
όντα Ταυτότητας» µε παρέµβαση του 
ο επιχειρηµατίας και επικεφαλής των 
εταιρειών, Intercomm Foods και Κρό-
νος, Λευτέρης Σαΐτης, αναφέρθηκε 
στην ανάγκη δηµιουργίας Σ∆ΙΤ βιο-
µηχανιών και παραγωγών για οικο-
νοµίες κλίµακας και αµοιβαία οφέλη.

Η συµβολαιακή δίνει εγγύηση τι-
µής και ποσότητας στα προϊόντα που 
θα παραλάβει η βιοµηχανία, ενώ ο πα-
ραγωγός γνωρίζει µε ποιον συµβάλλε-
ται και κάνει σωστό προγραµµατισµό, 
είπε  ο ∆ιευθύνων της ντοµατοβιοµη-

χανίας Νοµικός, ∆ηµήτρης Νοµικός.
Ο Βασίλης Κωτούλας, PhD, Προϊστά-

µενος Συµβολαιακής Καλλιέργειας της 
Αθηναϊκής Ζυθοποιίας αναφέρθηκε σε 
δύο νέες βελτιωµένες ποικιλίες κριθα-
ριού για τους παραγωγούς από το 2024. 
«Να κάνουµε ένα προϊόν µε χαµηλότε-
ρο αποτύπωµα είναι εύκολο, αλλά να 
έχει την οικονοµικότητα του παραδο-
σιακού προιόντος είναι δύσκολο, γιατί 
ο παραγωγός θα παράγει λιγότερο και 
θα κερδίζει λιγότερο», είπε.

Ακολούθως, ο Θεόδωρος Ρουσσό-
πουλος, ∆ιευθύνων της εταιρείας κα-
τεψυγµένων φρούτων και λαχανικών, 
Alterra, σχολίασε ότι είναι καλή η συµ-
βολαιακή γεωργία, ωστόσο το κόστος 
παραγωγής των εγχώριων εκµεταλλεύ-
σεων είναι κάτι που απαιτεί προσοχή.  
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, Παναγιώτης Χατζηνι-
κολάου αναφέρθηκε στην πιστοποί-
ηση  του ελληνικού βάµβακος µε τα 
πρότυπα Agro 2-4, που κατά τον ίδιο 
αποδίδουν επιπλέον 20,5 εκατ. κέρ-
δη στους παραγωγούς. Τη σηµασία 
και το ρόλο των πιστοποιήσεων εξή-
ρε και ο Θωµάς Αραπογιάννης, Vice 
President Agriculture, της TUV Hellas 
– TUV Nord. Τα ελληνικά ποιοτικά 
προϊόντα , είπε, έχουν κατακτήσει µε 
τη βοήθειά µας πολλές ξένες αγορές.

Το προφίλ του σύγχρονου κατανα-
λωτή έδωσε ο αναπληρωτής καθηγη-
τής Χηµείας του Πανεπιστηµίου Ιωαν-
νίνων, ∆ηµήτρης Σκάλκος. Πάµε σε 
έναν κόσµο, που ο καταναλωτής θα 

λέγεται αντικαταναλωτής και η παγκο-
σµιοποίηση, αντιπαγκοσµιοποίηση.

Συμβολαιακή γεωργία, εγγύηση τιμής και ποιότητας στον παραγωγό

Σύμπραξη βιομηχάνων 
παραγωγών, η εξέλιξη
Με κοινά επιχειρηματικά εγχειρήματα Ομάδων και βιομηχανίας

Οι Συμπράξεις 
Δημοσίου και 
Ιδιωτικού 
Τομέα δίνουν 
οικονομίες 
κλίμακας και 
αμοιβαία οφέλη 
σε αγρότες και 
μεταποιητική 
βιομηχανία

Βασίλης Κοτούλας, Θεόδωρος Ρουσσόπουλος και ∆ηµήτρης Νοµικός, 
στη συζήτηση για τα Μοντέλα Συµβολαιακής στην ελληνική γεωργία. 

Χρήστος Γιαννακάκης, Άννα Μόσχου, Νίκος ∆ηµόπουλος, Γιώργος 
Παπαδόπουλος - Χατζάκος και Αλέξανδρος Μποτός στις συζητήσεις 

Επενδύσεις και 
ζητά η ζώνη 

Κτηνοτρόφοι και βιομήχανοι 

∆εν είναι έγκληµα να βγάζεις κέρ-
δος, αλλά πρέπει αυτό να περνά σε 
όλους τους συντελεστές της παρα-
γωγής, σχολίασε ο κτηνοτρόφος 
Νίκος ∆ηµόπουλος, στο πάνελ µε 
θέµα «Βιώσιµα Σχήµατα Κτηνοτρο-
φίας και Ζώνη Γάλακτος» και υπο-
γράµµισε πως όσες βιοµηχανίες το 
σεβάστηκαν, έχουν σταθερές συνερ-
γασίες µε κτηνοτρόφους. Κανένας 
δεν έφυγε για 1,2 και 5 λεπτά παρα-
πάνω τιµή, από µια εταιρεία που σέ-
βεται τον διαρκή κόπο του παραγω-

γού, τόνισε ο εκπρόσωπος των κτη-
νοτροφικών συλλόγων Ανατ. Μακε-
δονίας και Θράκης. Η συναδελφο-
σύνη και η αµοιβαία εµπιστοσύνη 
ανάµεσα στους κτηνοτρόφους τους 
επιτρέπει να παραµένουν στον κλά-
δο, είπε η Άννα Μόσχου, βοοτρόφος 
της Κόκκινης Φυλής και επικεφαλής 
οµάδας βοοτρόφων το 40% περίπου 
των µελών της είναι κάτω των 40 ε-
τών. Υποστήριξε πως η κατανοµή νέ-
ων δικαιωµάτων και η στήριξη προς 
την εκτατική, η οποία αποτελεί και 
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Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Νέο πλαίσιο βάσει αναγκών 
των αγροτών στην ενέργεια
«Κοµµένο και ραµµένο» στα µέ-
τρα λίγων και µεγάλων, αντί να 
στηρίζει τις πολυάριθµες γεωρ-
γοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύ-
σεις, που πασχίζουν σε δύσκο-
λες συγκυρίες όπως αυτή που 
διανύουµε, να διασφαλίσουν τη 
βιωσιµότητά τους, είναι το «κο-
στούµι» που ρυθµίζει τον τρόπο 
µε τον οποίο αναπτύσσονται οι 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 
στην Ελλάδα, σε σηµείο ώστε να 
αποτελεί παράδειγµα προς απο-
φυγή διεθνώς.

Την άποψη αυτή διατύπωσε ο 
αγελαδοτρόφος και αντιπεριφε-
ρειάρχης Αγροτικής Οικονοµίας 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας, Γιώργος Κεφαλάς, µι-
λώντας από το βήµα της εκδήλω-
σης «Αγρότης της Χρονιάς» της 
Agrenda, στην ενότητα για την ε-
νέργεια στην αγροτική παραγωγή 
και τις λύσεις του net metering.

Είµαστε παγκόσµιο 
αντιπαράδειγµα

«Το θεσµικό πλαίσιο διαµορ-
φώθηκε δυστυχώς ερήµην του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων κι είναι στη-
µένο πάνω στις ανάγκες κυρί-
ως των µεγάλων τεχνικών εται-
ρειών Η’ και ΣΤ’ τάξεως, όταν 
παντού στην Ευρώπη τα φωτο-
βολταϊκά, πρωτίστως, εγκαθί-
στανται στις στέγες αγροτικών 
οικηµάτων, οι ανεµογεννήτρι-
ες στα κτήµατα και οι µονάδες 
βιοαερίου µόνο σε κτηνοτροφι-
κές εγκαταστάσεις. Είµαστε πα-
γκόσµιο αντιπαράδειγµα», τόνι-
σε χαρακτηριστικά ο οµιλητής.

Εστιάζοντας ιδιαίτερα στη λύ-
ση των µονάδων βιοαερίου, δε-
δοµένου ότι η οικογενειακή του 
εκµετάλλευση είναι µέτοχος (α-
πό κοινού µε άλλες 3 κτηνοτρο-
φικές οικογένειες και µια εται-
ρεία συµβούλων) στη «Βιοαέριο 
Λαγκαδά ΑΕ», ο κ. Κεφαλάς τό-
νισε πως «η ελληνική πολιτεία 
ποτέ δεν ασχολήθηκε στρατηγι-
κά µε την αξιοποίηση των οργα-
νικών αποβλήτων στο γεωργικό 
τοµέα» και εξέφρασε την ευχή η 
εκδήλωση της Agrenda και ο Α-
γρότης της Χρονιάς «να αποτε-
λέσει απαρχή για να µπορέσου-
µε επιτέλους να συζητήσουµε για 
το ποιος πρέπει να είναι ο στρα-
τηγικός σχεδιασµός και το µέλ-
λον σε αυτό τον τοµέα». 

Αίτηµα να δοθεί προτεραιότητα 
στους αγρότες

Πρέπει να ασχοληθούµε µε τις 
ΑΠΕ γιατί πρώτοι εµείς οι αγρό-
τες ζούµε στο φυσικό περιβάλλον 
και νοιαζόµαστε περισσότερο από 
κάθε άλλον γι’ αυτό, υποστήριξε 
στο πλαίσιο συζήτησης για την ε-
νέργεια στην αγροτική παραγω-
γή ο Θωµάς Κουτσουπιάς, πρόε-
δρος της ΕΑΣ Αγρινίου, µιας ορ-
γάνωσης που τείνει να εξελιχθεί 
σε σηµατωρό για τις εξελίξεις γύ-
ρω από τις ενεργειακές κοινότη-
τες και το net metering, καθώς ά-
µεσα ή έµµεσα εµπλέκεται στην 
ανάπτυξη έργων ισχύος 1,3 GW, 
παρουσίασε τη δράση της οργά-
νωσης και τα πλεονεκτήµατα των 
ΑΠΕ και ζήτησε από τα συναρµό-
δια υπουργεία να δώσουν προτε-
ραιότητα στους αγρότες.

Το θεσμικό 
πλαίσιο 
διαμορφώθηκε 
ερήμην του 
υπουργείου 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης και 
είναι στημένο 
στις ανάγκες 
των μεγάλων 
τεχνικών 
εταιρειών Η’ 
και ΣΤ’ τάξεως

Κανένας δεν 
έφυγε για 1,2 
και 5 λεπτά τιμή 
παραπάνω από 
μια εταιρεία που 
σέβεται τον κόπο 
του παραγωγού

Την τεράστια σηµασία που έχει για τον εξορθολογισµό του κόστους στην αγροτική παραγωγή η αξιοποίηση 
των λύσεων ΑΠΕ και Net Metering από τους αγρότες ανέπτυξαν οι Θ. Κουτσουπιάς και Γ. Κεφαλάς. 

συναδερφοσύνη 
του γάλακτος

τη ραχοκοκκαλιά της ελληνικής κτη-
νοτροφίας είναι όσα απαιτούνται για 
τη βιωσιµότητα του κλάδου. 

Στην παρατήρηση πως ο κάθε ε-
µπλεκόµενος στη ζώνη γάλακτος, 
βλέπει τη δουλειά αυτή αποκλειστι-
κά από τη δική του θέση και άρα χρει-
άζονται αφορµές συζήτησης για να 
αµβλύνονται οι κόντρες, οδηγήθηκε 
ο Αλέξανδρος Μποτός, εκπρόσωπος 
της γαλακτοβιοµηχανίας Ρούσσας. Ε-
ξέφρασε ωστόσο επιφυλάξεις για το 
που θα καταλήξει η τελευταία άνοδος 
τιµών στο πρόβειο, ενώ υπογράµµι-
σε τη σηµασία και των συµβολαίων. 

∆εν είµαστε αντίπαλοι, αλλά συ-
νεργάτες µε τους βιοµήχανους, διευ-
κρίνισε ο Γιώργος Βαΐόπουλος από 
τον Συνεταιρισµό Αγελαδοτρόφων 
και Προβατοτρόφων ∆υτικής Θεσ-
σαλίας, ενός οικονοµικά βιώσιµου 
πρωτοβάθµιου συνεταιρισµού τα κέρ-
δη του οποίου σχηµατίζουν αποθε-
µατικό της τάξεως των 4 εκατ. ευρώ.

Την ανάγκη για περισσότερες ε-
πενδύσεις από κτηνοτρόφους και τη 
στρατηγική επιλογή της ΜΕΒΓΑΛ να 
χρηµατοδοτεί τέτοιες προσπάθειες 
εκσυγχρονισµού του µηχανολογι-
κού εξοπλισµού και ανανέωσης ζω-
ικού κεφαλαίου, τόνισε ο Κων. Χα-
τζάκος, ∆ιευθύνων της βιοµηχανίας.

είναι συνεργάτες

Βαϊόπουλος, Κωσταντίνος  
για τη Ζώνη Γάλακτος.  
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Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
«Έγινε µεγάλη συζήτηση 
για κουραµπιέδες και 
µελοµακάρονα. Με δική 
µου απόφαση δεν θα 
τα συµπεριλάβουµε για 
να µην έχουµε αθέµιτο 
ανταγωνισµό µε φούρνους 
και ζαχαροπλαστεία. Το 
καλάθι µε τα παιχνίδια θα 
ισχύσει από 14 ∆εκεµβρίου 
έως τις 11 Ιανουαρίου».

ΜΠΡΟΥΚ ΣΙΛΝΤΣ 
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Oι κόρες µου πάντα µου 
παραπονιούνται: Πώς και 
δεν µαγειρεύεις; Άλλες 
µητέρες µαγειρεύουν 
και τους απαντώ ότι κάνω 
χριστουγεννιάτικες ταινίες 
για να τις δείτε. […] 
«Περνάµε τις γιορτές µας 
στη Φλόριντα, ταξιδεύουµε 
και κουβαλάµε µαγειρεµένα 
κρέατα µαζί µας».

ΑΝΤΟΝΙΟ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣ 
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΗΕ
«Με την ακόρεστη όρεξή 
της για ανεξέλεγκτη και 
άνιση οικονοµική ανάπτυξη, 
η ανθρωπότητα έγινε όπλο 
µαζικής εξάλειψης. […] 
Σήµερα δεν βρισκόµαστε σε 
αρµονία µε τη φύση, αλλά 
παίζουµε την κακοφωνία 
του χάους, µε όργανα 
καταστροφής. Αυτοκτονούµε
δηλαδή δι’ αντιπροσώπου».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΠΟΙΟΙ ΣΤΕΝΟΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Εντατική
«Η  κτηνοτροφία είναι στην 
εντατική» είπε στην παρέµβαση 
της η δραστήρια κτηνοτρόφος 
από την Καστοριά, τονίζοντας 
πως ακόµη δεν έχει επιλέξει 
η χώρα το παραγωγικό µοντέλο 
που θέλει να εφαρµόσει και ως 
εκ τούτου τα συνεχή λουκέτα. 
«Η κτηνοτροφία δεν είναι µια 
τεµπέλικη δουλειά», τόνισε 
προς την πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου της πλατείας.

Μπαστούνια
Το 30% των επαγγελµατιών 
του εγχώριου αγροτικού 
χώρου µόνο µετέχει στις νέες 
τεχνολογίες, είπαν οι ειδικοί 
στον Αγρότη της Χρονιάς. 
Τουτέστιν, όσο καθυστερεί η 
εκπαίδευση τους στα συστήµατα 
της ευφυούς γεωργίας, τόσο πιο 
πίσω από τις εξελίξεις θα µένει 
η χώρα. Κάποιοι τόσο καιρό, 
κοιτάνε τα µπαστουνάκια και 
δεν βλέπουν τα… µπαστούνια.

Χωρίς φόβο
Έξω από τα δόντια τα είπε ο 
Περιφερειάρχης Ηπείρου, στο 
πλαίσιο της τιµητικής διάκρισής 
του στα βραβεία της Αgrenda, 
για τα όσα τεκταίνονται γύρω 
από την φέτα και τα κρούσµατα 
νοθείας στην παραγωγή. 
Καταπέλτης και για τη χρήση 
σκόνης γάλακτος στο γιαούρτι 
και για πολλά άλλα κακώς 
κείµενα, που δείχνουν όµως να 
βρίσκουν το δρόµο της λύσης.

Η νέα εποχή θέλει τη γεωργία να παίζει οµαδικά 

Στον φετινό Αγρότη της Χρονιάς, τη µεγάλη γιορτή των εκφρα-
στών της πρωτογενούς αλυσίδας, το κεντρικό µήνυµα ήταν έ-
να: «ο παραγωγός µόνος του δεν µπορεί να κάνει τίποτα». Αυ-
τό που µετράει µε όρους βιωσιµότητας είναι το µέγεθος της εκ-
µετάλλευσης, οι συνεργασίες και τα συλλογικά σχήµατα. «∆εν 
είµαστε ο Μέσι, αλλά και αυτός παίζει οµαδικά», είπε ο εµφα-
τικά ο επικεφαλής της Syngenta στην Ελλάδα. Κατά τα λοιπά, 
όλοι συµφώνησαν βέβαια ότι υπάρχει πολύς χώρος για ενσω-
µάτωση νέων τεχνολογιών, εγκαθίδρυση βιώσιµων σχηµάτων 
κτηνοτροφίας και φυσικά για περισσότερη αλληλεγγύη. 

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Μείωση στο 
εισοδηµατικό χάσµα 
αγροτών επιδιώκουν 
τα στρατηγικά σχέδια 
Βουλγαρίας-Ρουµανίας. 
Αφορούν επενδύσεις 
για βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας 
των αγροκτηµάτων 
και των µεταποιητικών 
µονάδων.

Το εύρος των ζηµιών 
στον πρωτογενή 
υπερβαίνει τα 400 
εκατ. ευρώ λόγω και 
κλιµατικής αλλαγής, 
ειπώθηκε στον 
Αγρότη της Χρονιάς. 
Κατά τα λοιπά, ο 
αναβαθµισµένος 
ΕΛΓΑ, βρίσκεται 
ακόµη σε βαθιά ψύξη 
λόγω…κόστους.

Υβρίδια
Το σπαράγγι, ένα αµιγώς 

εξαγώγιµο εγχώριο προιόν, 
παραπαίει λένε οι παραγωγοί 
λόγω της ρωσο-ουκρανικής 
σύρραξης και της αναιµικής 
ζήτησης από τις παραδοσιακές 
ευρωπαϊκές αγορές. Κερασάκι, 
οι ελλείψεις σε εργατικά χέρια 
που άφησαν ασυγκόµιστες 
τεράστιες ποσότητες. 

Ως εκ τούτου, στήριξη µε 
τουλάχιστον 600 ευρώ ανά 
στρέµµα, για να καλύψουν 
ένα µέρος των υπέρογκων 
απωλειών εισοδήµατος, ζητούν 
οι παραγωγοί της Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης.

Το θέµα θέτουν µε επιστολή 
τους προς τον υπουργό 
της πλατείας 11 Οµάδες 
Παραγωγών και Συνεταιρισµοί 
της περιοχής περιγράφοντας 
µε µελανά χρώµατα την 
κατάσταση που απειλεί 
τη βιωσιµότητά τους.

;

ΧΟΡΝΤ. ΜΑΓΚΝΟΥΣΟΝ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Είµαστε αφοσιωµένοι 
στο πρωτάθληµα και στο 
Κύπελλο. Αλλά πρέπει να 
νικάς και στα φιλικά, διότι 
αυτή είναι η «φωτιά» που 
θα… ανάψει όλη την οµάδα 
το ίδιο και στους επίσηµους 
αγώνες. Είναι σηµαντικό 
να παίζουν όλοι σ’ αυτά 
τα µατς, να παίρνουν 
ρυθµό στα πόδια τους».

Αντικειµενικά, 
είµαστε το δίδυµο 
που κατοχυρώνει 
για πολλά χρόνια 
τη θέση µας στην 
αντιπολίτευση!

Επειδή τσούλησαν όλα καλά στην 
προκαταβολή της ενιαίας τον Οκτώβριο, αυτοί 
της συντεχνίας του ΟΣ∆Ε προσπάθησαν να 
µπλοκάρουν µια ακόµα πληρωµή, αυτή τη φορά 
των προγραµµάτων. Αρχικά πήγαν να βάλουν 
τρικλοποδιά στη µεταφορά των δεδοµένων στην 
πλατφόρµα του gov.gr και µετά -αυτές τις µέρες- 
να καθυστερήσουν όσο πάει την πίστωση! Και όλα 
-για ακόµα µία φορά- εις βάρος των δικαιούχων 
παραγωγών. Έτσι, για να τους το βγάλουν ξινό 
και να ρίξουν το φταίξιµο στις αλλαγές που 
προωθούνται από τους αρµοδίους των πληρωµών 
που προσπαθούν να απελευθερωθούν από 
τα δεσµά της ιδιότυπης αυτής δυναστείας.

∆ύσκολα τα πράγµατα για όλους φέτος, αλλά 
και οι κτηνοτρόφοι της Νάξου δεν αντέχουν άλλο. 
Από την αρχή της κρίσης, σου λέει, 
11 κτηνοτροφικές µονάδες έχουν βάλει «λουκέτο», 
ενώ άλλες οκτώ βρίσκονται στα πρόθυρα 
κλεισίµατος. Τα είπε ο πρόεδρος της ΕΑΣ Νάξου, 
∆ηµήτρης Καπούνης ότι «ένας κτηνοτρόφος 
αγόραζε το καλαµπόκι 200 ευρώ τον τόνο και 
πλέον η τιµή του έχει υπερδιπλασιαστεί, η τιµή στα 
λιπάσµατα έχει τριπλασιαστεί, ενώ το ρεύµα σε µια 
γεώτρηση κόστιζε 7-8 ευρώ την ώρα και πλέον 
φτάνει 28 ευρώ». Πώς να αντέξουν οι άνθρωποι;  

Για βιώσιµη αγροτική δραστηριότητα µιλά ο 
Σύλλογος Γεωπόνων Ελεύθερων Επαγγελµατιών 
Αργολίδας, µε αφορµή την κατάσταση µε τους 
παραγωγούς εσπεριδοειδών του νοµού. Όπως 
λένε, «οι αποζηµιώσεις για το µεγαλύτερο µέρος 
των παραγωγών ήταν κατώτερες της πραγµατικής 
ζηµιάς. Οι παρεµβάσεις στο ενεργειακό κόστος 
της άρδευσης ήταν ανεπαρκείς, καθώς οι τιµές 
του ρεύµατος έχουν διπλασιαστεί. Η ενίσχυση για 
τα λιπάσµατα που προβλέπεται για τις επόµενες 
µέρες είναι περιορισµένη και σηµαντική µερίδα 
παραγωγών εξαιρείται». Άρα, µηδέν εις το πηλίκο! 

Απορρίφθηκαν και στις ενστάσεις οι 
αιτήσεις των παραγωγών µε φυτώρια ελάτης 
του Ταξιάρχη, από τον πρόγραµµα των νέων 
γεωργών. Οι αρχικές θετικές γνωµοδοτήσεις, 
καταγγέλει η  βουλευτής Χαλκιδικής του ΣΥΡΙΖΑ 
Κατερίνα Μάλαµα είχαν σβηστεί µε το χέρι και 
είχαν αλλαχθεί εκ των υστέρων, µε το αιτιολογικό 
ότι τα φυτώρια ελάτης δεν ήταν φυτώρια αλλά 
«καλλιέργειες δασικών δέντρων». 

Σήµερα, µετά τις ενδικοφανείς προσφυγές, 
η δεύτερη απόρριψη έχει ως αιτιολογικό ότι 
«τα φυτώρια αυτά είναι τελικά φυτώρια κι όχι 
«καλλιέργειες», αλλά δεν είναι αδειοδοτηµένα 
από το ∆ασαρχείο. Όλοι, σου λέει, η βουλευτής, 
γνωρίζουν ότι τα φυτώρια καλλωπιστικών φυτών 
δεν αδειοδοτούνται από το ∆ασαρχείο, αλλά από 
τις αποκεντρωµένες υπηρεσίες του υπουργείου 
της πλατείας! Το ζητούµενο είναι, όµως, ότι 
αντίστοιχοι καλλιεργητές ελάτης από Θεσσαλονίκη, 
Σέρρες, Κιλκίς και Χαλκιδική έχουν εγκριθεί 
κανονικά, χωρίς την απαίτηση για αδειοδότηση. 
Τελικά, γιατί όλο αυτό; Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ Μ

ερικές φορές ένα πούρο είναι α-
πλώς ένα πούρο, όπως οι συνει-
δητοί φροϋδιστές αρέσκονται να 
αυτοσαρκάζονται. Και µερικές φο-

ρές, ένα κασκόλ είναι απλώς ένα κασκόλ, ειδι-
κά όταν το φορά κανείς για να υποστηρίξει τη 
χώρα του σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Όταν 
όµως εκείνος που το φορά τυχαίνει να είναι ο 
πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρµπαν 
- και το εν λόγω κασκόλ απεικονίζει έναν χάρ-
τη της «Μεγάλης Ουγγαρίας», ο οποίος υποδη-
λώνει εδαφικές διεκδικήσεις σε γειτονικές χώ-
ρες - υπάρχει πρόβληµα. Ο Όρµπαν είναι ένας 
ακροδεξιός λαϊκιστής που βρίσκεται στην εξου-
σία από το 2010. Σ’ αυτό το διάστηµα, έχει υπο-
νοµεύσει συστηµατικά το κράτος δικαίου, τους 
δηµοκρατικούς κανόνες, τους πολιτικούς θε-
σµούς και τις σχέσεις µε την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. Είναι επίσης «κολλητός» µε τον Βλαντιµίρ 
Πούτιν, παρά τον γενοκτονικό ιµπεριαλισµό 
του Ρώσου προέδρου. Αποτελεί δε πρότυπο για 
τους επίδοξους αυταρχικούς ηγέτες ανά τη ∆ύ-
ση.[…] Ωστόσο, δεν βλέπει κανείς, ας πούµε, 
τον Γερµανό καγκελάριο να εµφανίζεται σε πο-
δοσφαιρικούς αγώνες «τυλιγµένος» σε χάρτες 

στους οποίους η Γερ-
µανία εκτείνεται α-
πό το Koenigsberg 
(ρωσικό Καλίνιν-
γκραντ) έως τη Σι-
λεσία (Πολωνία), 
τη Νότια Γιουτλάν-
δη/Βόρειο Σλέσβιχ 
(∆ανία) και την Αλ-
σατία (Γαλλία). […] 

Αυτό που κάνει τον παλαιοεθνικισµό του Όρ-
µπαν τόσο ανησυχητικό είναι ότι σκοπίµως ο-
δηγεί σε µια τάση προς την αντίθετη κατεύ-
θυνση, πίσω στις κακές παλιές ηµέρες του α-
λυτρωτισµού. Και αποτελεί µια υπαρκτή τάση. 

Τα βαλκανικά έθνη, τα οποία αναδύθηκαν 
από την πρώην Γιουγκοσλαβία έχουν σταµα-
τήσει προς το παρόν να πολεµούν µεταξύ τους, 
ωστόσο οι Σέρβοι εξακολουθούν να παίζουν 
τα εθνοσωβινιστικά τους παιχνίδια στο Κόσο-
βο και -  έµµεσα - στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Στο 
Αιγαίο, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερ-
ντογάν απειλεί ότι τα στρατεύµατά του µπορεί 
«να έρθουν ξαφνικά µια νύχτα» για να καταλά-
βουν ελληνικά νησιά. […] Ο πρωθυπουργός της 
Σλοβακίας, Έντουαρντ Χέγκερ, επέλεξε µια εν-
δυµατολογικού χαρακτήρα απάντηση. «Παρα-
τήρησα ότι ο Βίκτορ Όρµπαν έχει ένα παλιό κα-
σκόλ», δήλωσε ανέκφραστος. «Του πρόσφερα 
λοιπόν ένα καινούργιο». Αποδείχθηκε ότι ήταν 
ένα σλοβακικό οπαδικό κασκόλ. Ο Χέγκερ έφε-
ρε το κασκόλ γύρω του και γύρω από τον Όρ-
µπαν και το δίδυµο πόζαρε για µια selfie συµ-
φιλίωσης. Αυτό είναι το ευρωπαϊκό πνεύµα. 

*AΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ BLOOMBERG

Τα μηνύματα 
ενός κασκόλ 
ποδοσφαίρου

ΤOY  ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΛΟΥΘ *

Ν
α πούµε εδώ ότι η πληρωµή 
τελικά των αγροπεριβαλλο-
ντικών µέτρων (βιολογικά 
κ.α.) µε αξιοποίηση της βά-

σης δεδοµένων του gov.gr  βγάζει στην 
ανεργία τα γνωστά διακονάκια και τις 
παπαδιές του ΟΣ∆Ε. Η διαβόητη «συντε-
χνία», όπως και όλη η ακολουθία της, 
δεν είχε προβλέψει ποτέ ότι µπορού-
σαν τα πράγµατα να γίνουν καλύτερα 
και συντοµότερα για τους αγρότες, χω-
ρίς τους… πρωτοσύγκελούς της.

Κιβωτός του ΟΣΔΕ
ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ «περί α-
ναντικατάστατων» αποδεικνύεται τελι-
κά µεγάλη πλάνη, γι’ αυτό θα πρέπει, 
κάποιες προηγούµενες ηγεσίες του Υ-
πΑΑΤ αλλά και του ΟΠΕΚΕΠΕ, να δώ-
σουν λογαριασµό, γιατί υπέκυπταν µε 
τόση ευκολία στους εκβιασµούς. Κυρί-
ως θα πρέπει να απολογηθούν, για το 
πώς επέτρεπαν, κάποιοι επιτήδειοι, να 
αδειάζουν τις τσέπες των αγροτών και 
να καταληστεύουν το εθνικό απόθεµα. 

Οι πρεσβυτέρες
ΤΟ ΘΕΜΑ δεν είναι µόνο για το πώς 
γινόταν η κατανοµή, αλλά ότι αφού έ-
καναν οριζόντια µείωση για να βολέ-
ψουν οι παπαδιές τους ηµέτερους µε 
τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα, άφηναν µε-
γάλα ποσά αδιάθετα µε διπλή ζηµιά για 
τους αγρότες και την αγροτική παρα-
γωγή. Χαρακτηριστικό παράδειγµα το 
2018. ∆ηµιουργήθηκε από την οριζό-
ντια µείωση και τις άλλες πηγές του Ε-
θνικού Αποθέµατος ένα ποσό 38 εκατ. 
ευρώ και κατανεµήθηκαν µόλις 18,6 ε-
κατ. ευρώ και τα αρκετά από αυτά σε βο-
σκοτόπια χωρίς ζώα. 

Τι διακονούν;
ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι το 2018 
έµειναν κάπου 20 εκατ. ευρώ 
χωρίς κατανοµή και χάθηκαν 
την ίδια στιγµή που έγινε ορι-
ζόντια µείωση των δικαιωµάτων 
των αγροτών. Η ίδια τακτική ακο-
λουθήθηκε και το 2019 και 2020. 
Το µόνο ότι το 2020 η περικοπή 
αφορούσε το 10% των ενισχύσεων, 
πράγµα που εξαγρίωσε τους παραγω-

γούς και ανάγκασε τον τότε υπουργό 
να συνειδητοποιήσει ότι κάτι σάπιο εί-
χε εισήγηση από τα τρία πιστά διακο-
νάκια και τις αφοσιωµένες παπαδιές. 

Μάρθα Βούρτση
Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ στο gov.gr ήταν η κα-
ταλυτική ενέργεια για να έλθει διαφά-
νεια στο σύστηµα τόσο των αγροτικών 
επιδοτήσεων όσο και των αγροτικών 
δεδοµένων που τώρα είναι κρίσιµα 
για την ΚΑΠ και την γεωργία ακριβεί-
ας. Γι’ αυτό τα διακονάκια και οι παπα-
διές, αφού δεν µπόρεσαν µε δακρύβρε-
χτα σόου να εµποδίσουν την συλλογή 
των αιτήσεων 2022, αφού δεν µπόρε-
σαν να αποτρέψουν την πληρωµή της 
προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης 
του 2022, που έγινε νωρίτερα, έριξαν 
«όλα τα λεφτά» στο να µπλοκάρουν 
τα αγροπεριβαλλοντικά.

Κονάκι Α.Ε.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ λοιπόν κάθε µέ-
σον και κονάκι. Το κεντρικό κονάκι, της 
αγίας το κονάκι, του λιµανιού το κονά-
κι, το νοµικό κονάκι, ως και του κου-
µπάρου το κονάκι. Αυτό που δυσκόλεψε 
λίγο τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο να γίνουν ακό-
µα γρηγορότερα οι προϋπολογισµένες 
πληρωµές, ήταν τελικά, µόνο η κακή 
ανταπόκριση του ΟΠΣΑΑ, ένα ακόµα 
δηµιούργηµα της προ gov.gr εποχής. 
  

Αχ Ολυμπία!
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΕΛΙΚΑ πως αυτή τη φο-
ρά οι δυνάµεις του σκοταδισµού ηττώ-
νται κατά κράτος και πως η υποβολή ε-
ρωτήσεων στη Βουλή, µάλλον οδηγεί 
στην αποκάλυψη αφελών, καιροσκό-
πων και συνενόχων. ∆εν είναι άλλω-

στε τυχαίο που η καθαρή τοποθέτη-
ση του Γεωργαντά, υποχρέωσε την 
Τελιγιορίδου να αναρωτηθεί αν 
µε την ερώτηση που έκανε ήλεγ-
χε κοινοβουλευτικά τον σηµερι-
νό υπουργό Γιώργο Γεωργαντά 
ή τον εαυτόν της για τις παραλή-
ψεις της κατά την παραµονή της 
στο υπουργείο και την υποστή-
ριξη άνευ όρων όσων αντιτίθε-
νται  µέχρι σήµερα στην µεταφο-
ρά των δεδοµένων στο gov.gr. 

Φαίνεται τελικά 
πως αυτή τη 
φορά οι δυνάµεις 
του σκοταδισµού 
ηττώνται κατά 
κράτος και 
πως η υποβολή 
ερωτήσεων στη 
Βουλή, µάλλον 
οδηγεί στην 
αποκάλυψη 
αφελών, 
καιροσκόπων 
και συνενόχων
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Βγήκαν στον 
παράδρομο 
του Ε65 τα 
μπλόκα της 
Καρδίτσας
«Πάνω από 200 τρακτέρ» µέτρησε 
ο Πρόεδρος της Ενωτικής 
Οµοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων 
Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας 
στο µπλόκο που στήθηκε στον 
παράδροµο του κόµβου του Ε65 
στην Καρδίτσα, µε τους αγρότες 
να απαιτούν σε πρώτη φάση 
συνάντηση µε τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργο 
Γεωργαντά. Αιτία της 
κινητοποίησης, η χαµηλή τιµή 
στο βαµβάκι, το monitoring στα 
αγροτεµάχια της Καρδίτσας που 
έκοψε ενισχύσεις από αρκετούς 
βαµβακοπαραγωγούς και η νέα 
ΚΑΠ, η οποία όπως αναφέρουν 
στην προκήρυξή τους, «προβλέπει 
µειωµένες ενισχύσεις». Οι αγρότες 
ζητούν ελάχιστες εγγυηµένες τιµές 
για το βαµβάκι, άµεση καταβολή 
των χρωστούµενων ενισχύσεων 
και αναπλήρωση του εισοδήµατος 
που αναµένουν ότι θα χαθεί µε 
την ενεργοποίηση της νέας ΚΑΠ.
Στα αιτήµατα των παραγωγών, 
περιλαµβάνονται επιπλέον 
το πάγιο αίτηµα των Μπλόκων 
για αφορολόγητο πετρέλαιο, µια 
γενναία επιδότηση στα εφόδια, 
πλαφόν στο αγροτικό ρεύµα 
στα 0.07 λεπτά/kwh. Σήµερα 
το µεσηµέρι, στον Παλαµά, 
συνεδριάζει η Γραµµατεία 
της Πανελλαδικής Επιτροπής 
των Μπλόκων για να εκτιµηθεί 
η κατάσταση και να συντονιστεί 
η εξέλιξη των κινητοποιήσεων. Στο 
µεταξύ, οι αγρότες της Καρδίτσας 
που συµµετέχουν στο µπλόκο, 
συγκρότησαν από την περασµένη 
Πέµπτη συντονιστική επιτροπή 
µε συµµετοχή εκπροσώπων από 
κάθε χωριό, η οποία συναντιέται 
στον κόµβο, όπου γίνονται 
οι αγωνιστικές ζυµώσεις.

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Να ξεκλειδώσει την απρόσκοπτη 
υποβολή αιτήσεων στο πρόγραµ-
µα «Γενετικής βελτίωσης των ζώ-
ων» (αιτήσεις έως 15 ∆εκεµβρίου) 
επιχειρεί το ΥΠΑΑΤ, µε την 3η τρο-
ποποίηση της προκήρυξης, προ-
χωρώντας σε µία συνολική µετα-
στροφή στη λογική της δράσης. 

Πρώτον, επέρχεται µια ριζική 
αλλαγή αφού όλα πλέον περι-
στρέφονται υποχρεωτικά γύρω 
από την γενετική βελτίωση. Πλέ-
ον οι ΜΜΕ υποβάλουν πρόταση 
που υποχρεωτικά περιλαµβάνει 
δαπάνες στη γενετική βελτίωση 
των ζώων είτε από την κατηγορία 
ενισχύσεων «έρευνα και ανάπτυ-
ξη», είτε από την κατηγορία «ενι-
σχύσεις στον κτηνοτροφικό τοµέα 
και ενισχύσεις για νεκρά ζώα». 
Ενώ και οι δαπάνες για δράσεις 
«µεταφοράς γνώσεων και ενηµέ-
ρωσης» αφορούν πλέον τη γενε-
τική βελτίωση. Ενέργειες, που ο-
δηγούν τη δράση σε δράση «κα-
θαρής» γενετικής βελτίωσης, ό-
πως αυτή καλύπτεται τόσα χρό-
νια από τις αντίστοιχες δράσεις 
του ΠΑΑ. Σηµειώνεται εδώ πως 
πριν την τροποποίηση, δεν ήταν 
υποχρεωτικό όλες οι δαπάνες να 

αφορούνε τη γενετική βελτίωση, 
αφού για παράδειγµα στις δράσεις 
«µεταφοράς γνώσεων και ενηµέ-
ρωσης» δεν υπάρχει περιορισµός 
του αντικειµένου τους.

Αύξηση στο 100% 
για το ποσοστό ενίσχυσης  

∆εύτερον, µέχρι πρότινος σύµ-
φωνα µε το κριτήριο 2: «Σύµπρα-
ξη φορέων» και το κριτήριο 4: «Α-
νάπτυξη ισχυρών συνεργιών» η 
δράση περιστρεφόταν γύρω από 
µια «νεφελώδη» συνεργασία µετα-
ξύ των ενδιαφερόµενων που δεν 
υποστηρίζεται από τις υπόλοιπες 
οδηγίες της πρόσκλησης. Πρόκει-
ται στην ουσία για µια «σπαζο-
κεφαλιά» που καλούνταν οι µε-
λετητές να λύσουν χωρίς την α-
παραίτητη υποστήριξη από το υ-
πουργείο. Αυτή η «συνεργασία» 
εξαφανίστηκε, γεγονός που ξε-
κλειδώνει τη δράση και θα επι-
τρέψει την απρόσκοπτη υποβο-
λή αιτήσεων.

Τρίτον, αυξήθηκε το ποσοστό ε-
νίσχυσης πλέον στο 100% για ε-
νισχύσεις ενισχύσεις σε «έρευνα 
και ανάπτυξη» και για δαπάνες τή-
ρησης «γενεαλογικών βιβλίων». 

Τέταρτον, ένα άλλο βαρίδι της 
πρόσκλησης, που τροποποιήθη-
κε είναι και η µελέτη που υποβάλ-

λεται µε την αίτηση. Παύει πλέον 
να είναι «οικονοµοτεχνική» κά-
τι που προφανώς ήταν παράλο-
γο σε µια πρόσκληση γενετικής 
βελτίωσης και γίνεται µια απλή 
µελέτη που ακολουθεί τα άρθρα 
της πρόσκλησης.

Εύλογα ερωτήµατα για την 
προσθήκη του «παρόχου»

Από την άλλη στην 3η τροπο-
ποίηση, υπάρχουν και σηµεία που 
προκαλούν εύλογα ερωτήµατα, ό-
πως είναι αυτό για τον «πάροχο». 
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την 
τροποποίηση, οι ενισχύσεις στον 
«κτηνοτροφικό τοµέα» και για δρά-
σεις «µεταφοράς γνώσεων και ε-
νηµέρωσης» πρέπει υποχρεωτικά 
να παρέχονται µέσω τρίτου, του 
παρόχου. Οµοίως και για τις άλ-
λες δύο κατηγορίες ενισχύσεων 
όταν δεν παρέχονται από τον ε-
γκεκριµένο φορέα, αλλά από τρί-
τους. Το παράρτηµα Χ δίνει οδη-
γίες για το πως οι εγκεκριµένοι 
φορείς θα επιλέξουν τον πάροχο. 

Με διαδικασία που προσοµοιά-
ζει µε εκείνη των δηµοσίων συµ-
βάσεων: «Ο πάροχος επιλέγεται 
µέσω ανοικτής διαγωνιστικής δι-
αδικασίας µε τη µέθοδο της πλέ-
ον συµφέρουσας από οικονοµι-
κής άποψης προσφοράς µε βάση 
τη χαµηλότερη τιµή ή µε βάση τη 
βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιµής. 
(Αρχές επιλογής της µεθόδου του 
παρατήµατος Χ)». Μπορεί αυτό να 
επιτάσσουν οι γραφειοκράτες των 
Βρυξελλών, αλλά πόσο εύκολο εί-
ναι να υλοποιηθεί από µια οµά-
δα παραγωγών ή ένα σύλλογο; 

Αξιολόγηση µε τη σειρά 
υποβολής των προτάσεων

Κάτι που δεν τροποποιήθηκε 
πάντως είναι η διαδικασία αξιο-
λόγησης που γίνεται µε τη σειρά 
υποβολής των προτάσεων. Σε έ-
να τόσο ευαίσθητο θέµα για την 
ελληνική κτηνοτροφία, όπως η 
γενετική βελτίωση, οι αξιολογή-
σεις θα έπρεπε όπως αναφέρουν 
οι έχοντες γνώση των πραγµάτι 
να γίνονταν µε τον τρόπο που γι-
νόταν στο παρελθόν σε προγράµ-
µατα του αγροτικού τοµέα, δηλα-
δή αξιολογώντας όλες µαζί τις αι-
τήσεις και επιλέγοντας τις καλύτε-
ρες µέσω της βαθµολογίας.

Ριζικές αλλαγές ξεκλειδώνουν
τη γενετική βελτίωση ζώων
Η τροποποίηση της προκήρυξης επιτρέπει πλέον την απρόσκοπτη υποβολή αιτήσεων

Έως 15 
∆εκεµβρίου

Οι αιτήσεις στα πλαίσια 
του προγράµµατος 
Γενετική Βελτίωση 
των Ζώων γίνονται 
δεκτές έως τις 15 

∆εκεµβρίου, σύµφωνα 
µε νέα παράταση

Μελέτη
Παύει πλέον η απαί-
τηση προσκόµισης 
«οικονοµοτεχνικής 
µελέτης» κάτι που 
προφανώς ήταν 
παράλογο σε µια 

πρόσκληση γενετι-
κής βελτίωσης
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Αφρός & Νέκταρ
για οινόφιλους
Αφρώδεις και γλυκείς οίνοι από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό καθώς και βραβευµένα στο 
διαγωνισµό Concours Mondial de Bruxelles, 
αφρώδη και γλυκά κρασιά του παγκόσµιου 
αµπελώνα, περιµένουν τους οινόφιλους να 
τα γευθούν την Κυριακή 11 ∆εκεµβρίου, στην 
αίθουσα Φουαγιέ Τεχνών του Ωδείου Αθηνών. 
Για δεύτερη χρονιά λίγο πριν τις εορτές 
των Χριστουγέννων διεξάγεται η εκδήλωση 
γευστικής δοµικής οίνων των δύο κορυφαίων 
κατηγοριών κρασιού που ιδανικά καθορίζουν 
την αρχή και το τέλος ενός δείπνου: των 
προδόρπιων και των επιδόρπιων οίνων. 
Η εκδήλωση χωρίζεται χρονικά σε δύο 
περιόδους υποδοχής επισκεπτών 11:30 – 15:30 
η πρώτη και 16:00 – 20:00 η δεύτερη. 
Η διαθεσιµότητα των εισιτηρίων αφορά σε 
300 επισκέπτες έκαστη χρονική περίοδο. 
Προπώληση εισιτηρίων www.afros-nectar.gr.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
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. Περισσότερες 
πληροφορίες στο www.
centralwinefair@gmail.com.

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

συµµετοχής να είναι δυνατή 
έως και τις 3 Φεβρουαρίου.

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

Στις 21-24 Φεβρουαρίου 
2023 θα πραγµατοποιηθεί 
η 8η Πανελλήνια Συνάντηση 
Φυτοπροστασίας .

Αυξηµένες 25% είναι 
κιόλας οι κρατήσεις για 
τη φετινή έκθεση Fruit 
Logistica που θα 
πραγµατοποιηθεί το 

τριήµερο 8-10 Φεβρουαρίου 
στην καρδιά του Βερολίνου.

Στη Θεσσαλία θα χτυπά 
η καρδιά της αγροτικής 
έρευνας από τις 21 έως 
τις 24 Φεβρουαρίου, µε την 
8η Πανελλήνια Συνάντηση 
Φυτοπροστασίας που 
διοργανώνεται στη Λάρισα. 
Περισσότερες πληροφορίες 
στο www.thessaly.gov.gr.

Ραντεβού στην Food 
Expo 18-20 Μαρτίου 
δίνουν 1.300 εκθέτες και 
πάνω από 30.000 food 
traders από την Ελλάδα 
αλλά και όλο τον κόσµο που 

αναµένεται να την 
επισκεφτούν το τριήµερο 
18-20 Μαρτίου.

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

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

Επιστρέφει δυνατά
στις 3-5 Φλεβάρη 
η 12η Zootechnia
Mία από τις µεγαλύτερες εκθέσεις του 
πρωτογενούς τοµέα στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη, η 12η ∆ιεθνής Έκθεση για την 
Κτηνοτροφία και Πτηνοτροφία, «Zootechnia», 

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Hµερίδα για 
την καλλιέργεια 
ακτινιδιάς στις 
16 ∆εκεµβρίου
Το Κέντρο «∆ΗΜΗΤΡΑ» 
Σκύδρας του ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα, σε συνεργασία 
µε τον ∆ήµο Σκύδρας και 
την Περιφερειακή Ενότητα 
Πέλλας διοργανώνει 
ενηµερωτική εκδήλωση µε 
θέµα: «Η καλλιέργεια της 
ακτινιδιάς στην Π.Ε. Πέλλας: 
ορθές πρακτικές και 
προοπτικές». Η ηµερίδα 
θα πραγµατοποιηθεί την 
Παρασκευή 16 ∆εκεµβρίου 
στις 17:00 µ.µ., µε ελεύθερη 
είσοδο για το κοινό,  στις 
εγκαταστάσεις του Κέντρου 
«∆ΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας 
(2ο χλµ Μαυροβούνι - 
Έδεσσας). Κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης, οι 
προσκεκληµένοι οµιλητές 
θα αναπτύξουν θέµατα 
που αφορούν παραγωγούς 
ακτινιδιάς, γεωπόνους, 
αλλά και όλους τους φορείς, 
οργανισµούς και 
επιχειρήσεις, που 
δραστηριοποιούνται 
στον αγροτικό χώρο. 
Για περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 
23810-89483.

ΠΕΛΛΑ

Ω∆ΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Έως 15 ∆εκεµβρίου η ετήσια 
απογραφή αιγοπροβάτων 
και χοίρων.

Πάει για 15 ∆εκεµβρίου 
η προθεσµία αιτήσεων στη γενετική 
βελτίωση µε 100% επιχορήγηση 
βιβλίων.

Έως 16 ∆εκεµβρίου τα 
προσωρινά αποτελέσµατα 
αναδιάρθρωσης αµπέλου.

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

Έως 31 ∆εκεµβρίου αιτήσεις 
µετάκληση εργατών στην 
ελαιοκαλλιέργεια χωρίς τον σχετικό 
αριθµητικό περιορισµό ανά 
περιφερειακή ενότητα

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

Έως 31 ∆εκεµβρίου µετατροπές 
άδειας παραγωγού Λαϊκής 
σε πωλητή. 
Παράταση µέχρι 11 Φεβρουαρίου 
2023 για τις παραδόσεις ξηρής 
σταφίδας

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

Παράταση ως 31 Ιουνίου για κατά 
παρέκκλιση µετάκληση εργατών γης.

ΚΑΒΑΛΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Έρχεται 4-6 Μαΐου 
ο διεθνής διαγωνισµός 
ελαιολάδου ATHENA

Το µαγικό αριθµό 7 θα ξεπεράσουν 
το 2023 οι διοργανώσεις του 
µοναδικού διεθνούς διαγωνισµού 
ελαιολάδου της Ελλάδας, 
του ATHENA. Ο 8ος Athena 
International Olive Oil Competition 
(IOOC) θα διεξαχθεί στην Καβάλα, 
4-6 Μαΐου 2023, µε την υποστήριξη 
της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και  Θράκης, της πλέον 
δυναµικά ανερχόµενης 
ελαιοπαραγωγού περιοχής της 
Ελλάδας. Σκοπός του διαγωνισµού 
είναι η διεθνής ανάδειξη των 
ελαιοπαραγωγικών περιοχών και 
των γηγενών ποικιλιών ελιάς τους. 
Ο Athena IOOC ξεχωρίζει χάρις και 
στην διαφάνεια και την αυστηρότητα 
του σχεδιασµού αξιολόγησης, 
που γίνεται ηλεκτρονικά, µε ειδικό 
λογισµικό, καθώς και το επίπεδο 
της διεθνούς κριτικής επιτροπής του. 
Περισσότερες πληροφορίες στο 
www.athenaoliveoil.gr/el/.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 200 πρόβατα Λακόν τα οποία 
είναι έγκυα και γεννηµένα µε αρνιά. Τώ-
ρα αρµέγονται.Τρίκαλα Θεσσαλιας. Τηλ. 
6973/673305

Πωλούνται αρσενικά και θηλυκά κατσίκια, 
γνήσια αγκλονουµπια. Τιµή 350 ευρώ έκα-
στο. Τηλ. 6955316314.

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

Πωλούνται 100 γίδια όψιµα,περιοχή Σπάρ-
της. 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. ∆υ-
νατότητα ανταλλαγής µε αρσενικά µοσχάρια 
απογαλακτισµένα. 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 Χί-
ου πιστοποιηµένα, έγκυα, περιοχή κεντρικής 
µακεδονίας. 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 γί-
δια µε δικαιώµατα. Τηλ. 6947/004517.

Πωλούνται 100 αγελάδες Λιµουζίν και Σι-
µεντάλ βιολογικής εκτροφής µε τα δικαι-
ώµατά τους ποσού 50000 ευρώ. Τηλ. 
6944/462220.

Πωλούνται 5 µοσχίδες έγκυες σε εξαιρετική 
κατάσταση και υψηλών αποδόσεων σε πολύ 
καλή 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 αγροτε-
µάχιο 53 στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστά-
σεις µε πλήρη, υπερσύγχρονο εξοπλισµό και 
υποδοµές, κατσίκες επιλογής µε εξαιρετικό 
γεννητικό υλικό. Σε κόµβο της Εγνατίας οδού, 
οι χρήσεις γης είναι συµβατές για οιανδήπο-
τε δραστηριότητα (κτηνοτροφία , καθετοποίη-
ση ,αγροτουρισµό , φωτοβολταικά κλπ) email: 
Info@kosynthos.gr 

Πωλούνται 100 µάνες,15 ηµε-
ρών(γεννηµένα) γερµανικά µε Lacaune.Περι-
οχή 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 απο-
κοµµένα 5 µηνών, περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. 
Τηλ. 6980/048507.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται βίκος µε καρπό αρίστης ποιότητας 32 
λεπτά το κιλό και µικρές µπάλες από άχυρα, πε-
ριοχή 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 ποι-
κιλίας MAISTRALE καλής ποιότητας, περιοχή 
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.

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 ,ποικιλίας Ερµι-
όνη στη περιοχή Λακωνίας. Τηλ. 6946/395102. 

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

Πωλείται µέλι σοδειάς 2021. Τηλ. 
6987/310440.

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

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

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

Πωλούνται άχυρα σε µεγάλες τετράγωνες 
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 παραγωγό καθαρι-
σµένος και απολυµασµένος. Τηλ. 6948/423151.

Πωλούνται 40 στρέµµατα ποτιστικά εντός ανα-
δασµού, 5000 ευρώ το στρέµµα και άλλα 15 
στρέµµατα ξερικά προς 1300 ευρώ το στρέµµα. 
Περιοχή: Λαµία Τηλ. 69744/26911

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

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 αιγο-
προβάτων. Τηλ. 6978/176427.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται βίκος Αλέξανδρος R2. Τηλ.  
6946/306101.

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α. 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 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 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.

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

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

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. 

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

Πωλούνται 2 citroen Pony σε καλή κατάσταση. 
Τηλ. 6977/445354

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

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. 

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.

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

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

Το πρώτο βήµα, εκ µέρους της Κοµι-
σιόν ενάντια στην παγκόσµια αποψί-
λωση δασών έγινε, µένει να ολοκλη-
ρωθεί και να εφαρµοστεί στην πράξη. 
Κείµενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
οριστικοποιήθηκε στις 5 ∆εκεµβρίου, 
στοχεύει στο να απαγορευτούν οι ει-
σαγωγές των κυριότερων προϊόντων 
που προκύπτουν από την αποψίλω-
ση των δασών, βάζοντας ρήτρες πα-
ραγωγής στις αλυσίδες εφοδιασµού.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο θα πρέπει τώρα να εγκρί-
νουν επισήµως τον νέο κανονισµό 
προτού τεθεί σε ισχύ. Ακολούθως, οι 
φορείς εκµετάλλευσης και οι έµποροι 
θα έχουν στη διάθεσή τους 18 µήνες 
για να εφαρµόσουν τους νέους κανό-
νες, ενώ οι πολύ µικρές και µικροµε-
σαίες επιχειρήσεις θα έχουν µεγαλύ-
τερη περίοδο προσαρµογής. 

Όταν τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανό-
νες, όλες οι εµπλεκόµενες εταιρείες 
θα πρέπει να διεξάγουν αυστηρή δέ-
ουσα επιµέλεια εάν διαθέτουν στην 
αγορά της ΕΕ ή εξάγουν από αυτήν: 
φοινικέλαιο, βοοειδή, σόγια, καφές, 
κακάο, ξυλεία και καουτσούκ καθώς 
και παράγωγα προϊόντα (όπως βοδι-
νό κρέας, έπιπλα ή σοκολάτα). Αυτά 
τα εµπορεύµατα έχουν επιλεγεί µε 

βάση µια ενδελεχή εκτίµηση επιπτώ-
σεων που τα προσδιορίζει ως τον κύ-
ριο παράγοντα αποψίλωσης των δα-
σών λόγω της γεωργικής επέκτασης. 

Οι φορείς εκµετάλλευσης και οι έ-
µποροι θα πρέπει να αποδείξουν ότι 
τα προϊόντα είναι ταυτόχρονα απαλ-
λαγµένα από αποψίλωση (παράγο-
νται σε εδάφη που δεν υπόκεινται 
σε αποψίλωση µετά τις 31 ∆εκεµβρί-
ου 2020) και νόµιµα. Οι εταιρείες θα 
πρέπει να συλλέγουν ακριβείς γεω-
γραφικές πληροφορίες για τη γεωρ-

γική γη όπου έχουν καλλιεργηθεί τα 
εµπορεύµατα από τα οποία προέρχο-
νται, ώστε αυτά τα προϊόντα να µπο-
ρούν να ελεγχθούν για συµµόρφωση.

Αυτό θα βοηθήσει να σταµατήσει 
ένα σηµαντικό µερίδιο της παγκόσµι-
ας αποψίλωσης και υποβάθµισης δα-
σών, συµβάλλοντας στη µείωση των 
αερίων θερµοκηπίου και την απώ-
λεια βιοποικιλότητας. Αυτή η σηµα-
ντική συµφωνία έρχεται λίγο πριν 
από την έναρξη της ∆ιάσκεψης ορό-
σηµο για τη Βιοποικιλότητα (COP15).

FAO
Ο FAO εκτιµά ότι 420 εκατ. 

εκτάρια δάσους -έκταση µεγα-
λύτερη από την ΕΕ- χάθηκαν 

λόγω αποψίλωσης µεταξύ 
1990 και 2020

Ξανά ανοικτή η ιστορική
αγορά Μοδιάνο
Η ιστορική αγορά Μοδιάνο, η πρώτη 
παραδοσιακή αγορά τροφίµων και 
µία από τις µεγαλύτερες κλειστές 
αγορές στη Θεσσαλονίκης, άνοιξε 
και πάλι τις πύλες της για το κοινό, 
µετά από τέσσερα χρόνια που ήταν 
κλειστή. Στους χώρους της θα 
λειτουργήσουν περί τα 75 συνολικά 
καταστήµατα, στο ισόγειο θα 
πωλούνται παραδοσιακά προϊόντα, 
ενώ στο εξώστη θα υπάρχουν 
εστιατόρια και θα φιλοξενούνται 
πολιτιστικές δραστηριότητες. 

Φύτευση 1.800 δένδρων
ελιάς από «Αγγελάκης» 
Η ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΕ, µία από 
τις µεγαλύτερες πτηνοτροφικές 
εταιρείες ολοκλήρωσε τη φύτευση 
1.800 ελαιόδεντρων σε ιδιόκτητες 
εκτάσεις παραγωγών στους ∆ήµους 
Ιστιαίας-Αιδηψού και Λίµνης, 
στη Β. Εύβοια, που επλήγησαν 
από τις περσινές καταστροφικές 
πυρκαγιές. Κεντρικό µήνυµα της 
ενέργειας «Κάθε ρίζα για τον τόπο 
µας µετράει». Στη δενδροφύτευση 
µετείχε και ο ∆ιευθύνων της 
εταιρείας κ. Θ. Αγγελάκης.

Τα συνεταιριστικά ΠΟΠ
ταξιδεύουν στο Βιετνάµ
Στο Βιετνάµ για την προώθηση 
των ελληνικών συνεταιριστικών 
προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ βρέθηκε 
η ΕΘΕΑΣ, συµµετέχοντας σε 
Έκθεση Τροφίµων. Στην αποστολή 
στο Χο Τσι Μιν του Βιετνάµ 
συµµετείχε ο πρόεδρος της 
ΕΘΕΑΣ Παύλος Σατολιάς, 
το µέλος του ∆Σ της ΕΘΕΑΣ Σ. 
Αργυράκης, ο εκπρόσωπος 
του ΑΣ «Πίνδος» Γρ. Κέντρος 
και η εκπρόσωπος της Ένωσης 
Ηρακλείου Θ. Βρέντζου.

∆ηµοπρασία 150 φιαλών
από αµπέλια Θεσσαλονίκης
Συνολικά 150 φιάλες κρασιού από 
τον αστικό αµπελώνα του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης,µε ετικέτες από 
έργα τέχνης που φιλοξενούνται 
στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη, θα 
δηµοπρατηθούν 17 ∆εκεµβρίου, 
στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Casa 
Bianca, µε τα έσοδα να πηγαίνουν 
στο ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο 
«Ο Άγιος Στυλιανός». Πρόκειται 
για 50 φιάλες µε Ροµπόλα και 
100 φιάλες µε Ξινόµαυρο, σε 62 
διαφορετικά πακέτα-προτάσεις.

Ο κατάλογος των εµπορευµάτων που καλύπτονται θα επανεξετάζεται και θα ενηµερώνεται τακτικά, 
λαµβάνοντας υπόψη νέα δεδοµένα, όπως η αλλαγή των προτύπων αποψίλωσης των δασών.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Όχι της ΕΕ σε τρόφιμα 
από αποψίλωση δασών
Η ΕΕ συμφωνεί με την πρόταση ενάντια στην παγκόσμια αποψίλωση 
δασών και βάζει ρήτρες παραγωγής στις αλυσίδες εφοδιασμού

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 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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Στο μονοπάτι 
προς τον τελικό
Δύο εισιτήρια έμειναν για τα ημιτελικά

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Το Σάββατο 10 ∆εκεµβρίου συ-
µπληρώνεται το παζλ των ηµιτελι-
κών, µε το Μαρόκο να αντιµετωπί-
ζει την Πορτογαλία και την Αγγλία 
τη Γαλλία. Όσον αφορά το πρώ-
το µατς (17.00 Ελλάδος) το σύνο-
λο του Φερνάντο Σάντος φαίνεται 
πως απελευθερώνεται δηµιουργι-
κά και παραγωγικά χωρίς τον Κρι-
στιάνο Ρονάλντο στην 11άδα του, 
ο οποίος µάλλον πρέπει να συνη-
θίσει πως κανείς δεν είναι πάνω α-
πό το αντιπροσωπευτικό συγκρό-
τηµα. Από την άλλη στο Μαρόκο, 
τη µόνη χώρα της Αφρικής που εκ-
προσωπείται στη φάση των «16», 

επικρατεί µεγάλη αισιοδοξία κα-
θώς πέτυχε µία ιστορική πρόκριση 
κόντρα στην Ισπανία, και σίγου-
ρα ο τίτλος του «αουτσάιντερ» ί-
σως αδικεί την οµάδα του Χακίµι. 
Τέλος, στις 21.00 έχουµε το σού-
περ ντέρµπι Αγγλία-Γαλλία. Οι Γάλ-
λοι προφανώς βλέπουν στο πρό-
σωπο του Κίλιαν Εµπαπέ τον άν-
θρωπο που θα τους κάνει... Βρα-
ζιλία, ελπίζοντας σε ένα back to 
back στις κατακτήσεις παγκοσµί-
ων. Για τους Άγγλους, τα πράγ-
µατα είναι απλά: Το «it’s coming 
home» (έρχεται σπίτι) είναι καιρός 
να σταµατήσει να είναι απλά ένα 
γραφικό... σύνθηµα. Τα ηµιτελι-
κά είναι προγραµµατισµένα για 
τις 13 και 14 ∆εκεµβρίου. 

Ιστορική αποδείχθηκε αυτή η εβδοµάδα για τους 
φίλους του Παναιτωλικού, αφού ο Φώτης 
Κωστούλας συµφώνησε µε γκρουπ επιχειρηµατιών 
από τις ΗΠΑ για πώληση της ΠΑΕ. Ο µέχρι πρότινος 
µεγαλοµέτοχος προχώρησε σε συµφωνία µε την 
οικογένεια Καµίνσκι, της οποίας η περιουσία 
υπολογίζεται στο 1 δισ. δολάρια.

Γυρίζει σελίδα 
ο Παναιτωλικός

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

21:00

Αγγλία – Γαλλία

17:00

Μαρόκο  – Πορτογαλία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1ος Ηµιτελικός

Τελικός

2ος Ηµιτελικός

Τρίτη 13 ∆εκεµβρίου Τετάρτη 14 ∆εκεµβρίου

Σάββατο 10 ∆εκεµβρίου

Κυριακή 18 ∆εκεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Στις πόσες 
ήττες χάνει οριστικά 
την υπόθεση ΟΣΔΕ 
η γνωστή δυναστεία;

Πρώτη φορά   
το βαμβάκι 1 ευρώ 
και τα τρακτέρ 
στους δρόμους

Οι εκτιµήσεις 
για την πορεία της 
αγοράς αγροτικών 
εμπορευμάτων το ‘23

Θετικός ο Μαρσέλο
Μπορεί πριν λίγες εβδοµάδες 
ο Ολυµπιακός να του έδειχνε 
την πόρτα της εξόδου, ωστόσο 
ο Μαρσέλο δήλωσε παρών κατά 
την ολιγοήµερη µίνι προετοιµασία 
των πρωταθλητών στην Εστεπόνα, 
κερδίζοντας τις εντυπώσεις µε 
την απόδοσή του. Επιπλέον, κόντρα 
στο φιλικό µε την Σταντάρ Λιέγης 
έδωσε δύο ασίστ στην καλύτερή του 
εµφάνιση τους µήνες που βρίσκεται 
µε τον Ολυµπιακό, µε τον Μίτσελ 
πλέον να τον υπολογίζει κανονικά.

Όλα καλά µε Λάρκιν
Λήξη συναγερµού στο επιτελείο 
της Εφές Ανατόλου, αφού ο σταρ 
Σέιν Λάρκιν φαίνεται ότι απέφυγε 
κάποιον σοβαρό τραυµατισµό και 
εντός της εβδοµάδας θα επιστρέψει 
στις προπονήσεις. Υπενθυµίζεται 
πως ο τραυµατισµός του Σέιν Λάρκιν 
στην επιστροφή του στα παρκέ µετά 
από 2 µήνες απουσίας έκοψε την 
ανάσα όλων στην Εφές. Από ότι 
φαίνεται όµως, ο νατουραλιζέ γκαρντ 
ήταν τυχερός στην ατυχία του.

Νωρίτερα η ΑΕΛ
Με µικροαλλαγές έκλεισε 
το πρόγραµµα για την 6η αγωνιστική 
τηου 1ου οµίλου της Superleague 2, 
µε το µατς του Αλµωπού Αριδαίας 
µε την ΑΕΛ να ορίζεται τελικά 
για σέντρα 15 λεπτά νωρίτερα 
και συγκεκριµένα στις 14:45 
την Κυριακή 11 ∆εκεµβρίου. 
Σηµειώνεται πως η ΠΑΕ Αλµωπός 
Αριδαίας έβαλε γενική είσοδο στα 
10 ευρώ, ενώ το µατς θα διεξαχθεί 
στο ∆ηµοτικό Στάδιο Αριδαίας.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Σε τιμές 2022 και όχι 1970 απαιτούν να 
διαθέσουν το ποιοτικό φέτος προϊόν οι 
παραγωγοί αμυγδάλου, με τον ερχομό 
της εορταστικής περιόδου να αναμένεται 
να αποτελέσει έναν αρχικό καταλύτη α-
νόδου των χαμηλών έως τώρα τιμών. Τα 
εμπορικά παιχνίδια με την αμοιβή του 
παραγωγού συνεχίστηκαν και τις προη-
γούμενες εβδομάδες, με το χονδρεμπό-
ριο να αρνείται να πληρώσει οτιδήποτε 
πάνω από 6 ευρώ την ψίχα φυρανιάς και 
2 ευρώ το κόκκαλο. Ωστόσο το γεγονός 

πως στα ράφια της λιανικής βρίσκονται 
λίγες ποσότητες χαμηλής ποιότητας α-
μυγδάλου, μαρτυρά πως το εμπόριο κα-
τέφυγε στη λύση της εισαγωγής χαμηλό-
τερης ποιότητας προϊόντος, αλλά ασφα-
λώς σε μικρότερη τιμή. Βέβαια, το εισα-
γόμενο προϊόν τελειώνει και η αυξημέ-
νη ζήτηση τον Δεκέμβριο σημαίνει πως 
μέχρι το τέλος του μήνα οι τιμές θα πά-
ρουν την ανιούσα, με ορίζοντα περαι-
τέρω αύξησης τον Ιανουάριο του 2023.

Γ. ΡΟΥΠΑΣ

Ώρα να πληρωθεί το αμύγδαλο
 Αποθηκευμένη βρίσκεται ακόμα ολόκληρη η ελληνική παραγωγή 
 Πρώτη άνοδος των τιμών μέσα στο μήνα, δεύτερη αρχές του 2023
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Η 
εξαγωγή σκληρού σίτου στην 
ελληνική αγορά βρίσκεται θε-
ωρητικά στα 430 ευρώ ο τόνος 
FOB λιμάνι μας για τις χαμηλές 

ποιότητες, αλλά δεν σημειώνονται δουλειές. 
Ο Καναδάς λόγω ισοτιμίας και επιθετικών 
προσφορών κερδίζει διεθνώς στις εξαγω-
γές αυτήν την εποχή, ενώ στο εσωτερικό τα 
ποιοτικά σιτάρια κυμαίνονται στα 45 λεπτά 
το κιλό παραδοτέα, όμως φαίνεται να υπάρ-
χει μια πτωτική τάση. Στη νέα λίστα της Φό-
τζια οι τιμές μειώθηκαν άλλα 3 ευρώ, με την 
πρώτη ποιότητα στα 495-500 ευρώ ο τόνος. 

 Στην αγορά μας, η ζήτηση για βαμβάκι 
βελτιώνεται σταδιακά και με αργούς ρυθμούς. 
Κλείνονται οι δουλειές μόνο σε περιπτώσεις 
που οι εκκοκκιστές έχουν χωνέψει τα νέα ε-
πίπεδα τιμών. Τα λευκά βαμβάκια κρατούν έ-
να πριμ έναντι των υποδεέστερων παρότι φέ-
τος οι χαμηλότερες ποιότητές μας δεν είναι 
και τόσο άσχημες. Οι τιμές για τα λευκά βαμ-
βάκια κυμαίνονται στα 92 σεντς ανά λίμπρα.      

    
 Μείωση της τάξης του 37%, που αντιστοι-

χεί σε περισσότερους από 120.000 τόνους 
αναμένεται φέτος στην παραγωγή ελαιολά-
δου της Ιταλίας, σύμφωνα με τις πρόσφατες 
εκτιμήσεις του ISMEA σε συνεργασία με την 
Italia Olivicola και την Unaprol. Η τελευταία 
έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές 
Νοεμβρίου, υπολογίζει την παραγωγή της σε-
ζόν 2022-2023 στους 208.000 τόνους. Αντί-
στοιχα οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πτώ-
ση και στην παραγωγή της Ιβηρικής χερσο-
νήσου σε ποσοστό 30% έως και 50%. Αντίθε-
τα, μόνο για τη χώρα μας αναμένεται παρα-
γωγή υψηλότερη από τα περσινά επίπεδα, 
φτάνοντας τους 300.000 τόνους.

Σκληρό με 45 λεπτά 
στον παραγωγό 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

10/11 17/11 24/11 01/12 08/12

463,77
462,01

463,69

458,75

451,64

Ποιότητα
Ποιοτικά άριστο μπορεί να μείνει 

για 6-8 μήνες το κόκκαλο  
εάν αποθηκευτεί σωστά

Έγκλημα
«Συνένοχος στο έγκλημα» 

όποιος δίνει ψίχα με 5 ευρώ 
το κιλό λένε οι παραγωγοί

Καλιφορνέζικο
Μειωμένη 44% η παραγωγή 

αμυγδάλου φέτος στην Ισπανία 
σύμφωνα με εκτιμήσεις

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

520

425

361

82,39

534,40

1437,6

19,79

83,57

151,87

122,58

515

425

359

87,33

543,50

1436,2

21,45

84,42

151,92

123,55

515

420

350

86,70

533,80

1413,2

21,74

90,97

154,57

123,92

513

416

345

83,92

540,00

1437,00

21,74

90,97

154,57

124,59

503

416

339

87,25

538,60

1426,40

20,00

87,95

155,22

124,42

500

410

330

83,22

541,30

1477,20

19,64

86,52

153,60

125,29

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ευρώ/κιλό

03/11 10/11 17/11 24/11 01/12 08/12

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

4,67 4,85 4,74 4,94

294306 290 282 278

5,11 5,30

278

Τιμή παραγωγού
για ψίχα   
(ευρώ το κιλό)

Νοέμβριος 4,0-5,5 

Αρχές Δεκεμβρίου 5,0-6,0 
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Αργή βελτίωση της ζήτησης για το βαµβάκι
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460
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¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
83,22

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

330

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
500

450

400

350

300

250

200

278

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
5,30

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

∆ΕΚΙΟΥΛ

Πιέσεις στο χρηµατιστήριο βάµβακος 
της Νέας Υόρκης, µε την παράλληλη 
ενίσχυση του ευρώ και την περιορισµένη 
ζήτηση να συνθέτουν το κλίµα.

Υποχωρούν κατά 3 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.

∆ιατηρείται 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.

10
∆ΕΚ

10
ΙΟΥΛ
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300
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¤/τόνος ¤/τόνος

150.00
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ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ
10

ΑΥΓ
10

ΣΕΠ
10

ΟΚΤ
10

ΝΟΕ
10

∆ΕΚ
10

ΙΟΥΛ
10

ΑΥΓ
10

ΣΕΠ
10

ΟΚΤ
10

ΝΟΕ
10

∆ΕΚ
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ΑΥΓ
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ΣΕΠ
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ΟΚΤ
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ΝΟΕ
10

∆ΕΚ
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ΑΥΓ
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ΣΕΠ
10

ΟΚΤ
10

ΝΟΕ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ηµερήσιες µεταβολές, κάθε φορά σε 
νέα υψηλά, δίνουν τον τόνο στην ευ-
ρωπαϊκή αγορά ελαιολάδου, µε το κλί-
µα ανόδου να ξεκινά από την ιβηρική 
χερσόνησο, όπου διαπιστώνεται στην 
πράξη αυτές τις ηµέρες πόσο µικρή εί-
ναι η φετινή παραγωγή, µεταφέρεται 
στην Ιταλία και φτάνει ως την Ελλάδα.

Εδώ και µερικές ηµέρες, τα έξτρα παρ-
θένα ελαιόλαδα, συµβατικής παραγω-
γής, έχουν σπάσει το φράγµα των 6 ευ-
ρώ στην αγορά του Μπάρι, µε περιοχές 
όπως η Σικελία να βρίσκονται πλέον 
πάνω από τα 7 ευρώ. Με την παραγω-
γή της χώρας να προσεγγίζει στο «κα-
λό σενάριο» τους 208.000 τόνους, δεν 
χωρά αµφιβολία ότι για τη φετινή περί-
οδο 2022-2023, απλά δεν υπάρχει αρ-
κετό ελαιόλαδο να ικανοποιήσει την ε-
σωτερική αγορά, πόσο µάλλον τα συµ-
βόλαια εξαγωγής της χώρας.

Η κατάσταση δεν διαφέρει και πολύ 
στην Ισπανία, όπου τα ελαιόλαδα που 

βγαίνουν αυτές τις εβδοµάδες στα ε-
λαιοτριβεία, διαπραγµατεύονται στα 
5,40 έως 5,70 ευρώ, ενώ τα λιγοστά α-
ποθέµατα της περσινής χρονιάς, βρί-
σκονται πάνω από τα 5,20 ευρώ. Η µέ-
ση τιµή των έξτρα παρθένων ελαιολά-
δων στην Ισπανία, διαµορφώνεται στα 
5,22 ευρώ. Αν τα 5 ευρώ φάνταζαν τον 
περασµένο Σεπτέµβριο µια µοναδική 
ευκαιρία για τα αγουρέλαια των Αγί-
ων Αποστόλων, αξίζει να κοιτάξει κα-
νείς τις µέσες τιµές των λαµπάντε στην 
ισπανική αγορά, τα οποία βρίσκονται 
στα 4,87 ευρώ, ενώ ο ισπανικός Τύπος 
έχει καταγράψει ακόµα και τα 5 ευρώ 
για τα βιοµηχανικά ελαιόλαδα. Τα τε-
λευταία στοιχεία, δείχνουν ότι οι πω-
λήσεις Νοεµβρίου θα βρεθούν κοντά 
στους 117.000 τόνους ελαιολάδου, σύµ-
φωνα µε το Olimerca, όσο δηλαδή ή-
ταν και τον Σεπτέµβριο. Με αυτούς τους 
ρυθµούς, οι συντελεστές της ισπανικής 
αγοράς ελαιολάδου διαπιστώνουν πως 
µέχρι το τέλος της τρέχουσας εµπορι-
κής περιόδου δεν θα υπάρχει ίχνος ε-
λαιολάδου στις δεξαµενές. Προκειµέ-

νου να «βγει» η χρονιά, δεδοµένης της 
παραγωγής που δεν θα ξεπεράσει φέ-
τος τους 700.000 µε 750.000 τόνους, 
θα χρειαστεί οι µέσες µηνιαίες πωλή-
σεις να πέσουν στους 75.000 τόνους.

Μέσα σ’ αυτό το κλίµα, είναι θέµα χρό-
νου οι ανοδικές πιέσεις να επεκταθούν 
στα παραγωγικά κέντρα της Ελλάδας. 
Ήδη, στη Λακωνία, µεµονωµένοι πα-
ραγωγοί έχουν πληρωθεί κοντά στα 6 
ευρώ, µε την αγορά να βρίσκεται πάνω 
από τα 5,15 µε 5,20 ευρώ στα υπόλοι-
πα παραγωγικά κέντρα της Λακωνίας. 
Στους Γαργαλιάνους υπάρχουν ανα-
φορές για 5,20 ευρώ, ενώ κοντά στο 
όριο των 5 ευρώ βρίσκεται και η Κρή-
τη, µε τον ΑΣ Ζάκρου να έχει ήδη κλεί-
σει ποσότητα 30 τόνων στα 5,01 ευρώ.

Με αέρα ανόδου σπάει το φράγµα των 6 ευρώ
Έπιασε τα 5,70 το ισπανικό ελαιόλαδο, µε τις προβλέψεις να παραµένουν αισιόδοξες
Θέµα χρόνου οι ανοδικές πιέσεις σε Ιταλία και Ισπανία να επεκταθούν και στη χώρα µας Περαιτέρω µείωση των 

παγκόσµιων αποθεµάτων 
σιτηρών αναµένει για τους 
επόµενους µήνες ο οίκος 
οικονοµικών αναλύσεων Fitch 
Solutions, κάτι που µεταφράζει 
σε έντονη µεταβλητότητα 
τιµών, κυρίως προς τα πάνω. 
Η Fitch επισηµαίνεται ότι 
η πληρότητα που αναφέρουν 
οι µεγάλες αποθήκες και 
τα σιλό της Κίνας, δίνουν µια 
λάθος εντύπωση επάρκειας, 
αφού αφορά ποσότητες 
εκτός αγορών. Αντιθέτως, 
η αναλογία χρήσης προς 
απόθεµα γέρνει σε βάρος 
των αποθεµάτων και υπέρ 
της διατήρησης των τιµών 
στα υψηλά του εύρους, αν όχι 
υπέρ µιας ανοδικής πορείας. 
Ωστόσο, οι αναφορές από 
τη σοδειά της Αυστραλίας 
έδωσαν σήµα συµπίεσης των 
τιµών στις ευρωπαϊκές αγορές. 
Προς το παρόν πάντως, τα 
συµβόλαια για τις παραγωγές 
του 2023 σε µαλακό σιτάρι και 
καλαµπόκι κλείνουν στα 282 
και 273 ευρώ αντίστοιχα.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ ΥΨΗΛΑ ΤΟΥ
ΕΥΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΙΤΗΡΑ 
«ΒΛΕΠΕΙ» Ο ΟΙΚΟΣ FITCH

Οποιαδήποτε προσπάθεια ανόδου είναι επί της ουσίας 
εύθραυστη για την ώρα. Οι τιµές των συµβολαίων 
Μαρτίου ‘23 δοκίµασαν να πιάσουν ξανά τα 85 σεντς, 
για άλλη µια φορά ανεπιτυχώς. Στις αµέσως επόµενες 
συνεδριάσεις επέστρεψε προς τα 83 σεντς, θυµίζοντάς 
µας τη δυσκολία ανάκαµψης. Το καλό βέβαια είναι 
πως όταν η αγορά πιέστηκε προς τα 80 σεντς δεν τα 
έχασε, αλλά αντιστάθηκε κυρίως λόγω βελτίωσης της 
παγκόσµιας ζήτησης. Αναλυτές και επενδυτές κοιτούν 
τη γενικότερη πορεία των εµπορευµάτων, το µεγάλο 
θέµα της παγκόσµιας ύφεσης και τα µέτρα χαλάρωσης 
ή αυστηριοποίησης για τον Covid στην Κίνα.

ΝEA ΥOΡKH
Είναι ένα κλικ καλύτερα στο κοµµάτι της ζήτησης 
σε σχέση µε τις προηγούµενες εβδοµάδες, το οποίο 
σηµαίνει πως µε αργούς ρυθµούς τουλάχιστον 
δραστηριοποιούνται λίγο οι κλώστες. Πακιστάν, 
Αίγυπτος και Τουρκία ζητούν τιµές, εντούτοις 
οι πωλήσεις που σηµειώνονται είναι µετρηµένες, 
δεδοµένου ότι τα επίπεδα τιµών που προσφέρουµε 
συνήθως δεν είναι ανταγωνιστικά. Όποτε οι 
εκκοκκιστές προσφέρουν σε τιµές της αγοράς, 
οι δουλειές βγαίνουν. Αυτό σηµαίνει πριµ επί του 
χρηµατιστηρίου περίπου 10 σεντς ανά λίµπρα για τα 
λευκά ποιοτικά και χαµηλότερα για τα υποδεέστερα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Η εγχώρια αγορά βρίσκεται πάνω 
από τα 5,15 µε 5,20 ευρώ το κιλό.

ΛΑΚΩΝΙΑ
Ήδη µεµονωµένοι παραγω-

γοί από τη Λακωνία έχουν 

πληρωθεί κοντά στα 6 ευρώ 

το κιλό

Συνεδρίαση 07/12/2022
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάρτιος ‘23  81,83 -2,76

Μάιος ‘23 81,69 -2,49
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Οι τελευταίες εκτιµήσεις, εν α-
ναµονή της έκθεσης προσφο-
ράς και ζήτησης του USDA, 
που είναι προγραµµατισµέ-
νη για τις 9 ∆εκεµβρίου, θέ-
λουν τα παγκόσµια αποθέµα-
τα να αυξάνονται στα 89 εκατ. 
δέµατα, µε τις εξαγωγές των 
ΗΠΑ να δέχονται πλήγµα έ-
ως 300.000 δέµατα, κάτι που 
θα µπορούσε να δώσει σοβα-

ρές αφορµές για περαιτέρω υ-
ποχώρηση των τιµών στο τα-
µπλό. Ακόµα και µια πιθανή 
µείωση της σοδειάς των ΗΠΑ 
κάτω από τα 14 εκατ. δέµατα, 
δεν θα ήταν ικανή να βελτι-
ώσει τα θεµελιώδη της αγο-
ράς, τα οποία πλέον υπαγο-
ρεύουν µια πίεση των τιµών 
έως ότου αυτές συναντήσουν 
µια πιο πρόθυµη ζήτηση. Φυ-

σικά, τα αυξηµένα κόστη καλ-
λιέργειας, δεν επιτρέπουν ση-
µαντικές εκπτώσεις στη διε-
θνή τιµή, κάτι που δεν απο-
κλείεται να µεταφραστεί σε 
περιορισµό των εκτάσεων την 
προσεχή άνοιξη στο βόρειο 
ηµισφαίριο, αφήνοντας µια 
παρακαταθήκη έντονης µε-
ταβλητότητας και για τη σο-
δειά του 2023.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Έληξαν και επίσηµα στις 7 ∆ε-
κεµβρίου τα συµβόλαια ∆εκεµ-
βρίου στο χρηµατιστήριο βάµ-
βακος της Νέας Υόρκης, σε µια 
πτωτική συνεδρίαση η οποία έ-
γραψε απώλειες 3,26% στη διε-
θνή τιµή, κάτι που µεταφράζε-
ται σε µια τιµή για το ελληνικό 
σύσπορο στην περιοχή των 70 
λεπτών το κιλό.

Πέρα από τη λήξη των συµ-
βολαίων ∆εκεµβρίου, πλησιάζει 
και η καταληκτική ηµεροµηνία 
για φιξάρισµα τιµής στις ποσό-
τητες σύσπορου που έχουν πα-
ραδώσει οι Έλληνες παραγωγοί 
στα εκκοκκιστήρια. Εν προκει-
µένω, οι εκκοκκιστές έχουν δώ-
σει προθεσµία µέχρι τις 15 ∆ε-
κεµβρίου, την επόµενη Πέµπτη 
δηλαδή, προκειµένου να κλεί-
σουν την τιµή για το βαµβάκι.

Με τον Μάρτιο του 2023 να 
µονοπωλεί πλέον το διαπραγ-
µατευτικό ενδιαφέρον, οι διε-
θνείς αναλυτές δεν αναµένουν 
για το επόµενο διάστηµα εκ-
πλήξεις, αν και η µεταβλητότη-
τα στην αγορά είναι υψηλή. Για 
την ακρίβεια, τις προηγούµενες 
ηµέρες, η αγορά εµφάνισε µια 
διακύµανση της τάξης των 10 
σεντς ανά λίµπρα, µε τα υψη-
λά στα 87,23 σεντς και τα χαµη-
λά στα 77,50 σεντς ανά λίµπρα. 
Με τους οικονοµικούς δείκτες 
σε γενικές γραµµές να υποδει-
κνύουν πλέον µια οικονοµία σε 
ύφεση, στην περίπτωση της α-
γοράς βάµβακος, οι αναλυτές 

τοποθετούν σε βάθος εξαµήνου 
την επιστροφή της ζήτησης από 
τα κλωστήρια. Αυτό, στο αισιό-
δοξο σενάριο, αφού ορισµένοι 
τοποθετούν µετά το πέρας του 
εννεαµήνου κάποια αξιόλογη 
δραστηριότητα στην φυσική α-
γορά ίνας. Ήδη η δραστηριότη-
τα στην φυσική αγορά βάµβα-
κος είναι περιορισµένη σε δι-
εθνές επίπεδο, χωρίς αυτό να 
σηµαίνει πως το ελληνικό βαµ-
βάκι είναι στα αζήτητα. Ωστόσο, 
όσο η τιµή για το εγχώριο σύ-
σπορο πλαισιώνεται απευθείας 
από τις κινήσεις στη διεθνή α-

γορά βάµβακος, τόσο τα περι-
θώρια εξασφάλισης υψηλότε-
ρων επιπέδων τιµών θα είναι 
πιο στενεµένα.

Με άλλα λόγια, η ανακατεύ-
θυνση της εγχώριας παραγω-
γής βάµβακος προς την πιο 
σταθερή ζήτηση που διαµορ-
φώνουν οι µεγάλοι οίκοι µό-
δας, θα µπορούσε να εξασφα-
λίσει πριµ ποιότητας ικανά να 
εξασφαλίσουν τους Έλληνες 
παραγωγούς από τη µεταβλη-
τότητα των χρηµατιστηριακών 
αγορών. Φυσικά, για να συµβεί 
κάτι τέτοιο, δεν απαιτείται µόνο 
από πλευράς παραγωγών η ε-
πένδυση σε εισροές, πιστοποι-
ήσεις και συστήµατα ολοκλη-
ρωµένης διαχείρισης, κάτι που 
λίγο έως πολύ γίνεται, ειδικά 
από καλά οργανωµένους πα-
ραγωγούς. Απαιτούνται αντί-
στοιχες επενδύσεις εκσυγχρο-
νισµού και από την πλευρά της 

µεταποίησης, δηλαδή των εκ-
κοκκιστηρίων.

Επιστρέφοντας στη χρηµατι-
στηριακή αγορά, ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η µικρή ψαλίδα 
ανάµεσα στα ενεργά συµβό-
λαια της παλιάς σοδειάς (2022) 
και εκείνης της νέας, µε πρώ-
το και κύριο τα συµβόλαια του 
∆εκεµβρίου 2023. Με την τιµή 
στα 78,50 µε 79 σεντς ανά λί-
µπρα, η διαφορά είναι κάτω 
των 5 σεντς, κάτι που µαρτυ-
ρά µια προσγειωµένη αγορά, 
σε αντίθεση µε ό,τι συνέβαινε 
την αντίστοιχη περίοδο πέρυ-
σι. Οι αριθµοί αυτοί, δείχνουν 
πως η αγορά χρωστά µια ανο-
δική µετατόπιση σε υψηλότερα 
επίπεδα τιµών. Σε διαφορετική 
περίπτωση, οι εκτάσεις βάµβα-
κος στην καθοριστική για την ε-
ξέλιξη τιµών ζώνη των ΗΠΑ θα 
βρεθούν κάτω από τα 10 acres, 
ένα πιθανό ενδεχόµενο που στο 
µέλλον θα δώσει αφορµές για 
ανοδικά ράλι στο χρηµατιστή-
ριο βάµβακος, ειδικά σε περί-
πτωση που η περιπέτεια της ύ-
φεσης ξεπεραστεί.

Έληξαν τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου 
Με το σύσπορο στα 70 λεπτά
 Μέχρι 15 του µήνα τα φιξαρίσµατα από Έλληνες παραγωγούς 

Με υψηλά αποθέµατα ξεκινά 
η διαπραγµάτευση για το 2023

ΛΙΓΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
Ήδη η δραστηριότητα 

στη φυσική αγορά βάµβακος 

είναι περιορισµένη σε διεθνές 

επίπεδο

ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Οι αναλυτές τοποθετούν σε 

βάθος εξαµήνου την επιστροφή 

της ζήτησης από τα κλωστήρια

Σ
την αγορά µας εξακολουθεί 
να είναι υποτονικά µε τις 
τιµές σκληρού σίτου παρα-
δοτέες σε µύλο µε δυσκο-

λία να πιάνουν τα 45 λεπτά το κιλό 
για τα ποιοτικά σιτάρια. Η εξαγωγή 
για τα µέτρια σιτάρια ακούγεται να 
διαπραγµατεύεται στα 430 ευρώ ο 
τόνος FOB λιµάνι µας εντούτοις οι 
έµποροι / εξαγωγείς διστάζουν να 
πουλήσουν σ’ αυτά τα επίπεδα. Πα-
ράλληλα, µην ξεχνάµε πως το ακρι-
βό ευρώ δυσκολεύει τις εξαγωγές 
που γίνονται σε δολάριο. Στις συ-
γκεκριµένες δουλειές ο Καναδάς εί-
ναι πολύ πιο ανταγωνιστικός και ε-
πιθετικός στις προσφορές του.

Στα σκληρά σιτάρια, οι τιµές στη 
νέα λίστα της Φότζια µειώθηκαν άλ-

λα 3 ευρώ για 
όλες τις ποι-
ότητες. Συ-
γκεκριµένα 
για τα ποιο-
τικά σιτάρια 

µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 
70% και πρωτεΐνη 12% η τιµή απο-
θήκης εµπόρου διαπραγµατεύεται 
στα 495-500 ευρώ ο τόνος. Επίσης 
για τη δεύτερη ποιότητα µε ειδικό 
βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 60% και 
πρωτεΐνη 11,5% η τιµή αποθήκης 
εµπόρου κυµαίνεται στα 485-488 
ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία οι τιµές 
παραµένουν για άλλη µια εβδοµά-
δα στα 465 ευρώ ο τόνος και στον 
τοµέα της φυσικής αγοράς βρίσκο-
νται πίσω στις προτιµήσεις των αγο-
ραστών µε τη σοδειά του Καναδά να 
κερδίζει και άλλο έδαφος.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
µέσα στην εβδοµάδα οι τιµές έφτα-
σαν µετά από αρκετούς µήνες τα ε-
πίπεδα τιµών προ πολέµου. Τα µα-
λακά σιτάρια, παρά τα ανοδικά ξε-
σπάσµατα βρίσκονται σε πτώση ε-
δώ και αρκετές εβδοµάδες, αγνοώ-
ντας πλέον το γεωπολιτικό ρίσκο. 
Πλέον οι τιµές έφτασαν σε τεχνικά 
σηµεία αντίστασης και βλέπουµε 
κάποια ανοδική αντίδραση, εντού-
τοις οι επενδυτές και το εµπόριο α-
ναµένουν τη νέα έκθεση προσφο-
ράς / ζήτησης δηµητριακών για να 
χαράξουν τη νέα του στρατηγική. 
Στη Γαλλία επικρατεί σχεδόν το ί-
διο κλίµα µε το Σικάγο µε τις τιµές 
Μαρτίου να έχουν σηµειώσει πρό-
σφατο χαµηλό µέσα εντός της ε-
βδοµάδας, στα 301 ευρώ ο τόνος.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΠΑΓΩΜΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΣΚΛΗΡΟΥ ΛΟΓΩ 
ΚΑΝΑ∆Α ΚΑΙ ΕΥΡΩ  

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΓΟΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

83,22 83,22 

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

68-70
ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

68-70

ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

1,06ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΥΡΩ/∆ΟΛΑΡΙΟ

ΤΙΜΗ ΣΥΣΠΟΡΟΥ
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Κανόνας αναµένεται ότι θα γίνουν οι µικρές σοδειές δηµητριακών της τελευταίας διετίας στην Ευρώπη, µε την ετήσια µελέτη προοπτικών για 
τις αγορές αγροτικών εµπορευµάτων της Κοµισιόν, να προεξοφλεί µια σταθεροποίηση των παραγωγών κοντά στα τωρινά επίπεδα. Η ίδια µελέτη, 
προεξοφλεί µείωση 4,7% στην ενδοκοινοτική ζήτηση για ζωοτροφές και περαιτέρω συρρίκνωση του ζωικού κεφαλαίου του µπλοκ.

Μέσα στην επόµενη δεκαετία, η αξία της αγροτικής παρα-
γωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναµένεται να εµφανίσει 
µικρούς ρυθµούς ανάπτυξης, επισηµαίνεται στην ίδια έκθε-
ση, ειδικά µετά το 2025, όταν σύµφωνα µε τους αναλυτές 
της Κοµισιόν, οι τιµές για τα περισσότερα αγροτικά εµπο-
ρεύµατα επιστρέψουν στα προ 2020 επίπεδα. ∆εν αναµέ-
νεται όµως αντίστοιχη αποκλιµάκωση και στα εξοδολόγια 
των αγροτικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, αφού 
εξαιτίας της υφιστάµενης ενεργειακής κρίσης, αναµένεται 
βραχυπρόθεσµα να διατηρηθούν στην άνω ζώνη του εύ-
ρους. Ως εκ τούτου, δεν αποκλείεται, µια επιστροφή των 

αγροτικών εισοδηµάτων στα επίπεδα της περιόδου 2010-
2012, κάτω από την κορυφή που καταγράφηκε το 2022. 

Με βάση την πιο πρόσφατη µελέτη για τη δοµή των ευ-
ρωπαϊκών αγροκτηµάτων, µε έτος απογραφής το 2020,  υ-
πάρχουν στην ΕΕ 9,1 εκατ. εκµεταλλεύσεις. Ο αριθµός αυ-
τός υπολείπεται κατά 25% εκείνου που έδωσε η απογραφή 
του 2010. Ταυτόχρονα, ο αριθµός των µεγάλων εκµεταλ-
λεύσεων (πάνω 100 εκτάρια) αυξήθηκε κατά 14 % και α-
ντιστοιχεί σε αυτές περίπου το 50 % του των αξιοποιούµε-
νων αγροτικών εκτάσεων. Περίπου το 80 % των εκµεταλ-
λεύσεων της ΕΕ είναι εξειδικευµένο µόνο σε µια παραγω-
γική δραστηριότητα (φυτική είτε ζωική παραγωγή), µε το 
1/3 των εκµεταλλεύσεων να εµπλέκεται αποκλειστικά µε 
την φυτική παραγωγή. Ενδιαφέρον έχει και το µέγεθος της 
µείωσης των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, µε τον α-
ριθµό τους να συρρικνώνεται κατά 40%. ΠΕΤΡΟΣ  ΓΚΟΓΚΟΣ

ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ των τιµών για τα αγρο-
τικά εµπορεύµατα στα επίπεδα του 
2019 έως το 2025 αναµένει η ετή-
σια έκθεση µεσοπρόθεσµων προο-
πτικών της Κοµισιόν, οι εκτιµήσεις 
της οποίας καλύπτουν µια περίοδο 
έως το 2032, πλαισιώνοντας τον χάρ-
τη της επόµενης δεκαετίας µε αρκετά 
εµπόδια. Πληθωριστικές πιέσεις λό-

γω ενεργειακής κρίσης, αδύναµο ευ-
ρώ, κοντά στην απόλυτη ισοδυναµία 
µε το δολάριο, τουλάχιστον µέχρι το 
2024, που µεταφράζεται σε ακριβό-
τερες εισαγωγές ενέργειας και στα-
θεροποίηση των παραγωγών δηµη-
τριακών στα σηµερινά χαµηλά επί-
πεδα αναφέρουν οι αναλυτές αγρο-
τικών εµπορευµάτων της Κοµισιόν.

ΜΙΑ ΟΡΙΑΚΗ ΜΕΙΩΣΗ στις καλλιεργού-
µενες εκτάσεις µε σιτηρά αναµένει η 
Κοµισιόν µέχρι το 2032, µε τις διαρ-
ροές να εντοπίζονται κυρίως σε καλ-
λιέργειες καλαµποκιού και κριθα-
ριού. Οι συνολικές εκτάσεις αναµέ-
νεται να διαµορφωθούν σε 57,2 εκατ. 
εκτάρια, µε το µπλοκ να παραµένει 

καθαρός εισαγωγέας καλαµποκιού 
και ρυζιού, ενώ δεν αποκλείεται αν 
επιβεβαιωθεί το σενάριο των χαµη-
λών αποδόσεων, να µετατραπεί και 
σε καθαρό εισαγωγέα σιτηρών. Η κα-
τανάλωση δηµητριακών στην ΕΕ θα 
αυξηθεί ελαφρά (+3,9%), ενώ η χρή-
ση ζωοτροφών θα µειωθεί (-6,1%).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΑΙΟΥΧΟΥΣ σπόρους, η πα-
ραγωγή της ΕΕ προβλέπεται να ανέλ-
θει σε 33 εκατ. τόνους το 2032, ση-
µειώνοντας αύξηση 2,8 εκατ. τόνων 
από το 2020-2022, ήτοι +9,3%,  κυρί-
ως λόγω συνεχιζούς αύξησης των α-
ποδόσεων. Ωστόσο, η κατάσταση πα-

ραµένει διαφορετική για κάθε επιµέ-
ρους εµπόρευµα. Οι καθαρές εισαγω-
γές ελαιούχων σπόρων και πρωτεϊ-
νούχων καλλιεργειών θα µειωθούν, 
καθώς η ΕΕ θα παράγει 54,7% περισ-
σότερα όσπρια και 33,3% περισσότε-
ρους σπόρους σόγιας.

ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ, αυτές οι 
εκθέσεις της Κοµισιόν δεν επιφυλάσ-
σουν εκπλήξεις, ωστόσο φέτος, οι συ-
ντάκτες της έκθεσης χρησιµοποιούν 
τη γερµανική λέξη «Zeitenwende», 
που στα ελληνικά αποδίδεται ως «τέ-
λος εποχής και στροφή σε µια νέα 
πορεία». Αυτό γιατί η σταθεροποίη-
ση των αποδόσεων αποδίδεται στις 

κλιµατικές συνθήκες, στη µείωση της 
χρήσης εισροών και την περιορισµέ-
νη πρόσβαση σε βελτιωµένους σπό-
ρους. Ταυτόχρονα µειώνεται και η 
παραγωγή γάλακτος µαζί µε το ζωι-
κό κεφάλαιο αλλά και την όρεξη των 
Ευρωπαίων για κατανάλωση κρέα-
τος. «Αυτές οι τάσεις δείχνουν ένα 
σύστηµα πιο βιώσιµο» λέει η έκθεση.

ΣΤΟ 4,7% υπολογίζεται στην ίδια έκ-
θεση η µείωση της ζήτησης ζωωτρο-
φών από αροτραίες καλλιέργειες, ό-
πως είναι το καλαµπόκι και το κρι-
θάρι. Εν προκειµένω ο λόγος είναι 
διπλός. Πέρα από τη µείωση του ζω-
ικού κεφαλαίου βοοειδών, χοίρων 
και αιγοπροβάτων, οι αναλυτές έ-

χουν ενσωµατώσει στα µοντέλα τους 
και µια µετάβαση στην εκτατική κτη-
νοτροφία και την επιστροφή σε βο-
σκοτόπια, παράλληλα µε µια στρο-
φή προς τη βιολογική κτηνοτροφία. 
Έτσι, οι ζωοτροφές χαµηλής περιε-
κτικότητας σε πρωτεΐνη αναµένεται 
να γνωρίσουν µείωση της ζήτησης.

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗτης παραγωγής γάλα-
κτος στην ΕΕ κατά 0,2% έως το 2032 
αναµένουν οι αναλυτές της Κοµισιόν 
µέσα σ’ αυτό το κλίµα αλλαγής προ-
τεραιοτήτων και µοντέλων παραγω-
γής. Όπως επισηµαίνουν όµως, το 
ενδεχόµενο αυτό δεν θα µπορούσε 

να οδηγήσει στην απώλεια της πρω-
τοκαθεδρίας της ΕΕ ως παγκόσµιου 
προµηθευτή γαλακτοκοµικών. Επι-
πλέον, η κατανάλωση της ΕΕ αναµέ-
νεται να παραµείνει σχετικά σταθε-
ρή στο µέλλον, ενώ τα τυροκοµικά 
έχουν κι άλλα περιθώρια ανάπτυξης.

Οι τιμές προσγειώνονται, 
το ενεργειακό κόστος μένει
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ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Κανόνας οι µικρές σοδειές στα σιτηρά έως το 2032

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΤΟ 2023 (ΕΚΑΤ. ΕΚΤΑΡΙΑ)
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ΜΑΛΑΚΟ
 ΣΙΤΑΡΙ

ΣΚΛΗΡΟ
ΣΙΤΑΡΙ

2.2 10,6

ΚΡΙΘΑΡΙ

8,9 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

2,0

ΒΡΩΜΗ

2,3 

ΩΣΠΡΙΑ

13,4

∆ΕΝ∆ΡΩΝΕΣ

ΕΞΟ∆Α
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ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Η Παπαστράτος 
δημοσίευσε τη 2η Ενιαία Έκθεση 
Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 και 

παρουσίασε τις δεσμεύσεις της που 
έγιναν πράξεις και θέτει για ακόμη μία 
χρονιά στον πυρήνα της λειτουργίας 
της την επιστήμη, την έρευνα και  
την τεχνολογία. Μάλιστα το 88%  
των συνολικών εμπορικών δαπανών 
αφορούν την πώληση και προώθηση 
εναλλακτικών προϊόντων νικοτίνης.

EUROBANK: Η Eurobank επίσημος 
υποστηρικτής του Εθνικού Μητρώου 
Νεοφυών Επιχειρήσεων, στηρίζει με 
παροχές αξίας 50.000 ευρώ νεοφυείς 
επιχειρήσεις που συμμετέχουν στo 
Elevate Greece. Ακόμα, συνόδευσε με 
τη χορήγηση ποσού 20.000 ευρώ την 
απονομή του Βραβείου Επιχειρηματικής 
Ανάπτυξης & Εξωστρέφειας, στα 
δεύτερα Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς 
Επιχειρηματικότητας 2022. Οι δέκα 
νικήτριες εταιρείες ανακοινώθηκαν σε 
εκδήλωση στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ: Αύξηση  
στον κύκλο εργασιών κατά 29,1% 
κατέγραψε ο όμιλος Κτήμα Λαζαρίδη 
το εννεάμηνο του 2022, ο οποίος 
ανήλθε στα 13.378 χιλιάδες ευρώ 
έναντι 10.366 χιλιάδες ευρώ πέρυσι. 
Αναφορικά με τις προοπτικές για την 
τρέχουσα χρήση, η Διοίκηση εκτιμά  
ότι τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου 
και της Μητρικής θα συνεχίσουν να 
παρουσιάζουν ικανοποιητική πορεία 
και κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

ΔΕΛΤΑ: Σε αυξήσεις μισθών προχωρά 
από 01/01/2023 η ΔΕΛΤΑ με στόχο 
την ενίσχυση του εισοδήματος  
των εργαζομένων λόγω της δύσκολης 
οικονομικής συγκυρίας. Προχωρά σε: 
αύξηση του βασικού μισθού κατά 12% 
και αυξήσεις μισθών έως 5%.

O σπαγκο...
...ραμμένος

«Η παγκόσμια οικονομία επιβραδύνε-
ται και οι κίνδυνοι είναι αυξημένοι», ε-
κτιμά ο επικεφαλής οικονομολόγος της 
Morgan Stanley, Σεθ Κάρπεντερ υποστη-
ρίζοντας ότι «βρισκόμαστε στα πρόθυρα 
ενός χαλαρού ορισμού της ύφεσης». Και 
δεδομένης της γενικής φύσης της επι-
βράδυνσης, «η διάκριση μεταξύ ύφε-
σης και μη θα είναι λίγο θολή», δήλω-
σε αφού κατά τον ίδιο η  οικονομία εί-
ναι πιθανό να αναπτυχθεί τόσο αργά το 
2023 που σίγουρα θα μοιάζει με ύφεση.

Ο Κάρπεντερ αναμένει επίσης περαι-
τέρω επιβράδυνση των καταναλωτικών 
δαπανών και της αγοράς ακινήτων στις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Ταυτόχρονα, είπε, 
η ανάπτυξη στην Ευρώπη και την Κίνα θα 
είναι στην καλύτερη περίπτωση μικτή. Ο 
οικονομολόγος της Morgan Stanley προ-
βλέπει ότι η αύξηση του παγκόσμιου Α-

ΕΠ θα διαμορφωθεί στο πενιχρό 2,2% το 
2023, με το ΑΕΠ των ΗΠΑ να αυξάνεται 
μόλις κατά 0,5%, την ευρωζώνη να ση-
μειώνει πτώση 0,2% και την Κίνα να αυ-
ξάνεται δυνητικά κατά 5%, καθώς η οι-
κονομία της ανοίγει ξανά από τα αυστη-
ρά πρωτόκολλα COVID-19.

Για τη στρατηγικό αναλυτή της Bank of 
America, Μίλλα Σαβόνα, η επιθετική νο-
μισματική πολιτική των κεντρικών τρα-
πεζών θα οδηγήσει σε εξασθένηση της 
δυναμικής της παγκόσμιας ανάπτυξης 
το πρώτο εξάμηνο του 2023, αν και ο α-
ντίκτυπος στις μετοχές θα αντισταθμιστεί 
εν μέρει από τη μείωση των πραγματι-
κών αποδόσεων των ομολόγων. «Ανα-
μένουμε ότι το 2023 θα αποδειχθεί πιο 
δύσκολο μετά την ανθεκτικότητα των 
κερδών φέτος», σημειώνει η στρατηγι-
κός αναλυτής Σάρον Μπελ.

Πίνδος
Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή και o 
Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός 
Ιωαννίνων Πίνδος υπέγραψαν 
μνημόνιο συνεργασίας, με το οποίο 
επισφραγίζεται η ήδη επιτυχημένη 
συνεργασία τους και εδραιώνεται σε 
επιστημονικό και παραγωγικό επίπεδο. 
Υπέγραψαν ο πρόεδρο του ΑΠΣΙ 
Πίνδος Ανδρέας Δημητρίου και ο 
πρόεδρο της ΑΓΣ, Dr. Jeff Lansdale.

Υφαντής
Το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας 
των τροφίμων του Ομίλου Υφαντή 
επαναπιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV 
NORD) σύμφωνα με τα διεθνή τεχνικά 
πρωτόκολλα IFS Food V7 (International 
Featured Standard) και BRCGS Global 
Standard for Food V8 για παραγωγή 
και ασφάλεια των τροφίμων και αφορά 
το σύνολο των προϊόντων και της 
παραγωγικής διαδικασίας του Ομίλου.

Αργή σαν σε ύφεση 
η οικονομία το 2023

 Στο πενιχρό 2,2% εκτίμηση για παγκόσμιο ΑΕΠ  
 Κόβει ανάπτυξη η έντονη νομισματική πολιτική
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. 0,2100 +19,32%

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝ.ΒΙΟ.ΕΜΠ. Α.Ε. 1,4800 +5,71%

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 0,6400 +4,07%

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 1,3950 +3,72% 

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗX. ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. 290,00 +3,57%

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 0,1950 -11,36%

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 0,3040 -9,52%

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠ. Α.Τ.Ε.Ν.Ε. 0,2000 -9,09%

TRASTOR ΕΤ. ΕΠΕΝΔ. ΑΚ. ΠΕΡ. 0,9800 -6,67%

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,5000 -5,66% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 33,811.99 +0.64%
 NASDAQ Comp 11,069.91 +1.02%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,927.07 +0.16%
Λονδίνo FTSE 100 7,479.05 - 0.14%
Φρανκφούρτη  DAX-30 14,284.22 +0.16%
Παρίσι CAC-40 6,659.44 -0.02%
Ζυρίχη  Swiss Market Index 11,002.96 -0.061%
Τόκιο NIKKEI-225 27,574.43 -0.40%
 
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

Σε επιφυλακή εν αναμονή 
πολιτικής τραπεζών στα επιτόκια 
Έως ότου οριστικοποιηθούν και 
αποσαφηνιστούν οι αλλαγές στην τιμολογιακή 
και καταθετική πολιτική των τραπεζών, η 
επιφυλακτικότητα θα συντηρείται στους κόλπους 
των επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  
Στα θετικά πάντως, η Citigroup δεν θεωρεί  
ότι οι αποτιμήσεις των ελληνικών μετοχών 
έχουν κορεστεί. Σύμφωνα με τις συγκλίνουσες 
προβλέψεις, τα κέρδη ανά μετοχή των 
ελληνικών εισηγμένων θα εκτοξευθούν κατά 
56% φέτος, ενώ το 2023 θα πέσουν 12%.  
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Έλεγχος και διαδικασίες για κλείσιμο του έτους

Σ
ε λίγες µέρες το 2022 µας αποχαιρετά και 
όλοι ελπίζουµε σε ένα καλύτερο νέο έτος. 

Καθώς περιµένουµε από µέρα σε µέρα 
να ανοίξει η πλατφόρµα για  τη συµβολαι-

ακή γεωργία, ώστε να ξεκινήσουν να υλοποιούνται τα 
άρθρα 15 και 16 του ν. 4935 για τη 
µείωση του φόρου των αγροτών, να 
δούµε τα δικαιολογητικά που πρέ-
πει να τσεκάρει και να συγκεντρώ-
σει ο αγρότης, προκειµένου να δι-
αµορφώσει το τελικό αποτέλεσµα 
προς φορολόγηση. Να επισηµάνω 
προς τους αγρότες του ειδικού κα-
θεστώτος, ότι πρέπει να ελέγξουν 
τις επιδοτήσεις που έχουν εισπρά-
ξει εντός του 2022 [και θα εισπρά-
ξουν µέχρι το τέλος του έτους]. Ε-
φόσον το άθροισµά τους υπερβαί-
νει τα 5.000 ευρώ, θα πρέπει µέχρι 
τις 30/01/2023 να ενηµερώσουν το 
λογιστή τους και να προχωρήσουν 
σε µετάταξη στο κανονικό καθεστώς.

ΕΣΟ∆Α
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ: Ό,τι καταβλήθη-

κε από 01.01.22 έως 31.12.22. Υ-
πόψη στη φορολόγηση λαµβάνο-
νται η βασική ενίσχυση και το πο-

σό άνω των 12.000 ευρώ που προκύπτει από την ά-
θροιση του πρασινίσµατος και της συνδεδεµένης. 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ: Για τις  πωλήσεις των παραχθέντων προ-
ϊόντων, παραλαµβάνετε όσοι δεν το έχετε κάνει, τα τι-
µολόγια από εµπόρους και µεσίτες (τιµολόγια πώλη-
σης,  αγοράς, αυτοτιµολόγησης, εκκαθαρίσεις κλπ). 

ΕΞΟ∆Α
ΕΛΓΑ: Η δαπάνη του ΕΛΓΑ καταχωρείται στα βιβλία 
είτε είναι εξοφληµένη είτε όχι. (www.elga.gr).

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Να προσκοµίσετε τα συµ-
φωνητικά µίσθωσης, ανεξάρτητα 
αν είναι πληρωµένα ή όχι. ∆απά-
νη είναι η έγγραφη συµφωνία και 
όχι η εξόφληση της. Προσοχή: µι-

σθωτήρια που έχετε εξοφλήσει, εάν αυτό δεν έγινε 
µετρητοίς, δεν αναγνωρίζεται ως έξοδο. 

ΕΡΓΟΣΗΜΑ: Για τον παραγωγό ο οποίος πληρώνει, 
τα εργόσηµα αποτελούν δαπάνη στο χρόνο πληρω-
µής (και όχι είσπραξης). Προσοχή σε όλους βάζετε 
εργόσηµα σε ανθρώπους που δεν δούλεψαν πραγ-
µατικά. Τυγχάνει να έχουν πει και άλλους να κά-
νουν το ίδιο και στο τέλος θα βρεθείτε όλοι µπλεγ-
µένοι και θα ψάχνεστε.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
  Ο καθένας µπορεί να βάλει όσα εργόσηµα θέ-

λει. Πρέπει να γνωρίζετε όλοι όµως ότι η απόδειξη 
της πραγµατοποίησης των µεροκάµατων από εργά-
τες γης, είναι υποχρέωση του αγρότη. 

Τα εργόσηµα, αν δεν εισπραχθούν από τον δι-
καιούχο σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, επιστρέ-
φονται τα χρήµατα στον παραγωγό που τα κατέβαλε.

  Ο παραγωγός είναι  υποχρεωµένος να ενηµερώσει 
το λογιστή του για την ακύρωση του εργοσήµου, προ-
κειµένου να αφαιρέσει τη δαπάνη αυτή από τα έξοδα. 
Γιατί, εφόσον έχει επιστραφεί δεν αποτελεί δαπάνη.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗ ΟΣ∆Ε: Μέχρι 
τα µέσα του 2022 συντάχθηκε η δήλωση ΟΣ∆Ε, για 

την οποία πληρώθηκε αµοιβή στους φορείς που τη 
συνέταξαν. Επειδή το έξοδο αυτό κάποιοι δήλωσαν να 
εξοφληθεί µέσω της τράπεζας µε την καταβολή των ε-
πιδοτήσεων, οι φορείς αυτοί εξέδωσαν ένα παραστα-
τικό το οποίο το ονόµασαν προσφορά η οποία περι-
λάµβανε το συνολικό κόστος. Αυτό το παραστατικό 
δεν είναι δαπάνη για τα βιβλία. Πρέπει να εκδώσουν 
Τ.Π.Υ. αλλιώς δεν καταχωρείται τίποτε στα βιβλία.  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Προσκο-
µίζετε το συµβόλαιο και όχι την απόδειξη πληρωµής 
του συµβολαίου (συµβόλαιο απλήρωτο, δεν εκδίδεται).

ΜΙΚΡΟ∆ΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΦΤΜ: Μπορούν να 
καταχωρηθούν αποδείξεις λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.) 
όταν η δαπάνη είναι µέχρι 100 ευρώ, ενώ για µεγα-
λύτερα ποσά απαιτείται τιµολόγιο για να αναγνωρι-
στεί η  δαπάνη. Για αναγνώριση εξόδων α’ και β’ υ-
λών (φάρµακα, λιπάσµατα, σπόροι, κλπ.), καλό εί-
ναι να υπάρχουν τιµολόγια ανεξάρτητα του ποσού. 
Αν µπορείτε, να ζητάτε και να λαµβάνετε τιµολόγιο 
για όλα τα έξοδα. Θα σας βοηθήσει σηµαντικά στην 
τεκµηρίωση κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Η δαπάνη η οποία πληρώνε-
ται τώρα και αποτελεί δαπάνη για το επόµενο έτος. 
∆εν χρειάζεται να εκτυπώσετε κανένα έντυπο αλλά 
για την πληρωµή τους πηγαίνετε κατευθείαν στην 
τράπεζα έχοντας µαζί σας την άδεια κυκλοφορίας 
και γνωρίζοντας τον ΑΦΜ σας, πληρώνετε στο τα-
µείο και φεύγετε. 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Για ό-
λες τις εργασίες που έχουν γίνει στα χωράφια των α-
γροτών από τρίτους, πρέπει οι ιδιοκτήτες των µηχα-
νηµάτων που έχουν χρησιµοποιηθεί, να εκδώσουν 
παραστατικό προκειµένου η δαπάνη αυτή να κατα-
χωρηθεί στα βιβλία. Η επιβάρυνση του ΦΠΑ είναι ο 
βασικός για κάποιον ώστε να ζητήσει το παραστατι-
κό γιατί, ο ΦΠΑ συµψηφίζεται στα γενικότερα έξο-
δα. Προσοχή: όσοι δεν έχετε δικά σας µηχανήµατα, 
φροντίστε να ζητάτε και να λαµβάνετε τιµολόγια πα-
ροχής για τις υπηρεσίες που σας παρέχουν άλλοι.

Μετάταξη
Για επιδοτήσεις άνω των 
5.000 ευρώ, µετάταξη 

στο κανονικό καθεστώς 
έως 30 Ιανουαρίου 2023

∆απάνες
Τα τέλη κυκλοφορίας 
πληρώνονται τώρα, 

αλλά αποτελούν δαπάνη 
για το επόµενο έτος

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)

Συµπληρωµατικές δηλώσεις 
και δηλώσεις θανόντων

Έως τις 31.12.2022 θα πρέπει να υποβληθούν 
οι συµπληρωµατικές δηλώσεις από όσους 
έχουν αναδροµικά µισθών ή συντάξεων και 
οι φορολογικές δηλώσεις των θανόντων εντός 
του 2022. Σπεύσατε στους λογιστές σας.

Συµβολαιακή γεωργία
Η πλατφόρµα αναµένεται να ανοίξει εντός 

των εποµένων ηµερών. Η διαδικασία 
ανάρτησης της σύµβασης στη νέα πλατφόρµα 

εκτιµώ ότι θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος 
για να γίνει. Το «έως 31.12.2022» που 

αναγράφει ο νόµος, ξεχάστε το.



To fund Καραμούζη στην AΡΟΣΙΣ
με στρατηγικό ποσοστό συμμετοχής

  Διατηρεί την πλειοψηφία 
ο βασικός μέτοχος της εταιρείας 
οσπρίων, Τρύφωνας Φωτιάδης

  Στα σκαριά επένδυση 
πάνω από 2 εκατ. ευρώ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Mία ακόµα επένδυση στα τρόφιµα, σε µία ε-
πιχείρηση από τον τοµέα των οσπρίων πραγ-
µατοποίησε το fund του Νίκου Καραµούζη, 
SMERemediumCap. Μάλιστα, σχετικά µε τη συ-
γκεκριµένη κίνηση είχε ενηµερώσει και σε προ-
ηγούµενο άρθρο του το agronews.gr. 

Σε επικοινωνία που είχαµε µε τον βασικό 
µέτοχο και επικεφαλής της ΑΡΟΣΙΣ, Τρύφωνα 
Φωτιάδη αναφέρει ότι: «Είναι µία στρατηγική 
επένδυση του fund στην εταιρεία, έχοντας δι-
αβλέψει τις προοπτικές της. Χρειαζόµασταν κε-
φαλαιακή ώθηση, µιλάµε την ίδια γλώσσα και 
πιστεύω ότι θα κάνουµε πραγµατικότητα τα ό-
νειρά µας πιο σύντοµα από ότι θα γινόταν εάν 
πορευόµασταν  από µόνοι µας». 

Με βάση το ρεπορτάζ, η  πλευρά του Τρύφωνα 
Φωτιάδη διατηρεί το ποσοστό πλειοψηφίας, ενώ  
του Νίκου Καραµούζη και του SMERemedium 

Cap αποκτά ποσοστό µειοψηφίας. 
Αναφορικά µε την συµ-

φωνία το επενδυτικό ταµείο 
SMERemediumCap (SMERC) α-
νακοινώνει ότι στις 07.12.2022 
ολοκληρώθηκε συµφωνία µε την 
οικογένεια Φωτιάδη, βασικούς 
µετόχους της εταιρείας ΑΡΟΣΙΣ 
για την απόκτηση στρατηγικής 
µετοχικής συµµετοχής στην ε-

ταιρεία και την κεφαλαιακή της ενίσχυση µε 
έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου.

«Αµφότεροι, δεσµεύονται ότι θα συνεργα-
στούν στενά για την υλοποίηση ενός φιλόδο-
ξου επιχειρηµατικού σχεδίου. Ο κ. Τρύφωνας 
Φωτιάδης θα παραµείνει στη θέση του ∆ιευθύ-
νοντος Συµβούλου και θα ηγηθεί του επενδυ-
τικού και αναπτυξιακού προγράµµατος της ε-
ταιρείας, ώστε αυτή να συνεχίσει απρόσκοπτα 
την ανοδική της πορεία και να διατηρήσει το 
υψηλό επίπεδο ποιότητας προϊόντων που τη 
χαρακτηρίζει όλα αυτά τα χρόνια.», αναφέρει 
σχετική ανακοίνωση. 

Επισηµαίνεται ότι η εταιρεία το 2021 είχε κύ-
κλο εργασιών ύψους 2,65 εκατ. ευρώ και το 
2022 θα φτάσει τα 3,15 εκατ. ευρώ.

Στο επενδυτικό πεδίο η AΡΟΣΙΣ ολοκληρώ-
νει αυτή την περίοδο δύο επενδυτικά προγράµ-
µατα που έχει ξεκινήσει. Το ένα ύψους 600 χι-
λιάδων ευρώ αφορά στην αγορά νέου εξοπλι-
σµού, ενώ το δεύτερο προϋπολογισµού 280 χι-

λιάδων ευρώ  στην ενίσχυση των εξαγωγών.  
Τον Ιανουάριο πρόκειται να καταθέσει ένα α-
κόµα πρόγραµµα επενδύσεων που θα αφορά 
σε επέκταση εγκαταστάσεων, προσθήκη νέου 
εξοπλισµού και γραµµών παραγωγής αλλά και 
συσκευασίας. Ο προϋπολογισµός του συγκε-
κριµένου επενδυτικού προγράµµατος αναµέ-
νεται ότι θα ξεπεράσει τα 2 εκατ. ευρώ. 

«Αυτή τη στιγµή η AΡΟΣΙΣ συνεργάζεται µε 
αρκετά εκπαιδευτικά ιδρύµατα και θα προσπα-
θήσει να βοηθήσει τους καλλιεργητές µε προ-
γράµµατα για τη βιώσιµη γεωργία και την α-
ντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, συνδέο-
ντας την εταιρεία και τους καλλιεργητές µε το 
επιστηµονικό πεδίο»,  µας λέει ο κ. Φωτιάδης. 

Η τρίτη γενιά στα ηνία της επιχείρησης
Να σηµειωθεί ότι η εταιρεία ιδρύθηκε το 

1956 από τον παππού του Τρύφωνα Φωτιά-
δη, Θωµά Στογιανίδη, και πλέον η τρίτη γε-
νιά βρίσκεται στα ηνία της επιχείρησης. Πα-
ράγει αµιγώς ελληνικά όσπρια (γίγαντες Κα-
στοριάς ΠΓΕ, φακές Γρεβενών), ρύζια αλλά και 
πλιγούρι, συµβατικής και βιολογικής καλλι-
έργειας. Προµηθεύεται από παραγωγούς της 
δυτικής Μακεδονίας, Λάρισας, Σερρών, ∆ρά-
µας, Θεσσαλονίκης, και  Φθιώτιδας.  

Στόχος 
Βασικός επιχειρη-

µατικός στόχος 
η δηµιουργία 

ενός πρωτοπόρου 
ηγετικού οργανι-
σµού τροφίµων 

Νέα γραµµή 
αερόψυκτης 
σφαγής από 
την «Πίνδος»
Μία µετά την άλλη µπαίνουν 
οι ψηφίδες στην τελική νέα εικόνα 
που θα έχει ο πτηνοτροφικός 
συνεταιρισµός Ιωαννίνων «Πίνδος», 
από το 2024, µε την ολοκλήρωση του 
µεγάλου επενδυτικού προγράµµατος, 
40 εκατ. ευρώ, που άρχισε το 2019.
Σειρά παίρνει πλέον η νέα γραµµή 
αερόψυκτης σφαγής, η οποία θα τεθεί 
σε λειτουργία το α’ τρίµηνο του 2023, 
ενώ µπαίνει σύντοµα στη γραµµή 
εκκίνησης και η έναρξη κατασκευής 
του νέου φυραµατοποιείου. «Για 
τη γραµµή αερόψυξης προχωρά 
µε γοργούς ρυθµούς η παραλαβή 
του εξοπλισµού και  αρχές του 2023 
θα αρχίσει η δοκιµαστική λειτουργία 
και ευελπιστούµε και η λειτουργία», 
ανέφερε στην Agrenda ο πρόεδρος 
της «Πίνδος», Ανδρέας ∆ηµητρίου. 
Με την προσθήκη της νέας γραµµής, 
η «Πίνδος» αυξάνει τη δυνατότητα 
σφαγής από 8.000 στα 12.000 πτηνά 
την ώρα, προσθέτοντας επιπλέον 
50% στη δυναµικότητά της.
Σχετικά µε το νέο φυραµατοποιείο, 
µια επένδυση 10 εκατ., η διοίκηση της 
«Πίνδος» αξιολογεί προσφορές από 
κατασκευάστριες εταιρείες, ώστε να 
καταλήξει, πριν το τέλος του 2022, 
στον ανάδοχο. «Πιστεύουµε ότι στις 
αρχές του 2024, το νέο εργοστάσιο 
παραγωγής ζωοτροφών θα µπει σε 
λειτουργία», σηµειώνει ο κ. ∆ηµητρίου 
και ανέφερε ότι το 2022 η «Πίνδος» 
θα υπερβεί σε τζίρο τα 300 εκατ. 
ευρώ.       ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ
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ΛΙΠΑΝΣΗ
ΕΛΙΑΣ 

Με πλάνο η θρέψη ελιάς για σταθερή παραγωγή
Έχοντας στόχο τη σταθεροποίηση των ετήσιων αποδόσεων καταρτίζουν οι γεωπόνοι 
τη βασική λίπανση στον ελαιώνα. Προϋπόθεση για να αποδίδει το πλάνο θρέψης 
αποτελεί η πραγματοποίηση εδαφολογικής ανάλυσης και φυλλοδιαγνωστικής  
στον κατάλληλο χρόνο, σίγουρα μέσα στο χειμώνα και μετά το πέρας του στρες 
συγκομιδής. Έτσι, μπορεί έπειτα να πραγματοποιηθεί έγκαιρα και με ακρίβεια  
η αναπλήρωση των θρεπτικών στοιχείων που απορροφήθηκαν από τα δέντρα  
την προηγούμενη χρονιά, ισορροπώντας τις επερχόμενες αποδόσεις.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 & ΚΥΡΙΑΚΉ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΕΚΑΤ. ΕΚΑΤ.
151

ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΑ

7,95

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
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> Η παροχή αζωτούχας λίπανσης στοχευμένα στο ελαιόδεντρο  
σε ετήσια  βάση αποτελεί το πρώτο βήμα προς μία κερδοφόρα χρονιά

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟ ΑΖΩΤΟ 
ΓΙΑ ΚΑΛΉ ΚΑΡΠΌΔΕΣΉ  
ΚΑΙ ΚΙΛΑ ΚΑΘΕ ΧΡΌΝΌ

ΤΌΥ ΓΙΑΝΝΉ ΡΌΥΠΑ

Hορθολογική βασική λίπανση στην ελιά αποτελεί 
το Α και το Ω για την επίτευξη ενός ικανοποιητικού 
ύψους παραγωγής σε ετήσια βάση. Ή ελιά όπως 
κάθε φυτό χρειάζεται τροφή κάθε χρόνο. Ή ποσότητα, 
ο τύπος λιπάσματος και ο χρόνος εφαρμογής του 
καθορίζονται μετά από μελέτη και πάντα έχοντας 
στα χέρια μία πρόσφατη φυλλοδιαγνωστική και 
εδαφολογική ανάλυση. 
Μέσω της βασικής λίπανσης επιδιώκεται να 
καλυφθούν οι πρωταρχικές ανάγκες σε θρεπτικά 
στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη 
της βλάστησης, τη διαφοροποίηση των ανθοφόρων 
οφθαλμών, την άνθιση και την καρπόδεση. Συνήθως 
πραγματοποιείται την περίοδο Δεκεμβρίου-
Φεβρουαρίου μετά την συγκομιδή και πριν την 
έναρξη της ετήσιας βλάστησης. Συμπληρωματικά, 
η λίπανση με διαφυλλικά γίνεται σε διάφορα στάδια 
της ελαιοκαλλιεργητικής περιόδου, όπως κατά 
την περίοδο της ανθοφορίας, της καρπόδεσης, της 
ανάπτυξης του καρπού και της ωρίμανσης, ανάλογα 
με τους εκάστοτε στόχους του προγράμματος θρέψης 
και την παραγωγική κατεύθυνση των δέντρων.
Επισημαίνεται πως στους ξηρικούς ελαιώνες 
χορηγείται σε μία δόση όλη η ποσότητα του 
λιπάσματος μέσω της βασικής λίπανσης, ενώ 
στους αρδευόμενους και κυρίως στους ελαιώνες 
επιτραπέζιας ελιάς με την βασική λίπανση 
χορηγούνται συνήθως τα 2/3 της συνολικής 
ποσότητας του αζώτου και του καλίου και όλη η 
ποσότητα του φωσφόρου.

Καλή παραγωγή κάθε χρόνο 
Το άζωτο επηρεάζει άμεσα τόσο την βλάστηση 
όσο και την καρποφορία. Ή ελιά αντιδράει άμεσα 
στην προσθήκη αζωτούχας θρέψης, ειδικά όταν 
συνδυάζεται με σύγχρονο σύστημα άρδευσης. 
Σε πρώτο βαθμό, η αζωτούχος λίπανση αυξάνει 
το ποσοστό καρπόδεσης και δεύτερον συμβάλλει 
στην μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της 
παρενιαυτοφορίας στο μέσο ύψος της παραγωγής. 
Το πόσο άζωτο θα παρέχει ο καλλιεργητής στο 
δέντρο εξαρτάται σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό από 
την διαθέσιμη ποσότητα νερού, διότι περισσότερες 
βροχές συνεπάγεται και εντονότερα φαινόμενα 
έκπλυσης. Για παράδειγμα, σύμφωνα με γεωπόνους, 
για διαθέσιμη ποσότητα νερού έως 400 χιλιοστά 
συστήνεται η παροχή 100 γραμμαρίων N ανά 
δέντρο ανά 100 χιλιοστά νερού, ενώ σε περιοχές 
που δέχονται πάνω από 700 χιλιοστά νερού η 
προτεινόμενη λίπανση αζώτου ανατιμάται σε 150 
γραμμάρια Ν ανά δέντρο ανά 100 χιλιοστά νερού. 
Ή υπερβολή στο άζωτο κοστίζει
Αξίζει να επισημανθεί πως η υπερβολική αζωτούχος 
λίπανση πριν από την καρπόδεση, οδηγεί μεν 
συνήθως σε παραγωγή πολλών καρπών, όμως αυτοί 
αδυνατούν να μεγαλώσουν αρκετά και παραμένουν 
μικροί. Ή συγκεκριμένη ιδιότητα έχει περισσότερη 
σημασία στις επιτραπέζιες ποικιλίες, όπου το 
μεγαλύτερο μέγεθος καρπού πληρώνεται (πολύ) 
καλύτερα. Πολλοί καλλιεργητές στην προσπάθειά 
τους να εξασφαλίσουν μεγάλο ύψος παραγωγής, 
καταλήγουν να έχουν πολλά κιλά καρπό ανά δέντρο 
αλλά μη εμπορεύσιμου μεγέθους. 

ΚΑΘΕ 20 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΣΤΟ 
ΠΛΑΝΟ ΘΡΕΨΗΣ
Ή γνώση είναι δύναμη λέγανε οι 
μεγαλύτεροι, με τη ρήση να βρίσκει  
την τέλεια εφαρμογή στην περίπτωση του 
προγραμματισμού ενός πλάνου λίπανσης 
στον ελληνικό ελαιώνα. Δίχως την γνώση 
της συγκέντρωσης των υπολειμμάτων 
χημικών στοιχείων από προηγούμενες 
λιπάνσεις, της οξύτητας του εδάφους 
και της μηχανικής σύστασής του, είναι 
αδύνατον να υπολογιστεί η βέλτιστη 
ποσότητα λιπάσματος και το είδος αυτού 
που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. 
Άλλωστε, η τρέχουσα συγκυρία επιτάσσει 
την άριστη αξιοποίηση του λιπάσματος, 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο οικονομικός 
αντίχτυπος στα κέρδη των παραγωγών. 
Επιπροσθέτως, χρησιμοποιώντας την 
ιδανική ποσότητα θρέψης ο αγρότης 
«πρασινίζει» την δραστηριότητά του. Αξίζει 
όμως να σημειωθεί πως η πραγματοποίηση 
μίας μόνο εδαφολογικής ανάλυσης έχει 
νόημα μόνο σε περιπτώσεις πολύ μικρού 
κλήρου. Έχοντας κατά νου τις συμβουλές 
γεωπόνων, ξεχωριστή ανάλυση θα πρέπει 
να πραγματοποιείται κάθε 20 στρέμματα 
-σε περίπτωση ομοιογενούς εδάφους- 
και σε 5-10 στρέμματα εάν το αγροτεμάχιο 
παρουσιάζει ανομοιογένειες (π.χ. απότομη 
κλίση). Ας σημειωθεί πως η αξία μίας 
ανάλυσης κυμαίνεται συνήθως από 50 
έως 100 ευρώ η μία, ανάλογα με τις 
ιδιαιτερότητες στην εδαφολογική σύσταση 
της εκάστοτε περιοχής.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΘΡΕΨΗΣ ΣΕ ΑΖΩΤΟ (Ν)

 mm ΝΕΡΟΥ

ΓΡΑΜ. N / ∆ΕΝΤΡΟ

<400

100
 mm ΝΕΡΟΥ

ΓΡΑΜ. N / ∆ΕΝΤΡΟ

400�700

150
 mm ΝΕΡΟΥ

ΓΡΑΜ. N / ∆ΕΝΤΡΟ

>700 

200+
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ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ

Στις πλαγιές του Ταϋγέτου βρίσκεται o 
ελαιώνας της Βασιλικής Κουτσουμπού, 
όπου με μεράκι αναζητά διαρκώς 
τρόπους βελτίωσης της παραγωγής 
της τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, 
επαναφέροντας σταδιακά ακόμη και τα 
πλέον προβληματικά δέντρα. 
Στο κυνήγι της τελειότητας, η Βασιλική 
Κουτσουμπού έχει σύμμαχο την 
οικογένειά της, η οποία συντηρεί 
περισσότερα από 4.500 ελαιόδεντρα, 
τόσο ελαιοποιήσιμων όσο και 
επιτραπέζιων ποικιλιών, 
Ωστόσο, η διατήρηση των ελαιόδεντρων 
σε καλή κατάσταση δεν ήταν 
εύκολη υπόθεση, αφού η κλιματική 
αλλαγή και διάφοροι αστάθμητοι 
παράγοντες μπορούν πολλές φορές 
να δημιουργήσουν εμπόδια στους 
παραγωγούς που εκ πρώτης όψης 
μοιάζουν ανυπέρβλητα. Αρωγός 
στην προσπάθεια της Βασιλικής 
Κουτσουμπού έχει σταθεί την τελευταία 
διετία η Timac Agro | ΛΥΔΑ, η οποία 
προσέφερε λύσεις κομμένες και 
ραμμένες στα μέτρα του χωραφιού της, 
με την συνεργασία να ενισχύεται χρόνο 
με το χρόνο.
Όπως εξηγεί στην Agrenda, τα δέντρα 
απέκτησαν μία «δεύτερη ζωή» από 
όταν ξεκίνησε τις εφαρμογές. «Πολλά 
δέντρα άλλαξαν πλήρως όψη, έχοντας 
πλέον ωραίο πράσινο χρώμα και μεγάλο 
μήκος βλάστησης. Προηγουμένως 
αρκετά ήταν κίτρινα και καχεκτικά λόγω 

μυκητολογικών προσβολών, ενώ το 
όξινο έδαφος δημιουργούσε ακόμη 
περισσότερα προβλήματα», εξηγεί.
Παράλληλα, τα προϊόντα της Timac 
Agro | ΛΥΔΑ έχουν παίξει τον δικό τους 
ρόλο στην αύξηση των αποδόσεων τα 
τελευταία χρόνια στα ελαιόδενδρα της 
Βασιλικής Κουτσουμπού, με τα νεαρά 
δέντρα Καλαμών να αναμένεται να 
δώσουν 12-15 κιλά καρπό έκαστος 
από τον 7ο χρόνο ζωής τους και τα 
ελαιόδενδρα  να αυξάνουν σημαντικά 
την απόδοσή τους χρόνο με το χρόνο.

Κατάλληλο για βιολογικές πρακτικές 
το Fertileader Rame
Δεν είναι τυχαίο πως το Fertileader 
Rame χαίρει της εκτίμησης τόσων 
ελαιοκαλλιεργητών, αφού το προϊόν 
στοχεύει στην αντιμετώπιση των αβιοτικών 
καταπονήσεων, επιτρέποντας σταθερή 
ανάπτυξη της καλλιέργειας, καθώς και την 
μεγιστοποίηση των αποδόσεων. 
Όπως συμπληρώνει ο Γιώργος 
Κρητικάκος, τοπικός Σύμβουλος Θρέψης 
της Timac Agro | ΛΥΔΑ, το Fertileader 
Rame με τεχνολογία SEACTIV αποτελεί 

ένα σκεύασμα διπλής δράσης, τόσο 
ως λίπασμα αλλά και ως βιοδιεγέρτης, 
κατάλληλο για διαφυλλικές εφαρμογές 
και ειδικά σχεδιασμένο για καλλιέργειες 
που εμφανίζουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε 
χαλκό. Ουσιαστικά το σκεύασμα αυξάνει 
την αντοχή των φυτών στο αβιοτικό stress 
και ενισχύει τις φυσιολογικές διαδικασίες 
τους, εξοικονομώντας ενέργεια από τις 
μεταβολικές διεργασίες των δένδρων 
η οποία μπορεί να διοχετευτεί τελικά 
στη μεγιστοποίηση του παραγωγικού 
δυναμικού.

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ 
ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ  ΤΗΣ TIMAC AGRO I ΛΥΔΑ
> Γυρίζει και το πιο προβληματικό χωράφι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξειδικευμένης θρέψης

Από αριστερά προς τα δεξιά, ο Διευθυντής 
Πωλήσεων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς 
& Ανατολικής Πελοποννήσου της Timac 
Agro | ΛΥΔΑ Βασίλης Αντωνόπουλος, η 
ελαιοπαραγωγός Βασιλική Κουτσουμπού και ο 
συντάκτης της Agrenda Γιάννης Ρούπας.[©
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Προστασία από κάθε είδους 
στρες με το Vitalfit
Για αρκετά χρόνια ο ελαιώνας της 
Βασιλικής Κουτσουμπού υπέφερε λόγω 
υψομέτρου από φαινόμενα παγετού, με 
την ίδια να ξεχωρίζει τρεις χρονιές που η 
ζημιά ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Λύση στο 
πρόβλημα της έδωσε το  Vitalfit της Timac 
Agro | ΛΥΔΑ, το οποίο βοήθησε τα δέντρα 
να φθάσουν άμεσα στη πρότερη υγιή 
κατάσταση και τις μεταβολικές διεργασίες 
των ελαιόδεντρων να επιστρέψουν σε 
φυσιολογικά επίπεδα.
Το Vitalfit αποτελεί ένα βιοδιεγέρτη 
πλούσιο σε Φώσφορο και ξεχωρίζει 
διότι περιέχει την ομώνυμη τεχνολογία, η 
οποία βασίζεται τόσο στην πρόληψη όσο 
και στην θεράπευση του οξειδωτικού 
στρες των φυτικών οργανισμών. Το Vitalfit 
ενεργοποιεί τάχιστα τους αμυντικούς 
μηχανισμούς του φυτού, εξηγεί στην 
Agrenda ο Χρήστος Μπαμπάτσικος, 
Επικεφαλής του τμήματος Μάρκετινγκ 
της Timac Agro | ΛΥΔΑ. Σημαντικό 
πλεονέκτημα της τεχνολογίας Vitalfit είναι 
πως αποτελεί ένα προϊόν κατάλληλο για 
όλους τους τύπους καλλιεργειών και 
μπορεί να εφαρμοστεί τόσο διαφυλλικά 
όσο και ριζοποτιστά, ανεξαρτήτως σταδίου 
της καλλιέργειας.
Εφαρμογή στο δύσκολο όξινο έδαφος 
του ελαιώνα βρήκε και το Physiolith, 
συντελώντας σε άμεση διόρθωση 
του εδάφους τόσο όσον αφορά στην 
οξύτητα (δείκτης pH) όσο και τυχόν 
έλλειψη ασβεστίου. Το Physiolith έχει 
σχεδιαστεί ώστε να ενισχύει τη μικροβιακή 
δραστηριότητα του εδάφους, βελτιώνοντας 
τη δομή και τη γονιμότητά του. Με την 
ειδική σύνθεση του πλούσια σε ανθρακικό 
ασβέστιο θαλάσσιας προέλευσης (36% 
CaO), επιτυγχάνεται ταχύτατη βελτίωση 
της δομής του εδάφους. Επιπλέον, η 
τεχνολογία Physio Pro προάγει την 
απορρόφηση του ασβεστίου, προωθώντας 
την πιο γρήγορη και ισχυρή ανάπτυξη του 
ριζικού συστήματος. 

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ  
ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

Προσοχή στη λεπτομέρεια επιδεικνύει από 
την αρχή της σταδιοδρομίας του ο Γιώργος 
Κορίννης, ιδιοκτήτης καταστήματος γεωργικών 
εφοδίων στη Τραπεζαντή Λακωνίας, με το 
κατάστημα να βρίσκεται ακριβώς πάνω στο 11ο 
χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Σπάρτης - Γυθείου. 
Προικισμένος με εμπειρία σχεδόν 25 ετών στο 
χώρο, έχει καταφέρει να περάσει τη φιλοσοφία 
του σε συνεργαζόμενους παραγωγούς, όπως η 
Βασιλική Κουτσουμπού, η οποία συμπυκνώνεται 
στη ρήση «τα κατάλληλα όπλα, στον κατάλληλο 
χρόνο και την κατάλληλη στιγμή». 
Ο Γιώργος Κορίννης διατηρεί δικιά 
του επιχείρηση από το 2002, η οποία 
μετασχηματίστηκε σε εταιρεία (ΙΚΕ) το 2019 
με πλούσιο πελατολόγιο που απλώνεται 
σε όλη τη Λακωνία και σε όλες τις ενεργές 
καλλιέργειες. Η γεωπονία αποτελούσε από τα 
παιδικά του χρόνια το πάθος του και εν τέλει 
το επαγγελματικό του όνειρο, επιζητώντας να 
προσφέρει εξατομικευμένες και δοκιμασμένες 
λύσεις στους παραγωγούς. Η νοοτροπία αυτή 
ταιριάζει γάντι με τη φιλοσοφία της Timac Agro 
| ΛΥΔΑ και ήταν επόμενο να προκύψει με τα 
χρόνια η σημερινή στενή συνεργασία, η οποία 
επεκτείνεται και δυναμώνει χρόνο με το χρόνο.
Έμφαση στη μετάδοση της τεχνογνωσίας
«Η ποιότητα των προϊόντων είναι γνωστή, 
υποστήριξη από την εταιρεία υπάρχει και είναι 
μεγάλη, η τεχνογνωσία των συμβούλων της 
Timac Agro | ΛΥΔΑ είναι εντυπωσιακή και 
την είδα με τα μάτια μου όταν επισκέφτηκα 
το Κέντρο Ερευνών της εταιρείας (CΜI) στις 

ακτές της Βορειοδυτικής Γαλλίας», σημειώνει 
χαρακτηριστικά ο Γιώργος Κορίννης. 
«Για εμάς παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η 
μετάδοση της τεχνογνωσίας στον συνεργάτη 
μας, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη των 
καλλιεργειών ώστε να κάνουμε ακριβώς 
αυτό που περιγράφει ο Γιώργος Κορίννης και 
να υπάρχει μία τελική υπεραξία στο αγροτικό 
προϊόν, τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική», 
συμπληρώνει ο Βασίλης Αντωνόπουλος, 
Διευθυντής Πωλήσεων Νοτιοανατολικής 
Ελλάδας της Timac Agro | ΛΥΔΑ.
Με βάση τη φιλοσοφία του Γιώργου 
Κορίννη, είναι λογικό το Fertileader Rame 
να έχει γνωρίσει την αποθέωση μεταξύ των 
καλλιεργητών, αφού η περιοχή είναι γεμάτη 
ελαιόδεντρα και ο χαλκός παίζει μεγάλη 
σημασία τόσο στην υγεία των δέντρων όσο και 
στις αποδόσεις.
Άλλωστε, η συγκομιδή της ελιάς αποτελεί από 
τη φύση της ένα στρεσάρισμα των δέντρων, 
καθώς αποκόβεται ο καρπός, δημιουργούνται 
πληγές από τα ελαιοραβδιστικά μηχανήματα, 
ενώ επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες, 
αφού βρισκόμαστε στη καρδιά του χειμώνα. 
Το Fertileader Rame είναι σχεδιασμένο 
ώστε να βοηθάει το δέντρο να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά τις αβιοτικές καταπονήσεις. 
Αποτελεί ένα προϊόν διπλής δράσης, τόσο ως 
λίπασμα αλλά και ως βιοδιεγέρτης, κατάλληλο 
για διαφυλλικές εφαρμογές και ειδικά 
σχεδιασμένο για καλλιέργειες που εμφανίζουν 
ιδιαίτερες απαιτήσεις σε χαλκό. 

FERTILEADER 
RAME
Λίπασμα – 
Βιοδιεγέρτης 
που περιέχει 
διασυστηματικό 
νιτρικό χαλκό.

PHYSIOLITH
Αθρακικό ασβέστιο 
θαλάσσιας 
προέλευσης  
για βελτίωση  
των εδαφών.

VITALFIT
Λίπασμα - 
Βιοδιεγέρτης  
που προλαμβάνει 
και θεραπεύει το 
οξειδωτικό στρες  
των φυτών.

Ο τοπικός Σύμβουλος Θρέψης 
της Τimac Agro| ΛΥΔΑ για τη 
Λακωνία Γιώργος Κρητικάκος.

B7 | 29 ΛΙΠΑΝΣΗ

ΕΛΙΑΣ

Ο Γιώργος Κορίννης, 
ιδιοκτήτης καταστήματος 
γεωργικών εφοδίων  
και έμπειρος γεωπόνος.
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ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΟΡΘΏΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΘΡΕΨΗΣ

Η ελιά αποτελεί μία από τις 
πλέον ανθεκτικές δενδρώδεις 
καλλιέργειες καταλαμβάνοντας 
σημαντικές εκτάσεις στον ελλαδικό 
χώρο. Η υψηλή ανθεκτικότητα της 
ελιάς, δυστυχώς μας ξεγελάει και 
πολλές φορές παραμελούμε την ορθή 
θρέψη της, την παροχή κατάλληλων 
καθώς και επαρκών μάκρο και 
ιχνοστοιχείων. Η απόδοση και η 
ανταποδοτικότητα της καλλιέργειας 
της ελιάς, είτε αναφερόμαστε σε 
βρώσιμη είτε σε ελαιποιήσιμη ποικιλία, 
είναι άμεσα συνδεδεμένη με την 
εφαρμογή κατάλληλου και πλήρους 
προγράμματος θρέψης. 

Η σημασία των μακροστοιχείων  
στην καλλιέργεια της ελιάς:
Άζωτο: Αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα στοιχεία θρέψης για 
την καλλιέργεια της ελιάς, καθώς 
συμμετέχει στην διαφοροποίηση 
των οφθαλμών σε ανθοφόρους και 
βλαστοφόρους. Εν συνεχεία, συντελεί 
στην ανάπτυξη της ανοιξιάτικης 
βλάστησης. Τέλος η επαρκής ποσότητα 
αζώτου, αυξάνει σημαντικά τα ποσοστά 
σχηματισμού τέλειων άνθεων κατά την 
περίοδο της ανθοφορίας, επιδρώντας 
κατά αυτόν τον τρόπο θετικά στην 
ανάλογη αύξηση της καρπόδεσης. 
Συμπερασματικά η παρουσία και η 
επάρκεια του αζώτου στην καλλιέργεια 
της ελιάς εξασφαλίζει καλύτερη και 
μεγαλύτερη σοδειά για την επόμενη 
χρονιά. Η μορφή του αζώτου που 
θα επιλεχθεί για την θρέψη των 

ελαιόδεντρων παίζει πολύ σημαντικό 
ρόλο στην ανταποδοτικότητα της 
σοδειάς. Η χρήση σταθεροποιημένων 
ουρικών λιπασμάτων οδηγεί την 
καλλιέργεια της ελιάς σε μεγαλύτερες 
αποδόσεις, άρα και σε υψηλότερη 
κερδοφορία, καθώς εξασφαλίζουμε 
μηδενικές απώλειες και ταυτόχρονα την 
βέλτιστη θρέψη στην καλλιέργεια μας. 
Φώσφορος: Είναι μικρότερης 
σημασίας στις δενδρώδεις καλλιέργειες 
λόγω του μεγάλου όγκου του ριζικού 
συστήματος. Παρόλα αυτά, είναι 
ιδιαίτερα σημαντική η εφαρμογή του 
σε αβεστολιθικά εδάφη, όπου είναι 
εγκατεστημένο το μεγαλύτερο ποσοστό 
ελαιόδεντρων στην Ελλάδα. Σε αντίθετη 
περίπτωση, μπορούν να παρατηρηθούν 
μικροφυλλίες, χλωρώσεις φύλλων 
καθώς και ξήρανση βλαστών. 
Η υψηλή υδατοδιαλυτότητα του 
φωσφόρου στα προϊόντα θρέψης 
που χρησιμοποιούνται, είναι πολύ 
σημαντική, καθώς είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με την απορρόφηση του 
συγκεκριμένου στοιχείου από την ελιά. 
Κάλιο: Συμμετέχει στην παραγωγή και 
ανάπτυξη του καρπού, εξασφαλίζοντας 
βάρος, μέγεθος και υψηλή 
ελαιοπεριεκτικότητα. Επίσης, προσδίδει 
ανθεκτικότητα στο κυκλοκόνιο και 
άλλες ασθένειες. Παράλληλα είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για 
τις περιοχές όπου χαρακτηρίζονται 
από χαμηλές θερμοκρασίες καθώς 
προσδίδει ανθεκτικότητα.

Μαγνήσιο: Βασικό δομικό συστατικό 
της χλωροφύλλης επιδρά άμεσα στην 
φωτοσύνθεση. Έλλειψη μαγνησίου 
επηρεάζει την ανάπτυξη των 
ελαιοδένδρων και μειώνει τις τελικές 
αποδόσεις.
Βόριο: Είναι αναντικατάστατο στοιχείο
για την ελιά. Χαρακτηρίζεται ως
το μυστικό της επιτυχίας για την 
καλλιέργεια της ελιάς, καθώς
συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό στην 
αύξηση των βλαστών. Επίσης,συμβάλει 
στον σχηματισμό των ανθέων, την 
γονιμοποίηση, αυξάνοντας κατά αυτόν 
τον τρόπο τα ποσοστά καρπόδεσης  Σε 
σοβαρές τροφοπενίες
παρατηρείται αυξημένη καρπόπτωση
και παραμόρφωση των καρπών. 

Η εταιρεία Gavriel προτείνει τα 
λιπάσματα αυξημένης αποδοτικότητας 
Nutrimore και εγγυάται 
αποτελεσματική λίπανση με μικρές 
απώλειες και αύξηση των αποδόσεων 
της ελιάς χωρίς σπατάλες. Προτείνει 
Nutrimore 20-7-12+2MgO+B ή 20-
6-14+Β στην βασική λίπανση της ελιάς 
για κέρδος σε:
■ Υψηλές μονάδες αζώτου με 
μηδενικές απώλειες που παρέχονται 
σε ιδανικό ρυθμό: Το άζωτο στα 
Nutrimore αποτελείται από ουρεϊκό 
άζωτο που προστατεύεται 100% 
από το Agrotain και ένα μέρος 
αμμωνιακό-σταθερό άζωτο. Δεν 
περιέχουν νιτρικό άζωτο το οποίο 

και παρουσιάζει μεγάλες απώλειες 
λόγω έκπλυσης, φαινόμενο έντονο 
ιδιαίτερα κατά την χειμερινή περίοδο 
λόγω των βροχοπτώσεων. Ταυτόχρονα 
επιτυγχάνεται, ομαλή και παρατεταμένη 
θρέψη εξασφαλίζοντας τέλεια 
ισορροπία βλάστησης - καρποφορίας. 
■ Φώσφορο: Πάνω από 
95% υδατοδιαλυτός που είναι 
πλήρως διαθέσιμος για τα δέντρα. 
Αφομοιώσιμος από τα φυτά είναι ο 
υδατοδιαλυτός φώσφορος.
■ Υψηλές μονάδες 100% 
υδατοδιάλυτου καλίου: Για 
αυξημένο μέγεθος καρπών και υψηλή 
ελαιοπεριεκτικότητα.  Δυνατότητα για 
επιλογή τύπων που συνδυάζουν άζωτο, 
φώσφορο, και κάλιο με Βόριο με την 
καινοτόμο μορφή DDP που είναι 10 
φορές πιο ισχυρό από τις υπόλοιπες 
μορφές Βορίου και απορροφάται στο 
100% από τα δέντρα για επιτυχημένη 
γονιμοποίηση και αυξημένη καρποφορία 
ή και Μαγνήσιο για παραγωγή 
χλωροφύλλης και τέλεια καρπόδεση.
Με τα προϊόντα θρέψης Gavriel, 
επιτυγχάνεται η μέγιστη κάλυψη των 
αναγκών της καλλιέργειας της ελιάς. Η 
εταιρεία Gavriel έχει ως κύριο γνώμονά 
της, την αύξηση της αποδοτικότητας 
και της ανταποδοτικότητας της 
ελαιοκαλλιέργειας.

ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΠΑ- MBA AUA

GAVRIEL MARKETING MANAGER

> Αποτελεσματική λίπανση με μικρές απώλειες και αύξηση των αποδόσεων της ελιάς με Nutrimore

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ – ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ

NUTRIMORE NUTRIMORE N-PLUS 46-0-0

20-7-12+2MGO+0,3B

ή 20-6-14+0,3Β

ή NUTRIMORE WINNER 40-0-0+14.5 SO3

ή NUTRIMORE WINNER BOR

ΕΛΙΑ ΒΡΩΣΙΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 3-5 KGR/ ΔΕΝΤΡΟ 1-2 KGR/ΔΕΝΤΡΟ

ΕΛΙΑ ΓΙΑ ΛΑΔΙ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 2-4 KGR/ΔΕΝΤΡΟ 1-2 KGR/ΔΕΝΤΡO

ΕΛΙΑ ΓΙΑ ΛΑΔΙ ΞΗΡΙΚΗ 2-3 KGR/ΔΕΝΤΡΟ 1-2 KGR/ΔΕΝΤΡΟ
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΛΙΑΣ

H Ελλάδα είναι από τις μεγαλύτερες 
ελαιοπαραγωγικές χώρες στον κόσμο, 
καλύπτοντας σχεδόν το 10% της παγκόσμιας 
παραγωγής σε ελαιόλαδο, ενώ δυναμική είναι 
η παρουσία της χώρας και στην παραγωγή 
επιτραπέζιας ελιάς. Για αυτό, η εταιρεία YARA 
Ελλάς δημιούργησε κάποια videos στα οποία 
προσεγγίζει τις ανάγκες της καλλιέργειας και 
παρουσιάζει πώς με την γνώση που διαθέτει, 
αλλά και με το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων 
της μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες αυτές 
εξασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα και την 
ποσότητα παραγωγής.
Καθημερινά η ομάδα της YARA Ελλάς, καλείται να 
απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα που κάνουν οι 
παραγωγοί, όπως: 
■ Ποιοι όμως είναι οι παράγοντες αυτοί που 
επηρεάζουν την απόδοση ενός ελαιώνα;

■ Ποια θρεπτικά συστατικά χρειάζεται η ελιά για 
να αποδώσει σωστά;
■ Πότε πρέπει να λιπάνω και τι είδους λιπάσματα 
να χρησιμοποιήσω; 
Απαντήσεις για αυτά τα ερωτήματα δίνονται στο 
δεύτερο video της Yara Ελλάς για τη Λίπανση 
της Ελιάς, όπου η Μαρία Ψαρρού, Marketing 

Operations & Content Manager, αναφέρεται στην 
αξία της καλλιέργειας για τη χώρα μας και ο Νίκος 
Μυτιλέκας, Marketing & Agronomy Manager 
αναλύει τις ανάγκες της καλλιέργειας σε όλη 
τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και 
προτείνει εφαρμογές με τα προϊόντα λίπανσης της 
Yara, για επιφανειακές εφαρμογές, αλλά και για 
εφαρμογές μέσω υδρολίπανσης ή διαφυλλικά. 

> Η YARA Ελλάς δημιούργησε videos που προσεγγίζουν πλήρως τις ανάγκες της καλλιέργειας

▲

Κρίσιμο ρόλο στον σωστό σχηματισμό των 
άνθεων, την ομαλή εξέλιξη της γονιμοποίησης 
και εν τέλει στην καρπόδεση παίζει το βόριο. Ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα θρέψης στην ελιά 
πρέπει να προβλέπει την παροχή βορίου είτε με 
τη μορφή βόρακα είτε με τη χρήση σύνθετων 
λιπασμάτων που περιέχουν το στοιχείο. Κατά μέσο 
όρο συστήνεται η παροχή 250 με 400 γραμμαρίων 
βορίου ανά δέντρο ανά 2 ή τρία χρόνια. 
Σημειώνεται πως σε περιπτώσεις τροφοπενιών 
βορίου παρατηρούνται καρπόπτωση, μικροί και 
παραμορφωμένοι καρποί, φυλλόπτωση αλλά και 
ξήρανση βλαστών. Η διαφυλλική εφαρμογή βορίου 
λίγο πριν την άνθηση μπορεί να αυξήσει σημαντικά 
το ποσοστό της καρπόδεσης, ακόμη και στην 
περίπτωση που δεν παρατηρείται ένδειξη έλλειψης 
στο φύλλο. Επίσης, καλό είναι να επισημανθεί πως 
τα μικτά λιπάσματα ελιάς περιέχουν συνήθως 
μικρή ποσότητα βορίου 0,3-0,5% που αντιστοιχεί 
πάνω κάτω στις ετήσιες ανάγκες λίπανσης των 
ελαιόδεντρων σε βόριο.

Αυξημένη παροχή καλίου κάθε διετία
Συντονισμένη με τον κύκλο παρενιαυτοφορίας 
στην ελιά πρέπει να είναι η θρέψη με κάλιο, καθώς 
η απορρόφηση του στοιχείου από τα δέντρα 
είναι στενά συνδεδεμένη με τις αναμενόμενες 
αποδόσεις. Το κάλιο είναι σημαντικό στοιχείο 
για την ελαιογένεση, δηλαδή την επί τοις εκατό 
(%) περιεκτικότητα σε λάδι του ελαιοκάρπου, 
ενώ παράλληλα καθιστά το φυτό πιο ανθεκτικό 
σε μυκητολογικές παθήσεις, την ξηρασία και 
τον παγετό. Πέραν της αυξημένης αντοχής του 
δέντρου στο βιοτικό και αβιοτικό στρες, η επάρκεια 
καλίου συμβάλλει και στην ποιοτική βελτίωση 
του ελαιολάδου, αφού αυξάνει τη συγκέντρωση 
φαινολικών ενώσεων. Επίσης, συντελεί σε αύξηση 
του ποσοστού της σάρκας στον καρπό.
Ενδεικτικά αναφέρεται πως η ποσότητα του καλίου 
που μπορεί να προστεθεί ανά δέντρο τη χρονιά που 
αναμένεται καλή παραγωγή κυμαίνεται από 500 
έως 1000 γρ. Κ2Ο ανά δέντρο ή αλλιώς 1- 2 κιλά 
θειικού καλίου (50% Κ2Ο) ανά δέντρο. 
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