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ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ  σελ. 17

Με λιγότερα 
και πιο ακριβά 
νέα δικαιώματα 
Τα 3/4 των δικαιωµάτων αλλά µε την 

αξία που είχαν θα φτάνουν στα χέρια 

του παραγωγού κατά τη µεταβίβαση

ή τη µίσθωση χωρίς γη το 2023 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ σελ. 4

Κινόα   
Πειραματικά 
στη Λάρισα  
ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 42-43
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Ορεινοί και Νέοι Αγρότες
60% στα Σχέδια Βελτίωσης
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Τρακτέρ αξίας μέχρι 100.000 ευρώ και δαπάνη για αγορά γης μέχρι το 10% 

Κάτω ο φώσφορος, ψηλά τα αζωτούχα 
Υποχώρηση των τιµών του Καλίου µέχρι 30% και του Φωσφόρου έως 10% προβλέπουν 
οι αναλυτές που προεξοφλούν διατήρηση των κορυφών για τα αζωτούχα λιπάσµατα 
και το 2023. Πάντως, η υψηλή µεταβλητότητα δηµιουργεί ευκαιρίες για προαγορές. σελ. 10

σελ. 15-19
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ATZENTA

EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Πάνω από το ψυχολογικό όριο των 300 ευρώ οι τιµές µαλακού 
σίτου, λόγω της χιονοθύελλας στις ΗΠΑ. Με τιµές από 84 έως 
88 σεντς έκλεισε και η τελευταία εβδοµάδα στο Χρηµατιστήριο 
της Νέας Υόρκης για το βαµβάκι. Ενισχύεται ολοένα το σενάριο 
που θέλει την Κίνα να αυξάνει κατά 8% τις εισαγωγές σόγιας 
και καλαµποκιού από τη Βραζιλία, κάτι το οποίο θα µπορούσε να 
ανατρέψει τα δεδοµένα της αγοράς ζωοτροφών παγκοσµίως.

Ωίδιο στην ελιά
Το ωίδιο προσβάλλει τους ελαιώνες 
σε όλα τα µήκη και πλάτη της χώρας. 
Η ασθένεια παρατηρείται κυρίως σε 
δενδρύλλια φυτωρίων και νέους 
βλαστούς, στα οποία προκαλεί έντονη 
αποφύλλωση, που οδηγεί σε ατροφικά 
δέντρα µε µειωµένες αποδόσεις. Το 
ωίδιο εκδηλώνεται στην Ελλάδα προς 
το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου 
και για αυτό το λόγο οι επιπτώσεις στην 
καλλιέργεια της ίδιας χρονιάς σπάνια 
είναι σοβαρές. Συνήθως, στα φύλλα 
της βάσης αρχικά παρατηρούνται 
ακανόνιστες χλωρωτικές κηλίδες στην 
κάτω επιφάνεια αυτών όταν η υγρασία 
είναι υψηλή, παρατηρείται υποτυπώδη 
λευκή εξάνθηση. Αποτέλεσµα αυτής 
της προσβολής είναι το πέσιµο 
των φύλλων και παραµένουν µόνο 
τα φύλλα της κορυφής.

Μέτρα αντιµετώπισης
Σε προληπτικό στάδιο, η καλύτερη 
άµυνα κατά του ωιδίου είναι η 
εφαρµογή βέλτιστων τεχνικών, 
όπως η επιλογή υγιών δενδρυλλίων 
από ποικιλίες που είναι πραγµατικά 
προσαρµοσµένες στο εκάστοτε 
µικροκλίµα της περιοχής. Σε περίπτωση 
σηµαντικής προσβολής, οι γεωπόνοι 
συνιστούν την επιλογή κάποιου 
εγκεκριµένου ωιδιοκτόνου. 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Παρασκευή 30-12-2022
Λίγες νεφώσεις κατά τόπους 
αυξηµένες, µε πιθανότητα 
τοπικών βροχών στο ανατολικό 
Αιγαίο. Τοπικά περιορισµένη 
ορατότητα τις πρωινές και 
τις βραδινές ώρες, µε οµίχλες 
κυρίως στα ηπειρωτικά. Άνεµοι 
µεταβλητοί ήπιας έντασης, στα 
∆ωδεκάνησα τοπικά ανατολικοί 
µέτριας έντασης. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή. 

Σάββατο 31-12-2022
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
πρόσκαιρα αυξηµένες νεφώσεις 
µόνο στο ανατολικό Αιγαίο µε 
υψηλή πιθανότητα για ασθενείς 
τοπικές βροχοπτώσεις. Τοπικά 
περιορισµένη ορατότητα 
τις πρωινές και τις βραδινές 
ώρες. Μεταβλητοί άνεµοι, κατά 
τόπους στο Αιγαίο από βόρειες 
διευθύνσεις ήπιας έντασης. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή 
ως προς τις µέγιστες τιµές.

Κυριακή 01-01-2023,
∆ευτέρα 02-01-2023
Γενικά αίθριος καιρός µε λίγες 
πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως 
στην ανατολική και νότια 
νησιωτική χώρα. Τις πρωινές 
και τις βραδινές ώρες τοπικά 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

περιορισµένη ορατότητα, µε 
πιθανότητα σχηµατισµού οµίχλης. 
Άνεµοι µεταβλητοί ήπιας έντασης 
και στα πελάγη βόρειοι. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο.

Tρίτη 03-01-2023 έως
Πέµπτη 05-12-2023
Γενικά αίθριος καιρός µε 
λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. 
Τις πρωινές και τις βραδινές 
ώρες η ορατότητα θα είναι 
τοπικά περιορισµένη. Άνεµοι 
µεταβλητοί ήπιας έντασης, 
κατά τόπους στα πελάγη βόρειοι 
µέτριοι. Θερµοκρασία στα ίδια 
επίπεδα, χωρίς µεταβολή. 

Ήπιοι άνεµοι σε 
όλη σχεδόν την 
επικράτεια από 
3 έως 4 µποφόρ, 
κατά τόπους στο 
Αιγαίο τοπικά και 
πρόσκαιρα έως 
5 µποφόρ. 
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Ένας σύντοµος απολογισµός της χρονιάς που 
πέρασε για τους Έλληνες αγρότες µάλλον 
θα πρέπει να συνοδεύεται από θετικό πρό-
σηµο. Όχι γιατί όλα δούλεψαν ρολόι, ού-
τε γιατί µπήκε σε εφαρµογή ένα ολοκλη-
ρωµένο στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυ-
ξη της αγροτικής παραγωγής. Αυτά µάλλον 
θα χρειασθεί να περιµένουν ακόµα πολύ.

Το καλό είναι ότι αυτή τη χρονιά, οι συνθήκες προ-
σφοράς και ζήτησης, στις περισσότερες των 
περιπτώσεων ήταν ευνοϊκές για τους παραγω-
γούς αγροτικών προϊόντων. ∆ηµητριακά (σι-
τάρι, κριθάρι, καλαµπόκι και ρύζι), βαµβάκι, ε-
λαιόλαδο, γάλα (πρόβειο, γίδινο και αγελαδι-
νό), πατάτες, ντοµάτες και πυρηνόκαρπα, ανή-
κουν στις µεγάλες κατηγορίες αγροτικών προ-
ϊόντων που έδειξαν να προσεγγίζουν κατά τη 
διάρκεια της χρονιάς, νέες ιστορικά κορυφές. 

Την ίδια στιγµή, η έγκαιρη κατανόηση εκ µέ-
ρους των κοινοτικών αρχών, των κρίσιµων 
καταστάσεων που δηµιουργούσε και δηµι-
ουργεί ο πληθωρισµός, ειδικά σε ό,τι αφο-
ρά τα κόστη των εισροών, επέτρεψε στις ε-
θνικές αρχές να λάβουν µέτρα µετριασµού 
των επιπτώσεων και να διευκολύνουν κατα-
στάσεις, τουλάχιστον εκεί όπου υπήρχε µε-
γαλύτερη ανάγκη. Οι ενισχύσεις για αγορά 
λιπασµάτων και ζωοτροφών αποτέλεσαν τις 
βασικές παρεµβάσεις προς αυτή την κατεύ-
θυνση, αν και δεν ήταν όµως οι µοναδικές. 

Αντίστοιχα, αποφασιστική υπήρξε κατά τη διάρ-
κεια της χρονιάς η συµβολή της Πολιτείας 
και µέσω της αρωγής στον ΕΛΓΑ, για περι-
πτώσεις αποζηµιώσεων γεωργών και κτηνο-
τρόφων σε καταστροφές από θεοµηνίες και 
ακραία καιρικά φαινόµενα. Ούτε εδώ υπήρ-
ξε γενναία µεταρρύθµιση, που θα έβαζε τα 
θέµατα ασφάλισης των αγροτικών εκµεταλ-
λεύσεων σε µια άλλη σειρά. Πάντως, σε µια 
χρονιά που δεν ήταν η χειρότερη από πλευ-
ράς εντάσεως καιρικών φαινοµένων, ο ΕΛΓΑ 
λειτούργησε ως ένα βαθµό αποτελεσµατικά. 

Μπορεί να πορευθεί έτσι ο αγροτικός τοµέας στη 
χώρα µας; Προφανώς όχι. Χρειάζονται βα-
θιές µεταρρυθµίσεις που θα συνοδεύονται α-
πό ριζικές αλλαγές στο παραγωγικό µοντέλο 
της χώρας, προκειµένου η πρωτογενής παρα-
γωγή να δώσει στην εθνική οικονοµία αυτό 
που χρειάζεται αλλά και οι αγρότες να απο-
σπάσουν ως ανταµοιβή αυτό που δικαιούνται. 

Μ’ αυτή την έννοια και µε δεδοµένο ότι το 2023 
είναι έτος εκλογών, οι θεσµικές παρεµβά-
σεις που έχει ανάγκη η ελληνική γεωργία, 
µάλλον θα πρέπει να περιµένουν. Το όποιο 
βάρος των αναδιαρθρώσεων για τη βελτίω-
ση της θέσης των αγροτικών εκµεταλλεύσε-
ων πέφτει πάλι στα λεγόµενα αγροτικά προ-
γράµµατα. Εκεί οφείλουν να µεταφέρουν το 
επίκεντρο των προσπαθειών τους και οι ίδιοι 
οι αγρότες – αρχηγοί αγροτικών εκµεταλλεύ-
σεων. Εκεί κρίνεται, τουλάχιστον µεσοπρόθε-
σµα, η βιωσιµότητα των αγροτικών µονάδων, 
εκεί καθορίζεται και το µέλλον των Ελλήνων 
γεωργών και κτηνοτρόφων.                  Agrenda

Αντί πολιτικών
προγράμματα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,06220

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,4379

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
0,98540

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,8805

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
142,360

• Νέας γενιάς αναστρέψιµο άροτρο 2501 
S i-Plough από την Kverneland σελ. 20
• Τιµολόγια αγοράς τρακτέρ ως 100.000 
ευρώ επιδοτούν τα νέα Σχέδια σελ. 15-19

• Τρεις επιλογές από 1η Ιανουαρίου για 
τιµολόγια πώλησης στο MyData σελ. 8-9
• Κρίσιµη η άρση των περιορισµών στις 
εξαγωγές λιπασµάτων από Ρωσία σελ. 10

• Την τελευταία εβδοµάδα του 2022 έως 
συν 15 ευρώ οι τιµές των σιτηρών σελ. 12
• Πάνω από τα 300 ευρώ το µαλακό σιτάρι 
από τις ζηµιές λόγω χιονοθύελλας σελ. 35
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Λιγότερα, αλλά διατηρώντας τη 
µέση αξία τους, θα έρχονται στα 
χέρια των παραγωγών τα δικαι-
ώµατα που τους µεταβιβάζονται 
οριστικά ή τους µισθώνονται χω-
ρίς να συνοδεύονται από επιλέ-
ξιµη γη. Αυτός είναι ο νέος τρό-
πος που θα υπολογίζεται η πα-
ρακράτηση 25% υπέρ του Εθνι-
κού Αποθέµατος, που µέχρι και 
φέτος, αφαιρούσε από την αξία 
των δικαιωµάτων. 

Για παράδειγµα ένας παραγω-
γός αγοράζει 6 δικαιώµατα για 60 
στρέµµατα γης αξίας 40 ευρώ το 
στρέµµα. Με το παλαιό σύστηµα 
έφταναν στα χέρια του 6 δικαιώ-
µατα αξίας 30 ευρώ το στρέµµα. 
Με το νέο θα έχει πλέον στην κα-
τοχή του δικαιώµατα που καλύ-
πτουν 45 στρέµµατα, αλλά µε α-
ξία 40 ευρώ το στρέµµα. Για τα υ-
πόλοιπα 15 που δεν µπορεί να τα 
«ντύσει» θα µπορεί να κάνει αί-
τηση από το Εθνικό Απόθεµα ε-
φόσον είναι νεαρός αγρότης που 
έχει εγκατασταθεί την τελευταία 
5ετία στη γεωργία. Αναλυτικά, 
στο στρατηγικό σχέδιο ΚΑΠ ανα-
φέρονται τα εξής:

 Τα δικαιώµατα ενίσχυσης µε-

ταβιβάζονται µόνο σε ενεργούς 
γεωργούς. Τα δικαιώµατα ενί-
σχυσης µεταβιβάζονται µόνο ε-
ντός της αγρονοµικής περιφέρει-
ας όπου χορηγήθηκαν.

 Κατά την οριστική µεταβίβα-
ση ή µίσθωση δικαιωµάτων ενί-
σχυσης χωρίς γη, παρακρατείται 
το 25% του αριθµού των δικαιω-
µάτων ενίσχυσης υπέρ του απο-
θέµατος. ∆ιευκρινίζεται ότι η µεί-
ωση κατά 25% αφορά τον αριθµό 
και όχι την αξία των δικαιωµάτων 
που µεταβιβάζονται.

 Από την εφαρµογή του κανό-
να εξαιρούνται οι συγγενείς πρώ-
του βαθµού και οι σύζυγοι. Επί-
σης, η παρακράτηση δεν εφαρµό-
ζεται σε περίπτωση µεταβίβασης 
δικαιωµάτων λόγω κληρονοµιάς.

 Τα αποκτούµενα από το από-
θεµα δικαιώµατα δεν µπορούν να 
επαναµεταβιβαστούν (µε πώληση 
ή ενοικίαση) για µια πενταετία α-
πό την έναρξη της απόκτησης.

Υπάρχουν περιπτώσεις παρα-
γωγών οι οποίοι πέρασαν ολό-
κληρη την προγραµµατική περί-
οδο χωρίς ούτε ένα δικαίωµα ενί-
σχυσης. Οι παραγωγοί αυτοί, σε 
κάποιες χώρες, όπως για παρά-
δειγµα στην Ισπανία, θα εξυπηρε-
τηθούν από το Εθνικό Απόθεµα. 
Στην Ελλάδα ακόµη οι όροι σχε-
τικά µε τη λήψη δικαιωµάτων α-
πό το Εθνικό Απόθεµα δεν προ-
βλέπεται να δηµοσιευθούν σύντο-
µα, θα γίνουν γνωστοί πριν ανοί-
ξουν οι αιτήσεις ΟΣ∆Ε του 2023. 

Το απόθεµα θα δηµιουργείται 
ετησίως από γραµµική ποσοστι-
αία µείωση ποσοστού 3%, του α-
νώτατου ορίου του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης σε εθνικό ε-
πίπεδο. Ειδικότερα, στην περίο-
δο 2023-2027, το συνολικό πο-
σό του αποθέµατος θα κατανεµη-
θεί στις τρεις αγρονοµικές περι-
φέρειες, µε τα ίδια ποσοστά µε τα 
οποία κατανέµεται και το συνολι-
κό ποσό της Bασικής Εισοδηµα-
τικής Στήριξης για τη Βιωσιµότη-
τα (BISS), δηλ. το 46% στην περι-
φέρεια των αροτραίων καλλιερ-
γειών (11,3 εκατ. ευρώ), το 28% 
στην περιφέρεια των µόνιµων 
καλλιεργειών (6,8 εκατ. ευρώ) 
και το 27% στην περιφέρεια των 
βοσκοτόπων (6,7  εκατ. ευρώ). 

Λιγότερα αλλά ακριβότερα
δικαιώματα σε μεταβιβάσεις χωρίς γη

Τα 3/4 των 

δικαιωμάτων αλλά 

με την αξία που 

είχαν θα φτάνουν 

στα χέρια του 

παραγωγού κατά 

τη μεταβίβαση ή τη 

μίσθωση χωρίς γη το 

2023, μοντέλο που 

μοιάζει να συμφέρει 

τους νέους αγρότες 

Μείωση 3%
Το απόθεµα θα δηµιουργείται 

ετησίως από γραµµική 
ποσοστιαία µείωση ποσοστού 

3%, του ανώτατου ορίου 
της βασικής ενίσχυσης

Απόθεμα
Στην περίοδο 2023-2027, 
το συνολικό Απόθεµα θα 
κατανεµηθεί στις τρεις 
αγρονοµικές περιφέρειες, 
µε τα ίδια ποσοστά µε 
τα οποία κατανέµεται 
και το συνολικό ποσό 
της Bασικής Εισοδηµατικής 
Στήριξης για τη 
Βιωσιµότητα, δηλαδή το 
46% στην περιφέρεια των 
αροτραίων καλλιεργειών 
το 28% στην περιφέρεια 
των µόνιµων καλλιεργειών 
και το 27% σε βοσκοτόπια.

Μίσθωση
Κατά την οριστική 
µεταβίβαση ή µίσθωση 
δικαιωµάτων ενίσχυσης 
χωρίς γη, παρακρατείται 
το 25% του αριθµού των 
δικαιωµάτων ενίσχυσης 
υπέρ του αποθέµατος, µε 
τη µείωση κατά 25% να 
αφορά τον αριθµό και όχι 
την αξία των δικαιωµάτων 
που µεταβιβάζονται.

Δικαίωμα
Περιπτώσεις παραγωγών 
που πέρασαν ολόκληρη 
την προγραµµατική 
περίοδο χωρίς ούτε ένα 
δικαίωµα ενίσχυσης, σε 
κάποιες χώρες, όπως για 
παράδειγµα στην Ισπανία, 
θα εξυπηρετηθούν από 
το Εθνικό Απόθεµα.
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ΕΞΟΦΛΗΣΗ
ΒΑΣΙΚΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΝΕΑΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΩΝ
ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΞΙΣΩΣΤΙΚH

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (ΕΥΡΩ)

309.440.810,14 515.531.706,43 26.146.893,64 212.568.751,10 235.487.927,60 59.923.788,60

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Χωρίς µεγάλες κατηγορίες απλήρωτων και χω-
ρίς παρατράγουδα ολοκληρώθηκαν αισίως οι 
πληρωµές για την εξόφληση της βασικής ενί-
σχυσης, του πρασινίσµατος, των νεαρών γεωρ-
γών, της ειδικής ενίσχυσης για τα λιπάσµατα 
και για την εξισωτική, συνολικού ποσού 1,38 
εκατ. ευρώ. Από δω και πέρα από τέλη Ιανουα-
ρίου ξεκινά η επόµενη φάση των πληρωµών, 
που αφορούν αρχικά τις ενισχύσεις για την α-
γορά ζωοτροφών ύψους 89 εκατ. ευρώ, σε δεύ-
τερη φάση µια συµπληρωµατική πίστωση για 
τις διορθώσεις σε ενιαία και προγράµµατα, για 
να ακολουθήσει από αρχές Φεβρουαρίου το µε-
γάλο κοµµάτι των συνδεδεµένων ενισχύσεων.

Τις επόµενες ηµέρες αναµένεται να ανοίξει 
το σύστηµα για διοικητικές πράξεις και ενστά-
σεις επί της εξισωτικής αποζηµίωσης. Να σηµει-
ωθεί ότι στην εξόφληση του τσεκ, σύµφωνα µε 
την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, περιλαµβάνο-
νται οι µεταβιβάσεις δικαιωµάτων βασικής ενί-
σχυσης εκτός µικρών εξαιρέσεων για επί πλέ-
ον έλεγχο ή προσκόµιση δικαιολογητικών, ε-

νώ στην πληρωµή της εξισωτικής αποζηµίωσης 
2022, έγιναν οι διορθώσεις για τους µετακινού-
µενους κτηνοτρόφους µε απόρριψη στην πρώ-
τη αξιολόγηση. ∆εν καταβάλλεται εξισωτική  α-
ποζηµίωση σε όσους έχουν έδρα πεδινές περι-
οχές, δεν διαθέτουν στάβλο σε ορεινή ή µειο-
νεκτική περιοχή άσχετα µε την περιοχή που έ-
λαβαν κατανοµή βοσκοτόπων. 

Όσον αφορά, τώρα το Εθνικό Απόθεµα, µε 
τις Αιτήσεις ΟΣ∆Ε 2022 υποβλήθηκαν 37.792 
αιτήµατα κατανοµής που αφορούσαν είτε νεο-
εισερχόµενους το 2022 και νέους σε ηλικία γε-
ωργούς, είτε κατόχους ήδη δικαιωµάτων βασι-
κής ενίσχυσης για προσαύξηση της αξίας των 
δικαιωµάτων. Η κατανοµή στους νεοεισερχό-
µενους και νέους έγινε για όλες τις εκτάσεις 
στις Ζώνες Π2 (Αροτραία) και Π3 (∆ενδρώδεις 

καλλιέργειες), καθώς και για σηµαντικό τµήµα 
στη Ζώνη Π1 (Βοσκοτόπια) σε αυτούς που τα α-
ξιοποιούν µε βόσκηση ζώων. ∆εν κατανεµήθη-
καν δικαιώµατα Βασικής Ενίσχυσης στη Ζώνη 
Π1, σε αιτούντες βοσκότοπο σε καλή γεωργι-
κή κατάσταση χωρίς ζώα, γιατί από τους ελέγ-
χους που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη διαπιστώ-
θηκε ότι υπάρχουν σοβαρά ευρήµατα όσον α-
φορά την απόδειξη νόµιµης κατοχής. Σε πολ-
λές περιπτώσεις δεν υπάρχει καµία δυνατότη-
τα πρόσβασης στις δηλούµενες εκτάσεις για κο-
πή των χόρτων (πρόκειται για ορεινές εκτάσεις 
µε ξυλώδη βλάστηση). Επίσης από έλεγχο της 
χρήσης προηγούµενων ετών διαπιστώθηκε,  ό-
τι στη συντριπτική πλειοψηφία τους αποτελούν 
εκτάσεις δηµόσιων βοσκοτόπων, που προορί-
ζονται για τους κτηνοτρόφους κατόχους ζώων. 
∆εν κατανεµήθηκε Εθνικό Απόθεµα 2022 σε αι-
τούντες κατόχους ζώων για  τους οποίους (µε-
τά από διασταυρωτικούς ελέγχους) δεν υπήρ-
ξε παράδοση γάλακτος ή κρέατος που να κατα-
δεικνύει γεωργική δραστηριότητα.

Σηµειώνεται, τέλος, ότι υπάρχει υπόλοιπο 
προς διάθεση Εθνικό Απόθεµα για το έτος 2022 
το οποίο θα ενισχυθεί από ανακτήσεις ΕΑ προη-
γούµενων ετών. Συνεπώς, λένε από τον ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ, υπάρχει επαρκές ποσό προς κατανοµή για 
όσες αιτήσεις εγκριθούν σε δεύτερο στάδιο. Ε-
πίσης, θα γίνει έλεγχος αιτήσεων όσον αφορά:

 τις 3.718 αιτήσεις των Κωδικών Κ4 (Αιτού-
ντες που είτε είναι κάτω των 18 ετών, είτε απαι-
τείται εκ νέου διασταύρωση στοιχείων µε την Α-
Α∆Ε) και Κ5 (Αιτούντες που δεν πληρούν το κρι-
τήριο του Ενεργού Γεωργού κατά την 1η κατα-
νοµή ΕΑ 2022) µε λήψη νεότερων στοιχείων α-
πό ΑΑ∆Ε καθώς και

 τις 2.654 αιτήσεις του Κωδικού Κ2 (Αιτού-
ντες που δηλώνουν ζωικό κεφάλαιο και δεν έ-
χουν καµία παράδοση γάλακτος ή σφαγές το 
2022, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΑΡΤΕΜΗΣ), 
όπου θα γίνει εκ νέου διασταύρωση των απαι-
τούµενων στοιχείων µε την ΑΑ∆Ε και την πλατ-
φόρµα του ΑΡΤΕΜΗΣ απολογιστικά για το 2022.

Πρώτη φορά 
χωρίς μείωση 
γραμμική 
η κατανομή 
στο Απόθεμα
Χωρίς να πραγµατοποιηθεί γραµµική 
µείωση στους ήδη κατόχους 
δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης 
έγινε η πρώτη κατανοµή Εθνικού 
Αποθέµατος έτους 2022, µε 
αποδέκτες 15.339 νεοεισερχόµενους 
και νέους αιτούντες, στους οποίους 
κατανεµήθηκαν δικαιώµατα για 
το 2022 ύψους 14,4 εκατ. ευρώ.
Μάλιστα, σύµφωνα µε ανακοίνωση 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, «αξιοποιήθηκαν 
τα σηµαντικά αδιάθετα ποσά από 
γραµµικές µειώσεις προηγούµενων 
ετών. Οι πηγές τροφοδοσίας 
του Εθνικού Αποθέµατος 
2022 είναι: α) τα σηµαντικά αδιάθετα 
ποσά από το 2018 και µετά, 
β) τα ποσοστά παρακράτησης από 
τις µεταβιβάσεις δικαιωµάτων 
βασικής ενίσχυσης, γ) τα δικαιώµατα 
βασικής ενίσχυσης που δεν 
ενεργοποιήθηκαν για δύο 
συνεχόµενα χρόνια, δ) επιστροφές 
κατανοµής Εθνικού Αποθέµατος από 
όσους τους κατανεµήθηκαν και 
δεν µπόρεσαν να τα αξιοποιήσουν, 
ε) ανακτήσεις Εθνικού Αποθέµατος 
προηγούµενων ετών µετά από 
ελέγχους στους οποίους αποδείχθηκε 
ότι δεν υπήρχε νόµιµη κατοχή 
των εκτάσεων που δηλώθηκε 
την χρονιά υποβολής της αίτησης 
(στην πλειοψηφία τους οι εκτάσεις 
αυτές αφορούσαν µεγάλους 
βοσκοτόπους που δηλώνονταν σε 
καλή γεωργική κατάσταση χωρίς 
ζώα)». Πριν την 2η  κατανοµή του ΕΑ 
2022 που θα ακολουθήσει, θα γίνει 
έλεγχος και αξιολόγηση  των 
αιτήσεων κατανοµής, όσο αφορά: 
-τις 3.718 αιτήσεις των Κωδικών 
Κ4 και Κ5 µε λήψη νεότερων 
στοιχείων από ΑΑ∆Ε καθώς και
-τις 2.654 αιτήσεις του Κωδικού Κ2 
όπου θα γίνει εκ νέου διασταύρωση 
των στοιχείων µε την ΑΑ∆Ε και 
την πλατφόρµα του ΑΡΤΕΜΗΣ 
απολογιστικά για το 2022.

Ελάχιστα μένουν
 για τη διορθωτική 
του Φεβρουαρίου

Εκτός εξισωτικής όσοι δεν διαθέτουν στάβλο 
σε ορεινή περιοχή και εκτός Αποθέματος όσοι 

διαθέτουν βοσκοτόπια χωρίς ζώα

Λιγότερα χρήµατα από αυτά που περίµεναν είδαν οι 
συκοπαραγωγοί της Εύβοιας, σύµφωνα µε το ΦΕΚ για την 
απόφαση καταβολή de minimis, στο πλαίσιο στήριξής τους 
λόγω µείωσης του εισοδήµατός τους που υπέστησαν από την 
καταστροφική πυρκαγιά του 2021. Οι παραγωγοί της περιοχής 
αναφέρουν ότι «τα πορίσµατα της ζηµιάς και οι δηλώσεις των 
υπευθύνων έκαναν λόγω για 250 ευρώ το στρέµµα de 
minimis, ενώ από τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ η ζηµιά από τις 

πυρκαγιές υπολογίστηκε στα 250 ευρώ το στρέµµα, καθώς ο 
µέσος όρος της παραγωγής µειώθηκε κατά 42-45% το 2021.
Ωστόσο, σύµφωνα µε την ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 6644/22-12-2022), 
το ύψος του ποσού καθορίζεται σε 115 ευρώ ανά στρέµµα 
καλλιέργειας σύκων για τους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, 
ενώ στην περίπτωση των µη κατά κύριο επάγγελµα αγροτών, 
η ενίσχυση για την πληττόµενη αγροτική εκµετάλλευση 
περιορίζεται στο 50% του ποσού για τους κατ’ επάγγελµα.

De minimis 115 ευρώ για παραγωγούς σύκων 

Μέτρο 22
Παράταση έως 10 Ιανουαρίου για 

έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωρ-
γούς και ΜΜΕ που πλήττονται από 

τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής
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Τρεις επιλογές, η µια πιο σύνθετη από την 
άλλη, θα έχουν από 1η Ιανουαρίου στη δι-
άθεσή τους οι παραγωγοί προκειµένου να 
ρυθµίσουν τη δήλωση των τιµολογίων πώ-
λησης στο MyData µέσα σε µια ηµέρα από 
τη στιγµή της έκδοσής τους. Λόγος γίνεται 
για την ρύθµιση που επί της ουσίας έρχεται 
να καταργήσει στην πράξη από εδώ και πέ-

ρα τα χειρόγραφα τιµολόγια, εισάγοντας τα 
λεγόµενα ψηφιακά βιβλία στη λογιστική ορ-
γάνωση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων. Υ-
πενθυµίζεται ότι το νέο καθεστώς που ενερ-
γοποιείται από την 1η Ιανουαρίου του 2023, 
αφορά περιπτώσεις παραγωγών οι οποίοι 
πουλάνε την παραγωγή τους εκδίδοντας οι 
ίδιοι τιµολόγια πώλησης. Οι αγρότες αυτοί, 
επιβαρύνονται µε νέες «µηχανογραφικές α-
παιτήσεις», αφού θα χρειαστεί να αναρτούν 
τα τιµολόγια πώλησης την αµέσως επόµενη 
ηµέρα της έκδοσης τους στο MyData.

Οι τρεις επιλογές περιορίζονται στην ε-
νεργοποίηση της περίφηµης τιµολογιέρας, 
την αυτοτιµολόγηση από πλευράς αγοραστή 
και στην έκδοση χειρόγραφων τιµολογίων 
µε τον «πατροπαράδοτο» τρόπο, τα οποία ό-
µως θα πρέπει µέσα σε 24 ώρες να δηλώνο-
νται στο MyData.

Σε ό,τι αφορά στην τελευταία επιλογή, αυ-
τή αναδεικνύεται σε µια µάλλον σύνθετη δια-
δικασία, η οποία είτε θα υποχρεώσει τους πα-
ραγωγούς στην εξοικείωση µε τις περίπλοκες 
διαδροµές στις πλατφόρµες της ΑΑ∆Ε, είτε θα 
προϋποθέτει µια στην πράξη δύσκολη συνεν-
νόηση µε τους λογιστές τους πριν την πράξη, 
προκειµένου να είναι έτοιµοι αµέσως µετά να 
περάσουν στο MyData το τιµολόγιο, κάτι το 
οποίο έκαναν ως τώρα µέσα σε διάστηµα τρι-
µήνου. Άλλωστε, επί της ουσίας αυτό που αλ-

λάζει, έχει να κάνει µε την υποχρέωση που 
µέχρι σήµερα έχουν όσοι αγρότες τηρούν λο-
γιστικά βιβλία, να ενηµερώνουν δηλαδή την 
ΑΑ∆Ε στο τέλος κάθε τριµήνου για το λογι-
στικό και φορολογικό αποτέλεσµα τους. Πλέ-
ον η διαδικασία θα πρέπει να γίνεται τµηµα-
τικά, κάθε φορά που κόβουν ένα τιµολόγιο.

Πιο απλή η επιλογή της αυτοτιµολόγησης
Η επιλογή της αυτοτιµολόγησης, αν και η 

πιο απλή, δεν προσφέρεται σε κάθε πράξη πώ-
λησης. Και αυτό γιατί, ναι µεν όταν ο αγρότης 
διαθέτει την παραγωγή του σε εµπόρους, αυ-
τοί είναι σε θέση να κόψουν ουσιαστικά για 
λογαριασµό του ένα τιµολόγιο. Σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις δεν υπάρχει κάποια ανάγκη α-
ναπροσαρµογής από την πλευρά του αγρότη 
στο νέο καθεστώς. δεν ισχύει το ίδιο σε περι-
πτώσεις παραγωγών που για παράδειγµα δια-
θέτουν την παραγωγή τους σε κτηνοτρόφους. 

Όπως εξηγούν φοροτεχνικοί στην Agrenda, 
η πιο απλή λύση για τους περισσότερους, εί-
ναι αυτή της τιµολογιέρας, µε την οποία θα 
κάνουν πρακτικά ό,τι κάναν ως σήµερα, απλά 
ηλεκτρονικά. Επί της ουσίας, οι παραγωγοί θα 
συµπληρώνουν τα στοιχεία που συµπλήρωναν 
χειρόγραφα µέχρι σήµερα, σε µια ψηφιακή 
πλατφόρµα, το τιµολόγιο θα εκδίδεται ψηφι-
ακά και ταυτόχρονα θα ενηµερώνεται η ΑΑ∆Ε. 

Σε κάθε περίπτωση, προκειµένου να εξυ-

πηρετηθεί η απαίτηση διαβίβασης των τιµο-
λογίων σε συγκεκριµένο χρόνο µε αυτόν το 
τρόπο, θα υποχρεώσει αρκετές αγροτικές ε-
πιχειρήσεις στο να χρησιµοποιήσουν ένα 
λογισµικό (software), για να τιµολογούν 
και να εκδίδουν αποδείξεις ή τιµολόγια. Η 
διαδικασία αυτή προϋποθέτει µια εξοικείω-
ση του παραγωγού µε το σύστηµα, αλλά α-
πό εκεί και έπειτα όλα θα είναι πιο απλά ό-
πως εξηγούν φοροτεχνικοί. 

Υπάρχει και δωρεάν κρατική τιµολογιέρα 
Σ’ αυτή τη φάση, για όσους παραγωγούς 

δεν θέλουν να βάλουν το χέρι στην τσέπη, 
υπάρχει µια δωρεάν κρατική τιµολογιέρα, 
το λογισµικό timologio. Πρόκειται για µια 
εφαρµογή που παρέχει χωρίς κάποια οικο-
νοµική επιβάρυνση η ΑΑ∆Ε για την ψηφια-
κή έκδοση των παραστατικών της επιχείρη-
σης και την ταυτόχρονη διαβίβασή τους στo 
myDATA. Είναι διαθέσιµη στο σύνδεσµο www.
aade.gr/timologio. Την ίδια στιγµή, κυκλο-
φορούν στην αγορά αρκετά παρόµοια προϊ-
όντα, τα οποία κατά αρκετούς φοροτεχνικούς 
είναι πιο απλά ως προς τη χρήση τους, τα ο-
ποία είναι προσβάσιµα µέσω διαδικτύου. Υ-
πάρχει ωστόσο οικονοµική επιβάρυνση για 
τη χρήση τους, ενώ παρέχουν περισσότερες 
δυνατότητες, οι οποίες ενδέχεται να µην εί-
ναι απαραίτητες σε όλους τους παραγωγούς.

Εντός 24ώρου τα τιμολόγια,
τρεις οι επιλογές για αγρότες

Το νέο καθεστώς που 
ενεργοποιείται από την 

1η Ιανουαρίου του 2023, 
αφορά παραγωγούς που  
πουλάνε την παραγωγή 
τους εκδίδοντας οι ίδιοι 

τιµολόγια πώλησης

Η πιο απλή λύση για 
τους περισσότερους, 
σύµφωνα µε τους 
φοροτεχνικούς, 
είναι αυτή της 
τιµολογιέρας, µε 
την οποία θα κάνουν 
πρακτικά ό,τι κάναν 
ως σήµερα, απλά 
ηλεκτρονικά. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
IA

: Γ
Ε

Ω
Ρ

ΓΙ
Α

 Κ
Α

ΡΑ
Μ

Α
Λ

Η
�



Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022 Agrenda 9EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Παρατείνεται µέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2023 
η προθεσµία κατά την οποία οι κτηνοτρό-
φοι µπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις 
τους για την έκτακτη ενίσχυση των 89 εκατ. 
ευρώ για την αγορά ζωοτροφών.

Με τη διαδικασία των αιτήσεων να περ-
νά λοιπόν και στην πρώτη εβδοµάδα του έ-
τους, φαίνεται πως η πληρωµή των δικαιού-
χων θα πάει παραπίσω, κατά πάσα πιθανό-
τητα µέσα στο τελευταίο δεκαήµερο του Ια-
νουαρίου σύµφωνα µε τις τελευταίες πλη-
ροφορίες. Εφόσον η αίτηση υποβληθεί ε-

πιτυχώς µέσω του ΠΣ, λαµβάνει µοναδικό 
κωδικό και ηµεροµηνία οριστικοποίησης, 
από την οποία τεκµαίρεται το εµπρόθεσµο 
της υποβολής. Η ορθή καταχώρηση και υ-
ποβολή στο ΠΣ της αίτησης στήριξης – πλη-
ρωµής, καθώς και η εµπρόθεσµη οριστικο-
ποίησή της, αποτελεί αποκλειστική ευθύ-
νη του υποψηφίου. Την ίδια στιγµή, µέσω 
της ΕΘΕΑΣ, παραγωγοί και υπάλληλοι συ-
νεταιρισµών που έχουν αναλάβει την υπο-
βολή των δηλώσεων, ζητούν διευκρινίσεις 
για την επιλογή της κατάλληλης ένδειξης 
όσον αφορά τις σταβλικές εγκαταστάσεις, 
καθώς όπως αναφέρεται, το συγκεκριµένο 
σηµείο περιπλέκει τη διαδικασία.

Η ενίσχυση δίνεται από το Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-
2022 και συγκεκριµένα από τις δράσεις:

 Υποµέτρο 1: Έκτακτη προσωρινή στήρι-
ξη στους κτηνοτρόφους των τοµέων εκτατι-
κής αιγοπροβατοτροφίας και βοοτροφίας.

 Υποµέτρο 2: Έκτακτη προσωρινή στή-
ριξη στους κτηνοτρόφους των τοµέων ε-
ντατικής αιγοπροβατοτροφίας, βοοτροφί-
ας, πτηνοτροφίας και χοιροτροφίας.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι µια εκµετάλ-
λευση µε 101 έως 150 αιγοπρόβατα, τυγ-
χάνει ενίσχυσης 800 ευρώ, εφόσον βρί-
σκεται στην ηπειρωτική Ελλάδα ή 920 ευ-
ρώ αν βρίσκεται στη νησιωτική. Για τον 
τοµέα της αιγοπροβατοτροφίας το εφά-
παξ ποσό στήριξης θα κυµαίνεται από 
100 ευρώ έως και 5.480 ευρώ ανά κτη-
νοτροφική εκµετάλλευση, ανάλογα µε 
την κλάση που ανήκει ο κάθε δικαιού-
χος και την έδρα της εκµετάλλευσης, βά-
σει του αριθµού των ενήλικων ζώων που 
κατέχει, όπως αυτός προσδιορίζεται µετά 
τους σχετικούς ελέγχους από τον ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ. Για τις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις 
που η έδρα τους βρίσκεται σε νησιωτικές 
περιοχές (συµπεριλαµβανόµενης Εύβοι-
ας και Κρήτης) τα ποσά κάθε κλάσης προ-
σαυξάνονται κατά 15%. Υπενθυµίζεται ό-
τι οι εκµεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω 
από 100 αιγοπρόβατα πρέπει να τεκµη-
ριώνουν την παραγωγική δραστηριότη-
τά τους βάσει κύκλου εργασιών µεγαλύ-
τερου ή ίσου των 2.000 ευρώ, διαφορε-
τικά η επιδότηση που θα λάβουν θα εί-
ναι 520 ευρώ, όσα δηλαδή προβλέπονται 
για εκµεταλλεύσεις µε έως 100 κεφάλια.

Ως 10 Ιανουαρίου 
δηλώσεις για την 
αγορά ζωοτροφών
Παράταση στην προθεσμία της υποβολής των 
δηλώσεων από τους κτηνοτρόφους για την έκτακτη 
ενίσχυση των 89 εκατ. ευρώ, με την πληρωμή να 
μετατίθεται για το τελευταίο δεκαήμερο του Γενάρη

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Μέχρι 22/1
οι φάκελοι, 
Μάρτιο αίτημα 
πληρωμής
Παράταση µέχρι τις 22 Ιανουαρίου 
πήρε η υποβολή φακέλων για ένταξη 
στο µέτρο της Αναδιάρθρωσης 
καλλιεργειών που χρηµατοδοτείται 
από το Ταµείο Ανάκαµψης, ενώ τα 
πρώτα αιτήµατα πληρωµής αναµένεται 
να εξεταστούν το πρώτο τρίµηνο 
του 2023 και πιθανότατα τον Μάρτιο.
Η αρχική καταληκτική ηµεροµηνία ήταν 
η 31η ∆εκεµβρίου, µε την παράταση 
να δίνεται έπειτα από σχετικό αίτηµα 
της ΕΘΕΑΣ, σύµφωνα µε ανακοίνωση. 
Όπως αναφέρει η 5η τροποποίηση 
της πρόσκλησης «η αξιολόγηση των 
αιτήσεων ξεκινά 23 Ιανουαρίου 2023 
και ολοκληρώνεται 28 Φεβρουαρίου 
2023, ενώ το πρώτο τρίµηνο του 2023 
(Μάρτιος, 2023) αναµένεται να 
ξεκινήσει η αξιολόγηση και ο έλεγχος 
των σχετικών αιτηµάτων πληρωµής».

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΟΙ

Χωρίς σύμβαση 
η έκπτωση 
φόρου 50% 
Οι αγρότες µέλη συνεταιρισµών 
δεν συνάπτουν σύµβαση µε τον 
συνεταιρισµό τους, διευκρινίζει 
σε ανακοίνωσή της η ΚΕΟΣΟΕ µε 
αφορµή την υποβολή στην ψηφιακή 
πλατφόρµα της ΑΑ∆Ε των συµβάσεων 
συµβολαιακής καλλιέργειας ώστε 
οι παραγωγοί να εξασφαλίσουν την 
έκπτωση φόρου 50%. Σύµφωνα µε την 
ΚΕΟΣΟΕ, «οι συµβάσεις συµβολαιακής 
γεωργίας συνάπτονται από αγρότες µε 
τρίτους, όχι µε την επιχείρησή τους».

Η αξιολόγηση των αιτήσεων ξεκινά 
στις 23 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται  
στις 28 Φεβρουαρίου του 2023.

ΚΛΑΣΕΙΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ)
ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ �ΕΥΡΩ�

ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑ∆Α ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ

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

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

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

ΚΛΑΣΕΙΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ 

ΑΓΟΡΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

ΑΙΓΟ
ΠΡΟΒΑΤΟ

ΤΡΟΦΙΑ
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Αδιόρθωτα 
Φώσφορος σε πίεση 
πάνω τα αζωτούχα 
για άλλη μια χρονιά  
Κρίσιμη η άρση των περιορισμών στις εξαγωγές 
λιπασμάτων από Ρωσία, με αποθέματα η Βραζιλία 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ο διαφορετικός βαθµός έκθεσης 
που έχουν οι βασικές πρώτες ύλες 
για την παραγωγή λιπασµάτων στα 
ενεργά προβλήµατα προσφοράς, 
έρχεται να περιπλέξει το τοπίο σε 
µια αγορά που διατηρείται σε ιστο-
ρικά υψηλά επίπεδα και υφίσταται 
σηµαντικούς κραδασµούς ως προς 
την κατανάλωση. 

Τα τελευταία µηνύµατα δείχνουν 
υποχώρηση των τιµών για το Κάλιο 

και τον Φώσφορο, ενώ τα δεδοµένα 
για τις τιµές των αζωτούχων λιπα-
σµάτων, θέλουν την αγορά να δια-
τηρείται στις κορυφές, µάλλον για 
αρκετό καιρό ακόµα. 

Αυξηµένο ενδιαφέρον παραγωγών 
Τις τελευταίες εβδοµάδες, το α-

γοραστικό ενδιαφέρον αρκετών Ελ-
λήνων παραγωγών για εφοδιασµό 
των ποσοτήτων που θα χρειαστούν 
τις επόµενες εβδοµάδες και µε ορί-
ζοντα την εαρινή περίοδο, έχει ε-
νταθεί. Ωστόσο, τα δεδοµένα στην 
αγορά λιπασµάτων, έπειτα από την 
κοιλιά που σηµείωσε το περασµέ-
νο καλοκαίρι, δεν προσφέρονται 
για να προσδιορίσει κανείς το κατά 
πόσο συµφέρει αυτήν την περίοδο 
µια µαζική αγορά, αν ήθελε να α-
ποφύγει την εποχιακή τόνωση των 

τιµών που παρατηρείται υπό φυσιο-
λογικές συνθήκες από τον Φεβρου-
άριο και µετά. 

Αντιφατικές οι τάσεις στην αγορά
Υπενθυµίζεται πως το περασµένο 

καλοκαίρι, η Agrenda έχοντας δια-
κρίνει σηµάδια αποκλιµάκωσης στις 
τιµές είχε τοποθετηθεί υπέρ της προ-
αγοράς ποσοτήτων λιπασµάτων. Η 
σηµερινή συγκυρία όµως, δεν επι-
τρέπει µια αντίστοιχη εκτίµηση, αφού 
στην αγορά αναπτύσσονται αντιφα-
τικές µεταξύ τους τάσεις. Οι περισσό-

τεροι αναλυτές, ανα-
µένουν µια διόρθω-
ση στις τιµές του Κα-
λίου και του Φωσφό-
ρου, µε το δε Κάλιο 
να υποχωρεί έως και 
25 µε 30% εντός του 
2023, σύµφωνα µε 
την Rabobank, η ο-
ποία επικαλείται δε-
δοµένα της Παγκό-
σµιας Οµοσπονδίας 
Λιπασµάτων (IFA). Ο 
λόγος αυτής της δι-
όρθωσης, αποδίδε-
ται σε µια κατακό-

ρυφη µείωση της ζήτησης λιπασµά-
των µε βάση τη ποτάσα στη Λατινι-
κή Αµερική, εξαιτίας των υψηλών 
επιπέδων τιµών, ενώ ταυτόχρονα η 
Βραζιλία, ως ένας από τους µεγαλύ-
τερους εισαγωγείς, έχτιζε αποθέµα-
τα. Την ίδια στιγµή, φαίνεται πως η 
Ευρώπη αναζητά τρόπο να χαλαρώ-
σει τους περιορισµούς στις ρωσικές 
εξαγωγές λιπασµάτων, σε πρώτη φά-
ση τουλάχιστον για προορισµούς ε-
κτός του µπλοκ. 

Οι ίδιοι παράγοντες έρχονται να 
ενισχύσουν το σενάριο της διόρθω-
σης και για τις τιµές των λιπασµά-
των µε βάση τον Φώσφορο, των ο-
ποίων µεν οι τιµές διατηρούνται σε 
ιστορικά υψηλά, ωστόσο αναµένε-
ται µια υποχώρηση της ζήτησης κο-
ντά στο 10% για το 2022, µε την τά-
ση να περνά και στο 2023. 

Στα υψηλά του
εύρους οι τιµές 
για τα αζωτούχα 
Αντίθετα µε ό,τι παρατηρείται στην 
κατανάλωση λιπασµάτων µε βάση το 
Κάλιο και τον Φώσφορο (µείωση), 
η χρήση αζωτούχων λιπασµάτων δεν 
υποχώρησε καθόλου, σύµφωνα µε τις 
καταγραφές της IFA. Η σταθερή ζήτηση 
και οι υφιστάµενοι περιορισµοί της 
παραγωγής, ειδικά στην Ευρώπη, 
αλλά και η αδυναµία διεύρυνσης
της παραγωγής αλλά και διακίνησης 
ποσοτήτων από τη Μαύρη Θάλασσα δεν 
αφήνει περιθώρια για εξοµάλυνση της 
συνθήκης στην αγορά. Με άλλα λόγια, 
σύµφωνα και µε την Rabobank, οι τιµές 
για τα αζωτούχα λιπάσµατα θα µείνουν 
στα υψηλά του εύρους και το 2023. 
Ωστόσο, υπάρχουν κι άλλοι αστάθµητοι 
παράγοντες, όπως οι ισοτιµίες, το 
ενδεχόµενο µιας ύφεσης, οι καιρικές 
συνθήκες και η κατανάλωση φυσικού 
αερίου για θέρµανση που θα µπορούσαν 
να κατευθύνουν προς κάθε κατεύθυνση 
τις τιµές αζωτoύχων. «Η µεταβλητότητα 
είναι τόσο ισχυρή που κανείς δεν µπορεί 
να προβλέψει πώς θα κινηθεί η αγορά» 
λένε οι αναλυτές της Τerrain. 

Οι περισ-
σότεροι 
αναλυτές 
περιµένουν 
διόρθωση 
στις τιµές 
του Καλίου 
και του 
Φωσφό-
ρου.

21-22, 35-36
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Κάτι καλύτερο από πλευράς τιμής σε σχέ-
ση με το καλοκαίρι πληρώνονται οι χοιρο-
τρόφοι τις τελευταίες εβδομάδες, με την κα-
θαρή τιμή για το μισάδι (μισό σφαγείο στα 
30-35 κιλά) να κυμαίνεται μεταξύ 3,20 και 
3,50 ευρώ το κιλό. Οι επικρατούσες τιμές 
τη τρέχουσα περίοδο είναι περίπου 10-15 
λεπτά υψηλότερες σε σχέση με το καλοκαί-
ρι, την ίδια ώρα που το αντίστοιχο ολλανδι-
κό εισάγεται με κάτι λιγότερο από 3 ευρώ, 
βάζοντας ένα άτυπο πλαφόν για το ελλη-
νικό κρέας, παρά τη μειωμένη παραγωγή. 

Όπως εξηγεί στην Agrenda ο πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Χοιροτροφικών Συλλό-
γων Γιάννης Μπούρας, μέσα στο 2022 έ-
κλεισαν 5-6 μεγάλες χοιροτροφικές μονά-
δες λόγω υψηλού κόστους, με τη μείωση 
της παραγωγής να υπολογίζεται στο 15%. 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα 
έξοδα για ζωοτροφές, οι οποίες παραμένουν 
ακριβές, με τον κλάδο να αναμένει μία δι-
αφοροποίηση του σκηνικού από το καλο-
καίρι του 2023, όταν και η ζήτηση για χοι-
ρινό κρέας είναι παραδοσιακά υψηλότερη. 

Έως 3,50 ευρώ το μισάδι χοιρινό
 Μειωμένη 15% η ελληνική παραγωγή χοιρινού κρέατος μέσα στο 2022 
 Το φθηνό εισαγόμενο προϊόν συγκρατεί τα περιθώρια ανόδου των τιμών
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Σ
τασιμότητα επικρατεί στην εγχώρια α-
γορά σκληρού σίτου, αφενός λόγω 
των Χριστουγέννων και αφετέρου ε-
πειδή οι έμποροι αδυνατούν να που-

λήσουν στις τελευταίες τιμές εξαγωγής καθώς 
δεν καλύπτουν τα έξοδα τους. Οι αναλυτές, 
βέβαια, περιμένουν να δουν που θα ανοίξει 
η αγορά μετά τις γιορτές. Παράλληλα πρέπει 
να παρατηρήσουμε και τις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες σε ΗΠΑ και Καναδά. Συνήθως αυ-
τή την εποχή δυσκολεύουν οι εξαγωγές από 
Καναδά λόγω του παγετού.

  Στην εγχώρια αγορά βάμβακος δεν έχει 
αλλάξει κάτι στη ζήτηση και λογικά οι κλώστες 
θα επανέλθουν μετά το πρώτο δεκαήμερο του 
Ιανουαρίου. Παράλληλα ακούγονται καθυστε-
ρήσεις σε πληρωμές ή φορτώσεις σε Αίγυπτο 
και Πακιστάν. Σημειώθηκαν μέχρι τα τέλη της 
προηγούμενης εβδομάδας φιξαρίσματα συσπό-
ρου καθώς αρκετοί παραγωγοί αντιλήφθηκαν 
την ευκαιρία. Η τιμή για τα λευκά βαμβάκια 
βρίσκεται θεωρητικά στα 94 σεντς ανά λίμπρα. 

  Η παραγωγή εσπεριδοειδών στην Τουρ-
κία το 2022-2023 αναμένεται μειωμένη, εξαιτί-
ας των απωλειών από τον παγετό του Μαρτίου 
του 2022, ο οποίος έπληξε τα δέντρα στην πε-
ρίοδο της ανθοφορίας και ειδικά τα πορτοκά-
λια. Όπως αναφέρει το USDA, οι τιμές στο ρά-
φι αντίθετα, αναμένεται να αυξηθούν λόγω της 
χαμηλότερης διαθεσιμότητας και των μικρότε-
ρων στρεμματικών αποδόσεων. Αντίστοιχα, α-
ναμένεται και μείωση των εξαγωγών της Τουρ-
κίας σε εσπεριδοειδή, με εξαίρεση τα μανταρί-
νια, κυρίως λόγω του περιορισμού της ζήτησης. 

Ξαναζωηρεύει  
η αγορά σκληρού 
τον Ιανουάριο

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

24/11 01/12 12/12 21/12 28/12

463,69

458,75

451,64

459,60

466,51

Επάρκεια
Κάτω από το 50% εκτιμάται 

φέτος η επάρκεια της εγχώριας 
παραγωγής 

Ζήτηση 
Μειωμένη η ζήτηση 

 και για το χοιρινό παρά 
 τη χαμηλότερη τιμή σε 
σχέση με άλλα κρέατα

Τιμή
Οι επικρατούσες τιμές είναι 

περίπου 10-15 λεπτά υψηλότερες 
σε σχέση με το καλοκαίρι

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

513

416

345

4,94

540,00

1437,00

21,74

90,97

154,57

124,59

503

416

339

5,11

538,60

1426,40

20,00

87,95

155,22

124,42

500

410

330

5,30

541,30

1477,20

19,64

86,52

153,60

125,29

495

410

330

5,34

544,20

1477,40

19,61

81,95

154,77

125,10

495

410

330

5,44

565,10

1486,20

18,81

84,27

155,60

124,63

495

410

330

5,40

554,90

1502,0

19,81

91,35

157,55

123,16

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

24/11 01/12 08/12 15/12 21/12 28/12

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα 83,92

282

278 278 276 276

280

87,25 83,22 81,22
88,61

84,28

Τιμή για  
μισάδι χοιρινό 
(ευρώ το κιλό)

Ντόπιο 3,20-3,50

Ολλανδικό  2,90-3,00
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή για μισάδι χοιρινό
(ευρώ το κιλό) 

Ντόπιο  3,20 - 3,50

Ολλανδικό  2,90 - 3,00

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Στενά τα περιθώρια 
για σύσπορο κοντά 
στα 75 σεντς

Πάνω από 300 ευρώ
το μαλακό σιτάρι, 
λόγω χιονοθύελλας

Ζωηρή η ζήτηση 
για ζωοτροφές διεθνώς 
Οι αναλυτές αγροτικών εµπορευµάτων 
συντείνουν στο σενάριο που θέλει την 
Κίνα να αυξάνει κατά 8% τις εισαγωγές 
σόγιας και καλαµποκιού από τη Βραζιλία, 
κάτι που θα ανατρέψει τα δεδοµένα 
της αγοράς ζωοτροφών παγκοσµίως.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Έως 3,50 
ευρώ το κιλό 
οι τιμές στο 
χοιρινό κρέας 

Ψηλά διατηρούνται προς το παρόν 
οι τιµές των λιπασµάτων, ενώ ήδη 
έχουν εµφανισθεί σηµάδια µείωσης 
της κατανάλωσης διεθνώς. 



Agrenda 11EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022

Εύθραυστη παραµένει η παραγωγή αζω-
τούχων λιπασµάτων στην Ευρώπη, η ο-
ποία είδε µεν κάποιες από τις µονάδες 
που έκλεισαν το περασµένο καλοκαίρι, 
να µπαίνουν ξανά στην παραγωγή, ω-
στόσο η πορεία του χειµώνα θα καθορί-
σει τα περιθώρια επάρκειας σε µια αγο-
ρά η οποία ελέγχει το 5% της παγκόσµι-
ας προσφοράς ουρίας, το 21% της νιτρι-
κής αµµωνίας (UAN) και το 8% της άνυ-
δρης αµµωνίας. Σε κάθε περίπτωση, η δι-
όρθωση των τιµών του φυσικού αερίου 
κατά τους φθινοπωρινούς µήνες, επέτρε-
ψε την ενίσχυση της παραγωγής εντός 
της Ευρώπης, ωστόσο όπως επισηµαίνει 
ο Κρις Λωσον, επικεφαλής αναλύσεων 
αγροτικών εισροών για λογαριασµό της 
CRU Limited, εταιρείας αναλύσεων τά-
σεων της βιοµηχανίας µε έδρα το Λον-
δίνο, µια παρατεταµένη βαρυχειµωνιά 
στην κεντρική και δυτική Ευρώπη θα ή-
ταν αρκετή για να δει τις τιµές φυσικού 
αερίου να ενισχύονται εκ νέου και κατ’ 
επέκταση να πέφτει ο διακόπτης σε αρ-
κετές γραµµές παραγωγής λιπασµάτων.

Ο Κρις Λώσον της CRU Limited 
αναφέρει πως µια παρατεταµένη 
βαρυχειµωνιά στην κεντρική και 

δυτική Ευρώπη θα ήταν αρκετή για 
να δει τις τιµές φυσικού αερίου να 

ενισχύονται εκ νέου.

Αποκατάσταση 
λειτουργίας 
μονάδων Ε.Ε.
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Νωρίτερα από το αναµενόµενο έ-
φτασε στις αγορές αγροτικών εµπο-
ρευµάτων µια πρώτη ανοδική αντί-
δραση των τιµών, έπειτα από αλλε-
πάλληλες πτωτικές συνεδριάσεις 
που είδαν τα περισσότερα συµβό-
λαια για όλες σχεδόν τις κατηγορί-
ες προϊόντων, να χάνουν τα λεγό-

µενα «πριµ λόγω ρίσκου πολέµου». 
Η τελευταία εβδοµάδα του 2022 

είδε τις τιµές, ειδικά των σιτηρών, 
να ανακάµπτουν κατά έως 15 ευρώ 
ο τόνος στην Ευρώπη, µε τα κέρδη 
να είναι κοντά σε διψήφια ποσοστά 
και στις αγορές των ΗΠΑ. Αφορµή 
για την ανάκαµψη αυτή, η οποία ό-
µως δεν έχει µεταφερθεί και στις 
τιµές βάµβακος, ήταν ο ιστορικός 
χιονιάς που αιφνιδίασε τις Ηνωµέ-
νες Πολιτείες, µε την «χιονοθύελ-
λα του αιώνα» όπως πέρασε στους 
τίτλους ειδήσεων, να αφήνει κατά 
πάσα πιθανότητα σηµαντικά προ-
βλήµατα στην επερχόµενη σοδειά 
χειµερινών σιτηρών. 

Όπως ήταν αναµενόµενο, οι α-
γορές δεν έχασαν χρόνο και αγό-
ρασαν προς τα πάνω την είδηση, 
παρασέρνοντας παράλληλα και τις 
τιµές σε εµπορεύµατα που δεν θα 
µπορούσαν να επηρεαστούν από 
την κακοκαιρία, όπως είναι το κα-
λαµπόκι. 

Υπενθυµίζεται πως αρκετοί επεν-
δυτικοί οίκοι «ποντάρουν» σε µια 
περαιτέρω ανοδική πορεία των α-
γορών αγροτικών εµπορευµάτων 
µέσα στο 2023 και δεν αποκλείε-
ται οι εξελίξεις των τελευταίων ε-
βδοµάδων να ενισχύουν τα σενά-
ρια που αναπτύσσονται. Αν µη τι 
άλλο, οι φόβοι για τη σοδειά σιτη-

ρών στη Βόρεια Αµερική και ο τρόπος 
µε τον οποίο αντέδρασαν οι αγορές, 
µαρτυρούν το πόσο εύθραυστα πα-
ραµένουν τα θεµελιώδη στην εν λό-
γω αγορά, µε τις ικανοποιητικές σο-
δειές που αλώνισαν το περασµένο κα-
λοκαίρι Καναδάς και ΗΠΑ, να µην εί-
ναι αρκετές ώστε να εξοµαλύνουν την 
κατάσταση στις αγορές. Πιο απλά, η 
προσφορά µετά βίας καλύπτεται από 
τη σοδειά του 2023, ειδικά έπειτα α-
πό τις χαµηλές αποδόσεις που διαπι-
στώθηκαν στην Ευρώπη, ενώ τα απο-
θέµατα που είχαν βρίσκονται σε ορι-
ακά επίπεδα ήδη από τον προηγούµε-
νο χειµώνα, δεν έχουν αναπληρωθεί. 

Σύµφωνα µε την εταιρεία αναλύσε-
ων S&P Global Platts, δεν αποκλείεται 
µια πιθανή έξοδος της Κίνας στις α-
γορές για αναζήτηση ζωοτροφών, να 
πυροδοτήσει έναν νέο ανοδικό κύκλο 
στις αγορές αγροτικών εµπορευµάτων. 
Αυτήν την εξέλιξη αναµένουν αρκετοί 
έπειτα και από την απόφαση χαλάρω-
σης των µέτρων, ενώ δεν θα έπρεπε 

Τελευταία αναλαμπή
ζυγώνει η διόρθωση το 2023
Για αντιστροφή της πυραμίδας κάνουν λόγο οι διεθνείς αναλυτές των εμπορευμάτων  

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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να παραβλέπει κανείς και το γεγονός 
ότι οι ανάγκες της Κίνας για ζωοτρο-
φές ενισχύονται σταθερά τους τελευ-
ταίους µήνες, µε την χώρα να αυξά-
νει σταθερά το ζωικό της κεφάλαιο έ-
πειτα από την περιπέτεια που είχε µε 
την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων, 
όχι και τόσο πίσω, η οποία αποδεκάτι-
σε µέχρι το 2020 το κοπάδι της χώρας. 

Ενδεικτικό των λεπτών ισορροπιών 
στις αγορές δηµητριακών είναι και οι 
πιέσεις που αναπτύσσονται το τελευ-
ταίο διάστηµα στην Ινδία προκειµέ-
νου να περιοριστούν οι εξαγωγές της 
χώρας, που έχουν ως αποτέλεσµα την 
αύξηση των τιµών ζωοτροφών που κα-
ταναλώνονται στο εσωτερικό της. Σε 
περίπτωση που η κυβέρνηση της Ινδί-
ας προχωρήσει σε µια τέτοια ρύθµιση, 
πράγµα καθόλου απίθανο, τότε ανα-
µένεται η µεταφορά της ζήτησης στα 
λιµάνια της Αµερικής και της Ευρώ-
πης να υποστηρίξει ακόµα περισσό-
τερο τις τιµές σε κριθάρι, καλαµπόκι 
και µαλακό σιτάρι. 

∆ιακριτή παραµένει η επίδραση των περιορισµένων 
αποθεµάτων, των δυσµενών καιρικών συνθηκών και 
των πιθανών γεωπολιτικών εντάσεων στις αγορές α-
γροτικών εµπορευµάτων µε την Τράπεζα Πειραιώς 
να εκτιµά πως οι παράγοντες αυτοί σε συνδυασµό 
µε το σχετικά αποδυναµωµένο δολάρια θα µπορού-
σαν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά για τις τιµές 
των προϊόντων. Στο τελευταίο ∆ελτίο Τιµών Αγροτι-
κών Εµπορευµάτων, η Τράπεζα Πειραιώς διαπιστώ-
νει για τον ∆εκέµβριο µια εκτεταµένη αποκλιµάκω-
ση των τιµών στα περισσότερα αγροτικά εµπορεύ-
µατα πλην της σόγιας, η οποία, λόγω έλλειψης βρο-
χών σε βασικά παραγωγικά κέντρα της Λατινικής Α-
µερικής, διατηρείται κοντά στα υψηλά του εύρους.

Σηµαντική αποκλιµάκωση κατέγραψαν οι τιµές 
σε σιτάρι, βαµβάκι, καλαµπόκι και ρύζι, οριακά υ-
ποχώρησαν οι τιµές σε ζάχαρη και βοοειδή, ενώ ε-
νισχύθηκαν οι τιµές χυµού και σόγιας. Όσον αφο-
ρά τις καιρικές συνθήκες, το φαινόµενο La Nina συ-
νεχίζει να εµφανίζει αυξηµένες πιθανότητες διατή-
ρησης την περίοδο ∆εκ-Φεβ 2022-2023, πλήττοντας 
τις καλλιέργειες (ΝΟΑΑ). Για το σιτάρι, η διατήρηση 
της συµφωνίας για τα ουκρανικά σιτηρά και η ανυ-
παρξία πιθανών νέων εντάσεων στον Ρωσο-ουκρανι-
κό πόλεµο, πιθανά να συνεχίσουν να ασκούν πτωτι-
κή πίεση στην τιµή του. Στο καλαµπόκι, η µειωµένη 
παραγωγή και τα περιορισµένα αποθέµατα πιθανά 
να ενισχύσουν την τιµή του. Η έλλειψη βροχοπτώ-
σεων στη Νότια Αµερική αναµένεται να πλήξει πα-
ραγωγικές περιοχές, ενισχύοντας την τιµή της σό-
γιας. Για τη ζάχαρη, η περαιτέρω διεύρυνση του υ-
φιστάµενου παραγωγικού κενού δύναται να ασκή-
σει ανοδική πίεση στην τιµή της. Με την παγκόσµια 
παραγωγή να υπερβαίνει σηµαντικά την κατανάλω-
ση και τα αποθέµατα βαµβακιού να αναµένονται ενι-
σχυµένα, πτωτικές πιέσεις αναµένεται να υπάρξουν 
στην τιµή του. Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες σε Ιν-
δία και Μπαγκλαντές µε διάσπαρτες βροχοπτώσεις 
αν και βελτιώνουν τις καλλιέργειες ρυζιού, οδηγούν 
σε µείωση την τιµή του. Για τον χυµό πορτοκαλιού, 
οι σφιχτές προµήθειες σε συνδυασµό µε την αυξη-
µένη ζήτηση µπορεί να ενισχύσουν την τιµή του.

Απώλειες, σε µηνιαίο επίπεδο, κατέγραψαν τόσο 
ο δείκτης αγροτικών προϊόντων (-2,20%) όσο και ο 
δείκτης των εµπορευµάτων (-4,95%). Ως πιθανή αι-

τία της παραπάνω κίνησης ενδέχεται να αποτελεί ο 
αρνητικός χειρισµός των κινεζικών αρχών στο θέ-
µα της πανδηµίας, κάτι το οποίο αποτυπώθηκε πρό-
σφατα στους πρόδροµους επιχειρηµατικούς δείκτες, 
συρρικνώνοντας περαιτέρω το επίπεδο οικονοµικής 
δραστηριότητας της Κίνας. Με την τεχνική εικόνα των 
αγροτικών προϊόντων να παραµένει σχετικά αρνη-
τική, οι πιέσεις µπορεί να συνεχιστούν βραχυπρό-
θεσµα. Μακροπρόθεσµα, παράγοντες όπως οι πε-
ριορισµένες προµήθειες (παραγωγή και αποθέµα-
τα), οι δυσµενείς καιρικές συνθήκες, µια πιθανή έ-
νταση στο γεωπολιτικό πεδίο, το εµπορικό ζήτηµα 
ΗΠΑ-Κίνας και ένα σχετικά αποδυναµωµένο δολά-
ριο δύναται να στηρίξουν τις τιµές τους.

Σε µηνιαίο επίπεδο, µικτή ήταν η εικόνα στις διε-
θνείς µετοχικές αγορές, ως συνδυασµό της χαλάρω-
σης των πλη- θωριστικών πιέσεων, της πρόσφατης 
σχετικής ανθεκτικότητας που έδειξαν τα µακροοικο-
νοµικά στοιχεία σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη, µε τις επιθετι-
κές, όµως, δηλώσεις των αξιωµατούχων των Κεντρι-
κών Τραπεζών, σχετικά µε την πορεία της νοµισµα-
τικής σύσφιξης, να δηµιουργούν αυξηµένη µεταβλη-
τότητα. Έτσι, αν και η σχετικά αυστηρή στάση της Fed 
οδήγησε, αρχικά, σε άνοδο των αποδόσεων, ωστόσο 
υποχώρησαν σε 4,18% (2ετία ΗΠΑ) και 3,48% (10ετία 
ΗΠΑ) και σηµαντική αποδυνάµωση κατέγραψε το α-
µερικανικό νόµισµα, τόσο έναντι του ευρώ όσο και ε-
νός καλαθιού νοµισµάτων. Ωστόσο, οι ανησυχίες για 
πιθανή παγκόσµια ύφεση και οι προσδοκίες για την 
εξέλιξη των επιτοκιακών αυξήσεων, ταυτόχρονά µε 
τον τερµατισµό του κύκλου σύσφιγξης από τη Fed, 
αναµένεται να παραµείνουν στο επενδυτικό επίκε-
ντρο. Η υποχώρηση του δολαρίου ενίσχυσε τις τιµές 
των βιοµηχανικών µετάλλων αλλά και του χρυσού, 
παράλληλα µε την υποχώρηση των αποδόσεων των 
αµερικανικών κρατικών οµολόγων.

Η υποχώρηση του δολαρίου ενίσχυσε τις τιµές 
των βιοµηχανικών µετάλλων και του χρυσού, πα-
ράλληλα µε την υποχώρηση των αποδόσεων των 
αµερικανικών κρατικών οµολόγων. Από την άλ-
λη, οι τιµές του πετρελαίου αποδυναµώθηκαν, κα-
θώς ο µετριασµός της παγκόσµιας ανάπτυξης για 
το 2023 και η µειωµένη ζήτηση από την κινεζική 
οικονοµία επιβάρυναν τις τιµές του, παρά την επι-
βολή πλαφόν στις ρωσικές εξαγωγές.

ΑΠΟ∆ΥΝΑΜΩΜΕΝΟ ∆ΟΛΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

Πολλά τα στηρίγματα στις τιμές, μικρά 
περιθώρια διόρθωσης εκτιμά η Πειραιώς

Πίεση στο σιτάρι
Για το σιτάρι, η διατήρηση 

της συµφωνίας για τα 
ουκρανικά σιτηρά και η 

ανυπαρξία πιθανών νέων 
εντάσεων στον Ρωσο-

ουκρανικό πόλεµο, πιθανά 
να συνεχίσουν να ασκούν 
πτωτική πίεση στην τιµή

Αποκλιµάκωση
Σηµαντική αποκλιµάκωση 
κατέγραψαν οι τιµές σε 

σιτάρι, βαµβάκι, καλαµπόκι 
και ρύζι, οριακά υποχώρη-
σαν οι τιµές σε ζάχαρη και 
βοοειδή, ενώ ενισχύθηκαν 
οι τιµές χυµού και σόγιας 
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Φουζάριο απειλή
για θερμοκήπια
Απαιτείται άμεση εκρίζωση 
στα προσβεβλημένα κηπευτικά

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Υπόγεια και ασύµµετρη απει-
λή για όλες τις θερµοκηπιακές 
καλλιέργειές συνιστά το φου-
ζάριο (Fusarium spp.). Ο εδα-
φικός µύκητας είναι ένας από 
τους σηµαντικότερους παθο-
γόνους µύκητες εδάφους και 
προσβάλει τις ρίζες των φυτών, 
εισχωρώντας µέσα στα αγγεία 
τους. Πρόκειται για µία από τις 
πιο συνηθισµένες ασθένειες 
που συναντάται στο θερµο-
κήπιο, µε καλλιέργειες ντοµά-
τας, πιπεριάς, αγγουριού, κλπ. 

Ουσιαστικά το φουζάριο α-
πό τη στιγµή που θα εισχωρή-
σει στα αγγεία των φυτών αρ-
χίζει να πολλαπλασιάζεται. Ό-
σο πληθαίνουν τα κύτταρα του 
φουζαρίου, τόσο δυσκολεύε-
ται η µεταφορά του νερού και  
των χυµών µέσα στο φυτό, µε 

αποτέλεσµα τα φύλλα να µην 
ενυδατώνονται αρκετά και στα-
διακά να ασφυκτιούν. Αν η α-
σθένεια δεν αντιµετωπιστεί, τα 
αγγεία φράσσουν εντελώς, µε 
συνέπεια η ξήρανση των φύλ-
λων να είναι αναπόφευκτη.

Να σηµειωθεί ότι σε ορι-
σµένες περιπτώσεις, το φου-
ζάριο µπορεί να αναπτυχθεί 
αρχικά χωρίς να προκαλού-
νται εξωτερικά συµπτώµατα, 
καθιστώντας την ταυτοποίησή 
του ιδιαίτερα δύσκολο εγχεί-
ρηµα. Τα είδη του Fusarium 

προκαλούν όµως σταδιακά 
πολλά συµπτώµατα όπως τή-
ξεις νεαρών φυτών, σήψη των 
ριζών, σήψεις του στελεχών, 
διογκώσεις κυττάρων, µαράν-
σεις φυτών όπου αρχίζουν µε 
κιτρινίσµατα φύλλων και πτώ-
ση τους, ενώ στα αγγεία των 
φυτών εντοπίζονται συνήθως 
µεταχρωµατισµοί. 

Ο µύκητας µεταδίδεται δια-
φορετικά ανάλογα µε το είδος. 
Η µόλυνση µπορεί να επεκτα-
θεί είτε µε µολυσµένους σπό-
ρους ή βολβούς ή µολυσµέ-
να σπορόφυτα έτοιµα για µε-
ταφύτευση. Επίσης, µπορεί να 
µεταδοθεί µε µεταφορά ποτι-
στικού νερού, ενώ συνηθισµέ-
νη είναι και η µετάδοση της α-
σθένειας µέσω µηχανηµάτων.

Πρόληψη και 
όχι αντιµετώπιση 

Η διαχείριση της συγκε-

κριµένης ασθένειας πρέπει 
να γίνεται προληπτικά και 
όχι θεραπευτικά γιατί τότε 
θα υπάρξουν δυνητικά κατα-
στροφικά αποτελέσµατα. Γε-
ωπόνοι συνιστούν την αγο-
ρά αξιόπιστου πιστοποιηµέ-
νου γενετικού υλικού (σπό-
ρου, βολβού) απαλλαγµέ-
νου από την ασθένεια. Επί-
σης, συνιστάται η αποφυ-
γή τραυµατισµών στα φυ-
τά, καθώς οι οπές χρησιµεύ-
ουν ως πηγή εισόδου παθο-
γόνων. Παράλληλα, χρήσι-
µος είναι ο συχνός καθαρι-
σµός και η απολύµανση των 
γεωργικών µηχανηµάτων. 
Τέλος, η εκρίζωση των φυ-
τών σε µεγάλες προσβολές 
-πάντα υπό την καθοδήγη-
ση τοπικού γεωπόνου- δεν 
είναι ζηµιά για τον αγρότη 
αλλά ανάγκη στην περίπτω-
ση του φουζαρίου.

Ψεκασµός σε νεαρά δέντρα µηλιάς ενάντια στο καψάλισµα
Επικίνδυνο και µε ταχεία εξάπλωση είναι το παθογόνο βακτήριο Erwinia 
amylovora, που προκαλεί νέκρωση ιστών, φύλλων και ταξιανθιών, 
σχηµατίζοντας µαύρα µορφώµατα που φαίνεται σαν να έχουν καψαλιστεί 
από το πέρασµα πυρκαγιάς, εξού και το όνοµα της ασθένειας (βακτηριακό 
κάψιµο). Προσβάλλει κυρίως µηλοειδή αλλά και πολλά είδη καλλωπιστικών 
και αυτοφυών δέντρων και θάµνων, µε τις µολύνσεις να αρχίζουν από 

τα τέλη του χειµώνα. Το παθογόνο διαχειµάζει µέσα στα έλκη των κλάδων των 
προσβεβληµένων φυτών, µε τη µετάδοση της ασθένειας σε αµόλυντες περιοχές και 
χώρες να γίνεται κυρίως µέσω µολυσµένου πολλαπλασιαστικού υλικού. Η ανίχνευση 
της παρουσίας του παθογόνου δίχως εµφανή συµπτώµατα είναι αρκετά δύσκολη 
και γίνεται µόνο από ειδικά εργαστήρια (µέθοδος PCR). Τα νεαρά δέντρα είναι πιο 
ευαίσθητα στην ασθένεια, µε τους γεωπόνους να συνιστούν  την αφαίρεση των 
εµφανώς προσβεβληµένων βλαστών το χειµώνα καθώς επίσης και τη διενέργεια 
επαρκών ψεκασµών σε περίπτωση προσβολής µε κατάλληλα σκευάσµατα, 
καλύπτοντας τις σειρές του οπωρώνα, δίχως να αφήνονται περιοχές αψέκαστες.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Ύπουλο
Το φουζάριο µπορεί 

να αναπτυχθεί αρχικά 
χωρίς να προκαλούνται 
εξωτερικά συµπτώµατα

Ανθράκωση στις σαλάτες
Ο µύκητας Μarssonina panattoniana
είναι υπεύθυνος για τον σχηµατισµό 
νεκρωτικών κηλίδων στα φύλλα των 
µαρουλιών καθόλη τη διάρκεια του 
έτους, ιδιαίτερα σε χρονιές µε ήπιους 
χειµώνες. Η προσβολή εµφανίζεται 
αρχικά ως σχηµατισµοί µικρών 
υδατωδών κηλίδων που στη συνέχεια 
αποκτούν χρώµα αχυρώδες και τελικά 
καστανό. Στη συνέχεια το κέντρο 
της κηλίδας συνήθως πέφτει και 
σχηµατίζονται οι λεγόµενες «τρύπες 
από σκάγια». Συνήθως στα φύλλα και 
τους µίσχους σχηµατίζονται κυκλικές 
νεκρωτικές κηλίδες καστανού 
χρώµατος διαµέτρου 3-7mm, µε 
την προσβολή να ξεκινάει συνήθως από 
τα παλαιότερα φύλλα και να προχωρά 
στα νεότερα. Η µόλυνση ευνοείται 
από τη παρουσία υγρού και δροσερού 
περιβάλλοντος. Γεωπόνοι συνιστούν 
καταστροφή των υπολειµµάτων 
καλλιέργειας, απολύµανση 
του εδάφους, χρήση υγιούς 
πολλαπλασιαστικού υλικού, ενώ 
σηµαντική είναι και η πρακτική της 
αµειψισποράς. Για την αντιµετώπιση 
της ανθράκωσης προτείνονται συνήθως 
προληπτικοί ψεκασµοί, όταν οι 
συνθήκες ευνοούν την ασθένεια. 

Σκευάσµατα
Hellafarm: Μaniflow 12,4 SC & 
Χέλλαβορ 20 WG

Καπνιά στα εσπεριδοειδή
Η καπνιά στους οπωρώνες 
εσπεριδοειδών οφείλεται στη δράση 
του µύκητα Capnodium oleae. Τα 
συµπτώµατά της εµφανίζονται σε φύλλα, 
βλαστούς και στους καρπούς ως µαύρο 
στρώµα χρώµατος σκούρο γκρι, όπου 
και οφείλεται η ονοµασία «καπνιά». 
Κατά συνέπεια, η καπνιά ευνοείται από 
τις συνθήκες που ευνοούν την αύξηση 
του εντοµολογικού πληθυσµού, όπως 
η σχετική υγρασία, οι υψηλές 
θερµοκρασίες και ο κακός αερισµός. 
Η ασθένεια αναπτύσσεται πάνω στα 
φύλλα και τους καρπούς και εµφανίζεται 
εφόσον έχει προϋπάρξει προσβολή από 
έντοµα που αφήνουν µελιτώµατα, καθώς 
ο µύκητας τρέφεται από τις µελιτώδεις 
εκκρίσεις. Το µαύρισµα των φύλλων 
εξαιτίας της δράσης του µύκητα µειώνει 
η φωτοσυνθετική δραστηριότητα των 
φυτών και οδηγεί σε αδύναµη βλάστηση 
και καρποφορία, ενώ σε περίπτωση 
µαυρίσµατος των καρπών, υποβαθµίζει 
την ποιότητα τους και τους καθιστά 
µη εµπορεύσιµους. Σηµειώνεται πως 
σε περιπτώσεις έντονης προσβολής, 
οι γεωπόνοι συνιστούν ψεκασµό 
µε κατάλληλο και εγκεκριµένο 
φυτοπροστατευτικό σκεύασµα.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Προσεκτικό διάβασµα από τους υποψήφι-
ους αγρότες - επενδυτές αλλά και αρκετή 
δουλειά από τους µελετητές που θα αναλά-
βουν την υποβολή του φακέλου, θα χρεια-
σθεί το επόµενο διάστηµα για τους υποψή-
φιους των Σχεδίων Βελτίωσης, η προκήρυξη 
των οποίων αναµένεται να βγει στον αέρα τέ-
λος Ιανουαρίου-αρχές Φλεβάρη. Σύµφωνα µε 
το θεσµικό πλαίσιο, ο µέγιστος προϋπολογι-
σµός του φακέλου που θα ενισχύεται ορίζε-
ται στα 150.000 ευρώ και µέγιστο τα 250.000 
ευρώ εφόσον τηρούνται ορισµένες προϋπο-
θέσεις Τυπικής Απόδοσης βάσει του ΟΣ∆Ε 
2022. Τα ποσοστά ενίσχυσης κατά βάση σε 
ηπειρωτική χώρα και Κρήτη διαµορφώνο-
νται στο 60% για νέους αγρότες και επενδύ-
σεις σε ορεινές περιοχές και 50% για τους υ-
πόλοιπους, µε µεγαλύτερα ποσοστά να προ-
βλέπονται στα µικρά νησιά του Αιγαίου. Α-
πό εκεί και πέρα εντύπωση προκαλεί η µεί-
ωση της επιλέξιµης δαπάνης για τα τρακτέρ 
που πλέον διαµορφώνεται στα 100.000 ευ-

ρώ από τα 125.000 ευρώ του 2017, παρά τις 
ανατιµήσεις που έχουν παρατηρηθεί στο σύ-
νολο του αγροτικού εξοπλισµού. Ένα ακόµη 
νέο στοιχείο της πρόσκλησης είναι η αγορά 
γης έως το 10% των δαπανών του φακέλου 
και µε µέγιστο κόστος την αντικειµενική της 
αξίας. Συναλλαγές µπορούν να γίνουν και 
µεταξύ αδελφών. Στα εύλογα κόστη παράλ-
ληλα εντάσσονται και τα παρελκόµενα επε-
ξεργασίας εδάφους, ενώ για σπαρτικές, ψε-
καστικές και συλλεκτικές δεν προβλέπεται 
κάποια συγκεκριµένη ανώτερη δαπάνη και 
θα βασιστεί η έγκρισή τους στα τιµολόγια.

Αρκετά αυξηµένα θα είναι και τα κόστη 
που προβλέπονται για τη φύτευση δέντρων, 
ενώ αντίθετα, στα φωτοβολταϊκά µένουν σχε-
δόν τα ίδια σε σχέση µε την περασµένη πρό-
σκληση. Ενδεικτικά για τα συνδεδεµένα στο 
δίκτυο φωτοβολταϊκά προβλέπεται µέγιστη 
δαπάνη στα 1000 ευρώ/kW και για τα αυτό-
νοµα στα 2.200 ευρώ/kW. 

Για τις φυτεύσεις τα µέγιστα κόστη έχουν 
µεταξύ άλλων ως εξής:

Ακτινίδια: Έως 3.903 ευρώ το στρέµµα.
Αµπέλι για παραγωγή οίνου, φύτευ-

ση σε κύπελο: Έως 1.500 ευρώ το στρέµµα.
Ελιά: Έως 1.000 ευρώ το στρέµµα για 

γραµµική φύτευση, έως 400 ευρώ για πυ-
κνή και έως 250 ευρώ για κύπελλο. 

Επιτραπέζια σταφύλια: Έως 4.382 ευρώ.
 Εσπεριδοειδή: Έως 935 ευρώ.
Κορινθιακή σταφίδα: Έως 3.034 ευρώ.
Μηλοειδή: Έως 3.323 ευρώ.
Πυρηνόκαρπα: Έως 2.437 ευρώ.
Ρίγανη, θυµάρι, λεβάντα, τσάι του βου-

νού: Έως 380 ευρώ.
Ροδιά, Καστανιά, Φιστικιά, Αµυγδαλιά, 

Φουντουκιά, Λωτός: Έως 801 ευρώ.
Συκιά, Καρυδιά, Μαστίχα : Έως 1.792 

ευρώ.
Αναφορικά µε τη µοριοδότηση υπάρχουν 

αρκετές διαφορές σε σχέση µε την προκήρυ-
ξη του 2017, όπως η προτεραιότητα σε ενταγ-
µένους σε συλλογικά σχήµατα, σε επενδύ-
σεις ΑΠΕ και σε εκµεταλλεύσεις µε άνω των 
25.000 ευρώ Τυπική Απόδοση. Επιπλέον το 
βαµβάκι, το ρύζι και η αµπελοκαλλιέργεια 
θα θεωρούνται πλέον τοµείς προτεραιότη-
τας. Σηµειώνεται πως ελάχιστη βαθµολογία 
ένταξης δεν έχει ακόµη ανακοινωθεί. 

Αξία τρακτέρ έως 100.000 ευρώ 
επιδοτεί το νέο Σχέδιο Βελτίωσης 

Μείωση της 
ενισχυόμενης 

δαπάνης των τρακτέρ, 
μεγάλη αύξηση στις 

νέες φυτεύσεις με 
την ελιά να φτάνει 

τα 1.000 ευρώ το 
στρέμμα στα νέα 

Σχέδια Βελτίωσης που 
επιδοτούν για πρώτη 
φορά την αγορά γης

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022 AgrendaΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΑΠΕ
Για τα συνδεδεµένα 
στο δίκτυο φωτοβολταϊκά 
προβλέπεται µέγιστη 
δαπάνη στα 1000 
ευρώ/kW στα νέα Σχέδια. 

Ενίσχυση
Τα ποσοστά ενίσχυσης 
κατά βάση στην ηπειρωτική 
χώρα διαµορφώνονται στο 
60% για νέους αγρότες 
και ορεινές περιοχές.

Μόρια
Το βαµβάκι, το ρύζι 
και η αµπελοκαλλιέργεια 
θα θεωρούνται πλέον 
τοµείς προτεραιότητας 
για τη µοριοδότηση. 
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Στο 60% ορίζεται η ένταση ενίσχυσης για νέ-
ους αγρότες και ορεινές περιοχές στην ηπει-
ρωτική χώρα και Κρήτη, και για τους λοιπούς 
γεωργούς και τις µειονεκτικές στο 50%, σύµ-
φωνα µε τον πίνακα ενισχύσεων των υπό δι-
αβούλευση Σχεδίων Βελτίωσης. Εξαίρεση α-
ποτελούν τα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελά-
γους που προβλέπεται επιδότηση οριζόντια 
70-80% για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων 
και η Αττική όπου προβλέπονται ποσοστά 
50% για νέους και ορεινές και 40% για τους 
υπόλοιπους (βλ. πίνακα). Όσον αφορά το ύ-
ψος του φακέλου, για όλες τις εκµεταλλεύ-
σεις προσδιορίζεται ανώτατο 150.000 ευ-
ρώ. Ωστόσο ο ανώτατος επιλέξιµος προϋ-
πολογισµός δύναται να αυξηθεί έως και τις 
250.000 ευρώ, εφόσον η τυπική απόδοση 
της εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε την Ενιαία 
∆ήλωση Εκµετάλλευσης του έτους 2022, α-
νέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούµε-
νου προϋπολογισµού. ∆ικαιούχοι του προ-
γράµµατος θα είναι οι κατ’ επάγγελµα αγρό-
τες και οι Νέοι Γεωργοί όπως και οι επιλαχό-
ντες της περασµένης πρόσκλησης. Σηµειώ-
νεται ότι θα πρέπει να είναι φορολογικά και 
ασφαλιστικά ενήµεροι όσοι ενδιαφέρονται 
να ενταχθούν στο πρόγραµµα.

∆ικαιούχοι
Τα φυσικά πρόσωπα που θέτουν υποψη-

φιότητα, πρέπει:
1.1. Να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος 

της ηλικίας τους, να µην έχουν υπερβεί το 
61ο έτος της ηλικίας τους.

1.2. Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία 
Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022.

1.3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστι-
κά ενήµεροι.

1.4. Να µην είναι άµεσα συνταξιοδοτούµε-
νοι από οποιοδήποτε ταµείο του εσωτερικού ή

εξωτερικού, εξαιρουµένων των περιπτώ-
σεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας του 
άρθρου 37 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύ-
ει και του άρθρου 5, παράγραφος γ, του 
Ν.1287/1982.

1.5. Να µην εκτίουν ποινή φυλάκισης.
1.6. Να είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ 

ως επαγγελµατίες αγρότες ή να είναι νέ-
οι γεωργοί του υποµέτρου 6.1 για τους ο-
ποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από 
την απόφαση ένταξής τους στο µέτρο. ∆εν 
είναι επιλέξιµοι οι νεοεισερχόµενοι επαγ-
γελµατίες αγρότες µε εξαίρεση όσους υπέ-
βαλαν αίτηση στήριξης από το µέτρο 6.1, 
οι αιτήσεις τους κρίθηκαν επιλέξιµες αλλά 

δεν καλύπτονταν από το περιφερειακό ό-
ριο πίστωσης.

Επιλέξιµες εκµεταλλεύσεις
Αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε µία εκµε-

τάλλευση να είναι επιλέξιµη, είναι οι εξής: 
1. Το σύνολο της γεωργικής εκµετάλλευ-

σης πρέπει να έχει περιληφθεί σε παραδε-
κτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους 2022. 

2. Με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 
του 2022, η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει 
να έχει ελάχιστο µέγεθος παραγωγικής δυ-
ναµικότητας (εκφρασµένη ως τυπική από-
δοση) µεγαλύτερο ή ίσο των: 

 12.000 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα, 
την Κρήτη και την Εύβοια. 

 8.000 ευρώ για όλα τα νησιά της Χώρας 
πλην Κρήτης και Εύβοιας. 

 8.000 ευρώ για τις γεωργικές εκµεταλ-
λεύσεις που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 
κυψέλες. 

3. Η συστεγαζόµενη γεωργική εκµετάλλευ-
ση πρέπει επιπλέον να τεκµηριώνει: 

 Πάγια στοιχεία σαφώς καταγεγραµµένα 
και οριοθετηµένα. 

 Λειτουργική αυτοτέλεια στην ολοκλήρω-
ση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Μη επιλέξιµες εκµεταλλεύσεις 
∆εν παρέχεται καµία στήριξη, ακόµα και αν 

πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις των οποί-

ων οι κάτοχοι δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή 
στοιχεία εκ προθέσεως προκειµένου να εντα-
χθούν στην παρούσα δράση. 

2. Σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις των οποί-
ων οι κάτοχοι δηµιουργούν τεχνητά τις προ-
ϋποθέσεις που απαιτούνται για την ένταξη 
στη δράση. 

3. Σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις των οποί-
ων οι κάτοχοι αιτούνται τη χρηµατοδότηση δα-
πανών για τις οποίες έχουν ήδη ενταχθεί ή/
και ενισχυθεί από ίδιες ή άλλες συγχρηµατο-
δοτούµενες δράσεις του Ν. 4399/2016 (ΦΕΚ 
Α’ 117/22-06-2016) και του Ν. 4887/2022 
(ΦΕΚ 16 Α’) 

4. Σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις των οποί-
ων οι κάτοχοι, στο πλαίσιο της 13849/14-12-
2017 Πρόσκλησης οριστικοποίησαν στο ΠΣΚΕ 
τουλάχιστον ένα αίτηµα προκαταβολής ή πλη-
ρωµής από το οποίο προέκυψε καταβολή οι-
κονοµικής ενίσχυσης. Εξαιρούνται όσοι υπο-
βάλουν αίτηση στήριξης από τη δράση 4.1.5 
στην οποία προβλέπονται αποκλειστικά επεν-
δύσεις εγκατάστασης φυτειών και ΑΠΕ (παρ. 
4, 9, 10.1.2.i,ii,v,vi του άρθρου 9). 

5. Σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις για τις ο-
ποίες εκκρεµεί εντολή ανάκτησης εκδοθείσα 
βάσει προηγούµενης απόφασης της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής. 

6. Σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις για τις ο-
ποίες η αίτηση στήριξης έχει υποβληθεί µε ο-
ποιουδήποτε είδους πληρεξούσιο έγγραφο. 

7. Γεωργικές εκµεταλλεύσεις που ανήκουν 
σε συλλογικά σχήµατα όπως αγροτικοί συνε-

Στο 60% η επιδότηση
για νέους και ορεινές περιοχές  
Στα 150.000 ευρώ ο μέγιστος προϋπολογισμός φακέλου, έως 250.000 ευρώ για πολύ μεγάλες εκμεταλλεύσεις

Δικαιούχοι
∆ικαιούχοι του προγράµµατος 
Σχεδίων Βελτίωσης του 2017 
µπορούν να κάνουν αίτηση 
ενίσχυσης στη νέα πρόσκληση 
µόνο για δαπάνες που αφορούν 
νέες φυτεύσεις δέντρων και 
ΑΠΕ σύµφωνα µε το υπό 
διαβούλευση θεσµικό πλαίσιο. 

Μέγιστο
Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός 
δύναται να αυξηθεί έως και 
τις 250.000 ευρώ µε την 
προϋπόθεση ότι η τυπική 
απόδοση της εκµετάλλευσης, 
ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% 
του αιτούµενου προϋπολογισµού.

100 ίπποι
Αν η εκµετάλλευση κατέχει µη 
αυτοκινούµενο ενσιροδιανοµέα, 
είναι δυνατή η αιτιολόγηση 
αγοράς τρακτέρ ιπποδύναµης 
µέχρι 100 ίππων.

ΕΝΤΑΣΗ �%� ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

1
Α) δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας, 
διαθέτει επαρκή επαγγελµατικά προσόντα1 και 
ικανότητες και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε 
γεωργική  εκµετάλλευση ως υπεύθυνος της 
εκµετάλλευσης αυτής ή 

β) έχει ενταχθεί ως δικαιούχος µέτρων Νέων 
Γεωργών (ΠΑΑ) την τελευταία πενταετία.

Ο δικαιούχος 
κατά τη στιγµή 
υποβολής της 

αίτησης

2 Γεωργοί σε ορεινές περιοχές

3 Γεωργοί σε περιοχές που αντιµετωπίζουν 
φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα

4 Λοιποί γεωργοί σε κανονικές περιοχές
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80%

80%

80%

70%

70%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

60%

60%

50%

50%

60%

60%

50%

40%

50%

50%

40%

40%

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

1 Κατοχή Πτυχίου - Τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης επιπέδου ≥ 3

Με πληθυσµό
> 3.100
κατοίκων

Με πληθυσµό
έως 3.100
κατοίκους

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ-
ΘΡΑΚΗ & ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ∆. ΕΛΛΑ∆Α, 
Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ & ΚΡΗΤΗ

ΣΤ. ΕΛΛΑ∆Α &
∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗ



ταιρισµοί, οµάδες και οργανώσεις παραγωγών 
καθώς και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, 
ΚΟΙΝΣΕΠ κ.λπ.

Ύψος αιτούµενου
προϋπολογισµού

1. Για όλες τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις 
ως όριο επιλέξιµου προϋπολογισµού που δύ-
ναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισµούς 
για τον προσδιορισµό της στήριξης, ορίζονται 
τα 150.000 ευρώ. Ωστόσο ο ανώτατος επιλέ-
ξιµος προϋπολογισµός δύναται να αυξηθεί 
έως και τις 250.000 ευρώ µε την προϋπόθε-
ση ότι η τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης, 
σύµφωνα µε την Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευ-
σης του έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον 
στο 25% του αιτούµενου προϋπολογισµού.

2. Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός που λαµ-
βάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της στήριξης 
που παρέχεται από το υποµέτρο 4.1 δεν µπορεί 
να υπερβεί αθροιστικά για όλες τις δράσεις του 
υποµέτρου τις 500.000 ευρώ στην περίπτωση 
νοµικού ή φυσικού προσώπου που υποβάλει 
περισσότερες της µίας αιτήσεων εντός της Προ-
γραµµατικής Περιόδου 2014 - 2022.

3. Στην περίπτωση που το υποψήφιο φυσι-
κό ή νοµικό πρόσωπο είναι ταυτόχρονα µέ-
τοχος/εταίρος νοµικών προσώπων δικαιού-
χων στήριξης, ο αιτούµενος προϋπολογισµός 
που λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό 
της στήριξης που παρέχεται από τη δράση 
4.1.5 δεν µπορεί να υπερβεί αθροιστικά τις 
500.000 ευρώ. 

Τα μέγιστα
κόστη για
παρελκόμενα
Η νέα προκήρυξη εισάγει και 
µέγιστα κόστη που ενισχύονται 
ανά κατηγορία παρελκόµενου 
κατεργασίας εδάφους. 
Συγκεκριµένα: 

 Άροτρα: Για αναστρεφόµενα 
5.500, 9.000 και 14.500 ευρώ 
για 2υνα, 3υνα και 4υνα+ 
αντίστοιχα και για µη 
αναστρεφόµενα 2.500, 4.000 
και 6.500 ευρώ. 

 Φρέζες: Βαρέως τύπου 
ανάλογα το πλάτος εργασίας 
4.500 έως 6.800 ευρώ, µεσαίου 
τύπου 3.800 έως 6.400 ευρώ 
και ελαφρού τύπου 3.000 
έως 4.600 ευρώ.

 Καλλιεργητές: Βαρέως τύπου 
ανάλογα το πλάτος εργασίας 
1.700 έως 6.500 ευρώ και 
ελαφρού τύπου 1.400 
έως 5.300 ευρώ.

 Ρίπερ: 1.600 έως 9.000 ευρώ 
ανάλογα το πλάτος εργασίας.

 Σβολοκόπτες: 6.000 
έως 14.400 ευρώ ανάλογα 
το πλάτος εργασίας. 

 Υπεδαφοκαλλιεργητές: 3.000 
έως 8.000 ευρώ ανάλογα 
το πλάτος εργασίας

 Ισοπεδωτές: Μηχανικοί 2.500 
έως 4.000 ευρώ ανάλογα το 
πλάτος εργασίας και υδραυλικοί 
από 3.500 έως 4.500 ευρώ.
Η συγχρηµατοδοτούµενη 
δαπάνη αγοράς παρελκόµενων 
κατεργασίας εδάφους δεν 
µπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά 
τις 40.000 ευρώ και για 
πολυµηχανήµατα τα 55.000.

Ελαστικότητα στην αγορά 
νέου δενδροκομικού  
Τιµολόγια αγοράς τρακτέρ έως 100.000 ευρώ 
αντί για 125.000 ευρώ που ήταν στην περα-
σµένη πρόσκληση, θα επιδοτούν τα νέα Σχέ-
δια Βελτίωσης, σύµφωνα µε τον πίνακα εύλο-
γου κόστους. ∆ηλαδή, εκεί που στην ηπειρωτι-
κή χώρα το τρακτέρ επιδοτούνταν από 62.500 
έως 75.000 ευρώ (50-60%) τώρα θα επιδοτεί-
ται µε 50.000 έως 60.000 ευρώ. Ειδικότερα, για 
την αγορά τρακτέρ ισχύουν τα εξής:

 Η ηµεροµηνία έκδοσης του δελτίου ταξι-
νόµησης του ελκυστήρα να είναι έως 36 µή-
νες προγενέστερη της ηµεροµηνίας έκδοσης 
της άδειας κυκλοφορίας αυτού.

 Απαγορεύεται, η συγχρηµατοδότηση πε-
ρισσοτέρων του ενός ελκυστήρων ανά επεν-
δυτικό σχέδιο.

Απαγορεύεται η αγορά οποιουδήποτε ελ-
κυστήρα στην περίπτωση που στις 31.12.2022 
υπήρχε µη αποσβεσµένος ελκυστήρας στην 
εκµετάλλευση. Μη αποσβεσµένος ελκυστή-
ρας θεωρείται αυτός που δεν έχει κλείσει τα 
12 έτη. Εξαιρείται η περίπτωση όπου πραγ-
µατοποιείται αναδιάρθρωση της εκµετάλλευ-
σης προς δενδρώδεις καλλιέργειες ή/και α-
µπέλια, όπου δύναται να ενισχυθεί δενδρο-
κοµικός ελκυστήρας υπό τις εξής συντρέχου-
σες προϋποθέσεις:

α) Να µην υφίσταται µη αποσβεσµένος δεν-
δροκοµικός / αµπελουργικός ελκυστήρας στην 
εκµετάλλευση.

β) Στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους 
που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης εν-

διαφέροντος, να µην υπάρχει καλλιέργεια δέ-
ντρων ή/και αµπελιών σε έκταση µεγαλύτερη 
από 10 στρέµµατα.

γ) Κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού 
σχεδίου η εν λόγω έκταση πρέπει να είναι του-
λάχιστον 45 στρέµµατα και η τυπική απόδοση  
(χωρίς νεαρές φυτείες) από τις καλλιέργειες 
αυτές να υπερβαίνει το 40% της συνολικής τυ-
πικής απόδοσης της εκµετάλλευσης. 

 Για την προµήθεια ελκυστήρα η επιλογή 
της απαιτούµενης ισχύος για την κάλυψη των 
αναγκών της εκµετάλλευσης προσδιορίζεται 
µε βάση τον αλγόριθµο TEReS (συν 10 ίπποι). 
Κατ’ εξαίρεση δικαιολογείται η αγορά τρακτέρ:

α) Έως 70 ίππων για καλλιέργεια δενδρωδών 
καλλιεργειών ή/και αµπελώνων ή/και κηπευ-
τικών σε έκταση τουλάχιστον 45 στρεµµάτων 

β) Έως 80 ίππων για καλλιέργεια δενδρωδών 
καλλιεργειών ή/και αµπελώνων ή/και κηπευ-
τικών σε έκταση τουλάχιστον 60 στρεµµάτων.

γ) Έως 80 ίππων για καλλιέργειες σε έκτα-
ση τουλάχιστον 100 στρεµµάτων

δ) Έως 70 ίππων για εκτροφή τουλάχιστον: 
200 θηλυκών αιγοπροβάτων άνω του έτους σε 
ορεινές περιοχές ή 300 θηλυκών αιγοπροβά-
των άνω του έτους στην υπόλοιπη χώρα ή 80 
ΜΜΖ βοοειδών ή 100 χοιροµητέρων. Στην πε-
ρίπτωση όπου η εκµετάλλευση κατέχει ή θα κα-
τέχει µη αυτοκινούµενο ενσιροδιανοµέα, είναι 
δυνατή η αιτιολόγηση αγοράς τρακτέρ ιπποδύ-
ναµης ανάλογης των προδιαγραφών λειτουρ-
γίας του ενσιροδιανοµέα και µέχρι 100 ίππων.
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ΕΝΤΑΣΗ �%� ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

1
Α) δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας, 
διαθέτει επαρκή επαγγελµατικά προσόντα1 και 
ικανότητες και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε 
γεωργική  εκµετάλλευση ως υπεύθυνος της 
εκµετάλλευσης αυτής ή 

β) έχει ενταχθεί ως δικαιούχος µέτρων Νέων 
Γεωργών (ΠΑΑ) την τελευταία πενταετία.

Ο δικαιούχος 
κατά τη στιγµή 
υποβολής της 

αίτησης

2 Γεωργοί σε ορεινές περιοχές

3 Γεωργοί σε περιοχές που αντιµετωπίζουν 
φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα

4 Λοιποί γεωργοί σε κανονικές περιοχές
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ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

1 Κατοχή Πτυχίου - Τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης επιπέδου ≥ 3

Με πληθυσµό
> 3.100
κατοίκων

Με πληθυσµό
έως 3.100
κατοίκους

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ-
ΘΡΑΚΗ & ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ∆. ΕΛΛΑ∆Α, 
Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ & ΚΡΗΤΗ

ΣΤ. ΕΛΛΑ∆Α &
∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗ

Άροτρα
Για αναστρεφόµενα 

άροτρα η µέγιστη 
δαπάνη φτάνει 

τα 5.500, 9.000 
και 14.500 ευρώ για 

2υνα, 3υνα και 4υνα+ 
αντίστοιχα

Φωτοβολταϊκά
Φωτοβολταϊκά 
συνδεδεµένα 
ή αυτόνοµα, 

γεωθερµικές αντλίες 
θερµότητας και άλλες 

δαπάνες ΑΠΕ είναι 
επιλέξιµες

Στάβλοι
Για το στάβλο αγελάδων 

γαλακτοπαραγωγής 
περιορισµένου 

σταβλισµού, προβλέπεται 
µέγιστη δαπάνη 
τα 242 ευρώ/τµ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

● Τρακτέρ 100.000 ευρώ

● Παρελκόµενα κατεργασίας εδάφους (σύνολο) 40.000 ευρώ

● Πολυµηχανήµατα κατεργασίας εδάφους (σύνολο) 55.000 ευρώ

● Φωτοβολταϊκά αυτόνοµα 2.200 ευρώ/kW

● Φωτοβολταϊκά συνδεδεµένα στο δίκτυο 1.000 ευρώ/kW

● Αιγοπροβατοστάσιο 638 ευρώ/προβατίνα

● Στάβλος αγελάδων 3.960 ευρώ/αγελάδα

● Αποθήκη 231 ευρώ/τµ.
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Αγορά γης 
μεταξύ αδελφών 
και στο 10%  
των δαπανών
Δεν θα είναι επιλέξιμο το τίμημα κατά το ποσό που 
υπερβαίνει την αντικειμενική τιμή της περιοχής ή  
κατά το ποσό που υπερβαίνει την εκτίμηση της Δ.Ο.Υ.

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Η αγορά γης θα είναι για πρώτη φορά 
επιλέξιμη στα Σχέδια Βελτίωσης. Συ-
γκεκριμένα, προβλέπεται πως έως και 
το 10% των δαπανών που περιλαμβά-
νει ένας φάκελος θα μπορεί να αφορά 
την αγορά γης. Σημειώνεται πως δεν 
είναι επιλέξιμη η αγορά αγροτεμαχί-
ου από «ανιόντες ή κατιόντες συγγε-
νείς» όπως λέει το θεσμικό πλαίσιο, 
κάτι που δεν αποκλείει τις συναλλα-
γές μεταξύ αδελφών. Συγκεκριμένα 
για την αγορά γης ισχύουν τα εξής:

1. Η αγορά πρέπει να αφορά α-

γροτεμάχιο το οποίο είναι όμορο με 
ιδιόκτητο αγροτεμάχιο της εκμετάλ-
λευσης. Μετά την ολοκλήρωσή της 
το νεοαποκτηθέν αγροτεμάχιο πρέ-
πει να κατέχεται κατά πλήρη κυρι-
ότητα. Δεν είναι επιλέξιμο το τίμη-
μα κατά το ποσό το οποίο υπερβαί-
νει την αντικειμενική τιμή της περι-
οχής ή, εφόσον δεν υφίσταται αντι-
κειμενική τιμή, κατά το ποσό που υ-
περβαίνει την εκτίμηση της Δ.Ο.Υ.

2. Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά α-
γροτεμαχίου από ανιόντες ή κατιό-
ντες συγγενείς.

3. Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά α-
γροτεμαχίου το οποίο έχει μεταβιβα-

στεί στον πωλητή μετά τις 31 Αυγού-
στου 2022.

4. Η δαπάνη για την αγορά γης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις ε-
κατό (10%) των συνολικών επιλέξι-
μων δαπανών.

Επιλέξιμες δαπάνες
Πέρα από τρακτέρ, παρελκόμενα 

και αγορά γης, στις επιλέξιμες δαπά-
νες είναι επίσης τα εξής:

1. Σταβλικές εγκαταστάσεις.
2. Μελισσοκομικές εγκαταστάσεις 

όπως χώρος εξαγωγής μελιού και α-
ποθήκες.

3. Εγκαταστάσεις προετοιμασίας 

προϊόντων για πρώτη πώληση όπως 
ψυγεία, αποφλοιωτήρια, ξηραντή-
ρια, διαλογητήρια, πλυντήρια και 
συσκευαστήρια.

4. Αποθήκες και λοιποί χώροι.
5. Θερμοκήπια και δικτυοκήπια.
6. Περίφραξη και διαμόρφωση πε-

ριβάλλοντος χώρου.
7. Οικίσκοι φιλοξενίας εργατών συ-

νολικού εμβαδού έως 50 τ.μ. και ανώ-
τατου κόστους έως 300 ευρώ ανά τ.μ.

8. Εργαστήρια ιστοκαλλιέργειας.
9. Κάθε είδους ομβροδεξαμενή 

(πλαστική, τσιμεντένια, μεταλλική 
κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση των ζώων.

10. Κάθε είδους ομβροδεξαμενή 

(πλαστική, τσιμεντένια, μεταλλική 
κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση θερμο-
κηπίων ή εγκαταστάσεων τύπου τολ.

11. Κάθε άλλη κτιριακή υποδομή 
και κατασκευή που τεκμηριώνεται ως 
απαραίτητη για τη λειτουργία της γε-
ωργικής εκμετάλλευσης.

12. Εξοπλισμός ζωικής παραγω-
γής, όπως αμελκτικά συγκροτήμα-
τα, ταινίες μεταφοράς, σιλό αποθή-
κευσης ζωοτροφών, συγκροτήματα 
παραγωγής ζωοτροφών, συγκροτή-
ματα θέρμανσης και δροσισμού, ταΐ-
στρες, ποτίστρες, αποτεφρωτήρες κ.ά.

13. Εξοπλισμός φυτικής παραγω-
γής όπως ξηραντήρια, συγκροτήματα 

Αμπέλι και βαμβάκι οι δύο νέοι κλάδοι προτεραιότητας, 
«κλειδί» ένταξης η Τυπική Απόδοση της εκμετάλλευσης 
Με αρκετές διαφορές σε σχέση με το 2017 δη-
μοσιεύτηκε ο νέος πίνακας μοριοδότησης των 
Σχεδίων Βελτίωσης (βλ. σελ 19) ο οποίος θέλει 
αρκετή και καλή μελέτη, εφόσον ο ανταγωνι-
σμός προβλέπεται μεγάλος για την ένταξη στο 
Μέτρο. Στις διαφορές περιλαμβάνονται η προ-
τεραιότητα σε ενταγμένους σε σχήματα, σε ε-
πενδύσεις ΑΠΕ και σε εκμεταλλεύσεις με άνω 
των 25.000 ευρώ Τυπική Απόδοση. Επιπλέον 
το βαμβάκι, το ρύζι και η αμπελοκαλλιέργεια 
θα θεωρούνται πλέον τομείς προτεραιότητας 
(6 μόρια). Σημειώνεται πως η ελάχιστη βαθμο-
λογία ένταξης δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Τα 
κριτήρια που είναι στο χέρι των παραγωγών να 
τα «πιάσουν» με βάση το φάκελο που θα κατα-
θέσουν είναι: 

 Το ύψος της επένδυσης ανάλογα την παρα-
γωγική δυναμικότητα. Η επένδυση δεν θα πρέ-
πει να ξεπερνά τα 60.000 ευρώ για ΟΣΔΕ 2022 
με Τυπική Απόδοση έως 15.000 ευρώ. Για ΟΣ-

ΔΕ με Τυπική Απόδοση άνω των 15.000 ευρώ 
οι αιτούμενες δαπάνες δεν θα πρέπει να ξεπερ-
νούν το 4πλάσιο της δυναμικότητας. Για παρά-
δειγμα, ένας βαμβακοπαραγωγός με 145 στρέμ-
ματα δηλωμένα και άρα τυπική απόδοση 22.000 
ευρώ δεν θα πρέπει να κατεβάσει φάκελο άνω 
των 88.000 ευρώ κόστους. Αυτό είναι και το κρι-
τήριο με τη μεγαλύτερη βαρύτητα (17 μόρια) α-
πό όλον τον πίνακα. 

 Επίσης σημαντικό κριτήριο (12 μόρια) είναι 
το είδος της επένδυσης. Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ 
(άνω του 15% του συνολικού κόστους), σε στα-
βλικές εγκατάστάσεις, εξοπλισμό ζωικής πα-
ραγωγής και θερμοκήπια είναι εκείνες που δί-
νουν μόρια. Επίσης οι «Επενδύσεις που αφο-
ρούν στην προετοιμασία για πρώτη πώληση», 
παρέχουν μοριοδότηση, δηλαδή ψυγεία, απο-
φλοιωτήρια, ξηραντήρια, διαλογητήρια, πλυ-
ντήρια και συσκευαστήρια.

 Η τεκμηριωμένη ικανότητα κάλυψης του-

λάχιστον του 20% του αιτούμενου προϋπολο-
γισμού κατά την υποβολή της αίτησης στήρι-
ξης για 3,5 μόρια. 

 Να γίνει μέλος οργάνωσης παραγωγών ή 
συνεταιρισμιού για 2,4 έως 3,6 μόρια.

 Να προχωρήσει σε καινοτόμες επενδύσε-
ων, κριτήριο που μπορεί να επιβραβεύσει με έ-
ως και 7 μόρια.

Συνολικά λοιπόν περί το 40% της μοριοδότη-
σης εξαρτάται από ενέργειες που μπορεί να κά-
νει ο παραγωγός. Τα υπόλοιπα είναι κριτήρια 
που δεν εξαρτώνται από τον τρόπο που θα δι-
αμορφωθεί ο φάκελος, όπως για παράδειγμα 
η ηλικία του παραγωγού, ο παραγωγικός προ-
σανατολισμός που έχει στην υφιστάμενη κα-
τάσταση κ.α..

Εν ολίγοις, ένας νέος αγρότης του 2021 που 
εκτρέφει αιγοπρόβατα μπορεί να συγκεντρώ-
σει μία σημαντική βαθμολογία αν βάλει στο 
φάκελό του ΑΠΕ.

Μένει να εξακριβωθεί η ελάχιστη 
βαθμολογία ένταξης

Σημειώνεται εδώ πως στην υπό διαβού-
λευση προκήρυξη δεν ορίζεται κάποια ελά-
χιστη βάσης ένταξης στο πρόγραμμα, ωστό-
σο αυτή θα γνωστοποιηθεί στην προκήρυξη.  
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα προτιμηθεί έ-
ναντι των υπολοίπων το αίτημα στήριξης με 
το χαμηλότερο αιτούμενο προϋπολογισμό.

Οι βαθμοί στον πίνακα που φιλοξενείται 
υπολογίζονται με τον πολλαπλασιασμό του 
συντελεστή βαρύτητας με την μοριοδότηση. 
Για παράδειγμα στο κριτήριο 1.1 η βαθμο-
λογία είναι 6 (0,06 επί 100), στο 1.2 είναι 4 
και στο 2.1 είναι 5. 

Ολόκληρη 
η εγκύκλιος  στο 
agronews.gr
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διαλογής, θάλαμοι ψύξης, συγκρο-
τήματα συσκευασίας κ.ά.

14. Εξοπλισμός ο οποίος ενσωμα-
τώνεται σε θερμοκήπια όπως εξοπλι-
σμός θέρμανσης, εργαστηριακός εξο-
πλισμός ιστοκαλλιέργειας κ.ά

15. Χορτοκοπτικά, χορτοσυλλε-
κτικά, ενσιροκοπτικά (κτηνοτρο-
φικών φυτών κ.α.), οι πατατοσυλ-
λεκτικές, οι καροτοσυλλεκτικές, οι 
μηχανές συλλογής κρεμμυδιών, οι 
μηχανές συλλογής αρωματικών και 
ανθοκομικών φυτών, οι σταφυλο-
συλλεκτικές, οι μηχανές συλλογής 
οπώρων, οι περονοφόροι φορτω-
τές, τα bobcat, τα μηχανήματα δι-

αχείρισης αποθηκών ζωοτροφών 
της εκμετάλλευσης και οι ενσιρο-
διανομείς.

16. Φυτεύσεις δενδροκαλλιεργειών.
17. Αγορά καινούργιου αυτοκι-

νήτου με ψυκτικό θάλαμο για την 
εξυπηρέτηση εκμετάλλευσης παρα-
γωγής ανθέων ή μανιταριών και α-
γορά μελισσοκομικού. 

18. Φωτοβολταϊκά συνδεδεμένα 
ή αυτόνομα, γεωθερμικές αντλίες 
θερμότητας (θερμική ενέργεια – γε-
ωεναλλάκτες, υδρογεώτρηση), Α-
ντλίες θερμότητας για παραγωγή 
θερμικής ενέργειας, καυστήρες βι-
ομάζας, μικρές ανεμογεννήτριες.

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

 ΒΑΡΥΤΗΤΑ  ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

(%) (ΚΛΙΜΑΚΑ 
0-100)

1
ΧΡΗΣΗ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

1.1. 

Προσανατολισμός της 
παραγωγικής δυναμικότητας 
της υφιστάμενης 
εκμετάλλευσης σε τομείς 
προτεραιότητας του ΠΑΑ

Αιγοπροβατοτροφία, οπωροκηπευτικά,  
καλλιέργειες -εκτροφές που συμβάλλουν 
στην επισιτιστική επάρκεια, ελαιοκαλλιέργεια, 
μελισσοκομία, βαμβάκι, αμπελοκαλλιέργεια, 
καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή 
(≥ 80% της Τυπικής Απόδοσης)

6% 100

1.2.

Προσανατολισμός της 
παραγωγικής δυναμικότητας 
της υφιστάμενης 
εκμετάλλευσης σε φιλικά 
προς το περιβάλλον 
συστήματα καλλιέργειας

Υφιστάμενη πιστοποίηση βιολογικών, 
συστημάτων ποιότητας για παραγωγή άνω 
του 50% της συνολικής Τυπικής Απόδοσης
(συμπεριλαμβάνονται ΠΟΠ/ΠΓΕ)

4% 100

2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ

2.1
Οικονομικό μέγεθος της 
εκμετάλλευσης σε όρους 
τυπικής απόδοσης

Έως 16.000€ σε όρους τυπικής απόδοσης

5%
50

Άνω των 16.000 ευρώ και έως 25.000 ευρώ 70
Άνω των 25.000 ευρώ 100

2.2
Σχέση δαπανών με Τυπική 
Απόδοση (Τ.Α)

α) Έως και 15.000 ευρώ Τ.Α με ύψος 
αιτούμενων επενδύσεων έως 60.000 ευρώ

17% 100β) Πάνω από 15.000 ευρώ Τ.Α με σύνολο 
αιτούμενων επενδύσεων που δεν ξεπερνούν 
4πλάσιο της παραγωγικής δυναμικότητας

3
ΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
(4)

3.1

Αξιολογείται και βαθμολογείται 
η δυνατότητα υλοποίησης 
του αιτούμενου επενδυτικού 
σχεδίου
(βαθμολογείται αθροιστικά)

Τεκμηριωμένη ικανότητα κάλυψης τουλάχιστον 
του 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

13%

35

Φορολογική και ασφαλιστικές ενημερότητες 
(για είσπραξη χρημάτων) χωρίς 
παρακρατούμενες οφειλές

35

Ύπαρξη αδειών απαραίτητων για την υλοποίηση 15
Ύπαρξη κερδοφορίας κατά τις 3 τελευταίες 
διαχειριστικές χρήσεις (μέσος όρος 3ετίας) προ 
αποσβέσεων και φόρων

15

3.2
Αξιολογείται και βαθμολογείται 
η δυναμική του δικαιούχου
(βαθμολογείται ένα κριτήριο)

Ενταγμένος στο πρόγραμμα των νέων αγροτών 
της προκήρυξης του 2018 ή του 2021

8% 100
Επιλαχόντες Νέοι Γεωργοί

Επαγγελματική εμπειρία στη γεωργία:

Φυσικά Πρόσωπα: Εμπειρία άνω των 5 ετών και 
ηλικία έως και 45 ετών

Νομικά Πρόσωπα: Εμπειρία άνω των 5 ετών

3.3

Αξιολογείται και βαθμολογείται 
το επίπεδο εκπαίδευσης του 
δικαιούχου 
(βαθμολογείται ένα κριτήριο)

Εκπαίδευση: Κατοχή Πτυχίου - Τίτλου σπουδών 
Γεωτεχνικής κατεύθυνσης ανώτερο ή ίσο 
του επιπέδου 3, 4, 5 του Εθνικού Πλαισίου 
Προσόντων

4%

70

Εκπαίδευση: Κατοχή Πτυχίου - Τίτλου σπουδών 
Γεωτεχνικής κατεύθυνσης ανώτερο ή ίσο 
του επιπέδου 6, 7, 8 του Εθνικού Πλαισίου 
Προσόντων

100

3.4
Βαθμός συμμετοχής του 
δικαιούχου σε συλλογικά 
σχήματα και συνεταιρισμούς

Ο δικαιούχος είναι μέλος ομάδας ή οργάνωσης 
παραγωγών με περισσότερα από δέκα μέλη 6% 40

Μέλος αγροτικού συνεταιρισμού 60

4

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ 
ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΤΗΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΣΤΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

4.1
Αξιολογείται και βαθμολογείται 
η κατηγορία επενδυτικών 
δαπανών

Επενδύσεις σε ΑΠΕ, σταβλικές εγκαταστάσεις 
και εξοπλισμός ζωικής παραγωγής, σιλό 
αποθήκευσης ζωοτροφών και αμελκτικές 
μηχανές, θερμοκήπια και εξοπλισμός τους,
Επίσης επενδύσεις που αφορούν στην 
προετοιμασία για πρώτη πώληση, εφόσον 
αθροιστικά οι επιλέξιμες δαπάνες για όλες 
τις ανωτέρω επενδύσεις υπερβαίνουν το 30% 
του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού 
σχεδίου ή εφόσον η επιλέξιμη επένδυση σε ΑΠΕ 
υπερβαίνει το 15% του εγκεκριμένου κόστους.

12% 100

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΧΡΗΣΗ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 5.1

Αξιολογείται και βαθμολογείται 
η καινοτομία των επενδυτικών 
δαπανών με προτεραιότητα σε 
αυτές που αφορούν σε γεωργία 
ακριβείας και την έξυπνη 
γεωργία.

Ποσοστό (%) των εγκεκριμένων καινοτόμων 
επενδύσεων επί του συνόλου των 
εγκεκριμένων. Ποσοστό καινοτόμων 
επενδύσεων ≥ 10% βαθμολογείται με 100 μόρια 
και τα μόρια ποσοστού καινοτόμων επενδύσεων 
2% που βαθμολογείται με 10 μόρια. 

7% 0-100

6
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

6.1 Κλάδοι ανά περιφέρεια Περιφερειακές Επιλογές 15% 60-100

7
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ 
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

7.1
Πραγματοποίηση επενδύσεων 
σε πυρόπληκτες περιοχές

Επενδύσεις σε πυρόπληκτες περιοχές 3% 100
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Το νέας γενιάς αναστρέψιµο άροτρο 2501 
S i-Plough κυκλοφόρησε η Kverneland µε 
το οποίο σκοπεύει να επιβεβαιώσει πόσο 
πολύ συνεχίζει να επενδύει και να πιστεύ-
ει στην αξία του οργώµατος, ως ουσιαστικό 
βήµα για την απόκτηση υψηλών αποδόσε-
ων και εσόδων. Είναι µια αποτελεσµατική 
µέθοδος για την προετοιµασία του σπόρου 
και τον περιορισµό της εµφάνισης των ζι-
ζανίων, µια καλή εναλλακτική στη χρήση 

χηµικών, τονίζει η ίδια. Το όργωµα απε-
λευθερώνει όλο το δυναµικό της γης δη-
µιουργώντας τις βέλτιστες συνθήκες για 
συνεχή βλάστηση: την ιδανική ισορροπία 
µεταξύ της περιεκτικότητας σε αέρα, χού-
µους και νερό.

Το Kverneland 2501 S i-Plough αντικα-
θιστά την έκδοση Kv 2500 S i-Plough. Ου-
σιαστικά είναι ένα άροτρο ISObus, που επι-
τρέπει οποιαδήποτε ρύθµιση από την κα-
µπίνα του τρακτέρ. Η τεχνολογία ISObus 
σε όλα τα συµβατικά τερµατικά ISObus των 
τρακτέρ επιτρέπει τη διαχείριση τεσσάρων 

Νέο αναστρέψιμο 
άροτρο 2501 S i-Plough 
από την Kverneland  
Μια αποτελεσματική μέθοδος για προετοιμασία 
σπόρου, λιγότερα ζιζάνια και υψηλές αποδόσεις

Το «entry-level» 
τρακτέρ Kubota
Η σειρά ΕΚ1 είναι η βασι-
κή έκδοση στο χαρτοφυλά-
κιο της Kubota, µέσα στο 
οποίο προστίθεται το µικρό 
EK1-261. Πρόκειται για 
ένα τρακτέρ καθηµερινής 
χρήσης, που διαθέτει όλα 
όσα χρειάζονται για τις 
απλές εφαρµογές στο χω-
ράφι. Το µοντέλο  τροφο-
δοτείται από έναν Stage V 
κινητήρα 24 ίππων.

Zιζανιοκτονία µε 
ChopStar-Prime
Ο αυστριακός κατασκευα-
στής Einböck, ο οποίος ει-
δικεύεται στη µηχανική κα-
ταπολέµηση ζιζανίων, ει-
σήγαγε φέτος το σύστηµα 
τσαπίσµατος ChopStar-
Prime. Το τελευταίο δια-
κρίνεται ιδιαίτερα από τα 
συστήµατα προσαρµογής 
του, αφού η εταιρεία προ-
σπάθησε να διευκολύνει 
τα πάντα, µέσω διαφόρων 
τεχνικών.

Με νέο κινητήρα 
Yanmar τα TR 5800
Τον κινητήρα της Yanmar 
µε κωδικό 4TNV86-CT 
F.5 και προδιαγραφές 
Stage V θα φέρουν στο 
εξής τα Antonio Carraro 
TR 5800 Infinity, που 
αποδίδουν 51 ίππους στις 
2.600 σ.α.λ. µέσω της ιτα-
λο-ιαπωνικής συνεργασί-
ας. Το πιο πρόσφατο µο-
ντέλο που θα φέρει νέο κι-
νητήρα είναι το ισοδιαµε-
τρικό 5800 Infinity

Για πιο καθαρή 
συγκοµιδή πατάτας
Η Kwatro Xtreme Flow 
είναι η ανανεωµένη µηχα-
νή συγκοµιδής πατάτας και 
άλλων φυτειών, που η 
βελγική Dewulf ανανεώ-
νει. Συγκεκριµένα, η εται-

Βραβεία σχεδιασµού 
στη New Holland
Το βραβείο Good Design 
τιµά τα πιο καινοτόµα προ-
ϊόντα που δηµιουργούνται 
σε όλο τον κόσµο, µε το 
New Holland Straddle 
Tractor Concept και το 
TK4 Tractor να απολαµ-
βάνουν τιµές στην κατηγο-
ρία Industrial 2022. Το 
Straddle Tractor Concept 
αποκαλύφθηκε στην έκθε-
ση SITEVI το 2021 και εί-
ναι µια συµπαραγωγή των 
New Holland Agriculture 
και του Pininfarina, του δι-
εθνώς αναγνωρισµένου 
οίκου σχεδιασµού.

ρεία προσθέτει αρχικά µια 
νέα επιλογή καθαρισµού 
µε επανασχεδιασµένη δι-
πλή µονάδα Easyclean. 
Αυτή περιλαµβάνει επτά 
ενεργούς κυλίνδρους οµα-
λού καθαρισµού που εναλ-
λάσσονται µε εννέα κυλίν-
δρους Easyclean. Ο χειρι-
στής µπορεί να ελέγχει το 
ύψος, το άνοιγµα και την 
κατεύθυνση και των δύο 
οµάδων κυλίνδρων.
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Ολική εξαγορά 
και επέκταση 
του εργοστασίου 
της COMPO Expert 
Ελλάς στην Πάτρα
Επιπλέον χώρο στη Βιοµηχανική Ζώνη αποκτά η COMPO 
EXPERT Ελλάς µε την ολική εξαγορά και επέκταση του ερ-
γοστασίου στην Πάτρα. Η εν λόγω εξαγορά, σύµφωνα µε 
τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή EMEA του COMPO EXPERT 
Group Παναγιώτη Χαµακιώτη, θα επιταχύνει ειδικά για 
τους πελάτες της στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και τη Μέση 
Ανατολή τη µεγάλη δυναµική στη λειτουργία της και θα 
στηρίξει περαιτέρω την ανάπτυξη της εταιρείας. 

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Χαµακιώτη:
«Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς του εργοστασίου της 

Πάτρας µε τον επιπλέον χώρο στη Βιοµηχανική Ζώνη που 
πρόσφατα αποκτήσαµε, έχουµε υλοποιήσει για άλλη µια 
φορά τη δέσµευσή µας για µεγιστοποίηση της αξίας και των 
υπηρεσιών προς τους συνεργάτες µας και συνεχίζουµε να 

επενδύουµε σηµαντικά και 
µε πράξεις στην χώρα µας. 
Αυτή η στρατηγική επιβε-
βαιώνει την αξία και φιλο-
σοφία της COMPO EXPERT 
να είναι πάντα ένα βήµα 
πιο µπροστά και στην κο-
ρυφή των καινοτόµων του 
κλάδου µας. Αυτό το πνεύ-
µα καινοτοµίας είναι στο 
DNA µας και το νέο εργο-
στάσιο του Οµίλου θα δη-
µιουργήσει πραγµατικά ο-
φέλη και µακροπρόθεσµη 

αξία για τους πελάτες, τους µετόχους και τους υπαλλήλους 
µας. Ειδικά για τους πελάτες µας στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια 
και τη Μέση Ανατολή, αυτή η νέα εξαγορά θα επιταχύνει 
τη µεγάλη δυναµική στη λειτουργία µας και θα στηρίξει πε-
ραιτέρω την ανάπτυξη της εταιρείας που επιτυγχάνεται στα-
θερά όλα τα τελευταία χρόνια. Αυτή η στρατηγική κίνηση 
θα προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες στους υπάρχοντες αλλά 
και στους νέους πελάτες µας, καθώς θα είµαστε σε ισχυρό-
τερη θέση να παρέχουµε ανταγωνιστικές υπηρεσίες και να 
επενδύσουµε σε προηγµένες τεχνολογίες για την ανάπτυ-
ξη καινοτόµων και ποιοτικών προϊόντων στο εργοστάσιο».

«Το επόµενο βήµα είναι η περαιτέρω αναβάθµιση του ερ-
γοστασίου και η αναµόρφωση της παραγωγικής διαδικα-
σίας σε κλίµακα και µε νέες επενδύσεις για την περαιτέρω 
βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας µας. Με 
λίγα λόγια, είµαι πολύ ευχαριστηµένος µε αυτή την εξέλι-
ξη και πιστεύω ότι το εργοστάσιο της Πάτρας θα αποτελέ-
σει έναν ακόµη ισχυρό πυλώνα στην κουλτούρα της εται-
ρείας. Είναι πραγµατικά εκπληκτικό να βλέπουµε την µε-
γάλη αποδοχή από τους συνεργάτες µας για αυτά που κά-
νουµε και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, για την υπο-
στήριξη και την εµπιστοσύνη τους». 

βασικών λειτουργιών που ελέγχονται α-
πό το Kverneland 2501 i-Plough. Η ρύθ-
µιση της άροσης, η χαρτογράφηση και η 
σύνδεση και η µεταφορά είναι µερικές α-
πό τις βασικές λειτουργίες που εκτελού-
νται µέσω ISObus.

Ευθείες αυλακώσεις που ακολουθούν 
µια καθορισµένη γραµµή

Εξίσου σηµαντικό είναι και το σύστηµα 
FURROWcontrol RTK/DGP, που εγγυάται 
ευθείες αυλακώσεις που ακολουθούν µια 
καθορισµένη γραµµή A-B. Η σχεδίαση του 
Kverneland 2501 S i-Plough είναι προσα-
νατολισµένη στη στιβαρότητα και την ευ-
κολία ρύθµισης για υψηλή απόδοση στο 

όργωµα. Μεταξύ των βασικών λειτουργιών 
είναι η ασφαλέστερη µεταφορά (επιλογή 
µεταφοράς τρέιλερ TTS) και τα αεροδυνα-
µικά προφίλ που βελτιστοποιούν τη ροή 
του εδάφους.

Στη συνέχεια, υπάρχει το έξυπνο σύστη-
µα αυτόµατης επαναφοράς που προσαρ-
µόζεται εύκολα στις συνθήκες του εδά-
φους, καθώς και πολλές κεντρικές ρυθ-
µίσεις των σκίµερ. Το Kverneland 2501 
S i-Plough διαθέτει επίσης έναν κατοχυ-
ρωµένο µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας «κύ-
λινδρο µνήµης», ο οποίος περιορίζει τα 
τριγωνικά τµήµατα πεδίου και το κεντρι-
κό και το πίσω βάθος, αλλά και τους τρο-
χούς µεταφοράς.

Για να αυξηθούν τα γεωπονικά πλεονε-
κτήµατα, το Kverneland 2501 S i-Plough 
µπορεί, να εξοπλιστεί µε το Packomat ή µε 
άλλο σύστηµα συµπίεσης για την ανασύ-
σταση εδάφους µετά το όργωµα.

Σηµειώνεται εδώ πως το άροτρο µπορεί 
να εξοπλιστεί µε 4 έως 6 σώµατα. Η από-
σταση µεταξύ των σωµάτων µπορεί να είναι 
από 85 εκατοστά έως και 1 µέτρο. Το πλά-
τος εργασίας ξεκινάει από τα 30 εκατοστά 
και φτάνει τα 60 εκατοστά, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία της κατασκευάστριας εταιρείας. 

Τεχνολογία ISObus 
Το Kverneland 2501 S i-Plough, που 
αντικαθιστά την έκδοση Kv 2500 S 
i-Plough, είναι ένα άροτρο ISObus, 
που επιτρέπει οποιαδήποτε ρύθµιση 

από την καµπίνα του τρακτέρ

Περιφερειακός ∆ιευθυντής 
ΕΜΕΑ του COMPO Expert 
Group, Παναγιώτης Χαµακιώτης.
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Οι ηλίθιοι 
 ∆ιαχρονικό: Η ανοχή θα 

φθάσει σε τέτοιο επίπεδο που 
θα απαγορεύεται στους ευφυείς 
ανθρώπους να κάνουν οποιαδήποτε 
σκέψη, ώστε να µην προσβάλλουν 
τους ηλίθιους. Ντοστογιέφσκι.

 Χωρίς αγρότες: Συνολικά 
150.000 εργαζόµενοι σε όλους 
τους κλάδους της οικονοµίας (εκτός 
αγροτών) θα έχουν την ευκαιρία 
να αναβαθµίσουν τις ψηφιακές & 
πράσινες δεξιότητές τους µε το νέο 
πρόγραµµα «Πάω Μπροστά» του 
ΥπΕΚΥ. Φορέας υλοποίησης είναι 
η ∆ηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης-
∆ΥΠΑ, σε συνεργασία µε τα Κέντρα 
Επιµόρφωσης & ∆ιά Βίου Μάθησης-
ΚΕ∆ιΒιΜ των Πανεπιστηµίων, 
διεθνείς κολοσσούς τεχνολογίας 
και αδειοδοτηµένα Κέντρα ∆ιά Βίου 
Μάθησης και η χρηµατοδότηση 

από το Ταµείο 
Ανάκαµψης 
ύψους 154,5 
εκατ. ευρώ. 
atlantea.news, 
22/12/2022.

 Κρέας 
αρνίσιο:

«Μοιάζει δύσκολο να πετύχει 
ο συνδυασµός ελληνικού αρνίσιου 
κρέατος µε τον τουρισµό, διότι το 
σηµερινό διαθέσιµο αρνίσιο κρέας 
είναι διαθέσιµο κυρίως ∆εκέµβριο 
µε Μάιο, οι οποίοι δεν είναι µήνες 
επαρκούς τουριστικής ζήτησης, 
και αφήνουν ακάλυπτη την περίοδο 
έντασης τουρισµού, που µέχρι 
σήµερα ήταν Ιουνίου-Σεπτεµβρίου», 
Ακούστηκε κατά την δηµόσια 
διαδικτυακή συζήτηση της 
23/11/2022 του Κτηνοτροφικού 
Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής 
και δηµοσιεύθηκε σε πολλά µέσα. 
MEAT news, ∆εκέµβριος 2022

 ∆ασικά….: ∆ηµοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ Β 17/12/2022 η ΚΥΑ ΥΠΕΝ/
∆∆∆/128526/4106 που καθορίζει 
τις τιµές των υλοτοµικών εργασιών 
και λοιπών εργασιών συγκοµιδής 
ή των προβλεπόµενων από 
εγκεκριµένες διαχειριστικές µελέτες 
καλλιεργητικών εργασιών σε 
∆ηµόσια ∆άση της χώρας, από τις 
περιφερειακές ∆ασικές Υπηρεσίες 
σε ∆ασικούς Συνεταιρισµούς 
Εργασίας (∆Α.Σ.Ε.), οµάδες 
δασεργατών και µεµονωµένους 
δασεργάτες. dasarxeio.gr, 
19/12/2022           *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Κρισιµότερος από ποτέ, εν µέσω έντο-
νης µεταβλητότητας στις αγορές, είναι 
ο ρόλος των Οµάδων Παραγωγών οπω-
ροκηπευτικών σύµφωνα µε  νέα µελέ-
τη της Κοµισιόν, που καταδεικνύει ότι 
η ένταξη σε συλλογικά σχήµατα απο-
τελεί κρίσιµη παράµετρο για την εµπο-
ρική αξία των προϊόντων αλλά και α-
σπίδα προστασίας - µέσω της παρεχό-
µενης χρηµατοδοτικής στήριξης - από 
τυχόν αναταράξεις στις αλυσίδες εφο-
διασµού. Τα παραπάνω αποτελούν µέ-
ρος των συµπερασµάτων της πολυθε-
µατικής µελέτης των εθνικών στρατη-
γικών για βιώσιµα επιχειρησιακά προ-
γράµµατα στον τοµέα των οπωροκη-
πευτικών για την περίοδο 2013-18, 
που δηµοσιεύτηκε στις 15 ∆εκεµβρίου.

Σύµφωνα µε τη µελέτη, τα επιχει-
ρησιακά προγράµµατα που εφαρµό-
ζουν οι ΟΠ έχουν αποδειχθεί επιτυ-
χηµένα στη βελτίωση της ελκυστικό-
τητας των µελών τους, στην προώθη-
ση της συγκέντρωσης της προσφοράς 
και της διάθεσης στην αγορά, στην ε-
νίσχυση της εµπορικής αξίας των προ-
ϊόντων και στη διασφάλιση της προ-

σαρµογής της παραγωγής στη ζήτηση.
Τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν δεί-

χνουν επίσης ότι τα επιχειρησιακά προ-
γράµµατα είχαν θετικό αντίκτυπο στον 
τοµέα όσον αφορά τη βελτίωση της α-
νταγωνιστικότητας, την προστασία και 
τη διατήρηση του περιβάλλοντος και την 
πρόληψη και διαχείριση κρίσεων, ενι-
σχύοντας άλλες πολιτικές που επιδιώ-
κουν παρόµοιους στόχους όπως µέτρα 
αγροτικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, ανα-
φέρθηκαν οι θετικές ευκαιρίες του να 
είσαι µέλος µιας ΟΠ, όπως:

 Μια καλύτερη θέση στην αγορά: Το 
µάρκετινγκ από τις οργανώσεις παρα-
γωγών αντιπροσωπεύει περίπου το ή-
µισυ της αξίας της συνολικής παραγω-
γής φρούτων και λαχανικών της χώρας.

 βελτιωµένη πρόσβαση σε µηχα-

νήµατα συγκοµιδής και επεξεργασίας·
 οικονοµικά πλεονεκτήµατα και συ-

νεπενδύσεις·
 ανταλλαγή γνώσεων και τεχνικών·
 καλύτερη πρόσβαση στην ασφά-

λιση των καλλιεργειών·
 πρόσβαση σε µέτρα που διασφα-

λίζουν την ποιότητα ή την πιστοποίη-
ση του προϊόντος· και

 αυξηµένη ανθεκτικότητα σε κρα-
δασµούς (συµπεριλαµβανοµένης της 
σταθερότητας των τιµών) και, σε κά-
ποιο βαθµό, στις γενικές διαρθρωτικές 
τάσεις, λόγω κοινοτικής προσέγγισης.

Για να βοηθηθούν οι παραγωγοί που 
αντιµετωπίζουν δυσκολίες ή και κρίση, 
τα δύο πιο χρησιµοποιούµενα µέσα ή-
ταν η απόσυρση από την αγορά και η 
ασφάλιση συγκοµιδής. 

Καλύτερη θέση στην αγορά
και αντοχή σε κραδασμούς
για τα προϊόντα των Ομάδων 
Παραγωγών Τα επιχειρησιακά των ΟΠ με θετικό 

αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα και 
την πρόληψη και διαχείριση κρίσεων

Τα επιχειρησιακά προγράµµατα των 
ΟΠ έχουν αποδειχθεί επιτυχηµένα.

Με 527 οργανώσεις πρώτη σε Οµάδες η Ισπανία,
στις 128 η Ελλάδα παρακολουθεί τις εξελίξεις

Το 2020, υπήρχαν 1.603 οργανώσεις παραγωγών και 31 διεθνικές ΟΠ 
οπωροκηπευτικών στην ΕΕ27. Ο µεγαλύτερος αριθµός αναγνωρισµένων 
οργανώσεων παραγωγών σε αυτόν τον τοµέα βρίσκεται στην Ισπανία (527), 
την Ιταλία (289), τη Γαλλία (220), την Πολωνία (196) και την Ελλάδα (128).
Οι συνολικές δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν από τις χώρες της ΕΕ 
στο πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών αυξήθηκαν κατά 20% την εν λόγω 
περίοδο. Η χρηµατοδοτική συνδροµή της ΕΕ περιορίζεται γενικά στο 50% 
του συνολικού επιχειρησιακού ταµείου, αν και µπορεί να αυξηθεί στο 60%. 
Σε σχέση µε τις δαπάνες, τα µεγαλύτερα µερίδια έγιναν για µέτρα στήριξης:

 προγραµµατισµό παραγωγής µε 345,9 εκατ. ευρώ το 2013 και 417,7 εκατ. 
ευρώ το 2018 και  βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων µε 369,7 εκατ. 
ευρώ το 2013 και 394,3 εκατ. ευρώ το 2018.

Συνδροµή
Η συνδροµή 

της ΕΕ 
περιορίζεται 
στο 50% του 
επιχειρησια-
κού ταµείου

Μάρκετινγκ
Το µάρκετινγκ 

από τις ΟΠ 
αντιπροσω-

πεύει περίπου 
το µισό της 

αξίας παραγω-
γής φρούτων 
και λαχανικών

∆απάνες
Περίπου το 
18 µε 21% 

των δαπανών 
την περίοδο 
2013-2018 
αφορούσε 

περιβαλλοντι-
κούς στόχους

ΤΗΣ   ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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Κεφάλαιο στην κατηγορία των ειδικών 
εκτροφών µπορεί να θεωρείται πλέον το 
Χρυσό Κοτόπουλο της Αµβροσιάδης Α-
ΒΕΕ, µε την εταιρεία να αποκτά προβά-
δισµα έναντι του ανταγωνισµού σε µια 
αγορά η οποία κατευθύνεται µε αποφα-
σιστικό βηµατισµό προς τέτοιου είδους 
εξειδικευµένα προϊόντα. 

Η Αµβροσιάδης έφερε για πρώτη φο-
ρά στην αγορά τον ∆εκέµβριο του 2020 
το εν λόγω κοτόπουλο έχοντας στο µε-
ταξύ κερδίσει δεκάδες βραβεύσεις. Βα-
σική της επιδίωξη, να δηµιουργήσει µία 
νέα κατηγορία στο πεδίο των ειδικών ε-
κτροφών πτηνών, οι οποίες µέχρι εκείνο 
το σηµείο περιορίζονταν σε βιολογικά 
ή ελευθέρας βοσκής κοτόπουλα. Η συ-
γκεκριµένη κίνηση, έρχεται να επικυρώ-
σει την ισχύ των ειδικών εκτροφών στη 
συνείδηση του καταναλωτή αλλά και τη 
σηµασία που έχουν για τις πτηνοτροφι-
κές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια. 

Τα κοτόπουλα αυτά είναι ιδιαίτερα 
γιατί εκτός από καλαµπόκι και τις πρώ-
της ποιότητας ζωοτροφές που παράγει 
παράλληλα η εταιρεία, η διατροφή τους 
εµπλουτίζεται µε λιναρόσπορο, θυµάρι, 
κανέλα, ρίγανη, σκόρδο µε στόχο τόσο 
τη γευστική και οπτική όσο και ποιοτι-
κή διαφοροποίηση, όπως αναφέρουν 
άνθρωποι της εταιρείας στην Agrenda. 

Το γεγονός ότι διαθέτει σηµαντικό πο-
σοστό ιδιόκτητων θαλάµων, δίνει στην 
Αµβροσιάδης τη δυνατότητα να περιο-
ρίζει το κόστος, διατηρώντας την ισορ-
ροπία ποιότητας – τιµής στα προϊόντα 
της. Επίσης, συνεργάζεται µε παραγω-
γούς από Άρτα, Ιωάννινα, Ηµαθία, Γιαν-
νιτσά, Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Θήβα, 
που καλύπτουν το 30% της παραγωγής 
της εταιρείας. Εκτός από τη γκάµα που 
διαθέτει σε παρασκευάσµατα όπως σνί-
τσελ, τηγανιά, κοτοµπουκιές, cordon 
bleu, επιδίωξη της Αµβροσιάδης είναι 
η σταδιακή είσοδος και στα προψηµέ-
να προϊόντα από κοτόπουλο.

Me φόντο τον Όλυµπο, η οικογένεια 
Αµβροσιάδη ξεκίνησε την πορεία της 
στην πτηνοτροφία το 1964, κυριολεκτι-
κά από το µηδέν, µε την πρώτη εγκατά-
σταση να στήνεται µε το χέρι στο χωριό 
Εξοχή Πιερίας, φτιαγµένη από πέτρα, ά-
χυρα και πηλό. Πρόσφατα ολοκλήρωσε 
επένδυση ύψους 8 εκατ. ευρώ µε αντι-
κείµενο τον εκσυγχρονισµό του σφα-
γείου, την κατασκευή αερόψυξης και 
τις νέες µονάδες rendering και εκσυγ-
χρονισµού του βιολογικού καθαρισµού 
της, καθώς και επέκταση κατά 40% του ε-
κοκολαπτηρίου. Στον προγραµµατισµό 
της Αµβροσιάδης είναι η υλοποίηση νέ-
ου επενδυτικού προγράµµατος 20 εκατ. 
ευρώ που εστιάζει στο εκκολαπτήριο της 
Κατερίνης, µε στόχο την περαιτέρω αύ-
ξηση της παραγωγής αλλά και τη δηµι-
ουργία εγκατάστασης βιοαερίου.  

Το Χρυσό Κοτόπουλο 
Αμβροσιάδη, μια κατηγορία 
από μόνο του στην αγορά

Ενέργειες για ένταξη της αρχέγονης 
ποικιλίας του Σαββατιανού στα ΠΟΠ
Πρωτοβουλία για την ανακήρυξη 
της αρχέγονης ποικιλίας του Σαβ-
βατιανού ως προϊόν ΠΟΠ αναλαµ-
βάνουν αµπελουργοί και τοπικοί 
φορείς της Ανατολικής Αττικής σε 
µια εποχή που έχει αποµειωθεί η 
πρωτογενής παραγωγή, έχει µειω-
θεί δραµατικά ο Αττικός αµπελώνας.

Με πρωτοβουλία του Χρήστου 
Σπίρτζη, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Α-
νατολικής Αττικής, συναντήθηκαν 
οι ∆ήµαρχοι Λαυρεωτικής ∆ηµή-
τρης Λουκάς, Μαραθώνος Στέργι-
ος Τσίρκας, Ραφήνας Ευάγγελος 
Μπουρνούς και µε τηλεδιάσκεψη 
ο ∆ήµαρχος Καρύστου Λευτέρης 
Ραβιόλος προκειµένου να δροµο-
λογηθούν οι απαραίτητες ενέργει-
ες ώστε να ανακηρυχθεί η ποικι-
λία Σαββατιανό ως προϊόν ΠΟΠ.

Να σηµειωθεί ότι οι ∆ήµαρχοι 
Λαυρεωτικής, Μαραθώνος, Ραφή-
νας και Καρύστου, ανέλαβαν την 
χρηµατοδότηση των απαραίτητων 
µελετών των περιοχών των ∆ήµων 
τους στις οποίες καλλιεργείται το 
Σαββατιανό, για να ξεκινήσουν οι 
απαραίτητες µελέτες και διαδικασί-
ες προς αυτή την κατεύθυνση. Στο 
ίδιο πλαίσιο οι ∆ήµαρχοι ανέλαβαν 
τη συνεννόηση για την ένταξη κι 

άλλων ∆ήµων της Ανατ. Αττικής ό-
που καλλιεργείται το Σαββατιανό.

Το Σαββατιανό είναι µία ποικιλία 
αµπελιού µε µεγάλη αντοχή στην 
ξηρασία και στις υψηλές θερµοκρα-
σίες, γεγονός που την κατέστησε 
τον πρωταγωνιστή του Αττικού α-
µπελώνα από την αρχαιότητα. Μό-
νο του το Σαββατιανό ή συµµετέ-
χοντας σε χαρµάνια –και πολλών 
οίνων ΠΓΕ– είναι υπεύθυνο για έ-
να µεγάλο όγκο λευκών ξηρών 
κρασιών, µοναδικού χαρακτήρα.

Η επιθυµητή διάκριση γι’ αυτή 
την ποικιλία θα χαρίσει προστιθέ-
µενη αξία στο προϊόν και στην το-
πική παραγωγή. Θα αποτελέσει κί-
νητρο για τους νέους ανθρώπους 
να ασχοληθούν µε τον πρωτογε-
νή και θα συµβάλει στο να ανα-
δειχθούν τα προϊόντα της Αττικής, 
της Εύβοιας και της Ελλαδικής γης.

Σηµειωτέον, η Ελλάδα µε ιστορία 
πάνω από 4.000 χρόνια στην αµπε-
λουργία της, µε 61.500 εκτάρια α-
µπέλου, 1.295 οινοποιεία, 9.000 ε-
τικέτες κρασιών, και πάνω από 300 
ελληνικές ποικιλίες, διεκδικεί µια 
ισχυρή θέση στον παγκόσµιο οινι-
κό χάρτη προβάλλοντας τα ποιοτικά 
της κρασιά και δη τα ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Παϊδάκια,
γύρος,
γιουβέτσι, 
στο τοπ 50
του Taste Atlas
Ποιο είναι το 
αγαπηµένο σας φαγητό 
από όλο τον κόσµο; 
Σύµφωνα µε τη λίστα 
του TasteAtlas 
τέσσερα ελληνικά πιάτα 
βρίσκονται στην λίστα 
των 50 καλύτερων 
για το 2022. Και 
συγκεκριµένα στην 
15η θέση βρίσκονται 
τα παϊδάκια ενώ 
ακολουθεί ο γύρος 
στην 31η, το γιουβέτσι 
στην 36η και ο 
µπακαλιάρος λίγες 
θέσεις µετά στην 41η. 
Στην κορυφή της 
λίστας βρίσκεται ένα 
από τα πιο δηµοφιλή 
πιάτα στην Ιαπωνία 
το «Karē» και στην 
50η το βραζιλιάνικο 
παραδοσιακό πιάτο 
«Feijao Tropeiro» 
µε φασόλια.

Οι συνεργαζόµενοι παραγωγοί 
καλύπτουν το 30% της παραγωγής 
της εταιρείας Αµβροσιάδης.

Αντοχή
Το Σαββατιανό, µια 
ποικιλία µε µεγάλη 

αντοχή στην ξηρασία, 
πρωταγωνιστεί στον 

Αττικό αµπελώνα 
από την αρχαιότητα

ΟΙΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ

61.500
ΕΚΤΑΡΙΑ

ΑΜΠΕΛΟΥ

9.000
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΚΡΑΣΙΩΝ

1.295
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ

>300
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
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Σκουτάρι

Σαν του Ερωτόκριτου
την ασπίδα, ελαιόλαδο 
σκέτο φάρμακο
Με την καθοδήγηση του παππού Μιχάλη και διαρκή έρευνα, 
παράγεται ένα ελαιόλαδο που ξεχωρίζει για τις ιδιότητές του

Το «Σκουτάρι» είναι ένα 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 
βιολογικής καλλιέργειας, που 
διατίθεται σε περιορισµένη 
ποσότητα, µε πιστοποιηµένο 
χαρακτηρισµό υγείας.

ΤΗΣ  ΣΟΦΙΑΣ ΣΠΥΡΟΥ 

Η Μαρία Σγουρού και ο Ανάρ-
γυρος Βάρδας ζευγάρι στη 
δουλειά και στη ζωή, ξεκίνη-
σαν το 2000 να παράγουν 
έξτρα παρθένο από τον οικο-
γενειακό ελαιώνα στην Κριτσά 
Λασιθίου. Παρέλαβαν 1.700 ε-
λαιόδεντρα και σήµερα καλλιερ-
γούν 2.500 ρίζες Κορωνέικη από την 
Κριτσά µέχρι το Καββούσι Λασιθίου. «Μετατρέψα-
µε τους ελαιώνες σε βιολογικούς γιατί η αγροοι-
κολογία εκφράζει ευρύτερα τη στάση ζωής µας. 
Επιθυµούµε να παράγουµε ένα προϊόν που είναι 
αγνό και δεν επιβαρύνει το περιβάλλον», θα πει 
ο κ. Βάρδας που είναι οικονοµολόγος κατ’ εκπαί-
δευση και συνεχίζει να εργάζεται ως τραπεζικός. 
«Επιλέξαµε το όνοµα «Σκουτάρι», το οποίο σηµαί-
νει ασπίδα στον Ερωτόκριτο, γιατί είναι κάτι που 
εκφράζει την άποψή µας ότι η τροφή πρέπει να 
είναι και το φάρµακό µας», θα πει η κ. Σγουρού 
που κατ’ εκπαίδευση είναι µαθηµατικός και εργα-

ζόταν στο χώρο της εστίασης. 
Σήµερα το «Σκουτάρι» παράγεται 

στο ελαιοτριβείο της οικογένειας 
Κοκολάκη στις Λίµνες, ενώ οι ί-
διοι δηλώνουν διατεθειµένοι να 
βελτιώσουν τις πρακτικές ελαιο-

ποίησης. «Τα µέλη της οικογένει-
ας Κοκολάκη παρακολουθούν σε-

µινάρια και επιθυµούν να υποστηρί-
ξουν τις προσπάθειες παραγωγής ποιοτι-

κού ελαιόλαδου. Το εργοστάσιο ανοίγει ειδικά 
για εξυπηρετήσει µια µικρή Οµάδα Παραγωγών, 
που επιθυµούν να ελαιοποιήσουν νωρίς, κάτι που 
τριπλασιάζει το κόστος ελαιοποίησης αλλά µας ε-
πιτρέπει να έχουµε ποιότητα», λέει η κ. Σγουρού. 

Πέρασαν δύο δεκαετίες κατά τις οποίες το ζευ-
γάρι παρακολούθησε πολλά σεµινάρια ανάµεσα 
στα οποία και της Ελευθερίας Γερµανάκη, προκει-
µένου να σταθεροποιήσουν την ποιότητα και την 
ποσότητα παραγωγής. «Το ελαιόλαδο είναι πολύ 
µαρτυριάρικο και µαρτυρά όλη την ιστορία της πα-
ραγωγής. Όταν το αποτέλεσµα είναι καλό συζη-
τούµε τί περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν», εξηγεί. 

Η Μαρία Σγουρού και ο Ανάργυρος Βάρδας ξεκίνησαν το 2000 µε 1.700 
ελαιόδεντρα και σήµερα καλλιεργούν 2.500 ρίζες Κορωνέικης ποικιλίας 
που βρίσκονται από την Κριτσά µέχρι το Καββούσι Λασιθίου.

Μαρία Σγουρού 
και Ανάργυρος Βάρδας

Μαθήµατα 
Τα µέλη της οικο-
γένειας Κοκολάκη 
ενδιαφέρονται και 

παρακολουθούν 
σεµινάρια και επιθυ-

µούν να υποστηρίξουν 
τις προσπάθειες 

παραγωγής ποιοτικού 
ελαιόλαδου
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Το ελαιόλαδο «Σκουτάρι» είναι µε-
σαίας έντασης στο φρουτώδες, στο 
πικρό και το πικάντικο, ενώ είναι 
και πολυφαινολικό. Το 2021 είχε 
ένα φρουτώδες πάνω από 6 αρκε-
τά πολύπλοκο µε αρώµατα φύλλων 
ελιάς, φρεσκοκοµµένου γρασιδιού, 
αγκινάρας, πράσινων αµυγδάλων, 
βότανων, εσπεριδοειδών, πιπεριού 
και ξηρών καρπών. Η ετικέτα σήµε-
ρα βρίσκεται στα ράφια ντελικατέ-
σεν στην Ελλάδα, ενώ εξάγεται και 
σε Γαλλία, Ελβετία και Γερµανία.

Μιλώντας για τις αλλαγές που έ-
καναν µετά τα σεµινάρια, η κ. Σγου-
ρού θα πει ότι «Είδαµε ότι η παράδο-
ση δεν ήταν πάντοτε σύµφωνη µε τις 
ορθές πρακτικές και ξεκινήσαµε να 
αναθεωρούµε πολλά από αυτά που 
γνωρίζαµε, όπως τις φροντίδες κλα-
δέµατος. Πολλές φορές στην περι-
οχή µας οι παραγωγοί άφηναν τα 
δέντρα να ψηλώσουν πολύ, µε α-
ποτέλεσµα να µην µπορείς να τα 
καλλιεργήσεις αποτελεσµατικά, ε-
νώ εµφανιζόταν έντονα το φαινό-
µενο της παρενιαυτοφορίας. Σήµε-
ρα έχουµε µάθει να αφαιρούµε τα 
σωστά κλαδιά και να συγκρατούµε 

τα δέντρα σε ένα σταθερό ύψος µε 
ήπιο κλάδεµα και καθάρισµα σε ε-
τήσια βάση, κάτι που µας επιτρέπει 
να είµαστε παραγωγικοί κάθε χρό-
νο. Επιπλέον µαζεύουµε τον καρπό 
περίπου δύο µήνες νωρίτερα από ό-
τι οι γονείς µας. Ταυτόχρονα αρχί-
σαµε να εφαρµόζουµε ακαλλιέρ-
γεια, ενώ προσθέτουµε στο έδαφος 
και τα θρύµµατα από τα κλαδέµατα, 
κοµποστ εκτός από κοπριά. Μ’ αυ-
τό τον τρόπο το ριζικό σύστηµα της 
ελιάς, αλλά και το έδαφος συγκρα-
τεί µεγαλύτερο ποσοστό υγρασίας, 
καθώς µειώνεται η εξάτµιση και το 
οικοσύστηµα είναι πιο υγιές». 

Επιπλέον, το ζευγάρι εκπαιδεύ-
τηκε και απέκτησε γνώση και πάνω 
στις καλές πρακτικές ελαιοποίησης. 
«Μπορεί η ποιότητα να γεννιέται στο 
χωράφι, αλλά αν δεν εφαρµοστούν 
ορθές πρακτικές στο ελαιοτριβείο δεν 
µπορείς να παράγεις έξτρα παρθέ-
νο ελαιόλαδο. Όσο µας αφορά δεν 
γνωρίζαµε πόσο σηµαντικό ήταν να 
αποφύγουµε τον τραυµατισµό της 
ελιάς, ούτε τη σηµασία της άµεσης 
ελαιοποίησης µετά τη συγκοµιδή», 
σηµειώνει ο κ. Βάρδας.

Η ποιότητα γεννιέται στο χωράφι, όμως
θέλει ορθές πρακτικές στο ελαιοτριβείο 

ΛΑΣΙΘΙ ΚΡΗΤΗΣ 

Οι ελαιώνες του κτήµατος καλύπτουν 60 στρέµµατα 
στον νοµό Λασιθίου της Κρήτης. Ξεκινούν από το 

ιστορικό χωριό της Κριτσάς σε υψόµετρο 350 µ. όπου 
τα αρώµατα της παρθένας φύσης από τα αυτοφυή 

βότανα και τους θάµνους αγκαλιάζουν τα δέντρα και 
φτάνουν µέχρι το Καββούσι, όπου τα υπεραιωνόβια 

ελαιόδεντρα δίνουν το φαρµακευτικό τους καρπό.

Ντελικατέσεν 
Η ετικέτα βρίσκεται σε 
εγχώρια ντελικατέσεν, 

ενώ εξάγεται και σε Γαλ-
λία, Ελβετία και Γερµανία

ΛΑΣΙΘΙ
ΚΡΗΤΗ

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

agrenda@agronews.gr

Μaria Nowak
«Έφυγε» 
η τραπεζίτης 
της ελπίδας
Η ∆ιοίκηση της Eurobank και 
η AFI (Action Finance Initiative) 
αποχαιρετούν µε θλίψη την Maria 
Nowak, ιδρύτρια της Adie και 
πρωτοπόρο στην προώθηση 
της οικονοµικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης µέσω του θεσµού των 
µικροπιστώσεων στην Ευρώπη, 
η οποία έφυγε από τη ζωή 
σε ηλικία 87 ετών την Πέµπτη 
22 ∆εκεµβρίου 2022.

Pernod Ricard Hellas
Από Σκλαβενίτη
η Βάσια Σούλου            

Καθήκοντα διευθύντριας 
µάρκετινγκ στην Pernod Ricard 
Hellas ανέλαβε πρόσφατα η Βάσια 
Σούλου, διευθύντρια µάρκετινγκ 
και επικοινωνιών της αλυσίδας 
σούπερ µάρκετ Σκλαβενίτης, µε 
19 χρόνια εµπειρίας στον χώρο 
του FMCG και Retail Marketing.

FARMA-CHEM SA
Νέα CEO 
η Λητώ Μυλωνά
Σε συνέχεια της συνεδρίασης 
του ∆Σ της FARMA-CHEM SA, 
η Λητώ Μυλωνά εκλέχθηκε ως 
η πρώτη γυναίκα ∆ιευθύνουσα 
της εταιρείας. Η Λητώ Μυλωνά 
αποτελεί διάδοχο της νεότερης 
γενιάς της οικογένειας FARMA-
CHEM SA, σπούδασε ∆ιοίκηση 
Επιχειρήσεων και Marketing 
και µιλάει τρείς γλώσσες. Το 
2014 εντάχθηκε στο δυναµικό 
της εταιρείας και από το 2017 
διατελεί µέλος της διοίκησης.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Μία θέση τόσο στα κτηνοτροφικά σιτηρέσια 
όσο και στο οικογενειακό τραπέζι διεκδικεί η 
κινόα, ένα ψευτοδηµητριακό µε υψηλά ποσο-
στά πρωτεΐνης (συνήθως 13-17%), µεγάλη α-
ντοχή σε ξηροθερµικές συνθήκες καλλιέργει-
ας και δίχως µεγάλες απαιτήσεις σε εισροές. 

Πρόκειται για µία εναλλακτική αλλά και 
ιστορική καλλιέργεια που πριµοδοτείται µε 
58,8 ευρώ ανά στρέµµα στη νέα ΚΑΠ, στο 
πλαίσιο του νέου πρασινίσµατος. Ενδεικτι-
κή της σηµασίας που έχει η κινόα ως καλλι-
έργεια διεθνώς αποτελεί η θέση του Παγκό-
σµιου Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας 
(FAO) πως πρόκειται για µία από τις δυνητι-
κά κρίσιµες καλλιέργειες για τη διασφάλιση 
της επισιτιστικής ασφάλειας τον 21ο αιώνα. 
Οι σπόροι Κινόας µαγειρεύονται όπως το ρύ-
ζι, δεν περιέχουν γλουτένη και είναι πλούσι-
οι σε βιταµίνες και ιχνοστοιχεία.

Ας σηµειωθεί πως έρευνες της τελευταίας 
διετίας έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα πως 
ολόκληρο το φυτό (Chenopodium quinoa), όχι 
µόνο οι σπόροι, θα µπορούσε να αξιοποιηθεί 
ξεραµένο σε κτηνοτροφικά σιτηρέσια προς α-
ντικατάσταση κοινών ζωοτροφών. Πιο συγκε-
κριµένα, µελέτες έχουν αποδείξει πως το φυ-
τό κινόας θα µπορούσε να υποκαταστήσει σε 

ποσοστό έως 45% το τριφύλλι στα σιτηρέσια. 
Μεταξύ των εναλλακτικών καλλιεργειών 

που θα µπορούσαν να δοκιµαστούν στην 
Ελλάδα, η καλλιέργεια αυτή ξεχωρίζει λόγω 
του τεράστιου εύρους κλιµατικών συνθηκών 
στα οποία θα µπορούσε να καλλιεργηθεί α-
ποτελεσµατικά, δίνοντας σταθερές αποδό-
σεις για δεδοµένο ύψος εισροών. 

Την κινόα δεν την ανακάλυψαν πρόσφα-
τα οι ειδικοί που εισηγούνται την πριµοδό-
τηση εισαγωγής συγκεκριµένων ειδών, α-
φού η καλλιέργειά της έχει γνωρίσει µεγά-
λη άνθηση στη Λατινική Αµερική αλλά και 

σε ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες όπως η ∆α-
νία, η Αγγλία, η Ολλανδία, ενώ καλλιεργεί-
ται και στη γειτονική µας Ιταλία. Στην Ευρώ-
πη η πειραµατική καλλιέργειά της άρχισε το 
1970 στην Αγγλία και τη Σουηδία και το 1990 
σε ∆ανία, Ιταλία και Ολλανδία.

Έως 300 κιλά η απόδοση στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα έχουν διεξαχθεί πειράµατα 

για την καλλιέργεια της κινόας στη Λάρισα, 
από το Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξι-
νόµησης Εδαφών και το Ινστιτούτο Κτηνοτρο-
φικών Φυτών, αρχής γενοµένης από το 1995. 

Όσον αφορά τις αποδόσεις, τα δεδοµένα που 
υπάρχουν δείχνουν ότι το ύψος της παραγω-
γής εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες µε 
κυριότερους την ποικιλία, τις καλλιεργητικές 
πρακτικές (π.χ. τρόπο συλλογής) και τις εδα-
φοκλιµατικές συνθήκες. Ανάλογα την περιο-
χή οι αποδόσεις µπορούν να ξεκινούν από 50 
κιλά σπόρο και να φτάνουν έως και 500 κιλά. 
Στις ελληνικές συνθήκες, ρεαλιστικά εφικτές 
θεωρούνται οι στρεµµατικές αποδόσεις µετα-
ξύ 200 και 300 κιλών σπόρου, σύµφωνα µε τα 
δεδοµένα από τις πειραµατικές καλλιέργειες. 

Η αγορά ανταµείβει τους πρωτοπόρους
Στη λιανική αγορά, οι σπόροι της κινόας δι-

ατίθενται συνήθως µέσω ηλεκτρονικών κατα-
στηµάτων πώλησης τροφίµων σε τιµές που ξε-
κινούν από 6 ευρώ το κιλό και µπορούν να ξε-
περνούν τα 10 ευρώ το κιλό σε περίπτωση βι-
ολογικής καλλιέργειας. Ωστόσο αυτές οι τιµές 
αφορούν µόνο συσκευασµένο και τυποποιη-
µένο προϊόν. Στη Γαλλία, που η καλλιέργειά 

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τροφίµων και 
Γεωργίας (FAO) κατατάσει την κινόα
 στις δυνητικά κρίσιµες καλλιέργειες
 για τη διασφάλιση της επισιτιστικής 

ασφάλειας τον 21ο αιώνα.  

Πριμ 58,8 ευρώ η κινόα
πειραματικοί αγροί στη Λάρισα  
Ευκαιρίες στην εγχώρια παραγωγή κινόας, πρόσοδος μέχρι 1.000 ευρώ το στρέμμα 

Ο τιµές παραγωγού στη Γαλλία κυµαίνονται 
από 2-3 ευρώ το κιλό για συµβατικό προϊόν 
και φτάνουν έως τα 5 ευρώ το κιλό σπόρου 
στην περίπτωση βιολογικής καλλιέργειας.

ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΟΑΣ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΚΙΝΟΑΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
�ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ�

ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ
�ΣΕ ΚΙΛΑ ΣΠΟΡΟΥ�

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ

50 � 500

2�3

ΕΛΛΑ∆Α:ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ

4�5 200�300
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της κινόας γνωρίζει µεγάλη άνθιση, οι…χωρα-
φίσιες τιµές παραγωγού κυµαίνονται από 2-3 
ευρώ το κιλό για συµβατικό προϊόν και µπο-
ρούν να φτάσουν και τα 5 ευρώ το κιλό σπό-
ρου για βιολογική καλλιέργεια. Επισηµαίνε-
ται ωστόσο πως εκεί η αγορά είναι στηµένη 
και οι παραγωγοί γνωρίζουν ποια ακριβώς 
ποικιλία να εµπιστευτούν µεταξύ των 3000 
και πλέον που υπάρχουν, ώστε να πάρουν τα 
χρήµατα που θέλουν. Στην Ελλάδα δεν εντο-
πίζεται προς το παρόν εντατική καλλιέργειά 
της, αν και υπάρχει ζήτηση για εισαγωγή από 
το εξωτερικό. Για όποιον έχει την ικανότητα 
και τη δυνατότητα να πειραµατιστεί, η κινόα 
θα µπορούσε να αποτελέσει ένα επενδυτικό 
εγχείρηµα µε προοπτική, αφού η αγορά ιστο-
ρικά ανταµείβει τους πρωτοπόρους, πόσο δε 
µάλλον όταν η ζήτηση υπάρχει ήδη. 

Αγρονοµικά χαρακτηριστικά
Η Κινόα ποτελεί µία καλή εναλλακτική καλ-

λιέργεια για µη ποιοτικά εδάφη, καθώς έχει 
µεγάλη προσαρµοστικότητα στην υψηλή αλα-
τότητα και πετυχαίνει αποδόσεις και σε ηµιξε-
ρικά εδάφη, ενώ επιστηµονικές µελέτες έχουν 
αποδείξει επανειληµµένως την ικανότητα του 
φυτού να προσαρµοστεί στις κλιµατολογικές 
συνθήκες της Μεσογείου Θάλασσας και ιδι-
αίτερα σε Ελλάδα, Ισραήλ και Ιταλία. Επιπρο-
σθέτως, το φυτό δεν έχει πρόβληµα µε το υ-
ψόµετρο ενώ αντέχει και σε ένα ευρύ φάσµα 
θερµοκρασιών. Παρουσιάζει επίσης υψηλές 
απαιτήσεις σε ηλιακό φως για να ωριµάσει 
καθώς απαιτούνται 3.445 βαθµοηµέρες ανά-
πτυξης από το φύτρωµα έως την συγκοµιδή. 
Στις ελληνικές συνθήκες, το φυτό ωριµάζει 
σε περίπου 160 µέρες µετά την σπορά τον Α-
πρίλιο, µε ιδανικό βάθος σποράς τα 5 εκατο-
στά από την επιφάνεια. Ευδοκιµεί σε εδάφη 
µε pH από 4,5 έως 9 παρουσιάζοντας αντο-
χή τόσο σε όξινα όσο και σε αλκαλικά εδάφη.

Το φυτό δεν έχει κάποιες ιδιαιτέρες απαιτή-
σεις σποροκλίνης ενώ οι αποδόσεις της δεν 
επηρεάζονται σηµαντικά από την ένταση της 
εδαφικής κατεργασίας. Εµπειρικά δεδοµένα 
ισχυρίζονται επίσης ρεκόρ παραγωγής υπό 
καθεστώς ακαλλιέργειας. Η θετική επίδραση 
των οργανικών λιπασµάτων στην παραγωγι-
κότητά της, την καθιστούν επίσης µία µη κο-
στοβόρα καλλιέργεια. Η συγκοµιδή της µπο-
ρεί να πραγµατοποιηθεί τόσο µηχανικά όσο 
και µε το χέρι, ενώ το συγκοµιζόµενο προιόν 
απαιτεί καλή µετασυλλεκτική µεταχείριση.

Ενδεκάδα εναλλακτικών επιλογών 
πρώτη φορά με δέλεαρ επιδότησης 
Μία διαφορετική ενδεκάδα από εκείνες που µο-
νοπωλούσαν την επικαιρότητα των τελευταίων ε-
βδοµάδων συνθέτουν οι 2+9 επιλογές εναλλακτι-
κών καλλιεργειών που πριµοδοτούνται µε 58,8 
ευρώ ανά στρέµµα τη νέα προγραµµατική περίο-
δο στο πλαίσιο του νέου πρασινίσµατος. Υπενθυ-
µίζεται πως η λίστα µε τις εναλλακτικές καλλιέρ-
γειες περιλαµβάνει: Κινόα, Χία, Τεφ, Μαύρο Σι-
νάπι, Νιγκέλα, Καµελίνα, Μουκούνα, Tritordeum 
(Σιταροκρίθαρο), Γλυκοπατάτα, Τσουκνίδα για ί-
να και Λινάρι για λάδι ή και ίνα. Όπως σηµειώ-
νεται στο ελληνικό στρατηγικό σχέδιο, η σχετι-
κή τεχνογνωσία για την καλλιέργειά τους υπάρ-
χει στη χώρα και οι 11 αυτές επιλογές. δεν απο-
τελούν…πυροτέχνηµα. Από τις έντεκα συνολικά 
καλλιέργειες, οι δύο (Tritordeum και τσουκνί-
δα για ίνα) αποτελούν φθινοπωρινές ποικιλίες, 
ενώ οι υπόλοιπες εννέα σπέρνονται κατά κανό-
να την περίοδο της άνοιξης.

Καµελίνα, στις πιο ανθεκτικές 
Ως η πιο ανθεκτική στις ελληνικές κλιµατολο-

γικές συνθήκες µεταξύ των εναλλακτικών καλ-
λιεργειών θεωρείται η Καµελίνα, η οποία αποτε-
λεί ένα ελαιοδοτικό φυτό µε υψηλότερη περιεκτι-
κότητα ελαίου από ηλίανθο και σόγια. Τα καλ-
λιεργητικά της κόστη στις ελληνικές συνθήκες 
προσεγγίζουν αυτά του σκληρού σίτου και λοι-
πών χειµερινών σιτηρών, ενώ οι τιµές παραγω-
γού διαµορφώνονται στα 2 µε 2,5 ευρώ το κιλό, 
µε τον κύριο αγοραστή του προϊόντος στην Ελλά-
δα να είναι οι εταιρείες µε προϊόντα Superfoods.

Από τις φθινοπωρινές ποικιλίες, ξεχωρίζει το 
Tritordeum, που αποτελεί µία εύκολη καλλιέρ-
γεια µε πολλαπλές χρήσεις, το οποίο πρόκειται 
για ένα δηµητριακό διασταύρωση σκληρού σί-
του και αγριοκρίθαρου που ενσωµατώνει τα φυ-
σικά χαρακτηριστικά των «προγόνων» του και υ-
πόσχεται έσοδα ανάλογα ή και µεγαλύτερα των 
άλλων δηµητριακών. Αθροιστικά, ο συνδυασµός 

αποδόσεων, χαµηλότερου κόστους εισροών και 
ειδικού πριµ καθιστά την καλλιέργεια του κατά 
τη νέα προγραµµατική περίοδο µία άκρως ενδι-
αφέρουσα επιλογή.

Πειραµατικοί αγροί του ΓΠΑ µε τσουκνίδα
Από την άλλη, η τσουκνίδα σπέρνεται χρονι-

κά παράλληλα µε τα υπόλοιπα χειµερινά σιτη-
ρά και αποτελεί µία διετή καλλιέργεια. Σύµφωνα 
µε τις εκτιµήσεις του καθηγητή ∆ηµήτρη Μπιλά-
λη, αποδίδει 120-150 κιλά ίνας το χρόνο (δηλα-
δή 250-300 κιλά στη διετία) στις ελληνικές συν-
θήκες και θα δοκιµαστεί φέτος περαιτέρω σε 
πειραµατικούς αγρούς του Γεωπονικού Πανε-
πιστηµίου Αθηνών. Πρόκειται για µία ιστορική 
καλλιέργεια, που έχει αξιοποιηθεί στο παρελθόν 
τόσο σε ξηρές περιοχές της Ινδικής χερσονήσου 
ως εναλλακτική στο βαµβάκι, αλλά και από τους 
Γερµανούς κατά τη διάρκεια των δύο Παγκοσµί-
ων Πολέµων του 20ου αιώνα, όταν το εµπάργκο 
των Συµµάχων περιόριζε την προσφορά ίνας. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ωστόσο και η καλ-
λιέργεια του ψευδοσιτηρού Χίας, του οποίου οι 
σπόροι έχουν αναγνωριστεί τα τελευταία χρό-
νια ως υπερτροφή. 

Με στηµένη αγορά η γλυκοπατάτα
Σε αγαπηµένο υλικό για συνταγές έχει εξελι-

χθεί τα τελευταία χρόνια η γλυκοπατάτα, η οποία 
εδώ και µερικά χρόνια γνωρίζει την αποθέωση 
από το καταναλωτικό κοινό. Η καλλιέργειά της 
µετράει ήδη 20 και πλέον χρόνια στη χώρα, µε 
τις καλλιεργήσιµες εκτάσεις να υπολογίζονται 
σε 2.000 - 2.500 στρέµµατα κυρίως στη Μεσση-
νία. Η µέση τιµή παραγωγού διαµορφώνεται στο 
1 ευρώ και οι αποδόσεις συνήθως κυµαίνονται 
µεταξύ 1.500 και 1.700 κιλών το στρέµµα. Αντί-
στοιχα τα καλλιεργητικά κόστη όπως έχουν µε-
ταφέρει παραγωγοί στην Agrenda υπολογίζο-
νται στα 1.000-1.100 ευρώ το στρέµµα.

Αξία 
διατροφής

Οι σπόροι κινόας 
µαγειρεύονται 
όπως το ρύζι, 
δεν περιέχουν 
γλουτένη και 
είναι πλούσιοι 

σε βιταµίνες και 
ιχνοστοιχεία

Κτηνοτροφία
Μελέτες έχουν 

αποδείξει πως το 
ξερό φυτό κινόας 
θα µπορούσε να 

υποκαταστήσει σε 
ποσοστό έως 45% 

το τριφύλλι στα 
σιτηρέσια

Ωρίµανση
Η κινόα ωριµάζει 

εντός 160 ηµερών 
µετά την σπορά 
τον Απρίλιο και 

ευδοκιµεί σε 
εδάφη µε pH από 

4,5 έως και 9

ΟΙ 11 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΜΕ ΠΡΙΜ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ

ΚΙΝΟΑ ΤΣΙΑ

ΝΙΓΚΕΛΑ ΚΑΜΕΛΙΝΑ ΜΟΥΚΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΟΚΡΙΘΑΡΟ

ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑ ΛΙΝΑΡΙΤΣΟΥΚΝΙ∆Α

Για ίνα Για λάδι ή και ίνα

ΤΕΦ ΜΑΥΡΟ ΣΙΝΑΠΙ
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Στον αρµόδιο εισαγγελέα διαβιβάστηκε -για τέ-
ταρτη φορά σε µόλις τρεις µήνες- αναφορά του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορά τη δραστηριότητα ενός 
υπεύθυνου ΚΥ∆ στη Μαγνησία και οκτώ αιτού-
ντων κατανοµής Εθνικού Αποθέµατος 2020 και 
2021, αφού µετά από καταγγελίες και ελέγχους 
από πλευράς ΟΠΕΚΕΠΕ προέκυψαν αποδείξεις 
και ισχυρές ενδείξεις για διάπραξη παρατυπιών.

Αναλυτικότερα, µετά από ανάλυση κινδύνου 

σε συνδυασµό µε καταγγελίες και διεξαγωγή ε-
πιτόπιων ελέγχων διερεύνησης από τον ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ δηµιουργίας τεχνητών προϋποθέσεων λή-
ψης αυξηµένων ενισχύσεων ενός υπεύθυνου 
ΚΥ∆ και 8 αιτούντων κατανοµής Εθνικού Απο-
θέµατος 2020 και 2021, προέκυψαν αποδείξεις 
και ισχυρές ενδείξεις για διάπραξη παρατυπιών.

Όπως εξηγεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το ΚΥ∆ έχει έδρα τη 
Μαγνησία και όσον αφορά τις ενισχύσεις που 

καταβλήθηκαν ή διεκδίκησαν οι 9 αιτούντες:
οι 2 έλαβαν ενισχύσεις 29.783,75 ευρώ το 2020 

και 2021, ενώ το 2022 δεν έκαναν δήλωση ΟΣ∆Ε
 οι 7 υπέβαλαν δήλωση ΟΣ∆Ε το 2021 και 

2022 διεκδικώντας ποσό περί τα 265.000 ευρώ 
(τα οποία λόγω ελέγχου δεν εισπράχθηκαν), χω-
ρίς µάλιστα να πληρούν τις απαιτήσεις γεωργι-
κής χρήσης για τη λήψη ενίσχυσης, όπως έδειξε 
ο επιτόπιος έλεγχος για γεωργική χρήση της γης.

Ένα ΚΥΔ και 8 αιτούντες σε έλεγχο για unfair δικαιώματα

Κατά 40% 
υψηλότερη 
η παραγωγικότητα 
της αγροτικής 
εργασίας το 2022 
συγκριτικά  με το 
2015 δείχνουν τα 
στοιχεία της Εurostat

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Αύξηση 13% στο δείκτη παραγωγικότη-
τας της αγροτικής εργασίας της ΕΕ το 2022, 
µετά την µικρή αύξηση το 2021 δείχνουν τα 
πρώτα προκαταρκτικά στοιχεία από τους Οι-
κονοµικούς Λογαριασµούς για τη Γεωργία 
της Εurostat, σύµφωνα µε τα οποία η χρονιά 
σηµαδεύτηκε από πληθωριστικές πιέσεις ε-
λέω πανδηµίας και ρωσοουκρανικής κρίσης.

Αυτή η συνολική άνοδος του δείκτη αντι-
κατοπτρίζει µια αύξηση 11,1% στην πραγµα-
τική αξία του εισοδήµατος που παράγεται α-
πό µονάδες που ασχολούνται στη γεωργική 
παραγωγή (συντελεστής παραγωγής) που 
µοιράζεται πλασµατικά σε µικρότερο (-2 %) 
εργατικό δυναµικό πλήρους απασχόλησης 
(µετρούµενο σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

Συγκεκριµένα, αυτή η αύξηση της παρα-
γωγικότητας της γεωργικής εργασίας σε ο-
λόκληρη την ΕΕ υποστηρίχτηκε από την α-
πότοµη αύξηση (+16,2 %) της ακαθάριστης 
προστιθέµενης αξίας σε τρέχουσες τιµές. Αυ-
τό αντανακλούσε απότοµες αυξήσεις τόσο 
στη µέση τιµή της παραγωγής όσο και στην 
ενδιάµεση κατανάλωση (+23,0 % και 25,4 
% αντίστοιχα) και µειώσεις στον όγκο τόσο 
της γεωργικής παραγωγής (-3,0 %) όσο και 
της ενδιάµεσης κατανάλωσης (-3,1 %). Τα 
προγράµµατα στήριξης για την αποζηµίω-
ση των γεωργών για τις υψηλές τιµές των 
εισροών, όπως τα λιπάσµατα και η ενέργεια, 
οδήγησαν σε αύξηση 3% των επιδοτήσεων.

Σύµφωνα µε την Eurostat, οι πρώτες εκτι-
µήσεις για το 2022 πρέπει να αντιµετωπίζο-
νται µε προσοχή, καθώς χρησιµοποιούνται 

ελλιπείς πληροφορίες και βασίζονται σε µο-
ντελοποίηση, που ενδέχεται να µην αντικατο-
πτρίζει ακόµη πλήρως τις έκτακτες εξελίξεις 
της αγοράς το 2022. Τον Μάιο του 2023, θα 
είναι διαθέσιµες δεύτερες εκτιµήσεις των Οι-
κονοµικών Λογαριασµών Γεωργίας  που πε-
ριλαµβάνουν πιο λεπτοµερείς και ενηµερω-
µένες ενηµερωµένες πληροφορίες αγοράς.

Η διαταραχή της αγοράς 
Η χρονιά σηµαδεύτηκε από έκτακτες πλη-

θωριστικές πιέσεις. Αυτές προήλθαν κυρίως 
από περαιτέρω ζητήµατα της εφοδιαστικής 
αλυσίδας καθώς συνεχιζόταν ο Covid και α-

πό τη µεγάλης κλίµακας στρατιωτική εισβο-
λή στην Ουκρανία από τη Ρωσία που διέκο-
ψε τον ενεργειακό εφοδιασµό, τη διαθεσιµό-
τητα µιας σειράς γεωργικών εισροών (ειδικά 
λιπασµάτων) και το εµπόριο ορισµένων γε-
ωργικών προϊόντων. Οι εξελίξεις στην παρα-
γωγικότητα της γεωργικής εργασίας σε κάθε 
κράτος το 2022 ενσωµάτωσαν αυτούς τους 
κραδασµούς στην αγορά και αντανακλού-
σαν έναν βαθµό έκθεσης ή ανθεκτικότητας 
σε αυτούς τους εξωτερικούς παράγοντες.

Ως αποτέλεσµα αυτών των κραδασµών, υ-
πήρξε µια ακόµη ευρύτερη κατανοµή των ρυθ-
µών µεταβολής της παραγωγικότητας της α-

Τα προγράµµατα 
έκτακτων ενισχύ-
σεων, οδήγησαν 
σε 3% αύξηση τις 
αγροτικές επιδο-
τήσεις.

Οικονομικοί Λογαριασμοί Γεωργία

Η απότομη αύξηση 
τιμών στα αγροτικά, 
ένεση ρευστότητας
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Παρεµβάσεις για 
τον πληθωρισµό 

Το γύρο της Ευρώπης 
έκανε η παρέµβαση της 
κυβέρνησης του Πέδρο 
Σάντσεζ στην Ισπανία, 
µε το υπουργικό 
συµβούλιο της 27ης 
∆εκεµβρίου να φέρνει 
µερικές ρηξικέλευθες 
παρεµβάσεις για 
την αντιµετώπιση 
του πληθωρισµού, ενώ 
φαίνεται να ενισχύει 
τη δηµοφιλία της στους 
κόλπους των αγροτών, 
αποφασίζοντας για 
έκτακτες ενισχύσεις 
έως 540 εκατ. ευρώ και 
επιπλέον 120 εκατ. σε 
αλιείς. Οι ευρωπαϊκοί 
κύκλοι εκφράζουν 
σκεπτικισµό αφού η 
ισπανική… αβροφροσύνη 
έρχεται τη στιγµή που 
η ΕΚΤ καλεί τις χώρες 
να σφίξουν το 
νοµισµατικό ζωνάρι.

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022

Σταθεροποιούνται οι ανοδικές τάσεις τους τελευ-
ταίους µήνες στο επιχειρηµατικό κλίµα της βιοµη-
χανίας γεωργικών µηχανηµάτων µετά την από-
τοµη πτώση που προέκυψε τον Μάρτιο, εξαιτίας 
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, όπως κατα-
γράφει η CEMA στη σχετική µηνιαία έκθεσή της.

Ο γενικός δείκτης επιχειρηµατικού κλίµατος 
για τη βιοµηχανία γεωργικών µηχανηµάτων 
στην Ευρώπη παρουσιάζει περαιτέρω ανοδική 

τάση. Τον ∆εκέµβριο, ο δείκτης ενισχύθηκε α-
πό τις 23 στις 30 µονάδες (σε κλίµακα από -100 
έως +100). Ωστόσο, οι περιορισµοί στην προσφο-
ρά φαίνεται να επιµένουν µόνο όσο αφορά στην 
παραγωγή τρακτέρ και εξοπλισµού συγκοµιδής, 
ενώ οι κατασκευαστές σε πολλά άλλα τµήµατα 
του κλάδου φαίνονται ολοένα και πιο ικανοί να 
φέρουν εις πέρας έγκαιρα τις παραγγελίες τους.

Οι εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας 

βλέπουν µε θετικό µάτι το 2023. Για το επόµενο 
έτος, οι συµµετέχοντες στην έρευνα αναµένουν 
για την εταιρεία τους κατά µέσο όρο αύξηση τζί-
ρου κατά 5%. Σύµφωνα µε την έρευνα, ο αναµε-
νόµενος χαµένος τζίρος από την Ανατολική Ευ-
ρώπη θα αντισταθµιστεί από την περαιτέρω ανά-
πτυξη στον υπόλοιπο κόσµο, ιδιαίτερα στην Ω-
κεανία και τη Νότια Αµερική καθώς και στη Βό-
ρεια Αµερική, την Κεντρική και ∆υτική Ευρώπη.

Αύξηση τζίρου 5% αναμένει η αγορά αγροτικών μηχανημάτων

Ενισχύσεις 300 εκατ. ευρώ για αγορά 
λιπασµάτων και επιπλέον 240 εκατ. 
ευρώ επιστροφή φόρων για το πετρέ-
λαιο αποφάσισε η Ισπανία στο πλαίσιο 
διαµόρφωσης µέτρων στήριξης των α-
γροτών της χώρας, ενώ ταυτόχρονα θε-
σµοθετεί µηδενικό ΦΠΑ στα τρόφιµα 
ως µια προσπάθεια τόνωσης της κατα-
νάλωσης αγροτικών προϊόντων στο ε-
σωτερικό της. 
Το συνολικό ύψος της βοήθειας υπερ-
βαίνει τα 10 δις ευρώ και τα µέτρα ό-
πως τα ανακοίνωσε ο Ισπανός πρωθυ-
πουργός Πέδρο Σάντσεθ είναι τα εξής:

Μείωση του ΦΠΑ από 4% σε 0% στα 
βασικά τρόφιµα (ψωµί, αλεύρι, γάλα, τυ-
ρί, αυγά, φρουτολαχανικά, δηµητριακά).

Μείωση του ΦΠΑ από 10% σε 5% 
στα έλαια και τα µακαρόνια.

Ενίσχυση 200 ευρώ σε 4,2 εκατ. οι-
κογένειες µε εισόδηµα έως 27.000 ευρώ.

Μείωση κατά 30% των αστικών και 
υπεραστικών µέσων µαζικής µεταφο-
ράς στις περιοχές όπου η περιφερεια-
κή και δηµοτική αυτοδιοίκηση τη συ-
µπληρώνουν έως και 50%.

Παράταση 6 µηνών της µείωσης φό-
ρου ρεύµατος και φυσικού αερίου. Πά-
γωµα της µέγιστης τιµής του βουτανίου.

Παράταση έως 31/12 του ορίου 
2% στην ετήσια ενηµέρωση ενοικίου.

Εξάµηνη παράταση της αναστο-
λής εξώσεων για ευάλωτα νοικοκυριά.

  Απαγόρευση για όλο το 2023 πε-

ρικοπής βασικών προµηθειών και πα-
ράταση του κοινωνικού µπόνους.

∆ιατηρείται η κατά 15% αύξηση 
του κατώτατου ζωτικού εισοδήµατος 
και των µη ανταποδοτικών συντάξεων.

300 εκατ. ευρώ σε άµεση ενίσχυ-
ση στους αγρότες, για να αντισταθµι-
στεί η αύξηση του κόστους λόγω της 
αύξησης του κόστους των λιπασµάτων.

  Έκπτωση καυσίµων για επαγγελ-
µατίες οδικές µεταφορές, αγρότες, ναυ-
τιλιακές εταιρείες και ψαράδες.

Επέκταση της έκπτωσης 20 λεπτών 
ανά λίτρο για επαγγελµατικές οδικές µε-
ταφορές (καταβολή τέλος κάθε µήνα).

Για τους αγρότες άµεση ενίσχυση 
έως 20 λεπτά το λίτρο, µέσω επιστρο-
φής του ειδικού φόρου υδρογοναν-
θράκων. Έχει κόστος 240 εκατ. ευρώ.

Άµεσες ενισχύσεις 120 εκατ. σε 
αλιείς.

Υποστήριξη για τη βιοµηχανία ε-
ντάσεως αερίου: νέα γραµµή ρευστό-
τητας ύψους 500 εκατ. ευρώ και 450 
εκατ. ευρώ ενίσχυση για τον κλάδο 
της κεραµικής και επιπλέον, 3,1 δισ. 
δηµόσιες επενδύσεις µέσω νέου προ-
γράµµατος για βιοµηχανική απανθρα-
κοποίηση.

Πράσινο φως στην αναπροσαρµο-
γή του 8,5% των συντάξεων το 2023 , 
σύµφωνα µε την αύξηση του πληθωρι-
σµού, διασφαλίζοντας την αγοραστική 
δύναµη των συνταξιούχων.

γροτικής εργασίας (όπως µετράται µε τον δεί-
κτη του πραγµατικού εισοδήµατος των παρα-
γόντων στη γεωργία ανά ετήσια µονάδα ερ-
γασίας) το 2022 από ό,τι συνήθως. Ο πιο α-
πότοµος ρυθµός αύξησης της εκτιµώµενης 
παραγωγικότητας της γεωργικής εργασίας 
το 2022 ήταν στη Γερµανία (+66,8 %), όπου η 
µέση αύξηση της τιµής των προϊόντων παρα-
γωγής (+29,5 %) ξεπέρασε εκείνη των εισρο-
ών (+14,0 %). Απότοµες αυξήσεις σηµειώθη-
καν επίσης στην Εσθονία (+32,8 %), στη ∆α-
νία (+29,8 %) και στο Λουξεµβούργο (+29,6 %).

Αντίθετα, σηµειώθηκαν ιδιαίτερα απότο-
µες µειώσεις στην εκτιµώµενη παραγωγικό-
τητα της γεωργικής εργασίας στη Ρουµανία 
(-21,2 %), τη Σλοβακία (-15,4 %), την Πορτο-
γαλία (-11,8 %) και τη Μάλτα (-11,2 %).

Σε σύγκριση µε το 2015, ο δείκτης του 
πραγµατικού εισοδήµατος των συντελεστών 
παραγωγής της ΕΕ ήταν 19,8% υψηλότερος 
το 2022. Κατά την ίδια περίοδο, σηµειώθηκε 
σταθερή και συνολική πτώση του δείκτη εισ-
ροής γεωργικής εργασίας κατά 16,6%. Μα-
ζί, αυτές οι αλλαγές είχαν ως αποτέλεσµα η 
παραγωγικότητα της γεωργικής εργασίας 
στην ΕΕ (∆είκτης Α) να είναι 43,6% υψηλό-
τερη το 2022 σε σχέση µε το 2015.

Μειώσεις
Απότοµες 

µειώσεις στην 
εκτιµώµενη 

παραγωγικότητα 
της γεωργικής 

εργασίας σε 
Ρουµανία 

(-21,2%), Σλο-
βακία (-15,4%), 

Πορτογαλία 
(-11,8 %) και 

Μάλτα (-11,2 %)

Δίνει 540 εκατ. η Ισπανία για λίπασμα, 
πετρέλαιο και 0% ΦΠΑ στα τρόφιμα
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Η θεία ΟLAF,
η θεία OLAF 
ξέρει... για τις 
ΚΥΔωνιές
Τη δυσαρέσκεια της ως προς 
τις επιεικώς απαράδεκτες -όπως 
τις χαρακτηρίζουν- κινήσεις του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
του ΟΠΕΚΕΠΕ µε αποκορύφωµα την 
εξόφληση βασικής 2022, το πρασίνισµα, 
τις ενισχύσεις νεαρής ηλικίας και 
το Εθνικό Απόθεµα, µεταφέρει µε email 
της στον πρωθυπουργό µια οµάδα 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΥ∆.
Μάλιστα, ενηµερώνει ότι πρόθεση 
της Οµάδας αυτής είναι «να απευθυνθεί 
στην OLAF και στον Ευρωπαϊκό 
Εισαγγελέα, ώστε κάποια στιγµή να 
σταµατήσει η κοροϊδία και ο εµπαιγµός 
όλων», ενώ προτείνει «ενδελεχή 
έλεγχο της πληρωµής από έµπειρους 
υπαλλήλους του Οργανισµού που 
έκαναν αυτή τη δουλειά όλα τα 
προηγούµενα χρόνια και τώρα έχουν 
παροπλιστεί από τον πρόεδρο του 
Οργανισµού Πληρωµών και τους 
υπαλλήλους που έχει δίπλα του όπως 
προκύπτει από τα έγγραφα που 
αναρτώνται στη ∆ιαύγεια».
Μεταξύ άλλων στο εν λόγω email 
αναφέρεται ότι «η χώρα τα επόµενα 
χρόνια θα αντιµετωπίσει τεράστια 
προβλήµατα µε την ΕΕ όσον αφορά 
τις επιδοτήσεις των αγροτών καθώς 
έχουν παρακαµφθεί όλες οι 
προβλεπόµενες και νόµιµες διαδικασίες 
που επιβάλλει η ΕΕ για να δίνονται 
οι επιδοτήσεις. Τα βασικά πρόσωπα που 
έχουν διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο 
σε αυτή την ανεξέλεγκτη παραβίαση 
των κανονιστικών διαδικασιών είναι 
πρωτίστως ο ΥΠΑΑΤ Γ. Γεωργαντάς, 
και συνεχίζοντας ο πρόεδρος του 
ΟΠΕΚΕΠΕ Ευ. Σηµανδράκος και 
οι έµπιστοί τους, κα Τυχεροπούλου 
Παρασκευή (Αναπληρώτρια 
Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Άµεσων 
Ενισχύσεων & Προϊσταµένη του 
τµήµατος Ενισχύσεων και Καθεστώτων), 
Σαµαράς Νεκτάριος (Προϊστάµενος 
του τµήµατος διαχείρισης δικαιωµάτων 
Ενιαίας Ενίσχυσης), Κουντούρης 
Κωσταντίνος (∆ιευθυντής 
Πληροφορικής) & Θεοδωρόπουλος 
Παναγιώτης (Αναπληρωτής ∆ιευθυντής 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων). 
Όλοι οι πιο πάνω λειτουργούν µε 
µοναδικό τους γνώµονα, το προσωπικό 
τους συµφέρον υποστηριζόµενοι από 
τον Τύπο (πχ agronews) και µπροστά 
σε αυτό µεταθέτουν, αποσπούν, 
διαλύουν προσωπικά οποιονδήποτε είτε 
µέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είτε εκτός». 

Κούφιες ντουφεκιές στον αέρα 
πικραμένα ΚΥΔ χωρίς όνομα
Λίστα με προβλήματα στις πληρωμές ενισχύσεων από άφωνους για τα βοσκοτόπια 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ηρεµία καταγράφεται στις τάξεις των αγροτών 
αναφορικά µε την έκβαση των φετινών πληρω-
µών, ενώ από πλευράς ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζονται 
οι διερευνήσεις ώστε µέχρι το τέλος της εβδοµά-
δας κανείς να µην µείνει… παραπονούµενος. 

Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την ό-
ποια µικρή καθυστέρηση στην πίστωση των 
λογαριασµών των αγροτών, το βέβαιο είναι ότι 
δεν υπάρχουν αυτή τη φορά µεγάλες κατηγο-
ρίες απλήρωτων, ενώ, τα ποιοτικά στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν την όλη διαχείριση του θέµατος 
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνηγορούν προς µια αντι-
κειµενική προσέγγιση των ζητηµάτων µε στό-
χο την πληρωµή των πραγµατικά δικαιούχων. 

Εύλογες αντιδράσεις διατυπώνονται µόνο α-
πό έναν στενό πυρήνα «τεχνικών του είδους» 
που εκφράζουν συγκεκριµένες σκοπιµότητες, 
συνδέονται µε δυνάµεις του παρελθόντος και 
αγωνιούν για την απώλεια ειδικών προνοµίων. 

Κάπως έτσι, γραµµένη πολύ πριν ολοκληρω-
θούν οι πληρωµές των κοινοτικών ενισχύσεων 
για το 2022 και µε προφανή την «διατεταγµέ-
νη υπηρεσία» στην οποία εντάσσεται, φαίνεται 
να είναι η τελευταία ανακοίνωση των ανώνυ-
µων, δήθεν ανεξάρτητων ΚΥ∆ και η κριτική η 
οποία ασκείται µέσω αυτής στον τρόπο µε τον 
οποίο κινούνται τον τελευταίο χρόνο οι διαδι-
κασίες γύρω από το ΟΣ∆Ε. Από το πνεύµα της 
ανακοίνωσης προκύπτει µε σαφήνεια ότι οι συ-

ντάκτες της δεν περίµεναν ποτέ ότι θα πραγµα-
τοποιηθεί και µάλιστα πριν από τη λήξη του έ-
τους, ένας τόσο µεγάλος όγκος πληρωµών ε-
νισχύσεων, το ύψος των οποίων προσέγγισε 
τα 1,4 δις ευρώ. Αντίθετα, οι γενικού χαρακτή-
ρα παρατηρήσεις και η χωρίς τεκµηρίωση, δη-
λαδή χωρίς απτά παραδείγµατα, κριτική η ο-
ποία εκδηλώνεται, αναδεικνύει την αλαζονεία 
του παρελθόντος και την άρνηση των εµπνευ-
στών της να καταλάβουν ότι τα δεδοµένα των 
αγροτών βρίσκονται πλέον στο δηµόσιο υπο-
λογιστικό νέφος (gov.gr) και η διαχείριση του 
ΟΣ∆Ε έχει επιστρέψει οριστικά και αµετάκλητα 
στο φυσικό του χώρο, δηλαδή στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Μικροπροβλήµατα και µικροαστοχίες µπο-
ρεί ακόµα να υπάρχουν, ωστόσο, ο τρόπος µε 
τον οποίο γίνεται πλέον η συγκέντρωση και 
διαχείριση των στοιχείων αγροτικής δραστη-
ριότητας έχουν γνώµονα τη διαφάνεια και 

φυσικά δεν έχουν καµιά σχέση µε το φαύλο 
παρελθόν, τις µεθοδεύσεις ελάµβαναν χώρα 
και την καθ’ υπαγόρευση ενεργοποίηση δικαι-
ωµάτων. Την ίδια ώρα, οι ανοιχτές διαδικασί-
ες δεν αφήνουν περιθώρια για προνοµιακές 
καταστάσεις στη λειτουργία συγκεκριµένων 
ΚΥ∆, κάτι που κάνει ορισµένα εξ αυτών να α-
ντιδρούν µε τον τρόπο που αντιδρούν.    

Η αγωνία τους µάλιστα για τα προνόµια που 
χάνουν, κάνει τους «εµπνευστές» της ανακοί-
νωσης να φθάνουν στο σηµείο να απειλούν ότι 
θα απευθυνθούν στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα 
(OLAF), έτσι ώστε, όπως χαρακτηριστικά αναφέ-
ρουν «κάποια στιγµή, να σταµατήσει η κοροϊ-
δία και ο εµπαιγµός όλων». Τουτέστιν, τρίχες! 

Σηµειωτέον ότι η αναφορά σε µια ευρεία γκά-
µα αδυναµιών της τελευταίας πληρωµής γίνεται 
την ίδια ώρα που οι ίδιοι οι συντάκτες της ανα-
κοίνωσης υποστηρίζουν ότι το έλλειµµά πληρο-
φόρησής τους -από τον ΟΠΕΚΕΠΕ- δεν τους επι-
τρέπει να… βοηθήσουν τους αγρότες για τις επι-
δοτήσεις τους. Φυσικά, πρώτος και κύριος στό-
χος µε τα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση 
των δήθεν ανεξάρτητων ΚΥ∆, είναι ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς και 
η µεγάλη µεταρρύθµιση την οποία έχει θέσει σε 
εφαρµογή από τον περασµένο Απρίλιο, µε τη 
µεταφορά της βάσης δεδοµένων του ΟΣ∆Ε στο 
κυβερνητικό νέφος gov.gr και την πραγµατική 
ανάθεση διαχείρισης των θεµάτων που σχετίζο-
νται µε τις κοινοτικές ενισχύσεις και τις πληρω-
µές των αγροτών στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Στο φυσικό του χώρο 
Η κριτική των Ανεξάρτητων ΚΥ∆ 

αναδεικνύει την άρνηση των 
εµπνευστών της να καταλάβουν 

ότι η διαχείριση του ΟΣ∆Ε 
έχει επιστρέψει οριστικά και 
αµετάκλητα στον ΟΠΕΚΕΠΕ 
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Ακόµη και εκείνοι που παραδέχονται ότι ο Κου έχει 
σηµειώσει µέτρια επιτεύγµατα στο τιµόνι του FAO 
συνεχίζουν να βλέπουν το ηγετικό του στυλ ως 
χαρακτηριστικό ενός Κινέζου αξιωµατούχου που 
κρατείται σε σφιχτό λουρί από το Πεκίνο. Η ΕΕ 
και οι ΗΠΑ επέκριναν την κίνηση του Qu να 
αποτρέψει έναν έλεγχο διαχείρισης που επρόκειτο 
να διεξαχθεί από ανεξάρτητους επιθεωρητές 
του ΟΗΕ. Και παρόλο που ο FAO εξακολουθεί να 
λαµβάνει πολλά δυτικά κονδύλια, η προσπάθεια 

συγκέντρωσης κεφαλαίων ειδικά για αγροτικές 
οικογένειες και αγρότες στην κατεστραµµένη 
από τον πόλεµο Ουκρανία εξακολουθεί να απέχει 
100 εκατ.δολάρια από τον στόχο των 180 εκατ. 
δολαρίων, ένα ασήµαντο ποσό σε διεθνές πλαίσιο - 
ειδικά εν µέσω εκκωφαντικών προειδοποιήσεων 
για µια παγκόσµια κρίση εφοδιασµού τροφίµων το 
επόµενο έτος. Αυτό οφείλεται εν µέρει στο ότι οι 
ΗΠΑ και η ΕΕ προτιµούν να συνεργάζονται διµερώς 
µε το Κίεβο αντί να περνούν από τον… FAO. 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Έντονες επικρίσεις από τις δυτικές δυ-
νάµεις, δέχεται ο Κινέζος επικεφαλής 
της κρίσιµης υπηρεσίας τροφίµων του 
ΟΗΕ, του FAO, οι οποίες τον κατηγο-
ρούν ότι δεν κατάφερε να αντιµετωπί-
σει µια παγκόσµια κρίση πείνας που 
επιδεινώθηκε από τον πόλεµο της Ρω-
σίας στην Ουκρανία και ότι πολλές α-
πό τις πολιτικές πρωτοβουλίες που έ-
χει προωθήσει κατά τη διάρκεια της 
θητείας του αντιστοιχούν στους στό-
χους εξωτερικής πολιτικής της Κίνας. 

Ο Qu Dongyu, γενικός διευθυντής 
του Οργανισµού Τροφίµων και Γεωρ-
γίας, σύµφωνα µε αξιωµατούχους και 
διπλωµάτες που µιλούν στο politico, 
έχει αποξενώσει τις δυτικές δυνάµεις 
που είναι οι κύριοι υποστηρικτές του 
οργανισµού µε το τεχνοκρατικό στυλ 
ηγεσίας του και τις διασυνδέσεις του 
µε το Πεκίνο. Η εικόνα που προκύπτει 
είναι ενός ηγέτη του οποίου το στυλ 
διαχείρισης κινείται από πάνω προς τα 
κάτω και οι προτεραιότητες πολιτικής 
που θέτει προωθούν την ατζέντα της 
ίδιας της Κίνας, παραµερίζοντας τους 
Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ου-
κρανία τον Φεβρουάριο αντιµετωπί-
στηκε µε εβδοµάδες απόκοσµης σι-
ωπής στον FAO, και παρόλο που τα 
µηνύµατα άλλαξαν έκτοτε, οι επικρι-
τές του Qu λένε ότι ο FAO θα πρέπει 
να επιδείξει ισχυρότερη πολιτική η-
γεσία στην επισιτιστική κρίση, η ο-
ποία απειλεί να εκατοµµύρια ανθρώ-
πους. Μάλιστα, στην επιχειρηµατολο-
γία που ασκούν είναι πως δεν παίρ-
νει αποφάσεις αν δεν ελεγχτούν α-
πό την κοµµουνιστική Κίνα.

Ο Qu Dongyu εξελέγη το 2019 για 
να διευθύνει την υπηρεσία που εδρεύ-
ει στη Ρώµη, τώρα, καθώς προετοιµά-
ζεται για µια πιθανή προσπάθεια επα-

νεκλογής του µέχρι το 2027, βρίσκε-
ται υπό εντατικό έλεγχο για την ηγε-
σία του κατά τη διάρκεια της κρίσης. 
Ερωτηθείς επανειληµµένα, ο Κου δεν 
έχει επιβεβαιώσει εάν θα θέσει υπο-
ψηφιότητα για δεύτερη τετραετία, αλ-
λά παραδοσιακά οι επικεφαλής του 
FAO υπηρετούν τουλάχιστον δύο θη-
τείες. Οι υποψηφιότητες άνοιξαν επί-
σηµα την 1η ∆εκεµβρίου. Το ερώτηµα 
είναι αν οι ΗΠΑ, η ΕΕ ή ένα αναπτυσ-
σόµενο έθνος θα µπουν στον κόπο 
να προσπαθήσουν να τον αντιµετω-
πίσουν, όταν η νίκη του φαίνεται ε-
ντελώς αναπόφευκτη.

Ο Qu - που περιγράφει τον εαυ-
τό του ως «ταπεινό, γιό µικροκαλλι-
εργητών» που αποστρέφεται τις συ-
γκρούσεις- δέχεται επικρίσεις από 
χώρες όπως η Γαλλία και οι Ηνωµέ-
νες Πολιτείες για την υποτονική και 

βαρετή απάντησή του στην εισβολή 
της Ρωσίας στην Ουκρανία, έναν τε-
ράστιο εξαγωγέα τροφίµων στις ανα-
πτυσσόµενες χώρες.

Η Κίνα δεν έχει καταδικάσει κατηγο-
ρηµατικά τη Ρωσία για εισβολή στην 
Ουκρανία, ενώ η ΕΕ και οι ΗΠΑ χρη-
σιµοποιούν κάθε ευκαιρία στη διεθνή 
σκηνή για να καταδικάσουν τη Μόσχα 
για τον επιθετικό της πόλεµο: Αυτές 
οι γεωπολιτικές εντάσεις διαδραµατί-
ζονται στις 194 χώρες µέλη του FAO.

Εξάλλου, ο Κου δύσκολα µπορεί 
να χαρακτηριστεί απολιτίκ, καθώς εί-
ναι πρώην αναπληρωτής υπουργός 
Γεωργίας και αγροτικών υποθέσεων 
του Κινεζικού Κοµµουνιστικού Κόµ-
µατος. Εκτός από το πολιτικό του υ-
πόβαθρο, έχει εξειδίκευση στη γεωρ-
γία. Ήταν µέλος µιας οµάδας επιστη-
µόνων που ανέλυσαν την αλληλου-

χία του γονιδιώµατος της πατάτας ε-
νώ έκανε διδακτορικό στο Πανεπι-
στήµιο Wageningen της Ολλανδίας. 

Ισχυρή κινεζική παρουσία σε 
θέσεις κλειδιά του FAO

Τρία χρόνια µετά τη θητεία του, υ-
πάρχει πολύ ισχυρότερη κινεζική πα-
ρουσία στον FAO και Κινέζοι αξιωµα-
τούχοι καταλαµβάνουν ορισµένα α-
πό τα βασικά τµήµατα, καλύπτοντας 
τοµείς όπως φυτά και φυτοφάρµα-
κα, γη και νερό, ένα ερευνητικό κέ-
ντρο για την πυρηνική επιστήµη και 
τεχνολογία στη γεωργία και ένα τµή-
µα συνεργασία µεταξύ αναπτυσσόµε-
νων χωρών. Μια κενή θέση για επικε-
φαλής ∆ασικής Πολιτικής, αναµένε-
ται επίσης να πάει σε Κινέζο υποψή-
φιο. Οι ειδικοί λένε ότι αυτές οι θέσεις 
αποτελούν µέρος µιας στρατηγικής.

Την ατζέντα της Κίνας 
λένε πως προωθεί 

το αφεντικό του FAO
Διπλωμάτες 

ανησυχούν ότι 
ο επικεφαλής του 
FAΟ προωθεί την 

ατζέντα εξωτερικής 
πολιτικής του 

Πεκίνου και δεν 
έχει καταφέρει να 

αντιμετωπίσει 
την παγκόσμια 

κρίση πείνας

Το σφικτό λουρί
του Πεκίνου και 

τα δυτικά κεφάλαια

Δύση
∆υτικοί διπλωµάτες 
ανησυχούν ότι πολλές από 
τις πολιτικές πρωτοβουλίες 
που έχει προωθήσει ο, 
γενικός διευθυντής του FAΟ 
Qu Dongyu αντιστοιχούν 
στους στόχους εξωτερικής 
πολιτικής της Κίνας.

Eπικρίσεις
Μετά από τρία χρόνια 
αποφυγής σε µεγάλο βαθµό 
των πρωτοσέλιδων, ο Qu 
επικρίθηκε από χώρες όπως 
η Γαλλία και οι ΗΠA για 
την υποτονική και βαρετή 
απάντησή του στην εισβολή 
της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Πόλεμος
Η ΕΕ και οι ΗΠΑ την άνοιξη, 
πίεσαν την ηγεσία του FAΟ 
να τοποθετηθεί για τη ρωσο-
ουκρανική κρίση, µε την 
Ουκρανία να απαιτεί να 
ξανασκεφτεί τη γλώσσα που 
χρησιµοποιεί, όταν µιλά για 
«σύγκρουση» και όχι για 
πόλεµο.
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ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΝΤΡΟΣΤΕΝ 
ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΟΣ
«Μετά από αυτόν τον 
χειµώνα, η ανοσία του 
πληθυσµού θα είναι τόσο 
ευρεία και ανθεκτική που 
ο ιός δύσκολα θα µπορέσει 
να περάσει το καλοκαίρι. 
Ο µόνος περιορισµός που 
µπορεί να υπάρξει είναι 
µια νέα µετάλλαξη. Αλλά 
δεν το περιµένω πια 
αυτή τη στιγµή».

ΓΕΡΑΣ. ΣΚΙΑ∆ΑΡΕΣΗΣ 
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«∆υσκολεύτηκα πολύ στην 
αρζή να διαχειριστώ την 
επιτυχία του Φατσέα. Και 
ακόµα µε κάνει να νιώθω 
λίγο άβολα. […] Μου έχουν 
κόψει τιµολόγιο από 
επίσηµη εταιρεία ως 
Ευάγγελος Φατσέας. Τους 
είπα «µου κάνετε πλάκα; 
Με τρολάρετε;» και µου 
είπαν «συγγνώµη» κλπ».

∆ΗΜ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ 
Γ. ΓΡΑΜ. ΚΚΕ
«Η ΛΑΡΚΟ είναι 
χρυσωρυχείο για όλη την 
Ελλάδα. Σε µία εποχή που 
το νικέλιο έχει φτάσει στα 
ύψη και θα µπορούσε να 
είναι κερδοφόρα η ΛΑΡΚΟ 
και όχι µόνο να ζει τους 
1.500 εργαζόµενους στη 
Λάρυµνα και αλλού. Θα 
µπορούσε να ζήσει την 
ελληνική οικονοµία».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΥ∆ ΜΕ Τ’ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Πες το κι έγινε
Εποχές Τζανέτου Καραµίχα 
(σ.σ αείµνηστη ΠΑΣΕΓΕΣ), 
θυµίζει η ανακοίνωση της 
νεόκοπης ΕΘΕΑΣ, που ζήτησε 
από το υπουργείο της πλατείας 
την παράταση δύο εβδοµάδων 
της προθεσµίας υποβολής 
αιτήσεων για την αγορά 
ζωοτροφών, και το υπουργείο 
της πλατείας ανταποκρίθηκε 
τάχιστα. Ως εκ τούτου και η 
παράταση ως τις 10 Γενάρη.

∆ιαπιστώσεις
Ok! To ‘πιασε το θέµα µε τις 
ελληνοποιήσεις στο γάλα και 
η Χαριλάου Τρικούπη, η οποία 
µέσω του βουλευτή της στην 
Ηλεία, τονίζει ότι το θέµα 
ταλαιπωρεί τους κτηνοτρόφους 
της περιοχής, αλλά και της 
υπόλοιπης επικράτειας. Το θέµα 
είναι ότι και κάτι πρόστιµα και 
κάτι ονόµατα που είχαν βρεθεί 
στον ντάκο σβήστηκαν κι όλα 
καλά. Μόνο διαπιστώσεις!

Καλποκαλάθια
Αυτό µε τις επιταγές ακρίβειας 
και τα εορταστικά καλάθια 
αρχίζει και χτυπάει στα νεύρα, 
πολίτες που βρίσκονται στα όριά 
τους. Σε ποια άραγε στατιστική 
θα καταγραφεί το ποσοστό των 
λουκέτων στον πρωτογενή 
τοµέα; Κατά τα λοιπά, 
κυβερνώντες και λοιποί 
ασχολούνται µε δηµοσκοπήσεις 
και πότε τους συµφέρει να 
προκηρυχθούν οι εκλογές.

Αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που χάνεις

Σιγά µην δεν γινόταν και φέτος θέµα µε τις πληρωµές. Όπως 
πάντα, υπάρχει µια κατηγορία απλήρωτων και διαµαρτυρόµε-
νων δικαιούχων, που αυτή τη φορά έχουν στο πλευρό τους α-
νώνυµους ΚΥ∆ύτες, που απώλεσαν προνόµια, όχι όµως και 
την αλαζονεία του παρελθόντος. Ως φαίνεται, οι ανοιχτές δι-
αδικασίες δεν αφήνουν περιθώρια για προνοµιακές καταστά-
σεις και πρέπει κάποιοι να αντιληφθούν πως άλλαξε η…πίστα. 
Και όπως λέει και ο ποιητής «αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια 
που χάνεις»…Τώρα τα περί OLAF, ακούγονται ως καταγγελί-
ες σε τηλεπαράθυρο στον... Εισαγγελάτο!

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Στις 11:53 εστάλη 
η ανακοίνωση της 
ΕΘΕΑΣ που ζητούσε 
την παράταση για 
τις αιτήσεις για τις 
ζωοτροφές. Στις 12:53 
η ανακοίνωση της 
Βάθη που ικανοποιούσε 
το σχετικό αίτηµα. 
Τουτέστιν σε απευθείας 
σύνδεσης µε τα κέντρα.

Καµία απόφαση για 
τίποτα πιο σοβαρό; 
Γιατί για τα εύκολα 
δεν κρίνεται κανείς. 
Βέβαια κάποιοι έκαναν 
ολόκληρη καριέρα µε 
την απλή διαχείριση, 
ενώ κάποιοι άλλοι 
ούτε καν µε αυτή…
Ας µην αναφερθούµε 
σε ονόµατα, γιατί είναι 
µακρά η λίστα.

Υβρίδια
Άλλα περίµεναν οι 

συκοπαραγωγοί και άλλα 
βρήκαν. Ο λόγος για τις 
εγκριθείσες ενισχύσεις 115 
ευρώ προς τους παραγωγούς 
ξηρών σύκων που επλήγησαν 
από τις πυρκαγιές της Βόρειας 
Εύβοιας.

Οι υποσχέσεις, λένε που 
είχαν δοθεί από υπουργικά 
στόµατα εκείνης της περιόδου 
και τον ΕΛΓΑ, και µε βάσει 
τους σχετικούς υπολογισµούς, 
ανέβαζαν τις αποζηµιώσεις 
στα 250 ευρώ το στρέµµα…

Βέβαια, σχολιάζουν οι 
παραγωγοί, αυτό δεν γίνεται 
πρώτη φορά, καθώς η γενική 
αντιµετώπιση είναι οι αγρότες 
να αντιµετωπίζονται ως 
ο τελευταίος τροχός… 
δεδοµένου ότι και στις 
κορωνο-ενισχύσεις τα ποσά 
που έλαβαν ήταν και µισά και 
µε χρονοκαθυστέρηση µηνών.

;

ΑΝΤΡΙΕΝ ΡΑΜΠΙΟ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Ο Κιλιάν [σ.σ Μπαπέ] 
µε εκνευρίζει όταν αλλάζει 
τη φωνή του όταν δίνει µια 
συνέντευξη. Όταν είµαστε 
µαζί, µιλάει κανονικά. 
Αλλά όταν βλέπεις τη 
συνέντευξη, δεν ξέρω 
γιατί, η φωνή του αλλάζει. 
Αυτό δεν είναι µόνο 
ενοχλητικό αλλά και 
αγχωτικό».

Πάµε για µια 
αναµνηστική 
γιατί έρχονται 
και εκλογές!

Σε πείσµα κάποιων, γνωστών σε όλους, µε 
τις πληρωµές τελικά πήγαν όλα καλά! Μπήκαν 
όλα µέχρι Παρασκευή βράδυ, µε κλειστές 
τράπεζες και αργίες! ΟΚ, κάποιοι έπρεπε να 
περιµένουν για αναλήψεις ως την Τρίτη µέρα 
των Χριστουγέννων, αλλά η ουσία είναι από δω 
και πέρα να σταµατήσει η γνωστή «δυναστεία» 
του ΟΣ∆Ε να βάζει τρικλοποδιές εις βάρος 
των αγροτών και των κτηνοτρόφων! 

Κάποιες µεταβιβάσεις, σου λέει, που ήταν σε 
έλεγχο δεν πληρώθηκαν, µέχρι να προσκοµίσουν 
οι δικαιούχοι τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
και περίπου 20 εκατ. ευρώ από την εξισωτική 
πιστώνονται αυτές τις µέρες. Από την άλλη, έγιναν  
οι διορθώσεις για τους µετακινούµενους που 
απορρίφθηκαν στην πρώτη αξιολόγηση. Πάει και 
αυτό! Άνοιξε, µε καθυστέρηση να το πούµε, και 
η πλατφόρµα για τις αιτήσεις των κτηνοτρόφων 
για αγορά ζωοοτρφών για να µπουν και αυτά 
τα 89 εκατ. ευρώ µέχρι τα µέσα Γενάρη. 

Υπάρχει και καλύτερο! Έγινε, σου λέει, για 
πρώτη φορά κατανοµή εθνικού αποθέµατος, χωρίς 
οριζόντια µείωση στους κατόχους δικαιωµάτων 
βασικής. Γιατί; Γιατί, υπήρχαν αδιάθετα ποσά από 
οριζόντιες µειώσεις από το 2018 και µετά. 
Βέβαια, για να µη χαίρονται κάποιοι κάποιοι, 
δεν κατανεµήθηκε απόθεµα σε όσους 
αποκλειστικά δήλωσαν εκτάσεις βοσκοτόπων 
σε καλή γεωργική κατάσταση χωρίς ζώα. 

Σε αυτούς που έµειναν εκτός πληρωµής και 
όσοι περίµεναν να πάρουν εξισωτική, αλλά έχουν 
έδρα σε πεδινές περιοχές, δεν διαθέτουν στάβλο 
σε ορεινή ή µειονεκτική περιοχή άσχετα µε την 
περιοχή που έλαβαν κατανοµή βοσκοτόπων. Σαν 
να µπήκαν σε δρόµο όλα τα κακώς κείµενα! Λέτε; 

Απογοητευµένοι είναι οι παραγωγοί µήλων, 
στους οποίους λένε έταξε ο υπουργός κάλυψη του 
χαµένου εισοδήµατος µε 400 ευρώ το στρέµµα, 
µε τις σχετικές ανακοινώσεις να αναµένονταν - 
όπως τους είχαν πει – µέχρι τις 15 του µήνα, 
που πέρασε….. Ο Μαρούδας της ΕΟΑΣΝΛ, 
πάντως, λέει ότι επικοινωνούν κάθε µέρα µε 
τους αρµόδιους στην πλατεία Βάθη και ενώ οι 
διαβεβαιώσεις συνεχίζονται αν και µεταφέρονται 
από µέρα σε µέρα, δεν επαληθεύτηκαν στην 
πράξη και οι µηλοπαραγωγοί έκαναν 
Χριστούγεννα χωρίς αυτά τα χρήµατα! 

Πρόσφατα, πάλι, ο υπουργός της πλατείας είχε 
µιλήσει µε εκπροσώπους του Αγροτικού Συλλόγου 
Γεωργών Βέροιας για τις ζηµιές από τις βροχές 
του καλοκαιριού στα πυρηνόκαρπα, που δεν 
αποζηµιώνονται από τον ΕΛΓΑ και είχε δεσµευθεί 
ότι περί τις 18 ή 19 του µήνα θα έκανε δηλώσεις 
σχετικά µε τα ποσά που θα χορηγηθούν. Από 
τη Νάουσα λένε ότι µόνο µε de minimis θα 
µπορούσαν να αποζηµιωθούν οι πληγέντες 
παραγωγοί για καλλιέργειες πυρηνόκαρπων 
που αφορούν περί τα 180.000 στρέµµατα. 
Αλλά ακόµα τίποτα, λένε... Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Η 
χρονιά που πέρασε δεν ήταν η πιο 
δύσκολη για τους Έλληνες αγρότες, 
µόνο που η άνοδος στις τιµές των α-
γροτικών προϊόντων µάλλον θα πρέ-

πει να θεωρείται συγκυριακή, κάτι που σηµαί-
νει ότι οι συνθήκες µέσα στις οποίες ασκείται η 
αγροτική δραστηριότητα παραµένουν αβέβαιες. 

Δέστε τις ζώνες σας
ΑΝ ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ τέτοια εποχή, η 
δυναµική, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των τιµών, 
στα περισσότερα αγροτικά προϊόντα ήταν ανοδι-
κή, φέτος δύσκολα θα µπορούσε να πει κανείς 
το ίδιο. ∆ιαφαίνεται µεν µια αντοχή στην πάνω 
πλευρά της γραµµής που συνθέτει τους µέσους 
όρους τιµών των τελευταίων ετών, ωστόσο αυ-
τό δεν εγγυάται πολλά πράγµατα. Με όρους πι-
θανοτήτων, είναι πιο πιθανό να δούµε µια πε-
ραιτέρω υποχώρηση των τιµών, παρά µια 
περαιτέρω ανοδική πορεία. 

Είναι βαρύ το λίπασμα
ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΩΡΑ, οι λόγοι που υπαγόρευσαν µια 
παρατεταµένη άνοδο στα βασικά κόστη παρα-
γωγής, συνεχίζουν να παραµένουν ισχυροί. Ά-
ρα οδηγούµαστε σε µια χρονιά µε αυξηµένα κό-
στη και αµφίβολη αντοχή της αγοράς στις σηµε-
ρινές τιµές διάθεσης των αγροτικών προϊόντων. 
Με άλλα λόγια… πάει έξι και όποιος αντέξει!

Δυσκολεύει το πρασίνισμα
ΑΥΤΑ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ την εικόνα της αγοράς. 
Αν θέλουµε να πάµε λίγο παρακάτω, οι κοι-
νοτικές ενισχύσεις τις οποίες διεκδικούν οι α-
γροτικές εκµεταλλεύσεις και πολλές φορές συ-
µπληρώνουν το αγροτικό εισόδηµα, γίνονται 
όλο και πιο δύσκολες. Ειδικά το λεγόµενο πρα-
σίνισµα, µια διαδικασία που συµπλήρωνε κα-
τά 30% το καλάθι των άµεσων ενισχύσεων, θα 
δυσκολέψει σε πολύ µεγάλο βαθµό τις αγρο-

τικές µονάδες και ειδικά τις πολύ µικρές ατο-
µικές οντότητες. 

Παστίλιες για τον πόνο
Η ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ την οποία εφηύραν οι τε-
χνοκράτες των Βρυξελλών για να αµβλύνουν τον 
πόνο των  µικρών, µάλλον δεν θα αντισταθµίσει 
τις απώλειες και σε κάθε περίπτωση, δύσκολα θα 
µπορέσει να εξασφαλίσει την βιωσιµότητα των 
αντίστοιχων εκµεταλλεύσεων. Το έχω πει πολ-
λές φορές, αν υπάρχει µια ελπίδα για τους µι-
κρούς αγρότες, είναι να µεγαλώσουν ή τουλά-
χιστον να σταθεροποιήσουν τη θέση τους, µέ-
σα από τα λεγόµενα διαρθρωτικά προγράµµατα. 

Τρακτέρ χωρίς οδηγό
ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ εννοούµε όλα τα 

προγράµµατα. Όχι µόνο τα Σχέδια Βελτίω-
σης. Αυτόν τον καιρό, προσφέρουν 

ενδιαφέρουσες χρηµατοδοτικές 
λύσεις και προτάσεις, τόσο ο 

Αναπτυξιακός όσο και το Τα-
µείο Ανάκαµψης. Ταυτόχρο-
να, µεγάλες ευκαιρίες θα προ-
κύψουν το επόµενο διάστη-
µα και από τα νέα µέτρα του 
Προγράµµατος Αγροτικής Α-
νάπτυξης, τα οποία µάλιστα 
θα απαιτήσουν ιδιαίτερη µε-
λέτη για όποιον θελήσει να 
κάνει το επόµενο βήµα. Κι 
εδώ, το έχω πει πολλές φο-
ρές, δεν αρκεί η προτροπή ή 

παρότρυνση του µελετητή. Χρειάζεται πρώτα δου-
λειά και κατανόηση από τον άµεσα ενδιαφερόµενο. 

Αρκεί η ίδια συμμετοχή
ΤΙ ΝΑ ΣΟΥ ΚΑΝΕΙ ένας µελετητής, όταν µαζί µε 
σένα θα πρέπει να φροντίσει άλλους 200 ή κά-
ποιες φορές και 2.000 ενδιαφερόµενους στο ί-
διο πρόγραµµα; Θα είσαι και τυχερός αν κάποια 
στιγµή, µε κάποιο email, σου δώσει µια ιδέα πε-
ρί τίνος πρόκειται. Κανένας δεν ξέρει καλύτερα 
από σένα (αγρότη) τι χρειάζεσαι και πού θέλεις 
να πας. Το υπουργείο, το µέσον ενηµέρωσης, 
ο µελετητής, θα σου δώσουν το πλαίσιο µέσα 
στο οποίο θα µπορείς να κινηθείς. Η επιλογή 
είναι δική σου και θα πρέπει να έρθει έγκαιρα 
και µετά από βαθιά γνώση όλων των δεδοµέ-
νων. Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν, βέβαια, 
όλοι είναι ότι τα προγράµµατα προϋποθέτουν ί-
δια συµµετοχή. Μικρή ή µεγάλη δεν έχει σηµα-
σία. Πάντως οµελέτα χωρίς αυγά δεν γίνεται! 

∆ύσκολα µε το πρασίνισµα
Το πρασίνισµα, που συµπλήρωνε 
κατά 30% το καλάθι των άµεσων 

ενισχύσεων, θα δυσκολέψει σε πολύ 
µεγάλο βαθµό τις αγροτικές µονάδες και 
ειδικά τις πολύ µικρές ατοµικές οντότητες

Σ
τα υπέροχα αποµνηµονεύµατά του, το 
1941, µε τίτλο «Ο κόσµος του χθες», 
ο Στέφαν Τσβάιχ αφηγείται την αισι-
όδοξη διάθεση της Ευρώπης πριν το 

1914 και τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Ο αστικός 
πολιτισµός φαινόταν να βρίσκεται σε µόνιµη ά-
νοδο. Τεχνολογικά θαύµατα όπως το Zeppelin 
γέµιζαν τους πάντες µε ελπίδα για ένα µέλλον 
χωρίς σύνορα. «Εξακολουθούσαµε να νιώθου-
µε µονάχα ελαφρώς άβολα όταν ακούστηκαν 
πυροβολισµοί στα Βαλκάνια», έγραφε µε θλί-
ψη. Εκείνο όµως που ο ίδιος και οι φίλοι του θε-
ώρησαν ως µια κόκκινη απόχρωση της αυγής 
ήταν «στην πραγµατικότητα το φως της φλό-
γας της διεθνούς πυρκαγιάς που πλησίαζε».

Κινδυνεύουµε να ξανακάνουµε το ίδιο λάθος. 
«Αρκετά µε τις αδυναµίες της δηµοκρατίας. Ας 
µιλήσουµε για τα δυνατά της σηµεία», λέει ο 
Fareed Zakaria, συγγραφέας ενός προφητικού 
βιβλίου του 2003, µε τίτλο «Το Μέλλον της Ε-
λευθερίας: Η Ανελεύθερη ∆ηµοκρατία Στη Χώ-
ρα µας και ∆ιεθνώς». «Ο χρόνος και η ιστορία 
δεν είναι µε το µέρος των δικτατόρων», λέει ο 
Michael Abramowitz, πρόεδρος του Freedom 
House, οργανισµού ο οποίος δύσκολα µπορεί 
να κατηγορηθεί για υπερβολική αισιοδοξία τα 
τελευταία χρόνια. Είναι εύκολο να καταλάβει 

κανείς γιατί υπάρ-
χει τόση αισιοδοξία. 
Οι δίδυµοι ηγέτες 
της Οµάδας Αυταρ-
χικών Ηγετών - Βλα-
ντιµίρ Πούτιν και Σι 
Τζινπίνγκ - έχουν 
κάνει σοβαρά λά-
θη. Η εισβολή του 
Πούτιν στην Ουκρα-

νία εξαντλεί το θησαυροφυλάκιο και την αξι-
οπιστία του. Το ίδιο συµβαίνει µε τον πόλεµο 
του Σι κατά του Covid. Ο Ντόναλντ Τραµπ «δύ-
ει», µε το 61% των ψηφοφόρων του Ρεπουµπλι-
κανικού Κόµµατος να δηλώνουν ότι θα προτι-
µούσαν κάποιον άλλο ως υποψήφιο του κόµ-
µατος το 2024, σύµφωνα µε νέα δηµοσκόπη-
ση των USA Today/Suffolk University. Με τον 
Εµανουέλ Μακρόν να κάνει επίθεση φιλίας 
στον Τζο Μπάιντεν και τον Όλαφ Σολτς να υ-
πόσχεται ότι η Γερµανία θα ξοδεύει πιο πολλά 
για να υπερασπιστεί τη διεθνή τάξη, οι ηγέτες 
της δυτικής συµµαχίας φαίνεται να κρατούν ι-
σχυρότερα «πυροµαχικά» στα χέρια τους. […]

Η ανοδική πορεία της δηµοκρατίας η οποία 
χαρακτήρισε τη µεταπολεµική εποχή και συνε-
χίστηκε µε την κατάρρευση του κοµµουνισµού, 
έχει φτάσει σε µια εντυπωσιακή παύση.[…]. Ας 
µην εγκαταλείψουµε την ελπίδα: η φιλελεύθε-
ρη παγκόσµια τάξη πραγµάτων εξακολουθεί να 
είναι απείρως πιο ελκυστική από τον συντηρη-
τικό λαϊκισµό. Αλλά ας µην κάνουµε το λάθος 
του Τσβάιχ, υποθέτοντας ότι η κόκκινη λάµ-
ψη στον ορίζοντα πιθανότατα είναι µια αυγή…

*ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ BLOOMBERG

Ο κόσμος 
του χθες

ΤOY  ΑΝΤΡΙΑΝ 
ΓΟΥΛΝΤΡΙΤΖ*
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Εφαρµογές ήχου
Στο πλαίσιο του 

EchoLochi περιοχές της 
Ηπείρου όπως το Ζαγόρι, 

µε µακρά νοµαδική 
κτηνοτροφική παράδοση, 

γίνεται προσπάθεια να 
αναδειχθούν µέσα από 

την αξιοποίηση σύγχρο-
νων και καινοτόµων 

πολυµεσικών εφαρµογών 
ήχου, όπως αυτή 
των ηχοτοπίων 

Στο έργο «EchoLochi» 
συμμετέχουν και 
οι μετακινούμενοι 
κτηνοτρόφοι, που 
είναι στον πυρήνα της 
πολιτισμικής συγκρότησης 
των ορεινών κοινοτήτων 
του Ζαγορίου 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Σφυρίγµατα κτηνοτρόφων, βελάσµατα και κουδου-
νίσµατα προβάτων και γιδιών, κελαρύσµατα από τη 
ροή των νερών σε χειµάρρους και ποτάµια, τιτιβί-
σµατα πουλιών, ακόµη και βόµβους εντόµων, οι ο-
ποίοι ακούγονται στα ορεινά βοσκοτόπια, είναι κά-
ποιοι από τους ήχους που επιστρατεύουν στο ∆υτι-
κό Ζαγόρι για να στηθούν νέα αγροτουριστικά µο-
νοπάτια, που θα βασίζονται στη µοναδική ηχητική 
τους ταυτότητα. Το πρωτότυπο, τουλάχιστον για τα 
ελληνικά δεδοµένα, εγχείρηµα, έχει ως στόχο να α-
ναδείξει την πρακτική της µετακινούµενης κτηνο-
τροφίας, η οποία βρίσκεται στον πυρήνα της πολι-
τισµικής, αλλά και κοινωνικής συγκρότησης των ο-
ρεινών κτηνοτροφικών κοινοτήτων του Ζαγορίου, σε 
ένα αξιόλογο εναλλακτικό και ανταγωνιστικό αγρο-
τουριστικό εργαλείο, µε πολλαπλά οφέλη για τους 
κατοίκους τους, όσο και το περιβάλλον.

«Όχηµα» για την επίτευξη του στόχου, είναι το 

έργο «EchoLochi», µια δράση που χρηµατοδοτεί-
ται από το «Πράσινο Ταµείο» και υλοποιείται από 
τη σύµπραξη του Οικοµουσείου Ζαγορίου, µε την 
InnoPolis και το τµήµα Γεωπονίας του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

«Οι µετακινούµενοι κτηνοτρόφοι είναι φορείς 
γνώσεων και πρακτικών, οι οποίες σχετίζονται µε 
τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιµων φυσικών 
πόρων, των κλιµατικών δεδοµένων, αλλά και µε 
την παραγωγή ποιοτικών αγροδιατροφικών προϊ-
όντων. Ωστόσο ο ρόλος τους δεν έχει αναδειχθεί ό-
σο θα έπρεπε», τονίζει στην Agrenda η Μαρία Παρ-
ταλίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τµήµα Γεω-
πονίας του ΑΠΘ και µέλος της οµάδας που «τρέχει» 
το έργο «EchoLochi». Όπως εξηγεί, στο πλαίσιο του 
έργου EchoLochi περιοχές της Ηπείρου όπως το Ζα-
γόρι, µε µακρά νοµαδική κτηνοτροφική παράδοση, 
γίνεται προσπάθεια να αναδειχθούν µέσα από την 
αξιοποίηση σύγχρονων και καινοτόµων πολυµεσι-
κών εφαρµογών ήχου, όπως αυτή των ηχοτοπίων. 

«Η επιστήµη της Ακουστικής Οικολογίας, κα-
τεξοχήν υπεύθυνη για τη µελέτη των ηχοτοπίων, 
υποστηρίζει ότι µπορούµε να ακούσουµε τους ή-
χους της φύσης, των ανθρώπων και των ζώων, µε 
την ίδια προσοχή που θα ακούγαµε µια µουσική 
σύνθεση», αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέ-
τει πως «κάθε τόπος έχει τους δικούς του ήχους, 
µια ξεχωριστή ακουστική ταυτότητα και µέσα στη 
λειτουργία ενός Οικοµουσείου, οι ηχητικοί χάρτες 
και οι ηχητικοί περίπατοι µπορούν να ενισχύσουν 
την αντίληψη των αγροτουριστών για τα πλούσια 
ηχοτοπία µιας περιοχής».

Στα εργαστήριο «Ακούγοντας το ∆υτικό Ζαγόρι» 
εξερευνήθηκαν, ήδη, ακουστικά τα κτηνοτροφικά 
µονοπάτια και το γύρω περιβάλλον, µέσα από περι-
πατητικές διαδροµές, στις οποίες η προσοχή των ε-
ρευνητών ήταν στραµµένη στους µοναδικούς ήχους 

της φύσης. «Εξερευνήσαµε, αποτυπώσαµε και χαρ-
τογραφήσαµε αισθητηριακά το ηχοτοπίο και προ-
χωράµε στη δηµιουργία ενός αποθετηρίου χωρικών 
δεδοµένων, που αποτυπώνονται σε διαδραστικούς 
ψηφιακούς χάρτες δια µέσω ήχου, εικόνας, βίντεο 
και κειµένου», εξηγεί η Παναγιώτα Κουτσούκου, ι-
δρυτικό µέλος του Οικοµουσείου Ζαγορίου. 

∆ιευκρινίζει δε, ότι τα τελευταία έτη, µε την α-
νάπτυξη της τεχνολογίας πολλοί ηχητικοί περίπα-
τοι χρησιµοποιούν τεχνολογίες ηχητικού γεωεντο-
πισµού, ώστε να επανασχεδιάσουν επιτόπιες και 
εντοπισµένες εµπειρίες και να τις διαµοιράσουν 
µέσω ακουστικών εφαρµογών κινητών συσκευ-
ών. Μέσα σε αυτή την εµπειρία οι κοινότητες και 
οι επισκέπτες, λέει, µπορούν να κατανοήσουν τις 
πολύπλοκες και πολυεπίπεδες διαστρωµατώσεις 
του ηχοτοπίου και έτσι να ενταχθούν και συναι-
σθηµατικά µέσα στο χώρο.

Η διατήρηση και η ανάδειξη των κτηνοτροφικών 
µονοπατιών, µέσα από τη δηµιουργία ηχοτοπίων και 
της ανάπτυξης του αγροτουρισµού, επιτρέπει στους 
κτηνοτρόφους να συνεχίσουν το διαχρονικό ρόλο 
τους ως διαχειριστές και φύλακες της φυσικής και 
της πολιτισµικής αγροτικής κληρονοµιάς. 

Ηχοτοπία της Ηπείρου
μέσα από τις πρακτικές
των κτηνοτρόφων

Αποµακρυσµένη
συνδεσιµότητα
Το ενδιαφέρον στο EchoLochi, 
είναι ότι για πρώτη φορά 
κτηνοτρόφοι µετέχουν στην 
επιστηµονική έρευνα µε χρήση 
σύγχρονων εργαλείων και 
καθοδηγούν αυτοί την οµάδα 
έργου, τονίζεται από τις 
συνοµιλήτριές µας, οι οποίες 
προσθέτουν ότι στο έργο 
συνδυάζονται οι επιστηµονικές 
και οι εµπειρικές µέθοδοι 
µε τη χρήση καλλιτεχνικών 
µέσων, µε επίκεντρο µια 
κτηνοτροφική κοινότητα 
που συµµετέχει σε όλες 
τις διαδικασίες. «Ο αγροτικός 
χώρος µετατρέπεται σε ένα 
ψηφιακό πεδίο πληροφόρησης, 
στο οποίο εµπειρικά δεδοµένα 
και παρατηρήσεις µπορούν 
να χαρτογραφήσουν 
δυσπρόσιτες περιοχές», 
σηµειώνει η κ. Παρταλίδου και 
επισηµαίνει πως το ερευνητικό 
θα καταλήξει σε µια εφαρµογή 
που θα επιτρέπει την 
αποµακρυσµένη συνδεσιµότητα 
του επισκέπτη και θα τον 
«µεταφέρει» ακουστικά σε 
ήχους που προέρχονται από 
τις ορεινές περιοχές και 
τη ζωή των µετακινούµενων 
κτηνοτρόφων. «Οι τρεις 
εταίροι προσπαθούµε να 
δηµιουργήσουµε καινοτόµα 
εργαλεία, που µπορούν να 
αξιοποιηθούν σε σχολεία και σε 
µουσεία, όπως το Οικοµουσείο 
του Ζαγορίου, προκειµένου να 
αναδείξουµε τις παραδόσεις», 
τονίζει η αναπληρώτρια 
καθηγήτρια του ΑΠΘ και εξηγεί 
πως το λογισµικό παρέχει 
δυνατότητα µετάφρασης από 
τα ελληνικά στα αγγλικά και 
επέκτασης σε άλλες γλώσσες.
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Ο Πελοποννησιακός
αµπελώνας γιορτάζει
Τα κρασιά του Πελοποννησιακού αµπελώνα 
έρχονται για 15η χρονιά στις 23 Ιανουαρίου 
στο ξενοδοχείο Intercontinental. Πάνω από 40 
µέλη της Ένωσης Οινοπαραγωγών Αµπελώνα 
Πελοποννήσου δίνουν το καθιερωµένο ραντεβού 
τους µε οινόφιλο κοινό και επαγγελµατίες, 
µε δίνοντας µία ολοκληρωµένη εικόνα της 
αυθεντικότητας, της ποικιλοµορφίας αλλά και 
των ιδιαιτεροτήτων του αµπελώνα τους. Το 
Peloponnese Wine Festival παρουσιάζει τη νέα 
και την «παλιά» γενιά των οινοποιών, τα κρασιά 
τους, τους πειραµατισµούς, αλλά και τις νέες 
εµφιαλώσεις τους. Και φέτος οι επισκέπτες θα 
βαθµολογούν τα κρασιά που δοκιµάζουν σε µια 
απλή εφαρµογή το my.wine.gr. Πληροφορίες 
στο www.peloponnesewinefestival.com.

Ραντεβού το Μάρτιο
για τη Food Expo
Με 1.300 εκθέτες και πάνω από 30.000 
επαγγελµατίες του χώρου τροφίµων από 
την Ελλάδα αλλά και όλο τον κόσµο ανοίγει 
τις πύλες της το τριήµερο 18-20 Μαρτίου 
στο Μetropolitan Expo, η Food Expo 2023. 

Πρόκειται για 
ένα από τα 
µεγαλύτερα 
εµπορικά forum 
για τα τρόφιµα 
και ποτά στη Ν.Α 
Ευρώπη, όχι µόνο 
στην Ελλάδα, 
αλλά και στην 
ευρύτερη περιοχή 
της Ν.Α. Ευρώπης. 
Έχοντας 
επιβεβαιώσει 

τη φήµη της ως µια πραγµατικά µεγάλη 
διεθνής έκθεση, καλύπτει όχι µόνο τις ανάγκες 
της εγχώριας αγοράς, αλλά συγχρόνως 
ανταποκρίνεται πλήρως και στον εξαγωγικό 
προσανατολισµό των ελληνικών επιχειρήσεων 
του κλάδου.  Για περισσότερες πληροφορίες 
στην ιστοσελίδα www.foodexpo.gr.

Τον Φεβρουάριο 
η 8η Πανελλήνια 
Συνάντηση 
Φυτοπροστασίας
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 από την Περιφέρεια 
Θεσσαλίας. Βασικό θέµα 
του συνεδρίου η Πράσινη 
Συµφωνία της ΕΕ και η 
εφαρµογή της στην Ευρώπη 
έως το 2030 και η νέα ΚΑΠ 
που θα τη χρηµατοδοτήσει. 
Στη συνάντηση θα δώσουν 
το «παρών» διακεκριµένοι 
επιστήµονες και εκατοντάδες 
σύνεδροι. Πληροφορίες 
στο www.thessaly.gov.gr.

Αιτήσεις ως 3 Απριλίου 
στο διαγωνισµό Κotinos

Ο καταξιωµένος και αξιόπιστος 
∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός Εξαιρετικού 
Παρθένου Ελαιολάδου, ΚΟΤΙΝΟΣ, 
ανοίγει τις πύλες του, δίνοντας την 
ευκαιρία για όγδοη συνεχή χρονιά 
στα πλέον ποιοτικά ελαιόλαδα να 
κατακτήσουν µια θέση µεταξύ των 
κορυφαίων της τρέχουσας εσοδείας 
2022-2023. Οι επιχειρηµατίες και οι 
ελαιοπαραγωγοί υποβάλλουν αίτηση 
στη ΦΙΛΑΙΟΣ στο email info@
filaios.org και αποστέλλουν έως 
τις 3 Απριλίου τα ελαιόλαδα στη 
διεύθυνση Ξενοφώντος 15α, Αθήνα, 
10557. Η τελική αξιολόγηση θα 
πραγµατοποιηθεί στις 10 και 11 
Απριλίου και αφορά και ελαιόλαδα 
που διακινούν οι παραγωγοί.

ΣΠΑΤΑΛΑΡΙΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΘΗΝΑ



Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022Agrenda ΜΙΚΡΕΣΑΓΓΕΛΙΕΣ52

  
ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 200 πρόβατα Λακόν τα οποία εί-
ναι έγκυα και γεννηµένα µε αρνιά. Τώρα αρµέ-
γονται.Τρίκαλα Θεσσαλιας. Τηλ. 973/673305

Πωλούνται αρσενικά και θηλυκά κατσίκια, γνή-
σια αγκλονουµπια. Τιµή 350 ευρώ έκαστο. Τηλ. 
6955316314. 

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

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

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

Πωλούνται 40 γίδες και 20 κατσικάδες 
(βελτιωµένες) Περιοχή Καλαβρύτω. Τηλ. 
6972/847648. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΗΣΗ

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

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώ. Τηλ. 
6974/567958.

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

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 40 στρέµµατα ποτιστικά εντός ανα-
δασµού, 5000 ευρώ το στρέµµα και άλλα 15 
στρέµµατα ξερικά προς 1300 ευρώ το στρέµ-
µα. Περιοχή: Λαµί. Τηλ. 6974426911

Πωλείται βίκος µε καρπό αρίστης ποιότητας 32 
λεπτά το κιλό και µικρές µπάλες από άχυρα, πε-
ριοχή Μαγνησία. Τηλ. 6944/272804.

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται από παραγωγό εντός αποθή-
κης(Καλαµάτα) ψιλοκάλαµο τριφύλλι για κα-
τσίκι. Τηλ. 6985699540.

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

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

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

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

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

Πωλούνται φυτώρια από ροδιές ,ποικι-
λίας Ερµιόνη στη περιοχή Λακωνία. Τηλ. 
6946/395102. 

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

Πωλείται µέλι σοδειάς 2021. Τηλ. 
6987/310440.

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

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

Πωλoύνται άχυρα, σιταριές,κριθαριές και βί-
κος µε καρπ. 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 Γιαννιτσώ. 
Τηλ. 6937/274082.

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγή. 
Τηλ. 6972/598171.

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

Πωλoύνται δικαιώµατα αρώσιµ. Τηλ. 
6944/985675.

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

Πωλείται από παραγωγό εντός αποθήκης ψι-
λοκάλαµο τριφύλλι κατάλληλο για κατσίκι. Τηλ. 
6985/699540.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται αγροτική µονάδα παραγωγής προϊ-
όντων από βιολογική λεβάντα. Πελάτες: ξενο-
δοχεία και καταστήµατα. Επώνυµα προϊόντα. 
Κτίριο 250 τ.µ.,καλλιέργιες,αποστακτήριο. Πι-
στοποιηµένα βιολογικά.Περιοχή Λαγκαδ. Τηλ. 
6972277126

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

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

Πωλείται βίκος Αλέξανδρος R2 . Τηλ. 
6946/306101.

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α. 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

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

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

Πωλούνται 700 στρέµµατα καλλιεργή-
σιµα, στη περιοχή του Μεσολογγίου. Τηλ. 
6942/228503.

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

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

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

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

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

Πωλείται ελαιώνας 5 στρεµµάτων στο Ξυλό-
καστρο, θέση Γελινιάτικα, εκτός σχεδίου πόλε-
ως µε απεριόριστη θέ. Τηλ. 6988/887113.

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

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

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

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

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

Ενοικιάζεται έκταση 480 στρέµµατα χορτο-
λιβαδικής έκτασης,περιοχή Αιτωλοακαρνανία. 
Τηλ. 6906/432076.

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

Eνοικιάζεται ακίνητο-αγροτεµάχιο 11 στρεµ-
µάτων εξαιρετικής προβολής στον επαρχ. ∆ρό-
µο Ελους - Αστερίου Λακωνίας σε καλό υπέδα-
φος ,µε υποσταθµό της ∆ΕΗ, ιδανικό για φω-
τοβολταικά, καλλιέργειες, εκµετάλλευση. Τι-
µή αναλόγως 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 ζώνη. Τηλ. 6978/903760.

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

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

ΖΗΤΗΣΗ

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

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

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

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 2 citroen Pony σε καλή κατάστα-
ση. Τηλ. 6977/445354

Πωλείται εξαγωγέας φασολιών που τοποθετεί-
ται στα µπράτσα του τρακτέρ λόγω συνταξιοδό-
τησης.κος Νίκος 1500 ευρ. Τηλ. 6945/623657.

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά στα-
βάρια 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 καλλιεργητής 20 δοντιών, µονο το 
σασί. Τιµή 200 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

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

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12αρι ψιλοστάβαρο 
τιµή 500 ευρ. Τηλ. 2310/711133.

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

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά στα-
βάρια 2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6980/001606. 

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

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

Πωλούνται 2 θερµοκήπια βαρέου τύπου (15 
µ.πλάτος Χ 68 µ. µήκος το καθένα). Με 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. Τι-
µή 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 γαλακτοκοµι-
κών προϊόντων, δυνατότητας ενός τόνου.

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

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

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

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

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

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

Πωλείται χορτοσυλλέκτης µε 9 µπράτσα 
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 µη-
χανή Ζ 16άρα,κεντρόφυγκα για παρτικόφ,20 
σωλήνες 3αρες Pellot,80 σωλήνες 2,5αρες 
Pellot,50 beck γωνίες και συστολές σε τιµή 
ευκαιρίας,περιοχή ∆οµοκο. Τηλ. 6974/806795

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

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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Με τη φάση της αρχικής κύρωσης, που 
αφορά στο 95% της υπό ανάρτησης έ-
κτασης και στο 90% της επικράτειας, 
ολοκληρώνεται το έργο των δασικών 
χαρτών, οριοθετώντας πλέον µε σα-
φήνεια και αδιαµφισβήτητα εκτάσεις 
στις οποίες ισχύουν και εφαρµόζονται 
οι διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. 
Παράλληλα, µέσω της διαφανούς δι-
αδικασίας δηµοσιοποίησης των δεδο-
µένων των αναρτηµένων και κυρω-
µένων δασικών χαρτών, όπως τονί-
ζεται σε σχετική ανακοίνωση του υ-
πουργείου Περιβάλλοντος διασφα-
λίζεται η εγκυρότητα των συναλλα-
γών και η υλοποίηση επενδύσεων.

Η εξέλιξη αυτή δροµολογήθηκε µε-
τά από δύο αποφάσεις της Ολοµέλει-
ας του Συµβουλίου της Επικρατείας 
(1364 και 1365/2021) που έκριναν 
ότι το άρθρο 48 του ν. 4685/2020, 
για τους υπό έγκριση δασικούς χάρ-
τες, είναι σύµφωνο µε τις διατάξεις 
του Συντάγµατος και τη νοµοθετική 
ρύθµιση που παρουσίασε τον Μάρτιο 
στη Βουλή ο υπουργός Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

Πλέον, όλο το βάρος της προσπά-
θειας επικεντρώνεται στην πλήρη ε-
νεργοποίηση των Επιτροπών Εξέτα-
σης Αντιρρήσεων, αναλαµβάνοντας 

την πρωτοβουλία για τις όποιες νο-
µοθετικές και θεσµικές παρεµβάσεις 
απαιτηθούν προς την κατεύθυνση 
αυτή, ώστε πολύ γρήγορα να επιλυ-
θούν τυχόν λειτουργικά προβλήµατα.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε 
σχετικά : «Η χώρα µας µετά από 200 
χρόνια ελεύθερου βίου, αποκτά επιτέ-
λους δασικούς χάρτες! Ακόµη µια εµ-
βληµατική µεταρρύθµιση γίνεται πρά-
ξη, χάρη στην πολιτική πρωτοβουλία 
της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του 

υπουργείου Περιβάλλοντος. Η κύρω-
ση των δασικών χαρτών δίνει τέλος σε 
µια εκκρεµότητα δεκαετιών, προστα-
τεύει αποτελεσµατικά το περιβάλλον 
και οριοθετεί σαφώς τις εκτάσεις στις 
οποίες εφαρµόζεται η δασική νοµο-
θεσία. Σήµερα φθάσαµε στο 95% των 
συνολικών αναρτήσεων (έναντι 51% 
που ήταν το 2020) και στο 90% των 
κυρώσεων (έναντι 50% προ διετίας). 
Οι πολίτες πλέον θα γνωρίζουν µε το 
πάτηµα ενός κουµπιού τον χαρακτη-
ρισµό των εκτάσεων που κατέχουν».

ΣτΕ
Το Συµβούλιο της Επικρατείας 

έκρινε ότι το άρθρο 48 του 
ν. 4685/2020 είναι σύµφωνο 
µε το Σύνταγµα και τη νοµο-

θετική ρύθµιση Σκρέκα

Οδηγίες απόσταξης 
επιτραπέζιων σταφυλιών 
Ο συντελεστής απόδοσης 
επιτραπέζιων σταφυλιών ορίζεται 
σε 10 λίτρα άνυδρης αιθυλικής 
αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραµµα 
σταφυλιών και η µέγιστη ποσότητα 
σταφυλιών που δύναται να τύχει 
απόσταξης δεν υπερβαίνει τα 
5.000 χιλιόγραµµα. Αυτό ορίζει 
εγκύκλιος οδηγιών της ΑΑ∆Ε, 
για τη χορήγηση άδειας απόσταξης 
σε διήµερους αποσταγµατοποιούς 
επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών 
περιοχών που επλήγησαν το 2022.

Το 6% φυτών και ζώων
θα εξαφανιστεί ως το 2050
Πάνω από το 1/10 των φυτικών και 
ζωικών ειδών θα µπορούσαν να 
εξαφανιστούν από τη Γη µέχρι το 
τέλος του αιώνα αν συνεχιστούν οι 
τρέχουσες τάσεις, λέει νέα έρευνα 
που δηµοσιεύθηκε στο επιστηµονικό 
περιοδικό Science Advances. Σε 
απειλή βρίσκονται 150.388 είδη, 
ενώ 42.000 θα µπορούσαν να 
εξαφανιστούν λόγω ανθρώπινης 
παρέµβασης. Οι ερευνητές λένε 
ότι το 6% των φυτών και των ζώων 
θα εξαφανιστεί ως το 2050.

Προκαταβολή για φωτιές 
2021 σε κατ’ επάγγελµα
Νέα προκαταβολή 13,4 εκατ. ευρώ 
προβλέπουν δύο νέες ΚΥΑ για 
αγροτικές εκµεταλλεύσεις που 
το φυτικό τους κεφάλαιο (ελιές, 
δενδρώδεις) επλήγη από φωτιές 
του καλοκαιριού του 2021. Η 
πληρωµή αφορά τους κατά κύριο 
επάγγελµα αγρότες που δεν ήταν 
εγγεγραµµένοι στο ΜΑΕΕ, αλλά 
τακτοποίησαν την εκκρεµότητα 
µετά την προκαταβολή, τα νοµικά 
πρόσωπα, καθώς και τους µη κατά 
κύριο επάγγελµα αγρότες. 

Σαρώνει η γρίπη πτηνών 
την Γηραιά Ήπειρο
Πενήντα εκατοµµύρια πτηνά έχουν 
σφαγιαστεί καθώς εδώ και πάνω 
από ένα χρόνο η Ευρώπη πάσχει 
από την πιο «καταστροφική», 
σύµφωνα µε τις υγειονοµικές 
αρχές επιδηµία γρίπης των 
πτηνών. Σύµφωνα µε την έκθεση 
της EFSA, του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου 
Νόσων (ECDC) και του κοινοτικού 
εργαστηρίου για τη γρίπη των 
πτηνών έχουν πληγεί 37 χώρες 
και έχουν εντοπιστεί 2.500 εστίες.

Οι πολίτες πλέον θα γνωρίζουν µε το πάτηµα ενός κουµπιού τον χαρακτηρισµό των εκτάσεων που κατέχουν 
και τις όποιες δυνατότητες αξιοποίησής τους, χωρίς την αναµονή χρονοβόρων διαδικασιών.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Μοχλός επενδύσεων 
οι δασικοί χάρτες
Τέλος σε εκκρεμότητες δεκαετιών για τον χαρακτηρισμό 
εκτάσεων βάζει η κύρωση του 90% των δασικών χαρτών

Εταιρεία παραγωγής και εµπορίας χηµικών 
προϊόντων µε έδρα την Θεσσαλονίκη, αναζη-
τά εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη και 
προώθηση των προϊόντων της σε κτηνοτροφικές 
µονάδες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας 
(καθαριστικά - απολυµαντικά). Email επικοινωνί-
ας: info.tchemical@gmail.com 

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

Πωλούνται οι σωλήνες του σκελετού κατα-
σκευής 2 toll διαστάσεων 6χ26 και 10χ30. Πε-
ριοχή Αθήνα. 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,7υ-
νο και 8υνο. Τηλ. 6972/307674.

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

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

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

Πωλείται ρίπερ διαστάσεων 270χ130 µε 13 
ελατήρια 30χ30.Περιοχή Μεσηµέρι Θεσσαλο-
νίκη. Τηλ. 6977/524520.

Πωλείται φυτευτική µηχανή Fedele 4 σειρών 
για λάχανα, πράσα και λεβάντα. Περιοχή Μεση-
µέρι 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 3,3. Τηλ. 6982/776003.

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

Πωλούνται γεννήτρια 32 kwa, αρµεκτήριο 
προβάτων και αγελάδων και ένας σφυρόµυλος 
(σπαστήρας. Τηλ. 6944/614947.

Πωλείται τρακτέρ STAYER 110 άλογα, αλέ-
τρι τετράυνο Γκλαβαν,δισκοσβάρνα 28αρα 
του Ζορµπά,ρίπερ,ραντιστικό 600αρ. Τηλ. 
2310/715037.

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

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

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

Πωλείται αρδευτική µηχανή ROGERINI 18 ίπ-
πων σε άριστη κατάσταση τιµή 1000 ευρώ και 
σκαπτικό µηχάνηµα ΝΑCAYABA 10 ίππων και-
νούριο τιµή 1150 ευρώ. Περιοχή Αιτωλοακαρ-
νανίας. Τηλ. 6942/228503. 

Πωλείται σύγχρονο αρµεκτήριο ψαροκόκαλο 
αυτόµατης διαφυγής 20 θέσεων σε πάρα πολύ 
καλή κατάσταση περιοχή νοµού Ηµαθίας. Τηλ. 
6947/728582.

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 
Αιτωλοακαρνανία. Τηλ. 6980/048507.

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

Ζητούνται 2 φορτηγά Mercedes(85 µοντέλο) 
µε τέσσερα µάτια σιλό. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ. 2310711133.
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Ντέρμπι αιωνίων 
και φόντο η 8άδα
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός στo ΟΑΚΑ

ΤOY   ΓIANNH ΡΟΥΠΑ
roupas@agronews.gr

Με µπασκετική µονοµαχία Πανα-
θηναϊκού και Ολυµπιακού κλείνει 
φέτος η χρονιά για το εγχώριο φί-
λαθλο κοινό της «σπυριάρας». Η 
16η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα 
θα βρει τους δύο αιώνιους αντιπά-
λους αντιµέτωπους στο παρκέ του 
ΟΑΚΑ (30/12, 21:00) για 22η φο-
ρά σε επίπεδο Ευρωλίγκας. 

Για τον Παναθηναϊκό το µατς εί-
ναι περισσότερο σηµαντικό από ά-
ποψη ψυχολογίας παρά βαθµολο-
γίας, µε το σύνολο του Ντέγιαν Ρά-
ντονιτς να προέρχεται από τρεις δι-
αδοχικές ήττες και να έχει ρεκόρ 6-
9. Σαφώς, µία επικράτηση απένα-

ντι στον αιώνιο αντίπαλο θα ήταν η 
καλύτερη τονωτική ένεση για τους 
πράσινους και θα έδινε ξανά πνοή 
στην οµάδα. Από την άλλη, ο Ολυ-
µπιακός προσεγγίζει µε την άνεση 
του 9-6 το ντέρµπι της Παρασκευ-
ής, θέλοντας ωστόσο να παραµείνει 
σε τροχιά 8άδας στη διοργάνωση. 

Η παραµονή της Πρωτοχρονιάς 
επιφυλάσσει και άλλες µπασκετι-
κές εκπλήξεις για το φίλαθλο κοι-
νό, αυτή τη φορά από την αντίπε-
ρα όχθη του Ατλαντικού, µε τους 
Μπακς του Γιάννη Αντετοκούν-
µπο να υποδέχονται τους Τίµπερ-
γουλβς (31/12. 03:00) και τους Λέ-
ικερς να ταξιδεύουν στην Ατλάντα 
(31/12, 02:30) για την αναµέτρη-
ση µε τα τοπικά Γεράκια. 

Οι εξαιρετικές εµφανίσεις του νεαρού Ολλανδού Κόντι 
Χάκπο στο πρόαφατο Μουντιάλ του κέρδισαν µία θέση 
στα µπλοκάκια πολλών οµάδων στη Γηραιά Ήπειρο, 
µε τη Λίβερπουλ να αρπάζει την ευκαιρία να κάνει 
δικό της τον 23χρονο πρώην επιθετικό της Αιντχόφεν. 
Ο Γιούργκεν Κλοπ πιστεύει πολύ στον Χάκπο, αφού 
η οµάδα του έκλεισε 6ετές συµβόλαιο 43 εκατ. ευρώ. 

Πιάνει λιμάνι 
Λίβερπουλ ο Χάκπο

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Σε ένα ΟΣ∆Ε 
που φωνάζει 
ο κλέφτης για 
να βρει... το δίκιο του 

Το θέµα είναι   
ότι μετά τις εκλογές
οι πληρωμές μπορεί 
να γίνουν χειρότερες 

Με τις γιορτές 
η αγορά χώνεψε 
και τις αυξήσεις 
στο πρόβειο γάλα  

To µέλλον του Ντόρσεϊ
Πολλοί µνηστήρες από Ευρώπη 
έχουν κάνει την εµφάνισή τους 
τα τελευταία 24ωρα, µετά την 
αποχώρηση του Τάιλερ Ντόρσεϊ 
από το ρόστερ των Ντάλας 
Μάβερικς. ∆ηµοσιεύµατα συνδέουν 
τον 26χρονο γκαρντ τόσο µε 
την προηγούµενη οµάδα του, 
τον Ολυµπιακό, όσο και µε άλλες 
οµάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα.
Ο Έλληνας γκαρντ ωστόσο θέλει 
να παραµείνει στην Αµερική. 

∆ανεισµός ιδεών
Θα δανειστεί, αλλά δεν θα 
αντιγράψει στοιχεία από τον 
σχεδιασµό του µονοθέσιου της Red 
Bull Racing τη νέα σεζόν η Ferrari, 
σύµφωνα µε πληροφορίες που 
διαρρέουν ο τεχνικοί της ιταλικής 
οµάδας. Η Ferrari ευελπιστεί 
πως το νέο µονοθέσιο που θα 
αποκαλυφθεί στις 14 Φεβρουαρίου 
στο Μαρανέλο θα είναι επιτέλους 
πραγµατικά αξιόπιστο και µε ακόµη 
περισσότερη ισχύ. 

Νέος προπονητής στην ΑΕΛ
Στο τιµόνι των βυσσινί βρίσκεται 
ο προπονήτης Γιάννης Ταουσιάνης, 
µαζί µε τους συνεργάτες του Χρήστο 
Τσακίρη και Γιώργο Γουνελά. 
Η νέα τεχνική τριάδα έχει ήδη 
πιάσει δουλειά στο προπονητήριο 
των ∆ένδρων, προετοιµάζοντας 
την οµάδα για την εντός έδρας 
αναµέτρηση της εµβόλιµης 9ης 
αγωνιστικής του 1ου οµίλου 
Super League 2, µε αντίπαλο τον 
Παναθηναϊκό Β’, που θα γίνει την 
Τετάρτη 4 Ιανουαρίου στις 14:45.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’Τένις (United Cup 2023)

Ελλάδα – Βουλγαρία  04:00 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (La Liga)

Χετάφε – Μαγιόρκα  18:00 Novasports 1HD

Μπάσκετ (Ευρωλίγκα)

Παναθηναϊκός - Ολυµπιακός  21:00  Novasports Prime

Μπάσκετ (NBA)   

Ατλάντα Χοκς - Λος Άντζελες Λέικερς              02:30 COSMOTE SPORT 4 HD

Μπάσκετ (NBA)

Μιλγουόκι Μπακς – Μινεσότα Τίµπεργουλβς    03:00 COSMOTE SPORT 7 HD

Μπάσκετ (NBA)     

Ιντιάνα Πέισερς – Λος Άντζελες Κλίπερς           22:00 COSMOTE SPORT 4 HD

Μπάσκετ (NBA)   

Σάρλοτ Χόρνετς – Μπρούκλιν Νετς  02:00 COSMOTE SPORT 7 HD

Ποδόσφαιρο (Τσάµπιονσιπ Αγγλίας)

Μπλάκµπερν – Κάρντιφ Σίτι  14:00 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Τσάµπιονσιπ Αγγλίας)

Μπλάκµπουλ - Σάντερλαντ  17:00 COSMOTE SPORT 3 HD
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ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 31 ∆εκεµβρίου

Κυριακή 1 Ιανουαρίου

Παρασκευή 30 ∆εκεµβρίου
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Κάτι καλύτερο από πλευράς τιμής σε σχέ-
ση με το καλοκαίρι πληρώνονται οι χοιρο-
τρόφοι τις τελευταίες εβδομάδες, με την κα-
θαρή τιμή για το μισάδι (μισό σφαγείο στα 
30-35 κιλά) να κυμαίνεται μεταξύ 3,20 και 
3,50 ευρώ το κιλό. Οι επικρατούσες τιμές 
τη τρέχουσα περίοδο είναι περίπου 10-15 
λεπτά υψηλότερες σε σχέση με το καλοκαί-
ρι, την ίδια ώρα που το αντίστοιχο ολλανδι-
κό εισάγεται με κάτι λιγότερο από 3 ευρώ, 
βάζοντας ένα άτυπο πλαφόν για το ελλη-
νικό κρέας, παρά τη μειωμένη παραγωγή. 

Όπως εξηγεί στην Agrenda ο πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Χοιροτροφικών Συλλό-
γων Γιάννης Μπούρας, μέσα στο 2022 έ-
κλεισαν 5-6 μεγάλες χοιροτροφικές μονά-
δες λόγω υψηλού κόστους, με τη μείωση 
της παραγωγής να υπολογίζεται στο 15%. 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα 
έξοδα για ζωοτροφές, οι οποίες παραμένουν 
ακριβές, με τον κλάδο να αναμένει μία δι-
αφοροποίηση του σκηνικού από το καλο-
καίρι του 2023, όταν και η ζήτηση για χοι-
ρινό κρέας είναι παραδοσιακά υψηλότερη. 

Έως 3,50 ευρώ το μισάδι χοιρινό
 Μειωμένη 15% η ελληνική παραγωγή χοιρινού κρέατος μέσα στο 2022 
 Το φθηνό εισαγόμενο προϊόν συγκρατεί τα περιθώρια ανόδου των τιμών
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Σ
τασιμότητα επικρατεί στην εγχώρια 
αγορά σκληρού σίτου, αφενός λόγω 
των Χριστουγέννων και αφετέρου ε-
πειδή οι έμποροι αδυνατούν να που-

λήσουν στις τελευταίες τιμές εξαγωγής καθώς 
δεν καλύπτουν τα έξοδα τους. Οι αναλυτές, 
βέβαια, περιμένουν να δουν που θα ανοίξει 
η αγορά μετά τις γιορτές. Παράλληλα πρέπει 
να παρατηρήσουμε και τις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες σε ΗΠΑ και Καναδά. Συνήθως αυ-
τή την εποχή δυσκολεύουν οι εξαγωγές από 
Καναδά λόγω του παγετού.

  Στην εγχώρια αγορά βάμβακος δεν έχει 
αλλάξει κάτι στη ζήτηση και λογικά οι κλώστες 
θα επανέλθουν μετά το πρώτο δεκαήμερο του 
Ιανουαρίου. Παράλληλα ακούγονται καθυστε-
ρήσεις σε πληρωμές ή φορτώσεις σε Αίγυπτο 
και Πακιστάν. Σημειώθηκαν μέχρι τα τέλη της 
προηγούμενης εβδομάδας φιξαρίσματα συσπό-
ρου καθώς αρκετοί παραγωγοί αντιλήφθηκαν 
την ευκαιρία. Η τιμή για τα λευκά βαμβάκια 
βρίσκεται θεωρητικά στα 94 σεντς ανά λίμπρα. 

  Η παραγωγή εσπεριδοειδών στην Τουρ-
κία το 2022-2023 αναμένεται μειωμένη, εξαιτί-
ας των απωλειών από τον παγετό του Μαρτίου 
του 2022, ο οποίος έπληξε τα δέντρα στην πε-
ρίοδο της ανθοφορίας και ειδικά τα πορτοκά-
λια. Όπως αναφέρει το USDA, οι τιμές στο ρά-
φι αντίθετα, αναμένεται να αυξηθούν λόγω της 
χαμηλότερης διαθεσιμότητας και των μικρότε-
ρων στρεμματικών αποδόσεων. Αντίστοιχα, α-
ναμένεται και μείωση των εξαγωγών της Τουρ-
κίας σε εσπεριδοειδή, με εξαίρεση τα μανταρί-
νια, κυρίως λόγω του περιορισμού της ζήτησης. 

Ξαναζωηρεύει  
η αγορά σκληρού 
τον Ιανουάριο

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

24/11 01/12 12/12 21/12 28/12

463,69

458,75

451,64

459,60

466,51

Επάρκεια
Κάτω από το 50% εκτιμάται 

φέτος η επάρκεια της εγχώριας 
παραγωγής 

Ζήτηση 
Μειωμένη η ζήτηση 

 και για το χοιρινό παρά 
 τη χαμηλότερη τιμή σε 
σχέση με άλλα κρέατα

Τιμή
Οι επικρατούσες τιμές είναι 

περίπου 10-15 λεπτά υψηλότερες 
σε σχέση με το καλοκαίρι

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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339
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1426,40
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5,30

541,30

1477,20

19,64

86,52

153,60

125,29

495

410

330

5,34

544,20

1477,40

19,61

81,95

154,77

125,10

495

410

330

5,44

565,10

1486,20

18,81

84,27

155,60

124,63

495

410

330

5,40

554,90

1502,0

19,81

91,35

157,55

123,16

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

24/11 01/12 08/12 15/12 21/12 28/12

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα 83,92

282

278 278 276 276

280

87,25 83,22 81,22
88,61

84,28

Τιμή για  
μισάδι χοιρινό 
(ευρώ το κιλό)

Ντόπιο 3,20-3,50

Ολλανδικό  2,90-3,00
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Η υποτονική ζήτηση δεν υποστηρίζει το τεχνικό ράλι
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ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
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ΚΡΙΘΑΡΙ
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1.500
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0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
5,40

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

∆ΕΚΙΟΥΛ

Υποχωρεί ξανά προς τα χαµηλά του 
εύρους περιόδου η τιµή στο χρηµατιστήριο 
βάµβακος, ελλείψει θετικών εξελίξεων 
που θα διευκόλυναν µια άνοδο.

Αµετάβλητες οι τιµές σκληρού 
σίτου στη νέα λίστα της Φότζια, 
µε την αγορά να εµφανίζει 
σηµάδια κόπωσης.

Χωρίς µεταβολή η τιµή καλαµποκιού 
στις αγορές της Ιταλίας, της Γαλλίας 
και της Γερµανίας, µε λίγα περιθώρια 
περαιτέρω διόρθωσης.

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

Χωρίς αξιόλογη κινητικότητα 
η ευρωπαϊκή αγορά ελαιολάδου, 
µε τις τιµές να σταθεροποιούνται 
κοντά στα πρόσφατα υψηλά.

28
∆ΕΚ

28
ΙΟΥΛ
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300
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150

¤/τόνος ¤/τόνος

150.00
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ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ
28

ΑΥΓ
28

ΣΕΠ
28

ΟΚΤ
28

ΝΟΕ
28

∆ΕΚ
28

ΙΟΥΛ
28

ΑΥΓ
28

ΣΕΠ
28

ΟΚΤ
28

ΝΟΕ
28

∆ΕΚ
28

ΑΥΓ
28

ΣΕΠ
28

ΟΚΤ
28

ΝΟΕ
28

∆ΕΚ
28

ΑΥΓ
28

ΣΕΠ
28

ΟΚΤ
28

ΝΟΕ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με την «καθιερωµένη» εδώ και µερι-
κές εβδοµάδες παλινδροµική κίνη-
ση ανάµεσα στα 84 και 88 σεντς ανά 
λίµπρα έκλεισε και η τελευταία εβδο-
µάδα συνεδριάσεων στο Χρηµατιστή-
ριο της Νέας Υόρκης για το βαµβάκι, 
µε τη χρονιά να αφήνει τη µάλλον πι-
κρή επίγευση των 70 λεπτών ανά κιλό 
στους παραγωγούς σύσπορου που δεν 
αξιοποίησαν τη δυνατότητα των προ-
πωλήσεων νωρίτερα φέτος. Αν και 
αρκετά εκκοκκιστήρια θα αφήσουν 
και κάποιες ηµέρες από τον Ιανουά-
ριο στη διάθεση των παραγωγών προ-
κειµένου να φιξάρουν τις ποσότητες 
που έχουν παραδόσει, τα περιθώρια 
διάσπασης των 90 σεντς ανά λίµπρα 
που θα έφερναν τιµές πιο κοντά στα 
75 σεντς για το σύσπορο είναι στενά. 
Πέραν αυτού, δεν υπάρχουν προς το 
παρόν ενθαρρυντικά µηνύµατα που 
θα υποστήριζαν µια τέτοια κίνηση. 

Υπό αυτήν την έννοια, η αγορά βάµ-

βακος δείχνει να έχει βρει τις ισορρο-
πίες της στο εύρος τιµών στο οποίο κι-
νούνται πλέον τα συµβόλαια Μαρτίου 
2023, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρ-
ξουν περαιτέρω πτωτικές πιέσεις, σύµ-
φωνα µε την Τράπεζα Πειραιώς, η ο-
ποία στέκεται στην έκθεση προσφοράς 
και ζήτησης του USDA, σχολιάζοντας 
πως µε την παγκόσµια παραγωγή να 
υπερβαίνει σηµαντικά την κατανάλω-
ση και τα αποθέµατα βαµβακιού να α-
ναµένονται ενισχυµένα, «η αγορά εκτι-
µά ότι πτωτικές πιέσεις δύναται να συ-
νεχιστούν στην τιµή του βαµβακιού».

Χαµηλότερη παραγωγή, 
κατανάλωση και εµπόριο 
«βλέπει» το USDA 

Οι τελευταίες εκτιµήσεις του USDA 
για την αγορά βαµβακιού το 2022-2023 
κάνουν λόγο για χαµηλότερη παραγω-
γή, κατανάλωση, εµπόριο αλλά υψη-
λότερα αποθέµατα. Πιο συγκεκριµένα, 
προβλέπεται µείωση της παγκόσµιας 
παραγωγής βαµβακιού σε 115,73 ε-
κατ. µπάλες (από 116,43 εκατ. µπά-

λες), προερχόµενη από την Κίνα και 
το Πακιστάν. Παράλληλα, µε τις εκτι-
µήσεις για την παραγωγή, η κατανά-
λωση προβλέπεται σηµαντικά µειωµέ-
νη σε 111,70 εκατ. µπάλες (από 114,95 
εκατ. µπάλες) και η παγκόσµια χρήση 
του βαµβακιού µειωµένη κατά 4,9%, 
παρόµοια µε την πτώση το 2020-2021. 

Ταυτόχρονα, οι εκτιµήσεις για το 
παγκόσµιο εµπόριο βαµβακιού προ-
βλέπονται µειωµένες κατά 950.000 
µπάλες, σε σχέση µε την εκτίµηση του 
Νοεµβρίου, ενώ τα αποθέµατα εκτιµώ-
νται ενισχυµένα σε 89,56 εκατ. µπά-
λες (από 87,27 εκατ. µπάλες, σχεδόν 
+5% την τελευταία 3ετία) και ο δείκτης 
αποθέµατα/κατανάλωση να αναµένε-
ται σε 80,17% από 75,91%.

Πικρή επίγευση τα 70 λεπτά για το σύσπορο 
Αν το αφήγηµα της ύφεσης αποδυναµωθεί, η αγορά θα µπορούσε να ξαναδεί πάνω από τα 90 σεντς
Δεν αποκλείει περαιτέρω πτωτικές πιέσεις η τελευταία έκθεση της Τράπεζας Πειραιώς για το βαµβάκι

Με τα συµβόλαια µελλοντικής 
εκπλήρωσης που λήγουν 
∆εκέµβριο του 2023 και 
αναφέρονται στη σοδειά 
που θα σπαρθεί την ανοιξη 
στην Ελλάδα, να κυµαίνονται 
στα 82 σεντς, όλο και πιο 
πολλοί αναλυτές προεξοφλούν 
µείωση των εκτάσεων, αφού η 
τιµή αυτή «δεν εµπνέει» τους 
Αµερικανούς παραγωγούς 
που κινούνται πάντα βάσει των 
χρηµατιστηριακών δεδοµένων. 
Βέβαια πολλά θα εξαρτηθούν 
από τις τιµές σε 
ανταγωνιστικές σπορές, όπως 
σόγια και καλαµπόκι, δυο 
προϊόντα που παρά τη γενική 
διόρθωση, διατήρησαν τα 
κέρδη του 2022. Για  όσο 
οι ανησυχίες για τη ζήτηση 
παραµένουν, η προοπτική 
των χαµηλότερων εκτάσεων, 
δύσκολα θα κινούσαν την 
αγορά σε επίπεδα πέριξ 
του δολαρίου. Ωστόσο, σε 
περίπτωση που το αφήγηµα 
της ύφεσης αποδυναµωθεί, 
η αγορά θα µπορούσε να 
δοκιµάσει ξανά την περιοχή 
πάνω από τα 90 σεντς.

ΤΟ ΑΦΗΓΗΜΑ ΥΦΕΣΗΣ 
ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ

Η έκθεση πωλήσεων και εξαγωγών αµερικανικού 
βάµβακος απέδειξε αυτό που σηµειώνεται συνεχώς 
από τους αναλυτές, πως η ζήτηση στη φυσική αγορά 
είναι τουλάχιστον αναιµική. Η έκθεση ανακοίνωσε 
ρεκόρ ακυρώσεων (175.800 δέµατα) και φυσικά το 
χρηµατιστήριο γύρισε πτωτικά από τα πρόσφατα 
υψηλά του, 88 σεντς. Όποιο ράλι και να σηµειωθεί θα 
είναι δύσκολο να κρατηθεί χωρίς κάποια υποστήριξη 
από πλευράς ζήτησης. Βρισκόµαστε σε µια περίοδο, 
όπου η πλειονότητα των εµπορευµάτων ξεφουσκώνει. 
Η απόφαση της Κίνας να άρει τους περιορισµούς 
λόγω Covid δεν έχουν θετικό αντίκτυπο στο βαµβάκι.

ΝEA ΥOΡKH
Οι τελευταίες δύο εβδοµάδες είναι επικεντρωµένες 
κυρίως στα φιξαρίσµατα τιµών συσπόρου και 
εκκοκκισµένου. Αρκετοί παραγωγοί αντιλήφθηκαν 
την πρόσφατη ευκαιρία του χρηµατιστηρίου και 
παρότι η ισοτιµία δολαρίου ευρώ δεν µας βοήθησε 
αποφάσισαν να κλείσουν τιµές. Στο τοµέα του 
εκκοκκισµένου, ως γνωστό, η ζήτηση είναι αδύναµη 
ενώ παράλληλα τρέχουν προβλήµατα σε φορτώσεις 
στην Αίγυπτο και τελευταία στο Πακιστάν. 
Η δραστηριότητα λογικά θε επιστρέψει µετά τις 
πρώτες µέρες του Ιανουαρίου, οπότε και θα φανούν 
οι διαθέσεις των γειτονικών µας κλωστηρίων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Οι αναλυτές προεξοφλούν µείωση 
των εκτάσεων στη νέα σπορά. 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
Η αγορά βάµβακος έχει βρει 

τις ισορροπίες της στο εύρος 

τιµών που κινούνται τα 

συµβόλαια Μαρτίου 2023
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ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡ. 23

∆ευτέρα
26/12

Παρασκευή
23/12

Τρίτη
27/12

Τρίτη
20/12

Τετάρτη
21/12

Τετάρτη
08/08

Πέµπτη
27/10

Πέµπτη
22/12

Συνεδρίαση 27/12/2022
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάρτιος ‘23 84,24 -0,97

Μάιος ‘23 84,13 -1,05
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Έπειτα από αρκετές εβδοµά-
δες αδυναµίας ανάκτησης των 
300 ευρώ ο τόνος, η φυσική 
αγορά κτηνοτροφικού κριθα-
ριού στην Ευρώπη υποχώρη-
σε στην περιοχή των 280 ευ-
ρώ ο τόνος. Πτωτικά κινήθη-
κε η αγορά και στην περίπτω-
ση του βυνοποιήσιµου κριθα-
ριού το οποίο διαπραγµατεύ-
εται πλέον στα 315 ευρώ ο τό-

νος, όταν πριν από µερικές ε-
βδοµάδες η τιµή βρισκόταν 
κοντά στα 350 ευρώ ο τόνος. 

Σηµειώνεται ότι τα υψηλά 
για το κτηνοτροφικό κριθά-
ρι, διαµορφώθηκαν την πε-
ρασµένη άνοιξη και προσέγ-
γισαν τα 370 ευρώ ο τόνος, 
µε το βυνοποιήσιµο κριθάρι 
να βρίσκεται την ίδια περίοδο 
για αρκετό διάστηµα πάνω α-

πό τα 400 ευρώ ο τόνος. Η α-
ποκλιµάκωση στην αγορά ε-
πέρχεται τόσο από τη µείωση 
της ζήτησης για ζωοτροφές στο 
εσωτερικό της Ευρώπης, όσο 
και από την θετική έκβαση 
των φθινοπωρινών σπορών, 
ειδικά στη Γαλλία η οποία σε 
σηµαντικό βαθµό διαµορφώ-
νει τις τιµές και για τις υπό-
λοιπες αγορές της ηπείρου.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Υψηλή µεταβλητότητα που οδή-
γησε τις τιµές µαλακού σίτου αρ-
κετά πάνω από το ψυχολογικό ό-
ριο των 300 ευρώ ο τόνος, έφερε 
στην ευρωπαϊκή αγορά σιτηρών 
η χιονοθύελλα του αιώνα στις Η-
ΠΑ, που δείχνει να έχει προκαλέ-
σει σηµαντικές ζηµιές στα χειµε-
ρινά σιτηρά που έχουν σπαρθεί.

Με τα συµβόλαια µαλακού σί-
του Μαρτίου 2023 να βρίσκονται 
πλέον λίγο πάνω από τα 315 ευ-
ρώ, φαίνεται πως η µεταβλητό-
τητα στην αγορά θα διατηρηθεί 
τουλάχιστον έως ότου υπάρξουν 
οι πρώτες αξιόπιστες εκτιµήσεις 
για τη ζηµιά που ενδέχεται να έ-
χει προκληθεί στη σοδειά της Βό-
ρειας Αµερικής. Εικάζεται ότι σε ό-
σες περιοχές το χιόνι δεν κάλυψε 
επαρκώς τα χωράφια, τότε ο παγε-
τός έχει σίγουρα προκαλέσει ση-
µαντικές ζηµιές και δεν αποκλεί-
εται να γίνουν επανασπορές ό-
που οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Η αντίδραση των αγορών, έδει-
ξε πάντως πόσο εύθραυστες παρα-
µένουν οι ισορροπίες στην αγο-
ρά σιτηρών, µε τα αποθέµατα του 
2022 να µην αφήνουν περιθώρια 
για αναπάντεχες εξελίξεις, οι ο-
ποίες ωστόσο είναι συνυφασµέ-
νες µε την αγροτική παραγωγή.

Το προηγούµενο διάστηµα, 
οι τιµές για το µαλακό σιτάρι εί-
χαν υποχωρήσει κοντά στα 290 
ευρώ για τα κοντινά συµβόλαια, 
µε τις αγορές να είχαν απωλέ-
σει τα πριµ πολέµου και τα επί-
πεδα που διαµορφώνονταν να 

βρίσκονται κοντά σε εκείνα τις 
εβδοµάδες πριν την εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία τον πε-
ρασµένο Φεβρουάριο. Λίγο πιο 
κάτω βρίσκονταν τα συµβόλαια 
της νέας σοδειάς, η οποία ωστό-
σο παραµένει στην περιοχή των 
290 ευρώ ο τόνος.

Στα σκληρά σιτάρια, οι τιµές 
στη νέα λίστα της Φότζια παρέ-
µειναν σταθερές µε τα ποιοτι-
κά σιτάρια µε υαλώδη 70% και 
πρωτεΐνη 12% στα 495-500 ευ-
ρώ και τη δεύτερη ποιότητα µε 
υαλώδη 60% και πρωτεΐνη 11,5% 
στα 485-488 ευρώ. Στη Γαλλία, 

οι τιµές έχοντας κρατηθεί αρκε-
τές εβδοµάδες στα ίδια επίπε-
δα υποχώρησαν κατά 5 ευρώ ο 
τόνος και κυµαίνονται στα 460 
ευρώ ο τόνος. Στην εγχώρια α-
γορά σκληρού σίτου η εµπορι-
κή δραστηριότητα έχει µειωθεί 
σηµαντικά, µε τα FOB να έχουν 
σταθεροποιηθεί στα χαµηλά πε-
ριόδου των 420 ευρώ ο τόνος.

Οι παγκόσµιες προοπτικές για 
την αγορά σιταριού το 2022-2023 
(έκθεση USDA) αφορούν µειωµέ-
νη παραγωγή, χαµηλότερη κατα-
νάλωση, ενισχυµένο εµπόριο και 
µειωµένα αποθέµατα. Η παραγω-
γή αναµένεται µειωµένη σε 780,6 
εκατ. τόνους (από 782,7 εκατ. τό-
νους), προερχόµενη από µείωση 
της παραγωγής στην Αργεντινή (-
3 εκατ. τόνους) και στον Καναδά 
(-1,2 εκατ. τόνους) σε σχέση µε 
τις εκτιµήσεις του Νοεµβρίου, λό-
γω των δυσµενών καιρικών συν-
θηκών, ενώ αναθεωρήθηκε ανο-

δικά η παραγωγή της Αυστραλί-
ας (+2,1 εκατ. τόνους σε 36,6 ε-
κατ. τόνους). Η κατανάλωση α-
ναθεωρήθηκε πτωτικά σε 789,5 
εκατ. τόνους (από 791,2 εκατ. τό-
νους) λόγω χαµηλότερης χρήσης 
στις ζωοτροφές από την Ε.Ε. και 
την Ουκρανία. Το παγκόσµιο ε-
µπόριο αναµένεται ενισχυµένο 
κατά 2,2 εκατ. τόνους σε 210,9 
εκατ. τόνους, ενώ αναθεωρού-
νται ελαφρά πτωτικά τα αποθέ-
µατα σε 267,3 εκατ. τόνους (α-
πό 267,8 εκατ. τόνους), διατη-
ρώντας τον δείκτη αποθέµατα/
κατανάλωση κοντά στο 33,85%. 

Αν και ο δίαυλος µεταφοράς 
των ουκρανικών σιτηρών µέσω 
της Μαύρης Θάλασσας βελτίω-
σε σηµαντικά την προσφορά σι-
ταριού (πάνω από 14 εκατ. τόνοι 
έχουν ήδη εξαχθεί), µειώνοντας 
την τιµή του το προγενέστερο δι-
άστηµα, η ανησυχία της αγοράς 
για την πιθανή επερχόµενη ύφε-
ση δύναται να ασκήσει περαιτέ-
ρω πτωτικές πιέσεις στην τιµή 
του, κάτι το οποίο έχει ήδη απο-
τυπωθεί στην ενίσχυση των θέ-
σεων πώλησης στα συµβόλαια 
µελλοντικής εκπλήρωσης.

Ζηµιές από τη χιονοθύελλα στις ΗΠΑ 
Πάνω από τα 300 ευρώ το µαλακό 
Δεν αποκλείεται να γίνουν επανασπορές στα σιτάρια λόγω του παγετού

Υποχωρεί στα 280 ευρώ ο τόνος 
το κτηνοτροφικό κριθάρι στην Ευρώπη

ΕΚΘΕΣΗ USDA 
Η έκθεση USDA για την αγορά 

σιταριού το 2022-2023 κάνει 

λόγο για µειωµένη παραγωγή, 

χαµηλότερη κατανάλωση και 

µειωµένα αποθέµατα

ΦΟΤΖΙΑ 
Οι τιµές στη Φότζια παρέµειναν 

σταθερές µε την τιµή αποθήκης 

εµπόρου για τα ποιοτικά σιτάρια 

στα 495-500 ευρώ

Σ
την εγχώρια αγορά βάµβα-
κος, σύµφωνα µε τα επίση-
µα στοιχεία της στατιστικής 
υπηρεσίας µέχρι και τον Ο-

κτώβριο είχαν εξαχθεί λίγο πάνω από 
τους 150.000 τόνους σκληρού σίτου, 
µε κύριο προορισµό φυσικά την Ιτα-
λία (140.000 τόνοι). Οι βορειο-αφρι-
κάνικες χώρες δεν αγόρασαν από ε-
µάς λόγω ποιότητας σε συνάρτηση µε 
την τιµή, καθώς και ακριβού ευρώ έ-
ναντι του δολαρίου. Υπάρχουν ακό-
µα αρκετά σιτάρια απούλητα σε χέρια 
εµπόρων, οι οποίοι όµως και αντιστέ-
κονται στην πώληση, δεδοµένου ότι 
είναι αγορασµένα υψηλά και οι τιµές 
εξαγωγές, µέχρι και πριν τα Χριστού-
γεννα, δεν κάλυπταν το κόστος τους.

Στα σκληρά σιτάρια, οι τιµές στη νέα 
λίστα της Φό-
τζια παρέµει-
ναν σταθερές 
για όλες τις ποι-
ότητες, καθώς 
δεν υπήρξε συ-

νεδρίαση. Συγκεκριµένα για τα ποιο-
τικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, 
υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 12% η τιµή 
αποθήκης 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 κυ-
µαίνεται στα 485-488 ευρώ ο τόνος. 
Στη Γαλλία επίσης σηµειώθηκε σταθε-
ροποίηση στα 460 ευρώ ο τόνος χω-
ρίς να υπάρχει ιδιαίτερη ζήτηση, ενώ 
στον Καναδά του οποίου οι εξαγω-
γές διατηρούν για την ώρα έναν κα-
λό ρυθµό, οι τιµές ήταν ένα κλικ υψη-
λότερες. Οι αναλυτές, βέβαια, περιµέ-
νουν να δουν την πορεία του εµπορί-
ου κατόπιν της βαρειάς κακοκαιρίας.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, η 
άρση των περιορισµών λόγω κορω-
νοϊού στην Κίνα έφερε µετά από αρ-
κετό καιρό µια ανάκαµψη στα µαλα-
κά σιτάρια. Η εκτίµηση είναι πως η Κί-
να θα δραστηριοποιηθεί πιο δυναµι-
κά στο αµέσως επόµενο διάστηµα, ο-
πότε και η ζήτηση για δηµητριακά θα 
αυξηθεί. Παράλληλα, ο έντονος χιο-
νιάς και παγετός στις ΗΠΑ προκαλεί 
προβληµατισµούς για τις παραγωγές 
που πρόκειται να έρθουν αργότερα. 
Στη Γαλλία επίσης η αγορά «ξεκόλ-
λησε» από τα χαµηλά και για τους ί-
διους λόγους οι τιµές Μαρτίου ξανά-
πιασαν τα 300 ευρώ ο τόνος, φτάνο-
ντας έως τα 315 ευρώ ο τόνος.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΠAΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΓΟΡΑ ΣΙΤΗΡΩΝ (ΕΥΡΩ Ο ΤΟΝΟΣ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ

ΓΑΛΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑ∆Α

 315

460

500

420
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Ανάκαμψη
της ζήτησης

Ανοδικά η τιμή 
της σόγιας λόγω 
έλλειψης βροχών 

Αν και η πο-
λιτική που θα 

ακολουθήσει το Πεκίνο για την α-
ντιµετώπιση των κρουσµάτων covid, 
παραµένει ένα αίνιγµα για πολλούς 
αναλυτές αγροτικών εµπορευµάτων, 
οι περισσότεροι συντείνουν στο σε-
νάριο που θέλει την Κίνα να αυξά-
νει κατά 8% τις εισαγωγές σόγιας 
και την αύξηση των εισαγωγών κα-
λαµποκιού από τη Βραζιλία, κάτι το 
οποίο θα µπορούσε να ανατρέψει 
εκ νέου τα δεδοµένα της αγοράς 
ζωοτροφών σε παγκόσµιο επίπεδο.

Οι τελευταίες αναλύσεις για το 
2023, έρχονται να ανατρέψουν το 
µέχρι σήµερα αφήγηµα της χαµη-
λής ζήτησης από την Κίνα, µε την 
πραγµατικότητα να θέλει το Πεκί-
νο να αναζητά εναλλακτικούς προ-
µηθευτές, προβαίνοντας σε µικρό-
τερες αγορές, ώστε να µην δώσει 
αφορµές στις ΗΠΑ για νέο γύρο ε-
µπορικού πολέµου. Βέβαια, δεν α-
ποκλείεται η αγορά ζωοτροφών και 
ιδίως σόγιας και καλαµποκιού, να 
δεχθούν πιέσεις τους επόµενους µή-

νες, κυρίως λόγω µιας αναπάντεχα 
µεγάλης σοδειάς στη Βραζιλία, η ο-
ποία θα µπορούσε να διαµορφώσει 
ένα πλεόνασµα της τάξης των 100 
εκατ. τόνων σόγιας. Πράγµατι οι α-
νάγκες της Κίνας για σόγια µπορεί 
να προσεγγίσουν τον αριθµό αυτό 
(98 εκατ. τόνοι σύµφωνα µε τις τε-
λευταίες εκτιµήσεις της S&P Global 
Platts), ωστόσο οι συνθήκες λήξης 
του εµπορικού πολέµου µε την Ου-
άσινγκτον υποχρεώνουν το Πεκί-
νο σε αγορές σόγιας από τις ΗΠΑ.

∆ύσκολα θα µπορούσαν οι υπό-
λοιπες αγορές να απορροφήσουν 
την πλεονασµατική παραγωγή της 
Βραζιλίας, κάτι που θα σήµαινε µια 
αποκλιµάκωση τιµών σόγιας και χα-
µηλές πτήσεις για καλαµπόκι και κρι-
θάρι. Πάντως, µια ενδεχόµενη πτώ-
ση θα µπορούσε να επέλθει και από 
νέα στροφή του Πεκίνο υπέρ της πο-
λιτικής zero covid, δηλαδή αυστη-
ρών lock downs που πέρα από τις 
αγορές αγροτικών εµπορευµάτων 
θα παρέσυραν σε πτώση το πετρέ-
λαιο και τα χρηµατιστήρια εν γένει.

Η παγκόσµια παραγωγή σόγιας για την 
τρέχουσα εµπορική περίοδο, σύµφωνα 
µε στοιχεία του USDA, αναµένεται να κι-
νηθεί ελαφρά υψηλότερα σε 391,2 εκατ. 
τόνους (από 390,5 εκατ. τόνους), προερ-
χόµενη από ανοδική αναθεώρηση στην 
παραγωγή της Ινδίας και της Ουκρανί-
ας, µε την τελευταία να έχει ολοκληρώσει 
την συγκοµιδή της σόγιας. Παράλληλα, η 
κατανάλωση αναµένεται ελαφρά ενισχυ-
µένη σε 380,9 εκατ. τόνους (από 380,2 ε-
κατ. τόνους), όπως και τα αποθέµατα σε 
102,7 εκατ. τόνους (από 102,2 εκατ. τό-
νους), µε τον δείκτη αποθέµατα/κατανά-
λωση να διαµορφώνεται σε 26,96%, από 
26,88%. Επιπλέον, οι εξαγωγές σόγιας, 
όπως και οι εισαγωγές, διατηρήθηκαν 
στις προβλέψεις του Νοεµβρίου. 

Πέρα από την κατάσταση µε την Κίνα, 
που έχει αρνητική επίδραση στην τιµή 
της σόγιας (µείωση της ζήτησης) για την 
παραγωγή των ΗΠΑ, οι αναλυτές ανησυ-
χούν ότι η έλλειψη βροχοπτώσεων στη 
Νότια Αµερική (κυρίως Αργεντινή και 
Βραζιλία) πιθανά να πλήξει τις ζώνες πα-
ραγωγής καλαµποκιού και σόγιας στις 
χώρες αυτές, θέτοντας σε ανοδική τρο-
χιά την τιµή της, κάτι το οποίο έχει ήδη 
αποτυπωθεί στην ενίσχυση των θέσεων 
αγοράς σε υψηλό 5 µηνών.

Η µειωµένη παραγωγή και τα περιορισµένα αποθέµατα καλαµποκιού 
δύναται να συνεχίσουν να λειτουργούν υποστηρικτικά της τιµής

 Λιγότερο καλαμπόκι, ενισχυμένη τιμή
ΑΓΟΡΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

380,9 

1.170,6

14,85

ΣΟΓΙΑ

ΣΟΓΙΑ

∆ΟΛΑΡΙΑ/ΜΠΟΥΣΕΛ

299

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ

280 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ
ΚΡΙΘΑΡΙ

ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ �ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ� 

ΣΟΓΙΑ

Πτωτικά στους 1.161,9 εκατ. τόνους (από 1.168,4 εκατ. 
τόνους) αναθεωρήθηκαν οι εκτιµήσεις του USDA για την 
παραγωγή καλαµποκιού την τρέχουσα εµπορική περίοδο, 
προερχόµενες από πτωτική αναθεώρηση 
για την παραγωγή της ΕΕ (54,2 εκατ. τόνους), για την 
Ουκρανία (27,0 εκατ. τόνους) και για τη Ρωσία (14,0 ε- 
κατ. τόνους), µε την παραγωγή στις ΗΠΑ αµετάβλητη 
στους 353,8 εκατ. τόνους. Το παγκόσµιο εµπόριο 
αναµένεται µειωµένο σε 182,3 εκατ. τόνους, καθώς το 
ισχυρό δολάριο περιορίζει τις αµερικανικές εξαγωγές 
καλαµποκιού και τις εισαγωγές για Μεξικό, Καναδά 
και Ν. Κορέα. Αντιστάθµισµα πιθανά να αποτελέσει 
η σηµαντική ενίσχυση των βραζιλιάνικων εξαγωγών 
καλαµποκιού (44 εκατ. τόνους), µε το µειωµένο κόστος 
παραγωγής και το ασθενέστερο ρεάλ να επιδρά θετικά. 
Η κατανάλωση αναµένεται µειωµένη σε 1.170,6 εκατ. 
τόνους, τα αποθέµατα µειωµένα σε 298,4 εκατ. τόνους, µε 
τον δείκτη αποθέµατα/κατανάλωση να αναµένεται να 
διαµορφωθεί σε 25,49% από 25,59%. Η µειωµένη 
παραγωγή και τα περιορισµένα αποθέµατα θα συνεχίσουν 
να υποστηρίζουν την τιµή του, σύµφωνα µε την αγορά. 
Ωστόσο, η µειωµένη ζήτηση, λόγω της κινεζικής οικονοµίας, 
πιθανά να φέρει περαιτέρω πίεση. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

   USDA

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
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ΚΡΗΤΙΚΟΣ: Η Επιτροπή 
Ανταγωνισμού ενέκρινε 
ομόφωνα, την απόκτηση από  

την εταιρεία Κρητικός ΑΝΕΔΗΚ 
του αποκλειστικού ελέγχου της 
εταιρεία Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες 
με αντικείμενο τη χονδρική και λιανική 
πώληση όλων των προϊόντων ειδών 
παντοπωλείου και τη λειτουργία και 
εκμετάλλευση καταστημάτων super 
market. Συμπεριλαμβάνονται μεταξύ 
άλλων, το σύνολο των ιδιόκτητων 
καταστημάτων όσο και των ιδιόκτητων 
εμπορικών σημάτων όσο και το δίκτυο 
συνεργατών της εταιρείας 
Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες.

ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ: Από 1η Φεβρουαρίου 
2023 η εταιρεία Β.Σ. Καρούλιας ΑΕ 
αναλαμβάνει διανομή των προϊόντων 
του νέου οινοποιείου Novus Leonidas 
Nassiakos στην αγορά. Σύμφωνα με  
τα αποτελέσματα της οικονομικής της 
χρήσης από 1η Απριλίου 2021 ως 31η 
Μαρτίου 2022, η Καρούλιας σημείωσε 
αύξηση 42,66% στις πωλήσεις της, 
που ανήλθαν σε 70,35 εκατ. ευρώ 
έναντι 49,3 εκατ. του προηγούμενου 
δωδεκαμήνου. Τα κέρδη EBITDA, 
αυξήθηκαν στο 93,79%, ήτοι στα  
5,58 εκατ. από 2,88 εκατ. ευρώ.

ΒΙΟΣΑΛ: Πιστοποιήθηκε με απόφαση 
του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα 
Αγοραστού, η επένδυση της ΒΙΟΣΑΛ 
για επέκταση της δυναμικότητας  
της μονάδας παραγωγής ορεκτικών 
σαλατών και παρομοίων ειδών 
διατροφής της εταιρείας στα Τρίκαλα, 
καθώς και η έναρξη της παραγωγικής 
της λειτουργίας. Το συνολικό επιλέξιμο 
και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης 
ανήλθε στα 602.478,60 ευρώ, με το 
55% (331.363,23 ευρώ) να χορηγείται 
στην εταιρεία ως ενίσχυση με τη μορφή 
της ωφέλειας φορολογικής απαλλαγής.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Μετά τη χειρότερη χρονιά για τις παγκό-
σμιες μετοχές εδώ και δέκα χρόνια του-
λάχιστον, και την πρωτοφανή υποχώρη-
ση των ομολόγων από το 2000 και μετά, 
ορισμένοι επενδυτές δεν θεωρούν τίπο-
τα δεδομένο το 2023. Ενώ οι αισιόδοξοι 
στοιχηματίζουν ότι οι κεντρικές τράπε-
ζες θα επιστρέψουν σε μειώσεις επιτο-
κίων, ότι η Κίνα θα βγει από την απομό-
νωση της Covid-19 και ο πόλεμος στην 
Ουκρανία θα τερματιστεί, στον αντίποδα 
οι πιο επιφυλακτικοί διακρίνουν κινδύ-
νους που μπορεί να προκαλέσουν νέα 
αναταραχή στις αγορές.

Πολλοί επενδυτές βλέπουν την ενίσχυ-
ση του δολαρίου να υποχωρεί το 2023 
και το ενεργειακό κόστος να μειώνεται - 
δύο παράγοντες που θα ανακουφίσουν 
τις αναδυόμενες αγορές από την πίεση 
που υφίστανται. Αυτό τίθεται εν αμφι-

βόλω εάν αποτύχουν οι κεντρικές τρά-
πεζες να τιθασεύσουν τον πληθωρισμό.  
Πάντως, «η αγορά ομολόγων αναμένει 
ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει εντός 
των ορίων σε 12 μήνες», εκτιμά ο Μά-
θιου ΜακΛέναν, από τους επικεφαλής 
της ομάδας παγκόσμιων αξιών στη First 
Eagle Investment Management.

Πέντε σενάρια που απειλούν να προκα-
λέσουν μεγάλα προβλήματα στις αγορές 
και το 2023, καταγράφει το πρακτορείο 
Bloomberg, με προεξέχον τη μη τιθάσευ-
ση του πληθωρισμού. Στα εξεταζόμενα σε-
νάρια ο φόβος για κατάρρευση της Κίνας 
λόγω covid και εμφάνισης ενός πιο μετα-
δοτικού στελέχους, η κλιμάκωση του πο-
λέμου στην Ουκρανία και η εκτόξευση εκ 
νέου των τιμών ενέργειας και το βάρος αυ-
τών για τις αναδυόμενες οικονομίες ελέω 
διόγκωσης του χρέους τους σε δολάρια.

Mαλαγουζιά
H NICO LAZARIDI παρουσιάζει ένα 
ολοκαίνουργιο οίνο από Μαλαγουζιά, 
που θα προστεθεί στη σειρά Cavalieri. 
Η ιδέα ήταν να δημιουργήσει μια σειρά 
από μονοποιλιακά οινικά προϊόντα,  
στα βήματα της επιτυχημένης πορείας 
του Cavalieri Ασύρτικο. Η Malagousia 
Cavalieri είναι το νέο μέλος, ενώ τους 
επόμενους μήνες θα ακολουθήσουν 
άλλοι δυο οίνοι από ερυθρές ποικιλίες.

ΓΙΩΤΗΣ
Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. προωθεί την καινοτομία 
στη βιομηχανία τροφίμων, σε συνεργασία 
με κορυφαίους ακαδημαϊκούς και άλλους 
φορείς. Το έργο BIOALGAFOOD, σε 
σύμπραξη με τους φορείς ΙΝΑΛΕ, CHC 
και KEFISH, έχει στόχο την αειφόρο 
καλλιέργεια δύο ειδών μακροφυκών από 
την ελληνική θαλάσσια φυκο-χλωρίδα.  
Τα παράγωγά τους θα αξιοποιηθούν για 
ανάπτυξη τροφίμων με βιολογική δράση.

Tίποτα δεδομένο  
για τη νέα χρονιά

 Πέντε απειλές για τις αγορές το 2023 
 Eντός ορίων ο πληθωρισμός σε 12 μήνες

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Τετάρτη 28/12 923,79

Τρίτη
27/12

Τρίτη
21/12

Πέµπτη
22/12

 Παρασκευή
23/12

Τετάρτη
28/12

925

924

923

922

921

920

919

918

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤ. ΕΤ. ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,1510 +19,84%

ΒΙΣ Α.Ε. 1,2900 +10,26%

ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 2,2600 +6,60%

ΑΝ. ΝΑΥΤ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,2120 +6,00%

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 0,6300 +5,00%

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,5400 -16,92%

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 2,3800 -8,46%

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 1,3900 -4,14%

ATTICA BANK ΑΝ. ΤΡΑΠ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0,0673 -3,86%

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛ. Α.Τ.Ε.Ν.Ε. 0,1940 -3,00%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 33,164.25 -0.26%
 NASDAQ Comp 10,331.57 -0.21%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,823.34 -0.25%
Λονδίνo FTSE 100 7,493.74 +0.28%
Φρανκφούρτη  DAX-30 13,965.67 -0.21%
Παρίσι CAC-40 6,531.55 -0.29%
Ζυρίχη Swiss Market Index 10,837.49 -0.02%
Τόκιο NIKKEI-225 26,340.50 -0.41%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 3,25 21.09.2022 
EKT Βασικό 1,50 14.09.2022
 Καταθέσεων  0,75 14.09.2022
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 2,25 22.09.2022
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 02.01.2016
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) 0,5 22.09.2022
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M -0,499 03.01.2022
 EURIBOR -1M 2,500 03.10.2022

Με απόσταση ασφαλείας πάνω από 
τις 900 μονάδες κλείνει το 2022
Οι κινήσεις που έγιναν τις τελευταίες ημέρες 
του έτους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, πέραν 
του διεκπεραιωτικού χαρακτήρα, αποτυπώνουν 
και απουσία εγχώριου καταλύτη, τουλάχιστον 
βραχυπρόθεσμα. Τα ορόσημα των επόμενων 
μηνών είναι οι εκλογές και η πιθανότητα  
της επενδυτικής βαθμίδας, αλλά αυτά δεν θα 
επιδράσουν ακόμη εάν δεν καταφέρει το ΧΑ να 
κινηθεί αποτελεσματικά σε ένα ναρκοθετημένο 
διεθνές περιβάλλον. Η αγορά κρατά απόσταση 
ασφαλείας πάνω από τις 900 μονάδες.
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Έλεγχος και πρόληψη για αγρότες 
που δεν εντάχθηκαν στα βιβλία

Τ
ελευταίες ηµέρες του έτους και όλοι µας 
προσπαθούµε, κάνοντας διάφορους ε-
λέγχους, να ανακαλύψουµε τυχόν ερ-
γασίες που ξεχάσαµε να ολοκληρώσου-

µε, να µειώσουµε τις όποιες εκκρεµότητες, ώστε το 
νέο έτος να είµαστε έτοιµοι για τις 
προκλήσεις που µας επιφυλάσ-
σει το αύριο.

Στις πρώτες 30 ηµέρες του κάθε 
έτους (01/01 µε 30/01) οι αγρό-
τες του ειδικού καθεστώτος ελέγ-
χουν το σύνολο των επιδοτήσε-
ων που εισέπραξαν το προηγού-
µενο έτος και, εφόσον το άθροι-
σµα τους υπερβαίνει τα 5.000 ευ-
ρώ, τότε µέχρι τις 30 Ιανουαρίου 
θα πρέπει να κάνουν µετάταξη 
και να ενταχθούν στο κανονικό.

Αντίθετα, όσοι βρίσκονται ήδη 
σε καθεστώς βιβλίων (κανονικό) 
έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτω-
ση που οι εισπραχθείσες επιδοτή-
σεις δεν ξεπερνούν τις 5.000 ευ-
ρώ να βγουν από τα βιβλία και να 
επανέλθουν στο ειδικό καθεστώς.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 41 του 
ν.2859/2000: «1. Οι αγρότες, οι 

οποίοι κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος πραγ-
µατοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδό-
σεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και πα-
ροχές αγροτικών υπηρεσιών των οποίων η αξία ή-
ταν κατώτερη των 15.000 ευρώ και έλαβαν επιδο-
τήσεις κατώτερες των 5.000 ευρώ, υπάγονται στο 
ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, µε την επι-
φύλαξη της παραγράφου …».

Έχουν εκδοθεί και αποσταλεί πάρα πολλά ση-
µειώµατα – προσκλήσεις σε α-
γρότες οι οποίοι δεν εντάχθηκαν 
ως όφειλαν στο κανονικό καθε-
στώς. Πιο συγκεκριµένα, υπάρ-

χουν πολλοί αγρότες οι οποίοι επέλεξαν συνειδητά 
να µην ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς (να µην 
«µπουν» δηλαδή στα βιβλία), ευελπιστώντας ότι αυ-
τό δεν θα τους δηµιουργούσε πρόβληµα.

Πάρα πολλοί αγρότες έλαβαν ενηµέρωση από 
την ΑΑ∆Ε, η οποία τους πληροφορεί ότι δεν έχουν 
ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς,  όπως είχαν υπο-
χρέωση να κάνουν. Στην ίδια επιστολή καλούνται 
να κάνουν όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτού-
νται προκειµένου να κλείσει την εκκρεµότητα αυ-
τή ο καθένας. Να τονίσω ότι µέχρι στιγµής το εύ-
κολα ελεγχόµενο κριτήριο είναι οι επιδοτήσεις: α-
πό τη στιγµή που υπάρχει η σύνδεση µε τον ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ, καταλαβαίνει κανείς πόσο απλή είναι η δια-
σταύρωση του συνόλου των επιδοτήσεων.

ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΤΑΙ αυτό για κάποιον ο οποίος 
δεν εντάχθηκε στο κανονικό καθεστώς π.χ. την 
01/01/2021 όπως είχε υποχρέωση (εφόσον είχε το 

2020 εισπραχθείσες επιδοτήσεις άνω των 5.000 ευρώ;
α) Πρέπει να κάνει ένταξη στο κανονικό καθεστώς 

µε ηµεροµηνία 01/01/2021, (πρόστιµο 102,40 ευρώ).
β) Πρέπει να υποβάλλει τρεις (3) περιοδικές δη-

λώσεις ΦΠΑ για το 2021, για το Α’, Β‘ και Γ’ τρίµηνο, 
(πρόστιµο 102,40 ευρώ x 3 = 307,20 ευρώ).

γ) Σε περίπτωση που έχει πουλήσει προϊόντας πα-
ραγωγής του, επειδή η αγορά έγινε µε παραστατι-
κό εκδοθέν από την πλευρά του αγοραστή (τιµολό-
γιο αγοράς) και σε συνεννόηση µαζί του, θα πρέ-
πει να εκδώσει είτε τιµολόγιο πώλησης σε αντικατά-
σταση, είτε συµπληρωµατικό τιµολόγιο και να χρε-
ώσει στον προµηθευτή του τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Οι παραπάνω ενέργειες θα του κοστίσουν 409,60 
ευρώ σε πρόστιµα, συν κάτι «ψιλά» σε προσαυξήσεις 
(η κάθε υποβολή έχει αυτοτελές πρόστιµο 102,40 ευ-
ρώ), ενώ αν κάποιο ή κάποια από τα ΦΠΑ είναι χρε-
ωστικά, τότε το αυτοτελές πρόστιµο εκτοξεύεται στα 
250 ευρώ πλέον προσαυξήσεων και χαρτοσήµου.

Ακόµη και αν ο αγρότης του παραδείγµατος είχε 
µεταβιβάσει τα δικαιώµατα του το Μάρτιο του 2021 κι 
έλαβε σήµερα την επιστολή από την ΑΑ∆Ε, θα πρέπει 
να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς µε ηµεροµηνία 
01/01/2021, να προχωρήσει στις όποιες αντικατα-
στάσεις τιµολογίων πώλησης (εφόσον είχε διενεργή-
σει πωλήσεις) και να κάνει διακοπή εργασιών µε την 
ηµεροµηνία της µεταβίβασης των δικαιωµάτων του.

Είναι συνεπώς εξαιρετικά επικίνδυνο και κοστο-
βόρο, να επιλέξει συνειδητά ο οποιοσδήποτε να µην 
ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ελέγξτε τις επιδοτήσεις που έχετε λά-
βει, είτε φέτος, είτε τα προηγούµενα έτη και ενηµε-
ρώστε το λογιστή σας. Φροντίστε ό,τι κάνετε να το 
κάνετε από µόνοι συνειδητά, διότι αν σας προλά-
βει ο έλεγχος και σας βρει εκτός βιβλίων ενώ έχε-
τε την υποχρέωση να ενταχθείτε, τότε το πρόστιµο 
είναι απείρως µεγαλύτερο (2.500 ευρώ). 

∆ιασταύρωση
Εφόσον υπάρχει σύνδεση 

µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι 
απλή η διασταύρωση 

των επιδοτήσεων

Πρόστιµα
Πολλοί αγρότες ενηµε-
ρώθηκαν από την ΑΑ∆Ε 
ότι δεν έχουν ενταχθεί 
στο κανονικό καθεστώς

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)

Ηλεκτρονικά βιβλία και αγρότες

Η ΑΑ∆Ε έχει αποφασίσει ότι από 1/1/2023 θα 
πρέπει τα τιµολόγια πώλησης που εκδίδετε, να 
διαβιβάζονται στα MyDATA την επόµενη µέρα 
από την ηµέρα έκδοσης. Αυτό µε λίγα λόγια 
σηµαίνει ότι καθίσταται πλέον πρακτικά αδύνατη η 
διαβίβαση των πωλήσεων σας από το λογιστή σας. 
Η καλύτερη λύση είναι να συνεννοηθείτε (όσοι 
δεν το κάνετε ήδη) µε τις αγοράστριες εταιρείες, 
εµπόρους, κλπ., να εκδίδουν για λογαριασµό σας 
µε τη µέθοδο της αυτοτιµολόγησης.

Έλεγχος κινήσεων για τον προσδιορισµό 
του καθαρού κέρδους

Κάντε ελέγχους (όσοι δεν το έχετε κάνει 
ήδη) στα τιµολόγια και στα έξοδα σας, µην 

τυχόν και λείπουν παραστατικά ή ξεχάσατε 
οτιδήποτε και προσδιορίστε περίπου που 

βρίσκεστε σε επίπεδο καθαρών κερδών, για 
να µην βρεθείτε προ εκπλήξεων όταν θα 

συνταχθεί η φορολογική σας δήλωση.
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Το έτος που ολοκληρώνεται πυροδό-
τησε πολλές κοινωνικοοικονοµικές 
αλλαγές, ωθώντας τους καταναλωτές 
να επαναξιολογήσουν τι είναι πραγ-
µατικά σηµαντικό στον τρόπο ζωής 
τους και τα προϊόντα που αγοράζουν. 

Στην 3η ετήσια έκθεση Παγκόσµι-
ων Καταναλωτικών Τάσεων του αµε-
ρικανικού κολοσσού εµπορίας τροφί-
µων και εµπορευµάτων Archer Daniels 
Midland Company (ADM), περιγράφο-
νται οι σταθερές που κινούν τις επιλο-
γές τροφίµων, που σε συνδυασµό µε  
τα µακροοικονοµικά ρεύµατα και τις 
εξελισσόµενες ανάγκες (υγεία/ευηµε-
ρία, βιωσιµότητα και επισιτιστική ασφά-
λεια) αποφέρουν 7 σηµαντικές κατανα-
λωτικές τάσεις, πάνω στις οποίες θα ε-
µπνευστεί η βιοµηχανία τροφίµων για 
να δηµιουργήσει όχι µόνο νέα προϊό-
ντα το 2023 αλλά και να δώσει ώθηση 
στην ανάπτυξη της αγοράς τα επόµενα 
χρόνια. Μερικές από τις τάσεις που ε-
ντοπίζονται στην έκθεση της ADM πε-
ριλαµβάνουν: επιλογές πρωτεΐνης, ι-
σορροπηµένη ευεξία, εξατοµίκευση, 
βιωµατική διατροφή και κοινωνικό 
αντίκτυπο. Πιο αναλυτικά οι 7 τάσεις:

 Επιλογές εναλλακτικών πρωτεϊ-
νών: Το 52% των παγκόσµιων κατα-
ναλωτών θεωρεί ότι είναι ευέλικτο, εν-
σωµατώνοντας στη διατροφή του πρω-
τεΐνες ζωικής και φυτικής ή άλλες ε-
ναλλακτικές πρωτεΐνες. Καθώς µεγα-

λώνουν οι υποστηρικτές της τεχνολο-
γίας Gen Z και Gen Alpha, η αποδοχή 
της εφαρµογής επιστηµονικών προό-
δων για παρασκευή τροφίµων θα γί-
νεται πιο συνηθισµένη αλλά και πρα-
κτικές όπως κυτταρική γεωργία, ζύµω-
ση ακριβείας, υβριδικά προϊόντα και ε-
κείνα µε πρωτεΐνη µε βάση τα έντοµα.

 Ισορροπηµένη ευεξία: Οι κατανα-
λωτές υιοθετούν µια συνεργιστική προ-
σέγγιση και κάνουν προσεκτικές επι-
λογές για το πώς τρώνε και περνούν 
τον χρόνο τους για να αντιµετωπίσουν 
τα επίπεδα ενέργειας, την πρόληψη α-
σθενειών και την ψυχική τους διάθε-
ση. Το 48% των παγκόσµιων κατανα-
λωτών θέτει τη νέα χρονιά την ψυχι-
κή του ευεξία στις κορυφαίες ανησυ-
χίες του, µετά τη λειτουργία του ανο-
σοποιητικού, πεπτικού και καρδιάς.

 Εξατοµίκευση: Μια στρατηγική «έ-
να µέγεθος για όλους» για την υγεία 
και τη διατροφή έχει απορριφθεί υ-

πέρ των προσαρµοσµένων, «καλύτε-
ρων για µένα» προσεγγίσεων. Το 55% 
των παγκόσµιων καταναλωτών δηλώ-
νουν πρόθυµοι να ξοδέψουν περισσό-
τερα σε λειτουργικά τρόφιµα για να υ-
ποστηρίξουν τους στόχους υγείας τους. 

 Εµπιστοσύνη και Ιχνηλασιµότη-
τα: Οι καταναλωτές θέλουν να γνω-
ρίζουν από πού προέρχεται το φαγη-
τό τους. Έρευνα δείχνει ότι την τελευ-
ταία 2ετία το 42% των καταναλωτών 
παγκοσµίως εµπιστεύονται πιο πολύ 
τους περιβαλλοντικούς ισχυρισµούς 
στα προϊόντα. Οι καταναλωτές ανα-
ζητούν εταιρείες που χρησιµοποιούν 
κωδικούς QR ή blockchain.

 Παραγωγή φιλική στο περιβάλλον: 
Σε παγκόσµιο επίπεδο, το 49% των κα-
ταναλωτών ισχυρίζεται ότι έχει αλλά-
ξει τη διατροφή του τα τελευταία δύο 
χρόνια ακολουθώντας ένα πιο φιλικό 
προς το περιβάλλον τρόπο ζωής. Απαι-
τούν επίσης υψηλότερα πρότυπα από 

τις εταιρείες σχετικά µε τις περιβαλλο-
ντικά συνειδητές πρακτικές τους, ενώ 
εστιάζουν σε µεγάλο βαθµό στη µείω-
ση της σπατάλης τροφίµων. 

 Κοινωνικός Αντίκτυπος: Χρησιµο-
ποιώντας τις φωνές και την αγοραστι-
κή τους δύναµη, οι καταναλωτές απαι-
τούν από τις εταιρείες να εφαρµόζουν 
δίκαιη και ανθρώπινη µεταχείριση των 
ανθρώπων και των ζώων που εµπλέ-
κονται σε κάθε πτυχή της παραγωγής 
µε το 40% να αναζητά εµπορικά σήµα-
τα που εγγυώνται ηθική παραγωγή. 

 Βιωµατική ∆ιατροφή-Ελευθερία: 
Όλο και περισσότερο, οι παγκόσµιοι 
καταναλωτές γίνονται πιο τολµηροί µε 
το φαγητό τους, µε το 74% να εκφράζει 
την επιθυµία να δοκιµάσει νέες γεύ-
σεις από όλο τον κόσµο και το 63% να 
αρέσκεται στους πειραµατισµούς όταν 
µαγειρεύει. Θέλουν επίσης να ασχο-
ληθούν µε διασκεδαστικές και «παι-
χνιδιάρικες» επωνυµίες ως εµπειρία.

Με τέσσερις
σταθερές
οι επιλογές
καταναλωτή
Τέσσερις αειθαλείς µακρο-
οδηγοί κατευθύνουν τις 
προτεραιότητες και τις σκέψεις 
των καταναλωτών για το πώς 
επιλέγουν να ζήσουν καλύτερα 
τη ζωή τους, σηµειώνει στην 
3η ετήσια έκθεση Παγκόσµιων 
Καταναλωτικών Τάσεων της 
ADM, οι οποίες είναι οι εξής:

Αλλαγή τρόπου ζωής: Ο 
τρόπος µε τον οποίο εργάζονται 
οι καταναλωτές, διαµορφώνει 
τη δοµή της καθηµερινότητάς 
τους, συµπεριλαµβανοµένου 
του πώς (και πότε) ψωνίζουν, 
µαγειρεύουν και τρώνε.

Τεχνολογική επιτάχυνση: 
Η πρόσβαση στις πληροφορίες 
και η κοινωνική συνδεσιµότητα 
ανοίγουν νέες εµπειρίες στην 
κουλτούρα των τροφίµων και 
οι εξελίξεις στον τοµέα της 
προσφοράς και της παραγωγής 
δηµιουργούν περισσότερες 
καινοτοµίες που παραδίδονται 
γρήγορα στην αγορά.

∆ηµογραφικές αλλαγές: 
Η µετανάστευση και η 
αστικοποίηση αυξάνουν 
την έκθεση σε πολυπολιτισµικά 
έθιµα και κουζίνες και η 
εµφάνιση διακριτών γενετικών 
χαρακτηριστικών θα 
δηµιουργήσει νέες ευκαιρίες 
για διαφοροποιηµένα προϊόντα.

Οικονοµικό και πολιτικό 
κλίµα: Καθώς ξηµερώνει 
το 2023, ο πολιτικός και 
καταναλωτικός ακτιβισµός 
θα συνεχίσει να οδηγεί την 
συνειδητή κατανάλωση. Αυτό 
θα επηρεάσει τα προϊόντα που 
επιλέγουν για να θρέψουν 
τον εαυτό τους και τις 
οικογένειές τους.

Μελέτη του κολοσσού εμπορευμάτων ADM

Μεγάλο σχολείο το 2022
για βιομηχανία τροφίμων
Ευελιξία και εξατομίκευση στις 7 καταναλωτικές τάσεις του 2023 

Μερικές από τις τάσεις
 που εντοπίζονται στην έκθεση 

της ADM περιλαµβάνουν: 
επιλογές πρωτεΐνης, 

ισορροπηµένη ευεξία, 
εξατοµίκευση, βιωµατική 
διατροφή και κοινωνικό 

αντίκτυπο.

ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

ΕΥΕΛΙΚΤΟ
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ

ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ 
ΗΘΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΝΑ
∆ΟΚΙΜΑΣΕΙ
ΝΕΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ

ΞΟ∆ΕΥΕΙ ΣΕ 
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Η υπερβολική καρπόπτωση  στα κρυστάλλια 
Τυρνάβου την άνοιξη, αλλά και προσυλλεκτικά  

θέτει επί τάπητος την εξειδικευμένη θρέψη  

Η σοβαρή προσυλλεκτική καρπόπτωση στα κρυ-
στάλλια του Τυρνάβου και της ευρύτερης περι-
οχής, µε δεδοµένη και την ισχυρή ανοιξιάτικη 
καρπόπτωση, είναι η αιτία του παρόντος άρθρου.

Θα προσπαθήσουµε να προσεγγίσουµε το 
ζήτηµα µε απλό και κατανοητό τρόπο, έτσι που 
θα µπορούσε ακόµη και να εµπνεύσει κάποιους 
τρόπους αντιµετώπισής του.

Κατ’ αρχάς πρόκειται για φυσιολογικό φαινό-
µενο αυτορρύθµισης του δέντρου- σχετιζόµενο 
µε τα διαθέσιµα θρεπτικά αποθέµατα- το οποίο 
όµως όταν παίρνει διαστάσεις γίνεται πρόβληµα.

Την έναρξη και την εξέλιξη της καρπόπτωσης 
επηρεάζουν εξωτερικοί παράγοντες (η έλλειψη 
νερού και θρεπτικών, ο άνεµος και η συνεπα-
γόµενη απώλεια νερού από τους νεαρούς καρ-
πούς, η απότοµη πτώση της θερµοκρασίας µε-
τά το δέσιµο, οι προσβολές κλπ) και εσωτερικοί 
(µεταβολικές διαδικασίες) που βρίσκονται σε αλ-
ληλεξάρτηση. Ορθότερο είναι να πούµε ότι οι ε-
ξωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν τους εσωτερι-
κούς, όπως το ορµονικό και το θρεπτικό δυναµι-

κό του φυτού, οδηγώντας το σε διάφορες αντι-
δράσεις και εν προκειµένω στις καρποπτώσεις.

Θα µιλήσουµε, λοιπόν, για την καρπόπτωση 
του Μαΐου (στη βόρεια βιβλιογραφία ονοµάζε-
ται καρπόπτωση του Ιουνίου, γιατί εκεί τότε συµ-
βαίνει) και την προσυλλεκτική καρπόπτωση.

Ανθόπτωση
Αλλά πριν από αυτές και ευκαιρίας δοθείσης, 

να πούµε δύο κουβέντες για την ανθόπτωση, 
δηλαδή την κακή γονιµοποίηση στο κρυστάλ-
λι, που σε κάποιες περιοχές και κάποιες χρονιές 
συνιστά πρόβληµα. 

Η ανθόπτωση αφορά κυρίως στα µη γονιµο-
ποιηµένα άνθη.

 Γονιµοποιηµένο καθίσταται ένα άνθος στο 
οποίο-στο στίγµα του στύλου-έχει µεταφερθεί 
γύρη και έχει βλαστήσει. Στο κρυστάλλι η αν-
θόπτωση µπορεί να είναι σηµαντική επειδή το 
στίγµα του ύπερου είναι ευπαθές και χάνει γρή-
γορα την υποδεκτικότητά του, πολύ περισσότε-
ρο όταν επικρατούν ξηροθερµικές συνθήκες κα-
τά την άνθηση. Στις περιπτώσεις αυτές ένα πρώ-
ιµο πότισµα θα βοηθούσε.

Ένα άλλο ζήτηµα είναι η µικρή προτίµηση 
που δείχνουν οι µέλισσες για τα άνθη της αχλα-
διάς. Είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο κά-
που και κάποτε, στην άνθηση, γίνονται ψεκα-
σµοί µε ζάχαρη ή άλλες προσελκυστικές ουσί-

 Κρυστάλλια  
και τρόποι 
αποφυγής 

καρπόπτωσης

Ψεκασμοί με γιββερελλίνες
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ες, ενώ όταν είναι πρόσφορο και ληφθούν µέ-
τρα προφύλαξης, τότε µπαίνουν και µελίσσια 
στην καλλιέργεια. 

Η καρπόπτωση του Μαΐου
Πριν περάσουµε στην κύρια καρπόπτωση του 

Μαΐου να σηµειώσουµε ότι µέχρι τότε µπορεί να 
εµφανιστούν κι άλλα «κύµατα» καρπόπτωσης, 
ένα ή και δύο, µικρότερης όµως έντασης.

Και τώρα στο δια ταύτα, αρχίζοντας από το ορ-
µονικό δυναµικό που ήδη αναφέραµε. Εννοού-
µε κυρίως τις αυξίνες, τις γιββερελλίνες και τον 
ανταγωνιστή τους, το αιθυλένιο.

Η βιοσύνθεση των αυξινών, του ΙΑΑ, σχετίζε-
ται κυρίως µε τους αυξανόµενους ιστούς, ιδιαί-
τερα των βλαστών και των νεαρών φύλλων (α-
πό όπου κινούνται προς τα κάτω, στα άλλα τµή-
µατα του φυτού), καθώς και µε τα νεαρά σπέρ-
µατα (παράγονται κυρίως στο ενδοσπέρµιο).

«Ορµονικό κέντρο επιχειρήσεων» είχαµε ο-
νοµάσει τα σπέρµατα στο βιβλίο µας «∆ιαφυλ-
λικές λιπάνσεις» και τέτοια είναι καθώς στις… 
συνελεύσεις τους στο κέντρο του καρπού, απο-
φασίζουν για τη µοίρα του.

Ξεχάσαµε να πούµε ότι η γύρη περιέχει ικα-
νή ποσότητα αυξινών, οι οποίες συνιστούν και 
το πρώτο ερέθισµα για την αύξηση των καρπών 
(διόγκωση ωοθήκης).

Η ορµονική ισορροπία που κυρίως επηρεάζει 
την καρπόδεση και την καρπόπτωση , δεν είναι 
εκείνη ολόκληρου του δέντρου αλλά η τοπική, 
δηλαδή η ορµονική ισορροπία του καρπού. Πιο 
σωστό είναι να πούµε ότι δεν είναι τόσο η από-
λυτη ποσότητα της αυξίνης στον καρπό αλλά 
η διαβάθµιση της συγκέντρωσής της µέχρι τον 
βλαστό. Υψηλότερη συγκέντρωση στον καρπό 
δηµιουργεί αναισθησία έναντι του αιθυλενίου.

Τα ικανοποιητικά επίπεδα αυξίνης στους καρ-
πούς συνιστούν τον ελκτικό παράγοντα των θρε-
πτικών ουσιών που αυτοί έχουν ανάγκη ώστε να 
παραµένουν στο δέντρο και να µεγαλώνουν. 
Στη µεταφορά των θρεπτικών συµβάλλουν και 
οι γιββερελλίνες και οι κυτοκινίνες.

Χαµηλά επίπεδα αυξινών στους καρπούς, δη-
λαδή καρποί κακοθρεµένοι, αφήνουν περιθώ-
ριο στη δράση του αιθυλενίου, το οποίο προά-
γει την παραγωγή ενζύµων που διασπούν τα υ-
λικά του κυτταρικού τοιχώµατος, προκαλώντας 
την αποκοπή τους.

Το κρυστάλλι, καθώς είναι ολιγόσπερµο, γί-
νεται περισσότερο επιρρεπές στην καρπόπτωση 
του Μαΐου, σε καρπούς (καρποί σαν φουντού-
κια) µε ακόµη λιγότερα σπέρµατα.

Οι αυξίνες συνδέονται στενά µε το άζωτο, α-
φού το ΙΑΑ είναι κυρίως αµινοξικό παράγωγο, 
µε πρόδροµο αµινοξύ την τρυπτοφάνη.

Είπαµε ότι οι αυξίνες είναι ελκτικός παράγο-
ντας θρεπτικών ουσιών, αλλά για να τις έλξει 
πρέπει να υπάρχουν και για να υπάρχουν, για 
να τις έχει παράξει το δέντρο, χρειάζεται την α-
νάλογη λίπανση, την ενδεδειγµένη λίπανση. 

Γιατί και το λίγο άζωτο βλάπτει, απλά γιατί εί-
ναι λίγο, αλλά και το πολύ βλάπτει, αφού ευνο-
εί τη δηµιουργία µεγάλης φυλλικής επιφάνειας 
που ανταγωνίζεται τους καρπούς για τις θρεπτι-
κές ουσίες και µάλιστα σε µια περίοδο που αυ-
τοί δεν έχουν τελειοποιήσει το «εργαλείο» της 
παραγωγής των αυξινών (το ενδοσπέρµιο), ώ-
στε να φτάσουν στην πλήρη παραγωγή τους (η 
παραγωγή τους αρχίζει 3-4 εβδοµάδες µετά τη 
γονιµοποίηση και βαίνει αύξουσα).

Ακριβώς σ’αυτό το χρονικό διάστηµα, εντός του 
Μαΐου, συµβαίνει η οµώνυµη καρπόπτωση. Συµ-
βαίνει δηλαδή µόλις λίγο πριν το ενδοσπέρµιο 
αγγίξει τη µέγιστη παραγωγική του ικανότητα! 

Μας θυµίζει το «Μηδένα προ του τέλους µακά-
ριζε», που έλεγε ο Σόλωνας στον Κροίσο, αλλά 
και την προτροπή, στο «Μάρτιαι ειδοί» του Κα-
βάφη, προς τον Καίσαρα στην πλήρη ακµή του, 
να προσέξει το µήνυµα του ταπεινού Αρτεµίδω-
ρος, γιατί είναι σοβαρό. Κι αν το πρόσεχε, όπως 
γνωρίζουµε, θα γλίτωνε τη ζωή του…    

Υπό το πρίσµα των όσων αναφέρθηκαν ως τώ-
ρα, είναι ευκολότερο να ερµηνεύσουµε και τους 
φόβους κάποιων καλλιεργητών για τις λιπάν-
σεις (υδριλιπάνσεις) µέχρι τις αρχές του Ιουνίου. 

Ίσως η πικρή πείρα που απέκτησαν από πλει-
οδοσίες σε άζωτο εντός αυτής της περιόδου, να 
τους έχει οδηγήσει σ’ αυτούς τους φόβους κι ε-
πειδή… όποιος καίγεται στη σούπα φυσάει και 
το γιαούρτι, ενοχοποιούνται όλα τα θρεπτικά και 
όχι µόνο το πολύ άζωτο. Έτσι οι υδρολιπάνσεις 
καθυστερούν µέχρι να απαλειφθούν οι φόβοι. 
Το αχλάδι βέβαια αντέχει σχετικά εύκολα τις ο-
ψιµότερες αζωτούχες λιπάνσεις.

Πάντως η ενδεδειγµένη λίπανση, στην οποία 
αναφερθήκαµε, δεν σηµαίνει µόνο ενδεδειγµέ-
νες ποσότητες αζώτου, δηλαδή όχι υπερβολές, 
αλλά και ενδεδειγµένες ποσότητες φωσφόρου 
και καλίου- που αναχαιτίζουν την «κακή» συ-
µπεριφορά του πλεονασµατικού αζώτου- και ό-
λων των θρεπτικών.

Είναι διαπιστωµένο ότι η ελλειψη φωσφόρου 
και καλίου εντείνει τις καρποπτώσεις.   

Ειρήσθω εν παρόδω ότι ο σπουδαίος ∆ηµή-
τρης Στυλιανίδης -του οποίου την απώλεια οι 
φίλοι κλάψαµε σχετικά πρόσφατα, τον Απρίλιο 
του 2020- βρήκε ότι καρποί µήλων µε µικρό α-
ριθµό σπερµάτων παρουσιάζουν στα σπέρµατα, 
χαµηλό επίπεδο βορίου. Καλό είναι το εύρηµα 
αυτό να ληφθεί υπόψη µιας και το βόριο, για το 
αχλάδι, είναι πιο σηµαντικό από ότι για το µή-
λο, αλλά δεν είναι του παρόντος.

Στο σηµείο αυτό, πριν πάµε παρακάτω, προ-
τείνουµε εκτός όλων των άλλων, να προσεχθεί 
ιδιαίτερα η µετασυλλεκτική λιπαντική διαχείρι-
ση της αχλαδιάς και αναφερόµαστε στη χορή-
γηση (υδρολίπανση) κατάλληλων ποσοτήτων 
και µορφών αζώτου και καλίου.

Το άζωτο αυτό θα αποτελέσει ένα καλό 
και… ακίνδυνο εφόδιο για την επόµενη Ά-

νοιξη, µέχρι να περάσει ο φόβος της καρ-
πόπτωσης.

Καλοί συνεργάτες
Στην Ισπανία, στην ποικιλία Blanquilla, στο ι-

σπανικό κρυστάλλι, για την αποφυγή της καρ-
πόπτωσης, γίνονται δύο (2) ψεκασµοί µε γιββε-
ρελλίνες µετά την πτώση των πετάλων. Και εδώ 
γίνονται ψεκασµοί µε γιββερελλίνες στο λουλού-
δι, για την ενίσχυση της καρπόδεσης. 

Να δούµε, λοιπόν, τις σχέσεις των γιββερελ-
λινών µε τις αυξίνες.

Οι γιββερελλίνες έχουν σε γενικές γραµµές 
την ίδια κατανοµή στο φυτό µε τις αυξίνες (νεα-
ροί βλαστοί και φύλλα, σπέρµατα κλπ) η δε συ-
νεργασία τους είναι παραδειγµατική.

Ναι, οι παρθενοκαρπογόνες γιββερελλίνες (η 
λέξη είναι εύρηµα της στιγµής και ας µας συγ-
χωρεθεί) δεν αντιστρατεύονται τις αυξίνες, α-
ντίθετα ευνοούν το σχηµατισµό τους στους ι-
στούς, ενώ οι ίδιες φαίνεται να δουλεύουν µό-
νο παρουσία τους.

Πιστεύεται δηλαδή ότι η δράση τους είναι έµ-
µεση, µέσω των αυξινών. Αυτό σηµαίνει ότι η αλ-
ληλεπίδραση τους µε τις αυξίνες είναι αυτή που 
θα παρεµποδίσει την πτώση των νεαρών καρπών.

Οι γιββερελλίνες έχουν τους ίδιους «εχθρούς» 
µε τις αυξίνες. Το ΑΒΑ, το αιθυλένιο και τους ε-
πιβραδυντές ανάπτυξης.

Συµπληρώνουµε απλά ότι υψηλές συγκεντρώ-
σεις αυξινών προκαλούν, επιταχύνουν και αυ-
ξάνουν την παραγωγή αιθυλενίου, ενώ οι ψε-
κασµοί µε γιββερελλίνες προκαλούν µια ελα-
φρά αύξηση του ABA στoυς καρπούς της αχλα-
διάς. Οι γιββερελλίνες και το ABA έχουν κοινή 
µεταβολική οδό βιοσύνθεσης.

Η προσυλλεκτική καρπόπτωση
Το φορτίο που έχει κρατήσει το δέντρο µετά 

την αυτορρυθµιστική, µαγιάτικη καρπόπτωση 
(ή και χωρίς αυτήν), θα προσδιορίσει τις πε-
ραιτέρω επεµβάσεις µας.

Το δέντρο έχει απωλέσει σηµαντικές επεν-
δύσεις σε θρεπτικά στους καρπούς που έπεσαν 
και δεν έπεσαν «φακές», σε µέγεθος, έπεσαν 
«φουντούκια».

Η αυτορρύθµιση βέβαια αφορά την παρούσα 
κατάσταση κι όχι τη µελλοντική.

Τελικά οι όποιες επεµβάσεις µας αυτή την πε-
ρίοδο, έχουν αιτιακή σχέση µε τη συνέχεια, µέ-
χρι και τις µακρινές, προσυλλεκτικές αντιδρά-
σεις του δέντρου. 

Μιλάµε ήδη για την προσυλλεκτική καρπόπτω-
ση. Η αντιµετώπισή της στο αχλάδι, ιδιαίτερα 
σε κάποιες ποικιλίες, µε εφόδια που χρησιµο-
ποιούµε και σήµερα, ξεκινά από τα µέσα πε-
ρίπου του περασµένου αιώνα, όταν η τότε Τε-
χνική ∆ιεύθυνση της Αγροτικής Τράπεζας εξέ-
διδε τα πρώτα ενηµερωτικά έντυπα, στη βάση 
ερευνητικών αποτελεσµάτων που µόλις (περί 
το 1930) είχαν δει το φως της δηµοσιότητας.

Σπουδαίες υπηρεσίες αυτές. Υπηρεσίες, Ορ-
γανισµοί που στήριξαν την ελληνική γεωρ-
γία. Οι Συνεταιρισµοί και οι Ενώσεις που ο-
δηγήθηκαν στη χρεοκοπία, η ΚΥ∆ΕΠ που την 
έκλεισαν, οι Οργανισµοί βάµβακος και κα-
πνού που τους έκλεισαν, η Ζάχαρη (ΕΒΖ) τε-
λευταίο κατόρθωµα. 

Πόσες… αναδιαρθρώσεις στα πλαίσια ε-
νός διεθνούς καταµερισµού εργασίας, ό-
που ευωδιάζει καπιταλισµός! 

Ας επιστρέψουµε όµως στο θέµα µας.
Με τον καιρό η παραγωγικότητα των καρπών 

σε αυξίνες εξασθενεί. Επιπλέον οι παλιοί ιστοί έ-
χουν µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε ένζυµα που 
τις οξειδώνουν (οξειδάσες) από ότι οι νεαροί.

Η αφαίρεση σπερµάτων από καρπούς σε δια-
δοχικά χρονικά διαστήµατα, από τη γονιµοποί-
ηση µέχρι την ωρίµανση, έδειξε ότι ενώ µέχρι 
τέλους Μαΐου προκαλεί καρπόπτωση, όταν γί-
νεται από ‘κει και µετά δεν τους επηρεάζει. Αυ-
τό σηµαίνει ότι η προσυλλεκτική καρπόπτωση 
δεν πρέπει να αποδοθεί στα µειωµένα επίπεδα 
αυξίνης των σπερµάτων αλλά στην παραγωγή 
αιθυλενίου. Ο καρπός και γενικά το φυτό στην 
πορεία της ζωής του δηµιουργεί διαφορετικές ι-
σορροπίες. Προσυλλεκτικά «κερδίζει» το αιθυλέ-
νιο. Όµως η εξωγενής εφαρµογή αυξινών µπο-
ρεί να χαλάσει την κυρίαρχη ισορροπία που το… 
παρακάνει και αντί να ωριµάζει µόνο τους καρ-
πούς (αυτό «οφείλει» να κάνει το αιθυλένιο την 
περίοδο αυτή) δεν αρκείται στο ρόλο του – λόγω 
υψηλών θερµοκρασιών, λόγω της ατυχούς δια-
χείρισης µέχρι τη συλλογή κλπ – αλλά τους τινά-
ζει κιόλας και κάποιες φορές, όπως φέτος, πολύ.

Η εξωγενής εφαρµογή αυξινών, στην περί-
πτωση αυτή, µειώνει σοβαρά την καρπόπτωση.

Μιλάµε για την προσυλλεκτική εφαρµογή του 
ναφθαλινοξικού οξέος (ΝΑΑ). Τονίζουµε ότι ο 
χρόνος διενέργειας των ψεκασµών είναι βα-
σικής σηµασίας. Συνιστάται να γίνονται δέκα 
περίπου µέρες πριν την έναρξη της συλλογής. 

Το ΝΑΑ αρχίζει να δρα τρεις µέρες µετά την 
εφαρµογή του, ενώ µια άλλη ουσία, το 2,4,5 Τ 
χρειάζεται έως και επτά µέρες. 

Το 2,4,5 Τ είναι γνωστό από τον πόλεµο του Βι-
ετνάµ, ως Πορτοκαλί Παράγοντας- Agent Orange- 
που η Αµερική χρησιµοποίησε για την απογύ-
µνωση των δασών και την αποκάλυψη των βι-
ετναµέζων τους οποίους όµως - το 2,4,5 Τ -σκό-
τωνε για πολλές δεκαετίες µετά…

Έχει σηµασία ο χρόνος των ψεκασµών γιατί ό-
ταν γίνονται νωρίτερα χάνουν την αποτελεσµατι-
κότητά τους. Η αποτελεσµατικότητα του ΝΑΑ δι-
αρκεί τρεις εβδοµάδες, ίσως και λίγο παραπάνω. 

Προσοχή, ο ψεκασµός µε αυξίνες µπορεί να 
αντιµετωπίζει την αποκοπή- καρπόπτωση που 
προκαλεί το αιθυλένιο, όµως αυξάνει τα επί-
πεδά του στον καρπό, γεγονός που επισπεύδει 
την ωρίµανση.

Σκεφτόµαστε τώρα αν, σε κάποιες περιπτώ-
σεις, τα αυξηµένα επίπεδα του αιθυλενίου που 
θα δηµιουργήσει ένας πριν την ώρα του ψεκα-
σµός, µπορεί να δηµιουργήσουν και κάποια προ-
βλήµατα, όµως αυτό θα το ψάξουµε εν καιρώ.

Βέβαια η αποτελεσµατικότητα των αντικαρπο-
πτωτικών ορµονών εξαρτάται και από άλλους 
παράγοντες όπως λ.χ. τη θερµοκρασία (την υ-
ψηλή αποτελεσµατικότητα ευνοούν θερµοκρα-
σίες µεταξύ 20-21 και 26-27 οC) κ.α.

Φυσικά τα δέντρα πρέπει να λούζονται καλά 
έτσι ώστε να καλυφθούν οι ποδίσκοι των καρ-
πών.Για τον περιορισµό των απωλειών έχει προ-
ταθεί και η πρωϊµότερη έναρξη της συγκοµιδής. 
Μπορεί να γίνει, γνωρίζοντας όµως ότι υποβαθ-
µίζονται ποιοτικά τα προϊόντα.

Σταµατάµε εδώ, χωρίς βέβαια να έχουµε εξα-
ντλήσει το θέµα, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυ-
νος να µας κακίσουν έντονα οι υπεύθυνοι για 
κατάχρηση δηµοσιογραφικού χώρου.

*ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΗ ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Γονιμοποίηση
Στο κρυστάλλι η ανθόπτωση μπορεί 
να είναι σημαντική επειδή το στίγμα 
του ύπερου είναι ευπαθές και χάνει 
γρήγορα την υποδεκτικότητά του, 
ειδικά σε ξηροθερμικές συνθήκες. 
Ένα πρώιμο πότισμα θα βοηθούσε.

Επειδή οι μέλισσες δείχνουν μικρή 
προτίμηση για τα άνθη της αχλαδιάς, 
κατά την άνθηση γίνονται ψεκασμοί 
με ζάχαρη ή άλλες προσελκυστικές 
ουσίες.
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Eκτός συνόρων ο όμιλος Veltia,
για αναλύσεις αιχμής στα τρόφιμα

  Αναλύσεις πέραν του νερού 
και του ελαιολάδου

  Νέο εργαστήριο στην 
Αττάλεια προς εξυπηρέτηση 
εξαγωγών οπωρολαχανικών

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στο Ηράκλειο της Κρήτης είναι ο επόµε-
νος κρίκος στην εγχώρια αλυσίδα µε τις 
σύγχρονες υποδοµές παραγωγής εργα-
στηριακών αναλύσεων που αναπτύσσει 
ο όµιλος Veltia Labs for Life (σ. σ. πρώην 
Agrolab-RDS) ο οποίος ταυτόχρονα, προ-
χωρά σε περαιτέρω επέκταση της παρου-
σίας του και στην Τουρκία.

Στο πάζλ της ελληνικής δραστηριότη-
τας του οµίλου Veltia, εντάχθηκε πρόσφα-
τα ως ένας 4ο πυλώνας δραστηριοποίη-
σης στο συµβουλευτικό τοµέα, η εταιρεία 
«Be-safer», ένας πρώην στρατηγικός συ-
νεργάτης, που εξυπηρετούσε τον κλάδο 
του τουρισµού, παρέχοντας εξειδικευµέ-
νες λύσεις, συνδυαζόµενες µε εργαστη-

ριακές αναλύσεις.
Όπως είναι σε θέση 

να γνωρίζει η Agrenda, 
η Veltia επεκτείνεται µε 
ένα σύγχρονο εργαστή-
ριο, που θα διενεργεί 
πλήθος µικροβιολογι-
κών και χηµικών αναλύ-
σεων. Αποκτήθηκε χώ-
ρος στην πόλη του Ηρα-
κλείου, ο οποίος ανα-
διαµορφώθηκε για να 
µπορεί να παρέχει πολ-
λές υπηρεσίες αναλύ-

σεων και µε τρόπο που να επιτρέπει µελ-
λοντική επέκταση και σε άλλα πεδία, πέ-
ραν του νερού και του ελαιόλαδου, µε τα 
οποία ξεκινά τη λειτουργία της η υποδο-
µή πριν το τέλος του 2022, διατηρώντας 
στο δυναµικό της και την έµπειρη τοπική 
στελεχική οµάδα της «Be-Safer».

Εκτός συνόρων, ο όµιλος Veltia, πέραν 
του εργαστηρίου που εξαγόρασε πριν πε-
ρίπου 2 χρόνια στη Μερσίνη της Τουρκί-
ας, προχώρησε και στο χτίσιµο ενός και-
νούριου εργαστηρίου στην Αττάλεια, που 
προορίζεται να εξυπηρετήσει την εξαγω-
γή φρούτων και λαχανικών από τη γειτο-
νική χώρα προς τις αγορές της Ευρώπης. 

Η επένδυση που ξεπέρασε σε ύψος τα 
3 εκατ. ευρώ, σύµφωνα µε πηγές της 

Agrenda είναι στη φάση των τελικών α-
δειοδοτήσεων για την έναρξη λειτουργί-
ας της, κάτι που αναµένεται στους πρώ-
τους µήνες του 2023.

Ειδικές αναλύσεις για υπολείµµατα 
φυτοφαρµάκων

Ο όµιλος διατηρούσε τα τελευταία τρία 
χρόνια παρουσία στην Αττάλεια µέσω ε-
ταιρείας κι εξυπηρετούσε τους ευρωπαί-
ους πελάτες του για την τουρκική αγορά, 
αλλά αποφάσισε να υλοποιήσει και αυτή 
τη µεγάλη επένδυση. Το καινούριο εργα-
στήριο εκτείνεται σε χώρους 800 τ.µ. εί-
ναι εξοπλισµένο µε τεχνολογίες αιχµής 
και θα καλύπτει ειδικές αναλύσεις για υ-
πολείµµατα φυτοφαρµάκων στα αγροτι-
κά προϊόντα που εξάγονται στην Ευρώπη.

Το άλλο εργαστήριο της Veltia στη Μερ-
σίνη, εξυπηρετεί κατά βάση την τουρκική 
αγορά και την ανάγκη εξαγωγών τουρκι-
κών προϊόντων προς χώρες εκτός ΕΕ.  Πρό-
κειται για µια πολυσύνθετη υποδοµή, για 
τη διενέργεια διαφόρων εξειδικευµένων 
µικροβιολογικών και χηµικών αναλύσε-
ων, καθώς και για τον έλεγχο υπολειµµα-
τικότητας φυτοφαρµάκων στα τρόφιµα.

Επένδυση 3 εκατ. 
Νέο εργαστήριο του 

οµίλου στην Αττάλεια, 
προς εξυπηρέτηση της 
εξαγωγής φρούτων 

και λαχανικών από τη 
γειτονική χώρα, µια 

επένδυση πάνω από 3 
εκατ. ευρώ για έναρξη 
στις αρχές του 2023

Βλέψεις
για όλες
τις χώρες
της Βαλκανικής
Ο κύκλος της διεθνοποίησης των 
δραστηριοτήτων του οµίλου Veltia 
δεν εξαντλείται στην τουρκική 
αγορά. Υπάρχουν βλέψεις για όλες 
τις χώρες της Βαλκανικής, καθώς 
ως µέλος, εδώ και τρία χρόνια, 
του οµίλου Tentamus η επιχείρηση, 
έχει ως γεωγραφική περιοχή 
ανάπτυξης όλη τη Βαλκανική. 
«Ο ηγέτης οφείλει να έχει πάντα 
τα µάτια και τα αφτιά του ανοικτά 
και να βρει τους κατάλληλους 
ανθρώπους, να προχωρά 
στις κατάλληλες συνεργασίες 
και εξαγορές όπου αυτό κριθεί 
αναγκαίο», επισηµαίνεται 
χαρακτηριστικά από πηγή 
που είναι σε θέση να γνωρίζει 
τον τρόπο σκέψης και δράσης
της διοίκησης του οµίλου Veltia.
Ο τελευταίος αποτελεί 
αδιαµφισβήτητο ηγέτη στην 
Ελλάδα στο χώρο του, σε όρους 
επιστηµονικού δυναµικού, τεχνικών 
ικανοτήτων, αλλά και µεγεθών, 
µε τον κύκλο εργασιών του φέτος 
να αναµένεται να κλείσει, σε 
ενοποιηµένη βάση, σε επίπεδα 
πάνω από 15 εκατ. ευρώ, αρκετά 
διευρυµένος σε σχέση µε το 2021.

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

21Τρόφιµα
Πρώτες
Ύλες

3 4

5 6

7 8

Ζωοτροφές

Αγροτικά
προϊόντα

Απόβλητα

Φρούτα 
& Λαχανικά

Νερό

Έδαφος και 
Φυτικούς 
Ιστούς
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∆οκιµές 
εξελιγµένων 
υβριδίων 

σίτου από 
την Syngenta

Στο λανσάρισµα νέων 
ποικιλιών σίτου στις 
Ηνωµένες Πολιτείες, 
που αναπτύχθηκαν µέσω 
πολύπλοκων τεχνικών 
διασταύρωσης για δοκιµές σε 
5 µε 7 χιλιάδες στρέµµατα, 
θα προχωρήσει η Syngenta 
το επόµενο έτος. H εξέλιξη 
αυτή θα µπορούσε να 
αποτελέσει τον καταλύτη για 
την ανάπτυξη περισσότερων 
και πιο εξελιγµένων 
υβριδικών σπόρων από 
το 2024 και µετά.

Στο Οικουµενικό 
Σύµφωνο των 
Ηνωµένων Εθνών 
η ∆έλτα
Η ∆έλτα συµµετέχει 
στο Οικουµενικό Σύµφωνο 
των Ηνωµένων Εθνών (UN 
Global Compact), παγκόσµια 
εθελοντική πρωτοβουλία 
για την εταιρική βιωσιµότητα 
σε κάθε πτυχή της 
επιχειρηµατικής της 
δραστηριότητας. Σύµφωνα 
µε σχετική ανακοίνωση, 
σε αυτό το πλαίσιο, η ∆έλτα 
δεσµεύεται για την ταχύτερη 
συλλογική και συντονισµένη 
παρέµβαση προώθησης 
της βιωσιµότητας σε 
παγκόσµια κλίµακα.

Είσοδο pop-up store 
«Φρεσκούλη» στην 
Αγορά Μοδιάνο
Το νέο pop-up store 
του Φρεσκούλη µπήκε εντός 
της µεγαλύτερης σκεπαστής 
αγοράς τροφίµων των 
Βαλκανίων, την Αγορά 
Μοδιάνο, η οποία 
αναπαλαιωµένη και 
υπερσύγχρονη, υποδέχτηκε 
το κοινό, στις αρχές 
∆εκεµβρίου. Σε αυτό οι 
καταναλωτές θα µπορούν να 
βρουν και να προµηθευτούν 
τις έτοιµες για σερβίρισµα 
σαλάτες του Φρεσκούλη 
µε συµβατικά και βιολογικά 
λαχανικά, τα Super Bowls 
µε τις υπερτροφές, 
τα φρέσκα λαχανικά και 
µυρωδικά για µαγείρεµα, 
τα υγιεινά γεύµατα 
και snack to-go κλπ.

ΝΕΑ

∆ιατηρώντας δίκτυο 11 πρατηρίων λιανικής 
πώλησης γαλακτοκοµικών προϊόντων στο λε-
κανοπέδιο Αττικής και έχοντας ως κύρια δρα-
στηριότητα τον τοµέα της χονδρικής, µέσω της 
οποίας τροφοδοτεί µεγάλες αλυσίδες σούπερ 
µάρκετ όπως Σκλαβενίτης και ΑΒ Βασιλόπου-
λος, η ∆ηµητρίου Α.Ε. θα εξετάσει το ενδεχό-
µενο επέκτασης και σε άλλες περιοχές της χώ-
ρας µέσω του δικτύου λιανικής, µε στόχο να δι-
ευρύνει και τον αριθµό των καταστηµάτων της. 

Όπως λέει σχετικά στην Αgrenda ο πρόεδρος 
και διευθύνων της εταιρείας Κώστας ∆ηµητρίου, 
οι κινήσεις που θα καθορίσουν τις προσεχείς α-
ποφάσεις θα αποτελέσουν συνάρτηση του κό-
στους πρώτων υλών και της επιβάρυνσης από 
την ενέργεια. Επί του παρόντος συνεργάζεται µε 
παραγωγούς σε Αττική, Θήβα και Φωκίδα. Πα-
ράγει σειρά προϊόντων όπως γιαούρτι, φρέσκο 
γάλα, επιδόρπια και αρκετά ακόµη προϊόντα. 

Το κύριο είδος γάλακτος που εισκοµίζει η ε-
ταιρεία είναι το αγελαδινό, ακολουθεί το πρό-
βειο και σε µικρότερες ποσότητες το γίδινο. Κατά 
τον ίδιο η µεγαλύτερη πρόκληση που καλείται 
αυτή την περίοδο να αντιµετωπίσει η εταιρεία 
αφορά το ενεργειακό κόστος. Σε επίπεδο οικο-
νοµικών µεγεθών το 2021 αύξησε κατά 2,74% 
το τζίρο της στα 6,6 εκατ. ευρώ από 6,4 εκατ. ευ-
ρώ το 2020 µε καθαρά κέρδη 1,95 εκατ. ευρώ 
από 1,94 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.    Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Kατώτερη των προσδοκιών ήταν η κα-
τανάλωση µέχρι στιγµής κατά την φε-
τινή εορταστική περίοδο για τις πτη-
νοτροφικές επιχειρήσεις. Ελλείψεις 
υπήρξαν στη γαλοπούλα, η οποία κι-
νήθηκε σε επίπεδα άνω των 7,8 ευ-
ρώ, φτάνοντας σε ορισµένες των πε-
ριπτώσεων ακόµα στα 9,8 ευρώ σε τι-
µή λιανικής. Το γεγονός αυτό σύµφω-
να µε πηγές που πρόσκεινται στην ε-
ταιρεία Αµβροσιάδης οδήγησε περισ-
σότερο κόσµο στην αγορά παρασκευ-
ασµάτων κοτόπουλου, όπως φιλέτο 
και σουβλάκι. Το ίδιο πρόσωπο επι-
σηµαίνει ότι δεν υφίστανται προς το 
παρόν σηµαντικές διαφοροποιήσεις 
στο κόστος παραγωγής. 

Η αγορά αναµένει περιορισµένου 
βεληνεκούς αποκλιµάκωση και στις 
τιµές των δηµητριακών από τις αρχές 
του νέου έτους. Η σόγια διατηρείται 
σε υψηλά επίπεδα πάνω από τα 600 
ευρώ ο τόνος σε σύγκριση µε άλλες 
περιόδους κανονικότητας, επισηµαί-
νεται από πλευράς της Αβροσιάδης.

«Άνοιγμα» της 
ζώνης γάλακτος
στα σχέδια  
«Δημητρίου Α.Ε»

Η ζυγαριά 
τις γιορτές
υπέρ του 
κοτόπουλου

∆ιαφοροποιηµένο αποτέλεσµα ως προς τα ήδη πα-
ραγόµενα προϊόντα, µε ποικιλίες έγχρωµού κου-
νουπιδιού επιδιώκει να εισάγει στην αγορά η MS 
Farm, η οποία διατηρεί ισχυρή παρουσία στην καλ-
λιέργεια του µπρόκολου µε περίπου 1.000 στρέµ-
µατα. Η εταιρεία µε έδρα την Πέλλα, επικεφαλής 
της οποίας είναι ο παραγωγός, Μάρκος Σαπου-
ντζόγλου, επενδύει στην εποχικότητα και στη ζή-
τηση που παρουσιάζουν το µωβ, το πράσινο και 
το πορτοκαλί κουνουπίδι, έχει εισάγει ποσότητες 
σε µεγάλα σούπερ µάρκετ όπως ο Σκλαβενίτης ό-
σο και σε επιλεγµένα οπωροπωλεία. «Πρόκειται 
για ένα προϊόν που διατίθεται κυρίως κατά την ε-
ορταστική περίοδο. Η συγκοµιδή του ξεκινάει στο 

τέλος Νοεµβρίου και ολοκληρώνεται στα µέσα Ια-
νουαρίου», αναφέρει στην Agrenda ο παραγωγός. 

Η συνολική παραγωγή των συγκεκριµένων 
κουνουπιδιών ανέρχεται στα 20 στρέµµατα, ενώ 
στις ποικιλίες που καλλιεργεί και παράγει η MS 
Farm στο ίδιο διάστηµα µε το έγχρωµο κουνου-
πίδι, είναι και το µπρόκολο ροµανέσκο. 

Έγχρωμο 
κουνουπίδι
από MS Farm

Άγνωστα στο ευρύ κοινό και πιο ακριβά 
λόγω υψηλότερου κόστους παραγωγής
Στα χρωµατιστά κουνουπίδια οι αποδόσεις αγγίζουν 
τον 1,5 τόνο ανά στρέµµα, τη στιγµή που το συµβατικό 
αποδίδει περί τους 3 τόνους ανά στρέµµα. Ο Μάρκος 
Σαµπουντζόγλου µιλά για µία χρονιά µε αυξοµειώσεις 
στις θερµοκρασίες τον Σεπτέµβριο µε αποτέλεσµα να 
πάνε πίσω κάποιες καλλιέργειες, ενώ τον Νοέµβριο, 
έναν ζεστό και βροχερό µήνα, υπήρξε πρωιµότητα 
σε πολλά προϊόντα. Κατ’ απέκταση η απορρόφησή 
τους κινήθηκε σε χαµηλά επίπεδα. Μετά τις 15 
∆εκεµβρίου οπότε και µειώθηκαν οι θερµοκρασίες, 
εντατικοποιήθηκε η κίνηση, ωστόσο οι τιµές παρέµειναν 
σχετικά χαµηλά. Από τον Ιανουάριο εκτιµά ότι οι τιµές 
θα κινηθούν ανοδικά δεδοµένου ότι µε την περαιτέρω 
πτώση της θερµοκρασίας θα υπάρξει ζήτηση για 
µεγαλύτερες ποσότητες. Αυτή τη στιγµή το µπρόκολο 
κινείται στα 0,50-0,60 λεπτά ως µέση τιµή παραγωγού, 
τα κουνουπίδια στα 0,60 λεπτά καθότι έχουν 
µεγαλύτερη στρεµµατική απόδοση (το σύνηθες κατά 
µέσο όρο στο µπρόκολο είναι 1.250 κιλά). Σε ό,τι αφορά 
τα χρωµατιστά κουνουπίδια φτάνουν στο ράφι µε τιµή 
τουλάχιστον στο 1 ευρώ το κιλό, ωστόσο έχουν διπλάσιο 
κόστος παραγωγής λόγω χαµηλής απόδοσης και της 
σχετικά περιορισµένης ζήτησης.   ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

ΕΓΧΡΩΜΟ
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ΑΠΟ∆ΟΣΗ 
�ΤΟΝΟ/ΣΤΡΕΜΜΑ�

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΚΟΥΝΟΥΠΙ∆Ι

1,5

1,0

0,60

3,0

ΤΙΜΗ
�ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ�



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣAgrendaB12 | 34 Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Με προγραµµατισµό να επεκτείνει 
την καλλιεργητική της δυναµική, 
προσθέτοντας στρέµµατα γης στα 
ήδη υπάρχοντα, η οικογένεια Φλό-
καρη µε έδρα τη Νέα Μαγνησία 
Θεσσαλονίκης, έχει επικεντρώσει 
ένα σηµαντικό µέρος της δραστη-
ριότητάς της στον κολοκυθοανθό 
δεδοµένης της προστιθέµενης α-
ξίας που προσφέρει και της υψη-
λότερης τιµής που δύναται να α-
πολαµβάνει ο εκάστοτε παραγω-
γός. Στους στόχους του Αγροκτή-
µατος µελλοντικά είναι να εισέλ-
θει και στη µεταποίηση του προϊ-
όντος, εγχείρηµα που θα εξαρτη-
θεί και από την εξέλιξη της ζήτη-
σης, όπως λέει ο επικεφαλής του, 
Γιώργος Φλόκαρης. Η πραγµατικό-
τητα που ο ίδιος περιγράφει, γε-
γονός που γεννά έναν παράγο-
ντα ευκαιρίας, είναι ότι δεν υφί-
στανται στην Ελλάδα αρκετά ορ-
γανωµένα εργαστήρια που να ε-
πεξεργάζονται εκτεταµένες ποσό-
τητες ανθού. Είναι χαρακτηριστι-
κό ότι στο εξωτερικό διοχετεύεται 
αυτή τη στιγµή σε όλη την Ευρώ-
πη ως έτοιµο µαγειρεµένο προϊ-
όν µε γέµιση και κατά κύριο λόγο 
στις σκανδιναβικές χώρες. Επίσης 
σε άλλες αγορές της Ευρώπης κα-
ταναλώνεται ως ορεκτικό στο γεύ-

µα, µε κύριο προορισµό να απο-
τελούν η Γερµανία και η Γαλλία.

Το Αγρόκτηµα Φλόκαρης «Κο-
λοκύνθη» ξεκίνησε την δραστη-
ριότητά του στον πρωτογενή το-
µέα κατά τη δεκαετία του 1980, ε-
νώ τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος 
Φλόκαρης, τέταρτης γενιάς παρα-
γωγός έχει αναλάβει να συνεχίσει 
και να αναπτύξει το συγκεκριµένο 
προϊόν. Παρά το γεγονός ότι από 
πλευράς καλλιεργητικής φροντί-
δας ο ανθός παρουσιάζει ανάλογες 
απαιτήσεις µε εκείνες που έχει το 
κολοκύθι από το οποίο προέρχε-
ται, αποτελεί ωστόσο ένα ιδιαίτερα 
ευαίσθητο και ευπαθές προϊόν. Η 
ιδιαιτερότητα έγκειται στο γεγονός 
ότι η συγκοµιδή του ανθού πραγ-
µατοποιείται νωρίς το πρωί µόλις 
ανοίξει το λουλούδι και παραµέ-
νει για συγκεκριµένες ώρες τις η-
µέρας ανοιχτό µετά την κοπή. Σε 
αυτό το διάστηµα που παραµένει 
ανοιχτός ο ανθός θα πρέπει να πα-
ραδοθεί στα εργαστήρια µεταποί-
ησης για να προχωρήσουν άµεσα 
στην επεξεργασία του. «Συνήθως 
το παραδίδουµε σε µία ώρα», εξη-
γεί ο παραγωγός. Πρόκειται επί-
σης για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο 
προϊόν που απαιτεί προσοχή κα-
τά τη συγκοµιδή του για να µην 
σπάσει. Στο αγρόκτηµα παράγε-
ται εκτός από τον ανθό και το κο-

λοκύθι, που στη συνέχεια διατίθε-
ται φρέσκο στην αγορά. 

Πώληση ανά τεµάχιο 
Το Αγρόκτηµα Φλόκαρη εκτός 

από τον κολοκυθοανθό που καλ-
λιεργείται κατά την περίοδο Μαρ-
τίου-Νοεµβρίου, διαθέτει και άλ-
λα κηπευτικά όπως είναι οι χειµε-
ρινές φυτεύσεις του λάχανου και 
των πράσων καθώς και άλλων α-
γαθών όπως η ντοµάτα και το αγ-
γούρι. Όπως λέει ο Γιώργος Φλό-
καρης η ειδοποιός διαφορά σε σχέ-
ση µε τις υπόλοιπες καλλιέργειες 
του αγροκτήµατος, είναι ότι ο κο-
λοκυθοανθός πωλείται ανά τεµά-
χιο σε εργαστήρια που τον συσκευ-
άζουν και τον διαθέτουν µαγειρε-
µένο και γεµιστό, είτε στο εξωτε-
ρικό σε κατεψυγµένη µορφή, εί-
τε φρέσκο στην ελληνική αγορά. 

Η τιµή ανά τεµάχιο για περίπου 
500 ανθούς ανέρχεται σε περίπου 
0,25 ευρώ, ενώ όσο η ποσότητα αυ-
ξάνεται η τιµή µπορεί να κινηθεί 
σε περίπου 0,20 ευρώ ανά τεµάχιο, 
αποτελώντας ωστόσο µία καλλιέρ-
γεια, την οποία λίγοι ασκούν στην 
Ελλάδα, όπως λέει ο ίδιος. Αφενός 
λόγω της ιδιαιτερότητάς του, αφε-
τέρου λόγω της έλλειψης γνώσης 
για την παραγωγή του. 

Ο παραγωγός πριν εισέλθει στον 
πρωτογενή τοµέα και στην οικο-
γενειακή επιχείρηση εργάστηκε 
ως υπάλληλος σε πρατήριο βενζί-
νης, σε αποθήκη µε ελαστικά αυ-
τοκινήτων καθώς και στα ΕΛΤΑ. 
Αποφάσισε να κινηθεί προς την 
οικογενειακή επιχείρηση καθότι 
είναι κάτι για το οποίο διέβλεψε 
από την πρώτη στιγµή ότι υφίστα-
ται σηµαντική ζήτηση.

∆ιοχετεύεται σε όλη την Ευρώπη ως έτοιµο µαγειρεµένο προϊόν.  Στην Ελλάδα δεν υφίστανται αρκετά οργανωµένα εργαστήρια που να επεξεργάζονται εκτεταµένες ποσότητες ανθού.

Το Αγρόκτηµα Φλόκαρης «Κολοκύνθη» ξεκίνησε τη δραστηριότητά 
του στον πρωτογενή τοµέα τη δεκαετία του 1980, ενώ τα τελευταία 
χρόνια έχει αναλάβει ο Γιώργος Φλόκαρης, τέταρτης γενιάς αγρότης.

Προστιθέμενη αξία 
σε κολοκυθοανθούς 
από τον Φλόκαρη
Στους στόχους του Αγρoκτήματος Φλόκαρη 
η είσοδος στη μεταποίηση του προϊόντος

Ανθός
Ο ανθός παρουσιάζει ανά-

λογες απαιτήσεις µε το 
κολοκύθι, όµως αποτελεί 
ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο 

και ευπαθές προϊόν
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Με τη λογική ότι για να µπουν τα 430 εκατ. 
ευρώ από το νέο πρασίνισµα στην τσέπη των 
αγροτών πρέπει πρώτα να βγει το ίδιο ποσό 
από την άλλη τσέπη τους, σχεδιάστηκαν οι 
σχετικές επιδοτήσεις, όπως φανερώνει το 
έγγραφο µε τίτλο «Εκπόνηση µελετών υπο-
λογισµού Μοναδιαίου, Απλουστευµένου και 
λοιπών µορφών κόστους για το Στρατηγικό 
Σχέδιο της ΚAΠ 2023 – 2027» που δηµοσί-
ευσαν οι αρµόδιες αρχές. Για παράδειγµα 
για να πάρει ένας ελαιοπαραγωγός τα 60 
ευρώ επιδότηση το στρέµµα για την εφαρ-
µογή «Εθελοντικών πρακτικών Φυτοπρο-
στασίας» θα πρέπει να πληρώσει µεροκά-
µατα ύψους 25 ευρώ το στρέµµα για παρα-

κολούθηση ασθενειών, 5 ευρώ για ενοίκιο 
εξοπλισµού και 30 ευρώ για την καταπολέ-
µηση του ∆άκου από Ιούνιο έως Νοέµβριο. 

Αντίστοιχα, ένας µέσος βαµβακοπαραγω-
γός υπολογίστηκε ότι από την εκµετάλλευ-
σή του µπορεί να έχει καθαρά έσοδα 18 ευ-
ρώ το στρέµµα. Οπότε αν επιλέξει να λάβει 
την ενίσχυση αντικατάστασης της καλλιέρ-
γειας µε βίκο µικρού βιολογικού κύκλου, 
τότε θα έχει απώλειες 13 ευρώ το στρέµµα, 
οπότε αυτό το ποσό έρχεται να επιστρέψει 
το νέο πρασίνισµα. Αντίστοιχους υπολογι-
σµούς (βλέπε σελ. 28-29) έχουν κάνει οι 
αρµόδιες αρχές για το σύνολο σχεδόν των 
δράσεων. Όπως φαίνεται λοιπόν, οι σχε-
τικές επιδοτήσεις λειτουργούν παραπάνω 
ως επιβράβευση για εκείνους που ήδη α-
κολουθούν παρόµοιες πρακτικές που προ-

βλέπονται στο νέο πρασίνισµα, παρά ως 
σαφή κίνητρα. 

Αυτό σηµαίνει ότι οι αγρότες και οι κτηνο-
τρόφοι πρέπει να πάρουν πρώτα χαρτί και 
µολύβι για να υπολογίσουν τα έξοδα και 
την απώλεια εσόδων που θα έχουν πριν α-
κολουθήσουν την όποια πρακτική, και όχι 
να ακολουθήσουν «τυφλά» τη µέθοδο µεγι-
στοποίησης των επιδοτήσεων η οποία µπο-
ρεί στο τέλος να τους φέρει και «ζηµιά». 

Υπενθυµίζεται ότι το πρασίνισµα όπως ί-
σχυε έως σήµερα επιδοτούσε τους παραγω-
γούς για πρακτικές, που λίγο-πολύ γινόντου-
σαν σε κάθε χωράφι οπότε δεν υπήρχε κα-
νένα πρόβληµα ούτε σχετικά έξοδα ώστε να 
ακολουθηθούν. Αρκεί φυσικά να είχαν δι-
καιώµατα πάνω στα οποία υπολογίζονταν το 
πρασίνισµα µε οριζόντιο τρόπο. 

Όσα ξοδεύεις, τόσα παίρνεις 
με το πρασίνισμα του 2023   
Η μέθοδος μεγιστοποίησης των επιδοτήσεων μπορεί στο τέλος να αποδειχθεί ζημιά

Όχι τυφλά
Οι αγρότες και οι 

κτηνοτρόφοι πρέπει να 
πάρουν πρώτα χαρτί και 

µολύβι για να υπολογίσουν 
τα έξοδα και την απώλεια 
εσόδων που θα έχουν πριν 
ακολουθήσουν την όποια 

πρακτική στο νέο πρασίνισµα
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Απώλεια παραγωγής έως 
45% από τοπικές ποικιλίες
Οι παραγωγοί που ήδη έχουν κάποια εμπειρία με τις τοπικές ποικιλίες και άρα μπορούν 
να περιορίσουν τις απώλειες θα μπορούν να επωφεληθούν περισσότερο από το πριμ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Απώλειες σε παραγωγή ύψους 45%, 40% και 7% 
για ψυχανθή, χειµερινά σιτηρά και αρωµατικά 
φυτά αντίστοιχα, θα έχει ο παραγωγός που θα 
επιλέξει τοπικές ποικιλίες αντί για τις συµβατι-
κές. Αυτή την απώλεια, εν µέρει και όχι ολόκλη-
ρη, όπως φαίνεται από τους πίνακες, θα επιδο-
τήσει το νέο πρασίνισµα στη δράση «Χρήση αν-
θεκτικών και προσαρµοσµένων ειδών και ποι-
κιλιών». Για τις επιδοτήσεις στις καλλιέργειες 
µικρού βιολογικού κύκλου προς αντικατάστα-
ση βάµβακος, µηδικής και καλαµποκιού έχουν 
ληφθεί υπόψη τα οικονοµικά αποτελέσµατα ε-
νός µέσου παραγωγού και το σχετικό πριµ θα 
είναι σε θέση να καλύψει την όποια απώλεια 
σύµφωνα µε τους υπολογισµούς των αρµοδίων. 

Ο υπολογισµός απωλειών στις παραδοσιακές 
ποικιλίες και οι επιδοτήσεις τους

Συγκεκριµένα για το πριµ στις παραδοσια-
κές ποικιλίες υπολογίστηκε ότι:

Στα ψυχανθή υπάρχουν απώλειες ύψους 40% 
στην παραγωγή µε παραδοσιακές ποικιλίες σε 
σχέση µε τις συµβατικές. Ως εκ τούτου υπο-
λογίστηκε πως ο παραγωγός χάνει συνολικά 
75,3 ευρώ το στρέµµα, ωστόσο στο νέο πρασί-
νισµα αποζηµιώνεται µε 62,8 ευρώ το στρέµµα. 

Στα χειµερινά σιτηρά υπολογίστηκαν µεγαλύ-
τερες απώλειες, ύψους 45% κατά τη συγκοµιδή 
παραδοσιακών ποικιλιών σε σχέση µε µία συµ-
βατική σπορά. Ως εκ τούτου ο παραγωγός θα χά-
σει 37,6 ευρώ το στρέµµα, και αποζηµιώνεται α-
πό το νέο πρασίνισµα µε 31,3 ευρώ το στρέµµα. 

Για τα αρωµατικά φυτά οι απώλειες στην πα-
ραγωγή φτάνουν το 7%, είναι οι µικρότερες σε 
σχέση µε τις υπόλοιπες δύο καλλιεργητικές ο-
µάδες. Οι απώλειες για τον παραγωγό υπολο-

γίστηκαν στα 98,8 ευρώ το στρέµµα και το πριµ 
από το νέο πρασίνισµα στα 82,4 ευρώ. 

Πλήρης η κάλυψη για την αντικατάσταση
 των αρδευόµενων καλλιεργειών µε ξηρικές

Στις καλλιέργειες µικρού βιολογικού κύ-
κλου τώρα, η ενίσχυση υπολογίστηκε ως η 
διαφορά από το εισόδηµα που θα είχε ο πα-
ραγωγός αν συνέχιζε ως έχει την καλλιέργειά 
του, σε σχέση µε το αν προχωρούσε σε αντι-
κατάσταση. Συγκεκριµένα:

Για το βαµβάκι υπολογίστηκε πως ο παραγω-
γός είναι σε θέση να έχει καθαρά έσοδα (µετά 
την αφαίρεση των εξόδων όπως σπόροι, ενέρ-
γεια, κόστη συλλογής κ.λπ) ύψους 18,15 ευρώ 
το στρέµµα συνυπολογίζοντας και την ειδική ε-
νίσχυση. Ο βίκος αφήνει στον παραγωγό όµως 
5 ευρώ το στρέµµα, ως εκ τούτου η διαφορά εί-
ναι στα 13,1 ευρώ το στρέµµα, οπότε και η ενί-
σχυση θα έχει αυτό το ύψος. Εφόσον επιλέξει 
χειµερινά σιτηρά µικρού βιολογικού κύκλου, 
θα έχει έσοδα µόλις 0,98 ευρώ το στρέµµα, ο-
πότε θα πάρει επιδότηση 17,1 ευρώ το στρέµµα.

Η µηδική υπολογίστηκε πως αφήνει στον 
παραγωγό καθαρά έσοδα ύψους 63,6 ευρώ 
το στρέµµα από τις αρµόδιες αρχές. Αντίστοι-
χα λοιπόν η αλλαγή µε βίκο θα φέρει απώλει-
ες ύψους 58,6 ευρώ το στρέµµα, οπότε το πο-
σό αυτό θα το λάβει ως ενίσχυση. Αντίστοιχα 
οι απώλειες για αντικατάστασή της µε χειµε-
ρινά σιτηρά θα είναι 62,6 ευρώ το στρέµµα.

Στην περίπτωση του καλαµποκιού τέλος, ο 
παραγωγός σύµφωνα µε τους υπολογισµούς 
που έγιναν είναι σε θέση να έχει καθαρά έσο-
δα ύψους 36,6 ευρώ το στρέµµα. Οπότε για 
το βίκο θα πάρει ο αγρότης 31,6 ευρώ (36,6 
ευρώ µείον τα έσοδα των 5 ευρώ που αφήνει 
ο βίκος) και για τα χειµερινά σιτηρά 29,7 ευ-
ρώ το στρέµµα. 

Οι ενέργειες
για τα 17 ευρώ
στο πορτοκάλι
Στα εσπεριδοειδή (πορτοκαλιές, 
µανταρινιές) έχει προβλεφθεί 
όπως και στην ελιά ενίσχυση 
για «Εθελοντικές πρακτικές 
φυτοπροστασίας». Η επιδότηση 
ορίζεται στα 17,5 ευρώ ανά 
στρέµµα αναλυόµενη ως εξής 

 Για την παρακολούθηση εχθρών 
των καλλιεργειων την άνοιξη. 
Καλύπτεται η προµήθεια εξοπλισµού 
(παγίδων κλπ) και 2 ηµεροµίσθια 
εξειδικευµένου ανά εκτάριο, 
10 ευρώ ανά στρέµµα. 

 Για την Αντιµετώπιση εχθρών 
το φθινόπωρο. Καλύπτεται 
η προµήθεια εξοπλισµού, πιθανή 
µείωση παραγωγής καθώς και 
1,5 ηµεροµίσθια εξειδικευµένου 
ανά εκτάριο 7,5 ευρώ ανά στρέµµα.
Σηµειώνεται πως για τη 
συγκεκριµένη ενίσχυση θα πρέπει 
οι παραγωγοί να αξιοποιούν ειδική 
ηλεκτρονική εφαρµογή την οποία 
ακόµη το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης δεν έχει αναπτύξει, ενώ 
δεν έχει πιστοποιήσει για αυτό το 
σκοπό και καµία άλλη του εµπορίου. 

Βίκος αντί µηδικής 
Η µηδική υπολογίστηκε 

πως αφήνει στον 
παραγωγό καθαρά έσοδα 
63,6 ευρώ το στρέµµα, 
άρα η αλλαγή µε βίκο 

θα φέρει απώλειες 
58,6 ευρώ το στρέµµα

Για την παρακολούθηση ασθενειών 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
& 1 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΥ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 
ΠΙΘΑΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &
6 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΥ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

ΑΞΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΚΟΜΠΟΣΤ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗ∆ΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΒΙΚΟ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗ∆ΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ



Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022 Agrenda B7 | 292023�2027

Ιδιωτικά η δακοκτονία 
για τα 60 ευρώ στην ελιά
Για να πάρει ένας ελαιοπαραγωγός τα 60 ευρώ 
επιδότηση το στρέµµα για την εφαρµογή «Εθε-
λοντικών πρακτικών Φυτοπροστασίας» θα πρέ-
πει να πληρώσει µεροκάµατα ύψους 25 ευρώ το 
στρέµµα για παρακολούθηση ασθενειών, 5 ευ-
ρώ για ενοίκιο εξοπλισµού και 30 ευρώ για την 
καταπολέµηση του ∆άκου από Ιούνιο έως Νο-
έµβριο. Συγκεκριµένα στο κείµενο αναφέρεται:

Ελιές ενίσχυση 60 ευρώ το στρέµµα: 
 Για την παρακολούθηση ασθενειών καθ’ό-

λη την καλλιεργητική περίοδο: 3 ηµεροµίσθια 
εξειδικευµένου ανά στρµ., 15 ευρώ το στρέµµα. 

 Για την παρακολούθηση εχθρών την άνοι-
ξη. Καλύπτονται 2 ηµεροµίσθια εξειδικευµένου 
ανά στρµ., 10 ευρώ το στρέµµα. 

 Για την παρακολούθηση εχθρών το καλο-
καίρι άνοιξη. Καλύπτεται η προµήθεια εξοπλι-
σµού καθώς και 1 ηµεροµίσθιο εξειδικευµένου 
ανά στρµ., 5 ευρώ το στρέµµα. 

 Για την καταπολέµηση του ∆άκου από Ιού-
νιο έως Νοέµβριο. Καλύπτεται η προµήθεια ε-
ξοπλισµού, πιθανή µείωση παραγωγής καθώς 
και 6 ηµεροµίσθια εξειδικευµένου ανά στρµ. 
30 ευρώ το στρέµµα. 

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως τα παραπάνω 
δεν είναι οδηγίες προς τους καλλιεργητές ελιάς, 
παρά µόνο ο τρόπος που υπολογίστηκε το αντί-
στοιχο πριµ. Οι οδηγίες θα βγουν το επόµενο 
χρονικό διάστηµα συνοδευόµενες από εφαρ-
µοστικές αποφάσεις. Χωρίς τις αποφάσεις αυ-
τές δεν έχει τίποτα από τα παραπάνω νοµική ι-
σχύ, και ως εκ τούτου δεν θα φέρουν και αυ-
τόµατα το σχετικό πριµ στον ελαιοπαραγωγό. 

Η ενίσχυση στο κοµπόστ
Για να λάβουν το πριµ εφαρµογής κοµπόστ 

οι αγρότες θα πρέπει να περισσυλέξουν τα υ-

πολείµµατα καλλιεργειών, να τα µεταφέρουν 
στις µονάδες κοµποστοποίησης και στο τέλος 
να προµηθευτούν το κοµπόστ για εφαρµογή στο 
χωράφι τους (δράση «Εφαρµογές κυκλικής οι-
κονοµίας στη γεωργία») . Όλες αυτές οι δαπά-
νες που απαιτούνται ελήφθησαν υπόψη ανα-
φέρουν οι αρµόδιες αρχές ενώ τόσο οι τιµές ό-
σο και οι ποσότητες κοµποστ που χρησιµοποι-
ήθηκαν για τους υπολογισµούς αντλήθηκαν α-
πό διαδικτυακή έρευνα σε επιχειρήσεις παρα-
σκευής και διάθεσης κοµπόστ.

Για την περισυλλογή των υπολειµµάτων και 
των κλαδεµάτων από το χωράφι και την µετα-
φορά η δαπάνη υπολογίζεται στα 2 ευρώ το 
στρέµµα. Σηµειώνεται ότι το κλάδεµα και η α-
ποµάκρυνση των κλαδεµάτων και των υπολειµ-
µάτων καλλιεργειών στα όρια του χωραφιού 
δεν ενισχύεται διότι αποτελεί πάγια πρακτική.

Η τιµή του κοµποστ (χύµα) ανέρχεται σε 30 
ευρώ το m3 ήτοι 0,03 ευρώ /λίτρο. Οι ποσότη-
τες που προστίθενται για τη βελτίωση του εδά-
φους ποικίλουν ανάλογα µε την καλλιέργεια. 
Έτσι, για τα κηπευτικά (περιλαµβάνοντας και τα 
καλυµµένα) η ποσότητα κοµποστ για εµπλου-
τισµό του εδάφους είναι 6.000 l /ha, στις αρό-
σιµες εκτάσεις 3.000 l/ha, στα Αµπέλια και τα 
ακτινίδια 3.500 l/ha και για τις λοιπές µόνιµες 
καλλιέργειες 2.500 l/ha.

Συνεπώς το κόστος προµήθειας compost α-
νά καλλιέργεια συν το κόστος περισυλλογής 
και µεταφοράς των κλαδεµάτων και λοιπών υ-
πολειµµάτων διαµορφώνει και την ενίσχυση η 
οποία θα έχει ως εξής:

 Κηπευτικά 20 ευρώ/στρµ. 
 Αρόσιµες 11 ευρώ/στρµ.
 Ακτινίδια – Αµπέλια 11,2 ευρώ/στρµ.
 Λοιπές µόνιµες 14 ευρώ/στρµ.

Για την 
καταπολέµηση 
του ∆άκου 
από Ιούνιο 
έως Νοέµβριο, 
καλύπτεται 
η προµήθεια 
εξοπλισµού, 
πιθανή µείωση 
παραγωγής 
καθώς και 6 
ηµεροµίσθια 
εξειδικευµένου 
ανά εκτάριο.

Για την παρακολούθηση εχθρών 
των καλλιεργειων την ΑΝΟΙΞΗ

Για την Αντιµετώπιση εχθρών 
το ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ

ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ

ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η

17,5

10,0

7,5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
�ΠΑΓΙ∆ΩΝ ΚΛΠ� &
2 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΥ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 
ΠΙΘΑΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &
1,5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΥ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΒΙΚΟΣ ΕΥΡΩ / ΣΤΡΜ.

Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής (Α) 56,00

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

•Σπόρος 5,0 

•∆απάνες βελτιωτικών εδάφους & φυτοπροστασίας 30,0 

•Θερισµός 16,0 

•Σύνολο µεταβλητών δαπανών (Β) 51,0 

•∆ιαφορά (Α) – (Β) 5,0 

•Eνίσχυση (ευρώ/στρέµµα) αντί Μηδικής 58,60

•Eνίσχυση (ευρώ/στρέµµα) αντί Βαµβακιού 13,11 

ΚΙΝΟΑ, ΧΙΑ, ΤΕΦ, ΜΑΥΡΟ ΣΙΝΑΠΙ, ΝΙΓΚΕΛΑ, ΚΑΜΕΛΙΝΑ, ΜΟΥΚΟΥΝΑ, 
ΣΙΤΑΡΟΚΡΙΘΑΡΟ, ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑ, ΤΣΟΥΚΝΙ∆Α ΓΙΑ ΙΝΑ ΚΑΙ ΛΙΝΑΡΙ �EΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ�

Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής (Α) 115,74

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

•Σπόρος 20,0

•Ενέργεια 5,0 

•∆απάνες βελτιωτικών εδάφους 38,38 

•∆απάνες φυτοπροστασίας 30,64 

•Αµοιβή ξένου προσωπικού 24,01 

•Αξία µη αµειβόµενου προσωπικού 30,94 

•Σύνολο µεταβλητών δαπανών (Β) 148,98 

•∆ιαφορά (Α)-(Β) -33,23

•Eνίσχυση (ευρώ/στρεµµα) αντί Αραβόσιτου 69,86

•Eνίσχυση (ευρώ/στρεµµα) αντί Βαµβακιού 51,35

ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ

•Κηπευτικά 20  
•Αρόσιµες 11
•Ακτινίδια – Αµπέλια 11
•Λοιπές µόνιµες 14

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΕΥΡΩ / ΣΤΡΜ.

Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής (Α) 72,51

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

Σπόρος 10,0
Κόστος µηχανικής συλλογής 18,0
∆απάνες βελτιωτικών εδάφους 18,7
∆απάνες φυτοπροστασίας 5,7
Αµοιβή ξένου προσωπικού -
Αξία µη αµειβόµενου προσωπικού 19,0
Σύνολο µεταβλητών δαπανών (Β) 71,5
∆ιαφορά (Α) – (Β) 0,98
Eνίσχυση (ευρώ/στρέµµα) ) αντί Μηδικής 62,62
Eνίσχυση (ευρώ/στρέµµα)  αντί Αραβόσιτου 35,64 
Eνίσχυση (ευρώ/στρέµµα)  αντί Βαµβακιού 17,13

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ 
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ % ΜΕΙΩΣΗΣ

ΕΞΟ∆Α 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ & 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΩΛΕΙΑ

•ΨΥΧΑΝΘΗ 1683,00 1.009,80 40,0% 80 75,3 ευρώ/στρµ.

•ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ 725,00 398,75 45,0% 50 37,6 ευρώ/στρµ. 

• ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ - 
    ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 12.697,00 11.808,21 7,0% 100 98 ευρώ/στρµ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ

Ενίσχυση παραγωγών για την καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών ετησίων ή/και ειδών και 
ποικιλιών προσαρµοσµένων στις τοπικές συνθήκες ή/και άγριων συγγενών σιτηρών

∆ράση: Εφαρµογές κυκλικής οικονοµίας στη γεωργία
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Από την τεχνική 
λύση στον  
τεχνητό λειμώνα  
οι κτηνοτρόφοι    
Πρασίνισμα 30 ευρώ το στρέμμα 
για κτηνοτρόφους που θα 
φτιάξουν δικό τους λειμώνα 

Για την κτηνοτροφία, έχουν υπολογιστεί 
τρεις οµάδες ενισχύσεων. Η πρώτη έχει 
να κάνει µε τη δηµιουργία τεχνητού λει-
µώνα κοντά στο στάβλο, για τους κτη-
νοτρόφους που θα σταµατήσουν τη βό-
σκηση στους φυσικούς βοσκότοπους:

α) για τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο 
στη πεδινή υψοµετρική ζώνη (<600µ.),

β) για τους µήνες Απρίλιο και Μάιο 
στην ηµιορεινή υψοµετρική ζώνη (600-
800 µ.) και

γ) και για τον µήνα Μάιο στην ορεινή 
υψοµετρική ζώνη (>800µ.). 

 Για την κάλυψη λοιπόν των διατρο-
φικών αναγκών προβλέπεται η δηµι-
ουργία τεχνητών λειµώνων, µε επιδότη-
ση 30,4 ευρώ το στρέµµα. Αυτό το πριµ 
προκύπτει ως εξής: 

Για τη δηµιουργία µονοετούς τεχνητού 
λειµώνα σε έκταση ξηρικής γης το τεκµαρ-
τό ενοίκιο ανέρχεται σε 5 ευρώ το στρέµ-
µα. Για την καλλιέργεια του εδάφους και 
την εγκατάσταση του λειµώνα υπολογίζε-
ται το ενοίκιο µηχανηµάτων και εξοπλι-
σµού, που πραγµατοποίησαν τις απαραί-
τητες καλλιεργητικές φροντίδες (όργω-
µα, σβαρνίσµατα, σπορά, διασπορά λι-
πάσµατος κλπ) και εκτιµάται στα 200 ευ-
ρώ/ εκτάριο. Χρησιµοποιείται σπόρος 50 
κιλά/εκτάριο που στοιχίζει 2,5 ευρώ ανά 
κιλό και λίπασµα φωσφορικής αµµωνίας 
ύψους 75 κιλά ανά εκτάριο που αγορά-
σθηκε προς 0,38 ευρώ το κιλό. Από αυτό 
αφαιρείται το κόστος ζωοτροφών που υ-
ποκαθιστώνται µε τους τεχνητούς λειµώ-
νες που υπολογίζεται κατά µέσο όρο σε 10 
ευρώ το στρέµµα, καθώς ελήφθη υπόψη 
τιµή µηδικής από 16 ευρώ το κιλό έως 41 
λεπτά το κιλό ανάλογα την Περιφέρεια. 

Το πριµ για µετακινούµενους
Η δεύτερη οµάδα δεσµεύσεων για 

τους κτηνοτρόφους αφορά τη µετακίνη-
ση του συνόλου της ζωικής παραγωγής 
σε ορεινές βοσκήσιµες γαίες για τουλά-
χιστον τέσσερις συνεχόµενους µήνες 
το έτος. Ουσιαστικά αφορά τους µετα-
κινούµενους.  Η επιδότηση θα είναι α-
νάλογα την περιφέρεια και τη χιλιοµε-

τρική απόσταση που διανύουν οι κτη-
νοτρόφοι. Αυτή υπολογίστηκε ως εξής:

 ∆υτική Μακεδονία, Ήπειρος -∆υ-
τική Ελλάδα: Από 2 έως 10 ευρώ το 
στρέµµα ανάλογα τη χιλιοµετρική α-
πόσταση στα αιγοπρόβατα και 1,8 µε 
9,1 ευρώ στα βοοειδή.

 Κεντρική Μακεδονία- Θράκη: Από 
1,8 έως 9 ευρώ το στρέµµα ανάλογα τη 
χιλιοµετρική απόσταση στα αιγοπρό-
βατα και 1,7 µε 8,8 ευρώ στα βοοειδή. 

 Στερεά Ελλάδα: Από 1,7 έως 8,7 ευ-
ρώ το στρέµµα ανάλογα τη χιλιοµετρι-
κή απόσταση στα αιγοπρόβατα και 1,5 
µε 7,7 ευρώ στα βοοειδή. 

 Πελοπόννησος: Από 1,1 έως 5,5 
ευρώ το στρέµµα ανάλογα τη χιλιοµε-
τρική απόσταση στα αιγοπρόβατα και 
1,5 µε 7,7 ευρώ στα βοοειδή. 

 Θεσσαλία: Από 1,9 έως 9,6 ευρώ 
το στρέµµα ανάλογα τη χιλιοµετρική α-
πόσταση στα αιγοπρόβατα και 2,3 µε 
11,5 ευρώ στα βοοειδή. 

 Κρήτη-Νησιά: Από 2,5 έως 12,9 ευ-
ρώ το στρέµµα ανάλογα τη χιλιοµετρι-
κή απόσταση στα αιγοπρόβατα και 3,4 
µε 17,3 ευρώ στα βοοειδή. 

Σηµειώνεται εδώ πως για το µέγιστο 
της ενίσχυσης όπως φαίνεται παραπά-
νω απαιτείται µετακίνηση τουλάχιστον 

350-400 χιλιόµετρα και για το ελάχιστο, 
τουλάχιστον 50-100 χιλιόµετρα. 

Παράλληλα, καλύπτονται οι δαπάνες 
κατάρτισης και παρακολούθησης του 
Σχεδίου ∆ιαχείρισης βοσκοτόπου αλ-
λά και η αγορά και χρήση του συστήµα-
τος γεωεντοπισµού. Το κόστος γι´ αυ-
τό εκτιµάται στα 0,5 ευρώ το στρέµµα.

Κάλυψη δαπανών για κατάρτιση 
βελτιωµένου σιτηρεσίου

Τέλος, καλύπτονται οι δαπάνες κατάρ-
τισης, εφαρµογής (αγορά συστατικών σι-
τηρεσίου), παρακολούθησης και προσαρ-
µογής βελτιωµένου σιτηρεσίου καθώς και 
οι δαπάνες για την αγορά άδειας χρήσης 
και την ενηµέρωση ηλεκτρονικής εφαρ-
µογής παρακολούθησης των εκποµπών 
αερίων θερµοκηπίου και µείωσης της χρή-
σης αντιβιοτικών. Εκτιµάται στα 30 ευ-
ρώ ανά ΜΖΚ, ή 3 ευρώ ανά κεφάλι αιγο-
προβάτου και 30 ευρώ ενήλικο βοοειδές.

Τώρα, το εάν και εφόσον είναι πρόθυµοι 
οι κτηνοτρόφοι ή ακόµη καλύτερα µπο-
ρούν να κάνουν τις παραπάνω ενέργειες 
(εµπόδιο η τεχνική λύση στα βοσκοτόπια) 
µένει να φανεί για το 2023. ∆εν είναι τυ-
χαίο πάντως που οι αρµόδιες αρχές όποτε 
παρουσιάζουν το νέο πρασίνισµα δεν ανα-
φέρονται καθόλου στους κτηνοτρόφους. 

Για την κάλυψη 
των διατροφικών 
αναγκών του 
κοπαδιού που 
θα σταματήσει 
τη βόσκηση  
προβλέπεται 
η δημιουργία 
τεχνητών 
λειμώνων, με 
επιδότηση 30,4 
ευρώ το στρέμμα

Η επιδότηση για 
τους µετακινούµενους 
θα είναι ανάλογα µε 
την περιφέρεια και τη 
χιλιοµετρική απόσταση 
που διανύουν.
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