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Τα παραστατικά κανόνας 
για όλες τις συνδεδεμένες
Σε εφαρμογή νέες δεσμεύσεις για ενεργοποίηση δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης το 2023 σελ. 4-5, 44-45 

Πάνω από τα 6 ευρώ η τιμή του έξτρα 
παρθένου σε Ιταλία και Ισπανία, 
εντείνεται η ζήτηση για ελληνικό, ενώ  
περιορίζεται η διαθεσιμότητα. σελ. 16

ΈΛΑΙΟΛΑΔΟ 

ΑΝΟΔΟΥ 
ΣΥΝΈΧΈΙΑ 
ΛΙΓΟΣΤΕΥΕΙ   
ΚΑΙ Η ΣΟΔΕΙΑ  

Μεγάλη ζήτηση 
τα 300 ευρώ  
για τα μήλα σελ. 10-11  

Αυστηρά τα όρια
για αγορά τρακτέρ

Σε επιλογές τρακτέρ που δεν 
ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες 
των εκμεταλλεύσεων και φθηνά 
παρελκόμενα, οδηγεί το νέο 
πλαίσιο των Σχεδίων Βελτίωσης.

agrenda - σελ. 2, 14

Ξανά φωνές από το παρελθόν 
Η αποσπασματική αγροτική 
πολιτική αφήνει χώρο για 
καινούργια μπλόκα. σελ. 10

My Data  
Υποχρέωση 
των αγροτών 
που κοστίζει 

Κατόπιν εγγραφής απαλλάσσονται από 
τα My Data οι αγρότες του ειδικού 
καθεστώτος, σε αναρτήσεις εντός 
24ωρου όσοι τηρούν λογιστικά βιβλία. 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  σελ. 18

σελ. 21-37

ΑΓΟΡΑ 
ΤΡΑΚΤΕΡ 2023



4Β∆

 ΑΘΗΝΑ

HΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ10°C

15°C

ΛΑΡΙΣΑ
15°C

13°C
KABΑΛΑ

 12°C 4-5 B

20 0 C

17°C

16°C

Β∆

3-4Β∆

2N∆

3Ν∆

Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023Agrenda2
ATZENTA

EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Μακριά από το 1 ευρώ η τιµή παραγωγού στο ακτινίδιο, παρά 
την ανάκαµψη των εξαγωγών. Πάνω από τα 6 ευρώ το έξτρα 
παρθένο στην Ισπανία, µε το ενδιαφέρον να µετατοπίζεται στην 
Ελλάδα. Μετά το χριστουγεννιάτικο ράλι στη χρηµατιστηριακή 
τιµή βάµβακος, απότοµη προσγείωση και όποια ανοδική κίνηση 
αναµένεται την άνοιξη. Αντιστάσεις στην τιµή του σκληρού 
σίτου, την ώρα που το µαλακό έχασε τα 300 ευρώ ο τόνος. 

Ρυγχοσπορίωση στο σιτάρι
Σηµαντικές απώλειες που µπορούν 
να φτάσουν το 35% των αποδόσεων 
προκαλεί ο µύκητας Rhynchosporium 
secalis στα σιτηρά και ειδικότερα στο 
σκληρό σιτάρι. Η ρυγχοσπορίωση είναι 
κυρίως ασθένεια φυλλώµατος, αλλά 
µπορεί να βρεθεί και στους κολεούς και 
στα λέπυρα. Προκαλεί αρχικά ωοειδείς 
ή φακοειδείς κηλίδες στα ελάσµατα και 
τους κολεούς των φύλλων, οι οποίες 
αργότερα παίρνουν ανοιχτό χρωµατισµό 
στο κέντρο τους και σκούρο στην 
περιφέρεια. Συνήθως, η αρχική µόλυνση 
προέρχεται από υπολείµµατα, άλλα φυτά 
ή µολυσµένους σπόρους µε επακόλουθο 
τις δευτερογενείς µολύνσεις. Σε 
περιπτώσεις έντονων προσβολών 
καταστρέφεται σχεδόν ολοκληρωτικά 
το φύλλωµα. Η ασθένεια ευνοείται σε 
συνθήκες ήπιου χειµώνα µε υγρό καιρό. 

Μέτρα αντιµετώπισης
Σύµφωνα µε τους γεωπόνους, η 
ασθένεια αντιµετωπίζεται µε παράχωµα 
ή καταστροφή των µολυσµένων 
φυτικών υπολειµµάτων, αµειψισπορά, 
απολύµανση σπόρου και µε τη χρήση 
ανθεκτικών ποικιλιών. Σηµειώνεται 
πως το αναποδογύρισµα του χώµατος 
ή το βαθύ όργωµα συµβάλει σηµαντικά 
στη καταπολέµηση της ασθένειας, όταν 
δεν γίνεται αµειψισπορά.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 07-01-2023
Γενικά αίθριος µε λίγες 
νεφώσεις, αυξηµένες στις 
Σποράδες και την Εύβοια µε 
πιθανότητα ασθενών τοπικών 
βροχών. Τοπικά περιορισµένη 
ορατότητα στα ηπειρωτικά τις 
πρωινές και βραδινές ώρες. 
Άνεµοι στα δυτικά µεταβλητοί 
ήπιας έντασης, στα ανατολικά 
βόρειοι βορειοανατολικοί 
πρόσκαιρα µέτριοι. Θερµοκρασία 
σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. 

Κυριακή 08-01-2023
Γενικά αίθριος µε λίγες 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες, 
κυρίως στα δυτικά και τα νότια, 
κυρίως στα δυτικά πιθανότητα 
τοπικών ασθενών βροχών. 
Άνεµοι µεταβλητοί ήπιας 
έντασης, κατά τόπους στα 
πελάγη µέτριοι βόρειοι 
βορειοανατολικοί. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή. 

∆ευτέρα 09-01-2023 
και Τρίτη 10-01-2023
Τοπικές νεφώσεις, αυξηµένες 
από το µεσηµέρι και από τα 
δυτικά σε όλα τα ηπειρωτικά. 
Βροχές από το απόγευµα στη 
δυτική Ελλάδα και στα 
βορειοδυτικά πιθανώς και 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

καταιγίδες. Άνεµοι µέτριοι 
νοτιοδυτικοί, ενισχυόµενοι από 
τις µεσηµεριανές ώρες. 
Θερµοκρασία σε πτώση σε 
ολόκληρη τη χώρα. 

Τετάρτη 11-01-2023 ως
Παρασκευή 13-01-2023
Αυξηµένες νεφώσεις και υψηλή 
πιθανότητα βροχών σε όλη τη 
χώρα, µε πρόσκαιρες καταιγίδες 
κυρίως στο Αιγαίο. Άνεµοι 
ισχυροί βορειοδυτικοί, κατά 
τόπους στα πελάγη πολύ ισχυροί 
µε σταδιακή εξασθένηση από το 
µεσηµέρι. Θερµοκρασία σε µικρή 
περαιτέρω πτώση. 

Το Σαββατοκύριακο 
άνεµοι ήπιας 
έντασης σε όλη 
τη χώρα, από 
τη ∆ευτέρα µέτριοι 
5-6 µποφόρ, κατά 
τόπους στα πελάγη 
ισχυροί έως πολύ 
ισχυροί στα 7-8 
µποφόρ.
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Η ελληνική γεωργία έχει ανάγκη από αγρότες µε 
επιχειρηµατική αντίληψη, αναπτυξιακό πλά-
νο, γνώση του αντικειµένου και διάθεση για 
δουλειά. Φυσικά, η συνέπεια λόγων και έρ-
γων, όπως σε κάθε έκφανση κοινωνικής και 
οικονοµικής δράσης, αποτελεί νοµοτέλεια. 

Με αφορµή την τελευταία υπό διαβούλευση απόφα-
ση καθορισµού του πλαισίου εφαρµογής για τα 
λεγόµενα Σχέδια Βελτίωσης (∆ράση 4.1.5 του 
ΠΑΑ), η γνώµη της Agrenda είναι ότι σε πολ-
λά σηµεία διακρίνεται από κάποια καχυποψία.

Στην προσπάθεια, µάλιστα, του συντάκτη της εν 
λόγω απόφασης, να αντιµετωπισθούν εν τη 
γενέσει τους οι όποιες απόπειρες υπερτιµο-
λογήσεων, τίθεται οριζοντίως µια «οροφή» η 
οποία υποχρεώνει σε «χαµηλή πτήση» το σύ-
νολο των προωθούµενων επενδύσεων, αλλά 
και γενικότερα την πρόοδο των προσπαθειών 
στον πρωτογενή τοµέα. 

Έτσι, σε µια εποχή που οι Έλληνες αγρότες θα 
πρέπει να κυνηγούν την τελευταία λέξη της 
τεχνολογίας και την προσαρµογή των επεν-
δύσεων στα µέτρα των επιχειρηµατικών τους 
πλάνων, είναι υποχρεωµένοι να πορεύονται 
µε αµφιβόλου αποδοτικότητας αγροτικούς 
ελκυστήρες και µε φθηνά παρελκόµενα.  

Αρκεί να αναφερθεί ότι ανεξάρτητα από το µέγεθος 
της εκµετάλλευσης, δηλαδή, είτε καλλιεργείς 
200 είτε 2.000 στρέµµατα, επιδοτείσαι για το ί-
διο τρακτέρ, δηλαδή υποχρεώνεσαι σε ένα ό-
ριο προϋπολογισµού για αγορά ελκυστήρα µέ-
χρι 100.000 ευρώ, επί του οποίου και υπολογί-
ζεται τελικά ο συντελεστής ενίσχυσης. 

Αντίστοιχα και στα παρελκόµενα αγροτικά µηχα-
νήµατα, τα γενικά όρια τα οποία τίθενται, δεν 
διευκολύνουν την πρόσβαση στο καλύτερο 
για κάθε εκµετάλλευση, µε βάση τα στοιχεία 
αποτελεσµατικότητας και τις τάσεις βιώσιµης 
γεωργίας που υπαγορεύουν και οι ευρωπαϊ-
κοί κανονισµοί. Αντίθετα προκρίνεται η λογι-
κή του φθηνότερου µε το οποίο συµµορφώνο-
νται τα πρότυπα υπό ανάπτυξη χωρών.  

Αν η διαχειριστική αρχή αγωνιά και δικαίως για 
τη σκοπιµότητα και την αποδοτικότητα των ε-
πενδύσεων δεν έχει παρά να ορίσει κλίµακες 
µε βάση τις αντικειµενικές ανάγκες των εκ-
µεταλλεύσεων και να περνάει από διπλό κό-
σκινο τις περιπτώσεις αγοράς µεγάλων, ακρι-
βών και σύνθετων µηχανηµάτων, τελευταίας 
τεχνολογίας. Αυτός ο «στενός κορσές» που ε-
πιβάλει ανεξαιρέτως για όλους τους αγρότες 
και όλες τις εκµεταλλεύσεις, απλά έρχεται να 
επισφραγίσει την καθυστέρηση ανάπτυξης 
της ελληνικής γεωργίας και να διευρύνει την 
απόκλιση από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Αν υπάρχει πραγµατική βούληση υποστήριξης 
της παραγωγικότητας της ελληνικής γεωργί-
ας και όχι προσανατολισµός στη µετριότητα ή 
τρόπος να διατεθεί άλλη µια φορά στην ελλη-
νική αγορά το στοκ µηχανηµάτων και εξοπλι-
σµού προηγούµενης γενιάς, χρειάζονται γεν-
ναίες αποφάσεις και στο συγκεκριµένο θέµα. 
Άλλωστε, αυτές είναι, εξ όσων είναι σε θέση 
να γνωρίζει η Agrenda, και οι κατευθύνσεις 
του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου 
Γεωργαντά. Το πως το τελικό κείµενο των α-
ποφάσεων αλλάζει τη φιλοσοφία του Μέτρου 
στην πορεία, είναι ένα ζήτηµα.     

Agrenda

Όλα κρίνονται 
στις λεπτομέρειες

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,06660

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,43330

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
0,98406

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,88244

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
140,595

• Έως 3.700 ευρώ ανά Kwh η επιλέξιµη 
δαπάνη για ΑΠΕ στα Σχέδια σελ. 14-43
• Νέα µεγάλη επένδυση στο βιοαέριο 
από τη «Βιοενέργεια Νιγρίτας» σελ. 20

• Σύσκεψη µπλόκων στη Νίκαια, µετά την 
κινητοποίηση των µηλοπαραγωγών σελ. 11
• ∆ηµόσιος βοσκότοπος σε κτηνοτρόφους 
µε κατ’ έτος απαίτηση κατανοµής σελ. 8

• Σε ρηχά νερά, µακριά από το 1 ευρώ, 
η τιµή παραγωγού στο ακτινίδιο σελ. 15
• Κουρασµένη στα 80 σεντς ανά λίµπρα 
η διεθνής τιµή βάµβακος σελ. 41
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Η υποχρέωση παράδοσης τιµολογί-
ων πώλησης στις ζωοτροφές, η ελά-
χιστη παράδοση κιλών ανά στρέµµα 
στα όσπρια και τα τιµολόγια για σπό-
ρους στο καλαµπόκι, είναι κάποιες 
από τις νέες προϋποθέσεις που ει-
σάγονται για τις  φετινές συνδεδεµέ-
νες ενισχύσεις φυτικής παραγωγής. 

Τα παραπάνω αναφέρονται στο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ, ωστόσο 
µένουν ακόµη οι εφαρµοστικές απο-
φάσεις οι οποίες θα ξεδιαλύνουν το 
τοπίο ενόψει και των δηλώσεων ΟΣ-
∆Ε της άνοιξης. Ενδεικτική είναι η α-
νακοίνωση της ΕΘΕΑΣ που καλεί τα 
µέλη της στην περίπτωση των πορ-
τοκαλιών για χυµοποίηση «να πρά-
ξουν ακριβώς ό,τι έκαναν και την 
προηγούµενη περίοδο όσον αφο-
ρά τις διαδικασίες και τα παραστατι-
κά παράδοσης», µέχρι το υπουργείο 
να εκδώσει άµεσα τις αντίστοιχες ε-
φαρµοστικές αποφάσεις. Γενικότερα 
οι υποχρεώσεις για τις συνδεδεµένες 
στη φυτική παραγωγή (βλ. πίνακα) 
φαίνεται να είναι οι εξής µε βάση το 
κείµενο της νέας ΚΑΠ:

Κριθάρι, Σιτάρι, Μαλακός Σίτος:
Απαιτείται πιστοποιηµένος σπόρος 
18 κιλών το στρέµµα και η προσκό-
µιση ετικέτας («καρτελάκι») και του 

πρωτότυπου τιµολογίου πώλησης.
Καλαµπόκι: Απαιτούνται τιµολό-

για αγοράς για τουλάχιστον 2,5 κιλά 
σπόρου ανά στρέµµα και η προσκό-
µιση τιµολογίου αγοράς ή πώλησης 
του προϊόντος σε µεταποιητική µο-
νάδα. ∆εν απαιτείται η προσκόµιση 
τιµολογίου αγοράς ή πώλησης για 
το µέρος της ζωοτροφής που προο-
ρίζεται για τα ζώα της εκµετάλλευ-
σής τους, το οποίο θα υπολογίζεται 
σε συνάρτηση µε τον αριθµό, το εί-
δος και τις διατροφικές απαιτήσεις 
εκάστου ζώου σε καρπό αραβοσίτου.

Ρύζι: Να παραδίδουν οι παραγω-
γοί κατ’ ελάχιστο 4 τόνους προϊόντος 
ανά εκτάριο επιλέξιµης έκτασης και 
να προσκοµίζουν δελτίο αποστολής 
και τιµολόγιο αγοράς του προϊόντος.

Βιοµηχανική τοµάτα: Χορήγη-
ση υπό την προϋπόθεση στάγδην άρ-
δευσης στην εκµετάλλευση.

Όσπρια: Εισάγονται για πρώτη 
φορά απαιτήσεις ελάχιστης παράδο-
σης: Ρεβύθι 70 κιλά, φακές 40 κιλά, 

φασόλια µέτρια και χονδρά 100 κι-
λά, φασόλια γίγαντες και ελέφαντες 
150 κιλά/στρµ.

Μήλα: ∆ικαιούχοι της συνδε-
δεµένης ενίσχυσης για τα µήλα εί-
ναι οι ενεργοί γεωργοί που καλλιερ-
γούν σε επιλέξιµες εκτάσεις των πε-
ριοχών πιστοποιηµένης καλλιέργει-
ας (δηλαδή των περιοχών στις οποί-
ες καλλιεργούνται τα: «Μήλα Ζαγο-
ράς Πηλίου ΠΟΠ», τα «Μήλα Ντελί-
σιους Πιλαφά Τριπόλεως ΠΟΠ», το 
«Μήλο Καστοριάς ΠΓΕ» και το «Φιρί-
κι Πηλίου ΠΟΠ»).

 Ψυχανθή και µηδική:  Προϋπό-
θεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης, 
είναι η προσκόµιση τιµολογίου αγο-
ράς ή πώλησης του προϊόντος, για το 
µέρος της παραγόµενης ποσότητας 
πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχαν-
θών που παραδίδεται σε µεταποιητι-
κή µονάδα ή σε έµπορο/αγοραστή 
του προϊόντος.

Το 2025 το ζωικό πριµ 
µόνο µε... συµβουλευτική

Για τις συνδεδεµένες ενισχύσεις 
στη ζωική παραγωγή, κριτήριο ε-
πιλεξιµότητας θα είναι η συµµετο-
χή των δικαιούχων σε πρόγραµµα 
παροχής συµβουλευτικής υποστή-
ριξης (AKIS), µετά την 1/1/2025 
πλέον των επιµέρους προϋποθέσε-
ων για αιγοπρόβατα και βοοειδή.

Τα παραστατικά κανόνας  
για όλες τις συνδεδεμένες 2023

Σκληρός σίτος, κριθάρι, 
µαλακός σίτος

Καλαµπόκι

Ρύζι

Σπόροι Σποράς

Βιοµηχανική τοµάτα

Πορτοκάλια

Όσπρια

Κορινθιακή σταφίδα

Μήλα

Βαµβάκι

18 κιλά/στρµ.

2,5 κιλά/στρµ. 
(πιστοποιηµένος ή µη)

1,6 κιλά/στρµ. 
ή 1,3 κιλά/στρµ. για υβρίδια

10

55

30

47

51,2

40,7

28,5

34,8

47,2

73

9 τόνοι/εκτάριο

4 τόνοι/εκτάριο

50 τόνοι/εκτάριο

7 τόνοι/εκτάριο

Ρεβύθι 70 κιλά, φακές 40 κιλά, 
φασόλια µέτρια και χονδρά 100 κιλά, 
φασόλια γίγαντες 150 κιλά/στρµ.

1,5 τόνοι/εκτάριο

5 τόνοι/εκτάριο

Καλλιέργεια σε υδατικά 
συστήµατα καλής κατάστασης

Στάγδην άρδευση

Απαιτείται πιστοποίηση ΠΟΠ

ΤΟΜΕΑΣ
ΧΡΗΣΗ ΣΠΟΡΟΥ 

ΠΙΣΤOΠOIHΜΕΝΟΥ

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΕ 
ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥΣ 
ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΠΕΚΕΠΕ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

ΜΕΣΟ ΠΟΣΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.�

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

2023

Τις λεπτομέρειες 

για τις διαδικασίες 

και τα παραστατικά 

παράδοσης που θα 

πρέπει να διατηρούν 

για τις φετινές 

συνδεδεμένες 

αναμένουν οι 

παραγωγοί.  Έξτρα 

προϋποθέσεις για 

πριμ ζωοτροφών

 και οσπρίων 

Παραστατικά
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή 
από τους παραγωγούς όσον 

αφορά τα παραστατικά 
παράδοσης για να µη χάσουν 
τις συνδεδεµένες ενισχύσεις

2,5 κιλά
Για να λάβει ένας 
παραγωγός συνδεδεµένη 
ενίσχυση στο καλαµπόκι 
απαιτούνται τιµολόγια 
αγοράς για τουλάχιστον 
2,5 κιλά σπόρου ανά 
στρέµµα και η προσκόµιση 
τιµολογίου αγοράς ή 
πώλησης του προϊόντος 
σε µεταποιητική µονάδα.

Καρτελάκι
Για συνδεδεµένη σε 
κριθάρι, σιτάρι και 
µαλακό σίτο απαιτείται 
πιστοποιηµένος σπόρος 
18 κιλών το στρέµµα 
και η προσκόµιση ετικέτας 
(«καρτελάκι») και του 
πρωτότυπου τιµολογίου 
πώλησης.

ΠΟΠ
∆ικαιούχοι συνδεδεµένης 
στα µήλα είναι οι ενεργοί 
γεωργοί που έχουν 
εκτάσεις σε περιοχές 
στις οποίες καλλιεργούνται 
τα «Μήλα Ζαγοράς Πηλίου 
ΠΟΠ», τα «Μήλα 
Ντελίσιους Πιλαφά 
Τριπόλεως ΠΟΠ», το 
«Μήλο Καστοριάς ΠΓΕ» 
και το «Φιρίκι Πηλίου 
ΠΟΠ».
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Από το 2024 αναθεωρούνται οι χάρτες υδάτων 
για τη συνδεδεµένη ενίσχυση στο καλαµπόκι 
Η 2η Αναθεώρηση των Σχεδιών ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής 
(Σ∆ΛΑΠ) είναι υπό κατάρτιση και αναµένεται να ολοκληρωθεί έως τα 
τέλη του 2023 µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
να είναι σχετικά ενήµερες. Τα παραπάνω απαντάει η προϊστάµενη 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Υδάτων του ΥΠΕΝ, Μαρία Γκίνη, σε ερώτηση 
βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά µε την απώλεια της συνδεδεµένης 
καλαµποκιού σε περιοχές µε «κακή κατάσταση» υδάτων µε βάση τα 
υφιστάµενα Σχέδια ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής. 

Εν αναµονή του καταλόγου επιλέξιµων 
καλλιεργειών για το ειδικό πριµ πρασινίσµατος 
Να ανακοινώσει σύντοµα τον κατάλογο των καλλιεργειών που θα 
φιλοξενείται στις αιτήσεις ΟΣ∆Ε 2023, οι οποίες θα αξιώνουν τη σχετική 
επιδότηση του νέου πρασινίσµατος µε τίτλο «Χρήση ανθεκτικών και 
προσαρµοσµένων ειδών και ποικιλιών» έχει δεσµευτεί το ΥΠΑΑΤ. 
Μέχρι σήµερα ωστόσο πέρα από µία λίστα ερωταπαντήσεων που έχει 
δηµοσιευτεί την 1η ∆εκεµβρίου, δεν έχει υπάρξει άλλη διευκρινιστική 
εγκύκλιο, µε την αβεβαιότητα για το νέο πρασίνισµα να µεγαλώνει, την 
ώρα που ήδη έχει ξεκινήσει να µετρά ο χρόνος αντίστροφα για το ΟΣ∆Ε.

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Ξεκίνησε και επίσηµα από την 1η Ια-
νουαρίου η υποχρέωση τήρησης των 
νέων «Καλών Γεωργικών Πρακτικών», 
που αφορούν τις δεσµεύσεις των α-
γροτών για την ενεργοποίηση των δι-
καιωµάτων τους το 2023 και τη λήψη 
της εξισωτικής αποζηµίωσης. Οι σχε-
τικές φροντίδες µπορούν εν δυνάµει 
να ενεργοποιήσουν επιπρόσθετες ε-
νισχύσεις, στη λογική του νέου πρασι-
νίσµατος, εφόσον οι αγρότες επεκτεί-
νουν τις δεσµεύσεις τους.  Σύµφωνα 
µε την µέχρι στιγµής ενηµέρωση του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
οι παραγωγοί αροτραίων καλλιεργει-
ών το 2023 θα πρέπει µεταξύ άλλων:

 Πρώτον, να διατηρούν σε φυτοκά-
λυψη τα αγροτεµάχιά τους έως και τις 5 
Μαρτίου. Η κάλυψη του εδάφους µπο-
ρεί να γίνεται µε φυτικά υπολείµµατα 
ή/και µε αυτοφυή βλάστηση ή/και µε 
την εφαρµογή άλλης πρακτικής ισοδυ-
νάµου αποτελέσµατος, ήτοι προστασί-
ας του εδάφους κατά την προαναφερ-
θείσα ευαίσθητη περίοδο.  Ωστόσο, ε-
φόσον απαιτείται να γίνει προετοιµα-
σία του εδάφους για την εαρινή καλ-
λιέργεια, ο παραγωγός δύναται να δι-
ακόψει την εδαφοκάλυψη πριν τη λή-
ξη του ως άνω διαστήµατος, λαµβανο-
µένου υπόψη ότι το χρονικό διάστη-
µα έως την εαρινή σπορά, δεν µπορεί 

να υπερβαίνει τις τέσσερις εβδοµάδες.
Εφόσον ο παραγωγός έχει πραγ-

µατοποιήσει την εδαφοκάλυψη µε ε-
πίσπορες καλλιέργειες, µε σπορά πο-
ωδών γρασιδιών και σπορά αζωτο-
δεσµευτικών ειδών (π.χ. ψυχανθών) 
θα λάβει επιπλέον επιδότηση 5 ευρώ 
το στρέµµα µέσω του νέου πρασινί-
σµατος. Στα ψυχανθή περιλαµβάνο-
νται: Μηδική, φασόλια, λωτός, ρεβύ-
θια, τριφύλλια, βρώσιµα κουκιά, φα-
κές, λούπινα, µπιζέλια, βίκος. Όταν η 
εκµετάλλευση εµπλουτίζει το σύνολο 
των ενταγµένων αγροτεµαχίων µε φυ-
τά ξενιστές επικονιαστών ή/και ωφε-
λίµων παρέχεται πρόσθετη ενίσχυση 
5 ευρώ το στρέµµα.

 ∆εύτερον, οι εκµεταλλεύσεις µπο-
ρούν εθελοντικά (υποχρεωτικά από το 
2024 για εκτάσεις άνω των 100 στρεµ-
µάτων) να προχωρήσουν σε αγρανά-
παυση στο 3-4% της εκµετάλλευσή 
τους. Εφόσον το 2023 προχωρήσουν 
σε αγρανάπαυση στο 10% της εκµετάλ-
λευσής τους ή 6% αγρανάπαυση και 4% 
ψυχανθή τότε θα λάβουν επιπρόσθετη 

ενίσχυση από το νέο πρασίνισµα. Η ε-
πιπρόσθετη ενίσχυση είναι 3,7 ευρώ 
το στρέµµα στο καλαµπόκι, 1,6 ευρώ 
στο βαµβάκι και 1 ευρώ για τα χειµε-
ρινά σιτηρά στο σύνολο της έκτασης. 

Παράδειγµα: Εκµετάλλευση µε 200 
στρ. αραβόσιτο πρέπει να αφιερώ-
σει 6 στρ. υποχρεωτική αγρανάπαυ-
ση (3%). Το οικολογικό πρόγραµµα 
θα εφαρµοστεί στα 194 στρ. αγρανά-
παυση 10% (19,4 στρ αγρανάπαυση 
ή 11,6 αγρανάπαυση & το υπόλοιπο 
ψυχανθές: ενίσχυση: 194 στρ* 3,7 ευ-
ρώ/στρέµµα = 717,8 ευρώ ή 1.532,6 
ευρώ για φυτα ξενιστές.

Για τους παραγωγούς βιολογικών
Οι βιοκαλλιεργητές µε ενεργή σύµ-

βαση µε πιστοποιητικό οργανισµό που 
δεν έχουν µπει σε πρόγραµµα αγροτι-
κής ανάπτυξης (Μέτρο 11), µπορούν 
από φέτος να επιλέξουν οποιαδήπο-
τε δράση θέλουν από το νέο πρασίνι-
σµα. Oι περισσότεροι αν όχι όλοι, λο-
γικά θα επιλέξουν να επιδοτηθούν α-
πό τη δράση «∆ιατήρηση της Βιολο-
γικής Γεωργίας» που µεταφέρεται το 
2023 στο νέο πρασίνισµα και δεν θα 
έχει σχέση µε το ΠΑΑ. ∆ηλαδή, δεν υ-
πάρχουν ούτε πίνακες µοριοδότησης, 
ούτε επιλαχόντες, όσοι έχουν ενεργή 
σύµβαση µε Οργανισµό Πιστοποίησης 
θα λαµβάνουν επιδότηση και µάλιστα 
αυξηµένη σε σχέση µε τους συναδέλ-
φους τους οι οποίοι συµµετέχουν στο 
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σε εφαρμογή
οι δεσμεύσεις  
για το τσεκ   
Υποχρεωτική εδαφοκάλυψη έως 5 Μαρτίου 
ή τουλάχιστον τέσσερις βδομάδες πριν τις 
εαρινές σπορές. Η κάλυψη με ψυχανθή δίνει 
επιπρόσθετο πριμ έως 10 ευρώ το στρέμμα 

Από φέτος σε αγροτεµάχια 
που συνορεύουν µε ύδατα 
και έχουν κλίση από 0 ως 8% 
απαγορεύεται η λίπανση, 
φυτοπροστασία για ζώνη 3µ. 
από την όχθη και για 
αγροτεµάχια µε κλίση 
µεγαλύτερη από 8%, 
απαγορεύεται η λίπανση και 
η φυτοπροστασία για ζώνη 
6 µέτρων. Όσον αφορά 
την κοπριά, οι ζώνες είναι 10 
µέτρα για στερεή και 20 µέτρα 
για υγρή και στις δύο 
περιπτώσεις κλίσης. 
Για τα χωράφια µε κλίση άνω 
του 6% ισχύουν επιπροσθέτως 
τα εξής: Σε αγροτεµάχια µε 
κλίση µεγαλύτερη του 6% και 
ως 12%, η άροση γίνεται κατά 
τις ισοϋψείς ή διαγώνια. 
Σε αγροτεµάχια µε κλίση 
µεγαλύτερη του 12%, 
υποχρεούνται οι αγρότες 
σε δηµιουργία ακαλλιέργητων 
ζωνών πλάτους 5 µέτρων ανά 
40 µέτρων µεταξύ τους κάθετα 
στην κλίση (συλλογική 
εφαρµογή για γειτνιάζοντα 
αγροτεµάχια). Σε αγροτεµάχια 
µε κλίση µεγαλύτερη του 15%, 
απαγορεύεται η άροση έως 
15 Μαρτίου 2023. Σε όλα τα 
αγροτεµάχια απαγορεύεται 
η άρδευση µε κατάκλυση.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 
ΜΕ ΚΛΙΣΗ

Επιπρόσθετες 
δεσμεύσεις

Πιστοποίηση
Όσοι παραγωγοί Βιολογικών 

έχουν ενεργή σύµβαση µε 
Οργανισµό Πιστοποίησης θα 
λαµβάνουν επιδότηση και 

µάλιστα αυξηµένη
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Σε τροχιά πληρωµής µπαίνουν τα de minimis για τους ελαιοπαραγωγούς 
Λέσβου µε ενίσχυση ύψους 21 ευρώ το στρέµµα και για τους 
καστανοπαραγωγούς Πιερίας µε 144 ευρώ το στρέµµα, µετά τη δηµοσίευση 
σε ΦΕΚ της σχετικής απόφασης. Ειδικότερα, για τη Λέσβο, δικαιούχοι 
ορίζονται οι ελαιοπαραγωγοί της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου που 
έχουν υποβάλλει δήλωση ΟΣ∆Ε το 2020, διαθέτουν παραγωγικά δέντρα 
και διατηρούν τουλάχιστον ένα στρέµµα µε ελιές. Αντίστοιχα, για την Πιερία 
δικαιούχοι de minimis ορίζονται οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην 
παραγωγή κάστανων στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, έχουν υποβάλλει 
δήλωση ΟΣ∆Ε το 2021 και διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέµµα καστανιές.

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ �ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ�

ΑΓΟΡΑ 
ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΣΠΑΝΙΕΣ
ΦΥΛΕΣ

ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

89 10 5 5,5 

Στο µήνα
πληρωµή 21 ευρώ 

de minimis για
 κάστανα Πιερίας

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Κάτι λίγα από εκκρεµότητες προγραµµάτων και ενιαί-
ας, που ξέµειναν από τις πληρωµές του ∆εκεµβρίου, 
φέρνει ο Ιανουάριος, αρχής γενοµένης µε τις Σπάνι-
ες Φυλές, κάποια Βιολογικά και τις ενισχύσεις για την 
αγορά ζωοτροφών ύψους 89 εκατ. ευρώ. Σε δεύτερη 
φάση ακολουθεί µια συµπληρωµατική πίστωση για 
τις διορθώσεις στην ενιαία, για να ξεκινήσει από αρ-
χές Φεβρουαρίου το µεγάλο κοµµάτι των συνδεδεµέ-
νων ενισχύσεων. Αυτές τιµές ηµέρες, µάλιστα, ανα-
µένεται να ανοίξει το σύστηµα για διοικητικές πρά-
ξεις και ενστάσεις επί της εξισωτικής αποζηµίωσης. 

Να σηµειωθεί ότι στην εξόφληση του τσεκ, σύµ-
φωνα µε την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, περιλαµ-
βάνονται οι µεταβιβάσεις δικαιωµάτων βασικής ε-
νίσχυσης εκτός µικρών εξαιρέσεων για επί πλέον 
έλεγχο ή προσκόµιση δικαιολογητικών, ενώ στην 
πληρωµή της εξισωτικής αποζηµίωσης 2022, έγιναν 
οι διορθώσεις για τους µετακινούµενους κτηνοτρό-
φους µε απόρριψη στην πρώτη αξιολόγηση. ∆εν κα-
ταβάλλεται εξισωτική  αποζηµίωση σε όσους έχουν 
έδρα πεδινές περιοχές, δεν διαθέτουν στάβλο σε ο-

ρεινή ή µειονεκτική περιοχή άσχετα µε την περιο-
χή που έλαβαν κατανοµή βοσκοτόπων.

Όσον αφορά τώρα, τους δικαιούχους της δράσης 
για τη ∆ιατήρηση Απειλούµενων Αυτόχθονων Φυλών 
Αγροτικών Ζώων, καθώς και για όσους δικαιούχους 
Βιολογικών υπήρξαν προβλήµατα που σχετίζονται 
µε την ενηµέρωση της ΑΑ∆Ε, ο Οργανισµός Πληρω-

µών ανακοίνωσε ότι οι πληρωµές θα γίνουν τον Ια-
νουάριο, µετά τη λήψη επικαιροποιηµένου αρχείου. 

Τέλος, όσον αφορά το Εθνικό Απόθεµα, υπάρχει 
υπόλοιπο προς διάθεση για το έτος 2022 το οποίο 
θα ενισχυθεί από ανακτήσεις Αποθέµατος προηγού-
µενων ετών, σύµφωνα µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ,. Βέβαια, θα 
προηγηθεί έλεγχος σε 3.718 αιτήσεις των Κωδικών 
Κ4 (Αιτούντες που είτε είναι κάτω των 18 ετών, είτε 
απαιτείται εκ νέου διασταύρωση στοιχείων µε την Α-
Α∆Ε) και Κ5 (Αιτούντες που δεν πληρούν το κριτή-
ριο του Ενεργού Γεωργού κατά την 1η κατανοµή ΕΑ 
2022) µε λήψη νεότερων στοιχείων από ΑΑ∆Ε κα-
θώς και σε 2.654 αιτήσεις του Κωδικού Κ2 (Αιτούντες 
που δηλώνουν ζωικό κεφάλαιο και δεν έχουν κα-
µία παράδοση γάλακτος ή σφαγές το 2022, σύµφω-
να µε τα στοιχεία του ΑΡΤΕΜΙΣ), όπου θα γίνει εκ νέ-
ου διασταύρωση των στοιχείων µε την ΑΑ∆Ε και την 
πλατφόρµα του ΑΡΤΕΜΙΣ απολογιστικά για το 2022.

Απλήρωτοι ακόµα οι παραγωγοί της πρώτης 
πρόσκλησης στο Κοµφούζιο

Εκτός πληρωµής τον ∆εκέµβριο έµειναν οι δικαι-
ούχοι της πρώτης πρόσκλησης του Κοµφούζιο, µε 
τα µέλη του Αγροτικού Συλλόγου Βελβεντού και του 
Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Νάουσας να µιλούν 
σε επιστολή τους για «ανεπάρκεια των µηχανισµών 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, που άφησε απλήρωτους τους παρα-
γωγούς που εφαρµόζουν την Αγροπεριβαλλοντική 
∆ράση Κοµφούζιο από την πρώτη πρόσκληση». Οι 
ίδιοι προσθέτουν επίσης ότι «Ενώ έπρεπε ήδη να έ-
χει πληρωθεί το 70% δυστυχώς δεν έγινε. Από τη µε-
ριά του ΟΠΕΚΕΠΕ καµία ανακοίνωση σε όλους αυ-
τούς τους παραγωγούς που έχουν πληρωµένο το 
κοµφούζιο από την τσέπη τους και τα πόσα αντιστοι-
χούν σε αρκετές χιλιάδες ευρώ για κάθε παραγωγό.

Πώς λοιπόν κύριοι εκεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα πει-
στούν όλοι αυτοί οι παραγωγοί για τη νέα σεζόν να 
ξανά εφαρµόσουν τη δράση Κοµφούζιο;

Πρόκειται για περιβαλλοντολογική δράση που έ-
χει σαν σκοπό τη µείωση των γεωργικών φαρµάκων. 
Για αυτό λοιπόν τώρα πριν είναι αργά να προχωρή-
σει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξόφληση του Kοµφούζιο».

Σπάνιες φυλές,
ρέστα από Βιολογικά 
μέσα στον Ιανουάριο 
Πριν βγει ο μήνας και τα 89 εκατ. ευρώ για τις ενισχύσεις 
αγοράς ζωοτροφών, ενώ τρέχουν διοικητικές πράξεις

Στάβλοι 
Παρατείνεται έως 
τις 31 ∆εκεµβρίου 
2023 η έγκριση 
ίδρυσης και 
λειτουργίας
 κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων

10 Γενάρη 
Παρατείνεται 
µέχτι 10 
Ιανουρίου η 
υποβολή των 
αιτήσεων για 
την έκτακτη 
προσωρινή 
στήριξη σε 
γεωργούς και 
µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις λόγω 
των επιπτώσεων 
της ρωσικής 
εισβολής

Μελισσοκοµία 
Έκτακτη 
ενίσχυση για 
την αντιµετώπιση 
του αυξηµένου 
κόστους 
παραγωγής 
ζητούν οι 
µελισσοκόµοι

Από Μάρτιο και οι αγρότες 
έως 35 ετών στην επικουρική 
ασφάλιση του ΤΕΚΑ

Από τον Μάρτιο του 2023, στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ταµείου 
Επικουρικής Κεφαλοποιητικής Ασφάλισης 
θα παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στην 
επικουρική ασφάλισή του και σε αγρότες, µε 
το δικαίωµα ένταξης να διατηρείται µέχρι 
τη συµπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας 
τους. Αυτό επισηµαίνει το υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
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∆ηµόσιο βοσκότοπο µε κατ’ έτος απαίτηση 
κατανοµής µπορούν να λάβουν κτηνοτρό-
φοι σε αντικατάσταση ιδιωτικής έκτασης 
που µέχρι πρότινος µίσθωναν, αρκεί να α-
ποδεικνύουν την παρουσία ζωικού κεφα-
λαίου και την οικονοµική δραστηριότητα 
της εκµετάλλευσης τους. 

Τεκµήριο για την κατανοµή δηµόσιου 
βοσκοτόπου αποτελεί η δήλωση 100 αιγο-
προβάτων ή 15 βοοειδών κατά περίπτωση, 
καθώς και η λήψη συνδεδεµένης ενίσχυ-
σης ή παραγωγική δραστηριότητα βάσει ε-
τήσιου κύκλου εργασιών µεγαλύτερου / ί-
σου των 2.000 ευρώ από το 2021 και µετά.

Η πρόβλεψη αυτή, περιλαµβάνεται σε 
µια νέα υπουργική απόφαση η οποία ρυθ-
µίζει το πλαίσιο κατανοµής βοσκοτόπων, 
που δηµοσιεύτηκε σε Φύλλο της Εφηµε-
ρίδας της Κυβέρνησης τις τελευταίες ηµέ-
ρες του 2022. 

Οι αλλαγές αφορούν την κατανοµή ε-
πιλέξιµων εκτάσεων για την ενεργοποίη-
ση των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης 
για τους κτηνοτρόφους που κατέχουν ή 
µισθώνουν βοσκήσιµες γαίες, καθώς και 
για τις ιδιωτικές εκτάσεις που δηλώθηκαν 
κατά το χρόνο απόκτησης των δικαιωµά-
των βοσκότοπου.

Αναλυτικά σύµφωνα µε την τροποποι-
ητική απόφαση στην παρ. 12 του άρθρου 
5 προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. αυτή 
διαµορφώνεται ως ακολούθως:

«Στους κτηνοτρόφους που κατέχουν ή 
µισθώνουν βοσκήσιµες γαίες κατανέµο-
νται επιλέξιµες εκτάσεις µόνο για το µέ-
ρος που υπολείπεται για την πλήρη ενερ-
γοποίηση των δικαιωµάτων βασικής ενί-

σχυσης περιφέρειας βοσκότοπου (ΠΕ1). 
Οι ιδιωτικές εκτάσεις που δηλώθηκαν κα-
τά το χρόνο απόκτησης των δικαιωµάτων 
βοσκότοπου εξαιρούνται από την κατ’ έ-
τος απαίτηση κατανοµής της παρούσας. 
Η ανωτέρω εξαίρεση από την κατ’ έτος α-
παίτηση κατανοµής δεν εφαρµόζεται για 
τις ιδιωτικές εκτάσεις που είχαν δηλωθεί 
από κτηνοτρόφους, που από το έτος ενί-
σχυσης 2021 και εφεξής,

α) διαθέτουν πάνω από 100 αιγοπρόβα-
τα ή 15 βοοειδή κατά περίπτωση και

β) λαµβάνουν συνδεδεµένη ενίσχυση ή 
τεκµηριώνουν την παραγωγική δραστηριό-
τητά τους βάσει ετήσιου κύκλου εργασιών 
µεγαλύτερου ή ίσου των 2.000,00 ευρώ».

Η προηγούµενη απόφαση, που είχε εκ-
δοθεί τον Οκτώβριο του 2021, δεν προέ-
βλεπε κάποια εξαίρεση. Συγκεκριµένα, α-
νέφερε η προηγούµενη απόφαση:

«Στους κτηνοτρόφους που κατέχουν ή 
µισθώνουν βοσκήσιµες γαίες κατανέµο-
νται επιλέξιµες εκτάσεις µόνο για το µέ-
ρος που υπολείπεται για την πλήρη ενερ-
γοποίηση των δικαιωµάτων βασικής ενί-
σχυσης περιφέρειας βοσκότοπου (ΠΕ1). 
Οι ιδιωτικές εκτάσεις που δηλώθηκαν κα-
τά το χρόνο απόκτησης των δικαιωµάτων 
βοσκότοπου εξαιρούνται από την κατ’ έ-
τος απαίτηση κατανοµής της παρούσας».

Επί της ουσίας, η νέα απόφαση που φέ-
ρει την υπογραφή Γεωργαντά και Αµυρά, 
συµπληρώνει ένα νέο εδάφιο, φέρνοντας 
µια εξαίρεση στον αποκλεισµό κτηνοτρό-
φων από την την κατ’ έτος απαίτηση κα-
τανοµής για ιδιωτικές εκτάσεις. 

Μέχρι σήµερα, η κατανοµή δηµόσιου 
βοσκοτόπου σε αιτούντες που είχαν στην 
κατοχή τους ιδιωτικό ή µίσθωναν ιδιωτι-
κό, γινόταν συµπληρωµατικά για να ενερ-
γοποιήσουν πλήρως τα δικαιώµατα που έ-
χουν στην κατοχή τους. 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το υφιστά-
µενο πλαίσιο, ο δικαιούχος που παύει να 
διατηρεί το ποίµνιο του ή αυτό είναι µι-
κρότερο των τριών ΜΜΖ εκπίπτει από το 
δικαίωµα χρήσης του βοσκότοπου. Όταν 
το ζωικό κεφάλαιο του κτηνοτρόφου µει-
ωθεί άνω του 30% σε σχέση µε την αρχική 
κατά περίπτωση κατανοµή - απόκτηση δι-
καιωµάτων για δύο συνεχόµενα έτη, ο βο-
σκότοπος που κατανέµεται και το δικαίωµα 
χρήσης του, µειώνεται. Η έκταση που κα-
τανέµεται προκύπτει από την έκταση που 
αντιστοιχεί στο ζωϊκό κεφάλαιο του 2ου έ-
τους εφαρµόζοντας τον συντελεστή µείω-
σης του ζωϊκού κεφαλαίου του 2ου έτους.

Το ζωικό κεφάλαιο του άρθρου 3, αν µε-
τά από τους επιτόπιους ελέγχους βρεθεί 
µειωµένο: α) Σε ποσοστό µεγαλύτερο του 
50%, η κατανοµή του επόµενου έτους ανα-
καλείται. β) Σε ποσοστό από 20% έως και 
50%, η κατανοµή του επόµενου έτους µει-
ώνεται κατά ποσοστό 50% από αυτή που α-
παιτείται για την ενεργοποίηση δικαιωµά-
των βοσκότοπου. γ) Σε ποσοστό µικρότερο 
του 20% έως και 10%, η κατανοµή του επό-
µενου έτους µειώνεται κατά ποσοστό 20% 
από αυτή που απαιτείται για την ενεργο-
ποίηση δικαιωµάτων βοσκότοπου.

Κατανομή βοσκοτόπου 
με τεκμήριο ζώα & τζίρο

Επιλέξιμο δημόσιο 
βοσκότοπο και σε όσους 

διαθέτουν ιδιωτικό 
βοσκότοπο, εφόσον 

δηλώνουν 100 αιγοπρόβατα, 
ή 15 βοοειδή και έχουν τζίρο 

τουλάχιστον 2.000 ευρώ

Οι αλλαγές αφορούν 
την κατανοµή 
επιλέξιµων εκτάσεων 
βοσκοτόπων για την 
ενεργοποίηση όλων 
των δικαιωµάτων 
βασικής ενίσχυσης 
που έχουν στην 
κατοχή τους οι 
κτηνοτρόφοι.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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ΤΟΥ  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μέχρι την Τρίτη 10 Ιανουαρίου θα πρέ-
πει να έχουν οριστικοποιήσει τις αιτήσεις 
ενίσχυσης οι κτηνοτρόφοι, προκειµένου 
να πάρουν την επιδότηση για την αγο-
ρά ζωοτροφών µέσω του Μέτρου 22 του 
ΠΑΑ, µε τις προθέσεις της ηγεσίας του υ-
πουργείου να τοποθετούν την πληρωµή 
εντός του µήνα. 

Στο µεταξύ, οδηγίες για την υποβολή των 
αιτήσεων ενίσχυσης των κτηνοτρόφων για 
την αγορά ζωοτροφών δηµοσίευσαν οι δι-
αχειριστικές αρχές, µε την όλη διαδικασία 
να αποτελείται από οχτώ βήµατα, από την 

είσοδο στην πλατφόρµα, ως την οριστικο-
ποίηση της αίτησης. 

 Εισέρχεστε στη διεύθυνση https://eae.
opekepe.gov.gr επιλέγετε το «Υποβολή αι-
τήσεων Μέτρου 22».

 Στην οθόνη που θα εµφανιστεί, επι-
λέγετε «Είσοδος» για να µεταβείτε στην υ-
πηρεσία αυθεντικοποίησης του Taxisnet.

 Μεταφέρεστε στη σελίδα της ΑΑ∆Ε για 
να καταχωρίσετε τους κωδικούς Taxisnet. 
Στη συνέχεια, επιλέγετε «Είσοδος». 

 Στη νέα οθόνη, επιλέγετε Εξουσιοδότηση 
 Μετά την επιτυχή είσοδο στο σύστηµα 

µεταφέρεστε αυτόµατα στη σελίδα των αι-
τήσεων. Για να δηµιουργήσετε µια νέα αί-
τηση επιλέγετε το κουµπί µε το σύµβολο + 

που βρίσκεται στο κάτω µέρος της σελίδας.
 Στην αίτηση στην οποία θα µεταφερθεί-

τε, συµπληρώνετε τα πεδία που είναι κενά 
ή είναι λάθος προσυµπληρωµένα (IBAN, 
στοιχεία επικοινωνίας και έδρα εκµετάλ-
λευσης). Το ζωικό κεφάλαιο είναι προσυ-
µπληρωµένο από τα αρχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ 
και του ΥΠΑΑΤ (ΕΑΕ, ΟΠΣΚ, ΑΡΤΕΜΙΣ) και 
δεν επιδέχεται τροποποιήσεις.

 Το επόµενο βήµα επιλέγετε οποιαδή-
ποτε από της ενδείξεις ανάλογα µε την 
εκµετάλλευση στην οποία ανήκετε (Τύ-
πος Α,Β κλπ). Εάν η αίτηση αφορά εντατι-
κή αιγοπροβατοτροφία είναι υποχρεωτι-
κό να επιλέξετε τουλάχιστον µία ένδειξη. 
Σύµφωνα µε διευκρινίσεις της ΕΘΕΑΣ, σχε-
τικά µε την επιλογή των στοιχείων για τις 
σταβλικές εγκαταστάσεις για το Υποµέτρο 
1: Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους κτη-
νοτρόφους του τοµέα εκτατικής αιγο-προ-
βατοτροφίας και βοοτροφίας, όσοι υπέβα-
λαν αίτηση ΟΣ∆Ε το 2021 και έλαβαν ενί-
σχυση για το πρασίνισµα επιλέγουν την 
4η περίπτωση.

 Για να υποβληθεί µια αίτηση οριστι-
κά στο σύστηµα, επιλέγετε την αίτηση α-
πό την επιλογή (checkbox) που βρίσκεται 
στα αριστερά και στη συν έχεια, από τις ε-
πιλογές που εµφανίζονται στα δεξιά, επι-
λέγετε οριστικοποίηση. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο δικαιούχος 
θέλει να προβεί σε αλλαγές, τότε επιλέ-
γει ∆ιόρθωση και η αίτηση επιστρέφει σε 
πρόχειρη µορφή και οριστικοποιείται ξα-
νά µετά τις όποιες διορθώσεις. Για να εί-
ναι έγκυρη µια αίτηση θα πρέπει κατά την 
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβο-
λής να βρίσκεται σε κατάσταση οριστική.

Οδηγίες υποβολής 
για την ενίσχυση 
ζωοτροφών
Τις αναμενόμενες οδηγίες για την υποβολή των 
αιτήσεων ενίσχυσης των κτηνοτρόφων για την 
αγορά ζωοτροφών δημοσίευσαν οι διαχειριστικές 
αρχές, με τη διορία να λήγει στις 10 Ιανουαρίου

e-ΕΦΚΑ

Επιλογή
ασφαλιστικής 
κατηγορίας 
έως τις 31 
Ιανουαρίου
Έως τις 31 Ιανουαρίου µπορούν να 
επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία για 
το 2023 αγρότες, ελεύθεροι 
επαγγελµατίες και 
αυτοαπασχολούµενοι, µε την ειδική 
πλατφόρµα στον διαδικτυακό τόπου 
του e-ΕΦΚΑ να βρίσκεται εδώ και 
µερικές εβδοµάδες σε λειτουργία. 
Μέσω αυτής, οι ασφαλισµένοι 
ελεύθεροι επαγγελµατίες, αυτοτελώς 
απασχολούµενοι και αγρότες, 
µπορούν να επιλέξουν ελεύθερα την 
ασφαλιστική κατηγορία στην οποία 
επιθυµούν να καταταχθούν για το νέο 
έτος 2023 (Ενότητα Ασφαλισµένοι-> 
Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας 
Κύριας Ασφάλισης Επικουρικής 
Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών 
από 1/1/2023).
Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας 
δηλώνεται για τους κλάδους κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης και 
εφάπαξ παροχής σε ενιαία αίτηση και 
ισχύει για όλο το έτος.
Η προθεσµία υποβολής της αίτησης-
δήλωσης επιλογής ασφαλιστικής 
κατηγορίας έχει καταληκτική 
ηµεροµηνία την 31η/1/2023.
Οι ασφαλισµένοι που δεν θα 
υποβάλλουν αίτηση-δήλωση 
επιλογής/µεταβολής, θα 
παραµείνουν για το έτος 2023 στην 
κατηγορία που είχαν καταταχθεί το 
προηγούµενο έτος.
Υπενθυµίζεται ότι η επιλογή των 
ανώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών 
οδηγεί και σε υψηλότερες 
συνταξιοδοτικές παροχές.

Όσοι δεν θα υποβάλλουν αίτηση 
µεταβολής, θα παραµείνουν το 2023 
στην κατηγορία που είχαν πέρυσι.

ΚΛΑΣΕΙΣ
ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ / ΖΩΑ

�ΕΥΡΩ�

ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑ∆Α

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

51-100 520,00  
101-150 800,00  
151-200 1.150,00  
201-300 1.550,00  
301-450 2.250,00  
451-650 3.250,00  
651-950 4.700,00  

>950 5.480,00  

ΚΛΑΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

/ ΖΩΑ
�ΕΥΡΩ�

ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑ∆Α

1-5 120,00 
6-15 350,00 

16-30 750,00 
31-50 1.300,00 
51-80 2.010,00 

81-
120 

3.200,00 

>120 7.000,00 

ΑΙΓΟ
ΠΡΟΒΑΤΟ

ΤΡΟΦΙΑ
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Ό,τι κάτσει 
Μυρωδιά κάλπης 
ξυπνάει φωνές 
από το παρελθόν  
Παράταση ζωής στο παλιό κίνημα των μπλόκων δίνουν 
το έλλειμμα πολιτικής και οι προεκλογικές προσδοκίες  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Μπορεί ο τρόπος µε τον οποίο τίθενται τα 
ζητήµατα από την Πανελλαδική Επιτρο-
πή Μπλόκων να µη συνάδει µε τη ρητο-
ρική της «σύγχρονης εποχής», ωστόσο 
επί της ουσίας το δίκιο τους είναι διάχυ-
το. Συµπυκνώνεται σε µια µόνο φράση 
της τελευταίας ανακοίνωσης – κάλεσµα 
για τις 8 Ιανουαρίου στη Νίκαια, στην ο-
ποία αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Ό,τι 
κατακτήσαµε ήταν αποτέλεσµα της δι-
κής µας δράσης, ήταν µε κινητοποιήσεις, 
µπλόκα, συλλαλητήρια, πίεση προς την 
εκάστοτε κυβέρνηση. Ούτε ήθελαν ούτε 

µας έδωσαν κάτι χωρίς να το διεκδική-
σουµε και να το κατακτήσουµε µε µαζική 
και µαχητική συµµετοχή µας». 

Η τελευταία εσπευσµένη κίνηση του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να 
ανακοινώσει de minimis 300 ευρώ το 
στρέµµα για τους µηλοπαραγωγούς της 
Αγιάς, όπου έµοιαζε να συγκροτείται έ-
νας ισχυρός πυρήνας εκδηλώσεων δια-
µαρτυρίας των αγροτών, επιβεβαιώνει 
την παραπάνω φράση. Η κυβέρνηση 
που δεν κατάφερε ή ενδεχοµένως δεν 
επιδίωξε µέσα στην τετράχρονη θητεία 
της να ασχοληθεί σοβαρά µε τα θέµα-
τα του αγροτικού χώρου, «τρέχει» τώρα 
πανικόβλητη να «κλείσει τρύπες» και να 
προλάβει µια αγροτική έκρηξη η οποία 
προφανώς θα της κοστίσει σε ψήφους, 
λίγους µήνες πριν από τις  εκλογές. 

Μπροστά στις εκλογικές αγωνίες επι-
βίωσης, υπερεκτιµά ενδεχοµένως τις δυ-

νατότητες του λεγόµενου «κινήµατος των 
µπλόκων» το οποίο µοιάζει περισσότερο 
µε «φωνή από το παρελθόν», παρά µε 
οργανωµένη δύναµη αντίδρασης, που 
ασκεί αξιόλογη επιρροή στους σηµερι-
νούς πρωταγωνιστές της παραγωγής.

Είναι η αποσπασµατική αντιµετώπι-
ση των ζητηµάτων και το έλλειµµα πο-
λιτικής της κυβέρνησης που τροφοδο-
τεί, όσο τροφοδοτεί, µε «καύσιµα» αυ-
τό το κίνηµα, η όποια αφύπνιση του ο-
ποίου, µάλλον έρχεται να εντείνει τον 
αποπροσανατολισµό και αδιέξοδα του 
αγροτικού χώρου, παρά να συµβάλει 
στην αναζήτηση βιώσιµων λύσεων. Με 
µια διάθεση απλούστευσης των πραγ-

µάτων, θα µπορούσε να 
πει κανείς ότι το «κίνη-
µα των µπλόκων» µάλ-
λον ευθυγραµµίζεται µε 
το πνεύµα της κυβέρνη-
σης στους όρους του παι-
χνιδιού (αποσπασµατικές 
προσεγγίσεις και η µπά-
λα στην κερκίδα), παρά 
επιχειρεί µια επί της ου-
σίας αναδιάταξη της α-
τζέντας, µε στόχο τη συ-
στηµατική και µακροπρό-
θεσµη αναζήτηση λύσε-

ων στα θέµατα του αγροτικού χώρου.     
Η καταγραφή προβληµάτων από την 

εφαρµογή της νέας ΚΑΠ µέχρι τη δια-
χείριση των αποζηµιώσεων από τις θεο-
µηνίες δεν συνεπάγεται την αναζήτηση 
λύσεων. Είναι µια κλασική συνταγή συ-
σπείρωσης αναξιοπαθούντων -γενικώς- 
σε µια λογική αντίδρασης, χωρίς αυτό να 
µπορεί -εκ της συστάσεώς του- να δια-
µορφώσει ενιαίο και µε βάθος ρεαλιστι-
κό πλαίσιο, ούτε βέβαια να δροµολογή-
σει αποτελεσµατικές απαντήσεις. Μάλ-
λον κινείται στη λογική του «ότι αρπά-
ξουµε… τώρα που µας έχουν ανάγκη», 
µια προσέγγιση η οποία, αν αναλυθεί 
σε βάθος χρόνου, περισσότερο έχει ζη-
µιώσει την πρόοδο του αγροτικού χώ-
ρου παρά έχει συνεισφέρει στην αναζή-
τηση ενός οδικού χάρτη για τη χάραξη 
εθνικής στρατηγικής προς όφελος των 
αγροτών και της οικονοµίας.

Τώρα βρίσκεται
δηµοσιονοµικός
χώρος άραγε;
Παρά τα στενά δηµοσιονοµικά περιθώρια 
ειδικά έπειτα από τις αποφάσεις της ΕΚΤ 
που έχουν «ακριβύνει το χρήµα», µε την 
γραµµή της Κεντρικής Τράπεζας να 
υπαγορεύει συµµάζεµα των κρατικών 
δαπανών, η κορύφωση της προεκλογικής 
περιόδου δεν αποκλείεται να σηµάνει και 
µια πιο ενδοτική στις παροχές κυβέρνηση. 
Οι σηµερινοί καθοδηγητές των µπλόκων 
και οι αγρότες που τους ακολουθούν, 
έχουν αυτόν τον καιρό αυξηµένες  
προσδοκίες, ελπίζοντας, όπως είναι φυσικό 
σε µια πιο παραχωρητική γραµµή από την 
πλευρά της κυβέρνησης, όσο πλησιάζει ο 
χρόνος των εκλογών. ∆εν υπήρχε το ίδιο 
κλίµα πριν από έναν χρόνο, όταν η υπόθεση  
των µπλόκων έληξε άδοξα. Ήταν 
Φεβρουάριος του 2022, όταν στη Βάθη, 
ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος 
Σταϊκούρας, να ξεκαθαρίζε, λίγο έως πολύ, 
ότι η συµµετοχή των αγροτών στο ΑΕΠ της 
χώρας δεν δικαιολογεί περισσότερα από 
τα 100 περίπου εκατ. ευρώ έκτακτων 
ενισχύσεων που είχαν τότε αποφασίσει από 
το Μαξίµου (χοντρικά τότε ήταν 50 εκατ. για 
πετρέλαιο και άλλα τόσα για ζωοτροφές).

Η Πανελλαδική 
Επιτροπή Μπλόκων 
καλεί αγρότες και 
κτηνοτρόφους στις 8 
Ιανουαρίου στη Νίκαια.

Η κυ-
βέρνηση 
τρέχει 
τώρα πα-
νικόβλητη 
να «κλείσει 
τρύπες 
και να προ-
λάβει µια 
αγροτική 
έκρηξη. 
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Περίπου το 35% της φετινής σοδειάς ακτινι-
δίου έχει βρει το δρόμο για τις διεθνείς αγο-
ρές, σε τιμές ωστόσο μη αντιπροσωπευτικές 
της ποιότητας του ελληνικού προϊόντος. Τα 
35-40 λεπτά κλειστά που αντιστοιχούν στα 
χρήματα που μπαίνουν στη τσέπη του παρα-
γωγού τις τελευταίες ημέρες για το αποθη-
κευμένο προϊόν δεν ικανοποιούν κανέναν 
καλλιεργητή, αφού πέρυσι η τιμή πλησία-
ζε το 1 ευρώ, εξηγεί στην Agrenda η υπεύ-
θυνη πωλήσεων του Αγροτικού Συνεταιρι-
σμού Νάουσας, Αθανασία Σερβάρη. Λίγοι 

είναι εκείνοι που διέθεταν μεγαλόκαρπο 
ακτινίδιο και πούλησαν περί τα 60 λεπτά. 

Οι εξαγωγές ακτινιδίου έχουν βέβαια α-
νακάμψει από τα χαμηλά του Νοεμβρίου. 
Έως τις 30 Δεκεμβρίου 2022, οι εξαγωγές 
αφορούσαν φορτία 84.008 τόνων έναντι 
91.341 τόνων πέρυσι, με μείωση της τά-
ξης του -8,1%. Ωστόσο το άνοιγμα νέων α-
γορών (Ινδία και Ισραήλ) δημιουργεί θετι-
κές προοπτικές για την εναπομένουσα πα-
ραγωγή, η οποία μπορεί το επόμενο χρονι-
κό διάστημα να διατεθεί σε καλύτερες τιμές.

Μετά βίας... 50 λεπτά στο ακτινίδιο
 Ανέκαμψαν οι εξαγωγές ακτινιδίου από τα χαμηλά του Νοεμβρίου 
 Σε ρηχά νερά, μακριά από το 1 ευρώ, παραμένει η τιμή παραγωγού

Α1 |  15

Κ
άτι γίνεται σιγά σιγά στα 420 ευρώ ο 
τόνος FOB λιμάνια μας για τις χαμη-
λές ποιότητες σκληρού σίτου. Σε αυ-
τά τα επίπεδα παλιότερα υπήρχε με-

γάλη αντίσταση από τους εξαγωγείς, αλλά φαί-
νεται πως πλέον η τιμή αυτή δουλεύει. Στο εσω-
τερικό επικρατεί ησυχία λόγω των εορτών των 
Χριστουγέννων. Εν τω μεταξύ, στο χρηματιστή-
ριο του Σικάγο είχαμε άσχημο ξεκίνημα για τη 
χρονιά με πτώση σε όλα τα εμπορεύματα, ενώ 
υστερούν σε ανταγωνιστικότητα τα αμερικανι-
κά δημητριακά έναντι των ρωσικών, τα οποία 
και κερδίζουν έδαφος στο διεθνές εμπόριο.   

 Στην εγχώρια αγορά βάμβακος, είναι κα-
λύτερα από πλευράς ζήτησης, δεδομένου ότι 
χτυπάνε τα τηλέφωνα, αν και ακόμα πολλές 
δουλειές δεν σημειώνονται. Οι ζητήσεις αφο-
ρούν την τουρκική και αιγυπτιακή αγορά και 
οι κλώστες προσπαθούν ολοένα να πιέζουν 
την τιμή χαμηλότερα, βλέποντας πως τα εμπο-
ρεύματα γενικότερά έχουν αρχίσει να πιέζο-
νται. Οι πελάτες μας θέλουν να αγοράσουν 
τα λευκά βαμβάκια στα 91 σεντς ανά λίμπρα.

 Με απώλειες 2,8% στη διεθνή τιμή γάλα-
κτος ξεκίνησε η νέα χρονιά στο Παγκόσμιο Ε-
μπόριο Γαλακτοκομικών (GDT) στις 3 Ιανουα-
ρίου, με τον δείκτη που διαμορφώνουν κυρί-
ως οι ισορροπίες στη ζώνη γάλακτος της Νέας 
Ζηλανδίας, να συνεχίζει το πτωτικό του σερί α-
πό τον Δεκέμβριο. Οι κινήσεις στο GDT δεν έ-
χουν κάποια άμεση συσχέτιση με τις ισορροπί-
ες στην ευρωπαϊκή αγορά γάλακτος, πόσο μάλ-
λον στην ελληνική, ωστόσο αποτυπώνουν μια 
τάση διεθνώς, η οποία θα μπορούσε να σημαί-
νει πίεση για πιο ανταγωνιστικές τιμές στην ΕΕ.

Κινητικότητα  
στα 420 ευρώ για 
το σκληρό σιτάρι

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

01/12 12/12 21/12 28/12 05/01

458,75
451,64

459,60
466,51

455,06

Μικροκαρπία
Περίπου η μισή ελληνική παρα-
γωγή ακτινιδίου παρουσιάζει 

φέτος μικροκαρπία

Κατανάλωση
Στην Ευρώπη καταγράφεται 
υποκατανάλωση φρούτων,  

με τους Έλληνες εξαγωγείς  
να αναζητούν νέες αγορές

Φυτεύσεις 
Πάτησαν φρένο οι φυτεύσεις  

το δεύτερο εξάμηνο 2022,  
λόγω χαμηλότερης τιμής

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

503

416

339

87,25

538,60

1426,40

20,00

87,95

155,22

124,42

500

410

330

83,22

541,30

1477,20

19,64

86,52

153,60

125,29

495

410

330

81,22

544,20

1477,40

19,61

81,95

154,77

125,10

495

410

330

88,61

565,10

1486,20

18,81

84,27

155,60

124,63

495

410

330

84,28

554,90

1502,0

19,81

91,35

157,55

123,16

495

410

330

81,90

542,00

1485,6

18,17

83,50

157,27

121,72

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

01/12 08/12 15/12 21/12 28/12 05/01

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

278 278 276 276

280 280

5,11

5,30 5,34
5,44 5,40 5,50

Τιμή παραγωγού  
στο ακτινίδιο 
(λεπτά το κιλό)

Ιανουάριος 2022  35-40

Ιανουάριος 2021 90-95
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού
(λεπτά / κιλό)

2021   27

2020   21 

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Πάνω από τα 6 ευρώ 
η τιμή για το έξτρα 
παρθένο στην Ισπανία 

Προσγείωση στην 
αγορά βάμβακος τις 
πρώτες μέρες του ‘23

∆ύσκολα φέτος για την τιµή 
παραγωγού στο ακτινίδιο 
Λίγοι είναι οι παραγωγοί που διέθεταν 
µεγαλόκαρπο ακτινίδιο και έπιασαν τιµή 
περί τα 60 λεπτά. Οι υπόλοιποι δύσκολα 
ακόµα πλησιάζουν τα 50 λεπτά, παρά 
το ότι ανέκαµψαν οι εξαγωγές από τα 
χαµηλά του Νοεµβρίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Κρατιέται 
το σκληρό, 
απώλειες 
στο μαλακό
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Tο αµερικανικό υπουργείο Γεωργί-
ας-USDA προβλέπει έλλειµµα γεωρ-
γικού εµπορικού ισοζυγίου το 2023. 
Παρότι είχαν σηµειωθεί ελλείµµατα 
και στο παρελθόν, ο οργανισµός δεν 
είχε κάνει πρόβλεψη ποτέ εκ των προ-
τέρων, µέχρι φέτος.

Το USDA αναφέρει ότι οι αγροτικές 
εξαγωγές προβλέπεται να φτάσουν τα 
190 δισ. δολάρια το 2023, αλλά οι ει-
σαγωγές προβλέπεται να αυξηθούν στα 
199 δισ. δολάρια. Ο Seth Meyer, επικε-
φαλής οικονοµολόγος στο USDA, λέει 
ότι το έλλειµµα του αγροτικού εµπορι-
κού ισοζυγίου δεν αποτελεί σηµαντική 
αιτία ανησυχίας. «Είµαι της άποψης ότι 
είναι καλό να έχουµε τόσο αυξανόµε-
νες εξαγωγές όσο και εισαγωγές», λέει. 
«Οι αγρότες µπορούν να πουλήσουν τα 
προϊόντα τους σε καλή τιµή, ενώ οι κα-
ταναλωτές µπορούν να ψωνίσουν αυ-
τό που θέλουν». Οι αµερικανικές εξα-
γωγές αντιµετωπίζουν σήµερα µεγάλη 
πίεση από την ισχυρή αξία του δολαρί-
ου που καθιστά τα προϊόντα των ΗΠΑ 
ακριβότερα στις παγκόσµιες αγορές.

Καύσιµο στη µηχανή των µπλό-
κων έβαλε η κινητοποίηση των 
µηλοπαραγωγών της Αγιάς την 
Τρίτη 3 Ιανουαρίου, η οποία στά-
θηκε αφορµή για τον συντονισµό 
δεκάδων αγροτικών συλλόγων α-
νά την Επικράτεια προς την πανελ-
λαδική σύσκεψη που γίνεται στη 
Νίκαια την Κυριακή 8 Ιανουαρίου.

Στον απόηχο των de minimis 
300 ευρώ το στρέµµα για τους µη-
λοπαραγωγούς, που ανακοινώθη-
καν την παραµονή της κινητοποί-
ησης στην Αγιά (αν και αξιολογή-
θηκαν ως ελάχιστα από τους πα-
ραγωγούς) και µε φόντο την πα-
ροχολογία της προεκλογικής πε-
ριόδου, οι ιθύνοντες των µπλόκων 
φέτος θα παραταχθούν υπέρ της ε-
ξασφάλισης κατώτατων εγγυηµέ-
νων τιµών στα αγροτικά προϊόντα 
και ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο. 

Εν προκειµένω, τα ζητήµατα που 
θα απασχολήσουν, θα θυµίζουν 
λίγο από τα «παλιά» µε τις κατώ-
τατες εγγυηµένες τιµές και την ει-
σαγωγή πλαφόν στην τιµή διάθε-
σης του αγροτικού πετρελαίου και 
του αγροτικού ρεύµατος να κυρι-
αρχούν στις αγωνιστικές ζυµώ-
σεις. Παράλληλα η ενεργοποίη-
ση της νέας ΚΑΠ και εν αναµονή 
των εφαρµοστικών αποφάσεων 

που λίγο πολύ θα ξεκαθαρίσουν 
στους δικαιούχους των ενισχύσεων 
το µέγεθος της συρρίκνωσης των 
κοινοτικών ποσών που λάµβαναν 
µέχρι σήµερα, αναµένεται να τρο-
φοδοτήσει νέο κύµα δυσφορίας.

Φυσικά η αποκλιµάκωση των τι-
µών της ενέργειας, που ήδη έχει 
περάσει στην αντλία, στην περίπτω-
ση του πετρελαίου, αναµένεται ό-
τι θα «µπριζώσει» τους εκπροσώ-
πους των µπλόκων, µε την κυβέρ-
νηση να θεωρεί ότι έχει συνεισφέ-
ρει στο πεδίο αυτό, όταν επέστρε-
ψε τον «µισό ΕΦΚ» τον περασµέ-
νο, µονο στους κατ’ επάγγελµα.

Παρά τα στενά δηµοσιονοµικά 
περιθώρια ειδικά έπειτα από τις α-
ποφάσεις της ΕΚΤ που έχουν «α-
κριβύνει το χρήµα», µε τη γραµµή 
της Κεντρικής Τράπεζας να υπα-
γορεύει συµµάζεµα των κρατικών 
δαπανών, η κορύφωση της προε-
κλογικής περιόδου δεν αποκλεί-
εται να σηµάνει και µια πιο µαλα-
κή κυβερνητική στάση. Οι µπλο-
κατζήδες, µε άλλα λόγια, έχουν 
να προσδοκούν σε µια περισσότε-
ρο παραχωρητική γραµµή από πέ-
ρυσι, όταν ο υπουργός Οικονοµι-
κών Χρ. Σταϊκούρα «έβλεπε» µό-
λις περίπου 100 εκατ. ευρώ έκτα-
κτων ενισχύσεων για τους αγρότες.

Προεξοφλεί 
αγροτικό 
έλλειμμα 
το USDA

Σύσκεψη μπλόκων Κυριακή 
στη Νίκαια με φόντο εκλογές

Ο Seth Meyer, επικεφαλής 
οικονοµολόγος στο USDA, λέει ότι το 

έλλειµµα του αγροτικού εµπορικού 
ισοζυγίου δεν αποτελεί σηµαντική 

αιτία ανησυχίας.

Μετά τους 
Αγιώτες, πιέσεις 
για τα 300 ευρώ 
το στρέµµα στα 
µήλα ασκούν, 
Πηλιορείτες,  
Ανατολική 
Εορδαία και 
Νότια Λεκάνη 
Βεγορίτιδας.

Με 300 ευρώ το στρέµµα στήριξη στα µήλα Αγιάς, 
πιέσεις από Βεγορίτιδα, Εορδαία και Πηλιορείτες 

Την καταβολή ειδικής έκτακτης ενίσχυσης 300 ευρώ το στρέµµα, µέσω 
της γνωστής διαδικασίας των de minimis, προκειµένου να στηριχθούν οι 
παραγωγοί µήλων που έχουν ζηµιώθηκαν σοβαρά από τις συνθήκες αγοράς 
του προϊόντος τον τελευταίο χρόνο, ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Γιώργος Γιωργαντάς. Εν τω µεταξύ εντείνονται οι πιέσεις από 
περιοχές όπου ανθεί η µηλοκαλλιέργεια, όπως της Ανατολικής Εορδαίας 
και της Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, παρά τις διαβεβαιώσεις του υπουργού 
ότι ανάλογη µέριµνα θα υπάρξει και για άλλες Περιφέρειες, µόλις 
συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία. Η απόφαση αφορά σε πρώτη φάση 
µόνο τους µηλοκαλλιεργητές της Αγιάς Λάρισας και ήρθε υπό το φόβο 
των µπλόκων. Θα επεκταθεί ωστόσο, µετά από σχετική τεκµηρίωση, όπως 
αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου και για τις περιοχές Καστοριάς, 
Κοζάνης, Πιερίας, Φλώρινας και Μαγνησίας. Παράλληλα, την ένταξη τους 
στο καθεστώς de minimis, που τους είχε υποσχεθεί προ τετραµήνου από την 
Ηµαθία ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς, διεκδικούν 
και οι ροδακινοπαραγωγοί της Νάουσας και του Βελβεντού. 

Αγωνιστικές 
ζυµώσεις

Οι µπλοκατζήδες φέτος 
θα παραταχθούν υπέρ 

της εξασφάλισης κατώ-
τατων εγγυηµένων 
τιµών στα αγροτικά 

προϊόντα και ΕΦΚ για 
το αγροτικό πετρέλαιο



Χειμερινές 
φροντίδες 
Ιδιαιτερότητες σε κλάδεμα και 
θρέψη παρουσιάζει η ακτινιδιά

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Μικρές αλλά καίριες επεµβά-
σεις από µεριάς των καλλιεργη-
τών απαιτούν τα δέντρα στους 
ακτινιδαιώνες κατά τη χειµερι-
νή περίοδο, όταν βρίσκονται σε 
κατάσταση ληθάργου. Το διά-
στηµα αυτό ενδείκνυται η διε-
νέργεια του ετήσιου κλαδέµα-
τος καρποφορίας, ακολουθού-
µενο από τη βασική λίπανση 
µερικές εβδοµάδες µετά. Ση-
µειώνεται πως το ακτινίδιο εί-
ναι θερµόφιλο και υδρόφιλο 
είδος, το οποίο ωφελείται από 
συνθήκες ήπιου χειµώνα και 
ικανοποιητικό ύψος βροχών. 

Σχήµα ψαροκόκκαλο 
µεταξύ των κλάδων

Έπειτα από το πέρας της τε-
τραετίας µετά την εγκατάστα-
ση, οπότε και συνήθως εφαρ-

µόζεται αποκλειστικά κλάδε-
µα διαµόρφωσης στο νεαρό 
δέντρο, οι καλλιεργητές κα-
λούνται να παρέµβουν περι-
ορισµένα σε ετήσια βάση ώ-
στε να διασφαλίσουν τη δια-
τήρηση της ισορροπίας µεταξύ 
βλάστησης-καρποφορίας, τη 
ρύθµιση του αριθµού και θέ-
σης των καρποφόρων οργά-
νων, την αφαίρεση ξηρών ή 
άρρωστων τµηµάτων και τέλος 
στη βελτίωση του αερισµού και 
φωτισµού της κόµης. 

Υπενθυµίζεται πως στην α-
κτινιδιά, τα καρποφόρα όργα-
να δεν είναι µόνιµα, αλλά το 
δέντρο καρποφορεί σε βλα-
στούς του ίδιου έτους, που 
προέρχονται από κληµατί-
δες (καρποφόρες κεφαλές) 
του προηγούµενου. Οι καρ-
ποί παράγονται από τους 3-
5 οφθαλµούς στη βάση της 
κληµατίδας και ο παραγω-
γός µπορεί να επιλέξει να ε-
φαρµόσει µακρό, µέτριο ή 
βραχύ κλάδεµα µε βάση των 
αριθµό των οφθαλµών που 
θα αφήσει στην κληµατίδα, 
ανάλογα πάντα µε τις απαι-
τήσεις της καλλιεργούµενης 
ποικιλίας και της ζωηρότητάς 
της. Εν τέλει, σε ένα πλήρες 
ανεπτυγµένο φυτό και ανά-
λογα µε τη ζωηρότητά του 
κατά το χειµερινό κλάδεµα 
αφήνονται συνήθως 15-20 
βέργες παραγωγής. Μετά το 

πέρας του κλαδέµατος, προ-
τείνεται ψεκασµός µε χαλκό 
για να αποφευχθούν τυχόν 
µολύνσεις.

Προσοχή στην επάρκεια 
χλωρίου

Αρχής γενοµένης από τα τέ-
λη Ιανουαρίου και ανάλογα 
µε τις µετεωρολογικές συνθή-
κες, συνιστάται να ξεκινά η ε-
φαρµογή της βασικής λίπαν-
σης στην ακτινιδιά. Σηµειώνε-
ται ότι το δέντρο είναι ιδιαίτε-
ρα ευαίσθητο στις τροφοπενί-
ες που µπορούν να προκαλέ-
σουν µεγάλες αυξοµειώσεις 
στην παραγωγή. Για να µεγι-
στοποιηθεί το παραγωγικό δυ-
ναµικό του δέντρου χρειάζε-
ται να προσληφθούν σε ικα-
νοποιητικές ποσότητες ακόµη 
και χηµικά στοιχεία, που είναι 
τοξικά για άλλα είδη φυλλοβό-
λων δέντρων, όπως το χλώριο. 

Τριετής αµειψισπορά προς αποφυγή σήψεων σε πατατοφυτείες
Το βακτήριο καραντίνας Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus
υποδεικνύουν οι γεωπόνοι ως υπεύθυνο για την εκδήλωση της 
δακτυλιωτής σήψης στην πατάτα, που µπορεί να προκαλέσει έως και 
50% ζηµιά στην παραγωγή. Το βακτήριο δεν είναι εκλεκτικό στην πατάτα, 
καθώς προσβάλλει ποικιλία άλλων ειδών όπως ντοµάτες, ζαχαρότευλα 
και µελιτζάνες. Τα συµπτώµατα γίνονται αντιληπτά κατά την πλήρη 

ανάπτυξη των φυτών. Αρχικά παρατηρείται κιτρίνισµα των φυλλιδίων των 
κατώτερων φύλλων και ακολουθεί περιφερειακή ξήρανσή τους, µάρανση σύνθετων 
φύλλων και σταδιακή επέκταση της µάρανσης προς τα φύλλα της κορυφής του 
βλαστού, ο οποίος τελικά ξηραίνεται. Η δακτυλιωτή σήψη είναι άοσµη σε αντίθεση 
µε άλλες µορφές σήψεις του κόνδυλου της πατάτας. Ο κύριος τρόπος αντιµετώπισης 
της δακτυλιωτής σήψης είναι η χρήση υγειών κονδύλων απαλλαγµένων από την 
ασθένεια, καθώς και επιµεληµένο πλύσιµο όλων των εργαλείων των µηχανηµάτων 
και χώρων αποθήκευσης. Οι γεωπόνοι προτείνουν επίσης τη διενέργεια τριετούς 
αµειψισποράς, χωρίς συµµετοχή άλλων σολανωδών και ζαχαρότευτλων.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Βέργες
Σε ένα πλήρες 

ανεπτυγµένο φυτό κατά 
το χειµερινό κλάδεµα 

αφήνονται 15-20 βέργες 
παραγωγής

Καρκίνωση στην ελιά 
Σηµαντικά προβλήµατα σε ετήσια βάση 
προκαλεί στους ελαιώνες της ∆υτικής 
και Βόρειας Ελλάδα ο µύκητας 
Pseudomonas savastanoi, υπεύθυνος για 
την εκδήλωση της καρκίνωσης. Προκαλεί 
χαρακτηριστικούς υπερπλαστικούς όγκους 
(καρκινώµατα) σε κλαδίσκους και κλάδους, 
στον κορµό, στις ρίζες καθώς και ξήρανση 
των κλαδίσκων και κλάδων µε αποτέλεσµα 
την εξασθένηση των δέντρων και τη 
µείωση της παραγωγής. Σοβαρά 
προβλήµατα παρουσιάζονται ιστορικά στη 
∆υτική Ελλάδα, ιδιαίτερα σε ελαιώνες 
µε ελιές ποικιλίας Κορωνέικη, που είναι 
ιδιαίτερα ευαίσθητη στην ασθένεια. 
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Αχαΐας συνιστούν 
αφαίρεση και καταστροφή µε φωτιά των 
προσβληµένων βλαστών, όταν επικρατεί 
ξηρός καιρός, καθώς επίσης και η 
ασηπτική αφαίρεση των καρκινωµάτων 
µε κοφτερό µαχαιρίδιο και επάλειψη 
των πληγών µε πυκνό βορδιγάλειο πολτό 
(3%) ή άλλη πάστα.

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Cuprofix Ultra 40 WG
Bayer Hellas: Bimeeq Secure 50WG
Farma-chem: Bouillie 20 WP, Cupra 
Blau 35 WG
Hellafarm: Χελλαβορ 20 WG, Jade 40 WG

Φώµοψη στο αµπέλι
Η ασθένεια των πρέµνων οφείλεται στη 
δράση του µύκητα Phomopsis viticola και 
αποτελεί σηµαντικό παράγοντα µείωσης 
της ετήσιας παραγωγής και σταδιακής 
υποβάθµισης της καλλιέργειας, ενώ 
ελαττώνει σηµαντικά την παραγωγική ζωή 
των αµπελιών. Το προσβληµένα πρέµνο 
εµφανίζει κακή έκπτυξη οφθαλµών 
και µεγάλες απώλειες ξύλου, ενώ σε 
περιπτώσεις έντονων και µακροχρόνιων 
προσβολών οι αµπελουργοί «δεν βρίσκουν 
ξύλο να κλαδέψουν», όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρεται. Οι βλαστοί καθίστανται 
αδύνατοι, στενοί στη βάση, µε κοντά 
µεσογονάτια και σπάνε εύκολα, ενώ 
οι ταξιανθίες αποβάλλουν γρήγορα τα άνθη 
τους. Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Ηρακλείου 
επισηµαίνουν ότι η αφαίρεση των 
προσβεβληµένων κληµατίδων κατά το 
χειµερινό κλάδεµα είναι επιβεβληµένη, 
ενώ απαιτείται και χηµική αντιµετώπιση 
σε αµπέλια στα οποία έχει εγκατασταθεί 
η ασθένεια και εφόσον αναµένεται βροχή 
κατά τα ευαίσθητα στάδια.

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Folpet Adama 
Makhteshim 80 WG
Bayer Hellas: Serenade ASO, Mikal 75WG
Farma-chem: Lex 25 SC, Flute 80  WG
Hellafarm: Φιλαµετ 10/40 WP

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ

Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023Agrenda12 ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ





Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023Agrenda14 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Βάσει στρεμμάτων οι ίπποι 
για επιλεξιμότητα τρακτέρ
Η επιδότηση δενδροκομικού τρακτέρ από τα υπό διαβούλευση Σχέδια Βελτίωσης 
διευκολύνεται με τη γενναία αύξηση στα εύλογα κόστη των νέων φυτεύσεων 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στην πλήρη αναθεώρηση του εύλογου κόστους 
όλων των επιλέξιµων δαπανών για τις φυτεύ-
σεις δέντρων που επιδοτούν τα Σχέδια Βελτίω-
σης, έχουν προχωρήσει οι διαχειριστικές αρ-
χές µε βάση το θεσµικό πλαίσιο της προκήρυ-
ξης που βρίσκεται σε διαβούλευση έως και τις 
13 Ιανουαρίου. Πλέον, σε κάποιες περιπτώσεις 
(π.χ ροδάκινα) υπάρχει ακόµη και υπερδιπλασι-
ασµός µε βάση τα όσα προέβλεπε η πρόσκλη-
ση του 2017, ενώ, αξίζει να σηµειωθεί εδώ, πως 
τα Σχέδια Βελτίωσης είναι το µόνο επενδυτικό 
πρόγραµµα το οποίο ξεκάθαρα επιδοτεί την α-
γορά και φύτευση ελιάς (βλ. πίνακα). Από εκεί 
και πέρα δεν επιδοτούνται δαπάνες άρδευσης 
για τις ανάγκες της δενδροκαλλιέργειας. 

Πρέπει να διευκρινιστεί γενικότερα ότι όλοι 
όσοι έτυχαν ενίσχυσης στα Σχέδια Βελτίωσης 
του 2017 δεν είναι δικαιούχοι στη νέα πρόσκλη-
ση. Εκτός εάν, υποβάλουν φάκελο ενίσχυσης 
που θα περιέχει µόνο ΑΠΕ ή/και νέες φυτεύ-
σεις δενδροκαλλιεργειών. 

Πώς συνδυάζεται η νέα φύτευση 
µε αγορά δενδροκοµικού τρακτέρ 

Όπως έχει γίνει γνωστό, αν ένας παραγωγός 
έχει αναπόσβεστο τρακτέρ στην εκµετάλλευση 
δεν µπορεί να επιδοτηθεί για άλλο τρακτέρ. Ε-
ξαιρείται η περίπτωση όπου πραγµατοποιείται α-
ναδιάρθρωση της εκµετάλλευσης προς δενδρώ-
δεις καλλιέργειες ή/και αµπέλια, όπου δύναται 
να ενισχυθεί δενδροκοµικός ελκυστήρας υπό 
τις εξής συντρέχουσες 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 
από τις καλλιέργειες αυτές να υπερβαίνει το 
40% της συνολικής τυπικής απόδοσης της εκ-
µετάλλευσης. Για τον συγκεκριµένο υπολογι-
σµό λαµβάνεται υπόψη η τυπική απόδοση πα-
ραγωγικής (όχι νεαρής) φυτείας.

Για παράδειγµα ένας αγρότης µε 20.000 ευ-
ρώ Τυπική Απόδοση που διαθέτει µόνο αρο-
τραίες καλλιέργειες, µπορεί να φτιάξει φάκε-
λο για δενδροκοµικό τρακτέρ ακόµη και αν έ-
χει άλλο αναπόσβεστο (ανοιχτού πεδίου) στην 
κατοχή του. Όταν τελειώσει το επενδυτικό του 
σχέδιο και θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 45 
στρέµµατα δέντρα, τα οποία θα συγκεντρώνουν 
Τυπική Απόδοση στο 40% της συνολικής που 
δηλώνει. ∆ηλαδή αν στο τέλος έχει 35.000 ευ-
ρώ Τυπική Απόδοση εκµετάλλευσης τα 14.000 
ευρώ τουλάχιστον πρέπει να οφείλονται στην 
δενδροκαλλιέργεια. 

Η σηµασία του εύλογου κόστους
Τα εύλογα κόστη είναι απλά το µέγιστο της 

δαπάνης που δικαιολογούν τα Σχέδια Βελτίω-
σης. Αν ένας παραγωγός στην προσφορά που 
θα καταθέσει στο φάκελο του τα ξεπερνάει, αυ-
τό σηµαίνει ότι το πρόγραµµα θα τον επιδοτή-
σει έως το µέγιστο του πίνακα. Για παράδειγ-
µα, στη γραµµική φύτευση ελιάς ένας νέος α-
γρότης µε 60% επιδότηση, έχει προσφορά για 
1.100 ευρώ το στρέµµα. Το πρόγραµµα θα τον 
επιδοτήσει µε 600 ευρώ αντί για 660, καθώς το 
εύλογο κόστος για τη γραµµική καλλιέργεια ε-
λιάς είναι τα 1.000 ευρώ. 

Αλγόριθµος
για επιλογή
τρακτέρ
Η ιπποδύναµη και το είδος του 
τρακτέρ που θα είναι επιλέξιµο 
για ενίσχυση µέσω των Σχεδίων 
Βελτίωσης για κάθε εκµετάλλευση 
θα προσδιοριστεί ξεχωριστά από έναν 
αλγόριθµό (TEReS), τον οποίο ο κάθε 
παραγωγός µπορεί να συµπληρώσει 
µέσω µίας φόρµας και να δει τι θα 
του επιδοτηθεί. Για λόγους εύρεσης 
του κατάλληλου ελκυστήρα υπό τις 
συνθήκες της αγοράς µηχανηµάτων, 
οι ιπποδυνάµεις που προκύπτουν από 
τη χρήση του αλγορίθµου µπορεί να 
προσαυξάνονται µέχρι και 10 ίππους.
Κατ’ εξαίρεση δικαιολογείται 
η αγορά τρακτέρ:
α) Έως 70 ίππων για καλλιέργεια 
δέντρων τουλάχιστον 45 στρεµµάτων. 
β) Έως 80 ίππων για καλλιέργεια 
δέντρων τουλάχιστον 60 στρεµµάτων.
γ) Έως 80 ίππων για καλλιέργειες σε 
έκταση τουλάχιστον 100 στρεµµάτων
δ) Έως 70 ίππων για εκτροφή 
τουλάχιστον 200 θηλυκών 
αιγοπροβάτων άνω του έτους σε 
ορεινές ή 300 άνω του έτους στην 
υπόλοιπη χώρα ή 80 ΜΜΖ βοοειδών.

Γραµµική φύτευση 
Στη γραµµική φύτευση 

ελιάς ένας νέος αγρότης 
µε 60% επιδότηση, έχει 

προσφορά για 1.100 
ευρώ το στρέµµα

ΕΥΛΟΓΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΦΥΤΕΙΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ � ΕΙ∆Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ∆ΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΤΙΜΗ �€/ΣΤΡ�

Αβοκάντο 800

Ακτινίδια 65-70 3.580

Ακτινίδια 71-80 3.702

Ακτινίδια 81-84 3.903

Ακτινιδιά, εγκατάσταση 
µε εµβολιασµό

65-70 683

Ακτινιδιά, εγκατάσταση
µε εµβολιασµό

71-80 758

Ακτινιδιά, εγκατάσταση 
µε εµβολιασµό

8-84 882

Αµπέλι για παραγωγή οίνου, 
φύτευση σε κύπελο

1.000

Αµπέλι για παραγωγή οίνου, 
φύτευση σε υποστηριγµένα 
σχήµατα

1.500

Αρώνια, Ιπποφαές, 
Γκότζι Μπέρι (υποστηλωµένα 
σχήµατα)

1.500

Ελιά κύπελο έως 30 250

Ελιά πυκνής φύτευσης  31-50 400

Ελιά, γραµµικό 150-200 1.000

Επιτραπέζια σταφύλια
και σουλτανίνα

200-220 3.567

Επιτραπέζια σταφύλια 
και σουλτανίνα

221-260 3.893

Επιτραπέζια σταφύλια
και σουλτανίνα

261-275 4.382

Εσπεριδοειδή 40-45 835

Εσπεριδοειδή 46-50 885

Εσπεριδοειδή 51-55 935

Κορινθιακή σταφίδα 284-300 2.594

Κορινθιακή σταφίδα 301-330 2.872

Κορινθιακή σταφίδα 331-350 3.034

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά) 175-225 2.230

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά) 226-300 2.724

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά) 301-350 3.323

Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, 
Νεκταρινιά, Βερικοκιά, 
∆αµασκηνιά, Κερασιά)

100-120 1.859

Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, 
Νεκταρινιά, Βερικοκιά, 
∆αµασκηνιά, Κερασιά)

121-160 2.207

Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, 
Νεκταρινιά, Βερικοκιά, 
∆αµασκηνιά, Κερασιά)

161-180 2.437

Ρίγανη, θυµάρι, λεβάντα, 
τσάι του βουνού

380

Ροδιά, Καστανιά, Φιστικιά, 
Αµυγδαλιά, Φουντουκιά, Λωτός

20-25 496

Ροδιά, Καστανιά, Φιστικιά, 
Αµυγδαλιά, Φουντουκιά, Λωτός

26-40 632

Ροδιά, Καστανιά, Φιστικιά, 
Αµυγδαλιά, Φουντουκιά, 
Λωτός

41-50 801

Σπαράγγια 1.100

Συκιά, Καρυδιά, Μαστίχα 20-30 817

Συκιά, Καρυδιά, Μαστίχα 31-55 1.207

Συκιά, Καρυδιά, Μαστίχα 56-70 1.792

Τριαντάφυλλα θερµοκηπίου 20.000
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Έως 3.700 ευρώ ανά Kwh 
επιλέξιμη δαπάνη για ΑΠΕ
Μέγιστη δαπάνη τα 3.700 ευρώ ανά kw δι-
καιολογούν τα υπό διαβούλευση Σχέδια 
Βελτίωσης για τις επενδύσεις σε φωτοβολ-
ταϊκά συστήµατα. Μάλιστα, εφόσον η επι-
λέξιµη επένδυση σε ΑΠΕ υπερβαίνει το 15% 
του εγκεκριµένου κόστους του επενδυτικού 
σχεδίου που θα κατατεθεί, τότε ο ενδιαφε-
ρόµενος θα λάβει και 12 µόρια. Υπενθυµί-
ζεται πως ο φάκελος ενίσχυσης δεν µπορεί 
να ξεπερνά τα 150.000 ευρώ ή τις 250.000 
ευρώ για Τυπικές Αποδόσεις που ξεπερνά-
νε το 25% της επένδυσης. Το ύψος ενίσχυ-
σης είναι στο 60% για νέους αγρότες και ο-
ρεινές περιοχές και στο 50% για τους υπό-
λοιπους, πέρα από τα νησιά του Αιγαίου (70-
80%) και την Αττική (40-50%).

Ειδικότερα, στις επενδύσεις ΑΠΕ ενισχύ-
ονται οι εξής υποκατηγορίες επενδύσεων: 

Φωτοβολταϊκά συστήµατα συνδεδεµέ-
να ή αυτόνοµα. 

Γεωθερµικές αντλίες θερµότητας (θερµική 
ενέργεια – γεωεναλλάκτες, υδρογεώτρηση). 

Αντλίες θερµότητας για παραγωγή θερ-
µικής ενέργειας.

Ανεµογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας συνδεδεµένες ή αυτόνοµες. 

Καυστήρες βιοµάζας.
Περίφραξη και διαµόρφωση περιβάλ-

λοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των ε-
πενδύσεων. 

Οι προϋποθέσεις, οι περιορισµοί και οι 
όροι που έχουν εφαρµογή και απαιτούνται 
για τη στήριξη των επενδύσεων της κατηγο-
ρίας αυτής είναι οι εξής: Υποβάλλεται ενερ-
γειακή µελέτη για την τεκµηρίωση της δυ-
ναµικότητας της επένδυσης σε σχέση µε τις 
ενεργειακές ανάγκες της εκµετάλλευσης στη 
µελλοντική κατάσταση. Προσκοµίζεται, κατά 
την ολοκλήρωση της επένδυσης και όπου α-
παιτείται, κατάλληλη σύµβαση για αυτοπα-

ραγωγό µε ενεργειακό συµψηφισµό (net 
metering). Για τις περιπτώσεις των αυτόνο-
µων επενδύσεων για τη χρήση ΑΠΕ πρέπει 
µε την αίτηση ενίσχυσης να τεκµηριώνεται 
είτε η αδυναµία διασύνδεσης των εξυπηρε-
τούµενων εγκαταστάσεων της εκµετάλλευ-
σης µε το δηµόσιο ηλεκτρικό δίκτυο είτε η 
αντιοικονοµικότητα αυτής. 

Μέγιστη επιλέξιµη δαπάνη
Οι µέγιστες δαπάνες ανά Kw που δικαι-

ολογούν τα Σχέδια Βελτίωσης για επενδύ-
σεις ΑΠΕ είναι:

Φωτοβολταϊκό συνδεδεµένο στο δίκτυο 
µε σταθερές βάσεις: 1.000 ευρώ

Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό µε σταθερές 
βάσεις: 2.200 ευρώ

Φωτοβολταϊκό συνδεδεµένο στο δίκτυο 
ισχύος µε ιχνηλάτες (trackers): 1.250 ευρώ

Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό ισχύος µε ι-
χνηλάτες (trackers): 2.500 ευρώ

Γεωθερµία (θερµική ενέργεια-γεωεναλ-
λάκτες): 1.500 ευρώ

Γεωθερµία (θερµική ενέργεια-υδρογεώ-
τρηση): 1.000 ευρώ

Αντλίες θερµότητας 3<COP<3.5: 300 ευρώ
Αντλίες θερµότητας COP>3.5: 340 ευρώ
Λέβητας βιοµάζας: 64 ευρώ
Αιολικές εγκαταστάσεις σε διασυνδε-

δεµένο σύστηµα µε ισχύ >1kW: 1.250 ευρώ
Αιολικές εγκαταστάσεις σε µη διασυνδε-

δεµένο σύστηµα µε ισχύ >1kW: 1.450 ευρώ
Φωτοβολταϊκό, συσσωρευτές και µικρή 

Α /Γ µε σταθερές βάσεις: 3.700 ευρώ
Φωτοβολταϊκό, συσσωρευτές και µικρή 

Α /Γ µε ιχνηλάτες (trackers): 4.100 ευρώ
Μικρή ανεµογεννήτρια (Α/Γ) µε ισχύ 

<1kW: 1.000 ευρώ
Μικρή ανεµογεννήτρια (Α/Γ) µε ισχύ 

<1kW και συσσωρευτές: 2.500 ευρώ.

Υποβάλλεται 
ενεργειακή 
µελέτη για την 
τεκµηρίωση της 
δυναµικότητας 
της επένδυσης 
σε σχέση µε 
τις ενεργειακές 
ανάγκες της.

ΕΥΛΟΓΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΦΥΤΕΙΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ � ΕΙ∆Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ∆ΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΤΙΜΗ �€/ΣΤΡ�

Αβοκάντο 800

Ακτινίδια 65-70 3.580

Ακτινίδια 71-80 3.702

Ακτινίδια 81-84 3.903

Ακτινιδιά, εγκατάσταση 
µε εµβολιασµό

65-70 683

Ακτινιδιά, εγκατάσταση
µε εµβολιασµό

71-80 758

Ακτινιδιά, εγκατάσταση 
µε εµβολιασµό

8-84 882

Αµπέλι για παραγωγή οίνου, 
φύτευση σε κύπελο

1.000

Αµπέλι για παραγωγή οίνου, 
φύτευση σε υποστηριγµένα 
σχήµατα

1.500

Αρώνια, Ιπποφαές, 
Γκότζι Μπέρι (υποστηλωµένα 
σχήµατα)

1.500

Ελιά κύπελο έως 30 250

Ελιά πυκνής φύτευσης  31-50 400

Ελιά, γραµµικό 150-200 1.000

Επιτραπέζια σταφύλια
και σουλτανίνα

200-220 3.567

Επιτραπέζια σταφύλια 
και σουλτανίνα

221-260 3.893

Επιτραπέζια σταφύλια
και σουλτανίνα

261-275 4.382

Εσπεριδοειδή 40-45 835

Εσπεριδοειδή 46-50 885

Εσπεριδοειδή 51-55 935

Κορινθιακή σταφίδα 284-300 2.594

Κορινθιακή σταφίδα 301-330 2.872

Κορινθιακή σταφίδα 331-350 3.034

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά) 175-225 2.230

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά) 226-300 2.724

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά) 301-350 3.323

Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, 
Νεκταρινιά, Βερικοκιά, 
∆αµασκηνιά, Κερασιά)

100-120 1.859

Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, 
Νεκταρινιά, Βερικοκιά, 
∆αµασκηνιά, Κερασιά)

121-160 2.207

Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, 
Νεκταρινιά, Βερικοκιά, 
∆αµασκηνιά, Κερασιά)

161-180 2.437

Ρίγανη, θυµάρι, λεβάντα, 
τσάι του βουνού

380

Ροδιά, Καστανιά, Φιστικιά, 
Αµυγδαλιά, Φουντουκιά, Λωτός

20-25 496

Ροδιά, Καστανιά, Φιστικιά, 
Αµυγδαλιά, Φουντουκιά, Λωτός

26-40 632

Ροδιά, Καστανιά, Φιστικιά, 
Αµυγδαλιά, Φουντουκιά, 
Λωτός

41-50 801

Σπαράγγια 1.100

Συκιά, Καρυδιά, Μαστίχα 20-30 817

Συκιά, Καρυδιά, Μαστίχα 31-55 1.207

Συκιά, Καρυδιά, Μαστίχα 56-70 1.792

Τριαντάφυλλα θερµοκηπίου 20.000
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Στη βερικοκιά, προτείνεται η επιλογή ποικιλιών 
ανθεκτικών στον ιό της Sharka (PPV) (σε όλες τις 
φυλές αυτού που έχουν ανιχνευτεί στην Ελλάδα, 
καθώς παρουσιάζεται συχνά το φαινόµενο ποικιλίες 
που εµφανίζονται ως ανθεκτικές στον ιό σε άλλες 
χώρες, στην Ελλάδα να εµφανίζουν συµπτώµατα, λόγω 
των διαφορετικών και πιο µολυσµατικών φυλών του 
ιού). Θα πρέπει λοιπόν να αποφεύγονται φυτεύσεις 
ποικιλιών που δε γνωρίζουµε ότι είναι ανθεκτικές σε 
όλες τις Ελληνικές φυλές του ιού. Ενδεχοµένως η 
ποικιλία Μπεµπέκου, όταν προορίζεται αποκλειστικά 
για µεταποίηση και όχι για νωπή κατανάλωση να µπορεί 
να θεωρηθεί επιλέξιµη ποικιλία.Θα πρέπει όµως να 
γίνει προσπάθεια στο µέλλον για επιλογή ανθεκτικών 
ποικιλιών σε όλες τις Ελληνικές φυλές του ιού, ώστε 
να µειωθεί το φορτίο του µολύσµατος και η διάδοση 
αυτού. Προτείνεται επίσης να γίνει διερεύνηση 
της δυνατότητας µεταποίησης του προϊόντος 
(πχ αποξήρανση) από τους ίδιους τους φορείς.

Σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως πρώιµες (µε βάση 
εδαφοκλιµατικά δεδοµένα) προτείνεται η φύτευση 
πρώιµων ποικιλιών, ενώ σε περιοχές πιο όψιµες, η φύτευση 
όψιµων ποικιλιών, ώστε να κλιµακωθεί και εντός της χώρας 
η περίοδος διάθεσης οµοειδών προϊόντων και να µειωθεί ο 
εσωτερικός ανταγωνισµός (δεν ισχύει για ΠΟΠ ή ΠΓΕ). 
Προτείνονται ποικιλίες µε ανθεκτικότητα ή τουλάχιστον 
ανεκτικότητα σε βιοτικούς παράγοντες που ενδηµούν στην 
περιοχή (πχ. ποικιλίες λεµονιάς ανεκτικές στην 
κορυφοξήρα, κ.ά.). Προτείνεται η φύτευση περισσότερων 
της µίας ποικιλίας του ίδιου είδους, µε διαφορετική εποχή 
ωρίµανσης, ώστε να κλιµακώνεται η προσφορά προϊόντος 
σε µεγαλύτερο χρονικό εύρος (προσοχή σε ΠΟΠ ή ΠΓΕ). 
Ενδεικτικά ποικιλίες που προτείνονται προς εκρίζωση 
στα εσπεριδοειδή είναι η Κληµεντίνη Πόρου (Μανταρινιά), 
να µειωθεί η έκταση της ποικιλίας Washington Navel 
(πορτοκαλιά) και Navellina, και ποικιλίες ειδών ευαίσθητες 
σε σηµαντικές ασθένειες όπως η κορυφοξήρα, σε 
περιοχές που ευνούν την ασθένεια. 

Ποικιλίες που πουλάνε  
και αντέχουν στον νέο 
οδηγό Αναδιάρθρωσης
Νέες προτάσεις ώστε να  διασφαλίσουν οι δενδροκαλλιεργητές, 
τουλάχιστον κατά τα πρώτα παραγωγικά χρόνια του οπωρώνα, 
ικανοποιητικό εισόδημα αξιοποιώντας τα καθεστώτα επιδότησης 

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Συγκεκριµένες ποικιλίες που θα πρέπει να εκριζώσουν 
και τις αντίστοιχες που θα πρέπει να φυτεύσουν µε βάση 
τα αγρονοµικά και τα εµπορικά τους χαρακτηριστικά, φι-
λοξενεί η αναθεωρηµένη µελέτη του ΓΠΑ για το πρόγραµ-
µα Αναδιάρθρωσης Καλλιεργειών. Ο σχετικός οδηγός που 
φτάνει πλέον τις 256 σελίδες, µπορεί να λειτουργήσει και 
ως βοήθεια πέρα από το σχετικό πρόγραµµα του Ταµείου 
Ανάκαµψης (αιτήσεις από συλλογικά σχήµατα έως 22 Ια-
νουαρίου) για όσους παραγωγούς θέλουν να προχωρή-
σουν σε νέες φυτεύσεις αυτόνοµα ή και µέσω των Σχε-
δίων Βελτίωσης. «Οι γενικές αρχές καθώς και οι ειδικό-
τερες απαιτήσεις των δένδρων, εφόσον τηρηθούν εγγυ-
ώνται την ορθή ανάπτυξη και καρποφορία των δένδρων 
που επελέγησαν. Ενώ το πρώτο κριτήριο κατά την επιλο-
γή µιας ποικιλίας αποτελεί η εµπορική αξία των καρπών 
της, πλήθος άλλων παραγόντων πρέπει να ληφθούν υπό-
ψη αργότερα, ώστε να διασφαλιστεί ικανοποιητική πρό-

σοδος από την καλλιέργειά της. Η κλιµατική αλλαγή επη-
ρεάζει τόσο το βιολογικό κύκλο των φυτών όσο και των 
εχθρών και ασθενειών αυτών. Λαµβάνοντας υπόψη όλα 
όσα αναφέρθηκαν µειώνονται οι πιθανότητες αποτυχίας 
της καλλιέργειας, διασφαλίζοντας, τουλάχιστον κατά τα 
πρώτα παραγωγικά χρόνια του οπωρώνα, ικανοποιητικό 
εισόδηµα», αναφέρει συγκεκριµένα στην εισαγωγή του ο 
οδηγός. Εδώ, φιλοξενούνται κάποιες παρατηρήσεις της 
µελέτης σχετικά µε τις καλλιέργειες πυρηνόκαρπων, µη-
λοειδών, ακρόδρυων και ακτινιδίων. 

«Η επιλογή εµπορικών ποικιλιών, ανεκτικών σε εχθρούς 
και ασθένειες, η ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων (νε-
ρό και έδαφος), η ορθή διαχείριση της καλλιέργειας (καλ-
λιεργητικές πρακτικές), η διαχείριση του προϊόντος (τυ-
ποποίηση, συσκευασία, µεταποίηση) και η εµπορία αυ-
τού είναι τοµείς που θα πρέπει να επενδύσουν οι φορείς 
εφόσον επιθυµούν βιώσιµη δενδροκαλλιέργεια και πα-
ραγωγή ποιοτικών καρπών που προσφέρουν υψηλή πρό-
σοδο στον παραγωγό», αναφέρουν οι συγγραφείς της µε-
λέτης που µοιάζει αρκετά καταρτισµένη. 

ΒΕΡΙΚΟΚΑ

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Βερίκοκα Μπεµπέκου
αποκλειστικά για µεταποίηση

Πάνω από µία ποικιλία
στην ίδια εκµετάλλευση
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Οι παραγωγοί πυρηνόκαρπων θα πρέπει να δόσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στα εξής στοιχεία:

 Επιλογή σωστής ποικιλίας, ώστε να συµπληρώνονται οι 
ανάγκες σε ψύχος και να µην εκπτύσσονται οι οφθαλµοί 
σε περίοδο που συµβαίνουν παγετοί.

 Σε περιοχές µε αυξηµένες βροχοπτώσεις κατά την 
περίοδο κοντά στη συγκοµιδή να επιλέγονται ποικιλίες 
ανθεκτικές στο µαλάκωµα και το σχίσιµο των καρπών.

 Σε περιοχές που το καλοκαίρι παρουσιάζονται ιδιαίτερα 
υψηλές θερµοκρασίες να επιλέγονται ποικιλίες µε 
χαµηλό ποσοστό εµφάνισης διπλών καρπών.

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε ποικιλίες 
νεκταρινιάς οι οποίες εµφανίζουν έντονα συµπτώµατα 
προσβολής από τον ιό της Sharka. Είναι απαραίτητο να 
επιλέγονται ποικιλίες ανεκτικές, που δεν εµφανίζουν 
έντονα συµπτώµατα (µε κριτήριο µόνο την 
εµπορευσιµότητα του καρπού και όχι τη µετάδοση και 
διάδοση του ιού). Οι περισσότερες ποικιλίες ροδακινιάς 
δεν εµφανίζουν έντονα συµπτώµατα της ίωσης.

Φορείς που καλλιεργούσαν ακτινίδια, ζήτησαν την 
αλλαγή ποικιλίας από πρασινόσαρκη σε κιτρινόσαρκη 
ποικιλία µε δικαιώµατα ή που ανήκει σε «club», ενώ 
φορείς που δεν καλλιεργούσαν ακτινίδιο αλλά είδη, 
ζήτησαν να αντικαταστήσουν τα είδη αυτά µε 
πρασινόσαρκη ποικιλία. Προτείνονται, εφόσον οι 
ενδιαφερόµενοι φορείς µπορούν να τις αξιοποιήσουν 
εµπορικά και έχουν τις κατάλληλες υποδοµές 
συντήρησης, οι πρασινόσαρκες ποικιλίες (π.χ. Hayward), 
εφόσον όµως αυτές στην περιοχή ενδιαφέροντος 
καλύπτουν τις ανάγκες σε ψύχος. Σε περιοχές που 
χαρακτηρίζονται από χαµηλές ώρες ψύχους 
προτείνονται οι κιτρινόσαρκες ποικιλίες καθώς και 
κοκκινόσαρκες, εφόσον υπάρχει η τεχνογνωσία 
διαχείρισής τους. Συστήνεται η εγκατάσταση υποδοµών 
για αντιχαλαζικά δίχτυα, ιδιαίτερα σε περιοχές που 
παρουσιάζουν υψηλή συχνότητα χαλαζόπτωσης 
καθώς και σε καλλιέργεια ευπαθών ποικιλιών σε 
ηλιοεγκαύµατα (πχ κιτρινόσαρκες ποικιλίες).

Ποικιλίες οι οποίες θεωρούνται προς το παρόν εµπορικά 
ενδιαφέρουσες στα κεράσια ενδεικτικά είναι οι Kordia, 
Regina, Lapins και οποιαδήποτε άλλη παρουσιάζει τα 
επιθυµητά χαρακτηριστικά. Να διερευνηθεί επίσης η 
δυνατότητα καλλιέργειας υπό κάλυψη (θερµοκήπιο) σε 
πρώιµες περιοχές, µε πρώιµες ποικιλίες, οι οποίες να 
εµφανίζουν µικρές απαιτήσεις σε ψύχος και να είναι 
αυτογόνιµες (χωρίς ανάγκη επικονιάστριας ποικιλίας). 
Κατά την εγκατάσταση του κερασεώνα, συστήνεται να 
ληφθούν υπόψη και τα εξής στοιχεία: 

 Επιλογή νάνων υποκειµένων, σύµφωνα µε το επιθυµητό 
σχήµα µόρφωσης των δένδρων και την υποστύλωση, 
λαµβάνοντας υπόψη και την εδαφολογική ανάλυση. 

 Αυστηρά υποστυλωµένα σχήµατα µόρφωσης 
(µονόκλωνα, δίκλωνα, τύπου ούφο, κτλ), χαµηλής 
ανάπτυξης, µε την επιλογή του σχήµατος µόρφωσης 
να εξαρτάται από την ποικιλία, το υποκείµενο, 
τις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής και 
τη γονιµότητα του εδάφους, µεταξύ άλλων. 

Στα φιστίκια η ποικιλία που θα επιλεγεί να έχει σταθερά 
υψηλές παραγωγές τη χρονιά της καρποφορίας της, µε 
υψηλό ποσοστό ανοικτών καρπών και χαµηλό ποσοστό 
κούφιων καρπών. Επίσης προτείνεται:

Να επιλεγεί τουλάχιστον ένας τύπος αρσενικών 
δένδρων (προτιµότερο δύο τύποι) ώστε να καλύπτουν 
απολύτως την περίοδο δεκτικότητας του στίγµατος 
των θηλυκών δένδρων.

Να είναι γνωστό το ιστορικό του αγροτεµαχίου, 
ώστε να αποφευχθούν ασθένειες εδάφους και κυρίως 
αδροµυκώσεις. 

Να έχει αποφασιστεί ήδη ο τρόπος συγκοµιδής 
και η µεταποίηση και διάθεση των καρπών, ώστε να 
διερευνηθεί η δυνατότητα αγοράς αποφλοιωτήρα, 
διαχωριστήρα ανοικτώνκλειστών καρπών, ξηραντηρίου 
και φούρνου.
Ενδεικτικά ποικιλίες που προτείνονται προς εκρίζωση 
είναι η Νυχάτη, η Φουντουκάτη ενώ ποικιλίες που 
προτείνονται προς φύτευση είναι η Αιγίνης και η Ποντίκης. 

Η γραµµική φύτευση και καλλιέργεια της µηλιάς 
θεωρείται αναγκαία, καθώς µειώνει δραµατικά το κόστος 
καλλιέργειας και κυρίως το κόστος συγκοµιδής. Εκτός 
από τη σωστή επιλογή της ποικιλίας, εξίσου σηµαντικό 
ρόλο παίζει και η επιλογή του κατάλληλου υποκειµένου. 
Τα νάνα και ηµινάνα υποκείµενα θεωρούνται η 
καταλληλότερη επιλογή για τις γραµµικές φυτεύσεις 
των δένδρων, ενώ συστήνεται ταυτόχρονα και η φύτευση 
σε σαµάρια, τα οποία και εξασφαλίζουν τη µείωση των 
προβληµάτων που µπορεί να προκύψουν στο ριζικό 
σύστηµα. Ποικιλίες που προτείνονται προς εκρίζωση είναι 
οι Starking, Starkrimson, Red Delicious, Red Chief και 
υπό προϋποθέσεις η Golden Delicious σε περιοχές όπου 
εµφανίζει έντονα συµπτώµατα σκωριόχρωσης και 
προβλήµατα διαχείρισης µετά τη συγκοµιδή.
Στα αχλάδια, προς το παρόν οι ποικιλίες Κρυστάλλι, 
Coscia, Abate Fetel παρουσιάζουν κάποιο εµπορικό 
ενδιαφέρον για περιοχές όπου οι κίνδυνοι από αβιοτικούς 
και βιοτικούς παράγοντες είναι µικροί.

Στα αµύγδαλα, ενδεικτικά ποικιλίες που 
προτείνονται προς εκρίζωση είναι η Ρέτσου, η Άι 
και όλες οι απαλοκέλυφες ποικιλίες, όπως επίσης 
και η Ferragnes και η Ferraduel σε περιοχές όπου 
παθαίνουν ζηµιά από παγετό κατά την άνθιση. 
Ενδεικτικά ποικιλίες που προτείνονται προς φύτευση 
είναι οι αυτογόνιµες ποικιλίες που ανθίζουν σε 
περίοδο εκτός της περιόδου παγετών στην περιοχή 
ενδιαφέροντος. Οι τάσεις του κλάδου στην Ευρώπη 
είναι ανοδικές και ενθαρρυντικές, καθώς η 
κατανάλωση ξηρών καρπών όπως τα αµύγδαλα, 
συνδέεται µε έναν υγιεινό τρόπο διατροφής. 
Στα καρύδια προτείνονται προς φύτευση ποικιλίες 
όπως η Franquette, Chandler, BigTop ενώ 
ενδιαφέρουσες είναι και οι Fernor, Lara και Ιόλη. 
Να επιλέγονται ποικιλίες οι οποίες ανθίζουν µετά 
την παρέλευση των παγετών στη συγκεκριµένη 
περιοχή και κατά την άνθιση καλό είναι να µην 
επικρατούν βροχερές συνθήκες. 

ΡΟΔΑΚΙΝΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ

ΚΕΡΑΣΙΑ

ΦΙΣΤΙΚΙΑ

ΜΗΛΟΕΙΔΗ

ΑΜΥΓΔΑΛΑ-ΚΑΡΥΔΙΑ

Ανεκτικές στη Sharka 
οι ποικιλίες που θα προτιµηθούν 

Κιτρινόσαρκες εκεί που 
οι ώρες ψύχους είναι χαµηλές

Kordia, Regina, Lapins
πιο εµπορικά ενδιαφέρουσες

Ποντίκης και Αιγίνης
οι προτεινόµενες επιλογές

Γραµµική φύτευση στα µήλα
τρεις προτάσεις για τα αχλάδια

Έξι προτάσεις για το καρύδι, 
αυτογόνιµες για το αµύγδαλο
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Τα αυξηµένα κόστη και η µεταβλητότητα στις 
αγορές ανησυχούν τους ευρωπαίους αγρότες, 
που στην πλειονότητα τους σύµφωνα µε έρευ-
να των κορυφαίων αγροτοσυνεταιριστικών ορ-
γανώσεων εµφανίζονται απαισιόδοξοι για το 
µέλλον των εκµεταλλεύσεών τους. Στη Γαλλία 
το 27% των παραγωγών πιστεύει ότι η τρέχου-
σα οικονοµική κατάσταση των εκµεταλλεύσε-
ων τους είναι κακή και εκτιµά ότι το οικονοµι-

κό µέλλον θα είναι πιο δύσκολο. Στη Γερµανία 
ο δείκτης εµπιστοσύνης επιδεινώθηκε σηµαντι-
κά εξαιτίας του πολέµου στην Ουκρανία, που εί-
χε ως αποτέλεσµα να αυξηθούν οι τιµές στα λι-
πάσµατα, στην ενέργεια αλλά και στα επιτόκια 
δανεισµού. Εντούτοις, έντονο είναι το ενδιαφέ-
ρον των Γερµανών αγροτών να επενδύσουν σε 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ενώ οι τιµές στο 
γάλα, στο βόειο και το χοιρινό κρέας έχουν αυ-

ξηθεί. Στην Ιταλία, οι ανησυχίες για το ολοένα 
αυξανόµενο κόστος συνεχίζουν να υπονοµεύ-
ουν της εµπιστοσύνη των αγροτών σε σχέση µε 
ένα χρόνο πριν. 

Στην Ολλανδία µειωµένη είναι η αισιοδοξία 
για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, εν α-
ντιθέσει µε τους παραγωγούς γαλακτοκοµικών 
προϊόντων και πουλερικών, των οποίων οι δεί-
κτες εµπιστοσύνης έχουν βελτιωθεί.

Έντονη η αβεβαιότητα για το μέλλον των ευρωπαίων αγροτών 

Μεγάλο κίνδυνο 
φαίνεται να 
αντιμετωπίζoυν από 
την παρατεταμένη 
καλοκαιρία 
δενδρώδεις 
καλλιέργειες, 
όπως η ελιά και δη 
ποικιλίες όπως είναι 
η χονδροελιά της 
Χαλκιδικής

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Συναγερµός έχει σηµάνει στους παρα-
γωγούς δενδρωδών καλλιεργειών της 
χώρας, από τα τερτίπια του καιρού, που 
θυµίζει χειµώνα µόνο στο ηµερολόγιο. 
Οι ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή 
θερµοκρασίες έχουν στερήσει ώρες ψύ-
χους στα περισσότερα είδη δέντρων και 
εκφράζονται φόβοι ότι ίσως να «ναρ-
κοθετηθεί» η οµαλή ανθοφορία την ά-
νοιξη, ενώ ανησυχία προκαλείται και 
λόγω των υψηλών υγρασιών.

«Είναι πολύ ζεστός ο χειµώνας φέτος 
και αν δεν πέσει η θερµοκρασία, καή-
καµε. Ειδικά οι υπερπρώιµες ποικιλίες 
στα ροδάκινα και βερίκοκα, αλλά και 
καλλιέργειες όπως είναι τα κορόµηλα 
ή τα αµύγδαλα, που δεν έχουν ανάγκη 
από πολλές ώρες ψύχους, είναι πιθανό 
να ξεγελαστούν τα δέντρα και να ανθί-
σουν. Οπότε εάν αργότερα το Φεβρουά-
ριο ή την άνοιξη έχουµε χαµηλές θερ-
µοκρασίες και παγετούς, η καταστρο-
φή θα είναι πολύ µεγάλη», εξηγεί η ε-
ρευνήτρια του Τµήµατος Φυλλοβόλων 
και Οπωροφόρων ∆έντρων Νάουσας, 
Παυλίνα ∆ρογούδη, τονίζοντας πως α-
νάλογα µε την καλλιέργεια, πρέπει να 
συγκεντρώνει κάθε χρόνο κάποιες ώ-
ρες ψύχους µε θερµοκρασίες από 0 έ-
ως 7,2 βαθµών Κελσίου.

Μεγάλο κίνδυνο φαίνεται να αντιµε-
τωπίζει από την καλοκαιρία µέσα στην 

καρδιά του χειµώνα η ελιά. «Ίσως ό-
χι τόσο η Κορωνέικη, η οποία ευδοκι-
µεί και σε θερµά κλίµατα, αλλά σίγου-
ρα ποικιλίες όπως είναι η χονδροελιά 
της Χαλκιδικής θα έχουν προβλήµατα», 
αναφέρει από την πλευρά του ο καθη-
γητής του ΑΠΘ και επικεφαλής στο ερ-
γαστήριο της δενδροκοµίας, Αθανάσι-
ος Μολασιώτης, εκφράζοντας την εκτί-
µηση πως ήδη για στη συγκεκριµένη 
ποικιλία ελιάς έχουν χαθεί τουλάχι-
στον 30% των ωρών ψύχους που έχει 
ανάγκη το δέντρο για να µην εµφανί-
σει δυσλειτουργίες που θα έχουν αντί-

κτυπο στην καρποφορία του». Τόνισε 
βέβαια ότι «πολλές φορές ο καιρός γυ-
ρίζει Φεβρουάριο και Μάρτιο και εν τέ-
λει αναπληρώνουν τα δέντρα τις ώρες 
ψύχους που χρειάζονται».

Απειλή µυκητολογικών προσβολών 
από την υγρασία

Ένας ακόµη λόγος που ανησυχεί τους 
παραγωγούς του νοµού, έχει να κάνει 
µε τη µεγάλη υγρασία που πέφτει το τε-
λευταίο χρονικό διάστηµα και στη Χαλ-
κιδική. «Καθηµερινά, ιδίως σε σηµεία 
µε χαµηλό υψόµετρο και κτήµατα που 

Χάνουν ώρες ψύχους τα δέντρα
Ο ζεστός καιρός το 
χειμώνα αρρωσταίνει 
το φυτικό κεφάλαιο
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Με 330 φακέλους ύψους 483,5 εκατ. ευρώ έκλει-
σε ο πρώτος κύκλος αιτήσεων του Αναπτυξιακού 
Νόµου «Αγροδιατροφή-Πρωτογενής Τοµέας». 

Μέσα στο ερχόµενο 3µηνο θα ανοίξει ένας 
2ος κύκλος αιτήσεων στο σχετικό καθεστώς, 
µε το ενδιαφέρον πάντως να φαίνεται να εί-
ναι µεγάλο, κυρίως για την ανάπτυξη µεγά-
λων µεταποιητικών µονάδων και ολοκληρω-
µένων επενδύσεων στον πρωτογενή τοµέα. 

Συγκεκριµένα ανά περιφέρεια υποβλήθηκαν:
 Θεσσαλία: 56 σχέδια, 86,6 εκατ. ευρώ.
 Κεντρική Μακεδονία: 55 επενδυτικά σχέ-

δια, ύψους 122 εκατ. ευρώ.
 Πελοποννήσου: 39 σχέδια, 35,5 εκατ. ευρώ.
 Κρήτη: 36 σχέδια ύψους 35,1 εκατ. ευρώ.
 Στερεά Ελλάδα: 30 σχέδια, 38,4 εκατ. ευρώ.
 Ήπειρος: 24 σχέδια, 27,4 εκατ. ευρώ.
 ∆υτική Μακεδονία: 23 επενδυτικά σχέ-

δια προϋπολογισµού 33,1 εκατ. ευρώ.
 ∆υτική Ελλάδα: 22 σχέδια, 23,6 εκατ. ευρώ.
 Ανατολική Μακεδονία- Θράκη: 22 επεν-

δυτικά σχέδια ύψους 31,2 εκατ. ευρώ.
 Αττική: 13 σχέδια, 28,2 εκατ. ευρώ.
 Βορείου Αιγαίου: 6 επενδυτικά σχέδια 

προϋπολογισµού 14,8 εκατ. ευρώ.
 Νοτίου Αιγαίου: 3 σχέδια, 6,5 εκατ. ευρώ.
 Ιονίων Νήσων: 1 σχέδιο 168.400 ευρώ.

Με φακέλους 483, 5 εκατ. έκλεισε ο 1ος κύκλος Αναπτυξιακού

Υπό διωγµό φαίνεται πως είναι στην 
Κεντρική Μακεδονία οι επενδύσεις µε 
προσανατολισµό στον πρωτογενή το-
µέα, που είχαν υποβληθεί για ενίσχυ-
ση από τον περασµένο Αναπτυξιακό 
Νόµο, αφού η επιτροπή αξιολόγησης 
της τοπικής Περιφέρειας, δείχνει µια 
επιλεκτική… δυσανεξία ως προς αυ-
τά. Ενδεικτικό της δυσµένειας στην ο-
ποία έχουν περιπέσει οι αγροτικές ε-
πενδύσεις είναι το γεγονός ότι σε σύ-
νολο περίπου 200 φακέλων, που υ-
πολογίζεται ότι κατατέθηκαν σε τέσσε-
ρις διαδοχικές προσκλήσεις του ανα-
πτυξιακού, από το 2019 έως το 2021, 
οι σχεδόν 170 φάκελοι, έχουν απορ-
ριφθεί και µόνο περί τους 30 έλαβαν 
προέγκριση υπό όρους.

Το αρχικό µούδιασµα στις τάξεις των 
υποψήφιων επενδυτών, σιγά σιγά µε-
τατράπηκε σε οργή και αγανάκτηση, 
καθώς, όπως λένε, διαπίστωσαν, όσο 
περνά ο καιρός, ότι συνάδελφοί τους 
στις άλλες 12 περιφέρειες της χώρας, 
µε παρόµοιους φακέλους δεν αντιµε-
τώπισαν κανένα πρόβληµα, έχουν πά-
ρει, ήδη, το πράσινο φως και υλοποι-
ούν τις επενδύσεις τους.

«Γιατί µας πετάνε έξω εµάς; Στη Φλώ-
ρινα γνωστός µου, µε οµοειδές αίτηµα, 
εγκρίθηκε. ∆εν πρόκειται να το αφή-
σουµε έτσι», δηλώνει στην Agrenda ο 
Νίκος Τσαούσης, αγρότης από τα Μάλ-
γαρα Θεσσαλονίκης, µε 1.200 στρέµ-

µατα ρυζιού, ο οποίος κατάθεσε το ∆ε-
κέµβριο του 2020 επενδυτικό σχέδιο 
ύψους σχεδόν 300 χιλ. ευρώ, για την 
αγορά τρακτέρ, άροτρου, λιπασµατο-
διανοµέα ακρβείας και ενός σβολο-
τρίφτη, αλλά απορρίφθηκε και το ί-
διο αρνητικό αποτέλεσµα είχε και η 
ένστασή του, όπως ενηµερώθηκε το 
∆εκέµβριο του 2022.

Πηγές από το χώρο των µελετητι-
κών γραφείων επιβεβαιώνουν πως 
σε όλες τις άλλες περιφέρειες της χώ-
ρας, όπου έχουν υποβάλλει αιτήµατα 
ένταξης στον αναπτυξιακό, για λογα-
ριασµό πελατών τους, οι εντάξεις στο 
καθεστώς ενίσχυσης γίνονται χωρίς 
καµία δυσκολία. Στο ερώτηµά µας, 
για το ποια είναι η επιχειρηµατολο-
γία που διατυπώνεται από την αρµό-
δια επιτροπή της Κεντρικής Μακεδο-
νίας, για τη διαφοροποίηση που ακο-
λουθεί, µας τονίστηκε πως υπάρχουν 
διάφορες δικαιολογίες όπως ότι δεν 
στοιχειοθετούνταν ο χώρος εγκατά-
στασης για τον αγροτικό εξοπλισµό 
και συγκεκριµένα τον γεωργικό ελ-
κυστήρα και τα παρελκόµενα, κατά 
την υποβολή του επενδυτικού φακέ-
λου οι υποψήφιοι επενδυτές δεν προ-
σκόµισαν ηλεκτρονικά µισθωτήρια για 
τα 5 χρόνια που είναι οι συµβατικές υ-
ποχρεώσεις από την έγκριση του ανα-
πτυξιακού και µετά κλπ.

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

δεν τα βλέπει πολύ ο ήλιος και δεν αε-
ρίζονται σωστά, η υγρασία το πρωί εί-
ναι τόσο υψηλή που νοµίζεις πως έ-
χει βρέξει. Αυτό που φοβόµαστε είναι 
ο κίνδυνος να έχουµε διάφορες µυκη-
τολογικές προσβολές και να χαθεί µέ-
ρος της παραγωγής. Ευχόµαστε να µην 
έχει γίνει ήδη ζηµιά. Θα γνωρίζουµε 
στα σίγουρα προς το τέλος Ιανουαρίου 
ή στις αρχές του Φεβρουαρίου», επιση-
µαίνει, σχετικά, ο πρόεδρος του Ελαιο-
κοµικού Συνεταιρισµού Καλυβών Χαλ-
κιδικής, Θανάσης Χαλάτης

Ήδη, πάντως, πολλοί ελαιοπαραγω-
γοί του νοµού έχουν προχωρήσει σε 
3 ακόµη και 4 προληπτικές φυτοπρο-
στατευτικές επεµβάσεις αυτή την επο-
χή, γιατί αν προκύψει η προσβολή θα 
είναι πλέον αργά. «Πέρα από την αύξη-
ση του ήδη πολύ υψηλού κόστους πα-
ραγωγής, που φέρνουν τα πρόσθετα 
ψεκάσµατα, µπορεί να πάει στράφι ο-
λόκληρη η χρονιά», τονίζει ο κ. Χαλά-
της, υπενθυµίζοντας πως στη Χαλκιδι-
κή καλλιεργούνται πάνω από 350.000 
στρέµµατα, µε περίπου 7,5-8 εκατοµ-
µύρια δέντρα.

Νοµική οδός
«Αν χρειαστεί θα 

κινηθούµε και 
νοµικά», σηµείωσε 

στην Agrenda 
ο πρόεδρος της 

Εθνικής 
∆ιεπαγγελµατικής 

Οργάνωσης 
Βάµβακος, 
Ευθύµιος 
Φωτεινός

Για Αναπτυξιακό δύο ταχυτήτων μιλούν 
οι «κομμένοι» της Κεντρικής Μακεδονίας 

Στο… περίµενε  
για ζηµιές 
παγετού 2021

Ανάστατοι οι παραγωγοί 
ελιάς της περιοχής είναι, 
όµως και για έναν 
ακόµη λόγο. Παρότι 
υπέστησαν ζηµίες άνω 
του 70% στην 
παραγωγή του 2021, 
από παρατεταµένους 
παγετούς στο προανθικό 
στάδιο εκείνης της 
άνοιξης, µέχρι στιγµής 
δεν έχουν λάβει καµία 
απολύτως στήριξη.
«Η Λέσβος 
ανακοινώθηκε ότι θα 
λάβει σχεδόν 8,2 εκατ.. 
Αντιµετωπίζουµε και 
εµείς το ίδιο ακριβώς 
πρόβληµα», 
υπογραµµίζει ο Θανάσης 
Χαλάτης.

Σίγουρα ποικιλί-
ες όπως είναι η 
χονδροελιά της 
Χαλκιδικής θα 
έχουν προβλήµατα 
εκτιµούν οι παρα-
γωγικοί φορείς.
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ΓΕΡ.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΟΣ
«Τώρα στην Κρήτη γίνονται 
κάποιοι σεισµοί αισθητοί. Αν 
µεγαλώσει το µέγεθος, τότε 
µπορεί να αρχίσουµε να 
µπαίνουµε και στην περιοχή 
της βλαπτικότητας και 
όχι µόνο της αισθητότητας. 
Κατά συνέπεια, θα 
πρέπει να έχουµε υπό 
παρακολούθηση και αυτή 
την περιοχή».

ΛΕΥΤ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΤΙΧΟΥΡΓΟΣ
«Γεννήθηκα στην κατοχή, 
πέρασα πολύ µεγάλες 
δυσκολίες. Ανατρέχω πολύ 
συχνά στα παιδικά µου 
χρόνια. Εάν δεν είχα νιώσει 
τόσο βαριά παιδικά χρόνια, 
δεν θα είχα γράψει αυτά 
που έγραψα. Γιατί υπήρξαν 
βράδια που δεν έφαγα 
τίποτα. Να είσαι µικρό παιδί 
και να µην έχεις να φας».

Θ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
«Το µεγάλο πρόβληµα για 
τον κόσµο είναι να µάθει 
ποια στελέχη του ιού 
κυκλοφορούν στην Κίνα. 
Το ζητούµενο είναι όταν 
έρχονται να µπορούµε να 
παίρνουµε δείγµατα από 
ταξιδιώτες από την Κίνα για 
να ξέρουµε ποια στελέχη 
κυκλοφορούν στη χώρα. Θα 
χειροτερέψει η κατάσταση».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ... 300 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΛΟΥ, ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΤΙ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Φακελάκι
«Να δοθεί η ενίσχυση την 
ηµέρα των εκλογών έξω από 
τα εκλογικά κέντρα σε 
φακελάκι και ψηφοδέλτιο στο 
χέρι. Ωραία δεν θα είναι φτάνει 
πια µε το δούλεµα ένα χρόνο 
τώρα µε της ζωοτροφές». 
Ένα από τα σχόλια των 
κτηνοτρόφων για την 
παράταση στην υποβολή 
αιτήσεων για την αγορά 
ζωοτροφών. 

Ρίγη
Η παρατεταµένη καλοκαιρία 
καταχείµωνο προκαλεί…ρίγη 
στους δενδροκαλλιεργητές 
που ανησυχούν για τις υψηλές 
υγρασίες, τις µυκητολογικές 
ασθένειες και για ναρκοθέτηση 
της οµαλής ανθοφορίας την 
άνοιξη. Άσε που τα πρόσθετα 
προληπτικά ψεκάσµατα, 
φέρνουν και πρόσθετα κόστη, 
πολλώ δεν µάλλον αν πάει και 
στράφι ολόκληρη η χρονιά.

Πικρή αλήθεια
«Μετά από 4 τουλάχιστον 
εξαγγελίες για ενίσχυση των 
κτηνοτρόφων λόγω υπέρογκης 
αύξησης τιµών ζωοτροφών, 
έφτασε η στιγµή της πικρής 
αλήθειας. Κριτήριο δεν είναι τα 
τιµολόγια αγοράς ζωοτροφών, 
αλλά πώλησης προϊόντων! Σαν 
τη συνδεδεµένη στο αιγοπρόβειο 
κρέας όπου µετράνε το γάλα!», 
λένε οι αγελαδοτρόφοι 
της Βραχυκερατικής.

Στο δρόµο προς τις εκλογές κι όχι προς τις εθνικές

Στα ροδάκινα, τα ακτινίδια, τα δαµάσκηνα, τα βερίκοκα κλπ, 
κλπ, τίποτα; Ρωτάνε οι παραγωγοί βλέποντας τα 300 ευρώ/
στρέµµα de minimis που ανακοινώθηκαν σε πρώτη φάση για 
τα µήλα Αγιάς που ζηµιώθηκαν λόγω της εξωγενούς ενεργει-
ακής κρίσης, προβληµάτων στην παραγωγική διαδικασία και 
συγκοµιδή, καθώς και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Σηµειωτέ-
ον, οι ζυµώσεις για µπλόκα καλά κρατούν (σ.σ για να δούµε 
τι πουν στην Νίκαια), στην σκιά παροχών στο δρόµο προς τις 
εκλογές και όχι προς τις εθνικές…Εξάλλου, τα ήθη και τα έθι-
µα λίγοι πλέον τα τηρούν συντεταγµένα.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Η χυµοποίηση  
πορτοκαλιών στο 
Στρατηγικό Σχέδιο 
2023-2027 ως εκ 
τούτου θα συνεχίσουν 
οι παραγωγοί να 
παίρνουν συνδεδεµένη. 
Όµως οι εφαρµοστικές 
για τις παραδόσεις 
δεν βγήκαν ακόµα. 
Γιορτές γαρ!

Στο… περίµενε για 
τις ζηµίες από τον 
παγετό του 2021 
είναι παραγωγοί 
ελιάς στην Χαλκιδική, 
που ζητούν ισονοµία 
έναντι συναδέλφων 
τους (π.χ στη Λέσβο) 
για τους οποίους 
ανακοινώθηκαν 
αποζηµιώσεις 
8,2 εκατ. ευρώ.

Υβρίδια
Φούντωσε η συζήτηση για 

την αξιοποίηση αγροτικής γης 
που µένει ανεκµετάλλευτη. 
Αφορµή, οι αναφορές του 
υπουργού της πλατείας σε 
ηµερίδα στο Κιλκίς, ότι 
επεξεργάζεται επισταµένως 
σχέδιο κινήτρων για αυτούς 
που θέλουν να καλλιεργήσουν 
και αντικινήτρων γι’αυτούς που 
την έχουν εγκαταλείψει. 

«Τώρα που χρειαζόµαστε 
παντού καλλιεργήσιµη γη και 
για επισιτιστική ασφάλεια, θα 
δούµε συνολικά πώς θα 
δώσουµε κίνητρα ή αντικίνητρα 
για να µισθώνεται και να 
καλλιεργείται η γη», τόνισε.

«Βάλτε φόρο στους 
ιδιοκτήτες ακαλλιέργητων 
εκτάσεων. Επιθετική 
χρησικτησία σε ακαλλιέργητα 
για 5 χρόνια χωράφια», ένα 
από τα σχόλια στο Agronews.

;

ΣΑΚΙΡΑ 
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΡΙΑ
«Παρότι οι πληγές είναι 
ακόµη ανοιχτές µε την 
έλευση του νέου έτους, 
ο χρόνος είναι γιατρός. 
Πρέπει να συνεχίσεις 
να εµπιστεύεσαι τους 
ανθρώπους. Απέναντι στην 
περιφρόνηση, πρέπει να 
δίνεις αξία στον εαυτό σου, 
γιατί οι περισσότεροι είναι 
καλοί, παρά άτιµοι».

Τώρα που τα 
πήραµε, πάµε 
να φύγουµε, 
πριν φτάσουν 
κι άλλοι! 

Χωρίς ιδιαίτερες εκκρεµότητες όσον αφορά 
τις πληρωµές των αγροτών βγήκε η χρονιά, 
παρά τις τρικλοποδιές και τις «ελπίδες» 
της παλιάς συντεχνίας του ΟΣ∆Ε κάτι 
να στρβώσει…. Επί τοις ουσίας, µέσα στον 
Ιανουάριο µένουν µόνο κάποιοι από τους 
παραγωγούς Βιολογικών, οι Σπάνιες Φυλές, 
η ενίσχυση για την αγορά ζωοτροφών ύψους 
89 εκατ. ευρώ και η κλασική κάθε χρόνο 
συµπληρωµατική πίστωση µετά τις διορθώσεις 
επί της ενιαίας! Που και εκεί δεν είναι πολλά 
τα πράγµατα… Μέχρι και οι ατασθαλίες µε το 
Απόθεµα αρχίζουν να µπαίνουν σε δρόµο….. 
Άντε και καλή χρονιά! 

Το φιτίλι των αντιδράσεων άναψαν οι 
αποφάσεις του ΥπΑΑΤ για την παροχή 
έκτακτων ενισχύσεων σε ελαιοπαραγωγούς 
της Λέσβου όπου εγκρίθηκαν 8,19 εκατ. ευρώ, 
για ζηµίες στο προανθικό στάδιο της ελιάς. Η 
δυσαρέσκεια εκφράζεται από ελαιοπαραγωγούς 
της Χαλκιδικής, οι οποίοι λένε πως ανάλογο 
πρόβληµα αντιµετώπισαν και οι ίδιοι µε τους 
επαναληπτικούς παγετούς της άνοιξης του 
2021. Μάλιστα επικαλούνται και πόρισµα του 
ΕΛΓΑ το οποίο βεβαιώνει πως η ζηµιάς στα 
ελαιόδεντρά τους ξεπερνά το 70%. Άρα, όπως 
τονίζουν, δεν µπορεί να ισχύουν δύο µέτρα 
και δύο σταθµά και ζητούν αποζηµίωση.

Γιορτές χωρίς να πληρωθούν έκαναν οι 
ρετσινάδες και δασεργάτες της πυρόπληκτης 
βόρειας Εύβοιας. Το Σωµατείο των 
ρητινοκαλλιεργητών έχει προαναγγείλει 
κάθοδο στην Αθήνα και συγκέντρωση 
διαµαρτυρίας έξω από το υπουργείο 
Περιβάλλοντος στις 9 του µήνα. Ο κόµπος 
-λένε- έχει φτάσει στο χτένι! Ενάµιση σχεδόν 
χρόνο µετά την καταστροφική πυρκαγιά, που 
τους άφησε χωρίς αντικείµενο εργασίας, παρά 
τις διαβεβαιώσεις το 70% των πυρόπληκτων 
ρετσινάδων και δασεργατών βρίσκονται ακόµα 
χωρίς µεροκάµατο, τονίζει στην ανακοίνωσή 
του το Σωµατείο, χαρακτηρίζοντας «λόγια του 
αέρα» τις δεσµεύσεις της κυβέρνησης. 

Για αναπτυξιακό νόµο δύο ταχυτήτων και 
παιδιά και αποπαίδια κάνουν οι αγρότες της 
Κεντρικής Μακεδονίας και έχουν ανέβει στα 
«κάγκελα». Όπως καταγγέλλουν, η Επιτροπή 
Αξιολόγησης της Κεντρικής Μακεδονίας από 
την αρχή έδειξε ότι δεν επιθυµεί αγροτικές 
επενδύσεις στον αναπτυξιακό, καθώς έψαχνε 
διαρκώς λόγους για να τα απορρίψει. Έτσι, 
επί εκτιµώµενου συνόλου περίπου 200 
φακέλων, που υποβλήθηκαν σε τέσσερις 
προσκλήσεις από το 2019 έως και το 2021, 
οι περίπου 170 έχουν ήδη απορριφθεί, ενώ 
και για τους υπόλοιπους 30, επί του παρόντος 
υπάρχει απλώς προέγκριση. Το στοιχείο που 
τους έχει εξαγριώσει είναι ότι στις υπόλοιπες 
περιφέρειες της χώρας συνάδελφοί τους µε 
οµοειδή επενδυτικά αιτήµατα, όπως λένε, 
έχουν εγκριθεί.    Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Η
µαγική λέξη στο σχεδιασµό της α-
γροτικής πολιτικής είναι η «ανά-
πτυξη». Όταν οι θεσµικές παρεµβά-
σεις έχουν πραγµατικά αναπτυξια-

κό προσανατολισµό, όλα τ’ άλλα… συγχωρού-
νται. Γιατί, η ανάπτυξη είναι αυτή που µεγα-
λώνει την πίτα, η ανάπτυξη είναι αυτή που αυ-
ξάνει τα φορολογικά έσοδα, η ανάπτυξη είναι 
αυτή που δηµιουργεί τις προϋποθέσεις, ακό-
µα και για την έµµεση αναδιανοµή του πλού-
του. Αντίθετα ο λαϊκισµός, οι αβίαστες παρο-
χές και η άκρατη παροχολογία και η πελατει-
ακή λογική, αποκοιµίζουν την κοινωνία, συ-
ντηρούν την ελάχιστη προσπάθεια και οδη-
γούν νοµοτελειακά στην χρεοκοπία. 

Μήλο μου κόκκινο
ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ το παράδειγµα των µήλων; 
Στις αρχές της εβδοµάδας ο υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γε-
ωργαντάς, αποφάσισε να δια-
θέσει χρήµατα από τον κρα-

τικό προϋπολογισµό, είναι τα λεγόµενα de 
minimis, προκειµένου να ενισχύσει µε 300 
ευρώ το στρέµµα τους µηλοκαλλιεργητές της 
Αγιάς. Αιτία, η απώλεια εισοδήµατος που κα-
ταγράφεται στη συγκεκριµένη κατηγορία πα-
ραγωγών, λόγω των δύσκολων συνθηκών α-
γοράς του προϊόντος το προηγούµενο διάστη-
µα. Στην πράξη, ήταν κυρίως η αγορά της Αι-
γύπτου, που δεν έδειξε ενδιαφέρον για την 
ελληνική παραγωγή µήλων µε αποτέλεσµα 
οι τιµές να καταρρεύσουν. 

Τριάκοντα μύρια
ΗΤΑΝ ΦΥΣΙΚΟ επόµενο, την ευνοϊκή µετα-
χείριση των µηλοπαραγωγών της Αγιάς να α-
παιτήσουν και οι άλλοι µηλοκαλλιεργητές της 
χώρας. Άλλωστε, ο ίδιος ο υπουργός έσπευσε 
να αναλάβει σχετική δέσµευση για το σύνολο 
των Περιφερειών, που συνδέονται µε τη συ-

γκεκριµένη καλλιέργεια,  µόλις ολοκληρω-
θεί η σχετική τεκµηρίωση. Αυτό σηµαίνει ότι 
αν η αποζηµίωση – ειδική ενίσχυση καλύψει 
το σύνολο της εγχώριας µηλοκαλλιέργειας 
που προσεγγίζει τα 100.000 στρέµµατα, τότε 
η πολιτεία θα δαπανήσει περί τα 30 εκατ. ευ-
ρώ για ενίσχυση των συγκεκριµένων παρα-
γωγών, χωρίς µάλιστα, την ίδια στιγµή, να λύ-
νεται η γενεσιουργός αιτία του προβλήµατος 
διάθεσης της εγχώριας παραγωγής µήλων. 

Πολλά τα minimis
ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ, στην πρώτη στραβοτιµονιά 
ή δυσκολία της αγοράς, πάλι τα µήλα θα µεί-
νουν στα αζήτητα, πάλι κάποιοι θα κερδοσκο-
πούν σε βάρος των παραγωγών, πάλι το κρά-
τος θα υποχρεωθεί να καταβάλει καινούργια 
ειδική ενίσχυση, ενδεχοµένως και πάλι από 

τα de minimis. Αντίθετα, µια αναπτυ-
ξιακή πολιτική, µε τα ίδια ή και 

µε λιγότερα χρήµατα θα µπο-
ρούσε να δροµολογήσει έ-

ναν καλύτερο σχεδιασµό 
της παραγωγής µήλου 
στην Ελλάδα, καλύτε-
ρες δοµές συγκέντρω-
σης και διακίνησης του 
προϊόντος, συστηµατι-
κή αναζήτηση νέων α-
γορών, καλύτερων έως 
και πολύ καλύτερων τι-
µών για τους παραγω-
γούς, κάθε χρόνο. 

Ψήφος... χωριό - χωριό
ΤΟ ΘΕΜΑ είναι ότι κανένας αγρότης και κα-
µιά οργάνωση αγροτών δεν έθεσε τέτοιο ζή-
τηµα. Μέσα στην προεκλογική οµίχλη, όλοι 
έσπευσαν να αποσπάσουν την έκτακτη ειδι-
κή ενίσχυση που µάλλον διαιωνίζει το πρό-
βληµα του ελληνικού µήλου παρά δροµολο-
γεί µια βιώσιµη λύση για προϊόν και τους πα-
ραγωγούς του. Και φυσικά η κυβέρνηση, µέ-
ρες που είναι, άρπαξε την ευκαιρία. Αφενός 
για να αποφύγει τον πονοκέφαλο των όποιων 
κινητοποιήσεων µε πυρήνα το πρόβληµα του 
µήλου, αφετέρου για να δώσει την ευκαιρία 
στους βουλευτές του κυβερνώντος κόµµατος 
να επαίρονται, όπως ήδη κάνουν για την συµ-
βολή τους στην… επίλυση. Κάπως έτσι εξηγεί-
ται και η «διανοµή» της βοήθειας φέτα – φέ-
τα, περιοχή – περιοχή. Να στρώσει το έδαφος 
στις βουλευτικές περιοδείες, χωριό – χωριό.    

Πάλι σε βάρος των παραγωγών
Στην πρώτη στραβοτιµονιά 

ή δυσκολία της αγοράς, πάλι 
τα µήλα θα µείνουν στα αζήτητα, 

πάλι κάποιοι θα κερδοσκοπούν 
σε βάρος των παραγωγών

Σ
υνήθως δεν φορά κανείς κοντοµά-
νικο όταν καλωσορίζει το νέο έτος 
στην Ευρώπη. Εάν ωστόσο η πρό-
βλεψη του καιρού αποδειχθεί σω-

στή, οι Βερολινέζοι θα περάσουν τις πρώτες 
ηµέρες του 2023 σε ανοιξιάτικες θερµοκρασί-
ες περίπου 15 βαθµών Κελσίου, µε τον µέσο 
όρο για τέτοιες ηµέρες να είναι συνήθως πιο 
κοντά στους 0 βαθµούς. Το Παρίσι και η Ζυ-
ρίχη ενδέχεται να δουν θερµοκρασίες έως και 
18 βαθµών µέσα στις πρώτες ηµέρες του 2023.

Σε κανονικές εποχές, ο ασυνήθιστα ήπιος 
καιρός θα ήταν ξεκάθαρα κακό νέο: άλλο ένα 
σηµάδι υπερθέρµανσης του πλανήτη. Αυτή τη 
στιγµή, ωστόσο, η ζέστη και ο σχετικά δυνα-
τός άνεµος αποτελούν καλά νέα για µια ήπει-
ρο η οποία δίνει µάχη ενάντια σε µια ενεργει-
ακή κρίση. Αυτό σηµαίνει ότι θα υπάρξει πο-
λύ λιγότερη ζήτηση φυσικού αερίου και ηλε-
κτρικής ενέργειας συν περισσότερη αιολική 
ενέργεια. Μαζί µε αυτά, έρχονται και χαµηλό-
τερες τιµές. Χαµένος είναι µόνον ο πρόεδρος 
της Ρωσίας Βλαντιµίρ Πούτιν. Με σχεδόν τη 
µισή περίοδο θέρµανσης να έχει ήδη παρέλ-
θει - το µέσον της έρχεται γύρω στις 15 Ιανου-
αρίου - η Ευρώπη µπορεί πλέον να αναπνέει 
λίγο πιο άνετα.[…]. Εάν η ήπειρος δεν υπο-

στεί ένα εξαιρετι-
κά κρύο δεύτερο 
µισό του χειµώνα, 
λογικά θα διαθέ-
τει αρκετό αέριο 
για να αποφύγει 
ένα σενάριο το ο-
ποίο να µοιάζει µε 
κρίση. […] 

Με τη µείωση της 
ζήτησης, η Ευρώπη δεν εξαντλεί τα αποθέ-
µατα φυσικού αερίου της τόσο γρήγορα ό-
σο αναµενόταν - ή φοβόταν.[…] Τα επίπεδα 
αποθήκευσης κυµαίνονται στο 83,1%, κατά 
30 ποσοστιαίες µονάδες υψηλότερα απ’ ό,τι 
την ίδια περίοδο στο τέλος του 2021 - αρχές 
του 2022. Σχεδόν σε κάθε σενάριο, θα έχει 
αποµείνει αρκετό αέριο µέχρι το τέλος της 
περιόδου θέρµανσης τον Μάρτιο. Και αυτό 
σηµαίνει ότι η αναπλήρωση των αποθεµά-
των αερίου για την περίοδο 2023-24 θα εί-
ναι ευκολότερη από το αναµενόµενο.[…].

Ωστόσο, θυµηθείτε: µιλάµε για τον και-
ρό. Ένας θεός ξέρει πότε και πόσο η κατά-
σταση θα µπορούσε να αλλάξει προς το χει-
ρότερο. Οι ιδιοτροπίες του καιρού δεν µπο-
ρούν να αποτελούν τη βάση για τον σχεδια-
σµό του µέλλοντος. ∆ιαφορετικά, όλοι, από 
τους κεντρικούς τραπεζίτες µέχρι τους ηγέ-
τες της βιοµηχανίας, θα έπρεπε να υπολο-
γίζουν ότι ο χειµώνας θα είναι και πάλι ζε-
στός το 2023-2024. Οι θεοί του καιρού δί-
νουν απλόχερα, αλλά µπορούν και να πά-
ρουν πίσω τα πάντα σε µια στιγµή. 

*ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ BLOOMBERG

Με σύμμαχο
τον καιρό η ΕΕ

ΤOY  ΧΑΒΙΕ ΜΠΛΑΣ*
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Απαραίτητη 
η διακοπή 
λήθαργου 
στο ακτινίδιο 
Tο ακτινίδιο απαιτεί αρκετές ώρες 
ψύχους για την διακοπή του 
λήθαργου και την έκπτυξη των 
οφθαλµών. Ωστόσο, η κλιµατική 
αλλαγή και οι ήπιοι χειµώνες δεν 
επιτρέπουν στο ακτινίδιο να 
συµπληρώσει τις απαιτούµενες ώρες 
ψύχους µε άµεση συνέπεια τη 
σηµαντική απώλεια της παραγωγής 
(ακαρπία) σχεδόν κάθε χρόνο.  Όταν 
δεν συµπληρώνονται οι ώρες ψύχους 
παρουσιάζονται: 

Καθυστέρηση και αδυναµία στην 
έκπτυξη οφθαλµών.

Προβλήµατα στην αύξηση των 
βλαστών. 

Καθυστέρηση στην άνθηση. 
Ανωµαλίες στην βλάστηση του 

φυτού και στην ακολουθούσα άνθηση. 
Ελλιπή διαφοροποίηση µικτών 

ανθοφόρων µε εµφάνιση µειωµένου 
αριθµού ανθέων και υψηλού αριθµού 
διπλών και τριπλών καρπών.
Το DORMEX® 52 SL της 
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. µε δραστική ουσία 
το cyanamide, είναι ένα µοναδικό 
προϊόν (φυτορρυθµιστική ουσία) που 
όταν ψεκάζεται κατά την περίοδο του 
λήθαργου στο ακτινίδιο, ενεργοποιεί 
τον µεταβολικό κύκλο των 
φωσφορικών πεντοζών και 
επιτυγχάνει τα ακόλουθα: 

Αυξάνει τον αριθµό των 
εκπτυχθέντων οφθαλµών 

Πετυχαίνει την οµοιόµορφη 
έκπτυξη των οφθαλµών 

Αυξάνει τον αριθµό των 
ανθοφόρων βλαστών 

Συγχρονίζει την άνθηση µεταξύ 
αρσενικών και θηλυκών φυτών 
Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η 
σηµαντική αύξηση της παραγωγής 
και η βελτιωµένη ποιότητα των 
συγκοµισµένων καρπών µε 
σηµαντικό οικονοµικό όφελος για 
τον παραγωγό.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης δη-
µοσιεύθηκε η απόφαση που συνυ-
πογράφουν οι υπουργοί Οικονοµι-
κών, Ενέργειας και Αγροτικής Ανά-
πτυξης, η οποία αφορά στην ενίσχυ-
ση για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέρ-
γειας σε αγρότες και αρτοποιεία για 
την περίοδο από τον Φεβρουάριο του 
2022 έως τον Νοέµβριο του 2022. 

Τα ποσά της ενίσχυσης υπολογί-
ζονται σε ευρώ ανά µεγαβατώρα και 
διαφέρουν από µήνα σε µήνα της ε-
πιλέξιµης προς ενίσχυση περιόδου. 
Για λογαριασµούς οι οποίοι δεν έ-
χουν εκδοθεί ακόµα και εµπίπτουν 
στην επιλέξιµη περίοδο, τότε θα γίνει 
συµψηφισµός, ενώ στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις, σύµφωνα µε το ΦΕΚ, οι 
προµηθευτές ενέργειας θα εκδώσουν 
πιστωτικούς λογαριασµούς. Καταλη-
κτική ηµεροµηνία χορήγησης της ε-
νίσχυσης είναι η 31/12/2023. 

Τα ποσά ενίσχυσης για τους κα-
ταναλωτές ρεύµατος για αγροτική 
χρήση βάσει του ΦΕΚ είναι τα εξής: 

Φεβρουάριος 2022: 83 ευρώ α-
νά µεγαβατώρα.

Μάρτιος 2022: 69 ευρώ ανά µε-
γαβατώρα 

Απρίλιος 2022: 100 ευρώ ανά 
µεγαβατώρα 

Μάιος 2022: 50 ευρώ ανά µε-
γαβατώρα 

Ιούνιος 2022: 50 ευρώ  ανά µε-
γαβατώρα

Ιούλιος 2022: 65 ευρώ ανά µε-
γαβατώρα 

Αύγουστος 2022: 87 ευρώ  ανά 
µεγαβατώρα 

Σεπτέµβριος 2022: 297 ευρώ α-
νά µεγαβατώρα 

Οκτώβριος 2022: 206 ευρώ  α-
νά µεγαβατώρα 

Νοέµβριος 2022: 188 ευρώ ανά 
µεγαβατώρα.

∆ιαδικασία απόδοσης της 
επιδότησης στους δικαιούχους

1. Ο Προµηθευτής, πριν την έκ-
δοση λογαριασµού στον οποίο περι-
λαµβάνεται επιδότηση δυνάµει της 
παρούσας, ενηµερώνει µε κάθε πρό-
σφορο µέσο, ενδεικτικά µε ηλεκτρο-
νικό µήνυµα, τους εν δυνάµει δικαι-
ούχους σχετικά µε τη δυνατότητα επι-
δότησης της ηλεκτρικής τους κατανά-
λωσης βάσει του άρθρου 3, το ύψος 
αυτής, καθώς και σχετικά µε την υ-
ποχρέωση εκ µέρους τους να υποβά-
λουν υπεύθυνη δήλωση, προκειµέ-
νου να τους χορηγηθεί η επιδότηση.

2. Για περίοδο κατανάλωσης που 
εµπίπτει στην περίοδο εφαρµογής 
του µέτρου και για την οποία έχει ή-
δη εκδοθεί λογαριασµός, η επιδότηση 
εφαρµόζεται σε λογαριασµό κατανά-
λωσης, ο οποίος εκδίδεται εντός µη-
νός από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ.

3.Η χορήγηση της επιδότησης στους 

δικαιούχους γίνεται από τον εκάστο-
τε Προµηθευτή, ο οποίος τον εκπρο-
σωπούσε κατά την περίοδο εφαρµο-
γής του µέτρου. Ο Προµηθευτής κα-
ταχωρεί στο λογαριασµό κατανάλω-
σης ηλεκτρικού ρεύµατος του δικαι-
ούχου σχετική πιστωτική εγγραφή.

∆ικαιούχοι της επιδότησης
∆ικαιούχοι της επιδότησης είναι 

όλοι οι µη οικιακοί καταναλωτές η-
λεκτρικής ενέργειας µε επιχειρηµα-
τική δραστηριότητα, οι οποίοι πλη-
ρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Α) Έχουν παροχές ισχύος µέχρι και 
35 kVA, ή έχουν κύρια δραστηριότη-
τα µε Κωδικό Αριθµό ∆ραστηριότη-
τας (ΚΑ∆) 10.71, (Αρτοποιία παραγω-
γή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής ) 
ήτοι αρτοποιεία, ανεξαρτήτως ορίου 
ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης 
ή έχουν παροχή αγροτικής χρήσης 
ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής 
και επιπέδου τάσης.

Β) Από τον µήνα Φεβρουάριο του 
2022 έως τον µήνα Ιούλιο του 2022 
ήταν συµβεβληµένοι σε κυµαινόµε-
να τιµολόγια προµήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας που αναπροσαρµόζονται 
µε βάση τη χονδρεµπορική τιµή αγο-
ράς ηλεκτρικής ενέργειας («Εφεξής 
κυµαινόµενα τιµολόγια προµήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας») και από τον 
µήνα Αύγουστο του έτους 2022 έως 
τον µήνα Νοέµβριο του 2022 είναι 
συµβεβληµένοι σε κυµαινόµενα τι-
µολόγια προµήθειας ηλεκτρικής ε-
νέργειας ή σε τιµολόγια προµήθει-
ας ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 
138 του ν. 4951/2022 (Α’ 129). 

Μειωµένη χρέωση ΕΤΜΕΑΡ
Εν τω µεταξύ, ανοιχτή µέχρι τις 

27 Ιανουαρίου θα παραµείνει η 
πλατφόρµα του Πληροφοριακού 
Συστήµατος Μειωµένων Χρεώσε-
ων ΕΤΜΕΑΡ για την υποβολή αιτή-
σεων από αγρότες που αφορούν 
την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύ-
µατος για το 2022. Ειδικά για τις 
αγροτικές παροχέςοι αιτήσεις υ-
ποβάλλονται απευθείας από τους 
αγρότες που είναι χρήστες αυτών 
των παροχών. Για την υποβολή 
αίτησης µειωµένου ΕΤΜΕΑΡ για 
παροχή αγροτικής χρήσης απαι-
τείται µόνο ο ΑΦΜ, το όνοµα, τα 
στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφω-
νο και email) και ο Αριθµός Πα-
ροχής του δικαιούχου.

Αναδρομική επιδότηση ρεύματος 
για αγροτική χρήση, στο ΦΕΚ οι όροι
Μέχρι 27 Ιανουαρίου η υποβολή αιτήσεων ΕΤΜΕΑΡ για φθηνότερο αγροτικό ρεύμα  

Από µήνα σε µήνα
Τα ποσά της ενίσχυσης 

υπολογίζονται σε 
ευρώ ανά µεγαβατώρα 

και διαφέρουν από 
µήνα σε µήνα της 
επιλέξιµης προς 

ενίσχυση περιόδου

Συµψηφισµός
Για λογαριασµούς 

οι οποίοι δεν έχουν 
εκδοθεί ακόµα και 

εµπίπτουν στην επι-
λέξιµη περίοδο, θα 
γίνει συµψηφισµός
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Ο αγροτικός πλούτος 
της Βόρειας Εύβοιας 
Άνοιγµα στο αθηναϊκό κοινό επιχειρούν 
παραγωγοί από την Βόρεια Εύβοια, µε έκθεση η 
οποία θα πραγµατοποιηθεί από την Παρασκευή 6 
έως και την Κυριακή 8 Ιανουαρίου, στην Αίθουσα 
Πολλαπλών Χρήσεων του Μετρό στο Σύνταγµα. 
Η Έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό το 
Σάββατο 7 Ιανουαρίου και την Κυριακή 8 του 
µήνα από τις 10:00 π.µ. έως τις 21:00 µ.µ.. Η 
έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του ∆ήµου 
Αθηναίων και θα πραγµατοποιηθεί µε την 
ευγενική χορηγία της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και του Συνδέσµου Παραγώγων και 
Εµπόρων Λιπασµάτων (ΣΠΕΛ), στο πλαίσιο του 
προγράµµατος «ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΤΑ-Πρόγραµµα 
Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας».

Στις 19 – 21 Μαρτίου 
η Prowein 2023
Η ∆ιεθνής Έκθεση Οίνων-Ποτών Prowein, που 
διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Ντίσελντορφ της 
Γερµανίας αποτελεί µία από τις σπουδαιότερες 
εκθέσεις για το κρασί στη Γερµανία και µια από 
τις κορυφαίες εκθέσεις για το κρασί και τα ποτά 

διεθνώς. Πέρυσι, η 
26η  ∆ιεθνής 
Έκθεση Prowein 
επέστρεψε 
δυναµικά στην 
µετα-πανδηµική 
εποχή µε το σύνολο 
των επισκεπτών να 
ξεπερνάει του 
38.000 από 145 
χώρες, ενώ ο 

αριθµός των εκθετών έφτασε τους 5.700 από 
62 χώρες, σε 13 διακριτές αίθουσες. 
Υπενθυµίζεται πως για τους Έλληνες 
οινοποιούς, η ∆ιεθνής Έκθεση Prowein έχει 
ιδιαίτερη σηµασία, δεδοµένου ότι η Γερµανία 
απορροφά, αναλόγως της χρονιάς, από το 39 
έως και 50% του συνόλου των ελληνικών 
εξαγωγών οίνων. Περισσότερες πληροφορίες 
στο www.prowein.com.

Επιστρέφει 3-5 
Φλεβάρη η 12η 
Zootechnia
Mία από τις µεγαλύτερες 
εκθέσεις του πρωτογενούς 
τοµέα στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη, η 12η ∆ιεθνής 
Έκθεση για την Κτηνοτροφία 
και Πτηνοτροφία, Zootechnia  
θα γίνει 2-5 Φεβρουαρίου 
στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης. Η 
Zootechnia αποτελεί σηµείο 
αναφοράς για όλες τις νέες 
εξελίξεις στην κτηνοτροφία 
και στην πτηνοτροφία, 
προσφέροντας το απαραίτητο 
πεδίο για τη διενέργεια B2C 
και B2B συναντήσεων. Για 
περισσότερες πληροφορίες 
στο www.zootechnia.
helexpo.gr.

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ

Στις 4-6 Μαΐου 
ο διεθνής διαγωνισµός 
ελαιολάδου ATHENA

Το µαγικό αριθµό 7 θα ξεπεράσουν 
το 2023 οι διοργανώσεις του 
διεθνούς διαγωνισµού ελαιολάδου 
ATHENA. Ο 8ος Athena 
International Olive Oil Competition 
(IOOC) θα διεξαχθεί στην Καβάλα, 
4-6 Μαΐου, µε την υποστήριξη της 
Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και 
Θράκης. Σκοπός του διαγωνισµού 
είναι η διεθνής ανάδειξη των 
ελαιοπαραγωγικών περιοχών και 
των γηγενών ποικιλιών ελιάς τους. 
Ο Athena IOOC ξεχωρίζει χάρις και 
στη διαφάνεια και την αυστηρότητα 
του σχεδιασµού αξιολόγησης, που 
γίνεται ηλεκτρονικά. Πληροφορίες 
στο www.athenaoliveoil.gr/el/.

ΚΑΒΑΛΑ∆ΕΘ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 200 πρόβατα Λακόν τα οποία εί-
ναι έγκυα και γεννηµένα µε αρνιά. Τώρα αρµέ-
γονται.Τρίκαλα Θεσσαλιας. Τηλ6973/673305

Πωλούνται αρσενικά και θηλυκά κατσίκια, 
γνήσια αγκλονουµπια. Τιµή 350 ευρώ έκαστο. 
Τηλ. 6955316314. 

Πωλούνται 20 πρόβατα Λακον από το νοµό  
Χαλκιδικής, περιοχή Νέων Μουδανιών. 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-
γαλακτισµένα. Τηλ. 6947/728582.

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

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

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

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

Πωλούνται πρόβατα και ζυγούρια φυλής Χίου 
πιστοποιηµένα, έγκυα, περιοχή κεντρικής Mα-
κεδονίας. 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 Πέλλας. Τηλ. 
6937/510240.

ΖΗΤΗΣΗ

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

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα. Τηλ. 
6974/567958.

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

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται µέλι σοδειάς 2021. Τηλ. 
6987/310440.

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

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

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

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

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

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγής. 
Τηλ. 6972/598171.

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

Πωλoύνται δικαιώµατα αρώσιµα. Τηλ. 
6944/985675.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται αγροτική µονάδα παραγωγής προϊό-
ντων από βιολογική λεβάντα.Πελάτες: ξενοδο-
χεία και καταστήµατα. Επώνυµα προϊόντα. Κτί-
ριο 250 τ.µ., καλλιέργιες, αποστακτήριο. Πιστο-
ποιηµένα βιολογικά. Περιοχή Λαγκαδά. Τηλ. 
6972277126

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

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

Πωλείται βίκος Αλέξανδρος R2. Τηλ. 
6946/306101.

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

ΖΗΤΗΣΗ

Zητούνται δικαιώµατα για αγροτικές καλλι-
έργειες. Τηλ. 6985/858698, 2632/091500.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α. 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

Πωλείται αγροτεµάχιο– Λάρισα (39.707184, 
22.485685), 19.000 τ.µ., 300 µέτρα φάτσα 
επί της παραπλεύρου της Εθνικής Οδού Αθη-
νών - Θεσσαλονίκης. 800 µέτρα από τον κόµ-
βο επαρχιακής οδού Συκουρίου-Λάρισας. 
Ηλεκτροδοτηµένο. Τιµη 60.000 Ευρώ. Τηλ. 
6977/277554.

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

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

∆ιατίθεται µαντρί για ενοικίαση ή πώληση 580 
τ.µ µε 2 αποθήκες, ρεύµα, νερό και 5 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 ποτιστι-
κό πλησίον νέου οικισµού, περιοχή Ξυλόκα-
στρο, θέση Γελινιάτικα, οικοδοµήσιµο. 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 
στρέµµα. Τηλ. 6974/426911

Πωλείται ελαιώνας 5 στρεµµάτων στο Ξυλό-
καστρο, θέση Γελινιάτικα, εκτός σχεδίου πόλε-
ως µε απεριόριστη θέα. 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.

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

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

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

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

Ενοικιάζεται έκταση 480 στρέµµατα χορτο-
λιβαδικής έκτασης, περιοχή Αιτωλοακαρνανί-
ας. 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 ζώνης. Τηλ. 6978/903760.

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

Πωλείται 400 µέτρα οικόπεδο στη Πυλαία 
Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6977/259636 .Κα Χρι-
στίνα.

ΖΗΤΗΣΗ

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

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

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

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

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

Πωλείται σκαπτικό µηχάνηµα µάρκας 
Nakayama πετρελαίου 10 ίππων καινούριο ή 
ανταλλάσσεται µε άλλο µηχάνηµα, περιοχή Αθή-
να. 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), περιο-
χή Σίνδος Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6944/614947.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tον ζεστό ελληνικό χειµώνα στα φι-
λόξενα υγρολίβαδα της λίµνης Κερ-
κίνη και του ∆έλτα Έβρου συνεχίζουν 
να απολαµβάνουν 54 Νανόχηνες και 
έξι µικρά Νανοχηνάκια από τον Αρ-
κτικό Κύκλο. Στην Κερκίνη ξεχειµω-
νιάζει, όπως κάθε χρόνο, και ο διά-
σηµος Mr. Blue µε την οικογένειά του 
αλλά και µια Νανόχηνα µε δακτυλί-
δι πορτοκαλί χρώµατος που είναι -κα-
τά πάσα πιθανότητα- ο «κύριος Φιν».

Σηµειωτέόν ότι η Νανόχηνα Anser 
erythropus, αποτελεί το πιο απειλού-
µενο υδρόβιο πουλί στην Ευρώπη και 
είναι είδος χαρακτηρισµένο ως «Κρι-
σίµως Κινδυνεύον» σε εθνικό και Ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο. 

Όπως εξηγεί, µιλώντας στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ, η Γεωργία Αλεξοπούλου, υπεύ-
θυνη επικοινωνίας της Ελληνικής Ορ-
νιθολογικής Εταιρείας, «ο Μr. Blue 
χάρη στον ποµπό που έχει πάνω του 
µας παρέχει πολύτιµες και χρήσιµες 
πληροφορίες για το µεγάλο ταξίδι 
που κάνουν κάθε χρόνο οι Νανόχη-
νες, για τους σταθµούς ξεκούρασης 
και γενικότερα για τον τρόπο επιβί-
ωσής τους. Ο Mr. Blue είναι αναγνω-
ρίσιµη Νανόχηνα σε πολλές περιο-
χές της Ευρώπης, οπότε έτσι υπάρ-
χουν ολοκληρωµένες πληροφορίες 

για το πώς κινούνται και διαβιούν οι 
πληθυσµοί».

Ενώ αυτά συµβαίνουν στην Κερκί-
νη, στον άλλο αγαπηµένο ελληνικό 
προορισµό της Νανόχηνας, το ∆έλτα 
του Έβρου, βρέθηκαν πρόσφατα ει-
δικοί στη διατήρηση του είδους από 
Ουγγαρία, Λιθουανία, Εσθονία, Φιν-
λανδία και Ελλάδα για την 3η συνά-
ντηση Παρακολούθησης του Προ-
γράµµατος Life LWfG Climate.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε η 
πορεία υλοποίησης των δράσεων κά-

θε εταίρου και έγινε προγραµµατι-
σµός για τα επόµενα στάδια, ενώ δό-
θηκαν οι απαραίτητες κατευθύνσεις 
από τον επικεφαλής εταίρο. Να ση-
µειωθεί πως στο ∆έλτα του Έβρου η 
κύρια δράση είναι η αύξηση του δια-
θέσιµου για τη Νανόχηνα βιοτόπου 
µε τη βελτίωση των λιβαδιών στο δυ-
τικό µέρος του υγροτόπου. Η δράση 
αυτή θα υλοποιηθεί κυρίως µε την 
αγορά εγκαταλελειµµένων γεωργι-
κών εκτάσεων και µε έργα αποκατά-
στασης και διαχείρισης.

∆έλτα
Στην περιοχή του ∆έλτα 

διαχειµάζουν πάνω από 800 
Ασπροµέτωπες χήνες Anser 

albifrons και περί τις 130 
Σταχτόχηνες Anser anser

Έρευνα για αντιµετώπιση
ασθενειών του κρόκου
Την έγκριση των όρων σύµβασης 
για το έργο «Ανάπτυξη µεθόδων 
αντιµετώπισης παθογόνων του 
κρόκου Crocus sativus L. και 
εύρεση ανθεκτικότητας του 
γενετικού υλικού του κρόκου στα 
παθογόνα αυτά», εισηγήθηκε η 
αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Κατ. 
∆αδαµόγια, στην Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής 
Μακεδονίας. Η προγραµµατική 
σύµβαση είναι συνολικού 
προϋπολογισµού 70.000 ευρώ.

Ανεξέλεγκτη η κατάσταση 
µε τους αγριόχοιρους
Η αύξηση του πληθυσµού των 
αγριογούρουνων στην Ελλάδα, την 
τελευταία διετία, είναι εκρηκτική και 
θεωρείται πιο επιτακτική από ποτέ η 
εκπόνηση µελέτης ολοκληρωµένης 
διαχείρισης της άγριας πανίδας στη 
χώρα µας, καθώς η θήρευση δεν 
έχει καταφέρει πολλά. Στο Κιλκίς, 
αγριογούρουνα κυκλοφορούν σε 
αγέλες σε επαρχιακούς δρόµους 
και αγροτικές περιοχές, 
καταστρέφοντας καλλιέργειες, µε 
κίνδυνο και για τους ανθρώπους.

Καίριες οι υπηρεσίες
ελέγχου τροφίµων
Ποδαρικό… µε επισκέψεις σε 
κοµβικές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 
που έχουν σχέση µε έλεγχο 
τροφίµων και φυτοϋγειονοµικούς 
ελέγχους έκανε ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος 
Γεωργαντάς, τονίζοντας τη σηµασία 
που δίνει στην προστασία των 
ελληνικών αγροτικών προϊόντων 
από φαινόµενα παράνοµων 
ελληνοποιήσεων, στην επίσκεψή 
του στη ∆/νση Αποκεντρωµένων 
∆οµών Κεντρικής Μακεδονίας.

Υπόγειοι αγωγοί άρδευσης  
για τον ΤΟΕΒ Ραψάνης
Ξεκινά στη Θεσσαλία η κατασκευή 
νέου έργου για την εξοικονόµηση 
ύδατος και τη µείωση κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύµατος καθώς ο 
Περιφερειάρχης Κ. Αγοραστός 
υπέγραψε τη σύµβαση κατασκευής 
του έργου. Πρόκειται για υπόγειους 
αγωγούς άρδευσης στην περιοχή 
ευθύνης του ΤΟΕΒ Ραψάνης 
προϋπολογισµού 1,2 εκατ. ευρώ. Το 
έργο υλοποιείται µε πόρους από το 
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Ελλάδας 2014 - 2020.

Η Νανόχηνα Anser erythropus, αποτελεί το πιο απειλούµενο υδρόβιο πουλί στην Ευρώπη 
και είναι είδος χαρακτηρισµένο ως «Κρισίµως Κινδυνεύον» σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Κερκίνη και  Έβρο 
αγαπούν οι Νανόχηνες
Αύξηση του διαθέσιμου για τη Νανόχηνα βιότοπου στο Δέλτα 
Έβρου μέσω αξιοποίησης εγκαταλειμμένων γεωργικών εκτάσεων

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

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

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

Πωλούνται οι σωλήνες του σκελετού κατασκευ-
ής 2 toll διαστάσεων 6χ26 και 10χ30. Περιοχή 
Αθήνας Τηλ. 6936/779887.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Αιτωλοακαρνα-
νίας. Τηλ. 6942/228503. 

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

Πωλείται ταινία τροφοδοσίας αιγοπροβάτων 45 
µέτρων µάρκας Agromaster τιµή 5.500 ευρώ, 
περιοχή Αριδαίας Πέλλας. Τηλ. 6982/031336.

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 
Αιτωλοακαρνανίας. Τηλ. 6980/048507.

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

Ζητούνται 2 φορτηγά Mercedes(85 µοντέλο) 
µε τέσσερα µάτια σιλό. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ. 2310711133.
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Στο Σίδνεϊ 
για το τρόπαιο
Ψάχνει νέα διάκριση η ελληνική ομάδα τένις 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στο Σίδνεϊ βρίσκονται οι Έλλη-
νες τενίστες όπου πραγµατοποι-
είται η τελική φάση του United 
Cup το τελευταίο τριήµερο της ε-
βδοµάδας. Το Σάββατο θα αγω-
νιστούν Παπαµιχαήλ-Μπροντζέ-
τι, Τσιτσιπάς-Μπερετίνι και το µι-
κτό διπλό, µε την πρόκριση στον 
τελικό της διοργάνωσης να κρί-
νεται στις τρεις νίκες. Η Ελλά-
δα ήδη κέρδισε το τουρνουά του 
Περθ, νικώντας την Κροατία µε 3-
2 σε ένα πολύ αµφίρροπο και συ-
ναρπαστικό tie και κατέλαβε την 
πρώτη θέση µεταξύ των 6 οµάδων 
που αγωνίστηκαν στη RAC Arena. 

Στο ποδόσφαιρο τώρα, το εν-
διαφέρον µεταφέρεται στα γή-
πεδα της Αγγλίας όπου συνεχί-
ζονται µέσα στο Σαββατοκύριακο 
οι µάχες του FA Cup. Από τις µο-
νοµαχίες, αυτή που ξεχωρίζει εί-
ναι αυτή ανάµεσα σε Μάντσεστερ 
Σίτι και Τσέλσι την Κυριακή 8 Ια-
νουαρίου. Σούπερ ντέρµπι έχου-
µε και στην Ιταλία, καθώς την ίδια 
ηµέρα η 2η στην κατάταξη Μίλαν 
θα υποδεχτεί τη Ρόµα, µε την ο-
ποία έχουν διαφορά έξι πόντους. 

Στην Ελλάδα, ξεχωρίζει φυσι-
κά το κυριακάτικο ντέρµπι της Α-
ΕΚ µε τον Παναθηναϊκό, σε ένα 
µατς που θα κρίνει πολλά πράγ-
µατα για τη συνέχεια του πρω-
ταθλήµατος. 

Αποµένουν δύο µήνες για την έναρξη του 
Πρωταθλήµατος Formula 1 µε τις οµάδες να έχουν 
ξεκινήσει να ανακοινώνουν τα σχέδια για τα µονοθέσιά 
τους. Μετά τις Aston Martin F1, Ferrari και AlphaTauri, 
η Alpine έγινε η τέταρτη από τις δέκα οµάδες που 
αποκάλυψε ότι το νέο της «όπλο» θα ονοµάζεται 
A523 και θα παρουσιαστεί 16 Φεβρουαρίου. 

A523 το νέο όπλο
της Alpine στην F1  

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Υπό το φόβο
των μπλόκων 
η πλατεία Βάθη 
μέχρι τις εκλογές

Μετά τα µήλα   
ποιος έχει σειρά για 
έκτακτη ενίσχυση 
από τα de minimis;

Κάνουν πάρτι   
αυτόν τον χειμώνα 
τα τρωκτικά στις 
καλλιέργειες

«Παζάρι» για Φερνάντες
Σε «ναυάγιο» οδηγήθηκαν 
οι συζητήσεις της Τσέλσι 
µε τη Μπενφίκα για τον Έντσο 
Φερνάντες, καθώς οι Αετοί 
επιµένουν πως θέλουν τη ρήτρα 
των 120 εκατοµµυρίων ευρώ 
και µάλιστα χωρίς δόσεις. 
O κορυφαίος νεαρός 
ποδοσφαιριστής του Μουντιάλ 
του Κατάρ αναµένεται λοιπόν 
να µείνει µέχρι το καλοκαίρι 
στη Λισαβόνα.

Στην Γκρέµιο ο Σουάρες
Ο Λουίς Σουάρες είχε το πιο 
θερµό καλωσόρισµα από τους 
φιλάθλους της Γκρέµιο. Πάνω 
από 30.000 φίλους της Γκρέµιο 
κατέκλυσαν το γήπεδο για να 
υποδεχθούν τον Ουρουγουανό 
σταρ µε σπουδαία καριέρα σε 
Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα και 
Ατλέτικο Μαδρίτης. O Σουάρες 
µέχρι πρότινος ήταν παίκτης της 
Νασιονάλ και έµεινε ελεύθερος.

Για το τρίποντο η ΑΕΛ
Ενάντια στον Μακεδονικό 
δοκιµάζεται αυτή την Κυριακή 
8 Ιανουαρίου η ΑΕΛ, στα πλαίσια 
της 10ης αγωνιστικής της Σούπερ 
Λιγκ 2. Η οµάδα του θεσσαλικού 
κάµπου βρίσκεται 4η στη 
βαθµολογία του πρωταθλήµατος, 
µε 16 βαθµούς και θέλει 
οπωσδήποτε τη νίκη για να 
µείνει σε τροχιά ανόδου. Η νέα 
απώλεια βαθµών που κατέγραψε 
στο Αλκαζάρ το µεσηµέρι της 
περασµένης Τετάρτης η ΑΕΛ, 
ενάντια στον ΠΑΟ Β’ «πόνεσε».

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’Μπάσκετ (NBA)   

Ντένβερ Νάγκετς – Κλίβελαντ Καβαλίερς    04:00 COSMOTE SPORT 7 HD

Τένις (United Cup)

Ελλάδα - Ιταλία  11:30 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Emirates FA Cup)

Τότεναµ – Πόρτσµουθ  14:30 COSMOTE SPORT 1 HD

Υδατοσφαίριση

Παναθηναϊκός – Πανιώνιος  17:00  ΕΡΤ Sports 2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λίγκ)

ΠΑΣ Λαµία – ΠΑΟΚ   19:30 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (NBA)   

Σαν Αντόνιο Σπερς – Μπόστον Σέλτικς   01:00 COSMOTE SPORT 4 HD

Μπάσκετ (ACB Liga Endesa)

Ρεάλ Μαδρίτης – Γκραν Κανάρια  13:30 COSMOTE SPORT 7 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λίγκ)     

Βόλος ΝΠΣ- Ολυµπιακός  16:00 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (Basket League) 

Ολυµπιακός – ΑΕΚ  19:15 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λίγκ)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός  19:30  COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (NBA)   

Ντένβερ Νάγκετς – Κλίβελαντ Καβαλίερς    04:00 COSMOTE SPORT 7 HD

Τένις (United Cup)

Ελλάδα - Ιταλία  11:30 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Emirates FA Cup)

Τότεναµ – Πόρτσµουθ  14:30 COSMOTE SPORT 1 HD

Υδατοσφαίριση

Παναθηναϊκός – Πανιώνιος  17:00  ΕΡΤ Sports 2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λίγκ)

ΠΑΣ Λαµία – ΠΑΟΚ   19:30 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (NBA)   

Σαν Αντόνιο Σπερς – Μπόστον Σέλτικς   01:00 COSMOTE SPORT 4 HD

Μπάσκετ (ACB Liga Endesa)

Ρεάλ Μαδρίτης – Γκραν Κανάρια  13:30 COSMOTE SPORT 7 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λίγκ)     

Βόλος ΝΠΣ- Ολυµπιακός  16:00 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (Basket League) 

Ολυµπιακός – ΑΕΚ  19:15 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λίγκ)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός  19:30  COSMOTE SPORT 1 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 8 Ιανουαρίου

Σάββατο 7 Ιανουαρίου
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Περίπου το 35% της φετινής σοδειάς ακτινι-
δίου έχει βρει το δρόμο για τις διεθνείς αγο-
ρές, σε τιμές ωστόσο μη αντιπροσωπευτικές 
της ποιότητας του ελληνικού προϊόντος. Τα 
35-40 λεπτά κλειστά που αντιστοιχούν στα 
χρήματα που μπαίνουν στη τσέπη του παρα-
γωγού τις τελευταίες ημέρες για το αποθη-
κευμένο προϊόν δεν ικανοποιούν κανέναν 
καλλιεργητή, αφού πέρυσι η τιμή πλησία-
ζε το 1 ευρώ, εξηγεί στην Agrenda η υπεύ-
θυνη πωλήσεων του Αγροτικού Συνεταιρι-
σμού Νάουσας, Αθανασία Σερβάρη. Λίγοι 

είναι εκείνοι που διέθεταν μεγαλόκαρπο 
ακτινίδιο και πούλησαν περί τα 60 λεπτά. 

Οι εξαγωγές ακτινιδίου έχουν βέβαια α-
νακάμψει από τα χαμηλά του Νοεμβρίου. 
Έως τις 30 Δεκεμβρίου 2022, οι εξαγωγές 
αφορούσαν φορτία 84.008 τόνων έναντι 
91.341 τόνων πέρυσι, με μείωση της τά-
ξης του -8,1%. Ωστόσο το άνοιγμα νέων α-
γορών (Ινδία και Ισραήλ) δημιουργεί θετι-
κές προοπτικές για την εναπομένουσα πα-
ραγωγή, η οποία μπορεί το επόμενο χρονι-
κό διάστημα να διατεθεί σε καλύτερες τιμές.

Μετά βίας... 50 λεπτά στο ακτινίδιο
 Ανέκαμψαν οι εξαγωγές ακτινιδίου από τα χαμηλά του Νοεμβρίου 
 Σε ρηχά νερά, μακριά από το 1 ευρώ, παραμένει η τιμή παραγωγού
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Κ
άτι γίνεται σιγά σιγά στα 420 ευρώ ο 
τόνος FOB λιμάνια μας για τις χαμη-
λές ποιότητες σκληρού σίτου. Σε αυ-
τά τα επίπεδα παλιότερα υπήρχε με-

γάλη αντίσταση από τους εξαγωγείς, αλλά φαί-
νεται πως πλέον η τιμή αυτή δουλεύει. Στο εσω-
τερικό επικρατεί ησυχία λόγω των εορτών των 
Χριστουγέννων. Εν τω μεταξύ, στο χρηματιστή-
ριο του Σικάγο είχαμε άσχημο ξεκίνημα για τη 
χρονιά με πτώση σε όλα τα εμπορεύματα, ενώ 
υστερούν σε ανταγωνιστικότητα τα αμερικανι-
κά δημητριακά έναντι των ρωσικών, τα οποία 
και κερδίζουν έδαφος στο διεθνές εμπόριο.   

 Στην εγχώρια αγορά βάμβακος, είναι κα-
λύτερα από πλευράς ζήτησης, δεδομένου ότι 
χτυπάνε τα τηλέφωνα, αν και ακόμα πολλές 
δουλειές δεν σημειώνονται. Οι ζητήσεις αφο-
ρούν την τουρκική και αιγυπτιακή αγορά και 
οι κλώστες προσπαθούν ολοένα να πιέζουν 
την τιμή χαμηλότερα, βλέποντας πως τα εμπο-
ρεύματα γενικότερά έχουν αρχίσει να πιέζο-
νται. Οι πελάτες μας θέλουν να αγοράσουν 
τα λευκά βαμβάκια στα 91 σεντς ανά λίμπρα.

 Με απώλειες 2,8% στη διεθνή τιμή γάλα-
κτος ξεκίνησε η νέα χρονιά στο Παγκόσμιο Ε-
μπόριο Γαλακτοκομικών (GDT) στις 3 Ιανουα-
ρίου, με τον δείκτη που διαμορφώνουν κυρί-
ως οι ισορροπίες στη ζώνη γάλακτος της Νέας 
Ζηλανδίας, να συνεχίζει το πτωτικό του σερί α-
πό τον Δεκέμβριο. Οι κινήσεις στο GDT δεν έ-
χουν κάποια άμεση συσχέτιση με τις ισορροπί-
ες στην ευρωπαϊκή αγορά γάλακτος, πόσο μάλ-
λον στην ελληνική, ωστόσο αποτυπώνουν μια 
τάση διεθνώς, η οποία θα μπορούσε να σημαί-
νει πίεση για πιο ανταγωνιστικές τιμές στην ΕΕ.

Κινητικότητα  
στα 420 ευρώ για 
το σκληρό σιτάρι

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

01/12 12/12 21/12 28/12 05/01

458,75
451,64

459,60
466,51

455,06

Μικροκαρπία
Περίπου η μισή ελληνική παρα-
γωγή ακτινιδίου παρουσιάζει 

φέτος μικροκαρπία

Κατανάλωση
Στην Ευρώπη καταγράφεται 
υποκατανάλωση φρούτων,  

με τους Έλληνες εξαγωγείς  
να αναζητούν νέες αγορές

Φυτεύσεις 
Πάτησαν φρένο οι φυτεύσεις  

το δεύτερο εξάμηνο 2022,  
λόγω χαμηλότερης τιμής

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

503

416

339

87,25

538,60

1426,40

20,00

87,95

155,22

124,42

500

410

330

83,22

541,30

1477,20

19,64

86,52

153,60

125,29

495

410

330

81,22

544,20

1477,40

19,61

81,95

154,77

125,10

495

410

330

88,61

565,10

1486,20

18,81

84,27

155,60

124,63

495

410

330

84,28

554,90

1502,0

19,81

91,35

157,55

123,16

495

410

330

81,90

542,00

1485,6

18,17

83,50

157,27

121,72

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

01/12 08/12 15/12 21/12 28/12 05/01

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

278 278 276 276

280 280

5,11

5,30 5,34
5,44 5,40 5,50

Τιμή παραγωγού  
στο ακτινίδιο 
(λεπτά το κιλό)

Ιανουάριος 2022  35-40

Ιανουάριος 2021 90-95
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Επαναδραστηριοποιείται η ζήτηση για το ελληνικό βαµβάκι

510
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450

440

430

420
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¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
81,98

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
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KΑΛΑΜΠΟΚΙ
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450
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ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000
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1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
5,50

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

∆ΕΚ ΙΑΝ

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.

Σε νέα ανοδική κίνηση βρέθηκε 
στις αρχές του έτους η ευρωπαϊκή 
αγορά ελαιολάδου, µε τις τιµές 
να σηµειώνουν νέα υψηλά
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∆ΕΚ
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στα 6,10 ευρώ το κιλό βρέθηκε η 
τιµή ορισµένων έξτρα παρθένων 
ελαιολάδων στην Ισπανία κατά τις 
πρώτες ηµέρες του 2023, µε τη µέ-
ση τιµή στις 29 ∆εκεµβρίου να ξε-
περνά τα 5,60 ευρώ, την ίδια στιγ-
µή που στην Ελλάδα η αγορά διατη-
ρείται στάσιµη πέριξ των 5,20 ευρώ.

Όµως και στην Ιταλία οι τιµές έ-
χουν σπάσει εδώ και εβδοµάδες 
το φράγµα των 6 ευρώ, µε τις πρά-
ξεις στο εµπορικό κέντρο του Μπά-
ρι για τα έξτρα παρθένα ελαιόλα-
δα µε οξύτητα κάτων των 3 γραµ-
µών, να διαπραγµατεύονται στην 
περιοχή των 6,30 ευρώ το κιλό. Α-
ναφορές από αυτές τις δυο χώρες 
που καθορίζουν τις ισορροπίες στην 
παγκόσµια αγορά ελαιολάδου, θέ-
λουν το ενδιαφέρον να έχει µετα-
τοπιστεί για τα καλά προς την Ελ-
λάδα, κάτι που συνεπάγεται ότι εί-
ναι θέµα χρόνου η ενισχυµένη ζή-

τηση να παρασύρει προς τα πάνω 
τις προς το παρόν ελκυστικότερες 
τιµές που ακούγονται στα εγχώρια 
εµπορικά κέντρα.

Μάλιστα στην Ισπανία, οι αναλυ-
τές αναµένουν µια περαιτέρω ενί-
σχυση των τιµών αφού εκτός από 
τη µείωση της παραγωγής, οι δυνα-
τές βροχοπτώσεις του περασµένου 
∆εκεµβρίου φαίνεται να υποβάθµι-
σαν τα λιγοστά ελαιόλαδα, ενώ ο 
βροχερός καιρός αναµένεται να ε-
πιστρέψει µέσα στα επόµενα 24ω-
ρα. Το ταβάνι για τα ισπανικά ελαι-
όλαδα, θα µπορούσε να είναι τα 6 
ευρώ το κιλό, µέση τιµή, τις επόµε-
νες εβδοµάδες, έναντι των 5,50 που 
είναι αυτές τις ηµέρες.

Στο µεταξύ, ενδιαφέρον παρου-
σιάζουν και οι τελευταίες εκτιµή-
σεις του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Ε-
λαιοκοµίας που επιβεβαιώνουν το 
µικρό µέγεθος της φετινής παγκό-
σµιας παραγωγής, αναφέροντας 
πως πρόκειται για χαµηλό έξι ετών 
στους 2,73 εκατ. τόνους. Από αυτό 

το σύνολο, οι 1,5 εκατ. τόνοι αφο-
ρούν την ευρωπαϊκή παραγωγή, µε 
την Ελλάδα να συνεισφέρει 350.000 
τόνους, έναντι των 260.000 τόνων 
που είναι ο µέσος όρος των τελευ-
ταίων ετών. Μάλιστα, η παραγωγή 
αυτή είναι η υψηλότερη από την α-
ντίστοιχη της περιόδου 2005-2006 
και έπειτα, σύµφωνα µε τον σχετι-
κό σχολιασµό του ΙΟC. 

Από την άλλη η Ισπανία, µε µια 
παραγωγή που δεν θα υπερβεί τους 
780.000 τόνους, βρίσκεται χαµηλό-
τερα και από την «κακή χρονιά» ό-
πως αποκαλούν στην Ισπανία την 
ελαιοκοµική περίοδο 2012-2013. 
Στην Ιταλία, η συγκοµιδή αναµένεται 
να µειωθεί στους 235.000 τόνους.

Κοντινός στόχος τα 6 ευρώ στο ελαιόλαδο
 Tις πρώτες ηµέρες του Ιανουαρίου η τιµή γράφει 6,10 ευρώ για το έξτρα παρθένο στην Ισπανία
 Tο ενδιαφέρον έχει µετατοπιστεί προς την Ελλάδα, θέµα χρόνου η ενίσχυση ζήτησης και τιµών Χώρο για εξασφάλιση 

ποσοτήτων επιτραπέζιων 
ελιών Καλαµών σε χαµηλές 
τιµές, όπως 0,85-0,90 ευρώ 
το κιλό βρίσκουν το τελευταίο 
διάστηµα εµποροµεσίτες, που 
προσδοκούν να χτίσουν 
απόθεµα ενόψει της 
επιστροφής της ζήτησης την 
άνοιξη και µε φόντο µια 
µάλλον µειωµένη επόµενη 
σοδειά. Είναι συνηθισµένο 
αυτήν την περίοδο η ζήτηση 
να είναι περιορισµένη, λόγω 
γιορτών όσο και γιατί τα 
συµβόλαια της µεταποίησης 
για το εξωτερικό κλείνονται 
τους επόµενους µήνες. 
∆εδοµένης της µεγάλης 
παραγωγής φέτος, ειδικά στα 
ψιλά τεµάχια, αλλά και των 
αναγκών που έχουν οι 
ελαιώνες σε εισροές κατά 
τους χειµερινούς µήνες, οι 
στοκατζήδες βρήκαν πάτηµα 
για µια µείωση των τιµών στα  
1,20 µε 1,30 ευρώ για τα 
200 τεµάχια. Οι προοπτικές 
ωστόσο υπαγορεύουν άνοδο, 
εκτιµούν στελέχη της αγοράς.

ΣΤΑ 1,20 ΤΑ 200 ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΚΑΛΑΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 
ΑΝΟ∆ΟΥ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ

Τα άσχηµα θεµελιώδη που έρχονται από την Ευρώπη 
και την Αµερική περί ύφεσης σε συνδυασµό µε τα 
νέα για την έξαρση των κρουσµάτων για άλλη µια 
φορά στην Κίνα, έχουν πιέσει όλα τα χρηµατιστήρια 
(αξιών και εµπορευµάτων). Εποµένως, οποιαδήποτε 
προσπάθεια ανάκαµψης στο βαµβάκι αποτυγχάνει 
στην ουσία, δεδοµένου ότι τα µακροοικονοµικά νέα 
είναι περισσότερο πτωτικά. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµά αποτελούν το πετρέλαιο και το φυσικό 
αέριο, τα οποία βρίσκονται υπό µεγάλη πίεση. Φυσικά 
το βαµβάκι δεν µπορεί να διαχωριστεί από τη 
γενικότερη τάση και ακολουθεί.

ΝEA ΥOΡKH
Σιγά σιγά ανακάµπτει η ζήτηση για τη σοδειά µας, 
χωρίς όµως ακόµα να µπορούµε να µιλάµε για νέο 
κύµα πωλήσεων.  Αιγύπτιοι και Τούρκοι κλώστες ζητούν 
προσφορές από εµπορικούς οίκους ή εκκοκκιστές, 
θέλοντας όµως να πιέσουν την τιµή όσο δυνατόν 
χαµηλότερα. Παράλληλα, επειδή το δολάριο είναι 
χαµηλότερα σε σχέση µε τους προηγούµενους µήνες, 
η τιµή σε ευρώ δεν είναι και τόσο δελεαστική και 
εποµένως δεν σηµειώνονται ιδιαίτερες πωλήσεις, παρά 
µόνο για µικρές ποσότητες και προς κάλυψη άµεσων 
αναγκών των κλωστηρίων. Λογικά τις επόµενες 
εβδοµάδες η εµπορική δραστηριότητα θα ενταθεί.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Στους 350.000 τόνους υπολογίζει 
το IOC την παραγωγή της Ελλάδας.

ΧΑΜΗΛΟ 6ΕΤΙΑΣ
Σε χαµηλό έξι ετών στους 

2,73 εκατ. τόνους η παγκό-

σµια παραγωγή ελαιολάδου, 

εκτιµά το IOC 
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Συνεδρίαση 04/01/2023
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάρτιος ‘23 80,44 -2,70

Μάιος ‘23 80,52 -2,58
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Στους παράγοντες ανόδου στην 
αγορά βάµβακος για τη νέα χρο-
νιά, οι περισσότεροι αναλυτές συµ-
φωνούν στην ύπαρξη έντονου εν-
διαφέροντος από τα funds για ά-
νοιγµα long θέσεων (εκτίµηση α-
νόδου) στα χρηµατιστήρια εµπο-
ρευµάτων. Η επέκταση των επεν-
δύσεων στα commodities, φέρνει 
την αγορά βάµβακος, η οποία κα-
τά γενική οµολογία είναι υπερ-

πουληµένη, σε πλεονεκτική θέση. 
Αν τελικά τα funds εισέλθουν 

εκ νέου στο χρηµατιστήριο βάµβα-
κος, ακόµα και κερδοσκοπικά, δεν 
θα αιφνιδίαζε ένα ράλι στα συµ-
βόλαια τόσο της παλιάς όσο και 
της επόµενης σοδειάς. Πάντως, 
φαίνεται πως µε τις τιµές στα 80 
µε 85 σεντς, αρκετοί παραγωγοί 
στις ΗΠΑ δεν εντοπίζουν περιθώ-
ρια κερδοφορίας. 

Υπό αυτήν την έννοια, η µείω-
ση των εκτάσεων θα µπορούσε ε-
πίσης να λειτουργήσει υποστηρι-
κτικά ως προς τις τιµές. Τέλος, ε-
φόσον συνεχιστούν οι εκπτώσεις 
στα τελικά προϊόντα βάµβακος, τις 
οποίες προωθούν µεγάλες αλυσί-
δες στις ΗΠΑ, για τουλάχιστον εν-
νέα µήνες ακόµα, τότε θα µπορού-
σε να επέλθει και µια αποσυµφό-
ρηση στο πεδίο των αποθεµάτων.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με χαρακτηριστική επιφυλακτι-
κότητα κινήθηκαν οι συντελεστές 
της παγκόσµιας αγοράς βάµβα-
κος στις πρώτες συνεδριάσεις 
του χρηµατιστηρίου της Νέας Υ-
όρκης για το 2023, µε τη διεθνή 
τιµή για τα συµβόλαια Μαρτίου 
2023 να πιέζεται στα 82 σεντς α-
νά λίµπρα που µεταφράζεται σε 
68 περίπου λεπτά το κιλό για το 
σύσπορο.

Η προσδοκία για βελτίωση της 
εικόνας µέσα στον Ιανουάριο, την 
οποία συντηρούσαν κάποιοι πα-
ραγωγοί στην Ελλάδα που δεν έ-
χουν ακόµα φιξάρει τιµή στο βαµ-
βάκι τους, φαίνεται από το υφι-
στάµενο κλίµα στην παγκόσµια 
αγορά πως δεν ανταποκρίνεται 
στην πραγµατικότητα.

Αν και η χρηµατιστηριακή τι-
µή επιχείρησε ένα χριστουγεν-
νιάτικο ράλι, το οποίο ανέβασε 
την τιµή στην περιοχή των 88 
σεντς ανά λίµπρα, η προσγείω-
ση ήρθε απότοµα τις πρώτες η-
µέρες του 2023, µαζί µε την δι-
απίστωση πως αν και υπερπου-
ληµένη η τιµή, οποιαδήποτε α-
ξιόλογη ανοδική κίνηση δεν θα 
έρθει πριν από την άνοιξη.

Έτσι όπως εξελίχθηκε η κατά-
σταση στην αγορά βάµβακος, έ-
νας πιθανός καταλύτης ανόδου 
των τιµών, θα ήταν η επερχόµε-
νη µείωση των στρεµµάτων, κά-
τι το οποίο φαίνεται να προωθεί 
επίµονα η αλυσίδα αξίας στις Η-
νωµένες Πολιτείες. Μάλιστα, οι 
πρώτες ανεπίσηµες εκτιµήσεις 

αναφορικά την πρόθεση σπο-
ράς, δίνουν µια µείωση των ε-
κτάσεων της τάξης του 7% στις 
ΗΠΑ, συγκριτικά µε τα 31,42 ε-
κατ. εκτάρια που κατέγραψε τον 
Ιούνιο του 2022 το USDA ως ε-
κτάσεις σπαρµένες µε βαµβάκι.

Βέβαια και στην Ελλάδα πηγές 
από κύκλους παραγωγών και 
εκκοκκιστών αναφέρουν στην 
Agrenda ότι και εδώ θα πρέπει 
να θεωρείται δεδοµένη µια µείω-
ση των εκτάσεων την προσεχή ά-
νοιξη. Αυτό που φάνηκε και στις 
αρχές ∆εκεµβρίου, όταν σύµφω-
να µε τότε ρεπορτάζ της Agrenda, 

οι σπαρτικές µηχανές ξαναβγή-
καν στους κάµπους για να σπαρ-
θούν µε σιτάρι χωράφια που αρ-
χικά είχαν κρατήσει οι αγρότες 
για τις εαρινές σπορές.

Οι παράγοντες 
της πίεσης των τιµών

Αναλυτές του χρηµατιστηρίου 
βάµβακος, υποστηρίζουν πως ο 
στόχος των «πωλητών» στην εν 
λόγω αγορά, είναι να γονατί-
σουν την τιµή στην περιοχή των 
75 σεντς ανά λίµπρα. Πρόκειται 
δηλαδή για µια περιοχή 9 µε 10 
σεντς κάτω από τα σηµερινά ε-
πίπεδα και 5 περίπου σεντς κά-
τω από τα χαµηλά του τελευταί-
ου µήνα. Τα θεµελιώδη στην α-
γορά και το γενικό κλίµα στην 
οικονοµία, κάθε άλλο παρά θα 
απέκλειαν ένα τέτοιο σενάριο.

Οι πτωτικοί παράγοντες συ-
νοψίζονται σε δύο λέξεις: έλλει-
ψη ζήτησης. Ως εκ τούτου, ανα-

µένεται πως τα αποθέµατα βάµ-
βακος και ίνας θα συνεχίσουν 
να αυξάνονται κατά το πρώτο µι-
σό του 2023, και ως το τέλος της 
τρέχουσας εµπορικής περιόδου 
τα τελικά αποθέµατα βάµβακος 
να ανέρχονται σε 95 εκατ. µπά-
λες, δηλαδή 6 εκατ. περισσότε-
ρες από όσες εκτίµησε στην τε-
λευταία έκθεση προσφοράς και 
ζήτησης το USDA. 

Άλλωστε, τη δεδοµένη στιγµή, 
αρκετά κλωστήρια έχουν παγώ-
σει τη γραµµή παραγωγής ή λει-
τουργούν µε µειωµένο ωράριο, ό-
σο αρκετά καταστήµατα λιανικής 
προωθούν σηµαντικές εκπτώσεις 
στα τελικά προϊόντα βάµβακος, 
προσδοκώντας σε περιορισµό των 
δικών τους αποθεµάτων. Σ’ αυτό 
το περιβάλλον, οι παραγγελίες 
για την περίοδο 2023-24, είναι 
ασυνήθιστα λίγες, ενώ τέλος η 
αγορά διαπραγµατεύεται βάσει 
των ειδήσεων περί ύφεσης της 
παγκόσµιας οικονοµίας, αναµέ-
νοντας παράλληλα συνέχεια στις 
αυξήσεις των επιτοκίων τουλάχι-
στον µέχρι τον Ιούνιο του 2023.

Ποντάρουν στην πτώση του βαµβακιού τα funds
κουρασµένη στα 80 σεντς η διεθνής τιµή
Μείωση εκτάσεων κοντά στο 10% δίνουν οι πρώτες εκτιµήσεις σποράς για τις ΗΠΑ

Επιµένουν και το 2023 στα εµπορεύµατα οι οίκοι 
ελκυστικά δείχνουν πάντως και τα συµβόλαια βάµβακος

ΜΕΙΩΣΗ 7% 
Οι πρώτες ανεπίσηµες εκτιµή-

σεις για την πρόθεση σποράς 

δίνουν µείωση εκτάσεων της 

τάξης του 7% στις ΗΠΑ

ΑΝΟ∆ΟΣ 
Ένας πιθανός καταλύτης 

ανόδου των τιµών, θα ήταν 

η επερχόµενη µείωση 

των στρεµµάτων

Σ
την εγχώρια αγορά σκλη-
ρού σίτου άρχισε κάπως 
να κινείται η εξαγωγή, 
δεδοµένου ότι οι τοπι-

κοί έµποροι αντιλήφθηκαν πως 
δεν µπορούν οι αγοραστές να ανε-
βάσουν περισσότερο τις τιµές του. 
Ως αποτέλεσµα τα 420 ευρώ ο τό-
νος FOB που κυκλοφορούσαν τις 
προηγούµενες εβδοµάδες για τις 
χαµηλές ποιότητες αποτελούν τιµή 
που δουλεύει πλέον στην εξαγω-
γή. Αναφορικά µε τους τοπικούς 
µύλους από εβδοµάδα θα έχουµε 
νεότερα, καθώς ακόµα βρισκόµα-
στε σε περίοδο εορτών.

Στα σκληρά σιτάρια, οι τιµές στη 
νέα λίστα της Φότζια παρέµειναν 
σταθερές για όλες τις ποιότητες, δε-

δοµένου ότι 
δεν υπήρξε συ-
νεδρίαση. Συ-
γκεκριµένα, 
για τα ποιο-
τικά σιτάρια 

µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 
70% και πρωτεΐνη 12% η τιµή απο-
θήκης εµπόρου διαπραγµατεύεται 
στα 495-500 ευρώ ο τόνος. Επίσης 
για τη δεύτερη ποιότητα µε ειδικό 
βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 60% και 
πρωτεΐνη 11,5% η τιµή αποθήκης 
εµπόρου κυµαίνεται στα 485-488 
ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία λόγω 
και του εορτασµού των Χριστου-
γέννων δεν είχαµε αλλαγές στις 
τιµές, οι οποίες παραµένουν στα 
460 ευρώ ο τόνος, ενώ και στο ε-
µπορικό κοµµάτι επικρατεί ηρεµία.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
όλα τα δηµητριακά κατέγραψαν 
απώλειες στις πρώτες συνεδριά-
σεις του έτους λόγω της γενικευ-
µένης πτώσης των χρηµατιστηρί-
ων. Οι φόβοι για µειωµένη ζήτη-
ση λόγω ύφεσης κυριαρχούν, ενώ 
παράλληλα όσον αφορά τα µαλα-
κά σιτάρια οι τιµές από τη Ρωσία 
είναι σηµαντικά χαµηλότερες. Ως 
αποτέλεσµα, οι εξαγωγές αµερι-
κανικών σιτηρών υστερούν κι αυ-
τό αποτυπώνεται στις εβδοµαδιαί-
ες πωλήσεις / εξαγωγές. Στη Γαλ-
λία, τέλος, οι τιµές δεν µπόρεσαν 
να ξεφύγουν της παγκόσµιας πτω-
τικής τάσης και έχασαν σηµαντικό 
µέρος της ανόδου που είχαν ση-
µειώσει τις προηγούµενες εβδοµά-
δες. Οι τιµές Μαρτίου βρίσκονται 
στα  299 ευρώ ο τόνος.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ 
Η ΠΤΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΙMΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

82,32 82,32 

81,98

 ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

79,90∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023

ΙΟΥΛΙΟΣ 2023
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Στη συντήρηση 
η τιμή σκληρού

Τα αποθέματα 
δεν είναι αρκετά
για πίεση τιμών

Αντιστάσεις έχει 
δείξει µέχρι σήµε-

ρα η τιµή του σκληρού σίτου στο 
κλίµα πιέσεων που αναπτύσσε-
ται από τις 2 Ιανουαρίου στις α-
γορές σιτηρών της Ευρώπης, µε 
την πρώτη εβδοµάδα συνεδριά-
σεων να ωθεί τα συµβόλαια µα-
λακού σίτου για παράδοση τον 
Μάρτιο του 2023 κάτω από τα 
300 ευρώ ο τόνος, σβήνοντας 
επί της ουσίας όλα τα κέρδη α-
πό το χριστουγεννιάτικο ράλι.

Αν και δεν υπάρχει κάποια 
άµεση συσχέτιση ανάµεσα στα 
συµβόλαια µαλακού σίτου και 
τις τιµές για το σκληρό σιτάρι, 
είναι γνωστό ότι το κλίµα στην 
µια αγορά παρασύρει και την 
άλλη. Θα µπορούσε η κλειστή 
λόγω ηµερών αγορά της Φότζια 
να εξηγεί την ακαµψία στις τι-
µές του σκληρού σίτου, ωστό-
σο στη Γαλλία, λειτούργησε κα-
νονικά τις προηγούµενες ηµέ-
ρες, µε τις τιµές να διατηρού-
νται στα 460 ευρώ ο τόνος, ε-

πίπεδο στο οποίο δείχνει να έ-
χει σταθεροποιηθεί εδώ και αρ-
κετές εβδοµάδες.

Την ίδια στιγµή, οι µεταφορές 
από τον Καναδά γίνονται µε αρ-
γούς ρυθµούς εξαιτίας του κλει-
σίµατος του διαδρόµου µεταφο-
ράς στις Μεγάλες Λίµνες, από τις 
οποίες περνά µεγάλο µέρος της 
σοδειάς σκληρού σίτου του Κα-
ναδά πριν φτάσει στα ανατολι-
κά λιµάνια της χώρας και από ε-
κεί στις αγορές της Ευρώπης και 
της Αφρικής. Οι πιέσεις επί της 
τιµής που σηµειώθηκε το προ-
ηγούµενο διάστηµα, αποδίδε-
ται στην αποκλιµάκωση του κό-
στους µεταφοράς, µε το σκληρό 
του Καναδά να φορτώνεται µε 
404 ευρώ ο τόνος περίπου (FOB), 
ωστόσο οι 220.000 τόνοι που 
βρίσκονται στα σιλό του ανατο-
λικού Καναδά, έτοιµα για φόρ-
τωση στα καράβια, αναµένεται 
ότι θα διαπραγµατευτούν σε υ-
ψηλότερες τιµές για όσο οι λί-
µνες µένουν παγωµένες.

Με το βλέµµα στην επόµενη σοδειά 
σκληρού σίτου, µια ασφαλής διαπί-
στωση έχει να κάνει µε τα αποθέµα-
τα, τα οποία δεν επιτρέπουν σηµα-
ντικές πιέσεις, δεδοµένου ότι παρά 
τη µεγάλη παραγωγή του Καναδά το 
2022, το 2021 το προϊόν έλλειψε α-
πό όλες τις βασικές αγορές. 
Επιπλέον η παραγωγή της Ιταλίας 
ήταν σηµαντικά µειωµένη το προη-
γούµενο καλοκαίρι. Με άλλα λόγια, 
εκτός και αν οι πρώτες ενδείξεις για 
την παραγωγή του 2023 δείξουν µια 
αντίστοιχη µε την περσινή σοδειά 
στον Καναδά, καθώς και καλή ανά-
πτυξη των καλλιεργειών στην Ευρώ-
πη, η προσφορά στην αγορά σκλη-
ρού σίτου θα παραµείνει οριακή. 
Προς το παρόν, το µόνο σίγουρο ως 
προς το εύρος τιµών που θα ακου-
στούν το καλοκαίρι του 2023, είναι 
η βάση των 35 λεπτών το κιλό που 
έχουν ανακοινώσει οι βιοµηχανίες 
ζυµαρικών για τα συµβόλαια σκλη-
ρού σίτου, ενώ για τα ποιοτικά σι-
τάρια ειδικών ποικιλιών µε υψηλή 
πρωτεΐνη, η µεταποίηση έχει ήδη δε-
σµευτεί για 38 λεπτά το κιλό.

ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Την πρώτη εβδοµάδα του έτους τα συµβόλαια Μαρτίου 2022 για το µαλακό 
σιτάρι έχασαν 20 ευρώ ο τόνος περίπου από τα υψηλά του ∆εκεµβρίου

Με φθηνό ρούβλι πιέζουν οι Ρώσοι 
ΑΓΟΡΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΟΥ 

ΦΟΤΖΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑ∆Α

 �ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ�

ΚΑΝΑ∆ΑΣ

495

460

420
404

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΜΑΡΤΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

 299,50

281,50

 280,75

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Σε αρνητικό έδαφος βρέθηκαν οι τιµές για 
το ευρωπαϊκό µαλακό σιτάρι, ήδη από την πρώτη 
συνεδρίαση της χρονιάς, τη ∆ευτέρα 2 Ιανουαρίου 
στη Γαλλία, µε την πτώση να συνεχίζεται καθ’ όλη 
την εβδοµάδα ώσπου τα συµβόλαια Μαρτίου 2022 
έχασαν 20 ευρώ ο τόνος περίπου από τα υψηλά του 
∆εκεµβρίου. Επί της ουσίας οι τιµές βρέθηκαν πίσω 
στα επίπεδα που είχαν σχηµατιστεί στις αρχές του 
προηγούµενου µήνα, πριν ξεκινήσει µια δυναµική 
πορεία ανόδου, η οποία αποδόθηκε στις ανησυχίες 
της αγοράς έπειτα από τον παγετό στις ΗΠΑ. 
Ωστόσο το καιρικό φαινόµενο υποχώρησε και 
µαζί του οι ανησυχίες που ευνοήσαν κερδοσκοπικές 
τοποθετήσεις από τα funds. 
Παράλληλα, η Sovecon, µια κορυφαία εταιρεία 
αναλύσεων για τις αγορές αγροτικών εµπορευµάτων 
στη Μαύρη Θάλασσα, αύξησε την πρόβλεψή της για 
εξαγωγές ρωσικού σίτου κατά 200.000 τόνους σε 
44,1 εκατ. τόνους πριν από λίγες ηµέρες. Η εταιρεία 
αναµένει ρεκόρ εξαγωγών το δεύτερο µισό της 
τρέχουσας σεζόν µε τις πωλήσεις να υποστηρίζονται 
την αποδυνάµωση του ρουβλίου και τις χαµηλές τιµές 
στην αγορά της Ρωσίας λόγω υψηλών ποδεµάτων.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΣΙΤΗΡΑ
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η 
Πειραιώς χρηματοδοτεί με 373 
εκατ. ευρώ τη Νέα Ανατολική 

Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, 
τη μεγαλύτερη ΣΔΙΤ συναλλαγή που 
έχει γίνει στην Ελλάδα μέχρι σήμερα. 
Μετά την υπογραφή μεταξύ του 
υπουργείου Υποδομών και των 
αναδόχων (κοινοπραξία των ομίλων 
ΑΒΑΞ και Μυτιληναίου) ξεκινάει το 
έργο της κατασκευής Υπερυψωμένης 
Ταχείας Λεωφόρου, μήκους 13,5 χλμ.

FOODLINK: Η Εταιρεία «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ 
ΑΕΒΕ Τροφίμων Αντιπροσωπειών και 
Διανομών», ενημερώνει το επενδυτικό 
κοινό ότι διακόπτει τις διερευνητικές 
επαφές και συζητήσεις με τις εταιρείες 
«Δελατόλας Μεταφορών 3PL 
Υπηρεσιών ΑΕ», «Δελατόλας 
Ταχυμεταφορική ΜΟΝ. ΕΠΕ» και  
«Easy Transport I.K.E.», συμφερόντων 
της Οικογένειας Δελατόλα.

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ: Η «Επίλεκτος 
Κλωστοϋφαντουργία Α.Ε.Β.Ε.» 
ανακοινώνει τη νέα ημερομηνία της 
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των Μετόχων στις 18.02.2023 (12:00 
στα γραφεία της εταιρείας 15ο χλμ Λ. 
Πάρνηθος,13671 Αχαρνές), αντί της 
Παρασκευής 20 Ιανουαρίου 2023.

TÜV AUSTRIA Hellas: Ο κορυφαίος 
Οργανισμός Πιστοποίησης και 
Επιθεωρήσεων στην Ελλάδα, TÜV 
AUSTRIA Hellas, στο πλαίσιο του 
προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης «ΑκοÜμε και ΠροσφέροÜμε», 
στήριξε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά 
τους περιθαλπόμενους του Ιδρύματος 
«Άσυλο Ανιάτων». Η στήριξη ήταν  
διπλή καθώς όλα τα χριστουγεννιάτικα 
εδέσματα αγοράστηκαν από το Κέντρο 
Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με 
Νοητική Υστέρηση, Εστία.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Να εξασθενίσει η οικονομική αβεβαιότητα 
φαίνεται πως περιμένουν εντός του 2023 
οι μεγάλοι επενδυτές που έχουν συσσω-
ρεύσει «βουνά μετρητών». Σε συνεντεύ-
ξεις στο Reuters τις τελευταίες εβδομάδες, 
κορυφαίοι διαπραγματευτές της Goldman 
Sachs Group Inc. που εργάζονται στην ε-
ταιρεία για πάνω από δύο δεκαετίες, θε-
ωρούν ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για 
την ανάκαμψη της παγκόσμιας δραστη-
ριότητας συμφωνιών. «Παραμένω αρκε-
τά ανοδικός, ίσως όχι στο α’ τρίμηνο, αλ-
λά σίγουρα καθώς προχωράμε», δήλωσε 
ο Stephan Feldgoise, παγκόσμιος συνεπι-
κεφαλής των M&A. Πρόσθεσε ωστόσο, ότι 
υπάρχουν «αντίθετοι άνεμοι στο πρώτο μέ-
ρος» του 2023. Αντίστοιχα, ο Mark Sorrell, 
δήλωσε ότι η ανάκαμψη μπορεί να είναι 
«ταχύτερη από ό,τι περιμένει ο κόσμος». 

Καθώς οι οικονομικές προβλέψεις γί-

νονται ολοένα και πιο ζοφερές, στελέχη 
της Wall Street -συμπεριλαμβανομένων 
των Dan Dees και Jim Esposito, που δι-
ευθύνουν από κοινού το τμήμα παγκό-
σμιων τραπεζών και αγορών – δήλωσαν 
ότι προετοιμάζονται για ανάκαμψη όταν 
οι αγορές χρηματοδότησης χαλαρώσουν, 
πιθανώς από το β’ εξάμηνο του 2023. Οι 
νέες εκτιμήσεις έρχονται την ώρα που η 
αξία των παγκόσμιων συγχωνεύσεων και 
εξαγορών μειώθηκε κατά 36% στα 3,78 
τρις. δολάρια το 2022, από το ρεκόρ των 
5,91 τρισ. δολαρίων το 2021 (Dealogic). 

Με τις κεντρικές τράπεζες να προχω-
ρούν σε περαιτέρω σύσφιγξη της νομι-
σματικής πολιτικής προς αναχαίτιση του 
πληθωρισμού, η επενδυτική τράπεζα UBS 
περιμένει περισσότερο «πόνο» το 2023 
στις μετοχές (bear market). Προβλέπει δε, 
ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί το 2024.

Γαλίκα
Λίγους μήνες μετά την επισφράγιση 
της συμφωνίας εξαγοράς, και τυπικά 
ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των 
εγκαταστάσεων του Βιομηχανικού 
Σφαγείου Αγρινίου στην «Υιοί Γ.
Γαλίκα». Η εταιρεία της μεταφέρει  
τις ευχαριστίες της μεταξύ άλλων και 
στους εκατοντάδες παραγωγούς της 
Δυτικής Ελλάδας που στήριξαν την 
προσπάθεια ανάδειξης του Σφαγείου.

Ντουμπάι
Το Ντουμπάι, μια πόλη που η τιμή στο 
κρασί μπορεί να ξεκινάει από τα 100 
δολάρια η φιάλη, καταργεί με το νέο έτος 
τον βαρύ φόρο 30% αλκοολούχων ποτών 
για να ενισχύσει τις επιχειρήσεις και τον 
τουρισμό. Η απόφαση αυτή θα διαρκέσει 
για ένα χρόνο και έχει περιγραφεί ως 
δοκιμαστική περίοδος, ενώ θα συνεχίσει 
να επιβάλλεται φόρος προστιθέμενης 
αξίας 5% στις πωλήσεις αλκοόλ.

«Βουνά μετρητών» 
τελούν εν αναμονή 

 Ανάκαμψη εξαγορών, συγχωνεύσεων β’ εξάμηνο 
 Βear market στις αγορές μετοχών βλέπει η UBS

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 05/01 948,62

Τρίτη
03/01

Τρίτη
21/12

Πέµπτη
05/01

 ∆ευτέρα
02/01

 Παρασκευή
30/12

Τετάρτη
04/01

955

950

945

940

935

930

925

920

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 8,2000 +21,30%

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 0,9580 +9,86%

ΑΦΟΙ Ι.&Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε.ΜΙΝΕΡΒΑ 0,4940 +9,78%

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 0,2400 +9,09% 

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝ. ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 1,1100 +6,22%

ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡ. ΝΗΜΑΤ. 0,1780 -19,82%

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞ. ΞΥΛ. 0,5250 -11,02%

YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. 0,2320 -10,77%

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 0,2420 -9,70%

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 0,6000 -6,25%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 33,269.77 +0.40%
 NASDAQ Comp 10,458.76 +0.69%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,970.22 -0.09%
Λονδίνo FTSE 100 7,614.69 +0.39%
Φρανκφούρτη  DAX-30 14,498.21 +0.051%
Παρίσι CAC-40 6,769.89 -0.10%
Ζυρίχη Swiss Market Index 11,091.73 -0.40%
Τόκιο NIKKEI-225 25,820.80 +0.40%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 4,50 14.12.2022 
EKT Βασικό 2,50 21.12.2022
 Καταθέσεων  2,00 21.12.2022
ΒΡΕΤΑΝΙΑ  REPO RATE 3,50 15.12.2022
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 02.01.2016
ΕΛΒΕΤΙΑ 3M Libor (εύρος) 1,00 5.12.2022
Ζώνη Ευρώ  EURIBOR-12M 3,321 03.01.2023
 EURIBOR -1M ,838 03.10.2023

Ξεκινά ανοδικά το 2023 ο Γενικός 
Δείκτης που διεκδικεί 950 μονάδες
Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων οχτώ 
μηνών βρέθηκε κατά τις πρώτες συνεδριάσεις 
του νέου έτους ο Γενικός Δείκτης. Σε αυτή τη 
φάση, ένδειξη δυναμικής και κατεύθυνσης είναι 
το επίπεδο των 950 μονάδων. Εφόσον η αγορά 
καταφέρει να διασπάσει ανοδικά το επίπεδο και 
να κρατηθεί πάνω από αυτό, τότε οι προοπτικές 
για το 2023 μπαίνουν σε νέες βάσεις. Βέβαια, 
το διεθνές περιβάλλον παραμένει αρνητικό,  
ενώ για την Ελλάδα, οι επερχόμενες εκλογές 
αναμένεται ότι θα κόψουν τη φόρα.
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Υποχρεώσεις My Data στα καθεστώτα αγροτών  

Ε
πανέρχοµαι στο θέµα των ηλεκτρονικών 
βιβλίων ή αλλιώς My DATA και θα συ-
νεχίσω να το κάνω µέχρι να γίνει κατα-
νοητό από τους µεν αγρότες ότι πρόκει-

ται για ένα τεράστιο νέο πρόβλη-
µα, από τη δε Φορολογική ∆ιοί-
κηση και την ΑΑ∆Ε ότι έχουν υ-
ποχρέωση να ενηµερώσουν τις 
επιχειρήσεις και τους αγρότες 
πριν την εφαρµογή τους. 

Πρόκειται για εντελώς νέα δε-
δοµένα στην καθηµερινότητα των 
επιχειρήσεων. Και επειδή και οι 
αγρότες θεωρούνται επιχειρή-
σεις, έχουν και αυτοί ίδιες υπο-
χρεώσεις µε τις λοιπές επιχειρή-
σεις. Και φυσικά κανείς από τη 
Φορολογική ∆ιοίκηση δεν µπο-
ρεί να αιτιολογήσει γιατί υπάρχει 
αυτή η εµµονή της άµεσης εφαρ-
µογής των ηλεκτρονικών βιβλί-
ων, ενώ αυτά δεν λειτουργούν.

Τα ηλεκτρονικά βιβλία απο-
τελούν µία παγκόσµια πρωτο-
τυπία που έχει αποφασίσει να ε-
φαρµόσει η ΑΑ∆Ε. ∆εν εφαρµό-
ζεται πουθενά αλλού στον κό-

σµο µε τον τρόπο που ξεκίνησαν να την εφαρµό-
σουν εδώ, ενώ σε µερικές χώρες λειτουργούν ε-
πιµέρους τµήµατα των my data.

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

Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι ισχύει ό,τι ίσχυε µέ-
χρι τώρα: για τις πωλήσεις των αγροτών του ειδι-
κού καθεστώτος συνεχίζουν να εκδίδουν τιµολό-
γιο αγοράς οι αγοραστές, είτε αυτοί είναι έµποροι, 
είτε άλλοι αγρότες του κανονικού καθεστώτος.

Να επισηµάνω για µία ακόµη φορά ότι, τη νοµο-
λογία την εκδίδει το υπουργείο Οικονοµικών, όχι η 

ΑΑ∆Ε. Συνεπώς, έχουµε το φορο-
λογικό νόµο και πάνω σ’ αυτόν θα 
έρθουν να ακουµπήσουν τα ηλε-
κτρονικά βιβλία, όχι το αντίθετο.

Και πάµε στις λεπτοµέρειες για αγρότες του ει-
δικού:

Όσοι αγρότες δεν είναι ενταγµένοι στο ειδι-
κό καθεστώς, θα πρέπει να το κάνουν άµεσα. Η 
ηµεροµηνία ένταξης τους θα είναι αυτή κατά την 
οποία θα υποβληθεί το αίτηµα στη ∆.Ο.Υ.

Όταν οι αγρότες πουλάνε την παραγωγή τους, 
καλό είναι να έχουν µαζί τους και µία εκτύπωση 
της προσωποποιηµένης πληροφόρησης, στην ο-
ποία εµφανίζεται η εικόνα τους στο Taxis. 

Για ποιο λόγο; ∆ιότι ο αγοραστής, αν δεν µπο-
ρεί να διαπιστώσει πως είναι ενταγµένοι στο ει-
δικό καθεστώς, είναι υποχρεωµένος να εκδώσει 
τιµολόγιο αγοράς από ιδιώτη.

Τι σηµαίνει αυτό; Ότι θα πρέπει ο έµπορος 
να τους παρακρατήσει χαρτόσηµο 3,6% για να το 
αποδώσει στο ∆ηµόσιο. Αν π.χ. ο παραγωγός εί-
ναι να πληρωθεί 5.000 ευρώ, στην περίπτωση 
που δεν είναι ενταγµένος στο ειδικό καθεστώς, 
θα πληρωθεί 5.000 – 3,6% = 4.820 ευρώ.

Ο δε έµπορος, αν δεν το κάνει, ο έλεγχος θα 
του επιβάλει πρόστιµο 250 ευρώ για την µη υπο-
βολή της δήλωσης χαρτοσήµου.

Επαναλαµβάνουµε, λοιπόν, ότι η εγγραφή στο 
ειδικό καθεστώς δεν είναι επιλογή αλλά υποχρέ-
ωση, δεν σας στοιχίζει τίποτα ούτε σας επιβαρύνει 

κάτι, απεναντίας µόνο προβλήµατα σας δηµιουργεί.
Και αφού το ξεκαθαρίσαµε και αυτό, να πάµε 

και στους αγρότες του κανονικού καθεστώτος.
Όπως αναφέρω, η υποχρέωση για ενηµέρωση 

των MyDATA υπάρχει και για τους αγρότες µε βι-
βλία, αφού αντιµετωπίζονται και αυτοί ως επιχει-
ρήσεις. Η ΑΑ∆Ε απαιτεί πλέον να γίνεται η διαβί-
βαση των παραστατικών πωλήσεων στα MyDATA, 
το αργότερο την επόµενη ηµέρα από την ηµέρα 
έκδοσης. Έτσι: 

Από 01.01.2023 τα τιµολόγια πρέπει να δια-
βιβάζονται στο σύστηµα των my data µέχρι την 
επόµενη ηµέρα από την ηµέρα έκδοσης. Π.χ. τα 
τιµολόγια που εκδόθηκαν  στις 02.01.2023 πρέ-
πει να διαβιβαστούν µέχρι τις 03.01.2023.

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

αβιβάσει ο ίδιος µέσω της εφαρµογής e-timologio 
της ΑΑ∆Ε.

2. Ο αγρότης να εκδώσει τιµολόγιο µέσω υπο-
λογιστή και προγράµµατος το οποίο θα εγκατα-
στήσει στον υπολογιστή του.

3. Ο αγρότης να δώσει εντολή στον αγοραστή 
έµπορο, να εκδίδει εκείνος για λογαριασµό του 
[αυτοτιµολόγηση], κάτι που είναι το σύνηθες µέ-
χρι σήµερα. Συνεπώς,  σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 
θα είναι ελάχιστοι οι αγρότες που θα έχουν αυτή 
την υποχρέωση, άρα ας ασχοληθούµε µε το συ-
ντριπτικό ποσοστό των υπολοίπων.

Η κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις, έ-
χει τις ιδιαιτερότητές της.

 Το ιδανικό θα ήταν να γίνονται όλες οι πωλή-
σεις µε αυτοτιµολόγηση, δυστυχώς όµως αυτό δεν 
είναι εφικτό. Ειδικά στις περιπτώσεις που αγρότες 
αγοράζουν από άλλους αγρότες [π.χ. κτηνοτρό-
φοι από καλλιεργητές ζωοτροφών κλπ], θα πρέ-
πει να συνεννοηθούν ποιος θα εκδίδει τι. 

Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάµε και τη µείωση του 
φόρου κατά 50%, που για να προκύψει θα πρέπει 
να υπάρξει σύµβαση συµβολαιακής γεωργίας. 

Αγοραστές
Για πωλήσεις αγροτών 

του ειδικού καθεστώτος 
εκδίδουν τιµολόγιο 

αγοράς οι αγοραστές

Υποχρέωση
Η εγγραφή στο ειδικό 
καθεστώς δεν είναι 

επιλογή για τους αγρό-
τες, αλλά υποχρέωση

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)

Ποιος επιβαρύνεται το κόστος 
εφαρµογής των βιβλίων;

Η εφαρµογή των ηλεκτρονικών βιβλίων είναι  
γεγονός, ξεκίνησαν. Αργά ή γρήγορα θα 
εφαρµοστούν σε καθολική µορφή (µάλλον 
αργά). Το κόστος εφαρµογής τους το 
επιβαρύνεται σε κάθε περίπτωση, η 
επιχείρηση. Και αυτό είναι γεγονός. 

Tα my data και η ψευδαίσθηση 
µείωσης της φοροδιαφυγής

Επιµένουν να επικαλούνται πολλοί
 ότι η εφαρµογή των ηλεκτρονικών 

βιβλίων θα επιφέρει µείωση
 της φοροδιαφυγής. Κάτι που φυσικά 
αποτελεί ουτοπία και νοµίζω ότι είναι 

καιρός να επικαλεστούν άλλη αιτιολογία
 για την εµµονή της εφαρµογής.
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Με τριπλάσια ισχύ ηλεκτροπαρα-
γωγής λειτουργεί εδώ και περίπου 
1,5 µήνες στη Νιγρίτα Σερρών η το-
πική µονάδα βιοαερίου της «Βιοε-
νέργεια Νιγρίτας», η οποία σχεδι-
άζει, ταυτόχρονα, µια ακόµη µεγά-
λη επένδυση στο βιοαέριο, αυτή τη 
φορά στην Αλεξάνδρεια Ηµαθίας.

Στην περίπτωση της µονάδας στη 
Νιγρίτα, η δραστική αναβάθµιση της 
ισχύος της, από 1 MW στα 3 MW, ο-
λοκληρώθηκε µέσα στο φθινόπω-
ρο του 2022, έπειτα από σχεδόν 20 
µήνες κατασκευαστικών εργασιών 
και αποτέλεσε µια επένδυση της τά-
ξης των 6,5 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, έχει διαστασιολογηθεί 
µε τέτοιον τρόπο, ώστε να µπορεί 
να παράξει ακόµη και 4,5 MW, εφό-
σον το επιτρέψει το θεσµικό πλαίσιο 
για το βιοµεθάνιο, το οποίο αναµέ-
νεται να βγει στις αρχές του 2023.

«Οι αντιδραστήρες, οι δεξαµενές, 
όλες οι εγκαταστάσεις της µονάδας, 
µπορούν να δώσουν ενέργεια για 
4,5 MW. Είµαστε έτοιµοι δηλαδή να 
δώσουµε και 1,5 MW από βιοµεθά-
νιο, εφόσον βγει το πλαίσιο», το-
νίζει ο Βασίλης Τζιάκας, µέτοχος 
της «Βιοανέργεια Νιγρίτας», ο ο-
ποίος µαζί µε τον αδελφό του Βα-
σίλη και τον Τάσο Μητσιόπουλο, 

κατέχουν το 50% του µετοχικού κε-
φαλαίου της εταιρείας, ενώ το υπό-
λοιπο 50% ανήκει στους επιχειρη-
µατίες Κώστα Μητσιολίδη και Χρι-
στόδουλο Μποζατζίδη.

Απορρόφηση 200 τόνων 
οργανικών αποβλήτων ηµερησίως

Με την επέκταση της ισχύος στα 3 
MW η µονάδα, για να λειτουργήσει, 
απορροφά, πλέον, περίπου 200 τό-
νους οργανικών αποβλήτων τη µέ-
ρα, τα οποία προέρχονται από ελαι-
οτριβεία, τυροκοµεία, πτηνοτροφεία 
και αγελαδοτροφικές µονάδες της 
περιοχής, ενώ ένα µικρό µέρος, πε-

ρίπου 15%-20%, των αναγκών καλύ-
πτεται µε ενσιρώµατα χειµερινών σι-
τηρών, καθώς και σόργου και καλα-
µποκιού από τα καλοκαιρινά. 

«Έρχονται απόβλητα από απο-
στάσεις που να έχει νόηµα η µετα-
φορά τους. Το γεγονός ότι οι τιµές 
των καυσίµων αυξήθηκε και οι µε-
ταφορές έχουν ακριβύνει, περιορί-
ζει στα περίπου 100 χιλιόµετρα την 
ακτίνα των αποστάσεων που είναι 
συµφέρουσα για τη λειτουργία της 
µονάδας. Με αυτό το σκεπτικό κου-
βαλάµε πρώτη ύλη από Θεσσαλονί-
κη, Καβάλα, ∆ράµα, Σέρρες και Κιλ-
κίς», εξηγεί ο κ. Τζιάκας.

Νέα μεγάλη επένδυση στο βιοαέριο 
από την «Βιοενέργεια Νιγρίτας»
Η μονάδα εφόσον το επιτρέψει το θεσμικό πλαίσιο για το βιομεθάνιο έχει 
διαστασιολογηθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορεί να παράξει ακόμη και 4,5 MW

Κόβει κόστη
Οι αυξηµένες τιµές 
των καυσίµων και 
των µεταφορών 

περιορίζει στα 100 
χλµ την ακτίνα των 

αποστάσεων που είναι 
συµφέρουσα για τη 

λειτουργία 
της µονάδας

RePowerEU
Προγραµµατίζεται 
να δοθούν κίνητρα 

και µέσα από το 
RePowerEU, για 

να γίνουν τέτοιες 
µονάδες και να 

αξιοποιήσουν τα οργα-
νικά απόβλητα για 

παραγωγή ενέργειας

Το βιοµεθάνιο βοηθά 
τις βιοµηχανίες να µειώσουν 
το αποτύπωµα άνθρακα και 
τη φορολογία των ρύπων.

Με το χέρι 
στη σκανδάλη
για 3 MW
στην περιοχή 
Αλεξάνδρειας
Ηµαθίας
Το επόµενο βήµα για το 
επιχειρηµατικό σχήµα της 
Βιοενέργεια Νιγρίτας προβλέπει 
τη δηµιουργία µιας ακόµη 
µονάδας βιοαερίου, ισχύος 3 MW 
στην περιοχή της Αλεξάνδρειας 
Ηµαθίας, η οποία θα 
τροφοδοτείται µε οργανικά 
απόβλητα της περιοχής, από 
µονάδες µεταποίησης φρούτων, 
αλλά και τυροκοµεία, ελαιοτριβεία 
και κτηνοτροφικές εκτροφές. 
Οι διαδικασίες για την 
αδειοδότηση της επένδυσης, η 
οποία θα ανέλθει σε σχεδόν 9-10 
εκατ. ευρώ, έχουν ολοκληρωθεί, 
ενώ έχει αποκτηθεί και ένα 
ακίνητο µε έκταση 30 στρέµµατα 
όπου προορίζεται να χωροθετηθεί 
η σχεδιαζόµενη µονάδα, σε 
χρονικό διάστηµα 20 έως 24 
µηνών από την έναρξη των 
εργασιών. «Είµαστε µε το χέρι 
στη σκανδάλη, περιµένοντας το 
θεσµικό πλαίσιο για το βιοµεθάνιο 
για να δούµε αν αξίζει τελικώς 
για να υλοποιηθεί», αναφέρει 
ο Βασίλης Τζιάκας, 
υπογραµµίζοντας, ωστόσο, 
πως εάν το πλαίσιο δεν είναι 
ευνοϊκό, η επένδυση δεν θα 
πραγµατοποιηθεί.
Εν αναµονή των ανακοινώσεων 
από το αρµόδιο υπουργείο, 
πάντως, ο συνοµιλητής µας 
εκφράζει την αισιοδοξία του, 
καθώς όπως επισηµαίνει 
προγραµµατίζεται να δοθούν 
κίνητρα και µέσα από το 
RePowerEU, για να γίνουν τέτοιες 
µονάδες και να αξιοποιήσουν 
τα οργανικά απόβλητα για 
παραγωγή ενέργειας. 
«Μιλάµε για οικονοµικά και 
περιβαλλοντικά οφέλη», εξήγησε.
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Αυτός που ξέρει

 ∆ιαχρονικό: Ένα πλήθος που 
δεν ξέρει που πάει, ανοίγει αµέσως 
δρόµο σε κάποιον που ξέρει.

 Μείωση αγροτών: Σε γενικές 
γραµµές, η µείωση του αγροτικού 
πληθυσµού οφείλεται στη χαµηλή 
ελκυστικότητα του τοµέα λόγω 
έντονων διακυµάνσεων στις αγορές 
και υψηλής έκθεσης στην κλιµατική 
αλλαγή. Σύµφωνα µε τη Γ∆ 
Γεωργίας και Αγρ. Ανάπτυξης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η τάση 
αυτή µπορεί να µετριαστεί µέσω 
της στήριξης του εισοδήµατος και 
πολιτικών ανάπτυξης των αγροτικών 
περιοχών, καθώς και µε στήριξη 
των νέων αγροτών. Εκτιµάται 
ότι η ψηφιοποίηση και τα νέα 
συστήµατα παραγωγής µπορούν 
να προσελκύσουν µια νέα γενιά 
αγροτών. powergame.gr, 

15/12/2022

 Μη 
αγρότες: Με 
απόφαση του 
υπουργείου 
Οικονοµικών 
και Αγροτικής 
Ανάπτυξης 

χορηγείται προκαταβολή 4,2 εκατ. 
ευρώ σε κατ’ επάγγελµα αγρότες 
που δεν ήταν εγγεγραµµένοι στο 
ΜΑΕΕ και προκαταβολή 9,2 εκατ. 
ευρώ σε µη κατ’ επάγγελµα, που 
υπέστησαν απώλειες σε φυτικά 
µέσα παραγωγής από τις πυρκαγιές 
Ιουλίου-Αυγούστου 2021 σε 
πληγείσες περιοχές της χώρας, 
συµπεριλαµβανοµένης και της Β. 
Εύβοιας. Το ποσό της προκαταβολής 
ανέρχεται σε 50,4 ευρώ ανά 
ελαιόδεντρο και σε 33,6 ευρώ ανά 
δέντρο για λοιπές δενδρώδεις για 
τους κατ’ επάγγελµα και για τους µη 
κατ’ επάγγελµα σε 25,2 ευρώ και 
16,8 ευρώ. ΥπΑΑΤ, 23/12/2022

 Κροτίδες: Το 2023 θα 
µπορούσε να µπει χωρίς …κρότο, 
µε µηδενικό περιβαλλοντικό 
αποτύπωµα. Η ρίψη κροτίδων και 
βεγγαλικών, είναι επικύνδυνα για 
εµάς τους ίδιους, αλλά και όλα τα 
ζώα επειδή είναι κροτοφοβικά. Στην 
προσπάθειά τους να προστατευτούν, 
πολλά τραυµατίζονται ή χάνονται, 
ενώ  υπάρχουν περιπτώσεις ακόµη 
και θανάτου από το σοκ του κρότου. 
∆. Μιχαηλίδης (Εταιρία Προστασίας 
Περιβάλλοντος Καστοριάς 
31/12/2022)  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Στην Πέλλα, τον τόπο που κατά τα 
αρχαία χρόνια αποτέλεσε πρόσφο-
ρο έδαφος για την καλλιέργεια των 
αµπελιών και που στη συνέχεια γνώ-
ρισε παραγωγική στειρότητα λόγω 
των ασθενειών που έπληξαν τις καλ-
λιέργειες και της αποξήρανσης της 
λίµνης, ο οινολόγος Θωµάς Λίγας 
αρχικά και η κόρη του Μελισσάν-
θη Λίγα ως συνεχίστρια του έργου 
του επιφορτίστηκαν κατά έναν τρό-
πο να αναβιώσουν την οινολογική 
παράδοση της περιοχής. Στο επίκε-
ντρο των καλλιεργητικών πρακτικών 
πρακτικών που εφαρµόζουν βρίσκε-
ται η περµακουλτούρα, η οποία βα-
σίζεται στη λίπανση των φυτών χω-
ρίς τη χρήση χηµικών αλλά και η οι-
νοποίηση µε ελάχιστες τεχνικές πα-
ρεµβάσεις. Aµφότεροι άντλησαν το 
γνωστικό τους υπόβαθρο µετά από 
σπουδές οινολογίας στο Μονπελιέ. 
Το οινοποιείο τους βρίσκεται στην 
περιοχή του όρους Πάικο, ενώ αυ-
τή την περίοδο πειραµατίζονται και 
µε την προοπτική της αυτόριζης καλ-
λιέργειας των αµπελιών. «Αυτή την 

περίοδο κάνουµε ορισµένες δοκι-
µές µε τη φύτευση αυτόριζων ποι-
κιλιών απευθείας στο χώµα, χωρίς 
να χρησιµοποιούµε ξενικές ρίζες ό-
πως για παράδειγµα από αµερικάνι-
κα κλίµατα. Εφόσον πιάσει αυτό το 
πείραµα θα πετύχουµε µία ολοκλη-
ρωµένη ανοσοποιητική προσέγγι-
ση του αµπελιού αρχής γενοµένης 
από τις ρίζες και καταλήγοντας στην 
καλλιέργεια. Χρησιµοποιούµε βέρ-
γες από τα δικά µας αµπέλια, τις ο-
ποίες αναπαράγουµε στην περιοχή 
µας, καθότι έχουν ήδη την ταυτότητα 
του terroir και δεν αγοράζουµε κλώ-
νους από άλλες περιοχές». 

Όπως λέει η Μελισσάνθη Λίγα «ό-
ταν ξεκίνησε στη δεκαετία του 1980 

ο πατέρας µου, είχε πολύ µεγάλη πί-
στη σε ό,τι σχετιζόταν µε την βιολο-
γική και την “καθαρή” οινοποίηση. 
Τα πρώτα του κρασιά προήλθαν α-
πό µικρές οινοποιήσεις που έκανε 
για λογαριασµό του, ενώ ταυτόχρο-
να συνεργαζόταν µε µεγάλες εται-
ρείες ως οινολόγος».  «Αυτό που κυ-
ρίως ήθελε ήταν να εκφράσει την 
ταυτότητα µίας περιοχής και ενός 
τοπικού προϊόντος, βασιζόµενος 
στις ελληνικές ποικιλίες, οι οποί-
ες οινοποιούνταν έως τότε κυρίως 
σε µείγµατα ποικιλιών για την δη-
µιουργία κρασιών. Εξαίρεση αποτε-
λούσε το ασύρτικο της Σαντορίνης 
ή και το ξινόµαυρο της Νάουσας», 
εξηγεί η Μελισσάνθη Λίγα. 

Περμακουλτούρα και δοκιμές
σε αυτόριζα κλήματα για 
«καθαρή» οινοποίηση στο 
Κτήμα Λίγα Το κάθε κρασί αντιστοιχεί σε ένα ξεχωριστό 

αμπελοτόπι στο Κτήμα Λίγα, όπως ισχύει 
και στη φιλοσοφία της Βουργουνδίας

Στο Κτήµα εφαρµόζεται διαφορετική 
µέθοδος οινοποίησης σε κάθε κρασί. 

Ένας βιοδυναµικός κόσµος περιβάλλει
τον αµπελώνα των 90 στρεµµάτων

Στο Κτήµα Λίγας παράγονται σήµερα αµιγώς ελληνικές ποικιλίες όπου το 
κάθε κρασί αντιστοιχεί σε ένα ξεχωριστό αµπελοτόπι. «Πρόκειται για τη 
φιλοσοφία της Βουργουνδίας. Εφαρµόζουµε διαφορετική µέθοδο 
οινοποίησης σε κάθε κρασί, είτε µε βαρέλι, είτε µε ανοξείδωτη δεξαµενή, 
είτε µε αµφορέα. Η παραγωγή µας επικεντρώνεται σε αρκετές λευκές 
ποικιλίες που εκχυλίζονται όπως τα κόκκινα για να αποκτήσουν την 
ταυτότητα του terroir και τον βιοδυναµικό κόσµο που περιβάλλει τον 
αµπελώνα». Αυτή τη στιγµή το Κτήµα καλλιεργεί 90 στρέµµατα και στόχος 
είναι µέσα στα επόµενα τέσσερα χρόνια να έχει φτάσει στα 130. «∆εν 
θέλουµε περισσότερο. Είµαστε µία δεµένη οµάδα και παρακολουθούµε 
όλες τις διαδικασίες από το «Α» έως και το «Ω», χωρίς να χάσουµε την 
ιδιαιτερότητα και την ποιότητα των κρασιών που έχουµε δηµιουργήσει». 

Εξαγωγές
To Κτήµα Λίγα 
παράγει περί-
που 30.000 
φιάλες και 

εξάγει σε 17 
χώρες

Orange
Οι σηµαντικό-
τερες ποσότη-
τες διατίθενται 
όπου υπάρχει 

ζήτηση για 
orange wines

Πάικο
Το οινοποιείο 

βρίσκεται στην 
περιοχή του 
όρους Πάικο

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ
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Στον αναπτυξιακό νόµο εντάσσονται 18 
πτηνοτροφικές µονάδες στην Ήπειρο, µε 
υπογραφή του περιφερειάρχη, Αλέξαν-
δρου Καχριµάνη. Η πτηνοτροφία και η 
κρεατοπαραγωγή αποτελούν από τις βα-
σικές δραστηριότητες της εν λόγω περι-
φέρειας, δεδοµένου ότι η Ήπειρος αυτή 
τη στιγµή διατηρεί το 17% της εγχώριας 
κτηνοτροφίας, το 60% της πτηνοτροφί-
ας και επεξεργάζεται το 16% του ελλη-
νικού γάλακτος. Επιπλέον παράγει το 
16% του ελληνικού κρέατος. Στο σύνολό 
τους πρόκειται για εγκρίσεις µέσω Ανα-
πτυξιακού Νόµου στο «νήµα» του 2022 
και στο «κατώφλι» του 2023. 

Οι επενδύσεις που επιδοτούνται κυµαί-
νονται από 250 χιλιάδες ευρώ έως και 1 
εκατ. ευρώ και αφορούν τη σύσταση νέ-
ων πτηνοτροφικών µονάδων στην πε-
ριοχή, είτε την επέκταση υφιστάµενων. 

Από αυτές οι 13 είναι νεοσυσταθεί-
σες όπως η πτηνοτροφική επιχείρηση 
Β. Σκαµνέλου στην Άρτα, µε αντικείµε-
νο την εκτροφή κοτόπουλων για κρεατο-
παραγωγή και ύψος επένδυσης 481,13 
χιλ. ευρώ. Νέα µονάδα µε δυναµικότη-
τα 17.800 πτηνών κρεατοπαραγωγής 
θα είναι και αυτή του Αθανασίου Παπ-
πά στην Κάτω Λαψίστα Ιωαννίνων, µε 
συνολικό ύψος επένδυσης τα 294 χιλ. 
ευρώ. Στους νέους παραγωγούς που ει-
σέρχονται στην εκτροφή κοτόπουλου εί-
ναι η εταιρεία Πεπονής Άρης-Πεπονή Ει-
ρήνη ΙΚΕ στη Ζίτσα µε επένδυση 325,32 
χιλ. ευρώ, Αναστασία Φαρµάκη µε επέν-
δυση 278 χιλ. ευρώ, η Καλαµίδα ΜΙΚΕ 
στον Γοργόµυλο Πρέβεζας µε επένδυ-
ση 329,64 χιλ. ευρώ και η Χ. Μπέλλου-
Γ. Γκατζόγιας ΙΚΕ µε επένδυση 399 χιλ. 
ευρώ. Νεοσύστατες µονάδες θα είναι 
και αυτές των Αθ. Στάθη στην Πρέβεζα 
µε επένδυση 242,97 χιλ. ευρώ, Ευάγγε-
λου Μάγκου στα Ιωάννινα µε επένδυση 
331,12 χιλ. ευρώ και Preveza Farms στην 
Πρέβεζα µε επένδυση 219,18 χιλ. ευρώ.

Στην Φιλιππιάδα Πρέβεζας θα βρί-

σκονται τόσο η Θ. Τόλης ΙΚΕ µε νέα µο-
νάδα 30.000 κοτόπουλων και επένδυ-
ση 508,6 χιλ. ευρώ αλλά και η Χ. Αθα-
νασόπουλος εκτροφής 16.000 πτηνών 
και επένδυση 311,79 χιλ. ευρώ. 

Μεγαλύτερη επιχείρηση που συστή-
νεται στον τοµέα της ορνιθοπαραγωγής 
από αυτές που φέρουν την υπογραφή 
Καχριµάνη, είναι αυτή της Πτηνοτροφι-
κής Θεσπρωτίας µε δυναµικότητα 63.000 
πτηνών και αντικείµενο επίσης την ε-
κτροφή κοτόπουλων. Το κόστος ανέρ-
χεται σε 1 εκατ. ευρώ και η νέα πτηνο-
τροφική µονάδα δηµιουργείται στην 
Παραµυθιά Θεσπρωτίας, ενώ επιδοτεί-
ται ποσό 499,9 χιλιάδων ευρώ. Μία α-
κόµα νέα εταιρεία εκτροφής θα είναι η 
Αγγελιδης ΙΚΕ στη Ζίτσα Ιωαννίνων µε 
συνολικό επενδυόµενο ποσό 605,7 χι-
λιάδες ευρώ.            ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Δεκάδες νέες επενδύσεις μέσω 
αναπτυξιακού εκσυγχρονίζουν 
την πτηνοτροφία στην Ήπειρο

Ακολουθώντας τον «κύκλο ζωής» 
του φαγητού για βιώσιμη παραγωγή
Έναν ψηφιακό χάρτη που απεικο-
νίζει την πίεση που ασκεί το παγκό-
σµιο σύστηµα τροφίµων στο περι-
βάλλον και το κλίµα δηµιούργησαν 
ερευνητές από το Νορβηγικό Πανε-
πιστήµιο Επιστήµης και Τεχνολο-
γίας (NTNU) προκειµένου να συµ-
βάλλουν σε µια πιο βιώσιµη και πε-
ριβαλλοντικά αποδοτική παραγω-
γή αγροδιατροφικών προϊόντων.

Σύµφωνα µε τη µελέτη, πέντε χώ-
ρες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ή-
µισυ των παγκόσµιων περιβαλλο-
ντικών επιπτώσεων από την παρα-
γωγή τροφίµων. Αυτές είναι Κίνα, 
Ινδία, ΗΠΑ, Βραζιλία και Πακιστάν. 

«Κανείς δεν το έχει ξανακάνει αυ-
τό και η χαρτογράφηση ήταν µια γι-
γάντια εργασία», δήλωσε ο Daniel 
Moran, ερευνητής στο NTNU, ο ο-
ποίος συνεργάστηκε µε 16 ερευ-
νητές, συµπεριλαµβανοµένων ορι-
σµένων από το Πανεπιστήµιο του 
Λιντς και το Πανεπιστήµιο της Κα-
λιφόρνια στη Σάντα Μπάρµπαρα.

Οι ερευνητές είπαν ότι έλαβαν 
δεδοµένα για το 99% της συνολι-
κής παραγωγής τροφίµων στο νε-
ρό και στη γη, εξετάζοντας τους κύ-
ριους τύπους πίεσης που ασκείται 
στο περιβάλλον: εκποµπές CO2, 

κατανάλωση νερού, καταστροφή 
οικοτόπων και ρύπανση.

Ακολούθησαν επίσης ολόκλη-
ρο τον «κύκλο ζωής» του φαγη-
τού (από τη σπορά του κόκκου και 
τη γέννηση του γουρουνιού µέχρι 
το ψωµί και το µπέικον στο τραπέ-
ζι του καταναλωτή) για να καθορί-
σουν τις συνολικές περιβαλλοντι-
κές επιπτώσεις. Οι ερευνητές εξέτα-
σαν επίσης µίλια τροφίµων, ωστό-
σο, είπαν ότι αυτό δεν ήταν «εύκο-
λο», δεδοµένου ότι οι πιέσεις που 
οδηγούν αυτά τα αποτυπώµατα δι-
αφέρουν σηµαντικά ανάλογα µε το 
φαγητό και τη χώρα.

Η έρευνα υποστηρίζει ότι:
Το 90% της συνολικής παρα-

γωγής τροφίµων πραγµατοποιεί-
ται στο 10% της γης στον κόσµο.

Η παραγωγή γαλακτοκοµικών 
και βοείου κρέατος καταλαµβάνει 
το 25% της γεωργικής γης. 

Η εκτροφή µε χοίρους επιφέρει 
µεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβά-
ρυνση, κυρίως λόγω του µεγάλου 
όγκου πόρων που χρησιµοποιού-
νται για την παραγωγή ζωοτροφών.

Τα υδάτινα συστήµατα παρά-
γουν 1,1% των τροφίµων αλλά 9,9% 
του παγκόσµιου αποτυπώµατος.

Όλα τα κέρδη
της Toast Ale
σε κοινωνικούς
σκοπούς
Η Toast Ale, η 
κοινωνική ζυθοποιία 
που χρησιµοποιεί 
το πλεόνασµα του 
ψωµιού αρτοποιίας 
για την παρασκευή 
µπύρας, έχει 
συγκεντρώσει πάνω 
από 2 εκατ. λίρες 
από επενδυτές, 
(µεταξύ των οποίων 
National Geographic 
Society, Heineken 
International και Paul 
Polman), για δράσεις 
κυκλικής οικονοµίας 
και φιλανθρωπία. Στο 
επενδυτικό µοντέλο 
της Toast «Equity for 
Good» («Ισοτητα για 
Καλό»), απαιτείται από 
τους µετόχους να 
επανεπενδύουν τυχόν 
κέρδη κεφαλαίου από 
την πώληση µετοχών 
σε επιχειρήσεις κοι-
νωνικού αντίκτυπου. 

Με υπογραφή Καχριµάνη εντάσσονται 
στον Αναπτυξιακό 18 επενδυτικά.

Γίγαντες τροφίµων
Ο Nature Conservancy  
θέλει να συµβουλεύσει 

τους παγκόσµιους 
γίγαντες τροφίµων 
για αποδοτικές περι-
βαλλοντικά λύσεις

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΟ 90% ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ 10% ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 

 ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ 25% ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

 ΤΟ 1,1% ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΛΑ ΤΟ 9,9% 

5 ΧΩΡΕΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΓΗ 

ΤΟ 90% ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ�ΚΡΕΑΣ

10%
25% 

10%
25% 

ΤΑ Υ∆ΑΤΙΝΑ
 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΓΟΥΝ

1,1%
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

9,9%
ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ

5
ΧΩΡΕΣ

ΑΣΚΟΥΝ ΤΗΝ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΙΕΣΗ
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στο «Βλάχικο», µια ανερχόµενη ε-
ρυθρή ποικιλία της Ηπείρου που 
κάθε χρόνο κερδίζει έδαφος στην 
αγορά ρίχνει ολοένα και περισσό-
τερο βάρος για την ανάπτυξή της, η 
ηπειρώτικη «Zoinos Winery». Με έ-
δρα στη Ζίτσα Ιωαννίνων, το παρα-
δοσιακό οινοποιείο σχεδιάζει να ε-
πενδύσει στην ποικιλία «Βλάχικο» 
τόσο στον αµπελώνα, µε νέες φυ-
τεύσεις, όσο και στη γκάµα των οί-
νων που παράγει, στην οποία ανα-
µένεται σύντοµα να προσθέσει ένα 
αφρώδες από «Βλάχικο».

«Όταν το βγάλαµε το 2015, δυ-
σκολευτήκαµε πάρα πολύ διότι είναι 
µια ιδιαίτερη ποικιλία. Πλέον όµως, 
όσο περνά ο καιρός το κοινό τη γνω-
ρίζει και την εµπιστεύεται», τόνισε 
στην Agrenda και το WineTrials, ο 
∆ηµήτρης Μηλιώτης, εκπρόσωπος 
της «Ζοίνος Winery Ζίτσα».

Ήδη αυτή τη στιγµή η οινοποι-
ητική επιχείρηση διαθέτει έναν ι-
διόκτητο αµπελώνα µε 138 στρέµ-
µατα, στην αµπελουργική ζώνη της 
Ζίτσας, και από αυτά περί το 30% 
είναι «Βλάχικο», ενώ το άλλο 70% 
καλύπτεται από την εµβληµατική 
λευκή «Ντεµπίνα», το βαρύ πυρο-
βολικό του ηπειρώτικού αµπελώνα.

Η τελευταία φύτευση έγινε το Πά-

σχα του 2020, σε 19 στρέµµατα δί-
πλα στο οινοποιείο της Zoinos, µε 
10 στρέµµατα ποικιλία «Ντεµπίνα» 
και 9 στρέµµατα ποικιλία «Βλάχι-
κο», ενώ στο σηµείο υπάρχουν άλ-
λα σχεδόν 35 στρέµµατα γης, στα 
οποία σχεδιάζεται να φυτευτούν 
εντός του 2023 ανερχόµενες ποι-
κιλίες της Ηπείρου, όπως είναι το 
ερυθρό «Μπεκάρι», προκειµένου 
να γίνουν πειραµατισµοί.

«Και οι νέοι αµπελουργοί που α-
παρτίζουν την οµάδα παραγωγών 
που έχουµε στήσει εδώ και περίπου 
δύο χρόνια, ξεκινούν να επενδύ-
ουν στο βλάχικο, µια ποικιλία την 
οποία πιστεύουµε πάρα πολύ», α-
ναφέρει ο κ. Μηλιώτης, σηµειώνο-
ντας πως το πλάνο είναι να φυτέ-
ψουν γύρω στα 40-50 στρέµµατα.

Στις προτεραιότητες του οινοποι-
είου είναι να προχωρήσει σύντοµα 
στην παραγωγή ενός νέου αφρώ-
δους κρασιού από «Βλάχικο». «Ε-
τοιµάζουµε έναν κωδικό sparkling 
ερυθρό από βλάχικο, το οποίο θα 
είναι προϊόν δεξαµενής και θα κυ-
κλοφορήσει σε περίπου 6.000 φιά-
λες. Πιστεύουµε ότι είναι µια ποικι-
λία που µπορεί να αναδειχθεί και 
µε φυσσαλίδα. Το περιµένουµε το 
πρώτο τρίµηνο του 2023 και η αγο-
ρά νοµίζω πως είναι έτοιµη να το 
δεχθεί», αναφέρει ο ίδιος.

Μέσα στο 2022, εξάλλου, η «Zoinos 

Winery Zitsa» κυκλοφόρησε ένα α-
κόµη κρασί, µε την επωνυµία «Πα-
τητήρι». Πρόκειται για µια γλυκιά 
ντεµπίνα, από υπερόψιµο τρύγο 
του 2019, που πέρασε από γαλλι-
κό βαρέλι για δύο έτη και εµφια-
λώθηκε σε 2.100 φιάλες. 

«Συνεχίζουµε επίσης την προ-
σπάθειά µας στα αφρώδη κρασιά 
και έχουµε ακόµη πολλή δουλειά 
στο θέµα της επικοινωνίας. ∆ιό-
τι το Ζίτσα Αφρώδες έγινε Ζοίνος 
Sparkling και είναι πλέον έξτρα brut, 
ενώ το ίδιο έγινε µε το ροζέ µας το 
Aurelia και την κλασσική µας ντε-
µπίνα. Πρόκειται για ένα βήµα πιο 
κοντά στο κοινό και τις γευστικές 
επιρροές του», λέει ο κ. Μηλιώτης.

Συνολικά φέτος η «Zoinos Winery 
Zitsa» εµφιάλωσε περί τις 140.000 
φιάλες, µαζί µε το Debina Respect, 
ένα τύπου orange κρασί, προϊόν κυ-

ρίως εξαγωγής. «Έχουµε, πλέον, α-
νεβάσει τις ποσότητες και έχουµε 
κρατήσει και ένα σηµαντικό αριθ-
µό φιαλών για την ελληνική αγο-
ρά. Μέχρι τώρα είχαµε γύρω στις 
50.000 φιάλες και έφευγαν στο ε-
ξωτερικό οι 48.000 φιάλες. Ζητή-
σαµε από τον καινούριο τρύγο να 
κρατήσουµε περισσότερα κρασιά 
για την ελληνική αγορά γιατί υ-
πάρχει κοινό και ζήτηση», αναφέ-
ρει ο εκπρόσωπος του οινοποιείου. 

Στο αποστακτήριο της επιχείρη-
σης, εν τω µεταξύ, τοποθετήθηκε 
ένας δεύτερος χάλκινος άµβυκας 
απόσταξης και ανέβηκαν οι ποσό-
τητες του τσίπουρου για το οποίο η 
ζήτηση είναι µεγάλη, ενώ σε περι-
ορισµένες φιάλες κυκλοφορεί και 
το παλαιωµένο τσίπουρο 12 µη-
νών και 6 ετών του ηπειρώτικου 
οινοποιείου.

Στα πλάνα του οινοποιείου η παραγωγή αφρώδους οίνου από «Βλάχικο». Η οινοποιητική επιχείρηση διαθέτει ιδιόκτητο αµπελώνα µε 138 στρέµµατα, στην αµπελουργική ζώνη της Ζίτσας.

«Και οι νέοι αµπελουργοί που απαρτίζουν την οµάδα παραγωγών που 
έχουµε στήσει εδώ και περίπου δύο χρόνια, επενδύουν στο βλάχικο», 
λέει ο ∆ηµήτρης Μηλιώτης, εκπρόσωπος της «Ζοίνος Winery Ζίτσα».

Η Zoinos πίστεψε
στο «Βλάχικο» και 
επενδύει σ’αυτό
Το παραδοσιακό οινοποιείο στη Ζίτσα επενδύει 
στην ερυθρή ποικιλία Ηπείρου με νέες φυτεύσεις

Μπεκάρι
Σε σχεδόν 35 στρέµµατα 

θα φυτευτούν φέτος 
ανερχόµενες ποικιλίες 

της Ηπείρου, όπως είναι 
το ερυθρό «Μπεκάρι»

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟΣ
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
138 

ΤΟ 2022 
ΕΜΦΙΑΛΩΣΕ

ΦΙΑΛΕΣ
140.000 



Ένα τρακτέρ γίνεται... στόλος 
Με τα νέα µοντέλα που έχουν ισχυρή παρουσία στις πλέον σύγχρονες 
ευρωπαϊκές εκµεταλλεύσεις, έχουν εξοπλιστεί οι ελληνικές εταιρείες αγροτικών  
µηχανηµάτων, προσφέροντας στον παραγωγό λύσεις που εστιάζουν στη λογική 
«ένα τρακτέρ ικανό για όλες τις δουλειές». Την ίδια ώρα η επικείµενη προκήρυξη 
των νέων Σχεδίων Βελτίωσης αναµένεται να δώσει ώθηση στην αγορά, ενώ ήδη 
οι εταιρείες ετοιµάζουν καινούργια ευέλικτα πακέτα χρηµατοδότησης.
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> Η Deutz-Fahr εξοπλίζει τα νέα μοντέλα με το κλασικό κιβώτιο Powershift ή με την πλήρως αυτόματη έκδοση RCshift

ΜΕ ΟΚΤΩ ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Η ΣΕΙΡΑ 6

Οκτώ νέα μοντέλα εμπλουτίζουν την Σειρά 6 
της Deutz-Fahr που μπορούν να εξοπλιστούν είτε 
με το κλασικό κιβώτιο Powershift ή με την πλήρως 
αυτόματη έκδοση RCshift. Με αυτά τα νέα μοντέλα, 
η Deutz-Fahr εισέρχεται δυναμικά στην αγορά των 
τρακτέρ powershift με ιπποδύναμη μεταξύ 160 και 
230 ίππων, που αντιπροσωπεύει ποσοστό περίπου 
35%-40% του κλάδου στην Ευρώπη. Τα νέα μοντέλα 
που αναπτύχθηκαν και κατασκευάζονται από την 
Deutz-Fahr Land στο Lauingen της Γερμανίας, 
προσφέρουν έως και 8% περισσότερη ροπή, νέες 
μεγαλύτερες δεξαμενές καυσίμου, περισσότερη 
άνεση για τους χειριστές με μία σειρά νέων επιλογών 
για την καμπίνα MaxiVision και χαμηλότερο κόστος 
συντήρησης με τα ενδιάμεσα διαστήματα αλλαγής 
λαδιών για τον κινητήρα να έχουν επεκταθεί στις 
1.000 ώρες λειτουργίας (ή 2 χρόνια).
Δύο 4-κύλινδρα μοντέλα με κοντό μεταξόνιο για 
άριστη ευελιξία και υψηλή απόδοση ισχύος έως 
171 ίππων, πείθουν τον χειριστή με τις δυνατότητές 
τους. Οι αναβαθμισμένοι κινητήρες Deutz TCD 
είναι εγκατεστημένοι στα 6-κύλινδρα μοντέλα 
6160 – 6230, προσφέροντας τώρα έως και 192 
ίππους στις εκδόσεις με μεσαίο μεταξόνιο 6160 - 
6190 και μέχρι 230 ίππους στις εκδόσεις με μακρύ 
μεταξόνιο 6210 - 6230.
Οι κινητήρες Deutz TCD 6.1 εγγυώνται αυξημένη 
απόδοση με απτές βελτιώσεις, τόσο στην καμπύλη 
ροπής όσο και στην ελαστικότητα. Με σχεδόν όλη 
τη μέγιστη ροπή να είναι διαθέσιμη από τις 1.000 

σαλ., αυτοί οι γεωργικοί ελκυστήρες μπορούν 
να ανταπεξέρχονται στις περισσότερες εργασίες 
σε χαμηλές στροφές. Σε συνδυασμό με τις δύο 
εκδόσεις μετάδοσης μπορούν να εξασφαλίζουν 
σημαντική εξοικονόμηση καυσίμου. 
Τα δοκιμασμένα, αποδοτικά και απλοποιημένα 
κιβώτια ταχυτήτων Powershift προσφέρουν στον 
χειριστή 30 ταχύτητες για την κίνηση προς τα 
μπροστά και 15 για την όπισθεν. Προαιρετικά, το 
κιβώτιο μπορεί να περιλαμβάνει και αργές σχέσεις 
(creeper) αυξάνοντας τον αριθμό των ταχυτήτων 
σε 54 και 27 αντίστοιχα. Εντελώς νέα είναι η 
προαιρετική λειτουργία APS - Automatic Power 
Shift. Η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (ECU) βοηθά 
τον οδηγό να επιλέγει και να αλλάζει αυτόματα τα 

στάδια του Powershift εντός του εύρους σχέσεων. 
Τα κιβώτια RCshift είναι πλήρως αυτόματα. Οι 5 
ρομποτικές σχέσεις και τα 6 στάδια powershift 
εξασφαλίζουν ομαλές αλλαγές ταχυτήτων από 
τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη. Τα κιβώτια 
RCshift επιτρέπουν επίσης στα τρακτέρ να 
αναπτύσσει ταχύτητα 40 χλμ/ώρα στο δρόμο 
διατηρώντας τον κινητήρα στις μόλις 1.158 
σαλ. ή στα 50 km/h στις 1.447 σαλ. (οι στροφές 
διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με τα ελαστικά 
και το μοντέλο). Όλες οι σχέσεις μπορούν να 
εμπλέκονται χωρίς χρήση του πεντάλ του 
συμπλέκτη ενώ, χάρη στη λειτουργία Stop&Go, η 
μετάδοση μπορεί επίσης να σταματά και να εκκινεί 
εκ νέου χωρίς τη χρήση του συμπλέκτη.

Και την χρονιά που μας 
πέρασε, η ΘΕΟΧΑΡΑ-
ΚΗΣ Α.Ε. κατάφερε να 
εδραιώσει σχέσεις ε-
μπιστοσύνης με το αγο-
ραστικό κοινό των γε-
ωργικών μηχανημάτων, 
παρακολουθώντας στε-
νά τις εξελίξεις και έχο-

ντας πλήρη αντίληψη των αναγκών του, σε συνάρ-
τηση με τις τάσεις της αγοράς σε πανευρωπαϊκή 
αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα. Με προσεκτικό ε-
πιχειρηματικό σχεδιασμό και ξεκάθαρη στρατηγι-
κή, συνεχίζουμε δυναμικά, ανεβάζοντας το μερίδιο 
αγοράς, προσφέροντας καινοτόμα προϊόντα και υ-
πηρεσίες στον σύγχρονο αγρότη – καλλιεργητή. 

Όσον αφορά τη νέα χρονιά, είμαστε πεπεισμέ-
νοι ότι θα κινηθούμε περαιτέρω ανοδικά και για 
τις 2 εταιρείες που εκπροσωπούμε, SAME και 
Deutz-Fahr. 
Για την DEUTZ – FAHR αιχμή του δόρατος θα α-
ποτελέσει η Σειρά 6 της Deutz-Fahr, με το κλα-
σικό κιβώτιο Powershift, ή με την πλήρως αυτό-
ματη έκδοση RCshift . Η συγκεκριμένη σειρά, συ-
γκεντρώνει όλη την εμπειρία της Deutz-Fahr στην 
παραγωγή εξειδικευμένων τρακτέρ, με καινοτό-
μες και ταυτόχρονα δοκιμασμένες τεχνολογίες, με 
στόχο την αύξηση των επιδόσεων και της άνεσης 
για τον σύγχρονο καλλιεργητή.
Στην μεσαία κατηγορία τρακτέρ, προσβλέπουμε 
σε διεύρυνση του μεριδίου μας με το νέο SAME 
Frutteto Stage V. Το Frutteto Stage V είναι ένα ε-

ξειδικευμένο τρακτέρ, με καινοτόμες και δοκι-
μασμένες στην πράξη τεχνολογίες, που στοχεύ-
ουν στην αύξηση των επιδόσεων στις καλλιέργει-
ες, χωρίς να θυσιάζεται η άνεση για τον χειριστή. 
Όλες οι σειρές Frutteto είναι κατασκευασμένες για 
οπωρώνες και αμπελώνες, με τη διαχρονική ε-
μπειρία και με το μοναδικό σχεδιασμό της SAME, 
προσφέροντας ασφάλεια, ευκινησία και εργονομία, 
κάνοντας τη δουλειά ευχάριστη και κερδοφόρα. 
Περιμένοντας την προκήρυξη των νέων προγραμ-
μάτων σχεδίων βελτίωσης, εύχομαι το 2023 να α-
ποτελέσει μια πλούσια παραγωγική χρονιά για 
τους φίλους μας αγρότες, με υγεία και ευτυχία! 

Διευθυντής πωλήσεων τμήματος τρακτέρ 
Θεοχαράκης Α.Ε.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΚΟΣ
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Τα τρακτέρ Puma 140-175 της Case 
IH επωφελούνται από μία σειρά νέων 
χαρακτηριστικών, που έχουν σχεδιαστεί 
για να βελτιώσουν την παραγωγικότητα 
και να εμπλουτίσουν την εμπειρία της 
εργασίας. Σε συνέχεια της επιτυχίας της 
ανανεωμένης σειράς Puma 185-240 με 
μακρύ μεταξόνιο, η νέα σειρά Puma 140-
175 με κοντό μεταξόνιο, με μέγιστη ισχύ 
από 155 έως 200 ίππους αναβαθμίζεται σε 
όλους τους τομείς συμπεριλαμβανομένης 
της εμφάνισης του μηχανήματος, της 
συμπεριφοράς του σασμάν και της 
εργονομίας της καμπίνας.
Το προφίλ της σειράς παραμένει το ίδιο, 
με τρεις εκδόσεις που επικεντρώνονται 
σε συγκεκριμένες απαιτήσεις πελατών. Τα 
Puma 140-165 είναι η οικονομική επιλογή, 

το Puma 150 και 165 Multicontroller 
παρέχει στους πελάτες περισσότερη 
αυτοματοποίηση και το Puma CVXDrive 
προσφέρει κορυφαία παραγωγικότητα. 

Νέα χαρακτηριστικά  
και βελτιώσεις καμπίνας
Τα νέα μοντέλα Puma 140-175 βασίζονται 
στα θετικά σχόλια και την αντίδραση των 
πελατών της προσφάτως αναβαθμισμένης 
σειράς Puma 185-240, μοντέλο 2021, 
με μακρύ μεταξόνιο, με βελτιώσεις 
που αποσκοπούν στο όφελος τόσο του 
ιδιοκτήτη όσο και του χειριστή.
Η επανασχεδιασμένη είσοδος όπως της 
σειράς Magnum παρέχει ευκολότερη 
πρόσβαση, ενώ οι βελτιώσεις στην 
καμπίνα περιλαμβάνουν βάση τηλεφώνου, 
θύρες τροφοδοσίας USB και βάση tablet 
για να διευκολύνουν τη διαχείριση της 

καμπίνας. Τα υλικά της ταπετσαρίας έχουν 
αναβαθμιστεί σε υψηλής ποιότητας, με 
φινίρισμα όπως στα αυτοκίνητα και ένα 
νέο κορυφαίο δερμάτινο τιμόνι Case 
IH υψηλής ποιότητας, θα αυξήσει την 
ευχαρίστηση της οδήγησης.
Η ορατότητα στα μοντέλα Multicontroller 
και CVXDrive βελτιώνεται χάρη σε έναν 
νέο υαλοκαθαριστήρα τοποθετημένο 
χαμηλά που καλύπτει 60% περισσότερη 
επιφάνεια και υπάρχει επίσης ένα νέο 
ψυγείο διαθέσιμο για αναψυκτικά. Για τους 
χρήστες φορτωτών ένα νέο προηγμένο 
joystick, με ενσωματωμένα κουμπιά 
για την λειτουργία της ρεβέρσας και της 
αλλαγής ταχυτήτων, θα βελτιώσει τους 
χρόνους εργασίας.
Στο πίσω μέρος των νέων μοντέλων 
Puma, η θέση στήριξης του 3ου σημείου 
έγινε πιο εργονομική και οι υδραυλικοί 
ταχυσύνδεσμοι έχουν βελτιωθεί για 
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Άλλες 
βελτιώσεις περιλαμβάνουν φώτα LED 
και μία παροχή αέρα για το φούσκωμα 
ελαστικών και τον καθαρισμό.

Βελτιώσεις στο σασμάν CVXDrive
Τα μοντέλα Puma CVXDrive έχουν 
υποβληθεί σε βελτιώσεις στο σασμάν, 
με τους μηχανικούς της Case IH να 
έχουν επικεντρωθεί στην βελτίωση 
της οδηγικής εμπειρίας μειώνοντας 
τον χρόνο αντίδρασης της ρεβέρσας 
και της επιτάχυνσης/επιβράδυνσης 
και αυξάνοντας την ευαισθησία του 

πεντάλ γκαζιού.  Υπάρχει επίσης τώρα 
μεγαλύτερη ευαισθησία και ακρίβεια της 
θέσης του Multicontroller, με δυνατότητα 
απενεργοποίησης του cruise control 
με το πεντάλ, την οποία οι πελάτες θα 
εκτιμήσουν όταν στρίβουν στο κεφαλάρι. 

Νέα πακέτα εξοπλισμού Case IH
Τρία νέα πακέτα προσφέρονται στα τρακτέρ 
Puma 140-175 που θα διευκολύνουν 
τους πελάτες να επιλέξουν τον ιδανικό 
εξοπλισμό τους. Το πακέτο Selection, 
για τα βασικά μοντέλα Puma 140-165, 
καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις των 
πελατών. Τα τρακτέρ Puma Multicontroller 
και Puma CVXDrive προσφέρονται με 
δύο πακέτα, Advanced και Professional. 
Το πακέτο Advanced περιλαμβάνει τα 
πιο συνηθισμένα χαρακτηριστικά για τις 
καθημερινές εργασίες, ενώ το πακέτο 
Professional επικεντρώνεται στην 
τεχνολογία AFS, ενώ είναι έτοιμο για 
σύνδεση συστήματος αυτόματης οδήγησης 
και με οθόνη AFS Pro 700.

> H νέα σειρά με κοντό μεταξόνιο, με μέγιστη ισχύ από 155 έως 200 ίππους, αναβαθμίζεται σε όλους τους τομείς

ANAΝΕΩΜΕΝΑ ΤΑ CASE IH PUMA 140-175

Άλλη μια χρονιά έφτασε 
στο τέλος της και παρά 
το γεγονός ότι είχαμε να 
αντιμετωπίσουμε πολλές 
δυσκολίες και πτώση της 
αγοράς της τάξεως του 
43% σε σχέση με το 2021, ο 
πρωτογενής τομέας κατάφερε 

να σταθεί όρθιος αντιμετωπίζοντας όλες τις προκλήσεις.  
Παράλληλα μετά από δύο χρόνια πανδημίας, 
διεξήχθη η 29η Διεθνής Έκθεση AGROTICA 2022, 
στην οποία η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε τις 

προσδοκίες μας. Η εταιρία μας είχε μία δυναμική και 
ολοκληρωμένη παρουσία και υποδέχθηκε μεγάλο 
αριθμό επισκεπτών και πελατών.
Η ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. συνεχίζει την 
ανοδική της πορεία, είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει 
όλες τις προκλήσεις του νέου έτους και να 
προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες 
της σε όλους τους τομείς.
Το 2023, θα επικεντρωθούμε στην προώθηση των 
νέων δενδροκομικών μοντέλων της New Holland 
των σειρών T4 FNV, T3F_T3LP, των τρακτέρ μικρής 
και μέσης ιπποδύναμης της Case IH των σειρών 

LUXXUM και PUMA και όλων των μηχανημάτων 
συγκομιδής και χορτονομής. 
Τέλος εντοπίζοντας τις σύγχρονες ανάγκες 
του πρωτογενούς τομέα, είμαστε έτοιμοι να 
προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις εξοπλισμού 
και υπηρεσιών Γεωργίας Ακριβείας, με στόχο την 
μείωση του κόστους παραγωγής των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων.
Εύχομαι καλή χρονιά με υγεία και ευημερία σε όλο 
τον πρωτογενή τομέα. 

Γενικός Διευθυντής της Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ

ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 
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> Τρακτέρ σχεδιασμένα για να εργάζονται αποτελεσματικά μεταξύ οποιονδήποτε σειρών, με πλάτος εργασίας που ξεκινά από 1,06 μέτρα

Η NEW HOLLAND ΦΈΡΝΈΙ ΤΑ ΝΈΑ T4 FNV

Η New Holland, παρουσιάζει πέντε 
μοντέλα T4 F/N/V, όλα ειδικά σχεδιασμένα και 
ανεπτυγμένα για να ταιριάζουν και να εργάζονται 
αποτελεσματικά μεταξύ οποιονδήποτε σειρών, 
με πλάτος εργασίας από μόλις 1,06 μέτρα έως 
1,9 μέτρα. Αλλά οι διαστάσεις δεν λένε όλη την 
ιστορία. Κάθε μηχάνημα New Holland έρχεται 
με τα σωστά χαρακτηριστικά για να κάνει τη 
δουλειά του: ισχυροί, αποδοτικοί και καθαροί 
κινητήρες, εξαιρετικά άνετες και ασφαλείς 
καμπίνες, χαμηλά μοντέλα χωρίς καμπίνα και 
τέλειος συνδυασμός αξόνων και υδραυλικών 
συστημάτων για εύκολη σύνδεση με κάθε 
παρελκόμενο.
   
Πιο αποδοτικά και πιο καθαρά
Τα μοντέλα T4.80 εξοπλίζονται με τον 
τετρακύλινδρο κινητήρα 3,4 λίτρων, ενώ 
τα μοντέλα T4.90, T4.100, T4.110 & T4.120 
εξοπλίζονται με τον τετρακύλινδρο κινητήρα 3,6 
λίτρων από την FPT Industrial. Η μέγιστη ροπή 
παράγεται μόλις στις 1.300 στροφές ανά λεπτό, 
με μέγιστη τιμή στα 518 Nm στο μοντέλο T4.120, 
το οποίο αποδίδει μέγιστη ισχύ 120 hp στις 2.300 
στροφές ανά λεπτό. Αυτή είναι η υψηλότερη 
απόδοση που έχει ποτέ προσφερθεί από τη New 
Holland σε ειδικό τρακτέρ. 
Όλη η σειρά T4 F/N/V συμμορφώνεται με 
τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς εκπομπής 

καυσαερίων STAGE V κάνοντάς τα πιο καθαρά 
από ποτέ. 

Έκδοση T4F SUPER LOW PROFILE
Το T4F με πλαίσιο ασφαλείας, είναι διαθέσιμο 
και σε χαμηλή έκδοση για σκεπαστές 
καλλιέργειες. Ένας νέος εμπρόσθιος άξονας 
μειώνει το ύψος του καπό του κινητήρα από 
το έδαφος. Στο οπίσθιο μέρος, ένα νέο πάτωμα 
με χαμηλά φτερά, μόνο για λάστιχα 20 και 24 
ιντσών, επιτρέπει στον χειριστή να μπαίνει σε 
σκεπαστούς αμπελώνες και στα χαμηλότερα 
περιβόλια.

Σύστημα LIFT-O-MATIC™ PLUS: 
Ταχύτητα και Ακρίβεια
Αυτό το βραβευμένο σύστημα χειρισμού 
του μηχανικού υδραυλικού σας επιτρέπει 
να σηκώνετε ή να χαμηλώνετε το οπίσθιο 
παρελκόμενο όταν γυρίζετε στα κεφαλάρια, 
διατηρώντας παράλληλα τις ρυθμίσεις θέσης 
και βύθισης. Όταν σπρώχνετε/τραβάτε το 
μοχλό, μόλις τον αφήσετε, το παρελκόμενο 
σταματά αμέσως στο ύψος που αντιστοιχεί 
στην πραγματική θέση του παρελκόμενου. 
Ένα ελαφρύ σπρώξιμο ή τράβηγμα αυτού του 
βολικού μοχλού επιτρέπει μικρές ρυθμίσεις.

Μοναδικά χαρακτηριστικά New Holland 
για παραγωγικότητα και ασφάλεια
Τα μοντέλα ROPS έχουν ένα πλαίσιο που 

διπλώνει προς τα εμπρός για να περάσει κάτω 
από χαμηλές καλλιέργειες ή να μπει σε χαμηλά 
κτίρια. Η νέα σχεδίαση του πλαισίου επιτρέπει 
μια γρήγορη και εύκολη αναδίπλωση όταν 
χρειάζεται. 
Σε όλα τα νέα μοντέλα τρακτέρ T4F/N/V, το 
νέο εμπρόσθιο υδραυλικό έχει ανυψωτική 
ικανότητα έως 2.130 κιλά. Συμβατό και με άξονα 
SuperSteer™, το εμπρόσθιο υδραυλικό είναι 
διαθέσιμο με ή χωρίς δυναμοδότη (PΤΟ) που 
παίρνει κίνηση κατευθείαν από τον κινητήρα. 

SUPERSTEER™: Η πιο μικρή ακτίνα 
στροφής
Πέρα από την κανονική γωνία στροφής των 
55°, το SuperSteer™ προσφέρει γωνία έως 
και 76°. Με το SuperSteer™ έχετε επίσης 
πολύ περισσότερα από μια κλειστή, καθαρή 
στροφή: το εργαλείο που βρίσκεται μπροστά 
στρίβει γρηγορότερα και το αυξημένο μεταξόνιο 
μεταφέρει περισσότερο βάρος στο εμπρόσθιο 
μέρος του τρακτέρ. Αυτό μειώνει την ανάγκη για 
εμπρόσθιο αντίβαρο όταν εργάζεστε με βαριά 
παρελκόμενα τοποθετημένα πίσω.
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Στο υψηλότερο επίπεδο ιπποδύναμης και προδιαγραφών 
βρίσκεται το νέο John Deere 5130 ML που είναι εξοπλισμένο 
με τετρακύλινδρο κινητήρα PowerTech Plus της John Deere 
4,5 λίτρων με αυξημένη ροπή κατά 30% και μέγιστη απόδοση 
134 ίππων. Το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων PowerQuad Plus 
με το οποίο κυκλοφορεί, διαθέτει τέσσερις από τις προαιρετικά 
διαθέσιμες οκτώ ταχύτητες powershift του κιβωτίου ταχυτήτων 
Powr8. Κατά την επιλογή οικογένειας ταχυτήτων, επιλέγεται αυ-
τόματα η αντίστοιχη ταχύτητα powershift. 
Αυτό το χαρακτηριστικό και η αλλαγή σχέσης ταχυτήτων χωρίς 
συμπλέκτη μέσω του κουμπιού αποσύμπλεξης κάνουν το τρα-
κτέρ να ξεχωρίζει από πλευράς άνεσης.
Το 5ML εντυπωσιάζει όχι μόνο με την ισχύ του κινητήρα του, αλ-
λά επίσης και με τη υδραυλική παροχή των 117 λίτρων/λεπτό. 
Αυτό επιτρέπει την απευθείας σύνδεση παρελκομένων με υψη-
λές απαιτήσεις υδραυλικής ισχύος στο υδραυλικό σύστημα του 
τρακτέρ, χωρίς να υπάρχει ανάγκη για εξωτερική υδραυλική α-
ντλία που κινείται από το PTO. 
Επιπλέον, είναι δυνατός ο συνδυασμός διαφορετικών εφαρμο-
γών. Για παράδειγμα, μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο, κλαδεύ-
οντας δέντρα και οργώνοντας το χώμα ταυτόχρονα. Επιπλέον, το 
τρακτέρ είναι έτοιμο για χρήση με μπροστινούς φορτωτές.

Ανυψωτική ικανότητα 
Ένα ειδικό χαρακτηριστικό είναι η εξαιρετική ανυψωτική ικανό-
τητα του 5ML, η οποία ανέρχεται σε 4900 kg στα άκρα κοτσαδό-
ρου του πίσω υδραυλικού συστήματος. Το μπροστινό υδραυ-
λικό σύστημα έχει ανυψωτική ικανότητα 2900 kg, με ωφέλιμο 
φορτίο 3500 kg. Ο συνδυασμός υψηλού ωφέλιμου φορτίου και 
μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας επιτρέπει τη σύνδεση μεγά-
λων παρελκομένων, πράγμα που αυξάνει την αποτελεσματικό-
τητα και την παραγωγικότητα.

Ανθεκτικός σχεδιασμός
Επιπλέον, το 5ML ξεχωρίζει χάρη στον ανθεκτικό σχεδιασμό του. 
Τα φτερά, το ρεζερβουάρ καυσίμου και το περίβλημα πίσω φώ-
των, καθώς και οι τσιμούχες στις πόρτες, είναι κατασκευασμένα α-
πό χάλυβα και είναι, συνεπώς, ιδιαίτερα ανθεκτικά. Ο σχεδιασμός 

περιλαμβάνει απαλά άκρα που διασφαλίζουν ότι οι καλλιέργειες 
δεν υφίστανται ζημιά κατά την οδήγηση μέσα από στενά τμήματα.

Γεωργία Ακριβείας
Για να διευκολύνει την εργασία με ειδικές καλλιέργειες, το 5ML 
προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο τεχνολογίας για γεωργία 
ακριβείας της John Deere. Ένα αποκλειστικό χαρακτηριστικό εί-
ναι το ενσωματωμένο σύστημα καθοδήγησης AutoTracTM. Η ο-
θόνη AutoTracTM έχει ενσωματωθεί απευθείας στο ταμπλό του 
τρακτέρ, εξαλείφοντας την ανάγκη για πρόσθετη ενεργοποίηση ή 
πρόσθετη οθόνη. Οι ανάγκες για ψηφιοποίηση σήμερα και χαρτο-
γράφηση των αγροτεμαχίων είναι ολοένα και μεγαλύτερη. Σε αυ-
τό συνεισφέρει η οθόνη γενιάς 4 .Τα δεδομένα εργασίας μπορούν 
εύκολα να μεταφερθούν με ασφάλεια στο John Deere Operations 
Center, το οποίο είναι διαθέσιμο δωρεάν.

Ασφάλεια και άνεση
Η καμπίνα του 5ML είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρονικό χειριστήριο 
πολλαπλών λειτουργιών και μια μεγάλη οθόνη LCD στο ταμπλό. 
Αυτό παρέχει άριστη εποπτεία των ρυθμίσεων του τρακτέρ και 
αυξάνει την άνεση του χειριστή. Το ηλεκτρονικό χειριστήριο πολ-
λαπλών λειτουργιών καθιστά εύκολο και άνετο τον - 3 - Public έ-
λεγχο των παρελκομένων. 
Η λειτουργία διαχείρισης  iTec παρέχει αυτοματοποίηση των διαδι-
κασιών εργασίας κατά τις στροφές σε πλάτωμα, πράγμα που διευ-
κολύνει αισθητά τον οδηγό. Το σύστημα φίλτρου καμπίνας κατη-
γορίας 4 (σύμφωνα με το πρότυπο EN 15695), που είναι ενσωμα-
τωμένο στην οροφή της καμπίνας οδηγού, παρέχει προστασία από 
σκόνη, αερολύματα και ατμούς που είναι επικίνδυνα για την υγεία.

> Το νέο 5 ML εντυπωσιάζει με ανυψωτική ικανότητα 4,9 τόνων

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟ 
ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕ ΣΑΣΊ

AGROTECH

Το 2022 ήταν 
μια χρονιά επι-
στροφής στην 
κανονικότη-
τα αλλά και με 
συνεχείς προ-
κλήσεις. 
Η Agrotech SA 
στηρίζοντας την αγροτική κοινωνία 
συνέχισε να επενδύει σε πρωτοπορι-
ακές γεωργικές τεχνολογίες και και-
νοτομίες που καθορίζουν το μέλλον 
της γεωργίας ενώ στην κορυφή των 
προτεραιοτήτων της ήταν η βελτίωση 
της εμπειρίας όλων όσων την εμπι-
στεύονται καθημερινά.
Εξάλλου, η εταιρεία συνέχισε, και θα 
συνεχίσει, να είναι μοναδική στις after 
sales υπηρεσίες που προσφέρει.
Ως προς τα μηχανήματα που ξεχώρι-
σαν τη χρονιά που πέρασε, σίγουρα 
πρέπει να αναφέρω τα μοντέλα της 
ανανεωμένης σειράς 6R και της νέας 
δενδροκομικής σειράς 5G.
Περιμένουμε τα νέα σχέδια βελτίω-
σης και τα επενδυτικά προγράμματα 
του 2023 και συνεχίζουμε με αποφα-
σιστικότητα το έργο μας, να είμαστε 
στο πλευρό του αγρότη ακόμα και 
στις πιο δύσκολες συγκυρίες.
Εύχομαι καλές παραγωγές και μια 
καλή καλλιεργητική χρονιά.

CEO Agrotech SA Μποζατζίδης-
Μητσιολίδης

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ  
ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Το 5ML είναι προετοιμασμένο να αντιμετωπί-
σει τις πιο απαιτητικές συνθήκες. Τα φτερά, το 
ρεζερβουάρ καυσίμου και το περίβλημα πίσω 
φώτων είναι κατασκευασμένα από χάλυβα, για 
ανθεκτικότητα η οποία διατηρεί την αξία του 
τρακτέρ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

ΕΥΦΥΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Ανάλογα με την περίσταση, ενδέχεται να απαι-
τείται διαφορετικός φωτισμός.
Μπορείτε να προγραμματίσετε τα δεξιά / αρι-
στερά και τα εμπρός/πίσω φώτα LED να λει-
τουργούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.
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To 2022 για την ΑΔΕΛΦΟΙ 
ΣΑΡΑΚΑΚΗ ήταν μια 
χρονιά ορόσημο καθώς 
γιορτάσαμε τα 100 χρόνια 
παρουσίας μας στην Ελλάδα 
με το μεγαλύτερο κομμάτι 
της ιστορίας μας να είναι 
συνυφασμένο με τον 

εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας. 
Την προηγούμενη χρονιά κυρίαρχη ήταν η αναταραχή 
στην εφοδιαστική αλυσίδα ως συνέχεια της μετά-
πανδημίας εποχής, με άμεση συνέπεια στην γραμμή 
παραγωγής τρακτέρ. H Massey Ferguson γιόρτασε την 
επέτειο των 175 χρόνων με την βράβευση, ενός ακόμα 
ελκυστήρα, του MF 5S για την κατηγορία κάτω των 120 
ίππων στην έκθεση SIMA που διεξήχθη στο Παρίσι.
Με την παρουσίαση της σειράς MF 3S στην 
AGROTICA 2022 μιας γκάμας ελκυστήρων με 6 
μοντέλα, ολοκληρώθηκε η προϊοντική ανανέωση 
που περιλαμβάνει και τις σειρές MF 5S, MF 6S, MF 
7S και MF 8S.  Για το 2023 ο Όμιλος Επιχειρήσεων 
Σαρακάκη δείχνει ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα 
να συνεχίσει την στήριξη του Έλληνα αγρότη με την 
δημιουργία των ιδιόκτητων συνεργείων στην Αθήνα 
και την Θεσσαλονίκη, την επέκταση του δικτύου των 
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων μας και την συνεχή 
εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας.
Η επικείμενη ανακοίνωση των νέων σχεδίων βελτίωσης 
περιμένουμε να δώσει ώθηση στην αγορά και η Εταιρεία 
μας έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να 
διευρύνουμε την παρουσία μας στην Ελληνική αγορά.
Από όλους εμάς στην Massey Ferguson, ευχές για μια 
παραγωγική και γεμάτη Υγεία καινούρια χρονιά!

 Διευθυντής Πωλήσεων & After Sales Αγροτικών 
Μηχανημάτων Massey Ferguson

▲

Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΙΆΒΟΛΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΆΦΙΩΝ MF 8S 

ΑΔΕΛΦΟΊ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.

> Γκάμα 6 μοντέλων για δέντρα, αμπέλια και ορεινές καλλιέργειες

Η RED VELVET ΣΕΊΡΑ ΤΗΣ MF

ΑΡΊΣΤΕΊΔΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

Η Massey Ferguson παρουσιάζει την νέα σειρά 
των ειδικών ελκυστήρων MF 3 Speciality, μια γκάμα ελ-
κυστήρων με 6 μοντέλα για αμπελώνες, εξειδικευμένες 
καλλιέργειες, οπωρώνες, κρεβατίνες και ορεινές καλλι-
έργειες. Ένας ελκυστήρας σχεδιασμένος για τους πιο α-
παιτητικούς και εξειδικευμένους παραγωγούς καθώς 
μπορεί να εργάζεται στις πιο ακραίες καιρικές συνθήκες 
και εδαφικές απαιτήσεις.  Η σειρά χαρακτηρίζεται από 
τους νέους κινητήρες STAGE-V φιλικούς προς το περι-
βάλλον με χαμηλή εκπομπή ρύπων, πανίσχυρους, οικο-
νομικούς και με μειωμένο κόστος συντήρησης. Οι ελκυ-
στήρες της σειράς αυτής καλύπτουν μεγάλο εύρος ιπ-
ποδύναμης που ξεκινά από 75 hp εώς 120 hp. Επιπλέ-
ον, σημαντική είναι η νέα επιλογή του καινούργιου κι-
βώτιου ταχυτήτων προσφέροντας την μέγιστη ιπποδύ-
ναμη στις χαμηλότερες στροφές του κινητήρα επιτυγχά-

νοντας εξοικονόμηση καυσίμου και μειωμένο θόρυβο 
στην καμπίνα. Τα μοντέλα κάνουν την εμφάνισή τους με 
καμπίνα αλλά και χωρίς καμπίνα, τύπου πλατφόρμα. Ε-
πίσης, η σειρά αυτή διατίθεται σε δύο εκδόσεις Essential 
και Efficient και προσφέρεται με μια σειρά επιλογών, που 
προσαρμόζουν τον ελκυστήρα ανάλογα με τις ανάγκες. 
Ο τύπος της καμπίνας είναι CAT 4 που εξασφαλίζει στον 
χειριστή ένα υγιές περιβάλλον κατά την διάρκεια των 
ψεκασμών αλλά και την σκόνη κατά την διάρκεια των 
εργασιών.  Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στον μοντέρ-
νο, εντυπωσιακό σχεδιασμό που προέρχεται από τους 
μεγαλύτερους ελκυστήρες της Massey Ferguson.
Αποκλειστικός Εισαγωγέας – Διανομέας στην Ελλά-
δα για την Massey Ferguson είναι ο Όμιλος Επιχειρή-
σεων Σαρακάκη, παρέχοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο 
αντιπροσώπων και εξουσιοδοτημένων συνεργείων, 
πλήρη τεχνική υποστήριξη από έμπειρους τεχνικούς 
και γνήσια ανταλλακτικά.

Η έμπνευση της σχεδίασης και υλοποίησης του τρακτέρ  
8S. 265 αλλά και ολόκληρης της σειράς 8S βασίζεται στην 
πρωτοποριακή ιδέα της Massey Ferguson να δώσει την 
δυνατότητα να συμβάλλουν στη δημιουργία του οι ίδιοι οι 
πελάτες σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες τους. 
Το 8S. 265 αναδείχτηκε «TRACTOR OF THE YEAR 2021» 
(Τρακτέρ της Χρονιάς) λόγω της τεράστιας ελκτικής δύ-
ναμης, της μεγάλης ευελιξίας αλλά και το ελάχιστο βάρος 
που έχει σε σχέση με τα άλλα τρακτέρ της ίδιας κατηγορί-
ας έχοντας ως αποτέλεσμα λιγότερη συμπίεση στο έδα-
φος και μειωμένη κατανάλωση καυσίμου. 
Το μεγάλο εύρος ιπποδύναμης της Σειράς 8S καλύπτει ό-
λες τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των αγροτών ξεκινώντας 

από τους 205 και φτάνοντας στους 305 
ίππους με τον τελευταίας γενιάς κινητήρα 
του ομίλου ACGO, τον 6κύλινδρο ACGO 
POWER STAGE – V 7,4 λίτρων επιτυγχά-
νοντας την μέγιστη ιπποδύναμη στις 1.500 
στροφές ανά λεπτό δίνοντας στον χειρι-
στή το πλεονέκτημα της εξοικονόμησης καυσίμου. 
Πολύ σημαντικό είναι ότι δίνεται στον πελάτη η δυνατότητα 
να διαλέξει το κιβώτιο σχέσεων σύμφωνα με τις ανάγκες 
του ανάμεσα από τρεις εναλλακτικές, την παλιά και γνώρι-
μη σε όλο τον κόσμο DYNA – VT (Vario Transmission) συ-
νεχώς μεταβαλλόμενης μετάδοση κίνησης, DYNA – 7 ( 4 ο-
μάδες και 7 ταχύτητες Dynashift 28x28), DYNA – E power 

με απόλυτη τεχολογία διπλού συμπλέ-
κτη, αδιάκοπη αλλαγή ταχυτήτων που 
αυξάνει την μέγιστη ισχύ στο έδαφος. 
Μοναδικός MF PROTECT – U, σχεδια-
σμός εγκατάστασης κινητήρα και κα-
μπίνας που προσφέρει ορατότητα, άνε-

ση και συγχρόνως επιτυγχάνεται έλαχιστος θόρυβος στην 
καμπίνα με 68 db!, και το σημαντικότερο βελτιώνει την ικα-
νότητα ψύξης του κινητήρα παίρνοντας πάντα καθαρό αέ-
ρα. Όλα αυτά συμπληρώνονται με δύο επιλογές καμπίνας 
Efficient & Exclusive κάνοντας τον χειριστή να νιώθει σαν το 
σπίτι του, με την άνεση που παρέχει η καμπίνα και τον εξο-
πλισμό τελευταίας τεχνολογίας για την Γεωργία Ακριβείας.
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Από την κατασκευή του, ένα τρακτέρ Lamborghini έχει τό-
σο κοµψή εµφάνιση που το κάνει να ξεχωρίζει. Αυτή την αρχή 
ακολούθησε η Lamborghini Trattori για την εξέλιξη του νέου 
Spark R, µε αποτέλεσµα την κατασκευή 3 µοντέλων από 120 έ-
ως 143 ίππους, µε 3 διαφορετικούς τύπους κιβωτίων ταχυτή-
των και µεγάλη ποικιλία εξοπλισµού, αφήνοντας τον πελάτη να 
προσαρµόσει το ιδανικό µηχάνηµα στις απαιτήσεις του.

Κινητήρας
Το νέο Spark R προσφέρεται µε τον 4κύλινδρο κινητήρα 
FARMotion 45 ULTRA STAGE V, ένα κινητήρα υψηλής από-
δοσης, αξιοπιστίας και ελάχιστης συντήρησης. Ο υψηλής πίε-
σης (2000 bar), ηλεκτρονικά υπέρ τροφοδοτούµενος κινητή-
ρας Common Rail, εξασφαλίζει άµεση τροφοδοσία και εξοι-
κονόµηση καυσίµων καθώς και υψηλή απόδοση ακόµα και 
στις χαµηλότερες στροφές.

Σύστηµα Μετάδοσης
Η νέα σειρά Spark R είναι διαθέσιµη µε τρεις διαφορετικούς 
τύπους µετάδοσης:
Powershi� : Αποτελεί ένα απλό κιβώτιο ταχυτήτων, υψηλής 
ακρίβειας. Η βασική έκδοση φέρει το µηχανικό κιβώτιο 5 
ταχυτήτων µε 2 ή 3 Powershi�  και 2 έως 4 βαθµίδες και 
λειτουργία αυτόµατης αλλαγής βαθµίδας Powershi� .
RVshi� : Υψηλή τεχνολογία µέσω ενός απλού joystick. Το 
κιβώτιο ταχυτήτων RVshi�  προσφέρεται µε 20 ταχύτητες 
εµπρός + 16 πίσω και η χρήση γίνεται τόσο εύκολα όσο και µε 
ένα απλό κιβώτιο ταχυτήτων Powershi� .
VRT: Συνεχώς µεταβαλλόµενο κιβώτιο ταχυτήτων 
για ασυναγώνιστη ακρίβεια και αποτελεσµατικότητα. Η 
µετάδοση VRT συνδυάζει την τεχνολογία αιχµής µε την 
εξαιρετική αποτελεσµατικότητα, ώστε να καλύψει τις ανάγκες 
οποιασδήποτε εργασίας µπορεί να φανταστεί κανείς.

Υδραυλικό σύστηµα και PTO
Το υδραυλικό σύστηµα µε αντλία Load Sensing 120 l/min εί-
ναι ικανό να καλύψει και τις υψηλότερες απαιτήσεις παρο-
χής λαδιού. Επιπλέον, η δυνατότητα ύπαρξης µικτών υδραυ-
λικών αναµονών πίσω, µε 2 αναµονές µηχανικού ελέγχου 
+ 2 ηλεκτρονικού ελέγχου, µια επιπλέον ανεξάρτητη αναµο-
νή χαµηλής ροής, το Power Beyond και 2 αναµονές µπροστά, 
προσφέρουν απαράµιλλη ευελιξία σε οποιοδήποτε συνδυα-
σµό παρελκοµένων. Ο πίσω δυναµοδότης στη βασική έκδοση 
προσφέρεται µε διάφορους συνδυασµούς ταχυτήτων στρο-
φών: PTO 540, 540ECO, 1000 και 1000ECO. 

Νέα καµπίνα Top Vision
Ένα εξαιρετικά άνετο περιβάλλον εργασίας κάνει τη δουλειά 
πιο εύκολη, πιο ευχάριστη και λιγότερο κουραστική. Η καµπίνα 
διαθέτει ασυναγώνιστη ορατότητα, η ανάρτηση Hydro Silent- 
Block στο βασικό εξοπλισµό εξασφαλίζει την απαραίτητη ηρε-
µία και αποσβένει τους κραδασµούς ενώ η µηχανική ανάρτηση 
καµπίνας ανεβάζει την άνεση του χειριστή σε άλλο επίπεδο. Η 
ανάρτηση του εµπρόσθιου άξονα είναι επίσης διαθέσιµη και ε-
ξασφαλίζει την απόλυτη άνεση στο χωράφι αλλά και στο δρόµο.

�Η ∆ΗΜΗΤΡΑ� ΑΕ

> Τρία µοντέλα 120-163 ίππων προσαρµόζονται στις επιθυµίες του κάθε παραγωγού

LAMBORGHINI SPARK R
ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το 2022 αποδείχτηκε 
µια χρονιά υψηλών 
απαιτήσεων, 
προσπάθειας, 
αλλαγών αλλά 
και εισαγωγής 
έντασης γνώσης 

και καινοτοµιών. Ο πληθωρισµός και η 
γενικότερη αύξηση του κόστους πρώτων 
υλών και ενέργειας σε συνδυασµό µε 
τη δυσλειτουργία των εφοδιαστικών 
αλυσίδων αποτελούν τη νέα πρόκληση. 
Για το 2023 δέσµευση της εταιρείας 
«Η ∆ΗΜΗΤΡΑ» Α.Ε αποτελεί η απρόσκοπτη 
λειτουργία, η διαρκής βελτίωση των 
παρεχόµενων υπηρεσιών, η υποστήριξη 
του πελατολογίου και η στήριξη στη 
προσπάθεια εκσυγχρονισµού των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων, µέσω της 
συνεχούς δυναµικής παρουσίας, της 
γνώσης και της εµπειρίας δεκαετιών. 
H διαθεσιµότητα των µοντέλων STAGE 
V είναι συνεχής, τα νέα µοντέλα είναι 
ετοιµοπαράδοτα και διαθέσιµα προς 
πώληση ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις 
και του πιο απαιτητικού αγοραστή.
Τα τρακτέρ Zetor, Lamborghini, Hürlimann, 
των εταιρειών που αντιπροσωπεύουµε 
έχουν ανανεωθεί πλήρως και έχουν 
εκσυγχρονιστεί υιοθετώντας τεχνολογία 
αιχµής. Oι καινοτοµίες αφορούν πρωτίστως 
τη νέα εποχή κινητήρων STAGE V και 
δευτερευόντως τον νέο σχεδιασµό καπό 
και καµπίνας, τον πλήρη ανασχεδιασµό των 
κιβωτίων ταχυτήτων, την αποδοτικότερη 
τεχνολογία και την ενσωµάτωση της 
γεωργίας ακριβείας στις µικρότερες 
εκδόσεις µοντέλων.

ΠΑΡΗΣ ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΟΣ, 
Εµπορικός ∆ιευθυντής «Η ∆ΗΜΗΤΡΑ» Α.Ε

▲

Τα τρακτέρ της σειράς Forterra φηµίζονται για τη στιβαρό-
τητα και την υπεροχή τους και διατίθενται σε τρεις εκδό-
σεις: Το Forterra CL, HSX και HD. Τα τρακτέρ Forterra κι-
νούνται µε τετρακύλινδρους κινητήρες Zetor Stage V ι-
σχύος από 96 έως 147 ίππους και αποτελούν µια εναλ-
λακτική λύση έναντι των ανταγωνιστικών εξακύλινδρων. 
Οι κινητήρες Zetor είναι αξιόπιστοι, ισχυροί και υπερέ-
χουν σε χαµηλή κατανάλωση. Η απλή κατασκευή του κι-
νητήρα µε ελάχιστα ηλεκτρονικά στοιχεία εγγυάται χαµη-
λό κόστος λειτουργίας, µεγάλη διάρκεια ζωής και εύκο-

λη συντήρηση. Το τεσσάρων ταχυτήτων κιβώτιο ταχυτή-
των του Forterra CL είναι πλήρως συγχρονισµένο, δυο 
περιοχών και µε αυτόµατο πολλαπλασιαστή τριών στα-
δίων, µε συνολικές ταχύτητες 24 εµπρός και 18 πίσω. Τα 
Forterra HSX και Forterra HD είναι εξοπλισµένα µε το και-
νοτόµο κιβώτιο ταχυτήτων 40ECO µε ταχύτητες 30 ε-
µπρός και 30 πίσω, αυτόµατο PowerShi�  και ηλεκτροϋ-
δραυλική ρεβέρσα (PowerShuttle). Η αποτελεσµατικότητα 
των υδραυλικών της γκάµας Forterra βασίζεται στη µονα-
δική λειτουργία HitchTronic – αυτόµατη ρύθµιση του συ-

στήµατος τριών σηµείων 
ενώ η µέγιστη ανυψωτική 
ικανότητα των 85 kN εξα-
σφαλίζει την άριστη λει-
τουργία µε ευρεία γκάµα 
παρελκόµενων µηχανηµάτων.
Τέλος, η εκσυγχρονισµένη σειρά Forterra προσφέρει ό-
χι µόνο µια νέα σχεδίαση που υπερτονίζει τη δύναµη και 
την αποτελεσµατικότητα του µηχανήµατος, αλλά κυρίως 
µια σειρά λειτουργικών βελτιώσεων. 

ZETOR FORTERRA

Με τετρακύλινδρους ισχύος από 96 έως 147 ίππους 

ΠΑΡΗΣ ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΟΣ 





ΑΓΟΡΑ  
ΤΡΑΚΤΕΡ 2023

Tα ευέλικτα νέα τρακτέρ M6002 της Kubota έχουν 
σχεδιαστεί ειδικά για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
των μικρομεσαίων ανοικτών καλλιεργειών και των 
κτηνοτροφικών μονάδων που έχουν ανάγκη ο ελκυστήρας 
τους να είναι αξιόπιστος και για πολλές χρήσεις. 
Η ευελιξία, η ευκολία χρήσης και η άνεση του χειριστή 
βρίσκονται στο επίκεντρο του καινοτόμου σχεδιασμού και η 
προαιρετική έξυπνη τεχνολογία επιτρέπει σε αυτά τα τρακτέρ 
να λειτουργούν τα παρελκόμενα με Isobus και να εκτελούν 
εργασίες καλλιέργειας ακριβείας.
Η M6002 ικανοποιεί τη ζήτηση των πελατών για ένα 
εξελιγμένο, αλλά ισχυρό και ελαφρύ τρακτέρ. Το 
εντυπωσιακό μοτέρ, σε συνδυασμό με το συνολικό βάρος 
χωρίς φορτίο μόλις 6.000 κιλών, δίνει επίσης στην M6002 την 
καλύτερη αναλογία ισχύος προς βάρος στην κατηγορία του.

Μοντέλα

Ο τετρακύλινδρος κινητήρας Kubota Stage V προσφέρει 
μέγιστη ισχύ, διατηρώντας παράλληλα την κατανάλωση 
καυσίμου χαμηλή με το πρόγραμμα συντήρησης για το φίλτρο 
σωματιδίων ντίζελ (DPF) να έχει επεκταθεί στις 6.000 ώρες.

Το κιβώτιο ταχυτήτων της M6002 είναι αρκετά εύχρηστο, 
οκτώ σχέσεων (semi-power shift) ημι-μετατόπισης που 
έχει σχεδιαστεί για μέγιστη απόδοση και ανθεκτικότητα.
Οι ταχύτητες εργασίας μπορούν να ρυθμιστούν απλά 
χρησιμοποιώντας τον εργονομικό μοχλό πολλαπλών 
λειτουργιών σε ένα ευρύ φάσμα επιλογών από 0,2 έως 40 
χλμ/ώρα. Οι οκτώ ταχύτητες μετατόπισης ισχύος σε τρεις 
σχέσεις δίνουν στους οδηγούς τη δυνατότητα επιλογής 
ταχυτήτων 24 εμπρός και 24 όπισθεν, και μια προαιρετική 
σειρά υπεραργών ταχυτήτων αυξάνει την τιμή στις 32 τόσο 
στις εμπρός όσο και στις όπισθεν.
Προσφέρει μεγάλη ανυψωτική ικανότητα στα πίσω άκρα 
7.000 κ. και το κλειστό υδραυλικό σύστημα CCLS έχει παροχή 
115 λίτρα/λεπτό. Η σειρά M6002 προσφέρει επίσης τέσσερις 
ταχύτητες PTO στάνταρ: 540; 540 ECO; 1000; και 1000 ECO.
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Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

Το 2022 
ήταν άλλη 
μία ανοδική 
χρονιά για  
την Kubota 
στην Ελλάδα.  
Ο εφοδιασμός 
γεωργικών 
ελκυστήρων 
βελτιώθηκε 
σημαντικά 

και μπορέσαμε να αυξήσουμε τις 
πωλήσεις μας και το μερίδιο αγοράς 
μας. Φέτος ξεκινάμε την χρονιά με 
μεγάλο απόθεμα μηχανήματων και 
εξειδικευμένων παρελκομένων, 
έτοιμοι για το νέο πρόγραμμα 
σχεδίων βελτίωσης.
Επενδύσαμε στον τομέα 
εξυπηρέτησης πελατών μετά  
τη πώληση με εκπαιδεύσεις του 
προσωπικού μας και των συνεργατών 
και εξελίξαμε τις υπηρεσίες μας  
στον τομέα της γεωργίας ακριβείας.
Το 2023 σκοπεύουμε να 
παρουσιάσουμε νέες σειρές 
γεωργικών ελκυστήρων, 
εναρμονιζόμενες με τις τελευταίες 
Ευρωπαϊκές οδηγίες και 
εξοπλισμένες με τεχνολογία που 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 
απαιτήσεις του αγροτικού 
κόσμου. Συνεχίζουμε παράλληλα 
την διεύρυνση της γκάμας των 
εξειδικευμένων μηχανημάτων, με 
επώνυμα Ευρωπαϊκά εργοστάσια, 
προσφέροντας λύσεις στις προκλήσεις 
των καιρών μας.Καλούμε όλους 
τους ενδιαφερόμενους να γνωρίσουν 
από κοντά εμάς και προϊόντα μας, να 
δουν από κοντά την κατασκευαστική 
υπεροχή τους, να ενημερωθούν 
για τις πολύ ανταγωνιστικές τιμές 
μας καθώς και τα ευέλικτα πακέτα 
χρηματοδότησης που προσφέρουμε.

Διευθυντής επιχειρηματικής  
μονάδας ΕΛΞΙΣ Πετρόπουλος

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ

Μοντέλο Μέγιστη Ισχύ  
χωρίς Boost (HP)

Μέγιστη Ισχύ  
με Boost (HP)

M6122 123 143

M6132 133 153

M6142 143 163

> Η σειρά M6002 ικανοποιεί τη ζήτηση των πελατών για ένα εξελιγμένο, αλλά ισχυρό και ελαφρύ τρακτέρ

ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΙΚΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 

Τα 2 νέα μοντέλα της σειράς M4-063 κα M4-073 
προσφέρουν 66 και 74 ίππους αντίστοιχα και έρχονται 
με τον ολοκαίνουργιο τετρακύλινδρο κινητήρα 
V3307 , πληρώντας τις αυστηρότερες απαιτήσεις των 
τελευταίων προτύπων Euro Stage 5. Οι βελτιωμένες 
επιδόσεις και η υψηλότερη ροπή σε χαμηλές στροφές 
του κινητήρα προσφέρουν τριπλό όφελος, με χαμηλά 
επίπεδα θορύβου, λιγότερη φθορά και μειωμένη 
κατανάλωση καυσίμου. Με κιβώτιο 6 ταχυτήτων 

πλήρως συγχρονιζέ, τρεις ομάδες Hi-Lo-Creeper και με 
την τεχνολογία Dual Speed (M4-073) ο παραγωγός έχει 
να επιλέξει μεταξύ 36 ταχυτήτων εμπρός και 36 πίσω.
Με την ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα η αλλαγή 
κατεύθυνσης γίνεται πιο γρήγορα και πιο εύκολα από 
ποτέ, χωρίς να χρειάζεται το πάτημα του συμπλέκτη. 
Ο υγρός πολύδισκος συμπλέκτης εγγυάται για την 
ανθεκτικότητα και την μεγάλη διάρκεια ζωής, κάνοντας 
εύκολη τη σύνδεση παρελκομένων μηχανημάτων 
Η άνετη καμπίνα της σειράς M4003 προσφέρει 
περισσότερο χώρο από οποιονδήποτε άλλο γεωργικό 
ελκυστήρα στην κατηγορία του. Διαθέτει μεγάλες 
γυάλινες πόρτες , και εγγυάται ένα ευχάριστο 
περιβάλλον με εξαιρετική πανοραμική ορατότητα.
Η ανυψωτική ικανότητα των 2500 κιλών , επιτρέπει 
την ανάρτηση και των πιο βαριών παρελκομένων 
της κατηγορία του , με τα χειριστήρια υδραυλικών 
και μπράτσων ανύψωσης να είναι εύκολα στη χρήση. 
Διαθέτει έως 3 διπλές βαλβίδες εξωτερικών εργασιών 
υψηλής παροχής με αντλίες 63λίτρα /λεπτό.

▲

ΙΚΑΝΉ ΓΙΑ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΑΓΡΌΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ή Μ4003



Το 2022 ήταν δύσκολη και ιδιαίτερη 
χρονιά λόγω του COVID, του 
πολέμου και των αναταραχών που 
προκλήθηκαν στην εφοδιαστική 
αλυσίδα. Παρόλα αυτά για την 
επιχειρηματική μονάδα Landini & 
McCormick ήταν μια πετυχημένη 

χρονιά ,όπως και για όλες τις επιχειρηματικές μονάδες της 
Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ.. Την νέα χρόνια προσδοκούμε 
να αυξήσουμε το μερίδιο μας στην αγορά όπως κάνουμε 
τα τελευταία χρόνια . Οι προσδοκίες μας για το 2023 είναι 
ιδιαίτερα υψηλές κυρίως λόγω των αναμενόμενων 
σχεδίων βελτίωσης. Επίσης ξεχωρίζουμε για:
1) Τη μεγάλη γκάμα και αξιοπιστίας των μηχανημάτων μας.
2) Την ευελιξία των νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων 
που προσφέρουμε και δίνουν στον πελάτη την δυνατότητα 

αποπληρωμής έως 7 χρόνια με τους ευνοϊκότερους ορούς 
στην αγορά (συνεργασία με τράπεζες Εurobank-Τράπεζα 
Πειραιώς).
3) Τους ήδη υπάρχοντες ικανοποιημένους πελάτες μας που 
είναι η καλύτερη διαφήμιση για τα προϊόντα μας. 
4) Το γεγονός πως ο προμηθευτής μας, η Αrgo Tractors 
S.p.A ως ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές 
γεωργικών μηχανημάτων στον κόσμο έχει ως κυρίαρχο 
στόχο τη συνεχή ανάπτυξη, εξέλιξη και ενσωμάτωση νέων 
τεχνολογιών στα προϊόντα της. Παρά την γενική κρίση στην 
εφοδιαστική αλυσίδα προϊόντων, το εργοστάσιο είναι έτοιμο 
να παρέχει τελευταίας τεχνολογίας προϊόντα για το 2023. 
Τα μηχανήματα που θα παρουσιαστούν το 2023 
καλύπτουν ιπποδυνάμεις από 50 έως 350 ίππους. Στην 
μικρή κατηγορία δενδροκομικών θα παρουσιαστεί 
η εξέλιξη της πασίγνωστης σειράς Mistral/Χ2 με 

ολοκαίνουργια,μοναδικά χαρακτηριστικά. Η σειρά Rex3/
X3, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην κατηγορία ημιβαρέου 
τύπου δενδροκομικών. Σημαντική επίσης ανανέωση 
στην κορυφαία σειρά δενδροκομικών Landini Rex 4 και 
McCormick X4F, τα οποία ενισχύονται ακόμα περισσότερο 
με νέα χαρακτηριστικά και θέτουν ακόμα υψηλότερα 
στάνταρτ στην κατηγορία τους. Επίσης θα παρουσιάσουμε 
τις νέες σειρές 4, 5 & 6, τρακτέρ μεσαίων κατηγοριών και 
διατίθενται από 75 έως 145 ίππους. Τέλος, τις μεγάλες 
σειρές 7 & 8, των 150 έως 350 ίππων.
Όλα τα μηχανήματα είναι κατασκευασμένα στην Ιταλία.   
Τα νέα τρακτέρ πρόκειται να θέσουν καινούργιους όρους 
στην αγορά λόγω της προηγμένης τεχνολογίας, της υψηλού 
επιπέδου ποιότητας κατασκευής, αλλά και των σημαντικών 
βελτιώσεων, του πλήθους των επιλογών που προσφέρουν. 

Business Unit Manager

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

 ΛΟΥΚΑΣ ΛΙΑΚΟΣ 

> Η σειρά X6.4 P6-Drive Stage V ήρθε για να ικανοποιήσει και τους πλέον απαιτητικούς

ΤΡΑΚΤΕΡ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2023

Η νέα προσθήκη στην οικογένεια τρακτέρ McCORMICK 
είναι η σειρά X6.4 P6-Drive Stage V, τρακτέρ τα οποία είναι 
σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για εκείνους που αναζη-
τούν την απόδοση, την ευελιξία και την άνεση. Τα τρακτέρ 
της σειράς είναι ιδανικά για ανοικτές καλλιέργειες αλλά και 
γενικές εργασίες όπως εργασίες χορτοκοπής, χαρτοδεσίας, 
εργασίες με φορτωτή κ.ά. Σχεδιασμός, εργονομία, άνεση και 
τεχνολογία που εφαρμόζεται για τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας, είναι τα χαρακτηριστικά που καθιστούν τα τρακτέρ 
της σειράς X6.4 P6-Drive τα κορυφαία στην κατηγορία τους 
και αποτελούν τον ιδανικό συνεργάτη στο χωράφι και στο α-
γρόκτημα. Επίσης, είναι οι λόγοι που η συγκεκριμένη σειρά 
τρακτέρ κέρδισε το βραβείο TRACTOR OF THE YEAR 2023. 
Μια επιβράβευση της ποιότητας κατασκευής, της τεχνολογί-
ας και της αξιοπιστίας.

Καμπίνα εξαιρετικής ορατότητας 
Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της καμπίνας υψηλής ορατό-
τητας είναι η πανοραμική οροφή και η ηλιοροφή για φυσικό 
αερισμό, η οποία βελτιώνει την απόδοση του μηχανήματος 
κατά την εργασία με φορτωτή (διατίθεται κατά παραγγελία 
εργοστασιακός φορτωτής Μ40) για τον χειρισμό δεμάτων.
Αξίζει επίσης να αναφέρουμε τους προβολείς LED. Έως 14 
προβολείς, 8 από τους οποίους είναι ενσωματωμένοι στην ο-
ροφή για να παρέχουν νυχτερινή όραση. Η καμπίνα διαθέτει 
μηχανική ανάρτηση, η οποία, σε συνδυασμό με τον αναρτώ-
μενο εμπρόσθιο άξονα, με ανεξάρτητες αναρτήσεις, βελτιώ-
νει επιπρόσθετα την οδηγική απόδοση. Η καμπίνα είναι σχε-
διασμένη με υψηλής ποιότητας υλικά, τύπου αυτοκινήτου. 

Κινητήρες FPT NEF 45 
Οι κινητήρες που εφοδιάζουν τη νέα σειρά παρουσιάζουν 
αύξηση απόδοσης σε σχέση με τους προηγούμενους Stage 

IV / Tier 4 Final, με τον ίδιο κυβισμό και χωρίς αλλαγές διά-
ταξης (15% μείωση στην κατανάλωση). Οι νέοι κινητήρες ι-
κανοποιούν την προδιαγραφή καυσαερίων STAGE V, εφοδι-
άζουν τα 3 μοντέλα της σειράς X6.413, X6.414 και X6.415 και 
αποδίδουν μέγιστη ισχύ 135,146 και 155 ίππων αντίστοιχα. 

Κιβώτια P6-Drive με 6 ταχυτητες Power Shift 
Το κιβώτιο ταχυτήτων P6-Drive με 6 ρομποτικές ταχύτητες 
Power Shift και 4 βαθμίδες προσφέρει 24+24 σχέσεις, οι ο-
ποίες μπορούν να αυξηθούν στις 40+40 όταν περιλαμβάνο-
νται οι έρπουσες. Το κιβώτιο προσφέρει 2 προγράμματα λει-
τουργίας απόδοσης, το ECO και το Power, με το πρώτο να ε-
ξασφαλίζει την ελάχιστη κατανάλωση και το δεύτερο τη μέγι-
στη απόδοση. Η ισχύς και η ευελιξία βελτιώνεται επιπρόσθε-
τα με τις προσφερόμενες 4 ταχύτητες ΡΤΟ.

Υδραυλικό κύκλωμα κλειστού κέντρου 
Το υδραυλικό κύκλωμα κλειστού κέντρου εφοδιάζεται από 
εμβολοφόρα αντλία παροχής 123 λιτρ./λεπτό, η οποία τρο-
φοδοτεί έως 7 ηλεκτρονικές εξωτερικές βοηθητικές παρο-
χές (πίσω και στην μέση), με ηλεκτρονικό έλεγχο του συστή-
ματος ανάρτησης τριών σημείων και με μέγιστη ανυψωτι-
κή ικανότητα των 7.200kg. Η σειρά Χ6.4 διατίθεται και με ε-
μπρόσθιο υδραυλικό κατά παραγγελία, με ανυψωτική ικανό-
τητα 3.200 κιλών.

▲

Το νέο Landini Rex 4 θέτει τον πήχη ακόμα πιο ψη-
λά στην κατηγορία των δενδροκομικών τρακτέρ 
Το Landini Rex 4 ανανεώνεται με νέα έκδοση και τις κύριες και-
νοτομίες να αφορούν τις εκπομπές του κινητήρα, οι οποίες τώρα 
ικανοποιούν την προδιαγραφή καυσαερίων Stage V, έναν εκτε-
ταμένο ανασχεδιασμό του καπό και βελτιώσεις στην εργονομία 
των χειριστηρίων καθώς και νέες λειτουργίες.
Η σειρά REX 4 περιλαμβάνει κορυφαία σε απόδοση τρακτέρ με 
καμπίνα διαθέσιμα σε εκδόσεις V,S,F και GT. Η ονοματολογία της 
σειράς είναι REX 4-080, 4-090, 4-100, 4-110, 4-120, μοντέλα που 
αποδίδουν ισχύς από 75 έως 112 ίππους. Χάρει στην νέα γενιά 
κινητήρων της Deutz 2,9 λίτρων, με ηλεκτρονικό σύστημα ψεκα-
σμού Common Rail και Turbo Intercooler, προσφέρεται ώθηση 
στην απόδοση όσον αφορά το απόθεμα ροπής, αυξημένη ισχύς 
και χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου. Ο εμπρόσθιος άξονας, 
παραγωγής της Argo Tractors, με γωνία στροφής 55 μοιρών και 
βελτιωμένο παλάτζο, προσφέρεται με 100% μπλοκέ διαφορι-
κού, με δισκόφρενα, ή και με ανάρτηση (σπαστός) και ηλεκτρου-
δραυλική σύμπλεξη της τετρακίνησης σε όλες τις εκδόσεις. Η 
ευκολία οδήγησης ενισχύεται περαιτέρω κατά παραγγελία, από 
το νέο σύστημα ADS (Advanced Driving System) το οποίο μπο-
ρεί να συνδυαστεί με σύστημα hands-free και τηλεμετρίας.
Η νέα έκδοση προσφέρει και πλήθος επιλογών κιβωτίων ταχυ-
τήτων. Η επιλογή των κιβωτίων ταχυτήτων ξεκινά από το κιβώ-
τιο Speed Four με 16 +16 και μηχανική ρεβέρσα, έως την έκ-
δοση Robo-Shift με 48+16 και ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα και 
πλήρως ρομποτικά Powershift HML. Στην έκδοση Robo-Shift το 
κιβώτιο ταχυτήτων ελέγχεται εύκολα με ένα εργονομικό joystick 
με το οποίο εκτελούνται όλες οι λειτουργίες. Το υδραυλικό κύ-
κλωμα ανοικτού κέντρου, που τροφοδοτείται από αντλία πα-
ροχής 30λίτρων/λεπτό για το τιμόνι και προσφέρει ευκολία στο 
στρίψιμο (ακόμα και κατά την διάρκεια εργασιών σε στάση) και 
μία αντλία παροχής 58 λίτρων/λεπτό για τα χειριστήρια και το α-

νυψωτικό. Τριπλή αντλία είναι διαθέσιμη 
κατά παραγγελία, προσφέροντας παροχές 
55λίτρων/λεπτό στις 1500 στροφές κινη-
τήρα. Συνολικά 4 διπλές πίσω και 3 διπλές 
μεσαίες βοηθητικές παροχές μπορούν να 
τοποθετηθούν στην στάνταρτ σύνθεση. 
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Γ. ΧΙΓΚΑΣ ΑΒΕΕ

>  H νέα σειρά δημιουργήθηκε με σημείο αναφοράς τον χειριστή, με μια πλήρως επανασχεδιασμένη θέση οδήγησης

NEA SPECIAL ΓΕΝΙΑ FERRARI VEGA 85

Τo νέο Ferrari Vega είναι τρακτέρ ει-
δικής καλλιέργειας που καλύπτει από-
λυτα τις απαιτήσεις της τεχνολογικής ε-
ξέλιξης και εξασφαλίζει την μέγιστη δυ-
νατή παραγωγικότητα με σεβασμό στο 
περιβάλλον. Ανήκει στη ολοκαίνουργια 
γενιά συμπαγών τρακτέρ μέσης ισχύος, 
που προσφέρουν αξιόπιστες λύσεις σε 
όλες τις αγροτικές ανάγκες, χάρη στον 
τεχνολογικά εξελιγμένο εξοπλισμό τους. 
Το Vega αποτελεί την αιχμή του δόρα-
τος της Ferrari στα επαγγελματικά ισό-
τροχα τρακτέρ, με πλήρως περιστρε-
φόμενη θέση για ανάστροφη λειτουργία 

στον στάνταρ εξοπλισμό και 3 εκδόσεις 
οπού η κάθε μία έχει σχεδιαστεί και κα-
τασκευαστεί για να ικανοποιεί συγκεκρι-
μένες εφαρμογές:
-AR: Σασί με κεντρική άρθρωση, στενό 
μετατρόχιο και μικρή ακτίνα στροφής.
-RS: Πλαίσιο με ρόδες που στρίβουν, με 
σταθερότητα και ασφαλές κράτημα, για 
χρήση και σε επικλινή εδάφη. 
-DUALSTEER®: Πλαίσιο με κεντρι-
κή άρθρωση και σύστημα διεύθυνσης 
στους τροχούς για ασυναγώνιστη ευελι-
ξία σε στενούς χώρους.
Σε ότι αφορά τον κινητήρα, κάτω α-
πό το καπό του νέου VEGA, βρίσκε-
ται ο Kohler Stage V με 75 ίππους. H υ-

ψηλή του ροπή, μεταδίδεται άψογα και 
στους τέσσερις τροχούς χάρη στο πλή-
ρως αναβαθμισμένο κιβώτιο ταχυτήτων 
16x16 κατασκευής της ίδιας της Ferrari 
το οποίο καλύπτει τις ανάγκες και του 
πιο απαιτητικού χρήστη, κάτω από δια-
φορετικές συνθήκες εργασίας.
H νέα σειρά Vega 85 δημιουργήθηκε με 
σημείο αναφοράς τον χειριστή, με μια 
πλήρως επανασχεδιασμένη θέση οδή-
γησης που εγγυάται τη μέγιστη άνεση 
και απόλυτη προστασία, χάρη στη νέα 
καμπίνα VISTA PRO με πιστοποίηση κα-
τηγορίας 4 για μέγιστη προστασία κατά 
των ψεκασμών.
Η ρεβέρσα EasyDrive® με ηλεκτροϋ-
δραυλική λειτουργία είναι ιδιαίτερα εύ-
χρηστη για όλες εκείνες τις εργασίες 
που απαιτούν συχνές αλλαγές κατεύ-
θυνσης, όπως η συντήρηση πρασίνου, ο 
χειρισμός υλικών με πιρούνες ανύψω-
σης, εργασίες μετακίνησης χιονιού ή για 
αναστροφές στα κεφαλάρια σε αμπελώ-
νες και οπωρώνες.
Το Dualsteer® είναι ένα σύστημα δι-
πλού τιμονιού που ενώνει τον κεντρικό 
σύνδεσμο του πλαισίου με το τιμόνι των 
μπροστινών τροχών ώστε η γωνία διεύ-
θυνσης να μπορεί να φτάσει έως 70 °.

Το 2022 η 
αγορά των 
γεωργικών 
μηχανημάτων 
παρουσίασε 
ύφεση, σε 
αντίθεση 
με τις δύο 

προηγούμενες χρονιές που είχαμε δει 
μια σημαντική αύξηση. Η αγορά των 
τρακτέρ διαμορφώνεται λίγο κάτω 
από τις 2.000 μονάδες, όταν το 2021 
ήταν 3.034. Ήταν μια πορεία που λίγο-
πολύ την περιμέναμε, μιας και το 2022 
ήταν μια μεταβατική χρονιά, πριν την 
προκήρυξη του νέου προγράμματος 
των Σχεδίων Βελτίωσης. Ανάλογη 
πορεία είχαν και τα παρελκόμενα.
Ασφαλώς η εταιρία μας δεν 
μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη 
από αυτήν την εξέλιξη. 
Προβλέποντας όμως την πτώση 
της αγοράς, ρίξαμε το βάρος σε 
συγκεκριμένους στόχους που 
στόχευαν στην βελτίωση του 
μεριδίου μας, στην επέκτασή μας σε 
περιοχές που είχαμε περιορισμένη 
παρουσία μέχρι σήμερα και στον 
περαιτέρω εμπλουτισμό της γκάμας 
των μηχανημάτων μας. Είμαστε 
ικανοποιημένοι που πετύχαμε 
όλους τους στόχους μας, αυξήσαμε 
τα μερίδιά μας και αυξήσαμε 
τόσο την εμβέλειά μας (νέες 
δενδροκομικές περιοχές) όσο και τα 
«όπλα» που έχουμε στην φαρέτρα 
μας (νέα μοντέλα CLAAS, νέα 
μοντέλα FERRARI)
Για το 2022 δεν προβλέπουμε μεγάλες 
αλλαγές στο μέγεθος της αγοράς, θα 
επηρεάσει πολύ η εξέλιξη των νέων 
Σχεδίων Βελτίωσης. Εμείς όμως 
έχουμε σαν στόχο την περεταίρω 
ανάπτυξή μας και ήδη κάνουμε 
κινήσεις που θα μας βοηθήσουν σ’ 
αυτή την προσπάθεια, όπως είναι η 
νέα συνεργασία μας με την  SPEDO.

Διευθύνων Σύμβουλος.  
Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ

Πιο ισχυρά και ευέλικτα από ποτέ τα Claas AXOS
Το AXOS επιστρέφει ανανεωμένο και πιο ισχυρό και ευέλικτο 
από ποτέ. Εξοπλισμένο πλέον με ολοκαίνουριο 4 – κύλινδρο 
κινητήρα Stage V FPT υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατα-
νάλωσης στα 3600 κυβικά, το νέο AXOS είναι διαθέσιμο σε 2 
εκδόσεις AXOS 230 και AXOS 240 με απόδοση 92 και 103 ά-
λογα αντίστοιχα.
Η μετάδοση γίνεται με κιβώτιο ταχυτήτων τριών ομάδων και 
πέντε σχέσεων που μαζί με το TWINSHIFT μας δίνει 30 διαθέ-
σιμες σχέσεις για πολλές επιλογές και μέγιστη ευελιξία. Επιπλέ-
ον η ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα REVERSHIFT προσφέρει α-
συναγώνιστη άνεση στην εργασία. Επιπλέον το «έξυπνο σύστη-
μα» START – STOP επιτρέπει την ακινητοποίηση του τρακτέρ 
χωρίς την χρήση του συμπλέκτη, πάρα μόνο του φρένου.  Το 
νέο Claas AXOS προσφέρεται με δύο αντλίες με παροχή στα 60 
λίτρα ανά λεπτό, μια για τα υδραυλικά και μία για τις παροχές 
λαδιού. Όσον αφορά τις παροχές στο πίσω μέρος το AXOS δι-
ατίθεται με 3 μηχανικά χειριστήρια διπλής ενεργείας στον στά-
νταρ εξοπλισμό ή προαιρετικά 4 ηλεκτρουδραυλικά χειριστήρια 
2 εκ των οποίων λειτουργούν μέσω του joystick electropilot. 
Επίσης υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης εμπρόσθιου φορ-

τωτή Claas FL 40 η 60, όπως και 
μπροστινά υδραυλικά μαζί με PTO 
540 ECO ή 1000.
Η σύγχρονη καμπίνα του νέου AXOS 
προσφέρει εσωτερικό διάκοσμο με 
νέο μοντέρνο σχεδιασμό, με 6 κολώ-
νες και στάνταρ ηλιοροφή. Επιπρόσθετα διαθέτει flat πάτωμα 
για μέγιστη άνεση όπως και προαιρετικά κάθισμα συνοδηγού. 
Οι κονσόλες δεξιά και αριστερά είναι εργονομικά σχεδιασμέ-
νες και πλέον ο οδηγός έχει στο δεξί του χέρι τις αλλαγές ταχυ-
τήτων, το joystick electropilot, τον έλεγχο των υδραυλικών και 
των παροχών κλπ. Ο ανανεωμένος πίνακας οργάνων διαθέτει 
πλέον έγχρωμη οθόνη και μοντέρνο σχεδιασμό όπως αρμό-
ζει άλλωστε σε ένα premium τρακτέρ της εποχής μας. Τα τρα-
κτέρ της σειράς Claas & Ferrari καλύπτονται πλήρως με υψη-
λής ποιότητας τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση η οποία 
περιλαμβάνει πλήρη κάλυψη σε ανταλλακτικά και άμεση τεχνι-
κή παρέμβαση 24/7 σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας ακό-
μα και μέσα στο χωράφι. Όλα αυτά μόνο από μια πλήρως ορ-
γανωμένη εταιρεία που είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της 
και σέβεται τους πελάτες της, όπως είναι η Γ.ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

▲

ΓΙΏΡΓΟΣ ΧΙΓΚΑΣ
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