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ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ  σελ. 17

Μετά το ΟΣΔΕ 
ξανά πετρέλαιο 
76 εκατ. ευρώ
Εντός της εβδοµάδος ΕΛΓΑ-de minimis 

120 εκατ. ευρώ και νέα δόση αγροτικό 

πετρέλαιο µέχρι τον Μάιο ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 6, 10

Factoring
με συμβόλαια 
βάμβακος 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ 2, 44-45
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Πριμ 5ετίας σε... ξερικές καλλιέργειες
εφόσον σπαρθούν σε ποτιστικά κτήματα
Διευρύνεται προς όλα τα ψυχανθή και σιτηρά η επιδότηση 11 έως 52 ευρώ με το νέο πρασίνισμα

Αγροτικά Φ/Β  
από 15 Μαρτίου
Αγροτικά φωτοβολταϊκά συστήµατα 

µέχρι 10 kW και επιδότηση 60%, 

σε ειδικό πρόγραµµα του Ταµείου 

Ανάκαµψης, από 15 Μαρτίου. σελ.18

σελ. 4



4Β∆

 ΑΘΗΝΑ

HΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ12°C

14°C

ΛΑΡΙΣΑ
15°C

15°C
KABΑΛΑ

 10°C 4-5 B

20 0 C

17°C

16°C

4Ν∆

4Β∆

4Β∆

Agrenda2
ATZENTA

EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Το χρηµατιστήριο βάµβακος δοκιµάζει τα χαµηλά του υπό 
τη γενικότερη πτώση των εµπορευµάτων, ενώ όσοι είχαν 
αποθέµατα σκληρού βγήκαν στην αγορά ανταγωνιστικά. Κοντά 
στα 7 ευρώ οι πρώτες αποστολές για λευκό σπαράγγι. Ζωηρή 
ζήτηση για τα µεσόσπερµα ρύζια «Japonica», µε τιµή 54 λεπτά 
και άλµα στα 70 λεπτά για τη λίγη φέτος «Καρολίνα». Τιµή 
βάσης στα 150 ευρώ από τον Νοµικό στη βιοµηχανική ντοµάτα.

Μαύρος λαιµός στο λάχανο
Μαζικός θάνατος νεαρών φυταρίων 
(τήξεις) προκαλείται από την παθογόνο 
δράση του ασκοµύκητα Leptosphaeria 
maculons, ο οποίος προσβάλλει όλα 
τα µέρη του φυτού, όπως ρίζα, λαιµό, 
στέλεχος, φύλλα σε όλα τα στάδια 
της ανάπτυξης του λάχανου. Συνήθως 
προσβάλλονται τα µικρά φυτάρια 
στο σπορείο, λίγο πριν τη µεταφύτευση, 
που τελικά σαπίζουν. Χαρακτηριστικό 
σύµπτωµα της ασθένειας είναι 
η εµφάνιση µικροσκοπικών µαύρων 
στιγµάτων (πυκνίδια) στα έλκη των 
στελεχών ή στις κηλίδες των φύλλων. 
Το έλκος που δηµιουργείται προκαλεί 
λέπτυνση του στελέχους στο σηµείο 
της προσβολής, µε αποτέλεσµα αυτό 
να οµοιάζει µε «καλώδιο».

Μέτρα αντιµετώπισης
Τα καλλιεργητικά µέτρα που συνιστώνται 
για την αντιµετώπιση του µαύρου λαιµού 
των σταυρανθών λαχανικών είναι η 
χρήση σπόρου από υγιείς καλλιέργειες 
ή αφού έχει προηγηθεί απολύµανση 
σπόρου µε θερµό νερό, η επιλογή 
σπορείων σε αµόλυντες περιοχές, 
η απολύµανση του εδάφους των 
σπορείων και η µεταφύτευση στον αγρό 
µόνο υγιών φυταρίων, καθώς και η 
τουλάχιστον τετραετής αµειψισπορά µε 
ταυτόχρονη καταστροφή των ζιζανίων.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 18-02-2023
Γενικά αίθριος καιρός µε λίγες 
παροδικές νεφώσεις κυρίως στα 
δυτικά, τα νότια και τα ανατολικά.  
Ορατότητα κατά τόπους 
περιορισµένη, κυρίως στα δυτικά 
και τα βόρεια τις πρωινές 
και βραδινές ώρες. Άνεµοι 
µέτριοι δυτικοί νοτιοδυτικοί. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο.

Κυριακή 19-02-2023
Γενικά αίθριος καιρός µε λίγες 
παροδικές νεφώσεις. Ορατότητα 
κατά τόπους περιορισµένη, 
κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια 
τις πρωινές και βραδινές ώρες. 
Άνεµοι στα δυτικά δυτικοί και 
στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 
ήπιας έντασης, τοπικά στο Αιγαίο 
έω µέτριοι. Θερµοκρασία σε 
µικρή περαιτέρω άνοδο και σε 
επίπεδα πάνω από τα κανονικά 
για την εποχή.

∆ευτέρα 20-02-2023 
και Τρίτη 21-02-2023
Γενικά αίθριος καιρός µε 
τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και 
την ανατολική νησιωτική χώρα, 
µε υψηλή πιθανότητα ασθενών 
τοπικών βροχοπτώσεων. 
Ορατότητα τοπικά περιορισµένη 
στα ηπειρωτικά τις πρωινές και 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

βραδινές ώρες. Άνεµοι ήπιας 
έντασης από δυτικές διευθύνσεις 
και κατά τόπους στα πελάγη 
µέτριοι. Θερµοκρασία σε µικρή 
πτώση κυρίως στα βόρεια.

Τετάρτη 22-02-2023 ως 
Παρασκευή 24-02-2023
Γενικά αίθριος καιρός µε 
λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και 
τοπικά περιορισµένη ορατότητα 
στα ηπειρωτικά τις πρωινές 
και τις βραδινές ώρες. Άνεµοι 
από δυτικές διευθύνσεις ήπιοι 
και κατά τόπους στα πελάγη 
µέτριας έντασης. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

Άνεµοι στα δυτικά 
δυτικοί 3 µε 5 
µποφόρ, στα 
ανατολικά νότιοι 
νοτιοδυτικοί 4 
µε 5 και στο Αιγαίο 
τοπικά ως 6 µποφόρ.
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Στο θέµα της νέας ΚΑΠ τα πράγµατα δεν είναι 
καλά. Πρώτον, γιατί ο συνολικός προϋπο-
λογισµός, όπως κάθε φορά, είναι µειω-
µένος, δεύτερον, γιατί ο τρόπος µε τον ο-
ποίο θα πρέπει να τεκµηριωθεί το λεγόµε-
νο «πρασίνισµα» δηµιουργεί κόστος και 
γραφειοκρατία και τρίτον, γιατί ούτε οι ί-
διες οι αρµόδιες αρχές δεν έχουν καταλά-
βει περί τίνος πρόκειται. Εποµένως, όταν 
πολλές από τις νέες δεσµεύσεις θα έχουν 
αποσαφηνισθεί, για πολλούς από τους δι-
καιούχους αγρότες θα είναι πολύ αργά. 

Οι φθινοπωρινές καλλιέργειες βρίσκονται ήδη 
σε προχωρηµένο στάδιο, χωρίς οι αγρότες 
να ξέρουν πως ακριβώς θα µπορούσε να α-
ξιοποιηθεί το νέο θεσµικό πλαίσιο για να 
µην χαθούν ενισχύσεις, ενώ ο χρόνος για 
τις εαρινές καλλιέργειες πλησιάζει χωρίς να 
µπορεί να γίνει ο κατάλληλος προγραµµα-
τισµός, όχι µόνο στη σύνθεση του χαρτοφυ-
λακίου των εκµεταλλεύσεων, αλλά ούτε και 
στην επιλογή των ενδεικνυόµενων εισροών. 

Για παράδειγµα, στη νέα ΚΑΠ προβλέπεται µια 
ειδική ενίσχυση για τη χρήση ειδικών λιπα-
σµάτων (βιοδιεγέρτες, προϊόντα θρέψης βρα-
δείας αποδέσµευσης κ.α.) και κανείς αυτή τη 
στιγµή δεν µπορεί να καθοδηγήσει υπεύθυ-
να τους καλλιεργητές σχετικά µε το πως συν-
δέεται η χρήση αυτών των προϊόντων µε τους 
νέους κανονισµούς και ποια θα είναι τελικά 
η ενίσχυση που περιµένουν επ’ αυτού. 

Κι όλα αυτά, σε µια χρονιά κατά την οποία τα κό-
στη των εισροών παραµένουν υψηλά, ενώ 
η διόρθωση στις τιµές παραγωγού σε σχέση 
µε τα υψηλά της προηγούµενης διετίας βρί-
σκεται ήδη σε προχωρηµένο στάδιο. Όλοι 
κάνουν λόγο για τον αγρότη – επιχειρηµα-
τία που θα πρέπει να σχεδιάζει λεπτοµερώς 
τα καλλιεργητικά του πλάνα και τις επενδύ-
σεις του, λίγοι όµως αναγνωρίζουν ότι το 
θολό τοπίο στο οποίο τον καλούν να κινηθεί 
δεν του επιτρέπει µεγάλα σχέδια. 

Στις εκδηλώσεις της Zootechnia πριν από λίγες 
µέρες στη Θεσσαλονίκη, κυβερνητικά στε-
λέχη, µελετητές – σύµβουλοι, όπως και δη-
µοσιογράφοι, έγιναν αποδέκτες της έντο-
νης αγωνίας του αγροτικού κόσµου για το 
τι µέλλει γενέσθαι, ειδικά σε ότι αφορά τη 
νέα ΚΑΠ. Βεβαίως, οι ιθύνοντες συνηθίζουν 
να περιορίζουν τη συζήτηση στα διαρθρωτι-
κά προγράµµατα και τις ευκαιρίες επενδύ-
σεων που αυτά προσφέρουν. Όµως η ΚΑΠ 
δεν είναι µόνο τα µεγάλα αναπτυξιακά προ-
γράµµατα. Είναι και ο λεγόµενος πρώτος πυ-
λώνας των άµεσων ενισχύσεων. Επ’ αυτού η 
κατάσταση παραµένει θολή και οι απώλειες 
πρέπει να θεωρούνται δεδοµένες.

Ακόµα και η νεόφερτη αναδιανεµητική που αφο-
ρά κατά βάση τους µικρότερους παραγωγούς, 
είναι ένα µέτρο για το οποίο δεν έχει γίνει ε-
παρκής συζήτηση, δεν έχουν γίνει απολύτως 
κατανοητά τα όρια των δικαιούχων και δεν 
µπορεί να προεξοφληθεί η έκταση των ωφε-
λούµενων και το ύψος της ωφέλειας. Agrenda

Θολό τοπίο, 
μεγάλο ρίσκο 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,07000

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,43284

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
0,98741

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,88892

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
143,284

• Τριετές πλάνο αύξησης παραγωγής 67% 
για την ηγέτιδα στα ελαστικά BKT σελ. 20
• Πρώτος κύκλος µε 150 εκατ. ευρώ 
για φωτοβολταϊκά έως 10 kW σελ. 18

• Ανοίγει ο δρόµος για χρηµατοδότηση 
της βαµβακοκαλλιέργειας σελ. 44-45
• Από 99,78 ευρώ για τον κλάδο σύνταξης 
η φθηνότερη εισφορά ΟΓΑ σελ. 8-9

• Νέες πράξεις στα 5,30 ευρώ µαρτυρούν το 
ενδιαφέρον Ιταλών για extrissima σελ. 22
• Τιµή βάσης στα 150 ευρώ τα 5 brix στη 
βιοµηχανική ντοµάτα από Νοµικό σελ. 35
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Σε πριµ 5ετίας και µε επιλέξιµες µά-
λιστα όλες τις καλλιέργειες που α-
ντέχουν και µπορούν να αποδώσουν 
χωρίς άρδευση (ξηρικές) όπως τα σι-
τηρά και τα ψυχανθή, µετατρέπεται 
η αντικατάσταση ποτιστικών καλλι-
εργειών στο νέο πρασίνισµα των ά-
µεσων ενισχύσεων, σύµφωνα µε α-
σφαλείς πληροφορίες της Agrenda. 

Αυτό σηµαίνει πως όσο ο αγρό-
της θα δηλώνει στο ΟΣ∆Ε ξηρική 
καλλιέργεια σε ποτιστικό αγροτε-
µάχιο θα λαµβάνει τη σχετική ε-
πιδότηση η οποία µπορεί να φτά-
σει τα 52 ευρώ το στρέµµα, ανάλο-
γα το «ιστορικό» καλλιέργειας του 
χωραφιού (δηλαδή ποια καλλιέρ-
γεια αντικαθιστά). Μάλιστα ανα-
µένεται να εµπλουτιστεί ο κατάλο-
γος καλλιεργειών προς αντικατά-
σταση πέρα από µηδική, καλαµπό-
κι και βαµβάκι. Για την εξέλιξη αυ-
τή ήδη είχε προϊδεάσει το ΥΠΑΑΤ 
απαντώντας σε ερώτηση (Κείµενο 
Σχετικών Ερωτήσεων για την ΚΑΠ 
1/12/2022) αν για παύση άλλης 
καλλιέργειας θα υπάρξει χρηµα-
τοδότηση πως «εφόσον υπάρξει α-
ναγκαιότητα υπάρχει η δυνατότη-
τα εµπλουτισµού των επιλογών».

Πιο συγκεκριµένα, όπως αναφέ-

ρουν οι έχοντες γνώση των πραγ-
µάτων σκοπός της συγκεκριµένης 
δράσης είναι η εξοικονόµηση ύδα-
τος, οπότε πρώτον, όσο ο αγρότης 
σπέρνει ξηρική καλλιέργεια στο πο-
τιστικό αγροτεµάχιο θα λαµβάνει το 
πριµ ετησίως. Και, δεύτερον, δεν θα 
υπάρχει περιορισµός σχετικά µε το 
ποια ξηρική καλλιέργεια θα µπει στο 
χωράφι προς αντικατάσταση της πα-
λιάς. «Για παράδειγµα αν βάλει κά-
ποιος ξηρική το 2023 θα λάβει το 
πριµ και αν συνεχίσει το 2024 µε 
την ίδια καλλιέργεια ξανά θα το ει-
σπράξει», αναφέρει πηγή που είναι 
κοντά στο σχεδιασµό της νέας ΚΑΠ. 

Αναµένεται ο κατάλογος 
για τις τοπικές ποικιλίες

Όσον αφορά το ειδικό πριµ για 
τις τοπικές ποικιλίες, αναµένεται 
ακόµη η σχετική λίστα των επιλέ-
ξιµων καλλιεργειών που θα εκδο-
θεί από το ΥπΑΑΤ. Σηµειώνεται ε-
δώ πως αναφορικά µε την επιδό-

τηση των 60 ευρώ για τις «καινο-
τόµες» καλλιέργειες, και εδώ α-
ναµένεται σχετική λίστα, µε αυτές 
που αναφέρονται στο στρατηγικό 
σχέδιο να είναι ενδεικτικές (Τεφ, 
Χία, Λινάρι κ.λπ). 

Υπενθυµίζεται πως στο στρατη-
γικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ η δράση 
«Χρήση ανθεκτικών και προσαρµο-
σµένων ειδών και ποικλιών» χω-
ρίζεται σε τρία µέρη (βλ. πίνακα): 

α) Καλλιέργεια ποικιλιών χειµε-
ρινών σιτηρών και ψυχανθών µι-
κρού βιολογικού κύκλου, σε αντικα-
τάσταση υδροβόρων καλλιεργειών 
αραβοσίτου, µηδικής και βάµβακος.

β) Καλλιέργεια τοπικών ποικιλι-
ών ετησίων ή/και ειδών και ποικι-
λιών προσαρµοσµένων στις τοπι-
κές συνθήκες ή/και άγριων συγγε-
νών ειδών, για τροφή ή ζωοτροφές,

γ) Εισαγωγή νέων ή/και καινο-
τόµων ή/και µε καινοτόµο χρήση 
καλλιεργειών ανθεκτικών στις ξη-
ροθερµικές συνθήκες και στις α-
ναµενόµενες, λόγω της κλιµατι-
κής αλλαγής, µεταβολές.

Η αίτηση για τη λήψη της σχετι-
κής ενίσχυσης θα γίνει στις αιτή-
σεις ΟΣ∆Ε του 2023, µε τους πα-
ραγωγούς να επιλέγουν µέσα α-
πό µία λίστα τη δράση από το νέο 
πρασίνισµα µέσω της οποία θέ-
λουν να ενισχυθούν. 

Διευρύνεται σε όλες  
τις ξηρικές το πριμ των 52 ευρώ 

Οι αροτραίες 

καλλιέργειες που 

αντέχουν και 

αποδίδουν χωρίς 

άρδευση (ξηρικές) 

όπως σιτηρά και 

ψυχανθή   θα 

λάβουν το ειδικό 

πριμ πρασινίσματος 

εφόσον μπαίνουν 

σε αγροτεμάχια 

που δηλώνονταν το 

2022 με ποτιστική 

καλλιέργεια. 

Συνεχές το πριμ για 

όλη την 5ετία.
Προς αντικατάσταση
Αναµένεται να εµπλουτιστεί 

ο κατάλογος των καλλιεργειών 
προς αντικατάσταση πέρα 

από µηδική, καλαµπόκι 
και βαµβάκι

ΟΣΔΕ
Η αίτηση για τη λήψη 
της επιδότησης των 60 
ευρώ για τις «καινοτόµες» 
καλλιέργειες θα γίνει στις 
αιτήσεις ΟΣ∆Ε του 2023, 
µε τους παραγωγούς 
να επιλέγουν µέσα 
από µία λίστα τη δράση 
από το νέο πρασίνισµα 
µέσω της οποία θέλουν 
να ενισχυθούν. 

Ξηρική
Όσο ο αγρότης θα 
δηλώνει στο ΟΣ∆Ε ξηρική 
καλλιέργεια σε ποτιστικό 
αγροτεµάχιο θα λαµβάνει 
τη σχετική επιδότηση 
η οποία µπορεί να φτάσει 
τα 52 ευρώ το στρέµµα, 
ανάλογα το «ιστορικό» 
του χωραφιού.

Δύο έτη
∆εν θα υπάρχει 
περιορισµός σχετικά µε 
το ποια ξηρική καλλιέργεια 
θα µπει στο χωράφι προς 
αντικατάσταση της παλιάς. 
Αν δηλαδή κάποιος βάλει 
ξηρική το 2023 θα λάβει 
το πριµ και αν συνεχίσει 
το 2024 µε την ίδια 
θα το εισπράξει ξανά. 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

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

ΣΠΟΡΑ ΝΕΩΝ 
ή/και καινοτόµων καλλιεργειών 
ανθεκτικών στις ξηροθερµικές 
συνθήκες

ΜΗ∆ΙΚΗ

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

ΜΗ∆ΙΚΗ

ΒΑΜΒΑΚΙ

 58,3

48,8  

10,9

31,6

52,2 

14,3

29,7

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ
ΣΙΤΗΡΑ

ΒΙΚΟΣ

ΚΙΝΟΑ

ΧΙΑ

ΤΕΦ

ΜΑΥΡΟ ΣΙΝΑΠΙ

ΝΙΓΚΕΛΑ

ΚΑΜΕΛΙΝΑ

ΜΟΥΚΟΥΝΑ

ΣΙΤΑΡΟΚΡΙΘΑΡΟ

ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑ

ΤΣΟΥΚΝΙ∆Α �ΙΝΑ�

ΛΙΝΑΡΙ �ΛΑ∆Ι Η ΙΝΑ�

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ
ΣΙΤΗΡΑ

ΨΥΧΑΝΘΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ

62,8

31,3

82,4

�ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ� �ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ�
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ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΛΓΑ

ΣΠΑΝΙΕΣ 
ΦΥΛΕΣ

ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

120 5 5,5 

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Πριν βγει ο µήνας θα διευθετηθεί η εκκρε-
µότητα µε τις αυτόχθονες φυλές της περσι-
νής χρονιάς, ενώ δροµολογείται και µία συ-
µπληρωµατική πληρωµή στο Μέτρο 22, για 
όσους κτηνοτρόφους είχαν πρόβληµα λόγω 
πολλαπλής συµµόρφωσης, αλλά και τους 
νεοεισερχόµενους. Τα παραπάνω ανέφερε 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος 
Γεωργαντάς από τη συχνότητα της ΕΡΤ το 
πρωί της περασµένης Πέµπτης, τονίζοντας 
ότι «είναι µία πολύ δύσκολη στιγµή για τον 
πρωτογενή τοµέα εξαιτίας της ενεργειακής 
κρίσης σε συνέχεια της υγειονοµικής αλλά 
η πολιτεία είναι παρούσα και προσπαθεί να 
στηρίξει τον παραγωγικό τοµέα της χώρας».

Όσον αφορά την πληρωµή του Μέτρου 
22 για αγορά ζωοτροφών την Παρασκευή 
3 Φεβρουαρίου, εκτός από τις περιπτώσεις 
των νεοεισερχόµενων και όσων υπέβαλλαν 
ενστάσεις, χωρίς ενίσχυση έµειναν κλάδοι 
της εγχώριας κτηνοτροφίας, που αντιµετω-
πίζουν αντικειµενικό πρόβληµα από τις α-

νατιµήσεις στις ζωοτροφές. Όπως είχε, µάλι-
στα, ενηµερώσει η Agrenda, πρώτοι στη σει-
ρά για τη συµπληρωµατική πίστωση µπαί-
νουν οι νεοεισερχόµενοι αγρότες, οι οποίοι 
δεν είχαν να εµφανίσουν τζίρο για την πε-
ρίοδο του 2021, ενώ -όπως φαίνεται – προς 
ώρας τουλάχιστον δεν χωράνε ούτε σ’ αυτή 
την πληρωµή όσοι κτηνοτρόφοι υπέβαλλαν 
ένσταση. Εκκρεµότητες υπάρχουν ακόµα για 
όσους βρέθηκαν µε δήλωση «ελλιπή», για 
όσους υπέβαλλαν ένσταση, αλλά και για 
ολόκληρους κλάδους, µέχρι… νεωτέρας.

Εν τω µεταξύ, αυτές τις µέρες γίνονται και 
οι τελευταίες διορθώσεις από τις διοικητι-
κές πράξεις και τους επιτόπιους ελέγχους 
σε περσινή ενιαία και περσινά προγράµµα-
τα που είναι σε εκκρεµότητα από την πίστω-

ση του Οκτωβρίου και την εξόφληση του ∆ε-
κεµβρίου, προκειµένου να γίνει και πληρω-
µή µέσα στο µήνα, ει δυνατόν. Στόχος, να 
κλείσουν τα περισσότερα από τα απλήρω-
τα υπόλοιπα, προκειµένου το βάρος να πέ-
σει στην πίστωση των συνδεδεµένων ενι-
σχύσεων, όπως παραδοσιακά κάθε χρόνο 
τέτοια εποχή. Σκοπός των ιθυνόντων η δι-
αδικασία να ξεκινήσει πιθανότατα και στα 
τέλη του µήνα, το αργότερο αρχές Μαρτίου, 
ούτως ώστε να µην επαναληφθεί το σκηνι-
κό των τριών τελευταίων ετών, που το πρώ-
το πακέτο των συνδεδεµένων µε το σκληρό 
σιτάρι πιστώθηκε µαζί µε την ειδική ενίσχυ-
ση στο βαµβάκι λίγο πριν την 25η Μαρτίου.

Μετά τις 20 Φεβρουαρίου αποζηµιώσεις 
µαστιχοπαραγωγών 1.000.000 ευρώ

Σε περίπου 1.000.000 ευρώ ανέρχεται 
το ποσό της αποζηµίωσης που θα δοθεί 
στους µαστιχοπαραγωγούς από τον ΕΛΓΑ 
για τις καταστροφές που υπέστησαν από 
τις βροχές του περασµένου Αυγούστου. 
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της Ένωσης Μα-
στιχοπαραγωγών Χίου Γιώργο Τούµπο, 
ήδη όσοι έχουν εξοφλήσει τις εισφορές 
τους θα πληρωθούν άµεσα, ενώ οι υπό-
λοιποι σε επόµενη πληρωµή και αφού ε-
ξοφλήσουν πρώτα τις εισφορές.

Τα ποσοστά της ζηµιάς κυµαίνονται α-
πό 5% το χαµηλότερο έως 35% το υψηλότε-
ρο σύµφωνα µε τους ελέγχους που πραγ-
µατοποίησαν οι αρµόδιοι υπάλληλοι. Να 
σηµειωθεί ότι τα πορίσµατα έχουν αναρτη-
θεί στην σχετική ενότητα ηλεκτρονικών υ-
πηρεσιών του ΕΛΓΑ όπου µπορεί να πλη-
ροφορηθεί ο καθένας εξατοµικευµένα τα 
ποσοστά ζηµιάς, µε κωδικούς Taxis Net.

Όσον αφορά τώρα  τον προγραµµατι-
σµό της πληρωµής, σύµφωνα µε πληρο-
φορίες του βουλευτή Χίου Νότη Μηταρά-
κη, οι πρώτες αποζηµιώσεις θα καταβλη-
θούν µετά τις 20 Φεβρουαρίου.

Τέλη Μάρτη 
το ΠΣΚΕ για  
εξόφληση του 
14χίλιαρου
Στα τέλη Μαρτίου αναµένεται να 
ανοίξει το πληροφοριακό σύστηµα 
(ΠΣΚΕ) για να υποβληθούν 
τα αιτήµατα πληρωµής από 
τους χιλιάδες παραγωγούς, που 
είχαν ενταχθεί στο υποµέτρο 6.3, 
προκειµένου κατόπιν να λάβουν 
τη β’ δόση από το 14χίλιαρο, 
που αντιστοιχεί σε 4.200 ευρώ.
Αυτή είναι η τελευταία 
ενηµέρωση που έχουν οι κατά 
τόπους ∆ΑΟΚ από τους 
αρµόδιους του υπουργείου 
της πλατείας Βάθη. Αυτό, βέβαια, 
σηµαίνει ότι από τη στιγµή που 
θα ανοίξουν τα αιτήµατα, θα 
απαιτηθούν τουλάχιστον 2-3 
µήνες για την πληρωµή των 
δικαιούχων, καθώς πρέπει να 
γίνει και επιτόπιος έλεγχος.
Υπενθυµίζεται ότι για την έγκριση 
και καταβολή των οικονοµικών 
ενισχύσεων στο πλαίσιο των 
υποχρεώσεων του υποµέτρου 
6.3, ο δικαιούχος υποβάλλει 
αντίγραφο της Αίτησης 
Πληρωµής Β’ ∆όσης, όπως 
παράγεται από το ΠΣΚΕ, 
για την καταβολή της β’ δόσης, 
η οποία ανέρχεται στο 30% 
του συνολικού ποσού στήριξης, 
ήτοι ίσο µε 4.200 ευρώ. Η Αίτηση 
Πληρωµής Β’ ∆όσης υποβάλλεται 
υπογεγραµµένη από τον 
δικαιούχο ή τον αρχηγό της 
εκµετάλλευσης, συνοδευόµενη 
από τα προβλεπόµενα στο οικείο 
θεσµικό πλαίσιο δικαιολογητικά 
και παραστατικά στη ∆ΑΟΚ της 
οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 
Ο διοικητικός έλεγχος των 
αιτηµάτων πληρωµής καθώς 
και η αναγνώριση και εκκαθάριση 
της δαπάνης διενεργείται από τη 
∆ΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής 
Ενότητας και η τελική πληρωµή 
καταβάλλεται εντός 5 ετών 
από την ένταξη.

Στο δεκαήμερο
 Σπάνιες Φυλές και 
β’ δόση ζωοτροφών

Δεύτερη δόση σε κτηνοτρόφους με πρόβλημα λόγω 
πολλαπλής συμμόρφωσης και σε νεοεισερχόμενους 

Την επόµενη εβδοµάδα θα καταβληθούν περίπου 120 εκατ. 
ευρώ για εκκρεµείς αποζηµιώσεις σε φυτικό και ζωικό 
κεφάλαιο από το έτος 2022 µέσω ΕΛΓΑ και de minimis, 
ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τη 
συχνότητα της ΕΡΤ. Ο ίδιος σηµείωσε πως η επερχόµενη 
πληρωµή αποτελεί τη µεγαλύτερη αποζηµίωση σε µία δόση 
στο ιστορικό του ΕΛΓΑ και εξήγησε πως η πληρωµή θα γίνει 
ανάλογα και µε τα πορίσµατα που έχει ο Οργανισµός.

«Επιδιώκουµε, µε επισπεύδον το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, να επιταχύνουµε την καταβολή εκκρεµών 
αποζηµιώσεων, τόσο µέσω του ΕΛΓΑ και των de minimis, 
όσο και µέσω του ουκρανικού πλαισίου στήριξης. 
Το δηµοσιονοµικό κόστος εκτιµάται στα 120 εκατ. ευρώ», 
δήλωσε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας. 
Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι ουκρανοενισχύσεις αφορούν 
ποσό 50 εκατ. και τα de minimis περί τα 20 εκατ. ευρώ.

Την επόμενη εβδομάδα 120 εκατ. αποζημιώσεις

Εισφορές ΕΛΓΑ
Νέα παράταση µέχρι 31 Μαρτίου για 
την πληρωµή της ειδικής ασφαλιστι-
κής εισφοράς του ΕΛΓΑ από αγρότες 

και κτηνοτρόφους για το 2021
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∆εδοµένη µπορεί να θεωρείται µια παρά-
ταση στην προθεσµία υποβολής των σχε-
τικών εγγράφων στην πλατφόρµα της Α-
Α∆Ε για την εξασφάλιση έκπτωσης φόρου 
50% σε αγρότες που παραδίδουν τις παρα-
γωγές τους µέσω συµβολαιακής ή σε συλ-
λογικά σχήµατα. Η προθεσµία εκπνέει στις 
28 Φεβρουαρίου, ωστόσο όπως προεξο-

φλεί ο φοροτεχνικός και συνεργάτης της 
Agrenda, Γιώργος Παπαδηµητρίου, θα δο-
θεί παράταση αφού σύµφωνα µε τον ίδιο, 
σηµαντικός αριθµός δικαιούχων δεν έχει 
καταφέρει να τακτοποιήσει τις υποθέσεις 
του. Σηµειώνεται ότι η ευεργετική ρύθµι-
ση θα φανεί στις φορολογικές δηλώσεις 
που θα υποβάλουν το επόµενο διάστηµα 
οι παραγωγοί, µε την έκπτωση του φόρου 
να αφορά τις παραγωγές που διέθεσαν µέ-
σα στο οικονοµικό έτος 2022. 

Ένας αγρότης ο οποίος έχει 20.000 ευ-
ρώ, αντί για 2.483 ευρώ θα καταβάλλει 
1.241,50 ευρώ, ενώ µε 30.000 ευρώ κα-
θαρά κέρδη αντί για 9.283 ευρώ θα κατα-
βάλλει 4.641,50 ευρώ.

«Η καταληκτική ηµεροµηνία της 28ης 
Φεβρουαρίου δεν αρκεί ούτε για ζήτω. Θα 
πρέπει να το δουν στην Καραγιώργη Σερ-
βίας και να αφήσουν την ηµεροµηνία α-
νοιχτή, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης υπο-
βολής των φορολογικών δηλώσεων, για-
τί εκδίδονται πολλά τιµολόγια του µήνες 
Μάρτη, Απρίλη, Μάη κλπ., τα οποία αφο-
ρούν συµπληρωµατικές τιµές προϊόντων 
προηγούµενης του 2022. Κι αυτά θα πρέ-
πει να φορολογηθούν στο 2022. Αν η πλατ-
φόρµα κλείσει 28 Φεβρουαρίου, πώς θα 
πάρουν παραγωγοί την έκπτωση του φό-
ρου;» αναφέρει ο ίδιος.

Μάλιστα, επειδή είναι η πρώτη χρονιά 
λειτουργίας της εν λόγω πλατφόρµας, το 
όλο εγχείρηµα γίνεται πιο σύνθετο απ’ ό,τι 
προέβλεψε ο αρχικός προγραµµατισµός. 

Αρκετοί αγρότες της συµβολαιακής, δυ-
σκολεύονται να εξασφαλίσουν εκ των υ-
στέρων τις απαιτούµενες βεβαιώσεις από 
τους συνεργάτες τους, ενώ σχετική προε-
τοιµασία χρειάζεται και για αρκετούς βαµ-
βακοπαραγωγούς οι οποίοι άργησαν να φι-
ξάρουν την τιµή και µόλις τις τελευταίες η-
µέρες τρέχουν τη διαδικασία µε τα συνερ-
γαζόµενα εκκοκκιστήρια προκειµένου να 
εξασφαλίσουν την έκπτωση φόρου 50%. 

Ζητήµατα ωστόσο παρατηρούνται και σε 
περιπτώσεις συνεταιρισµένων αγροτών 

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, τα καταστατι-
κά των συνεταιρισµών περιλαµβάνουν µη-
τρώο µελών, το οποίο διαµορφώνεται α-
πό παραγωγούς που µεταξύ άλλων παρα-
δίδουν τουλάχιστον το 75% της παραγω-
γής τους στον σχήµα. Από αυτό και µόνο, 
η όλη υπόθεση θα έπρεπε να είναι πιο εύ-
κολη για τους συνεταιρισµένους αγρότες. 
Ωστόσο, επειδή η διαδικασία περιπλέκε-
ται ως προς τη διαχείρισή της από τις συ-
νεταιριστικές οργανώσεις, αρκετές αιτή-
σεις έχουν παγώσει. 

Βασική διεκδίκηση των συνεταιρισµών 

σε αυτήν τη φάση, είναι να γίνουν αναπρο-
σαρµογές στην πλατφόρµα της ΑΑ∆Ε, ώστε 
δηλώνοντας τον Αριθµό Μητρώου του συ-
νεταιρισµού, τα µέλη τους να µπορούν να 
ολοκληρώνουν την από τη µεριά τους τη 
διαδικασία και στη συνέχεια να επικυρώ-
νουν βάσει του καταστατικού τους οι Συ-
νεταιρισµοί την αναφορά. 

Απαιτούνται συµβόλαια για το σύνολο 
της παραγωγής στα σιτηρά

Επειδή το σύστηµα αντιλαµβάνεται για 
παράδειγµα το καλαµπόκι και το σιτάρι 
ως παρεµφερή προϊόντα, αφού υπάγονται 
στην κατηγορία των σιτηρών, σε αυτές τις 
περιπτώσεις απαιτείται η παρουσία σύµβα-
σης για το σύνολο της παραγωγής ενός α-
γρότη που δραστηριοποιείται στις εκτατι-
κές καλλιέργειες και ειδικά των σιτηρών. 

Αν δηλαδή µέσα στο 2022 ένας αγρότης 
έχει τιµολόγια για 8 τόνους καλαµπόκι και 
2 τόνους σκληρό σιτάρι, θα χρειαστεί να 
εξασφαλίσει σύµβαση συµβολαιακής και 
για τα δύο προϊόντα. Πιο συγκεκριµένα, 
το καλαµπόκι υπερβαίνει το 75% της συ-
νολικής του παραγωγής. Αν όµως κάνει 
σύµβαση µόνο για το καλαµπόκι και δεν 
κάνει και για το σιτάρι. Τότε δεν θα τύχει 
καµίας απαλλαγής για κανένα ποσό από 
τις διατεθείσες ποσότητες. 

Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι για οτιδήπο-
τε έχει πουλήσει κανείς µέσα στο 2022, θα 
πρέπει να έχει στα χέρια του υπογεγραµµέ-
νη σύµβαση συµβολαιακής γεωργίας µε 
τον έµπορο που αγόρασε την παραγωγή.

Αν την ίδια παραγωγή την έχει διαθέσει 
κάποιος σε πάνω από έναν εµπόρους, θα 
πρέπει να έχει σύµβαση µε όλους και όχι 
µόνο µε έναν. Ή τουλάχιστον µε όσους έ-
χουν παραλάβει το 75% τουλάχιστον της 
παραγωγής του.

Προς παράταση αιτήσεις
για έκπτωση φόρου 50%

Η ρύθμιση θα φανεί στις 
φορολογικές δηλώσεις 

που υποβάλουν τώρα 
οι παραγωγοί και η 

έκπτωση φόρου αφορά τις 
παραγωγές που διέθεσαν 

στο οικονομικό έτος 2022

Τους µήνες Μάρτιο, 
Απρίλιο, Μάιο 
κλπ., εκδίδονται 
πολλά τιµολόγια 
που αφορούν 
συµπληρωµατικές 
τιµές προϊόντων 
προηγούµενης 
του 2022.

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

∆ιευκρινίσεις σχετικά µε το νέο ύψος 
των ασφαλιστικών εισφορών του 2023 
µη µισθωτών, ελεύθερων επαγγελµατι-
ών, αυτοαπασχολουµένων και αγροτών 
εξέδωσε ο eΕΦΚΑ, σε συνέχεια της µε αρ. 
πρωτ. ∆.15/∆’/9801/30.01.2023 Υπουρ-
γικής Απόφασης, η οποία τοποθετεί στα 
99,78 ευρώ την χαµηλότερη ασφαλιστι-
κή κατηγορία για τους ασφαλισµένους 
του πρώην ΟΓΑ. 

Από την 1 Ιανουαρίου του 2023 έως 
31 ∆εκεµβρίου του επόµενου έτους οι α-

σφαλιστικές εισφορές των µη µισθωτών 
ασφαλισµένων για όλους τους κλάδους 
ασφάλισης προσαυξάνονται κάθε χρό-
νο, κατά το ποσοστό µεταβολής του µέ-
σου ετήσιου γενικού δείκτη τιµών κατα-
ναλωτή του προηγούµενου έτους, µε δια-
πιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε περίπτω-
ση αρνητικής τιµής παραµένουν στα επί-
πεδα του προηγούµενου έτους.

Από τον Ιανουάριο του 2025 και εφεξής 
οι εισφορές θα προσαυξάνονται κατά έτος, 
κατά τον δείκτη µεταβολής µισθών σύµ-
φωνα µε τα προβλεπόµενα της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του Ν.4387/2016 όπως ισχύει.

Με την αριθ. πρωτ. ∆.15/∆’/9801/30.01.2023 
Υπουργική Απόφαση µεταξύ άλλων ορί-
ζεται η αναπροσαρµογή στα ποσά εισφο-
ρών για όλες τις ασφαλιστικές κατηγορί-
ες των Κλάδων Σύνταξης, Υγειονοµικής 
Περίθαλψης, Επικουρικής Ασφάλισης και 
Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών α-
σφαλισµένων, Ελεύθερων Επαγγελµατι-
ών, Αυτοαπασχολούµενων και Αγροτών, 
κατά το ποσοστό µεταβολής του µέσου ε-
τήσιου γενικού δείκτη τιµών καταναλω-
τή του έτους 2022.

Αναπροσαρµογή εισφορών 
ασφαλισµένων του πρώην ΟΓΑ

Για αγρότες ασφαλισµένους στον πρώ-
ην ΟΓΑ, οι εισφορές όπως διαµορφώνο-
νται µετά την αύξηση τους στις αρχές του 
2023, ο κλάδος της σύνταξης ξεκινά από 
τα 99,78 ευρώ για στην πρώτη κατηγορία, 
ενώ µαζί µε τις λοιπές εισφορές (αγροτι-
κής εστίας, κλάδος υγείας σε χρήµα και 
είδος) φτάνει τα 137,06 ευρώ. Πρόκειται 
για µια αύξηση της τάξης του 10% έναντι 
των περίπου 124 ευρώ που πλήρωναν οι 
ασφαλιζόµενοι της πρώτης κατηγορίας, 
που είναι και η πολυπληθέστερη. 

Η αναπροσαρµογή εισφορών ελεύθε-
ρων επαγγελµατιών και αυτοαπασχολού-
µενων τοποθετούν στα 230,25 ευρώ την 
πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, µε την έ-
κτη και ακριβότερη να φτάνει πλέον στα 
620,60 ευρώ. Με τις ασφαλιστικές εισφο-
ρές συνεισπράττονται επιπλέον εισφορές 
υπέρ του κλάδου ανεργίας (ΟΑΕ∆) ύψους 
10 ευρώ και για τους υγειονοµικούς υπέρ 
της Στέγης Υγειονοµικών, ύψους 2 ευρώ.

Από 99,78 ευρώ 
για σύνταξη ΟΓΑ 
πιο χαμηλή εισφορά
Για αγρότες ασφαλισμένους στον πρώην ΟΓΑ στις 
νέες εισφορές η αύξηση είναι της τάξης του 10% 
και φτάνει τα 137,06 ευρώ, έναντι των περίπου 124 
ευρώ που πλήρωναν αυτοί της πρώτης κατηγορίας

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Στην Βουλή
νομοσχέδιο 
για εξαγορά 
καταπατημένης 
γης, έκπτωση 
ως 80%
Κατατέθηκε στην Βουλή το 
νοµοσχέδιο του υπουργείου 
Οικονοµικών για την εξαγορά µε 
δόσεις των καταπατηµένων αγροτικών 
εκτάσεων έως 30 στρέµµατα µε 
έκπτωση που µπορεί να φτάνει και 
το 80%. Μέσω της νέας ρύθµισης, 
το υπουργείο Οικονοµικών φιλοδοξεί 
να δώσει µία οριστική λύση στο 
ζήτηµα των καταπατηµένων εκτάσεων 
του ∆ηµοσίου, αφού το νέο πλαίσιο 
αφήνει περιθώριο για γενναίες 
εκπτώσεις στο τίµηµα εξαγοράς, 
που υπό προϋποθέσεις µπορούν να 
ανέλθουν στο 80%. Υπενθυµίζεται 
πως το ελάχιστο χρονικό διάστηµα 
καταπάτησης ορίζεται στα 30 χρόνια, 
δηλαδή όσοι διεκδικούν δηµόσια 
έκταση µέχρι το τέλος του 1991 
ή παλαιότερα, ενώ ειδικές ρυθµίσεις 
προβλέπονται, εάν πρόκειται για 
αυθαίρετα κτίσµατα επί των 
καταπατηµένων δηµοσίων εκτάσεων, 
όπως επίσης και για τις περιπτώσεις 
που υπάρχουν περισσότεροι του ενός 
καταπατητές ή πρόκειται για δασικές 
εκτάσεις και για εκτάσεις που 
βρίσκονται σε παραµεθόριες περιοχές, 
ή ανήκουν στο υπουργείο Εθνικής 
Άµυνας. Το νέο πλαίσιο εισάγει ένα 
σύστηµα κλιµακωτών εκπτώσεων επί 
της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου, 
το οποίο µπορεί να φτάσει στο 80%. 
Ωστόσο το ποσό που προκύπτει προς 
καταβολή δεν µπορεί να υπολείπεται 
του 20% του τιµήµατος εξαγοράς 
(δηλαδή της αντικειµενικής αξίας 
του ακινήτου). Μάλιστα, αν 
ο ενδιαφερόµενος προχωρήσει 
σε εφάπαξ εξόφληση του ποσού, 
δικαιούται επιπλέον έκπτωσης 10%. 
∆ιαφορετικά, το πλαίσιο εισάγει 
µια ρύθµιση 60 µηνιαίων δόσεων.
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 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΟΓΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ∆ΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ KΛΑ∆ΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ KΛΑ∆ΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ EΙΣΦΟΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΣYNOΛO

1n 99,78 3,29 31,80 2,19 137,06

2n 120,61 3,29 38,38 2,19 164,47

3n 152,41 3,29 38,38 3,29 197,37

4n 191,88 3,29 38,38 3,29 236,84

5n 239,03 3,29 38,38 4,39 285,09

6n 323,45 3,29 38,38 6,58 371,70
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Προ κάλπης
Αγροτικό πετρέλαιο 
76 εκατ. και 120 εκατ. 
για αποζημιώσεις 
Και μια δεύτερη ευκαιρία για ρύθμιση οφειλών σε 72 ή 
120 δόσεις στις προεκλογικές αγωνίες της κυβέρνησης

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Αγροτικό πετρέλαιο µε 76 εκατ. ευ-
ρώ βάσει των δηλώσεων ΟΣ∆Ε του 
2023 και µια δεύτερη ευκαιρία για 
ευνοϊκή ρύθµιση οφειλών σε 72 ή 
120 δόσεις φέρνουν τελικά στους 
αγρότες οι προεκλογικές αγωνίες 
της κυβέρνησης, ενώ παράλληλα 
επιταχύνονται οι διαδικασίες για 
την άµεση καταβολή των έκτακτων 
ενισχύσεων σε επιµέρους προϊόντα 
µέσω de minimis και του πλαισίου 
στήριξης για την Ουκρανία. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει όµως 
και ο σχολιασµός του πρωθυπουρ-
γού που άνοιξε το πουγκί των ενι-
σχύσεων την περασµένη Τρίτη 14 
Φεβρουαρίου από την Κοζάνη, α-
ναφορικά µε το κόστος παραγω-
γής των αγροτικών εκµεταλλεύσε-
ων, µε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να 
αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «α-
πό εκεί και πέρα το πρόβληµα του 
πρωτογενούς τοµέα είναι πιο δο-
µικό, είναι πιο ουσιαστικό και σί-
γουρα το ζήτηµα του κόστους πα-
ραγωγής είναι κάτι το οποίο µας 
προβληµατίζει ιδιαίτερα». Με την 
προϋπόθεση βέβαια ότι η παρατή-
ρηση αυτή θα δροµολογούσε δια-
δικασίες ουσιαστικών µεταρρυθµί-
σεων στην αγροτική πολιτική, µε 
χειροπιαστά αποτελέσµατα. 

Η ανακοίνωση της επιστροφής 

του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 
για το αγροτικό πετρέλαιο, η ο-
ποία θα γίνει µε τον ίδιο τρόπο 
που πληρώθηκε τον περασµένο 
Αύγουστο, όπως διευκρίνησε την 
επόµενη των ανακοινώσεων ο υ-
πουργός Οικονοµικών, Χρήστος 
Σταϊκούρας, έρχεται να επιβεβαι-
ώσει σειρά ρεπορτάζ της Agrenda 
τις προηγούµενες εβδοµάδες που 
έκαναν λόγο για ένα «δεύτερο βυ-
τίο» ενόψει των εκλογών. 

Κατά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη 
από την Κοζάνη, ο πρωθυπουργός 
ανέφερε ακόµα ότι έχει ζητήσει 

και από το υπουρ-
γείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης όλες οι 
εκκρεµότητες που 
υπάρχουν σχετικά 
µε αποζηµιώσεις να 
τρέξουν όσο το δυ-
νατόν πιο γρήγορα 
«ώστε να µην έχου-
µε εκκρεµότητες α-
πό το παρελθόν».

Το δηµοσιονοµι-
κό κόστος εκτιµάται 
στα 120 εκατ. ευ-
ρώ για τις αποζη-

µιώσεις ΕΛΓΑ και τις έκτακτες ενι-
σχύσεις, σύµφωνα µε τον υπουρ-
γό Οικονοµικών, ο οποίος στάθη-
κε και στο νέο πλαίσιο ρύθµισης ο-
φειλών. Σχετικά µε τη συγκεκριµέ-
νη διευκόλυνση, για παράδειγµα, 
σε όσους έχουν απολέσει τις ρυθ-
µίσεις των 72 ή των 120 δόσεων, 
δίνεται η δυνατότητα να τις αναβι-
ώσουν καταβάλλοντας δυο µηνιαί-
ες δόσεις έως τον Ιούλιο του 2023. 
Για όσους είναι συνεπείς στις υπο-
χρεώσεις τους ή είχαν ρυθµισµένες 
οφειλές την 1η/11/2021, αλλά δη-
µιούργησαν νέες οφειλές µετά την 
ηµεροµηνία αυτή, δηµιουργείται έ-
να νέο σχήµα. Τέλος, σύµφωνα µε 
τον κ. Σταϊκούρα, για οφειλές που 
κατέστησαν ληξιπρόθεσµες έως τον 
Φεβρουάριο του 2023 µπορούν να 
τις ρυθµίσουν σε 36 δόσεις.

Μέσω Κοζάνης 
απάντηση στους 
µπλοκατζήδες 
από Μαξίµου
Σε απλή αναµετάδοση των 
πρωθυπουργικών εξαγγελιών για 
την επιστροφή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο 
προέβη το κυβερνητικό κλιµάκιο που 
συναντήθηκε την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 
µε αντιπροσωπεία των µπλόκων στο 
Μέγαρο Μαξίµου. Στη συνάντηση που 
πραγµατοποιήθηκε υπό τον υπουργό 
Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη και µε 
τη συµµετοχή του υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης Γιώργου Γεωργαντά, οι 
αγρότες δεν απέσπασαν κάποια σαφή 
δέσµευση γύρω από το αίτηµα της 
αναπλήρωσης χαµένου εισοδήµατος. 
Πέρα από τα 76 εκατ. ευρώ για το 
αγροτικό πετρέλαιο που ανακοίνωνε 
ταυτόχρονα από την Κοζάνη ο 
πρωθυπουργός, το µόνο που απέσπασαν 
ήταν γενικές αναφορές για κρατικές 
ενισχύσεις που έχουν άλλωστε ήδη 
ανακοινωθεί (πυρηνόκαρπα, κάστανα, 
κλπ). Μάλιστα στο κενό έπεσε για 
ακόµα µια φορά και το αίτηµα για 
έκτακτη ενίσχυση στο βαµβάκι.

Για επιστροφή του Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης 
στο αγροτικό πετρέλαιο, 
το δηµοσιονοµικό κόστος 
εκτιµάται στα 76 εκατ. ευρώ.

Ο πρωθυ-
πουργός 
ανέφερε 
ότι έχει 
ζητήσει 
από το 
υπουργείο 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης 
οι αποζη-
µιώσεις να 
τρέξουν 
το συντο-
µότερο.

21-22, 35-36
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Ενδιαφέρουσες τιµές ακούγονται για το 
πρώτο σπαράγγι που βγαίνει παραδοσια-
κά στα χωράφια της Θεσπρωτίας, µε τις αρ-
χικές αποστολές για λευκό προϊόν πρώτης 
ποιότητας να ετοιµάζονται µε τιµές στα 6,5 
µε 7 ευρώ. Οι παραγωγοί θέλουν να αφή-
σουν πίσω τους την περσινή κακή χρονιά 
και να εκµεταλλευτούν την αισθητή πρωί-
µιση λόγω καιρού, η οποία µεγεθύνει κα-
τά λίγες αλλά πολύτιµες µέρες το εµπορι-
κό παράθυρο διάθεσης της εγχώριας παρα-
γωγής στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης 

και δη της Γερµανίας, µέχρι και τον Μάρτιο. 
Άλλωστε, η πρώτη εικόνα στους κύκλους 

των καλλιεργητών είναι πως η κατανάλω-
ση µπορεί να επιστρέψει κοντά στα φυσιο-
λογικά επίπεδα φέτος, αφού έχει παρέλθει 
το αρχικό σοκ λόγω πολέµου στη γερµανι-
κή αγορά, όπως µεταφέρει στην Agrenda ο 
πρόεδρος του ΑΣ Πιπεριάς Πέλλας, Γιώργος 
Κωνάκογλου. Γενική επιθυµία όλων είναι 
φέτος να κυλήσει η σεζόν οµαλά, ώστε να 
επιστρέψει η αγορά σε µία κανονικότητα 
δίχως την ανάγκη ενισχύσεων de minimis. 

Αρχή µε 7 ευρώ στα σπαράγγια  
Ο καιρός χάρισε λίγες µέρες κερδοφόρας πρωιµότητας στους παραγωγούς
Σε ικανοποιητική για την εποχή τιµή φεύγουν τα πρώτα προς τη Γερµανία
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Σ
την ελληνική αγορά σκληρού σίτου, 
κατόπιν των πωλήσεων εξαγωγής 
στα 380 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι 
µας σηµειώθηκαν και κάποιες «δου-

λίτσες» 5 ευρώ χαµηλότερα. Φυσικά η βαθιά 
πτώση προκάλεσε φόβο σε όσους είχαν απο-
θέµατα, οι οποίοι και βγήκαν στην αγορά αντα-
γωνιστικά. Οι τιµές στη λίστα της Φότζια στα-
θεροποιήθηκαν, µε την πρώτη ποιότητα στα 
420-425 ευρώ ο τόνος, ενώ στη Γαλλία µειώ-
θηκαν άλλα 10 ευρώ από την προηγούµενη 
εβδοµάδα, φτάνοντας τα 420 ευρώ ο τόνος.

  Στην εγχώρια αγορά βάµβακος η κατά-
σταση είναι πρωτόγνωρη και λίγο περίεργη. 
Αποκλείεται να βγούµε αλώβητοι από τις ε-
πιπτώσεις που φέρνει ο σεισµός της Τουρκί-
ας, όσο και να λέµε πως σιγά σιγά επαναλει-
τουργούν τα κλωστήρια. Παράλληλα παγκο-
σµίως το γνωστό µας πριµ πιέζεται, ενώ και το 
χρηµατιστήριο δοκιµάζει τα χαµηλά του υπό 
τη γενικότερη πτώση των εµπορευµάτων. Κα-
λό είναι στις παρούσες συνθήκες να βλέπου-
µε τη γενική εικόνα των εµπορευµάτων, τα ο-
ποία ξεφουσκώνουν. Για τα λευκά βαµβάκια 
βγαίνουν δουλειές στα 93 σεντς ανά λίµπρα. 

  Ανοίγει ο δρόµος για την εξαγωγή ελ-
ληνικών ακτινιδίων στην αγορά του Ισραήλ 
µετά την ολοκλήρωση της συµφωνίας µετα-
ξύ των δύο χωρών. Ειδικότερα, µε το αριθ. 
1423/38767/8.02.2023 έγγραφο της ∆ιεύθυν-
σης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑ-
ΑΤ, οι Έλληνες εξαγωγείς έχουν τη δυνατότητα 
να εξάγουν φρέσκους καρπούς ακτινιδίου (βο-
τανικά είδη: Actinidia chinensis και Actinidia 
deliciosa) στο Ισραήλ, σύµφωνα µε τις επίση-
µες φυτοϋγειονοµικές απαιτήσεις της χώρας. 

Πωλήσεις σκληρού 
μετά την πτώση

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

19/01 26/01 02/02 09/02 16/02

462,60

467,45

471,52

467,54 467,72

Απρίλιος
Μετά τον Μάρτιο, η αγορά 

πληµµυρίζει από γερµανικό προϊόν 
σε τιµές από 2 έως 3 ευρώ

Ηγουμενίτσα 
Όσο πιο δυτικά, τόσο 
πιο πρώιµη η σοδειά 

σπαραγγιού στις ελληνικές 
κλιµατικές συνθήκες

Στρέμματα
Σε περίπου 15.000 υπολογίζονται 

οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις 
σπαραγγιού στην Ελλάδα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

490

410

82,10

5,36

539,50

1518,2

18,77

78,90

157,20

123,01

485

405

85,10

5,47

547,70

1515,6

18,44

84,65

158,60

122,06

465

390

88,50

5,26

557,48

1512,2

18,23

85,10

161,27

121,20

440

360

85,98

5,20

566,30

1525,4

17,70

84,72

162,42

121,05

425

390

85,26

5,18

564,50

1514,0

17,92

82,32

164,30

121,19

425

386

82,21

5,41

567,50

1519,2

17,63

85,85

163,97

121,50

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 
ευρώ/τόνος

12/01 19/01 26/01 02/02 09/02 16/02

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

330 328 325
310310

268 265 262 262
270 274

312

Τιμή παραγωγού  
(ευρώ το κιλό)

Φεβρουάριος 2023 6,5 – 7 

Φεβρουάριου 2022 6 - 6,5
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμές παραγωγούς 
ρυζιού (λεπτά/ κιλό)
Καρολίνα   70 

Μεσόσπερµα «Japonica»  54

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Αποστολές για το 
λευκό σπαράγγι στα 
6,5 με 7 ευρώ το κιλό 

Τα χαμηλά της 
κατανάλωσης στο 
βαμβάκι είναι πίσω

Τιµή βάσης 150 ευρώ από 
Νοµικό για τη βιοµηχανική  
Αύξηση 35% στις εκτάσεις βιοµηχανικής 
ντοµάτας προεξοφλούν αρκετοί, µετά 
και τις ανακοινώσεις του Νοµικού για 
τιµή βάσης στα 150 ευρώ. Μάλιστα, οι 
εκτιµήσεις κάνουν λόγο για επιστροφή 
της καλλιέργειας στα επίπεδα του 2021.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Στα 70 λεπτά 
άλμα για τη 
λίγη φέτος 
«Καρολίνα»
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Με το βλέµµα στραµµένο στις εξαγω-
γές και την Αµερική να αποτελεί την ε-
πόµενη µεγάλη αγορά στόχο κινείται ο 
κλάδος της εγχώριας ιχθυοκαλλιέργει-
ας. Τα παραπάνω ανέφερε ο πρόεδρος 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΟΠΥ 
Απόστολος Τουραλιάς, στην ετήσια εκ-
δήλωση για την κοπή πίτας του φορέα. 
Μάλιστα, το αντίτιµο του φλουριού προ-
σφέρθηκε σε προγράµµατα που στηρί-
ζουν τους σεισµόπληκτους στην Τουρκία.

Ο κ. Τουραλιάς προχώρησε σε απολο-
γισµό του έργου της ΕΛΟΠΥ και τις απο-
φάσεις της Γενικής Συνέλευσης το 2023 
να οριστεί βασικός στόχος ανάπτυξης 
του κλάδου η αγορά της Αµερικής, ενι-
σχύοντας την εξωστρέφειά της. Κατά την 
18η Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης:

 εγκρίθηκε οµόφωνα o οικονοµικός 
προϋπολογισµός του 2023 στα 3,5 εκατ.

 συµφωνήθηκε η επέκταση του προ-
ωθητικού προγράµµατος της ελληνικής 
ιχθυοκαλλιέργειας στις ΗΠΑ, µε ποσό 
επένδυσης 1 εκατ. συζητήθηκε η οµα-
λή µετάβαση από το ΕΠΑΛ 2014 – 2020 
στο ΠΑΛΥΘ 2021 – 2027.

Σχέδιο για τη δηµιουργία εµπορι-
κής εταιρείας µε τους µεγάλους συ-
νεταιρισµούς που θα εστιάσει στην 
προβολή, προώθηση, εµπορία και 
εξαγωγή αγροτικών προϊόντων, 
κατά τα πρότυπα αντίστοιχης σε 
Ισπανία και Ιταλία, επεξεργάζεται 
η ΕΘΕΑΣ, το οποίο και έθεσε υπό-
ψη σε συνάντηση µε στελέχη της 
Τράπεζας Πειραιώς. Στο πλαίσιο 
αυτό και η δηµιουργία εγκαταστά-
σεων Agro-logistics για την απο-
θήκευση και εµπορία φρούτων και 
λαχανικών, νωπών ή κατεψυγµέ-
νων που θα διευκολύνουν την ά-
µεση µεταφορά τους στις τοπικές 
αγορές και τις πύλες εξαγωγής.

Στη συνάντηση της Τρίτης 14 
Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος της Ε-
ΘΕΑΣ Παύλος Σατολιάς τόνισε τη 
σηµασία του πρωτογενούς τοµέα 
στη χώρα, υπογραµµίζοντας την 
ανάγκη για χρηµατοδοτική στή-
ριξη αγροτών-συνεταιρισµών α-
πό τις τράπεζες. «Ο πρωτογενής 
τοµέας αναπτύσσεται συνεχώς, 
αν αναλογιστούµε πως το ισοζύ-
γιο τα τελευταία δύο χρόνια εί-
ναι πλεονασµατικό» ανέφερε χα-
ρακτηριστικά και πρόσθεσε πως 
«οι συνεταιρισµοί χρειάζονται τη 
χρηµατοδοτική στήριξη των τρα-
πεζών για να καταφέρουν να α-

νοίξουν τα «φτερά» τους».
Aντίστοιχα, ο αντιπρόεδρος της 

ΕΘΕΑΣ Χρήστος Γιαννακάκης, µί-
λησε για τον τοµέα των νωπών 
προϊόντων και την αδυναµία πρό-
σβασης στις σηµαντικές αγορές 
της ∆υτικής Ευρώπης, αλλά και 
άλλων χωρών «λόγω του ότι δεν 
έχουµε την ποσότητα και τον α-
ριθµό των ειδών για να µπορέ-
σουµε να δηµιουργήσουµε το κρί-
σιµο µέγεθος και να προσπελά-
σουµε τους αγοραστές των αλυ-
σίδων σούπερ µάρκετ, ενώ στον 
τοµέα του κονσερβοποιηµένου 
προϊόντος, έχουµε τον όγκο και 
µπορούµε να καλύψουµε οποια-
δήποτε ανάγκη µας ζητηθεί από 
την αγορά» σηµείωσε. 

Μάλιστα, ο κ. Γιαννακάκης 
πρότεινε τη σύσταση µιας εµπο-
ρικής εταιρείας µε τους µεγά-
λους συνεταιρισµούς της ΕΘΕ-
ΑΣ «για να µπορέσουµε να δη-
µιουργήσουµε ένα εργαλείο ε-
µπορικής δραστηριότητας, το ο-
ποίο θα µπορεί να βοηθήσει και 
τους µικρούς συνεταιρισµούς µέ-
σα από συµβολαιακές σχέσεις, 
όπου εκεί θα µπορούµε να παίρ-
νουµε το προϊόν και να το προ-
ωθούµε στις αγορές που ήδη έ-
χουµε «ανοιχτές» τις πόρτες». 

Η Αμερική 
μεγάλη αγορά 
στόχος για τα 
ελληνικά ψάρια

Σχέδιο ΕΘΕΑΣ για εμπορική 
εταιρεία προώθησης αγροτικών

Ο Απόστολος Τουραλιάς
 αναφέρθηκε στον απολογισµό του 

έργου της ΕΛΟΠΥ και τις αποφάσεις 
της Γενικής Συνέλευσης, µε κύρια 

απόφαση το 2023 να οριστεί ως  
βασικός στόχος ανάπτυξης του 
κλάδου η αγορά της Αµερικής.

Πάγιο αίτηµα του 
ΣΠΕΛ, η θέσπιση 
ενός Εθνικού 
νοµοθετικού 
πλαισίου, το οποίο 
να ανταποκρίνεται 
στις σύγχρονες 
απαιτήσεις του 
κλάδου, δίκαιο 
για όλους.

Χρονιά ορόσηµο µε καινοτόµες λύσεις θρέψης το 2023 
για τον ΣΠΕΛ που υποστηρίζει την αλυσίδα αξίας

Η ενσωµάτωση στην παραγωγική διαδικασία καινοτόµων λύσεων θρέψης 
των καλλιεργειών αποτελεί προαπαιτούµενο για την εγχώρια βιοµηχανία 
λιπασµάτων που καλείται να διαχειριστεί την υφιστάµενη ενεργειακή και 
επισιτιστική κρίση. Αφορµή αναστοχασµού της προηγούµενης χρονιάς 
και διαµόρφωσης προτεραιοτήτων για το µέλλον του κλάδου αποτέλεσε η 
εκδήλωση κοπής της πίτας του ΣΠΕΛ στις 10 Φεβρουαρίου 2023, µε τυχερή 
τη Γενική ∆ιευθύντρια Φωτεινή Γιαννακοπούλου, που κέρδισε το φλουρί.
Η εκδήλωση αποτέλεσε σηµείο συνάντησης συντελεστών της παραγωγικής 
αλυσίδας και των γεωργικών εισροών, µε εκπροσώπους της πολιτικής 
ηγεσίας, της ακαδηµαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, όλου του κλάδου των 
λιπασµάτων και του τύπου, καθώς και συνεργάτες του ΣΠΕΛ. Ο πρόεδρος του 
ΣΠΕΛ ∆ηµήτρης Ρουσσέας δήλωσε ότι «τα µέλη του ΣΠΕΛ, έδειξαν µεγάλη 
αντοχή, συνέπεια και αποτελεσµατικότητα σε όλες τις κρίσεις που κληθήκαµε 
να αντιµετωπίσουµε αυτό το διάστηµα. Όλος ο κλάδος της γεωργίας, ούτε µια 
µέρα δε σταµάτησε να παράγει να εφοδιάζει τον Έλληνα αγρότη µε αγροτικά 
εφόδια και να υποστηρίζει την αύξηση της αξίας της ελληνικής γεωργίας».

Ισχυρό δίκτυο
Στη συνάντηση ο Γενικός 
∆ιευθυντής της ΕΘΕΑΣ, 
Μόσχος Κορασίδης ανέ-
φερε πως «µέσα από την 
ΕΘΕΑΣ έχει χτιστεί ένα 
ισχυρό δίκτυο µέσα από 
το οποίο στοχεύουµε σε 
παραγωγικές παρεµβά-

σεις και απλοποίηση των 
διαδικασιών µε κόστος 

για τους αγρότες»
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Λιγότερο προφανείς είναι οι επιλο-
γές που έχουν στη διάθεσή τους οι 
παραγωγοί για τις φετινές εαρινές 
σπορές, ενώ στο µεταξύ, η απουσία 
των εφαρµοστικών αποφάσεων για 
τη νέα ΚΑΠ που αν και ήδη βρίσκε-
ται σε ισχύ, λίγοι έχουν κατανοήσει 
τι ακριβώς θα ισχύσει, έρχονται να 
περιπλέξει ακόµα περισσότερο την 
υπόθεση. Σε αντίθεση µε την περ-
σινή χρονιά, κατά την οποία ο ανο-

δικός κύκλος σε όλα σχεδόν τα α-
γροτικά εµπορεύµατα, έδινε την ε-
ντύπωση πως «ό,τι και αν µπει, θα 
πληρωθεί καλά» παρά την απαιτη-
τική καλλιεργητική δαπάνη, φέτος 
φαίνεται πως ένας λάθος υπολογι-
σµός θα στοιχίσει, όχι µόνο σε κερ-
δοφορία, αλλά ίσως συντελέσει και 
σε αρνητικό οικονοµικό αποτέλεσµα. 

Οι περισσότεροι αγρότες αναζη-
τούν φέτος την σιγουριά των συµ-
βολαίων, ενώ αξιόλογη δυναµική 
θα µπορούσαν να έχουν υπό αυ-
τήν την έννοια και τα συµφωνητι-
κά προπώλησης. 

Έτσι, σε περιοχές όπου η βιοµηχα-
νική ντοµάτα αποτελεί επιλογή (εγ-
γύτητα σε εργοστάσιο) αρκετοί παρα-
γωγοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχό-
µενο ενασχόλησης µε αυτή. Αν και η 

καλλιέργεια είναι από τις πιο απαιτη-
τικές τόσο σε ένταση εργασίας, όσο 
και σε προγραµµατισµό και εισροές, 
οι τιµές των συµβολαίων που έχουν 
ανακοινωθεί είναι αρκετά ελκυστι-
κές (βλ. ρεπορτάζ σελ. 35). 

Οι εικόνες από τους κάµπους δεί-
χνουν πάντως πως οι σπορές χειµε-
ρινών σιτηρών ήταν πράγµατι η α-
ντίδραση πολλών στο γύρισµα της 
διεθνούς αγοράς βάµβακος και αρ-
κετά χωράφια που είχαν πέρυσι α-
φιερωθεί στην καλλιέργεια, τώρα 
να έχουν πρασινίσει. 

Ακόµα και τώρα το µεγαλύτερο δίλ-
ληµα είναι ανάµεσα στο βαµβάκι ή 
τα δηµητριακά, το καλαµπόκι. Ανα-
λυτές από την αγορά των ΗΠΑ, όπου 
στην εξίσωση των εαρινών σπορών 
µπαίνει και η σόγια, βλέπουν πως 

τα περιθώρια κέρδους είναι υψηλότε-
ρα στο καλαµπόκι ή την σόγια συσχετί-
ζοντας αποδόσεις και τιµές συµβολαί-
ων µελλοντικής εκπλήρωσης. Κάτι τέ-
τοιο µεταφράζεται σε µια ενδεχόµενη 
δραµατική µείωση των εκτάσεων. Ή-
δη πριν από µερικές ηµέρες το USDA 
κάνοντας τις πρώτες εκτιµήσεις για το 
2023 τοποθέτησε στο 20% τη διαρροή 
στρεµµάτων από την καλλιέργεια βάµ-
βακος, όσο οι τιµές ∆εκεµβρίου του 
2023 παραµένουν στην περιοχή των 
80 µε 83 σεντς η λίµπρα. Φυσικά πρέ-
πει κανείς να έχει στα υπ’ όψιν του ότι 
στο Τέξας, που είναι και η µεγαλύτε-
ρη ζώνη καλλιέργειας βάµβακος των 
ΗΠΑ, άλλες επιλογές δεν υπάρχουν. 
Είτε βαµβάκι είτε τίποτα. Άρα, µια εν-
δεχόµενη αύξηση των τιµών εγκαίρως, 
θα κινητοποιούσε τους παραγωγούς.

Φέρνοντας τον προβληµατισµό αυ-
τόν στα ελληνικά δεδοµένα, µε βάση 
την τιµή σύσπορου που προκύπτει α-
πό τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου 2023 
στη Νέα Υόρκη και τα συµβόλαια πα-

Πέρασε η σκύλα το λαγό
στις δύο εαρινές καλλιέργειες 
Το καλαμπόκι με συνδεδεμένη περνάει πάνω από το βαμβάκι με την ειδική ενίσχυση

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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ράδοσης Νοεµβρίου για το καλαµπό-
κι στη Γαλλία, φαίνεται µια οριακή 
διαφορά στο στρεµµατικό εισόδηµα 
ανάµεσα στις δύο καλλιέργειες. Συ-
γκεκριµένα, µε αποδόσεις 400 κι-
λά το στρέµµα στο βαµβάκι τιµή 62 
λεπτά, το αποτέλεσµα είναι στα 248 
ευρώ, λίγο πάνω από τα έξοδα της 
καλλιέργειας, σε περίπτωση που εί-
ναι ιδιόκτητες οι εκτάσεις. Λίγο πο-
λύ, οι παραγωγοί µένουν µε την ει-
δική ενίσχυση βάµβακος. 

Από την άλλη, το καλαµπόκι µε τι-
µή στα 27 λεπτά το κιλό (275 ευρώ 
ο τόνος το χρηµατιστήριο της Γαλ-
λίας) και µετριοπαθείς αποδόσεις 
σε σχέση µε τις δυνατότητες που υ-
πάρχουν σήµερα, πέριξ των 1.400 κι-
λών το στρέµµα, το αποτέλεσµα είναι 
378 ευρώ. Αν αφαιρέσουµε τα 270 
ευρώ της δαπάνης βάσει περσινών 
τιµολογίων, µένουν 100 ευρώ περί-
που το στρέµµα, ενώ όσες περιοχές 
έχουν πρόσβαση, έχουν λαµβάνειν 
και συνδεδεµένη 55 ευρώ το στρέµµα. 

Αν και µε µια πρώτη µατιά, η σύγκριση ανά-
µεσα στη σπορά καλαµποκιού και βάµβακος, 
φαίνεται πως ευνοεί το καλαµπόκι, ειδικά στις 
περιοχές οι οποίες προκρίνονται για συνδε-
δεµένη ενίσχυση, αρκετοί αναλυτές των αγο-
ρών αγροτικών εµπορευµάτων επισηµαίνουν 
ότι τους επόµενους µήνες η αγορά δείχνει να 
χρωστά µια ανοδική αντίδραση για το βαµβάκι 
και µια περαιτέρω διόρθωση για το καλαµπόκι. 

Σε γενικές γραµµές, αρκετοί συντελεστές της 
εγχώριας αγοράς βάµβακος θεωρούν πως το 
κλίµα του τελευταίου διµήνου, ίσως έχει αφο-
µοιωθεί µε υπέρµετρη απογοήτευση. Ενδεικτι-
κός ήταν ο σχολιασµός εκκοκκιστή στο περι-
θώριο του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Βάµ-
βακος στην Κοµοτηνή, ότι αν η αγορά είχε κι-
νηθεί κάπως ανάποδα, και ξεκινούσε δηλαδή 
χωρίς ακραίες διακυµάνσεις από τα 60 λεπτά 
για να φτάσει τα 70 λεπτά και στη συνέχεια να 
ισορροπήσει στα σηµερινά επίπεδα των 62 λε-
πτών το κιλό για το σύσπορο, ίσως η αξιολό-
γηση της φετινής χρονιάς θα ήταν πιο ήπια. 

Η κατανάλωση είδε τα χαµηλά της 
Με το βλέµµα τώρα στις προοπτικές της νέ-

ας εµπορικής περιόδου, αρκετοί εκτιµούν πως 
η κατανάλωση είδε τα χαµηλά της. Οι επιπλο-
κές που φέρνει στη φυσική αγορά η «ανεπί-
σηµη» πτώχευση του Πακιστάν, τον δεύτερο 
σηµαντικότερο προορισµό για το ελληνικό 
βαµβάκ, που βρίσκεται σε διαπραγµατεύσεις 
µε το ∆ΝΤ και λύση προς το παρόν δεν βρί-
σκεται, έχουν αφοµοιωθεί στη διεθνή τιµή. 

Παρόµοια είναι η κατάσταση και στις υπό-
λοιπες αναπτυσσόµενες αγορές, όπως η Αί-
γυπτος, που είναι ο τρίτος µεγαλύτερος αγο-
ραστής ελληνικού βάµβακος και αποδίδεται 
στην ποσοτική σύσφιξη και την άνοδο των ε-
πιτοκίων που εφαρµόζει µε επιθετικό τρόπο 
εδώ και µήνες η FED. Στην πράξη 

Οι καταστροφικές ζηµιές στην Τουρκία λό-
γω του σεισµού, έχουν φέρει πολλές ακυρώ-
σεις στα εγχώρια εκκοκκιστήρια. Βέβαια, έ-
χουν υπογραφεί συµβόλαια και παραγγελί-

ες για ίνα που δεν µπορούν να µείνουν πί-
σω και συνεπώς η ζήτηση µετατοπίζεται προς 
άλλες περιοχές της Τουρκίας ακόµα και προς 
την Ευρώπη, µε τα ελληνικά κλωστήρια να 
δέχονται µεγάλο µέρος της ζήτησης. 

Σε κάθε περίπτωση, το χρηµατιστήριο βάµ-
βακος αξιολογεί µε ξεχωριστό τρόπο τις εξε-
λίξεις στη φυσική αγορά, και προς το παρόν 
δίνει την εντύπωση ότι οι τιµές βρίσκονται 
στα χαµηλά του εύρους.

Μεγαλύτερα περιθώρια για 
µία ανοδική αντίδραση στο βαµβάκι

Με άλλα λόγια, η διόρθωση ήταν υπέρµετρη 
στο βαµβάκι, κάτι που σηµαίνει ότι έχει µπρο-
στά του και µεγαλύτερα περιθώρια ανοδικής 
αντίδρασης συγκριτικά µε άλλα εµπορεύµα-
τα. «Αυτός είναι και ο λόγος που αναµένου-
µε και τη µεγαλύτερη ανάκαµψη όταν οι συν-
θήκες οµαλοποιηθούν. Ήδη διαφαίνονται τα 
πρώτα σηµάδια επαναφοράς από την αγορά 
της Κίνας και φιλοδοξούµε να είναι βραχύβι-
ες οι υφεσιακές συνθήκες. 

Σε κάθε περίπτωση τα στρέµµατα του βάµ-
βακος παγκοσµίως δεν φαίνονται να του πε-
ρισσεύουν οπότε και θεωρείται εύλογη µια 
µελλοντική αντίδραση που θα δώσει ευκαι-
ρίες µε το υπάρχον πλαίσιο καθορισµού των 
τιµών» αναφέρει σχετικά και ο έµπειρος εκ-
κοκκιστής, Αντώνης Σιάρκος, σε συνέντευξη 
του στο περιοδικό Μεγάλες Καλλιέργειες που 
κυκλοφορεί µαζί µε την Agrenda. Αντίστοι-
χες ήταν οι εκτιµήσεις αρκετών παραγόντων 
του κλάδου και στο συνέδριο της Κοµοτηνής. 

Τέλος, όσον αφορά τις εκτάσεις της καλ-
λιέργειας, να σηµειωθεί ότι τη σεζόν 2021-
2022 στη χώρας µας πανελλαδικά σπάρθη-
καν 2.622.921 στρέµµατα, ενώ τη σεζόν 2022-
2023 µπήκαν 2.540.175 στρέµµατα, µε όλες 
τις παραγωγικές περιοχές της χώρας να πα-
ρουσιάζουν µείωση καλλιεργούµενων εκτά-
σεων, µε εξαίρεση τη Βοιωτία που εµφανίζει 
αύξηση και τα Τρίκαλα και τη Μαγνησία που 
διατηρούνται στα ίδια επίπεδα. 

ΥΠΕΡΜΕΤΡΗ Η ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΕΧΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΝΟ∆ΙΚΗΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ

Πίσω μας τα χαμηλά της κατανάλωσης, 
από 80 ως 100 σεντς ο Δεκέμβριος 2023

Θετικά θεµελιώδη 
Σε περίπτωση µείωσης 
των στρεµµάτων στις 
ΗΠΑ, κάτι που θα είχε 

αντίκτυπο στο χρηµατι-
στήριο βάµβακος, τότε τα 

θεµελιώδη της αγοράς 
αποκτούν µια θετική για 
τις τιµές χροιά. Πάντως, 
αν δεν υπάρξουν εκπλή-
ξεις, το εύρος για τους 

επόµενους µήνες τοποθε-
τείται µεταξύ των 80 

και 100 σεντς 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΕΣΟ∆Α ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ
ΒΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΤΙΜΗΣ

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ/
ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

∆ΑΠΑΝΗ

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 378
ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

*ΟΠΟΥ ΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Υ∆ΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ

248

270
ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

240

55*
ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

70-75



Στο λήθαργο 
οι επεμβάσεις
Φροντίδες για μείωση αρχικών 
μολυσμάτων στα πυρηνόκαρπα 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Καιρός για φροντίδες στους ο-
πωρώνες πυρηνόκαρπων σηµα-
τοδοτεί ο ουσιαστικός χειµώνας 
που εγκαταστάθηκε στη χώρα τις 
τελευταίες εβδοµάδες. Οι χειµε-
ρινές επεµβάσεις, που αφορούν 
καλλιεργητικά µέτρα και ψεκα-
σµούς, προτείνονται την εποχή 
αυτή που οι εν λόγω καλλιέργει-
ες βρίσκονται ακόµη στην κατά-
σταση του λήθαργου και έχουν 
σκοπό να µειώσουν τους αρχι-
κούς πληθυσµούς των εχθρών 
(έντοµα, ακάρεα), καθώς και τα 
αρχικά µολύσµατα των ασθε-
νειών (φυτοπαθογόνοι µύκη-
τες και βακτήρια). Έτσι, κατά τη 
νέα βλαστική περίοδο η αντιµε-
τώπιση αυτών των φυτοπαρασί-
των αποβαίνει αποτελεσµατικό-
τερη και συχνά είναι λιγότερο 
αναγκαία, σύµφωνα µε τα όσα 

επισηµαίνουν οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προ-
στασίας Φυτών Βόλου. 

Με ήπιο καιρό το κλάδεµα
Για την καταπολέµηση µυκη-

τολογικών ασθενειών, όπως ε-
ξώασκος, κορύνεο, φαιά σήψη 
και βακτηριακό έλκος, συνιστώ-
νται την εποχή αυτή τα εξής:

Το κλάδεµα να γίνεται µε 
ξηρό και ήπιο θερµοκρασιακά 
καιρό και µε τρόπο, ώστε να δι-
ευκολύνεται αργότερα ο αερι-
σµός της κόµης των δένδρων.

Κατά τη διαδικασία του κλα-
δέµατος να αφαιρούνται πλή-
ρως και να καταστρέφονται ό-
λοι οι προσβεβληµένοι βλαστοί, 
κλάδοι καθώς και οι µουµιοποι-
ηµένοι καρποί που παραµένουν 
στα δένδρα, αλλά και εκείνοι 
που είναι πεσµένοι στο έδαφος.

∆ένδρα µε µεγάλης έκτασης 
προσβολή από τις ανωτέρω α-
σθένειες πρέπει να εκριζώνο-
νται και να καίγονται άµεσα.

Άµεση προστασία των µεγά-
λων τοµών κλαδέµατος µε κα-
τάλληλα µυκητοκτόνα, καθώς 
και απολύµανση των εργαλείων 
κλαδέµατος µε εµβάπτιση σε υ-
δατικό διάλυµα χλωρίνης 10%.

Μετά το κλάδεµα, ψεκασµός 
πλήρους κάλυψης των δένδρων 
µε ένα κατάλληλο και εγκεκρι-
µένο χαλκούχο ή άλλης κατη-
γορίας σκεύασµα (ανάλογα µε 
την περίπτωση) και επανάληψη 
εφόσον χρειάζεται µετά από 10 

- 14 ηµέρες. Οι επεµβάσεις κα-
λό είναι να εφαρµόζονται µέ-
χρι το φούσκωµα των µατιών, 
µε ξηρό καιρό και θερµοκρασία 
υψηλότερη από 5ΟC.

Ψεκασµός µε ορυκτέλαιο 
κατά της βαµβακάδας

Σε οπωρώνες στους οποί-
ους την προηγούµενη καλλι-
εργητική περίοδο παρατηρή-
θηκαν σοβαρές προσβολές α-
πό το κοκκοειδές οι γεωπόνοι 
συνιστούν τα παρακάτω:

 Προσεκτική αφαίρεση ό-
λων των προσβεβληµένων α-
πό το έντοµο κλάδων και κλα-
δίσκων κατά τη διαδικασία του 
κλαδέµατος και καταστροφή 
αυτών µε κάψιµο.

 Ψεκασµό υψηλής πίεσης 
µε ένα κατάλληλο και εγκε-
κριµένο για την καλλιέργεια 
ορυκτέλαιο και µε πλήρη κά-
λυψη των δέντρων. 

Πρώτο κρούσµα µαύρου αλευρώδη σε λεµονιές στο Άργος
Το πρώτο κρούσµα µαύρου ακανθώδους αλευρώδη εντοπίστηκε 
σε λεµονιά σε ιδιωτικό κήπο στο Άργος και επιβεβαιώθηκε µετά 
από εργαστηριακή εξέταση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 
Ινστιτούτο, σύµφωνα µε ανακοίνωση της ∆ΑΟΚ Αργολίδας. Πρόκειται 
για έντοµο καραντίνας, το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, προσβάλλει 
εσπεριδοειδή, αµπέλια, αχλαδιές καθώς και καλλωπιστικά φυτά και 

υποβαθµίζει σταδιακά τις καλλιέργειες. Τα ενήλικα πτερωτά άτοµα έχουν µεταλλικό 
γκρι - µπλε χρώµα εναποθέτουν τα αυγά τους στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και 
όταν ενοχληθούν πετάνε. Πρόκειται για πολυφάγο εχθρό που χρειάζεται πρόληψη, 
πρόβλεψη και προσοχή γιατί δεν υπάρχουν αποτελεσµατικά ιθαγενή ωφέλιµα έντοµα 
και η µη ορθή χρήση των εντοµοκτόνων µπορεί να διαταράξει τη βιολογική ισορροπία 
στο περιβάλλον της καλλιέργειας. Σε περίπτωση προσβολής συνιστάται επέµβαση µε 
ήπια και επιτρεπόµενα για την καλλιέργεια και το χώρο φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
και στη συνέχεια κλάδεµα και καύση των προσβεβληµένων κλάδων στον κήπο ή 
στην καλλιέργεια το χειµώνα πριν την εµφάνιση των πτερωτών µορφών.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Πληθυσµοί εχθρών
Η µείωση των αρχικών 

πληθυσµών των εχθρών 
καθιστά πιο εύκολη τη 

θεραπευτική αντιµετώπιση

Ψύλλα της αχλαδιάς
Η Ψύλλα (Psylla pyri) αποτελεί 
σηµαντικό εχθρό στα µηλοειδή και 
δραστηριοποιείται σε όλες τις περιοχές 
καλλιέργειας της αχλαδιάς. Το έντοµο 
διαχειµάζει ως ακµαίο µέσα στους 
οπωρώνες και κυρίως πάνω στα δέντρα. 
Συνεχόµενες µέρες µε ηλιοφάνεια και 
θερµοκρασίες υψηλότερες από 10oC 
ευνοούν την εµφάνιση και τη 
δραστηριότητα (ωοτοκία) των ακµαίων 
του εντόµου, όπως ενηµερώνουν οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου. Με τη 
σταδιακή άνοδο των θερµοκρασιών 
στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, 
συνιστάται στους παραγωγούς να 
αρχίσουν να ελέγχουν δειγµατοληπτικά 
και µε τη βοήθεια µεγεθυντικού φακού 
τη βάση των ανθοφόρων οφθαλµών 
για την ύπαρξη ωών του εντόµου. 
Μόλις διαπιστώνονται ωοτοκίες, 
συστήνεται ψεκασµός µε ένα κατάλληλο 
και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια 
ορυκτέλαιο ή πυρεθροειδές εντοµοκτόνο 
ή ένα συνδυασµό πυρεθροειδούς 
µε ορυκτέλαιο.

Σκευάσµατα
Bayer Hellas: Movento 150 OD, 
Movento 100 SC
FMC Hellas: Asteria Ultra 1.8 EC, 
Simin 2.5 EC
Syngenta: Vertimec 1.8 EC, 
Voliam Targo 063 SC

Ανθράκωση στην καρυδιά
Η ανθράκωση είναι αποδεδειγµένα η πιο 
καταστρεπτική ασθένεια της καρυδιάς, 
είναι διαδεδοµένη σε όλη την Ελλάδα 
και προκαλείται από τον µύκητα 
Marssonina juglandis µε ασκογενή 
µορφή Gnomonia leptostyla. Το 
βακτήριο που προκαλεί την ασθένεια 
µεταδίδεται κυρίως από τοµές 
κλαδέµατος σε συνθήκες υψηλής 
ατµοσφαιρικής υγρασίας και 
θερµοκρασίας. Γι’ αυτό απαιτείται 
απολύµανση των κλαδευτικών 
εργαλείων, µε εµβάπτιση 
σε υδατικό διάλυµα χλωρίνης 10%, 
και αποφυγή κλαδέµατος µε υγρό 
καιρό, σύµφωνα µε τις επισηµάνσεις 
των γεωπόνων από τη ∆ΑΟΚ Βόλου. 
Επειδή αδιόρατες ρωγµές από 
ελαφρές παγωνιές του χειµώνα 
είναι αναπόφευκτες, καλό είναι νωρίς 
την άνοιξη να γίνει επάλειψη του κορµού 
µέχρι ένα µέτρο ύψος και λίγο κάτω 
από την επιφάνεια του εδάφους µε 
βορδιγάλειο πάστα. Αν η εφαρµογή 
της βορδιγαλείου πάστας είναι δύσκολη, 
µπορεί να εφαρµοστεί ψεκασµός 
µε ένα άλλο χαλκούχο µυκητοκτόνο 
στην ισχυρότερη δόση που συνιστάται 
από τον παρασκευαστή.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Υποδεέστερης 
ποιότητας το ξένο 

Το προϊόν που προ-
σέφεραν οι εµπορικοί 

κύκλοι στους βιοτέχνες 
θύµιζε σε όψη περισ-
σότερο σταφίδα, µε 

αποτέλεσµα 
οι κουραµπιέδες 

να περιέχουν ως επί 
το πλείστον υποδε-
έστερης ποιότητας 

εισαγόµενο αµύγδαλο

Πιάνει τα 7 ευρώ η ψίχα αμυγδάλου,
με 5 ευρώ έφυγε το 65% της σοδειάς
Αξιώνουν ενίσχυση οι αμυγδαλοπαραγωγοί λόγω χαμηλής ζήτησης

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Χαµόγελα σε όσους κράτησαν προ-
ϊόν και µεγάλη δυσαρέσκεια σε ό-
σους υποχρεώθηκαν να πουλή-
σουν νωρίς αφήνει φέτος η τελι-
κή ευθεία της εµπορικής περιόδου 
στο αµύγδαλο. Αισίως σηµειώνο-
νται πράξεις για ψίχα φυρανιάς 
µε καθαρή τιµή στα 6,5 µε 7 ευρώ 
το κιλό και µε προοπτικές για έ-
να σκαλοπάτι πάνω ακόµη, όµως 
οι ποσότητες που έχουν κρατήσει 
στις αποθήκες οι παραγωγοί ορι-
ακά αντιπροσωπεύουν το 20% της 
συνολικής παραγωγής. Η µεγάλη 
πλειοψηφία της σοδειάς έφυγε µέ-
χρι και το ∆εκέµβριο µε µέση τιµή 
ψίχας στα 4,5 µε 5,5 ευρώ το κιλό 
και κάτω από 2 ευρώ για κόκκα-
λο, σε µία χρονιά που δεν υπήρχε 
πρόβληµα παραγωγής, όπως πέ-

ρυσι για παράδειγµα, αλλά ξεκά-
θαρα πρόβληµα διάθεσης. 

Πρόβληµα διάθεσης 
και όχι παραγωγής

Μπορεί στο ράφι ο καταναλωτής 
να είναι διατεθειµένος να πληρώσει 
καλά και να τιµήσει την ελληνική 
παραγωγή, όµως αθροιστικά τα ξη-
ροκαρπάδικα και τα σούπερ µάρκετ 
δεν διώχνουν περισσότερο από το 
15% του ελληνικού αµυγδάλου σε 
µία καλή παραγωγικά χρονιά, µε το 
παιχνίδι φέτος να χάνεται στη µει-
ωµένη ζήτηση από τη βιοµηχανία 
και τον κλάδο της αρτοποιίας, εξη-
γεί στην Agrenda ο Θύµιος Κασού-
µης, πρόεδρος του ΑΣ Αµυγδάλων 
και Ξηρών Καρπών Λαµίας. 

Σε µία χρονιά που οι βιοτεχνίες 
και τα εργαστήρια πάσχιζαν να ρί-
ξουν µε κάθε τρόπο το δικό τους κό-
στος παραγωγής, ο λογαριασµός 

πολλές φορές δεν έβγαινε και οι 
περισσότεροι προτίµησαν να προ-
µηθευτούν πρώτη ύλη εισαγωγής 
και κάκιστης ποιότητας -πολλές φο-
ρές περσινό-, κυρίως από Ισπανία 
και Τουρκία. Στην αρτοποιία ειδι-
κά, το προϊόν που προσέφεραν οι 
εµπορικοί κύκλοι στους βιοτέχνες 
θύµιζε σε όψη περισσότερο σταφί-
δα και λιγότερο αµύγδαλο, µε απο-
τέλεσµα οι χριστουγεννιάτικοι κου-
ραµπιέδες να περιέχουν φέτος ως 
επί το πλείστον υποδεέστερης ποι-

ότητας εισαγόµενο αµύγδαλο. 
Το προϊόν φέτος υπέφερε από 

έλλειψη αγοραστικού ενδιαφέρο-
ντος, µε τις προσφερόµενες τιµές 
από το εµπόριο να περιορίζονται σε 
επίπεδα κάτω από το µέσο όρο των 
τελευταίων ετών. Εξαιτίας της προα-
ναφερόµενης κατάστασης, οι αµυ-
γδαλοκαλλιεργητές στα παραγωγι-
κά κέντρα της Κεντρικής και Βόρει-
ας Ελλάδας ζητούν και εκείνοι την 
καταβολή κρατικής ενίσχυσης κά-
τω υπό οποιαδήποτε «οµπρέλα». 

Οι αµυγδαλοκαλλιεργητές στα παραγωγικά κέντρα της Κεντρικής και 
Βόρειας Ελλάδας ζητούν κρατική ενίσχυση υπό οποιαδήποτε «οµπρέλα». 



 

 

 

 

 

 

Περιβαλλοντικές  
δράσεις άμεσων 
ενισχύσεων

Μία λίστα από 10 κατηγορίες ειδικών ενισχύσεων 

θα εμφανιστεί στο ΟΣΔΕ του 2023 οι οποίες  

αντικαθιστούν το πρασίνισμα της περασμένης 

περιόδου. Μέσα από αυτήν θα επιλέξουν οι 

αγρότες αυτή που τους ταιριάζει, με το 55% των 

κονδυλίων να προορίζεται για βιοκαλλιεργητές,  

το 10% για τις ξηρικές καλλιέργειες και το 12% για 

δράσεις γεωργίας ακριβείας και ειδικής θρέψης

Π1-31.1 - ΧΡΉΣΉ ΑΝΘΕΚΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΏΝ  
ΕΙΔΏΝ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΏΝ

Π1-31.3 - ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΒΕΛΤΙΏΜΕΝΏΝ ΠΡΑΚΤΙΚΏΝ ΦΥΤΟΚΑΛΥΨΉΣ  
ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΉΛΉ ΕΝΙΣΧΥΣΉ ΤΉΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΉΤΑΣ

Π1-31.4 – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΥΚΛΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΣΤΉ ΓΕΏΡΓΙΑ

Π1-31.5 – ΒΕΛΤΙΏΣΉ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΏΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΉΜΑΤΏΝ  
ΠΛΟΥΣΙΏΝ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

Π1-31.6 - ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΦΙΛΙΚΏΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΏΝ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉΣ ΜΕ ΤΉ ΧΡΉΣΉ ΨΉΦΙΑΚΉΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉΣ  
ΕΙΣΡΟΏΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΉΣΉΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΏΝ

Π1-31.2 - ΕΠΕΚΤΑΣΉ ΤΉΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΠΕΡΙΟΧΏΝ  
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΣΤΙΑΣΉΣ

Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023Agrenda16 ΝΕΑ ΚΑΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΕΝΙΣΧΥΣΉ (ΣΤΡΜ.) ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΣΤΌΧΌΙ

Ενίσχυση παραγωγών για την καλλιέργεια ποικιλιών χειμερινών σιτηρών και ψυ-
χανθών μικρού βιολογικού κύκλου. 10,9-52,2 ευρώ

Αραβόσιτος, Βαμβάκι, 
Μηδική

Ενίσχυση παραγωγών για την καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών ετησίων ή/και ειδών και 
ποικιλιών προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες ή/και άγριων συγγενών καλλιερ-
γούμενων ειδών

31,3-82,4 ευρώ
Ψυχανθή, Λαχανικά,  
Σιτηρά, Φαρμακευτικά

Ενίσχυση παραγωγών για την εισαγωγή νέων ή/και καινοτόμων ή/και με καινοτόμο 
χρήση καλλιεργειών ανθεκτικών στις ξηροθερμικές συνθήκες και στις αναμενόμενες 
λόγω της κλιματικής αλλαγής, μεταβολές.

60,6 ευρώ
 Όλες οι αρόσιμες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΕΝΙΣΧΥΣΉ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΣΤΌΧΌΙ

Eτήσια ενίσχυση για την σπορά του υπορό-
φου και τη δημιουργία ζωνών στα περιθώ-
ρια χρησιμοποιώντας φυτά ξενιστές

10-15 ευρώ/
στρμ.  

Mόνιμες

Ετήσια ενίσχυση για τη φύτευση ενδιάμε-
σων καλλιεργειών κατά την περίοδο των 
έντονων βροχοπτώσεων χρησιμοποιώ-
ντας φυτά ξενιστές

5-10 ευρώ/
στρμ.

Αρόσιμες

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσιών για: 

• Συγκέντρωση των υπολειμμάτων καλλι-
εργειών στις αρόσιμες ή του θρυμματι-
σμού των κλαδεμάτων μετά το κλάδεμα 
των δέντρων.  

• Επεξεργασία μέσω κομποστοποίησης.

• Κατάλληλη εφαρμογή κομπόστ στην  
επιφάνεια του εδάφους.

Εφαρμόζεται σε Αρόσιμες και  
μόνιμες (ποσό ανά στρέμμα):

• Αρόσιμες 11  ευρώ

• Κηπευτικά 20 ευρώ 

• Αμπέλι και ακτινίδιο 11,2 ευρώ

• Λοιπές δενδρώδεις 14 ευρώ

Τι είναι τα αγροδασικά συστήματα;

• Στις καλλιεργούμενες εκτάσεις βρίσκονται δέντρα διάσπαρτα (αυτοφυή 
συνήθως) ή στα περιθώρια (φυτεμένα σε σειρές). Τα δέντρα αυτά μπο-
ρεί να είναι είτε δασικά (δρύες, πεύκα, λεύκες, κυπαρίσσια) είτε καρ-
ποφόρα/παραγωγικά (εσπεριδοειδή, μηλοειδή και πυρηνόκαρπα, ακρό-
δρυα, ελιές, χαρουπιές και μαστιχόδενδρα), τα οποία συνδυάζονται με 
την καλλιέργεια σιτηρών, κηπευτικών ή/και τη βόσκηση.

  • Εκτίμηση Αγροδασικού Δικτύου 10 εκατ. στρμ. αρόσιμες εκτάσεις

• Επίσης η παρέμβαση αφορά και σε μερικώς δα-
σοσκεπείς εκτάσεις (αραιά δάση) βοσκοτόπων 
με κάλυψη δένδρων μέχρι 40% και υπόροφο με 
ποώδη ή ξυλώδη βλάστηση.

• Εκτίμηση Αγροδασικού Δικτύου 11 εκατ. στρμ. 
(LUCAS 13,5 εκατ. στρμ.) βοσκοτόπων

•10 ευρώ/στρέμμα

• Αποζημίωση για ζώνες οικολογικής εστίασης 10% 
(Με πρόσθετη ενίσχυση για ξενιστές επικονιαστών 
και ωφέλιμων)

• Όλα τα αρόσιμα 
 Ετήσια ενίσχυση για χειμερινά σιτηρά (1,5 ευ-
ρω/στρμ.) 
Ετήσια ενίσχυση για αραβόσιτο (4,2 ευρώ/στρμ.) 
Ετήσια ενίσχυση για βαμβάκι  (2,1 ευρώ/στρμ.)

ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΉ ΕΚΤΑΣΉ (ΕΤΗΣΊΩΣ) ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΕΤΉΣΙΕΣ)

1.016.980 στρέμματα 42.333.327 ευρώ

 

ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΉ ΕΚΤΑΣΉ (ΕΤΗΣΊΩΣ) ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΕΤΉΣΙΕΣ)

129.402 στρέμματα 12.940.186 ευρώ

 

ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΉ ΕΚΤΑΣΉ (ΕΤΗΣΊΩΣ) ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΕΤΉΣΙΕΣ)

7.332.520 στρέμματα 48.803.277 ευρώ

 

ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΉ ΕΚΤΑΣΉ 
(ΕΤΗΣΊΩΣ)

ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
(ΕΤΉΣΙΕΣ)

2.312.670 στρέμματα 4.160.896 ευρώ

 

ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΉ  
ΕΚΤΑΣΉ 
(ΕΤΗΣΊΩΣ)

ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΕΣ  
ΔΑΠΑΝΕΣ 
(ΕΤΉΣΙΕΣ)

3.087.070 στρέμματα 34.886.165 ευρώ

ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΉ  
ΕΚΤΑΣΉ 
(ΕΤΗΣΊΩΣ)

ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΕΣ  
ΔΑΠΑΝΕΣ 
(ΕΤΉΣΙΕΣ)

1.543.530 στρέμματα 18.407.792 ευρώ

ΚΑΠ 2023-2027

ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΒΛΆΧΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΎ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΎ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΎΜΒΟΎΛΟΣ ΣΣ ΚΑΠ

1Η ΣΎΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ 

ΤΟΎ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΎ ΣΧΕΔΙΟΎ ΚΑΠ 2023-2027



 

 

 

 

 

Π1-31.3 - ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΚΑΛΥΨΉΣ  
ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΉΛΉ ΕΝΙΣΧΥΣΉ ΤΉΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΉΤΑΣ

Π1-31.7 – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉ ΚΤΉΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΉΜΑΤΩΝ

Π1-31.8 - ΔΙΑΤΉΡΉΣΉ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΉ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ  
ΣΕ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΕΣ

Π1-31.10 – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΉΡΉΣΉ ΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΉΜΑΤΩΝ ΥΨΉΛΉΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΣΉΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΩΤΉ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΉΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΉΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ 
ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΤΩΝ ΝΉΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

Π1-31.9. ΔΙΑΤΉΡΉΣΉ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ

ΧΡΉΣΉ ΨΉΦΙΑΚΉΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ – 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023 AgrendaΝΕΑ ΚΑΠ 17

ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ  
(ΕΤΗΣΊΩΣ) ΣΤΡΜ.

ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
(ΕΤΗΣΊΕΣ) ΕΥΡΩ

Ενίσχυση για την διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας 2.067.110 117.442.809

Ενίσχυση για την διατήρηση μεθόδων βιολογικής κτηνοτροφίας 3.306.790 100.723.254

Βιολογική μελισσοκομία 5.685.160 16.850.810

EΝΙΣΧΥΌΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Περιορισμός βόσκησης σε βοσκοτόπια που βρίσκονται σε κακή κατάσταση:  
Κάλυψη των διατροφικών αναγκών των ζώων κατά τη διάρκεια του περι-
ορισμού βόσκησης με τη δημιουργία τεχνητού λειμώνα.

30,4  
ευρώ/στρμ.  

Ετήσια ενίσχυση για τη μετακίνηση των ζώων στους υποβοσκούμενους 
βοσκοτόπους και την επιστροφή αλλά και τη μεταφορά του γάλακτος σε 
προσβάσιμη περιοχή.

1,1 -8,4  
ευρώ/στρμ. 

Ετήσια ενίσχυση για την κατάρτιση και παρακολούθηση σχεδίου  
διαχείρισης βοσκοτόπων. 1 ευρώ/στρμ. 

Ετήσια ενίσχυση για τη κατάρτιση, εφαρμογή, προγράμματος  
εμπλουτισμού και βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου. 3 ευρώ/στρμ. 

ΚΑΤΗΓΌΡΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΏΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΌΝΤΙΚΑ ΌΦΕΛΗ/ΤΌΜΕΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΣΤΌΧΌΙ

Ενισχύσεις για τη χρήση εναλλακτικών τρόπων  
καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών

• Μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων. 
• Προστασία ή βελτίωση της ποιότητας των υδάτων. 
• Μείωση της πίεσης στους υδάτινους πόρους.

Mόνιμες

Ενισχύσεις για εναλλακτική χρήση  
υπολειμμάτων καλλιεργειών

• Μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων. 
•Προστασία ή βελτίωση της ποιότητας των υδάτων 
• Μείωση της πίεσης στους υδάτινους πόρους. 
• Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής. 
• Βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και της 
διαχείρισης των θρεπτικών στοιχείων.

Mόνιμες

Ενισχύσεις για τη χρήση εξοπλισμού και αυτο-
ματισμών για τη μείωση της ρύπανσης και  
των κινδύνων  κατά τη φυτοπροστασία

• Μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων. 
• Προστασία ή βελτίωση της ποιότητας των υδάτων. 
• Μείωση της πίεσης στους υδάτινους πόρους. 
• Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής.

Mόνιμες- Αρόσιμες

Ενισχύσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης  
των θρεπτικών

• Προστασία ή βελτίωση της ποιότητας των υδάτων. 
• Μείωση της πίεσης στους υδάτινους πόρους. 
• Βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και της δια-
χείρισης των θρεπτικών στοιχείων.

Mόνιμες- Αρόσιμες

 

ΚΑΤΗΓΌΡΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΏΝ ΕΝΙΣΧΥΌΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Ενισχύσεις για τη χρήση εναλλακτικών τρόπων 
καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών

• Συνέχιση της εφαρμογή της μεθόδου  σεξουαλικής 
σύγχυσης εντόμων «Confusio». 
•   Εξαπόλυση ωφέλιμων αρπακτικών εντόμων για την 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων εχθρών 
•   Εξαπόλυση εντομοπαθογόνων νηματωδών ενάντια 
σε έντομα – εχθρούς 
•   Εφαρμογή των εθελοντικών ειδικών κατευθυντή-
ριων γραμμών που περιέχονται στις Οδηγίες Ολοκλη-
ρωμένης Φυτοπροστασίας

17-94,8 ευρώ/στρμ.

Ενισχύσεις για εναλλακτική χρήση  
υπολειμμάτων καλλιεργειών

• Μηχανική Ζιζανιοκτονία ή/και με παράλληλη  
κάλυψη με mulch. 
•   Πολλαπλά καλοκαιρινά Κλαδέματα

  1 -7 ευρώ/στρμ.

Ενισχύσεις για τη χρήση εξοπλισμού και αυτο-
ματισμών για τη μείωση της ρύπανσης και  
των κινδύνων κατά τη φυτοπροστασίας

• Χρήση ψεκαστικώνακροφυσίωνμειωμένης  
διασποράς. 
• Διαχείριση υπολειμμάτων ψεκαστικών υγρών. 
• Ενίσχυση στους γεωργούς για τη χρήση υπηρεσιών 
γεωργίας ακριβείας δηλαδή συστημάτων δορυφορικής 
πλοήγησης και αυτοματισμών για τη μείωση της ρύ-
πανσης κατά τη διάρκεια των ψεκασμών.

3 -6 ευρώ/στρμ.

Ενισχύσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης 
των θρεπτικών

Χρήση λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης ή με  
παρεμποδιστές, προϊόντων με βιοδιεγέρτες

3 -6  ευρώ/στρμ.

 

Εφαρμόζεται σε εκτάσεις με αναβαθμίδες των αγρονομικών περιφερειών  
αροσίμων και μονίμωνκαλλιεργειών. 
• Συντήρηση  των ξερολιθιών με τον παραδοσιακό τρόπο. 
• Απαγορεύεται η χρήση σκυροδέματος ή άλλων συνδετικών ουσιών για σκοπούς 
σταθεροποίησης της κατασκευής. 
• Διαχείριση της άγριας ζωής στις αναβαθμίδες και πλησίον αυτών. 
   • Απαγόρευση χρήσης ζιζανιοκτόνων, 
   • Απαγόρευση απομάκρυνσης θάμνων και δένδρων 
   • Παύση καλλιέργειας σε απόσταση 0,5 μέτρων από τις αναβαθμίδες 
   • 250 € /ha

Επιλέξιμες είναι οι γεωργικές εκτάσεις οι οποίες: 
• συγκροτούν φυσικές  ενότητες από καλλιέργειες με τοπικά χαρακτηριστικά και πολλαπλές λειτουργίες, 
• παρουσιάζουν ειδική σύσταση εδάφους (π.Χ. τυρφώδη εδάφη), 
• συγκροτούν φυσικές  ενότητες από καλλιέργειες και βρίσκονται σε νησιά  (λόγω της ιδιαίτερης σημασίας ως προς το τοπίο) 
• γειτνιάζουν  με κάθε μορφής προστατευόμενες περιοχές: 
   α) του Ν. 1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως ισχύουν σήμερα, 
   β) των ορίων των υγροτόπων διεθνούς σημασίας (Υγρότοποι Ραμσάρ) και 
   γ) των ορίων των περιοχών του δικτύου NATURA 2000.

• Ελαιώνες με δένδρα μεγάλης ηλικίας και υψηλό σχήμα μόρφωσης, αμπελώνες με πρέμνα μεγάλης ηλικίας σε κύπελλο, ελαιώ-
νες συμπαγείς ως επί το πλείστον με δένδρα μεγάλης ηλικίας σε ημικαλλιέργεια ή/και εγκατάλειψη, αμπελώνες συμπαγείς ως επί 
το πλείστον με πρέμνα μεγάλης ηλικίας σε ημικάλλιεργεια ή/και εγκατάλειψη, διάσπαρτα αγροτεμάχια ελαιώνων/αμπελώνων (σε 
μωσαϊκό). 
Eκτιμώμενη  έκταση  ( Ετησίως)                   277.840 στρέμματα 
Eκτιμώμενες δαπάνες (Ετήσιες)                  2.778.377 ευρώ, ενίσχυση 10 ευρώ/στρμ.

• Ως μνημειακοί ελαιώνες χαρακτηρίζονται αυτοί στους οποίους πάνω από 20% των ελαιοδένδρων φέρουν τα παρακάτω  
χαρακτηριστικά:  
Έχουν μεγάλες διαστάσεις, ηλικία, κοιλότητες στον κορμό, ειδική διαμόρφωση στον κορμό, πλούσια βιοποικιλότητα εντός των κοι-
λοτήτων του κορμού ή/και είναι συνδεδεμένα με ιστορικές μνήμες ή/και πολιτιστικές δραστηριότητες παραδόσεις ή/και θρησκευτι-
κά έθιμα της εκάστοτε περιοχής. 
εκτιμώμενη έκταση  ( Ετησίως)                   25.000 στρέμματα 
εκτιμώμενες δαπάνες (Ετήσιες)                  375.000 ευρώ, ενίσχυση 15 ευρώ/στρμ.

ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΗ  
ΕΚΤΑΣΗ 
(ΕΤΗΣΊΩΣ)

ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΕΣ  
ΔΑΠΑΝΕΣ 
(ΕΤΗΣΊΕΣ)

4.111.510 στρμ. 21.069.868 
ευρώ

ZM 177.499

ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΗ  
ΕΚΤΑΣΗ 
(ΕΤΗΣΊΩΣ)

ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΕΣ  
ΔΑΠΑΝΕΣ 
(ΕΤΗΣΊΕΣ)

45.000  στρμ. 11.2500.000 €

1.    Πληροφορίες για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις βάσει 
του ΣΑΑ και του ΟΣΔΕ.

2.    Πληροφορίες από τις αναλύσεις εδάφους, σε κατάλλη-
λη χωρική και χρονική κλίμακα.

3.    Πληροφορίες για τις πρακτικές διαχείρισης, την ιστορία 
των καλλιεργειών και τους στόχους απόδοσης: 
• καλλιεργητικές εργασίες, 
• την εφαρμογή θρεπτικών (ημερομηνία και ώρα,  
τύπο, μέθοδο εφαρμογής, ποσότητα, στάδιο της  
καλλιέργειας),  
• την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών (δραστική ουσία 
και εμπορικό όνομα, ημερομηνία και ώρα, μέθοδο,  
ποσότητα, αιτιολόγηση της εφαρμογής, καιρικές  
συνθήκες), και την 
•  εφαρμογή αρδεύσεων (ημερομηνία και ώρα, μέθοδο 
εφαρμογής, ποσότητα).

4.    Ενδείξεις όσον αφορά τα νόμιμα όρια και τις απαιτήσεις 
σχετικά με τη διαχείριση των θρεπτικών συστατικών, φυτο-

προστατευτικών, και ύδατος σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

5.   Πλήρες ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών.

6.    Εκτίμηση ανθρακικού αποτυπώματος βάσει των χρήσε-
ων γης και των εφαρμοζόμενων πρακτικών.

Ελευθερία επιλογής από εγκεκριμένες εφαρμογές αλλά 
υπό προϋποθέσεις:

1.   Δυνατότητες αυτόματης ενσωμάτωσης δεδομένων από 
διάφορες πηγές (ΣΑΑ και του ΟΣΔΕ, δεδομένα που παράγο-
νται από γεωργούς, αναλύσεις εδάφους κ.λπ.),

2.   Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ οργανισμών πληρω-
μών/διοικητικών αρχών και γεωργών.

3.   Τήρηση των ενωσιακών αρχών της διαλειτουργικότητας, 
της διαφάνειας και της περαιτέρω χρήσης των δεδομένων.

4.   Εγγυήσεις για την ασφάλεια των δεδομένων και της 
ιδιωτικής ζωής σύμφωνα με τα βέλτιστα ισχύοντα πρότυπα.



Αγροτικό net-metering

Στις 15 Μαρτίου 
ανοίγουν οι αιτήσεις 
για φωτοβολταϊκά έως 
10 kW στις πομόνες 

Με κονδύλια ύψους 150 εκατ. ευρώ ανοίγει ο πρώτος κύκλος 
των αιτήσεων για φωτοβολταϊκά συστήματα και επιδότηση 
60%, ακολουθεί και 2ος κύκλος με 200 εκατ. ευρώ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στις 15 Μαρτίου θα ανοίξει η πλατ-
φόρµα χρηµατοδότησης για φω-
τοβολταϊκά συστήµατα έως 10 kW 
για αγροτικές εκµεταλλεύσεις, ό-
πως ανέφερε την περασµένη ∆ευ-
τέρα ο υπουργός Περιβάλλοντος, 
Κώστας Σκρέκας από την Κοζάνη 
όπου συνόδευσε τον πρωθυπουρ-
γό στην περιοδεία που πραγµα-
τοποίησε στη ∆υτική Μακεδονία. 

Το ύψος της επιδότησης για τις 
δαπάνες εγκατάστασης και αγο-
ράς φωτοβολταϊκού συστήµατος 
θα φτάνει το 60% µε τον πρώτο 
κύκλο αιτήσεων να φτάνει τα 150 
εκατ. ευρώ, σύµφωνα µε πληρο-
φορίες που µένει να επιβεβαιω-
θούν. Αναφορικά µε τη διαδικα-
σία υποβολής των αιτήσεων, θα 
ακολουθηθεί και το µοντέλο του 
«Εξοικονοµώ» δηλαδή οι πρώτες 
αιτήσεις θα αξιολογηθούν πρώτες 
κ.ο.κ. Σύµφωνα µε τις αρχικές ε-
κτιµήσεις στο πρόγραµµα αυτό α-
ναµένεται να ενταχθούν περί τους 
70.000 αγρότες.  

Σε κάθε περίπτωση δαπάνες για 
αγορά και τοποθέτηση φωτοβολτα-
ϊκών συστηµάτων θα επιδοτούν και 
τα Σχέδια Βελτίωσης (εντός Μαρτί-
ου οι αιτήσεις) σε κατ’ επάγγελµα 
και Νέους Αγρότες. Μάλιστα, αίτη-
ση για την επιδότηση της σχετικής 
δαπάνης µπορούν να κάνουν και 
δικαιούχοι των περασµένων Σχε-
δίων (προκήρυξη 2017). Εφόσον 
η επιλέξιµη επένδυση σε ΑΠΕ υ-
περβαίνει το 15% του εγκεκριµέ-
νου κόστους του επενδυτικού σχε-
δίου που καταθέτει, τότε ο ενδια-
φερόµενος θα λάβει και 12 µόρια.

Οι µέγιστες δαπάνες ανά Kw που 
θα δικαιολογούν τα Σχέδια Βελτί-
ωσης για επενδύσεις ΑΠΕ είναι:

Στις 31 Μαρτίου λήγουν οι δεσµεύσεις 
του Μέτρου 10.1.7 «Εναλλακτική κατα-
πολέµηση ζιζανίων στους ορυζώνες», 
µε τους δικαιούχους να περιµένουν 
να ενταχθούν σε νέα πρόσκληση ώ-
στε να είναι σε θέση να συνεχίσουν 
τη σχετική πρακτική. Σύµφωνα µε το 
στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ, το 
συγκεκριµένο µέτρο αναµένεται να 
επαναπροκηρυχθεί ώστε να µην χά-
σουν κάποιο έτος ενίσχυσης οι ήδη 
δικαιούχοι και να µπορέσουν να ε-
νταχθούν και νέοι σε αυτό. Η επιδό-
τηση θα είναι στα 21 ευρώ το στρέµ-
µα. Οι δεσµεύσεις που αναλαµβάνο-
νται στο πλαίσιο της δράσης είναι:

 Μέθοδος ψευδοσποράς (εισα-
γωγή νερού, ψευδοσπορά, αποµά-
κρυνση πλεονάζοντος νερού, µη-
χανική ζιζανιοκτονία).

 Χρήση κατ’ έτος πιστοποιηµέ-
νου σπόρου ρυζιού, ο οποίος είναι 
απαλλαγµένος σπόρων ζιζανίων, 
σε ένα ελάχιστο ποσοστό της τά-
ξης του 30% ετησίως.

 Απαγόρευση εφαρµογής τό-
σο προσπαρτικών, όσο και προφυ-
τρωτικών χηµικών ζιζανιοκτόνων.

Οι δεσµεύσεις που αναλαµβά-
νονται στο πλαίσιο της δράσης θα 
εφαρµόζονται σε σταθερά αγροτε-
µάχια καθ’ όλη τη διάρκεια της πε-
νταετίας, κατ’ έτος και καθ’ όλη την 
περίοδο της δέσµευσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την 
υποβολή της αίτησης στήριξης είναι 
να έχει προηγηθεί από τους υποψη-
φίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτη-
σης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2023, ως 
εκ τούτου η πρόσκληση αναµένεται 
προς το τέλος του έτους. Στόχος της 

Με 21 ευρώ ψευδοσπορά

 Φωτοβολταϊκό συνδεδεµένο στο 
δίκτυο µε σταθερές βάσεις: 1.000 
ευρώ.

 Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό µε στα-
θερές βάσεις: 2.200 ευρώ.

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

 Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό ισχύος 
µε ιχνηλάτες (trackers): 2.500 ευρώ.

 Γεωθερµία (θερµική ενέργεια-
γεωεναλλάκτες): 1.500 ευρώ.

 Γεωθερµία (θερµική ενέργεια-
υδρογεώτρηση): 1.000 ευρώ.

 Αντλίες θερµότητας: 300 ευρώ.
 Αντλίες θερµότητας COP>3.5: 

340 ευρώ.
 Λέβητας βιοµάζας: 64 ευρώ
 Αιολικές εγκαταστάσεις σε δια-

συνδεδεµένο σύστηµα >1kW: 1.250 
ευρώ.

 Αιολικές εγκαταστάσεις σε µη 
διασυνδεδεµένο 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. 

Α’ κύκλος 150 εκατ.
Το ύψος της επιδότησης θα 

φτάνει το 60% µε τον πρώτο 
κύκλο αιτήσεων στα 

150 εκατ. ευρώ

Το αγροτικό 
net-metering θα 
επιδοτούν επίσης 
και τα Σχέδια 
Βελτίωσης του 2023.
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Αξιολόγηση
Αναφορικά µε τη διαδικασία 
υποβολής των αιτήσεων, θα 
ακολουθηθεί και το µοντέλο 
του «Εξοικονοµώ» δηλαδή 
οι πρώτες αιτήσεις θα 
αξιολογηθούν πρώτες κ.ο.κ. 

Σχέδια
∆απάνες για αγορά και 
τοποθέτηση φωτοβολταϊκών 
συστηµάτων θα επιδοτούν 
και τα Σχέδια Βελτίωσης (εντός 
Μαρτίου οι αιτήσεις) σε κατ’ 
επάγγελµα και Νέους Αγρότες.

12 μόρια
Αν η επιλέξιµη επένδυση 
σε ΑΠΕ υπερβαίνει το 15% 
του εγκεκριµένου κόστους 
του επενδυτικού σχεδίου 
που κατατίθεται, τότε 
ο ενδιαφερόµενος 
θα λάβει και 12 µόρια.



σε ορυζώνες

Αιτήσεις ενίσχυσης 
80% για βελτίωση
των χοιροστασίων
Από τις 2 Μαρτίου έως τις 11 Απρι-
λίου θα µπορούν να κάνουν αίτη-
ση ενίσχυσης οι κατ’ επάγγελµα 
χοιροτρόφοι στη δράση 5.1.2 του 
ΠΑΑ µε τίτλο «Επενδύσεις πρόλη-
ψης και προστασίας του ζωικού κε-
φαλαίου από µεταδοτικές ασθένει-
ες και φυσικές καταστροφές», σύµ-
φωνα µε την πρόκηρυξη που δη-
µοσιεύτηκε (Αρ. Πρωτ.217/46152).

Η χρηµατοδότηση ορίζεται στο 
80% των δαπανών και αφορά χοι-
ροτρόφους που θα προβούν σε 
βελτιώσεις στις σταβλικές τους ε-
γκαταστάσεις (στεγανοποίηση, α-
ντικατάσταση εισόδων, παραθύ-
ρων, εγκατάσταση σταθµού κα-
θαρισµού κ.α.) µε στόχο την πρό-
ληψη, τον έλεγχο και την εξάλει-
ψη λοιµωδών νοσηµάτων στα ζώα 
και συγκεκριµένα της Αφρικανικής 
Πανώλης του Χοίρου. Αναλυτικά 
η σχετική προκήρυξη αναφέρει:

Επιλέξιµες δαπάνες
α) Τοποθέτηση/Ενίσχυση αν-

θεκτικού περιµετρικού φράκτη 
της εκµετάλλευσης.

β) Εργασίες στεγανοποίησης 

των κτιριακών εγκαταστάσεων. 
γ) Εγκατάσταση/αποκατάστα-

ση λειτουργίας συστήµατος ή 
σταθµού καθαρισµού και απο-
λύµανσης των εισερχοµένων 
οχηµάτων στην εκµετάλλευση. 

δ) ∆ιαχωρισµός καθαρής και 
µη καθαρής ζώνης για την κί-
νηση ατόµων κατά την είσοδό 
τους στην εκµετάλλευση, εντός 
αυτής και κατά την έξοδό τους.

ε) ∆ηµιουργία ανεξάρτητων, δι-
ακριτών, κατάλληλων χώρων για 
την αποµόνωση των νεοεισερχό-
µενων και των ασθενών ζώων, κα-
θώς και για τη διατήρηση/αποθή-
κευση/ψύξη νεκρών ζώων. 

στ) Κατασκευή ράµπας φόρτω-
σης/εκφόρτωσης στην περίµετρο 
εξωτερικά της εκµετάλλευσης, ώ-
στε να µην εισέρχονται εντός αυτής 
µεταφορικά οχήµατα προς παράδο-
ση ή παραλαβή ζώων/ζωοτροφών. 

Ύψος ενίσχυσης
Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται 

στο 80%. Ο προϋπολογισµός της 
αιτούµενης στήριξης ξεκινά από 
το ποσό των 20.000 έως 60.000 
για τις εκµεταλλεύσεις µέχρι 200 
χοιροµητέρες και από 20.000 έως 
100.000 για τις εκµεταλλεύσεις µε 
≥ 201 χοιροµητέρες. Ειδικότερα για 
τις εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται 
στους Νοµούς Θεσπρωτίας, Ιωαννί-
νων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, 
Κιλκίς, Σερρών, ∆ράµας, Ξάνθης, 
Ροδόπης, Έβρου η αιτούµενη ενί-
σχυση ξεκινά από τις 10.000 ευρώ.

Αντιδράσεις από 
τους «κοµµένους» του
Αναπτυξιακού Νόµου 
Φουντώνουν οι αντιδράσεις
στις τάξεις των παραγωγών 
της Κεντρικής Μακεδονίας, που 
είδαν την Επιτροπή Αξιολόγησης 
της Περιφέρειας να διαφοροποιείται 
από όλες τις υπόλοιπες στην 
επικράτεια και να ανάβει «κόκκινο» 
στη συντριπτική πλειονότητα 
των επενδυτικών φακέλων 
που κατέθεσαν για επενδύσεις 
στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού 
νόµου. Ενδεικτικό του σχεδόν 
καθολικού «διωγµού» που υπέστησαν 
οι εν λόγω επενδύσεις, είναι το 
γεγονός ότι σε ένα σύνολο περίπου 
200 φακέλων, που κατατέθηκαν 
σε διαδοχικές προσκλήσεις του 
αναπτυξιακού µεταξύ 2019 και 
2021, οι σχεδόν 170 φάκελοι, 
έχουν απορριφθεί. Με δεδοµένο 
ότι οι µέχρι τώρα εκκλήσεις προς τα 
µέλη της Επιτροπής για «διόρθωση 
αυτής της αδικίας», δεν έχουν 
βρει «ευήκοα ώτα», οι «κοµµένοι» 
στρέφονται προς τον περιφερειάρχη, 
Απόστολο Τζιτζικώστα ο οποίος προς 
το παρόν φέρεται να αποφεύγει 
συστηµατικά να τους συναντήσει.

δράσης είναι η µείωση της χρήσης 
των χηµικών ζιζανιοκτόνων στους 
ορυζώνες, η πλειοψηφία των οποί-
ων εντοπίζεται σε σηµαντικούς για 
την ορνιθοπανίδα υγροτόπους της 
χώρας, συµβάλλοντας µε τον τρόπο 
αυτό αφενός στη βελτίωση της ποιό-
τητας των υδατικών πόρων και αφε-
τέρου στη βελτίωση της περιβαλλο-
ντικής κατάστασης των ορυζώνων 
λόγω της µειωµένης παρουσίας φυ-
τοπροστατευτικών στην τροφική α-
λυσίδα της άγριας ζωής.

100.000 ευρώ
Το ύψος της ενίσχυσης 
ανέρχεται στο 80% και 
το ύψος της αιτούµενης 
στήριξης δεν µπορεί να 

ξεπερνά τα 100.000 ευρώ
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Προώθηση Οίνου
Πρόσκληση υποβολής 
αιτήσεων ως τις 20 
Φεβρουαρίου για ένταξη 
στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης 
«Προώθηση οίνων σε 
τρίτες χώρες» για την 
περίοδο 2019-2023, 
απευθύνει το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Οι ενδιαφερόµενοι 
καλούνται να υποβάλουν 
τα αιτήµατά τους στην 
∆ιεύθυνση Προώθησης 
Γεωργικών Προϊόντων.

ΕΠΑΛΘ
Έως τις 15 Μαρτίου 
2023 µπορούν να 
υποβάλλουν αίτηση 
οι επιχειρήσεις αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας, 
προκειµένου να τους 
καταβληθεί αποζηµίωση 
στο πλαίσιο ενεργοποίησης 
του µέτρου 3.4.3, δράση 2 
του ΕΠΑΛΘ 2014-2020. 
Η αποζηµίωση αφορά 
το διαφυγόν εισόδηµά τους 
και για το πρόσθετο κόστος 
που προέκυψε λόγω της 
διατάραξης της αγοράς 
η οποία προκλήθηκε από 
τον πόλεµο της Ρωσίας 
κατά της Ουκρανίας 
και τις επιπτώσεις της 
στην εφοδιαστική 
αλυσίδα της αλιείας και 
της υδατοκαλλιέργειας.

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΥΡΩ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
2 ΜΑΡΤΙΟΥ�11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΟΙ

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

80% ΜΕΓΙΣΤΗ ∆ΑΠΑΝΗ

100.000



Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023Agrenda ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ20

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

To στρατηγικό σχέδιο επέκτασης του εργο-
στασίου της στη Μπουτζ της Ινδίας που θα α-
πογειώσει τον κύκλο εργασιών της στα 2 δις 
δολάρια σε βάθος 3ετίας, ανακοίνωσε η BKT. 
Η Agrenda καλεσµένη της BKT, ηγέτιδα στον 
κλάδο των ελαστικών εκτός δρόµου, βρέθηκε 
στην Ινδία όπου έµαθε από κοντά τα σχέδια της 
εταιρείας για το µέλλον. «Η διαδροµή που ξε-
κινήσαµε στη Μπουτζ το 2012 δεν ήταν ποτέ 
ταξίδι µε επιστροφή, αλλά ένα ταξίδι προετοι-

µασίας για να ανακαλύψουµε το µέλλον», α-
νέφερε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύ-
που ο Rajiv Poddar, διευθύνων σύµβουλος 
της BKT, όσον αφορά την προσπάθεια της ε-
ταιρείας να επιτύχει µέσα στο 2026 κύκλο ερ-
γασιών ύψους 2 δισεκατοµµυρίων δολαρίων 
και συνολική ετήσια παραγωγή 600.000 MT.

Όταν παράχθηκε το πρώτο ελαστικό από τη 
γραµµή παραγωγής της Μπουτζ, το 2012, η 
µονάδα βρισκόταν σε µια έκταση 1230 στρεµ-
µάτων. Τότε, αντιπροσώπευε επένδυση 500 ε-
κατοµµυρίων δολαρίων. Πριν από την έναρξη 
των εργασιών, το ερηµικό τοπίο ήταν εντελώς 

Ο ορίζοντας δεν ήταν 
ποτέ τόσο κοντά στη 
Μπουτζ της Ινδίας  
Η ηγέτιδα στον κλάδο ελαστικών BKT ανακοίνωσε 
από την Ινδία 3ετές πλάνο αύξησης παραγωγής 67%

H εγκατάσταση 
στην Μπουτζ (πάνω) 
εγκαινιάστηκε το 
2015 και έτσι η ινδική 
πολυεθνική µπόρεσε 
να χαρτογραφήσει 
τα επόµενα χρόνια της. 
Αριστερά, ο πρόεδρος 
της ΒΚΤ Arvid Poddar 
καλωσορίζει τους 
συµµετέχοντες στην 
παρουσίαση του έργου 
και των νέων µεγάλων 
στόχων της εταιρείας.

Η BKT είναι ηγέτιδα στον κλάδο των ελαστικών εκτός δρόµου, 
τόσο στα αγροτικά µηχανήµατα όσο και στα χωµατουργικά και έργου.
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Νέα τεχνολογία 
χαλκούχων 
σκευασμάτων 
από τα Αγροχημικά 
Βορείου Ελλάδος AE
Τη νέα γενιά χαλκούχων σκευασµάτων, εµπλουτισµένα 
µε ζεόλιθο µικρονιζέ, τανίνες και ιχνοστοιχεία, για µε-
γαλύτερη αποτελεσµατικότητα µε µικρότερες δοσολογί-
ες, παρουσιάζει η εταιρεία Αγροχηµικά Βορείου Ελλά-
δος Α.Ε. στην Ελληνική αγορά. 

Το PREVIEN Power WP είναι ένα καινοτόµο προϊόν ιδανι-
κό για τη βιολογική, ολοκληρωµένη και συµβατική γεωργία. 
Είναι το αποτέλεσµα ενός άριστου συνδυασµού: 1. Ιχνοστοι-
χείων (Cu-Zn) απαραίτητα για τις καλλιέργειες (συµβάλλουν 
στις οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις των  µεταβολικών  διερ-
γασιών). 2.  Συµπλεκτικών παραγόντων - (LS) Λιγνοσουλφο-
νικό οξύ, (HGA) Επταγλουκονικό οξύ - Τρικαρβοξυλικό οξύ. 
3.  Ανόργανων στοιχείων, αδρανή ζεόλιθο σε µορφή σκό-
νης. Λόγω επίσης του όξινου pH(=4) του, επιτρέπει την τα-
χύτατη απορρόφηση των συστατικών, ενώ καθιστά αφιλόξε-
νο το περιβάλλον για τη βλάστηση και αναπαραγωγή µυκή-
των-βακτηρίων. ∆ιεγείρει και αυξάνει τους φυσικούς µηχα-
νισµούς άµυνας των φυτών ενάντια σε ασθένειες όπως πε-
ρονόσπορος, βακτηριώσεις, αλτερνάρια, σεπτόρια κ.α. Πα-
ράλληλα ενδυναµώνει τις καλλιέργειες  µε χαρακτηριστικό 
το έντονο πράσινο χρώµα και τα παχιά ελάσµατα φύλλων.

Tο  BORDOFERT 20 ZEO WP, πρόκειται για ένα και-
νοτόµο λίπασµα που συνδιάζει 2 διαφορετικές µορφές 
Xαλκού (Cu), εµπλουτισµένο µε Βόριο (Β), Χηλικό  Σίδη-
ρο (Fe) EDΤA, Τανίνες και αδρανή Ζεόλιθο. Είναι ιδανι-
κό για χειµερινές εφαρµογές, ενώ έχει σχεδιαστεί για 
την πρόληψη και την αντιµετώπιση των  φυσιοπαθειών 
που προκαλούνται από την ανεπάρκεια των ιχνοστοι-
χείων. Ο Χαλκός, συµβάλλει στις οξειδοαναγωγικές α-
ντιδράσεις των µεταβολικών διεργασιών, ενώ αποτελεί 
µέρος αντιοξειδωτικών ενζύµων όπως η σιδηροξειδάση, 
απαραίτητη  για τη µεταφορά σιδήρου στα φυτά. Ο Χαλ-
κός δεσµεύεται κατά 70–80 % από τα ανόργανα στοιχεία 
που περιέχει ο ζεόλιθος, τα οποία είναι ικανά να παρα-
µένουν  για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα στα φύλλα, 
επιτρέποντας έτσι στο προϊόν να δρα για παρατεταµένη 
περίοδο και µε σταδιακή απελευθέρωση. Το υπόλοιπο 
ποσοστό χαλκού είναι άµεσα διαθέσιµο. Προϊόν εγκε-
κριµένο και για τη Βιολογική Γεωργία.

Το ZEORAME 30S είναι ένα καινοτόµο προϊόν που περι-
έχει Χαλκό (Cu) 2 µορφών, ιχνοστοιχεία (Mn, Zn), αδρανή 
ζεόλιθο και τανίνες. ∆εν ξεπλένεται ακόµα και µετά από έ-
ντονη βροχόπτωση, ενώ δε λερώνει τη βλάστηση και τους 
καρπούς. Έχει παρατεταµένη δράση, απελευθερώνει στα-
διακά και για περισσότερο χρονικό διάστηµα το χαλκό και 
τα θρεπτικά συστατικά του. Ο Χαλκός δεσµεύεται κατά 70–
80 % από τα ανόργανα στοιχεία που περιέχει ο ζεόλιθος, τα 
οποία είναι ικανά να παραµένουν για µεγαλύτερο χρονικό 
διάστηµα στα φύλλα, επιτρέποντας έτσι στο προϊόν να δρα 
για παρατεταµένη περίοδο και µε σταδιακή απελευθέρω-
ση. Το υπόλοιπο ποσοστό Χαλκού, είναι άµεσα διαθέσιµο.

άγονο. ∆εν υπήρχε ούτε νερό ούτε ηλεκτρικό 
ρεύµα. Ωστόσο, µετά τη εγκατάσταση πολλών 
χιλιοµέτρων σωληνώσεων πόσιµου νερού και 
γραµµών ηλεκτρικού ρεύµατος, η µονάδα ανα-
πτύχθηκε µε εκθετικό ρυθµό: 1260 στρέµµατα 
το 2016, 1310 το 2019, 1370 το 2021, 2580 το 
2022. Ως το τέλος του 2023, η πρόβλεψη ήταν 
να φτάσει σε συνολικό εµβαδόν 3230 στρεµµά-
των, από τα οποία 2830 έχουν ήδη αγοραστεί.

Ως εκ τούτου, περισσότερος χώρος σηµαίνει 
µεγαλύτερη δυνατότητα εγκατάστασης νέων 
µηχανηµάτων για την εξυπηρέτηση περισσό-
τερων χώρων δοκιµών, αύξηση του όγκου πα-
ραγωγής και όλα όσα συνεπάγεται αυτό. Μια 
πρόβλεψη για αύξηση η οποία δεν σταµατά-
ει και, αντιθέτως, αποτελεί τη βάση για την α-
νταπόκριση στην αύξηση της ζήτησης. Απλώς 
για να αναφέρουµε τις πιο πρόσφατες τάσεις, 

η επιχειρηµατική δραστηριότητα της BKT έχει 
αυξηθεί κατά 49% σε σύγκριση µε την περίο-
δο πριν την πανδηµία, µια αξιοσηµείωτη αιχ-
µή που πιστοποιεί τον τρόπο µε τον οποίο η 
ινδική πολυεθνική είναι πάντα έτοιµη για νέ-
ες ευκαιρίες και προκλήσεις. Σε συγκεκριµέ-
νους όρους, από την παραγωγή των 92 MT α-
νά ηµέρα το 2015, που τώρα φαντάζει µακρι-
νή, η µονάδα της Μπουτζ έκλεισε το 2022 µε 
τα καλύτερα αποτελέσµατα από ποτέ στο πα-
ρελθόν, 436 MT ηµερησίως.

Μια επιπρόσθετη στρατηγική επιλογή της 
BKT για τη βελτίωση της µονάδας της Μπουτζ 
ήταν η επένδυση στη δική της µονάδα µαύρου 
άνθρακα, όπου παράγει δύο τύπους (σκληρής 
και µαλακής ποιότητας).Το Τµήµα Έρευνας 
και Ανάπτυξης προγραµµατίζει να προσθέσει 
έναν τρίτο τύπο µαύρου άνθρακα, τον «Ειδικό 
µαύρο άνθρακα» µε µοναδικές ιδιότητες που 
τον καθιστά κατάλληλο για χρήση σε ειδικές ε-
φαρµογές όπως βαφές, πλαστικά και µελάνες. 

Η επέκταση της µονάδας συνεπάγεται αύξη-
ση στην ικανότητα παραγωγής, αλλά σηµαντι-
κή βελτίωση έχει γίνει και στην επιχειρησια-
κή διαχείριση, κάτι που έχει επιτρέψει την ει-
σαγωγή νέων εξειδικευµένων εργατών, κα-
θώς επίσης και την παροχή µεγαλύτερη ευε-
λιξίας στις ροές παραγωγής και αποθήκευσης.

«Εργοστάσιο Κοινότητας»
Το εργοστάσιο στη Μπουτζ αποτελεί 

ένα ολοκληρωµένο «εργοστάσιο 
κοινότητας» πρότυπο, που συµβάλει 

στην ευηµερία της κοινωνίας
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ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Κρασί από µικρά σε έκταση αµπελοτόπια, 
βιοδυναµικές καλλιέργειες και πειραµατι-
σµοί στο αµπέλι ανά την Ελλάδα, νεοσύ-
στατες προσπάθειες και νεόφερτες οινο-

ποιήσεις όπως αυτή της φυσικής διαδικα-
σίας αφρώδους οινοποίησης, pet nat, κυ-
ριαρχούν τα τελευταία χρόνια στην εγχώ-
ρια οινική δραστηριότητα. Ο Σύνδεσµος Μι-
κρών Οινοποιών Ελλάδος συµπυκνώνει υ-
πό την σκέπη του πολλές διαφορετικές οι-

νικές εκφράσεις, οι οποίες ξεδιπλώθηκαν 
κατά την µεγαλύτερή τους έκταση µέσα α-
πό την έκθεση «Μικρά Οινοποιεία, Μεγά-
λα Κρασιά 2023». Όπως λέει ο πρόεδρος 
του ΣΜΟΕ, Θάνος Ντούγκος, «η καινοτοµία 
ξεδιπλώνεται κυρίως µέσα από µικρές και 
πιο ευέλικτες προσπάθειες. Οι µικροί οινο-
ποιοί βρίσκονται εξάλλου σε διαρκή ανα-
ζήτηση. Όντας ταυτόχρονα και αµπελουρ-
γοί, πειραµατίζονται κυρίως στο αµπέλι, ό-
που υπάρχει ακόµα περιθώριο βελτίωσης, 
καθότι στις οινοποιήσεις έχουµε εξελιχθεί 
αρκετά τα τελευταία χρόνια». 

«Αυτό που βλέπουµε µεταξύ άλλων εί-
ναι φυσικά, βιοδυναµικά κρασιά αλλά και 
αφρώδη µε την εφαρµογή τόσο της µεθό-
δου του pet nat, όσο και µε την παραδοσι-
ακή µέθοδο οινοποίησης που εφαρµόζε-
ται για την σαµπάνια. Υπάρχει εποµένως 
ένας θετικός αναβρασµός στον κλάδο, κά-
τι που φέρνει ταυτόχρονα και την εξέλιξή 
του».  Ο ΣΜΟΕ που ξεκίνησε κατά την ίδρυ-

 «Μικρά Οινοποιεία, Μεγάλα Κρασιά 2023».  
Αυτό ακριβώς πρέσβευε η φετινή έκθεση του 

ΣΜΟΕ, που έκλεψε τις εντυπώσεις.

Οι «μικροί οινοποιοί» 
χτίζουν μεγάλα κρασιά 
και καταθέτουν ιδέες 
Αποδίδουν οι πειραματισμοί στο αμπέλι του Συνδέσμου 
Μικρών Οινοποιών που κατακτά την οινική σκηνή

Με βασική κατεύθυνση την αξιοποίηση των ελληνικών ποικιλιών, το οινοποιείο Oenops 
∆ράµας, έχει επιλέξει να παραλαµβάνει σταφύλια από διαφορετικά αµπελοτόπια της χώρας.

O πρόεδρος του ΣΜΟΕ, Θάνος Ντούγκος, 
(αριστερά) µε τον Γιώργο Λαµπίρη.

Αγάπη είναι 
 ∆ιαχρονικό: Αγαπώ θα πει 

εγώ αγαπώ ... Το τι κάνει η άλλη 
είναι δική της δουλειά.

 Ανισορροπία: Πώς θα 
επιστρέψει ο λύγκας στην Ελλάδα; 
Η µόνη λύση είναι η δηµιουργία 
νέων πληθυσµών λύγκα µε ζώα που 
θα επανεισαχθούν στην οροσειρά 
της Πίνδου στα σύνορα µε τη Βόρεια 
Μακεδονία και την Αλβανία και στην 
οροσειρά της Ροδόπης στα σύνορα 
µε τη Βουλγαρία. Ο λύγκας έχει 
εξαφανιστεί από την Ελλάδα 
εδώ και 50 χρόνια περίπου. 
«Ο λύγκας ήταν διαδεδοµένος στην 
ηπειρωτική Ελλάδα, σε περιοχές µε 
κατάλληλους βιότοπους, δηλαδή 
δασώδεις εκτάσεις µε επαρκή λεία – 
κυρίως µικρά οπληφόρα όπως το 
ζαρκάδι» ∆ρ Θ. Κοµηνός. tanea.gr. 
dasarxeio.com, 8/2/2023.

 Μαλλί σε 
αµπέλια: Σε 
µια οικολογική 
και οικονοµική 
λύση προέβη 
το Ουαλικό 
οινοποιείο 
Gwinllan 
Conwy, για 

αποµάκρυνση των ζιζανίων στους 
αµπελώνες του, που αντικατέστησε 
τα ζιζανιοκτόνα µε έριο (µαλλί 
προβάτου). Ο αγρότης Gareth Wyn 
Jones και ο γιος του Sion, εφάρµοσε 
το µαλλί προβάτων σε µηλιές και 
φραουλιές και µετά σε αµπέλια και 
τα αποτελέσµατα ήταν θεαµατικά. Το 
µαλλί κατάφερε να συγκρατήσει την 
υγρασία, να προσφέρει στο έδαφος 
θρεπτικά συστατικά, ενώ παράλληλα 
αποµάκρυνε και τα σαλιγκάρια. The 
Drink Business, Daily Post. cibum.gr. 
∆. Χάρου, giorgoskatsadonis.
blogspot.com, 10/2/2023.

 Συλλέκτες θερµοκρασίας: 
Το οινοποιείο Montes, στη Χιλή 
χρησιµοποιεί κοχύλια στρειδιών 
και µυδιών για να συγκρατήσει 
τη θερµότητα στα αµπέλια του. 
«Μέχρι στιγµής τα µαύρα κοχύλια 
απορροφούν καλύτερα τη θερµότητα 
και µπορεί να βοηθήσουν τα 
σταφύλια να ωριµάσουν πληρέστερα. 
∆εν είµαι σίγουρος ότι µπορούµε 
να φτάσουµε τους 12 βαθµούς 
αλκοόλ, αλλά είναι καλά κρασιά 
βάσης για αφρώδη» Aurelio 
Montes. The Drink Business. cibum.
gr. giorgoskatsadonis.blogspot.com, 
10/2/2023.  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ
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σή του µε 21 µέλη πριν από πέντε χρόνια, 
πλέον αριθµεί 61 µέλη που προέρχονται 
από όλη την επικράτεια. 

Παραµένει στόχευση η ένταξη στην Ε∆ΟΑΟ
Κύριο ζήτηµα που καλούνται αυτή τη 

στιγµή να αντιµετωπίσουν σε θεσµικό ε-
πίπεδο οι µικροί οινοποιοί, είναι η ένταξη 
του ΣΜΟΕ στην Εθνική ∆ιεπαγγελµατική 
Οργάνωση Αµπέλου και Οίνου (Ε∆ΟΑΟ). 
Όπως λέει ο κύριος Ντούγκος, «παρά το 
γεγονός ότι έχουµε κάνει αίτηση ένταξης 
στην Ε∆ΟΑΟ πριν από τέσσερα χρόνια, δι-
αρκώς εµφανίζονται στο προσκήνιο κωλύ-
µατα που δεν επιτρέπουν την ένταξή µας 
στην ∆ιεπαγγελµατική. Οι συνάδελφοί µας 
στον Σύνδεσµο Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ), ε-
πιδιώκουν να µας πείσουν να ενταχθούµε 
στην Ε∆ΟΑΟ υπό την δική τους οµπρέλα, 
ωστόσο δική µας επιθυµία είναι να παρα-
µείνουµε µία αυτόνοµη οντότητα». 

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της σχέσης των 
µικρών οινοποιείων µε την αγορά και τα 
µεγάλα σούπερ µάρκετ της χώρας, το 2020 
ο ΣΜΟΕ συνήψε αποκλειστική συνεργα-
σία µε την ΑΒ Βασιλόπουλος για την φι-
λοξενία των κρασιών που παράγουν τα 
µέλη του σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο 
στην κάβα των καταστηµάτων της αλυσί-
δας. Στις σκέψεις του Συνδέσµου είναι 
να υπάρξουν ανάλογες συνεργασίες και 
µε κάβες ή την εστίαση µέσω κάποιου δι-
ακριτικού σήµατος που θα υφίσταται σε 
διαφορετικά σηµεία της χώρας.

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Από πλευράς συµµετεχόντων στην έκθεση 
«Μικρά Οινοποιεία, Μεγάλα Κρασιά», το στίγ-
µα των οινοποιήσεων που ταυτίζεται µε τη 
ζήτηση που υφίσταται στο εξωτερικό, έδω-
σε µεταξύ άλλων ο Ανατολικός Aµπελώνας 
(Anatolikos Vineyards), από τα Άβδηρα Ξάν-
θης. Παρουσίασε µία νέα pet nat οινοποίηση, 
για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αγορών 
όπως η Αµερική και η Ασία, αναφέρει ο εκ-
πρόσωπος του οινοποιείου, Μάριος Νικολα-
ΐδης. «Οινοποιήσαµε δύο ελληνικές ποικιλί-
ες το Ασύρτικο και τη Μαλαγουζιά, µε τη µέ-
θοδο της κρυοεκχύλισης, ζύµωσαν σε αµφο-
ρέα και πριν ολοκληρωθεί η ζύµωση, έγινε η 
εµφιάλωση. Η ζύµωση συνεχίστηκε και µέσα 
στη φιάλη, όπου τοποθετείται ένα ειδικό πώ-
µα φελλού που αντέχει στην πίεση». Συνολικά 
παρήχθησαν 1.500 φιάλες, εκ των οποίων οι 
300 θα διατεθούν στην ελληνική αγορά και οι 
υπόλοιπες στην Αµερική και στη Σιγκαπούρη.

Αντίστοιχα, µε βασική κατεύθυνση την αξιο-
ποίηση των ελληνικών ποικιλιών, το οινοποι-
είο Oenops ∆ράµας, έχει επιλέξει ένα πρωτό-
γνωρο για τα εγχώρια δεδοµένα µοντέλο, κα-
θώς παραλαµβάνει ποικιλίες σταφυλιού από 
πολλές και διαφορετικές περιοχές της Ελλά-
δας, εκτός της ∆ράµας όπου εδρεύει. Η φιλο-
σοφία της Oenops εντοπίζεται στην αξιοποίη-
ση των γηγενών ποικιλιών, λέει ο οινολόγος 
και εµπνευστής του οινοποιείου Νίκος Καρα-
τζάς. Στο µοντέλο αυτό η ποικιλία προέρχεται 
από διαφορετικές περιοχές, διαφορετικά εδά-
φη, διαφορετική φιλοσοφία αµπελουργού. 
Η κουλτούρα του οινοποιείου επικεντρώνε-
ται στη φράση «παλιές ρίζες, νέοι δρόµοι». 

∆ύο νέα µονοποικιλιακά 
από Ασύρτικο και Μαλαγουζιά

Το Κτήµα Florian της οικογένειας Schneider 
από τη Γερµανία, επιµένει στην παραγωγή κρα-
σιών µόνο από ελληνικές ποικιλίες. Οι φιλέλ-
ληνες ιδιοκτήτες της, τρίτης γενιάς οινοποιοί, 
έλαβαν άδεια κατασκευής οινοποιείου το 2012 
και καλλιεργούν λευκές ποικιλίες στην Επανο-
µή και ερυθρές στον Τρίλοφο Νάουσας. Νεό-
τερο βήµα της οικογένειας ήταν να προχωρή-
σει στο διαχωρισµό του µείγµατος Ασύρτικου 
– Μαλαγουζιάς που συνυπήρχαν µέχρι πρότι-
νος υπό κοινή ετικέτα. Σύµφωνα µε το Γιάν-
νη Βότσκαρη, εκπρόσωπο του οινοποιείου, θα 
δηµιουργηθεί µία µικροοινοποίηση της Μαλα-
γουζιάς και θα προκύψει µία µονοποικιλιακή 
ετικέτα από αµπελώνες µε αποδόσεις 400 κι-
λών ανά στρέµµα. Σε ό,τι αφορά το Ασύρτικο 
θα προσφέρει κι αυτό µία µονοποικιλιακή ε-
τικέτα µετά την παραµονή του κρασιού σε 

γαλλικό βαρέλι για περίπου τέσσερις µήνες. 
Στο επίκεντρο της οινοποιητικής δραστηρι-

ότητας θα βρεθεί για το Οινοποιείο Τσικρικώ-
νη από το Μυρτόφυτο Καβάλας, η τοπική ποι-
κιλία, Ροζακί. «Έχουµε  ήδη δύο ετικέτες από 
Ροζακί µε δύο κρασιά ήπιας παρέµβασης, που 
παραµένουν σε βαρέλι», λέει ο οινολόγος Θε-
όδωρος Τσικρικώνης. Σε εξέλιξη βρίσκονται 
όµως και τέσσερις πειραµατικές οινοποιήσεις 
σε αµφορέα, σε τσιµεντένια αυγά, σε δεξαµε-
νή καθώς και µία ακόµα οινοποίηση pet nat.

Το οινοποιείο Τσικρικώνη συλλέγει τα κρα-
σιά του από τον ιδιόκτητο αµπελώνα 100 στρεµ-
µάτων, µε την παραγωγή σε φιάλες να µην υ-
περβαίνει τις 60.000. Παράγει ερυθρό Ξινό-
µαυρο, ένα κρασί ήπιας παρέµβασης που συ-
νυπάρχει µε άγριες ζύµες και βγαίνει αφιλτρά-
ριστο στην αγορά. Με το Ξινόµαυρο το οινο-
ποιείο έχει δηµιουργήσει και έναν πορτοκαλί 
οίνο, που προτείνεται ως γαστρονοµικό κρασί.

Οι φυσικές pet nat οινοποίησεις 
στις απαιτήσεις των αγορών 
Κάνουν την διαφορά οι μικρές αποδόσεις, το μπλεντάρισμα γηγενών 
ποικιλιών αλλά και οι οινοποιήσεις σε αμφορείς και τσιμεντένια αυγά 

Pet nat
«Βλέπουµε βιοδυναµικά κρασιά και 
αφρώδη µε την εφαρµογή του pet 
nat, αλλά και µε την παραδοσιακή 
µέθοδο οινοποίησης για τη σαµπά-
νια», λέει ο πρόεδρος του ΣΜΟΕ, 

Θάνος Ντούγκος

Ο Γιάννης Βόκτσαρης, εκπρόσωπος του οινοποιείου του κτήµατος Florian, που 
επιµένει στην παραγωγή κρασιών µόνο από ελληνικές ποικιλίες σταφυλιών.

Το οινοποιείο Τσικρικώνη µε το Ξινόµαυρο 
έχει δηµιουργήσει και έναν πορτοκαλί οίνο.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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ΜΕΛΙΔΟΧΩΡΙ 

Η χαρουπιά αντίδοτο 
στην ερημοποίηση 
της υπαίθρου 
Ένας οραματιστής παραγωγός και το Ελληνικό Μεσογειακό 
Πανεπιστήμιο «διάβασαν» το γονιδίωμα του χαρουπιού

Αυτή τη στιγµή ο Κ. Καράτζης 
διατηρεί περίπου 7.000 δέντρα 
καθώς και αρκετά ανεµβολίαστα 
που απαιτούν αρκετή δουλειά 
µελλοντικά για να ενταχθούν 
κι αυτά στην παραγωγή.

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Eκτός από την αναβίωση του 
χαρουπιού της Κρήτης µε 
φυτεύσεις που έχει πραγ-
µατοποιήσει στο Μελιδο-
χώρι του νοµού Ηρακλεί-
ου, ο Κώστας Καράτζης έχει 
προχωρήσει το τελευταίο διά-
στηµα και σε µία ακόµη διαδικα-
σία που σχετίζεται µε τον προορισµό 
του προϊόντος στην αγορά, ούτως ώστε να απο-
τελέσει αµιγώς βρώσιµο καρπό για τον άνθρωπο. 
Γι’ αυτόν το λόγο συνεργάστηκε µε το Ελληνικό 
Μεσογειακό Πανεπιστήµιο, το οποίο λαµβάνει 
δείγµατα από τα περίπου 60 στρέµµατα χαρου-
πιού που καλλιεργεί, προκειµένου να διερευνη-
θούν µε ακρίβεια οι ιδιότητες και οι δυνατότητες 
του καρπού και να αναλυθεί το γονιδίωµά του. 

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραµµα 
που χρηµατοδοτείται από την Περιφέρεια 
Κρήτης. Το πρόγραµµα αυτό τρέχει παράλ-
ληλα και θα συνδυαστεί µε ένα ακόµη πρό-

γραµµα που αφορά στην διάβρω-
ση του εδάφους. Η χαρουπιά θε-
ωρείται ως βασική ποικιλία δέ-
ντρου για την αντιµετώπιση της 
ερηµοποίησης της υπαίθρου – 
είναι ανθεκτική µε βαθύ ριζικό 

σύστηµα , δεδοµένου ότι εµφα-
νίζει ικανοποιητικές αποδόσεις 

σε υψόµετρο έως και 500 µέτρων, 
όπως λέει ο Κώστας Καράτζης. 

Ο παραγωγός άρχισε να εγκαθιστά δέ-
ντρα στην περιοχή µέσα από το πρόγραµµα 
Αναδασώσεων Γεωργικών Γαιών, που αποτέ-
λεσε µία καλή ευκαιρία όπως λέει για τα ξη-
ροθερικά κλίµατα και για την αναβίωση των 
βοσκοτόπων του νοµού Ηρακλείου, προκει-
µένου να γίνει αναβάθµιση του ευρύτερου οι-
κοσυστήµατος. Στην πορεία αντιλήφθηκε ότι 
υφίσταται η δυνατότητα αναβίωσης της πε-
ριοχής, επιλέγοντας να φυτέψει χαρουπιές. 
Έχει εγκαταστήσει µία ποικιλία κυπριακής 
προέλευσης που ευδοκιµεί τα τελευταία 70 
χρόνια στον νοµό Ηρακλείου. 

Η µητρική φυτεία του Κώστα Καράτζη ανέρχεται 100 στρέµµατα 
και τα 60 από αυτά είναι χαρουπιές, στις οποίες κάνει τα πειράµατά του 
το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο, ενώ έχει και αρκετά ανεµβολίαστα.

Κώστας Καράτζης

Από την Κύπρο 
Ο παραγωγός Κώστας 
Καράτζης έχει εγκα-
ταστήσει µία ποικιλία 

κυπριακής προέλευσης 
που ευδοκιµεί τα 

τελευταία 70 χρόνια 
στον νοµό Ηρακλείου
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Στο πλαίσιο ιχνηλάτισης της ποικι-
λίας του φυόµενου χαρουπιού της 
Κρήτης, πριν από έναν χρόνο έστειλε 
πολλαπλασιαστικό υλικό και καρπό 
στο Πανεπιστήµιο της Κύπρου όπου 
έγινε ταυτοποίηση DNA και διαπι-
στώθηκε ότι η ποικιλία είναι αυτή της 
Τηλλυρίας και ενδείκνυται ανθρώ-
πινη κατανάλωση. «Το λάθος που 
έγινε στην Κρήτη πριν από πολλές 
δεκαετίες, όπου ανθούσε η εµπορία 
του χαρουπιού, ήταν ότι στηρίχθηκε 
στην εξαγωγή του σπόρου και µό-
νο, ενώ η ψίχα πωλούνταν µισοτι-
µής µόνο για ζωοτροφή. Οι κτηνο-
τρόφοι δεν είχαν τη γνώση να την 
εκτιµούν και ως ζωοτροφή, µε απο-
τέλεσµα την υποβάθµιση του προ-
ϊόντος, παρά το ότι εµπεριέχει ένα 
σύµπλεγµα ευεργετικών βιταµινών 
και θρεπτικών ουσιών για τον άν-
θρωπο», εξηγεί ο Κώστας Καράτζης. 

«Αυτό που διαπίστωσα στην αρχή 
ήταν ότι οι άγριες ποικιλίες που ευ-
δοκιµούν στην Κρήτη έχουν στιφή 
γεύση και είναι δύσοσµες. Ωστόσο 
έτυχε να έχω 15 δέντρα που προέρ-
χονταν από ένα εµβολιαστή της πε-
ριοχής. Κάπως έτσι άρχισα να πειρα-

µατίζοµαι. Όταν δοκίµασα την ποικι-
λία της Τηλλυρίας, είδα σηµαντικές 
διαφορές. Το χαρουπόµελο ήταν ι-
διαίτερα εύγεστο και γλυκό. Σταδια-
κά αντικατέστησα πολλά από τα υφι-
στάµενα άγρια δέντρα µε δέντρα αυ-
τής της ποικιλίας. Η µητρική φυτεία 
µου ανέρχεται 100 στρέµµατα και τα 
60 από αυτά είναι χαρουπιές, στις ο-
ποίες κάνει τα πειράµατά του το Ελ-
ληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο», 
σηµειώνει. Αυτή τη στιγµή ο Κ. Κα-
ράτζης διατηρεί περίπου 7.000 δέ-
ντρα καθώς και αρκετά ανεµβολία-
στα που απαιτούν αρκετή δουλειά 
µελλοντικά για να ενταχθούν κι αυ-
τά στην παραγωγή. Σε µπολιασµένα 
προ πενταετίας δέντρα και ηλικίας 
27 ετών, η απόδοση φτάνει ακόµα 
και τα 90 κιλά σε καρπό. 

Ετοιµάζει οικοτεχνική µονάδα 
προϊόντων χαρουπιού

Ο παραγωγός έχει ενταχθεί στο 
καθεστώς οικοτεχνίας και δηµιουρ-
γεί εργαστήριο για τη µεταποίηση, ό-
που θα παράγεται χαρουπόµελο και 
χαρουπάλευρο και πιθανώς άλλα 
προϊόντα µε πρώτη ύλη το χαρούπι. 

Και εύγευστη και γλυκιά η ποικιλία 
Τηλλυρίας, έδειξε η χαρτογράφηση 

Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ
 ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Απόδοση ανά δέντρο: Έως και 90 κιλά
Συνολική έκταση: 60 στρέµµατα

Αριθµός δέντρων: 7.000

Αποδόσεις 
Σε µπολιασµένα 

προ πενταετίας δέντρα 
και ηλικίας 27 ετών, 

η απόδοση φτάνει ακόµα 
και τα 90 κιλά σε καρπό

ΜΕΛΙ∆ΟΧΩΡΙ
ΚΡΗΤΗ

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

agrenda@agronews.gr

Coca-Cola HBC
Η Μ. Κονησιώτη 
Βrand Manager 
Beer 
Καθήκοντα Brand Manager Beer 
στην Coca-Cola HBC ανέλαβε 
η Μαρία Κονησιώτη, µε 
το χαρτοφυλάκιο της AB InBev 
(Stella Artois, Corona, Budweiser), 
προερχόµενη από τη Μέλισσα-
Κίκιζας, όπου ήταν Brand Manager 
των Melissa και Stella. Ήταν και 
στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία, ως Brand 
Manager Fischer & International 
Premium Brands.

Ι.Μπουτάρης&Υιός
«Παλαιοί 
Οίνοι Ναούσης»  

Από τις 16 Φεβρουαρίου 2023, 
η επωνυµία της εταιρείας στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών αλλάζει σε 
«Παλαιοί Οίνοι Ναούσης Ανώνυµη 
Εταιρεία Συµµετοχών και 
Επενδύσεων» και ο διακριτικός 
τίτλος σε «Παλαιοί Οίνοι Ναούσης 
Holding Α.Ε.». Το υπουργείο 
Ανάπτυξης µε την αριθ. 2850539ΑΠ 
/ 9.12.2022 απόφασή του ενέκρινε 
την τροποποίηση του άρθρου 
του Καταστατικού της Εταιρείας. 

Mασούτης
Νέος διευθυντής
πληροφορικής
Τη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής 
στη ∆ιαµαντής Μασούτης Α.Ε. 
αναλαµβάνει ο Απόστολος 
∆οξανίδης µε πολυετή εµπειρία 
στον χώρο της πληροφορικής. 
Η αλλαγή αυτή έρχεται µετά την 
αποχώρηση του Σάββα Τορτοπίδη, 
που κατείχε τη θέση του διευθυντή 
ψηφιακού µετασχηµατισµού. 

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



Franka Rodriguez
∆ιευθύντρια Aldi South

∆ίκαιη τιµή, δίκαιος µισθός
Η δίκαιη τιµή για τα φρούτα και τα λαχανικά που αγοράζουµε, και ο δίκαιος 
µισθός για όσους τα παράγουν αποτελεί καυτό θέµα για την βιοµηχανία νω-
πών προϊόντων. Για χρόνια, οι ευρωπαίοι έµποροι λιανικής έχουν ακολου-
θήσει µια επιθετική στρατηγική τιµολόγησης χαµηλού κόστους στην αλυσί-

δα της µπανάνας. Τώρα η Aldi έχει δεσµευτεί να πληρώσει ένα πιο βιώσιµο τί-
µηµα και να εφαρµόσει περισσότερα υπεύθυνες και διαφανείς αλυσίδες εφοδι-

ασµού. Μπορούµε να είµαστε ο µεγαλύτερος αγοραστής µπανάνας στην Ευρώπη, 
αλλά δεν µπορούµε να κάνουµε τα πάντα µόνοι µας. Χρειαζόµαστε όλους να ενώσουµε τις δυνάµεις 
µας και να εργαστούµε για να κάνουµε την αλυσίδα εφοδιασµού της µπανάνας πιο βιώσιµη.  Όλοι αι-
σθάνονται την πίεση στην κρίση κόστους ζωής, η οποία αποτελεί µια πρόκληση σε ολόκληρη την α-
γορά λιανικής. Έχουµε πολύ ισχυρή αλληλεπίδραση µεταξύ των οµάδων αγορών και εταιρικής ευθύ-
νης, την οποία θεωρούµε είναι ζωτικής σηµασίας για τη δηµιουργία πιο βιώσιµων πρακτικών αγορών. 

Ποιότητα, τιμή
«Όλα σε  Ένα»

Katelyn Jones 
∆ιευθύνων Σύµβουλος BayWa Global Produce
∆υνατή η καλλιέργεια µήλου σε ακραία ζέστη
Μια σηµαντική πρόκληση για τις εταιρείες φρέσκων προϊόντων αυτή τη στιγµή 
είναι η καλλιέργεια φρούτων σε θερµότερα κλίµατα. Αν σκεφτεί κανείς  τις προ-
κλήσεις που θέτουν οι δυσµενείς καιρικές συνθήκες για παραδοσιακές ποικιλίες, 
όπως το Gala και το Fuj,  ένα σηµαντικό µέρος της καλλιέργειας µήλου είναι πιθανό 
να απειληθεί στο µέλλον. Η T&G Global, µέρος της BayWa δηµιούργησε το πρόγραµµα Hot Climate, µε  
στόχο την ανάπτυξη ανθεκτικών ποικιλιών στο κλίµα, σε συνεργασία µε επιστήµονες στη Νέα Ζηλανδία 
και την Ισπανία. Μετά από µια πρόσφατη επιτυχή δοκιµή στην Καταλονία, τώρα µπορούν να καλλιεργη-
θούν µήλα σε ακραία µεσογειακή ζέστη. Οι προηγµένες ποικιλίες από το πρόγραµµα Hot Climate θα εί-
ναι πραγµατικά κλειδί για τη διασφάλιση της µελλοντικής παραγωγής. Έχουµε ήδη µια εµπορική ποι-
κιλία, την HOT84A1, µε πολύ καλή απόδοση, η οποία έχει κυκλοφορήσει και οι φυτεύσεις είναι σε εξέ-
λιξη. Ας ελπίσουµε λοιπόν ότι δεν θα χρειαστεί να περιµένουµε πολύ για να βγουν τα µήλα στην αγορά. 

Με κεντρικό σύνθηµα «Όλα σε  Ένα», καινοτοµίες ό-
πως η καλλιέργεια µήλων σε ακραία ζέστη και αναζή-
τηση βιώσιµων ισορροπιών σε ένα διαταραγµένο περι-
βάλλον, η κορυφαία εµπορική έκθεση νωπών φρού-
των και λαχανικών Fruit Logistica έφερε κοντά από τις 
8 έως τις 10 Φεβρουαρίου, όλη την αλυσίδα αξίας. Πιο 
διεθνοποιηµένη από ποτέ και παρά τις φωνές για απο-
παγκοσµιοποίηση, 2.600 εκθέτες από 92 χώρες και ό-
λα τα τµήµατα της αλυσίδας αξίας των φρέσκων προϊό-
ντων, αναζήτησαν στρατηγικές συµµαχίες για τα προϊ-
όντα τους. Μεταξύ των εµπορικών επισκεπτών, η επι-
χειρηµατική δραστηριότητα ήταν επίσης υψηλή, κα-
θώς πάνω από το 80% ήταν σε θέση να εξασφαλίσουν 
νέους δυνητικούς πελάτες, ενώ περίπου ένας στους 
τρεις ήταν ήδη σε θέση να ολοκληρώσει τα ντηλ του 
κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Ιδιαίτερα… επιµορφωτι-
κή και η φετινή έκθεση νέων τάσεων που έθεσε το ε-
ρώτηµα: «Τι θα γίνει στη συνέχεια µε τα νωπά προϊό-
ντα; Βασικές τάσεις για τις επιχειρήσεις φρούτων και 
λαχανικών το 2023». Περιλαµβάνει 8 συνεντεύξεις µε 
εµπειρογνώµονες για κρίσιµα θέµατα, όπως ο πληθω-
ρισµός του κόστους, το ηθικό εµπόριο, τα απόβλητα 
τροφίµων, η κλιµατική αλλαγή και οι νέες τεχνολογίες.

Adéle Ackerman, 
Υπεύθυνη µάρκετινγκ 
ClemenGold

Υπόσχεση ποιότητας 
πίσω από την 
επωνυµία
Η πίεση για διαφοροποί-
ηση ποιότητας και τιµής 
ανοίγει µια ευκαιρία στην 

ευρωπαϊκή αγορά για δυ-
νατά συγκροτήµατα µε ισχυ-

ρή στρατηγική. Η πίεση για διαφοροποίηση ως 
προς την ποιότητα και την τιµή αποτελεί µια ευ-
καιρία στην ευρωπαϊκή αγορά για ισχυρά brands, 
µε ισχυρή στρατηγική. Οι έµποροι λιανικής θέ-
λουν συνεργάτες µε τους οποίους µπορούν να 
συνεργαστούν στενά, εξυπηρετώντας τις ανά-
γκες των καταναλωτών. Αφορά αυτούς και τους 
προµηθευτές τους µε πραγµατικά κατανόηση 
του κοινού-στόχου, των αναγκών τους, της αγο-
ραστικής συµπεριφοράς. Οι µάρκες µας Gold – 
η ClemenGold, η LemonGold και η NavelGold, 
που αποτελούν µέρος των brand µας- καλύπτουν 
την υπόσχεση ποιότητας και τα µηνύµατα της ε-
πωνυµίας. Οι κορυφαίοι παγκόσµιοι συνεργά-
τες λιανικής και εισαγωγών ήταν αναπόσπαστο 
κοµµάτι αυτής της επιτυχίας για τις µάρκες µας 
σε ορισµένες ευρωπαϊκές αγορές. Οπότε ναι, νο-
µίζω ότι όλοι βρίσκονται υπό πίεση να διαφορο-
ποιηθούν και υπάρχει πραγµατική ευκαιρία για 
τις επωνυµίες να εισέλθουν σε αυτόν τον χώρο.

Philippe Binard
Εκπρόσωπος Freshfel Europe

Σε διαδικασία 
αποπαγκοσµιοποίησης
Πρέπει να καταλάβουµε ότι 

βρισκόµαστε σε µια δια-

δικασία αποπαγκοσµιο-

ποίησης. Με τη στρατη-

γική Farm to Fork και 

την πανδηµία Covid, έ-

χουµε περισσότεραοσυ-

νηθίσει να καταναλώνουµε 

τοπικά προϊόντα. Αλλά πρέπει να δούµε διαφο-

ρετικά τις ευκαιρίες στην αγορά νωπών και µε-

ταποιηµένων προϊόντων, στις εγχώριες αγορές, 

στην αγορά εντός της ΕΕ και εκτός (αφού το 95% 

των καταναλωτών είναι εκτός ΕΕ). Από το ρωσι-

κό εµπάργκο µάθαµε ότι δεν µπορούµε να εξαρ-

τόµαστε τόσο πολύ σε µία αγορά, η οποία αντι-

προσώπευει 2 εκατ. τόνους. Μετά το εµπάργκο, 

υπήρξε κρίση στη Νιγηρία, στη Λευκορωσία, έ-

να άλλο θέµα µε την Ουκρανία και τι σηµαίνει 

από πλευράς logistics για να φτάσει στο Καζακ-

στάν ή στη Μογγολία. Φυσικά, Ασία και Λατινική 

Αµερική απαιτούν καλό έλεγχο των logistics και 

το κατάλληλο προϊόν. Είναι επίσης σηµαντικό να 
αντιληφθούµε όλες τις πτυχές των κανόνων SPS 
(υγειονοµικού και φυτοϋγειονοµικού ελέγχου). 
Υπάρχουν πολλές χώρες πολύ πρόθυµες να ε-
ξάγουν στην Ευρώπη, αλλά µερικές φορές όταν 
θέλουν να εισάγουν το ξεχνούν. 
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Elad Mardix 
∆ιευθύνων Clarifruit

και Amir Weitman
της Champel Capital 
Ποιοτικός έλεγχος µε 
τεχνητή νοηµοσύνη 
κόβει απορρίψεις 
στην αλυσίδα νωπών

Η Clarifruit είναι η πρώτη πλατ-
φόρµα στον κόσµο που χρησι-
µοποιεί λογισµικό ποιοτικού 
ελέγχου που έχει σχεδιαστεί 
αποκλειστικά για την εφοδι-
αστική αλυσίδα νωπών προϊ-
όντων και µπορεί να λειτουρ-
γήσει σε οποιαδήποτε συσκευή 
smartphone. Το λογισµικό µας 
αξιοποιεί την τεχνολογία υπο-
λογιστικής όρασης για να αυτο-
µατοποιήσει τον τρόπο αξιολό-
γησης της ποιότητας (µέγεθος, 
χρώµα κλπ) σε αυτήν την αλυ-
σίδα. Κορυφαίες µάρκες στον 
κόσµο: Dole Sunshine στην Α-
σία, Sunkist στις ΗΠΑ, SanLucar 
στην Ευρώπη χρησιµοποιούν 
την εφαρµογή (QC) στο χωρά-
φι και στο συσκευαστήριο. Νο-
µίζω το γεγονός ότι καταφέρα-
µε να κατασκευάσουµε µια µη-
χανή τεχνητής νοηµοσύνης (AI) 
που µπορεί να λειτουργεί σε δι-
αφορετικά περιβάλλοντα δίνει 
τη δυνατότητα στους πελάτες 
µας να έχουν µια εξαιρετική ε-
µπειρία χρήστη. Πιστεύουµε ό-
τι ένα 10-24% των απορρίψεων 
στην αλυσίδα εφοδιασµού θα 
µπορούσε να εξαλειφθεί µε την 
αυτοµατοποίηση του τρόπου 
µε τον οποίο οι εταιρείες αξιο-
λογούν την ποιότητα. ∆ιότι ε-
άν µπορούµε να αυτοµατοποι-
ήσουµε τα ελαττώµατα πάνω α-
πό τα εξωτερικά χαρακτηριστι-
κά, αυτό σηµαίνει ότι ολόκλη-
ρη η διαδικασία επιθεώρησης 
µπορεί πλέον να είναι αντικει-
µενική και συνεπής. 

Mario Schäfer 
∆ιευθυντής πωλήσεων 
Organifarms

Κάθετη 
γεωργία και 
ροµποτική για 
συγκοµιδή
Η κάθετη γεωργία και 
η ροµποτική έχουν δηµι-
ουργήσει πολλές νέες ευκαιρίες 
για φρέσκα προϊόντα σε όλο τον 
κόσµο. Και καθώς η προσφορά 
εργασίας γίνεται πιο δύσκολο να 
βρεθεί, αυτές οι τεχνολογίες θα 
γίνουν ακόµη πιο κρίσιµες. Σκο-
πεύουµε να καλύψουµε το κενό 
εργασία συγκοµιδής φράουλας. 
Υπάρχει µια πολύ καλή ευκαιρία 
για να µπούµε στην αγορά και σε 
άλλες καλλιέργειες. Έχουµε κάνει 
πολλές δοκιµές και εντατικές δο-
κιµές στη Γερµανία και στην Ολ-
λανδία. Και θα παραδώσουµε τις 
πρώτες µονάδες σε πελάτες στην 
Ολλανδία, τη Γερµανία και το Η-
νωµένο Βασίλειο µέσα στον επό-
µενο χρόνο. Προσπαθούµε πάντα 
να κρατάµε την επίδραση στον 
καλλιεργητή όσο το δυνατόν χα-
µηλότερα. Έτσι ο το ροµπότ Μπέ-
ρι προορίζεται να χρησιµοποιεί-
ται στο θερµοκήπιο για να µαζεύει 
φράουλες µε τον ίδιο τρόπο που 
θα έκανε ένα άτοµο. Ο καλλιερ-
γητής µπορεί να πει στο ροµπότ τι 
να κάνει, θα εκπληρώσει τη δου-
λειά και θα επιµείνει στην εργα-
σία. Άρα δεν βλέπουµε καµία αλ-
λαγή σε αυτό το πεδίο. 

Johannes Röhrenbach 
∆ιευθύνων Μavuno 
Technologies
Τεχνολογία µηχανικής 
εκµάθησης κάνει τους 
αγρότες επενδυτές
Λαµβάνουµε δορυ-

φορικές εικόνες α-

νοιχτού κώδικα α-

πό το πρόγραµµα 

Copernicus της 

Ευρωπαϊκής Υπη-

ρεσίας ∆ιαστήµα-

τος. Στη συνέχεια τα 

τρέχουµε µέσω της τεχνολογίας µη-

χανικής εκµάθησης. Έχουµε πολλά 

µοντέλα σε θέση που µπορεί να ανι-

χνεύσουν συγκεκριµένους τύπους 

καλλιεργειών. Μπορούµε να δούµε 

µεµονωµένα δέντρα για παράδειγµα 

µε καρύδια και στη συνέχεια να υπο-

λογίσουµε τη βιοµάζα αυτών των δέ-

ντρων και άλλες παραµέτρους. Και α-

πό εκεί, µπορούµε να προβλέψουµε 

τις αποδόσεις της συγκοµιδής, καθώς 

και τις απαιτήσεις των γεωργικών 

εισροών κάθε αγρότη. Αυτό συµβαί-

νει γιατί έχουµε το geofence του α-

γροκτήµατος. Με αυτά τα δεδοµένα, 

βασικά γνωρίζουµε πόσα µπορεί να 

παράγει µια φάρµα, καθώς και πόσα 

χρειάζεσαι όσον αφορά τις εισροές. 

Κάνουµε λοιπόν αυτούς τους αγρό-

τες επενδυτές. Αυτό είναι το βασικό 

σηµείο. Οι αγρότες λαµβάνουν χρη-

µατοδότηση από εµάς µε τη µορφή 

γεωργικών εισροών που φέρνουµε 

στα χωράφια. Σε αντάλλαγµα, το σύ-

στηµα διπλασιάζει τις αποδόσεις τους.

Η πιπεριά σνακ
Tatayoyo χρυσός 
νικητής στα FLIA 
Νικητής του φετινού Βραβείου 
Καινοτοµίας της Fruit Logistica 
ανακηρύχθηκε η ιδιαίτερη πιπεριά – 
σνακ από την Rijk Zwaan στην 
Ολλανδία, που διατίθεται στην αγορά 
µε την επωνυµία Tatayoyo. Με πάνω 
από το ένα τέταρτο των ψήφων, 
η πιπεριά Tatayoyo κέρδισε 
τη χρυσή διάκριση (FLIA).
Η πιπεριά έχει µια ξεχωριστή και 
έντονη γεύση που προέρχεται από 
τις άγριες ποικιλίες ενώ το προιόν, 
διατίθενται σε ενδιάµεσο µέγεθος, 
καθιστώντας το κατάλληλη επιλογή 
ως ιδιαίτερο σνακ. «Είµαστε πολύ 
χαρούµενοι που κερδίσαµε το Βραβείο 
Καινοτοµίας FRUIT LOGISTICA 
για τρίτη φορά. Από την αρχή, 
ο στόχος µας µε το Tatayoyo ήταν να 
καλλιεργήσουµε µια πιπεριά που δεν 
είναι µόνο γλυκιά αλλά έχει και αλµυρή 
και αρωµατική γεύση», λέει η Heleen 
van Rijn-Wassenaar, Specialist 
Marketing & Business Development 
στο Rijk Zwaan. «Πριν από δέκα χρόνια 
ξεκινήσαµε να παράγουµε τις πιπεριές 
δοκιµαστικά έως ότου η γεύση, το 
χρώµα και το µέγεθος ανταποκρίθηκαν 
στις προσδοκίες µας. Τώρα έχουµε 
ένα προϊόν που επίσης πείθει και 
τους καταναλωτές», προσθέτει 
η καλλιεργητής Bianca van Haperen.Rory Byrne

∆ιευθύνων Σύµβουλος Dole
Μεγιστοποίηση ευκαιριών σε στενά περιθώρια
Η χρονιά πέρυσι χαρακτηρίστηκε από πολλή πολυπλοκότητα σχετικά 
µε το κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη διαθεσιµότητα. Ο πλη-
θωρισµός είχε τεράστιο αντίκτυπο στο κόστος των φρέσκων φρούτων. 
Ενώ διαµορφώνεται ένα περίπλοκο σκηνικό, η κλίµακα µας µας δί-
νει ένα ιδιαίτερο πλεονέκτηµα όσον αφορά τη διαχείριση της πορεί-
ας µας. Τα φρέσκα προϊόντα είναι ένας δύσκολος κλάδος για να λει-
τουργήσει κανείς. Πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωµένος στο κόστος. Πρέ
πει να έχεις εξειδικευµένους επιχειρησιακούς ανθρώπους. Σε όλο τον όµιλο, έχουµε όλα αυ-
τά τα χαρακτηριστικά, και µάλιστα εµµονή σ’ αυτές τις βασικές αρχές και εστίαση στο κόστος, 
την αποδοτικότητα, τη µεγιστοποίηση των οικονοµιών κλίµακας, κι αυτό µας τοποθετεί κα-
λά. Πέρυσι, καταφέραµε να περάσουµε όλες τις προκλήσεις που µας τέθηκαν µε πολύ θετι-
κό τρόπο. Πάντα δουλεύαµε σε στενά περιθώρια. Οι µπανάνες και οι ανανάδες είναι προφα-
νώς πολύ δυνατές κατηγορίες για τον όµιλο. Στόχος µας είναι να µεγιστοποιήσουµε τη χρή-
ση του οµίλου µας, για παράδειγµα στην Ευρώπη µέσω της ισχυρής µας θέσης στην Ιβηρι-
κή, τη Σκανδιναβία, το Ηνωµένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη βόρεια Ευρώπη, είτε πρόκει-
ται για δυνατότητα εξυπηρέτησης, ωρίµανση, διανοµή ή πρόσβαση στην αγορά µέσω πελα-
τών. Βλέπουµε καλή ανάπτυξη στα µούρα, τα αβοκάντο και τα βιολογικά. Είναι τρεις κατηγο-
ρίες στις οποίες έχουµε ήδη µια ισχυρή, αλλά κάπως κατακερµατισµένη θέση. Η µεγάλη µας 
πρόκληση είναι να συντονίσουµε τις δραστηριότητες και τις θέσεις µας σε αυτά τα τµήµατα. 
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Μετά την αγορά της Σαουδικής Αραβίας όπου 
πρόσφατα πραγµατοποίησε επαφές για την 
εξαγωγή ελληνικού αρνιού, άνοιγµα στην α-
γορά του Ντουµπάι κάνει αυτή την περίοδο 
η Εθνική ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Κρέα-
τος. Ταυτόχρονα έχει αναπτύξει συνεργασία 
µε την Ισπανία µε στόχο να προωθήσει το ελ-
ληνικό πρόβειο κρέας σε ΗΠΑκαι Καναδά, ό-
πως ανέφερε ο πρόεδρος της ∆ιεπαγγελµατι-

κής, Λευτέρης Γίτσας. Στόχος είναι να ανέλ-
θουν οι τιµές παραγωγού στο χοιρινό 3 ευρώ, 
στο µοσχάρι στα 7 ευρώ, στο αρνί και το κα-
τσίκι στα 9 και στα 10 ευρώ, κάτι που για τον 
ίδιο αναµένεται να φέρει προσωρινή πτώση 
της εγχώριας κατανάλωσης, η οποία θα αντι-
µετωπιστεί µέσω των εξαγωγών. Ταυτόχρο-
να, τρέχουν τρία προγράµµατα εκπαίδευσης 
των κτηνοτρόφων, για πάχυνση των βοοει-

δών και των αµνοερειφίων σε συνεργασία µε 
επιστηµονικά ιδρύµατα, όπου θα γίνει σχε-
τική έρευνα για το πως θα γίνει µε βιώσιµο 
και αποδοτικό τρόπο. Επιδίωξη είναι να στρέ-
ψει το ενδιαφέρον της παραγωγικής βάσης 
στην κρεατοπαραγωγό κτηνοτροφία από την 
γαλακτοπαραγωγή. Ένα ακόµη πρόγραµµα 
προς έγκριση από το Ανάκαµψης, αφορά στη 
βελτίωση εκτροφής του αρνιού. Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Άνοιγματα ΕΔΟΚ σε Ασία-ΗΠΑ, εξαγωγές ανάχωμα τιμών

Καθώς ωριμάζει 
ο μηχανισμός 
των προπωλήσεων 
βάμβακος και 
στήνεται ένα προφίλ 
των παραγωγών, 
ανοίγει ο δρόμος 
για χρηματοδότηση 
της καλλιέργειας με 
ευνοϊκότερους όρους 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Νέες προοπτικές σχηµατίζονται για τα συµ-
βόλαια προπώλησης βάµβακος που θα µπο-
ρούσαν να µεταφραστούν σε µια δυνατότη-
τα «ρευστοποίησης» τους, αρκετούς µήνες 
πριν από την έναρξη της συγκοµιδής και πα-
ράδοσης των πρώτων ποσοτήτων στα εκκοκ-
κιστήρια. Πρακτικά κάτι τέτοιο θα µπορούσε 
είτε να αναπτυχθεί ως µια εξέλιξη του υφι-
στάµενου µοντέλου της συµβολαιακής, είτε 
να εφαρµοστεί µε όρους κοντινούς στο λεγό-
µενο Factoring, δηλαδή µε την προεξόφλη-
ση της αξίας του συµβολαίου προπώλησης 
στους αγρότες από την τράπεζα, η οποία θα 
εισπράττει σε δεύτερο χρόνο το ποσό, προ-
φανώς µε κάποια χρέωση, όταν πληρώνο-
νται οι προκαταβολές από τις εκκοκκιστικές 
επιχειρήσεις, το φθινόπωρο. 

Η ιδέα έπεσε στο πλαίσιο ενότητας µε τίτ-
λο Ανταγωνιστικότητα των Αγροτικών Εκ-
µεταλλεύσεων και Χρηµατοδοτικά Εργαλεία 
του τρίτου Πανελλήνιου Συνέδριου Βάµβα-
κος που διοργάνωσε η ∆ΟΒ σε συνεργασία 
µε τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, την Τετάρτη 15 Φε-
βρουαρίου από βαµβακοπαραγωγό, ο οποίος 
παρακολουθούσε τις εργασίες του συνεδρί-
ου και αµέσως η συζήτηση γύρω από τη δυ-
νατότητα διαµόρφωσης νέων χρηµατοδοτι-
κών εργαλείων για τους αγρότες φούντωσε. 

Στα περιθώρια του συνεδρίου, οι ζυµώσεις 
συνεχίστηκαν ανάµεσα σε εκπροσώπους 
των τραπεζών, στελέχη της εγχώριας αγο-
ράς βάµβακος και παραγωγούς, ενώ σύµ-
φωνα µε το ρεπορτάζ, ήδη µια εκ των συ-
στηµικών τραπεζών σε συνεννόηση µε εκ 

προσώπους της ∆ιεπαγγελµατικής Οργά-
νωσης Βάµβακος (∆ΟΒ) εξέφρασε το ενδι-
αφέρον της να εξετάσει πιο προσεκτικά τη 
µορφή των συµβάσεων προπώλησης προς 
την κατεύθυνση αυτή. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ένα από τα ε-
πιχειρήµατα στα οποία επανήλθε πολλές φο-
ρές η συζήτηση καθ’ όλη τη διάρκεια του συ-
νεδρίου αρχής γενοµένης στην τοποθέτηση 
κατά το εισαγωγικό πάνελ του Αντώνη Σιάρ-
κου, έµπειρου εκκοκκιστή και προέδρου της 
Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών και Εξα-
γωγέων Βάµβακος, ο µηχανισµός των προ-
πωλήσεων, παρά την αρνητική εµπειρία που 

µπορεί να είχαν οι παραγωγοί στα δύο πρώ-
τα έτη ευρείας εφαρµογής του, είναι ένα ερ-
γαλείο ικανό να διασφαλίσει κερδοφορία.  

Σε γενικές γραµµές, οι συµµετέχοντες 
στο συνέδριο τοποθετήθηκαν υπέρ της δι-
αφοροποίησης του ελληνικού βάµβακος 
έναντι των παραγωγών τρίτων χωρών που 
δύσκολα θα µπορούσε να ανταγωνιστεί 
µε όρους ποσότητας η Ελλάδα. Επόµενος 
σταθµός λοιπόν για το ελληνικό βαµβά-
κι, φαίνεται πως είναι η εδραίωση εξειδι-
κευµένων συστηµάτων ποιότητας και η ε-
ξασφάλιση προστιθέµενης αξίας που ξε-
περνά το στενό πλαίσιο των σηµερινών 

Την ενότητα για την 
Ανταγωνιστικότη-
τα των Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων και 
τα Χρηµατοδοτικά 
Εργαλεία, συντόνισε 
ο Πέτρος Γκόγκος.   

Μοντέλο Factoring στο βαμβάκι
Ρευστοποίηση 
των προπωλήσεων 
πριν από την σπορά

ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

40.000 - 45.000

1%

8η

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

60.000

320.000

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
∆ΥΝΑΜΗ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΟΝΟΙ 
ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΕΝΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
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Θεσµικά κατοχυρωµένος θεωρείται πλέον ο θε-
σµός της παροχής του Σήµατος Επισκέψιµου Ζυ-
θοποιείου υπό την ευθύνη του υπουργείου Του-
ρισµού και µετά από συνεργασία µε την Ελληνι-
κή Ένωση Ζυθοποιών, λαµβάνοντας ερέθισµα α-
πό το αντίστοιχο εγκεκριµένο Σήµα για τα οινο-
ποιεία. Τα πρώτα ζυθοποιεία αναµένεται ότι θα 
αδειοδοτηθούν εντός του επόµενου έτους, όπως 
εκτιµά ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ζυ-

θοποιών, Σοφοκλής Παναγιώτου. Προαπαιτού-
µενο για να λάβει µία επιχείρηση το Σήµα, είναι 
η ύπαρξη χώρου για ΑµΕΑ, χώρου εστίασης και 
εκδηλώσεων. Για την ώρα, εκκρεµεί η οριστική 
του κατοχύρωση σε συνεργασία µε το υπουργείο 
Οικονοµικών, µε τέτοιο τρόπο που να διασφαλι-
στεί η απόδοση των φορολογικών εσόδων κα-
τά την επιτόπια κατανάλωση. Ο ζυθοτουρισµός 
µέσα από την συγκεκριµένη διαδροµή θα έχει 

την ευκαιρία να εντάξει το προσφερόµενο προ-
ϊόν σε µία διαδικασία περαιτέρω βελτίωσης των 
ποιοτικών του χαρακτηριστικών, προκειµένου να 
συµµετέχει σε ένα πλαίσιο ευρύτερων δράσεων 
για τον τουρισµό. Μάλιστα, το Σήµα θα προσφέ-
ρει την δυνατότητα ένταξης µίας επιχείρησης σε 
πρόγραµµα προώθησης της ελληνικής ζυθοποι-
ίας σε επίπεδο µάρκετινγκ, µε προϋπολογισµό 
17 εκατ. από το Ανάκαµψης.  ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Το 2024 οι πρώτες άδειες με Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου

Απαραίτητη συνθήκη για την ολοκλή-
ρωση του οράµατος που καλλιεργείται 
στο οικοσύστηµα του βαµβακιού είναι 
η ρευστότητα και οι στοχευµένες επεν-
δύσεις που ξεκινούν τόσο από τις καλ-
λιεργητικές επιλογές και πρακτικές που 
εφαρµόζουν οι παραγωγοί, όσο και α-
πό τον εξοπλισµό, την ενσωµάτωση τε-
χνολογίας και αυτοµατισµών αλλά και 
την διευκόλυνση µε κατάλληλα χρηµα-
τοδοτικά µέσα ολόκληρης της αλυσίδας 
που φτάνει ως τους εξαγωγείς. 

«Όλα τα εργαλεία τα οποία χρησιµο-
ποιούν αυτή τη στιγµή οι τράπεζες -και 
αναφέροµαι στο σύνολο του τραπεζι-
κού συστήµατος- είναι εργαλεία τα ο-
ποία δεν υπήρχαν τα προηγούµενα χρό-
νια» θα αναφέρει σχετικά ο ∆ηµήτρης 
Πάχτας, Αναπληρωτής ∆ιευθυντής ∆ι-
εύθυνσης Τραπεζικής Μεσαίων Επιχει-
ρήσεων και Επικεφαλής των Κέντρων 
Χρηµατοδοτήσεων Β. Ελλάδος της Εθνι-
κής Τράπεζας. «Εγώ θα πρότεινα στους 
αγρότες και σε όλους τους εµπλεκόµε-
νους να δούνε τις πραγµατικές τους α-
νάγκες, να µας καταθέσουν ένα σοβα-
ρό business plan, το οποίο να είναι µε-
λετηµένο, το οποίο να έχει τη δυνατό-
τητα αποπληρωµής όλου αυτού του εγ-
χειρήµατος το οποίο επιχειρούν και να 
ναι σίγουροι ότι και την επόµενη µέρα 
θα είµαστε εδώ µαζί τους». 

Από την Κάρτα του Αγρότη και την 
τραπεζική συµβολαιακή, µέχρι εξατο-

µικευµένες λύσεις για συµµετοχή των 
αγροτών σε αναπτυξιακά προγράµµα-
τα της ΚΑΠ, του Αναπτυξιακού Νόµου 
και του Ταµείου Ανάκαµψης, η παρου-
σία της Τράπεζας Πειραιώς στην αλυσί-
δα αξίας του ελληνικού βάµβακος, ξε-
κινά εξασφαλίζοντας ρευστότητα από 
την πρώτη στιγµή που ξεκινάει η πα-
ραγωγή, µέχρι το τελικό στάδιο κατά 
το οποίο ο εκκοκκιστής πουλάει το τε-
λικό προϊόν στον τελικό αγοραστή, θα 
αναφέρει από την πλευρά του ο Αλκι-
βιάδης Αλεξάνδρου, Γενικός ∆ιευθυ-
ντής Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπε-
ζας Πειραιώς. Η εξειδίκευση των εργα-
λείων αυτών βαθαίνει όσο από τον ιδι-
ώτη παραγωγό, το χρηµατοδοτικό εν-
διαφέρον εκφράζεται από οµάδες πα-
ραγωγών µέχρι αγροτικούς συνεταιρι-
σµούς και ενώσεις, θα εξηγήσει ο ίδιος. 

«Η ανταγωνιστικότητα των εκκοκκι-
στικών επιχειρήσεων είναι συνυφασµέ-
νη µε την ανταγωνιστικότητα των παρα-
γωγών και άρα εµείς λειτουργούµε αυτο-
νόητα προκειµένου να βελτιώσουµε την 
οικονοµική ευρωστία των αγροτικών εκ-
µεταλλεύσεων», ανέφερε στην ίδια ενό-
τητα ο Αντιπρόεδρος της Ενωσης Εκκο-
κιστών ΠΕΕΕΒ, Πρόδροµος Όυσουτζό-
γλου. Στην αλλαγή του συστήµατος µο-
ριοδότησης στα νέα Σχέδια µε στήριξη 
στο βαµβάκι στάθηκε κατά την τοποθέ-
τησή του ο Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, 
Γενικός ∆ιευθυντής ΕΑΣ Θεσσαλονίκης. 

πριµ ποιότητας που πληρώνονται οι πα-
ραγωγοί (3 µε 4 λεπτά το κιλό).  

Αναβίωση της κλωστοϋφαντουργίας 
Εν τω µεταξύ, συνθήκες αναβίωσης της κλω-

στοϋφαντουργίας στην Ελλάδα εντοπίζουν ό-
λο και περισσότεροι εµπλεκόµενοι στον χώ-
ρο του βάµβακος, τις οποίες υπερτονίζει και 
η δυσάρεστη κατάσταση που άφησε πίσω του 
ο σεισµός στην Τουρκία, που όπως διαπιστώ-
νεται οδήγησε σε καταστροφή κεφαλαίου και 
όχι απλή διακοπή των εργασιών στα κλωστή-
ρια της χώρας. Ήδη, οι εναποµείνασες επιχει-
ρήσεις στην Ελλάδα, δέχονται πολλές από τις 
παραγγελίες που αδυνατεί να εξυπηρετήσει η 
γειτονική χώρα. ∆εν είναι όµως µόνο η Τουρ-
κία που απορροφά σηµαντικό µέρος των ελ-
ληνικών εξαγωγών εκκοκκισµένου βάµβα-
κος η οποία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις 
παραγγελίες των οίκων µόδας. Η οικονοµι-
κή εξάντληση του Πακιστάν, λόγω της ποσο-
τικής σύσφιξης που εφαρµόζει η Fed, φέρνει 
δυσκολίες στη λειτουργία των κλωστηρίων της 
χώρας. Το κενό που διευρύνεται και ωθεί πί-
σω στη ∆ύση τα κλωστήρια, έρχεται να κου-
µπώσει και µε τις φιλοδοξίες του ελληνικού 
κλάδου βάµβακος, για προστιθέµενη αξία. 

Drones 
και νέα 

συλλεκτική
Ο ψεκασµός 

µέσω drones θα 
επικρατήσει τα 

επόµενα χρόνια, 
τουλάχιστον για 

την αποφύλλωση, 
ενώ βαµβακοσυλ-

λεκτική ειδικά 
προσαρµοσµένη 

στο ελληνικό τερέν 
φτιάχνει η John 

Deere, σύµφωνα µε 
τον Χριστόδουλο 

Μποζατζίδη 
της Agrotech  

Χρηματοδοτικά εργαλεία εξειδικευμένα 
για την αλυσίδα αξίας στο βαμβάκι

Τα 800 εκατ. 
θα µπορούσαν 
να γίνουν 3 δισ.

Ένας από τους παλιούς 
και καλούς παραγωγούς 
βάµβακος του 
θεσσαλικού κάµπου, 
ο Γιώργος Καραΐσκος 
σχολίασε κατά την 
τοποθέτησή του ότι 
η καθετοποίηση της 
εγχώριας παραγωγής 
είναι το βασικό 
ζητούµενο και όλα 
τα υπόλοιπα (σ.σ 
εκσυγχρονισµός 
βαµβακοκαλλιέργειας) 
θα έρθουν. «Αν τώρα 
το βαµβάκι έχει αξία 
εξαγωγών κοντά 800 
εκατ., µε τα κλωστήρια 
της χώρας ανοιχτά, το 
ποσό αυτό θα µπορούσε 
να είναι 3 δισ.» κατέληξε.  
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Υπεραρμόδιος 
για ελέγχους, 
και με φουλ 
επιτροπές 
ο νέος ΕΛΓΟ
Σε δηµόσια διαβούλευση έχει τεθεί έως 
τις 27 Φεβρουαρίου το σχέδιο νόµου 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
για την αναµόρφωση του ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα, µε κεντρικό στόχο την παροχή 
συµβουλευτικής υποστήριξης στο 
υπουργείο για τη χάραξη αγροτικής 
πολιτικής και την επαγγελµατική 
εκπαίδευση των αγροτών πάνω στις 
νέες προκλήσεις της αγροδιατροφής. 
Ως εκ τούτου, η οργάνωση και 
λειτουργία των ∆ηµοσίων Ινστιτούτων 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (∆ΙΕΚ) 
αρµοδιότητας του ΥπΑΑΤ ανατίθεται 
στον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα µαζί µε το 7µελές 
Συµβούλιο Εµπειρογνωµόνων.
Στη φαρέτρα - του υπερενισχυµένου 
αρµοδιοτήτων και επιτροπών - ΕΛΓΟ-
∆ήµητρα, ανατίθεται η ευθύνη:

 ∆ιεξαγωγής αγροτικής έρευνας 
και η προαγωγή της καινοτοµίας για 
τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής, 
µεταποίησης και εµπορίας 
των αγροτικών προϊόντων. 

 ∆ιασφάλισης της ποιότητας των 
αγροτικών προϊόντων και διεξαγωγή 
ελέγχων στην παραγωγή και διακίνηση.

 Καταγραφής, διατήρησης και 
αξιοποίησης των εθνικών φυτικών, 
ζωικών και µικροβιακών γενετικών 
πόρων, που σχετίζονται µε τη γεωργία, 
τα τρόφιµα και το περιβάλλον, µέσω 
Τράπεζας Γενετικού Υλικού. 
Στη Γενική ∆ιεύθυνση Αγροτικής 
Έρευνας λειτουργεί επταµελής 
Επιτροπή Αγροτικής Έρευνας. Επίσης, 
τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας 
θα αξιολογούνται κάθε τρία έτη, από 
την Επιτροπή Αγροτικής Έρευνας του 
ΕΛΓΟ. Ακόµα συστήνονται Επιστηµονικά 
Συµβούλια Ινστιτούτων (ΕΣΙ) για 
την υποβοήθηση των ∆ιευθυντών των 
Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας ΕΛΓΟ, 
στην άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.
Eπίσης, ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα µεριµνά 
για την καταπολέµηση καταχρηστικών 
συµπεριφορών εκ µέρους των φυσικών 
και νοµικών προσώπων που εµπίπτουν 
στην ελεγκτική του αρµοδιότητα. 
Στο πλαίσιο εφαρµογής του 
κανονιστικού πλαισίου για τα προϊόντα 
ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ, δύναται να 
προβαίνει σε έλεγχο και να απορρίπτει 
αιτήσεις πιστοποίησης από κάποιες 
επιχειρήσεις.

Σταθερά κρατάει τα επιτόκια 
αγροτών η Τράπεζα Πειραιώς
Μόνο τα συνδεδεμένα με το Euribor τσιμπάνε, ως το Μάρτιο η Κάρτα Αγρότη  

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Σταθερό έχει παραµείνει το βασικό επιτόκιο 
χρηµατοδότησης του αγροτικού τοµέα (ΒΕΑ) 
από την Τράπεζα Πειραιώς, το οποία αφο-
ρά στα βασικά χρηµατοδοτικά προϊόντα για 
τους αγρότες όπως τα Ανοιχτά ∆άνεια Αγρο-
τών (Α∆Α) Μικροχρηµατοδότηση, Γη & Εξο-
πλισµός, Κάρτα του Αγρότη, Κάρτα Συµβο-
λαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας. Σε αυτή 
τη φάση, από τη µεταβολή των επιτοκίων ε-
πηρεάζονται τα δάνεια που είναι συνδεδεµέ-
να µε το Euribor, όπως σχολίασαν τα στελέχη 
της της Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας 
Πειραιώς, σε γεύµα που παρέθεσαν σε δηµο-
σιογράφους του αγροτικού χώρου την περα-
σµένη Τρίτη 14 Φεβρουαρίου. Όπως ειπώθη-
κε για την κάλυψη των αναγκών ρευστότη-
τας η Τράπεζα Πειραιώς συµµετέχει παράλ-
ληλα στο εξειδικευµένο χρηµατοδοτικό ερ-
γαλείο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπε-
ζας «Ταµείο Μικρών ∆ανείων Αγροτικής Επι-
χειρηµατικότητας», το οποίο µπήκε σε πλή-
ρη λειτουργία. Συγκεκριµένα, η Ελληνική Α-
ναπτυξιακή Τράπεζα ανακοίνωσε πως οι εν-
διαφερόµενοι αγρότες µπορούν να κάνουν 
αιτήσεις για το συγκεκριµένο εργαλείο µέσω 
πλατφόρµας και µε απλές διαδικασίες να ζη-
τήσουν  την έκδοση χαµηλότοκου δανείου α-
πό 3.000 έως 25.000 ευρώ χωρίς εµπράγµα-
τες εγγυήσεις. Η πλατφόρµα που αφορά το 

νέο «Ταµείο Μικρών ∆ανείων Αγροτικής Επι-
χειρηµατικότητας» λειτουργεί στον ιστότοπο 
www.hdb.gr και εκεί οι ενδιαφερόµενοι υπο-
βάλλουν τα στοιχεία τους και ενηµερώνονται 
µε ταχύτητα για την επιλεξιµότητα τους ώστε 
να τύχουν των χρηµατοδοτήσεων. Μένει να 
φανεί τώρα αν και κατά πόσο θα λειτουργή-
σει η νέα πλατφόρµα προς όφελος των πα-
ραγωγών, καθώς το έταιρο εγγυητικό ταµείο 
για αγροτικές επενδύσεις (Ταµείο Εγγυήσε-
ων Αγροτικής Ανάπτυξης) µέχρι σήµερα πα-
ρουσιάζει υποαπορρόφηση κονδυλίων. Ση-
µειώνεται εδώ πως οι µικροπιστώσεις µπο-
ρούν να συνδυαστούν και µε επενδυτικά πρό-
γραµµα, όπως αυτό των Σχεδίων Βελτίωσης.

Σε σχετικό έγγραφο ερωταπαντήσεων για 
τη λειτουργία του εργαλείου αυτού αναφέ-
ρονται τα εξής:

∆ικαιούχοι: Το ταµείο αφορά ελληνικές 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται στον αγροτικό και µεταποιητικό 

κλάδο αγροτικών προϊόντων (Φορολογικά 
και Ασφαλιστικά ενήµερα και χωρίς εκκρε-
µότητες στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ).

Ύψος δανείου: Από 3.000 έως 25.000 
ευρώ.

∆ιάρκεια δανείου: Από 24 έως 60 µή-
νες (συµπεριλαµβανοµένης περιόδου χάρι-
τος 24 µηνών).

 Προϋπολογισµός: Ύψος χαρτοφυλακί-
ου 40.000.000 ευρώ.

 Πλεονεκτήµατα: 100% επιδότηση επιτο-
κίου για τα δύο πρώτα έτη του δανείου. Για 
την υπολειπόµενη διάρκεια του δανείου, ε-
πιτυγχάνεται 50% µείωση του επιτοκίου (η 
Εισφορά Ν.128/75, καθώς και τυχόν τόκοι 
υπερηµερίας δεν επιδοτούνται).

Συνεργαζόµενες τράπεζες: Τράπεζα Πει-
ραιώς, Eurobank, Παγκρήτια Τράπεζα, Συνε-
ταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστι-
κή Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπε-
ζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

Μέσα Μαρτίου η Κάρτα Αγρότη
Να ολοκληρώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ τις σχετικές 

διαδικασίες που θα επιτρέψουν να υπολογι-
στεί σε πρώτη φάση το ποσό της ενιαίας ενί-
σχυσης του 2023 µε την οποία θα µπορέσει 
να «φορτιστεί» η Κάρτα του Αγρότη, περιµέ-
νει η Τράπεζα Πειραιώς. Εκτιµάται πως µέ-
χρι τα µέσα Μαρτίου θα είναι όλα έτοιµα ώ-
στε να µπορέσουν οι ενδιαφερόµενοι να έ-
χουν στα χέρια τους την Κάρτα.

Έως 25.000 ευρώ
Το ύψος του δανείου µπορεί να 
φτάσει τα 25.000 ευρώ µε το 

δάνειο να έχει επενδυτικό χαρα-
κτήρα και να αφορά παράλληλα 

και κεφάλαιο κίνησης

Στο επίκεντρο 
ο πρωτογενής 
κατά την συνάντηση
του προεδρείου της 
ΕΘΕΑΣµε στελέχη 
της Τράπεζας 
Πειραιώς. 
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Το ερώτηµα της εποχής µας στις πρωτεύουσες σε 
όλο τον κόσµο είναι πώς µπορεί να µοιάζουν 
αυτοί οι αναδοµηµένοι εµπορικοί κανόνες.[…]. Θα 
καταφύγουν οι ΗΠΑ στις τακτικές εκφοβισµού 
που τόσο συχνά εφάρµοζαν κατά τη διάρκεια της 
διακυβέρνησης Ρίγκαν, πριν από την ίδρυση του 
ΠΟΕ, αναγκάζοντας χώρες να ακολουθούν τη 
βούλησή τους µε το ζόρι; Οι νέοι κανόνες του 
εµπορίου, πιο εναρµονισµένοι µε τις αµερικανικές 
ανησυχίες για τα εργασιακά δικαιώµατα και το 

περιβάλλον, θα προωθήσουν την οικονοµική 
ανάπτυξη στις φτωχές χώρες; Ή µήπως πρέπει 
εγκαταλείψουµε εντελώς αυτή την ιδέα; Τι θα 
σκέφτεται τότε ο Σκανδιναβός διπλωµάτης;
Και τι θα γίνει µε τον ΠΟΕ; Ορισµένες λογικές 
φωνές στις ΗΠΑ ζητούν ήδη έναν νέο οργανισµό 
ο οποίος θα αποκλείει τη Ρωσία και την Κίνα. Θα 
ακολουθούσε ο υπόλοιπος κόσµος τις ΗΠΑ; 
Εξάλλου, οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον η µόνη δύναµη 
η οποία διατηρεί πατήµατα σε όλο τον κόσµο...

ΤOY  ΕΝΤΟΥΑΡΝΤΟ ΠΟΡΤΕΡ * 

Ήµουν παρών στη δηµιουργία του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου 
στο Μαρακές, το 1994. Ήµουν µάρτυ-
ρας και της συνέχειας της προσπάθει-
ας στη Γενεύη, όπου εκπρόσωποι 123 
χωρών κατέληξαν τελικά στη συµφω-
νία µετά από επτά χρόνια συνοµιλιών. 
Το 1999, στη Μάχη του Σιάτλ, όταν ο 
ΠΟΕ ήλπιζε να ξεκινήσει έναν νέο γύ-
ρο ανάπτυξης του διεθνούς εµπορίου, 
περνούσα ανάµεσα στους ψεκασµέ-
νους µε σπρέι πιπεριού εχθρούς της 
παγκοσµιοποίησης, µε τα γυαλιά από 
τις σπασµένες βιτρίνες να τρίζουν κά-
τω από τα πόδια µου. Ένας καλοντυ-
µένος διπλωµάτης µε κάποιου είδους 
σκανδιναβικά Αγγλικά προσπαθούσε 
να πείσει έναν τύπο µε µάσκα του σκι 
ότι οι µικρές, φτωχές χώρες χρειάζο-
νταν έναν διαιτητή του παγκόσµιου 
εµπορίου για να τις προστατεύει από 
τον εκφοβισµό από τις µεγαλύτερες.

Τώρα, το 2023, είναι ανησυχητικό 
να βλέπουµε τις ελπίδες που αποδίδο-
νται στο εµπόριο ως εργαλείο για την 
παγκόσµια ανάπτυξη, όλες τις ανατα-
ράξεις και συγκρούσεις, όλα τα αερο-
πορικά µίλια που διανύθηκαν να µη-
δενίζονται. Ο ΠΟΕ - ο τελευταίος από 
τους πολυεθνικούς θεσµούς οι οποίοι 
χτίστηκαν για να διαµορφώσουν την 
παγκόσµια οικονοµική τάξη µετά  τον 
Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο - µαραίνεται, αν 
δεν έχει ήδη πεθάνει. Ελλείψει «αστυ-
νοµίας εµπορίου», οι χώρες σε όλο τον 
κόσµο - και όχι µόνο οι µικροί- δεν έ-
χουν άδικο να ανησυχούν ότι η πα-
γκόσµια οικονοµία θα µπορούσε να 
φαντάζει πολύ πιο εχθρικό έδαφος.

Παραδόξως, η παρακµή του ΠΟΕ εί-
ναι κυρίως ευθύνη των ΗΠΑ. Εκνευρι-
σµένες εδώ και καιρό από τις αποφά-
σεις του ΠΟΕ ενάντια στα συµφέρο-
ντά τους σε διαµάχες για εµπορικές 
πολιτικές και πρακτικές - όπως ο επι-

θετικός υπολογισµός των κυρώσεων 
αντιντάµπινγκ κατά εµπορικών εταί-
ρων ή οι τιµωρητικοί δασµοί για ψευ-
δείς λόγους εθνικής ασφάλειας - οι Η-
ΠΑ προφανώς αποφάσισαν ότι ο ορ-
γανισµός που αφιέρωσαν µισό αιώ-
να για να χτίσουν αποτελεί περισσό-
τερο µπελά παρά τις εξυπηρετεί. Επι-
πλέον, µε φόντο την ολοένα και πιο 
επιθετική στάση της Κίνας και την ει-
σβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι 
ΗΠΑ φαίνεται να έχουν εγκαταλείψει 
την παλιά καλή θεωρία της δεκαετίας 
του 1930, σύµφωνα µε την οποία «η 
άρση των εµπορικών φραγµών φέρ-
νει κοντά την εξάλειψη του πολέµου».

Το κλειδί είναι η Κίνα
Τι προκάλεσε όµως αυτή τη θεµελι-

ώδη στροφή διάθεσης; Η Κίνα. Πεπει-

σµένη ότι µια ευηµερούσα Κίνα βαθιά 
συνδεδεµένη µε την οικονοµία της α-
γοράς θα αναγνωρίσει τελικά την αρε-
τή των δυτικών κανόνων και θεσµών, 
η κυβέρνηση Κλίντον άσκησε παθια-
σµένες πιέσεις στο Κογκρέσο και άνοι-
ξε το δρόµο για την ένταξη του ασιατι-
κού κολοσσού στον ΠΟΕ το 2001. Στη 
συνέχεια, η ιστορία ξέφυγε από το σε-
νάριο. Κατά µία έννοια, η Κίνα προσφέ-
ρει το καλύτερο παράδειγµα της δύνα-
µης του εµπορίου για την οικοδόµηση 
ευηµερίας. Από την οπτική γωνία της 
Ουάσιγκτον, ωστόσο, όλο αυτό δεν έ-
µοιαζε µε νίκη. Οι αποδεκατισµένες 
κοινότητες σε όλο τον Νότο και στα 
Μεσοδυτικά των ΗΠΑ µαρτυρούν τις 
καταστροφές τις οποίες επέφερε ο κι-
νεζικός ανταγωνισµός που επιβλήθη-
κε στους Αµερικανούς εργάτες στη µε-

ταποίηση. […]. Η Κίνα δε συµπεριφέρ-
θηκε όπως αναµενόταν.[…] 

Ο λεγόµενος γύρος εµπορικών δι-
απραγµατεύσεων της Ντόχα, ο οποί-
ος είχε σκοπό να επικεντρωθεί στις 
ανάγκες των λιγότερο ανεπτυγµένων 
χωρών του κόσµου, συνετρίβη πάνω 
στην απροθυµία µεγάλων αναπτυσσό-
µενων χωρών όπως η Κίνα και η Ινδία 
να προσφέρουν πρόσβαση στις αγο-
ρές τους. Επιπλέον, ο ΠΟΕ δεν µπόρε-
σε να αντιµετωπίσει ορισµένα αναδυ-
όµενα ζητήµατα τα οποία φέρνει µα-
ζί της η αναπτυσσόµενη διαδικτυακή 
οικονοµία. Οι περιφερειακές εµπορι-
κές συµφωνίες πολλαπλασιάζονται ε-
δώ κι εκεί, ωστόσο η ανάπτυξη του δι-
εθνούς εµπορίου φαίνεται να έχει χά-
σει το παγκόσµιο mojo (γούρι) της.[…].

*ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ BLOOMBERG

Τα αεροπορικά 
μίλια για τον ΠΟΕ 

άρχισαν να σβήνουν
Ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός 
Εμπορίου, ένας από 
τους πολυεθνικούς 

θεσμούς που 
διαμόρφωσε 

την οικονομική 
τάξη μετά τον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο 
άρχισε να μαραίνεται

Φωνές για νέο Οργανισµό
που θα βγάζει εκτός

Ρωσία και Κίνα

Μικροί
Ελλείψει «αστυνοµίας 
εµπορίου», οι χώρες σε όλο 
τον κόσµο - και όχι µόνο οι 
µικροί - δεν έχουν άδικο να 
ανησυχούν ότι η παγκόσµια 
οικονοµία θα µπορούσε να 
φαντάζει από εδώ και πέρα 
πολύ πιο εχθρικό έδαφος.

Σοκ
Το διεθνές σοκ από 
την εκτίναξη των κινεζικών 
εξαγωγών έχει σε µεγάλο 
βαθµό ολοκληρωθεί.

Δασμοί
Εκνευρισµένες εδώ και 
καιρό από τις αποφάσεις 
του ΠΟΕ ενάντια 
στα συµφέροντά τους 
σε διαµάχες για εµπορικές 
πολιτικές πρακτικές, οι ΗΠΑ 
προφανώς αποφάσισαν 
ότι ο οργανισµός που 
αφιέρωσαν µισό αιώνα 
για να χτίσουν αποτελεί 
περισσότερο µπελά παρά 
τις εξυπηρετεί.

Ο Ιρλανδός Πίτερ Σάδερλαντ (1946-2018), γνωστός ως  «πατέρας της 
παγκοσµιοποίησης», για τον κοµβικό ρόλο που έπαιξε στον λεγόµενο «Γύρο 
της Ουρουγουάης», ως Γενικός ∆ιευθυντής της GATT, προκατόχου του ΠΟΕ.
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
«Η αρνητική αυτή εικόνα 
για τον κατασκευαστικό 
κλάδο, έχει αναστραφεί 
πλήρως. Το ανεκτέλεστο 
µεγάλων κατασκευαστικών 
οµίλων ξεπέρασε τα 10 
δισ. ευρώ το 2022, ενώ 
για το 2023 ανεµένεται 
να αγγίξει τα 15 δισ. ευρώ. 
Μιλάµε δηλαδή για 
επίπεδα ρεκόρ».

ΑΘΗΝΑΪΣ ΝΕΓΚΑ 
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
«Ήθελα πάντα να γίνω 
60 ετών, γιατί στα 50 
µας είµαστε «νεόγριες». 
Βλέπεις τη Τζένιφερ Λόπεζ 
στα 53 της και λες «δεν θα 
γίνω ποτέ έτσι». ∆εν ήµουν 
έτσι ούτε στα 20 µου 
χρόνια. Είναι οι 20άρες 
που είναι καλυτερες. 
Μήπως τελικά να γίνω 
60-70 ετών να σωθώ;».

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ 
ΚΑΘΗΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
«Είναι πολύ νωρίς ακόµη 
για να αντιληφθούµε τις 
επιπτώσεις στην οικονοµία 
και στην πολιτική αλλά 
και στη στάση της ∆ύσης 
απέναντι στην Τουρκία. 
Η Τουρκία τώρα είναι ένας 
πληγωµένος γίγαντας. 
Στη ∆ύση ζυγίζουν αν θα 
βοηθήσουν περισσότερο 
ή να µείνουν πιο απαθείς».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ∆ΥΣΚΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΑΛΑΤΑ∆ΕΣ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΙΝΚΑ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Αποκλεισµός
«Το ισοζύγιο του πρωτογενή 
για το 2023 είναι αρνητικό. 
Που σηµαίνει ότι αγοράζουµε 
από το εξωτερικό κρέας, γάλα, 
και άλλα τρόφιµα περισσότερα 
από αυτά που παράγουµε και 
οι πραγµατικοί βιοκαλλιεργητές 
που είναι σε κάποιο πρόγραµµα 
αποκλείονται από το λεγόµενο 
πρασίνισµα». Σχολιάζει αγρότης 
για τις ρήτρες που βάζει το 
έξτρα πριµ στα βιολογικά. 

∆ουλειές
Πολυδραστήρια και µε συνεχείς 
επαφές µε τραπεζίτες που 
θυµίζουν παλιές εποχές 
ΠΑΣΕΓΕΣ και Cohiba, 
η νεοσύστατη ΕΘΕΑΣ, που 
σχεδιάζει (το αποτέλεσµα 
µετρά), εµπορική εταιρεία µε 
µεγάλους συνεταιρισµούς για 
την προώθηση των αγροτικών 
προϊόντων. Για την ώρα, µόνο 
φωτογραφικά κλικ από τα 
επιχειρηµατικά ραντεβού.

Πρόνοια
Mια ακόµη τρίµηνη παράταση 
της προθεσµίας πληρωµής της 
ειδικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ 
για τους αγροτοκτηνοτρόφους 
που δεν έχουν εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις τους για το έτος 
2021, αποφάσισε η πλατεία 
Βάθη. Για να διευκολύνει, λέει, 
παραγωγούς στην εξόφληση 
των υποχρεώσεών τους, 
µέσω αντίξοων οικονοµικών 
συνθηκών. Εκλογές γαρ!

Χρηµαταποστολή για 76 εκατ. στο πετρέλαιο

«Πάρτε πλατφόρµες, σακούλες, τσάντες . Ανοίξτε καινούργιους 
λογαριασµούς, γιατί κάτι µου λέει ότι δεν θα χωρούν στους 
υπάρχοντες. Γιατί; Είναι πολλά τα λεφτά!!!! Και µην ξεχάσω, 
πάρτε καµία δεκαριά βυτία και γεµίστε τα. Φτάνουν τα χρήµα-
τα και περισσεύουν, για τον καφέ µιας… εβδοµάδας». Ένα α-
πό τα πολλά, αν µη τι άλλο, δεικτικά σχόλια των αγροτών, µε-
τά τις πρωθυπουργικές ανακοινώσεις για την επιστροφή του 
ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο και για το 2023 µε 76 εκατ. ευ-
ρώ. Σηµειωτέον ότι σχετική αναµετάδοση έγινε από κυβερνητι-
κά στελέχη στους µπλοκατζήδες, που βρέθηκαν στο Μαξίµου. 

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Από τις κινήσεις που 
µετράνε και αυτή του 
ΕΛΟΠΥ, να διαθέσει το 
αντίτιµο του φλουριού 
από την κοπή της πίτας 
του σε προγράµµατα 
που στηρίζουν τους 
σεισµόπληκτους στην 
Τουρκία. Πιθανότατα, 
θα ήταν χρυσό!

«Με τους 
καλλιτέχνες θα 
συναντηθεί για να 
ακούσει τα αιτήµατά 
τους. Με τους 
αγροκτηνοτροφους 
ΟΧΙ», στα σχόλια 
των αγροτών για 
τις επαφές του 
πρωθυπουργού 
και την απουσία του 
από τη συνάντηση µε 
τους µπλοκατζήδες.

Υβρίδια
Σε µια νέα εποχή 

προκλήσεων αλλά και 
ωριµότητας εισέρχεται 
η ελληνική καλλιέργεια 
βάµβακος, µε τους 
συντελεστές του κλάδου, 
να προσπαθούν να 
αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιµο 
ευρωπαϊκό και εθνικό πόρο.

Στο συνέδριο της ∆ΟΒ, 
στην Κοµοτηνή, ο υπουργός 
της πλατείας υπογράµµισε 
τον πάγιο στόχο για ενίσχυση 
της καλλιέργειας, µέσω 
των κονδυλίων της ΚΑΠ.

Μάλιστα, σηµείωσε ότι 
οι προοπτικές είναι ιδιαίτερα 
ευοίωνες, καθώς η ανάγκη 
της αγοράς για πιο 
φιλοπεριβαλλοντικά 
προϊόντα ήδη περιορίζει 
τη χρήση της πλαστικής ίνας,  
οπότε έτσι δηµιουργείται 
νέο πεδίο για το βαµβάκι.

;

ΜΙΛΤΟΣ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ 
ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΤΙΒΟΥ
«Μου ακυρώνουν το άλµα 
8,40 γιατί φοράω τα 
παπούτσια στην πρώτη 
φωτογραφία. Ενώ τα άλλα 
δύο παπούτσια είναι εντάξει 
για το άλµα εις µήκος. Οι 
πρώτες δύο φωτογραφίες 
είναι ίδιο µοντέλο αλλά 
διαφορετικού χρώµατος. 
Έλεγξατε τα καρφιά στα 
παλιά ρεκόρ; Είχαν λέιζερ;».

Η τροποποίηση 
της απόφασης 
πεθαίνει 
τελευταία! 

Για καλό οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού 
από την Κοζάνη, αφού -όπως ο ίδιος είπε-  
«έχει αποφασίσει να χρηµατοδοτήσει την 
επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο 
για όλο το 2023. Πρόκειται, σου λέει, για 
περίπου 76 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, ζήτησε από 
τους επιτελείς της πλατείας Βάθη όλες οι 
εκκρεµότητες που υπάρχουν µε αποζηµιώσεις 
να τρέξουν το γρηγορότερο, ώστε να µην 
υπάρχουν εκκρεµότητες από το παρελθόν. 
Αυτό περιµένουν και οι αγρότες, να 
διευθετηθούν όλα τα άλυτα, που χρονίζουν!  

Βγήκε στη ∆ιαύγεια και µια απόφαση για 
de minimis ύψους 186.000 ευρώ, που αφορά 
παραγωγούς µανταρινιού της Θεσπρωτίας, 
οι οποίοι δεν είχαν λάβει την έκτακτη ενίσχυση 
των 70 ευρώ. Ήταν αυτοί, που δήλωσαν 
στο ΟΣ∆Ε ότι καλλιεργούν µανταρίνι, χωρίς 
να αναγράφεται η ποικιλία Κληµεντίνη. Τώρα, 
σου λέει, µε τη νέα απόφαση θα πληρωθούν 
όλοι οι παραγωγοί. Λύθηκε κι αυτό. 

Στα κάγκελα, σου λέει, είναι οι κτηνοτρόφοι 
µε το µποϊκοτάζ που ανακοίνωσε η Γενική 
Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας (ΙΝΚΑ) 
στα τυροκοµικά, γαλακτοκοµικά, γάλατα και 
γιαούρτια. Οι ίδιοι καταγγέλουν ότι η απόφαση 
αυτή θα φέρει µείωση της ζήτησης και θα 
αποτελέσει αφορµή για µείωση των τιµών 
παραγωγού στο γάλα, ενώ την ίδια στιγµή 
το κόστος παραµένει σε υψηλά επίπεδα και 
κάνει µη βιώσιµες τις εκτροφές. Μάλιστα, οι 
κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο και για κινητοποιήσεις. 

Η µεγαλύτερη έκπληξη, όπως λένε, είναι 
το γεγονός της άκαιρης και αργοπορηµένης 
αυτής κίνησης. Αναρωτιούνται δε γιατί δεν 
έγιναν µποϊκοτάζ και σε άλλα αγαθά ευρείας 
κατανάλωσης όπως τα καύσιµα και το ρεύµα, 
των οποίων οι τιµές έχουν υπερδιπλασιαστεί. 
Το ζητούµενο της αγανάκτησης και της 
δυσαρέσκειάς τους, επισηµαίνουν, είναι ότι εν τω 
µεταξύ σηµειώνεται τεράστια αύξηση του κόστους 
παραγωγής που υπολογίζεται ότι ξεπέρασε το 
150% σε σε σχέση µε την αντίστοιχη αύξηση 
των τιµών παραγωγού. Αδικία, το θεωρούν!

Τα έχουν πάρει στο κρανίο οι γεωπόνοι 
του δηµοσίου µε την αδιαφορία της κυβέρνησης 
απέναντι στο δίκαιο – όπως το θεωρούν- αίτηµά 
τους για διεκδίκηση των δεδουλευµένων για 
ελέγχους  (ποιοτικούς και φυτοϋγειονοµικούς) 
εκτός ωραρίου, που έχουν κάνει και δεν έχουν 
πληρωθεί. Κι ενώ δεν υπάρχει καµία εξέλιξη 
σχετικά µε την τροποποίηση της απόδοσης 
των τελών που καταβάλλονται υπέρ των 
ελεγκτών, οµόφωνα τα µέλη της ΠΕΓ∆Υ 
αποφάσισαν τη συνέχιση της αποχής από 
τους ελέγχους εκτός ωραρίου εργασίας, αλλά 
και τη δικαστική προσφυγή για την διεκδίκηση 
των δεδουλευµένων και υπερωριών τους. 

Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Τ
ο πώς θα εξελιχθούν 
φέτος οι τιµές των α-
γροτικών προϊόντων 
δεν µπορεί να προ-

βλεφθεί, αν και µια διόρθω-
ση από τα αντίστοιχα περυσι-
νά επίπεδα έχει ήδη συντελε-
στεί και µάλλον έπεται συνέ-
χεια. Πάντοτε η υπόθεση της 
αγροτικής παραγωγής χρειά-
ζεται «χαρτί και µολύβι» όµως, 
ειδικά για φέτος, τα περιθώρια 
έχουν στενέψει πολύ. 

Άφ’ το σε μένα
ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ να πουλάς το κα-
λαµπόκι 35 λεπτά από το χω-
ράφι και είναι άλλο να µην 
κατοχυρώνεις ούτε τα 25 λε-
πτά. Σηµειωτέον ότι εκτός α-
πό το ρεύµα, το πετρέλαιο και 
τα αγροεφόδια που βαραίνουν 
το κόστος παραγωγής, τον τε-
λευταίο καιρό έχουν µπει στο 
παιχνίδι της πίεσης και οι ιδι-
οκτήτες γης. «Αν δεν µπορείς, 
άστο» έλεγαν πολλοί εξ αυ-
τών το περασµένο φθινόπωρο, 
«θα το σπείρω εγώ». 

Το πήραν πρέφα 
ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ πόλεµος 
νεύρων το τελευταίο διάστη-
µα, είναι στα λιπάσµατα. Με τον 
καιρό να διευκολύνει την καθυ-
στέρηση, η αγορά λιπασµάτων 
έχει παγώσει. Οι αγρότες, όχι 
µόνο στην Ελλάδα αλλά δι-
εθνώς, περιµένουν τις τι-
µές των λιπασµάτων να 
υποχωρήσουν, καθώς 
οι πρώτες ύλες, ειδικά 
στα αζωτούχα, κατα-
γράφουν ήδη σηµα-
ντική µείωση. 

Μπλέντερ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, πλευ-
ρά οι ντόπιοι µπλεντε-
ράδες και διακινητές, 
έχοντας ψωνίσει ακριβά 
δεν έχουν πολλά περιθώ-

ρια να χαµηλώσουν τις τιµές. 
Ποιος θα υποχωρήσει πρώ-
τος; Σε λίγο ούτε τα σιτάρια 
θα µπορούν να µείνουν χωρίς 
θρέψη, ούτε οι οψιµιές χωρίς 
βασική λίπανση. Ακόµη κι ε-
δώ απαιτείται χειρισµός από 
τους παραγωγούς. Ψάχνου-
µε την οικονοµικότερη λύση, 
όµως δεν αφήνουµε τα χω-
ράφια ατάιστα. Θα το βρού-
µε µπροστά µας. 

Το μπαγινίζειν
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ µόνο οι τι-
µές. Οι αγρότες έχουν αυτόν 
τον καιρό µπροστά τους και 
τη γραφειοκρατία του ΟΣ∆Ε. 
Επειδή, µάλιστα, οι δηλώσεις 
του 2023 συµπίπτουν µε τη 
νέα ΚΑΠ, η υπόθεση έχει µε-
γάλη σπαζοκεφαλιά. Ο µόνος 
που χαίρεται αυτές τις µέρες 
είναι ο Μπαγινέτας. Τόσο και-
ρό δεν καταλάβαινε αυτός, έ-
τσι που τα ‘κανε, δεν καταλα-
βαίνει τίποτα κανένας! 

  Και χωρίς μασέλα

ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΩΡΑ, η πάλαι πο-
τέ δυναστεία του ΟΣ∆Ε, πε-
ριµένει, σαν την αλεπού µε 
το κριάρι. Έστω και για λίγα 
ψίχουλα. Τρώγοντας ανοί-
γει πάλι η όρεξη. Βέβαια, ό-
πως λέει και ο περιφερειάρ-
χης Ηπείρου, τίποτα δεν εί-

ναι όπως πριν και το ποτάµι 
δεν γυρίζει πίσω. Η µε-

γάλη µεταρρύθµιση ή-
ταν η µεταφορά των 
δεδοµένων στο gov.
gr. Τα υπόλοιπα, µε 
τον έναν ή τον άλ-
λο τρόπο βρίσκο-
νται. Για να το πω 
και λίγο διαφορε-
τικά, εκεί που δεν 
µπορούσε ο καµπού-
ρης να δαγκώσει µε 
τα δόντια, προσπα-
θεί τώρα να το κά-
νει µε τα ούλα!

Σε λίγο ούτε 
τα σιτάρια θα 
µπορούν να µείνουν 
χωρίς θρέψη, 
ούτε οι οψιµιές 
χωρίς βασική 
λίπανση. Ακόµη 
κι εδώ απαιτείται 
χειρισµός από 
τους παραγωγούς. 
Ψάχνουµε την 
οικονοµικότερη 
λύση, όµως 
δεν αφήνουµε
τα χωράφια 
ατάιστα

Ο 
Καρλ Μαρξ ισχυρίστηκε ότι, για να 
καρπωθούν οι καπιταλιστές τα κέρ-
δη τους, πρέπει να εκµεταλλευτούν 
τους εργάτες. Ωστόσο, σύµφωνα µε 

τον ίδιο, κάθε κοινωνία –καπιταλιστική ή µη– 
εξαρτάται από την εκµετάλλευση. Οι εργαζόµε-
νοι, λέει, υφίστανται εκµετάλλευση όταν δεν 
κρατούν όλη την αξία που δηµιουργείται από 
τη δική τους εργασία. Το πρόβληµα είναι ότι, 
εάν ένας εργάτης λάµβανε την πλήρη αξία του 
προϊόντος του, γιατί να το αγόραζε κανείς; Ο 
µόνος λόγος για να αγοράσει κανείς κάτι είναι 
η αξία που αυτό το αγαθό παρέχει, αλλά εάν η 
τιµή είναι τόσο υψηλή που οι πελάτες δεν λαµ-
βάνουν καθόλου καθαρό κέρδος από την αγο-
ρά του, τότε η αγορά δεν θα γίνει. Αν κανείς δεν 
αγοράζει τίποτα, τότε οι εργάτες θα µείνουν µε 
προϊόντα που δεν θα µπορούν ούτε να χρησι-
µοποιήσουν ούτε να πουλήσουν, και η παρα-
γωγή δεν θα ωφελεί κανέναν.  

Ο Μαρξ προσπάθησε να αντιµετωπίσει αυτό 
και άλλα προβλήµατα που είναι εγγενή στην 
Εργατική Θεωρία της Αξίας (ΕΘΑ) εντάσσοντας 
στη θεωρία του δύο διαφορετικές αξίες: Την αξία 
χρήσης […] και την ανταλλακτική αξία[…]. Στην 
ουτοπία του Μαρξ, τα εργοστάσια θα παράγουν 
για χρήση και όχι για συναλλαγή. Στην πρά-

ξη, τα τελικά προ-
ϊόντα θα αποστέλ-
λονταν σε αποθή-
κες από τις οποί-
ες θα διανέµονταν 
στους καταναλωτές. 
Οι εργάτες θα παρά-
γουν σύµφωνα µε 
τις ικανότητές τους 
και θα λαµβάνουν 

ανάλογα µε τις ανάγκες τους. […] 
Ακόµη και αν υποθέσουµε, ωστόσο, µια ι-

δανική διανοµή αγαθών, ο µόνος τρόπος µε 
τον οποίο ένας εργαζόµενος µπορεί να λάβει 
την πλήρη ανταλλακτική αξία της παραγωγής 
του είναι στην απίθανη περίπτωση που οι ανά-
γκες του ταιριάζουν ακριβώς µε τις ικανότητές 
του. Οι περισσότεροι εργαζόµενοι είτε θα πα-
ράγουν περισσότερα από όσα λαµβάνουν, είτε 
θα λάβουν περισσότερα από όσα παράγουν. Οι 
πρώτοι υφίστανται εκµετάλλευση σύµφωνα µε 
τον Μαρξ. Από την άλλη, αν η συναλλαγή απα-
γορεύεται, τότε η ανταλλακτική αξία κάθε αγα-
θού ή υπηρεσίας είναι, βάσει νόµου, µηδενική. 
Εποµένως, εξ ορισµού, οτιδήποτε λαµβάνει έ-
νας εργαζόµενος υπερβαίνει την ανταλλακτι-
κή αξία αυτού που παράγει. Το πρόβληµα λύ-
θηκε – τουλάχιστον προς την ικανοποίηση ε-
νός µαρξιστή θεωρητικού. Αναρωτιέται κανείς 
µήπως µια τέτοια λεκτική ταχυδακτυλουργία 
θα ικανοποιήσει εξίσου καλά και έναν εργάτη. 

*ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ. ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΣΤΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΛΑ∆Ο

Μαρξ και αξία 
ανταλλακτική

ΤOY ΡΙΤΣΑΡΝΤ
       ΦΟΥΛΜΕΡ*
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Μέχρι εδώ ήταν ο συγχρωτισµός των 
γαλακτοβιοµήχανων µε τους αγελα-
δοτρόφους, σε ένδειξη συµπαράστα-
σης για τα υψηλά κόστη παραγω-
γής και την άνοδο στις ζωοτροφές. 
Ξαφνικά το... βιολί άλλαξε, οι τιµές 
στο αγελαδινό πρέπει να πέσουν σώ-
νει και καλά, τώρα και σ’ αυτή την 
κατεύθυνση, εκτός από τον µόνιµο 
«µπαµπούλα» των σούπερ µάρκετ, 
επιστρατεύθηκε και η εξαφανισµέ-
νη εδώ και χρόνια από το προσκή-
νιο, δήθεν οργάνωση των καταναλω-
τών, ΙΝ.ΚΑ. Την ίδια ώρα, ο πανικός 
µε τον οποίο δείχνουν να υποδέχο-
νται αυτή την «επίθεση» οι οργανώ-
σεις των παραγωγών, της ΕΦΧΕ µη ε-
ξαιρουµένης, δεν αφήνει πολλές ελ-
πίδες για αντιστροφή της κατάστασης. 

Έτσι, σε πολεµικό κλίµα φαίνεται 
να εξελίσσεται η διαµάχη που σιγο-
βράζει τις τελευταίες εβδοµάδες στο 
χώρο της γαλακτοπαραγωγού αγε-
λαδοτροφίας, µε επίκεντρο το αγελα-
δινό γάλα και τις µειώσεις που ανα-
κοινώνονται σταδιακά στην τιµή του.

Η Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδος 
(ΕΦΧΕ) που έχει «σηκώσει» το βάρος 
της έκφρασης της µεγάλης δυσαρέ-
σκειας, που υπάρχει στις τάξεις των 
αγελαδοτρόφων, συνεδρίασε εκτά-
κτως το µεσηµέρι της Τετάρτης, στην 
Καβάλα, στη σκιά των πληροφοριών 
πως έρχεται νέα µείωση 4 λεπτών το 
κιλό, από συγκεκριµένο όµιλο για τα 
τιµολόγια του Φεβρουαρίου.

Η συζήτηση έγινε σε ηλεκτρισµέ-
νη ατµόσφαιρα, καθώς όπως τονί-
στηκε µε τα νέα δεδοµένα -αφού έ-
χουν προηγηθεί ήδη δύο µειώσεις 
των 2+3 λεπτών το κιλό- οι εκµεταλ-
λεύσεις καθίστανται πλέον µη βιώ-

σιµες και αποφασίστηκε να τραβη-
χτεί το σχοινί όσο πάει, για να θω-
ρακιστούν τα συµφέροντα των αγε-
λαδοτρόφων και κατ’ επέκταση και 
του κλάδου.

«Κοινός τόπος στις απόψεις των 
παριστάµενων ήταν πως ο κόµπος 
έχει φτάσει στο χτένι. Οι εκτροφές 
µε τέτοιες τιµές και µε αυτό το κό-
στος παραγωγής, νοµοτελειακά θα 
σβήσουν. Η απογοήτευση είναι µε-
γάλη και πλέον το θέµα παίρνει πο-
ρεία σύγκρουσης µε ό,τι αυτό µπο-
ρεί να συνεπάγεται» αναφέρθηκε 
στο Agronews και στην Agrenda, 
από πηγή µε γνώση όσων διηµεί-
φθησαν στο έκτακτο ∆.Σ. της ΕΦΧΕ.

Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφο-
ρίες, µια από τις προτάσεις που έ-
πεσε στο τραπέζι της συζήτησης εί-
ναι να ανατεθεί σε επιφανείς νοµι-
κούς της χώρας να στραφούν ενά-
ντια σε οτιδήποτε έχει να κάνει µε 
προϊόντα του κλάδου και µπορεί να 
συνιστούν παραπλάνηση του κατα-
ναλωτικού κοινού. Στην ίδια λογι-
κή, δεν αποκλείεται η προσφυγή στη 
δικαιοσύνη ακόµη και ενάντια στην 
ελληνική πολιτεία, εφόσον στοιχει-
οθετηθεί ότι ο τρόπος µε τον οποίο 
νοµοθετεί βλάπτει τα συµφέροντα 
των παραγωγών. Μάλιστα επισηµάν-
θηκε, πως αν χρειαστεί θα αξιοποι-

ηθεί κι η δυνατότητα των ευρωπαϊ-
κών δικαστηρίων, ώστε να ξεκαθα-
ρίσει, µια και καλή το τί είναι και τί 
δεν είναι ελληνικό γιαούρτι.

Εξετάστηκαν επίσης προτάσεις για 
δράσεις ενηµέρωσης του κοινού ως 
προς το τί ισχύει µε το γάλα και τα 
γαλακτοτυροκοµικά προϊόντα που 
βρίσκουν οι καταναλωτές στα ράφια 
των λιανεµπορικών αλυσίδων, αλ-
λά και ενέργειες ακτιβίστικου χαρα-
κτήρα και µέλλει να φανεί στο επό-
µενο διάστηµα τί από όλα αυτά θα 
πάρει σάκα και οστά, δεδοµένου ό-
τι επίκειται νέα συνεδρίαση της ΕΦ-
ΧΕ, αλλά και συνάντηση µε τον υ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, στις επόµενες ηµέρες.

Επιδίωξη της ΕΦΧΕ είναι να επα-
ναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη 
να γίνει µια συνδιάσκεψη µε σκο-
πό τη χάραξη εθνικής στρατηγικής 
από την πολιτεία, ώστε ο κλάδος να 
ξέρει που βαδίζει. «Οι παραγωγοί 
δεν βρήκαµε τις αγελάδες στα βου-
νά. Σήµερα για να στήσεις µια µέση 
µονάδα, απαιτείται, σταδιακά να ε-
πενδύσεις 4-5 εκατ. ευρώ. ∆εν γίνε-
ται να µην ξέρουµε τί θέλουµε για 
τον κλάδο», είπε στο Agronews και 
την Agrenda παραγωγός που θέλη-
σε, για ευνόητους λόγους, να διατη-
ρήσει την ανωνυµία του και έσπευ-
σε να προσθέσει: «∆εν µπορεί να α-
ποφασίζει κάποιος ένα πρωί και να 

λέει κατεβάζω στα 50 λεπτά το κιλό 
το γάλα, µε το επιχείρηµα ότι το κό-
στος δήθεν µειώθηκε. Τί κόστος µει-
ώθηκε; Αν εξαιρέσουµε τη µείωση 
του ρεύµατος, η οποία, µε βάση τα 
τιµολόγιά µας, αντιστοιχεί στο 1,5% - 
2% του συνολικού κόστους λειτουρ-
γίας µιας µονάδας όλα τα άλλα πα-
ραµένουν υψηλά. Η σόγια; Τα φάρ-
µακα; Τα επιτόκια; Όλα ανεβαίνουν. 
Και έρχεται ο άλλος και ρίχνει την 
τιµή στο γάλα 20%. ∆εν βγαίνει έτσι 
η εξίσωση µε τίποτε. Όταν µπαίνεις 
µέσα κάθε µήνα σβήνεις, τέλειωσες. 
∆εν παλεύεται».

Σύµφωνα µε όσα µας µεταφέρο-
νται από παραγωγούς, το σηµείο κα-
µπής για τη βιωσιµότητα µιας εκ-
µετάλλευσης είναι σήµερα τα 55 – 
56 λεπτά το κιλό για τις πολύ νοι-
κοκυρεµένες µονάδες, όταν πλέ-
ον µε τις νέες µειώσεις από τα 60 
λεπτά, η τιµή του γάλακτος πέφτει 
στα 51 λεπτά το κιλό.

Η ανησυχία είναι έκδηλη σε όλους 
τους αγελαδοτρόφους, καθώς όπως 
λένε µπορεί προς ώρας η πλειονότη-
τα των γαλακτοβιοµηχανιών να µην 
έχει µπει στη λογική των µειώσεων, 
ωστόσο «παρακολουθούν και είναι 
βέβαιο πως εάν ο ανταγωνιστής τους 
πληρώνει κοντά στα 50 λεπτά ανά κι-
λό κι εκείνοι θα ακολουθήσουν αρ-
γά ή γρήγορα. ∆εν θα µπορούν να 
συνεχίσουν να δίνουν 60 λεπτά».

Τόσο άντεξαν την... αγάπη οι γαλατάδες 

Ξέθαψαν το ΙΝΚΑ 
για να φτιάξουν 
κλίμα ταχείας 
διόρθωσης τιμών
Ενορχηστρωμένη απόπειρα ραγδαίας διόρθωσης των τιμών παραγωγού 
στο αγελαδινό γάλα με «οργανοπαίχτη» το χαμένο εδώ και χρόνια ΙΝ.ΚΑ

Στο ράφι 
Υπερτριπλάσιες του µηνιαίου 
πληθωρισµού, σύµφωνα µε 
τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, 
οι τιµές στα γαλακτοκοµικά, 
που τον Ιανουάριο 
κατέγραψαν αύξηση 25%.

ΕΦΧΕ
Στη σκιά των πληροφοριών 
πως έρχεται νέα µείωση 
4 λεπτών το κιλό 
στο αγελαδινό γάλα, 
πραγµατοποιήθηκε έκτακτη 
σύσκεψη της Ένωσης 
Φυλής Χολστάιν Ελλάδος.

Δήθεν
«∆εν µπορεί να αποφασίζει 
κάποιος ένα πρωί και να λέει 
κατεβάζω στα 50 λεπτά το 
κιλό το γάλα, µε το επιχείρηµα 
ότι το κόστος δήθεν µειώθηκε.  
Τι κόστος µειώθηκε; Αν 
εξαιρέσουµε τη µείωση 
του ρεύµατος, η οποία 
µε βάση τα τιµολόγιά µας 
αντιστοιχεί στο 1,5%-2% 
του συνολικού κόστους 
λειτουργίας µιας µονάδας, όλα 
τα άλλα παραµένουν ψηλά», 
λέει ένας παραγωγός».

Ανησυχία
Η ανησυχία είναι 

έκδηλη στις τάξεις των 
αγελαδοτρόφων, αν και προς 

ώρας η πλειονότητα των 
γαλακτοβιοµηχανιών δεν έχει 

µπει στη λογική µειώσεων
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Πιάτα ταιριάσµατα
µε κρασί στη Detrop
Καινοτόµα προϊόντα, νέες γεύσεις, superfoods, 
τις καλύτερες ποικιλίες ελιάς και ελαιόλαδου, 
τρόφιµα που θα συνδυάζονται µε οίνους, αλλά 
και πιάτα µε «άρωµα» Ελλάδας, θα έχουν την 
ευκαιρία να δοκιµάσουν οι επισκέπτες της 31ης 
διεθνούς έκθεσης «Detrop & Oenos», που έχει 
ως τιµώµενη περιοχή την Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη και θέλει να είναι µια έκθεση 
µηδενικών απορριµµάτων (zero waste). 
Στη φετινή διοργάνωση πραγµατοποιείται 
το τριήµερο 18 έως και 20 Φεβρουαρίου στο 
διεθνές εκθεσιακό κέντρο της Θεσσαλονίκης, µε 
στόχο την προώθηση των ελληνικών τροφίµων 
κι οίνων σε νέες αγορές, µετέχουν συνολικά 
420 εκθέτες από δέκα χώρες. Περισσότερες 
πληροφορίες: www.detrop-expo.gr/

Στις 2-5 Μαρτίου
η 13η AgroThessaly
Η µεγάλη έκθεση του αγροτικού επιχειρείν 
«Agrothessaly 13η Πανελλήνια Έκθεση για 
Γεωργία και Κτηνοτροφία» που διοργανώνει 
από κοινού η ∆ΕΘ-Helexpo και ο ∆ήµος 

Λάρισας, θα 
πραγµατοποιηθεί 
από 2 έως 5 
Μαρτίου στη 
Λάρισα. Στόχος 
της έκθεσης 
να προβάλει 
τα προϊόντα 
της ελληνικής 
και της παγκόσµιας 
αγροτο-
κτηνοτροφικής 
παραγωγής και

να ενηµερώσει για όλες τις εξελίξεις στις νέες 
τεχνολογίες. Η νέα διοργάνωση περιλαµβάνει 
πλήθος παράλληλων συνεδριακών και άλλων 
εκδηλώσεων, ενώ η κατανοµή των εκθεµάτων 
ανά περίπτερο και οι χώροι παραµένουν 
οι ίδιοι µε της προηγουµένης διοργάνωσης 
πλην ελάχιστων εξαιρέσεων. Για πληροφορίες 
στο www.agrothessaly.helexpo.gr/el.

Η 8η Συνάντηση 
Φυτοπροστασίας
Στη Θεσσαλία χτυπά η καρδιά 
της αγροτικής έρευνας στις 
21 µε 24 Φεβρουαρίου στην 
8η Πανελλήνια Συνάντηση 
Φυτοπροστασίας που 
διοργανώνουν η Περιφέρεια 
Θεσσαλίας σε συνεργασία 
µε το ΥπΑΑΤ, το ΓΕΩΤΕΕ, 
την Εντοµολογική Εταιρεία 
Ελλάδας, την Ελληνική 
Φυτοπαθολογική Εταιρεία, 
την Ελληνική Ζιζανιολογική 
Εταιρεία, τη Φυτιατρική 
Εταιρεία Ελλάδος, 
το Μπενάκειο Ινστιτούτο 
και τον Ελληνικό Σύνδεσµο 
Φυτοπροστασίας. 
∆ιακεκριµένοι επιστήµονες 
θα προσφέρουν εφόδια στους 
παραγωγούς. Πληροφορίες 
στο www.thessaly.gov.gr.

Ο 9ος Παγκρήτιος 
∆ιαγωνισµός Ελαιολάδου 
στις 10-13 Μαρτίου
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 
τον 9ο Παγκρήτιο ∆ιαγωνισµό 
Τυποποιηµένου Ελαιολάδου 
από την Περιφέρεια Κρήτης και 
την Αγροδιατροφική Σύµπραξη. 
Ο αναγνωρισµένος διαγωνισµός θα 
διοργανωθεί στις 10-13 Μαρτίου, µε 
στόχους την ανάδειξη των ιδιαίτερων 
ποιοτικών και οργανοληπτικών 
χαρακτηριστικών του κρητικού 
επώνυµου εξαιρετικού παρθένου 
ελαιόλαδου, την ενδυνάµωση της 
εικόνας του και τη βελτίωση της 
τεχνογνωσίας σε όλα τα στάδια 
παραγωγής και τυποποίησής του. 
Αιτήσεις στο www.cretanooc.org/
registration/ και πληροφορίες 
στο τηλ: 2813-410234.

ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

∆ΕΘ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται 5 πρόβατίνες και ένα κριάρι όλα 
2 ετών, δυο αρνάδες και ένα ζυγούρι όλα κα-
θαρόαιµα Ασαφ.Τηλ. 693646/052386.

Πωλούνται πρόβατα και ζυγούρια φυλής Σα-
ρολέ κρεατοπαραγωγής, περιοχή ∆υτικής Μα-
κεδονίας.Τηλ. 6936/496890.

Πωλούνται χοιροµητέρες µαύρης ελληνικής 
φυλής πιστοποιηµένες, για αναπαραγωγή µε-
γάλες µικρές και έγκυες. Συνοδεύονται από 
όλα τα έγγραφα πιστοποίησης,περιοχή Κατε-
ρίνης.Τηλ. 23510/81203.

Πωλούνται κατσίκια Μούρθια αρσενικά. Επι-
κοινωνία µετά τις 19:00.Τηλ. 6985/773315.

Πωλούνται αρνάδες Λακόν υψηλής γαλα-
κτοπαραγωγής 45 θηλυκά και 10 αρσενικά.
Τιµή 200 ευρώ το ένα. Περιοχή Αγρίνιο.Τηλ. 
6949/845265.

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

Πωλούνται κριάρια φυλής Ασάφ και φυλής 
Λακόν µε µάνες προερχόµενες από εξωτερι-
κό.Τηλ. 6974/046706.

Πωλούνται αρσενικά και θηλυκά κατσίκια, 
γνήσια αγκλονουµπια. Τιµή 350 ευρώ έκα-
στο.. Τηλ. 6955/316314. 

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

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

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται βοσκός για τη περιοχή Φλώρινας.
Τηλ. 6906/458403. 

Ζητούνται µοσχάρια θηλυκά ασπρόµαυρα και 
κόκκινα.Τηλ. 6976/604538.

Ζητώ να εργαστώ σε κτηνοτροφικες ή αγροτι-
κές εργασίες µε διαµονή.Τηλ. 6946/604592.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται βίκος καθαρισµένος 400 κι-
λά και τριερίδια, περιοχή Φαρσάλων.Τηλ. 
6944/985675.

Πωλείται σιτάρι κατάλληλο για πτηνοτροφία-
κτηνοτροφία.Τηλ. 6932/372270.

Πωλείται τριφύλλι τρίτη και τέταρτη κοψιά 
σε µικρά δέµατα 22 έως 25 κιλά σε προσιτές 
τιµές. Περιοχή Βοιωτίας.Τηλ. 6944/340117.

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

Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής ποιότητας σα-
νός βρώµης,τριφυλλιού, λιβαδόχορτου αλε-
ξανδρινού και άχυρα σε προσιτές τιµές µε δυ-
νατότητα µεταφοράς στον χώρο σας, περιοχή 
Αχαίας. Τηλ. 6999/672735.

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

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

Πωλoύνται άχυρα και σανός βρώµης, περιο-
χή 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 κα-
τσίκια.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, απολυµα-
σµένος απο παραγωγό.Τηλ. 6981/088723.

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

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

Πωλείται µέλι σοδειάς 2021. Τηλ. 
6987/310440.

Πωλείται βίκος και µπιζέλι σανός καλλιερ-
γητικής περιόδου 2022. Τηλ. 6932/372270.

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

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

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

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

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγής.
Τηλ. 6972/598171.

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

Πωλoύνται δικαιώµατα αρώσιµα.Τηλ. 
6944/985675.

Πωλείται βίκος,τριφύλλι και καλαµπόκι µε πι-
στοποιηση από την Βιοελλάς,περιοχή Ναυπά-
κτου.Τηλ. 6976/288400.

Πωλείται από παραγωγό εντός αποθήκης 
ψιλοκάλαµο 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 στρέµ-
µατα.Τηλ. 6944/985675.

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

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

Πωλείται βίκος, καθαρισµένος,απολυµασµέ-
νος 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 
Σιµετο διασταυρωµένο πρωτοετές απο σπορο-
παραγωγή. Πάρα πολύ παραγωγικό δεν ασπρί-
ζει, δεν πλαγιάζει µε πολλή πρωτείνη απο πα-
ραγωγό.Τηλ. 6972/285256, 6974/313224.

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

Πωλείται αγροτική µονάδα παραγωγής προ-
ϊόντων από βιολογική λεβάντα. Πελάτες: ξε-
νοδοχεία και καταστήµατα. Επώνυµα προϊό-
ντα. Κτίριο 250 τ.µ., καλλιέργιες,αποστακτή-
ριο. Πιστοποιηµένα βιολογικά. Περιοχή Λαγκα-
δά. Τηλ. 6972/277126.

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

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

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος ποικιλία Υπάτη – 
Υλίκη, τριορισµένος περασµένος από µαγνή-
τη. Κατακάθαρος. Περιοχή Φθιώτιδας. Τηλ. 
6974/775568. 

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.

Ενοικιάζεται κτήµα 60 στρεµµάτων περι-
φραγµένο, κατάλληλο για αρωµατικά φυτά. 
∆ιατίθεται και µηχανολογικός εξοπλισµός.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 ελαιώνας 5 στρεµµάτων στο Ξυλό-
καστρο, θέση Γελινιάτικα, εκτός σχεδίου πό-
λεως 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.

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

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

Πωλείται κτήµα 9,2 στρεµµάτων ,περιοχή Κο-
ρώνα Κιλκίς.Τηλ. 2310711133.

Πωλείται κτήµα 9,8 στρεµµάτων,περιοχή Κο-
ρώνα Κιλκίς.Τηλ. 2310711133.

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 Αιτωλοακαρνανίας.
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.

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

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.

Πωλούνται 40 στρέµµατα ποτιστικά εντός 
αναδασµού, 5000 ευρώ το στρέµµα και άλ-
λα 15 στρέµµατα ξερικά προς 1300 ευρώ το 
στρέµµα.. Περιοχή Λαµίας. Τηλ. 6974/426911.

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 έκτασης για 
ενοικίαση πανελλαδικώς. Τηλ. 6978/023728.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται στάβλος έτοιµος προς χρήση σε οι-
κόπεδο 6 στρεµµάτων περιφραγµένο, µε νερό, 
ρεύµα και γεώτρηση.Πωλείται λόγω συνταξιο-
δότησης 45.000 ευρώ. περιοχή Μάγγανα Ξάν-
θης. Κος Νίκος. Τηλ. 6945/623657.

Πωλείται ένα κόσκινο ρίγανης σε πολύ καλή 
κατάσταση, περιοχή Μαυρούδα Θεσσαλονίκης. 
Τηλ. 6989/842878.

Πωλείται τρακτέρ New Holland TS100, 100 ίπ-
πων µαζί µε ένα ψεκαστικό µηχάνηµα, ένα κο-
πτικό µηχάνηµα, έναν καλλιεργητή και ένα άρο-
τρο.Τηλ. 6985/731851.

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

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),περιοχή 
Σίνδος Θεσσαλονίκης.Τηλ. 6944/614947.

Πωλείται αρµεκτήριο µάρκας CSTRANKO 
16X16 αυτόµατο τάισµα, αυτόµατο πλύσιµο. 
Επίσης πωλείται 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 δισκοσβάρνα 28 δίσκων, Ζορµπά επι-
σκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 2700 ευρώ.Τηλ. 
2310/711133.

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ FIAT 80/90 4x4 σε άρι-
στη κατάσταση, περιοχή Θεσσαλονίκης.Τηλ. 
6936/988485.Πωλούνται µία σπαρτική µη-
χανή για σιτάρι,ένας καλλιεργητής,ένα ρί-
περ,µία δισκοσβάρνα και ένα ραντιστικό. Τηλ. 
6974/410304. 

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, µέλι 
κ.α. Τηλ. .2310/684438, 6981/533172.

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

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

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

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

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

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

Πωλείται αρµεκτήριο Μilk Plan γρήγορης 
εξόδου, 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 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 τύπου ελικόπτερο 
330. Τηλ. 6982/551234.

Πωλoύνται 3 δισκοσβάρνες.Οι 2 32αρες,η µία 
28αρα. Τηλ. 6982/55234.

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,πε-
ριοχή ∆οµοκού.Τηλ. 6974/806795

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

Πωλείται δισκοσβάρνα ΒΕΚΑΜ 32 δί-
σκων και ένα αλέτρι 14αρι ωµέγα 4υνο. Τηλ. 
6937/313613,6972/838591.

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

Πωλείται µεταχειρισµένη µηχανή τεχνητού 
θηλασµού αµνοεριφίων (έως 250 αµνοερί-
φια) σε άριστη κατάσταση, περιοχή αττική. 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.

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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ΤΟΥ  ΖΗΣΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
  panagos@agronews.gr

Nέες δυνατότητες στο σύνολο των οι-
νοποιείων αλλά και στον τουρισµό 
της χώρας µας δίνει η ρύθµιση που 
αφορά την υποθαλάσσια παλαίωση 
οίνων, η οποία αναµένεται να προσ-
δώσει περαιτέρω προστιθέµενη αξία 
στο ελληνικό κρασί. Πρόκειται για 
µία καινούρια πρακτική που ακολου-
θούν οινοποιεία σε διάφορες αµπε-
λουργικές χώρες του κόσµου (Γαλ-
λία, Ιταλία, Ισπανία, Αργεντινή, Η-
ΠΑ) τουλάχιστον από το 2017. Μάλι-
στα, η σχετική προσπάθεια έχει γίνει 
και στην Ελλάδα όπως στη Σαντορί-
νη αλλά και στη Νάουσα σε ποτάµι.

Τη νοµοθετική ρύθµιση, που ψη-
φίστηκε στη Βουλή στις 8 Φεβρουαρί-
ου, και εντάσσεται σε νοµοσχέδιο του 
υπουργείου Ανάπτυξης, χαιρετίζει ο 
Συνδέσµος Ελληνικού Οίνου, ζητώ-
ντας ωστόσο σύντοµα να εκδοθούν οι 
απαραίτητες εφαρµοστικές υπουργι-
κές αποφάσεις για να αξιοποιηθεί το 
µέτρο, αλλά και να υπάρξει αντίστοι-
χο νοµοθετικό πλαίσιο και για την πα-
λαίωση οίνων σε γλυκό νερό (ποτά-
µια και λίµνες) ώστε να καταστεί δυ-
νατή η αξιοποίηση αυτής της δυνα-
τότητας και από οινοποιεία που βρί-
σκονται σε ορεινές περιοχές. Παράλ-
ληλα, ζητά από τις εµπλεκόµενες Πε-

ριφέρειες να αξιοποιήσουν τη δυνα-
τότητα δηµιουργίας περιφερειακών 
πάρκων παλαίωσης οίνων. 

Σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, ισχύουν:
 Για την υποθαλάσσια πόντιση 

φιαλών οίνου προς παλαίωση εκδί-
δεται άδεια από την αρµόδια ∆ΑΟΚ.

 Η ταξινόµηση των οίνων ως ΠΟΠ/ 
ΠΓΕ γίνεται πριν την καταβύθισή τους.

 Η πόντιση γίνεται µέσω µεταλλι-
κών κλωβών που παρέχει ο αιτών και 
αποκλειστικά µε δικές του δαπάνες. 

 Αν διαπιστωθεί ότι ο κλωβός έ-

χει αποσφραγιστεί, ακόµα και από τυ-
χαίο γεγονός, οι οίνοι δεν διατίθενται 
ως οίνοι υποθαλάσσιας παλαίωσης. 

 Οι φιάλες που ανελκύστηκαν και 
κατεγράφησαν µεταφέρονται στις ε-
γκαταστάσεις της οινοποιητικής επιχεί-
ρησης για τις εργασίες επισήµανσης. 

 Οι οίνοι που έχουν υποστεί 
πόντιση τουλάχιστον για ένα  έ-
τος µπορούν να φέρουν την έν-
δειξη: «παλαιωµένος στη θάλασ-
σα»/«aged in the sea water» ή «aged 
underwater»/«veilli dans la mer».

ΠΟΠ
Η ταξινόµηση 

των οίνων ως ΠΟΠ και ΠΓΕ 
λαµβάνει χώρα πριν γίνει 

η καταβύθισή τους

Εξαγωγή των ελληνικών 
ακτινιδίων στο Ισραήλ
Ανοίγει ο δρόµος για την εξαγωγή 
ελληνικών ακτινιδίων στην αγορά 
του Ισραήλ µετά την ολοκλήρωση 
της συµφωνίας µεταξύ των δύο 
χωρών. Ειδικότερα, µε το αριθ. 
1423/38767/8.02.2023 έγγραφο 
της ∆ιεύθυνσης Προστασίας 
Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ, 
οι Έλληνες εξαγωγείς έχουν 
τη δυνατότητα να εξάγουν 
φρέσκους καρπούς ακτινιδίου 
(βοτανικά είδη: Actinidia chinensis 
και Actinidia deliciosa) στο Ισραήλ.

Χαρτογράφηση από ΕπΑν 
σε γάλα, γιαούρτι και τυρί 
Η Επιτροπή Ανταγωνισµού διεξάγει 
χαρτογράφηση των συνθηκών 
ανταγωνισµού στις αγορές των 
προϊόντων, µεταξύ των οποίων: 
γάλα φρέσκο πλήρες, τυρί και 
γιαούρτι αγελάδος. Σκοπός είναι 
να εµβαθύνει την έρευνα της ΕπΑν, 
κατόπιν και της σύστασης οµάδας 
κρούσης σούπερ µάρκετ µε την 
κλαδική έρευνα σε καταναλωτικά 
είδη, που δηµοσιεύθηκε τον Μάρτιο 
2021, λαµβάνοντας υπόψη και 
τη σηµαντική αύξηση των τιµών.

∆ιακρίσεις στα Καλάβρυτα
TÜV HELLAS (TÜV NORD) 
Σηµαντικές προσωπικότητες που 
έχουν προσφέρει στην τοπική 
κοινωνία των Καλαβρύτων τίµησε 
η TÜV HELLAS (TÜV NORD). 
Ο Φορέας τίµησε τον ∆ήµαρχο 
Καλαβρύτων Αθ. Παπαδόπουλο για 
το έργο και την προσφορά του στην 
τοπική κοινωνία και τον πρόεδρο 
του Γαλακτοκοµικού Συνεταιρισµού 
Καλαβρύτων Παύλο Σατολιά για 
την προσφορά στην ανάπτυξη του 
Συνεταιρισµού και τη συνεργασία 
µε το Φορέα στο ISO 22000:2018.

∆ιαβούλευση για το Σήµα
Επισκέψιµου Τυροκοµείου
Μέχρι 22 Φεβρουαρίου τίθεται σε 
διαβούλευση το σχέδιο ΚΥΑ για 
τον καθορισµό των προδιαγραφών 
λειτουργίας των επισκέψιµων 
τυροκοµείων και της διαδικασίας 
απονοµής του νέου σήµατος 
«Επισκέψιµου Τυροκοµείου» από 
τα αρµόδια υπουργεία. Το Σήµα 
διασφαλίζει την επισκεψιµότητα 
σε χώρους όπου παράγονται 
τυροκοµικά και γαλακτοκοµικά, 
µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών 
ξενάγησης, φιλοξενίας, εστίασης.

Πρόκειται για µία καινούρια πρακτική που ακολουθούν οινοποιεία σε διάφορες αµπελουργικές χώρες 
(Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Αργεντινή, ΗΠΑ) από το 2017, ενώ σχετική προσπάθεια έχει γίνει και στην Ελλάδα.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Προστιθέμενη αξία 
για το κρασί στο βυθό
Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου χαιρετίζει τη νομοθετική ρύθμιση 
για παλαίωση οίνου στο βυθό, ζητώντας να τρέξουν οι εφαρμοστικές

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 
Κατερίνης. Τηλ. 6943/877756.

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

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

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

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

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

Πωλείται δενδροκοµικό τρακτέρ Lamborghini 
350 µοντέλο 1990 µε φρέζα και ραντιστήρι 
1500 ώρες.Τηλ. 6945/619820.

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

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ 1300 DT µε 3000 ώρες χρή-
σης.Τιµή 8300 ευρώ 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 Αιτωλοακαρ-
νανίας. 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.

Πωλείται σποροδιαλογέας (τριορι) µάρ-
κας PETCUS K531 Giga (Aδούλευτο).Τηλ. 
6937/313613, 6972838591.

Πωλείται πλήρης σιδηροκατασκευή επιτραπέζι-
ου αµπελιού σε σχήµα V 45 στρεµµάτων( γωνί-
ες 50χ50χ5 και ενδιάµεσες συνδετήριες σωλή-
νες 5 ετίας και 12 στρεµµάτων κρεβατίνας,πε-
ριοχή Κιλκίς.Τηλ. 6944/382484.

Πωλείται κτήµα 250 µέτρα επί 40,δεκα στρέµ-
µατα, 300 µέτρα από τον εθνικό δρόµο.Τηλ. 
2310/711133.

Πωλείται ραντιστικό µηχάνηµα µε ρεύµα.Τηλ. 
6983/717473.

Πωλείται φρέζα µε ενσωµατωµένο κύλινδρο 
πλάτος 210 cm, περιοχή Θεσσαλονίκη.Τηλ. 
6972/687368.

Πωλείται ραντιστικό αναρτώµενο σε τρα-
κτέρ 500 κιλά, περιοχή Θεσσαλονίκη.Τηλ. 
6972/687368.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται τρακτέρ FORD 5600. Περιοχή Θεσ-
σαλονίκης.Τηλ. 2310711133.

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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Ματς τελικού 
στους «16»
Λίβερπουλ και Ρεάλ ξανά στις επάλξεις

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

To δεύτερο πιάτο των «16» των 
Τσάµπιονς Λιγκ στις 21 Φεβρου-
αρίου φέρνει αντιµέτωπες τη Λί-
βερπουλ µε τη Ρεάλ Μαδρίτης, σε 
µία επανάληψη του περσινού τε-
λικού. Η οµάδα του Γιούργκεν 
Κλοπ είναι σοβαρά ντεφορµέ το 
τελευταίο διάστηµα και σε καµία 
περίπτωση δεν θυµίζει την περ-
σινή οµάδα, ενώ η Ρεάλ Μαδρί-
της βρίσκεται σε καλό φεγγάρι. 

Σε κάθε περίπτωση αναµένεται 
ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Στο 
άλλο ζευγάρι της ίδιας ηµέρας, 
η Άιντραχτ Φρανκφούρτης αντι-
µετωπίζει τη Νάπολι, µε τους Ιτα-

λούς να έχουν ξεκινήσει ήδη τα 
πανηγύρια για τη διαφαινόµενη 
κατάκτηση του Καµπιονάτο, µετά 
από σχέδον 33 χρόνια. 

Στις 22 Φεβρουαρίου η Μάντσε-
στερ Σίτι που φέτος δείχνει να έ-
χει όλα τα φόντα να φτάσει έως 
τον τελικό (o Έρλινγκ Χάαλαντ έ-
χει φτάσει τα 32 γκολ σε 30 παι-
χνίδια σε όλες τις διοργανώσεις) 
φιλοξενείται από την πάντα επι-
κίνδυνη Λειψία. Το ζευγάρι που 
κλείνει τις αναµετρήσεις του πρώ-
του γύρου των «16» του θεσµού 
είναι το Ίντερ-Πόρτο. 

Στο Γιουρόπα Λιγκ (Πέµπτη 23 
Φεβρουαρίου), το ενδιαφέρον στρέ-
φεται στη ρεβάνς Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ-Μπαρτσελόνα. 

Οι παρουσιάσεις στον κόσµο της Formula 1 
συνεχίζονται µε αµείωτο ρυθµό, καθώς πλησιάσουµε 
στην πρεµιέρα της σεζόν (Κυριακή 5 Μαρτίου 
στο Μπαχρέιν). Η Mercedes-AMG έκανε τα επίσηµα 
αποκαλυπτήρια της για το 2023, παρουσιάζοντας 
τη νέα και εντυπωσιακή W14, σε εκδήλωση 
που πραγµατοποίησε στο Σίλβερστον.

Το ασημένιο βέλος
αποκαλύφθηκε  

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Ευελιξία
προτείνεται για 
την ενίσχυση στη 
Βιολογική Γεωργία

Πλατφόρµα   
για την αγορά 
αγροτεμαχίων 
στα σκαριά 

Το πριµ ειδικής 
θρέψης περνά από 
τη χρήση ψηφιακών 
εφαρμογών κινητού

Συγγνώµη κύριε
Η ΚΕ∆ ζήτησε επίσηµα συγγνώµη, 
µε ανακοίνωσή της, για τη φάση 
του δεύτερου γκολ του Αστέρα 
στην Τρίπολη στο µατς µε τον 
ΠΑΟΚ, αφού µετά από µία εις 
βάθος ανάλυση της κατάστασης 
είναι ξεκάθαρο πως υπήρξε λάθος 
τόσο από τον βοηθό διαιτητή και 
όσο και από κείνους του VAR. 
Συγγνώµη και από τους διαιτητές 
του VAR και τον βοηθό, που 
τέθηκαν σε διαθεσιµότητα.

Τελικός στο µπάσκετ
Tο Σάββατο (18/2) θα διεξαχθεί ο 
πρώτος ηµιτελικός του Final 8 για 
το Κύπελλο Ελλάδος στο µπάσκετ.  
Την Κυριακή 19 του µήνα οι 
νικητές των δύο ηµιτελικών (19.15) 
θα κοντραριστούν για την κούπα. 
Σηµειώνεται πως τα ζευγάρια των 
«8» (αναµετρήθηκαν την 
Παρασκευή) ήταν Πανιώνιος-ΑΕΚ, 
Περιστέρι-ΠΑΟΚ, Ολυµπιακός-
Αρης, Παναθηναϊκός-Κολοσσός.

Με τα... σωστά παπούτσια
Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε 
ότι είναι ο καλύτερος αθλητής 
στο µήκος, αφού στο µίτινγκ του 
Λιεβέν έκανε σε τέσσερα άλµατα 
τις τέσσερις καλύτερες επιδόσεις 
που έχουν σηµειωθεί φέτος στον 
κόσµο. Με το πρώτο του κιόλας 
άλµα προσγειώθηκε στα 8,32µ. 
και πήρε πίσω την καλύτερη 
επίδοση στον κόσµο, την οποία 
του την είχαν ακυρώσει λόγω... 
παπουτσιών. Στο δεύτερο πήγε 
πέντε εκατοστά πιο µακριά και 
στο τέταρτο έφτασε τα 8,41µ.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’Μπάσκετ (ΝΒΑ All-Star Weekend)  

Rising Stars 04:00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Άστον Βίλα - Άρσεναλ  14:30 Novasports Premier League

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – Βόλος ΝΠΣ  17:00 COSMOTE SPORT 1 HD

Στίβος (Πανελλήνιο Πρωτάθληµα)

1η Μέρα – Κλειστός Στίβος  19:00 ΕΡΤ2

Πετοσφαίριση (Volley League Ανδρών)

Ολυµπιακός - Παναθηναϊκός  21:30 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Ligue 1)   

Παρί Σεν Ζερµέν – Λιλ  14:00 Novasports Prime

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΣ Λαµία - Ολυµπιακός  16:00 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (ΝΒΑ All-Star Weekend)  

Rising Stars Challenge  17:30 COSMOTE SPORT 4 HD 

Ποδόσφαιρο (Σουπερ Λιγκ)

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 20:30 Novasports Prime

Ποδόσφαιρο (La Liga)

Μπαρτσελόνα – Κάδιθ  22:00  Novasports 1HD

Μπάσκετ (ΝΒΑ All-Star Weekend)  

Rising Stars 04:00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Άστον Βίλα - Άρσεναλ  14:30 Novasports Premier League

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – Βόλος ΝΠΣ  17:00 COSMOTE SPORT 1 HD

Στίβος (Πανελλήνιο Πρωτάθληµα)

1η Μέρα – Κλειστός Στίβος  19:00 ΕΡΤ2

Πετοσφαίριση (Volley League Ανδρών)

Ολυµπιακός - Παναθηναϊκός  21:30 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Ligue 1)   

Παρί Σεν Ζερµέν – Λιλ  14:00 Novasports Prime

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΣ Λαµία - Ολυµπιακός  16:00 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (ΝΒΑ All-Star Weekend)  

Rising Stars Challenge  17:30 COSMOTE SPORT 4 HD 

Ποδόσφαιρο (Σουπερ Λιγκ)

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 20:30 Novasports Prime

Ποδόσφαιρο (La Liga)

Μπαρτσελόνα – Κάδιθ  22:00  Novasports 1HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 19 Φεβρουαρίου

Σάββατο 18 Φεβρουαρίου
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Ενδιαφέρουσες τιµές ακούγονται για το 
πρώτο σπαράγγι που βγαίνει παραδοσια-
κά στα χωράφια της Θεσπρωτίας, µε τις αρ-
χικές αποστολές για λευκό προϊόν πρώτης 
ποιότητας να ετοιµάζονται µε τιµές στα 6,5 
µε 7 ευρώ. Οι παραγωγοί θέλουν να αφή-
σουν πίσω τους την περσινή κακή χρονιά 
και να εκµεταλλευτούν την αισθητή πρωί-
µιση λόγω καιρού, η οποία µεγεθύνει κα-
τά λίγες αλλά πολύτιµες µέρες το εµπορι-
κό παράθυρο διάθεσης της εγχώριας παρα-
γωγής στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης 

και δη της Γερµανίας, µέχρι και τον Μάρτιο. 
Άλλωστε, η πρώτη εικόνα στους κύκλους 

των καλλιεργητών είναι πως η κατανάλω-
ση µπορεί να επιστρέψει κοντά στα φυσιο-
λογικά επίπεδα φέτος, αφού έχει παρέλθει 
το αρχικό σοκ λόγω πολέµου στη γερµανι-
κή αγορά, όπως µεταφέρει στην Agrenda ο 
πρόεδρος του ΑΣ Πιπεριάς Πέλλας, Γιώργος 
Κωνάκογλου. Γενική επιθυµία όλων είναι 
φέτος να κυλήσει η σεζόν οµαλά, ώστε να 
επιστρέψει η αγορά σε µία κανονικότητα 
δίχως την ανάγκη ενισχύσεων de minimis. 

Αρχή µε 7 ευρώ στα σπαράγγια  
Ο καιρός χάρισε λίγες µέρες κερδοφόρας πρωιµότητας στους παραγωγούς
Σε ικανοποιητική για την εποχή τιµή φεύγουν τα πρώτα προς τη Γερµανία

Α1 |  21

Σ
την ελληνική αγορά σκληρού σίτου, 
κατόπιν των πωλήσεων εξαγωγής 
στα 380 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι 
µας σηµειώθηκαν και κάποιες «δου-

λίτσες» 5 ευρώ χαµηλότερα. Φυσικά η βαθιά 
πτώση προκάλεσε φόβο σε όσους είχαν απο-
θέµατα, οι οποίοι και βγήκαν στην αγορά αντα-
γωνιστικά. Οι τιµές στη λίστα της Φότζια στα-
θεροποιήθηκαν, µε την πρώτη ποιότητα στα 
420-425 ευρώ ο τόνος, ενώ στη Γαλλία µειώ-
θηκαν άλλα 10 ευρώ από την προηγούµενη 
εβδοµάδα, φτάνοντας τα 420 ευρώ ο τόνος.

  Στην εγχώρια αγορά βάµβακος η κατά-
σταση είναι πρωτόγνωρη και λίγο περίεργη. 
Αποκλείεται να βγούµε αλώβητοι από τις ε-
πιπτώσεις που φέρνει ο σεισµός της Τουρκί-
ας, όσο και να λέµε πως σιγά σιγά επαναλει-
τουργούν τα κλωστήρια. Παράλληλα παγκο-
σµίως το γνωστό µας πριµ πιέζεται, ενώ και το 
χρηµατιστήριο δοκιµάζει τα χαµηλά του υπό 
τη γενικότερη πτώση των εµπορευµάτων. Κα-
λό είναι στις παρούσες συνθήκες να βλέπου-
µε τη γενική εικόνα των εµπορευµάτων, τα ο-
ποία ξεφουσκώνουν. Για τα λευκά βαµβάκια 
βγαίνουν δουλειές στα 93 σεντς ανά λίµπρα. 

  Ανοίγει ο δρόµος για την εξαγωγή ελ-
ληνικών ακτινιδίων στην αγορά του Ισραήλ 
µετά την ολοκλήρωση της συµφωνίας µετα-
ξύ των δύο χωρών. Ειδικότερα, µε το αριθ. 
1423/38767/8.02.2023 έγγραφο της ∆ιεύθυν-
σης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑ-
ΑΤ, οι Έλληνες εξαγωγείς έχουν τη δυνατότητα 
να εξάγουν φρέσκους καρπούς ακτινιδίου (βο-
τανικά είδη: Actinidia chinensis και Actinidia 
deliciosa) στο Ισραήλ, σύµφωνα µε τις επίση-
µες φυτοϋγειονοµικές απαιτήσεις της χώρας. 

Πωλήσεις σκληρού 
μετά την πτώση

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

19/01 26/01 02/02 09/02 16/02

462,60

467,45

471,52

467,54 467,72

Απρίλιος
Μετά τον Μάρτιο, η αγορά 

πληµµυρίζει από γερµανικό προϊόν 
σε τιµές από 2 έως 3 ευρώ

Ηγουμενίτσα 
Όσο πιο δυτικά, τόσο 
πιο πρώιµη η σοδειά 

σπαραγγιού στις ελληνικές 
κλιµατικές συνθήκες

Στρέμματα
Σε περίπου 15.000 υπολογίζονται 

οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις 
σπαραγγιού στην Ελλάδα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

490

410

82,10

5,36

539,50

1518,2

18,77

78,90

157,20

123,01

485

405

85,10

5,47

547,70

1515,6

18,44

84,65

158,60

122,06

465

390

88,50

5,26

557,48

1512,2

18,23

85,10

161,27

121,20

440

360

85,98

5,20

566,30

1525,4

17,70

84,72

162,42

121,05

425

390

85,26

5,18

564,50

1514,0

17,92

82,32

164,30

121,19

425

386

82,21

5,41

567,50

1519,2

17,63

85,85

163,97

121,50

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 
ευρώ/τόνος

12/01 19/01 26/01 02/02 09/02 16/02

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

330 328 325
310310

268 265 262 262
270 274

312

Τιμή παραγωγού  
(ευρώ το κιλό)

Φεβρουάριος 2023 6,5 – 7 

Φεβρουάριου 2022 6 - 6,5
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Η χρηµατιστηριακή διόρθωση ενεργοποιεί τη φυσική αγορά βάµβακος
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¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
82,21 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

312

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
450

400
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ΚΡΙΘΑΡΙ
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0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
5,41 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

∆ΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ

Εξακολουθεί να κινείται εντός ενός 
στενού ορίου η χρηµατιστηριακή 
τιµή βάµβακος, χωρίς την παρουσία 
κάποιου καταλύτη. 

Σταθεροποίηση για τις τιµές 
σκληρού σίτου στη Φότζια, µε 
την τιµή να έχει χάσει 70 ευρώ 
ο τόνος από τις αρχές του έτους.

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

Ήπια ανοδική αντίδραση 
στην τιµή για το κτηνοτροφικό 
κριθάρι στην Ευρώπη µε 
τη ζήτηση να παραµένει αδύναµη.

∆υναµώνουν οι πιέσεις 
στην αγορά ελαιολάδου, εντείνεται 
η µεταβλητότητα στην Ισπανία, ενώ 
σε Ιταλία η τιµή σταθεροποιείται. 

16
∆ΕΚ

16
ΙΑΝ

16
ΦΕΒ
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¤/τόνος ¤/τόνος
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140.00
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ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ
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ΙΑΝ
16

ΦΕΒ
16

ΣΕΠ
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ΟΚΤ
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ΝΟΕ
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ΙΑΝ
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Αξιόλογες αντιστάσεις στον περιο-
ρισµό των εµπορικών ροών εµφα-
νίζουν οι τιµές για τα έξτρα παρθέ-
να ελαιόλαδα στην ελληνική αγο-
ρά, σταθερές εδώ και αρκετές εβδο-
µάδες παραµένουν οι τιµές στην Ι-
ταλία, ενώ έπειτα από µια διόρθω-
ση, η ισπανική αγορά επιστρέφει 
σε µια συναλλακτική περίοδο υψη-
λή ανοδική µεταβλητότητα.

Τις προηγούµενες εβδοµάδες η 
µέση τιµή στην ιβηρική χερσόνησο 
υποχώρησε κάτω από τα 5,20 ευ-
ρώ το κιλό, για να ανακάµψει τις 
τελευταίες ηµέρες προς την περι-
οχή των 5,40, ένα επίπεδο τιµών 
στο οποίο φαίνεται να γυρνά αρ-
κετά συχνά τους τελευταίους µή-
νες, είτε έπειτα από µια διόρθωση, 
όπως έγινε τώρα, είτε έπειτα από 
δοκιµές σηµείων άνω των 5,50 και 
5,60 ευρώ. Την ίδια περίοδο, στην 
εγχώρια αγορά, υπήρξαν κάποιες 

πιέσεις για τα κρητικά ελαιόλαδα 
που σε ορισµένες περιπτώσεις έ-
χασαν το όριο των 5 ευρώ το κι-
λό, αλλά και ένα νέο υψηλό στην 
αγορά των βιολογικών ελαιολά-
δων µε τον συνεταιρισµό Παλαι-
οπαναγιάς στην Σπάρτη να πετυ-
χαίνει τα 5,80 ευρώ το κιλό, ένα-
ντι των 5,60 ευρώ που πλήρωνε 
µέχρι τότε η αγορά. Πρόσφατα, ε-
πίσης στην Σπάρτη, οι Άγιοι Από-
στολοι επικύρωσαν τις αντοχές της 
ελληνικής αγοράς ελαιολάδου στις 
πιέσεις που έχουν να κάνουν µε 
την επιλεκτική ζήτηση, συντηρώ-
ντας τα υψηλά της εγχώριας αγο-
ράς στα 5,30 ευρώ. 

Τόσο οι εξελίξεις στη φυσική α-
γορά, όσο και µια επιχειρηµατολο-
γία που επαναλαµβάνεται από αρ-
κετούς εµπλεκόµενους στον κλάδο 
στον κλάδο σε όλη την Ευρώπη, η 
υφιστάµενη συγκυρία δείχνει να 
ευνοεί κυρίως τα έξτρα παρθένα 
ελαιόλαδα, που είναι ακόµα πιο 
δυσεύρετα και σε τιµές µεταξύ των 

5,15 (Τυνησία) έως 5,70 ευρώ (ι-
σπανικά extrissima), µπορούν να 
απορροφηθούν από τους Ιταλούς, 
όσο οι εκεί τιµές συντηρούνται στα 
6,30 ευρώ (υψηλά Μπάρι). 

Αναφορικά τώρα µε τις χαµηλό-
τερες ποιότητες ενδιαφέρον έχει το 
σχόλιο αναλυτών της ισπανικής α-
γοράς που αναφέρει: «αν πέσουν 
δυο – τρεις βροχές µέσα στον Απρί-
λιο και τον Μάιο, θα είναι αρκετό 
για να υποχωρήσουν οι τιµές στην 
Ισπανία µέχρι και 1 ευρώ το κιλό 
µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστη-
µα», αναφερόµενοι στο ρίσκο που 
ενέχει φέτος η αποθήκευση µεγά-
λων ποσοτήτων µε την προσδοκία 
µιας περαιτέρω ανόδου.

Ευνοϊκή συγκυρία για τα έξτρα παρθένα
 Νέες πράξεις στα 5,30 ευρώ µαρτυρούν το ενδιαφέρον των Ιταλών για extrissima ελαιόλαδα
Δυο τρεις καλές βροχές την άνοιξη αρκούν για να κάψουν µέχρι και 1 ευρώ από την αγορά «Αχαρτογράφητα» 

παραµένουν τα νερά, 
γύρω από την καλλιέργεια 
του ηλίανθου. Λίγες µόλις 
εβδοµάδες πριν µπουν οι 
σπαρτικές στα χωράφια, 
υπάρχει µόνο µια φηµολογία 
ότι η βάση για τα φετινά 
συµβόλαια θα ξεκινά από τα 
40 λεπτά, έναντι 50 λεπτών 
πέρυσι, κάτι που δεν ηχεί 
καλά στους παραγωγούς.
Για µια ακόµη χρονιά, το 
υπουργείο Περιβάλλοντος 
έχει καθυστερήσει δραµατικά 
να βγάλει την πρόσκληση για 
την κατανοµή του βιοντίζελ, 
ενώ φουντώνουν τα σενάρια 
που θέλουν το ΥΠΕΝ να 
αποφασίζει να παρατείνει 
την ισχύ της κατανοµής του 
2021, που σηµαίνει 110.000 
χιλιόλιτρα βιοντίζελ. Πηγές 
του χώρου, πάντως, τονίζουν 
ότι η κατανάλωση στην 
εγχώρια αγορά έχει αυξηθεί 
σηµαντικά και δικαιολογεί 
µια κατανοµή 150.000 
χιλιόλιτρων, που θα έφερνε 
και αύξηση των εκτάσεων.

ΜΟΝΟ ΦΗΜΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ 
ΜΕ 40 ΛΕΠΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗ
ΣΠΟΡΑ ΣΤΟΝ ΗΛΙΑΝΘΟ

Η αίσθηση πως προσεχώς η κεντρική 
τράπεζα της Αµερικής µπορεί να χρειαστεί 
ξανά να ανεβάσει τα επιτόκια κατά 50 πόντους 
προκάλεσε γενικευµένη διόρθωση στα 
χρηµατιστήρια εµπορευµάτων. Αυτό είναι 
λογικό, καθώς µια τέτοια απόφαση θα ενίσχυε 
το δολάριο, καθιστώντας τα αµερικανικά 
εµπορεύµατα ακριβότερα. Γενικότερα από 
την πλευρά της φυσικής αγοράς το εµπόριο 
κινείται αν και µε αργούς ρυθµούς. Μάλιστα, 
µε την πρόσφατη διόρθωση βλέπουµε κλώστες 
να προγραµµατίζουν νέες αγορές.

ΝEA ΥOΡKH
Το αποκαλούµενο πριµ επί των 
χρηµατιστηριακών τιµών βρίσκεται υπό πίεση 
παγκοσµίως. Οι αµερικανικές τιµές γίνονται 
ολοένα πιο φτηνές κι αυτό συµπαρασύρει 
και τις ανταγωνιστικές σοδειές. Το καλό είναι 
πως αρκετά τουρκικά κλωστήρια, κυρίως όσα 
βρίσκονται µακριά από το επίκεντρο του σεισµού, 
δείχνουν να είναι έτοιµα ή σχεδόν έτοιµα να 
παραλάβουν νέες ποσότητες ίνας. Επειδή τα µισά 
ελληνικά βαµβάκια εξάγονται στην Τουρκία, 
η νέα πραγµατικότητα θα φέρει καθυστερήσεις 
σε εκτελέσεις παλιότερων συµβολαίων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Ρίσκο η αποθήκευση µεγάλων 
ποσοτήτων φέτος, λένε οι αναλυτές. 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 
Νέο υψηλό για τα βιολογικά 

ελαιόλαδα µε τον συνεταιρισµό 

Παλαιοπαναγιάς 

να πιάνει τα 5,80 ευρώ 

Συνεδρίαση 15/02/2023
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάρτιος ‘23  82,55 -2,85

Μάιος ‘23 82,87 -2,83
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∆ευτέρα
13/02

Παρασκευή
10/02

Τρίτη
27/12

Τρίτη
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Τετάρτη
15/02
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11/01

Πέµπτη
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Πέµπτη
09/02

Τετάρτη
28/12
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Αυξηµένα στα 10 ευρώ είναι 
τα τα πριµ πρωιµότητας και ο-
ψιµότητας για παραδόσεις µέ-
χρι τις 28 Ιουλίου και από τις 
15 Σεπτεµβρίου και µετά, στον 
φετινό επίσηµο τιµοκατάλογο 
της ντοµατοβιοµηχανίας Νο-
µικός. Αντίστοιχα, στις ενδιά-
µεσες ηµεροµηνίες ενδιαφέ-
ροντος, οι τιµές των πριµ αγ-
γίζουν τα 5 ευρώ από 29 Ιου-

λίου έως 2 Αυγούστου και από 
8 µέχρι 14 Σεπτεµβρίου. 

Πάντως, να σηµειωθεί ότι η 
καλλιέργεια παραµένει απαι-
τητική, τα εφόδια µε εξαίρεση 
το πετρέλαιο το οποίο έχει κά-
νει µια κοιλιά, παραµένουν σε 
υψηλά επίπεδα, ενώ χαρακτηρι-
στικό της φετινής χρονιάς είναι 
και η έλλειψη εργατικών χεριών, 
κάτι που δυσκολεύει τη διαχείρι-

ση όσο παράλληλα ανεβάζει τα 
κοστολόγια της καλλιέργειας.

Εν τω µεταξύ, στα ίδια επίπεδα 
αναµένονται να διατηρηθούν οι 
εκτάσεις της καλλιέργειας στην 
Ηλεία, µε τον πρόεδρο της ο-
µάδας παραγωγών Αµαλιάδας 
Χρήστο Βαλιανάτο να εκτιµά ό-
τι οι νέες τιµές από τα περίπου 
105 ευρώ πέρυσι θα ανέλθουν 
στα 135 µε 140 ευρώ ο τόνος.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τιµή βάσης, αυξηµένη κατά 30 
ευρώ ο τόνος από πέρυσι, στα 
150 ευρώ ο τόνος για τα 5 brix  
στα συλλογικά σχήµατα παραγω-
γών, ανακοίνωσε και επίσηµα η 
εταιρεία Νοµικός, για παράδοση 
στο εργοστάσιο του ∆οµοκού. Α-
ντίστοιχα, για το εργοστάσιο των 
Φαρσάλων η τιµή κυµαίνεται µε-
ταξύ των 146 και 148 ευρώ ο τό-
νος αναλόγως την χιλιοµετρική 
απόσταση από το σηµείο παρά-
δοσης. Αυξηµένα όµως είναι και 
τα πριµ πρωιµότητας και οψιµό-
τητας, που αγγίζουν τα 10 ευρώ 
για τα άκρα της περιόδου και τα 
5 ευρώ στις ενδιάµεσες ηµερο-
µηνίες ενδιαφέροντος. 

Επίσηµους τιµοκαταλόγους α-
ναµένεται να ανακοινώσουν το 
επόµενο διάστηµα και πριν το 
τέλος Φεβρουαρίου και οι υπό-
λοιπες βιοµηχανίες, προκειµέ-
νου να ξεκινήσουν και οι πρώ-
τες φυτεύσεις για φέτος.

Υπενθυµίζεται ότι η τιµή βά-
σης πέρυσι ήταν στα 120 ευρώ 
ο τόνος, έπειτα από την αναπρο-
σαρµογή που έγινε στα µέσα της 
περιόδου. Όπως αναφέρει ο Α-
στέριος Σαπουνάς του συνεται-
ρισµού ΘΕΣΤΟ τα µέλη του ο-
ποίου αναµένεται να καλλιερ-
γήσουν φέτος 18.000 στρέµµα-
τα βιοµηχανικής ντοµάτας, η αύ-
ξηση των τιµών αποδίδεται τόσο 
στα αυξηµένα κόστη καλλιέργει-
ας -συνθήκη που ίσχυσε άλλω-
στε και πέρυσι- όσο και στην ι-
διαίτερα αυξηµένη ζήτηση που 

γνωρίζει η σάλτσα ντοµάτας, ι-
δίως από το εξωτερικό. Σε συν-
δυασµό µάλιστα και µε τη µειω-
µένη περσινή παραγωγή (εξαι-
τίας της µείωσης των εκτάσεων) 
τα αποθέµατα των βιοµηχανιών 
φαίνεται πως είναι εξαντληµένα, 
γεγονός που εντείνει τον µεταξύ 
τους ανταγωνισµό για εξασφά-
λιση πρώτης ύλης. Άλλωστε τα 
τελευταία χρόνια οι παίχτες στην 
αγορά έχουν αυξηθεί.

Μετά από την αύξηση αυτή 
των τιµών, αρκετοί είναι οι συ-
ντελεστές της αγοράς που προ-
εξοφλούν µια αύξηση των εκτά-

σεων της βιοµηχανικής ντοµάτας 
της τάξης του 35%, κάτι που θα 
επανέφερε τα αφιερωµένα στην 
εν λόγω καλλιέργεια στρέµµα-
τα κοντά στα επίπεδα του 2021. 
Υπενθυµίζεται ότι πέρυσι η ε-
κτάσεις στην καλλιέργεια ακο-
λούθησαν µια πορεία ελεύθε-
ρης πτώσης. Μάλιστα, δεν εί-
ναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ό-
τι η φετινή χρονιά θα επιτρέψει 
στην καλλιέργεια να ανακάµψει 
από τους 300.000 τόνους σήµε-
ρα και δεν αποκλείουν µια αύ-
ξηση 30 µε 40% στις ποσότητες 
που θα συγκοµιστούν το 2023. 

Ειδικότερα, όσον αφορά τον τι-
µοκατάλογο του Νοµικού, η εγ-
γυηµένη τιµή για παραγωγούς 
µέλη του club Νοµικός των Οµά-
δων Α.Σ.ΘΕΣΤΟ, Α.Σ. Λαρισαίων 
Αγροτών, ΓΠ.Σ. Χάλκης και Ο.Π. 
∆ήµητρα για παράδοση στο ερ-
γοστάσιο στην περιοχή Παναγιά 
∆οµοκού, η τιµή ανέρχεται στα 

150 ευρώ ανά τόνο νωπής βιο-
µηχανικής ντοµάτας στην κατη-
γορία των 5 Brix (αναλογικά βά-
σει µηνιαίου µέσου όρου Brix) 
και ισχύει για καρπούς κατάλ-
ληλους (κόκκινους και ακέραι-
ους)  >= 80 % της νωπής ντοµά-
τας. Για κατάλληλους καρπούς 
<80% της νωπής τοµάτας η τιµή 
µειώνεται κατά 5 ευρώ. Σε πε-
ρίπτωση µη συµπλήρωσης της 
ποσότητας της σύµβασης κατά 
τουλάχιστον 90% (πλην περι-
πτώσεων ανωτέρας βίας), η τι-
µή  θα µειώνεται κατά 5 ευρώ. 
Αντίστοιχα, για παραγωγούς ε-
κτός club Νοµικού, σε περίπτω-
ση µη συµπλήρωσης της ποσό-
τητας της σύµβασης, η τιµή θα 
µειώνεται κατά 15 ευρώ.  

Επιπλέον, για παράδοση στο 
εργοστάσιο της περιοχής Ευύ-
δριο Φαρσάλων και για απόστα-
ση από το εργοστάσιο > 25 km, 
η τιµή ανέρχεται στα 148 ευρώ 
ανά  τόνο νωπής στην κατηγο-
ρία των 5 Brix, ενώ για απόστα-
ση από το εργοστάσιο < 25 km 
η τιµή ορίζεται στα 146 ευρώ.

Ανακάµπτει η βιοµηχανική ντοµάτα
Στα 150 ευρώ η τιµή βάσης από Νοµικό
Εκτιµήσεις για αύξηση 35% στις εκτάσεις και επιστροφή στα επίπεδα του 2021

Στα 10 ευρώ αυξηµένα τα πριµ 
πρωιµότητας και οψιµότητας φέτος

18.000 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

Τα µέλη του συνεταιρισµού 

ΘΕΣΤΟ αναµένεται να καλ-

λιεργήσουν φέτος 18.000 

στρέµµατα βιοµηχανικής 

ντοµάτας

ΑΝΑΚΑΜΨΗ 
Αρκετοί θεωρούν ότι 

η φετινή χρονιά θα επιτρέψει 

στην καλλιέργεια να ανακάµψει 

από τους 300.000 τόνους

Σ
την εγχώρια αγορά σκλη-
ρού σίτου, εκτός από τις 
εξαγωγές στα επίπεδα των 
380 ευρώ ο τόνος FOB 

λιµάνι µας, είχαµε και νέες πρά-
ξεις στα 375 ευρώ ο τόνος. Είναι 
αλήθεια πως όσοι είχαν σηµαντι-
κά στοκ θορυβήθηκαν µε την α-
πότοµη πτώση και βγήκαν πωλη-
τές σε ολοένα και πιο ανταγωνι-
στικά επίπεδα. Οι τοπικοί µύλοι 
επίσης έκπληκτοι από τη µεγάλη 
πτώση των τιµών στο σκληρό σι-
τάρι έχουν κάπως αποτραβηχτεί ή 
αγοράζουν πολύ επιλεκτικά σε α-
ντίστοιχα επίπεδα τιµών.  

Στα σκληρά σιτάρια, οι τιµές στη 
λίστα της Φότζια επιτέλους σταθε-
ροποιήθηκαν. Συγκεκριµένα για τα 

ποιοτικά σι-
τάρια µε ειδι-
κό βάρος 78 
kg/hl, υαλώδη 
70% και πρω-
τεΐνη 12% η 

τιµή αποθήκης εµπόρου διαπραγ-
µατεύεται στα 420-425 ευρώ ο τό-
νος. Επίσης για τη δεύτερη ποιό-
τητα µε ειδικό βάρος 76 kg/hl, υα-
λώδη 60% και πρωτεΐνη 11,5% η τι-
µή αποθήκης εµπόρου κυµαίνεται 
στα 410-413 ευρώ ο τόνος. Για να 
καταλάβουµε το µέγεθος της πτώ-
σης των τιµών, η οποία εντάθηκε 
τις τελευταίες εβδοµάδες, από τις 
αρχές Νοεµβρίου 2022 οι τιµές έ-
χουν µειωθεί κατά 95 ευρώ ο τό-
νος (από το επίπεδο των 520 ευ-
ρώ ο τόνος στα 425 ευρώ ο τόνος). 
Στη Γαλλία οι τιµές επίσης µειώθη-
καν άλλα 10 ευρώ από την προη-
γούµενη εβδοµάδα, φτάνοντας τα 
420 ευρώ ο τόνος.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
εκεί που είχαν αρχίσει τα µαλακά 
σιτάρια να ανακάµπτουν, ήρθε ξα-
νά η πτώση η οποία δεν οφείλεται 
σε θεµελιώδη στοιχεία. Αντιθέτως, 
η άνοδος του δολαρίου σε συνδυ-
ασµό µε τη γενικευµένη πτωτική 
κίνηση των εµπορευµάτων δεν ά-
φησε πολλά περιθώρια στα σιτά-
ρια. Στη Γαλλία, το µοτίβο ήταν ί-
διο µε την αγορά να µην µπορεί 
τελικά να πιάσει τα επίπεδα των 
300 ευρώ ο τόνος, επιστρέφοντας 
στα 296 ευρώ ο τόνος. Παράλλη-
λα, οι σοδειές της Μαύρης θάλασ-
σας εξακολουθούν να είναι πιο α-
νταγωνιστικές.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΤΟ ΣΚΗΡΟ ΜΕΤΑ 
ΤΗ ΒΑΘΙΑ ΠΤΩΣΗ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ∆ΟΜΟΚΟΥ

ΤΙΜΗ Α
 ΕΥΡΩ /ΤΟΝΟ*

150 ΕΥΡΩ

ΠΡΙΜ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ

150       10  µέχρι 28/07 

150        5  από 29/07 - 02/08 

150          5  από 08/09 - 14/09 

150        10 15/09 - τέλος 

ΤΙΜΗ 
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Προς τα 60 λεπτά 
τα μεσόσπερμα

Άλμα στα 70
λεπτά για τη
λίγη Καρολίνα

Ζωηρή παραµένει η ζήτη-
ση, από το εµπόριο, για 

τα µεσόσπερµα ρύζια της κατηγορί-
ας «Japonica», µε τις τιµές παραγω-
γού στην αγορά ήδη να έχουν κατο-
χυρώσει τα 54 λεπτά το κιλό και να 
«γεννώνται» προσδοκίες και για υ-
ψηλότερα. Υψηλές… πτήσεις στα 70 
λεπτά καταγράφει και η δυσεύρετη 
Καρολίνα, ενώ ακολουθούν µε χα-
µηλότερο ρυθµό τα µακρύσπερµα, 
για τα οποία η αγορά πληρώνει τώ-
ρα 47 λεπτά. «Η εµπορική σεζόν ε-
ξελίσσεται γενικά καλά για το προ-
ϊόν, ειδικά για τα µεσόσπερµα ρύ-
ζια, που καλύπτουν περί το 70% των 
καλλιεργούµενων εκτάσεων», τονί-
ζει, στην Agrenda, το µέλος του ∆.Σ. 
του Συνεταιρισµού Ορυζοκαλλιεργη-
τών Β’ Χαλάστρας, Γιώργος Μπότας.

Όπως µας εξηγεί, η ροή είναι ι-
κανοποιητική και ήδη περί το 50% 
των αποθεµάτων που είχαν συγκε-
ντρωθεί στα σιλό της δυτικής Θεσ-
σαλονίκης µετά το αλώνι του περ-
σινού φθινοπώρου, έχουν πουλη-
θεί. «Μόλις την προηγούµενη Πα-

ρασκευή φορτώσαµε ένα καράβι για 
τη γαλλική αγορά, κάτι που είχε να 
γίνει εδώ και τουλάχιστον 15 χρό-
νια. Η Ευρώπη φαίνεται να έχει κά-
νει στροφή προς το ευρωπαϊκό ρύ-
ζι και επειδή η περσινή παραγωγή 
της Ιταλίας και της Ισπανίας λόγω 
της ξηρασίας ήταν περιορισµένη, το 
ελληνικό ρύζι βρήκε την ευκαιρία 
να καλύψει τα κενά αυτά µε αύξη-
ση των εξαγωγών» λέει ο κ. Μπότας.

Στα µακρύσπερµα ρύζια της κα-
τηγορίας «Indica» η ροές δεν έχουν 
την ίδια δυναµική µε τα µεσόσπερ-
µα, αλλά κινούνται µε δύο ταχύτη-
τες πιο κάτω, γεγονός που αποτυ-
πώνεται και στην τιµή τους, µε τις 
τελευταίες πράξεις να έχουν γίνει 
στα 47 λεπτά το κιλό. Η εξήγηση 
σύµφωνα µε τον συνοµιλητή µας, 
έχει να κάνει µε τη µεγάλη πίεση 
που ασκείται στα «κίτρινα» ρύζια α-
πό τις αθρόες εισαγωγές, που γίνο-
νται στην Ευρώπη, παρόµοιων ποι-
κιλιών από ασιατικές χώρες, µε α-
ποτέλεσµα να επηρεάζεται η ζήτη-
ση και κατ’ επέκταση η τιµή τους.

Υψηλό άλµα που έχει τρυπήσει το ταβά-
νι της, έχει κάνει η ποικιλία Καρολίνα, 
η οποία διαπραγµατεύεται αυτή την πε-
ρίοδο στα 70 λεπτά . Βέβαια, η διαθεσι-
µότητα είναι περιορισµένη και επειδή η 
ζήτηση είναι ισχυρή, οι τιµές πέταξαν. 
∆εν αποκλείεται, µάλιστα, στη νέα καλ-
λιεργητική σεζόν η Καρολίνα να δελεά-
σει πολλούς παραγωγούς και να αυξή-
σουν τα στρέµµατα που θα σπείρουν µε 
τη συγκεκριµένη ποικιλία, παρότι είναι 
δύσκολη ως προς τη διαχείρισή της και 
µε χαµηλότερες αποδόσεις, κερδίζοντας 
εκτάσεις από τις µακρύσπερµες ποικιλί-
ες, που ζορίζονται να ανεβάσουν τιµή.

Συνολικά, ωστόσο, φαίνεται πως τα 
στρέµµατα που χάθηκαν πέρυσι από την 
καλλιέργεια προς όφελος ανταγωνιστι-
κών καλλιεργειών, πολύ δύσκολα θα α-
νακτηθούν. «Η εκτίναξη του κόστους πα-
ραγωγής πέρυσι, σε συνδυασµό µε τις κα-
λύτερες τιµές σε βαµβάκι και καλαµπό-
κι, έσπρωξε συναδέλφους µας προς αυ-
τές τις καλλιέργειες. Ως συνέπεια, από τα 
περίπου 255.000 στρέµµατα, που καλύ-
πτει συνήθως το ρύζι στη χώρα, το 2022 
πέσαµε στα 220.000 στρέµµατα», µας ε-
ξήγησε ο κ. Μπότας και εξέφρασε την ε-
κτίµηση πως και φέτος αυτά τα 35.000 
στρέµµατα δεν θα επιστρέψουν στο ρύζι.

Το κόστος παραγωγής για την ορυζοκαλλιέργεια το 2022 εκτοξεύτηκε στα περίπου 350 
ευρώ το στρέµµα, από τα 280-300 ευρώ, που ήταν πριν την αύξηση τιµών στις εισροές

Ακόμα τσουχτερό το κόστος 

ΟΡΥΖΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Σχετικά µε το κόστος παραγωγής, το 2022 
εκτοξεύτηκε στα περίπου 350 ευρώ το στρέµµα, 
από τα 280-300 ευρώ, που ήταν πριν. Για φέτος 
υπάρχει µια τάση αποκλιµάκωσης στα λιπάσµατα, 
όπως υπογραµµίζει το στέλεχος του Συνεταιρισµού 
Β’ Χαλάστρας, έναντι του 2022, αλλά πάλι είναι 
αρκετά υψηλότερες οι τιµές σε σχέση µε το 2021.
«Το πετρέλαιο το 2021 το πληρώναµε 1,20 ευρώ το 
λίτρο και τώρα είναι στα 1,70 ευρώ, τα λιπάσµατα από 
400 ευρώ ο τόνος, σήµερα κινούνται στα 700-800 
ευρώ ο τόνος, τα ενοίκια κυµαίνονται στα 100 έως και 
120 ευρώ το στρέµµα και έχουµε και µια αύξηση στο 
αρδευτικό νερό, που θα ξεπεράσει φέτος τα 22-23 
ευρώ το στρέµµα, ενώ για φυτοπροστασία είµαστε 
αν αναµονή των νέων τιµοκαταλόγων, αλλά και εκεί 
περιµένουµ ανατίµηση», λέει. Για τη φυτοπροστασία, ο 
ίδιος τονίζει πως εξελίσσεται σε µεγάλο πρόβληµα για 
την ορυζοκαλλιέργεια το ό,τι κάθε χρόνο, για λόγους 
φιλοπεριβαλλοντικούς, η ΕΕ βγάζει από τη φαρέτρα 
των καλλιεργητών κρίσιµα όπλα για την προστασία 
του ρυζιού, γεγονός που θα οδηγήσει σε πιο light 
επεµβάσεις, οι οποίες, όµως, θα είναι πολλαπλάσιες σε 
αριθµό και θα αυξήσουν το κόστος.  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

ΕΞΟ∆Α

ΡΥΖΙ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΖΙΟΥ 

ΕΝΟΙΚΙΑ
�ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ�

100 �120

ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ
�ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ�

 22�23
2021 2023

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
�ΕΥΡΩ / ΛΙΤΡΟ�

1,20

2021 2023

�ΕΥΡΩ / ΤΟΝΟ�

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

400

1,70 700�800
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ΗΕΙΝΕΚΕΝ: Σύμφωνα με  
τα οικονομικά αποτελέσματα,  
η Heineken πούλησε το 2022 

κατά 6,9% περισσότερη μπύρα 
από το 2021, με τις πωλήσεις των 
premium προϊόντων να ενισχύονται  
με μεγαλύτερο ρυθμό. Η λειτουργική 
κερδοφορία αυξήθηκε κατά 24% σε 
ετήσια βάση, στα 4,5 δισ. ευρώ, ενώ το 
περιθώριο κέρδους αυξήθηκε οριακά, 
κατά 0,1%, στο 15,7%. Η εκτίμηση για 
τη λειτουργική κερδοφορία του 2023 
μιλά για μεσαία μονοψήφια αύξηση.

COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ: Tη 
διεύρυνση του 24/7 χαρτοφυλακίου  
της με τα προϊόντα της Three Cents και 
της ζυθοποιίας AB InBev ανακοίνωσε  
η Coca-Cola Τρία Έψιλον, στην έκθεση 
HoReCa 2023. Η συνεργασία -που είναι 
σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023- 
περιλαμβάνει πωλήσεις, διανομή, trade 
marketing και ενεργοποίηση αγοράς  
για ορισμένα σήματα της AB InBev.

ΧΗΤΟΣ: Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ προχώρησε 
στην αναδιοργάνωση του Τμήματος 
Πωλήσεων, με διευρυμένο προιοντικό 
χαρτοφυλάκιο, με πρωταγωνιστές  
το ΖΑΓΟΡΙ, τη GREEN COLA και το 
EVIAN.  Η ανανέωση ολοκληρώθηκε με 
γνώμονα την υλοποίηση διαφορετικής 
στρατηγικής προσέγγισης ανά κανάλι 
πώλησης (Wholesales, Τελικά Σημεία 
On-Trade, Ho.Re,Ca. και Λιανεμπόριο).

NESTLE: Η εταιρεία τροφίμων  
και ποτών NESTLE SA ανακοίνωσε ότι 
τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 9,3 δισ. 
ελβετικά φράγκα (10,07 δισ.δολάρια) 
σε σύγκριση με 16,9 δισ. ελβετικά 
φράγκα πέρυσι όταν είχε καταγράψει 
έκτακτα κέρδη από τη διάθεση μετοχών 
της L’Oreal SA. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν 
σε 94,42 δισ. ελβετικά φράγκα από 
87,09 δισ. ένα χρόνο νωρίτερα.

O σπαγκο...
...ραμμένος

«Με τις μετοχές να τυγχάνουν διαπραγμά-
τευσης κοντά στα υψηλά του περασμένου 
καλοκαιριού και σε P/E (τιμή προς κέρδη) 
πάνω από το μέσο όρο, παρά την αποδυ-
νάμωση των κερδών και την πρόσφατη 
απότομη άνοδο των επιτοκίων, υποστη-
ρίζουμε ότι οι αγορές υπερτιμολογούν τα 
πρόσφατα καλά νέα για τον πληθωρισμό 
και εφησυχάζουν». Αυτό έγραψε ο επι-
κεφαλής αναλυτής της JP Morgan Mάρ-
κο Κολανόβιτς, σε πρόσφατο ενημερω-
τικό σημείωμα για την αμερικανική χρη-
ματαγορά – και όχι μόνο. Σύμφωνα με 
τον Κολανόβιτς «τους τελευταίους τρεις 
μήνες επικράτησε εφησυχασμός στους 
επενδυτές όσον αφορά τους γεωπολιτι-
κούς κινδύνους. Υπάρχει η αντίληψη ότι 
η ενεργειακή κρίση έχει τελειώσει και ό-
τι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν αποτε-
λεί πλέον θέμα - υποστηρίζοντας το ρά-

λι ρεκόρ των ευρωπαϊκών μετοχών - και 
οι πρόσφατες γεωπολιτικές εντάσεις που 
σχετίζονται με την Κίνα δεν βρίσκουν α-
πήχηση στις βραχυπρόθεσμες χρηματο-
οικονομικές εισροές στην κατηγορία πε-
ριουσιακών στοιχείων».

Στο μεταξύ, σήμα για νέα μεγάλη αύ-
ξηση επιτοκίων 0,5% (στο 3,5%) στη συ-
νάντηση του διοικητικού συμβουλίου 
του Μαρτίου, έστειλε με ομιλία της στο 
Ευρωκοινοβούλιο η πρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λα-
γκάρντ, επισημαίνοντας πως ο πληθω-
ρισμός φθείρει με καίριο τρόπο την ευ-
ρωπαϊκή οικονομία και πρέπει να πατα-
χθεί. Αν δεν αλλάξει κάτι, αυτή είναι η 
έκτη κατά σειρά αύξηση των επιτοκίων 
στην οποία προβαίνει η ΕΚΤ τους τελευ-
ταίους μήνες, με τελευταία αύξηση της 
τάξης του 0,5% τον Δεκέμβριο.

ΗΠΕΙΡΟΣ
Bραβείο Ανώτερης Γεύσης με δύο 
χρυσά αστέρια, έλαβε η Ήπειρος Φέτα 
ΠΟΠ από το Διεθνές Ινστιτούτο Γεύσης 
(ITI) στα Superior Taste Awards.  
Η Ήπειρος Φέτα ΠΟΠ ξεχώρισε 
ανάμεσα σε τυροκομικά προϊόντα από 
όλο τον κόσμο. Ο ΙΤΙ είναι ένας από 
τους κορυφαίους, διεθνείς οργανισμούς  
που στοχεύει στην ανάδειξη τροφίμων 
και ποτών ανώτερης γεύσης.

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
Την αξιολόγηση της καρδιαγγειακής 
υγείας των Ελλήνων στηρίζει η 
Αγγελάκης ΑΕ, χορηγώντς επενδύσεις 
σε έρευνες από το Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο και την Ιατρική Σχολή  
του Πανεπιστημίου Αθηνών που 
αναδεικνύουν το ρόλο της μεσογειακής 
διατροφής και θέμα «Επιδημιολογικά 
μοντέλα για την κατανάλωση κρέατος 
στην υγεία του ανθρώπου».

Κακός οδηγός  
ο εφησυχασμός

 Υπερτιμολογούν οι αγορές τον πληθωρισμό  
 Σήμα ΕΚΤ για αύξηση επιτοκίων το Μάρτιο

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. 8,8000 +19,73%

SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΕΙΔ. ΓΡΑΦ & ΣΠ. 0,0610 +19,61%

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. 0,5960 +16,86%

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 0,1850 +8,82% 

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 1,0800 +8,65%

ΒΙΣ Α.Ε. 0,1750 -12,50%

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,5600 -4,27%

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 0,7200 -4,00%

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. 0,1290 -3,01%

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. 8,3000 -2,92%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 33,880.57 -0.73%
 NASDAQ Comp 12,000.05 -0.59%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  4,296.24 +0.38%
Λονδίνo FTSE 100 8,013.24 +0.19%
Φρανκφούρτη DAX-30 15,526.49 +0.13%
Παρίσι CAC-40 7,366.89 +0.90%
Ζυρίχη Swiss Market Index 11,210.11 -0.57%
Τόκιο NIKKEI-225 27,696.44 +0.71%
  
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 4,75 01.02.2023
EKT Βασικό 3,0 02.02.2023
 Καταθέσεων 2,5 02.02.2023
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE  4,0 02.02.2023
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 02.01.2016
ΕΛΒΕΤΙΑ 3M Libor (εύρος) 1,0 15.12.2022
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M  3,054 08.02.2023
 EURIBOR -1M 2,381 08.02.2023

Σημάδια ότι πάει για διόρθωση  
ο Δείκτης στο Χρηματιστήριο
Η εικόνα στο Χρηματιστήριο παραπέμπει σε 
στάση για ανάσες ή ακόμα και σε μία έναρξη 
διορθωτικής κίνησης, η οποία μένει να φανεί 
αν όντως θα εκδηλωθεί στις επόμενες 
συνεδριάσεις. Η Λεωφόρος Αθηνών, για 
τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, δεν κατάφερε 
 να ολοκληρώσει την περασμένη Πέμπτη  
την υπέρβαση των 1.100 μονάδων, οι οποίες 
αγνοούνται από το 2014. Οι επενδυτές 
πάντως δείχνουν μία διάθεση να εστιάσουν 
στις αντοχές των οικονομιών περισσότερο.
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Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ένα 
από τα μεγάλα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης

T
ο Μάιο του 2022 δηµιουργήθηκε πρόβλη-
µα στην πληρωµή των αποζηµιώσεων  των 
κτηνοτρόφων, γιατί σύµφωνα µε πληρο-
φορίες «…Το τεχνικό λάθος εντοπίζεται στη 

λίστα µε τους ΚΑ∆ που ξεκλειδώνουν την πίστωση. Συ-
γκεκριµένα, κατά τη σύνταξη της λίστας µε τους επιλέξι-

µους ΚΑ∆, ακούγεται ότι δε συµπερι-
ελήφθησαν υποκατηγορίες των βασι-
κών Κωδικών Αριθµού ∆ραστηριότη-
τας από 01.41 έως 01.49 και κυρίως 
οι ΚΑ∆ 01.50.1 και 01.50.10 που α-
φορούν σε µικτές γεωργοκτηνοτρο-
φικές δραστηριότητες, υπό τους οποί-
ους λειτουργούν πολλές κτηνοτροφι-
κές εκµεταλλεύσεις µε ιδιοπαραγωγή 
ζωοτροφών. Οι ίδιες πηγές που απο-
δίδουν το λάθος σε παράληψη υπαλ-
λήλου εξαιτίας της βιασύνης να προ-
χωρήσουν οι υπηρεσίες στην έγκαι-
ρη πίστωση, διαβεβαιώνουν για την 
επίσπευση των διαδικασιών της συ-
µπληρωµατικής πληρωµής…» (πα-
ράπονο το έχω µια φορά να βγει έ-
νας από τη ∆ιοίκηση οποιουδήπο-
τε υπουργείου ή Υπηρεσίας και να 
πει ευθαρσώς «…ναι, κάναµε λά-
θος, άνθρωποι είµαστε, προσπα-
θούµε να το διορθώσουµε άµεσα..»).

ΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, (γνωστοί και 
ως  ΚΑ∆) της  κάθε οικονοµικής οντότητας, έχουν δη-
µιουργήσει τεράστια προβλήµατα τα τελευταία χρόνια 
στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Ο βασικότερος λόγος είναι η 
έλλειψη γνώσης/ επικοινωνίας µε τη βάση. Τους αν-
θρώπους δηλαδή που διαχειρίζονται την καθηµερινό-
τητα των επιχειρήσεων. Κανείς υπηρεσιακός δεν απευ-
θύνθηκε κάπου να ρωτήσει και να µάθει πως λειτουρ-

γούν οι ΚΑ∆. «Τι µας λες ρε φίλε;» 
η εύλογη ερώτηση κάποιου στα µέ-
χρι τώρα γραφόµενα µου.

Θα σας πω τι λέω: Έστω ένας 

κτηνοτρόφος, ο οποίος βρισκόταν µέχρι τώρα στο ει-
δικό καθεστώς καθώς τα κριτήρια τζίρου και επιδοτή-
σεων δεν του δηµιουργούσαν την υποχρέωση έντα-
ξης στο κανονικό καθεστώς. Από την 01/01/2020 
εντάχθηκε (είτε υποχρεωτικά, είτε προαιρετικά) στο 
κανονικό καθεστώς. Πράγµα που σηµαίνει ότι υπο-
χρεωτικά έχει δηλώσει ΚΑ∆ µε τα είδη στα οποία δρα-
στηριοποιείται: π.χ. εκτροφή αιγοπροβάτων ( 01.45), 
καλλιέργεια µηδικής (01.19.10.04) και καλλιέργεια 
καλαµποκιού (01.11.2).

Η κύρια δραστηριότητα του είναι η εκτροφή των ζώ-
ων, ενώ οι υπόλοιπες δύο καλλιέργειες είναι αποκλει-
στικά για την παραγωγή ζωοτροφών για τα ζώα του.

Την επόµενη χρονιά (2021) αποφασίζει να καλλι-
εργήσει σιτάρι ζέας, έπειτα  από µία συµφωνία που 
έκανε και θεωρεί ότι είναι προσοδοφόρα γι’ αυτόν.

Υπάρχει έστω και ένας που πιστεύει ότι την καλλι-
έργεια σίτου (01.11.1) έχει πάει να τη δηλώσει στη 
∆ΟΥ, κάνοντας προσθήκη δραστηριότητας; Ή να το 
πω διαφορετικά: υπάρχει έστω κι ένας από όλους 
όσους διαβάζετε το παρόν άρθρο, αλλά και όλους 
τους γεωργούς και κτηνοτρόφους γενικότερα, που 
έχει κάνει αυτή την ενέργεια; 

Η απάντηση είµαι βέβαιος ότι είναι ΟΧΙ!!

Το γεγονός ότι δεν είναι δηλωµένος ο ΚΑ∆ της καλ-
λιέργειας σίτου του παραδείγµατος, σηµαίνει ότι ο άν-
θρωπος αυτός δεν καλλιέργησε; Επίσης ΟΧΙ!!

Κι όµως.! Αυτός ο άνθρωπος πιθανόν θα χάσει ο-
τιδήποτε από όποια πλεονεκτήµατα πιθανόν να προ-
κύψουν. Λύνεται αυτό το θέµα; Προφανώς και ΝΑΙ!! 
Το πρόβληµα (σε κάθε δουλειά, δηµόσιου ή ιδιωτικού 
τοµέα) πάντα ήταν και είναι η αντίληψη. 

Θες να δεις τι καλλιεργεί ο «x» Παπαδηµητρίου; 
Μάλιστα. Άντλησε από το ΟΣ∆Ε τη δήλωση καλλιέρ-
γειας, δεν τι έχει δηλώσει ο άνθρωπος αυτός, βγάλε 
τα συµπεράσµατα µε τους µαθηµατικούς τύπους που 
-έτσι και αλλιώς- χρησιµοποιείς και δώσε του ό,τι του 
αναλογεί. Όχι να ψάχνεις τους ΚΑ∆ όπου δεν µπορεί 
να εξαχθεί ασφαλές συµπέρασµα.

ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ έχει να κάνει µε κάποια 
από τα γραφεία που συντάσσουν προγράµµατα, ή δη-
λώσεις καλλιέργειας. Μερικά από τα απίστευτα που 
συµβαίνουν κατά κόρον:

Ζητάνε από τους αγρότες να τους αυξήσουν οι 
λογιστές το αγροτικό εισόδηµα για να µη χάσουν την 
ιδιότητα του επαγγελµατία αγρότη (οι άνθρωποι εί-
ναι εγκληµατίες). 

Ζητάνε να αλλαχθούν οι ΚΑ∆ γιατί µπορεί να έ-
χουν πρόβληµα λέει στο µέλλον, µε τυχόν προγράµ-
µατα (θα τρελαθούµε εντελώς…).

Τροµοκρατούν νέους αγρότες λέγοντας τους ό-
τι έπρεπε να µπουν σε βιβλία την µέρα που πήραν 
την επιδότηση, ενώ δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση..

Λένε σε αγρότες να µπουν υποχρωτικά σε βιβλία.
Και τελικά, αντί να ασχοληθούν µε τα θέµατα της 

αρµοδιότητας τους, ασχολούνται ως ξερόλες µε τα πά-
ντα που δεν τους αφορούν.

Κάποια στιγµή πρέπει όλοι, όλοι όµως, να µάθουν 
να ασχολούνται µε συγκεκριµένα πράγµατα της αρ-
µοδιότητας τους κι όχι να ασχολούνται όλοι µε όλα.

ΚΑ∆
Κανείς υπηρεσιακός

δεν απευθύνθηκε κάπου 
να ρωτήσει και να µάθει 
πώς λειτουργούν οι ΚΑ∆

Όχι όλοι µε όλα
Κάποια στιγµή, πρέπει 

όλοι να µάθουν να 
ασχολούνται µε θέµατα 

αρµόδιοτητάς τους 

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)

O καθένας στο είδος του 
και όχι ό,τι να ‘ναι

Στο µελετητή πας για να σε ενηµερώσει για 
προγράµµατα, στο γραφείο του φορέα Α’ για να 
σου συντάξει τη δήλωση καλλιέργειας και στο 
λογιστή για να έχεις τη φορολογική ενηµέρωση. 
Ό,τι άλλο κάνεις, είσαι καταδικασµένος -αργά ή 
γρήγορα- να πάθεις ζηµιά. Γι’ αυτό να προσέχετε 
τι ακούτε και -κυρίως- από ποιον το ακούτε. Και αν 
δεν είστε σίγουροι, ζητήστε γραπτώς. Να δούµε 
τότε πόσοι από τους ξερόλες έχουν τα κότσια να 
γράψουν όλες αυτές τις αερολογίες που λένε…

Συµβάσεις συµβολαιακής γεωργίας
Θα πρέπει να γίνει σύµβαση συµβολαιακής 

γεωργίας για όλες τις καλλιέργειες που
 έχει ένας αγρότης και την παραγωγή

 την πούλησε µεµονωµένα. Απαλλάσσεται
 από την υποχρέωση αυτή εάν, η διάθεση των 
προϊόντων του γίνεται µέσα από Συνεταιρισµό 
ή οµάδα παραγωγών που ‘ναι µέλος. Προσοχή 

και στις συµβάσεις και στο χρόνο σύνταξής 
τους, για να µην χαθεί η µείωση φόρου.
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Με επένδυση 10 εκατ. για διπλάσια
παραγωγή η Greek Family Farm

  Στόχος η ετήσια παραγωγή 
στο τυροκομείο να ανέλθει 
στους 40.000 τόνους

  Και αύξηση ισχύος 
στη μονάδα βιοαερίου

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Υπερδιπλασιασµός της δυναµικότητας παραγω-
γής στην τυροκοµική της µονάδα, ταυτόχρονα 
µε την επίτευξη πλήρους ενεργειακής αυτονοµί-
ας, αλλά και ουδέτερου αποτυπώµατος άνθρα-
κα στη λειτουργία της, είναι το τρίπτυχο στόχων 
που έρχεται να υπηρετήσει η νέα µεγάλη επέν-
δυση, ύψους 10 εκατ. ευρώ, που δροµολογεί 
η «Κτηνοτροφική Μαγνησίας - Συνεργαζόµε-
νες Εκµεταλλεύσεις ΑΕ», στον Αλµυρό Βόλου.

Η καθετοποιηµένη φάρµα των αδελφών, Αν-
δρέα και Ηλία Τσαγκαράκη, µε τα περίπου 2.500 
αιγοπρόβατα και το διακριτικό τίτλο «Greek 
Family Farm», κατέθεσε αίτηµα στο πρόγραµ-
µα «Μεταποίηση» του Ταµείου Ανάκαµψης και 
εξασφάλισε έγκριση προκειµένου να επιδοτη-
θεί µε ποσοστό 44% στις δαπάνες για την επέ-
κταση της δυναµικότητας επεξεργασίας γάλα-

κτος και τον εκσυγχρονισµό 
της παραγωγικής της διαδι-
κασίας. «Το πλάνο προβλέ-
πει τον διπλασιασµό της πα-
ραγωγής, µέσα από την κα-
τασκευή νέων εγκαταστάσε-
ων στο τυροκοµείο, καθώς 
και την περαιτέρω αυτοµα-
τοποίηση της παραγωγής µε 
ροµποτικά συστήµατα» εξή-
γησε στην Agrenda ο Ανδρέ-

ας Τσαγκαράκης, διευκρινίζοντας πως «µε τον 
τρόπο αυτό η ετήσια δυναµικότητα επεξεργασί-
ας 18.000 τόνων γάλακτος, που έχει σήµερα η 
τυροκοµική, µε την ολοκλήρωση της επένδυ-
σης θα φτάσει τους 40.000 τόνους το χρόνο».

Η οικογενειακή επιχείρηση έχει ήδη ξεκινή-
σει την υλοποίηση του νέου επενδυτικού της 
προγράµµατος. Σε αυτή τη φάση γίνονται ερ-
γασίες, που σχετίζονται µε την κατασκευή των 
πρόσθετων κτηριακών εγκαταστάσεων, στε-
γασµένης επιφάνειας 6.000 τ.µ., οι οποίες θα 
πλαισιώσουν την υφιστάµενη υποδοµή, µε το 
τυροκοµείο, το συσκευαστήριο και τα ψυγεία, 
η οποία εκτείνεται σε 18.000 τ.µ., σε ιδιόκτητο 
γήπεδο συνολικής έκτασης 250 στρεµµάτων.

 Για τις αυξηµένες ανάγκες, που θα έχει µο-
νάδα σε πρώτη ύλη, µετά το πέρας της επένδυ-
σης, η οποία προβλέπεται σε 18 µήνες, η Greek 
Family Farm δεν σκοπεύει, τουλάχιστον προ-
σώρας, να αυξήσει το ζωικό της κεφάλαιο, το 

οποίο καλύπτει περί το 3% της παραγωγής της 
σε τυρί. «Θα στηριχθούµε κυρίως σε συνεργα-
ζόµενους κτηνοτρόφους. Εισκοµίζουµε γάλα α-
πό 1.200 εκτροφές σε Μαγνησία, ∆υτική Μακε-
δονία, Λέσβο και Αθήνα», είπε ο κ. Τσαγκάρης.

Εκτός της επέκτασης και του εκσυγχρονι-
σµού των γραµµών παραγωγής του τυροκο-
µείου, ένα σηµαντικό µέρος του επενδυτικού 
σχεδίου, της τάξης των 2 εκατ. ευρώ, θα κατευ-
θυνθεί στην αύξηση ισχύος στη µονάδα βιοα-
ερίου, που ήδη διαθέτει η Greek Family Farm. 
«Από τη στιγµή που θα µεγαλώσει η δυναµικό-
τητα της τυροκοµικής µας µονάδας, είναι απα-
ραίτητο να επεκταθεί και η ισχύς στη µονάδα 
βιοαερίου, η οποία προβλέπεται να πενταπλα-
σιαστεί και να φτάσει στα 300 kw. Παράλληλα 
θα διπλασιάσουµε και την ισχύ του φωτοβολ-
ταϊκού µας πάρκου, το οποίο από το 1 MW, θα 
πάει στα 2 MW. Οπότε µε την ολοκλήρωση της 
νέας επένδυσης θα είµαστε ενεργειακά αυτό-
νοµοι και µε ουδέτερο αποτύπωµα άνθρακα». 

Σηµειώνεται ότι το Μάιο του 2022 η επιχεί-
ρηση ολοκλήρωσε επένδυση 12,5 εκατ. ευρώ, 
µέρος της οποίας είχε «πράσινο» προσανατο-
λισµό, ενώ έχει εξασφαλίσει και πιστοποιητικό 
ISO 14064-1:2018 στον κλάδο των τροφίµων, 
που αφορά στην παραγωγική λειτουργία της 
µονάδας και στην εφοδιαστική της αλυσίδα.

Πιστοποιητικό 
ISO

Η επιχείρηση έχει 
εξασφαλίσει και 

πιστοποιητικό ISO 
14064-1:2018 στον 

κλάδο τροφίµων

Πυλώνας 
η φέτα,
σκέψεις για
νέο προϊόν
Προς το παρόν σε τελικό προϊόν 
το τυροκοµείο της επιχείρησης 
βγάζει σε ετήσια βάση περί τους 
5.000 τόνους φέτα, συµβατική και 
βιολογική, για την οποία υπάρχει 
ισχυρή ζήτηση και εξ αυτού του 
λόγου άλλωστε αποφασίστηκε 
να γίνει η νέα επένδυση.
«Παράγουµε µόνο φέτα. ∆εν 
έχουµε άλλα προϊόντα. Έχουµε 
παρουσία σε όλη την Ευρώπη, στην 
Αµερική, στα Αραβικά Εµιράτα, 
αλλά και στην Αυστραλία», 
σηµειώνει ο συνοµιλητής µας και 
δεν κρύβει ότι υπάρχουν σκέψεις 
να παραχθεί ένα νέο προϊόν που 
θα ενσωµατώνει καινοτοµία.
«∆ουλεύουµε ερευνητικά σε 
ένα τυρί από αιγοπρόβειο γάλα, 
αλλά δεν είµαστε ακόµη έτοιµοι 
για ανακοινώσεις», µας είπε 
ο κ. Τσαγκάρης και περιορίστηκε 
να δηλώσει πως «κάνουµε κάποιες 
δοκιµές. Θα είναι ένα έξυπνο 
προϊόν, που θα απευθύνεται σε 
συγκεκριµένο κοινό της αγοράς, 
αλλά δεν µπορώ να προεξοφλήσω 
ακόµη το πότε θα κυκλοφορήσει».
Αναφορικά µε τον κύκλο εργασιών 
της φάρµας, που διαθέτει και περί 
τα 2000 στρέµµατα χωράφια 
για να ιδιοπαράγει ζωοτροφές, 
το 2022 εκτιµάται ότι κινήθηκε 
στα 37 εκατ. ευρώ, ενώ για φέτος 
θεωρείται εφικτός ο στόχος 
των 50 εκατ. ευρώ.

2.500

1.200
ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ

ΕΙΣΚΟΜΙΣΕΙΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ

18.000
ΤΟΝΟΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΤΟΝΟΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

40.000

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Με τις πρώτες κινήσεις στη µετα-
ποίηση να γίνονται στο τέλος του 
2018 ο Αγροτικός Συνεταιρισµός 
Μεσοτόπου Λέσβου συνεχίζει να 
επεκτείνει τη δραστηριότητά του 
εκτός από τον πρωτογενή τοµέα 
και τη συνεργασία µε τους παρα-
γωγούς και στη διάθεση των προ-
ϊόντων του στη λιανική. Πρόσφα-
τα δηµιούργησε το πρώτο του πρα-
τήριο λιανικής πώλησης στην Αγο-
ρά Μοδιάνο της Θεσσαλονίκης ό-
που µεταξύ άλλων διατίθενται φέ-
τα, γραβιέρα, λαδοτύρι, παγωτό α-
πό πρόβειο γάλα, µυζήθρα, γιαούρ-
τι, κατσικίσιο τυρί. Ταυτόχρονα ε-
πενδύει στην κατασκευή νέου τυ-
ροκοµείου, ύψους 1 εκατ. ευρώ.

Ο συνεταιρισµός Μεσοτόπου α-
ριθµεί περί τα 180 µέλη που εισφέ-
ρουν την παραγωγή τους και προ-
έρχονται από χωριά όπως η Ερεσ-
σός, η Άγρα, ο Μεσότοπος, η Ά-
ντισσα. Η συνολική εισκόµιση αι-
γοπρόβειου γάλακτος σε ετήσια 
βάση ανέρχεται στα 3,5 εκατ. κιλά. 

Μεταξύ των δραστηριοτήτων του 
Συνεταιρισµού Μεσοτόπου είναι 
το ιδιόκτητο σούπερ µάρκετ που 
διατηρεί, ένα πρατήριο καυσίµων 
στην περιοχή καθώς και η εµπο-
ρία αγροτικών εφοδίων. Επίσης α-
σχολείται µε το χονδρικό εµπόριο 

άλλων προϊόντων όπως ζάχαρη ή 
αγαθών που τα αγοράζει από τρί-
τους και τα µεταπωλεί. Ο κύκλος 
εργασιών του 2022 άγγιξε τα 10 ε-
κατ. ευρώ. «Καταγράφεται διαρκής 
άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια 
κι αυτό µας δίνει τη δυνατότητα να 
προχωράµε», λέει στην Agrenda ο 
γενικός διευθυντής και µέλος της 
διοίκησης του Συνεταιρισµού, Μα-
νώλης Κωνσταντιδέλλης. 

Στα παραγόµενα προϊόντα είναι 
η κρέµα και το ρυζόγαλο µε βάση 
το πρόβειο γάλα καθώς και βιολο-
γικά τυροκοµικά όπως φέτα και λα-
δοτύρι. Τον τελευταίο ένα χρόνο ει-
σήλθε και στα τρόφιµα µε βάση τη 
σφολιάτα όπως πίτσες, σπανακο-
πιτάκια και µπουρεκάκια µε πρώ-
τη ύλη τα τυριά που παράγει. Για 
τη συγκεκριµένη δραστηριότητα 
αναδιαµόρφωση τις παλιές εγκα-
ταστάσεις που είχε στην ιδιοκτη-
σία του, σε εργαστήριο µεταποίη-
σης τροφίµων, αναφέρει ο ίδιος.

Υψηλότερες από το εµπόριο 
τιµές στον παραγωγό

Περιγράφοντας τη σχέση που 
υφίσταται µε τους παραγωγούς, ο 
γενικός διευθυντής του συνεταιρι-
σµού αναφέρει ότι «ως κίνητρο πα-
ρέχουµε τις υψηλότερες τιµές στο 
γάλα σε σχέση µε την πώληση σε 
εµπόρους ή τη βιοµηχανία. Εκτός 

των άλλων τα τελευταία χρόνια µε-
τά το πέρας της σεζόν καταβάλουµε 
πριµ παραγωγικότητας στην τιµή 
του γάλακτος που ξεκινά από 0,02 
ευρώ και φτάνει τα τα 0,06 ευρώ, 
αποκλειστικά για τα µέλη», εξηγεί. 

Στον τοµέα της παραγωγικότη-
τας ο Συνεταιρισµός Μεσοτόπου έ-
χει κάνει κινήσεις για γενετική βελ-
τίωση της ράτσας προβάτου της φυ-
λής Λέσβου. Το πρόγραµµα βελτί-
ωσης εκτελείται υπό την επίβλεψη 
του γεωπόνου και του κτηνοτρό-
φου του Συνεταιρισµού και στοχεύ-
ει να βελτιώσει την παραγωγή γά-
λακτος σε ποσότητες, διασφαλίζο-
ντας ταυτόχρονα την απαιτούµενη 
περιεκτικότητα σε λιποπρωτεΐνες. 
Ταυτόχρονα όµως κάνει κινήσεις 
βελτίωσης παραγωγικότητας και 
για το κρέας, κρατώντας θηλυκά ή 
αρσενικά που παρακολουθούνται 

σε όλα τα στάδια ζωής µε γαλακτο-
µετρήσεις και ηµερολόγιο παρα-
γωγής ούτως ώστε να αποδίδουν 
τα βέλτιστα στους κτηνοτρόφους.

Αυτή την περίοδο επιδίωξη της 
διοίκησης του Συνεταιρισµού είναι 
να δηµιουργήσει ενεργειακή κοι-
νότητα, ώστε να ενδυναµώσει το 
εισόδηµα των κτηνοτρόφων. Από 
τα χρήµατα πώλησης της ενέργει-
ας ένα µέρος θα αποδίδεται στα µέ-
λη. Έχουν ήδη υλοποιηθεί πρωτο-
βουλίες για την ενεργοποίηση του 
εν λόγω σχεδιασµού, που θα φέρει 
επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά πάρ-
κα στο νησί, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο Συνεταιρισµός θα υπερκερά-
σει τα όποια προβλήµατα λόγω γρα-
φειοκρατίας, καθότι σύµφωνα µε 
τον Μανώλη Κωνσταντιδέλλη κα-
θυστερούν να εκδοθούν οι άδειες 
από τη ΡΑΕ και τον ∆Ε∆∆ΗΕ. 

Στα παραγόµενα προϊόντα, η κρέµα και το ρυζόγαλο µε πρόβειο γάλα.  Στην Αγορά Μοδιάνο η οργάνωση διαθέτει φέτα, γραβιέρα, λαδοτύρι, µυζήθρα, γιαούρτι και κατσικίσιο τυρί.

Από αριστερά ο ο γενικός διευθυντής και µέλος της διοίκησης 
του συνεταιρισµού Μεσοτόπου Μανώλης Κωνσταντιδέλλης, 
µε τον γενικό διευθυντή της ΕΘΕΑΣ, Μόσχο Κορασίδη.

Βελτίωση φυλής 
προβάτων Λέσβου 
από ΑΣ Μεσοτόπου
Επένδυση 1 εκατ. σε νέο τυροκομείο και είσοδος 
με πρατήριο λιανικής στην Αγορά Μοδιάνο

Και ελαιόλαδο
Ο Συνεταιρισµός παράγει 
µικρές ποσότητες ελαιο-

λάδου, ενώ προµηθεύεται 
και από τους Συνεταιρι-

σµούς Στύψης και Πέτρας

180

3,5 
 ΕΚΑΤ.ΚΙΛΑ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΜΕΛΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΚΟΜΙΣΕΙΣ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟΥ

0,02-0,06 
ΕΥΡΩ

ΠΡΙΜ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ

~10
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Αγροτεχνική, 
θρέψη-λίπανση 
αμπέλου και  
τα περί αυτής

ΤΟΥ  ΔΡ. ΛΟΥΚΆ Τ. ΠΙΣΤΟΛΗ*

στη μνήμη του Κώστα Κούσουλα
«Δεν θέλω λόγους, στεφάνια, τελετές.
δεν μου ταιριάζει τέτοια πολυτέλεια…
Όπως καίει το ξύλο τους γλυκά, έτσι ας με κάψουν
και να σκορπίσουνε τη στάχτη μου στ’ αμπέλια»
Κώστας Κούσουλας

ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΣ
Η ηλιακή ακτινοβολία

Το αμπέλι  χρησιμοποιεί πολύ καλά την ηλια-
κή ακτινοβολία την οποία και αγαπά ιδιαίτερα. 
Υπό αυτή την άποψη στη χώρα μας βρήκε το οι-
κείο του περιβάλλον. Η Ελλάδα θεωρείται η πιο 
ηλιόλουστη χώρα της Ευρώπης. Ακόμη και στα 
βορειότερα διαμερίσματά της οι ανάγκες των 
καλλιεργούμενων ποικιλιών σε ηλιοφάνεια, υ-

περκαλύπτονται, αφού οι μεγαλύτερες μέσες 
μηνιαίες τιμές της σημειώνονται το καλοκαίρι. 

Αξιοσημείωτο  είναι το γεγονός ότι στις βορει-
ότερες και ορεινότερες περιοχές  της Κεντρικής 
Ελλάδας, ένα ελάχιστο αίθριων ημερών παρου-
σιάζεται στους μήνες της άνοιξης κι αυτό γιατί 
εκεί αυξάνεται η ηπειρωτικότητα του κλίματος.

Αυξημένη ηπειρωτικότητα σημαίνει και ένα 
δεύτερο, εκτός από το χειμερινό, μέγιστο νεφώ-
σεων και βροχών. Το γεγονός αυτό αφορά κυ-
ρίως στη φυτοπροστασία του αμπελιού, ίσως και 
τα αποθέματα νερού.

Για το αμπέλι, καλή ηλιοφάνεια σημαίνει ευ-
νοϊκές συνθήκες για την άνθηση, την επικονί-
αση και την καρπόδεση, σημαίνει φωτοσυνθε-
τική ένταση, υψηλά σάκχαρα, καλό χρώμα (γι’ 
αυτό και το ξεφύλλισμα), βλαστούς με κοντά και 
χοντρά μεσογονάτια, καλή διαφοροποίηση των 
οφθαλμών και λιγότερες ασθένειες.

Η μεγάλη ηλιοφάνεια, αυξάνοντας τη θερμο-
κρασία, κάνει τα κρασιά πλούσια σε σάκχαρα ό-
μως φτωχά σε οξέα. Όταν μάλιστα συνδυάζεται 
με την έλλειψη νερού, ευνοεί την παραγωγή ε-
πιδόρπιων (γλυκών) κρασιών.

Τα μήκη κύματος του φωτός που εμείς αντι-
λαμβανόμαστε μέσω των χρωμάτων (κάθε μή-
κος κύματος κι ένα χρώμα), επηρεάζουν δια-
φορετικά το αμπέλι και την παραγωγή του, ό-
μως δεν είναι του παρόντος, αφού πρακτικά α-
φορά τη θερμοκηπιακή καλλιέργεια του αμπε-
λιού. Θα αφορούσε ίσως και συγκρίσεις στην 
ποιότητα της παραγωγής, μεταξύ αμπελώνων 
με αρκετή υψομετρική διαφορά αφού η σύνθε-

ση του φωτός επηρεάζεται από το πάχος της α-
τμόσφαιρας που διατρέχει. 

Η θερμοκρασία
Γενικά στη χώρα μας το καλοκαίρι «σκάει ο 

τζίτζικας».
Οι διαφορές που παρουσιάζονται από περιοχή 

σε περιοχή οφείλονται κατά τους ψυχρούς μή-
νες, κυρίως στο γεωγραφικό πλάτος (και η Ελ-
λάδα είναι … ψηλή), ενώ στη θερμή εποχή, ο-
φείλονται κυρίως στο υψόμετρο και στην από-
σταση από τη θάλασσα.

Με τις θερμοκρασίες σχετίζεται η κατεύθυν-
ση των γραμμών φύτευσης. Όπου, στη βλαστι-
κή περίοδο του αμπελιού, οι θερμοκρασίες εί-
ναι υψηλές, όπως είναι γενικά στη χώρα μας, ο 
κανόνας των βόρειων χωρών που επιβάλει την 
κατεύθυνση Βορρά-Νότου ακυρώνεται και έρχε-
ται σε ισχύ η κατεύθυνση Ανατολής- Δύσης, που 
προστατεύει το αμπέλι από τις θερμικές καταπο-
νήσεις, από το μεσημέρι και μετά.

Αυτό βέβαια όταν το επιτρέπει το χωράφι. Ένα 
μακρύ χωράφι που εκτείνεται από Βορρά προς 
Νότο, δεν μπορεί να φυτευτεί με κατεύθυνση 
γραμμών από Ανατολή προς Δύση.

Στη βλαστική περίοδο, θερμοκρασίες μεγα-
λύτερες των 40οC βλάπτουν το αμπέλι. Η ξηρα-
σία χαμηλώνει το επίπεδο αυτό στους 35οC, ε-
νώ η ατμοσφαιρική υγρασία το αυξάνει, κοντά 
στους 45οC.

Τα αμμώδη εδάφη αγγίζουν ευκολότερα τις 
υψηλές θερμοκρασίες.

Ευνοϊκές θερμοκρασίες στην περίοδο της άν-

θισης επηρεάζουν το χρόνο της ωρίμανσης των 
σταφυλιών, ενώ η πορεία τους από το γυάλισμα 
και μετά επηρεάζουν τα σάκχαρα και το χρώμα.

Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες του Αυγούστου, 
επιβάλουν θα λέγαμε, στα έγχρωμα επιτραπέζια 
που χρωματίζουν δύσκολα, όπως λ.χ. το Crimson, 
τακτικά και μικρά ποτίσματα, στην ωρίμανση, ώ-
στε να «ανοίγει» το φύλλο, να «δουλεύει» και τα 
σάκχαρα να μεταφέρονται στη ράγα. Το εφαρμό-
σαμε σε Crimson, σε ελαφρά χωράφια της Κρύ-
ας Βρύσης Πέλλας, μέχρι αργά μέσα στην ωρί-
μανση, με καλά αποτελέσματα.

Για τους ίδιους λόγους, παρόμοιες ανάγκες 
έχουν και τα αρδευόμενα αμπέλια που στοχεύ-
ουν σε κρασί ποιότητας.

Τα λευκά κρασιά για να είναι ποιοτικά – με 
φρεσκάδα, αρώματα και μεγαλύτερη οξύτητα – 
θέλουν μέτριες θερμοκρασίες. Σε θερμές περιο-
χές έχουν μικρή περιεκτικότητα σε οξέα, σε σχέ-
ση με τα σάκχαρα και υψηλό αλκοολικό βαθμό.

Στα κόκκινα κρασιά το χρώμα θέλει καλές δια-
φορές θερμοκρασίας μεταξύ ημέρας και νύχτας, 
όπως και στα έγχρωμα επιτραπέζια.

Η αντίσταση του αμπελιού στις χαμηλές θερμο-
κρασίες του χειμώνα σχετίζεται με το πως μπαίνει 
σ’ αυτόν, δηλαδή με τον βαθμό αποθησαυρισμού.

Το νερό
Στις αμπελουργικές περιοχές της χώρας μας, 

στη διάρκεια της βλαστικής περιόδου του αμπε-
λιού, το υδατικό έλλειμμα στα μη αρδευόμενα 
αμπέλια είναι ο κανόνας.

Η ανθεκτικότητα  στην ξηρασία εξαρτάται από 

Έναν πλήρως καταρτισμένο 
οδηγό για τους αμπελουργούς, 
που καλύπτει από την επιλογή 
της βέλτιστης τοποθεσίας και 
του κατάλληλου υποκειμένου, 
έως τις τεχνικές λίπανσης, 
άρδευσης και κλαδέματος,  
φιλοξενεί σε αυτό το ειδικό  
αφιέρωμα η εφημερίδα Agrenda 
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το υποκείµενο και την ποικιλία και φυσικά, αν 
δεν είναι µόνιµη, από τη φάση ανάπτυξης στην 
οποία θα επέλθει. 

Τα υποκείµενα 110R, 140Ru και 1103P  (Berlandieri 
x Rupestris) είναι ανθεκτικά στην ξηρασία, τα  
SO4 και 420Α (Berlandieri x Riparia ), είναι µέ-
σης αντοχής, ενώ το 41Β (Vinifera x Berlandieri) 
είναι ευαίσθητο στην παρατεταµένη ξηρασία. Α-
ντέχει όµως στο CaCO3 και γι’ αυτό το βρίσκου-
µε σε περιοχές µε έλλειµα νερού, όπως λ.χ. στη 
Στιµάγκα Κορινθίας. Ειρήσθω εν παρόδω ότι στη 
συγκεκριµένη περιοχή και το 140Ru έχει δείξει 
καλή διαγωγή ως προς το CaCO3 και παράλ-
ληλα είναι ζωηρό και ανθεκτικό στην ξηρασία.

Σε σχετικά άνυδρο χειµώνα, ένα καλό πότι-
σµα στα τέλη Φεβρουαρίου είναι απαραίτητο. Μι-
κρές – αλλά πρέπει να καλύπτονται -  είναι οι α-
παιτήσεις του αµπελιού σε υγρασία κατά την άν-
θηση (η υψηλή υγρασία τότε, αν συνδυαστεί µε 
χαµηλές θερµοκρασίες εµποδίζει την επικονία-
ση, τη γονιµοποίηση και το δέσιµο), µεγάλες εί-
ναι στην περίοδο της αύξησης του µεγέθους της 
ράγας, µέχρι λίγο πριν το τέλος αυτού του στα-
δίου και πάλι µικρές στην ωρίµανση του σταφυ-
λιού και του ξύλου.

Οι απαιτήσεις του σε ατµοσφαιρική υγρασία 
κυµαίνονται µεταξύ 50 και 80%.

Στην αύξηση των βλαστών και του µεγέθους 
της ράγας, 70-80%, στην άνθηση – γονιµοποίηση, 
55-65% και στην ωρίµανση των ραγών 50-60%.

Σε τιµές µικρότερες του 40% βλάπτεται η φω-
τοσύνθεση, ενώ σε τιµές 90-100%, µε µεγάλη δι-
άρκεια και σε καλές ηλιοθερµικές συνθήκες,  έ-
χουµε αυξηµένη ευαισθησία στις ασθένειες, κα-
κή ξυλοποίηση, ευαισθησία στις χαµηλές θερµο-
κρασίες του χειµώνα κ.λ.π.

Τέλος να πούµε το γνωστό, ότι το καλό κρασί 
βγαίνει από φειδωλές αρδεύσεις ή και από ξη-
ρικά αµπέλια, ενώ αντίθετα, το επιτραπέζιο στα-
φύλι από ξεδίψαστα αµπέλια.

Γράφει σχετικά ο σπουδαίος Κώστας Κούσου-
λας (έφυγε έχοντας καβαλήσει τα εκατό !):

«Γιατί, τα 800-1.000 κιλά σταφύλια κατά 
στρέµµα, των επιτρεπτών ορίων στις καθο-
ρισµένες ξηρικές ζώνες κρασιών ποιότητας, 
παίρνονται ευκολότερα χωρίς προσθήκη νε-
ρού. Καθώς το νερό θα το πούµε νεράκι … ας 
ποτίζουµε τις καλλιέργειες που πρέπει να πο-
τίζονται για να καλυτερεύουµε και όχι να κα-
ταστρέφουµε την παραγωγή µας!

Φτάσαµε στο σηµείο, ποικιλίες όπως το Σαβ-
βατιανό, άριστα προσαρµοσµένες στον κατεξο-
χήν ξηροφυτικό χώρο της Αττικής και της Βοιω-
τίας για παραγωγή – µάλιστα – κρασιών ποιότη-
τας και όχι µόνο ρετσίνας, να τις σύρουµε και να 
τις διασύρουµε στα πατατοχώραφα της Θήβας, 
όπου παίρνουµε δύο και τρεις τόνους παραγω-
γή το στρέµµα και τα φυτά  σαπίζουν κυριολε-
κτικά απ’ την Ίσκα, ασθένεια που επισυµβαίνει 
ακριβώς απ’ την προσθήκη του νερού και µαστί-
ζει τους αµπελώνες σε ποσοστά που φτάνουν και 
ξεπερνάνε το 30%.

Στα οινοποιήσιµα σταφύλια, τα λιτά ισχνά και 
χαµηλόκορµα σχήµατα, σε αραιές φυτεύσεις, εί-
ναι αυτά που πρέπει να επικρατήσουν. Ας κό-
πτονται οι αντιγραφείς των ξένων προτύπων 
για τις πυκνές φυτεύσεις. Εδώ δεν είναι ούτε Κα-
µπανία, ούτε Ελβετία, ούτε Λοµβαρδία, µε ενά-
µιση µέτρο βροχοπτώσεις, για νά ‘χουµε 1.000 
φυτά το στρέµµα, ούτε να φτάνουµε, “κατ’ ανά-
γκην”, επιµένουν, στα 500 φυτά που θα διψά-
νε και θα βάζουµε ύστερα “κατ’ ανάγκην” πάλι 

το νερό. Η “χρυσή τοµή” για ξηρικούς αµπελώ-
νες που δίνουν κρασιά ποιότητας είναι 250-350 
φυτά το στρέµµα. Στο Αµύνταιο 350, στη Χαλκι-
δική 250. Στη Σαντορίνη η παράδοση βάζει 150 
φυτά το στρέµµα! Αυτά είναι τα δικά µας συµπε-
ράσµατα, ύστερα από 40 ολόκληρα χρόνια απο-
κλειστικής απασχόλησης µε τ’ αµπέλια». (Κού-
σουλας Κ., 1994)

Η τοπογραφία
Οι τοπογραφικοί παράγοντες, (ανάγλυφο, έκ-

θεση, κλίση, υψόµετρο) µας ενδιαφέρουν γιατί 
διαµορφώνουν τις οικολογικές συνθήκες, τις 
οποίες µόλις αναπτύξαµε, και ως εκ τούτου ε-
πηρεάζουν σηµαντικά την αµπελοκαλλιέργεια.

Ως προς το ανάγλυφο του εδάφους να πούµε 
ότι το αµπέλι αρέσκεται σε οµαλές πλαγιές µε µι-
κρή κλίση που είναι περισσότερο εκτεθειµένες 
στην ηλιακή ακτινοβολία, αερίζονται και στραγ-
γίζουν καλύτερα.

Σ’ αυτές τις συνθήκες ο κίνδυνος από τους α-
νοιξιάτικους παγετούς είναι µικρότερος από ότι 
στα καµπίσια αµπέλια.

Και στα τελευταία όµως δεν δυσανασχετεί, ό-
ταν στραγγίζουν καλά, ενώ το υψηλότερο πα-
ραγωγικό τους δυναµικό είναι ισχυρό δέλεαρ.

Ως προς την έκθεση, δηλαδή τον προσανατο-
λισµό του εδάφους, τώρα.

Όσο βορειότερα καλλιεργείται το αµπέλι, τό-
σο ισχυρότερος είναι ο κανόνας του µεσηµβρι-
νού προσανατολισµού. Ισχύει και στη χώρα µας, 
τον ανατρέπουν όµως οι πολύ θερµές περιοχές 
και οι οινοποιήσιµες ποικιλίες που ζητάνε πε-
ρισσότερη οξύτητα, κυρίως οι λευκές. 

Πράγµατι στις νοτιότερες, περισσότερο θερ-
µές περιοχές της χώρας µας, η µεσηµβρινή έκ-
θεση προκαλεί θερµική καταπόνηση στο αµπέλι, 
η ωρίµανση επισπεύδεται, τα οξέα πέφτουν και 
η ποιότητα του κρασιού υποβαθµίζεται.

 Αυτός είναι ο λόγος που σε περιοχές του Ηρα-
κλείου στην Κρήτη και του Έµπονα στη Ρόδο, η 
καλλιέργεια προσαρµόστηκε στο βόρειο προσα-
νατολισµό. Και σε άλλες περιπτώσεις ο δροσερό-
τερος βόρειος προσανατολισµός δίνει καλύτερο 
τελικό προϊόν, ανάλογα βέβαια µε την ποικιλία.

Το υψόµετρο έχει στενή σχέση µε το γεωγρα-
φικό πλάτος. Γενικά τα µεγάλα γεωγραφικά πλά-
τη δεν θέλουν και µεγάλα υψόµετρα.

Στη χώρα µας πάντως, που δεν είναι ούτε Γαλ-
λία, ούτε Γερµανία, οι ηµιορεινοί αµπελώνες πλε-
ονεκτούν όσο πάµε νοτιότερα και ιδιαίτερα στις 
οινοποιήσιµες ποικιλίες.

Εκτιµάται ότι για κάθε εκατό µέτρα, µέχρι τα 

πεντακόσια συνολικά, η θερµοκρασία µειώνε-
ται κατά 0,6οC, γεγονός που καθυστερεί την ω-
ρίµανση για 2-3 ηµέρες.

Η φυσική του εδάφους
Τα βαρύτερα, αργιλώδη εδάφη συγκρατούν 

περισσότερη υγρασία και συχνά εξασφαλίζουν 
αυξηµένες αποδόσεις, όµως καθυστερούν την 
ωρίµανση και τη συγκέντρωση των σακχάρων 
στις ράγες, ενώ παρουσιάζουν ένα µεγαλύτερο 
ποσοστό αζωτούχων ενώσεων, τανινών, καθώς 
και αυξηµένη οξύτητα.

Η άργιλος των εδαφών αυτών ευνοεί το χρω-
µατισµό του σταφυλιού, άρα και την παραγωγή 
κόκκινων κρασιών, όµως για να το κάνει αυτό 
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις αρδεύσεις κα-
τά την περίοδο της ωρίµανσης, οι οποίες πρέ-
πει να περιορίζονται ή και να διακόπτονται ώ-
στε να διευκολυνθεί η συσσώρευση των σακχά-
ρων που θα δώσουν και χρώµα (ανθοκυανίνες) 
και κάποιους βαθµούς παραπάνω.

Σ’ αυτά ο βροχερός καιρός δίνει ευκολότε-
ρα βορύτη.

Τα αµµώδη εδάφη, από την άλλη, επειδή ζε-
σταίνονται ευκολότερα, εξασφαλίζουν πρωιµό-

τητα στην ωρίµανση, γεγονός σηµαντικό για τις 
πρώιµες επιτραπέζιες ποικιλίες. Οι οινοποιήσι-
µες όµως ποικιλίες, στα ελαφρά εδάφη, δύσκο-
λα δίνουν στο κρασί την επιθυµητή οξύτητα, το 
χρώµα και τους βαθµούς.

Ύστερα από όσα είπαµε βγαίνει εύκολα το συ-
µπέρασµα ότι τα µέσης σύστασης εδάφη προσφέ-
ρουν τις ευνοϊκότερες συνθήκες για την ανάπτυ-
ξη του αµπελιού και την παραγωγή σταφυλιών 
και κρασιών υψηλής ποιότητας.

Στις βορειότερες περιοχές  η ύπαρξη σκελετι-
κού υλικού στο έδαφος ασκεί θετική επίδραση 
την καλλιέργεια, επειδή τη νύχτα αποδεσµεύει 
σταδιακά τη θερµότητα που συσσώρευσε στη δι-
άρκεια της ηµέρας. 

«Ανάγλυφο έπος ο τόπος, / τα βουνά του υ-
ψώνουν το βαθµολόγιο της αξιοπρέπειας. / Στις 
πλαγιές τους οι θερµοσυλλέκτες λίθοι σαν φθόγ-
γοι ιστορίας», γράφει ένα ποίηµα. «Οι θερµοσυλ-
λέκτες λίθοι»…

Η προστασία της εδαφικής δοµής είναι δύ-
σκολη υπόθεση στην αµπελοκαλλιέργεια. Πο-
λυετής καλλιέργεια, µε πάρα πολλά περάσµατα 
µηχανηµάτων στη διάρκεια του έτους και αρκετές 
φορές σε ακατάλληλο χρόνο – αµέσως µετά από 
βροχή, µικρά ποσοστά οργανικής ουσίας κ.λ.π. 

Με την ευκαιρία να πούµε ότι στις οινοποιή-
σιµες ποικιλίες, για την παραγωγή κρασιών α-
νώτερης ποιότητας, το ποσοστό της οργανικής 
ουσίας του εδάφους πρέπει να είναι χαµηλό (1-
2%). Το επιτραπέζιο αµπέλι συχνά επωφελείται 
από µεγαλύτερα ποσοστά.

Η χηµεία του εδάφους
Θα πούµε δυο λόγια σχετικά µε το εδαφικό 

pH και το ανθρακικό ασβέστιο.
Τα θρεπτικά στοιχεία θα τα συναντήσουµε πα-

ρακάτω, καθώς αναλύουµε όψεις της βιολογίας 
του αµπελιού.

Εξ αιτίας της αυξηµένης οικολογικής πλαστι-
κότητας, το αµπέλι µπορεί να καλλιεργηθεί σε 
µεγάλο εύρος εδαφικού pH. 

Τα διάφορα υποκείµενα καλύπτουν όλο αυ-
τό το εύρος, από το όξινο (Riparia gloire και 
Gravesac), µέχρι το πιο αλκαλικό (41B και Fercal). 
Η διασταύρωση Vinifera x Berlandieri (το 41Β), 
το 1882, έγινε ακριβώς γιατί και οι δύο γεννή-
τορές του, έχουν πολλή καλή προσαρµογή στα 
ασβεστούχα εδάφη.

Βέβαια, εντός των ορίων του υποκειµένου, η 
κάθε ποικιλία έχει µια στενότερη ζώνη όπου αι-
σθάνεται καλύτερα.

Στα χαµηλά pH το αµπέλι αντιµετωπίζει τις αρ-

Αργιλώδη
Τα βαρύτερα, αργιλώδη εδάφη 
συγκρατούν περισσότερη 
υγρασία και συχνά 
εξασφαλίζουν αυξηµένες 
αποδόσεις, όµως καθυστερούν 
την ωρίµανση και τη 
συγκέντρωση των σακχάρων.

Άρδευση
Το καλό κρασί βγαίνει από 
φειδωλές αρδεύσεις ή και από 
ξηρικά αµπέλια, ενώ αντίθετα, 
το επιτραπέζιο σταφύλι 
από ξεδίψαστα αµπέλια.





νητικές συνέπειες του µαγγανίου και του αρ-
γιλίου ενώ στα υψηλά, του CaCO3.

Η ευρωπαϊκή κουλτούρα τοποθετούσε πά-
ντα την ασβεστολιθική σύσταση του εδάφους 
στη βάση των ποιοτικών κρασιών, µε πλού-
σια αρώµατα και γεύση.

Στην Ελλάδα και σε όλη την ευρωπαϊκή 
ήπειρο τα ασβεστολιθικά, λιγότερο ή περισ-
σότερο, εδάφη φιλοξενούν τους πιο ονοµα-
στούς για τα κρασιά τους αµπελώνες. Μόνο 
για τη Γαλλία, αναφέρουµε: Βουργουνδία, 
Μπορντό, Καµπανία, κοιλάδα Ροδανού και 
δεν έχει τέλος. Το ίδιο ισχύει εν πολλοίς, 
για την Ιταλία και την Ισπανία.

Να είναι και ζήτηµα υποβολής; Πάντως 
απολαµβάνοντας την εξαιρετική ποιότη-
τα ενός Chardonnay, από περιοχή της Κα-
βάλας, το µυαλό µας πάει και στις χορηγί-
ες  του Παγγαίου σε ασβέστιο, αλλά και στο 
ρυθµιστικό ρόλο της θάλασσας που συντη-
ρεί την οξύτητά του.

Και φτάσαµε στην αµφισβήτηση, που ε-
µάς εδώ, στην «Κυρά των Αµπελιών», που 
τον ασβέστη τον έχουµε πανταχού παρόντα, 
δεν µας πτοεί… «Μοσχοβολούν οι γειτονιές 
βασιλικό κι ασβέστη», λέει ο Τάσος Λειβαδί-
της και το αποθεώνει ο Στέλιος Καζαντζίδης! 

Η αµφισβήτηση ήρθε κυρίως µετά την 
εµφάνιση των µεγάλων σχολών οινολογί-
ας στην  Καλιφόρνια και στην Αυστραλία. 
Ίσως να προκύπτει από τις ιδιαιτερότητες 
της αµερικανικής αµπέλου που δεν αγαπά 
τον ασβέστη όσο η ευρωπαϊκή οινοφόρος 
άµπελος (vitis Vinifera). Πάντως συνεχίζει 
να επικρατεί η θέση που θέλει τον παράγο-
ντα τόπο πρώτο µεταξύ πρώτων που όλοι, 
µαζί και µε ένα σύνολο άλλων χαρακτηριστι-
κών, συγκροτούν το περιεχόµενο του γαλ-
λικής προέλευσης όρου terroir.

ΦΥΤΟ
Το υποκείµενο,
µια ενδιαφέρουσα ιστορία

Θα πούµε δύο κουβέντες παραπάνω για 
τα υποκείµενα και ολίγα σχετικά.

Ας ακολουθήσουµε µια ενδιαφέρουσα δι-
αδροµή – ιστορική! – από τα µέσα περίπου 
του προ-περασµένου αιώνα:

Οι βοτανικές µελέτες – έντονες από εκεί-
νη την εποχή στην Ευρώπη – έφεραν βιολο-
γικό υλικό (φυτά) από την Αµερική και µαζί 
µε αυτό το ωίδιο. Η ανάγκη αντιµετώπισης 
του ωιδίου- µέχρι να ανακαλυφθούν οι ευερ-
γετικές ιδιότητες του θείου- έφερε καινούρ-
γιο βιολογικό υλικό και µαζί του τη φυλλο-
ξήρα και τον περονόσπορο. Έτσι ήρθαν η 
vitis Riparia κι αργότερα η vitis Rupestris, 
που τα βρήκαν όµως σκούρα µπρος στα α-
σβεστούχα ευρωπαϊκά εδάφη κι έτσι έφτασε 
προς ενίσχυση η vitis Berlandieri. Όµως, τα 
µοσχεύµατα της Berlandieri ριζοβολούν δύ-
σκολα και από αυτή τη δυσκολία προέκυψε η 
ιδέα του υβριδισµού. Ξεκίνησε µε τα Riparia 
x Rupestris και γρήγορα έδωσε, µε το .. αί-
µα της Berlandieri και της Vinifera, το γνω-
στό µας 41Β. Και πάει λέγοντας. 

Οι «µάχες» εκείνης της περιόδου βρίσκονται 
στις κορυφές της αµπελουργικής εποποιΐας!

Οι κλιµατικές συνθήκες που επηρεάζουν 
την ποικιλία, διαφοροποιούνται στα πλαί-
σια µιας ευρύτερης περιοχής, ενώ οι εδαφο-
λογικές συνθήκες που επηρεάζουν το υπο-

κείµενο, διαφοροποιούνται στα πλαίσια µι-
κρότερων επιφανειών, ακόµα και στα πλαί-
σια του ίδιου του χωραφιού. 

Η διαπίστωση αυτή από µόνη της είναι αρ-
κετή για να αναδείξει τη µεγάλη σηµασία της 
γνώσης του υποκειµένου. 

Τους πίνακες µε τα χαρακτηριστικά των 
υποκειµένων µε τους οποίους έχουµε εξοι-
κειωθεί, τις περισσότερες ίσως φορές τους 
αντιµετωπίζουµε ως παρόχους πληροφορι-
ών και όχι γνώσεων. Γνώση θεωρούµε την 
αιτιολογηµένη πληροφορία.

Είναι µακρύς και σπουδαίος ο δρόµος 
ως τους πίνακες… Η αρχιτεκτονική της ρί-
ζας, το πλήθος των ριζών, η κατανοµή τους 
σε βάθος, το πάχος τους, ινώδεις; σαρκώ-
δεις; γιατί οι σαρκώδεις αντιστέκονται κα-
λύτερα στην αφυδάτωση και είναι ικανότε-
ρες στην πρόληψη των θρεπτικών από τις ι-
νώδεις κλπ, κλπ. 

Με τέτοιες µετρήσεις φτάσαµε και στους 
πίνακες. Μακρύς ο δρόµος, αλλά µε «σεντέ-
φια και κοράλλια, κεχριµπάρια και έβενους 
και ηδονικά µυρωδικά κάθε λογής…» (Κα-
βάφης, Ιθάκη)! 

Όµως και χωρίς τα … σεντέφια, µε τις πλη-
ροφορίες και µόνο, αραιά και πού παρει-
σφρύει το υποκείµενο - µετά την αρχική ε-
πιλογή του, στη βάση του CaCO3–στις συζη-
τήσεις περί του αµπελιού. Κι αν δεν ήταν τα 
τελευταία χρόνια, το επιτραπέζιο Crimson, 
µε την αδυναµία του να χρωµατίζει, θα του 
δίναµε ακόµη λιγότερη σηµασία.

Κι όλα αυτά ενώ έχουµε στη διάθεσή µας, 
πλήρη τα στοιχεία ταυτότητας των υποκειµέ-
νων (ανθεκτικότητα στο CaCO3, ζωηρότητα, 
ανθεκτικότητα στην ξηρασία, στην υγρασία 
του εδάφους, ευαισθησίες στις ελλείψεις 
θρεπτικών κ.λ.π.), και µπορούµε να αντιλη-
φθούµε πώς αυτά, έµµεσα ή άµεσα, αντανα-
κλούν στη θρέψη του αµπελιού (Πίνακας 1).

Μπορούµε λ.χ. να γνωρίζουµε ότι το SO4 
είναι ευαίσθητο στις ελλείψεις µαγνησίου 
και όταν είναι µαζί µε ποικιλίες παρόµοιας 
ευαισθησίας, όπως οι Cabernet Sauvignon, 
Syrah, Ugni blanc, Ασύρτικο, είναι εύκολο 
να δώσει ξήρανση ράχης.

 Γνωρίζοντας λοιπόν την αδυναµία τού 
υποκειµένου να προσλάβει το µαγνήσιο 
θα προσέξουµε ιδιαίτερα τις διαφυλλικές ε-

φαρµογές και φυσικά δεν θα το φορτώσου-
µε µε κάλιο. 

Είναι διαπιστωµένο ότι τα υποκείµενα που 
έχουν ευαισθησία στην έλλειψη µαγνησίου 
(SO4, Fercal, 110R,) προσλαµβάνουν εύκο-
λα το κάλιο, ενώ όσα έχουν ευαισθησία στην 
έλλειψη καλίου (1103Ρ, 140Ru, 41B, 420A) 
προσλαµβάνουν εύκολα το µαγνήσιο.

Όταν λοιπόν µια ποικιλία απαιτητική σε 
κάλιο, όπως το Merlot, το Ξυνόµαυρο κ.ά., 
είναι εµβολιασµένη σε υποκείµενο ευαίσθη-
το στην έλλειψη καλίου, θα έχουµε πρόβλη-
µα αν δεν µεριµνήσουµε.

Η µικρορραγία που εµφανίζει το Merlot 
και είναι γνωστή ως «πρόβληµα του Merlot» 
σχετίζεται µε την έλλειψη µολυβδαινίου που 
εκδηλώνεται όταν αυτή βρίσκεται επάνω σε 
SO4 και 140Ru, κ.λ.π., κ.λ.π. 

Συνεπώς, προσοχή στο υποκείµενο!

Ο αποθησαυρισµός
Το γυάλισµα ξεκινάει όταν ένα µεγάλο πο-

σοστό των σακχάρων που παράγονται µε τη 
φωτοσύνθεση, κατευθύνεται πλέον προς τις 
ράγες, αφού ο ρυθµός αύξησης της βλάστη-
σης παρουσιάζει σηµαντική υποχώρηση. Τό-
τε ξεκινάει και η ωρίµανση του ξύλου.

Η γλυκόζη µετατρέπεται σε σακχαρόζη και 
µεταφέρεται στο ξύλο, όπου το ενζυµικό του 
οπλοστάσιο τη µετατρέπει σε πολυσακχαρί-
τες (ηµικυτταρίνη, κυτταρίνη, λιγνίνη και ά-
µυλο), όπως και αποθηκεύονται. Έτσι ξεκινά-
ει η ξυλοποίηση της  βλάστησης και ο αποθη-
σαυρισµός του αµύλου στα πολυετή ξυλώδη 
τµήµατα του φυτού. Ο αποθησαυρισµός εί-
ναι πολλή σπουδαία υπόθεση.

Επηρεάζει  τόσο το ξεχειµώνιασµα του α-
µπελιού, όσο και την επόµενη άνοιξη. Την 
προστασία του από τις παγωνιές της και ό-
λες τις βιολογικές διεργασίες, πηγαίνοντας 
προς την άνθηση, µέχρις ότου η νέα βλάστη-
ση, καταστεί ικανή να επιτελέσει το έργο της.

Η ξυλοποίηση ευνοείται από τα ίδια µέτρα 
που πρέπει να λαµβάνονται για την ωρίµαν-
ση των σταφυλιών. 

Εκτός από το υποκείµενο, την ποικιλία, τις 
ασθένειες, τις θερµοκρασίες και τις βροχές 
την επηρεάζει η αγροτεχνική.

Το υπερβολικό φορτίο περιορίζει τις πρώ-
τες ύλες της ξυλοποίησης και του αποθη-

σαυρισµού. Το ίδιο κάνει και η υπερβολι-
κή βλάστηση που παράγει το µεγάλο ύψος 
των αρδεύσεων, η παράτασή τους καθώς και 
το πολύ άζωτο.

Μια αιτία στην οποία έχει αποδοθεί η µει-
ωµένη αντίσταση του αµπελιού στις παγω-
νιές, είναι η όψιµη είσοδός του στο λήθαρ-
γο, λόγω της αυξηµένης περιεκτικότητας 
των ιστών σε γιββερελλίνες (προϊόν της πα-
ρατεταµένης φρέσκιας βλάστησης) και της 
µειωµένης σε ΑΒΑ (Westwood M.N., 1970).

Tα σηµαντικότερα όπλα του αµπελιού α-
πέναντι στις παγωνιές είναι κυρίως τα απλά 
σάκχαρα που δηµιουργούνται στο ξύλο από 
την υδρόλυση του αµύλου. 

Στη διαδικασία της παραγωγής του εν λόγω 
… οπλικού συστήµατος η ταχύτητα υδρόλυ-
σης του αµύλου, που διαφέρει από ποικιλία 
σε ποικιλία, είναι εξίσου ή και περισσότερο 
σηµαντική από το µέγεθος του αποθέµατος.

Αντιλαµβανόµαστε ότι το αµπέλι, όπως 
όλα τα φυτά, χρειάζεται θρεπτική ισορρο-
πία, που σηµαίνει πως και το λίγο βλάπτει. 

∆εν πρέπει να του λείψει το κάλιο- ιδιαί-
τερα στα µεγάλα φορτία- που ευνοεί τη συσ-
σώρευση των σακχάρων και προετοιµάζει το 
αµπέλι ώστε να αντέξει στις αντιξοότητες του 
Χειµώνα και της Άνοιξης. 

Φυσικά ούτε το άζωτο πρέπει να λείψει,στη 
λογική που έχει αποτυπωθεί στη ρήση που 
λέει ότι, την άνοιξη το αµπέλι παίρνει το άζω-
το από το ξύλο και το κάλιο από το έδαφος.

Η µικρή συµµετοχή του εδαφικού αζώτου 
στη θρέψη του αµπελιού κατά την έναρξη 
της βλάστησης, υποστηρίζεται και από ανα-
λύσεις του χυµού της δακρύρροιας, πρέµνων 
που δέχτηκαν και που δεν δέχτηκαν αζωτού-
χο λίπανση. Τα αποτελέσµατα δεν έδωσαν δι-
αφορές ως προς την περιεκτικότητα σε άζωτο 
() (Roubelakis–Angelakis και Kliewer, 1979).

Είναι ενδιαφέρον να πούµε στο σηµείο αυ-
τό, ότι και µετά τον τρύγο, το αµπέλι µπορεί 
ακόµη να προσλάβει άζωτο και άλλα θρεπτι-
κά, ιδιαίτερα στα θερµότερα κλίµατα όπως το 
δικό µας. Αυτή τη δυνατότητα δεν πρέπει να 
την ξεχνάµε. Ας προχωρήσουµε παρακάτω.

Η συσσώρευση του αµύλου στο ξύλο συ-
νεχίζεται µε µεγαλύτερη ένταση µετά την ω-
ρίµανση των σταφυλιών και διαρκεί µέχρι 
το κιτρίνισµα και την πτώση των φύλλων.
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Y: υψηλή, Μ: µέση, Χ: χαµηλή

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΛΙΚΟ/ΕΝΕΡΓΟ

CACO3 �%�

∆ΕΙΚΤΗΣ
ΧΛΩΡΩΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΖΩΗΡΟΤΗΤΑ/
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ	
ΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΞΗΡΑΣΙΑ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ	
ΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΥΓΡΑΣΙΑ 
Ε∆ΑΦΟΥΣ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ	
ΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΣΕ

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ 
ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ

110 R 40-50 / 17-22 30 Y/Y X-M X-M -Mg

SO4 40-50 / 17 30 M-Y / M M X -Mg

1103P 40-50 / 17-18 30 ΠΥ / ΠΥ Μ-Υ Υ -Κ

420 Α 40-50 / 20 40 Χ-Μ /Χ-Μ Χ Χ -Κ

140 RU 70 /30-35 60 ΠΥ / ΠΥ Χ-Μ Υ -Κ

41 Β 70 / 40 >60 Μ / Χ-Μ Χ-Μ Χ -Κ

FERCAL 70 / 40 120 M-Y / M-Υ M-Υ X-M -Mg
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Στο κιτρίνισµα έχουµε το λεγόµενο «µέγιστο 
του αµύλου» στους βλαστούς.

Τα φύλλα πριν πέσουν αφήνουν στο πρέ-
µνο ότι δεν χρησιµοποίησαν για τις δικές τους 
ανάγκες. Η αποδηµία των ανόργανων και ορ-
γανικών ουσιών προς το πρέµνο και συνεπώς 
η αλλαγή της χηµικής σύνθεσης του φύλλου 
είναι αυτή που προκαλεί το µεταχρωµατισµό 
του, το κιτρίνισµα.

Όλα αυτά συνιστούν τον αποθησαυρισµό, την 
αποταµίευση για την επόµενη χρονιά, έως ότου 
το φυτό φτιάξει µια φυλλική επιφάνεια ικανή να 
ικανοποιεί τις ανάγκες του και να µην βασίζεται 
στα «δάνεια» της προηγούµενης φυλλωσιάς.

∆ακρύρροια
Η έξοδος του αµπελιού από το λήθαργο (µε-

ταλήθαργο) και η είσοδός του στην ενεργό αύ-
ξηση, σηµατοδοτείται από την έναρξη της δα-
κρύρροιας η οποία ξεκινά όταν η θερµοκρασία 
του εδάφους φτάσει κοντά στους 10οC ή ακό-
µα περισσότερο, ανάλογα µε το υποκείµενο.

Η ποσότητα του χυµού που εκκρίνεται µε τη 
δακρύρροια κυµαίνεται µεταξύ 0,2-0,3 και 5-
8 I/πρέµνο.

Ο χυµός περιέχει 1-3 g/l ξηρά ουσία και εί-
ναι πλούσιος σε οργανικές ουσίες (κυρίως σάκ-
χαρα, 1-2%, από την υδρόλυση του αµύλου, α-
ζωτούχες ενώσεις, κυτοκινίνες κ.ά.) καθώς και 
ανόργανες (φωσφόρο 15-25 mg/l, κάλιο 65-
155 mg/l, ασβέστιο 125-165 mg/l, µαγνήσιο 
10-25 mg/l κ.λ.π.).

Τα ζωηρά και τα µεγαλύτερης ηλικίας πρέ-
µνα χάνουν περισσότερους χυµούς κατά τη δα-
κρύρροια. Το ίδιο συµβαίνει και στα αυστηρά 
κλαδέµατα, γιατί η τοµή βρίσκεται πλησιέστε-
ρα στη ρίζα. Αυτός είναι ο λόγος που στα ψηλά 
σχήµατα το αµπέλι δακρύζει λιγότερο.

Η µεγαλύτερη δακρύρροια παρατηρείται στο 
τέλος του φουσκώµατος, λίγες ηµέρες πριν την 
εκβλάστηση των οφθαλµών, για να µειωθεί α-
πό την έναρξή της και µετά, αφού ο χυµός της 
κατευθύνεται πλέον προς αυτούς.

Τα κλαδέµατα που γίνονται µετά την έκπτυ-
ξη των οφθαλµών παρουσιάζουν µειωµένη 
δακρύρροια.

Λιγότερες απώλειες χυµού παρατηρούνται και 
όταν οι τοµές γίνονται στον κόµπο (διάφραγµα).

Γεροντότεροι αµπελουργοί χρησιµοποιού-
σαν το χυµό της δακρύρροιας, λόγω της σύν-
θεσής του, στις παθήσεις των οφθαλµών. Εµείς 
δεν γνωρίζουµε την ωφέλεια, εκείνοι ήξεραν 
καλύτερα. Πάντως µε βεβαιότητα, ο χυµός της 
δακρύρροιας ενυδατώνει τους οφθαλµούς του 
αµπελιού, τους φουσκώνει και δίνει το ερέθι-
σµα για την εκβλάστησή τους.

Η βλάστηση
Το φούσκωµα (διόγκωση) των οφθαλµών είναι 

το πρώτο στάδιο της εκβλάστησής τους.
Στην πρώτη περίοδό της, η βλάστηση, αλλά 

και όλες οι διεργασίες που τότε λαµβάνουν χώ-
ρα, βασίζονται, όπως ήδη είπαµε, στις αποθησαυ-
ρισµένες ουσίες και αργότερα στη φωτοσυνθε-
τική δραστηριότητα της αναπτυσσόµενης φυλ-
λικής επιφάνειας.

Το αµπέλι είναι φυτό έντονης αύξησης, µε την 
ετήσια βλάστηση να φτάνει τα πέντε - έξι µέτρα.

Η θερµοκρασία είναι ο σηµαντικότερος πα-
ράγοντας που επηρεάζει τους ρυθµούς αύξη-
σης. Αν µέχρι την άνθηση ο καιρός είναι σχετι-
κά ζεστός, τότε οι µέγιστοι ρυθµοί συµπίπτουν 

µε την έναρξή της, διαφορετικά µπορεί να κα-
θυστερήσουν λίγο.

Εξαιτίας των υψηλών αναγκών σε φωτοσυνθε-
τικά υλικά, κατά την άνθηση και µετά, η αύξηση 
των  βλαστών επιβραδύνεται (αν, για πειραµα-
τικούς λόγους, αφαιρεθούν οι ταξιανθίες, η αύ-
ξησή τους συνεχίζεται απρόσκοπτα), παραµένο-
ντας ωστόσο στα πλαίσια των υψηλών ρυθµών.

Στην αρχή της βλαστικής περιόδου, το 65% πε-
ρίπου του συνόλου των αυξήσεων πραγµατοποι-
ούνται στη διάρκεια της ηµέρας, αργότερα, τον Ι-
ούνιο, οι αυξήσεις της ηµέρα και της νύχτας εξι-
σώνονται, ενώ στις µεγάλες ζέστες του Ιουλίου, 
οι αυξήσεις της ηµέρας αντιπροσωπεύουν µόλις 
το 33% του συνόλου (Nicov, 1962). 

Η µείωση των αυξήσεων της ηµέρας το καλο-
καίρι, είναι συνέπεια του θερµικού και υδατικού 
στρες, που είναι µεγαλύτερο στη διάρκειά της α-
πό ότι τη νύχτα. Συνεπώς το νερό επηρεάζει ση-
µαντικά τους ρυθµούς αύξησης της βλάστησης. 
Μαζί µε το νερό και τα θρεπτικά, δηλαδή η λίπαν-
ση και δεν τελειώνουν εδώ οι επιδραστικοί πα-
ράγοντες. Η ποικιλία, το υποκείµενο, η ηλικία, 
τα κλαδέµατα, ο αποθησαυρισµός…

Οι ρυθµοί αύξησης της βλάστησης πέφτουν 
γρήγορα στην έναρξη της ωρίµανσης (γυάλι-
σµα), οπότε κυριαρχούν οι διαδικασίες µαζικής 
απόθεσης αµύλου στους βλαστούς και σακχάρων 
στα σταφύλια. Οι βλαστοί παίρνουν κι αυτοί σι-
γά – σιγά το καφετί χρώµα της ωριµότητάς τους.

Ταυτόχρονα µε την αύξηση των βλαστών, αυ-
ξάνονται και τα συναφή όργανα, δηλαδή φύλ-
λα, ταξιανθίες, έλικες, σταφύλια.

Τα φύλλα για να γίνουν χρήσιµα στο φυτό, 
πρώτα πρέπει να δουλέψουν για τον εαυτό τους, 
να οργανωθούν τα ίδια κι αφού γίνει αυτό, µπο-
ρούν να ενδιαφερθούν και για τους άλλους, να 
γίνουν δηλαδή δότες, εξαγωγείς µεταβολιτών.

Στα νεαρά φύλλα η φωτοσυνθετική ένταση 
είναι χαµηλή και αυξάνεται µε τον καιρό. Στις 
15-18 ηµέρες από την εµφάνισή τους, όταν α-
ποκτούν το 50% και παραπάνω του τελικού τους 
µεγέθους, παράγουν πλέον και για τους άλλους. 
Για τους βλαστούς στην αρχή και αργότερα για 
τις ταξιανθίες (Leonard και Weaver, 1961). Στις 
35 περίπου ηµέρες µετά το ξετύλιγµά τους, όταν 

έχουν αγγίξει το 90-100% της τελικής τους επι-
φάνειας, φτάνουν στο µέγιστο της φωτοσυνθε-
τικής τους ικανότητας.

Αφού µείνουν εδώ, δύο ίσως και τρεις εβδοµά-
δες, αρχίζουν σιγά- σιγά να χάνουν τις ικανότη-
τές τους για να φτάσουν, µετά από τέσσερις µή-
νες, κοντά στο µισό τους.

Η βραδύτητα της µείωσης εξαρτάται από τις 
απαιτήσεις των οργάνων καταναλωτών σε µε-
ταβολίτες, αυξανόµενες από το δέσιµο µέχρι το 
γυάλισµα, που διατηρούν σε καλά επίπεδα την 
παραγωγή σακχάρων στα φύλλα.

Φυσικά αυτό δεν µπορεί να διαρκέσει – το φάρ-
µακο της αειζωΐας δεν το βρήκε, ευτυχώς, ακό-
µη ούτε το φυτικό ούτε το ζωικό βασίλειο – και 
γι’ αυτό η µέγιστη φωτοσυνθετική ικανότητα 
µετακοµίζει σιγά - σιγά προς τα ανώτερα φύλ-
λα του βλαστού. Μια καλύτερη  παραγωγικότη-

τα, για περισσότερο χρόνο, µέχρι και ένα µήνα 
πριν ωρίµανση παρουσιάζουν τα φύλλα πίσω 
από το σταφύλι. 

Το αίτιο και το αιτιατό
Κοντά στην άνθηση της παρούσης χρονιάς, 

ξεκινά και η διαφοροποίηση των οφθαλµών 
που θα ανθίσουν την επόµενη χρονιά.

Σε τέτοιες µεγάλες χρονικές αποστάσεις η 
ανίχνευση της σχέσης αιτίου και αιτιατού δεν 
ήταν πάντα εύκολη. 

Σε µια άλλη περίπτωση µάλιστα, η δυσκο-
λία αυτή είχε συνέπειες που σήµερα µας κά-
νουν να γελάµε. 

Επιστρέφοντας ο ιθαγενής του Τροµπράϊ-
αντ, µας πληροφορεί ο Μαλινόφσκι, από έ-
να µακροχρόνιο ταξίδι, θα ένοιωθε ενθουσι-
ασµένος να βρει στην καλύβα του ένα ακόµη 
κουτσούβελο, αφού για τους Μελανήσιους η 
πατρότητα ήταν ένας ανόητος µύθος των ιερα-
ποστόλων, τη στιγµή που εκείνοι γνώριζαν µε 
βεβαιότητα, ότι τα πνεύµατα βάζουν τα παιδιά 
στην κοιλιά της µάνας… Μάλιστα!

Εµείς πάντως οφείλουµε να γνωρίζουµε ό-
τι η παραγωγή και τα χαρακτηριστικά της εί-
ναι δικό µας παιδί.

∆ιαφοροποίηση οφθαλµών - άνθηση
Η διαφοροποίηση των οφθαλµών  της πα-

ρούσας άνθησης ξεκινά από την άνθηση της 
προηγούµενης χρονιάς.

Προηγείται ένα µικρό, εισαγωγικό χρονικό 
διάστηµα (για το Μοσχάτο Αλεξάνδρειας και 
τη Σουλτανίνα, λ.χ., περίπου τρεις εβδοµάδες), 
που ονοµάζεται ανθική επαγωγή. 

Σε συνθήκες αγρού η ανθική επαγωγή εµ-
φανίζεται, όπως αντιληφθήκαµε, πλησίον της 
άνθησης και στη διάρκεια της άνθησης- αργά 
ή γρήγορα, ανάλογα µε την ποικιλία – ξεκινά 
η διαφοροποίηση.

Στην ανθική επαγωγή, κυρίαρχος είναι ο ρό-
λος των γιββερελλινών ενώ στη διαφοροποί-
ηση κυριαρχούν οι κυτοκινίνες που οδηγούν 
στις καταβολές των ταξιανθιών. Την επόµενη 
χρονιά θα εµφανιστούν οι ανθικές καταβολές 
και αργότερα τα άνθη.

Άμυλο
Η συσσώρευση του αµύλου 
στο ξύλο συνεχίζεται µε 
µεγαλύτερη ένταση µετά 
την ωρίµανση των σταφυλιών 
και διαρκεί µέχρι το κιτρίνισµα 
και την πτώση των φύλλων.

Χυμός
Τα ζωηρά και τα µεγαλύτερης 
ηλικίας πρέµνα χάνουν 
περισσότερους χυµούς 
κατά τη δακρύρροια. Το ίδιο 
συµβαίνει και στα αυστηρά 
κλαδέµατα, γιατί η τοµή 
βρίσκεται πλησιέστερα στη ρίζα. 
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Προσοχή, η πολλή έντονη βλάστηση – λόγω 
εδαφοκλιµατικών συνθηκών ή / και αγροτεχνι-
κής, λ.χ. λόγω υπερβολικού αζώτου – παρατεί-
νει την κυριαρχία των γιββερελλινών και τότε 
αντί να σχηµατιστούν καταβολές ταξιανθιών, 
σχηµατίζονται καταβολές ελίκων.

Ο Λογοθέτης (1971) διαπιστώνει ότι, στις συν-
θήκες της χώρας µας, η διαφοροποίηση των ο-
φθαλµών ξεκινά από τη δεύτερη εβδοµάδα του 
Μάη, όταν οι βλαστοί έχουν αποκτήσει τουλά-
χιστον 30-50 εκ. µήκος.

Πιο συγκεκριµένα, για το Μοσχάτο Αµβούρ-
γου, η έναρξή της τοποθετείται µεταξύ 10 και 
20/5, όταν οι βλαστοί έχουν ξεπεράσει τα 40 
εκ., για το Ραζακί µεταξύ 19 και 21/5, σε µήκος 
βλαστών 80-100 εκ., ενώ για τη Σουλτανίνα, µε-
ταξύ 24 και 26/5 σε, παρόµοιο µήκος βλαστών.

Η διάρκεια της διαφοροποίησης του κάθε ο-
φθαλµού, διαφέρει από ποικιλία σε ποικιλία και 
από οφθαλµό σε οφθαλµό, στην ίδια ποικιλία.

Η διαφοροποίηση συνεχίζεται για µεγάλο χρο-
νικό διάστηµα, διατρέχει όλον τον προλήθαρ-
γο, από την άνθηση και µετά, στη διάρκεια του 
οποίου κυρίαρχος είναι ο ρόλος των αυξινών – 
οι οποίες τον προκαλούν –και διακόπτεται µε 
την έναρξη του ενδογενούς ληθάργου, στην ω-
ρίµανση του ξύλου, όταν τη σκυτάλη παραλαµ-
βάνει το ΑΒΑ (αµπσισικό οξύ) ή αργότερα, µε την 
έλευση των χαµηλών θερµοκρασιών του χειµώ-
να. Αυτές προκαλούν την πτώση των φύλλων 
και εξασθενούν την επίδραση του ΑΒΑ στους ο-
φθαλµούς, αλλά δεν τους επιτρέπουν να βλα-
στήσουν (εξωγενής λήθαργος ή µεταλήθαργος).

Τη δεύτερη εκδοχή την υποστήριξε ένθερ-
µα, από νωρίς (1956), η Ρουµάνα ερευνήτρια 
Victoria Lepadatu, η οποία δηµιούργησε την 
γνωστή µας, πρώιµη ποικιλία Victoria, από το 
όνοµά της, και η οποία για πολλά χρόνια γνώ-
ρισε τεράστια εµπορική επιτυχία.

Την θέση αυτή στηρίζει η παρατήρηση πως 
στην πτώση των φύλλων, βρέθηκαν περισσό-
τεροι οργανωµένοι οφθαλµοί από όσους είχαν 
βρεθεί στην έναρξη του ενδογενούς ληθάργου.

Στις αρχές του νέου έτους, η δακρύρροια µας 
δείχνει ότι η θερµοκρασία έφτασε και ξεπέρα-
σε τους 10οC. Σε λίγο οι οφθαλµοί φουσκώ-

νουν και τα φύλλα αρχίζουν να ξετυλίγονται. 
Στη φάση αυτή προχωρά  µε ένταση η δηµιουρ-
γία των ανθικών καταβολών. 

Σε λίγο – όταν ο βλαστός φτάσει στα 6-7 εκ. 
– εµφανίζονται οι ταξιανθίες, οι σταφυλές. Αυ-
τές, στην αρχή µεγαλώνουν µε πολύ γοργούς 
ρυθµούς οι οποίοι αργότερα επιβραδύνονται, 
για να σταµατήσουν τελείως πλησίον της άν-
θησης, να ξαναξεκινήσουν όµως στην πλήρη 
άνθηση, να φτάσουν γρήγορα στο µέγιστο, ό-
ταν οι ράγες αποκτούν µέγεθος µπιζελιού και 
να ξαναπέσουν σύντοµα και απότοµα στην αρ-
χή και βραδύτερα ύστερα.

Φτάσαµε λοιπόν στην άνθηση, την περάσα-
µε κιόλας, ύστερα από έναν χρόνο…

Η άνθηση ξεκινά στους 15-17οC και συναντά 
τις πλέον ευνοϊκές συνθήκες στους 20-25οC.

Από ’δω και πέρα οι ρυθµοί αύξησης της βλά-
στησης βαίνουν βραδέως µειωµένοι, αφού τα προ-
ϊόντα της φωτοσύνθεσης  τα διεκδικούν κι άλλοι.

Ζητήµατα αγροτεχνικής
Μεγάλη είναι η σηµασία του αποθησαυρι-

σµού, τόσο στην ανθική επαγωγή και στη δι-
αφοροποίηση των οφθαλµών (σχηµατισµός 
καταβολών ταξιανθιων) για την άνθηση της ε-
πόµενης χρονιάς, όσο και στην οργάνωση του 
άνθους (ανθικές καταβολές) για την παρούσα 
άνθηση, τη γονιµοποίηση και την καρπόδεση.

Για να µπορεί να στέλνει ικανές ποσότητες 
σακχάρων στα αναπαραγωγικά όργανα η νέα 
βλάστηση, πρέπει να διαθέτει έναν ελάχιστο α-
ριθµό φύλλων, τουλάχιστον δώδεκα σύµφω-
να µε τις έρευνες.

Το άζωτο της λίπανσης που επηρεάζει πε-
ρισσότερο από όλα τα θρεπτικά το µέγεθος 
της βλάστησης, πρέπει να οδηγεί σε µια κανο-
νικής ζωηρότητας βλάστηση. Οι υπερβολές εί-
ναι βλαπτικές και οδηγούν σε αυξηµένες απαι-
τήσεις για χλωρά κλαδέµατα. Οι απαιτήσεις αυ-
τές, βέβαια είναι και θέµα ποικιλίας, υποκειµέ-
νου και βροχοπτώσεων.

Τα χλωρά κλαδέµατα πριν την άνθηση, ό-
πως το κορυφολόγηµα, το βλαστολόγηµα και 
το ξεφύλλισµα, στα χέρια έµπειρων κλαδευ-
τών, έχουν σπουδαία σηµασία αφού επηρεά-
ζουν θετικά τη διαφοροποίηση, περιορίζουν 
την ανθόρροια και ενισχύουν την καρπόδεση.

Το ζήτηµα συνδέεται µε την ικανοποίηση των 
θρεπτικών αναγκών του άνθους και του λαν-
θάνοντος οφθαλµού, αλλά και µε τις απαιτή-
σεις της ποικιλίας σε ένταση και διάρκεια φω-
τισµού. Η σύγκριση µεταξύ των εξωτερικών ο-
φθαλµών, που δέχονται άµεσα το ηλιακό φως 
και των εσωτερικών το αποδεικνύει αυτό.

Οι επιβραδυντές αύξησης λειτουργούν προς 
την ίδια κατεύθυνση που λειτουργούν και τα 
χλωρά κλαδέµατα, παρεµποδίζοντας τη δρά-
ση των γιββερελλινών και ενισχύοντας, έµµε-
σα, τις κυτοκινίνες. 

Η εφαρµογή, εξωγενώς, των τελευταίων, ευ-
νοεί τη διαφοροποίηση, εµποδίζει την ανθόρ-
ροια και ενισχύει την καρπόδεση και την αύ-
ξηση του µεγέθους της ράγας.

Παλαιότερα πειράµατα σε Κορινθιακή σταφι-
δάµπελο µε προϊόντα, στη βάση της 6-βενζυλα-
µινοπουρίνης (κύριος σκοπός τους ήταν η προ-
συλλεκτική εφαρµογή σε φυλλώδεις καλλιέρ-
γειες, όπως σαλάτα, λάχανο κ.λ.π., ώστε να δι-
ατηρούν, µετασυλλεκτικά, τη φρεσκάδα τους), 
µε εφαρµογές  τέσσερις ηµέρες πριν την άνθη-
ση, τριπλασίασαν την παραγωγή σταφυλιών 

(Weaver R. και Overbeek J., 1963).
Πάµε στο φωσφόρο τώρα:
Ο φωσφόρος έχει πάντα το ρόλο να επεµβαίνει 

διορθωτικά στις υπερβολές του αζώτου.
Έχει όµως ισχυρή παρουσία και στους οφθαλ-

µούς, τους οποίους συνοδεύει ως µέρος των νου-
λεϊνικών οξέων – από την ανθική επαγωγή µέ-
χρι την επόµενη άνοιξη στο σχηµατισµό των αν-
θικών καταβολών, λίγο καιρό πριν ανθίσουν.

Το λέµε αυτό γιατί η δηµιουργία των κατα-
βολών της ταξιανθίας στους οφθαλµούς είναι 
ανάλογη µε την παραγωγή νουκλεϊνικών ο-
ξέων (RNA, DNA) και πρωτεϊνών στο φύλλο.

Ο φωσφόρος ευνοεί τόσο τη διαφοροποίη-
ση όσο και την άνθηση.

Πρέπει βέβαια να γνωρίζουµε ότι το ζήτηµά του 
σε σηµαντικό βαθµό, είναι ζήτηµα βελτιωτικών 
εφαρµογών. Οι ετήσιες βασικές λιπάνσεις απο-
δίδουν καλύτερα, στη βάση µιας διαχρονικής υ-
ψηλής φωσφορικής γονιµότητας του εδάφους.

Οι διαφυλλικές εφαρµογές φωσφόρου, δυο 
– τρεις ή και παραπάνω, ξεκινώντας µάλιστα 
από τις µετασυλλεκτικές, σε περιπτώσεις ορι-
ακών τιµών επάρκειας (φυλλοδιαγνωστική), 
δίνουν πολύ καλά αποτελέσµατα. ∆εν πρέπει 
να µας διαφεύγει και ο ρόλος των µυκορριζών 
στην τροφοδοσία του αµπελιού µε φωσφόρο.

Για το κάλιο θα σταθούµε στην … παντα-
χού παρούσα – βιβλιογραφικά -έρευνα του 
Christensen P. (1975) σε Σουλτανίνα, στην 
Καλιφόρνια, σύµφωνα µε την οποία η καλι-
ούχος λίπανση αύξησε την παραγωγή της κα-
τά 45% τον πρώτο χρόνο και κατά 156% το δεύ-
τερο! Το γεγονός αποδίδεται κυρίως στην επί-
δραση που έχει το κάλιο στο µέγεθος των κα-
ταβολών των ταξιανθιών, ήτοι στη διαδικασία 
της διαφοροποίησης. 

Να θυµηθούµε ότι το κάλιο, γι’ αυτές τις δου-
λειές, το αµπέλι το παίρνει από το έδαφος (ενώ 
το άζωτο από το ξύλο).

Όχι ότι δεν παίρνει κι από το ξύλο αλλά το 
περισσότερο είναι από το έδαφος (Obbink J.G. 
και συν., 1973).

Φυσικά η προσφορά του καλίου δεν εξα-
ντλείται εδώ. Η συµµετοχή του στο φυτικό 
µεταβολισµό είναι αναναντικατάστατη.

Να προσθέσουµε ότι σύµφωνα µε τα ευρήµα-
τα του Cikuaseli (1966), σε πειράµατα µε Ρ32, το 
κάλιο συµβάλει στη συσσώρευση του φωσφό-
ρου στο υπέργειο τµήµα του αµπελιού.

Μια ισορροπηµένη σχέση ΝΡΚ σχετίζεται µε 
την επαρκή παραγωγή κυτοκινινών από τις ρί-
ζες (JakoN., 1966).

Στη βάση αυτής της ισορροπίας αποδίδουν πε-
ρισσότερο και οι φυλλοψεκασµοί µε ιχνοστοιχεία.

Έρευνες µε ραδιενεργά ισότοπα έχουν απο-
φανθεί θετικά για τη χρησιµότητα των φυλλο-
ψεκασµών στο αµπέλι. Έχει βρεθεί λ.χ. ότι ο φω-
σφόρος, το κάλιο και τα ιχνοστοιχεία (Fe, Mn, 
Zn, B, Co) ευνοούν την παραγωγή και µεταφορά 
των σακχάρων στις ράγες, ότι το βόριο  µειώνει 
την ανθόρροια και την µικροραγία κ.λ.π., κ.λ.π.

Γάλλοι ερευνητές µάλιστα, θεωρούν ότι η δι-
αφυλλική εφαρµογή θρεπτικών ευνοεί την κι-
νητοποίηση των θρεπτικών αποθεµάτων του ε-
δάφους (Mattard, 1959).

Από όσα είπαµε ως εδώ για τα µακροθρεπτι-
κά, βγαίνει το συµπέρασµα ότι η συνήθης τα-
κτική της NPK βασικής λίπανσης το χειµώνα 
και της Ν επιφανειακής το Μάρτη - όταν, όση 
και όποια χρειάζεται- είναι γερά θεµελιωµένη, 
ως γενική αρχή. Όλα αυτά βέβαια στη βάση της 
εδαφοανάλυσης και της φυλλοδιαγνωστικής.

Χρειάζεται όµως να δοθεί µεγαλύτερη σηµα-
σία στις µετασυλλεκτικές λιπάνσεις (υδρολιπάν-
σεις) και να γίνουν περισσότερο µελετηµένες 
και στοχευµένες οι διαφυλλικές εφαρµογές.

Και βέβαια κάθε καινούργιο εφόδιο χρειά-
ζεται στο αµπέλι, αρκεί να το πλησιάζει µε σε-
βασµό στον…∆ιόνυσο.

Από το δέσιµο στο γυάλισµα
Η αύξηση του µεγέθους της ράγας, ως ένα 

σηµείο, είναι ορµονικό ζήτηµα.
Στη µεγέθυνσή της κυρίαρχο ρόλο διαδρα-

µατίζουν οι αυξίνες, οι γιββερελλίνες και οι 
κυτοκινίνες.

Οι δύο πρώτες παράγονται στη νέα βλάστη-
ση και στα γίγαρτα ενώ οι κυτοκινίνες στη ρί-
ζα και από εκεί µεταφέρονται προς τα πάνω.

Ένα συµπέρασµα λοιπόν είναι ότι οι απύ-
ρηνες ποικιλίες περιέχουν στη ράγα λιγότε-
ρες γιββερελλίνες. Έχει βρεθεί ότι η Κορινθι-
ακή περιέχει λιγότερες από τη Σουλτανίνα, η 
οποία Σουλτανίνα, για να χοντρύνει ψεκάζεται 
συνολικά µε είκοσι «χάπια» GΑ3 (ή την ανάλο-
γη σκόνη) ανά στρέµµα, µπορεί και παραπάνω!  
Καταχρηστικά φυσικά.

Το άλλο συµπέρασµα είναι πως όσο περισ-
σότερα είναι τα γίγαρτα στη ράγα, τόσο µεγα-
λύτερη µπορεί να γίνει η τελευταία.

Με βοήθεια των κυτοκινινών στην αρχή – µε-
τά την άνθηση – η σάρκα της ράγας µεγαλώνει 
γρήγορα (κυτταροδιαιρέσεις), για 25 περίπου 
ηµέρες, ενώ ο φλοιός συνεχίζει να αυξάνεται 
για 10-15 ηµέρες ακόµη. 

Έχει βρεθεί µια αύξηση του DNA στο περι-
κάρπιο της ωοθήκης των λουλουδιών της ποι-
κιλίας Syrah, στην αρχή της άνθησης, η οποία 
αύξηση συνεχίστηκε για 35 ηµέρες, µε την ε-
πιφάνεια του περικαρπίου, στο διάστηµα αυτό, 
να αυξάνεται 16 φορές (Ojeda και συν., 1999).

Μετά τις πρώτες 10-15 ηµέρες από τη γονιµο-
ποίηση έχει ήδη ξεκινήσει και η επιµήκυνση των 
κυττάρων, µε κύριο συντελεστή τις γιββερελλί-
νες, οι οποίες θα συνεχίσουν τη δουλειά τους 
και µετά τη συνεργασία τους µε τις κυτοκινίνες, 
µέχρι το πέρας της ορµονοκεντρικής αύξησης.

Κλαδέματα
Τα χλωρά κλαδέµατα
πριν την άνθηση, όπως
το κορυφολόγηµα, 
το βλαστολόγηµα και 
το ξεφύλλισµα, στα χέρια 
έµπειρων κλαδευτών, 
έχουν σπουδαία σηµασία.

Λίπανση
Οι ετήσιες βασικές λιπάνσεις 
αποδίδουν καλύτερα, στη βάση 
µιας διαχρονικής υψηλής 
φωσφορικής γονιµότητας του 
εδάφους.
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Όλα όσα είπαµε (κυτταροδιαίρεση και επι-
µήκυνση) γίνονται µε την αµέριστη βοήθεια 
των αυξινών.

Μετά από την πρώτη φάση αύξησης που µόλις 
περιγράψαµε ακολουθεί µια δεύτερη, που την ο-
νοµάζουµε φάση της … ετοιµότητας, (θα εξηγή-
σουµε γιατί), κατά την οποία η αύξηση της ρά-
γας διακόπτεται, - το περικάρπιο ελάχιστα αυ-
ξάνεται – αρχίζει η αποδόµηση των πηκτινικών 
ουσιών που κρατούν συνεκτική, σκληρή τη ρά-
γα, η πρασινάδα της (η χλωροφύλλη) µειώνεται 
και τα γίγαρτα πλησιάζουν στην ωριµότητά τους, 
δηλαδή σε λίγο θα είναι  ικανά να φυτρώσουν.

Η φάση αυτή είναι φάση ετοιµότητας και ό-
χι στασιµότητας, απλά γιατί προετοιµάζει το 
µεγάλο άλµα στη µεγέθυνση που θα περιγρά-
ψουµε στη συνέχεια. Θα λέγαµε ότι είναι κάτι 
σαν εκείνο το ζύγισµα του Μίλτου Τεντόγλου, 
πριν από το άλµα! (ελπίζουµε σύντοµα να ξε-
περάσει τα 8,60 µ.)…

Ύστερα από όσα έχουµε πει ως τώρα εύκολα 
αντιλαµβανόµαστε ότι η ράγα ανήκει στον τύπο 
της διπλής σιγµοειδούς καµπύλης αύξησης, µα-
ζί µε την ελιά, το σύκο, το ροδάκινο κ.ά. (στον τύ-
πο της απλής σιγµοειδούς ανήκουν, το µήλο, το 
αχλάδι, το αµύγδαλο, η τοµάτα, το πεπόνι κ.ά.).

Φυσικά, παράλληλα µε την αύξηση της ρά-
γας, συνεχίζεται και η µειούµενη µεν αλλά α-
κόµη ταχεία αύξηση των βλαστών και της φυλ-
λικής επιφάνειας.

Ξεχωρίσαµε το πρώτο σίγµα της διπλής σιγµο-
ειδούς, λόγω του ότι εδώ, το νερό και το φαγη-
τό, ποσοτικά τουλάχιστον διαδραµατίζουν καί-
ριο ρόλο (σχήµα 1).

Η µεγαλύτερη κατανάλωση αζώτου, έως και 
99%, γίνεται στην περίοδο της έντονης αύξησης 
των βλαστών και αναπαραγωγικών οργάνων.

Ο φωσφόρος και το κάλιο καταναλώνονται έ-
ντονα και στην περίοδο της ωρίµανσης της ράγας.

Από το τέλος της άνθησης µέχρι και την ωρί-
µανση, καταναλώνεται το 75% του συνολικού 
φωσφόρου και το 70% του συνολικού καλίου.

Η υψηλή αζωτούχος λίπανσης, σε οινοποιή-
σιµες ποικιλίες, είναι επιζήµια γιατί µειώνει τα 
σάκχαρα στις ράγες, ο χρωµατισµός τους είναι 
πληµµελής, ενώ αυξάνεται η περιεκτικότητά τους 
σε πρωτεΐνες, µε συνέπεια τον αυξηµένο κίνδυ-
νο πρωτεϊνικού θολώµατος στο λευκό κρασί.

Το πρόβληµα της υψηλής αζωτούχου λίπαν-
σης είναι σοβαρότερο όταν  στόχος της παραγω-
γής είναι ένα κρασί ποιότητας.

Με φειδώ και γνώση λοιπόν το άζωτο στις οι-
νοποιήσιµες. 

Μια γενική κατεύθυνση θα ήταν, όταν χρειά-
ζεται να εφαρµοστεί µετά την άνθηση, να εφαρ-
µόζεται νωρίς. Όσο αργότερα τόσο χειρότερα για 
ένα καλό κρασί.

Στις επιτραπέζιες ποικιλίες που το µέγεθος της 
ράγας είναι πρώτης προτεραιότητας παράγοντας, 
το ζήτηµα της χορήγησης του αζώτου τίθεται µε 
µεγαλύτερη ελαστικότητα, µε εξαιρέσεις φυσικά.

Για το φωσφόρο και την εφαρµογή του τα εί-
παµε στο προηγούµενο κεφάλαιο.

Έχουµε φυσικά αντιληφθεί τη σηµασία του και 
εδώ προσθέτουµε µόνο ότι συνδέεται µε την πε-
ριεκτικότητα σε αλκοόλ, µε τη µαλακότητα, αλ-
λά και µε τα αρώµατα του κρασιού.

Όσον αφορά το κάλιο κι αυτό νωρίς πρέπει 
να εφαρµόζεται, κυρίως γιατί το απαιτεί ο κατα-
λυτικός του ρόλος.

Το κάλιο δεν είναι δοµικό στοιχείο αλλά 
καταλυτικό, καταλύει πλήθος αντιδράσεων στο 

φυτικό κύτταρο και στο τέλος, αφού επιτελέσει 
το έργο του, θα πάει εκεί που είναι να πάει.

Στα έγχρωµα που κάποτε δυσκολεύονται να 
πάρουν χρώµα, όπως το Μοσχάτο στην ευρύτερη 
περιοχή του Τυρνάβου, το κάλιο ως θειϊκό κάλιο, 
όταν εφαρµόσθηκε λίγο πριν από το γυάλισµα 
ή στην έναρξή του, έφερε το επιδιωκόµενο απο-
τέλεσµα (Πιστόλης Λ.Τ., αδηµοσίευτα στοιχεία).

Το επιτραπέζιο Crimson που δεν χρωµατίζει 
εύκολα, θέλει περισσότερο και οψιµότερο κά-
λιο, ως θειϊκό κάλιο, το περισσότερο στο γυάλι-
σµα και στην ωρίµανση (Πιστόλης Λ.Τ., 2019).

Το θείο παρότι δεν είναι τόσο καλός συνοδός 
για το κάλιο (ακριβέστερα δεν είναι τόσο καλός 
χορηγός καλίου στο φυτό όσο τα µονοσθενή 
NO3- και Cl- ), στις περιπτώσεις αυτές έχει σπου-
δαίο ρόλο γιατί «τιθασεύει» το άζωτο και αφήνει 
τα σάκχαρα να φτιάξουν χρώµα.

Τα λευκά επιτραπέζια τα καταφέρνουν και µε 
λιγότερο κάλι.

Τα κόκκινα κρασιά ευνοούνται από µεγαλύ-
τερες ποσότητες καλίου συγκριτικά µε τα λευκά.

Στα λευκά το πολύ βλάπτει γιατί θα κάνει το 
τρυγικό οξύ, ίζηµα τρυγίας, θα απωλέσουν την 
ευχάριστη, φρουτώδη γεύση τους και θα γί-
νουν επίπεδα.

Το τρυγικό και το µηλικό οξύ είναι τα κύρια ο-

ξέα της ράγας (το τρυγικό είναι η εξελληνισµένη 
απόδοση του όρου ταρταρικό, ώστε να συνδεθεί 
εµφανώς µε τον τρύγο, ενώ το µηλικό πήρε το ό-
νοµά του από τα πράσινα µήλα όπου κυριαρχεί). 
Το µηλικό χρησιµοποιείται ως αναπνευστικό υ-
πόστρωµα και γι’ αυτό σε περιοχές µε υψηλές 
θερµοκρασίες, το καλοκαίρι όπως είναι οι περισ-
σότερες αµπελοπεριοχές της χώρας µας, τα πο-
σοστά του στη ράγα και στο κρασί είναι χαµηλά.

Σε δροσερές περιοχές (λόφοι, βόρεια έκθεση) 
και χρονιές, τα σταφύλια διατηρούν µεγαλύτε-
ρες ποσότητες µηλικού οξέος και δίνουν κρασιά 
πρόθυµα για µηλογαλακτική ζύµωση.

Η µηλογαλακτική ζύµωση που γίνεται µετά 
την ολοκλήρωση της αλκοολικής, µειώνει την 
οξύτητα και δίνει µια «βουτυρένια» γεύση στο 
κρασί, κυρίως στα αφρώδη, µε επιθετική οξύτη-
τα κρασιά και στα κόκκινα που ευεργετούνται α-
πό την παλαίωση.

Το Chardonnay πάντως, όπου γης, δείχνει την 
έντονη προτίµησή του στη µηλογαλακτική ζύµωση.

Το τρυγικό οξύ είναι ένα σχετικά σταθερό οξύ 
µε «εχθρούς» τις βάσεις που παίρνει το αµπέλι 
από το έδαφος (Κ,Ca, Mg) και κυρίως το κάλιο.

Το µεγαλύτερο ποσοστό των οξέων του σταφυ-
λιού προέρχεται από την οξείδωση και την ανα-
γωγή των σακχάρων στα φύλλα του αµπελιού.

∆υο λόγια για το νερό κατά την περίοδο που 
εξετάζουµε.

Οι αρδεύσεις από το δέσιµο µέχρι πριν  το γυά-
λισµα επηρεάζουν σηµαντικά το µέγεθος της ρά-
γας, µε κρίσιµες εκείνες που γίνονται στο πρώ-
το µισό αυτού του διαστήµατος.

Στο επιτραπέζιο σταφύλι η σηµασία τους εί-
ναι καθοριστική.

Πρέπει όµως να επισηµάνουµε ότι στις οινο-
ποιήσιµες ποικιλίες για ποιοτικό κρασί, το µέγε-
θος της ράγας δεν είναι παράγοντας ποιότητας, 
το αντίθετο µάλιστα.

Αυτό συµβαίνει γιατί τα σηµαντικότερα ποιοτι-
κά χαρακτηριστικά του κρασιού (αρώµατα, γεύ-
ση, χρώµα) απαντώνται στο φλοιό της ράγας. 
Όταν λοιπόν ένα κιλό κρασί βγαίνει από περισ-
σότερες ράγες τότε τόσο το καλύτερο γι’ αυτούς 
που ξέρουν να το απολαµβάνουν.

Μια ήπια υδατική καταπόνηση µετά το δέσιµο, 
µειώνει το µέγεθος της ράγας και συνεπώς βελ-
τιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της, άρα και 
του κρασιού. Πρωϊµίζει επίσης την ωρίµανση.

Η ωρίµανση του σταφυλιού
Η ωρίµανση του σταφυλιού ξεκινάει µε το 

γυάλισµα. Η µεγέθυνση της ράγας στη φά-
ση αυτή τελεί υπό ωσµωτικό και όχι ορµο-
νικό έλεγχο. Η συσσώρευση των σακχάρων 
προκαλεί, ωσµωτικά, την είσοδο του νερού 
και κατ’ επέκταση τη διόγκωση της ράγας.

Στο στάδιο αυτό οι ράγες σχεδόν διπλασιά-
ζουν τον όγκο τους.

Το γυάλισµα είναι µία αλµατώδης διαδικα-
σία, στην ανάπτυξη του σταφυλιού. Η συσσώ-
ρευση των σακχάρων στις ράγες εξηγείται α-
πό την ανάσχεση της αύξησης των βλαστών, 
που έχει ως συνέπεια τα προϊόντα της φωτο-
σύνθεσης να κατευθύνονται πλέον προς αυτές.

Τα σάκχαρα δεν συνιστούν τώρα το κύριο υ-
πόστρωµα της αναπνοής, ενώ όσο ζεσταίνει ο 
καιρός στην αύξησή τους  θα συµβάλλει και η 
βιοσύνθεση της γλυκόζης (γλυκονεογένεση) 
από το µηλικό οξύ.

Ο φλοιός της ράγας αλλάζει χρώµα, γίνεται 
ηµιδιαφανής – γυαλιστερός και αρχίζει να µα-
λακώνει εξ αιτίας της υδρόλυσης των πηκτι-
νών (κυρίως του πηκτινικού ασβεστίου) που 
εξασφαλίζουν τη συνοχή του. Στα οινοποιήσι-
µα σταφύλια η υδρόλυση είναι καθολική, στα 
επιτραπέζια µόνο µερική.

Μετά το γυάλισµα που δεν διαρκεί πολύ (πε-
ρίπου δέκα ηµέρες για τις ράγες ενός σταφυ-
λιού) ξεκινά η κυρίως ωρίµανση.

Οι αρδεύσεις µετά το γυάλισµα αυξάνουν το 
µέγεθος της ράγας καθυστερούν όµως το χρω-
µατισµό και την ωρίµανση.

 Η υδατική καταπόνηση, όταν έχουµε στόχο 
την πρωίµιση, τα σάκχαρα και το χρώµα, είναι 
κατά κανόνα επιθυµητή. Όταν όµως η θερµο-
κρασία ξεπεράσει τους 35οC τότε η µεταφορά 
των σακχάρων στις ράγες εµποδίζεται. 

Η έντονη υδατική καταπόνηση και οι υψη-
λές θερµοκρασίες κοντά στην πλήρη ωρίµαν-
ση, για να µην ζηµιωθούν τα σάκχαρα, επιβά-
λουν, ακόµη και τότε, µια ελαφρά άρδευση.

Για το χρώµα να πούµε απλά ότι ευνοείται α-
πό τους παράγοντες που ευνοούν τη συσσώρευ-
ση των σακχάρων, παράγωγο των οποίων είναι.

*ΓΕΩΠΟΝΟΥ- ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΗ ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ
ΤΜ. ΓΕΑΛ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

(ΠΡΩΗΝ ΠΕΓΕΑΛ)

Μέγεθος
Οι αρδεύσεις από το δέσιµο 
µέχρι πριν  το γυάλισµα 
επηρεάζουν σηµαντικά το 
µέγεθος της ράγας, µε κρίσιµες 
εκείνες που γίνονται στο πρώτο 
µισό αυτού του διαστήµατος. 
Στις οινοποιήσιµες ποικιλίες 
για ποιοτικό κρασί, το µέγεθος 
της ράγας δεν είναι παράγοντας 
ποιότητας, το αντίθετο µάλιστα.

Χρώμα
Tο χρώµα ευνοείται από 
τους παράγοντες που ευνοούν 
τη συσσώρευση των σακχάρων, 
παράγωγο των οποίων είναι.

Σχήµα 1: Η εξέλιξη της κατανάλωσης 
µακρο και µικρο-θρεπτικών σε σχέση 
µε τη θερµοκρασία (Το) και τις φάσεις 
ανάπτυξης (Fergoni M.,2005) 
Ε: έκπτυξη οφθαλµών, Α: άνθηση, 
∆: δέσιµο, Γ: γυάλισµα, Ω: ωρίµανση
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 Ενίσχυσης του χρωµατισµού
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