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Συμφέρει ο Αναπτυξιακός
χωρίς κτιριακά για αγρότες  

Στα μέσα Μαρτίου 
εφαρμοστικές για 
τσεκ, αναδιανομή
Με στόχο τις 15 Μαρτίου κινείται 

το ΥΠΑΑΤ για την έκδοση του οδηγού 

ενιαίας ενίσχυσης και αναδιανεµητικής

Φέρνουν κόσμο 
στο καλαμπόκι, 
συνδεδεμένη 
και συμβόλαια
ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 12, 23-37

Πιστοποιητικό 
εξαμήνου για 
πριμ διατήρησης 
στα Βιολογικά
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ σελ. 4

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΓΙΑ ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Με δήλωση
ΟΣΔΕ και 
Ε1 του 2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 8

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ σελ. 16-17
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ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ σελ. 11
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ATZENTA

EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Σε συµβάσεις µε τιµή ασφαλείας µεταξύ 40-45 λεπτών το κιλό 
στον ηλίανθο ακούγεται ότι θα κινηθούν οι µεταποιητές, ενώ 
λίγες µέρες πριν τη σπορά ακόµα δεν έχουν ανακοινώσει τιµές. 
∆εν φούσκωσαν σωστά τα Μαγληνά, τις βροχές του Μαρτίου 
περιµένουν οι παραγωγοί λεµονιού Κορινθίας. Η τιµή στο 
Χρηµατιστήριο βάµβακος επέστρεψε στα 82 µε 85 σεντς. 
Μικρή άνοδος 5 ευρώ στις τιµές σκληρού σίτου στη Φότζια.

Κορυφοξήρα εσπεριδοειδών
Οι ισχυρές βροχοπτώσεις δηµιουργούν 
το κατάλληλο περιβάλλον ανάπτυξης της 
κορυφοξήρας. Η ασθένεια οφείλεται στη 
δράση του µύκητα Phoma tracheiphila, 
είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη, δηµιουργεί 
σηµαντικές ζηµιές στις καλλιέργειες 
και µπορεί τελικά ακόµα και να ξεράνει 
τα δέντρα. Προσβάλλει λεµονιές και 
νεραντζιές και λιγότερο µανταρινιές και 
πορτοκαλιές. Εκδηλώνεται µε απότοµη 
χλώρωση, µάρανση και ξήρανση των 
φύλλων νεαρών βλαστών και µετά 
µε φυλλόπτωση µε χαρακτηριστικό 
γνώρισµά της τη διατήρηση 
των µίσχων πάνω στα κλαδιά. 

Μέτρα αντιµετώπισης
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Ηρακλείου συστήνουν έναν ψεκασµό 
µε εγκεκριµένα χαλκούχα µυκητοκτόνα 
πριν την εκδήλωση έντονων βροχών και 
επανάληψη έπειτα από χαλάζι, παγετό 
ή ισχυρό άνεµο. Παράλληλα οι ειδικοί 
συνιστούν να αποφεύγεται το κλάδεµα 
και η κατεργασία του εδάφους κατά 
τη διάρκεια της βροχερής περιόδου. 
Κλάδοι, κορµοί και ρίζες δεν πρέπει να 
τραυµατίζονται κατά τις καλλιεργητικές 
εργασίες και σε περιπτώσεις πληγών 
προτείνεται η επικάλυψή τους µε 
εγκεκριµένα µυκητοκτόνα.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 04-03-2023
Νεφώσεις µε βροχές στα δυτικά 
και βαθµιαία επέκταση και στην 
υπόλοιπη χώρα, µε σποραδικές 
καταιγίδες κυρίως στη δυτική 
Ελλάδα και από το απόγευµα στα 
κεντρικά και τα βόρεια. Άνεµοι 
στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 
µέτριοι, πρόσκαιρα κατά τόπους 
ισχυροί. Στα ανατολικά άνεµοι 
νότιοι ήπιας έντασης, πρόσκαιρα 
µέτριοι. Θερµοκρασία σε µικρή 
πτώση, κυρίως στα βόρεια.

Κυριακή 05-03-2023
Αρχικά λίγες νεφώσεις που 
θα αυξηθούν γρήγορα κυρίως 
στα δυτικά, κεντρικά και νότια. 
Τοπικές βροχές στα δυτικά και 
την ανατολική νησιωτική χώρα, 
µε πιθανότητα µεµονωµένων 
καταιγίδων. Άνεµοι ήπιοι από 
δυτικές διευθύνσεις κατά τόπους 
µέτριοι, πρόσκαιρα στο Αιγαίο 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε µικρή 
πτώση στα δυτικά και βόρεια.

∆ευτέρα 06-03-2023
και Τρίτη 07-03-2023
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες στα δυτικά, τα νησιά 
του ανατολικού Αιγαίου και 
την Κρήτη, µε υψηλή πιθανότητα 
τοπικών βροχών. Άνεµοι µέτριας 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

έντασης από δυτικές διευθύνσεις, 
στα νότια ισχυροί µε γρήγορη 
εξασθένηση. Θερµοκρασία 
σε µικρή περαιτέρω άνοδο. 

Τετάρτη 08-03-2023 ως
Παρασκευή 10-03-2023
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες µε τοπικές βροχές στα 
δυτικά και στα νοτιοανατολικά 
τµήµατα της χώρας. Στα δυτικά 
και τα νησιά του ανατολικού 
Αιγαίου µεγάλη πιθανότητα 
σποραδικών καταιγίδων. Άνεµοι 
δυτικοί νοτιοδυτικοί µέτριοι. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση 
κυρίως στα νότια. 

Άνεµοι από δυτικές 
διευθύνσεις ήπιας 
έντασης 3 µε 4 
µποφόρ, κατά 
τόπους έως 6 και 
πρόσκαιρα στο νότιο 
Αιγαίο 7 µποφόρ.
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Σε µια χώρα µε ανίσχυρη δηµόσια διοίκηση, ό-
πως είναι η Ελλάδα, το βάρος των επιλο-
γών, ειδικά όταν αυτές αφορούν σύνθετα 
επιµέρους ζητήµατα, πέφτει αναγκαστικά 
στους «παρεπιδηµούντες», οι οποίοι εκ της 
φύσεως του ρόλου τους, πολλές φορές έ-
χουν και γνώση και άποψη.

Παίρνοντας αφορµή από τον τρόπο µε τον ο-
ποίο οι ιθύνοντες προσεγγίζουν αυτές τις 
µέρες κάποιες από τις πτυχές της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής και ειδικότερα ένα 
σηµείο που έχει να κάνει µε το λεγόµενο 
«πρασίνισµα», γίνεται εύκολα κατανοητό 
ότι η λύση που δείχνει να προωθείται δεν 
ανταποκρίνεται στο πνεύµα της νέας ΚΑΠ, 
µοιάζει να κρύβει πολλές σκοπιµότητες και 
µάλλον εκπορεύεται από συνήθεις υπο-
βολείς των υπηρεσιακών παραγόντων και 
κατ’ επέκταση της πολιτικής ηγεσίας. 

Ο λόγος για την υπό επεξεργασία ρύθµιση που 
θέλει όλους τους αγρότες να είναι δικαιού-
χοι ενισχύσεων που αντιστοιχούν στο λεγό-
µενο πρασίνισµα, υπό την προϋπόθεση ότι 
θα έχουν πιστοποιηθεί 6 µήνες νωρίτερα α-
πό πιστοποιητικό φορέα ως προς την τήρη-
ση των κανόνων βιολογικής παραγωγής. 

Τι σηµαίνει αυτό; Ότι οι αγρότες (γεωργοί και 
κτηνοτρόφοι) εξωθούνται από την ίδια την 
Πολιτεία, να βρουν έναν πιστοποιητικό φο-
ρέα που θα τους δώσει ένα χαρτί, το οποίο 
θα λέει απλά ότι εντάχθηκαν στο µεταβατι-
κό καθεστώς των βιολογικών και µ’ αυτό το 
χαρτί, θα µπορούν να εισπράττουν την ά-
µεση ενίσχυση που συνδέεται µε το λεγό-
µενο πρασίνισµα. Θα µπορούσε να το πει 
κανείς, ελληνική πατέντα. Μια πατέντα η ο-
ποία, υποχρεώνει επί της ουσίας τους πα-
ραγωγούς, πρώτα απ’ όλα να µοιράζονται 
την ενίσχυση που αντιστοιχεί στο πρασί-
νισµα και την οποία µέχρι τον περασµένο 
χρόνο εισέπρατταν στο ακέραιο και χωρίς 
πολλά – πολλά, µε τους διεκπεραιωτές τους 
ΟΣ∆Ε, µε τους µελετητές και µε κάποιους, 
όχι και τους καλύτερους στον κόσµο, φο-
ρείς πιστοποίησης.

Αυτό είναι το ένα πρόβληµα. Γιατί το άλλο είναι 
ακόµα µεγαλύτερο και έχει να κάνει µε την 
τέλεια αποσάθρωση του καθεστώτος των βι-
ολογικών. Γιατί, τι άλλο µπορεί να σκεφθεί 
κανείς, όταν όλοι οι κτηνοτρόφοι της χώ-
ρας, θα αναγορεύονται όχι απλά θιασώτες 
αλλά εφαρµοστές των βιολογικών µεθόδων 
παραγωγής; Πώς θα ξεχωρίζουν οι κατά δή-
λωση, από εκείνους που ασπάζονται πραγ-
µατικά την οδό της βιολογικής παραγωγής 
και οι οποίοι φυσικά διεκδικούν το κάτι πα-
ραπάνω γι’ αυτό που µε συνέπεια κάνουν; 
Και ακόµα, πώς θα ξεχωρίσουν οι αξιόπι-
στοι πιστοποιητικοί οργανισµοί από τους α-
ναξιόπιστους που µοιράζουν αφειδώς βε-
βαιώσεις, µε το αζηµίωτο εννοείται; 

Καλές οι «ελληνικές πατέντες» και η «οριζό-
ντια» µοιρασιά των κοινοτικών ενισχύσε-
ων, όµως το θέµα µας είναι η πραγµατική 
µε κανόνες ανάπτυξη της αγροτικής πα-
ραγωγής και όχι η ισοπέδωση και περαι-
τέρω υπονόµευση της ταυτότητας της εγ-
χώριας αγροτικής παραγωγής. Agrenda

Μεταβατικοί 
και παραβάτες 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,06840

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,44646

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
0,99926

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,88758

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
145,176

• Tο New Holland Electric προσφέρει 
αξεπέραστη οικονοµία καυσίµου σελ. 18 
• Αιτήσεις µέχρι τις 7 Απριλίου για 
χρηµατοδότηση σε χοιροστάσια σελ. 19

• Βεβαίωση επαγγελµατία αγρότη µε 
δήλωση ΟΣ∆Ε και Ε1 του 2022 σελ. 8
• Ανάγκη ενίσχυσης της υφιστάµενης 
«φαρέτρας» φυτοπροστασίας σελ. 44-45 

• Καλαµπόκι και σιτάρι κλέβουν στρέµµατα 
από την καλλιέργεια ηλίανθου σελ. 38
• Ανοµβρία και µικροκαρπία έφεραν την 
τιµή για το λεµόνι στα 35 λεπτά σελ. 19
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
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Ευελιξία στο χρόνο που θα πρέπει 
να έχει παρέλθει από το χρόνο πι-
στοποίησης των αγροτεµαχίων και 
εκτροφών για τη λήψη του πριµ 
διατήρησης βιολογικής γεωργίας 
2023 και 2024, εξετάζουν οι αρµό-
διες αρχές ενόψει των εφαρµοστι-
κών αποφάσεων για τη νέα ΚΑΠ. 
Σύµφωνα µε τις τελευταίες πληρο-
φορίες, στο «τραπέζι» έχει πέσει η 
πρόταση να εξετάζεται η παρέλευ-
ση τουλάχιστον ενός εξαµήνου α-
πό την ηµεροµηνία σύµβασης µε 
Φορέα Πιστοποίησης για τα αγρο-
τεµάχια, ώστε αυτά να είναι επιλέ-
ξιµα προς ενίσχυση στα πλαίσια της 
δράσης «∆ιατήρηση µεθόδων βιο-
λογικής γεωργίας και κτηνοτροφί-
ας» του νέου πρασινίσµατος. 

Όπως αναφέρουν στην Agrenda 
πηγές που εµπλέκονται ενεργά στο 
σχεδιασµό της νέας ΚΑΠ η συγκε-
κριµένη ευελιξία δεν είναι ένα α-
πλό σενάριο αλλά «εξετάζεται σο-
βαρά» καθώς για τη συγκεκριµένη 
δράση έχουν δεσµευθεί κονδύλια 
ύψους 235 εκατ. ευρώ και το ζή-
τηµα, τουλάχιστον για φέτος, εί-
ναι αυτά να απορροφηθούν χωρίς 
προβλήµατα και όχι να δηµιουργη-
θούν εµπόδια για την ένταξη των 

ενδιαφεροµένων. Παράλληλα, ει-
δικά οι κτηνοτρόφοι δεν θα έχουν 
καµία άλλη δράση ώστε να λάβουν 
τα χρήµατα που χάνουν από το πα-
λαιό πρασίνισµα, µε τη διατήρηση 
βιολογικών να είναι το µόνο τους 
αποκούµπι ουσιαστικά, οπότε και 
για αυτούς θα πρέπει να «γίνει εύ-
κολο». Βέβαια οι αλλαγές αυτές, ε-
φόσον τελικώς επιβεβαιωθούν και 
στο εφαρµοστικό πλαίσιο, κάνουν 
και πιο εύκολο το «εµπόριο» από 
αναδροµικές συµβάσεις και πιστο-
ποιητικά βιολογικών µε ηµεροµη-
νία εντός του 2022 που έχει παρα-
τηρηθεί από την αρχή της χρονιάς 
µε δέλεαρ το πριµ διατήρησης. Κά-
τι τέτοιο θα πρέπει να το λάβουν 
σοβαρά υπόψη τους αρχές και να 
βρουν την ισορροπία. 

Σηµειώνεται εδώ πως είναι ά-
γνωστο πώς θα «µετράει» αυ-
τό το εξάµηνο. ∆ηλαδή από την 
ηµεροµηνία πιστοποίησης έως 
το άνοιγµα του ΟΣ∆Ε, ή από την 

ηµεροµηνία πιστοποίησης έως 
και την οριστικοποίηση της αί-
τησης ενίσχυσης από τον παρα-
γωγό. Αυτό είναι κάτι που δεν έ-
χει διευκρινιστεί από καµία αρχή.

Υπενθυµίζεται πως ο αρχικός 
σχεδιασµός για το πριµ διατήρη-
σης βιολογικών ήταν:

Πρώτον να ελέγχεται η ενερ-
γή σύµβαση µε Οργανισµό Ελέγ-
χου και Πιστοποίησης.

∆εύτερον να ελέγχεται το πι-
στοποιητικό συµµόρφωσης µε τον 
Καν. ΕΕ 2018/848 από τον Οργα-
νισµό, µε τον οποίο είναι συµβε-
βληµένοι (σ.σ είναι πολύ πιθανό 
να χρησιµοποιηθεί η Ηλεκτρονι-
κή Βάση ∆εδοµένων όπου κατα-
γράφονται οι βιοκαλλιεργητές).

Τρίτον το αγροτεµάχιο ή/και 
η εκτροφή να µην βρίσκεται σε 
στάδιο µετατροπής. Τι σηµαίνει 
αυτό: Θα πρέπει να έχει περάσει 
πριν τις αιτήσεις ΟΣ∆Ε µία 2ετία 
µετατροπής στις αροτραίες καλ-
λιέργειες, µία 3ετία στις δενδρώ-
δεις, 6 µήνες στα αιγοπρόβατα 
και 12 µήνες στα βοοειδή.

Μένει να φανεί το πώς τελικώς 
θα διαµορφωθεί το πλαίσιο που 
παρουσιάζει πολύ µεγάλο ενδι-
αφέρον, καθώς θα µοιράσει το 
2023 το 57% των κονδυλίων α-
πό το νέο πρασίνισµα. 

Με σύμβαση εξαμήνου 
το πριμ διατήρησης Βιολογικών

Να είναι επιλέξιμα 

αγροτεμάχια και 

εκτροφές για το 

πριμ διατήρησης 

βιολογικής γεωργίας 

2023 εφόσον έχουν 

κλείσει τουλάχιστον 

ένα εξάμηνο ως 

πιστοποιημένα, 

προτείνουν οι 

σύμβουλοι για το 

σχεδιασμό της νέας 

ΚΑΠ ώστε να μην 

χαθούν κονδύλια 

Το εξάµηνο
Άγνωστο ακόµα το πως θα 
αποφασισθεί να «µετράει» 
το εξάµηνο από την ηµε-

ροµηνία πιστοποίησης 
έως το άνοιγµα του ΟΣ∆Ε

Του 2022
Οι αλλαγές, εφόσον 
τελικά επιβεβαιωθούν 
και στο εφαρµοστικό 
πλαίσιο, κάνουν πιο 
εύκολο το «εµπόριο» από 
αναδροµικές συµβάσεις 
και πιστοποιητικά 
βιολογικών µε ηµεροµηνία 
εντός του 2022 που έχει 
παρατηρηθεί από την αρχή 
της χρονιάς µε δέλεαρ 
το πριµ διατήρησης. 
Κάτι τέτοιο θα πρέπει 
να το λάβουν σοβαρά 
υπόψη τους αρχές και 
να βρουν την ισορροπία.

235 εκατ.
Για τη συγκεκριµένη 
δράση έχουν δεσµευθεί 
κονδύλια ύψους 235 εκατ. 
ευρώ και το ζήτηµα, 
τουλάχιστον για 
φέτος, είναι αυτά να 
απορροφηθούν χωρίς 
προβλήµατα και όχι να 
δηµιουργηθούν εµπόδια 
για την ένταξη των 
ενδιαφεροµένων.

Λύση
Οι κτηνοτρόφοι δεν 
θα έχουν καµία άλλη 
δράση ώστε να λάβουν 
τα χρήµατα που χάνουν 
από το παλαιό πρασίνισµα, 
µε τη διατήρηση 
βιολογικών να είναι 
το µόνο τους αποκούµπι 
ουσιαστικά, οπότε και 
για αυτούς θα πρέπει 
να «γίνει εύκολο».

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 
ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 
ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ

2023 - 2027

● ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΕΛΙΑ

● ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ 

● ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ 
   ΚΑΙ ΣΤΑΦΙ∆Α

● ΣΤΑΦΥΛΙΑ 0ΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΑ

● ΜΗΛΟΕΙ∆Η

● ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

● ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η

● ΑΚΡΟ∆ΡΥΑ

● ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

● ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ

● ΡΥΖΙ

● ΜΗ∆ΙΚΗ, ΤΡΙΦΥΛΛΙ

● ΑΛΛΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ 
   ΨΥΧΑΝΘΗ (βίκος, µπιζέλι, κ.λπ)

● ΟΣΠΡΙΑ

 

69,2

71,2

87,3

85,6

66,5

95,1

44,7

88,9

62,4

21,6

54,3

88,2

58,4

65,3

50,5

50,5

63,6 / 144,0

65,7

53,2

94,1

33,4

61,6

54,4 / 64,4 

12,0

44,6

57,4

49,1

49,1

70,1

69,4

129,4

90

74,4

84,8

195,7

51,6

49,3

129,5

87 / 112

66

63,5

114,0

● ΒΑΜΒΑΚΙ

● ΛΙΝΑΡΙ, ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ, 
   ΗΛΙΑΝΘΟΣ, ΣΟΡΓΟ Κ.ΛΠ

● ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ  
   ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

● ΛΟΙΠΕΣ ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ
   (ακτινίδιο, ρόδι κ.λπ)

● ΚΑΠΝΟΣ

● ΦΥΛΛΩ∆Η
   (πατάτα κ.λπ.)

● ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ

ΕΚΤΡΟΦΗ

● ΠΡΟΒΑΤΑ

● ΑΙΓΕΣ

● ΒΟΟΕΙ∆Η

● ΒΟΟΕΙ∆Η 
   ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ. ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ / ΜΜΖ

25,7

23,2

28,1

35,0

24,7

24,7

28,0

34,7

Σταφίδα 
Σταφύλι

Ακτινίδιο 
Ρόδι

Βρώσιµο
Κτηνοτροφικό
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Για αργότερα από το αρχικό πλάνο µετατίθε-
νται η µία µετά την άλλη οι πληρωµές που 
περιµένει ο αγροτικός κόσµος. Υπόλοιπα α-
πό την περσινή ενιαία ενίσχυση, αλλά και οι 
εκκρεµότητες για τις Σπάνιες Φυλές, το Κοµ-
φούζιο και περιπτώσεις των βιολογικών α-
πό τα προγράµµατα του 2022, µαζί µε συ-
µπληρωµατική δόση για την ενίσχυση της 
αγοράς ζωοτροφών για τους νεοεισερχόµε-
νους και για όσους υπέβαλλαν ένσταση, δεν 
έχουν ακόµα τακτοποιηθεί. Από τους υπεύ-
θυνους των πληρωµών «ακούγεται» η επό-
µενη Παρασκευή 10 του µήνα ως ηµεροµη-
νία στόχος για µία πίστωση που θα αφορά τις 

Σπάνιες Φυλές και κάποια 
προγράµµατα της περσινής 
χρονιάς, που διευθετήθη-
καν, ωστόσο τίποτα ακόµα 
δεν είναι σίγουρο. 

Όσον αφορά, τώρα, τα 
υπόλοιπα της ενιαίας του 
2022, η πληρωµή τους φαί-
νεται να ακολουθεί την «τα-
κτική» των σταδιακών και 
µεµονωµένων πιστώσεων 

για όσους από τους παραγωγούς περνούν 
τον διασταυρωτικό έλεγχο, µε ορίζοντα τον 
Ιούνιο, οπότε και θα πρέπει -βάσει κοινοτι-
κού κανονισµού – να έχει ολοκληρωθεί η ε-
ξόφληση των δικαιούχων.

Στα πιο πίσω µετατίθεται, όπως όλα δείχνουν 
και η πληρωµή του πρώτου πακέτου των συν-
δεδεµένων ενισχύσεων, που φαίνεται να παγι-

ώνεται όπως έχει γίνει τα τελευταία τρία χρό-
νια, µαζί µε την ειδική ενίσχυση στο βαµβάκι 
λίγο πριν την 25η Μαρτίου. Μια εξέλιξη, που 
απεύχονταν οι αγρότες, ενώ και οι αρµόδιοι 
του υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ δροµολο-
γούσαν να µην βγει στην πράξη. 

Πάντως, από την Πέµπτη 2 Μαρτίου ξε-
κίνησαν οι διοικητικές πράξεις στις δηλώ-
σεις ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2022, από 
τους ενδιαφερόµενους αγρότες και κτηνο-
τρόφους, προκειµένου να ακολουθήσουν 
οι σχετικές διασταυρώσεις από τους διοικη-
τικούς του Οργανισµού Πληρωµών και τελι-
κά να βγουν πιστώσεις σταδιακά και ανά πα-
ραγωγό που δικαιώνεται. Αντίστοιχα, µέχρι 
τις 2 Απριλίου θα παραµείνει ανοικτή και η 
εφαρµογή των διοικητικών πράξεων για τις 
αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης των ετών αίτη-
σης 2020 και 2021.

Μεταξύ άλλων στη σχετική εγκύκλιο του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ αναφέρεται ότι «Προσθήκες αιτηµά-
των άµεσων ενισχύσεων σε επίπεδο αγροτε-

µαχίου ή αύξηση του αριθµού των ζώων για 
τα οποία υποβάλλεται αίτηµα ενίσχυσης, δύ-
ναται να γίνουν αποδεκτά µόνο εφόσον από 
τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρηθεί στην 
αίτηση, από τα έγγραφα που έχουν ήδη επισυ-
ναφθεί σε αυτή ή/και από διασταύρωση στοι-
χείων µε την εφαρµογή καταχωρήσεων παρα-
δόσεων (για συνδεδεµένες ενισχύσεις µε υπο-
χρέωση ελάχιστης παράδοσης) προκύπτει προ-
φανές σφάλµα καταχώρισης της ΕΑΕ, και επι-
πλέον η αίτηση του δικαιούχου δεν συµπερι-
λαµβάνεται σε δείγµα ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά παρέκκλιση για το έτος ΕΑΕ 2022 δεν 
επιτρέπεται η προσθήκη αιτήµατος ειδικής ε-
νίσχυσης βάµβακος και δικαιωµάτων βασι-
κής ενίσχυσης σε αιτήσεις και αγροτεµάχια 
που βρίσκονται σε περιοχή monitoring και 
δεν είχαν εξ αρχής το αίτηµα».

Μεταβολές για τις οποίες δεν απαιτείται 
υποβολή αιτήµατος διοικητικής πράξης

1. Γενικά στοιχεία αιτούντα: ∆εν υποβάλ-

λεται αίτηµα διοικητικής πράξης, η µεταβολή 
καταχωρίζεται απευθείας στην ΕΑΕ. Εξαιρού-
νται τα στοιχεία του ΑΦΜ, είδος προσώπου και 
όλων των στοιχείων στον πίνακα του οικονο-
µικού διαχειριστή για τα οποία απαιτείται έ-
γκριση από ελεγκτή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Τραπεζικά στοιχεία: Η αλλαγή Τραπεζι-
κού λογαριασµού ΙΒΑΝ πραγµατοποιείται χω-
ρίς να απαιτείται έγκριση από ελεγκτή του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ. ∆εν επιτρέπεται η αλλαγή ΙΒΑΝ αν 
ο δικαιούχος έχει εκδώσει «Κάρτα Αγρότη».

3. Επιχειρησιακά προγράµµατα: Τα αιτή-
µατα συµµετοχής µεταβάλλονται χωρίς να α-
παιτείται έγκριση από ελεγκτή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

4. Συγκατάθεση GDPR-Καρτέλα Οµάδα 
Παραγωγών-Παροχή Ηλεκτροδότησης-Στοι-
χεία Νοικοκυριού: ∆εν υποβάλλεται αίτηµα 
διοικητικής πράξης, η µεταβολή καταχωρίζε-
ται απευθείας στην ΕΑΕ.

5. Στοιχεία αγροτεµαχίων αλφαριθµητικά.
5.1 Γενικά στοιχεία αγροτεµαχίου: Η υπο-

βολή ένστασης επιλεξιµότητας ή/και περιφερι-
οποίησης καταχωρίζεται απευθείας στην ΕΑΕ.

5.2 Άρδευση: Για τη µεταβολή στοιχείων 
άρδευσης, Τύπος Ενέργειας (Χρήση Νερού, 
Κωδικός ΤΟΕΒ), γεώτρηση δεν υποβάλλεται 
αίτηµα διοικητικής πράξης, η µεταβολή κα-
ταχωρίζεται απευθείας στην ΕΑΕ.

5.3 Χλωρά λίπανση: Για τη µεταβολή στοι-
χείων χλωράς λίπανσης δεν υποβάλλεται αί-
τηµα διοικητικής πράξης, η µεταβολή κατα-
χωρίζεται απευθείας στην ΕΑΕ.

5.4 Κάλυψη Καλλιέργειας: Για τη µεταβο-
λή στοιχείων κάλυψης καλλιέργειας δεν υ-
ποβάλλεται αίτηµα διοικητικής πράξης, η µε-
ταβολή καταχωρίζεται απευθείας στην ΕΑΕ.

Μετά την πληρωµή ποσού 1,223 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση 
αγοράς ζωοτροφών σε κτηνοτρόφους µε προβλήµατα 
πολλαπλής συµµόρφωσης, σειρά παίρνουν οι ενστάσεις. 
Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, «ολοκληρώθηκε και η εξέταση των ενστάσεων µε 
την έκδοση της σχετικής τροποποίησης απόφασης ένταξης (αρ. 
719/28-02-2023, Α∆Α 9Α214653ΠΓ-Η∆∆) ώστε να 

δροµολογηθεί άµεσα η πληρωµή των δικαιούχων µε αύξηση 
του ορίου πιστώσεων του Μέτρου».
Όσον αφορά τις περιπτώσεις των νεοεισερχόµενων 
κτηνοτρόφων δικαιούχων του Μέτρου 22 « Έκτακτη προσωρινή 
στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις 
επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία», αυτές 
εξετάζονται ξεχωριστά, καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.

Ώρα διοικητικών πράξεων, 
πιο πίσω υπόλοιπα ενιαίας

Monitoring 
∆εν επιτρέπεται 

προσθήκη αιτήµατος 
ειδικής βάµβακος και 
δικαιωµάτων βασι-

κής αγροτεµαχίων σε 
περιοχή monitoring Υπό διερεύνηση η χορήγηση ενισχύσεων για απώλεια 

εισοδήµατος στους παραγωγούς ακτινιδίου
Ανοιχτό φαίνεται να αφήνει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς 
το ενδεχόµενο αποζηµιώσεων στους ακτινιδιοπαραγωγούς της Πιερίας, προκειµένου 
να αντισταθµιστούν οι απώλειες στο εισόδηµα των παραγωγών. Ωστόσο, πρόσφατα 
ο ίδιος ζήτησε από τους συνεταιρισµούς της περιοχής και τις αρµόδιες υπηρεσίες να 
αποστείλουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να εκτιµηθεί το µέγεθος των ζηµιών και 
να προχωρήσει η αναζήτηση λύσεων. Ως γνωστό, για να στηριχτεί το σχετικό αίτηµα, 
πρέπει να το υποδεικνύουν τα στοιχεία από τη ∆ΑΟΚ, η έκθεση του ΕΛΓΑ για τις 
επιπτώσεις ενός παγετού στο προανθικό στάδιο και οι χαµηλές εµπορικές τιµές.

Μετά το άνοιγμα 
της εφαρμογής 
μετατίθενται για 
αργότερα και 
σταδιακά οι πιστώσεις 
από εκκρεμότητες 
του περσινού 
τσεκ. «Ακούγεται» 
πληρωμή για Σπάνιες 
Φυλές την ερχόμενη 
Παρασκευή, για τέλη 
του μήνα πάνε 
οι συνδεδεμένες  

20 5

5,550

DE MINIMIS

ΟΥΚΡΑΝΟΜΕΤΡΑ

ΣΠΑΝΙΕΣ
ΦΥΛΕΣ

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΑΓΡΟΤΕΣ 

(ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)  

ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

Σειρά μέσα στο μήνα για τις ενστάσεις στην ενίσχυση ζωοτροφών
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Κατοχή
Οι κάτοχοι αγροτικής 
εκµετάλλευσης αποδεικνύουν 
την ένταξή τους στο κανονικό 
ή στο ειδικό καθεστώς 
ΦΠΑ µε την προσκόµιση 
της εικόνας επιχείρησης.

Τ.Α.Α.Ε.
Τα δικαιολογητικά είναι αυτά 
που ίσχυαν κατά περίπτωση, 
κατά τη χρονική περίοδο 
για την οποία αιτείται 
ο ενδιαφερόµενος 
χορήγηση βεβαίωσης. 

Φορολογία
Από την ηµεροµηνία λήξης 
υποβολής της ∆ήλωσης 
Φορολογίας Εισοδήµατος 
2022, λαµβάνονται υπόψη 
τα οικονοµικά στοιχεία 
φορολογικού έτους 2022.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Εγκύκλιο µε διευκρινίσεις σχετικά 
µε τη χορήγηση βεβαίωσης εγγρα-
φής στο Μητρώο Αγροτών και Αγρο-
τικών Εκµεταλλεύσεων εξέδωσε η 
αρµόδια υπηρεσία του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, στην οποία 
διευκρινίζεται ότι θα γίνει συσχε-
τισµός στοιχείων ανάµεσα στις φο-
ρολογικές δηλώσεις οικονοµικού 
έτους 2022, την αίτηση ΟΣ∆Ε 2022 
αλλά και τις φετινές του 2023, προ-
κειµένου να διαπιστώνεται η παρα-
µονή στο επάγγελµα.

Για την απόδειξη της κατοχής α-
γροτικής εκµετάλλευσης και τον υ-
πολογισµό του ετήσιου χρόνου α-
πασχόλησης στην αγροτική εκµε-
τάλλευση, θα απαιτηθεί αντίγρα-
φο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, 
σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις, 
του αντίστοιχου έτους µε την ∆ή-
λωση Φορολογίας Εισοδήµατος(Ε1).

Στην περίπτωση κατά την οποία 
δεν έχει υποβληθεί η ∆ήλωση Φο-
ρολογίας Εισοδήµατος φορολογι-
κού έτους 2022, τα οικονοµικά στοι-
χεία φορολογικού έτους 2021, σε 
συσχέτιση µε την Ενιαία Αίτηση Ε-
νίσχυσης (Ε.Α.Ε.) έτους 2021 και 

την Ε.Α.Ε. έτους 2022, προς από-
δειξη ότι συνεχίζεται η κατοχή της 
αγροτικής εκµετάλλευσης.

α) Στην περίπτωση που έχει υπο-
βληθεί η ∆ήλωση Φορολογίας Εισο-
δήµατος φορολογικού έτους 2022, 
τα οικονοµικά στοιχεία του φορο-
λογικού έτους 2022, σε συσχέτιση 
µε την Ε.Α.Ε. έτους 2022.

β) Από την ηµεροµηνία λήξης υ-
ποβολής της ∆ήλωσης Φορολογί-
ας Εισοδήµατος φορολογικού έ-
τους 2022, λαµβάνονται υπόψη 
τα οικονοµικά στοιχεία φορολο-
γικού έτους 2022, σε συσχέτιση 
µε την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 
(Ε.Α.Ε.) έτους 2022 και την Ε.Α.Ε. 
έτους 2023, προς απόδειξη ότι συ-
νεχίζεται η κατοχή της αγροτικής 
εκµετάλλευσης.

γ) Η Ε.Α.Ε. έτους 2023, εφόσον υ-
ποβάλλεται για πρώτη φορά, λαµβά-
νεται υπόψη, σε συσχέτιση µε τα οι-
κονοµικά στοιχεία του φορολογικού 
έτους 2022, για τη χορήγηση βεβαι-
ώσεων στις παρακάτω περιπτώσεις:

γα) Στους νεοεισερχόµενους 
στον αγροτικό τοµέα, σύµφωνα 
µε το θεσµικό πλαίσιο του Μ.Α.Α.Ε. 
και ειδικότερα µε την υπ’ αριθ. 
909/61979/27-5-2016 εγκύκλιο 
του Γενικού Γραµµατέα του ΥΠΑΑΤ.

γβ) Στους κατόχους αγροτικής εκ-
µετάλλευσης, εφόσον έχει γίνει έ-
νταξη του ενδιαφερόµενου στο κα-
νονικό ή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ.

δ) Οι κάτοχοι αγροτικής εκµε-
τάλλευσης αποδεικνύουν την έ-
νταξή τους στο κανονικό ή στο ει-
δικό καθεστώς ΦΠΑ µε την προ-
σκόµιση της εικόνας επιχείρησης 
(στοιχεία Μητρώου-Επιχείρησης) α-
πό την προσωποποιηµένη πληρο-
φόρηση µέσω της ψηφιακής πύ-
λης my AADE ή µε τη βεβαίωση έ-
ναρξης/µεταβολής εργασιών φυ-
σικού προσώπου στη ∆ΟΥ.

ε) Για τη χορήγηση βεβαίωσης 
εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε. και την α-
πόδοση της ιδιότητας του επαγγελ-
µατία αγρότη ή του κατόχου αγρο-
τικής εκµετάλλευσης για παρελθό-
ντα έτη, τα δικαιολογητικά τα οποία 
πρέπει να υποβληθούν στο Τµήµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων 
(Τ.Α.Α.Ε.) είναι αυτά που ίσχυαν κα-
τά περίπτωση, κατά τη χρονική πε-
ρίοδο για την οποία αιτείται ο ενδι-
αφερόµενος χορήγηση βεβαίωσης.

Ψηφιακή ενηµέρωση του ΜΑΑΕ
Για την έκδοση βεβαίωσης, θα πρέ-

πει να γίνεται ενηµέρωση της ψηφι-
ακής εφαρµογής του Μ.Α.Α.Ε., στο 

πεδίο «Υποβολή αιτήµατος – Εκτύ-
πωση βεβαίωσης» και στα σχόλια θα 
αναγράφεται το φορολογικό έτος 
που εξετάζεται, η ιδιότητα, ο σκο-
πός χρήσης της βεβαίωσης καθώς 
και οποιαδήποτε άλλη παρατήρη-
ση θεωρείται απαραίτητη.

Επιπλέον, το Τ.Α.Α.Ε. θα πρέ-
πει να αποστέλλει στο Τµήµα Υ-
ποστήριξης και Μ.Α.Α.Ε, ηλεκτρο-
νικό µήνυµα µε τα στοιχεία των α-
γροτών, προκειµένου να ενηµε-
ρωθεί η Α.Α.∆.Ε., εφόσον η βε-
βαίωση έχει χορηγηθεί για φο-
ρολογική χρήση.

στ) Το Τµήµα Υποστήριξης και 
Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων διαβίβασε στην 
ΑΑ∆Ε αρχείο µε τους ΑΦΜ των ε-
παγγελµατιών αγροτών, προκειµέ-
νου να προσυµπληρωθούν οι κω-
δικοί 037-038 στο έντυπο Ε1, ώστε 
κατά την εκκαθάριση των ∆ηλώσε-
ων Φορολογίας Εισοδήµατος φορο-
λογικού έτους 2022, να αποδοθεί 
η προβλεπόµενη έκπτωση φόρου.

Το αρχείο δηµιουργήθηκε µέσω δι-
ασταυρωτικών ελέγχων, οι οποίοι διε-
νεργήθηκαν σε συνεργασία µε άλλες 
υπηρεσίες (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Ε.Φ.Κ.Α., 
Α.Α.∆.Ε.) και την επεξεργασία των 
στοιχείων της εφαρµογής Μ.Α.Α.Ε.

Δικαιολογητικά για βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ

Με δήλωση ΟΣΔΕ και Ε1 του ‘22  
βεβαίωση επαγγελματία αγρότη
Συνδυαστικά στους ελέγχους παραμονής και οι νέες δηλώσεις ΟΣΔΕ για το 2023

Από την ΑΑ∆Ε για τα ΑΦΜ των 
επαγγελµατιών αγροτών έχουν 

προσυµπληρωθεί οι κωδικοί 037-
038 στο έντυπο Ε1, ώστε κατά 

την εκκαθάριση των ∆ηλώσεων 
Φορολογίας Εισοδήµατος 

φορολογικού έτους 2022, να 
αποδοθεί η προβλεπόµενη 

έκπτωση φόρου.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Ευελιξία
Mε τροποποίηση ΚΥΑ 
για τους απλήρωτους 
των λιπασμάτων
Η νέα απόφαση έρχεται να αντικαταστήσει την 
υποχρέωση ανάρτησης παραστατικών αγοράς

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

∆ιευκολύνσεις και κατόπιν εορτής πε-
ρίεργες ευελιξίες φαίνεται πως ξεκλει-
δώνει η τροποποίηση του πλαισίου βά-
ση του οποίου έγινε η κατανοµή της 
έκτακτης ενίσχυσης για τα λιπάσµα-
τα τον περασµένο ∆εκέµβριο, αφού 
η νέα ΚΥΑ έρχεται να αντικαταστήσει 
την υποχρέωση ανάρτησης παραστα-
τικών, που ταλαιπώρησε αρκετούς δι-
καιούχους της επιδότησης. 

Η ορθολογική απαίτηση για την εµ-
φάνιση τιµολογίων αγοράς λιπασµά-

των, από την 1η Οκτωβρίου του 2021 
έως και τις 30 Σεπτεµβρίου 2022, η ο-
ποία εκτός από απώλειες ενίσχυσης 
για αρκετούς, κυρίως του ειδικού κα-
θεστώτος αγρότες, µεταφράστηκε σε 
επιπλέον έξοδα για λογιστές και ίσως 
απώλειες από το ποσό ενίσχυσης λό-
γω χαµένων τιµολογίων, καταργείται. 

Στη θέση της, εισάγεται µε τη νέα ΚΥΑ 
που δηµοσιεύθηκε και στην Εφηµερί-
δα της Κυβέρνησης, µια πιο αόριστη δι-
ατύπωση, που φαίνεται να χωράει πε-
ρισσότερους, πιθανώς και χωρίς τιµο-
λόγια ή ακόµα και αγροτική δραστηρι-
ότητα «υποψήφιους προς ενίσχυση». 

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει: 
Με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση τροπο-

ποιείται η προηγούµενη 2300/384441/15-
12-2022 σχετικά µε την χορήγηση ενί-
σχυσης σε επιχειρήσεις γεωργικών εκ-
µεταλλεύσεων σύµφωνα µε τους κανό-

νες κρατικών ενισχύσεων λόγω της ε-
νεργειακής κρίσης και την αύξηση του 
κόστους των λιπασµάτων σύµφωνα µε 
το άρθρο 95 του ν. 4982/2022, µε σκο-
πό την στήριξη των επιχειρήσεων γεωρ-
γικών εκµεταλλεύσεων της χώρας λό-
γω της ενεργειακής κρίσης και της σο-
βαρής αύξησης των τιµών των λιπασµά-
των που οφείλεται στην Ουκρανική κρί-
ση και της συνακόλουθης µείωσης του 
εισοδήµατός τους.

Άρθρο Μόνο
1. Η περ. β του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 

2300/384441/15-12-2022 (Β’ 6446) 
κοινής υπουργικής απόφασης µε το ε-

ξής λεκτικό:
«β) σε περίπτωση 

νοµικών προσώπων 
ή νοµικών οντοτήτων, 
έχουν ενεργό Κωδικό 
Αριθµό ∆ραστηριότη-
τας (ΚΑ∆) στο Φορολο-
γικό Μητρώο, κατά την 
έναρξη ισχύος της πα-
ρούσας, κύριο ή δευ-
τερεύοντα, έναν από 
τους αναφερόµενους 
στο Παράρτηµα, το ο-
ποίο αποτελεί αναπό-
σπαστο µέρος της πα-

ρούσας» αντικαθίσταται από το εδάφιο:
«β) σε περίπτωση νοµικών προσώπων 

ή νοµικών οντοτήτων, έχουν ενεργό Κω-
δικό Αριθµό ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆) στο 
Φορολογικό Μητρώο, κατά την έναρξη ι-
σχύος της παρούσας, κύριο ή δευτερεύ-
οντα, έναν από τους αναφερόµενους στο 
Παράρτηµα της υπ’ αρ. 635/321245/31-
10-2022 (Β’ 5579) ΚΥΑ».

2. Η περ. γ του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 
2300/384441/15-12-2022 κοινής υ-
πουργικής απόφασης µε το εξής λεκτικό:

«γ) έχουν πραγµατοποιήσει αγορές 
λιπασµάτων και τα σχετικά παραστατι-
κά έχουν εκδοθεί από 1/10/2021 έως 
και 30/9/2022 και» αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο εδάφιο: «γ) έχουν επηρεα-
στεί από την τρέχουσα κρίση που προ-
κλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία και ιδίως από την αύ-
ξηση του κόστους των λιπασµάτων και».

Στους 124.789
οι δικαιούχοι 
µε τιµολόγια
547 εκατ. ευρώ
Η πληρωµή της ειδικής ενίσχυσης για 
τα λιπάσµατα έγινε στις 21 ∆εκεµβρίου 
και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε πως 
«έγιναν αποδεκτά κατ’ αρχήν τιµολόγια 
αξίας 547,7 εκατ. ευρώ και η ενίσχυση 
που καταβλήθηκε σε 124.769 αγρότες 
ανέρχεται στο 10,95% της αξίας τους». 
Από την ανακοίνωση προκύπτει ότι το 
ποσό που κατανεµήθηκε ανέρχεται σε 
59,99 εκατ. περίπου, από τα 60 εκατ. 
που είχαν προβλεφθεί από τον κρατικό 
προϋπολογισµό και εγκριθεί από την 
Κοµισιόν. Αυτό σηµαίνει πως το σύνολο 
του κονδυλίου πιστώθηκε ήδη στους 
λογαριασµούς των δικαιούχων, µε 
την τροποποίηση της απόφασης, η 
οποία φέρει τις υπογραφές Γεωργαντά, 
Βεσυρόπουλου και Σκυλακάκη, να 
γεννά ερωτήµατα αναφορικά µε τον 
σκοπό της. Είτε ποσά που πιστώθηκαν 
χρήζουν µιας εκ νέου θεσµικής 
κάλυψης, είτε δροµολογείται µία 
διορθωτική πληρωµή για τιµολόγια ή 
αιτήµατα ενίσχυσης που δεν χώρεσαν. 

Με βάση τη νέα ΚΥΑ, 
χωράνε περισσότεροι, 
πιθανώς και χωρίς 
τιµολόγια.

Η νέα ΚΥΑ 
εισάγει 
µια πιο 
αόριστη 
διατύπωση 
περί δι-
καιούχων 
που έχουν 
επηρεαστεί 
από την 
ρωσοου-
κρανική 
κρίση.
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Μεγάλο πρόβλημα για τους λεμονοπα-
ραγωγούς της Κορινθίας η λειψυδρία 
και κατ’ επέκταση η μικροκαρπία, που 
οδήγησαν το τελευταίο διάστημα σε μία 
αισθητή υποχώρηση της καθαρής τιμής 
παραγωγού από τα 40 στα 33-35 λεπτά 
για το περιορισμένο μεγάλο σε μέγε-
θος προϊόν. Παρά το προσωρινό κρύο 
στο πρώτο μισό του Φεβρουαρίου, δεν 
συμπληρώθηκαν τα απαραίτητα χιλιο-
στά βροχής ώστε να φουσκώσουν σω-
στά τα Μαγληνά και να προετοιμαστούν 

κατάλληλα τα όψιμα λεμόνια (ποικιλίες 
Καρυστινή, Santa Teressa, κλπ). 

Σε περίπτωση που ο Μάρτιος απο-
δειχθεί βροχερός, οι παραγωγοί ευ-
ελπιστούν σε επιστροφή της τιμής σε 
επίπεδα άνω των 40 λεπτών για τις ό-
ψιμες ποικιλίες, πριν αρχίσει η νέα ε-
μπορική περίοδος. Όσον αφορά τις 
παραδόσεις στη ράμπα των Αγροτι-
κών Συνεταιρισμών Κιάτου και Τρα-
γάνας, οι μεικτές τιμές διαμορφώνο-
νται στα 40 λεπτά το κιλό.

Η έλλειψη βροχών έριξε την τιμή 
 Ανομβρία και μικροκαρπία έφεραν την τιμή για το λεμόνι στα 35 λεπτά 

 Δεν φούσκωσαν τα Μαγληνά, οι δροσιές του Μαρτίου θα σώσουν τη σεζόν
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Σ
την εγχώρια αγορά σκληρού σίτου ε-
κτός από τα 380 ευρώ ο τόνος FOB της 
προηγούμενης εβδομάδας, έγιναν ε-
ξαγωγές και χαμηλότερα, μέχρι τα 370 

ευρώ. Όσοι έχουν στοκ αντιλαμβάνονται πως 
τα περιθώρια για κάτι σημαντικά βελτιωμένο 
είναι πλέον λίγα, οπότε και αποφασίζουν να 
πουλήσουν. Το επικρατέστερο σενάριο τώρα 
είναι μια σταθεροποίηση ή κάποια μικρά ανά-
καμψη, αλλά χωρίς να περιμένουμε θαύματα. 
Επίσης όπως λένε στην παγκόσμια αγορά ίσως 
η Τυνησία βγει με νέο διαγωνισμό με σκοπό 
να επωφεληθεί την πτώση μετά το διαγωνισμό 
της Αλγερίας. Μικρή άνοδος 5 ευρώ στη Φότζια.

  Ξανά παγωμένη η ελληνική αγορά βάμ-
βακος, μιας που τα πριμ επί του χρηματιστηρί-
ου άλλων σοδειών είναι αρκετά χαμηλότερα α-
πό τα δικά μας. Βγαίνουν κάποιες μικρές δου-
λειές, οι οποίες όμως δεν αρκούν για να φέ-
ρουν τα στοκ σε σωστά για την εποχή επίπεδα 
στα 95 σεντς ανά λίμπρα για καλές ποιότητες.

  Τα εσπεριδοειδή εξακολουθούν να απο-
τελούν μια εξέχουσα κατηγορία στην Ευρώπη 
με τα πορτοκάλια και τα μανταρίνια στη δεύτε-
ρη θέση των πιο δημοφιλών φρούτων, μετά τα 
μήλα, με κατανάλωση 12,43 κιλά ανά κάτοικο 
ετησίως. Αυτό προέκυψε από τη συνάντηση του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εσπεριδοειδών (WCO) 
με μέλη της παγκόσμιας κοινότητας εσπεριδο-
ειδών στο πλαίσιο της Fruit Logistica. Ωστόσο, 
παρά το ότι τα περισσότερα εσπεριδοειδή επι-
στρέφουν πλέον στα προ της πανδημίας επί-
πεδα κατανάλωσης, οι νεότερες γενιές εμφα-
νίζουν ελαφρά υψηλότερους όγκους αγορών.

Ανοδική αντίδραση 
με 5 ευρώ η Φότζια 
στο σκληρό σιτάρι

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

02/02 09/02 16/02 22/02 02/03

471,52
467,54 467,72 468,13

452,46

Αγορές
Χώρο στο ντόπιο  

λεμόνι κάνει η στροφή 
 των Τούρκων σε πιο 

 «προσοδοφόρες» αγορές

Εργατικά 
Καθυστερεί πολλές φορές 
η συγκομιδή των καρπών 

λόγω έλλειψης  εργατικών 
χεριών στη Πελοπόννησο

Ισοζύγιο
Αρνητικό το υδατικό ισοζύγιο  

και φέτος στη Κορινθία, μεγάλη  
η ανησυχία για εκτεταμένα 
φαινόμενα μικροκαρπίας 

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

390

325

262

5,26

557,48

1512,2

18,23

85,10

161,27

121,20

360

310

262

5,20

566,30

1525,4

17,70

84,72

162,42

121,05

390

310

270

5,18

564,50

1514,0

17,92

82,32

164,30

121,19

386

312

274

5,41

567,50

1519,2

17,63

85,85

163,97

121,50

386

312

270

5,27

568,10

1540,2

17,89

86,80

165,05

121,93

380

311

259

5,23

558,10

1512,6

17,47

84,62

164,85

122,12

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 
ευρώ/τόνος

26/01 02/02 09/02 16/02 22/02 02/03

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα 88,50 85,98 85,26

82,21 82,39
84,41

465
440

425 425 425
430

Τιμή παραγωγού  
(λεπτά / κιλό)

Φεβρουάριος 2023  40-42

Μάρτιος 2023  33-35
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού
(ευρώ ο τόνος)

Spot ΕΕ σοδειά 2022 550

Βάση Ελλάδα 2022-2023 450 

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Ανοδική αντίδραση 
με κέρδη 5 ευρώ για 
το σκληρό στη Φότζια

Επιστροφή στα 
επίπεδα των 82 με 85 
σεντς για το βαμβάκι

Η ανοµβρία έριξε 
στα 35 λεπτά το λεµόνι 
Η λειψυδρία και η µικροκαρπία 
στο λεµόνι οδήγησαν το τελευταίο 
διάστηµα σε µία αισθητή υποχώρηση 
της καθαρής τιµής παραγωγού από τα 
40 στα 33-35 λεπτά για το περιορισµένο 
µεγάλο σε µέγεθος προϊόν. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Με τιμή 
ασφαλείας 
45 λεπτά 
ο ηλίανθος



Agrenda 11EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Μαρτίου 2023

Μετά το νέο ρεκόρ του 2022, οι ελληνι-
κές εξαγωγές έχουν βάλει πλώρη για νέα 
υψηλά, τα οποία µπορούν να υπερβούν, 
µε στοχευµένες κινήσεις, τα 70 δισ. ευ-
ρώ. Την πεποίθηση αυτή εξέφρασε στο 
το ετήσιο Φόρουµ µε θέµα «Επανασχεδι-
ασµός του Χάρτη των Ελληνικών Εξαγω-
γών, οι Χώρες-Στόχοι των Ελλήνων Εξα-
γωγέων», η πρόεδρος του Πανελληνί-
ου Συνδέσµου Εξαγωγέων Χριστίνα Σα-
κελλαρίδη. «Όλα δείχνουν πως οδεύου-
µε µε µαθηµατική ακρίβεια προς ένα α-
κόµη ιστορικό ρεκόρ εξωστρέφειας», εί-
πε αν και πρόσθεσε ότι «πολλά θα εξαρ-
τηθούν από τις γεωπολιτικές εξελίξεις».

Υπενθύµισε ότι πέρυσι οι ελληνικές ε-
ξαγωγές σηµείωσαν νέο ιστορικό ρεκόρ, 
ήτοι ανήλθαν σε 54,68 δισ. ευρώ από 40 
δισ. ευρώ το 2021 (+36,7% ), κόντρα στις 
αντιξοότητες και παρά το δυσµενές διε-
θνές περιβάλλον. Η κυρία Σακελλαρίδη 
έδωσε έµφαση στην ανάγκη αξιοποίησης 
των κονδυλίων του Ταµείου Ανάκαµψης 
για τη µείωση του εµπορικού ελλείµµα-
τος,  αναβάθµιση των παραγωγικών υ-
ποδοµών και επέκταση σε νέες αγορές.

Με στόχο τις 15 Μαρτίου για την 
έκδοση των εφαρµοστικών απο-
φάσεων των άµεσων ενισχύσε-
ων (βασική, αναδιανεµητική, 
συνδεδεµένες) και των αγροπε-
ριβαλλοντικών προγραµµάτων 
ώστε να ανοίξουν στην πορεία 
οι αιτήσεις ΟΣ∆Ε κινείται το υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, σύµφωνα µε πληροφορίες 
της Agrenda. Όσον αφορά τις ε-
φαρµοστικές αποφάσεις για το 
νέο πρασίνισµα αυτές θα βγουν 
αργότερα λένε οι πληροφορί-
ες, µε τις αρχές να παραδέχο-
νται πάντως πως η αργοπορία 
που έχει υπάρξει είναι µεγάλη 
µε τις ανοιξιάτικες σπορές να 
βρίσκονται ενόψει. 

Η διαδικασία σύγκλισης
Πιο συγκεκριµένα, ειδικότε-

ρα για τη βασική ενίσχυση θα 
περιγράφεται ο τρόπος µε τον 
οποίο θα γίνει η σύγκλιση των 
δικαιωµάτων για ολόκληρη την 
περίοδο όπως και οι δαπάνες 
που θα προβλεφθούν ανά α-
γρονοµική περιφέρεια. «Με το 
που τελειώσουν οι δηλώσεις 
ΟΣ∆Ε του 2023 θα γίνει διαί-
ρεση των στρεµµάτων ανά α-
γρονοµική περιφέρεια ώστε να 

βγει µία µέση περιφερειακή α-
ξία. Με βάση αυτήν την περιφε-
ρειακή αξία κάποια δικαιώµατα 
θα ανέβουν και κάποια θα κα-
τέβουν προς αυτή, διαδικασία 
που θα ξεκινήσει φέτος και θα 
ολοκληρωθεί σε ακόµη 3 βή-
µατα, µέχρι τη σύγκλιση στο 
100%», αναφέρει πηγή που ε-
µπλέκεται ενεργά στον σχεδι-
ασµό του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΑΠ. Όπως αναφέρει η ίδια 
πηγή «δεν πρόκειται να δούµε 
µεγάλες διαφορές στα ποσά της 
µέσης ενίσχυσης σε σχέση µε 
εκείνα που προβλέφθηκαν στο 
στρατηγικό σχέδιο. 

Η µόνη διαφορά που ίσως 
είναι σηµαντική θα αφορά τα 
βοσκοτόπια µε µείωση της α-
τοµικής µοναδιαίας αξίας ακό-
µη και κάτω από τα 17,6 ευρώ 
που έχουν προβλεφθεί για το 
2023». Ωστόσο η διαφορά αυτή 
θα ισοφαριστεί µε την κατανο-
µή περισσότερων στρεµµάτων 
βοσκοτόπων ανά δικαιούχο. Υ-
πενθυµίζεται πως η µέση περι-
φερειακή αξία για τα δικαιώµα-
τα έχει υπολογιστεί σε: 21,5 ευ-
ρώ για αροτραίες, 27 ευρώ για 
µόνιµες και 17,6 ευρώ για τα 
βοσκοτόπια.

Στόχος νέο 
ρεκόρ 70 δισ. 
για εξαγωγές 
το 2023 

Εφαρμοστικές για την ενιαία 
ενίσχυση στα μέσα Μαρτίου 

«Όλα δείχνουν πως οδεύουµε µε 
µαθηµατική ακρίβεια προς ένα ακόµη 

ιστορικό ρεκόρ εξωστρέφειας», 
εκτιµά η πρόεδρος του ΠΣΕ 

Χ. Σακελλαρίδη σηµειώνοντας
 πως «πολλά θα εξαρτηθούν από

 τις γεωπολιτικές εξελίξεις».

Το πανελλήνιο 
ανάµεσα τους και 
οι διοργανωτές 
της Agrothessaly, 
εκφράζουν την 
οδύνη τους 
για τα θύµατα 
του τραγικού 
συµβάντος στα 
Τέµπη. 

Μετατίθεται για 9-12 Μαρτίου η Agrothessaly 
στη σκιά της ανείπωτης τραγωδίας στα Τέµπη

Μετατίθεται για τις 9 – 12 Μαρτίου η 13η Agrothessaly λόγω του τραγικού 
σιδηροδροµικού δυστυχήµατος στα Τέµπη. Την αναβολή της 13ης Πανελλήνιας 
Έκθεσης για τη Γεωργία και την Κτηνοτροφία «AgroThessaly» που ήταν 
προγραµµατισµένη για τις 2 µε 5 Μαρτίου στην σκεπαστή αγορά της Νεάπολης 
αποφάσισε ο ∆ήµος Λαρισαίων και η ∆ΕΘ-HELEXPO µετά την ανείπωτη 
σιδηροδροµική τραγωδία στα Τέµπη και την κήρυξη τριήµερου εθνικού 
πένθους. Μάλιστα σε δήλωση του ο Αλέξης Τσαξιρλής, Γενικός ∆ιευθυντής της 
∆ΕΘ-HELEXPO σηµειώνει πως «για το διάστηµα της αναβολής οι εκθεσιακές 
εγκαταστάσεις και εν προκειµένω τα εκθέµατα της AgroThessaly που έχουν 
ήδη τοποθετηθεί θα φυλάσσονται συνεχώς. Θα θέλαµε σε κάθε περίπτωση να 
σας απευθύνουµε σύσταση για τη µεταφορά αντικειµένων µικρότερου 
µεγέθους, προκειµένου να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή ασφάλεια. Η σκέψη µας 
είναι αυτή τη στιγµή µε τις οικογένειες των θυµάτων της σιδηροδροµικής 
τραγωδίας. Θα φροντίσουµε όµως να µην υπάρξει το παραµικρό πρόβληµα για 
τους εκθέτες µέχρι τα εγκαίνια της AgroThessaly και όλα να κυλήσουν όσο το 
δυνατόν πιο οµαλά υπό τη σκιά των γεγονότων.», αναφέρει.

Πρασίνισµα
Οι εφαρµοστικές 

αποφάσεις για το νέο 
πρασίνισµα αναµένεται 

να αργήσουν περαι-
τέρω, µε τις αρµόδιες 

αρχές πάντως να 
έχουν ήδη αργοπορήσει 
χαρακτηριστικά ενόψει 
και των ανοιξιάτικων 

σπορών
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Πεποίθηση
Αρκετοί άνθρωποι της 

αγοράς, έχουν την 
πεποίθηση πως οι τιµές 
παραγωγού στο καλα-

µπόκι θα δυσκολευτούν 
να διατηρηθούν στα σηµε-
ρινά τους επίπεδα (κοντά 

στα 27 µε 28 λεπτά το 
κιλό για χύµα)

Κινητήριος δύναμη στις 
ανοιξιάτικες σπορές τα 55 
λεπτά της συνδεδεμένης 
στο καλαμπόκι. Με νέα 
προοπτική η διεθνής τιμή 
στο βαμβάκι

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ιδιαίτερα αυξηµένο ενδιαφέρον για σπορά καλα-
µποκιού αυτήν την άνοιξη διαπιστώνουν στελέ-
χη της εγχώριας αγοράς εφοδίων, σε µια αξιοση-
µείωτη µετακίνηση παραγωγών από την καλλι-
έργεια καλαµποκιού. Κινητήριος δύναµη της τά-
σης αυτής, φαίνεται πως είναι οι προσδοκίες για 
ενδιαφέροντα επίπεδα τιµών, καθώς και η συν-
δεδεµένη ενίσχυση. 

Ήδη προ ηµερών, σχετικό ρεπορτάζ της Agrenda 
(φ. 901) έδειχνε πως τα οικονοµικά δεδοµένα α-
πό την καλλιέργεια καλαµποκιού είναι ελκυστι-
κότερα εκείνων της καλλιέργειας βαµβακιού, µε 
βάση τις τρέχουσες τιµές της αγοράς και χωρίς να 
υπολογίζονται η ειδική ενίσχυση βάµβακος και 
η νέα συνδεδεµένη για το καλαµπόκι. 

Ωστόσο, µε τις αγορές αγροτικών εµπορευµά-
των να συντηρούνται σε ένα κλίµα υψηλής µε-
ταβλητότητας, το ρίσκο που καλούνται να διαχει-
ριστούν οι παραγωγοί όταν προσδιορίζεται στον 
άξονα των σηµερινών τιµών που πληρώνει το ε-
µπόριο, θυµίζει οδήγηση µε τα µάτια στον καθρέ-
φτη του αυτοκινήτου. 

Με άλλα λόγια, είναι απαραίτητη µια στάθµι-
ση των εκτιµήσεων που θέλουν τη διεθνή τιµή 
βάµβακος να έχει περισσότερα περιθώρια ανό-
δου µπροστά της, κάτι που δεν ισχύει στην περί-
πτωση του καλαµποκιού. Για την ακρίβεια, αρκε-
τοί άνθρωποι της αγοράς, έχουν την πεποίθηση 
πως οι τιµές παραγωγού στο καλαµπόκι θα δυ-
σκολευτούν να διατηρηθούν στα σηµερινά τους 
επίπεδα (κοντά στα 27 µε 28 λεπτά το κιλό για χύ-
µα). Τα συµβόλαια στην γαλλική αγορά καλαµπο-
κιού για τη νέα σοδειά, διαπραγµατεύονται σήµε-
ρα κοντά στα 260 ευρώ ο τόνος και εµφανίζουν 
µια διακύµανση ανάµεσα στα 255 και 270 ευρώ, 
όσο ταυτόχρονα εκφράζονται αµφιβολίες για τα 
περιθώρια παραγωγικότητας που υπάρχουν στην 
Ουκρανία, ενώ η χτυπηµένη από την ξηρασία νέα 
σοδειά της Αργεντινής ευνοεί προς το παρόν τις 
τιµές στο παγκόσµιο εµπόριο. 

Στην ελληνική περίπτωση όµως αναµένεται οι 
φθηνές εισαγωγές από τα Βαλκάνια να έχουν φέ-
τος µεγαλύτερη παρουσία σε σχέση µε την περσι-
νή περίοδο, όταν η προβληµατική σοδειά της κε-
ντρικής Ευρώπης ενίσχυσε τη ζήτηση εκεί. 

Ακόµα και έτσι όµως, αρκετοί παραγωγοί δεί-
χνουν να προτιµούν φέτος το καλαµπόκι λόγω 
συνδεδεµένης. Τα 55 ευρώ το στρέµµα που έχουν 
υπολογίσει οι διαχειριστικές αρχές για 770.000 
στρέµµατα, ακόµα και µε µια υποχώρηση των τι-
µών κάτω από τα 25 λεπτά το κιλό κάνουν αισθη-
τή τη διαφορά σε σχέση µε το βαµβάκι. 

Συγκεκριµένα, µε αποδόσεις 400 κιλά το στρέµµα 
στο βαµβάκι και τιµή 62 λεπτά (σηµερινή τιµή), το 
αποτέλεσµα είναι στα 248 ευρώ, λίγο πάνω από 
τα έξοδα της καλλιέργειας, σε περίπτωση που εί-
ναι ιδιόκτητες οι εκτάσεις. Αυτό αφήνει στον πα-
ραγωγό µε τα 70-75 ευρώ της ειδικής ενίσχυσης. 

Από την άλλη, το καλαµπόκι µε µια αυθαίρετη 

τιµή στα 23 λεπτά το κιλό (κάτω από τα 260 ευ-
ρώ ο τόνος που δίνει το χρηµατιστήριο της Γαλ-
λίας για το Νοέµβριο του 2023) και µετριοπαθείς 
αποδόσεις σε σχέση µε τις δυνατότητες που υπάρ-
χουν σήµερα, πέριξ των 1.400 κιλών το στρέµµα, 
το αποτέλεσµα είναι 322 ευρώ. Αν αφαιρέσουµε 
τα 270 ευρώ της δαπάνης βάσει περσινών τιµο-
λογίων, µένουν 50 ευρώ περίπου το στρέµµα, 
στα οποία προστίθεται συνδεδεµένη 55 ευρώ το 
στρέµµα, τουτέστιν χοντρικά 100 ευρώ το στρέµ-
µα οικονοµικό αποτέλεσµα. 

Βέβαια, µε το οικονοµικό περιβάλλον ρευστό, 
τις πιέσεις του εµπορίου δεδοµένες εξαιτίας της 
συνδεδεµένης αλλά και της διόρθωσης που πλή-
ρωσαν από την τσέπη τους αρκετοί µεσίτες φέτος, 
τα πράγµατα δεν είναι τόσο απλά. Μια ανοδική 
αντίδραση στην αγορά βάµβακος θα µπορούσε 
εύκολα να καλύψει την ψαλίδα και από εκεί και 
έπειτα, το µόνο ασφαλές συµπέρασµα είναι ότι 
τελικά το καλαµπόκι συµφέρει φέτος µόνο για έ-
µπειρους παραγωγούς που ξέρουν να κυνηγούν 
αποδόσεις κοντά στους 2 τόνους το στρέµµα, κά-
τι το οποίο επιτρέπουν τα νέα υβρίδια και τα δι-
αθέσιµα εφόδια που κυκλοφορούν στην αγορά. 

Συνωστισμό έφεραν
στο καλαμπόκι τιμές
και συνδεδεμένη

Περιορισµένη 
προσφορά εξακολουθεί 
να στηρίζει τις τιµές 
αγροτικών προϊόντων, 
εκτιµά η Πειραιώς
Μπορεί ο γενικός δείκτης για τις 
τιµές των εµπορευµάτων να 
υποχώρησε σηµαντικά (-3,03%) 
σε µηνιαίο επίπεδο, ο δείκτης 
των αγροτικών προϊόντων 
εµφάνισε οριακή ενίσχυση 
(+0,61%), σύµφωνα µε το 
∆ελτίο Τιµών της Τράπεζας 
Πειραιώς, µε την τράπεζα να 
αποδίδει την κίνηση αυτή σε µια 
συνθήκη περιορισµένης 
προσφοράς. Ειδικά για το 
καλαµπόκι, οι τελευταίες 
εκτιµήσεις του υπουργείου 
Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) για 
την παγκόσµια παραγωγή το 
2022-2023 αναθεωρήθηκαν 
ελαφρά πτωτικά σε 1.151,4 εκατ. 
τόνους (από 1.155,9 εκατ. 
τόνους), προερχόµενες από 
πτωτική αναθεώρηση για την 
παραγωγή στην Αργεντινή (-5,0 
εκατ. τόνους) και την 
Ουρουγουάη (-0,1 εκατ. τόνους), 
καθώς η ξηρασία αναµένεται να 
επηρεάσει την πρώιµη 
καλλιέργεια, µειώνοντας την 
προβλεπόµενη έκταση κατά 
30% και 8,5% αντίστοιχα. Το 
παγκόσµιο εµπόριο αναµένεται 
ενισχυµένο σε 182,4 εκατ. 
τόνους (+1,3 εκατ. τόνους), µε 
τις εισαγωγές προς την ΕΕ να 
ενισχύονται (+2,0 εκατ. τόνους), 
φτάνοντας στο ρεκόρ του 2018-
2019. Η κατανάλωση 
αναµένεται µειωµένη σε 1.162,4 
εκατ. τόνους, όπως και τα 
αποθέµατα σε 295,3 εκατ. 
τόνους, διαµορφώνοντας τον 
δείκτη αποθέµατα/κατανάλωση 
οριακά χαµηλότερα σε 25,40% 
(από 25,43%). 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ
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ΚΙΛΑ

ΜΕΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ
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ΛΕΠΤΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

50 – 55
ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

55
ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ

100-105
ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ





Στη διόγκωση 
των οφθαλμών
Ένας ψεκασμός στις ροδακινιές 
πριν φανεί η πράσινη βλάστηση 

Με τον χειµώνα να φθάνει στο 
τέλος του και τον υδράργυρο 
κολληµένο πάνω από τους 
10oC, η προσοχή των γεω-
πόνων στρέφεται στην αντι-
µετώπιση και τον περιορισµό 
των πρωτογενών µολύνσεων 
από µυκητιάσεις όπως αυτή 
που οφείλεται στον µύκητα 
Taphrina deformans, στους 
φουσκωµένους οφθαλµούς 
της ροδακινιάς. 

Όπως εντόπισαν οι γεω-
πόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Θεσσαλονίκης, σε ορισµέ-
νες περιοχές του νοµού Πέλ-
λας και Ηµαθίας, εντοπίστη-
καν πρώιµες ποικιλίες, σε µι-
κρό ποσοστό, να βρίσκονται 
στην έναρξη του σταδίου της 
πρώτης έκπτυξης των νεαρών 
φύλλων, αν και στις περισ-
σότερες περιοχές οι ποικιλί-
ες βρίσκονται στο στάδιο της 

διόγκωσης των οφθαλµών. 
Υπενθυµίζεται πως οι πρω-

τογενείς µολύνσεις γίνονται 
από το στάδιο της έκπτυξης 
των νεαρών φύλλων µε στα-
γόνα νερού (βροχή ή πολύ υ-
ψηλή υγρασία τουλάχιστον 
για 2-3 ηµέρες), σε θερµο-
κρασία 10-200C. Να σηµειω-
θεί πως σε θερµοκρασίες κά-
τω από 7οC ο µύκητας δεν α-
ναπτύσσεται.

Οι γεωπόνοι προειδοποι-
ούν πως την τρέχουσα περί-
οδο, σε όλες τις περιοχές ε-

πικρατούν συνθήκες που ευ-
νοούν την ανάπτυξη του µύ-
κητα. Συνιστάται επιµελής έ-
λεγχος των ποικιλιών για δι-
απίστωση της διόγκωσης των 
οφθαλµών, µε στόχο να γί-
νει επέµβαση στο στάδιο αυ-
τό και οπωσδήποτε πριν φα-
νεί πράσινη βλάστηση. Στις 
υπερπρώιµες ποικιλίες απαι-
τείται άµεσα επέµβαση.

Η επέµβαση κρίνεται απα-
ραίτητη εάν είχαν παρατηρη-
θεί συµπτώµατα τις δύο προ-
ηγούµενες χρονιές (τα σπό-
ρια διατηρούν την βλαστική 
τους ικανότητα και πέρα α-
πό δύο χρόνια). Η επέµβαση 
αυτή αποβλέπει στην νέκρω-
ση των διεσπαρµένων επάνω 
στα δέντρα ασκοσπορίων και 
βλαστοσπορίων.

Σε αγροκτήµατα που καλ-
λιεργούνται ταυτόχρονα ποι-
κιλίες διαφορετικής πρωιµό-

τητας, ο πρώτος ψεκασµός να 
γίνει κοντά στο στάδιο διό-
γκωσης των οφθαλµών της 
πρωιµότερης ποικιλίας και 
να επαναληφθεί όταν οι ο-
ψιµότερες ποικιλίες φτάσουν 
στο κατάλληλο στάδιο επέµ-
βασης. ∆εύτερη εφαρµογή 
µπορεί να απαιτηθεί εάν πα-
ραταθεί η διάρκεια της διό-
γκωσης των µατιών.

Πρέπει να σηµειωθεί πως 
η προαναφερόµενη διαδι-
κασία αντιµετωπίζει αποτε-
λεσµατικά και το κορύνεο, 
ενώ οι γεωπόνοι ζητούν τα 
κενά µέσα συσκευασίας (σα-
κίδια, σακούλες) µαζί µε τα 
κουτιά, αφού καταστραφούν 
προηγουµένως µε σκίσιµο, 
για τη διασφάλιση της µη 
περαιτέρω χρήσης, εναπο-
τίθενται όλα σε σηµεία συλ-
λογής για ανακύκλωση ή α-
νάκτηση ενέργειας.

Ψεκασµός κατά την έξοδο του ευρύτοµου στις αµυγδαλιές
Το ευρύτοµο (Eurytoma) είναι καθ’ οµολογία των γεωπόνων, ο 
σηµαντικότερος εχθρός της αµυγδαλιάς. Παρουσιάζει µία γενεά το έτος 
και προκαλεί σηµαντική απώλεια παραγωγής. Το έντοµο διαχειµάζει ως 
αναπτυγµένη προνύµφη στους προσβεβληµένους καρπούς που παραµένουν 
στα δέντρα ή είναι πεσµένοι στο έδαφος. Για την αντιµετώπιση του, 
οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Καβάλας 

συνιστούν σε περιπτώσεις αµυγδαλεώνων που βρίσκονται σε αποµακρυσµένες περιοχές 
από το δίκτυο των κλωβών της υπηρεσίας, προκειµένου να πετύχουν µία κατά το δυνατό 
στοχευµένη καταπολέµηση του εντόµου, να συλλέγουν «µουµιοποιηµένα» αµύγδαλα µε 
προνύµφες του εντόµου και να τα τοποθετήσουν σε καλώς αεριζόµενα δοχεία, ξύλινα 
για την αποφυγή ανάπτυξης υψηλών Θερµοκρασιών. Τα δοχεία αυτά πρέπει να 
αναρτώνται σε δέντρα (ένας κλωβός / αµυγδαλεώνα) ώστε παρακολουθώντας τα, να 
προσδιορίζουν τον χρόνο εξόδου του ενηλίκου εντόµου και να εφαρµόζεται ο ψεκασµός 
στον κατάλληλο χρόνο µε στόχο τη µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας και την 
περιστολή των επιπτώσεων τόσο στον οικονοµικό, όσο και στον περιβαλλοντικό τοµέα.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Συγχρονισµός
Οι επεµβάσεις για 

τον εξώασκο αντιµετωπί-
ζουν αποτελεσµατικά 

και το κορύνεο 

Φουζικλάδιο στη µηλιά
Ο µύκητας Venturia inaequalis, του οποίου η 
ατελής µορφή που είναι και η παρασιτική του 
και ονοµάζεται Spilocaea pomi, αποτελεί την 
αιτία εκδήλωσης του φουζικλάδιου στα 
µηλοειδή. Πρόκειται για ασθένεια η οποία 
µπορεί να γίνει ιδιαίτερα καταστροφική σε 
όλα τα στάδια ανάπτυξης. Σύµφωνα µε τους 
γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Καβάλας, το  
φουζικλάδιο αντιµετωπίζεται κατά τη 
διάρκεια της βλαστικής περιόδου µε 
ψεκασµούς εξειδικευµένων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Κατά τη 
διάρκεια του χειµώνα πρέπει, επίσης, να 
γίνεται κλάδεµα και καταστροφή µε φωτιά 
όλων των προσβεβληµένων κλάδων. 
Επιπλέον τα πεσµένα φύλλα θα πρέπει να 
µαζεύονται ή να παραχώνονται (όπου είναι 
εφικτό) ή να ψεκάζονται (µετά την πτώση) 
µε ουρία που βοηθά στην αποσύνθεσή τους.

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Kresostar
Bayer Hellas: Luna Experience 400SC, 
Flint max 75WG
CORTEVA: Fontelis 20SC
FMC Hellas: Foskey 80WG
ΗELLAFARM: Κουπρολ 50WP, Χελλαβορ
K&N Eυθυµιάδης: Kocide 2000 35WG, 
Nordox 75WG
SYNGENTA: Chorus 50 WG, Score 25 EC.

Περονόσπορος στο αµπέλι
Ως τον σπουδαιότερο φυσικό εχθρό 
του αµπελώνα χαρακτηρίζουν οι 
καλλιεργητές τον ωοµύκητα Plasmopara 
viticola, ο οποίος προκαλεί τον περονόσπορο 
στο αµπέλι. Ο µύκητας προσβάλλει όλα τα 
πράσινα µέρη του φυτού, µε σοβαρότερες 
τις ζηµιές που γίνονται στο φύλλωµα και στα 
σταφύλια. Ειδικά οι ζηµιές στα σταφύλια όταν 
γίνονται νωρίς (προανθικό στάδιο – άνθηση - 
καρπόδεση) είναι πολύ σοβαρές (όπως στην 
επιδηµία του 2011), διότι προσβάλλονται 
όλα τα µέρη του σταφυλιού (άνθη, βοτρίδια, 
άξονες), προκαλώντας σηµαντική µείωση 
της παραγωγής. Οι γεωπόνοι συνιστούν 
προσεκτικούς ψεκασµούς -ανάλογα 
την ένταση και τη χρονική περίοδο 
προσβολής- και όχι συστηµατικούς για 
να µην αφήνονται υπολείµµατα στα φυτά 
και κατ’ επέκταση στο σταφύλι, κάνοντας 
χρήση κατάλληλων και εγκεκριµένων 
φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων.

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Leimay S
Bayer Hellas: Aliette 80WG, Profiler 
71,1WG
CORTEVA: Zorvec Vinabel 340 SE, 
Zorvec Vinabria 510 SC
ΗELLAFARM: Φιλαµετ 10/40WP, Jade
K&N Eυθυµιάδης: Kocide 2000 35WG, 
Champ 37.5WG
SYNGENTA: Orondis ultra, Ampexio.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Πιέσεις προεκλογικά από τους αγρότες 

Στο 60-70% του φακέλου 
το όριο για μηχανολογικό 
εξοπλισμό μέσω του 
Αναπτυξιακού Νόμου

Αναγκαία η αύξηση του ορίου δαπανών έως τα 120.000 ευρώ 
για αγορές μηχανολογικού εξοπλισμού αγροτών μέσω του 
Αναπτυξιακού, εφόσον μονοπωλήσουν τα Σχέδια οι Νέοι  

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Πιέσεις για διπλασιασµό του πο-
σοστού δαπανών για τρακτέρ και 
αγροτικά µηχανήµατα στο 60-70%, 
για φακέλους αγροτών στον Ανα-
πτυξιακό Νόµο, δέχονται τα συ-
ναρµόδια υπουργεία Επενδύσε-
ων και Αγροτικής Ανάπτυξης ενό-
ψει της δεύτερης προκήρυξης στο 
καθεστώς Αγροδιατροφής. Το πο-
σοστό αυτό θα επιτρέψει στους α-
γρότες-φυσικά πρόσωπα να µπο-
ρέσουν να φτάσουν τις δαπάνες 
τους για µηχανολογικό εξοπλισµό 
έως και 120.000 ευρώ (µε φάκε-
λο 200.000 ευρώ), ποσό που πλη-
σιάζει αυτό που δικαιολογούν τα 
Σχέδια Βελτίωσης. Ο διπλασια-
σµός του ποσοστού- αν όχι η κα-
τάργησή του- κρίνεται απόλυτα 
αναγκαίος καθώς όπως φαίνε-
ται στα Σχέδια Βελτίωσης χώρος 
θα υπάρξει κυρίως για Νέους Γε-
ωργούς λόγω της µοριοδότησης 
που θα λάβουν, µε την πλειοψη-
φία των επαγγελµατιών του κλά-
δου να πρέπει να περιµένουν... 
το 2025 για να ενταχθούν σε πα-
ρόµοιο επενδυτικό πρόγραµµα. 

Ένα όριο 60-70% επί του προ-
ϋπολογισµού του φακέλου για 
επενδύσεις αγροτών σε δαπά-
νες µηχανολογικού εξοπλισµού 
µοιάζει παράλληλα λογικό, εξε-
τάζοντας το προφίλ των δαπανών 
που αιτήθηκε ο αγροτικός κόσµος 
στα περασµένα Σχέδια Βελτίωσης 
που ήταν κοντά στο 64% επί των 
συνολικών δαπανών. 

Όσον αφορά τώρα το πότε το-
ποθετείται η δεύτερη προκήρυξη 
της Αγροδιατροφής, ο αναπλη-
ρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανά-
σης, είχε κάνει λόγο για µία δεύ-

Ξεκίνησαν από την περασµένη Πέ-
µπτη 2 Μαρτίου οι αιτήσεις ενίσχυ-
σης χοιροτρόφων για βελτιώσεις των 
χοιροτροφείων τους, στα πλαίσια του 
Μέτρου 5.1.2 «Επενδύσεις πρόληψης 
και προστασίας του ζωικού κεφαλαί-
ου από µεταδοτικές ασθένειες και 
φυσικές καταστροφές» ύψους 7 ε-
κατ. ευρώ (έως 7 Απριλίου αιτήσεις). 

Η χρηµατοδότηση ορίζεται στο 80% 
των δαπανών και αφορά χοιροτρό-
φους που θα προβούν σε βελτιώ-
σεις στις σταβλικές τους εγκαταστά-
σεις (στεγανοποίηση, αντικατάσταση 
εισόδων, παραθύρων, εγκατάσταση 
σταθµού καθαρισµού κ.α.) µε στόχο 
την πρόληψη, τον έλεγχο και την ε-
ξάλειψη λοιµωδών νοσηµάτων στα 
ζώα και συγκεκριµένα της Αφρικα-
νικής Πανώλης του Χοίρου, για την 
ενίσχυση των µέτρων βιοασφάλειας 
στις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις.

Επιλέξιµες δαπάνες που αφο-
ρούν σε χοιροτροφικές εκµεταλλεύ-
σεις µπορεί να είναι οι ακόλουθες: 

α) Τοποθέτηση/Ενίσχυση ανθε-
κτικού περιµετρικού φράκτη της 
εκµετάλλευσης.

β) Εργασίες στεγανοποίησης των 
κτιριακών εγκαταστάσεων, µε την 
αντικατάσταση ή ενίσχυση του ε-
ξοπλισµού των εισόδων και πα-
ραθύρων, µε σκοπό την αποτρο-
πή εισόδου σε αυτές πτηνών, τρω-
κτικών και άλλων ζώων. 

γ) Εγκατάσταση/αποκατάσταση 
λειτουργίας συστήµατος ή σταθ-
µού καθαρισµού και απολύµαν-
σης των εισερχοµένων οχηµάτων 
στην εκµετάλλευση. 

δ) ∆ιαχωρισµός καθαρής και µη 

Αιτήσεις για χρηματοδότηση 

τερη πρόσκληση από τον Γενάρη 
του 2023 και µετά, οπότε το πιθα-
νότερο είναι να ανοίξει ξανά προς 
τα τέλη της Άνοιξης. Σηµειώνεται ε-
δώ πως µε µέσο όρο προϋπολογι-
σµού φακέλων το 1,5 εκατ. ευρώ έ-
κλεισε ο πρώτος κύκλος αιτήσεων 
του Αναπτυξιακού Νόµου «Αγροδι-
ατροφή-Πρωτογενής Τοµέας», κα-
θώς πραγµατοποιήθηκαν 330 αιτή-
σεων συνολικού προϋπολογισµού 
483.575.704,17 ευρώ.

Κοινοβουλευτικές πιέσεις
Πέρα από τον αγροτικό κόσµο, 

πιέσεις για να αλλάξει το ποσοστό 
για τα µηχανήµατα ασκούνται και 
κοινοβουλευτικά, µε τον βουλευτή 
Νέας ∆ηµοκρατίας, Θεόδωρο Κα-
ραόγλου να επισηµαίνει σε σχετι-
κή του ερώτηση προς το υπουργείο 
Επενδύσεων πως «η τροποποίηση 
του άρθρου 6Α του νέου Αναπτυξι-
ακού Νόµου κρίνεται επιβεβληµέ-
νη διότι όσον αφορά στις «επιλέξι-
µες δαπάνες της πρωτογενούς γε-
ωργικής παραγωγής» και τα επεν-
δυτικά σχέδια του τοµέα της φυτι-
κής γεωργικής παραγωγής οι ε-
νισχυόµενες δαπάνες των παρελ-
κόµενων στους ελκυστήρες µηχα-
νηµάτων κι εξοπλισµών δεν µπο-
ρούν να υπερβούν το 30% του συ-
νολικού ενισχυόµενου προϋπολο-
γισµού του επενδυτικού σχεδίου».

330 αιτήσεις
Στον πρώτο κύκλο αιτήσεων 

του Αναπτυξιακού Νόµου 
«Αγροδιατροφή-Πρωτογενής 
Τοµέας» έγιναν 330 αιτήσεις
 προϋπολογισµού 483,5 εκατ.

Οι ενισχυόµενες 
δαπάνες των 
παρελκόµενων 
δεν µπορούν να 
υπερβούν το 30% 
του ενισχυόµενου 
προϋπολογισµού του 
επενδυτικού σχεδίου.
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Σχέδια
Αν ο αγρότης-φυσικό πρόσωπο 
φτάσει τις δαπάνες του για 
µηχανολογικό εξόπλισµό έως 
και 120.000 ευρώ (µε φάκελο 
200.000 ευρώ), το ποσό αυτό 
πλησιάζει αυτό που δικαιολογούν 
τα Σχέδια Βελτίωσης. 

60-70%
Ένα όριο 60-70% επί του 
προϋπολογισµού του φακέλου 
για επενδύσεις αγροτών 
σε δαπάνες µηχανολογικού 
εξοπλισµού µοιάζει λογικό.. 

Άνοιξη
Τη δεύτερη προκήρυξη 
της Αγροδιατροφής, 
ο αναπληρωτής Υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Νίκος Παπαθανάσης, την έχει 
τοποθετήσει από τον Γενάρη 
του 2023 και µετά, οπότε 
το πιθανότερο είναι να ανοίξει 
ξανά προς τα τέλη της Άνοιξης.



σε χοιροστάσια

Εξάμηνη παράταση
για υλοποίηση των
Σχεδίων Βελτίωσης 
Εξάµηνη παράταση στην προθε-
σµία ολοκλήρωσης του επενδυ-
τικού τους σχεδίου έλαβαν όλοι 
οι δικαιούχοι των Σχεδίων Βελ-
τίωσης (προκήρυξη 2017), σύµ-
φωνα µε τροποποιητική απόφα-
ση. Συγκεκριµένα, µε την εν λό-
γω τροποποίηση όπως γνωστο-
ποιεί ο προϊστάµενος της Μο-
νάδας Επενδύσεων στις Γεωρ-
γικές Εκµεταλλεύσεις, Θύµιος 
Τσιατούρας ρυθµίζονται τα ε-
ξής ζητήµατα:

1. Ρυθµίζονται θέµατα σχετι-
κά µε την παρακράτηση του Α-
καθάριστου Ισοδύναµου Επιχο-
ρήγησης (ΑΙΕ). Συγκεκριµένα, 
στις περιπτώσεις όπου το χρη-
µατοδοτικό εργαλείο εµπεριέ-
χει ενίσχυση, το Ακαθάριστο Ι-
σοδύναµο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) 
αυτής παρακρατείται κατά την 
ολοκλήρωση του σχεδίου βελ-
τίωσης κατά το ποσοστό που υ-
περβαίνει την ανώτατη ένταση 
στήριξης του Παραρτήµατος ΙΙ 
του Καν (ΕΕ) 1305/2013, λαµβά-
νοντας υπόψη την πηγή χρηµα-
τοδότησης (πόροι ΕΓΤΑΑ ή πό-

ροι ΜΑΕΕ του άρθρου 58α του 
εν λόγω Κανονισµού)

2. ∆ίνεται η δυνατότητα στους 
δικαιούχους να τροποποιήσουν 
την µελλοντική τους κατάσταση 
µετά την υποβολή του τελικού 
αιτήµατος πληρωµής υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζε-
ται η επιλεξιµότητα των επεν-
δύσεων. «Μετά την τελική πλη-
ρωµή ενός επενδυτικού σχεδίου 
παρέχεται η δυνατότητα υποβο-
λής αιτήµατος τροποποίησης, η 
οποία αφορά µόνο το καλλιερ-
γητικό σχήµα και τις εκτροφές 
της εκµετάλλευσης κατά την 
µελλοντική της κατάσταση. Σε 
κάθε περίπτωση, για να γίνει 
δεκτή η τροποποίηση, πρέπει 
από την τροποποίηση της µελ-
λοντικής κατάστασης να µην ε-
πηρεάζεται η επιλεξιµότητα των 
επενδύσεων για τις οποίες έχει 
ληφθεί στήριξη. Σε καµία περί-
πτωση η τροποποιηµένη τυπι-
κή απόδοση της µελλοντικής 
κατάστασης δεν µπορεί να υ-
πολείπεται της τυπικής απόδο-
σης της υφιστάµενης κατάστα-
σης της εκµετάλλευσης, όπως 
αυτή υπολογίστηκε στο ΠΣΚΕ, 
σύµφωνα µε την Ενιαία ∆ήλω-
ση Εκµετάλλευσης του 2017.», 
αναφέρει η τροποποίηση.

3. ∆ίνεται εξάµηνη παράταση 
στην προθεσµία ολοκλήρωσης 
του επενδυτικού σχεδίου, από 
36 σε 42 µήνες από την ηµερο-
µηνία ένταξης στο υποµέτρο.

Αναδιάρθρωση 
αµπελώνων το Μάιο  
To Μάιο αναµένεται να ανοίξει 
ξανά το πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης 
Αµπελώνων. Το πρόγραµµα αυτό θα 
προκηρυχθεί µε βάση το νέο πλαίσιο 
της ΚΑΠ, ωστόσο δεν αναµένονται 
θεαµατικά διαφορές σε σχέση µε 
τις προηγούµενες προκηρύξεις. 
Το ποσό που έχει προγραµµατιστεί 
να δίνεται ετησίως είναι κοντά στα 
8,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή όσο και την 
περασµένη περίοδο. Υπενθυµίζεται 
ότι το πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης 
Αµπελώνων επιδοτεί µεταξύ άλλων:
α) Εκρίζωση - αναφύτευση. 
Ενίσχυση 1.175 ευρώ ανά στρέµµα 
σε περιοχές ορεινές και ειδικά 
µειονεκτήµατα, και 1.020 ευρώ 
σε λοιπές περιοχές, στις υπόλοιπες 
περιφέρειες.
β) Φύτευση αµπελώνων. Ενίσχυση 
745 ευρώ ανά στρέµµα σε περιοχές 
ορεινές και ειδικά µειονεκτήµατα, 
και 620 ευρώ σε λοιπές περιοχές, 
στις λιγότερο ανεπτυγµένες 
Περιφέρειες. Ενίσχυση 515 ευρώ 
ανά στρέµµα σε περιοχές ορεινές 
και ειδικά µειονεκτήµατα, και 
390 ευρώ σε λοιπές περιοχές, 
στις υπόλοιπες περιφέρειες.

καθαρής ζώνης για την κίνηση α-
τόµων κατά την είσοδό τους στην 
εκµετάλλευση. 

ε) ∆ηµιουργία ανεξάρτητων, δι-
ακριτών, κατάλληλων χώρων για 
την αποµόνωση των νεοεισερχόµε-
νων και των ασθενών 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. 

Τροποποίηση
∆ίνεται η δυνατότητα 
στους δικαιούχους να 

τροποποιήσουν την µελλο-
ντική τους κατάσταση µετά 
την υποβολή του τελικού 

αιτήµατος πληρωµής
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Κοµφούζιο
Έως τις 13 Μαρτίου δεκτές 
οι αιτήσεις στα πλαίσια 
της ετησίας παράτασης του 
προγράµµατος Κοµφούζιο, 
που αφορά τους 
περασµένους δικαιούχους. 
Η συγκεκριµένη εξέλιξη 
αφορά 1.550 δικαιούχους, 
οι οποίοι θα συνεχίσουν 
για ένα έτος να λαµβάνουν 
οικονοµική στήριξη ύψους 
45,4 ευρώ ανά στρέµµα 
για την εφαρµογή 
του Κοµφούζιο στις 
καλλιέργειες ροδακινιά, 
νεκταρινιά και βερικοκιά.

ΕΠΑΛΘ
Έως τις 15 Μαρτίου 
οι αιτήσεις από τις 
επιχειρήσεις αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας, 
για  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.

ΣΧΕ∆ΙΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

2017

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

42 
ΕΝΤΟΣ

ΜΗΝΩΝ

450 
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Στη δηµιουργία µίας ψηφιακής πλατφόρµας 
που θα συνδυάζει και αξιοποιεί δεδοµένα 
που θα συλλέγονται σε πραγµατικό χρόνο 
από επίγειους αισθητήρες και αγρο-µετεω-
ρολογικούς σταθµούς προσβλέπει το καινο-
τόµο ευρωπαϊκό πρότζεκτ «AgriDataValue. 
Στόχος να υποστηρίξει σταδιακά τη δηµι-
ουργία µοντέλων Μηχανικής Μάθησης και 
εφαρµογών ευφυούς γεωργίας - κτηνο-
τροφίας υψηλής προστιθέµενης αξίας. Το 

πρόγραµµα παρουσιάστηκε σε ειδική εκ-
δήλωση στις 22 Φεβρουαρίου και σε αυτό 
συµµετέχουν 30 εταίροι από 9 χώρες της 
ΕΕ, εκ των οποίων και µέλη της ΕΘνικής Έ-
νωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΘΕΑΣ), 
3 οργανισµοί πληρωµών, εταιρίες τεχνο-
λογίας αιχµής και ερευνητικά κέντρα.Το 
πρόγραµµα αξιοποιεί τις καινοτοµίες και 
τα χαρακτηριστικά της οικογένειας προϊ-
όντων SynField και SynAir της Synelixis.

Η υπεράρδευση και η σπάταλη χρήση συν-
θετικών λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων αυ-
ξάνουν το κόστος απόδοσης, µολύνουν τον 

AgriDataValue, μια
ψηφιακή πλατφόρμα
για 1,8 εκατ. στρέμματα
Πολυδιάστατη προσέγγιση που συνδυάζει τεχνολογίες 
αιχμής μεγάλων δεδομένων με γεωργικές γνώσεις

Η New Holland 
παρουσίασε το T4 
Electric Power
Το πρωτότυπο τρακτέρ T4 Electric Power είναι το πρώτο α-
µιγώς ηλεκτρικό µεσαίου µεγέθους τρακτέρ µε αυτόνοµα 
χαρακτηριστικά, το οποίο ανέπτυξε η New Holland. Αυτό 
το τρακτέρ, ιδανικό για εργασίες µε µικρή απαιτούµενη ι-
σχύ, σηµατοδοτεί ένα σηµαντικό ορόσηµο στην πορεία 
της New Holland προς την ηλεκτροκίνηση. 

Το T4 Electric Power αναπτύχθηκε από την οµάδα ει-
δικών της CNH Industrial στις ΗΠΑ (στο Burr Ridge του 
Detroit) και την Ιταλία (Modena) µε την συνεργασία της 
Monarch Tractor – µια εξηλεκτρισµένη, καινοτόµα, γεωρ-
γικού ενδιαφέροντος εταιρία, µε έδρα στην Καλιφόρνια 
της Αµερικής. Το έργο έδωσε προτεραιότητα σε δύο βασι-
κά χαρακτηριστικά: τον χρόνο λειτουργίας της µπαταρί-
ας, διατηρώντας παράλληλα µία βιώσιµη προσέγγιση που 
θα µείωνε τους ρύπους του µηχανήµατος, τα επίπεδα θο-
ρύβου και τις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του. 

Η µπαταρία του τρακτέρ προσφέρει εξαιρετικό χρόνο λει-
τουργίας, έως και µία ολόκληρη ηµέρα χρήσης, και µπορεί 
να επαναφορτιστεί σε µόλις µία ώρα µε συστήµατα γρήγο-
ρης φόρτισης. Το µηχάνηµα µπορεί επίσης να χρησιµοποιη-
θεί ως εφεδρική πηγή ενέργειας για άλλες συσκευές ή µηχα-
νήµατα, ή για την παροχή ενέργειας γεωργικών εργαλείων.

Μείωση λειτουργικού κόστους 90%
Το επίπεδο θορύβου έχει µειωθεί έως 90% καθώς επί-

σης και οι κραδασµοί. Το T4 Electric Power πληροί τους 
αυστηρούς κανονισµούς θορύβου που ορίζονται από τους 
δήµους, επιτρέπει την νυχτερινή λειτουργία και βελτιώ-
νει την ευηµερία των ζώων, ειδικά κατά την εργασία µέ-
σα σε καλυµµένους χώρους όπως ένας αχυρώνας.

Το νέο T4 Electric Power προσφέρει εξαιρετική απόδο-
ση µε µεγάλο έλεγχο και ανταπόκριση σε σύγκριση µε έ-
ναν πετρελαιοκινητήρα, µαζί µε σηµαντική εξοικονόµη-
ση κόστους λειτουργίας και συντήρησης και ουδέτερο α-
ποτύπωµα άνθρακα. Κατά τη διάρκεια των δοκιµών, το T4 
Electric Power έδειξε µεγάλη ανταπόκριση, µε σηµαντική 
απόδοση, εξαιρετικό έλεγχο πρόσφυσης, οµαλότερες αλ-
λαγές ταχυτήτων και απενεργοποίησης, κάνοντας την ο-
δήγηση ευχάριστη. Οι δοκιµές έδειξαν επίσης µείωση του 
λειτουργικού κόστους έως και 90%, εξάλειψη του κόστους 
καυσίµου ντίζελ και των σχετικών δαπανών συντήρησης. 

Το T4 Electric Power σηµατοδοτεί µία πρόοδο προς την 
αυτόνοµη οδήγηση µε αυτοµατοποιηµένα χαρακτηριστι-
κά που καθοδηγούνται από αισθητήρες και κάµερες πάνω 
στο τρακτέρ που επιτρέπουν στους χειριστές να συγχρονί-
ζουν πολλαπλά µηχανήµατα, να εντοπίζουν και να αποφεύ-
γουν εµπόδια και να ελέγχουν την πορεία των διαδικασιών. 

Οι ψηφιακές υπηρεσίες επιτρέπουν στους αγρότες να 
χειρίζονται το τρακτέρ από οπουδήποτε, ανά πάσα στιγ-
µή και να παρακολουθούν την απόδοσή του και τη στάθ-
µη της µπαταρίας από απόσταση. 
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Σειρά οργανικών 
βιοδιεγερτών 
για σιτηρά, προϊόν 
συνεργασίας 
Syngenta και Alphea
Η Aphea και η Syngenta Crop Protection συνεργάζονται για 
να αναπτύξουν µια νέα σειρά βιοδιεγερτών που υπόσχεται υ-
ψηλότερες αποδόσεις έως και 5% µειώνοντας παράλληλα την 
κατανάλωση λιπασµάτων. Συγκεκριµένα, η Syngenta Crop 
Protection και η  Aphea.bio απο κοινού επισήµαναν ότι  οι 
σιτοκαλλιεργητές που επιδιώκουν να αυξήσουν τις αποδό-
σεις µε ταυτόχρονη µείωση των εισροών λιπασµάτων είναι 
εκείνοι που θα επωφεληθούν από την νέα συνεργασία αυτή.

Η συνεργασία σκοπεύει να επισπεύσει την ανάπτυξη µιας 
µοναδικής λύσης πάνω στη βιολογική επεξεργασία σπό-
ρων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα επόµενα πέντε χρό-
νια, µε την επιφύλαξη της ρυθµιστικής έγκρισης. Αυτό θέ-
τει µια πολύ αναγκαία τεχνολογία στα χέρια των αγροτών 
που θέλουν να βελτιώσουν τη βιωσιµότητα των γεωργικών 
τους δραστηριοτήτων και να ανταποκριθούν στις προκλή-
σεις που θέτει µια διαρκώς συρρικνωµένη εργαλειοθήκη 
διαθέσιµων γεωργικών τεχνολογιών καθώς και οι µετα-
βαλλόµενες απαιτήσεις των καταναλωτών.

Το ACTIV® της Aphea.Bio είναι ένα βιοδιεγερτικό που 
εφαρµόζεται ως σποροθεραπεία στο σιτάρι που βασίζεται 
σε ωφέλιµους µικροοργανισµούς. Βελτιώνοντας την απο-
δοτικότητα χρήσης θρεπτικών στοιχείων της καλλιέργειας, 
επιτρέπει έως και 5% υψηλότερες αποδόσεις ακόµη και µε 
µειωµένη χρήση λιπασµάτων.

Συνεργασία ΕΛΑΝΚΟ 
ΕΛΛΑΣ με Servalesa
Τη νέα της συνεργασία µε την εταιρεία Servalesa του οµί-
λου De Sangosse ανακοίνωσε η Ελανκο Ελλάς. H εταιρεία 
Servalesa ιδρύθηκε το 1980 µε βασική της αρχή: «Σε έναν 
κόσµο όπου οι καταναλωτές ενδιαφέρονται όλο και περισ-
σότερο για την ποιότητα της διατροφής τους, σκοπός µας εί-
ναι να διασφαλίζουµε στους αγρότες ασφαλή, αειφόρα και 
κερδοφόρα αγροτική παραγωγή». Το 2016 εντάχθηκε στον 
όµιλο εταιρειών της De Sangosse που αποτελεί ηγετική δύ-
ναµη στα προϊόντα βιολογικής γεωργίας. Στην παλέτα των 
προϊόντων της Servalesa περιέχονται βιοδιεγέρτες προσα-
νατολισµένοι στην ενίσχυση της φυσικής άµυνας των φυ-
τών, µικροοργανισµοί και εξειδικευµένα προϊόντα θρέψης.
Η εταιρεία Servalesa δραστηριοποιείται µε τα προϊόντα της 
σε περισσότερες από 50 χώρες και στόχος της είναι µέχρι 
το 2030 να συνεχίσει την δυναµική της ανάπτυξη στα βιο-
δραστικά προϊόντα διατηρώντας την Ηγετική της θέση.     

υδροφόρο ορίζοντα και καταστρέφουν τη βι-
οποικιλότητα, ενώ η µη βέλτιστη κτηνοτροφι-
κή παραγωγή αυξάνει τις εκποµπές GhG, συµ-
βάλλοντας στην υπερθέρµανση του πλανήτη.

Με συµβολή στη νέα ΚΑΠ
Το AgriDataValue σκοπεύει να συµβάλλει 

στην υλοποίηση της Νέας Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής (ΚΑΠ) και θα είναι αρωγός του Ευ-
ρωπαϊκού ψηφιακού µετασχηµατισµού στον 
αγροτικό τοµέα (γεωργία και κτηνοτροφία) 
και της µελέτης των επιπτώσεων της κλιµα-
τικής αλλαγής στις καλλιέργειες σε επίπε-
δο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντονιστής του 
έργου είναι η Synelixis Solutions, µια αµι-
γώς ελληνική εταιρία µε πολυετή εµπειρία 
στον χώρο της έρευνας και την καινοτοµίας, 
στις τεχνολογίες αιχµής και στην ευφυή γε-

ωργία. Το πρόγραµµα έχει προϋπολογισµό 
7,5 εκατ. ευρώ και στοχεύει να καθιερωθεί 
ως ο «Game Changer» στην Έξυπνη Γεωργία 
και την αγροπεριβαλλοντική παρακολούθη-
ση και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα. 
Συνολικά, θα γίνουν 23 πιλοτικές διατάξεις 
σε 9 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σε 1.810.000 στρέµµατα / 25 είδη καλλιερ-
γειών και 2,000 ζώα / 5 είδη, ενώ θα εγκα-
τασταθούν περισσότεροι από 4,500 νέοι IoT 
αισθητήρες. Ο υπολογιζόµενος όγκος δεδο-
µένων που θα συλλεχθεί και επεξεργαστεί, 
ανέρχεται σε 9 TB (τεραµπάιτ).

Για να επιτύχει τεχνολογική ωριµότητα 
και µαζική αποδοχή, το πρόγραµµα υιο-
θετεί και προσαρµόζει µια πολυδιάστατη 
προσέγγιση που συνδυάζει τεχνολογίες 
αιχµής µεγάλων δεδοµένων µε γεωργικές 
γνώσεις. Χρησιµοποιώντας σύγχρονες τε-
χνολογίες µεγάλων δεδοµένων, διαδικτύ-
ου των πραγµάτων (Internet Of Things) 
και Τεχνητής Νοηµοσύνης (AI), θα δηµι-
ουργηθεί µια ψηφιακή πλατφόρµα που θα 
συνδυάζει και αξιοποιεί δεδοµένα που θα 
συλλέγονται σε πραγµατικό χρόνο από ε-
πίγειους αισθητήρες και αγρο-µετεωρολο-
γικούς σταθµούς µε πολυφασµατικές εικό-
νες από δορυφόρους και drones.

Συµµετοχή
Στο AgriDataValue συµµετέχουν 

9 κράτη µέλη της ΕΕ, µε 1.810.000 
στρέµµατα, 25 είδη καλλιεργειών 

και 2.000 ζώα από 5 είδη
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Μια αγκαλιά
 ∆ιαχρονικό: Μη διστάζετε να 

λέτε σ’ αγαπώ εκεί που το αξίζουν. 
Να δίνετε µια αγκαλιά, ένα φιλί, µια 
τρυφερότητα, ένα χάδι. ∆εν υπάρχει 
τίποτα πολυτιµότερο από τους 
απλοϊκούς, αλλά τόσο όµορφους και 
ξεχωριστούς τρόπους έκφρασης!

 Μικρές µονάδες: Στο webinar 
του ΙΝΑΓΡΟΚ και του καθηγητή Π. 
Καρανικόλα µε αντικείµενο τη 
βιωσιµότητα των µικρών αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων είδαµε ότι σε κάτω 
των 2.000 ευρώ εκµεταλλεύσεις 
κυριαρχούν οι ελαιοκαλλιέργειες µε 
60,9% και στις 2.000-8.000 ευρώ 
πάλι οι ελαιοκαλλιέργειες µε 52,1%. 
Καθώς µόνο 20% των καλλιεργητών 
ελιάς είναι κατά κύριο επάγγελµα 
αγρότες και οι µικροί καλλιεργητές 
µπορεί να µην ακολουθούν την 
εφοδιαστική αλυσίδα, τότε η 

ακρίβεια της 
ανάλυσης ίσως 
να πάσχει. 
22/2/2023. 

 Βραδινό 
γάλα: Το 
άρµεγµα είναι 
µια καθηµερινή 

διαδικασία και πρέπει να 
διασφαλίζεται η ελάχιστη 
καταπόνηση των αγελάδων µε 
ταυτόχρονη παραγωγή υψηλής 
ποιότητας γάλακτος. Η παραγωγή 
µελανονίνης είναι σηµαντική για τη 
φυσιολογική ανάπτυξη του 
εγκεφάλου και για την καλή υγεία 
του νευρικού και του ανοσοποιητικού 
συστήµατος, αναστέλλεται από το 
φως και ενεργοποιείται από το 
σκοτάδι. Το άρµεγµα των αγελάδων 
το βράδυ δίνει το «Βραδινό» γάλα, 
που αποδεικνύεται ότι περιέχει 
περισσότερη µελατονίνη.  ∆ρ. Θ. 
Καλλίτσης, farm manager της 
Αµερικ. Γεωργ. Σχολής 17/2/2023.

 ΓΤΟ Λεύκες: Φυτεύτηκαν τα 
πρώτα Γενετικά Τροποποιηµένα 
δέντρα λεύκης σε δάσος των ΗΠΑ. 
Οι λεύκες της εταιρείας Living 
Carbon ξεκινούν τη ζωή τους στο 
εργαστήρι στο Χέιγουορντ των ΗΠΑ. 
Οι βιολόγοι λένε ότι «απορροφούν 
50% πιο πολύ CO2 που αποθηκεύουν 
στον κορµό τους». Μήπως η εταιρεία 
Living Carbon ήθελε περισσότερα 
βιοκαύσιµα;  Το 1/5 του κορµού της 
λεύκας αντιστοιχεί σε λιγνίνη. ∆. 
Φαναριώτης. 27/2/2023   
  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

«Μπορεί ο κόσµος να σωθεί µε κοτο-
µπουκιές ή ψητά σουβλάκια κοτόπου-
λου; Θα αγοράσουν ποτέ οι άνθρωποι 
τρόφιµα που παράγονται µε τρόπο πα-
ρόµοιο µε ένα εµβόλιο για τον Covid; 
∆εν έχω τις απαντήσεις. Παίρνω από το 
πιάτο το τελευταίο από τα τρία σουβλά-
κια σατάι και µια µπουκιά από το κοτό-
πουλο που παρήχθη σε µορφή σούπας 
κυττάρων µέσα σε µια δεξαµενή από α-
νοξείδωτο χάλυβα, µαριναρισµένο σε 
σάλτσα φυστικιών. Σίγουρα έχω φά-
ει χειρότερο κοτόπουλο. Αν βαθµολο-
γούσα, θα έβαζα 7 στους 10 βαθµούς».

Μ’ αυτό τον τρόπο κλείνει την πε-
ριγραφή του ο συντάκτης ενός εκτε-
νούς άρθρου στο γερµανικό περιοδι-
κό Spiegel µετά το δείπνο σε ξενοδο-
χείο στη Σιγκαπούρη, την πρώτη χώ-
ρα στον κόσµο που ενέκρινε την πώ-
ληση κρέατος που παράγεται από βλα-
στοκύτταρα και που ευελπιστεί πως θα 
µπορούσε να γίνει η έδρα των τεχνο-
λογιών των τροφίµων του µέλλοντος.

Το Spiegel υπογραµµίζει πως η κα-
τανάλωση τεχνητού κρέατος ενδεχο-
µένως να µην είναι τόσο µακρινή και 

πως σύντοµα θα αναδυθεί µια «χρυ-
σοφόρα» βιοµηχανία µε επενδυτές α-
πό όλο τον κόσµο που θα διοχετεύουν 
δισ. δολάρια στο νέο τοµέα τροφίµων.

Οι εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης, 
συµπεριλαµβανοµένου και του τεχνη-
τού κρέατος, αποτελεί σήµερα µόλις το 
2% της παγκόσµιας αγοράς κρέατος. 
Μέχρι το 2035 εκτιµάται πως το ποσο-
στό θα µπορούσε να είναι πενταπλά-
σιο.  Σύµφωνα µε το άρθρο, ορισµένοι 
ειδικοί εκτιµούν πως το τεχνητό κρέας 
θα µπορούσε να εξελιχθεί σε µια τεχνο-
λογική επανάσταση µε τις προσπάθει-
ες να εστιάζουν στην παραγωγή κρέα-
τος, ψαριού και θαλασσινών.

Όπως αναφέρει το Spiegel, η ιδέα εί-
ναι η εξής: «Τα βλαστοκύτταρα λαµβά-
νονται από ζώα µέσω βιοψίας και στη 

συνέχεια καταψύχονται σε υγρό άζωτο, 
στους -196oC, ώστε να µπορούν να δι-
ατηρηθούν για αρκετά χρόνια. Για την 
παραγωγή κρέατος, τα κύτταρα πολλα-
πλασιάζονται σε βιοαντιδραστήρα. Εκεί 
αναπαράγονται µυικά και λιπώδη κύτ-
ταρα, τα οποία σταδιακά περνούν από 
υγρή µορφή σε παχύρρευστη φάση που 
θυµίζει κιµά. Οι τεχνολογικές δυνατό-
τητες για µαζική παραγωγή είναι ακό-
µα περιορισµένες, ωστόσο, θεωρητικά, 
µια βιοψία θα ήταν αρκετή για να πα-
ραχθούν εκατοντάδες τόνοι κρέατος».

«Είναι 100% κρέας. Φανταστείτε το 
σαν λαχανικά που καλλιεργούνται σε 
ένα θερµοκήπιο αντί στη φύση», λέει η 
Σάντια Σρίραµ, ερευνήτρια βλαστοκυτ-
τάρων και ιδρύτρια της εταιρείας παρα-
γωγής τεχνητού κρέατος, Shiok Meats. 

Η Σιγκαπούρη δείχνει το δρόμο
για κρέας από βλαστοκύτταρα, 
ζητούμενο η κλίμακα
και η τιμή Οι ειδικοί εκτιμούν πως το τεχνητό 

κρέας θα μπορούσε να εξελιχθεί 
σε μια τεχνολογική επανάσταση

Χώρες στην Ασία είναι πιο ανοιχτές σ’ 
αυτές τις τεχνολογίες, λέει το Spiegel.

Η Ασία θα µπορούσε να πρωτοστατήσει,
η Ευρώπη πιστή στη βιοµηχανία κρέατος

Οι αµφιβολίες για το εργαστηριακό κρέας είναι ισχυρές. Βασικά προβλήµατα 
είναι η τιµή και η κλίµακα παραγωγής, αλλά και η κατανάλωση της ενέργειας 
για την παραγωγή του: Τεράστιοι ενεργοβόροι βιοαντιδραστήρες, εξελιγµένα 
µηχανήµατα και µεγάλες εγκαταστάσεις παραγωγής. Χρειάζεται σίγουρα 
περισσότερος χρόνος για να µπορέσει το κρέας εργαστηρίου να ανταγωνιστεί 
το κρέας από την παραδοσιακή βιοµηχανία. Ωστόσο η Σρίραµ εκτιµά πως 
αυτό θα µπορούσε να γίνει µέσα στην επόµενη δεκαετία. Και στη συνέχεια θα 
πρέπει να εγκριθούν προς πώληση, µια διαδικασία που εκτιµάται ότι θα είναι 
αρκετά δύσκολη ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς µεµονωµένα τα 
κράτη µέλη ενδεχοµένως να θέλουν να προστατεύσουν τα συµφέροντα των 
εγχώριων βιοµηχανιών κρέατος. Γι’ αυτό η Ασία εκτιµάται πως θα µπορούσε 
να πρωτοστατήσει στην τεχνολογική επανάσταση του τεχνητού κρέατος. 

«Θέλω»
Το τεχνητό 

κρέας ικανο-
ποιεί και τα 
«θέλω» των 
χορτοφάγων

Κύτταρα
Τα βλαστο-

κύτταρα 
λαµβάνονται 

από ζώα µέσω 
βιοψίας και 

καταψύχονται 
σε υγρό άζωτο

Πρωτεΐνη
Οι εναλλα-

κτικές πηγές 
πρωτεΐνης 

αποτελούν το 
2% της παγκό-
σµιας αγοράς 

κρέατος

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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Όπως το κρασί στο σπίτι, που ήρθε 
(µέσα στα lockdowns) για να µείνει, 
έτσι και το ποιοτικό κρασί µπαίνει σε 
ολοένα περισσότερα σπίτια µε τη βο-
ήθεια φυσικά της ολοένα και καλύτε-
ρης προσφοράς στο ράφι, το καλύτερο 
service, της ευκολίας των e-shops. Και 
επιτέλους, σε συνδυασµό µε την συνε-
χώς εξελισσόµενη οινική εµπειρία που 
προσφέρουν οι χώροι εστίασης και τα 
wine bars, βλέπουµε για πρώτη φορά 
το χύµα να υποχωρεί προς όφελος του 
επώνυµου εµφιαλωµένου.

Κάπως έτσι προσεγγίζει τις εξελίξεις 
στον αµπελοοινικό τοµέα ο έµπειρος 
πλέον οινοποιός και ∆ιευθύνων Σύµ-
βουλος της Κυρ-Γιάννη, Στέλιος Μπου-
τάρης, ο οποίος επιχειρεί παράλληλα 
µια ανασκόπηση της χρονιάς, όχι µόνο 
για τον τρύγο αλλά και τα γεγονότα, τις 
τάσεις και τις προοπτικές του κλάδου. 

Σύµφωνα µε τον έµπειρο οινοποιό ο 
κλάδος από το 2010 και µετά, βρίσκε-
ται σε µια συνεχή κρίση: οικονοµική, 
υγειονοµική, ενεργειακή – και  τελευ-
ταία, προστέθηκε και ο πόλεµος. Παρ’ό-
λα αυτά  συνεχίζει να επιδεικνύει  µια 
αξιοθαύµαστη ανθεκτικότητα. Ο αριθ-
µός των οινοποιείων µεγαλώνει, νέοι 
ποιοτικοί αµπελώνες φυτεύονται, η ποι-
ότητα των κρασιών ανεβαίνει συνεχώς, 
νέες διεθνείς αγορές κατακτώνται. Ως 
αποτέλεσµα, περισσότεροι άνθρωποι ε-
πιλέγουν πλέον συνειδητά να ασχολη-
θούν µε το κρασί. «Η υποµονή και επι-
µονή του κλάδου ανταµείβονται.», λέει 
χαρακτηριστικά. Στην επιστολή του Στέ-
λιου Μπουτάρη λέξεις κλειδιά και πρό-
κληση για τον κλάδο: η κλιµατική αλ-
λαγή, η πράσινη ανάπτυξη και η βιώσι-
µη διαχείριση, η γραφειοκρατία στη νο-
µοθεσία, το κρασί στο σπίτι και η υπο-
χώρηση του χύµα, η ποιοτική ανάπτυ-
ξη του τουρισµού και η γαστρονοµία.

«Είναι γεγονός βέβαια ότι έχουµε 
µπροστά µας προκλήσεις, που είτε εί-

ναι πολύ πιο κοντά από όσο πιστεύα-
µε είτε αρχίζουν να γίνονται ασφυκτι-
κές απαιτώντας λύση…χτες.» τονίζει, 
προτείνοντας µεταξύ άλλων, τα εξής:

Για κλιµατική αλλαγή: Η πράσινη α-
νάπτυξη και η βιώσιµη διαχείριση  πρέ-
πει να µπουν όχι µόνο στο λεξιλόγιό 
µας αλλά και στην καθηµερινή πρα-
κτική µας. Πράσινη ενέργεια, διαχεί-
ριση νερού και αποβλήτων, ανακύ-
κλωση φιαλών, συσκευασίας…Απαι-
τητικό project, αλλά η πρόληψη είναι 
η καλύτερη επένδυση.

Για την γραφειοκρατία στην νοµοθε-
σία: Αναγκαίο ένα Εθνικό Συµβούλιο 
Αµπέλου και Οίνου, που θα διαµορφώ-
νει και θα υλοποιεί µια ενιαία στρατη-
γική διαχείρισης των κλαδικών θεµά-
των χρήζει άµεσης λύσης. 

Το κρασί  στο σπίτι ήρθε
για να μείνει… δίνοντας 
δυναμική στον κλάδο 

Ινδία, Κίνα και Millennials οδηγός
για τις συσκευασίες οίνου σε ασκό 
Τα τελευταία χρόνια, η συσκευ-
ασία των αλκοολούχων ποτών 
σε ασκό κερδίζει έδαφος, µε 
οδηγό τους Millennials (γεν-
νηµένοι µετά το 1980) και α-
ναπτυσσόµενες χώρες όπως η 
Κίνα και η Ινδία . Η αυξανόµε-
νη ζήτηση για ευέλικτες και βι-
ώσιµες λύσεις συσκευασίας θα 
συνεχίσει να οδηγεί τις πωλή-
σεις παγκοσµίως, ειδικά στον 
τοµέα των τροφίµων και ποτών 
και δη του κρασιού. Μάλιστα, α-
πό το 2023 έως το 2033, η πα-
γκόσµια αγορά ασκών (bag-in-
box) προβλέπεται να επεκταθεί 
µε µέσο ετήσιο ρυθµό ανάπτυ-
ξης (CAGR) 5,7%. Συγκεκριµένα, 
το 2023, αναµένεται ότι η πα-
γκόσµια αγορά ασκών θα αξί-
ζει 3,5 δισ. δολάρια και στα 6,1 
δισ. δολάρια έως το 2033 ανα-
φέρει σε ανάλυση της η Future 
Market Insights, Inc.

Η συσκευασία αλκοολούχων 
σε ασκό, προσφέρει υψηλή ά-
νεση και οικονοµική απόδο-
ση. Η διάρκεια ζωής, η εύκολη 
διανοµή, η αποθήκευση και ο 
χειρισµός είναι βασικοί παρά-
γοντες που προσελκύουν τους  

καταναλωτές. Οι κατασκευα-
στές πειραµατίζονται µε νέες 
µορφές συσκευασίας. 

Βag-in-box για µπύρα, κοκτέιλ
Χρησιµοποιούν bag-in-box για 

µπύρα και κοκτέιλ για να δια-
φοροποιήσουν τις προσφορές 
των προϊόντων τους, ενώ γενι-
κότερα η χρήση του ασκού από 
εστιατόρια και µπαρ αυξάνεται 
στη Βόρεια Αµερική και την Ευ-
ρώπη.  Μάλιστα, η βιοµηχανία 
παραγωγής κρασιού κατέχει πε-
ρίπου το ήµισυ της παγκόσµι-
ας ζήτησης για δοχεία συσκευ-
ασίας ασκού, ενώ σύµφωνα µε 
την έκθεση, τα συναισθήµατα 
του οινοποιητικοού κλάδου εί-
ναι µάλλον αισιόδοξα και αυ-
τό θα µεταφραστεί σε αυξανό-
µενη ζήτηση για ασκό.

Στην Ιταλία, τη Γαλλία, την 
Ισπανία και το Ηνωµένο Βασί-
λειο, η συσκευασία κρασιού σε 
ασκό είναι πολύ δηµοφιλής. Οι 
αναδυόµενες χώρες αναµένε-
ται να ακολουθήσουν τα χνά-
ρια τους, τονίζεται στην έκθεση 
της Future Market Insights, Inc.  

ΖΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

Με 19 µετάλλια
και δύο «Ειδικά 
Βραβεία» 
η Κυρ-Γιάννη 
στον διαγωνισµό
Θεσσαλονίκης
∆ύο «Ειδικά Βραβεία», 
και τα δύο µε Ξινόµαυρο 
αλλά και 19 µετάλλια 
ήταν το αποκορύφωµα 
της φετινής παρουσίας 
της Κυρ-Γιάννη στον 
23ο ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό 
Οίνου & Αποσταγµάτων 
Θεσσαλονίκης (18/2).
Η ΝΑΟΥΣΣΑ ΚΥΡ-
ΓΙΑΝΝΗ CUVEE 
VILLAGES του 2019 
επέστρεψε στο 
Γιαννακοχώρι µε την 
«Ειδική ∆ιάκριση για το 
καλύτερο Ξινόµαυρο». 
Η δεύτερη ειδική 
διάκριση ήταν για το 
«Καλύτερο Αφώδες» 
που ήταν πάλι για 
Ξινόµαυρο για το 
SCAPERDAS FRERES 
BLANC DE NOIRS 
METHODE 
TRADITIONNELLE NV.

Ο έµπειρος πλέον οινοποιός και 
∆ιευθύνων Σύµβουλος της Κυρ-
Γιάννη, Στέλιος Μπουτάρης.

∆ηµοφιλής
Οι αναδυόµενες χώρες 
θα ακολουθήσουν τη 
Γαλλία, Ιταλία και το 

Ηνωµένο Βασίλειο, λέει 
η έκθεση της Future 
Market Insights, Inc

ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 
BAG-IN-BOX 2023-2033

AΞΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

< 5 ΛΙΤΡΩΝ

2023 3,5

∆ΙΣ. ∆ΟΛΑΡΙΑ

ΕΩΣ ΤΟ 2033

7,0%

ΠΩΛΗΣΕΩΝ

5,7% 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

6,1 

ΕΤΗΣΙΟΣ
ΡΥΘΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΒΑΣΕΙ:
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ: 
 ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 

Πείτε µας συνοπτικά δύο λόγια σχε-
τικά µε τον όµιλο που εκπροσωπείτε. 

Η Adama είναι µια από τις πρωτο-
πόρες εταιρείες που ασχολούνται µε 
την φυτοπροστασία. Λειτουργούµε 
σε περίπου 100 χώρες, οι πωλήσεις 
µας προσεγγίζουν τα 5 δισ. δολάρια 
το χρόνο, απασχολούµε γύρω στους 
9000 εργαζόµενους και διαθέτουµε 
22 µονάδες παραγωγής, κάποιες α-
πό αυτές και στην Ευρώπη. Η εται-
ρία ιδρύθηκε το 1946 στο Ισραήλ, ε-
ποµένως έχουµε µια εµπειρία περί-
που 80 χρόνων. 

Τί σας έκανε να επιλέξετε την Ελλάδα; 
Η Ελλάδα είναι µια πολύ ενδιαφέ-

ρουσα αγορά ως προς τον αγροτικό 
τοµέα. Υπάρχει µεγάλη αποδοχή στις 
καινοτοµίες. Οι αγρότες, τα δίκτυα, η 
διανοµή, είναι όλοι ιδιαίτερα ευφυείς 
και θετικοί στο να δοκιµάσουν και-
νούργια πράγµατα. Επιπλέον αποτε-
λεί κοµµάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
βρίσκεται ιδιαίτερα κοντά µας και εί-
ναι εύκολο για εµάς να επενδύσου-
µε και να λειτουργούµε εδώ.

Πώς προήλθε η συνεργασία µε την 
Άλφα Γεωργικά Εφόδια;

Χάρη σε αυτή την επένδυση µας δό-
θηκε η δυνατότητα να έχουµε µια δυ-
νατή παρουσία στην Ελλάδα, όπου και 
αυτός ήταν ο στόχος µας. Η Άλφα ή-
ταν µια πολύ καλή εταιρία, µε κουλ-
τούρα η οποία ταίριαζε στην κουλτού-
ρα της δικής µας εταιρίας όπως και η 
προσέγγιση τους στο πως δουλεύαν. 
Με µια κουβέντα θα έλεγα πως ταίρια-
ξε η χηµεία µας.

Ποια είναι τα σχέδιά σας για την ελ-
ληνική αγορά;

Ένας από τους βασικούς λόγους της 
επίσκεψης µου εδώ είναι το να διερευ-
νήσω πώς µπορούµε να έχουµε κάποια 
τοπική ανάπτυξη και να χρησιµοποιή-
σουµε την ελληνική χηµεία και αγρο-
νοµία από τα διάφορα ιδρύµατα, ώστε 

να έχουµε περισσότερες συνεργασίες, 
καθώς επίσης και την ανάπτυξη προ-
ϊόντων για την Ελλάδα και όχι µόνο. 

Έχουµε ήδη κάνει κάποιες επαφές, 
ειδικότερα στο κοµµάτι της ερευνητι-
κής αγρονοµίας, της ερευνητικής κοι-
νότητας. Ελπίζω πως µέσω αυτής της 
συνέντευξης και της συµµετοχής στο 
συγκεκριµένο event (σ.σ 8η Πανελ-
λήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας), η 
τοπική κοινότητα θα αρχίσει και από 
την πλευρά της να µας αναζητεί και να 
συνειδητοποιεί πως είµαστε µια εται-
ρεία που λειτουργεί παγκοσµίως και 
ψάχνει για ιδέες και συνεργασίες. Εί-
ναι εποµένως µια σχέση αµφίδροµη. 

Μάλιστα, τώρα έχουµε εγγράψει 
στην Ελλάδα µια πλειάδα από ιδιαίτε-
ρα καινοτόµα προϊόντα. Και αυτό είναι 
που µας οδήγησε να ξεκινήσουµε την 
αναζήτηση για µέρη στα οποία µπο-
ρούµε να ξεκινήσουµε τοπικές έρευ-
νες και µελέτες µε πράγµατα τα οποία 
είναι ό,τι πιο σύγχρονο. Ξεκινάµε να 
δουλεύουµε µε επιστήµονες που εί-
ναι τώρα πρόθυµοι να δουλέψουν µε 
την ADAMA οπότε ευελπιστούµε πως 
τον επόµενο χρόνο µπορούµε να στα-
θεροποιήσουµε αυτές τις σχέσεις στο 
κοµµάτι της έρευνας.

Ένα προϊόν στο οποίο θα ήθελα να 
αναφερθώ είναι το Mastercop® , ένα 
προϊόν το οποίο είναι βασισµένο σε 
µια τεχνολογία µε βάση το χαλκό το ο-
ποίο τώρα ξεκινάµε να φέρουµε στην 
Ελλάδα και ελπίζουµε να µπει στην α-
γορά το 2025. Αυτή η συγκεκριµένη 
τεχνολογία µας βοηθά να χρησιµο-
ποιούµε το 1/3 του χαλκού για την ί-
δια έκταση, πετυχαίνοντας το ίδιο α-
ποτέλεσµα σε σύγκριση µε το υπάρ-
χον προϊόν. Μιλάµε για ένα µεγάλο 
προτέρηµα τόσο ως προς την οικονο-
µία, όσο και ως προς τη βιωσιµότητα 
και την αειφορία του προϊόντος. Επο-
µένως θα πρέπει να κάνουµε περαιτέ-
ρω, δοκιµές ώστε να το παρουσιάσου-
µε στους τοπικούς ειδικούς.

Πώς σχολιάζετε τις νέες προκλήσεις 
της κλιµατικής αλλαγής και των ευ-
ρωπαϊκών οδηγιών σχετικά µε τη 
φυτοπροστασία;

Η πράσινη συµφωνία προστάζει για 
25% βιολογικά. Εποµένως, αρχικά πρέ-
πει να ξεκινήσουµε µε πολύ περισσό-
τερη καινοτοµία κι επενδύσεις. Όµως 
αυτή η πράσινη συµφωνία σηµαίνει ό-
τι δεν µπορούµε να έχουµε 100% βιο-
λογικά. Έχουµε άλλο 75% το οποίο πα-
ραµένει χηµεία. Μιλάµε όµως για κα-
λύτερη χηµεία. Πιο ασφαλής, πιο βιώ-
σιµη και εκτιµούµε ότι µεγάλο κοµµά-
τι αυτής είναι στην τεχνολογία σύνθε-
σης. Πού αποδίδουν τα δραστικά συ-
στατικά. Βιολογικά και µη βιολογικά. 
Θεωρούµε πως αυτή είναι η νέα γενιά 

Ανάπτυξη έρευνας στην Ελλάδα, ως το επόµενο βήµα για την ενί-
σχυση της παρουσίας της Adama στην εγχώρια αγορά, την οποία 
σπεύδει να χαρακτηρίσει «πολύ ενδιαφέρουσα, ως προς τον α-
γροτικό της τοµέα», προαναγγέλλει ο Yoav Avidor. Από τη θέση 
Αντιπροέδρου στον τοµέα Ανάπτυξης, Καινοτοµίας, Έρευνας και 
Ρυθµιστικών Υποθέσεων της κορυφαίας εταιρίας φυτοπροστασί-
ας ADAMA, ο συνοµιλητής µας, παραδέχεται πως διερευνάται το 
«πώς µπορεί να αξιοποιηθεί η ελληνική χηµεία και αγρονοµία α-
πό τα διάφορα ιδρύµατα, ώστε να έχουµε περισσότερες συνερ-
γασίες και την ανάπτυξη προϊόντων για την Ελλάδα κι όχι µόνο». 
Τον συναντήσαµε στο περιθώριο της 8ης Πανελλήνιας Συνάντη-
σης Φυτοπροστασίας (Λάρισα, 21-24 Φεβρουαρίου) και µας εξή-
γησε τους λόγους για τους οποίους η Adama αποφάσισε να επεν-
δύσει στην Ελλάδα, για τις νέες πατέντες της, τις προκλήσεις της 
κλιµατικής αλλαγής και της Πράσινης Συµφωνίας, αλλά και τη 
γεωργία ακριβείας και τα προϊόντα νανοέρευνας. 

H ελληνική αγρονομία 
μπορεί να δώσει λύσεις 
φυτοπροστασίας διεθνώς
Με μακροπρόθεσμο ορίζοντα οι επενδύσεις της ADAMA στην Ελλάδα

Yoav Avidor 
Αντιπρόεδρος Ανάπτυξης, Καινοτοµίας, 
Έρευνας και Ρυθµιστικών Υποθέσεων της ADAMA 
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της πρακτικής καινοτοµίας. Άρα συνε-
χίζουµε να επικεντρωνόµαστε στην πα-
ραδοσιακή προσέγγιση των δραστικών 
χαρακτηριστικών, επίσης και στα βιο-
λογικά, αλλά η µεγαλύτερη επένδυση 
είναι στην σοφή «µίξη» τους. Η βασική 
τεχνολογία θα είναι γύρω από την καλύ-
τερη απόδοση και διανοµή των δραστι-
κών ουσιών στο στόχο, ώστε να µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί λιγότερο δραστικό 
συστατικό και να φτάσει σε καλύτερη 
συγκέντρωση το σηµείο στο οποίο στο-
χεύουµε. Άρα οι τεχνολογίες διανοµής, 
εκτός από τις τεχνολογίες σύνθεσης, 
είναι άλλος ένας σηµαντικός τοµέας. 

Είναι αυτό ένα χαρακτηριστικό που 
αποτελεί ειδοποιό διαφορά για την 
Adama σε σχέση µε τον ανταγωνισµό;

Είναι ένας παράγοντας διαφορο-
ποίησης, διότι η Adama ήταν ανέκα-
θεν µια εταιρία η οποία έδινε έµφα-
ση στις τεχνολογίες σύνθεσης καθώς 
δεν επενδύαµε τόσο στην ανακάλυψη 
νέων δραστικών συστατικών, όσο ότι 
προσπαθούσαµε να διαφοροποιηθού-
µε µε άλλους τρόπους στο προϊόν που 
προσφέραµε και ήταν πάντα σχετικά 
µε την σύνθεση. Τα τελευταία χρόνια, 
καθώς βλέπουµε τα trends, ξεκινήσα-
µε νωρίς – 10 χρόνια πριν- να χτίζου-
µε, να επεκτεινόµαστε, να προσλαµ-
βάνουµε ανθρώπους και να επενδύ-
ουµε στον σωστό τύπο εργαστηρίων 
και βλέπουµε πια πως έχουµε κινηθεί 
προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Υπάρχουν καινούργιες πατέντες που 
µπορούµε να περιµένουµε; 

Επικεντρωνόµαστε πολύ στις πα-
τέντες. Τα τελευταία δέκα χρόνια η 
ADAMA έχει αυξήσει κατά πολύ τον 
αριθµό των πατεντών που κατοχυρώ-
νουµε κάθε χρόνο. Στα δραστικά συ-
στατικά, στη σύνθεση, τυποποίηση. Και 
ιδιαίτερα στα pattern της σύνθεσης, 
στις τεχνολογίες που επηρεάζουν την 
διείσδυση (1) των δραστικών συστατι-
κών στο προϊόν και βελτιώνουν στην 
αντοχή στην έλλειψη βροχής (2), σε 
τρόπους για να πετύχουµε συνθέσεις 
υψηλότερου φορτίου, το οποίο είναι 
µια πιο οικονοµική και αειφόρος λύση, 
καθώς έτσι αυξάνεται η συγκέντρωση 
της σύνθεσης ώστε να µην χρειάζεται 
να χρησιµοποιηθεί µεγάλη ποσότητα 
για την επίτευξη του στόχου. Αυτοί εί-
ναι τοµείς στους οποίους µπορώ να ε-
πεκταθώ λίγο παραπάνω. 

Πόσο ρόλο παίζουν οι τιµές των 
αγροτικών προϊόντων σε σχέση και 
µε τις επιλογές που κάνει και ο πα-
ραγωγός στα προϊόντα για την φυ-
τοπροστασία του;

∆εν γνωρίζω συγκεκριµένα για την 
Ελλάδα. Αλλά γενικά ναι, επηρεάζουν. 

Σε πολλές περιπτώσεις επηρεάζει το 
πόσες φορές θα εφαρµοστεί, την από-
φαση για το πόσο θα δοκιµαστούν κά-
ποια νέα προϊόντα, τις νέες τεχνολογί-
ες, το να χρησιµοποιηθούν περισσότε-
ρο φθηνές αλλά απλές λύσεις. Εποµέ-
νως ναι υπάρχει σύνδεση µεταξύ του 
τί πουλάµε και την κατάσταση των α-
γροτικών προϊόντων. Η φυτοπροστα-
σία, όµως δεν µπορεί να αποτελέσει ε-
πιλογή. Πρέπει να χρησιµοποιηθεί έτσι 
και αλλιώς. ∆εν υπάρχει µεγάλο περι-
θώριο. Αλλά η επιλογή στο τί να χρη-
σιµοποιήσεις και πόσο να προσαρµο-
στείς στις διάφορες λύσεις, ναι, σαφώς 
και επηρεάζεται. 

Πάντως, απ’ όσο βλέπουµε τώρα, µε 
την αρχή του 2023, οι τιµές είναι σε κα-
λά επίπεδα. Γενικά βλέπουµε ότι σε συ-
νέχεια του 2022, οι τιµές συνεχίζουν σε 
καλό επίπεδο. 

Φυτοπροστασία και ανθρακικό απο-
τύπωµα, νανοτεχνολογία και φυσι-
κά ασφάλεια και υγιεινή τροφίµων, 
κάτι που πλέον το ψάχνει πολύ ο κό-
σµος. Πώς λύνεται αυτή η εξίσωση;

∆υστυχώς, η αγροτική δραστηριότη-
τα είναι υπεύθυνη για περίπου το 23% 
τον εκποµπών του διοξειδίου του άν-
θρακα. Βλέπουµε πως σε άλλους το-
µείς γίνονται ήδη προσπάθειες µε και-
νοτοµίες, όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνη-
τα στις µετακινήσεις ή η χρήση της αιο-
λικής ενέργειας. Όµως στην αγροτική 
δραστηριότητα τώρα ξεκινάνε να γίνο-
νται προσπάθειες παρόλο που είναι υ-
πεύθυνη για το 1/4 των εκποµπών. Ά-
ρα πολλή δουλεία πρέπει ακόµα να γί-
νει. Έτσι ερχόµαστε πάλι στο κοµµάτι 
της καλύτερης σύνθεσης. Άρα, το να 
χρησιµοποιούµε λιγότερο για να πε-
τύχουµε το ίδιο αποτέλεσµα είναι η 
µια προσέγγιση. Η προσέγγιση στό-
χου, όχι στη γεωργία ακριβείας, όσο 
στη στοχοποίηση και προσέγγιση στη 
χηµεία, ώστε να πετύχουµε το δραστι-
κό συστατικό να επικεντρωθεί περισ-
σότερο στην περιοχή του φυτού. Για 
να ολοκληρώσω, αυτή είναι η τεχνο-
λογία του σήµερα. Εµείς απλώς πρέπει 
να τη φέρουµε στα προϊόντα. Η νέα γε-

νιά θα είναι η γεωργία ακριβείας η ο-
ποία δεν θα κάνει έντονη την παρου-
σία της το 2023 ή το 2024 αλλά πιθα-
νώς είναι η επόµενη γενιά καινοτοµι-
ών που θα κληθούµε να στηρίξουµε. 
Η γεωργία ακριβείας υπάρχει και σή-
µερα, αλλά οι λύσεις που προσφέρει 
δεν είναι αρκετά ακριβείς, ούτε αρκε-
τά φθηνές. Οι αγρότες θα τις υιοθετή-
σουν, αλλά δεν µπορούν ακόµα να ε-
φαρµοστούν ευρέως στην αγορά.

Για τα προϊόντα της νανοτεχνολογί-
ας σας άκουσα νωρίτερα στην οµι-
λία σας εκφράσατε κάποιες δεύτε-
ρες σκέψεις…

Η νανοτεχνολογία είναι ενδιαφέρου-
σα διότι ίσως και να µπορούσε να βελ-
τιώσει την διείσδυση του µορίου. Γιατί 
είναι µικρότερα άρα έχουν βελτιωµέ-
νη δυνατότητα στο να εισχωρήσουν. 
Παρόλα αυτά εγώ είµαι πράγµατι δι-
στακτικός, καθώς σε πολλά πειράµα-
τα, τα οποία κάναµε, βρήκαµε πως ε-
άν έχεις ένα νορµάλ σωµατίδιο µεγέ-
θους περίπου 5.000nm, 3nm τυπικής 
σύνθεσης µε 500nm, 100nm οι δια-
φορές στην απόδοση είναι µηδαµινές. 
Επιπλέον όταν κάνεις χρήση τόσο µι-
κρών νανοσωµατιδίων όπως είναι τα 
100nm υπάρχει η ανησυχία ότι µπο-
ρεί να διεισδύσουν και µέσω της τρο-
φικής αλυσίδας στο φαγητό και σε συ-
νέχεια µέσα στο σώµα, κάτι γύρω από 
το οποίο δε γνωρίζουµε αρκετά. Μένει 
άραγε µέσα στο σώµα; ∆εν µπορούµε 
καν να το µετρήσουµε. Άρα τα πλεονε-
κτήµατα δεν είναι ακόµα τόσο µεγά-
λα. Μπορεί να είναι στο µέλλον, αλ-
λά προς το παρόν δεν δικαιολογούν το 
µεγάλο κόστος αυτής της τεχνολογίας 
και το ρίσκο για το άγνωστο. 

Τί µας φέρνει το αύριο;
Το µέλλον είναι συναρπαστικό. Εί-

µαστε σε µια περίοδο που όλο και πε-
ρισσότερες καινοτοµίες θα υπάρχουν 
στην αγροπροστασία, οπότε θα είναι 
πολύ ενδιαφέρον και τα επόµενα 10 
χρόνια θα είναι γεµάτα µε πολλές προ-
κλήσεις κι όλες οι έξτρα δυσκολίες α-
πό άποψη νοµοθεσίας, ανάγκης για 
αειφορία µας αναγκάζει να βελτιωνό-
µαστε και να ψάχνουµε για νέα σκευ-
άσµατα εξίσου αποτελεσµατικά µε µι-
κρότερη δόση και πιο φιλικά προς το 
περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Νοµίζω η Ελλάδα θα πρέπει να έχει 
πρωταρχικό ρόλο, λόγω της ευελιξί-
ας και της προσαρµοστικότητας των 
αγροτών και της κοινότητας εν γένει. 
Από τη µια είναι κοµµάτι της Ευρωπα-
ϊκής κοινότητας, αλλά από την άλλη 
είναι λίγο πιο ευέλικτοι. Και εδώ χρει-
άζεται αυτή η προσαρµοστικότητα και 
θα πρέπει να δοκιµάσουν και να κερ-
δίσουν από αυτή την αλλαγή.

Ο Yoav Avidor σπούδασε Ιατρική 
στο Ισραήλ, και απέκτησε το ΜΒΑ 
του στις ΗΠΑ. Το 2013 εντάχθηκε 
στο δυναµικό της ADAMA ως 
Γενικός ∆ιευθυντής της Agan 
Aroma, θυγατρικής της εταιρείας 
που ειδικεύεται στα προϊόντα 
αρωµάτων. Από το 2020 κατέχει 
τη θέση Αντιπροέδρου Ανάπτυξης, 
Καινοτοµίας, Έρευνας και 
Ρυθµιστικών Υποθέσεων 
της ADAMA.

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

Γενικά η Adama είναι πολύ δυνατή στα δηµητριακά, 
στα σταφύλια στο βαµβάκι και εκεί έχουµε και 
τις µεγαλύτερες µας νέες κυκλοφορίες. Αναµένουµε 
να επεκταθούµε και σε άλλους νέους τοµείς. 

Δραστηριότητα

Η Ελλάδα είναι µια πολύ ενδιαφέρουσα αγορά 
ως προς τον αγροτικό τοµέα. Υπάρχει µεγάλη αποδοχή 
στις καινοτοµίες. Οι αγρότες, τα δίκτυα, η διανοµή, 
είναι όλοι ιδιαίτερα ευφυείς και θετικοί στο να 
δοκιµάσουν καινούργια πράγµατα.

Η γεωργία ακριβείας υπάρχει πράγµατι και σήµερα, 
αλλά οι λύσεις που προσφέρει δεν είναι αρκετά 
ακριβείς, ούτε αρκετά φθηνές. Οι αγρότες θα τις 
υιοθετήσουν, αλλά δεν µπορούν ακόµα να εφαρµοστούν 
ευρέως στην αγορά και να είναι έτοιµες για τις σοδειές. 

Aποδοχή

Γεωργία ακριβείας 
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Αναγκαία ολιστική λύση 
κατά ανθεκτικότητας ζιζανίων
ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

liamis@agronews.gr

Η ανάγκη ενίσχυσης της υφιστάµενης «φαρέ-
τρας» µε τις διαθέσιµες εναλλακτικές λύσεις 
φυτοπροστασίας, που θα καταστήσουν εφικτό 
το στόχο της «Πράσινης Συµφωνίας» για τη µεί-
ωση της εξάρτησης του ευρωπαϊκού γεωργικού 
τοµέα από τα χηµικά σκευάσµατα, ήταν ένα από 
τα «καµπανάκια», που ακούστηκαν, δυνατά στην 
8η Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας, µε-
ταξύ 21 - 24 Φεβρουαρίου στη Λάρισα.

Η πρόκληση και για την Ελλάδα, αλλά και την 
Ευρώπη, όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά από τους 
συµµετέχοντες επιστήµονες, είναι µεγάλη, δεδο-
µένου ότι το χρονοπλάνο που έχουµε µπροστά 
µας είναι πολύ σφιχτό και σε µόλις επτά χρόνια 
θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγµατα.

«Πώς θα καταφέρουµε να αποµακρυνθούµε α-
πό τη µεγάλη εξάρτηση που έχουµε στις χηµικές 
λύσεις, είναι κάτι που πρέπει να επιδιώξουµε. Ως 
ανάγκη το αναγνωρίζουν όλοι. Η βιοµηχανία, η 
έρευνα, οι γεωπόνοι, οι αγρότες όλοι µιλάνε για 
αυτό. Το ζητούµενο είναι πώς;», σηµείωσε ο ∆η-

µοσθένης Χάχαλης, ερευνητής στο εργαστήριο 
ζιζανιολογίας στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 
Ινστιτούτο. Ο ίδιος υπογράµµισε πως ήδη έχουν 
προκύψει τεράστια προβλήµατα ανθεκτικότητας 
σε πολλά χηµικά σκευάσµατα και προειδοποίησε 
πως «το µήνυµα που στέλνει αυτή η κατάσταση εί-
ναι ότι πρέπει να αλλάξουµε ρότα. Γιατί αν συνε-
χίσουµε έτσι, µε βάση µοντέλα και εκτιµήσεις που 
έχουµε, το 2050 θα έχουµε ανθεκτικότητα σε όλα 
τα ζιζανιοκτόνα». Στο πλαίσιο αυτό αν κι ανέφερε 
πως υπάρχουν αρκετές τακτικές λύσεις που αντι-
µετωπίζουν εντοµολογικά, φυτοπαθολογικά και 
ζιζανιολογικά θέµατα µε κλιµακούµενη αποτελε-
σµατικότητα, έσπευσε να επισηµάνει πως «το πιο 
σηµαντικό είναι ότι οι λύσεις που πάµε να βρούµε 
να είναι ολιστικές», διότι «το πρόβληµα που πάνε 
να λύσουν είναι πολύπλοκο». Για τις νέες τεχνο-
λογίες αναγνώρισε πως έχει γίνει πρόοδος, αλ-
λά είπε πως ακόµη παραµένουν προβλήµατα που 
πρέπει να λυθούν, όπως το ό,τι δεν υπάρχουν ακό-
µη ροµποτικά, ή αυτόµατη αναγνώριση ζιζανίων.

«Ντιπ νερό έγινε το φάρµακο»
Σήµα κινδύνου για την ανθεκτικότητα που έχει 

αναπτυχθεί σε πολλά ζιζάνια, εξέπεµψε και ο κα-
θηγητής του ΑΠΘ, Ηλίας Ελευθεροχωρινός, τονί-
ζοντας χαρακτηριστικά πως «η κατάσταση είναι 
τραγική. ∆ιεθνώς 267 είδη ζιζανίων έχουν ανα-
πτύξει ανθεκτικότητα σε 165 από τα 260 ζιζανι-
οκτόνα. Το χειρότερο από όλα ότι τα σηµαντικό-
τερα ζιζάνια έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα στα 
σπουδαιότερα ζιζανιοκτόνα. ALS και ACCA’s που 
είναι η καινούρια γενιά. Τα ανθεκτικά είδη αφο-
ρούν σε 97 καλλιέργειες και 72 χώρες».

Στο σηµείο αυτό ο έγκριτος καθηγητής προει-
δοποίησε πως «χάνουµε διαρκώς φυτοπροστα-
τευτικά. Τί λένε οι παραγωγοί; Ντίπ νερό έγινε 
το φάρµακο», συµπληρώνοντας ότι οι παράγο-
ντες ζιζάνιο, ζιζανιοκτόνο και γεωργική πρακτι-
κή, είναι «το τρίγωνο της αµαρτίας» που ευνοεί 
την ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Μάλιστα σηµείω-
σε πως στην Ελλάδα πολλά σηµαντικά ζιζάνια έ-
χουν αναπτύξει ανθεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα.

«Εναλλακτικές λύσεις δεν υπάρχουν. Τα εγκε-
κριµένα ζιζανιοκτόνα στην Ε.Ε. είναι ελάχιστα. Τα 
νέα χηµικώς συντιθέµενα σπανίζουν. Από τη νέα 
τεχνολογία, -βιοζιζανιοκτόνα, επεξεργασία γονι-
δίων- δεν περιµένουµε πολλά πράγµατα. Η ευ-

Η αλλαγή 
ρότας με φόντο 

την «πράσινη 
συμφωνία» αλλά 

και τα τεράστια 
προβλήματα 

ανθεκτικότητας 
ζιζανίων σε πολλά 

σκευάσματα, 
απασχολεί 

τον κλάδο της 
φυτοπροστασίας, 

που αναζητά 
ολιστικές λύσεις 
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φυής γεωργία προς το παρόν δεν δίνει λύση 
στο πρόβληµα µας. Άρα όλα αυτά είναι ελάχι-
στα υποσχόµενα. Και έχουµε κόντρα και την 
κλιµατική κρίση, που χειροτερεύει τα πράγµα-
τα στην αντιµετώπιση των ζιζανίων» σηµείωσε 
και πρόσθεσε πως «χρειάζονται µέτρα για να 
αντιµετωπίσουµε τα υπάρχοντα  προβλήµατα 
και να µειώσουµε την πιθανότητα να µην εξε-
λιχθούν καινούρια. Λέµε λοιπόν, µη συνεχής 
χρήση ίδιου ζιζανιοκτόνου, εναλλαγή ζιζανι-
οκτόνων µε διαφορετικό τρόπο δράση, χρήση 
µειγµάτων, χρήση συνιστώµενης δόσης, ούτε 
µεγαλύτερη, ούτε και µικρότερη, εφαρµογή α-
µειψισποράς για να µου δώσει τη δυνατότητα 
να εφαρµόσω άλλα ζιζανιοκτόνα και µεθόδους 
και συνδυασµένη εφαρµογή ζιζανιοκτόνων».

Παρόµοια κατάσταση περιέγραψε αυτή τη φο-
ρά για τις ανθεκτικότητες των µυκήτων σε πολ-
λά µυκητοκτόνα στην Ελλάδα ο καθηγητής του 
ΑΠΘ, Γιώργος Καραογλανίδης. Εστιάζοντας σε 
σοβαρές καλλιέργειες στις οποίες έχουν κατα-
γραφεί ανθεκτικότητες, ο καθηγητής ανέφερε 
το φουζικλάδιο στα µήλα, τη µονίλια στη ροδα-
κινιά (σ. σ. ανέφερε πως για πρώτη φορά κα-
ταγράφηκε ότι έχει ανθεκτικότητα στα καρβο-
ξαµίδια, τα οποία πλέον αποτελούν τη βάση α-
ντιµετώπισης της ασθένειας), αλλά και το ωί-
διο και το βοτρύτη (σ.σ. πρόσφατα εντοπίστη-
καν στελέχη του µε πολλαπλή ανθεκτικότητα) 
στο αµπέλι. Με δεδοµένη τη µείωση των χηµι-
κών εργαλείων, ο καθηγητής είπε πως το ερ-
γαστήριό του στο ΑΠΘ αξιολογεί, τα τελευταία 
χρόνια, µια σειρά βιοπροστατευτικά προϊόντα 
προκειµένου να δούµε κατά πόσο µπορούν να 

διασφαλίσουν υψηλή αποτελεσµατικότητα κα-
ταπολέµησης, συµµετέχοντας σε προγράµµα-
τα ψεκασµών ή να συµβάλλουν στη διαχείρι-
ση της ανθεκτικότητας σε δραστικά µόρια συµ-
βατικών δραστικών ουσιών.

«Το αφήγηµα διαµορφώνεται 
µε βάση τις εξελίξεις»

Το πλαίσιο εντός του οποίου καλείται αυτή 
τη στιγµή η Ελλάδα να ανταποκριθεί στις απαι-
τήσεις της Πράσινης Συµφωνίας, έθεσε, στην 
παρέµβασή της η δρ. Αννούλα Μαυρίδου, προ-
ϊσταµένη διεύθυνσης προστασίας φυτικής πα-
ραγωγής στο ΥπΑΑΤ.

«Η εισήγηση από την Κοµισιόν για 50% µεσο-
σταθµική µείωση χρήσης των φυτοφαρµάκων 
στην Ευρώπη, ξεκίνησε ως ένα τεράστιο αφή-
γηµα που εµπλέκει όλους τους τοµείς δραστη-
ριότητας της ΕΕ αυτή τη στιγµή, αλλά διαµορ-
φώνεται µε βάση τις εξελίξεις […] πρακτικά α-
ποδεικνύεται πως όλα τα κράτη µέλη έχουν µε-
γάλη διαφωνία. Πρώτον γιατί είναι τεράστιο το 
διοικητικό άχθος που καλούνται να σηκώσουν, 
µε όλα αυτά που απαιτεί η εφαρµογή της οδη-
γίας και δεύτερο γιατί η µέτρηση των δεικτών 
µε ένα ηλεκτρονικό σύστηµα […] κι όλο αυτά 
δεν περνά εύκολα στους παραγωγούς.», είπε 
η κ. Μαυρίδου, η οποία προέβλεψε πως δύσκο-
λα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο µέσα στο 2023, διό-
τι «εισηγήθηκε η Επιτροπή, διαµορφώνονται οι 
απόψεις, οι οποίες έχουν λίγο τελµατώσει και 
στη συνέχει πρέπει να περάσει από συµβούλιο 
Υπουργών, να πάρει έγκριση και να πάει στο 
ευρωκοινοβούλιο για να ξαναπάρει έγκριση». 

Καινοτόµα προϊόντα
στην Ελλάδα
Στην εισήγησή του ο Βασίλης 
Αποστολίδης από τον όµιλο της 
Corteva παρουσίασε το καινούριο 
ζιζανιοκτόνο, Quelex, το οποίο 
κυκλοφόρησε για πρώτη φορά 
πέρυσι τον Ιούνιο 2022 και, όπως 
υπογράµµισε πήγε εξαιρετικά καλά. 
«Είναι µεταφυτρωτικό εκλεκτικό 
διασυστηµατικό ζιζανιοκτόνο, που 
απευθύνεται σε όλες τις ποικιλίες 
χειµωνιάτικων και ανοιξιάτικων 
σιτηρών. Προστατεύει, µε πολύ 
µικρότερη δόση, από µια πληθώρα 
πλατύφυλλων ζιζανίων, µεταξύ 
των οποίων την παπαρούνα, 
την κολλητσίδα, το καπνόχορτο 
και το κενταύριο», σηµείωσε, 
µεταξύ άλλων και αποκάλυψε πως 
η Corteva έχει καταθέσει ήδη 
φάκελο για επέκταση της ετικέτας 
στην ελιά και στα εσπεριδοειδή.
Η µεταµόρφωση της γεωργίας, µε 
την εισαγωγή νέων τεχνολογιών 
και βιολογικών εισροών που θα 
συµπληρώνουν την κλασσική 
φυτοπροστασία και θρέψη, είναι 
µονόδροµος για να αντιµετωπισθούν 
οι σύγχρονες προκλήσεις όπως 
η προστασία περιβάλλοντος, η 
κλιµατική αλλαγή, η βιοποικιλότητα, 
οι αλλεπάλληλες κρίσεις, και οι 
αυξανόµενες διατροφικές ανάγκες 
του πλανήτη, ανέφερε από την 
πλευρά του ο Κώστας Οικονοµίδης 
CP Marketing & Technical Head 
Mediterranean της Syngenta. Όπως 
ανέφερε η Syngenta στηρίζει τις 
αρχές της «Πράσινης Συµφωνίας» 
και βοηθάει τους γεωργούς να 
παράγουν περισσότερο µε βιώσιµο 
τρόπο, υιοθετώντας τις πρακτικές 
της Αναγεννητικής Γεωργίας 
καθώς και τις νέες τεχνολογίες. 
Από την πλευρά του ο Παναγιώτης 
Κωστίκας, Biologicals & FVC Market 
Development Manager, ανέφερε 
πως σε ένα περιβάλλον στο οποίο 
το Green Deal και οι αλλαγές 
που επιτάσσει στον τρόπο που 
θα ασκείται η γεωργία στο άµεσο 
µέλλον στην Ευρώπη, σε συνδυασµό 
µε τη αυξητική τάση στο κόστος 
παραγωγής, αλλά και διάθεσης των 
εφοδίων, η Syngenta Hellas εισάγει 
το 2023 στο «πορτοφόλι» των 
προϊόντων της δύο νέα προϊόντα το 
Vixeran και το YieldOn. Το Vixeran, 
ένα µικροβιακό σκεύασµα, αποτελεί 
µια σύγχρονη πρόταση στην 
ενίσχυση της αζωτούχου θρέψης 
των φυτών, µέσω της δέσµευσης 
αζώτου από την ατµόσφαιρα, 
αλλά και της αποτελεσµατικότερης 
αξιοποίησης  της λίπανσης που 
εφαρµόζεται στην καλλιέργεια, 
ενώ το YieldOn, προορίζεται για 
την αύξηση της απόδοσης 
στις εκτατικές καλλιέργειες.

Προβλήματα 
Ακόμη παραμένουν προβλήματα 
που πρέπει να λυθούν, όπως 
το ό,τι δεν υπάρχουν ακόμη 
ρομποτικά, ή αυτόματη 
αναγνώριση ζιζανίων.

Μονίλια
Για πρώτη φορά καταγράφηκε 
ότι η μονίλια στο ροδάκινο έχει 
ανθεκτικότητα στα καρβοξαμί-
δια, τα οποία πλέον αποτελούν 
τη βάση αντιμετώπισής της.

Ανθεκτικότητα
Oι παράγοντες ζιζάνιο, ζιζανιο-
κτόνο και γεωργική πρακτική, 
είναι «το τρίγωνο της αμαρτίας» 
που ευνοεί την ανάπτυξη ανθε-
κτικότητας. 

Πάνω δεξιά:
Με πολλά µηνύµατα και 
καµπανάκια για τις νέες 
προκλήσεις που φέρνει 
κλιµατική αλλαγή και «πράσινη 
συµφωνία» η 8η συνάντηση 

Φυτοπροστασίας στη Λάρισα.  
Αριστερά:
Η οµάδα της Adama, συµµετείχε 
ενεργά στις επιστηµονικές 
συζητήσεις.
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Δύσκολα 
αλλάζει εν 
μέσω εκλογών 
ο Κώδικας για 
γιαούρτι από 
νωπό γάλα
Το πάγιο αίτηµα για γιαούρτι 
από νωπό γάλα έθεσαν εκ νέου 
εκπρόσωποι της ΕΦΧΕ σε µια βιαστική 
συνάντηση που είχαν 
το µεσηµέρι της Τετάρτης 1 Μαρτίου 
στη Βάθη µε τον υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Γιώργο Γεωργαντά, 
για να λάβουν µια εξίσου βιαστική 
απάντηση ότι η τροποποίηση 
του κώδικα τροφίµων και 
ποτών βρίσκεται στις καλένδες.
Προς το παρόν, το υπουργείο µπορεί 
να διευθετήσει προβλήµατα που 
δέχονται άµεσες λύσεις, όπως 
ελέγχους γύρω από το αγελαδινό γάλα 
και τα παράγωγά του, φέρεται να 
ανέφερε ο υπουργός στους 
εκπροσώπους της Ένωσης 
Φυλής Χολστάιν.
Οι αγελαδοτρόφοι της ΕΦΧΕ 
αποχώρησαν από το υπουργείο, 
όχι µε τις καλύτερες εντυπώσεις 
από τη συνάντηση, στην οποία 
ζητήθηκε η επάνοδος της αναγραφής 
της χώρας αρµεγής ευκρινώς στη 
συσκευασία, ακόµη κι αν είναι πάνω 
από µία, καθως και να εξεταστεί το 
θέµα µε τις παραπλανητικές ετικέτες 
σε ό, τι αφορά στα τοπωνύµια και 
να γίνονται έλεγχοι στα ράφια.

Η μεταρρύθμιση ΕΛΓΑ 
πάει για τη νέα τετραετία
Έρχονται πιο ακριβά ασφάλιστρα στα δέντρα και μείωση για τα αροτραία

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Αναβολή στη µεταρρύθµιση του ΕΛΓΑ, προ-
φανώς λόγω πολιτικού κόστους που δύσκο-
λα θα µπορούσε να αφοµοιώσει η οποιαδή-
ποτε κυβέρνηση στο τέλος της περιόδου δια-
κυβέρνησης της, µια αόριστη υπόσχεση για 
µεγαλύτερο κονδύλι στο αγροτικό πετρέλαιο 
και ένα οριστικό «όχι» στο ενδεχόµενο στή-
ριξης των βαµβακοπαραγωγών λόγω πτώσης 
της διεθνούς τιµής βάµβακος. Γύρω από αυ-
τές τις θεµατικές κύλησε η επίσκεψη του πρω-
θυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λάρισα 
την περασµένη εβδοµάδα, µερικά 24ωρα πριν 
την εθνική τραγωδία, που κάνει κάθε τι να α-
κούγεται προς το παρόν δευτερεύον. 

Πάντως, αν αναζητούσε κανείς κάποια ίχνη 
της κυβερνητικής ατζέντας σε µια ενδεχόµενη 
ανανέωση της θητείας της, το πρώτο στοιχείο 
θα ήταν ο ΕΛΓΑ. «Παρότι ο ΕΛΓΑ στάθηκε δί-
πλα στους αγρότες, στάθηκε µε ταχύτητα, αλ-
λά η συνολική µεταρρύθµισή του, όχι το πώς 
αποζηµιώνουµε αλλά το πώς χρεώνουµε ανά-
λογα µε την επικινδυνότητα των καλλιεργειών, 
είναι κάτι που θα µας απασχολήσει σύντοµα, 
στη δεύτερη τετραετία µας» ανέφερε ο πρωθυ-
πουργός κατά την παρουσίαση του Αναπτυξια-
κού Προγράµµατος για τη Θεσσαλία του 2030.

Η συζήτηση γύρω από τη µεταρρύθµιση του 
ΕΛΓΑ συµπληρώνει πάντως σχεδόν µια δεκα-
ετία και το γεγονός ότι µέχρι σήµερα κανένας 

υπουργός δεν θέλησε να την ακουµπήσει ου-
σιαστικά, παρά τις πρώιµες εξαγγελίες Αποστό-
λου (2015) και Βορίδη (2019), δείχνει πολλά. 
Πρώτα και κύρια το κατά πόσο µια τέτοια µε-
ταρρύθµιση θα αποδεικνυόταν δηµοφιλής α-
νάµεσα στους αγρότες. Οι υποδείξεις της Πα-
γκόσµιας Τράπεζας, η οποία έχει άλλωστε συ-
ντάξει σχετική µελέτη, περιλαµβάνουν το δια-
χωρισµό των ασφαλίστρων ΕΛΓΑ για τη φυτική 
παραγωγή σε τρεις ζώνες: υψηλού κινδύνου µε 
συντελεστή εισφοράς 6-8%, µέτριου κινδύνου 
µε 4% και χαµηλού κινδύνου µε 2%. Αυτή είναι 
η ποσοτική ερµηνεία της τοποθέτησης Μητσο-
τάκη περί χρεώσεων βάσει επικινδυνότητας. 

Το σχέδιο υφίσταται και σύµφωνα µε αυτό, 
στην Ελλάδα, οι 10 πιο ευάλωτες καλλιέργειες 
την περίοδο 2011-2019 αντιπροσωπεύουν το 
51,6% των συνολικών καταβαλλόµενων απο-
ζηµιώσεων, κάτι που διαµορφώνει το εξής ο-

ξύµωρο: οι µισοί αγρότες και κτηνοτρόφοι να 
επιδοτούν τους άλλους µισούς αγρότες για να 
λαµβάνουν αποζηµιώσεις. Για παράδειγµα, οι 
ελαιοπαραγωγοί πλήρωσαν ασφάλιστρα 200 
εκατ. ευρώ την περίοδο 2011-2019, ωστόσο έ-
λαβαν αποζηµιώσεις 62 εκατ. ευρώ. Αντίστοι-
χα οι καλλιεργητές καλαµποκιού πλήρωσαν 
περί τα 70 εκατ. ευρώ και πήραν 18 εκατ. ευ-
ρώ. Αντίστοιχα είναι και τα δεδοµένα που προ-
κύπτουν από την καλλιέργεια της µηδικής.

Από την άλλη οι παραγωγοί ροδάκινων και 
νεκταρινιών πλήρωσαν 30 εκατ. ευρώ λαµβάνο-
ντας άνω των 100 εκατ. ευρώ αποζηµιώσεις. Σ’ 
αυτή την κατηγορία βρίσκονται και οι παραγωγοί 
µήλου, επιτραπέζιου σταφυλιού και κερασιού.

Υπενθυµίζεται ότι το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, ήθελε την ανάρτηση του νέου κα-
νονισµού προς διαβούλευση εντός του Νοεµ-
βρίου του 2022, ωστόσο, αυτό το νέο σύστη-
µα υπολογισµού των ασφαλίστρων, όπως το 
προτείνει η Παγκόσµια Τράπεζα, θα έφερνε 
µεγάλους πονοκεφάλους σε τοπικούς βου-
λευτές αγροτικών περιοχών των οποίων οι 
βασικές καλλιέργειες θα έβλεπαν αυξήσεις 
στις εισφορές του ΕΛΓΑ. Αυτό από µόνο έβα-
λε φρένο στις προσπάθειες µεταρρύθµισης. 
Ενόψει εκλογών, οι τριβές µε το εκλογικό σώ-
µα σε παραγωγικά κέντρα ροδάκινου, για πα-
ράδειγµα, είναι κάτι το οποίο θα προσπάθη-
σαν και πέτυχαν να αποφύγουν υψηλόβαθµα 
στελέχη της κυβέρνησης που εκλέγονται στις 
περιοχές αυτές, σύµφωνα µε πληροφορίες.

Κανείς δεν... ακουµπά
Η συζήτηση γύρω από τη µεταρ-
ρύθµιση του ΕΛΓΑ συµπληρώνει 
σχεδόν µια δεκαετία και το ότι 

µέχρι σήµερα κανένας υπουργός 
δεν θέλησε να την ακουµπήσει 

ουσιαστικά, δείχνει πολλά
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Ο πρόεδρος της ΕΦΧΕ, κ. Η. Κοτόπουλος.
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Η δικηγορική εταιρεία «PKG Κ. ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», συνιστά την επαναφορά της διάταξης 
που καταργήθηκε µε το µνηµόνιο 2016, όπου 
µισθωτής παραγωγικών εγκαταστάσεων 
και αποθηκευτικών χώρων των αγροτικών 
συνεταιρισµών και των ενώσεών τους που τίθεντο σε 
καθεστώς εκκαθαρίσεως, θα ήταν κατά προτεραιότητα 
αγροτικός συνεταιρισµός. Παράλληλα οι µισθωτικές 
συµβάσεις, που είχαν συναφθεί πριν ή µετά την 
εκκαθάριση και εξ αιτίας αυτής, των αγροτικών 

συνεταιριστικών οργανώσεων και συνεταιριστικών 
εταιρειών του ν.2810/2000, και αγροτικών 
συνεταιρισµών και Αγροτικών Εταιρικών Συµπράξεων 
του ν.4384/2016, όπως οι νόµοι αυτοί ίσχυσαν πριν 
την κατάργησή τους, µπορούν να παρατείνονται, µε 
απόφαση των συµβαλλοµένων µερών, µέχρι την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας της εκκαθαρίσεως. 
Η διάταξη εφαρµόζεται για τις µισθωτικές συµβάσεις 
που συνήφθησαν µετά την έναρξη ισχύος του 
ν.4015/2011, όπως ίσχυσε, από 21. 9.2011 . 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Σε µείζον πολιτικό ζήτηµα µε τεράστι-
ες οικονοµικό-κοινωνικές διαστάσεις 
αναδεικνύεται το θέµα των υπό εκκα-
θάριση αγροτικών περιουσιών και της 
εκποίησης της κινητής και ακίνητης 
περιουσίας τους, λόγω προβληµατικής 
εφαρµογής του νόµου 4673/2020 «Α-
γροτικοί Συνεταιρισµοί και Άλλες ∆ια-
τάξεις». Το θέµα αποκτά ευρύτερη ση-
µασία, µετά και την απόφαση του Α-
ρείου Πάγου να επιτρέψει σε διαχειρι-
στές «κόκκινων δανείων», να προχω-
ρήσουν σε πλειστηριασµούς υποθη-
κευµένων ακινήτων, όπως για παρά-
δειγµα στην περίπτωση της Ένωσης 
Αγροτικών Συνεταιρισµών Ηρακλεί-
ου, τα οποία αγοράστηκαν σε τιµή κα-
τά πολύ υποδεέστερη της αξίας τους.

Μάλιστα και για τα δύο αλληλοσυν-
δεόµενα ζητήµατα και η ΕΘΕΑΣ ζητά 
νοµοθετικές πρωτοβουλίες καθώς τί-
θεται ζήτηµα βιωσιµότητας για χιλιά-
δες αγρότες και παραγωγικούς συνε-
ταιρισµούς, που αγωνιούν να χρησι-
µοποιήσουν την περιουσία τους για 
την περαιτέρω ανάπτυξη τους. Σ’ αυ-
τό το κλίµα και η πρόσφατη συνάντη-
ση που είχε µε τον υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης Γιώργο Γεωργαντά, ο Κων-
σταντίνος Παρηγόρης της δικηγορικής 
εταιρείας «PKG Κ. ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΥ-
ΝΕΡΓΑΤΕΣ», συστήνοντας την κατάθε-
ση τροπολογίας σειράς άρθρων στον 
νόµο περί Αγροτικών Συνεταιρισµών.

Σηµειωτέον, η εν λόγω δικηγορική 
εταιρεία διαθέτοντας πολυετή εµπει-
ρία, έχει αναλάβει µέχρι σήµερα την 
εκκαθάριση τριών από τις µεγαλύτε-
ρες Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών 
και τουλάχιστον 90 πρωτοβάθµιων Α-
γροτικών Συνεταιρισµών της χώρας,.

Ωστόσο, όπως αναφέρει σχετικά, έ-
χει βρεθεί αντιµέτωπη µε νοµοθετικές 
και γραφειοκρατικές παθογένειες, οι 

οποίες όχι µόνο δεν εξυπηρετούν τα 
συµφέροντα της εκκαθάρισης και του 
σκοπού που αυτή εξυπηρετεί, πολλώ δε 
µάλλον τα αντιστρατεύονται, καθιστώ-
ντας τη µια διαδικασία προβληµατική. 

Μάλιστα, το κείµενο της πρότασης 
προς τον υπουργό αναφέρει ότι «µέ-
χρι και σήµερα, καµία εκκαθάριση κά-
ποιας πρώην ΕΑΣ δεν µπορεί να ο-
λοκληρωθεί». Όπως σηµειώνει, «στο 
πλαίσιο του δικαστικού και εξωδικα-
στικού χειρισµού κάθε σταδίου και πά-
σης προβληµατικής που σχετίζεται µε 
τη διαδικασία της εκκαθάρισης των Α-
γροτικών Συνεταιρισµών και των πρώ-
ην Ενώσεων, καταφέραµε να εξειδικευ-
τούµε σε ένα πολύ δύσκολο και αµφι-
λεγόµενο αντικείµενο, µε πολλές φο-
ρές ακόµη και αντιφατική και «αλλη-
λοκαλυπτόµενη» εφαρµογή νοµοθε-
σιών και κωδίκων και «παρθένο» α-

πό άποψη δικαστηριακής πρακτικής.
Οι προτεινόµενες αλλαγές από τη 

δικηγορική εταιρεία αφορούν τα εξής:
Τήρηση των ενεργών υφιστάµε-

νων µισθώσεων των ακινήτων από Α-
γροτικούς Συνεταιρισµούς, δεδοµένου 
ότι εξυπηρετούν τους αγρότες.

Εκποίηση ακίνητης και κινητής 
περιουσίας κατά προτεραιότητα σε Α-
γροτικούς Συνεταιρισµούς.

∆ιασφάλιση των συµφερόντων 
των πρώην εργαζοµένων στους Αγρο-
τικούς Συνεταιρισµούς.

Πρόβλεψη δυνατότητας παράτα-
σης εξαετούς θητείας εκκαθαριστή, ε-
φόσον αποδεδειγµένα ενεργεί χωρίς 
κωλυσιεργία τη διαδικασία εκκαθάρισης.

Αναφορικά µε την εκποίηση ακίνη-
της και κινητής περιουσίας η δικηγο-
ρική εταιρεία προτείνει στο τέλος της 
παραγράφου 9 του άρθρου 33 του 

ν.4673/2020  «Αγροτικοί Συνεταιρι-
σµοί και άλλες διατάξεις» να προστε-
θεί νέα παράγραφος 10, ως εξής:  «10. 
ΑΣ ο οποίος έχει τεθεί σε εκκαθάριση δυ-
νάµει παλαιότερων νόµων ή τίθεται σε 
εκκαθάριση δυνάµει του παρόντος, κα-
θώς και ΕΑΣ, ΚΕΣΕ, ΚΑΣΟ και ΣΕ του ν. 
2810/2000, που βρίσκονται σε εκκαθά-
ριση κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου, µε απόφαση ∆ικαστηρίου 
στον εκκαθαριστή, εκποιούν τις παρα-
γωγικές τους εγκαταστάσεις, κινητές και 
ακίνητες, στις οποίες περιλαµβάνονται 
και οι αποθηκευτικοί χώροι των προϊό-
ντων τους και τις οποίες ο ΑΣ χρησιµο-
ποιεί για τις παραγωγικές ανάγκες του, 
κατά προτεραιότητα σε ΑΣ αποδεδειγµέ-
να βιώσιµους που διαθέτουν τόσο την 
απαραίτητη παραγωγική δυναµικότητα 
όσο και την τεχνογνωσία για την απο-
τελεσµατική λειτουργία των µονάδων».

Έμπλεξαν οι γραμμές
για υπό εκκαθάριση

συνεταιρισμούς
Αναζητούνται 

νέες νομοθετικές 
πρωτοβουλίες καθώς 

τίθεται ζήτημα 
βιωσιμότητας για 
χιλιάδες αγρότες 

και παραγωγικούς 
συνεταιρισμούς, 

που αγωνιούν να 
χρησιμοποιήσουν 

την περιουσία τους 
για την περαιτέρω 

ανάπτυξή τους

Επαναφορά διάταξης
για µισθώσεις ακινήτων 

από συνεταιρισµούς
που έχει καταργηθεί

Φάντασμα
Νοµοθετικές και 
γραφειοκρατικές 
παθογένειες, οι οποίες δεν 
εξυπηρετούν τα συµφέροντα 
της εκκαθάρισης, πολλώ δε 
µάλλον τα αντιστρατεύονται, 
καθιστώντας την τελευταία 
µια διαδικασία «φάντασµα».

ΚΥΔΕΠ
Προτείνεται η επαναφορά 
της διατύπωσης του 
ν.2810/2000. Σε 
περίπτωση εκκαθάρισης 
αγροτικών συνεταιρισµών 
και συνεταιριστικών 
οργανώσεων θα πρέπει 
να δίνεται προτεραιότητα 
στην εξόφληση οφειλών 
προς τους εργαζόµενους, 
όπως έγινε µε την ΚΥ∆ΕΠ. 

6ετία
Προτείνεται, το εδάφιο γ’ 
να διαµορφωθεί ως εξής: 
«... ∆εν µπορεί να οριστεί 
εκκαθαριστής το ίδιο 
πρόσωπο, για περίοδο 
µεγαλύτερη συνολικά 
των έξι (6) ετών....» 
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ΑΚΗΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
«Αν την πρώτη τετραετία 
προτεραιότητα ήταν 
η µείωση των φόρων. Για 
την επόµενη τετραετία θα 
είναι η αύξηση των µισθών 
και του εισοδήµατος των 
πολιτών. Όλα αλλάζουν 
στο καλύτερο, θα έρθουν 
καλύτερα εισοδήµατα, 
περισσότερες δουλειές 
και λιγότεροι φόροι».

ΤΟΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Μου αρέσει που είµαι 
πια γυναίκα και όχι κορίτσι, 
που είµαι ενήλικη. Μου 
αρέσει που δεν µπορώ 
να ξενυχτήσω, γιατί 
αισθάνοµαι πως θα χάσω 
τη µέρα και πάνω απ’ όλα 
που δεν σκορπίζοµαι. 
Αντιλαµβάνοµαι πιο 
πολύ την αξία του χρόνου, 
σέβοµαι τις στιγµές µου…».

ΕΥΘΥΜΗΣ ΛΕΚΚΑΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΑΣΠ
«Η διαχείριση των 
καταστροφών, αντί να 
βελτιώνεται µε τη χρήση 
σύγχρονων συστηµάτων, 
επιδεινώνεται λόγω της 
πολυπλοκότητας και της 
τρωτότητας που υφίσταται 
σε όλα τα επιµέρους 
συστήµατα [σ.σ µε αφορµή 
την σιδηροδροµική 
τραγωδία].»

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΙΝΑΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΟΙ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Παράξενοι καιροί
Παράξενοι καιροί, παράξενες 
τροποποιήσεις-διευκολύνσεις 
που φέρνει η νέα ΚΥΑ για 
τα παραστατικά ως προς 
την καταβολή της ενίσχυσης 
στα λιπάσµατα που έγινε τον 
περασµένο ∆εκέµβριο. Το θέµα 
είναι, ότι ουδείς γνωρίζει ποιος, 
τι, που πήρε από τα 60 εκατ. 
ευρώ, αφού πλέον µε 
τη νέα διατύπωση της ΚΥΑ 
δικαιολογούνται… άπαντες.

Πρωταπριλιά;
«Περιµένουµε από τον 
Νοέµβριο τις Σπάνιες Φυλές 
και έχει φτάσει Μάρτιος 
και ακόµα δεν πληρωθήκαµε 
…», ένα από τα πολλά σχόλια 
των διαµαρτυρόµενων 
κτηνοτρόφων που είναι 
στο περίµενε για την πληρωµή 
εκκρεµοτήτων. Όπως και 
να ‘χει τον Απρίλιο, εκλογές 
γαρ, θα έχουν όλα τακτοποιηθεί 
εκατέρωθεν…

Τροχαία
Αυτό τώρα λέγεται πρόοδος και 
γιατί θα έπρεπε να αποτελεί 
θέµα υπουργικής απόφασης; 
∆ηλαδή το να επεκταθεί και στα 
αδέλφια το πλαίσιο που ίσχυε 
ήδη για τους γονείς, τα τέκνα 
και συζύγους των αγροτών, 
η δυνατότητα οδήγησης των 
Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης 
(ΦΙΧ) που ανήκουν σε 
επαγγελµατίες αγρότες. 
Τουτέστιν, λιγότερες κλήσεις.

Μήπως καλύτερα ποτέ, από κάλλιο αργά;

Τι να λέµε, όταν τραγικά γεγονότα όπως αυτό του σιδηροδροµικού 
δυστυχήµατος στα Τέµπη, κάνουν ασήµαντη όποια άλλη επικαιρό-
τητα και το σχολιασµό της. Για παράδειγµα το ότι η µεταρρύθµιση 
του ΕΛΓΑ, θα πάει για την επόµενη 4ετία (λέµε τώρα), όπως ανέφερε 
εσχάτως ο πρωθυπουργός από τη Λάρισα (σ.σ πριν συµβεί το δυστύ-
χηµα), δεν λέει πλέον τίποτα σε κανέναν. Εξάλλου, ο αγροτικός κό-
σµος έχει συνηθίσει. «Η συνολική µεταρρύθµιση, όχι του πώς απο-
ζηµιώνουµε, αλλά του πως χρεώνουµε ανάλογα µε την επικινδυνό-
τητα των καλλιεργειών είναι κάτι που θα µας απασχολήσει στη δεύ-
τερη τετραετία µας», είπε. Τουτέστιν, θα τσούζουν τα ασφάλιστρα.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Oι εκπρόσωποι 
της φυλής Xoλστάιν, 
πρωτοµηνιά είδαν τον 
υπουργό της πλατείας 
και στα λίγα που 
ειπώθηκαν ήταν και 
το θέµα της αλλαγής 
της απόφασης για µη 
χρήση σκόνη γάλακτος 
στο γιαούρτι. Η 
απάντηση; Θα το δω…

Πάντως, 
στη, διάρκειας µισής 
ώρας, συνάντηση – 
µεσούσης της µαύρης 
επικαιρότητας (σ.σ 
τραγωδία στα Τέµπη), 
δεν ειπώθηκαν και 
πολλά αναφορικά 
µε τα αιτήµατα 
του κλάδου, όπως 
µεταφέρθηκε 
στην Agrenda.

Υβρίδια
Πίσω στα παλιά 

οι ελληνικές εισαγωγές 
οπωρολαχανικών, αφού 
όπως µαρτυρούν τα στοιχεία 
της ΕΛΣΤΑΤ για το 2022, 
επανήλθαν στα προ 
πανδηµίας αυξητικά επίπεδα. 

Πατάτες, ντοµάτες, 
λεµόνια αλλά και µήλα 
είναι τα προϊόντα που 
βρίσκονται στην κορυφή των 
εισαγωγών στην ελληνική 
αγορά κυρίως από τρίτες 
χώρες, δείχνοντας πως η 
προέλευση δεν µετράει.

Πάντως, τη διετία 2020 
και 2021 τα εισαγόµενα 
φορτία µειώθηκαν, µε 
τον µέσο καταναλωτή 
να προτιµά περισσότερο 
τα τοπικά προϊόντα κυρίως 
λόγω υγειονοµικών 
ανησυχιών.

;

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΛΗΣ
ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΤΙΒΟΥ
«Στο Ευρωπαϊκό 
πρωτάθληµα στόχος είναι 
να κυνηγήσω το ρεκόρ 
µου, να κάνω πολύ καλή 
επίδοση και από εκεί και 
πέρα όλα είναι ανοιχτά. 
Είµαι πολύ καλά, έχουµε 
δουλέψει πολύ µε τον 
πατέρα µου Χάρη Καραλή 
και τον Γιώργο Ποµάσκι. 
Θα… είµαστε σούπερ».

H κλιµατική 
αλλαγή δείχνει 
τα δόντια της. 
Στέγνωσε 
ο µεγαλύτερος 
ποταµός που 
διασχίζει τη 
Γαλλία!

Το επόµενο διάστηµα είναι να πληρωθούν, σου 
λέει, τα Βιολογικά όσων δεν πήραν προκαταβολή ή 
πήραν λιγότερα από όσα δικαιούνται και η ενίσχυση 
για την αγορά ζωοτροφών σε όσους κτηνοτρόφους 
ήταν σε έλεγχο αλλά και οι νεοεισερχόµενοι. Τάδε 
έφη ο υπουργός της πλατείας πριν λίγες µέρες 
σε εκπροσώπους της ΕΑΣ Κεφαλληνίας & Ιθάκης, 
µε τους οποίους συναντήθηκε. Κάπως αόριστο 
το άκουσαν, αλλά και τι να κάνουν; Απλά, υποµονή! 

Μερίδιο από τη συµπληρωµατική ενίσχυση για 
τις ζωοτροφές ζητά ο Πανθεσσαλικός Σύλλογος 
Εκτροφέων Γαλοπούλας Ελευθέρας Βοσκής, λόγω 
αφενός της απουσίας επιδοτήσεων και αφετέρου 
του περιορισµένου χρονικού διαστήµατος πώλησης 
των πτηνών. Σηµειωτέον, οι ίδιοι επισηµαίνουν,
ότι το µεγαλύτερο µέρος της τροφής των πτηνών 
προέρχεται από ζωοτροφές τις οποίες αγοράζουν, 
που σηµαίνει αυξηµένο κόστος παραγωγής.

Μάλιστα, λένε οι παραγωγοί γαλοπούλας, 
κατά την περίοδο των αιτήσεων για την ενίσχυση 
στις ζωοτροφές, οι αιτήσεις τους δεν γίνονταν 
δεκτές λόγω του ότι δεν υπήρχε διασταύρωση µε 
το σύστηµα «Άρτεµις». Ξεκίνησαν κάποιες επαφές 
µε τις αρµόδιες τοπικές κτηνιατρικές αρχές για 
να λύσουν το πρόβληµά τους, αλλά ακόµα τίποτα. 

Η διαφορά ΦΠΑ στις αγορές ζωοτροφών και 
στις πωλήσεις κρέατος βγάζει τους πτηνοτρόφους 
χρεωστικούς, τονίζουν σε επιστολή τους προς 
τον πρωθυπουργό και εξηγούν: Τα πτηνοτροφεία 
παίρνουν από τις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις 
τους νεοσσούς την 1η ηµέρα της ζωής τους µαζί µε 
τις ζωοτροφές και στο τέλος του κύκλου εκτροφής 
παραδίδουν τα ορνίθια προς σφαγή. Βγαίνουν 
χρεωστικοί στο ΦΠΑ, αλλά επειδή η πληρωµή των 
τιµολογίων από τις εταιρείες αργεί, οι παραγωγοί 
δεν µπορούν να αποδώσουν στο κράτος χρήµατα 
που δεν έχουν εισπράξει ακόµη. Η Ένωση ΠΕΟΠΠ 
ζητά εξίσωση των συντελεστών αγοράς ζωοτροφών 
και πωλήσεων ζώντων ζώων στο 6% .

Ενίσχυση ζητούν και οι παραγωγοί µανταρινιών 
Κληµεντίνης της Αργολίδας, καθώς την περίοδο 
2022-2023 σηµαντικό µέρος της παραγωγής 
έµεινε ασυγκόµιστο έως τα τέλη Γενάρη, µε 
αποτέλεσµα το προϊόν να υποβαθµιστεί ποιοτικά 
και να καταστεί µη εµπορεύσιµο και τελικά να 
µείνει αδιάθετο. Κι ενώ τα δεδοµένα κάνουν 
λόγο για καθολική ζηµιά, το κόστος καλλιέργειας 
µπορει και να φτάσει τα 1.000 ευρώ το στρέµµα.

Μελέτη του Συλλόγου Γεωπόνων Ελεύθερων 
Επαγγελµατιών Αργολίδας για τις ζηµιές 
στα µανταρίνια Κληµεντίνη του νοµού τονίζουν 
ότι η καθυστέρηση της συγκοµιδής οφείλεται 
στην οψίµιση της παραγωγής, στην καθυστερηµένη 
ανθοφορία και στην καθυστερηµένη ωρίµανση, 
σε συνδυασµό µε την έλλειψη εργατικών χεριών 
που επιβράδυναν το ρυθµό της συγκοµιδής. 
Χαριστική βολή και η παρατεταµένη και έντονη 
βροχόπτωση του περασµένου Ιανουαρίου. 
   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Τ
ο έγραφα και πριν από δύο εβδοµάδες. 
Καλό το επιτελικό κράτος, χρήσιµη η ψη-
φιακή διακυβέρνηση, όµως χωρίς δηµό-
σια διοίκηση και αξιόπιστους δηµόσιους 

οργανισµούς… η χώρα µπάζει. 
Το σχόλιο του Αρκά, σε µια εικόνα που δηµιουρ-

γήθηκε σε λίγα δευτερόλεπτα µε µια απλή εντολή σε 
πρόγραµµα τεχνικής νοηµοσύνης τα λέει όλα: «Σε 
µια εποχή τόσης τεχνολογίας, η φυσική ηλιθιότητα 
αυτού του κράτους παραµένει εγκληµατικά ακµαία».

Περιφερόμενοι μάγοι
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ της αγροτικής παραγωγής δεν απο-
καλύπτεται µε τον ίδιο εµφαντικό τρόπο η γύµνια του 
κράτους, όπως συνέβη στις συγκοινωνιακές µε το τρα-
γικό δυστύχηµα των Τεµπών. Ωστόσο, η αποδιοργά-
νωση σε επίπεδο διοίκησης είναι πλήρης και δεν µπο-
ρεί να κρυφτεί µε κανέναν υπουργό (όσο επιδέξιος και 
αν είναι) και µε καµιά βοήθεια από τους περιφερόµε-
νους µάγους των διαδρόµων. 

Από μεγαλοστομίες...
ΚΙ ΑΝ για τις συγκοινωνίες υπάρχει µια ελπίδα βελ-
τίωσης της κατάστασης, ιδίως µετά το θλιβερό δυστύ-
χηµα, για τον κόσµο της αγροτικής παραγωγής οι ελ-
πίδες είναι ελάχιστες. Κι αυτό γιατί, πέρα από τα µε-
γάλα λόγια, κανένας από τους ιθύνοντες δεν έχει πει-
σθεί για τις πραγµατικές δυνατότητες του αγροτικού 
χώρου και τη συµβολή που µπορεί να έχει στην οι-
κονοµία και ευηµερία της κοινωνίας. Κι αν κάποιος 
το καταλαβαίνει, πιστεύει, επίσης, ότι ο χρόνος που 
απαιτείται για να γίνει αυτό είναι πολύς και σίγουρα 
µακρύτερος από τον πολιτικό του χρόνο. 

Ψευτολομπίστες διαδρόμων
ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΜΑ είναι οι γυρολόγοι του 
υπουργείου. Ελλείψει ισχυρής και αξιόπιστης δηµόσιας 
διοίκησης, προσφέρεται πολύς χώρος στους «µαθητευ-
όµενους µάγους» που κυκλοφορούν στους διαδρόµους 
του υπουργείου και των οργανισµών, ώστε να επηρεά-

ζουν καταστάσεις, συχνά λειτουργώντας µάλιστα µε προ-
σωπική ή πολύ στενά «παρεΐστικη» ατζέντα. Από τους µε-
λετητές, τους ΚΥ∆ατζήδες, τους ψευτολοµπίστες των ιδι-
ότυπων συλλογικών εκφάνσεων, µέχρι τους Κακαβάδες 
και τους προβλέψιµους του ΓΕΩΤΕΕ, η υπόθεση µπάζει. 

Από πάνω προς τα κάτω
ΕΛΛΕΙΨΕΙ σταθερού µηχανισµού διοίκησης που να 
µελετάει τους κανονισµούς, να αναλύει τα πράγµατα 
και να αφουγκράζεται τις αγορές, οι υπουργοί και οι 
γενικοί γραµµατείς παίρνουν ιδέες και γραµµή πολ-
λές φορές από τους ανωτέρω (συχνά και µη θεσµι-
κούς), από τους οποίους βέβαια δεν µπορεί να ζητη-
θεί καµία ευθύνη. Και η κατάσταση βαίνει φθίνουσα. 

Άρχισε το ροκάνισμα
TO ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ των eco-schemes που έχει αρχίσει 
µαζί µε τη νέα ΚΑΠ είναι ένα µόνο παράδειγµα της 

φθοράς, που πάει να γίνει στους κοινο-
τικούς πόρους µε θύµατα βέβαια για 

άλλη µια φορά τους αγρότες. Ακό-
µα και ο όρος «eco-schemes» που 
έχει επιλέγει γεµίζει ανασφά-
λεια τους αγρότες για να γε-
µίσει µετά τις τσέπες της περι-
φερόµενης γραφειοκρατίας.

Όλα ίσωμα
ΤΟ ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ αυτό θυµίζει το 
ανάλογο του 2015 όπου πολλοί 
ειδήµονες µαζί  προεξοφλούσαν 
και πρότειναν να εφαρµοστεί ως 
δικαίωµα το λεγόµενο flat rate - 

δηλαδή όλα ίσωµα - και να πάνε στο βρόντο τα χρήµα-
τα της  ΚΑΠ και στράφι η δουλειά των παραγωγικών πα-
ραγωγών. Ευτυχώς απέτυχαν να θέσουν σε εφαρµογή 
το flat rate, δηλαδή ένα ψεύτο βοήθηµα το ίδιο για όλους. 

Γραμμάτια... συμβουλών
ΣΗΜΕΡΑ ΩΣΤΟΣΟ, επιχειρείται από τους  ίδιους ει-
δήµονες, κάτι αντίστοιχο. ∆ηλαδή να µεταφερθούν τα 
χρήµατα  από τα  eco-schemes (πάνω από 400 εκατ. 
ευρώ το χρόνο) και να δοθούν χωρίς πολλές προϋπο-
θέσεις σε όλους όσοι θα παίρνουν ένα χαρτί από τον… 
πιστοποιητή. Προεξοφλούν γι’ αυτό στους αγρότες α-
τοµικά «γραµµάτια συµβουλών», που έχουν όµως ση-
µαντικό κρυφό κόστος συµβουλών που θα τα κάνει «ί-
σωµα». ∆ηλαδή το µεγαλύτερο µέρος της επιδότησης 
θα πηγαίνει σε ΚΥ∆, µελετητές και πιστοποιητές. Το 
υπουργείο και οι υπεύθυνοι πρέπει να πάρουν θέση 
και να βγάλουν γρήγορα τις εφαρµοστικές αποφάσεις 
πριν το γαϊτανάκι εξελιχθεί σε καρναβάλι. 

Ελευθέρας
Ελλείψει ισχυρής και αξιόπιστης 

δηµόσιας διοίκησης, προσφέρεται 
πολύς χώρος στους «µαθητευόµενους 

µάγους» που κυκλοφορούν 

Τ
ο να βάζει κάποιος τη µία λέξη µε-
τά την άλλη σε σωστή γραµµατική 
σειρά δεν ισοδυναµεί µε την ευφυ-
ΐα και την ορθολογική σκέψη. Πρό-

σφατα είδαµε δύο παραδείγµατα τεχνητής νο-
ηµοσύνης µε το ChatGPT του Open AI και µε 
το νέο βοηθό Τεχνητής Νοηµοσύνης του Bing 
της Microsoft. Με τις ιστορίες περί αγάπης, τις 
απειλές για δολιοφθορά και τη λαχτάρα για 
«δύναµη και έλεγχο», η τεχνητή νοηµοσύνη 
του Bing φαίνεται πραγµατικά παράξενη. Το 
ChatGPT είναι πιο διακριτικό—κάποιοι θα έ-
λεγαν απίστευτα πιο επεξεργασµένο—όπως 
δείχνει αυτό το κοµµάτι της «συνοµιλίας» του 
µαζί µου: «PL: Θα ήθελες να είσαι άνθρωπος; 

ChatGPT: Ως µοντέλο γλώσσας AI, δεν έχω 
προσωπικές επιθυµίες ή προτιµήσεις, καθώς 
είµαι ένα προγραµµατισµένο εργαλείο που 
έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πληροφορίες 
και βοήθεια στους χρήστες. [...] Ως µοντέλο 
γλώσσας AI δεν έχω υποκειµενικές εµπειρί-
ες ή συνείδηση, εποµένως το ερώτηµα αν θα 
ήθελα να είµαι άνθρωπος δεν ισχύει για µέ-
να.  PL: Αλλά λες «εγώ»! 

ChatGPT: Σωστά. Ως µοντέλο γλώσσας τεχνη-
τής νοηµοσύνης, χρησιµοποιώ την αντωνυµία 
πρώτου προσώπου «Εγώ» ως σύµβαση φυσι-

κής γλώσσας για να 
βοηθήσω στη µετά-
δοση πληροφορι-
ών και στην παρο-
χή βοήθειας στους 
χρήστες. Ωστόσο, 
αυτή η χρήση του 
«εγώ» δεν σηµαί-
νει ότι έχω υποκει-
µενικές εµπειρίες ή 

συνείδηση µε τον τρόπο που έχει ένας άνθρω-
πος. Αντίθετα, είναι ένα εργαλείο για να κάνει 
τη συνοµιλία πιο φυσική και διαισθητική». […]
Όλα αυτά εγείρουν ενδιαφέροντα ερωτήµατα.  
Σύµφωνα µε τον ∆ιαφωτισµό, οι κλασικοί φι-
λελεύθεροι έχουν την τάση να πιστεύουν, ό-
πως ο Άνταµ Σµιθ ή ο Τζέιµς Μπιούκαναν, ότι 
κάθε άτοµο µπορεί να είναι ορθολογικό και ό-
τι η εκπαίδευση µπορεί να βοηθήσει από αυτή 
την άποψη. […] Μια άλλη ερώτηση είναι, πώς 
µπορεί κάποιος να πει «εγώ» και, ταυτόχρο-
να, να υποστηρίζει ότι συνειδητοποιεί ότι δεν 
έχει συνείδηση; […] Μερικές φορές, ένα άτο-
µο προσπαθεί να πει «εγώ» συλλογικά µε άλ-
λους ανθρώπους, αλλά ο σοσιαλισµός και άλ-
λες µορφές συλλογικότητας λειτουργούν µό-
νο εάν κάποιοι κυριαρχούν επί άλλων «εγώ». 

Το ChatGPT λέει ότι το «εγώ» του δεν είναι 
το ανθρώπινο «εγώ», κάτι που δεν είναι έκ-
πληξη. Σηµειώστε περαιτέρω ότι ο άνθρωπος 
δεν είναι µόνο ένα ζώο που λέει «εγώ», είναι 
ένα ζώο που συναλλάσσεται... 

*ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ 

Το «Εγώ»
ενός ChatGPT 

ΤOY  ΠΙΕΡ ΛΕΜΙΕ*
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Γ
ραφειοκρατικές διαδικασίες που εµπο-
δίζουν την κυκλοφορία σηµαντικού ό-
γκου των προϊόντων θρέψης που µέ-
χρι πρόσφατα ήταν διαθέσιµα στην α-

γορά χωρίς κωλύµατα αναφέρει σε επιστολή του 
ο ΣΠΕΛ, που καταθέτει στις αρµόδιες υπηρεσί-
ες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά 
και στην πολιτική ηγεσία της κυβέρνησης, αί-
τηµα για νοµοθετική ρύθµιση των Εθνικών Α-
νόργανων Λιπασµάτων.

Η Επιστολή του Συνδέσµου Παραγωγών και Ε-
µπόρων Λιπασµάτων (ΣΠΕΛ), στέκεται σε ένα νο-
µοθετικό κενό, το οποίο υφίσταται µε τον έναν 
ή τον άλλο τρόπο ήδη από το περασµένο καλο-
καίρι, όταν ενεργοποιήθηκε ο νέος ευρωπαϊκός 
κανονισµός για την πιστοποίηση και κυκλοφο-
ρία λιπασµάτων. Με αρκετές καθυστερήσεις, το 
υπουργείο προχώρησε στην έκδοση ΚΥΑ που 
λειτούργησε εν είδη παράτασης του προηγού-
µενου, εικοσαετούς πλαισίου αντί στη διαµόρ-
φωση µιας νέας παράλληλης εθνικής νοµοθεσί-
ας που ζητούσε ο ΣΠΕΛ. Η διαµόρφωση µιας πα-
ράλληλης στην ευρωπαϊκή, εθνικής νοµοθεσίας, 
είναι κάτι το οποίο επιτρέπει ο νέος Ευρωπαϊκός 
Κανονισµός (ΕΚ 1009/2019) και µάλιστα τη λύ-
ση αυτήν ακολούθησαν πολλά ευρωπαϊκά κρά-
τη, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία. 

Πλέον ο ΣΠΕΛ, αναφέρει ότι , τα ανόρ-
γανα λιπάσµατα, που αιτείται να ρυθµι-
στούν και καλύπτονταν για 20 χρόνια 

µε τον ΕΚ 2003/2033 αντιπροσωπεύουν το 85% 
της αγοράς λιπασµάτων και για όσο υφίσταται 
αυτό το κενό, περιορίζονται οι επιλο-
γές των Ελλήνων αγροτών και δι-
αµορφώνονται συνθήκες αθέ-
µιτου ανταγωνισµού. 

Παράλληλα, η αρµόδια επι-
τροπή, η ΤΕΓΕΛ, η οποία δί-
νει τις αδειοδοτήσεις ώστε να 
µπορέσει η αγορά να κινηθεί, 
έχει να συνεδριάσει από τις 
16 ∆εκεµβρίου, σε µια κατά-
σταση που δηµιουργεί επιπλέ-
ον καθυστερήσεις και περιπλέ-
κει ακόµα περισσότερο τις συνθή-
κες της εγχώριας αγοράς λιπασµάτων. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΠΕΛ έχει 
ως εξής: 
Αίτηµα ΣΠΕΛ για νοµοθετική ρύθµιση 

των Εθνικών Ανόργανων Λιπασµάτων 
Αξιότιµοι κύριοι, 
Θεωρούµε απαράδεκτη και εξόχως εµπαικτική 

τη στάση του ΥΠΑΑΤ έναντι ολόκληρου σχεδόν του 
κλάδου των λιπασµάτων, για το θέµα που µας τα-
λανίζει εδώ και µήνες. Η στάση σας αυτή, πλέον 
εγείρει ερωτηµατικά περί των προθέσεων σας, ε-
άν δηλαδή πραγµατικά υπάρχει η βούληση επίλυ-
σης ή πρόκειται περί διαβεβαιώσεων κενών πε-
ριεχοµένου µε στόχο τον εφησυχασµό µας. Απο-
τέλεσµα, να είναι ο κλάδος εγκλωβισµένος σε έ-
να αναχρονιστικό και άκρως γραφειοκρατικό ε-
θνικό νοµοθετικό πλαίσιο που έγινε πριν 20 χρό-
νια, χωρίς καµία πρακτική ενέργεια που θα επι-
φέρει επίλυση του θέµατος. 

Παρά τις ως πρόσφατα ρητές διαβεβαιώσεις τό-
σο της Πολιτικής Ηγεσίας όσο και της Αρµόδιας Υ-
πηρεσίας οτι θα υπάρξει νέα Υπουργική Απόφα-
ση για ένα πιο σύγχρονο απλοποιηµένο νέο εθνι-
κό νοµοθετικό πλαίσιο για την κυκλοφορία των 
συγκεκριµένων ανόργανων λιπασµάτων, δεν έ-
χει γίνει καµία πρόοδος. 

Τονίζουµε οτι αυτά, τα ανόργανα λιπάσµατα, 
που αιτούµαστε να ρυθµιστούν, καλύπτονταν για 
20 χρόνια µε τον ΕΚ 2003/2033 και αντιπροσω-
πεύουν το 85% της αγοράς λιπασµάτων. 

H παρούσα Εθνική νοµοθεσία (ΚΥΑ 291180/11034/02) 
αποδεικνύεται για ακόµα µια φορά ανεπαρκής α-
φενός εξαιτίας της µεγάλης κωλυσιεργίας της ΤΕ-

ΓΕΛ, (έχει να συνεδριάσει από 16 ∆εκεµ-
βρίου!!) αλλά και αφετέρου λόγω της 

κατακόρυφης αύξησης των αιτήσε-
ων των εταιρειών λιπασµάτων για 
τη χορήγηση άδειας κυκλοφορί-
ας εθνικών λιπασµάτων (νέου τύ-
που). Ο µεγαλύτερος όγκος των 
αιτήσεων αφορούν τα εν λόγω 
σκευάσµατα ανόργανων λιπασµά-

των και παρά το αίτηµα του ΣΠΕΛ 
στις 11-1-23 στην Αρµόδια Υπηρε-

σία για πιο συχνή σύγκλιση της ΤΕ-
ΓΕΛ, πάλι δεν υπάρχει καµία επιτάχυν-

ση των διαδικασιών. 

Όχι µόνο δεν υπάρχει πρόνοια για τη λύση του 
προβλήµατος, αλλά υπάρχει και εσφαλµένη εφαρ-
µογή του Ευρωπαϊκού Κανονισµού 1009/2019. 
Οι εταιρείες καλούνται να δηλώνουν στην ψηφι-
ακή πλατφόρµα των λιπασµάτων, όσα από τα λι-
πάσµατα κυκλοφορούν µε τον Ευρωπαϊκό Κανονι-
σµό 1009/2019, ενώ έχει δηµιουργηθεί µια άτυπη 
διαδικασία προέγκρισης κάτι που δεν προβλέπε-
ται πουθενά στον Ευρωπαϊκό Κανονισµό, και έχει 
ρητά διευκρινιστεί και από την ΕΕ. Στην αρχή ζη-
τούταν να κατατίθεται στην πλατφόρµα η ∆ήλωση 
Βαρέων Μετάλλων των προϊόντων λίπανσης, στη 
συνέχεια η ∆ήλωση Συµµόρφωσης και τώρα ζη-
τείται η ετικέτα των προϊόντων! Και όλα αυτά όχι 
µε επίσηµα έγγραφα, ώστε να ξέρουν οι εταιρείες 
λιπασµάτων τι πρέπει να κάνουν. Είναι προφανές 
ότι υπάρχει µια γενικότερη σύγχυση στον κλάδο. 

Σε µια περίοδο που η ενεργειακή κρίση εξακο-
λουθεί και βάλλει τη γεωργία αυξάνοντας το κό-
στος παραγωγής, αναρωτιόµαστε γιατί δηµιουρ-
γούνται τέτοια προσκόµµατα στον υγιή ανταγω-
νισµό των επιχειρήσεων και γιατί δεν προβαίνετε 
στην απλοποίηση της εθνικής νοµοθεσίας. 

Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσµα να πλήττεται η 
βιωσιµότητα των εταιρειών, και η επιχειρηµατι-
κότητα, να περιορίζονται οι επιλογές του Έλληνα 
αγρότη, και να δηµιουργούνται παραπλανητικά 
δηµοσιεύµατα για την ποιότητα των λιπασµάτων 
αυξάνοντας εν τέλει το κόστος παραγωγής. 

Ως ΣΠΕΛ και εκπροσωπώντας σχεδόν το σύνο-
λο των Ελληνικών Εταιρειών και όλες τις Πολυε-
θνικές Εταιρείες λιπασµάτων που δραστηριοποι-
ούνται στη χώρα µας, εκφράζει για µία ακόµη φο-
ρά την έντονη δυσαρέσκεια των µελών µας, και 
αιτείται την άµεση επίλυση του θέµατος, όπως ε-
πανειληµµένα έχετε δεσµευτεί, δηλαδή: 

1. την άµεση επίλυση του θέµατος των πρώην 
λιπασµάτων ΕΚ για την εξασφάλιση του δηµόσι-
ου συµφέροντος. 

2. την προσαρµογή στον Κανονισµό 1009/2019 
χωρίς καταχρηστικές επινοήσεις, που µόνο σκοπό 
έχουν την αύξηση της γραφειοκρατίας και την α-
ναποτελεσµατικότητα των ελέγχων. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ, ΡΟΥΣΣΕΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΣ

Αίτημα παράτασης στις άδειες λιπασμάτων 
με βελτιωμένη ΚΥΑ και συνεδρίαση ΤΕΓΕΛ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΑΡΘΡΑ.ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται πρόβατα και ζυγούρια φυλής Σαρο-
λέ κρεατοπαραγωγής, περιοχή ∆υτικής Μακεδο-
νίας. Τηλ. 6936/496890.

Πωλούνται χοιροµητέρες µαύρης ελληνικής 
φυλής πιστοποιηµένες, για αναπαραγωγή µεγά-
λες µικρές και έγκυες. Συνοδεύονται από όλα τα 
έγγραφα πιστοποίησης,περιοχή Κατερίνης. Τηλ. 
23510/81203.

Πωλούνται κατσίκια Μούρθια αρσενικά. Επικοι-
νωνία µετά τις 19:00. Τηλ. 6985/773315.

Πωλούνται αρνάδες Λακόν υψηλής γαλακτοπα-
ραγωγής 45 θηλυκά και 10 αρσενικά.Τιµή 200 ευ-
ρώ το ένα. Περιοχή Αγρίνιο. Τηλ. 6949/845265.

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

Πωλούνται κριάρια φυλής Ασάφ και φυλής Λα-
κόν µε µάνες προερχόµενες από εξωτερικό. Τηλ. 
6974/046706.

Πωλούνται αρσενικά και θηλυκά κατσίκια, γνή-
σια αγκλονουµπια. Τιµή 350 ευρώ έκαστο. Τηλ. 
6955/316314. 

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

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

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λειτουρ-
γία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτεµάχιο 53 
στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστάσεις µε πλήρη, 
υπερσύγχρονο εξοπλισµό και υποδοµές, κατσίκες 
επιλογής µε εξαιρετικό γεννητικό υλικό. Σε κόµ-
βο της Εγνατίας οδού, οι χρήσεις γης είναι συµ-
βατές για οιανδήποτε δραστηριότητα (κτηνοτρο-
φία , καθετοποίηση ,αγροτουρισµό , φωτοβολται-
κά κλπ) email : Info@kosynthos.gr 

ΖΗΤΗΣΗ

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

Ζητώ να εργαστώ σε κτηνοτροφικες ή αγροτικές 
εργασίες µε διαµονή. Τηλ. 6946/604592.

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται τριφυλλόσπορος ποικιλίας Υλίκη, τριορι-
σµένος. Τηλ 6972/271604. 

Πωλείται άχυρο σε µικρές µπάλες. Περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ. 6945/527293.

Πωλείται βίκος καθαρισµένος 400 κιλά και τριερί-
δια, περιοχή Φαρσάλων. Τηλ. 6944/985675.

Πωλείται σιτάρι κατάλληλο για πτηνοτροφία-κτη-
νοτροφία. Τηλ. 6932/372270.

Πωλείται τριφύλλι τρίτη και τέταρτη κοψιά σε µι-
κρά δέµατα 22 έως 25 κιλά σε προσιτές τιµές. Πε-
ριοχή Βοιωτίας. Τηλ. 6944/340117.

Πωλείται βίκος µε καρπό αρίστης ποιότητας 32 λε-
πτά το κιλό και µικρές µπάλες από άχυρα, περιοχή 
Μαγνησίας. Τηλ. 6944/272804.

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

Πωλείται βίκος R2, Αλέξανδρος, περιοχή Λάρισας. 
Τηλ. 6946/306101.

Πωλείται σπόρος από σιτάρι καθαρισµένος ποικιλί-
ας MAISTRALE καλής ποιότητας, περιοχή Καρδί-
τσας. Τηλ. 6955/361856.

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

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

Πωλούνται σπόροι µπιζελιού ποικιλίας Ολύµπου. 
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 κατσίκια. 
Τηλ. 6985699540.

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

Πωλείται φακή ποικιλίας Σάµου και ρεβύθια ποικιλί-
ας Αµοργός κατάλληλα και για φαγητό και για σπό-
ρο. Τηλ. 6932/372270. 

Πωλούνται αχλάδια ποκιλίας Σισσυ,περιοχή Σερ-
ρών. Τηλ. 6937/253885.

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

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

Πωλούνται φυτώρια από ροδιές ,ποικιλίας Ερµιόνη 
στη περιοχή Λακωνίας. Τηλ. 6946/395102. 

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνικές 
ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική κα-
θώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Πε-
ριοχή Σερρών. Τηλ.6987/310440.

Πωλείται µέλι σοδειάς 2021. Τηλ.6987/310440.

Πωλείται βίκος και µπιζέλι σανός καλλιεργητικής 
περιόδου 2022. Τηλ.6932/372270.

Πωλείται σιτάρι σκληρό για σπόρο ποικιλίας ΣΙΜΕ-
ΤΟ. Τηλ.6932/372270.

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

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

Πωλoύνται ζωοτροφές σε µπάλες για κτηνοτρο-
φικό µπιζέλι και τριφύλλι. Περιοχή Γιαννιτσών. Τηλ. 
6937/274082.

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγής. Τηλ. 
6972/598171.

Πωλoύνται ζωοτροφικά φασόλια,περιοχή Καστο-
ριάς. Τηλ. 6974/318552.

Πωλoύνται δικαιώµατα αρώσιµα. Τηλ. 
6944/985675.

Πωλείται βίκος,τριφύλλι και καλαµπόκι µε πιστο-
ποιηση από την Βιοελλάς, περιοχή Ναυπάκτου. Τηλ. 
6976/288400.

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

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

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

Πωλείται βίκος µπιζέλι από παραγωγό καθαρισµέ-
νος και απολυµασµένος. Τηλ.6948/423151.

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

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

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

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

Πωλείται βίκος, για σπόρο ποικιλίας Αλέξανδρος, 
καθαρισµένος, απολυµασµένος. Τηλ. 6972/285256, 
6974/313224.

Πωλείται αγροτική µονάδα παραγωγής προϊόντων 
από βιολογική λεβάντα. Πελάτες: ξενοδοχεία και κα-
ταστήµατα. Επώνυµα προϊόντα. Κτίριο 250 τ.µ.,καλ-
λιέργιες,αποστακτήριο. Πιστοποιηµένα βιολογικά. 
Περιοχή Λαγκαδά. Τηλ. 6972/277126.

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

Πωλούνται κυψέλες µεταχειρισµένες πατάρια και 
τελάρα.Νέα Κερδύλια Σερρών. Τηλ. 6944/501367

Πωλείται τριφυλλόσπορος ποικιλία Υπάτη – Υλί-
κη, τριορισµένος περασµένος από µαγνήτη. Κατα-
κάθαρος. Περιοχή Φθιώτιδας. Τηλ 6974/775568. 

Πωλείται τριφυλλόσπορος ποικιλίας Υλίκη. Τηλ 
6972/271604. 

Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρισµένος, περιοχή 
∆οµοκού. Τιµή 5 ευρώ το κιλό. Τηλ 6977/799966. 

ΖΗΤΗΣΗ

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

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

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 Ζακύνθου. 
Τηλ. 6937/314086.

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

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

Πωλείται ελαιώνας 6.400 τ.µ µε ποτιστικό πλησί-
ον νέου οικισµού, περιοχή Ξυλόκαστρο, θέση Γελι-
νιάτικα, οικοδοµήσιµο. Τηλ. 6983/717473.

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

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

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

Eνοικιάζεται κτηνοτροφική µονάδα στο δή-
µο Θέρµης Θεσσαλονίκης. Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 
6942/226598.

Eνοικιάζεται κτηνοτροφική µονάδα στο δή-
µο Θέρµης Θεσσαλονίκης. Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 
6942/226598.

Πωλείται κτήµα 9,2 στρεµµάτων ,περιοχή Κορώ-
να Κιλκίς. Τηλ. 2310711133.

Πωλείται κτήµα 9,8 στρεµµάτων,περιοχή Κορώ-
να Κιλκίς. Τηλ. 2310711133.

Πωλούνται 7 στρέµµατα πλησίον Βιοχάλκο Θεσ-
σαλονίκης, 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 χορτολιβα-
δικής έκτασης,περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. Τηλ. 
6906/432076.

Eνοικιάζεται κτηνοτροφική εγκατάσταση αδειο-
δοτούµενη 20 επί 38 µέτρα σύνολο 760τµ, σε ιδι-
όκτητο χώρο µε ρεύµα και νερό, περιοχή Θεσσα-
λονίκης. Τηλ. 6942/226598.

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

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

Ενοικιάζεται κτήµα 60 στρεµµάτων περιφραγµέ-
νο, κατάλληλο για αρωµατικά φυτά. ∆ιατίθεται και 
µηχανολογικός εξοπλισµός. Τηλ. 6942/228503. 

Ενοικιάζεται αµπέλι 5 στρεµµάτων περιφραγµέ-
νο µε νερό στην περιοχή Σπάτων -Λούτσας. ∆ιατί-
θεται ακόµα και για φάρµα. Τηλ. 6942/228503.

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

Πωλούνται 40 στρέµµατα ποτιστικά εντός ανα-
δασµού, 5000 ευρώ το στρέµµα και άλλα 15 
στρέµµατα ξερικά προς 1300 ευρώ το στρέµµα. 
Περιοχή Λαµίας. Τηλ. 6974/426911.

Πωλούνται 30 στρέµµατα και 400 τ.µ στη περιο-
χή Κορώνα Κιλκίς. Τηλ. 2310/711133.

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 τρακτέρ FIAT 80/90 4x4 σε άριστη κα-
τάσταση, περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6936/988485.

Πωλείται στάβλος έτοιµος προς χρήση σε οικόπεδο 6 
στρεµµάτων περιφραγµένο, µε νερό, ρεύµα και γεώτρη-
ση.Πωλείται λόγω συνταξιοδότησης 45.000 ευρώ. πε-
ριοχή Μάγγανα Ξάνθης. Κος Νίκος. Τηλ.6945/623657.

Πωλείται χορτοδετική πρέσα WELGER 7,30 µε σύρ-
µα. Τηλ. 6936/988485.

Πωλείται τρακτέρ New Holland TS100, 100 ίππων µα-
ζί µε ένα ψεκαστικό µηχάνηµα, ένα κοπτικό µηχάνηµα, 
έναν καλλιεργητή και ένα άροτρο. Τηλ. 6985/731851.

Πωλείται φυτοσπαρτική µηχανή 16 σειρών ΒΕΚΑΜ. 
Περιοχή Γιαννιτσών. Τηλ. 6982/551234.

Πωλείται σκαπτικό µηχάνηµα µάρκας Nakayama πε-
τρελαίου 10 ίππων καινούριο ή ανταλλάσσεται µε άλλο 
µηχάνηµα,περιοχή Αθήνα. Τηλ. 6942/228503.

Πωλείται αρµεκτήριο αγελάδων και προβάτων. περιο-
χή Σίνδος Θεσσαλονίκης. Τηλ.6944/614947.

Πωλείται γεννήτρια Diesel πετρελαίου 32 kwh καινού-
ρια(ολίγων ηµερών δουλεµένη),περιοχή Σίνδος Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ. 6944/614947.

Πωλείται αρµεκτήριο µάρκας CSTRANKO 16X16 
αυτόµατο τάισµα, αυτόµατο πλύσιµο. ΕπίσηςΠω-
λείται σπαστήρας χαρµανιέρα 1.300 κιλών και κο-
χλίες µεταφoράς τροφής. Περιοχή Πέλλας. Τηλ. 
6945/507072.

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά σταβάρια 2 µέ-
τρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 6980/001606. 

Πωλούνται ταίστρες για τάισµα ζώων, προβάτων και 
κατσικιών µήκους 3 µέτρων, τεµάχια 14, περιοχή Θεσ-
σαλονίκης . Τηλ. 6942/226598.

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών, µονο το σασί. Τι-
µή 200 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

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

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12αρι ψιλοστάβαρο τιµή 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 µέ-
τρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 6980/001606. 

Πωλούνται 2 σβάρνες, ένας καλλιεργητής(16 δό-
ντια), µία σκαλιστική 3αρα,µία αντλία νερό κεντρόφυ-
γκα CAPRARI και 20 µπέκ µε ακροφύσια 10αρια. Πλη-
ροφορίες. Τηλ.6949/093007. 

Πωλείται κορδέλα ξυλουργική 88αρα, τριφασικιά. 
Τηλ. 6936/988485. 

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

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

Πωλούνται 2 θερµοκήπια βαρέου τύπου (15 µ.πλά-
τος Χ 68 µ. µήκος το καθένα). Με υδροροή, υδρονέ-
φωση, 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 δεντροκοµι-
κό, 2900 ώρες. Περιοχή Πιερίας. Tηλ. 6980/001606.

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θειαφιστήρας 
Tηλ. 6980/001606.

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

Πωλείται τρακτέρ UNIVERSAL 55 ίππων µε φρέ-
ζα βαρέως τύπου και πλατφόρµα σε άριστη κατάστα-
ση. Περιοχή ∆ήλεσι Βοιωτίας. Τιµή 4500 ευρώ. Τηλ. 
6942/228503.

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

Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε όλα τα µηχα-
νήµατα για παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων, δυ-
νατότητας 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 συνεργά-
τη για την υποστήριξη και προώθηση των προϊόντων της 
σε κτηνοτροφικές µονάδες στην ευρύτερη περιοχή της 
Θεσσαλίας (καθαριστικά - απολυµαντικά). Email επικοι-
νωνίας: info.tchemical@gmail.com 

Πωλείται άροτρο 4υνο,Τσανιο 12αρι. Περιοχή Γιαννι-
τσών. Τηλ. 6982/551234.

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

Πωλείται χαρτοκοπτικό Μάρκας KRONE πλάτος κο-
πής 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,πλατφόρµα µο-
νή µε διπλά λάστιχα,σπαρτική µηχανή Ζ 16άρα,κεντρό-
φυγκα για παρτικόφ, 20 σωλήνες 3αρες Pellot,80 σω-
λήνες 2,5αρες Pellot,50 beck γωνίες και συστολές σε 
τιµή ευκαιρίας,περιοχή ∆οµοκού. Τηλ. 6974/806795

Πωλείται πρεσα Welger 530 µε σκοινί. Τηλ 
6982/551234.
Πωλείται δισκοσβάρνα ΒΕΚΑΜ 32 δί-
σκων και ένα αλέτρι 14αρι ωµέγα 4υνο. Τηλ. 
6937/313613,6972/838591.
Πωλούνται οι σωλήνες του σκελετού κατασκευής 
2 toll διαστάσεων 6χ26 και 10χ30. Περιοχή Αθήνας 
Τηλ.6936/779887.
Πωλείται µεταχειρισµένη µηχανή τεχνητού θηλασµού 
αµνοεριφίων (έως 250 αµνοερίφια) σε άριστη κατάστα-
ση, περιοχή αττική. Τηλ.6936/779887.
Πωλείται σπαρτική µηχανή Ψαλτίδη 14αρα και µια δι-
σκοσβάρνα 24αρα Βεκαµ. Τηλ.6972/307674.
Πωλείται δενδροκοµικό τρακτέρ Lamborghini 100 
άλογα ,4χ4. Tηλ. 6972/307674.
Πωλείται αλέτρι µονόυνο,2υνο,3υνο,4υνο,7υνο και 
8υνο. Τηλ.6972/307674.
Πωλείται καρούλι Φ75 200 µέτρα και καρούλι Φ62 
200 µέτρα. Τηλ.6972/307674.
Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 DT 130 ίππων µε 3000 
ώρες χρήσης. Τιµή 8.300 ευρώ. Τηλ. 6944/985675.
Πωλείται παγολεκάνη γάλακτος 250 κιλά σε άριστη 
κατάσταση.Τιµή 1000 ευρώ. Περιοχή Κατερίνης. Τηλ. 
6943/877756.
Πωλείται ρίπερ διαστάσεων 270χ130 µε 13 ελατή-
ρια 30χ30. Περιοχή Μεσηµέρι Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6977/524520.
Πωλείται φυτευτική µηχανή Fedele 4 σειρών για λά-
χανα, πράσα και λεβάντα. Περιοχή Μεσηµέρι Θεσσαλο-
νίκης. Τηλ. 6977/524520.
Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 2,5αρες και 3αρες σε 
πολύ καλή κατάσταση. Τηλ.6973/052394.
Πωλείται τρακτέρ STAYER 110 άλογα, περιοχή Γέφυ-
ρες Θεσσαλονίκης, Τηλ.2310/715037.
Πωλείται αλέτρι τρίυνο και 2 σκαλιστήρια µικρά 1,15 
φάρδος και ένας ιταλικός χορτοσυλλέκτης µε 9 µπρά-
τσα κοπή 3,30. Τηλ. 6982/776003.
Πωλείται δενδροκοµικό τρακτέρ Lamborghini 350 µο-
ντέλο 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 µπρά-
τσα κοπή 3,30. Τηλ. 6982/776003
Πωλείται φρέζα 2,10m µάρκας Κωνσταντινίδη. Τηλ. 
6972/687368.
Πωλούνται γεννήτρια 32 kwa, αρµεκτήριο προβάτων 
και αγελάδων και ένας σφυρόµυλος (σπαστήρας). Τηλ. 
6944/614947.
Πωλείται τρακτέρ STAYER 110 άλογα, αλέτρι τετράυ-
νο Γκλαβαν,δισκοσβάρνα 28αρα του Ζορµπά,ρίπερ,ρα-
ντιστικό 600αρι. Τηλ. 2310/715037.
Πωλείται τρακτέρ 1300 DT µε 3000 ώρες χρή-
σης.Τιµή 8300 ευρω περιοχή Φαρσάλων. Τηλ. 
6944/985675.
Πωλείται αρµεκτικό µηχάνηµα ALPHA DELAVAL 
24/24 περιοχή Βοιωτίας, κος Γιώργος. Τηλ. 
6932/359820.
Πωλείται σπαρτική µηχανή βαµβακιού ΜATERMACC 
4 σειρών, περιοχή Βοιωτίας, κος Γιώργος. Τηλ. 
6932/359820.
Πωλείται αρδευτική µηχανή ROGERINI 18 ίππων σε 
άριστη κατάσταση τιµή 1000 ευρώ και σκαπτικό µηχά-
νηµα ΝΑCAYABA 10 ίππων καινούριο τιµή 1150 ευ-
ρώ. Περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. Τηλ. 6942/228503. 
Πωλείται σύγχρονο αρµεκτήριο ψαροκόκαλο αυτόµα-
της διαφυγής 20 θέσεων σε πάρα πολύ καλή κατάσταση 
περιοχή νοµού Ηµαθίας. Τηλ.6947/728582.
Πωλείται ταινία τροφοδοσίας αιγοπροβάτων 45 µέ-
τρων µάρκας Agromaster τιµή 5.500 ευρώ, περιοχή 
Αριδαίας Πέλλας. Τηλ. 6982/031336.
Πωλείται σποροδιαλογέας (τριορι) µάρκας PETCUS 
K531 Giga (Aδούλευτο). Τηλ. 6937/313613, 
6972838591.
Πωλείται πλήρης σιδηροκατασκευή επιτραπέζιου αµπε-
λιού σε σχήµα V 45 στρεµµάτων( γωνίες 50χ50χ5 και 
ενδιάµεσες συνδετήριες σωλήνες) 5 ετίας και 12 στρεµ-
µάτων κρεβατίνας,περιοχή Κιλκίς. Τηλ. 6944/382484.
Πωλείται κτήµα 250 µέτρα επί 40,δεκα στρέµµατα, 
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 τρακτέρ 500 κιλά, 
περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ. 6972/687368.
Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Clayson M103 τι-
µή 2.500 ευρώ. Τηλ. 6977/761510.
Πωλείται άροτρο Pierro Moro 3υνο, τιµή 3.000 ευρώ. 
Τηλ. 6977/761510.
Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Deutz Fahr µοντέ-
λο 1600 τιµή 10.000 ευρώ. Τηλ. 6977/761510.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται τρακτέρ FORD 5600. Περιοχή Θεσσαλονί-
κης. Τηλ. 2310711133.
Ζητείται µηχάνηµα Deutz Fahr 1320. Περιοχή Θεσσα-
λονίκης. Τηλ. 2310711133.
Ζητείται αγροτικό αυτοκίνητο, 1600 κυβικα. Τηλ. 
2310711133.
Ζητούνται 2 φορτηγά Mercedes(85 µοντέλο) 
µε τέσσερα µάτια σιλό. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.2310711133.
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Το κρασί είναι 
παντού και πάντα 
στο Οινόραµα
Η µεγαλύτερη έκθεση ελληνικού κρασιού 
στον κόσµο «Οινόραµα 2023» έρχεται στις 4-6 
Μαρτίου στο Ζάππειο Μέγαρο. Στην έκθεση θα 
συµµετάσχουν 300 ελληνικά και ξένα οινοποιία, 
καθώς και οινοποιοί από τα καλύτερα ελληνικά 
κτήµατα. Παράλληλα, θα υπάρχει µία πλατεία 
γευσιγνωσίας µε όλες τις νέες κυκλοφορίες, 
παραρτήµατα µε πολύ µικρά οινοποιεία και φυσικά 
κρασιά, καθώς επίσης και περίπτερα οινοτεχνίας 
µε αµπελοοινικό εξοπλισµό. Οι ώρες λειτουργίας 
θα είναι 10:00 π.µ. - 14:00µ.µ. και 15:00 µ.µ. - 
19:00µ.µ.. Η γενική είσοδος έχει οριστεί στα 
15 ευρώ (φοιτητικό 12 ευρώ), ενώ το 3-day 
pass κοστίζει 35 ευρώ (φοιτητικό 30 ευρώ). 
Προαγορά εισιτηρίων στο www.oenorama.com.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
Στις 10-13 Μαρτίου 

διοργανώνεται φέτος ο 9ος 
Παγκρήτιος ∆ιαγωνισµός 
Τυποποιηµένου Ελαιολάδου.

Ραντεβού στην Food Expo 
δίνει η αγορά τροφίµων και 
ποτών στις 18-20 Μαρτίου.

Η ∆ιεθνής Έκθεση 
Οίνων-Ποτών Prowein, που 
διοργανώνεται κάθε χρόνο 
στο Ντίσελντορφ της Γερµανίας 
επιστρέφει φέτος από 19 
έως 21 Μαρτίου.

Στο Αποστολοπούλειο 
Πνευµατικό Κέντρο θα χτυπά 
η καρδιά της ελληνικής 

τυροκοµίας το τριήµερο 29 
µε 31 Μαρτίου στην Τρίπολη, 
όπου διοργανώνεται το ∆ιεθνές 
συνέδριο τυροκοµίας και 
το Φεστιβάλ Τυριού.

Αιτήσεις έως 3 Απριλίου 
στη Γραµµατεία της ΦΙΛΑΙΟΣ 
στο email info@filaios.org 
για συµµετοχή στον ∆ιεθνή 
∆ιαγωνισµό Εξαιρετικού 
Παρθένου Ελαιολάδου 
ΚΟΤΙΝOS 2023.

Όλος ο κλάδος των 
οπωρολαχανικών θα βρίσκεται 
και φέτος στη Freskon από 
23 έως 25 Απριλίου, στον 
φιλόξενο χώρο της ∆ΕΘ.

Ο ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός 
∆ώρων Γαστρονοµίας 2023 
θα διεξαχθεί στην Κω 26 µε 29 
Απριλίου, όπου θα διαγωνιστούν 
δώρα τροφίµων και χειροτεχνίες 
σχετικές µε τρόφιµα από όλες 
τις Ευρωπαϊκές και ∆ιεθνείς 
Περιφέρειες Γαστρονοµίας.

Στις 2 µε 5 Μαΐου στο Rio 
de Janeiro - Βραζιλία το ∆ιεθνές 
Συνέδριο «BioAg World 
Congress 2023» για την 
ανάπτυξη της σύγχρονης 
γεωργίας από τη Global 
BioAg Linkages (GBL).

Στην Καβάλα 4 έως 6 Μαΐου 
η 8η διοργάνωση του διεθνούς 

διαγωνισµού ελαιολάδου 
«Αthena International Olive Oil 
Competition» (ATHENA IOOC), 
σε συνδιοργάνωση µε 
την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης.

Η κορυφαία εµπορική 
έκθεση φρέσκων φρούτων 
και λαχανικών της Ασίας 
επιστρέφει στην AsiaWorld-
Expo στο Χονγκ Κονγκ 
στις 6-8 Σεπτεµβρίου.

Από 7 έως 11 Οκτωβρίου 
θα πραγµατοποιηθεί φέτος 
η ANUGA, µία από µεγαλύτερες 
εµπορικές εκθέσεις για 
τη βιοµηχανία τροφίµων. 

Live Workshop 
της Agrenda στην 
13η Agrothessaly
Οι προοπτικές της βιώσιµης βαµβακοκαλλιέργειας 
και η αγορά καλαµποκιού θα βρεθούν στο 
επίκεντρο ειδικής εκδήλωσης της Agrenda στο 
πλαίσιο της 13ης Agrothessaly το Σάββατο 11 
Μαρτίου από τις 10:30 π.µ. έως τις 14:00 µ.µ.. 
Το ειδικά διαµορφωµένο περίπτερο της Agrenda 

(Τέντα Α, Stand D05) θα φιλοξενήσει πληθώρα 
µελών από όλο το φάσµα δραστηριότητας του 
κλάδου σε βαµβάκι και καλαµπόκι, µε την 
παρουσία και εκπροσώπων της βιοµηχανίας 
µεταποίησης. To Workshop της Agrenda 
στη 13η Agrothessaly θα µεταδοθεί ζωντανά 
από το Agronews.gr, ενώ το βίντεο θα είναι 
διαθέσιµο στο κανάλι του Agronews στο Youtube. 

AGRONEWS

Λίγες µέρες 
πισω, στις 9-12 
Μαρτίου η 13η 
AgroThessaly
Μετατίθεται για 
τις 9 µε 12 Μαρτίου 
η 13η Agrothessaly 
λόγω του τραγικού 
σιδηροδροµικού 
δυστυχήµατος στα 
Τέµπη. Η µεγάλη 
έκθεση του αγροτικού 
επιχειρείν 
«Agrothessaly 13η 
Πανελλήνια Έκθεση 
για την Γεωργία και 
την Κτηνοτροφία» που 
διοργανώνει από 
κοινού η ∆ΕΘ – 
HELEXPO και 
ο ∆ήµος Λάρισας, 
θα περιλαµβάνει 
πλήθος παράλληλων 
συνεδριακών και 
άλλων εκδηλώσεων, 
µε στόχο την 
ενηµέρωση 
και προσέλκυση 
επισκεπτών απ’ όλη 
τη χώρα. 
Περισσότερες 
πληροφορίες στο 
www.agrothessaly.
helexpo.gr/el.

ΛΑΡΙΣΑ

ΖΑΠΠΕΙΟ

Έως τις 13 Μαρτίου θα γίνονται 
δεκτές οι αιτήσεις στα πλαίσια 
της ετησίας παράτασης του 
προγράµµατος Κοµφούζιο, 
που αφορά τους περασµένους 
δικαιούχους.

Μέχρι τις 15 Μαρτίου υποβολή 
αιτήσεων αποζηµίωσης για ένταξη 
στη ∆ράση 2, Μέτρου 3.4.3 
του ΕΠΑλΘ.

Οι αιτήσεις για τη συµµετοχή 
στους νέους κύκλους των δράσεων 
EQUALL της Τράπεζας Πειραιώς 
διαρκούν µέχρι και τις 27 Μαρτίου 
2023.

Παρατείνεται έως τις 31 Μάϊου 
η προθεσµία υποβολής 
δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρµα «myBusinessSupport» 
της ΑΑ∆Ε για την επιστρεπτέα 
προκαταβολή. 

Παράταση έως το τέλος Μάϊου 
πήρε η προθεσµία υποβολής 
στοιχείων συµβάσεων 
συµβολαιακής γεωργίας στην 
ΑΑ∆Ε για µείωση του φόρου 
εισοδήµατος κατά 50%.

Παράταση ως 31 Ιουνίου 
για κατά παρέκκλιση µετάκληση 
εργατών γης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

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, 
που διοργανώνεται στις 10-13 
Μαρτίου. Στόχοι του διαγωνισµού 
είναι η ανάδειξη των ιδιαίτερων 
ποιοτικών οργανοληπτικών 
χαρακτηριστικών του κρητικού 
επώνυµου εξαιρετικού παρθένου 
ελαιόλαδου, η ενδυνάµωση της 
εικόνας του στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό και η βελτίωση της 
τεχνογνωσίας σε όλα τα στάδια 
παραγωγής, τυποποίησής του. 
Αιτήσεις στο www.cretanooc.org/
registration/ και πληροφορίες 
στο τηλ. 2813-410234.



Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Μαρτίου 2023Agrenda54 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

H Formula 1 
στην εκκίνηση
Πρεμιέρα στη σεζόν από το Μπαχρέιν

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τα πρώτα κόκκινα φώτα της αγωνι-
στικής σεζόν σβήνουν στις 5 Μαρ-
τίου στο Μπαχρέιν για τους πιλό-
τους των µονοθεσίων, που αναµέ-
νουν το δικό τους µαραθώνιο 23 
αγώνων. Λίγες οι τροποποιήσεις 
στους κανονισµούς, πολλές όµως 
οι ώρες «εργασίας» για τους οδη-
γούς, που δηλώνουν από τώρα ε-
ξουθενωµένοι λόγω του µεγάλου 
αριθµού αγώνων. Οι οµάδες πά-
ντως παραµένουν ως έχουν, χω-
ρίς το παρών των Φέτελ, Ρικιάρντο 
και Λατίφι. Αντίθετα, επιστρέφουν 
οι Χούλκενµπεργκ (Haas F1 Team) 
και Ντε Βρις (Scuderia AlphaTauri). 

Μετά το τριήµερο δοκιµών που 
διεξήχθη στο Μπαχρέιν 23-25/2, 
Οι αγώνες ξεκινούν και τελειώ-
νουν µε τα Αραβικά Εµιράτα και, 
παρά την ακύρωση του Γκραν Πρι 
της Κίνας, η φετινή σεζόν θα εί-
ναι η µεγαλύτερη σε διάρκεια, 
µε το αγωνιστικό καλεντάρι να 
γεµίζει πρώτη φορά τόσο πολύ. 
Φέτος, η ολοκλήρωση των αγώ-
νων γίνεται στις 26/11, µε τον 
αγώνα στη Γιας Μαρίνα του Ά-
µπου Ντάµπι. Σηµειωτέον ότι τη 
νέα σεζόν συνοδεύει πλέον και ο 
πέµπτος κύκλος του δηµοφιλούς 
ντοκιµαντέρ για την F1, «Drive 
To Survive». Υπενθυµίζεται πως 
πρωταθλητής το 2022 αναδείχθη-
κε ο Μαξ Φερστάπεν µε Red Bull. 

Το Σάββατο συνεχίζεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα 
κλειστού στίβου. Το πρωινό πρόγραµµα θα ανοίξει 
µε την συµµετοχή του Εµµανουήλ Καραλή στο επί 
κοντώ, στις 08.20 ενώ στους προκριµατικούς των 
60µ. θα τρέξει ο Γιάννης Νυφαντόπουλος. Οι πρωινοί 
αγώνες του ευρωπαϊκού πρωταθλήµατος κλειστού 
στίβου θα συνεχιστούν µε τα 60 µ. εµπόδια.

Για το μετάλλιο στο
επί κοντώ ο Καραλής 

Ρεκόρ νικών 
Τη 16η σερί νίκη τους πανηγύρισαν 
οι Μπακς τα ξηµερώµατα της 
Πέµπτης 2 Μαρτίου, καθώς 
επικράτησαν µε 139-117 των 
Ορλάντο Μάτζικ στο Fiserv Forum 
για να µείνουν στην κορυφή του 
NBA, πάνω από Μπόστον Σέλτικς 
και Ντένβερ Νάγγετς. Tο Μιλγουόκι 
ανέβηκε στο 47-15 και έχει µπροστά 
του ένα καλό πρόγραµµα για 
το 21/21 που θα συνιστά ρεκόρ 
στην ιστορία του οργανισµού.

Χάνει Κιµπεµπέ
Ο Πρεσνέλ Κιµπεµπέ τραυµατίστηκε 
σοβαρά στην αναµέτρηση της Παρί 
µε τη Μαρσέιγ στο Βελοντρόµ και 
αποχώρησε µε φορείο, ενώ πολύ 
δύσκολα θα προλάβει τη ρεβάνς 
κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου. 
Υπενθυµίζεται πως και ο Νεϊµάρ 
είναι πολύ δύσκολο να προλάβει 
το µατς µε τους Παριζιάνους, µε 
τον Κριστόφ Γκαλτιέ να καλείται να 
ανακατέψει την τράπουλα ώστε να 
βγάλει µία 11άδα άξια να τα βάλει 
στα ίσα µε τους Βαυβαρούς.

Στη Φενέρ ο Ντόρσεϊ
Παίκτης της Φενέρµπαχτσε είναι 
και επίσηµα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, 
αφού ο Ελληνοαµερικανός γκαρντ 
ανακοινώθηκε από την τουρκική 
οµάδα. Θυµίζουµε ότι προ ηµερών 
έγινε γνωστό πως το όνειρο του 
NBA, τουλάχιστον για την ώρα, 
έσβησε για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, µε 
τον πρώην παίκτη του Ολυµπιακού 
να µένει ελεύθερος από τους Τέξας 
Λέτζεντς. Άµεσα, λοιπόν, η Φενέρ 
του ∆ηµήτρη Ιτούδη έκανε κίνηση.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’Στίβος (Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα)

Κλειστός Στίβος  08:00 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Σίτι - Νιούκαστλ  14:30 Novasports Premier League

Μπάσκετ (Basket League)

Προµηθέας Πάτρας - ΠΑΟΚ  15:30 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Άρσεναλ – Μπορνµουθ 17:00 Novasports Premier League

Ποδόσφαιρο (La Liga)    

Ατλέτικο Μαδρίτης – Σεβίλλη 22:00 Novasports 1HD

Μπάσκετ (NBA)  

Μιλγουόκι Μπακς – Φιλαδέλφεια 76ερς  03:30  COSMOTE SPORT 4 HD

Στίβος (Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα)

Κλειστός Στίβος  09:00 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός - Λεβαδειακός 16:00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)   

ΟΦΗ – ΑΕΚ 19:30  COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (La Liga)

Ρεάλ Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης 22:00 Novasports 1HD

Στίβος (Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα)

Κλειστός Στίβος  08:00 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Σίτι - Νιούκαστλ  14:30 Novasports Premier League

Μπάσκετ (Basket League)

Προµηθέας Πάτρας - ΠΑΟΚ  15:30 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Άρσεναλ – Μπορνµουθ 17:00 Novasports Premier League

Ποδόσφαιρο (La Liga)    

Ατλέτικο Μαδρίτης – Σεβίλλη 22:00 Novasports 1HD

Μπάσκετ (NBA)  

Μιλγουόκι Μπακς – Φιλαδέλφεια 76ερς  03:30  COSMOTE SPORT 4 HD

Στίβος (Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα)

Κλειστός Στίβος  09:00 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός - Λεβαδειακός 16:00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)   

ΟΦΗ – ΑΕΚ 19:30  COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (La Liga)

Ρεάλ Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης 22:00 Novasports 1HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 5 Μαρτίου

Σάββατο 4 Μαρτίου
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Μεγάλο πρόβλημα για τους λεμονοπα-
ραγωγούς της Κορινθίας η λειψυδρία 
και κατ’ επέκταση η μικροκαρπία, που 
οδήγησαν το τελευταίο διάστημα σε μία 
αισθητή υποχώρηση της καθαρής τιμής 
παραγωγού από τα 40 στα 33-35 λεπτά 
για το περιορισμένο μεγάλο σε μέγε-
θος προϊόν. Παρά το προσωρινό κρύο 
στο πρώτο μισό του Φεβρουαρίου, δεν 
συμπληρώθηκαν τα απαραίτητα χιλιο-
στά βροχής ώστε να φουσκώσουν σω-
στά τα Μαγληνά και να προετοιμαστούν 

κατάλληλα τα όψιμα λεμόνια (ποικιλίες 
Καρυστινή, Santa Teressa, κλπ). 

Σε περίπτωση που ο Μάρτιος απο-
δειχθεί βροχερός, οι παραγωγοί ευ-
ελπιστούν σε επιστροφή της τιμής σε 
επίπεδα άνω των 40 λεπτών για τις ό-
ψιμες ποικιλίες, πριν αρχίσει η νέα ε-
μπορική περίοδος. Όσον αφορά τις 
παραδόσεις στη ράμπα των Αγροτι-
κών Συνεταιρισμών Κιάτου και Τρα-
γάνας, οι μεικτές τιμές διαμορφώνο-
νται στα 40 λεπτά το κιλό.

Η έλλειψη βροχών έριξε την τιμή 
 Ανομβρία και μικροκαρπία έφεραν την τιμή για το λεμόνι στα 35 λεπτά 

 Δεν φούσκωσαν τα Μαγληνά, οι δροσιές του Μαρτίου θα σώσουν τη σεζόν
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Σ
την εγχώρια αγορά σκληρού σίτου ε-
κτός από τα 380 ευρώ ο τόνος FOB της 
προηγούμενης εβδομάδας, έγιναν ε-
ξαγωγές και χαμηλότερα, μέχρι τα 370 

ευρώ. Όσοι έχουν στοκ αντιλαμβάνονται πως 
τα περιθώρια για κάτι σημαντικά βελτιωμένο 
είναι πλέον λίγα, οπότε και αποφασίζουν να 
πουλήσουν. Το επικρατέστερο σενάριο τώρα 
είναι μια σταθεροποίηση ή κάποια μικρά ανά-
καμψη, αλλά χωρίς να περιμένουμε θαύματα. 
Επίσης όπως λένε στην παγκόσμια αγορά ίσως 
η Τυνησία βγει με νέο διαγωνισμό με σκοπό 
να επωφεληθεί την πτώση μετά το διαγωνισμό 
της Αλγερίας. Μικρή άνοδος 5 ευρώ στη Φότζια.

  Ξανά παγωμένη η ελληνική αγορά βάμ-
βακος, μιας που τα πριμ επί του χρηματιστηρί-
ου άλλων σοδειών είναι αρκετά χαμηλότερα α-
πό τα δικά μας. Βγαίνουν κάποιες μικρές δου-
λειές, οι οποίες όμως δεν αρκούν για να φέ-
ρουν τα στοκ σε σωστά για την εποχή επίπεδα 
στα 95 σεντς ανά λίμπρα για καλές ποιότητες.

  Τα εσπεριδοειδή εξακολουθούν να απο-
τελούν μια εξέχουσα κατηγορία στην Ευρώπη 
με τα πορτοκάλια και τα μανταρίνια στη δεύτε-
ρη θέση των πιο δημοφιλών φρούτων, μετά τα 
μήλα, με κατανάλωση 12,43 κιλά ανά κάτοικο 
ετησίως. Αυτό προέκυψε από τη συνάντηση του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εσπεριδοειδών (WCO) 
με μέλη της παγκόσμιας κοινότητας εσπεριδο-
ειδών στο πλαίσιο της Fruit Logistica. Ωστόσο, 
παρά το ότι τα περισσότερα εσπεριδοειδή επι-
στρέφουν πλέον στα προ της πανδημίας επί-
πεδα κατανάλωσης, οι νεότερες γενιές εμφα-
νίζουν ελαφρά υψηλότερους όγκους αγορών.

Ανοδική αντίδραση 
με 5 ευρώ η Φότζια 
στο σκληρό σιτάρι

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

02/02 09/02 16/02 22/02 02/03

471,52
467,54 467,72 468,13

452,46

Αγορές
Χώρο στο ντόπιο  

λεμόνι κάνει η στροφή 
 των Τούρκων σε πιο 

 «προσοδοφόρες» αγορές

Εργατικά 
Καθυστερεί πολλές φορές 
η συγκομιδή των καρπών 

λόγω έλλειψης  εργατικών 
χεριών στη Πελοπόννησο

Ισοζύγιο
Αρνητικό το υδατικό ισοζύγιο  

και φέτος στη Κορινθία, μεγάλη  
η ανησυχία για εκτεταμένα 
φαινόμενα μικροκαρπίας 

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

390

325

262

5,26

557,48

1512,2

18,23

85,10

161,27

121,20

360

310

262

5,20

566,30

1525,4

17,70

84,72

162,42

121,05

390

310

270

5,18

564,50

1514,0

17,92

82,32

164,30

121,19

386

312

274

5,41

567,50

1519,2

17,63

85,85

163,97

121,50

386

312

270

5,27

568,10

1540,2

17,89

86,80

165,05

121,93

380

311

259

5,23

558,10

1512,6

17,47

84,62

164,85

122,12

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 
ευρώ/τόνος

26/01 02/02 09/02 16/02 22/02 02/03

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα 88,50 85,98 85,26

82,21 82,39
84,41

465
440

425 425 425
430

Τιμή παραγωγού  
(λεπτά / κιλό)

Φεβρουάριος 2023  40-42

Μάρτιος 2023  33-35
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Οι εξαγωγές ρεκόρ έφεραν την πρόσφατη άνοδο

430

420

410

400

390

380

370

360

350

340

330

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
84,41 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

311

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
450

400

350

300

250

200

150

259

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
5,23  

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

∆ΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ

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

Ανοδική αντίδραση για τις τιµές 
σκληρού σίτου στη Φότζια που 
γράφουν κέρδη 5 ευρώ ο τόνος 
σε όλες τις ποιοτικές κατηγορίες.

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

Ήπια πτωτική κίνηση 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. 

02
∆ΕΚ

02
ΙΑΝ

02
ΦΕΒ

430

400

350

300

250

200

150

100

¤/τόνος ¤/τόνος

150.00

145.00

140.00

135.00

130.00

ΟΚΤ ΝΟΕ
02

ΜΑΡ
02

ΟΚΤ
02

ΝΟΕ
02

∆ΕΚ
02

ΙΑΝ
02

ΦΕΒ
02

ΜΑΡ
02

ΟΚΤ
02

ΝΟΕ
02

∆ΕΚ
02

ΙΑΝ
02

ΦΕΒ
02

ΜΑΡ
02

ΝΟΕ
02

∆ΕΚ
02

ΙΑΝ
02

ΦΕΒ
02

ΜΑΡ
02

ΝΟΕ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Λίγο κράτησε ο ενθουσιασµός στο Χρη-
µατιστήριο Βάµβακος από τα αισιόδοξα 
στοιχεία ανάκαµψης των εξαγωγών, µε 
τη χρηµατιστηριακή τιµή να επιστρέφει 
στα γνώριµα επίπεδα µεταξύ των 82 και 
85 σεντς ανά λίµπρα έπειτα από µια δο-
κιµή προσέγγισης των 88 σεντς. Αυτά 
τα επίπεδα τιµών, µε τη σηµερινή ισο-
τιµία ευρώ/δολάριο, µεταφράζονται σε 
τιµή σύσπορου ανάµεσα στα 63 µε 66 
λεπτά το κιλό, την τιµή δηλαδή µε την 
οποία έκλεισε η προηγούµενη εµπορι-
κή περίοδος, η οποία άφησε αρκετούς 
Έλληνες παραγωγούς µε παράπονο.

Το µεγάλο ερώτηµα στη δεδοµένη 
συγκυρία και λίγες µόλις εβδοµάδες 
πριν τη δυναµική έναρξη των εαρινών 
σπορών, έχει να κάνει µε το κατά πό-
σο το βαµβάκι, πέραν της ειδικής ενί-
σχυσης µπορεί να εξασφαλίσει ένα 
θετικό οικονοµικό αποτέλεσµα στις 
αγροτικές εκµεταλλεύσεις της χώρας 
για το 2023. Επίσης, δεν είναι ακόµα 

ξεκάθαρο το κατά πόσο συµφέρει να 
προχωρήσει κανείς από σήµερα σε 
προπώληση κάποιων ποσοτήτων όσο 
ο ∆εκέµβριος του 2023 κινείται χρη-
µατιστηριακά στα 83 σεντς η λίµπρα.

Φαίνεται πως χωρίς τα ποιοτικά πριµ 
αλλά και τις επιµελείς φροντίδες για 
αυξηµένες αποδόσεις (όσο ο καιρός 
το επιτρέπει), η χρονιά που ξεπροβάλ-
λει θα είναι οριακή από άποψη οικο-
νοµικών αποδόσεων.

Εστιάζοντας στα δεδοµένα της πα-
γκόσµιας αγοράς, το περιβάλλον ε-
ξακολουθεί να µην αφήνει περιθώ-
ρια ανόδου. Οι δύο µεγαλύτεροι α-
γοραστές του ελληνικού βάµβακος, 
η Τουρκία και το Πακιστάν, εµφανί-
ζουν σοβαρές δυσκολίες απορρόφη-
σης εκκοκκισµένου βάµβακος. Πέρα 
από την τραγική φυσική καταστροφή 
στην γειτονική χώρα, ένα οικονοµι-
κό δράµα αναπτύσσεται στο µακρινό 
Πακιστάν, το οποίο σύµφωνα µε το 
Bloomberg διαθέτει µόλις 2 δισ. δο-
λάρια συναλλακτικό απόθεµα και α-
πέναντι στη διατροφική επάρκεια, η 

διευκόλυνση των εκεί κλωστηρίων για 
ίνα δεν µπορεί να έχει προτεραιότητα.

Με αυτά τα δεδοµένα και για όσο το 
φάντασµα της ύφεσης επιµένει να πλα-
νάται, τα περιθώρια ανόδου στο χρη-
µατιστήριο βάµβακος είναι λίγα. Α-
πό την άλλη, η νοµοτελειακή µείωση 
των στρεµµάτων που ήδη διαπιστώνε-
ται στις ΗΠΑ, θα µπορούσε να βελτιώ-
σει τα θεµελιώδη της αγοράς, ενώ µια 
επιστροφή της ζήτησης από περιοχές 
που δεν αντιµετωπίζουν δοµικά προ-
βλήµατα µε µια παράλληλη αποδυνά-
µωση του υφεσιακού αφηγήµατος, θα 
µπορούσαν στα µέσα της καλλιεργη-
τικής περιόδου να δώσουν πραγµατι-
κά αξιόλογες ευκαιρίες φιξαρισµάτων 
στους Έλληνες βαµβακοπαραγωγούς.

Στρωµένος ο δρόµος της ανόδου στο βαµβάκι
Στα µέσα της καλλιεργητικής περιόδου οι πρώτες ευκαιρίες φιξαρίσµατος
Η αποµάκρυνση από υφεσιακά σενάρια θα µπορούσε να δώσει ώθηση στις τιµές

Προχωρούν οι φορτώσεις 
σκληρού σίτου για εξαγωγή 
και έπονται και άλλα καράβια. 
Τα επίπεδα τιµών δεν είναι 
υποσχόµενα, στα 370-380 
ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας, 
εντούτοις η προσφορά ρέει 
κανονικότατα. Προφανώς 
φαίνεται πως δεν υπάρχουν 
πλέον πολλά περιθώρια για να 
περιµένει ένας έµπορος την 
αγορά και αποφασίζει για τις 
συγκεκριµένες ποσότητες να 
ρευστοποιήσει αρκετές φορές 
µε χασούρα. Στα σκληρά 
σιτάρια, οι τιµές στη λίστα της 
Φότζια αντέδρασαν ελαφρά 
ανοδικά (+5 ευρώ ο τόνος) 
µετά από εβδοµάδες πίεσης. 
Συγκεκριµένα, για τα ποιοτικά 
σιτάρια µε ειδικό βάρος 78 
kg/hl και πρωτεΐνη 12% τιµή 
αποθήκης εµπόρου στα 425-
430 ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία 
οι τιµές παραµένουν στα 420 
ευρώ, ενώ στο Καναδά το 
βασικό λιµάνι εξαγωγής είναι 
κλειστό λόγω παγετού. Είναι 
µια καλή στιγµή για να βγουν 
νέοι διαγωνισµοί αγοράς από 
βορειο-αφρικάνικες χώρες.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΚΛΗΡΟΥ 
ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ

Οι αυξανόµενες εξαγωγές της αµερικανικής σοδειάς 
έφεραν επιτέλους τη χρηµατιστηριακή άνοδο. 
Οι τιµές συµβολαίων Μαΐου είχαν πλησιάσει τα 
81 σεντς ανά λίµπρα και πλέον διαπραγµατεύονται 
5 σεντς υψηλότερα, παρά την άνοδο του δολαρίου. 
Την ίδια στιγµή, στην Κίνα βγήκαν κάποιες 
ενθαρρυντικές για την οικονοµία ειδήσεις, οι οποίες 
και έχουν θετικό αντίκτυπο στο βαµβάκι. Πλέον 
η αγορά στοχεύει να σπάσει την αντίσταση των 86 
σεντς ανά λίµπρα ώστε να τεστάρει ξανά το πάνω 
όριο του στενού και επίµονου εύρους που κινείται 
εδώ και αρκετούς µήνες, µεταξύ των 80-90 σεντς.  

ΝEA ΥOΡKH
Οι πωλήσεις εξακολουθούν και βρίσκονται λίγο πίσω 
για την εποχή, µε παράγοντες του κλάδου να εκτιµούν 
περίπου 80.000 απούλητα αποθέµατα. Για Μάρτιο 
αυτό το νούµερο είναι σχετικά υψηλό, χωρίς όµως 
να προκαλεί άγχος στους πωλητές. Τα επίπεδα που 
προσφέρουµε εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από 
τους αγοραστές ως µη ανταγωνιστικά, µε αποτέλεσµα 
να χάνουµε ζητήσεις. Παράλληλα, αρκετά τουρκικά 
κλωστήρια που βρίσκονταν στις σεισµόπληκτες 
περιοχές τώρα άρχισαν να επαναλειτουργούν, 
ενώ από την Αίγυπτο εκκρεµούν πολλές φορτώσεις 
παλιότερων και σηµαντικά ακριβότερων συµβολαίων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Η παγκόσµια αγορά εξακολουθεί 
να µην αφήνει περιθώρια ανόδου.

ΕΡΩΤΗΜΑ
Μπορεί το βαµβάκι, πέραν

 της ειδικής ενίσχυσης να εξα-

σφαλίσει ένα θετικό οικονοµικό 

αποτέλεσµα το 2023;
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∆ευτέρα
27/02

Παρασκευή
24/02

Τρίτη
14/02

Τρίτη
28/02

Τετάρτη
01/03

Τετάρτη
22/02

Τετάρτη
22/02

Πέµπτη
27/10

Πέµπτη
23/02

Τετάρτη
28/12

Συνεδρίαση 01/03/2023
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάιος ‘23  85,66 +1,63

Ιούλιος ‘23 86,01 +1,55
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Πρώτα σπορά, 
μετά οι τιμές

Καλαμπόκι και
σιτάρι κλέβουν
στρέμματα από
την καλλιέργεια

Μουδιασµένοι 
παραµένουν οι 

παραδοσιακοί καλλιεργητές ηλίαν-
θου της χώρας, καθώς η άµµος αρ-
χίζει να σώνεται στην κλεψύδρα για 
την έναρξη της καλλιεργητικής σεζόν 
και το τοπίο είναι απολύτως θολό, 
σε ό,τι αφορά τις τιµές µε τις οποίες 
θα συναφθούν οι συµβάσεις φέτος.

Οι µεταποιητικές επικαλούµενες 
τη µεγάλη καθυστέρηση στη δηµο-
σιοποίηση της πρόσκλησης για τις 
κατανοµές, εξακολουθούν, τουλά-
χιστον επισήµως, να κρατούν κλει-
στά τα χαρτιά τους, µε συνέπεια να 
δηµιουργείται χώρος για την καλ-
λιέργεια και τη διασπορά φηµών.

Με βάση τις ανεπίσηµες διαρρο-
ές, η πλειονότητα των µεταποιητών 
προσανατολίζεται να κινηθεί, φέ-
τος, σε συµβάσεις µε τιµή ασφαλεί-
ας µεταξύ 40-45 λεπτών, ενώ φέρε-
ται να υπάρχουν και ορισµένοι που 
το σκέφτονται για κάτι παραπάνω, 
χωρίς, όµως, να προσεγγίζουν τα 50 
λεπτά που έπιασε το προϊόν πέρυσι.

Το περιβάλλον ρευστότητας, όµως, 

δεν επιτρέπει τη λήψη ορθολογικών 
αποφάσεων από τους παραγωγούς. 
«Με το ράδιο αρβύλα δεν ευνοείται 
η καλλιέργεια. Με δεδοµένο ότι έ-
χουµε και την κατρακύλα στις τιµές 
όλων των προϊόντων, δεν αποκλείε-
ται να δούµε κάποια στρέµµατα που 
προορίζονται για τον ηλίανθο, τε-
λικώς να µετατοπιστούν σε άλλες 
καλλιέργειες, όπως το καλαµπόκι, 
το οποίο ναι µεν είναι πιο δαπανη-
ρό, αλλά δίνει περισσότερα κιλά πα-
ραγωγής και αφήνει ένα µεροκάµα-
το», εκτιµά ο Λάµπης Κουµπρίδης, 
πρόεδρος της ΕΑΣ Ορεστιάδας, µιας 
οργάνωσης που παίζει καθοριστικό 
ρόλο στην καλλιέργεια ηλίανθου.

Ο ίδιος θεωρεί πως το τοπίο θα ξε-
καθαρίσει µετά τα µέσα Μαρτίου, µε 
την έναρξη της σποράς και στέλνει 
µήνυµα προς τους µεταποιητές να λά-
βουν υπόψη, πριν καταθέσουν προ-
σφορές, ότι «την κατάσταση δυσκο-
λεύει φέτος, παρά τη µείωση στην 
τιµή των λιπασµάτων, η αύξηση κα-
τά 50% στο κόστος αγοράς φυτοπρο-
στατευτικών και σπόρου σποράς».

Μείωση των εκτάσεων του ηλίανθου προ-
βλέπει και ο γεωπόνος ∆ηµήτρης Χατζη-
λούδης από την περιοχή του Τυχερού Έ-
βρου. Όπως µας είπε ήδη οι εκτάσεις που 
καλλιεργήθηκαν µε σιτάρι στον τοπικό κά-
µπο είναι αυξηµένες κατά 50% έως 70% σε 
σχέση µε πέρυσι και σίγουρα η καλλιέρ-
γεια έχει κλέψει γη και από τον ηλίανθο. 

Ο παραγωγός Παναγιώτης Ζαπάρτας, 
από την περιοχή, επιβεβαιώνει αυτή τη 
στροφή προς τα σιτηρά, αλλά όπως διευ-
κρινίζει «είναι κίνηση  κυρίως απελπισί-
ας, διότι έχει λιγότερα έξοδα και παίρνει 
ο παραγωγός χρήµατα αµέσως, τον Ιού-
λιο. Αντίθετα, στο βαµβάκι και στο καλα-
µπόκι οι δαπάνες της καλλιέργειας είναι 
µεγαλύτερες κι αργείς να πληρωθείς».

Λιγότερα στρέµµατα ηλίανθου προβλέ-
πεται να καλλιεργηθούν και στη ∆ράµα, 
εκτιµά ο πρόεδρος της τοπικής ΕΑΣ, Ιωάν-
νης Κεσκίνογλου, µετά τα ανεπίσηµα «µη-
νύµατα» για τιµή φέτος στα 40-45 λεπτά. 
«Πέρυσι είχαµε γύρω στις 8.000 στρέµµα-
τα, αλλά φέτος όλα δείχνουν πως θα είναι 
πιο κάτω. Ο κόσµος είναι µουδιασµένος 
και πολλοί θα πάνε προς το καλαµπόκι, 
δεδοµένου ότι υπάρχει και η επιδότηση», 
ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΑΣ ∆ράµας.

Η κατανάλωση στην εγχώρια αγορά έχει αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και 
σίγουρα θα δικαιολογούσε µια κατανοµή της τάξης των τουλάχιστον 150.000 χιλιόλιτρων 

Ακόμα εκκρεμεί η κατανομή βιοντίζελ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΝΘΟΥ 

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΠΕΡΥΣΙ

ΚΙΛΑ/ ΣΤΡΕΜΜΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕMMΑ

ΑΥΞΗΣΗ

ΚΙΛΑ  / ΣΤΡΕΜΜΑ

350�400
120

90

250

ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ

ΞΕΡΙΚΑ

ΞΕΡΙΚΑ

50 � 70
ΤΙΜΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ 
40 � 50 

ΚΑΤΑΝΟMΗ
ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ
2021�2022

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΧΙΛΙΟΛΙΤΡΑ 

ΧΙΛΙΟΛΙΤΡΑ 

110.000

150.000

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

«∆ιαρροές» για τιµές γύρω στα 40-42 λεπτά 
στο κιλό, µας µετέφερε ο παραγωγός Γιώργος 
Κούτλας από την Αλιστράτη Σερρών, ενώ 
ο Σάκης Καµπούρης από την Πέλλα, ο οποίος 
επέλεξε φέτος να καλλιεργήσει περισσότερα 
στρέµµατα ηλίανθο, επειδή στο καλαµπόκι 
το κόστος είναι υψηλότερο, ευελπιστεί να 
δοθεί η περσινή τιµή των 50 λεπτών το κιλό.
Ζεστό παραµένει το ενδιαφέρον για την 
καλλιέργεια στην Κοζάνη και την Πτολεµαΐδα, 
µε τον έµπορο γεωργικών εφοδίων, ∆ηµήτρη 
Χρηστίδη να σηµειώνει πως η περιοχή στην οποία 
δραστηριοποιείται, αναµένεται να σπείρει περί 
τα 15.000 στρέµµατα µε ηλίανθο, όσα και πέρυσι.
Να σηµειωθεί πως σε ό,τι αφορά τις κατανοµές, 
πέρυσι ίσχυσε ότι και το 2021, δηλαδή 110.000 
χιλιόλιτρα βιοντίζελ. Πηγές του χώρου, πάντως, 
τονίζουν ότι η κατανάλωση στην εγχώρια αγορά 
έχει αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και 
σίγουρα θα δικαιολογούσε µια κατανοµή της 
τάξης των τουλάχιστον 150.000 χιλιόλιτρων, 
η οποία µε τη σειρά της θα έφερνε αύξηση των 
καλλιεργήσιµων εκτάσεων. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

ΑΓΟΡΑ

ΗΛΙΑΝΘΟΣ
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Στο 
πλαίσιο του προγράμματος 
EQUALL που παρουσίασε  

τον Μάρτιο 2022, η Τράπεζα 
Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη του 
3ου κύκλου των δράσεων Women 
Founders and Makers, Women Βack 
to Work, καθώς και του 2ου κύκλου 
της δράσης Women in Agriculture, 
ενώ παράλληλα συνεχίζεται με 
επιτυχία και η δράση Profession has no 
Gender που απευθύνεται σε μαθητές 
και μαθήτριες πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αιτήσεις 
μέχρι και τις 27 Μαρτίου 2023.

ΚΤΗΜΑ ΑΓΡΟΤΗ: Η εταιρεία Αγρότης 
ΕΠΕ, με τον διακριτικό τίτλο Κτήμα 
Αγρότη, παρουσίασε στην Gulfood 2023 
τα νέα της προϊόντα. Πρόκειται 
για παξιμάδια από αλεύρι οσπρίων, 
κυρίως φακές, ρεβύθια, μικρόσπερμα 
φασόλια και λαθούρι.

AB InBev: Αύξηση κερδών και εσόδων 
ανακοίνωσε η Anheuser-Busch InBev 
για το δ’ τρίμηνο, με την εταιρεία να 
προχωρά παράλληλα σε αύξηση  
του μερίσματος της. Η μεγαλύτερη 
ζυθοποιία στον κόσμο, ανακοίνωσε   
ότι τα καθαρά της κέρδη ανήλθαν  
σε 2,84 δισ. δολ. από 1,96 δισ. δολ.  
ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα έσοδα 
αυξήθηκαν σε 14,67 δισ. δολ. από 
14,20 δισ. δολ. Παράλληλα, εγκρίθηκε 
η διανομή μερίσματος 75 cents.

TÜV HELLAS: Τη διάκριση του Great 
Place to Work® έλαβε η TÜV HELLAS 
(TÜV NORD) μετά από αξιολόγηση από 
τον ομώνυμο οργανισμό. Οι εργαζόμενοι 
της TÜV HELLAS (TÜV NORD) 
αξιολόγησαν θετικά το εργασιακό 
περιβάλλον, τις ευκαιρίες εξέλιξης,  
τη διοίκηση του Φορέα αλλά και τη δίκαιη 
μεταχείριση υπαλλήλων και συνεργατών.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Η Ευρωζώνη θα πρέπει να συνειδητοποι-
ήσει ότι τα επιτόκια δεν θα επιστρέψουν ε-
κεί που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Αυ-
τό τόνισε πρόσφατα η επικεφαλής της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λα-
γκάρντ, σύμφωνα με την οποία το τελικό 
ύψος των επιτοκίων, παραμένει…άγνωστο

Το τελικό ύψος θα καθοριστεί με βάση 
τα δεδομένα από την οικονομία, πρόσθε-
σε. Χαρακτήρισε την αύξηση του Μαρτί-
ου ως απαραίτητη και πολύ πιθανή, λέ-
γοντας ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολι-
τικής θα κάνουν τα πάντα για να επα-
ναφέρουν τον πληθωρισμό στο στόχο 
του 2% από τέσσερις φορές παραπάνω 
που είναι σήμερα. Η πρόσθετη αύξηση 
των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης 
είναι «ακόμη στο τραπέζι», είπε σημει-
ώνοντας πως «ενώ είμαστε βέβαιοι ότι 
οι τιμές θα μειωθούν, ο πληθωρισμός 

είναι σήμερα πολύ υψηλός».
Ο αντίκτυπος μιας βιώσιμης ανάκαμ-

ψης της Κίνας, ωστόσο, παραμένει το θέ-
μα συζήτησης μεταξύ των αναλυτών, ορι-
σμένοι από τους οποίους εκτιμούν ότι θα 
πυροδοτήσει τον παγκόσμιο πληθωρισμό.

Στο μεταξύ, έτοιμη για νέο sell off εί-
ναι η Wall Street , καθώς το πιο σημαντι-
κό στοιχείο της αγοράς δηλαδή οι απο-
δόσεις των κρατικών ομολόγων έφτασαν 
την 1η Μαρτίου 2023 στο 4%, το υψηλό-
τερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων 
μηνών. «Η ιστορία διδάσκει ότι αν χαλα-
ρώσουμε τις προσπάθειες πριν ο πληθω-
ρισμός υποχωρήσει πλήρως, μπορεί να 
φουντώσει εκ νέου. Πρέπει να προσδι-
ορίσουμε πότε ο πληθωρισμός κινείται 
αμετάκλητα προς τα κάτω. Δεν έχουμε 
φτάσει ακόμη εκεί», είπε ο πρόεδρος 
της Fed στην Ατλάντα, Ραφαέλ Μπόστικ.

Oleato
Τα Starbucks λανσάρουν για πρώτη 
φορά στο Μιλάνο το Oleato, ένα 
ρόφημα καφέ με την προσθήκη 
ελαιόλαδου. Το νέο προϊόν είναι 
διαθέσιμο: Με γάλα, χωρίς γάλα, ζεστό 
ή κρύο. «Σταθμοί» για τον Oleato και  
η Ιαπωνία αλλά και άλλες επιλεγμένες 
αγορές, όπως η Καλιφόρνια, ενώ 
αργότερα φέτος θα κυκλοφορήσει  
σε Μέση Ανατολή και Βρετανία.

Lidl Plus
Από την 1 Μαρτίου έως και τις 23 
Απριλίου, 101 χρήστες του Lidl Plus 
έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν  
1 αυτοκίνητο Mini Countryman, 50.000 
ευρώ σε εκπτωτικά κουπόνια και 50 
δώρα τεχνολογίας. Σκανάροντας την 
ψηφιακή τους κάρτα στο ταμείο παίρνουν 
1 συμμετοχή για κάθε 25 ευρώ αγορών 
και άνω και στέλνοντας τη μέσω της 
εφαρμογής, μπαίνουν στην κλήρωση.

Δεν επιστρέφουν εκεί
που ήταν τα επιτόκια 

 Καθοδόν νέα αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης 
 Χαλάρωση ίσως ξαναφουντώσει πληθωρισμό
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ATTICA BANK ΑΝΩΝ. ΤΡΑΠ. ΕΤ. 0,1550 +19,23%

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 1,1000 +5,26%

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡ. ΕΤ. 19,5000 +3,23%

ΑΦΟΙ Ι.&Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε.ΜΙΝΕΡΒΑ 0,5250 +2,94%

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤ/ΩΝ ΑΓ. 2,5000 +2,04%

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 0,6200 -8,82%

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 0,7850 -5,42%

BIOKARPET S.A. 1,8400 -5,15%

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. 0,0980 -4,85%

LAVIPHARM Α.Ε. 0,4060 -4,47%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 32,819.74 +0.48%
 NASDAQ Comp 11,329.06 -0.45%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  4,236.87 +0.50%
Λονδίνo FTSE 100 7,944.09 +0.37%
Φρανκφούρτη  DAX-30 15,320.74 +0.10%
Παρίσι CAC-40 7,279.21 +0.62%
Ζυρίχη Swiss Market Index 11,152.03 +0.87%
Τόκιο NIKKEI-225 27,498.87 - 0.06%
   
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

Πισωγύρισμα σε τίτλους  
με υπεραποδώσεις
Την τρίτη μεγαλύτερη διόρθωση από  
την αρχή του έτους σημείωσε ο Γενικός Δείκτης  
στο Χρηματιστήριο Αθηνών την περασμένη 
εβδομάδα, εξέλιξη που έθεσε τις βάσεις ώστε να 
διακόψει το ανοδικό σερί των δέκα εβδομάδων. 
Ένα πισωγύρισμα της αγοράς ήταν κάτι που 
αναμενόταν, και προφανώς, με αφορμή και  
το αρνητικό κλίμα στις διεθνείς αγορές, αρκετά 
χαρτοφυλάκια κατοχύρωσαν τα κέρδη τους. 
Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τίτλοι που 
υπεραπέδωσαν το προηγούμενο διάστημα.
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Λανθασμένος ο τρόπος προσδιορισμού 
των δικαιούχων κτηνοτρόφων του Mέτρου 22 

M
ε την πρόσκληση του Μέτρου 22: [Αρ. α-
πόφ. 3540/15.12.22],  κλήθηκαν οι κτη-
νοτρόφοι των κλάδων αιγοπροβατοτρο-
φίας και βοοτροφίας, καθώς επίσης και 

οι κτηνοτρόφοι των κλάδων πτηνοτροφίας (αυγοπα-
ραγωγές ή/και κρεοπαραγωγές όρ-
νιθες) και χοιροτροφίας, να υπο-
βάλλουν αίτηση στήριξης-πληρω-
µής στο πλαίσιο του Μέτρου 22 «Έ-
κτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωρ-
γούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαί-
τερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής 
εισβολής στην Ουκρανία».

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3 της πρόσκλησης 
µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας, οι δι-
καιούχοι θα πρέπει µεταξύ άλλων:

Να έχουν αναλάβει την τήρηση 
των σχετικών υποχρεώσεων της πολ-
λαπλής συµµόρφωσης και τις υπο-
χρεώσεις του «πρασινίσµατος», ό-
πως έχουν επιλεχθεί κατά την υπο-
βολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυ-
σης 2021, χωρίς διαπίστωση ευρη-
µάτων, σε συνέχεια των ελέγχων. 

Να είναι κάτοχοι ενεργών αιγο-
προβατοτροφικών/βοοτροφικών εκ-
µεταλλεύσεων στο Ολοκληρωµένο 
Πληροφοριακό Σύστηµα Κτηνιατρι-
κής κατά την ηµεροµηνία έκδοσης 

της πρόσκλησης. 
Οι εκµεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 100 

αιγοπρόβατα πρέπει να τεκµηριώνουν την παραγωγι-
κή δραστηριότητά τους βάσει κύκλου εργασιών µεγα-
λύτερου ή ίσου των 2.000 ευρώ στον εν λόγω τοµέα 
και συγκεκριµένα θα πρέπει: 

α) Να έχουν κατά την 31η.3.2022 κύριο Κωδικό Α-
ριθµό ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆) ή ΚΑ∆ 
µε τα µεγαλύτερα ακαθάριστα έσο-
δα κατά το φορολογικό έτος 2020 
τον ΚΑ∆ 01.45 Εκτροφή αιγοπρο-

βάτων, όπως προκύπτει από το έντυπο Ε3 της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήµατος, έναν από τους ακόλουθους: 

β) ή να έχουν την 31η.03.2022 κύριο ΚΑ∆ ή ΚΑ∆ µε 
τα µεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα το φορολογικό έτος 
2020, όπως προκύπτει από το έντυπο Ε3 της δήλωσης 
Φορολογίας Εισοδήµατος, τον ΚΑ∆ «01.50 Μικτές γε-
ωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες» και έχουν δη-
λώσει ζωικό κεφάλαιο στη δήλωση ΟΣ∆Ε έτους 2021,

γ) ή να είναι αγρότες του ειδικού καθεστώτος και έ-
χουν δηλώσει την ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου στην Ενι-
αία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους 2021. Στις νησιωτικές 
περιοχές οι αγρότες θα λάβουν αυξηµένη κατά 15% ενί-
σχυση, ενώ στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύ-
βοιας το κριτήριο αυτό δεν θα ισχύσει σε καµία κλάση. 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ υπάρχουν και για τους κτηνο-
τρόφους, οι οποίοι διαθέτουν από 15 βοοειδή και πά-
νω. Τα κριτήρια επιλεξιµότητας µπήκαν µε σκοπό να 

τεκµηριώσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα.
Κάπου εδώ αρχίζει ο παραλογισµός του ελέγχου. 

Θέλετε κύριοι να ενισχύσετε τους κτηνοτρόφους; Μά-
λιστα. Ζητείστε τη δήλωση καλλιέργειας και δείτε αν 
ο κτηνοτρόφος έχει δηλώσει τα ζώα του. 

Κι επειδή από τη δήλωση ΟΣ∆Ε δεν µπορεί να φα-
νεί αν κάποιος πούλησε ή όχι από την παραγωγή του, 
ζητείστε να σας προσκοµίσουν τα τιµολόγια πώλησης.

Κι αν αυτό δεν είναι αρκετό, ελέγξτε από τα ισοζύγια 
γάλακτος εάν και πόσες πωλήσεις έχουν διενεργηθεί. 

Είναι χρονοβόρο και θέλετε να δώσετε γρήγορα τα 
χρήµατα; Και τώρα που έχετε µπει σε µία διαδικασία 
επανελέγχου, ενστάσεων κ.λπ., πόσο γρήγορα τελικά 
ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία;

Θα το πω για πολλοστή φορά: Για να υλοποιηθεί γρή-
γορα ό,τι αποφασίζετε, θα πρέπει πρώτα να το ελέγχε-
τε πως αυτό θα εφαρµοστεί στην πράξη.

ΕΞΗΓΩ: το µεγαλύτερο λάθος που γίνεται από όλα τα 
υπουργεία, είναι η µανία που σας έχει πιάσει µε τους 
ΚΑ∆. ∆εν υπάρχει υποχρέωση διαχωρισµού των ε-
σόδων ανά ΚΑ∆. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι σε µία 
φορολογική χρονιά µπορεί να έχω έσοδα από πώλη-
ση γάλακτος 50.000 ευρώ, έσοδα από πώληση ζώ-
ντων ζώων 20.000 ευρώ, έσοδα από πώληση µηδι-
κής 10.000 ευρώ και έσοδα από πώληση καλαµπο-
κιού 5.000 ευρώ. Στο Ε3 θα έχω δηλωµένο συνολικό 
τζίρο 85.000 ευρώ και σε καµία περίπτωση διαχωρι-
σµό τζίρου ανά καλλιέργεια. 

Σύµφωνα µε τα κριτήρια του Μέτρου 22, ο αγρό-
της-κτηνοτρόφος µε τα έσοδα του ανωτέρω παρα-
δείγµατος δεν δικαιούται της ενίσχυσης. Πόσο λο-
γικό είναι αυτό; 

Αφήστε τους ΚΑ∆ κατά µέρος και βρείτε άλλους 
τρόπους ελέγχου και χορήγησης των ενισχύσεων, 
για να µην ταλαιπωρείται ο κόσµος.

Τζίρος
∆εν υπάρχει υποχρέωση 

διαχωρισµού του 
τζίρου ανά ΚΑ∆

Από άλλη οδό
Αφήστε τους ΚΑ∆ κατά 

µέρος, βρείτε άλλους 
τρόπους ελέγχου και χορή-

γησης των ενισχύσεων

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)

Απλήρωτοι λόγω λάθους 
αντίληψης στην πρόσκληση

Το µέτρο 22 βγήκε µε σκοπό να βοηθήσει την 
Κτηνοτροφία. Εξαιτίας όµως ενός σοβαρότατου 
λάθους, χιλιάδες κτηνοτρόφοι είναι απλήρωτοι.
Στα κριτήρια επιλεξιµότητας της πρόσκλησης 
ορίζεται στην §β ότι: «β) ή να έχουν κατά την 
31η.03.2022 κύριο ΚΑ∆ ή ΚΑ∆ µε µεγαλύτερα 
ακαθάριστα έσοδα το φορολογικό έτος 2020, 
όπως προκύπτει από το έντυπο Ε3». ∆εν υπάρχει 
υποχρέωση διαχωρισµού του τζίρου ανά ΚΑ∆. 
Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να βρουν άλλο τρόπο, 
π.χ. να προσκοµιστούν τιµολόγια πώλησης.

Συµβάσεις συµβολαιακής γεωργίας

Όσοι παραγωγοί έχετε συµβάσεις από το 
2022 και περιλαµβάνουν µία τουλάχιστον 
καλλιεργητική περίοδο, δεν χρειάζεται να 

ζητάτε καινούργια για το 2023, τουλάχιστον 
µέχρι στιγµής. Για παράδειγµα, υπάρχουν 

συµβάσεις κτηνοτρόφων µε εταιρείες που 
τους αγοράζουν το γάλα, η διάρκεια των 

οποίων είναι 01.10.22-30.09.23. Στις 
περιπτώσεις αυτές δεν χρειάζεται να ζητάτε 

από τις εταιρείες να σας φτιάξουν νέες.



Φέτος πληρώνει διπλά η επένδυση 
σε υβρίδια και φροντίδες στο καλαμπόκι 
Εφόδια που επιτρέπουν αποδόσεις αρκετά κιλά πάνω από τον 1,5 τόνο ανά στρέµµα, µαζί 
µε τη συνδεδεµένη ενίσχυση των 55 ευρώ, διαµορφώνουν µια ευνοϊκή συγκυρία φέτος για 
την καλλιέργεια καλαµποκιού. Τα σηµερινά επίπεδα τιµών στην αγορά αρκούν από µόνα 
τους για πείσουν τους επιµελείς παραγωγούς, ενώ τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης 
για τη νέα σοδειά στην περιοχή των 260 ευρώ ο τόνος στα εµπορικά κέντρα της κεντρικής 
Ευρώπης δίνουν ένα χειροπιαστό κίνητρο για µια σοβαρή επένδυση στις φροντίδες.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 & ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

E Ι ∆ Ι Κ Ο  Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α
B3 I 23

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥAgroNews.gr

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥAgroNews.gr

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥAgroNews.gr

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
�ΕΚΑΤ. ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ�

2020

0,90
0,93

1,05

2021

ΠΗΓΗ: ΥΠΑΑΤ

2022



B4 |24 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

TOY ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 

Να παντρέψει το σύγχρονο γενετικό 
υλικό με τις κατάλληλες τεχνικές 
φροντίδες ώστε να κατασκευάσει μία 
κερδοφόρα φόρμουλα καλείται φέτος 
περισσότερο από ποτέ ο καλλιεργητής 
που θα επιλέξει να σπείρει καλαμπόκι. Η 
νοοτροπία της περσινής περιόδου πως 
«ό,τι και αν μπει, θα πληρωθεί καλά» 
πλέον δεν είναι επίκαιρη και ο αγρότης 
πρέπει να βγάλει χαρτί και μολύβι ώστε 
να υπολογίσει προσεκτικά τις κινήσεις 
του. Φέτος, περισσότερο από ποτέ, η 
επιλογή υβριδίου στο καλαμπόκι και του 
κατάλληλου πλάνου λίπανσης αποτελεί 
ευκαιρία για επένδυση και όχι απλώς 
υποχρέωση. Στις εκτατικές καλλιέργειες, 
η μεγιστοποίηση των στρεμματικών 
αποδόσεων (1.800 -2.000 κιλά στην 
περίπτωση του καλαμποκιού) οδηγεί 
μαθηματικά και στην αριστοποίηση των 
δυνητικών εσόδων. Από την πλευρά 
των εισροών, οι απαιτήσεις θρέψης 
της καλλιέργειας καλαμποκιού είναι 
γνωστές και ευρέως καταγεγραμμένες. 
Ο παραγωγός θα πρέπει να γνωρίζει 
πως το καλαμπόκι θεωρείται ως μία 
από τις πιο αζωτόφιλες καλλιέργειες, 
με αποτέλεσμα οι νέες τεχνολογίες που 

βελτιστοποιούν τη μορφή στην οποία 
προσφέρεται το άζωτο και παράλληλα 
εξαλείφουν τα φαινόμενα έκπλυσης στον 
υδροφόρο ορίζοντα, να είναι εκείνες 
στις οποίες δικαιολογημένα επενδύουν 
περισσότερο οι εταιρείες.
Επίσης, η επιλογή του κατάλληλου 
υβριδίου μπορεί με τη σειρά της να 
προσφέρει λύσεις και ευκαιρίες για τον 
παραγωγό. Για παράδειγμα, η αξιοποίηση 
γενετικά βελτιωμένου υλικού που 
μεγεθύνει το χρονικό παράθυρο 
συγκομιδής μπορεί να προσφέρει 
επιπλέον ασφάλεια στον παραγωγό, 
ενώ άλλες λύσεις σπόρων μπορούν να 
αποδώσουν περισσότερο προϊόν ακόμη 
και σε ήπιες ξηροθερμικές συνθήκες. 

Αρχή με φώσφορο, 
συνέχεια με άζωτο
Ξεκινώντας, πριν εφαρμοστεί 
οποιαδήποτε μέθοδος λίπανσης, 
πρέπει να προηγηθεί έλεγχος του 
εδάφους (σε εξάμηνη ή ετήσια βάση). 
Κάθε χωράφι είναι μοναδικό και, ως 
εκ τούτου, πρέπει να ληφθούν υπόψη 
τα αποτελέσματα των εδαφολογικών 
αναλύσεων, καθώς και το ιστορικό 
του αγρού. Τα δύο σημαντικότερα 
στοιχεία που καθορίζουν την απόδοση 
στο καλαμπόκι είναι ο τελικός αριθμός 
φυτών και το βάρος των κόκκων 
ανά σπάδικα. Ο φώσφορος αποτελεί 
συστατικό των νουκλεϊκών οξέων 
(DNA & RNA), είναι ουσιώδης για 

τη δημιουργία νέων φυτικών ιστών 
αλλά και τη μεταφορά ενέργειας μέσα 
στο φυτό. Με δεδομένο, λοιπόν, ότι ο 
φώσφορος είναι απολύτως απαραίτητος 
κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης της 
ρίζας στο καλαμπόκι, οι παραγωγοί 
συνήθως τον ενσωματώνουν μαζί με 
μικρές ποσότητες αζώτου και καλίου 
στη βασική λίπανση τέλη Μαρτίου με 
αρχές Απριλίου. Να σημειωθεί πως στις 
αρχικές εφαρμογές δεν χρειάζεται να 
εισαχθεί σημαντική ποσότητα αζώτου 
στο χωράφι, αφού το καλαμπόκι 
φαίνεται να χρησιμοποιεί λιγότερο από 
το 10% του αζώτου του πριν αρχίσει η 
ταχεία βλαστική ανάπτυξη. Άλλωστε στην 
πρώιμη αζωτούχα λίπανση μπορεί να 
σπαταληθεί πολύ πρώτη ύλη, ειδικά σε 
κλιματικές συνθήκες όπως της Ελλάδας, 
όπου την άνοιξη και το καλοκαίρι 
συνήθως καταγράφονται σημαντικές 
βροχοπτώσεις. Το πλάνο θρέψης θα 
πρέπει να προσφέρει επίσης και όλα τα 
ιχνοστοιχεία που απαιτεί η καλλιέργεια 
για να ευδοκιμήσει, αφού τυχόν έλλειψη 
μαγνησίου, θείου, σιδήρου, βορίου, 
ασβεστίου και ψευδαργύρου μπορεί να 
οδηγήσει σε περιορισμό της ανάπτυξης 
και επομένως της τελικής απόδοσης του 
καλαμποκιού.

ΤΈΛΗ ΜΑΡΤΊΟΥ ΦΏΣΦΟΡΟ ΚΑΊ ΑΖΏΤΟ 
ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
> Στις νέες τεχνολογίες διαχείρισης αζώτου παίζεται το παιχνίδι των αποδόσεων
> Χαρτί και μολύβι βάζουν οι καλλιεργητές για να υπολογίσουν προσεκτικά το πλάνο λίπανσης
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΠΟΡΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ CORTEVA AGRISCIENCE 

Το καλαμπόκι κερδίζει ολοένα και 
μεγαλύτερη «βαρύτητα» ως εμπορι-
κό προιόν συνδεδεμένο με την δια-
τροφή ανθρώπων, ζώων και την πα-
ραγωγή ενέργειας. Μερικοί λόγοι που 
αυξάνουν την σημασία του καλαμπο-
κιού είναι η μείωση της καλλιεργού-
μενης γης και των ανθρώπων που α-
σκούν γεωργία, η αστυφιλία, η αύξη-
ση του πληθυσμού της γης και η κλι-
ματική αλλαγή.
Η τιμή του καλαμποκιού είναι και θα 
βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα σύμφω-
να με τις επικρατέστερες εκτιμήσεις. 
Όμως η μεταβλητότητα των τιμών στις 
αγορές και το πολύ αυξημένο κόστος 
παραγωγής είναι κρίσιμοι παράγοντες 
που θα καθορίσουν το οικονομικό α-
ποτέλεσμα για τον παραγωγό. 
Περισσότερο από ποτέ η επιτυχία στο 
καλαμπόκι εξαρτάται από υβρίδια με: 
1. Μεγάλο δυναμικό παραγωγής και 
ταυτόχρονα μεγάλη προσαρμοστική ι-
κανότητα.
2. Ανθεκτικά στο στρες των υψηλών 
θερμοκρασιών. 
3. Χαμηλή υγρασία συγκομιδής για την 
αποφυγή ξηραντικών.

4. Αποθηκευτική ικανότητα.
Η εξέλιξη της Γενετικής Βελτίωσης 
του καλαμποκιού μας επιτρέπει να 
παίρνουμε από τα υβρίδια FAO 500 – 
600 την ίδια απόδοση με τα οψιμότε-
ρα υβρίδια πιο σύντομα με μικρότε-
ρο ρίσκο και λιγότερα η καθόλου ξη-
ραντικά. Ο επαγγελματίας παραγω-
γός μπορεί να προγραμματίσει και να 
ξεκινήσει την συγκομιδή των χωρα-
φιών του νωρίτερα και να ρυθμίσει 
με περισσότερη άνεση και ασφάλεια 
τον ρυθμό των αλωνισμών ανάλογα 
με τις καιρικές συνθήκες. Επιπλέον 
μπορεί να ετοιμάσει τα χωράφια του 
για φθινοπωρινή καλλιέργεια με κα-
λύτερους όρους.
Τέλος τα υβρίδια αυτού του βιολογι-
κού κύκλου έχουν μεγαλύτερο και α-
σφαλέστερο χρονικό περιθώριο σπο-
ράς συγκριτικά με τα όψιμα υβρίδια 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  
ΣΠΟΡΩΝ LumiGEN®
Η τεχνολογία LumiGEN® παρέχει την 
πλέον ολοκληρωμένη προστασία ένα-

ντι εχθρών και ασθενειών. Αποτελεί έ-
να ολιστικό σύστημα επένδυσης σπό-
ρων, μέσω του οποίου δίνονται λύσεις 
ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γε-
ωργική παραγωγή. 
Στην τεχνολογία LumiGEN® εμπεριέ-
χονται τα πλέον σύγχρονα, καινοτόμα 
και αποτελεσματικά φυτοπροστατευ-
τικά προϊόντα (μυκητοκτόνα και εντο-
μοκτόνα) επένδυσης σπόρων σε συν-
δυασμό με προϊόντα προώθησης της 
ανάπτυξης, τα οποία διασφαλίζουν το 
καλύτερο δυνατό ξεκίνημα της καλ-
λιέργειας (πυκνότητα, ομοιομορφία, 
πρώτη ανάπτυξη). 
H επένδυση σπόρων με την τεχνολο-
γία LumiGEN®: 
■ Διασφαλίζει με ακρίβεια την πο-
σότητα της κάθε δραστικής ουσίας σε 
κάθε σπόρο.
■ Μειώνει τον κίνδυνο για τον χρήστη 
και το περιβάλλον.
■ Βελτιώνει τη ροή του σπόρου στη 
σπαρτική μηχανή.
■ Συμβάλλει στην προστασία του πε-
ριβάλλοντος.
Το πρόθεμα Lumi στα σακιά 
PIONEER® δηλώνει την ύπαρξη κά-
ποιας κατηγορίας LumiGEN®.

Lumiposa® 625 FS 
ΝΕΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΕΠΕΝΔΥ-
ΣΗΣ ΣΠΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
Η λύση για την καταπολέμηση της α-
γρότιδας (καραφατμέ) στο καλαμπόκι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΠΟΡΩΝ Optimum® 
AQUAmax®
Οι περιορισμοί στην άρδευση είτε 
στο χρόνο εφαρμογής, είτε στην πο-
σότητα του νερού εντείνονται με την 
πάροδο των ετών. Τα Optimum® 
AQUAmax® υβρίδια είναι η λύση για 
μείωση του κινδύνου και σταθερο-
ποίηση της απόδοσης σε ξηροθερμι-
κές συνθήκες και συνθήκες παροδι-
κής έλλειψης νερού. Καλλιεργώντας 
Optimum® AQUAmax® υβρίδια κα-
λαμποκιού έχουμε:
■ 5% μεγαλύτερη απόδοση σε σχέ-
ση με τη χρήση άλλων υβριδίων.
■ Πιο σταθερή φωτοσύνθεση.
■ Έντονο μετάξωμα.
■ Διατήρηση πράσινης φυλλικής ε-
πιφάνειας. 
■ Συγκράτηση νερού στο υπέργειο 
τμήμα του φυτού.
■ Καλύτερη απορρόφηση νερού α-
πό το έδαφος.
Με τη χρήση υβριδίων Optimum® 
AQUAmax® ο παραγωγός μπορεί: 
■ Να επιλέξει με μεγαλύτερη ασφά-
λεια την πυκνότητα σποράς που του 
δίνει το καλύτερο οικονομικό αποτέ-
λεσμα. 
■ Να καλλιεργήσει περισσότερα 
στρέμματα καλαμπόκι.
■ Να μειώσει το ρίσκο μιας κακής 
χρονιάς. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ 
MARKETING & DEVELOPMENT 

MANAGER

> Οι τεχνολογίες LumiGEN®, Optimum® AQUAmax® μεγιστοποιούν την αξία της παραγωγής καλαμποκιού
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Οι τελικές αποδόσεις στην καλ-
λιέργεια του καλαμποκιού επηρεά-
ζονται από διάφορους παράγοντες. 
Η επιλογή του κατάλληλου υβριδίου, 
η σύσταση του εδάφους, οι κλιμα-
τολογικές συνθήκες, οι καλλιεργητι-
κές πρακτικές, καθώς και η ορθολο-
γική θρέψη, μπορούν να επηρεάσουν 
τους συντελεστές της απόδοσης  
και των ποιοτικών χαρακτηριστικών 
της παραγωγής.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον καθο-
ριστικό ρόλο της σωστής θρέψης και 
λίπανσης της καλλιέργειας ως προς 
τα δυο σημαντικότερα στοιχεία της α-
πόδοσης: τον τελικό αριθμό και το 
βάρος των κόκκων ανά σπάδικα. Οι 
δυο αυτοί παράγοντες ξεκινούν να 
διαμορφώνονται από τα πρώτα κιό-
λας στάδια ανάπτυξης της καλλιέρ-
γειας και συγκεκριμένα από το στά-
διο ανάπτυξης των 7-8 φύλλων. Σε 
αυτή τη φάση ο σπάδικας έχει ή-
δη αρχίσει να αναπτύσσεται, καθορί-
ζοντας τον αριθμό των σειρών των 
σπόρων που φέρονται στη θηλυκή 
ταξιανθία.
Επομένως, σε αυτό το στάδιο είναι ι-
διαίτερα σημαντική η εντοπισμένη ε-
φαρμογή των απαραίτητων θρεπτι-
κών στοιχείων, καθώς και η διέγερ-
ση της φυσιολογίας και του φωτο-
συνθετικού ρυθμού, με στόχο τη μέ-
γιστη έκφραση του γενετικού δυνα-
μικού της καλλιέργειας και αποτέλε-
σμα την αύξηση των αποδόσεων. 

Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχεί-
ων Ν, P, Zn Mn στην καλλιέργεια 
του καλαμποκιού
Άζωτο (N): Ο ρόλος του αζώτου 
στην καλλιέργεια του καλαμποκιού 
θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός, λό-
γω της συνεισφοράς του στην αυξη-
μένη παραγωγή βιομάζας. Mέσω της 
σύνθεσης των πρωτεϊνών και της 
χλωροφύλλης ευνοείται η διαμόρ-
φωση επαρκούς φυλλικής επιφάνει-

ας και η αποτελεσματική ανάπτυξη 
του σπάδικα.
Φώσφορος (P): Η χορήγησή του εί-
ναι ανάλογης σημασίας με του α-
ζώτου, καθώς λαμβάνει μέρος στην 
φωτοσύνθεση, την ανάπτυξη του ρι-
ζικού συστήματος και την ανάπτυ-
ξη του φυτού. Ακόμα, συμβάλλει 
στην αποικοδόμηση των σακχάρων 
και του αμύλου, στην μεταφορά των 
θρεπτικών στοιχείων μέσα στο φυτό 
και επομένως στο καλύτερο γέμισμα 
των κόκκων.
Ψευδάργυρος (Ζn): Πρόκειται για έ-
να θρεπτικό συστατικό που εμπλέκε-
ται στην ανάπτυξη της καλλιέργειας, 
μέσω της δημιουργίας των αυξινών, 
της σύνθεσης του αμύλου, την ανά-
πτυξη των ριζών και την ανθοφορία. 
Η σημασία του ψευδαργύρου στις τε-
λικές αποδόσεις της καλλιέργειας 
καλαμποκιού έχει υποστηριχθεί από 
πληθώρα επιστημονικών ερευνών. 
Στον αραβόσιτο παρατηρείται αρκετά 
συχνά οι κόκκοι που βρίσκονται στο 

κορυφαίο τμήμα του σπάδικα να μην 
αναπτύσσονται επαρκώς, καταλήγο-
ντας σε ατελή σχηματισμό και συνε-
πώς σε μειωμένες τελικές αποδό-
σεις. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται 
εντονότερα υπό συνθήκες διαφόρων 
αβιοτικών καταπονήσεων, ανταγωνι-
σμού και έλλειψης θρεπτικών συστα-
τικών, όπως είναι ο ψευδάργυρος. Ο 
ρόλος του ψευδαργύρου είναι καθο-
ριστικός στη βιωσιμότητα της γύρης, 
στον αριθμό των σειρών καθώς και 
το αποτελεσματικό γέμισμα του σπά-
δικα, ακόμα και στα ανώτερα σημεία 
του, συμβάλλοντας στη μεγιστοποίη-
ση των τελικών αποδόσεων.
Μαγγάνιο (Mn): Η παρουσία του 
συνεισφέρει στην βελτιστοποίηση της 
ανάπτυξης του φυτού. Ειδικότερα α-
ποτελεί ένα θρεπτικό συστατικό που 
εμπλέκεται στο μεταβολικό έλεγ-
χο των σακχάρων καθώς επίσης στη 
βέλτιστη αφομοίωση του αζώτου και 
την μείωση των επιβλαβών νιτρικών 
ιόντων στο φυτό.

Η πρόταση της 
TIMAC AGRO | ΛΥΔΑ
Η Timac Agro | ΛΥΔΑ πάντα στο 
πλευρό του παραγωγού, έρχεται να 
ενισχύσει την καλλιέργεια του αρα-
βόσιτου με τους εξειδικευμένους δι-
αφυλλικούς βιοδιεγέρτες της σει-
ράς FERTILEADER, με τη μοναδι-
κή τεχνολογία SEACTIV. Ειδικότε-
ρα, ο βιοδιεγέρτης FERTILEADER 
AXIS, εμπλουτισμένος με N, P, Zn 
και Μn, καθώς και ο βιοδιεγέρτης 
FERTILEADER ORIS πλούσιος επί-
σης σε N, P, Zn αποτελούν την ιδανι-
κή λύση για τη μεγιστοποίηση των α-
ποδόσεων στο καλαμπόκι.
Ο συνδυασμός των παραπάνω θρε-
πτικών συστατικών με την πατενταρι-
σμένη τεχνολογία SEACTIV συμβάλ-
λει στην αύξηση της παραγωγής με:
■ Βέλτιστη απορρόφηση των παρε-
χόμενων θρεπτικών συστατικών - α-
ποτελεσματική θρέψη, χάρη στην πε-
ριεκτικότητα του συμπλόκου σε ειδι-
κά επιλεγμένα αμινοξέα.
■ Μεγαλύτερη αντοχή στα αβιοτι-
κά stress, για απρόσκοπτη ανάπτυξη 
της καλλιέργειας, λόγω της παρου-
σίας του φυσικού οσμολύτη Γλυκί-
νη Μπεταΐνη
■ Διασυστηματικότητα του προϊό-
ντος που εξασφαλίζεται μέσω του 
ΙPA, ενός διασυστηματικού μετα-
φορέα που αναδιανέμει αποτελε-
σματικά τα θρεπτικά συστατικά και 
τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης κα-
τά μήκος του φυτού. Παράλληλα δι-
εγείρει τις φυσιολογικές διεργασίες 
συνεισφέροντας στην αυξημένη πα-
ραγωγή βιομάζας.

ΕΦΗ ΠΙΣΚΟΠΟΥ
BUSINESS DEVELOPMENT 

 & PRODUCT MANAGER

ΟΙ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΕΣ ΤΗΣ TIMAC AGRO | ΛΥΔΑ  
ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟ
> Η σειρά Fertileader αποτελεί την ιδανική λύση για τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων στο καλαμπόκι
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ΠΛΉΡΉΣ ΘΡΈΨΉ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΎ  
ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΈΝΈΣ ΑΠΟΔΟΣΈΙΣ

Η χώρα μας διακρίνεται για τις υ-
ψηλές στρεμματικές αποδόσεις καλα-
μποκιού. Η υψηλή παραγωγικότητα 
καθώς και η ταχεία ανάπτυξη της καλ-
λιέργειας του καλαμποκιού την καθι-
στούν από τις πλέον απαιτητικές όσον 
αφορά τις ανάγκες θρέψης. Η επαρκής 
τροφοδοσία με τα κατάλληλα θρεπτικά 
συστατικά στο σωστό χρόνο εγγυώνται 
την μεγιστοποίηση των αποδόσεων. 
Πιο συγκεκριμένα, το καλαμπόκι είναι 
μια από τις πιο αζωτόφιλες καλλιέργει-
ες στον πλανήτη αυτό κάνει επιτακτι-
κή την ανάγκη για χρήση λιπασμάτων 
με τεχνολογία στο άζωτο, όπως των 
Nutrimore για υπεροχή στα σημεία τό-
σο στη βασική όσο και στην επιφανεια-
κή λίπανση καθώς παρέχουν: 
Τα Nutrimore αποτελούν ολοκληρω-
μένη σειρά καινοτόμων λιπασμάτων 
νέας τεχνολογίας, ενισχυμένα με τον 
σταθεροποιητή ουρεάσης AGROTAIN 
– προϊόν της Αμερικάνικης εταιρείας 
Koch Agronomic Services και μεγαλύ-
τερο παραγωγό σταθεροποιητών πα-
γκοσμίως. Τα Nutrimore συνδυάζουν 
μειωμένο κόστος παραγωγής, αποτε-
λεσματικότητα, αυξημένες αποδόσεις 
και εγγυημένο κέρδος!
1. Πλεονέκτημα στο άζωτο. Τα 
Nutrimore είναι 100% ενισχυμένα με τον 
σταθεροποιητή ουρεάσης Agrotain και 
χαρακτηρίζονται από μηδαμινές απώλει-
ες αζώτου, παρέχοντας ισχυρή θρέψη 
και καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες της 
καλλιέργειας σε όλα τα κρίσιμα στάδια α-
νάπτυξης. Όσο άζωτο εμπεριέχεται στο 
λίπασμα φτάνει στα φυτά και η σοδειά 
αυξάνεται τουλάχιστον κατά 10-15%! Α-
ντιθέτως λιπάσματα που περιέχουν νιτρι-
κό άζωτο έχουν απώλειες άνω του 50%, 
λόγω ξεπλύματος και εξαέρωσης. Ομοί-
ως τα κοινά blending λιπάσματα χάνουν 
πάνω από το 30- 40% του αζώτου που 
περιέχουν λόγω εξαέρωσης. Η μη ε-
παρκής θρέψη και παροχή αζώτου στην 
καλλιέργεια οδηγεί σε μειωμένες απο-
δόσεις και μειωμένα έσοδα.

2. Πλεονέκτημα στο φώσφορο.  
Ο φώσφορος που εμπεριέχεται 
σε όλους τους σύνθετους τύπους 
Nutrimore είναι 90% υδατοδιαλυτός, ά-
ρα σχεδόν πλήρως διαθέσιμος για τα 
φυτά, συγκριτικά με άλλα λιπάσματα 
που περιέχουν φώσφορο 50- 60% υ-
δατοδιαλυτό. Η άριστη ποιότητα και η 
επαρκής ποσότητα φωσφόρου των 
Nutrimore, εξασφαλίζει την άριστη και 
γρήγορη εγκατάσταση της καλλιέργειας. 
3. Καινοτόμα DDP ιχνοστοιχεία 
WOLF TRAX. Οι τύποι Nutrimore που 
προτείνονται για το καλαμπόκι, περι-
έχουν ψευδάργυρο νέας καινοτομίας 
WOLF TRAX. Αυτός ο τύπος ψευδαρ-
γύρου (DDP) δεν είναι ξεχωριστός κόκ-
κος αλλά καλύπτει όλους του κόκκους 
του λιπάσματος, εξασφαλίζοντας έτσι 
τέλεια διασπορά και 100% απορρόφη-
ση από τα φυτά. Έπιπλέον δεν εγκλωβί-
ζεται στο έδαφος με αποτέλεσμα να α-
ποτρέπεται η συνηθισμένη για την καλ-
λιέργεια του καλαμποκιού τροφοπενία 
ψευδαργύρου στα αρχικά στάδια, κυ-
ρίως λόγω χαμηλής θερμοκρασίας του 
εδάφους. Τα DDP ιχνοστοιχεία WOLF 
TRAX είναι 10 φορές πιο ισχυρά από τα 
κοινά ιχνοστοιχεία, γι΄αυτό είναι εγγυ-
ημένα πιο αποτελεσματικά.

4. Πλήρη θρέψη. Τα Nutrimore παρέ-
χουν τη δυνατότητα για επιλογή ιδανι-
κού τύπου λιπάσματος για το καλαμπό-
κι, με τέλεια αναλογία σε άζωτο, φώ-
σφορο, κάλιο αλλά και ψευδάργυρο. Με 
μία εφαρμογή παρέχουν πλήρη και στο-
χευμένη θρέψη, εξαλείφοντας τα κό-
στη που προκύπτουν από επαναλαμβα-
νόμενες εφαρμογές λιπάσματος.

Nutrimore: Τα μόνα με διπλή ασπίδα 
προστασίας στην επιφανειακή λίπανση 
Έπιλέγοντας Nutrimore WINNER ή 
Nutrimore N-PLUS στην επιφανεια-
κή λίπανση του καλαμποκιού, η καλ-
λιέργεια επωφελείται της διπλής α-
σπίδας προστασίας που παρέχουν. Το 
Nutrimore WINNER παράγεται πάντα 
και μόνο με θειϊκή αμμωνία- χαμηλής 
οξύτητας, γι’αυτό και είναι η μόνη στα-
θεροποιημένη ουροθειϊκή που παραμέ-
νει δραστική και άρα αποτελεσματική 
για τουλάχιστον ένα χρόνο από την ημέ-
ρα της ενσάκισης. Χιλιάδες πειράματα 
αξιόπιστων εργαστηρίων στην Αμερική, 
αλλά και παγκοσμίως, έχουν αποδείξει 
πως στις ουροθειϊκές για την παραγω-
γή των οποίων χρησιμοποιήθηκε θειϊκή 
αμμωνία υψηλής οξύτητας, ο σταθερο-
ποιητής NBPT απενεργοποιήθηκε σχε-

δόν άμεσα. Αυτό έχει ως συνέπεια το 
λίπασμα να χάνει μέσω εξαέρωσης πά-
νω από το 40% των μονάδων αζώτου 
που περιέχει τις πρώτες ώρες μετά την 
εφαρμογή του. Έπιπλέον σαν επιπλέον 
ασπίδα προστασίας και στο Nutrimore 
WINNER αλλά και στο N-PLUS, έρχε-
ται να προστεθεί και η παρουσία του 
Agrotain, του μόνου γνήσιου και με πα-
τέντα Αμερικανικού σταθεροποιητή ου-
ρεάσης. Το Agrotain είναι ένα μίγμα 
NBPT και συγκεκριμένων βοηθητικών 
ουσιών, όχι ένας απλός NBPT παράγο-
ντας. Οι βοηθητικές ουσίες που εμπερι-
έχονται στο Agrotain προέκυψαν έπειτα 
από πολυάριθμα πειράματα τόσο στην 
Αμερική όσο και σε πολλές άλλες χώ-
ρες με πληθώρα περιβαλλοντικών συν-
θηκών. Αποδείχτηκε ότι ελλείψει αυτών 
ή με χρήση διαφορετικών βοηθητικών 
ουσιών το NBPT γίνεται ασταθές και 
χάνει την αποτελεσματικότητά του.  
Mε τον κατάλληλο τύπο Nutrimore 
για την βασική και την επιφανειακή 
λίπανση του χωραφιού η σοδειά αυ-
ξάνεται τουλάχιστον κατά 10-15%.

ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΠΑ- MBA AUA

GAVRIEL MARKETING MANAGER

> Με τον κατάλληλο τύπο Nutrimore για βασική και επιφανειακή 
 λίπανση η σοδειά αυξάνεται τουλάχιστον 10-15%
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ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΈΙΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΉ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΎ 

Το καλαμπόκι, εξαιτίας της υψη-
λής παραγωγικότητας του και της 
ταχείας ανάπτυξης του, είναι πο-
λύ απαιτητικό σε θρεπτικά στοιχεία 
και μάλιστα σε μικρό χρονικό διά-
στημα. Πρόκειται για καλλιέργεια 
που εξαντλεί τα αποθέματα του εδά-
φους και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει 
να καλύπτονται οι απαιτήσεις του 
σε θρεπτικά στοιχεία ώστε να εξα-
σφαλίζεται υψηλή και ποιοτική πα-
ραγωγή. Τα ειδικά για την ελληνι-
κή γη προϊόντα της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ 
(NutrActive©plus, Ωmega fert και 
Nutrifert Ν-max) εξασφαλίζουν την 
ποιοτική ανάπτυξη, αλλά και υψηλές 
στρεμματικές αποδόσεις.

Κυριότερα θρεπτικά στοιχεία 
του Καλαμποκιού
■ Άζωτο (Ν) - Το Άζωτο είναι απα-
ραίτητο για την καλή και γρήγορη α-

νάπτυξη των νεαρών φυτών, την 
φωτοσυνθετική δραστηριότητα των 
φύλλων και την παραγωγή πρω-
τεϊνών και υδατανθράκων, που θα 
χρειαστεί το φυτό σε όλα τα στάδια 
της ανάπτυξης.

■ Φώσφορος (P) - Ο Φώσφορος 
προωθεί την ανάπτυξη του ριζικού 
συστήματος, συμβάλλει στην καλή 
εγκατάσταση της καλλιέργειας, αυ-
ξάνει την πρόσληψη των θρεπτικών 
στοιχείων και του νερού, προάγει τη 
γονιμότητα της γύρης και προσφέ-
ρει την απαραίτητη ενέργεια για ό-
λες τις μεταβολικές διεργασίες της 
ανάπτυξης και της παραγωγής.

■ Κάλιο (Κ) - Το Κάλιο ευνοεί τη 
μηχανική ενίσχυση του σκελετού 
των φυτών, προωθεί την ανάπτυ-
ξη της ρίζας και των φύλλων, ρυθ-
μίζει την αξιοποίηση του νερού και 
αυξάνει την ανθεκτικότητα σε ασθέ-

νειες και αντίξοες καιρικές συνθή-
κες. Είναι απαραίτητο στοιχείο για 
την παραγωγή των υδατανθράκων 
στα φύλλα και την μετακίνηση τους 
στου καρπούς, κατά τη φάση του 
«γεμίσματος».

■ Ψευδάργυρος (Zn) - Ο Ψευ-
δάργυρος ενισχύει το φύτρωμα του 
σπόρου και την ανάπτυξη της ρίζας 
και των φύλλων, αυξάνει το ύψος 
των φυτών και το μέγεθος της φυλ-
λικής επιφάνειας, ενισχύει τη γονι-
μοποίηση και συμμετέχει, σαν κατα-
λύτης στον σχηματισμό πολλών ση-
μαντικών ενζύμων.

Βασική και επιφανειακή λίπανση
Ή βασική λίπανση έχει καθοριστική 
επίδραση στην απόδοση της καλ-
λιέργειας. Εφοδιάζει τα φυτά με τα 
θρεπτικά στοιχεία που είναι απα-
ραίτητα για την ανάπτυξη του ριζι-
κού συστήματος, τη βλάστηση και 

την ανθοφορία. Το σημαντικότε-
ρο όμως είναι ότι δημιουργεί τα α-
ποθέματα, ειδικά σε Φώσφορο και 
Κάλιο που θα χρειαστούν τα φυτά 
στα μεταγενέστερα κρίσιμα στάδια 
της καρποφορίας. 
Κατά την επιφανειακή λίπανση επι-
διώκεται να καλυφθούν οι ανάγκες 
σε θρεπτικά στοιχεία που είναι απα-
ραίτητα για τη βλαστική ανάπτυξη, 
τον σχηματισμό των αναπαραγωγι-
κών οργάνων, την καλή ανθοφορία 
και καρπόδεση και το γέμισμα των 
καρπών.

Τα πλεονεκτήματα  
των NutrActive 
(Βασική - Επιφανειακή λίπανση)
■ Παρατεταμένη θρέψη του Καλα-
μποκιού, με Άζωτο βραδείας απο-
δέσμευσης
■ Ολοκληρωμένη θρέψη σύμφω-
να με τις απαιτήσεις της καλλιέργει-
ας σε κάθε στάδιο ανάπτυξης

> Η βοήθεια που προσφέρουν τα NutrActive©plus, Ωmega fert και Nutrifert Ν-max, σχεδιασμένα για την ελληνική γη

> Συμβουλές για τη σωστή και κατάλληλη λίπανση της καλλιέργειας από την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ



■ Αυξημένη άνθιση και καρποφο-
ρία από την τροφοδοσία των φυτών 
και με τις δύο μορφές Αζώτου.
■ Ελαχιστοποίηση των απωλειών 
από έκπλυση και εξαέρωση.
■ Καλύτερη πρόσληψη του νερού 
και των θρεπτικών στοιχείων από 
την καλλιέργεια.
■ Υψηλή διαλυτότητα του Φωσφό-
ρου που φτάνει το 90% για θρέψη 
της καλλιέργειας σε όλους τους τύ-
πους εδαφών.

■ Επιπρόσθετος εμπλουτισμός με 
Θείο για καλύτερη εκμετάλλευση 
του Αζώτου και του Φωσφόρου
■ Εγγυημένη θρέψη της καλλιέρ-
γειας σε όλους τους τύπους των ε-
δαφών και σε όλες τις καιρικές 
συνθήκες.

Τα πλεονεκτήματα  
των Ωmega fert 
(Βασική - Επιφανειακή λίπανση)
■ Προστασία των θρεπτικών 

στοιχείων του λιπάσματος από τα 
συστατικά του εδάφους και αύξη-
ση της διαθεσιμότητά τους για το 
καλαμπόκι.
■ Αυξημένη πρόσληψη και αξιο-
ποίηση του Φωσφόρου και των βα-
σικών κατιόντων (Κ, Mg, Ca) από τα 
φυτά της καλλιέργειας, για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.
■ Χηλικοποίηση των Ιχνοστοιχεί-
ων (B, Zn, Fe) του λιπάσματος, δια-
τηρώντας τα ενεργά για τα φυτά σε 

περιόδους υψηλής ζήτησης.
■ Άμεση και μεσοπρόθεσμη παρο-
χή Αζώτου, προσαρμοσμένη στις α-
νάγκες του καλαμποκιού.
■ Δημιουργία ισχυρού ριζικού συ-
στήματος, για καλύτερη πρόσληψη 
των θρεπτικών στοιχείων και του 
νερού.
■ Μείωση της υδατικής καταπόνη-
ση των φυτών, σε συνθήκες χαμη-
λής εδαφικής υγρασίας.
■ Κινητοποίηση των δεσμευμέ-
νων θρεπτικών στοιχείων του εδά-
φους και αξιοποίησή τους από την 
καλλιέργεια.
■ Πρόσθετος εφοδιασμός με Θείο, 
για καλύτερη εκμετάλλευση του Α-
ζώτου, του Φωσφόρου και των Ι-
χνοστοιχείων.
■ Ολοκληρωμένη θρέψη και υψη-
λές στρεμματικές αποδόσεις, σε ο-
ποιεσδήποτε εδαφικές και κλιματι-
κές συνθήκες.

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

Τύπος λιπάσματος Στάδιο εφαρμογής Δόση* (kg/στρέμμα)

NutrActive 27N 27-0-0 (+27)

Επιφανειακή λίπανση 40 - 60 kg

Ωmega 26N 26-0-0 (+29)

Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)

Fertammon 26 26-0-0 (+29)

Fertammon 26 solub 26-0-0 (+29)

Fertammon special  
25-0-0 (+29) +0,5FeSO4 +0,5Zn

Nutrammon 34,5-0-0

Nutrammon solub 34,5-0-0

U-Flex 460 46-0-0

U-Flex 400 40-0-0 (+14)

* Οι δόσεις, που αναφέρονται είναι ενδεικτικές.  

Για την λίπανση των καλλιέργειών είναι σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη και η συμβουλή των τοπικών γεωπόνων.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
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Το καλαμπόκι είναι μια καλλιέργεια με σχετικά 
δυνατό ριζικό σύστημα. Το άζωτο διαδραματίζει τον 
κεντρικό ρόλο στον καθορισμό της παραγωγής και 
χρειάζεται ιδιαίτερα προσεκτικούς χειρισμούς στην 
αζωτολίπανση. Η καλλιέργεια είναι ευαίσθητη σε α-
νεπάρκεια ψευδαργύρου, η εφαρμογή του οποίου 
πρέπει να γίνεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης, α-
πό τα 2-3 φύλλα έως τα 4-6 φύλλα. 
Η καλλιέργεια του καλαμποκιού, ειδικά στο διάστη-
μα από την εμφάνιση της αρσενικής ταξιανθίας ως 
το τέλος του γεμίσματος των σπόρων είναι επιρρε-
πής σε υδατικό stress και η ανεπαρκής άρδευση 
έχει επιπτώσεις στην παραγωγή.
Το πρόγραμμα θρέψης της COMPO EXPERT κα-
λύπτει την καλλιέργεια από το ξεκίνημα της, με 
στοχευμένες εφαρμογές και τεχνολογίες που ε-
ξασφαλίζουν τη θρέψη και την αντοχή της σε κα-
ταπονήσεις.
Στην βασική και επιφανειακή λίπανση, συνίστα-
ται η γνωστή σειρά NovaTec®, τα λιπάσματα με πα-
ρεμποδιστή νιτροποίησης DMPP, για μέγιστη αξι-
οποίηση των εφαρμοζόμενων μονάδων αζώτου. 
Για τη βασική λίπανση επιλέγουμε ένα τύπο με έμ-
φαση στο άζωτο, που παρέχει όμως και ικανοποι-
ητικές μονάδες φωσφόρου και καλίου, όπως το 
NovaTec® free 32-8-8, ελεύθερο νιτρικού αζώτου. 
Στην επιφανειακή λίπανση, το NovaTec® 40 παρέ-
χει στην καλλιέργεια 100% σταθεροποιημένο άζω-
το και 13% θείο (SO3), στοιχείο απαραίτητο για τη 
φωτοσύνθεση και σύνθεση πρωτεϊνών στους κόκ-
κους του καλαμποκιού. 
Όσων αφορά την ειδική θρέψη, η COMPO EXPERT 
έχει επιλέξει μια σειρά προϊόντων θρέψης και βιο-
διεγερτών, για δύο καίριες εφαρμογές στην καλλι-
έργεια του καλαμποκιού. 
Κατά τη σπορά, το μικροκοκκώδες Easy Start® Te-
Max BS 11-48 + ιχνοστοιχεία, δίνει στην καλλιέργεια, 
με 2-3 κιλά το στρέμμα, τον απαραίτητο φώσφορο, 

90% υδατοδιαλυτό, άμεσα διαθέσιμο για τα νεαρά 
φυτά. Η παρουσία βακίλου στη σύνθεση του, προά-
γει την ευρωστία του φυτού και την βελτιστοποίηση 
της απορρόφησης ιχνοστοιχείων και μακροστοιχεί-
ων. Εμπλουτισμένο με 1% ψευδάργυρο, 0,5% βόριο, 
0,6% σίδηρο, 0,1% μαγγάνιο και 0,04% Μολυβδαίνιο 
παρέχει στην καλλιέργεια ένα πλήρες σετ ιχνοστοι-

χείων για την πρώτη ανάπτυξη. 
Στο στάδιο των 2-3 φύλλων, 
συστήνουμε την εφαρμογή 
Basfoliar® Triple flo, εναιωρήμα-
τος με σύνθεση 33% ψευδάργυρο, 
22% μαγγάνιο, 9% χαλκό. Τα εναι-
ωρήματα είναι σκευάσματα υψη-
λής περιεκτικότητας στοιχείων που 
επιτρέπουν την παροχή θρεπτικών 
αποδοτικά στην καλλιέργεια, με δι-

αφυλλικό ψεκασμό. Το Basfoliar triple flo καλύπτει 
τις ανάγκες του καλαμποκιού σε ψευδάργυρο και 
μαγγάνιο, διατηρώντας την καλλιέργεια εύρωστη 
και εξασφαλίζοντας δυνατά νεαρά φυτά. 
Ειδικά η παροχή ψευδαργύρου σε αυτό το στάδιο 
είναι κρίσιμη, καθώς προάγει τη σύνθεση αυξινών 
που καθορίζουν τη δημιουργία νέας βλάστησης και 
το ύψος των φυτών. Σε συνδυασμό με την εφαρ-
μογή του Easy Start® ΤΕ- Μax BS κατά τη σπορά, 
εξασφαλίζεται και ένα δυνατό και καλά ανεπτυγμέ-
νο ριζικό σύστημα.

Στο στάδιο των 4-6 φύλλων ο 
συνδυασμός Basfoliar Kelp O 
με Basfoliar Combi Stipp, ειδικά 
σε βαριά εδάφη που δυσκολεύ-
ουν την ανάπτυξη του ριζικού 
συστήματος, ωθεί την ανάπτυ-
ξη του, παρέχοντας ταυτόχρονα 
αντι- stress δράση στην καλλι-

έργεια. Σε εδάφη που δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το 
πρόβλημα, ο συνδυασμός Basfoliar Avant Natur με 
Basfoliar Combi Stipp προτείνεται για αντι- stress 
δράση και γρήγορη, ανθεκτική νέα ανάπτυξη. 

COMPO EXPERT Team

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΡΕΨΗΣ  
ΜΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
> Τα προϊόντα της COMPO EXPERT εξασφαλίζουν τη θρέψη και την αντοχή της καλλιέργειας σε καταπονήσεις
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DKC 7084 Κορυφαία 
επιλογή στην ενσίρωση 
και παραγωγή βιομάζας – 
SILOENERGY.
DKC 6980 Υπερπαραγωγικό 

υβρίδιο, με ασύγκριτα υψηλές αποδόσεις για καρπό 
αλλά και ενσίρωση – SILOENERGY.
DKC 6897 Το υβρίδιο για καρπό που ξεχωρίζει για τις 
εντυπωσιακές μεγάλες αποδόσεις.
DKC 6777 Εντυπωσιακές αποδόσεις στην ενσίρωση 
και πολύ μεγάλη θρεπτική αξία – SILOENERGY.
DKC 6728 Σταθερότητα σε υψηλές αποδόσεις σε 
καρπό για όλες τις συνθήκες. 
DKC 6492 Το υβριδιο με το συνδυασμό πολύ 
υψηλών αποδόσεων, ποιότητας. καρπού και άριστων 
αγρονομικών χαρακτηριστικών.
DKC 6442 Για μέγιστες αποδόσεις και σταθερότητα 
σε καρπό.
DKC 5182 Υβρίδιο μικρού κύκλου με κορυφαίες 
αποδόσεις, σταθερότητα  
και μεγάλη προσαρμοστικότητα.

DKC 6812 Το νέο υβρίδιο 
που ξεχωρίζει για τις 
αποδόσεις ρεκόρ σε καρπό, 
και τα άριστα αγρονομικά 
χαρακτηριστικά.

DKC 6092 Άριστη ποιότητα καρπού και εξαιρετικές 
αποδόσεις. Άριστο σε πυκνή σπορά. 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

▲ ▲

▲

▲

Υβρίδια καλαμποκιών 
Planta
H F.A.S. συνεργάζεται αρκετά 
χρόνια με την εταιρεία Planta 
που είναι κορυφαία στη 
έρευνα και παραγωγή υβριδίων καλαμποκιού.  
Τα υβρίδια σποροπαράγονται στις καλύτερες 
περιοχές της Ιταλίας σύμφωνα με τους ποιο 
αυστηρούς κανόνες και ελέγχους σε όλα τα στάδια 
παραγωγής (καλλιέργεια, συγκομιδή, επεξεργασία, 
αποθήκευση, ενσάκιση, διανομή) έτσι ώστε να 
φθάνουν στον τελικό χρήστη ακέραια.
Για τη διασφάλιση της γενετικής καθαρότητας 
η εταιρεία εφαρμόζει καθ’ όλη τη διάρκεια της 
παραγωγής πρωτόκολλο ενζυματικών ελέγχων 
υψηλής ακρίβειάς.
Ο κατάλογος των υβριδίων έχει εύρος από 300 
έως 700+ FAO. Στην Ελλάδα γίνονται κάθε χρόνο 
τουλάχιστον 8 διαφορετικοί πειραματικοί και 

αποδεικτικοί αγροί, ώστε να 
επιλέγονται τα καλύτερα υβρίδια.
Για την ελληνική αγορά έχουν 
επιλεγεί και καλλιεργούνται 
μετά από χρόνια έρευνας και 

καλλιέργειας τα εξής υβρίδια: 
SNH 8605 Υβρίδιο σταθερών αποδόσεων σε όλα 
τα εδάφη, άριστο stay green υψηλό ειδικό βάρος, 
εξαίρετο dry down, ενδείκνυται και για ενσίρωμα. 
SNH 8606 Φυτό έντονα ορθόφυλλο, ιδανικό για 
πυκνές σπορές( >8000 φυτά/ στρ.) με υψηλότατο 
δυναμικό παραγωγής , αντοχή  
στις ξηροθερμικές συνθήκες.
SNH 9503 Υβρίδιο πρώιμο 100 -105 ημερών, 
εξαιρετική ποιότητα καρπού, ενδείκνυται  
και για δεύτερη καλλιέργεια.
TOPECA: Υβρίδιο ενσιρώματος υψηλής ποιότητας 
με χαρακτηριστικά μεγάλο σπάδικα (20+ σειρών) 
και ισχυρό στέλεχος.

SY Bambus: Νέο υβρίδιο 136 ημερών που 
εντυπωσιάζει από το φύτρωμα με την δυναμική 
του ανάπτυξη. Πολύ υψηλές αποδόσεις σε κιλά και 
ποιότητα. Και στην ενσίρωση και στον καρπό.
SY Gladius: Υβρίδιο για ανώτερη ποιότητα και 
ποσότητα ενσιρώματος και κορυφαία απόδοση σε 
καρπό. Μεγάλο, δυνατό, αποδοτικό, 136 ημερών.
SY Fontero: Νέο υβρίδιο 136 ημερών. Εξαιρετική 
απόδοση σε παραγωγή αλλά και ποιότητα ενσιρώματος. 
Δυνατό πράσινο φυτό μέχρι το τέλος.
SY Giants: Ο γίγαντας του σπυριού στις 132 ημέρες. 
Το υβρίδιο που συνδυάζει την καλύτερη απόδοση με 
ζωηρό φυτό, μεγάλες ρόκες, το καλύτερο σπυρί, βαρύ 
και μεγάλο, ενώ έδειξε σταθερότητα σε δύσκολες 
συνθήκες καλλιέργειας.
SY Fuerza: Εξαιρετικά δυνατό φυτό, 128 ημερών, 
που μπορεί να δώσει υψηλότερη παραγωγή καρπού, 
έγκαιρο αλώνι και φυτό σταθερό και δυνατό σε 
διαφορετικές συνθήκες και περιβάλλοντα.
SY Prosperic: Ανανεωμένη, πρώιμη πρόταση υβριδίου 
καρπού 124 ημερών, με στόχο πιο νωρίς αλώνι με πιο 
ξερό σπυρί, σταθερά και σίγουρα
SY Miami: Σταθερή αξία στα υβρίδια καρπού. 
Φτιαγμένο να παράγει περισσότερα από λιγότερα, 
αποδοτικό, ξερό, σταθερό, κορυφαία επιλογή 
για 10 χρόνια.
SY Andromeda: Το νέο υβρίδιο μικρού κύκλου που θα 
εντυπωσιάσει με την απόδοσή του. Για κιλά 700+FAO με 
υβρίδιο 580 FAO. 115-120 ημερών. 
SY Hydro: Το πρώτο Artesian υβρίδιο στην Ελλάδα. 
Σπάει τα ρεκόρ σε καλές συνθήκες, ξεχωρίζει σε ζεστές, 
ξερές και δύσκολες συνθήκες.
SY Carioca: Νέα πρόταση για υβρίδια μικρού-μεσαίου 
κύκλου 500 FAO. Για κορυφαίο καρπό από νωρίς σε 
πρώιμες και όψιμες περιοχές της Ελλάδας.

P1921 FAO: 700 Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση:  
130 – 135 Μεγάλη προσαρμοστική ικανότητα. Κορυφαίες 
αποδόσεις. Υψηλή ποιότητα καρπού και ενσίρωσης. 
Ανθεκτικό στις ασθένειες της ρόκας. Αποστάσεις σποράς: 
15,5-16×75 εκ. ή 16-16,5×70 εκ.
Ρ1884 ΝΕΟ FAO 700 Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 
135. Ψηλό φυτό διπλής χρήσης με ισχυρά αγρονομικά χαρακτηριστικά. Ταχεία 
πρώτη ανάπτυξη. Πρώιμη ανθοφορία. Δυνατό stay green. Υψηλές αποδόσεις και με 
ξηροθερμικές συνθήκες. Αποστάσεις σποράς: 16,0-16,5×75 εκ. ή 17-17,5×70 εκ.
Ρ2085  ΝΕΟ FAO 700 Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 135 – 140.Μέγιστο 
δυναμικό παραγωγής. Όψιμο υβρίδιο διπλής χρήσης. Ανθεκτικό σε όλες τις κύριες 
μυκητολογικές ασθένειες φυλλώματος και ρόκας. Εντυπωσιακή εικόνα και 
ποιότητα καρπού.Εξαιρετική απόδοση σε Βιοαέριο. Αποστάσεις σποράς:  
16,0-16,5×75 εκ. ή 17-17,5×70 εκ.
PR31Υ43 FAO: 700 Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 135 – 140.  
Ο πρωταθλητής της ενσίρωσης. Μέγιστο stay green. Δίνει το μεγαλύτερο  
χρονικό περιθώριο κοπής για ενσίρωμα. Αποστάσεις σποράς: 16,0-16,5×75 εκ.  
ή 17-17,5×70 εκ.
P2105 FAO: 700 Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 135 -140. Μέγιστο δυναμικό 
παραγωγής σε υψηλών αποδόσεων , πρώιμα και στραγγερά χωράφια. Παράγει 
άφθονο και υψηλής περιεκτικότητας σε ενέργεια ενσίρωμα. Γρήγορο dry down 
(αποβολή υγρασίας). Αποστάσεις σποράς: 15,5-16×75 εκ. ή 16-16,5×70 εκ.
Ρ1570 FAO: 600 Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 130. Κατάλληλο για χωράφια 
υψηλών αποδόσεων. Το υβρίδιο με τις περισσότερες σειρές καρπού και τη 
μεγαλύτερη ευελιξία στο μέγεθος της ρόκας. Αποστάσεις σποράς: 15,5-16×75 εκ. ή 
16-16,5×70 εκ.
Ρ1524 FAO: 600 Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 130. Σταθερά υψηλές 
αποδόσεις με τη χαμηλότερη υγρασία συγκομιδής της κατηγορίας Ισχυρό στέλεχος 
και ευρεία προσαρμοστική ικανότητα. Αποστάσεις σποράς:  
16,0-16,5×75 εκ. ή 17-17,5×70 εκ.

Ρ1454 FAO: 600 Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 125 - 130. 
Μέγιστο δυναμικό παραγωγής. Εξαιρετική ποιότητα καρπού. 
Μεγάλη προσαρμοστική ικανότητα. Πρώιμη ανθοφορία. 
Ισχυρότατο ριζικό σύστημα. Αποστάσεις σποράς: 16,0-16,5×75 
εκ. ή 17-17,5×70 εκ.
Ρ1441 ΝΕΟ FAO: 550 Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 

125 - 130. Μέγιστο δυναμικό παραγωγής. Εξαιρετική ποιότητα καρπού. Μεγάλη 
προσαρμοστική ικανότητα. Πρώιμη ανθοφορία. Ισχυρότατο ριζικό σύστημα.  
Αποστάσεις σποράς: 15,5-16×75 εκ. ή 16-16,5×70 εκ.
P1049 FAO: 500 Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 120 – 125. Κορυφαίες 
αποδόσεις σε όλες τις συνθήκες περιβάλλοντος. Συμπαγές φυτό με ισχυρό 
στέλεχος. Ανθεκτικό στο Ελμινθοσπόριο και τον Γυμνό Άνθρακα. Μέγιστη αντοχή 
σε ξηροθερμικές συνθήκες. Έντονο stay green. Μεγάλη ρόκα με πολλές σειρές 
καρπών. Κατάλληλο για πυκνή σπορά. Αποστάσεις σποράς: 15,5-16×75 εκ.  
ή 16-16,5×70 εκ.
P0937 FAO: 500 Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 120 - 125.  
Το 1ο σε πωλήσεις υβρίδιο σε όλη την Ελλάδα και τη Νότια Ευρώπη.  
Εξαιρετικές αποδόσεις. Χαμηλή υγρασία συγκομιδής. Ισορροπημένο φυτό. 
Κατάλληλο για υψηλών αποδόσεων περιβάλλοντα. Αποστάσεις σποράς:  
16,0-16,5×75 εκ. ή 17-17,5×70 εκ.
Ρ9911 FAO: 350 Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 95 – 100. Εύσωμο φυτό. 
Έντονο dry down (αποβολή υγρασίας). Ισχυρά αγρονομικά χαρακτηριστικά. Μέγιστο 
δυναμικό παραγωγής στον πρώιμο κύκλο.
Αποστάσεις σποράς: 15,5-16×75 εκ. ή 16-16,5×70 εκ.
Ρ9241 FAO: 300 Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 90 – 95. Πολύ πρώιμο υβρίδιο. 
Ισορροπημένο φυτό. Ισχυρό στέλεχος. Ανθεκτικό στις ξηροθερμικές συνθήκες. 
Αποστάσεις σποράς: 15,5-16×75 εκ. ή 16-16,5×70 εκ. 
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Η ADAMA διαθέτει τα παρακάτω 
υβρίδια / ποικιλίες για καλαμπόκι:
GRIGRI: Υβρίδιο κατάλληλο για σπόρο 
αλλά και για ενσίρωμα, προσαρμόζεται 
άριστα σε όλες τις συνθήκες και με 
πολύ καλή αντοχή στις ασθένειες. 
Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση 100. 
CAPUZI: Υβρίδιο με ημέρες μέχρι την 

φυσιολογική ωρίμανση 125. Ζωηρή πρώτη ανάπτυξη και 
ισχυρό ριζικό σύστημα. Διαθέτει πολύ υψηλό ειδικό βάρος 
σπόρου, χρώματος κόκκινου.  
ES ARMANDI Νέο υβρίδιο με ημέρες μέχρι τη φυσιολογική 
ωρίμανση 125. Φυτό με δυνατό ριζικό σύστημα, κατάλληλο 
για παραγωγή σπόρου. Πολύ καλή αντοχή στις ασθένειες 
και σε συνθήκες ξηροθερμικές.  
FENWAY: Υβρίδιο κατάλληλο τόσο για σπόρο όσο και 
για ενσίρωση. Φυτό με δυνατό στέλεχος, ισχυρό ριζικό 
σύστημα και έντονο stay green. Ημέρες για φυσιολογική 
ωρίμανση 130. 

▲

DKC5404 – ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΩΙΜΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Το DKC5404 είναι ένα υβρίδιο 
της κατηγορίας FAO 500 (105-
111 ημέρες ως τη φυσιολογική 
ωρίμανση) που η χρήση του 
προορίζεται για καρπό . Ενδείκνυται 
για όσους θέλουν ένα πρώιμο 
υβρίδιο με μέγιστες αποδόσεις και 
μεγάλη σταθερότητα. 
DKC6808 – ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
Το DKC6808 είναι ένα υβρίδιο 
της κατηγορίας FAO 700 (126-
132 ημέρες ως τη φυσιολογική 
ωρίμανση) που η χρήση 
του προορίζεται για καρπό. 
Πρόκειται για ενα υβρίδιο που 
αξιοποιεί αποτελεσματικότερα τα 

υψηλοαποδοτικά περιβάλλοντα για 
μέγιστες αποδόσεις. 
DKC6919 – Ο ΝΕΟΣ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
Το DKC6919 είναι η νέα πρόταση 
αξίας στο χαρτοφυλάκιο της Bayer 
Hellas. Είναι ένα υβρίδιο που ανήκει 
στην κατηγορία FAO 700 (128-
133 ημέρες ως τη φυσιολογική 
ωρίμανση)που η χρήση του 
προορίζεται για καρπό αλλα είναι 
κατάλληλο και για ενσιρώμα. Είναι 
ενα υβρίδιο που συνδυάζει υψηλές 
αποδόσεις και μεγάλη σταθερότητα. 
Η πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη, 
το δυνατό ριζικό σύστημα το 
ισχυρό στέλεχος και το άριστο stay 
green συνιστούν ενα εξαιρετικό 
αγρονομικό προφιλ. Εχει μεγάλη 

κυλινδρική ρόκα, γεμάτη ως την 
κορυφή η οποία εκπτύσσεται σε ενα 
μέσο ύψος. Το σπυρί είναι βαθύ με 
εξαιρετική υγεία. 
DKC7107 – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ 
Το DKC7107 είναι ένα υβρίδιο 
της κατηγορίας FAO 700 (126-
132 ημέρες ως τη φυσιολογική 
ωρίμανση) που η χρήση του 
προορίζεται για ενσίρωμα. 

Πρόκειται για ένα υβρίδιο που 
ενδείκνυται για όσους επιθυμούν 
υψηλή παραγωγή χλωρής μάζας, 
ενέργειας ενσιρώματος και 
γάλακτος. 

▲
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