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Ουκρανικά και de minimis  
πιστώνονται έως τέλη Μαρτίου
Πληρώνονται 93 εκατ. ευρώ για 12 προϊόντα, ανάμεσά τους ροδάκινα, καπνός, 
σπαράγγια, 31 Μαρτίου και οι συνδεδεμένες σε βαμβάκι, σκληρό σιτάρι σελ. 6, 10

Για αλλαγές στην ετήσια λίστα 
κατανάλωσης ανά στρέμμα προϊδεάζει 
το πλαίσιο που ρυθμίζει την επιστροφή 
ΕΦΚ για αγροτικό πετρέλαιο. σελ. 12

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΦΟΡΟΥ ’23 
ΜΕ ΝΕΑ ΛΙΣΤΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ  

Ασφαλιστική 
ενημερότητα 
με ρύθμιση 
120 δόσεων  
Ανοίγει ο δρόμος για 
χιλιάδες μεταβιβάσεις 
αγροτεμαχίων που είχαν 
μπλοκάρει λόγω οφειλών 
στο δημόσιο. σελ. 8

Λιγοστεύει 
το παρθένο, 
ανεβαίνει 
και η τιμή  
Νέα συνθήκη ανόδου στην 
αγορά ελαιολάδου, τα 
έξτρα εξαντλούνται και οι 
εταιρείες τιμολογούν την 
επόμενη σοδειά. σελ. 48

Στη CNH περνά η Augmenta 
δύο νεαρών Θεσσαλών σελ. 16, 49

Σύνθετη   
υπόθεση 
τα Σχέδια 
Βελτίωσης 
Μέχρι τις 16 Μαΐου δεκτές 
οι αιτήσεις, με εκπλήξεις 
ο τελικός πίνακας 
μοριοδότησης ένταξης. 

agrenda - σελ. 4-5

Τελικά, βαμβάκι ή καλαμπόκι; 
Βρίσκει υπεραξίες για «πριμ Αυστραλίας» το βαμβάκι,  
ενώ συμβόλαια και υβρίδια αναβαθμίζουν το καλαμπόκι, 
τα συμπεράσματα στο Workshop της Agrenda. σελ. 52-55

σελ. 21-45

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΒΑΜΒΑΚΙ
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ATZENTA

EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Νέα υποχώρηση για το σκληρό σιτάρι στη Φότζια της τάξης 
των 5 ευρώ και αδυναµία σταθεροποίησης της αγοράς. 
Ενισχύεται η εµπορική κινητικότητα στα παραγωγικά κέντρα 
της Ελλάδας, µε τις πράξεις να συνεχίζουν από τα υψηλά 
του προηγούµενου, χειµερινού κύκλου ανόδου των τιµών. 
Με ρυθµούς ρεκόρ συνεχίζονται οι εξαγωγές αγγουριών 
και ντοµατών και της φράουλας µε αυξανόµενους ρυθµούς.

Σκληρωτίνια στον ηλίανθο
Ευρεία οικολογική κατανοµή και µεγάλο 
οπλοστάσιο διαθέτει ο ασκοµύκητας 
Sclerotinia sclerotiorum, ο οποίος 
προκαλεί την οµώνυµη ασθένεια, γνωστή 
και ως λευκή µούχλα, σε περισσότερα 
από 400 είδη καλλιεργειών, µεταξύ των 
οποίων και ο ηλίανθος, προκαλώντας 
κατά περίπτωση σοβαρή µείωση της 
παραγωγής. Ο παθογόνος µύκητας 
διαχειµάζει ως σκληρώτια και ελεύθερο 
µυκήλιο στο έδαφος ή στα υπολείµµατα 
των φυτών, µε την ιδανική θερµοκρασία 
για την καρπογενική ανάπτυξη να είναι 
µεταξύ 10 και 20°C. Τα σκληρώτια 
επιβιώνουν ακόµη και σε άγονο έδαφος 
και οι αγροί παραµένουν µολυσµένοι 
για αρκετά χρόνια.

Μέτρα αντιµετώπισης
Οι εταιρίες που διαθέτουν σπόρο στο 
εµπόριο είναι σε διαδικασία ανάπτυξης 
υβριδίων µε σχετικά υψηλή 
ανθεκτικότητα στο παθογόνο. Προς 
το παρόν, ωστόσο, οι σηµαντικότερες 
µέθοδοι αντιµετώπισης της σκληρωτίνιας 
στον ηλίανθο είναι το φύτεµα σε 
προσεγµένο χώµα και η παρεµπόδιση 
της ανάπτυξης σκληρωτίων στο έδαφος. 
Η παρεµπόδιση γίνεται κατ’ αρχή µέσω 
της παρακολούθησης (καταγραφής) 
των αγρών για ασθένειες και µε 
εναλλαγή καλλιεργειών.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 18-03-2023
Γενικά αίθριος καιρός στο 
µεγαλύτερο µέρος της χώρας, µε 
κατά τόπους αυξηµένες νεφώσεις 
µε υψηλή πιθανότητα τοπικών 
όµβρων στις Κυκλάδες, την Κρήτη 
και τα νότια ∆ωδεκάνησα. Άνεµοι 
από βόρειες διευθύνσεις µέτριοι 
στα δυτικά, ισχυροί στα ανατολικά 
έως πολύ ισχυροί τις πρωινές 
ώρες στο Αιγαίο. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή. 

Κυριακή 19-03-2023
Γενικά αίθριος καιρός στις 
περισσότερες περιοχές της 
χώρας. Μόνο στις Κυκλάδες και 
την Κρήτη τοπικές νεφώσεις, 
µε κάποια πιθανότητα ασθενών 
βροχοπτώσεων. Ορατότητα στα 
δυτικά τις πρωινές και βραδινές 
ώρες κατά τόπους περιορισµένη. 
Άνεµοι από βόρειες διευθύνσεις, 
στα δυτικά ήπιας έντασης, στα 
ανατολικά µέτριοι και κατά τόπους 
ισχυροί στο νοτιοανατολικό 
Αιγαίο. Θερµοκρασία σε άνοδο.

∆ευτέρα 20-03-2023 
και Τρίτη 21-03-2023 
Γενικά αίθριος καιρός, µε αραιές 
νεφώσεις βαθµιαία από τα δυτικά. 
Ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές 
και βραδινές ώρες κατά τόπους 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

περιορισµένη. Άνεµοι στα δυτικά 
µεταβλητοί ήπιας έντασης, στα 
ανατολικά και στα πελάγη µέτριοι 
βόρειοι. Θερµοκρασία σε µικρή 
περαιτέρω άνοδο.

Τετάρτη 22-03-2023 ως 
Παρασκευή 24-03-2023
Αραιές νεφώσεις, κατά 
διαστήµατα πιο πυκνές, µε 
πιθανότητα ασθενών τοπικών 
βροχών στα δυτικά. Άνεµοι 
στα δυτικά από ανατολικές 
διευθύνσεις µέτριας έντασης, 
στα ανατολικά βόρειοι ίδιας 
έντασης. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

Άνεµοι από βόρειες 
διευθύνσεις, στα 
δυτικά ήπιοι 3 µε 
5 µποφόρ, στα 
ανατολικά 4-6 
και στο Αιγαίο 
πρόσκαιρα ισχυροί 
έως πολύ ισχυροί 
7-8 µποφόρ.
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Αν υπάρχει µια επιλογή για τους υπεύθυνους ά-
σκησης πολιτικής στο χώρο της αγροτικής 
παραγωγής, είναι να διευκολύνουν µε κάθε 
τρόπο τους νέους, εφόσον βέβαια διαθέτουν 
επιχειρηµατικό πλάνο και διάθεση για ανά-
ληψη πρωτοβουλιών στο συγκεκριµένο πε-
δίο επαγγελµατικής δράσης. 

Είναι λάθος να νοµίζει κανείς ότι αρκεί µια ενίσχυ-
ση, όπως το πριµ πρώτης εγκατάστασης νέ-
ων γεωργών, δηλαδή ένα ποσό 40.000 ευρώ 
περίπου. Είναι βέβαια, εξίσου λάθος, για πολ-
λούς από τους νεοεισερχόµενους στο αγροτι-
κό επάγγελµα να νοµίζουν ότι µε µια «προί-
κα» των 40.000 ευρώ µπορούν να δηµιουργή-
σουν µια αξιόµαχη αγροτική εκµετάλλευση. 
Ακόµα κι αν διαθέτουν (ως ιδιοκτησία) έναν 
αριθµό στρεµµάτων στο επίπεδο αυτών που 
ορίζει η λεγόµενη «τυπική απόδοση», βάση 
της οποίας γίνεται και η ένταξη στο καθεστώς. 

Για να σταδιοδροµήσει, λοιπόν, ένα νέο παιδί 
στο αγροτικό επάγγελµα δεν αρκούν ούτε τα 
στρέµµατα, ούτε το πριµ πρώτης εγκατάστα-
σης. Χρειάζεται πολλή γνώση, βαθιά µελέτη 
και καλοδουλεµένου επιχειρηµατικό σχέδιο 
από τους υποψήφιους νέους αγρότες, όπως 
χρειάζεται και άρση των γραφειοκρατικών 
και άλλων εµποδίων τα οποία υψώνει, τις πε-
ρισσότερες φορές άθελά της, η Πολιτεία. 

Σε ότι αφορά το τελευταίο, παρατίθεται το ακό-
λουθο παράδειγµα: Στις αρχές του περασµέ-
νου χρόνου, δηλαδή αρχές του 2022, ένας 
νέος αποφάσιζε να ενταχθεί στο αγροτικό ε-
πάγγελµα. Έχει δουλέψει από νωρίς στα οι-
κογενειακά αγροκτήµατα, έχει αποφοιτήσει 
και από ένα τµήµα γεωπονικής σχολής και 
σε συνεννόηση πάντα µε την οικογένειά του 
βάζει πλώρη για επαγγελµατίας αγρότης. 

Ο αρχηγός της οικογενειακής εκµετάλλευσης, υ-
ποστηρίζοντας αυτή την επιλογή, αποφασί-
ζει να του µεταβιβάσει 150 στρέµµατα από 
την οικογενειακή περιουσία, ώστε να διαθέτει 
µια καλή βάση για την υποστήριξη των επιχει-
ρηµατικών του πλάνων. Αυτά τα στρέµµατα 
(προϊόν µεταβίβασης δικαιωµάτων µε γη) δη-
λώνονται στη δήλωση ΟΣ∆Ε 2022. Ο εν λόγω 
νέος επαγγελµατίας αγρότης περιµένει ανυ-
ποψίαστος την επεξεργασία της δήλωσής του, 
την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων του (ενι-
αίας ενίσχυσης) και την πληρωµή της προκα-
ταβολής τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, όπως 
γίνεται κάθε χρόνο µε όλους τους αγρότες. 

Εις µάτην όµως. Μέχρι σήµερα (Μάρτιος 2023), η 
αρµόδια αρχή (ΟΠΕΚΕΠΕ) δεν έχει ολοκληρώ-
σει την επεξεργασία των δικαιωµάτων που 
προέρχονται από µεταβίβαση και δεν έχει 
πληρώσει ούτε ένα ευρώ, στους δικαιούχους 
των αντίστοιχων ενισχύσεων αγρότες, όσο ξε-
κάθαρη και αν είναι η περίπτωσή τους. Αρχί-
ζει η επόµενη καλλιεργητική περίοδος και οι 
νέοι, φερέλπιδες επαγγελµατίες του χώρου 
περιµένουν πότε θα δεήσει ο υπηρεσιακός 
µηχανισµός να επεξεργασθεί τα στοιχεία και 
να προχωρήσει στην εντολή πληρωµής. Έτσι 
όµως, δεν γίνεται χωριό.      Agrenda

Οι μεταβιβάσεις
ακόμα απλήρωτες

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,05490

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,45690

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
0,98344

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,88051

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
140,541

• Εξαγορά της Augmenta Agriculture 
Technologies από CNH Industrial σελ. 16
• Πάνοπλες ήταν οι εταιρείες αγροτικών 
µηχανηµάτων στην Agrothessaly σελ. 50

• Με στρεµµατικές αποδόσεις στα 600 κιλά 
η βιώσιµη βαµβακοκαλλιέργεια σελ. 52-55
• Ενισχυµένο το κονδύλι για το αγροτικό 
πετρέλαιο πριν από τις εκλογές σελ. 12

• Μάχη µε τα 30 λεπτά για το σκληρό στα 
αλώνια, νέα πτώση στη Φότζια σελ. 18
• Χωρίς περιθώρια για χαµηλότερες τιµές 
το ελαιόλαδο, άνοδος στα 6 ευρώ σελ. 48
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Μέχρι 16 Μαΐου 
αιτήσεις ένταξης 
στα νέα Σχέδια 
Βελτίωσης
Μοιρασμένα ανά περιφέρεια 180 εκατ. ευρώ, με την 
υπερδέσμευση ακόμη 50 εκατ. να ακολουθεί μετά την 
αξιολόγηση των φακέλων. Εκπλήξεις στη μοριοδότηση

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Περιθώριο µέχρι τις 16 Μαΐου για την 
υποβολή αίτησης στήριξης στα Σχέ-
δια Βελτίωσης έχουν οι ενδιαφερό-
µενοι, σύµφωνα µε την πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δη-
µοσιεύτηκε την περασµένη ∆ευτέρα. 
Τα κονδύλια κατανεµηµένα ανά πε-
ριφέρεια έχουν συνολικό ύψος 180 
εκατ. ευρώ και θα υπάρξει υπερδέ-
σµευση ακόµη 50 εκατ. ευρώ, φτά-
νοντας τον συνολικό προϋπολογι-
σµό στα 230 εκατ. ευρώ.  Ο υποψή-
φιος πρέπει να είναι εγγεγραµµέ-

νος στο Μητρώο Αγροτών και Αγρο-
τικών Εκµεταλλεύσεων ως επαγγελ-
µατίας γεωργός (όχι ως νεοεισερχό-
µενος) ή να έχει κριθεί δικαιούχος ή 
επιλαχόντας του υποµέτρου 6.1 (Νέ-
οι Αγρότες) στην πρόσκληση του έ-
τους 2021. Επιπλέον όλοι οι ενδια-
φερόµενοι θα πρέπει να είναι ασφα-
λιστικά και φορολογικά ενήµεροι, 
και θα πρέπει να έχουν δηλώσει α-
γροτική εκµετάλλευση Τυπικής Από-
δοσης τουλάχιστον 12.000 ευρώ στο 
ΟΣ∆Ε 2022. Κατ’ εξαίρεση η ελάχι-
στη Τυπική Απόδοση διαµορφώνε-
ται στα 8.000 ευρώ για όλα τα νησιά 
της Χώρας πλην Κρήτης και Εύβοι-

ας και για τις γεωργικές εκµεταλλεύ-
σεις που αξιοποιούν 109 κυψέλες. 

Για όλες τις γεωργικές εκµεταλ-
λεύσεις ως όριο αιτούµενου προ-
ϋπολογισµού που δύναται να λη-
φθεί υπόψη στους υπολογισµούς 
για τον προσδιορισµό της στήριξης, 
ορίζονται τα 150.000 ευρώ. Ωστόσο 
ο ανώτατος αιτούµενος προϋπολο-
γισµός δύναται να αυξηθεί έως και 
τις 250.000 ευρώ µε την προϋπόθε-
ση ότι η τυπική απόδοση της εκµε-
τάλλευσης, σύµφωνα µε την Ενιαία 
∆ήλωση Εκµετάλλευσης του έτους 
2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% 
του αιτούµενου προϋπολογισµού. 

Στα τρακτέρ υπάρχει όριο συγχρη-
µατοδοτούµενης δαπάνης τα 125.000 
ευρώ, ενώ αθροιστικά για µηχανήµα-
τα και νέες φυτεύσεις µπορεί ο ενδι-
αφερόµενος θα εντάξει δαπάνες ύ-
ψους 165.000 ευρώ. Το ύψος ενίσχυ-
σης στις Περιφέρειες Κεντρικής Μα-
κεδονίας, Θεσσαλίας, ΑΜΘ, Ηπείρου, 
∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και 
Κρήτης, φτάνει το 60% για Νέους Γε-
ωργούς και γεωργούς σε ορεινές πε-
ριοχές. Λοιποί γεωργοί σε µειονεκτι-
κές και κανονικές περιοχές λαµβά-
νουν 50%. Στις Περιφέρειες Στερε-
άς Ελλάδας και ∆υτικής Μακεδονί-
ας ισχύει ότι και στις παραπάνω πε-

ριφέρειες, µόνο που οι «λοιποί γε-
ωργοί» ενισχύονται µε 40%. Στα µι-
κρά Νησιά Αιγαίου η επιδότηση κυ-
µαίνεται µεταξύ 70-80%. 

Στις επιλέξιµες δαπάνες περιλαµ-
βάνονται τα εξής:

Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρο-
νισµός γεωργικών κτιρίων και κατα-
σκευών. Ενδεικτικά: Αποθήκες, στά-
βλοι, θερµοκήπια – δικτυοκήπια, εγκα-
ταστάσεις προετοιµασίας προϊόντων 
για πρώτη πώληση όπως ψυγεία, α-
ποφλοιωτήρια, ξηραντήρια, διαλογη-
τήρια, πλυντήρια και συσκευαστήρια, 
µεταφερόµενοι οικίσκοι φιλοξενίας 
εργατών γης, κάθε άλλη κτιριακή υ-

Τεχνηέντως εισάγεται περιορισμός ανά φάκελο 40% 
για τρακτέρ, παρελκόμενα για τη μέγιστη μοριοδότηση
Ελάχιστη βάση ένταξης τα 40 µόρια ορίζονται 
στα Σχέδια Βελτίωσης, σύµφωνα µε τον πίνα-
κα µοριοδότησης που φιλοξενείται στην πρό-
σκληση (βλ. σελ. 5). Αυτός ο πίνακας πρόκει-
ται ουσιαστικά για το πιο σηµαντικό στοιχείο 
της πρόσκλησης, καθώς θα ορίσει και το ποιος 
αγρότης-κτηνοτρόφος θα περάσει στις κορυ-
φαίες θέσεις της βαθµολογίας και θα οριστεί 
στο τέλος δικαιούχος. Αναλύοντας τα στοιχεία 
του πίνακα γίνονται φανερά τα εξής:

Πρώτον: Το 42% των µορίων έχουν ήδη 
κριθεί από το ΟΣ∆Ε του 2022 ή είναι στοιχεία 
που δεν µπορεί να «επηρεάσει» ο παραγωγός 
µέχρι και την οριστικοποίηση της αίτησής του. 
Πρόκειται για τα κριτήρια 1, 2.1, 3.2, 3.3 και 
6.1. ∆ηλαδή αυτά που αφορούν την Τυπική 
Απόδοση στο ΟΣ∆Ε 2022, τη δραστηριότητα 
του παραγωγού (π.χ αιγοπροβατοτροφία, βαµ-
βάκι κ.λπ), τα πτυχία του ενδιαφερόµενου και 
τον χαρακτηρισµό του ως Νέος Αγρότης (ή ε-

πιλαχόντας) και τον συνδυασµό εµπειρίας/η-
λικίας στο χωράφι. Ως εκ τούτου πριν ακόµη 
πάει στον µελετητή ο αγρότης είναι σε θέση 
εν ολίγοις να γνωρίζει αν θα έχει πιθανότη-
τες ένταξης ή όχι στο πρόγραµµα.

∆εύτερον: Οι δαπάνες που θα µπουν στον 
φάκελο θα ορίσουν το 36% των µορίων. Αφο-
ρά τα κριτήρια 2.2, 4.1 και 5.1. Το 2.2 αφορά τη 
σχέση Τυπικής Απόδοσης και δαπανών (κριτή-
ριο που θα περιορίσει δραστικά τις δαπάνες α-
νά φάκελο). Το 4.1 είναι ένα κριτήριο που έχει 
ξεσηκώσει αρκετές αντιδράσεις, καθώς ουσια-
στικά προσοµοιάζει τον περιορισµό που τέθηκε 
στην επιλεξιµότητα του Αναπτυξιακού. ∆ηλαδή, 
για τρακτέρ και παρελκόµενα οι δαπάνες θα µπο-
ρούν να πιάνουν το πολύ το 40% του φακέλου, 
αλλιώς ο παραγωγός δεν θα φτάνει το µέγιστο 
των 12 µορίων του κριτηρίου (θα πέφτει αναλο-
γικά, όσο πιο χαµηλό το ποσοστό δαπάνης σε 
άλλες επενδύσεις). Το 5.1 είναι το «περιβόη-

το» κριτήριο καινοτοµίας, που έριξε στο παρελ-
θόν φακέλους στα «βράχια» και θέλει προσοχή. 

Τρίτον: Το 14% των µορίων εξαρτάται α-
πό τη δυνατότητα υλοποίησης της επένδυσης 
(κριτήριο 3.1). Εδώ τα πράγµατα είναι ξεκάθα-
ρα, πρέπει δηλαδή ο υποψήφιος να διατηρεί 
ήδη µία καλή επιχειρηµατική εικόνα.

Τέταρτον: Το τελευταίο 8% για το άριστα δί-
νεται σε παραγωγούς µε συµβολαιακή που είναι 
µέλη οργανώσεων και παράλληλα συνεταιρισµών. 

Τα κριτήρια ανά Περιφέρεια
Στο κριτήριο 6 οι επιλογές ανά Περιφέρεια 

για τα 13 µόρια (υπάρχουν και άλλες επιλο-
γές αλλά για λιγότερα µόρια), έχουν ως εξής:

Ανατολική Μακεδονία Θράκη: Κηπευτι-
κά, επιτραπέζιο αµπέλι, σταφίδα και µανιτάρια

Αττική: Κηπευτικά, επιτραπέζιο αµπέλι, 
σταφίδα και µανιτάρια, οινάµπελα, ελιά, αν-
θοκοµία - αρωµατικά φυτά.  

Βόρειο Αιγαίο: Οινοποιήσιµο αµπέλι, ε-
λιά, µαστίχα, αροτραίες.

∆υτική Ελλάδα: Αιγοπροβατοτροφία.
∆υτική Μακεδονία: Αιγοπροβατοτροφία, 

λοιπή κτηνοτροφία, µελισσοκοµία-σηροτροφία. 
Ήπειρος: Αιγοπροβατοτροφία, λοιπή κτη-

νοτροφία, αροτραίες καλλιέργειες, κηπευτικά, 
επιτραπέζιο αµπέλι, σταφίδα, µανιτάρια, οινά-
µπελα, ελιά, δέντρα. 

Θεσσαλία: Αιγοπροβατοτροφία.
 Ιόνια Νησιά: Οινάµπελα, ελιά.
Κεντρική Μακεδονία: Λοιπή κτηνοτρο-

φία, αιγοπροβατοτροφία. 
Κρήτη: Οινάµπελα, ελιά.
Νότιο Αιγαίο: Κηπευτικά, επιτραπέζιο α-

µπέλι, σταφίδα και µανιτάρια, οινάµπελα, ελιά, 
λοιπή κτηνοτροφία.

Πελοπόννησος: Αιγοπροβατοτροφία, λοι-
πή κτηνοτροφία.

Στερεά Ελλάδα: Αιγοπροβατοτροφία.
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ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

 ΒΑΡΥΤΗΤΑ  ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

%� ΚΛΙΜΑΚΑ 0�100�

1 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

1.1. 

Προσανατολισµός της
παραγωγικής δυναµικότητας
της εκµετάλλευσης στην
υφιστάµενη κατάσταση.

Ποσοστό τυπικής απόδοσης (ΕΑΕ 2022) που προέρχεται από 
αιγοπροβατοτροφία, οπωροκηπευτικά, καλλιέργειες και εκτροφές 
που συµβάλλουν στην επισιτιστική επάρκεια και ασφάλεια, 
ελαιοκαλλιέργεια, µελισσοκοµία, βαµβάκι, αµπελοκαλλιέργεια, 
ανθεκτικές στην κλιµατική αλλαγή καλλιέργειες ή συµβάλει στην 
άµβλυνση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής υπερβαίνει το 80% 
της συνολικής τυπικής απόδοσης της εκµετάλλευσης.

5% 100

1.2. Συστήµατα φιλικά προς το 
περιβάλλον ή ΠΟΠ ή ΠΓΕ

Βαθµολογείται, εφόσον αθροιστικά το 50% της συνολικής 
τυπικής απόδοσης της υφιστάµενης κατάστασης (ΕΑΕ 2022) 
(συµπεριλαµβάνονται ΠΟΠ/ΠΓΕ) οφείλεται σε καλλιέργειες ή 
εκτροφές που διαθέτουν πιστοποίηση βιολογικών ή λοιπών 
συστηµάτων ποιότητας.

6% 100

2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ

2.1 Οικονοµικό µέγεθος 
εκµετάλλευσης

α)  Τυπική Απόδοση (ΕΑΕ 2022) έως 16.000 ευρώ

5%
50

β)  Τυπική Απόδοση (ΕΑΕ 2022) 16.000 - 25.000 ευρώ 50-100
γ)  Τυπική Απόδοση (ΕΑΕ 2022) > των 25.000 ευρώ 100

2.2
Συσχέτιση οικονοµικού 
µεγέθους
εκµετάλλευσης µε επένδυση

α) Τυπική απόδοση έως και 15.000 ευρώ που το ύψος 
επενδύσεων δεν ξεπερνά τα 75.000 ευρώ

16%

100
β) Τυπική απόδοση πάνω από 15.000 ευρώ που το σύνολο των 
αιτούµενων επενδύσεων δεν ξεπερνούν πενταπλάσιο της Τ.Α. 100
γ) Τυπική απόδοση πάνω από 12.500 ευρώ που το σύνολο των 
αιτούµενων επενδύσεων δεν ξεπερνούν το εξαπλάσιο της Τ.Α. 60

3
∆ΥΝΑΜΙΚΗ 
ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
4�

3.1

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

α) Αποδίδονται 20 µόρια εφόσον η ικανότητα κάλυψης του 
αιτούµενου π/ϋ µε ίδια κεφάλαια υπερβαίνει το 20% και έως 50 
µόρια (αναλογικά) εφόσον υπερβαίνει 50% του αιτούµενου π/ϋ

14%

20-50

β) Φορολογική και ασφαλιστικές ενηµερότητες (για είσπραξη 
χρηµάτων – όχι για κάθε νόµιµη χρήση) χωρίς παρακρατούµενες 
οφειλές

30

γ) Ύπαρξη αδειών απαραίτητων για την υλοποίηση κατά την 
υποβολή της αίτησης 10
δ) Ύπαρξη κερδοφορίας κατά τις 3 τελευταίες διαχειριστικές 
χρήσεις (µέσος όρος 3ετίας) προ φόρων και αποσβέσεων 10

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

α) Νέοι Αγρότες 2018 ή του 2021

8% 100β) Επιλαχόντες Μέτρου 6.1. 

γ) Εµπειρία άνω των 5 ετών και ηλικία έως και 50 ετών.

3.3

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

α) Κατοχή οποιουδήποτε πτυχίου επιπέδου 6, 7 ή 8 του Εθνικού 
Πλαισίου Προσόντων

5%

70
β) Κατοχή Πτυχίου - Τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης 
ανώτερο ή ίσο του επιπέδου 3, 4, 5 του Εθνικού Πλαισίου 
Προσόντων

70

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

100

3.4

Αξιολογείται και
βαθµολογείται ο βαθµός
συµµετοχής του υποψηφίου σε
συλλογικά σχήµατα και
συνεταιρισµούς 
(βαθµολογείται ένα κριτήριο)

α) Μέλος οµάδας ή οργάνωσης παραγωγών µε περισσότερα 
από δέκα µέλη

6%

40
β) Μέλος αγροτικού συνεταιρισµού 60
γ) Μέλος συνεταιρισµού και ταυτόχρονα µέλος οµάδας ή 
οργάνωσης µε περισσότερα από 10 µέλη 100
δ) Μέλος αναγκαστικού συνεταιρισµού

3.5 Συµβολαιακή Γεωργία
Συµµετοχή του υποψήφιου σε σχήµατα
συµβολαιακής γεωργίας 2% 100

4

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ
ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΤΗΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ

4.1
Αξιολογείται και βαθµολογείται 
η κατηγορία επενδυτικών 
δαπανών

1. Επενδύσεις σε ΑΠΕ, 2. Σταβλικές εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
ζωικής παραγωγής, σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών και 
αµελκτικές µηχανές, 3. Θερµοκήπια, δικτυοκήπια, εγκαταστάσεις 
φυτικής παραγωγής τύπου τολ και εξοπλισµός τους, 4. Επενδύσεις 
που αφορούν στην προετοιµασία για πρώτη πώληση (κτίρια και 
εξοπλισµός), 5. Εγκατάσταση νέων φυτειών, 6. Επενδύσεις που 
αφορούν σε αποθηκευτικούς χώρους (κτίρια και µηχανολογικός 
εξοπλισµός λειτουργίας τους) προϊόντων της εκµετάλλευσης,
7. Αγορά αγροτεµαχίου όµορου προς ιδιόκτητο αγροτεµάχιο. 
Υπολογίζεται αθροιστικά το επιλέξιµο κόστος των ανωτέρω 
επενδύσεων. Αποδίδονται 10 µόρια εφόσον το ανωτέρω
άθροισµα υπερβαίνει το 10% του επιλέξιµου κόστους του 
επενδυτικού σχεδίου και έως 100 µόρια (αναλογικά) εφόσον 
το άθροισµα υπερβεί το 60% του επιλέξιµου κόστους του 
επενδυτικού σχεδίου.

12% 0 ή 10-100

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΧΡΗΣΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 5.1

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

Βαθµολογείται το ποσοστό (%) των επιλέξιµων καινοτόµων 
επενδύσεων επί του συνόλου των επιλέξιµων επενδυτικών 
δαπανών. 
Αποδίδονται 10 µόρια εφόσον το ανωτέρω ποσοστό υπερβαίνει 
το 5% του επιλέξιµου κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως 
100 µόρια (αναλογικά) εφόσον το άθροισµα υπερβεί το 20% του 
επιλέξιµου κόστους του επενδυτικού σχεδίου 

8% 0 ή 10-100

6 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 6.1 Περιφερειακές επιλογές Περιφερειακές Επιλογές 13% 0-100

7 ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 7.1

Εκµεταλλεύσεις περιοχών
που έχουν κηρυχθεί 
πυρόπληκτες

Πραγµατοποίηση επενδύσεων σε εκµεταλλεύσεις περιοχών 
που έχουν κηρυχθεί πυρόπληκτες 3% 100

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ 4.1.5

ποδοµή και κατασκευή που τεκµη-
ριώνεται ως απαραίτητη. 

Αγορά, µεταφορά και εγκα-
τάσταση καινούργιου µηχανολο-
γικού και λοιπού εξοπλισµού. Εν-
δεικτικά: Τρακτέρ, παρελκόµενα, 
αµελκτικές µηχανές, συστήµατα 
διατροφής, ενσιρωδιανοµείς, µη-
χανές γαλουχίας κ.λπ.

∆απάνες προετοιµασίας πρώ-
της πώλησης (Ξηραντήρια, συγκρο-
τήµατα διαλογής, θάλαµοι ψύ-
ξης, συγκροτήµατα συσκευασίας)

Αγορά γης έως 10% του προϋ-
πολογισµού του φακέλου, όµορης 
µε ιδιόκτητο αγροτεµάχιο, όχι από 

ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς.
Εγκατάσταση πολυετών φυτειών.
Φωτοβολταϊκά και άλλες ΑΠΕ.
Γενικές ∆απάνες (αµοιβές µε-

λετητών, δαπάνες για έκδοση α-
δειών κ.λπ.)

Επιδοτείται επίσης δενδροκοµι-
κό τρακτέρ κατ’ εξαίρεση εφόσον 
υπάρχει ήδη αναπόσβεστο τρα-
κτέρ στην εκµετάλλευση, αν στο 
ΟΣ∆Ε του 2022 δεν έχει δηλωθεί 
δενδροκαλλιέργεια άνω των 10 
στρεµµάτων. Κατά την ολοκλή-
ρωση του επενδυτικού σχεδίου 
η εν λόγω έκταση πρέπει να εί-
ναι τουλάχιστον 35 στρέµµατα.
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Στο φουλ δουλεύουν αυτές τις µέρες οι διοι-
κητικοί της ∆οµοκού, προκειµένου να προ-
φτάσουν να ολοκληρώσουν τις απαραίτη-
τες διασταυρώσεις και τους απαιτούµενους 
ελέγχους έγκαιρα, ώστε να βγει η πληρωµή 
των πρώτων συνδεδεµένων µέχρι την Παρα-
σκευή 31 Μαρτίου. Όπως αποδεικνύεται ο 
όγκος της εν λόγω πληρωµής δεν επέτρεψε 
να βγει ο αρχικός στόχος για πίστωση την 
ερχόµενη Παρασκευή 24 του µήνα, δεδοµέ-
νου ότι υπάρχουν ακόµα εκκρεµότητες. Μια 
εξ αυτών αφορά τον έλεγχο των παραστατι-
κών για την ειδική ενίσχυση βάµβακος, που 
δεν έχει ολοκληρωθεί, λόγω της παράτασης 

της φετινής εκκοκκιστικής 
περιόδου µέχρι τις 17 Φε-
βρουαρίου, όπως λένε οι 
αρµόδιοι. Εν τω µεταξύ, µέ-
σα στην επόµενη εβδοµά-
δα θα πρέπει να βγουν και 
οι σχετικές αποφάσεις µε 
το ύψος της συνδεδεµέ-
νης ανά προϊόν. Πρόκει-
ται για µια πληρωµή που 

θα αγγίξει τα 250 εκατ. ευρώ και αφορά µε-
γάλο κοµµάτι του αγροτικού κόσµου, αφού 
οι συνδεδεµένες που δροµολογούνται είναι 
σκληρό σιτάρι, πρωτεϊνούχα και σανοδοτικά 
ψυχανθή, όσπρια, καρποί µε κέλυφος, µή-
λα, αλλά και η ειδική ενίσχυση βάµβακος.  

Σηµειωτέον µέχρι τις 31 Μαρτίου έχει δε-
σµευθεί ο ίδιος ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης Γιώργος Γεωργαντάς ότι θα πληρω-

θούν και περίπου 93 εκατ. ευρώ για ουκρα-
νόµετρα και de minimis. Εν τω µεταξύ, σε 
δεύτερη φάση, στο πλάνο προς πληρωµή 
βρίσκονται και κάποια από τα υπόλοιπα της 
περσινής ενιαίας ενίσχυσης, του Κοµφούζιο 
και περιπτώσεις των βιολογικών από τα προ-
γράµµατα του 2022, χωρίς ωστόσο κάποιο ε-
πίσηµο χρονοδιάγραµµα. Μάλιστα, ότι αφο-
ρά το τσεκ του 2022, δεν αποκλείεται η τακτο-
ποίηση όποιων εκκρεµοτήτων να ακολουθή-
σει την «τακτική» των σταδιακών και µεµο-
νωµένων πιστώσεων για όσους από τους πα-
ραγωγούς περνούν τον διασταυρωτικό έλεγ-
χο, µε ορίζοντα τον Ιούνιο, οπότε και θα πρέ-
πει -βάσει κοινοτικού κανονισµού – να έχει 
ολοκληρωθεί η εξόφληση των δικαιούχων.

Μέχρι τις 7 Απριλίου 
τα αιτήµατα άρσης επικάλυψης

Περιθώριο µέχρι τις 7 Απριλίου έχουν οι 
παραγωγοί προκειµένου να υποβάλλουν 
αιτήµατα άρσης επικάλυψης στις αρµόδι-

ες Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις και Μονά-
δες του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία θα πρέπει να 
έχουν ελεγχθεί µέχρι τις 9 Ιουνίου, για να 
συµπεριληφθούν στην εξόφληση της ενι-
αίας του 2022 που πρέπει να έχει γίνει έ-
ως το τέλος Ιουνίου. 

Σύµφωνα µε σχετική εγκύκλιο του ορ-
γανισµού πληρωµών, αιτήµατα άρσης επι-
κάλυψης κατατίθενται για τις περιπτώσεις 
που η επικάλυψη έχει διαπιστωθεί ως απο-
τέλεσµα του χωρικού διασταυρωτικού ελέγ-
χου (κωδ. λάθους 53101) που διενεργείται 
στο Ο.Π.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επισηµαίνεται ό-
τι κατά τη διαδικασία αυτή δεν επιτρέπεται 
µεταβολή της δηλούµενης γεωµετρίας των 
αγροτεµαχίων.  Επιπλέον κατ’ εξαίρεση: 

Α) Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως 
περιγράφονται στις αντίστοιχες εγκυκλί-
ους ΕΑΕ 2022, για τις οποίες ακολουθεί 
τροποποίηση και διόρθωση της Ενιαίας Αί-
τησης Ενίσχυσης µε µεταβολές στα γεωχω-
ρικά στοιχεία ελέγχου κατά την οριστικο-

ποίηση των δηλώσεων µετά τις 08/8/2022.
Β) Σε περιπτώσεις που µε νεότερη πράξη 

της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, σύµφωνα µε την 
Εθνική Νοµοθεσία µεταβάλλεται το επιτρε-
πτό της χρήσης γης κι αυτή ενσωµατώθηκε 
στο ΟΠΣ WEB GIS µετά τις 08/08/2022 τό-
τε, αφού ενηµερωθεί ο γεωργός, έχει το δι-
καίωµα να υποβάλει ένσταση εντός 20 ηµε-
ρών από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης. 

Πιστώθηκαν µε 3 µήνες καθυστέρηση 
4,6 εκατ. ευρώ για τις Σπάνιες Φυλές 

Έσπασε, τελικά, µετά από τρεις σχεδόν 
µήνες, η οµηρία εκατοντάδων κτηνοτρό-
φων ενταγµένων στο πρόγραµµα των σπά-
νιων φυλών, υπ’ ευθύνη κάποιων υπεύθυ-
νων των περιφερειακών υπηρεσιών του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι στην αγωνία τους να α-
ναδείξουν την χρησιµότητα του παλιού συ-
στήµατος και σε µια ύστατη προσπάθεια να 
αντισταθούν στην µεταρρύθµιση που έφε-
ρε στο δηµόσιο νέφος του gov.gr το ΟΣ∆Ε, 
κράτησαν απλήρωτους τους δικαιούχους.

Συγκεκριµένα, µετά τη δηµοσίευση 
του ΦΕΚ 134/10.3.2023 στο οποίο περι-
λαµβανόταν η τροποποίηση της απόφα-
σης για την πληρωµή του φακέλου της 
προκαταβολής για τις σπάνιες φυλές α-
πό την Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ, πιστώθηκαν 4.619.061,5 εκατ. ευ-
ρώ σε 772 δικαιούχοι (1η Πρόσκληση: 
514 δικαιούχοι µε 3.502.802,3 εκατ. ευ-
ρώ και 2η Πρόσκληση: 258 δικαιούχοι 
µε 1.116.259,2 εκατ. ευρώ). Σηµειωτέον 
να τονισθεί ότι εκτός της πληρωµής έµει-
ναν οι κτηνοτρόφοι που ήταν σε έλεγχο.

«Για τις βροχοπτώσεις του καλοκαιριού στη Χαλκιδική, 
στην καλλιέργεια βερίκοκων υπήρχαν ελάχιστες αναγγελίες στον 
ΕΛΓΑ της Θεσσαλονίκης, αλλά ο έλεγχος δεν κατέδειξε µετρήσιµη 
ζηµιά». Αυτό ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος 
Γεωργαντάς, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτή 
Χαλκιδικής του ΣΥΡΙΖΑ, Κυριακής Μάλαµα σχετικά µε τον 
αποκλεισµό των βερικοπαραγωγών Χαλκιδικής από τα de minimis.

Σύµφωνα µε τον υπουργό, «στη χώρα υπάρχουν 92.620 
στρέµµατα από τα οποία παραγωγικά είναι τα 70.000. Η εν λόγω 
αποζηµίωση συνδέεται µε τις βροχές του καλοκαιριού, οι οποίες 
δηµιούργησαν µεγάλο ζήτηµα στην ποιότητα του προϊόντος και 
αφορά µόνο 4.600 παραγωγικά στρέµµατα. Τη σεζόν 2022-2023 
η Χαλκιδική ειδικά στα βερίκοκα επλήγη από τον παγετό, για 
τον οποίο καταβλήθηκαν 3 εκατ. ευρώ για 9.000 στρέµµατα».

Για Παρασκευή 31 Μαρτίου
οι συνδεδεμένες ενισχύσεις 

Συντάξεις ΟΓΑ
Την Τρίτη 28 Μαρ-
τίου καταβάλλονται 
οι αγροτικές συντά-
ξεις µηνός Απριλίου 

από τον ΟΓΑ 
Έως τις 22 Μαρτίου αιτήσεις για το Κοµφούζιο

Παρατείνεται έως και την Τετάρτη 22 Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων στήριξης 
για το Κοµφούζιο, σύµφωνα µε τροποποιητική απόφαση του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Η ∆ηµόσια ∆απάνη της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται σε 
ένα 1,4 εκατ. ευρώ και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται στα 454 ευρώ 
ανά εκτάριο ετησίως και αφορά στις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς 
και της βερικοκιάς οι οποίες, για τις ανάγκες της παρούσας δράσης, αποτελούν 
την καλλιεργητική οµάδα των πυρηνόκαρπων (πλην δαµασκηνιάς).

Ποσό 250 εκατ. ευρώ 
για συνδεδεμένες 
σε σκληρό σιτάρι, 
πρωτεϊνούχα 
και σανοδοτικά 
ψυχανθή, όσπρια, 
καρποί µε κέλυφος, 
μήλα και ειδική 
ενίσχυση βάμβακος 
έχουν λαμβάνειν 
οι παραγωγοί

43 ~170

1150

DE MINIMIS

ΟΥΚΡΑΝΟΜΕΤΡΑ

ΕΙ∆ΙΚΗ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΑΓΡΟΤΕΣ 

(ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)   ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ
ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

Δεν «δικαιολογούν» de minimis τα βερίκοκα της Χαλκιδικής
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τον δρόµο για χιλιάδες µεταβιβά-
σεις αγροτεµαχίων, µε νοµότυπες 
και fast track διαδικασίες ανοίγουν 
οι νοµοθετικές βελτιώσεις που δρο-
µολογούνται στο πολυνοµοσχέδιο 
του υπουργείου Οικονοµικών, που 
αναµένεται να ψηφιστεί από την 
ολοµέλεια της Βουλής σε σύντο-
µο χρονικό διάστηµα. Η ευνοϊκή 
αυτή ρύθµιση αφορά κυρίως περι-
πτώσεις φυσικών προσώπων µε ο-
φειλές στην εφορία και τα δηµό-
σια ταµεία, οι οποίοι δεν µπορού-
σαν να εκδώσουν πιστοποιητικό 
ασφαλιστικής ενηµερότητας και 
συνεπώς δεν µπορούσαν να ρευ-
στοποιήσουν ακίνητη περιουσία, 
συχνή συνθήκη σε περιπτώσεις α-
γροτών. Με τις βελτιώσεις που ε-
πίκεινται, εξασφαλίζεται ασφαλι-
στική ενηµερότητα διάρκειας ενός 
µήνα σε περίπτωση που προχωρή-
σει ο οφειλέτης σε ρύθµιση χρεών 
120 ή 72 δόσεων. 

Ειδικότερα, το νοµοσχέδιο που 
λογικά θα είναι από τα τελευταία 
νοµοθετικά έργα της κυβέρνησης 
πριν από τη διάλυση της Βουλής 
και την επίσηµη έναρξη της προε-
κλογικής περιόδου, θα περιλαµβά-
νει δεκάδες άρθρα και προτεινόµε-
νες διατάξεις που στόχο έχουν να 
βελτιώσουν, να εκσυγχρονίσουν 
και να εξορθολογήσουν το καθε-
στώς χορήγησης αποδεικτικού φο-
ρολογικής και ασφαλιστικής ενη-
µερότητας, ειδικά σε περιπτώσεις 
µεταβίβασης ακινήτων, όταν οι ο-
φειλέτες έχουν χρέη στην Εφορία 
αλλά ταυτόχρονα τα έχουν εντάξει 
σε κάποια ρύθµιση.

Ως γνωστόν, οι οφειλέτες του ΕΦ-

ΚΑ και του ΟΓΑ δεν διαθέτουν α-
σφαλιστική ενηµερότητα, κάτι που 
µπλοκάρει τυχόν µεταβιβάσεις ακι-
νήτων, οι οποίες µε τη σειρά τους 
θα µπορούσαν να εξυπηρετήσουν 
και µέρος των οφειλών. Αυτό που 
ίσχυσε σε προηγούµενες ευκαιρίες 
ρύθµισης χρεών, όπως ήταν οι 120 
δόσεις, ήταν ένα καθεστώς «µερι-
κής» ή «υπό προϋποθέσεις» ενη-
µερότητας. Συγκεκριµένα, οι οφει-
λέτες στη ρύθµιση, µπορούν να υ-
ποβάλουν φάκελο για διάφορα ε-
πενδυτικά προγράµµατα (Σχέδια 
Βελτίωσης) ή να καταθέσουν αί-
τηµα δανεισµού, ωστόσο δεν επι-
τρέπεται εδώ η µεταβίβαση.

Η απουσία ασφαλιστικής ενηµε-
ρότητας σε οφειλέτες του δηµοσί-

ου είχε µπλοκάρει εδώ και καιρό 
τις µεταβιβάσεις ακινήτων και πε-
ριέπλεκε ιδιαίτερα τις αγοραπω-
λησίες αγροτεµαχίων. Η νέα ρύθ-
µιση έρχεται να κουµπώσει πάνω 
στο νέο κύκλο τακτοποίησης οφει-
λών προς το δηµόσιο, που φέρνει 
το πολυνοµοσχέδιο σκούπα.

Παράλληλα, µε τις διατάξεις του 
νέου νοµοσχεδίου απλοποιείται και 
εκσυγχρονίζεται σηµαντικά το σύ-
στηµα έκδοσης αποδεικτικού φο-
ρολογικής ενηµερότητας ώστε και 
τα συµφέροντα του ∆ηµοσίου να 
διασφαλίζονται και οι πολίτες να 
µπορούν να εξυπηρετηθούν. 

Σήµερα η Φορολογική ∆ιοίκηση 
χορηγεί αποδεικτικό ενηµερότητας, 
µόνο εφόσον ο φορολογούµενος 

δεν έχει οφειλές στην εφορία από 
οποιαδήποτε αιτία και έχει υποβά-
λει φορολογικές δηλώσεις τα τελευ-
ταία πέντε έτη. Σε περίπτωση που ο 
φορολογούµενος έχει ενταχθεί σε 
πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών ή έ-
χει οφειλές µη ληξιπρόθεσµες ή σε 
αναστολή, µπορεί να του δοθεί α-
ποδεικτικό ενηµερότητας µε διάρ-
κεια έως 1 µήνα. Η εφορία µετά την 
ένταξη του οφειλέτη σε πρόγραµ-
µα ρύθµισης ορίζει υποχρεωτικά 
όρο παρακράτησης στις περιπτώ-
σεις που το αποδεικτικό ενηµερό-
τητας αφορά είσπραξη χρηµάτων 
ή µεταβίβαση ακινήτου ή σύστα-
ση εµπραγµάτου δικαιώµατος επ’ 
αυτού από επαχθή αιτία µε σκοπό 
να εξοφληθούν δόσεις.

Στο ίδιο νοµοσχέδιο υπάρχει δι-
άταξη, σύµφωνα µε την οποία θα 
παρέχεται προκαταβολή από τις α-
ποζηµιώσεις του ΕΛΓΑ, αν έχουν 
ολοκληρωθεί οι εξατοµικευµένες 
εκτιµήσεις των γεωτεχνικών του 
φορέα, ακόµα και αν o Οργανι-
σµός δεν έχει στη διάθεσή του επι-
σηµάνσεις ή ψηφιακά δεδοµένα. 

Το άρθρο 77 αναφέρει τα εξής:  
«Στην παρ. 7 του άρθρου 12Β 

του ν. 4797/2021 (Α’ 66) προστί-
θεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 7 δι-
αµορφώνεται ως εξής: 

«7. Η αρχική εκτίµηση των ζη-
µιών πραγµατοποιείται βάσει επι-
σηµάνσεων και ψηφιακών δεδο-
µένων που έχει στη διάθεσή του 
ο ΕΛΓΑ, καθώς και βάσει αρχικής 
τιµής εκτίµησης, ανά είδος πολυε-
τούς καλλιέργειας, όπως αυτή κα-
θορίζεται µετά από εισήγηση της 
Επιτροπής του άρθρου 13 και του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΛ-
ΓΑ. Η αρχική εκτίµηση εξειδικεύ-
εται ανά αγροτική εκµετάλλευση 
µε βάση τα στοιχεία που έχουν υ-
ποβληθεί στο Ολοκληρωµένο Σύ-
στηµα ∆ιαχείρισης Ελέγχου.

Αν οι εξατοµικευµένες εκτιµή-
σεις από τους γεωτεχνικούς υπαλ-
λήλους του Οργανισµού έχουν ο-
λοκληρωθεί, ωστόσο o Οργανισµός 
δεν έχει στη διάθεσή του επισηµάν-
σεις ή ψηφιακά δεδοµένα, δύνα-
ται να παρέχεται προκαταβολή, η 
οποία εξειδικεύεται ανά αγροτική 
εκµετάλλευση, βάσει των στοιχείων 
των εξατοµικευµένων εκτιµήσεων 
και της αρχικής τιµής εκτίµησης».

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

Προκαταβολές 
αποζημιώσεων 
από τον ΕΛΓΑ

Ασφαλιστική ενημερότητα για ένα μήνα 

Νομοθετική ρύθμιση 
για μεταβιβάσεις γης

Φυσικά πρόσωπα µε 
οφειλές σε εφορία και 

δηµόσια ταµεία δεν 
µπορούσαν να βγάλουν 

ασφαλιστική ενηµερότητα 
και να ρευστοποιήσουν 

ακίνητη περιουσία.

Προϋπόθεση για τον οφειλέτη μια ρύθμιση χρεών 120 ή 72 δόσεων 
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Δύο σε ένα 
Έως τέλη Μαρτίου 
η πληρωμή για τις 
έκτακτες ενισχύσεις
Πίστωση 93 εκατ. από τα λεγόμενα ουκρανόμετρα, 
αλλά και τα de minimis που έχουν εξαγγελθεί

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ξεκλειδώνουν προς τα τέλη του µήνα τα 
κρατικά ταµεία για τις έκτακτες ενισχύ-
σεις χιλιάδων αγροτών, οι οποίες καλύ-
πτουν µια σειρά οπωροκηπευτικών, µε 
πιο πρόσφατη την περίπτωση των ρο-
δάκινων, νεκταρινιών και βερίκοκων. 

Η εν λόγω πληρωµή των 93 εκατ. ευ-
ρώ (50 εκατ. ουκρανόµετρα και 43 εκατ. 
de minimis), για την ηµεροµηνία της 
οποίας (τέλη Μαρτίου) φέρεται ότι δε-
σµεύτηκε προ ολίγων ηµερών ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γε-

ωργαντάς, θα αφορά τόσο τα λεγόµενα 
ουκρανόµετρα, όσο και τα de minimis 
που έχουν εξαγγελθεί, αφού ουσιαστικά 
η διάκριση σε αυτές τις δύο κατηγορίες 
επήλθε κυρίως προς διευκόλυνση των 
αρχών να «νοµιµοποιήσουν» τη στήρι-
ξη στις Βρυξέλλες. 

Την ίδια στιγµή, δεν αποκλείεται να 
υπάρξει νέα διεύρυνση της λίστας και 
σε άλλες καλλιέργειες, όπως τα κερά-
σια, µε τις πιέσεις των παραγωγών προς 
τους τοπικούς βουλευτές να εντείνονται. 

Μέχρι στιγµής, έκτακτες κρατικές ενι-
σχύσεις (πέρα από την περίπτωση των 
µελισσοκόµων) έχουν εξαγγελθεί επίση-
µα σε µήλα, κάστανα, ροδάκινα, νεκτα-
ρίνια, βερίκοκα, σπαράγγια ∆ήµου Αλ-
µωπίας, φασόλια και γίγαντες ΠΕ Φλώ-
ρινας και Καστοριάς, καπνό της ΠΕ Ρο-
δόπης, επιτραπέζια σταφύλια ΠΕ Καβά-

λας, ζαχαρότευτλα σε όλη τη χώρα, κρό-
κο Κοζάνης, θερµοκήπια Μαραθώνα και 
αλιείς καραβίδας στα Σέρβια Κοζάνης. 

Ποσά ενίσχυσης πάντως έχουν ανα-
κοινωθεί µέχρι σήµερα για την καλλι-
έργεια µήλων ανά ποικιλία και κλιµα-
κωτά τα 250 µε 300 ευρώ ανά στρέµµα. 
Στις αποζηµιώσεις αυτές κατά περίπτω-
ση συνυπολογίζεται και η επιβάρυνση 
λόγω φυτοϋγειονοµικών προσβολών 
(καρπόκαψα). Η καλλιέργεια κάστανου 
ενισχύεται µε 150 ευρώ το στρέµµα, ως 
αποτέλεσµα των ζηµιογόνων παραγω-
γικών παραµέτρων και της ιδιαίτερης 
φυτουγειονοµικής προσβολής.

Για τα πυρηνόκαρπα (πλην  κε-
ρασιών) ο προγραµµατισµός του 
υπουργείου, έρχεται να εξασφα-
λίσει µια οριζόντια ενίσχυση 70 
ευρώ ανά παραγωγικό στρέµµα 
για όλες τις ποικιλίες ροδάκινων 
(συµπύρηνα και επιτραπέζια), βε-
ρίκοκων και νεκταρινιών ενώ ταυ-
τόχρονα κατεβάζει στο 30% (ένα-
ντι του αρχικού 40 µε 50%) το πο-
σοστό ζηµιάς από βροχές για ένα 
συµπλήρωµα ενίσχυσης 80 ευρώ 
σε όσες ποικιλίες επλήγησαν. 

Η ρύθµιση για τα 70 ευρώ αφο-
ρά όσους από τους ανωτέρω πα-
ραγωγούς δεν έχουν ήδη λάβει 

αποζηµίωση και περιλαµβάνει 246.315 
στρέµµατα. Υπενθυµίζεται ότι πριν λί-
γους µήνες, το ουκρανόµετρο µοίρασε 
από το αποθεµατικό κρίσης αποζηµίω-
ση 72,5 ευρώ το στρέµµα σε µέλη Οµά-
δων Παραγωγών, κάτι που προκάλε-
σε αντιδράσεις και επιχειρείται να δι-
ορθωθεί τώρα µε την κρατική αποζηµί-
ωση των 70 ευρώ το στρέµµα σε όσους 
δεν πληρώθηκαν τότε. Οι αποζηµιώσεις 
των βροχών αφορούν ποικιλίες που ε-
πλήγησαν σε ποσοστό άνω 30% δυνά-
µει του από 7/9/2022 πορίσµατος του 
αρµόδιου γραφείου ΕΛΓΑ Ηµαθίας. Για 
τις καλλιέργειες αυτές θα δοθούν ανά 
παραγωγικό στρέµµα 80 ευρώ για τα ε-
πιτραπέζια ροδάκινα, τα βερίκοκα και τα 
νεκταρίνια και 65 ευρώ ανά παραγωγι-
κό στρέµµα για τα ροδάκινα µεταποίη-
σης (συµπύρηνα).
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Σ
την ελληνική αγορά βάμβακος είναι 
όλα παγωμένα, καθώς οι κλώστες 
κάνουν πίσω περιμένοντας να δουν 
πού θα ισορροπήσουν οι τιμές, ενώ 

οι εκκοκκιστές θεωρούν ότι αυτό που βιώνου-
με θα είναι παροδικό και σύντομα θα έρθει η 
ανάκαμψη. Υπό νορμάλ συνθήκες κάπου εδώ 
θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η ζήτηση στη φυ-
σική αγορά, η οποία και θα στηρίξει τις τιμές.

  Στην εγχώρια αγορά σκληρού σίτου εξα-
κολουθεί να υπάρχει δραστηριότητα με φορτώ-
σεις στα 370 ευρώ ο τόνος FOB λιμάνι μας. Φαί-
νεται να πηγαίνουμε σε μια ισορροπία τιμών 
και με ένα τέτοιο μοτίβο να οδεύουμε προς τη 
νέα σοδειά. Ωστόσο, πολλά φυσικά θα εξαρτη-
θούν από την πορεία της νέας καλλιέργειας.

Σε αναμονή  
η αγορά βάμβακος 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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360
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85,98

566,30
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84,72

162,42

121,05
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390

310

85,26

564,50

1514,0

17,92

82,32

164,30

121,19

425

386

312

82,21

567,50

1519,2

17,63

85,85

163,97

121,50

425

386

312

82,39

568,10

1540,2

17,89

86,80

165,05

121,93

430

380

311

84,41

558,10

1512,6

17,47

84,62

164,85

122,12

425

355

303

79,17

587,20

1489,4

18,55

94,35

157,30

127,80

ΚΡΙΘΑΡΙ 
ευρώ/τόνος

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

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

5,20

270 274 270
259 259

262

5,18

5,41

5,27 5,23

5,50

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Πριµ για αχλάδι
Τυρνάβου και 
κεράσι Β. Ελλάδας
∆εσµεύσεις ότι θα µπει το κεράσι της 
Πέλλας, το αχλάδι και το επιτραπέζιο 
σταφύλι του Τυρνάβου, στη λίστα 
των προϊόντων που θα λάβουν έκτακτη 
ενίσχυση προσπαθούν να αποσπάσουν 
αγροτοσυνδικαλιστές και παραγωγοί 
των περιοχών αυτών από την ηγεσία 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
ενώ οι διαρροές θέλουν την κυβέρνηση 
να προχωρά ανεξαρτήτως πιέσεων 
στη συµπερίληψη των προϊόντων αυτών 
στα ουκρανόµετρα ή τα de minimis. 
To ρεπορτάζ αναφέρει ότι παρά τις 
αλλεπάλληλες δεσµεύσεις, οι παραγωγοί 
κερασιού δεν έχουν λάβει ακόµη καµία 
αντισταθµιστική στήριξη για την απώλεια 
άνω των 600 ευρώ το στρέµµα, που 
κατέγραψαν στο εισόδηµά τους, βάσει 
στοιχείων της περιόδου 2019-2022, 
λόγω του ρωσο-ουρκανικού πολέµου.
«Ο κόσµος µπαίνει στα χωράφια για 
τις λιπάνσεις και τα πρώτα ραντίσµατα 
της φετινής καλλιεργητικής σεζόν, αλλά 
δεν µπορεί να ανταπεξέλθει. Αν δεν µας 
δώσουν µια στήριξη, δεν θα µπορέσουµε 
να καλλιεργήσουµε σωστά», σχολιάζει 
ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου 
Μεσηµερίου Πέλλας, Τάσος Βλαδίκας.

Οι δικαιούχοι και των 2 µέτρων 
θα λάβουν 70 ευρώ+80 ευρώ 
το στρέµµα για επιτραπέζια 
ροδάκινα και 70 ευρώ + 65 
ευρώ για συµπύρηνα ροδάκινα. 

Ποσά 
ενίσχυσης 
έχουν 
ανακοινω-
θεί για τα 
µήλα ανά 
ποικι-
λία και 
κλιµακωτά 
από 250 
έως 300 
ευρώ το 
στρέµµα.

Λιγοστεύουν 
τα αποθέματα,
νέα άνοδος 
στο ελαιόλαδο 

Τιμή παραγωγού
ευρώ/κιλό

Ελλάδα   5,30

Ισπανία   5,50 

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Παροδική η πίεση 
στην αγορά βάμβακος 
λένε οι εκκοκκιστές 

Πτωτικά τα μαλακά 
σιτάρια στο Σικάγο, 
άνοδος στη Γαλλία

Παλεύει να κρατηθεί πάνω 
από τα 30 λεπτά το σκληρό 
Εν µέσω εµπορικών πιέσεων εκτιµάται 
ότι θα γίνει ο αλωνισµός, µετά τις 
νέες απώλειες στην αγορά σκληρού 
σίτου στην Ιταλία. Στην ελληνική 
αγορά, τα ποιοτικά σιτάρια συνεχίζουν 
να φεύγουν µε 36 έως 38 λεπτά.
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ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ DE MINIMIS 
ΣΕ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ 
ΚΑΙ ΣΤΑΦΙ∆ΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ  

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ

ΠΟΣΟ / ΚΥΨΕΛΗ

12

>110 ΕΥΡΩ8

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

50%

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΣΤΑΦΙ∆ΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

4,7 
Σε έκτακτη ενίσχυση 12 εκατ. ευρώ για ε-
παγγελµατίες και µη µελισσοκόµους προ-
χωρά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων α-
πό την Ουκρανική κρίση, ενώ τις επόµε-
νες ηµέρες αναµένεται να ανακοινωθεί 
µια de minimis ενίσχυση για τους παρα-
γωγούς σταφίδας. 
Η ενίσχυση των µελισσοκόµων  ανέρχε-
ται στα 8 ευρώ ανά κυψέλη για όσους ε-
παγγελµατίες µελισσοκόµους διαχειρί-
ζονται από 110 κυψέλες και άνω. Η ενί-
σχυση για τους µη επαγγελµατίες ορίζε-
ται στο 50% αυτής των επαγγελµατιών, 
δηλαδή 4 ευρώ ανά κυψέλη.

Όπως διευκρινίζεται σε ανακοίνωση 
του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
Σίµου Κεδίκογλου,η απόφαση ενίσχυσης 
µε 8 ευρώ ανά κυψέλη, αφορά µελισσο-

κόµους που έχουν στην κατοχή τους 110 
κυψέλες και άνω, ήτοι πρόκειται για ελά-
χιστο ποσό στήριξης της τάξης των 880 
ευρώ ανά επαγγελµατία µελισσοκόµο. 

Ενίσχυση µε 50 ευρώ στην σταφίδα
Παράλληλα, φαίνεται ότι κλειδώνει µια 

νέα ενίσχυση για τους σταφιδοπαραγω-
γούς, που και αυτή θα δοθεί µέσω της 
γνωστής διαδικασίας των de minimis, 
δηλαδή ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας. 

Αν και δεν έχουν γίνει επίσηµες ανακοι-
νώσεις, στέλεχος της κυβέρνησης, ο υφυ-
πουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
βουλευτής Κορινθίας Χρ. ∆ήµας, προέβη 
σε σχετική ανάρτηση στις αρχές της περα-
σµένης εβδοµάδας από τον λογαριασµό 
του στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, κά-
νοντας λόγο για µια ενίσχυση της τάξης 

των 50 ευρώ το στρέµµα (55 ευρώ σύµ-
φωνα µε δηλώσεις του βουλευτή Μαντά). 

Η εξέλιξη αυτή, ήρθε µετά από συνάντη-
ση που είχε ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης µε παραγωγικούς φορείς και το-
πικούς βουλευτές και όπως φέρεται να υ-
ποστηρίχθηκε εκεί, το συνολικό κονδύλι 
θα ανέλθει στα 4,7 εκατ. ευρώ. 

Πρόκειται για δεύτερη συνεχόµενη χρο-
νιά κατά την οποία ο κλάδος της σταφί-
δας λαµβάνει κρατική στήριξη. Ωστόσο, τα 
µικρά µεγέθη των ποσών ενίσχυσης αλ-
λά και το χρονικό του αιτήµατος στήριξης 
που ξεκινά από την περίοδο της πανδη-
µίας και σε συνδυασµό µε τον τρόπο δι-
αχείρισης της κατάστασης από τις προη-
γούµενες ηγεσίες του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, φαίνεται ότι έχουν ψυ-
χράνει τους παραγωγούς. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Eνισχύεται το σενάριο που θέλει την 
πληρωµή των 76 εκατ. ευρώ για το 
αγροτικό πετρέλαιο µέσα στην άνοι-
ξη και πριν τις εκλογές, µε την υπό-
θεση αυτή να διευκολύνεται σε πε-
ρίπτωση που πράγµατι οι δηλώσεις 
ΟΣ∆Ε ξεκινήσουν εντός του Απριλί-
ου, όπως ακούγεται το τελευταίο δι-
άστηµα. Μάλιστα, κατά τη συζήτη-
ση του νοµοσχεδίου του υπουργεί-
ου Οικονοµικών που δροµολογείται 
για τις επόµενες ηµέρες στην ολοµέ-
λεια της Βουλής, δεν αποκλείεται να 
υπάρξει και µια έκπληξη που θα α-
φορά το συνολικό κονδύλι που θα 
κατανεµηθεί. Ήδη κάποιες διαρρο-
ές κάνουν λόγο για µια αύξηση του 
ποσού κοντά στα 80 εκατ. ευρώ, ή-
τοι 4 εκατ. πάνω από τα 76 εκατ. α-
νακοινώθηκαν τον προηγούµενο µή-
να δια στόµατος πρωθυπουργού, ω-
στόσο τόσο οι ανάγκες (δεδοµένου 
ότι το ποσό θα αφορά όλο το 2023 
και όχι το µισό έτος όπως έγινε µε 
την πληρωµή του 2022), όσο και οι 
προεκλογικές αγωνίες, δεν αποκλεί-
ουν µια ακόµα µεγαλύτερη αύξηση.  

Αυτό άλλωστε άφησε να εννοηθεί 
προ ολίγων ηµερών ο πρωθυπουργός 

Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνάντη-
ση µε αγροτοσυνδικαλιστές. Κάτι τέ-
τοιο θα επέτρεπε µια αύξηση των πο-
σών που θα εισπράξουν οι αγρότες 
σε δεύτερο χρόνο, ενώ διαφορετικά, 
σε περίπτωση που επιλογές σπορών 
δεν είναι ανατρεπτικές, το υφιστάµε-
νο κονδύλι προϊδεάζει για αντίστοι-
χα ποσά µε εκείνα που πιστώθηκαν 
τον περασµένο Αύγουστο.

Πάντως, αν τα ποσά υπολογιστούν 
µε την ίδια λίστα ετήσιας κατανάλω-
σης της πληρωµής του Αυγούστου, 
τότε θα χρειαστεί σίγουρα µια αύξη-

ση των κονδυλίων, αφού τότε το α-
ποτέλεσµα πολλαπλασιαζόταν µε το 
50% δεδοµένου ότι η επιστροφή του 
2022 αναλογούσε στο µισό έτος. Ο-
πότε είτε θα αλλάξει η λίστα κατα-
νάλωσης µε υπουργική απόφαση 
µετά τη ψήφιση της ρύθµισης, είτε 
τελικά θα αυξηθεί το κονδύλι. Το 
νοµικό κείµενο της ρύθµισης ανα-
φέρει µεταξύ άλλων: 

«Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύ-
σης (DIESEL) κινητήρων, της περ. 
στ της παρ. 1 του άρθρου 73, που 
χρησιµοποιείται αποκλειστικά στη 

γεωργία καθορίζεται, από την 1η 
Ιανουαρίου 2023 έως και την 31η 
∆εκεµβρίου 2023, µηδενικός συ-
ντελεστής ειδικού φόρου κατανά-
λωσης, ανά χιλιόλιτρο. […]

Το ποσό επιστροφής του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης είναι ανεκχώ-
ρητο και ακατάσχετο στα χέρια του 
∆ηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλι-
ση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, 
δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτη-
ση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσµεύεται 
και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµέ-
νες ληξιπρόθεσµες ή µη οφειλές προς 
τη φορολογική διοίκηση και το ∆ηµό-
σιο εν γένει, τους δήµους, τις περιφέ-
ρειες και τα νοµικά τους πρόσωπα, τα 
ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ι-
δρύµατα και δεν υπολογίζεται στα ει-
σοδηµατικά όρια για την καταβολή ο-
ποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή 
προνοιακού χαρακτήρα. Με κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
και του ∆ιοικητή της Α.Α.∆.Ε., καθο-
ρίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και 
η διαδικασία επιστροφής του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης, ο χρόνος επι-
στροφής, τα δικαιούχα επιστροφής 
πρόσωπα, τα κριτήρια για τον προσ-
διορισµό των ποσοτήτων πετρελαίου 
εσωτερικής καύσης (DIESEL)».

Αυξημένο αγροτικό πετρέλαιο 
για όλο το 2023 πριν τις εκλογές  
Στη Βουλή η τροπολογία, ακολουθεί νέα ΚΥΑ με λίστα κατανάλωσης για 80 εκατ. ευρώ  

Αύξηση κονδυλίων
Πάντως, αν τα ποσά 

υπολογιστούν µε την ίδια 
λίστα ετήσιας κατανά-
λωσης της πληρωµής 

του Αυγούστου, τότε θα 
χρειαστεί σίγουρα µια 

αύξηση των κονδυλίων 

Ενίσχυση 8 ευρώ ανά κυψέλη 
και 4 ευρώ για μη επαγγελματίες
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Ανοιξιάτικες 
εφαρμογές
Απολύμανση πληγών και διπλοί 
ψεκασμοί με χαλκό στους ελαιώνες

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Η φυµατίωση/καρκίνωση είναι 
µία σοβαρή φυτοπαθολογική 
ασθένεια, η οποία προκαλείται 
από το βακτήριο Pseudomonas 
savastanoi, το οποίο εισέρ-
χεται στα ελαιόδεντρα µέσω 
των, πάσης φύσεως, πληγών 
και των σχισµών του φλοιού 
των κλάδων και των κλαδί-
σκων της ελιάς. Για την είσο-
δο του βακτηρίου και την εκ-
δήλωση της ασθένειας, απαι-
τούνται ευνοϊκές συνθήκες, ό-
πως ανοιχτές πληγές, οι οποί-
ες προκαλούνται συνήθως µε-
τά το ετήσιο κλάδεµα, εξαιτίας 
των υψηλών  τιµών σχετικής 
υγρασίας που επικρατούν, ό-
πως αναφέρουν οι γεωπόνοι 
του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Καβάλας.  

Επίσης, και ο παγετός προ-

καλεί πληθώρα χαρακτηριστι-
κών πληγών στον φλοιό της 
ελιάς («σκασίµατα») και συµ-
βάλει στη διάδοση της βακτη-
ριακής καρκίνωσης της ελιάς. 
Στην ίδια κατεύθυνση συµβάλ-
λουν και οι οπές που προκα-
λούνται από το χαλάζι ή από 
τη συγκοµιδή του ελαιόκαρ-
που µε ραβδισµό. 

Το χαρακτηριστικό σύµπτω-
µα της καρκίνωσης είναι οι ό-
γκοι που δηµιουργούνται στους 
βραχίονες και στους βλαστούς 
των ελαιόδεντρων. 

Η αντιµετώπιση της 
καρκίνωσης περιλαµβάνει:

 Aφαίρεση και κάψιµο των 
κλαδίσκων και κλάδων που έ-
χουν εµφανίσει τους χαρακτη-
ριστικούς όγκους. Στους µε-
γάλους βραχίονες συνιστά-
ται να γίνεται αφαίρεση των 
όγκων και απολύµανση των 
πληγών µε ένα πυκνό διάλυ-
µα χαλκούχου  σκευάσµατος.

 Ψεκασµούς µε χαλκού-
χα σκευάσµατα, οι οποίοι ε-
τησίως πραγµατοποιούνται 
για την αντιµετώπιση του κυ-
κλοκόνιου και οι οποίοι επι-
δρούν ανασχετικά στον πολ-
λαπλασιασµό και στην διάδο-
ση και του βακτηρίου.

Οι ανοιξιάτικοι ψεκασµοί κα-
τά του κυκλοκόνιου µε ένα χαλ-
κούχο σκεύασµα, αµέσως µετά 
το κλάδεµα των ελαιόδεντρων 
και η επανάληψή τους σε πε-
ρίπου 25 ηµέρες (ανάλογα και 

µε τις εξειδικευµένες οδηγίες 
που παρέχονται κατά τη συντα-
γογράφηση των σκευασµάτων) 
µπορούν να επιδράσουν κατα-
σταλτικά στη βακτηρίωση. Επί-
σης, πρέπει να αξιολογείται µε 
βάση τις ειδικότερες συνθήκες 
σε κάθε ελαιώνα η αναγκαιότη-
τα διενέργειας επιπλέον ψεκα-
σµού µε χαλκούχο σκεύασµα 
µετά από ενδεχόµενη χαλαζό-
πτωση, παγετό κ.ο.κ.

Σηµαντική παράµετρος εί-
ναι και η υιοθέτηση από τους 
ελαιοπαραγωγούς µίας σειράς 
προληπτικών µέτρων – όπως 
η απολύµανση των κλαδευ-
τικών εργαλείων πριν, µετά 
και κατά το κλάδεµα (π.χ . οι-
νόπνευµα, χλωρίνη 1/9 νε-
ρό), που µπορούν να προφυ-
λάξουν το φυτικό κεφάλαιο 
από την προσβολή και κατ’ 
επέκταση και τις επιπτώσεις 
στην παραγωγή.

Ψεκασµοί κάλυψης σε πυρηνόκαρπα για τη µονίλια 
Ως µυκήλιο σε µουµιοποιηµένους καρπούς διαχειµάζει το παθογόνο της 
µονίλιας στους οπωρώνες πυρηνόκαρπων και σε έλκη προσβεβληµένων 
κλαδίσκων, εξηγούν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Θεσσαλονίκης. Από αυτούς τους καρπούς και τα έλκη προέρχονται 
οι πρωτογενείς µολύνσεις, που µολύνουν τα άνθη αυτή την περίοδο. 
Η µονίλια προκαλεί µεγάλες καταστροφές στην παραγωγή, ενώ 

αναπτύσσεται πολύ γρήγορα σε θερµοκρασίες άνω των 10oC και σε περιβάλλον µε 
υψηλή σχετική υγρασία. Σύµφωνα µε τους γεωπόνους της ∆ΑΟΚ Θεσσαλονίκης, 
το πιο σηµαντικό µέτρο πρόληψης της ασθένειας είναι η εξαφάνιση των αρχικών 
εστιών µόλυνσης, που µπορεί να γίνει µε τον καθαρισµό και την καταστροφή όλων 
των κλάδων που φέρουν έλκη, καθώς και των µουµιοποιηµένων καρπών στα 
δέντρα και το έδαφος. Να σηµειωθεί πως οι ανθήρες και το στίγµα αποτελούν τα 
ευαίσθητα όργανα του άνθους που µπορεί να προσβληθούν από τον ασκοµύκητα. 
Συστήνεται η κάλυψη των οπωρώνων (όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες) 
στο στάδιο από τη ρόδινη κορυφή έως το 5% άνθησης.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

∆ύο φορές
Επανάληψη 

του ανοιξιάτικου 
ψεκασµού 25 ηµέρες 

µετά την πρώτη 
εφαρµογή

Φουζικλάδιο µηλιάς
Από τις δειγµατοληψίες που 
πραγµατοποιήθηκαν σε µηλεώνες 
και αχλαδεώνες των νοµών Ηµαθίας 
και Πέλλας διαπιστώθηκαν στο 
εργαστήριο ώριµα ασκοσπόρια του 
µύκητα του φουζικλάδιου (Venturia 
inaequalis), σύµφωνα µε τους 
γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για µία από 
τις πιο σοβαρές µυκητολογικές 
ασθένειες της µηλιάς, η οποία σε 
υγρές χρονιές µπορεί να εξαπλωθεί 
επιδηµικά και να προκαλέσει σοβαρές 
ζηµιές. Σηµαντικό µέτρο πρόληψης 
της ασθένειας είναι η αφαίρεση και 
καταστροφή των προσβεβληµένων 
κλάδων και το παράχωµα των 
πεσµένων φύλλων µε όργωµα, 
σύµφωνα µε τους ειδικούς. Επίσης, 
συστήνεται ψεκασµός κάλυψης 
των οπωρώνων, όταν το επιτρέψουν 
οι καιρικές συνθήκες στο στάδιο 
της πράσινης κορυφής

Σκευάσµατα
Bayer Hellas: Luna Experience 400SC, 
Flint 50WG
Hellafarm: Χελλαθειον, Χελλαβορ, Jade
Sipcam: Caldera 70WG, Hidroval 
40WG.
Syngenta: Chorus 50 WG, Score 25 EC.

Φόµοψη στο αµπέλι
Αδιακρίτως προσβάλει τα αµπέλια 
ο µύκητας της φόµοψης (Phomophsis 
viticola), εισερχόµενος στα φυτά 
τόσο µέσω βλαστών, κληµατίδων 
και βραχιόνων όσο και µέσω φύλλων, 
µίσχων και τελικά σταφυλιών. 
Όπως εξηγούν οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Ναυπλίου, οι προσβεβληµένες 
κληµατίδες αποκτούν χρώµα λευκό 
προς το γκρι και φέρουν µαύρα 
στίγµατα, που αποτελούν 
τις καρποφορίες του µύκητα. 
Σηµειώνεται πως η βροχή και 
η υγρασία συµβάλλουν στη δηµιουργία 
µολύνσεων στη νεαρή βλάστηση. 
Σε αµπελώνες µε ιστορικό 
προσβολών, για τον καλύτερο έλεγχο 
της ασθένειας και την ελαχιστοποίηση 
των µολύνσεων, συνιστώνται δύο 
µε τρεις διαδοχικές ανοιξιάτικες 
επεµβάσεις ξεκινώντας την πρώτη 
όταν το 30 - 40% των µατιών 
βρίσκεται στο στάδιο εξόδου 
των φύλλων.

Σκευάσµατα
Bayer Hellas: Mikal 75WG
Hellafarm: Φιλαµετ
Syngenta: Quadris 25SC.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ

Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Μαρτίου 2023Agrenda14 ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ





Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Μαρτίου 2023Agrenda ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ16

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την εξαγορά της από την CNH Industrial 
(κατασκευάστρια των µηχανηµάτων New 
Holland, Case, Steyr µεταξύ άλλων) ανα-
κοίνωσε η ελληνική Augmenta Agriculture 
Technologies.

Με αυτή την εξαγορά η Augmenta θα ε-
πιταχύνει την ανάπτυξή της και θα έχει την 
ευκαιρία να επεκτείνει τις υπερσύγχρονες  
δυνατότητες αντίληψης και αυτοµατισµού 
της, να διευρύνει το αποτύπωµά της στην 

παγκόσµια αγορά και να αυξήσει τον αντί-
κτυπό της σε χιλιάδες αγροκτήµατα, σύµ-
φωνα µε σχετικό δελτίο Τύπου.

 Η ελληνική Augmenta θα ενισχύσει τον 
αντίκτυπό της, ενώ η CNH Industrial θα 
προσφέρει εξελιγµένη τεχνολογία µε α-
πρόσκοπτο τρόπο στους πελάτες της µέσω 
του κλάδου της για τον αυτοµατισµό εισρο-
ών σε χωράφια.

Η τεχνολογική λύση της Augmenta βα-
σίζεται σε έναν αισθητήρα που τοποθετεί-
ται στην οροφή και περιέχει πολυφασµατι-
κές κάµερες 4K, που σαρώνουν το χωράφι 

Στον όμιλο CNH 
με 110 εκατ. πέρασε 
η ελληνική Augmenta
Η προηγμένη συσκευή σάρωσης για 100% αυτόνομη 
λίπανση θα ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο της Raven

Ακριβής διανοµή 
µε Amazone

Το σύστηµα BorderTS της 
Amazone συνεχώς βελτι-
ώνεται και στη νέα του 
γενιά τα µεγαλύτερα πλά-
τη εργασίας δεν αποτε-
λούν πρόβληµα, ενώ, συ-
νεργαζόµενη µε το σύστη-
µα διανοµής στα όρια του 
πεδίου AutoTS το αποτέ-
λεσµα είναι ακριβής δια-
νοµή και σηµαντικά υψη-
λή εξοικονόµηση εισροών.

Σπαρτική Maschio 
Gaspardo Alitalia
Χοάνη επανασχεδιασµένη, 
µε αυξηµένη χωρητικότητα 
έως 2.000 λίτρα, ευκολό-
τερη πρόσβαση για φόρ-
τωση και άδειασµα, τόσο 
κατά τη σπορά όσο και κα-
τά το τέλος της εργασίας, 
βελτιωµένο σύστηµα 
ISObus και σύστηµα ακρι-
βείας στη σπορά ενσωµα-
τώνει η νέα γενιά Alitalia 
Isotronic των σπαρτικών 
της Maschio Gaspardo.

Στην John Deere 
πέρασε η SparkAI
Η John Deere εξαγοράζει 
την τεχνολογία της 
SparkAI, µιας νεοφυούς 
επιχείρησης µε έδρα τη 
Νέα Υόρκη, που αναπτύσ-
σει λύσεις, για να βοηθήσει 
τα ροµπότ να επιλύουν δύ-
σκολα περιστατικά σε πραγ-
µατικό χρόνο. Η John 
Deere, η οποία έχει ανα-
πτύξει ήδη αυτόνοµα τρα-
κτέρ, ήταν συνεργάτης της 
SparkAI για κάποια χρόνια.

Καταπολέµηση 
ζιζανίων µε λέιζερ
Συνδυάζοντας την ψηφια-
κή τεχνολογία µε ισχυρά 
εργαλεία, η Pixelfarming 
Robotics έχει κατασκευά-
ζει ένα προηγµένο µηχά-
νηµα για τη γεωργία, µε το 

Υψηλότερες 25% 
πωλήσεις Lemken
Η Lemken σηµείωσε αύξη-
ση στον κύκλο εργασιών 
της κατά 559 εκατ. ευρώ 
περίπου το 2022. Αυτό 
αντιπροσωπεύει µια αύξη-
ση 25%, αριθµός-ρεκόρ 
για την οικογενειακή επι-
χείρηση των 243 ετών. 
Η Lemken αναµένει θετική 
επιχειρηµατική ανάπτυξη 
και για το οικονοµικό έτος 
2023. Ο κατασκευαστής 
θα παρουσιάσει καινοτοµί-
ες σε ολόκληρο το χαρτο-
φυλάκιο προϊόντων του 
στην Agritechnica στο 
Ανόβερο, το Νοέµβριο.

Robot One να χρησιµοποι-
είται σε περισσότερες από 
40 καλλιέργειες, συµπερι-
λαµβανοµένων των φασο-
λιών, των καρότων, των 
ζαχαρότευτλων και του 
λούπινου. Tο µηχάνηµα εί-
ναι εξοπλισµένο µε ένα 
εκτεταµένο περιβάλλον 
εκµάθησης και κιτ ανοι-
χτής ανάπτυξης, ώστε να 
αναπτύσσεται συνεχώς η 
τεχνολογία του ροµπότ. 
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Τράπεζα δεδομένων 
από τη Syngenta 
φέρνει ταχύτερα 
την καινοτομία στις 
εκμεταλλεύσεις
Ο Όµιλος Syngenta παρουσίασε στις 14 Μαρτίου µία νέα 
πλατφόρµα συνεργασίας και γεωργικής καινοτοµίας 
για την αντιµετώπιση των κρίσιµων επιστηµονικών και 
τεχνολογικών προκλήσεων του σήµερα. Η πλατφόρµα 
«Shoots by Syngenta» υλοποιήθηκε για τη διευκόλυνση 
της συνεργασίας µε ένα εξωτερικό οικοσύστηµα καινο-
τοµίας το οποίο περιλαµβάνει, ακαδηµαϊκούς, νεοφυείς 
επιχειρήσεις και παρακείµενες βιοµηχανίες, µε σκοπό 
την επώαση και την επιτάχυνση νέων γεωργικών τεχνο-
λογιών που θα βοηθήσουν στην επίλυση των προκλή-
σεων που αντιµετωπίζουν οι αγρότες σε όλο τον κόσµο.

Η παρουσίαση της παγκόσµιας πρωτοβουλίας «Shoots 
by Syngenta» έγινε στην Βασιλεία της Ελβετίας. Σύµφω-
να µε τα όσα λέχθηκαν, η νέα πλατφόρµα έχει στρατηγι-
κό στόχο να βοηθήσει στην αντιµετώπιση των περίπλο-
κων προκλήσεων της γεωργίας, στην αύξηση της και-
νοτοµίας και στην προώθηση µιας πιο βιώσιµης γεωρ-
γίας. Η πλατφόρµα θα συνδέει την ακαδηµαϊκή κοινό-
τητα µε την αγροτική παραγωγή, φέρνοντας σε επαφή 
ακαδηµαϊκούς, ερευνητικά ινστιτούτα, νεοφυείς επιχει-
ρήσεις και διακλαδικούς τοµείς για να συνεργαστούν µε 
το παγκόσµιο δίκτυο 5.000+ επιστηµόνων της Syngenta.

Καταλύτης ανάπτυξης για επιχειρήσεις startup
Το «Shoots by Syngenta» θα αποτελέσει επίσης και 

έναν καταλύτη ανάπτυξης για επιχειρήσεις startup, πα-
ρέχοντας  φιλόξενο περιβάλλον για τις αναδυόµενες 
επιχειρήσεις που εργάζονται σε καινοτόµες τεχνολο-
γίες γεωργίας. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα εισέλθουν 
σε ένα πρόγραµµα , όπου θα τους δοθεί πρόσβαση σε 
µέντορες, εργαλεία και χρήµατα για να τους βοηθή-
σουν να επεκταθούν και αναπτυχθούν γρήγορα ώστε 
να έχουν µεγαλύτερο αντίκτυπο.

Οι εφευρέσεις στη γεωργία τα τελευταία εβδοµήντα 
χρόνια επέτρεψαν σε 5 δισεκατοµµύρια περισσότερους 
ανθρώπους επιπλέον να τραφούν χρησιµοποιώντας 
την ίδια ποσότητα γης. Όµως, µέχρι το 2050, ο παγκό-
σµιος πληθυσµός θα έχει αυξηθεί κατά περισσότερο 
από 2 δισεκατοµµύρια ανθρώπους και οι συλλογικές 
τους ανάγκες σε τρόφιµα θα έχουν αυξηθεί περισσό-
τερο από 50%. Το νέο αυτό δηµογραφικό περιβάλλον 
απαιτεί ταχύτερο ρυθµό τεχνολογικής καινοτοµίας. Οι 
αγρότες αντιµετωπίζουν κλιµακούµενους κινδύνους 
από παράσιτα, ασθένειες και ακραίες καιρικές συνθή-
κες, και η καινοτοµία µέσω της συνεργασίας διαδρα-
µατίζει ολοένα και πιο ζωτικό ρόλο στην παροχή απα-
ντήσεων στα τρέχουσα προβλήµατα.

κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργί-
ας, χρησιµοποιώντας τεχνητή νοηµοσύνη 
για τον ακριβή υπολογισµό του τι ακριβώς 
χρειάζεται η καλλιέργεια όσον αφορά τα 
λιπάσµατα ή τα προϊόντα φυτοπροστασίας.

Η Augmenta επιτυγχάνει µια µοναδική α-
νάλυση της τάξεως των 1,5 χλστ./pixel, κά-
νοντας µια από τις πιο σηµαντικές γεωργι-
κές εργασίες, αυτή της λίπανσης αζώτου, 
100% αυτόνοµη και κατά πολύ πιο αποτε-
λεσµατική σε σύγκριση µε την παραδοσια-
κή µέθοδο. Σε αντίθεση µε τις υπάρχουσες 
λύσεις, το σύστηµα της Augmenta έχει σχε-
διαστεί για να λειτουργεί σύµφωνα µε τις 
παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές, χωρίς 
να απαιτεί από τους παραγωγούς επιπλέ-
ον χρόνο εξοικείωσης µε την τεχνολογία. 
Οι αγρότες απλά οδηγούν το τρακτέρ τους, 

όπως ακριβώς έκαναν µέχρι σήµερα, και η 
Augmenta φροντίζει για όλα τα υπόλοιπα.

Στρατηγικοί συνεργάτες, ενωµένοι 
µε τον ίδιο σκοπό

 «Είµαστε χαρούµενοι που θα γίνουµε µέ-
ρος της CNH Industrial και θα συνεχίσουµε 
να χτίζουµε µαζί εξελιγµένες τεχνολογικές 
λύσεις που θα προσφέρουν ένα πιο βιώσι-
µο µέλλον για τους αγρότες κάθε µεγέθους 
και για το περιβάλλον», δήλωσε σχετικά ο 
Γιώργος Βαρβαρέλης, συνιδρυτής και ∆ι-
ευθύνων Σύµβουλος της Augmenta. «Η υ-
περσύγχρονη τεχνολογική αγρονοµική α-
ντίληψη σε συνδυασµό µε τον υψηλής ποι-
ότητας γεωργικό και τεχνολογικό εξοπλι-
σµό της CNH Industrial θα δώσει ένα πλε-
ονέκτηµα στους αγρότες στις καθηµερινές 
γεωργικές πρακτικές τους, το οποίο θα προ-
σφέρει αυξηµένες αποδόσεις, ακρίβεια στις 
εφαρµογές τους και κερδοφορία».

 Η ελληνική νεοφυής επιχείρηση θα εν-
σωµατωθεί στρατηγικά στη Raven ως µέρος 
των τεχνολογικών προϊόντων γεωργίας α-
κριβείας της εταιρείας. Η Augmenta θα δι-
ατηρήσει τους υπαλλήλους της, επενδύο-
ντας στρατηγικά στην τοποθεσία της στην 
Αθήνα, ως κόµβος καινοτοµίας.

Κόµβος καινοτοµίας
Η Augmenta θα διατηρήσει τους 
υπαλλήλους της, επενδύοντας 

στρατηγικά στην τοποθεσία της στην 
Αθήνα, ως κόµβος καινοτοµίας
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ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

H έναρξη των Σχεδίων Βελτίωσης σε 
συνδυασµό µε την επιστροφή στην κα-
νονικότητα στην προµήθεια των µηχα-
νηµάτων, έδωσαν τον ρυθµό στη φετι-
νή Agrothessaly. Μοντέλα τρακτέρ του 
2022 και του 2023, αρκετές προτάσεις 
για drones ψεκασµού, παρελκόµενα-
καινοτοµίας για το µπόνους µορίων 
στα Σχέδια Βελτίωσης και µία πλήρης 
βεντάλια προτάσεων γεωργίας ακριβεί-

ας, παρουσιάστηκε από τους εκθέτες. 
Η Agrotech Μποζατζίδης-Μητσιολίδης 
εµφανίστηκε πάνοπλη στην έκθεση, 
παρουσιάζοντας την αναβαθµισµένη 
δενδροκοµική σειρά 5G της John Deere 
ενώ στις προτάσεις της για τις ανοιχτές 
καλλιέργειες ξεχώρισαν οι 5E και 5Μ 
µε ή και χωρίς καµπίνα. Τα βλέµµατα 
τράβηξε µεταξύ άλλων η βραβευµένη 
σειρά John Deere 6Μ σε µοντέλα για 
κάθε απαίτηση καθώς και η ανασχεδι-
ασµένη νέα σειρά 6R. Για πρώτη φορά 
παρουσιάστηκαν επίσης οι καινοτόµες 

πνευµατικές µηχανές για σπορά και λί-
πανση της αυστριακής APV, της οποί-
ας αποκλειστικός αντιπρόσωπος στη 
χώρα µας έγινε πρόσφατα η Agrotech. 

∆εν πέρασαν παρά λίγοι µήνες από 
τότε που η New Holland παρουσίασε 
για πρώτη φορά τα νέα γενικής χρή-
σης T5S, µε την εταιρεία Παύλος Ι. Κο-
ντέλλης ΑΕΒΕ, να τα έχει µαζί της στο 
χώρο της έκθεσης, ως τις νέες προτά-
σεις της εταιρείας στη νευραλγική κα-
τηγορία 90-100 ίππων. Όποιος επισκε-
πτόταν το χώρο της εταιρείας πάντως, 

σίγουρα πρόσεξε και το ολοκαίνουρ-
γιο New Holland T7.315 HD ντυµένο 
µε το χρώµα «Blue Power» και µέγι-
στη ισχύς 313 ίππους. Όπως µάλιστα 

µας αποκάλυψε ο γενικός διευθυντής 
της Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ, Μπά-
µπης Μαυρίδης, σύντοµα αναµένεται 
να δούµε στη χώρα µας και τα τρακτέρ 
της New Holland που κινούνται µε µε-
θάνιο (Methane Power), µε τις συζητή-
σεις ήδη να έχουν ξεκινήσει µε ενδια-
φερόµενους αγοραστές-κτηνοτρόφους 
που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 
του βιοαερίου. Παράλληλα, στον στόλο 
των τρακτέρ που παρέθεσε η εταιρεία, 
ξεχώρισαν το Puma 200 AFS Connect 
και το Goldoni Q80 Low Profile.

Στο φουλ οι μηχανές 
στα εργοστάσια και 
σε ρυθμό Σχεδίων  
Πάνοπλες στην Agrothessaly οι εταιρείες αγροτικών μηχανημάτων 

Τρακτέρ BASAK  
Η εταιρεία Α & Φ Ιωαννίδης 
Α.Ε ενηµέρωσε τον κόσµο 
για τη νέα της συνεργασία 
που θα φέρει στην Ελλάδα 

τα τρακτέρ BASAK

Τα βλέµµατα τράβηξε το ολοκαίνουργιο Νew Holland T7.315 HD, ενώ 
όπως αποκάλυψε ο γενικός διευθυντής της Παύλος Ι.Κοντέλλης ΑΕΒΕ, 
Μπάµπης Μαυρίδης σύντοµα θα έρθουν και τα τρακτέρ της µε µεθάνιο.

Τα τρακτέρ Massey Ferguson και ιδιαίτερα η σειρά MF 3S και 5S 
πρωταγωνίστησαν στο περίπτερο του Οµίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη.
Πρόκειται για τρακτέρ µε εντυπωσιακό στυλ και υψηλές επιδόσεις.

Τις φρέσκιες 
προτάσεις της 
Claas όπως το 
εµβληµατικό 
Axion 960 
TERRA TRAC, 
είχαν την ευ-
καιρία να δουν 
οι επισκέπτες 
στο χώρο της 
εταιρείας Γ. 
Χίγκας ΑΒΕΕ. 

Με 6.000 στρέµµατα 
στη Χαλκιδική, όλα µε 
σκληρό σιτάρι, χρήση 
συστήµατος Augmenta 
και γεωργίας ακριβείας, 
ο Μιλτιάδης Χαρένης, 
θα µπορούσε να είναι 
η πιο ενδιαφέρουσα 
εκδοχή Έλληνα αγρότη.   
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Όλη την γκάµα των νέων τρακτέρ 
ειδικής καλλιέργειας Ferrari (VEGA, 
THOR, DRACO) µαζί µε τις ολοκαί-
νουργιες πνευµατικές σπαρτικές µη-
χανές ακριβείας Gaspardo Chrono και 
Manta και φυσικά τις φρέσκιες προτά-
σεις της Claas όπως το εµβληµατικό 
Axion 960 TERRA TRAC, είχαν την ευ-
καιρία να δουν οι επισκέπτες στο χώ-
ρο της εταιρείας Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ. Πα-
ράλληλα οι επαγγελµατίες στο χώρο 
της χορτονοµής και χορτοδεσίας έδει-
ξαν µεγάλο ενδιαφέρον για τα Claas 

Rolland 520 RC (στρογγυλού θαλάµου 
χορτοδετική), Disco 3150 TRC (χορτο-
κοπτικό 3µ.) και Quadrant 4000 (τε-
τράγωνη χορτοδετική). 

Αυτοματισμοί στα δέντρα 
με ομπρέλες, κορφολογητές  
Λύνουν τα χέρια και δίνουν μόρια στα Σχέδια Βελτίωσης

Kuhn Center Hellas
Με ένα πλήρες και υπερσύγ-

χρονο χαρτοφυλάκιο αρό-
τρων και σπαρτικών Kuhn, 
εµφανίστηκε στην έκθεση 

η Kuhn Center Hellas 

Στροφή του επενδυτικού ενδιαφέρο-
ντος αρκετών αγροτών προς τα παρελ-
κόµενα παρατήρησαν παράλληλα πολ-
λοί από τους εκθέτες της Agrothessaly, 
αποδίδοντας το ρεύµα αυτό τόσο στα 
νέα Σχέδια Βελτίωσης, που λόγω µι-
κρού προϋπολογισµού κατευθύνουν 
πολλούς σε λύσεις εξοπλισµού, όσο 
-κυρίως- στη καινούρια συνθήκη που 
έχει συνθέσει η κατάσταση µε τους ερ-
γάτες γης. Όπως θα σχολιάσει ο Νι-
κόλαος Παντελεηµονίτης διευθυντής 
πωλήσεων επιχειρηµατικής Μονάδας 
Kubota της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕ-
ΒΕ, ιδιαίτερα δηµοφιλής επιλογή α-
ποτέλεσαν οι οµπρέλες συγκοµιδής 
Agromelca που ταιριάζουν άριστα 
µε τις επιλογές τρακτέρ της Kubota. 
Το Τρακτέρ της Χρονιάς 2023 McCormick 
X6.415 P6-Drive και το «διαµάντι» της 
Landini Rex 4.100 GT Roboshift, ξε-
χώρισαν παράλληλα στο χώρο της 
Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, µε τις 
δύο αυτές εταιρείες να συνεχίζουν 
την πολύ καλή τους πορεία στην ελ-
ληνική αγορά. 

Τα τρακτέρ Massey Ferguson και ι-
διαίτερα τα δενδροκοµικά MF 3S πρω-
ταγωνίστησαν στο περίπτερο του Οµί-
λου Επιχειρήσεων Σαρακάκη. Πρόκει-
ται για τρακτέρ µε εντυπωσιακό στυλ 
και υψηλές επιδόσεις, µε τη σειρά να 
αποτελείται από έξι εκδόσεις µε πέντε 
µοντέλα, από 75 έως 120 ίππους. Οι 
πολλές αυτές επιλογές επιτρέπουν 
την εξατοµίκευση των τρακτέρ ανά-
λογα µε τις απαιτήσεις του αγοραστή.

Τα 7ης γενιάς Fendt 700 Vario (200-

300 ίππων) που έκαναν παγκόσµια 
πρεµιέρα το περασµένο καλοκαίρι 
τράβηξαν τα βλέµµατα στο χώρο του 
Οµίλου KOUIMTZIS, ο οποίος φυσι-
κά είχε φέρει µαζί και τα δοκιµασµέ-
να τρακτέρ Fendt 210 F Vario και 314 
Vario. Το Goldoni Compact VLB 75 µε 
την special περιβολή «Around Europe 
2022» έδινε τον τόνο για τις επιλογές 
δενδροκοµικών που είναι σε θέση 
να προσφέρει ο Όµιλος KOUIMTZIS 
στους Έλληνες παραγωγούς.

Με τα τρακτέρ Lamborghini, Zetor 
και Hurlimann η παρουσία της εται-
ρείας «Η ∆ήµητρα ΑΕ» ήταν δυναµι-
κή. Ιδιαίτερα δηµοφιλείς αποδείχτη-
καν οι σειρές της Lamborghini Spire 
F, Strike Stage V αλλά και οι προτά-
σεις της εταιρείας στον ψεκασµό µε 
τα ιταλικής κατασκευής Caffini. 

H TractorGPS µε ηγετικό ρόλο στον 
κλάδο της Γεωργίας Ακριβείας πα-
ρουσίασε µεταξύ άλλων τα drones 
ψεκασµού XAG, τις επιλογές αυτό-
µατης διεύθυνσης Trimble και µε-
τρητικά όργανα.

Στον εξωτερικό χώρο, η εταιρεία 
Αντωνάκης παρουσίασε την 6άµε-
τρη πνευµατική σπαρτική µηχανή 
Amazone Cirrus 6003-2C, η οποία 
χαρακτηρίζεται από την εξαιρετική 
και µε ακρίβεια απόδοση και είναι 
ιδανική για µεγάλες εκµεταλλεύσεις.

Η εταιρεία Στασινός είχε φέρει µαζί 
της την πνευµατική σπαρτική Lemken 
Azurit 10, η οποία ετοιµάζεται για δο-
κιµή στους ελληνικούς αγρούς για 
σπορά καλαµποκιού. Παράλληλα η 
εταιρεία, παρουσίασε τη λύση µη-
χανικής ζιζανιοκτονίας Steketee µε 
6 σειρές. Πρόκειται για σκαλιστήρι 
γραµµικών καλλιεργειών µε αυτό-
µατο τιµόνι και κάµερα ανίχνευσης. 

Τα µηχανήµατα κατεργασίας εδά-
φους Alpego, οι τελευταίας τεχνολο-
γίας λιπασµατοδιανοµείς DCM αλλά 
και τα µηχανήµατα αµπελώνων -ο-
πωρώνων (κορφολογητές, αποφυλ-
λωτές κ.α.) Orizzonti γέµισαν το χώ-
ρο της Alpellas µε κόσµο. 

Στασινός
Η εταιρεία Στασινός µε 

τα παρελκόµενα Lemken 
και τους διανοµείς 

Bogballe αποτέλεσε 
πόλο έλξης

Ιδιαίτερα δηµοφιλής επιλογή αποτέλεσαν οι οµπρέλες συγκοµιδής 
Agromelca που ταιριάζουν άριστα µε τις επιλογές τρακτέρ της Kubota, 
ανέφεραν σχετικά τα στελέχη της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ.

Τα 7ης γενιάς Fendt 700 Vario (200-300 ίππων) που έκαναν πέρσι παγκόσµια 
πρεµιέρα τράβηξαν τα βλέµµατα στο χώρο του Οµίλου KOUIMTZIS, ο οποίος 
είχε φέρει µαζί και τα δοκιµασµένα τρακτέρ Fendt 210 F Vario και 314 Vario. 



Η δυνατότητα «απόσβεσης» στις επενδύσεις ποιότητας στην καλλιέργεια 
και µεταποίηση βάµβακος µε µια ανατίµηση 20 λεπτών στο τελικό προϊ-
όν, δίνει την κατεύθυνση στη βαµβακοκαλλιέργεια στην Ελλάδα. Σε αυ-
τό στάθηκε ο Θανάσης Τσούτσας της BASF, αναφερόµενος και στις ποι-
κιλίες Fibermax και το σύστηµα πιστοποίησης και ιχνηλασιµότητας CSF.  
«Οι εταιρείες θέλουν να είναι σίγουρες για το προϊόν που θα πάρουν, για 
να µπορέσουν να δηµιουργήσουν το δικό τους marketing story, ώστε µία 
µπλούζα από 10 ευρώ να τη βάλουν 10,20 ευρώ», εξήγησε. «Η Ελλάδα δεν 
χτυπιέται εύκολα στο βαµβάκι, γιατί είναι µια µοναδική περίπτωση παρα-
γωγικής δύναµης στην παγκόσµια αγορά. Όµως οι απαιτήσεις αλλάζουν 
και πρέπει να εξελιχθούµε στο βαθµό που ορίζουν πλέον πιο επιτακτικά 
τα brands, δηλαδή οι επώνυµες αλυσίδες». Υπάρχουν σηµαντικά περιθώ-
ρια βελτίωσης στις αποδόσεις θα πει ο κ. Τσούτσας, περιγράφοντας τις δυ-
νατότητες της Ελλάδας να γίνει η «Αυστραλία του Βόρειου Ηµισφαιρίου». 

«Ο παραγωγός σήµερα νοµίζει ότι θα πάρει ένα drone και θα αντικαταστήσει 
όλους τους ψεκασµούς. Αυτό δεν είναι πραγµατικότητα» θα ξεκαθαρίσει α-
πό την πλευρά του ο Άρης Ζαµίδης της Tractor GPS, εξηγώντας ότι αν και οι 
λύσεις της αγροτεχνολογίας είναι πολλές και καθοριστικές για την βελτίω-
ση του οικονοµικού αποτελέσµατος των µονάδων, προϋποθέτουν όµως µια 
παραγωγική κουλτούρα που βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης στην Ελλάδα. 
«Τα τελευταία 2-3 χρόνια στον κλάδο της αγροτεχνολογίας τα drone συζη-
τιούνται πολύ και γι’ αυτό η εταιρεία µας αντιπροσωπεύει τα drone της XAG 
στην Ελλάδα. Σήµερα τα drone µέχρι στιγµής µπορούν να κάνουνε µερικές 
µερικούς ψεκασµούς µε ασφαλή τρόπο, όπως εφαρµογές αποφύλλωσης, 
εφαρµογές ρυθµιστών ανάπτυξης. Τώρα, γύρω τώρα από τις λύσεις υπάρ-
χει σήµερα µια πολύ µεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών που προ-
σφέρουµε µέσω γεωργίας ακριβείας. Φανταστείτε κάποιον να ζητάει να α-
γοράσει handsfree δίχως να έχει smartphone. ∆εν γίνεται».

Αθανάσιος 
Τσούτσας

Cluster Lead Field Crops Seeds 
APE/S, BASF Hellas S.A.

Άρης 
Ζαμίδης
Γενικός Διευθυντής 
της TractorGPS

Νόημα πέρα
από την ειδική
Η βαµβακοκαλλιέργεια στην Ελλάδα αποκτά 
βιωσιµότητα και νόηµα όταν η παραγωγή εστι-
άζει σε στρεµµατικές αποδόσεις κοντά στα 600 
κιλά και η µεταποίηση επεκτείνεται στο στάδιο 
της κλωστοϋφαντουργίας εντός των συνόρων 
µε όρους ταυτότητας και προορισµό εξαγωγής 
την Ευρώπη. Αυτό αποτελεί έναν κοινό και ρε-
αλιστικό προσανατολισµό όλων των παραγω-
γικών δυνάµεων  όπως προέκυψε από το 
Workshop µε τίτλο Cotton Trails που διοργά-
νωσε η Agrenda στην Agrothessaly.

Δεν μπορεί κάποιος να ζητά 
handsfree δίχως smartphone
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ΧΟΡΗΓΟΙ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ

Aρκεί ανατίμηση 20 λεπτών στο 
ρούχο για ποιοτική καλλιέργεια 
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Βελτιώσεις στον τρόπο διαχείρισης της πρώτης ύλης 
από τους εκκοκκιστές επεσήµανε στη δική του τοπο-
θέτηση ο ∆ρ. Μοχάµεντ Νταράουσε, προϊστάµενος 
του Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόµη-
σης και Τυποποίησης Βάµβακος. 
«Είµαστε αρκετά καλύτερα από ό,τι πριν από µερικά 
χρόνια σε επίπεδο οργάνωσης και παραγωγής προϊ-
όντος ποιότητας, αλλά ακόµα δεν έχει ωριµάσει όλο 
αυτό το πράγµα, για να πάµε σε καλύτερο βαµβάκι. 
∆ηλαδή αν ένας αγρότης όπως είναι ο Σάββας, βγά-
ζει πολύ καλό προϊόν άριστο, από 200 στρέµµατα και 
αυτό πάει, ανακατεύεται µε άλλο βαµβάκι που δεν έ-
χει την ίδια ποιότητα και όλο αυτό το πράγµα που γί-
νεται ένας αχταρµάς και πηγαίνει στον εκκοκιστή. 
Με αυτό τον τρόπο γίνεται τυποποίηση και αποκτά 
το προϊόν ταυτότητα; Όχι βέβαια.»

Το ανακάτεμα 
στις ποιότητες 

Η χρηματιστηριακή 
τιμή είναι για 
Ινδούς και 
Αμερικάνους

Χρηματοδοτικές 
λύσεις σε αγρότες 
και επενδυτικό 
κάλεσμα σε κλώστες

Ιωάννης 
Βεβελάκης
Γενικός Διευθυντής, 
Eurochem Hellas S.A.

Δρ. Μοχάμεντ 
Νταράουσε
Προιστάμενος Εθνικού 
Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, 
Ταξινόμησης και Τυποποίησης 
Βάμβακος

Απόστολος 
Δοντάς
CEO της Selected Textiles SA

Σάββας 
Παχατίρογλου
Πρόεδρος Οργάνωσης 
Βαμβακοπαραγωγών 
Φαρσάλων,  Cotton Farsala

Νικόλαος 
Θεοφιλόπουλος
SB Market Segments & 
Industry Experts, Supervisor, 
Eurobank S.A.

Προσγειώνοντας τη συζήτηση σε αυτά που απασχολούν 
άµεσα ενόψει των εαρινών σπορών, ο Γιάννης Βεβελά-
κης, γενικός διευθυντής της Eurochem Hellas, θα σταθεί 
τόσο στη διαφαινόµενη υποχώρηση των τιµών για τα λι-
πάσµατα, όσο και στο πριµ που ξεκλειδώνει από φέτος και 
έρχεται να απορροφήσει το κόστος σύγχρονων και εξει-
δικευµένων προϊόντων θρέψης που µπορούν να διευκο-
λύνουν σηµαντικά την παραγωγή. «Το λίπασµα είναι έ-
να commodity και η τιµή του εξαρτάται από την προσφο-
ρά και τη ζήτηση. Αν οι τιµές των commodities είναι α-
νοδικές, ακολουθούν ανοδικά και οι τιµές των λιπασµά-
των» εξηγεί ο ίδιος και προσθέτει ότι «σήµερα είµαστε στη 
φάση εξισορρόπησης. Είναι η εποχή της πτώσης των τι-
µών, όχι της καταβαράθρωσής τους, γιατί οι τιµές των α-
γροτικών προϊόντων παραµένουν ψηλά» θα υποστηρίξει.

Πριμ ΚΑΠ και διόρθωση 
στις τιμές λιπασμάτων

Τα 300 εκατ. ευρώ 
γίνονται ίνα αξίας 4,5 δισ. 

Η συζήτηση γύρω από το µέλλον της βαµβακοκαλλιέργει-
ας στην Ελλάδα καταλήγει πάντα στη µεγάλη επιστροφή 
της κλωστοϋφαντουργίας και όπως φάνηκε στη συζήτη-
ση, τόσο οι επιχειρηµατίες του κλάδου, όσο και ο τραπε-
ζικός κόσµος, είναι έτοιµοι να κινητοποιηθούν προς την 
κατεύθυνση αυτή. «Ένα κιλό εκκοκκισµένου βάµβακος 
που σήµερα κάνει 2 ευρώ, αν µεταποιούταν µέσα στη χώ-
ρα, στο πιο απλό µπλουζάκι, η αντιστοιχία τελικής τιµής 
µε τα 2 ευρώ του κιλού της πρώτης ύλης είναι 1 προς 20, 
ενώ είναι 1 προς 40 για τα λίγο πιο σύνθετα προϊόντα. Αυ-
τό τι σηµαίνει;  Αν σήµερα το αγροτικό ΑΕΠ της Θεσσαλί-
ας από το βαµβάκι είναι στα 300 εκατ. ευρώ µαζί µε τον 
βαµβακόσπορο, σε περίπτωση που αυτό το βαµβάκι γινό-
ταν τελικό προϊόν µέσα στην περιφέρεια θα έδινε αγροτι-
κό ΑΕΠ βάµβακος στα 4,5 δισ. και δουλειά σε τουλάχιστον 
75.000 ανθρώπους. Το πρόβληµα λοιπόν είναι ότι ενώ έ-
χουµε πολύ σοβαρά εργαλεία ανταγωνιστικότητας στην 
πρωτογενή µορφή, η πολιτεία έχει απαξιώσει την υπόλοι-
πη αλυσίδα αξίας» θα σχολιάσει  ο Απόστολος ∆οντάς, ε-
πικεφαλής της ιστορικής κλωστοϋφαντουργίας Επίλεκτος.

«Υπάρχουν έρευνες που έχουν δείξει ό-
τι για να ισορροπήσει η ελληνική οικο-
νοµία χρειάζονται περίπου 80 δισ. επεν-
δύσεων, άλλοι µιλούν και για 100 δισ. 
Εµείς εδώ στην Eurobank επιµένουµε 
πως είναι µονόδροµος, για να γίνου-
µε πιο ανταγωνιστικοί, να επενδύσου-
µε, να ενηµερωνόµαστε. Στο αγροτικό 
επάνω έχει µπει πολύ τεχνολογία, έχει 
πολλή καινοτοµία. 
Πρέπει να είµαστε ενήµεροι και να κοι-
τάµε πώς θα µπορέσουµε να προσαρµό-
σουµε όλα µας τα προϊόντα σε εθνικό 
επίπεδο, να αποκτήσουν ταυτότητα και 
να ανταγωνιστούν στο διεθνές στερέω-
µα» αναφέρει µεταξύ άλλων ο Νικόλας 
Θεοφιλόπουλος, SB Market Segments 
and Industry Experts, Supervisor της 
Eurobank, ο οποίος στη συνέχεια στά-
θηκε στις χρηµατοδοτηκές λύσεις που 
έχει αναπτύξει η Τράπεζα για την υπο-
στήριξη των παραγωγών. 
«Υπάρχει το καινούργιο πρόγραµµα 
microAgry που προσφέρουµε τα δυο 
πρώτα χρόνια άτοκο στους ανθρώπους 
που θέλουνε να αναπτύξουν την επιχεί-
ρηση τους παραπάνω. Υπάρχουν συγ-
χρηµατοδοτικά εργαλεία. Υπάρχουν 
συνεργασίες που έχουµε µε µεγάλους 
κατασκευαστές µηχανηµάτων, εξοπλι-
σµού κλπ. Όλα αυτά δηµιουργούν τις 
προϋποθέσεις ώστε και εµείς να βά-
λουµε το λιθαράκι και να πάµε ακόµη 
πιο µπροστά την καλλιέργεια» θα πει.

Αν η φετινή εµπορική περίοδος στο βαµ-
βάκι άφησε µια «παρακαταθήκη» στην 
αντίληψη των παραγωγών για το προϊ-
όν, αυτή θα ήταν η διαπίστωση ότι «δεν 
πρέπει η χρηµατιστηριακή τιµή να εί-
ναι αυτό που πρέπει να πληρωνόµαστε. 
Αυτό είναι για τον Ινδό ή τον Αµερικάνο 
παραγωγό» παρατήρησε ο Σάββας Παχα-
τίρογλου, επικεφαλής της Οµάδας Πα-
ραγωγών, Cotton Farsala. «Αν η ειδική 
ενίσχυση βάµβακος σταµατήσει, η χρη-
µατιστηριακή τιµή θα µπορέσει να εξα-
σφαλίσει στον παραγωγό, ότι θα συνε-
χίσει να παράγει αυτό το προϊόν; Απα-
ντάω στην ερώτηση και λέω σαφώς όχι. 
Λένε ορισµένοι να χαµηλώσουµε το κό-
στος. Πώς θα χαµηλώσουµε το κόστος 
καλλιέργειας όταν ανταγωνιζόµαστε πα-
ραγωγούς  µε 5, 10 και 20 χιλιάδες στρέµ-
µατα;» συνεχίζει ο ίδιος. «Εµείς πρέπει να 
επικεντρωθούµε ώστε να δώσουµε µια 
προστιθέµενη αξία σε αυτό το προϊόν. 
Η ευρωπαϊκή αγορά ψάχνει» θα πει για 
να συµπληρώσει στο τέλος κάποιες πρα-
κτικές που θα µπορούσαν µέχρις ενός 
σηµείου να περιορίσουν το κόστος πα-
ραγωγής. «Μπορούµε να µειώσουµε τα 
κόστη µέσω συλλογικών αγορών. Μπο-
ρούµε να βάλουµε κάτω και να πούµε ό-
τι αυτές οι 5 ποικιλίες µας δίνουν έναν 
καλύτερο τελικό προϊόν όσον αφορά την 
οµοιοµορφία του. Κάποιες καλλιεργητι-
κές τεχνικές για καλύτερα αποτελέσµα-
τα αλλά και να µειώσουν το κόστος».
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Βασίλης
Μιχαήλ
Γενικός Διευθυντής της FAS 

Μάνος
Ρεμουντάκης

Γενικός Διευθυντής 
της American Genetics 

AGROTHESSALY

Υβρίδια τα οποία µπορούν να έχουν διπλή χρήση, είτε για ενσίρωµα είτε και 
για καρπό, που αφήνουν περιθώριο στον παραγωγό ανάλογα την εποχή 
και τις συγκυρίες, για να αποφασίσει τι θέλει να το κάνει, προτείνει η FAS 
όπως εξήγησε ο Βασίλης Μιχαήλ, Γενικός ∆ιευθυντής της εταιρείας. «Αν 
πάµε σε υβρίδια καλαµποκιού  που είναι για ενσιρώµατα ή διπλής χρήσης, 
έχουµε δύο προϊόντα σαν εταιρεία. Ένα είναι το  SNH 86 0 6, ένα πολύ ορ-
θόφυλλο καλαµπόκι που µπαίνει σε υπέρπυκνη φύτευση µε µεγάλες απο-
δόσεις. Σε έναν αγρό στα Φάρσαλα έχουµε φτάσει σε ενσίρωµα µέχρι και 
11 τόνους και σε αποδόσεις του σπυριού αγγίζουµε τους 2 τόνους το στρέµ-
µα. Το δεύτερό µας υβρίδιο το 86 0 5 δεν είναι τόσο ορθόφύλλο όσο το άλ-
λο, µπαίνει πιο αραιά σε φύτευση», ανέλυσε ο Βασίλης Μιχαήλ. Ταυτόχρο-
να σε συνεργασία µε µύλο αναπτύχθηκε πέρσι µοντέλο συµβολαιακής που 
θα µπορούσε να απασχολήσει στο προσεχές µέλλον την αγορά προτάσσο-
ντας υβρίδια και φροντίδες µε όρους βιωσιµότητας. 

Υβρίδια για διπλή λύση 
και μοντέλο συμβολαιακής

Οι επιλογές για περιορισμένο 
νερό στο καλαμπόκι 

Στον περιορισµό των επιπτώσεων της έλλειψης νερού στις αποδόσεις 
της καλλιέργειας στοχεύει η καινοτοµία στο γενετικό υλικό, όπως εξή-
γησε ο Γενικός ∆ιευθυντής της American Genetics, Μάνος Ρεµουντά-
κης. «Υπάρχουν ποικιλίες νέας τεχνολογίας, ώστε αν δεν µπορείς να 
ποτίσεις το χωράφι ανά 4 µέρες µε σταγόνα ή µε καρούλι ανά µία ε-
βδοµάδα, να αντέχουν στην ξηρασία, ώστε να ανταπεξέλθουν στις α-
ντίξοες συνθήκες», αναφέρει και προσθέτει ότι «άλλα τρικάκια είναι 
να βάλεις καλαµπόκια µικρότερου βιολογικού κύκλου όπως το 95 0 
3 της FAS ή άλλα καλαµπόκια µικρού βιολογικού κύκλου ή αναγκα-
στικά να πας µετά να το µαζέψεις για ενσίρωµα. ∆ηλαδή να γλυτώ-
σεις ένα-δυο νερά. Αυτό πάντα έχει να κάνει µε το νερό. Το καλαµπό-
κι, θέλει νερό και φαγητό λιπάσµατα. Αν του κόψουν το νερό πρέπει 
να βρεις µια µεσοβέζικη λύση, έτσι ώστε να µπορέσει ο παραγωγός 
να πάρει µια απόδοση αρκετή να του δώσει τα προς το ζην».

Χώρος και για 
συμβολαιακή 
Με υβρίδια που µπορούν να δώσουν αποδόσεις 
2 τόνους το στρέµµα, συνδεδεµένη ενίσχυση 
και µία αγορά που διατηρείται σε ενδιαφέροντα 
επίπεδα, το καλαµπόκι δείχνει φέτος ιδιαίτερα 
δηµοφιλές. ∆οκιµαστικά αναπτύσσεται µοντέλο 
συµβολαιακής µε µύλους, που µπορεί να εξα-
σφαλίσει όρους βιωσιµότητα για την καλλιέρ-
γεια. Η έρευνα σε υβρίδια δεν σταµατάει ποτέ 
εστιάζοντας πλέον και στις επιπλοκές που συνε-
πάγονται οι υψηλές ανάγκες άρδευσης, όπως  
αναφέρθηκε στη συζήτηση «Corn Crop».

ΧΟΡΗΓΟΙ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ     

Fyto- Animal Services
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Η επιλογή του κατάλληλου υβριδίου είναι ο πιο οικονοµι-
κός παράγοντας για να επιτύχουµε µια αυξηµένη και στα-
θερή παραγωγικότητα, αφού οι εισροές έχουν πιο αυξηµέ-
νο κόστος σε σχέση µε την κατάλληλη επιλογή του ιδανικού 
υβριδίου, είπε ο Ιωάννης Μυλωνάς, ερευνητής στον ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα. «Από το 2017 και µετά επικεντρωνόµαστε σε πα-
ράγοντες που µπορεί να βοηθήσουν στην αύξηση της παρα-
γωγικότητας, δηλαδή στην επιλογή του κατάλληλου υβριδί-
ου. Μελετάµε την προσαρµοστικότητα των εµπορικών υβρι-
δίων που υπάρχουν ήδη σε σχέση µε την κλιµατική αλλαγή 
και τις αποδόσεις. Εγκρίθηκε το πρόγραµµα iCorn, που σχε-
τίζεται µε τη γεωργία ακριβείας και την επιφανειακή λίπαν-
ση στο καλαµπόκι», συνεχίζει ο Ιωάννης Μυλωνάς. Τελικός 
στόχος του προγράµµατος είναι η παροχή οµοιόµορφης θρέ-
ψης, έτσι ώστε όλο το χωράφι να παράγει το ίδιο για να  υ-
πάρχει αυξηµένη και σταθερή παραγωγικότητα.

Να ξεκαθαρίσουν οι ιθύνοντες τι ισχύ-
ει και τί όχι αναφορικά µε τη συνδεδε-
µένη ενίσχυση των 55 ευρώ το στρέµµα 
ζητά από τη µεριά του ο παραγωγός κα-
λαµποκιού Πάτροκλος Κωστούλης. «Πο-
λύς κόσµος νοµίζει ότι θα πάρει αυτό το 
ποσό και αν δεν το πολλαπλασιάσει ό-
πως πρέπει θα βρεθεί εκτεθειµένος στο 
ταµείο που λέµε. Έχουν χωρίσει τον κό-
σµο σε 2 χάρτες. Ο χάρτης που παίρνει 
τα 55 ευρώ και ο χάρτης που δεν παίρ-
νει τα 55 ευρώ. Εµείς τα κάνουµε δώ-
ρο αυτά αρκεί να µας φέρουν νερό. Αν 
µας φέρουν νερό, να ξέρετε ότι όλα αυ-
τά θα εξισορροπηθούνε», θα σηµειώσει. 
Στη συνέχεια, αναφερόµενος στις επεν-
δύσεις σε φωτοβολταϊκά συστήµατα, ο 
Πάτροκλος Κωστούλης σηµειώνει πως 
δεν µπορεί να ολοκληρώσει την επέν-
δυση του σε Net Metering µέσω Σχεδί-
ων Βελτίωσης, αφού ο ∆Ε∆ΗΕ δεν έχει 
γραµµές διαθέσιµες, ενώ στάθηκε ξα-
νά στη σηµασία του σωστού υβριδίου 
και στην επάρκεια νερού. «Ο εκσυγ-
χρονισµός είναι αυτός που θα µπορεί 
να προσφέρει από δω και πέρα περισ-
σότερα κιλά την κάθε ποικιλία που θα 
µπορούσε να σπείρουµε µαζί µε τις και-
ρικές συνθήκες. Και έπειτα οι ποικιλίες 
που θα πρέπει να ακολουθήσουµε και 
να αποφασίσουµε ποιες θα είναι αυτές. 
Από 1800 κιλά έως 2 τόνους είναι οι α-
ποδόσεις που πρέπει να κυνηγά ένας 
οργανωµένος παραγωγός».

Έτοιµη για παραγωγικές συζητήσεις και 
ουσιαστική συµβολή στην επιτυχή ολοκλή-
ρωση των επιχειρηµατικών σχεδίων κά-
θε παραγωγού δηλώνει η Συνεταιριστική 
Τράπεζα Θεσσαλίας. «Μπορούµε να βο-
ηθήσουµε τις αγροτικές επιχειρήσεις, τα 
µεγάλα αγροτικά σχήµατα και τους συνε-
ταιρισµούς να διατηρήσουν την αποθήκη 
τους, το απόθεµά τους και να µην αναγκα-
στούν να ρευστοποιήσουν σε χαµηλότε-
ρες τιµές», λέει ο ∆ηµήτριος Γάτος,  Γενι-
κός ∆ιευθυντής- Εκτελεστικό Μέλος ∆Σ, 
της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας. 
«Μπορούµε να  κάνουµε µια χρηµατοδό-
τηση ως τράπεζα, χρησιµοποιώντας το ε-
νέχυρο της αποθήκης που έχει κάθε πα-
ραγωγός ή έµπορος, ώστε να διασφαλίσει 
την κερδοφορία του, να πουλήσει αργό-
τερα ή την επόµενη σεζόν κι αν αυτό γί-
νει από τα τραπεζικά ιδρύµατα, θα µπορέ-
σει να δηµιουργηθεί και µια ισορροπία τι-
µών». Επιπλέον, ο ∆ηµήτρης Γάτος απηύ-
θυνε έκκληση στους αγρότες να καταρτί-
σουν ένα σωστό επιχειρηµατικό σχέδιο και 
να εκµεταλλευτούν κάθε χρηµατοδοτικό 
πρόγραµµα για να καλύψουν µικρές και 
µεγάλες ανάγκες τους. «∆εν απαιτεί κα-
νείς κανένα θεόρατο business plan. Το 
όλο πλάνο µπορεί να είναι 2 σελίδες και 
µπορεί να το κάνει και µόνος του ή µε τη 
χρήση του συµβούλων και να το καταθέσει. 
Να δηλώσει τράπεζα. Η αξιολόγηση είναι 
άµεση όπως και η εκταµίευση», θα κατα-
λήξει ο Γενικός ∆ιευθυντής της Τράπεζας.

Ζήτημα ο χάρτης 
συνδεδεμένων, 
η ουσία είναι στην 
επάρκεια νερού

Με δύο σελίδες 
σωστού business 
plan ανοίγει 
η στρόφιγγα 

Γιάννης 
Στεφάνου
Μελετητής 
στην Alpha Plan Consultants 

Ιωάννης 
Μυλωνάς

 Ερευνητής στον ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ 

Γιώργος
Χίγκας
Πρόεδρος 
της ΧΙΓΚΑΣ Γ.  Α.Β.Ε.Ε

Πάτροκλος 
Κωστούλης
Παραγωγός 
από τη Χάλκη Λάρισας 

Δημήτριος
Γάτος
Γενικός Διευθυντής- Εκτελεστικό 
Μέλος ΔΣ, Συνεταιριστική 
Τράπεζα Θεσσαλίας

Στις ουσιαστικές τροποποιήσεις που θα πρέπει να γίνουν 
στον Αναπτυξιακό Νόµο ενόψει της δεύτερης πρόσκλησής 
του στάθηκε ο Γιάννης Στεφάνου, Μελετητής στην Alpha 
Plan Consultants. Όπως εξήγησε, και να γίνει 60-65% το 
µέγιστο ποσοστό του συνόλου της επένδυσης που αφορά 
την αγορά εξοπλισµού, τότε και πάλι ένας αγρότης υπο-
χρεώνεται να γεµίσει το υπόλοιπο 30-35% του φακέλου 
µε αποθήκες ή φυτείες που και ακριβές είναι και δεν τις 
χρειάζεται. «Εάν είναι στο 65% και πάνω αρχίζουν οι πα-
ραγωγοί να συνδιαλλάσσονται πλέον µε τον Αναπτυξια-
κό Νόµο», εκτίµησε ο ίδιος. Όσον αφορά τα Σχέδια Βελτί-
ωσης, ο κ. Στεφάνου ανέφερε πως ο παραγωγός θα πρέ-
πει να έχει υπόψη του ότι τα κονδύλια θα φτάσουν για
έναν στους 4 ή για ένα στους 5, ενώ δεν θεωρεί ρεαλιστι-
κό το χρονοδιάγραµµα υποβολής αίτησης για 1,5 µήνα. 

Ανάγκη τροποποιήσεων 
στον Αναπτυξιακό Νόμο 

Χάρτης αποδοτικότητας 
και νερών με θρέψη iCorn 

Στην κανονικότητα 
οι παραδόσεις τρακτέρ

«Από πλευράς προµήθειας µηχανηµάτων, έχουµε πλέον ε-
πιστρέψει αρκετά στην κανονικότητα» επεσήµανε ο πρόε-
δρος της ΧΙΓΚΑΣ Γ.  Α.Β.Ε.Ε , Γιώργος Χίγκας. «Η παράδοση 
των µηχανηµάτων πλέον γίνεται σε αντίθεση µε τους προ-
ηγούµενους µήνες που µια καινούργια παραγγελία έκα-
νε από 8 έως και 12 µήνες παράδοσης. Τώρα έχουµε πέ-
σει στους 3-4, ανάλογα φυσικά µε το µηχάνηµα, το οποίο 
πολλές φορές θα περίµενε κανένας ότι όσο πιο πολύπλο-
κο είναι ή αυτοκινούµενο και έχει συστήµατα πάνω, θα κα-
θυστερούσε παραπάνω, αλλά υπάρχουν καθυστερήσεις α-
κόµα και σε απλά µηχανήµατα. Σε αντίθεση δηλαδή µε την 
επιστροφή στην κανονικότητα σε µεγαλύτερα µηχανήµατα, 
υπάρχουν ακόµα προµηθευτές που καθυστερούν. Εµείς θα 
είµαστε πανέτοιµοι να ανταποκριθούµε στη ζήτηση µε τα 
επόµενα προγράµµατα. Ευχόµαστε µόνο  να γίνουν οι δι-
αδικασίες γρήγορα, γιατί η ιστορία δείχνει ότι ακόµα κι αν 
είναι πολλά υποσχόµενα αυτά που ακούγονται στην αρχή 
για υλοποίηση στο επόµενο 1, 2 ή και 3 µήνες, στην πρά-
ξη αυτό διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται», εξήγησε ο ίδιος.
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ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
«Ο πρωθυπουργός οφείλει 
κάποια στιγµή να πει ποια 
Κυριακή µέσα στο Μάιο θα 
έχουµε εκλογές, αυτό το 
παιχνίδι µε την 
ηµεροµηνία πρέπει να 
σταµατήσει. Υπήρχε ένας 
σχεδιασµός για εκλογές 9 
Απριλίου, αλλά η συζήτηση 
για τον Ιούλιο ή τον 
Αύγουστο είναι ντροπή».

ΜΙΧ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
«Η σοβαρότητα του 
καθήκοντος που ανέλαβα 
[σ.σ υφυπουργός Πολιτισµού 
στην Κύπρο] δεν µου 
επιτρέπει να τα συνδυάσω. 
Το αξίωµα και το φορτίο 
που κουβαλά καθιστούν 
αναγκαία µια ανάπαυλα από 
το τραγούδι. Κανένας όµως 
δεν µε εµποδίζει να καθίσω 
στο πιάνο στην έµπνευση».

MΑΡΤΙΝ ΓΟΥΛΦ 
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ FT
«Οι τράπεζες πτωχεύουν. 
Και όταν το κάνουν, αυτοί 
που είναι να χάσουν, 
ουρλιάζουν για κρατική 
διάσωση.[...]. Με αυτό τον 
τρόπο, κρίση µε την κρίση, 
έχουµε δηµιουργήσει έναν 
τραπεζικό κλάδο που είναι 
θεωρητικά ιδιωτικός, αλλά 
πρακτικά είναι πτέρυγα 
του κράτους.».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΠΟΥΛΑΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥΣ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Από το Θα έως το Να
«Μένεα πνέουν» οι εκτροφείς 
µαύρου χοίρου για το 
υπουργείο της πλατείας. Όπως 
λένε, οι δεσµεύσεις, που κατά 
καιρούς αναλαµβάνονται, για το 
θέµα της εφαρµογής του Π∆ 
του 1995, που ζητά την παροχή 
βοσκότοπων µε προτεραιότητα 
στις αυτόχθονες φυλές, 
αποδεικνύονται κενό γράµµα. 
«Από το Θα έως το Να ο 
δρόµος είναι πολύ µακρύς».

Μπουχτού
Τα πάντα όλα στο νοµοσχέδιο 
για ανασυγκρότηση του ΕΛΓΟ 
θέλουν να συµπεριληφθούν οι 
γεωτεχνικοί του ∆ηµοσίου. 
Ρύθµιση για τις πληρωµές 
«πρόσθετων τελών» για 
ελέγχους εισαγωγών-εξαγωγών 
εκτός ωραρίου (το ζητούν και οι 
εξαγωγείς), την υπαγωγή των 
∆ιευθύνσεων Αγροτικών 
Υποθέσεων Αποκεντρωµένων 
∆ιοικήσεων στο ΥΠΑΑΤ.

Πατα…τρακ
Στα κάγκελα οι παραγωγοί 
πατάτας της Μεσσήνης, που 
ανησυχούν ότι το προϊόν τους 
θα έχει την τύχη της σταφίδας 
που ήδη αφανίζεται από το 
νοµό. Από τις ντουντούκες, 
κατήγγειλαν ότι αυτή την 
περίοδο εισάγονται αιγυπτιακές 
πατάτες προς 30 λεπτά που 
πωλούνται µε 1,10 ευρώ, ενώ 
η ελληνική «φεύγει» από το 
χωράφι µε 17 έως 20 λεπτά.

Εξωτερικά κέντρα εξουσίας ξυπνούν την Νιρβάνας

Άρχισαν τα όργανα εκεί στη Νιρβάνας, για το νοµοσχέδιο 
του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα. Σε 3.864 λέξεις ο σύλλογος των εργαζο-
µένων στον οργανισµό αποδοµεί τη νοµοθετική πρωτοβου-
λία του υπουργού της πλατείας, η οποία όπως λένε «µερο-
ληπτεί εξόφθαλµα υπέρ των ιδιωτικών κερδοσκοπικών συµ-
φερόντων». Κατά τους ίδιους, ο νόµος αγνοεί τις ανάγκες 
των εργαζόµενων και δεν περιλαµβάνει καµία αναγνώριση 
συλλογικού δικαιώµατος, ειδικά σε µισθολογικά θέµατα», 
αναφέρουν. Περ’ αυτού µάλλον και η όλη κριτική!

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Το να υπάρχουν 
άνθρωποι της 
αγοράς µέσα στους 
εµπειρογνώµονες του 
ΕΛΓΟ, που αν µη τι άλλο 
ξέρουν τις ανάγκες της 
αγροδιατροφής δεν 
είναι κακό. Κακό είναι 
να στρέψουν τις όποιες 
αποφάσεις υπέρ των 
συµφερόντων τους…

Οι εργαζόµενοι πάντως 
στη Νιρβάνας λένε ότι 
ο νόµος ανοίγει την 
πόρτα για να µπουν 
τα νοµικά πρόσωπα 
στη διεξαγωγή των 
ελέγχων, και µάλιστα 
χωρίς καµία δικλείδα 
ασφαλείας ώστε να 
µην παρεισφρήσουν σε 
αυτό, οι ελεγχόµενες 
επιχειρήσεις…

Υβρίδια
Σώνονται τα αποθέµατα 

υποµονής. Το µήνυµα αυτό 
στέλνουν αγρότες που 
µετέχουν στην πανελλαδική 
των µπλόκων µετά τις 
υποσχετικές στήριξης εκ 
µέρους της Βάθη σε προϊόντα, 
όπως το κεράσι, το αχλάδι και 
το επιτραπέζιο σταφύλι, ελέω 
πολέµου στην Ουκρανία.

Η µέχρι τώρα ανακολουθία 
λόγων και πράξεων, 
απασχόλησε σύµφωνα µε 
πληροφορίες της στήλης, και 
πρόσφατη τηλεδιάσκεψη, 
εκπροσώπων από κατά τόπους 
«πυρήνες» της πανελλαδικής.

Στο τραπέζι επανήλθε και η 
ιδέα νέων κινητοποιήσεων. 
Το σίγουρο είναι πως θα δοθεί 
µια ακόµη εβδοµάδα 
περιθώριο στο υπουργείο, ως 
την Τρίτη 21 Μαρτίου και µετά 
βλέπουµε...

;

ΚΕΒΙΝ ΝΤΕ ΜΠΡΟΪΝΕ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Ποτέ δεν είπα ότι είµαι 
γέρος. Έχω πει ότι είµαι 
γέρος για το ποδόσφαιρο, 
όχι ότι είµαι γενικά [σ.σ 32 
ετών]… Ξέρω πώς πάει 
όταν µιλάει για σένα ο 
κόσµος... ∆εν ξέρω πόσα 
χρόνια καριέρας µου 
µένουν ακόµα, αλλά θα 
συνεχίσω να παίζω για 
όσο ακόµα το διασκεδάζω».

Ας ξεκινήσω 
µε τον χαλβά 
Φαρσάλων από 
την «Αγαπούλα».

Στα κάγκελα οι κτηνοτρόφοι µε Σπάνιες Φυλές 
που περίµεναν να πληρωθούν εδώ και πάνω 
από τρεις µήνες! ∆εν πήραν τα λεφτά τους όπως 
κάθε χρόνο µέσα στον ∆εκέµβριο, µαζί µε τα 
υπόλοιπα προγράµµατα του έτους, το κατάπιαν! 
∆εν πήραν χρήµατα µε τις συµπληρωµατικές 
πληρωµές µέσα στον Φεβρουάριο, δεν µίλησαν! 
Τους είχαν τάξει από το υπουργείο της πλατείας 
ότι µέχρι τις 10 Μαρτίου θα είχε τακτοποιηθεί 
το θέµα τους, αλλά πάλι τζίφος! 

∆ικαιολογηµένα, λοιπόν, αντέδρασαν, λέγοντας 
ότι θα κινήσουν τις σχετικές νοµικές διαδικασίες! 
Και όλο αυτό για σκάρτα 5 εκατ. ευρώ που τους 
αναλογούν! Κρίµα τόσο µπλέξιµο….. Η οµηρία 
τους, πάντως, έσπασε την περασµένη Τρίτη. Κατά 
τα γνωστά, αιτία για την καθυστέρηση, κάποιοι 
υπεύθυνοι των περιφερειακών υπηρεσιών του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι σε µια ύστατη προσπάθεια 
να αναδείξουν τη χρησιµότητα του παλιού 
συστήµατος και να αντισταθούν στη µεταρρύθµιση 
που έφερε στο δηµόσιο νέφος του gov.gr το 
ΟΣ∆Ε. ∆εν θα τους περάσει, αυτό είναι σίγουρο! 

Ενίσχυση της κορινθιακής σταφίδας µε 50 
ευρώ το στρέµµα ανακοίνωσε ο υπουργός της 
πλατείας στους σταφιδοπαραγωγούς µε τους 
οποίους συναντήθηκε και τους οποίους δεν 
ικανοποίησε ούτε στο ελάχιστο. Οι καλλιεργητές 
έκαναν λόγο για «εξευτελιστική τιµή», τονίζοντας 
ότι δεν είναι ούτε το µισό από το ποσό που έχουν 
ζητήσει. Επιπλέον, στο αίτηµά τους να δοθεί λύση 
στο ζήτηµα των αδιάθετων αποθεµάτων, δεν 
έδωσε καµιά απάντηση ο υπουργός.

Εκτός ορίων και οι αγρότες στη Μεσσηνία, λόγω 
των ανατιµήσεων και αύξησης του καλλιεργητικού 
κόστους, βγήκαν ξανά στους δρόµους. Όπως λένε, 
τη στιγµή που τα έσοδά τους είναι ελάχιστα λόγω 
της ψαλίδας από το χωράφι, στο ράφι η οποία 
συνεχώς διευρύνεται, η επιβίωση καθίσταται 
εξαιρετικά δύσκολη και το µέλλον τους 
τουλάχιστον δυσοίωνο. Οι αγρότες διαµαρτύρονται 
και για τις παράνοµες ελληνοποιήσεις αγροτικών 
προϊόντων αλλά και για την τιµή.

Με το «σταγονόµετρο» (θα έπρεπε να) γίνεται, 
τις τελευταίες πολλές εβδοµάδες, η τροφοδοσία 
της αγοράς µε ελληνικό µύδι. Ο λόγος; Ότι στην 
παράκτια ζώνη του Θερµαϊκού έχει αναπτυχθεί 
τοξικό φυτοπλαγκτόν και βιοσυσσωρεύεται 
στη σάρκα των µυδιών. Έκλεισαν οι περισσότερες 
ζώνες αλίευσης, προκαλώντας αναστάτωση 
στους επαγγελµατίες µυδοκαλλιεργητές.

Το «εµπάργκο» αυτό, βέβαια, δεν τηρείται 
από όλους. Σύµφωνα µε καταγγελίες, τα 
λεγόµενα «µαναβάκια» δεν έχουν σταµατήσει να 
αλιεύουν παρανόµως, αδιαφορώντας, κατά πως 
φαίνεται, για τους κινδύνους που ελλοχεύουν 
για τη δηµόσια υγεία -οι βιοτοξίνες αυτές 
εκδηλώνονται σαν βαριές γαστρεντερίτιδες- 
και τροφοδοτούν την αγορά, αξιοποιώντας την 
απουσία ελέγχων.  Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Η 
εµπειρία λέει πως ο τοµέας της αγρο-
τικής παραγωγής παρουσιάζει ανθε-
κτικότητα στις οικονοµικές κρίσεις, 
ωστόσο, όταν βρίσκεται ταυτόχρονα 

αντιµέτωπος µε υψηλά κόστη παραγωγής, απο-
κλιµάκωση των τιµών παραγωγού, ακριβά επι-
τόκια, πιστοληπτική δυσκολία και µείωση των 
κοινοτικών ενισχύσεων, κανείς δεν µπορεί να 
προβλέψει µε βεβαιότητα τις αντοχές τις οποί-
ες τελικά θα επιδείξει.

Μπλοκαρισμένο κεφάλαιο
Η∆Η, οι συντελεστές της αγοράς κάνουν λόγο 
για «µπλοκαρισµένο κεφάλαιο» το οποίο δυ-
σκολεύει σ’ αυτή τη φάση, κυρίως τις εαρινές 
σπορές και είναι αποτέλεσµα των µεγάλων αυ-
ξοµειώσεων στις τιµές των λιπασµάτων. Όπως 
έγραφε αναλυτικά στο προηγούµενο φύλλο η 
Agrenda, εταιρείες παραγωγής λιπασµάτων και 

καταστήµατα αγροτικών εφο-
δίων δυσκολεύονται να παρακο-
λουθήσουν σήµερα τη διόρθωση των 
τιµών, ενώ την ίδια στιγµή οι αγροτικές επιχει-
ρήσεις αναβάλλουν ακόµα και µέρα µε τη µέρα 
τις προµήθειες, προσδοκώντας σε καλύτερη τιµή. 

Ούτε έκπτωση, ούτε πίστωση 
Ο ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ αυτός των κεφαλαίων, πέραν 
των επιπτώσεων που θα έχει στα οικονοµικά α-
ποτελέσµατα των συντελεστών του κλάδου, δυ-
σκολεύσει σε σηµαντικό βαθµό και την πολιτι-
κή πιστώσεων που συνήθως εφαρµόζει η ίδια 
η αγορά έναντι των αγροτικών µονάδων, κάτι 
που µεταφέρει βάρος στην αγροτική δραστηρι-
ότητα, επηρεάζοντας αρνητικά την καλλιεργη-
τική φροντίδα, εποµένως και το παραγωγικό α-
ποτέλεσµα των εκµεταλλεύσεων. 

Τώρα μας φταίνε οι εκλογές
ΛΙΓΟΙ είναι αυτοί που µελετούν σε βάθος τα 

νέα δεδοµένα, η δηµόσια διοίκηση (ακόµα και 
η Τράπεζα της Ελλάδος) αν δεν είναι ανύπαρ-
κτη, αδυνατεί να συλλάβει τέτοιου είδους στοι-
χεία, ενώ κυβερνώντες και πολιτικό σύστηµα 
εν γένει, πέραν της άγνοιας και της απάθειας 
που επιδεικνύουν σε µόνιµη βάση, σ’ αυτή τη 
φάση, έχουν να προβάλλουν και το ακλόνητο 
άλλοθι της… προεκλογικής περιόδου. 

Οι εργολάβοι του Βυζαντίου
Η ΚΑΚΟ∆ΑΙΜΟΝΙΑ του Οργανισµού Πληρω-
µών, αλλιώς ΟΠΕΚΕΠΕ, παραµένει το πιο κακό 
και παράλληλα αντιπροσωπευτικό παράδειγµα 
εικόνας του ελληνικού δηµοσίου. Ένας Οργανι-
σµός που δεν έχει να κάνει τίποτα παραπάνω α-
πό το να µοιράζει τις κοινοτικές ενισχύσεις, δη-
λαδή έτοιµα λεφτά, στους αγρότες που τις δικαι-
ούνται, έχει εξελιχθεί σε «Βυζάντιο» της πλήρους 
παρακµής, µε ένα µέρος του στελεχιακού του δυ-

ναµικού να µην ενδιαφέρεται για τίπο-
τα άλλο παρά µόνο για τα συµφέ-

ροντα των υποτιθέµενων «ερ-
γολάβων» της πληροφορικής. 

Μάρτης γδάρτης
ΚΟΝΤΕΥΕΙ να τελειώσει ο 
Μάρτιος και δεν έχουν α-
κόµα επιλυθεί οι εκκρεµό-
τητες του 2022. ∆εν έχουν 
πληρωθεί οι µεταβιβάσεις 
δικαιωµάτων της προηγού-
µενης χρονιάς, δεν έχουν 
τακτοποιηθεί όσοι αγρό-
τες ήταν στον έλεγχο και 

βγήκαν εντάξει, δεν έχουν πληρωθεί οι «τεχνι-
κής φύσεως» επικαλύψεις, δεν έχουν πληρω-
θεί πολλά. Και φυσικά δεν έχει αρχίσει ακόµα 
η πίστωση των ποιοτικών πριµ και των συνδε-
δεµένων ενισχύσεων. Κι όλα αυτά όταν υπάρ-
χει σαφές έλλειµµα ρευστότητας. 

Άδεια Κάρτα του Αγρότη
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ευρωπαϊκές χώρες η υ-
ποβολή των δηλώσεων ΟΣ∆Ε κοντεύει να ολο-
κληρωθεί. Εδώ το σύστηµα υποβολής δηλώσε-
ων παραµένει κλειστό. Γιατί ο µηχανισµός κλω-
τσάει, ο «παλιός εργολάβος» υποβάλει συνε-
χώς ενστάσεις, οι «καινούργιοι µουσαφιραί-
οι» κοιτάζονται µεταξύ τους και βέβαια, χωρίς 
ΟΣ∆Ε οι εµπορικές τράπεζες, µε εξαίρεση ίσως 
την Πειραιώς, δεν «ανοίγουν» πίστωση ούτε 
στην Κάρτα του Αγρότη. Με άλλα λόγια, άλλη 
µια φορά, στέκουν τ’ άλογα ζεµένα!  

Κλειστό µέχρι νεοτέρας
Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες 
η υποβολή δηλώσεων ΟΣ∆Ε κοντεύει 

να ολοκληρωθεί. Εδώ το σύστηµα 
παραµένει κλειστό...και στέκουν 

τ’ άλογα ζεµένα

Η 
αγορά φαίνεται ότι εξακολουθεί να 
ψάχνει µε το τουφέκι για να εντο-
πίσει «αδύναµους κρίκους» µεταξύ 
ορισµένων µικρότερων τραπεζών 

των ΗΠΑ, ακόµη και της Ευρώπης, αφότου οι 
αµερικανικές αρχές παρενέβησαν για να εγγυ-
ηθούν τις καταθέσεις στη Silicon Valley Bank. 
∆εν προβλέπεται να υπάρξει χιονοστιβάδα bank 
runs. Ωστόσο οι προσδοκίες για τα κέρδη θα 
µπορούσαν να µειωθούν σε πολλές εταιρείες, 
κάτι που θα δικαιολογούσε ορισµένες από τις 
µειώσεις τιµών, αλλά όχι όλες τους.

Η οµοσπονδιακή κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ  
(Federal Reserve) έβγαλε το µπαζούκα της, εξα-
σφαλίζοντας κεφάλαια για οποιαδήποτε τράπεζα 
της οποίας οι καταθέτες µπορεί να πατούσαν το 
κουµπί «απόσυρση χρηµάτων». Η κεντρική τρά-
πεζα είδε σαφές ενδεχόµενο συστηµικής κρίσης 
στο κλείσιµο της SVB και της Signature Bank και 
ενήργησε για να την «εξοντώσει» πριν καν ξεκι-
νήσει. Στην Ευρώπη, το πολύ µικρότερο τοπικό 
γραφείο της SVB στο Ηνωµένο Βασίλειο απορρο-
φήθηκε εύκολα από την HSBC Holdings, σε µια 
ιδιωτική λύση την οποία διαπραγµατεύθηκαν οι 
ρυθµιστικές αρχές. Οι πιθανότητες µετάδοσης ή-
ταν πολύ µικρότερες στην Ευρώπη ούτως ή άλ-
λως, εν µέρει επειδή οι κανόνες οι οποίοι έχουν 
σχεδιαστεί για να διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες 
µπορούν να αντιµετωπίσουν ένα ξαφνικό κύµα 
αναλήψεων καταθέσεων ισχύουν για πολύ πε-

ρισσότερα ιδρύµα-
τα απ’ ό,τι στις ΗΠΑ. 
Η SVB χρεοκόπη-
σε από έναν συν-
δυασµό µιας εξαι-
ρετικά συγκεντρω-
µένης καταθετικής 
βάσης και πολύ µε-
γάλων απραγµατο-
ποίητων ζηµιών σε 

αµερικανικά κρατικά και ενυπόθηκα οµόλογα.[…]
Οι φοβισµένοι επενδυτές επικεντρώνονταν σε 

κατοχή οµολόγων τα οποία πιθανότατα αποτε-
λούν πηγή µη πραγµατοποιηθεισών ζηµιών. Οι 
ευρωπαϊκές τράπεζες κατέχουν κρατικά οµόλο-
γα αξίας 1,6 τρισ. ευρώ στους ισολογισµούς τους, 
µε τις ιταλικές και ισπανικές τράπεζες να κατέ-
χουν τα µεγαλύτερα µερίδια, µε 466 δισεκατοµ-
µύρια ευρώ και 279 δισ. ευρώ αντίστοιχα, σύµ-
φωνα µε το Bloomberg Intelligence. ∆εδοµένης 
της αύξησης των ευρωπαϊκών επιτοκίων, πολλά 
από αυτά τα οµόλογα έχουν δει την αξία τους να 
αποµειώνεται το τελευταίο έτος, ωστόσο αυτό δε 
σηµαίνει ότι οι τράπεζες είναι ξαφνικά ιδιαίτερα 
πιο επικίνδυνες σε σχέση µε πριν.[…] Οι τράπε-
ζες στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ευρώπη υπό-
κεινται σε αυστηρότερους κανόνες ρευστότητας 
από εκείνες στις ΗΠΑ, πράγµα που σηµαίνει ότι 
αναγκάζονται να διατηρούν υψηλότερο επίπε-
δο µετρητών και εύκολα πωλήσιµα περιουσια-
κά στοιχεία έναντι των καταθέσεών τους.[…] Ω-
στόσο, το πλήγµα στα κέρδη έστω και πολλών 
τραπεζών δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση κρί-
ση για ολόκληρο το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.

*ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ BLOOMBERG

Αδύναμοι κρίκοι

ΤOY  ΠΟΛ ΝΤΕΪΒΣ*
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Με monitoring 
οι έλεγχοι για 
βασική και 
συνδεδεμένη 
βάμβακος 
και ρυζιού
Τα κύρια χαρακτηριστικά 
των ελέγχων µε µεθόδους 
παρακολούθησης (monitoring) 
που από φέτος θα αφορούν το 100% 
των δικαιούχων για τα καθεστώτα 
βασικής ενίσχυσης, ειδικής ενίσχυσης 
βάµβακος και συνδεδεµένης ρυζιού, 
όπως γνωστοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. 
Βάσει των κανονισµών της νέας ΚΑΠ, 
οι επιτόπιοι έλεγχοι φυτικού 
κεφαλαίου, οι οποίοι δύναται να 
πραγµατοποιηθούν µε τεχνικές 
«παρακολούθησης» θα πρέπει από την 
ΕΑΕ 2024 να πραγµατοποιούνται 
αποκλειστικά µε τον τρόπο αυτό.
Όσον αφορά το 2023, είναι 
υποχρεωτικό να πραγµατοποιηθούν 
έλεγχοι µε παρακολούθηση στο 
πλαίσιο της Βασικής Ενίσχυσης 
και των Ορεινών, Μειονεκτικών 
Περιοχών. Τα κύρια χαρακτηριστικά 
των εν λόγω ελέγχων είναι:

Ο έλεγχος πραγµατοποιείται 
µαζικά, αλγοριθµικά και όχι 
εξετάζοντας τα αγροτεµάχια ένα 
προς ένα.

Πραγµατοποιείται µε χρονοσειρά 
εικόνων όλου του έτους και όχι 
συγκεκριµένη χρονική στιγµή.

Το αποτέλεσµα του ελέγχου δεν 
δίνει µέτρηση. Χαρακτηρίζει το 
αγροτεµάχιο ως «πράσινο», 
«κίτρινο» ή «κόκκινο». Το «πράσινο» 
αγροτεµάχιο θα συµµετάσχει 
κανονικά στον υπολογισµό 
πληρωµής, το «κίτρινο» χρίζει 
περαιτέρω διερεύνησης, ενώ το 
«κόκκινο» είναι µη επιλέξιµο.

Επειδή το αποτέλεσµα του ελέγχου 
δε δίνει µέτρηση, τα «πράσινα» 
αγροτεµάχια συµµετέχουν κανονικά 
στον χωρικό διασταυρωτικό έλεγχο.

Ο δικαιούχος έχει το δικαίωµα να 
τροποποιήσει την αίτησή του δηλαδή 
τα αγροτεµάχιά του ως προς τη 
θέση, την ψηφιοποίηση, την 
καλλιέργεια κλπ. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ανοιχτή µέχρι την Πέµπτη 23 Μαρτί-
ου θα είναι η πλατφόρµα υποβολής 
αίτησης ενίσχυσης µέσα από το Μέ-
τρο 22 για την αγορά ζωοτροφών, 
έπειτα από τη δηµοσίευση της δεύ-
τερης πρόσκλησης του µέτρου, η ο-
ποία εστιάζει σε νεοεισερχόµενους 
κτηνοτρόφους, οι οποίοι δεν ήταν ε-
πιλέξιµοι στην προηγούµενη, εξαιτί-
ας της αδυναµίας εµφάνισης τζίρου.

Η νέα πρόσκληση µε την οποία 
κατανέµονται 4,1 εκατ. ευρώ δια-
κρίνεται σε δύο υποµέτρα: 

Υποµέτρο 1: Έκτακτη προσωρινή 
στήριξη στους κτηνοτρόφους του το-
µέα εκτατικής αιγο- προβατοτροφί-
ας και βοοτροφίας.

Υποµέτρο 2: Έκτακτη προσωρινή 
στήριξη στους κτηνοτρόφους των το-
µέων εντατικής αιγοπροβατοτροφί-
ας, βοοτροφίας, πτηνοτροφίας και 
χοιροτροφίας.

Το ύψος ενίσχυσης ανά υποµέτρο 
και για κάθε κλάση αριθµού ζώων 
προσδιορίζεται κατωτέρω ως εξής:

Υποµέτρο 1: Έκτακτη προσωρινή 
στήριξη στους κτηνοτρόφους του 
τοµέα εκτατικής αιγο-
προβατοτροφίας και βοοτροφίας

Για τον τοµέα της αιγοπροβα-
τοτροφίας το εφάπαξ ποσό στή-
ριξης θα κυµαίνεται από 100 έως 

και 5.480 ευρώ ανά κτηνοτροφι-
κή εκµετάλλευση, ανάλογα µε την 
κλάση που ανήκει ο κάθε δικαιού-
χος και την έδρα της εκµετάλλευ-
σης, βάσει του αριθµού των ενή-
λικων ζώων που κατέχει, όπως αυ-
τός προσδιορίζεται από την Ενιαία 
Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ), για το έ-
τος αιτήσεων 2021 κατά το κλείσι-
µο του οικονοµικού έτους µετά την 
ολοκλήρωση των προβλεπόµενων 
ελέγχων στις 15 Οκτωβρίου 2022 
ή το πιο πρόσφορο έτος αναφοράς 
για τις πυρόπληκτες περιοχές της 
Βόρειας Εύβοιας. 

Για τις κτηνοτροφικές εκµεταλ-
λεύσεις που η έδρα τους βρίσκεται 
σε νησιωτικές περιοχές (συµπερι-
λαµβανόµενης Εύβοιας και Κρήτης) 
τα ποσά κάθε κλάσης προσαυξάνο-
νται κατά 15%. Για τους κτηνοτρό-
φους των οποίων η έδρα εκµετάλ-
λευσης βρίσκεται στις πυρόπλη-
κτες περιοχές της Βόρειας Εύβοι-
ας ορίζεται επαυξηµένο κατ’ απο-
κοπή ποσό ανά κτηνοτροφική εκ-
µετάλλευση.

Για τον τοµέα της βοοτροφίας το 
εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυµαί-
νεται από 120 έως και 7.000 ευρώ 
ανά κτηνοτροφική εκµετάλλευση, 
ανάλογα µε την κλάση που ανήκει 
ο κάθε δικαιούχος και την έδρα της 
εκµετάλλευσης, βάσει του αριθµού 
των βοοειδών που κατέχει, όπως 
αυτός προσδιορίζεται από την Ενι-

αία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ), για το 
έτος αιτήσεων 2021 κατά το κλεί-
σιµο του οικονοµικού έτους µετά 
την ολοκλήρωση των προβλεπό-
µενων ελέγχων στις 15 Οκτωβρί-
ου 2022 ή το πιο πρόσφορο έτος 
αναφοράς για τις πυρόπληκτες πε-
ριοχές της Βόρειας Εύβοιας. 

Για τις κτηνοτροφικές εκµεταλ-
λεύσεις των οποίων η έδρα εκµε-
τάλλευσης βρίσκεται σε νησιωτι-
κές περιοχές (συµπεριλαµβανό-
µενης Εύβοιας και Κρήτης) τα πο-
σά κάθε κλάσης προσαυξάνονται 
κατά 15%. Για τους κτηνοτρόφους 
των οποίων η έδρα εκµετάλλευ-
σης βρίσκεται στις πυρόπληκτες 
περιοχές της Βόρειας Εύβοιας ο-
ρίζεται επίσης επαυξηµένο κατ’ α-
ποκοπή ποσό ανά κτηνοτροφική 
εκµετάλλευση.

Υποµέτρο 2: Έκτακτη 
προσωρινή στήριξη στους 
κτηνοτρόφους των τοµέων 
εντατικής αιγοπροβατοτροφίας, 
βοοτροφίας, πτηνοτροφίας 
και χοιροτροφία

Για τους τοµείς της αιγο-προβα-
τοτροφίας και της βοοτροφίας, τα 
ενδεικτικά ποσά ανά κλάση ισχύ-
ουν όπως στο Υποµέτρο 1.

Το ανώτατο ποσό της στήριξης, 
στο πλαίσιο του παρόντος µέτρου 
δεν µπορεί να ξεπερνά τις 15.000 
ευρώ ανά γεωργό (κτηνοτρόφο).

Μέχρι 23 Μαρτίου οι αιτήσεις 
νεοεισερχόμενων για ζωοτροφές
Δεύτερη πρόσκληση για την ενίσχυση της αγοράς ζωοτροφών με 4,1 εκατ. ευρώ 

Αιγοπρόβατα
Για τον τοµέα της 

αιγοπροβατοτροφίας 
το εφάπαξ ποσό 

στήριξης θα 
κυµαίνεται από 100 
έως και 5.480 ευρώ 
ανά κτηνοτροφική 

εκµετάλλευση

Βοοειδή
Για τον τοµέα της 

βοοτροφίας το 
εφάπαξ ποσό 

στήριξης θα κυµαί-
νεται από 120 έως 

και 7.000 ευρώ 
ανά κτηνοτροφική 

εκµετάλλευση



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Ραντεβού στη Food 
Expo 18-20 Μαρτίου
Με 1.300 εκθέτες και πάνω από 30.000 food 
traders από την Ελλάδα αλλά και όλο τον κόσμο 
που αναμένεται να επισκεφτούν το τριήμερο 18-
20 Μαρτίου τη Food Expo στο Metropolitan 
Expo, η οποία θα επιβεβαιώσει και φέτος τον τίτλο 
της ως το μεγαλύτερο εμπορικό forum για τα 
τρόφιμα και ποτά στη Ν.Α Ευρώπη. Παράλληλα, 
δίπλα στη Food Expo και τις ίδιες ημέρες 
διοργανώνεται η Oenotelia, μία έκθεση οίνου 
επικεντρωμένη τόσο στην ελληνική B2B αγορά, 
αλλά και στις σημαντικές ξένες αγορές - στόχους 
για το ελληνικό κρασί. Με 190 εκθέτες, 4.000 τ.μ. 
εκθεσιακή επιφάνεια στο Metropolitan Expo και 
160 σημαντικούς wine importers, θα αναδειχθεί 
για ακόμα μία φορά μία εκ των σημαντικότερων 
εκθέσεων Οίνων & Αποσταγμάτων στη χώρα.  
Για πληροφορίες στο www.foodexpo.gr.

Η σχέση γεωργίας 
και μελισσοκομίας
Επιστημονική Ημερίδα στο Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών με τίτλο «Μελισσοκομία 
και Γεωργία: Σχέση αμοιβαίου οφέλους» έχει 
προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 28 
Μαρτίου. Η Ημερίδα, που διοργανώνεται από  

το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και τελεί 
υπό την αιγίδα  
του υπουργείου 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης, θα λάβει 
χώρα την Τρίτη 28 
Μαρτίου και ώρες 

10.00 - 16.00, στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο  
του ΓΠΑ. Στο πλαίσιο της ημερίδας θα 
παρουσιαστούν εισηγήσεις από καταξιωμένους 
ερευνητές και εκπροσώπους φορέων, 
οργανωμένες σε συνεδρίες που αναφέρονται α) 
στη σχέση μελισσοκομίας με τη φυτοπροστασία, 
β) στη συμβολή της μελισσοκομίας στην αγροτική 
οικονομία και γ) στη σημασία των αγροτικών 
καλλιεργειών στη στήριξη και ανάπτυξη της 
μελισσοκομίας στην Ελλάδα. Θα ακολουθήσει 
στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Συνύπαρξη 
Μελισσοκόμων και Γεωργών: Υπάρχουσα 
κατάσταση και προοπτικές». Περισσότερες 
πληροφορίες στο www2.aua.gr/el.

Στις 19-21 Μαρτίου 
η διεθνής Prowein 

Η Διεθνής Έκθεση Οίνων 
και Ποτών Prowein, που 
διοργανώνεται κάθε χρόνο 
στο Ντίσελντορφ, αποτελεί 
μία από τις σπουδαιότερες 
εκθέσεις στη Γερμανία και 
μία από τις κορυφαίες 
εκθέσεις για το κρασί και τα 
ποτά διεθνώς. Πέρυσι, η 26η  
Διεθνής Έκθεση Prowein 
επέστρεψε δυναμικά στην 
μετα-πανδημική εποχή με το 
σύνολο των επισκεπτών να 
ξεπερνάει τους 38.000 από 
145 χώρες, ενώ ο αριθμός 
των εκθετών έφτασε τους 
5.700 από 62 χώρες. Για 
τους Έλληνες οινοποιούς,  
η Prowein έχει ιδιαίτερη 
σημασία, δεδομένου ότι η 
Γερμανία απορροφά το 50% 
των ελληνικών εξαγωγών 
οίνων. Για πληροφορίες  
στο www.prowein.com.

ΚΑΒΑΛΑ

Έρχεται 4-6 Μαΐου 
ο ATHENA IOOC

Το μαγικό αριθμό 7 θα 
ξεπεράσουν το 2023 οι 
διοργανώσεις του διεθνούς 
διαγωνισμού ελαιολάδου της 
Ελλάδας, του ATHENA. Ο 
8ος Athena International 
Olive Oil Competition (IOOC) 
θα διεξαχθεί στην Καβάλα, 
4-6 Μαΐου, σε υποστήριξη 
της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης, της 
πλέον δυναμικά ανερχόμενης 
ελαιοπαραγωγού περιοχής 
της Ελλάδας. Σκοπός του 
διαγωνισμού είναι η διεθνής 
ανάδειξη ελαιοπαραγωγικών 
περιοχών και των γηγενών 
ποικιλιών ελιάς. Στον Athena 
IOOC η αξιολόγηση γίνεται 
ηλεκτρονικά, από την υψηλού 
επιπέδου διεθνή κριτική 
επιτροπή του. Πληροφορίες 
www.athenaoliveoil.gr/el/.

ΣΠΑΤΑ

ΝΤΊΣΕΛΝΤΟΡΦ

ΓΠΑ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται κατσικάκια ηµερών ,περιο-
χή Φλώρινας. Τιµή 10 ευρώ το ένα. Τηλ. 
6906/45840.

Πωλούνται 4 τράγοι γνήσιοι αγκλονουµπια 
από ενός έως 3 ετών. Τηλ. 6955/316314.

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

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

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λει-
τουργία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγρο-
τεµάχιο 53 στρεµµάτων, κτιριακές εγκατα-
στάσεις µε πλήρη, υπερσύγχρονο εξοπλισµό 
και υποδοµές, κατσίκες επιλογής µε εξαιρε-
τικό γεννητικό υλικό. Σε κόµβο της Εγνατί-
ας οδού, οι χρήσεις γης είναι συµβατές για 
οιανδήποτε δραστηριότητα (κτηνοτροφία, 
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, 
τριορισµένος. Τηλ 6972/271604. 

Πωλείται άχυρο σε µικρές µπάλες. Περιο-
χή Κιλκίς. Τηλ. 6945/527293.

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

Πωλoύνται άχυρα και σανός βρώµης, περι-
οχή 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 βίκος και µπιζέλι σανός καλλιερ-
γητικής περιόδου 2022. Τηλ. 6932/372270.

Πωλείται σιτάρι σκληρό για σπόρο ποικιλί-
ας ΣΙΜΕΤΟ. Τηλ. 6932/372270.

Πωλoύνται δικαιώµατα αρώσιµα. Τηλ. 
6944/985675.

Πωλείται βίκος,τριφύλλι και καλαµπόκι µε 
πιστοποιηση από την Βιοελλάς,περιοχή Ναυ-
πάκτου. Τηλ. 6976/288400.

Πωλείται από παραγωγό εντός αποθήκης 
ψιλοκάλαµο τριφύλλι κατάλληλο για κατσί-
κια. 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 παραγω-
γό καθαρισµένος και απολυµασµένος. 
Τηλ.6948/423151.

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

Πωλείται βίκος, καθαρισµένος,απολυµα-
σµένος απο παραγωγό. Τηλ. 6981/088723.

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

Πωλείται για σπόρο σιτάρι σκληρό ποικιλί-
ας Σιµετο διασταυρωµένο πρωτοετές απο 
σποροπαραγωγή. Πάρα πολύ παραγωγικό 
δεν ασπρίζει, δεν πλαγιάζει µε πολλή πρω-
τείνη απο παραγωγό. Τηλ. 6972/285256, 
6974/313224.

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

Πωλείται αγροτική µονάδα παραγωγής 
προϊόντων από βιολογική λεβάντα. Πελά-
τες: ξενοδοχεία και καταστήµατα. Επώνυµα 
προϊόντα. Κτίριο 250 τ.µ.,καλλιέργιες, απο-
στακτήριο. Πιστοποιηµένα βιολογικά. Περι-
οχή Λαγκαδά. Τηλ. 6972/277126.

Πωλείται τριφυλλόσπορος ποικιλία Υπάτη 
– Υλίκη, τριορισµένος περασµένος από µα-
γνήτη. Κατακάθαρος. 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 καλλιερ-
γήσιµα, στη περιοχή του Μεσολογγίου. 
Τηλ.6942/228503.

Πωλούνται 10.500 στρέµµατα από ιδιωτι-
κό δασόκτηµα, το ένα έκτο, περιοχή νοµού 
Ηµαθίας. Αναλυτικές πληροφορίες στα τη-
λέφωνα 6972/622233 και 6972/648989.

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

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

Πωλείται ελαιώνας 6.400 τ.µ µε ποτιστι-
κό πλησίον νέου οικισµού, περιοχή Ξυλόκα-
στρο, θέση Γελινιάτικα, οικοδοµήσιµο. Τηλ. 
6983/717473.

Προσφέρεται έκταση 150 στρεµµάτων για 
πώληση ή ενοικίαση µε καρυδιές, περιφραγ-
µένο σε άριστη κατάσταση. Περιοχή Αιτωλο-
ακαρνανίας. Τηλ.6942/228503.

Πωλείται ελαιώνας 5 στρεµµάτων στο 
Ξυλόκαστρο, θέση Γελινιάτικα, εκτός σχε-
δίου πόλεως µε απεριόριστη θέα. Τηλ. 
6988/887113.

Πωλείται αγροτεµάχιο 250 στρεµµάτων 
ελαφρώς επικλινές, κατάλληλο για κάθε 
καλλιέργεια καθώς και για φαρµακευτικά 
φυτά στη περιοχή Καστανιές, πλησίον ΒΙ-
ΠΕ Κιλκίς. Τηλ. 6949/474535.

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

Πωλούνται 2 στρέµµατα άρτια και οικοδο-
µήσιµα, εντός σχεδίου, µε πανοραµική θέα 
στο Φάρο Κερίου, επί του εθνικού δρόµου 
Κερίου- Ζακύνθου, 200 µέτρα από το χωριό 
Κερί Ζακύνθου. Τηλ. 6937/314086.

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

Πωλείται κτήµα 9,2 στρεµµάτων ,περιοχή 
Κορώνα Κιλκίς. Τηλ. 2310711133.

Πωλείται κτήµα 9,8 στρεµµάτων,περιοχή 
Κορώνα Κιλκίς. Τηλ. 2310711133.

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

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

Ενοικιάζεται έκταση 480 στρέµµατα χορ-
τολιβαδικής έκτασης,περιοχή Αιτωλοακαρ-
νανίας. Τηλ. 6906/432076.

Eνοικιάζεται κτηνοτροφική εγκατάστα-
ση αδειοδοτούµενη 20 επί 38 µέτρα σύ-
νολο 760τµ, σε ιδιόκτητο χώρο µε ρεύ-
µα και νερό, περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6942/226598.

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

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

Ενοικιάζεται αµπέλι 5 στρεµµάτων περι-
φραγµένο µε νερό στην περιοχή Σπάτων 
-Λούτσας. ∆ιατίθεται ακόµα και για φάρµα. 
Τηλ. 6942/228503.

Ενοικιάζεται χορτολιβαδική έκταση 480 
στρεµµάτων στη περιοχή Αιτωλοακαρνανί-
ας. Τηλ.6942/228503.

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

Πωλούνται 30 στρέµµατα και 400 τ.µ στη 
περιοχή 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 στάβλος έτοιµος προς χρή-
ση σε οικόπεδο 6 στρεµµάτων περιφραγ-
µένο, µε νερό, ρεύµα και γεώτρηση.Πω-
λείται λόγω συνταξιοδότησης 45.000 ευ-
ρώ. περιοχή Μάγγανα Ξάνθης. Κος Νίκος. 
Τηλ.6945/623657.

Πωλείται τρακτέρ New Holland TS100, 
100 ίππων µαζί µε ένα ψεκαστικό µηχάνη-
µα, ένα κοπτικό µηχάνηµα, έναν καλλιερ-
γητή και ένα άροτρο. Τηλ. 6985/731851.

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

Πωλείται χορτοδετική πρέσα WELGER 
7,30 µε σύρµα. Τηλ. 6936/988485.

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

Πωλείται κορδέλα ξυλουργική 88αρα, τρι-
φασικιά. Τηλ.6936/988485.

Πωλείται φυτοσπαρτική µηχανή 16 σει-
ρών ΒΕΚΑΜ. Περιοχή Γιαννιτσών. Τηλ. 
6982/551234.

Πωλείται σκαπτικό µηχάνηµα µάρκας 
Nakayama πετρελαίου 10 ίππων καινούριο 
ή ανταλλάσσεται µε άλλο µηχάνηµα,περιο-
χή Αθήνα. Τηλ. 6942/228503.

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

Πωλείται γεννήτρια Diesel πετρελαίου 
32 kwh καινούρια(ολίγων ηµερών δουλε-
µένη),περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6944/614947.

Πωλείται αρµεκτήριο µάρκας CSTRANKO 
16X16 αυτόµατο τάισµα, αυτόµατο πλύσι-
µο. ΕπίσηςΠωλείται σπαστήρας χαρµανιέ-
ρα 1.300 κιλών και κοχλίες µεταφoράς τρο-
φής.Περιοχή Πέλλας. Τηλ. 6945/507072.

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

Πωλούνται ταίστρες για τάισµα ζώων, προ-
βάτων και κατσικιών µήκους 3 µέτρων, τε-
µάχια 14, περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6942/226598.

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

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίπ-
πους πετρελαίου, 60 πόντους φάρδος. Τι-
µή 1000 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12αρι ψιλοστάβα-
ρο τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

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

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

Πωλούνται 2 σβάρνες, ένας καλλιεργη-
τής(16 δόντια), µία σκαλιστική 3αρα,µία 
αντλία νερό κεντρόφυγκα CAPRARI και 
20 µπέκ µε ακροφύσια 10αρια.Πληροφορί-
ες. Τηλ. 6949/093007. 

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο 
1000αρι και ένα φρεζακι Husqvarna.Περι-
οχή Πιερίας. Τηλ. 6980/001606.

Πωλούνται 2 θερµοκήπια βαρέου τύ-
που (15 µ.πλάτος Χ 68 µ. µήκος το καθέ-
να). Με υδροροή, υδρονέφωση, σταγό-
νες, τρεις πόρτες και δύο παράθυρα. Τηλ. 
6980/001606.

Πωλούνται πλαστικά µπουκάλια για κρασί, 
µέλι κ.α. Τηλ. 2310/684438, 6981/533172.

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

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

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

Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε 
όλα τα µηχανήµατα για παραγωγή γαλα-
κτοκοµικών προϊόντων, δυνατότητας ενός 
τόνου.

Πωλείται αρµεκτήριο Μilk Plan γρήγορης 
εξόδου, 24 θέσεων, µε αυτόµατο τάισµα. Τι-
µή 7000 ευρώ. Τηλ. 6942/226598.

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι 
µε κολόνες τις ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώ-
ρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χα-
µηλές. Τηλ.6947/509187.

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θεια-
φιστήρας Tηλ. 6980/001606.

Εταιρεία παραγωγής και εµπορίας χηµι-
κών προϊόντων µε έδρα την Θεσσαλονί-
κη, αναζητά εξωτερικό συνεργάτη για την 
υποστήριξη και προώθηση των προϊόντων 
της σε κτηνοτροφικές µονάδες στην ευρύ-
τερη περιοχή της Θεσσαλίας (καθαριστικά 
- απολυµαντικά). Email επικοινωνίας: info.
tchemical@gmail.com 

Πωλείται άροτρο 4υνο,Τσανιο 12αρι. Περι-
οχή Γιαννιτσών. Τηλ. 6982/551234.

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

Πωλείται χαρτοκοπτικό Μάρκας KRONE 
πλάτος κοπής 2.80. Περιοχή Γιαννιτσών. 
Τηλ. 6982/551234.

Πωλείται χορτοσυλλέκτης τύπου ελικόπτε-
ρο 330. Τηλ. 6982/551234.

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

Πωλούνται τρακτέρ Fortson 80 ίπ-
πων,πλατφόρµα µονή µε διπλά λάστι-
χα,σπαρτική  µηχανή Ζ 16άρα,κεντρόφυγκα 
για παρτικόφ,20 σωλήνες 3αρες Pellot,80 
σωλήνες 2,5αρες Pellot,50 beck γωνίες και 
συστολές σε τιµή ευκαιρίας,περιοχή ∆οµο-
κού. 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 κατα-
σκευής 2 toll διαστάσεων 6χ26 και 10χ30. 
Περιοχή Αθήνας Τηλ.6936/779887.

Πωλείται µεταχειρισµένη µηχανή τεχνητού 
θηλασµού αµνοεριφίων (έως 250 αµνοερί-
φια) σε άριστη κατάσταση, περιοχή αττική. 
Τηλ. 6936/779887.

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

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

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

Πωλείται καρούλι Φ75 200 µέτρα και κα-
ρούλι 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. Πε-
ριοχή Κατερίνης. Τηλ. 6943/877756.

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

Πωλείται φυτευτική µηχανή Fedele 4 σει-
ρών για λάχανα, πράσα και λεβάντα. Πε-
ριοχή Μεσηµέρι Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6977/524520.

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

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

Πωλείται τρακτέρ STAYER 110 άλο-
γα, περιοχή Γέφυρες Θεσσαλονίκης, 
Τηλ.2310/715037.

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

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

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγά-
λη στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και 
ενσίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τε-
τράγωνη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, 
E-mail: papapg100@gmail. com
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Στην αναβάθµιση της παραγωγής ε-
λιάς µέσω της παροχής θεωρητικών 
και πρακτικών γνώσεων στους αγρό-
τες καθώς και µε τη χρήση ολοκλη-
ρωµένης ψηφιακής παρακολούθη-
σης της καλλιέργειας και συστηµάτων 
γεωργικών προειδοποιήσεων Ευφυ-
ούς Γεωργίας, προσβλέπει η νεοσύ-
στατη «Ακαδηµία Ελιάς Terra Creta».

Η Ακαδηµία Ελιάς Terra Creta, µέ-
λος του οµίλου Μέλισσα Κίκιζας, απο-
τελεί την εξέλιξη της «Οµάδας Παρα-
γωγών» που εδώ και χρόνια έχει δη-
µιουργήσει η Terra Creta και πλέον 
οργανώνεται στα πρότυπα της Ακα-
δηµίας Σίτου Μέλισσα Κίκιζας.

Μεγάλη έµφαση θα δοθεί στη χρή-
ση ορθών γεωργικών πρακτικών που 
αποσκοπούν στη µείωση του περιβα-
ντολλογικού αποτυπώµατος της καλλι-
έργειας, ενώ οι γεωπόνοι της εταιρίας 
θα βρίσκονται συνεχώς δίπλα στους 
παραγωγούς για να προσφέρουν ε-
πιτόπου εξατοµικευµένες συµβουλές.

Η Ακαδηµία Ελιάς Terra Creta προ-
σφέρει επιπλέον στα µέλη της- παρα-
γωγούς, Πρόγραµµα Συµβολαιακής 
Γεωργίας, παρέχοντάς τους και ελάχι-
στη εγγυηµένη τιµή για να διασφαλι-
στεί η βιωσιµότητα της καλλιέργειας 
ακόµη και σε δύσκολες χρονιές κα-

θώς και bonus τιµής για την παραγω-
γή υψηλής ποιότητας ελαιόλαδου. 

Την Παρασκευή 10 Μαρτίου στις 
εγκαταστάσεις της Terra Creta, στο 
Κολυµβάρι Χανίων Κρήτης, πραγµα-
τοποιήθηκε η τελετή ίδρυσης της «Α-
καδηµίας Ελιάς Terra Creta». Ο διευ-
θύνων σύµβουλος της Μέλισσα Κίκι-
ζας Αλέξανδρος Κίκιζας τόνισε σχε-
τικά: «Το ελαιόλαδο είναι ένα εθνι-
κό προϊόν και εκτιµούµε ότι µέσω της 
εκπαίδευσης των αγροτών θα έρθου-
µε να δώσουµε σε αυτόν τον θησαυ-

ρό της χώρας µας προστιθέµενη α-
ξία. Ευχαριστούµε τους αγρότες και 
τους εκπαιδευτικούς φορείς που α-
γκάλιασαν τόσο θερµά το νέο εγχεί-
ρηµά µας. Όραµά µας είναι να συµ-
βάλουµε στην ποιοτική και ποσοτική 
αναβάθµιση της παραγωγής ελληνι-
κού εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου 
προκειµένου να αποκτήσει τη θέση 
που του αξίζει στο διεθνή χάρτη». 

Η Terra Creta εξάγει ελαιόλαδο σε 
πάνω από 43 χώρες σε όλο τον κό-
σµο, µε το 97% του τζίρου σε εξαγωγές.

Εξαγωγές
Η Terra Creta εξάγει ελαι-
όλαδο σε περισσότερες από 
43 χώρες σε όλο τον κόσµο, 
µε το 97% του τζίρου της να 

αφορά τις εξαγωγές

Πληροφοριακό Σύστηµα 
διαχείρισης Ιχθυοσκαλών
Προχωρά η ανάπτυξη και εφαρµογή 
ολοκληρωµένου πληροφοριακού 
συστήµατος για τη διαχείριση και 
εποπτεία των ιχθυοσκαλών της 
χώρας (e-ιχθυόσκαλα) στο ΕπΑλΘ 
2014-2020, µετά την υπογραφή 
της πράξης από τον Γ.Γ. Ενωσιακών 
Πόρων και Υποδοµών του ΥΠΑΑΤ 
∆. Παπαγιαννίδη. Ο προϋπολογισµός 
ανέρχεται σε 6,3 εκατ. ευρώ και 
αφορά την Κεντρική Υπηρεσία 
του Οργανισµού Κεντρικών Αγορών 
και τις 11 κατά τόπους ιχθυόσκαλες.

Εκδηλώσεις µνήµης
για τα 113 έτη του Κιλελέρ
Εκδηλώσεις µνήµης για τα 113 έτη 
από την εξέγερση των Θεσσαλών 
Αγροτών το 1910 θα 
πραγµατοποιηθούν την Κυριακή 
26 Μαρτίου στις 11:30 π.µ, στο 
χώρο του µνηµείου, στο Κιλελέρ. 
Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό, 
θα υπάρξει καλωσόρισµα του 
∆ηµάρχου Κιλελέρ Αθανασίου 
Νασιακόπουλου, ενώ προς της 
κατάθεσης στεφάνου θα υπάρξουν 
χαιρετισµοί εκπροσώπων 
αγροτικών και θεσµικών φορέων.

Ο Αχαϊκός αµπελώνας
καλωσορίζει Ηπειρώτες
Νέες προοπτικές σε δύο 
αµπελοοινικές ζώνες της χώρας 
της Ηπείρου και της Αχαΐας δίνει 
το οινοποιείο που εξαγόρασε στην 
περιοχή της Τριταίας του ∆ήµου 
Ερυµάνθου, η Συνεταιριστική 
Οινοποιεία Ηπείρου Α.Ε. – Zoinos 
Winery. Τα εγκαίνια του 
οινοποιείου, οι εγκαταστάσεις του 
οποίου βρίσκονται επί της παλαιάς 
Εθνικής Οδού Πατρών – 
Τριπόλεως, πραγµατοποιήθηκαν 
το Σάββατο 11 Μαρτίου. 

Φορέας για διαχείριση 
Ελαιώνα Άµφισσας 
Στο νοµοσχέδιο ανασυγκρότησης 
του ΕΛΓΟ, που κατατέθηκε στη 
Βουλή, περιλαµβάνεται και η 
σύσταση και λειτουργία φορέα 
διαχείρισης Παραδοσιακού Ελαιώνα 
Άµφισσας. Στις αρµοδιότητες του 
φορέα, η προστασία και ανάδειξη 
της παραδοσιακής µορφής του 
Ελαιώνα και της ελαιοκαλλιέργειας, 
η ανάπτυξη της παραγωγής 
του Ελαιώνα και η προβολή της 
«Κονσερβολιάς Άµφισσας» και των 
λοιπών παραγόµενων προϊόντων.

Η Ακαδηµία Ελιάς Terra Creta προσφέρει επιπλέον στα µέλη της- παραγωγούς, Πρόγραµµα Συµβολαιακής 
Γεωργίας καθώς και bonus τιµής για την παραγωγή υψηλής ποιότητας ελαιόλαδου.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Εγένετο Ακαδημία 
Ελιάς Terra Creta 
Η Ακαδημία, μέλος του ομίλου Μέλισσα Κίκιζας, προσβλέπει στην 
ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του ελληνικού έξτρα παρθένου

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

Πωλείται φρέζα 2,10m µάρκας Κωνσταντι-
νίδη. Τηλ. 6972/687368.

Πωλούνται γεννήτρια 32 kwa, αρµεκτήριο 
προβάτων και αγελάδων και ένας σφυρόµυ-
λος (σπαστήρας). Τηλ. 6944/614947.

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

Πωλείται τρακτέρ 1300 DT µε 3000 ώρες 
χρήσης.Τιµή 8300 ευρω περιοχή Φαρσά-
λων. 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 µηχάνηµα ΝΑCAYABA 10 ίπ-
πων καινούριο τιµή 1150 ευρώ. Περιοχή Αι-
τωλοακαρνανίας. Τηλ. 6942/228503. 

Πωλείται σύγχρονο αρµεκτήριο ψαροκόκα-
λο αυτόµατης διαφυγής 20 θέσεων σε πάρα 
πολύ καλή κατάσταση περιοχή νοµού Ηµαθί-
ας. Τηλ.6947/728582.

Πωλείται ταινία τροφοδοσίας αιγοπρο-
βάτων 45 µέτρων µάρκας Agromaster τι-
µή 5.500 ευρώ, περιοχή Αριδαίας Πέλλας. 
Τηλ. 6982/031336.

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

Πωλείται πλήρης σιδηροκατασκευή επιτρα-
πέζιου αµπελιού σε σχήµα V 45 στρεµµάτων( 
γωνίες 50χ50χ5 και ενδιάµεσες συνδετήρι-
ες σωλήνες) 5 ετίας και 12 στρεµµάτων κρε-
βατίνας,περιοχή Κιλκίς. Τηλ. 6944/382484.

Πωλείται κτήµα 250 µέτρα επί 40,δεκα 
στρέµµατα, 300 µέτρα από τον εθνικό δρό-
µο. Τηλ. 2310/711133.

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

Πωλείται φρέζα µε ενσωµατωµένο κύλιν-
δρο πλάτος 210 cm,περιοχή Θεσσαλονίκη. 
Τηλ. 6972/687368.

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

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Clayson 
M103 τιµή 2.500 ευρώ. Τηλ. 6977/761510.

Πωλείται άροτρο Pierro Moro 3υνο, τιµή 
3.000 ευρώ. Τηλ. 6977/761510.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Deutz 
Fahr µοντέλο 1600 τιµή 10.000 ευρώ. Τηλ. 
6977/761510.

Πωλείται φρέζα µε ενσωµατωµένο κύλινδρο 
πλάτους 2,10 µέτρων. Τηλ. 6972/687368.

Πωλείται ραντιστικό 500 κιλών,περιοχή 
Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6972/687368.

Πωλούνται 3 παγολεκάνες διαφόρων δια-
στάσεων. Τηλ. 6955/316314.

ΖΗΤΗΣΗ

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

Ζητείται µηχάνηµα Deutz Fahr 1320. Περιο-
χή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 2310711133.

Ζητείται αγροτικό αυτοκίνητο, 1600 κυβικα. 
Τηλ. 2310711133.

Ζητούνται 2 φορτηγά Mercedes(85 µοντέ-
λο) µε τέσσερα µάτια σιλό. Περιοχή Θεσσα-
λονίκης. Τηλ. 2310711133.
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Για το 2 στα 2 
η Red Bull
Μάχη στην έρημο υπό το βλέμμα Κριστιάνο

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Η δεύτερη στροφή του 74ου παγκο-
σµίου πρωταθλήµατος Formula 1 βρί-
σκει τις οκτώ οµάδες να επισκέπτο-
νται τον… Κριστιάνο Ρονάλντο στην 
ταχύτατη πίστα της Jeddah Corniche. 
Τις δύο προηγούµενες χρονιές, το 
ΓκρανΠρι της Σαουδικής Αραβίας α-
ποτέλεσε οφθαλµόλουτρο για τους 
θεατές, µε εντυπωσιακές µάχες και 
πολύ υψηλές ταχύτητες. Να σηµει-
ωθεί πως η πίστα της Τζέντα θεωρεί-
ται ως η ταχύτερη πίστα πόλης στη 
διοργάνωση µε µέση ωριαία ταχύ-
τητα σχεδόν στα 250 km/h, ξεπερ-
νώντας ακόµη και το Σίλβερστόουν. 

Ύστερα από το εµφατικό 1-2 του 

Μπαχρέιν, η Red Bull βάζει στόχο 
να συνεχίσει στο ίδιο µοτίβο και στη 
γειτονική Σαουδική Αραβία, γνω-
ρίζοντας πως έχει κατά πάσα πι-
θανότητα το καλύτερο µονοθέσιο. 
Ωστόσο, πολλοί είναι αυτοί που υ-
ποστηρίζουν πως αυτή τη φόρα τα 
πράγµατα δεν θα είναι τόσο εύκολα.

Η Ferrari δεν µπόρεσε να κάνει 
κάτι καλύτερο στην πρεµιέρα από το 
να είναι το δεύτερο ταχύτερο µονο-
θέσιο στο Sakhir, ωστόσο υπάρχει η 
ελπίδα πως στη Σαουδική Αραβία, η 
SF-23 θα είναι πιο κοντά στην RB19. 
Αν και η ποινή του Λεκλέρ για αλ-
λαγή µηχανικών µερών αποτελεί 
σηµαντικό ανάχωµα για τους Ιτα-
λούς, µια πίστα µε τις ευκαιρίες της 
Τζέντα αφήνει τα πάντα ανοιχτά.

Νάπολι και Ρεάλ έκλεισαν τα δύο τελευταία εισιτήρια 
για την 8άδα της κούπας µε τα µεγάλα αυτιά, κάνοντας 
θρύψαλα τα όνειρα ανατροπής Λίβερπουλ και Άιντραχτ. 
Στα προηµιτελικά του Τσάµπιονς Λιγκ θα βρεθούν 
Μπενφίκα, Τσέλσι, Μπάγερν, Μίλαν, Μάντσεστερ Σίτι, 
Ίντερ, Ρεάλ, Νάπολι µε το ιταλικό στοιχείο να κυριαρχεί, 
αφού οι γείτονες εκπροσωπούνται από 3 οµάδες. 

Οκτώ μονομάχοι
με φόντο την κούπα

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Έλλειµµα   
ρευστότητας 
και ξηρασία κάνουν 
τη χρονιά δύσκολη  

Λίγοι αγρότες   
στα προγράμματα, 
οι περισσότεροι 
στα... επιδόματα 

Ανατροπές  
στη λειτουργία 
του ΕΛΓΟ, γκρίνια 
από εργαζόμενους  

Βεστφαλός ο Κώστογλου
Ένα 14χρονο ελληνόπουλο 
διαπρέπει στο εξωτερικό και πλέον 
θα φορά τα κιτρινόµαυρα της 
Μπορούσια Ντόρτµουντ. Ο λόγος 
για τον γεννηµένο στις 27 Ιουνίου 
2009 Γιάννη - Χρήστο Κώστογλου, 
ο οποίος υπέγραψε τετραετές 
συµβόλαιο συνεργασίας, 
αποτελώντας πλέον έναν από 
τους πλέον ακριβοπληρωµένους 
14χρονους στη Γερµανία. Μέχρι 
πρότινος, ο Κώστογλου έπαιζε στις 
µικρές οµάδες της Γκλαντµπαχ. 

Έφυγε ο Μίµης
Στις γειτονιές του παραδείσου θα 
σκοράρει πλέον ο θρυλικός Μίµης 
Παπαϊωάννου, αφού άφησε την 
τελευταία του πνοή το πρωί της 
14ης Μαρτίου στα 81 του χρόνια. 
Ήταν ένας από τους µεγαλύτερους 
Έλληνες ποδοσφαιριστές, καθώς 
και πρώτος σκόρερ στην ιστορία της 
ΑΕΚ. Η σορός του εκτέθηκε σε λαϊκό 
προσκύνηµα απέναντι από την OPAP 
ARENA και η κηδεία του τελέστηκε 
το απόγευµα της Παρασκευής.

Καλπάζει το ελάφι
Οι Μιλγουόκι Μπακς µπορούν ήδη 
- και επίσηµα – να έχουν το νου 
τους στραµµένο αποκλειστικά στα 
πλέι οφ του ΝΒΑ, αφού έγιναν 
η πρώτη οµάδα που εξασφάλισε 
και µαθηµατικά την πρόκρισή της 
στην postseason, παραµένοντας 
παράλληλα στο κυνήγι του 
καλύτερου ρεκόρ στο NBA, 
µε τους Σέλτικς (στην Ανατολή) 
και τους Νάγκετς (στην ∆ύση) 
να έχουν τον ίδιο στόχο. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’Μπάσκετ (NBA)  

Λ.A Λέικερς – Ντάλας Μάβερικς  04:30 COSMOTE SPORT 4 HD

Μπάσκετ (Basket League)

Λαύριο – Άρης  16:00 ΕΡΤ3

Υδατοσφαίριση (Α1 Πρωτάθληµα)

Απόλλων Σµύρνης - Ολυµπιακός  19:00 ΕΡΤ Sports 1

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τσέλσι - Έβερτον  19:30 Novasports Premier League

Πετοσφαίριση (Volley League)    

ΠΑΟΚ – Ολυµπιακός  21:30 ΕΡΤ3

Μπάσκετ (Basket League)  

Παναθηναϊκός – Ολυµπιακός   15:45 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Serie A)

Τορίνο – Νάπολι  16:00 COSMOTE SPORT 3 HD

Μπάσκετ (ACB Liga Endesa)

Μάλαγα - Μπαρτσελόνα  18:00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Emirates FA Cup)   

Μαν.  Γιουνάιτεντ – Φούλαµ  18:30  COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Serie A)

Ίντερ - Γιουβέντους  21:45 COSMOTE SPORT 3 HD

Μπάσκετ (NBA)  

Λ.A Λέικερς – Ντάλας Μάβερικς  04:30 COSMOTE SPORT 4 HD

Μπάσκετ (Basket League)

Λαύριο – Άρης  16:00 ΕΡΤ3

Υδατοσφαίριση (Α1 Πρωτάθληµα)

Απόλλων Σµύρνης - Ολυµπιακός  19:00 ΕΡΤ Sports 1

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τσέλσι - Έβερτον  19:30 Novasports Premier League

Πετοσφαίριση (Volley League)    

ΠΑΟΚ – Ολυµπιακός  21:30 ΕΡΤ3

Μπάσκετ (Basket League)  

Παναθηναϊκός – Ολυµπιακός   15:45 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Serie A)

Τορίνο – Νάπολι  16:00 COSMOTE SPORT 3 HD

Μπάσκετ (ACB Liga Endesa)

Μάλαγα - Μπαρτσελόνα  18:00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Emirates FA Cup)   

Μαν.  Γιουνάιτεντ – Φούλαµ  18:30  COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Serie A)

Ίντερ - Γιουβέντους  21:45 COSMOTE SPORT 3 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 19 Μαρτίου

Σάββατο 18 Μαρτίου
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Σ
την ελληνική αγορά βάμβακος είναι 
όλα παγωμένα, καθώς οι κλώστες 
κάνουν πίσω περιμένοντας να δουν 
πού θα ισορροπήσουν οι τιμές, ενώ 

οι εκκοκκιστές θεωρούν ότι αυτό που βιώνου-
με θα είναι παροδικό και σύντομα θα έρθει η 
ανάκαμψη. Υπό νορμάλ συνθήκες κάπου εδώ 
θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η ζήτηση στη φυ-
σική αγορά, η οποία και θα στηρίξει τις τιμές.

  Στην εγχώρια αγορά σκληρού σίτου εξα-
κολουθεί να υπάρχει δραστηριότητα με φορτώ-
σεις στα 370 ευρώ ο τόνος FOB λιμάνι μας. Φαί-
νεται να πηγαίνουμε σε μια ισορροπία τιμών 
και με ένα τέτοιο μοτίβο να οδεύουμε προς τη 
νέα σοδειά. Ωστόσο, πολλά φυσικά θα εξαρτη-
θούν από την πορεία της νέας καλλιέργειας.

Σε αναμονή  
η αγορά βάμβακος 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

440

360

310

85,98

566,30

1525,4

17,70

84,72

162,42

121,05

425

390

310

85,26

564,50

1514,0

17,92

82,32

164,30

121,19

425

386

312

82,21

567,50

1519,2

17,63

85,85

163,97

121,50

425

386

312

82,39

568,10

1540,2

17,89

86,80

165,05

121,93

430

380

311

84,41

558,10

1512,6

17,47

84,62

164,85

122,12

425

355

303

79,17

587,20

1489,4

18,55

94,35

157,30

127,80

ΚΡΙΘΑΡΙ 
ευρώ/τόνος

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

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

5,20

270 274 270
259 259

262

5,18

5,41

5,27 5,23

5,50
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Η Credit Suisse πιέζει όλα τα χρηµατιστήρια

430

420

410

400

390

380

370

360

350

340

330

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
79,17 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

303

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
5,50 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

∆ΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ

Πτωτική διάσπαση της στήριξης 
των 80 σεντς έπειτα από τις εξελίξεις 
στον τραπεζικό κόσµο που έφεραν 
στην επιφάνεια υφεσιακές αγωνίες.

Υποχωρεί ξανά στα χαµηλά 
περιόδου η τιµή σκληρού σίτου 
στην Φότζια, όσο η αγορά αναµένει 
σήµα από τις σπορές Καναδά.

Βουτιά 10 ευρώ ο τόνος για την 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.

Σε νέο ανοδικό κύκλο εισέρχεται 
η ευρωπαϊκή αγορά ελαιολάδου 
µε τη διαθεσιµότητα στην κατηγορία 
έξτρα παρθένων να περιορίζεται. 

16
∆ΕΚ

16
ΙΑΝ

16
ΦΕΒ

425

400

350

300

250

200

150

100

¤/τόνος ¤/τόνος

150.00

145.00

140.00

135.00

130.00

ΟΚΤ ΝΟΕ
16

ΜΑΡ
16

ΟΚΤ
16

ΝΟΕ
16

∆ΕΚ
16

ΙΑΝ
16

ΦΕΒ
16

ΜΑΡ
16

ΟΚΤ
16

ΝΟΕ
16

∆ΕΚ
16

ΙΑΝ
16

ΦΕΒ
16

ΜΑΡ
16

ΝΟΕ
16

∆ΕΚ
16

ΙΑΝ
16

ΦΕΒ
16

ΜΑΡ
16

ΝΟΕ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Χωρίς ακόµα να είναι ξεκάθαρο το βά-
θος της πτώσης, η αγορά σκληρού σί-
του στην Ιταλία, έπειτα από µια ανοδι-
κή αντίδραση και σταθεροποίηση των 
τιµών στην περιοχή των 430 ευρώ τις 
προηγούµενες εβδοµάδες, κατέγρα-
ψε νέες απώλειες στη συνεδρίαση της 
Φότζια στις 15 Μαρτίου, σε µια εξέλιξη 
που έρχεται να υπερτονίσει τα σενάρια 
που θέλουν τον αλωνισµό του 2023 να 
γίνεται εν µέσω εµπορικών πιέσεων.

Αν και οι απώλειες ήταν της τάξης 
των 5 ευρώ ο τόνος, µαρτυρούν µια α-
δυναµία σταθεροποίησης της αγοράς 
κοντά στην περιοχή των 450 ευρώ και 
µάλιστα σε µια περίοδο κατά την οποία 
ιστορικά οι τιµές σκληρού σίτου διατη-
ρούνται στα υψηλά της εκάστοτε σε-
ζόν, καθώς ακόµα ο αλωνισµός της ε-
πόµενης απέχει µερικούς µήνες. Πλέ-
ον η Γαλλία, αν δεν ακολουθήσει τα 
επόµενα 24ωρα διόρθωση τιµών, δια-
µορφώνει υψηλότερα επίπεδα από της 

Ιταλίας, µε τις φορτώσεις στο λιµάνι Λα 
Ροσέλ της δυτικής Γαλλίας να γίνονται 
µε τιµή βάσης στα 430 ευρώ ο τόνος.

Όπως έγραφε η Agrenda το περασµέ-
νο Σάββατο, το γενικό αίσθηµα στην 
αγορά, θέλει τις τιµές να χωρούν µια 
µικρή ακόµα διόρθωση, σε περίπτωση 
που οι παραγωγές σε Ελλάδα, Ιταλία, 
Γαλλία και µετέπειτα Καναδά, αποδει-
χθούν ικανοποιητικές. Μένει τώρα να 
φανεί πού θα µπουν τα όρια της αγο-
ράς στην πτώση, δεδοµένης και της 
καλλιεργητικής δαπάνης, η οποία ή-
ταν υψηλότερη το περασµένο φθινό-
πωρο συγκριτικά µε τη σπορά του 2021.

Από εδώ και πέρα, τον τόνο στην αγο-
ρά θα δώσουν οι επιλογές σποράς των 
Καναδών, οι οποίοι ήδη από το χειµώ-
να έβλεπαν την υποχώρηση των τιµών 
στο σκληρό ως σήµα αναζήτησης άλ-
λων καλλιεργειών για τις σπορές που 
θα ξεκινήσουν τις επόµενες εβδοµά-
δες, µε την υποχώρηση του χειµώνα.

Στην ελληνική αγορά, τα ποιοτικά 
σιτάρια φεύγουν ως επί το πλείστον 
µε τιµές γύρω από τα 36 λεπτά, ενώ υ-

πάρχουν περιπτώσεις µύλων που πλη-
ρώνουν µέχρι και 38 λεπτά για παρά-
δοση στον µύλο. Οι µέτριες ποιότητες, 
οι οποίες πηγαίνουν και για εξαγωγή, 
πληρώνονται µετά βίας 35 λεπτά το κι-
λό, σε µια ισορροπία που στρώνει το έ-
δαφος για ελαφρώς χαµηλότερες τιµές 
το καλοκαίρι. Όπως θα περιγράψει άν-
θρωπος της αγοράς, «µια βροχή ρίχνει 
και οι τιµές πέφτουν» σε µια αποστρο-
φή του λόγου που δείχνει πως το εµπό-
ριο είναι έτοιµο µε κάθε καλή αφορ-
µή να πιέσει τις τιµές της νέας σοδειάς 
κοντά στην περιοχή των 30 λεπτών.

Στη Φότζια τώρα, τα ποιοτικά σιτάρια 
µε ειδικό βάρος 78 kg/hl διαπραγµα-
τεύεται στα 420-425 ευρώ ο τόνος για 
η δεύτερη ποιότητα στα 410-413 ευρώ.

Μάχη µε τα 30 λεπτά για το σκληρό στα αλώνια
 Μικρή υποχώρηση 5 ευρώ της Φότζια, µε δεύτερες ποιότητες τροφοδοτούνται οι εξαγωγές 
 Στην ελληνική αγορά, τα ποιοτικά σιτάρια συνεχίζουν να διακινούνται µε 36 έως 38 λεπτά

Οι τιµές στην εγχώρια αγορά 
σκληρού σίτου για εξαγωγές 
παραµένουν στα πρόσφατα 
χαµηλά των 370 ευρώ ο 
τόνος Fob λιµάνι µας. Ακόµα 
γίνονται κάποιες δουλίτσες, 
ενώ φορτώνονται παλιότερα 
συµβόλαια. ∆ιακρίνεται µια 
ισορροπία σε αυτά τα επίπεδα 
µέχρι να βγουν σηµαντικά 
νέα στις αγορές. Η γενικότερη 
τάση επιστροφής των 
τιµών εµπορευµάτων 
στην κανονικότητα ισχύει 
και για τα σκληρά σιτάρια. 
Βέβαια πολλά θα κριθούν 
από τις καιρικές συνθήκες 
την άνοιξη και την πορεία 
της νέας καλλιέργειας.
Οι τιµές στη λίστα της Φότζια 
µειώθηκαν κατά 5 ευρώ ο 
τόνος, µε την πρώτη ποιότητα 
στα 420-425 ευρώ και τη 
δεύτερη στα 410-413 ευρώ. 
Στη Γαλλία οι τιµές έχουν 
σταθεροποιηθεί στα 430 
ευρώ, µετά από άνοδο 
10 ευρώ, ενώ ο Καναδάς 
κατέγραψε τον Ιανουάριο 
εξαιρετικές εξαγωγές προς 
την Τυνησία και την Αλγερία.

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ ΣΚΛΗΡΑ

Έσπασε προς τα κάτω, το στενό εύρος τιµών για 
το βαµβάκι µετά τις άσχηµες ειδήσεις για την Credit 
Suisse και την άνοδο του δολαρίου. Τα χρηµατιστήρια 
σχεδόν κατέρρευσαν, τα εµπορεύµατα έπιασαν νέα 
χαµηλά. Το πετρέλαιο έφτασε κάτω από τα 70 δολάρια 
το βαρέλι, επίπεδα που είχε να δει από τον ∆εκέµβριο 
‘21. Το βαµβάκι διαπραγµατεύεται λίγο κάτω από τα 
80 σεντς, µε τους αναλυτές να αναµένουν υποστήριξη 
από τη φυσική αγορά. Η ελβετική κεντρική τράπεζα 
ανακοίνωσε πως θα προβεί σε τεράστια παροχή 
ρευστότητας (54 δις δολαρίων) και µένει να 
δούµε κατά πόσο αυτό θα καθησυχάσει τις αγορές.

ΝEA ΥOΡKH
Η αβεβαιότητα στις αγορές µπλοκάρει τη δραστηριότητα 
στη φυσική αγορά. Οι κλώστες θέλουν να αγοράσουν 
φτηνότερα αργότερα, ενώ οι πωλητές θεωρούν ότι 
µόλις ο πανικός περάσει οι τιµές θα ισορροπήσουν σε 
καλύτερα επίπεδα. Η πτώση του χρηµατιστηρίου πριµ 
είναι αδιαµφησβήτητη τόσο για τη φετινή σοδειά όσο 
και για τις κουβέντες για προπωλήσεις της νέας. Μετά 
τη ραγδαία πτώση του χρηµατιστηρίου, παρατηρείται σε 
άλλες σοδειές (π.χ. αµερικανική) µια ισορροπία στο πριµ. 
Κοιτώντας µπροστά, το εµπόριο δείχνει να επιστρέφει 
σε πιο νορµάλ τιµές / βάσεις και σ’ αυτό βοηθάει 
και η σηµαντική πτώση των ναύλων παγκοσµίως.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Μένει να φανεί πού θα µπουν 
τα όρια της αγοράς στην πτώση.

ΓΑΛΛΙΑ 
Η Γαλλία διαµορφώνει 

υψηλότερα επίπεδα από την 

Ιταλία, µε τις φορτώσεις 

στα 430 ευρώ ο τόνος

Συνεδρίαση 15/03/2023
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάιος ‘23  79,11 -2,26

Ιούλιος ‘23 79,81 -2,12
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ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η Πέτρος 
Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε. 
ανακοίνωσε ότι με ισχύ από  

την 15η Μαρτίου 2023 θα είναι  
ο εισαγωγέας των μοτοσυκλετών KTM, 
Husqvarna και GasGas για την ελληνική 
αγορά, μετά από σχετική συμφωνία που 
υπέγραψε με τις αντίστοιχες εταιρίες, 
μέλη του Ομίλου PIERER Mobility AG.

ΔΩΔΩΝΗ: Η MGD Energy  
ολοκλήρωσε την εγκατάσταση  
του νέου φωτοβολταϊκού σταθμού  
στo εργοστάσιο της εταιρείας Δωδώνη 
Α.Ε στα Ιωάννινα, ο οποίος έχει ισχύ 
2,15 MW και θα παράγει περίπου 
3150 MWh ενέργεια ετησίως.

NESTLÉ ΕΛΛΑΣ: Σε συνεδρίαση της 
Τμήματος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, 
αποφασίστηκε (Απόφαση 814/2023), 
ομόφωνα, η έγκριση της συγκέντρωσης 
που αφορά την απόκτηση αποκλειστικού 
ελέγχου από την NESTLÉ ΕΛΛΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. επί τμήματος  
της επιχείρησης ISO-PLUS 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε. που αφορά  
τη διανομή της σειράς προϊόντων με  
το σήμα Solgar σύμφωνα με το άρθρο 8 
παρ. 3 του Ν.3959/11. Οι σχετικές 
αγορές, οι οποίες αφορούν την υπό 
κρίση συναλλαγή είναι η προμήθεια και 
διανομή των (μη συνταγογραφούμενων) 
συμπληρωμάτων διατροφής (Vitamins, 
Minerals & Supplements ή VMS) όπως 
βιταμίνες και συμπληρώματα, μέταλλα, 
πολυβιταμίνες, βότανα και φυτικά 
εκχυλίσματα κ.α. σε εθνικό επίπεδο.

ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ: Χρονιά με ισχυρό 
αναπτυξιακό πρόσημο για τα Περιβόλια 
του Βεζύρογλου και το 2022, με την 
εταιρεία να καταγράφει το περασμένο 
έτος αύξηση πωλήσεων της τάξεως του 
16% σε αξία, συγκριτικά με το 2021.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Οι ανησυχίες για την οικονομική υγεία της 
Credit Suisse έχουν αναστατώσει τις διε-
θνείς αγορές, τις ρυθμιστικές αρχές σε ό-
λη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ και έχουν ω-
θήσει ορισμένες επιχειρήσεις να επανε-
κτιμήσουν την έκθεσή τους στην τράπεζα. 
Οι ρυθμιστικοί φορείς της Ελβετίας επενέ-
βησαν την Πέμπτη 16 Μαρτίου πετώντας 
σωσίβιο ρευστότητας 50 δισ. ευρώ στην 
εμβληματική τράπεζα, κίνηση άνευ προ-
ηγουμένου, καθώς μια μέρα πριν οι με-
τοχές της τράπεζας κατακρημνίστηκαν έ-
ως και πάνω από 30% στο χρηματιστήριο, 
προτού κλείσουν στο -24,24%. 

Το sell off ήρθε αφού ο πρόεδρος της 
Saudi National Bank, βασικός μέτοχος της 
Credit Suisse, απέκλεισε οποιαδήποτε πε-
ραιτέρω επένδυση. Κατά κάποιους αναλυ-
τές η διάσωση ισοδυναμούσε με λευκή επι-
ταγή και αντιμετωπίζονταν με σκεπτικισμό. 

«Οι ελβετικές αρχές πιθανότατα θα θε-
λήσουν να την κρατήσουν «ζωντανή» λό-
γω του εθνικού συμβολισμού. Θα τη στηρί-
ξουν και θα την περιφέρουν σαν να είναι 
ζωντανή, αλλά θα είναι μια τράπεζα ζόμπι 
που θα ελέγχεται από το κράτος. Πρόκει-
ται για ένα ναυάγιο σε αργή κίνηση εδώ 
και μια δεκαετία», δήλωσε χαρακτηριστι-
κά ο Thomas Hayes, πρόεδρος και διευ-
θύνων σύμβουλος της Great Hill Capital. 

Στο μεταξύ, ο διευθύνων σύμβουλος της 
Credit Suisse Group AG σε υπόμνημα προς 
το προσωπικό δεσμεύτηκε να προχωρήσει 
γρήγορα σχέδιο αναδιάρθρωσης .  

Στον απόηχο των κλυδωνισμών στις χρη-
ματαγορές και οι αποφάσεις της Ευρωπαϊ-
κής Κεντρικής Τράπεζας, όπου επικράτησε 
η σκληρή γραμμή των «γερακιών» για αύ-
ξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης 
με γνώμονα τον έλεγχο του πληθωρισμού. 

NEIΡΑ
Μία νέα επετειακή NEIPA (Νew 
England IPA), σε περιορισμένη 
παραγωγή, συνδημιουργούν οι 
μικροζυθοποιίες Craft και Αναστασίου. 
Τη συνεργατική μπύρα τη χαρακτηρίζει 
η μέτρια πικράδα και τα αρώματα 
τροπικών φρούτων, μανταρινιού, 
πεύκου και ροδάκινου. Πέρυσι η Craft 
γιόρτασε τα 25 χρόνια, ενώ φέτος  
η ζυθοποιία Αναστασίου τα 5 έτη της.

Απώλεια
Θρηνεί ο αμπελοοινικός κλάδος 
την απώλεια του ιδρυτή του κτήματος 
Μιχαλάκη. Ο εκλιπών Εμμανουήλ 
Μιχαλάκης υπήρξε πρωτοστάτης και 
δημιουργός μίας από τις μεγαλύτερες 
μονάδες οινοποίησης στην Κρήτη, ενώ 
ήταν από εκείνους που αντιλήφθηκε 
την άμεση συνάρτηση του τουρισμού 
με την αμπελοκαλλιέργεια ήδη από  
τις αρχές της δεκαετίας του 1960. 

Συμβολική η διάσωση 
της Crédit Suisse

 Λευκή επιταγή 50 δις για να αποφευχθεί το χάος 
 Νέα αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ μισή μονάδα
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. 8,0500 +11,81%

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞ. ΞΥΛΟΥ 0,5100 +8,51%

CPI Α.Ε. 0,5880 +6,14%

ΑΝΩΝ. ΝΑΥΤ. ΕΤ. ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,2200 +4,76%

BIOKARPET S.A. 1,7900 +4,68%

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 0,2700 -18,18%

YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. 0,2200 -11,29%

ATTICA BANK ΑΝΩΝ. ΤΡΑΠ. ΕΤ. 12,2400 -10,00%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛ. Α.Ε. 0,4500 -6,25

ΑΦΟΙ Ι.&Β. ΛΑΔ. ΜΙΝΕΡΒΑ Β.ΠΛ. 0,4500 -4,26%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 31,971.44 +0.30%
 NASDAQ Comp 11,580.93 +1.28%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  4,093.81 +1.46%
Λονδίνo FTSE 100 7,405.91 +0.84%
Φρανκφούρτη  DAX-30 14,912.53 +1.20%
Παρίσι CAC-40 7,003.21 +1.71%
Ζυρίχη Swiss Market Index 10,657.73 +1.34%
Τόκιο NIKKEI-225 27,010.61 -0.80%
   
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

Ελβετία και Φρανκφούρτη δίνουν 
τόνο στη Λεωφόρο Αθηνών
Το χρηματιστήριο Αθηνών ανέβηκε στο άρμα 
της διεθνούς μεταβλητότητας, με τις αρχές να 
προσπαθούν να αποσοβήσουν μια τραπεζική 
κρίση, ίσως ανάλογη του 2007-2008. Πρώτα 
ήρθαν οι κλυδωνισμοί στις ΗΠΑ, με το κλείσιμο 
τριών τραπεζών, μετά η Credit Suisse και στο 
τέλος της εβδομάδας η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, που παραδέχτηκε ότι η αβεβαιότητα 
έχει αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες, αλλά  
αύξησε τα επιτόκια της κατά 50 μονάδες βάσης, 
προκαλώντας νέους τριγμούς στις αγορές. 
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Aσφάλιση αγροτών με φωτοβολταϊκά ως 500kw

Σ
το σχέδιο Νόµου του υπουργείου Υγεί-
ας µε τίτλο «Σύσταση νοµικού προσώ-
που ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυ-
µία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων Μα-

ριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙ∆Α», ρυθµίσεις 
για την αντιµετώπιση της πανδηµίας και την προ-
στασία της δηµοσίας υγείας και άλλες επείγουσες 

ρυθµίσεις», συµπεριλαµβάνεται 
το Κεφάλαιο Β’ ∆ιατάξεις Αρµο-
διότητας υπουργείου Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Το νοµοσχέδιο αυτό υποβάλ-
λεται για ψήφιση από το υπουρ-
γείο Υγείας.  Άντε µετά από και-
ρό να θυµάσαι τι ψηφίστηκε, σε 
ποιο νοµοσχέδιο µπήκε και σε 
ποιο άρθρο ήταν.  Τέλος πάντων, 
να είχαµε να λέγαµε…

Στο άρθρο 68 µε τίτλο «Υποχρέ-
ωση καταβολής ασφαλιστικών ει-
σφορών στον πρώην Οργανισµό 
Γεωργικών Ασφαλίσεων για φυσι-
κά πρόσωπα που εντάσσονται σε 
επιδοτούµενα προγράµµατα αγρο-
τικής ανάπτυξης νέων γεωργών 
και εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά 
συστήµατα - Τροποποίηση περ. δ) 
παρ. 5 άρθρου 40 ν. 4387/2016», 
διορθώνεται µία αναντιστοιχία 
που υπήρχε µέχρι τώρα.

Πιο συγκεκριµένα: αρχικά υπήρχε η δυνατό-
τητα να φορολογείται ως αγροτικό εισόδηµα τα 
καθαρά κέρδη που προέρχονται από φωτοβολ-
ταϊκά µέχρι 100KW. Το ίδιο ίσχυε και για τις α-
σφαλιστικές εισφορές. Με τροποποίηση του νό-
µου δόθηκε η δυνατότητα σε επαγγελµατίες α-
γρότες να µπορούν να εγκαταστήσουν φωτο-
βολταϊκά έως 500KW, είτε συµπληρωµατικά στα 
100άρια που τυχόν είχαν, είτε µε εξαρχής κατα-

σκευή Φ/Β 500KW. Όµως µέ-
χρι πριν λίγο καιρό δεν υπήρ-
χε η αντίστοιχη διάταξη στο α-
σφαλιστικό κοµµάτι. 

Έτσι, ένας αγρότης που αποφάσιζε να φτιά-
ξει Φ/Β 500KW, έπρεπε να ασφαλιστεί στον ΕΦ-
ΚΑ/ΟΑΕΕ και να πληρώνει ασφαλιστικές εισφο-
ρές σαν να είναι εµπορική επιχείρηση. Πήγαινε 
στον ΕΦΚΑ και άκρη δεν έβγαζε.

ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 68 ΕΧΟΥΜΕ:
1. Στην περ. δ) της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 
4387/2016 (Α΄ 85), περί των ασφαλιστικών εισφο-
ρών στον πρώην Ο.Γ.Α. η φράση «φωτοβολταϊκά 
συστήµατα συνολικής ισχύος µέχρι 100kW» αντι-
καθίσταται από τη φράση «φωτοβολταϊκά συστή-
µατα συνολικής ισχύος µικρότερης από πεντακό-
σια (500 kW)», και η παρ. 5 διαµορφώνεται ως ε-
ξής: «5. Υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών 
εισφορών των παραγράφων 1-3 έχουν: α) Οι α-
σφαλισµένοι κατά το άρθρο 55 του ν. 4387/2016, 
αγρότες και λοιπές κατηγορίες, οι οποίοι, σύµφω-
να µε τις ισχύουσες γενικές, ειδικές και καταστα-

τικές διατάξεις, ασφαλίζονται ή αναλαµβάνουν α-
σφαλιστέα εργασία στον πρώην Ο.Γ.Α.
2.  Η παρ. 1 ισχύει από την 1η.1.2023.

Πλέον, έρχεται το συγκεκριµένο άρθρο να τα-
κτοποιήσει την αναντιστοιχία αυτή ανάµεσα στο 
φορολογικό και το ασφαλιστικό κοµµάτι και να 
καταστήσει οµοιόµορφη την αντιµετώπιση.

Βέβαια, όπως βλέπουµε στην παράγραφο 2, η 
ισχύς της αλλαγής αυτής  ξεκινά την 01/01/2023, 
που σηµαίνει ότι για όσους το προηγούµενο δι-
άστηµα των 2 ετών (περίπου), έχουν ξεκινήσει 
µε 500άρια, έχουν επιβαρυνθεί ήδη µε επιπλέ-
ον ασφαλιστικές εισφορές, κάτι το οποίο δεν 
µπορεί να αλλάξει…

∆εν µπορεί άραγε; Ή όχι; ∆εν ξέρω. Εξ όσων 
γνωρίζω, δεν υπάρχει αναδροµικότητα στους 
νόµους, δεν µπορεί δηλαδή να ψηφιστεί ένας 
νόµος σήµερα και να ισχύει από χθες.

Το ίδιο όµως δεν είχε γίνει και µε το νόµο 
4316/14, ο οποίος ψηφίστηκε στις 24/12/2014 
και η εφαρµογή του ξεκίνησε από την 01/01/2014;

Όπως και να ‘χει, είναι τουλάχιστον χαζή αυτή 
η αναντιστοιχία: εισόδηµα από Φ/Β έως 500KW, 
από το 2021 φορολογείται ως αγροτικό εισόδη-
µα, αλλά ασφαλιστικά να έχουν καταβληθεί ει-
σφορές ως εµπορική δραστηριότητα.

Να επισηµάνω επίσης ότι όσοι είχαν πάρει α-
παλλαγές από τον ΕΦΚΑ, θα πρέπει να φροντί-
σουν να τις ανανεώσουν. Ο ΕΦΚΑ, καθώς και 
όλες οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες έχουν µία µονα-
δική ικανότητα να εφαρµόζουν το «ότι θυµού-
νται χαίρονται». 

Και κάποια µέρα θα αρχίσουν να ψάχνουν πα-
λιά κιτάπια µε αποτέλεσµα να χρειαστεί να απο-
δείξετε ότι δεν είστε ελέφαντες. Ελέγξτε τις απαλ-
λαγές σας, επικοινωνήστε µε τα αρµόδια υποκα-
ταστήµατα και, ή ανανεώστε τις απαλλαγές αυτές 
ή ακυρώστε τις εφόσον δεν θα ισχύουν πλέον.

Σαν επιχείρηση
Ένας αγρότης µε φ/β 

500KW, πλήρωνε 
ασφαλιστικές εισφορές 

σαν εµπορική επιχείρηση

Αγροτικό
Εισόδηµα από φωτοβολ-
ταϊκά έως 500KW από 
το 2021 φορολογείται 
ως αγροτικό εισόδηµα

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)

Προσοχή σε αυτόν που θα δηλώσει 
το δικό του e-mail βοηθού

Επικαιροποίηση σηµαίνει «δηλώνω στοιχεία 
επικοινωνίας για να µπορεί να µου στέλνει 
διάφορα χαρτιά και ραβασάκια το κράτος». 
Email βοηθού σηµαίνει ότι η ευθύνη για την 
οποιαδήποτε ενηµέρωση περνά στον «βοηθό» 
και ότι εάν ο φορολογούµενος δεν ενηµερωθεί 
για κάτι που του έστειλε η Φορολογική αρχή, 
την ευθύνη αναλαµβάνει ο βοηθός. Απαιτείται 
µεγάλη προσοχή σε όποιον δηλώσει βοηθός.

«Μην αφήνετε την επικαιροποίηση 
την τελευταία στιγµή»

∆εν υπάρχει, είναι αλήθεια, καταληκτική 
ηµεροµηνία για να δηλωθούν τα στοιχεία 

επικοινωνίας. Υπάρχει όµως η πίεση σε 
σχέση µε τις φορολογικές δηλώσεις.
Γι’ αυτό είναι καλό να το τρέξετε, για

να µην δηµιουργηθούν προβλήµατα στην 
υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης.
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Μικρό απόθεμα,
ανοδικά οι τιμές

Χωρίς περιθώρια
για χαμηλότερες 
τιμές, άνοδος 
προς τα 6 ευρώ

Περιορίζεται 
η διαθεσιµό-

τητα καλών έξτρα παρθένων ελαιο-
λάδων στην ευρωπαϊκή αγορά, µε 
την εµπορική κινητικότητα να ενι-
σχύεται στα παραγωγικά κέντρα της 
Ελλάδας και τις πράξεις να συνεχί-
ζουν από τα υψηλά του προηγού-
µενου, χειµερινού κύκλου ανόδου 
των τιµών. Η µέση τιµή των έξτρα 
παρθένων ελαιολάδων στην Ισπα-
νία προσέγγισε εκ νέου την περιο-
χή των 5,50 ευρώ το κιλό τις προ-
ηγούµενες ηµέρες, µε την τελευ-
ταία αποτίµηση της σοδειάς του 
2022 να δείχνει πως η συνολική 
παραγωγή της χώρας δεν θα ξεπε-
ράσει τους 650.000 τόνους, έναντι 
των 750.000 περίπου για τους ο-
ποίους έκαναν λόγο οι φθινοπω-
ρινές εκτιµήσεις.

Ήδη οι εταιρείες της Ιβηρικής 
αναφέρουν δυσκολίες εξασφάλι-
σης ποσοτήτων, µε την συνθήκη 
της περιορισµένης προσφοράς να 
ενισχύεται όπως είναι λογικό τους 
επόµενους µήνες και ήδη αρκετοί 

τιµολογούν κοντά στις σηµερινές 
τιµές ποσότητες που θα προέλ-
θουν από τη σοδειά του 2023. Αυ-
τό πρακτικά σηµαίνει πως µέρος 
της ζήτησης (παραγγελιών, συµ-
βολαίων) που δεν µπορούν να ε-
ξυπηρετηθούν φέτος θα µεταφερ-
θούν στην επόµενη χρονιά, σε µια 
κατάσταση που διαµορφώνει µια 
ισχυρή αντίσταση σε µια πιθανή 
διόρθωση της αγοράς.
Το σηµαντικό στη δεδοµένη συ-
γκυρία, είναι ότι η αγορά βρίσκει 
ξανά πατήµατα µε τη ζήτηση να ε-
πιστρέφει στις τιµές των 5,20 έως 
5,30 για τα καλά έξτρα παρθένα ε-
λαιόλαδα της Λακωνίας. 
Λίγο παρακάτω και οπωσδήπο-
τε πάνω από το φετινό ψυχολο-
γικό όριο των 5 ευρώ βρίσκονται 
τα κρητικά εξτρίσιµα, µε τις υπό-
λοιπες ποσότητες στην Κρήτη, η 
οποία σύµφωνα µε το ρεπορτάζ 
καλύπτει τις µαζικότερες ανάγκες 
εγχώριων και ξένων τυποποιητών, 
µαζί µε τη Μεσσηνία, να κινού-
νται οριακά κάτω από τα 5 ευρώ.

Τα αποθέµατα που φέρεται ότι χτίζει 
η βιοµηχανία µεταποίησης στην Ισπα-
νία, κάθε άλλο παρά αδυναµία διάθε-
σης του τελικού προϊόντος στην αγο-
ρά δείχνουν. Ρεπορτάζ του ειδικού Τύ-
που της Ισπανίας, µιλούν για µια κατά-
σταση που θέλει την αγορά να χτίζει α-
πόθεµα, ανακατεµένο µάλιστα µε ελαι-
όλαδα που αγοράστηκαν παλιότερα σε 
χαµηλότερες τιµές, αναµένοντας πως η 
κατανάλωση θα συνεχιστεί και τους ε-
πόµενους µήνες η ισπανική βιοµηχα-
νία θα χρειαστεί 680.000 τόνους προ-
ϊόντος για να εξυπηρετήσει τη ζήτηση. 

Το τονάζ αυτό δεν ανταποκρίνεται στην 
φετινή παραγωγή ενώ οι καιρικές συν-
θήκες, δηλαδή η έλλειψη βροχοπτώσε-
ων έχουν κάνει αρκετούς να προετοιµά-
ζονται για έναν νέο κύκλο ανατιµήσεων 
µέσα στο επόµενο 12µηνο. 

Το επόµενο σκαλοπάτι ανόδου στην ι-
σπανική αγορά θα είναι τα 6 ευρώ το κι-
λό, ειδικά για τα έξτρα παρθένα ελαιό-
λαδα από παραδοσιακούς ελαιώνες (το 
premium δηλαδή προϊόν), επίπεδο το ο-
ποίο έχουν ήδη αρχίσει να «χωνεύουν» 
οι συντελεστές της αγοράς, µαζί µε τα 5 
ευρώ το κιλό για τα λαµπάντε ελαιόλαδα.

Χαµηλώνει η τιµή για το ιταλικό ελαιόλαδο, αβαντάροντας τις διεθνείς πωλήσεις των 
Ισπανών και περιορίζοντας την ψαλίδα τιµών ανάµεσα στις δύο χώρες και την Ελλάδα

Υπόγεια εμπορική διαμάχη Ισπανίας-Ιταλίας

ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

Μέσα στο κλίµα αναβρασµού στο οποίο λειτουργεί η 
ευρωπαϊκή αγορά ελαιολάδου, αναπτύσσεται µε ήπιους 
και διπλωµατικούς τόνους µια διαµάχη που σύµφωνα µε 
αρκετούς, έρχεται να χαµηλώσει την τιµή για το ιταλικό 
ελαιόλαδο, αβαντάροντας τις διεθνείς πωλήσεις των 
Ισπανών και περιορίζοντας την ψαλίδα τιµών ανάµεσα 
στις δύο χώρες και κατ’ επέκταση την Ελλάδα. Όχηµα γι’ 
αυτή τη διαµάχη, οι στερόλες και η περιεκτικότητα που 
έχουν τα ελαιόλαδα στην ουσία αυτή, η οποία επί πολλά 
χρόνια αποτέλεσε κριτήριο πιστοποίησης της 
καθαρότητάς τους στους εργαστηριακούς ελέγχους. 
Οι Ιταλοί, βλέποντας τα ελαιόλαδα της ποικιλίας 
Coratina, που αντιπροσωπεύει πάνω από το µισό της 
παραγωγής ελαιολάδου της χώρας, να αδυνατούν να 
εξασφαλίσουν περιεκτικότητα 1.000 mg/kg (σηµερινό 
όριο) λόγω των καιρικών µοτίβων, κατέθεσαν αίτηµα 
στις Βρυξέλλες να κατέβει το όριο στα 880 µε 900 
mg/kg. Το αίτηµα µπλοκάρουν οι Ισπανοί, βλέποντας 
µια πρώτης τάξεως ευκαιρία να ρίξουν από το βάθρο 
της ποιότητας το ιταλικό προϊόν, κερδίζοντας πόντους 
για τις δικές τους παραγωγές και υποβαθµίζοντας 
σηµαντικό µέρος της ιταλικής παραγωγής σε blends.

ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
(ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)
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Μετά από µια χρονιά που προσέφερε µεγά-
λες συγκινήσεις, φαίνεται να ξεκινάει η νέα 
καλλιεργητική περίοδος στο βαµβάκι, κυρί-
ως λόγω των µεγάλων διακυµάνσεων που 
κατέγραψαν οι τιµές παραγωγού στη διάρ-
κεια του 2022, προσφέροντας σε κάποιες 
φάσεις ευκαιρίες για υψηλή πρόσοδο, από 
τις οποίες ευκαιρίες ωστόσο, δεν επωφελή-
θηκαν όλοι οι καλλιεργητές.
Φέτος η καλλιέργεια βάµβακος τίθεται σε δι-
αρκή σύγκριση µε το καλαµπόκι, ένα προ-
ϊόν το οποίο, ναι µεν βγαίνει στην παρούσα 
συγκυρία µε καλύτερο οικονοµικό αποτέ-
λεσµα (ειδικά εκεί όπου εφαρµόζεται και η 
συνδεδεµένη ενίσχυση), παραµένει όµως 
ευάλωτο στις συνθήκες της αγοράς και έχει 
µεγαλύτερο ρίσκο. 
Αντίθετα το βαµβάκι, παρά την πικρή γεύση 
που άφησε σε πολλούς, δείχνει να κατακτά 
σε σταθερή βάση ένα καλύτερο επίπεδο τι-
µής, τουλάχιστον σε σχέση µε ότι ίσχυε προ 
τριετίας και να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον 
όλων των κρίκων της εγχώριας αλυσίδας α-
ξίας για τη βελτίωση της θέσης του στη διε-
θνή αγορά και την κατάκτηση πρόσθετης υ-
περαξίας προς όφελος βέβαια και του πα-
ραγωγού.  
Η πρόοδος που έχει γίνει στο βαµβάκι τα τε-
λευταία χρόνια, ως προς την οργάνωση της 
αλυσίδας αξίας σε συνδυασµό µε τις εδραι-
ωµένες σχέσης συµβολαιακής που έχουν 
δοκιµαστεί αρκετά στην καλλιέργεια, επι-
τρέπουν άλλωστε µια καλύτερα εξασφαλι-
σµένη χρηµατοδοτική υποστήριξη των πα-
ραγωγών. Ήδη η συζήτηση εστιάζει πλέον 

στην εξέλιξη της συµβολαιακής µε όρους 
φάκτορινγκ, δηλαδή τη δυνατότητα να ρευ-
στοποιούν οι αγρότες το συµβόλαιο προπώ-
λησης πριν καν ξεκινήσει η συγκοµιδή. Α-
ναφορικά τώρα µε τις προοπτικές της αγο-
ράς, οι περισσότεροι αναλυτές συµφωνούν 
στο ότι η αγορά έχει περιθώρια ανοδικής α-
ντίδρασης, µε βασική προϋπόθεση ο φόβος 
της ύφεσης που φούντωσαν εκ νέου οι τε-
λευταίες εξελίξεις στον τραπεζικό κόσµο, να 
αποµακρυνθούν. 
Μέσα σε αυτό το κλίµα, ο κλάδος των εισ-
ροών εξασφαλίζει πολλές και ενδιαφέρου-
σες λύσεις όσο φαίνεται ότι βάζει το δικό του 
λιθαράκι στην καλύτερη οργάνωση των υ-
πόλοιπων κρίκων της αλυσίδας και την εξα-
σφάλιση µεγαλύτερης προστιθέµενης αξίας 
για το ελληνικό βαµβάκι. Από ποικιλίες που 
εξασφαλίζουν πριµ ποιότητας και ξεκλειδώ-
νουν αγορές µέχρι εξειδικευµένες λύσεις 
θρέψης, φυτοπροστασίας αλλά και εξοπλι-
σµού, η καλλιέργεια βάµβακος στην Ελλάδα 
έχει όλα τα εφόδια και την τεχνογνωσία για 
ενισχυµένη πρόσοδο στους παραγωγούς.

Με κατάλληλες 
συνεργασίες 
φέρνει υπεραξίες
Μετά τις «συγκινήσεις» του 2023, όλοι σοφότεροι 
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> Οι μεγαλύτερες ανάγκες σε άζωτο εντοπίζονται 2 εβδομάδες μετά την έναρξη της ανθοφορίας

ΟΧΙ ΤΣΙΓΚΟΥΝΙΑ ΣΤΟ ΑΖΩΤΟ 
ΓΙΑ ΒΑΡΙΑ ΚΑΡΎΔΙΑ ΚΑΙ ΚΙΛΑ

ΤΟΎ ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΎΠΑ

Να βελτιώσει σημαντικά τους όρους άσκησης 
της καλλιεργητικής δραστηριότητας καλείται φέτος ο 
μέσος παραγωγός βαμβακιού, με την προσοχή πλέον 
να στρέφεται περισσότερο από ποτέ στην επίτευξη 
στρεμματικών αποδόσεων 370 και πλέον κιλών, 
καθώς και στην αριστοποίηση της απόδοσης στις 
γεωργικές εισροές. Το πλάνο θρέψης που θα καταρτιστεί 
πρέπει να λαμβάνει υπόψιν του τις ιδιαιτερότητες 
του εκάστοτε χωραφιού, τα φυτικά υπολείμματα της 
περασμένη χρονιάς, την παραγωγική κατεύθυνση της 
καλλιέργειας, την επιλογή της ποικιλίας - υβριδίου, το 
ιστορικό καιρικών συνθηκών και την διαθεσιμότητα 
μηχανολογικού εξοπλισμού. 
Τα σύγχρονα υψηλοαποδοτικά υβρίδια είναι ιδιαιτέρως 
λαίμαργα με υψηλές και γραμμικά αυξανόμενες 
ανάγκες σε άζωτο οι οποίες πρέπει να καλύπτονται 
τόσο με τη βασική όσο και με τις επιφανειακές (υδρο)
λιπάνσεις, με στόχο τα πολλά και βαριά καρύδια. 
Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τόσο οι εκπτώσεις 
όσο και οι υπερβολές στη θρέψη οδηγούν σε 
αναποτελεσματικότητες που αν συσσωρευτούν 
κατ’ εξακολούθηση μπορούν να εκτροχιάσουν τον 
οικονομικό προγραμματισμό της εκμετάλλευσης. 
Αν και η μεγάλη πλειοψηφία του βαμβακιού 
καλλιεργείται για την παραγωγή ινών βαμβακιού  
για την κλωστοϋφαντουργεία, το βαμβάκι μπορεί 
επίσης να καλλιεργείται για την παραγωγή 
βαμβακέλαιου από τον σπόρο του, και/ ή 
βαμβακόπιτας για τη χρήση ως ζωοτροφή.
Σύμφωνα με την υφιστάμενη βιβλιογραφία, ο λόγος του 

βάρους των καρυδιών προς το βάρος των βλαστών και 
φύλλων ορίζεται και ως δείκτης καρποφορίας. Τα βασικά 
θρεπτικά στοιχεία ανάλογα με την επίδρασή τους στο 
δείκτη αυτόν, κατατάσσονται σε δύο ομάδες. Έλλειψη 
των στοιχείων της πρώτης ομάδας (P, K, Ca, Mg, B, Zn) 
περιορίζουν την καρποφορία σε μεγαλύτερο βαθμό από 
τη βλαστική ανάπτυξη, ενώ έλλειψη αυτών της δεύτερης 
ομάδας (N, S, Mn, Mo) επηρεάζουν σε παρόμοιο βαθμό 
τη βλαστική ανάπτυξη και την καρποφορία. 
Στην καλλιέργεια βαμβακιού το άζωτο επιδρά σε 
όλα τα στάδια ανάπτυξής του, με τους γεωπόνους 
να συμφωνούν πως οι μεγαλύτερες ανάγκες σε Ν 
εντοπίζονται 2 περίπου εβδομάδες μετά την έναρξη 
ανθοφορίας. Το άζωτο αποδεδειγμένα προάγει 
τη βλαστική ανάπτυξη, αυξάνει την ένταση της 
φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φυτών, το δείκτη 
φυλλικής επιφάνειας και την περιεκτικότητα των φύλλων 
σε χλωροφύλλη. Επιπροσθέτως, ενισχύει την ανάπτυξη 
των φυτών, την παραγωγή περισσότερων ανθοφόρων 
κλάδων, άθεων και καρυδιών, καθώς και τον αριθμό, 
το βάρος και το μέγεθος του καρυδιού, του σπόρου 
και των ινών, αυξάνει την ένταση της φωτοσυνθετικής 
δραστηριότητας των φυτών και αποτελεί αναπόσπαστο 
συστατικό των πρωτεϊνών. 
Αντίστοιχα, όσον αφορά τη συσχέτιση μεταξύ 
του εδαφικού αζώτου και των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών της ίνας, έχει αποδειχτεί ότι η 
επάρκεια αζώτου επηρεάζει θετικά το μήκος, την 
αντοχή της ίνας, το SCI (Spinning Consistency Index 
= συντελεστής κλωσιμότητας). Επίσης, η επάρκεια 
αζώτου επηρεάζει θετικά το δείκτη micronaire (MIC) 
των ινών του βαμβακιού.

ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΚΑΙ 
ΚΑΛΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΉ 
ΡΙΖΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΉ 
Ιδιαίτερη προσοχή αξίζουν και τα δύο 
έτερα θρεπτικά στοιχεία που απαρτίζουν 
την τριπλέτα N-P-K. Ως γενικός κανόνας 
που βρίσκει εφαρμογή στα περισσότερα 
χωράφια, τα λιπάσματα για το βαμβάκι 
πρέπει να έχουν αναλογία αζώτου-
φωσφόρου-καλίου 2-1-1 περίπου.
Η επάρκεια φωσφόρου παίζει σημαντικό 
ρόλο κυρίως στα αρχικά στάδια 
ανάπτυξης. Το στοιχείο αυτό συμβάλει 
στην απρόσκοπτη μεταφορά ενέργειας 
στα κύτταρα και είναι απαραίτητος για τη 
φυσιολογική ανάπτυξη του βαμβακόφυτου, 
ενώ συντελεί στην πρωίμιση της 
παραγωγής και ευνοεί την ανάπτυξη του 
ριζικού συστήματος. 
Το κάλιο, με τη σειρά του, βοηθάει στην 
αύξηση της φυλλικής επιφάνειας του 
φυτού, και στην καλύτερη αξιοποίηση 
των λιπασμάτων και της υγρασίας του 
εδάφους. Έλλειψη καλίου παρατηρείται 
συνήθως στα ελαφριά εδάφη, όπου και 
η λίπανση με το συγκεκριμένο στοιχείο 
πρέπει να γίνεται πιο εντατικά. Τέλος, άλλα 
δύο επίσης σημαντικά στοιχεία για την καλή 
ανάπτυξη του βαμβακιού είναι το ασβέστιο 
και το μαγνήσιο, τα οποί όμως χρειάζονται 
σε πολύ χαμηλότερες ποσότητες, οι 
οποίες πολλές φορές βρίσκονται ήδη στο 
αγροτεμάχιο. Ύπενθυμίζεται πως είναι 
σημαντικό η λίπανση να γίνεται στην 
κατάλληλη ποσότητα και ιδανικά αφού έχει 
προηγηθεί εδαφολογική ανάλυση.

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 
(ΜΟΝΑ∆ΕΣ/ΣΤΡΕΜΜΑ)

ΑΖΩΤΟ ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΚΑΛΙΟ

12�16 8�12 6�8
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Η λίπανση, είναι παράγοντας που 
βοηθάει στην ενίσχυση των ποσοτικών 
και ποιοτικών χαρακτηριστικών του 
βαμβακιού και η Yara διαθέτει το 
χαρτοφυλάκιο προϊόντων, τη γνώση 
και τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία 
για να βοηθήσει τον Έλληνα παραγωγό 
να επιτύχει όποιο στόχο θέτει για την 
παραγωγή του.

Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων
Τα θρεπτικά στοιχεία έχουν 
συγκεκριμένους ρόλους στη λειτουργία 
και ανάπτυξη των φυτών. Ο λόγος του 
βάρους των καρυδιών προς το βάρος 
των βλαστών και φύλλων ορίζεται και ως 
δείκτης καρποφορίας. Τα βασικά θρεπτικά 
στοιχεία ανάλογα με την επίδρασή τους 
στο δείκτη αυτόν, κατατάσσονται σε 
δύο ομάδες. Έλλειψη των στοιχείων 
της πρώτης ομάδας (P, K, Ca, Mg, B, 
Zn) περιορίζουν την καρποφορία σε 
μεγαλύτερο βαθμό από την βλαστική 
ανάπτυξη, ενώ έλλειψη των στοιχείων 
της δεύτερης ομάδας (N, S, Mn, Mo) 
επηρεάζουν στον ίδιο βαθμό την βλαστική 
ανάπτυξη και την καρποφορία (Benedict 
1984). Η ισορροπημένη θρέψη μέσω του 
κατάλληλου προγράμματος λίπανσης 
είναι αναγκαία για την επίτευξη των 
επιθυμητών αποδόσεων και καθορίζεται 
από τη σύσταση και τη γονιμότητα του 
εδάφους, το είδος της προηγούμενης 
καλλιέργειας, την πρωιμότητα της 
ποικιλίας, την πυκνότητα σποράς, 
τη διαθεσιμότητα του νερού και την 
αναμενόμενη παραγωγή.

Βασική λίπανση βαμβακιού – Γερές 
θρεπτικές βάσεις με τα λιπάσματα της 
σειράς YaraMila
Για τη διασφάλιση ενός δυνατού 
ξεκινήματος που θα θέσει τις βάσεις 
για μια υψηλή παραγωγή, προτείνονται 
τα προϊόντα της καταξιωμένης σειράς 
YaraMila. Με ευρύ φάσμα τύπων 
Ν:P:K σε συνδυασμό με δευτερεύοντα 
θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία, 
τυποποιημένα σε μορφή πέρλας (prill), 
είναι τα πλέον κατάλληλα λιπάσματα για 
να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του 

βαμβακιού, μέσω μιας ισορροπημένης και 
αποδοτικής θρέψης.
n Η τεχνολογία της πέρλας (prill): Σε 
αντίθεση με τα κοινά κοκκώδη λιπάσματα, 
η μοναδική σύνθεση της ‘’πέρλας’’ 
προωθεί το γρήγορο λιώσιμο των 
λιπασμάτων YaraMila και την καλύτερη 
μετακίνησή τους προς τη ρίζα ακόμα 
και σε συνθήκες μειωμένης εδαφικής 
υγρασίας. 
n Πληρότητα θρεπτικών στοιχείων: 
Λόγω του ευρέως φάσματος αναλογιών 
Ν:P:K, των δευτερευόντων στοιχείων και 
ιχνοστοιχείων, είναι τα πλέον κατάλληλα 
λιπάσματα για να ικανοποιήσουν τις 
απαιτήσεις του βαμβακιού μέσω μιας 
ισορροπημένης και αποδοτικής θρέψης.
n Ισορροπημένη παροχή αζώτου: Το 
άζωτο απαντάται στα προϊόντα YaraMila σε 
ποσοστό 40-45% ως νιτρικό και 55-60% 
ως αμμωνιακό. Η υψηλή συγκέντρωση 
νιτρικών εξασφαλίζει την άμεση χορήγηση 
αζώτου στο βαμβάκι, ενώ το αμμωνιακό 
είναι σημαντικό για τη διατήρηση σταθερής 
παροχής αζώτου στα αναπτυσσόμενα 
φυτά.
n Ενισχυμένη απορρόφηση του 
φωσφόρου: Ο φώσφορος χρειάζεται 
στα φυτά σε όλη τη διάρκεια του κύκλου 
τους και η διαρκής διαθεσιμότητά του 
είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
υποστήριξή τους. Ωστόσο είναι στοιχείο 
που δεσμεύεται ισχυρά στο έδαφος σε 
διαφορετικές τιμές του εδαφικού pH. 

Η μορφή του φωσφόρου στα YaraMila 
είναι ένας μοναδικός συνδυασμός 
ορθοφωσφορικών και πολυφωσφορικών 
μορφών με φωσφορικό διασβέστιο (P-
Extend) που βελτιώνουν τη μεταφορά 
του στο έδαφος και την παροχή του στις 
ρίζες των φυτών για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα, συγκριτικά με τα κοινά κοκκώδη 
λιπάσματα.
n Συνεργιστική δράση με τα ιχνοστοιχεία 
του εδάφους: Οι πολυφωσφορίτες που 
περιέχονται στις πέρλες των YaraMila 
λιπασμάτων ενεργοποιούν τα ιόντα 
του χαλκού, του ψευδαργύρου και του 
μαγγανίου που είναι δεσμευμένα στο 
έδαφος και ευνοούν συνεργιστικά την 
απορρόφησή τους από τις ρίζες σε βαθμό 
από 20-50% μεγαλύτερο από τα κοινά 
κοκκώδη λιπάσματα. Ο ψευδάργυρος 
είναι σημαντικό στοιχείο που ευνοεί τη 
σύνθεση των πρωτεϊνών όσο και τη 
σύνθεση αυξινών που παίζουν ουσιαστικό 
ρόλο στη δημιουργία της νέας βλάστησης 
του φυτού. 
n Ανώτερη διαχείριση: Τα λιπάσματα 
YaraMila είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε 
να επιτρέπουν την ομαλή διασπορά τους 
στον αγρό. Η συνεκτικότητα της πέρλας το 
προστατεύει από πιθανά σπασίματα κατά 
την εφαρμογή τους που θα οδηγήσουν 
σε απώλειες της δράσης τους και το 
σχηματισμό σκόνης. 
Η Yara διαθέτει εξίσου μια μεγάλη σειρά 
σύνθετων λιπασμάτων κατάλληλα για 

τη βασική λίπανση του βαμβακιού, 
όπως το POWER 20-10-10 +6SO3 + 
ιχνοστοιχεία, POWER 20-10 -0+14SO3 
+ ιχνοστοιχεία, 20-10-10+3CaO+SO3, 
25-10-0+3CaO+6SO3 καλύπτοντας 
κάθε θρεπτική απαίτηση, ανάλογα με τις 
εκάστοτε εδαφικές συνθήκες.

Επιφανειακή λίπανση του βαμβακιού: 
Το YaraVera AMIDAS είναι το πλέον 
αναγνωρίσιμο πυκνό αζωτούχο λίπασμα 
για επιφανειακές εφαρμογές στο βαμβάκι. 
Παρέχει στην καλλιέργεια άζωτο και θείο σε 
αναλογία 7:1, η οποία είναι συγκρίσιμη με 
αυτή της οργανικής ουσίας του εδάφους. Η 
αναλογία αυτή είναι ιδανική για την ομαλή 
απορρόφηση των δυο στοιχείων, που 
οδηγεί τελικά στην καλύτερη αξιοποίηση 
του αζώτου από τα φυτά. Η τεχνολογία 
του YaraVera AMIDAS βελτιώνει την 
αποτελεσματικότητα του περιεχόμενου 
αζώτου, μειώνοντας τις απώλειες από την 
εξαέρωση αμμωνίας κατά 35% σε εδάφη 
με ουδέτερο προς αλκαλικό pH. Έτσι, 
αυξάνεται η αποδοτικότητα του αζώτου 
συντελώντας σε αυξημένη απορρόφηση 
από τα φυτά και οδηγεί την καλλιέργεια του 
βαμβακιού σε υψηλότερες αποδόσεις.
Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται 
υδρολίπανση στο βαμβάκι, η Yara διαθέτει 
τρεις πλήρεις σειρές υδατοδιαλυτών 
λιπασμάτων YaraRega, YaraTera 
KRISTALON, YaraTera DELTASPRAY, 
που στηρίζουν τα διάφορα στάδια 
του βαμβακιού σε κάθε στάδιο της 
καλλιέργειας. Παράλληλα, με τη σειρά 
διαφυλλικών λιπασμάτων και βιοδιεγερτών 
YaraVita στηρίζετε την καλλιέργειά σας στα 
κρίσιμα στάδια ανάπτυξης. Περισσότερες 
πληροφορίες στο yara.gr

ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ,  

AGRONOMY OPERATIONS & CONTENT 

SPECIALIST, YARA ΈΛΛΑΣ

> Σειρά YaraMila για τη διασφάλιση ενός δυνατού ξεκινήματος και YaraVera AMIDAS για επιφανειακές εφαρμογές

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ ΘΡΈΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
ΓΙΑ ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΙΝΑΣ  



Από την σπορά μέχρι τη συγκομι-
δή, η ADAMA πρωταγωνιστεί στην 

καλλιέργεια του βαμβακιού. Δίνει λύ-
σεις καθ’ όλη την καλλιεργητική περί-
οδο, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη 
πρόταση για την σπορά, την θρέψη και 
τη φυτοπροστασία της καλλιέργειας. 
Η ADAMA ΕΛΛΑΣ, στο πολλαπλασι-
αστικό υλικό, διαθέτει εδώ και χρό-
νια τις Ελληνικές ποικιλίες βαμβακιού 
ΑΥΡΑ και ΦΟΙΒΟ. Από την ερχόμε-
νη χρονιά στο portfolio θα προστεθεί η 
νέα ποικιλία 2071, η οποία μέχρι στιγ-
μής έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις 
στους Έλληνες παραγωγούς.
Στην θρέψη διαθέτει τα κοκκώδη λιπά-
σματα ΑΔΑΜΑΣ προστατευμένου αζώ-
του με διπλό αναστολέα ουρεάσης τε-
χνολογίας Limus της BASF καθώς και τη 
σειρά  πυκνών σύμμεικτων κοκκωδών 
λιπασμάτων DURAMAX για τη βασική κι 
επιφανειακή λίπανση. Για τη διαφυλλική 
λίπανση ή την υδρολίπανση η ADAMA 
διαθέτει σύνθετα υδατοδιαλυτά λιπάσμα-
τα (AZURO, ROSSO, VERDE) αλλά και υ-
γρά λιπάσματα (SOLARIS FLOW). Για μια 
ισορροπημένη και ορθολογική λίπανση
Σε ότι αφορά τη φυτοπροστασία, ενδει-
κτικά διαθέτει τα ζιζανιοκτόνα Cottonex 
50 SC, Cotoran 50 SC, Pendigan, 

Efica 96 EC , Agil 10 EC,  Jaguar 5 EC,  
Meteor TF. Τα εντομοκτόνα Mavrik 
Aquaflow, Lamdex 2,5 WG, Ikarus ΙΙ 2,5 
EC, Grafiti 2,5 EC, Avaunt 15 EC, Lebron 
0,5 GR, Gazelle 20 SP καθώς και το νέο 
προϊόν Ancavint 150 ZC. Τα προϊόντα 
Sunset 48 SL όσο και  Spotlight C, για 
την αποφύλλωση του βαμβακιού, κα-
θώς και το Cosmic 5 SL για την παρε-
μπόδιση της υπερβολικής βλάστησης 
και πρωΐμηση της παραγωγής.
Και τέλος η νέα προσθήκη της εταιρίας το 
ExelGrow. Ειδικό προϊόν, βοηθητικό της 
ανάπτυξης των φυτών, όπου η βάση της 
σύνθεσης του είναι από εκχύλισμα φυ-
κιών Ascophyllum nodosum, αναγνωρι-
σμένα για τη συμβολή τους στην ενίσχυ-
ση των φυσικών μηχανισμών άμυνας 
των φυτών. Μέσα από τη διαδικασία της 
διπλής ζύμωσης -bioprocess- που ανα-
πτύχθηκε από την ADAMA, οδηγεί στην 
ενίσχυση της ανάπτυξης καρπών και 
βλαστών, αυξάνοντας την απόδοση. 

ΛΥΣΕΙΣ ADAMA ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

ΑΎΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΌΔΌΣΗ 
 ΣΕ ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ ΗΜΑΘΙΑ ΛΑΡΙΣΑ

ExelGrow 3 εφαρμογές 55,6 46,1

ExelGrow 2 εφαρμογές 19,1 28,9

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία της στην καλλιέργεια, 
αποτέλεσμα μακρόχρονης μελέτης και παρουσίας των έμπειρων γεωπόνων της 
στον αγρό σε συνεργασία με παραγωγούς, τοπικούς γεωπόνους, ξένα κι ελληνικά 
ερευνητικά ιδρύματα όσο και κρατικές υπηρεσίες, καθιστά την ADAMA ως τη ση-
μαντικότερη εταιρεία του κλάδου για την καλλιέργεια του βαμβακιού.

TMHMA MARKETING ADAMA
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Η Ελλάδα είναι χώρα µε 
µακροσκελή ιστορία στην καλλιέργεια 
του βαµβακιού. Αποτελεί την κύρια 
χώρα βαµβακοκαλλιέργειας της 
Ευρώπης, καθώς διαθέτει το 80% 
των ευρωπαϊκών εκτάσεων, µε 
περισσότερα από 2.5 εκατοµµύρια 
στρέµµατα, κατέχοντας έτσι το 0.8% 
της παγκόσµιας παραγωγής βάµβακος. 
Βασικός στόχος του παραγωγού είναι 
αφενός η αύξηση της στρεµµατικής 
απόδοσης, αφετέρου η βελτίωση 
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του 
βαµβακιού. Η Timac Agro | ΛΥ∆Α εδώ 
και 25 χρόνια είναι σύµµαχος του 
Έλληνα παραγωγού, µε προτάσεις 
εξειδικευµένης θρέψης που συµβάλουν 
τόσο στην αύξηση της απόδοσης, όσο 
και της ποιότητας. Χαρακτηριστικό 
τέτοιο παράδειγµα αποτελεί το 
µικροκοκκώδες λίπασµα-βιοδιεγέρτης 
Physiostart, το οποίο ενσωµατώνει 
την τεχνολογία Physio Pro.

Τί είναι τα µικροκοκκώδη 
λιπάσµατα (starters);
Είναι λιπάσµατα µε πολύ µικρή 
κοκκοµετρία (0.5-1.5mm) σε 
σύγκριση µε τα βασικά και 
επιφανειακά λιπάσµατα (2.5-5mm), 
και ο βασικός τους στόχος είναι 
η παροχή θρεπτικών στοιχείων 
σε πολύ κοντινή απόσταση από 
το σπόρο κατά το στάδιο της 
σποράς/φύτευσης για τη γρήγορη 
εγκατάσταση της καλλιέργειας.
Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση 
µικροκοκκωδών λιπασµάτων;
■ Στοχευµένη εφαρµογή θρεπτικών 
στοιχείων δίπλα στο σπόρο για άµεση 
απορρόφηση αυτών από τα αρχικά 
στάδια ανάπτυξης της ρίζας.
■ Ταχεία βλάστηση και διέγερση της 
αρχικής ανάπτυξης του φυτού.
■ Μικρότερες δόσεις εφαρµογής 
ανά στρέµµα µε ταυτόχρονη 
αυξηµένη αποτελεσµατικότητα του 
εφαρµοζόµενου λιπάσµατος.
■ Μείωση των απωλειών και των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Physiostart µε τεχνολογία Physio Pro
Το Physiostart είναι το µικροκοκκώδες 
λίπασµα-βιοδιεγέρτης της Timac Agro | 
ΛΥ∆Α, µε σύνθεση 8-28-0+23%SO3+2%Zn 
και την τεχνολογία Physio Pro που µπορεί 
να προσφέρει βέλτιστη εγκατάσταση της 
καλλιέργειας του βαµβακιού και αύξηση 
της αποτελεσµατικότητας της θρέψης. Η 
εξαιρετικά µικρή διάµετρος των κόκκων 
συντελεί στην εφαρµογή του προϊόντος 
σε πολύ µικρή απόσταση από το σπόρο, 
καθιστώντας έτσι τα βασικά θρεπτικά 
στοιχεία άµεσα διαθέσιµα στις πρώτες 
ρίζες του βαµβακιού.
Η τεχνολογία Physio Pro προέρχεται από 
εκχυλίσµατα πρώτων υλών φυσικής 
προέλευσης και βασική της λειτουργία 

αποτελεί η διέγερση για µια ισχυρή 
εκκίνηση της καλλιέργειας και στη 
συνέχεια η απρόσκοπτη ανάπτυξή της. Οι 
αµινοπουρίνες που περιέχει, είναι φυσικές 
ουσίες οι οποίες διεγείρουν τη ριζική 
ανάπτυξη, συµβάλλοντας στο ταχύτερο 
και οµοιόµορφο φύτρωµα. Λόγω της 
έντονης ριζικής ανάπτυξης επιτυγχάνεται 
η βέλτιστη αξιοποίηση του λιπάσµατος 
και καλύτερη πρόσληψη νερού, λόγω 
µεγαλύτερης ικανότητας εξερεύνησης 
και απορρόφησης. Τέλος, εξαιτίας της 
τεχνολογίας διεγείρονται οι φυσιολογικοί 
µηχανισµοί του φυτού µε αποτέλεσµα 
µια οµοιόµορφη βλαστική ανάπτυξη της 
καλλιέργειας. Χάρη στα παραπάνω, το 
Physiostart µε τεχνολογία Physio Pro 
συµβάλλει στην επιτυχηµένη εκκίνηση και 
ανάπτυξη της καλλιέργειας και συνεπώς 
στην ταχύτερη ωρίµανση αυτής.

∆εδοµένα από τον αγρό
Για να αποδειχθεί η θεωρία στην πράξη, 
σε αγροτεµάχιο βαµβακιού µε ίδιο 
πρόγραµµα βασικής και επιφανειακής 
λίπανσης αλλά και διαφυλλικών 
ψεκασµών, έγινε εφαρµογή στο µισό 
χωράφι το Physiostart στο στάδιο της 
σποράς µε µόλις 2kg/στρ. Στη συγκοµιδή 
της καλλιέργειας, η παραγωγή του 
µάρτυρα ανήλθε στα 353kg/στρ ενώ 
στην περίπτωση του Physiostart η 
παραγωγή ήταν κατά 13,5% υψηλότερη, 
φτάνοντας τα 400kg/στρ. 
Η αύξηση αυτή οφείλεται στο 
οµοιόµορφο και ταχύτερο φύτρωµα των 
φυταρίων, στο δυνατότερο ξεκίνηµα και 
στη µεγαλύτερη ανάπτυξη του ριζικού 
συστήµατος, στην καλύτερη βλαστική 
ανάπτυξη και έκπτυξη περισσότερων 
πλάγιων βλαστών, καθώς και στην 
συνολική πρωίµηση της καλλιέργειας.
Όπως είναι ορατό και στις φωτογραφίες 
η ενίσχυση της ανάπτυξης από τα 
πρώτα κιόλας στάδια της καλλιέργειας 
µέσω της διέγερσης της ριζικής κυρίως 
ανάπτυξης είναι καθοριστικής σηµασίας 
για το βαµβάκι. Επιπρόσθετα, η παροχή 
κύριων θρεπτικών στοιχείων µέσω 
του Physiostart όπως το Άζωτο, ο 
Φώσφορος, το Θείο και ο Ψευδάργυρος, 
χαρίζουν στο φυτό την ενέργεια που 
χρειάζεται από το στάδιο του φυτρώµατος 
του σπόρου και συµβάλλουν στην 
παραγωγή ριζικών τριχιδίων, στην 
πρωτεϊνοσύνθεση και στην προαγωγή 
του σχηµατισµού αυξητικών ορµονών.
Λύσεις εξειδικευµένης αλλά και 
στοχευµένης θρέψης όπως το 
Physiostart µε τεχνολογία Physio Pro, 
είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά 
στην παραγωγή και την ποιότητα, 
αυξάνοντας ταυτόχρονα το τελικό 
κέρδος του παραγωγού.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΝΤΑΚΟΥ, BUSINESS 

DEVELOPMENT & REGULATORY OFFICER

> Υψηλότερες αποδόσεις κατά 13,5% µε το λίπασµα-βιοδιεγέρτη Physiostart

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΘΡΕΨΗ & ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΣΗ
ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

Τα βασικά θρεπτικά στοιχεία πρέπει να βρίσκονται σε πολύ µικρή απόσταση 
από τα ριζικά τριχίδια για να απορροφηθούν
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Η καλλιεργητική περίοδος για το βαμβάκι πλησιάζει, 
με τις υποχρεώσεις και τις προκλήσεις των καιρών να 
είναι αυξημένες. Σε αυτή την απαιτητική χρονιά που 
πλησιάζει, είναι αναγκαίο, περισσότερο από κάθε άλλη 
φορά, ο παραγωγός να έχει δίπλα του έναν ισχυρό 
σύμμαχο, που θα τον βοηθήσει να αυξήσει το εισόδημά 
του, παρέχοντάς του ποικιλίες που διασφαλίζουν τις πολύ 
μεγάλες αποδόσεις, καθώς και υπεραξία στο παραγόμενο 
προϊόν, που επιστρέφει σε αυτόν μέσω των αξεπέραστων 
ποιοτικών χαρακτηριστικών των ποικιλιών αυτών. Ο 
πολύ ισχυρός σύμμαχος αυτός, δεν μπορεί να είναι άλλος, 
από την Κ&Ν Ευθυμιάδης.
Από την μια πλευρά, η Ελληνική εταιρεία με το πλέον 
σύγχρονο εργοστάσιο επεξεργασίας σπόρων βαμβακιού 
στην Ευρώπη, που έχει ως απόλυτη προτεραιότητα 
να εξασφαλίσει στον παραγωγό άριστα προϊόντα 
που χαρακτηρίζονται από υψηλή βλαστικότητα και 
καθαρότητα. Από την άλλη, ο οίκος βαμβακιού Deltapine, 
με τις κορυφαίες πωλήσεις και ανάπτυξη ποικιλιών 
βαμβακιού στις ΗΠΑ. Ποικιλίες που εκτός των μεγάλων 
αποδόσεων, πρωταγωνιστούν στην παγκόσμια αγορά 
για την σταθερότητα που προσφέρουν στον παραγωγό, 
σε οποιαδήποτε χρονιά, σε οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι 
υπάρχουσες ποικιλίες Deltapine που δίνουν διαχρονικά 
μεγάλες αποδόσεις στον Έλληνα παραγωγό, σε συνδυασμό 
με τις νέες ποικιλίες που έρχονται και στην Ελλάδα από 
την Κ&Ν Ευθυμιάδης, αλλάζουν τα δεδομένα και να 
αναβαθμίζουν σημαντικά την καλλιέργεια στην χώρα μας.

Επιπλέον, η K&N Ευθυμιάδης σε συνεργασία με 
πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και 
ανεξάρτητους γενετιστές των ΗΠΑ προσφέρει στην 
αγορά τις μοντέρνες ποικιλίες Prime Genetics, οι οποίες 
ξεχωρίζουν για τα άριστα αγρονομικά χαρακτηριστικά 
τους και για την εξαιρετική προσαρμογή τους στις 
ελληνικές συνθήκες, που έχουν ως αποτέλεσμα τις 
σταθερά μεγάλες αποδόσεις. Πέραν των παραπάνω, 
σχεδόν όλες ποικιλίες που διακινεί η Κ&N Ευθυμιάδης, 
χαρακτηρίζονται από υψηλή απόδοση σε ίνα άριστης 
ποιότητας, δίνοντας έτσι υπεραξία στην καλλιέργεια την 
οποία απολαμβάνει ο παραγωγός. 
Για το λόγο αυτό άλλωστε επιλέγονται στα προγράμματα 
ξεχωριστής εκκόκκισης, πιστοποίησης και πριμοδότησης 
ποιότητας των σημαντικότερων εκκοκκιστικών 
επιχειρήσεων της χώρας, στα οποία οι ποικιλίες FILIA, 
CONCHA, NOVELIA, DP396, DP377, DP332 της Deltapine 
και οι PRG9048 και PRG9811 της Prime Genetics παίζουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο. 
Γενικότερα, η στρατηγική της K&N Ευθυμιάδης βασίζεται 
σε 3 βασικούς άξονες:
■ Να προσφέρει στον παραγωγό τις πιο παραγωγικές 
ποικιλίες της αγοράς
■ Να προσφέρει στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις 
ποικιλίες με υψηλή απόδοση σε ίνα
■ Να προσφέρει στην κλωστική βιομηχανία ποικιλίες με 
άριστη ποιότητα ίνας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΊΔΗΣ, 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΠΟΡΩΝ ΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ Κ&Ν ΕΥΘΥΜΊΑΔΗΣ

> Σταθερά μεγάλες αποδόσεις και υψηλή ποιότητα με τις ποικιλίες της Κ&Ν Ευθυμιάδης

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 
DELTAPINE ΚΑΙ PRIME GENETICS

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΟ  ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 
ΤΗΣ Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ ΓΙΑ ΤΟ 2023

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

FILIA Ο μοναδικός συνδυασμός σταθερά πολύ υψηλών αποδόσεων, πολύ υψηλής απόδοσης σε ίνα και άριστης ποιότητας ίνας

CONCHA Πρωιμότητα, αξεπέραστες αποδόσεις και άριστα αγρονομικά χαρακτηριστικά.  
Ξεχωρίζει για την εξαιρετικά υψηλή απόδοση σε ίνα και τα άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά της.

NOVELIA Μεσοπρώιμη ποικιλία με πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής, προσαρμοστικότητα,  
πολύ υψηλή απόδοση σε ίνα και άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά.

DP396 Μεσοπρώιμη ποικιλία που συνδυάζει ιδανικά το πολύ υψηλό παραγωγικό δυναμικό  
και τη σταθερότητα με αντοχή σε ξηροθερμικές συνθήκες

DP377 Μεσοπρώιμη ποικιλία με μεγάλη προσαρμοστικότητα και σταθερότητα αποδόσεων και εξαιρετική ανοχή στην αδρομύκωση

DP332 Πρώιμη ποικιλία με πολύ υψηλές αποδόσεις, ελεγχόμενη ανάπτυξη, μεγάλη προσαρμοστικότητα και υψηλή απόδοση σε ίνα

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PRG 9811

Μεσοπρώιμη ποικιλία με 
σταθερά κορυφαίες αποδόσεις, 
μεγάλη προσαρμοστικότητα και 
αντοχή σε δυσμενείς συνθήκες 

περιβάλλοντος.

PRG 9048

Πρώιμη ποικιλία με πολύ υψηλές 
αποδόσεις, ελεγχόμενη ανάπτυξη, 

μεγάλη προσαρμοστικότητα 
και εξαιρετικά τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά ίνας





B12 |30 ΒΑΜΒΑΚΙ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ SIPCAM

Ο πολυεθνικός όµιλος SIPCAM - OXON ξεκινώντας 
πριν από 70 έτη, διαθέτει παραγωγικές µονάδες σε διά-
φορα σηµεία του πλανήτη, µε δραστηριότητα στη σύνθε-
ση δραστικών ουσιών και σκευασµάτων φυτοπροστασί-
ας και ειδικής θρέψης.
Έχοντας σαν στόχο τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη νέ-
ων προϊόντων για τη γεωργία, η SIPCAM επένδυσε και ε-
πενδύει µεγάλα ποσά στην έρευνα και την ανάπτυξη και-
νοτόµων προϊόντων φυτοπροστασίας και θρέψης για τις 
κυριότερες ελληνικές καλλιέργειες, µε έµφαση στην καλ-
λιέργεια του βαµβακιού. 
Ξεκινώντας από την αρχή της καλλιέργειας διαθέτει το κοκ-
κώδες εντοµοκτόνο Zippy Ultra GR (δ.ο. lambda cyhalothrin 
0,4% β/β), το οποίο έχει έγκριση χρήσης σε πολλές καλλι-
έργειες (βαµβάκι, καλαµπόκι, ηλίανθο, τοµάτα κ.α) και χρη-
σιµοποιεί την τεχνολογία κόκκου G Plus® που προσφέρει 
σταθερή δοµή κόκκου, µε σταδιακή αποδέσµευση της δρα-
στικής για τον έλεγχο των εντόµων εδάφους.
Το Trika Expert (δ.ο. lambda cyhalothrin 0,4% β/β) είναι 
το άλλο κοκκώδες εντοµοκτόνο που συνδυάζει εντοµο-
κτόνο µε λίπασµα starter Umostart, για παράλληλο έλεγ-
χο εντόµων εδάφους και θρέψης µαζί, µε την τεχνολογία 
Microgranulo Brevettato®, χάρη στην οποία έχουµε τον ει-
δικό µικρόκοκκο Umostart αργής αποδέσµευσης από ε-
µπλουτισµένο υγροποιηµένο όξινο χούµο σε συνδυασµό 
µε εντοµοκτόνο.
Στον τοµέα των ζιζανιοκτόνων κυριαρχούν το AXION COMBI 
ZC (δ.ο. terbuthylazine 12,5% + pendimethalin 25% β/ο), 
συνδυασµός δύο δραστικών ουσιών, µε µεγάλο εύρος κα-
ταπολεµούµενων ζιζανίων, µε µεγάλη διάρκεια δράσης, µε 
την τεχνολογία µικροκάψουλας της SIPCAM Micro Plus®.
Το TURBINE 365CS (δ.ο. pendimethalin 36,5%), βασισµέ-
να στην προηγµένη µικροκάψουλα Micro Plus® που εξα-
σφαλίζει σταθερή και πλήρη αποδέσµευση της δραστικής 
ουσίας, σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, ανεξαρτήτως 
καιρικών συνθηκών. Χρησιµοποιείται σε προφυτρωτικές 
και προσπαρτικές εφαρµογές, σε πολλές καλλιέργειες.
Καινοτοµώντας για ακόµη µια φορά, επενδύει για την Ευ-
ρωπαϊκή Έγκριση του µοναδικού εκλεκτικού ζιζανιο-
κτόνου STAPLE SL (δ.ο. pyrithiobac sodium 38,3% β/ο), 
κατάλληλο για µεταφυτρωτικές εφαρµογές που ελαχι-
στοποιούν την ανάγκη χειρωνακτικού σκαλίσµατος. Το 
STAPLE SL έχει λάβει µε την υπ. αρ. 244/9680/23.02.2023 
Υπουργική Απόφαση κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης 
στην αγορά (αρ. άδειας 70.157),  για την αντιµετώπιση 
πλατύφυλλων ζιζανίων και της κύπερης στην καλλιέργεια 
του βαµβακιού, σε περιπτώσεις που έχουµε µειωµένη α-
ποτελεσµατικότητα της προφυτρωτικής ζιζανιοκτονίας. 
Η SIPCAM διαθέτει στην αγορά και ποικιλίες βάµβακος 
της εταιρείας GREENCO. Η καλλιεργητική περίοδος βαµ-

βακιού του 2022 συγκαταλέγεται στις πιο παραγωγικές 
των τελευταίων ετών. Οι καλλιεργητές βαµβακιού έλαβαν 
µεγάλες αποδόσεις από τα χωράφια τους και η τιµή πώ-
λησης ήταν πολύ ελκυστική σε σύγκριση µε τις ισχύουσες 
τιµές της τελευταίες δεκαετίας ιδιαίτερα για όσους επέλε-
ξαν να κάνουν προπωλήσεις στο σύσπορο βαµβάκι. 
Σε αυτή την χρονιά αναδείχτηκε :
■ H σταθερότητα στις υψηλές αποδόσεις των ποικιλιών 
Fidel, Hersi, Savina.
■ H πρωιµότητα και οι υψηλές αποδόσεις του νέου γε-
νετικού υλικού Siro.
H Sipcam Hellas έχοντας υποδοµές, εµπειρία, άριστα κα-
ταρτισµένους γεωτεχνικούς και τους το πιο σύγχρονο γενε-
τικό υλικό σπόρων βαµβακιού προσφέρει ολοκληρωµένες 
προτάσεις για την καλλιέργεια του βαµβακιού. 
Στη νέα καλλιεργητική περίοδο το στρατηγικό σχέδιο της 
Sipcam Hellas έχει ως στόχο την ανάπτυξη και την υπερα-
ξία της καλλιέργειας του βαµβακιού στην Ελλάδα µε οφέλη 
για τους παραγωγούς και όλους τους εµπλεκόµενους φο-
ρείς, προσφέροντας τους τις υψηλοαποδοτικές και εγκλιµα-
τισµένες στις Ελληνικές συνθήκες ποικιλίες βαµβακιού. 

Τεχνολογία OptimaxTM 
Οι ποικιλίες SIPCAM διατίθενται και µε την νέα καινοτό-
µα τεχνολογία επένδυσης σπόρων OptimaxTM
που προσθέτει:
■ Αύξηση της ταχύτητας φυτρώµατος του βαµβακό-
σπορου.
■ Γρηγορότερη ανάπτυξη της ρίζας και των ριζικών 
τριχιδίων.
■ Καλύτερη πρώτη ανάπτυξη των βαµβακόφυτων 
και ιδιαίτερα σε δύσκολά εδάφη.
Στην καλλιέργεια του βαµβακιού είναι ιδιαίτερα κρίσιµο το 
στάδιο του φυτρώµατος και της πρώτης ανάπτυξης στο χω-
ράφι. Η γρήγορη και υγιής ανάπτυξη πλούσιου ριζικού συ-
στήµατος είναι κρίσιµη ώστε το βαµβάκι να ανταπεξέλθει σε 
τυχόν δυσµενείς συνθήκες, να βγει από το έδαφος πιο γρή-
γορα, να αρχίσει να προσλαµβάνει θρεπτικά στοιχεία και να 
ξεπεράσει πιο γρήγορα το στάδιο κατά το οποίο είναι εξαι-

ρετικά ευαίσθητο σε προσβολές από έντοµα και παθογόνα.
Η εταιρεία διαθέτει επίσης προϊόντα ειδικής θρέψης για 
το βαµβάκι, που δίνουν τη δυνατότητα στην καλλιέργεια 
να αποδώσει το µέγιστο. Το Nutex Black, το S-Kali, το 
Iskal, το Superset είναι µερικά από αυτά τα προϊόντα.
Παράλληλα µε τα εγκεκριµένα και τα υπό έγκριση προ-
ϊόντα, υπάρχει σε εφαρµογή ευρύ πρόγραµµα έρευ-
νας και µελέτης για την ανάπτυξη νέων προϊόντων φυ-
τοπροστασίας για τη βαµβακοκαλλιέργεια. Στόχος της 
SIPCAM είναι η ορθολογική διαχείριση και αντιµετώπι-
ση των εχθρών και ζιζανίων του βαµβακιού, σεβόµενη 
το περιβάλλον και τον χρήστη.
Για να υποστηρίξει την επέκτασή της, Η SIPCAM Ελλάς, 
ενισχύει το επιστηµονικό της προσωπικό µε εξειδικευ-
µένους συνεργάτες, που παρέχουν ολοκληρωµένη υ-
ποστήριξη στους ενδιαφερόµενους.   

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΘ M.SC, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ MARKETING

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΣΑΧΤΑΝΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ MARKETING & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΠΟΡΩΝ  

> Χαρτοφυλάκιο µε υψηλοαποδοτικά υβρίδια και καινοτόµα εντοµοκτόνα, ζιζανιοκτόνα και προϊόντα θρέψης 
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Για υψηλή παραγωγή στο βαµβάκι απαιτούνται 12-16 
µονάδες αζώτου, 6-8 µονάδες φωσφόρου και 6-8 µονάδες 
καλίου. Το άζωτο επηρεάζει πολύ τις τελικές αποδόσεις, 
ο φώσφορος ευνοεί την ανάπτυξη ισχυρού ριζικού 
συστήµατος και την πρωίµιση της παραγωγής, ενώ το κάλιο 
αυξάνει την αντοχή των φυτών έναντι των προσβολών 
από µύκητες αλλά και την ξηρασία. Από τα δευτερεύοντα 
στοιχεία, σηµαντικότερο ρόλο έχει το µαγνήσιο για καλύτερη 
φωτοσύνθεση και αύξηση της σοδειάς. Το άζωτο, στοιχείο 
κλειδί, απορροφάται µε αργούς ρυθµούς στην αρχή µε 
τις ανάγκες του φυτού να κορυφώνονται στο στάδιο του 
γεµίσµατος των καρυδιών. Εξαιτίας αυτού πρέπει να 
αποφεύγονται λιπάσµατα µε αδύναµες µορφές αζώτου 
στην βασική λίπανση (δηλαδή λιπάσµατα µε νιτρικό άζωτο 
ή κοινά blending). Η GAVRIEL προτείνει τα λιπάσµατα 
αυξηµένης αποδοτικότητας Nutrimore στην βασική λίπανση 
του βαµβακιού και υπόσχεται αυξηµένες αποδόσεις καθώς:
■ Τα Nutrimore περιέχουν «ισχυρό άζωτο»: Ενισχυµένα 
µε το σταθεροποιητή ουρεάσης Agrotain, εξασφαλίζουν 
µηδαµινές απώλειες αζώτου. Από την σπορά µέχρι την 
επιφανειακή λίπανση, το βαµβάκι απορροφά άζωτο µε 
χαµηλούς ρυθµούς. Όσο άζωτο περιέχουν τα Nutrimore 
διοχετεύεται στα φυτά χωρίς απώλειες, παρέχοντας επαρκή 
θρέψη µε οµαλό ρυθµό και ευνοώντας την ισορροπία 
µεταξύ βλάστησης και καρποφορίας.
■ Τα Nutrimore παρέχουν πλήρη θρέψη: Τα Nutrimore 
παρέχουν την επιλογή ιδανικού τύπου λιπάσµατος για το 
βαµβάκι µε τέλεια αναλογία σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο 
αλλά και µαγνήσιο. Με µια εφαρµογή παρέχεται πλήρης 
θρέψη στο φυτό. Αξίζει να σηµειωθεί πως ο φώσφορος 
στα Nutrimore είναι 90% υδατοδιαλυτός, άρα πλήρως 
διαθέσιµος για τα φυτά, σε αντίθεση µε άλλα λιπάσµατα τα 
οποία περιέχουν φώσφορο µόνο 50-60% υδατοδιαλυτό. 
■ Χρειάζονται λιγότερα κιλά λιπάσµατος – Μειωµένο 
κόστος: Επιλέγοντας πυκνούς τύπους Nutrimore στην 
βασική λίπανση χρειάζονται 20-30% λιγότερα κιλά 
λιπάσµατος σε σχέση µε τα κοινά λιπάσµατα, µειώνοντας 
έτσι πραγµατικά το τελικό κόστος λίπανσης.
■ Περιέχουν ιχνοστοιχεία τεχνολογίας DDP. Το βόριο 
στους τύπους που περιέχεται είναι µε την καινοτόµο 

µορφή DDP, η οποία ενισχύει κάθε κόκκο λιπάσµατος και 
είναι 10 φορές πιο ισχυρή από τα κοινά ιχνοστοιχεία, δεν 
δεσµεύεται στο έδαφος και παρέχει παρατεταµένη κάλυψη 
στις ανάγκες της καλλιέργειας. Έτσι µειώνεται η πτώση 
χτενιών και ταυτόχρονα παράγονται µεγάλα καρύδια στην 
καλλιέργεια του βαµβακιού. 
■ ∆ιπλή ασπίδα προστασίας στην επιφανειακή 
λίπανση: Επιλέγοντας Nutrimore WINNER ή Nutrimore 
N-PLUS στην επιφανειακή λίπανση του βαµβακιού η 
καλλιέργεια επωφελείται της διπλής ασπίδας προστασίας 
που περιέχουν. Το Nutrimore WINNER παράγεται πάντα 
και µόνο µε θειϊκή αµµωνία- χαµηλής οξύτητα γι’ αυτό και 
είναι η µόνη σταθεροποιηµένη ουροθειϊκή που παραµένει 
δραστική και άρα αποτελεσµατική για τουλάχιστον ένα 
χρόνο από την ηµέρα της ενσάκισης.
Οι περισσότερες (σταθεροποιηµένες) ουροθειϊκές 
χρησιµοποιούν κοινές θειϊκές αµµωνίες οι οποίες από 
την φύση τους έχουν πολύ υψηλή οξύτητα. Χιλιάδες 
πειράµατα σε αξιόπιστα εργαστήρια στην Αµερική αλλά και 
παγκοσµίως, έχουν αποδείξει ότι στις ουροθειϊκές που στην 
παραγωγή τους χρησιµοποιήθηκε θειϊκή αµµωνία υψηλής 
οξύτητας ο σταθεροποιητής NBPT απενεργοποιήθηκε µέσα 
σε 15 ηµέρες από την συσκευασία του προϊόντος. Αυτό έχει 
ως συνέπεια η θεωρητικά σταθεροποιηµένη ουροθειϊκή να 
φτάνει στο χωράφι ως µια απλή ουροθειϊκή και πρακτικά 

το λίπασµα να χάνει λόγω εξαέρωσης πάνω από το 40% 
των µονάδων αζώτου που τις πρώτες κιόλας ώρες από 
την εφαρµογή του. Επιπρόσθετα της ασπίδας που παρέχει 
η παρουσία θειϊκής αµµωνίας στο Nutrimore WINNER, 
έρχεται να προστεθεί και η προστασία που παρέχει η 
παρουσία του µοναδικού Agrotain- ο µόνος γνήσιος και 
πατενταρισµένος αµερικάνικος σταθεροποιητής ουρεάσης. 
Το Agrotain είναι ένα µίγµα από NBPT και συγκεκριµένες 
βοηθητικές ουσίες, όχι απλώς NBPT.
Οι βοηθητικές ουσίες που εµπεριέχονται στο Agrotain 
προέκυψαν µετά από πολυάριθµα και χρόνια πειράµατα, 
τόσο στην Αµερική όσο και σε πολλές άλλες χώρες, υπό 
διάφορες περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Αποδείχτηκε 
πως απουσία αυτών ή µε χρήση διαφορετικών βοηθητικών 
ουσιών το NBPT γίνεται πολύ ασταθές και χάνει 
άµεσα την αποτελεσµατικότητά του. Οι δύο παραπάνω 
ασπίδες προστασίες βοηθούν στο να παραµένει τόσο το 
Nutrimore WINNER όσο και το Nutrimore N-PLUS 100% 
σταθεροποιηµένα και άρα αποτελεσµατικά, τουλάχιστον ένα 
χρόνο µετά την ενσάκισή τους. 
Τα Nutrimore σύµφωνα µε έρευνα του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας, αυξάνουν την σοδειά τουλάχιστον κατά 10%.

ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΠΑ- MBA AUA

GAVRIEL MARKETING MANAGER

> Τα Nutrimore παρέχουν στο βαµβάκι µε τέλεια αναλογία άζωτο, φώσφορο, κάλιο αλλά και µαγνήσιο. 

ΛΥΣΗ NUTRIMORE ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 
ΠΛΗΡΗΣ ΘΡΕΨΗ ΜΕ ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
ΝUTRIMORE 20-24-0, ή 18-28-0 ή 20-40-0 20-30 kgr/στρ

ή ΝUTRIMORE 15-15-15 ή 20-7-12+2MgO+Β DDP 30-40 kgr/στρ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
* NUTRIMORE N-PLUS 46-0-0 15-20 kgr/στρ

ή *NUTRIMORE WINNER 40-0-0+14.5 SO3 20-25 kgr/στρ
*Ιδανικά και για υδρολίπανση

Οι ποσότητες που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα είναι ενδεικτικές
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ  
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 
> Ο πλήρης οδηγός λίπανσης της βαμβακοκαλλιέργειας από την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ
> Πώς τα NutrActive, Ωmega fert, Nutrifert, Fertammon και Nutrammon συμβάλλουν στην αύξηση της ποιότητας και της απόδοσης

Η ανοδική πορεία της βαμβακοκαλλιέργειας στην Ελ-
λάδα σταθεροποιήθηκε τα τελευταία χρόνια σε περίπου 
2,5 εκατομμύρια στρέμματα. Στο γεγονός αυτό ασφα-
λώς συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό η ορθή και συνεπής 
λίπανση, καθιστώντας το βαμβάκι τη σημαντικότερη βι-
ομηχανική καλλιέργεια της χώρας και μια από τις σημα-
ντικότερες γεωργικές καλλιέργειες.
Η συγκεκριμένη γεωργική καλλιέργεια απασχολεί πε-
ρισσότερους από 46.000 καλλιεργητές, το 40% των ο-
ποίων καλλιεργεί μόνο βαμβάκι. Πρόκειται για μία καλ-
λιέργεια ιδιαίτερα απαιτητική σε θρεπτικά στοιχεία, προ-
κειμένου να αναπτυχθεί ικανοποιητικά και να δώσει υ-
ψηλές αποδόσεις. Αν και μέρος των προστιθέμενων 
θρεπτικών στοιχείων επιστρέφουν στο έδαφος με την 
ενσωμάτωση των στελεχών και των υπολειμμάτων, η 
απαίτηση του βαμβακιού για πρώιμη και ταχεία βλαστι-
κή ανάπτυξη και ο χρονικά περιορισμένος κύκλος της 
καλλιέργειας στις κλιματικές συνθήκες της Ελλάδας, κα-
θιστούν την επαρκή και στοχευμένη λιπαντική αγωγή 
καθοριστικό παράγοντα για την απόδοση και τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Κρίσιμα θρεπτικά στάδια ανάπτυξης
n Από το φύτρωμα έως τα χτένια
Σε αυτό το στάδιο είναι κρίσιμο να επιτευχθεί η καλή εγκα-
τάσταση της καλλιέργειας στο έδαφος, η ανάπτυξη, σε βά-

θος και όγκο, του ριζικού συστήματος και η δημιουργία 
φυτών με πλούσια φυλλική επιφάνεια, που θα συμβάλ-
λουν στην αυξημένη ανθοφορία, στην καλή καρπόδεση και 
στην ανάπτυξη των καρυδιών σε μεταγενέστερα στάδια.
Η βασική λίπανση είναι καθοριστικής σημασίας για την α-
πόδοση της καλλιέργειας, καθώς εξασφαλίζει τις απαραί-
τητες ποσότητες Αζώτου (Ν), Φωσφόρου (Ρ) και Καλίου 
(Κ) για την πρώιμη ανάπτυξη των φυτών.
Το Άζωτο (Ν) διεγείρει τη βλαστική ανάπτυξη, ο Φώσφο-
ρος (P) προωθεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και 
το Κάλιο (Κ) προάγει την ανάπτυξη της ρίζας και των φύλ-
λων, αυξάνει τη φωτοσύνθεση και βελτιώνει την απορρό-
φηση του νερού και προστατεύει την καλλιέργεια από α-
σθένειες και αντίξοες καιρικές συνθήκες.  

n Στάδιο εμφάνισης των χτενιών  
έως και την έναρξη της άνθισης
Στόχος είναι όσο το δυνατόν καλύτερη ανάπτυξη της βλά-
στησης και η εξισορρόπησή της με την καρποφορία, ώστε 
να μη δημιουργηθεί ανταγωνισμός που οδηγεί σε υπερ-
βολική σκίαση των κατώτερων φύλλων, καθυστέρηση της 
ανθοφορίας, αποκοπή των χτενιών - λουλουδιών και μετα-
γενέστερα σε πτώση καρυδιών.
Αυτή την περίοδο, τα φυτά είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στην 
έλλειψη νερού, στις ακραίες θερμοκρασίες, στην έλλειψη 
φωτισμού και σε ανεπάρκεια θρεπτικών στοιχείων, ειδικά 
Αζώτου, Καλίου, Βορίου και Ψευδαργύρου.

n Στάδιο από την καρπόδεση 
έως και την ωρίμανση των καρυδιών
Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα οι απαιτήσεις των φυτών σε 
θρεπτικά στοιχεία, νερό και υδατάνθρακες μεγιστοποιού-
νται, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες αύξησης των 
καρυδιών, ο σχηματισμός των σπόρων και η ανάπτυξη της 
ίνας. Τυχόν ελλείψεις Αζώτου και Καλίου, σε συνδυασμό 
με μη ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και ασθένειες, οδηγούν 
σε αποκοπή χτενιών και καρυδιών, μικρότερο βάρος σπό-
ρων και καρυδιών και σε υποβαθμισμένη ποιότητα ίνας.
Το Άζωτο (Ν) αυξάνει τον αριθμό και το βάρος των καρυ-
διών που παραμένουν στο φυτό, το βάρος του σπόρου, 
την αναλογία και το μήκος της ίνας.
Ο Φώσφορος (P) πρωιμίζει την ωρίμανση και αυξάνει το 
βάρος των καρυδιών και των σπόρων, τη διάμετρο και την 
αντοχή της ίνας.
Το Κάλιο (K) αυξάνει το μήκος και το πάχος της ίνας, το βά-
ρος του σπόρου και την περιεκτικότητα του σε λάδι.

Βασική λίπανση (στη σπορά)
Κατά τη βασική λίπανση επιδιώκεται να καλυφθούν οι α-
νάγκες σε θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την 
καλή εγκατάσταση των φυτού, τη δημιουργία πλούσιου 
ριζικού συστήματος και την πρώιμη και εύρωστη ανά-
πτυξη της βλάστησης. 
Χωρίς την εφαρμογή βασικής λίπανσης, η πρόσληψη των 
θρεπτικών στοιχείων στα πρώιμα στάδια είναι ανεπαρκής, 
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λόγω των χαµηλών θερµοκρασιών και της περιορισµένης 
ανάπτυξης των ριζών. Τα φυτά παρουσιάζουν ελλείψεις και 
οδηγούνται σε απώλεια παραγωγής, που δεν µπορεί να α-
ντισταθµιστεί από µεταγενέστερες λιπαντικές εφαρµογές ή 
άλλες καλλιεργητικές εργασίες.
Χορηγείται: Το 50% του Αζώτου (Ν) και όλη η ποσότητα σε 
Φώσφορο (P) και Κάλιο (Κ).
Συνιστάται η χρήση σύνθετων πολυθρεπτικών λιπασµάτων 
µε νανοπολυµερή τεχνολογία (Ωmega fert) ή σύνθετων 
σταθεροποιηµένων λιπασµάτων (NutrActive). Με υχηλή 
περιεκτικότητα σε Αµµωνιακό Άζωτο και εµπλουτισµένα µε 
τα ιχνοστοιχεία Βόριο και Ψευδάργυρο, τα λιπάσµατα αυτά 
επιτυγχάνουν ολοκληρωµένη θρέψη της καλλιέργειας, ε-
λαχιστοποιούν τις απώλειες και διασφαλίζουν την εύρωστη 
ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος και της βλάστησης.

ΛΙΠΑΝΣΗ ΒΑΜΒΑΚΙ

ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

∆ΟΣΗ* 
�KG/ΣΤΡΕΜΜΑ�

NutrActive bor 
21-7-11 (+10) +0,3B

NutrActive vital 
19-9-9 (+19) +0,3Zn

NutrActive leader 
15-15-15 (+15)

NutrActive FerroZinc 
11-22-22 (+10) +0,2Fe +0,2Zn

Ωmega fert 20-10-5 (+21)

Ωmega fert 
14-22-7 (+20) +0,1B +0,1Zn

Ωmega fert 14-14-14 (+23)

Nutrifert standard 
20-10-10 (+15)

Nutrifert kali-phos 
9-22-22 (+10)

Βασική λίπανση 40 - 60 kg

* Οι δόσεις, που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Για τη λί-
πανση των καλλιέργειών είναι σκόπιµο να λαµβάνεται υ-
πόψη και η συµβουλή των τοπικών γεωπόνων.

Επιφανειακή λίπανση (πριν τα χτένια)
Επιδιώκεται να καλυφθούν οι ανάγκες σε θρεπτικά στοι-
χεία που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της καλοκαιρι-
νής βλάστησης, της ανθοφορίας και της καρπόδεσης, κα-
θώς και της ανάπτυξης των καρυδιών.
Η πρώιµη εφαρµογή, πριν την εµφάνιση των χτενιών, ευ-
νοεί την έγκαιρη είσοδο των φυτών στην αναπαραγωγική 
φάση και είναι καθοριστικής σηµασίας, για την απόδοση της 
καλλιέργειας στο κλιµατικό περιβάλλον της Ελλάδας, που το 
φυτό έχει περιορισµένο κύκλο ανάπτυξης.
Χορηγείται: Το υπόλοιπο 50% του Αζώτου (Ν)
Συνιστάται, η εφαρµογή Αζωτούχων λιπασµάτων µε να-
νοπολυµερή τεχνολογία (Ωmega 26N) ή σταθεροποιηµέ-

νο Άζωτο (NutrActive), τα οποία είναι πλούσια σε Αµµωνι-
ακό Άζωτο, µειώνουν τις απώλειες του Αζώτου από το έ-
δαφος και εξασφαλίζουν τον επαρκή εφοδιασµό της καλ-
λιέργειας έως και τα τελευταία στάδια του γεµίσµατος των 
καρυδιών. Για την τµηµατική χορήγηση του Αζώτου, µέσω 
του συστήµατος υδρολίπανσης, συνιστάται είτε η χρήση υ-
δατοδιαλυτής Νιτροθειικής Αµµωνίας (Ωmega 26N solub 
- Fertammon 26 solub) που εξασφαλίζει την οµαλή θρέψη 
των βαµβακόφυτων µε Άζωτο και Θείο, είτε η εφαρµογή 
Νιτρικής Αµµωνίας (Nutrammon solub) που παρέχει στην 
καλλιέργεια ισορροπηµένη αναλογία Αµµωνιακού και Νι-
τρικού Αζώτου.

ΛΙΠΑΝΣΗ ΒΑΜΒΑΚΙ

ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

∆ΟΣΗ* 
�KG/ΣΤΡΕΜΜΑ�

NutrActive 27N
27-0-0 (+27)
NutrActive 26N Boro-plus 
26-0-0 (+27) +0,3B

Ωmega 26N 26-0-0 (+29)

Ωmega 26N solub
26-0-0 (+29)

Ωmega favorite 24-0-0 (+32) 
+2MgO +0,3B
Fertammon 26
26-0-0 (+29)
Fertammon 26 solub
26-0-0 (+29)
Fertammon special
25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO4
Nutrammon solub 34,5-0-0

Πριν τα χτένια 30 - 40 kg

* Οι δόσεις, που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Για τη λί-
πανση των καλλιέργειών είναι σκόπιµο να λαµβάνεται 
υπόψη και η συµβουλή των τοπικών γεωπόνων.

Πλεονεκτήµατα των NutrActive 
στη λίπανση του Βαµβακιού
(Βασική-Επιφανειακή λίπανση)
■ Παρατεταµένη θρέψη του Βαµβακιού, µε Άζωτο βρα-
δείας αποδέσµευσης.
■ Ολοκληρωµένη θρέψη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της καλλιέργειας σε κάθε στάδιο ανάπτυξης.
■ Αυξηµένη άνθιση και καρποφορία από την τροφοδο-
σία των φυτών και µε τις δύο µορφές Αζώτου.
■ Ελαχιστοποίηση των απωλειών από έκπλυση και ε-
ξαέρωση.
■ Υψηλή διαλυτότητα του Φωσφόρου που φτάνει το 
90% για θρέψη της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους 
εδαφών.
■ Επιπρόσθετος εµπλουτισµός µε Θείο για καλύτερη εκ-
µετάλλευση του Αζώτου και του Φωσφόρου.

■ Εγγυηµένη θρέψη της καλλιέργειας σε όλους τους τύ-
πους των εδαφών.

Πλεονεκτήµατα των Ωmega fert 
στη λίπανση του Βαµβακιού
(Βασική-Επιφανειακή λίπανση)
■ Προστασία των θρεπτικών στοιχείων του λιπάσµατος 
από τα συστατικά του εδάφους και αύξηση της διαθεσι-
µότητά τους για το βαµβάκι.
■ Αυξηµένη πρόσληψη και αξιοποίηση του Φωσφόρου 
και των βασικών κατιόντων (Κ, Mg, Ca) από τα φυτά, για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα.
■ Χηλικοποίηση των Ιχνοστοιχείων (B, Zn, Fe) του λιπά-
σµατος, διατηρώντας τα ενεργά για τα φυτά σε περιόδους 
υψηλής ζήτησης.
■ Άµεση και µεσοπρόθεσµη παροχή Αζώτου, προσαρµο-
σµένη στις ανάγκες του βαµβακιού.
■ ∆ηµιουργία ισχυρού ριζικού συστήµατος, για καλύτερη 
πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων και του νερού.
■ Μείωση της υδατικής καταπόνηση των φυτών, σε συν-
θήκες χαµηλής εδαφικής υγρασίας.
■ Κινητοποίηση των δεσµευµένων θρεπτικών στοιχείων 
του εδάφους και αξιοποίησή τους από την καλλιέργεια.
■ Πρόσθετος εφοδιασµός µε Θείο, για καλύτερη εκµετάλ-
λευση του Αζώτου, του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχείων.
■ Ολοκληρωµένη θρέψη και υψηλές στρεµµατικές αποδό-
σεις, σε οποιεσδήποτε εδαφικές και κλιµατικές συνθήκες.

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 
ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ
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ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η  
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΟΛΗ ΤΗ ΣΕΖΟΝ
> Βαµβακοσυλλεκτικές και γνήσια ανταλλακτικά John Deere από την Agrotech Μποζατζίδης-Μητσιολίδης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
John Deere 9970

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Tύπος John Deere 6.8 L Powertech™ 

Ισχύς, kW / HP 187 / 250
Κύλινδροι / Λίτρα 6 / 6.8 L 

Ονοµαστικές στροφές 
κινητήρα (RPM) 2350

Φίλτρο αέρα Ξηρού τύπου
PRO-12 ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Αριθµός σειρών 4 – 5

Τύµπανα 2 τύµπανα για κάθε συλλεκτικό σε σειρά. 
12 µπάρες αδραχτιών σε κάθε τύµπανο

Αριθµός αδραχτιών
18 PRO-XL™ σε κάθε µπάρα 432 
αδράχτια σε κάθε συλλεκτική 
µονάδα

Απόσταση γραµµών 
(Standard), cm 70 – 76 cm

Απόσταση γραµµών 
(προαιρετικό πακέτο) 60 – 90 – 96 – 102 cm

Σύστηµα αυτόµατου 
ύψους Standard σε κάθε µονάδα

Ντόφερ Ουρεθάνης
ΣΑΣΜΑΝ

Τύπος Υδροστατικό 3 ταχυτήτων

Ταχύτητες, km/h 2WD / 4WD
1.Ταχύτητα 

(ταχύτητα εργασίας) 0 – 6.1 / 0 – 4.7

2. Ταχύτητα (ταχύτητα 
εργασίας) 0 – 7.2 / 0 – 5,6

3. Ταχύτητα (ταχύτητα 
εργασίας) 0 – 25.1 / 0 – 14.5

Όπισθεν 0 – 17.2 / 0 – 8
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ

Χωρητικότητα 
καλαθιού στην 

υψηλότερη θέση, 
32.2 m³

Ύψος ξεφορτώµατος, 3.8 m
Σύστηµα συµπίεσης Σύστηµα 3 κοχλιών

Σύστηµα 
αναρρόφησης Jet-Air-Trol µε µια τουρµπίνα

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Τύπος Κλειστού κέντρου µε σταθερή 

πίεση
Πίεση (bar) / Παροχή 175 / 78 (l/min)

Σύστηµα 
ξεφορτώµατος

Αλυσιδωτό, ελέγχεται από την 
καµπίνα

Ηβαµβακοσυλλεκτική µηχανή της John 
Deere έχει κερδίσει επάξια τη φήµη της για 
την παραγωγικότητα, την ευελιξία στην από-
σταση µεταξύ των γραµµών και την αξιοπι-
στία της σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.
Η 9970 έχει εδραιώσει τη θέση της ως η 
συλλεκτική επιλογής για αυτούς που ανα-
ζητούν εξαιρετική αξία σε ένα µηχάνηµα 4 
ή 5 σειρών. Μια έξυπνη επιλογή χάρη στις 
µονάδες σειρών PRO-12 υψηλής απόδο-
σης που προσθέτουν πολύ µεγαλύτερη 
ευκολία στο σέρβις, και τα απλά χειριστή-
ρια της καµπίνας που κάνουν τη ζωή πο-
λύ πιο εύκολη κατά τη διάρκεια των µα-
κρών ηµερών της συγκοµιδής.
Η 9970 αντλεί τη δύναµή της από τον κινη-
τήρα John Deere PowerTech™ 6,8 λίτρων ι-
σχύος 250 ίππων. Ένας αυτοεκτεινόµενος 
µονός ιµάντας που δεν χρειάζεται συντήρη-
ση και χρησιµοποιείται για τα συστήµατα α-
νεµιστήρων του κλιµατισµού, του εναλλά-
κτη, της αντλίας νερού και του ψυγείου.

Εύκολη συντήρηση
Οι µονάδες σειρών PRO-12 διαθέτουν 
µπροστινά και πίσω τύµπανα 12 ράβδων, 
το καθένα µε ράβδους ύψους 18 ατρά-
κτων. Οι περιστρεφόµενες στήλες υγραντή-
ρα κάνουν τη συντήρηση παιχνιδάκι.
Με 14 αποστάσεις µεταξύ των σειρών, η 
συλλεκτική 9970 προσφέρει µεγάλη ευ-
ελιξία συλλογής µεταξύ των συλλεκτι-
κών Pro 12. Επιτρέπει την επιλογή 4 σει-
ρών σε αποστάσεις 60cm, 70cm, 76cm, 
90cm, 96cm & 102cm, και 5 σειρών σε 
αποστάσεις 70cm, 76cm & 90cm. Η αλ-
λαγή των αποστάσεων µεταξύ των σει-
ρών είναι εύκολη µε το πατενταρισµένο 

σύστηµα στροφάλου και κυλίνδρων της 
John Deere.

Εύκολη εναλλαγή
Εύκολη εναλλαγή από ύψος µεταφοράς 
3,8 µ. σε µία από τις δύο θέσεις πεδίου: 
4,5 µ. (χωρητικότητα 30,2 µ3) ή 4,8 µ. (χω-
ρητικότητα 32,2 µ³). Το κατέβασµα του κα-
λαθιού είναι εξίσου εύκολο. ∆εν χρειάζε-
ται να αποσυναρµολογήσετε τις τσουλή-
θρες του µεταφορέα. Ο έλεγχος της ανύ-
ψωσης και το κατέβασµα γίνεται από την 
καµπίνα ηλεκτροϋδραυλικά.

Η αυθεντική αξία ανταλλακτικών
της John Deere κάνει τη διαφορά
Κάθε εξάρτηµα σχεδιάζεται µοναδικά. Αυ-
στηρές προδιαγραφές, ακρίβεια στην κατα-
σκευή και συνεχείς δοκιµές. Όλα αυτά κά-
νουν τη διαφορά. Περισσότερα από 3.000 
εξαρτήµατα, φτιαγµένα για υψηλής ποιό-
τητας συλλογής βαµβακιού, χαµηλά έξοδα 
συγκοµιδής και καλύτερες επιδόσεις.

Αδράχτι PRO
Για την εσωτερική ανθεκτικότητά του, το α-
δράχτι PRO έχει υποστεί ψυχρή σφυρηλά-
τηση από χάλυβα υψηλής ποιότητας. Υπο-
βάλλεται σε θερµική επεξεργασία για µε-
γάλη διάρκεια ζωής και έχει σχεδιαστεί να 
σπάει αντί να λυγίζει, υπό βαριά πρόσκρου-
ση, ώστε να ελαχιστοποιούνται τυχόν ζηµιές 
στα άλλα εξαρτήµατα. Η επιχρωµίωση πα-
ρέχει µια επιφάνεια που καθαρίζεται εύκο-
λα και είναι ανθεκτική στους λεκέδες, ενώ η 
λείανση του κυλίνδρου διασφαλίζει τη σω-
στή εφαρµογή και παρατείνει τη διάρκεια 
ζωής του ρουλεµάν.

Αδράχτι PRO -XL
Ειδικά σχεδιασµένο για υψηλότερες ταχύ-
τητες συλλογής. Ιδανικό για τις πιο σκληρές 
συνθήκες. Η αποκλειστική διαδικασία επι-
µετάλλωσης µε χρώµιο-νικέλιο αυξάνει τη 
διάρκεια ζωής ενώ τα δόντια είναι κοµµένα 
µε ακρίβεια στις 55 µοίρες διασφαλίζοντας 
τέλεια συλλογή και πανεύκολο καθαρισµό.

Σε σύγκριση µε τα παραδοσιακά ντόφερ α-
πό καουτσούκ, τα ντόφερ ουρεθάνης έχουν 
µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και συλλέγουν 
πιο καθαρά. 
Ακόµη το πλήρες συγκρότηµα ντόφερ είναι 
έτοιµο για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση 
για να µην χάνετε καθόλου χρόνο. Με αυτές 
τις ράβδους µπορείτε να συλλέγετε πανεύ-
κολα τις χαµηλές κάψες, βελτιώνοντας την 
ανυψωτική ενέργεια της µονάδας σειράς. 

Τα µηχανήµατα της John Deere δια-
θέτει στην ελληνική αγορά η εταιρεία 
Agrotech Μποζατζίδης-Μητσιολίδης.

Ο σχεδιασµός του τυµπάνου σε σειρά της 
µονάδας σειρών Pro-12 έχει δοκιµαστεί 
επί πολλές δεκαετίες και σε αµέτρητα 
χωράφια βαµβακιού.

Τα ντόφερ ουρεθάνης έχουν µεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής ενώ συλλέγουν πιο «καθαρά».
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Τo ζιζανιοκτόνο PLEDGE με δραστική ουσία 
το flumioxazin αναπτύχθηκε από τη Sumitomo 
Chemical και χρησιμοποιείται παγκοσμίως στις 
καλλιέργειες αμπελιού, εσπεριδοειδών και ελιάς.
Διαθέτει κυρίως προφυτρωτική δράση σε ετήσια 
πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια μεταξύ των 
οποίων Aγριοντοματιά (Στύφνος), Λουβουδιά, 
Βλήτα, Μουχρίτσα, Σετάριες, Γαλατσίδα, Αντράκλα, 
Πολυκόμπι, Μολόχα, Κίρσιο και Κόνυζα.
Το PLEDGE έχει οριστική έγκριση στη χώρα μας σε 
καλλιέργειες Αμπέλου, Ελιάς και Εσπεριδοειδών.
Πρόσφατα (13.2.2023) έλαβε έγκριση κατά 
παρέκκλιση διάθεσης στην αγορά 120 ημερών 
και στην καλλιέργεια του Βαμβακιού για την 
καταπολέμηση ενός δύσκολου ζιζανίου του 
Αγριοϊβίσκου και της Περικοκλάδας
Το Pledge διαθέτει έναν διαφορετικό τρόπο 
δράσης στα ζιζάνια . Oταν ψεκάζεται σε γυμνό 
ψιλοχωματισμένο έδαφος, δημιουργεί ένα λεπτό 
φιλμ στην επιφάνεια του εδάφους.
Τα ζιζάνια που φυτρώνουν και έρχονται σε επαφή με 
αυτό το ζιζανιοκτόνο φιλμ του PLEDGE δεν μπορούν 
να φωτοσυνθέσουν και ξηραίνονται.
 
Τα πλεονεκτήματα  
από τη χρήση PLEDGE στο βαμβάκι:
n  Έχει μεγάλη διάρκεια δράσης.
n  Εφαρμόζεται εύκολα επιφανειακά χωρίς μηχανική 
ενσωμάτωση, συνεπώς με λιγότερο κόστος και σε 
χωράφια με δυσκολίες στη μηχανική ενσωμάτωση.
n  Προσφέρει σταθερή αποτελεσματικότητα 
σε διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος – 
επηρεάζεται θετικά από το φως, δεν φωτοδιασπάται.
n  Δεν μετακινείται στο έδαφος με το νερό (βροχή  
ή πότισμα).
 
Το PLEDGE ψεκάζεται στην επιφάνεια του εδάφους 
πριν τη σπορά ή το αργότερο μία (1) ημέρα μετά 
τη σπορά του βαμβακιού, σε όσο το δυνατόν 
ψιλοχωματισμένο έδαφος.
Παράλληλα με το PLEDGE η γκάμα των 
ζιζανιοκτόνων της ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ στην καλλιέργεια 
του βαμβακιού συμπληρώνεται από τα 
Προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα, FLUOCOT 50 SC 
(fluometuron), MUMETAL 33 EC (pendimethalin) 
και PIXEL 96 EC (S-metolachlor),
Ακόμα τα ειδικά μεταφυτρωτικά αγρωστωδοκτόνα, 

QUICK 12 EC (quizalofop-p-ethyl) και VETRI 24 EC 
(clethodim).
Τέλος τα καθολικά μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα, 
ROUNDUP GOLD 36 SL και ROUNDUP ULTRA 48 
SL (glyphosate, υπό μορφή άλατος Καλίου).
 
Εντομοκτόνα
ADMIRAL 10 EC (pyriproxyfen), στην 
καταπολέμηση των Αλευρωδών στο βαμβάκι.
BACTOSPEINE WG και DIPEL WP (Bacillus 
thuringiensis subsp. kurstaki strain ABTS-351) 
στην καταπολέμηση Πράσινου και του Ρόδινου 
σκουληκιού. 
Το SURROUND WP CROP PROTECTANT 
(aluminium silicate) για την καταπολέμηση του 
Λύγκου.
Τέλος τα πυρεθροειδή εντομοκτόνα, CYBOR 
MAX 50 EC (cypermethrin), DELIR 2,5 EC 
(deltamethrin), DELMUR GREEN 2,5 EC 

(deltamethrin) και VOLUR 10 CS WITH ZEON 
TECHNOLOGY (lambda cyhalothrin).
 
Το ακαρεοκτόνο BORNEO 11 SC (etoxazole), στην 
καταπολέμηση των Τετρανύχων.
Καθώς και ο ρυθμιστής ανάπτυξης THEPHON 48 
SL (ethephon) για το άνοιγμα των καψών και την 
αποφύλλωση του βαμβακιού.
 
Στο φυτοπροστατευτικό προϊόν PLEDGE 50 WP 
με AAΔΑ 7938, (δραστική ουσία: flumioxazin) έχει 
χορηγηθεί η με αριθ. πρωτ. 1645/44196/ 13-02-2023 
κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά από 
13-02-2023 έως και 12-06-2023, για περιορισμένη 
και ελεγχόμενη χρήση στην καλλιέργεια του 
Βαμβακιού για την αντιμετώπιση του Αγριοϊβίσκου 
και της Περικοκλάδας, για χρήση εντός των 
περιφερειακών ενοτήτων: Θεσσαλονίκης, Σερρών, 
Φθιώτιδας, Πιερίας, Καρδίτσας, Ημαθίας, Πέλλας, 
Αττικής, Βοιωτίας, Λάρισας, Τρικάλων, Μαγνησίας, 
Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας και Έβρου. 

ΤΜΗΜΑ MARKETING 

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ

> Για την καταπολέμηση ενός δύσκολου ζιζανίου του Αγριοϊβίσκου και της Περικοκλάδας

ΝΕΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΟ PLEDGE
ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ  
ΒΑΜΒΑΚΟΣ - EUCOTTON

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Βάμβακος, 
ο βραχίονας της Διεπαγγελματικής Οργά-
νωσης Βάμβακος (ΔΟΒ) που έχει αναλά-
βει τη συντονισμένη δράση προώθησης 
του προϊόντος στις αγορές του εξωτερι-
κού, υλοποιεί το καινοτόμο έργο προώ-
θησης EUCOTTON. Το EUCOTTON, το ο-
ποίο λαμβάνει τη συγχρηματόδηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του 
«Enjoy it’s from Europe», έχει ως στόχο 
την ενημέρωση των καταναλωτών και ε-
παγγελματιών για τα χαρακτηριστικά ποι-
ότητας και βιωσιμότητας του ευρωπαϊ-
κού βαμβακιού αλλά και την ιχνηλασιμό-
τητά του.  
Ήδη από το 2022, πραγματοποιού-
νται δράσεις ενημέρωσης και προώθη-
σης στις σε Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλ-
λία και Γερμανία. Μέσα από μια δέσμη ε-
νημερωτικών και προωθητικών δράσε-
ων, ο κλάδος της παραγωγής και μετα-
ποίησης βάμβακος στοχεύει στην αύξη-
ση της εξωστρέφειας και την ενημέρωση 
των καταναλωτών και του κλάδου μόδας 
και υφασμάτων.
Η έναρξη των δράσεων προώθη-
σης πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρ-
κεια του 36ου Διεθνούς Συνεδρίου Βάμ-
βακος (Βρέμη, 29-30/9/2022), όπου το 
EUCOTTON ήταν χρυσός χορηγός. Στις 
εργασίες του Συνεδρίου διοργανώθη-
κε ειδικό αφιέρωμα στο ευρωπαϊκό βαμ-

βάκι, όπου εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής 
Συμμαχίας Βάμβακος (ECA) κκ. Αντώ-
νιος Σιάρκος και Δημήτρης Πολύχρο-
νος παρουσίασαν στοιχεία για την ποιό-
τητα του ευρωπαϊκού βάμβακος καθώς 
και το σύστημα ιχνηλασιμότητας αυτού, 
με συντονιστή τον Πρόεδρο του Bremen 
Cotton Exchange κ. Fritz Grobien. Στο 
πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθη-
καν επίσης  προκαθορισμένες επαφές με 
εκπροσώπους σημαντικών οίκων μόδας 
του εξωτερικού.
Στη συνέχεια, το EUCOTTON συμμετείχε 
ως Platinum χορηγός στους 5ους Μεσο-
γειακούς Δρόμους του Βαμβακιού (Θεσ-
σαλονίκη, 24/11/2022). Στο πλαίσιο των 
Μεσογειακών Δρόμων, υλοποιήθηκε μια 
ιδιαίτερα επιτυχημένη ενημερωτική εκ-
δήλωση στο Μουσείο Βυζαντινού Πολι-
τισμού, με περισσότερους από 50 διακε-
κριμένους εκπροσώπους των κλάδων 
του βαμβακιού, υφασμάτων και μόδας α-
πό όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανο-
μένων εκπροσώπων premium brands 
όπως Lacoste και Gucci. 
Το αμέσως επόμενο διάστημα, και συ-
γκεκριμένα στις 30/3/2023, η ECA θα υ-
ποδεχτεί στη Σεβίλλη εκλεκτούς καλε-
σμένους από τους κλάδους της μόδας, 
των υφασμάτων και του βαμβακιού σε 
μια ημερίδα αφιερωμένη στο ευρωπαϊ-
κό βαμβάκι. 
Οι επόμενες δράσεις του έργου περιλαμ-

βάνουν εκτεταμένη διαφήμιση στις αγο-
ρές-στόχους, διενέργεια επαφών με α-
κόμα περισσότερες επιχειρήσεις από 
τους κλάδους της μόδας και των υφα-
σμάτων, πραγματοποίηση επισκέψεων ε-
παγγελματιών σε Ελλάδα και Ισπανία, δι-
οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων & 
masterclasses απευθυνόμενα σε σπου-
δαστές σχολών μόδας αλλά και συνέρ-
γειες με φορείς της Ελλάδας και του ε-
ξωτερικού. 

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Βάμβακος
Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Βάμβακος (ECA) 
είναι ευρωπαϊκός όμιλος οικονομικού 
σκοπού ο οποίος δημιουργήθηκε από τη 
συνεργασία των παραγωγών βαμβακιού 
και των βιομηχανικών ενώσεων στις ευ-
ρωπαϊκές χώρες παραγωγής βάμβακος. 
Ιδρυτικά μέλη της Συμμαχίας είναι οι Δι-
επαγγελματικές Οργανώσεις, η Βιομηχα-
νία και οι Σύνδεσμοι Παραγωγών στην 
Ελλάδα και την Ισπανία, συγκεντρώνο-
ντας το 100% του τομέα του βαμβακιού 
στην Ευρώπη. Συνεργαζόμενο μέλος της 
είναι επίσης η EUROCOTON, η ευρωπα-
ϊκή ομοσπονδία βαμβακοβιομηχανιών 
και συναφών βιομηχανιών κλωστοϋφα-
ντουργίας με έδρα τις Βρυξέλλες. 

Το ευρωπαϊκό βαμβάκι παράγεται 
με βιώσιμο και υπεύθυνο τρόπο
Προέρχεται από premium σπόρους μη 

γενετικά τροποποιημένους (non GMO), α-
παλλαγμένους από μολύνσεις, ενώ κάθε 
στάδιο της παραγωγής ελέγχεται αυστη-
ρά για τη συμμόρφωσή με τα περιβαλλο-
ντικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Οι προηγμένες μέθοδοι παραγωγής,  ο 
επαγγελματισμός του κλάδου, η συσ-
σωρευμένη εμπειρία πολλών δεκαετι-
ών αλλά και τα πλέον εξελιγμένα τεχνι-
κά μέσα παραγωγής, έχουν ως αποτέλε-
σμα τη δημιουργία μιας πολύτιμης πρώ-
της ύλης για τη βιομηχανία της μόδας 
και υφασμάτων. Το Ευρωπαϊκό βαμβά-
κι βρίσκεται στην κορυφή των επιλογών 
για την παραγωγή ασφαλών, ποιοτικών 
και βιώσιμων νημάτων και υφασμάτων 
υψηλής αντοχής, φινέτσας και αισθητι-
κής, λόγω της εξαιρετικής του κλωσιμό-
τητας και ομοιομορφίας, της premium 
ποιότητάς του και της απουσίας προσμί-
ξεων ξένων υλών, ιδίως προπυλενίου.  
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι κατα-
ναλωτές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη βι-
ωσιμότητα των προϊόντων που επιλέ-
γουν, και το ευρωπαϊκό βαμβάκι πληροί 
όλες τις προϋποθέσεις ως ένα περιβαλ-
λοντικά, οικονομικά και κοινωνικά βιώ-
σιμο προϊόν. 
Για αυτές τις μοναδικές του ιδιότητες, το 
ευρωπαϊκό βαμβάκι αποτελεί προϊόν με 
υψηλή ζήτηση παγκοσμίως. Πώς όμως 
διασφαλίζεται ο μεταποιητής και ο κατα-
ναλωτής ότι το βαμβάκι που επιλέγει εί-
ναι ευρωπαϊκό; Το σύστημα ιχνηλασιμό-
τητας που σχεδίασε η Ευρωπαϊκή Συμ-
μαχία Βάμβακος πιστοποιεί την ευρω-
παϊκή προέλευση του βαμβακιού μέ-
σα από μια σειρά κριτηρίων τα οποία ε-
λέγχονται από εξωτερικούς επιθεωρη-
τές. Έτσι, οι εταιρείες και  στη συνέχεια οι 
καταναλωτές, γνωρίζουν ότι τα προϊόντα 
που φέρουν τη σήμανση του ευρωπαϊ-
κού βαμβακιού πληρούν τις αυστηρότα-
τες προδιαγραφές. 

> Συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στοχεύει στην προώθηση του ευρωπαϊκού βαμβακιού

Το EUCOTTON συμμετείχε  
ως Platinum χορηγός  
στους 5ους Μεσογειακούς  
Δρόμους του Βαμβακιού  
(Θεσσαλονίκη, 24/11/2022). 
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Το βαµβάκι είναι µια καλλιέργεια 
η οποία χρησιµοποιεί σηµαντικές 
ποσότητες αζώτου (Ν), φωσφόρου 
(P2O5) και καλίου (Κ2Ο), ενώ και 
το µαγνήσιο (MgO) είναι σηµαντικό 
για την καλλιέργεια. Την ίδια στιγµή 
ιχνοστοιχεία όπως το βόριο και ο 
ψευδάργυρος δρουν θετικά στην 
ανάπτυξη της καλλιέργειας. Η έλλειψη 
θρεπτικών στοιχείων στα στάδια 
ανάπτυξης της βαµβακοκαλλιέργειας 
έχουν άµεσο αρνητικό αντίκτυπο για 
τον παραγωγό καθώς οδηγούν σε 
µειωµένη παραγωγή και σε κακή 
παραγόµενη ίνα, πράγµα που οδηγεί 
σε µειωµένη µεταπωλιτική αξία του 
τελικού προϊόντος, οπότε η ποσότητα 
αλλά και ο χρόνος εφαρµογής των 
λιπασµάτων έχουν ιδιαίτερη σηµασία.
Η COMPO EXPERT προσφέρει 
ένα πλήρες και αποτελεσµατικό 
πρόγραµµα λίπανσης, µε ειδικά 
λιπάσµατα που βοηθούν στη 
αποτελεσµατικότητα της καλλιέργειας 
και στην απόκτηση υψηλότερης 
ποιότητας και βαρύτερων ινών. 
Στην βασική και επιφανειακή 
λίπανση, επιλέγονται τα προϊόντα 
της καινοτόµας σειράς NovaTec® 
µε παρεµποδιστή νιτροποίησης 
DMPP. Με τη χρήση των λιπασµάτων 
NovaTec® στην βαµβακοκαλλιέργεια 
πετυχαίνουµε: α. απόδοση των 
θρεπτικών στοιχείων και ειδικά 
του αζώτου στο φυτό τη στιγµή 
ακριβώς που είναι απαραίτητα για την 
καλλιέργεια, β. µείωση των απωλειών 
που ζηµιώνουν τον παραγωγό, την 
καλλιέργεια και το περιβάλλον, και γ. 
ευελιξία στο χρόνο εφαρµογής. Για 
την βασική λίπανση επιλέγουµε έναν 
τύπο µε έµφαση στο φωσφόρο, που 

παρέχει όµως στην 
βαµβακοκαλλιέργεια 
και τις απαραίτητες 
µονάδες αζώτου 
και καλίου που 
είναι απαραίτητες 
για να ξεκινήσει 
η καλλιέργεια µε 

τις καλύτερες βάσεις, ένα τέτοιο 
προϊόν είναι το NovaTec® 14-22-
7(+TE) σύνθετο σταθεροποιηµένο 
λίπασµα µε όλα τα κύρια θρεπτικά 
στοιχεία, µε µεγαλύτερη έµφαση στον 
φώσφορο, περιέχει επίσης βόριο και 
ψευδάργυρο.
Στην επιφανειακή λίπανση, επιλογές 
όπως του NovaTec® 40 και του 
NovaTec® Nitroriz  τροφοδοτούν 
την βαµβακοκαλλιέργεια µε τις 
απαραίτητες µονάδες σε άζωτο, 
καθώς περιέχουν σταθεροποιηµένο 
ουρικό και αµµωνιακό άζωτο, 
θείο, στοιχεία απαραίτητα για ένα 
οµοιόµορφο γέµισµα των καρυδιών, 
και για υψηλές ποιοτικές και 
ποσοτικές αποδόσεις. 

Στο στάδιο 3 – 5 πραγµατικών 
φύλλων, οι ειδικοί της COMPO 
EXPERT προτείνουν διαφυλλική 
εφαρµογή συνδυάζοντας Basfoliar® 
Kelp O και Basfoliar® Combi Stipp. Ο 
συνδυασµός των δυο είναι ιδανικός 
για περιοχές όπου τα εδάφη είναι 
βαριά και δυσκολεύουν την ανάπτυξη 
ενός υγιούς και δυνατού ριζικού 
συστήµατος. Ο συγκεκριµένος 
συνδυασµός βοηθά στην ανάπτυξη 
του ριζικού συστήµατος και 
ταυτόχρονα παρέχει αντί - stress 
δράση στην καλλιέργεια.

Ο ρόλος του βορίου είναι σηµαντικός 
για την βαµβακοκαλλιέργεια καθώς 
βοηθάει στην ανάπτυξη του φυτού, 
στον καλύτερο σχηµατισµό των 
καρυδιών, και στην µείωση της πτώσης 
τους. Για τον λόγο αυτό συνιστάται 
όταν εµφανιστούν τα πρώτα άνθη να 
πραγµατοποιηθεί διαφυλλική εφαρµογή, 
για άµεση απορρόφηση του βορίου 
µε Nutribor® ένα οµογενοποιηµένο, 
ελεύθερης ροής κρυσταλλικό προϊόν, 
το οποίο είναι µείγµα ιχνοστοιχείων µε 
έµφαση στο βόριο 8%  και το µαγνήσιο 
5%, ενώ περιέχει υδατοδιαλυτό θείο 
9%, µαγγάνιο 1% και ψευδάργυρο 
0,1%, τροφοδοτώντας το φυτό µε όλα 
τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία. Ο ρόλος 
τους είναι δοµικός και καταλυτικός για 
µια υγιή και επιτυχηµένη ανάπτυξη 
της καλλιέργειας. Με τον τρόπο 
αυτό πετυχαίνουµε να προληφθούν 
τροφοπενίες που δεν έχουν κάνει 
την εµφάνιση τους ακόµα (φαινόµενο 
κρυφής πείνας), και µπορεί να έχουν 
αρνητικό αντίκτυπο στην καλλιέργεια 
και στην παραγωγή. 

Όταν στο φυτό 
έχουν εµφανιστεί 
λουλούδια, χτένια 
και τα πρώτα 
καρύδια προτείνεται 
η διαφυλλική 
εφαρµογή µε 
τον καινοτόµο 
βιοδιεγέρτη 

Basfoliar® Plantae Bio SL, ένα υγρό 
σκεύασµα αµινοξέων και πρωτεϊνών 
µε εκχύλισµα φύκους Ascophyllum 
nodosum. Η µοναδική του σύνθεση 
περιέχει αµινοξέα, γλυκίνη, και βεταΐνη 
και βοηθάει το φυτό να ανταπεξέλθει 
από  αβιοτικές καταπονήσεις (ειδικά 
στρες νερού και θερµικό) και ακραία 
καιρικά φαινόµενα όπως το χαλάζι. 
Είναι προϊόν φυτικής προέλευσης και 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στη 
βιολογική γεωργία. 
Τέλος η κάψα είναι η αποθήκη καλίου 
του φυτού, αφού εκεί συγκεντρώνεται 
µεγάλο ποσοστό της συνολικής του 
ποσότητας. Το κάλιο είναι αναγκαίο 

σε όλη τη διάρκεια 
της καλλιέργειας µε 
σηµεία κορυφές, 
τα πρώτα βήµατα 
της βλαστικής 
ανάπτυξης και 
το γέµισµα του 
καρυδιού. Η 
φυσιολογική 
ωρίµανση των καρυδιών, η σύνδεση 
του καλίου µε τις αδροµυκώσεις και η 
ανασταλτική επίδραση που ασκεί στην 
εκδήλωσή τους είναι στοιχεία που 
αναδεικνύουν το κάλιο σε στοιχείο 
κλειδί της βαµβακοκαλλιέργειας. 
Για τον λόγο αυτό κατά το γέµισµα 
των καρυδιών συνίσταται η 
διαφυλλική εφαρµογή µε Basfoliar® 
K Premium SL ένα υγρό λίπασµα 
καλίου ενισχυµένο µε βόριο, το 
οποίο βελτιώνει την κινητοποίηση 
των σακχάρων προς τον καρπό και 
διεγείρει τη φωτοσύνθεση πράγµα 
που οδηγεί σε γέµισµα των καρυδιών. 
H σύνθεση του Basfoliar® K Premium 
SL προάγει την άµεση απορρόφηση 
του καλίου, ώστε να παρέχεται στο 
φυτό όλη η αναγκαία ποσότητα καλίου 
που χρειάζεται ώστε να έχουµε 
καλύτερο γέµισµα και άνοιγµα των 
καρυδιών, παρέχοντας ταυτόχρονα 

αντί- stress δράση 
στην καλλιέργεια.
Μπορείτε να 
επισκεφθείτε 
τον ιστότοπο της 
COMPO EXPERT ή 
να κατεβάσετε στο 

κινητό σας την καινούργια εφαρµογή 
της COMPO EXPERT Crop Companion 
και να βρείτε το κατάλληλο προϊόν 
για κάθε στάδιο της καλλιέργειας σας. 
Ακολουθήστε την COMPO EXPERT 
στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
ενηµερωθείτε πρώτοι 
για τα προϊόντα µας.

ΦΩΤΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ COMPO EXPERT

> Ειδικά λιπάσµατα που βοηθούν στην απόκτηση ποιοτικής σοδειάς και βαρύτερων ινών

ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ COMPO EXPERT
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▲

ST 830 NEA Πολύ πρώιµη ποικιλία. Φύλλωµα 
µε χνούδι. Εξαιρετικό άνοιγµα καρυδιού. Υψηλές 
αποδόσεις σε σύσπορο και ίνα. Άριστα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά
ST 810 NEA Πρώιµη ποικιλία. Φύλλωµα µε 
χνούδι. Εξαιρετική αντοχή στο πλάγιασµα. Καλή 
µεταβροχική συλλεκτική συµπεριφορά. Πολύ υψηλό 
δυναµικό παραγωγής σε σύσπορο. Άριστα ποιοτικά 
χαρακτηριστικα και απόδοση ίνας
Olivia (Ολίβια): Η Olivia είναι η νέα ποικιλία 
βαµβακιού Stoneville της BASF. Ξεχωρίζει για το 
πολύ υψηλό δυναµικό παραγωγής σύσπορου, λόγω 
της διατήρησης του πράσινου φυλλώµατος µέχρι την 
ωρίµανση του φυτού, την παρουσία φυλλώµατος 
µε χνούδι, µε αποτέλεσµα την πολύ καλή αντοχή 
στα µυζητικά έντοµα, την εξαιρετική µεταβροχική 
συλλεκτική συµπεριφορά λόγω καλού ανοίγµατος 
του καρυδιού και την άριστη προσαρµοστικότητά της 
σε ποικιλία εδαφών. Μεσοπρώιµη ποικιλία, µεσαίο 
- ψηλό φυτό, γρήγορη αρχική ανάπτυξη, πολύ καλή 
ανεκτικότητα στην αδροµύκωση, άριστα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά και απόδοση ίνας. 

Adora NEA                                                                                 
Πολύ πρώιµη ποικιλία. Φύλλωµα µε χνούδι.  

Εξαιρετικό άνοιγµα καρυδιού. Υψηλό δυναµικό 
παραγωγής σε σύσπορο και ίνα. Άριστα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά
Iridα ΝΕΑ
Μεσοπρώιµη έως πρώιµη ποικιλία. Έντονη παρουσία 
φυλλώµατος µε χνούδι. Εξαιρετική µεταβροχική 
συλλεκτική συµπεριφορά. Υψηλές αποδόσεις σε 
σύσπορο. Άριστη απόδοση και ποιότητα ίνας
Fiona (Φιόνα): Μεσοπρώιµη, καθορισµένης 
ανάπτυξης, εύκολα διαχειρίσιµη, αξεπέραστα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά, απόδοση σε ίνα στο 44%. 
Elsa (Έλσα): Εξαιρετική µεταβροχική συµπεριφορά, 
πρώιµη και πολύ παραγωγική ποικιλία, γρήγορη 
αρχική ανάπτυξη, πλούσια καρποφορία, υψηλή 
ανεκτικότητα στην αδροµύκωση, εξαιρετικά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά και απόδοση ίνας. 
Carla (Κάρλα): Εντυπωσιακά πρώιµη ποικιλία, 
ζωηρή αρχική ανάπτυξη, θαµνώδες φυτό, πλούσια 
καρποφορία, καλή ανεκτικότητα στην αδροµύκωση, 
άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Celia (Σέλια): Μεσοπρώιµη, µε ευκολία στη 
διαχείριση, ευρεία προσαρµοστικότητα σε 
διάφορα εδάφη, υψηλές αποδόσεις σε σύσπορο, 
ανθεκτικότητα στην αδροµύκωση, εξαιρετική 
ποιότητα ίνας. 

Carmen (Κάρµεν): Μεσοπρώιµη, άριστη 
ανεκτικότητα στην αδροµύκωση, βαθύ ριζικό 
σύστηµα, αντοχή σε συνθήκες έλλειψης νερού, 
υψηλό δυναµικό παραγωγής σε σύσπορο. 

Flora (Φλόρα): Μεσοπρώιµη, µε ευκολία στη 
διαχείριση, προσαρµοστικότητα σε διάφορα εδάφη, 
σταθερά υψηλές αποδόσεις σε σύσπορο και ίνα, 
ανεκτικότητα στην αδροµύκωση, εξαιρετική ποιότητα 
και απόδοση ίνας

▲

▲
LAZER ΝΕΑ Μεσοπρώιµη ποικιλία. Μέγιστη απόδοση 
και ποιότητα ίνας συνολικά (χρώµα, µήκος, αντοχή, 
mic). Άριστη φυτρωτική ικανότητα - Εύρωστη πρώτη 
ανάπτυξη. Ελεγχόµενη βλαστική ανάπτυξη αργότερα 
µέχρι το τέλος της περιόδου. Εύκολη διαχείριση. Λείο 
φύλλο και βαρύ καρύδι. Εξαιρετική συγκράτηση στην 
κάψα. Κατάλληλη και για χωράφια ξηρικής ή ηµιξηρικής 
καλλιέργειας.

ΒΑ1010 ΝΕΑ Μεσοπρώιµη ποικιλία. Υψηλές αποδόσεις 
σε σύσπορο βαµβάκι και ίνα. Μεγάλη προσαρµοστική 
ικανότητα - Εύκολη διαχείριση. Άριστη φυτρωτική 
ικανότητα - Εύρωστη πρώτη ανάπτυξη. Τριχωτό φύλλο 
- Λεία βράκτια φύλλα (ελάχιστη ξένη ύλη Μεγάλο βάρος 
καρυδιών και δυνατό άνοιγµα. Ισχυρό και βαθύ ριζικό 
σύστηµα. Πράσινο και λειτουργικό φυτό µέχρι την 
συλλογή ∆ιατίθεται και µε επένδυση Lumidapt®Kelta για 
άριστη φυτρωτικότητα και καλύτερη πρώτη ανάπτυξη.

ST 318 Λείο φύλλο και βαρύ καρύδι. Πρώιµη 
ανθοφορία, µε πρώιµο και δυνατό άνοιγµα καρυδιών. 
Πολύ καλή συγκράτηση καρποφόρων και εύκολη 
διαχείριση της φυτείας. Κατάλληλη και για γόνιµα 
χωράφια ξηρικής ή ηµιξηρικής καλλιέργειας. Συνιστάται 
η χρήση ρυθµιστών ανάπτυξης. Υψηλή απόδοση σε 
ίνα > 38%. Ιδανική για το πρόγραµµα πιστοποίησης 
και ιχνηλασιµότητας CottonBest®. ∆ιατίθεται και µε 
επένδυση Lumidapt® Kelta για άριστη φυτρωτικότητα 
και καλύτερη πρώτη ανάπτυξη.

ST 402 Αραιό φύλλωµα που βοηθάει στον έλεγχο 
του πράσινου σκουληκιού. Ταχεία αναπαραγωγή 
καρποφόρων οργάνων. Εύκολη διαχείριση και 

ανεκτικότητα σε καλλιεργητικά  λάθη.∆ιατίθεται και µε 
επένδυση Lumidapt® Kelta για άριστη φυτρωτικότητα 
και καλύτερη πρώτη ανάπτυξη.

ST 405  Υψηλές αποδόσεις σε γόνιµα χωράφια. Η 
βλαστική της ανάπτυξη ελέγχεται εύκολα, ακόµα και µε 
µικρές δόσεις ρυθµιστών Υψηλή απόδοση σε ίνα > 38%.

ST 373 Σχετικά πρώιµο άνοιγµα. Μεγάλο βάρος 
καρυδιών. Ταχεία αναπλήρωση χαµένων καρποφόρων 
οργάνων. Κατάλληλα για χωράφια ξηρικής ή ηµιξηρικής 
καλλιέργειας στη Β.Ελλάδα. Υψηλή απόδοση σε 
ίνα>37,5%.

ST 457 Συγκράτηση φύλλων και γέµισµα καρυδιών ως 
το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου. Μεγάλη απόδοση 
υψηλής ποιότητας ίνας ανά στρέµµα. Υψηλή απόδοση σε 
ίνα > 36,5%.

ST 474 Υψηλή παραγωγή, ακόµα και κάτω από 
δύσκολες συνθήκες. Μεσοπρώιµη µε εξαιρετική 
παραγωγικότητα, γρήγορο φύτρωµα και ισχυρή πρώτη 
ανάπτυξη. Εύρωστο φυτό, τρίχωµα στα φύλλα, ισχυρό 
και βαθύ ριζικό σύστηµα.

ST 463 Εύρωστο φυτό µεγάλου ύψους, µε εξαιρετικό 
φύτρωµα και πρώτη ανάπτυξη. Αντοχή στην ελλιπή 
άρδευση και την αδροµύκωση. 

IDEAL Εύρωστο και δυνατό φυτό. Ανθεκτική στην 
αδροµύκωση. Εξαιρετική ποιότητα ίνας.

TM ® Trademarks of Corteva Agriscience and its 
affi  liated companies. © 2023 Corteva.

Η ADAMA διαθέτει τα παρακάτω 
υβρίδια / ποικιλίες για τις καλλιέργειες 
του Βαµβακιού:

ΑΥΡΑ:  Μεσοπρώιµη ποικιλία 
βαµβακιού µε σταθερά υψηλές 
αποδόσεις. Φυτό µεσαίου ύψους 

µε φύλλα παλαµοειδή και µε µεγάλο µέγεθος καρυδιών. 
Χαρακτηρίζεται από µεγάλη προσαρµοστικότητα σε ποικιλία 
εδαφοκλιµατικών συνθηκών και από εξαιρετικής ποιότητας ίνα.

ΦΟΙΒΟΣ: Πρώιµη ποικιλία βαµβακιού µε φύλλωµα πράσινου 
σκούρου χρώµατος. Φυτό εύρωστης ανάπτυξης µε µεγάλο 
αριθµό µεσαίου µεγέθους καρυδιών ανά φυτό και υψηλές 
αποδόσεις για την κατηγορία του. Αξιοποιεί τα φτωχά εδάφη.

FILIA Ο µοναδικός συνδυασµός πολύ υψηλών αποδόσεων, 
πολύ υψηλής απόδοσης σε ίνα και άριστης ποιότητας ίνας. 
CONCHA Νέα ποικιλία, ιπου συνδυάζει πρωιµότητα. Υψηλό 
∆υναµικό Παραγωγής, εντυπωσιακή απόδοση σε ίνα και 
άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά. 

NOVELIA Νέα µεσοπρώιµη ποικιλία µε πολύ υψηλό παραγωγικό δυναµικό, µεγάλη 
προσαρµοστικότητα, υψηλή απόδοση σε ίνα και άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά.
DP396 Μεσοπρώιµη ποικιλία που συνδυάζει ιδανικά το πολύ υψηλό παραγωγικό 
δυναµικό και τη σταθερότητα µε αντοχή σε ξηροθερµικές συνθήκες.
DP377 Μεσοπρώιµη ποικιλία µε µεγάλη προσαρµοστικότητα, σταθερότητα 
αποδόσεων και εξαιρετική ανοχή στην αδροµύκωση,

DP332 Πρώιµη ποικιλία µε πολύ υψηλές αποδόσεις, ελεγχόµενη ανάπτυξη και 
µεγάλη προσαρµοστικότητα,
DP419 Μεσοπρώιµη και βαθύριζη ποικιλία µε µεγάλη προσαρµοστικότητα και 
αντοχή σε ξηροθερµικές συνθήκες,
DP401 Μεσοπρώιµη ποικιλία µε προσρµοστικότητα και ανθεκτικότητα σε 
ξηροθερµικές συνθήκες και εξαιρετική ανοχή στην αδροµύκωση,
ADRA Μεσοπρώιµη, βαθύριζη ποικιλία µε αντοχή σε ξηροθερµικές συνθήκες,

PRG 9811 Μεσοπρώιµη ποικιλία µε σταθερά κορυφαίες 
αποδόσεις, µεγάλη προσαρµοστικότητα και αντοχή σε δυσµενείς 
συνθήκες περιβάλλοντος.
PRG 9048 Πρώιµη ποικιλία µε πολύ υψηλές αποδόσεις, 
ελεγχόµενη ανάπτυξη, µεγάλη προσαρµοστικότητα και εξαιρετικά 
τεχνολογικά χαρακτηριστικά ίνας,

▲

Fidel : H επανάσταση στην καλλιέργεια του 
βαµβακιού. Σύγχρονη πρώιµη ποικιλία µε πολύ 
υψηλό δυναµικό παραγωγής σε σύσπορο βαµβάκι 

και ίνα. Βαθύρριζη ποικιλία, πολύ εύκολη στη διαχείριση µε γρήγορη 
αναπλήρωση χαµένων καρποφόρων οργάνων. Πλούσια καρπόδεση και 
απίστευτο άνοιγµα κάψας.

Hersi : Αλλαξε τα δεδοµένα στην καλλιέργεια του βαµβακιού. 
Μεσοπρώιµη ποικιλία που ξεχωρίζει για τις υψηλές αποδόσεις κάθε 
χρόνο. Είναι ιδανική ποικιλία για όλα τα εδάφη, εύκολη στη διαχείριση 
όπου συνίσταται η χρήση ρυθµιστών ανάπτυξης. Πολύ ισχυρό φυτό που 

καρποφορεί από τοv 7ο κόµβο και δεν πλαγιάζει. Παρουσιάζει πολύ καλή 
ανεκτικότητα στην αδροµύκωση.

Siro: Υψηλές αποδόσεις για τον παραγωγό και την 
βιοµηχανία.  Πρώιµη και πολύ παραγωγική ποικιλία που 
αξιοποιεί ιδιαίτερα τα γόνιµα εδάφη δίνοντας απίστευτες 

αποδόσεις σε κιλά. Εύκολο φυτό µε γρήγορη πρώτη 
ανάπτυξη, άριστη προσαρµοστικότητα και τέλεια µηχανοσυλλογή. 

Savina : Νίκησε την αδροµύκωση.  Εύρωστο και βαθύρριζο φυτό µε 
πολύ µεγάλη ανεκτικότητα στην αδροµύκωση. Υψηλές αποδόσεις από µια 
µεσοπρώιµη ποικιλία ακόµα και σε κουρασµένα εδάφη. 

Οι ποικιλίες διατίθενται και µε την νέα καινοτόµα τεχνολογία 
επένδυσης σπόρων OptimaxTM  που προσθέτει αύξηση της 
ταχύτητας φυτρώµατος του βαµβακόσπορου, ρηγορότερη ανάπτυξη 

της ρίζας και των ριζικών τριχιδίων, καλύτερη πρώτη ανάπτυξη των 
βαµβακόφυτων και ιδιαίτερα σε δύσκολά εδάφη.
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στην ανάπτυξη ενός νέου Πειρα-
µατικού Σταθµού στην Κρήτη, για 
την έρευνα και την αξιολόγηση 
µιας σειράς θερµοκηπιακών καλ-
λιεργειών µε βαρύνουσα οικονο-
µική σηµασία για τον εγχώριο ο-
πωροκηπευτικό τοµέα, προχώρη-
σε η Rijk Zwaan Hellas, ενώ δρο-
µολογεί σηµαντική επένδυση και 
στην Ηλεία, µε έµφαση στα φυλ-
λώδη λαχανικά. Όσον αφορά την 
πειραµατική υποδοµή της Κρήτης, 
η οποία εκτείνεται σε 15 στρέµµα-
τα σε ακίνητο στο 2ο χιλιόµετρο Ι-
εράπετρας – Φράγµατος Μπραµι-
ανών, η ελληνική θυγατρική του 
οµώνυµου ολλανδικού οµίλου, έ-
χει κατασκευάσει τρία νέα θερµο-
κήπια για τα πειράµατά της. 

Σε αυτά, καλλιεργούνται υβρίδια 
σε µακρύ και κοντό αγγούρι, πιπε-
ριά, µελιτζάνα, τοµάτα, πεπόνι (σ. σ. 
σε κάθετη καλλιέργεια), καρπούζι 
και υποκείµενα Curcubitaceae και 
Solanaceae µε δυνατότητα µεγαλύ-
τερου αποδεικτικού, ενώ λειτουρ-
γεί και ειδικό τµήµα µελέτης κι α-
ξιολόγησης των νέων προτάσεων 
για τις συγκεκριµένες καλλιέργειες.

«Με τον νέο Πειραµατικό Σταθ-
µό η Rijk Zwaan Hellas, αναβαθµί-
ζει τις δυνατότητές της και ενισχύ-

ει τους στόχους της που περιλαµ-
βάνουν την έρευνα και αξιολόγη-
ση των θερµοκηπιακών καλλιερ-
γειών της τοµάτας, του αγγουριού, 
της πιπεριάς, της µελιτζάνας, του 
πεπονιού και του καρπουζιού και 
την ενηµέρωση µε στατιστικά στοι-
χεία και συγκριτικά αποτελέσµατα. 
Ταυτόχρονα, θα αναδεικνύονται 
νέα υβρίδια για την ελληνική αγο-
ρά µε διαρκή επένδυση στην έρευ-
να και θα υπάρχει και ενηµέρωση 
και ανταλλαγή πληροφοριών σχε-
τικά µε τις συγκεκριµένες καλλιέρ-
γειες», αναφέρει στην Agrenda ο 
Παύλος Παυλίδης, Chain Manager 
και Crop Specialist της Rijk Zwaan 
Hellas. Ο ίδιος προσθέτει ότι όλα 
τα πειραµατικά και η αξιολόγηση, 
πριν προκριθεί µια ποικιλία στις 
προτεινόµενες να γίνει εµπορική, 
διεξάγονται στις εγκαταστάσεις της 
Rijk Zwaan Hellas και όχι σε χωρά-
φια συνεργαζόµενων παραγωγών.

Η υποδοµή της Ιεράπετρας δια-
θέτει, επίσης, και µια µεγάλη αί-
θουσα παρουσιάσεων, στην οποία 
γίνονται σεµινάρια τεχνικής υπο-
στήριξης και προβολής των απο-
τελεσµάτων της παραγωγής των 
πειραµατικών ανά καλλιέργεια, ε-
νώ λειτουργεί και Show Room µε 
προϊόντα για άµεση γευσιγνωσία. 

«Υπάρχει δυνατότητα επισκέψεων 
από παραγωγούς και από οµάδες 

παραγωγών, γεωπόνους, εταιρεί-
ες εµπορίας κηπευτικών, εταιρείες 
εισαγωγών και εξαγωγών, οι οποί-
ες µπορούν να δουν από κοντά τα 
υβρίδια σε πραγµατικές συνθήκες 
καλλιέργειας και να ενηµερωθούν 
για τις τάσεις της αγοράς», εξηγεί 
ο κ. Παυλίδης και προσθέτει ότι ή-
δη τον χώρο έχουν επισκεφτεί εν-
διαφερόµενοι από Ελλάδα, Κύπρο, 
Βαλκάνια και εταιρείες εισαγωγών 
από την Αγγλία και την Πολωνία.

Στα «σκαριά» νέα επένδυση 
στην Ηλεία για φυλλώδη
Ταυτόχρονα, η Rijk Zwaan Hellas 
βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτη-
σης γηπέδου περίπου 50 στρεµ-
µάτων στην Αµαλιάδα του νοµού 
Ηλείας. «Σχεδιάζουµε έναν ανά-
λογο Πειραµατικό Σταθµό, αυτή 
τη φορά για τα φυλλώδη λαχανι-
κά, όπως µαρούλι, σπανάκι, λά-
χανο, µπρόκολο και κουνουπίδι, 

ενώ παράλληλα θα αναπτύξουµε 
και µια υποδοµή για πειραµατικά 
σε καρπούζια και σε πεπόνια εδά-
φους», αποκαλύπτει ο κ. Παυλί-
δης, διευκρινίζοντας πως «είναι 
ένα project που θα έχει ολοκλη-
ρωθεί, εκτός απροόπτου, µέσα 
στην επόµενη διετία».

Οι επενδύσεις στην Κρήτη και (η 
επικείµενη) στην Ηλεία, υποδηλώ-
νουν εµπράκτως από τον ολλανδι-
κό πολυεθνικό όµιλο πως η ελλη-
νική αγορά είναι στρατηγικής ση-
µασίας, στην οποία δίνει, µε τον 
τρόπο αυτό ψήφο εµπιστοσύνης. 
Η σχέση εµπιστοσύνης µε τους Έλ-
ληνες παραγωγούς, όµως, φαίνε-
ται πως είναι αµφίδροµη, καθώς η 
πορεία της Rijk Zwaan Hellas, α-
πό το 2016 και εντεύθεν, όταν και 
«στήθηκε», δείχνει διαρκώς ανο-
δική, µε τον κύκλο εργασιών της 
να έχει διπλασιαστεί και να πλη-
σιάζει τα 10 εκατ. ευρώ.

Η ελληνική θυγατρική κατασκεύασε τρία θερµοκήπια για πειράµατα. Το µερίδιο αγοράς της Rijk Zwaan Hellas κινείται κοντά στη ζώνη του 30%, παρουσιάζοντας ανοδική τάση.

«Με τον νέο Πειραµατικό Σταθµό θα αναδεικνύονται νέα υβρίδια 
µε διαρκή επένδυση στην έρευνα», εξηγεί στην Αgrenda ο Παύλος 
Παυλίδης, Chain Manager και Crop Specialist της Rijk Zwaan Hellas.

Νέος πειραματικός 
σταθμός στην Κρήτη 
για τη Rijk Swaan
Επισκέψιμα θερμοκήπια, με υβρίδια ντομάτας, 
αγγουριού, πιπεριάς, μελιτζάνας, κ.α.

Ψήφος εµπιστοσύνης
Οι επενδύσεις στην Κρήτη 
και την Ηλεία υποδηλώ-
νουν ότι ο ολλανδικός 

πολυεθνικός όµιλος δίνει 
ψήφο εµπιστοσύνης 
στην ελληνική αγορά

ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ 2016
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