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Πριμ εξόδου πρώτα 
σε εκτός οικογένειας

Προτεραιότητα στο πριμ εξόδου φαίνεται να εξασφαλίζουν οι μεταβιβάσεις 

εκμεταλλεύσεων μεταξύ αγροτών που δεν συνδέονται με συγγενικό δεσμό σελ. 4  

Στα λούσα 
χάνεται πριμ 
βάμβακος  

σελ. 16, 20, 37

Κλείνουν 
εργοστάσια 
λιπασμάτων 

σελ. 10

Συμψηφίζει      
το ρεύμα 
με το τσεκ; 

σελ. 44-45
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Βαμβάκι σε άνοδο, 
σκληρό σε νέο γύρο
Έχει ακόμα δρόμο η άνοδος των αγροτικών 
προϊόντων διεθνώς. Το βαμβάκι δεν εγκαταλείπει 
το στόχο των 100 σεντς, ενώ στο σκληρό σιτάρι τα 
εγχώρια αποθέματα λιγοστεύουν και κάνουν τη 
μεταποίηση να αγωνιά για πρώτη ύλη. σελ. 16-41
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• Τέλος του έτους οι αιτήσεις για ένταξη 
στη δράση της Απονιτροποίησης σελ. 14
• Αλλαγές της τελευταίας ώρας στη 
µοριοδότηση Νέων Αγροτών σελ. 43

• Αναγνωρίζει η πλατεία Βάθη την ανάγκη 
ενίσχυσης στους κτηνοτρόφους σελ. 47
• Αδικία µε τον συµψηφισµό των ειδικών 
ενισχύσεων µε την επιστρεπτέα σελ. 8

• Στα 9 µε 9,5 ευρώ το κιλό η ψίχα για τα 
λιγοστά φέτος αµύγδαλα σελ. 42
• Μετά την ελιά Χαλκιδικής, σε ανοδική 
τροχιά Καλαµών και κονσερβοελιά σελ. 15

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑEΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Με 4 ευρώ το κιλό το κόκκαλο και 9 µε 9,5 ευρώ το κιλό η ψίχα 
στο ξεκίνηµα της φετινής εµπορικής σεζόν το λιγοστό αµύγδαλο. 
Μετά τα 1,70 ευρώ το κιλό για τα 110 τεµάχια στην ελιά 
Χαλκιδικής, σε ανοδικό µοµέντουµ και Καλαµών µε 1,70 ευρώ 
και κονσερβοελιά στα 1,10 ευρώ το κιλό για τα 200 τεµάχια. Η 
πτώση στη διεθνή αγορά για τα σκληρά σιτάρια πέρασε και στην 
εγχώρια αγορά, µε στήριξη τιµών από τους τοπικούς µύλους. 

Τετράνυχος στη λεµονιά 
Ο τετράνυχος προσβάλει λεµονιές και 
λιγότερο µανταρινιές και πορτοκαλιές. 
Αυτή την εποχή παρατηρούνται όλα τα 
βιολογικά του στάδια κατά µήκος της 
κεντρικής νεύρωσης της επάνω 
επιφάνειας των φύλλων. Η προσβολή 
δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή παρά 
όταν έχει ήδη προκληθεί αρκετή ζηµιά. 
Τα προσβεβληµένα δέντρα αποκτούν 
φύλλα µε χαρακτηριστική σταχτόχρωµη 
όψη και καρπούς µε χλωρωτικούς 
αποχρωµατισµούς στα σηµεία 
προσβολής. Έντονες προσβολές 
παρουσιάζουν φυλλόπτωση, µειωµένη 
παραγωγή και εξασθένιση.

Καταπολέµιση
Το έντοµο αυξάνει ραγδαία τον 
πληθυσµό τον αν βρει ιδανικές 
συνθήκες και γι’ αυτό συστήνεται 
επιµελής έλεγχος των δέντρων 
για τα χαρακτηριστικά συµπτώµατα 
προσβολής στο φύλλωµα και στους 
καρπούς. Όταν διαπιστώνεται προσβολή 
οι καλλιεργητές καλούνται να 
χρησιµοποιήσουν άµεσα φυσικούς 
εχθρούς, όπως αρπακτικά ακάρεα της 
οικογένειας Phytoseiidae, ενώ ένας 
δεύτερος τρόπος αντιµετώπισης του 
εντόµου αυτού είναι το λούσιµο 
των φυτών µε νερό ώστε να αυξηθεί 
η σχετική υγρασία.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σαββάτο 24-09-2021
Βελτιωµένος καιρός σε όλη τη 
χώρα. Μόνο τις πρωινές
ώρες στα νότια πρόσκαιρες 
νεφώσεις µε πιθανότητα τοπικών 
βροχών στη νοτιοδυτική 
Πελοπόννησο. Χαµηλής έντασης 
άνεµοι στα δυτικά, στρεφόµενοι 
από νωρίς το απόγευµα σε 
βορειοδυτικούς. Άνοδος της 
θερµοκρασίας στο Ιόνιο και 
τα ηπειρωτικά.

Κυριακή 25-09-2021
Γενικά αίθριος καιρός. Η 
ορατότητα τις πρωινές και 
βραδινές ώρες της Κυριακής θα 
είναι κατά τόπους περιορισµένη. 
Χαµηλής έντασης άνεµοι, βόρειοι 
βορειοδυτικοί και µέτριας 
έντασης στα νοτιοανατολικά 
πελάγη. Θερµοκρασία σε µικρή 
περαιτέρω άνοδο σε όλη τη 
χώρα, σε κανονικά για την 
εποχή επίπεδα.

∆ευτέρα 26-9-2021 
και Τρίτη 27-9-2021
Γενικά αίθριος καιρός, µε τοπικές 
νεφώσεις και σποραδικές βροχές 
από το απόγευµα της ∆ευτέρας 
στη Βόρεια Ελλάδα και το Ιόνιο. 
Περιορισµένη ορατότητα στα 
δυτικά και βόρεια τις πρωινές και 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

βραδινές ώρες. Ασθενείς άνεµοι 
βόρειων διευθύνσεων στα δυτικά 
και το Ιόνιο, µέτριοι στα ανατολικά 
και το Αιγαίο. Θερµοκρασία σε 
µικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και 
πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Τετάρτη 28-09-2021 ως
Παρασκευή 30-9-2021
Λίγες νεφώσεις µε βροχές στα 
κεντρικά και τα βόρεια και στο 
Ιόνιο βαθµιαία σποραδικές 
καταιγίδες. Μέτριοι άνεµοι από 
βόρειες διευθύνσεις και κατά 
τόπους ισχυροί στο Αιγαίο. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση 
κυρίως στα ανατολικά.

Οι άνεµοι θα πνέουν 
στα ηπειρωτικά 
µεταβλητοί ασθενείς 
στα πελάγη
βόρειοι 3 µε 5 και 
στα ∆ωδεκάνησα 
πρόσκαιρα έως 6
µποφόρ.
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Το ανοδικό κανάλι στο οποίο κινούνται τους τε-
λευταίους µήνες οι τιµές των αγροτικών προ-
ϊόντων είναι αναµφίβολα ένα καλό νέο και 
για τους Έλληνες παραγωγούς. 

Βέβαια, σε έναν κόσµο όπου όλα µοιάζουν τόσο 
ρευστά, κάθε πρόβλεψη είναι παρακινδυνευ-
µένη. Πολλές είναι και οι ειδικότερες αιτίες 
που έφεραν την άνοδο των τιµών. Θα µπο-
ρούσε να πει κάποιος ότι πρόκειται για έναν 
από τους λεγόµενους «πολυετείς οικονοµι-
κούς κύκλους», που κάνει τα αγροτικά εµπο-
ρεύµατα να σπάνε το ένα ρεκόρ µετά το άλλο. 

Αυτή τη φορά ήταν η πανδηµία που έδωσε το έναυ-
σµα. Από το δεύτερο µισό του 2020, αρχικά τα 
σιτηρά και τα τρόφιµα πρώτης ανάγκης (ζυ-
µαρικά, τυριά, χυµοί κ.α.) ήταν αυτά που ση-
µείωσαν αυξηµένη ζήτηση, µε αποτέλεσµα οι 
τιµές τους να πάρουν την ανιούσα. Με το γύ-
ρισµα του χρόνου (2021) το αυξητικό κύµα πέ-
ρασε στις ζωοτροφές, στους ελαιούχους σπό-
ρους, τα ενεργειακά φυτά, το βαµβάκι και σε 
ένα ευρύ φάσµα αγροτικών προϊόντων, η τι-
µή των οποίων καταγράφει ιστορικά υψηλά. 

Σίγουρα το κύµα ανατιµήσεων δεν αφορά το σύνο-
λο των αγροτικών προϊόντων και οπωσδήπο-
τε δεν επηρεάζει µε τον ίδιο τρόπο το σύνολο 
των παραγωγών. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ό-
τι οι ενηµερωµένοι αγρότες, δηλαδή οι επαγ-
γελµατίες του χώρου, που έχουν την εµπειρία 
διαχείρισης παρόµοιων καταστάσεων και φυ-
σικά διαθέτουν την απαιτούµενη ρευστότητα, 
όπως και τις αναγκαίες υποδοµές, ώστε να µε-
θοδεύσουν ανάλογα τη διάθεση της παραγω-
γής τους, βγαίνουν κερδισµένοι. 

Βεβαίως, πολλά εξαρτώνται από το χρόνο στον ο-
ποίο εκδηλώνονται οι αυξήσεις, από το χρό-
νο στον οποίο γίνεται η συγκοµιδή των προϊ-
όντων και φυσικά από τις αντικειµενικές δυ-
σκολίες πολλών παραγωγών να επωφελη-
θούν των διαµορφούµενων τάσεων. 

Η Agrenda, όπως και το Agronews, έχοντας στις 
τάξεις τους έµπειρα δηµοσιογραφικά στελέ-
χη και αναλυτές πρώτης γραµµής που παρα-
κολουθούν µέρα µε τη µέρα τις εξελίξεις στις 
αγορές, έχουν προϊδεάσει έγκαιρα για τα τε-
κταινόµενα. Έχουν εντοπίσει το επερχόµενο 
κύµα ανατιµήσεων, έχουν καταγράψει την ει-
κόνα της αγοράς και φροντίζουν για µια πο-
λύπλευρη ενηµέρωση, η οποία έχει στο κέ-
ντρο της τους Έλληνες παραγωγούς.

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι όσοι διαβάζουν προ-
σεκτικά τα άρθρα της Agrenda και τις αναρ-
τήσεις του Agronews µόνο οφέλη έχουν απο-
κοµίσει από τις εξελίξεις των τελευταίων µη-
νών. Η εν λόγω συντακτική οµάδα δεν δίστα-
σε ακόµα και να προτρέψει τους αγρότες να 
διαθέσουν τα αποθέµατα σκληρού σίτου, ό-
ταν η τιµή έδειχνε να πιάνει κορυφή. Όταν 
δηλαδή, η τιµή παραγωγού στη φυσική εγ-
χώρια αγορά ξεπερνούσε τα 50 λεπτά το κι-
λό. ∆ηλαδή ήταν διπλάσια από την αντίστοι-
χη περυσινή, κάτι το οποίο πολύ δύσκολα θα 
ξαναγίνει, τουλάχιστον σε ορατό χρόνο.

Agrenda

Ανατιμήσεις 
και οφέλη 
παραγωγών
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Επιβεβαιώνεται και επίσηµα η βού-
ληση της ελληνικής κυβέρνησης 
να αξιοποιήσει το θεσµικό πλαί-
σιο της νέας ΚΑΠ, υιοθετώντας τη 
ρύθµιση που δίνει τη δυνατότητα 
για ειδικό πριµ εξόδου στους α-
γρότες που βρίσκονται κοντά στα 
όρια της συνταξιοδότησης.

Έτσι, όχι µόνο καταγράφεται µε 
σαφήνεια στο Εθνικό Σχέδια ∆ια-
βούλευσης η πρόθεση των αρµό-
διων αρχών να αξιοποιήσουν το 
νέο κοινοτικό πλαίσιο αλλά γίνε-
ται αναφορά και στην προσπάθεια 
αναζήτησης αυξηµένων κονδυλί-
ων, έτσι ώστε η εφαρµογή του µέ-
τρου να καταστεί αποτελεσµατική.  

Οι πληροφορίες αναφέρουν µά-
λιστα ότι το Μέτρο προτείνεται να 
προωθηθεί κυρίως για αγροκτήµα-
τα που δεν ανήκουν στο οικογενει-
ακό περιβάλλον για να προωθη-
θεί η κινητικότητα της γης. Αυτό 
σηµαίνει πιο απλά ότι εξετάζεται 
να έχουν προτεραιότητα ένταξης 
όσοι θέλουν να µεταβιβάσουν τη 
γη τους σε άτοµα εκτός του οικο-
γενειακού τους περιβάλλον. 

Πιο συγκεκριµένα και µε βάση 
το Σχέδιο ∆ιαβούλευσης στις πα-
ρεµβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, 

αναφέρεται η «δηµιουργία συνερ-
γατικών σχηµάτων αποχωρούντος 
– νέου γεωργού», ενώ συµπληρω-
µατικά στην ανάλυση αναγκών για 
την ελληνική ΚΑΠ, αναφέρεται ε-
πί λέξη: «Αξιοποίηση των δυνατο-
τήτων που παρέχει το νέο Μέτρο 
Συνεργασία του Στρατηγικού Σχε-
δίου της ΚΑΠ 2021-2027 για την 
προώθηση της διαδοχής σε νέους 
γεωργούς λόγω της δυνατότητας 
που παρέχει για την συνεργασία 
µεταξύ νέου γεωργού που ανα-
λαµβάνει τη διαχείριση της γεωρ-
γικής εκµετάλλευσης αποχωρού-
ντος γεωργού ο οποίος µπορεί να 
παρέχει συµβουλές και τεχνική υ-
ποστήριξη στον διάδοχο γεωργό ο-
δηγεί στην ανάγκη της µεγιστοποί-
ησης των συνεργειών µεταξύ των 
παρεµβάσεων των δύο πυλώνων 
αλλά και των λοιπών κατηγοριών 
παρεµβάσεων του Πυλώνα 2 (π.χ 
εκπαίδευση, επενδύσεις). Σηµει-
ώνεται ότι στο τρέχον ΠΑΑ 2014-

2020 το Μέτρο 16 δεν παρείχε αυ-
τή την δυνατότητα, ενώ ο µεγαλύ-
τερος αριθµός νέων γεωργών µέσω 
του σχετικού µέτρου της παροχής 
πρίµ πρώτης εγκατάστασης κατε-
γράφη την προγραµµατική περί-
οδο 2000-2006 που εφαρµόσθη-
κε µέσω του ΕΠΑΑ 2000-2006 το 
µέτρο της πρόωρης συνταξιοδότη-
σης των γεωργών.

Ο στόχος αυτής της παρέµβα-
σης είναι οι αγρότες που έχουν 
συµπληρώσει το όριο συνταξιοδό-
τησης που έχει καθοριστεί στην ε-
θνική νοµοθεσία ή πρόκειται να 
το συµπληρώσουν σύντοµα, να 
παραχωρήσουν τη γεωργική τους 
εκµετάλλευση σε άλλο άτοµο που 
θέλει να τους διαδεχθεί στο αγρό-
κτηµα. Αυτή η ενίσχυση, περιορί-
ζεται σε µέγιστο χρονικό διάστηµα 
7 ετών ή µπορεί να δοθεί εφάπαξ.

Λεπτοµέρειες ως προς το ύψος 
της επιδότησης ή τον τρόπο µε τον 
οποίο αυτό θα δοθεί δεν έχουν γί-
νει γνωστές επίσηµα. Επικρατέστε-
ρο σενάριο προς το παρόν, είναι 
η ενίσχυση να συνδέεται µε την 
αξία των δικαιωµάτων που δια-
θέτει στην κατοχή του και µεταβι-
βάζει ο γεωργός που αποχωρεί. 
Το σίγουρο είναι πως θα υπάρξει 
µέγιστο ποσό ενίσχυσης που δεν 
θα ξεπερνάει π.χ τα 50.000 ευρώ. 

Πρώτα το πριμ εξόδου 
σε συνεργασίες εκτός οικογένειας

Το 7ετές πριμ 

συνεργασίας 

γεωργού που 

αποχωρεί από 

το επάγγελμα 

με νέο αγρότη 

αποτυπώθηκε 

και επίσημα 

στο ελληνικό 

στρατηγικό σχέδιο.  

Σκέψεις για 

προτεραιότητα σε 

μεταβιβάσεις εκτός 

οικογενειακού 

περιβάλλοντος 
10 Οκτωβρίου

Έως 10 Οκτωβρίου προβλέπε-
ται να έχουν κλείσει οι τεχνικές 
λεπτοµέρειες για το ελληνικό 
στρατηγικό σχέδιο. Μένουν 

οι πολιτικές αποφάσεις

Νέοι
Ο µεγαλύτερος αριθµός 
νέων γεωργών µέσω του 
σχετικού µέτρου της 
παροχής πριµ πρώτης 
εγκατάστασης κατεγράφη 
την προγραµµατική 
περίοδο 2000-2006 που 
εφαρµόσθηκε µέσω του 
ΕΠΑΑ 2000-2006 
το µέτρο της πρόωρης 
συνταξιοδότησης των 
γεωργών, σύµφωνα µε 
το υπό διαβούλευση 
στρατηγικό σχέδιο της 
νέας ΚΑΠ στην Ελλάδα. 

Ενοίκιο
Οι υψηλές τιµές 
ενοικίασης της γεωργικής 
γης είναι ανασταλτικός 
παράγοντας για την 
εγκατάσταση νέων 
γεωργών, λόγω της 
απροθυµίας των µεγάλων 
σε ηλικία γεωργών να 
εγκαταλείψουν το 
επάγγελµα, παράµετρος 
που σχετίζεται και µε τον 
τρόπο καταβολής των
ενισχύσεων 
(αποσυνδεδεµένη 
ενίσχυση).

Ισπανία
Στην Ισπανία, στο υπό 
διαβούλευση στρατηγικό 
σχέδιο, το πριµ εξόδου 
προβλέπεται και για 
περιπτώσεις ανωτέρας 
βίας, πέρα από τη 
συνταξιοδότηση του 
αποχωρούντος γεωργού.
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ΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
  panagos@agronews.gr

Σε µαύρο σκοτάδι κινείται φέτος η προετοιµα-
σία για την πρώτη πληρωµή (προκαταβολές) 
των άµεσων ενισχύσεων, µε τους αγρότες να 
περιµένουν εναγωνίως την εν λόγω τονωτική 
ένεση, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να 
αυτοπαγιδεύεται τη χειρότερη στιγµή µε εξαγ-
γελίες περί εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη 
συντεχνία του ΟΣ∆Ε να παίζει όπως κάθε χρό-
νο το παιχνίδι του εκβιασµού, µε στόχο να δε-
σµεύσει τους ιθύνοντες για «εργολαβίες» των 
επόµενων ετών. Ένα µήνα περίπου πριν από 
την καθιερωµένη εδώ και χρόνια πίστωση της 
πρώτης δόσης του τσεκ (τελευταίο δεκαήµερο 
του Οκτωβρίου), η προεργασία βρίσκεται κυ-
ριολεκτικά στον αέρα και τίποτα δεν προοιω-
νίζει µια πετυχηµένη πληρωµή. 

Πιο συγκεκριµένα:
Η υποβολή των φετινών δηλώσεων ΟΣ∆Ε 

ολοκληρώθηκε αργά, αργότερα από κάθε άλ-
λη χρονιά. Κι αυτό, παρά την ακριβή, απευθεί-
ας ανάθεση του έργου στον «συνήθη ύποπτο» 
της τελευταίας 15ετίας.

Η υπόθεση κατανοµής των επιλέξιµων βο-
σκότοπων βρίσκεται άλλη µια φορά σε πλή-
ρες αδιέξοδο, µε τους κτηνοτρόφους να επιµέ-
νουν στην εγκατάλειψη της τεχνικής λύσης, τις 
περιφέρειες να µην έχουν δώσει στοιχεία και 
το υπουργείο να µην έχει ξεκάθαρη γνώµη ε-
πί του θέµατος.

 Η εκτεταµένη λαθροχειρία µε το Εθνικό Α-
πόθεµα της περασµένης χρονιάς παραµένει α-
ναπάντητη, εισαγγελείς και κοινοτικές αρχές 
παρακολουθούν το ζήτηµα και οι αδικηθέντες 
εξ αυτού του λόγου κτηνοτρόφοι φωνάζουν.

 Οι πληροφορίες θέλουν τις φετινές αιτήσεις 
για δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα να εί-
ναι πολλαπλάσιες, τα «πειραγµένα» βοσκοτό-
πια να έχουν πάρει φωτιά, τον Λιβανό να µην 
το βλέπει και τον ΟΠΕΚΕΠΕ να εθελοτυφλεί. 

Μέσα σ’ αυτό το κλίµα, η εξαγγελία Λιβανού 

από τη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για εξυ-
γίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς την ανάλογη προ-
εργασία, µάλλον αποτελεί βούτυρο στο ψωµί 
των «κυκλωµάτων» που νέµονται συστηµατι-
κά τα τελευταία χρόνια τις κοινοτικές επιδο-
τήσεις και ειδικά όσες εξ αυτών «πατούν» σε 
δηµόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις και δικαι-
ώµατα που δεν συνοδεύονται από ζωικό αντί-
στοιχο κεφάλαιο. 

Την ίδια ώρα η «µάχη χαρακωµάτων» που δί-
νει κάθε χρόνο τέτοια εποχή η λεγόµενη «συντε-
χνία του ΟΣ∆Ε» καλά κρατεί και το χάος που υ-
πάρχει µόνο νερό στο µύλο των εργολάβων µε-
ταφέρει. Σηµειωτέον ότι το δίδυµο Λιβανός-Με-
λάς, δηλαδή οι επίσηµες αρχές, ήδη έχουν χά-
σει την πρώτη δικαστική προσφυγή  εκ µέρους 
των υποψηφίων για την ανάληψη του έργου και 
της επόµενης χρονιάς, δηλαδή για το ΟΣ∆Ε του 
2022, ενώ καµιά σοβαρή µέριµνα δεν φαίνεται 
να υπάρχει (τουλάχιστον εκ µέρους των καθ’ ύ-
λην αρµοδίων) για τη µεταφορά των δεδοµένων 
στην κυβερνητική πλατφόρµα του opengov.gr.  

Κάπου «χάθηκε» η επιστροφή της 
δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, στενεύουν 
τα περιθώρια για Νέους Αγρότες

Σιγήν ιχθύος και όσον αφορά την πληρωµή 
της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας περί τα 17 ε-
κατ. ευρώ, που αναµενόταν µέχρι τα µέσα του 
µήνα. ∆εν υπάρχει καµία επίσηµη ενηµέρωση 
αρµοδίως για την εν λόγω καθυστέρηση, πα-
ρά το γεγονός ότι οι έλεγχοι έχουν ολοκληρω-
θεί. Αντίθετα, µεγάλη κινητικότητα επικρατεί 
στο θέµα της πληρωµής της β’ δόσης των Νέ-
ων Αγροτών µε τις διαχειριστικές να κρούουν 
τον κώδωνα στους µελετητές για συντόµευση 
της διαδικασίας υποβολής των ηλεκτρονικών 
αιτήσεων τελικής πληρωµής των δικαιούχων, 
η οποία για τις περισσότερες Περιφέρειες λή-
γει στα µέσα Οκτωβρίου. Σηµειωτέον µέσα στο 
επόµενο διάστηµα οι περίπου 15.000 Νέοι Α-
γρότες αναµένεται να λάβουν περί τα 90 εκατ. 
ευρώ για τη δεύτερη δόση του προγράµµατος.

Μπαλώματα 
ΟΠΕΚΕΠΕ 
μετά τα αίσχη 
με το Εθνικό 
Απόθεμα
Σε κινήσεις εξωραϊσµού του 
συστήµατος πληρωµών των 
κοινοτικών ενισχύσεων, 
υποχρεώνεται ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός, µετά τις 
πρωτοφανείς παρασπονδίες που 
έχουν γίνει την τελευταία τριετία µε 
τα νέα επιλέξιµα βοσκοτόπια και τις 
χαριστικές πράξεις καταβολής 
ενισχύσεων από το Εθνικό Απόθεµα. 
Η κατακραυγή του αγροτικού κόσµου 
έχει φθάσει ήδη στις Βρυξέλλες, µε 
τους επιτελείς των κοινοτικών 
οργάνων να έχουν δώσει ήδη 
γραµµή στην πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου να προχωρήσει σε 
«διορθωτικές κινήσεις», διαφορετικά 
θα τεθεί σύντοµα θέµα νέων 
µεγάλων καταλογισµών. Η 
κατάσταση γίνεται ακόµα πιο σοβαρή 
ενόψει της νέας ΚΑΠ µε τους 
κοινοτικούς να αντιλαµβάνονται 
ότι ένας ακόµα γύρος διαρροών 
και αναποτελεσµατικότητας στη 
διαχείριση των κοινοτικών πόρων 
µπορεί να οδηγήσει την ελληνική 
γεωργία σε µεγάλα αδιέξοδα και 
τους Έλληνες αγρότες στους 
δρόµους. Μπροστά σ’ αυτό το 
ενδεχόµενο ο υπουργός Σπήλιος 
Λιβανός σπεύδει να προλάβει τα 
χειρότερα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει 
η δέουσα προετοιµασία. Οι 
εντυπώσεις µπαίνουν για µια ακόµα 
φορά πάνω από την ουσία και δεν 
αποκλείεται, αν δεν δοθεί η δέουσα 
προσοχή, τα πράγµατα να οδηγηθούν 
σε ακόµα χειρότερο σηµείο. Προς το 
παρόν οι πληροφορίες θέλουν τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ να «αφήνει» τη χάραξη 
πολιτικής για τις πληρωµές, όπως και 
το σχεδιασµό τεχνικών λύσεων για 
τα διάφορα προγράµµατα και να 
περιορίζεται στην καταβολή των 
ενισχύσεων και στους ελέγχους 
των κάθε φορά δικαιούχων.

Αυτοπαγιδεύεται
η πολιτική ηγεσία 

στο σκοτάδι το τσεκ
Η εκτεταμένη λαθροχειρία με το Απόθεμα πέρυσι δεν 

προοιωνίζει μια πετυχημένη πληρωμή ενισχύσεων 

Στη λύση της αποζηµίωσης, για τις απώλειες που προκλήθηκαν 
στις καλλιέργειες φασολιών στη ∆υτική Μακεδονία, λόγω  
ακραίων καιρικών συνθηκών, καταλήγει ο ΕΛΓΑ, ενώ θέτει ως 
στόχο να έχει πιστώσει τις προκαταβολές, για τις καταστροφές 
στις µηλοκαλλιέργειες της περιοχής έως το τέλος Οκτωβρίου. 
Για τις άλλες καλλιέργειες, όπως σιτηρών, φακής, ρεβιθιών, 
µηδικής και καπνού, οι οποίες επίσης έχουν καταγράψει ζηµιές 
θα διερευνηθεί η στήριξή τους µέσω των ΚΟΕ (πρώην ΠΣΕΑ).

Οι σχετικές αναφορές έγιναν στο πλαίσιο διαδοχικών 
συναντήσεων που είχε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας 
Λυκουρέντζος µε εκπροσώπους του πρωτογενή τοµέα από την 
ευρύτερη περιοχή της ∆υτικής Μακεδονίας. «Θα επιταχυνθεί η 
διαδικασία σύνταξης πορισµάτων, για να αξιοποιήσουµε το 
άρθρο 18 παρ. 2 του κανονισµού του ΕΛΓΑ, που επιτρέπει στις 
περιπτώσεις αυτές να πραγµατοποιηθούν γενικού χαρακτήρα 
εκτιµήσεις, καθορίζοντας ανά περιοχές τα ποσοστά», ανέφερε.

Οριζόντιες αποζημιώσεις για φασόλια Μακεδονίας

Απόσταξη κρίσης
Αυξάνεται ο συνολικός προϋπολογι-
σµός για το µέτρο απόσταξης κρίσης 
σε 12,9 εκατ. ευρώ από 9 εκατ. ευρώ
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Σύγχυση και µια κατάφωρη αδικία σε βά-
ρος των παραγωγών διαπιστώνεται το τελευ-
ταίο διάστηµα, έπειτα από την πληρωµή των 
πολυαναµενώµενων ειδικών κρατικών ενι-
σχύσεων σε κηπευτικά, ελιές καλαµών και 
βουβάλια. Αρκετοί είναι οι παραγωγοί που 
δεν ξέρουν τι έχουν πληρωθεί τελικά από 
τα ποσά που ανέµεναν, αφού εφαρµόστηκε 

η παρακράτηση της επιστρεπτέας προκατα-
βολής µε έναν ιδιότυπο τρόπο. 

Έτσι, ενώ όσοι δεν συµµετείχαν στους 
κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής 
πληρώθηκαν στο ακέραιο το ποσό της ε-
νίσχυσης, οι υπόλοιποι είδαν στους λογα-
ριασµούς τους χρήµατα που δεν ανταποκρί-
νονται στους υπολογισµούς τους. Αν και ο 
σχεδιασµός προέβλεπε να παρακρατηθεί το 
50% του ποσού που έλαβαν µε την επιστρε-
πτέα, ορισµένοι είδαν µικρότερη παρακρά-
τηση, ενώ άλλοι παραγωγοί έλαβαν τη µι-
σή ενίσχυση, µε την άλλη µισή να «κλειδώ-
νεται» έναντι της επιστρεπτέας και την δια-
φορά να αναµένεται σε άγνωστο χρόνο και 
σίγουρα µετά την προκαταβολή του τσεκ. 

Για παράδειγµα, ένας παραγωγός µε 30 
στρέµµατα φθινοπωρινής πατάτας, που θα 
λάµβανε κανονικά 6.150 ευρώ ενίσχυση λό-
γω πανδηµίας (205 ευρώ το στρέµµα), και 
συµµετείχε σε δύο κύκλους της επιστρεπτέ-
ας, λαµβάνοντας συνολικά 2.000 ευρώ, εί-
δε στο λογαριασµό του 3.075 ευρώ. Τα υ-
πόλοιπα 3.075 παρακρατήθηκαν έναντι 
της επιστρεπτέας, παρά το γεγονός ότι βά-
σει του κανονισµού του µέτρου, η υποχρέ-
ωσή του απέναντι στο κράτος ανέρχεται σε 
1.000 ευρώ. Το ζήτηµα είναι ακόµα πιο έ-
ντονο σε καλλιέργειες όπως του καρπου-
ζιού όπου το ύψος της ενίσχυσης ήταν µι-

κρότερο (140 ευρώ το στρέµµα) αλλά και η 
εµπορική πορεία φέτος τέτοια, που είδε ση-
µαντικές ποσότητες της παραγωγής να πα-
ραµένουν στο χωράφι. Σε µια τέτοια περί-
πτωση, το ποσό της επιστρεπτέας και το ύ-
ψος της ενίσχυσης αφήνουν ένα αµελητέο, 
αν όχι µηδενικό υπόλοιπο στους παραγω-
γούς, που ανέµεναν την ενίσχυση για να 
µπορέσουν να κινηθούν.

Φυσικά η παραπάνω περίπτωση, υψώνει 
εις το τετράγωνο την αδικία εις βάρος των 
παραγωγών του πρωτογενούς τοµέα, αφού 
είναι οι πρώτοι από όλους τους επαγγελ-
µατίες που κάλυψαν (µε εκβιαστικό τρόπο 
αν µη τι άλλο) τις υποχρεώσεις τους απέ-
ναντι στο κράτος από τώρα, όταν οι υπόλοι-
ποι θα καταβάλουν την πρώτη δόση των Ι-
ανουάριο του 2022. 

Μάλιστα αυτό έγινε τη στιγµή που ακόµα 
δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά µε 
τις προθέσεις του υπουργείου Οικονοµικών 
για τους τελευταίους κύκλους της επιστρε-
πτέας, αφού όπως ακούγεται, συζητείται έ-
ντονα το ενδεχόµενο να παραγραφεί η υ-
ποχρέωση επιστροφής του 50% της ενίσχυ-
σης, όπως συνέβη µε τους τρεις πρώτους κύ-
κλους ή να επιστραφεί τελικά µόνο το 30%. 

Σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο, περιπλέκεται 
έτι περαιτέρω η περίπτωση των παραγωγών 
που έλαβαν µικρή ενίσχυση από το µέτρο 

της επιστρεπτέας (έως 1.000 ευρώ), είδαν 
κράτηση του 50% αυτής µερικούς µήνες µε-
τά την πίστωσή της, χωρίς µάλιστα η αγο-
ρά να έχει ανακάµψει στους κλάδους ενα-
σχόλησής τους και τελικά θα κληθούν να 
βγάλουν άκρη µε τις δαιδαλώδεις δηµόσιες 
υπηρεσίες, προκειµένου να τους επιστρα-
φεί η διαφορά.

Άνθρωποι της αγοράς συζητώντας την ε-
ξέλιξη αυτή στην Agrenda, συνειδητοποι-
ούν ότι δεν υπάρχει κάποιο µοτίβο που να 
εξηγεί τη λογική πληρωµής των έκτακτων 
ενισχύσεων, µε τους παραγωγούς να χρει-
άζεται τώρα να απευθυνθούν στις υπηρεσί-
ες στις οποίες υποβάλουν την αίτηση ΟΣ-
∆Ε τους προκειµένου να βγάλουν άκρη µε 
το τι ακριβώς δικαιούνταν, τι παρακρατήθη-
κε και αν έχουν να αναµένουν κάποια επι-
στροφή ως το τέλος του έτους. Η σύγχυση 
πάντως ενδέχεται να οφείλεται σε ενέργει-
ες από την πλευρά της ΑΑ∆Ε, αφού αυτή ή-
ταν που έδωσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ τη λίστα των 
πληρωµών, όπως εξηγεί πηγή που γνωρί-
ζει τη διαδικασία.  

Σταθερά κατεβασµένος ο διακόπτης
Εν τω µεταξύ, ένα ακόµα ζήτηµα που έ-

χει προκύψει το τελευταίο διάστηµα στους 
παραγωγούς, έχει να κάνει µε τη ρύθµιση 
των χρεών έναντι της ∆ΕΗ. Όπως µεταφέ-
ρουν αγρότες στην Agrenda, σε περιπτώ-
σεις αγροτών που η εταιρεία ηλεκτροδότη-
σης έκοψε το ρεύµα λόγω οφειλών και στη 
συνέχεια εκείνοι προχώρησαν σε ρύθµιση 
των χρεών τους, η ∆ΕΗ εξακολουθεί να µην 
συνδέει στο δίκτυο τις γεωτρήσεις τους, έ-
ως ότου εξοφληθεί το χρέος. Με άλλα λό-
για, οι αγρότες αυτοί πληρώνουν έπειτα α-
πό τον διακανονισµό κανονικά τις δόσεις 
τους και τον λογαριασµό, ρεύµα όµως δεν 
έχουν έως ότου εξοφληθεί το χρέος τους.  

Συμψηφισμός διά πάσαν
νόσον με την επιστρεπτέα

Αρκετοί είναι οι παραγωγοί 
που δεν ξέρουν τι ακριβώς 

έχουν πληρωθεί από 
τις έκτακτες κρατικές 
ενισχύσεις λόγω του 

ιδιότυπου καθεστώτος 
παρακράτησης επιστρεπτέας

Όσοι δεν 
συµµετείχαν 
στους κύκλους 
της επιστρεπτέας 
προκαταβολής 
πληρώθηκαν στο 
ακέραιο το ποσό 
της ενίσχυσης, οι 
υπόλοιποι είδαν 
στους λογαριασµούς 
τους χρήµατα που 
δεν ανταποκρίνονται 
στους υπολογισµούς 
τους.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Βάρος 30%
Στα ύψη τα λιπάσματα 
κλείνουν εργοστάσια 
αμμωνίας στην ΕΕ
Την αυξημένη ζήτηση για προϊόντα θρέψης πυροδότησε 
η βελτίωση των τιμών παραγωγού σε αγροτικά προϊόντα 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τα κόστη των πρώτων υλών σε συν-
δυασµό µε τον υπερδιπλασιασµό της 
τιµής του φυσικού αερίου για τις χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρε-
ώνουν τα εργοστάσια λιπασµάτων όχι 
απλώς να πουλάνε ακριβά, αλλά και 
να διακόπτουν τη λειτουργία τους σε 
ορισµένες περιπτώσεις. Είναι µια ε-
ξέλιξη που οδηγεί µε τη σειρά της σε 
πρωτοφανή ύψη τις τιµές των λιπα-
σµάτων εν όψει της νέας καλλιεργη-
τικής περιόδου, αρχής γενοµένης α-

πό τις φθινοπωρινές σπορές. 
Η ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, 

όπως αυτή έχει ενταθεί τις τελευταί-
ες εβδοµάδες, µόλις εισήλθε µε τον 
πλέον καθοριστικό τρόπο στον οικο-
νοµικό σχεδιασµό των αγροτικών εκ-
µεταλλεύσεων, αφού σε µια περίοδο 
αυξηµένης ζήτησης για εισροές, η µια 
µετά την άλλη πολυεθνικές του κλά-
δου της θρέψης ανακοινώνουν πε-
ρικοπή της παραγωγής, λόγω αυξη-
µένου κόστους.

Κόβει κατά 40% την αµµωνία 
στην ΕΕ η Yara

Προ ολίγων ηµερών, η Yara International 
ASA ανακοίνωσε πως τα ιστορικά υ-
ψηλά στις τιµές φυσικού αερίου έρ-
χονται να µπλοκάρουν τη δυναµικό-
τητα των µονάδων της, µε την εται-

ρεία να να έχει ήδη περιορίσει κατά 
40% την παραγωγή αµµωνίας στην 
Ευρώπη. Η απόφαση αυτή ακολού-
θησε την κίνηση ενός άλλου µεγά-
λου παραγωγού λιπασµάτων, της CF 
Industries Holdings Inc., η οποία α-
νακοίνωσε την περασµένη εβδοµά-
δα ότι θα σταµατήσει τη λειτουργία 
δύο εργοστασίων της στο Ηνωµέ-
νο Βασίλειο. 

Μέσα σε 12 µήνες, οι διεθνείς τιµές 
των λιπασµάτων έχουν ακολουθήσει 
µια πορεία κατακόρυφης ανόδου, υ-
ποστηριζόµενες κατά κύριο λόγο α-
πό την αυξηµένη ζήτηση για προϊό-

ντα θρέψης, την οποία 
πυροδότησε η βελτίω-
ση των τιµών παραγω-
γού στα αγροτικά εµπο-
ρεύµατα. ∆υσκολίες ε-
φοδιασµού λόγω της 
πανδηµίας και ζηµιές 
σε εργοστάσια παρα-
γωγής αµµωνίας στον 
Κόλπο του Μεξικού λει-
τούργησαν συµπληρω-
µατικά σε αυτό το ράλι, 
που µέχρι στιγµής µε-
ταφράζεται σε µια επι-
βάρυνση του κόστους 
εισροών κοντά στο 30% 

για τους Έλληνες παραγωγούς. 
 Η Yara εµπορεύεται περίπου το 1/3 

της παγκόσµιας παραγωγής αµµωνί-
ας, η οποία πέραν της αγροτικής της 
χρήσης, αξιοποιείται και από τις βιο-
µηχανίες κατασκευής αυτοκινήτων, 
τα κλωστήρια, τη βιοµηχανία υγείας 
και καλλυντικών. Η εταιρεία ανακοί-
νωσε ότι θα περιορίσει τη δυναµική 
σε µια σειρά εργοστασίων που δια-
τηρεί στην Ολλανδία, τη Νορβηγία, 
την Ιταλία, τη Γαλλία, το Βέλγιο και 
το Ηνωµένο Βασίλειο. Η παγκόσµια 
έλλειψη φυσικού αερίου έχει τριπλα-
σιάσει τις τιµές στην Ευρωπαϊκή αγο-
ρά, όσο εκφράζονται ανησυχίες για 
πληθωριστικές πιέσεις µε διάρκεια, 
ενώ ήδη και η BASF προβληµατίζε-
ται για το άλµα των τιµών ρεύµατος, 
σύµφωνα µε το Bloomberg.
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Μεµονωµένες πράξεις που αφορούν α-
ποθηκευµένες ελιές Καλαµών της περσι-
νής παραγωγής, γίνονται µε τιµή παρα-
γωγού στα 1,70 ευρώ το κιλό τις τελευ-
ταίες ηµέρες, σε µια εξέλιξη που στρώνει 
το έδαφος για διεκδίκηση ακόµα υψηλό-
τερων επιπέδων τιµών µετά την έναρξη 
της συγκοµιστικής περιόδου.

Άλλωστε, ο ανταγωνισµός ανάµεσα στις 
εταιρείες µεταποίησης είναι έντονος και ήδη 
έχει πυροδοτήσει ένα ανοδικό µοµέντουµ 
στις έτερες δύο βασικές κατηγορίες επιτρα-

πέζιας ελιάς της χώρας, τη Χαλκιδικής και 
την κονσερβολιά. Σύµφωνα µε το ρεπορ-
τάζ, ήδη η Χαλκιδικής έχει διαµορφώσει ζή-
τηση για τιµή στα 1,70 ευρώ το κιλό τα 110 
τεµάχια. Για την κονσερβολιά της οποίας η 
παραγωγή δείχνει λιγότερη από κάθε άλ-
λη χρονιά, έχουν εκφραστεί ανοδικές τά-
σεις µέσα σε διάστηµα λίγων ηµερών. Με 
την παραγωγή κοντά στους 25.000 τόνους 
από 150.000 τόνους µια φυσιολογική χρο-
νιά, η αγορά πληρώνει αυτές τις ηµέρες 1,10 
ευρώ το κιλό για τα 200 τεµάχια. 

Στη ζώνη των 2 ευρώ η Καλαµών
Ανοδικό µοµέντουµ σε Χαλκιδικής και κονσερβοελιά λόγω ανταγωνισµού
 Στους 25.000 τόνους η παραγωγή κονσερβοελιάς µε 1,10 ευρώ τα 200 τεµάχια
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Μ
ετά την πτώχευση του κινεζικού 
κολοσσού Εvergrande, οι δείκτες 
στο βαµβάκι ήταν από τους πρώ-
τους που αντέδρασαν ανοδικά. Η 

τιµή στην οποία µπορεί να βγει δουλειά (αν και 
η προσφορά είναι µικρή) για το εγχώριο βαµ-
βάκι είναι τα 100 σεντς για τα λευκά. Όταν ζη-
τάµε παραπάνω οι αγοραστές δυσκολεύονται 
κι αγοράζουν λίγα µόνο αν τα χρειάζονται ο-
πωσδήποτε. Ζήτηση εξακολουθεί να υπάρχει 
αλλά οι προσφορές είναι µετρηµένες. Τις επό-
µενες εβδοµάδες, όταν και θα έρχονται ποσότη-
τες στα εκκοκκιστήρια, η προσφορά θα αυξηθεί. 

 Η πτώση στα σκληρά σιτάρια από το εξω-
τερικό έχει περάσει και στις τιµές στην εγχώρια 
αγορά, εντούτοις υπάρχει σηµαντική υποστήρι-
ξη από τις αγορές των τοπικών µας µύλων. Ο-
λοένα κάποιος βγαίνει στην αγορά για να κα-
λύψει τις ανάγκες του, πληρώνοντας υψηλό-
τερα από τις αντίστοιχες τιµές εξαγωγής. Λογι-
κά η τοπική αγορά θα υποστηρίξει τις τιµές στο 
εσωτερικό ειδικότερα για τις καλές ποιότητες.

   

  Σε τιµές 9 µε 10 ευρώ πληρώνεται ο πα-
ραγωγός για το κελυφωτό φιστίκι, µια χρονιά 
µε την παραγωγή µειωµένη ακόµα και στο 70%. 
Στη Θεσσαλία, συγκοµίστηκε το δεύτερο χέρι της 
ποικιλίας Αιγίνης και το πρώτο χέρι της ποικι-
λίας Ποντίκη. Στη Μάκρη Φθιώτιδας, η συγκο-
µιδή των Αιγίνης έχει ολοκληρωθεί και η πα-
ραγωγή είναι µειωµένη κατά 70%, µε τις πρά-
ξεις στα 9 ευρώ. Στο συνεταιρισµό «Κελυφωτό 
Φιστίκι Μώλου» στη Φθιώτιδα τελειώνει το δεύ-
τερο χέρι σε Νυχάτη και Ποντίκης, µε παραγω-
γή 30%-40% µικρότερη από πέρυσι.

Αυτόματη 
ανοδική αντίδραση 
για το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

26/08

410,10

02/09 09/09

400,66

410,40

16/09 23/09

410,40

419,15

Κονσερβολιά
Η χρονιά ξεκίνησε µε 80 λεπτά 

στην Κονσερβολιά, ενώ στη 
συνέχεια υπερέβη τα 1,10 ευρώ 

στα 200 τεµάχια 

Χαλκιδικής
Πλειοδοτήσεις στην Χαλ-
κιδικής έχουν µέσα σε µια 

εβδοµάδα ανεβάσει κατά 30 
λεπτά το κιλό τα 110 τεµάχια

Παραγωγή
Η παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς 
Καλαµών αναµένεται φέτος να 

περιοριστεί στους 55.000 µε 
65.000 τόνους, εφόσον βρέξει

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

233

209,5

93,58

3,25

498,50

1332,60

17,11

87,50

128,35

105,50

233

209,5

94,30

3,20

473,90

1319,60

17,37

88,60

129,85

104,65

233

209,5

93,15

3,28

488,00

1285,20

16,84

89,80

126,250

104,51

233

209,5

93,94

3,31

476,50

1272,60

17,50

87,27

124,200

105,23

233

209,5

93,50

3,34

515,60

1293,20

17,19

74,32

128,57

105,78

233

209,5

91,90

3,28

513,90

1284,20

17,32

76,55

128,57

106,03

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος

385 385 450
490

264 264

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

19/08 26/08 02/09

264

09/09 16/09

258

490 490

264 258

23/09

Τιμές παραγωγού 
ελιάς
(ευρώ το κιλό)

Χαλκιδικής  1,70 

Κονσερβοελιά 1,10

Καλαµών 1,70 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Κρύβει ρίσκο
η καθυστέρηση
της αγοράς  
«Καθώς οι τιµές των λιπασµάτων 
εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά, 
οι αγρότες είτε θα περιορίσουν τις 
εφαρµογές, είτε θα κόψουν εντελώς 
τη λίπανση, αναµένοντας κάποια 
διόρθωση των τιµών. ∆ιαφορετικά 
θα προχωρήσουν σε άλλες περικοπές 
για να εξισορροπήσουν τα κόστη 
παραγωγής των εκµεταλλεύσεων» 
εκτιµά η Αλέξις Μάξγουελ, αναλύτρια 
του Bloomberg. Εν τω µεταξύ, καθώς 
πλησιάζει η νέα καλλιεργητική σεζόν 
σε χειµερινές µονοετείς καλλιέργειες, 
οι αγρότες καλούνται να κάνουν τον 
προγραµµατισµό τους. Ορισµένοι 
µπορεί να αποφύγουν τις προαγορές, 
«απόφαση µε µεγάλο ρίσκο, αφού οι 
τιµές έως ότου χρειαστούν τα προϊόντα 
αυτά, ενδέχεται να έχουν ενισχυθεί 
κι άλλο» εξηγεί η ίδια. Να σηµειωθεί 
ότι η άνοδος στις τιµές του φυσικού 
αερίου µεταφράζεται σε υψηλές τιµές 
ηλεκτρικού ρεύµατος, αφού το καύσιµο 
αυτό αξιοποιείται σε σταθµούς 
ηλεκτροδότησης, επηρεάζοντας και τις 
βιοµηχανίες και την οικιακή χρήση. 

Το ακριβό φυσικό 
αέριο υποχρέωσε την 
Yara International να 
περιορίσει κατά 40% 
την παραγωγή αµµωνίας 
στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. 

Αυτό το 
ράλι έως 
τώρα µετα-
φράζεται 
σε επιβά-
ρυνση του 
κόστους 
εισροών 
κοντά 
στο 30% 
για τους 
Έλληνες 
παραγω-
γούς. 

Σε ανοδικό 
μομέντουμ 
οι τιμές
στις ελιές

Τιμή παραγωγού
ευρώ/κιλό

Καλαµών   1,70 

Χαλκιδικής   1,70

Κονσερβοελιά                         1,10
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Στα 8 ευρώ η τιμή 
του αρνιού, με μεγάλες 
ελλείψεις και ζήτηση  

Αγορά πάνω από 
τα 500 ευρώ ο τόνος 
για το σκληρό σιτάρι

Για πάνω από 10 ευρώ το 
κιλό η ψίχα στο αµύγδαλο 
Στο ξεκίνηµα της φετινής εµπορικής 
περιόδου για το αµύγδαλο κι ενώ δεν 
έχει γίνει κάποια πράξη, οι ελλείψεις 
στην αγορά υπαγορεύουν υψηλότερη 
τιµολόγηση της παραγωγής από τα 
9 µε 9,5 ευρώ το κιλό για την ψίχα.





Λίπανση μετά
τη συγκομιδή
Το 20% των μονάδων ανά στρέμμα 
πυρηνόκαρπων μετασυλλεκτικά

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Αυτή την περίοδο από τα µέσα 
Σεπτεµβρίου και µετά τη συ-
γκοµιδή οι παραγωγοί πυρη-
νόκαρπων καλούνται να προ-
χωρήσουν σε µετασυλλεκτική 
λίπανση, πριν την έναρξη του 
χειµώνα, βοηθώντας τα δέντρα 
να «αποθησαυρίσουν» τα θρε-
πτικά στοιχεία εκείνα που θα 
χρειαστούν στην αρχή της βλα-
στικής τους ανάπτυξης την ερ-
χόµενη άνοιξη. Η µετασυλλε-
κτική λίπανση, όπως αναφέ-
ρουν οι γεωπόνοι, βοηθάει α-
ποδεδειγµένα στην καλύτερη 
διαχείριση των οπωροφόρων 
δέντρων ειδικότερα στις αντί-
ξοες καιρικές συνθήκες και 
στοχεύει στην αναπλήρωση 
των αποθεµάτων των θρεπτι-
κών στοιχείων του εδάφους 
πριν από τη χειµερινή περί-

οδο, έτσι ώστε να εξασφαλι-
στεί καλύτερη ανθοφορία, υ-
ψηλότερο ποσοστό καρπόδε-
σης, καθώς και γρηγορότερη 
ανάπτυξη της κόµης κατά τη 
διάρκεια της επόµενης εαρι-
νής περιόδου. 

Τα θρεπτικά τα οποία θα 
πρέπει να δοθούν στο έδα-
φος αυτή την περίοδο σε έ-
να οπωρώνα µε πυρηνόκαρ-
πα είναι το άζωτο, το βόριο, ο 
ψευδάργυρος, το κάλιο και το 
µαγνήσιο. 

Άζωτο: Βοηθάει την ανάπτυ-

ξη του βλαστού των φυτών, ε-
νώ παράλληλα ενισχύει την ι-
κανότητα πρόσληψης και των 
υπόλοιπων απαραίτητων θρε-
πτικών συστατικών που χρει-
άζεται το δέντρο. 

Βόριο: Παίζει πολύ σηµα-
ντικό ρόλο στη διαδικασία δι-
αφοροποίησης των οφθαλ-
µών, βοηθάει την καρπόδεση 
και την ανθοφορία, ενώ ενι-
σχύει την αντοχή σε ακραίες 
καιρικές συνθήκες. 

Κάλιο: Ρυθµίζει τη σωστή 
µεταφορά νερού µέσα στο δέ-
ντρο, βελτιώνει την αντοχή σε 
υδατικά στρες, ρυθµίζει το ά-
νοιγµα των στοµάτων και τη 
µεταφορά θρεπτικών ουσιών.  

Μαγνήσιο: Βοηθάει την εν-
ζυµική παραγωγή ενώ ταυτό-
χρονα ενισχύει τη φωτοσυν-
θετική ικανότητα του φυτού. 

Ψευδάργυρος: Ρυθµίζει την 
παραγωγή ορµονών, βοηθάει 

στην καλή ανθοφορία και καρ-
πόδεση, ενώ επίσης και αυτό 
ενισχύει την αντοχή του φυ-
τού σε ακραίες καιρικές συν-
θήκες, όπως παγετοί.

Ένας πολύ σηµαντικός πα-
ράγοντας που εν τέλει καθο-
ρίζει και την ίδια την αποτε-
λεσµατικότητα της µετασυλλε-
κτικής λίπανσης είναι ο χρό-
νος εφαρµογής της. Οι καλ-
λιεργητές πυρηνόκαρπων θα 
πρέπει, σύµφωνα µε τους γεω-
πόνους, να προχωρήσουν στη 
λίπανση αυτή όσο ακόµα τα 
δέντρα έχουν ζωηρά φύλλα 
ώστε να γίνει εύκολα η πρό-
σληψη µέσα από τον διαφυλ-
λικό ψεκασµό. Επίσης, όπως 
αναφέρουν οι ειδικοί, η µετα-
συλλεκτική λίπανση θα πρέ-
πει να κυµαίνεται µεταξύ 10-
20 % των ετήσιων συνολικών 
χορηγούµενων λιπαντικών 
µονάδων ανά στρέµµα.

Καραδοκούν ψύλλα και ευρύτοµο µετά τη συγκοµιδή φιστικιάς 
Με τη συγκοµιδή φιστικιών να έχει ολοκληρωθεί, οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου ενηµερώνουν τους 
παραγωγούς για τα απαραίτητα βήµατα που θα πρέπει να 
ακολουθήσουν σε περίπτωση που εντοπίσουν προσβολές από ψύλλα 
και ευρύτοµο. Καθώς η ύπαρξη πυκνών πληθυσµών ψύλλας µπορεί να 
οδηγήσει σε εξασθένιση της επερχόµενης παραγωγής, οι ειδικοί 

συστήνουν τη συλλογή και καταστροφή κάθε ξερού ή ηµίξηρου οργάνου του 
φυτού, την ενσωµάτωση στο έδαφος των πεσµένων φύλλων και την επάλειψη  
του κορµού και των βραχιόνων µε βορδιγάλειο πάστα. Επίσης, συστήνεται 
προληπτικός ψεκασµός µετά τη συγκοµιδή µε εγκεκριµένο για την καλλιέργεια 
ακµαιοκτόνο σε συνδυασµό µε θερινό πολτό. Όσον αφορά πιθανές προσβολές 
από ευρύτοµο, οι οποίες µπορεί να οδηγήσουν σε ζηµιές έως και 95% της 
παραγωγής φιστικιών, οι γεωπόνοι συστήνουν πέραν της καταστροφής των 
µουµιοποιηµένων καρπών, τη συλλογή ποσοστού αυτών ώστε να µπορεί να 
προσδιοριστεί στη συνέχεια η έξοδος του εντόµου.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Εφαρµογή 
Λιγότερο αποτελεσµα-
τική λίπανση µετά τον 

Οκτώβριο, όταν τα φυτά 
χάσουν τη ζωηρότητα

Σύµπλοκο ίσκας στο αµπέλι
Η ίσκα είναι µια πολύπλοκη χρόνια 
ασθένεια του ξηλώµατος του φυτού της 
αµπέλου και προκαλείται από µύκητες. Ως 
αποτέλεσµα της µόλυνσης, το ξύλο 
νεκρώνεται σταδιακά και αποχρωµατίζεται, 
ενώ οι προσβεβληµένοι βραχίονες 
ξεραίνονται, µε τη ξήρανση να επεκτείνεται 
τελικώς σε ολόκληρο το κορµό. Οι 
µολύνσεις στο χωράφι συµβαίνουν 
αποκλειστικά από τις τοµές κλαδέµατος 
επάνω στις οποίες εγκαθίστανται τα σπόρια 
που απελευθερώνουν τα παθογόνα. 
Συνήθως προσβάλλονται ηλικιωµένα 
αµπέλια άνω των 10 ετών, ωστόσο µία 
µορφή της εµφανίζεται και σε νεαρά 
πρέµνα.  Η αντιµετώπιση της ασθένειας, 
σύµφωνα µε τους γεωπόνους των κατά 
τόπους Περιφερειακών Κέντρων 
Προστασίας Φυτών, περιλαµβάνει κυρίως 
προληπτικά και καλλιεργητικά µέτρα, ενώ 
δεν υπάρχουν µέχρι στιγµής θεραπευτικά. 
Οι ειδικοί συστήνουν διπλό και όψιµο 
κλάδεµα, καθώς και χρήση εγκεκριµένων 
µυκητοκτόνων σκευασµάτων.

Ανθράκωση εσπεριδοειδών 
H ανθράκωση αποτελεί µια πολύ κοινή 
ασθένεια των εσπεριδοειδών σε παγκόσµιο 
επίπεδο. Προσβάλλει κυρίως δέντρα 
απεριποίητα και εξασθενηµένα ή 
εµφανίζεται δευτερογενώς σε δέντρα 
προσβεβληµένα από κορυφόξηρα. Τα 
διάφορα στελέχη του µύκητα διαθέτουν 
διαφορετική παθογόνο ικανότητα και γι’ 
αυτό η ένταση της προσβολής εξαρτάται 
και από τη φυσιολογική κατάσταση των 
δέντρων. Η ανθράκωση προκαλεί σοβαρές 
απώλειες στην παραγωγή, ειδικά το 
φθινόπωρο µε αυξηµένες βροχοπτώσεις. 
Αρχικά εκδηλώνεται µε απότοµο µαρασµό 
και ξήρανση των φύλλων σε µερικούς 
βλαστούς και στη συνέχεια µε αποξήρανση 
από την κορυφή προς τη βάση κλάδων και 
βραχιόνων του δέντρου. Από τη βάση των 
ξερών κλάδων και από το υποκείµενο 
αναπτύσσονται λαίµαργοι βλαστοί κι αυτό 
αποτελεί συνήθη αντίδραση του δέντρου 
στην ασθένεια. Όµως σταδιακά η ασθένεια 
προσβάλλει όλο το δέντρο το οποίο 
ξεραίνεται τελείως. Στα καλλιεργητικά 
µέτρα που θα βοηθήσουν να µειωθεί η 
σοβαρότητα της ασθένειας, οι γεωπόνο 
συστήνουν αφαίρεση και καύση ξερών 
κλάδων, αποφυγή δηµιουργίας πληγών και 
εκτέλεση προστατευτικών ψεκασµών µε 
χαλκούχα ή βιολογικά σκευάσµατα µε 
βάση τα διάφορα είδη στρεπτοµυκήτων.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ: Hidrostar 
40 WG, Trimanoc-R 75 WG
BAYER: Copperfield 20WG
SIPCAM: Hidroval 40WG
UPL-LTD: Xydrocoure 40 WG.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Τέλος του έτους ξεκινούν οι αιτήσεις

Ξεχωριστές προσκλήσεις 
για δέντρα και αροτραίες 
στη νέα Απονιτροποίηση

Επιλέξιμες οι δράσεις χλωράς λίπανσης στις δενδρώδεις 
για πρώτη φορά σε όλες τις περιοχές με πρόβλημα νιτρικών

 Αποκλείστηκε από τη δράση αμειψισποράς το καλαμπόκι, 
παραμένει στα 60 ευρώ η ενίσχυση στο βαμβάκι. Για μία διετία 
οι δεσμεύσεις (2022-2023) με βάση τα φετινά στρέμματα

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τέλος του έτους θα ξεκινήσουν οι αι-
τήσεις για ένταξη στο Μέτρο της Α-
πονιτροποίησης, µε τις δεσµεύσεις 
να διαρκούν για δύο χρόνια (2022-
2023) για αρδευόµενα αγροτεµάχια 
σε υγρότοπους και περιοχές οι οποίες 
έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλη-
τες από τη νιτρορύπανση γεωργικής 
προέλευσης. Σύµφωνα µε τον γενι-
κό γραµµατέα Ενωσιακών Πόρων ∆η-
µήτρη Παπαγιαννίδη, θα βγουν δύο 
προκηρύξεις, µία για τα αροτραία και 
µία για τις δενδρώδεις καλλιέργειες. 
Και στις δύο προσκλήσεις δικαιούχοι 
θα είναι γεωργοί, φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα ή οµάδες αυτών, οι οποίοι 
είναι κάτοχοι αρδευόµενων αγροτε-
µαχίων. Οι αιτήσεις στήριξης των υ-
ποψηφίων θα πραγµατοποιηθούν βά-
σει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (Ε-
ΑΕ) έτους 2021 (έτος αναφοράς), ενώ 
το έτος 2022 (φθινοπωρινές καλλι-
έργειες 2021 - εαρινές καλλιέργειες 
2022) θα αποτελέσει το πρώτο έτος 
εφαρµογής των δεσµεύσεων. 

Αναλυτικότερα, για τις αροτραίες 
καλλιέργειες θα υπάρχει η δυνατότη-
τα ένταξης στις εξής δράσεις: 

Αγρανάπαυση
Οι δικαιούχοι πρέπει να θέτουν ε-

τησίως σε αγρανάπαυση έκταση, η 
οποία αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 
30% της συνολικά ενταγµένης έκτα-
σης, ποσοστό το οποίο δύναται να 
αυξηθεί έως 50% (χωρίς επιπλέον ε-
νίσχυση). Εάν η δέσµευση της αγρα-
νάπαυσης εφαρµοστεί σε αγροτεµά-
χια µε κλίση µεγαλύτερη του 8%, ο δι-
καιούχος θα υποχρεούται να εγκατα-
στήσει στα αγροτεµάχια αυτά, φυτά 
εδαφοκάλυψης (κατάλληλα χειµερι-
νά ψυχανθή, σιτηρά και σταυρανθή 
και µείγµατα αυτών). Το ύψος της ε-

Για τις δενδρώδεις καλλιέργειες για 
τις οποίες θα υπάρξει ξεχωριστή πρό-
σκληση Απονιτροποίησης, οι δεσµεύ-
σεις αφορούν τη χλωρά λίπανση. Στο 
πλαίσιο αυτής της δέσµευσης οι δι-
καιούχοι αναλαµβάνουν:

 Να εφαρµόζουν χλωρά λίπαν-
ση µε φυτά εδαφοκάλυψης στον υ-
ποόροφο των δενδρώνων, σε έκτα-
ση που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 
20% της ενταγµένης έκτασης, ενώ το 
ποσοστό δύναται να αυξηθεί (χωρίς 
επιπλέον ενίσχυση).

 Να πραγµατοποιούν εργαστηρι-
ακές αναλύσεις για το σύνολο των α-
γροτεµαχίων της ενταγµένης στη δέ-
σµευση εκµετάλλευσης, οι οποίες πε-
ριλαµβάνουν αναλύσεις εδάφους και 
αρδευτικού νερού.

 Να διαθέτουν ετήσιο «Σχέδιο ∆ι-
αχείρισης Εισροών» (Σ∆Ε) για το σύ-
νολο της ενταγµένης εκµετάλλευσης.

Η ενίσχυση ανά στρέµµα θα ορι-
στεί ως εξής: Εσπεριδοειδή 27,2 ευ-
ρώ, ελιά 45,2 ευρώ, ροδακινιά -νε-
κταρινιά- βερικοκιά 31,7 ευρώ, µη-

Έως 45 ευρώ η ενίσχυση

νίσχυσης ποικίλει ανάλογα µε την Πε-
ριφέρεια και θα κυµανθεί: Καλαµπό-
κι: 43,5 έως 53,4 ευρώ, Ζαχαρότευτ-
λα: 50,2 έως 60 ευρώ, Υπαίθρια φρέ-
σκα λαχανικά και κηπευτικά: 60 ευρώ, 
Βαµβάκι: 60 ευρώ.

Aµειψισπορά
Οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν να θέ-

τουν ετησίως σε αµειψισπορά έκταση, 
η οποία αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 
30% της συνολικά ενταγµένης αρδεύ-
σιµης έκτασης, ενώ το ποσοστό δύνα-
ται να αυξηθεί µέχρι και στο 90% (χω-
ρίς επιπλέον ενίσχυση). Το ύψος ενί-
σχυσης ανά στρέµµα θα ποικίλει ανά-
λογα µε την Περιφέρεια και θα οριστεί 
ως εξής: Ζαχαρότευτλα: 35,8 έως 46,5 
ευρώ, Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και 
κηπευτικά 60 ευρώ, Βαµβάκι 51,5 έως 
60 ευρώ, Ηλίανθος 31,6 έως 32,2 ευρώ.

Ζώνη Ανάσχεσης
Οι δικαιούχοι θα αναλάβουν να ε-

φαρµόσουν παρυδάτια ζώνη ανάσχε-
σης πλάτους τουλάχιστον 5 µέτρων, 
κατά µέσο όρο, στα ενταγµένα στη δέ-
σµευση αγροτεµάχια που εφάπτονται 
µε επιφανειακά ύδατα (ποτάµια, υδα-
τορέµατα, λίµνες, αρδευτικές διώρυ-
γες, αποστραγγιστικές τάφρους κ.ά.). 
Η δέσµευση θα αφορά τις εξής καλλι-
έργειες: Χειµερινά σιτηρά, καλαµπόκι, 
ψυχανθή, πατάτες, ζαχαρότευτλα, φρέ-
σκα λαχανικά, βαµβάκι και ηλίανθο. 

Στο 30% αγρανάπαυση
Οι δικαιούχοι πρέπει να θέτουν 

ετησίως σε αγρανάπαυση 
έκταση που αντιστοιχεί τουλά-
χιστον στο 30% της συνολικά 

ενταγµένης έκτασης
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Δικαιούχοι
Ο συνολικός προϋπολογισµός 
του Μέτρου θα ανέρχεται σε 
150 εκατ. ευρώ και σύµφωνα 
µε εκτιµήσεις του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης ο αριθµός 
των δικαιούχων αναµένεται να 
ανέλθει σε 6.000 µε 8.000 
παραγωγούς.

Δεσμεύσεις
Το έτος 2022 (φθινοπωρινές 
καλλιέργειες 2021 – εαρινές 
καλλιέργειες 2022) θα 
αποτελέσει το πρώτο έτος 
εφαρµογής των δεσµεύσεων. 
Οι δεσµεύσεις που 
αναλαµβάνονται στο πλαίσιο της 
∆ράσης είναι διετούς διάρκειας.

Άρδευση
Τα αγροτεµάχια πρέπει να είναι 
δηλωµένα στην ΕΑΕ 2021 ως 
αρδευόµενα και να διαθέτει ο 
ενδιαφερόµενος τα απαραίτητα 
παραστατικά απόδειξης της 
αρδευσιµότητας των αιτούµενων 
αγροτεµαχίων.

ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
ΘΡΑΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 43,5 45,1

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ 60 50,2

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 60 60

ΒΑΜΒΑΚΙ 60 60

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
ΘΡΑΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ 46,5 35,8

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 60 60

ΒΑΜΒΑΚΙ 60 51,5

ΗΛΙΑΝΘΟΣ 31,7 31,6

 ΧΛΩΡΑ ΛΙΠΑΝΣΗ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η 27,2

ΕΛΙΑ 45,2

ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑ�ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ�
ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ 31,7

ΜΗΛΙΑ�ΑΧΛΑ∆ΙΑ 18,8

  ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ./ΕΤΗΣΙΩΣ)



για τα δέντρα
Αλλαγές της τελευταίας στιγμής
στη μοριοδότηση Νέων Αγροτών
 Λίγες ημέρες απομένουν έως ότου βγει στον 
«αέρα» η πρόσκληση για τους Νέους Αγρότες με 
τις διαχειριστικές αρχές να επεξεργάζονται 
αλλαγές της τελευταίας στιγμής στα κριτήρια 
μοριοδότησης, σύμφωνα με το τροποποιημένο 
ΠΑΑ που εστάλη προς έγκριση στην ΕΕ. Σύμφωνα 
με το σχετικό έγγραφο, στα κριτήρια μοριοδότησης 
αναμένεται να υπάρξει μέριμνα για τις περιοχές 
που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Το 
αν αυτό θα μεταφραστεί σε κάποια επιπλέον μόρια 
ή σε χαμηλότερη «βαση ένταξης» αυτό μένει να 
φανεί. Παράλληλα, πολύ πιθανή είναι η 
προτεραιοποίηση σε εκμεταλλεύσεις που θα 
προχωρήσουν σε διαρθρωτικές αλλαγές των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
συμπεριλαμβανομένου ψηφιακού ή άλλου 
εκσυγχρονισμού τους, κάτι που δεν προβλεπόταν 
σαφώς στον πίνακα μοριοδότησης που είχε 
δημοσιευθεί.  Παράλληλα, στο τροποποιημένο 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρεται πως 
«η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης του 
επιχειρηματικού σχεδίου είναι τα πέντε έτη»,  
για το Μέτρο των Νέων Αγροτών. Αυτό διαφέρει 
από την προδημοσίευση, που ανέφερε μέγιστη 
διάρκεια τα 4 έτη, οπότε είναι ακόμη ένα σημείο 
που ενδέχεται να αλλάξει κατά την τελική 
προκήρυξη του πριμ πρώτης εγκατάστασης. 

λιά-αχλαδιά 18,8 ευρώ.
Για την ομάδα καλλιέργειας «Ελιά» 

η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των 
υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων να ανέρ-
χεται σε 80 ελαιόδεντρα ανά εκτάριο, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι 
πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

Κατά τα άλλα, τα αγροτεμάχια 
της εκμετάλλευσης που θα εντα-
χθούν στο πλαίσιο όλων των Προ-
σκλήσεων της Δράσης, πρέπει να 
πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια ε-
πιλεξιμότητας:

 Να είναι δηλωμένα στην Ενι-
αία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του 
ενδιαφερόμενου του έτους 2021, 
η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως αί-
τηση αναφοράς. 

 Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 
2021 ως αρδευόμενα και να διαθέ-
τει ο ενδιαφερόμενος τα απαραί-
τητα παραστατικά απόδειξης της 
αρδευσιμότητας των αιτούμενων 
αγροτεμαχίων τα οποία και επι-
δεικνύει σε οποιονδήποτε έλεγχο.

Παράλληλα, αναμένεται να βγουν 
στη δημοσιότητα και τα κριτήρια μο-
ριοδότησης της Απονιτροποίησης. 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

    

ΉΠΕΙΡΟΣ, ΙΟΝΙΑ ΝΉΣΙΑ, 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΣ ΔΥΤΙΚΉ 

ΕΛΛΑΔΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

53,4 50,2

50,2 50,2

60 60

60 60

ΉΠΕΙΡΟΣ, ΙΟΝΙΑ ΝΉΣΙΑ, 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΣ ΔΥΤΙΚΉ 

ΕΛΛΑΔΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

35,8 35,8

60 60

55,4 60

32 32,2

ΠΑΡΥΔΑΤΙΑ ΖΏΝΗ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ

ΎΨΟΣ ΕΝΊΣΧΎΣΗΣ 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΆ ΣΙΤΗΡΆ,  
ΚΆΛΆΜΠΌΚΙ, ΨΥΧΆΝΘΗ, 

ΠΆΤΆΤΕΣ, ΖΆΧΆΡΌΤΕΥΤΛΆ, 
ΦΡΕΣΚΆ ΛΆΧΆΝΙΚΆ, ΒΆΜΒΆΚΙ 

ΚΆΙ ΗΛΙΆΝΘΌ

Έκταση ζώνης 
ανάσχεσης 

πλάτους 4 μέτρων/
ενταγμένη έκταση

Τυπικό 
Ακαθάριστο 
Κέρδος
(ΤΑΚ)

x
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Σάρκα και οστά παίρνει το εγχείρηµα της ένωσης 
δυνάµεων για την προώθηση του κρητικού ελαι-
ολάδου, µε τη δηµιουργία του πρώτου παγκρή-
τιου συνεταιριστικού φορέα για την τυποποίηση 
και την διακίνηση του προϊόντος που φέρει την 
επωνυµία ΑΕΣ Κρητών Ένωσις Α.Ε.

Το εννιαµελές προσωρινό ∆Σ του φορέα, που 
φέρει την επωνυµία ΑΕΣ Κρητών Ένωσις ΑΕ, συ-
γκροτήθηκε την περασµένη ∆ευτέρα, στα γρα-

φεία της Ένωσης Ηρακλείου, ενώ επικεφαλής α-
ναλαµβάνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου 
Σταύρος Γαβαλάς. Oι πληροφορίες θέλουν το συ-
νεργατικό σχήµα να ξεκινήσει την τυποποίηση 
και συλλογή ελαιόλαδου από την επερχόµενη 
κιόλας ελαιοκοµική περίοδο µε ένα εκτιµώµενο 
τονάζ περί των 500 τόνων και να προοπτική να 
φθάσει στην πενταετία τους  5.000-7.000 τόνους.

Ο συµβολισµός της ένωσης δυνάµεων αποτυ-

πώθηκε στο όνοµα του φορέα, αλλά και στη συ-
γκρότηση της πρώτης διοίκησης καθώς αποφα-
σίστηκε τον πρόεδρο να συνεπικουρούν τρεις α-
ντιπρόεδροι, ένας από κάθε νοµό. Α’ αντιπρόε-
δρος είναι ο πρόεδρος του συνεταιρισµού Χανί-
ων Χαρίλαος Βλαζάκης, Β’ αντιπρόεδρος ο πρόε-
δρος της Ένωσης Μεραµβέλλου Νίκος Ζαχαριά-
δης και Γ’ αντιπρόεδρος ο πρόεδρος του συνεται-
ρισµού Μυλοποτάµου Μανόλης Κουγιουµτζής. 

Ιδρύθηκε η «Κρητών Ένωσις», πρόεδρος ο Σταύρος Γαβαλάς

Περίπου 38 
ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ σε 
Πελοπόννησο, 
Ήπειρο, Θεσσαλία 
κινδυνεύουν άμεσα 
να «βυθιστούν στο 
σκοτάδι», κάνοντας 
ακόμη πιο δυσχερή 
τη θέση των αγροτών

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Νέο κύµα διακοπής της ηλεκτροδότησης 
για ληξιπρόθεσµες οφειλές, σε τουλά-
χιστον 38 τοπικούς ή γενικούς οργανι-
σµούς εγγείων βελτιώσεων, αναµένεται 
προσεχώς από τη ∆ΕΗ, αποδεικνύοντας 
πως το «κατέβασµα του διακόπτη», που ε-
πιβλήθηκε προ ηµερών στον ΤΟΕΒ Κατο-
χής, στην Αιτωλοακαρνανία, ήταν µόνο η 
«κορυφή του παγόβουνου».

Τη πληροφορία - «βόµβα» µετέφερε στέ-
λεχος του ΥπΑΑΤ σε συνάντηση του Σπή-
λιου Λιβανού, µε εκπροσώπους ΓΟΕΒ και 
ΤΟΕΒ από τη ∆υτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, 
τη Μακεδονία και τη Θράκη, στο περιθώ-
ριο της ενηµερωτικής εκδήλωσης του Υ-
πΑΑΤ για τη νέα ΚΑΠ, στη Θεσσαλονίκη.

Οι 38 οργανισµοί που είναι στα «κόκ-
κινα» και κινδυνεύουν άµεσα να «βυθι-
στούν στο σκοτάδι», όπως αναφέρθηκε 
στην Agrenda, βρίσκονται στην Πελο-
πόννησο, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία, 
χωρίς αυτό φυσικά να σηµαίνει πως στις 
άλλες περιοχές τα πράγµατα είναι πολύ 
καλύτερα. 

Χειρότερη η κατάσταση 
µετά τις ανατιµήσεις στο ενεργειακό 

Το «εκρηκτικό» πρόβληµα µε τη ∆ΕΗ 
µάλιστα, αναµένεται να εµφανίσει επιδεί-
νωση, καθώς οι ανατιµήσεις στο ενεργει-
ακό έκαναν την εµφάνισή τους, µε τους 
λογαριασµούς του ηλεκτρικού, που κατα-
φτάνουν εδώ και λίγες µέρες στους οργα-
νισµούς, να καταγράφουν µέση αύξηση 

46% και να βάζουν δύσκολα ακόµη και 
στους αγρότες που τηρούν τις ρυθµίσεις.

Εισπραξιµότητα µόλις στο 40-50%
«Θα έχουµε διακοπές και σε άλλα ΓΟΕΒ 

και ΤΟΕΒ. Οι οφειλές που έχουν οι οργα-
νισµοί προς τη ∆ΕΗ είναι µεγάλες, προ-
σεγγίζουν αθροιστικά στα 50 εκατ. ευρώ. 
Ρυθµίσεις έχουν γίνει, αλλά πολλοί πα-
ραγωγοί δεν είναι σε θέση να τις εξυπη-
ρετήσουν», τονίστηκε στην Agrenda. Και 
όλα αυτά ενώ η αρδευτική περίοδος δεν 
έχει κλείσει στα κηπευτικά, το τριφύλλι 
και σε δενδρώδεις καλλιέργειες. 

Η ίδια πηγή µας ανέφερε ότι αν και ή-
δη ολοκληρώνεται και ο 9ος µήνας του 
έτους, το ποσοστό εισπραξιµότητας από 
την πλευρά των ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ, παρα-
µένει στα επίπεδα του 40%-50%, δυσχε-
ραίνοντας τη λειτουργία τους.

«Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Σπήλιος Λιβανός είπε πως προσπαθεί 
να δώσει λύσεις και ίσως υπάρξουν εξε-
λίξεις προσεχώς, ενώ παρότρυνε να δη-
µιουργήσουµε ενεργειακές κοινότητες, 
από κοινού µε τις περιφέρειες, µε σκοπό 
να καταστούν οι παραγωγοί ενεργειακά 
αυτόνοµοι», τόνισε ο συνοµιλητής µας. 

Οκτώβριο ή Νοέµβριο θα 
αρχίσει µια διαβούλευση, 
ώστε µέχρι το ∆εκέµβριο 
να έχει οριστικοποιηθεί 
το σχέδιο εκσυγχρονι-
σµού του θεσµικού πλαι-
σίου, λέει ο υπουργός 
Σπήλιος Λιβανός.

Στο «κόκκινο» ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ 
Οι ανατιμήσεις στο 
ρεύμα στεγνώνουν 
τα αντλιοστάσια

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΤΟΕΒ & ΓΟΕΒ

ΟΦΕΙΛΕΣ

38 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
50 

ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑ

40-50%

ΜΕΣΗ ΑΥΞΗΣΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

46%
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∆ηµοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση που ορί-
ζει τους όρους της προκήρυξης του Μέτρου 2.1 
«Χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωρ-
γικό τοµέα», µε τη σχετική πρόσκληση που ανα-
µένεται τις επόµενες ηµέρες, να αφορά τους Φο-
ρείς Παροχής Γεωργικών Συµβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.).

Μετά την προκήρυξη οι Φορείς που βρίσκονται 
µέσα στο Μητρώο Φορέων Παροχής Γεωργικών 
Συµβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.)-είναι 50 στο σύνολο- θα 

κληθούν να κάνουν αίτηση ένταξης στο Μέτρο. 
Μετά την αξιολόγηση και την τελική ένταξη των 
δικαιούχων, αυτοί θα είναι σε θέση να παρέχουν 
συµβουλές στους αγρότες, το κόστος των οποί-
ων θα καλύπτεται από το Μέτρο 2.1. Κατόπιν, ο 
ενταγµένος στο Μέτρο Φορέας, θα κάνει τις αι-
τήσεις πληρωµής ζητώντας να λάβει τη σχετική 
επιδότηση (έως 1.500 ευρώ ανά συµβουλή, µέ-
χρι 3 συµβουλές ανά αγρότη) ανάλογα µε τις υ-

πηρεσίες που έχει προσφέρει και τους αγρότες 
που έχει εξυπηρετήσει. Εφόσον λοιπόν βγει το 
Σεπτέµβριο η προκήρυξη, το νωρίτερο που θα 
µπορούν οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί να ξεκι-
νήσουν να λαµβάνουν επιδοτούµενες συµβου-
λές θα είναι αρχές του 2022. Ο συνολικός προ-
ϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται στα 
80 εκατ. ευρώ (εθνική και ενωσιακή συµµετοχή), 
ενώ εκτιµάται ότι θα δοθούν 120.000 συµβουλές 

Οι προϋποθέσεις ένταξης στους Αγροτικούς Συμβούλους

Ένα σενάριο που θέλει τη ∆ΕΗ να παίρ-
νει το πράσινο φως ώστε να προχωρή-
σει σε παρακράτηση οφειλών από α-
γροτικό ρεύµα αµέσως µετά την πίστω-
ση της προκαταβολής του τσεκ, όπως 
συµβαίνει στην περίπτωση των εισφο-
ρών προς τον ΕΛΓΑ, κυκλοφορεί εδώ 
και λίγες µέρες ανάµεσα σε κύκλους 
αγροτών. Χωρίς να υπάρχει κάποια σα-
φής ένδειξη ότι πράγµατι η ηγεσία της 
∆ηµόσιας Εταιρείας Ηλεκτροδότησης 
ετοιµάζει µια τέτοια αιφνιδιαστική αν 
µη τι άλλο κίνηση, σε συνεννόηση µε 
τις αρµόδιες αρχές του Αγροτικής Α-
νάπτυξης και του ΟΠΕΚΕΠΕ, αρκετοί 
συντελεστές της αγροτικής οικονοµί-
ας της χώρας, εκτιµούν ότι συγκεκρι-
µένη πρόσφατη διευκόλυνση, κρύβει 
παγίδες για τους αγρότες.

Υπενθυµίζεται ότι προ ηµερών η ∆ΕΗ 
ανακοίνωσε στους αγρότες ότι θα µπο-
ρούν να εξασφαλίζουν αγροτικό τιµο-
λόγιο προσκοµίζοντας τη δήλωση ΟΣ-
∆Ε, δίνοντας ταυτόχρονα παράταση µέ-
χρι τις 29 Οκτωβρίου για την κατάθε-
ση των δικαιολογητικών. Παράλληλα 
προωθεί µια νέα δυνατότητα ρύθµισης 
χρεών σε περισσότερες άτοκες δόσεις 
µετά την εξόφληση του 50% του χρέους. 
Προς το παρόν δεν υπάρχουν πολλά 
περιθώρια διερεύνησης των προθέσε-
ων της διοίκησης της ∆ΕΗ, ενώ δεν α-
ποκλείεται η ανησυχία αυτή του αγρο-
τικού κόσµου να εδράζεται στις έντο-
νες τριβές ανάµεσα στις δύο πλευρές. 

Οι πιέσεις από την εισπρακτική, η άρ-
νηση της ∆ΕΗ για επανασύνδεση του 
ρεύµατος ακόµα και µετά τη ρύθµιση 
του χρέους έχουν σίγουρα προκαλέ-
σει ένα ρήγµα ανάµεσα στους αγρό-
τες και την εταιρεία, µε τους πρώτους 
να «φυσάν και το γιαούρτι».

Βέβαια από την άλλη, η ιστορία έχει 
δείξει πως η διασυνδεσιµότητα µεταξύ 
υπηρεσιών διαφόρων υπηρεσιών, τις 
περισσότερες φορές λειτουργεί προς 
όφελος εκείνου που κρατά… και το 
καρπούζι και το µαχαίρι. Εφόσον ευ-
σταθεί λοιπόν το σενάριο, η ∆ΕΗ θα 
εισπράττει µέρος ή και το σύνολο των 
χρεών του παραγωγού προς αυτήν 
µε την προκαταβολή και την εξόφλη-
ση του τσεκ. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή 
µε εκείνο που γίνεται στην περίπτω-
ση του ΕΛΓΑ, όπου παρακρατείται το 
70% της εισφοράς των αγροτών στην 
προκαταβολή και το 30% στην εξόφλη-
ση του τσεκ. 

«Θα µπορούσε η ∆ΕΗ να πάρει τις 
αναγκαίες πληροφορίες για την έκτα-
ση της εκµετάλλευσης και τις ανάγκες 
ηλεκτροδότησης του αγρότη από το 
Ε9. Εκεί φαίνονται όλα τα στρέµµατα 
και µπορεί να δώσει το αγροτικό τιµο-
λόγιο» σχολιάζει στην Agrenda πηγή 
που παρακολουθεί την εξέλιξη του ζη-
τήµατος. «Για ποιον λόγο ζητά το ΟΣ-
∆Ε; ώστε να µπορεί να δει τα ποσά των 
ενισχύσεων που αναµένουµε οι αγρό-
τες» εκτιµά ο ίδιος.       ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Στόχος η αλλαγή του θεσµικού πλαισίου
Πέραν αυτού, στη συνάντηση ο Σπήλιος 

Λιβανός γνωστοποίησε πως ο στόχος του 
ΥπΑΑΤ είναι να αλλάξει το θεσµικό πλαί-
σιο που διέπει το χώρο, ώστε να εκσυγχρο-
νιστεί και να εξορθολογιστεί η λειτουργία 
των Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων. «Μέ-
σα στον Οκτώβριο ή το αργότερο το Νοέµ-
βριο είπε πως θα αρχίσει µια διαβούλευση, 
προκειµένου µέχρι το ∆εκέµβριο να έχει ο-
ριστικοποιηθεί το σχέδιο εκσυγχρονισµού 
του θεσµικού πλαισίου», µας αναφέρθηκε 
και προστέθηκε ότι «ο κ. Λιβανός αποκά-
λυψε ότι στις προθέσεις του είναι να δηµι-
ουργήσει µια κεντρική υπηρεσία, την ονό-
µασε ΚΥΕΒ, που θα δρα ως «οµπρέλα» συ-
ντονισµού όλων των επιµέρους άλλων ορ-
γανισµών εγγείων βελτιώσεων.

Οι εκπρόσωποι των ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ Ο-
ρεστιάδας, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Θεσ-
σαλίας κι Αιτωλοακαρνανίας, που µετεί-
χαν στη συνάντηση, ζήτησαν από τον Υ-
πουργό να ενισχυθούν µε προσωπικό οι 
υποστελεχωµένοι τους οργανισµοί και να 
τους επιτραπεί να αποκτήσουν πρόσβαση 
στα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ για να γνωρί-
ζουν ποιος αγρότης έχει το κάθε χωράφι.

∆ήλωση 
ΟΣ∆Ε

Γιατί ζητά η ∆ΕΗ 
την δήλωση 
ΟΣ∆Ε για το 

αγροτικό τιµολό-
γιο όταν υπάρχει 

το Ε9 για την 
έκταση της 

εκµετάλλευσης;

Ενδεχόμενο συμψηφισμού οφειλών 
αγροτικού ρεύματος με ενιαία ενίσχυση

Απαιτήσεις
πολλών ετών

«Έχουµε απαιτήσεις 
πολλών ετών από 
οφειλές παραγωγών, οι 
οποίοι κατά συρροή δεν 
πληρώνουν. Ζητάµε να 
γίνει υποχρεωτική η 
εξασφάλιση βεβαίωσης 
άρδευσης για να 
πληρώνονται τα 
δικαιώµατα. Να κάνει 
δήλωση ΟΣ∆Ε και στο 
φάκελο να υποχρεούται 
να έχει και τη βεβαίωση 
άρδευσης, την οποία θα 
λαµβάνει αν έχει 
πληρώσει ή ρυθµίσει 
την οφειλή του για το 
αρδευτικό νερό, για να 
έχουµε και εµείς έναν 
µοχλό πίεσης», 
επεσήµανε στην 
Agrenda η πηγή µας. 
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Συνταγματικός 
ο πυρήνας 
αναθεώρησης 
των δασικών 
χαρτών
Σε τροχιά οριστικής ολοκλήρωσης 
µπαίνει η διαδικασία ανάρτησης των 
δασικών χαρτών, µετά τις δύο 
εγκριτικές αποφάσεις της µείζονας 
Ολοµέλειας του Συµβουλίου της 
Επικρατείας που έκριναν ότι ο πυρήνας 
του νέου αναθεωρηµένου-συστήµατος 
(άρθρο 48 του ν. 4685/2020), είναι 
συνταγµατικός. Την ίδια ώρα, το ΣτΕ 
ακύρωσε δύο διατάξεις της 
προσβαλλόµενης υπουργικής απόφασης 
για τις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες 
εντός δασικών εκτάσεων οι οποίες δεν 
έχουν ακόµη υλοποιηθεί και την 
εξαίρεση από τη δασική νοµοθεσία 
περιοχών εντός οικισµών.
Το βασικό στοιχείο του νέου 
συστήµατος είναι ότι οι δασικοί χάρτες 
καταρτίζονται, όχι µόνο βάσει 
αεροφωτογραφιών, που απεικονίζουν 
διαχρονικά τη δασική βλάστηση, αλλά 
και βάσει διοικητικών πράξεων, που 
καθόριζαν άλλες χρήσεις για ορισµένες 
εκτάσεις κατά το παρελθόν, ιδίως προ 
του Συντάγµατος του 1975. ∆ηλαδή, το 
νέο σύστηµα συνοψίζεται, στον εξής 
κανόνα: ∆ασικό είναι ό,τι καλύπτεται 
από δασική βλάστηση όχι µόνο σήµερα, 
αλλά και στο παρελθόν, αρκεί να µην 
έχει εκδοθεί διοικητική πράξη που να 
αλλάζει τη χρήση του, πριν από το 
Σύνταγµα του 1975 και για όσο χρόνο 
συνεχίζεται η επιτραπείσα χρήση. Ο εν 
λόγω νόµος προβλέπει ότι παρόµοιες 
εκτάσεις, που έχουν αφιερωθεί στη 
γεωργική χρήση πριν από το Σύνταγµα 
του 1975, αποσυνδέονται από τη δασική 
νοµοθεσία, εφόσον εξακολουθούν να 
καλλιεργούνται, από τους διαδόχους 
όσων είχαν αποκατασταθεί, αλλά και 
τους διαδόχους των τότε ιδιοκτητών. 
Ο υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας 
Σκρέκας δήλωσε σχετικά ότι «Η 
ανάρτηση των δασικών χαρτών είναι 
εξαιρετικά σηµαντική και για την 
προσέλκυση επενδύσεων, δεδοµένου 
ότι εφεξής θα υπάρχει ένα ξεκάθαρο 
πλαίσιο για τις χρήσεις γης. 
Επιπρόσθετα, θα επιτρέψει την 
ολοκλήρωση του Κτηµατολογίου». 

Ενεργή παραμένει η δέσμευση 
για φθηνό αγροτικό πετρέλαιο
Κυβέρνηση και αντιπολίτευση «κόπτονται» για την επαναφορά ΕΦΚ πετρελαίου

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ένα εκρηκτικό µείγµα στις τάξεις του αγροτικού 
κόσµου πυροδοτούν οι ενεργοβόρες αυξήσεις 
σε πρώτες ύλες, απόρροια των ανισορροπιών 
που έχει επιφέρει στην αγορά η πανδηµία, ε-
παναφέροντας σε όλους τους τόνους και την ε-
πιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για 
το πετρέλαιο κίνησης. Μάλιστα, το αίτηµα αυ-
τό, που είθισται να βρίσκεται ψηλά στην ατζέ-
ντα κυβέρνησης-αντιπολίτευσης σε προεκλογι-
κές περιόδους… φαίνεται να εξετάζει επισταµέ-
νως το οικονοµικό επιτελείο. Το ίδιο θέµα περι-
έλαβε  στον διακηρυκτικό του λόγο από το βή-
µα της 85ης ∆ΕΘ και ο πρόεδρος της αξιωµατι-
κής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, εµπλου-
τίζοντάς το µε διαγραφή αγροτικών χρεών και 
µε άλλα µέτρα όπως τα επιδόµατα έκτακτης α-
νάγκης αλλά και κάποιες φοροελαφρύνσεις. 

«Ο αγροτικός κόσµος στενάζει. Ιδίως όταν έ-
χει ακριβύνει πάρα πολύ το κόστος παραγωγής 
εξαιτίας δυο κρίσιµων παραγόντων: του ενερ-
γειακού κόστους και της µεγάλης αύξησης της 
τιµής των ζωοτροφών. Άρα, αν δεν παρέµβεις 
καταλυτικά για να µειώσεις το κόστος, το επόµε-
νο διάστηµα θα έχουµε πολύ µεγάλες δυσκολί-
ες», είπε ο κ. Τσίπρας, επιµένοντας σε:

 Χορήγηση Εισοδήµατος Έκτακτης Ανάγκης 
σε όλους τους παραγωγούς που έχασαν το µέσο 
παραγωγής εισοδήµατός τους από τις φωτιές.

 Ρύθµιση των χρεών που δηµιουργήθηκαν 

στην κρίση και ιδιαίτερα σε πυρόπληκτες περιοχές.
 Χορήγηση Εισοδήµατος Έκτακτης Ανάγκης 

σε κτηνοτρόφους ορεινών και νησιωτικών πε-
ριοχών για αγορά ζωοτροφών και εφοδίων.

 Χορήγηση ειδικής ενίσχυσης για αντιστάθµι-
ση των αυξήσεων στο αγροτικό ηλεκτρικό ρεύµα.

 Επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλω-
σης στους αγρότες για το πετρέλαιο κίνησης.

 Λήψη ειδικών µέτρων για την προστασία 
των εθνικών µας προϊόντων έναντι της νοθεί-
ας και των ελληνοποιήσεων.

Επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου 
µε την πρώτη ευκαιρία, λέει ο Λιβανός

Στο µεταξύ την πρόθεση της κυβέρνησης, ε-
φόσον υπάρξει δηµοσιονοµικός χώρος, να υ-
λοποιηθεί άµεσα η επιστροφή του ΕΦΚ αγροτι-
κού πετρελαίου, προκειµένου να υπάρξει απο-
συµπίεση στο κόστος παραγωγής των αγροτών, 

επανέλαβε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Σπήλιος Λιβανός υπογραµµίζοντας πως αποτε-
λεί προτεραιότητα στην κυβερνητική ατζέντα ε-
φόσον βελτιωθούν περαιτέρω τα δηµόσια οικο-
νοµικά. «Αν τα οικονοµικά πάνε καλά, θα δού-
µε και το πετρέλαιο. Είναι κάτι που αναγνωρί-
ζει ο πρωθυπουργός και όλοι µας ότι το κόστος 
του πετρελαίου είναι υψηλό για τους αγρότες», 
είπε χαρακτηριστικά. Ο κ. Λιβανός θύµισε ακό-
µη ότι στη µείωση του κόστους συµβάλλει και 
η απόφασή του για την αύξηση στα 500 KW α-
πό τα 100 KW της δυνατότητας παραγωγής η-
λεκτρικού ρεύµατος µέσω φωτοβολταϊκών για 
τους αγρότες. Επεσήµανε ωστόσο ότι «σε πα-
ραγωγικές γαίες θέλουµε παραγωγικές επεν-
δύσεις» και ότι επιτρέπεται µόνο 1% χρήση πα-
ραγωγικών γαιών για φωτοβολταϊκά.

Με βάση τις αναφορές Λιβανού, το επιτελείο 
της Βάθη κινείται όπως είπε στο τρίπτυχο: «στή-
ριξη των αγροτών στις κρίσεις, νοµιµότητα µε 
ενίσχυση των ελέγχων για να στηρίξουµε τους 
Έλληνες παραγωγούς και προστασία των κατα-
ναλωτών και στην ποιότητα και στις τιµές.[…] Έ-
χουµε ασκήσει πολιτική ελέγχων κατά της νο-
θείας και των ελληνοποιήσεων. Βάζουµε το µα-
χαίρι στο κόκκαλο, βάζουµε πρόστιµα που δεν 
έχουν επιβληθεί ποτέ. Το αποτέλεσµα είναι ότι 
η αγορά έχει σφίξει», σηµείωσε. ∆ιευκρίνισε ω-
στόσο ότι επειδή οι έλεγχοι έχουν ως αποτέλε-
σµα την αύξηση των τιµών γάλακτος στον πα-
ραγωγό, το ΥΠΑΑΤ συζητεί µε τις γαλακτοβιο-
µηχανίες για να µη έχουµε αυξήσεις στο ράφι.

Τσίπρας στη ∆ΕΘ
Επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου, 

επιδόµατα έκτακτης ανάγκης και 
διαγραφή χρεών στις διακηρύξεις 

του προέδρου της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης για τους αγρότες 

από την 85η ∆ΕΘ
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Πιο ρητούς όρους στο νοµοθετικό πλαίσιο για τις 
αθέµητες εµπορικές πρακτικές διεκδίκησαν οι 
κτηνοτρόφοι από το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, σηµειώνοντας ότι θα έπρεπε να είναι 
υποχρεωτική η αναγραφή της τιµής στα 
συµβόλαια που συνάπτουν οι παραγωγοί µε τους 
αγοραστές. Στο υφιστάµενο νέο πλαίσιο 
προβλέπεται το δικαίωµα του κτηνοτρόφου ή του 
αγρότη να ζητήσει έγγραφο από τον αγοραστή µε 
την συµφωνηθείσα τιµή συναλλαγής, κάτι που 

εφόσον γίνει υπάρχει υποχρέωση από τον έµπορο 
να εκδώσει. Ωστόσο επειδή συνήθως οι διαδικασία 
αυτή εκκινείται σε περίπτωση καταγγελίας της 
σύµβασης, ο παραγωγός στοχοποιείται µόλις 
ζητήσει το έγγραφο αυτό, σύµφωνα µε τον κ. 
∆ηµόπουλο. «Ακόµα και σήµερα οι συµβάσεις 
αναγράφουν όλες τις υποχρεώσεις του 
κτηνοτρόφου, χωρίς καµία αναφορά στις 
υποχρεώσεις της γαλακτοβιοµηχανίας» σχολιάζει 
ο συνοµιλητής µας.  

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Την πόρτα ανοιχτή σε µια ενδεχόµε-
νη οικονοµική ενίσχυση των κτηνο-
τρόφων αφήνουν οι ιθύνοντες του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
που έχουν στα χέρια τους πορίσµα-
τα έκθεσης η οποία καταγράφει µε-
γάλη διακύµανση στο κόστος των 
ζωοτροφών χωρίς προοπτικές διόρ-
θωσης των διεθνών τιµών.

Στην προοπτική στήριξης του κλά-
δου µε κρατική ενίσχυση προς κτη-
νοτρόφους στάθηκαν σε συνάντη-
ση που είχαν εκπρόσωποι των Κτη-
νοτροφικών Συλλόγων ΑΜΘ µε τον 
Σπήλιο Λιβανό, τον Σίµο Κεδίκο-
γκλου και την γενική γραµµατέα 
Χριστίνα Καλογήρου στη Βάθη το 
µεσηµέρι της 21ης Σεπτεµβρίου.

Σε αυτήν οι κτηνοτρόφοι έθιξαν 
το ζήτηµα, εξηγώντας παράλληλα 
ότι το µέτρο µείωσης του ΦΠΑ στο 
6% από το 13% που είναι σήµερα, 
δεν «βελτιώνει την οικονοµική κατά-
σταση του κτηνοτρόφου, απλά παρέ-
χει µια ρευστότητα» όπως µετέφερε 
στο Agronews.gr ο Νίκος ∆ηµόπου-
λος, πρόεδρος του Συλλόγου. «Ό-
ταν αγοράζεις µε 25 ευρώ το σακί, 
γλιτώνεις 1,5 ευρώ. Το θέµα δεν εί-
ναι αυτό το 1,5 ευρώ που θα το επι-
στρέψεις στο κράτος αργότερα, αλ-
λά τα 25 ευρώ για το σακί» σχολία-
σε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Aπό την πλευρά τους, Σίµος Κεδί-
κογλου - που πρόσφατα παρέλαβε 
το χαρτοφυλάκιο από την Φωτεινή 
Αραµπατζή- και Χριστίνα Καλογή-
ρου, παραδέχτηκαν πως το µέτρο έ-
χει περιορισµένο αντίκτυπο στα οι-
κονοµικά των εκµεταλλεύσεων και 
πως θα ακολουθήσουν νέα µέτρα. 
«Η χώρα θα έπρεπε να είχε κατα-
θέσει από νωρίς αίτηµα στα ευρω-
παϊκά όργανα για κρατική ενίσχυ-

ση, όπως έκανε η Κροατία το καλο-
καίρι» ανέφερε ο κ. ∆ηµόπουλος, 
µε τα πολιτικά στελέχη της Βάθη να 
αναγνωρίζουν πως η εξέλιξη αυτή 
στην αγορά αποτελεί διεθνές φαι-
νόµενο και θα έπρεπε να υπάρξει 
κοινή ευρωπαϊκή γραµµή στήριξης.

Στα υπόλοιπα ζητήµατα που απα-
σχολούν τον κλάδο της κτηνοτρο-
φίας και το ζήτηµα των ιστορικών 
δικαιωµάτων, το Εθνικό Απόθεµα 
και η πυκνότητα των βοσκοτόπων. 
«Απαιτήσαµε να µην δοθούν ξανά 
χρήµατα σε ανθρώπους χωρίς ζωι-
κό κεφάλαιο. Όµως πρέπει να δού-
µε τι θα γίνει και µε όσους έχουν ή-
δη πάρει» µεταφέρει ο κ. ∆ηµόπου-
λος, µε τα στελέχη του υπουργείου 
να υποστηρίζουν πως ήδη ερευνά-
ται η γνωστή υπόθεση µε το Εθνικό 
Απόθεµα και ότι έχουν ζητήσει στοι-

χεία από τις περιφέρειες. Να σηµει-
ωθεί ότι σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, 
ένας νοµός, ένα νησί και µόλις µια 
περιφέρεια έχουν ανταποκριθεί στο 
κάλεσµα αυτό µέχρι στιγµής.

Αναφορικά µε την κατανοµή των 
βοσκοτόπων στη νέα περίοδο της 
ΚΑΠ, οι κτηνοτρόφοι προέβαλαν 
την ανάγκη η απόκλιση στην πυ-
κνότητα να περιοριστεί δραστικά α-
πό τις 2,5 ζωικές µονάδες ανά εκτά-
ριο που είναι σήµερα. «Απάντησαν 
ότι θα προσπαθήσουν να κάνουν ί-
ση κατανοµή. Είναι σηµαντικό για-
τί οι αποκλίσεις αυτές προκαλούν 
στρέβλωση της αγοράς, αφού αλ-
λάζουν οι ενισχύσεις στα βιολογι-
κά, στην εξισωτική, στο όποιο πρα-
σίνισµα φέρει η νέα επταετία» λέει 
ο κ. ∆ηµόπουλος.

Σχετικά µε τις αποζηµιώσεις από 

τις ζωονόσους, ένα ζήτηµα που έ-
χει ταλαιπωρήσει αρκετούς κτηνο-
τρόφους χωρίς ασφαλιστική ενη-
µερότητα, ο υφυπουργός και η γε-
νική γραµµατέας απάντησαν ότι θα 
καταθέσουν σχετικό αίτηµα στο υ-
πουργείο Οικονοµικών. 

Τέλος, µια ακόµα εκκρεµότητα α-
φορά στους 4.000 µε 5.000 κτηνο-
τρόφους που δεν έλαβαν την έκτα-
κτη ενίσχυση λόγω πανδηµίας πέ-
ρυσι, εξαιτίας των κριτηρίων που εί-
χαν εισαχθεί, βάσει των οποίων α-
ποκλείστηκαν όσοι είχαν δηλωµέ-
νο τονάζ ανά ζώο κάτω από 100 κι-
λά γάλα. Αναφορικά µε αυτό λοι-
πόν, οι αρµόδιοι του Αγροτικής Ανά-
πτυξης δεσµεύτηκαν ότι θα επέλθει 
προσεχώς ρύθµιση που θα ξεκλει-
δώσει τις αποζηµιώσεις των κτηνο-
τρόφων αυτών.

Ωριμάζει η ενίσχυση 
κτηνοτρόφων λόγω 

κόστους ζωοτροφών
Αναγνωρίζει η 

Βάθη την ανάγκη 
κρατικής ενίσχυσης 

στους κτηνοτρόφους 
για τις ζωοτροφές 

με τη χώρα να 
στρέφεται προς τις 

Βρυξέλλες 

Καλά κρατούν οι αθέµιτες
πρακτικές στα συµβόλαια
για το αιγοπρόβειο γάλα

Απλήρωτοι
Μια ακόµα εκκρεµότητα 
αφορά στους 4.000 µε 
5.000 κτηνοτρόφους που 
δεν έλαβαν την έκτακτη 
ενίσχυση λόγω πανδηµίας 
πέρυσι, εξαιτίας των 
κριτηρίων που είχαν 
εισαχθεί, µε τη σχετική 
ρύθµιση να βρίσκεται στα 
σκαριά. 

Ενισχύσεις
Οι κτηνοτρόφοι προέβαλαν 
την ανάγκη η απόκλιση στην 
πυκνότητα βόσκησης ανά 
Περιφέρεια να περιοριστεί 
δραστικά από τις 2,5 ζωικές 
µονάδες ανά εκτάριο που 
είναι σήµερα.

Θέματα
Το ζήτηµα των ιστορικών 
δικαιωµάτων, το Εθνικό 
Απόθεµα και η πυκνότητα 
των βοσκοτόπων 
απασχόλησαν τη συνάντηση 
των κτηνοτρόφων µε την 
ηγεσία του ΥΠΑΑΤ.
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ΑΚΗΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ 
ΥΠ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
«Έχουµε µια πανδηµία των 
ανεµβολίαστων και πρέπει 
να εστιάσουµε την 
προσπάθειά µας να 
πείσουµε όσους ακόµη 
φοβούνται ή διστάζουν. 
∆εν θα πείσουµε τους 
σκληρούς αντιεµβολιαστές 
που θεωρούν ότι είτε δεν 
υπάρχει πανδηµία ή ότι το 
εµβόλιο είναι βλαβερό».

ΝΙΚΟΛ ΚΙΝΤΜΑΝ 
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Πηγαίναµε για καρτ, µετά 
από τις σκηνές των 
τσακωµών.[σ.σ για περίοδο 
γάµου µε Τοµ Κρούζ] 
Νοικιάζαµε το µέρος και 
κάναµε αγώνες µέχρι τις 3 
το πρωί. ∆εν ξέρω τι άλλο 
να πω. ∆εν έχω την 
ικανότητα να κοιτάξω προς 
τα πίσω και να το αναλύσω 
ή µάλλον δεν θέλω».

ΑΝΤΟΝΙ ΦΑΟΥΤΣΙ 
ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΣ
«∆εν πρέπει να πιστεύουµε 
ότι όσοι εµβολιάστηκαν µε 
AstraZeneca, θα πρέπει να 
αισθάνονται ότι θα υπάρξει 
οποιοδήποτε πρόβληµα. Οι 
Βρετανοί που έχουν 
εµβολιαστεί µε το ενέσιµο 
σκεύασµα της 
AstraZeneca θα µπορούν 
να εισέλθουν στις ΗΠΑ 
από το φθινόπωρο».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ, ∆ΥΟ ΘΗΤΕΙΕΣ ΕΝΑΣ ΣΤΟΧΟΣ  Ή ∆ΥΟ ΘΗΤΕΙΕΣ ΕΝΑΣ ΣΤΟΚΟΣ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Συµφωνίες κυρίων
Αυτό µε το «µαχαίρι στο 
κόκαλο» ας πει κάποιος στον 
Σπήλιο να το σταµατήσει γιατί 
παρακούρασε. Τώρα το ότι η 
αγορά από τους πολλούς 
ελέγχους και τα πρόστιµα «έχει 
σφίξει», τι ακριβώς εννοεί; Κατά 
τον ίδιο, επειδή οι έλεγχοι 
έφεραν αύξηση τιµών γάλακτος 
στον παραγωγό, συζητά µε τις 
γαλακτοβιοµηχανίες για 
αυξήσεις στο ράφι. (λέµε τώρα). 

∆ίσεκτο
Τις αυξήσεις στο ρεύµα, πάντως 
ο υπουργός της πλατείας, τις 
προσπερνά και θυµίζει ότι οι 
αγρότες µπορούν να µειώσουν 
τα κόστη τους µε εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών. Μέχρι τότε, 
τους λογαριασµούς ποιος θα 
τους πληρώνει; Ποια ακρίβεια, 
µέχρι τα Χριστούγεννα δεν θα 
υπάρχει, λένε τα εδώ κέντρα, 
ενώ ο Μοχάµεντ Ελ Εριάν 
βλέπει δύσκολη διετία.

Αγροτικά το ΣτΕ
Συµφωνεί το ΣτΕ µε τους υπό 
έγκριση δασικούς χάρτες 
βάζοντας µπρος τη διαδικασία 
ανάρτησής τους και λήγοντας 
ιδιοκτησιακές αµφισβητήσεις 
που µπλόκαραν περιουσιακά 
δικαιώµατα και ναρκοθετούσαν 
αγροτικές δραστηριότητες. 
Εκτάσεις µε γεωργική χρήση 
πριν το 1975 αποσυνδέονται 
από τη δασική νοµοθεσία, 
εφόσον ακόµα καλλιεργούνται.

Όπου λαλούν πολλοί κοκόροι 

Αφού δεν είπε τίποτα για το αγροτικό πετρέλαιο στη ∆ΕΘ ο πρω-
θυπουργός, είπε να πει ο Αλέξης. Εξάλλου, τι κοστίζει µια εξαγ-
γελία; Σηµειωτέον το θέµα είχε επανεκκινήσει και ο Σπήλιος, 
επιστρέφοντας από την έκθεση, αφού επί της ουσίας δεν ειπώ-
θηκε και τίποτα αγροτικό, λέγοντας πως µε την πρώτη ευκαιρία 
το Οικονοµικών θα δροµολογήσει την επαναφορά του σχετικού 
καθεστώτος επιστροφής του ΕΦΚ στο πετρέλαιο για αγροτική 
χρήση. Μία από τα ίδια επανέλαβε και στους «Αταίριαστους», 
ότι δηλαδή «αν τα οικονοµικά πάνε καλά, θα δούµε και το πε-
τρέλαιο» πασπαλίζοντας την κριτική για Τσίπρα και εκλογές…

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Πάνω του είχε πάρει 
από το Αγροτικής 
Ανάπτυξης, ο Σκρέκας 
το θέµα επίλυσης των 
δασικών χαρτών και 
τα µπλοκαρίσµατα 
σε αγροτεµάχια. Το 
ΣτΕ απεφάνθη ότι οι 
διορθώσεις που έγιναν 
είναι συνταγµατικές, 
τα εύσηµα στον ΥΠΕΝ.

Και ο Σπήλιος έχει πάρει 
πάνω του το θέµα του 
αγροτικού πετρελαίου, 
που περιµένει 
διακαώς ο αγροτικός 
κόσµος. Μέχρι τούδε, 
οι επαναλήψεις 
περί πάταξης των 
ελληνοποιήσεων, 
ή έγκαιρων 
αποζηµιώσεων απλά 
δεν… αρκούν.

Υβρίδια
Στο θέµα του Agronews µε 

τίτλο «Το δίληµµα «ή τα 
αξιοποιείς ή τα χάνεις» φτάνει 
στους αγρότες για τα 
δικαιώµατα», πλήθος τα 
σχόλια µε πικρές και άλλες 
αλήθειες.

Αυτό που καταδεικνύεται 
είναι ότι σε αυτή τη χώρα είναι 
τόσο δύσκολο ακόµη και ο 
ορισµός του ενεργού αγρότη, 
αφού πρέπει πρώτα να 
περάσει από το φίλτρο της…
µικροπολιτικής.

Κατά τα λοιπά, ενώ δεν 
είναι δύσκολο να οριστεί ότι 
αγρότης είναι αυτός που 
καλλιεργεί και παράγει για να 
µπορέσει να τροφοδοτήσει την 
αγορά µε τρόφιµα και οι 
επιδοτήσεις πρέπει να 
συνδεθούν µε αυτόν και την 
παραγωγή και όχι µε 
ιδιοκτήτες γης κ.λπ, κ.λπ...

;

ΠΕ∆ΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
«Ο Ολυµπιακός αυτή τη 
στιγµή έχει ανάγκη τους 
βαθµούς και την 
κατάλληλη στιγµή θα έρθει 
και η βελτίωση. Το 
πρωτάθληµα θα 
διεκδικηθεί από πολλές 
οµάδες αλλά είµαστε εδώ, 
δουλεύουµε και τα 
αποτελέσµατά µας θα 
φανούν πολύ σύντοµα».

Είναι αυτό που 
λέµε, ένα βόδι 
µε δίπλωµα!

Ακόµα να ξεµπλέξουν µα τα περσινά ντράβαλα 
µε το Εθνικό Απόθεµα και δεν φαίνονται καλά τα 
πράγµατα όσον αφορά την προκαταβολή του τσεκ. 
Μόνο οι επιτόπιοι έλεγχοι γίνονται κανονικά, γιατί 
κατά τα λοιπά στα περιφερειακά του Οργανισµού 
Πληρωµών ούτε ασχολούνται µε το θέµα. Κάπου 
εκεί χάθηκε και η πληρωµή της δηµοσιονοµικής 
πειθαρχίας που ήταν για την περασµένη βδοµάδα.

Η καλύτερη είδηση της εβδοµάδας πάντως είναι 
ότι σε λίγες ηµέρες ξεκινούν οι αιτήσεις για την 
προκήρυξη των Νέων Αγροτών ύψους 420 εκατ. 
ευρώ, στην οποία αναµένεται να εγκριθούν από 
10.000 φάκελοι. Τα είπε ο υφυπουργός Στύλιος στη 
∆ΕΘ, κάνοντας λόγο για ολοκλήρωση των 
εγκρίσεων µέχρι τον Φεβρουάριο, ώστε να µπει και 
το 70% του πριµ των 35.000-40.000 ευρώ. 

Θα βάλει πλάτη, σου λέει, ένα αυτοµατοποιηµένο 
σύστηµα ώστε να γίνουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα 
οι αξιολογήσεις των φακέλων. Μιλάει δηλαδή για 
περαίωση της διαδικασίας σε έξι µε εφτά µήνες, στο 
µισό από αυτό που απαιτούνταν. Το νου σας, όµως, 
προειδοποιεί ο υφυπουργός, η προκήρυξη θα θέσει 
αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις για τους Νέους.

Είπε και για πληρωµές αγροτών ο Στύλιος, 
τονίζοντας ότι ως τέλος έτους θα «εξυπηρετηθούν» 
-όπως είπε- οι Νέοι Αγρότες πρώτης προκήρυξης 
(β’ δόση) και οι δικαιούχοι µεταποίησης. Συνολικά, 
σου λέει, µέχρι την εκπνοή του 2021 θα έχουν 
πιστωθεί περί τα 750 εκατ. ευρώ για προγράµµατα. 
Και είναι και η ενιαία, µην Ξεχνιόµαστε…. 

Μάλλον ζήλεψε τον Τσίπρα που έκανε λόγο για 
επιστροφή ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο και ο 
υπουργός της πλατείας σε τηλεοπτική εκποµπή 
θυµήθηκε να πει ότι «ήδη η κυβέρνηση δουλεύει το 
θέµα του πετρελαίου. Αν τα οικονοµικά πάνε καλά, 
θα το δούµε. Αναγνωρίζει ο πρωθυπουργός και όλοι 
µας ότι το κόστος του πετρελαίου είναι υψηλό για 
τους αγρότες». Τα γνωστά, αν το επιτρέψουν τα 
δηµοσιονοµικά….. ∆ηλαδή απίθανο, λένε οι αγρότες! 

Εφ’ όλης της ύλης µεν, µε έµφαση στην ποιότητα 
δε το συνέδριο για το βαµβάκι τις προάλλες στη 
σκεπαστή αγορά της Νεάπολης. Βέβαια, ήταν και 
ένας παραγωγός της Οµάδας Cotton Farsala που 
σχολίασε ότι «µόλις η διεθνής αγορά κινήθηκε σε 
υψηλά επίπεδα χρηµατιστηριακών τιµών, οι χαµηλές 
υγρασίες, οι εξεζητηµένες και απαιτητικές ποικιλίες, 
το µήκος της ίνας, ενσωµατώθηκαν στη βασική τιµή 
που προσφέρουν τα εκκοκκιστήρια». Ποια ποιότητα 
λοιπόν, αναρωτήθηκαν οι αγρότες; 

Ευτυχώς ήταν εκεί και ο υπουργός Λιβανός, που 
εστίασε στη χρηµατοδότηση του βαµβακιού για 
πιστοποίηση AGRO 2 στο Μέτρο 3.1, µε µπάτζετ 40 
εκατ. ευρώ. Κουβέντα για την έκτακτη ενίσχυση. 
Άλλωστε ο ίδιος προ ολίγων ηµερών από τη Βουλή 
το πήρε πίσω, υποστηρίζοντας επί της ουσίας ότι η 
µείωση των τιµών πέρυσι, δεν ήταν τέτοια που να 
δικαιολογεί κάποια στήριξη.  Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ω
ς γνωστόν η προηγού-
µενη κυβέρνηση, δηλα-
δή του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά 
στην τελευταία της φά-

ση, στήριξε παντοιοτρόπως το σάπιο 
σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα σχέδια 
του τεχνικού του συµβούλου για ε-
πέκταση των υπηρεσιών του στον α-
γροτικό χώρο. Η σηµερινή δηλώνει 
υπέρµαχος της εξυγίανσης. Βέβαια, 
έτσι νωχελικά που κινεί τα θέµατα 
ο Λιβανός, το πιθανότερο είναι ότι 
θα δώσει το χρόνο στην επόµενη να 
πιάσει το «νήµα» από εκεί που το ά-
φησε η προηγούµενη. Κι όλα αυτά, 
προς δόξαν του καµπούρη!   

Λίγοι αμετανόητοι
ΥΠΟΥΡΓΕ δήλωσες στη Θεσσαλονί-
κη «...να µπει τέλος στην αδικία και 
να πάψουν οι λίγοι επιτήδειοι µε 
τις δόλιες και άδικες ενέργειές τους 
να ζηµιώνουν τους πολλούς που α-
γωνίζονται καθηµερινά στην ελλη-
νική γη». Οι 15 «λίγοι» εκλεκτοί ε-
πιτήδειοι, που αναδείξαµε τον Ιού-
νιο πήραν µε αγριελιές και σκινοτσι-
κουδιές σε καταπατηµένα βοσκοτό-
πια 28.000 στρεµµάτων τη «ΧΡΥΣΗ 
VISA» των 640.000 ευρώ. ∆ηλαδή 
οι «λίγοι» γαλαντόµοι του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ τους µοίρασαν από 42.660 ευρώ 
στον καθένα τους. Οι «πολλοί» πε-
ριµένουν ακόµα να αποδοθεί δικαι-
οσύνη και να τους επιστραφούν τα 
χρήµατά που ζηµιώθηκαν. Εάν δεν 
το κάνεις υπουργέ στην πράξη είσαι 
µε τους «λίγους» και όχι τους «πολ-
λούς», καθαρές κουβέντες. Μέχρι τις 
15 Οκτωβρίου, τελούµε εν αναµονή.

Visa Καμπούρη
ΤΗΝ ΩΡΑ που ο ΟΠΕΚΕΠΕ κλο-
νίζεται από την εξυγίανση που 
ανήγγειλε ο Σπήλιος, µετά το 
σκάνδαλο µε το Εθνικό Από-
θεµα, κάποιοι «λίγοι» µέσα 
«ΠΕΠΑ» και έξω «VISA- ΚΑ-
ΜΠΟΥΡΗ» τρέχουν να σώσουν 
τα τιµαλφή «ΧΛΙ∆Α». Ετοιµά-
ζονται να ρεφάρουν κρυφά, 
κλέβοντας ή ζηµιώνοντας τους 
«πολλούς», που αγωνίζονται κα-
θηµερινά. Οι επιτήδειοι µέσα και έ-

ξω είναι έτοιµοι να κατανείµουν κά-
ποια «ΡΕΤΑΛΙΑ» Εθνικού Αποθέµα-
τος 2020, που τους ξέφτισε ο Λιβανός 
την τελευταία στιγµή. Βράχο-Βράχο 
πάνε τον καηµό τους υπουργέ τα παι-
διά, για να µην τους πάρεις χαµπάρι.

Τζάμπα εξυγίανση;
ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ το 
αγροτικό ρεπορτάζ, θυµάµαι ότι ο  
Τζουµάκας ξεκίνησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, 
λέγοντας παντού ότι οι οργανισµοί 
Ελαιολάδου, Βάµβακος, Καπνού και 
∆Ι∆ΑΓΕΠ, χρειάζονταν ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ, 
προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα 
συνεχόµενα κρούσµατα παρανοµι-
ών και σκανδάλων που εξέτρεφαν. 
Η διάδοχη κατάσταση, δηλαδή ο νέ-
ος οργανισµός πληρωµών, στελεχώ-
θηκε µε πολύ «λίγους» από τους υ-
παλλήλους των καταργηµένων τό-
τε, εκτός του ελαιόλαδου που πήγαν 
σχεδόν όλοι. Οι «πολλοί» εργαζόµε-
νοι από τους άλλους σκόρπισαν. Με 
το σκάνδαλο του Εθνικού Αποθέµα-
τος καταλαβαίνεις ότι το «φώλι» α-
πό το ελαιόλαδο έβγαλε πουλιά και 
παραπούλια. Αν θα τους κρατήσει ο 
υπουργός της πλατείας είναι ένα ε-
ρώτηµα που πρέπει να απαντήσει.

Σχέδιο ψυχοβγάλτης
ΟΙ «ΛΙΓΟΙ» ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ που 
οδηγούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευ-
ταία χρόνια στην ανυποληψία, µό-
λις άκουσαν για εξυγίανση, σκέ-
φθηκαν ως επιτήδειοι. «Ο καιρός 
των πληρωµών φθάνει και το κόλ-
πο µε τους εκβιασµούς πιάνει. Θα 
αυτοανακηρυχθούµε απαραίτητοι 
-Λουδοβίκος- και η νέα Ανεξάρτητη 

Αρχή, θα πάρει πάλι το ζεστό... 
φώλι. Οι υπόλοιποι πολλοί 
εργαζόµενοι, δεν µας αφο-
ρούν, να κόψουν τον σβέρ-
κο τους. Εµείς τους δίνα-
µε αξία, αφού εµείς και τα 
κόλπα του «καµπούρη» εί-
µαστε ο ΟΠΕΚΕΠΕ». Σπήλιο 
κι εδώ θα φανεί στην πρά-
ξη αν είσαι µε τους «πολ-
λούς» και όχι µε τους «λί-
γους» αναντικατάστατους, 
καθαρές κουβέντες.

Την ώρα που 
ο ΟΠΕΚΕΠΕ 
κλονίζεται από 
την εξυγίανση 
που ανήγγειλε ο 
Σπήλιος, µετά το 
σκάνδαλο µε το 
Εθνικό Απόθεµα, 
κάποιοι «λίγοι» 
µέσα «ΠΕΠΑ» 
και έξω «VISA- 
ΚΑΜΠΟΥΡΗ» 
τρέχουν να 
σώσουν τα 
τιµαλφή «ΧΛΙ∆Α». 
Ετοιµάζονται 
να ρεφάρουν 
κρυφά, κλέβοντας 
ή ζηµιώνοντας 
τους «πολλούς», 
που αγωνίζονται 
καθηµερινά

Α
κούγοντας ότι ταξιδεύω για το Ηνω-
µένο Βασίλειο, ένας φίλος µου έστει-
λε τη φωτογραφία ενός µισοάδειου 
ραφιού σουπερµάρκετ µε ένα απλό 

µήνυµα: «επιστρέφεις στα ράφια της σοβιετι-
κής εποχής». Σε αντίθεση µ’ εκείνη την εποχή, 
ωστόσο, αυτό δεν συµβαίνει σε µια κλειστή οι-
κονοµία µε ανεπαρκή κρατική παραγωγή που 
προστατεύεται από υψηλούς δασµούς και πο-
σοστώσεις. Ούτε αφορά αποκλειστικά το Ηνω-
µένο Βασίλειο. Οφείλεται σε διαταραχές στην 
προσφορά αγαθών που αντιµετωπίζουν πολλές 
χώρες. Θα µας συντροφεύουν για λίγο καιρό 
ακόµα και µπορεί να υπονοµεύσουν τις επεν-
δύσεις που στηρίζονται στις αθρόες τονώσεις 
ρευστότητας από τις κεντρικές τράπεζες οι οποί-
ες έχουν οδηγήσει πολλές αγορές υψηλότερα.

Το φαινόµενο αυτό αποτυπώνεται στα µα-
κροοικονοµικά στοιχεία και στα µηνύµατα των 
εταιρειών. Οι τιµές παραγωγού αυξάνονται σε 
όλο τον κόσµο. Μεγάλες αποκλίσεις έχουν αρ-
χίσει να δηµιουργούνται µεταξύ των εργοστασι-
ακών παραγγελιών και της παραγωγής. Το κό-
στος µεταφοράς από την Κίνα στην Ευρώπη και 
τις ΗΠΑ έχει αυξηθεί επτά µε δέκα φορές το τε-
λευταίο έτος. Περισσότερες εταιρείες σε περισ-
σότερους τοµείς αντιµετωπίζουν περιορισµούς 
στις προµήθειες. Η αιτία είναι ένα µείγµα δι-

αταραχών στις ε-
φοδιαστικές αλυ-
σίδες, υψηλού κό-
στους µεταφοράς, 
έλλειψης εµπορευ-
µατοκιβωτίων και 
ασφυκτικά γεµά-
των λιµανιών. […] 

Η παγκόσµια οι-
κονοµία δεν είναι αντιµέτωπη µε µία µεµονω-
µένη εξέλιξη, αλλά µε κύµατα εφοδιαστικών 
διαταραχών, κάτι που υποδηλώνει ότι από πί-
σω κρύβονται µακροπρόθεσµες δυνάµεις. […]

Το τελευταίο κύµα της πανδηµίας που πυ-
ροδότησε η µετάλλαξη ∆έλτα έχει προσωρι-
νά και αναστρέψιµα στοιχεία, όπως το κλείσι-
µο λιµανιών στην Κίνα και το Βιετνάµ. […] Το 
σηµαντικό είναι ότι αυτοί οι αναστρέψιµοι πα-
ράγοντες συνοδεύονται και από προβλήµατα 
στην προσφορά, που  θα κρατήσουν από ένα 
ως δύο χρόνια, αν όχι περισσότερο. […] Σε συν-
δυασµό µε τον ήδη υφιστάµενο πληθωρισµό, 
όλα αυτά µεταφράζονται σε στασιµοπληθωρι-
στικές πιέσεις για την παγκόσµια οικονοµία. 

To βασικό δοµικό στοιχείο µετά τη χρηµατο-
οικονοµική κρίση – αυτό της χαµηλής συνολι-
κής ζήτησης – έχει δώσει τη θέση του στις δι-
αταραχές στην προσφορά. Είναι προτιµότερο 
για τις εταιρείες και τους φορείς άσκησης πολι-
τικής να προσαρµοστούν τώρα. Είναι πιο φθη-
νό και εύκολο να περιοριστούν περαιτέρω δι-
αταραχές από την αποκατάσταση της ζηµιάς. 

* ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
ALLIANZ ΚΑΙ GRAMERCY

Μισοάδεια ράφια 
σούπερ μάρκετ

ΤOY  ΜΟΧΑΜΕΝΤ 
ΕΛ ΕΡΙΑΝ *
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Αλλαγές 
ετησίως 
στον ενεργό 
αγρότη
O ορισµός για τον ενεργό αγρότη 
στη νέα ΚΑΠ σχεδιάζεται 
µε γνώµονα να έχει δυναµικό 
χαρακτήρα στην Ελλάδα. 
Οι αρµόδιες αρχές θα έχουν 
τη δυνατότητα να τροποποιούν 
ετησίως τους όρους εγγραφής στο 
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων που θα είναι 
προαπαιτούµενο για τις πληρωµές 
των άµεσων ενισχύσεων, 
διαµορφώνοντας ανάλογα 
µε τις ανάγκες την αξία των 
παραστατικών που απαιτούνται για 
την εγγραφή των δικαιούχων. «Η 
ΕΕ ζήτησε να καθοριστεί ο ενεργός 
αγρότης είτε µε βάση το εισόδηµα, 
είτε µε βάση τις ώρες εργασίας 
(ΜΑΕ) είτε βάσει ενός Μητρώου. 
∆εν πρέπει όµως να αποκλείσεις 
τους ετεροεπαγγελµατίες. 
Αν το δίναµε στους κατά κύριο 
επάγγελµα, από 600.000 
δικαιούχους θα πηγαίναµε στους 
230.000 και θα χάναµε 800 εκατ. 
ευρώ το χρόνο. Το ίδιο γίνεται και 
µε τις ώρες απασχόλησης. Οπότε 
καταλήξαµε στο να φτιάξουµε ένα 
Μητρώο Αγροτών, όπου όλοι οι 
δικαιούχοι θα γραφτούν αυτόµατα 
και εµείς µετά θα το εξειδικεύουµε. 
Εκεί θα λέµε για να είναι κάποιος 
στο Μητρώο χρειάζονται 
παραστατικά εφοδίων έως 3.000 
ευρώ, ή θέλω µία αντίστοιχη 
παραγωγή. Αυτό µπορεί να 
εξειδικεύεται διαφορετικά κάθε 
χρόνο», εξηγεί στην Agrenda 
πρόσωπο που έχει γνώση της 
διαβούλευσης για τη νέα ΚΑΠ. 

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Οι αλλαγές που δροµολογούνται στον 
φάκελο άµεσων ενισχύσεων στην α-
φετηρία της νέας ΚΑΠ, φαίνεται πως 
µετριάζουν τις παρεµβάσεις στα ιστο-
ρικά δικαιώµατα και τις επιπτώσεις 
της σύγκλισης, που θα οδηγήσουν 
τελικά σε ανακατανοµή µεταξύ των 
εκµεταλλεύσεων µόλις 90 εκατ. ευ-
ρώ έως το 2026. Κι αυτό γιατί η σύ-
γκλιση 100% αγγίζει µόνο τη βασι-
κή ενίσχυση η οποία, σύµφωνα µε 
ασφαλείς πληροφορίες, θα µειωθεί 
έτι περαιτέρω από τα 860 εκατ. ευρώ 
ετησίως -όπως είχε ανακοινωθεί από 
την αρµόδια διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ- 
και θα φτάσει κοντά στα 830 εκατ. ευ-
ρώ λόγω της αύξησης των κονδυλί-
ων που θα πορευθούν προς την εξι-
σωτική (8,5% του εθνικού φακέλου). 
Έτσι η µέση αξία δικαιωµάτων θα πέ-
σει συνολικά κατά περίπου 25%, µε 
αφετηρία το 2023, σε σχέση µε τη 
σηµερινή τους αξία.

Εφόσον τώρα το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης θέλει να περιορίσει 
τη µείωση στη βασική ενίσχυση (το 

πρασίνισµα των 500 εκατ. ευρώ κα-
ταργείται ούτως ή άλλως), µόνο έ-
νας τρόπος υπάρχει και αυτός είναι 
ο περιορισµός των συνδεδεµένων ε-
νισχύσεων. Πηγή που εµπλέκεται ε-
νεργά στις διαπραγµατεύσεις για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ, εξηγεί 
στην Agrenda πως ο ευρωπαϊκός κα-
νονισµός µπορεί να δίνει το δικαίω-
µα να προσφέρει η χώρα µας 250 ε-
κατ. ευρώ µέσω συνδεδεµένων, αλ-
λά «όταν δίνεις τόσα για συνδεδεµέ-
νες έχεις κόψει λεφτά από τη βασική 
ενίσχυση». Ως εκ τούτου, το ΥΠΑΑΤ 
έχει την ευχέρεια να «παίξει» µε τον 
προϋπολογισµό των συνδεδεµένων, 
ώστε να δώσει κάτι παραπάνω στα δι-
καιώµατα. Το ερώτηµα όπως λέει εί-
ναι, «εφόσον στις συνδεδεµένες ενι-
σχύσεις δεν απορροφηθούν τελικά 
κατά την υλοποίηση όλα τα χρήµα-
τα, όσα περισσεύουν θα περάσουν 
στη βασική ενίσχυση;». Αυτό δεν ξε-
καθαρίζεται στη νέα ΚΑΠ και ως εκ 
τούτου είναι ένα ρίσκο.

Κλιµακωτά όλο και περισσότερα 
στρέµµατα στο νέο πρασίνισµα

Αναφορικά µε το νέο πρασίνισµα 

(οικολογικά σχήµατα) οι πληροφο-
ρίες αναφέρουν πως η πρόταση που 
επεξεργάζεται το ΥΠΑΑΤ για το πρώ-
το έτος εφαρµογής της ΚΑΠ (2023) 
µπορεί να µην εξαντλήσει τα 430 ε-
κατ. ευρώ που είναι διαθέσιµα, του-
λάχιστον τον 1ο χρόνο, µε τα κονδύ-
λια που θα περισσέψουν να πηγαί-
νουν στη βασική ενίσχυση, περιορί-
ζοντας σε κάποιο βαθµό την πτώση 
στην αξία των δικαιωµάτων. «Από τον 
2ο όµως χρόνο θα θέλουν να µπουν 
κι άλλοι αγρότες και από τον 3ο α-
κόµα περισσότεροι. Θα γίνεται κλι-
µακωτά και δεν θα έχουµε τις ίδιες 
εκτάσεις». Αυτό σηµαίνει ότι ο περι-
ορισµός της µείωσης στα δικαιώµα-
τα θα είναι παροδικός και δεν θα ι-
σχύσει µετά την περίοδο 2023-2024. 
Όσον αφορά τις δράσεις που θα ε-
ντάσσονται οι αγρότες στα πλαίσια 
του νέου πρασινίσµατος αυτές, δεν 
θα είναι δύσκολες στην εφαρµογή 
τους. «Τώρα το θέµα είναι πως την 
πράσινη ενίσχυση την έπαιρναν ό-
λοι, είτε ήταν βοσκοτόπια είτε στη 
φυτική παραγωγή. Τώρα, θα τα παίρ-
νουν συγκεκριµένοι για µια συγκε-
κριµένη δράση. Όσοι για παράδειγ-
µα έχουν αγροτεµάχιο 5 µέτρα από 
το ρυάκι να µην ρίχνουν εκεί λίπα-
σµα, θα µπορούσε να είναι µία δρά-
ση. Και φυσικά ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέ-
πει να µπορεί να τα ελέγξει αυτά.», 
σηµειώνούν οι ίδιες πηγές. 

Η κατανοµή της αναδιεµητικής
Την ίδια κατανοµή ανά αγρονοµι-

κή περιφέρεια µε τη βασική ενίσχυ-
ση θα ακολουθήσει ο προϋπολογι-
σµός στο καθεστώς της αναδιανεµη-
τικής, σύµφωνα µε το κείµενο ∆ια-
βούλευσης του Στρατηγικού Σχεδίου 
(ΣΣ) για την Κοινή Αγροτική Πολιτι-
κή (ΚΑΠ) 2023-2027. Αυτό σηµαίνει 
ότι για τα βοσκοτόπια θα είναι διαθέ-
σιµα περί τα 43 εκατ. ευρώ, για τις α-
ροτραίες εκτάσεις 80 εκατ. ευρώ και 
για τις δενδρώδεις καλλιέργειες και 
τα αµπέλια 48 εκατ. ευρώ. 

Τα χρήµατα αυτά θα κατανέµο-
νται µε τη µορφή αναδιανεµητικής 
πληρωµής ετησίως, σε µικροµεσαί-
ες εκµεταλλεύσεις που θα είναι πε-
ρί τα 120 στρέµµατα όσον αφορά τα 
βοσκοτόπια, 90 στρέµµατα για τις α-
ροτραίες εκτάσεις και 30 στρέµµατα 
για τις δενδρώδεις. 

Ενισχύσεις 90 εκατ. ευρώ  
σε άλλη τσέπη λόγω σύγκλισης
Στο 25% η μείωση της βασικής ενίσχυσης, καθώς αυξάνεται στο 8,5% η παρακράτηση για 
τις ανάγκες της εξισωτικής. Ό,τι περισσέψει από το νέο πρασίνισμα, πάει στα δικαιώματα

Συνδεδεµένες
Το ΥΠΑΑΤ έχει την 

ευχέρεια να «παίξει» 
µε τον προϋπολογισµό 
των συνδεδεµένων, 
ώστε να δώσει κάτι 

παραπάνω 
στα δικαιώµατα

430 εκατ. ευρώ
Η πρόταση που 

επεξεργάζεται το 
ΥΠΑΑΤ για το πρώτο 
έτος εφαρµογής της 
ΚΑΠ µπορεί να µην 
εξαντλήσει τα 430 
εκατ. ευρώ  από το 

νέο πρασίνισµα
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ
ΤΗΣ AGRENDA

Επιµόρφωση στα σήµατα Halal, 
Kosher, Vegan & Vegeterian και 
δυνατότητα χρήσης τους ως διαβατήρια 
εισόδου ελληνικών προϊόντων σε ειδικές 
αγορές στις 28 Σεπτεµβρίου για στελέχη 
τµηµάτων Εξαγωγών και Ποιοτικού 
Ελέγχου.

 Αιτήσεις µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου για 
τον διαγωνισµό καινοτοµίας Innovation 
Hub 2021 της BASF, που επιβραβεύει 
λύσεις που συµβάλλουν στην πράσινη 
ανάπτυξη. Πληροφορίες και συµµετοχές 
στο www.join-innovationhub.com/.

 Από τις 5 έως 7 Οκτωβρίου 
η 13η διεθνής έκθεση «Fruit Αttraction», 
για την ανάδειξη των φρέσκων 
προϊόντων, στη Μαδρίτη. Πληροφορίες 
στο www.ifema.es/en/fruit-attraction.

 Το 19ο Πανελλήνιο Εντοµολογικό 
Συνέδριο από την Εντοµολογική Εταιρεία 
Ελλάδος στο Αγρίνιο 5 µε 8 Οκτωβρίου.

 Μεταφέρθηκε για τις 12 µε 14 
Οκτωβρίου η ∆ιεθνής Έκθεση Φρούτων 

της Σαγκάης µε τόπο διεξαγωγής το νέο 
διεθνές εκθεσιακό κέντρο της πόλης.

 Στις 14 Οκτωβρίου το 8ο 
Ελληνογερµανικό Φόρουµ Τροφίµων µε 
θέµα τα νωπά  φρούτα και λαχανικά  στο 
Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς.

 ∆ιαδικτυακή εκδήλωση Virtual Greek 
Gastronomy Workshop µε Benelux στις 
18-20 Νοεµβρίου από την Περιφέρεια 
Αττικής για την προώθηση των ελληνικών 
τροφίµων και ποτών στις χώρες Benelux 
(Ολλανδία- Λουξεµβούργο-Βέλγιο).

 Μεταφέρεται για τις 9-11 
Φεβρουαρίου 2022 η διεθνής έκθεση 
προώθησης φρούτων και λαχανικών για 
επαγγελµατίες Fruit Logistica του 
Βερολίνου. Πληροφορίες και συµµετοχές 
στο τηλέφωνο 210-6419037.

 Την επαναφορά της 12ης ∆ιεθνούς 
Έκθεσης για την Κτηνοτροφία και 
Πτηνοτροφία «Zootechnia» στις 
2 έως 5 Φεβρουαρίου 2023, 
αποφάσισε η ∆ΕΘ-HELEXPO.

«Μωσαϊκό» δράσεων
για κρασί και τρύγο
Πολιτιστικές εκδηλώσεις, εικαστικές δράσεις στην 
πόλη και στα επισκέψιµα οινοποιεία, ξεναγήσεις 
και γευσιγνωσία οίνων συνθέτουν το «µωσαϊκό» 
του φεστιβάλ Τρύγου Νάουσας, που διοργανώνει 
ο ∆ήµος Ηρωικής Πόλης Νάουσας 24 Σεπτεµβρίου 
µε 3 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράµµατος Interreg Europe Cult-Create. Οι 
δράσεις γίνονται σε συνεργασία µε τον Σύνδεσµο 
Οινοπαραγωγών Νάουσας, τη Γαστρονοµική 
Κοινότητα Νάουσας, την Ένωση Ξενοδόχων 
Ηµαθίας, τον Εµπορικό Σύλλογο και τον Σύλλογο 
Καταστηµάτων Εστίασης Νάουσας. Στις παράλληλες 
εκδηλώσεις και Εργαστήρι Φωτογραφίας: «Στιγµές 
τρύγου: τεκµηριωτική φωτογράφηση κατά την 
διάρκεια του τρύγου», καλλιτεχνικές δηµιουργίες µε 
θέµα τον τρύγο στολίζουν τα καταστήµατα της πόλης.

Serres Agribusiness
αγροτικής οικονοµίας
Το Επιµελητήριο Σερρών ανακοινώνει το 1ο 
Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας «Serres 
Agribusiness» το οποίο θα πραγµατοποιηθεί, 
σε συνδιοργάνωση µε την Περιφερειακή Ενότητα 

Σερρών έως την Κυριακή 26 Σεπτεµβρίου στο 
Επιχειρηµατικό Κέντρο Serexpo «Χρήστος 
Μέγκλας». Στόχος του συνεδρίου είναι να 
αποτελέσει εφαλτήριο για να διαδραµατίσει ο 
νοµός Σερρών τον ηγετικό ρόλο που του αξίζει 
στον αγροδιατροφικό τοµέα. Οι συνεδρίες του 
Serres Agribusiness, στις οποίες και θα τηρηθούν 
όλα τα προβλεπόµενα υγειονοµικά πρωτόκολλα, θα 
αφορούν τον αγροτουρισµό και τον οίνο, τη νέα 
ΚΑΠ και την αγροδιατροφή και τα τοπικά προϊόντα.

Ο όµιλος Σαρακάκη 
µε τη Honda στο 
event Mobility 

O όµιλος Επιχειρήσεων 
Σαρακάκη θα συµµετέχει µε 
την Honda στο event «Mobility 
2021» (διοργάνωση Premium 
Event) που ανοίγει τις πόρτες 
του στο κοινό στις 23 
Σεπτεµβρίου και θα διαρκέσει 
έως τις 3 Οκτωβρίου στον 
ανοιχτό-ασφαλή, premium 
προαύλιο χώρο του εµπορικού 
κέντρου Golden Hall στο 
Μαρούσι. Το πρώτο αµιγώς 
ηλεκτρικό αυτοκίνητο του 
ιαπωνικού κολοσσού, το Honda 
e, θα είναι ο πρωταγωνιστής 
ως έκθεµα στο περίπτερο Νο 3 
της Honda. Είσοδος δωρεάν.

ΝΑΟΥΣΑ 

ΜΑΡΟΥΣΙ ΣΕΡΡΕΣ

Στις 1-3 Οκτωβρίου 
το 27ο συνέδριο 
των Νέων Αγροτών
Ζητήµατα που αφορούν τους 
ανθρώπους της υπαίθρου και δη των 
νέων αγροτών θα βρεθούν στο 
επίκεντρο του 27ου συνεδρίου της 
Πανελλήνιας Ένωσης Νέων 
Αγροτών που θα πραγµατοποιηθεί 
στις 1 έως 3 Οκτωβρίου στα Άγραφα 
και έχει κεντρικό σύνθηµα 
«Τολµούµε Καινοτοµούµε 
-∆ηµιουργούµε». Στους θεµατικούς 
άξονες η κλιµατική αλλαγή, ο ρόλος 
των αγροτών στην πανδηµία, η 
ανάπτυξη της ορεινής κτηνοτροφίας, 
η διαχείριση των βοσκοτόπων, ο 
τουρισµός της υπαίθρου, τα τοπικά 
προϊόντα, καθώς και οι δυνατότητες 
των σύγχρονων τεχνολογιών. 
Συµµετοχές και πληροφορίες στο 
sinedriopena2021@gmail.com.

ΑΓΡΑΦΑ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται πρόβατα Asaf, περιο-
χή Γιαννιτσών. κος Θεόδωρος. Τηλ. 
6986/901829.

Πωλούνται 100 ζυγούρια Λακόν µε 
ασαφ 11 µηνών. Περιοχή Λάρισας.
Τηλ.6972/102664.

Πωλούνται δικαιώµατα 12 µεγάλων 
ζώων. Περιοχή  Αιτωλοακαρνανίας.
Τηλ.6980/048507.

Πωλείται µοσχίδα 12 µηνών Λιµουζίν 
έτοιµη για επιβήτορα. Τηλ.6980/048507.

Πωλούνται εξαιρετικής ποιότητας αρσε-
νικά µοσχαράκια ηλικίας 5 έως 6 µηνών 
ελληνικής εκτροφής. Περιοχή Κεντρικής 
Μακεδονίας.Τηλ.6947/728582.

Πωλούνται 10 κατσικάδες επτά µηνών 
γνήσιες Αγκλονουµπια 550 ευρώ έκαστη. 
Τηλ. 6955/316314.

Πωλούνται 2 τράγοι 2 ετών γνήσιοι 
Αγκλονουµπια 650 ευρώ έκαστος. Τηλ. 
6955/316314.

Πωλούνται αρσενικά µοσχαράκια εξαι-
ρετικής ποιότητας ηλικίας 5 έως 6 µη-
νών από ελληνική εκτροφή. Περιοχή Κε-
ντρικής Μακεδονίας.Τηλ.6947/728582.

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε 
λειτουργία,   πλήρως αδειοδοτηµένη σε 
αγροτεµάχιο 53   στρεµµάτων, κτιριακές 
εγκαταστάσεις µε πλήρη, υπερσύγχρο-
νο εξοπλισµό και υποδοµές,   κατσίκες 
επιλογής  µε εξαιρετικό γεννητικό υλικό. 
Σε κόµβο της Εγνατίας οδού, οι χρήσεις  
γης είναι συµβατές για οιανδήποτε δρα-
στηριότητα (κτηνοτροφία , καθετοποίη-
ση ,αγροτουρισµό , φωτοβολταικά κλπ) 
email : Info@kosynthos.gr 

Πωλούνται πρόβατα Assaf από το εξω-
τερικό και Γίδια Μουρθια. Περιοχή Λάρι-
σας, Τηλ.6947/457656.

Πωλούνται πρόβατα Λακον κατευθεί-
αν από Γαλλία, περιοχή Λάρισα.Τηλ. 
6947/457656.

Πωλούνται αρσενικά µοσχάρια ελ-
ληνικής εκτροφής µε ελληνικά διαβα-
τήρια. Περιοχή Νοµού Ηµαθίας. Τηλ. 
6974/930677.

Πωλούνται µοσχίδες Λιµουζιν υψηλής 
κρεοπαραγωγής περίπου 12 µηνών. Πε-
ριοχή Σερρών τηλ.6906/779402. 

Πωλούνται µοσχίδες 14-16 µηνών υψη-
λής γαλακτοπαραγωγής. Περιοχή ∆ρά-
µας.Τηλ.6974/4648148.

Πωλούνται αγελάδες κρεατοπαραγω-
γής φυλής Σβιτς και κόκκινες , 50 ζώα , 
τα 35 γεννηµένα. Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ 
6944/340117.

Πωλούνται 20 µοσχάρια 6-7 µηνών ρά-
τσας Σβιτς και κόκκινα. Περιοχή Βοιωτί-
ας. Τηλ.6944/340117.

Πωλούνται 140 πρόβατα και 25 γίδια. 
Τιµή 6000 ευρώ.Τηλ. 6942/226598.

Πωλούνται 6 µοσχίδες Σβιτς και 4 Σίµε-
νταλ για ζωή. Τηλ. 6940/840982.

Πωλούνται 140 πρόβατα και 25 γίδια. 
Τιµή 6000 ευρώ.Τηλ. 6942/226598.

Πωλούνται αγελάδες ελευθέρας βο-
σκής µαζί µε µοσχάρια. Περιοχή Φωκί-
δας. Τηλ. 6972/076780.

Πωλούνται πρόβατα και ζυγούρια φυ-
λής Χίου,έγκυα, πιστοποιηµένα και βελ-
τιωµένα. Περιοχή Κεντρικής Μακεδονί-
ας.Τηλ.6995/033571. 

Πωλούνται πρόβατα λακόν και 60 ζυ-
γούρια λακόν, γίδια µούρθια, ζαάνεν, αλ-
πίν, αγελάδες λιµουζίν για κρεατοπαρα-
γωγή και γαλακτοφόρα. Πωλούνται και 
δικαιώµατα. Τηλ. 6906/869090. 

Πωλούνται 150 πρόβατα κεφαλλονίτι-
κα στην Κεφαλλονιά. Τηλ. 6932/716445 
Πωλούνται 200 γίδια µε βόσκηση σε 
πουρνάρι 50 ευρώ το ένα. Περιοχή Γρε-
βενά. Τηλ. 6947/004517.

Πωλούνται 200 γίδια βόσκηση σε πουρ-
νάρι µε δικαιώµατα, 50 ευρώ το ένα. Πε-
ριοχή Γρεβενά. Τηλ. 6947/004517

Πωλούνται 150 πρόβατα καραγκούνικα 
100 ευρώ το ένα. Περιοχή Γρεβενά. Τηλ. 
6947/004517.

Πωλούνται 100 πρόβατα βελτιωµένα 
και 50 αρνάδες βελτιωµένες. Περιοχή 
Αχαΐα. Τηλ. 6972/847648 

Πωλούνται 130 πρόβατα στο νοµό Κε-
φαλλονιάς.Τηλ.6932/716445.

Πωλούνται 100 γίδες γαλακτοπαραγω-
γής από 2 έως 4 ετών. Περιοχή Πέλλας. 
Τηλ. 6978/256862.

Πωλούνται 10 γίδες. Περιοχή Θεσπρω-
τία. Τηλ. 6944/712611.

Πωλούνται 80 πρόβατα διασταυρωµέ-
να, γεννάνε τέλη Οκτωβρίου, 130 ευρώ 
το καθένα, τιµή συζητήσιµη. Περιοχή Αί-
γιο.Τηλ.6987/505910.

ΖΗΤΗΣΗ

Zητούνται θηλυκά πρόβατα γαλα-
κτοπαραγωγής Λακόν µε πιστοποίηση 
pedigree. Τηλ. 6985/556637.

Zητούνται αγελάδες, πρόβατα, γί-
δια, χοιρινά για σφαγή ζώων βάρους.
Τηλ.6947/457656.

Ζητούνται προς αγορά 400 πρόβα-
τα και 400 γίδια. Τηλ. 6932/716445. 
6992/135070.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται δικαιώµατα από 200 στρέµ-
µατα µε καλλιέργεια ρυζιού.Tιµή ευκαιρί-
ας. Τηλ.  6972/366043.

Πωλούνται βιολογικές µπάλες στρογγυ-
λές από ενσίρωµα τριφυλλιού, ενσίρωµα 
βίκος-µπιζέλι- βρώµη. Περιοχή Θεσσαλο-
νίκης. ∆υνατότητα µεταφοράς στο χώρο 
σας. Tιµή ευκαιρίας. Τηλ.6944/568240.

Πωλούνται άχυρα σε µεγάλες τετράγω-
νες µπάλες από το χωράφι κατευθείαν σε 
κτηνοτρόφους και φορτηγατζήδες. Τηλ. 
6947/509187.

Πωλείται βίκος µπιζέλι καθαρισµέ-
νος για παραγωγή κτηνοτροφικού σα-
νό για ζώα και χλωρή λίπανση, βελτίω-
ση εδάφους, ελιές,αµπέλι, δενδρώδη.
Τηλ.6981/088747.

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από 
ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογι-
κό, χοντρική, λιανική καθώς και για σπο-
ρά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή 
Σερρών. Τηλ.6987/310440.

Πωλείται βιολογικό τριφύλλι σε µι-
κρές µπάλες µε πιστοποιητικά. Τηλ. 
6985/556637. 

Πωλούνται ρεβύθια βραστερά ποικι-
λίας Αµοργού φετεινής παραγωγής.
Τηλ.6978/566420.

Πωλούνται σκόρδα Μαδαγασκά-
ρης κατάλληλα για πρώιµη συγκοµιδή.
Τηλ.6972295733

Πωλείται γλυκάνισος παραδοσιακός 
και αρωµατικός κατάλληλος για τσίπου-
ρο, αιθεριο έλαιο και θεραπεία από το 
βήχα, περιοχή Επανοµή Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6978/566420.

Πωλείται από παραγωγό πρωτεϊνούχος 
φασολιά σε µπάλες των 25 κιλών, κατάλ-
ληλη τροφή για γιδοπρόβατα και βοοειδή. 
Περιοχή Καλαµάτα. Τηλ.6985/699540, 
2722/023246.

Πωλούνται δεντρικά δικαιώµατα από 20 
στρέµµατα. Τηλ.6972/216536. 

Πωλείται τριφυλλόσπορος νέας εσοδεί-
ας, διανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή 
Σέρρες. Τηλ. 6937/253885

Πωλούνται αχλάδια µεγαλόκαρπα ποικι-
λίας σίσσυ και sanda maria. Περιοχή Σέρ-
ρες. Τηλ. 6937/253885

Πωλείται βρώσιµη βρώµη.Τηλ. 
6944/985675.

Πωλούνται 70 τόνοι ελιάς καλαµών, 
αρίστης ποιότητας. Περιοχή Μαγνησίας.
Τηλ.6944/272804.

Πωλείται βίκος, φακή και µπιζέλι για 
σπόρο. Περιοχή Λάρισα. 6932/372270.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται υποπροϊόντα δηµητριακών 
για ζωοτροφή. Τηλ. 6974/567958.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 2 στρέµµατα (4 οικόπεδα ) 
άρτια και οικοδοµήσιµα, εντός σχεδίου, 
µε πανοραµική θέα στο Φάρο Κερίου, επι 
του εθνικού δρόµου Κερίου- Ζακύνθου, 
200 µέτρα από το χωριό Κερί Ζακύνθου.
Τηλ.6937/314086.

∆ιατίθεται µαντρί για ενοικίαση ή πώ-
ληση 580 τ.µ µε 2 αποθήκες, ρεύ-
µα, νερό και 5 στρέµµατα οικόπεδο. 
Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται 700 στρέµµατα καλλιεργή-
σιµα, στη περιοχή του Μεσολογγίου, στις 
εκβολές του Αχελώου. Τιµή 1.100.000 
ευρώ. Τηλ.6942/228503.

Προσφέρεται έκταση 150 στρεµµά-
των για πώληση ή ενοικίαση µε καρυ-
διές, περιφραγµένο σε άριστη κατά-
σταση. Περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. 
Τηλ.6942/228503.

Αναλαµβάνουµε την πώληση ή την αγο-
ρά αγροτεµαχίων. Τηλ.6985/858698, 
2632/091500.

Πωλείται αγρόκτηµα 5 στρεµµά-
των, ξερικό στο δήµο Τανάγρας.
Τηλ.6942/547096.

Ενοικιάζεται στάβλος µε προαύλιο χώ-
ρο 2 στρεµµάτων στο δήµο Τανάγρας. 
Τηλ.6942/547096.

Eνοικιάζεται ελαιώνας µε 3.500 δέντρα 
µε ελιές καλαµών σε έκταση 100 στρεµ-
µάτων, καλοδιατηρηµένος µε αυτόµα-
το πότισµα στην περιοχή Μεσολογγίου. 
Τηλ.6942/228503.

Πωλείται αγροτεµάχιο εκτάσεως 4.850 
µέτρων. περιοχή Γελινιάτικα, Ξυλόκα-
στρο.Τηλ.6987/876761.

Ενοικιάζεται αγροτεµάχιο 15 στρεµµά-
των για φωτοβολταικό πάρκο. Περιοχή 2 
ΒΟΥΝΑ Φθιώτιδας. Τηλ. 6944/603429.

Πωλείται οικόπεδο 2,5 στρέµµα-
τα εντός σχεδίου, κτίζει 600 τ.µ. 
Τηλ.6992/135070.

Πωλείται οικόπεδο 2 στρεµµάτων στα 
Ραζάτα Κεφαλλονιάς, εντός ζώνης , επί 
τόπου ρεύµα, νερό, άσφαλτο, κτίζει 200 
τ.µ. Τηλ.6992/135070.

Πωλείται οικόπεδο 650 τ.µ µε θέα το 
κορινθιακό κόλπο, υψόµετρο 650 µέτρα. 
Περιοχή Κορινθίας. Τιµή ικανοποιητική, 
συζητήσιµη. Τηλ. 6937/030859

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται παρελκόµενο κλάρκ-ανα-
βατόρι για τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη. 
Τηλ.6983/717473.

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, ψη-
λοστάβαρο. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133. 

Πωλούνται 2.500 κεραµίδια σε άρι-
στη κατάσταση. Νοµός Πρέβεζας.
Τηλ.6987/072325.

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τι-
µή 200 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίπ-
πους πετρελαίου. Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133.

Πωλείται δισκοσβαρνα 28 δίσκων, Ζορ-
µπά επισκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 
1900 ευρώ.Τηλ.2310/711133.

Πωλείται καταστροφέας. Τιµή 400 ευ-
ρώ.Τηλ.2310/711133.

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

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

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χι-
λιάρι και ένα φρεζακι Husqvarna.Περιο-
χή Πιερίας.Τηλ. 6980/001606.

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

Πωλείται δισκοσβάρνα 32αρα.
Τηλ.6982/551234.

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

Πωλούνται σταγονίδα µιας χρήσεως 
για 20 στρέµµατα. Χρησιµοποιήθηκαν 
µία φορα.Τηλ.2310711/456. 

Πωλείται κυλινδρόµυλος Gruber Αυ-
στρίας 5,5 Hp µοτέρ και ηµιοριζόντια 
χαρµανιέρα Sylko χωρητικότητας 2000 
λίτρων µε κινητήρα 7,5 ίππων 3380 V, µε 
δυνατότητα παραγωγής 1 τόνο/ώρα µε 
200 ώρες χρήσης. Σε άριστη κατάσταση. 
Τιµή: 6.400 ευρώ. Τηλ. 6947/741230.

Πωλείται αρµεκτήριο Delaval 24 θέ-
σεων 12Χ2 αρµεκτικών µονάδων απο-
τελούµενο από παγίδα 24 ζώων γρήγο-
ρης εξόδου µε αυτόµατη ταΐστρα, 6 παλ-
µοδότες ηλεκτρονικού τύπου, αυτόµατο 
πλυντήριο, µονάδα συλλογής γάλακτος 
50 lt, αντλία κενού. Τιµή 12.000 Ευρώ.
Τηλ.6947/741230. 

Πωλούνται αλέτρι Γκλαβάνη(10αρακι),2 
σβάρνες, µία σκαλιστική µηχανή (3αρα), 
µία αντλία νερού CAPRARI µονοβάθµια. 
Τηλ.6949/093007.

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και 
θειαφιστήρας Tηλ. 6980/001606.

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

Πωλείται τρακτέρ UNIVERSAL 55 ίπ-
πων µε φρέζα βαρέως τύπου και πλατ-
φόρµα σε άριστη κατάσταση. Περιο-
χή ∆ήλεσι Βοιωτίας. Τιµή 4500 ευρώ. 
Τηλ.6942/228503.

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

Πωλείται αρµεκτήριο Μilk Plan γρή-
γορης εξόδου, 24 θέσεων, µε αυ-
τόµατο τάισµα. Τιµή 7000 ευρώ.
Τηλ.6942/226598.

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

Πωλούνται αγροτικά εργαλεία,τρα-
κτέρ Belarus,σπαρτική µηχανή για σιτά-
ρι, δισκοσβάρνα ,καλλιεργητής βάµβα-
κος,σκαλιστήρι, καλλιεργητής ρίπερ,χω-
νί λιπάσµατος και ένα ραντιστικό 500αρι.
Τιµή ευκαιρίας. Τηλ.6974/410304. 
2392/031829.

Πωλούνται ρίπερ µάρκας Ζορµπά 7 νύ-
χια, καλλιεργητής 20 δοντιών, καρούλι 
Αρβανιτίδη 300 µέτρων Φ82, καρότσα 
4 µέτρων ,σωλήνες 2άρες και 3αρες µε-
ταχειρισµένες. Τηλ.2310/711456.

Πωλείται στάβλος 500 τµ. µεταλλικής 
κατασκευής, θερµοκηπιακού τύπου, και-
νούριος και ενισχυµένος στη περιοχή της 
Σπάρτης. Τηλ. 6945/877367.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή John 
Deere 1075 µηχανική. Τιµή 11.000 ευρώ. 
Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ.6944/985675.

Πωλείται πρέσα Welger 530 µε σκοινί 
και ένα χορτοκοπτικό µάρκας Krone 2,8 
αναρτώµενο.Τηλ.6982/551234.

Πωλείται άροτρο τετράυνο,12αρι µάρ-
κας Τσάνιο. Τηλ.6982/551234.

Πωλείται ένα αναστρεφόµενο άρο-
τρο 3υνο,πολλούς καλλιεργητές 
και άλλα εργαλεία, σε τιµή ευκαιρί-
ας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6972/366043.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε 
µεγάλη στρόγγυλη µπάλα µε εν-
σιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλ-
λιού σε µεγάλη τετράγωνη µπά-
λα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com
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Η χερσαία και η υδάτινη περιοχή του 
Ολύµπου χαρακτηρίστηκε Εθνικό Πάρ-
κο, µε διάταγµα της Προέδρου της ∆η-
µοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπού-
λου που δηµοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, το ο-
ποίο προβλέπει µια σειρά από απα-
γορεύσεις αλλά και όρους για την ά-
σκηση δραστηριοτήτων.

Συγκεκριµένα, ορίζονται ζώνες Προ-
στασίας της Φύσης στο όρος και την 
περιοχή γύρω από αυτό και προβλέ-
πεται η συντήρηση του Ευρωπαϊκού 
Ορειβατικού Μονοπατιού Ε4, του Εθνι-
κού Μονοπατιού 02 και όλων των υ-
πόλοιπων µονοπατιών που ακολου-
θούν καθηµερινά οι επισκέπτες. 

Στην «ζώνη Α» Προστασίας της Φύ-
σης, θα επιτρέπεται η επιστηµονική 
έρευνα των φυσικών οικοσυστηµά-
των και οι εργασίες που κρίνονται α-
ναγκαίες για τη διατήρηση των προ-
στατευόµενων ειδών και οικοτόπων. 
Στην «ζώνη Β» θα επιτρέπεται η διορ-
γάνωση οικοτουριστικών δραστηριο-
τήτων, οργανωµένη αναρρίχηση, ο-
ρειβασία και ορειβατικό σκι, µαρα-
θώνιοι και «αεροαθλήµατα χωρίς κι-
νητήρα ή µηχανικά µέρη» (πχ.αλεξί-
πτωτο βουνού, αιωρόπτερο).

Έξω από τις ζώνες Α’ και Β’ του Ε-
θνικού Πάρκου θα επιτρέπεται η µε-

λισσοκοµία, η ελεύθερη βόσκηση, η 
βιολογική γεωργία και η δενδροκο-
µική δραστηριότητα, η υλοτοµία και 
η συλλογή βοτάνων από δηµόσια και 
µη δάση και δασικές εκτάσεις. Εκεί, 
προβλέπεται ακόµα η πώληση τοπι-
κών προϊόντων σε συγκεκριµένους 
υπαίθριους ή και στεγασµένους χώ-
ρους και η θήρα και η δηµιουργία υ-
ποδοµών ξεκούρασης των επισκεπτών.
Στις απαγορεύσεις του Π∆:

∆εν επιτρέπεται πλέον ο «αθλητι-
σµός µε τροχοφόρα» και όσες δραστη-

ριότητες θα µπορούσαν να έχουν αρ-
νητικές επιπτώσεις στο φυσικό περι-
βάλλον, όπως το σκι από ελικόπτερο. 

Απαγορεύεται η θανάτωση ή αιχ-
µαλωσία άγριων ζώων, εισαγωγή µη 
ιθαγενών ειδών φυτών και ζώων και η 
αλλοίωση γεωλογικών σχηµατισµών. 

Για την προστασία των ενδηµικών 
ειδών χλωρίδας και πανίδας απαγο-
ρεύεται η «συλλογή, κοπή, εκρίζω-
ση, κατοχή, µεταφορά δειγµάτων, ε-
µπορία, βλάβη, καταστροφή και η α-
πευθείας ή έµµεση θανάτωσή τους». 

∆ραστηριότητες
Έξω από τις ζώνες Α’ και Β’ 
επιτρέπονται µελισσοκοµία, 

ελεύθερη βόσκηση και βιολο-
γική γεωργία

Πλήγµα οι ζέστες για τις
µυδοκαλλιέργειες Καβάλας
Οι υψηλές θερµοκρασίες Ιουλίου 
και Αυγούστου άφησαν µαζικούς 
θανάτους µυδιών και γόνου σε 
µονάδες µυδοκαλλιεργειών της 
Καβάλας, φέρνοντας σε απόγνωση 
τους παραγωγούς. Το θέµα 
απασχόλησε σύσκεψη στο γραφείο 
του αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Κ. 
Αντωνιάδη, όπου αναζητήθηκαν 
χρηµατοδοτικά εργαλεία για την 
αποζηµίωση των πληγέντων 
µυδοκαλλιεργητών καθώς η ζηµιά 
δεν καλύπτεται από τον ΕΛΓΑ.

Επιτάχυνση εργασιών 
αρδευτικού Ταυρωπού
Εντολή για επιτάχυνση εργασιών 
του νέου κλειστού αρδευτικού 
δικτύου Ταυρωπού, µε αξιοποίηση 
των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης 
έδωσε ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Με την κατασκευή νέων 
σωληνωτών δικτύων υπό πίεση, 
συνολικού µήκους 801 χλµ. θα 
αρδεύονται 115.000 στρέµµατα 
καλλιεργούµενων εκτάσεων. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός 
κατασκευής του εν λόγω έργου 
ανέρχεται σε 129 εκατ. ευρώ.

Στο ΚΤΕΛ της Λάρισας
το υβριδικό Volvo 7900
Ο όµιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη 
παρέδωσε το πρώτο υβριδικό 
λεωφορείο για αστική συγκοινωνία 
στην Ελλάδα. Πρόκειται για το 
Volvo 7900 Full Hybrid µήκους 12 
µέτρων και χωρητικότητας 102 
επιβατών, το οποίο αυτοφορτίζετα 
και παραδόθηκε στο Αστικό ΚΤΕΛ 
Λάρισας. Το λεωφορείο 
πραγµατοποίησε ήδη το πρώτο του 
δροµολόγιο στους δρόµους της 
Λάρισας ενώ θα τεθεί στη διάθεση 
του κοινού τις προσεχείς ηµέρες. 

Αγκάθι τα κατατµηµένα
κληροτεµάχια
Άλυτο παραµένει από το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης το ζήτηµα µη 
αναγνώρισης των κατατµηµένων 
κληροτεµαχίων στο κτηµατολόγιο, 
επιβαρύνοντας τους πολίτες µε 
πρόσθετα έξοδα. Το θέµα έφερε 
µε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή ο 
βουλευτής Ηρακλείου του ΚΙΝΑΛ 
Βασίλης Κεγκέρογλου, σύµφωνα µε 
τον οποίο ο υπουργός Σπ. Λιβανός  
ήταν αρνητικός λέγοντας ότι µόνο 
για λόγους δηµοσίου συµφέροντος 
δεν τηρείτε το Σύνταγµα.

Ο Όλυµπος ήταν η πρώτη περιοχή στην Ελλάδα για την οποία εφαρµόστηκε ειδικό καθεστώς προστασίας, 
µε την κήρυξή του ως Εθνικού ∆ρυµού το 1938, µε σκοπό τη διατήρηση του φυσικού του περιβάλλοντος.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Όλυμπος, εθνικό πάρκο 
το βουνό των Θεών
Διαχειριστικά σχέδια θα ορίζουν τις δραστηριότητες στη χερσαία 
και υδάτινη περιοχή του Ολύμπου, με Προεδρικό Διάταγμα

Πωλείται τρακτέρ Μassey Ferguson ’80 
επισκευασµένο µε κουβούκλιο αντιπροσω-
πείας.Τηλ.2310711320.

Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων.
Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται κλούβες ,κλουβάκια και 
µπιντζς .Τηλ.6986/701716.

Πωλούνται τρακτέρ Stayger 110 άλο-
γα, 4υνο άροτρο γκλαβάν, δισκοσβάρνα 
υδραυλική του ζορµπά, ένα ρίπερ,ένα ρα-
ντιστικό 600αρι. Περιοχή Γέφυρα Θεσσα-
λονίκης.Τηλ. 2310/7150377.

Πωλείται σπαστήρας δηµητριακών µε 50 
ίππους µοτέρ και λίγες ώρες εργασίας.
Τηλ.6993/919022.

Πωλούνται πλατφόρµα, ρίπερ περιοχή 
Σίνδος. Τηλ.: 6972/366043.

Πωλείται αρµεκτήριο Μilk Plan γρήγο-
ρης εξόδου, 24 θέσεων, µε αυτόµατο τάι-
σµα. Τιµή 7000 ευρώ.Τηλ.6942/226598.

Πωλείται τρακτέρ stayer 8110 me 6000 
ώρες χρήσης. Σε άριστη κατάσταση µαζί 
µε τα παρελκόµενα, σπαρτική, άροτρο, 2 
καλλιεργητές (ελαφρύς, βαρύς) , µε λιπα-
σµατοδιανοµέα.Τηλ.6943/457861.

Πωλείται πρέσα χαρτοδεσί-
ας Bamford για µικρές µπάλες. Περιοχή 
Σέρρες. Τηλ. 6937/253885

Πωλείται σκληρόµηλος 25 ίππων µοτέρ 
που κόβει 5 τόνους την ώρα. Περιοχή Λά-
ρισα. Τηλ. 6974/567958

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 ευ-
ρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας (καθαρι-
στικά - απολυµαντικά). Email επικοινωνί-
ας: info.tchemical@gmail.com 

Πωλείται χορτοσυλλέκτης µε 9 µπράτσα. 
Περιοχή Χαλκιδική. Τηλ. 6982/776003.

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

 Πωλείται τρακτέρ Lamborghini 955, 95 
ίππων σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος 
Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366043.

Πωλείται ένα φρεζοσκαλιστήρι 5σειρο, 
σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ.6972/366043.

Πωλείται ένα ραντιστικό. Περιοχή Σίν-
δος Θεσσαλονίκης, σε τιµή ευκαιρίας Τηλ. 
6972366043

Πωλείται ένας στελεχοκόπτης, ένας ισο-
πεδωτήρας και µία πλατφόρµα, σε τιµή 
ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043.

Πωλείται µία σπαρτική Gaspardo, σε τι-
µή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλο-
νίκης.Τηλ.6972/366043.

Πωλείται προετοιµαστής, ρίπερ, καλλι-
εργητής για φαρδύ φύλλο, κεντρόφυ-
γα 4χ4 και ενας κύλινδρος, σε τιµή ευ-
καιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043.

ΖΗΤΗΣΗ

Zητείται τρακτέρ µεταχειρισµένο σε καλή 
κατάσταση 4x4. Τηλ. 6943/457861



Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021Agrenda54 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Τσίμα τσίμα 
και στο Σότσι
Στις λεπτομέρειες θα κριθεί το ρώσικο GP 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τα µηχανοκίνητα της Formula 1 ε-
πιστρέφουν στην πίστα της Ρωσίας 
αυτό το Σαββατοκύριακο, δίνοντας 
συνέχεια σε ένα από τα πιο αµφίρ-
ροπα πρωταθλήµατα των τελευταί-
ων ετών. Μόλις πέντε πόντοι χωρί-
ζουν τους Μαξ Φερστάπεν και Λιού-
ις Χάµιλτον στην κατάταξη των ο-
δηγών, µε τον Ολλανδό να έχει δε-
χθεί ποινή τριών θέσεων για τη σύ-
γκρουση µε τον Βρετανό. Ως εκ τού-
του, ο περσινός πρωταθλητής κρί-
νεται φαβορί για την πρώτη θέση 
του βάθρου. Ο φετινός αγώνας θα 
αποτελέσει τον προτελευταίο που 
θα φιλοξενήσει το Σότσι, καθώς από 

το 2023, το GP Ρωσίας θα µεταφερ-
θεί στην πίστα του Igora Drive στα 
προάστια της Αγίας Πετρούπολης.

Στο ποδόσφαιρο τώρα, την ερ-
χόµενη εβδοµάδα επιστρέφουν το 
Τσάµπιονς και το Γιουρόπα Λιγκ. 
Συγκεκριµένα, την Τρίτη, το µατς 
µε το µεγαλύτερο ενδιαφέρον θα 
διεξαχθεί στη Γαλλία, µε την Πα-
ρί Σεν Ζερµέν να υποδέχεται την 
Μάντσεστερ Σίτι. Την ίδια ηµέρα, 
η Μίλαν θέλει οπωσδήποτε θετι-
κό αποτέλεσµα απέναντι στην Ατ-
λέτικο, αν θέλει να µείνει στο παι-
χνίδι της πρόκρισης. Στο Γιουρόπα 
Λιγκ τώρα, ο Ολυµπιακός θέλει να 
συνεχίσει µε νίκες την ευρωπαϊκή 
του περιπέτεια, καθώς δοκιµάζεται 
στην Τουρκία, απέναντι στη Φενέρ.   

Η Τσέλσι αντιµετωπίζει την Μάντσεστερ Σίτι στην 
Πρέµιερ Λιγκ το Σάββατο, µε τις δύο οµάδες να 
θέλουν από νωρίς να δείξουν ποιος θα είναι φέτος το 
αφεντικό στο Νησί. Οι «Μπλε» βρίσκονται στην πρώτη 
θέση της βαθµολογίας µετά από πέντε αγωνιστικές, 
και αν καταφέρουν να πάρουν τη νίκη, θα 
αποµακρυνθούν έξι πόντους από τη Σίτι. 

Ντέρμπι κορυφής
στην Πρέμιερ Λιγκ  

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Ποδόσφαιρο (Πρεµιερ Λιγκ)

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Formula 1 (Ρωσία)

Κατατακτήριες δοκιµές 14.50 COSMOTE SPORT 5 HD

Μπάσκετ (A1 Supercup)

AEK – Προµηθέας Πάτρας 21.00  ΕΡΤ 3

Formula 1 (Ρωσία)

Αγώνας 15.00 COSMOTE SPORT 5 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – Βόλος 16.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Αστέρας Τρίπολης – Ολυµπιακός 16.00 Novasports Prime

Λαµία – Παναιτωλικός 18.15 COSMOTE SPORT 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Άρσεναλ – Τότεναµ 18.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Λάτσιο – Ρόµα 19.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Πρεµιερ Λιγκ)

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Formula 1 (Ρωσία)

Κατατακτήριες δοκιµές 14.50 COSMOTE SPORT 5 HD

Μπάσκετ (A1 Supercup)

AEK – Προµηθέας Πάτρας 21.00  ΕΡΤ 3

Formula 1 (Ρωσία)

Αγώνας 15.00 COSMOTE SPORT 5 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – Βόλος 16.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Αστέρας Τρίπολης – Ολυµπιακός 16.00 Novasports Prime

Λαµία – Παναιτωλικός 18.15 COSMOTE SPORT 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Άρσεναλ – Τότεναµ 18.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Λάτσιο – Ρόµα 19.00 COSMOTE SPORT 2 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή  26 Σεπτεµβρίου

Σάββατο 25 Σεπτεµβρίου

Καρίµ λαµπρός την οδηγεί
Φουριόζα έχει ξεκινήσει φέτος η 
Ρεάλ Μαδρίτης, µε τον Καρίµ 
Μπενζεµά να είναι… on fire 
φτάνοντας τα 200 γκολ µε τη 
φανέλα των Μαδριλένων στο 
ισπανικό πρωτάθληµα. Ο Γάλλος 
επιθετικός βρίσκεται σε τροµερή 
κατάσταση και η παρουσία του 
µοιάζει καταλυτική για να παραµείνει 
πρώτη η «Βασίλισσα». Επόµενο µατς 
για τη Ρεάλ και τον Καρίµ, το 
Σάββατο, απέναντι στη Βιγιαρεάλ.   

Μετράει µέρες ο Κούµαν 
Σχεδόν δεδοµένη θεωρείται η 
αποµάκρυνση του Ρόναλντ 
Κούµαν από τον πάγκο της 
Μπαρτσελόνα και η διοίκηση του 
συλλόγου έχει αρχίσει το κάστινγκ 
για να βρει τον διάδοχό του. 
Ισχυρή υποψηφιότητα έχει θέσει 
προς το παρόν ο Ζινεντίν Ζιντάν, 
ενώ φαβορί είναι και ο Ροµπέρτο 
Μαρτίνεθ, ο οµοσπονδιακός 
τεχνικός του Βελγίου.  

∆οκιµασία στο Κύπελλο
Λαρισινή κόντρα έβγαλε η 
κληρωτίδα για την 3η φάση στο 
κύπελλο Ελλάδας, καθώς το 
παιχνίδι Απόλλωνας Λάρισας- 
ΑΕΛ κεντρίζει το ενδιαφέρον σε 
τοπικό επίπεδο. Οι αγώνες θα 
διεξαχθούν την Κυριακή 26 
Σεπτεµβρίου (16.00), ενώ οι 
οµάδες θα διεκδικήσουν την 
πρόκριση στον επόµενο γύρο σε 
νοκ άουτ παιχνίδια. Να σηµειωθεί 
πως από την διαδικασία 
εξαιρέθηκαν οι δεύτερες οµάδες 
των οµάδων της Super League.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’

Kuhn VB7190
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΗ

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Kυκλοφορεί 

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
αποκλειστικά 

µε την AGRENDA

MCCORMICK

X7.624X7.624



Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διανύοντας τον 
2ο αιώνα λειτουργίας και προσφοράς του, διοργανώνει 
την 1η Έκθεση Έρευνας, Καινοτομίας & Μεταφοράς 
Τεχνολογίας στις 28-30 Σεπτεμβρίου 2021, στον 
υπαίθριο χώρο του Γεωργικού Μουσείου.

Στο επίκεντρο την Καινοτομίας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών διοργανώνει την Agri Innovation expo, 
μετουσιώνοντας το υψηλό επίπεδο έρευνας που εκπονείται 
από τις ερευνητικές του ομάδες, στην παραγωγή 
εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής 
προστιθέμενης αξίας παρουσιάζοντας περισσότερα 
από 30 καινοτόμα ερευνητικά αποτελέσματα. 

Σκοπός της Agri Innovation expo είναι η προώθηση 
της καινοτομίας και η αξιοποίηση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων των μελών του Πανεπιστημίου 
μας, προς όφελος τόσο των ιδίων των ομάδων που 
συμμετέχουν όσο και της κοινωνίας και οικονομίας, 
ευρύτερα. Επιπλέον, θα δώσει την ευκαιρία:

 στους φοιτητές και ερευνητές να γνωρίσουν από 
κοντά τα καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες του ΓΠΑ, 

 στις ερευνητικές οµάδες να παρουσιάσουν τα 
ερευνητικά τους αποτελέσµατα στους παραγωγικούς 
φορείς,

 στους επενδυτές και εκπροσώπους επιχειρηµατικών, 
επενδυτικών και τεχνολογικών funds που θα επιθυµούσαν 
να χρηµατοδοτήσουν ώριµα ερευνητικά αποτελέσµατα,

 στις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον πρωτογενή τοµέα της οικονοµίας, στην αγροδιατροφή 
και στην εφοδιαστική αλυσίδα,  

 στο ευρύ κοινό να γνωρίσει ένα διαφορετικό 
«πράσινο» πανεπιστήμιο

Γιατί να έρθει κάποιος στην έκθεση:
 για να γνωρίσει το ΓΠΑ με επίκεντρο την καινοτομία,

 να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις στο 
χώρο της αγροδιατροφής, 

 να ενισχύσει την συνεργασία της ερευνητικής 
κοινότητας με τους παραγωγικούς φορείς,

 να «δοκιμάσει» από κοντά τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες μας,

 να δικτυωθεί μέσα από το πιο δυναμικό κομμάτι 
του ΓΠΑ,

Η έκθεση απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές, 
επενδυτές, αγρότες, ομάδες παραγωγών, επιχειρήσεις 
τροφίμων, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και προς 
κάθε ενεργό πολίτη.

Γιορτάζοντας 100 + 1 χρόνια από την ίδρυση του, το 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανοίγει τις πύλες του 
για να το γνωρίσετε στο επίκεντρο της καινοτομίας.

Για πληροφορίες: https://agrinnovation.aua.gr/,  

innovinagri@aua.gr, 210 529 4768). Ημέρες & ώρες 
λειτουργίας της έκθεσης:

Εγκαίνια έκθεσης: 28 Σεπτεμβρίου 2021, 5:00μ.μ.

Ημερομηνίες: 28 – 30 Σεπτεμβρίου 2021

Ώρες επισκέψεων: 11.00 π.μ. – 8.00 μ.μ.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

1. Παρουσίαση του Επετειακού Τόμου για τα 100 
χρόνια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
«ΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Ο μύθος που έγινε Ιστορία»

Η συμπλήρωση των πρώτων εκατό ετών από την ίδρυση 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών συμπίπτει 
με την εκκίνηση κατακλυσμιαίων αλλαγών στην 
παγκόσμια γεωργία. Σε αυτή τη συγκυρία, η Ελλάδα 
καλείται να ανταποκριθεί στην πρόκληση της αλλαγής 
του παραγωγικού της μοντέλου, κατορθώνοντας 
ταυτόχρονα να διαφυλάξει και να ενισχύσει τη συνοχή 
της κοινωνίας. Στην εθνική αυτή προσπάθεια, το 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι στρατηγικός 
αρωγός, συμβάλλοντας όχι μόνο με το εκπαιδευτικό και 
ερευνητικό του δυναμικό, αλλά πολύ περισσότερο με 
το ιστορικό του βάρος. Καθώς το παρελθόν διδάσκει 
και φωτίζει τα βήματα μας προς το μέλλον, η επετειακή 
έκδοση για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την 
ίδρυση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
αποτελεί μία ιστορική αναδρομή στο βάθος του χρόνου, 
πολύ πριν τη φυσική παρουσία του Ιδρύματος στο 
γεωγραφικό του στίγμα. Η αριστοτεχνική παρουσίαση 
των αλληλένδετων διαδρομών της επιστήμης, του 
πολιτισμού και της ίδιας της καθημερινότητας στον 
ιερό τόπο του Βοτανικού αναδεικνύει τη θέση του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως θεμελιώδους 
συστατικού ενός υπερβατικού κύκλου ιστορικών 
γεγονότων, αναφορών και συμβολισμών.

Η παρουσίαση του Επετειακού Τόμου θα πραγματοποιηθεί 
την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 18.30 στο 
Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (Ιερά Οδός 75, Νότιο Τμήμα).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο κ. Κωνσταντίνος Αγγελάκος, 
Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου και ο κ. Βαγγέλης Καραμανωλάκης, 
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, Διευθυντής Ιστορικού 
Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Την εκδήλωση θα 
συντονίσει η δημοσιογράφος κ. Νικολίτσα Τρίγκα.

Η εκδήλωση θα μεταδίδεται και μέσω live streaming. 

2. 1920 – 2020 | Κρίσεις – ΑντιΚρίσεις – ΣυγΚρίσεις. 
Μια διαδρομή 100 χρόνων με εναλλαγές ανάπτυξης 
και κρίσης. Το παράδειγμα της γεωργίας.

Η παρούσα αφήγηση εξιστορεί τη διαδρομή των 
τελευταίων 100 ετών που σημαδεύτηκαν από 
εναλλαγές περιόδων κρίσεων και οικονομικής και 
κοινωνικής ευημερίας, με κοινή αφετηρία τον πόλεμο, 
τη μετανάστευση πληθυσμών, την πείνα και τη φτώχια. 
Οι πιο σημαντικοί σταθμοί της διαδρομής φιλοξενούν 
ένθετα ψηφιακά μέσα για την προβολή σημαντικού 
αρχειακού υλικού (φωτογραφιών, ντοκιμαντέρ και 
σπάνιων εγγράφων), ενώ οι γραφιστικές συνθέσεις, 
παρέχουν πλούσια ιστορική πληροφόρηση σε κάθε 
σταθμό του εκθεσιακού μας αφηγήματος. Παράλληλα, 
εργαστηριακός εξοπλισμός της πρώτης περιόδου 
λειτουργίας της Σχολής αλλά και μεταγενέστερος 
που αποκτήθηκε με τη βοήθεια του Σχεδίου Μάρσαλ, 
αφηγείται την ιστορία της γεωπονικής εκπαίδευσης και 
έρευνας, ενώ το εκθεσιακό αφήγημα συμπληρώνουν 
δύο καταληκτικές ενότητες, με την εικαστική τέχνη και 
την τέχνη της συγγραφής να υφαίνουν τον ιδεολογικό 
απόηχο των πτυχών της σύγχρονης οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης. Η καταγραφή, η αποκωδικοποίηση, 
η ερμηνεία φαίνεται να είναι προσωπική υπόθεση 
και στοχεύει στο συναίσθημα του επισκέπτη, αλλά 
κυρίως στις μνήμες που αναδύονται για τις κρίσιμες 
στιγμές στην ιστορία που βιώσαμε άμεσα ή έμμεσα 
και οι οποίες πυροδότησαν «μεταμορφώσεις», που 
μας καθόρισαν.

3. Εγκαίνια Υπαίθριου Γυμναστηρίου Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

Τα εγκαίνια του υπαίθριου Γυμναστηρίου θα 
πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 
2021 και ώρα 12.30 στις εγκαταστάσεις του (Ιερά 
Οδός 75, Βόρειο Τμήμα). 

4. Παρουσίαση του βιβλίου του Πέτρου Πιζάνια «Η 
Ελληνική Επανάσταση 1821 -1830»

Το βιβλίο του Πέτρου Πιζάνια «Η Ελληνική Επανάσταση 
1821 -1830» των εκδόσεων ΕΣΤΙΑ, βασίζεται σε εκτεταμένη 
αρχειακή έρευνα, αναλύει τις ιστορικές δυναμικές προς 
την Επανάσταση, τον επαναστατικό πόλεμο και την 
πολιτική του σημασία, την εγκαθίδρυση της πολιτικής 
ελευθερίας, της ισότητας και της λαϊκής κυριαρχίας, 
τις ιδεολογικές συνιστώσες του Αγώνα, την κοινωνική 
σύνθεση των ηγεσιών και των λαϊκών μαχητών, τη 
στρατηγική που ακολούθησαν οι ελληνικές ηγεσίες 
έναντι των ευρωπαϊκών δυνάμεων και, αντίστροφα, 
τη μεθοδική αντίδραση του οθωμανικού κράτους και 
τις απαντήσεις των Ελλήνων. Ας παρακολουθήσουμε, 
λοιπόν, τα χρόνια του ‘21, μέσα από την παρουσίαση του 
βιβλίου από τους κ. Νίκο Καραπιδάκη, Καθηγητή του 
Ιόνιου Πανεπιστημίου και Δρ. Δημήτρη Παναγιωτόπουλο, 
την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.30 στο 
Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (Ιερά Οδός 75, Νότιο Τμήμα).

AGRI INNOVATION EXPO: 1Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ, 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΤΙΣ 28-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Την ανάγκη τιµολόγησης της ποιότη-
τας στο σύσπορο όσο βρίσκεται ακόµα 
στην καρότσα µπροστά από την πόρ-
τα του εκκοκκιστηρίου προϋποθέτει 
το όραµα για το ελληνικό βαµβάκι, ό-
πως αυτό οριοθετήθηκε στο πρόσφατο 
Συνέδριο Βάµβακος στη Λάρισα, κάτι 
που όµως δεν διαφαίνεται στον ορίζο-
ντα τουλάχιστον για τη φετινή χρονιά.

Τα ισχυρά κίνητρα  βελτίωσης της 
ποιότητας που εγκαινίασε η προηγού-

µενη καλλιεργητική περίοδος, όταν οι 
τιµές παραγωγού στο σύσπορο ήταν 
σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα, φαίνε-
ται ότι κινδυνεύουν να χαθούν µέσα 
στο φετινό κλίµα ανατιµήσεων των δι-
εθνών τιµών του προϊόντος. 

Οι πρώτες ενδείξεις από τις συζητή-
σεις των παραγωγών µε τις εκκοκκι-
στικές επιχειρήσεις, στο κατώφλι της 
νέας συγκοµιδής, αφήνουν ανοιχτό το 
ενδεχόµενο να χαθεί η πριµοδότηση 
της ποιότητας µέσα στην γενική ευφο-
ρία για τις τιµές του προϊόντος φέτος, 
κάτι το οποίο µαρτυρά και η έµφαση 

η οποία δόθηκε στο πλαίσιο του Συ-
νεδρίου Βάµβακος στη Λάρισα προ ο-
λίγων ηµερών από παραγωγούς που 
πήραν το λόγο για να σταθούν στην 
υποχρέωση να τηρήσουν στο ακέραιο 
οι εκκοκκιστές τις υποσχέσεις τους. 

Στα πηγαδάκια που σχηµατίστηκαν 
στο χώρο της Σκεπαστής Αγοράς στη 
Λάρισα που φιλοξένησε το δεύτερο Συ-
νέδριο για το βαµβάκι, έγιναν κουβέ-
ντες για τις φετινές τιµές στο σύσπορο 
και σύµφωνα µε το ρεπορτάζ εκφρά-
ζονται ανησυχίες ότι µάλλον οι εκ-
κοκκιστικές επιχειρήσεις διαµορφώ-

νουν κοινή γραµµή ώστε να απορρο-
φήσουν το πριµ ποιότητας των 2 έως 
3 λεπτών το κιλό, αφού αποφεύγουν 
να προβούν σε αναφορές πέραν της 
βασικής τιµής. Οι ζυµώσεις του Συνε-

δρίου εστίασαν στο πώς το ευρωπαϊκό 
βαµβάκι θα µπορούσε να αποκτήσει 
προστιθέµενη αξία, σε µια συζήτηση 
που αποκτά βαρύτητα ενόψει της ορι-
στικοποίησης της ελληνικής ΚΑΠ για 
την περίοδο 2023-2027. Ταυτόχρονα, 
έγιναν και διατυπώσεις για εδραίωση 
ποικιλιών που δίνουν συγκεκριµένα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά και υπό αυ-
τήν την έννοια εκτιµάται πως τα εκ-
κοκκιστήρια θα τηρήσουν τις υποσχέ-
σεις τους για καλύτερη τιµή στις καλές 
ποιότητες. Ωστόσο οι προτεραιότητες 
που ορθώς προβάλουν οι αγοραστές 

Χάνεται στα λούσα 
η πριμοδότηση της 
ποιότητας βάμβακος
Στην άνοδο των τιμών διεθνώς «αφομοιώνεται» η διαφοροποίηση  

Κοινή γραµµή 
Στα πηγαδάκια στο συνέδριο 
εκφράστηκαν ανησυχίες περί  
κοινής γραµµής εκκοκκιστών 
για να απορροφήσουν το πριµ 
ποιότητας των 2 ως 3 λεπτών

Ο καθηγητής ΓΠΑ ∆ηµήτρης Μπιλάλης (αριστερά) παρουσίασε τη µελέτη 
στρατηγικού σχεδιασµού για το βαµβάκι και ο ∆ρ. Μωχάµεντ Νταράουσε 
(κέντρο) τα αποτελέσµατα έργων από το Εθνικό Κέντρο Βάµβακος.

Ο αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τοµέα στη Θεσσαλία Γιώργος 
Λαδόπουλος τόνισε την αναγκαιότητα στήριξης της προσπάθειας που 
καταβάλλει ο Θεσσαλός παραγωγός να παράξει ποιοτικό βαµβάκι.

Η ∆ρ. Φωτεινή 
Γιαννακοπού-
λου, γενική δι-
ευθύντρια του 
Συνδέσµου 
Παραγωγών 
& Εµπόρων 
Λιπασµάτων 
(ΣΠΕΛ).
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της πρώτης ύλης, δεν συνάδουν µε τις 
κινήσεις τους στη φυσική αγορά, κάτι 
που ανέδειξε µε παρέµβασή του παρα-
γωγός της δραστήριας Οµάδας Cotton 
Farsala, ο οποίος σχολίασε πως «αµέ-
σως µόλις η διεθνής αγορά κινήθηκε 
σε υψηλά επίπεδα χρηµατιστηριακών 
τιµών, οι χαµηλές υγρασίες, οι εξεζη-
τηµένες και απαιτητικές ποικιλίες, το 
µήκος της ίνας, ενσωµατώθηκαν στη 
βασική τιµή που προσφέρουν τα εκ-
κοκκιστήρια». Φαίνεται λοιπόν πως 
και από την πλευρά τους οι οργανω-
µένοι παραγωγοί, δεν είναι διατεθει-

µένοι να αφήσουν το ζήτηµα της ποι-
ότητας να ξεχαστεί, εκφράζοντας εν-
στάσεις για τις τιµές που ακούγονται 
(από 55 έως 65 λεπτά παράδοση στην 
πόρτα του εκκοκκιστηρίου).

Πιστοποιημένη πρώτη ύλη 
θέλουν τα πρωτόκολλα Lacoste
Φιλόδοξοι οι στόχοι για ελληνική ίνα, βαρύ το κοστολόγιο

Cotton Farsala
Οι προτεραιότητες των 

αγοραστών πρώτης ύλης 
δεν συνάδουν µε τις κινήσεις 

τους στη φυσική αγορά, 
σχολίασε βαµβακοπαραγωγός

Θετικές εξελίξεις αναφορικά µε την 
πιστοποίηση Agro2, ζήτηση από την 
Lacoste και εµπορικό σήµα EuCotton 
µετέφεραν ένα αίσθηµα ενθουσια-
σµού στους παρευρισκόµενους στο 
Συνέδριο, που όµως ατόνησε γρή-
γορα στη µερίδα των παραγωγών 
που το παρακολούθησαν. 

Πράγµατι οι φιλοδοξίες για ένα 
εµπορικό σήµα στο ευρωπαϊκό και 
ελληνικό κατά βάση βαµβάκι που 
θα µπορούσε να απαγκιστρώσει την 
εγχώρια αγορά από τις διακυµάν-
σεις της χρηµατιστηριακής τιµής 
φαντάζουν ιδανικές. Εξίσου υπο-
στηρικτικό για την ελληνική παρα-
γωγή ίνας και το ενδιαφέρον της 
Lacoste να εφοδιάζεται πιστοποι-
ηµένη πρώτη ύλη, η παραγωγική 
διαδικασία της οποίας προϋποθέ-
τει αυστηρά πρωτόκολλα. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση άλ-
λωστε κινείται και η απόφαση των 
διαχειριστικών αρχών να  εντάξουν 
το βαµβάκι Μέτρο 3.1 της τρέχου-
σας προγραµµατικής περιόδου του 
ΠΑΑ, χρηµατοδοτώντας την πιστο-
ποίηση AGRO 2 ως φιλοπεριβαλλο-
ντική δράση της Εθνικής Στρατηγι-
κής µε προϋπολογισµό 40 εκ ευρώ. 

Εκείνο όµως που δεν ακούστη-
κε, είναι ο τρόπος µε τον οποίο θα 
εξασφαλίσει το ελληνικό βαµβάκι 
τα χαρακτηριστικά αυτά που θα το 
διαφοροποιήσουν από την παρα-
γωγή της Βραζιλίας, της Τουρκίας, 
της Αιγύπτου, της Ασίας εν γένει 
και αυτός δεν είναι άλλος από µια 
καλύτερη τιµή στον παραγωγός, ο 

οποίος άλλωστε θα επιστρέψει στο 
χωράφι την προστιθέµενη αξία που 
θα λάβει για την παραγωγή του. 

Η πρόθεση της εγχώριας µετα-
ποίησης να πριµοδοτήσει την ποι-
ότητα όπως διατείνονται τις τελευ-
ταίες ηµέρες οι εκπρόσωποί της, α-
πέχει ακόµα από το να γίνει πράξη 
και δεν µπορεί να περιοριστεί στα 
2 µε 3 λεπτά επιπλέον που πληρώ-

νονται συγκεκριµένες ποικιλίες. 
Το χάσµα ανάµεσα σε παραγω-

γούς και µεταποιητές προβάλει ως 
εµπόδιο σε αυτές τις φιλόδοξες προ-
σπάθειες εκσυγχρονισµού της καλ-
λιέργειας στην Ελλάδα, όσο οι α-
γρότες κάνουν λόγο για παράξε-
νες µετρήσεις στα υγρασιόµετρα. 
Και όσο η µεταποίηση κόβει ό,τι 
µπορεί από τη δίκαιη τιµή που α-
ναµένουν οι παραγωγοί, τόσο και 
αυτοί θα κόβουν από τις απαιτού-
µενες παρεµβάσεις που εξασφαλί-
ζουν για παράδειγµα τη µειωµένη 
παρουσία ξένης ύλης, γιατί πολύ 
απλά τα έξοδα δεν βγαίνουν. Με 
άλλα λόγια, η εγχώρια αγορά ξε-
κινώντας από το κεφάλι είναι αυ-
τή που αποφεύγει να υποστηρί-
ξει το κοστολόγιο µιας ποιοτικής 
πρώτης ύλης.

Εισόδηµα σε 45.000 οικογένειες
Παρέµβαση στο 2ο Συνέδριο της 

∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Βάµ-
βακος έκανε και ο υπουργός Σπήλι-
ος Λιβανός, ο οποίος από την πλευ-
ρά του υποστήριξε πως η Ελλάδα 
και οι βαµβακοκαλλιεργητές πρέ-
πει να αξιοποιήσουν την αυξηµέ-
νη παγκόσµια ζήτηση και την ανι-
σορροπία που υπάρχει µεταξύ προ-
σφοράς και ζήτησης καθώς τα απο-
θέµατα είναι περιορισµένα, γεγονός 
που δίνει προοπτικές στο ελληνικό 
βαµβάκι, το οποίο χαρακτήρισε «πο-
λύτιµο προϊόν» και «λευκό χρυσό», 
αφού  προσφέρει εισόδηµα σε πε-
ρισσότερες από 45.000 οικογένειες.

AGRO 2
Το βαµβάκι εντάχθηκε 

στην τρέχουσα προγραµ-
µατική περίοδο στο ΠΑΑ 
για τη χρηµατοδότηση 
της πιστοποίησής του 

στα πρότυπα του AGRO 
2 ως φιλοπεριβαλλο-

ντική δράση

Στα πηγαδάκια στο χώρο της Σκεπαστής Αγοράς έγιναν κουβέντες για τις 
φετινές τιµές στο σύσπορο από παραγωγούς, µεταξύ αυτών και ο πρώην 
πρόεδρος του ΑΣ Λαρισαίων Αγροτών Χρήστος Σιδερόπουλος (αριστερά). 

Εκπρόσωποι των εταιρειών αγροεφοδίων παρευρέθηκαν στην εκδήλωση 
της ∆ΟΒ, ανάµεσά τους και ο Θύµης Ευθυµιάδης (δεξιά) διευθύνων 
σύµβουλος της Redestos - Efthymiadis Agrotechnology Group.
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Μεµονωµένες πράξεις που αφορούν α-
ποθηκευµένες ελιές Καλαµών της περσι-
νής παραγωγής, γίνονται µε τιµή παρα-
γωγού στα 1,70 ευρώ το κιλό τις τελευ-
ταίες ηµέρες, σε µια εξέλιξη που στρώνει 
το έδαφος για διεκδίκηση ακόµα υψηλό-
τερων επιπέδων τιµών µετά την έναρξη 
της συγκοµιστικής περιόδου.

Άλλωστε, ο ανταγωνισµός ανάµεσα στις 
εταιρείες µεταποίησης είναι έντονος και ήδη 
έχει πυροδοτήσει ένα ανοδικό µοµέντουµ 
στις έτερες δύο βασικές κατηγορίες επιτρα-

πέζιας ελιάς της χώρας, τη Χαλκιδικής και 
την κονσερβολιά. Σύµφωνα µε το ρεπορ-
τάζ, ήδη η Χαλκιδικής έχει διαµορφώσει ζή-
τηση για τιµή στα 1,70 ευρώ το κιλό τα 110 
τεµάχια. Για την κονσερβολιά της οποίας η 
παραγωγή δείχνει λιγότερη από κάθε άλ-
λη χρονιά, έχουν εκφραστεί ανοδικές τά-
σεις µέσα σε διάστηµα λίγων ηµερών. Με 
την παραγωγή κοντά στους 25.000 τόνους 
από 150.000 τόνους µια φυσιολογική χρο-
νιά, η αγορά πληρώνει αυτές τις ηµέρες 1,10 
ευρώ το κιλό για τα 200 τεµάχια. 

Στη ζώνη των 2 ευρώ η Καλαµών
Ανοδικό µοµέντουµ σε Χαλκιδικής και κονσερβοελιά λόγω ανταγωνισµού
 Στους 25.000 τόνους η παραγωγή κονσερβοελιάς µε 1,10 ευρώ τα 200 τεµάχια
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Μ
ετά την πτώχευση του κινεζικού 
κολοσσού Εvergrande, οι δείκτες 
στο βαµβάκι ήταν από τους πρώ-
τους που αντέδρασαν ανοδικά. Η 

τιµή στην οποία µπορεί να βγει δουλειά (αν και 
η προσφορά είναι µικρή) για το εγχώριο βαµ-
βάκι είναι τα 100 σεντς για τα λευκά. Όταν ζη-
τάµε παραπάνω οι αγοραστές δυσκολεύονται 
κι αγοράζουν λίγα µόνο αν τα χρειάζονται ο-
πωσδήποτε. Ζήτηση εξακολουθεί να υπάρχει 
αλλά οι προσφορές είναι µετρηµένες. Τις επό-
µενες εβδοµάδες, όταν και θα έρχονται ποσότη-
τες στα εκκοκκιστήρια, η προσφορά θα αυξηθεί. 

 Η πτώση στα σκληρά σιτάρια από το εξω-
τερικό έχει περάσει και στις τιµές στην εγχώρια 
αγορά, εντούτοις υπάρχει σηµαντική υποστήρι-
ξη από τις αγορές των τοπικών µας µύλων. Ο-
λοένα κάποιος βγαίνει στην αγορά για να κα-
λύψει τις ανάγκες του, πληρώνοντας υψηλό-
τερα από τις αντίστοιχες τιµές εξαγωγής. Λογι-
κά η τοπική αγορά θα υποστηρίξει τις τιµές στο 
εσωτερικό ειδικότερα για τις καλές ποιότητες.

   

  Σε τιµές 9 µε 10 ευρώ πληρώνεται ο πα-
ραγωγός για το κελυφωτό φιστίκι, µια χρονιά 
µε την παραγωγή µειωµένη ακόµα και στο 70%. 
Στη Θεσσαλία, συγκοµίστηκε το δεύτερο χέρι της 
ποικιλίας Αιγίνης και το πρώτο χέρι της ποικι-
λίας Ποντίκη. Στη Μάκρη Φθιώτιδας, η συγκο-
µιδή των Αιγίνης έχει ολοκληρωθεί και η πα-
ραγωγή είναι µειωµένη κατά 70%, µε τις πρά-
ξεις στα 9 ευρώ. Στο συνεταιρισµό «Κελυφωτό 
Φιστίκι Μώλου» στη Φθιώτιδα τελειώνει το δεύ-
τερο χέρι σε Νυχάτη και Ποντίκης, µε παραγω-
γή 30%-40% µικρότερη από πέρυσι.

Αυτόματη 
ανοδική αντίδραση 
για το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

26/08

410,10

02/09 09/09

400,66

410,40

16/09 23/09

410,40

419,15

Κονσερβολιά
Η χρονιά ξεκίνησε µε 80 λεπτά 

στην Κονσερβολιά, ενώ στη 
συνέχεια υπερέβη τα 1,10 ευρώ 

στα 200 τεµάχια 

Χαλκιδικής
Πλειοδοτήσεις στην Χαλ-
κιδικής έχουν µέσα σε µια 

εβδοµάδα ανεβάσει κατά 30 
λεπτά το κιλό τα 110 τεµάχια

Παραγωγή
Η παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς 
Καλαµών αναµένεται φέτος να 

περιοριστεί στους 55.000 µε 
65.000 τόνους, εφόσον βρέξει

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

233

209,5

93,58

3,25

498,50

1332,60

17,11

87,50

128,35

105,50

233

209,5

94,30

3,20

473,90

1319,60

17,37

88,60

129,85

104,65

233

209,5

93,15

3,28

488,00

1285,20

16,84

89,80

126,250

104,51

233

209,5

93,94

3,31

476,50

1272,60

17,50

87,27

124,200

105,23

233

209,5

93,50

3,34

515,60

1293,20

17,19

74,32

128,57

105,78

233

209,5

91,90

3,28

513,90

1284,20

17,32

76,55

128,57

106,03

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος

385 385 450
490

264 264

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

19/08 26/08 02/09

264

09/09 16/09

258

490 490

264 258

23/09

Τιμές παραγωγού 
ελιάς
(ευρώ το κιλό)

Χαλκιδικής  1,70 

Κονσερβοελιά 1,10

Καλαµών 1,70 
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Αντιδρά ανοδικά κατόπιν της γενικευµένης πτώσης λόγω Κίνας
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¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
91,90 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

258

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
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160

150

209,5 

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
3,28     

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΑΠΡ MAI IOYN

Η άµεση ανοδική αντίδραση µετά την 
συντεταγµένη υποχώρηση των 
διεθνών χρηµαταγορών, δείχνει πως 
το βαµβάκι έχει γερά ερείσµατα.

Αµετάβλητη παρέµεινε η λίστα της 
Φότζια µε την αγορά να δείχνει τα 
πρώτα σηµάδια κόπωσης έπειτα από 
ένα πολυήµερο ανοδικό σερί.

Σταθεροποίηση καταγράφουν οι 
τιµές για το καλαµπόκι σε όλες τις 
αγορές, διατηρώντας ωστόσο τα 
κεκτηµένα υψηλά επίπεδα.

Αµετάβλητη κι αυτή την εβδοµάδα 
η τιµή για το κριθάρι βυνοποίησης, 
που δείχνει σηµάδια 
σταθεροποίησης.

Στα 3,28 ευρώ το κιλό ενισχύθηκε 
η µέση τιµή του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου στην Ισπανία, µε 
την κινητικότητα να επιστρέφει.

23
ΑΠΡ

23
MAI

23
IOYN

490

230

220

210

200

190

180

¤/τόνος ¤/τόνος

69.00

68.00

66.00

65.00

52.00

50.00

48.00

IOYΛ ΑΥΓ ΣΕΠ
23

IOYΛ
23

ΑΥΓ
23

ΣΕΠ
23

ΑΠΡ
23

MAI
23

IOYN
23

IOYΛ
23

ΑΥΓ
23

ΣΕΠ
23

MAI
23

IOYN
23

IOYΛ
23

ΑΥΓ
23

ΣΕΠ
23

MAI
23

IOYN
23

IOYΛ
23

ΑΥΓ
23

ΣΕΠ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τιµή στα 65 λεπτά µε παράδοση στο εκ-
κοκκιστήριο δίνουν οι τελευταίες δια-
πραγµατεύσεις µεταξύ παραγωγών και 
βιοµηχανίας, όσο συγκεντρώνονται οι 
πρώτες ποσότητες της φετινής χρονιάς 
στον θεσσαλικό κάµπο. Σε ό,τι αφορά 
τις ισορροπίες της εγχώριας αγοράς, 
αυτή δεν πρόλαβε να αντιδράσει στο 
γενικό sell off των χρηµαταγορών που 
ξεκίνησε στις αρχές της περασµένης 
εβδοµάδας µε αφορµή τις ανησυχίες 
γύρω από τον κολοσσό Evergrande. 

Μέσα σε λίγα 24ωρα όλοι οι δεί-
κτες κινήθηκαν συντονισµένα προς 
την πτώση, για να ανακάµψουν στη 
συνέχεια, όταν έγινε γνωστό πως η ε-
ταιρεία βρήκε λύση µε τους πιστωτές 
της, µε το βαµβάκι να είναι το πρώτο 
µεταξύ των commodities που αντέδρα-
σε ανοδικά στο άκουσµα της είδησης. 

Η εξέλιξη αυτή µαρτυρά λοιπόν δύο 
βασικά στοιχεία για τη διεθνή τιµή 
του προϊόντος. Το ένα έχει να κάνει 

µε την εµπιστοσύνη που διατηρούν 
επενδυτές και funds στα θεµελιώδη 
του προϊόντος, η οποία ενισχύεται ό-
σο η συγκοµιδή στις ΗΠΑ δείχνει πως 
δεν θα υπάρξει υπέρβαση των 18,5 ε-
κατ. δεµάτων. Το άλλο έχει να κάνει 
µε το πόσο εύκολα µπορούν να γυρί-
σουν οι ισορροπίες στην αγορά, µόλις 
τα funds µπουν στη λογική της ρευ-
στοποίησης και της αποφυγής ρίσκου. 

Η ελληνική αγορά βάµβακος πάντως 
δεν παρουσίασε διακυµάνσεις, αφού 
άλλωστε και οι τιµές που πληρώνεται 
η εγχώρια εκκόκκιση δεν σηµείωσαν 
κάποια µεταβολή, διατηρώντας τα 100 
σεντς, ήτοι πριµ 8 σεντς του δολαρί-
ου επί των χρηµατιστηριακών τιµών. 

Για τους συντελεστές της εσωτερι-
κής αγοράς, αυτό που απασχολεί κυρί-
ως αυτή την περίοδο είναι η τιµολόγη-
ση των ποιοτικών χαρακτηριστικών, µε 
το πριµ υγρασίας και ποικιλίας να εν-
σωµατώνονται στις τιµές που ανακοι-
νώνονται, οι οποίες επί της ουσίας εί-
ναι τιµές που αναλογούν στη χρηµατι-
στηριακή των 92 σεντς ανά λίµπρα. Με 

άλλα λόγια, δεν υπάρχει αυτές τις ηµέ-
ρες συµφωνία που να πληρώνει στον 
παραγωγό την ποιότητα και ως προς 
αυτό οι αγρότες αναµένουν καλύτε-
ρες προσφορές από τους εκκοκκιστές. 

Τέτοιες συµφωνίες αναµένεται να α-
κουστούν τις επόµενες ηµέρες, µε το 
ρεπορτάζ να κάνει λόγο για deal µετα-
ξύ µεµονωµένων αλλά καλά οργανω-
µένων παραγωγών και εκκοκκιστηρί-
ων γύρω στα 67 λεπτά το κιλό. Σηµει-
ωτέον ότι και η τιµή του βαµβακόσπο-
ρου αφήνει και µε το παραπάνω περι-
θώρια για κάτι καλύτερο στις προσφο-
ρές που ακούγονται τελευταία, που εί-
ναι κρίσιµο για να αποκτήσει ο ελλη-
νικός κλάδος την ωριµότητα που απαι-
τούν οι αγορές προστιθέµενης αξίας. 

Στα σκαριά deal µε 67 λεπτά για το σύσπορο
 H τιµολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του βαµβακιού ανοίγει δρόµο για νέα υψηλά
Oι εκκοκκιστές κλείνουν την εγχώρια παραγωγή µε 8 σεντς επί των χρηµατιστηριακών τιµών

Στοιχεία που σηµατοδοτούν 
υποχώρηση των ανατιµητικών 
τάσεων διεθνώς στα αγροτικά 
εµπορεύµατα επικαλείται το 
µηνιαίο δελτίο της Τράπεζας 
Πειραιώς. Οι προβλέψεις 
κάνουν λόγο για  ενίσχυση της 
τιµής σε σιτάρι, βοοειδή και 
ζάχαρη εν αντιθέσει µε το 
καλαµπόκι, τη σόγια και το 
ρύζι. Η τιµή του βαµβακιού 
θα µπορούσε να ενδυναµωθεί 
περαιτέρω στη βάση των 
χαµηλών αποθεµάτων, 
ωστόσο η εξάπλωση της 
παραλλαγής ∆έλτα αποτελεί 
αρνητικό παράγοντα της 
ανόδου του. Συνολικά η 
Πειραιώς εντοπίζει πτωτικές 
πιέσεις στις διεθνείς αγορές 
αγροτικών εµπορευµάτων, 
οι οποίες συνδέονται µε την 
ενίσχυση του δολαρίου αλλά 
και µε «υπερβολές» ως προς 
το τελικό µέγεθος της 
προσφοράς από 
προηγούµενες εκτιµήσεις, 
αφού φαίνεται ότι οι ανάγκες 
τις ζήτησης εξυπηρετούνται 
µε µεγαλύτερη ευκολία. 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΛΟΓΩ 
ΧΑΜΗΛΩΝ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 
ΒΛΕΠΕΙ Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Το  βαµβακι δεν έχει να φοβηθεί κάτι από τα θεµελιώδη 
του στοιχεία καθώς είναι ενθαρρυντικά για τις τιµές. Η 
πτώση µπορεί να έρθει από εξωγενείς παράγοντες, µε 
σηµαντικότερο τη γενική πορεία των χρηµατιστηρίων. 
Αυτό βιώσαµε µέσα στην εβδοµάδα µε τα νέα περί 
πτώχευσης του κινεζικού κολοσσού evergrande να 
προκαλούν σοβαρές απώλειες σε όλα τα χρηµατιστήρια. 
Μόλις εξοµαλύνθηκε η κατάσταση το βαµβακι 
αντέδρασε ανοδικά, αλλά δεν έχει καταφέρει να πιάσει 
τα πρόσφατα υψηλά, µε αποτέλεσµα να πληθαίνουν 
οι αναλυτές που θεωρούν ότι ο ανοδικός κύκλος στα 
εµπορεύµατα δεν µπορεί να διαρκέσει για πάντα. 

ΝEA ΥOΡKH
Η συγκοµιδή έχει µολις ξεκινήσει και φυσικά είναι 
πολύ νωρίς για ασφαλή συµπεράσµατα. Από πλευράς 
ζήτησης τόσο η αιγυπτιακή αγορά όσο και η τουρκική 
συνεχίζουν δυναµικά να ζητούν ποσότητες, εντούτοις 
οι προσφορές είναι ελάχιστες. Παράλληλα και 
οι τιµές µας θεωρούνται πολύ ακριβές και ως 
αποτέλεσµα όσες δουλειές κλείνονται αφορούν 
περιορισµένες ποσότητες. Από πλευράς τιµών τα 
100 σεντς ανά λιµπρα αποτελούν επίπεδα που 
ακολουθούν οι αγοραστές. Όταν ζηταµε παραπάνω 
δυσκολεύονται να ανταποκριθούν εκτός αν το 
κλωστήριο έχει άµεση ανάγκη για ίνα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Η εγχώρια αγορά µε πριµ 8 σεντς 
επί των χρηµατιστηριακών τιµών.

ΑΝΗΣΥΧΙΑ
Προς ώρας το πριµ 

υγρασίας και ποικιλίας 

ενσωµατώνονται στις τιµές 

που ανακοινώνονται

Συνεδρίαση 22/09/2021
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘21  90,87 +0,84

Μάρτιος ‘22 90,11 +0,77
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Με 8 ευρώ το κιλό σφάζουν τις τε-
λευταίες εβδοµάδες οι κτηνοτρό-
φοι αρνιά, όσο στην αγορά παρα-
τηρούνται σηµαντικές ελλείψεις 
και µεγάλη ζήτηση, που δύσκο-
λα θα µπορέσουν να καλύψουν 
τα ζώα που µπαίνουν τις επόµε-
νες ηµέρες στην αγορά από τις 
σταβλισµένες µονάδες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλο-
καιριού, η αγορά έχτισε πάνω στις 

υψηλές τιµές της πασχαλινής πε-
ριόδου του 2021, κερδίζοντας στα-
διακά 1 ευρώ το κιλό. Παράλλη-
λα ενισχύθηκε η τιµή και για τα 
µεγαλύτερα ζωντανά, µε την τι-
µή για τις προβατίνες να ανέρχε-
ται στα 4 ευρώ. Πλέον αναµένεται 
σταθεροποίηση της αγοράς, κα-
θώς θα αυξάνεται η προσφορά, 
µε το επόµενο ανοδικό κύµα να 
τοποθετείται προς τον Νοέµβριο 

όταν εισέρχεται στην εγχώρια α-
γορά και η ζήτηση από Ιταλία και 
Ισπανία, ενόψει Χριστουγέννων. 

Να σηµειωθεί ότι οι έλεγχοι στα 
σηµεία εισόδου εξακολουθούν 
να αποδίδουν, ενώ ελεγχόµενες 
είναι και η εισαγωγές ζωντανών 
ζώων, που βαφτίζονται στη συνέ-
χεια ελληνικά. Άλλωστε οι τιµές 
έχουν ενισχυθεί και στις υπόλοι-
πες χώρες εξαγωγής.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η εισαγόµενη κόπωση στην αγο-
ρά σκληρού σίτου φαίνεται ότι υ-
ποχωρεί, µε την  στήριξη να δια-
µορφώνεται στα 46 λεπτά το κι-
λό στον παραγωγό και ορισµέ-
νους µύλους να πληρώνουν έ-
ως και 2 λεπτά παραπάνω προ-
κειµένου να φτιάξουν απόθεµα.

Υπάρχουν ακόµα ποσότητες στα 
χέρια των παραγωγών, ωστόσο 
µέρα µε τη µέρα αυτές περιορίζο-
νται, υπό τον φόβο της πτώσης, ό-
σο στο µεταξύ εντείνεται η κινη-
τικότητα από την πλευρά µεγά-
λων εµπόρων, οι οποίοι συσσω-
ρεύουν αδιάκοπα από τα αλώνια 
µέχρι σήµερα, γεγονός που προ-
καλεί ανησυχίες σε επιχειρήσεις 
µεταποίησης σκληρού που δεν τη-
ρούν συµβόλαια µε παραγωγούς.

 Μπορεί λοιπόν η αγορά να έ-
χει απολέσει προς το παρόν την 
κορυφή των 52 λεπτών που α-
κούστηκαν πριν από µερικές ε-
βδοµάδες, ωστόσο τα θεµελιώδη 
υπαγορεύουν ένα επόµενο κύµα 
ανόδου, το οποίο ωστόσο φαίνε-
ται ότι θα καβαλήσουν εκείνοι µε 
µεγαλύτερες δοµές αποθήκευσης 
αλλά και καλύτερη αντιµετώπιση 
του ρίσκου. Όσο δηλαδή η παρα-
γωγή συσσωρεύεται στα χέρια πέ-
ντε – έξι εµπόρων, τα θεµελιώδη 
µπορούν να φουσκώσουν µε µε-
γαλύτερη αποφασιστικότητα τις 
τιµές για το προϊόν.  

 Ως θεµελιώδη, εννοούνται 
στην περίπτωση αυτή οι διαθέσι-
µες ποσότητες που προϊδεάζουν 
για νέες ισορροπίες στην αγο-

ρά. Η φετινή παραγωγή υπολο-
γίζεται γύρω στους 700.000 µε 
750.000 τόνους, µε τις ανάγκες 
της εσωτερικής αγοράς (µύλοι/
βιοµηχανίες ζυµαρικών) να α-
νέρχονται σε περίπου 400.000 
τόνους. Συνήθως οι εξαγωγές 
της χώρας κυµαίνονται γύρω α-
πό τους 250.000 τόνους. Αυτή 
τη στιγµή, τα συµβόλαια έχουν 
ήδη καλύψει 200.000 τόνους.

Με άλλα λόγια, πριν ακόµα φύ-

γει ο Σεπτέµβριος, το πλάνο εξα-
γωγής έχει σχεδόν καλυφθεί, α-
φήνοντας µετά βίας 100.000 τό-
νους ελεύθερα σιτάρια, µε τα ο-
ποία η αγορά καλείται να εξυπη-
ρετήσει τις εξαγωγές έως το τέ-
λος του έτους, αλλά κι αυτές των 
πρώτων µηνών του 2021, δηλα-
δή ακόµα πέντε µήνες έντονης 
εµπορικής δραστηριότητας.

Άνθρωποι της αγοράς εκτιµούν 
πως τις επόµενες εβδοµάδες οι 
τιµές θα ξεπεράσουν τα 500 ευ-
ρώ το κιλό, αφού «ακόµα δεν έ-
χει γίνει το µεγάλο άλµα».

Φυσικά από ένα σηµείο και έ-
πειτα ενεργοποιείται και ο πα-
ράγοντας της ψυχολογίας του 
αγοραστή, ο οποίος ίσως ανα-
ζητήσει άλλες λύσεις προκειµέ-
νου να περιορίσει τα κόστη εφο-
διασµού πρώτης ύλης. ∆ηλαδή 
µπαίνοντας στη νέα χρονιά, οι 
µύλοι δεν αποκλείεται να περι-
ορίσουν σηµαντικά την παρου-
σία τους στην αγορά, αφού σε 

περίπτωση που οι τιµές πράγµα-
τι ξεφύγουν από το σηµερινό εύ-
ρος, τότε το ρίσκο της αναµονής 
για τη νέα σοδειά γίνεται ολοένα 
και πιο µικρό, συγκριτικά µε την 
αγορά στις χειµερινές κορυφές.

Υπό τον φόβο του sell-off και 
σε µια προσπάθεια συγκράτη-
σης της ανόδου φαίνεται ότι 
λειτουργεί και η αγορά της Φό-
τζια. Εκεί, για τρίτη συνεχόµε-
νη εβδοµάδα οι τιµή αποθήκης 
εµπόρου παρέµεινε αµετάβλη-
τη στα 490 ευρώ ο τόνος για την 
πρώτη ποιότητα µε ειδικό βάρος 
79 kg/hl, υαλώδη 80% και πρω-
τεΐνη 12%. Σε ό,τι αφορά την τι-
µή εξαγωγής ελληνικού, δου-
λειές γίνονται στα 475 ευρώ ο 
τόνος FOB, µε τους Ιταλούς ει-
σαγωγείς που παζάρευαν τις 
προηγούµενες ηµέρες στα 450 
ευρώ, να ανεβάζουν πλέον τις 
προσφορές τους. Εν τω µετα-
ξύ διαγωνισµός της Αλγερίας 
για 300.000 µε 500.000 τόνους 
σκληρού που ολοκληρώθηκε τα 
τελευταία 24ωρα έδωσε 640 δο-
λάρια (544,90 ευρώ) για µεξικά-
νικο σκληρό µε παράδοση στη 
Μεσόγειο στα µέσα Νοεµβρίου. 

Εξαντλούνται νωρίς τα αποθέµατα σκληρού
Ξανά προϋποθέσεις για 500 ευρώ τον τόνο
Μόνο 100.000 τόνοι περίπου έχουν περισσέψει για εξαγωγές µέχρι τη νέα συγκοµιδή  

Αυξηµένη ζήτηση και µεγάλες ελλείψεις 
στηρίζουν τα 8 ευρώ στην τιµή του αρνιού

ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η 
Μπορεί η αγορά να έχει 

απολέσει προς το παρόν την 

κορυφή των 52 λεπτών, 

ωστόσο τα θεµελιώδη 

υπαγορεύουν ένα επόµενο 

κύµα ανόδου

ΜΕΝΟΥΝ ΛΙΓΑ 
Η φετινή παραγωγή υπολογί-

ζεται γύρω στους 700.000 µε 

750.000 τόνους και από τις 

εξαγωγές που κυµαίνονται περί 

τους 250.000 τόνους, αυτή τη 

στιγµή τα συµβόλαια έχουν ήδη 

καλύψει 200.000 τόνους

Η 
εξαγωγή σκληρού σίτου 
στην ελληνική αγορά 
κυµαίνεται στο 450-460 
ευρώ ο τόνος FOB λιµά-

νι µας και για την ώρα επικρατεί 
στασιµότητα, δεδοµένου ότι αυτά 
τα επίπεδα είναι σαφώς χαµηλότε-
ρα από τα πρόσφατα υψηλά. Παρά 
την απότοµη πτώση στις διεθνής 
τιµές, οι αγορές των τοπικών µεγά-
λων µύλων υποστηρίζουν κάπως 
τις τιµές στο εσωτερικό. Βέβαια ό-
ταν καλύψουν κι αυτοί τις ανάγκες 
τους, µπορεί η πίεση του εξωτερι-
κού να γίνει πιο αισθητή και στην 
εσωτερική µας αγορά.

Στα σκληρά σιτάρια, οι τιµές στη 
Φότζια παρέ-
µειναν αµετά-
βλητες για τρί-
τη εβδοµάδα. 
Συγκεκριµέ-
να για τα ποι-

οτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 79 
kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 
12% η τιµή αποθήκης εµπόρου δι-
απραγµατεύεται στα 485-490 ευ-
ρώ ο τόνος. Επίσης για τη δεύτερη 
ποιότητα µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, 
υαλώδη 65% και πρωτεΐνη 11,5% 
η τιµή αποθήκης εµπόρου κυµαί-
νεται στα 475-480 ευρώ ο τόνος. 

Στη Γαλλία οι τιµές στάθηκαν για 
αρκετές µέρες στα επίπεδα των 400 
ευρώ ο τόνος και τις τελευταίες µέ-
ρες φάνηκε µια ανοδική αντίδραση 
έστω µε 5 ευρώ αύξηση. Όπως και 
να έχει, σηµειώνεται ότι τα σκλη-
ρά σιτάρια φέτος δεν είναι πολλά 
και οι τιµές θα υποστηριχτούν α-
πό τη ζήτηση εντός της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. Οι περισσότεροι υ-
ποστηρίζουν πως θα ισορροπή-
σουν σε υψηλές µεν τιµές, αλλά 
όχι σαν τις υπερβολικές των προ-
ηγούµενων εβδοµάδων.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
κατόπιν της γενικευµένης πτώ-
σης στα δηµητριακά τις τελευταί-
ες µέρες, λόγω των φόβων κατάρ-
ρευσης του κολοσσού Evergrande 
στην Κίνα, η αγορά αντέδρασε α-
νοδικά για όλα τα δηµητριακά. 
Στη Γαλλία τέλος, αφού πιάσαµε 
τα σηµεία στήριξης και επέστρεψε 
η ζήτηση στη φυσική αγορά, οι τι-
µές αντέδρασαν ανοδικά πλησιά-
ζοντας ξανά τα 250 ευρώ ο τόνος.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΕ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΣΤΟ 
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

ΕΞΑΓΩΓΗ

ΥΨΗΛΑ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ FOB

52

475

48
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Αξιώσεις για πάνω 
από 10 ευρώ το κιλό

Σιγή ιχθύος
από το εμπόριο 
που εκτελωνίζει  
με 6,20 ευρώ

Κόκκαλο µε 4 
ευρώ το κιλό 

στο ξεκίνηµα της φετινής εµπορι-
κής περιόδου για το αµύγδαλο δί-
νουν οι ζυµώσεις που γίνονται την 
περίοδο αυτή, όσο ολοκληρώνεται 
η συγκοµιδή της λιγοστής παραγω-
γής. Προς το παρόν δεν έχει γίνει 
κάποια αξιοσηµείωτη πράξη που να 
επικυρώνει αυτό το επίπεδο τιµών, 
το οποίο µεταφράζεται σε 9 µε 9,5 
ευρώ το κιλό για την ψίχα, ωστό-
σο οι ελλείψεις στην αγορά είναι 
τέτοιες που υπαγορεύουν υψηλό-
τερη τιµολόγηση της παραγωγής.

Μια στις δέκα ήταν οι αµυγδαλιές 
που έδωσαν καρπό φέτος στην Κε-
ντρική Ελλάδα, µε τα τέσσερα κύ-
µατα του παραγωγού να αφήνουν 
άνθη µόνο σε κτήµατα που βρίσκο-
νταν είτε σε κάποιο ύψωµα, είτε δί-
πλα σε κάποια βιοµηχανία, είτε εί-
χε γίνει εγκατάσταση ανεµοµείκτη.

Να σηµειωθεί ότι η τρέχουσα εί-
ναι η τρίτη συνεχόµενη χρονιά για 
τους παραγωγούς γύρω από τον 
Κίσσαβο, όπου διαµορφώνουν και 

το µεγαλύτερο παραγωγικό κέντρο 
της χώρας, κατά την οποία δεν υ-
πάρχει παραγωγή. Συνεπώς µια τι-
µή στον παραγωγό σε συνάρτηση 
µε τις ισορροπίες της αγοράς, που 
όπως σηµειώθηκε έχει µικρό το-
νάζ να διαχειριστεί από την εγχώ-
ρια παραγωγή, κρίνεται καθοριστι-
κή για τη συνέχιση της καλλιέργει-
ας. «Η καταστροφή ήταν ολοσχε-
ρής, αλλά δεν υπάρχουν και Οµά-
δες Παραγωγών ή συνεταιρισµοί 
που θα µπορούσαν να διεκδική-
σουν το κάτι παραπάνω. Υπάρχουν 
µόνο οµάδες εµπόρων που λυµαί-
νονται την παραγωγή σαν λήσταρ-
χοι» περιγράφει ο παραγωγός Κώ-
στας Μητροδήµος από την Όσσα.

Όµως και στην ευρύτερη γειτονιά 
της Καβάλας, η χρονιά δεν έδωσε 
αρκετό καρπό, παρότι ότι δεν ση-
µειώθηκαν σηµαντικά προβλήµα-
τα την εαρινή περίοδο. Τα δέντρα 
ήταν κουρασµένα, όπως µεταφέ-
ρει ο παραγωγός Γιώργος Γεννη-
σαριώτης, που υπολογίζει γύρω στα 
13 κιλά ανά δέντρο τις αποδόσεις.

Όσο Τέµπη, Μαγνησία και Καβάλα 
µετρούν απώλειες στην παραγωγή, 
το εγχώριο εµπόριο παραλαµβάνει 
αυτές τις ηµέρες τις πρώτες αποστο-
λές αµερικανικού αµυγδάλου, που ε-
κτελωνίζεται µε 6,20 ευρώ το κιλό για 
την ψίχα, αποφεύγοντας να εµπλακεί 
σε ουσιαστικές συζητήσεις για την α-
πορρόφηση της εγχώριας παραγωγής. 
Σε κάθε περίπτωση πάντως η ζήτηση 
από ξηροκαρπάδικα που έχουν δια-
µορφώσει πελατεία που αναζητά ελ-
ληνική πρώτη ύλη, έχει ενισχυθεί τα 
τελευταία χρόνια, απορροφώντας πλέ-
ον κρίσιµους όγκους και εντείνοντας 
τον ανταγωνισµό µεταξύ των µεγάλων 
εµπόρων της αγοράς. Μέσα σ’ αυτό το 
κλίµα, επανέρχεται πιο επιτακτικά α-
πό τους παραγωγούς και το ζήτηµα 
των ελέγχων, που επί της ουσίας εί-
ναι ανύπαρκτοι στον εν λόγω κλάδο.

Η εξέλιξη της φετινής χρονιάς, κα-
τέρριψε και το µύθο γύρω από τις αυ-
τογόνιµες ισπανικές ποικιλίες που α-
ναµένεται να µπουν δυναµικά στην πα-
ραγωγή τα προσεχή έτη, αφού παρά 
την οψιµότητα που τις χαρακτηρίζει, ο 
παγετός τις πρόλαβε στην ανθοφορία.

Η µειωµένη σοδειά στην Καλιφόρνια και τα υψηλά ναύλα αναµένεται ότι δεν θα επιτρέψουν 
για πολύ καιρό ακόµα τον εκτελωνισµό των διάσηµων παγκοσµίως Nonpareil αµυγδάλων 

Ασύμφορες οι εισαγωγές καλιφορνέζικου
ΑΓΟΡΑ ΑΜΥΓ∆ΑΛΟΥ

4

9,5

ΑΣΠΑΣΤΟ

ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

ΨΙΧΑ

13
ΚΙΛΑ/∆ΕΝΤΡΟ

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ
ΚΑΒΑΛΑ

90%
ΑΠΩΛΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

32.000
ΤΟΝΟΙ

ΑΜΥΓ∆ΑΛΟΨΙΧΑ

ΕΓΧΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗ

ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ

USDA

Μειωµένη αναµένεται ότι θα είναι η παραγωγή 
αµυγδάλου στην Καλιφόρνια, µε τη συγκοµιδή να 
βρίσκεται σε τελικό στάδιο τις ηµέρες αυτές και την 
αγορά εκεί να ακολουθεί ανοδική πορεία, οδηγώντας 
τις τιµές σε επίπεδα άνω των 3,30 δολαρίων ανά 
λίµπρα, ήτοι κοντά στα 7 δολάρια το κιλό. 
Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασµό µε τα υψηλά ναύλα 
αναµένεται ότι δεν θα επιτρέψουν για πολύ καιρό 
ακόµα τον εκτελωνισµό των διάσηµων παγκοσµίως 
Nonpareil αµυγδάλων µε 6,20 ευρώ το κιλό, ειδικά 
όσο το δολάριο ενισχύεται.
Να σηµειωθεί ότι οι εκτιµήσεις του αµερικανικού 
υπουργείου Γεωργίας (USDA) υπολογίζουν την 
παραγωγή αµυγδάλων των ΗΠΑ µικρότερη κατά 1 εκατ. 
τόνους περίπου, κάτι που οφείλεται στην παρατεταµένη 
περίοδο ξηρασίας που εξακολουθεί να υφίσταται στην 
Καλιφόρνια, την περιοχή µε τις περισσότερες αµυγδαλιές 
του κόσµου. Η έλλειψη νερού οδήγησε σε λιγότερους 
και µικρότερους καρπούς στα δέντρα, ενώ ευνόησε 
παράλληλα την ανάπτυξη ασθενειών. Στην περιοχή 
καλλιεργούνται 520.000 εκτάρια µε αµυγδαλιές, 
µε τη µέση τιµή για το 2020 να διαµορφώνεται στα 
χαµηλά των 1,83 δολάρια η λίµπρα.   ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ
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TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  
Η αξιοποίηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

αποτελεί στρατηγική επιλογή της 
Τράπεζας Πειραιώς. Στην 
κατεύθυνση αυτή τα δύο νέα δάνεια, 
που παρουσίασαν ανώτερα στελέχη 
της Πειραιώς σε εκδήλωση στην 
Λεπτοκαρυά Πιερίας, ήτοι το 
«repowering» και το «κεφάλαιο 
κίνησης Φ/Β», με τα οποία οι 
αγρότες κάτοχοι φωτοβολταϊκών 
έχουν πρόσβαση σε ρευστότητα, 
τόσο για την ομαλή λειτουργία των 
εκμεταλλεύσεών τους όσο και για 
την αναβάθμιση των Φ/Σ τους. 

PEPSICO HELLAS: Η στρατηγική 
συνεργασία του Ομίλου της PepsiCo 
Hellas με την N.U. AQUA 
ανακοινώθηκε την Τρίτη 21 
Σεπτεμβρίου. Στόχος αυτής, η 
επαναλειτουργία της εμβληματικής 
μονάδας παραγωγής και εμφιάλωσης 
φυσικού μεταλλικού νερού, 
Λουτρακίου Κορινθίας. Η επένδυση 
είναι ύψους 20 εκατ. ευρώ ενώ στην 
πλήρη ανάπτυξη της θα υπερβεί τα 55 
εκατ. Η N.U. AQUA με νέες 
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και 
διαδικασίες, πρόκειται να προχωρήσει 
στην παραγωγή ενός νέου φυσικού 
μεταλλικού νερού, το οποίο θα 
διανέμει μέσα από το ευρύ 
πανελλαδικό της δίκτυο η PepsiCo 
Hellas.

PERNOD RICARD: Η γαλλική 
εταιρεία ποτών Pernod Ricard 
ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία 
για την εξαγορά της Whisky 
Exchange, η οποία ειδικεύεται στην 
πώληση ποτών μέσω διαδικτύου, στο 
πλαίσιο της στρατηγικής της 
επέκτασης του ηλεκτρονικού 
εμπορίου.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Σταδιακά, ενδεχομένως από το Νοέμ-
βριο, εφόσον η οικονομία αρχίσει να 
βελτιώνεται η πρώτη οικονομική δύ-
ναμη στον πλανήτη, η Αμερική θα αρ-
χίσει να αποσύρει τα έκτακτα γιγαντι-
αία μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης που 
εφαρμόζει. Στον απόηχο, αυτών των α-
νακοινώσεων του επικεφαλής της Fed 
Τζερόμ Πάουελ στα μέσα της εβδομά-
δας, οι αγορές που «τραμπάλιζαν» α-
πό τις ενεργειακές ανατιμήσεις, τις α-
νησυχίες για τον υπερχρεωμένο κινε-
ζικό κολοσσό ακινήτων Evengrande, 
και τις αστάθειες λόγω πανδημίας, πή-
ραν μία ανάσα. 

Οι αξιωματούχοι της κεντρικής τρά-
πεζας των ΗΠΑ έδειξαν ότι περιμένουν 
την πρώτη αύξηση των αμερικανικών ε-
πιτοκίων μέχρι το τέλος του 2022, φέρ-
νοντας νωρίτερα την πρώτη αύξηση του 

κόστους δανεισμού από τα ιστορικά 
του χαμηλά σε σύγκριση με την προ-
ηγούμενη εκτίμηση πριν τρεις μήνες. 

Στο μεταξύ, η Νορβηγία έγινε η πρώ-
τη από τις μεγαλύτερες κεντρικές τρά-
πεζες του κόσμου που αύξησε τα επι-
τόκια κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
Covid-19 κατά 0,25 ποσοστιαίες μο-
νάδες από το ιστορικό χαμηλό μηδέν, 
καθώς η οικονομική δραστηριότητα έ-
χει ανακάμψει και ξεπεράσει το σημείο 
που ήταν πριν από την πανδημία. Οι 
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανέφε-
ραν ότι μια ακόμη αύξηση των επιτοκί-
ων είναι πιθανή τον Δεκέμβριο. «Μια 
ομαλοποιημένη οικονομία υποδηλώ-
νει τώρα ότι είναι σκόπιμο να ξεκινή-
σει μια σταδιακή ομαλοποίηση του ε-
πιτοκίου πολιτικής», δήλωσε ο διοικη-
τής Oystein Olsen.

Budweiser
Η Budweiser Brewing Group, ο 
επιχειρηματικός βραχίονας της AB 
InBev στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε 
συνεργασία με εταιρείες παραγωγής 
αλουμινίου (En+ Group, Canpack και την 
ElvalHalcor Α.Ε), ανακοίνωσαν την 
έναρξη πιλοτικού προγράμματος για να 
παραχθεί κουτί μπύρας με το χαμηλότερο 
αποτύπωμα άνθρακα. Θα προκύψει η 
παραγωγή 5 εκατ. κουτιών Budweiser.

Μέλι Κισσούρι
Φάκελο για ένταξη στο Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ-
ΕΠΙΠ της ΕΕ της ονομασίας «Μελί 
Κισσούρι» ως Προστατευόμενη Ονομασία 
Προέλευσης υπέβαλε στην Διεύθυνση 
Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής 
Γεωργίας, ο Μελισσοκομικός Σύλλογος 
Καρύστου. Το «Μέλι Κισσούρι» είναι μέλι 
ανθέων και πιο συγκεκριμένα είναι το 
φθινοπωρινό ερεικόμελο το οποίο 
παράγεται στην περιοχή της Καρυστίας.

Κλείνει τις κάνουλες 
και αυξάνει επιτόκια

 Η Νορβηγία αφήνει πίσω τα μηδενικά επιτόκια 
 Οι αγορές πρόθυμες στις εξαγγελίες της Fed
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε ΞΕΝΟΔ.ΤΟΥΡΙΣΤ. ΟΙΚΙΣΤ. ΛΑ  2,2150   7,79%

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΧΑΙΔΕ) 0,7300 7,35%

MEDICON HELLAS A.E. ( KO) (ΜΕΝΤΙ)  2,4200 6,14%

ΑΝ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,0750  5,63%

LAVIPHARM Α.Ε. (ΛΑΒΙ) 0,4800 5,26%

VIDAVO Α.Ε. (ΒΙΝΤΑ) 4,6000 -9,80%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,5120 -6,91%

UNIBIOS ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0,6080 -6,46%

QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. 0,2760 -6,12%

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 7,4600 -6,05%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 34,806.43 +1.60%
 NASDAQ Comp 15,029.49 +0.89%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  4,194.92 +1.08%
Λονδίνο FTSE 100 7,078.35 -0.071%
Φρανκφούρτη DAX-30 15,643.97 0.88%
Παρίσι CAC-40 6,701.98  0,98%
Ζυρίχη SMI 11,938.62 0.85%
Τόκιο NIKKEI-225 29,639.40  -0.67%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 0,25 15.03.2020 
EKT Βασικό 0,25 18.09.2019
 Καταθέσεων  - 0,50 18.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,25 11.03.2020
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 01.02.2020
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,61 01.06.2020
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,168 01.06.2020
 EURIBOR -1M - 0,468  01.06.2020

Πρώτο στην πτώση, τελευταίο 
στην άνοδο το Χρηματιστήριο

Πρώτο στην πτώση και τελευταίο στην άνοδο 
αποδείχθηκε για ακόμα μια φορά το ελληνικό 
χρηματιστήριο, το οποίο δεν κατάφερε να 
συγχρονιστεί με την ανάκαμψη των διεθνών 
χρηματαγορών από τα μισά της περασμένης 
εβδομάδας. Είναι κάτι που κατά καιρούς σχολιάζουν 
οι αναλυτές, που βλέπουν ότι το Χ.Α παραμένει 
δέσμιο μιας κίνησης μπρος πίσω, την ώρα που 
διεθνώς ωριμάζει μια πολυετής bull market. Ένα 
ακόμα μεγάλο αγκάθι, η χαμηλή ανταπόκριση της 
αγοράς στο πλήθος των θετικών εκτιμήσεων.
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Τροποποίηση του άρθρου περί ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας αγροτικών φ/β έως 500kw

Μ
ε το άρθρο 10 νέας τροπολογίας στο 
νοµοσχέδιο «Απλούστευση του πλαι-
σίου άσκησης οικονοµικών δραστηρι-
οτήτων αρµοδιότητας υπουργείων Ανά-

πτυξης και Επενδύσεων, Υποδοµών και Μεταφορών, 
Υγείας και Τουρισµού, ρυθµίσεις για τις παραγωγι-

κές δραστηριότητες και άλλες δια-
τάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυ-
ξης» επαναπροσδιορίζεται η συνο-
λική ισχύς ανανεώσιµων πηγών ε-
νέργειας [µικρότερη από πεντακό-
σιες (500) KW, αντί από εκατό (100) 
KW που ίσχυε µέχρι πρότινος], προ-
κειµένου να θεωρηθεί η διαχείρισή 
τους ως αγροτική εκµετάλλευση, 
υπό την οριζόµενη προϋπόθεση.

ΑΡΘΡΟ 10: «Αγροτική δραστηριό-
τητα και διαχείριση ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας - Τροποποίηση 
του άρθρου 2 του ν. 3874/2010».

Οι περ. δ) και στ) της παρ. 1, πε-
ρί του ορισµού της αγροτικής εκµε-
τάλλευσης και της αγροτικής δρα-
στηριότητας, και η παρ. 4, περί της 
εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών 
και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων 
φυσικών προσώπων που απασχο-
λούνται στη διαχείριση ανανεώσι-
µων πηγών ενέργειας, του άρθρου 
2 του ν. 3874/2010 (Α’ 151) τροπο-

ποιούνται και το άρθρο 2 διαµορφώνεται ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 2: Ορισµοί - ∆ικαίωµα εγγραφής: 

§1δ. Αγροτική εκµετάλλευση είναι η µονάδα πα-
ραγωγής προς πώληση αγροτικών προϊόντων, όπως 
αυτά ορίζονται στην περ. ζ’. Στις δραστηριότητες της 
αγροτικής εκµετάλλευσης περιλαµβάνονται εκτός α-
πό την παραγωγή των προϊόντων και η αποθήκευ-

ση, τυποποίηση, συσκευασία και 
η τοποθέτηση µέχρι και του στα-
δίου της χονδρικής και λιανικής 
πώλησης αποκλειστικά των προϊό-

ντων που παράγει η ίδια η µονάδα, καθώς και η πρώ-
τη χωρική ή οικοτεχνική µεταποίησή τους, η θαλάσ-
σια αλιεία, η αλιεία εσωτερικών υδάτων, η σπογγα-
λιεία, η οστρακαλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, ως και η 
διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µικρότε-
ρη από πεντακόσια (500) KW και η λειτουργία αγρο-
τοτουριστικών µονάδων.

στ) Αγροτική δραστηριότητα είναι κάθε επαγγελ-
µατική δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον από τους 
κλάδους της αγροτικής οικονοµίας, δηλαδή της φυ-
τικής, της ζωικής ή της θαλάσσιας αλιείας, της σπογ-
γαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερι-
κών υδάτων και της υδατοκαλλιέργειας, που απο-
σκοπεί στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, στη 
διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µικρό-
τερη από πεντακόσια (500) KW, στη λειτουργία α-
γροτοτουριστικών µονάδων έως δέκα (10) δωµατί-
ων και στη δασική παραγωγή. Ειδικά για το εισόδη-
µα που προκύπτει από τη διαχείριση ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας µικρότερη από πεντακόσια (500) 

KW, ο ως άνω ορισµός της αγροτικής δραστηριότη-
τας ισχύει και για λόγους φορολόγησης του ως άνω 
εισοδήµατος εφόσον το πρόσωπο που πραγµατοποιεί 
το εισόδηµα είναι εγγεγραµµένο στο Μητρώο Αγρο-
τών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, κατά την οικο-
νοµική χρήση στην οποία έγινε το εισόδηµα αυτό.

Περαιτέρω, στην §4 τροποποιείται το λεκτικό ως 
εξής: «4. Φυσικά πρόσωπα απασχολούµενα στη δι-
αχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µικρότερη 
από πεντακόσια (500) KW ή στη λειτουργία αγροτο-
τουριστικών µονάδων έως δέκα (10) δωµατίων που 
δεν είναι ασφαλισµένα στον ΟΓΑ, έχουν δικαίωµα 
εγγραφής στο Μητρώο, ως επαγγελµατίες αγρότες, 
εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της περ. 
α) της παρ. 1. Αν ο επαγγελµατίας αγρότης που εί-
ναι ασφαλισµένος στον ΟΓΑ αλλάξει κλάδο κύριας 
ασφάλισης, λόγω λειτουργίας αγροτουριστικών µο-
νάδων ή µονάδων διαχείρισης ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας, διατηρεί την εγγραφή του στο Μητρώο..».

Συνεπώς, µετά την ψήφιση των ανωτέρω τροπο-
ποιήσεων, όλοι οι αγρότες οι οποίοι ξεκίνησαν την 
εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών έως 
500KW, δεν έχουν πλέον πρόβληµα και το εισόδηµα 
που προέρχεται από τα φ/β αυτά, θεωρείται κι αυτό 
εισόδηµα από αγροτική δραστηριότητα.

Με την ψήφιση των ανωτέρω διατάξεων, οι αγρό-
τες οι οποίοι έχουν προχωρήσει στην εγκατάστα-
ση τέτοιων µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, θα πρέπει να απευθυνθούν στον ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ 
και να ζητήσουν τη διαγραφή τους από αυτό τον α-
σφαλιστικό φορέα.

Θυµίζω ότι για τη σύνδεση στο ΛΑΓΗΕ, απαιτού-
νταν προσθήκη ΚΑ∆ για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας. Όσοι αγρότες δεν είχαν φ/β 100 Kw και 
ξεκινούσαν από την αρχή, έπρεπε να προσκοµίσουν 
στη ∆ΟΥ βεβαίωση εγγραφής από τον ΕΦΚΑ/ ΟΑΕΕ, 
προκειµένου να γίνει η προσθήκη ΚΑ∆. 

Αν δεν το κάνουν, θα συνεχίσουν να επιβαρύνο-
νται µε επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές.

Γεωργικό
Το εισόδηµα από τα φ/β 
έως 500KW θεωρείται 
κι αυτό εισόδηµα από 

αγροτική δραστηριότητα

∆ιαγραφή
Οι αγρότες που έχουν 
εγκαταστήσει φ/β έως 

500 KW πρέπει να 
διαγραφούν από τον 

ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ

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)

Εγγραφή στον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ

Υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιεργητές αγροτικής γης, 
(∆ηµόσιοι / ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι 
διαφόρων ταµείων, επιχειρηµατίες κ.λπ), οι οποίοι 
δεν έχουν ενηµερώσει τον ΕΦΚΑ / ΟΓΑ ότι 
καλλιεργούν µε σκοπό την παραγωγή και πώληση 
αγροτικών προϊόντων. Απευθυνθείτε στον ΕΦΚΑ/
ΟΓΑ της περιοχής σας και δηλώστε (όπως έχετε 
υποχρέωση) ότι είστε κάτοχοι αγροτικής 
εκµετάλλευσης, διότι κινδυνεύετε µελλοντικά να σας 
έρθει µαζεµένη οφειλή ασφαλιστικών εισφορών.

Συµπληρωµατικές δηλώσεις 
φορολογικού έτους 2019

Για τελευταία χρονιά φέτος πρέπει να 
υποβληθούν συµπληρωµατικές δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήµατος για το έτος 2019 µέχρι 
τις 31/12/2021. Πρόκειται για τις συνδεδεµένες 

και λοιπές επιδοτήσεις που αφορούν το έτος 
2019 και καταβλήθηκαν το 2020.





ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Επέκταση του µοντέλου της συµβολαιακής γε-
ωργίας σε τοµείς όπως η δενδροκοµία κι η α-
µπελουργία, ενίσχυση της γκάµας των παρε-
χόµενων υπηρεσιών µε ένα νέο «πακέτο» συµ-
βουλών ευφυούς γεωργίας, αλλά κι επενδύ-
σεις σε υποδοµές και σε ποιοτικές συνεργασί-
ες, είναι µερικές από τις κινήσεις που προωθεί 
άµεσα η εταιρεία «Αφοί Χαρµπή ΑΕ», για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργαζόµενων 
παραγωγών της.

Η δραστήρια επιχείρηση από τα Φάρσαλα, 
που µετρά ενεργή παρουσία άνω των 40 ετών 
στο χονδρεµπόριο των δηµητριακών, διακινώ-
ντας σε ετήσια βάση περί τους 50.000 – 60.000 
τόνους, τα τελευταία έξι χρόνια έχει µετασχηµα-
τιστεί σε έναν καθετοποιηµένο γεωργικό όµιλο 
που έχει εµπλουτίσει το επιχειρησιακό του αντι-
κείµενό του µε την εµπορία αγροεφοδίων, τη 
συµβολαιακή γεωργία και την παραγωγή φυ-
ραµάτων, διατηρώντας υποδοµές σε 4 σηµεία 
στη Θεσσαλία και στη Φθιώτιδα. Ως αποτέλεσµα 
ο κύκλος εργασιών του έχει φτάσει στα 8,5 ε-
κατ. ευρώ, µε πάγιο εξοπλισµό και εγκαταστά-
σεις αξίας 3 εκατ. ευρώ και όλα αυτά µε µηδε-
νικό δανεισµό. Καίριο ρόλο στο παραπάνω βή-
µα που έκανε η οικογενειακή επιχείρηση, δια-
δραµάτισε το πέρασµα του «τιµονιού» της στην 
3η γενιά, τον Ιωάννη Χαρµπή, έναν ανήσυχο 
νεαρό, µε σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων, 
απόφοιτο του University of London και τον έ-
µπειρο γεωπόνο εξάδελφό του, Νίκο Παναγιω-
τάκο, οι οποίοι της έχουν δώσει άλλον αέρα.

Στήριγµα η συµβολαιακή στον παραγωγό
 για να καλλιεργήσει σωστά

«Η ιδέα να συνεργαστούµε µε το Νίκο προέ-

κυψε έπειτα από τα capital control, όταν είδαµε 
ότι η ρευστότητα των αγροτών υπέστη πλήγµα 
και δεν παραλαµβάναµε το προϊόν που έπρε-
πε να έρθει. Και όταν δεν έχεις ποιοτικό προϊ-
όν δεν µπορείς να διεκδικήσεις και καλή τιµή. 
Σκεφτήκαµε να κάνουµε ένα σχήµα που να 
βοηθήσει τον παραγωγό να καλλιεργήσει σω-
στά και µην σκέφτεται αν θα κάνει ή όχι µια ε-
πέµβαση. Και µια από τις πρώτες αποφάσεις 
που εφαρµόσαµε, ήταν η συµβολαιακή γεωρ-
γία σε ένα πρωτόλειο µοντέλο. Τους παρείχα-
µε εφόδια και συµβουλευτική και ορίζαµε µια 

προσυµφωνηµένη τιµή βάσης, εφόσον δεχό-
ταν να µας δώσουν την παραγωγή», θυµάται 
ο Ιωάννης Χαρµπής.

Η αρχή έγινε µε το στάρι, το κριθάρι, την ε-
λαιοκράµβη και το καλαµπόκι κι ακολούθησαν 
τα ψυχανθή, όπως το κτηνοτροφικό µπιζέλι, ο 
βίκος και εσχάτως και το κουκί, για να αντιµε-
τωπιστούν οι πιέσεις της αυξηµένης τιµής στη 
σόγια. Αποτέλεσµα είναι, σήµερα, ο όµιλος να 
διαχειρίζεται περί τα 37.000 στρέµµατα, µέσω 
συµβολαιακής, από τα οποία 30.000 είναι σι-
τηρά και ενεργειακές καλλιέργειες.

«Το νέο µας project είναι να επεκταθού-
µε τη σεζόν 2021-2022, µε τη συµβολαιακή 
στα δενδρώδη και στην αµπελουργία», απο-
καλύπτει ο Νίκος Παναγιωτάκος και διευκρι-
νίζει πως «στόχος είναι να φτάσουµε στα πε-
ρίπου 5.000 στρέµµατα µε καλλιέργειες καρυ-
διάς, αµυγδαλιάς, φιστικιάς, αλλά και επιτρα-
πέζιου και οινοποιήσιµου σταφυλιού, αρχής 
γενοµένης µε την παροχή εφοδίων και τεχνο-
γνωσίας. Παράλληλα, µας ενδιαφέρει να ανα-
πτύξουµε περαιτέρω το κοµµάτι των δηµητρια-
κών και σε βάθος διετίας, να προσθέσουµε άλ-

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας 
«Αφοί Χαρµπή ΑΕ» έχει φτάσει στα 

8,5 εκατ. ευρώ, µε πάγιο εξοπλισµό και 
εγκαταστάσεις της τάξεως των 3 εκατ. 

ευρώ και όλα αυτά µε µηδενικό δανεισµό. 

Με τέτοια τιμή στο σκληρό    
η ειδική θρέψη συνιστά επένδυση 
Ώθηση στις αποδόσεις από τη συνεργασία Timac Agro | ΛΥΔΑ με Αφοί Χαρμπή ΑΕ 
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O αγρότης Γιώργος Βασίλείου έχει δει 
απτά αποτελέσµατα από την εφαρµογή του 
Eurocereal 10-24-0 στην ελαιοκράµβη και 
είναι αποφασισµένος να το χρησιµοποιήσει 

φέτος και στο σκληρό σιτάρι. 



λα σχεδόν 10.000 στρέµµατα µε στάρια, κριθά-
ρια και ελαιοκράµβες».

∆ιπλάσια στρέµµατα και καλύτερη τιµή 
από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

Ενδεικτικό της επιτυχίας που καταγράφει το 
µοντέλο της Αφοί Χαρµπή ΑΕ, σε σχέση µε το 
στόχο για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, 
είναι το γεγονός ότι πέρυσι οι παραγωγοί στη 
συµβολαιακή βυνοποιήσιµου κριθαριού, που 
γίνεται για λογαριασµό της Αθηναϊκής Ζυθο-
ποιίας, πέτυχαν ειδικό βάρος έως 76 kg/hl, φτά-
νοντας σε επίπεδα αποδόσεων ανάλογα µ’ αυ-
τά που µπορεί να εξασφαλίσει το σκληρό στάρι. 

«Για ανταµοιβή, επειδή παραδώσαµε πολύ 
ποιοτικό προϊόν, πήραµε κάτι παραπάνω για 
τη νέα χρονιά. Αυξάνουµε τα στρέµµατα που 
θα συµβασιοποιήσουµε από 5.000 σε 10.000 
στρέµµατα και η τιµή του συµβολαίου θα πάει 
από τα 17,2 λεπτά το κιλό, στα 18 λεπτά το κιλό 
για το 2022», µας ανέφερε ο Ιωάννης Χαρµπής.

Μέτρια χρονιά σε αποδόσεις για τα σιτηρά, 
το κριθάρι και την ελαιοκράµβη

Υψηλές αποδόσεις παρουσιάζουν οι µετέχο-
ντες στη συµβολαιακή της Αφοί Χαρµπή συνή-
θως και στα στάρια και τις ελαιοκράµβες, αν κι 
όπως παραδέχονται οι συνοµιλητές µας, φέτος 
στα σκληρά στάρια, λόγω των παγετών του Φε-
βρουαρίου, η στρεµµατική απόδοση και η ποιό-
τητα ιδίως στα υαλώδη δεν ήταν η αναµενόµενη. 

«Στα στάρια οι αποδόσεις ήταν από µέτρι-
ες προς µέσες. Ήµασταν στα 400 – 450 κιλά το 
στρέµµα οι καλές παραγωγές και η µάζα στα 
250 έως 350 κιλά ανά στρέµµα, όταν µια καλή 
παραγωγή φτάνει στα 600 κιλά ανά στρέµµα. 
Στα κριθάρια ο καλός παραγωγός ήταν στα 500 
βαριά 600 κιλά το στρέµµα, όταν άλλες χρονιές 
έπιανε 800-900 κιλά, ενώ στα συν πλην 300 κι-
λά ανά στρέµµα ήρθαν οι ελαιοκράµβες, όταν 
παραδοσιακά δίνουν και 400 κιλά ανά στρέµ-
µα», τόνισε ο κ. Παναγιωτάκος. 

Ο ίδιος µάλιστα σχολίασε και την πορεία που 
έχει ακολουθήσει φέτος το σκληρό στάρι, λέγο-
ντας πως «το µόνο που µένει ως αίσθηση είναι 
η τιµή ότι πήγε στα 50 λεπτά το κιλό. Η πλειονό-
τητα δεν πούλησε σε αυτά τα επίπεδα, ήταν στα 
30-35 λεπτά το κιλό. Όταν όµως δεν έχεις κιλά 
όσο ψηλά και να είναι η τιµή, δεν µετρά», είπε.

Στην ευφυή γεωργία, µε συνοδοιπόρο 
το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Στην προσπάθεια ενίσχυσης της στήριξης προς 
τους συνεργαζόµενους παραγωγούς, ο κ. Πανα-
γιωτάκος ανέφερε ότι η επιχείρηση έχει έρθει σε 
συµφωνία µε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, να ε-
τοιµαστεί ένα «πακέτο» υπηρεσιών µε βάση την 
ευφυή γεωργία. Συγκεκριµένα θα παρέχει συµ-
βουλές µε βάση τη διαχείριση δεδοµένων που 
θα λαµβάνονται µε τεχνολογίες αιχµής, από το 
έδαφος, το περιβάλλον κι από δορυφόρους, ώ-
στε να βγαίνουν συµβουλές και αντιµετωπίζο-
νται στρες, ασθένειες ή εντοµολογικοί εχθροί 
των καλλιεργειών. «Είµαστε σε διαδικασία προ-
ετοιµασίας και ελπίζουµε να το έχουµε διαθέσι-
µο από τη νέα καλλιεργητική περίοδο», ανέφερε 
ο Ιωάννης Χαρµπής, προσθέτοντας, ταυτόχρονα, 
πως µέσα στον Οκτώβριο, εκτός απροόπτου, θα 
λειτουργήσει ένα νέο κέντρο διανοµής για ζωο-
τροφές και λιπάσµατα στα Φάρσαλα, στις πρώην 
αποθήκες της τοπικής ΕΑΣ, στεγασµένης επιφά-
νειας 3.500 τ.µ. που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι.

Ποιοτικές συνεργασίες με τους 
Leaders της αγοράς αγροεφοδίων
Πολύ µεγάλη προσοχή δίδεται επίσης από το ό-
µιλο Αφοί Χαρµπή και στις ποιοτικές συνεργασί-
ες στο χώρο των αγροεφοδιων, καθώς όπως τονί-
ζουν οι συνοµιλητές µας, τις θεωρούν ακρογωνι-
αίο λίθο για να επιτυγχάνεται ποιοτικό αποτέλε-
σµα στο χωράφι και να επωφελείται ο παραγω-
γός. «Προσπαθούµε, γιατί υπάρχει καλή επικοι-
νωνία µε τις εταιρείες που συνεργαζόµαστε, να 
έχουµε συµπιεσµένα κοστολόγια και να τα πα-
ντρέψουµε µε την ποιότητα. Γιατί για εµάς ο πα-
ραγωγός είναι συνεργάτης και όχι πελάτης και 
αυτό το εφαρµόζουµε 40 χρόνια που υπάρχει η 
εταιρεία. Είναι µια αλυσίδα. Αν δεν κερδίσει ο 
κάθε κρίκος, η αλυσίδα θα σπάσει», σηµειώνει 
ο Νίκος Παναγιωτάκος.

Στο πλαίσιο αυτό εδώ και τρία χρόνια η Αφοί 
Χαρµπή έχει εγκαινιάσει µια πολύ στενή συνερ-
γασία µε την Timac Agro | ΛΥ∆Α, η οποία εξελίσ-
σεται µε γοργούς ρυθµούς και σε πολλά επίπε-
δα. «Ο κύριος στόχος µας είναι να αναδείξουµε 
την ποιότητα των προϊόντων µε τη σωστή καλλι-
έργεια και τις σωστές επεµβάσεις και στο κοµµά-
τι αυτό µας βοηθά και η Timac Agro | ΛΥ∆Α η ο-
ποία είναι leader στα εξειδικευµένα προϊόντα της 
και όχι µόνο. Συγκεκριµένα, παρέχει δικούς της 
τεχνικούς ανά περιοχή που εκτός από εµάς πη-
γαίνουν, επιβλέπουν και δίνουν και αυτοί συµ-
βουλές. Και φέτος τρέξανε τα παιδιά και γλιτώ-
σαµε κόσµο από ζηµιές. Εµένα αυτό µου αρέσει, 
διότι έτσι η συνεργασία είναι ανεξάρτητη από 
την πώληση των προϊόντων. Σέβονται τη συνερ-
γασία που έχουµε και είναι πάντα κοντά. Αυτό 
δεν το βρίσκεις εύκολα. Εκεί επενδύεις στα πρό-
σωπα», ανέφερε ο Ιωάννης Χαρµπής. Υπό το πρί-
σµα αυτό ο συνεταίρος του εκτίµησε πως µε αυ-
τούς τους ρυθµούς, η συνεργασία θα βαίνει συ-
νεχώς αυξανόµενη.

Αιχµή του δόρατος το Eurocereal 
και το Sulfammo

«Η συνεργασία µας είναι άψογη», τόνισε από 
την πλευρά του ο Αλέξης Ζωσιµάς, ∆ιευθυντής 
Πωλήσεων της Timac Agro | ΛΥ∆Α σε Θεσσαλία 
και Φθιώτιδα, διευκρινίζοντας πως «ο µεγαλύ-
τερος όγκος αφορά στο Eurocereal 10-24-0, έ-

να εξειδικευµένο προϊόν θρέψης µε την τεχνο-
λογία MPPA DUO, που προορίζεται για τη βασι-
κή λίπανση στις ελαιοκράµβες, στο σιτάρι και το 
κριθάρι, αλλά και το Sulfammo, ένα σπεσιαλι-
τέ αζωτούχο λίπασµα 25-0-0, το οποίο εφαρµό-
ζεται το Φεβρουάριο πάλι στα σιτηρά. Τέλος, το 
πρόγραµµα θρέψης ολοκληρώνεται µε τους δι-
αφυλλικούς µας βιοδιεγέρτες, τα Fertileader. Έ-
χουµε πάει πάρα πολύ καλά και οι ποσότητες κι-
νούνται ανοδικά και στις τρεις χρονιές που έχου-
µε τη συνεργασία».

Στο ρόλο των συµβούλων θρέψης της Timac 
Agro| ΛΥ∆Α, αναφέρθηκε ο τεχνικός πωλήσεων 
της εταιρείας Άκης Κίσσας. «Στόχος µου, όπως 
και όλων των συναδέλφων στην Timac Agro | 
ΛΥ∆Α ανά την Ελλάδα, είναι πρώτα να είµαστε 
δίπλα στον παραγωγό για να τον βοηθήσουµε 
να επωφεληθεί από τη χρήση των εξειδικευµέ-
νων λιπασµάτων  και προϊόντων θρέψης, τα ο-
ποία θα βοηθήσουν στην αύξηση της ποιότητας, 
αλλά και της ποσότητας της παραγωγής τους», 
ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απτά αποτελέσµατα στο χωράφι
Ένας τέτοιος παραγωγός είναι ο Γιώργος Βασι-

λείου, ο οποίος καλλιεργεί 350 στρέµµατα, ελαιο-
κράµβη, σιτηρά και βαµβάκια στην Σκοτούσα των 
Φαρσάλων, ο οποίος, όπως είπε στην Agrenda, 
άρχισε να χρησιµοποιεί εξειδικευµένα προϊόντα 
θρέψης και έχει δει απτά αποτελέσµατα.

«Επειδή το ψάχνω λίγο παραπάνω µε τα λιπά-
σµατα, χρησιµοποίησα πέρσι το Eurocereal 10-
24-0 στην ελαιοκράµβη και είδα πολύ µεγάλη 
διαφορά. Οπότε φέτος, µιλούσα µε τον πατέρα 
του Γιάννη, τον Θανάση του λέω ασυζητητί. Εί-
δα διαφορά από το ξεκίνηµα του φυτού. Πέρυσι 
το χρησιµοποίησα µόνο στην ελαιοκράµβη και 
φέτος λέω θα το βάλω και στα στάρια. Αφού πή-
γε καλά στο ένα, γιατί να µην πάει και στο άλλο 
και δικαιώθηκα», τόνισε ο κ. Βασιλείου, ο οποί-
ος τελικά αλώνισε 363,5 κιλά το στρέµµα ελαιο-
κράµβη, όταν ο µέσος όρος στο χωριό του ήταν 
στα 250 κιλά το στρέµµα, µε αποτέλεσµα να έχει 
υψηλότερη, κατά 50 ευρώ το στρέµµα, οικονοµι-
κή απόδοση από τους συναδέλφους του.

Agrenda 39FARMING REPORT Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021

Sulfammo
To Sulfammo µε 

τεχνολογία MPPA 
καλύπτει πλήρως 
τις ανάγκες της 
καλλιέργειας και 
εξασφαλίζει ποιό-

τητα και αποδόσεις

Eurocereal
Κοκκώδες λίπασµα 

τύπου NP που 
περιέχει όλα τα 

κατάλληλα µάκρο 
και µικροστοιχεία 

για την ολοκληρω-
µένη λίπανση 
των σιτηρών

Από αριστερά: Αλέξης 
Ζωσιµάς, Ιωάννης 

Χαρµπής,
Νίκος Παναγιωτάκος, 

Άκης Κίσσας.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Στην ολιστική υποστήριξη των καπνοκαλλιερ-
γητών για τη µετάβαση τους στην καλλιέργεια 
στέβιας στοχεύει το πιλοτικό πρόγραµµα που 
σχεδίασαν και υλοποιούν από κοινού η Παπα-
στράτος και η Stevia Hellas.

«Η Stevia Hellas µαζί µε την Παπαστράτος 
µας βοήθησαν για την καλλιέργεια της στέ-
βιας στην περιοχή µας προκειµένου να πάµε 
ένα βήµα πιο µπροστά. Θέλουµε να είµαστε 
παράδειγµα προς µίµηση. Θέλουµε να γίνου-
µε περισσότεροι. Γιατί µπορεί να µεγαλώσα-
µε µε τον καπνό και να σπουδάσαµε µε τον 
καπνό, αλλά τα πράγµατα δυσκόλεψαν. Τα 
παιδιά µας θέλουµε να τα µεγαλώσουµε µε τη 
στέβια». Η χαρακτηριστική αυτή δήλωση ενός 
από τους καπνοκαλλιεργητές σε Ροδόπη και 
Ξάνθη που συµµετέχουν ήδη στο πρόγραµµα, 
το οποίο έχει ξεκινήσει να εφαρµόζεται πιλο-
τικά σε συνολική έκταση περίπου 100 στρεµ-
µάτων, αναδεικνύει µε τον καλύτερο τρόπο τη 
θερµή ανταπόκριση που έχει ήδη από την το-
πική κοινωνία. Παρότι πολλοί εκ των έµπει-
ρων καλλιεργητών δεν γνώριζαν την στέβια, 
δηλώνοντας «το φυτό της στέβιας δεν το ή-
ξερα. Το γνώρισα αφού το είδα να φυτρώνει 
στα χωράφια µου. Τότε δοκίµασα πόσο γλυ-
κό είναι το φύλλο του».

Τι περιλαµβάνει το πρόγραµµα
Το πιλοτικό πρόγραµµα «Νέα γη» παρουσι-

άστηκε σε συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της 
∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και αφορά 
τις ανάγκες µετάβασης από τον καπνό στη στέ-
βια µέσω της χρηµατοδότησης για την προµή-
θεια σπόρων, φυτοχώµατος, αναλωσίµων υλι-
κών και συστηµάτων άρδευσης, της µεταφοράς 
τεχνογνωσίας και της παροχής τεχνικής υπο-
στήριξης, της ενεργοποίησης οικονοµικών πό-
ρων στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, της δηµιουργί-
ας συλλογικών σχηµάτων που θα ενισχύουν τη 
διαπραγµατευτική ισχύ των καλλιεργητών και 
της απορρόφησης από τη Stevia Hellas του συ-

νόλου της παραγωγής των όσων 
θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα. 

Η επιλογή της στέβιας έγινε 
µε γνώµονα την ευκολία στη µε-
τάβαση, καθώς χρησιµοποιού-
νται ίδιες καλλιεργητικές πρα-
κτικές, όπως και ο ίδιος µηχα-
νολογικός εξοπλισµός, την κα-
λύτερη στρεµµατική απόδοση 
και τη διαρκώς αυξανόµενη ζήτηση της στέ-
βιας από τη βιοµηχανία Τροφίµων και Πο-
τών, ως ένα φυσικό γλυκαντικό. Επιπλέον, 
σηµαντικός παράγοντας στην επιλογή της εί-
ναι και το αποτύπωµα που αφήνει στο περι-
βάλλον αφού η καλλιέργεια της απαιτεί ση-
µαντικά λιγότερους φυσικούς πόρους, λιγό-
τερο νερό, µειωµένη χρήση λιπασµάτων και 
καθόλου χηµικά. 

Άξιο επισήµανσης αποτελεί το γεγονός ό-
τι το πρόγραµµα στηρίζεται συνολικά σε νέες 
πρακτικές καλλιέργειας, περισσότερο φιλικές 
στο περιβάλλον, στην κοινωνία, στον άνθρω-
πο. Με τον διευθύνοντα σύµβουλο της Stevia 

Hellas Χρήστο Σταµάτη να δη-
λώνει ότι «εφαρµόζουµε όχι α-
πλά βιώσιµες καλλιεργητικές 
πρακτικές, αλλά αναγεννητικές. 
Πρακτικές που δε διατηρούν α-
πλά την παρούσα κατάσταση, 
αλλά που αναγεννούν το έδα-
φος εµπλουτίζοντάς το µε άν-
θρακα που συλλέγουν τα φυτά 

από την ατµόσφαιρα, µέσω της φωτοσύνθε-
σης, αποθηκεύοντάς τον στο χώµα, εκεί που 
το όφελος της παρουσίας του είναι µεγάλο».

Η «Νέα γη» και η βιωσιµότητα στο µέλλον 
Το καινοτόµο αυτό πρόγραµµα βιώσιµης 

γεωργίας αποτελεί µέρος της ευρύτερης 
στρατηγικής βιώσιµης ανάπτυξης που ανα-
κοίνωσε πρόσφατα η καπνοβιοµηχανία Πα-
παστράτος µε αφορµή τα 90 χρόνια λειτουρ-
γίας της στην Ελλάδα. Η εταιρεία που έχει 
δεσµούς δεκαετιών µε τους καπνοπαραγω-
γούς επιδιώκει να τους προσφέρει µια βιώ-
σιµη εναλλακτική, καθώς όπως φαίνεται η 

παγκόσµια ζήτηση καπνού βαίνει µειούµενη. 
O αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, Ιάκω-

βος Καργαρώτος δήλωσε σχετικά: «Τα τελευ-
ταία χρόνια στην Παπαστράτος µετασχηµατι-
ζόµαστε για ένα µέλλον χωρίς τσιγάρο και φέ-
τος, στα ενενήντα µας χρόνια, «Ξαναγεννιό-
µαστε». Τη νέα αυτή πορεία θέλουµε να τη δι-
ανύσουµε µε όρους βιώσιµης ανάπτυξης. Το 
καινοτόµο αυτό Πρόγραµµα έρχεται να υπη-
ρετήσει τον πυλώνα «Υποδειγµατική λειτουρ-
γία», έναν από τους πέντε συνολικά που συν-
θέτουν τη νέα Στρατηγική Βιώσιµης Ανάπτυ-
ξης της Παπαστράτος. Κυρίως, όµως, έρχεται 
να αποδείξει ότι θέλουµε να µην αφήσουµε 
κανέναν πίσω. Για 9 δεκαετίες οι καπνοπαρα-
γωγοί είναι πολύτιµο κοµµάτι της ιστορίας της 
Παπαστράτος. Η «Νέα γη» στοχεύει να κάνει 
πιο εύκολη τη µετάβασή τους στο µέλλον. Έ-
να µέλλον µε νέες, καλύτερες προοπτικές ». 

Η σύµπραξη  της Παπαστράτος και της Stevia 
µέσω του προγράµµατος «Νέα γη» αποτελεί 
παράδειγµα καινοτοµίας και δηµιουργικής 
µατιάς προς το µέλλον. 

«Νέα γη», το πρωτοποριακό πρόγραμμα
αναγεννητικής καλλιέργειας για καπνοκαλλιεργητές

Καλλιεργητικές 
πρακτικές

Το πρόγραµµα 
στηρίζεται συνολικά 
σε νέες πρακτικές 

καλλιέργειας, περισ-
σότερο φιλικές στο 
περιβάλλον, στην 
κοινωνία και τον 

άνθρωπο
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Αυτή τη φορά η επένδυση πιάνει τόπο 
Με τα αποθέματα της φετινής σοδειάς να εξαντλούνται νωρίς και την καλλιέργεια 
σκληρού σίτου να  φλερτάρει νέο κοινό η χρονιά προμηνύεται άκρως ενδιαφέρουσα. 
Η εμπειρία στην καλλιέργεια και η επένδυση στις απαραίτητες εισροές φαίνεται ότι 
αποκτούν αυτή τη φορά κρίσιμη δυναμική. Οι παραγωγοί έρχονται από μια χρονιά 
που έγραψε πρωτάκουστα υψηλά τιμής, κάτι που αποτυπώνονται ήδη και στην 
αύξηση των εκτάσεων. Ωστόσο, αποδόσεις και ποιότητα θα κρίνουν την επιλογή.  

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΦΟΤΖΙΑ 
(ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

2008

505
2021

490
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> Κανόνας η σπεσιαλιτέ θρέψη και ο πιστοποιηµένος σπόρος για τους 
καλλιεργητές σκληρού σίτου που επενδύουν στη συνέχεια του ανοδικού κύκλου

ΕΙ∆ΙΚΑ ΦΕΤΟΣ   
Η ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α 
ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΑΝΕΤΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ

Μετά την απρόσµενα ανοδική πορεία των τιµών 
στο σκληρό σιτάρι, τους τελευταίους µήνες και λίγο 
πριν τη σπορά, προτεραιότητα για τους καλλιεργητές 
περισσότερο από ποτέ είναι να πετύχουν υψηλή 
παραγωγή. Ξεκινώντας, σύµφωνα µε τους γεωπόνους, 
η επιτυχία µιας ποιοτικής εγκατάστασης της 
καλλιέργειας είναι ένα πρώτο και κρίσιµο βήµα ώστε 
να επιτευχθεί ο στοχευµένος αριθµός στάχεων και η 
οµοιοµορφία που απαιτείται για υψηλές αποδόσεις. Για 
παράδειγµα µη σταθερό βάθος σποράς θα οδηγήσει 
σε ανεπαρκή και ανοµοιογενή εµφάνιση φυτών, µε 
αποτέλεσµα να µην αναδειχθεί ικανοποιητικός αριθµός 
µελλοντικών στάχεων. 
Κύριος στόχος του καλλιεργητή είναι η υψηλή 
παραγωγή, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τον 
αριθµό των κόκκων επί το βάρος τους. Αυτό σηµαίνει 
ότι κατά τη συγκοµιδή πρέπει να έχουµε 500.000-
700.000 στάχεις ανά στρέµµα, το οποίο προϋποθέτει 
οµοιόµορφη εγκατάσταση, απαιτούµενο αριθµό φυτών 
και αδελφιών µέχρι το τέλος του αδελφώµατος, αλλά 
και διατήρηση των παραγωγικών αδελφιών µέχρι 
την εµφάνιση του φύλλου - σηµαία. Στόχος των 
παραγωγών είναι να υπάρχει ένα κύριο στέλεχος µε 
ένα ή δύο παραγωγικά αδέρφια. 
Όσον αφορά τον αριθµό των σταχιδίων ανά στάχυ, 
αυτός καθορίζεται από το µέσο µέχρι το τέλος του 
αδελφώµατος. Τα ανθίδια ανά σταχίδιο καθορίζονται 
από την έναρξη του καλαµώµατος µέχρι και τον 
δεύτερο κόµβο. Οι κόκκοι ανά σταχίδιο καθορίζονται 
από την έναρξη της ανθοφορίας µέχρι και το γέµισµα 
των σπόρων. Το βάρος των κόκκων καθορίζεται από 
την έναρξη του γεµίσµατος των σπόρων µέχρι και 
την ωρίµανσή τους. Για υψηλές αποδόσεις αυτό που 

µετράει δεν είναι ο αριθµός των στάχεων ανά φυτό 
αλλά ο αριθµός ανά τετραγωνικό. Ο µεγάλος αριθµός 
αδελφιών ανά φυτό φαίνεται εντυπωσιακός, αλλά 
στην πραγµατικότητα µπορεί να µειώσει τις αποδόσεις. 
Υψηλότερες αποδόσεις επιτυγχάνονται από ένα στάχυ 
από το κύριο στέλεχος και από ένα µε δύο στάχεις από 
τα αντίστοιχα αδέλφια. Για κάθε αδέλφι µετά τον αριθµό 
δύο η απόδοση µειώνεται δραµατικά.

Όσα θρεπτικά αποµακρύνονται, να επιστρέφονται 
Τέλος, σχετικά µε τη λίπανση, ο παραγωγός πρέπει 
να θυµάται τρεις κανόνες που διέπουν τη χορήγηση 
λιπασµάτων: Πρώτον, το νόµο της αντικατάστασης, 
δηλαδή όσα θρεπτικά από το χωράφι 
αποµακρύνθηκαν, θα πρέπει µε κάποια λίπανση 
να επιστραφούν. ∆εύτερον, το νόµο του ελαχίστου, 
που αναφέρει πως η απόδοση θα εξαρτηθεί από 
το στοιχείο που βρίσκεται σε έλλειψη. Και τρίτον, το 
νόµο της φθίνουσας απόδοσης, που σηµαίνει ότι 
όταν φτάσει ένα όριο η παραγωγή, µετά από λίγο 
θα πέφτει ανεξάρτητα της λίπανσης. Κατά την κοινή 
γραµµή, στη βασική λίπανση χορηγείται το σύνολο 
της ποσότητας σε φώσφορο και κάλιο και ένα 
µέρος της ποσότητας του αζώτου. Το άζωτο πρέπει 
να χορηγείται σε αµµωνιακή µορφή, έτσι ώστε να 
µην εκπλύνεται εύκολα µε τις βροχές του χειµώνα 
και σε ποσότητα µέχρι 6 λιπαντικές µονάδες. 
Επιπλέον, η χορήγηση της επιφανειακής λίπανσης 
σε δύο δόσεις παίζει σηµαντικό ρόλο στη βελτίωση 
της ποιότητας του παραγόµενου προϊόντος. Η 
µια επιφανειακή δόση µπορεί να χορηγηθεί στο 
αδέλφωµα (µέχρι και την έναρξη του καλαµώµατος) 
και η άλλη πριν από το ξεστάχυασµα, για βελτίωση 
της ποιότητας αυξάνοντας σηµαντικά την πρωτεΐνη 
σε ποσοστό µεγαλύτερο του 13%.

ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΣΠΟΡΑ 
ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ Α∆ΕΡΦΙΑ 
Μεγάλης σπουδαιότητας είναι η σωστή σπορά, στον 
κατάλληλο χρόνο, µε τον κατάλληλο τρόπο. Στα 
πλεονεκτήµατα της πρώιµης σποράς η καλύτερη 
διευθέτηση των εργασιών και του χρόνου, η ισχυρότερη 
ανάπτυξη της καλλιέργειας πριν την είσοδο στον 
χειµώνα, η λιγότερη ποσότητα σπόρου σποράς λόγω 
ευνοϊκότερων συνθηκών και ο υψηλότερος αριθµός 
παραγωγικών αδελφιών. Αντίστοιχα, στα µειονεκτήµατα, 
ο υψηλότερος κίνδυνος εµφάνισης ζιζανίων, εντόµων και 
ασθενειών λόγω µεγαλύτερου κύκλου ανάπτυξης των 
φυτών, ιδίως κατά την πρώτη ανάπτυξη το φθινόπωρο 
καθώς και ο κίνδυνος υπερβολικής φυτικής ανάπτυξης.
Όσον αφορά την όψιµη σπορά, στα πλεονεκτήµατά της 
περιλαµβάνεται το χαµηλότερο ρίσκο προσβολής από 
έντοµα, ασθένειες και ζιζάνια και η δυνατότητα διάθεσης 
του χωραφιού αν έχει προηγηθεί καθυστερηµένη 
συγκοµιδή καλαµποκιού. Αντίθετα απαιτείται µεγαλύτερη 
ποσότητα σπόρου σποράς και πιθανόν επιπρόσθετη 
φθινοπωρινή λίπανση, καθώς και περισσότερες µονάδες 
αζώτου για να υποστηριχτεί ο µεγαλύτερος κύκλος της 
καλλιέργειας. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι να πετύχουµε 
κατά τη σπορά το βέλτιστο βάθος. Ιδανικά το σιτάρι θα 
πρέπει να σπέρνεται σε βάθος 2,5 µε 5 εκατοστά, αν και 
αυτό εξαρτάται από την εδαφική υγρασία. Σε όψιµες 
διαδικασίες θα πρέπει να επιλέγονται πιο επιφανειακές 
σπορές, µε την ιδανική θερµοκρασία εδάφους για 
καλύτερο φύτρωµα στο εύρος µεταξύ 15 και 20oC. 
Σε θερµοκρασίες εδάφους κάτω από 4oC, οι σπόροι 
δεν θα βλαστήσουν, ενώ σε θερµοκρασίες άνω των 
20 oC  µπορεί να προκληθεί υπερβολικό αδέλφωµα. 
Καθώς αυξάνουµε το βάθος της σποράς ουσιαστικά 
καθυστερούµε την εµφάνιση του φυτού, την ανάπτυξή 
του και συνεπώς τον σχηµατισµό των αδελφιών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 2021

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

�ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΟΝΟΙ�

700-750

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΖΗΤΗΣΗ

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΕΛΙΚΑ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

400 > 50250-350

 ΣΩΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
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Tο σιτάρι (Triticum ssp.), είναι η τρίτη σημαντικότερη 
καλλιέργεια σιτηρών παγκοσμίως, αποτελώντας 
βασικό στοιχείο διατροφής για το 36% του παγκόσμιου 
πληθυσμού. Σήμερα, η έκταση καλλιέργειάς του 
ξεπερνά κάθε άλλη καλλιέργεια. Προκειμένου το 
σιτάρι να είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες ενός 
αυξανόμενου πληθυσμού (αύξηση κατά 1,15% 
ετησίως), η προβλεπόμενη ζήτηση για το έτος 2022, 
ανέρχεται σε 1 δις τόνους. Οι βασικοί λόγοι για τους 
οποίους το σιτάρι κατέχει πρωτεύουσα θέση στην 
παγκόσμια διατροφή, είναι η δυνατότητα εξασφάλισης 
πάνω από το 20% των απαραίτητων θερμίδων και 
πρωτεϊνών στον άνθρωπο, όπως και η ευκολία 
μεταφοράς και η ικανότητας διατήρησής του για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα. Στην Ελλάδα, το σκληρό 
σιτάρι (Triticum ssp. durum), καλλιεργείται σήμερα 
σε εκτάσεις 3.450.000 στρεμμάτων σε σχέση με το 
μαλακό σιτάρι (Triticum ssp. aestivum L.), το οποίο 
καλλιεργείται σε εκτάσεις 1.225.000 στρεμμάτων.
Η βασική λίπανση των χειμερινών σιτηρών, 
θεωρείται πλέον μία καθιερωμένη και αρκετά κρίσιμη 
καλλιεργητική πρακτική, για την ανάπτυξή τους. 
Αποσκοπεί στην επιτάχυνση της πρώτης ανάπτυξης, 
στην ταχύτερη ανάπτυξη των ριζιδίων (καλύτερη 
δικτύωση στο έδαφος) και στην ενίσχυση, μετέπειτα, 
του αδελφώματος. 

Κατά τη βασική λίπανση, Άζωτο και Φώσφορο 
δρουν συνεργιστικά, ευνοώντας σημαντικά την 
πρώιμη ανάπτυξη των φυτών του σιταριού. Το 
Άζωτο ως απαραίτητο θρεπτικό στοιχείο, καθορίζει 
χαρακτηριστικά όπως το αδέλφωμα, τον αριθμό των 
στάχεων, τον αριθμό των σπόρων ανά στάχυ και την 
περιεκτικότητα των σπόρων σε πρωτεΐνη (στοιχείο 
ποιότητας). Ο Φώσφορος επηρεάζει σημαντικά την 
ενίσχυση του ριζικού συστήματος και την βελτίωση 
της αντοχής των φυτών στο αβιοτικό stress και στο 
πλάγιασμα. Κατά τη βασική λίπανση χορηγείται το 1/2 ή 
το 1/3 των συνολικών Αζωτούχων απαιτήσεων και όλη 
η ποσότητα του απαιτούμενου Φωσφόρου.
Το Κάλιο, δεν είναι απαραίτητο να συμπεριλαμβάνεται 
στη βασική λίπανση (τα περισσότερα ελληνικά εδάφη 
είναι Καλιούχα), εκτός εάν κριθεί απαραίτητο μέσω 
της εδαφοανάλυσης και του τοπικού γεωπόνου 
συμβούλου.
Έτσι, η κατάλληλη επιλογή της βασικής λίπανσης  
του σιταριού, θα διασφαλίσει τις ευνοϊκότερες 
προϋποθέσεις για την εγκατάσταση της καλλιέργειας, 
την αύξηση της αποδοτικότητας χρήσης θρεπτικών 

συστατικών (NUE), την ενίσχυση της απόδοσης / 
ποιότητας και τέλος την αύξηση του γεωργικού 
εισοδήματος.
Η Φυτοθρεπτική βρίσκεται πάντα σε αναζήτηση 
καινοτόμων λιπασμάτων που ενσωματώνουν νέες 
τεχνολογίες και μπορούν να δώσουν λύσεις στα 
σύγχρονα προβλήματα θρέψης των σιτηρών. 

Τα καινοτόμα προϊόντα θρέψης STAMPA, είναι 
αποτέλεσμα συνεργασίας της Φυτοθρεπτικής με την 
εταιρεία Stoller USA και αποτελούν συνδυασμό της 
εξελιγμένης τεχνολογίας Stoller και της τεχνογνωσίας 
και εμπειρίας της Φυτοθρεπτικής. Το τεχνολογικό 
πλεονέκτημα στα κοκκώδη λιπάσματα της σειράς 
Stampa, βασίζεται στην ενσωμάτωση Ρυθμιστών 
Ανάπτυξης τεχνολογίας Stoller και στη δυνατότητα 
να στοχεύουν με πληρότητα και ακρίβεια, τόσο στη 
διατήρηση της ορμονικής ισορροπίας των φυτών, όσο 
και στη βελτιστοποίηση της λίπανσης.

Με την εφαρμογή των κοκκωδών λιπασμάτων της 
σειράς Stampa επιτυγχάνεται:
■  Ομοιόμορφο φύτρωμα των σιτηρών χωρίς 

απώλειες.

■ Μείωση του φυτρωτικού stress.
■ Ανάπτυξη υγιούς ριζικού συστήματος.
■ Καλύτερο αδέλφωμα.
■  Φυτά τα οποία ανταπεξέρχονται καλύτερα στις 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες του χειμώνα.
■ Αυξημένη παραγωγή.
■ Βελτιωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Η ποσότητα, ο τύπος και ο χρόνος εφαρμογής 
του λιπάσματος πρέπει να ακολουθείται πάντα 
ανάλογα με τις συστάσεις του γεωπόνου συμβούλου. 
Γιατί η ορθολογική λίπανση είναι συνάρτηση πολλών 
παραγόντων και αλληλεπιδράσεων:
■ Ερμηνεία εδαφοανάλυσης.
■ Κλιματικές συνθήκες.
■ Τύπος εδάφους και γονιμότητας.
■ Περιοχή.
■ Καλλιεργητικές τεχνικές.
Για τη συσκευασία: STAMPA 20 – 20 – 0(8S), η γενική 
δοσολογία δοσολογία είναι 40 – 80 kg/στρέμμα.

ΒΑΣΊΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ,  
MSC ΓΕΩΠΟΝΟΣ.

> Τα κοκκώδη λιπάσματα της σειράς Stampa ενσωματώνουν Ρυθμιστές Ανάπτυξης τεχνολογίας Stoller και έτσι στοχεύουν  
με πληρότητα και ακρίβεια, τόσο στη διατήρηση της ορμονικής ισορροπίας των φυτών, όσο και στη βελτιστοποίηση της λίπανσης.

ΕΥΡΩΣΤΑ ΦΥΤΑ, ΣΟΔΕΊΑ ΧΩΡΊΣ ΑΠΩΛΕΊΕΣ  
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ Η ΘΡΕΨΗ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ STAMPA   
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Hεταιρεία αγροτικών εφοδίων «Κ&Ν Ευθυμιάδης 
Μ.ΑΒΕΕ», μέλος του ομίλου «Redestos - Efthymiadis 
Agrotechnology Group», από το 1935 που ιδρύθηκε 
έχει διανύσει μια μεγάλη πορεία και έχει καταξιωθεί 
σαν ηγετική εταιρία στην αγορά των εφοδίων, είτε 
αυτά αφορούν Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα, είτε 
Σπόρους Σποράς και Λιπάσματα.
Μέσα από σημαντικές συνεργασίες με μεγάλους 
Ιαπωνικούς και Ευρωπαϊκούς οίκους κατέχει ηγετική 
θέση στην αγορά των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 
με φάρμακα που καλύπτουν τις ανάγκες του αγρότη και 
του καταναλωτή, με σεβασμό στο περιβάλλον.
Στον τομέα των Σπόρων Σποράς η εμπλοκή 
του Ομίλου ξεκινάει από το 1990 και είναι πλέον 
αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής της.
Μέσα σε αυτή την 30ετία, η εταιρία κατάφερε να 
εδραιώσει την πεποίθηση στο δίκτυο και στον 
Έλληνα παραγωγό, ότι είναι ένας οργανισμός που 
αντιμετωπίζει την αγορά αυτή με σοβαρότητα και 
επαγγελματισμό.
Στο πλαίσιο λοιπόν της αναπτυξιακής της 
πολιτικής, προχώρησε στην περαιτέρω ενίσχυση 
του χαρτοφυλακίου προϊόντων της, μέσω της 
ενσωμάτωσης σπόρων σποράς που ανέπτυξε, 
παρήγαγε και διακινούσε έως τώρα η εταιρεία Σ. 
Ανδριώτης A.E. στην Ελληνική αγορά.

Πιο συγκεκριμένα, η Κ&Ν  Ευθυμιάδης εξαγοράζει 
την πλήρη δραστηριότητα σπόρων της Σ. Ανδριώτης 
Α.Ε., η οποία εκτείνεται σε 4 σημαντικές για την Ελλάδα 
καλλιέργειες: το βαμβάκι, τα σιτηρά, τον ηλίανθο και 
τα λειμώνια φυτά.
Στο βaμβάκι μεταβιβάζεται όλο το χαρτοφυλάκιο 
των υφιστάμενων και ευρέως γνωστών 
ποικιλιών «Deltapine» (D&PL) της Bayer AG, τις 
οποίες επί δεκαετίες και πολύ επιτυχημένα διακινούσε 
στην Ελλάδα η Ανδριώτης Α.Ε., συν κάποιες νέες, 
ιδιαίτερης προστιθέμενης αξίας, ποικιλίες του ίδιου 
οίκου, που ήδη αναπτύσσονται.
Στον ηλίανθο, μεταβιβάζεται το χαρτοφυλάκιο υβριδίων 
του Γαλλικού οίκου «Lidea Seeds» (πρώην Euralis), 
με τα οποία κατάφερε να έχει σημαντική παρέμβαση 
στην αγορά με έμφαση σε υβρίδια ηλίανθου ειδικών 
ποιοτικών προδιαγραφών που ζητάει και πριμοδοτεί η 
βιομηχανία.
Στα λειμώνια (φυτά για δημιουργία τεχνητών 
λιβαδιών βοσκής), μεταβιβάζεται το πλήρες 
χαρτοφυλάκιο ποικιλιών και μειγμάτων για 
λειμώνες του Ολλανδικού οίκου Barenbrug, εκ 

των παγκόσμιων ηγετών στα γρασίδια γενικότερα, 
με ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά.  
Στα σιτηρά μεταβιβάζεται όλο το υφιστάμενο 
χαρτοφυλάκιο ποικιλιών σκληρού σίτου του 
οίκου «Produttori Sementi Bologna» (PSB) της 
Syngenta που διακινούσε στην Ελλάδα τα τελευταία 
αρκετά χρόνια η Ανδριώτης Α.Ε., αυξάνοντας συνεχώς 
την παρουσία της στον συγκεκριμένο κλάδο.
 
Ειδικότερα, η συνεργασία με την SYNGENTA (PSB 
Brand) στους σπόρους σκληρού σιταριού, ενισχύει το 
χαρτοφυλάκιο σπόρων σιτηρών της Κ&Ν Ευθυμιάδης 
καθιστώντας το πλέον το πληρέστερο στην Ελληνική 
αγορά. Οι ποικιλίες που εντάσσονται είναι:
MAESTRALE: Η κορυφαία ποικιλία του 
χαρτοφυλακίου, στη δεύτερη θέση σε πωλήσεις στην 
Ελλάδα, προτεινόμενη από τη Μέλισσα και ενταγμένη 
στη συμβολαιακή καλλιέργεια για την παραγωγή 
ζυμαρικών. 
SECOLO: Νέα και δυναμικά αναπτυσσόμενη ποικιλία 
με μαύρο άγανο. 
EGEO: Νέα, αναπτυσσόμενη ποικιλία.
GRECALE: Γνωστή, δυναμική ποικιλία στην αγορά.

Στρατηγικά, η παρουσία της εταιρείας  
σε μια αγορά προϋποθέτει:
■  Πολύ αξιόπιστο προμηθευτή.
■  Τοπική προστιθεμένη αξία των προϊόντων, 

όπου αυτό είναι εφικτό.
■  Μεγάλη τεχνογνωσία της καλλιέργειας.
■  Δημιουργία ισχυρού brand name.
■  Διάθεση των καταλλήλων πόρων για την 

ανάπτυξη της αγοράς αυτής.

Η εξαγορά των προϊόντων αυτών εκπληρώνει 
όλες τις προϋποθέσεις και δίνει την δυνατότητα 
στη εταιρεία να αναπτυχθεί περαιτέρω στην 
αγορά των σπόρων, αποτελεί δε, άλλο ένα δείγμα 
της δέσμευσής της για την υποστήριξη και 
ανάπτυξη της Γεωργίας στην Ελλάδα και το κάνει 
αυτό με τον ίδιο επαγγελματισμό, σοβαρότητα  και 
μακροπρόθεσμη οπτική που τη διακρίνει στα 86 
χρόνια παρουσία της στην ελληνική αγορά. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΝΆΚΗΣ, 
ΓΕΝΙΚΌΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΤΗΣ Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΆΔΗΣ Μ.ΆΒΕΕ.

> Η «Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΆΔΗΣ ΜΆΒΕΕ»  ενισχύει την δραστηριότητά της στον τομέα των σπόρων σποράς  
με την ενσωμάτωση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων της εταιρείας «Σ. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Α.Ε.» 

Η Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΆΔΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ  
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΠΟΡΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ  





ΣΚΛΗΡΟ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

MERIDIANO: Υψηλή απόδοση 
και σταθερότητα, προσαρµόζεται 
σε όλα τα εδάφη, σταθερά 
ποιοτικά χαρακτηριστικά.
IRIDE: Πολύ υψηλό 

δυναµικό απόδοσης, από τα πιο υψηλά ποσοστά 
γονιµοποίησης στην άνθιση. Πολύ υψηλό ειδικό 
βάρος και ποιοτικά χαρακτηριστικά. 
NORMANNO: Μεσο-πρώιµη µε πολύ υψηλή 
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, υψηλό κίτρινο χρώµα 
και εξαιρετική ποιότητα γλουτένης.
LEVANTE: Πολύ υψηλή και σταθερή απόδοση 
στο χωράφι, υψηλή προσαρµοστικότητα σε 
διαφορετικές συνθήκες καλλιέργειας. Υψηλή 
αντίσταση στο πλάγιασµα και στη σκωρίαση. 
ODISSEO: Νέα ποικιλία µε πολύ υψηλή απόδοση 
σε συνδυασµό µε καλή τελική ποιότητα. Καλό 
αδέλφωµα και καλή ανοχή στη Septoria και στη 
σκωρίαση.
Συµβολαιακά µε Barilla Svevo και Pigreco: 
SVEVO: Αξεπέραστος συνδυασµός ποιότητας 
και απόδοσης. Πρώιµη ποικιλία µε υψηλή 
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και υψηλός κίτρινος 
δείκτης του σιµιγδαλιού του.
PIGRECO : Άριστη ποιότητα σε υψηλή παραγωγή, 
κυρίως γόνιµα χωράφια. Υψηλή περιεκτικότητα 
πρωτεΐνης, εξαιρετικής ποιότητας, για ποιοτικά 
ζυµαρικά.
SY ATLANTE: NEA ποικιλία, σταθερότητα στις 
υψηλές αποδόσεις, άριστα υαλώδη και πολύ καλό 
χρώµα, υψηλό εκατολιτρικό βάρος.
SY LEONARDO: NEA ποικιλία, καλή παραγωγή 
ακόµα και σε δύσκολες συνθήκες, εύκολη στην 
καλλιέργεια, υψηλή περιεκτικότητα γλουτένης, 
εξαιρετικό εκατολιτρικό βάρος.
PURO �NEO�: H νέα επιλογή της Barilla , 
ποικιλία µε κορυφαία απόδοση , ποιότητα και 
προσαρµοστικότητα
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ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ DYLAN 
Μεσοπρώιµη ποικιλία 
µε εξαιρετικά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά.
Πολύ υψηλό δυναµικό 
παραγωγής. Επιλεγµένη 
ποικιλία σκληρού σίτου 

από οίκους ζυµαρικών στην Ιταλία. Μεσαίου –
µεγάλου ύψους φυτά µε µαύρο άγανο. Υψηλά 
επίπεδα πρωτεΐνης και καλή ποιότητα γλουτένης. 
Ανεκτικότητα στις µυκητολογικές ασθένειες. Πολύ 
υψηλή ανοχή στην ίωση του µωσαϊκού 
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ TIREX
Πρώιµη ποικιλία µε µεσαίου- µεγάλου ύψους 
φυτά, καφέ άγανο. Εξαιρετικό εκατολιτρικό βάρος 
(81-85kg/hl). Πολύ υψηλά επίπεδα πρωτεΐνης 
και καλή ποιότητα γλουτένης. Καλή αντοχή στο 
πλάγιασµα
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ VAIOS
Νέα Ελληνική ποικιλία µε πάρα πολύ υψηλό 
δυναµικό παραγωγής. Μεσο-πρώιµη µε µπεζ- 
καστανό άγανο. Εξαιρετικό εκατολιτρικό βάρος. 
Καλή αντοχή στο πλάγιασµα και στο κρύο. 
Αντοχή στις µυκητολογικές Ασθένειες. Πολύ καλή 
προσαρµοστικότητα σε όλους τους τύπους εδαφών.
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ DUNAVIS
Ελληνική µεσο-όψιµη ποικιλία µε εξαιρετικό 
δυναµικό παραγωγής. Μεσαίου ύψους φυτά µε 
µαύρο άγανο. Πολύ υψηλή αντοχή στις χαµηλές 
θερµοκρασίες. Εξαιρετικά υψηλό ειδικό βάρος
ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ REBELDE 
Η κορυφαία ποικιλία της Ιταλίας µε εξαιρετικά 
ποιοτικά χαρακτηριστικά. Μεσοπρωίµη ποικιλία 
µε σπυρί κόκκινου χρώµατος. Πολύ υψηλή 
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (14,5-15,5%). 
Εξαιρετικό εκατολιτρικό βάρος (83-86kg/hl)
Ανθεκτική σε όλες τις κύριες ασθένειες (Φουζάριο, 
Σκωριάσεις, Σεπτόρια)

▲▲

▲

▲

Η Κ&Ν Ευθυµιάδης Μ.ΑΒΕΕ συνεργάζεται µε 
ερευνητικούς και σποροπαραγωγικούς οίκους 
από τους σηµαντικότερους στην Ευρώπη, οι 
οποίοι αναπτύσσουν µεγάλα ιδιωτικά ερευνητικά 
προγράµµατα βελτίωσης ποικιλιών σιτηρών 
και διαθέτει αποκλειστικά τις ποικιλίες τους 
στην Ελληνική αγορά. Αξιολογεί στις ελληνικές 
συνθήκες το νέο γενετικό υλικό για την 
προσαρµοστικότητα και την αποδοτικότητά του σε 
ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές και διάφορες 
εδαφοκλιµατικές συνθήκες.Επιλέγει µοντέρνες 
ποικιλίες σκληρού και µαλακού σιταριού και 
κριθαριού που συνδυάζουν άριστα αγρονοµικά 
χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν υψηλές 
αποδόσεις στον παραγωγό, ενώ ταυτόχρονα 
καλύπτουν τις απαιτήσεις της βιοµηχανίας και 
των καταναλωτών µε τα υψηλής ποιότητας 
χαρακτηριστικά του παραγόµενου προϊόντος. 
MONASTIR: Η ποικιλία µε τις ασύγκριτες 
αποδόσεις και την υψηλή ποιότητα. Με άριστα 
αγρονοµικά χαρακτηριστικά και µεγάλη αντοχή 
στη Σεπτόρια. Σταθερά στις επιλογές της 
βιοµηχανίας ζυµαρικών.
MAESTRALE: Η πολύ πρώιµη ποικιλία µε τις 
πολύ µεγάλες αποδόσεις και την υψηλή ποιότητα. 
Με ευρεία προσαρµοστικότητα σε διαφορετικά 
µικροκλίµατα και  πολύ δυνατό αδέλφωµα. Βασική 
επιλογή της βιοµηχανίας ζυµαρικών.
SECOLO: Το µοντέρνο µαυραγάνι. Η πρώιµη 
ποικιλία µε την καλύτερη προσαρµοστικότητα 
ακόµη και σε µέτριας γονιµότητας εδάφη. Έχει 
άριστη αντοχή σε βιοτικά και αβιοτικά stress και 
εξαιρετική ποιότητα σιµιγδαλιού.
EGEO: Πολύ παραγωγική και πρώιµη ποικιλία 
µε µεγάλη σταθερότητα υψηλών αποδόσεων. Με 
υψηλή περιεκτικότητα πρωτεϊνών και πολύ καλή 
ποιότητα γλουτένης.

Στην Ελλάδα το χαρτοφυλάκιο των ποικιλιών 
διακινείται από τις εταιρείες:
1. ALFASEEDS Α.Β.Ε.Ε. (Odisseo, Iride, 
Levante, SY Leonardo, SY Atlante) και
2. K&N (Maestralle, Secolo, Egeo και 
Grecale) 
3. Η διεθνής συνεργασία µεταξύ SYNGENTA 
και BARILLA περιλαµβάνει την αποκλειστική 
διάθεση στην παγκόσµια αγορά από την εται-
ρεία Barilla της γνωστής και ασυναγώνιστης 
ποιοτικά ποικιλίας Svevo και των νέων όπως 
είναι το Puro και το Pirgreco (όλες διακινού-
νται από την εταιρεία ALFA SEED A.Β.Ε.E. κατ’ 
εντολή διάθεσης από την Barilla).
4. Η Syngenta Hellas έχει επίσης προς απ’ 
ευθείας διάθεση τις ποικιλίες FUEGO & SY 
NILO (οι οποίες χαρακτηρίζονται από άριστη 
προσαρµοστικότητα και υψηλές αποδόσεις) 
και δοκιµάζει νέες ποικιλίες για να εµπλουτί-
σει την γκάµα των συνεργατών της.

ΣΚΛΗΡΑ ΣΙΤΑΡΙΑ
ΡΑΜΙΡΕΖ �RAMIREZ� ΝΕΟ: Ποικιλία µε υψη-
λό ρυθµό πρώτης ανάπτυξης. Φυτό  ορθόφυλλο µε 
έντονο πράσινο χρώµα φυλλώµατος. Μέσο/πρώ-
ιµου έως πρώιµου βιολογικού κύκλου. Μέσου ύ-
ψους φυτό . Ο σπάδικας είναι µακρύς  λευκού 
χρώµατος µε ξανθά άγανα. Καλή αντοχή στις ασθέ-
νειες φυλλώµατος και ριζικού συστήµατος. Σταθε-
ρά υψηλές αποδόσεις, µε χαµηλή υγρασία συγκο-
µιδής και υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Ποι-
κιλία ευρείας προσαρµοστικότητας. 
Μέση συνιστώµενη πυκνότητα σποράς για τις ποι-
κιλίες σκληρού σιταριού 22 – 23 κιλά/στρ. 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ �ACHILLE� Ποικιλία ευρείας προ-
σαρµοστικότητας. Ιδιαίτερα σταθερή ως προς την 
παραγωγική της συµπεριφορά. Υπερτερεί των άλ-
λων ποικιλιών τόσο στα χαµηλής, όσο και στα υψη-
λής γονιµότητας περιβάλλοντα. Πολύ υψηλή από-
δοση. Κορυφαίο εκατολιτρικό βάρος και υαλώδες. 
∆ιατηρεί σε µεγάλο βαθµό την  πολύ καλή ποιότη-
τα καρπού και µετά τη βροχή. Καλή έως πολύ κα-
λή πρώτη ανάπτυξη. Φυτό µε ορθοτενή ανάπτυξη, 
µε σκούρου χρώµατος φύλλο  και καλό αδέλφωµα. 
Καλή συµπεριφορά στις χειµερινές θερµοκρασίες.  
Μέσου κύκλου ωρίµανσης. Μέσο προς ψηλό φυτό 
µε µακρύ συµπαγή στάχυ. Ανθεκτικό στη Σεπτόρια, 
µέση αντοχή στις λοιπές βασικές µυκητολογικές α-
σθένειες. Άγανα µαύρα µακριά και πυκνά. 

∆ΙΑΘΕΣΗ: CORTEVA AGRISCIENCE HELLAS
TM ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affi  liated companies. 

© 2020 Corteva.

VENDETTA: Εντυπωσιακών αποδόσεων. Αξιο-
ποιεί ξηρά και άγονα εδάφη. Χαρακτηριστικό της το 
«stay green». Με δείκτη γλουτένης πάνω από 80.
CANNAVARO: Νέα, µέσο όψιµη. Πολύ παραγω-
γική ειδικά σε πεδινά γόνιµα εδάφη.
GATTUSO: Νέα ποικιλία πού πρώιµη, άριστη σε 
απόδοση µε πολύ καλή ποιότητα.
TORREBIANCA: Μεσοπρώιµη µε άριστες προ-
διαγραφές. Πολύ παραγωγική µε αντοχή στην ξη-
ρασία.
ALEMANNO: Νέα ποικιλία, µέσο πρώιµη. Πο-
λύ παραγωγική µε άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 
Πολύ υψηλό ειδικό βάρος 80-86 kg/hL.
QUADRATO: Υψηλοαποδοτική ποικιλία εξαιρε-
τικής ποιότητας µε προσαρµοστικότητα σε κά-
θε περιοχή.
PIETRAFITTA: Κορυφαία ποικιλία σε επίπε-
δο ποιότητας. Ιδανική για ξηροθερµικές περιοχές 
και εδάφη χαµηλής παραγωγικότητας.
ADONE: Μέσο όψιµη, πολύ ανθεκτική στο ψύ-
χος, στις ασθένειες. Ιδανικό για την Κ. και Β. Ελ-
λάδα. 
SPARTACO: Νέα ποικιλία µικρού βιολογικού κύ-
κλου. Ασυναγώνιστα υψηλό δείκτη γλουτένης 90-
95.
DORATO: Νέα ποικιλία µέσης ανάπτυξης, πολύ 
παραγωγική µε ευρεία προσαρµοστικότητα.
ACADUR: Ποικιλία υψηλών αποδόσεων µε πο-
λύ υψηλή πρωτεΐνη. Πρώιµη ποικιλία µε σπυρί ε-
ξαιρετικού χρώµατος 23-24 (Minolta). Άριστη πε-
ριεκτικότητα δε γλουτένη (70-75), ιδανική για την 
µακαρονοποιία και την αλευροβιοµηχανία.
BRIGANTE: Νέα Ποικιλία που εγγράφθηκε το 
2018, µε υψηλό δυναµικό παραγωγής και µε άρι-
στα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Πρώιµη ,µέσου ύψους, µε µαύρα άγανα και µεγά-
λη αντοχή στη σκωρίαση. Το αδέλφωµά της είναι 
εξαιρετικό ,χρειάζεται µόλις 19 Κg/στρ. σπόρο αυ-
στηρά. το 2018, µε υψηλό δυναµικό παραγωγής 
και µε άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πρώιµη 
,µέσου ύψους, µε µαύρα άγανα και µεγάλη αντο-
χή στη σκωρίαση. Το αδέλφωµά της είναι εξαιρε-
τικό ,χρειάζεται µόλις 19 Κg/στρ. σπόρο αυστηρά.

ΟVIDIO: Mεσοπρώιµη, υψηλής παραγωγής και 
ποιοτικών χαρακτηριστικών. Έντονο αδέλφωµα 
µε µαύρο άγανο. Προέρχεται από διασταύρωση 
Svevo/Claudio. Ανθεκτική στον παγετό, 
πλάγιασµα, ασθένειες. Yψηλές αποδόσεις και 
προσαρµοστικότητα. Εξαιρετικά επίπεδα πρωτεϊνών, 
γλουτένης, κίτρινων χρωστικών και µεγάλου 
εκατολιτρικού βάρους. 
ΑNCO MARZIO: Μεσοπρώιµη, υψηλών 
αποδόσεων και προσαρµοστικότητας. Έντονο 
αδέλφωµα µε άσπρο άγανο. Προέρχεται από 
διασταύρωση Stot//Altar84/ALD. Πολύ καλή 
ανθεκτικότητα σε ασθένειες και ιδιαίτερα σε 
Καστανή Σκωρίαση (Brow Rust), στο πλάγιασµα και 
σε χαµηλές θερµοκρασίες. Παραγωγική, υψηλού 
εκατολιτρικού βάρους, πρωτεΐνης, γλουτένης και 
κίτρινων χρωστικών.
IDEFIX : Μεσό-όψιµη, υψηλών αποδόσεων και 
ποιότητας. Εξαιρετικό αδέλφωµα µε άσπρο άγανο. 
Προέρχεται από διασταύρωση Dakter/Gibraltar. 
Άριστη αντοχή στο πλάγιασµα, εξαιρετική στο 
µωσαϊκό (Soil-borne wheat mosaic). Καλή αντοχή 
στον παγετό και σε ασθένειες. Παραγωγική, µεγάλο 
εκατολιτρικό βάρος, υψηλή σε πρωτεΐνη, γλουτένη 
και κίτρινων χρωστικών.
CLAUDIO: Mεσο-όψιµη, υψηλής παραγωγής και 
ποιότητας. Φυτό µέσου ύψους µε µαύρο άγανο. 
Εξαιρετική αντοχή στην ξηρασία, πλάγιασµα, παγετό 
και ασθένειες. Προέρχεται από διασταύρωση Sel.
Cimmyt35/Durango//IS1938/Gr

MΑΤΤ (Η.Π.Α.): Πρώιµη, καλή αντοχή 
σε ασθένειες. Κατάλληλη και για ξηρικές 
συνθήκες, συνδυάζει υψηλή παραγωγή 
µε καλή ποιότητα. Ιδιαίτερα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά (πρωτείνη-γλουτενη), κρατάει 
το υαλώδες
Ποσότητα σποράς: 20-24kg/στρ.
CLAUDIO (Ιταλία): Μεσο-όψιµη, για 
όλα τα εδάφη. Πολύ παραγωγική, µεγάλο 
εκατολιτρικό βάρος, καλή αντοχή στις 
ασθένειες µε µαύρα άγανα.
Ποσότητα σποράς: 20-25kg/στρ.
EMILIO LEPIDO (ΙΤΑΛΙΑ): Μεσοπρώιµη, 
µεσαίου ύψους, πολύ καλή αντοχή στο κρύο 
και ασθένειες (Σκωρίαση-Φουσάριο).
Προσαρµόζεται σε όλα τα εδάφη, ιδιαίτερα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά (πολύ καλό 
υαλώδες). Ποσότητα σποράς: 20-25kg/στρ.
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΙREX (ΙΤΑΛΙΑΣ)
Σίτος σκληρός, πρώιµη, µεσαίου ύψους.
Πολύ καλή αντοχή σε κρύο και ασθένειες,
Υψηλή προσαρµοστικότητα. Με µαύρα αγανά.
Πολύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Ποσότητα σποράς 20-25kg/στρ

ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑ 
Α.Ε. - AGER

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ - ΣΠΟΡΟΙ
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H Yara είναι η μεγαλύτερη εταιρεία λιπασμάτων 
στον κόσμο, στηρίζοντας εκατομμύρια παραγωγούς 
για πάνω από 100 χρόνια. Τα σιτηρά είναι από τις 
σημαντικότερες καλλιέργειες του πλανήτη και 
αποτελούν για τη Yara τομέα εξειδίκευσης και 
καινοτομίας. 
Στην Yara Ελλάς, μαζί με τους τοπικούς συνεργάτες 
μας διαμορφώνουμε ολοκληρωμένες προτάσεις 
θρέψης που καλύπτουν όλες τις θρεπτικές απαιτήσεις 
των σιτηρών. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι να 
εκμεταλλεύονται οι παραγωγοί στο μέγιστο την 
αποδοτικότητα των λιπασμάτων μας, μεγιστοποιώντας 
τις αποδόσεις τους και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 
παραγωγής.

Οι απαιτήσεις των σιτηρών σε θρεπτικά στοιχεία
Όλα τα θρεπτικά στοιχεία είναι απαραίτητα για τα σιτηρά, 
συμβάλλοντας σημαντικά στη σωστή ανάπτυξη και 
λειτουργία τους. Ωστόσο, τα κυριότερα μακροθρεπτικά 
στοιχεία είναι το άζωτο, ο φώσφορος, το κάλιο και το 
θείο που θα πρέπει να χορηγούνται με συνέπεια ώστε 
να διασφαλιστεί το μέγιστο δυναμικό της παραγωγής. 

Στις ελληνικές συνθήκες και ανάλογα με το είδος των 
σιτηρών, το άζωτο θα πρέπει να χορηγείται συνολικά 
από 12-18 μονάδες (κιλά ανά στρέμμα), ο φώσφορος 
από 3-6 μονάδες, το κάλιο από 5-8 και το θείο από 2-
4. Όπως είναι φυσικό το κάθε χωράφι θα πρέπει να 
εξετάζεται ξεχωριστά με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες 
της περιοχής, τον τύπο και τη γονιμότητα του εδάφους, 
το ιστορικό των καλλιεργειών και τις αναμενόμενες 
αποδόσεις. Η συμβολή των γεωπόνων της Yara είναι 
καθοριστική σε αυτή τη διαδικασία.

Τι πρέπει να προσέξουμε στη βασική 
λίπανση των σιτηρών;
Τα σιτηρά καλλιεργούνται συνήθως 
σε εδάφη χαμηλής γονιμότητας με 
χαμηλή περιεκτικότητα οργανικής 
ουσίας. Το άζωτο που χορηγείται κατά 
τη βασική λίπανση μπορεί να στηρίξει 
τις ανάγκες των φυτών έως και το 
στάδιο του αδελφώματος. Για το λόγο 
αυτό οι ποσότητες του αζώτου που 
χορηγούνται στη βασική λίπανση δεν θα 
πρέπει να ξεπερνούν τις 4 μονάδες (κιλά 
αζώτου ανά στρέμμα), με τις υπόλοιπες 
να συμπληρώνονται στις ανοιξιάτικες 
εφαρμογές. Στη βασική λίπανση ωστόσο, 
χορηγείται ολόκληρη η ποσότητα του 

φωσφόρου, στοιχείο που χρειάζεται στα φυτά σε όλο 
τον κύκλο της ζωής τους, στηρίζοντας με πολλαπλό 
τρόπο τις λειτουργίες τους. Για αυτό, η τεχνολογία 
των λιπασμάτων θα πρέπει να διασφαλίζει την 
παρατεταμένη τροφοδοσία των σιτηρών με φώσφορο 
μέχρι και την περίοδο της άνοιξης.

YaraMila: Η δύναμη της πέρλας!
Τα YaraMila είναι κάτι περισσότερο από μια ειδική σειρά 
λιπασμάτων. Βασίζονται στην εξειδικευμένη γνώση των 
καλλιεργειών και την εμπειρία ειδικών επιστημόνων 
της Yara, που αναπτύσσουν προϊόντα με γνώμονα την 
ποιοτική και ποσοτική μεγιστοποίηση των αποδόσεων.

Η τεχνολογία της πέρλας (prills): Σε αντίθεση με 
τα κοινά κοκκώδη λιπάσματα, η μοναδική τεχνολογία 
της «πέρλας» προωθεί το γρήγορο λιώσιμο των 
λιπασμάτων YaraMila και την καλύτερη μετακίνηση 
των θρεπτικών στοιχείων προς τις ρίζες των φυτών, 
ακόμα και σε χαμηλές συνθήκες υγρασίας του 
εδάφους. Το γεγονός αυτό αποτελεί πλεονέκτημα για τις 
ξηροθερμικές συνθήκες της χώρας μας που δυστυχώς 
εντείνονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια.  

■ Πληρότητα: Λόγω του ευρέως φάσματος 
αναλογιών Ν:P:K, των δευτερευόντων στοιχείων και 
ιχνοστοιχείων, είναι τα πλέον κατάλληλα λιπάσματα για 
να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των καλλιεργειών, 
μέσω μιας ισορροπημένης και αποδοτικής θρέψης.
■ Σταθερή παροχή αζώτου: Το άζωτο στα λιπάσματα 
YaraMila είναι σε μια ιδανική αναλογία αμμωνιακής 
και νιτρικής μορφής για να καλύψει πλήρως τα 
πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών. Η αναλογία 
αυτή αποτελεί προϋπόθεση για μια γρήγορη αλλά και 

σταθερή τροφοδοσία των φυτών με 
άζωτο. 
■ Ενισχυμένη απορρόφηση 
φωσφόρου: Ο φώσφορος 
στα YaraMila αποτελείται από 
ένα μοναδικό συνδυασμό 
ορθοφωσφορικών και 
πολυφωσφορικών μορφών  
(P-Extend) που βελτιώνουν τη 
μεταφορά του στο έδαφος και την 
παροχή του στις ρίζες των φυτών 
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η 
τεχνολογία P-Extend διασφαλίζει 
ότι τα φυτά θα απορροφήσουν από 
το λίπασμα μεγαλύτερες ποσότητες 
φωσφόρου περιορίζοντας σημαντικά 
τη δέσμευσή του στο έδαφος. 

■ Ευνοεί την απορρόφηση των ιχνοστοιχείων του 
εδάφους: Οι πολυφωσφορίτες που περιέχονται στις 
πέρλες των λιπασμάτων YaraMila αποδεσμεύουν από 
το έδαφος ιόντα χαλκού, ψευδαργύρου και μαγγανίου, 
με αποτέλεσμα αυτά να απορροφούνται από τις ρίζες 
των φυτών σε βαθμό μεγαλύτερο κατά 20-50% 
συγκριτικά με τα κοινά κοκκώδη λιπάσματα.
■ Καλύτερη διασπορά στο χωράφι: Τα λιπάσματα 
YaraMila είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να επιτρέπουν 
την καλύτερη κατανομή τους στην επιφάνεια του 
χωραφιού. Η καλή κατανομή αποτελεί το πρώτο βήμα 
για την επιτυχία μιας σωστής θρέψης.  

Οι προτάσεις της Yara για τη βασική λίπανση των 
σιτηρών: 
Τα YaraMila STAR PLUS 21-17-0+Zn και το νέο 
YaraMila 22-15-0+17SO3:

■ Προωθούν την γρηγορότερη ανάπτυξη της 
καλλιέργειας στα πρώτα στάδια. Τα φυτά έχουν 
δυναμικό ξεκίνημα στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής 
τους. 
■ Προσφέρουν διαρκή και σταθερή παροχή του 
αζώτου μέχρι και το στάδιο του αδελφώματος των 
φυτών, ακόμα και σε άγονα εδάφη.
■ Προσφέρουν σταθερή και παρατεταμένη 
τροφοδοσία φωσφόρου μέχρι και το ξεστάχυασμα 
της καλλιέργειας χάρη στην τεχνολογία φωσφόρου P-
EXTEND.
■ Προωθούν ένα δυναμικότερο αδέλφωμα, χάρη 
στην σωστή τροφοδοσία τους με φώσφορο (τεχνολογία 
P-EXTEND).
■ Ισχυροποιούν τα σιτηρά κάνοντάς τα πιο ανθεκτικά 
στις δύσκολες συνθήκες του χειμώνα, ευνοώντας μια 
καλύτερη ανοιξιάτικη επανεκκίνηση.  
Στα πλαίσια των εξειδικευμένων λύσεων για τα 
σιτηρά, η Yara διαθέτει και άλλους τύπους σύνθετων 
λιπασμάτων κατάλληλους για τη βασική λίπανση 
των σιτηρών όπως το Power  20-10-0+14SO3+ΙΧΝ, 
και τα κοινά 18-20-0+4CaO+14SO3, 20-10-0+14SO3 
καλύπτοντας κάθε θρεπτική τους απαίτηση. 

ΝΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΕΚΑΣ
MARKETING & AGRONOMY MANAGER  

YARA ΕΛΛΑΣ 

> Στα πλαίσια των εξειδικευμένων λύσεων για τα σιτηρά, η Yara διαθέτει την ειδική σειρά λιπασμάτων YaraMila 
με την τεχνολογια «πέρλας» που προωθεί την καλύτερη μετακίνηση των θρεπτικών στοιχείων προς τις ρίζες των φυτών

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ  
ΞΕΚΙΝΆΕΙ ΆΠΟ ΝΩΡΙΣ  
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Σήμερα οι παραγωγοί σιτηρών που 
θέλουν να έχουν μέλλον, επιβάλλεται να 
μάθουν να υπολογίζουν κόστος ανά μονάδα 
θρέψης. Η τιμή του σακιού δεν λέει κάτι 
και κατά κανόνα το φθηνό κοστίζει πάντα 
ακριβά. Για αυξημένη σοδειά και μειωμένα 
κοστολόγια η Gavriel προτείνει Nutrimore 
και να γιατί:

Άζωτο που δεν φτάνει στα φυτά σημαίνει 
χαμένα λεφτά: Τα περισσότερα χημικά 
λιπάσματα όπως το 20-10-0, 16-20-0, 
20-20-0 κ.α. περιέχουν υψηλό ποσοστό 
νιτρικού αζώτου. Το νιτρικό άζωτο, 
ξεπλένεται πολύ γρήγορα. Από την σπορά 
μέχρι το φύτρωμα μεσολαβούν τουλάχιστον 
15-20 ημέρες συνεπώς το νιτρικό άζωτο δεν 
φτάνει στο σιτάρι ποτέ. Επίσης λιπάσματα 
που περιέχουν κοινή ουρία όπως τα κοινά 
blending, χάνουν 30-50% του αζώτου που 
περιέχουν στον αέρα τις πρώτες κιόλας 
ημέρες μετά την εφαρμογή τους. Για κάθε 
τρεις μονάδες αζώτου που δεν φτάνουν 
στο φυτό η παραγωγή μειώνεται 100 κιλά/
στρέμμα.

Τα Nutrimore δεν περιέχουν καθόλου 
νιτρικό άζωτο. Αντίθετα περιέχουν ένα 
μέρος αμμωνιακό-σταθερό άζωτο και 
κυρίως ουρεϊκό άζωτο το οποίο όμως είναι 
ενισχυμένο 100% με Agrotain. Γι’ αυτό με τα 
Nutrimore όσες μονάδες αζώτου πληρώνει 

ο αγρότης φτάνει στα φυτά και η σοδειά 
αυξάνεται τουλάχιστον 10%. 

Φώσφορος που δεν φτάνει στα 
φυτά είναι σπατάλη: Η δεύτερη 
παγίδα αφορά στο φώσφορο μιας και 
πολλά λιπάσματα περιέχουν φώσφορο 
χαμηλής υδατοδιαλυτότητας . Τα φυτά 
μπορούν να απορροφήσουν μόνο τον 
υδατοδιαλυτό φώσφορο. Τα Nutrimore 
περιέχουν φώσφορο 95% υδατοδιαλυτό, 
έτσι πετυχαίνουμε άριστη ανάπτυξη της 
ρίζας και ανάπτυξη εύρωστων φυτών με 
ανθεκτικότητα στις ασθένειες. 

Επιπλέον τα Nutrimore περιέχουν 
υψηλό ποσοστό θείου, στοιχείο που 
ενισχύει την αξιοποίηση του αζώτου και την 
παραγωγή πρωτεΐνης, άρα την κερδοφορία. 
Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τα φυτά 
καταλαβαίνουν μονάδες θρέψης και όχι 
κιλά λιπάσματος. 

Τα Nutrimore παρέχουν πυκνούς τύπους 
λιπάσματος. Έτσι, σε ένα χωράφι π.χ. 500 
στρέμματα. που θα πέσουν 20 κιλά/ στρέμμα 
20-10-0 θα χρειαστούν 10 τόνοι λίπασμα 
ενώ εάν χρησιμοποιηθεί λίπασμα Nutrimore 
30-15-0 θα πρέπει να εφαρμοστούν 13,5 
κιλά/στρέμμα άρα 6,75 τόνους λιπάσματος 
συνολικά. Το κόστος λίπανσης με Nutrimore 
είναι τουλάχιστον 15-20% χαμηλότερο σε 
σχέση με τα κοινά λιπάσματα που ξεγελούν 
με φθηνή τιμή στο σακί. Επιλέγοντας 
πυκνούς τύπους Nutrimore, όλες οι 
μονάδες θρέψης φτάνουν στα φυτά. Έτσι με 
λιγότερα κιλά, το κόστος λίπανσης μειώνετα 
, τα σιτηρά τελικά τρέφονται καλύτερα και 
στο τέλος η σοδειά αυξάνεται τουλάχιστον 
10%. Στα ίδια συμπεράσματα κατέληξε και το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με σχετικό διετές 
πειραματικό. 

ΚΑΛΚΟΥΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
MSC. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

MARKETING GAVRIEL

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ NUTRIMORE ΑΠΟ ΤΗΝ GAVRIEL
ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΣΟΔΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΙΤΗΡΩΝ
KOINO 20-10-0              20-30 kgr/στρ.  ΚΟΙΝΟ 16-20-0            20-30 kgr/στρ.

               ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ:

NUTRIMORE 30-15-0   15-20 kgr/στρ. NUTRIMORE 20-24-0   15-20 kgr/στρ.

NUTRIMORE 25-15-5   15-20 kgr/στρ. NUTRIMORE 20-40-0   10-15 kgr/στρ.

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 10-20% +  ΑΥΞΗΣΗ ΣΟΔΕΙΑΣ 10-15%
= MAXIMUM ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ

▲

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ TANGENIAL PLUS ΣΤΗΝ ΓΚΑΜΑ JOHN DEERE T SERIES
Κάθε νέο μοντέλο θεριζοαλωνιστικής της John Deere 
φέρει και κάτι επαναστατικό κάθε φορά, έχοντας όμως 
κρατήσει «παρακαταθήκη» τα χαρακτηριστικά των άξιων 
προκατόχων της. Αυτή τη φορά οι μηχανικοί της John 
Deere εφοδίασαν τη νέα Σειρά T των θεριζοαλωνιστικών 
με το βελτιωμένο σύστημα διαχωρισμού Tangential 
Plus, που ανεβάζει σημαντικά τα επίπεδα απόδοσης, 
συνεργαζόμενο με όλα τα υπόλοιπα τεχνολογικά 
βοηθήματα που επιτάσσει η νέα εποχή της γεωργίας 
ακριβείας. Σύμφωνα με την εταιρεία, o νέος διαχωριστής 
των 800 χιλιοστών που ενσωματώνει το σύστημα 
Tangenial Plus είναι ένας από τους μεγαλύτερους της 
αγοράς. Το κοίλο επανασχεδιάστηκε από κάτω, με την John 
Deere να λέει ότι συνολικά η απόδοση αυξήθηκε κατά 10%.

Το σύστημα ροής της καλλιέργειας δε «λυγίζει ούτε 
σπάει το σιτάρι ή το άχυρο και βελτιωμένη απόδοση 

για όλες τις καλλιέργειες και όλες τις συνθήκες 
συγκομιδής. Τα προηγμένα συστήματα αλωνίσματος και 
καθαρισμού έχουν πλέον και μία από τις μεγαλύτερες 
επιφάνειες σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Μικρές 
αναβαθμίσεις έχουν γίνει και στις κεφαλές ώστε να 
ταιριάζουν ιδανικά στην εκάστοτε καλλιέργεια. Οι 
συμβατές με τις θεριζοαλωνιστικές μηχανες Τ κεφαλές 
είναι οι κλασικές 600R, 600F, 600X και οι κεφαλές με 
ιμάντες 700PF, 700D και 700FD, με το πλάτος αυτών, 
ανάλογα την έκδοση, να φτάνει τα 13,7 μέτρα. Η γωνίας 
περιτύλιξης του κυλίνδρου σπασίματος έχει επεκταθεί 
κατά 8 μοίρες ενώ, ο διαχωριστής έχει αυξηθεί από τα 
660 στα 800 χιλιοστά. Τα μηχανήματα της John Deere 
διαθέτει στην ελληνική αγορά η Agrotech SA. 
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> Με συµµάχους την τεχνογνωσία, την ποιότητα και την άµεση εξυπηρέτηση και σε συνεργασία µε την Oλλανδική Eurosolids, 
η Agrohellas προσφέρει ολιστικές λύσεις που υποστηρίζουν τον παραγωγό να πετύχει τα µέγιστα στις αποδόσεις σίτου 

ΟΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ AGROHELLAS   
ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ   

H AGROHELLAS µε παρουσία 
30 ετών µέσα από ένα µεγάλο 
φάσµα δραστηριοτήτων, είναι µια 
δυναµικά αναπτυσσόµενη εταιρεία, 
πολλά υποσχόµενη. Στη φυτική 
παραγωγή µε γνώµονα τη γνώση 
και την εµπειρία, έχει θέσει ως στόχο 
την αύξηση των αποδόσεων στις 
καλλιέργειες, αξιοποιώντας κάθε 
µονάδα του λιπάσµατος που πέφτει 
στον αγρό µε ταυτόχρονη µείωση του 
κόστους παραγωγής.  
Ένας από τους σηµαντικότερους 
παράγοντες για την µεγιστοποίηση 
αποδόσεων στην καλλιέργεια του 
σκληρού σίτου είναι η θρέψη. Για 
να καταφέρουµε το µέγιστο των 
αποδόσεων και την οικονοµικότερη 
λύση θα πρέπει ν α γνωρίζουµε 
τη γονιµότητα και τον τύπο του 
εδάφους, την αναµενόµενη απόδοση, 
τα υπολείµµατα της προηγούµενης 
καλλιέργειας, την υγρασία του 
εδάφους και τις κλιµατολογικές 
συνθήκες της περιοχής. 

Το άζωτο (N) είναι από τα 
σηµαντικότερα θρεπτικά στοιχεία 
για την καλλιέργεια του σκληρού 
σιταριού τόσο για την επίτευξη 
υψηλών αποδόσεων όσο για την 
αύξηση της περιεκτικότητας του 
κόκκου σε πρωτεΐνη που είναι 
χαρακτηριστικό υψηλής ποιότητας. 

Στα πρώτα στάδια της καλλιέργειας, 
είναι απαραίτητο για την γρήγορη 
και πρώιµη ανάπτυξη του φυτού, 
συµβάλει θετικά στο ποσοστό 
αδελφώµατος και την ανάπτυξη 
πλούσιας φυλλικής επιφάνειας. 
Επιπλέον, το άζωτο ως δοµικό 
συστατικό της χλωροφύλλης 
επηρεάζει την ένταση της 
δραστηριότητας της φωτοσύνθεσης 
και συνεπακόλουθα στο µέγεθος και 
τον αριθµό των κόκκων ανά στάχυ και 
του βάρους του κόκκου. Οι απαιτήσεις 
του σιταριού είναι 10-15kg/στρµ., οι 

οποίες θα πρέπει να εφαρµόζονται 
κατά 1/3 στη βασική λίπανση µε 
ενσωµάτωση και τα υπόλοιπα 2/3 
σε µια µε δύο δόσεις επιφανειακά. 
Σε εδάφη µε σχετική επάρκεια 
φωσφόρου προτείνονται οι τύποι 25-
15-0+21SO3 και 36-16-0 οι οποίοι 
είναι κατάλληλοι να εφοδιάσουν τα 
φυτά µε άζωτο από τα πρώτα στάδια 
ανάπτυξης. Επίσης η τεχνολογία 
διπλής παρεµπόδισης που διαθέτουν 
µηδενίζει το βαθµό απώλειας λόγω 
έκπλυσης και εξάτµισης. Στην 
επιφανειακή λίπανση ανάλογα µε τον 
τύπο του εδάφους και το στάδιο της 
καλλιέργειας συνίσταται η χρήση 46-
0-0, 40-0-0+14,4SO3, 34,4-0-0 και 21-
0-0+60SO3.             

Το επόµενο σε σηµαντικότητα 
µακροστοιχείο είναι ο φώσφορος 
(P), ο οποίος είναι απαραίτητος για 
την ανάπτυξη πλούσιου ριζικού 
συστήµατος βοηθώντας έτσι το 
φυτό να προσαρµοστεί στις χαµηλές 
θερµοκρασίες του χειµώνα αλλά 
και στην σκλήρυνση των ιστών, 
χαρακτηριστικό που το προστατεύει 
από το πλάγιασµα. Οι λιπαντικές 
µονάδες που απαιτούνται σε 
φώσφορο είναι 2-5kg/στρµ. Ολόκληρη 
η ποσότητα του, θα πρέπει να πέφτει 
κατά τη βασική λίπανση και να 
ακολουθείται ενσωµάτωση. Σε εδάφη 
όπου κρίνεται αναγκαία η προσθήκη 
φωσφόρου κατάλληλη επιλογή 
αποτελούν οι τύποι 16-20-0, 12-27-
0,18-46-0 (DAP) λιπάσµατα υψηλής 
υδατοδιαλυτότητας φωσφόρου 
(>93%) και µε ολόκληρη την ποσότητα 
του αζώτου σε αµµωνιακή µορφή 
(µειωµένο ποσοστό έκπλυσης).  

             

Το τρίτο µακροστοιχείο που 
απαιτείται είναι το κάλιο (Κ) και 
ευθύνεται τόσο για την απόδοση της 
καλλιέργειας όσο και για την ποιότητα 
του σιταριού. Το κάλιο επηρεάζει 
σηµαντικά την ισορροπία του 
νερού µέσα στο φυτό αξιοποιώντας 
αποτελεσµατικά το νερό (ιδιότητα 
µε αυξηµένη σηµαντικότητα λόγω 
των φαινοµένων ανοµβρίας κατά 
τις περιόδους ξεσταχιάσµατος και 
γεµίσµατος του σπόρου). Στη χώρα 
µας η λίπανση µε κάλιο (Κ) δεν 
είναι απαραίτητη σε όλα τα εδάφη. 
Παρόλα αυτά όµως, σε ορισµένες 
περιοχές, αναλύσεις εδάφους έδειξαν 
ότι, η προσθήκη Κ είναι αναγκαία. 
Το 15-15-15 (MOP) είναι ικανό να 
καλύψει τις ανάγκες και των τριών 
µακροστοιχείων.   
    
Επιπρόσθετα η στρατηγική 
συνεργασία της Agrohellas µε 
την Ολλανδική εταιρεία Eurosolids 
απέδωσε καρπούς αξιοποιώντας 
εξειδικευµένα προϊόντα ειδική 
θρέψεις στην καλλιέργεια του 
σιταριού. ∆ιαφυλλικές εφαρµογές 
µε τους τύπους κρυσταλλικών 
λιπασµάτων WS NPK 20-20-20+TE 
και WS NPK 13-7-24+ MgO+7Cao+TE 
έδειξαν θεαµατικά αποτελέσµατα σε 
φαινόµενα τροφοπενιών και αύξησης 
ποιοτικών χαρακτηριστικών.     

Εν κατακλείδι, µε συµµάχους την 
τεχνογνωσία, την ποιότητα και την 
άµεση εξυπηρέτηση, η Agrohellas 
προσφέρει ολιστικές λύσεις που 
υποστηρίζουν τον παραγωγό να 
πετύχει τα µέγιστα για ένα βιώσιµο 
µέλλον. Με αξίες την αξιοπιστία, την 
συνεργασία, την συνέπεια και την 
αειφορία ευελπιστεί να συµβάλει 
αποφασιστικά στον εκσυγχρονισµό 
της Ελληνικής αγροτικής 
παραγωγής.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ, 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΘΡΕΨΗΣ AGROHELLAS
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Nέα δεδομένα μας παρουσίασε η φετινή 
καλλιεργητική χρονιά στο σκληρό σιτάρι, με 
τις τιμές να έχουν την ανιούσα. Εγγύηση στη 
διασφάλιση καλής παραγωγής και συνεπώς 
καλών τιμών για παραγωγούς και γεωπόνους 
αποτελεί το λίπασμα Nova Chava 20-20-0 
της Medilco Hellas. Η εταιρία, με πάνω από 
50 χρόνια εμπειρίας στον χώρο, προσφέρει 
ολοκληρωμένες λύσεις θρέψης για όλες τις 
καλλιέργειες, καλύπτοντας πλήρη γκάμα 
προϊόντων για όλες τις ανάγκες.

Η βασική λίπανση των σιτηρών αποτελεί ένα 
θέμα μείζονος σημασίας για τους παραγωγούς 
την εποχή της σποράς του σιταριού. Το σιτάρι 
έχει διαφορετικές ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία 
σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του. Είναι σημαντικό 
να υπάρχει επάρκεια και καλή διαθεσιμότητα 
των θρεπτικών συστατικών σε κάθε ένα από 
αυτά ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο ποιοτικό 
αλλά και ποσοτικό αποτέλεσμα.
Κατά την εγκατάσταση της καλλιέργειας του 
σιταριού οι απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία είναι 
πολύ συγκεκριμένες και καλύπτονται πλήρως 
από το Nova Chava 20-20-0. 
Η αποτελεσματική και συνεπής παροχή Αζώτου, 
και Φωσφόρου ως βασικά μακροθρεπτικά 
στοιχεία διασφαλίζουν το υψηλότερο δυναμικό 
που επιθυμείται για τη διασφάλιση υψηλών 
αποδόσεων και εξαιρετικής ποιότητας.

Οι απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία για το σιτάρι, 
στις συνθήκες που επικρατούν στην 
Ελλάδα, είναι:

Άζωτο: 14–16 ΚΙΛΆ / ΣΤΡΈΜΜΆ

Φώσφορος: 5–6  ΚΙΛΆ Ρ2Ο5 / ΣΤΡΈΜΜΆ

Κάλιο:  5-6 ΚΙΛΆ Κ2Ο / ΣΤΡΈΜΜΆ

Η κάθε καλλιέργεια ωστόσο, εκτός 
από τις συνηθισμένες ανάγκες της 
σε θρεπτικά στοιχεία εξαρτάται από 
τις περιβαλλοντικές/ κλιματολογικές 
συνθήκες της περιοχής, τις εδαφικές 
ανάγκες του κάθε αγροκτήματος 
αλλά και τις λιπάνσεις που είχαν 
εφαρμοσθεί. 
Συνήθως, κατά τη βασική λίπανση 
των σιτηρών επιλέγονται σύνθετοι 

τύποι λιπασμάτων αφού οι απαιτήσεις του 
σιταριού έως και το αδέλφωμα σε Άζωτο 
αγγίζουν τις 4 μονάδες ανά στρέμμα. Το Άζωτο 
είναι το σημαντικότερο θρεπτικό στοιχείο 
για την καλλιέργεια του σιταριού, καθώς 
επηρεάζει το ύψος της απόδοσης αλλά και τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειας (π.χ. 
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες). 

Παράλληλα κρίνεται αναγκαία 
η χορήγηση Φωσφόρου έως 
τις 5 -6 μονάδες ανά στρέμμα.
Πολύ σημαντική είναι και η 
επίδραση του Καλίου στην 
καλλιέργεια του σιταριού, καθώς 
βελτιώνει την αξιοποίηση του 
νερού από το φυτό, ενισχύει την 
αντοχή στο πλάγιασμα και τις 
ασθένειες και αυξάνει το βάρος 
των κόκκων.

Η σειρά Nova Chava 
μεταφράζεται από τα εβραϊκά 
σε «Καινούρια Ζωή» και δεν θα 
μπορούσαμε να κυριολεκτούμε 

περισσότερο, καθώς προσφέρει αναγέννηση 
στην καλλιέργεια. Αποτελείται από σύνθετα 
λιπάσματα χημικών τύπων,  με όλα τα θρεπτικά 
στοιχεία στον κόκκο για ομοιομορφία στη 
διασπορά στο χωράφι και στη δοσολογία. 

Η καλλιέργεια εφοδιάζεται με την καλύτερη 
βάση για διασφάλιση εξαιρετικής και ποσοτικής 
παραγωγής.

To Nova Chava 20-20-0:
 Περιέχει υψηλό ποσοστό υδατοδιαλυτού 

φωσφόρου, 90%.
 Περιέχει άζωτο σε αμμωνιακή μορφή για τον 

σταδιακό εφοδιασμό των φυτών
 Έχει ομοιόμορφη διασπορά στο χωράφι
 Βοηθάει στην ανάπτυξη ισχυρού ριζικού 

συστήματος και την καλύτερη απορρόφηση των 
θρεπτικών στοιχείων

Επένδυση επί αποδώσει η υψηλή ποιοτική 
θρέψη της καλλιέργειας. Η ποιοτική βασική 
λίπανση στην καλλιέργεια του σιταριού 
εξασφαλίζει υψηλές αποδώσεις και την 
θωρακίζει έναντι ασθενειών ενώ κατά την 
μετασυλλεκτική αποθήκευση προσδίδει 
ανθεκτικότητα  έναντι εντόμων και παθογόνων.. 

ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΜΑΝΙΑΤΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΥ MSci

> Πλήρης κάλυψη των απαιτήσεων των θρεπτικών στοιχείων στο σκληρό σιτάρι κατά την εγκατάσταση της καλλιέργειας

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΕ NOVA CHAVA 20-20-0  
ΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΠΙ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 
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