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Στο χέρι τώρα  
ό,τι στέρησαν  
οι δασικοί χάρτες        
∆ικαιώµατα και ενισχύσεις που έχουν 
κόψει οι δασικοί χάρτες από το 
2017, επιστρέφει στους αγρότες το 
πολυνοµοσχέδιο Χατζηδάκη. σελ. 8

  Απλήρωτα 7ετίας 
400 εκατ. ευρώ προς 

τους αγρότες     
Υποθέσεις κάτω από το χαλί που γκρεμίζουν όνειρα σελ. 16-17

Με 30 ευρώ  
η κυψέλη για 
μελισσοκομία  
Μέχρι τις 14 Μαΐου οι αιτήσεις µε-

λισσοκόµων για επιδότηση αντικα-

τάστασης κυψελών. Ανοιχτή και 

δεύτερη προκήρυξη που αφορά 

τους µετακινούµενους µε πριµ πε-

ρί τα 5 ευρώ ανά κυψέλη. σελ. 18

Φυλάω λεφτά 
για αργότερα 
λέει ο Βορίδης    
Αξιοποιούνται ευρωπαϊκά χρήµατα 

για την ενίσχυση των παραγωγών 

αλλά κρατάω τα ποσά του κρατι-

κού προϋπολογισµού για το µέλ-

λον, λέει ο Βορίδης. Επιπλέον 250 

εκατ. απο Βρυξέλλες. σελ. 4, 9

Πρόγραμμα 
Νέων με την 
παλιά ΚΑΠ    
Πιθανό άλλο ένα Πρόγραµµα 

Νέων Αγροτών µε την ίδια ΚΑΠ 

σε ισχύ µέχρι το 2023. σελ. 10

ΣABBATO: † Ανακ. λειψ. Αθανάσιου Μεγάλου  Μήνας 5ος, Εβδ. 18η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:28 - ∆ύση 20:17 ΣΕΛΗΝΗ: 10 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος
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EDITORIAL

• Ανοίγουν ξανά οι παραγωγικές γραµµές 
των αγροτικών µηχανηµάτων σελ. 45
• Με εγγύηση αντιπροσωπείας και δάνειο 
τράπεζας στα Σχέδια Βελτίωσης σελ. 42

• Η διετής παράταση ΚΑΠ φέρνει νέα 
πρόσκληση για Νέους Αγρότες σελ. 10
• Κονδύλι 250 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για 
ειδικές ενισχύσεις αγροτών σελ. 4

• Ιδανικό µοµέντουµ για το σιτάρι πριν τα 
αλώνια τα µηδενικά αποθέµατα σελ. 44
• Σηµάδια ανάκαµψης στο ελαιόλαδο, που 
επιστρέφει µε τιµή 2,5 ευρώ σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
∆υναµικό ξεκίνηµα αναµένεται για το σκληρό σιτάρι, που θα µπει 
στα αλώνια µε σχεδόν µηδενικά αποθέµατα και θετικό 
µοµέντουµ για τις τιµές. Ευκαιρία να κερδίσει µερίδια αγοράς το 
ελληνικό φουντούκι από το κενό που αφήνει η Τουρκία, λόγω 
ζηµιάς από µια βρωµούσα. Σηµάδια ανάκαµψης στο ελαιόλαδο, 
µε τις τιµές να έχουν επιστρέψει στα 2,50 ευρώ το κιλό. Πιέσεις 
στο πριµ επί των χρηµατιστηριακών τιµών για το βαµβάκι.

Φώµοψη στην αµυγδαλιά
Η παρουσία του µύκητα της φώµοψης 
είναι ακόµα αισθητή σε ορισµένες 
περιοχές καλλιέργειας. Η ασθένεια 
έχει ως αποτέλεσµα την ξήρανση των 
κλαδίσκων του έτους, νέκρωση των 
οφθαλµών καθώς και το σχηµατισµό 
καστανών ακανόνιστων έως κυκλικών 
κηλίδων στα φύλλα. Το παθογόνο 
εγκαθίσταται στους βλαστούς του 
έτους κατά την περίοδο της πτώσης 
των φύλλων ή των ανθέων από τις 
ουλές αυτών. 

Μέτρα αντιµετώπισης
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου 
προτείνουν ως καλλιεργητικό µέτρο την 
αφαίρεση και καταστροφή µε καύση 
όλων των προσβεβληµένων βλαστών 
ανεξάρτητα από την εποχή. Είναι 
απαραίτητο προκειµένου να 
περιοριστούν οι εστίες µόλυνσης, το 
µέτρο να ακολουθείται από το σύνολο 
των παραγωγών µιας περιοχής µόλις 
ξεκινήσει η εµφάνιση των πρώτων 
συµπτωµάτων της ασθένειας. Η 
ασθένεια µπορεί να αντιµετωπιστεί 
συνδυαστικά µε αυτή της 
πολυστίγµωσης µε εκλεκτικά και 
εγκεκριµένα για την καλλιέργεια 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 02-05-2020 
Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη 
Θράκη νεφώσεις και από το 
µεσηµέρι τοπικές βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά 
του Αιγαίου λίγες νεφώσεις που 
από τις απογευµατινές ώρες θα 
αυξηθούν και θα σηµειωθούν 
τοπικές βροχές. Άνεµοι δυτικοί 
νοτιοδυτικοί µέτριοι και στα νότια 
τοπικά πιο ισχυροί. Θερµοκρασία 
σε µικρή άνοδο. 

Κυριακή 03-05-2020 
Στα βορειοανατολικά νεφώσεις 
παροδικά αυξηµένες µε τοπικές 
βροχές και µεµονωµένες 
καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα 
λίγες νεφώσεις που βαθµιαία στα 
ηπειρωτικά και τις Σποράδες θα 
αυξηθούν και θα σηµειωθούν 
τοπικές βροχές. Άνεµοι στα δυτικά 
δυτικοί βορειοδυτικοί µέτριοι και 
στα ανατολικά δυτικοί µέτριοι. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση στα 
δυτικά και τα βόρεια. 

∆ευτέρα 04-05-2020
και Τρίτη 05-05-2020
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες µε 
τοπικές βροχές και κυρίως στα 
ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. 
Βαθµιαία τα φαινόµενα θα 
περιοριστούν στα νοτιοανατολικά 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

και ο καιρός θα βελτιωθεί. Άνεµοι 
από βόρειες διευθύνσεις µέτριοι 
που βαθµιαία θα στραφούν σε 
βόρειους µε την ίδια ένταση. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση. 

Τετάρτη 06-05 έως
Παρασκευή 08-05-2020 
Στα νοτιοανατολικά νεφώσεις µε 
τοπικές βροχές και σποραδικές 
καταιγίδες και βαθµιαία βελτίωση. 
Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες 
νεφώσεις που θα αυξηθούν από 
το απόγευµα στα ηπειρωτικά. 
Άνεµοι βόρειοι βορειοδυτικοί 
µέτριοι και στο Αιγαίο τοπικά πιο 
ισχυροί, µε βαθµιαία εξασθένηση.

Οι άνεµοι θα πνέουν 
δυτικοί νοτιοδυτικοί 
4 µε 6 µποφόρ 
και στα νότια 
τοπικά 7 µποφόρ. 
Θερµοκρασία σε 
µικρή άνοδο.
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Η τοποθέτηση του Μάκη Βορίδη στο υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το περα-
σµένο καλοκαίρι, αποτέλεσε αναµφί-
βολα µια έκπληξη. Πρώτον, γιατί δεν 
ήταν κάτι που είχε συζητηθεί και δεύ-
τερον, γιατί και ο ίδιος δεν φαίνεται να 
είχε καµιά τέτοια προοπτική κατά νου. 

Πέρασε καιρός µέχρι που να το συνηθίσει 
κι ακόµα περισσότερος µέχρι να πει-
σθεί και ο ίδιος ότι αυτό είναι ένα καλό 
υπουργείο. Ένα παραγωγικό υπουρ-
γείο, µε πολυδιάστατη δραστηριότητα, 
που εκτός από τον πρωτογενή τοµέα, 
επιδρά στη µεταποιητική βιοµηχανία 
και προσφέρει ευρύ κύκλο διεθνών ε-
παφών µέσω Βρυξελλών. 

Όλοι αναγνωρίζουν ότι ο Μάκης Βορίδης 
είναι ένας έξυπνος άνθρωπος, ένας 
καλός δικηγόρος και ένας πανούργος 
πολιτικός. Στη δηµόσια ζωή έχει πε-
ράσει διά πυρός και σιδήρου και έχει 
καταφέρει να ενταχθεί στην κεντρική 
πολιτική σκήνη µε αξιώσεις για ακό-
µα παραπάνω! 

Το θέµα µας όµως εδώ είναι η ελληνική γε-
ωργία και κτηνοτροφία. Θα µπορού-
σε, µε το µπακράουντ και το ταµπερα-
µέντο που διαθέτει να είναι ένας καλός 
υπουργός Γεωργίας. Να αφήσει για λί-
γο στην άκρη την αστική του προέλευ-
ση και να προσεγγίσει τα ζητήµατα του 
αγροτικού χώρου µε ανεξάρτητη µατιά, 
ικανή να βάλει τα πράγµατα σε έναν 
άλλο δρόµο, σε µια λεωφόρο ανάπτυ-
ξης. Αυτό περίµεναν όσοι τον πίστευαν 
και οι αγρότες που τον γνώρισαν.  

Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχει κάνει µέχρι 
σήµερα. Σε λίγο κλείνει ένας χρόνος α-
πό εκείνη την καλοκαιρινή µέρα που 
βρέθηκε για πρώτη φορά στην πλατεία 
Βάθη, ο καιρός περνάει και η ελληνι-
κή γεωργία συνεχίζει να κινείται χω-
ρίς κατεύθυνση, χωρίς να γίνεται αντι-
ληπτό, από πού έρχεται και πού πάει. 

Επιδιώκεται να γίνει ένας από τους ισχυ-
ρούς πυλώνες της ελληνικής οικονο-
µίας, όπως συχνά αναφέρεται και στη 
ρητορική Βορίδη ή παραµένει ο «αχθο-
φόρος» της µεταποιητικής βιοµηχανί-
ας και των άλλων κρίκων της αλυσίδας 
αξίας, χωρίς... άποψη για τις εξελίξεις;

Στις µέρες του κορωνοϊού, ο Μάκης Βορί-
δης, ως υπουργός Γεωργίας, έχει µια α-
κόµα ευκαιρία. Να αλλάξει τον ρου των 
πραγµάτων στον αγροτικό χώρο. Θα 
µπορούσε να δώσει π.χ. στους αγρό-
τες, αστική ταυτότητα.              Agrenda

Ένας πούρος αστός 
υπουργός Γεωργίας 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
 1,10030

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,45840

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,07042

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,84850

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
109,98800
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ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Την εκταµίευση άµεσων επιχορηγήσεων 
και δανείων µε πλήρη επιδότηση επιτο-
κίου µέχρι τα 100.000 ευρώ προς αγρό-
τες φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις του 
πρωτογενή τοµέα προβλέπει η τροποποί-
ηση του ελληνικού προγράµµατος στήρι-
ξης, που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
την περασµένη Πέµπτη. Ουσιαστικά τρο-
ποποιήθηκαν οι όροι του ελληνικού προ-
γράµµατος προσφοράς κεφαλαίου κίνη-
σης προκειµένου να ενταχθεί και ο πρω-
τογενής τοµέας στα ειδικά µέτρα στήριξης 
επιτηδευµατιών και επιχειρήσεων που ε-
πλήγησαν από το ξέσπασµα του κορωνο-
ϊού µε παράλληλη αύξηση του προϋπο-
λογισµού κατά 250 εκατ. ευρώ (σύνολο 
2,25 δις), όπως αναφέρεται στη σχετική 

ανακοίνωση. 
Πιο αναλυτικά, η απόφα-

ση αυτή έρχεται σαν συνέ-
χεια των αποφάσεων που 
είχαν ληφθεί στις 3 Απριλί-
ου και παρέχει τη δυνατό-
τητα χρηµατοδότησης µέ-
σα από τα διαρθρωτικά τα-
µεία της Ε.Ε. του πρωτογε-
νή τοµέα. Συγκεκριµένα, 
τα κράτη µπορούν να χο-
ρηγηθούν:

Άµεσες επιχορηγήσεις, ει-
σφορές ιδίων κεφαλαίων, επιλεκτικά φο-
ρολογικά πλεονεκτήµατα και προκαταβο-
λές έως 100.000 ευρώ σε όσους δραστη-
ριοποιούνται στον πρωτογενή γεωργικό 
τοµέα, 120.000 ευρώ σε όσους που δρα-
στηριοποιούνται στον τοµέα της αλιείας 
και της υδατοκαλλιέργειας και 800.000 
ευρώ σε επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται σε όλους τους άλλους τοµείς για 
την αντιµετώπιση των επειγουσών ανα-

γκών ρευστότητάς του. Τα κράτη µέλη µπο-
ρούν επίσης να δώσουν, µέχρι ονοµαστι-
κής αξίας 800.000 ευρώ ανά επιχείρηση 
δάνεια µηδενικού επιτοκίου ή εγγυήσεις 
για δάνεια που καλύπτουν το 100% του 
κινδύνου, εκτός από τον τοµέα της πρω-
τογενούς γεωργίας και στον τοµέα της α-
λιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπου 
τα όρια που ισχύουν είναι 100.000 και 
120.000 ευρώ ανά επιχείρηση αντίστοιχα.

Η ανακοίνωση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μετά την έγκριση ενός ελληνικού συ-
στήµατος εγγυήσεων ύψους 2 δισεκατοµ-
µυρίων ευρώ για την υποστήριξη εταιρει-
ών που επλήγησαν από το ξέσπασµα του 

κοροναϊού που εγκρίθηκε στις 3 Απριλίου 
2020, η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτρο-
πή την τροποποίησή της βάσει του προσω-
ρινού πλαισίου.

Το νεοσύστατο «Ταµείο Εγγυήσεων 
COVID-19» της Ελληνικής Τράπεζας Ανά-
πτυξης (HDB) θα είναι υπεύθυνο για την 
εφαρµογή του µέτρου. Το µέτρο θα συγ-
χρηµατοδοτηθεί από το ESIF. Τα κράτη µέ-
λη µπορούν να αποφασίσουν πώς να χρη-
σιµοποιούν τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ, 
σύµφωνα µε τους κανόνες του Ε∆ΕΤ και - 
όπου αυτά τα κεφάλαια χρησιµοποιούνται 
για τη χορήγηση στήριξης σε εταιρείες, εν-
δεχοµένως µε συγχρηµατοδότηση από το 
κράτος µέλος - σύµφωνα µε τους κανόνες 
της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

 Το πρόγραµµα θα είναι πλέον προσβά-
σιµο στους αυτοαπασχολούµενους και στις 
επιχειρήσεις στον τοµέα της υδατοκαλλιέρ-
γειας και της γεωργίας.

 Εκτός από την έκδοση µερικών εγγυ-
ήσεων για επιλέξιµα δάνεια κεφαλαίου κί-
νησης που παρέχονται βάσει του αρχικού 
µέτρου, το σύστηµα θα προσφέρει επίσης 
τη δυνατότητα επιδότησης των εγγυήσεων 
για δάνεια. Η επιδότηση θα λάβει τη µορ-
φή άµεσων επιχορηγήσεων από το Ταµείο 
Εγγυήσεων COVID-19.

 Ο προϋπολογισµός αυξάνεται κατά 
250 εκατοµµύρια ευρώ για την κάλυψη 
των επιδοτήσεων εγγυήσεων, αυξάνοντας 
τον συνολικό προϋπολογισµό του µέτρου 
σε 2,25 δισεκατοµµύρια ευρώ.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό 
µέτρο συνάδει µε τους όρους που καθορί-
ζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα: 
(i) η διάρκεια του µέτρου είναι έως τις 31 
∆εκεµβρίου 2020, ενώ το µέτρο καλύπτει 
λειτουργικά δάνεια µε περιορισµένη διάρ-
κεια και µέγεθος, , και (iii) τα ποσά της ενί-
σχυσης δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα που 
προβλέπονται από το προσωρινό πλαίσιο.

ΤΑ 100.000 ΕΥΡΩ

Ανεξάρτητη  
ενίσχυση από
de minimis
Η ειδική στήριξη των 100.000 
ευρώ ανά εκµετάλλευση είναι 
ανεξάρτητη από τις κρατικές 
ενισχύσεις τύπου de minimis 
ξεκαθαρίζει παράλληλα η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην 
ανακοίνωσή της για την 
τροποποίηση του ελληνικού 
προγράµµατος. Συγκεκριµένα, 
αναφέρει: Το προσωρινό πλαίσιο 
επιτρέπει στα κράτη µέλη να 
συνδυάζουν όλα τα µέτρα 
στήριξης, εκτός από δάνεια και 
εγγυήσεις για το ίδιο δάνειο και 
εφόσον δεν υπερβαίνουν τα όρια 
που προβλέπονται στο προσωρινό 
πλαίσιο. Επιτρέπει επίσης στα 
κράτη µέλη να συνδυάζουν όλα τα 
µέτρα στήριξης που εγκρίνονται 
βάσει του προσωρινού πλαισίου µε 
τις υφιστάµενες δυνατότητες 
χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος 
σηµασίας σε εταιρείες, ύψους έως 
25.000 ευρώ σε διάστηµα τριών 
φορολογικών ετών για εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται στον 
πρωτογενή γεωργικό τοµέα, 
30.000 ευρώ σε διάστηµα τριών 
φορολογικών ετών για εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται στον 
τοµέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας και 200.000 
ευρώ σε διάστηµα τριών 
φορολογικών ετών για εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται σε 
οποιονδήποτε άλλον τοµέα. 
Ταυτόχρονα, τα κράτη µέλη πρέπει 
να δεσµευτούν ότι θα αποφεύγουν 
τη αδικαιολόγητη σώρευση µέτρων 
στήριξης για τις ίδιες εταιρείες, 
ώστε η στήριξη να περιορίζεται 
στην κάλυψη των πραγµατικών 
αναγκών τους.

Κονδύλι 250 εκατ. ευρώ  
μόνο για την ενίσχυση αγροτών 
με ποσά έως και 100.000 ευρώ 
Εγκρίθηκε τροποποίηση του ελληνικού προγράμματος για στήριξη του πρωτογενή τομέα

Τρεις επιλογές
Εκτός από άµεσες 
επιχορηγήσεις τα 

100.000 ευρώ 
µπορούν να χρησιµο-
ποιηθούν για δάνεια 
µε µηδενικό επιτόκιο 

ή εγγυήσεις για 
δάνεια

Στα πλαίσια της τροποποίησης του ελληνικού προγράµµατος η εκτελεστική 
αντιπρόεδρος Μαργκρίτ Φερστάγκερ, υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισµού, 
δήλωσε: «Αυτό το τροποποιηµένο ελληνικό σύστηµα θα συγχρηµατοδοτηθεί από 
τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ για να φθάσει τον προϋπολογισµό στα 2,25 
δισεκατοµµύρια ευρώ συνολικά. Θα βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις, 
συµπεριλαµβανοµένων των αυτοαπασχολούµενων και των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στους τοµείς της γεωργίας και της υδατοκαλλιέργειας, να 
καλύψουν τις άµεσες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και να συνεχίσουν τις 
δραστηριότητές τους σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. 

Κεφάλαια στην
ελληνική γεωργία

για να στηριχθεί 
λέει η Φερστάγκερ 

Η υπεύθυνη για την πολιτική 
ανταγωνισµού Μ. Φερστάγκερ. 

ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

ΟΡΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

∆ΑΝΕΙΑ 
ΜΕ ΜΗ∆ΕΝΙΚΟ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

ΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΣΤΟ

ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
100%

ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

100.000

120.000

ΕΥΡΩ 
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ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ

 35,5

ΒΟΟΕΙ∆Η

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

 2,86     

ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ

7,64

ΡΥΖΙ

ΕΙ∆ΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

2,76

ΒΟΟΕΙ∆Η

ΜΕΤΡΟ 1

0,50

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΜΕΤΡΟ 2

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

∆ύο εβδοµάδες πίσω φαίνεται να µετατί-
θεται η πίστωση της συνδεδεµένης για τα 
βοοειδή, ανεβάζοντας στα ύψη την αγανά-
κτηση των παραγωγών του κλάδου, µιας 
και η κρατούσα τα τελευταία χρόνια δια-
δικασία προέβλεπε ταυτόχρονη καταβολή 
των πριµ ζωικής παραγωγής, δηλαδή µαζί 
µε την αντίστοιχη των αιγοπροβάτων που 
πληρώθηκε πριν το Πάσχα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι υπη-
ρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ εργάζονται εντατικά 
για την πίστωση των λογαριασµών των βο-
οτρόφων πριν από τις 15 Μαΐου, χωρίς ω-
στόσο να γίνεται ξεκάθαρος ο λόγος της 
καθυστέρησης. Την ίδια στιγµή, µεταξύ των 
συντελεστών του κλάδου πληθαίνουν οι 
διαδόσεις ότι το δικό τους πριµ καθυστε-
ρεί για να καλυφθεί η πρόσθετη δαπάνη 
έκτακτης ενίσχυσης των αιγοπροβατοτρό-
φων ως αναπλήρωση του εισοδήµατος για 
τα αρνιά του Πάσχα που πούλησαν φθηνά.

Το µηχανογραφικό σύστηµα πάντως, 
σύµφωνα µε τα κατά τόπους υποκαταστή-
µατα του Οργανισµού Πληρωµών, δεν έ-
χει ακόµα ανοίξει για να φαίνεται πόσα 
έχει λαµβάνειν κάθε δικαιούχος βοοτρό-
φος, ενώ πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν υ-
πάρχει κάποια εκκρεµότητα όσον αφορά 
τους ελέγχους, παρά το ότι έκλεισαν λίγο 
βιαστικά λόγω της έκτακτης κατάστασης 
µε την πανδηµία. Σηµειωτέον ότι δεν έχει 
ακόµα εκδοθεί η σχετική απόφαση, µε υ-
πογραφή Μάκη Βορίδη, για το ύψος της 
συνδεδεµένης ενίσχυσης, η οποία εκτι-
µάται ότι θα κινηθεί περίπου σε επίπεδα 
λίγο υψηλότερα από πέρυσι, που κυµάν-

θηκε στα 171 ευρώ ανά επιλέξιµο θηλυκό 
ζώο και αφορούσε 8.000 δικαιούχους. Ο 
συνολικός προϋπολογισµός για το 2019 
ανέρχεται στα 35,5 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τώρα τις υπόλοιπες συν-
δεδεµένες, που έχουν µείνει απλήρωτες, 
το ρύζι, τα συµπύρηνα ροδάκινα και τα ει-
δικά δικαιώµατα της κτηνοτροφίας, αυτά 
πρέπει να αναµένονται κατά πάσα πιθα-
νότητα µαζί µε τα βοοειδή, σε µια πίστω-
ση ύψους περί τα 49 εκατ. ευρώ. Αν κά-
τι τέτοιο δεν καταστεί δυνατό, τότε θα γί-
νει µια επόµενη πληρωµή το αργότερο µέ-
χρι το τέλος Μαΐου. Στην ίδια πληρωµή θα 
µπουν, κατά το σύνηθες, και διορθώσεις 
επί συνδεδεµένων που έχουν ήδη πληρω-
θεί, αλλά και για τις ενισχύσεις στα µικρά 
νησιά Αιγαίου και στην ενιαία ενίσχυση.

Θα µπει Ιούλιος κι ακόµα θα εκκρεµούν 
αποζηµιώσεις του 2019

Μέχρι τα µέσα Ιουλίου θα έχει καταβληθεί 
το µεγαλύτερο µέρος της προκαταβολής του 
65% των αποζηµιώσεων του 2019 στους δι-
καιούχους παραγωγούς, απαντά µε έγγραφό 
του που διαβιβάστηκε στη Βουλή ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία, που ο ίδιος παραθέ-
τει πρόκειται για περισσότερες από 100.000 
δηλώσεις για ζηµιές κυρίως από χαλάζι, ά-
καιρες βροχοπτώσεις και πληµµύρες µέσα 
στο 2019 σε όλη τη χώρα. Μάλιστα σηµει-
ώνεται ότι έχουν προηγηθεί ήδη τρεις πλη-
ρωµές και συγκεκριµένα την 23η/12/2019, 
31η/1/2020 και την 06η/3/2020, συνολι-
κού ποσού περί τα 48 εκατ. ευρώ, ενώ υπεν-
θυµίζει ότι µε πρόσφατη απόφαση του ΕΛ-
ΓΑ η προκαταβολή που λαµβάνουν οι πα-
ραγωγοί ανέρχεται πλέον στο 65%, µε το υ-
πόλοιπο ποσό να καταβάλλεται µετά το τέ-
λος των εκκαθαρίσεων και της αναθεώρη-
σης του προϋπολογισµού του φορέα.   

Λίγα τα 
30 ευρώ 
το ζώο 
λένε στον 
Τύρναβο 
Με 30 ευρώ το κεφάλι για τα 
αιγοπρόβατα και 120 ευρώ το 
κεφάλι για τα βοοειδή, 
αποζηµιώνονται οι κτηνοτρόφοι 
του Τυρνάβου Λάρισας αλλά και 
κάποιων άλλων περιοχών της 
χώρας µε βάση την τροπολογία 
που πέρασε τελικά από τη Βουλή 
και καθιστά δυνατή την οικονοµική 
τους ενίσχυση για τα ζώα που 
υποχρεώθηκαν να θανατώσουν 
πριν από 5 χρόνια λόγω ζωονόσου.
Οι πληροφορίες, µετά την τελική 
ψήφιση της επίµαχης τροπολογίας, 
αναφέρουν ότι στη Λάρισα και µε 
επίκεντρο την περιοχή του 
Τυρνάβου πρόκειται να 
αποζηµιωθούν 601 βοοειδή µε 120 
ευρώ το κεφάλι, 5.514 πρόβατα µε 
30 ευρώ το κεφάλι και 468 αίγες 
µε 30 ευρώ το κεφάλι επίσης. Οι 
δικαιούχοι παραγωγοί στη 
συγκεκριµένη περιοχή ανέρχονται 
στους 566 και η υπόθεσή τους 
κρατά από 11/10/2014 έως 
30/9/2015. Το θέµα πάντως δεν 
αφορά µόνο τη Λάρισα αλλά και 
κάποιες ακόµα περιοχές της χώρας 
όπου υπήρξαν πολύ µικρότερες 
εστίες της νόσου το συγκεκριµένο 
διάστηµα. Σε κάθε περίπτωση το 
κονδύλι που έχει προβλεφθεί για 
τις συγκεκριµένες αποζηµιώσεις 
δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. 
Σηµειωτέον ότι οι δικαιούχοι 
κτηνοτρόφοι δηλώνουν ότι δεν 
είναι ικανοποιηµένοι µε το ύψος 
της ενίσχυσης, που αποφασίστηκε 
και ζητούν άµεσα την αποζηµίωσή 
τους και όσο το δυνατόν πιο κοντά 
στο πραγµατικό µέγεθος της 
ζηµιάς, δεδοµένου ότι είναι οι 
µόνοι που δεν ευθύνονται για τις 
όποιες αστοχίες προηγήθηκαν.

Δύο εβδομάδες 
 πίσω πάει το πριμ 

των βοοτρόφων
Το αργότερο έως 15 Μαΐου μαζί και συνδεδεμένες σε 
ρύζι, ροδάκινα και ειδικά δικαιώματα κτηνοτρόφων

Στη φάση της εξόφλησης των δικαιούχων παραγωγών κινείται η 
διαδικασία εκκαθάρισης των ενισχύσεων που αφορούν το 
Κοµφούζιο, την προστασία του παραδοσιακού ελαιώνα Άµφισσας 
και την καταπολέµηση των ζιζανίων στους ορυζώνες, µετά την 
ολοκλήρωση των ελέγχων. Σύµφωνα µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η 
πίστωση των λογαριασµών ολοκληρώνεται σταδιακά και αφορά 
337.257,38 ευρώ σε 1.730 δικαιούχους για την πρώτη 

πρόσκληση και 584.054,14 ευρώ σε 3.408 δικαιούχους για τη 
δεύτερη πρόσκληση του Κοµφούζιο πανελλαδικά, επιπλέον 
291.199,32 ευρώ σε 820 δικαιούχους για τους ορυζώνες και 
191.842,03 ευρώ σε 1.278 δικαιούχους παραγωγούς για τους 
ελαιώνες Άµφισσας. Οι παραγωγοί µπορούν να υποβάλλουν 
ενστάσεις µέχρι την Πέµπτη 7 Μαΐου για το Κοµφούζιο και του 
ορυζώνες και έως 14 Μαΐου για τον ελαιώνα Άµφισσας.

Ενστάσεις σε Κομφούζιο, ορυζώνες έως 7 Μαΐου

Μετά τα βοοειδή
Το ρύζι, τα συµπύρηνα ροδάκινα 

και τα ειδικά δικαιώµατα της 
κτηνοτροφίας πρέπει να αναµένο-

νται κατά πάσα πιθανότητα 
µαζί µε τα βοοειδή
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Όσα δικαιώµατα και 

ενισχύσεις χάθηκαν από 
τότε που ξεκίνησε αυτή η 

ιστορία µε τις κυρώσεις των 
δασικών χαρτών, θα πρέπει να 

καταβληθούν. 

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
         kontonis@agronews.gr

Να ανακτήσουν οι αγρότες χαµέ-
να δικαιώµατα από το 2017 και ε-
νισχύσεις που δεν καταβλήθηκαν 
λόγω των δασικών χαρτών, δίνει 
τη δυνατότητα το αναµορφωµένο 
Πολυνοµοσχέδιο του υπουργείου 
Περιβάλλοντος που κατατέθηκε την 
περασµένη εβδοµάδα στη Βουλή.
Συγκεκριµένα, οι χάρτες θα αναστο-
λούν «αναδροµικά» για τη γη που 
είναι δηλωµένη στο ΟΣ∆Ε σύµφω-
να µε το ψηφιακό αρχείο δεδοµέ-
νων που τηρεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Η αναδροµική ισχύς της αναστο-
λής που προστέθηκε στις διατάξεις 
του Πολυνοµοσχεδίου µετά τη δια-
βούλευση, σηµαίνει µε λίγα λόγια 
όσα δικαιώµατα και ενισχύσεις χά-
θηκαν από τότε που ξεκίνησε αυτή 
η ιστορία µε τις κυρώσεις των δα-
σικών χαρτών, θα πρέπει να κατα-
βληθούν. Παράλληλα προβλέπεται 
πως η αναµόρφωση των χαρτών θα 
πρέπει να λάβει υπόψη και τα στοι-
χεία του Κτηµατολογίου ιδίως στις 
περιοχές όπου έχει γίνει ανάρτηση 
ή πρώτη εγγραφή δικαιωµάτων, κα-
θώς και οι σχετικές δηλώσεις των εν-
διαφεροµένων.

Υπενθυµίζεται πως κοντά στο 1 
εκατ. στρέµµατα υπολογίζονται οι 
δεσµευµένες αγροτικές εκτάσεις 
από τους κυρωµένους δασικούς 
χάρτες, µε πολλές εξ αυτών να κρί-
νονται ως µη επιλέξιµες στις πλη-
ρωµές ενιαίας ενίσχυσης και άλλες 
να έχουν πληρωθεί «υπό αίρεση».

Σηµειώνεται πως η µερική ανα-
στολή της αποδεικτικής ισχύος που 
έχουν οι δασικοί χάρτες, αφορά α-
γρούς, για τους οποίους προκύπτει, 
από τα στοιχεία που ήδη διαθέτει ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι βρίσκονται εντός πε-
ριοχών που έχουν απωλέσει το δα-
σικό τους χαρακτήρα και µπορούν, 
συνεπώς, οι καλλιεργητές των εκτά-
σεων αυτών να λαµβάνουν τις επι-
δοτήσεις τους, όπως αναφέρει η αι-
τιολογική έκθεση. Μετά την ανάρτη-
ση των αναµορφωθέντων χαρτών, 
διαδικασία µε προθεσµία δύο µη-
νών, θα ανοίξει και ο δρόµος για 

αντιρρήσεις για όσους δεν δικαι-
ωθούν. Συγκεκριµένα, όπως ανα-
φέρεται στο πολυνοµοσχέδιο που 
έχει κατατεθεί προς συζήτηση και 
ψήφιση στη Βουλή:

Άρθρο 48 Ρυθµίσεις για τη 
διαδικασία ανάρτησης, κύρωσης και 
αναµόρφωσης δασικών χαρτών:
«Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία 
δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύ-
ος του παρόντος αναµορφώνονται υ-
ποχρεωτικά οι µερικώς ή ολικώς κυ-
ρωθέντες και οι αναρτηθέντες δασι-
κοί χάρτες, όπως και οι δασικοί χάρ-
τες που βρίσκονται σε οποιοδήποτε 
στάδιο κατάρτισης ή θεώρησης, προ-
κειµένου να συµπεριληφθούν σ’ αυ-
τούς διοικητικές πράξεις, οι οποίες 
είχαν παραλειφθεί κατά την αρχική 

κύρωση, ανάρτηση ή επεξεργασία, 
αντίστοιχα. Η αποτύπωση στο χαρ-
τογραφικό υπόβαθρο των πράξεων 
αυτών και των οριογραµµών τους γί-
νεται µε κάθε πρόσφορο µέσο, και 
λαµβάνονται υποχρεωτικώς υπόψη 
ιδίως οι ψηφιοποιηµένες απεικονί-
σεις τους που έχουν γίνει από κά-
θε αρµόδια υπηρεσία ή από φορείς 
στους οποίους οι αρµόδιες υπηρε-
σίες ανέθεσαν το σχετικό αντικείµε-
νο, καθώς και το ψηφιακό αρχείο δε-
δοµένων της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε., το οποίο 
περιήλθε στον Οργανισµό Πληρω-
µών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενι-
σχύσεων Προσανατολισµού και Εγ-
γυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), σύµφωνα 
µε τη διάταξη της περ. γγ’ της υπο-
παρ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 3895/2010 (Α΄ 206), χωρίς να α-

παιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω ε-
νέργεια θεώρησης, επεξεργασίας ή 
συµπλήρωσης αυτού.  Μέχρι την ο-
λοκλήρωση της αναµόρφωσης που 
προβλέπεται στην παρούσα αναστέλ-
λεται αναδροµικά από την κύρωσή 
τους η αποδεικτική ισχύς των δασι-
κών χαρτών ως προς τα αγροτεµάχια, 
τα οποία περιλαµβάνονται στο Ολο-
κληρωµένο Σύστηµα (Ο.Σ.) και, σύµ-
φωνα µε το ψηφιακό αρχείο δεδο-
µένων που διαθέτει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., 
βρίσκονται επί εκτάσεων, για τις ο-
ποίες δεν εφαρµόζεται η δασική νο-
µοθεσία, κατόπιν διοικητικών πρά-
ξεων που έχουν εκδοθεί σε εφαρ-
µογή της αγροτικής και εποικιστι-
κής νοµοθεσίας, όπως ιδίως οι α-
ναφερόµενες στην παρ. 7 του άρ-
θρου 3 του ν. 998/1979 (Α΄ 289)».

Προς ολική ακύρωση ή 
τουλάχιστον σηµαντική 
αποδυνάµωση οδεύει τελικά το 
πρόγραµµα ∆άσωσης γαιών 
(Μέτρα 8.1 και 8.2) σύµφωνα 
µε πληροφορίες της Agrenda, 
στην προσπάθεια να βρεθούν 
κονδύλια για την ειδική ενίσχυση 
κλάδων που πλήττονται από την 
πανδηµία. Οι πληροφορίες 
θέλουν τα 80 εκατ. ευρώ που 
ήταν δεσµευµένα για την 
προκήρυξη των Μέτρων να 
απορροφούνται ώστε να 
προστεθούν στον «κουµπαρά» 
που έχει δηµιουργηθεί για τις 
έκτακτες επιδοτήσεις που 
προγραµµατίζονται για τον 
αγροτικό τοµέα. Εδώ, 
παράλληλα παίζει και το σενάριο 
τα χρήµατα αυτά να πάνε και σε 
ανοιχτά προγράµµατα όπως για 
παράδειγµα τα Σχέδια 
Βελτίωσης ώστε να ενταχθούν 
περισσότεροι δικαιούχοι. Η 
απόφαση αυτή φαίνεται να 
πλήττει κάποιες περιοχές όπου 
µε ενέργειες τοπικών φορέων, 
καλλιεργητές και φυτωριούχοι, 
είχαν κάνει ήδη τον 
προγραµµατισµό τους για την 
συµµετοχή στις αντίστοιχες 
δράσεις. Ακόµα ένα πρόγραµµα 
το οποίο µπορεί να «πνιγεί» 
ελέω Covid-19 είναι το Μέτρο 
3.1 για τα Συστήµατα 
Πιστοποίησης. Και γι’ αυτό το 
Μέτρο έχουν βγει οι αντίστοιχες 
εφαρµοστικές ΥΑ από τον 
περασµένο ∆εκέµβριο, ωστόσο 
µέχρι στιγµής δεν έχει 
προχωρήσει, οπότε εξετάζεται 
αν και κατά πόσο θα µπορέσει 
τελικά να προκηρυχθεί σύντοµα, 
αλλιώς θα ακυρωθεί. 

ΛΟΓΩ COVID-19

Ακυρώνεται 
το Μέτρο 
Δασώσεων  

Δικαιώματα και ενισχύσεις από το 2017  

Στο χέρι ό,τι στέρησαν 
καιρό οι δασικοί χάρτες 
Ξεκάθαρη λύση που δίνεται με νομοσχέδιο Χατζηδάκη του ΥΠΕΚΑ 
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Τα αρνιά είναι 2.200.000, 
τα σφάγια 11 κιλά το ένα και η 

ενίσχυση 1,70 ευρώ 
το κιλό., σύµφωνα µε τον 

Γιώργο Στρατάκο.

Τη λύση της κατά κιλό ενίσχυσης, 
µε κάλυψη της διαφοράς ανάµε-
σα στην τιµή µε την οποία οι κτη-
νοτρόφοι διέθεσαν την παραγωγή 
τους και της τιµής που θα µπορού-
σαν να προσεγγίσουν αν η κατά-
σταση στην αγορά δεν ήταν αυτή 
που προκάλεσε η πανδηµία, φαίνε-
ται να προκρίνει η κυβέρνηση για 
τους αιγοπροβατοτρόφους. Βέβαια 
ο ακριβής σχεδιασµός αυτής της ει-
δικής ενίσχυσης µετατίθεται για µε-
τά την Πρωτοµαγιά µε την ελπίδα, 
όπως καταγράφεται στην επίσηµη 
ανακοίνωση του υπουργείου, ότι 
η έλλειψη προσφοράς που υπήρ-
ξε στα τέλη της Μεγάλης Εβδοµά-
δας, προοιωνίζει άνοδο της τιµής 
των αµνοεριφίων στην εγχώρια α-
γορά.  Εποµένως, σύµφωνα πάντα 
µε το υπουργείο, οι παραγωγοί εν-
δέχεται να… αντισταθµίσουν µέρος 
των απωλειών τους όλο το προη-
γούµενο διάστηµα.

Ένα σύνολο 41 εκατ. ευρώ
Το ουσιαστικό θέµα λοιπόν της ε-

νίσχυσης των αιγοπροβατρόφων εί-
ναι πόσα αρνιά, µε ποιο βάρος και 
µε ποια κατά κιλό ενίσχυση. Βέβαια 
πριν φθάσει σ’ αυτό, η κυβέρνηση 
µάλλον θα πρέπει να προσεγγίσει 

το συνολικό ποσό µε το οποίο προ-
τίθεται να αποζηµιώσει τους παρα-
γωγούς. Στην τηλεδιάσκεψη που 
έγινε το µεσηµέρι της Παρασκευ-
ής 24 Απριλίου υπό την υφυπουρ-
γό Φωτεινή Αραµπατζή, ο γενικός 
γραµµατέας του υπουργείου, Γιώρ-
γος Στρατάκος, παίρνοντας µολύ-
βι και χαρτί, έκανε ένα λογαριασµό 
που έβγαζε 41 εκατ. ευρώ. Με βά-
ση αυτόν τα αρνιά είναι 2.200.000, 
τα σφάγια 11 κιλά το ένα και η ενί-

σχυση 1,70 ευρώ το κιλό. Κι αν λά-
βουµε υπ’ όψη ότι η κυβέρνηση δι-
έθεσε ήδη 10.130.000 ευρώ λίγες 
εκατοντάδες ανθοπαραγωγούς, τα 
χρήµατα δεν είναι πολλά.

 Σε κάθε περίπτωση µε λίγη καλή 
διάθεση ο λογαριασµός βρίσκεται. 
Αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση 
από την πλευρά της κυβέρνησης. 
Άλλωστε αναλογικά µε τον κόσµο 
που εκπροσωπεί ο κλάδος, τη συ-
νεισφορά του στην εθνική οικονο-

µία και τη συµβολή του στη διατρο-
φική επάρκεια της χώρας, είναι δί-
καιη η αντιµετώπιση.

Στη σχετική ανακοίνωση που εκ-
δόθηκε από το γραφείο της υφυ-
πουργού, µετά την τηλεδιάσκεψη 
µε «εκπροσώπους» των κτηνοτρό-
φων -και από τα εισαγωγικά µπορεί 
να εξαιρεθεί ο Στέργιος Κύρτσος- α-
ναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οι τε-
λικές συζητήσεις θα γίνουν αµέσως 
µετά την Πρωτοµαγιά.

Ποσό 41 εκατ. ευρώ για 2,2 εκατ. 11κιλα αρνιά 
Ενίσχυση της τάξεως των 1,70 ευρώ το κιλό για τα πασχαλινά αμνοερίφια έβγαλε η τηλεδιάσκεψη του υπουργείου

Πληθαίνουν οι φωνές των αγροτών που 
θέτουν ζήτηµα συµψηφισµού των εισφο-
ρών που καλούνται να πληρώσουν αυτό 
τον καιρό, όπως κάθε χρόνο, στον ΕΛΓΑ 
για την ασφάλιση της αγροτικής παρα-
γωγής, µε απαιτήσεις για αποζηµιώσεις 
που έχουν από τον Οργανισµό και οι ο-
ποίες καθυστερούν συχνά περισσότερο 
από έναν χρόνο. Θα πρέπει να αναφερ-
θεί ότι µε βάση το ισχύον σήµερα καθε-
στώς, οι αγρότες, όχι µόνο καθυστερούν 
να πληρωθούν αλλά σε πάρα πολλές πε-
ριπτώσεις δεν είναι δυνατή η πληρωµή 
τους για παλιότερες ζηµιές, επειδή ακρι-
βώς δεν έχουν τακτοποιήσει τις υποχρε-
ώσεις τους (εισφορές) για τη νέα καλλι-
εργητική περίοδο. Εξίσου πολλές είναι οι 
περιπτώσεις αγροτών που χάνουν κάθε 
δικαίωµα απαίτησης αποζηµιώσεων για-
τί δεν έχουν πληρώσει τις εισφορές της 
τρέχουσας περιόδου την ώρα που εκδη-
λώνεται η ζηµιά, παρά το γεγονός ότι έ-
χουν απαιτήσεις από τον Οργανισµό, των 
οποίων η έγκαιρη καταβολή θα µπορούσε 
να έχει λύσει το πρόβληµα. Κι όλα αυτά 
την ώρα που ο ΕΛΓΑ, όχι µόνο δεν κάνει 

σωστά και στην ώρα της τη δουλειά του 
αλλά αυξάνει τεχνηέντως και τα ασφάλι-
στρα στις βασικές κατηγορίες προϊόντων 
ευρείας κλίµακας.

Γραφειοκρατικό 
και αναχρονιστικό µοντέλο
Το βαριά γραφειοκρατικό και αναχρονι-
στικό µοντέλο πάνω στο οποίο έχει κτί-
σει την πολιτική του ο Οργανισµός, τεί-
νει να εξελιχθεί σήµερα σε µια από τις µε-
γάλες παθογένειες του αγροτικού τοµέα 
στη χώρα µας. Ο αργόσυρτος τρόπος µε 
τον οποίο παρεµβαίνει ο κύριος και µο-
ναδικός κατ’ ουσία φορέας ασφάλισης 
της αγροτικής παραγωγής στη χώρα, δι-
ευρύνει συστηµατικά το φαύλο κύκλο, α-
πλήρωτες ζηµιές, απλήρωτες εισφορές, α-
δύνατες αποζηµιώσεις. Αυτό µε τη σειρά 
του µεγαλώνει αντίστοιχα την ανασφά-
λεια των συντελεστών της αγροτικής πα-
ραγωγής, τη δυσκολία του προγραµµατι-
σµού τους για την επόµενη καλλιεργητι-
κή περίοδο και την πιστωτική τους έκθε-
σή τους στην υπόλοιπη αγορά.

Την ίδια στιγµή, όλο και περισσότεροι 

αγρότες και κτηνοτρόφοι αναδεικνύουν 
το ζήτηµα της τεχνολογικής αναβάθµισης 
και αναδιοργάνωσης του ΕΛΓΑ, έτσι ώστε 
να είναι σε θέση να προσδιορίσει έγκαιρα 
που έχουν γίνει ζηµιές που γίνονται σε κά-
ποιες περιοχές και να προβαίνει άµεσα στις 
επακόλουθες εξατοµικευµένες εκτιµήσεις.

∆εν µπορεί, µια κυβέρνηση που επαί-
ρεται για το σύγχρονο και φιλελεύθερο 
πνεύµα της, να παραµένει εγκλωβισµένη 
σε παλαιοκοµµατικές δοµές, υπαλληλοκε-
ντρικές προσεγγίσεις και σε διοικητικές α-
ντιλήψεις αποτυχηµένων πολιτευτών. Ούτε 
το άνοιγµα της ασφαλιστικής αγοράς στον 
ιδιωτικό τοµέα θα λύσει ως δια µαγείας ό-
λα τα προβλήµατα. Οι αγρότες χρειάζονται 
σήµερα έναν ΕΛΓΑ που να λειτουργεί µε α-
µεσότητα και ευελιξία στα θέµατα της βα-
σικής ασφάλισης της αγροτικής παραγω-
γής και ο συµψηφισµός για τον οποίο έ-
γινε αναφορά στην αρχή µπορεί να δώσει 
κάποιες ανάσες στο σύστηµα και εν συνε-
χεία µια µελετηµένη συνεργασία µε τον ι-
διωτικό τοµέα για τα θέµατα της πρόσθε-
της ασφάλισης, εκεί που υπάρχει ανάγκη. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

Άργησε ήδη ο συμψηφισμός των εισφορών ΕΛΓΑ 
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Με ίδια ΚΑΠ 
Έρχεται πρόγραμμα 
Νέων Αγροτών 
και κάτι γεφυρούλες   
Βαθαίνει η ανακατανομή πόρων αναδιαρθρώσεων 
μετά την επίσημη παράταση της ΚΑΠ ως το 2023 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Παράταση της εφαρµογής της νέας 
ΚΑΠ µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023 
και διατήρηση του προϋπολογισµού 
αναλογικά στα τρέχοντα επίπεδα για 
την επόµενη διετία, ψήφισε οµόφω-
να η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου. 

Οι πληροφορίες θέλουν στο διά-
στηµα αυτό, εκτός από τα προγράµ-
µατα «γέφυρες» κυρίως αγροπερι-
βαλλοντικής κατεύθυνσης, να ξα-
νανοίγει η κουβέντα για ένα µικρό 

σχετικά, καινούργιο ωστόσο, πρό-
γραµµα Νέων Αγροτών, καθώς η πί-
εση επ’ αυτού είναι δεδοµένη και η 
ανάγκη ανανέωσης του αγροτικού 
δυναµικού αδήριτη. 

Κατά τα λοιπά, στο άνοιγµα ενός 
νέου κύκλου προσκλήσεων και αι-
τήσεων από το 2021 για αγροτικά 
προγράµµατα πενταετών δεσµεύ-
σεων ευρείας αποδοχής, όπως βιο-
λογική γεωργία και απονιτροποίη-
ση, προσανατολίζει το νέο πλαίσιο 
της υπό παράταση τελούσας, τρέ-
χουσας ΚΑΠ. Αυτό φυσικά θα γίνει 
µε χρήµατα της νέας περιόδου και 
µε βάση τις προδιαγραφές των προ-
κηρύξεων που ήδη έχουν «τρέξει» 
οι χώρες. Η εξέλιξη δείχνει να λύ-
νει κάπως τα χέρια των ελληνικών 
αρχών που έχουν σχεδόν εξαντλή-
σει τον προϋπολογισµό των Προ-

γραµµάτων, καθώς θα έχουν διαθέ-
σιµα, αν τα ζητήσουν, από του χρό-
νου, κονδύλια ύψους 509 εκατ. ευ-
ρώ, µειωµένα ωστόσο κατά 15% σε 
σχέση µε τον τρέχοντα ετήσιο προ-
ϋπολογισµό. Να αναφερθεί εδώ ό-
τι για τις προκηρύξεις των βιολογι-
κών (3 στον αριθµό) και της απονι-
τροποίησης, έκαναν αιτήσεις περί-
που 100.000 Έλληνες αγρότες, ως εκ 
τούτου, το εκ νέου άνοιγµά τους τόσο 
σύντοµα θα αποτελέσει σίγουρα µία 
καλή ένεση ρευστότητας για όσους 
καταφέρουν να ενταχθούν. Αρκεί, 
οι ελληνικές αρχές να µπορέσουν 

να αξιοποιήσουν 
τις συγκεκριµένες 
ευεργετικές διατά-
ξεις. ∆εν είναι φυσι-
κά µόνο τα παραπά-
νω µέτρα που καλύ-
πτει ο σχετικός κα-
νονισµός. Σε αυτά 
περιλαµβάνονται οι 
Σπάνιες Φυλές, η 
εναλλακτική ζιζα-
νιοκτονία ρυζιού, 
το Κοµφούζιο κ.α. 

Τα παραπάνω προ-
βλέπει ο κανονισµός 

που ψήφισαν οι ευρωβουλευτές στις 
28 Απριλίου, σχετικά µε το µεταβα-
τικό πλαίσιο της ΚΑΠ, ώστε να µπο-
ρέσουν να ανοίξουν πιο γρήγορα 
τα αγροτικά προγράµµατα, καθώς 
η διετής παράταση της τρέχουσας 
περιόδου θα επέτρεπε την προκή-
ρυξη των αγροπεριβαλλοντικών µέ-
τρων µε πενταετείς δεσµεύσεις µετά 
το 2023. Εδώ, χρειάζεται να συµφω-
νήσει φυσικά και η Κοµισιόν, η ο-
ποία έχει προτείνει να µπορούν να 
βγουν νέα προγράµµατα αλλά µό-
νο µε τριετείς δεσµεύσεις.  Παράλ-
ληλα, και τα κονδύλια των άµεσων 
ενισχύσεων που θα χρησιµοποιη-
θούν για τις αγροτικές πληρωµές το 
2021, θα είναι µειωµένα κατά 5% µε 
βάση τον µεταβατικό κανονισµό. ∆η-
λαδή, η Ελλάδα αντί για 1,94 δις ευ-
ρώ διαθέσιµα θα έχει 1,856 ευρώ δις. 

21-22, 43-44

Με καλύτερους 
όρους στη νέα 
σεζόν μπαίνει 
το βερίκοκο

Σάββατο 2 & Κυριακή 3 Μαΐου 2020

Με υψηλές απαιτήσεις για την χρονιά προ-
ετοιµάζονται οι παραγωγοί βερίκοκου στα 
παραγωγικά κέντρα της χώρας, προσδοκώ-
ντας σε αυξηµένες τιµές έως και 30% συ-
γκριτικά µε πέρυσι. Οι πρώτες εκτιµήσεις 
θέλουν την συνολική ευρωπαϊκή παρα-
γωγή µειωµένη και µε προβλήµατα ποιό-
τητας, αφού ο ήπιος καιρός δεν επέτρεψε 
στα δέντρα να ξεκουραστούν, ενώ στη συ-
νέχεια παγετός και χαλάζι δυσκόλεψαν την 
ανθοφορία και έπληξαν τους καρπούς σε 
Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία. Φαινόµενα τέ-

τοια απασχόλησαν σε περιορισµένο βαθ-
µό τους Έλληνες παραγωγούς, µε την χώ-
ρα να εµφανίζει µικρές αποκλείσεις από 
τον µέσο όρο παραγωγή της, σύµφωνα µε 
την Medfel-Europech. Έξαίρεση αποτελούν 
οι πρώιµες ποικιλίες, όπως τα Wonder Cot 
στην Χαλκιδική, λόγω της περσινής θεοµη-
νίας όπως αναφέρει στην Agrenda ο παρα-
γωγός ∆ηµήτρης Γκουτζιούχας. Στην ποικι-
λία Μπεµπέκου, τα κτήµατα της Πελοπον-
νήσου εµφανίζουν µια πληρότητα κοντά 
στο 70% της δυναµικής τους.

Με καλύτερους όρους το βερίκοκο
 ει µ νη παρα  σε σπανία  α ία  τα ία προ πει η  

 ε π ηρότητα % τη  δυναµικ  του  τα πεµπ κου στην ε οπόννησο
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Σ 
τη χώρα µας η αγορά σκληρού σίτου 
πάει καλά τόσο όσον αφορά την ε-
ξέλιξη της σοδειάς αλλά και το µο-
µέντουµ των τιµών. Τα αποθέµατα 

είναι πολύ λίγα κι αυτό φυσικά θα υποστη-
ρίξει τις τιµές στα αλώνια. Αν συνδυαστεί µε 
κάποιες προπωλήσεις σε ολοένα υψηλότε-
ρες τιµές (οι οποίες ακόµα δεν έχουν γίνει) 
θα µπορέσουµε να δούµε πολύ δυναµικό ξε-
κίνηµα. Από την άλλη µεριά βέβαια να ση-
µειωθεί ότι οι περισσότεροι µύλοι είναι κα-
λυµµένοι και δεν πρόκειται, εφόσον δεν υ-
πάρξουν καιρικά προβλήµατα, να «κυνηγή-
σουν» τα σιτάρια. 

 ∆εν υπάρχουν ουσιαστικά νεότερα στην 
ελληνική αγορά βάµβακος όσον αφορά τη 
νέα σοδειά, µε την έννοια ότι δεν έχουν γί-
νει νέες προπωλήσεις. Εντούτοις είναι πλέ-
ον σαφές από τους αγοραστές ότι πάµε για 
πτώση της βάσης (πριµ) επί των χρηµατιστη-
ριακών τιµών. Ακούγονται τα 3 σεντς ανά λί-
µπρα πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ‘20 όταν 
πριν κάποιες εβδοµάδες είµαστε περί των 5 
σεντς. Οι εκκοκκιστές περιµένουν πρώτα να 
δουν πως πάνε οι σπορές και µετά θα βρεθεί 
η νέα ισορροπία για τις προπωλήσεις. 

 Ενεργοποιήθηκε ο αυτόµατος µηχα-
νισµός υπολογισµού των εισαγωγικών δα-
σµών, ορίζοντας από τις 27 Απριλίου τον 
εισαγωγικό δασµό για καλαµπόκι, σόργο 
και σίκαλη σε 5,27 ευρώ ανά τόνο, λαµβά-
νοντας υπόψη την άφθονη προσφορά και 
τις χαµηλές τιµές για τον αραβόσιτο παγκο-
σµίως, σύµφωνα µε τον κανονισµό της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης 642/2010. 

Καλό μομέντουμ
στο σκληρό 
πριν τα αλώνια

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

02/04 09/04 15/04 23/04 30/04

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

266.37

294.55302.67

270.36266.89

Εξαγωγές
Ο βασικός προβληµατισµός που 

εκφράζεται από τους παραγωγούς 
άπτεται στην αβεβαιότητα γύρω 

από τις εξαγωγές

Ωρίμανση 
 Η τιµή του προϊόντος ευνοεί-
ται από το γεγονός ότι δεν θα 

συµπέσουν οι περίοδοι ωρίµαν-
σης διαφορετικών ποικιλιών

Μέσος όρος
Η Ελλάδα εµφανίζει µικρές 

αποκλείσεις από τον µέσο όρο 
παραγωγή της, σύµφωνα µε την 

Medfel-Europech

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

26/3 9/4 15/4 23/4 30/42/4

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

225

188

209,5

59,66

341,1

873,0

16.26

65.175

108.525

87.51

226

188

209,5

50,87

334,8

863,2

14,48

49.200

97.325

83.68

226

188

209,5

54,09

344,0

856,6

14,48

43.225

92.825

66.61

226

188

209,5

54,09

349,0

847,2

13,66

45.650

93.800

50.51

222

184

209,5

57,65

327,6

846,4

13,66

47.300

88.600

50.00

222

184

209,5

57,29

330,4

836,0

11,47

56.425

85.600

52.70

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

2,12
2,06 2,102,142,12

288 
295 295 295 299 299

Τιμή παραγωγού 
(εκτιμήσεις)

Wonder Cot  1,80 ευρώ/κιλό

Μπεµπέκου  50 λεπτά/κιλό
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή εκκίνησης 
παραγωγού (ευρώ/κιλό)
2020   1,80

2019   1,50

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Επιστροφή για 
το ελαιόλαδο στα 
2,50 ευρώ το κιλό 

 Εδραιώνει το σκληρό 
σιτάρι καλή βάση 
για τη νέα σοδειά 

Θετικές προοπτικές για το 
καλαµπόκι βλέπει το IGC
Ευνοϊκές συνθήκες για το καλαµπόκι και τα 
σιτηρά στην ευρωπαϊκή αγορά καταγράφει 
η τελευταία έκθεση του ∆ιεθνούς 
Συµβουλίου Σιτηρών, αναθεωρώντας 
προς τα κάτω τις εκτιµήσεις που είχε κάνει 
τον περασµένο µήνα αναφορικά µε την 
επερχόµενη παραγωγή 2020/21.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Παράταση στα 
προγράµµατα
οργανώσεων
Παράλληλα µε την επέκταση της ΚΑΠ, 
οι Ευρωβουλευτές ψήφισαν και την 
παράταση στα επιχειρησιακά 
προγράµµατα που τρέχουν οι 
οργανώσεις παραγωγών στους τοµείς 
των οπωροκηπευτικών και του 
ελαιολάδου. Συγκεκριµένα, σύµφωνα 
µε το ψήφισµα οι οργανώσεις 
παραγωγών στον τοµέα των 
οπωροκηπευτικών µπορούν να 
επιλέξουν είτε να τροποποιήσουν είτε 
να αντικαταστήσουν τα προγράµµατά 
τους που λήγουν µετά τις 31 
∆εκεµβρίου 2021, ή να τα ακυρώσουν 
ή να τα αφήσουν αµετάβλητα µέχρι τη 
λήξη τους. Όσον αφορά τα 
προγράµµατα που τρέχουν οι ΟΕΦ 
ψηφίστηκε η επέκτασή τους έως τις 31 
∆εκεµβρίου 2021. Τέλος, ορισµένες 
τυπικές διευθετήσεις 
πραγµατοποιήθηκαν και για τις 
συνδεδεµένες ενισχύσεις, ώστε να 
µπορούν να καταβληθούν το 2021 µε 
βάση τα ποσά ενίσχυσης και τα εκτάρια 
που έχουν υπολογίσει οι χώρες σε 
περασµένες περιόδους. 

Εκτός από τα 
προγράµµατα 
«γέφυρες» ξανανοίγει η 
κουβέντα για ένα µικρό 
σχετικά, πρόγραµµα 
Νέων Αγροτών.

Για τις 
προκηρύ-
ξεις των 
βιολο-
γικών 
και της 
απονιτρο-
ποίησης, 
έκαναν 
αιτήσεις 
περίπου 
100.000 
Έλληνες 
αγρότες
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Μεγάλες ζηµιές σε δενδροκαλλιέρ-
γειες κυρίως κερασιών και βερίκο-
κων στο δήµο Αλεξάνδρειας Ηµαθί-
ας προκάλεσε η ισχυρή και αρκετής 
ώρας χαλαζόπτωση της Τετάρτης 29 
Απριλίου. Το ανοιξιάτικο µπουρίνι έ-
πληξε χωριά στην περιοχή της ∆ηµο-
τικής Ενότητας Αντιγονιδών Κουλού-
ρα, Σταυρός, Ξεχασµένη, Καβάσιλα, 
Παλαιό Σκυλίτσι κ.α. και στην Κοινό-
τητα Αγροσυκιά του ∆ήµου Πέλλας.

Οι αγρότες δεν είναι ακόµα σε θέ-
ση να εκτιµήσουν το µέγεθος της ζη-
µιάς, η οποία και θα φανεί στην επερ-
χόµενη παραγωγή, ωστόσο ζητούν α-
πό τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΛΓΑ 
να κινηθούν άµεσα για την εκτίµηση 
της καταστροφής.

Στην ίδια κατεύθυνση και η ανακοί-
νωση του Αγροτικού Συλλόγου της Α-
λεξάνδρειας, που απαιτεί από τον ΕΛ-
ΓΑ τη γρήγορη κινητοποίηση για την 
καταγραφή των ζηµιών, ενώ ζητά να 
ενηµερωθεί και για τον λόγο για τον 
οποίο δεν πέταξαν τα αεροπλάνα της 
αντιχαλαζικής προστασίας.

Nέος δικαστικός άθλος χαρακτη-
ρίζεται από νοµικούς κύκλους η 
δικαίωση της Ελλάδας στο Ευρω-
παϊκό ∆ικαστήριο για στρεµµατι-
κές ενισχύσεις που είχαν δοθεί 
για χρήση βοσκοτόπων την πε-
ρίοδο 2012 και 2013 θέµα για 
το οποίο είχε επιβληθεί καταλο-
γισµός από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή συνολικού ποσού 167 399 
260,04 ευρώ.

Η απόφαση αυτή, που δηµο-
σιεύτηκε στις 30 Απριλίου 2020, 
έρχεται σε συνέχεια προηγούµε-
νης υπόθεσης που είχε χειριστεί 
µε επιτυχία το Νοµικό Συµβού-
λιο του Κράτους φέρνοντας πίσω 
( 13 Φεβρουρίου 2020)  στα κρα-
τικά ταµεία 280 εκατοµµυρία ευ-
ρώ (279.523.922,85), επιβεβαιώ-
νοντας νοµικές πηγές που εκτι-
µούσαν ότι η εν λόγω τότε δικαί-
ωση θα αποτελούσε «προηγούµε-
νο» και για διεκδικήσεις από ελ-
ληνικής πλευράς και για τα επόµε-
να χρόνια µετά το 2012 όπου επί-
σης έχουν αφαιρεθεί σηµαντικό-
τατα ποσά από τις κοινοτικές επι-
δοτήσεις για τους ίδιους λόγους.

Σύµφωνα µε τη νέα απόφαση  
του ∆ικαστηρίου (ένατο τµήµα) 
της 30ής Απριλίου 2020:

Αναιρείται το σηµείο 1 του δι-

ατακτικού της απόφασης του Γε-
νικού ∆ικαστηρίου της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης της 4ης Οκτωβρί-
ου 2018, Ελλάδα κατά Επιτρο-
πής (T-272/16, µη δηµοσιευθεί-
σα, EU:T:2018:651), κατά το µέ-
ρος που το Γενικό ∆ικαστήριο α-
πέρριψε την προσφυγή που άσκη-
σε η Ελληνική ∆ηµοκρατία σχετι-
κά µε τις κατ’ αποκοπήν διορθώ-
σεις ύψους 25 % και 10 % που ε-
φαρµόσθηκαν στις στρεµµατικές 
ενισχύσεις για τους βοσκοτόπους 
όσον αφορά τα έτη υποβολής αι-
τήσεων 2012 και 2013 καθώς και 
µε την εφάπαξ διόρθωση ποσού 
37.163.161,78 ευρώ για το έτος 
υποβολής αιτήσεων 2013, οι ο-
ποίες επιβλήθηκαν µε την εκτε-
λεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/417 
της Επιτροπής, της 17ης Μαρτίου 
2016, για τον αποκλεισµό από τη 
χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ορισµένων δαπανών που 
πραγµατοποιήθηκαν από τα κρά-
τη µέλη στο πλαίσιο του Ευρω-
παϊκού Γεωργικού Ταµείου Εγ-
γυήσεων (ΕΓΤΕ) και στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Τα-
µείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓ-
ΤΑΑ), λόγω αδυναµιών κατά τον 
καθορισµό και τον έλεγχο των ε-
πιλέξιµων µονίµων βοσκοτόπων.

Ζημιές στα 
δέντρα από 
μπουρίνι
στην Ημαθία

Nέα ακύρωση καταλογισμού 
για βοσκοτόπια 167 εκατ. ευρώ     

Το ανοιξιάτικο µπουρίνι έπληξε 
χωριά στην περιοχή της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Αντιγονιδών Κουλούρα, 

Σταυρός, Ξεχασµένη, Καβάσιλα, 
Παλαιό Σκυλίτσι κ.α. και στην 

Κοινότητα Αγροσυκιά του ∆ήµου 
Πέλλας.

Ο συντονιστής 
της Επιτροπής 
Γεωργίας στην 
Ευρωβουλή Πάολο 
Ντε Κάστρο

Μέχρι τις 30 Ιουνίου πρέπει να έχει συµφωνηθεί και 
ψηφιστεί στην Ευρώπη η µεταβατική διετία στην ΚΑΠ 

Το ψήφισµα της Επιτροπής Γεωργίας της Ευρωβουλής για τη διετή 
παράταση της ΚΑΠ πρέπει τώρα να ακολουθήσουν οι διαπραγµατεύσεις µε 
τους υπουργούς Γεωργίας και η σύµφωνη γνώµη της Κοµισιόν. Όπως και 
να έχει όµως το ζήτηµα πρέπει να έχει λήξει µέχρι τις 30 Ιουνίου. 
«∆ιατηρήσαµε τη δέσµευσή µας προς τους παραγωγούς, αποφεύγοντας τις 
απαράδεκτες περικοπές του προϋπολογισµού ΚΑΠ, ενισχύονται και τα 
εργαλεία για την αντιµετώπιση των κινδύνων και των κρίσεων της αγοράς» 
ανέφερε µετά την ψήφιση του κανονισµού, ο συντονιστής της Επιτροπής 
Γεωργίας, Πάολο Ντε Κάστρο. «Στο κείµενο που εγκρίθηκε - εξηγεί ο Ντε 
Κάστρο - επεκτείνουµε, µεταξύ άλλων, τα τρέχοντα Προγράµµατα 
Αγροτικής Ανάπτυξης έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2022 µε τη δυνατότητα 
χρήσης των διαθέσιµων πόρων έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2025. 
Επεκτείνουµε όχι µόνο τα επιχειρησιακά προγράµµατα κατά δύο χρόνια, 
αλλά και τους κανονισµούς για τις άδειες φύτευσης». Όσον αφορά πάντως 
τα κονδύλια που θα διατεθούν για τα έτη 2021 και 2022 στους αγρότες, 
αυτά θα προκύψουν τελικώς από το Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πρόγραµµα.

Ακύρωση 
300 εκατ. ευρώ

Υπενθυµίζεται πως τον 
περασµένο Φεβρουάριο 
είχε ανακοινωθεί πως 
το Νοµικό Συµβούλιο 

του Κράτους είχε 
ακυρώσει καταλογισµό 
ύψους 300 εκατ. ευρώ 

και πάλι για το θέµα 
των βοσκοτόπων
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την επιτακτική ανάγκη να καταβληθεί ταχύτε-
ρα η ενιαία ενίσχυση και σε ποσοστό άνω του 
70%, δείχνει η ανακοίνωση Βορίδη µε αφορ-
µή κοινή δήλωση των 27 υπουργών Γεωργίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά µε την έ-
νεση ρευστότητας που έχει άµεση ανάγκη ο α-
γροτικός χώρος. Παρόµοιο αίτηµα µετέφεραν 
στον Επίτροπο Βοϊτσεχόφσκι και οι Ευρωβου-
λευτές στις 30 Απριλίου κατά τη διάρκεια τη-
λεδιάσκεψης, χαρακτηρίζοντας τα µέχρι στιγ-
µής µέτρα όπως η ιδιωτική αποθεµατοποίη-

ση, ελλιπέστατα. Υπενθυµί-
ζεται πως ακόµα και για αυτά 
τα λεγόµενα µέτρα αγοράς ο 
Επίτροπος έπαιζε άµυνα, αλ-
λά λίγες µέρες µετά τα ανα-
κοίνωσε. Έτσι και µε το θέµα 
της ενιαίας ενίσχυσης θα πρέ-
πει να αναµένονται άµεσα ε-
ξελίξεις καθώς οι ζυµώσεις 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήδη 
έχουν ξεκινήσει. Άλλωστε, 
εδώ, δεν υφίσταται καν η δι-

καιολογία πως δεν υπάρχει µπάτζετ. Τα χρή-
µατα είναι δεσµευµένα στον κοινοτικό προϋ-
πολογισµό και έτοιµα προς χρήση. 

Όσον αφορά τη σχετική ανακοίνωση του 
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορί-
δη, σε αυτήν κάνει λόγογια µια σειρά από δι-
ευκολύνσεις «συµπεριλαµβανοµένης της δυ-
νατότητας έγκαιρης καταβολής των προγραµ-
µατισµένων πληρωµών, τη δυνατότητα κατα-
βολής υψηλότερων ποσοστών προκαταβολής 
πληρωµών σε σχέση µε αυτές που έχουν ήδη 
ανακοινωθεί».

Στην Κοινή αυτή ∆ήλωση των υπουργών Γε-
ωργίας που συνυπογράφει ο Έλληνας υπουρ-
γός επισηµαίνεται συγκεκριµένα: 

Ζητούµε την άµεση παροχή περαιτέρω ευελι-
ξίας στα Κράτη Μέλη σε ό,τι αφορά την αξιοποί-
ηση των δύο πυλώνων της ΚΑΠ, συµπεριλαµβα-
νοµένης της δυνατότητας έγκαιρης καταβολής 
των προγραµµατισµένων πληρωµών, τη δυνα-
τότητα καταβολής υψηλότερων ποσοστών προ-
καταβολής πληρωµών σε σχέση µε αυτές που έ-
χουν ήδη ανακοινωθεί, την ενεργοποίηση συ-
γκεκριµένων µέτρων που περιλαµβάνονται στα 
προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης και την ε-
φαρµογή επιτόπιων και διοικητικών ελέγχων, 
χωρίς να µειώνεται η αποτελεσµατικότητα του 
συστήµατος ελέγχου.

Στην ανακοίνωση Βορίδη υπάρχει πάντως 
µια συγκρατηµένη φρασεολογία αναφορικά 
µε το τι δυνατότητες παρέχονται µέχρι στιγ-
µής από τις Βρυξέλλες αλλά και τι περαιτέρω 
κινήσεις µπορούν να γίνουν από ελληνικής 

πλευράς, προκειµένου να διευκολυνθεί η ο-
µαλή συνέχεια της αγροτικής παραγωγής. Η 
ιδιωτική αποθεµατοποίηση πολύ λίγο αφορά 
στην Ελλάδα, τα περιθώρια ανακατανοµής 
στο ΠΑΑ προς το παρόν είναι ελάχιστα και ο-
δηγούν σε κανιβαλισµό µεταξύ των προγραµ-
µάτων και σε επίπεδο ευνοϊκών χρηµατοδο-
τήσεων (δάνεια) η συζήτηση δεν έχει ακόµα 
ανοίξει. Εποµένως, το µόνο αξιόλογο µέτρο 
αυτή τη στιγµή θα ήταν η προκαταβολή των 
άµεσων ενισχύσεων, ακόµα και άνω του 70% 
εντός του Μαϊου. ∆εν πρόκειται για καινούρ-
για λεφτά, συνιστά ωστόσο µια διαδικασία ε-
νίσχυσης της ρευστότητας των αγροτών σε δύ-
σκολες εποχές. Σηµειώνεται εδώ, πως ο αγρο-
τικός κόσµος περιµένει πως και πως µία θετι-
κή εξέλιξη στο θέµα αυτό, έχοντας «σπάσει» 
τα τηλέφωνα της Agrenda και του Agronews, 
ρωτώντας µε αγωνία τι θα γίνει τελικά µε την 
πρόωρη προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης, 
φωνάζοντας για µία αναγκαία ανάσα.

Σε εφαρμογή 
ο κανονισμός 
για αγροτική 
ρευστότητα 
200.000 ευρώ 
H διεύρυνση του Αγροτικού Ταµείου 
εγγυήσεων προς τους παραγωγούς 
που αιτούνται άντληση ρευστότητας 
µέχρι 200.000 ευρώ, πέρασε και 
επίσηµα στους κανονισµούς της 
Κοµισιόν (Καν. ΕΕ 2020/558). Αυτό 
που µένει τώρα είναι να 
ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες 
από πλευράς European Investment 
Fund (EIF), έτσι ώστε να φθάσει στις 
ελληνικές τράπεζες το προϊόν των 
εγγυήσεων που απαιτείται για να 
τεθούν σε εφαρµογή 
διανειοδοτήσεις των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων. Παράλληλα, 
εξελίξεις αναµένονται τις επόµενες 
ηµέρες σχετικά µε την αύξηση των 
προκαταβολών για τα επενδυτικά 
σχέδια και τη µείωση των 
εγγυητικών επιστολών µε την 
τροποποίηση του σχετικού 
ευρωπαϊκού κανονισµού για Μέτρα 
όπως τα Σχέδια Βελτίωσης και η 
Μεταποίηση, αίτηµα πολλών 
ευρωπαϊκών χωρών, µαζί και της 
Ελλάδας. Αναλυτικότερα, ο Καν. 
(ΕΕ) 2020/558 που αφορά ειδικά 
µέτρα για την παροχή έκτακτης 
ευελιξίας στη χρήση των 
Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταµείων για την 
αντιµετώπιση της επιδηµικής 
έκρηξης της COVID-19 αναφέρει: 
Κατά παρέκκλιση από τον κανονισµό 
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013, η στήριξη 
αυτή µπορεί επίσης να παρέχεται 
από το ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο των 
µέτρων που αναφέρονται στον 
κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και 
σχετικά µε την εφαρµογή 
χρηµατοδοτικών µέσων. Η εν λόγω 
επιλέξιµη δαπάνη δεν υπερβαίνει το 
ποσό των 200.000 ευρώ.

Σπάει η άμυνα
Πιέσεις από παντού 
για το τσεκ νωρίτερα
Τη βούληση των Βρυξελλών να φέρουν πιο κοντά 
και αυξημένη την προκαταβολή βλέπει και ο Βορίδης

Ένα ακόµα µέτρο που εξετάζεται σε επίπεδο Βρυξελλών, είναι η εκταµίευση 
του Αποθεµατικού Κρίσης της ΚΑΠ προς τα κράτη-µέλη ώστε να 
χρηµατοδοτήσουν τους πληττόµενους κλάδους του πρωτογενή τοµέα. Για την 
Ελλάδα αυτό σηµαίνει ένας προϋπολογισµός περί τα 16,5 εκατ. ευρώ, τα οποία 
κάθε χρόνο επιστρέφονται στους παραγωγούς περί τον Οκτώβριο, αλλά 
µοιράζονται οριζόντια. Τώρα, το πλάνο που επεξεργάζονται οι ευρωπαϊκές 
αρχές και αποτελεί ένα από τα αιτήµατα των κρατών-µελών, είναι να δοθούν 
αυτά τα χρήµατα ώστε να τα διαχειριστούν οι εθνικές κυβερνήσεις όπως 
νοµίζουν, και να επιδοτήσουν τους πληττόµενους κλάδους.

Ακόµα 16,5 εκατ.
ευρώ στην Ελλάδα

από το Απόθεµα
Κρίσης της ΚΑΠ 

Πραγµατική 
λύση

Τέλη Μαΐου-αρχές 
Ιουνίου ανακοίνωσαν 

οι ιταλικές αρχές 
ότι θα δοθεί 

στους αγρότες η 
προκαταβολή του τσεκ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΠ ΕΛΛΑ∆Α

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

2020

∆ΙΣ ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 2021

2020

 2021

1,940

1,856

5%
ΜΕΙΩΣΗ

15%
ΜΕΙΩΣΗ

597

509





Πρώτα σημάδια 
περονόσπορου 
Οι βροχές έφεραν προσβολές στα 
κρεμμύδια της Κεντρικής Ελλάδας

ΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΑΣ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
  fotopoulou@agronews.gr

Προσβολές από περονόσπο-
ρο Peronospora destractor στις 
καλλιέργειες κρεµµυδιού στο 
νοµό Μαγνησίας διαπίστωσαν 
οι γεωπόνοι του Περιφερεια-
κού Κέντρου Προστασίας Φυ-
τών Βόλου, µετά από παρατη-
ρήσεις στην ύπαιθρο και στο 
Eργαστήριο Φυτοπροστασίας 
της υπηρεσίας. Επιπλέον, οι ει-
δικοί αναφέρουν ότι αναµένε-
ται η είσοδος του περονόσπο-
ρου σε καλλιέργειες µε κρεµ-
µύδια µετά τις έντονες βροχο-
πτώσεις των τελευταίων ηµε-
ρών και στους νοµούς Καρδί-
τσας, Λάρισας και Φθιώτιδας 

Επίσης, όπως σηµειώνουν, 
ευνοϊκές συνθήκες για την α-
νάπτυξη της ασθένειας είναι 
οι δροσερές και υγρές νύχτες 

µε µετρίως θερµές και νεφο-
σκεπείς ηµέρες, υψηλή σχετι-
κή υγρασία 70-90% και θερ-
µοκρασίες από 4- 25oC (µε ά-
ριστη τους 10-13oC). Η ανά-
πτυξη των σπορίων του παθο-
γόνου γίνεται παρουσία νε-
ρού (βροχής ή δρόσου), όταν 
υπάρχει µύκητας διασπείρο-
νται σε µικρές και µεγάλες α-
ποστάσεις µε τον άνεµο.

Επισηµαίνεται ότι οι ποικι-
λίες κρεµµυδιού διαφέρουν 
στην ευπάθειά τους στον πε-
ρονόσπορο, όµως δεν υπάρ-
χει καµιά που να είναι πλή-

ρως ανθεκτική. Γι’ αυτό συ-
στήνεται να εφαρµόζεται τρι-
ετής αµειψισπορά µε φυτά 
που δεν ανήκουν στην ίδια 
οικογένεια, να αποµακρύνο-
νται τα προσβεβληµένα φύλ-
λα της βάσης και να κατα-
στρέφονται τα υπολείµµατα 
της καλλιέργειας. 

Μάλιστα, σε έντονες προσβο-
λές συνιστάται ο ψεκασµός µε 
επιτρεπόµενα χαλκούχα σκευ-
άσµατα, ενώ πρέπει οι καλ-
λιεργητές να λαµβάνουν µέ-
τρα για την καλύτερη στράγ-
γιση του εδάφους και να αυ-
ξάνουν τις αποστάσεις µετα-
ξύ των φυτών για τον καλύ-
τερο αερισµό τους.

Σε κάθε περίπτωση, η σω-
στή και έγκαιρη λίπανση εί-
ναι αναγκαία, καθώς στοχεύει 
στην καλή ποιότητα των βολ-
βών και το πλούσιο φύλλω-
µα. Η καλά χωνεµένη κοπριά 

αποτελεί το καταλληλότερο λί-
πασµα, ενώ κατά µέσον όρο, 
για εδάφη µετρίως γόνιµα, α-
παιτούνται 2.000 µε 3.000 κι-
λά ανά στρέµµα.

Ειδικότερα, όσον αφορά την 
καταπολέµηση του περονό-
σπορου, οι γεωπόνοι του Πε-
ριφερειακού Κέντρου Βόλου 
προτείνουν στους καλλιεργη-
τές τα εξής: 

Α) Καλλιεργητικά µέτρα: 
καλλιέργεια σε χωράφια που 
στραγγίζουν καλά, φύτευση 
υγιούς πολλαπλασιαστικού υ-
λικού (κοκκαριού ή σπόρου), 
εφαρµογή αµειψισποράς και 
καταστροφή των υπολειµµά-
των της καλλιέργειας.

Β) Χηµική καταπολέµηση: 
Συνιστάται να γίνει ψεκασµός 
των καλλιεργειών κρεµµυδιού 
µε εγκεκριµένα για την καλλι-
έργεια και εκλεκτικά για τον 
περονόσπορο µυκητοκτόνα.

Ανοιξιάτικη πτήση της ψύλλας µε τα αυγά τους στις αχλαδιές 
Την εποχή αυτή, από τα τέλη Απριλίου µε αρχές Μαΐου, έχουν ήδη 
εµφανιστεί τα τέλεια άτοµα της ανοιξιάτικης πτήσης της ψύλλας µαζί 
µε τα ωά τους σε καλλιέργειες αχλαδιάς, και µάλιστα τις επόµενες 
ηµέρες αναµένεται το µέγιστο των εκκολάψεών τους. Η περίοδος αυτή 
συµπίπτει και µε τον ενδεικτικό χρόνο επέµβασης, η οποία εξαρτάται 
σε µεγάλο βαθµό από τα αποτελέσµατα δειγµατοληπτικού ελέγχου. 

Κατά τη διάρκεια αυτού, επιλέγονται 20 τυχαία δέντρα και ένας βλαστός σε 
καθένα από αυτά που έχουν ύψος 1-2 µ. και έπειτα ελέγχονται οι κορυφές των 
βλαστών του έτους (30-50 εκ.) του οπωρώνα. Ο έλεγχος για προνύµφες και ωά 
τόσο στην άνω όσο και στην κάτω επιφάνεια των φύλλων είναι αναγκαίος. Στην 
περίπτωση όµως όπου γίνει διακριτή η παρουσία περισσότερων των 4 
προνυµφών σε 20 βλαστούς, τότε χρειάζεται ξεχωριστή επέµβαση. Έως και αυτό 
τον αριθµό προνυµφών στους βλαστούς, µπορεί να γίνει χρήση θερινού λαδιού 
στην επέµβαση για την καρπόκαψα ώστε να γίνει συνδυαστική επέµβαση.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κοκκάρι 
Συστήνεται τριετής 

αµειψισπορά και 
φύτευση υγιούς πολλα-

πλασιαστικού υλικού 

Ωίδιο στο αµπέλι
Το παθογόνο διαχειµάζει µε τη µορφή λευκού 
επιχρίσµατος (µυκήλιο), στους οφθαλµούς των 
προσβεβληµένων κληµατίδων ή στην επιφάνεια 
αυτών ή σε πεσµένα φύλλα ως κλειστοθήκια. Η 
αυξηµένη δραστηριότητα του ωίδιου σηµατοδοτείται 
µε την έναρξη της βλάστησης του αµπελιού και 
προκαλεί πρώιµες προσβολές, όταν οι συνθήκες 
είναι ευνοϊκές. Συγκεκριµένα, τα µολύσµατα 
(κονίδια) µεταφέρονται µε τον άνεµο και προκαλούν 
µολύνσεις. Οι πιο κατάλληλες συνθήκες µάλιστα για 
να αναπτυχθεί η ασθένεια είναι όταν η θερµοκρασία 
κυµαίνεται στους 25oC και η υγρασία ξεπερνάει το 
40%. Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Αχαΐας, κατά το στάδιο της πλήρους έκπτυξης των 
πρώτων 2-3 φύλλων είναι η κατάλληλη περίοδος 
για την πρώτη επέµβαση. Συµπληρωµατικά στον 
περιορισµό του µολύσµατος συµβάλλει και η 
συλλογή προσβεβληµένων βλαστών.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Karathane Star, Vineto EC
BAYER: Sonata SC, Luna Sensation 50SC, Flint 
50WG
ELANCO: Karamat 2,5EW, Systhane Ecozome 
45EW
FMC: Impact 125 SC (οινοποιησιµο αµπέλι), 
Fungiben 12.5 EC
HELLAFARM: Χελλάθειον 80 WG, Umbra, 
Krill
SIPCAM: Altis 25EC
SYNGENTA: Topas 100 EC, Dynali 60/30 DC
UPL: Spirox, Kusabi, Ksar-Vitis.

Φουζικλάδιο στη µηλιά
Ευνοϊκές συνθήκες για µόλυνση της καλλιέργειας 
της µηλιάς από τον µύκητα φουζικλάδιο 
διαµορφώθηκαν µετά τις βροχοπτώσεις µεγάλου 
ύψους, όπως για παράδειγµα στο οροπέδιο 
Λασιθίου όπου καταγράφηκαν 150 mm βροχής και 
80 ώρες συνεχόµενης διύγρανσης µε µέση 
θερµοκρασία 6,9 οC, που σηµειώθηκαν στις ορεινές 
και ηµιορεινές περιοχές της Κρήτης κατά τη 
διάρκεια του διαστήµατος από 5 έως 8 Απριλίου. 
Επισηµαίνεται, ότι η µολυσµατικότητα των 
φουζικλαδίων ευνοείται από βροχερό και υγρό 
καιρό και σχετικά υψηλές θερµοκρασίες, ενώ τα 
µολύσµατα των παθογόνων (ασκοσπόρια) 
µεταφέρονται µε τον άνεµο και µολύνουν σε 
µεγάλες αποστάσεις. Για το λόγο αυτό οι γεωπόνοι 
συνιστούν µόλις εµφανιστούν τα πρώτα 
συµπτώµατα της ασθένειας άµεση επέµβαση στους 
µηλεώνες. Η προστασία θα πρέπει να συνεχιστεί 
πριν από πιθανή βροχή.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Embrelia SC, Merpan 80 WG
BAYER: Luna Care WG,  Flint 50WG
ELANCO: Clavier 20SC, Twist 50WG
FMC: Impact 125 SC
HELLAFARM: Mancozeb Χελλαφάρµ 72 WP, 
Alcoban 70 WG, Φιλοκάπ WG
SIPCAM: Altis 25EC, Caldera 70WG
SYNGENTA: Chorus 50 WG, Score 25 EC
UPL: Syllit 544SC, Orthocide 80WG, Pyrus.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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130
Εκκρεμότητες
ΕΛΓΑ 
για το 2019

Απλήρωτα
ποσά

για αγρότες
(εκατ. ευρώ)

100
Β΄ δόση 
Νέων Αγροτών
που δεν έχουν
κάνει μαθήματα 50-60

Εξισωτικές 
αποζημιώσεις 
του 2013 και 2014 

60

8-10

28-10

7-8

Παραγωγοί
σε έλεγχο,
που 
δικαιώθηκαν

Αποζημιώσεις
στην Ημαθία
10ης Ιουλίου

Νέοι 
Αγρότες 
του 2014

Εκκρεμότητες 
επιδοτήσεων 
λόγω 
διασταυρωτικών 
ελέγχων

Παραγωγοί
σε έλεγχο 
το 2016 

Απλήρωτα 
Βιολογικά 
του 2019 
σε Ηλεία 
και Αχαΐα

5-6
Υπόλοιπα 
από το 
Εθνικό 
Απόθεμα 
του 2019

2

Τι χρωστάει το δημόσιο σε αγρότες 

Ωφειλές 7ετίας  
που φτάνουν 
400 εκατ. ευρώ
Παλιές εξισωτικές, αποζημιώσεις ΕΛΓΑ, δικαιώματα 
από μεταβιβάσεις και διορθώσεις ενιαίας ή προγραμμάτων

Καµία εξέλιξη δεν υπάρχει ακόµα στο θέ-
µα των εξισωτικών αποζηµιώσεων του 
2013 και 2014, οι οποίες ή δόθηκαν µει-
ωµένες στους παραγωγούς ή δεν κατα-
βλήθηκαν καθόλου. Και µπορεί κάποια 
στιγµή να άνοιξε η συζήτηση, µετά και 
την αίσια εξέλιξη µε την επιστροφή πο-
σού περί τα 300 εκατ. ευρώ, µε αφορµή 
τη δικαίωση της χώρας µας σχετικά µε 
τον ορισµό του µόνιµου βοσκότοπου για 
τα έτη 2009-2011, ωστόσο ακόµα δεν έ-
χει διευθετηθεί κάτι. Μάλιστα, να σηµει-
ωθεί ότι η χώρα µας έχει ασκήσει προ-
σφυγή για το ζήτηµα του ορισµού των µό-
νιµων βοσκότοπων και για τα έτη 2012-
2013 και 2014, για τα οποία ωστόσο δεν 
έχει εκδοθεί απόφαση. Το θέµα βέβαια 
είναι, σύµφωνα µε απάντηση της υφυ-
πουργού Φωτεινής Αραµπατζή σε ερώ-
τηση 38 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ότι «η 
δικαίωση µιας προσφυγής δεν συνεπά-
γεται αυτόµατα δυνατότητα συµπληρω-
µατικής πληρωµής µίας ενίσχυσης πα-
ρελθόντος έτους, δοθέντος ότι τούτο 
προϋποθέτει απόφαση της ΕΕ, που να 
το επιτρέπει. Ακόµη και στην περίπτω-
ση αυτή όµως, επισηµαίνεται ότι: α) πλη-
ρωµές ετών από το 2019 και πριν, δεν 
µπορούν να πραγµατοποιηθούν µετά 
την 30.06.2020, παρά µόνο αν υπάρ-
ξει απόφαση της ΕΕ και β) οι εκκρεµό-
τητες του 2013 έχουν µεταφερθεί στην 
τρέχουσα Προγραµµατική Περίοδο ως 
ανειληµµένες υποχρεώσεις και δεν δύ-
νανται να µεταφερθούν στην επόµενη».

Εξισωτικές 
αποζημιώσεις 
του 2013 - 2014

1
Απλήρωτοι και στην αναµονή είναι 
ακόµα και οι Νέοι Αγρότες του 2014. 
Μάλιστα, σύµφωνα µε τους ίδιους τους 
δικαιούχους, έχουν κληθεί να κατα-
θέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητι-
κά –σε κάποιες περιπτώσεις και πα-
ραπάνω από µία φορές- έχουν περά-
σει από έλεγχο, αλλά ακόµα δεν έχει 
πιστωθεί στους λογαριασµούς τους η 
τελευταία δόση. 

Σε εκκρεµότητα, λόγω της έξαρσης 
του κορωνοϊού, είναι και οι περίπου 
12.325 ωφελούµενοι Νέοι Γεωργοί 
από τις περιφέρειες Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης, Αττικής, ∆υτι-
κής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, 
Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδο-
νίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Στε-
ρεάς Ελλάδας, των οποίων οι πρά-
ξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 1ης 
πρόσκλησης (έτος 2016) και της 2ης 
πρόσκλησης του Υποµέτρου 6.1 (έτος 
2018), που περιµένουν να κάνουν τα 
µαθήµατα του ΕΛΓΟ για να λάβουν 
τη δεύτερη δόση (30%). Αν ο ΕΛΓΟ 
δροµολογούσε τη διαδικασία, όπως 
είχε αρχικά προγραµµατιστεί, µέχρι 
τέλος του έτους, οι δικαιούχοι θα εί-
χαν πληρωθεί, ωστόσο λόγω των α-
ναστολής των µαθηµάτων, τίποτα δεν 
είναι βέβαιο ακόµα.

Νέοι Αγρότες 
του 20142

Β΄ δόση Νέων 
Αγροτών που 
δεν έχουν κάνει 
μαθήματα
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Ολοένα και περισσότεροι αγρότες ζη-
τούν να προχωρήσει ο συµψηφισµός ει-
σφορών µε αποζηµιώσεις ώστε να µην 
χάνονται αποζηµιώσεις για ζηµιές τωρι-
νές ή και παλιότερες από παραγωγούς 
που δεν έχουν τακτοποιήσει τις εισφο-
ρές για τη νέα περίοδο.

Άγνωστος παραµένει ο τρόπος µε τον ο-
ποίο η πολιτική ηγεσία θα διευθετήσει 
το ζήτηµα των αποζηµιώσεων που αφο-
ρούν την ακαρπία αµυγδαλιάς στη Λά-
ρισα του 2017 µέσω ΠΣΕΑ. Το θέµα εί-
χε προκαλέσει από τότε έντονες αντιδρά-
σεις, δεδοµένου ότι στο νοµό Λάρισας οι 
επικρατούσες καιρικές συνθήκες επηρέ-
ασαν την ετήσια παραγωγή των δέντρων. 
Ωστόσο στο πρόγραµµα που ανακοινώ-
θηκε στα τέλη του 2018 οι αµυγδαλοπα-
ραγωγοί διαπίστωσαν ότι στις επιλέξιµες 
Περιφέρειες δεν περιλαµβάνεται η Λάρι-
σα, παρά το ότι οι ζηµιές σε επίπεδο Π.Ε. 
για το 2017, ξεπερνούν το 30% από το 
µέσο όρο παραγωγής των τριών τελευ-
ταίων ετών όπως απαιτεί ο Κανονισµός.

Χαμένες 
αποζημιώσεις 
ΕΛΓΑ για μη 
«τακτοποιημένους»  

Αποζημιώσεις 
για αμύγδαλα 
του 2017 
στη Λάρισα 

4
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν ανοι-
χτά µέτωπα µε τον Οργανισµό Πληρωµών για υ-
ποθέσεις που µπορεί να µην θεωρείται από τους 
αρµόδιους ότι χρήζουν άµεσης διευθέτησης, ό-
µως στους ίδιους έχουν αφήσει… τρύπες, που 
κρατούν ακόµα και µια επταετία. Και µπορεί τα 
«µεγάλα πακέτα» πληρωµών, που αφορούν και 
τη µεγαλύτερη µερίδα του αγροτικού κόσµου να 
έχουν τυπικά τακτοποιηθεί σε συνεννόηση της 
∆οµοκού µε τους επιτελείς της πλατείας Βάθη, 
µε µικρές µόνο «παραφωνίες», πιθανότατα και 
µεµονωµένες σε κάποιες περιπτώσεις, ωστόσο 
υπάρχουν εκκρεµότητες πληρωµών, που παρα-
µένουν «ξεχασµένες» και από το 2013. 

Μεταξύ αυτών οι περιβόητες παλιές εξισωτι-
κές, οι καθυστερήσεις και τα υπόλοιπα από α-
ποζηµιώσεις του ΕΛΓΑ και ΠΣΕΑ που µάταια πε-
ριµένουν ακόµα οι πληγέντες παραγωγοί, τα α-

πλήρωτα δικαιώµατα από 
µεταβιβάσεις, αλλά και 
διορθώσεις επί της ενι-
αίας ενίσχυσης ή προ-
γραµµάτων παλαιότε-
ρων ετών για αγρότες 
που ήταν στον έλεγχο 
και έχουν υποβάλει τα 
προβλεπόµενα συµπλη-
ρωµατικά στοιχεία.

Στα θέµατα που έχουν 
απασχολήσει τα αρµό-
δια κυβερνητικά κλι-
µάκια είναι και η εξό-

φληση των υποχρεώσεων του ΕΛΓΑ για το 
2019. Σύµφωνα µε πρόσφατο έγγραφο του 
υπουργού Μάκη Βορίδη, «το προϋπολογι-
ζόµενο ποσό αποζηµιώσεων του 2019 α-
νέρχεται στα 180 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν ή-
δη γίνει τρεις πληρωµές, την 23η/12/2019, 
31η/1/2020 και την 06η/3/2020 συνολικού 
ύψους 48.340.000 ευρώ». Αυτό σηµαίνει ό-
τι εκκρεµούν ακόµα περί τα 130 εκατ. ευρώ 
για την περσινή χρονιά. Επ’ αυτού έχει τεθεί 
µετ’ επιτάσεως ζήτηµα επιστροφής στον ΕΛ-
ΓΑ ποσού 50 εκατ. ευρώ που είχε µεταφερ-
θεί σε λογαριασµό της Τράπεζας της Ελλά-
δος την άνοιξη του 2015, το οποίο ουδέπο-
τε επέστρεψε στα ταµεία του Οργανισµού.

Πετρέλαιο
Σε εκκρεµότητα 

βρίσκεται ως γνωστόν 
και η τελευταία κατα-
βολή για το αγροτικό 
πετρέλαιο του 2016
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130
Εκκρεμότητες
ΕΛΓΑ 
για το 2019

Απλήρωτα
ποσά

για αγρότες
(εκατ. ευρώ)

100
Β΄ δόση 
Νέων Αγροτών
που δεν έχουν
κάνει μαθήματα 50-60

Εξισωτικές 
αποζημιώσεις 
του 2013 και 2014 

60

8-10

28-10

7-8

Παραγωγοί
σε έλεγχο,
που 
δικαιώθηκαν

Αποζημιώσεις
στην Ημαθία
10ης Ιουλίου

Νέοι 
Αγρότες 
του 2014

Εκκρεμότητες 
επιδοτήσεων 
λόγω 
διασταυρωτικών 
ελέγχων

Παραγωγοί
σε έλεγχο 
το 2016 

Απλήρωτα 
Βιολογικά 
του 2019 
σε Ηλεία 
και Αχαΐα

5-6
Υπόλοιπα 
από το 
Εθνικό 
Απόθεμα 
του 2019

2

Απλήρωτοι σε Ηλεία και Αχαΐα παραµέ-
νουν κάποιοι δεκάδες αγρότες και κτη-
νοτρόφοι όσον αφορά το πρόγραµµα 
της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτρο-
φίας του 2019. Η προκαταβολή δόθηκε 
τον Οκτώβριο, ωστόσο µερίδα αγροτών 
των δύο αυτών νοµών δεν έλαβαν χρή-
µατα. Σε επόµενη φάση τέθηκε µια πι-
θανή εµβόλιµη πίστωση προκειµένου 
να διευθετηθούν κάποιες περιπτώσεις, 
ωστόσο η πρόταση αυτή τελικά δεν προ-
χώρησε, µε αποτέλεσµα να δροµολογεί-
ται τώρα η εξόφληση, όπως ορίζει ο κοι-
νοτικός κανονισµός στα τέλη Ιουνίου. 

Εκκρεµότητες υπάρχουν και όσον α-
φορά το Εθνικό Απόθεµα του 2019. Υ-
πάρχουν καταρχήν αγρότες και κτηνο-
τρόφοι, οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί 
καθόλου, πιθανότατα λό-
γω µη υποβολής των 
δικαιολογητικών. 
Επιπλέον, µερί-
δα παραγωγών, 
που προχώρησε 
σε ενστάσεις πε-
ριµένει ακόµα τα 
αποτελέσµατα.

Βιολογικά 
2019 

Εθνικό 
Απόθεμα 
του 2019

11
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Απλήρωτα και ξεχασµένα παραµένουν 
τα ΠΣΕΑ του 2016 και του 2017 στο νοµό 
Σερρών. Εκατοντάδες καπνοπαραγωγοί 
υπέστησαν ζηµιά από τις βροχοπτώσεις 
τους µήνες Μάιο-Ιούνιο (µεταφύτευση) 
του 2016, σε συνδυασµό µε τις ξηροθερ-
µικές συνθήκες και την ανοµβρία, που α-
κολούθησαν και οδήγησαν στην ξήραν-
ση των καπνοφύτων. Κι ενώ τότε οι καλ-
λιεργητές ζητούσαν κατ’ εξαίρεση αποζη-
µίωση από τον ΕΛΓΑ, τελικά «παραπέµ-
φθηκαν» στα ΠΣΕΑ, µια χρονοβόρα δια-
δικασία, η οποία θα µπορούσε να προχω-
ρήσει µόνο αν η µείωση της παραγωγής 
σε επίπεδο νοµού ξεπερνούσε σε ποσο-
στό το 30%. Κάτι, το οποίο ως σήµερα «ε-
γκλωβίζει» την περαίωση της πληρωµής.

Για µεγάλη εκκρεµότητα όσον αφο-
ρά τις αποζηµιώσεις ΕΛΓΑ κάνουν 
λόγο οι παραγωγοί της Ηµαθίας οι 
οποίοι παραµένουν απλήρωτοι από 
τις ζηµιές που προκάλεσε στις καλλι-
έργειες η κακοκαιρία της 10ης Ιουλί-
ου, παρά τις όποιες υποσχέσεις από 
κυβερνητικά στελέχη για συντόµευ-
ση των διαδικασιών και αποπληρω-
µής των παραγωγών. 

ΠΣΕΑ σε καπνά 
Σερρών για το 
2016 και 2017

Αποζημιώσεις 
10ης Ιουλίου 
στην Ημαθία

6
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Εκκρεµεί καταβολή των καθυστερού-
µενων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τους δι-
ασταυρωτικούς ελέγχους περασµέ-
νων ετών, ακόµα και από το 2013 
και το 2014. Παρά το ότι έχουν γίνει 
όλοι οι σχετικοί έλεγχοι, δεν έχει γί-
νει η καταβολή στους δικαιούχους.

Υπάρχουν περιπτώσεις παραγωγών, 
οι οποίοι ήταν στον έλεγχο το 2016, 
δεν πληρώθηκαν όσα δικαιούνταν µα-
ζί µε τους υπόλοιπους, έκαναν ένστα-
ση στην οποία και δικαιώθηκαν, αλλά 
παρ’ όλα αυτά δεν πληρώθηκαν για 
τα επόµενα έτη 2017 και 2018, ούτε 
την ενιαία ενίσχυση ούτε την εξισω-
τική αποζηµίωση. 

Εκτός από την περίπτωση των παρα-
γωγών που ήταν σε έλεγχο το 2016, 
υπάρχουν και αντίστοιχες περιπτώ-
σεις δικαιούχων, οι οποίοι τη µία 
χρονιά ήταν στον έλεγχο και την ε-
πόµενη δεν έλαβαν τις επιδοτήσεις 
τους της ενιαίας ενίσχυσης, αν και 
είχε διευθετηθεί ο έλεγχος.

Εκκρεμότητες 
επιδοτήσεων 
λόγω ελέγχων

Παραγωγοί σε 
έλεγχο το 2016

Παραγωγοί 
σε έλεγχο που 
δικαιώθηκαν

8

9
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Να µην κατάσχονται 
αποζηµιώσεις για µέτρα 
εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου

Την ώρα που οι εκκρεµότητες του ΕΛΓΑ απέναντι 
στους παραγωγούς σχετικά µε τις αποζηµιώσεις, 
που κρατούν στην καλύτερη περίπτωση περίπου 
ένα χρόνο, χώρια τις εκκρεµότητες παλαιότερων 
ετών που ακόµα δεν έχουν ακόµα επιλυθεί, οι 
Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης θέτουν το ζήτηµα της κατάσχεσης των 
ποσών των αποζηµιώσεων που δικαιούνται. 
Πρόκειται για το θέµα των ειδικών αποζηµιώσεων 
που προκύπτουν µετά από την υποχρεωτική 
εφαρµογή µέτρων εξυγίανσης του ζωικού 
κεφαλαίου και την εύλογη ανάγκη οι αποζηµιώσεις 
αυτές να είναι ακατάσχετες. Μάλιστα, οι 
κτηνοτρόφοι ζητούν η είσπραξη των 
αποζηµιώσεων αυτών να µην προϋποθέτει την 
προσκόµιση ασφαλιστικής και φορολογικής 
ενηµερότητας, καθώς σε πλείστες περιπτώσεις οι 
αποζηµιώσεις αυτές ανακύπτουν µετά από 
οικονοµική καταστροφή ή τεράστια οικονοµική 
ζηµία των εν λόγω δικαιούχων.
Η επιστολή του Νίκου ∆ηµόπουλου, προέδρου του 
Συνδέσµου Κτηνοτρόφων Καβάλας, µεταξύ 
άλλων, αναφέρει τα εξής: 
«Κύριε υπουργέ, ζητάµε την άµεση παρέµβασή σας 
για την επίλυση του θέµατος, όσον αφορά τις 
δυσχέρειες που προκύπτουν κατά την καταβολή 
των αποζηµιώσεων και καταθέτουµε για δεύτερη 
φορά τη δική µας άποψη - πρόταση, η οποία 
συνοψίζεται στα εξής:
1. Οι αποζηµιώσεις από την επιβολή κτηνιατρικών 
µέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, 
καταβάλλονται στους δικαιούχους µε αποκλειστικό 
σκοπό την διασφάλιση σε αυτούς των αναγκαίων 
κεφαλαίων για την αντικατάσταση του ζωικού 
πληθυσµού που θανατώνεται κατά την εφαρµογή 
των ως άνω αναγκαστικών µέτρων.
2. Ο συµψηφισµός των αποζηµιώσεων που 
αναλογούν στους δικαιούχους ή και η αλλαγή του 
προορισµού των ποσών, προκειµένου να 
πληρωθούν οφειλές προς το ∆ηµόσιο, στα 
ασφαλιστικά ταµεία ή και σε τρίτους πιστωτές των 
δικαιούχων µέσω κατασχέσεων των 
καταβαλλοµένων ποσών ή των τραπεζικών 
λογαριασµών στους οποίους τα εν λόγω ποσά 
κατατίθενται, οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια 
α) Στην άµεση οικονοµική καταστροφή των 
εκµεταλλεύσεων που έχουν συµµορφωθεί 
(υποβαλλόµενες στις σχετικές δυσβάσταχτες 
δαπάνες) µε τα µέτρα εξυγίανσης.
β) Στη µείωση του ζωικού κεφαλαίου, αφού καθιστά 
οικονοµικά αδύνατη την αντικατάστασή του.
γ) Στη µεσοπρόθεσµη υπονόµευση της δηµόσιας 
υγείας, εξαιτίας της απροθυµίας και αδυναµίας που 
οι υπόχρεες στην εφαρµογή τους εκµεταλλεύσεις 
θα επιδείξουν, για τη συµµόρφωση τους σε ανάλογα 
µέτρα στο άµεσο και στο απώτερο µέλλον.
Παρακαλούµε να προβείτε άµεσα, σε κάθε 
επιβαλλόµενη νοµοθετική ή κανονιστική ρύθµιση, 
προκειµένου να καταβληθούν κατ’ εξαίρεση, στους 
δικαιούχους, οι προβλεπόµενες αποζηµιώσεις και 
ενισχύσεις που προκύπτουν από την επιβολή 
κτηνιατρικών µέτρων εξυγίανσης του ζωικού 
κεφαλαίου, για τα έτη από το 2019 και µετά. Επίσης 
να επιστραφούν αναδροµικά, τα ποσά που 
παρακρατήθηκαν για λογαριασµό οιουδήποτε φορέα 
από τους δικαιούχους, των οποίων έχει 
πραγµατοποιηθεί η πληρωµή, πριν τη νοµοθετική 
σας παρέµβαση».

ΤOY ΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Καταθέστε 
τη δική σας 

περίπτωση αν 
ανήκετε στους 
«απλήρωτους»



Δεκτές μέχρι τις 14 Μαΐου 

Άνοιξαν οι αιτήσεις 
ενίσχυσης μελισσοκόμων 
με έως 30 ευρώ τη κυψέλη

 Δικαιούχοι όλοι οι μελισσοκόμοι με πάνω από 20 κυψέλες 
στην κατοχή τους, δεκτές κατ’ εξαίρεση εκπρόθεσμες δηλώσεις 
κατεχόμενων κυψελών για το έτος ενίσχυσης 2020

 Από του χρόνου ανοίγει και η δυνατότητα για ενίσχυση 
αγοράς μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Μέχρι τις 14 Μαΐου θα µπορούν να 
κάνουν αιτήσεις οι µελισσοκόµοι 
για την ένταξή τους στο µέτρο ε-
νίσχυσης αντικατάστασης κυψε-
λών, µε την επιδότηση να φτάνει 
τα 30 ευρώ ανά κυψέλη. ∆ικαιού-
χοι είναι φυσικά ή νοµικά πρόσω-
πα, κάτοχοι θεωρηµένου και εν ι-
σχύ µελισσοκοµικού βιβλιαρίου, 
τα οποία διατηρούν µελισσοκοµι-
κή εκµετάλλευση µε τουλάχιστον 
20 κατεχόµενες κυψέλες. 

Πιο συγκεκριµένα, ενισχύονται 
µόνο οι λεγόµενες «κυψέλες αντι-
κατάστασης» για τιµολόγια που 
έχουν κοπεί από την 1η Αυγού-
στου του 2019. Τα σχετικά πρωτό-
τυπα παραστατικά αγοράς κυψε-
λών, µπορούν να τα καταθέσουν 
οι δικαιούχοι καταθέτουν στο οι-
κείο Κέντρο Μελισσοκοµίας, µέ-
χρι τις 20 Μαΐου 2020.

Ως «κυψέλη αντικατάστασης» 
ορίζεται η καινούρια πλήρης κυ-
ψέλη η οποία αποτελείται σωρευ-
τικά από:

α) µη µεταλλικά µέρη κυψέλης: 
εµβρυοθάλαµος τύπου standard 
(10 ή 8 πλαισίων) από ξύλο ή κό-
ντρα πλακέ µε σταθερή ή κινητή 
βάση, καπάκι τύπου standard ή Αυ-
στραλίας και τα αντίστοιχα πλαίσια,

β) µεταλλικά µέρη κυψέλης: συν-
δετήρες για το καπάκι και συνδε-
τήρες για την κινητή βάση εφόσον 
η κυψέλη διαθέτει κινητή βάση.

Ως «πλήρης κυψέλη» νοείται το 
σύνολο των µη µεταλλικών και µε-
ταλλικών µερών της κυψέλης α-
ντικατάστασης όπως αυτά περι-
γράφονται ανωτέρω.

Το ποσοστό αντικατάστασης να 
ανέρχεται σε 10% επί των κατεχό-
µενων κυψελών. ∆ηλαδή των κυ-

Ακόµα µία δράση που άνοιξε για αι-
τήσεις έως τις 14 Μαΐου για την ενί-
σχυση των µελισσοκόµων είναι η 3.2 
«Στήριξη Νοµαδικής Μελισσοκοµί-
ας». Η δράση αυτή πριµοδοτεί τα έ-
ξοδα µετακίνησης των δικαιούχων µε 
ένα πριµ ανά κυψέλη που φέτος θα 
κυµανθεί µεταξύ 4-5 ευρώ ανά κυψέ-
λη.  ∆ικαιούχοι είναι: Κατ’ επάγγελµα 
αγρότες, συνταξιούχοι ΟΓΑ οι οποίοι 
δηλώνουν τουλάχιστον ακαθάριστη 
αξία της συνολικής οικογενειακής 
γεωργικής παραγωγής 5.000 ευρώ 
και νεοεισερχόµενοι αγρότες που έ-
χουν µπει στον κλάδο µελισσοκοµί-
ας τα δύο περασµένα χρόνια. Οι πα-
ραπάνω πρέπει να είναι κάτοχοι θε-
ωρηµένου και εν ισχύ µελισσοκοµι-
κού βιβλιαρίου µε τουλάχιστον 110 
«κατεχόµενες κυψέλες». 

Η υλοποίηση της δράσης εκ µέ-
ρους των δικαιούχων, προϋποθέ-
τει ότι µετακινούν κατά τη διάρ-
κεια εκάστου µελισσοκοµικού έ-
τους τουλάχιστον το 40% των κα-
τεχοµένων κυψελών που δηλώ-
νουν, σε µία µετακίνηση ή περισ-
σότερες, µε τη χρήση:

α) ιδιόκτητων µελισσοκοµικών 
ή αγροτοµελισσοκοµικών αυτοκι-
νήτων (ΦΙΧ), ή/και

β) φορτηγών αυτοκινήτων δη-
µοσίας χρήσης (Φ∆Χ), ή/και

γ) πλοίων ή ιδιωτικών σκαφών, 
σε απόσταση µεγαλύτερη ή ίση 
των 50 χιλιοµέτρων για την ηπει-
ρωτική Ελλάδα την Κρήτη και την 
Εύβοια και µεγαλύτερη ή ίση των 
20 χιλιοµέτρων για τη νησιωτική 
Ελλάδα, πλην της Κρήτης και της 
Εύβοιας.

Δεύτερο πριμ κυψελών για 

ψελών που δηλώθηκαν – καταγρά-
φηκαν στο τέλος του 2019 ή αυτών 
που καταγράφονται στα Μελισσοκο-
µικά Βιβλιάρια που θεωρήθηκαν στο 
χρονικό διάστηµα από 01/09/2019 
έως 31/12/2019). 

Η αξία της κάθε κυψέλης αντικα-
τάστασης καθορίζεται µέχρι του πο-
σού 30 ευρώ.

Σηµειώνεται πως κατ’ εξαίρεση, 
για το µελισσοκοµικό έτος 2020, η 
τυχόν εκπρόθεσµη υποβολή αίτησης 
– δήλωσης κατεχοµένων κυψελών 
δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισµού 
από τη δράση. Εποµένως, τυχόν εκ-
πρόθεσµες αιτήσεις – δηλώσεις κα-
τεχοµένων κυψελών για το µελισ-
σοκοµικό έτος 2020, λαµβάνονται 
υπόψη για τον υπολογισµό των δι-
καιούµενων ενίσχυσης κυψελών 
των δικαιούχων.

Η αίτηση – δήλωση συµµετοχής 
στη δράση φέρει την υπογραφή του 
ενδιαφερόµενου (για φυσικά πρό-
σωπα) ή του νόµιµου εκπροσώπου 
(για νοµικά πρόσωπα) και υποβάλ-
λεται στο Κέντρο Μελισσοκοµίας. 

Επιπλέον, από το µελισσοκοµι-
κό έτος 2021 και εξής, δύναται να 
ενισχυθεί και η αγορά µεµονωµέ-
νων κινητών βάσεων κυψελών σε 
ποσοστό 20% επί των κατεχοµένων 
κυψελών των δικαιούχων, σύµφω-
να µε το εγκεκριµένο εθνικό µελισ-
σοκοµικό πρόγραµµα 2020 – 2022.

Αριθµός κυψελών
Οι δικαιούχοι µελισσοκόµοι 

της δράσης θα πρέπει να 
είναι κάτοχοι µελισσοκοµικής 
εκµετάλλευσης τουλάχιστον 

20 κυψελών

Η αξία της 
κάθε κυψέλης 
αντικατάστασης 
καθορίζεται µέχρι 
του ποσού 30 
ευρώ. Η ενίσχυση 
µπορεί να είναι 
και στο 100% του 
ποσού.
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Ψηφιακά
Η αίτηση – δήλωση συµµετοχής 
στη δράση φέρει την υπογραφή 
του ενδιαφερόµενου (για φυσικά 
πρόσωπα) ή του νόµιµου 
εκπροσώπου (για νοµικά 
πρόσωπα) και υποβάλλεται στο 
Κέντρο Μελισσοκοµίας. Η 
υποβολή δύναται να γίνει και µε 
ψηφιακό τρόπο από τον ίδιο τον 
δικαιούχο, µέσω ειδικής 
ψηφιακής εφαρµογής του 
ΥΠΑΑΤ. 

 Πληρωμή
Με τον καθορισµό των τελικών 
δικαιούχων και την παραλαβή 
των καταστάσεων πληρωµής 
δικαιούχων οι αρµόδιες 
∆ιευθύνσεις Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 
συντάσσουν φακέλους 
πληρωµής, τους οποίους 
αποστέλλουν στην ∆/νση 
Άµεσων Ενισχύσεων και 
Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ το 
αργότερο µέχρι τις 5 
Σεπτεµβρίου κάθε έτους. 



μετακίνηση

ΣΤΑΓ∆ΗΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗ (ΕΥΛΟΓΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

170 220

410 255

300
∆ΕΝΤΡΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ
∆ΕΝΤΡΑ

ΠΥΚΝΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΑMΠΕΛΩΝΕΣ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕMMΑ

Καμία σκέψη για
ακύρωση του μέτρου
των αρδευτικών 
Κανονικά µε βάση τις µέχρι στιγµής 
πληροφορίες αναµένεται να α-
νοίξει το πρόγραµµα ενίσχυσης 
αρδευτικών συστηµάτων (Μέτρο 
4.1.2) των 30 εκατ. ευρώ παρά 
το γεγονός ότι ήταν το δεύτε-
ρο πρόγραµµα, µετά τις ∆ασώ-
σεις, που «ακούστηκε» πως θα 
το πνίξουν οι διαχειριστικές αρ-
χές για χάρη των µέτρων στήρι-
ξης λόγω κορωνοϊού. Πρώτοι 
που αντέδρασαν σε αυτή τη δι-
αρροή περί κατάργησης, ήταν 
οι δικαιούχοι των Σχεδίων Βελ-
τίωσης που θέλουν να βάλουν 
τα δέντρα τα οποία δήλωσαν στο 
πλάνο τους και αναρωτιούνται 
πώς θα τα ποτίσουν. 

Με τα 30.000 ευρώ που θα 
πάρουν για τα φυτά και τα σκα-
ψίµατα, θα µεταφέρουν νερό, θα 
βάλουν οµοβροδεξαµενές ή θα 
ανοίξουν τη γεώτρηση; Χίλια ε-
λαιόδεντρα θέλουν 18.000 κυ-
βικά νερού, δηλαδή δεξαµενή 
κόστους 50.000 ευρώ, διατείνο-
νται. Παράλληλα, δεν είναι λί-
γοι όσοι έτρεξαν ήδη, ξόδεψαν 
χρόνο και χρήµα για άδειες γεω-

τρήσεων, άρδευσης µελέτες και 
χαρτιά που απαιτούνται για την 
ένταξη στο Μέτρο περιµένοντας 
το πρόγραµµα το οποίο γραπτά 
ο ίδιος ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, εί-
χε υποστηρίξει ότι θα βγει εντός 
της άνοιξης. 

Το Μέτρο άλλωστε έχει ήδη 
καθυστερήσει πάνω από 1 χρό-
νο. Οι µελέτες για τις ποσότη-
τες και την ποιότητα νερού που 
χρειαζόντουσαν για να ανοίξει 
έχουν τελειώσει από πέρσι, όπως 
σηµειώνει στην Agrenda, η γε-
ωπόνος Κυριακή Μπαλή της Οι-
κονοµοτεχνικής και είναι όλα έ-
τοιµα για την πρόσκληση, αρκεί 
οι διαχειριστικές αρχές στη Μο-
νάδα Επενδύσεων να µην κωλυ-
σιεργήσουν περαιτέρω. Σηµειώ-
νεται τέλος ότι η ΚΥΑ του προ-
γράµµατος βρισκόταν αναρτηµέ-
να µέχρι την περασµένη Τρίτη 
στο pcconcult (ιστοσελίδα δια-
βούλευσης του ΥΠΑΑΤ) µε τη 
διαδικασία να έχει κλείσει από 
τον Φεβρουάριο. Μετά τις φήµες 
ότι µπορεί να ακυρωθεί το Μέ-
τρο, βγήκε από την πλατφόρµα. 

Πάντως, ο Ιούνιος όπου θα γί-
νει η 9η Επιτροπή Παρακολού-
θησης των Προγραµµάτων, εί-
ναι κοντά και εκεί θα φανούν 
οι πραγµατικές προθέσεις των 
διαχειριστικών αρχών σχετικά 
µε όλα τα εκκρεµή µέτρα και 
τις τροποποιήσεις που θα έρ-
θουν στο ΠΑΑ.

Νέοι δικαιούχοι στο
Μέτρο της Συνεργασίας 

Τους νέους πίνακες µε τους 
δικαιούχους που θα µπορέσουν να 
εκτελέσουν επιχειρηµατικό σχέδιο 
µε επιδότηση από το Μέτρο 16.1 
Συνεργασία, έχουν ξεκινήσει να 
εκδίδουν οι Περιφέρειες. Πρώτη, η 
Κεντρική Μακεδονία, εξέδωσε τη 
νέα λίστα. Σηµειώνεται πως για να 
επιδοτηθεί το επιχειρηµατικό σχέδιο 
θα πρέπει να υπάρξει η αντίστοιχη 
προκήρυξη, η οποία «σέρνεται» εδώ 
και περίπου δύο χρόνια.  

∆ικαιολογητικά στη 
Μεταποίηση έως 15/5
Μέχρι τις 15 Μαΐου έχουν διορία 
καταθέσουν τα δικαιολογητικά
της παρ. δ) της 361/93978/31-03-
2020 απόφασής µας για την
έγκριση αποτελεσµάτων 
αξιολόγησης των υποβληθεισών 
αιτήσεων οι νέοι δικαιούχοι του 
Μέτρου 4.2.1 Μεταποίηση, που 
εντάχθηκαν προ ολίγων ηµερών. 
Υπενθυµίζεται ότι οι νέες εντάξεις 
οφείλονται στην αύξηση του 
προϋπολογισµού του Μέτρου κατά 
40 εκατ. ευρώ περίπου.

Σηµειώνεται εδώ πως σύµφω-
να µε την απόφαση-πρόσκληση 
αιτήσεων, για το µελισσοκοµικό έ-
τος 2020, θα ενισχυθούν µόνο οι µε-
τακινήσεις που πραγµατοποιούνται 
κατά την εαρινή – θερινή περίοδο µε-
τακινήσεων. ∆ηλαδή µετακινήσεις οι 
οποίες δηλώνονται από 1η Ιανουά-
ριου έως 10η Φεβρουαρίου κάθε µε-
λισσοκοµικού έτους και πραγµατο-
ποιούνται από την 11η Φεβρουαρί-
ου µέχρι και την 20η Ιουνίου του α-
ντίστοιχου µελισσοκοµικού έτους.

Τον Ιούνιο
Στην 9η Επιτροπή Παρακο-
λούθησης των Προγραµµά-
των τον Ιούνιο θα φανούν 
οι τελικές προθέσεις των 
διαχειριστικών αρχών για 

τα εκκρεµή µέτρα
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Άδειες αµπέλου
Οι παραγωγοί που 
ενδιαφέρονται να 
αποκτήσουν άδεια νέας 
φύτευσης οινοποιήσιµων 
ποικιλιών αµπέλου, πρέπει 
να υποβάλουν αίτηση 
ηλεκτρονικά µέχρι 10 
Μαΐου 2020, µέσω της 
ιστοσελίδας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων (Ηλεκτρονική 
διεύθυνση: www.minagric.
gr – Ψηφιακές Υπηρεσίες – 
Αίτηση Αδειών Φύτευσης 
Αµπέλου).

Αναδιάρθρωση 
αµπέλου
Μέχρι τις 25 Μαΐου έχουν 
τη δυνατότητα να κάνουν 
αίτηση οι αµπελουργοί για 
την ενίσχυση 
αναδιάρθρωσης 
υφιστάµενων αµπελώνων ή 
την δηµιουργία νέων 
εφόσον υπάρχουν 
δικαιώµατα φύτευσης.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ   ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
kontonis@agronews.gr

H Claas  εδώ και πάνω από 100 χρόνια επεν-
δύει τα µέγιστα στην εξέλιξη των µηχανηµά-
των διαχείρισης χόρτου έχοντας αφετηρία το 
1913 µε τον περίφηµο κοµποδέτη: τον µη-
χανισµό που δηµιουργεί τους κόµπους κα-
τά την διάρκεια της χορτοδεσίας. Σήµερα, η 
Claas διαθέτει µία πολύ πλούσια γκάµα µο-
ντέλων χορτοδετικών πρεσών µε πλήθος επι-
λογών εξοπλισµού που καλύπτει τις ανάγκες 
και των πιο απαιτητικών συνθηκών. 

Η επί σειρά ετών best seller πρέσα σταθε-
ρού θαλάµου Rolland ανανεώνεται ολοκλη-
ρωτικά µε το ολοκαίνουργιο µοντέλο 520 RC 
ανεβάζοντας τον πήχη στον τοµέα της αντο-
χής και της ποιότητας κατασκευής. 

Η Rolland 520RC διαθέτει σταθερό θάλα-
µο για µπάλες διαστάσεων 1,20Χ1,25µ. ενώ 
διαθέτει εξ ολοκλήρου νέο σχεδιασµό µε κα-
πάκια από fiberglass που προσδίδουν πιο α-
εροδυναµικό σχήµα και ελαφραίνουν το ολι-
κό βάρος της µηχανής.

Στη νέα πρέσα συναντούµε 16 ράουλα µε 
ρουλεµάν πάχους 4mm που εξασφαλίζουν 

Η επί σειρά ετών best 
seller χορτοδετική 
Rolland ανανεώθηκε    
Η Γ. Χίγκας ABEE φέρνει στην ελληνική αγορά 
το ολοκαίνουργιο μοντέλο 520 RC της Claas

Νέος επικεφαλής 
των τρακτέρ Steyr

Το νέο επικεφαλής εµπο-
ρικών δραστηριοτήτων της 
Steyr για την Ευρώπη, 
Peter Friis, καλοσώρισε η 
CNH. Αυτή η απόφαση 
αποτελεί µέρος µιας ευρύ-
τερης αναδιοργάνωσης 
των εµπορικών σηµάτων 
του Οµίλου στην Ευρώπη, 
µε επίκεντρο την υποστή-
ριξη της µάρκας Steyr στις 
µεγάλες αγορές.

Ηλεκτρικό βαν 
από την Opel
Το Opel Vivaro-e είναι το 
πρώτο, αµιγώς ηλεκτρικό 
επαγγελµατικό όχηµα του 
Γερµανού κατασκευαστή 
και έρχεται στην αγορά σε 
µία εποχή που η διανοµή 
αγαθών και η παροχή υπη-
ρεσιών µε µηδενικές εκπο-
µπές ρύπων είναι επιβε-
βληµένη σε πολλές περιο-
χές. Είναι διαθέσιµο σε 
τρία µήκη και ποικίλες εκ-
δόσεις αµαξώµατος.

H John Deere 
φέρνει τη νέα X9
Το εµπορικό λανσάρισµα 
της ισχυρότερης ίσως θερι-
ζοαλωνιστικής µηχανής για 
επαγγελµατίες µεγάλης 
κλίµακας ετοιµάζει η John 
Deere. Ο διπλός ρότορας 
της X9 παρέχει αυξηµένες 
επιδόσεις αλωνίσµατος και 
ικανότητες διαχωρισµού µε 
τη συνολική απόδοση να 
µεταφράζεται σε αριθµούς 
σε 100 τόνους/ώρα µε 
απώλειες µόλις 1%.

Σπαρτικές Kuhn µε 
µεγαλύτερη ακρίβεια
Η ακρίβεια και η απλότητα 
στον τρόπο λειτουργίας 
ενισχύονται µε τη µονάδα 
σποράς SH 600 που λαν-
σάρει η Kuhn ως ένα ερ-
γαλείο συµβατό µε µια ευ-

Βελτιώσεις στις 
αλωνιστικές NH
Η New Holland παρουσιά-
ζει µια σειρά βελτιώσεων 
που ενισχύουν την παρα-
γωγικότητα των θεριζοα-
λωνιστικών µηχανών των 
σειρών CX7 και CX8. Η 
νέα κλιµακωτή τρόµπα 
βελτιώνει την απόδοση 
του αλωνισµού, ενώ νέα 
χειριστήρια επιτρέπουν 
στον χειριστή να ελέγχει 
από την καµπίνα τον περι-
στροφικό διαχωριστήρα 
και το άνοιγµα των κόσκι-
νων, καθώς επίσης και την 
επιλογή του αχυροκοπτι-
κού ή αχυροδιασκορπιστή.

ρεία γκάµα καλλιεργητών 
για µια εξίσου µεγάλη ποι-
κιλία σπόρων. Εξοπλισµένο 
µε τη µονάδα µέτρησης 
Venta της εταιρείας και µε 
την επιλογή 16, 20 ή 24 
εξόδων από την κεφαλή 
διανοµής, η µονάδα SH 
600 (χοάνη 600 λίτρων) 
έχει σχεδιαστεί για οµοιό-
µορφη σπορά µε το πλά-
τος εργασίας να κυµαίνε-
ται από τα 3 έως 9 µέτρα.
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Επανεκκίνηση 
εργασιών σημαίνουν 
οι κατασκευαστές 
αγροτικού εξοπλισμού
Σε λειτουργία µπαίνουν ξανά σταδιακά τα µεγαλύτε-
ρα εργοστάσια αγροτικών µηχανηµάτων της Ευρώπης, 
µε πρώτες τις Claas, Sulky, Massey Ferguson και CNH 
να ανακοινώνουν πως οι παραγωγικές τους γραµµές 
έχουν προχωρήσει σε επανέναρξη εργασιών. Η εξέλι-
ξη αυτή έχει πολύ µεγάλη σηµασία για την οµαλή συ-
νέχεια στις παραγγελίες σε αγροτικά µηχανήµατα και 
την απρόσκοπτη συνέχιση των αγροτικών εργασιών. 
Ήδη και στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει να αναδύονται 
κάποιες δυσκολίες στην ικανοποίηση της ζήτησης, ει-
δικά στα παρελκόµενα που αφορούν εαρινές και θε-
ρινές εργασίες. Τις ερχόµενες ηµέρες µε την χαλάρω-
ση των µέτρων της καραντίνας στη Γηραιά Ήπειρο α-
ναµένεται να συνεχίσει η διαδικασία επανεκκίνησης 
για όλες τις φίρµες, αλλά σε επίπεδα που δεν θα φτά-
νουν σε καµία περίπτωση τις πλήρεις παραγωγικές δυ-
νατότητες λόγω των µέτρων υγιεινής που λαµβάνονται 
στα εργοστάσια. Πάντως, να σηµειωθεί, πως τα εργο-
στάσια πρώτα αναµένεται να «τρέξουν» να ικανοποι-
ήσουν τη ζήτηση στις µεγάλες αγορές όπως Γαλλία, Ι-
ταλία, Γερµανία και Μ. Βρετανία.  

Οι κατασκευαστές που άναψαν φουγάρα
Πιο συγκεκριµένα, η CNH Industrial (New Holland, 

Case IH, Steyr) επανεκκίνησε την περασµένη Τετάρτη 
τις γραµµές παραγωγής στα τέσσερα εργοστάσιά της 
στην Ιταλία. Ένα δεύτερο «κύµα» επαναλειτουργίας θα 
ακολουθήσει στις 4 Μαΐου, καθώς δόθηκε προτεραι-
ότητα στις µονάδες των οποίων τα µηχανήµατα φεύ-
γουν κυρίως σε εξαγωγικές αγορές. Συγκεκριµένα τα 
εργοστάσια σε Μοντένα (αγροτικά µηχανήµατα), Φότζια 
(κινητήρες) και Τουρίν ξεκίνησαν να λειτουργούν σε 
ρυθµούς 20-30% σε σχέση µε τους κανονικούς, µε µε-
ρικούς εκατοντάδες εργαζοµένους σε σχέση µε τους 
4.500 που συνήθως απασχολούν. 

Το εργοστάσιο στο Μποβέ της Γαλλίας που παράγει 
εξοπλισµό της Massey Ferguson επίσης πήρε µπροστά 
την περασµένα εβδοµάδα, µε τις γραµµές παραγωγής 
να έχουν επανασχεδιαστεί ώστε να ικανοποιούνται οι 
κανόνες ασφαλείας που έχουν οριστεί από τις αρχές. 

Η Claas ήταν από τους πρώτους κατασκευαστές που 
σήµανε «καµπανάκι» εργασιών στις µονάδες της. Συγκε-
κριµένα η γερµανική οικογενειακή επιχείρηση την πε-
ρασµένη ∆ευτέρα έθεσε εκ νέου σε λειτουργία τις γραµ-
µές παραγωγής θεριζοαλωνιστικών και τρακτέρ στις το-
ποθεσίες Χαρσεβίνκελ (Γερµανία), Λε Μαν (Γαλλία) και 
Τοροκσεντµίκλος  (Ουγγαρία). Η παραγωγή χορτοδετι-
κών στη Μετς (Γαλλία) έχει προγραµµατιστεί επίσης να 
συνεχιστεί βήµα προς βήµα µερικές ηµέρες αργότερα. 

οµαλή ροή προϊόντος και ταυτόχρονα µειώ-
νουν το κόστος συντήρησης αφού τα νέα ρου-
λεµάν είναι µεγαλύτερης αντοχής. Η έκδο-
ση RC περιλαµβάνει ρότορα συλλογής προϊ-
όντος µε 14 ξεχωριστά µαχαίρια κοπής τα ο-
ποία ρυθµίζονται υδραυλικά και επιτρέπουν 
κοπή προϊόντος κοντά στα 70mm

Το pick up της 520 έχει πλάτος εργασίας 
2,10 µ. ώστε να µπορεί να συλλέξει µε ευκο-
λία ακόµη και πολύ µεγαλύτερα στελέχη του 
υλικού. Επίσης διαθέτει εύκαµπτα χαλύβδινα 
ελατήρια που έχουν αποδείξει την αξία τους 
ακόµη και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθή-
κες ενώ τα τζίνια είναι πυκνά τοποθετηµένα 
µεταξύ τους εξασφαλίζοντας τέλεια συλλογή.

Η λειτουργία Roto Reverse της νέας Rolland 
επιτρέπει την ανάποδη περιστροφή του ρότο-
ρα σε περιπτώσεις όπου ξένα σώµατα ή πε-

ρίσσιο υλικό φράσουν την είσοδο του προϊ-
όντος. Η διαδικασία αυτή γίνεται πανεύκολα 
µέσα από την καµπίνα εξασφαλίζοντας την 
αδίακοπτη και οµαλή λειτουργία της πρέσας.

Προαιρετικά η νέα πρέσα προσφέρεται και 
µε λειτουργία συµπίεσης πυρήνα Maximum 
pressure System (MPS). Με τη χρήση του MPS 
είναι εφικτή η παραγωγή µπάλας µε υψηλής 
πυκνότητας πυρήνα. Αυτό οφείλεται στην ε-
πιπλέον πίεση που παρέχει στη µπάλα το πε-
ριστρεφόµενο τµήµα τριών έξτρα κυλίνδρων 
στην πόρτα της πρέσας. Κατά την έναρξη της 
διαδικασίας σχηµατισµού της µπάλας, οι τρεις 
κύλινδροι πιέζουν τον πυρήνα από την αρχή 
της διαδικασίας σχηµατισµού. Στη συνέχεια 
ωθούνται προς τα πίσω στην τελική τους θέ-
ση καθώς η µπάλα αυξάνεται σε µέγεθος. Το 
αποτέλεσµα είναι πολύ συµπιεσµένα δέµατα - 
ακόµη και σε υψηλές ταχύτητες κίνησης. Στα 
ατού της νέας πρέσας περιλαµβάνονται επί-
σης το αυτόµατο σύστηµα λίπανσης της κα-
δένας αλλά και η δυνατότητα δετικού συστή-
µατος µε δίχτυ ή σπάγκο.

Όλα αυτά συνδυάζονται µε την πολύχρονη 
εµπειρία της εταιρίας Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ στον τοµέα 
της χορτοδεσίας αλλά και την άµεση διαθεσι-
µότητα σε γνήσια και ετοιµοπαράδοτα  ανταλ-
λακτικά και αναλώσιµα στην ελληνική αγορά. 

Πυκνότητα µπάλας
Προαιρετικά η νέα πρέσα προσφέ-
ρεται και µε λειτουργία συµπίεσης 

πυρήνα της µπάλας Maximum 
pressure System
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Έξυπνοι 
ή όχι; 

 ∆ιαχρονικό: Άραγε τον κόσµο 
κυβερνούν κάποιοι έξυπνοι που µας 
δουλεύουν ή κάποιοι ηλίθιοι που 
παριστάνουν ότι µιλάνε σοβαρά; 
Laurence J. Peter, 1919-1990.

 Αγροτικά προϊόντα: Στην Ελλάδα 
µεγάλη είναι η µείωση στην αγορά 
κρέατος και κρασιού. Ο κλάδος των 
φρούτων και λαχανικών δείχνει αύξηση 
των εξαγωγών, το πρώτο δίµηνο 2020 
(πορτοκάλια +5,2%, νεκταρίνια, 
ακτινίδια +29,3%, µανταρίνια +15,3%), 
αλλά και της εγχώριας κατανάλωσης. Γ. 
Πολυχρονάκης, Incofruit Hellas, 
20/4/2020. 

 ΠΟΥ+FAO: Μετά το σπάνιο κοινό 
ανακοινωθέν των επικεφαλής του FAO 
και του ΠΟΥ, που προειδοποιούσαν για 
κίνδυνο «διατροφικής έλλειψης» στην 

παγκόσµια αγορά, 
ο Ν. Μπίσλεϊ, 
επικεφαλής του 
Παγκόσµιου 
Επισιτιστικού 
Προγράµµατος 
του ΟΗΕ 
προειδοποιεί ότι ο 
κόσµος κινδυνεύει 

από λιµούς «βιβλικών αναλογιών», 
λόγω της πανδηµίας του Covid-19 και 
του lockdown στην οικονοµία. 

 Κατανάλωση: Οι Η.Π.Α. 
«παγώνουν» τις αποπληρωµές χρεών 
τους, µε αποτέλεσµα οι Κρητικοί 
εξαγωγείς να αντιµετωπίζουν 
πρόβληµα ρευστότητας. Παράλληλα, 
κλειστοί παραµένουν κάποιοι 
χονδρέµποροι διανοµείς σε όλο τον 
κόσµο που προµήθευαν τα προϊόντα 
µας. ∆εν υπάρχουν απαγορεύσεις στη 
διακίνηση των προϊόντων αλλά 
σηµειώνονται καθυστερήσεις. Μετά 
από το Πάσχα ίσως αρχίσει ξανά κάτι 
να κινείται στην αγορά. Α. Καλαµπόκης, 
ΣΕΚ patris.gr 22/4/2020. 

 Μικρή επέµβαση: Σε 205.984 
(14,6% του συνόλου) είναι οι 
επιχειρήσεις στη χώρα, που 
απασχολούν 1.063.098 εργαζόµενους 
(25,4% του συνόλου), οι οποίες 
µπήκαν σε αναστολή λειτουργίας µε 
κρατική εντολή. Ο τζίρος των 
επιχειρήσεων αυτών που τηρούν 
διπλογραφικά στοιχεία ήταν 1,02 δις 
ευρώ τον Φεβρουάριο 2020, µε αξία 
εξαγωγών (όσων εξάγουν) ύψους 32,5 
εκατ.  ευρώ. ΕΛΣΤΑΤ, 16/4/2020.

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Κερδίζει πλέον έδαφος η τάση για 
τοποθέτηση προϊόντων και στις µε-
γάλες αλυσίδες που φέρουν στις ε-
τικέτες σαφή ένδειξη ότι έχουν πα-
ραχθεί µε ουδέτερο περιβαλλοντι-
κό αποτύπωµα. Σε αυτό το πνεύµα η 
µεγάλη ολλανδική αλυσίδα  Albert 
Heijn ανακοίνωσε  τα σχέδιά της για 
την τοποθέτηση γάλακτος στα ρά-
φια της από αγροκτήµατα που θα 
έχουν ουδέτερο περιβαλλοντικό α-
ποτύπωµα έως το 2021.

Στην κατεύθυνση αυτή επέκτεινε τη 
συνεργασία της µε τον συνεταιρισµό 
«Royal A-ware» και µε τη «DeltaMilk», 
ώστε να κάνει την προσφορά γαλα-
κτοκοµικών και τυροκοµικών προϊό-
ντων να είναι σύµφωνη µε τα πρότυ-
πα της βιώσιµης ανάπτυξης.

Σύµφωνα µε την Heijn, οι κτηνο-
τροφικές εκµεταλλεύσεις θα µπο-
ρέσουν να εξασφαλίσουν ουδέτε-
ρο περιβαλλοντικό αποτύπωµα µε 
την καλύτερη διαχείριση του εδά-
φους, καθώς οι εκποµπές του CO2 
θα δεσµευτούν εν µέρει από τα φυ-
τά που καλύπτουν τις εκτάσεις. Επί-
σης, θα µπορούσε να εφαρµοστεί α-
κατεργασία του εδάφους στους βο-
σκοτόπους και σπορά µε χορτοδοτι-
κά ψυχανθή και τριφύλλια. 

Ο Robert van Ballegooijen, COO 

της «Royal A-Ware», σχολίασε: «Έ-
χουν ήδη γίνει πολλές έρευνες στο 
εξωτερικό για τη δέσµευση του CO2, 
αλλά στην Ολλανδία, αυτή η µελέτη 
είναι η µοναδική. ∆εν έχουν ακόµη 
πραγµατοποιηθεί άλλες µελέτες σε 
µεγάλη κλίµακα. Είµαστε πολύ περή-
φανοι που πραγµατοποιήσαµε αυτή 
την έρευνα µαζί µε την Albert Heijn».

Βιώσιµα γαλακτοκοµικά προϊόντα
Το 2017, η Albert Heijn παρουσί-

ασε το πρόγραµµα «Beter voor Koe, 
Natuur en Boer» (Καλύτερα για τα 
Ζώα, τη Φύση και τον Αγρότη) σε συ-
νεργασία µε τη «Royal A-Ware» για 

την ανάπτυξη µιας κλειστής αλυσί-
δας παραγωγής για βιώσιµα γαλα-
κτοκοµικά προϊόντα. Προς το πα-
ρόν, περίπου 300 γαλακτοπαραγω-
γοί προµηθεύουν µε γάλα τη «Royal 
A-ware» και την «Deltamilk». Μετά 
τη µεταποίηση, τα γαλακτοκοµικά 
προϊόντα της Albert Heijn, θα φέ-
ρουν την ετικέτα «Αειφορικής και Βι-
ώσιµης Γεωργίας» (Beter voor Koe, 
Natuur en Boer). Τα προϊόντα µε αυ-
τήν την ετικέτα αποτελούν το 40% 
των γαλακτοκοµικών προϊόντων 
της Albert Heijn και περιλαµβάνουν 
γάλα, βουτυρόγαλα, γιαούρτι, τυρί 
Gouda και τυρί Zaanlander.

Τάση οι συνεργασίες 
κτηνοτρόφων με αλυσίδες
για γάλα με ετικέτα Βιώσιμης 
Ανάπτυξης Η oλλανδική Albert Heijn ανακοίνωσε 

τα σχέδιά της για γάλα με ουδέτερο 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα έως το 2021

Σύµφωνα µε τους ανθρώπους της Heijn, οι κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις 
θα µπορέσουν να εξασφαλίσουν ουδέτερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα.

Η διατήρηση της βιωσιµότητας στην αγροδιατροφική 
αλυσίδα είναι ένα µακροπρόθεσµο ζήτηµα

Το επόµενο βήµα της αλυσίδας Albert Heijn είναι το ουδέτερο 
περιβαλλοντικό αποτύπωµα να µεταφερθεί σε µεγαλύτερο ποσοστό στην 
παραγωγή γάλακτος από το αγρόκτηµα. Όπως εξηγεί η Henk Sierksma, 
διευθύντρια της µονάδας τυριού και γαλακτοκοµικών προϊόντων της 
επιχείρησης: «Η διατήρηση της βιώσιµότητας στην αγροδιατροφική 
αλυσίδα είναι ένα µακροπρόθεσµο ζήτηµα και γι ‘αυτό απαιτείται και η 
επέκταση αυτής της συνεργασίας. Είναι ένα λογικό βήµα. Στα επόµενα 
τρία χρόνια θα ανεβάσουµε ξανά τον πήχη και οι γαλακτοπαραγωγοί θα 
εργαστούν για τη διατήρηση του ουδέτερου περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος στην παραγωγή γάλακτος από το αγρόκτηµα. Κάνουµε, 
επίσης, επιπλέον βήµατα και στον τοµέα της βιοποικιλότητας και της 
καλής µεταχείρισης των ζώων».

Αποτύπωµα
Το ουδέτερο 

περιβαλλοντικό 
αποτύπωµα να 

µεταφερθεί 
στην παραγωγή 
γάλακτος από 
το αγρόκτηµα

Γκάµα
Τα προϊόντα 
µε αυτήν την 

ετικέτα αποτε-
λούν το 40% 

των γαλα-
κτοκοµικών 

προϊόντων της

Albert Heijn
Συνεργασία 
µε «Royal 
A-ware» 

και µε 
«DeltaMilk»
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Σε ένα ρευστό περιβάλλον καλείται 
να κινηθεί ο αµπελοοινικός τοµέας 
εξαιτίας των αλλαγών που επιφέ-
ρει η πανδηµία του κορωνοϊού κα-
θώς η µέχρι πρότινος κανονικότητα 
για την παραγωγή και το εµπόριο θα 
προσαρµόζεται ανάλογα µε τα επι-
δηµιολογικά δεδοµένα και τους πε-
ριορισµούς ή µη στην κυκλοφορία 
που θα επιβάλλουν αυτά.

«Προς το παρόν παρατηρούµε µια 
τεράστια αλλαγή λόγω της τρέχου-
σας πανδηµίας, η οποία θα έχει ση-
µαντικό αντίκτυπο σε πολλές πτυχές 
της ζωής των αγροκτηµάτων και των 
αµπελώνων, καθώς και στην παρα-
γωγή και στο εµπόριο σταφυλιών και 
κρασιού» ανέφερε ο Pau Roca διευ-
θυντής του ∆ιεθνή Οργανισµού Α-
µπέλου και Οίνου (OIV) κατά τη δι-
άρκεια τηλεδιάσκεψης στις 23 Απρι-
λίου. «Βρισκόµαστε σε πρώιµο στά-
διο και δεν έχουµε στατιστικά στοι-
χεία για να δώσουµε ακριβείς εκτιµή-
σεις παγκόσµια για το κρασί», προ-
ειδοποιεί ο Pau Roca, τονίζοντας ό-
τι η κύρια αλλαγή αφορά τα κανά-
λια διανοµής. Αρχικά µε «το κλείσι-
µο στις περισσότερες χώρες του κα-
ναλιού πώλησης σε καφετέριες, ξε-
νοδοχεία και εστιατόρια (CHR) εκτι-
µάται ότι στην Ευρώπη θα οδηγηθεί 
σε µείωση του όγκου κατά 35% και 
πάνω από 50% στην αξία των πωλή-
σεων», υποστηρίζει ο διευθυντής του 
OIV, ο οποίος διευκρινίζει ότι ο αντί-
κτυπος θα είναι διαφορετικός ανά-
λογα µε την περιοχή και την τουρι-
στική της δραστηριότητα «η οποία 
θα είναι πολύ περιορισµένη ακόµη 
και µετά την άρση του περιορισµού».

Αναφέροντας ότι οι πωλήσεις κρα-
σιού σε µεγάλους λιανοπωλητές αυ-
ξάνονται κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου περιορισµού, ο Pau Roca δι-
ευκρινίζει ότι «αυτά τα καλά νέα δεν 

αντισταθµίζουν ωστόσο όλες τις απώ-
λειες που προκαλούνται από τη µεί-
ωση των πωλήσεων στο κανάλι CHR. 
Όσον αφορά τις εξαγωγές, ο διευθυ-
ντής του OIV δεν προβλέπει λαµπρό 
µέλλον: οι εµπορικές ροές θα συνε-
χίσουν να επηρεάζονται σοβαρά. Φαί-
νεται πιθανό ότι «θα υπάρξει αύξηση 
των αποθεµάτων και πιθανώς υπερ-
παραγωγή στην επόµενη συγκοµι-
δή εάν λάβουµε υπόψη την πτώση 
της κατανάλωσης» παραδέχεται. Πα-
ράλληλα, ο Pau Roca προειδοποιεί ό-
τι «οι εµπορικές ροές µπορεί να ανα-
κάµψουν µαζί µε την οικονοµία, αλ-
λά ενδέχεται να προκύψουν ορισµέ-
νες µόνιµες αλλαγές, όπως για πα-
ράδειγµα οι δύο µεγαλύτερες αγορές 
στον κόσµο, όπως η Ευρώπη και οι Η-
ΠΑ, να µειώσουν τις εισαγωγές τους. 

Αλλάζει το status quo 
για αμπελώνες και εμπόριο
οίνου η πανδημία

Μακριά από «πολιτικές ζητιάνοι - 
γείτονες» λένε οι κολοσσοί τροφίμων
Η γεωργική παραγωγή θα µπο-
ρούσε να µειωθεί έως και 7% αν 
υπάρξουν εµπορικοί περιορισµοί 
λόγω της πανδηµίας του κορω-
νοϊού, ενώ οι εισαγωγές τροφί-
µων ενδέχεται να µειωθούν του-
λάχιστον κατά 13% λόγω του υ-
ψηλότερου κόστους συναλλα-
γών και της µειωµένης ζήτησης.

Tα παραπάνω αναφέρει έκθε-
ση της Παγκόσµιας Τράπεζας, 
προειδοποιώντας ότι οι χώρες 
πρέπει να συνεργαστούν για 
να αποφύγουν τις «πολιτικές 
ζητιάνοι-γείτονες» που παρατη-
ρήθηκαν κατά τη διάρκεια µιας 
παγκόσµιας κρίσης τιµών τρο-
φίµων πριν από µία δεκαετία.

«∆εν θα µπορούσε να υπάρ-
ξει πιο σηµαντική στιγµή για να 
διατηρήσουµε τις εµπορικές ρο-
ές ανοιχτές», σύµφωνα µε επι-
στολή προς τους ηγέτες του κό-
σµου που υπογράφουν οι Nestle 
SA, Unilever NV, Danone SA και 
PepsiCo Inc. Η επιστολή των ε-
ταιρειών καλεί τους ηγέτες να δι-
ατηρήσουν το ανοικτό εµπόριο 
και να εξασφαλίσουν την πρό-
σβαση σε θρεπτικά και προσιτά 
τρόφιµα για να αποτρέψουν µια 

παγκόσµια ανθρωπιστική κρί-
ση. Οι κύριοι εξαγωγείς τροφί-
µων πρέπει να καταστήσουν σα-
φές ότι θα συνεχίσουν να προ-
µηθεύουν πλήρως τις διεθνείς 
αγορές, αναφέρει η επιστολή.

Επιπλέον, αναφέρονται άλλα 
µέτρα που περιλαµβάνουν την 
υποστήριξη των πιο ευάλωτων, 
τις επενδύσεις στην τοπική πα-
ραγωγή και τη µεταχείριση των 
γεωργών και των εργαζοµένων 
στα τρόφιµα ως βασικό θεµέλιο.

Ο αριθµός των ανθρώπων που 
βρίσκονται σε καθεστώς πείνας 
θα µπορούσε να διπλασιαστεί 
σε λίγους µόνο µήνες, καθώς η 
πανδηµία του κορωνοϊού προ-
καλεί όλεθρο στον εφοδιασµό 
σε τρόφιµα και βλάπτει τα εισο-
δήµατα. Σύµφωνα µε µια οµάδα 
µεγάλων εταιρειών τροφίµων, 
βιοµηχανικών φορέων και ακα-
δηµαϊκών, ο αριθµός όσων πά-
σχουν από χρόνια πείνα ενδέ-
χεται να ξεπεράσει τα 800 εκα-
τοµµύρια, λόγω των κινδύνων 
στην προµήθεια τροφίµων. Μά-
λιστα, η απειλή είναι ακόµα µε-
γαλύτερη σε φτωχές περιοχές, 
όπως η υποσαχάρια Αφρική.

Στα best
of the best
της Ζυρίχης
το ελαιόλαδο
Grand Cru

Το βραβείο του 
καλύτερου ελληνικού 
ελαιολάδου (Best of 
Greece) έλαβε το 
Εξαιρετικό Παρθένο 
Ελαιόλαδο Grand Cru 
της Terra Creta, στον 
απαιτητικό διαγωνισµό 
Olive Oil Awards 
Zurich  2020. Το 
Grand Cru, είναι και το 
µοναδικό ελληνικό 
ελαιόλαδο που 
συγκέντρωσε ικανή 
βαθµολογία για να 
διακριθεί στη λίστα 
«Βest of the Βest olive 
oils 2020». Η Terra 
Creta έχει την έδρα 
της στον ελαιώνα του 
Κολυµβαρίου Χανίων 
και εξάγει το κρητικό 
ελαιόλαδο σε 
περισσότερες από 45 
χώρες.

Pau Roca, διευθυντής του ∆ιεθνή 
Οργανισµού Αµπέλου και Οίνου (OIV) 

Καίρια στιγµή
«∆εν θα µπορούσε να 
υπάρξει πιο σηµαντική 
στιγµή για να διατηρή-
σουµε τις εµπορικές 
ροές ανοιχτές», λέει

η επιστολή

7%

13%

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ 

ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΕΩΣ
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Ντομάτα Ελαφονησίου

Στη Δυτική Κρήτη 
η ντομάτα έγινε 
ομαδικό άθλημα 
Μια σφιχτή ομάδα παραγωγών θερμοκηπιακής ντομάτας 
με δικό της συσκευαστήριο κάνει τζίρο 12.500 το στρέμμα

Καθοδήγηση
Ο Συνεταιρισµός 

απασχολεί µόνιµα δύο 
γεωπόνους οι οποίοι 
καθοδηγούν τα µέλη 
σε κάθε στάδιο της 

παραγωγής

Ο Συνεταιρισµός έχει ως 
βασικό προϊόν παραγωγής 
τη µεσόκαρπη ντοµάτα, σε 
διάφορες ποικιλίες όπως Elpida, 
Belladona, Dafni.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τέρµα νοτιοδυτικά στην Κρή-
τη, στον δήµο ∆ήµο Κισά-
µου, οι δυνατοί αέρηδες της 
περιοχής δεν αποθάρρυναν 
µια οµάδα αγροτών από το να 
σηκώσουν µεταλλικά θερµοκή-
πια και να εκµεταλλευτούν την υ-
ψηλή ηλιοφάνεια της περιοχής για την 
παραγωγή ντοµάτας µε καλή γεύση και άρωµα, 
άριστο χρώµα κατά την πλήρη ωρίµανση και µε-
γάλη διατηρισιµότητα. Όσο σύνθετη είναι η καλ-
λιέργεια της ντοµάτας, που απαιτεί ακρίβεια χει-
ρουργού στους χειρισµούς, άλλο τόσο απαιτητι-
κή είναι και η εµπορική της διάθεση. Σε ένα τέ-
τοιο περιβάλλον µια πρόχειρη προσέγγιση είναι 
αρκετή για να πετάξει κάποιον εκτός αγοράς και 
εδώ, η συνεργασία και η οργάνωση φαίνεται πως 
είναι ένας πρακτικός τρόπος που εξασφαλίζει την 
αγροτική παραγωγή. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
µα συντονισµού µεταξύ αγροτών αποτελεί η πε-

ρίπτωση του ΑΣ Κηπευτικών Θερµο-
κηπίου Ελαφονησίου – Χρυσοσκα-
λίτισσας στον Κίσσαµο της Κρήτης, 
που ιδρύθηκε το 2002 ως αποτέλε-
σµα της επιθυµίας µιας µικρής ο-
µάδας παραγωγών «να πουλά σε 

λίγο καλύτερες τιµές τα προϊόντα», 
όπως εξηγεί στην Agrenda ο Θεόδω-

ρος Ραϊσάκης, πρόεδρος του Συνεται-
ρισµού. Σήµερα η οργάνωση αποτελεί-

ται από 21 µέλη, τα οποία διαχειρίζονται 200 
στρέµµατα µε µέσο όρο κλήρου τα 10 στρέµµατα 
ανά παραγωγό. Ο Συνεταιρισµός έχει ως βασικό 
προϊόν παραγωγής τη µεσόκαρπη ντοµάτα, σε δι-
άφορες ποικιλίες όπως Elpida, Belladona, Dafni 
αλλά και κάποια ιδιαίτερα υβρίδια τύπου βελανί-
δι ενώ, ανάλογα και µε τις απαιτήσεις της αγοράς, 
µπορεί κατά περίπτωση να παράγει και άλλα εί-
δη κηπευτικών, όπως αγγούρια. Η συνολική πα-
ραγωγή αγγίζει τους 4.000 τόνους, µε τη µισή να 
καταλήγει στα ράφια αλυσίδας σούπερ µάρκετ, δι-
ατηρώντας όµως το σήµα του Συνεταιρισµού στα 
χαρτοκιβώτια και στις συσκευασίες Βελανιδιών.

Η συνολική παραγωγή του ΑΣ αγγίζει τους 4.000 τόνους, µε την µισή να 
καταλήγει στα ράφια αλυσίδας σούπερ µάρκετ, διατηρώντας όµως το σήµα του 
Συνεταιρισµού στα χαρτοκιβώτια και στις µικρές συσκευασίες των βελανιδιών.

ΑΣ Κηπευτικών Θερµοκηπίου Ελαφονησίου – Χρυσοσκαλίτισσας



Agrenda 49Σάββατο 2 & Κυριακή 3 Μαΐου 2020ΒUSINESSSTORY

Όλες οι κατασκευές των θερµο-
κηπίων των µελών είναι σύγχρο-
νες και µεταλλικού τύπου όπως ο-
ρίζονται από τις αυστηρές προδια-
γραφές που έχει θέσει ο Συνεται-
ρισµός. Σε αυτό το κοµµάτι της πα-
ραγωγής, στα µέλη παρέχεται πι-
στοποίηση από τον συνεταιρισµό.

Γενικά η διαδικασία της παραγω-
γής διαρκεί περίπου 18 εβδοµάδες. 
Ο Συνεταιρισµός απασχολεί µόνιµα 
δύο γεωπόνους οι οποίοι καθοδη-
γούν τα µέλη σε κάθε στάδιο της πα-
ραγωγής. Οι ετήσιες εργασίες ξεκι-
νάνε µε το όργωµα των χωραφιών 
και στη συνέχεια, πριν την σπορά, 
προηγείται η απολύµανση, που γί-
νεται µε τη µέθοδο της ηλιοαπολύ-
µανσης όπου το έδαφος καλύπτε-
ται µε πλαστικό φιλµ, εγκλωβίζεται 
η θερµότητα και αυξάνεται η θερµο-
κρασία στους 65-70 βαθµούς Κελσί-
ου. Μετά την συγκοµιδή οι ντοµά-
τες οδηγούνται στις εγκαταστάσεις 
του συνεταιρισµού απ’ όπου γίνεται 
ο τελικός διαχωρισµός µε την βοή-
θεια ηλεκτρονικού καλιµπραδόρου 
ανάλογα µε το µέγεθος, το χρώµα 
και το βάρος. Στο κοµµάτι των δο-

µών ο Συνεταιρισµός έχει επενδύ-
σει περί τα 1 εκατ. ευρώ, αξιοποιώ-
ντας και την χρηµατοδότηση προ-
γραµµάτων. «Έχουµε ένα συσκευ-
αστήριο 1000 τµ, διάφορα µηχανή-
µατα, ενώ ακόµα και για τα χαρτο-
κιβώτια, έχουµε δικιά µας µηχανή. 
Έχουµε καταφέρει στα 18 χρόνια 
να είµαστε πλήρως οργανωµένοι» 
αναφέρει ο κ. Ραϊσάκης, ο οποίος 
την στιγµής της επικοινωνίας ήταν 
σκαρφαλωµένος σε µια σκεπή θερ-
µοκηπίου για εργασίες.

Να σηµειωθεί ότι ο τζίρος του Συ-
νεταιρισµού κυµαίνεται γύρω από τα 
2,5 εκατ. ευρώ ετησίως, ωστόσο ό-
πως είναι φυσικό οι διακυµάνσεις 
στην τιµή της ντοµάτας επηρεάζουν 
άµεσα τα αποτελέσµατα.

Στο κοµµάτι της οργάνωσης τώρα, 
υπάρχει πειθαρχία. «Στη συνεννόη-
ση, προβλήµατα δεν έχουµε. Παίρ-
νουµε αποφάσεις στο διοικητικό συµ-
βούλιο, κατά πλειοψηφία και µετά 
τηρούνται, Οι αποφάσεις έχουν να 
κάνουν µε το τι ποικιλίες θα φυτευ-
θούν, πού θα πάνε, αν θα µπούνε 
δηλαδή στο σούπερ µάρκετ ή στην 
λαχαναγορά» εξηγεί ο κ. Ραϊσάκης.

Πειθαρχία, συγχρονισμός της παραγωγής 
και αποφάσεις που λαμβάνονται από κοινού

Α.Σ.Π.Κ.Θ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ

Το 1992 εγκαταστάθηκε το πρώτο θερµοκήπιο στην 
περιοχή. Το παράδειγµα του πρώτου παραγωγού 

ντοµάτας Ελαφονησίου, ακολούθησαν 3 χρόνια µετά 
και άλλοι παραγωγοί, ιδρύοντας συνεχώς νέες µονάδες 

παραγωγής.  Ελαφονήσι, Χανιά, Κρήτη
info@elafonisi.gr

Περσεύς 
Χωρίς 
διευθύνοντα
Αποχώρησε οικειοθελώς ο 
∆ιευθύνων Σύµβουλος της Περσεύς, 
Χρήστος Μπουγιουκλής. Με 
ανακοίνωσή της η εταιρεία 
ενηµερώνει ότι «Ο ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της εταιρείας «Περσεύς 
Προϊόντα Ειδικής ∆ιατροφής ΑΒΕΕ», 
Χρήστος Μπουγιουκλής 
παραιτήθηκε από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο αυτής και απεχώρησε 
οικειοθελώς της εταιρείας, µε 
ηµεροµηνία ισχύος την 15/4/2020».

ΚΡΙ ΚΡΙ
Θλίψη για την 
39χρονη Λίτα 
Τσινάβου
Σοκαρισµένη είναι η οικογένεια της 
ΚΡΙ ΚΡΙ αλλά και όλη η σερραϊκή 
κοινωνία από την είδηση του 
θανάτου της Λίτας Τσινάβου που 
έφυγε ξαφνικά από την ζωή σε 
ηλικία µόλις 39 ετών. Η εκλιπούσα 
ήταν δραστήριο στέλεχος της 
γαλακτοβιοµηχανία ΚΡΙ ΚΡΙ και 
συγγενής του ιδιοκτήτη της εταιρίας 
Παναγιώτη Τσινάβου.

Claas Group 
Γυναίκα 
πρόεδρος 
Η Cathrina είναι η τρίτη γενιά της 
οικογένειας Claas που διορίστηκε 
πρόεδρος της επιτροπής µετόχων 
της εταιρείας, η οποία καθορίζει τη 
στρατηγική κατεύθυνση της 
επιχείρησης. Αναλαµβάνει τον ρόλο 
του πατέρα της Helmut Claas, είναι 
τώρα επίτιµος πρόεδρος.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εξοπλισµός
Το συσκευαστήριο είναι 

1.000 τ.µ, ενώ ακόµα και 
για τα χαρτοκιβώτια 

ο ΑΣ διαθέτει δικά του 
µηχανήµατα

ΚΙΣΣΑΜΟΣ
ΚΡΗΤΗ



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Καθυστερήσεις σε πληρωµές, α-
πώλεια αγορών και αγοραστών 
λόγω των δυσκολιών στις εξαγω-
γές και της µετατόπισης της εσω-
τερικής κατανάλωσης έχουν αφή-
σει χωρίς ρευστότητα σηµαντικό 
αριθµό Ιταλών αγροτών και κτη-
νοτρόφων, µε τα πρώτα στατιστι-
κά δεδοµένα να εντοπίζουν ελά-
χιστα έως µηδενικά κεφάλαια κί-
νησης στο 60% περίπου των εκµε-
ταλλεύσεων.

Έξι στις 10 εκµεταλλεύσεις υ-
πολογίζει το µεγάλο αγροτοσυν-
δικαλιστικό όργανο της Ιταλίας, 
η Coldiretti, ότι αντιµετωπίζουν 
πρόβληµα ρευστότητας. Μπορεί 
τα πρώτα στατιστικά δεδοµένα να 
προέρχονται από την Ιταλία, όµως 
µια αναγωγή στην ελληνική περί-
πτωση δεν θα ήταν παρακινδυνευ-
µένη, αφού τόσο η φύση των προ-
βληµατικών εκµεταλλεύσεων στη 
γειτονική χώρα (οικογενειακές εκ-
µεταλλεύσεις), όσο και οι κλάδοι 
στους οποίους δραστηριοποιού-
νται, είναι πανοµοιότυποι.

Όπως σηµειώνει η οργάνωση, οι 
δυσκολίες καταγράφονται κυρίως 
στα φρούτα και τα λαχανικά, στην 
αγορά γάλακτος και στα τυροκο-
µεία, στην αγορά κρέατος, στις ι-

χθυοκαλλιέργειες και ειδικά στον 
χώρο του οίνου καθώς και των αν-
θοκαλλιεργειών.

Ο αντίκτυπος της πανδηµίας 
Covid-19 στην αγροτική οικονο-
µία διαφέρει από τοµέα σε τοµέα, µε 
εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται σε 
περιφέρειες µε εξαιρετικά αυστηρά 
περιοριστικά µέτρα να αγγίζει ακό-
µα και το 100%, αναφέρει σε σχε-
τική της ανακοίνωση η Coldiretti.

∆ύσκολη είναι η κατάσταση και 
για τις αγροτικές επιχειρήσεις που 
σε µεγάλο βαθµό εξάγουν την πα-
ραγωγή τους, εκ των οποίων το 70% 
αντιµετωπίζει σηµαντικά προβλή-
µατα ρευστότητας, εξαιτίας των α-
κυρώσεων που υφίστανται οι πα-
ραγγελίες. Φυσικά οι κλειστοί χώ-
ροι µαζικής εστίασης σε ξενοδοχεία 
και εστιατόρια µεταφέρουν και στην 
αγροτική παραγωγή την οικονοµι-

κή δυσπραγία του κλάδου.
«Ολόκληρη η αλυσίδα εφοδια-

σµού τροφίµων γίνεται εξαιρετικά 
εύθραυστη, η συνολική αξία της ο-
ποίας ξεπερνά τα 538 δισ. ευρώ, σε 
µια συγκυρία που η στρατηγική ση-
µασία παραγωγής τροφίµων παίρ-
νει νέες διαστάσεις παγκοσµίως λό-
γω του κορωνοϊού» υπογραµµίζει ο 
πρόεδρος της Coldiretti Ετόρε Πρα-
ντίνι, ο οποίος σε κάθε ευκαιρία ε-
παναλαµβάνει στους θεσµικούς συ-
νοµιλητές του την ανάγκη εφαρµο-
γής ενός σύγχρονου σχεδίου Μάρ-
σαλ, «που θα δώσει αρκετές ενέσεις 
ρευστότητας στην υποδειγµατική βι-
οµηχανία τροφίµων της Ιταλίας».

Να σηµειωθεί ότι και η ελληνική 
πρωτογενής παραγωγή έχει ποντά-
ρει πολλά τα τελευταία χρόνια στην 
υπόθεση της ποιότητας και της α-
ναβάθµισης της εικόνας των εγχώ-
ριων προϊόντων στο εξωτερικό, µε 
τη σηµερινή κατάσταση στην ευ-
ρωπαϊκή αγορά να προκαλεί ανη-
συχίες τόσο εξαιτίας της ενισχυµέ-
νης τάσης του διατροφικού πατριω-
τισµού, όσο και των πρακτικών δυ-
σκολιών στις µεταφορές. Σε αυτό το 
πλαίσιο διακιβεύονται πολλά από 
την έγκαιρη αντιµετώπιση των ζη-
τηµάτων ρευστότητας που αντιµε-
τωπίζουν οι εκµεταλλεύσεις, όπως 
είναι η διασφάλιση της παρουσίας 
τους στις διεθνείς αγορές.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΣΕ ΟΣΕΣ
ΕΞΑΓΟΥΝ

ΑΛΥΣΙ∆Α
ΑΞΙΑΣ

57%  538

70%

Χωρίς ρευστότητα 
οι έξι στις δέκα 
εκμεταλλεύσεις 
της Ιταλίας

Απώλειες 10% στην
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Αντίστοιχη είναι η εικόνα 
και για τις αγροτικές 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Μειώνουν 
ζωικό κεφάλαιο 
οι χοιροτρόφοι σε 
ΗΠΑ και Καναδά

Το κλείσιµο µονάδων 
επεξεργασίας χοιρινού 
κρέατος που 
συντελέστηκε τις 
προηγούµενες ηµέρες 
σε περιοχές της 
Βόρειας Αµερικής, 
υποχρεώνει 
Αµερικανούς και 
Καναδούς 
χοιροτρόφους στη 
µείωση των κοπαδιών 
τους. Στην Μινεσότα, οι 
αριθµοί υποδεικνύουν 
ότι 200.000 χοίροι θα 
οδηγηθούν στο σφαγείο 
και στη συνέχεια θα 
θαφτούν ή θα καούν, 
αφού οι εναποµείνασες 
ανοιχτές µονάδες είτε 
βρίσκονται χιολόµετρα 
µακριά είτε δεν 
µπορούν να 
εξυπηρετήσουν 
επιπλέον περιοχές. 

Η απώλεια εισοδήµατος των Αµε-
ρικανών αγροτών στο βαθµό που 
επηρεάζεται από τον κορωνοϊό, υ-
πολογίζεται ότι θα φτάσει τα 20 δισ. 
δολάρια, ποσό που σε µεγάλο βαθ-
µό αντισταθµίζεται από το πακέτο 
19 δισ. που ενεργοποίησε το αµε-
ρικανικό υπουργείο Γεωργίας. Ω-
στόσο κανένα µέτρο µέχρι στιγµής 
δεν µπορεί να ισορροπήσει την κα-
τάρρευση των αγορών αγροτικών ε-
µπορευµάτων της χώρας.

Οι τελευταίες εκθέσεις των αρµό-
διων υπηρεσιών της χώρας, υπολο-
γίζουν ότι µέχρι το τέλος του έτους, 
η αξία των προϊόντων που καλλιερ-
γούνται σε εκτατικές καλλιέργειες, 
όπως το βαµβάκι, το καλαµπόκι, η 
σόγια και τα σιτηρά, θα υποχωρήσει 
κατά 10%, ενώ στην περίπτωση των 
γαλακτοκοµικών και του κρέατος, 
οι απώλειες θα ξεπεράσουν το 12%.

Εφόσον το σενάριο αυτό επιβεβαι-
ωθεί, η κρίση στην αµερικανική γε-
ωργία, δεν µπορεί παρά να ξεπερά-
σει τα σύνορα της χώρας, δεδοµένου 
ότι σε πολλά προϊόντα, τα αµερικανι-
κά χρηµατιστήρια λειτουργούν ως ση-
µείο αναφοράς, επηρεάζοντας έµµε-
σα τις τιµές στην Ευρώπη και αλλού.

Παρά το γεγονός ότι από καταβολής 
πολιτισµού η αγροτική οικονοµία ή-
ταν ευάλωτη σε εξωγενείς παράγοντες 



Όλο και πιο δηµοφιλής ανάµεσα 
στους Ισπανούς αγρότες γίνεται η 
σύλληψη της κυκλικής οικονοµίας, 
οι οποίοι εντάσσουν σε πρώτη φά-
ση την ελιά και τα φιστίκια σε πρω-
τότυπα συνεταιριστικά εγχειρήµα-
τα που δίνουν τελικά προστιθέµε-
νη αξία ακόµα και στα απορρίµατα 
της δραστηριότητάς τους.

Οι πρωτοβουλίες αυτές συµπίπτουν 
µε την ευρύτερη πολιτική της ΕΕ υπό 
την Πράσινη Συµφωνία, που µπορεί 
το τελευταίο διάστηµα να έχει ξεχα-
στεί λόγω των εξελίξεων του κορω-
νοϊού αλλά όπως υπενθυµίζουν σε 
κάθε ευκαιρία Ευρωπαίοι αξιωµα-
τούχοι, παραµένει υψηλά στις προ-
τεραιότητες του µπλοκ. Σε αυτό το 
πλαίσιο, ο συνεταιρισµός αµυγδα-
λοπαραγωγών Uniο Nuts, που εξά-
γει αποξηραµένα φρούτα σε περισ-
σότερες από 30 χώρες, έχει εντοπί-
σει πολλαπλές χρήσεις για τα κελύ-
φη των αµυγδάλων που πλέον αξιο-
ποιούνται στη φαρµακοβιοµηχανία, 
ως βαφή ενδυµάτων, για την κατα-
σκευή βιοδιασπώµενων σακουλών 
αλλά και για να τυλίγονται τρόφιµα.

Οι συνεταιριστές βρήκαν τρόπο 
για την αξιοποίησή τους στην κα-
τασκευή, αφού η επεξεργασία τους 
µπορεί να υποκαταστήσει το τικ µε 
το οποίο κατασκευάζονται έπιπλα 
ακόµα και διάφορα τµήµατα πολυ-
τελών σκαφών.

Στην Ανδαλουσία, ο ελαιοκαλλι-
εργητής Μιγκέλ Ανγέλ ντελ Μοράλ, 
συµµετέχει σε έναν τοπικό συνεται-
ρισµό που διαχειρίζεται αποκλειστι-
κά τα υποπροϊόντα της παραγωγής 
ελαιολάδου. Ο ίδιος εξηγεί πως µό-
λις το 20% της παραγωγής ελιών κα-
ταλήγει σε µπουκάλια ελαιολάδου, 
µε το υπόλοιπο 80% να παραµένει 
σε µεγάλο βαθµό αχρησιµοποίητο 

µέχρι πρόσφατα. Πλέον οι συνεται-
ριστές το αξιοποιούν για την παρα-
γωγή βιοντίζελ, το οποίο µέσω του 
συνεταιρισµού πωλείται σε άλλες 
βιοµηχανίες.

Από την εµπειρία του, ο Ισπανός 
αγρότης, που καλλιεργεί παράλλη-
λα σιτηρά στην εκµετάλλευσή του, 
θεωρεί ότι αυτό το µοντέλο ανάπτυ-
ξης µπορεί εξασφαλίσει κερδοφο-
ρία αλλά και τη δυνατότητα στους 
παραγωγούς να δηµιουργήσουν νέ-
ες «γραµµές παραγωγής» στις εκ-
µεταλλεύσεις τους. Σε ό,τι αφορά 
στις πολιτικές της ΕΕ, υποστηρίζει 
πως και σήµερα υπάρχουν σχήµα-
τα και εργαλεία που υποστηρίζουν 
τέτοιες πρακτικές, ωστόσο το ζητού-
µενο είναι τα νέα εργαλεία που θα 
προσφέρουν οι Βρυξέλλες να µπο-
ρούν να εξασφαλίσουν «περισσό-
τερη κερδοφορία».

Πολιτικές κυκλικής 
οικονομίας για ισπανικά  
φιστίκια και ελιές

τιμή εκτατικών μετρούν στις ΗΠΑ 

όπως η ξηρασία, ασθένειες ζώων 
και φυτών και άλλες φυσικές και 
µη καταστροφές, η κυκλικότητα 
της παραγωγής, η περιοδικότητα 
της ζηµιάς ή του κέρδους, εξισσο-
ροπούσε τα λογιστικά βιβλία των 
αγροτών αργά ή γρήγορα. 

Στην περίπτωση των Αµερικα-
νών παραγωγών του σήµερα ό-
µως, ο κανόνας αυτός δεν επικυ-
ρώνεται, αφού για µερικούς, όπως 
είναι οι αγελαδοτρόφοι, πρόκειται 
για την πέµπτη κατά σειρά χρονιά 
κατά την οποία οι τιµές των προϊ-
όντων τους βρίσκονται στον πά-
το. Πέρα από την προβληµατική 
εικόνα στην αγορά γάλακτος των 
ΗΠΑ, στις υπόλοιπες καλλιέργει-
ες, όπως το βαµβάκι ή η σόγια, 
η κατάσταση επιδεινώθηκε την 
τελευταία τριετία, µε την έναρξη 
του εµπορικού πολέµου ανάµε-
σα στην Ουάσιγκτον και την Κίνα, 
µε τις διαφορές των δύο πλευρών 
να αρχίζουν να επιλύονται, στην 
κυριολεξία µέρες πριν από την έ-
ναρξη της κρίσης του κορωνοϊού.

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις Αµερι-
κανών αγροοικονοµολόγων, ο τρό-
πος µε τον οποίο η τελευταία δεκα-
ετία εξελίχθηκε για τις οικονοµίες 
της υπαίθρου στη χώρα τους και 
πάντα σε συνάρτηση µε τη διάρ-

κεια και το βάθος της κρίσης, ενδέ-
χεται να αλλάξουν για πάντα την 
εικόνα της αµερικανικής αγροτι-
κής παραγωγής. Με το αγροτικό 
χρέος στα ύψη, η τάση εγκατά-
λειψης της υπαίθρου και των εκ-
µεταλλεύσεων από πολλές οικο-
γένειες µε ιστορία αιώνα, αναµέ-
νεται να ενταθεί περαιτέρω τους 
προσεχείς µήνες, µε όσους τελι-
κά άντεξαν την εµπορική διαµά-
χη µε την Κίνα, να βγαίνουν νοκ 
άουτ από τον κορωνοϊό.
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Νοκ άουτ
Όσοι τελικά άντεξαν 
την εµπορική διαµάχη 
µε την Κίνα, βγαίνουν 

νοκ άουτ από τον 
κορωνοϊό

ΑΓΡΟΤΕΣ ΗΠΑ

ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΩΝ

ΕΚΤΑΤΙΚΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

10% 12%

20 
∆ΙΣ.
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Ικανοποιητικά εξελίσσεται η πορεία της καλλιέρ-
γειας για τις µεσο-πρώιµες και τις όψιµες ποικι-
λίες στα ορεινά των εγχώριων παραγωγικών κέ-
ντρων του κερασιού. Αντίθετα, στις πρωϊµανθείς 
ποικιλίες σε Λάρισα, Πιερία, Ηµαθία και Πέλλα, 
λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών από 
τα µέσα Μαρτίου έως τα µέσα Απριλίου καταγρά-
φονται ζηµιές σε κτήµατα µε ποικιλίες όπως τα 
Early Lory, Lory Bloom, Sweet Early, Early Bigi, 

Giant Red, Sabrina, Bourlat, Crystalina, Τσολα-
κέικο, Grey Star κλπ. Βασικές αιτίες µια παγωνιά 
το Μάρτιο και µία τον Απρίλιο, όπως επίσης κι οι 
συνεχόµενες βροχοπτώσεις στο µεσοδιάστηµα 
των δύο µηνών. Για τις µεσο-πρώιµες και τις ό-
ψιµες ποικιλίες, που θα συγκοµιστούν το πρώτο 
δεκαήµερο του Ιουνίου, ο Κώστας Μπίνιας, πρό-
εδρος του ΑΣΠΟ Ράχης επεσήµανε ότι την περί-
οδο αυτή τα δέντρα βρίσκονται στο στάδιο της 

πτώσης των πετάλων και ως εκ τούτου θα χρεια-
στούν λίγες ηµέρες ακόµη για να υπάρξει ξεκά-
θαρη εικόνα. Προς ώρας, ωστόσο, τα µηνύµατα 
είναι θετικά. Στην Πέλλα οι πρωιµανθείς ποικι-
λίες αντιπροσωπεύουν το 25%-30% της καλλιέρ-
γειας κερασιού, ενώ για τις µεσοπρώιµες και ό-
ψιµες, που αναπτύσσονται σε µεγαλύτερα υψό-
µετρα, η καλλιέργεια εξελίσσεται κανονικά και 
φαίνεται πως θα υπάρξει καλή παραγωγή.

Απώλειες στα πρώιμα κεράσια, καλύτερα τα ορεινά και όψιμα

Οι μειώσεις του New 
Deal σε αγροτικά 
φωτοβολταϊκά της 
περιόδου 2011-
2013 καταργούνται, 
ενώ οι τιμές τους 
προσαυξάνονται 
κατά 15%

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Mια παλιά αδικία στις τιµές που απολαµβά-
νουν οι κάτοχοι αγροτικών φωτοβολταϊκών, 
κυρίως της πρώτης περιόδου, έρχεται να α-
ποκαταστήσει, ειδική ρύθµιση που έχει συ-
µπεριληφθεί σε νοµοσχέδιο του υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε ρυθµί-
σεις για τις ΑΠΕ. Συγκεκριµένα καταργεί-
ται η οριζόντια µείωση 12% που είχε απο-
φασιστεί για τα φωτοβολταϊκά των κατ’ ε-
πάγγελµα αγροτών στα πλαίσια του λεγό-
µενου «New Deal» του 2014 

Πρόκειται για τη διόρθωση µιας περίερ-
γης «ακροβασίας» που είχε θεσµοθετηθεί το 
2014 κατόπιν πιέσεων συγκεκριµένης οµά-
δας συµφερόντων, µε συνδικαλιστικό µαν-
δύα, εξυπηρετώντας αποκλειστικά συµφέρο-
ντα της συγκεκριµένης οµάδας, σε βάρος χι-
λιάδων αγροτών κατόχων φωτοβολταϊκών. 

Η συγκεκριµένη ρύθµιση αφορά περί τα 
1.500 φωτοβολταϊκά πάρκα αγροτών τα ο-
ποία, σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση 
του πολυνοµοσχεδίου, «είχαν περιοριστεί 
υπέρµετρα, οδηγώντας πολλούς σε σηµα-
ντική επιβάρυνση». Πλέον, οι σταθµοί αυ-
τοί θα αποζηµιώνονται σύµφωνα µε τις τι-
µές που ίσχυαν για τους µη αγρότες (βλ. πί-
νακα αριστερά) προσαυξηµένες κατά 15%. 
Συγκεκριµένα το άρθρο 123 του νόµου προ-
βλέπει τα εξής:

Άρθρο 123 Εξορθολογισµός τιµών απο-
ζηµίωσης σταθµών ΑΠΕ από κατ’ επάγγελ-
µα αγρότες

1. Λειτουργούντες φωτοβολταϊκοί σταθµοί 
ισχύος έως και 100 kW που ανήκουν σε κατ` 

επάγγελµα αγρότες και για ανώτατο όριο συνο-
λικής ισχύος έως και 100 kW ανά επαγγελµα-
τία αγρότη, οι οποίοι εµπίπτουν στο πρώτο άρ-
θρο της παρ. ΙΓ, υποπαρ. ΙΓ1 του ν. 4254/2014 
(Α΄85), όπως ισχύει, αποζηµιώνονται µε βάση 
τις τιµές του πίνακα A του πρώτου άρθρου της 
ως άνω υποπαρ. ΙΓ1, προσαυξηµένες κατά 15%, 
εφόσον η τιµή που προκύπτει µετά από αυτό 
τον υπολογισµό είναι µεγαλύτερη από την τι-
µή αποζηµίωσης που εφαρµόζεται για την ε-
κτέλεση των αντίστοιχων Συµβάσεων Πώλη-
σης Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 3468/2006 
(Α΄129) πριν την θέση σε ισχύ του παρόντος.

2. Η τιµή που προκύπτει µε την εφαρµογή 

της προσαύξησης της παρ. 1 δεν δύναται να υ-
περβαίνει την αντίστοιχη τιµή µε την οποία απο-
ζηµιωνόταν κάθε σταθµός κατά την 1.1.2014.

3. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω σταθµοί 
έχουν υλοποιηθεί µε χρήση δηµόσιας ενί-
σχυσης, καθώς και σε περίπτωση µεταβίβα-
σης του σταθµού σε φυσικό ή νοµικό πρόσω-
πο που δεν ανήκει στην κατηγορία των κατ’ ε-
πάγγελµα αγροτών, δεν εφαρµόζεται η προ-
σαύξηση της παρ. 1.

Επιπλέον ρυθµίσεις για τις ΑΠΕ
Άλλες ρυθµίσεις για τις επενδύσεις σε Α-

ΠΕ που ξεχωρίζουν στο νοµοσχέδιο είναι:

Με το πολυνομοσχέδιο ΥΠΕΝ 

Καταργείται η μείωση 
12% σε παλιά αγροτικά 
φωτοβολταϊκά πάρκα  

ΤΡΙΜΗΝΟ
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

Τ Ι Μ Η  Ν Ε Α
�ΕΥΡΩ/ KWH�

Α Γ Ρ Ο Τ Η

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ  

Β΄/ 2011 ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ

Γ ΄/ 2011
0.45058 

0,4285

∆΄/ 2011
0.45058

0,42850

Α΄/ 2012

0,43125

0,4285

0,40343

Β΄/ 2012

0,414

0,414

0,40343

0,3357

 Γ ΄/ 2012

0,414

0,40806

0,40343

0,3357

∆΄/ 2012

0,391

0,391

0,3357

0,229869

Α΄/ 2013

0,32775

0,32775

0,32775

0,229869

Β΄/ 2013

0,3105

0,3105

0,3105

0,229869

0,21953

ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ( ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ P< = 100 KWP / Χ.Ε.)
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Στα «κόκκινα» είναι η δυσαρέσκεια των παραγω-
γών κηπευτικών του Έβρου και της Ροδόπης για 
την πλήρη απουσία ευελιξίας εκ µέρους των το-
πικών αυτοδιοικητικών «αρχόντων» στη διαχεί-
ριση της πανδηµίας κορωνοϊού ως προς τη λει-
τουργία των λαϊκών αγορών. Οι καλλιεργητές α-
πό τις δύο περιφερειακές ενότητες καταλογίζουν 
στις τοπικές δηµοτικές αρχές ότι υπήρξαν «βασι-
λικότερες του βασιλέως» σε σχέση µε την εφαρ-

µογή των προληπτικών µέτρων για την αναχαί-
τιση του Covid-19, απαγορεύοντας πλήρως τη 
λειτουργία λαϊκών αγορών -µε ελάχιστες µόνο 
εξαιρέσεις. Το αποτέλεσµα ήταν για το χρονικό 
διάστηµα από τις 13 Μαρτίου έως και τις τελευ-
ταίες ηµέρες του Απριλίου οι παραγωγοί των δύο 
νοµών, να υποχρεωθούν είτε να πετάξουν στα 
σκουπίδια την παραγωγή τους είτε να την πουλή-
σουν «κοψοχρονιά» σε χονδρεµπόρους, προκει-

µένου να αποφύγουν την ολοκληρωτική οικονο-
µική τους κατάρρευση. «Όλοι πετάξαµε λαχανι-
κά αυτές τις 6-7 βδοµάδες που δεν µπορούσαµε 
να βγούµε στις λαϊκές αγορές Το µαρούλι έφυγε 
µε 60-70 λεπτά το κιλό στον χονδρέµπορα, όταν 
στη λαϊκή αγορά θα πήγαινε στα 1,5-2 ευρώ το 
κιλό, το κρεµµυδάκι µε 20-25 λεπτά αντί για 50-
60 λεπτά το κιλό και ούτω καθ’ εξής», ανέφερε ο 
Σταύρος Λυµπερίδης, από τις Καστανιές Έβρου.

Κοψοχρονιά στον έμπορο τα κηπευτικά σε Ροδόπη, Έβρο

Με διψήφιο ποσοστό κύλισαν οι εξα-
γωγές µικρών συσκευασιών το Μάρ-
τιο για την κοµπόστα, επιδόσεις που 
χαρακτηρίζονται εξαιρετικές. Έτσι και 
αλλιώς, το κοµµάτι των µεγάλων συ-
σκευασιών για την ελληνική κοµπό-
στα αντιπροσωπεύει διαχρονικά πε-
ρί το 25% των πωλήσεων, ενώ το υ-
πόλοιπο 75% αφορά µικρότερες συ-
σκευασίες του µισού και του ενός κι-
λού, οι οποίες απευθύνονται στη λια-
νική κατανάλωση όπου τα πράγµατα 
εξελίσσονται πολύ θετικά

«Η εικόνα στις µικρές συσκευασίες 
είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Ιδίως το 
Μάρτιο, οι επιδόσεις ήταν εξαιρετικές. 
Οι εξαγωγές τους κινήθηκαν µε σηµα-
ντικά υψηλό διψήφιο ποσοστό αύξη-
σης και κατευθύνθηκαν κατά κύριο λό-
γο στις ευρωπαϊκές αγορές. Μένει να 
δούµε εάν και κατά πόσο αυτή η απο-
θεµατοποίηση έχει καταναλωθεί», εί-
πε ο πρόεδρος της Ένωσης Κονσερβο-
ποιών Ελλάδος στην Agrenda, Κώστας 
Αποστόλου. Ο ίδιος συµπλήρωσε πά-
ντως πως «ο Απρίλιος ωστόσο χαλά-
ρωσε και η άνοδος επέστρεψε σε κα-
νονικά για την εποχή επίπεδα».

Από την άλλη, ανησυχητικά σηµάδια 
ότι µπορεί να εξελιχθεί σε «µεγάλο α-
σθενή» των εξαγωγών ελληνικής κο-
µπόστας για φέτος στέλνει εσχάτως η 
αγορά της Λατινικής Αµερικής, που συ-
νεισφέρει ετησίως περί τα 35 εκατ. ευ-
ρώ σε συνάλλαγµα. «Σε γενικές γραµ-

µές οι φορτώσεις που έχουν γίνει έως 
και σήµερα είναι περισσότερες από ό,τι 
την ίδια περίοδο πέρσι. Ωστόσο, υπάρ-
χει µεγάλη ανησυχία από τη συµπερι-
φορά των αγορών της Λατινικής Αµε-
ρικής που αντιπροσωπεύουν περίπου 
το 15% των ετήσιων εξαγωγών κοµπό-
στας», υποστήριξε ο πρόεδρος της ΕΚΕ. 

Οι φορτώσεις προς όλες τις χώρες α-
πό το Μεξικό και κάτω έχουν ελαχιστο-
ποιηθεί, καθώς στις περισσότερες είναι 
σε έξαρση η πανδηµία κορωνοϊού και 
αυτό έχει επηρεάσει τη ζήτηση. 

Επιπλέον, υπάρχουν και τα οι-
κονοµικά προβλήµατα που ταλα-
νίζουν την πλειονότητά τους και ο-
δηγούν πολύ συχνά σε υποτιµήσεις 
των εθνικών νοµισµάτων µε συνέ-
πεια να δυσχεραίνουν οι πωλήσεις. 
«Λόγω ακριβώς αυτής της αβεβαιό-
τητας που δηµιουργεί η υγειονοµι-
κή κι η οικονοµική κρίση, οι ασφα-
λιστικές εταιρείες έχουν περιορίσει 
τα πλαφόν τους προς τις συγκεκρι-
µένες αγορές, γεγονός που καθιστά 
πολύ πιο δύσκολες τις εξαγωγές», 
εξήγησε ο κ. Αποστόλου. 

Πρόσθεσε δε, ότι η ανησυχητική εξέ-
λιξη µε τη Λατινική Αµερική ήρθε και 
«κούµπωσε» µε την ήδη προβληµατι-
κή κατάσταση στις εξαγωγές στην αγο-
ρά των ΗΠΑ, συνεπεία της επιβολής αυ-
ξηµένων δασµών από την Ουάσιγκτον 
σε µια σειρά από ευρωπαϊκά προϊόντα. 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Άρθρο 44: Το νοµοσχέδιο καθορίζει 4 δι-
ακριτές ζώνες στις περιοχές Natura: Ζώνη α-
πόλυτης προστασίας της φύσης,  Ζώνη προ-
στασίας της φύσης, Ζώνη διαχείρισης οικο-
τόπων και ειδών, Ζώνη βιώσιµης διαχείρισης 
φυσικών πόρων. Στις δύο πρώτες ζώνες δεν 
επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, 
ενώ στις άλλες δύο επιτρέπεται.

Άρθρο 122: Παράταση για τέσσερις µή-
νες στις τιµές αναφοράς των αγροτικών φω-
τοβολταϊκών έως 500 kW. Οι τιµές είναι προ-
σαυξηµένες κατά 10% επί της τιµής που προ-
έκυψε κατά τις 3 προηγούµενες πριν την τε-
λευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβο-
λής προσφορών. Σήµερα, και µέχρι και 4 µή-
νες από τη διενέργεια νέου διαγωνισµού ει-
δικά για φωτοβολταϊκά, η Τιµή Αναφοράς εί-
ναι 73,64 ευρώ/MWh.

 Άρθρο 128: καταργείται η κατ’ εξαίρεση 
δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών 
σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας εφόσον 
αυτές έχουν πρόσωπο σε εθνικές, επαρχια-
κές και δηµοτικές οδούς ή και βρίσκονται ε-
ντός αποστάσεως διακοσίων (200) µέτρων α-
πό τον άξονα εθνικών, επαρχιακών οδών και 
εκατόν πενήντα (150) µέτρων από τον ά-
ξονα των δηµοτικών οδών.

Άδειες
Με το νοµοσχέ-
διο αυξάνεται 
το όριο περι-
βαλλοντικής 
απαλλαγής 

φωτοβολταϊκών 
σταθµών από το 
0,5 MWp στο 1

MWp

Εξαιρετική εξαγωγική πορεία στην Ευρώπη 
για την κομπόστα σε μικρές συσκευασίες 

Παροδικό το 
πρόβληµα στο 
µέτωπο HORECA 
Οι παραγγελίες για τις 
µεγάλες συσκευασίες, 
τύπου Α9, Α10 και Α12 
(σ. σ. των 3 έως 5 
κιλών), οι οποίες 
προορίζονται για την 
αγορά των 
ξενοδοχείων, των 
εστιατορίων και των 
καφέ, έχουν «παγώσει» 
τις τελευταίες 
εβδοµάδες. «Ό,τι 
συσκευασία προορίζεται 
για τις µαζικές 
καταναλώσεις 
αντιµετωπίζει 
πρόβληµα. Ωστόσο, 
θεωρούµε πως σε αυτή 
την περίπτωση µιλάµε 
για κάτι παροδικό και η 
κατάσταση είναι 
αναστρέψιµη. Αργά η 
γρήγορα η αγορά του 
Horeca θα ξαναπάρει 
µπροστά», σηµείωσε ο 
κ. Αποστόλου.

Η νέα ρύθµιση 
αφορά περί τα 
1.500 φωτοβολτα-
ϊκά πάρκα αγρο-
τών της τριετίας 
2011-2013.
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Το «ερανιστικό»
Βορίδη παύει
διοικητικές 
αγκυλώσεις στις 
άδειες στάβλων
∆υσλειτουργίες και διοικητικές 
αγκυλώσεις πάνω στις οποίες προσκρούει 
η παραγωγική διαδικασία, όπως για 
παράδειγµα οι χρονοβόρες αλλά και 
δαιδαλώδεις διαδικασίες για 
αδειοδοτήσεις σταβλικών εγκαταστάσεων 
επιχειρεί να «εξοβελίσει», νοµοσχέδιο του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το 
οποίο περιλαµβάνεται στα 26 κυβερνητικά 
νοµοθετήµατα που θα εγκριθούν από την 
Βουλή έως το τέλος Ιουλίου.  
Το «ερανιστικό» νοµοσχέδιο του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αφορά 
την απλοποίηση των διαδικασιών στο 
πεδίο της ύλης του υπουργείου και 
αποσκοπεί στην απλοποίηση της 
αδειοδότησης συγκεκριµένων 
οικονοµικών δραστηριοτήτων.
Ειδικότερα αφορά υδατοκαλλιέργειες, 
κτηνοτροφικές δραστηριότητες, ορισµένες 
κτηνιατρικές δραστηριότητες (εκτροφεία, 
κτηνιατρικές κλινικές και κτηνιατρεία). Η 
απλοποίηση αφορά κυρίως στην αλλαγή 
της διαδικασίας έκδοσης άδειας 
εγκατάστασης και την αντικατάστασή της 
µε γνωστοποίηση µέσω ενός 
Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού 
Συστήµατος (ΟΠΣ). Το νοµοσχέδιο για τις 
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις συζητήθηκε 
στο Υπουργικό Συµβούλιο της 
περασµένης Τετάρτης.
Στις ανωτέρω δραστηριότητες στις οποίες 
απλοποιείται η διαδικασία «αδειοδότησης», 
ενσωµατώνονται διατάξεις που αφορούν:
  Την «σιωπηρή έγκριση», δηλαδή στην 

περίπτωση όπου οι αρµόδιες για τον 
έλεγχο υπηρεσίες, δεν διεκπεραιώσουν 
τον επιτόπιο έλεγχο εντός 
προκαθορισµένου από την κατά 
περίπτωση νοµοθεσία χρονικού 
διαστήµατος.
 Την τροποποίηση των παράβολων που 

θα ισχύσουν για ίδρυση νέας 
δραστηριότητας.
Σηµειώνεται, ότι από την διαδικασία 
έγκρισης, εξαιρούνται οι κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις κατηγορίας Α1 και Α2 
(µεγάλης δυναµικότητας) ενώ αυτές 
των κατηγοριών Β (µεσαίας και µικρής 
δυναµικότητας) µεταπίπτουν σε 
καθεστώς γνωστοποίησης.
Το εν λόγω νοµοσχέδιο εισάγει µία σειρά 
καινοτόµων διατάξεων στις οποίες 
περιλαµβάνεται µεταξύ άλλων:
 Η ρύθµιση ζητηµάτων που αφορούν 

Αγροτικά αδικήµατα φθοράς εξαιτίας 
βόσκησης.
 Η ρύθµιση του θεσµικού πλαισίου που 

αφορά ελέγχους σε κτηνιατρικά φάρµακα.
 Η λειτουργία περιοχών Οργανωµένης 

Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.)

∆ωρεάν 
download

Αγρότες υπόχρεοι 
υποβολής δηλώσεων και Κέντρα 

Υποδοχής ∆ηλώσεων, θα µπορούν 
να κατεβάζουν δωρεάν 

την εφαρµογή και να συνεργά-
ζονται αποµακρυσµένα για την 

υποβολή της δήλωσης 

Έγινε το πρώτο μικρό βήμα 
για το ΟΣΔΕ στο opengov.gr
Αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική βάση του Δημοσίου η εφαρμογή ΚΥΔ Mobile

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ένα πρώτο µικρό αλλά σηµαντικό βήµα για 
τη µεταφορά της ηλεκτρονικής βάσης δια-
χείρισης του ΟΣ∆Ε στη δηµόσια πλατφόρ-
µα του opengov. gr, συνιστά η ενσωµάτωση 
στα πληροφορικά συστήµατα της δηµόσιας 
αρχής, της εφαρµογής ΚΥ∆ Mobile, που ε-
πιτρέπει την Αποµακρυσµένη Υποβολή Α-
γροτεµαχίων στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης. 

Η συγκεκριµένη εφαρµογή, πέρασε ό-
λους τους ελέγχους πιστοποίησης ασφά-
λειας της Γραµµατείας Πληροφοριακών Συ-
στηµάτων, είναι µέρος των ψηφιακών ερ-
γαλείων του ΟΠΕΚΕΠΕ και φορτώθηκε ή-
δη στη βάση του opengov.gr. 

Αγρότες υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων 
και Κέντρα Υποδοχής ∆ηλώσεων, θα µπο-
ρούν να κατεβάζουν δωρεάν την εφαρµο-
γή και να συνεργάζονται αποµακρυσµένα 
και µε απόλυτη ασφάλεια για την υποβο-
λή της δήλωσης. 

Με ασφάλεια από το σπίτι
Ειδικότερα, ως µέρος της ψηφιακής πλατ-

φόρµας Αποµακρυσµένης Υποβολής Α-
γροτεµαχίων Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, 
η εφαρµογή ΚΥ∆ Mobile καθιστά δυνατή 
την κατάθεση δηλώσεων ΟΣ∆Ε σε συνερ-
γασία µε το ΚΥ∆ που εξυπηρετεί και επι-
λέγει ο αγρότης µε ασφάλεια από το σπίτι 

και χωρίς µετάβαση στο Κέντρο Υποδοχής 
∆ηλώσεων. Ως µέρος της συνολικής ψη-
φιακής πλατφόρµας ΚΥ∆ Mobile, η εφαρ-
µογή επιτρέπει:

  Την κατάθεση της απαιτούµενης ψη-
φιακής εξουσιοδότησης που µπορεί να εκ-
δοθεί µέσω του gov.gr.

  Την κατάθεση των απαιτούµενων δι-
καιολογητικών σε περιπτώσεις που υπάρ-
χουν αλλαγές που πρέπει να δηλωθούν.

  Την ενηµέρωση των δικαιούχων ΟΣ-
∆Ε σε πραγµατικό χρόνο για την πορεία 
της αίτησής τους.

  Την πραγµατοποίηση τηλεδιάσκεψης 
µεταξύ των δικαιούχων ΟΣ∆Ε και των ΚΥ∆ 
εξυπηρέτησης µέσω µιας ασφαλούς διαδι-
κτυακής πλατφόρµας τηλεδιασκέψεων. 

Συγχαίρει Βάρρα-Τζαβέλα 
η δοίκηση της ΠΟΓΕ∆Υ

H ΠΟΓΕ∆Υ µε µεγάλη ικανοποίηση χαι-
ρετίζει την πρώτη εφαρµογή του ΟΠΕΚΕΠΕ 
που φιλοξενείται στο κυβερνητικό cloud.

Μεταξύ άλλων στη σχετική ανακοίνω-
ση αναφέρεται: «Επειδή κάθε προσπά-
θεια σαν αυτή τιµά τους λειτουργούς του 
∆ηµοσίου τοµέα, η ΠΟΓΕ∆Υ οφείλει όχι α-
πλά να την στηρίξει άλλα και να την κατα-
γράψει ως σηµείο αναφοράς, συγχαίρο-
ντας το προεδρείο του ΟΠΕΚΕΠΕ (Γ. Βάρ-
ρας-Π. Τζαβέλας), για τις µέχρι και σήµε-
ρα ενέργειές του.

Η εφαρµογή για την εξ αποστάσεως υ-
ποβολή της ΕΑΕ, µε τη χρήση κινητού τη-
λεφώνου και χωρίς να απαιτείται ο παρα-
γωγός να βγει από το σπίτι του, στηρίχθη-
κε από την αρχή, από την ΠΟΓΕ∆Υ.

Εκτός από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, α-
ξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όσους α-
νέλαβαν την πρωτοβουλία η εφαρµογή 
να εναγκαλιστεί από του Υπουργείου Ψη-
φιακής Πολιτικής, ως δοµικό στοιχείο της 
προσπάθειας για ψηφιοποίηση των Υπη-
ρεσιών του ∆ηµοσίου.

Ελπίζουµε αυτό να είναι µόνο η αρχή, 
αδηµονώντας για την πλήρη απεξάρτηση 
του ΟΠΕΚΕΠΕ από τα συγκεκριµένα ιδιω-
τικά συµφέροντα, που επί σειρά ετών λει-
τουργούν ανεξέλεγκτα, λεηλατώντας τα δε-
δοµένα των αγροτών».
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Αύξηση στη χρήση αθέµιτων εµπορικών 
πρακτικών από την έναρξη της πανδηµίας και 
έπειτα καταγγέλουν αγροτικά συνδικαλιστικά 
όργανα, ενώ η εφαρµογή του Κανονισµού της 
ΕΕ που προσβλέπει στον περιορισµό αυτών, 
βρίσκεται ακόµη σε αρχικό στάδιο.
Πολλά µέλη της οργάνωσης αγροτών της ΕΕ 
COPA-COGECA αναφέρουν αύξηση των 
αθέµιτων εµπορικών πρακτικών, 
συµπεριλαµβανοµένης της πτωτικής πίεσης 
στις τιµές που καταβάλλονται στους 

παραγωγούς, ενώ οι τιµές στην κατανάλωση 
παραµένουν αµετάβλητες ή αυξάνονται, ειδικά 
για ευαλλοίωτα προϊόντα όπως τα φρούτα και 
τα λαχανικά. Η µονοµερής απόφαση 
αποµάκρυνσης προϊόντων από καταστήµατα και 
η επακόλουθη άρνηση αποδοχής παραδόσεων 
τέτοιων προϊόντων είναι µια εκ των 
συνηθέστερων πρακτικών που καταγγέλουν 
αγρότες στην COPA-COGECA, µαζί µε τις 
µονοµερείς αλλαγές στις συµβάσεις, 
επικαλούµενες περιστάσεις «ανωτέρας βίας».

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

∆εν προκύπτει κάποιο άµεσο όφε-
λος για τους Έλληνες αγελαδοτρό-
φους από το µέτρο αποθεµατοποίη-
σης γάλακτος που ενεργοποίησε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς η χώ-
ρα είναι ελλειµµατική στο αγελαδι-
νό και δεν έχει λόγο να κάνει χρή-
ση του µέτρου. Βέβαια το γεγονός ό-
τι θα εκτονωθούν οι πιέσεις για τις 
µεγάλες παραγωγούς χώρες, µπο-
ρεί να διευκολύνει τη συγκράτη-
ση των τιµών στα σηµερινά επίπε-
δα και στην Ελλάδα. Αυτό που ανη-
συχεί είναι ότι δεν αποκλείεται µε-
σοπρόθεσµα η πίεση να µεταφερθεί 
και να γίνει περισσότερο αντιληπτή 
στη χώρα µας, όταν, σκόνη γάλακτος, 
παγοκολόνες και άλλα υποπροϊό-
ντα τα οποία σήµερα συνιστούν µέ-
ρος της αποθεµατοποίησης, κατα-
κλύσουν µε ευκολία την ελληνική 
αγορά για να αξιοποιηθούν ευρέως 
από την εγχώρια γαλακτοβιοµηχα-
νία, λόγω χαµηλής τιµής.

Με άλλα λόγια, µόνο προσωρινά 
ενδέχεται να υπάρξει θετικός αντί-
κτυπος από τις ενισχύσεις ύψους 30 
εκατ. ευρώ τις οποίες έχει δεσµευθεί 
να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προκειµένου να στηριχθεί το µέτρο 
της ιδιωτικής αποθεµατοποίησης. 
Μεσοµακροπρόθεµα, ακόµα και η 
κίνηση αυτή δεν αποκλείεται να α-
ποδειχθεί επιβαρυντική για χώρες ό-
πως η Ελλάδα. Έπειτα από 70 µε 210 
ηµέρες, το αποθεµατοποιηµένο γά-
λα σε σκόνη θα είναι ελεύθερο προς 
διάθεση στην αγορά. Σηµειωτέον ότι 
στην Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε επαρ-
κής παραγωγή ούτε οι κατάλληλες 
δοµές για να προχωρήσει ο κλάδος 
στην αποθεµατοποίηση. Ακόµα και 

να υπήρχαν όµως, τα πρώτα προσχέ-
δια του µέτρου της Κοµισιόν, φωτο-
γραφίζουν έναν γεωγραφικό περι-
ορισµό µε τους πόρους να απορρο-
φούνται σε µεγαλύτερο βαθµό από 
τη Γερµανία και την Γαλλία, ενώ η Ι-
ταλία και το Ηνωµένο Βασίλειο ακο-
λουθούν. Για τα υπόλοιπα κράτη µέ-
λη αποµένει µικρότερο του 50% πο-
σοστό των όγκων και των ενισχύσε-
ων, ενώ χώρες µε ισχυρή παραγωγή 
όπως το Βέλγιο και η Ολλανδία πε-
ριµένουν στη σειρά.

Ειδικότερα, οι πληροφορίες θέλουν 
την Κοµισιόν να σχεδιάζει την απο-
θεµατοποίηση 90.000 τόνων σκόνης 
γάλακτος, 140.000 τόνων βουτύρου 
και 100.000 τόνων τυριού. Για το γά-
λα σε σκόνη προορίζονται 6 εκατ. 
ευρώ, 10 εκατ. ευρώ αφορούν στην 

αποθεµατοποίηση τυριού και 14 ε-
κατ. ευρώ προορίζονται για το βού-
τυρο. Από τους 100.000 τόνους τυ-
ριού, 21.726 προορίζονται για την 
Γερµανία, ενώ 18.394 για τη Γαλλία. 
Στην περίπτωση της Ιταλίας, 12,654 
τόνοι τυριού προορίζονται για απο-
θεµατοποίηση, ενώ 4.499 αναλο-
γούν στο Ηνωµένο Βασίλειο, το ο-
ποίο δικαιούται πόρους της ΕΕ και 
για το τρέχον έτος.

Εν τω µεταξύ, η Ευρωβουλή υπο-
στηρίζει ότι ούτε στις ανάγκες που 
είχε θέσει η ίδια και οι υπουργοί Γε-
ωργίας της ΕΕ ανταποκρίνονται, ού-
τε µε αρκετά κονδύλια έχουν χρη-
µατοδοτηθεί, τα έκτακτα µέτρα αυτά.

Σε επιστολή που συνυπογράφουν 
οι 50 Ευρωβουλευτές – µέλη της ε-

πιτροπής Γεωργίας της Ευρωβου-
λής. µε συντάκτη τον πρόεδρό της, 
Γερµανό Ευρωβουλευτή Νόρµπερτ 
Λινς και παραλήπτη τον επίτροπο 
Γεωργίας, Γιάνουζ Βοϊτσεχόφσκι, υ-
πογραµµίζονται οι ασάφειες και οι 
ανεπάρκειες που έχουν τα δροµο-
λογηθέντα µέτρα. Οι ίδιοι ασκούν 
αυστηρή κριτική στα µέτρα ιδιωτι-
κής αποθεµατοποίησης τυριού. Ό-
πως υποστηρίζουν θα έπρεπε η δι-
αδικασία αποθεµατοποίησης να εί-
ναι περισσότερο ευέλικτη ως προς 
την διάρκεια αποθεµατοποίησης για 
να αποφευχθούν φαινόµενα συµ-
φόρησης της αγοράς, ενώ υπό το ί-
διο σκεπτικό θα έπρεπε η γκάµα των 
τυριών που µπορούν να αποθηκευ-
τούν να επεκταθεί και σε άλλα είδη. 

Τον Βορρά ωφελεί 
η αποθεματοποίηση 
εδώ μένει... η σκόνη

Την αδιάθετη 
παραγωγή γάλακτος 

των χωρών του 
ευρωπαϊκού Βορρά 

εξυπηρετεί η 
αποθεµατοποίηση, 
που προωθεί η Ε.Ε. 

και στην οποία 
σπεύδουν να 

πάρουν θέση χώρες 
όπως η Γερµανία, 

η Γαλλία και η 
Μεγάλη Βρετανία

Με την πανδηµία
αυξήθηκαν οι περιπτώσεις

 αθέµιτων εµπορικών
 πρακτικών καταγγέλουν 

οι Copa-Cogeca

Τιμές
Το γεγονός ότι θα εκτονωθούν 
οι πιέσεις για τις µεγάλες 
παραγωγούς χώρες, µπορεί να 
διευκολύνει τη συγκράτηση 
των τιµών στα σηµερινά 
επίπεδα και στην Ελλάδα. 

Ελεύθερο
Έπειτα από 70 µε 210 ηµέρες, 
το αποθεµατοποιηµένο γάλα 
σε σκόνη θα είναι ελεύθερο 
προς διάθεση στην αγορά. 
Σηµειωτέον ότι στην Ελλάδα 
δεν υπάρχει ούτε επαρκής 
παραγωγή ούτε οι κατάλληλες 
δοµές για να προχωρήσει ο 
κλάδος σε αποθεµατοποίηση.

Χάρτης
Τα πρώτα προσχέδια του 
µέτρου της Κοµισιόν, 
φωτογραφίζουν έναν 
γεωγραφικό περιορισµό µε 
τους πόρους να 
απορροφούνται σε 
µεγαλύτερο βαθµό από τη 
Γερµανία και την Γαλλία.
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ΤΕΝΤΡΟΣ ΑΝΤΑΝΟΜ 
ΓΚΕΜΠΡΕΓΕΣΟΥΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΟΥ
«Από την αρχή, ο ΠΟΥ 
ενήργησε γρήγορα και 
αποφασιστικά για τον νέο 
κορωνοϊό. Σηµάναµε τον 
συναγερµό νωρίς και τον 
σηµάναµε συχνά, µε τον 
ΠΟΥ να δεσµεύεται στη 
διαφάνεια και τη λογοδοσία. 
Ένα πράγµα δεν κάναµε. 
∆εν τα παρατήσουµε».

ΜΟΝΙΚΑ ΜΠΕΛΟΥΤΣΙ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Αναπόφευκτα, όλοι ζούµε 
µε τον φόβο […]. Όπως το 
έθεσε ο Ναπολιτάνος 
συγγραφέας και ηθοποιός, 
Εντουάρντο Ντε Φιλίππο, 
“Η νύχτα πρέπει να 
περάσει”. Αυτή η νύχτα 
πιθανότατα θα είναι µεγάλη 
και επίµονη, αλλά 
υποχρεωτικά θα µάς 
οδηγήσει σε κάτι νέο.».

ΝΟΥΡΙΕΛ ΡΟΥΜΠΙΝΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
«Η κρίση της Covid-19 
έφτασε σε µία ιδιαίτερα 
κακή στιγµή για την 
παγκόσµια οικονοµία. Ο 
κόσµος από καιρό έχει 
συρθεί σε µία τέλεια 
καταιγίδα οικονοµικών, 
πολιτικών, περιβαλλοντικών 
και κοινωνικοοικονοµικών 
κινδύνων, οι οποίοι γίνονται 
ακόµη πιο έντονοι».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΠΟ ΚΕΙ ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΕ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΡΑ ΚΡΑΤΑΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Τακτοποιήσεις
Όσα δικαιώµατα και ενισχύσεις 
αγροτών χάθηκαν από τότε που 
ξεκίνησε αυτή η ιστορία µε τις 
κυρώσεις των δασικών χαρτών, 
ήτοι από το 2017 θα πρέπει να 
καταβληθούν µε βάση τα όσα 
προβλέπει το πολυνοµοσχέδιο 
του Χατζηδάκη που πάει να 
τακτοποιήσει ανοικτά ζητήµατα. 
Τα πριν το 2017, το 2013, 
2014… πάνε υπέρ πίστεως και 
πατρίδας σχολιάζουν αγρότες.

Μπρίκια
 «Είµαστε ο τελευταίος τροχός 
της αµάξης εµείς οι αγρότες. 
Μέχρι και για το τελευταίο 
καφενείο που έχει δύο µπρίκια 
όλα κι όλα για εξοπλισµό, 
ανακοινώθηκαν µέτρα 
στήριξης και άτοκα δάνεια. Για 
τον αγρότη που ζουν όλοι οι 
κλάδοι από αυτόν, τίποτα!», 
σχολιάζει φίλος της στήλης 
που περιµένει να δει κάποιο 
φως στο τούνελ. 

Παρέµβαση
Και απλήρωτους χωρίς το 
ποιοτικό πριµ τους άφησαν 
Πασχαλιάτικα τους βοοτρόφους 
και στις καλένδες από την άλλη 
οδηγείται το αίτηµα τους για 
διαγραφή ποινών στην 
συνδεδεµένη του 2018. Μάλιστα 
το εν λόγω αγκάθι ελλοχεύει και 
στην επικείµενη πληρωµή της 
συνδεδεµένης του 2019, µε τους 
κτηνοτρόφους να ζητούν την 
παρέµβαση Βάρρα.

Οι φύλακες της υπαίθρου περιµένουν

Αν µη τι άλλο η πανδηµία του κορωνοϊού διαµορφώνει µια νέα 
τάξη πραγµάτων σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής και κοι-
νωνικής ζωής του πλανήτη και της χώρας µας. Μόνο που για τον 
εγχώριο πρωτογενή τοµέα, το στραβό…κλίµα προϋπήρχε. Το ζη-
τούµενο αυτή τη φορά είναι να αναγνωριστεί η συµβολή του και 
να δοθεί έµφαση στο στρατηγικό σχεδιασµό της επόµενης ηµέ-
ρας στα θέµατα διατροφικής επάρκειας. Εξάλλου, το ανθρώπινο 
δυναµικό υπάρχει και περιµένει οδηγίες και ουσιαστικά εργα-
λεία στήριξης, αντί της ελεηµοσύνης… Ο Μαυρουδής πάντως, φυ-
λάει το µπάτζετ του κρατικού προϋπολογισµού για τα δύσκολα.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Αλήθεια πως 
αξιολογούνται από 
τους ανθρώπους του 
πρωτογενούς τοµέα τα 
εύσηµα Πάιατ (πρέσβης 
ΗΠΑ) στο Μαυρουδή για 
τους χειρισµούς του κατά 
τη διάρκεια του Covid 19; 
Οι αιγοπροβατοτρόφοι 
ακόµη περιµένουν την 
σούµα.

Ο Μαυρουδής θα 
αποφανθεί µετά 
την Πρωτοµαγιά 
για τα χρήµατα που 
θα διατεθούν για 
την στήριξη των 
αιγοπροβατοτρόφων, 
τα οποία ορέγονται 
κρεοπώλες και 
χονδρέµποροι, που 
και φέτος αγόρασαν 
τσάµπα

Υβρίδια
Νέα προβληµατική στο ήδη 

επιβαρυµένο κλίµα της 
έλλειψης εργατικών χεριών 
στον αγροτικό τοµέα, η 
συζήτηση περί αύξησης του 
ηµεροµισθίου στα χωράφια.

Κάτι τέτοιο δεν µπορεί να 
γίνει αποδεκτό λένε οι 
αγρότες Σκύδρας και Ηµαθίας, 
υπογραµµίζοντας τη δύσκολη 
συγκυρία που βιώνει και ο 
πρωτογενής τοµέας, σε 
συνδυασµό µε τα έξι χρόνια 
του ρωσικού εµπάργκο, τα 
αυξηµένα κόστη και τις 
χαµηλές τιµές.

«Καθίσταται σαφές, ότι δεν 
µπορεί να υπάρξει καµία 
απολύτως αύξηση του 
ηµεροµισθίου, καθώς και όσοι 
εργάτες γης έχουν σκοπό να 
έρθουν από την Αλβανία για 
εργασία στην Ελλάδα, µε το 
σκεπτικό της αύξησης. Πρέπει 
να το ξανασκεφτούν», λένε.

;

ΤΣΙΡΟ ΙΜΟΜΠΙΛΕ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Είµαστε έτοιµοι να 
εργαστούµε στη ζέστη του 
καλοκαιριού. Όλοι οι άλλοι 
παίκτες από διαφορετικά 
κλαµπ µε τους οποίους 
µιλάω αισθάνονται το ίδιο. 
Πώς είναι δυνατόν να 
βγούµε έξω και να τρέξουµε 
στα πάρκα της Ρώµης, αλλά 
όχι στο αθλητικό κέντρο του 
Φορµέλο;».

Μια απορία 
λύσε µου 
και φεύγω
απ’ τη ζωή σου, 
ποιο ψέµα 
χρησιµοποιείς 
για τη 
συνείδησή σου!

∆εν φτάνει που δεν πληρώθηκαν µαζί µε τους 
αιγοπροβατοτρόφους, όπως γίνεται κάθε 
χρονιά, τώρα οι βοοτρόφοι καλούνται να 
περιµένουν άλλες δύο εβδοµάδες, για να 
πάρουν τη συνδεδεµένη. Έχουν όλα τα δίκια µε 
το µέρος τους να είναι έξαλλοι, αφού δεν 
υπάρχει ξεκάθαρος λόγος για την καθυστέρηση 
της πληρωµής τους. Εν τω µεταξύ, δεν είναι 
λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι το πριµ για τα 
βοοειδή «χρησιµοποιείται» για να καλυφθεί η 
έκτακτη ενίσχυση των αιγοπροβατοτρόφων ως 
αναπλήρωση του εισοδήµατός τους για τα αρνιά 
του Πάσχα που πούλησαν φθηνά…. 

Κάπου το έχασαν οι κτηνοτρόφοι του 
Τυρνάβου! Μετά την ανακοίνωση για 
αποζηµίωσή τους από τον περιβόητο καταρροϊκό 
του 2014 και την πολύχρονη καθυστέρηση, σε 
συνδυασµό και µε το µικρό µπάτζετ που φαίνεται 
να διαθέτουν οι επιτελείς της πλατείας Βάθη, 
βγήκε ο πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου 
και µίλησε για προσφυγή στα δικαστήρια. 
Αµέσως µετά οι συνάδερφοί του τον 
κατηγόρησαν για µονοµερείς δηλώσεις µε 
προσωπικούς λόγους, για τις οποίες δεν 
συµφώνησε το συµβούλιο του συλλόγου. 

Οι κτηνοτρόφοι, λοιπόν, ζητούν από τον 
Βορίδη να προχωρήσει τη διαδικασία της 
τροπολογίας, ώστε να ξεµπερδεύουν 
επιτέλους µετά από έξι χρόνια, καθώς -όπως 
λένε- δεν είναι σκοπός τους να πάνε στα 
δικαστήρια, αλλά να βρεθεί η λύση και να 
αποζηµιωθούν άµεσα και όσο το δυνατόν πιο 
κοντά στο πραγµατικό µέγεθος της ζηµιάς. 
Άλλωστε, είναι ξεκάθαρο ότι οι κτηνοτρόφοι 
είναι οι µόνοι που δεν ευθύνονται για τις 
όποιες αστοχίες προηγήθηκαν…. 

∆εν ξέρουν τι να γίνουν στους τρεις 
φρουτοπαραγωγούς νοµούς της Κεντρικής 
Μακεδονίας, Ηµαθίας, Πέλλας και Πιερίας, µε 
το θέµα των εποχικών εργατών. Τα δεδοµένα 
έχουν ως εξής: µέχρι πρόσφατα τα σύνορα 
ήταν κλειστά και από τις αρχές Μαΐου πρέπει 
να ξεκινήσουν το µάζεµα των πρώιµων 
κερασιών, το αραίωµα των ροδάκινων και µετά 
από καµιά σαρανταριά µέρες να πιάσουν τα 
βερίκοκα. Όλα αυτά απαιτούν περίπου 7.000 
εποχικούς αγρεργάτες από την Αλβανία. 
Μέχρι να διευθετηθούν τα θέµατα, τα κεράσια 
θα µαλακώσουν και αργότερα τα φρούτα θα 
γίνουν µη εµπορικά…. 

Στα Φάρσαλα άρπαξαν αγροτικά εξαρτήµατα 
ποτίσµατος και αφαίρεσαν  ηλεκτρολογικό 
υλικό από το τοπικό δίκτυο των γεωτρήσεων. 
Αρκετές και οι κλοπές µετασχηµατιστών από 
το δίκτυο της ∆ΕΗ για όσους θέλουν να… 
προµηθευτούν εύκολα και ανέξοδα χαλκό. 
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και αυτή την περίοδο 
που ξεκινά η νέα καλλιεργητική σεζόν τα 
κρούσµατα πληθαίνουν! Προσοχή! 
                  Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Κ
ανονικά θα ‘πρεπε να 
υπάρχει µια πινακίδα 
που να λέει «Στην Ελ-
λάδα απαγορεύεται η 

παραγωγή -αν το κάνετε, είναι 
µε δική σας ευθύνη». Στην άλλη 
άκρη της τηλεφωνικής γραµµής 
είναι ένας φίλος - αναγνώστης α-
πό την ∆υτική Αχαΐα.  

 ΑΚΑΔημος 
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ στο επάγγελµα. 
∆ηλαδή αγρότης. Καλλιεργεί οι-
νοποιήσιµες ποικιλίες που δένουν 
µε την περιοχή, κάνει τα σταφύ-
λια του κρασί, το βάζει σε φιάλες 
1,5 λίτρου ή 5κιλα 4pack. Αν χρει-
αστεί κάνει και φασόν φιάλες των 
750 µε το όνοµα του πελάτη. ∆ια-
θέτει την παραγωγή του σε εστια-
τόρια και ταβέρνες της περιοχής. 
Μόνο που τώρα έκλεισαν, λόγω 
του κορωνοϊού. Είναι στους πλητ-
τόµενους; Ωστόσο ο ΚΑ∆ του λέει 
αγρότης - αµπελοκαλλιεργητής.

 Εδά μανίζω 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΟ στο τηλέφωνο 
είναι ο Σήφης. Κτηνοτρόφος α-
πό τον Αποκόρωνα των Χανίων. 
Κρητικός µέχρι το µεδούλι. Κτη-
νοτρόφος από γεννησιµιού του. 
Περήφανος, δεν θέλει τα ζώα του 
να κακοπερνούν. Η τροφή έφτασε 
38-39 λεπτά, µου λέει. Εδώ στην 
Κρήτη µας έρχεται ακριβά. Τα αρ-
νιά «έφυγαν» νωρίς ζωντανά. Με 
δύο ευρώ το κιλό! Ποιος ξέρει ο 
χασάπης πού τα πήγε και τι τα έ-
κανε! Να ‘ρθουν να ρωτήσουν να 
µάθουν. Φοβάµαι ότι και την 
ενίσχυση θα µας τη φάει ο 
χασάπης! Σ’ αυτόν φαίνο-
νται στα χαρτιά τα σφάγια.

 Ετσά πορίζω
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ έχουµε 7-
8 καλά τυροκοµεία. Μας ει-
δοποίησαν ότι έχουν καλυ-
φθεί από γάλα. Τελευταία, 
η ζήτηση για τα τυριά τους, 
λένε δεν πάει καλά! Ποιος ξέ-
ρει; Τι θα το κάµω εγώ το γάλα;

 Lacaune & Assaf
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ κύριε Βορίδη η αγρο-
τική παραγωγή, αυτά είναι τα κα-
µάρια της ελληνικής κτηνοτροφί-
ας; Ποια Lacaune και ποια Assaf; 
Όµως, µε τον Γίτσα και τον Πε-
βερέτο όλη µέρα, µέσα στα πόδια 
σου, τι περιµένεις; Πώς να κάνεις 
πολιτική; Πώς να φθάσει σε σέ-
να ο απόηχος του Αποκόρωνα;

 Άλλη πίστα 
ΜΑ ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ εκεί είναι τα 
λεφτά! Πώς θα σταθούµε ισάξια 
στον διεθνή ανταγωνισµό; Μπαί-
νω στον πειρασµό να απαντήσω: 
Είναι αυτό ισότιµος ανταγωνι-
σµός; Είναι δουλειά, να παίζουµε 
µόνιµα σε ξένο γήπεδό, µε τα... 
παπούτσια τους και µε τον διαι-
τητή να παίζει 80-20 υπέρ τους; 
Τι ανταγωνισµός είναι αυτός και 
ποιον ωφελεί; Όταν βλέπεις ότι 
δεν σε παίρνει αλλάζεις γήπεδο!   

 Φτωχός Αιγύπτιος
ΟΙ ΜΕΡΕΣ του κορωνοϊού αποδει-
κνύονται άκρως διδακτικές. Μας 
λένε ότι αυτό που γινόταν µε την 
άκρατη παγκοσµιοποίηση ήταν 
τρέλα και δεν εξυπηρετεί κανέ-
ναν, παρά µόνο εκείνους που έ-
χουν τον τρόπο να απλώνουν τα 
πλοκάµια τους σε όλο το κόσµο! 
Ποιον ωφελεί τελικά, οι πατάτες 
της Αιγύπτου να φεύγουν πάµ-
φθηνα από την Αίγυπτο, δηλα-
δή χωρίς να αµείβεται ούτε ο Αι-
γύπτιος παραγωγός, και να πω-

λούνται στην Ελλάδα όσο και 
οι ελληνικές, δηλαδή να µην 

τις πληρώνει φθηνά ούτε ο 
ντόπιος καταναλωτής; 

 Σε 10 χρόνια
ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ είναι τελι-
κά πολύ πιο απλά απ’ ό,τι 
µας τα µαθαίνουν. Αν είναι 
δίκαιο, ένας µεταπράτης 
να βγάζει σε µια µέρα, ό-
τι βγάζει ένας αγρότης σε 
10 χρόνια, συνεχίστε το! 

Ποιον ωφελεί 
τελικά, οι πατάτες 
της Αιγύπτου 
να φεύγουν 
πάµφθηνα από 
την Αίγυπτο, 
δηλαδή χωρίς 
να αµείβεται 
ούτε ο Αιγύπτιος 
παραγωγός, και 
να πωλούνται 
στην Ελλάδα όσο 
και οι ελληνικές, 
δηλαδή να µην τις 
πληρώνει φθηνά 
ούτε ο ντόπιος 
καταναλωτής; 

Η 
απάντηση της ΕΕ στον κορωνοϊό έχει 
δώσει πολύ υλικό στους αντιπάλους 
της. Τα σύνορα έχουν κλείσει και οι 
εφοδιαστικές αλυσίδες έσπασαν κα-

θώς οι χώρες βάζουν πρώτα τις δικές τους ανά-
γκες. Η εµπιστοσύνη µεταξύ των κυβερνήσεων 
έχει περιοριστεί, µε τη Γαλλία και τη Γερµανία 
να απαγορεύουν τις εξαγωγές ιατρικού υλικού 
στις πρώτες ηµέρες της κρίσης, προκαλώντας 
την έκρηξη της Ιταλίας, ενώ η γνωστή κόντρα 
βορρά-νότου για το µέλλον της ευρωζώνης α-
πειλεί να επεκταθεί σε ένα επικίνδυνο χάσµα.
Η οικονοµική ύφεση θα πλήξει τα κυβερνητικά 
έσοδα και θα οδηγήσει σε αύξηση του δηµοσί-
ου χρέους και της ανεργίας. Αλλά η επίδραση 
του ιού στα κράτη-µέλη θα είναι άνιση: κάποια 
θα υποστούν περισσότερους θανάτους, κάποια 
θα αρχίσουν µε πολλά χρέη και κάποια εξαρ-
τώνται από κλάδους όπως ο τουρισµός, που θα 
πληγεί σοβαρά. Αρκετές νότιες χώρες, αντιµε-
τωπίζουν ιδιαίτερα δυσοίωνες προοπτικές. Οι 
Ιταλοί αισθάνονται ότι µετά από την κρίση της 
ευρωζώνης και τη µεταναστευτική, η ΕΕ τους 
εγκαταλείπει για άλλη µία φορά, και γίνονται 
πιο ευρωσκεπτικιστές. […]Η ΕΚΤ έχει επέµβει 
µε ένα εντυπωσιακό πρόγραµµα αγοράς οµο-
λόγων 750 δισ. Ευρώ, όµως δεν µπορεί να νική-
σει µόνη της την επικείµενη ύφεση. Η ΕΕ χρει-

άζεται να αναλάβει 
έναν ρόλο στη δη-
µοσιονοµική πολι-
τική. Η Γαλλία, η Ι-
σπανία και η Ιταλία 
είναι µεταξύ εκεί-
νων που πιέζουν 
για κάποιου είδους 
ευρωοµόλογο. […]. 
Οι Γερµανοί, οι Ολ-

λανδοί και άλλοι Βόρειοι έχουν εδώ και καιρό 
αντιταχθεί στην ιδέα. Τις τελευταίες εβδοµάδες 
η κόντρα µεταξύ Βορρά και Νότου έχει γίνει ο-
ξεία, µε τους Πορτογάλους και τους Ολλανδούς 
πολιτικούς να ανταλλάσουν προσβολές. Οι υ-
πουργοί της ΕΕ υπέγραψαν ένα συµβιβαστικό 
πακέτο στις 9 Απριλίου, 440 δισ. ευρώ σε νέες 
πιστωτικές γραµµές από τον Ευρωπαϊκό Μηχα-
νισµό Σταθερότητας, το υφιστάµενο ταµείο δι-
άσωσης, για ιατρικούς σκοπούς. Κανένα από 
αυτά δεν ήταν αυτό που χρειαζόταν η νότια Ευ-
ρώπη περισσότερο. Ωστόσο οι υπουργοί συµ-
φώνησαν να δηµιουργήσουν ένα ταµείο ανά-
καµψης, «προσωρινό, στοχευµένο και σύµφω-
νο µε τα έξτρα κόστη της κρίσης» […].Εάν η ΕΕ 
δεν µπορεί να απαντήσει στον κορωνοϊό µετα-
κινούµενη προς κάποιου είδους δηµοσιονοµι-
κή ένωση, θα χάσει την αξιοπιστία της. Και εάν 
η Βόρεια Ευρώπη δεν αποδεχθεί τα ευρωοµό-
λογα σε µια τέτοια δεινή υπαρξιακή κρίση, δεν 
θα το κάνει ποτέ. Και αυτό θα εγείρει ερωτήµα-
τα για την µακροπρόθεσµη επιβίωση του ευρώ.                 

*∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Κρας τεστ για ΕΕ 
η πανδημία

ΤΟΥ ΤΣΑΡΛΣ ΓΚΡΑΝΤ *
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Δήλωση αναγκών στους συνεταιρισμούς
Στο γερµανικό µοντέλο προσιδιάζει η τελική πρόταση, που έχει 
«πέσει στο τραπέζι» και εξετάζεται ως επικρατέστερη λύση στο 
πρόβληµα της έλλειψης εργατών γης. Η προσοχή των 
εµπλεκοµένων εστιάζεται στη «δεξαµενή» των Αλβανών εργατών. 
Στο πλαίσιο αυτό, σύµφωνα µε πληροφορίες που περιήλθαν σε 
γνώση της Agrenda, το προωθούµενο σχέδιο, κατά τις ίδιες 
πληροφορίες, προβλέπει ότι όσοι Έλληνες παραγωγοί έχουν ανάγκη 
αγροτικών χεριών θα δηλώσουν στους συνεταιρισµούς ή -όπου δεν 
υπάρχουν οργανώσεις- στις τοπικές κοινότητες τον αριθµό όσων 
θέλουν να απασχολήσουν κι αν πρόκειται για άτοµα µε τα οποία 
συνεργάστηκαν στο παρελθόν τότε και τα πλήρη στοιχεία τους, 
όπως ονοµατεπώνυµο, αριθµό διαβατηρίου κλπ. Οι λίστες που θα 
διαµορφωθούν θα διαβιβαστούν στα συναρµόδια υπουργεία για να 

γνωστοποιηθούν τόσο στην αλβανική πλευρά, όσο και στις ελληνικές 
τελωνειακές Αρχές ώστε όταν φτάσουν στα σύνορα οι εποχικοί 
Αλβανοί αγρεργάτες, να µπορεί να γίνει ταυτοποίησή τους. Αµέσως 
µετά θα τους παραλαµβάνουν λεωφορεία, υπό την εποπτεία της 
εθνικής διεπαγγελµατικής οργάνωσης φρούτων, πυρηνοκάρπων κι 
αχλαδιών και θα τους µετακινούν σε ειδικό χώρο που θα λειτουργεί 
ως κέντρο ελέγχου.  Σε κάθε περίπτωση το απώτατο χρονικό όριο 
που θα πρέπει να έχει δοθεί λύση, όπως επισηµαίνεται από τις 
αγροτικές οργανώσεις, είναι η 15η Μαΐου. ∆ιαφορετικά το αδιέξοδο 
για ένα σηµαντικό κοµµάτι του πρωτογενή τοµέα είναι προ των 
πυλών κι όπως αναφέρουν παραγωγοί θα υπάρξει τεράστιο 
πρόβληµα, τόσο για την παραγωγή που κινδυνεύει να µείνει στα 
περιβόλια και στα χωράφια, όσο και για τη µεταποιητική βιοµηχανία.

Παράλογη η αύξηση 
του ηµεροµισθίου

Αναλυτικά σε ∆ελτίου Τύπου των 
Αγροτικών Συλλόγων Σκύδρας και 
Ηµαθίας αναφέρεται:
Όχι στην παράλογη και «εκβιαστική» 
απαίτηση αύξησης του ηµεροµισθίου 
στα χωράφια.
 Τη δύσκολη αυτή περίοδο που 
βιώνουµε την πανδηµία του 
κορωνοϊού, µε τα έξι χρόνια Ρωσικού 
Εµπάργκο να µας εξαθλιώνουν 
οικονοµικά, µε τα έσοδα
χαµηλότερα του κόστους παραγωγής 
και τις πολύ χαµηλές τιµές που 
λαµβάνουµε, αλλά και την 
αβεβαιότητα όσον αφορά τη διάθεση 
των προϊόντων µας, προστίθεται το 
πρόβληµα της έλλειψης εργατικών 
χεριών (προτάθηκε από τους δύο 
συλλόγους η υλοποίηση 
προγράµµατος  µέσω ΟΑΕ∆ για τους 
Έλληνες άνεργους), µε ό,τι αυτό 
συνεπάγεται ,τόσο για την 
απρόσκοπτη συνέχιση της 
παραγωγικής δραστηριότητας όσο και 
για τη διατροφική επάρκεια.
Λαµβάνοντας υπόψη τα 
προαναφερθέντα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν οι παραγωγοί έρχεται 
να προστεθεί και αυτό της παράλογης 
αύξησης του ηµεροµισθίου, που πήρε 
δηµοσιότητα το τελευταίο διάστηµα , 
έχοντας ως απώτερο σκοπό τον 
«εκβιασµό» των παραγωγών σε µια ήδη 
πολύ δύσκολη χρονιά.
Έτσι, καθίσταται σαφές, ότι δεν µπορεί 
να υπάρξει καµία απολύτως αύξηση 
του ηµεροµισθίου, καθώς και όσοι 
εργάτες γης έχουν σκοπό να έρθουν 
από την Αλβανία για εργασία στην 
Ελλάδα, µε το σκεπτικό της αύξησης 
αυτής, είναι προτιµότερο να το 
ξανασκεφτούν.

Οι Πρόεδροι και τα Μέλη των ∆Σ των 
Αγροτικών Συλλόγων 

∆ήµου Σκύδρας & Ηµαθίας

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Οµαδικές αποστολές αγρεργατών 
από την Αλβανία οργανώνονται το 
επόµενο διάστηµα στο πλαίσιο ε-
νός είδους διακρατικής συµφω-
νίας, η οποία δροµολογήθηκε σε 
κορυφαίο κυβερνητικό επίπεδο. 
Η λύση αυτή κρίθηκε αναγκαία 
προκειµένου να καλυφθούν οι ε-
ποχικές ανάγκες σε συγκεκριµέ-
νες περιοχές µε µεγάλες απαιτή-
σεις, ειδικά κατά την περίοδο συ-
γκοµιδής φρούτων, όπως κερά-
σια, ροδάκινα και µήλα και µένει 
να αποδειχθεί πόσο εξυπηρετική 
θα είναι.  Προς το παρόν δεν έχει 
προσδιορισθεί ούτε ο ακριβής α-

ριθµός των εργατών που θα µπο-
ρούσαν να φθάσουν στη χώρα µας 
µέσα από αυτή τη διαδικασία, ού-
τε οι ακριβείς προορισµοί στους ο-
ποίους θα κατευθυνθούν, ούτε βέ-
βαια το ηµεροµίσθιο µε το οποίο 
θα είναι διαθέσιµοι. 

Μόνο στο γνωστό «τρίγωνο» Βέ-
ροια, Νάουσα, Πέλλα, οι ανάγκες 
σε εργάτες γης τους επόµενους µή-
νες προσεγγίζουν τις 10.000, ενώ 
άλλες δύο χιλιάδες θα χρειασθούν 
στον κάµπο της Αγιάς στη Λάρισα. 

Σκοπός είναι, αφού ολοκληρω-
θούν οι τυπικές διαδικασίες και οι 
έλεγχοι καλής υγείας αυτών των 
ανθρώπων, να γίνει «διαµοιρα-
σµός» στις εκµεταλλεύσεις που έ-
χουν ανάγκη προσωπικού, µε ευ-

θύνη για τη διαµονή και τη σίτιση 
από τον κάθε εργοδότη.  

Ήδη υπάρχει πάντως µια «µουρ-
µούρα» από την πλευρά των αγρο-
τών, γιατί, όπως λέγεται, ο τρόπος 
µε τον οποίο τέθηκε σε εφαρµο-
γή το όλο σχέδιο ανεβάζει τα µε-
ροκάµατα τα οποία θα κληθούν 
να καταβάλουν οι «εργοδότες». 
Κι αυτό, χωρίς να υπάρχει τρό-
πος να µετακυλήσουν αυτό το κό-
στος στην τιµή διάθεσης των προ-
ϊόντων. Εικάζεται ότι ενώ το µερο-
κάµατο την περασµένη χρονιά ή-
ταν στα 25 ευρώ µαζί µε το εργό-
σηµο, για τα µέλη των συγκεκρι-
µένων αποστολών η συζήτηση αρ-
χίζει από τα 35 ευρώ την ηµέρα.

 Χαρακτηριστική είναι η δήλωση 

των Αγροτικών Συλλόγων Σκύδρας 
και Ηµαθίας στην οποία αναφέρε-
ται χαρακτηριστικά ότι αν τα µερο-
κάµατα των υπό συζήτηση αγρερ-
γατών πρόκειται να προσεγγίσει 
στα επίπεδα που ακούγονται, τότε 
καλύτερα τα µέλη των αποστολών 
να το ξανασκεφθούν πριν ξεκινή-
σουν. Κατά τα λοιπά, αυτό που α-
πασχολούν τους «ταξιθέτες» αυτών 
των αποστολών, είναι οι διαδικασί-
ες που θα ακολουθηθούν έτσι ώστε 
να τηρηθούν οι όροι υγειονοµικής 
ασφάλειας που ήταν άλλωστε και 
οι λόγοι για τους οποίους τα περισ-
σότερα από τα µέλη των υπό συζή-
τηση αποστολών δεν µπόρεσαν να 
φθάσουν, µε δική τους πρωτοβου-
λία και τρόπο, φέτος στη χώρα µας.  

Δρομολογούντα τα λεωφορεία 
με εργάτες γης από την Αλβανία
Αντιδράσεις για το ακριβότερο μεροκάματο που προκύπτει και φτάνει τα 35 ευρώ
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Μέχρι 8 Μαΐου 
οι αιτήσεις για τα
Packaging Awards
∆ιανύοντας µια απαιτητική περίοδο, στην οποία η 
επιστροφή στο «business as usual» είναι αναγκαία, 
τα Packaging Awards 2020 έρχονται, στο πλαίσιο 
των σχετικών οδηγιών για την ασφάλεια και την 
υγεία, να αναδείξουν για άλλη µια φορά την 
καινοτοµία στον σχεδιασµό της συσκευασίας, τα 
υλικά που χρησιµοποιήθηκαν και την τεχνολογία 
που αξιοποιήθηκε. Yποβολή υποψηφιοτήτων έως 
την Παρασκευή 8 Μαΐου 2020. Οι νικητές θα 
έχουν τη ευκαιρία να δηλώσουν υποψηφιότητα και 
να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον παγκόσµιο 
θεσµό WORLDSTAR Packaging Awards 2021. 
Περισσότερα στην ιστοσελίδα www.
packagingawards.gr/

Τριήµερη εκπαίδευση
στην αγροδιατροφή
Το EIT Food Greece που υλοποιείται από τους 
Industry Disruptors – Game Changers ανακοινώνει 
το Government Executive Academy, ένα µοναδικό 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε κεντρικό άξονα την 
ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τοµέα, απευθυνόµενο 
σε στελέχη της δηµόσιας διοίκησης, διαµορφωτές 
πολιτικής και σε άλλους θεσµικούς φορείς. Το 
Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Αγροδιατροφής έχει 
διάρκεια τρεις ηµέρες και θα πραγµατοποιηθεί στη 

Βαρσοβία, στις 17-19 Ιουνίου 2020. Έξοδα διαµονής 
και µεταφορικά των συµµετεχόντων ύψους έως και 
1.000 ευρώ επιστρέφονται από το EIT Food. 
Περισσότερα: https://www.eitfood.eu/news/post/
eit-food-government-executive-academy-2020

Επίκαιρος όσο 
ποτέ ο Trophy 
Challenge
Επιστρέφει και φέτος ο 
διαγωνισµός «Trophy – 
Τροφή Challenge», για να 
επιβραβεύσει καινοτόµες 
επιχειρηµατικές ιδέες και 
startups, που αναπτύσσουν 
εµπορικές και επιχειρηµατικές 
λύσεις στους τοµείς της 
αγροτεχνολογίας και της 
αγροδιατροφής. Οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις 
αιτήσεις τους στην ιστοσελίδα 
www.trophychallenge.gr, η 
οποία θα παραµείνει ανοιχτή 
έως τις 29 Μαΐου. H τελική 
φάση του διαγωνισµού θα 
πραγµατοποιηθεί στις 9 
Ιουλίου. Χορηγοί 
επικοινωνίας: Agrenda, 
agronews.gr

NTIΣΕΛΝΤΟΡΦ

ΕΛΛΑ∆Α ΒΑΡΣΟΒΙΑ

Για το 2021 
αναβάλλεται 
το Thessaloniki 
Wine Show
Το πρόγραµµα του Thessaloniki 
Wine Show 2020 είναι αναγκαίο 
να αναβληθεί λόγω των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού / 
Covid-19. Οι νέες ηµεροµηνίες 
διαξαγωγής της διοργάνωσης θα 
είναι η Κυριακή 4 και η ∆ευτέρα 5 
Απριλίου 2021. Η απόφαση 
πάρθηκε έπειτα από εκτεταµένη 
επικοινωνία και διάλογο µε όλες τις 
συνεργαζόµενες εταιρείες, τα 
οινοποιεία και τους συµµετέχοντες 
στις προγραµµατισµένες ενέργειες 
του Thessaloniki Wine Show. Για 
περισσότερες πληροφορίες 
ανατρέξτε στην ιστοσελίδα: https://
thessalonikiwineshow.gr/

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται γουρουνάκια από 20 εως 40 κιλά 
από παραγωγό. Τηλ.6974/431615.

Πωλείται αγελάδα Ηolstein 3 ετών σε πλή-
ρη γαλακτοπαραγωγή µε δύο νεογέννητα µο-
σχαράκια 1600 ευρώ. ∆υτική Μακεδονία Τηλ. 
6974/705615.

Πωλούνται 160 γίδια βελτιωµένα, τα 100 
από αυτά είναι γεννηµένα από 1 Ιανουαρίου. 
Κόστος 100 ευρώ/έκαστο. Περιοχή Αριδαίας. 
Τηλ. 6982/031336

Πωλούνται 1 κοπάδι πρόβατα, 45 µάνες, 20 
ζυγούρια, 20 θηλυκα αρνιά, µηχανή αρµέγµα-
τος, ράµπα και κλειδαριά. Τηλ.6942/444077.

Πωλούνται 4 ζυγούρια λακόν έγκυα, 2 προ-
βατίνες γερµανικές γεννηµένες και ένα κριάρι 
ασσάφ. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 2353/023580.

Πωλούνται µοσχίδες Holstein περιοχή Λάρι-
σας. Τηλ. 6976/604538. 

Πωλούνται γουρουνάκια από παραγωγό, µε 
δυνατότητα µεταφοράς στο χώρο σας. Τηλ. 
6986/824541.

Πωλούνται τέσσερα µοσχάρια πέντε µηνών 
2000 ευρώ. Περιοχή ∆υτικής Μακεδονίας. 
Τηλ. 6974/705615.

Πωλούνται 270 γίδια διάφορα βελτιωµένα. 
Περιοχή Πέλλας. Τηλ. 6907/710492.

Πωλούνται 150 γίδια. Περιοχή Πρεβέζης. 
Τηλ. 6980/292176.

Πωλούνται αγελάδες προς σφαγή και µο-
σχάρια. Περιοχή Πάτρας. Τηλ. 6937/567548.

Πωλούνται πρόβατα λακόν, γερµανοχιώτικα, 
γίδια αλπίνο, ζάννα, τοκεµπουρκ, αγελάδια λι-
µουζίν ελευθέρας βοσκής και αγοράζω µετρη-
τοίς και πουλάω δικαιώµατα για ζωικό κεφά-
λαιο. Τηλ. 6906/869090.

Πωλούνται δικαιώµατα επιδότησης αιγοπρο-
βάτων. Τηλ. 6979/998532.

Πωλούνται 300 γίδια µαζί µε τα δικαιώµατα. 
Τηλ. 6987/236109.

Πωλούνται 10 γίδες, πολύ καλές, διασταυρω-
µένες για άρµεγµα. Περιοχή Φθιώτιδας. Τηλ. 
6946/798381.

Πωλούνται 12 κατσικάδες διασταυρωµένες. 
Περιοχή Φθιώτιδας. Τηλ. 6946/798381.

Πωλούνται 120 γίδια βελτιωµένα. Περιο-
χή Μαυρούδα Σοχού Θεσσαλονίκης, Τηλ. 
6976/132427.

ΖΗΤΗΣΗ

Zητoύνται δικαιώµατα ζωικά, βασικής ενί-
σχυσης για αγορά. Τιµή µετρητοίς. κ. Γιώρ-
γος. Τηλ. 6977/368773.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται κριθάρι για ζωοτροφή και βρώµη 
για ζωοτροφή. Περιοχή Αλµυρού Βόλου Τηλ. 
6974/431615.

Πωλούνται άχυρα σε µικρές τετράγωνες από 
παραγωγό σε καλή τιµή. 6974/431615.

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές, µπιζέ-
λι, και βρώµη σε µεγάλες ποσότητες, τετράγω-
νη µπάλα µε 6 σκοινιά. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 
6947/509187.

Πωλείται τριφύλλι προς 17 λεπτά το κιλό σε 
µικρή τετράγωνη µπάλα περιοχή Γιαννιτσών 
Τηλ.6945/805371.

Πωλείται ενσίρωµα τριφυλλιού Α ποιοτητας 
σε στρογγυλή µπάλα. Περιοχή ∆υτικής Μακε-
δονίας. Τηλ.6972/018965.

Πωλούνται χορτοτρίφυλλα και άχυρα σε 
στρογγυλή µπάλα. Περιοχή ∆υτικής Μακεδο-
νίας. Τηλ.6972/018965.

Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρισµένος 
εσοδείας 2019 σε σακιά των 25 κιλών.Τηλ. 
Τηλ.6976/516447.

Πωλείται βίκος σπόρος από παραγωγό για 
χλωρή λίπανση και εµπλουτισµό µε άζωτο σε 
ξηρικούς ελαιώνες, αµπέλια, δενδρώδη. Εξα-
σφαλίζοντας ποιότητα στην καρπόδεση και µε-
γαλύτερη παραγωγή ελιάς ανά δέντρο και γο-
νιµότητα του εδάφους. Τηλ. 6948/423151.

Πωλείται µείγµα σπόρου, βίκος - κριθά-
ρι, βίκος - βρώµη, βίκος- σιτάρι, κατάλλη-
λα για ενσίρωµα, ζωοτροφή, µπάλες. Τηλ. 
6981/088747.

Πωλούνται µπιζέλι και βίκος καθαρισµένος 
απολυµασµένος, κατάλληλος για χλωρή λί-
πανση, ελιές, κτηνοτροφία, σανό για τα ζώα. 
Τηλ.6981/088747.

Πωλούνται δέµατα σανός, βρώµη και λιόλιος, 
σε δέµατα τετράγωνα 30 κιλών. Τιµή 3 ευρώ / 
το δέµα. Περιοχή Αχαΐας. Τηλ. 6908/383154.

Πωλείται σανός βίκος και µπιζέλι σε µικρές 
ή και σε µεγάλες µπάλες κατάλληλα για ζωο-
τροφή. Τηλ. 6932/372270.

Πωλούνται 250 δέµατα τριφύλλι, µικρά 2ο 
χέρι, από αποθήκη και τριφύλλι άχυρο 250 δέ-
µατα από αποθήκη. Τηλ. 6955/361856.

Πωλείται βίκος φρέσκος, 800 δέµατα µε 
καρπό ή χωρίς καρπό. Τηλ. 6955/361856.

Πωλείται φρέσκος λιόλιος µαζί µε φρέσκο 
τριφύλλι αλεξανδρινό, 1.200 δέµατα µικρά. 
Τηλ. 6955/361856.

Πωλείται φρέσκο χορτάρι 600 δέµατα µικρά. 
Τηλ. 6955/361856.

Πωλείται φρέσκο τριφύλλι 650 δέµατα µι-
κρά. Τηλ. 6955/361856.

Πωλείται βρώµη ποικιλίας Κασσάνδρα κόκκι-
νη δίκοκκη για σπόρο και για ζωοτροφή πολύ 
καλής ποιότητος σε καλή τιµή από παραγωγό. 
Τηλ. 6972/285256.whatsup 6974/313224.

Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής ποιότητας 
νέας σοδειάς 2020, σανός αγριοτρίφυλλου, 
βρώµης, λιόλιου και τριφύλλι, σε πολύ καλή 
τιµή µε δυνατότητα µεταφοράς στο χώρο σας. 
Περιοχή Αχαΐας. Τηλ. 6982/485793.

Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρισµένος 
εσοδείας 2019 σε σακιά των 25 κιλών.Τηλ. 
Τηλ.6976/516447.

Πωλείται βρώµη ποικιλίας Κασσάνδρα κόκκι-
νη δίκοκκη για σπόρο και για ζωοτροφή πολύ 
καλής ποιότητος σε καλή τιµή από παραγωγό. 
Τηλ. 6972/285256.whatsup 6974/313224.

Πωλούνται µικρές µπάλες τριφύλλι, άχυρο 
και κριθάρι καρπό µε παράδοση στο χώρο σας 
στην περιοχή Θεσσαλονίκης και σε όµορους 
νοµούς, www.trifillia.gr. Τηλ. 6944/411107.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται η ενοικιάζεται κτηνοτροφι-
κή µονάδα 3.000τ.µ. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ. 
6983/717473.

Πωλείται ή ενοικιάζεται αποθήκη 1.000τ.µ. 
για επαγγελµατική ή αγροτική χρήση, δι-
αθέτει νερό και ρεύµα. Περιοχή Ξάνθη. 
Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται δικαιώµατα 230 στρέµµατα. Τηλ. 
6984/722269, 6977/261084.

Πωλείται αγροτεµάχιο 5.931 τµ. στην επαρ-
χιακή οδό Βέροιας Κυψέλης, λίγο πριν την 
Αγία Τριάδα Ηµαθίας. Τιµή πώλησης κα-
τόπιν συνεννόησης. Τάσος Παπαδόπουλος 
Τηλ.6951/902061.

Πωλούνται δικαιώµατα 10 στρεµµάτων, αρό-
σιµα. Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ. 6944/985675.

Πωλείται κτήµα 4,5 στρέµµατα, 500 µέτρα 
από τον οικισµό, οικοδοµήσιµο 200 τ.µ. Τιµή 
13.500 ευρώ. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
2310/711133.

Πωλείται κτήµα 6 στρέµµατα, 500 µέτρα 
από τον οικισµό, πάνω στον κεντρικό δρό-
µο Κουφαλίων, οικοδοµήσιµο 200 τ.µ. Τιµή 
25.000 ευρώ. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
2310/711133

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται κτήµατα φιστικιάς και καρυδιάς 
για ενοικίαση ή αγορά. Τηλ.6938/347469.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται χορτοκοπτικό Ιταλίας πεντάδισκo 
µε συνθλιπτικό 3500 ευρώ. ∆υτική Μακεδο-
νία Τηλ.6974/705615..

Πωλείται τρακτέρ µάρκας CASE µοντέλο 
2006 CVX 1170 full extra.Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ Landini 85L µοντέλο 2002 
µε καµπίνα 4 χ4 full extra.Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας CLAAS µοντέλο 
2009 70 PS µε καµπίνα 4 χ4, αµπελουργικό 
Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας DEUTZ τύπου 6,30 
µοντέλο 1990 120PS 4χ4.Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας Lamborghini τύ-
που 990 δενδροκοµικό 4χ4 µε καµπίνα. 
Τηλ.6945/373163.

Πωλούνται 2 αερόθερµα 150000 θερ-
µίδες µε pellet. Περιοχή Πιερίας Τηλ. 
Tηλ.6980/001606, 6945/665253. 

Πωλείται ένας σβολοκόπτης ιταλικός 2 µέ-
τρα. Περιοχή Πιερίας.  Τηλ. 6980/001606, 
6945/665253. 

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά στα-
βάρια 2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6980/001606, 6945/665253. 

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιά-
ρι. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 6980/001606, 
6945/665253. 

Πωλούνται 2 θερµοκήπια βαρέου τύπου 
(15 µ.πλάτος Χ 68 µ. µήκος το καθένα). Με 
υδρορροή, υδρονέφωση, σταγόνες, τρεις πόρ-
τες και δύο παράθυρα. Τηλ. 6980/001606, 
6945/665253.

Πωλείται τρακτέρ Claas Νexus 101 ίππους 
δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιοχή Πιερίας. 
Τηλ. 6945/665253. Tηλ.6980/001606

Πωλείται Ford Transit µε µουσαµά, 280.000 
χλµ. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 6980/001606, 
6945/665253. 

Πωλείται ΒMW E30, 4θυρο, 35 ετών. 
Περιοχή Πιερίας Τηλ. 6980/001606, 
6945/665253.

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

Πωλείται άροτρο 14άρι τρίυνο terra Γκλα-
βανης σε αρίστη κατάσταση 1.200 ευρώ. 
Τηλ.2233/071208. – 6983/738450.

Πωλείται ταινία τροφοδοσίας 45 µέτρα. Τιµή 
7000 ευρώ. Τηλ. 6982/031336

Πωλείται αρµεκτήριο 24αρι µε 12 αρµεκτικές 
αδούλευτο. Τιµή 12000 ευρώ. 6982/031336

Πωλούνται 16 κλουβιά µόσχων εύχρηστα τι-
µή 1600 ευρώ. Σίνδος. Τηλ. 6944/614947.

Πωλείται τριόρι µικρό παλιό το οποίο λειτουρ-
γεί κανονικά. Περιοχή Κιλκίς.Τιµή 500 ευρώ.
Τηλ.6947/404701.

Πωλειται ενσιροδιανοµέας 5 κυβικών. 
Τηλ.6944/780650.

Πωλείται ένα τρακτέρ New Holland 115 ίπ-
πους, ένα ραντιστικό 1000 λίτρα και ένα φρε-
ζοσκαλιστήρι. Τηλ. 6979/957956.

Πωλείται σβολοκόπτης 3,5 µέτρα µάρ-
κας Κωνσταντινίδη. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ. 
6945/818073.

Πωλούνται πλαστικά βαρέλια για ελιές από 2 
lt έως 200 lt, πλαστικές φιάλες και βάζα PET 
κος Ζαµπούλης ∆ηµήτρης Τηλ.2310/684438, 
6981/533172.

Πωλείται ένα τρακτέρ New Holland 115 ίπ-
πους, ένα ραντιστικό 1000 λίτρα και ένα φρε-
ζοσκαλιστήρι. Τηλ.6979/957956.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, παστε-
ριωτές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, κορφο-
λόγοι, ντουλάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµαν-
ση, ντιζάκια µε καλούπια διάφορων τύπων. Πε-
ριοχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 6947/509187.

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

Πωλείται αρµεκτικό µηχάνηµα 24 θέσεων, µε 
αυτόµατο τάισµα, αυτόµατο πλύσιµο µε ηλε-
κτρονικούς παλµοδότες µάρκας Μιλκ Κλαιν 
Τηλ.6984/932607.

Πωλείται µηχάνηµα παστερίωσης 2 τόνων 
σχεδόν καινούρια και ένας κορφολόγος αυ-
τοκαθαριζόµενος 3 µήνες δουλεµένος 3 τό-
νους την ώρα. Τηλ.6947/509187. 

Πωλείται άροτρο τρίυνο 11αρι µάρκας Πυθα-
γόρας Πατης τιµή 300 ευρώ περιοχή Σερρών 
Τηλ.6937/253885.

Πωλείται πρέσα Case τετράγωνη µπάλα µε 
6 σκοινιά σχεδόν καινούρια σε καλή τιµή. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλείται 1 διυνο άροτρο αναστρεφόµε-
νο τιµή 1200 ευρώ.Τηλ.6977/479508, 
6974/489749.

Πωλείται 1 τετράυνο άροτρο σουδικό µε µπου-
κάλες τιµή 1000 ευρώ.Τηλ.6977/479508, 
6974/489749.

Πωλείται 1 µονόυνο άροτρο τιµή 1000 ευρώ.
Τηλ.6977/479508, 6974/489749.

Πωλείται 1 πεντάσειρο φρεζασκαλιστή-
ρι τιµή 1500 ευρώ.Τηλ.6977/479508, 
6974/489749.

Πωλείται 1 σουδικό σκαλιστήρι µε 11 ελα-
τήρια τιµή 400 ευρώ.Τηλ.6977/479508, 
6974/489749.

Πωλείται τρακτέρ Belarus 90 ίππους, άρο-
τρο τρίυνο, δισκοσβάρνα 28άρα, σφυρόµυ-
λος για τρακτέρ, λιπασµατοδιανοµέας 300 λί-
τρων καινούριος και ένα σκαλιστήρι Gaspardo 
5θυρο. Περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6977/830247.

Πωλείται παγολεκάνη 550 λίτρα. Τηλ. 
6944/780650.

Πωλείται καρούλι µαρκας Πατενίδη F90 350 
µέτρα σε άριστη κατάσταση περιοχή Μαγνησί-
ας. 6978/010738.

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και 
θειαφιστήρας και ένα BMW E36. Tηλ. 
6945/665253, 6980/001606.

Πωλούνται πολυµπέκ 60 µέτρα / έκαστο Τι-
µή 500 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλούνται σταγονίδια 3 χιλιόµEτρα, 75άρια. 
Τιµή 200 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται άροτρο τρίυνο, 12άρι ψηλοστάβα-
ρο. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται ραντιστικό 500 λίτρα για τρακτέρ. 
Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τιµή 
400 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων ΖΟΡ-
ΜΠΑ,καινούριους δίσκους και κουζινέτα,επι-
σκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 2.000 ευρώ. 
Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 dt. Περι-
οχή Φαρσάλων απογευµατινές ώρες.  
Τηλ.6944/985675.

Πωλείται µηχανική θεριζοαλωνιστική µη-
χανή John Deere µοντέλο 1075. Τηλ. 
2491/025355.

Πωλείται τρακτέρ 20 ίππους, κουµπότα 4Χ4 
µε φρέζα, τρέιλερ σε άριστη κατάσταση. Τηλ. 
6976/516447.

Πωλείται µία πρέσα WELGER 530 µε σχοι-
νί, ένα χορτοκοπτικό αναρτώµενο µάρκας 
KRONE µε πλάτος κοπής 2,80. Περιοχή Γιαν-
νιτσών. Τηλ. 6982/551234.

Πωλείται δισκοσβάρνα 32 δίσκων µάρ-
κας ΖΟΡΜΠΑ. Περιοχή Γιαννιτσών. Τηλ. 
6982/551234.

Πωλούνται τρακτέρ ΣΤΑΓΙΕΡ 110 άλογα, σε 
πολύ καλή κατάσταση, 4ύνο άροτρο µάρκας 
ΚΛΑΒΑΝ, δισκοσβάρνα του ΖΟΡΜΠΑ υδραυ-
λικιά 28άρα, ένα ρίπελ, ένα λιπασµατοδιανο-
µέα, ραντιστικό 600άρι. Τηλ.2310/715037.

Πωλείται χορτοδετική πρέσα µάρκας Claas 
µικρά δέµατα και χορτοκοπτικό ιταλικό µάρκας 
ΣΑΜΑ πλάτος εργασίας 2,40 µέτρα αναρτώ-
µενο, σε άριστη κατάσταση, περιοχή Γιαννι-
τσών Τηλ. 6948/462012.

Πωλείται χορτοσυλλέκτης ιταλικός µάρκας 
ΙΜΑ ΛΑ ΡΟΚΑ µε 9 ακτίνες και καρότσα 9,80 
µέτρων κατάλληλη για µεταφορά τριφυλλιού 
και βαµβακιού,σε άριστη κατάσταση περιοχή 
Γιαννιτσών. Τηλ. 6948/462012.

Πωλούνται άρµατα για γίδια, σε αριθµό πά-
νω από 40. Τηλ. 6977/918340.

Πωλείται χορτοδετική πρέσσα, µάρκας βερ-
γκερ R730D, µικρή µπάλα σε άριστη κατάστα-
ση. Τιµή 17.000 ευρώ. Περιοχή Χαλκιδικής. 
Τηλ. 6979/771172.

Πωλείται γεωργικός ελκυστήρας µαζί µε 
σπαρτικιά, ραντιστικό, σκαλιστήρι, άροτρο, συν 
πλατφόρµα. Περιοχή Νέα Μεσηµβρία Θεσσα-
λονίκης. Τηλ. 6979/634484.

Πωλείται πρέσα Welger 730, σε άριστη κατά-
σταση, έτοιµη για δουλειά. Τιµή 11.500 ευρώ. 
Περιοχή Λαµίας. Τηλ. 6973/697961.

Πωλείται χορτοκοπτοπτικό µάρκας Lely µε 
2,80 πλάτος κοπής. Αγορασµένο καινούριο 
το 2015, αναρτώµενο. Τιµή 3.800 ευρώ. Πε-
ριοχή Λαµίας. Τηλ. 6973/697961.

Πωλούνται 2 τολ, το ένα 6 Χ 26 µε 2 πόρτες, 
2 παράθυρα και λαµαρίνες και ένα 10 Χ 30 µε 
3 πόρτες, 2 παράθυρα και λαµαρίνες για κτη-
νοτροφική χρήση, αποθήκες, θερµοκήπια και 
άλλα. Τηλ. 6974/396880.

Πωλείται µηχανή τεχνικού θηλασµού δυ-
ναµικότητας ως 250 αµνοεριφίων. Τηλ. 
6979/998532.

Πωλείται δισκοσβάρνα βαρέως τύπου 32’’ 
(δίσκων) κατασκευής ΣΟΡΟΓΚΑΣ, υδραυλική 
µε 3 κινήσεις, τροχοί - µετατόπιση στοιχείων. 
Τιµή 4.000 ευρώ. Τηλ. 6937/226036.

Πωλείται φρέζα βαρέως τύπου (Υ.Σ. ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ) 100’’ µε σασµάν ΚΟΜΕΡ 
εξωτερικό χειριστήριο επιλογής ταχυτή-
των, µε κύλινδρο και ρόδες. Η φρέζα εί-
ναι καινούρια. Ευκαιρία. Τιµή 6.000 ευρώ. 
Τηλ.6937/226036.

Πωλείται αποροφητήρας δηµητριακών κα-
τασκευής SIMCA me κινητήρα Mercedes. 
Τιµή 4.500 ευρώ. Περιοχή Φαρσάλων. 
Τηλ.6944/985675.

Πωλούνται λάστιχα ποτίσµατος ΝΕΤΑ-
ΦΙΜ 4λιτρα, αυτορυθµιζόµενα, καινούρια, 
αφόρετα σε καλή τιµή. Τηλ. 6972/285256, 
6974/313224.

Πωλείται τριόρι µικρό παλιό το οποίο λειτουρ-
γεί κανονικά. Περιοχή Κιλκίς.Τιµή 500 ευρώ.
Τηλ.6947/404701.

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

Έργο για τη διατήρηση του µοναδι-
κού πληθυσµού του φυτού Horstrissea 
dolinicola στην κεντρική Κρήτη ξεκι-
νάει εκ νέου το Μεσογειακό Αγρονο-
µικό Ινστιτούτο στα Χανιά, µε χρηµα-
τοδότηση του από το Ταµείο του Πρί-
γκιπα του Εµιράτου του Αµπού Ντάµπι. 
Το Horstrissea dolinicola είναι ένα εν-
δηµικό φυτό της Κρήτης στην τοποθε-
σία «Πετραδολάκια» του ∆ήµου Ανω-
γείων στον Ψηλορείτη σε υψόµετρο 
1.500 µέτρων. Έχει χαρακτηριστεί ως 
«κρισίµως απειλούµενο», σύµφωνα 
µε τη ∆ιεθνή Ένωση για την Προστα-
σία της φύσης IUCN και θεωρείται ε-
πίσης ένα από τα 50 πιο απειλούµε-
να φυτά στα νησιά της Μεσογείου.

Το είδος θεωρείται µοναδικό κα-
θώς είναι ένα από τα λίγα ενδηµι-
κά είδη της χλωρίδας της Ελλάδας. 
Η Μεσογειακή Μονάδα ∆ιατήρησης 
Φυτών (MPCU) του MAICh συνέβαλε 
στη µελέτη και στη διατήρηση του 
φυτού από το 2000. Οι σπόροι του 
φυτού αποθηκεύονται στην Τράπε-
ζα Σπόρων του MAICh.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ταµείο για 
τη ∆ιατήρηση Ειδών Mohamed bin 
Zayed (MbZ) αποδέχθηκε την πρότα-
ση του ΜΑΙΧ και ενέκρινε χρηµατοδό-
τηση, προκειµένου να συνεχιστούν 

οι δράσεις διατήρησής του φυτού έ-
ως το 2022. Πρόκειται για το Ταµείο 
του Πρίγκιπα του Εµιράτου του Αµπού 
Ντάµπι Mohamed bin Zayed των Η-
νωµένων Αραβικών Εµιράτων, το ο-
ποίο παρέχει επιχορηγήσεις σε έργα 
για την προστασία των πιο απειλού-
µενων ειδών στον κόσµο. 

Κύριος στόχος του έργου προστα-
σίας του φυτού είναι η συγκέντρω-
ση πληροφοριών σχετικά µε τη δυ-
ναµική του πληθυσµού και τη γε-
ωγραφική κατανοµή, µέσω µακρο-

χρόνιας παρακολούθησης. Επιπλέ-
ον, πρέπει να διερευνηθούν τρόποι 
ελαχιστοποίησης του κινδύνου εξα-
φάνισης των φυτών αυξάνοντας το 
µέγεθος του πληθυσµού. Αυτό µπο-
ρεί να επιτευχθεί µε φύτευση νέων 
ατόµων καθώς κι αποφυγή βόσκη-
σης του πληθυσµού. Κρίνεται απα-
ραίτητο να µελετηθούν οι επιπτώ-
σεις των γεωργικών δραστηριοτή-
των της περιοχής στη διατήρηση 
του πληθυσµού.

Ενδηµικό είδος
Το είδος θεωρείται µοναδικό 
καθώς είναι ένα από τα λίγα 
ενδηµικά είδη της χλωρίδας 

της Ελλάδας

Ταξιδεύοντας στην ιστορία 
της ελιάς µε το ΠΙΟΠ
Μένουµε σπίτι µε το Πολιτιστικό 
Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς 
(ΠΙΟΠ), και παρακολουθούµε 
δυο ντοκιµαντέρ, περιηγούµαστε 
στις ελαιοφόρες περιοχές της 
Λακωνίας και της Λέσβου και 
ανακαλύπτουµε την ιστορία της 
ελιάς και της επεξεργασίας της, 
παρέα µε τον ηθοποιό Ιεροκλή 
Μιχαηλίδη. Στην περιήγηση 
αναδεικνύεται ο µακραίωνος 
πολιτισµός και η ιστορία της 
ελιάς στην Ελλάδα.

∆ιαδικτυακά το Φεστιβάλ 
Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης
Το 22ο Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ 
Θεσσαλονίκης, το οποίο 
αναβλήθηκε λόγω της έκτακτης 
παγκόσµιας συνθήκης µε τον 
κορωνοϊό, θα πραγµατοποιηθεί 
διαδικτυακά από την Τρίτη 19 
Μαΐου έως την Πέµπτη 28 
Μαΐου 2020, µε την υποστήριξη 
του υπουργείου Πολιτισµού και 
Αθλητισµού. Οι κριτικές 
επιτροπές θα παρακολουθήσουν 
τις ταινίες online και θα 
απονείµουν τα βραβεία.

Santorini Experience 
τον Οκτώβριο του 2020
Το νησί της Σαντορίνης θα 
βρεθεί για έκτη συνεχή χρονιά 
στο επίκεντρο του παγκόσµιου 
αθλητικού χάρτη µε το 
«Santorini Experience». Η 
κορυφαία διοργάνωση, που 
απέσπασε δύο χρυσά βραβεία 
στα Sports Marketing Awards 
2019 για την ολοκληρωµένη 
καµπάνια µάρκετινγκ και τον 
εναλλακτικό αθλητισµό, 
επιστρέφει δυναµικά στις 2-4 
Οκτωβρίου 2020.

Προχωράει η ανάδειξη 
του τύµβου της ∆οξιπάρας
Ένα βήµα πιο κοντά στην 
ανάδειξή του ήρθε ο 
εντυπωσιακός τύµβος της 
Μικρής ∆οξιπάρας – Ζώνης 
στον βόρειο Έβρο, χάρη στην 
έγκριση από το Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συµβούλιο των 
απαλλοτριώσεων. Για την 
ανάδειξη των σπουδαίων 
ευρηµάτων του ρωµαϊκής 
εποχής τύµβου της ∆οξιπάρας 
θα κατασκευαστεί µέσω του 
ΕΣΠΑ µουσειακό κέλυφος.

Το Ταµείο για τη ∆ιατήρηση Ειδών Mohamed bin Zayed (MbZ) αποδέχθηκε την πρόταση του ΜΑΙΧ και 
ενέκρινε χρηµατοδότηση, προκειµένου να συνεχιστούν οι δράσεις διατήρησης του φυτού έως το 2022.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Ένας πρίγκιπας σώζει
το Horstrissea dolinicola
Άραβας πρίγκιπας χρηματοδοτεί το Ινστιτούτο ΜΑΙΧ στα Χανιά 
για τη διάσωση σπάνιου φυτού που ενδημεί στην Κεντρική Κρήτη

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 2,5 ιντσών 
σε αρίστη κατάσταση µε σωληνάκια κολληµέ-
να για µπεκ και σωλήνες ποτίσµατος αλουµι-
νίου 3,5 ιντσών σε αρίστη κατάσταση και σε 
καλή τιµή. Τηλ. 6972/285256, 6974/313224.

Πωλείται φρέζα Τζέµκα µε ακτίνα 2 µέτρων, 
σε αρίστη κατάσταση και σε καλή τιµή. Τηλ. 
6955/361856. 

Πωλoύνται σωλήνες ποτίσµατος 3αρες 
και 2µισάρες σε πολύ καλή κατάσταση.Τηλ. 
6973/052394.

Πωλείται τρακτέρ 20 ίππους, κουµπότα 4Χ4 
µε φρέζα, τρέιλερ σε άριστη κατάσταση. Τηλ. 
6976/516447.

Πωλούνται λάστιχα ποτίσµατος ΝΕΤΑ-
ΦΙΜ 4λιτρα, αυτορυθµιζόµενα, καινούρια, 
αφόρετα σε καλή τιµή. Τηλ. 6972/285256, 
6974/313224.

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 2,5 ιντσών 
σε αρίστη κατάσταση µε σωληνάκια κολληµέ-
να για µπεκ και σωλήνες ποτίσµατος αλουµι-
νίου 3,5 ιντσών σε αρίστη κατάσταση και σε 
καλή τιµή. Τηλ. 6972/285256, 6974/313224.

Πωλείται τρακτερ φορντ 3910, σε άρι-
στη κατάσταση. Περιοχή Λειβαδιάς. Τηλ. 
6949/093007.

Πωλούνται 2 καροτσάκια, σωλήνες ποτίσµα-
τος 3άρες, ψεκαστικό 500 λίτρων, αντλία νε-
ρού Caprari και πωλούνται επίσης αλέτρι, 
σβάρνα και καλλιεργητής. Περιοχή Λειβαδιάς. 
Τηλ. 6949/093007.

Πωλείται γεννήτρια ιταλική, 6,5 καβάου. Πε-
ριοχή Μαυρούδα Σοχού Θεσσαλονίκης, Τηλ. 
6974/677830.

Πωλείται βαµβακοσπορέα ΨΑΛΤΙ∆Η, τετρά-
συρη, µε καινούρια κουτιά, λάστιχα και καρίνες. 
Τηλ.6979/957956.

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 2,5άρες. Κ. 
Γιώργος. Περιοχή Πρόχωµα. Θεσσαλονίκης. 
Τηλ. 6982/675136.

Πωλείται καρούλι ποτίσµατος. Περιοχή Θεσ-
σαλονίκης. Κ. Γιώργος. Τηλ.6982/675136

Πωλείται αγροτικός ελκτήρας Goldoni τύπου 
714 1200 ευρώ. Τηλ.6987/876761.

Πωλούνται 2 αερόθερµα 150000 θερµίδες 
µε pellet. Περιοχή Πιερίας Τηλ.6945/665253.

Πωλείται ένας σβολοκόπτης ιταλικός 2 µέτρα. 
Περιοχή Πιερίας. Τηλ.6945/665253.

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά σταβάρια 
2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ.6945/665253. 

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιάρι. 
Περιοχή Πιερίας. Τηλ.6945/665253.

Πωλούνται 2 θερµοκήπια βαρέου τύπου (15 
µ.πλάτος Χ 68 µ. µήκος το καθένα). Με υδρορ-
ροή, υδρονέφωση, σταγόνες, τρεις πόρτες και 
δύο παράθυρα. Τηλ. 6945/665253.

Πωλείται τρακτέρ Claas Νexus 101 ίππους δε-
ντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6945/665253.

Πωλείται Ford Rager µε µουσαµά, 280.000 
χλµ. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 6945/665253

Πωλείται ΒMW E30, 4θυρο, 35 ετών. Περιο-
χή Πιερίας. Τηλ. 6945/665253.

Πωλούνται πολυµπέκ 60 µέτρα / έκαστο Τι-
µή 500 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλούνται σταγονίδια 3 χιλιόµEτρα, 75άρια. 
Τιµή 200 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται άροτρο τρίυνο, 12άρι ψηλοστάβαρο. 
Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται ραντιστικό 500 λίτρα για τρακτέρ. 
Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τιµή 400 
ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων ΖΟΡ-
ΜΠΑ,καινούριους δίσκους και κουζινέτα,επι-
σκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 2.000 ευρώ. 
Τηλ. 2310/711133.
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Το πρώτο live
είναι στο τένις
Από τη Γερμανία ξεκίνησε η δράση στα κορτ 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στη Γερµανία διεξάγεται η πρώτη α-
γωνιστική δράση στο τένις στην µετά-
κορωνοϊού εποχή. Πρόκειται για το 
τουρνουά φιλικών προδιαγραφών 
Tennis Point Exhibition Series που 
πραγµατοποιείται 1-4 Μαΐου και ση-
µάνει ουσιαστικά το πρώτο και πο-
λύ µεγάλο βήµα προς τη σταδιακή 
επιστροφή του παγκόσµιου τένις.  
Οι πιο γνωστοί συµµετέχοντες στη 
νεοσύστατη αυτή προσπάθεια είναι 
οι Ντάστιν Μπράουν και Γιανίν Χάν-
φµαν. Μέσα στον Μάιο, περιµένου-
µε και το πολύ πιο δυνατό Ultimate 
Tennis Showdown στις εγκαταστά-
σεις του Πατρίκ Μουράτογλου στη 

Νότια Ιταλία µε πολύ δυνατές επι-
βεβαιωµένες συµµετοχές όπως των 
Νταβίντ Γκοφάν, Φάµπιο Φονίνι και 
Μπενουά Περ.

Στο ποδόσφαιρο τώρα, µετά την 
Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Σκωτία, 
και η Γαλλία έθεσε πρόωρο τέλος 
στην ποδοσφαιρική σεζόν της βά-
σει κυβερνητικής απόφασης. Αντί-
θετα στην Ιταλία οι οµάδες της Σέ-
ριε θα επιστρέψουν σταδιακά στις 
προπονήσεις την ερχόµενη ∆ευτέ-
ρα, ενώ στη Γερµανία αναβλήθηκε 
η επανέναρξη για τα µέσα Μαΐου. 
Από την UEFA πάντως πιέζουν να 
ολοκληρωθούν τα ευρωπαϊκά πρω-
ταθλήµατα καθώς ψάχνουν ακόµα 
ηµεροµηνίες διεξαγωγής των δια-
συλλογικών διοργανώσεων. 

Ανακοινώθηκαν οι παίκτες που έβαλαν υποψηφιότητα 
για το φετινό draft του ΝΒΑ. Οι υποψηφιότητες ήταν 
συνολικά 205 εκ των οποίων οι 163 προέρχονται από 
κολέγια και οι υπόλοιπες 42 από τον υπόλοιπο κόσµο. 
Ανάµεσα σε αυτές βρίσκονται και 3 «δικοί». Οι Αλεξέι 
Ποκουσέφσκι (Ολυµπιακός), Γιώργος Καλαϊτζάκης 
(Παναθηναϊκός) και Νίκος Ρογκαβόπουλος (ΑΕΚ). 

Τρεις Έλληνες 
στο draft του NBA  

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Ο υπουργός 
που βλέπει  τα 
εκατομμύρια  
να περνούν 

Η εφαρµογή    
ΚΥΔ Mobile  
και το τσουνάμι 
στις Σπέτσες

Το πρόγραµµα 
που έχει σειρά 
για να το φάει 
ο κορωνοϊός  

Πλάνο µε 17 γκραν πρι
Το προσχέδιο για το αγωνιστικό 
πρόγραµµα της χρονιάς που έχουν 
καταρτίσει οι άνθρωποι της FIA για 
την Formula 1 παρουσιάζει η 
εφηµερίδα Marca. Το καλεντάρι 
συγκεκριµένα περιλαµβάνει 17 
αγώνες και µόνο τρεις θα 
πραγµατοποιηθούν στην Ευρώπη. 
Το πλάνο αναφέρει πως οι πρώτοι 
δύο αγώνες θα διεξαχθούν στο 
Red Bull Ring, στην πίστα της 
Αυστρίας στις 5 και 12 Ιουλίου.  

Ανανέωση για Κριστιάνο
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκέφτεται 
πολύ σοβαρά να ανανεώσει την 
συνεργασία του µε την 
Γιουβέντους µέχρι το καλοκαίρι 
του 2022 σύµφωνα µε τα ιταλικά 
µέσα. Οι Ιταλοί είναι απόλυτα 
ικανοποιηµένοι από την µεγάλη 
επένδυση που έκαναν στον 
Πορτογάλο σταρ, ο οποίος 
συνεχίζει να προπονείται εντατικά 
στο σπίτι του στην Μαδέιρα.

Ελπίζει για Ευρώπη
Tην επιστροφή στην δράση 
αποφάσισε το ∆.Σ. της Σούπερ 
Λιγκ στις 29 Απριλίου. Η ΑΕΛ 
επιθυµεί διακαώς την διεξαγωγή 
των πλέι άουτ, αφού αν τερµατίσει 
πρώτη και πάρει την 7η θέση τότε 
θα ελπίζει σε έξοδο στην Ευρώπη, 
εφόσον υπάρξει τιµωρία κάποιων 
οµάδων που δεν µπορούν να 
αδειοδοτηθούν. Υπενθυµίζεται 
πως αυτή τη στιγµή οι «βυσσινί» 
βρίσκονται στην 8η θέση του 
βαθµολογικού πίνακα.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’

ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΣΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ EVENTS

 ΣΕΡΙΕ A

ΑΡΧΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ

8 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ

9 ΜΑΪΟΥ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ

ΜΠΟΥΝΤΕΣΛΙΓΚΑ

ΤΡΙΤΗ Β∆ΟΜΑ∆Α ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ

17 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ

 ΤΕΛΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ

ΛΑ ΛΙΓΚΑ

ΛΙΓΚ 1





Μία εξέδρα 
drive-in
H Μίντιλαντ δεν 
αποκλείεται να αποτελέσει την 
οµάδα-οδηγό στο πώς οι οπαδοί 
της θα µπορούν να βλέπουν τα 
παιχνίδια της όντας κοντά στους 
παίκτες, αλλά χωρίς να έρχονται 
σε επαφή µε κανέναν.
Όπως αναφέρει η οµάδα της 
∆ανίας, στόχος της είναι να 
δηµιουργήσει στο πάρκινγκ του 
γηπέδου της έναν χώρο που θα 
θυµίζει σε πολλά τα αµερικανικά 
drive in σινεµά.
Τοποθετώντας οθόνες 
περιµετρικά του «MCH Arena» 
θα µπορούν οι φίλοι της οµάδας 
να βλέπουν τους αγώνες όταν 
αρχίσει ξανά το πρωτάθληµα. 
Μάλιστα µέσω των ραδιοφώνων 
ή των κινητών όσοι θα βρίσκονται 
στα αυτοκίνητα θα µπορούν να 
ακούν τη µετάδοση του αγώνα, 
ενώ η εικόνα τους θα 
προβάλλεται και από τα matrix 
του γηπέδου, ώστε να φτάνει 
στους παίκτες της οµάδας.

Ο Μάικ Τάισον 
ξανά στα ρινγκ
Τι κι αν είναι σήµερα 53 ετών και 
έχει βάλει στοπ στην καριέρα του 
από το 2005; Ο Μάικ Τάισον 
υποστήριξε πως βρίσκεται σε 
πολύ καλή αγωνιστική φόρµα και 
υπογράµµισε πως είναι έτοιµος 
να επιστρέψει στα ρινγκ που 
διέπρεψε. Συγκεκριµένα 
εξέφρασε την πρόθεσή του να 
επιστρέψει στα ρινγκ, ώστε να 
παίξει τέσσερις γύρους για 
φιλανθρωπικό σκοπό. «Κάνω δύο 
ώρες την µέρα καρδιαγγειακές 
ασκήσεις, ποδήλατο και ελαφριά 
βάρη», ανέφερε ο Τάισον. 

Το θέµα της έλλειψης 
εργατικών χεριών αν µη τι άλλο 
καίει τους ανθρώπους του πρωτο-

γενούς τοµέα, µε τους εµπλεκοµένους να 
εστιάζουν στην δοκιµασµένη «δεξαµενή» 
των Αλβανών αγρεργατών. Παρότι η κου-
βέντα εστιάζεται στα πρωτόκολλα προφύ-
λαξης κατά του covid 19 που θα πρέπει να 
τηρηθούν για να ανοίξουν τα σύνορα, τους 
αγρότες τους απασχολούν και τα ηµεροµί-
σθια καθώς ακούγονται αυξήσεις άνω του 
15ευρου, από τα µέχρι τώρα δεδοµένα.  

Καθώς όπως λέει ο υπουργός της πλα-
τείας, «η πανδηµία δεν έχει τελειώσει, οι οικο-
νοµικές επιπτώσεις της δεν έχουν τελειώσει 
και εποµένως πρέπει να είµαστε συγκεντρω-
µένοι, προσεκτικοί, φειδωλοί, µετρηµένοι µε 
στοχευµένη χρήση των χρηµάτων των φορο-
λογουµένων και του προϋπολογισµού  για να 
είµαστε αποτελεσµατικοί στη στήριξη», η πρώ-
τη επιλογή της Βάθη είναι αξιοποιεί τα κοινοτι-
κά χρήµατα και να κρατάει στην µπάντα αυτά 
του κρατικού προϋπολογισµού για το µέλλον. 
Ποιο; Και µιας και λέµε για κοινοτι-
κά λεφτά, υπέρ πίστεως φαίνεται να πηγαί-
νει το µέτρο των δασώσεων γαιών, µε τους 
εν δυνάµει δικαιούχους να είναι ανάστατοι, 
καθώς το περιµένουν πως και πως κάνοντας 
προετοιµασίες και πλάνα φυτεύσεων. 

 «Στις ηµερίδες για τη νέα ΚΑΠ η πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου µάλωνε τους αγρότες 
γιατί βλέπουν το σήµερα και όχι το αύριο. Ό-
τι επικεντρώνονται στις άµεσες ενισχύσεις κι 
όχι στα αναπτυξιακά µέτρα. Τι έγινε παλικά-
ρια; Τώρα θα µοιράσετε κουπόνια; Βγάλτε το 
µέτρο ΧΘΕΣ έστω και κουρεµένο, το πολιτικό 
κόστος που θα έχετε θα είναι πολύ µεγαλύτε-
ρο αν αποδειχθεί ότι είσαστε το ίδιο αναξιόπι-
στοι µε τους προηγούµενους», σχολιάζει µε α-
γανάκτηση φίλος της Agrenda Ανα-
ταράξεις προκαλούν και διατάξεις του υπό 
ψήφιση αναµορφωµένου περιβαλλοντικού 
νοµοσχεδίου µε ενστάσεις από την πλευρά 
των γεωτεχνικών-δασολόγων του ∆ηµοσί-
ου σε ένα γενικό σχόλιο να παρατηρούν ό-
τι διαχρονικά οι όποιες αλλαγές υπόκεινται 
σε µία διαδικασία πρωτόγνωρου «πολιτικού 
πλειστηριασµού» και στη λογική «ράβε-ξή-
λωνε».  Οι ρυθµίσεις δε, για τους δα-
σικούς χάρτες όπως αυτές επανακαθορίζονται 
στο άρθρο 48, όπως παρατηρούν οι γεωτεχνι-
κοί σε εντονότατο βαθµό είναι επικίνδυνες, δι-
ότι περιέχουν – πολλά πρόσθετα στοιχεία – που 
δεν διαθέτουν ακρίβεια, πληρότητα και σαφή-
νεια. Επίσης διαπιστώνουν ότι έχουν εµφιλο-
χώρηση και «πελατειακού τύπου  φωτογραφι-
κές εξαιρέσεις» προκαλώντας ερωτηµατικά για 
την σκοπιµότητα.  O ΓΥΛΟΣ

Επιστροφή στα κορτ έστω και µε φιλικό τουρνουά σελ. 62 • Πλάνο µε 17 γκραν πρι µε αφετηρία την Αυστρία στην F 1 σελ. 62

Καθαρή δύναμη
Η Claas λανσάρει το µοντέλο Axion 960 
που σπάει το φράγµα των 400 ίππων, 
καθώς µε 445 ίππους εντάσσεται επίσηµα 
στην τριάδα των ισχυρότερων τρακτέρ 
της αγοράς στην κατηγορία του. ∆ιαβάστε 
περισσότερα στην κεντρική δοκιµή του 
profi Μαΐου που κυκλοφορεί. 

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Τώρα Τάσο µου
δεν ανασταίνεται  

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

ΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ JUNIOR RAMIREZ
Η ανθισµένη φύση και τα ζωηρά χρώµατα που στολίζουν το τοπίο ξεχωρίζουν στον παραπάνω πίνακα που απεικονίζει µία σκηνή από ένα 
ήσυχο µεσηµέρι σε µία αγροτική κοινότητα της Ισπανίας. Οι χωµάτινοι δρόµοι παραπέµπουν σε ορεινές περιοχές µε δύσκολο διάβα.
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Με υψηλές απαιτήσεις για την χρονιά προ-
ετοιµάζονται οι παραγωγοί βερίκοκου στα 
παραγωγικά κέντρα της χώρας, προσδοκώ-
ντας σε αυξηµένες τιµές έως και 30% συ-
γκριτικά µε πέρυσι. Οι πρώτες εκτιµήσεις 
θέλουν την συνολική ευρωπαϊκή παρα-
γωγή µειωµένη και µε προβλήµατα ποιό-
τητας, αφού ο ήπιος καιρός δεν επέτρεψε 
στα δέντρα να ξεκουραστούν, ενώ στη συ-
νέχεια παγετός και χαλάζι δυσκόλεψαν την 
ανθοφορία και έπληξαν τους καρπούς σε 
Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία. Φαινόµενα τέ-

τοια απασχόλησαν σε περιορισµένο βαθ-
µό τους Έλληνες παραγωγούς, µε την χώ-
ρα να εµφανίζει µικρές αποκλείσεις από 
τον µέσο όρο παραγωγή της, σύµφωνα µε 
την Medfel-Europech. Έξαίρεση αποτελούν 
οι πρώιµες ποικιλίες, όπως τα Wonder Cot 
στην Χαλκιδική, λόγω της περσινής θεοµη-
νίας όπως αναφέρει στην Agrenda ο παρα-
γωγός ∆ηµήτρης Γκουτζιούχας. Στην ποικι-
λία Μπεµπέκου, τα κτήµατα της Πελοπον-
νήσου εµφανίζουν µια πληρότητα κοντά 
στο 70% της δυναµικής τους.

Με καλύτερους όρους το βερίκοκο
 ει µ νη παρα  σε σπανία  α ία  τα ία προ πει η  

 ε π ηρότητα % τη  δυναµικ  του  τα πεµπ κου στην ε οπόννησο
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Σ 
τη χώρα µας η αγορά σκληρού σίτου 
πάει καλά τόσο όσον αφορά την ε-
ξέλιξη της σοδειάς αλλά και το µο-
µέντουµ των τιµών. Τα αποθέµατα 

είναι πολύ λίγα κι αυτό φυσικά θα υποστη-
ρίξει τις τιµές στα αλώνια. Αν συνδυαστεί µε 
κάποιες προπωλήσεις σε ολοένα υψηλότε-
ρες τιµές (οι οποίες ακόµα δεν έχουν γίνει) 
θα µπορέσουµε να δούµε πολύ δυναµικό ξε-
κίνηµα. Από την άλλη µεριά βέβαια να ση-
µειωθεί ότι οι περισσότεροι µύλοι είναι κα-
λυµµένοι και δεν πρόκειται, εφόσον δεν υ-
πάρξουν καιρικά προβλήµατα, να «κυνηγή-
σουν» τα σιτάρια. 

 ∆εν υπάρχουν ουσιαστικά νεότερα στην 
ελληνική αγορά βάµβακος όσον αφορά τη 
νέα σοδειά, µε την έννοια ότι δεν έχουν γί-
νει νέες προπωλήσεις. Εντούτοις είναι πλέ-
ον σαφές από τους αγοραστές ότι πάµε για 
πτώση της βάσης (πριµ) επί των χρηµατιστη-
ριακών τιµών. Ακούγονται τα 3 σεντς ανά λί-
µπρα πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ‘20 όταν 
πριν κάποιες εβδοµάδες είµαστε περί των 5 
σεντς. Οι εκκοκκιστές περιµένουν πρώτα να 
δουν πως πάνε οι σπορές και µετά θα βρεθεί 
η νέα ισορροπία για τις προπωλήσεις. 

 Ενεργοποιήθηκε ο αυτόµατος µηχα-
νισµός υπολογισµού των εισαγωγικών δα-
σµών, ορίζοντας από τις 27 Απριλίου τον 
εισαγωγικό δασµό για καλαµπόκι, σόργο 
και σίκαλη σε 5,27 ευρώ ανά τόνο, λαµβά-
νοντας υπόψη την άφθονη προσφορά και 
τις χαµηλές τιµές για τον αραβόσιτο παγκο-
σµίως, σύµφωνα µε τον κανονισµό της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης 642/2010. 

Καλό μομέντουμ
στο σκληρό 
πριν τα αλώνια

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

02/04 09/04 15/04 23/04 30/04

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

266.37

294.55302.67

270.36266.89

Εξαγωγές
Ο βασικός προβληµατισµός που 

εκφράζεται από τους παραγωγούς 
άπτεται στην αβεβαιότητα γύρω 

από τις εξαγωγές

Ωρίμανση 
 Η τιµή του προϊόντος ευνοεί-
ται από το γεγονός ότι δεν θα 

συµπέσουν οι περίοδοι ωρίµαν-
σης διαφορετικών ποικιλιών

Μέσος όρος
Η Ελλάδα εµφανίζει µικρές 

αποκλείσεις από τον µέσο όρο 
παραγωγή της, σύµφωνα µε την 

Medfel-Europech

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

26/3 9/4 15/4 23/4 30/42/4

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

225

188

209,5

59,66

341,1

873,0

16.26

65.175

108.525

87.51

226

188

209,5

50,87

334,8

863,2

14,48

49.200

97.325

83.68

226

188

209,5

54,09

344,0

856,6

14,48

43.225

92.825

66.61

226

188

209,5

54,09

349,0

847,2

13,66

45.650

93.800

50.51

222

184

209,5

57,65

327,6

846,4

13,66

47.300

88.600

50.00

222

184

209,5

57,29

330,4

836,0

11,47

56.425

85.600

52.70

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

2,12
2,06 2,102,142,12

288 
295 295 295 299 299

Τιμή παραγωγού 
(εκτιμήσεις)

Wonder Cot  1,80 ευρώ/κιλό

Μπεµπέκου  50 λεπτά/κιλό
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Πτωτική η βάση (πριµ) για τη νέα σοδειά στο βαµβάκι

280

270

260

250

240

230

220

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
57,65     

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

186

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
210

200

190

180

170

160

150

209,5

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,06

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΝΟΕ ∆ΕΚ ΙΑΝ ΦEB ΜΑΡ ΑΠΡ

Χρηµατιστηριακά, ανοδική 
αντίδραση για δεύτερη εβδοµάδα 
στο βαµβάκι µε τις προπωλήσεις 
στα 62 σεντς ανά λίµπρα.

Νέα άνοδο καταγράφει το σκληρό 
στα χρηµατιστήρια της Φότζια, όσο τα 
αποθέµατα λιγοστεύουν και η ζήτηση 
διατηρείται υψηλά.

Κράτησε για άλλη µία εβδοµάδα 
την µικρή αύξηση που σηµείωσε η 
τιµή του καλαµποκιού στα εµπορικά 
κέντρα της Ιταλίας πρόσφατα.

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

Υποχωρεί σε επίπεδα πολύ 
κοντά στα 2 ευρώ το κιλό η 
µέση τιµή του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου στην Ισπανία.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε συµφωνίες µε τιµές γύρω από τα 
2,60-2,65 ευρώ το κιλό εστιάζει η εγ-
χώρια αγορά ελαιολάδου για το προ-
σεχές διάστηµα, µε το ταβάνι των ηµε-
ρών αυτών να µην ξεπερνά τα 2,45 ευ-
ρώ. Ήδη έχει συντελεστεί µια αύξηση 
των κατώτερων τιµών, µε τα ελαιόλα-
δα που πληρώνονταν µέχρι 2,10 ευ-
ρώ το κιλό να έχουν κερδίσει 10 σεντς.

Ώθηση στην αγορά αναµένεται ό-
τι θα δώσει η επανεκκίνηση της ιταλι-
κής βιοµηχανίας ελαιολάδου στον Βο-
ρά, η οποία είχε βάλει λουκέτο σε αρκε-
τές µονάδες το προηγούµενο διάστηµα 
εξαιτίας του κορωνοϊού. Μάλιστα ήδη 
ορισµένα βυτία έχουν πάρει τον δρό-
µο τους για την γειτονική χώρα. Την ί-
δια στιγµή έντονη κινητικότητα εµφα-
νίζουν οι µικρές ελληνικές τυποποιη-
τικές εταιρείες, το ενδιαφέρον των ο-
ποίων όµως δεν αρκεί για να ανεβάσει 
την αγορά, παρά µόνο να συγκρατή-
σει τις τιµές από περαιτέρω κατάρρευ-

ση. «Συνεργαζόµαστε µε ελληνικές ε-
ταιρείες που είχαµε χρόνια να δούµε» 
αναφέρει στην Agrenda ο διαχειριστής 
του ΑΣ Μολάων Πακίων, Παναγιώτης 
Ντανάκας, εξηγώντας πως πέραν της 
παρουσίας τους και οι ποσότητες που 
ζήτησαν οι πιο σταθεροί πελάτες του 
συνεταιρισµού, ήταν µεγαλύτερες από 
το συνηθισµένο.

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, η Γερµα-
νία η οποία αναζητούσε συνεργασία µε 
εγχώριες εταιρείες, τελικά προχώρησε 
νωρίτερα από το αναµενόµενο στη σύ-
ναψη συµβολαίων, κάτι που σε µεγά-
λο βαθµό εξηγεί την δραστηριότητα 
των µικρών τυποποιητηρίων. Ωστόσο 
να σηµειωθεί ότι τα συµβόλαια αυτά α-
φορούν σε µικρές σχετικά ποσότητες.

Πλέον η εγχώρια αγορά εστιάζει στην 
διατήρηση των συµβολαίων µε την Γερ-
µανία, µε το στοίχηµα να είναι δύσκο-
λο, αφού µε την ανάκαµψη της παρα-
γωγικής δραστηριότητας στην Ιταλία 
και την Ισπανία, οι ανταγωνίστριες χώ-
ρες θα προσπαθήσουν να ανακτήσουν 
το χαµένο έδαφος στην αγορά της κε-

ντρικής Ευρώπης. Μετά τις 15 Μαϊου θα 
υπάρξουν νεότερα από το µέτωπο αυ-
τό, αφού θα έχει µεσολαβήσει ένα ικα-
νό χρονικό διάστηµα για την αντίδρα-
ση ισπανικών και ιταλικών εταιρειών.

Παράλληλα η ευρωπαϊκή βιοµηχα-
νία ελαιολάδου των χωρών του Νότου 
προχωρά και σε µια διαδικασία αναθε-
ώρησης των αναγκών τους, αφού υ-
πάρχει µια σηµαντική µετατόπιση της 
κατανάλωσης προς την λιανική. Το 
µόνο θετικό σε αυτό το πλαίσιο είναι 
η αύξηση της κατανάλωσης κατά 13% 
που έχει ήδη σηµειωθεί, µε τις αλυσί-
δες λιανικής να ετοιµάζονται για ανα-
νέωση των αποθεµάτων τους, κάτι που 
µεταφράζεται σε µεγαλύτερη κινητικό-
τητα στην αγορά ελαιολάδου.

Επιστρέφει ανοδικά στα 2,5 ευρώ το ελαιόλαδο
 ηση στην α ορά α δ σει η επανεκκίνηση τη  ιτα ικ  ιοµηχανία  µετά την πανδηµία
 υξηµ νη είναι η δραστηριότητα από µικρ  ε ηνικ  τυποποιητικ  εταιρείε

∆ιστακτικά, λόγω της 
τρέχουσας κατάστασης και υπό 
τον φόβο πιθανών 
βροχοπτώσεων ξεκίνησαν 
αυτές τις µέρες οι πρώτες 
κοπές στη µηδική. Βέβαια, 
πρέπει να σηµειωθεί ότι ζήτηση 
υπάρχει αν και η χρονιά είναι 
λίγο όψιµη, ειδικά στην 
Κεντρική Ελλάδα. Τα καθαρά 
τριφύλλια για την ώρα είναι 
πολύ λίγα, περίπου στο 20% 
και πληρώνονται στο χωράφι 
από τον κάµπο της Φθιώτιδας 
και τη Βοιωτία µέχρι τη βόρεια 
Ελλάδα και το Κιλκίς 10 έως 
12 λεπτά το κιλό, ενώ το 
χορτάρι κινείται σε µια µέση 
τιµή στα 7 µε 8 λεπτά το κιλό. 
Ωστόσο «ταµείο κάνεις τον 
Νοέµβριο», λέει στην Agrenda 
ο παραγωγός από τη Λιβαδειά 
Γιάννης Βάγκος, τονίζοντας ότι 
«οι κτηνοτρόφοι αγοράσουν µε 
πίστωση µε αποτέλεσµα ο 
έµπορος να τα παίρνει από τον 
παραγωγό στα 7 µε 8 λεπτά και 
να φτάνουν στους 
κτηνοτρόφους της Κρήτης 
µέχρι και µε 21 λεπτά». 

ΕΩΣ 12 ΛΕΠΤΑ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ
ΚΟΠΕΣ ΣΤΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑ 
ΠΟΥ ΦΕΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΨΙΜΑ

Κατόπιν των χαµηλών τιµών στις αρχές Απριλίου, το 
βαµβάκι εξακολουθεί να ανακτά σταδιακά το χαµένο 
έδαφος. Βέβαια βοηθάει και η γενικότερη ανοδική 
πορεία των χρηµατιστηρίων διεθνώς. Συγκεκριµένα τα 
συµβόλαια Ιουλίου ‘20 έπιασαν ξανά τα 57 σεντς ανά 
λίµπρα, λαµβάνοντας δυναµική και από τεχνικά θέµατα. 
Οι τοποθετήσεις αρκετών επενδυτών στην πτώση 
χαρακτηρίστηκαν ως υψηλού ρίσκου και εποµένως η 
έξοδος από αυτές τις θέσεις (αγορά συµβολαίων) 
προκάλεσαν αυτόµατα και την άνοδο. Επόµενος 
δύσκολος στόχος είναι τα 60 σεντς ανά λίµπρα, για να 
τα πιάσουµε χρειαζόµαστε θετικά θεµελιώδη στοιχεία. 

ΝEA ΥOΡKH
Η αµφισβήτηση της βάσης (πριµ) των 5 σεντς επί των 
χρηµατιστηριακών τιµών από πλευράς αγοραστών είναι 
πλέον γενικευµένη. Κατόπιν των προβληµάτων που έφερε 
ο κορωνοϊός στον κλάδο (καθυστερήσεις φορτώσεων, 
ακυρώσεις συµβολαίων), φαίνεται πως οδεύουµε σε νέα 
ισορροπία τιµών. Η διάθεση των αγοραστών, βάσει των 
τιµών ανταγωνιστικών σοδειών, κυµαίνεται στα 3-3,5 
σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ‘20. Οι 
διαπραγµατεύσεις δεν έχουν επανακκινηθεί ακόµα, καθώς 
οι εκκοκκιστές αναµένουν να δουν την πορεία της σποράς 
και την εκτίµηση των νέων εκτάσεων. Όλοι µιλούν για 
στρεµµατική µείωση περίπου 5-10%. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Τα αποθέµατης ΕΕ, αναµένεται να 
µειωθούν κατά 100.000 τόνους.

ΑΥΞΗΣΗ 13%
Αύξηση της κατανάλωσης 

κατά 13% έχει ήδη 

σηµειωθεί µε τη λιανική να 

ανανεώνει τα αποθεµατά της

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
57,5

57

56,5

56

55,5

55

54,5
Πέµπτη
23/04

Παρασκευή
24/04

∆ευτέρα
27/04

Τρίτη
28/04

Τετάρτη
29/04

Συνεδρίαση 29/04/20
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Ιούλιος '20 57,12 +1,34

Δεκέμβριος '20 58,68 +0,96
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Τη µάχη µε την καφέ βρωµούσα 
halyomorpha halys, που εισήχθη 
πρώτη φορά στη γειτονική χώρα το 
2017 και τώρα έχει εξαπλωθεί σε 
οχτώ µεγάλα παραγωγικά κέντρα, 
δείχνει να χάνει καλλιέργεια φου-
ντουκιού στην Τουρκία. Μάλιστα, 
σύµφωνα µε τον Guardian, στο εν-
δεχόµενο αδυναµίας ανταπόκρισης 
των τουρκικών φυτουγειονοµικών 
υπηρεσιών στην απειλή αυτή, χάνε-

ται έως και το 30% της παραγωγής 
της χώρας, από την οποία προέρ-
χεται και το 70% των φουντουκιών 
της παγκόσµιας αγοράς.
Εν τω µεταξύ, όλο και πιο δηµοφι-
λές γίνεται το φουντούκι, µε αρκε-
τούς να θεωρούν πως θα γίνει το 
«νέο αµύγδαλο», οπότε τα καθιε-
ρωµένα παραγωγικά κέντρα, όπως 
είναι η πολιτεία Όρεγκον των Η-
ΠΑ, η Κίνα, το Αζερµπαϊτζάν και η 

Γεωργία κάνουν αγώνα δρόµου ώ-
στε να ροκανίσουν τα µερίδια της 
Τουρκίας, ενώ νέοι παίχτες προ-
σπαθούν να αυξήσουν την παρα-
γωγή τους, όπως η Γαλλία. Υπό 
αυτές τις συνθήκες, δεν είναι λί-
γοι και οι Έλληνες παραγωγοί που 
θεωρούν ότι επόµενη πενταετία εί-
ναι ευκαιρία και για τη χώρα µας 
να καλύψει µέρος του κενού που 
δηµιουργεί η Τουρκία.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ευνοϊκές συνθήκες για το κα-
λαµπόκι και τα σιτηρά στην ευ-
ρωπαϊκή αγορά καταγράφει η 
τελευταία έκθεση του ∆ιεθνούς 
Συµβουλίου Σιτηρών, αναθεω-
ρώντας προς τα κάτω τις εκτιµή-
σεις που είχε κάνει τον περασµέ-
νο µήνα αναφορικά µε την ε-
περχόµενη παραγωγή 2020/21.

Η υποχώρηση κατά 5 εκατ. 
τόνους της συνολικής παγκό-
σµιας παραγωγής αποδίδεται 
στις καιρικές συνθήκες που ε-
πικρατούν σε παραγωγικά κέ-
ντρα της Κεντρικής Ευρώπης 
και περιοχές της Μαύρης Θά-
λασσας από τους συντάκτες 
της έκθεσης, οι οποίες επηρ-
ρέασαν την υγεία των φυτών, 
επιβεβαιώντας ανησυχίες που 
έχουν εκφραστεί το τελευταίο 
διάστηµα από παραγωγούς σε 
Γαλλία, Γερµανία και Ρουµανία.

Από την άλλη η έκθεση στέ-
κεται στη µείωση της κατανά-
λωσης καλαµποκιού στις ΗΠΑ, 
ως αποτέλεσµα της συµφόρη-
σης που έχει διαµορφώσει η πα-
γκόσµια καραντίνα στην αγορά 
πετρελαίου και βιοντίζελ. Μά-
λιστα η πτώση της τιµής στην 
Αµερική, είχε ως αποτέλεσµα 
ο δείκτης τιµών καλαµποκιού 
του IGC να υποχωρήσει κατά 12 
µονάδες. Ωστόσο όπως σχολι-
άζεται, η κατάστασή αυτή στην 
ενέργεια συµπίπτει και µε την 
έναρξη της συγκοµιστικής πε-
ριόδου στο Νότιο Ηµισφαίριο, 
που οδήγησε σε απότοµη αύ-

ξηση της προσφοράς.
Γενικά το Συµβούλιο αναθε-

ώρησε προς τα κάτω την κατα-
νάλωση σιτηρών για την περί-
οδο 2020/21, συγκριτικά µε τα 
δεδοµένα που παρουσίασε στην 
προηγούµενη έκθεσή του τον 
Μάρτιο, συνυπολογίζοντας την 
µείωση της βιοµηχανικής χρή-
σης. Ωστόσο ακόµα και έτσι, η 
κατανάλωση σιτηρών παραµέ-
νει αυξηµένη για την επερχό-
µενη περίοδο, συγκριτικά µε 
αυτήν που διανύεται τώρα, ο-
πότε το εµπόριο σιτηρών ενι-
σχύεται κατά 1% για 12η συνε-

χόµενη χρονιά.
Ειδικότερα, η κατανάλωση 

θα διαµορφώσει νέο ιστορικό 
υψηλό, σε περίπτωση που επι-
βεβαιωθούν οι εκτιµήσεις του 
IGC για 2,222 εκατ. τόνους, ό-
γκος αυξηµένος κατά 41 εκατ. 
τόνους συγκριτικά µε την τρέ-
χουσα περίοδο. Από αυτήν την 
αύξηση, 10 εκατ. τόνοι επιπλέ-
ον θα διοχετευθούν για ανθρώ-
πινη κατανάλωση, 14 εκατ. τό-
νοι για ζωοτροφές και 17 εκατ. 
τόνοι για βιοµηχανική χρήση.

Αποτέλεσµα της δραστηριότη-
τας αυτής, µια νέα µείωση των 
τελικών αποθεµάτων ειδικά για 
το καλαµπόκι και το κριθάρι.

Μείωση παραγωγής στη σόγια
Σε ό,τι αφορά στη σόγια, οι ε-

κτιµήσεις του IGC καταγράφουν 
µείωση της παραγωγής στις Η-
ΠΑ, κατά την τρέχουσα εµπορι-
κή περίοδο, γεγονός που µάλ-

λον συνδέεται µε τον εµπορικό 
πόλεµο που εµπόδισε την τελευ-
ταία διετία το εµπόριο ανάµεσα 
στις ΗΠΑ και την Κίνα. Από την 
άλλη σηµειώνεται µια αύξηση 
της παραγωγής στη Λατινική 
Αµερική που όµως δεν εξισορ-
ροπεί επαρκώς την προσφορά 
στην αγορά. Σε κάθε περίπτωση 
η µείωση της παγκόσµιας παρα-
γωγής αγγίζει το 7%, ενώ φαί-
νεται στα νούµερα του IGC ότι 
η κατανάλωση ενισχύεται ξανά. 

Στο ρύζι τέλος, η παραγωγή 
της τρέχουσας περιόδου ήταν 
µειωµένη, παρά τις υψηλές α-
ποδόσεις της Ινδίας. Επιπλέον 
η κατανάλωση για την περίο-
δο 2019/20 σηµαδεύτηκε από 
την πανδηµία, ενισχύοντας πε-
ρισσότερο από το προβλεπόµε-
νη τον παράγοντα αυτόν. Στο 
κοµµάτι του εµπορίου, η αύξη-
ση θα προσεγγίσει το 4% κατά 
την επερχόµενη περίοδο, εφό-
σον δεν επιβληθούν περιορι-
σµοί στις εξαγωγές από χώρες 
µε υψηλή παραγωγή.

Ψηλά το καλαµπόκι βλέπει το IGC
αναθεωρεί προς τα κάτω την παραγωγή 
Εκτιµά αύξηση 4% στο εµπόριο του ρυζιού κατά την επερχόµενη περίοδο

Μια βρωµούσα χαλάει την τουρκική παραγωγή,
αφήνοντας µερίδιο για το ελληνικό φουντούκι

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΥΨΗΛΟ

Η κατανάλωση θα 

διαµορφώσει νέο ιστορικό 

υψηλό, σε περίπτωση που 

επιβεβαιωθεί το IGC για 

2,222 εκατ. τόνους, όγκος 

αυξηµένος κατά 41 εκατ. 

τόνους συγκριτικά µε την 

τρέχουσα περίοδο

ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΓΙΑΣ
Το εµπόριο σόγιας αυξάνεται κατά 

3% συγκριτικά µε την προηγούµενη 

περίοδο, ποσοστό που λογικά θα 

ενισχυθεί τη νέα εµπορική σεζόν

H 
νέα σοδειά σκληρού σίτου 
στη χώρα µας εξελίσσεται 
οµαλά και φυσικά επικρα-
τεί αισιοδοξία όσον αφο-

ρά τις τιµές. Ακόµα δεν έχουν ακου-
στεί προπωλήσεις, κάτι το οποίο θα 
βοηθούσε στο να δούµε τι περιθώ-
ρια υπάρχουν για τις τιµές στα αλώ-
νια. Είναι βέβαιο πως µέχρι τον Ιού-
νιο τα φετινά αποθέµατα προς πώ-
ληση θα έχουν σχεδόν µηδενιστεί, 
οπότε και η προσφορά θα αφορά α-
ποκλειστικά τη νέα παραγωγή. Πα-
ράλληλα πρέπει να σηµειωθεί πως 
όλοι οι µεγάλοι τοπικοί µύλοι κατέ-
χουν σηµαντικό απόθεµα στις απο-
θήκες τους, δεδοµένου ότι η σχέση 
τιµής και ποιότητας φέτος ευνοού-
σε το «στοκάρισµα». 

Στα σκληρά σιτάρια, για τρίτη ε-
βδοµάδα δεν 
είχαµε αλλα-
γές στη νέα λί-
στα της Φότζια. 
Συγκεκριµένα 
στα ποιοτικά 

σιτάρια µε ειδικό βάρος 80 kg/hl, υ-
αλώδη 80% και πρωτεΐνη 12% η τι-
µή αποθήκης παραγωγού κυµάνθη-
κε στα 305-310 ευρώ ο τόνος. Επί-
σης για τη δεύτερη ποιότητα µε ει-
δικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 70% 
και πρωτεΐνη 11,5% η τιµή αποθή-
κης παραγωγού διαπραγµατεύτηκε 
στα 300-305 ευρώ ο τόνος. Στη Γαλ-
λία αντίστοιχα, οι τιµές επίσης έµει-
ναν σταθερές στα υψηλά τους, στα 
270 ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε γαλ-
λικό λιµάνι, παρότι δεν σηµειώθη-
καν νέες πωλήσεις. Υποβόσκει µια 
ανησυχία σχετικά µε την πορεία της 
νέας παραγωγής, καθότι η σοδειά 
δείχνει σε χειρότερη κατάσταση σε 
σχέση µε την αντίστοιχη περσινή. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
την ίδια ώρα, τα µαλακά στάρια δι-
όρθωσαν ως αποτέλεσµα της ρευ-
στοποίησης κερδών από παλαιότε-
ρες ανοδικές θέσεις. Παράλληλα 
βοήθησε σε αυτή την κίνηση και η 
βελτίωση των καιρικών συνθηκών 
σε όλες τις βασικές χώρες καλλιέρ-
γειας σίτου, σβήνοντας για την ώ-
ρα τις ανησυχίες που υπήρχαν ανα-
φορικά µε τη διαθεσιµότητα µαλα-
κού στη νέα σεζόν. Στη Γαλλία, τέ-
λος, οι τιµές κατέγραψαν απώλειες 
µε τα συµβόλαια Σεπτεµβρίου ‘20 
να κυµαίνονται στα 184 ευρώ ο τό-
νος, χάνοντας σχεδόν 10 ευρώ µέ-
σα σε µια εβδοµάδα.  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΕ 
ΥΨΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΤΑ ΣΚΛΗΡΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

2020

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

1145 

1173

2021 
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Με την τιµή παραγωγού να αγγίζει ακόµα και τα 28,5 λεπτά το κιλό για λίγο ποιοτικό σκληρό σιτάρι και τα αποθέµατα να έχουν σχεδόν εξαντληθεί 
ενάµιση µήνα πριν από τα αλώνια, ακόµα και οι πιο σκεπτικιστές δεν αµφισβητούν πως η νέα εµπορική χρονιά για το σκληρό θα είναι ενδιαφέρουσα.

Πάνω από 30 εκατ. τόνους αγροτικών προϊόντων ετοιµά-
ζεται να αγοράσει η Κίνα το προσεχές διάστηµα από τόσο 
από την διεθνή αγορά, όσο και από τις ΗΠΑ συγκεκριµέ-
να, προκειµένου να προστατεύσει την εφοδιαστική της α-
λυσίδα, σε περίπτωση επόµενου κύµατος της πανδηµίας.

Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του Reuters που επικαλεί-
ται υψηλόβαθµα στελέχη της κυβέρνησης της Κίνας, η 
χώρα θα αγοράσει τουλάχιστον 10 εκατ. τόνους σόγιας, 
20 εκατ. τόνους καλαµποκιού και 10 εκατ. τόνους βαµ-
βακιού για τα κρατικά της αποθέµατα.

Οι αναλυτές σχολιάζουν την χρονική στιγµή κατά 
την οποία οι Κινέζοι επέλεξαν να ανανεώσουν τα α-

ποθέµατά τους, δεδοµένου ότι σε προϊόντα όπως το 
βαµβάκι και το πετρέλαιο, οι τιµές έχουν συµπιεστεί 
σε σηµαντικό βαθµό.

Πρόκειται για µια “τριπλή νίκη του Πεκίνου” σύµφω-
να µε µερικούς, αφού η χώρα εφοδιάζεται µε σηµαντι-
κές πρώτες ύλες σε περίπτωση νέας έξαρσης της πανδη-
µίας, το πετυχαίνει αυτό σε καλές τιµές, ενώ εκπληρώ-
νει παράλληλα τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Ου-
άσιγκτον, όπως αυτές υπαγορεύονται από την συµφω-
νία που υπέγραψαν οι δύο πλευρές στις αρχές του έτους, 
για τον τερµατισµό του εµπορικού πολέµου.

Ήδη οι εισαγωγές αγροτικών εµπορευµάτων της Κί-
νας από τις ΗΠΑ έχουν αγγίξει τα 5,05 δισ. δολάρια, µε 
την δέσµευση της χώρας να αφορά σε αγορές 36,5 δισ. 
δολάρια για το 2020 και 43,5 δισ. δολάλια για το 2021.

ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΤΟ ΜΗ∆ΕΝΙΚΟ στοκ πριν από τα 
αλώνια, δεν αφήνει περιθώρια 
στο εµπόριο για µια τιµολογια-
κή πολιτική παρόµοια µε αυτήν 
που ακολούθησε την τελευταία 
τετραετία, µε το σενάριο των πι-
εσµένων τιµών να καθίσταται υ-
πό τις συνθήκες που επικρατούν 
σήµερα στις παγκόσµιες αγορές, 

το πλέον απίθανο. Υποθετικά µι-
λώντας, αν τα αλώνια ξεκίναγαν 
άµεσα, η τιµή για τη νέα σοδειά 
θα µπορούσε να πιάσει και τα 25 
λεπτά το κιλό, σύµφωνα µε τα ό-
σα λένε στην Agrenda άνθρωποι 
της αγοράς, που δραστηριοποι-
ούνται σοβαρά εδώ και δεκαετί-
ες στην εγχώρια αγορά σκληρού.

ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ότι η παραγωγή της 
περιόδου 2019-2020 για την Ελλά-
δα, έφτασε στους 650.000 τόνους 
περίπου, εκ των οποίων διοχετεύ-
τηκαν προς την εσωτερική κατανά-
λωση σχεδόν 330.000 τόνοι. Οι α-
νάγκες για σπόρο για την επόµε-
νη σεζόν κυµάνθηκαν κοντά στους 

70.000 τόνους, ενώ οι εξαγωγές 
ξεπέρασαν τους 250.000 τόνους. 
Τα νούµερα αυτά καταδεικνύουν 
ότι τα περσινά αποθέµατα µε τα ο-
ποία µπήκε η χώρα στα αλώνια του 
2019 ήταν τελικά περισσότερα, το-
ποθετώντας το άνοιγµα της εµπορι-
κής περιόδου µόλις στα 20 λεπτά.

ΝΕΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ σιταριού εν τω µεταξύ 
θα επιτρέψει η κυβέρνηση της Ρωσί-
ας µετά τη συγκοµιδή της επερχόµε-
νης σοδειάς, ανακοινώνοντας πως 
ήδη εξαντλήθηκαν οι ποσότητες α-
ποθηκευµένου προϊόντος που προ-
όριζε για διεθνείς πωλήσεις. Γίνεται 

λόγος για περίπου 7 εκατ. τόνους, 
που υποτίθεται ότι θα διαρκούσαν 
τουλάχιστον δύο µήνες. Για πρώτη 
φορά στη δεκαετία, ο κόσµος κιν-
δυνεύει να αποκοπεί από το ρωσι-
κό σιτάρι µε τους αγοραστές να α-
δυνατούν πλέον να αποθηκεύσουν.

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ αυτές τις ηµέρες πλη-
ρώνει µέχρι και 28,5 λεπτά τιµή 
αποθήκης στον παραγωγό, µε τις 
εξαγωγές να αγγίζουν τα 300 ευ-
ρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας. Την 
ίδια στιγµή, στο χρηµατιστήριο 
της Φότζια, η τελευταία λίστα δι-
ατηρήθηκε για τρίτη κατά σειρά 
εβδοµάδα στα 310 ευρώ για τα 

ποιοτικά σιτάρια. Εκεί που εστι-
άζουν πλέον οι εκτιµήσεις είναι 
στην εξέλιξη της καλλιέργειας 
µέχρι το καλοκαίρι, τονίζοντας 
ότι αν δεν υπάρξουν απρόοπτα 
µε τον καιρό, όλα δείχνουν πως 
η νέα σεζόν θα ξεκινήσει σε ε-
πίπεδα σαφώς υψηλότερα από 
τα αντίστοιχα περσινά.

ΚΙ ΕΝΩ η σεζόν αναµένεται να ξε-
κινήσει καλύτερα από πέρυσι, σε 
περίπτωση ενός δεύτερου κύµατος 
κορωνοϊού το φθινόπωρο, η ώθηση 
που γνώρισε η αγορά σκληρού σί-
του τον τελευταίο µήνα, θα ανανε-
ωθεί εκ νέου. Η εµπειρία του Μαρ-
τίου και του Απριλίου έδειξε ότι οι 

περισσότερες χώρες έσπευσαν την 
τελευταία στιγµή να δηµιουργήσουν 
αποθέµατα, µε τους µεγάλους πα-
γκόσµιους εξαγωγείς να αντιδρούν 
στη ζήτηση εισάγοντας ποσοστώ-
σεις στις αποστολές τους, όπως η 
Ρωσία ή απαγορεύοντας εντελώς 
τις εξαγωγές, όπως το Καζακστάν.

ΤΗΝ Ι∆ΙΑ στιγµή, οι περιορισµένες 
βροχές στην κεντρική Ευρώπη έχουν 
στρεσάρει σε σηµαντικό βαθµό τις 
καλλιέργειες σιτηρών, µε τους ανα-
λυτές να εκφράζουν ανησυχίες για 
τις προοπτικές της επερχόµενης σο-
δειάς. Στη Γαλλία, δορυφορικές ει-

κόνες δείχνουν ότι η υγεία των φυ-
τών βρίσκεται σε άσχηµη κατάστα-
ση, εικόνα αντίστοιχη και σε Γερµα-
νία και Ρουµανία. Από την άλλη, οι 
πρώτες εκτιµήσεις από τον Κανα-
δά, δείχνουν µια ενδεχόµενη αύ-
ξηση των στρεµµάτων κατά 15%.

ΑΓΟΡΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ
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Αν τα αλώνια ξεκινούσαν τώρα, θα έπιανε 25 λεπτά το σκληρό
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Ανέκοψε το πτωτικό σερί του 
έτους ο Απρίλιος για το ΧΑ
Σε επίπεδο εβδοµάδας, ο Γενικός ∆είκτης 
διέκοψε το πτωτικό σερί των προηγούµενων 
δέκα ηµερών, µε εβδοµαδιαία κέρδη 3,61%. 
Έτσι ο Απρίλιος ήταν ο πρώτος θετικός µήνας 
µέσα στο 2020, µε κέρδη 12,54% για τον 
Γενικό ∆είκτη. Υπενθυµίζεται ότι τα 
περιοριστικά µέτρα άρχισαν να εφαρµόζονται 
στο δεύτερο δεκαπενθήµερο του Μαρτίου και 
ο µήνας του απόλυτου lockdown ήταν ο 
Απρίλιος, µε ότι αυτό µπορεί να συνεπάγεται 
για την συνέχεια. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 
Χρηµατοδότηση χωρίς 
καταβολή τόκων για 2 χρόνια 

και προνοµιακούς όρους για την 
ενίσχυση των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από 
τις επιπτώσεις της πανδηµίας, 
παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς, 
συµµετέχοντας στο νέο 
Υποπρόγραµµα της Ελληνικής 
Αναπτυξιακής Τράπεζας. Το ανώτατο 
ύψος του δανείου ανά επιχείρηση, 
ανέρχεται στις 500.000 ευρώ.

ΝΙΚΑΣ: Κατά την Χρήση 2019 ο 
Όµιλος ΝΙΚΑΣ αύξησε τις πωλήσεις 
του κατά 27,7% και τα µερίδια στην 
συνολική αγορά αλλαντικών από 
16,5% σε 20,3% σε όγκο πωλήσεων 
και από 15,6% σε 19,1% σε αξίες. Τα 
συνολικά µικτά κέρδη του Οµίλου, 
σηµείωσαν αύξηση κατά 16,1% σε 
σχέση µε αυτά της προηγούµενης 
χρήσεως και διαµορφώθηκαν σε 
10.785 ευρώ, έναντι 9.292 ευρώ.

KΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙ∆Η: Στα πλαίσια της 
ορθής και έγκαιρης ενηµέρωσης του 
επενδυτικού κοινού ανακοινώνει την 
τροποποίηση του Οικονοµικού 
Ηµερολογίου 2020, που αφορά την 
ηµεροµηνία Ανακοίνωσης των 
Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 
χρήσης 2019. Ως νέα ηµεροµηνία 
ορίζεται η 06 Μαΐου 2020 ηµέρα 
Τετάρτη (πριν την έναρξη της 
συνεδρίασης του Χ.Α.).

ΘΕΣΓΑΛΑ: Ο Συνεταιρισµός 
ΘΕΣγάλα στο πλαίσιο κοινωνικής 
ευθύνης λόγω της πανδηµίας θα 
διαθέσει δωρεάν γαλακτοκοµικά 
προϊόντα στο Πανεπιστηµιακό Γενικό 
Νοσοκοµείο Λάρισας. Η διάθεση σε 
πρώτο στάδιο αφορά 4.000 γιαούρτια 
από φρέσκο αγελαδινό γάλα.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Μπορεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να 
µην αποφάσισε στην τελευταία της συνε-
δρίαση κάτι παραπάνω για τη στήριξη της 
οικονοµίας, µένοντας στις προηγούµε-
νες πρωτοβουλίες για ένα ισχυρό πακέτο 
3 τρισ. ευρώ που είναι διαθέσιµα στις τρά-
πεζες µε αρνητικά επιτόκια, εντούτοις η ε-
πικεφαλής της τόνισε πως σ’ αυτή τη φά-
ση το καλύτερο εργαλείο για την αντιµε-
τώπιση της κρίσης είναι το νέο πρόγραµ-
µα αγορών οµολόγων (PEPP) και η πιθα-
νή παράταση του και για το 2021.

«Η οικονοµική δραστηριότητα συρρικνώ-
νεται τις τελευταίες εβδοµάδες µε πρωτο-
φανή ρυθµό και ταχύτητα για περίοδο ειρή-
νης», είπε η Κριστίν Λαγκάρντ µε αφορµή 
και τα στοιχεία για συρρίκνωση 3,5% του 

ΑΕΠ το α’ τρίµηνο τονίζοντας την ανάγκη 
να υπάρξει κοινή, ισχυρή και συντονισµέ-
νη δράση στην αντιµετώπιση της κρίσης. 
«Οι αναλυτές µας κάνουν λόγο για πτώση 
του ΑΕΠ 5% έως 12% για να ακολουθήσει 
ανάκαµψη το 2021 και οµαλοποίηση των 
συνθηκών τα επόµενα χρόνια», πρόσθεσε. 

Με µείωση 5,8% του ΑΕΠ το πρώτο τρί-
µηνο του 2020 η Γαλλία περνάει επισήµως 
σε ύφεση, µεγαλύτερη και από αυτή του 
1949. Στο µεταξύ, για δέκα µεγάλους κιν-
δύνους που ήδη αναδύονταν πριν το χτύ-
πηµα του Covid-19, µιλά ο οικονοµολόγος 
Νουριέλ Ρουµπινί, οι οποίοι όπως λέει «τώ-
ρα απειλούν να τροφοδοτήσουν µία τέλεια 
καταιγίδα που θα σαρώσει την παγκόσµια 
οικονοµία, σε µία δεκαετία απελπισίας».

TÜV Austria 
Hellas
H TÜV Austria Hellas ανέπτυξε το 
πρώτο ολοκληρωµένο σχήµα 
πιστοποίησης παγκοσµίως για τη λήψη 
µέτρων ενάντια στον κορονωϊό, το 
TÜV AUSTRIA COVID-SHIELD. Το 
νέο σχήµα Πιστοποίησης αφορά 
µεταξύ άλλων σε επιχειρήσεις 
µεταποίησης τροφίµων και εστίασης.

Pernod 
Ricard 
Η Pernod Ricard Hellas, στο πλαίσιο των 
δράσεων της για την αντιµετώπιση της 
πανδηµίας του COVID-19 και των 
επιπτώσεων της στην ελληνική κοινωνία, 
προσφέρει συνολικά πάνω από 50.000 
ευρώ σε δράσεις για τη στήριξη της 
κοινότητας των bartenders και των bars, 
σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.

Δεκαετία απελπισίας
στην παγκόσμια αγορά

Συρρίκνωση Ευρωζώνης εν καιρώ ειρήνης 
Μεγαλύτερη ύφεση από του 1949 στη Γαλλία
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
SATO ΑΝΩΝ.  0,0200 +14,29% 

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ 0,1700 +9,93% 

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.  1,1550 +8,45 % 

ΑΦΟΙ Ι.&Β. ΛΑ∆ΕΝΗΣ Α.Ε.  0,3420 +8,23% 

ΟΠΤ/ΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  2,6400 8,20%

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,1550 -8,82 %

ΕΠ/ΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ                    0,2000 -4,76 %

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 1,4300 -4,67%

ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡ∆ΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 0,2380 -4,03 %

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 1,9200 -4,00%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 24,633.86 +2.21%
 NASDAQ Comp 8,914.71  + 3.57 %
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  2,984.88 - 0.38%
Λονδίνο FTSE 100 6,098.24 - 0.28%
Φρανκφούρτη DAX-30 11,055.58 - 0.42%
Παρίσι CAC-40 4,674.14 - 0.065%
Ζυρίχη SMI 9,793.75 -0.73%
Τόκιο NIKKEI-225 20,193.69 2.14%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 2,5 19.12.2018 
EKT Βασικό 0,00 23.08.2018
 Καταθέσεων  - 0,40 23.08.2018
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,75 08.08.2018
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 10.07.2018
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,72 24.12.2018
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,118 24.08.2018
 EURIBOR -1M - 0,365  24.08.2018
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Για τον Πίνακα Προσωπικού Εργατών Γης
σε κάθε νομό έχουν τον δικό τους χαβά

Σ
τις 25.07.19 δηµοσιεύτηκε η 39391/838/2018 
απόφαση του υπουργείου Εργασίας σχετικά 
µε την υποχρέωση τήρησης από τους εργο-
δότες του «Βιβλίου Ηµερήσιων ∆ελτίων Α-

πασχολούµενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες 
και αλιεία» και στο οποίο εντάσσο-
νται ορισµένες κατηγορίες (όχι οι 
απασχολούµενοι εργάτες που πλη-
ρώνονται µε εργόσηµο). Η εν λό-
γω διάταξη δηµοσιεύθηκε στο νο-
µοσχέδιο µε τίτλο: «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευ-
σης, ρυθµίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις», απολύτως σχετι-
κό όπως καταλαβαίνετε.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ τροπολογία ορίζεται 
ως υποχρεωτική η τήρηση τους από 
τους αγρότες – παραγωγούς. Το εν 
λόγω Βιβλίο προσκοµίζεται και θε-
ωρείται από τις αρµόδιες υπηρεσί-
ες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Α-
σφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), επέχει θέση Πί-
νακα Ωρών Εργασίας Προσωπικού, 
τηρείται στο χώρο εργασίας και εί-
ναι στη διάθεση των αρµόδιων ελε-
γκτικών οργάνων.

Το «Βιβλίο Ηµερήσιων ∆ελτίων 
Απασχολούµενου προσωπικού σε αγροτικές εργασί-
ες και αλιεία» αν και υπάρχει υποχρέωση που ορίζεται 
ξεκάθαρα από το νόµο, εν τούτοις τα κατά τόπους υπο-
καταστήµατα ΙΚΑ στη χώρα, αρνούνται να το σφραγί-
σουν γιατί λέει «…δεν τους έχει σταλεί  εσωτερικό έγ-
γραφο από την κεντρική διοίκηση του ΕΦΚΑ/ΙΚΑ, ώ-
στε να τους γνωστοποιηθεί µε ποιο τρόπο θα αντιµε-
τωπίσουν την εν λόγω περίπτωση…». 

Αλήθεια, δε φτάνει που οι διατάξεις είναι τόσο κακο-
γραµµένες, δεν φτάνει που αν βά-
λεις αυτόν που τις έγραψε να τις 
διαβάσει 3 ώρες µετά, δεν θα µπο-
ρεί να βγάλει άκρη, θέλετε, κύριοι 

του ΙΚΑ, και ειδική ανάλυση; Μας δουλεύετε έτσι; Τι 
δεν καταλαβαίνετε επιτέλους; Από αυτό που γράφει η 
απόφαση: «Το εν λόγω Βιβλίο προσκοµίζεται και θε-
ωρείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Ενιαίου Φο-
ρέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α…»  τι είναι αυ-
τό που σας µπερδεύει; Γιατί πρέπει να ταλαιπωρείται ο 
κόσµος εξαιτίας σας;

Να ενηµερώσω τους αγρότες, ποια είναι η ταλαι-
πωρία που υπόκεινται εξαιτίας της άρνησης των υπο-
καταστηµάτων ΙΚΑ να θεωρήσουν το εν λόγω βιβλίο:

 Πηγαίνει ο αγρότης στο ΙΚΑ να θεωρήσει το ειδι-
κό αυτό βιβλίο.

 Το ΙΚΑ αρνείται τη θεώρηση του βιβλίου.
 Ο αγρότης απευθύνεται στην Επιθεώρηση Εργα-

σίας, η οποία για να καταχωρήσει την επίσκεψη του 
αγρότη, χρειάζεται βεβαίωση από το κατάστηµα του Ι-
ΚΑ, ότι αρνείται τη θεώρηση του βιβλίου. 

 Με τον τρόπο αυτό, ο αγρότης έχει θεωρηµένο το 
ειδικό βιβλίο από υπηρεσία [ΣΕΠΕ] η οποία δεν είναι 
αρµόδια για τη θεώρηση αυτή.
ΑΦΟΥ ΜΙΛΑΜΕ για τη Επιθεώρηση Εργασίας, ας δού-
µε για λίγο και τα του οίκου τους. Να µιλήσουµε για 
τους εργάτες γης.

 Ο εργάτης γης για να απασχοληθεί στο χωράφι νό-
µιµα, πρέπει ο ιδιοκτήτης αγρότης-παραγωγός να υ-

ποβάλλει πριν την έναρξη της εργασίας, χειρόγραφο 
πίνακα προσωπικού  στην Επιθεώρηση Εργασίας  της 
περιοχής του. 

Το πρόβληµα του αγρότη είναι η αδυναµία κατα-
γραφής στον πίνακα προσωπικού, του εργατικού δυ-
ναµικού που θα απασχολήσει στο χωράφι του, πριν α-
πό την έναρξη των εργασιών.

Συνάδελφος από τη Βόρειο Ελλάδα, απευθύνθηκε 
στην Υπηρεσία ΣΕΠΕ της πόλης, προκειµένου να ενη-
µερωθεί εάν η υπηρεσία είναι ανοιχτή, ώστε να προ-
σκοµίσει ή να αποστείλει µε email πίνακα προσωπικού 
µε εργάτες γης, µίας αγροτικής επιχείρησης.

Η απάντηση της εν λόγω υπηρεσίας ήταν η εξής: «…
∆εν µπορείτε να προσκοµίσετε τον πίνακα στην υπηρε-
σία. Πρέπει να προχωρήσετε σε ηλεκτρονική υποβολή 
πρόσληψης των εργατών και στη συνέχεια να υποβάλ-
λετε ηλεκτρονικά τον πίνακα προσωπικού. Σοκ.!!! Φυ-
σικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει. ∆εν προβλέπεται ηλεκτρο-
νική πρόσληψη εργατών γης και καλό είναι η εν λό-
γω Υπηρεσία να αναθεωρήσει άµεσα τον τρόπο αντι-
µετώπισης των αγροτών και των λογιστών. Σε υπηρε-
σία άλλης περιοχής της χώρας, υπάρχει σαφής γνώση 
της διαδικασίας, ότι δεν απαιτείται καν πρόσληψη του 
εργάτη γης, όµως επιµένουν ότι, εφόσον ο αγρότης έ-
χει από το παρελθόν κωδικούς ΙΚΑ, πρέπει να υποβάλ-
λει ηλεκτρονικά τον πίνακα προσωπικού.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ πρέπει να σταµατήσει επιτέλους. ∆εν 
είναι δυνατόν σε κάθε νοµό, να υπάρχει διαφορε-
τικός τρόπος αντιµετώπισης του ίδιου θέµατος. Έ-
χουµε όλοι τα προβλήµατα µας, οι αγρότες µε την 
νέα καλλιεργητική περίοδο και πως θα αντιµετωπί-
σουν τις αντιξοότητες, οι λογιστές την καθηµερινή 
ανάγνωση 10δων κακογραµµένων διατάξεων, δεν 
µπορούµε να έχουµε στο κεφάλι µας και τη διαφο-
ρετική ανάγνωση του ιδίου θέµατος από τον κάθε 
υπάλληλο σε κάθε περιοχή της χώρας. 

Θεώρηση
Το εν λόγω Βιβλίο θεω-
ρείται από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α, τι 
δεν καταλαβαίνετε;

Εργόσηµο
∆εν εντάσσονται οι 

απασχολούµενοι εργάτες 
που πληρώνονται µε 

εργόσηµο

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)

Παραγωγοί πωλητές 
λαϊκών αγορών ...συνέχεια

…Ο παραγωγός είναι αγρότης ο οποίος 
καλλιεργεί και πουλάει την παραγωγή του 

στη λαϊκή, µε άδεια που του έχει χορηγηθεί. 
Εποµένως ο κύριος Κωδικός ∆ραστηριότητας 

είναι ο κωδικός που αντιστοιχεί στην 
παραγωγή π.χ. ΚΑ∆ 01.13.34 = καλλιέργεια 
ντοµάτας. Αυτός είναι ΚΑ∆ δραστηριότητας 

του παραγωγού και όχι ο ΚΑ∆ 47.81 ή 47.89. 

«Παραγωγοί πωλητές
 λαϊκών αγορών»
Περιµένουµε ακόµη τον τρόπο µε τον οποίο θα 
ενταχθούν (εάν τελικά τα καταφέρουν) στις 
ευνοϊκές ρυθµίσεις της ∆ιοίκησης. 
Πληροφοριακά, επειδή κάποιοι νοµίζουν ότι τα 
γνωρίζουν όλα, να πω ότι: Οι παραγωγοί 
πωλητές λαϊκών αγορών δεν έχουν αποκλειστικό 
δικό τους ΚΑ∆. Οι ΚΑ∆ που αφορούν στην 
πώληση σε λαϊκές αγορές, είτε παραγωγός είσαι 
είτε έµπορος, είναι οι 47.81, 47.89 & 47.99...   
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Υπό πίεση η αγελαδοτροφία 
βρίσκει λύσεις η βιομηχανία  

Δεν ανακοίνωσε μείωση τιμής ο ΟΛΥΜΠΟΣ μετά τα μέτρα για τη πανδημία  
Ανησυχεί τον κλάδο το άνοιγμα της ψαλίδας με τους παραγωγούς του Βορρά 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σφίγγει ο κλοιός για τον κλάδο της αγελαδοτροφί-
ας, όπου δείχνουν να φθάνουν το τελευταίο διά-
στηµα πολλά από τα «απόνερα» που δηµιουργεί η 
υγειονοµική κρίση. Το θέµα δείχνει να ξεκινάει α-
πό τον περιορισµό της κατανάλωσης στις µεγάλες 
αγορές της Ευρώπης και µεταφέρεται µε έναν τρό-
πο στην εγχώρια ζώνη γάλακτος. 

Την ίδια στιγµή, το κόστος της αγελαδοτροφίας 
ανεβαίνει, καθώς, όπως έγραψε την περασµένη ε-
βδοµάδα η Agrenda, το κόστος των ζωοτροφών έ-
χει ήδη γίνει πιο ακριβό, ενώ η σόγια, κυρίαρχη 
πρώτη ύλη στο σιτηρέσιο των µονάδων, γράφει ή-
δη µια αύξηση της τάξεως του 20%. 

Η αλήθεια είναι ότι η εγχώρια γαλακτοβιοµηχα-
νία δεν έχει εκµεταλλευθεί στο έπακρο αυτή την 
αβεβαιότητα και τα σκαµπανεβάσµατα στην κατα-
νάλωση που δηµιουργεί ο Covid – 19. Οι καθαρές 
µειώσεις στην τιµή παραγωγού το τελευταίο δίµηνο 
δεν υπερβαίνουν το µισό ευρώ (0,50) το κιλό, χωρίς 
καµιά εξαίρεση. Μάλιστα, από παρανόηση την πε-

ρασµένη εβδοµάδα σε ρεπορτάζ της Agrenda γρά-
φτηκε ότι η µείωση από την πλευρά της γαλακτο-
βιοµηχανίας Όλυµπος, είναι µεγαλύτερη. Λάθος!

Η συγκεκριµένη γαλακτοβιοµηχανία δεν έχει κά-
νει καµιά απολύτως αναπροσαρµογή µετά τα µέτρα 
για τον κορωνοϊό. Μια µικρή µείωση των 50 λεπτών 
περίπου, που είχε προαναγγελθεί τον περασµένο 
Φεβρουάριο για Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο (βάσει 
της σταθερής πολιτικής ενηµέρωσης πριν από κά-
θε τρίµηνο), ήταν πολύ πριν ενσκήψει η πανδηµία 
και ληφθούν τα µέτρα περιορισµού της κυκλοφο-
ρίας στη χώρα µας.

Η ανησυχία των αγελαδοτρόφων πάντως έχει να 
κάνει µε τα οριακά περιθώρια κέρδους. Σηµειωτέ-
ων ότι την τελευταία 2ετία η τιµή παραγωγού για 
το αγελαδινό στην Ελλάδα, κινήθηκε πιο χαµηλά 
(περί τα 39 λεπτά το κιλό) απ’ ό,τι η αντίστοιχη τιµή 
παραγωγού στη Βόρεια Ευρώπη, κάτι που δεν είχε 
συµβεί ποτέ άλλοτε στο παρελθόν. Την ίδια στιγ-
µή, τα µέτρα αποθεµατοποίησης διευκολύνουν την 
αποσυµφόρηση στο Βορρά, ενδεχοµένως όµως να 
µεταφέρουν αργότερα στην Ελλάδα πολλή από τη 
«σκόνη γάλακτος» που σήµερα αποθεµατοποιείται.    

Ανησυχία καταγράφεται αυτή τη στιγµή και στον 
κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας, όπου, µετά το 
πλήγµα που επέφερε στους παραγωγούς η πα-
σχαλινή αγορά αµνοεριφίων, τις τελευταίες µέ-
ρες κλίµα αβεβαιότητας µεταφέρεται και στο αι-
γοπρόβειο γάλα. Στην Κρήτη ειδικότερα και στην 
περιοχή του Αποκορώνου, υπάρχουν παραγωγοί 
οι οποίοι ενηµερώθηκαν από τοπικά τυροκοµεία 
για την απόφασή τους να προχωρήσουν σε περι-
κοπή των παραλαβών που είχαν προγραµµατίσει 
µέχρι το τέλος της περιόδου. Κι αυτό γιατί, όπως 
λέγεται, τα τυροκοµικά προϊόντα που παράγουν 
δεν έχουν την αναµενόµενη ζήτηση, κυρίως λό-
γω των ανακατατάξεων που προκάλεσε στις δι-

ατροφικές συνήθειες (πλήρης διακοπή των πα-
ραλαβών από την µαζική εστίαση) η πανδηµία.

Την ίδια ώρα οι κτηνοτρόφοι ανησυχούν ότι α-
κόµα και η ειδική ενίσχυση για τα αρνιά δεν θα 
φτάσει τελικά στους δικαιούχους. «Θα µας τα φά-
νε κι αυτά οι χασάπηδες» δηλώνει µε αγωνία στην 
Agrenda παραδοσιακός κτηνοτρόφος από την Κρή-
τη που «έδωσε» τα αρνιά ζωντανά, νωρίς και ενδε-
χοµένως χωρίς να αναγράφεται µε ακρίβεια στα 
παραστατικά το µέγεθος της συναλλαγής. «Πολύ 
φοβάµαι συνεχίζει, ότι στο τέλος αυτός που φαίνε-
ται να πούλησε τα αρνιά είναι ο έµπορος», τονίζει, 
«και δεν αποκλείεται να είναι αυτός που θα εισπρά-
ξει και το 2ευρω (αν είναι 2ευρω) της ενίσχυσης. 

Θα μας τα φάνε κι αυτά οι χασάπηδες, 
λένε οι κτηνοτρόφοι για την ειδική ενίσχυση  

Εξαγορά µονάδων Νηρέα 
και Σελόντα από Philosofish 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξαγοράς 
23 ιχθυοτροφικών µονάδων, τριών 

ιχθυογεννητικών σταθµών και τριών 
συσκευαστηρίων που ανήκαν στις εταιρείες 
Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΕ και Σελόντα Α.Ε 
από την Philosofish. Το τίµηµα της εξαγοράς 
ανήλθε σε 51 εκατ. ευρώ.  Με την απόκτηση των 
νέων παραγωγικών µονάδων, η δυναµικότητα 
παραγωγής της Philosofish ανέρχεται σε 16.000 
τόνους τσιπούρας και λαυρακίου, ετησίως.

Κέρδη για την Bayer το α’ τρίµηνο,
διατηρεί τους στόχους της στο 2020
Η Bayer ανακοίνωσε άνοδο των κερδών α’ 
τριµήνου, ενώ επιβεβαίωσε τους στόχους της 
για το 2020. Ο γερµανικός κολοσσός εµφάνισε 
συγκεκριµένα καθαρά κέρδη 1,49 δισ. δολαρίων, 
έναντι 1,24 δισ. δολαρίων έναν χρόνο νωρίτερα. 
Οι πωλήσεις τριµήνου διαµορφώθηκαν 12,85 
δισ. ευρώ, από 12,25 δισ. ευρώ.

Ρυθµό ανάπτυξης 5ετίας σε ένα 
µήνα πέτυχαν τα online σ/µ
Το κανάλι του online σουπερµάρκετ κατάφερε να 
φτάσει τον Μάρτιο τον ρυθµό ανάπτυξης που 
αναµενόταν να επιτύχει την προσεχή πενταετία. Οι 
ηλεκτρονικές αγορές από σουπερµάρκετ στη χώρα 
µας αυξήθηκαν τον περασµένο µήνα κατά το 
εντυπωσιακό ποσοστό του 307%. Ειδικά τη 12η 
εβδοµάδα του 2020 (16-22 Μαρτίου), οι 
ηλεκτρονικές αγορές κατέγραψαν ρεκόρ µε αύξηση 
501% σε σχέση µε την ίδια εβδοµάδα το 2019.

39
ΕΛΛΑ∆Α

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ

Οι καθαρές 
µειώσεις στην 
τιµή παραγωγού 
στο δίµηνο δεν 
υπερβαίνουν το 
µισό ευρώ.

∆εν πρέπει να ξεχνά 
κανείς τα χιλιάδες 

ζωντανά αρνιά που 
έγιναν εισαγωγή από 

Βαλκάνια πριν τον 
κορωνοϊό και τα οποία 

έχουν «πολιτογραφηθεί» 
ως ελληνικά, έχουν 

πουληθεί σαν ντόπια και 
οι διακινητές τους θα 

αξιώσουν και ενίσχυση. 

ΝΕΑ

Σάββατο 2 & Κυριακή 3 Μαΐου 2020
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Η λύση της «τριµερούς συµφωνίας» α-
νάµεσα στον αγρότη, την πιστώτρια τρά-
πεζα και τον εισαγωγέα – αντιπρόσωπο 
αγροτικών µηχανηµάτων, ξελασπώνει 
σ’ αυτή τη φάση τα Σχέδια Βελτίωσης, 
τουλάχιστον για τους δικαιούχους που 
έχουν πάρει στα χέρια τους το επίσηµο 
εγκριτικό του επενδυτικού του σχεδίου. 

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τις 
συµφωνίες αυτές να προχωρούν παρά 
τις δυσκολίες που έχει δηµιουργήσει 
και στις εµπορικές τράπεζες η πανδη-
µία και να δίνουν άµεσα τη δυνατότη-
τα ολοκλήρωσης των βασικών επενδύ-
σεων που περιλαµβάνονται στους φα-
κέλους των εγκεκριµένων φακέλων.

Το µοντέλο της «τριµερούς» είναι α-
πλό. Αφού ο αγρότης έχει έρθει σε συ-
νεννόηση µε τον αντιπρόσωπο – εισα-
γωγέα του µηχανήµατος ή των µηχα-
νηµάτων που θέλει να αποκτήσει και 
για τα οποία έχει πάρει έγκριση, απευ-
θύνεται στην τράπεζα και ζητάει δα-
νειοδότηση στο 100% της αξίας (προ-
ϋπολογισµός) των αγορών του. Γι’ αυ-
τό το δάνειο, εφ’ όσον βέβαια διαθέτει 
την αναγκαία πιστοληπτική ικανότη-
τα, εγγυάται στο τέλος ο πωλητής δη-
λαδή η αντιπροσωπεία.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, οι 
συµφωνίες αυτές αφορούν σε δοκιµα-
σµένους και αξιόπιστους πελάτες, οι 
οποίοι διαθέτουν επί της ουσίας τα ε-
χέγγυα για µια τέτοια χρηµατοδότηση 
και δεν είναι «µαυρισµένοι» όπως λέ-
γεται στην καθοµιλουµένη στις τράπε-

ζες. Πρόκειται δηλαδή για την «αφρό-
κρεµα» των υποψήφιων επενδυτών οι 
οποίοι ωστόσο δεν διαθέτουν ή σε κά-
ποιες περιπτώσεις δεν θέλουν να εκτα-
µιεύσουν από το δικό τους ταµείο την 
ίδια συµµετοχή, διατηρώντας έτσι την 
απαραίτητη ρευστότητα που έχει ανά-
γκη η επιχείρισή τους.

Όπως έχει γράψει προ ηµερών το 
Agronews, µέχρι την παραλαβή των 
επίσηµων εγκριτικών, οι µόνοι που 
µπορούσαν να ολοκληρώσουν το ε-
πενδυτικό τους σχέδιο, ήταν οι αγρό-
τες που διέθεταν και κατέβαλαν το σύ-
νολο της αξίας των µηχανηµάτων στην 
αντιπροσωπεία, πετυχαίνοντας µάλι-
στα καλύτερη συµφωνία για την τελι-
κή τιµή. Έτσι, ανέµεναν µόνο το άνοιγ-
µα της ηλεκτρονικής βάσης, προκει-
µένου να αιτηθούν την είσπραξη της 
επιχορήγησης, χωρίς να έχουν ανά-
γκη την τραπεζική συνδροµή.

Μετά τους «µατσωµένους» και τις «τρι-

µερείς» σειρά έχει το Ταµείο Αγροτικών 
Εγγυήσεων, το οποίο, σε συνεργασία µε 
τις τράπεζες αναµένεται να παράσχει την 
απαραίτητη βοήθεια το επόµενο διάστη-
µα. Οι µέχρι στιγµής ενηµέρωση θέλει 
το εν λόγω ταµείο να εγγυάται στο 80% 
το σύνολο της προβλεπόµενης δαπάνης 
(προϋπολογισµού) της επένδυσης του 
κάθε αγρότη και να βγαίνει η δανειοδό-
τηση, εφ’ όσον ο υποψήφιος επενδυτής 
διαθέτει το υπόλοιπο 20%. Η πρακτική 
της αγοράς λέει, ότι και σ’ αυτή τη φά-
ση, αν ο υποψήφιος αγοραστής είναι 
αξιόπιστος, η αντιπροσωπεία θα µπο-
ρεί και στο σηµείο αυτό, κάτι να κάνει 
(εγγύηση), έτσι ώστε να καλυφθεί ο α-
γρότης για το υπόλοιπο 20% της δανει-
οδότησης. Εφόσον δεν διαθέτει και πά-
λι αυτό το ελάχιστο της ίδιας συµµετο-
χής. Βέβαια, εδώ τα πράγµατα γίνονται 
λίγο πιο δύσκολα και είναι στη διακρι-
τική ευχέρια των τραπεζών να το απο-
δεχθούν ή όχι ως λύση.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΛΥΠΤΕΙ
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Με εγγύηση αντιπροσωπείας 
και δάνειο τράπεζας στα Σχέδια

 Η «τριμερής συμφωνία» ξελασπώνει δοκιμασμένους πελάτες με το εγκριτικό
Διατηρείται η ρευστότητα της αγροτικής επιχείρησης ενώ γράφει και αποσβέσεις 

Εγγύηση 
Το δάνειο, εφ’ όσον 

διαθέτει την αναγκαία 
πιστοληπτική ικανό-

τητα, εγγυάται 
στο τέλος ο 

πωλητής δηλαδή 
η αντιπροσωπεία

Εχέγγυα
Οι συµφωνίες αυτές 

αφορούν σε δοκι-
µασµένους και αξιό-
πιστους πελάτες, οι 
οποίοι διαθέτουν επί 

της ουσίας τα εχέγγυα 
για µια τέτοια χρηµα-

τοδότηση

Σειρά τώρα έχει το Ταµείο 
Αγροτικών Εγγυήσεων, το 
οποίο θα δώσει λύσεις για τα 
δάνεια αντί επιχορήγησης.

Όλα µε διαφάνεια 
ώστε ο αγρότης να 
γράφει έξοδα και 
αποσβέσεις

Το καλό είναι ότι στις 
προαναφερόµενες λύσεις, 
όλα γίνονται µε διαφανείς 
διαδικασίες και η αγροτική 
επιχείρηση έχει τη 
δυνατότητα να εισπράξει ή να 
συµψηφίσει αντίστοιχα την 
επιστροφή του ΦΠΑ, να 
«γράψει» την απόσβεση και 
να εντάξει την επένδυσή του 
σε ένα ευρύτερο σχεδιασµό 
ανάπτυξης. Πρόκειται για το 
αναγκαίο νοικοκύρεµα θα 
πρέπει να περάσουν όλες οι 
αγροτικές επιχειρήσεις, αν 
θέλουν να ανταποκριθούν 
στον ανταγωνισµό και να 
έχουν θέση στην αγορά τα 
επόµενα χρόνια.
Βεβαίως, µε τις παραπάνω 
διαδικασίες δεν φαίνεται να 
είναι εύκολο να συγχρονισθεί 
το σύνολο των 10.000 
περίπου εγκρίσεων που έχουν 
δοθεί για την υλοποίηση 
Σχεδίων Βελτίωσης. Υπάρχει 
αυτή τη στιγµή πολύς κόσµος, 
που θέλει να προχωρήσει το 
φάκελο, δεν διαθέτει όµως, 
ούτε την απαιτούµενη 
οικονοµική επιφάνεια, ούτε 
όµως και τα απαραίτητα 
έγγραφα νοµιµοποίησης 
(ενηµερότητες, εκκαθαριστικά 
κ.α.). Εδώ τα πράγµατα 
γίνονται πολύ δύσκολα έως 
ανυπέρβλητα. Θα χρειασθούν 
εγγυήσεις µε υποθήκη της 
περιουσίας των υποψήφιων 
επενδυτών, κι αυτό, αφού 
ξεκαθαρίσουν πρώτα οι 
ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις 
προς τα ταµεία, την εφορία, 
ακόµα και στον ΕΛΓΑ.
Σίγουρα θα υπάρξουν και 
περιπτώσεις αγροτών που δεν 
θα µπορέσουν να 
υλοποιήσουν το Σχέδιο. Καλό 
είναι και αυτό πάντως να 
ξεκαθαρίσει γρήγορα, έτσι 
ώστε, οι µη δυνάµενοι να 
προχωρήσουν, να δώσουν τη 
θέση τους στους επιλαχόντες.



ΕΛΙΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣΑΒΒΑΤΟ 2 & ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΙΟΥ 2020

E Ι ∆ Ι Κ Ο  Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

Στο κρόκιασμα η ελιά θέλει πολλή φροντίδα
Λίγο πριν την περίοδο της ανθοφορίας, δηλαδή στο φαινολογικό στάδιο του κροκιάσµατος, 
στο οποίο έχουν εισέλθει αρκετές περιοχές της χώρας, η καταπολέµηση εχθρών και 
ασθενειών είναι εξαιρετικά σηµαντική, καθώς ανοίγουν προβλήµατα για τα επόµενα στάδια. 
Παράλληλα είναι η κατάλληλη στιγµή εφαρµογής διαφυλλικής λίπανσης  για επίτευξη 
πλούσιας ανθοφορίας και επιτυχηµένης καρπόδεσης. Στον πόλεµο της προστασίας του 
ελαιώνα ισχυρά είναι τα όπλα που προσφέρουν οι εγχώριες εταιρείες εισροών.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΤΗΣ OLEA EYROPAEA VAR. SATIVA 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

80% 12%
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> Η κρίση της πανδηµίας δίνει την ευκαιρία στο ελληνικό ελαιόλαδο να εκµεταλλευτεί  
τη συγκυρία που διαµορφώνεται σε διεθνές επίπεδο γύρω από το αληθινά premium τρόφιµο

PREMIUM ∆ΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 
LUXURY, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ, 
ΥΓΙΕΙΝΟ ΚΑΙ VALUE FOR MONEY

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 

Αποφασιστικά βήµατα καλείται να κάνει ο 
εγχώριος κλάδος του ελαιολάδου προκειµένου να 
µπορέσει να εκµεταλλευτεί την ευνοϊκή συγκυρία 
που διαµορφώνεται γύρω από το ποιοτικό 
τρόφιµο, έπειτα από το σοκ του κορωνοϊού. 
Άνθρωποι που παρακολουθούν στενά τις 
εξελίξεις στον τοµέα τροφίµων, βλέπουν ότι οι 
καταναλωτές βάζουν πλέον σε πρώτη µοίρα, 
περισσότερο από ποτέ, ζητήµατα υγείας, µε ένα 
premium προϊόν να αποτελεί την «ανταµοιβή» 
τους. «Το καλύτερο παράδειγµα σαν προϊόν 
είναι το ελαιόλαδο, όπου η σχέση ποιότητας 
- διαθρεπτικής αξίας και τιµής είναι άριστα 
συνδεδεµένα» εξηγεί ο Άρης Κεφαλογιάννης, 
µε περγαµηνές στον κλάδο του ελαιολάδου που 
πλέον εστιάζει την προσοχή του στην ανάδειξη 
ποιοτικών ελληνικών προϊόντων αγροδιατροφής 
µέσα από το εγχείρηµά του στην Στοά Αρσακείου.
«Οι έρευνες και τα στοιχεία από το παρελθόν 
µάς λένε ότι σε µεγάλες οικονοµικές κρίσεις 
όπου έχουµε περιορισµό της καταναλωτικής 
δαπάνης έξω από το σπίτι, βλέπουµε ότι υπάρχει 
αύξηση στην πώληση premium προϊόντων. Αυτό 
είναι επαρκώς τεκµηριωµένο στη βιοµηχανία 
τροφίµων και ιστορικά» αναφέρει ο ίδιος, 
επισηµαίνοντας την ουσιαστική διαφορά ανάµεσα 
στο premium και στην πολυτέλεια.
«Οι καταναλωτές από δω και µπρος θα 
αρχίσουν να δίνουν µεγαλύτερη σηµασία στη 

διατροφή τους» εκτιµά ο ίδιος, υποστηρίζοντας 
πως αποτελεί χαρακτηριστικό στο προφίλ 
του σύγχρονου ανθρώπου η πρόθεσή του να 
πληρώσει κάτι παραπάνω, αν έναντι αυτού 
παίρνει ένα προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας και 
ποιότητας. «Είναι αποδεδειγµένο στο ελαιόλαδο, 
όσο µεγαλύτερο το κόστος παραγωγής, τόσο πιο 
ποιοτικό και πιο ακριβό στο ράφι».
Βέβαια είναι άλλο η ποιότητα και άλλο η 
υπερβολικά ακριβή συσκευασία. «∆εν πίστευα 
ποτέ ότι ο καταναλωτής είναι διατεθειµένος να 
πληρώσει παραπάνω για το σχέδιο. Αυτού του 
είδους το premium θα πεθάνει», εξηγεί.
Ωστόσο η χώρα καλείται να κάνει τεράστια 
βήµατα στο κοµµάτι αυτό της ποιότητας. 
«Μένουµε σταθερά πίσω στα θέµατα της 
ποιότητας, µας σώζει το ότι βγάζουµε µεγάλο 
ποσοστό της παραγωγής µας σε µια µέτρια 
ποιότητα, όµως όσον αφορά την πολύ ποιοτική 
κατηγορία εκεί υστερούµε» υποστηρίζει ο κ. 
Κεφαλογιάννης.

Το νέο συνεταιριστικό σχήµα
Αυτό το πρόβληµα θα πρέπει να το αντιµετωπιστεί 
σε βάθος χρόνου, κυρίως µέσα από οµάδες 
παραγωγών και συνενώσεις τονίζει ο 
συνοµιλητής µας. «Είναι καιρός να δηµιουργηθεί 
το νέο συνεταιριστικό σχήµα, είναι απαραίτητο να 
γίνει αυτό. Βεβαίως συνεταιρισµοί που θα έχουν 
χαρακτήρα εταιρείας και δεν θα είναι αυτό που 
γνωρίσαµε στο παρελθόν στην Ελλάδα, που µόνο 
εµπορικό αντικείµενο δεν είχαν», σηµειώνει.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΑΓΟΡΑ

Επανεκκίνηση 
της βιομηχανίας
ελαιολάδου στον
ιταλικό βορρά

Αναμένεται ανάκαμψη 
παραγωγικής δραστηριό- 

τητας στην Ισπανία

Αύξηση της κατανάλωσης 
ελαιολάδου κατά 13% 

δίνει η Κομισιόν

Έντονη κινητικότητα 
για μικρές ελληνικές 

τυποποιητικές εταιρείες

Ταβάνι τα 2,45 ευρώ για 
τις τιμές παραγωγού της 

εγχώριας αγοράς

Λιγότερα κατά 100.000 
τόνους τα αποθέματα 
στην έναρξη της νέας 
σεζόν

Συμβόλαια για 
μικρές ποσότητες 
με γερμανικές 
αλυσίδες λιανικής

Μετατόπιση 
κατανάλωσης από 
εστίαση και τουρισμό 
προς τη λιανική

Αύξηση κατώτερης 
τιμής από 2,10 στα 
2,20 ευρώ το κιλό

ΕΛΛΑ∆Α

ITAΛIA

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΑΡΧΕΣ ΜΑΪΟΥ 2020
ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
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Το 2019, η BASF Ελλάς ξεκίνησε 
µια σηµαντική προσπάθεια ολιστικής 
προσέγγισης της ελαιοκαλλιέργειας, µε 
γνώµονα την ορθολογική χρήση των 
εισροών και κύρια της φυτοπροστασίας, 
µε σκοπό την ποιοτική-ποσοτική 
αναβάθµιση του παραγόµενου προϊόντος 
και την διασφάλιση του εισοδήµατος 
τού παραγωγού. Έξι διαφορετικοί 
αποδεικτικοί αγροί εγκαταστάθηκαν, 
σε έξι διαφορετικές περιοχές, όπου 
η ελιά αποτελεί κύρια καλλιέργεια 
γιά παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς 
και ελαιολάδου. Οι προτάσεις 
φυτοπροστασίας βασίστηκαν στις 
ορθές γεωργικές πρακτικές και 
προσαρµόστηκαν στις ανάγκες και τα 
χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, και 
συγκρίθηκαν µε τις αντίστοιχες τοπικές 
πρακτικές.

Το πολυδύναµο 
Insignia WG
Κεντρική θέση στο πρόγραµµα 
φυτοπροστασίας BASF για αντιµετώπιση 
τού γλοιοσπορίου καί κυκλοκονίου σε 
όλους τους αποδεικτικούς, είχε η διπλή 
εφαρµογή στά στάδια τής άνθησης 
και δεσίµατος των ελαιόδενδρων, µε 
το πολυδύναµο µυκητοκτόνο Insignia 
WG, µαζί µε το βοηθητικό ανάπτυξης 
φυτών Kelpak (φυσικό εκχύλισµα 
φυκών Ecklonia maxima), ενώ σαν 
εντοµοκτόνο σε καίριες χρονικές στιγµές 
χρησιµοποιήθηκε κυρίως το Imidan 
WG, το µοναδικό εγκεκριµένο στην ελιά 
ευρέως φάσµατος και βελτιωµένου 

προφίλ εκλεκτικότητας και χειρισµού, 
οργανοφωσφορικό σκεύασµα. Ειδικά στη 
Χαλκιδική, εφαρµόστηκε και πρόγραµµα 
λίπανσης σε συνεργασία µε την εταιρεία 
Haifa που βασίστηκε σε στοχευµένες 
επεµβάσεις των ειδικών λιπασµάτων 
Polyfeed 20-20-20, Polyamin καί Multi K 
GG 13-0-46 µε βάση τις ανάγκες και το 
φορτίο του πρότυπου ελαιώνα.

Αύξηση παραγωγής 
και ποιότητας
Τα αποτελέσµατα έδειξαν σηµαντική 
αύξηση της παραγωγής και της 
ποιότητας του ελαιόκαρπου σε όλες τις 
θέσεις, ενώ στις επιτραπέζιες ποικιλίες 
διαπιστώθηκε σηµαντική αύξηση του 

µεγέθους και της οµοιοµορφίας των 
καρπών.  Ενδεικτικά γιά την περιοχή 
τής Χαλκιδικής, αυξήθηκε το δέσιµο και 
η παραγωγικότητα των δένδρων κατά 
29%, ενώ τό % καρπών στήν κατηγορία 
24-26 mm αυξήθηκε στό 53% της 
παραγωγής από 24% στον µάρτυρα. Στόν 
καρπό δεν ανιχνεύτηκαν υπολείµµατα 
ενώ χρησιµοποιήθηκαν συνολικά 7 
δραστικές ουσίες. Είναι σηµαντικό ότι σε 
όλες τις θέσεις, χρησιµοποιήθηκαν από 
4 έως 7 εγκεκριµένες στήν καλλιέργεια 
δραστικές ουσίες, καί δέν ανιχνεύτηκαν 
υπολείµµατα στούς καρπούς εκτός από 
µία περίπτωση ελαιοποιήσιµης, στήν 
οποία ανιχνεύτηκαν 2 δραστικές σέ πολύ 
χαµηλό ποσοστό (<1% τού MRL).

Η οικονοµική ανάλυση µας του 
εγχειρήµατος έδειξε, ενδεικτικά στη 
θέση της Χαλκιδικής, ότι η πρόσοδος 
γιά τον παραγωγό µείον τό κόστος 
φυτοπροστασίας και λίπανσης, αυξήθηκε 
κατά 1.579 ευρώ για τα 10 στρέµµατα 
ελαιώνα , σε σύγκριση µε τον µάρτυρα.
Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι µετά 
τά ενθαρρυντικά αποτελέσµατα, τό 
πρόγραµµα θά συνεχισθεί για άλλα δύο 
χρόνια µε επέκταση σέ νέες τοποθεσίες 
και επιλεκτικά θά συµπεριλάβει τήν 
εφαρµογή συστηµάτων ευφυούς 
γεωργίας.

∆. ΣΕΡΒΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
& Μ. ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ ΤΜΗΜΑ MARKETING

>Η ολιστική προσέγγιση του εγχειρήµατος της BASF προωθεί νέα στάνταρ στην εγχώρια ελαιοκαλλιέργεια

ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΣΟ∆ΟΥ 1.600 ΕΥΡΩ ΣΤΑ 10 ΣΤΡΜ. 
Ε∆ΕΙΞΕ Ο ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΕΝΤΡΩΝ

ΚΙΛΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Μέση 
τιµή €/

Kg
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ 
ΠΡΟΣΟ∆ΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΚΑΘ. ΠΡΟΣΟ∆ΟΣ ΜΕΙΟΝ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ/
∆ΕΝ∆ΡΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΑΚΑΘ. ΠΡΟΣΟ∆ΟΣ 
ΜΕΙΟΝ Φ.Π. ΚΑΙ 

ΛΙΠΑΝΣΗ

BASF-HAIFA 211 12.120 1,1  13.332.00 €  428,50 €  12.903,50 €  4,20 €  886,20 €  12.017.30 € 

ΜΑΡΤΥΡΑΣ 229 10.120 1,1  11.132.00 €  132,59 €  10.999.41 €  2,45 €  561,05 €  10.438.36 € 

∆ (διαφορά) 2.000  295,91 €  1.904,09 €  325,15 €  1.578.94 € 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ 
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
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Η ελιά καλλιεργείται σε ευρεία 
έκταση, στις περισσότερες περιοχές 
του ελλαδικού χώρου και αποτελεί µία 
από τις βασικότερες καλλιέργειες για 
την ελληνική αγροτική οικονοµία. Η 
ορθολογική διαχείριση της θρέψης της 
συντελεί στα εξής: Αυξηµένη ανθοφορία 
και καρπόδεση, µέγεθος και ποιότητα 
καρπού, ανάπτυξη επαρκούς φυλλικής 
επιφάνειας, συνολική παραγωγή 
ελαιόκαρπου, σταθερότητα καρποφορίας 
και ποιότητα παραγωγής.
Οι διαφυλλικές λιπάνσεις συµπληρώνουν 
τη βασική λίπανση και δρουν ρυθµιστι-
κά, ώστε το σύνολο της λιπαντικής φρο-

ντίδας να επιτυγχάνει τα βέλτιστα αποτε-
λέσµατα. Με τις διαφυλλικές λιπάνσεις, ι-
διαίτερα κατά τα στάδια πριν, κατά και µε-
τά την άνθηση (καρπόδεση), επιδιώκεται 
βελτίωση της ανθοφορίας και της καρπό-
δεσης, µε απώτερο στόχο την τελική αύ-
ξηση της παραγωγής.

Θρεπτικά στοιχεία
Στοιχεία κλειδιά των διαφυλλικών εφαρ-
µογών στην ελαιοκαλλιέργεια αποτελούν 
οι στοχευµένες εφαρµογές θρεπτικών 
στοιχείων, σε διακριτά στάδια και µε συ-
γκεκριµένες δόσεις εφαρµογής. Το άζωτο 
σε µορφή άµεσα αξιοποιήσιµη από τους 
φυτικούς ιστούς σε συνδυασµό µε υπο-

λογισµένες ποσότητες φωσφόρου, καλί-
ου και ασβεστίου, µαζί µε βόριο και ψευ-
δάργυρο, ιχνοστοιχεία απολύτως απαραί-
τητα για την αύξηση της καρπόδεσης, α-
ποτελούν τη βάση των προγραµµάτων 
διαφυλλικών εφαρµογών.
Η χρήση οργανικών παραγόντων που 
δρουν επιβοηθητικά στις φυσιολογικές δι-
εργασίες των φυτών, όπως εκχυλίσµατα 
φυκιών και αµινοξέα, έχει σαν αποτέλεσµα 
την καλύτερη αξιοποίηση των θρεπτικών 
στοιχείων, καθώς και τον εφοδιασµό των ε-
λαιόδεντρων µε τους απαραίτητους φυσι-
κούς ρυθµιστές ανάπτυξης που προάγουν 
καρπόδεση, καρποφορία και κατ’ επέκταση 
την τελική αυξηµένη παραγωγή.

ΟΙ ∆ΙΑΦΥΛΛΙΚΕΣ ΛΙΠΑΝΣΕΙΣ
ΩΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΡΠΟ∆ΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ
>  Στοχευµένες εφαρµογές των θρεπτικών στοιχείων, οι οποίες ενισχύονται και από 

τη χρήση οργανικών παραγόντων, που επιδρούν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών

Εκχύλισµα 
του φύκους 
Durvilaea 
Potatorum

Σύµπλοκο 
CaO 26% και 
φουλβικών 
οξέων

Φυσικές 
κυτοκινίνες  
kinetin 
400ppm

Υδατοδιαλυτή σκόνη 
L-αµινοξέων, pH 5

Σύµπλοκο θρεπτικών στοιχείων
µε 19 διαφορετικά αµινοξέα

Υδατοδιαλυτά λιπάσµατα 
χαµηλού pH µε ιχνοστοιχεία

▲

ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΘΡΕΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ

Η Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1989 και δραστηριο-
ποιείται στον τοµέα της θρέψης των φυτών για τρεις δε-
καετίες.  Σε αυτά τα χρόνια ανέπτυξε ένα πλήρες «πακέτο» 
προϊόντων, ικανών να δώσουν λύση σε όλα τα προβλή-
µατα λίπανσης των καλλιεργειών. 
∆ιαθέτει δύο µονάδες παραγωγής και συσκευασίας µε 

πέντε γραµµές παραγωγής, στον Ασπρόπυργο Αττικής και 
στον Ισθµό Κορίνθου. 
Τα προϊόντα της εταιρείας «Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ» διανέ-
µονται σε ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, στην ελληνική α-
γορά, καθώς και στις χώρες των Βαλκανίων και της Α-
νατολικής Μεσογείου.  Το ανθρώπινο δυναµικό της απο-

τελείται από γεωπόνους εξειδι-
κευµένους στα θέµατα λίπανσης 
των καλλιεργειών. Παράλληλα η 
εταιρεία συµµετέχει σε πανεπιστηµιακά ερευνητικά προ-
γράµµατα, µε στόχο την ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων 
θρέψης που τίθενται στη διάθεση του Έλληνα παραγωγού.

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑ∆ΙΑ                             ΠΡΟΙΟΝΤΑ

∆ΟΣΗ 
ΑΝΑ ΤΟΝΟ 
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ 
∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
BEST 
28-20-10

5 KG

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΑΝΘΟΤΑΞΙΩΝ

STIM 82 MGX 1 KG

ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΙ∆ΙΩΝ ΣΤΙΣ ΤΑΞΙΑΝΘΙΕΣ
AGROTOP 
BORO ZINC

1 KG

ΚΡΟΚΙΑΣΜΑ   

ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΘΙΣΗΣ MEGA KELP 3 L

ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΘΙΣΗ PURAKELP 2 L

ΚΑΡΠΟ∆ΕΣΗ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ 
ΠΕΤΑΛΩΝ

NITROZYME 1 L

ΚΑΡΠΟΙ ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΣΙΤΑΡΙΟΥ *

FOLICAL 3 L

*ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ  ΣΕ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ  

ΛΙΠΑΝΣΗ & ΘΡΕΨΗ

Μείγµα 
ιχνοστοιχείων 
microgranular. 
Περιέχει 
βόριο (Β) 
10% και 
ψευδάργυρος 
(Zn) 6,4%
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> Αναγκαία η κατάρτιση ενός ισορροπηµένου προγράµµατος λίπανσης για τον ελαιώνα

ΕΛΙΑ: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
ΚΑΡΠΟ∆ΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ∆ΙΑΦΥΛΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι γνωστό πως τα κυριότερα 
θρεπτικά στοιχεία για τη θρέψη της 
ελιάς είναι το άζωτο, ο φώσφορος, 
το κάλιο, το ασβέστιο, το µαγνήσιο 
και το θείο, ενώ από τα ιχνοστοιχεία 
σηµαντικός είναι ο ρόλος του βορίου. 
Η συνεισφορά ενός ισορροπηµένου 
προγράµµατος λίπανσης µε την 
κατάλληλη παροχή όλων των 
απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων 
είναι αναγκαία ώστε να ενισχύσουµε 
την ανθοφορία και την καρπόδεση στο 
µέγιστο. Το πρόγραµµα λίπανσης θα 
πρέπει να περιλαµβάνει και επιλεγµένες 
διαφυλλικές εφαρµογές. Με τις 
διαφυλλικές εφαρµογές µπορούµε 
να αυξήσουµε τη συγκέντρωση 
ορισµένων θρεπτικών στοιχείων στο 
φυτό, σε κρίσιµα στάδια της ανάπτυξής 
του, ώστε να επηρεάσουµε θετικά την 
τελική παραγωγή. 
Η καλή απόδοση της παραγωγής των 
ελαιόδενδρων καθορίζεται και από το 
βαθµό καρπόδεσης των ανθέων. Ένα 
ώριµο δένδρο ελιάς στο στάδιο της 
πλήρους ανθοφορίας µπορεί να έχει 
µέχρι και 500.000 άνθη. Από αυτά µόλις 
το 10-15% καταλήγουν σε σχηµατισµό 
καρπού, ενώ τελικά µόλις το 1-2% 
αυτών σχηµατίζουν τις εµπορικές 
παραγωγές. 

Βόριο και ανθοφορία
Το βόριο είναι το ιχνοστοιχείο µε 
τη σηµαντικότερη επίδραση στην 
παραγωγή της ελιάς. Μαζί µε το 
ασβέστιο ενισχύει τη δοµή των 
κυτταρικών τοιχωµάτων, ενώ σε 
συνδυασµό µε τον ψευδάργυρο 
αποτελούν ζωτικής σηµασίας 
ιχνοστοιχεία για καλή άνθηση, 
επικονίαση και καρπόδεση. 
Η επίδραση του βορίου στην 
βλάστηση της γύρης, την επικονίαση, 
την καρπόδεση, την ανάπτυξη του 
καρπού αλλά και την τελική ποιότητα 
και παραγωγή, το καθιστούν το 
πλέον σηµαντικό ιχνοστοιχείο για την 
καλλιέργεια της ελιάς. 
Σε περιπτώσεις τροφοπενιών βορίου 
παρατηρούνται καρπόπτωση, µικροί 
και παραµορφωµένοι καρποί, 
φυλλόπτωση αλλά και ξήρανση 
βλαστών. Το επιθυµητό επίπεδο 
βορίου στα φύλλα είναι 20 - 50 ppm. 
Η διαφυλλική εφαρµογή βορίου 
λίγο πριν την άνθηση µπορεί να 
αυξήσει σηµαντικά το ποσοστό 
της καρπόδεσης, ακόµη και στην 
περίπτωση που δεν παρατηρείται 
ένδειξη έλλειψης στο φύλλο. 

Πλεονεκτήµατα της 
διαφυλλικής λίπανσης
Η διαφυλλική λίπανση εξασφαλίζει την 
εφαρµογή των κατάλληλων θρεπτικών 
στοιχείων είτε στα φύλλα είτε στον 
καρπό µε ακρίβεια, την κατάλληλη 
χρονική στιγµή, ώστε να καλυφθούν 
άµεσα οι ανάγκες του φυτού. Σε 
περίπτωση που υπάρχει τροφοπενία 
κάποιου στοιχείου η διαφυλλική 
εφαρµογή αποκτά πολύ µεγαλύτερη 
αξία γιατί προσφέρει στο φυτό άµεσα το 
στοιχείο που είναι σε έλλειψη, έτσι ώστε να 
συνεχίσει οµαλά τον βιολογικό του κύκλο. 
Οι διαφυλλικές εφαρµογές αποκτούν 
ακόµα µεγαλύτερη σηµασία όταν τα εδάφη 
µας είναι ασβεστούχα, όπως είναι στις 
περισσότερες περιοχές που καλλιεργείται 
η ελιά, γιατί ορισµένα θρεπτικά στοιχεία 
δεν είναι εύκολα διαθέσιµα στις ρίζες, 
όπως ο ψευδάργυρος ή ο σίδηρος.

Η πρόταση της Yara για τη 
διαφυλλική λίπανση της ελιάς 
στο στάδιο της άνθησης
Με στόχο την επίτευξη ενός 
υψηλότερου ποσοστού καρπόδεσης, 
η Yara µε τη σειρά διαφυλλικών 
προϊόντων YaraVita, προτείνει µία 
µε δύο διαφυλλικές εφαρµογές στο 
στάδιο «Πριν την άνθηση» έως και την 
«Έναρξη της άνθησης». Τα προϊόντα 
που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
είναι τα εξής:
■Το YaraVita BORTRAC 150 είναι ένα 
συµπυκνωµένο υγρό σκεύασµα βορίου 
που παρασκευάζεται µε τα υψηλότερα 
ποιοτικά κριτήρια της βιοµηχανίας µε 
σκοπό να προσφέρει στην καλλιέργεια 
τη µέγιστη ασφάλεια και απόδοση. Το 
ΥaraVita BORTRAC 150 έχει χαµηλό 
ιξώδες που βελτιώνει το χειρισµό του, 
τη συνδυαστικότητά του στο βυτίο αλλά 
και τις ιδιότητές του κατά τον ψεκασµό. 
■To YaraVita BIOTRAC είναι ένα υγρό 
σκεύασµα µε επιλεγµένα βιοενεργά 
συστατικά από φύκια Ascophyllum 
nodosum. Έχει σχεδιαστεί για να 
βοηθάει το φυτό να ξεπεράσει τις 
επιπτώσεις από αβιοτικές συνθήκες 
στρες (π.χ. κρύο και ξηρασία), αλλά 
και να το βοηθήσει κατά τις περιόδους 
υψηλής µεταβολικής δραστηριότητας. 
Βελτιώνει την άνθηση, την καρπόδεση 
και την ανάπτυξη των φυτών. 
Σε περιπτώσεις ασβεστούχων 
εδαφών και υψηλού pH µπορούµε 
να προσθέσουµε και το YaraVita 
ZINTRAC. Το YaraVita Zintrac 700 
είναι ένα υψηλής συγκεντρώσης υγρό 
σκεύασµα ψευδαργύρου που περιέχει 
8-10 φορές περισσότερο ψευδάργυρο 
από τα τυπικά υγρά χηλικά σκευάσµατα 
και 3-4 φορές περισσότερο, από τα 
υγρά που έχουν ως βάση τους τα θειικά 
και νιτρικά άλατα. 
Περισσότερες πληροφορίες για την 
καλλιέργεια της ελιάς µπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα µας www.yara.gr
 

ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, BUSINESS 
DEVELOPMENT MANAGER FOLIAR & 

FERTIGATION, YARA ΕΛΛΑΣ 

ΛΙΠΑΝΣΗ & ΘΡΕΨΗ
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>Λίγο πριν την άνθηση η αντιµετώπιση των εχθρών και των ασθενειών της ελιάς είναι 
κρίσιµη ώστε να µην προκληθούν προβλήµατα στα επόµενα στάδια της καλλιέργειας

ΣΤΟ ΚΡΟΚΙΑΣΜΑ ΤΗΣ 
Η ΕΛΙΑ ΘΕΛΕΙ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ

Σε αρκετές περιοχές της χώρας 
η ελιά πλησιάζει στο φαινολογικό 
στάδιο του κροκιάσµατος, το 
τελευταίο δηλαδή πριν την έναρξη 
της άνθησης, όπου η καταπολέµηση 
εχθρών και ασθενειών, όπως το 
γλοιοσπόριο και το κυκλοκόνιο, 
είναι εξαιρετικά σηµαντική, 
καθώς δύνανται να προκαλέσουν 
προβλήµατα στα επόµενα στάδια. 
Παράλληλα είναι το κατάλληλο 
στάδιο εφαρµογής διαφυλλικής 
λίπανσης µε Βόριο για την 
επίτευξη πλούσιας ανθοφορίας 
και επιτυχηµένης καρπόδεσης. Ας 
δούµε αναλυτικά τους πιθανούς 
εχθρούς κατά το κρόκιασµα:

Ρυγχίτης - Εικ. 1
(Κολεόπτερα, Rynchites cribripennis)
O ρυγχίτης είναι ένα έντοµο που 
προσβάλλει αποκλειστικά την ελιά 
και προκαλεί πτώση των καρπών. Η 
καταπολέµηση του εντόµου στο στάδιο 
του κροκιάσµατος προλαµβάνει τις 
καταστροφές των ανθέων που έχουν 
άµεσο αντίκτυπο στην παραγωγή, 
αλλά ταυτόχρονα περιορίζει και τις 
επόµενες προσβολές των καρπών 
κατά το καλοκαίρι λόγω µείωσης του 
πληθυσµού των ακµαίων.

Πυρηνοτρήτης Εικ. 2-3
(Λεπιδόπτερα, Prays Oleae)
Ο πυρηνοτρήτης είναι έντοµο που έχει 
τρεις γενιές το χρόνο. ∆ιαχειµάζει ως 

προνύµφη (κάµπια) της φυλλόβιας 
γενιάς (1η γενιά). Την άνοιξη τα 
ακµαία ωοτοκούν στους ποδίσκους 
των κλειστών ανθέων στις ταξιανθίες 
και 10 σχεδόν ηµέρες µετά, οι νέες 
προνύµφες (2η γενιά) εισχωρούν 
στα κλειστά άνθη. Αν και συνήθως 
δεν προσβάλλονται αρκετά άνθη, 
σε χρονιές που η ανθοφορία είναι 
µικρή, η ανάγκη για διατήρηση όσο το 
δυνατόν περισσότερων ανθέων είναι 
επιτακτική. Επίσης, όσο µεγαλύτερος 
είναι ο αριθµός των προνυµφών της 
ανθόβιας γενιάς τόσο µεγαλύτερος 
θα είναι ο αριθµός των ακµαίων. 
Τα ακµαία αυτά θα ωοθετήσουν 
στους καρπούς το καλοκαίρι και οι 
προνύµφες θα εισχωρήσουν και θα 
τραφούν από τον πυρήνα αυτών 
καταστρέφοντάς τους. Η καρπόβια 
γενιά (3η) µπορεί να προκαλέσει 
σηµαντική µείωση στην ποσότητα 
της παραγωγής οπότε κρίνεται 
αναγκαίο να έχει γίνει καταπολέµηση 
της ανθόβιας γενιάς στο στάδιο του 

κροκιάσµατος. Στις Εικόνες 2 και 3 
διακρίνονται ζηµιές από την ανθόβια 
και την καρπόβια γενιά αντίστοιχα.

Καλόκορη Εικ. 4
(Ηµίπτερα, Calocoris trivialis) 
H καλόκορη είναι έντοµο µε µια 
γενιά το χρόνο. ∆ιαχειµάζει ως 
αυγό σε προστατευµένες θέσεις και 
η εκκόλαψη γίνεται την άνοιξη. Οι 
προνύµφες τρέφονται συνήθως από 
ζιζάνια που υπάρχουν στα χωράφια. 
Στη συνέχεια νυµφώνονται και τα 
ακµαία µπορούν να τραφούν από 
πολλά φυτικά είδη. Στη Μεσόγειο 
τα ακµαία µεταναστεύουν την 
άνοιξη και στην ελιά όπου τρέφονται 
αποµυζώντας τους οφθαλµούς και 
τα άνθη. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα 
αυξηµένη ανθόπτωση η οποία µπορεί 
να οδηγήσει σε µειωµένη παραγωγή, 
ειδικά όταν η ανθοφορία είναι µικρή. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 
αναγκαία η προστασία της ανθοφορίας 
µε ψεκασµό στο κρόκιασµα.

Μαργαρόνια Εικ. 5
(Λεπιδόπτερα, Palpita unionalis)
Η µαργαρόνια συµπληρώνει πέντε 
γενιές το χρόνο και οι προνύµφες 
από τα αυγά που γεννούν τα ακµαία 
την άνοιξη, τρέφονται από τη νεαρή 
βλάστηση και τα άνθη. Σε µειωµένη 
ανθοφορία η περαιτέρω µείωση 
των ανθέων µπορεί να προκαλέσει 
σηµαντική µείωση της παραγωγής. 
Μετέπειτα, το καλοκαίρι, οι προνύµφες 
εισέρχονται στους καρπούς και 
τρέφονται από τη σάρκα τους. Κάθε 
προνύµφη µπορεί να τραφεί από 
παραπάνω από έναν καρπούς. Σε 
διαπίστωση παρουσίας του εντόµου, 
µε τη χρήση προσελκυστικών 
παγίδων κατά την περίοδο πριν την 
άνθηση, ενδείκνυται καταπολέµηση 
στο κρόκιασµα.

Βαµβακάδα Εικ. 6
(Ηµίπτερα, Euphyllura phillyreae)
Η βαµβακάδα είναι ένα έντοµο το 
οποίο διαχειµάζει ως ακµαίο σε 
προστατευµένες θέσεις πάνω στα 
δέντρα και την άνοιξη ωοτοκεί στις 
ταξιανθίες. Οι προνύµφες σχηµατίζουν 
αποικίες οι οποίες περιβάλλονται από 
κηρώδεις εκκρίσεις που δίνουν την 
εικόνα βαµβακιού. Συνήθως έχει µια 
γενιά το χρόνο και η ζηµιά που προκαλεί 
είναι αµελητέα εκτός κι αν η ανθοφορία 
είναι µικρή ή αν υπάρχουν ταυτόχρονα 
και άλλα έντοµα που προσβάλλουν την 
ταξιανθία. Η εφαρµογή εντοµοκτόνων 
για τους υπόλοιπους εχθρούς κατά το 
κρόκιασµα την καταπολεµά.
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ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Ανδρέας Γιαννόπουλος, Υπεύθυνος Ανάπτυξης Καλλιέργειας Ελιάς, Αμπελιού, Μηδικής της Κ&Ν Ευθυμιάδης ΑΒΕΕ



ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ
Οι ασθένειες που προσβάλλουν 
την ελιά είναι πολλές και για την 
καταπολέµησή τους είναι αναγκαία η 
εκπόνηση προγράµµατος ψεκασµών 
όλο το χρόνο.  Οι δύο σηµαντικότερες 
ασθένειες που καταπολεµούνται στο 
στάδιο του κροκιάσµατος είναι:

Το γλοιοσπόριο 
(Ασκοµύκητες, Colletotrichum sp.)
To γλοιοσπόριο (Εικόνα κάτω) 
προκαλεί στην ελιά την ασθένεια 
ανθράκωση ή παστέλλα.  Υπάρχουν 
τρία κύρια είδη του γένους 
Colletotrichum που µπορούν να 
προκαλέσουν την ασθένεια και 
αυτά είναι τα: C. acutatum, C. 
Gloeosporioides και C.clavatum.  Σε 
κάθε περιοχή της Ελλάδας στην 
οποία καλλιεργείται η ελιά συνήθως 
υπερισχύει η παρουσία ενός από τα 
είδη, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται 
η παρουσία και άλλων ειδών.  Το 
γλοιοσπόριο προσβάλλει και µπορεί 
να εµφανιστούν συµπτώµατα της 

ασθένειας στα φύλλα, στα άνθη 
και στους καρπούς.  Η µεγαλύτερη 
ζηµιά όµως για την ελαιοκαλλιέργεια 
προκαλείται από την προσβολή των 
καρπών αφού δίνουν περιορισµένη 
παραγωγή ελαιολάδου, η οποία είναι 
πολύ υποβαθµισµένη ποιοτικά.  Στις 
επιτραπέζιες η ζηµιά είναι µεγαλύτερη 
αφού η σήψη που προκαλεί στους 
καρπούς τους καθιστά µη εµπορικούς.  

Το Κυκλοκόνιο 
(Ασκοµύκητες, 
Cycloconium oleaginum)
Το κυκλοκόνιο είναι µύκητας που 
προσβάλλει κυρίως τα φύλλα και 
τους µίσχους καθώς επίσης και τους 
ποδίσκους των ανθέων. Σπανιότερα 
µπορεί να προσβάλλει και τους 
καρπούς. Το χαρακτηριστικότερο 
σύµπτωµα του κυκλοκονίου είναι 
η εµφάνιση στρογγυλών κηλίδων 
στα φύλλα.  Τα προσβεβληµένα 
φύλλα κιτρινίζουν και στη συνέχεια 
πέφτουν.  Σε µεγάλες προσβολές 
είναι δυνατό να πέσουν σχεδόν 
όλα τα φύλλα του δέντρου καθώς 
και άνθη που έχουν µολυνθεί.  Η 
φυλλόπτωση εξασθενίζει πολύ το 
δέντρο µε αποτέλεσµα τη µείωση της 
παραγωγής αλλά και την υποβάθµιση 
της ποιότητας. Συστήνεται η εφαρµογή 
µυκητοκτόνου στο κρόκιασµα ώστε 
να προστατευτούν οι ποδίσκοι 
των ανθέων και να περιοριστεί η 
εξάπλωση των µολυσµάτων αν οι 
συνθήκες την ευνοούν.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

5

▲

ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΒΟΡΙΟ

Στο κρόκιασµα, η ελιά έχει µεγάλες ανά-
γκες από το ιχνοστοιχείο βόριο. Το βόριο 
είναι ίσως το σηµαντικότερο ιχνοστοιχείο 
για την ελιά αφού συµµετέχει στη σταθε-
ρότητα των κυτταρικών µεµβρανών και 
των κυτταρικών τοιχωµάτων, στη σύν-
θεση των νουκλεϊκών οξέων, των υδα-
τανθράκων και των ορµονών. Επιδρά στο 
ρυθµό ανάπτυξης του γυρεοσωλήνα και 
κατά συνέπεια στη γονιµοποίηση και καρ-
πόδεση, ενώ επηρεάζει τη µεταφορά των 

υδατανθράκων εντός του φυτού καθώς 
συµβάλλει και στην αύξηση του µεγέθους 
των καρπών. Ακόµα και µικρή έλλειψη 
βορίου µπορεί να οδηγήσει σε δραστική 
µείωση της παραγωγής.  Για το λόγο αυτό, 
και επειδή σε αρκετές περιπτώσεις η ε-
φαρµογή βορίου στο έδαφος κατά τις χει-
µερινές λιπάνσεις είναι πληµµελής, συ-
στήνεται να πραγµατοποιείται µια διαφυλ-
λική εφαρµογή σε αυτό το στάδιο ώστε να 
επιτευχθεί η βέλτιστη καρπόδεση.
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«Όταν υπάρχουν πληγές στον 
ελαιόκαρπο, το γλοιοσπόριο εξελίσσεται 
πιο γρήγορα, γι’ αυτό ο δάκος συµβάλλει 
στην ανάπτυξη επιδηµίας. Τα σπόρια 
µεταφέρονται µε το νερό στις πληγές 
και µολύνουν γρήγορα τον καρπό. Ο 
µύκητας προσβάλλει τους ώριµους 
καρπούς ή µε τη νέα µορφή παραµένει 
στους άγουρους σε λανθάνουσα µορφή 
µέχρι να ξεκινήσουν να ωριµάζουν. 
Στο σηµείο που υπάρχει πληγή από το 
δάκο, εµφανίζεται το φαινόµενο της 
τραυµατικής ωρίµανσης, ωριµάζει 
δηλαδή ο καρπός τοπικά στο σηµείο 
εκείνο, κάνοντας εφικτή την προσβολή», 
ανέφερε µεταξύ άλλων ο διευθυντής 
του Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας του 
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Επαµεινώνδας Παπλωµατάς σε ειδική 
ηµερίδα για το γλοιοσπόριο που έλαβε 
χώρα τον Μάρτιο του 2019 στην Σπάρτη 
υπό την αιγίδα της ΕΑΣ Λακωνίας. 
Όπως ο ίδιος σηµειώνει: «Αν ληφθεί 
υπ’ όψη ότι ο δάκος, µεταφέρει επίσης 
σπόρια του µύκητα όταν πληγώνει τον 
καρπό καταλαβαίνουµε πως αποτελεί 
σηµαντικότατο παράγοντα αύξησης 
της έντασης των προσβολών και της 
εξάπλωσης του γλοιοσπορίου. Αν κάνει 
το γλοιοσπόριο ζηµιά 1 και ο δάκος 
άλλο 1, µαζί κάνουν ζηµιά 6, υπάρχει 
δηλαδή αλληλεπίδραση». Προσοχή 
επίσης σύµφωνα µε τον ίδιο πρέπει να 
δοθεί στην καταστροφή µε καύση των 
κλαδιών που αφαιρούνται. «∆εν πρέπει 
για κανένα λόγο να παραµείνουν κοντά 

στην καλλιέργεια γιατί τότε αντί για 
ελιές καλλιεργούµε γλοιοσπόριο για 
τον επόµενο χρόνο» επεσήµανε ο δρ 
Παπλωµατάς. 

Όταν η δακοκτονία  
είναι αποτελεσµατική
Η σύνδεση δάκου-γλοιοσπορίου είναι 
καθοριστική σύµφωνα και µε τον 
αναπληρωτή καθηγητή Ζωολογίας και 
Εντοµολογίας του ΓΠΑ ∆ιονύση Περδίκη, 
καθώς υπάρχουν περιπτώσεις ελαιώνων 
που µε αποτελεσµατική δακοκτονία 

κατάφεραν να περιορίσουν και το 
γλοιοσπόριο, εφόσον δεν υπήρχε δάκος να 
µεταφέρει το µόλυσµα και να κάνει πληγές. 
∆εν πρέπει να λησµονείται το γεγονός 
πως το γλοιοσπόριο µε το δάκο έχουν 
τις ίδιες άριστες συνθήκες ανάπτυξης, 
οπότε αν υπάρχει το ένα θα υπάρχει 
και το άλλο πολλαπλασιάζοντας την 
προκαλούµενη ζηµία. Αναγκαία για 
επιτυχή προστασία των ελαιόδεντρων 
και από  το γλοισπόριο είναι η σωστή 
εφαρµογή δακοκτονίας, σύµφωνα 
µε τον ίδιο. Το 2018 υπήρχε πρώιµος 
και σε µεγάλους πληθυσµούς δάκος 
και καιρικές συνθήκες που οδήγησαν 
σε υψηλό επίπεδο µολύσµατος 
γλοιοσπορίου µε αποτέλεσµα πρώιµες 
και µε µεγάλη έκταση προσβολές.

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΙ ΤΗ ΖΗΜΙΑ Η ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΑΚΟ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ 

Να φροντίσει να µηδενίσει το µόλυσµα 
από το γλοιοσπόριο πριν ξεκινήσει τη 
νέα χρονιά είναι το µυστικό για τον 
ελαιοπαραγωγό, που έχει σηµάδια 
προσβολής στον ελαιώνα του, σύµφωνα 
µε τον διευθυντή της ∆ΑΟΚ Τριφυλίας, 
γεωπόνο Αντώνη Παρασκευόπουλο. 
Όπως σηµειώνει, οι προσβολές από 
το παθογόνο ξεκινούν την άνοιξη, 
καθώς υπάρχει διαθέσιµο µόλυσµα 
στους µουµιοποιηµένους καρπούς οι 

οποίοι βρίσκονται είτε επί των δέντρων 
γιατί δεν ραβδίστηκαν την περίοδο 
της συγκοµιδής, είτε στα φύλλα, τους 
κλαδίσκους ή το έδαφος. Ιδιαίτερα 
µάλιστα, αν το µόλυσµα συνδυαστεί 
µε  επιβαρυντικές περιβαλλοντικές 
συνθήκες, δηλαδή υψηλή σχετική 
υγρασία και θερµοκρασία από 10 έως 
20 οC στην άνθηση, οι επιπτώσεις θα 
είναι σίγουρα αρνητικές, όπως συνέβη 
το 2018 σε όλη τη χώρα. Μάλιστα η 
περιοδική έξαρση της ασθένειας που 
παρατηρείται στα τελευταία χρόνια, 

φαίνεται στενά συνδεδεµένη µε την 
αλλαγή των κλιµατικών συνθηκών.
Το γλοιοσπόριο αποτελεί µία από 
τις σηµαντικότερες µυκητολογικές 
ασθένειες της ελιάς, καθώς µπορεί να 
προκαλέσει ποικιλία συµπτωµάτων 
σε ελαιοποιήσιµες και επιτραπέζιες 
ποικιλίες ελιάς. Αποτέλεσµα των 
προσβολών είναι σηµαντική ποσοτική 
και ποιοτική υποβάθµιση της 
παραγωγής. Το παθογόνο προσβάλλει 
κυρίως τους καρπούς, προκαλώντας 
ποικίλα συµπτώµατα, ενώ προσβολές 
παρατηρούνται στα άνθη και 
στα φύλλα. Τα προσβεβληµένα 
άνθη ξηραίνονται ενώ στα φύλλα 
εµφανίζονται καστανόχρωµες κηλίδες 
οι οποίες συχνά καλύπτουν µέχρι και 
το µισό του ελάσµατος. Οι προσβολές 
στους καρπούς παρατηρούνται από τα 

αρχικά στάδια ανάπτυξης προκαλώντας 
σε περιπτώσεις έντονων προσβολών 
την πρόωρη πτώση τους. 
Για την αντιµετώπιση και πάντα µετά 
από τεκµηρίωση, σύµφωνα µε τον 
κ. Παρασκευόπουλο, συνίσταται 
να γίνουν οι αναγκαίες επεµβάσεις 
µε εγκεκριµένα σκευάσµατα 
µυκητοκτόνων σύµφωνα µε τις οδηγίες 
χρήσης της ετικέτας. 
Θα πρέπει να γίνεται εναλλαγή 
σκευασµάτων µε σκοπό την αποφυγή 
ανάπτυξης ανθεκτικών πληθυσµών του 
παθογόνου. 

Πρώτη καταγραφή 
το 1920 στην Κέρκυρα
Σύµφωνα µε τον κ. Παρασκευόπουλο, 
η ασθένεια δεν είναι νέα, έχει ήδη 
καταγραφεί από το 1920 στην 
Πορτογαλία, την Ισπανία αλλά και την 
Κέρκυρα. Στη χώρα µας από το 2016 και 
µετά δηµιούργησε σοβαρά προβλήµατα 
σε όλη χώρα, ξεκινώντας από τη 
∆υτική Ελλάδα και µε εξαίρεση κάποιες 
περιοχές µε ιδιαίτερα ξηροθερµικό 
περιβάλλον.
Όπως εν κατακλείδι σηµειώνει ο 
κ. Παρασκευόπουλος, χρειάζεται 
περαιτέρω έρευνα για να προσδιοριστεί ο 
ακριβής χρόνος της πρώτης επέµβασης, 
για να δούµε τους µορφότυπους 
και την ανθεκτικότητά τους στα 
φυτοπροστατευτικά, για να αξιολογηθούν 
οι εγκεκριµένες δραστικές ουσίες και 
να βρεθούν νέες και για να έχουµε και 
περισσότερα εργαλεία για διαχείριση της 
ανθεκτικότητας.

ΣΤΑ ΜΗΛΟΕΙ∆Η

>Υψηλή υγρασία, θερµοκρασία από 10-20°C και ιστορικό της 
ασθένειας στον ελαιώνα, επιβάλλουν ψεκασµό στην άνθηση

ΣΤHN ANΘΟΦΟΡΙΑ 
Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ 
ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ

1 2

3

4

Υψηλή υγρασία, 
θερµοκρασία 10-20 οC, 
ιστορικό µόλυνσης

Σε ευνοϊκές για 
µόλυνση συνθήκες

Πολύ ευαίσθητο στάδιο, 
µέσα σε πολύ λίγο
 χρόνο, µια-δυο βδοµάδες, 
µπορεί να προκληθεί 
µεγάλη ζηµιά.

ΑΝΘΗΣΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΠΙ∆ΙΟ 
ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΒΡΟΧΙΑ

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
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> Ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες για βιώσιµη ελαιοπαραγωγή µε τρόπο δυναµικό και σίγουρο

∆YNAΜΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ BAYER
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ   ΣΥΜΒΟΛΟ

Ηελιά (Olea europaea L.) αποτελεί 
την καλλιέργεια-σύµβολο της χώρας 
µας, καθιστώντας την τρίτη παγκοσµίως 
στην παραγωγή ελαιολάδου και 
µία από τις σηµαντικότερες στην 
παραγωγή βρώσιµου καρπού. 
Πληθώρα ασθενειών και εχθρών 
επηρεάζουν την ανάπτυξη και την 
παραγωγικότητα του δέντρου καθώς 
και την ποιότητα του ελαιοκάρπου. 
Οι σηµαντικότερες ασθένειες που 
προσβάλλουν την καλλιέργεια είναι 
το κυκλοκόνιο (Spilocaea oleagina 
συν. Cycloconium oleaginum) και το 
γλοιοσπόριο (Gloeosporium olivarum 
συν. Glomerella cingulata). Μολύνσεις 
παρατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους εµφανίζοντας µεγαλύτερη 
ένταση το φθινόπωρο και την άνοιξη, 
εφόσον επικρατούν οι κατάλληλες 
συνθήκες για την ανάπτυξή τους. 
Αντίστοιχα οι βασικότεροι και πιο 
καταστροφικοί εχθροί της ελιάς είναι 
ο δάκος (Bactrocera olea) και ο 
πυρηνοτρήτης (Prays oleae). 
Με τα καταξιωµένα προϊόντα της Flint, 
Flint Max & Proteus 110 OD, η Bayer 
ανταποκρίνεται στην αντιµετώπιση 
αυτών των προκλήσεων και στις 
σύγχρονες ανάγκες για βιώσιµη 
ελαιοπαραγωγή µε τρόπο δυναµικό και 
σίγουρο συνεισφέροντας στην αξία της 
καλλιέργειας. 

Νέα πρόταση 
για το γλοιοσπόριο
Το Flint (trifloxystrobin) είναι 
µυκητοκτόνο µε κυρίως προληπτική 
αλλά και θεραπευτική δράση για την 
καταπολέµηση τόσο του κυκλοκόνιου 
όσο και του γλοιοσπόριου. Ως 
συνθετικό παράγωγο των φυσικών 
στροµπιλουρινών έχει µεγάλη 

συνάφεια µε την επιδερµίδα των 
φυτών, µε αποτέλεσµα να προστατεύει 
την καλλιέργεια από τυχόν µολύνσεις. Η 
απορρόφηση από το κηρώδες στρώµα 
των φύλλων εξασφαλίζει προστασία 
διαρκείας ενώ η ανακατανοµή µέσω 
ατµών και η διελασµατική του κίνηση 
εντός του φυτού προστατεύει όλα 
τα µέρη του. Φυσικό επακόλουθο, η 
αποτελεσµατική και συνεχής προστασία 
από τις ασθένειες και η διατήρηση 
πράσινης φυλλικής επιφάνειας για 
καλύτερη φωτοσύνθεση. 

Σταθερή αξία  
στο κυκλοκόνιο
Το Flint Max είναι µείγµα δύο 
µυκητοκτόνων µε προστατευτική 
και θεραπευτική δράση για τη 
καταπολέµηση του κυκλοκόνιου. Το 
trifloxystrobin εµφανίζει διελασµατική 
και τοπικά διασυστηµατική κίνηση 
καθώς και αξιόλογη δράση µε ατµούς, 
ενώ το tebuconazole µε θεραπευτική 
δράση εµφανίζει διασυστηµατική 

κίνηση. Αποτελεί ένα πολύτιµο 
µέσο διαχείρισης ανθεκτικότητας, 
συνδυάζοντας δύο διαφορετικούς 
µηχανισµούς δράσης (χωρίς 
διασταυρωτή ανθεκτικότητα κατά 
FRAC*) για αποτελεσµατικό και βιώσιµο 
έλεγχο των ασθενειών. Το Flint Max 
έχοντας συνδυάσει τα χαρακτηριστικά 
δύο καταξιωµένων δραστικών ουσιών 
δρα σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της 
ασθένειας.

∆ιαρκής ταχύτητα... έναντι 
δάκου και πυρηνοτρήτη
Το Proteus 110 OD περιέχει δύο 
δραστικές ουσίες (thiacloprid & 
deltamethrin) και συνιστάται για την 
καταπολέµηση του δάκου και του 
πυρηνοτρήτη. Το thiacloprid είναι 
διασυστηµατικό εντοµοκτόνο επαφής 
και στοµάχου που δρα στο κεντρικό 
νευρικό σύστηµα των εντόµων. 
∆εν αποδοµείται αλλά παραµένει 
δεσµευµένο στη συγκεκριµένη θέση, µε 
αποτέλεσµα να προκαλείται  διατάραξη  

της  ισορροπίας  στη  λειτουργία  του 
κεντρικού νευρικού συστήµατος. Το 
deltamethrin είναι µη διασυστηµατικό 
εντοµοκτόνο επαφής και στοµάχου, 
το οποίο ανήκει στην οµάδα των 
πυρεθρινοειδών και δρα επίσης στο 
νευρικό σύστηµα των εντόµων µε 
διαφορετικό τρόπο σε βιοχηµικό 
επίπεδο από ό,τι το thiacloprid. Ο 
συνδυασµός των δύο δραστικών 
ουσιών προσφέρει αποτελεσµατικό 
έλεγχο σε όλα τα στάδια των 
εχθρών που προσβάλλουν την ελιάς 
συνδυάζοντας γρήγορη αρχική δράση 
και έλεγχο µακράς διάρκειας.  

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΚΙΟΡΤΖΗ
FIELD ACTIVATION SPECIALIST

BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
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ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΑΒΕΕ
Tην εφαρµογή τριών σκευασµάτων 
της κατά το κρίσιµο στάδιο του 
κροκιάσµατος της ελιάς προτείνει η 
Κ&Ν Ευθυµιάδης ΑΒΕΕ:

■ KAISO SORBIE EG (lambda-
cyhalothrin, 5% β/ο), µε ΑΑ∆Α: 14463/12-
9-2013 για την προστασία από τα έντοµα
Το Kaiso Sorbie® 5 EG είναι ευρέως 
φάσµατος πυρεθρινοειδές εντοµοκτόνο 
και δρα διά επαφής και διά στοµάχου 
µε προληπτική και κατασταλτική δράση, 
για την αντιµετώπιση µυζητικών καθώς 
και µασητικών εντόµων σε διάφορες 
καλλιέργειες. Αυτό που το διαφοροποιεί 
από τα άλλα σκευάσµατα που 
εµπεριέχουν lambda-cyhalothrin είναι 
η πατενταρισµένη µορφή τυποποίησής 
του (γαλακτωµατοποιήσιµοι κόκκοι 
- EG). Αυτή προσδίδει στο προϊόν 
τα πλεονεκτήµατα της χρήσης των 

γαλακτωµατοποιήσιµων υγρών (EC) 
µε την ευκολία χρήσης που έχουν οι 
εναιωρηµατοποιήσιµοι κόκκοι (WG). 

Ας σηµειωθεί ότι  εναλλακτικά του KAISO 
SORBIE EG, δύναται να χρησιµοποιηθεί το 
εντοµοκτόνο BULLDOCK SC.

■ BULLDOCK SC (beta-cyfluthrin 2,5% 
β/ο), µε ΑΑ∆Α: 14328/3-6-2009
Το BULLDOCK SC είναι µη διασυστηµατικό 
πυρεθρινοειδές εντοµοκτόνο επαφής 
και στοµάχου για την καταπολέµηση 
µυζητικών και µασητικών εντόµων σε 
διάφορες καλλιέργειες. Το χαρακτηριστικό 
που διαφοροποιεί το BULLDOCK SC από 

άλλα πυρεθρινοειδή εντοµοκτόνα είναι 
η µεγάλη διάρκεια δράσης του λόγω της 
δραστικής ουσίας beta-cyfluthrin, η οποία 
παραµένει στις φυτικές επιφάνειες για 
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα απ’ ότι οι 
άλλες συνθετικές ή φυσικές πυρεθρίνες.
Λόγω του µεγάλου φάσµατος δράσης 
που έχει το προϊόν στην καλλιέργεια της 
ελιάς, η χρήση του προτείνεται αντί του 
KAISO SORBIE EG όταν είναι παρόντα στο 
στάδιο του κροκιάσµατος έντοµα όπως η 
καλόκορη και ο ρυγχίτης.

■ CUPROXAT SC (τριβασικός θειικός 
χαλκός 19% β/ο), µε ΑΑ∆Α: 60811/28-
12-2018 για πρόληψη µόλυνσης από 
ασθένειες
Το CUPROXAT SC είναι χαλκούχο 
µυκητοκτόνο επαφής µε προστατευτική 
δράση. Εµπεριέχει τεχνολογία µικρονιζέ. 
Τα σωµατίδιά του έχουν µικροσκοπικό 
µέγεθος (πολύ µικρότερα από τα σωµατίδια 
άλλων ειδών χαλκού) και αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα την πολύ 
καλή και οµοιόµορφη διασπορά του στις 
φυτικές επιφάνειες. Επίσης, προέρχεται 
από το ορυκτό βροχαντίτης. Ο τριβασικός 
θειικός χαλκός που εµπεριέχεται στον 
βροχαντίτη είναι άνυδρος και έτσι 
είναι υψηλότερης περιεκτικότητας και 
καθαρότητας. Ο τριβασικός θεικός χαλκός 

απελευθερώνει τα ιόντα χαλκού σε δύο 
χρόνους: Το 75% απελευθερώνεται άµεσα 
και το 25% βραδύτερα προσδίδοντας 
µεγαλύτερη διάρκεια δράσης.
Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό που το 
κάνει να είναι ο καταλληλότερος χαλκός 
για το στάδιο του κροκιάσµατος στην ελιά, 
αφού παρέχει προστασία στα δέντρα και 
κατά το στάδιο της άνθησης χωρίς να 
χρειαστεί επαναληπτικός ψεκασµός.

■ ΒΙΟΦΟΛ B PLUS (5-13-0 + 7,7B 
+ Ιχνοστοιχεία) για τη βελτίωση της 
γονιµοποίησης και την πλουσιότερη 
καρποφορία
Το ΒΙΟΦΟΛ Β Plus είναι ένα εξειδικευµένο 
διαφυλλικό λίπασµα βορίου σε µορφή 
αιωρήµατος που εγγυάται την εξαιρετικά 
αποδοτική πρόσληψη του βορίου από τα 
φύλλα και τα άνθη. Λόγω της σύνθεσής 
του παρέχει στα φυτά τη δυνατότητα να 
ξεπερνούν το φυσιολογικό σοκ κατά την 
πρώιµη ανάπτυξή τους. 
Η άριστη αποτελεσµατικότητά του 
οφείλεται στην υψηλού επιπέδου 
τεχνολογία που ενσωµατώνει. Τα 
χαρακτηριστικά του ΒΙΟΦΟΛ B PLUS το 
καθιστούν ως το κατάλληλο διαφυλλικό 
λίπασµα για εφαρµογή στο κρόκιασµα σε 
συνδυασµό µε τα φυτοπροστατευτικά που 
χρησιµοποιούνται την ίδια περίοδο.

Η εταιρεία ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ δραστηριοποιείται για 
πάνω από 50 χρόνια στο χώρο της φυτοπροστασίας 
προσφέροντας καινοτόµες λύσεις στην προστασία 
και τη θρέψη των καλλιεργειών. Όλα αυτά τα χρόνια 
αναπτύσσει συνεχώς νέα προϊόντα που συµβάλλουν 
στην αντιµετώπιση των σύνθετων προβληµάτων της 
ελαιοκαλλιέργειας µε αποτέλεσµα την παραγωγή υψηλής 
ποιότητας γεωργικών προϊόντων, ελαιολάδου και ελιάς.

Για την καλλιέργεια της ελιάς η ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ 
διαθέτει µια πλήρη οµάδα προϊόντων:
■ ADMIRAL 10 EC εντοµοκτόνο, προϊόν ανάπτυξης 
της Sumitomo Chemical Agro Europe SAS, ρυθµιστής 
ανάπτυξης εντόµων που καθιέρωσε νέα δεδοµένα 
στην καταπολέµηση του λεκάνιου µε έναν ψεκασµό 
τον χρόνο προανθικά.

■ SURROUND WP Crop Protectant, 
φυτοπροστατευτικό προϊόν της Tessenderlo Group 
USA, µε δραστική ουσία το aluminium silicate, µε 
αποδεδειγµένη αποτελεσµατικότητα και µεγάλη 

διάρκεια στην αντιµετώπιση του δάκου. Επιπρόσθετα 
σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα τριετούς πειραµατικής 
εργασίας, που πραγµατοποιήθηκε στους ίδιους 
ελαιώνες, µε δύο καλοκαιρινές εφαρµογές (Ιούνιο/
Ιούλιο & Αύγουστο) αξιολογήθηκε η προστασία 
που προσφέρει από υψηλές θερµοκρασίες και 
υπεριώδη. Το Surround αύξησε τη συνολική 
παραγωγή ελαιοκάρπου και το µέσο βάρος 
ελαιοκάρπου στα ψεκασµένα δέντρα κατά 28,7% 
και 9% αντίστοιχα από τα αψέκαστα δέντρα, ενώ 
η παραγωγή ελαιολάδου ήταν 31,4% αυξηµένη 
(στατιστικά σηµαντικές διαφορές). Η χηµική ανάλυση 
του ελαιολάδου που παρήχθηκε από τα ψεκασµένα 
δέντρα έδειξε µία τάση βελτίωσης των βασικών 
δεικτών ποιότητας. Η ανάλυση κόστους-οφέλους 
δείχνει αύξηση 27,5% στην καθαρή πρόσοδο του 
παραγωγού (+420 ευρώ ανά 100 δέντρα).

■ DIPEL 2X WP και BACTOSPEINE WG, εντοµοκτόνα 
προϊόντα µε βάση τη φυλή (strain) ABTS 351 του 
βακτηρίου Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki της 

Valent BioSciences Corp (Sumitomo Chemical Agro 
Europe SAS) µε τεχνογνωσία 50 χρόνων. Στην ελιά 
καταπολεµά τον πυρηνοτρήτη (ανθόβια γενιά).  

■ KATANA 25 WG, προϊόν ανάπτυξης της ISK 
Biosciences Europe NV, αποτελεί τη νέα αξιόπιστη 
πρόταση ζιζανιοκτονίας στην ελαιοκαλλιέργεια. 

Τα υπόλοιπα σκευάσµατα
Τα γνωστά και καταξιωµένα ROUNDUP GOLD 36 SL, 
ROUNDUP ULTRA και RODEO TF 36 SL,
καθώς και τα SUPPORT 97,6 EC (paraffin oil). 
Επίσης τα παραδοσιακά χαλκούχα µηκητοκτόνα, 
JADE 40 WG, ΚΟΥΠΡΟΛ 50 WP, MANIFLOW 
12,4 SC, ΧΕΛΛΑΒΟΡ 20 WG µαζί µε το MANZATE 
75 WG (mancozeb). Τέλος ειδικά σκευάσµατα που 
που ενισχύουν θρεπτικά την ελιά στη φάση της 
καρπόδεσης Manniplex Βορίου, Manniplex B-Moly, 
Gold Max κ.λπ.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
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ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Πλεονεκτήµατα για τη διάθεση της παραγωγής τους µέσα 
από το ηλεκτρονικό εµπόριο που ανθεί τις ηµέρες του 
κορωνοϊού, προσφέρονται στους µικρούς τυποποιητές 
ελαιολάδου που καιρό τώρα αναζητούσαν τρόπους 
να βελτιώσουν την πρόσβασή τους στις αγορές και να 
ενισχύσουν τη σχέση τους µε την κατανάλωση. Στην 
περίπτωση του ελαιολάδου, για παράδειγµα, οι περισσότεροι 
µικροί Έλληνες τυποποιητές ήδη από πριν διέθεταν τα 
προϊόντα τους σε ηλεκτρονικά καταστήµατα αλλά και µέσω 
ηλεκτρονικής πλατφόρµας, διαθέσιµης στις ιστοσελίδες των 
επιχειρήσεών τους. Όπως εξηγούν µερικοί από αυτούς στην 
Agrenda, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός που διενεργείται δεν 
µπορεί να αφήσει ανεπηρέαστο τον τοµέα τους.
«Βλέπετε ότι η πλειονότητα των δραστηριοτήτων µας 
γίνεται πλέον από το σπίτι, των καθηµερινών αγορών 
συµπεριλαµβανοµένων. Και νοµίζω ότι αυτό ήρθε για να 
µείνει, σε µεγάλο βαθµό. Σε ό,τι αφορά στο ελαιόλαδο, 
αυτό µπορεί να σηµαίνει µία αµεσότερη επαφή του 
ελαιοπαραγωγού µε τον τελικό καταναλωτή π.χ. µέσα 
από ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα, προς αµοιβαίο όφελος 

στην τελική τιµή» αναφέρει ο Χρήστος Καβαλιεράτος, 
ελαιοπαραγωγός και ιδιοκτήτης του αγροκτήµατος 
ΑΝΟΠΑΙΑ. «Η κρίση που διανύουµε σήµερα έρχεται να 
επαναπροσδιορίσει αξίες και πιθανά να δώσει στο ελληνικό, 
ποιοτικό, υγιεινό αγροδιατροφικό προϊόν -γενικότερα- 
τη θέση που του αξίζει στις καταναλωτικές επιλογές» 
συνεχίζει. Ωστόσο όπως εξηγεί, θα ήταν δύσκολο ο 
κάθε ελαιοπαραγωγός να έχει το δικό του ηλεκτρονικό 
κατάστηµα και να πουλάει µόνος του τα προϊόντα του. 
«Όµως µια οµάδα παραγωγών µη οµοδειδών προϊόντων, 
όπου ο κάθε ένας έχει κατορθώσει να έχει έτοιµο το 
προϊόν του για διάθεση στον τελικό καταναλωτή, από τις 
ίδιες ή άµεσα γειτονικές περιοχές και µε αυστηρά ποιοτικά 
κριτήρια, να µπορούν να συµπράξουν στον τοµέα της 
λιανικής, αποκλειστικά µέσα από ένα µικρό ηλεκτρονικό 
κατάστηµα και να προσφέρουν στον τελικό καταναλωτή ένα 
“καλάθι” βασικών, ποιοτικών (αγροδιατροφικών προϊόντων. 
Σκεφτείτε αυτό το µικρό ηλεκτρονικό κατάστηµα ως µία 
”λαϊκή αγορά παραγωγών” σαν αυτές που βλέπαµε µέχρι 
πρόσφατα στις πλατείες της Ευρώπης» περιγράφει ο 

συνοµιλητής µας. «Μια τέτοια οργάνωση των παραγωγών 
από τη µία πλευρά αλλά και καταναλωτική συµπεριφορά 
από την άλλη, προβλέπω ότι, θα αυξήσει µακροπρόθεσµα 
την ζήτηση και για το ελαιόλαδο» καταλήγει.       

ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ  

ΝΕΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΚΛΩΠΑ
Μία ακόµη διάκριση για το Eξαιρετικό Παρθένο Αγουρέλαιο 
Κύκλωπας, το οποίο δοκιµάστηκε στο πάνελ του ιταλικού 
διαγωνισµού ελαιολάδου Leone D’ Oro και του αποµεµή-
θηκε το βραβείο «Selezione Leone». Ας σηµειωθεί ότι το 
πολυβραβευµένο όλα τα χρόνια προηγούµενα ελαιοτριβείο 
Κύκλωπας βρίσκεται στη Μάκρη, σε έναν από τους αρχαιό-
τερους ελαιώνες της Μεσογείου, δίπλα στην σπηλιά του Κύ-
κλωπα και την αρχαία Εγνατία οδό ενώ αποτελεί δηµιούρ-
γηµα εν έτει 1982 του Αργύρη Κελίδη ο οποίος γνωρίζοντας 
τον κόσµο της ελιάς δίπλα στους γονείς του, αποφάσισε µε 
τη σύζυγό του Νίκη Κελίδου να δηµιουργήσουν τη δική τους 
ιστορία στο ελαιόλαδο και όχι µόνο. 

BLACK DIAMOND 
ΑΠΟ ΤΗΝ ELAWON 
Τις µοναδικές, φυσικές, µαύρες, επιτραπέζιες ελιές «Black 
Diamond» που φτιάχνονται µε ιδιαίτερο τρόπο κι έχουν 
σχεδόν µηδενική περιεκτικότητα σε αλάτι – µόλις ο,28% πα-
ρουσίασε για πρώτη φορά η E-LA-WON στην κορυφαία, ετή-
σια, εµπορική έκθεση τροφίµων και ποτών  στο παγκόσµιο 
κέντρο εµπορίου του Ντουµπάι 25η Gulfood 2020. Οι extra 
jumbo ελιές καλαµών της E-LA-WON είναι υψηλής ποιότη-
τας και βρίσκονται µέσα σε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο µε 
άριστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και υψηλές πολυφαι-
νόλες. Σηµειώνεται ότι στη φετινή έκθεση, που έλαβε χώρα 
στα τέλη Φεβρουαρίου λίγο πριν το ξέσπασµα της πανδηµίας 
και απευθύνεται σε αγορές άνω των 650 εκατοµµυρίων 
καταναλωτών, οι Έλληνες εκθέτες έδωσαν δυναµικό παρών.

ΟΟC KOTINOS 2020
ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
«Συνωστισµό» στις υψηλές βαθµολογίες δηµιούργησε 
η πλειοψηφία των Εξαιρετικών Παρθένων Ελαιολάδων, 
τα οποία συµµετείχαν στον 5ο ∆ιαγωνισµό Ποιότητας 
IOOC KOTINOS 2020, ο οποίος ολοκληρώθηκε στις 11 
Μαρτίου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ∆ιαγωνισµός IOOC 
KOTINOS είναι ο µόνος διαγωνισµός αξιολόγησης ελαι-
ολάδου στη χώρα µας, ο οποίος πραγµατοποιείται µε τα 
αυστηρά κριτήρια του διεθνώς καταξιωµένου διαγωνι-
σµού Mario Solinas του ∆ιεθνούς Ελαιοκοµικού Συµ-
βουλίου (∆ΣΕ). Επικεφαλής της κριτικής επιτροπής την 
οποία απαρτίζουν διακεκριµένοι γευσιγνώστες, επικεφα-
λής όλων των Οργανοληπτικών Εργαστηρίων της χώρας 
µας, ήταν η Έφη Χριστοπούλου, ενώ η τελετή απονοµής 
αναβλήθηκε λόγω των µέτρων του κορωνοϊού.

> ∆εν εφησυχάζουν οι εγχώριες εταιρείες παραγωγής ελαιολάδου, που οργανώνουν τις επόµενες κινήσεις τους

ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΑ EVENTS
ΑΛΛΑ ΜΕ ΣΧΕ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
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