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Οι αναλογίες στο σκληρό 25 λεπτά 
Στα ποιοτικά σιτάρια ακόμα και 25 λεπτά επιτρέπει η διάθεση της αγοράς λίγο πριν τα 

αλώνια. Πάνω από 300 ευρώ τον τόνο γράφει η Φότζια, ενώ πέρυσι ήταν στα 248.  σελ. 15

Εκεί που θέλει μπορεί και στα αρνιά όλο το 
σκέφτεται ο υπουργός Μάκης Βορίδης. Θολή 
η τελευταία εκδοχή για 24 εκατ. δαπάνη και 4 
ευρώ για ένα στα τρία αιγοπρόβατα. σελ. 12

Η επιτάχυνση των διαδικασιών για την όσο 
το δυνατόν ταχύτερη καταβολή της ενιαίας 
ενίσχυσης η μόνη σοβαρή ένεση ρευστότητας 
για τους αγρότες μέσα στο καλοκαίρι. σελ. 6

Από τις παγολεκάνες μέχρι το αμελκτήριο 
για τις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις και από 
τα σύρματα μέχρι το σύστημα γεωθερμίας για 
νέα θερμοκήπια, έρχονται να επιδοτήσουν 
οι δύο νέες προσκλήσεις ύψους 500 εκατ. 
ευρώ του Αναπτυξιακού Νόμου που θα 
μείνουν ανοιχτές μέχρι τις 31 Ιουλίου. 
Δικαιούχοι και συλλογικά σχήματα. σελ. 45

Τα καβούρια Βορίδη 
και η ζημιά στα αρνιά 

Ενιαία ενίσχυση τώρα  
η μόνη ανακούφιση 

Με αγροτικά 
ενδιαφέροντα  
ο νέος κύκλος 
αναπτυξιακού       
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Μισή φυτοπροστασία ως το 2030
Με μείωση της φυτοπροστασίας κατά 50%, της λίπανσης 20% και βιολογικά 
στο 25% ως το 2030, η στρατηγική Farm to Fork είτε θα φέρει επανάσταση 
στην ευρωπαϊκή γεωργία ή θα αποτελέσει άλμα στο κενό. σελ. 4, 42, 46-47 

Απονενοημένο βήμα στο κενό  
ή ευρωπαϊκή αγροτική επανάσταση; 
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• Μετά τα µέσα Ιουλίου οι αιτήσεις 
πληρωµών στα Σχέδια Βελτίωσης σελ. 16
•Καταργείται η δέσµευση κατάρτισης για 
τους βιοκαλλιεργητές του Μ. 11 σελ. 17

• Πιο φιλόδοξη, από άποψη κονδυλίων, 
ΚΑΠ υπόσχεται πλέον η Γερµανία σελ. 11
• Νέα αγροτικά πεδία για όσους αντέξουν 
γεννά η πολιτική Farm to Fork σελ. 42

• Πρόθεση του εµπορίου η κατεύθυνση των 
25 λεπτών στο σκληρό σιτάρι σελ. 20
• Για το 1 ευρώ το κιλό πάνε οι ποικιλίες 
ρεβιθιού Θηβών και Αµοργός σελ. 19

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Όλα δείχνουν πως το σκληρό µπορεί να διεκδικήσει ένα δυναµικό 
ξεκίνηµα στα αλώνια που πλησιάζουν, µε τιµές πολύ υψηλότερες 
από τα 20 σεντς που ανακοινώθηκαν το 2019. Από την άλλη η 
εικόνα είναι αποθαρρυντική στο κριθάρι βυνοποίησης, µε τις 
ζυθοποιίες να σπάνε τα συµβόλαια, γεγονός που συµπιέζει τις 
τιµές και για το κριθάρι ζωοτροφής. Λιγότερες εκτάσεις µε ρεβίθι 
µπήκαν την τρέχουσα σεζόν από απογοητευµένους παραγωγούς.

Ανάρσια στην αµυγδαλιά
Ο συγκεκριµένος εχθρός ωοτοκεί στην 
τρυφερή φλούδα των ετησίων βλαστών 
της αµυγδαλιάς το φθινόπωρο. Οι 
προνύµφες εισχωρούν στον φλοιό, 
όπου και διαχειµάζουν και εξέρχονται 
στις αρχές Απριλίου. Έπειτα, 
προσβάλλουν είτε τα νεαρά αµύγδαλα 
ή τους τρυφερούς βλαστούς µέσα 
στους οποίους σκάβουν στοά κατά 
µήκος του άξονα τους κατευθυνόµενες 
από πάνω προς τα κάτω. Αυτό οδηγεί 
στη µάρανση των κορυφών ώσπου να 
γέρνουν προς τα κάτω και τελικά να 
ξεραίνονται.

Μέτρα αντιµετώπισης
Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου, αποτελεσµατικός 
θεωρείται ο ψεκασµός εναντίον των 
προνυµφών που διαχειµάζουν κατά 
την περίοδο ληθάργου του δέντρου µε 
χειµερινό πολτό και την προσθήκη 
ενός εντοµοκτόνου. Σε δεύτερο 
στάδιο, εφαρµογή κατάλληλου 
εντοµοκτόνου πραγµατοποιείται τον 
Απρίλιο και κατά τα µέσα Μαΐου. 
Τα δενδρύλλια 1-3 ετών χρήζουν 
προστασίας από τα µέσα Μαΐου έως 
αρχές Ιουνίου µε εγκεκριµένα και 
επιτρεπόµενα για την καλλιέργεια 
σκευάσµατα.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 23-05-2020 
Λίγες νεφώσεις τοπικά 
αυξηµένες, µε πρόσκαιρες 
τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες 
στα βορειοανατολικά και µέχρι το 
απόγευµα στην Πελοπόννησο 
πιθανώς µεµονωµένες 
καταιγίδες. Άνεµοι από βόρειες 
διευθύνσεις µέτριοι και τοπικά 
στα πελάγη πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο στο 
Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. 

Κυριακή 24-05-2020 
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
παροδικές νεφώσεις στα 
ηπειρωτικά, οι οποίες από το 
βράδυ θα αυξηθούν. Άνεµοι 
βόρειοι µέτριοι και στα πελάγη 
πιο ισχυροί. Θερµοκρασία σε 
µικρή άνοδο στα ηπειρωτικά ως 
προς τις µέγιστες τιµές. 

∆ευτέρα 25-05-2020
και Τρίτη 26-05-2020
Στα βόρεια λίγες νεφώσεις που 
βαθµιαία θα αυξηθούν και θα 
εκδηλωθούν τοπικές βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες. Στις 
υπόλοιπες περιοχές γενικά 
αίθριος καιρός, µε τοπικές 
νεφώσεις και πρόσκαιρους 
όµβρους. Άνεµοι βόρειοι 
βορειοδυτικοί στα δυτικά, 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

κεντρικά και βόρεια µέτριοι και 
στα πελάγη έως ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή, σε κανονικά για την 
εποχή επίπεδα. 

Τετάρτη 27-05-2020 ως
Παρασκευή 29-05-2020 
Στα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις 
τοπικά αυξηµένες το µεσηµέρι 
και το απόγευµα, µε τοπικές 
βροχές ή µεµονωµένες 
καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα 
γενικά αίθριος καιρός. Άνεµοι 
βόρειοι µέτριοι και στα πελάγη 
έως ισχυροί. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν από βόρειες 
διευθύνσεις 3 µε 4 
και στα πελάγη 5 
µποφόρ, στο Αιγαίο 
6 µε 7 και πιθανώς 
στα νοτιοανατολικά 
8 µποφόρ. 
Θερµοκρασία σε 
µικρή άνοδο. 
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Ο εγχώριος αγροτικός τοµέας δεν πηγαίνει 
καλά κι αυτό είναι το µόνο βέβαιο. Το 
δείχνει η εικόνα των εκµεταλλεύσεων,  
προκύπτει από την ψυχολογία των συ-
ντελεστών του χώρου, φαίνεται και α-
πό την απογοήτευση που εκφράζουν 
οι τελευταίοι αγρότες της νέας γενιάς. 

Αν υπάρχει κάτι προς διερεύνηση, είναι, 
γιατί συµβαίνουν όλα αυτά. Η αλήθεια 
είναι ότι το «οικόπεδο» στο οποίο λαµ-
βάνει χώρα η ανάπτυξη της αγροτικής 
παραγωγής, είναι ακριβό. Συχνά η υ-
ποστήριξη της συγκεκριµένης δραστη-
ριότητας καθίσταται ασύµφορη. 

Το δεύτερο που έχει τη σηµασία του, εί-
ναι η τεχνολογία. Για µια σειρά από λό-
γους, τεχνολογικά, η ελληνική γεωρ-
γία έχει µείνει πίσω. Το µικρό µέγεθος 
του κλήρου, ο ασαφής ορίζοντας των 
αγροτών, η ευκαιριακή σε πολλές πε-
ριπτώσεις ενασχόληση µε την αγροτι-
κή δραστηριότητα, η πολυπλοκότητα 
των αναπτυξιακών προγραµµάτων, κα-
τέστησαν τις επενδύσεις µια υπόθεση 
για λίγους. Και την ίδια στιγµή, η µε-
τάβαση γίνεται µε τρόπο, κάπως βίαιο.

Το τελευταίο και ίσως σηµαντικότερο εί-
ναι η οργάνωση και ο προγραµµατι-
σµός. Στην Ελλάδα απ’ άκρη σ’ άκρη, 
όλοι τα κάνουν όλα. Κανένας έλεγχος 
των εν δυνάµει συντελεστών του χώ-
ρου, καµιά χωροταξική διευθέτηση 
των καλλιεργητικών επιλογών, κα-
νένας σχεδιασµός των παραγωγικών 
προτεραιοτήτων της χώρας.  

Κι όµως, µέσα σ’ αυτό το ασαφές πλαίσιο 
για πολλά χρόνια ήταν όλοι ευχαριστη-
µένοι! Οι αγρότες γιατί ζούσαν (απ’ αυ-
τό), οι κάτοχοι αγροτικής γης γιατί εξα-
σφάλιζαν κάποια πρόσοδο, οι τράπε-
ζες γιατί δάνειζαν, οι εταιρείες εισρο-
ών (συµπεριλαµβανοµένης και της τε-
χνολογίας) γιατί πουλούσαν. Μόνο που 
τον τελευταίο καιρό, µοιάζει να έχουν 
µπλέξει κάπως τα πράγµατα. 

Η ελάχιστη εµπιστοσύνη που απαιτείται για 
να λειτουργεί, έστω και µε προβλήµα-
τα, µια αγορά δείχνει να κλωνίζεται πε-
ραιτέρω. Οι πιστώσεις µειώνονται, η 
ρευστότητα περιορίζεται, οι συµβάσεις 
-ακόµα και συµβολαιακής- αθετούνται, 
ο αγρότης δεν είναι βέβαιος ότι θα κα-
ταφέρει να ολοκληρώσει οµαλά τον ε-
τήσιο κύκλο της παραγωγής. 

Εκεί είµαστε! Και το κακό είναι ότι οι πολι-
κές ηγεσίες που θα ‘πρεπε να το δουν, 
συνεχίζουν να εθελοτυφλούν. Agrenda

Τώρα που χάνεται
και η εμπιστοσύνη 

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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ΣΤΟΧΟΙ ΕΩΣ ΤΟ 2030

ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ

50% 20% 50% 25%

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Μείωση της χρήσης λιπασµάτων κατά 20%, 
προϊόντων φυτοπροστασίας και αντιβιοτι-
κών κατά 50% και µετατροπή του 25% των 
συνολικών καλλιεργούµενων εκτάσεων 
της ΕΕ σε βιολογικές καλλιέργειες, από 8% 
που είναι σήµερα, περιλαµβάνει η στρατη-
γική για τη µετάβαση της αγροτικής παρα-
γωγής έως το 2030 στο πλαίσιο της πολι-
τικής Farm to Fork. Οι συγκεκριµένοι στό-
χοι θα πρέπει να ενσωµατωθούν στα στρα-
τηγικά σχέδια της νέας ΚΑΠ όλων των κρα-
τών-µελών, τα οποία τώρα µε τη σειρά τους 
θα πρέπει να σχεδιάσουν την παλέτα των ά-
µεσων ενισχύσεων και των Προγραµµάτων 
Αγροτικής Ανάπτυξης κατάλληλα, ώστε να 
τους υπηρετούν.

Αυτό πιο απλά, σηµαίνει ότι ουσιαστικά 
οι αγρότες θα κληθούν να ικανοποιήσουν 
φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους και 
να αλλάξουν ριζικά το µοντέλο χρήσης των 
αγροεφοδίων ώστε να λαµβάνουν επιδοτή-
σεις και να συµµετέχουν σε διαρθρωτικά Μέ-

τρα, αλλά, µε λιγότερα χρήµατα στα πλαί-
σια της νέας ΚΑΠ. Συγκεκριµένα, όσον α-
φορά τη σύνδεση της ΚΑΠ µε την πολιτική 
«Farm to Fork» όπως την ονοµάζει η Κοµι-
σιόν, αναφέρονται µεταξύ άλλων τα εξής:

Άµεσες ενισχύσεις: Ο στόχος µείωσης 
χρήσης των αγροεφοδίων ενσωµατώνεται 
στις υποχρεώσεις των αγροτών δικαιούχων 
της βασικής ενίσχυσης (πολλαπλή συµµόρ-
φωση), «παρέχοντας ένα ευρύ και βελτιω-
µένο θεµελιώδες επίπεδο περιβαλλοντικής 
φροντίδας», αναφέρει η Κοµισιόν.

Οικο-προγράµµατα (eco-schemes): Τα 
κράτη µέλη θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν 
ένα νέο µέσο χρηµατοδότησης του περιβάλ-
λοντος και του κλίµατος («οικο-προγράµµα-
τα») από τις άµεσες πληρωµές της ΚΑΠ, προ-
κειµένου να ενθαρρύνουν τους αγρότες να 

υιοθετήσουν ή να διατηρήσουν πρακτικές 
που ωφελούν το περιβάλλον και το κλίµα 
σύµφωνα µε την Πράσινη Συµφωνία. Αυ-
τή η νέα δυνατότητα ετήσιων και όχι πολυ-
ετών αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρω-
µών σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα σχεδι-
ασµού παρεµβάσεων για την αντιµετώπιση 
συγκεκριµένων προβληµάτων, θα τα κάνει 
ιδιαίτερα ελκυστικά για ορισµένους αγρό-
τες. Μέσω των προγραµµάτων αυτών µπο-
ρούν να στηριχθούν η βιολογική γεωργία 
και οι µέθοδοι Γεωργίας Ακριβείας.

Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης: 
Ενθαρρύνονται νέες προσεγγίσεις για τη 
βελτιστοποίηση της υλοποίησης περιβαλ-
λοντικών στόχων, όπως συστήµατα περι-
βαλλοντικών πληρωµών βάσει αποτελε-
σµάτων ή συλλογική υλοποίηση δεσµεύ-
σεων από οµάδες αγροτών και οργανώ-
σεις παραγωγών. Η πρόταση της Επιτρο-
πής περιλαµβάνει επίσης στοιχεία για την 
αποτροπή της στήριξης επενδύσεων που 
ενδέχεται να είναι επιβλαβείς για το περι-
βάλλον (π.χ. επενδύσεις σε άρδευση που 
δεν συνάδουν µε τους στόχους της οδη-
γίας πλαίσιο για τα ύδατα).

Η µόχλευση κονδυλίων εκτός ΚΑΠ, µέ-
σω του προγράµµατος InvestEU, αναµένε-
ται ότι θα χρηµατοδοτήσει επίσης σε µεγά-
λο βαθµό τη νέα στρατηγική. Μάλιστα, εδώ 
και καιρό πάντως η Κοµισιόν διαφηµίζει το 
πρόγραµµα InvestEu ως συµπληρωµατικό 
του Β’ Πυλώνα για να κάµψει τις αντιδρά-
σεις λόγω των περικοπών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «καλεί» τώρα το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 
της ΕΕ να εγκρίνουν τόσο τις στρατηγικές 
όσο και τις δεσµεύσεις τους, για να ενσω-
µατωθούν αυτές στα νοµικά κείµενα της 
νέας ΚΑΠ. Η επιτροπή αναφέρει επίσης ό-
τι «όλοι οι πολίτες και τα ενδιαφερόµενα 
µέρη καλούνται να συµµετάσχουν σε µια 
ευρεία δηµόσια συζήτηση».

For a fair, healthy and 
environmentally-friendly 
food system

#EUGreenDeal

Farm to Fork 
Strategy

Άµεσες ενισχύσεις
Σε υπόθεση µε µεγάλες δυσκολίες 

αναµένεται να εξελιχθεί η εξασφάλιση 
των άµεσων ενισχύσεων µε βάση την 
ενισχυµένη πολλαπλή συµµόρφωση

Απαιτήσεις ΚΑΠ
 που κάνουν τη ζωή 

των αγροτών δύσκολη
Ακριβούς στόχους, χωρίς όμως σαφή χρηματοδοτικά 

εργαλεία στο πλαίσιο της στρατηγικής Farm to Fork 2030

Η Κοµισιόν σκοπεύει να αναθεωρήσει την οδηγία για την ορθολογική χρήση 
φυτοπροστατευτικών, προωθώντας µέσω της ΚΑΠ τη χρήση εναλλακτικών 
τεχνικών ελέγχου, όπως είναι η αµειψισπορά και η µηχανική ζιζανιοκτονία. 
Αυτό µπορεί να γίνει µε διάφορα εργαλεία, όπως είναι κίνητρα από το 
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (π.χ σαν το σηµερινό Μέτρο «Εναλλακτικής 
Ζιζανιοκτονίας Ορυζώνων). Η Επιτροπή θα διευκολύνει επίσης τη διάθεση στην 
αγορά φυτοπροστατευτικών που περιέχουν βιολογικές δραστικές ουσίες, 
ενώ θα δράσει για τη µείωση της διάρκειας της διαδικασίας έγκρισης 
φυτοπροστατευτικών από τα κράτη µέλη. 

Προώθηση
µηχανικής

ζιζανιοκτονίας 
και αµειψισποράς 

ΛΙΠΑΝΣΗ

Κίνητρα 
για θρέψη με 
παρεμποδιστές
Στην προώθηση της χρήσης 
λιπασµάτων ενισχυµένης απόδοσης 
όπως είναι εκείνα που 
ενσωµατώνουν τεχνολογία 
παρεµποδιστών και ελεγχόµενης 
αποδέσµευσης, αναµένεται να 
προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Όπως σηµειώνει στο σχέδιο Farm 
to Fork, η Επιτροπή: «Η περίσσεια 
θρεπτικών συστατικών (ιδίως 
αζώτου και φωσφόρου) στο 
περιβάλλον, που απορρέει από την 
υπερβολική χρήση και το γεγονός 
ότι δεν απορροφώνται 
αποτελεσµατικά από τα φυτά 
όλα τα θρεπτικά συστατικά που 
χρησιµοποιούνται στη γεωργία, είναι 
µια άλλη σηµαντική πηγή ρύπανσης 
του αέρα, του εδάφους και των 
υδάτων και των κλιµατικών 
επιπτώσεων». Ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή θα συνεργαστεί µε τα 
κράτη µέλη για να επεκτείνει την 
εφαρµογή τεχνικών λίπανσης 
ακριβείας και βιώσιµων γεωργικών 
πρακτικών, ιδίως σε περιοχές που 
έχουν έντονη κτηνοτροφία και την 
µετατροπή οργανικών αποβλήτων 
σε ανανεώσιµα λιπάσµατα. Αυτό θα 
επιτευχθεί µέσω µέτρων τα οποία 
τα κράτη µέλη θα συµπεριλάβουν 
στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΑΠ, µέσω των επενδυτικών 
προγραµµάτων, τις 
συµβουλευτικές υπηρεσίες και τις 
δορυφορικές τεχνολογίες της ΕΕ 
(Copernicus, Galileo).
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1,148

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑ

574,3
∆ΙΣ ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΠΡΑΣΙΝΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΓΕΩΡΓΟΙ 
ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

153,15 38,3

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Πιο επιτακτική από ποτέ καθίσταται αυτό το 
διάστηµα η ανάγκη να πληρωθεί η προκατα-
βολή της ενιαίας ενίσχυσης νωρίτερα. Από 
τη µία ο αγροτικός κόσµος βρίσκεται σε µια 
περίοδο στην οποία τόσο τα καλλιεργητικά 
έξοδα όσο και οι τρέχουσες υποχρεώσεις εί-
ναι µεγάλα και από την άλλη οι επόµενοι 
µήνες δεν φέρνουν κάποια αξιόλογη πλη-
ρωµή, βάσει των υποχρεώσεων που εκκρε-
µούν απέναντι στους αγρότες. Με εξαίρεση 
κάποιες διορθωτικές πιστώσεις για υπόλοι-
πα ενιαίας και προγραµµάτων, την εξόφλη-
ση των Βιολογικών και κάποιες έκτακτες ει-
δικές ενισχύσεις λόγω κορωνοϊού και de 
minimis που αναµένονται  οι αγρότες δεν 
έχουν κάτι άλλο να περιµένουν, που θα δι-
ευκολύνει τη µηδενική τους ρευστότητα. 
Μάλιστα, το θέµα δείχνει να αναγνωρίζει 
και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο ο-
ποίος στην τελευταία άτυπη τηλεδιάσκεψη 
Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, στις 13 Μαΐου 
υπογράµµισε ότι «η όσο το δυνατόν ταχύ-

τερη πληρωµή της προκαταβολής των κοι-
νοτικών ενισχύσεων και σε υψηλότερο πο-
σοστό θα λειτουργήσει ευεργετικά για την 
κάλυψη των έκτακτων αναγκών ρευστότη-
τας των αγροτών που έχουν δηµιουργηθεί 
µέσα σε αυτές τις δυσµενείς συνθήκες».

Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον σχεδιασµό των 
αρµοδίων, η επόµενη µεγάλου όγκου πίστω-
ση θα αφορά το τσεκ του 2020, για την οποία 
ο υπουργός Μάκης Βορίδης πρότεινε υψηλό-
τερο ποσοστό προκαταβολών στο ύψος του 
80% των άµεσων ενισχύσεων, όσο το δυνα-
τόν νωρίτερα, ακόµα και τον Ιούνιο. 

Σηµειωτέον ότι η θέση των παραγωγών, 
τον τελευταίο καιρό δείχνει να επιδεινώνε-
ται αφενός από τις καθυστερήσεις των πλη-
ρωµών τους και αφετέρου από την αποµείω-
ση της προσόδου τους λόγω των χαµηλότε-
ρων τιµών που λαµβάνουν σε ορισµένα κρί-

σιµα αγροτικά προϊόντα. ∆εν ήταν λίγοι οι 
αγρότες που βρέθηκαν εγκλωβισµένοι µε ε-
πιταγών που έφτασαν στα χέρια τους (απο-
δέκτες) είτε πέρασαν από τα χέρια τους (κο-
µιστές), δηλαδή οπισθογραφήθηκαν και δό-
θηκαν σε τρίτους, οι οποίες δεν πληρώθηκαν 
στην ώρα τους, βάσει της ειδικής ρύθµισης για 
αναστολή πληρωµής 75 ηµερών. 

Την ίδια ώρα, εκτός από τις ταµειακές δυ-
σκολίες, µεγάλα θέµατα αντιµετωπίζουν καλ-
λιεργητές βασικών αγροτικών προϊόντων, των 
οποίων οι τιµές κατρακυλούν. Ενδεικτική η 
περίπτωση των παραγωγών κριθαριού βυνο-
ποίησης, στους οποίους ανακοινώθηκε από 
µεγάλη ζυθοποιία ότι θα πληρώσει µέχρι 300 
κιλά το στρέµµα µε την τιµή του συµβολαίου 
και τις υπόλοιπες ποσότητες µε τιµές ζωοτρο-
φικού κριθαριού, ενώ πέρυσι το πλαφόν ή-
ταν 400 κιλά. Ανάλογα τα προβλήµατα και 
για τους παραγωγούς πατάτας, καθώς η τιµή 
του προϊόντος δεν ξεπερνά τα 17 λεπτά, λό-
γω µειωµένης ζήτησης από την εστίαση, αλ-
λά και για τους καπνοκαλλιεργητές που φέ-
τος έρχονται πρώτη φορά αντιµέτωποι µε µια 
νέα πολιτική µικρότερων προκαταβολών κα-
τά 50 ευρώ το στρέµµα από τους µεταποιητές, 
κίνηση η οποία προστίθεται στο ήδη υπάρχον 
ζήτηµα των χαµηλών τιµών του προϊόντος.

Αποζηµιώσεις 35 εκατ. για περσινές ζηµιές 
Εν τω µεταξύ, την Παρασκευή 23 Μαΐου  

πιστώθηκε το νέο πακέτο αποζηµιώσεων 
ύψους 34,85 εκατ. ευρώ σε 15.778 δικαι-
ούχους για ζηµιές σε φυτικό και ζωικό κε-
φάλαιο του έτους 2019, µε τους παραγω-
γούς Πέλλας, Ηµαθίας και Χαλκιδικής να 
λαµβάνουν τη µερίδα του λέοντος. Μάλι-
στα, σε ανακοίνωση του, ο πρόεδρος του 
οργανισµού αναφέρει ότι «ο ΕΛΓΑ κοινο-
ποίησε εντός του Μαΐου πάνω από το 90% 
των πινάκων ζηµιάς του 2019  και του πρώ-
του τριµήνου του 2020».

Το 2021
μείωση 5% 
στις άμεσες 
ενισχύσεις
Από το 2021 θα ισχύσουν οι 
περικοπές των άµεσων 
ενισχύσεων της ΚΑΠ, που για την 
Ελλάδα θα σηµάνει µία µείωση 
άµεσων ενισχύσεων της τάξεως 
του 5% (από 1,947 δις στα 1,856 
δις ετησίως), σύµφωνα µε την 
πρόταση της Κοµισιόν. Τη 
συγκεκριµένη περικοπή 
αναµένεται να απορροφήσουν όλα 
τα καθεστώτα των άµεσων 
ενισχύσεων, δηλαδή η βασική, οι 
συνδεδεµένες, το πρασίνισµα, το 
Εθνικό Απόθεµα και η προσαύξηση 
δικαιωµάτων νεαρών αγροτών. 
Επιπλέον η αξία των δικαιωµάτων 
θα µειωθεί οριζόντια. Αυτό θα 
ισχύσει αν δεν αλλάξει κάτι στο 
Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο 
της ΕΕ όπου θα συµπεριλάβει τα 
χρήµατα που θα δεσµευτούν για τη 
νέα ΚΑΠ, το οποίο θα αποφασιστεί 
µέσα στο χρόνο. Υπενθυµίζεται 
πως, σε σύγκριση µε την τρέχουσα 
περίοδο η Ελλάδα θα λάβει 18,26 
δις ευρώ για το σύνολο της ΚΑΠ. 
Στα 14,255 δις θα είναι ο 
προϋπολογισµός για τις άµεσες 
ενισχύσεις (µείον 5%) και στα 
3,567 δις ο προϋπολογισµός για τα 
Προγράµµατα Αγροτικής 
Ανάπτυξης (µείον 15%).
Να σηµειωθεί εδώ πως το ψήφισµα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
το µεταβατικό στάδιο της ΚΑΠ τον 
περασµένο Απρίλιο, προτείνει να 
µείνουν σταθερά τα χρήµατα για 
τα έτη 2021-2023, οπότε καµία 
από τις παραπάνω µειώσεις να µην 
λάβει χώρα. Μένει να φανεί αν θα 
συµφωνήσουν σε αυτό κράτη-µέλη 
και Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Τσεκ νωρίτερα
αδήριτη ανάγκη 
για τους αγρότες 

Μια περίοδο με αυξημένα έξοδα για τον παραγωγό 
και χωρίς να αναμένονται ουσιαστικές πιστώσεις

Στη φάση της εκκαθάρισης κινείται και η πρώτη 
πρόσκληση της ∆ράσης 10.1.09 «∆ιατήρηση 
απειλούµενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» για 
το έτος 2019. Έγινε ήδη η πληρωµή της πρώτης 
εκκαθάρισης, µε συνολικό ποσό 1.938.257,70 ευρώ σε 
602 δικαιούχους πανελλαδικά. Σηµειωτέον ότι κατά των 
αποτελεσµάτων της πληρωµής, οι παραγωγοί µπορούν 

να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή µέχρι και 
την Πέµπτη 28 Μαΐου, ηλεκτρονικά µέσω του 
Πληροφοριακού Συστήµατος της ∆ράσης µε τη χρήση 
των προσωπικών τους κωδικών. Με την ένσταση οι 
παραγωγοί δύνανται να προβάλουν αντιρρήσεις κατά 
των ευρηµάτων (κωδικών) που έχουν προκύψει 
κατά την πληρωµή της εκκαθάρισής τους. 

Ενστάσεις έως 28 Μαΐου για σπάνιες φυλές 

Συντάξεις ΟΓΑ
Την Τετάρτη 27 Μαΐου 

καταβάλλει ο ΟΓΑ τις συντάξεις 
Ιουνίου 2020
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Ρύθµιση µε την οποία οι αγρότες 
θα µπορέσουν να συνεχίσουν κα-
νονικά να λαµβάνουν επιδοτήσεις 
και να καλλιεργούν τη γη που προ-
έρχεται από εκχερσωµένες δασι-
κές εκτάσεις οι οποίες έχουν εξα-
γοραστεί µε διατάξεις των Νόµων 
4280/2014 και 4467/2017, ετοι-
µάζει το υπουργείο Περιβάλλο-
ντος, στα πρότυπα του νόµου για 
τις οικιστικές πυκνώσεις.

Η ρύθµιση αυτή, έρχεται σε συ-
νέχεια της απόφασης του Συµβου-
λίου της Επικρατείας (ΣτΕ) περί α-
ντισυνταγµατικότητας των εξαγο-
ρών στις οποίες είχαν προβεί οι α-
γρότες έναντι τιµήµατος, µε τις ε-
κτάσεις που λαµβάνουν επιδοτή-
σεις και επηρεάζονται να υπολο-
γίζονται στα 350.000 στρέµµατα. 

Στη ρύθµιση που προωθείται, το 
υπουργείο θα είναι σε θέση να συ-
νεχίσει να παραχωρεί για συγκεκρι-
µένο χρονικό διάστηµα τη γη στους 
ενδιαφερόµενους που τη δούλευ-
αν µέχρι τώρα έναντι τιµήµατος.

Το πρόβληµα είναι εντονότε-
ρο σε συγκεκριµένους νοµούς: 
στη Λάρισα 62.547 στρέµµατα, 
στη Μαγνησία 59.617 στρέµµα-
τα, στην Ηλεία 53.170 στρέµµα-
τα, στη Χαλκιδική 55.752 στρέµ-
µατα, στη Μεσσηνία 29.161 στρέµ-
µατα, στην Πιερία 21.489 στρέµ-
µατα, στην Αχαΐα 12.805 στρέµ-
µατα, στη Λακωνία 12.170.

Να σηµειωθεί εδώ, πως δεν αλ-
λάζει κάτι στις διατάξεις του προ-
σφάτως ψηφισθέντος πολυνοµο-
σχεδίου του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος, που εξαιρεί από το πεδίο 
εφαρµογής των δασικών χαρτών 
περιοχές που ο χαρακτήρας τους 
άλλαξε νοµίµως πριν από το 1975, 
από δασικός σε άλλης µορφής, µε 
ισχύουσες πράξεις της ∆ιοίκησης. 
Ως εκ τούτου, οι ήδη αναρτηµένοι ή 
κυρωµένοι δασικοί χάρτες θα πρέ-

πει µέσα σε δύο µήνες να αναµορ-
φωθούν, ουσιαστικά εξαιρώντας 
τις εκτάσεις που θα υποδειχθούν 
ψηφιακά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανοί-
γοντας το δρόµο στους αγρότες να 
διεκδικήσουν επιδοτήσεις που δεν 
είχαν καταβληθεί λόγω «µπλεξίµα-
τος» µε τις δασικές εκτάσεις.

Όσον αφορά την απόφαση ΣτΕ 
αυτή έρχεται µετά από προσφυ-
γή της Πανελλήνιας Ένωσης ∆α-
σολόγων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων 
(ΠΕ∆∆Υ) και του Γεωτεχνικού Ε-
πιµελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) 
που αφορούσε στη συνταγµατικό-
τητα τεσσάρων υπουργικών απο-
φάσεων, µε τις οποίες ορίζονται 
πτυχές της διαδικασίας εξαγοράς 

παράνοµα εκχερσωµένων δασών 
και δασικών εκτάσεων. Οι αποφά-
σεις βασίζονται σε διατάξεις των 
νόµων 4280/2014 και 4467/2017, 
µε τις οποίες δόθηκε η πλήρους ε-
ξαγοράς εκτάσεων που εκχερσώ-
θηκαν πριν το 1975 και αγοράς 
του δικαιώµατος αγροτικής χρή-
σης για όσες εκχερσώθηκαν από 
το 1975 έως το 2007. Να σηµειω-
θεί ότι η σχετική δυνατότητα έπει-
τα από διαδοχικές παρατάσεις έχει 
πλέον καταληκτική ηµεροµηνία έ-
ως τις 8 Αυγούστου 2020.

Σύµφωνα µε ενηµέρωση του υ-
πουργού Περιβάλλοντος, Κωστή 
Χατζηδάκη µε την ψήφιση του πο-
λυνοµοσχεδίου, κτήµατα τα οποία 

είχαν αποδοθεί µε σφραγίδα του 
ελληνικού κράτους –ακόµα και α-
πό την εποχή του Ελευθερίου Βε-
νιζέλου και του Κωνσταντίνου Κα-
ραµανλή (προ του 1975)- σε Έλλη-
νες πολίτες για αγροτική χρήση –
εφόσον βεβαίως παραµένουν και 
σήµερα αγροτικά- θα µπορούν κα-
νονικά να αξιοποιούνται από τους 
ιδιοκτήτες τους χωρίς προβλήµατα 
και χωρίς να θεωρούνται δάση. Πα-
ράλληλα, όσοι πολίτες έχουν ήδη 
δικαιωθεί από επιτροπές αντιρρή-
σεων µπορεί να προβούν στην αξι-
οποίηση των ακινήτων τους χωρίς 
να περιµένουν την εκδίκαση των 
υπολοίπων αντιρρήσεων σε ολό-
κληρη την περιφερειακή ενότητα.

Την οριστική αποδέσµευση των 
επιδοτήσεων τους για τα έτη 
2018 και 2019 σε βασική 
ενίσχυση, πρασίνισµα, εξισωτική 
και τα προγράµµατα βιολογικής 
γεωργίας ζητούν οι αγρότες στη 
Χαλκιδική, µετά την ψήφιση του 
πολυνοµοσχεδίου που 
αναστέλλει αναδροµικά από την 
κύρωσή τους την αποδεικτική 
ισχύς των δασικών χαρτών ως 
προς τα αγροτεµάχια, τα οποία 
περιλαµβάνονται στο ΟΣ∆Ε. 
Είναι µία υπόθεση που αφορά 
ουσιαστικά 170.000 ιδιοκτήτες 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων που 
έχουν υποβάλλει αντιρρήσεις 
και ενστάσεις µετά την κύρωση 
των δασικών χαρτών όπως 
παραδέχεται το υπουργείο 
Περιβάλλοντος, οι οποίες 
βρίσκονται επ’ αορίστων στη 
διαδικασία εξέτασης. Μάλιστα, 
δεν είναι µόνο το θέµα των 
ενισχύσεων αλλά και των 
µεταβιβάσεων που θίγεται, 
καθώς όπως συµβαίνει σήµερα 
απαγορεύεται να µεταβιβαστούν 
εκτάσεις, πριν «κλείσει» το θέµα 
των αντιρρήσεων σε όλη την 
Περιφερειακή Ενότητα. 
Επίσης, να σηµειωθεί πως τα 
δικαιώµατα που δεν 
συνεπάγονται καταβολές 
ενισχύσεων επί δύο συναπτά 
έτη επιστρέφονται στο Εθνικό 
Απόθεµα, οπότε πολλοί είναι 
αυτοί που κινδυνεύουν να τα 
χάσουν (αν δεν τα έχουν ήδη 
απολέσει) εφόσον δεν 
δικαιωθούν στο φετινό ΟΣ∆Ε, 
βάσει και των όσων αναφέρει 
το πολυνοµοσχέδιο. Για 
παράδειγµα, παραγωγός ο 
οποίος αν και έχει κάνει 
ενέργειες στο δασαρχείο δεν 
έλαβε επιδότηση το 2019, 
επειδή εµφανίζονται στο 
χαρτογραφικό υπόβαθρο του 
ΟΠΕΚΕΠΕ ως δασικά τα 
αγροτεµάχια του, αυτόµατα 
θεωρούνται µη ενεργοποιηµένα 
αυτά τα δικαιώµατα. Αν το ίδιο 
συµβεί και φέτος ο παραγωγός 
κινδυνεύει να χάσει την 
επιδότησή του οριστικά.

ΕΤΗ 2018 ΚΑΙ 2019

Αποκατάσταση 
διεκδικούν 
στη Χαλκιδική 

Σώζουν επιδότηση 
εκχερσωμένα δασικά
Διατηρείται σε ισχύ η παραχώρηση δημόσιων δασικών εκτάσεων 
που έχουν εκχερσωθεί για αγροτική χρήση προηγούμενα χρόνια 

Περίπου 170.000 ιδιοκτήτες 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων 

έχουν υποβάλλει αντιρρήσεις 
και ενστάσεις µετά την 

κύρωση των δασικών χαρτών, 
οι οποίες βρίσκονται επ’ 
αόριστον στη διαδικασία 

εξέτασης.
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Τώρα φαίνεται 
Εντείνεται η πίεση 
ρευστότητας των 
αγροτών πανταχόθεν
Τα καπνομάγαζα «ψαλιδίζουν» τις προκαταβολές, 
το φρουτεμπόριο την τιμή, η ζυθοποιία τα συμβόλαια

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Επανέρχεται και µάλιστα µε µεγαλύ-
τερη ένταση το θέµα της έλλειψης 
ρευστότητας ή και ταµειακής ασφυ-
ξίας των αγροτικών εκµεταλλεύσε-
ων. Όσο περνάει ο καιρός και γίνε-
ται πιο αισθητή η κρίση στην οικο-
νοµία ως αποτέλεσµα των επιπτώσε-
ων του κορωνοϊού, τόσο και περισ-
σότερο από τους κρίκους της αλυσί-
δας αξίας, µεταφέρουν βάρη και και-
νούργιες αβεβαιότητες στους συντε-
λεστές της πρωτογενούς παραγωγής.

Σε κάποιες περιπτώσεις µάλιστα, 
το πρόβληµα γίνεται βαθύτερα οικο-
νοµικό. Οι δυσκολίες τήρησης ακό-
µα και των συµβολαίων για κριθάρι 
βυνοποίησης που έχουν υπογράψει 
οι παραγωγοί µε εγχώρια ζυθοποι-
ία, είναι µια τέτοια περίπτωση. Πίεση 
στις τιµές λόγω του lockdown στην 
εστίαση (µικρότερη ζήτηση) αντιµε-
τωπίζουν και οι καλλιεργητές πα-
τάτας (σελ. 38). Άλλες πληροφορί-
ες φέρουν τις επιχειρήσεις στον το-
µέα του καπνεµπορίου να περιορί-
ζουν τις προκαταβολές που συνήθως 
δίνουν αυτή την εποχή στους καλ-
λιεργητές του προϊόντος, προκειµέ-
νου να ανταποκριθούν µε επάρκεια 
πόρων στις καλλιεργητικές ανάγκες.

Σε ότι αφορά ειδικότερα τον κα-
πνό, οι εταιρείες φέτος είναι πολύ 
σφιγµένες, τονίζουν στην Agrenda, 

καπνοκαλλιεργητές µε καλή γνώση 
της κατάστασης στον κλάδο. Ήδη οι 
προκαταβολές µειώθηκαν στο µισό 
απ’ αυτό που αναµένονταν κάθε χρό-
νο τέτοια εποχή, δηλαδή στο στάδιο 
της µεταφύτευσης, ενώ κανείς δεν 
ξέρουν πως θα εξελιχθούν τα πράγ-
µατα στη δεύτερη φάση, δηλαδή όταν 
έρθει η ώρα της συγκοµιδής. Αν από 
τα 250 ευρώ (100 και 150) που µε 
βάση το εθιµικό δίκαιο περιµένουν 
στη διάρκεια της καλλιεργητικής σε-
ζόν οι αγρότες λάβουν τελικά τα µι-
σά, καθίσταται σαφές ότι δηµιουρ-
γείται µεγάλο πρόβληµα υποστήριξη 

της καλλιέργειας.
Άλλες πληροφο-

ρίες θέλουν να ανα-
κύπτουν προβλήµα-
τα και στα πιστωτι-
κά όρια, είτε αυτά α-
φορούν σε κάρτες 
συµβολαιακής, εί-
τε σε κάρτες αγρό-
τη. Οι αβεβαιότητες 
που ανακύπτουν µε 
κάποια προϊόντα ε-
πηρεάζουν και τα 
λεγόµενα «τριγω-
νικά σχήµατα» (α-

γρότες - µεταποιητική βιοµηχανία – 
τράπεζες), δυσκολεύοντας τόσο την 
πίστωση των αγροτών όσο και την ο-
µαλή χρηµατοδότηση των ίδιων των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιού-
νται στον τοµέα. 

Πίεση στην πλευρά των παραγω-
γών µεταφέρεται και από τη δύσκο-
λη οικονοµική θέση στην οποία έ-
χουν περιέλθει γνωστές µεταποιη-
τικές µονάδες και εµπορικές επιχει-
ρήσεις µε αφορµή την πανδηµία. Το 
φαινόµενο που φάνηκε νωρίς σε κά-
ποιες µικρές, κατά βάση, τυροκοµι-
κές µονάδες, αρχίζει να γίνεται φα-
νερό πλέον και σε επιχειρήσεις µε 
δραστηριότητα στον τοµέα της εµπο-
ρίας φρέσκων λαχανικών. ∆εν µέ-
νουν µάλιστα εκτός νυµφώνος ού-
τε και γνωστοί όµιλοι από τον το-
µέα των σιτηρών και των αλεύρων.

19-20, 38

Το κριθάρι 
για βύνη πιέζει 
και αυτό 
τη ζωοτροφή
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Λίγο η αγορά που έκατσε την περσινή ε-
µπορική περίοδο, λίγο οι υψηλές απαιτή-
σεις της καλλιέργειας, αποµάκρυναν αρ-
κετούς παραγωγούς από το ρεβίθι φέτος, 
µε τις εκτάσεις να είναι µειωµένες έως και 
40% στα παραγωγικά κέντρα της χώρας. 

Οι τιµές της προηγούµενης περιόδου α-
πογοήτευσαν τους καλλιεργητές αφού στο 
ψιλό δύσκολα ξεπέρασαν τα 70 λεπτά, ενώ 
και οι πληρωµές έγιναν µε µεγάλη καθυ-
στέρηση. Στα Γρεβενά ο βασικός όγκος στις 
ποικιλίες Θηβών και Αµοργός «έφυγαν» 

µε τιµή 50 έως 70 λεπτά, ενώ οι τελευταί-
ες πράξεις έφτασαν το 1 ευρώ, αφήνοντας 
µια παρακαταθήκη για την επερχόµενη σε-
ζόν, δεδοµένου ότι οι διαπραγµατεύσεις 
στηρίζονται στο κλείσιµο της προηγούµε-
νης. «Αν πράγµατι οι όγκοι είναι µειωµέ-
νοι φέτος, πιστεύω ότι τα ψιλά, Θηβών και 
Αµοργός, θα πιάσουν και 1 ευρώ» αναφέ-
ρει ο αγρότης από τα Γρεβενά, Βασίλης Κα-
ραµπάς. Ωστόσο, αυτό που ανησυχεί φέτος 
είναι ο τουρκικός ανταγωνισµός, µε την πε-
σµένη λίρα να πιέζει περαιτέρω την αγορά. 

Αρχή µε 1 ευρώ σε Θηβών και Αµοργός
 Μειωµένες κατά 40% υπολογίζονται οι φετινές εκτάσεις στο ρεβίθι  

 Μέχρι 70 λεπτά έπιασαν πέρυσι τα ψιλά και λίγο παραπάνω τα Μακαρένα 

Ο 
ι υψηλές θερµοκρασίες έχουν ε-
πηρεάσει τα κιλά αλλά και την 
ποιότητα της νέας σοδειάς σκλη-
ρού σίτου στη χώρα µας. Οι ε-

κτιµήσεις για τη νέα παραγωγή είναι ποι-
κίλες και ξεκινούν από 650.000 τόνους µέ-
χρι 750.000 τόνους. Στην εξαγωγή οι τιµές 
που θέλουν να αγοράσουν οι Ιταλοί κυµαί-
νονται στα 260 ευρώ ο τόνος FOB, αλλά α-
κόµα δεν έχει ακουστεί προπώληση. Ό-
λα θα κριθούν από τις καιρικές συνθήκες.

  Το βαµβάκι ενισχύθηκε τις τελευταίες 
εβδοµάδες από τις αγορές των Κινέζων µε 
αµερικανικό προϊόν. Οι διαπραγµατεύσεις 
για τη νέα σοδειά βάµβακος στην ελληνική 
αγορά γίνονται πλέον περίπου στα 3 σεντς 
ανά λίµπρα πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου 
‘20, επίπεδα στα οποία έγιναν λίγες πράξεις. 
Φαίνεται ότι στόχος των εκκοκκιστών είναι να 
ξαναπιάσουµε τα 4 σεντς πριµ επί του χρη-
µατιστηρίου, αλλά για την ώρα οι αγοραστές 
αδυνατούν να τα πληρώσουν. Η Τουρκία, ό-
λο και πιο χλωµή όσον αφορά την παρουσία 
της στην αρχή της εκκοκκιστικής περιόδου. 

  Παγκόσµια πρωταθλήτρια στις εξαγω-
γές κατεψυγµένης φράουλας αναδεικνύε-
ται η Αίγυπτος, καθώς καλύπτουν το 14,3% 
των συνολικών εξαγωγών παγκοσµίως για 
το 2019. Αιγυπτιακές µελέτες δείχνουν ότι ο 
ρυθµός ανάπτυξης του προϊόντος ανέρχεται 
στο 40% τα 4 τελευταία χρόνια, µε τον υπουρ-
γό Γεωργίας της χώρας Ελ Σάγιεντ Ελ Κουσέ-
ιρ να τονίζει ότι δίνει µεγάλη προσοχή στην 
καλλιέργεια φράουλας, λόγω της οικονοµι-
κής της αξίας αλλά και της σηµασίας της ως 
καλλιέργειας εξαγωγών και µεταποίησης.

Καιρού θέλοντος 
στο σκληρό σιτάρι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

23/04 30/04 07/05 14/05 21/05

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

259,82
258,94

261.43

294.55
302.67

Ντόπιο
Οι ντόπιες ποικιλίες Αµοργός και 
Θηβών, παρουσιάζουν δυναµική, 
αφού είναι πιο ανθεκτικές έναντι 

της µεξικανικής Μακαρένα

Καναδάς 
Ρεβίθι από Καναδά έφτασε 
στην Αλεξανδρούπολη την 

περασµένη εµπορική χρονιά, 
µε πράξεις στα 55 λεπτά

2020
Κρίσιµη η φετινή χρονιά, αφού 

αν η αγορά δεν ανταποκριθεί στα 
δεδοµένα των παραγωγών, ίσως 
το ελληνικό µερίδιο υποχωρήσει

ΒΑΜΒΑΚΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

15/4 23/4 30/4 7/5 14/5 21/5

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

295

226

188

209,5

349,0

847,2

13,66

45.650

93.800

50.51

299

222

184

209,5

327,6

846,4

13,66

47.300

88.600

50.00

299

222

184

209,5

330,4

836,0

11,47

56.425

85.600

52.70

299

220

183

209,5

349,6

830,4

11,47

68.125

89.475

60.63

296

218

183

209,5

355,2

837,0

11.91

68.125

89.475

68.42

291

215

182

209,5

367,1

840,0

12.21

58.200

98.450

77.45

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

54,09

2,14

2,06
2,10

2,12

2,07 2,08

57,65 57,29

55,45

57,41 57,99

Τιμές παραγωγού 
ρεβιθιού 2019 

(ευρώ το κιλό)

Μακαρένα  1,20

Ψιλά  0,70
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Α1 |  19

Αλλαγή πλαφόν 
απορρόφησης
2020  300 κιλά/στρέµµα

2019   400 κιλά/στρέµµα
ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Επιστρέφει 
διστακτικά το βαμβάκι 
στα χρηματιστήρια 

 Χάλασε το κλίμα 
στην πατάτα 
η πανδημία

Λιγότερο ρεβίθι µπήκε 
φέτος στα χωράφια 
Λίγο η αγορά που έκατσε την τελευταία 
εµπορική περίοδο, λίγο οι απαιτήσεις της 
καλλιέργειας, αποµάκρυναν αρκετούς 
παραγωγούς από το ρεβίθι φέτος, µε τις 
εκτάσεις να είναι µειωµένες 40% στα 
περισσότερα παραγωγικά κέντρα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Με τους αγρότες
θα πάρει και
άλλους η µπάλα
Οι δυσκολίες της αγοράς και το 
έλλειµµα εµπιστοσύνης µεταξύ των 
συντελεστών της µεταφέρεται όλο 
και εντονότερα και στις τράπεζες. 
Οι τελευταίες, µάλιστα, µάλλον δεν 
φαίνεται να έχουν το χρόνο ώστε 
να ασχοληθούν επισταµένως µε τα 
χρηµατοδοτικά ζητήµατα των αγροτών.
Έµπειροι αναλυτές επισηµαίνουν 
πάντως ότι δεν αποκλείεται την 
ταµειακή δυσκολία ή ακόµα και την 
οικονοµική δυσπραγία των αγροτών, 
να τη βρει η οικονοµία µπροστά της. 
Εκτός από τον τουριστικό κλάδο, 
τονίζουν, στον οποίο φαίνεται να έχουν 
επικεντρώσει αυτό τον καιρό το 
ενδιαφέρον τους η κυβέρνηση και οι 
τράπεζες, υπάρχει και ο τοµέας της 
πρωτογενούς παραγωγής, όπου τα 
προβλήµατα δεν είναι µεν τόσο 
φανερά, παραµένουν ωστόσο σοβαρά. 
Αν µάλιστα δεν προσεχθούν εγκαίρως, 
ενδέχεται να οδηγήσουν σε ευρύτερη 
αποδιοργάνωση επιχειρήσεων που 
συνδέονται µε τον αγροτικό χώρο.

Το βάθεµα των 
δυσκολιών στην αγορά 
αρχίζει να επηρεάζει 
ανησυχητικά και τη 
λεγόµενη µεγαλοµεσαία 
κατηγορία αγροτών.  

∆εδοµένης 
την µικρής 
αντοχής 
των αγρο-
τών σε οι-
κονοµικές 
πιέσεις, τα 
πράγµατα 
γίνονται 
πολύ δύ-
σκολα για 
πολλούς.  
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∆ιαµόρφωση της Πράσινης Συµφωνίας 
υπό νέους όρους αλλά και µια πιο φιλό-
δοξη, από άποψη κονδυλίων, ΚΑΠ υπό-
σχεται πλέον η Γερµανία, που θέλει να 
αποτυπώσει στο πρόγραµµα της επερχό-
µενης προεδρίας της, το θετικό πρόσηµο 
που απέσπασε η αγροτική κοινωνία στη 
δηµόσια σφαίρα. Σύµφωνα µε την Οµο-
σπονδιακή υπουργό Γεωργίας Γιούλια 
Κλόκνερ, η αυξηµένη συµβολή της α-
γροτικής παραγωγής πρέπει να αντικα-
τοπτρίζεται στο δηµοσιονοµικό πλαίσιο 
της ΕΕ µέσω της ΚΑΠ, ενώ είναι απαραί-
τητος ένας προγραµµατισµός ασφαλεί-
ας. «Η κρίση της πανδηµίας αύξησε την 
εκτίµηση του κόσµου απέναντι στους α-
γρότες και ανέδειξε τη σηµασία της τοπι-
κής παραγωγής τροφίµων. Αυτό πρέπει 
να συµπεριληφθεί στη µελλοντική ΚΑΠ» 
ανέφερε χαρακτηριστικά. «Κατά τη διάρ-
κεια της γερµανικής Προεδρίας του Συµ-
βουλίου της ΕΕ πρέπει να µεταφράσου-
µε τη θετική εκτίµηση σε µια νέα ευρω-
παϊκή αγροτική πολιτική», έγραψε η Ο-
µοσπονδιακή Υπουργός Γεωργίας σε άρ-
θρο της στον γερµανικό αγροτικό Τύπο. 

Την επιτάχυνση των διαδικα-
σιών για την όσο το δυνατόν 
ταχύτερη καταβολή της ενιαί-
ας ενίσχυσης (προκαταβολή ά-
νω του 80%) και την αύξηση 
άνω του 50% των προκαταβο-
λών που λαµβάνουν οι επεν-
δυτές για την υλοποίηση ανα-
πτυξιακών προγραµµάτων, θέ-
τει ως προτεραιότητες ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μά-
κης Βορίδης στο πλαίσιο των µέ-
τρων που συνεχίζει να διερευ-
νά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
την ανακούφιση του πρωτογε-
νούς τοµέα από την πανδηµία.

Σε ανακοίνωση Βορίδη για 
τα όσα διηµείφθησαν στην τε-
λευταία «άτυπη τηλεδιάσκεψη» 
µε τους οµολόγους του, τονί-
ζεται η ανάγκη για επιπλέον 
µέτρα ανακούφισης, χωρίς ω-
στόσο να αποσαφηνίζεται ο ο-
ρίζοντας ως προς τα µέτρα που 
περιµένει ο αγροτικός κόσµος 
και αφορούν: 

  αναπλήρωση καταγεγραµ-
µένης απώλειας εισοδήµατος

  διευκόλυνση συνθηκών 
ρευστότητας των παραγωγών 

Το πρώτο επιτυγχάνεται κατά 
βάση µε εθνικούς πόρους  από 
το περίφηµο πακέτων των150 ε-

κατ. ευρώ, όπως και µε εξοικονό-
µηση ενός ποσού µέχρι 1% του 
ΠΑΑ, δηλαδή 41 εκατ. ευρώ, α-
πό τα λεγόµενα Προγράµµατα.

Το δεύτερο διευκολύνει η ε-
πίσπευση µιας γενναίας προκα-
ταβολής, άνω του 80%, της ενι-
αίας ενίσχυσης. Βοήθεια µπορεί 
να έλθει επίσης από τα χρηµα-
τοδοτικά προγράµµατα των τρα-
πεζών και µια ενδεχόµενη ανα-
στολή κάποιων υποχρεώσεων 
προς την εφορία και τα ασφα-
λιστικά ταµεία, η οποία βέβαια 
προς το παρόν δεν φαίνεται. 

Με βάση τα ανακοινωθέντα, 
κατά τη διάρκεια της τηλεδιά-
σκεψης ο υπουργός επεσήµα-
νε την ανάγκη για λήψη επι-
πλέον µέτρων εκ µέρους της 
ΕΕ, µέσα από την παροχή πε-
ραιτέρω ευελιξίας και αξιοποί-
ησης των διαρθρωτικών προ-
γραµµάτων (δηλαδή το 1% να 
γίνει 2%). Μίλησε τέλος για ό-
σο το δυνατόν ταχύτερη πληρω-
µή της προκαταβολής των κοι-
νοτικών ενισχύσεων και σε υ-
ψηλότερο ποσοστό θα λειτουρ-
γήσει ευεργετικά για την κάλυ-
ψη των έκτακτων αναγκών ρευ-
στότητας των αγροτών σε αυτές 
τις δυσµενείς συνθήκες.

Η Γερμανία 
επανεκτιμά 
την γεωργία 
και την ΚAΠ

Με 80% ενιαίας ενίσχυσης 
και 50% plus προγραμμάτων

Η Οµοσπονδιακή υπουργός Γεωργίας 
Γιούλια Κλόκνερ άφησε να εννοηθεί 
ότι Βρυξέλλες και κράτη µέλη ίσως 

ανταποκριθούν στο αίτηµα όσων 
υποστηρίζουν ότι χωρίς αρκετή 

χρηµατοδότηση, οι στόχοι της νέας 
ΚΑΠ δεν µπορούν να υλοποιηθούν.

Ο Γρηγόρης 
Βάρρας και 
ο Σέρκο 
Χαρουτουνιάν 
κατά την 
υπογραφή του 
µνηµονίου 
συνεργασίας την 
Πέµπτη 14 Μαίου.  

Στο κυβερνητικό νέφος τα δεδοµένα των αγροτών 

Χαρακτηριστικά γενναίας µεταρρύθµισης που αφήνει πίσω της τις µεγάλες 
παθογένειες της τελευταίας δεκαετίας, δείχνει να παίρνει η ποιοτική 
αναβάθµιση και µεταφορά όλων των ψηφιακών δεδοµένων του αγροτικού 
χώρου στο κυβερνητικό νέφος (G-Cloud). Τα πρώτα βήµατα που έγιναν µε 
το greekfarms και το kyd.gov.gr διευρύνονται µε τη συνεργασία µεταξύ 
οργανισµών εποπτείας του υπουργείου Γεωργίας για την διασύνδεση των 
ψηφιακών δεδοµένων ενός εκάστου και την κοινή αξιοποίηση αυτών προς 
όφελος των αγροτών και των λοιπών συντελεστών της αγοράς. 
Με βάση τις επίσηµες ανακοινώσεις τη συνεργασία µεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και 
ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ, ακολουθεί η διασύνδεση των βάσεων δεδοµένων µε 
την Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε) και του Ενιαίου Φορέα Κύριας 
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Οι πληροφορίες θέλουν πολύ σύντοµα να υπάρξει 
ανάλογη διασύνδεση και µε τον ΕΛΓΑ, έτσι ώστε να απλοποιηθεί και να 
επιταχυνθεί η διαδικασία εκτίµησης και κάλυψης των ζηµιών στην αγροτική 
παραγωγή. Ενδιαφέρον έχει επίσης, το µνηµόνιο που υπέγραψε ο 
πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, µε τη Ρυθµιστική Αρχή 
Ενέργειας (ΡΑΕ) για την καλύτερη αξιοποίηση των εκτάσεων.

Κάλυψη αναγκών
Η όσο το δυνατόν 

ταχύτερη πληρωµή 
της προκαταβολής των 
κοινοτικών ενισχύσεων 

και σε υψηλότερο 
ποσοστό θα λειτουργή-
σει ευεργετικά για την 
κάλυψη των έκτακτων 
αναγκών ρευστότητας 

των αγροτών
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Υπό σκέψη τελούσε εκ νέου, µέχρι την ώρα που 
γράφονταν αυτές οι γραµµές, ο υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, σε ότι αφορά την 
ειδική ενίσχυση των παραγωγών αµνοεριφίων. 
Η δηµοσίευση από το Agronews, της «φόρµου-
λας» στην οποία κατέληξε το απόγευµα της ∆ευ-
τέρας, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου προκά-
λεσε θύελλα αντιδράσεων από τους παραδοσια-
κούς ποιµένες, παραγωγούς αµνοεριφίων. Η ε-
πιλογή προέβλεπε, 4 ευρώ για κάθε δηλωµένη 
και επιλέξιµη (για συνδεδεµένη ενίσχυση) θη-
λυκή προβατίνα ή αίγα. Τουτέστιν για 5,8 εκα-
τοµµύρια γιδοπρόβατα θα µοιράζονταν 23,2 ε-
κατ. ευρώ ενίσχυση. Η απόλυτη αδικία! Η µεγά-
λη αναδίπλωση που «βαφτίζει» τα αρνιά προβα-
τίνες και αντί για το κατσικίσιο κρέας αποζηµίω-
νε το γίδινο γάλα, τείνει να  εκθέσει ανεπανόρ-
θωτα την πολιτική ηγεσία της πλατείας Βάθη, κα-
θώς συνιστά πρωτοφανή κοροϊδία για τους θε-
µατοφύλακες της παραδοσιακής κτηνοτροφίας. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδοµάδας φαίνεται 
να γίνονται δεύτερες σκέψεις στον 6ο όροφο της 
Αχαρνών 2, µετά και τον καταιγισµό των αντιδρά-
σεων που εισέπραξε και ο ίδιος ο υπουργός Μά-
κης Βορίδης. Την ίδια στιγµή η υπόθεση µοιάζει 
να παίρνει και χαρακτηριστικά πολιτικής βεντέ-
τας, µε το υπουργείο να εγκαλεί τον πρώην γενικό 
γραµµατέα Χαράλαµπο Κασίµη για τις προτάσεις 
που διατύπωσε µε ανάρτησή του στο Facebook, 
υποστηρίζοντας ότι υπάρχει τρόπος να αποζηµι-
ωθούν οι πραγµατικά πληγέντες. 

Πρόβατα αντί αρνιά επέλεξε ο Βορίδης
Με βάση πάντως τα «λόγια της ∆ευτέρας» την 

ειδική ενίσχυση λόγω κορωνοϊού πρόκειται να 
πάρουν όλοι όσοι δικαιούνται συνδεδεµένη ενί-
σχυση. Αυτό αδικεί κατάφορα τους παραδοσια-
κούς παραγωγούς αµνοεριφίων. Οι πληροφορί-
ες θέλουν την πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
να κρύβεται πίσω από τη «δυσκολία», όπως τονί-
ζεται αρµοδίως, να περάσει στις Βρυξέλλες το αί-

τηµα για άµεση ενίσχυση των αιγοπροβατοτρό-
φων που είχαν σοβαρή εισοδηµατική απώλεια, 
λόγω των ειδικών συνθηκών που επικράτησαν 
στη φετινή πασχαλινή αγορά. Είναι προφανές οι 
συνήθεις άτυποι σύµβουλοι, πέρασαν για µια α-
κόµη φορά στην πολιτική ηγεσία.

Το δεύτερο σηµαντικό ζήτηµα, που δεν µπορεί 
να περάσει απαρατήρητο, έχει να κάνει µε το συ-
νολικό ύψος της ενίσχυσης. ∆εν µπορεί 37.500 
αιγοπροβατοτρόφοι να µοιράζονται 23,2 εκατ. 
ευρώ (5,8 εκατ. ζώα x 4 ευρώ το κεφάλι), όταν λι-
γότεροι από 375 ανθοκαλλιεργητές µοιράζονται 
10.130.000 ευρώ. Σηµειωτέον ότι για τους τελευ-

ταίους η απόφαση πέρασε και σε ΦΕΚ.
Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, ο αριθµός του 

ζωικού κεφαλαίου αποτελεί κριτήριο για το δι-
καίωµα ενίσχυσης, αφού ο κτηνοτρόφος θα πρέ-
πει να έχει δηλωµένα περισσότερα από 20 ζώα, 
κατσίκες ή προβατίνες και να παραδίδει ετησίως 
100 κιλά ανά ζώο. Το τελευταίο -αν τελικά ισχύ-
σει- αδικεί κατάφορα τους µικρούς παραδοσια-
κούς παραγωγούς και ιδιαίτερα των µικρών νη-
σιών οι οποίοι, ενώ δεν καλύπτουν το όριο των 
100 κιλών ετήσιας παραγωγής ανά ζώο µε βάση 
τις καταγεγραµµένες παραδόσεις, έχουν και δι-
αθέτουν κάθε χρόνο στην αγορά αρνιά ή κατσί-

κια και µάλιστα µε κρέας εξαιρετικής ποιότητας.
Το υπουργείο επέλεξε να κινηθεί για µια ακό-

µη φορά µε µπούσουλα τους παραγωγούς που 
εισπράττουν συνδεδεµένη ενίσχυση και µε βά-
ση τα ζώα που αυτοί δηλώνουν. Το ξέρουν ό-
µως και οι πέτρες ότι έτσι δεν ενισχύονται οι πα-
ραγωγοί που εκτρέφουν αµνοερίφια, δηλαδή ό-
σοι παράγουν κρέας, αλλά οι παραγωγοί που εν-
διαφέρονται κατά κύριο λόγο για την παραγωγή 
γάλακτος, εκτρέφοντας κατά βάση ξένες φυλές.

Αντιδρούν για τα 4 ευρώ κοροϊδία 
οι θεµατοφύλακες της κτηνοτροφίας

Οι λίγες οργανώσεις των κτηνοτρόφων που 
διατηρούν µια πραγµατική επαφή µε τον κόσµο 
της παραγωγής καταγγέλλουν την ανευθυνότη-
τα µε την οποία η πολιτική ηγεσία του υπουργεί-
ου χειρίζεται τα θέµατα και τον ύποπτο ρόλο των 
αφανών συµβούλων που έχουν κατασκηνώσει 
και µ’ αυτή την κυβέρνηση στους διαδρόµους του 
στρατηγείου της πλατείας Βάθη. Σηµειωτέον ότι 
οι πληροφορίες της Agrenda αναφορικά µε το 
πρόκριµα της ∆ευτέρας προέρχονται από µέλος 
της πολιτικής ηγεσίας και δεν επιδέχονται αµφι-
σβήτηση. Σύσσωµοι οι κτηνοτρόφοι εκφράζουν 
την ελπίδα ότι έστω και την τελευταία στιγµή, ο 
υπουργός Μάκης Βορίδης θα πάρει πίσω την «ε-
πιπόλαια επιλογή» που του ετοίµασαν οι κάτω 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ

ΕΚΑΤ. ΖΩΑ

5,8
ΕΥΡΩ / ΚΕΦΑΛΙ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

4 23,2 x   = 

ΑΝΘΗ

375 ΑΝΘΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

10,13 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

ΕΥΡΩ / ΖΩΟ

ΜΗΝΩΝ 

30
>4 ΖΩΑ

ΜΕΓΙΣΤΟ

ΕΥΡΩ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΕΩΣ 

ΖΩΑ

>30
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Πολιτικό ατόπηµα τείνει να αποτελέσει 
εφόσον τελικά επιλεγεί η ενίσχυση των 

4 ευρώ που βαφτίζει τα αρνιά...προβατίνες.

Τα μασάει πάλι ο Βορίδης 
ξαναβλέπει το θέμα αμνοερίφια  
Θύελλα αντιδράσεων από τους θεματοφύλακες της παραδοσιακής κτηνοτροφίας
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όροφοι και θα επανεξετάσει το όλο ζήτηµα πριν 
αυτό φθάσει στο Μέγαρο Μαξίµου. 

Σηµειωτέον ότι έγκυροι αναλυτές των κοινοτι-
κών κανόνων καταρρίπτουν το επιχείρηµα της πο-
λιτικής ηγεσίας περί µη δυνατότητας οικονοµικής 
ενίσχυσης των παραγωγών κρέατος αµνοεριφί-
ων και γι’ αυτό επελέγη δήθεν η οδός της αποζη-
µίωσης των παραγωγών γάλακτος. Αν αυτό δεν 
συνιστά συνειδητή επιλογή, πρόκειται για µία α-
κόµα πλάνη, στην οποία έχει περιπέσει η πολιτι-
κή ηγεσία, εξαιτίας κακών συµβούλων.  

Η ανάρτηση Κασίµη και η πολιτική βεντέτα 
Μια τέτοια επιχειρηµατολογία ήρθε περί τα τέ-

λη της εβδοµάδας από τον πρώην γενικό γραµ-
µατέα του υπουργείου, Χαράλαµπο Κασίµη, ο ο-
ποίος αντικρούει την αιτίαση της ηγεσίας ότι η α-
ποζηµίωση των παραγωγών κρέατος αµνοεριφί-
ων «δεν περνούσε» στις Βρυξέλλες. Όπως αναφέ-
ρει σε ανάρτησή του στο Facebook, «µετά τα µέ-
τρα για τον κορωνοϊό το κοινοτικό πλαίσιο έχει 
χαλαρώσει και καθιστά εφικτή, χωρίς πολλές δι-
ατυπώσεις, µια τέτοια ενίσχυση και θα µπορούσε 
να περάσει απευθείας από τις ήσσονος σηµασίας 
ενισχύσεις (de minimis) και να µην χρειάζεται κα-
µιά απολύτως έγκριση, σ’ αυτή τη φάση, από τις 
Βρυξέλλες». Ο κ. Κασίµης, καταθέτει και τη δυνα-
τότητα για αύξηση των de minimis από 20.000 σε 
25.000 ευρώ ανά εκµετάλλευση που έχει η χώρα 
και θα µπορούσε να της δώσει µεγαλύτερη ευε-
λιξία στη διάθεση ενισχύσεων από εθνικούς πό-
ρους, αποφεύγοντας περιπλοκές.

Ένα 24ωρο µετά, το υπουργείο, συνιστά στον κ. 
Κασίµη «Κρείττον του λαλείν το σιγάν» 

Σε ό,τι αφορά την κατά παρέκκλιση αύξηση της 
de minimis ενίσχυσης από 20.000 σε 25.000 α-
νά εκµετάλλευση, αναφέρει το υπουργείο, ό-
πως δίνει τη δυνατότητα ο τροποποιηµένος Κα-
νονισµός (ΕΕ) 2019/316 της 21ης Φεβρουαρίου 
2019 (άρθρο 3, παρ.3α), που σωρευτικά αυξάνει 
σε 161.126.450 εκατ., το ποσό των de minimis ε-
νισχύσεων από το σηµερινό των 134.272.042 ε-
κατ., ο κ. καθηγητής είτε δεν έχει ενηµερωθεί σω-
στά είτε, ακόµα χειρότερα, αποκρύπτει σκοπίµως 
να αναφέρει ότι για την αύξηση κατά περίπου 27 
εκατοµµύρια ευρώ του µηχανισµού ενισχύσεων 
ήσσονος σηµασίας απαιτείται να τεθεί σε εφαρ-
µογή το Εθνικό Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων, 
ήτοι η συγκρότηση ψηφιακής βάσης δεδοµένων 
για την οποία το 2019, όταν και τροποποιήθηκε ο 
Κανονισµός, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έπραξε το παραµικρό.

Άδικη και παράλογη η λύση, 
λένε οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι ΑΜΘ

Θέση επί του θέµατος παίρνουν µε ανακοίνωσή 
τους και οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης, απορρίπτοντας τη γενικευ-
µένη λύση ως άδικη, χωρίς να στηρίζεται σε λο-
γική τεκµηρίωση. Μάλιστα προτείνουν δύο τρό-
πους για να υπολογισθεί η ενίσχυση των κτηνο-
τρόφων, πρώτον για τα σφάγια κατά κεφαλή µε 
ένα ποσό που θα είναι το πηλίκο της διαίρεσης 
του γενικού ποσού της ζηµιάς, µε τον αριθµό των 
σφαγίων που αυτή έχει υπολογιστεί. Ένας άλλος 
τρόπος είναι να ενισχυθούν κατά κεφαλή τα θη-
λυκά αιγοπρόβατα (µάνες) όσων κτηνοτρόφων 
είχαν σφάγια την περίοδο αναφοράς, µε ένα πο-
σό που θα είναι το πηλίκο της διαίρεσης του γε-
νικού ποσού της ζηµιάς, µε τον αριθµό των θη-
λυκών αιγοπροβάτων των εκµεταλλεύσεων που 
είχαν σφάγια την περίοδο αναφοράς.

Ξανάνοιξαν οι εισαγωγές βόειου 
«αόρατη» η ελληνική κόκκινη φυλή
ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

liamis@agronews.gr

Κύµα δυσαρέσκειας που όσο περνά ο καιρός και 
δεν γίνεται τίποτε για τη στήριξη τους κλάδου τους 
τόσο περισσότερο «φουντώνει», προκαλεί στους 
βοοτρόφους αγελαίας κρεοπαραγωγής η στάση 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να τους α-
ντιµετωπίζει σαν να είναι «αόρατοι».

«∆εν µας δίνουν καµία σηµασία, είναι σαν να 
µην υπάρχουµε για το υπουργείο, παρότι έχου-
µε υποστεί και εµείς σηµαντικό πλήγµα από τις 
επιπτώσεις που έφεραν τα µέτρα για τον περιορι-
σµό του κορωνοϊού. Αν εξαιρέσουµε τις δύο πρώ-
τες εβδοµάδες εφαρµογής των µέτρων, όταν εί-
χαµε µια πρόσκαιρη αύξηση της ζήτησης, η συ-
νέχεια είναι δραµατική. Άνοιξαν ξανά οι εισαγω-
γές και πληµµύρισαν την αγορά µε µοσχαρίσιο 
κρέας από το εξωτερικό, µε συνέπεια η κατανά-
λωση ελληνικού κρέατος να υποχωρήσει», τονί-
ζει µε αγανάκτηση η Άννα Μόσχου, Ταµίας του 
Αγροτικού Συνεταιρισµού ∆ηµητριακών & Κτη-
νοτροφικών Προϊόντων Καστοριάς.

Με µια οικογενειακή εκµετάλλευση που α-
ριθµεί 70 µάνες ελευθέρας βοσκής της κόκ-
κινης ελληνικής φυλής, σε ένα σύνολο 3.000 
στο νοµό και 18.000 – 20.000 σε όλη τη ∆υτι-
κή Μακεδονία, η κ. Μόσχου σπεύδει να ξεκα-
θαρίσει και µια άλλη, όπως λέει, βαθιά παρα-
νόηση που υπάρχει για τον κλάδο ακόµη και 
σε στελέχη του υπουργείου. 

Η ελληνική κόκκινη φυλή εκτός αυτόχθονων
«Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι η ελληνική κόκ-

κινη φυλή δεν εντάσσεται στο πρόγραµµα των 
αυτόχθονων φυλών και νοµίζουν ότι παίρνουµε 
την επιδότηση των 360 ευρώ, πράγµα που δεν ι-
σχύει. Η µόνη στήριξη που έχουµε είναι η συν-
δεδεµένη ενίσχυση η οποία φέτος ήταν µάλιστα 
και κουτσουρεµένη, καθώς έδωσαν 156,2 ευρώ 
ανά ζώο, που ήταν περίπου 10% χαµηλότερη α-

πό πέρσι», τονίζει χαρακτηριστικά. 
Σηµειώνει επίσης, πως ενώ το κόστος παρα-

γωγής έχει αυξηθεί δραστικά τα τελευταία χρό-
νια, η τιµή παραγωγού στο µοσχαρίσιο ελληνι-
κό κρέας παραµένει καθηλωµένη µεταξύ 4,10 
έως 4,30 ευρώ το κιλό, ενώ πολλές φορές οι έ-
µποροι διαλέγουν τα αρσενικά και αφήνουν στα 
αζήτητα τα θηλυκά µοσχάρια. «Έτσι, όµως, αυ-
ξάνει το κόστος παραγωγής, γιατί τα ζώα αυτά 
έχουν ταϊστεί ήδη για 18 µήνες και θα πρέπει 
να συνεχίσουν να τρέφονται για άλλους 18 πριν 
γεννήσουν και φέρουν κάποιο έσοδο στην εκ-
µετάλλευση. Κι αυτό πάλι είναι υπό αίρεση, δι-
ότι ένα 30%-40% των ζώων δεν κυοφορεί κάθε 
χρονιά», εξήγησε η συνοµιλήτριά µας και πρό-
σθεσε µε αγανάκτηση ότι υπό τις συνθήκες αυ-
τές οι εκµεταλλεύσεις του κλάδου βρίσκονται ε-
πί ξυρού ακµής ως προς τη βιωσιµότητά τους, ι-
διαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, όπου λόγω κλιµα-
τικών συνθηκών, επί τουλάχιστον τέσσερις µή-
νες τα ζώα ταΐζονται µέσα στον στάβλο.

Εξαρτηµένοι από τις εισαγωγές
Υπό το πρίσµα αυτό η δυναµική βοοτρόφος 

από την Καστοριά είναι σε συνεννόηση και µε 
άλλους παραγωγούς από τη Βόρεια Ελλάδα, ώ-
στε να υπάρξει µια µεταξύ τους συνεννόηση µε 
καταγραφή προβληµάτων και αιτηµάτων του 
κλάδου και κατόπιν να ασκηθεί πίεση στο υ-
πουργείο για να υπάρξει κάποια στήριξη. «Να 
υπάρξει κάποια προστασία και για εµάς που 
καλύπτουµε µόλις το 5% των εθνικών αναγκών 
σε µοσχαρίσιο κρέας και µαζί µε τους παχυντές 
φτάνουµε στο 15%. Αποδείχθηκε στην κρίση αυ-
τή του κορωνοϊού πως πρέπει να έχουµε επάρ-
κεια σε τρόφιµα. Αν δεν θέλουν να είµαστε µο-
νίµως εξαρτηµένοι από τις εισαγωγές, να βοη-
θήσουν τον κλάδο για να έχει νόηµα να ασχο-
ληθούν και οι νέοι», επισήµανε η ταµίας του Α-
γροτικού Συνεταιρισµού ∆ηµητριακών και Κτη-
νοτροφικών Προϊόντων Καστοριάς.

Μένουν εκτός
Αποκλείονται 

της ενίσχυσης οι 
αιγοπροβατοτρόφοι 
κάτοικοι νησιωτι-

κών, παραµεθόριων 
περιοχών και όσοι 
βρίσκονται εκτός 

διαδροµής εισκόµι-
σης των µεταποιη-

τών γάλακτος

Άδικη για όσους 
πωλούν κρέας

Η απόφαση 
είναι άδικη γιατί 

αποκλείει αιγοπρο-
βατοτρόφους που 
δεν πωλούν γάλα 

κι έχουν έσοδο από 
την παραγωγή τους 
µόνο από το κρέας

Παράδοξο
∆εν µπορεί 37.500 
αιγοπροβατοτρόφοι 
να µοιράζονται 23,2 
εκατ. ευρώ και 375 
ανθοκαλλιεργητές 
10.130.000 ευρώ



Προνύμφες 
καρπόκαψας
Ευαίσθητα τα καρπίδια αχλαδιάς 
2 εκ. μόλις χάσουν το χνούδι τους

ΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΑΣ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
  fotopoulou@agronews.gr

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πτή-
σεις των ακµαίων της διαχει-
µάζουσας γενιάς της καρπό-
καψας στους αχλαδεώνες. Με-
τά τις συζεύξεις και τις αραιές 
ωοτοκίες που ολοκληρώθη-
καν στα µέσα του µήνα, µέσα 
στο χρονικό αυτό διάστηµα 
θα εµφανιστούν και οι πρώ-
τες προνύµφες. Σηµειώνε-
ται πως οι ξηροθερµικές και-
ρικές συνθήκες που επικρα-
τούν δεν λειτουργούν ευνο-
ϊκά ως προς την αύξηση των 
συζεύξεων και των ωοτοκιών, 
ωστόσο αυτό αναµένεται να 
αλλάξει µόλις επιστρέψουν 
οι φυσιολογικές για την ε-
ποχή θερµοκρασίες. 

Το πιο ευαίσθητο στάδιο 
προσβολής από τις προνύµ-

φες του εχθρού για το καρ-
πίδιο της αχλαδιάς εκτιµάται 
όταν εκείνο αποκτήσει διά-
µετρο τα 2 περίπου εκατο-
στά και αρχίσει να χάνει το 
χνούδι του. Προκειµένου να 
διαπιστωθούν όσο το δυνα-
τόν καλύτερα τα επίπεδα του 
πληθυσµού του εντόµου α-
πό τον µέσο όρο των συλλή-
ψεων των ακµαίων ανά ηµέ-
ρα, η εγκατάσταση αλλά και 
ο έλεγχος των φεροµονικών 
παγίδων είναι απαραίτητη 2 
φορές την εβδοµάδα. Εάν πα-
ρατηρηθεί αυξητική τάση του 

πληθυσµού, συνίσταται από 
τους γεωπόνους του Περιφε-
ρειακού Κέντρου Προστασί-
ας Φυτών Βόλου, οι παραγω-
γοί να επεµβαίνουν µε ένα 
κατάλληλο και εγκεκριµέ-
νο εντοµοκτόνο µέσα σε 7-
10 ηµέρες, ανάλογα µε τις ε-
πικρατούσες θερµοκρασίες.

Το ίδιο ισχύει άµεσα και 
σε περιπτώσεις όπου οι ο-
πωρώνες δεν είναι κατάλλη-
λα εξοπλισµένοι µε δίκτυο 
φεροµονικών παγίδων. Α-
νεξάρτητα από την κατηγο-
ρία εντοµοκτόνου που θα 
επιλεγεί, η καταπολέµηση 
του εντόµου πρέπει να εί-
ναι προληπτική και να στο-
χεύει στη θανάτωση των αυ-
γών ή/και των νεαρών προ-
νυµφών, πριν αυτές εισχω-
ρήσουν στους νεαρούς καρ-
πούς. Σύµφωνα µε τις οδηγί-
ες των ειδικών, η εφαρµογή 

φυτοπροστατευτικών προϊό-
ντων που στοχεύουν νεαρές 
προνύµφες υπολογίζεται έ-
ως και τις 25 Μαΐου.

Είναι σηµαντικό ο ψεκα-
σµός να επιµεληµένος τόσο 
σε καρπούς όσο και σε φύλ-
λωµα, καθώς και να µη λαµ-
βάνει χώρα κατά τη διάρκεια 
καύσωνα ή ισχυρών ανέµων. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει 
επίσης να δοθεί κατά την ε-
πιλογή των φυτοπροστατευ-
τικών προϊόντων µε διαφο-
ρετικό τρόπο δράσης, έτσι ώ-
στε να ελαχιστοποιηθεί η πι-
θανότητα ανάπτυξης ανθε-
κτικότητας. Όσο αφορά τα ε-
ντοµοκτόνα, συνήθως προτι-
µώνται οι ρυθµιστές ανάπτυ-
ξης, τα φυσικής προελεύσε-
ως σκευάσµατα και τα σκευά-
σµατα εντοµοπαθογόνου ιού, 
που είναι εκλεκτικά και φιλι-
κότερα προς το περιβάλλον. 

Εν αναµονή της εξόδου των προνυµφών πυρηνοτρήτη οι ελιές
Η πτήση της ανθόβιας γενιάς συνεχίζεται από το πρώτο δεκαήµερο 
Απριλίου και καθώς παρατηρούνται ωοτοκίες στις ανθοταξίες, 
αναµένεται τις επόµενες ηµέρες η έξοδος των προνυµφών. Συστήνεται 
σε περιοχές µε κανονική ανθοφορία να παραληφθεί η επέµβαση ενάντια 
στην ανθόβια αυτή γενεά, καθώς είναι σηµαντικότερο να διατηρηθούν οι 
πληθυσµοί των φυσικών εχθρών βλαβερών εντόµων οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται κατά την εποχή της ανθοφορίας. Από την άλλη, σε ελαιώνες 
πρώιµων περιοχών µε µέτρια ή µειωµένη ανθοφορία ή όπου επικρατούν συνθήκες 
προσβολής εξαιτίας εντοµολογικών εχθρών, είναι δυνατόν να εφαρµοστεί άµεσα 
συνδυασµένη επέµβαση. Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Καβάλας, προτείνουν κυρίως τη χρήση σκευασµάτων βάκιλλου θουριγγίας, 
τα οποία είναι δραστικά εναντίον των προνυµφών της ανθόβιας χωρίς να βλάπτουν 
τους παραπάνω φυσικούς εχθρούς. Η χρήση τέτοιων προϊόντων, µάλιστα, είναι 
επιβεβληµένη σε ελαιώνες βιολογικής καλλιέργειας για την καταπολέµηση της 
καρπόβιας γενεάς του εντόµου, η οποία δύσκολα αντιµετωπίζεται.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ψεκασµοί 
Για τις επεµβάσεις απο-
φεύγονται ο καύσωνας 
και οι δυνατοί άνεµοι

Βακτηρίωση καρυδιάς
Η ασθένεια της βακτηρίωσης οφείλεται σε 
µύκητα, ο οποίος διαχειµάζει σε σχισµές ή 
πληγές του κορµού και των κλάδων και τους 
οφθαλµούς της καρυδιάς. Τα περισσότερο 
επιρρεπή µέρη του δέντρου σε προσβολές είναι 
τα πράσινα, κυρίως από την έναρξη της 
βλάστησης οι οποίες εντείνονται σε βροχερό 
καιρό. Από την έναρξη της βλάστησης όλα τα 
πράσινα µέρη του φυτού είναι επιδεκτικά 
µολύνσεων και αυτές είναι εντονότερες όσο πιο 
βροχερός είναι ο καιρός. Οι ζηµιές είναι 
πρωτίστως καταστροφικές για τα άνθη καθώς 
οδηγεί σε πτώση των θηλυκών ανθέων. 
Προσβάλλει και τους καρπούς µε αποτέλεσµα 
την πτώση των µικρών καρπών και µαύρισµα 
της ψίχας. Στα τρυφερά φύλλα και νεαρούς 
καρπούς σχηµατίζονται µικρές νεκρωτικές, 
κυκλικές κηλίδες χρώµατος καστανού µέχρι 
µαύρου. Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Ιωαννίνων 
συστήνουν η πρώτη επέµβαση να λάβει χώρα 
όταν το 40% των οφθαλµών είναι στο στάδιο 
έκπτυξης. Η επέµβαση είναι εφικτό να 
επαναληφθεί στην πλήρη άνθηση των θηλυκών 
ανθέων και την καρπόδεση.

Σκευάσµατα
SIPCAM: Hidroval 40WG
SYNGENTA: Coprantol Duo 28 WG.

Ωίδιο µηλιάς
Ο µύκητας που προκαλεί την ασθένεια ευνοείται 
από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν και 
εποµένως αναµένεται έξαρση των µολύνσεων. 
Τα συµπτώµατα που εµφανίζονται 
συγκεντρώνονται κατά κύριο λόγο στην 
τρυφερή βλάστηση στην καλλιέργεια της µηλιάς. 
Ωστόσο αυτό δεν αποκλείει και το ενδεχόµενο 
προσβολής και άλλων φυτικών µερών όπως οι 
νεαροί καρποί οι οποίοι είναι εξίσου ευαίσθητοι 
µε την τρυφερή βλάστηση. Σύµφωνα µε τους 
γεωπόνουςν του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Ηρακλείου, στις µηλιές η 
αντιµετώπιση πρέπει να είναι άµεση. Η 
επέµβαση είναι δυνατόν να συδνυαστεί µε αυτή 
της καρπόκαψας, ενώ ιδιαίτερη προσοχή για 
αποφυγή φυτοτοξικότητας απαιτεί το θειάφι σε 
θερµοκρασίες άνω των 30oC. Συστήνεται 
ψεκασµός ιδίως σε ποικιλίες µηλιάς που είναι 
ευαίσθητες στο ωίδιο, αλλά και σε περιοχές µε 
ιστορικό προσβολών από τον µύκητα. 
Προτείνεται να χρησιµοποιηθούν σκευάσµατα 
που αντιµετωπίζουν ταυτόχρονα και το 
φουζικλάδιο.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Embrelia SC, Nimrod 25 EC
FMC: Impact 125 SC
HELLAFARM: Χελλαθειον 80 WG, 
Krill 10 EC
SIPCAM: Altis 25EC
SYNGENTA: Topas 100 EC, 
Cidely Top 125/15 DC
UPL: Colpenn 80 WG, Consist 50 WG, 
Pencol 10 EC.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Επιστροφή σε εποχές, όπως της πε-
ριόδου 2013-2014, όταν ο παραγω-
γός πληρωνόταν 26 µε 26,5 λεπτά το 
κιλό, προοιωνίζουν όλα τα στοιχεία 
της αγοράς σκληρού σίτου µέχρι σή-
µερα. Και µπορεί οι έµποροι να περι-
µένουν τα αλώνια για να προχωρή-
σουν σε νέες πράξεις, ωστόσο το γε-
γονός ότι τα αποθέµατα έχουν βασι-
κά εξαντληθεί επιτρέπει τα κεκτηµέ-
να επίπεδα τιµών του Απριλίου να δι-
ατηρούνται και το καλοκαίρι.

Όπως εξηγούν άνθρωποι της αγο-
ράς στην Agrenda, οι προθέσεις στο 
εµπόριο συντελούν προς την κατεύ-
θυνση των 24 µε 25 λεπτών το κιλό, 
επίπεδα που µπορούν να στηριχτούν 
από τη σηµερινή εµπορική πραγµα-
τικότητα. Κι αυτό έχει ως εξής: Πέρυ-
σι τέτοια εποχή το σκληρό διαπραγ-
µατευόταν στα 248 ευρώ, µε την τι-
µή στα αλώνια να πέφτει στα 230 
ευρώ, προτού κινηθεί και πάλι ανο-
δικά, σε µια χρονιά περιορισµένων 
αποδόσεων, µε την αγορά να ανοί-
γει για τον παραγωγό στα 20 λεπτά 
το κιλό. Φέτος, αυτές τις µέρες η νέα 
λίστα της Φότζια διατήρησε για δεύ-
τερη συνεχόµενη εβδοµάδα την τι-
µή για τα ποιοτικά σιτάρια στα 302 
ευρώ ο τόνος, έπειτα από µικροδιορ-
θώσεις που προηγήθηκαν στις αρ-
χές του µήνα, οι οποίες κατέβασαν 
τη τιµή από τα 310 ευρώ. Πρόκειται 

για επίπεδα που δίνουν ακόµα και 
25 λεπτά στον παραγωγό.

∆ιερευνητικές από Ιταλούς
Την ίδια ώρα, οι Ιταλοί έµποροι άρ-

χισαν τις πρώτες διερευνητικές συζη-
τήσεις από την περασµένη εβδοµάδα 
για προπωλήσεις στα 250 ευρώ ο τό-
νος, µε τους εξαγωγείς να µην αντα-
ποκρίνονται σε αυτό, αξιολογώντας 
ως µη ελκυστική την τιµή. Άλλωστε, 
οι περισσότεροι αναλυτές, θεωρούν 
πως οπωσδήποτε οι τιµές θα είναι υ-
ψηλότερες από εκείνες που ακούστη-
καν πριν από τα αλώνια του 2019. Ο-
πότε αυτό που µένει να φανεί στη συ-
νέχεια είναι το άνοιγµα της ψαλίδας 
ανάµεσα στις περσινές και τις φετι-
νές τιµές για τα ποιοτικά σιτάρια. Υ-
πενθυµίζεται ότι το 2019, οι πρώτες 

τιµές που ακούστηκαν ήταν στα 20 
λεπτά το κιλό, µε τους παραγωγούς 
τελικά να πληρώνονται στην εκκα-
θάριση επιπλέον 1,5 λεπτό. 

Από εδώ και πέρα, ο βασικός παρά-
γοντας που θα επηρεάσει τις τιµές εί-
ναι οι καιρικές συνθήκες, το weather 
market όπως το αποκαλούν οι ανα-
λυτές, κατά τον οποίο, οι τιµές αντα-
νακλούν τις µεταβολές του καιρού ως 
προς την πορεία της καλλιέργειας.

Στην Ελλάδα για παράδειγµα προέ-
κυψε το θέµα των απότοµων υψηλών 
θερµοκρασιών οι οποίες φυσικά και 
θα µειώσουν τις αποδόσεις. Σίγουρα 
ο καύσωνας της περασµένης εβδοµά-
δας ταλαιπώρησε την καλλιέργεια, 
στρεσάροντας τα φυτά στην περίοδο 
της ωρίµανσης, όµως ίσως οι βροχο-
πτώσεις ανακουφίσουν τα χωράφια.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ ΛΙΣΤΑΣ ΦΟΤΖΙΑ
(ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

2019

29 ΜΑΪ 19 ΙΟΥΝ 29 ΑΠΡ 20 ΜΑΪ

2020

248
230

310 302

Στις καλές χρονιές με 25 λεπτά 
στα αλώνια επιστρέφει το σκληρό
Πέρυσι πριν τα αλώνια, οι τιμές στα χρηματιστήρια και οι εξαγωγές γίνονταν στα 
230 ευρώ ο τόνος, ενώ αντίστοιχα φέτος διαπραγματεύονται πάνω από τα 300 ευρώ

Κεκτηµένα
Το γεγονός ότι τα 
αποθέµατα έχουν 

εξαντληθεί επιτρέπει 
τα κεκτηµένα επίπεδα 

τιµών του Απριλίου 
να διατηρούνται και 

το καλοκαίρι
 

Weather market 
 Ο βασικός 

παράγοντας από 
δω και πέρα που θα 
επηρεάσει τις τιµές 

είναι οι καιρικές 
συνθήκες, το weather 

market, κατά το 
οποίο, οι τιµές 

αντανακλούν τις 
µεταβολές του καιρού 
ως προς την πορεία 

της καλλιέργειας

Στη συνέχεια µένει να φανεί 
το άνοιγµα της ψαλίδας 
ανάµεσα στις περσινές και τις 
φετινές τιµές για τα ποιοτικά 
σιτάρια.

∆εν έµειναν
και πολλά 
ζυµαρικά 
στις αποθήκες
Σε αυτήν την περίοδο οι 
βιοµηχανίες ζυµαρικών 
προσπαθούν να 
επανέλθουν στην 
κανονικότητα, έπειτα από 
το «ράλι» πωλήσεων που 
σηµείωσαν το 
προηγούµενο διάστηµα. Η 
κατανάλωση παραµένει 
ακόµη σε υψηλά επίπεδα, 
µε τάσεις όµως να 
διορθωθεί προσεχώς, 
αφού η αγορά της λιανικής 
επιστρέφει στα συνήθη 
δεδοµένα. Αν κάτι 
προβληµατίζει είναι η 
εικόνα που θα 
διαµορφωθεί στην αγορά 
µετά την ανανέωση των 
αποθεµάτων στις 
βιοµηχανίες και την 
λιανική, λόγω των 
επιπτώσεων της πανδηµίας 
στον τουρισµό και την 
εστίαση. Αυτό όµως µένει 
να φανεί στη συνέχεια, 
αφού δεν υπάρχουν ακόµα 
σαφή δεδοµένα για το πώς 
θα κινηθεί η αγορά µετά το 
άνοιγµα των εστιατορίων 
τις προσεχείς εβδοµάδες, 
µε την κατανάλωση να 
ισορροπεί σε κάθε 
περίπτωση µέχρι το τέλος 
του έτους, σε περίπτωση 
που δεν ακολουθήσει 
δεύτερο κύµα πανδηµίας.  
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Για τα εξοφλημένα τιμολόγια

Αιτήσεις πληρωμών 
το νωρίτερο από Ιούλιο 
στα Σχέδια Βελτίωσης      

  Ελάχιστους αφορά το άνοιγμα της πλατφόρμας για τις 
προκαταβολές στα Σχέδια Βελτίωσης, καθώς η εξασφάλιση της 
εγγυητικής επιστολής φορτώνει με υποθήκες τους αγρότες  

  Είτε το 20% της επένδυσης σε ίδια κεφάλαια είτε εξοφλημένα 
τιμολόγια ζητούν οι τράπεζες για να προχωρήσουν σε δανεισμό

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Για τα µέσα καλοκαιριού ή ακόµα 
και για Σεπτέµβριο παραπέµπονται 
οι αιτήσεις πληρωµών στα Σχέδια 
Βελτίωσης, για αγρότες που ήδη έ-
χουν προχωρήσει µε τις αγορές µη-
χανηµάτων και έτσι το νωρίτερο που 
µπορεί να δουν το χρώµα του χρή-
µατος είναι το 2021. Το πληροφο-
ριακό σύστηµα δεν είναι ακόµα έ-
τοιµο, λείπουν οι οριστικές οδηγίες 
του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αξιολόγηση των 
ενστάσεων µετά τις πολλαπλές πα-
ρατάσεις πάει ακόµα πιο πίσω την 
όλη διαδικασία. Την ίδια ώρα από 
την πλευρά των δικαιούχων γίνε-
ται λόγος για «κοροϊδία» σχετικά 
µε την ανακοίνωση του υπουργεί-
ου που αφορά το άνοιγµα της πλατ-
φόρµας προκαταβολών, µία διαδι-
κασία που έτσι όπως έχουν τα πράγ-
µατα συµφέρει ελάχιστους.

Τι συµβαίνει 
µε τις προκαταβολές

Για παράδειγµα ένας αγρότης θέ-
λει να αιτηθεί 50% προκαταβολή της 
δηµόσιας δαπάνης για σχέδιο των 
100.000 ευρώ. Αν η επιδότηση εί-
ναι 50.000 ευρώ, ουσιαστικά αιτεί-
ται τα 25.000 ευρώ. Ζητείται λοιπόν 
εγγυητική επιστολή ίσης ή και κά-
ποια φορά µεγαλύτερης αξίας από 
την αιτούµενη προκαταβολή. Αυτή 
ο αγρότης καλείται να την καλύψει 
είτε µε µετρητά, είτε µε προσηµείω-
ση ακινήτου, είτε τέλος µε εγγύηση 
τρίτου που συνήθως είναι κάποια 
πολύ µεγάλη εταιρεία µηχανηµά-
των. Επιπλέον, κάτι που έχει προ-
κύψει φέτος είναι πως ορισµένες 
τράπεζες ζητούν επίσης ο αγρότης 
να κλείσει παράλληλα και δανεια-
κό πακέτο για το υπόλοιπο Σχέδιο 
Βελτίωσης, αν είναι να του δώσουν 

Καταργείται η δέσµευση κατάρτισης 
για τους βιοκαλλιεργητές και βιοκτη-
νοτρόφους που είναι δικαιούχοι του 
Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία», σύµ-
φωνα µε τροποποιητική απόφαση, ώ-
στε να µπορέσουν να κλείσουν οι τρι-
ετείς δεσµεύσεις του προγράµµατος.

Την ίδια ώρα, τελειώνουν τα χρο-
νικά περιθώρια για τους δικαιού-
χους της προκήρυξης του 2017 του 
Μέτρου 11.1.1 «Μετατροπή σε Βιο-
λογικές Πρακτικές» για µία επέκτα-
ση του προγράµµατός τους, εφόσον 
οι δεσµεύσεις τους λήγουν σε µία ε-
βδοµάδα και συγκεκριµένα στις 30 
Μαΐου. Το υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης δεν έχει ακόµα γνωστο-
ποιήσει αν θα προχωρήσει τελικά σε 
µία νέα προκήρυξη που έχει υπολο-
γιστεί στα 20 εκατ. ευρώ, µε τις πιθα-
νότητες πλέον να είναι πολύ λίγες.
Αναλυτικά η 6η τροποποίηση 
του θεσµικού πλαισίου του 
Μέτρου 11 αναφέρει:

Άρθρο 1: «Στην παράγραφο Ε του 
άρθρου 8, η περίπτωση 9: «Οι δικαι-
ούχοι του υποµέτρου 11.1 δεσµεύ-
ονται να καταρτιστούν στις βιολογι-

κές καλλιεργητικές πρακτικές και µε-
θόδους µέσω του Μέτρου 01 «∆ρά-
σεις µετάδοσης γνώσεων και ενηµέ-
ρωσης» του ΠΑΑ 2014- 2020, κατά 
τη διάρκεια της τριετούς δέσµευσης. 

Η δέσµευση αυτή δεν ισχύει στις 
εξής περιπτώσεις: 

α) ο δικαιούχος συµµετέχει και στο 
υποµέτρο 11.2 και 

β) ο δικαιούχος είναι κάτοχος πτυ-
χίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχολών Γεωτεχνικής 
κατεύθυνσης», διαγράφεται.

 Άρθρο 2: Στην παράγραφο ΣΤ 

Διευκολύνσεις για δεσμεύσεις

την εγγυητική που απαιτείται. Αυτόν 
τον δρόµο, προφανώς, ελάχιστοι θα 
επιλέξουν. Μένει να φανεί αν αυτό 
µπορεί να αλλάξει, καθώς η Ελλάδα 
όπως και άλλα κράτη-µέλη έχουν προ-
χωρήσει σε αίτηµα προς τις Βρυξέλλες 
για αύξηση του ποσού της προκατα-
βολής µε παράλληλη µείωση της εγ-
γυητικής επιστολής, µέσω της τρο-
ποποίησης του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, 
σύµφωνα µε τον υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη.

«Αν δεν έχει το 20% δεν του 
ανοίγουµε καν την πόρτα»

Άλλη περίπτωση, είναι ο αγρότης 
να θέλει να εξασφαλίσει το δανει-
σµό του ώστε να υλοποιήσει το Σχέ-
διο Βελτίωσης. Εδώ, έχει παρατηρη-
θεί πως ζητείται να έχει οπωσδήπο-
τε ο επενδυτής είτε το 20% της επέν-
δυσης σε ίδια κεφάλαια (µετρητά) εί-
τε να έχει εξοφλήσει τουλάχιστον το 
20% των τιµολογίων. «Αν δεν έχει το 
20% δεν του ανοίγουµε καν την πόρ-
τα», είναι η κουβέντα που εισπράτ-
τουν οι αγρότες.

Ένα ακόµα ζήτηµα είναι το πότε θα 
ανοίξει και η πλατφόρµα που θα ικα-
νοποιήσει τις τροποποιήσεις των φυσι-
κών φακέλων των αγροτών. Με δεδο-
µένο πως εκτιµάται ότι 8 στους 10 θέ-
λουν να προχωρήσουν σε τροποποίη-
ση, πρέπει η πλατφόρµα αυτή να προ-
ηγηθεί εκείνη της αίτησης πληρωµής.  

Αξία εγγυητικής 
Από τους αγρότες ζητείται 

εγγυητική επιστολή ίσης ή και 
µεγαλύτερης αξίας από την 
απαιτούµενη προκαταβολή
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Αίτημα
H Ελλάδα όπως και άλλα κράτη-
µέλη έχουν προχωρήσει σε 
αίτηµα προς τις Βρυξέλλες 
για αύξηση του ποσού της 
προκαταβολής µε παράλληλη 
µείωση της εγγυητικής 
επιστολής, µέσω της 
τροποποίησης του 
Καν. (ΕΕ) 1305/2013.
 

 Επιλαχόντες
Όσον αφορά τα αιτήµατα που 
ακούγονται από περιφερειάρχες 
για να ενταχθούν όλοι οι 
επιλαχόντες στα Σχέδια 
Βελτίωσης, ο κ. Βορίδης έχει 
εµφανιστεί αρνητικός. 

Ενστάσεις
Νέα παράταση στις ενστάσεις 
των Σχεδίων Βελτίωσης 
αποφάσισε να δώσει η 
Περιφέρεια ∆υτικής 
Μακεδονίας, µέχρι 
τις 12 Ιουνίου. 



Βιολογικών

90

ΠΡΩΤΗ ∆ΑΣΩΣΗ

∆ΕΝΤΡΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ
ΕΩΣ

9.090
ΕΥΡΩ

25

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟ∆ΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

∆ΕΝΤΡΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ

ΕΩΣ

 1.107
ΕΥΡΩ

ΜΕΤΡΟ 8.1

ΜΕΤΡΟ 8.2

Προς διάσωση κάτι
λίγο από τα Μέτρα
δάσωσης γαιών
Στην προοπτική να µην ακυρωθεί 
ολοκληρωτικά το πρόγραµµα που 
αφορά τη ∆άσωση Γαιών (Μέτρο 8.1 
και 8.2) και να βγει τελικά στον αέ-
ρα έστω και µία µικρή προκήρυξη, 
προκειµένου να ικανοποιηθούν οι 
ήδη ώριµες επενδυτικές πρωτοβου-
λίες στο συγκεκριµένο πεδίο, προ-
σανατολίζεται τις τελευταίες ηµέρες 
η πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, µετά και τις 
αντιδράσεις που υπήρξαν από µε-
ρίδα συνεταιρισµών και φυτωριού-
χων. Το εύρος των επιχορηγήσεων 
που καλύπτουν αυτά τα δύο Μέτρα 
του Προγράµµατος Αγροτικής Α-
νάπτυξης είναι µεταξύ άλλων, το 
100%, των επιλέξιµων δαπανών για 
την εγκατάσταση της φυτείας των 
δέντρων που θα επιλεγούν για τη 
δάσωση συγκεκριµένων αγροτικών 
γαιών, την απώλεια του εισοδήµα-
τος των αγροτών έως και 12 έτη, µε 
εξαίρεση τα είδη καρυδιάς καστα-
νιάς και µαστιχόδεντρου που ορί-
ζεται στα οκτώ έτη, το 80% των επι-
λέξιµων δαπανών για την εγκατά-
σταση του γεωργοδασικού συστή-
µατος κ.α. Πηγές που έχουν γνώ-

ση του θέµατος, αναφέρουν στην 
Agrenda, ότι ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης και ο υ-
φυπουργός Κωνσταντίνος Σκρέκας, 
βλέπουν από την αρχή το ζήτηµα να 
προχωρήσουν κανονικά οι προκη-
ρύξεις των Μέτρων 8.1 και 8.2, αλ-
λά σε καµία περίπτωση δεν θα δε-
σµευτούν κονδύλια ύψους 84 ε-
κατ. ευρώ, όπως αρχικά είχαν υπο-
λογιστεί. Σηµειώνεται πως το θέµα 
αυτό απασχολεί ιδιαίτερα όσους έ-
χουν εκφράσει ενδιαφέρον και έ-
χουν µπει σε κάποια έξοδα να βά-
λουν ακρόδρυα (φουντουκιές, κα-
ρυδιές), µαστιχόδεντρα κ.α.

Μέτρο 8.1 «∆άσωση Γαιών»
Επιδότηση της εγκατάστασης 

φυτείας µε µέγιστο ποσό για φυ-
τεία 90 δέντρων ανά στρέµµα 
τα 9.090 ευρώ. Επιπλέον παρέ-
χεται ένα 12ετές πριµ που αφο-
ρά µόνο αγρότες, ανάλογα µε 
το είδος καλλιέργειας που θα 
«θυσιάσουν» για να βάλουν τα 
δέντρα. ∆ικαιούχοι είναι όλοι οι 
κάτοχοι αγροτικής γης.

Μέτρο 8.2 «Ενίσχυση για 
γεωργοδασικά συστήµατα»

Επιδοτούνται συστήµατα που 
συνδυάζουν την παρουσία δέντρων 
και γεωργικών καλλιεργειών στην 
ίδια επιφάνεια (στο ίδιο χωράφι). 
Η συνολική στρεµµατική επιδότη-
ση φτάνει τα 1.107 ευρώ για φυ-
τεύσεις δέντρων πυκνότητας 25 
ρίζες ανά στρέµµα.

Για περισσότερους 
το νέο «Εξοικονοµώ»  

Τροποποιήσεις στο ύψος των 
ενισχύσεων και των εισοδηµατικών 
ορίων των δικαιούχων νοικοκυριών 
ετοιµάζει το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
στον τρίτο κύκλο του προγράµµατος 
«Εξοικονόµηση Κατ’ Οίκον», 
ο οποίος θα προκηρυχθεί το 
φθινόπωρο. Όπως αναφέρουν 
αρµόδιες πηγές, στις προθέσεις 
και στα σχέδια της ηγεσίας του 
υπουργείου είναι η υπαγωγή 
περισσότερων οικογενειών και για 
την ακρίβεια, η κρατική επιδότηση 
και σε υψηλότερα εισοδήµατα. Έτσι, 
αναµένεται να µειωθούν οι επτά 
εισοδηµατικές κατηγορίες αλλά και 
το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης που 
ήταν στο 70%, προκειµένου να 
ενταχθούν περισσότεροι ιδιοκτήτες 
ακινήτων. Σύµφωνα µε τον υπουργό 
Περιβάλλοντος Κωστή Χατζηδάκη, ο 
προϋπολογισµός του τρίτου κύκλου 
του προγράµµατος θα ανέλθει στα 
350 µε 400 εκατ. ευρώ. 
Παράλληλα, αναµένεται να 
ενεργοποιηθεί µέτρο επιχορήγησης 
αγοράς ηλεκτρικού οχήµατος ΙΧ.

του άρθρου 17, η περίπτωση 
η): «Στις περιπτώσεις όπου οι δι-

καιούχοι του υποµέτρου 11.1 που 
είναι υπόχρεοι να καταρτιστούν στις 
βιολογικές καλλιεργητικές πρα-
κτικές και µεθόδους δεν προσέλ-
θουν ή δεν ολοκληρώσουν την εκ-
παίδευση τους µε δική τους ευθύ-
νη, αποβάλλονται οριστικά από τη 
δράση/-εις και επιστρέφουν τις µέ-
χρι τότε καταβληθείσες ενισχύσεις 
προσαυξηµένες µε τους νόµιµους 
τόκους», διαγράφεται.

Εξισωτική
Ενδέχεται µία µερίδα των 

πόρων από τα Μέτρα 
∆άσωσης γαιών να κλείσει 

«τρύπες» για την εξισω-
τική αποζηµίωση 

του 2020

Ένα ακόµα ζήτηµα 
είναι το πότε 
θα ανοίξει και η 
πλατφόρµα που θα 
ικανοποιήσει τις 
τροποποιήσεις.
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Αναπτυξιακός 
Νόµος
Ανοιχτά για αιτήσεις µέχρι 
τις 31 Ιουλίου βρίσκονται τα 
δύο καθεστώτα του 
Αναπτυξιακού Νόµου 
«Γενική Επιχειρηµατικότητα» 
και «Επιχειρηµατικότητα 
Πολύ Μικρών και Μικρών 
Επιχειρήσεων».

 
Βιολογική Γεωργία
Μέχρι και τις 27 Μαΐου θα 
παραµείνει ανοιχτό για τους 
ενδιαφερόµενους το 
Πληροφοριακό Σύστηµα και 
συγκεκριµένα η εφαρµογή 
που αφορά τις Ανακλήσεις 
Ένταξης Πράξης - Αιτήµατα 
Τροποποίησης Πράξης - 
Μεταβιβάσεις, στο Μέτρο 
11 «Βιολογική Γεωργία»

 
Συνεργασία
Ενστάσεις µέχρι τις 12 
Ιουνίου επί των προσωρινών 
αποτελεσµάτων µπορούν να 
υποβάλλουν οι επιλαχόντες 
και απορριφθέντες του 
Μέτρου 16 «Συνεργασία».
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Κατ’ εξαίρεση 
έγκριση για 
το Exirel® 10 SE
Άδεια διάθεσης στην αγορά στο εντοµοκτόνο EXIREL® 10SE 
(δραστική ουσία: cyazypyr®) της FMC, για περιορισµένη και 
ελεγχόµενη χρήση στην καλλιέργεια της κερασιάς εναντί-
ον του διπτέρου Drosophila suzukii, χορήγησε για ακόµα 
µία χρονιά, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων. Οι Περιφερειακές Ενότητες που καλύπτονται από την 
συγκεκριµένη έγκριση είναι οι: Πέλλας, Λάρισας, Ηµαθίας, 
Φλώρινας, Κοζάνης Αρκαδίας και Πιερίας.

H D. suzukii, προερχόµενη αρχικά από τη Νοτιοανατολική 
Ασία, εµφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή ήπειρο 
το 2009 και από τότε διαρκώς εξαπλώνεται. Μπορεί να προ-
καλέσει σοβαρή ζηµιά στην παραγωγή και αντίστοιχα σηµα-
ντικό οικονοµικό πλήγµα για τους παραγωγούς κερασιών 

ενώ παράλληλα είναι λίγες οι διαθέσιµες αποτελεσµατικές 
λύσεις για τον έλεγχο της. Το Exirel® 10SE µε δραστική ου-
σία το cyazypyr® παρέχει ένα νέο τρόπο δράσης για τον έ-
λεγχο της δροσόφιλα (IRAC group 28) και αποτελεί ένα νέο 
και ιδιαίτερα αποτελεσµατικό προϊόν για να επιτευχθεί και 
διασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή απόδοση της παραγωγής.

Προσβολή καρπών κερασιάς από D. suzukii
Το Exirel® 10SE της FMC προστατεύοντας τα κεράσια 

κατά το κρίσιµο στάδιο της ωρίµανσης, θέτει τις βάσεις 
για µια συγκοµιδή µε υψηλή εµπορική αξία και βοηθά 
τους παραγωγούς να ανταποκριθούν καλύτερα στις α-
παιτήσεις της αλυσίδας τροφίµων αλλά και να διατηρή-
σουν την βιωσιµότητα της επιχείρησής τους.

Κιτ καμπίνας NH 
για τα ψεκαστικά 
Κατά τη χρήση ελκυστήρα µε πιστοποιηµένη καµπίνα κατη-
γορίας 4 απορροφάται περισσότερο από το 98% των αερολυ-
µάτων και των ατµών και τότε δεν είναι απαραίτητο να φορά 
ο χειριστής προστατευτικό εξοπλισµό τον οποίο συνοδεύει η 
ειδική προστατευτική στολή. Αυτός είναι και ο λόγος για τον 
οποίο η New Holland διαθέτει τώρα ένα κιτ για τις καµπίνες 
της σειράς τρακτέρ TSA, µοντέλων του 2003, των T6000 και 
T6., των T7000 και για όλα τα µοντέλα T7 συµπεριλαµβα-
νοµένης της σειράς T7 HD, στα οποία µπορεί να γίνει αµέ-
σως η εγκατάσταση. Σύµφωνα µε την 
New Holland, αυτές οι 
καµπίνες µπορούν να 
τροποποιηθούν γρήγο-
ρα και φθηνά µε τον 
εξοπλισµό να προ-
έρχεται από την κα-
µπίνα Blue Cab 4 µε 
την οποία εφοδιά-
ζονται οι εξειδικευ-
µένοι ελκυστήρες 
T4 από το 2017.

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Eρευνητές στη Βαυαρία από το Κέντρο Ανά-
πτυξης και Προώθησης (TFZ) σε συνεργα-
σία µε την Valtra δοκιµάζουν τα υποκατά-
στατα ντίζελ από υπολείµµατα και απόβλη-
τα ως µια αποτελεσµατική λύση για την ε-
ναλλακτική κίνηση των τρακτέρ κα των α-
γροτικών µηχανηµάτων, «χτυπώντας» τις 
αδυναµίες της ηλεκτροκίνησης.

Την «επιστηµονική» περιέργεια να δουν 
αν τα εναλλακτικά καύσιµα µπορούν να έ-

χουν πρακτική εφαρµογή στον αγροτικό 
στόλο έχουν ερευνητές στη Βαυαρία και α-
πό το Κέντρο Ανάπτυξης και Προώθησης 
(TFZ), που δοκιµάζουν µε υποκατάστατα 
πετρελαίου να κινήσουν µε επιτυχία ένα 
Valtra T214 Direct. Ο συγκεκριµένος ελ-
κυστήρας κινείται µε καύσιµο από φυτικά 
έλαια και υπολείµµατα λιπαρών οξέων α-
φού, όπως λέγεται, το πετρέλαιο µπορεί να 
ληφθεί από υπολείµµατα και απόβλητα υλι-
κά. Το λεγόµενο «παραφινικό καύσιµο» α-
ντιπροσωπεύει έτσι µια φιλική προς το περι-
βάλλον λύση, οδηγεί σε εξοικονόµηση πό-

H Valtra παρέδωσε 
το κλειδί τρακτέρ 
με super βιοντίζελ   
Οι Φινλανδοί ξεκίνησαν διετείς επίσημες δοκιμές σε 
πειραματικό αγρό βιολογικής γεωργίας στη Βαυαρία
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Δίπλωμα τρακτέρ 
και αλωνιστικών
Ελλιπής ασφάλιση και άλλο, αντί άλλου ή και καθόλου δί-
πλωµα, είναι κάποιες από τις συνηθέστερες παραβάσεις σε 
περιστατικά ατυχηµάτων µε εµπλοκή τρακτέρ, είτε άλλου 
γεωργικού µηχανήµατος, που βάζουν σε περιπέτειες τον 
οδηγό τους, µε µεγάλο κόστος και ταλαιπωρία, διότι οι α-
σφαλιστικές, σε µια τέτοια συνθήκη, όχι µόνο «νίπτουν τα 
χείρας» τους, αλλά ζητούν και τα… ρέστα. Πέρα από τις πε-
ριπτώσεις ενσυνείδητης αδιαφορίας για συµµόρφωση µε 
τη νοµοθεσία και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πολλές 
φορές το πρόβληµα ανακύπτει επειδή ο… διάολος κρύβε-
ται στις λεπτοµέρειες. Η προϊστορία έχει επιδείξει πως συ-
χνά οι παραγωγοί δεν γνωρίζουν, επί παραδείγµατι, ότι εί-
ναι υποχρεωτικό, εκτός από τρακτέρ τους, να έχουν ασφα-
λισµένο και το παρελκόµενο που κουβαλάνε κάθε φορά ή 
ότι για να οδηγούν θεριζοαλωνιστική ή βαµβακοσυλλεκτι-
κή µηχανή θα πρέπει να έχουν ειδικό δίπλωµα και σίγου-
ρα όχι αυτό για τον ελκυστήρα τους. 

Προκειµένου να αποφευχθούν κακοτοπιές και δυσά-
ρεστες εκπλήξεις -όπως αυτή που δοκίµασε πρόσφατα 
αγρότης από την Πιερία όταν, από ατυχία, συµµετείχε 
µε το τρακτέρ σε τροχαίο ατύχηµα και αποδείχθηκε ό-
τι είχε ανασφάλιστο το παρελκόµενο, µε συνέπεια να 
µπλέξει άσχηµα- η Agrenda δίνει το λόγο σε ειδικούς, 
ώστε να καταστεί σαφές τί ισχύει µε τα διπλώµατα και 
τις ασφαλίσεις αγροτικών µηχανηµάτων.

Από 17 ετών για δίπλωµα τρακτέρ
«Για να βγάλει κανείς δίπλωµα οδήγησης γεωργικού ελ-

κυστήρα πρέπει να έχει συµπληρώσει τα 17 του έτη και να 
έχει περάσει και τουλάχιστον άλλη µία ηµέρα, ενώ καλό εί-
ναι να διαθέτει και δίπλωµα οδήγησης για ιδιωτικής χρή-
σης αυτοκίνητο, ώστε να έχει περάσει τα σήµατα και να του 
µένει µόνο η εξέταση στην µηχανολογία που σηµαίνει πε-
ρίπου 110 ερωτήσεις», εξηγεί ο Θανάσης Αραδιώτης από το 
τµήµα έκδοσης αδειών οδήγησης για γεωργικά µηχανήµα-
τα, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Πρώτα βοηθός, µετά χειριστής αλωνιστικών
Για την έκδοση διπλώµατος οδήγησης θεριζοαλωνιστι-

κής µηχανής θα πρέπει ο ενδιαφερόµενος να περιµένει 
δύο χρόνια, αφού αποκτήσει δίπλωµα για τρακτέρ, ώστε, 
µέσω γραπτών εξετάσεων, να διεκδικήσει την έκδοση δι-
πλώµατος αρχικά βοηθού και µετά από άλλα δύο χρόνια, 
µε νέες γραπτές εξετάσεις να πάρει το δίπλωµα χειριστή. 
Στο δίπλωµα για βαµβακοσυλλεκτική µηχανή η διαφορά 
είναι ότι δεν χρειάζεται να έχει προηγηθεί δίπλωµα βοη-
θού, πριν εκδοθεί εκείνο του χειριστή.

«Οι εξετάσεις γίνονται µια φορά το µήνα και συνήθως µε-
τέχουν 50-60 εξεταζόµενοι, αν και το τελευταίο διάστηµα πα-
ρατηρείται µια κάµψη στον αριθµό τους», αναφέρει ο κ. Α-
ραδιώτης, σηµειώνοντας, ωστόσο πως «δυστυχώς υπάρχει 
κόσµος που κυκλοφορεί στο δρόµο µε τρακτέρ ή άλλα µη-
χανήµατα χωρίς να διαθέτει καν δίπλωµα και συχνά – πυ-
κνά µπλέκουν και σε ατυχήµατα και περιπέτειες». 

Λ. ΛΙΑΜΗΣ

ρων και θεωρείται µια εναλλακτική λύση έ-
ναντι του ορυκτού καυσίµου.

Σύµφωνα µε το Κέντρο Τεχνολογίας και 
Προώθησης (TFZ) και την Valtra, ερευνάται 
εάν το παραφινικό καύσιµο είναι επίσης κα-
τάλληλο για πρακτική χρήση σε γεωργικά 
µηχανήµατα αλλά σε τελική ανάλυση, αν 
δίνει λύση εκεί όπου τα συστήµατα κίνησης 
µε ηλεκτρική ενέργεια δεν µπορούν να α-
ντικαταστήσουν τον κινητήρα καύσης στο 
εγγύς µέλλον λόγω της περιορισµένης πυ-
κνότητας αποθήκευσης ενέργειας.

Ο µηχανικός προϊόντων του Οµίλου AGCO 
στη Γερµανία, Tobias Wasner, προσφέρει 
λοιπόν σε ένα κρατικό κτήµα της Βαυαρίας 
το Valtra T214 Direct για δύο χρόνια. «Ο ελ-
κυστήρας βρίσκεται σε καλά χέρια, στο εκ-
παιδευτικό και πειραµατικό κέντρο βιολο-

γικής γεωργίας στο Kringell. Η αειφόρος 
γεωργία περιλαµβάνει τη χρήση φιλικών 
προς το περιβάλλον καυσίµων», σχολίασε.

Το καύσιµο της δοκιµής παρέχεται δωρε-
άν από τον φινλανδικό όµιλο Neste. Το α-
νανεώσιµο πετρέλαιο Neste κατασκευάζε-
ται µε υδρογόνωση χρησιµοποιηµένων φυ-
τικών ελαίων και υπολειµµάτων λιπαρών ο-
ξέων από χηµικές διεργασίες.

Να σηµειώσουµε, τέλος, ότι ο ελκυστή-
ρας κινείται µε το νέο καύσιµο για την τα-
κτική µέτρηση της απόδοσης, της κατανά-
λωσης καυσίµου και της συµπεριφοράς εκ-
ποµπών, σε πραγµατικές συνθήκες λειτουρ-
γίας ενώ συνολικά το πρότζεκτ θα διαρκέ-
σει πάνω από δύο χρόνια.

«Το τρακτέρ Valtra συµπληρώνει τον στό-
λο µας από τρακτέρ που κινούνται µε ε-
ναλλακτικές πηγές καυσίµων», δήλωσε ο 
Helmut Ramesberger, επικεφαλής του πει-
ραµατικού κέντρου βιολογικής γεωργίας 
στο Kringell όταν παραδόθηκε το τρακτέρ. 
Αυτό επιβεβαιώνεται από τον επικεφαλής 
του τµήµατος Τεχνολογίας του Κέτντρου ∆ρ 
Edgar Remmele ο οποίος υποστήριξε πως 
από τεχνικής απόψεως, υπήρξε ένα τερά-
στιο βήµα προς τα εµπρός τα τελευταία χρό-
νια στο θέµα των βιοκαυσίµων.

Ηλεκτροκίνηση
Η ηλεκτροκίνηση φαίνεται πως µέχρι 
στιγµής δεν µπορεί να ικανοποιήσει 
τις απαιτήσεις υψηλής ισχύος και 

διάρκειας λειτουργίας του κινητήρα
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Ο πραγματικός 
ήρωας 

 ∆ιαχρονικό: Ήρωας είναι 
αυτός που προσφέρει στην 
κοινωνία χωρίς να πληρώνεται. Οι 
άλλοι λέγονται επαγγελµατίες, µε 
επαγγελµατισµό κ.λπ, αλλά όχι 
ήρωες …

 5.000 ευρώ: Ότι και να 
ειπωθεί για το πεντοχίλιαρο είναι 
ατεκµηρίωτο και οριακό, µε πολλή 
καλή θέληση. Κάποιοι κάνουν 
αντιπολιτευτική πολιτική µε αύξηση 
προσδοκιών αγροτών, για να 
καταρρεύσουν οι αγρότες µετά, και 
να στραφούν πολιτικά εναντίον της 
κυβέρνησης. Χρησιµοποιούν τους 
αγρότες για πολιτικά παιχνίδια. 
15/5/2020.

 Κοινωνική οικονοµία: Να 
στηριχθεί η Κοινωνική Οικονοµία 

ζητάει µε 
επιστολή στους 
υπουργούς 
Εργασίας/
Απασχόλησης 
των κρατών 
ο Ν. Schmit. 
Ειδικότερα ζητά 
να διασφαλισθεί 

ότι οι επιχειρήσεις κοινωνικής 
οικονοµίας και οι οργανισµοί θα 
είναι καλά εξοπλισµένοι και 
υποστηριζόµενοι, ώστε να µπορούν 
να παίξουν τον κρίσιµο ρόλο τους 
στη διαχείριση και την υπέρβαση 
της κρίσης της πανδηµίας. Η 
κοινωνική οικονοµία συνεισφέρει 
µε 13.600.000 αµειβόµενες θέσεις 
εργασίας στην ΕΕ και έχει ρόλο – 
κλειδί στην οικονοµία αλλά και στην 
αντιµετώπιση της κρίσης του 
κορονοϊού. Ν. Schmit, Επίτροπος 
Απασχόλησης και Κοινωνικών 
∆ικαιωµάτων, 24//4/2020

 Φασόλια ΠΓΕ: Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ενέκρινε και ενέταξε στον 
κατάλογο eAmbrosia την αίτηση 
για τα «Φασόλια Κατταβιάς 
Ρόδου»/«Λόπια Κατταβιάς Ρόδου» 
από την Ελλάδα στο µητρώο ΠΓΕ. 
Τα «Φασόλια Κατταβιάς» είναι 
σπέρµατα ξηρών λευκών φασολιών 
που καλλιεργούνται στο δηµοτικό 
διαµέρισµα Κατταβιάς της Ρόδου, 
µε παραδοσιακές τεχνικές. Τα 
Φασόλια Κατταβιάς προστέθηκαν 
στα πάνω από 1.450 προϊόντα που 
προστατεύονται. neapaseges.gr, 
13/5/2020.                  
  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Φασόλια Νευροκοπίου, που θα µπο-
ρούν να αποδεικνύουν και µε τη… 
βούλα τη γνησιότητα της προέλευσή 
τους, ώστε να ξεχωρίζει η «ήρα από 
το στάρι» στην αγορά και ο παραγω-
γός να προστατευτεί από τις αθέµιτες 
πρακτικές της αποµίµησης για να α-
πολαύσει και καλύτερες τιµές, ανα-
µένεται να κυκλοφορήσουν από το 
προσεχές φθινόπωρο.

Την πρωτοβουλία, για να µπει µια 
τάξη στην αγορά και το φηµισµένο 
προϊόν να αποκτήσει την υπεραξία 
που του αξίζει µε βάση τα ποιοτικά 
του χαρακτηριστικά, την ανέλαβε ο 
Αγροτικός Συνεταιρισµός Ορεινών 
Προϊόντων Νευροκοπίου, µια σχε-
τικά νεοσύστατη, ολιγοµελής, οµά-
δα φασολοπαραγωγών από τα χω-
ριά του Οροπεδίου του Νευροκοπί-
ου, η οποία προχωρά τη διαδικασία 
για την πιστοποίηση του προϊόντος.

«Το σκεπτικό είναι να πιστοποιή-
σουµε δύο τοπικές ποικιλίες φασο-
λιού, το πλακέ και τον γίγαντα Νευ-
ροκοπίου, για να τις προστατεύσου-
µε, να τις διατηρήσουµε, να τις ανα-
πτύξουµε και να τις αναδείξουµε, δι-
ότι για πολλά χρόνια υπήρξε µια αµέ-
λεια τόσο από τους παραγωγούς, όσο 
και από την πολιτεία για το προϊόν», 

εξηγεί ο πρόεδρος της συνεταιριστι-
κής οργάνωσης, Θεόδωρος Ιφόγλου.

Η αλήθεια είναι πως οι δύο συγκε-
κριµένες ποικιλίες φασολιού έχουν 
αναγνωριστεί ως Προϊόν Γεωργικής 
Ένδειξης (ΠΓΕ) από το 1994, ενώ η 
καλλιέργειά τους στο Οροπέδιο µετρά 
µακρύτερη παράδοση από ό,τι η πατά-
τα, που είναι πλέον άρρηκτα συνυφα-
σµένη µε το Νευροκόπι στη συνείδηση 
του Έλληνα καταναλωτή. Παρόλα αυ-
τά, το πλεονέκτηµα του σήµατος ΠΓΕ, 
δεν αξιοποιήθηκε από την περιοχή.

«Ενώ η πατάτα Νευροκοπίου απο-
τελεί ένα brand name, δεν συµβαίνει 
το ίδιο και µε το φασόλι Νευροκοπίου 
και ας είναι ένα εξίσου ποιοτικό προ-
ϊόν. Αυτό το κενό που υπάρχει προ-

σπαθούµε να το καλύψουµε για να 
µη χαθεί η καλλιέργεια και το προϊ-
όν που πωλείται σήµερα στα 2,70 για 
το πλακέ και στα 3,20 για τον γίγα-
ντα, να αποκτήσει µεγαλύτερη υπε-
ραξία», επισηµαίνει ο πρόεδρος της 
τοπικής οµάδας παραγωγών. 

«Οδηγός» στα βήµατα που ακολου-
θεί η Οργάνωση είναι οι παραγωγοί 
των Πρεσπών και της Καστοριάς, οι ο-
ποίοι έχουν πιστοποιήσει τα δικά τους 
φασόλια και µπορούν να βγαίνουν 
στην αγορά µε «ταυτότητα».

«Ως συνεταιρισµός θέλουµε να κα-
τοχυρώσουµε το προϊόν µας, για να 
µην µπορεί κάθε επιτήδειος να βαφτί-
ζει τα φασόλια του Νευροκοπίου», α-
ναφέρει ο συνοµιλητής µας.

Αφετηρία υψηλής υπεραξίας
το σήμα προέλευσης για το 
πλακέ φασόλι και το γίγαντα
Νευροκοπίου Κατοχύρωση της ποιοτικής διαφοράς των 

ποικιλιών αυτών επιδιώκει ο συνεταιρισμός 
Ορεινών Προϊόντων Νευροκοπίου

Ο Θεόδωρος Ιφόγλου, πρόεδρος του ΑΣ 
Ορεινών Προϊόντων Νευροκοπίου.

Η πιστοποίηση οδηγός για τριπλάσια ετήσια 
παραγωγή και για είσοδο στη µεταποίηση

 «Είµαστε στη διαδικασία της συγκέντρωσης των απαραίτητων 
δικαιολογητικών και πιστεύω πως µέχρι το καλοκαίρι θα έχουν καταθέσει 
το αίτηµα, µέσω του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα», ανέφερε ο γεωπόνος και µελετητής 
Κυριάκος Κονάρης, που έχει αναλάβει την προετοιµασία του φακέλου για 
την πιστοποίηση, προσθέτοντας πως η τελική αξιολόγηση θα γίνει στη 
συγκοµιδή των φασολιών, το φθινόπωρο. «Θέλουµε τη φετινή σοδειά να 
την πουλήσουµε µε την πιστοποίηση πάνω στο προϊόν, που θα εγγυάται για 
την ποικιλία του σπόρου, αλλά και για το πρωτόκολλο καλλιέργειας, ενώ θα 
παρέχει και στοιχεία για την ιχνηλασιµότητα», ανέφερε ο κ. Ιφόγλου. Ο 
πρόεδρος του συνεταιρισµού εκτιµά, τέλος, πως µε την πιστοποίηση σε 3 
έως 5 χρόνια η οργάνωση θα µπορέσει να τριπλασιάσει την παραγωγή της, 
γεγονός που θα ανοίξει το δρόµο για την είσοδό της και στη µεταποίηση.

4.000 
στρέµµατα

Στα χωριά του 
Νευροκοπίου 
καλλιεργού-
νται περίπου 
4.000 στρµ.

Πρέσπες
«Οδηγός» στα 

βήµατα της 
οργάνωσης 

είναι οι παρα-
γωγοί των 

Πρεσπών και 
της Καστοριάς

Υπεραξία
Το πλακέ 
φασόλι 

πωλείται στα 
2,70 ευρώ και 
ο γίγαντας στα 

3,20 ευρώ
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Μία νέα εµπορική ποικιλία σίτου που θα 
µπορούσε να αξιοποιηθεί για την παρα-
σκευή ουίσκι επιλύοντας σηµαντικά προ-
βλήµατα στη διαδικασία της απόσταξης 
µελετούν επιστήµονες του ερευνητικού 
κέντρου Rothamsted Research στο Χερ-
τφορτσάιρ, του Ηνωµένου Βασιλείου.

Μάλιστα, η εξέλιξη θα µπορούσε εν 
δυνάµει να καταστήσει το σιτάρι που 
καλλιεργείται στο Ηνωµένο Βασίλειο 
πιο επιθυµητό για χρήση στο ουίσκι σε 
σύγκριση µε τον εισαγόµενο αραβόσι-
το, ο οποίος σήµερα είναι ευκολότερος 
στην επεξεργασία. Ενώ το σκωτσέζικο 
ουίσκι παρασκευάζεται συνήθως από 
10-20% βύνη κριθάρι, άλευρα δηµητρι-
ακά όπως καλαµπόκι ή σιτάρι που προ-
στίθενται επίσης στο µείγµα. Το άµυλο 
στα δηµητριακά χωρίς βύνη απελευθε-
ρώνεται µε προ-µαγείρεµα και µετατρέ-
πεται σε ζυµώσιµα σάκχαρα.

Σύµφωνα µε τον επικεφαλής της έρευ-
νας ∆ρ Ρόαν Μίτσελ «προς το παρόν η 
χρήση κόκκων σιταριού αποτελεί πρό-
βληµα για τα αποστακτήρια γιατί αφήνει 
κολλώδη υπολείµµατα που σηµαίνει ό-
τι ολόκληρο το αποστακτήριο πρέπει να 
κλείσει για καθαρισµό». Κατά τον ίδιο, 
το νέο σιτάρι έχει σχεδιαστεί για να έχει 
κόκκους µε χαµηλά επίπεδα διαλυτών 
διαιτητικών ινών και µειώνει σηµαντι-
κά αυτά τα προβλήµατα, καθιστώντας το 
εξαιρετικό για την παραγωγή ουίσκι, ό-
χι όµως για τις ανάγκες της αρτοποιίας.

Το σιτάρι δηµιουργήθηκε µε µια διαδι-
κασία που ονοµάζεται Targeting Induced 
Local Lesions IN Genomes, µια εναλλα-
κτική λύση στη γενετική βελτίωση των 
καλλιεργειών. Η οµάδα επικεντρώθηκε 
στα γονίδια που ανακάλυψαν ότι ελέγ-
χουν την ποσότητα µιας χηµικής ουσί-
ας στα τοιχώµατα των φυτικών κυττά-
ρων, την αραβινοξυλάνη, υπεύθυνη για 
τα επίπεδα διαλυτών ινών. Χρησιµοποι-
ώντας παραδοσιακές µεθόδους αναπα-
ραγωγής φυτών, δηµιούργησαν γραµ-

µές σίτου µε γονίδια που είχαν σταµα-
τήσει να λειτουργούν. Τα µόρια αραβι-
νοξυλάνης σε αυτούς τους κλώνους σί-
του ήταν και τα δύο µικρότερα και λιγό-
τερα σε αριθµό. Ως αποτέλεσµα, το υ-
γρό που εξάγεται από αυτά είναι µετα-
ξύ 50% και 80% λεπτότερο σε σύγκριση 
µε το σιτάρι χωρίς την αραβινοξυλάνη.

Φέτος δοκιµή, πιλοτική είσοδος 
την επόµενη πενταετία

Οι ερευνητές συνεργάζονται µε την ε-
ταιρεία αναπαραγωγής φυτών Limagrain 
για την ανάπτυξη µιας νέας εµπορικής 
ποικιλίας σίτου. Σύµφωνα µε τον ∆ρ 
Σάιµον Μπέρυ, ειδικός στη Limagrain: 
«Φέτος θα διεξαχθεί δοκιµή σε περίπου 
1/4  ενός τόνου σιτηρών σε ένα αποστα-
κτήριο, µε στόχο πιλοτική είσοδο µέσα 
στην επόµενη πενταετία». 

Στο εργαστήριο σιτάρι ειδικό
για την παραγωγή ουίσκι
χωρίς προβλήματα απόσταξης

Έτος διακρίσεων για τον ελληνικό 
ελαιώνα στο διαγωνισμό Ν. Υόρκης
Με 69 βραβευθέντα ελληνικά ε-
λαιόλαδα στον διεθνή διαγωνι-
σµό της Νέας Υόρκης, οι εγχώριες 
εταιρείες ξεπέρασαν το 2020 κά-
θε προσδοκία που µπορεί να εί-
χαν δηµιουργήσει οι βραβεύσεις 
του 2019, όταν 35 διακρίσεις δι-
αµόρφωσαν την υψηλότερη επί-
δοση της Ελλάδας στην επτάχρο-
νη τότε πορεία του διαγωνισµού.

Η συγκυρία που διαµόρφωσε 
η πανδηµία του κορωνοϊού δεν 
άφησε περιθώρια για την καθιε-
ρωµένη γιορτή ελαιολάδου, µε 
την διοργανώτρια αρχή να εκ-
πονεί σχέδιο αποµακρυσµένης 
αξιολόγησης των 881 δειγµάτων 
από 26 χώρες.

Στον όγδοο φετινό διαγωνισµό, 
τα χρυσά βραβεία της Ελλάδας ή-
ταν 30 και τα ασηµένια 39, από 
35 εταιρείες της χώρας. Όπως δή-
λωσε στο OliveOilTimes ο Ευτύχι-
ος Ανδρουλάκης, της κρητικής ε-
ταιρείας Pamako, η οποία φέτος 
κέρδισε δύο χρυσά για τα ελαιό-
λαδά της, ένα µονοποικιλιακό α-
πό ελιές της ποικιλίας Τσουνά-
τη και ένα µπλεντ από Τσουνάτη 
και Κορωνέικη «το ζητούµενο για 
έναν επιτυχηµένο ελαιώνα είναι 

το να πειραµατίζεσαι συνεχώς, α-
ναζητώντας νέες διαδικασίες πα-
ραγωγής και ανάπτυξης του προ-
ϊόντος». Ήταν η  τρίτη χρονιά κα-
τά την οποία η εταιρεία αυτή βρα-
βεύεται στον διαγωνισµό της πα-
γκόσµιας µητρόπολης και κατά 
τον κ. Ανδρουλάκη «η φετινή δι-
άκριση είναι η πιο σηµαντική α-
φού ο κρητικός ελαιώνας εξέρχε-
ται από την χειρότερη χρονιά της 
τελευταίας δεκαετίας».

Για έβδοµη συνεχόµενη χρονιά, 
βραβεύεται το Laconiko, των αδερ-
φών ∆ιαµαντής και Ντίνος Πιερ-
ράκος. Παραγωγοί, διανοµείς, έ-
µποροι, µάγειρες και εκπρόσωποι 
της βιοµηχανίας τροφίµων, πα-
ρακολούθησαν τα αποτελέσµα-
τα του διαγωνισµού διαδικτυα-
κά, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι 
στην αγορά που διαµορφώνουν 
τα πιο ποιοτικά έξτρα παρθένα ε-
λαιόλαδα, ο συγκεκριµένος δια-
γωνισµός είναι από τους πιο ε-
µπορικούς, µε ό,τι συνεπάγεται η 
φετινή επιτυχία για την προβολή 
και την προώθηση του ελληνικού 
ελαιώνα σε αγορές που µπορούν 
να πληρώσουν την προστιθέµενη 
αξία του προϊόντος.

Μεγάλο 
Χρυσό για 
Μαλαγουζιά 103 
Κανακάρης 
Μόλις 14 ήταν τα 
Μεγάλα Χρυσά 
Μετάλλια που 
απένειµε φέτος ο 
διεθνής διαγωνισµός 
κρασιών Frankfurt 
International Trophy 
στην Φρανκφούρτη. 
Ανάµεσα τους η 
Μαλαγουζιά 103 του 
Οινοποιείου 
Κανακάρης, από 
αµπελώνες σε 1.000 
µέτρα, στα ανώτερα 
υψόµετρα της ζώνης 
Π.Γ.Ε. των Πλαγιών 
της Αιγιαλείας. Πάνω 
από 2.000 κρασιά από 
30 χώρες του κόσµου 
συµµετείχαν φέτος 
στο διαγωνισµό που 
απένειµε συνολικά 
674 µετάλλια, εκ των 
οποίων 332 χρυσά 
και 328 αργυρά. Ο επικεφαλής της έρευνας για την 

νέα ποικιλία σίτου, ∆ρ Ρόαν Μίτσελ.

Βραβεία
Στον όγδοο φετινό 

διαγωνισµό, τα χρυσά 
βραβεία της Ελλάδας 

ήταν 30 και τα 
ασηµένια 39, από 35 
εταιρείες της χώρας

30
ΧΡΥΣΑ

39
ΑΣΗΜΕΝΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΡΑΒΡΕΙΑ
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Η νέα πολιτική φιλοδοξεί να 
δώσει τη δυνατότητα στους 

αγρότες και τους κτηνοτρόφους 
να εκµεταλλευτούν ευκαιρίες 
για τη µείωση των εκποµπών 

µεθανίου από τα ζώα 
αναπτύσσοντας την παραγωγή 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

Γεννάει νέα αγροτικά πεδία 
για όσους τελικά αντέξουν    

Xρηματιστήριο ρύπων και αγροτικό «Εξοικονομώ» στην πολιτική Farm to Fork

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Το πλεονέκτηµα του «πρωτοπόρου». 
Έτσι χαρακτηρίζει η Κοµισιόν το οι-
κονοµικό και εµπορικό προβάδισµα 
που θα έχει κάθε συντελεστής της α-
λυσίδας τροφίµων, που θα κυνηγή-
σει το «νέο πράσινο επιχειρηµατικό 
µοντέλο» που προτείνει. Βιοαέριο για 
τους κτηνοτρόφους, ενεργειακή αυ-
τάρκεια ανά εκµετάλλευση, πώληση 
αγροτικών µονάδων ρύπων σε ιδιώ-
τες και παραγωγή προϊόντων υψηλής 
προστιθέµενης αξίας αποκτούν προ-
τεραιότητα στη νέα στρατηγική από 
το Αγρόκτηµα στο Πιάτο που θα ορί-
σει την ΚΑΠ της επόµενης επταετίας.  

Συγκεκριµένα εισάγεται για πρώ-
τη φορά ένα µέτρο που θα βασίζεται 
στη πώληση εκ µέρους των αγροτών 
µονάδων ρύπου. Όσες αγροτικές εκ-
µεταλλεύσεις είναι διατεθειµένες να 
ακολουθήσουν πρακτικές που απο-
θηκεύουν τον άνθρακα στο έδαφος, 
θα µπορούν δηλαδή στη συνέχεια να 
ανταλλάζουν τα δικαιώµατά τους σε 
ρύπους, µε άλλες βιοµηχανίες, είτε 
πουλώντας τα είτε εξασφαλίζοντας 
ευνοϊκότερες τιµές για εισροές.

Με αυτόν τον τρόπο οι αγρότες θα 
εξασφαλίσουν µια εναλλακτική πηγή 
εισοδήµατος, σύµφωνα µε το πλαίσιο 
από το Αγρόκτηµα στο Πιάτο (Farm 
to Fork) που παρουσίασε την Τετάρ-
τη 20 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  
καθώς θα µπορούν είτε να πουλάνε 
τις µονάδες που αποθηκεύουν στο 
ευρωπαϊκό χρηµατιστήριο ρύπων, 
είτε θα υπάρχουν

 Μέχρι σήµερα στην Ευρώπη αν και 
υπάρχουν µεµονωµένες πρωτοβου-
λίες για την πληρωµή αγροτών που 

υιοθετούν πρακτικές αποθήκευσης 
του άνθρακα στο χωράφι τους, δεν 
έχει υπάρξει κάποια θεσµοθετηµέ-
νη πρόβλεψη και αυτό έρχεται να 
αλλάξει, ενδεχοµένως από τη νέα 
ΚΑΠ, εφόσον αφοµοιωθούν οι νέ-
ες πρωτοβουλίες στο µεταρρυθµι-
στικό πλαίσιο. Οι αρχικές σκέψεις 
της Κοµισιόν περιστρέφονται γύ-
ρω από ένα µοντέλο «Μέτρων Α-
ποθήκευσης Άνθρακα» όπου κά-
θε εκµετάλλευση θα πριµοδοτείται 
µέσω της ΚΑΠ στη βάση ενός point 
system (σύστηµα βαθµολογίας) για 
κάθε τόνο που θα αποθηκεύει. Η 
νέα πρωτοβουλία αφήνει ανοιχτό 
το ενδεχόµενο οι αγρότες να µπο-
ρούν να απευθυνθούν και στην ι-
διωτική πρωτοβουλία προκειµένου 
να επωφεληθούν των φιλοπερι-
βαλλοντικών τους προσπαθειών.

Επενδύσεις για µετάβαση αγροτών 
στην ενεργειακή αυτάρκεια

Προτεραιότητα στα µελλοντικά 
στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ θα δο-

θεί σύµφωνα µε την Κοµισιόν σε λύ-
σεις που επεκτείνουν τη δυνατότητα 
παραγωγής ενέργειας στο πλαίσιο α-
γροτικών και κτηνοτροφικών δραστη-
ριοτήτων, ενώ επιδιώκεται η τοποθέ-
τηση ηλιακών πάνελ σε κάθε ελεύθε-
ρη επιφάνεια των εκµεταλλεύσεων.

Συγκεκριµένα, η Επιτροπή θα ανα-
λάβει δράση για να επιταχύνει την υι-
οθέτηση λύσεων ενεργειακής απόδο-
σης στον τοµέα της γεωργίας και των 
τροφίµων, ενώ αναµένεται να υπάρ-
ξουν και κίνητρα µέσω της ΚΑΠ για α-
ντικατάσταση αγροτικού εξοπλισµού 
και µηχανηµάτων κίνητρα, µε βάσει 
το ενεργειακό ισοζύγιο. ∆ηλαδή, κάτι 
σαν το Εξοικονοµώ Κατ’ Οίκον αλλά 
για την αγροτική οικονοµία. 

Παράλληλα, η νέα πολιτική φιλο-
δοξεί να δώσει τη δυνατότητα στους 

αγρότες και τους κτηνοτρόφους να 
εκµεταλλευτούν ευκαιρίες για τη µεί-
ωση των εκποµπών µεθανίου από τα 
ζώα αναπτύσσοντας την παραγωγή 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και 
επενδύοντας σε αναερόβια χωνευ-
τήρια για παραγωγή βιοαερίου από 
γεωργικά απόβλητα και υπολείµµα-
τα, όπως η κοπριά. «Η κυκλική βιο-
οικονοµία εξακολουθεί να είναι σε 
µεγάλο βαθµό ανεκµετάλλευτη δυ-
νατότητα για τους αγρότες και τους 
συνεταιρισµούς. Για παράδειγµα, τα 
προηγµένα βιοδιυλιστήρια που πα-
ράγουν βιο-λιπάσµατα, ζωοτροφές 
πρωτεϊνών, βιοενέργεια και βιοχη-
µικά προσφέρουν ευκαιρίες για τη 
µετάβαση σε µια ουδέτερη για το 
κλίµα οικονοµία και τη δηµιουργία 
νέων θέσεων εργασίας στην πρωτο-

γενή παραγωγή» αναφέρει η Κοµι-
σιόν. Στους στόχους της νέας πολι-
τικής κατεύθυνσης δίνεται επίσης η 
δυνατότητα παραγωγής βιοαερίου α-
πό άλλες πηγές αποβλήτων και κα-
ταλοίπων, όπως από τη βιοµηχανία 
µεταποίησης τροφίµων και ποτών, 
τα λύµατα και τα αστικά απόβλητα.

Σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση 
τέτοιων στόχων, η Επιτροπή επιµέ-
νει ότι η πρότασή της στην επιχει-
ρούµενη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ,  
συµβαδίζει µε τα κελεύσµατα της 
Πράσινης Συµφωνίας. Από την άλ-
λη όµως δέχεται πως στη διαδικα-
σία διαπραγµάτευσης πρέπει να α-
ναπτυχθούν ορισµένες βελτιώσεις, 
ενώ αναγνωρίζει περιθώρια και για 
πρακτικές πρωτοβουλίες από τους 
συνοµιλητές της, την Ευρωβουλή 
και το Συµβούλιο.

Μάλιστα,   η Επιτροπή θα υποβάλει 
συστάσεις σε κάθε κράτος µέλος ξεχω-
ριστά σχετικά µε τους εννέα ειδικούς 
στόχους της ΚΑΠ, προτού υποβάλουν 
επισήµως τα Στρατηγικά τους Σχέδια. 
Θα ζητήσει από τα κράτη µέλη να κα-
θορίσουν ρητές εθνικές θέσεις για αυ-
τούς τους στόχους. Στη συνέχεια, µε 
βάση αυτούς τους στόχους, τα κράτη 
µέλη θα προσδιορίσουν τα απαραί-
τητα µέτρα που είναι διατεθειµένα να 
τρέξουν στα στρατηγικά τους σχέδια.



Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Μαΐου 2020 Agrenda 43ΕΥΡΩΠΗ.ΚΟΣΜΟΣ

ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ PREMIUM ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Υπόσχεση σοβαρής στήριξης 
των εκτατικών εκτροφών

Βούληση για μικρότερο ΦΠΑ 
σε βιολογικά φρουτολαχανικά

Η Επιτροπή, µε σκοπό να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να στραφούν 
στα τρόφιµα που παράγονται µε πιο βιώσιµο τρόπο, θα ξεκινήσει την 
επανεξέταση του ενωσιακού προγράµµατος προώθησης των 
γεωργικών προϊόντων, µε σκοπό την ενίσχυση της συµβολής της στη 
βιώσιµη παραγωγή και κατανάλωση και σύµφωνα µε την εξέλιξη των 
διατροφικών συνηθειών. Όσον αφορά το κρέας, η εν λόγω 
επανεξέταση θα πρέπει να επικεντρωθεί στον τρόπο µε τον οποίο η 
ΕΕ µπορεί να χρησιµοποιήσει το πρόγραµµα προώθησης για να 
στηρίξει τις πλέον βιώσιµες και αποδοτικές από άποψη άνθρακα 
µεθόδους ζωικής παραγωγής, όπως η εκτατική αιγοπροβατοτροφία. 
Επιπλέον, η Επιτροπή, για να ενθαρρύνει τη βιοµηχανία τροφίµων να 
προσφέρει υγιεινά και βιώσιµα προϊόντα διατροφής, θα προτείνει την 
υποχρεωτική διατροφική επισήµανση στο µπροστινό µέρος της 
συσκευασίας και θα δροµολογήσει πρωτοβουλίες για την τόνωση της 
αλλαγής της σύστασης των προϊόντων, µεταξύ άλλων µε τον 
καθορισµό θρεπτικών χαρακτηριστικών για τον περιορισµό της 
προώθησης (µέσω των διατροφικών ισχυρισµών ή των ισχυρισµών για 
την υγεία) τροφίµων µε υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, σάκχαρα και 
αλάτι. Θα εξετάσει το ενδεχόµενο να προτείνει την επέκταση των 
υποχρεωτικών ενδείξεων καταγωγής ή προέλευσης σε ορισµένα 
προϊόντα, λαµβάνοντας πλήρως υπόψη τις επιπτώσεις στην ενιαία 
αγορά. Επιπλέον, η Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα εναρµόνισης 
των εθελοντικών πράσινων ισχυρισµών και θα αναπτύξει ένα βιώσιµο 
πλαίσιο για την επισήµανση των τροφίµων µε την ενσωµάτωση των 
διατροφικών, κλιµατικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών. 

Χαµηλότερη φορολογία για φρούτα και λαχα-
νικά βιολογικής παραγωγής, προϋποθέσεις 
βιωσιµότητας για την πιστοποίηση γεωγρα-
φικής ένδειξης, προώθηση premium προϊ-
όντων ως µέρος σχολικών γευµάτων αποτε-
λούν µερικές από τις υπό επεξεργασία προ-
τάσεις των Βρυξελλών για τη στήριξη της α-
παιτούµενης µεγέθυνσης της αγοράς ποιοτι-
κών προϊόντων αγροδιατροφής.

Ειδικότερα, ήδη συζητείται στο Συµβούλιο 
µια πρόταση της Επιτροπής για τους συντελε-
στές ΦΠΑ των βιολογικών, που θα επέτρεπε 
στα κράτη µέλη να χαµηλώσουν το συντελεστή 
στη συγκεκριµένη κατηγορία τροφίµων, ώστε 

να γίνει πιο ελκυστικά για τους καταναλωτές, 
χωρίς να συµπιέζεται η τιµή του παραγωγού.

Όπως υπογραµµίζει η Επιτροπή, τα φορο-
λογικά συστήµατα της ΕΕ πρέπει να διασφα-
λίζουν ότι η τιµή των διαφόρων τροφίµων α-
ντικατοπτρίζει το πραγµατικό τους κόστος ό-
σον αφορά τη χρήση πεπερασµένων φυσι-
κών πόρων, τη ρύπανση, τις εκποµπές αερί-
ων του θερµοκηπίου και άλλα περιβαλλοντι-
κά εξωτερικά χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, θα ενισχύσει το νοµοθετικό 
πλαίσιο για τις γεωγραφικές ενδείξεις (GI) 
και, όπου ενδείκνυται, θα περιλαµβάνει συ-
γκεκριµένα κριτήρια βιωσιµότητας.

Για να δώσει τη δυνατότητα στους κατανα-

λωτές να κάνουν ενηµερωµένες, υγιεινές και 
βιώσιµες επιλογές τροφίµων, η πολιτική Farm 
2 Fork προβλέπει µια εναρµονισµένη υποχρε-
ωτική επισήµανση διατροφής στο µπροστινό 
µέρος της συσκευασίας και θα εξετάσει το εν-
δεχόµενο να προτείνει την επέκταση των υ-
ποχρεωτικών ενδείξεων, λαµβάνοντας πλή-
ρως υπόψη τις επιπτώσεις µιας τέτοιας κίνη-
σης στην ενιαία αγορά, δεδοµένης της αντί-
θεσης που έχουν εκφράσει επ’ αυτού πλήθος 
χωρών του Βορρά. Θα αναζητηθούν ακόµα νέ-
οι τρόποι παροχής πληροφοριών στους κατα-
ναλωτές µε άλλα µέσα, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των ψηφιακών, για τη βελτίωση της προ-
σβασιµότητας των πληροφοριών για τα τρόφι-
µα, ιδίως για άτοµα µε προβλήµατα όρασης.

 Για να βελτιωθεί η διαθεσιµότητα και η 
τιµή των βιώσιµων τροφίµων και να προ-
ωθηθεί η υγιεινή και βιώσιµη διατροφή σε 
θεσµικό επίπεδο, δηλαδή στις καντίνες και 
τα κυλικεία δηµόσιων υπηρεσιών, σε νοσο-
κοµεία και άλλους σχετικούς χώρους. Αυτό 
θα υποχρεώσει τις περιφέρειες και τις δη-
µόσιες αρχές να διαδραµατίσουν τον ρόλο 
τους αγοράζοντας «βιώσιµα» τρόφιµα για 
σχολεία, νοσοκοµεία και άλλα δηµόσια ι-
δρύµατα και θα ενισχύσει επίσης τα βιώ-
σιµα συστήµατα γεωργίας, όπως η βιολο-
γική γεωργία. Μάλιστα η Κοµισιόν θα α-
κολουθήσει πρώτη το παράδειγµα, ορίζο-
ντας πρότυπα αειφορίας στις συµβάσεις 
τροφοδοσίας για τα κυλικεία των χώρων 
που απασχολεί. Θα επανεξετάσει επίσης το 
σχολικό σύστηµα της ΕΕ για να ενισχύσει 
τη συµβολή του στη βιώσιµη κατανάλωση 
τροφίµων και ιδίως για να ενισχύσει τα εκ-
παιδευτικά µηνύµατα σχετικά µε τη σηµα-
σία της υγιεινής διατροφής, της βιώσιµης 
παραγωγής τροφίµων και της µείωσης των 
απορριµµάτων τροφίµων.

2020

4o 

ΤΡΙΜΗΝΟ

Διαμόρφωση 
«εξατομικευμένων» 
προτάσεων για τα 
Στρατηγικά σχέδια 
των κρατών μελών

2022

1o 

ΤΡΙΜΗΝΟ

Πρόταση για 
την αναθεώρηση 
Οδηγίας για 
τη Χρήση 
Ζιζανιοκτόνων

2023

4o 

ΤΡΙΜΗΝΟ

Αναθεώρηση 
της υπάρχουσας 
νομοθεσίας 
για την Ευζωία 
των Ζώων  

20222022

2o 

ΤΡΙΜΗΝΟ

Διαμόρφωση 
Βάσης 
Δεδομένων 
Βιώσιμης 
Γεωργίας

2021

4o 

ΤΡΙΜΗΝΟ

Πρόταση για την 
αναθεώρηση της 
Οδηγίας γα τη Χρήση 
Προϊόντων 
Φυτοπροστασίας

2021

4o 

ΤΡΙΜΗΝΟ

Πρόταση 
αναθεώρησης της 
Νομοθεσίας για τη 
Χρήση Πρόσθετων 
Ουσών στις 
Ζωοτροφές

2021

3o 

ΤΡΙΜΗΝΟ

Πρωτοβουλία για 
μια Γεωργία με 
μηδενικές εκπομπές 
Άνθρακα

2021-2022
Νομοθετική 
πρωτοβουλία για 
την παροχή 
κινήτρων στη 
σύσταση 
Συνεταιρισμών 

Ρύθμιση για 
τη στατιστική 
μέτρηση Χρήσης 
Ζιζανιοκτόνων

2023

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ FARM TO FORK 
ΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
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Παρατείνεται κατά τέσσερις µήνες, ήτοι έως τις 
30 Σεπτεµβρίου 2020 η προθεσµία για την υ-
ποβολή αίτησης για την υπαγωγή σε ρύθµι-
ση του συνόλου των ασφαλιστικών οφειλών 
των µη µισθωτών ασφαλισµένων, καθώς και 
των ασφαλισµένων προς Ο.Γ.Α.

H ανωτέρω παράταση - που αφορά σε ρύθ-
µιση οφειλών µη µισθωτών που δηµιουργή-
θηκαν έως και 31.12.2018 - προκρίνεται µε το 

άρθρο 17 του νοµοσχεδίου «Κύρωση α) της α-
πό 13.4.2020 Π.Ν.Π. ”Μέτρα για την αντιµετώ-
πιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της παν-
δηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
κατεπείγουσες διατάξεις” (Α΄ 84) και β) της α-
πό 1.5.2020 Π.Ν.Π. “Περαιτέρω µέτρα για την 
αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών 
της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονοµική 

κανονικότητα” (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις.» 
Η ανωτέρω παράταση προτείνεται προκειµέ-

νου οι οφειλέτες-µη µισθωτοί, που είχαν υπο-
βάλει εµπρόθεσµα αίτηση στην ηλεκτρονική 
πλατφόρµα του e- Ε.Φ.Κ.Α. για τον προσδιορι-
σµό της οφειλής τους, να µη χάσουν το δικαίω-
µα υπαγωγής στη ρύθµιση του παραπάνω νό-
µου λόγω τυχόν καθυστέρησης της διαδικασί-
ας προσδιορισµού των οφειλών από το φορέα.

Έως 30 Σεπτέμβρη ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών αγροτών

Με τακτική 
μειωμένων 
προκαταβολών 
κινούνται για τη 
φετινή σοδειά οι 
έμποροι στον καπνό, 
που μειώνει συνεχώς 
τα στρέμματά του 
στην Ελλάδα

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Πολιτική µειωµένων προκαταβολών εγκαι-
νίασαν φέτος οι µεταποιητές προς τους κα-
πνοπαραγωγούς, µέχρι τουλάχιστον να δι-
ασφαλίσουν ότι οι δηλώσεις προθέσεων 
καλλιέργειας θα έχουν και αντιστοίχιση στα 
πραγµατικά στρέµµατα καπνοκαλλιέργειας, 
για να αποφευχθούν τυχόν νέα οικονοµικά 
«ανοίγµατα», που δύσκολα θα καλυφθούν. 

Η τακτική τους αυτή, ωστόσο, καθιστά πιο 
δύσκολη την καλλιεργητική σεζόν, που ήδη 
έκανε ποδαρικό σε κάποιες περιοχές της χώ-
ρας, καθώς έρχεται να προστεθεί στα σοβαρά 
προβλήµατα των χαµηλών τιµών του προϊ-
όντος, αλλά και της έλλειψης εργατικών χε-
ριών. «Οι εταιρείες είναι σφιγµένες φέτος. 
Οι προκαταβολές µειώθηκαν κατά 50 ευρώ 
το στρέµµα και λένε ότι αργότερα, µόλις σι-
γουρευτούν για το πώς θα πάει η καλλιέρ-
γεια, θα δώσουν κάτι επιπλέον» ανέφερε στην 
Agrenda ο Γιώργος Νάτσιος, πρόεδρος του 
ΣΠΕΚΟ Βροντούς Πιερίας, όπου η διαδικα-
σία των µεταφυτεύσεων έχει προχωρήσει αρ-
κετά και σε κάποια χωριά έχει ολοκληρωθεί.

Παραδοσιακά οι µεταποιητικές επιχειρή-
σεις έδιναν, ως προκαταβολή, 100 ευρώ το 
στρέµµα στο στάδιο της µεταφύτευσης και 
άλλα 100 -150 ευρώ στο στάδιο της συγκο-
µιδής. Ως εκ τούτου, το «ψαλίδι» σε αυτές 
τις αναγκαίες ενέσεις ρευστότητας έχει φέ-
ρει σε δύσκολη θέση πολλούς παραγωγούς 
και ιδίως όσους δεν έχουν την συµβολαια-
κή κάρτα, όπως αναφέρει ο Βαγγέλης Γιαν-
νώτας, πρόεδρος του ΑΣΚ Λόφων Πιερίας. 

Έτσι κάποιοι παραγωγοί βάζουν λιγότε-

ρα στρέµµατα ή φεύγουν από την καλλιέρ-
γεια. Είναι ενδεικτικό ότι πέρσι στον ΣΠΕΚΟ 
Βροντούς 183 µέλη του καλλιέργησαν 2.200 
στρέµµατα καπνά ποικιλίας «Κατερίνη», ενώ 
φέτος τα στρέµµατα είναι 1.870 και αντιστοι-
χούν σε 151 παραγωγούς, όπως µας αναφέ-
ρει ο κ. Νάτσιος. Τάση για µείωση στρεµµά-
των-ή διατήρησης στα ίδια επίπεδα στην κα-
λύτερη περίπτωση- καταγράφεται και στα υ-
πόλοιπα καπνοπαραγωγικά χωριά του νοµού.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στο νοµό Σερ-
ρών, όπου χρειάζονται άλλες περίπου 20 η-
µέρες για να ολοκληρωθούν οι µεταφυτεύ-
σεις, όπως λέει ο Μιχάλης Σερβίστα, από το 

Συνεταιρισµό Παραγωγών Καπνού Βισαλ-
τίας, προσθέτοντας πως η οργάνωσή του ε-
κτιµάται ότι θα καλλιεργήσει φέτος περί τα 
4.500 στρέµµατα και άλλα τόσα η άλλη Οµά-
δα των Σερρών, όταν πριν 5 χρόνια ο νοµός 
είχε πάνω από 20.000 στρέµµατα.

Στη Ροδόπη οι µεταφυτεύσεις ξεκινούν µετά 
το µουσουλµανικό «Μπαϊράµι», στις 24 Μα-
ΐου, τονίζει ο πρόεδρος του Συνεταιρισµού 
Καπνοπαραγωγών Θράκης Εσάτ Χουσεΐν και 
εκφράζει την εκτίµηση ότι φέτος θα µπουν  
γύρω στα 48.000 – 50.000 στρέµµατα Μπα-
σµά, από περίπου 53.000 στρέµµατα το 2019. 

Ο βασικότερος ανασχετικός παράγοντας, 

Κάτω 50 ευρώ οι προκαταβολές 

Μειωμένα 80% στην 
5ετία τα στρέμματα 
καπνού στις Σέρρες 

ΣΠΕΚΟ
ΒΡΟΝΤΟΥΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

183 

5,18

2.200 

1.870 

ΜΕΛΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΑΝ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ �ΚΑΤΕΡΙΝΗ�

151 ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ�ΜΕΛΗ

ΠΕΡΥΣΙ

ΠΕΡΥΣΙ

ΠΕΡΥΣΙ

ΦΕΤΟΣ

ΦΕΤΟΣ

ΦΕΤΟΣ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ   ΜΠΑΣΜΑ

ΣΤΗΣΙΜΟ

ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΘΡΑΚΗΣ

ΤΙΜΕΣ�ΚΟΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

53.000 48.000�50.000

4,60

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

3,70

 50%
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Την απόφαση µε την οποία καθορίζεται η δια-
δικασία επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατα-
νάλωσης, που οι µικροί οινοπαραγωγοί είχαν 
προκαταβάλει για κρασί, το οποίο, όµως, δεν εί-
χαν διαθέσει στην κατανάλωση κατά την περί-
οδο που ίσχυε ο συντελεστής ΕΦΚ κρασιού και 
έως την ηµεροµηνία κατάργησής του, υπέγρα-
ψε το υπουργείο Οικονοµικών.

Στην ίδια απόφαση, που υπογράφει ο υφυ-

πουργός Οικονοµικών Απόστολος Βεσυρόπου-
λος, καθορίζεται η διαδικασία διαγραφής του ΕΦΚ 
κρασιού και των λοιπών επιβαρύνσεων στην πε-
ρίπτωση που οι εν λόγω επιβαρύνσεις είχαν µεν 
βεβαιωθεί σε µικρούς οινοπαραγωγούς, αλλά 
δεν έχουν εισπραχθεί για αποθέµατα κρασιού, 
το οποίο δεν είχε διατεθεί στην κατανάλωση κα-
τά το ανωτέρω διάστηµα. Την ικανοποίηση του 
για την εξέλιξη αυτή εκφράζει ο Σύνδεσµος Ελ-

ληνικού Οίνου, περιµένοντας  στο ίδιο πνεύµα 
να ικανοποιήσει και το άλλο αίτηµα του κλάδου 
για µείωση του ΦΠΑ του κρασιού στην εστίαση. 

«Με επιστολή προς το υπουργείο Οικονοµι-
κών στις 20.03.2020 τονίσαµε την αναγκαιότη-
τα να αρθεί η αδικία του ΕΦΚ που για τρία χρό-
νια παράνοµα εισέπραξε το ∆ηµόσιο, και τον ο-
ποίο είχαν προκαταβάλει οι µικροί οινοποιοί», 
ανέφερε σχετικά ο ΣΕΟ.

Επιστροφή προκαταβληθέντος ΕΦΚ σε μικρούς οινοποιούς

Εξοπλισµός άρδευσης, σταβλικές εγκα-
ταστάσεις, net metering, θερµοκήπια, 
ξηραντήρια, αποθήκες, παγολεκάνες, 
αµελκτικά, ψυγεία και άλλες επενδύ-
σεις του πρωτογενή τοµέα χωράνε στις 
διατάξεις των δύο νέων προκηρύξεων 
ύψους 500 εκατ. ευρώ, του Αναπτυξι-
ακού Νόµου. Πρόκειται για τα καθε-
στώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρη-
µατικότητα», προϋπολογισµού 350 ε-
κατοµµυρίων ευρώ και «Επιχειρηµατι-
κότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επι-
χειρήσεων», προϋπολογισµού 150 ε-
κατοµµυρίων ευρώ, των οποίων η προ-
θεσµία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέ-
σει έως τις 31 Ιουλίου. ∆ικαιούχοι, α-
πό τον πρωτογενή τοµέα, κρίνονται ε-
πιχειρήσεις, οργανώσεις παραγωγών, 
οµάδες παραγωγών και συνεταιρισµοί.

Και τα δύο καθεστώτα, καλύπτουν ε-
πενδύσεις που αφορούν κτιριακές ανά-
γκες και τον εσωτερικό τους εξοπλισµό, 
αρδευτικό εξοπλισµό, net-metering ε-
νώ τρακτέρ, παρελκόµενα, αγορά ζώ-
ων και φυτικού κεφαλαίου δεν επιδο-
τούνται. Για παράδειγµα, µία αγροτική 
επιχείρηση µπορεί να επιδοτηθεί για να 
κατασκευάσει ένα θερµοκήπιο και πα-
ράλληλα να εγκαταστήσει και σύστηµα 
γεωθερµίας για τις ανάγκες κάλυψης 
των ενεργειακών της αναγκών. Η ίδια 
επιχείρηση, έχει το δικαίωµα να φτιά-
ξει µέσα στο ίδιο σχέδιο εγκαταστάσεις 
προετοιµασίας προϊόντων για πρώτη 

πώληση όπως ψυγεία, ξηραντήρια, δι-
αλογητήρια, πλυντήρια και συσκευα-
στήρια. Όσον αφορά τους κτηνοτρό-
φους εδώ δίνεται η ευκαιρία σε όλους 
τους κλάδους ανεξαιρέτως να επιδο-
τηθούν. Σε αυτή την περίπτωση έχουν 
την επιλογή να κατασκευάσουν, να ε-
πεκτείνουν ή να εκσυγχρονίσουν µία 
σταβλική εγκατάσταση και παράλλη-
λα να αγοράσουν και ό,τι χρειάζεται 
επιπλέον για τη λειτουργία της, όπως: 
αµελκτικά συγκροτήµατα, ταινίες µε-
ταφοράς, σιλό αποθήκευσης ζωοτρο-
φών, συγκροτήµατα παραγωγής ζωο-
τροφών, συγκροτήµατα θέρµανσης και 
δροσισµού, ταΐστρες, ποτίστρες, αποτε-
φρωτήρες κ.ά.  Αναλυτικότερα: 

«Γενική Επιχειρηµατικότητα»: Ο 
συνολικός προϋπολογισµός του παρό-
ντος καθεστώτος ανέρχεται σε 350 ε-
κατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 140 εκατ. 
ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις, επιδο-
τήσεις leasing και επιδοτήσεις του κό-
στους της δηµιουργούµενης απασχό-
λησης και τα 210 εκατ. ευρώ αφορούν 
φορολογικές απαλλαγές.

«Επιχειρηµατικότητα Πολύ Μι-
κρών και Μικρών Επιχειρήσεων»: 
Ο συνολικός προϋπολογισµός του πα-
ρόντος καθεστώτος ανέρχεται σε 150 ε-
κατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 140 εκατ. 
ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις, επιδοτή-
σεις leasing και επιδοτήσεις του κόστους 
της δηµιουργούµενης απασχόλησης.

ωστόσο, για την προσέλκυση ενδιαφέροντος 
για την καπνοκαλλιέργεια είναι οι διαχρονι-
κά χαµηλές τιµές παραγωγού για το προϊόν. 
«Πέρυσι το στήσιµο ήταν στα 4,60 ευρώ το κι-
λό, όταν η µέση τιµή ήταν στα 5,18 ευρώ», α-
ναφέρει ο Εσάτ Χουσεΐν. 

«Με 3,70 ευρώ το κόστος παραγωγής, µέ-
νει λιγότερο από ένα ευρώ το κιλό στον πα-
ραγωγό. Αν δεν ανέβει στα 7-8 ευρώ το κι-
λό η τιµή, δεν θα έρθουν νέοι στην καλλι-
έργεια και σε µια πενταετία η καπνοκαλλι-
έργεια στην Ελλάδα θα έχει σβήσει», ο Μι-
χάλης Σερβίστας κι υπογραµµίζει ότι «ήδη 
οι µεταποιητικές µεταφέρουν την καλλιέρ-
γεια στα Σκόπια, όπου η ετήσια παραγωγή 
έχει φτάσει στα 26 εκατ. κιλά, ενώ η ελληνι-
κή έχει µειωθεί σε 17 εκατ. κιλά».

Τις συνθήκες στην καλλιέργεια επιδεινώ-
νει και η έλλειψη εργατικών χεριών. «Στη φύ-
τευση κουτσά – στραβά τα φέρνουµε βόλτα 
µε τα χέρια της οικογένειας. Το πρόβληµα 
είναι στο µάζεµα. Εκεί χρειάζονται πολλά κι 
έµπειρα χέρια», εξηγεί ο Πασχάλης Κατσά-
ρας, από το Συνεταιρισµό «Σαµσούς» και 
ζητά να προκριθεί η λύση της ασφάλισης 
µε εργόσηµο γιατί «µε ΙΚΑ και την τιµή στα 
4,70 ευρώ το κιλό δεν βγαίνει». 

7-8 ευρώ
Αν δεν ανέβει 

στα 7-8 ευρώ το 
κιλό η τιµή, δεν 
θα έρθουν νέοι 
στην καλλιέρ-

γεια εκτιµούν οι 
καπνοπαραγωγοί

Θερμοκήπια, στάβλους και αγροτικό net 
metering επιδοτεί η νέα φάση Αναπτυξιακού 

Τα είδη των 
ενισχύσεων 
Οι επενδυτές που θα 
µπουν στα καθεστώτα 
µπορούν να επιλέξουν 
ανάµεσα ή να 
συνδυάσουν την 
επιχορήγηση, την 
φοροαπαλλαγή, την 
επιδότηση 
χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης και την 
επιδότηση του κόστους 
της δηµιουργούµενης 
απασχόλησης. Το 
ποσοστό ενίσχυσης 
κυµαίνεται από 10-55% 
αναλόγως το µέγεθος 
της επιχείρησης και την 
περιφέρεια που 
βρίσκεται. Σε ό,τι 
αφορά ειδικά την 
επιχορήγηση, να 
σηµειωθεί εδώ ότι 
παρέχεται σε ποσοστό 
που ορίζεται στο 70% 
των ανώτατων 
επιτρεπόµενων 
εντάσεων ενίσχυσης.

Τις συνθήκες 
στην καλλιέργεια 
επιδεινώνει 
και η έλλειψη 
εργατικών χεριών.
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Πακέτο 750 
εκατ. από 
Eurobank 
για εκκίνηση 
τουριστικής 
βιομηχανίας
Νέο πακέτο µέτρων συνολικού 
ύψους 750 εκατ. ευρώ για την 
επανεκκίνηση του ελληνικού 
ξενοδοχειακού κλάδου, ο οποίος 
είναι καίριας σηµασίας για τη στήριξη 
της τουριστικής βιοµηχανίας που 
συµβάλλει µε 21% στο ΑΕΠ και 22% 
στην απασχόληση της χώρας, 
ενεργοποιεί η Eurobank, ως η 
Τράπεζα του ελληνικού Τουρισµού.
Σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου, η 
διοίκηση της Eurobank ανακοίνωσε 
µέτρα στήριξης από την κρίση του 
κορωνοϊού για τις επιχειρήσεις του 
τουριστικού/ξενοδοχειακού κλάδου 
ήτοι:
 Παγώνει τις δόσεις κεφαλαίου για 

φέτος και για ολόκληρη την επόµενη 
χρονιά µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 
2021, για δάνεια ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων που ήταν ενήµερα την 
31η ∆εκεµβρίου 2019.
 Χορηγεί άµεση ρευστότητα στις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, σε 
κεφάλαια κίνησης για τις συνολικές 
ανάγκες του 2020, αξιοποιώντας και 
τα µέτρα της Πολιτείας.
 Παρέχει στις ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις, ήδη από φέτος, τα 
κεφάλαια κίνησης που απαιτούνται 
για την επανεκκίνηση και της 
επόµενης τουριστικής περιόδου του 
2021.
 Συνεχίζει απρόσκοπτα τη 

χρηµατοδότηση εγκεκριµένων 
επενδύσεων στον κλάδο των 
ξενοδοχείων, ύψους περίπου 300 
εκατ. ευρώ.
 Προσφέρει αποκλειστικά σε όλες 

τις τουριστικές επιχειρήσεις, 
προνοµιακή τιµολόγηση στο 
πρόγραµµα πιστοποίησης «CoVid-
Shield», του πρώτου ολοκληρωµένου 
σχήµατος πιστοποίησης για την 
κατάλληλη εφαρµογή µέτρων 
ανάσχεσης της διασποράς του 
κορονοϊού, σε συνεργασία µε 
παγκόσµιας εµβέλειας Οργανισµό 
Πιστοποίησης ΤÜV AUSTRIA. 

Η προσέγγιση Farm to Fork 
και η αργή ελληνική γεωργία 
Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση από καταβολής ΚΑΠ, πονάει και γεννάει ευκαιρίες

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Μπορεί να είναι κάπως νωρίς για να αναλυ-
θούν σε βάθος και να αξιολογηθούν σε όλη 
τους την έκταση, οι διαστάσεις που θα έχει 
για την ευρωπαϊκή γεωργία, η νέα στρατη-
γική πράσινης προσέγγισης Farm to Fork 
(από το χωράφι στο πιρούνι) την οποία πα-
ρουσίασε την περασµένη Τετάρτη στις Βρυ-
ξέλλες ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Φρανς 
Τίµµερµανς, είναι όµως βέβαιο, ότι η υιοθέ-
τησή της βάζει την αγροτική παραγωγή σε 
άλλο δρόµο απ’ αυτόν στον οποίο πορεύ-
τηκε τα τελευταία 50 χρόνια. 

Να αναφερθεί εδώ ότι η δέσµη Farm to 
Fork αποτελεί πτυχή της «Πράσινης Συµφω-
νίας» στην οποία έχει καταλήξει το Συµβού-
λιο Κορυφής (11 ∆εκεµβρίου 2019) και έρ-
χεται να βάλει την ευρωπαϊκή γεωργία σε 
έναν νέο προσανατολισµό.

Τι λέει αυτή η νέα συµφωνία; Στην ου-
σία λέει ότι η Ε.Ε. επιλέγει στρατηγικά πλέ-
ον και όχι µόνο βάσει της αναγκαιότητας, 
να κινηθεί στην οδό της βιώσιµης ανάπτυ-
ξης, µε απόλυτο σεβασµό στο περιβάλλον. 
Τι σηµαίνει αυτό για τον τοµέα της αγρο-
τικής παραγωγής; Λιγότερα και ηπιότερα 
φυτοπροστατευτικά και χηµικά λιπάσµα-
τα, µικρότερο ή και µηδενικό περιβαλλο-
ντικό αποτύπωµα, ενίσχυση της βιολογι-
κής παραγωγής στο 25% µέχρι το 2030 α-

πό 8% σήµερα. Η επιλογή αυτή δείχνει να 
έρχεται µε βάση την εκτίµηση των ευρω-
παίων αξιωµατούχων ότι αργά ή γρήγορα 
εκεί οδηγούνται τα πράγµατα, προκειµέ-
νου να υπάρξει ισορροπία στον πλανήτη. 
Την ίδια στιγµή αντιλαµβάνονται βέβαια 
ότι όσο πιο γρήγορα κινηθεί µια κοινωνία 
(ΕΕ) προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο πλε-
ονεκτική θέση θα έχει στον διεθνή αντα-
γωνισµό στο µέλλον. Έτσι, ανεξάρτητα αν 
η συγκεκριµένη επιλογή έρχεται και λίγο 
ως αποτέλεσµα της πολιτισµένης Ευρώπης 
που θέλει να ανταγωνισθεί επί ίσοις όροις 
τον υπόλοιπο κόσµο µε βάση την ποιότητα 
και την χαµηλή τιµή της παραγωγής, έρ-
χεται να δώσει, ένα ενδιαφέρον ποιοτικό 
και περιβαλλοντικό πλεονέκτηµα. Το θέ-
µα είναι αν το πλεονέκτηµα αυτό µπορεί 
να µεταφραστεί και σε οικονοµικό. Σίγου-
ρα, σ’ αυτή τη φάση, δεν θα είναι εύκολο. 
Τα καλά κοστίζουν και δεν είναι σίγουρο 

ότι η κοινωνία είναι σε θέση να πληρώσει 
γι’ αυτό. Το όλο πλέγµα της προσπάθειας, 
πάει βήµα -βήµα µε µια κοινή προσπάθεια, 
τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό χώρο, σ’ αυ-
τή τη φάση, για επαναπροσδιορισµό του 
εύρους στη διακίνηση των αγαθών, ειδικά 
όταν πρόκειται για τρόφιµα. Σηµατοδοτεί 
µια στροφή στην αξιοποίηση της τοπικής 
παραγωγής, των προϊόντων ταυτότητας µε 
σαφή µάλιστα αναφορά στον παραγωγό. 

Τι σηµαίνουν όλα αυτά για την Ελλά-
δα; Πολλά! Μας εξυπηρετούν; Ναι, εφό-
σον τα αντιληφθούµε καθ’ ολοκληρίαν 
και προσαρµόσουµε την προσπάθειά µας 
στις νέες συνθήκες. Συνέβη αυτό στην 
προηγούµενη φάση; Όχι! Γιατί θα γίνει 
τώρα; Αν γίνει πάντως, θα είναι µόνο για-
τί δεν γίνεται διαφορετικά! Είναι µοναδι-
κή ευκαιρία η χώρα και εν προκειµένω η 
ελληνική γεωργία να µετατρέψει τα µέχρι 
τώρα µειονεκτήµατα σε πλεονεκτήµατα! 
Τι έχουν καταλάβει απ’ όλα αυτά οι εδώ ι-
θύνοντες; Μάλλον πολύ λίγα. Εκτός αν α-
ποφεύγουν συστηµατικά να τοποθετηθούν 
επ’ αυτών περιµένοντας να δουν... πού θα 
κάτσει η µπίλια. Αν κρίνει κανείς από τον 
τρόπο µε τον οποίο γενικότερα η χώρα µας 
και οι εκάστοτε κυβερνήσεις, έχουν διαχει-
ριστεί τα θέµατα της Κοινής Αγροτικής Πο-
λιτικής, τα µηνύµατα φθάνουν αργά, η α-
νάλυσή τους είναι πληµµελής, η εφαρµο-
γή αποσπασµατική, το αποτέλεσµα κακό!  

Σε άλλο δρόµο
Το βέβαιο είναι ότι η προσέγγιση 

από το «χωράφι στο πιρούνι» 
βάζει την αγροτική παραγωγή σε 
άλλο δρόµο από αυτόν στον οποίο 
πορεύτηκε την τελευταία 50ετία
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Στην παραγωγή προστιθέµενης αξίας από 
υποπροϊόντα της αγροτικής και κτηνοτροφικής 
δραστηριότητας, που µέχρι τώρα δεν 
αξιοποιούνται έχει επικεντρωθεί η Ισπανία, 
φιλοδοξώντας να γίνει ηγέτιδα δύναµη στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά σε ζητήµατα 
βιοοικονοµίας και κυκλικής οικονοµίας.
∆ουλεύοντας εντατικά την τελευταία διετία 
προς αυτήν την κατεύθυνση, η χώρα της 
Ιβηρικής έχει διαθέσει 3,2 εκατ. ευρώ σε 

προγράµµατα βιοοικονοµίας, όταν από το 2014 
µέχρι το 2017 διοχετεύτηκαν 1,3 εκατ. ευρώ σε 
27 λειτουργικές οµάδες που δραστηριοποιούνται 
στην κυκλική οικονοµία. «Στην Ισπανία, η 
βιοοικονοµία έχει τεράστιες δυνατότητες, οπότε 
πρέπει να αρπάξουµε τις ευκαιρίες που 
προσφέρει στον αγροδιατροφικό τοµέα και στο 
αγροτικό οικονοµικό περιβάλλον, για ηγετικό 
ρόλο» υποστήριξε σε άρθρο του στο Euractiv 
ο Ισπανός υπουργός Γεωργίας, Λούις Πλάνας.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Εδώ και µήνες οι πτυχές της Πρά-
σινης Συµφωνίας έχουν ενοχλήσει 
τους αγρότες της ΕΕ, αφού οι περιο-
ρισµοί  και µια σειρά αντιπαραγω-
γικών µέτρων που άπτονται του α-
γροτικού χώρου όπως περιγράφο-
νται στην στρατηγική από το Αγρό-
κτηµα στο Πιάτο, τους φέρνουν σε 
µειονεκτική θέση έναντι των αντα-
γωνιστών τους σε παγκόσµια κλί-
µακα. «Από αγρότες γινόµαστε κη-
πουροί» σχολιάζουν σε καυστική α-
νακοίνωσή τους τα µέλη της Ισπανι-
κής Ένωσης Νέων Αγροτών (Asaja).

Την Τετάρτη 20 Μαΐου η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε δύο 
στρατηγικές που θα αλλάξουν τα 
δεδοµένα για την αγροτική πολι-
τική του µπλοκ: «Τον Ορίζοντα βι-
οποικιλότητας µέχρι το 2030» και 
«την Στρατηγική από το Αγρόκτη-
µα στο Πιάτο». Πρόκειται για δυο 
έγγραφα που ήταν έτοιµα ήδη α-
πό τον χειµώνα, πριν η πανδηµία 
του κορωνοϊού φέρει τα πάνω κά-
τω στην ευρωπαϊκή αγορά, τα οποία 
καθιστούν πιο ακριβή την παραγω-
γή, χωρίς να εξασφαλίζουν επαρ-
κώς µε τους απαραίτητους οικονο-
µικούς πόρους τους παραγωγούς.

Εδώ, προβλέπεται µεταξύ άλλων 
ότι οι βιολογικές καλλιέργειες θα 
καλύψουν το 25% της συνολικής α-
γροτικής γης της ΕΕ, ότι το 10% των 
καλλιεργούµενων εκµεταλλεύσε-
ων θα σταµατήσουν να είναι παρα-
γωγικές, ότι η χρήση ουσιών θρέ-
ψης θα πρέπει να περιοριστεί κατά 
20% και τα προϊόντα φυτοπροστα-
σίας κατά 50%. Παράλληλα υπάρ-
χουν σκέψεις να αυξηθούν οι πε-
ριοχές Natura 2000. Μάλιστα, ενώ 
αρχικά η Επιτροπή είχε αφήσει να 
εννοηθεί πως δεν θα ισχύσουν αυ-

τοί οι περιορισµοί στον βαθµό αυ-
τό, το τελικό επίσηµο έγγραφο, ε-
πιβεβαίωσε και µε το παραπάνω τις 
ανησυχίες του αγροτικού κόσµου. 

«Όσα συνέβησαν το τελευταίο 
δίµηνο, δεν άλλαξαν ούτε στο ε-
λάχιστο την ατζέντα της Κοµισιόν 
και του αντιπροέδρου Τίµµερµανς, 
ο οποίος παρά τα καµπανάκια, λει-
τουργεί σαν τον καπετάνιο του Τι-
τανικού, αφού αρνείται να πάρει 
την σωστή πορεία και µας οδηγεί 
κατευθείαν πάνω στο παγόβουνο, 
σε ένα σόου ανευθυνότητας και εµ-
µονής που θα πληρώσουν ακριβά 
όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες», ανα-
φέρει ανακοίνωση της οργάνωσης.

Σύµφωνα µε τους ίδιους, ο α-
γροτικός τοµέας, µαζί µε τους το-
µείς της υγείας, των µεταφορών 
και δηµόσιας τάξης, «πολέµησαν 

στην εµπροσθοφυλακή της µάχης 
µε την πανδηµία, καταφέρνοντας 
σε καθηµερινή βάση να ανταπο-
κριθούν στις ανάγκες των έγκλει-
στων πολιτών για φρέσκα, υγιεινά 
και ποιοτικά τρόφιµα».

Αν, ο µη γένοιτο, επρόκειτο να 
επαναληφθεί µια τέτοια κατάστα-
ση στις Ευρωπαϊκές χώρες, µετά 
την υλοποίηση αυτής της καινού-
ριας στρατηγικής, οι αγρότες εκτι-
µούν ότι δύσκολα θα µπορούσαν 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις.

Η Asaja εξηγεί ότι στην εργαλει-
οθήκη του Τίµµερµανς υπάρχουν 
περιορισµοί σε µεθόδους φυτοπρο-
στασίας, στη χρήση θρεπτικών ου-
σιών και αντιβιοτικών, στερώντας 
από τους παραγωγούς τα µέσα που 
διασφαλίζουν την υγεία των καλ-
λιεργειών και του ζωικού τους κε-

φαλαίου. «Είναι µια ριψοκίνδυνη 
πολιτική που έρχεται σε αντίθεση 
µε αυτό που εφαρµόζουν οι βασι-
κοί µας ανταγωνιστές στις παγκό-
σµιες αγορές», υπογραµµίζει. «Αν 
έπρεπε να κρατήσουµε κάτι από την 
υπόθεση της πανδηµίας, θα ήταν 
και το ότι η υγεία και η διατροφή 
των Ευρωπαίων πολιτών δεν µπορεί 
να αφεθεί στα χέρια Τρίτων Χωρών 
και άρα η αγροτική δραστηριότητα 
δεν πρέπει να µετατοπιστεί έξω α-
πό τα σύνορα του µπλοκ».

Σύµφωνα µε τους Ισπανούς, οι 
εν λόγω φιλοπεριβαλλοντικοί πε-
ριορισµοί είναι υποχρεωτικοί για 
τους αγρότες, εθελοντικοί όµως 
για κλάδους της βιοµηχανίας, απαι-
τώντας  από τον Επίτροπο Γεωργί-
ας, Βοϊτσεχόφσκι, να υψώσει το α-
νάστηµά του έναντι της Κοµισιόν.

Πυρά κατά Κομισιόν, 
ότι μετατρέπει τους 

αγρότες σε κηπουρούς
Σε «persona non 

grata» ανακήρυξαν 
τον αντιπρόεδρο της 

Επιτροπής, Φρανς 
Τίμμερμανς, οι 

Ευρωπαίοι αγρότες, 
διαμαρτυρόμενοι για 
την εμμονή του στην 

πράσινη στροφή 
της αγροτικής 

παραγωγής μέσω 
της στρατηγικής 

Farm to Fork

Τρέχουν να προλάβουν
 θέση πρωτοπόρου 

στην κυκλική οικονοµία 
οι Ισπανοί

Τιτανικός
Η πανδηµία και οι ανάγκες για 
συνεχή και ασφαλή ροή 
φρέσκων τροφίµων δεν έλαξε 
στο ελάχιστο την ατζέντα του 
αντιπροέδρου της Κοµισιόν, 
λένε οι ευρωπαίοι αγρότες, ο 
οποίος «παρά τα καµπανάκια 
λειτουργεί σαν τον καπετάνιο 
του Τιτανικού,  αφού αρνείται 
να πάρει σωστή πορεία και 
µας οδηγεί κατευθείαν στο 
παγόβουνο».

Εξαιρέσεις
Σύµφωνα µε τους Ισπανούς 
αγρότες, οι προωθούµενοι 
φιλοπεριβαλλοντικοί είναι 
υποχρεωτικοί για τους 
αγρότες, εθελοντικοί όµως για 
άλλους κλάδους της 
βιοµηχανίας.

Κίνδυνος
Για ριψοκίνδυνη πολιτική µιλά 
η Asaja, τονίζοντας πως η 
υγεία και η διατροφή των 
Ευρωπαίων πολιτών δεν 
µπορεί να αφαιθεί στα χέρια 
Τρίτων Χωρών και άρα η 
αγροτική δραστηριότητα δεν 
πρέπει να µετατοπιστεί έξω 
από τα σύνορα του 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
«Πρόκειται για νέο χρήµα 
(σ.σ. για άντληση 500 δις 
από τις αγορές) και όχι για 
µόχλευση ίδιων πόρων που 
βρίσκονται µέσα στην ΕΕ, 
εισρέει, δηλαδή, ζεστό 
χρήµα στην Ε.Ε. που είναι 
ουσιαστικά το ανάλογο 
εκείνου που εµείς 
χαρακτηρίζαµε ως 
ευρωοµόλογο».

ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤ
«Λαµβάνουµε υπόψιν την 
απόφαση του Γερµανικού 
∆ικαστηρίου. Αλλά δεν 
ανησυχώ για το πρόγραµµα 
που αφορά την πανδηµία 
ούτε για το προηγούµενο, 
µε το οποίο το ευρωσύστηµα 
αγοράζει οµόλογα από το 
2015. Παραµένει στόχος 
µας η διατήρηση σταθερών 
τιµών».

ΟΥΡΣ. ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΪΕΝ 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ
«Καλωσορίζω την 
εποικοδοµητική πρόταση 
Γαλλίας και Γερµανίας, που 
αναγνωρίζει την εµβέλεια 
και το µέγεθος της 
οικονοµικής πρόκλησης 
που αντιµετωπίζει η ΕΕ και 
ορθώς δίνει έµφαση στην 
ανάγκη εξεύρεσης λύσης 
µε έµφαση στον ευρωπαϊκό 
προϋπολογισµό».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
Η ΜΕΙΩΣΗ 5% ΣΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 2021 ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΟΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΣΤΑ ΦΕΤΙΝΑ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Τηλεδιάσκεψη
Συνεδρίασε, λέει, τις προάλλες 
πρώτη φορά µε τηλεδιάσκεψη 
υπό τον Μαυρουδή η Οµάδα 
Εργασίας για την επισιτιστική 
επάρκεια και τη διατροφική 
ασφάλεια στον πρωτογενή 
τοµέα. Τι βγήκε; Ότι ως τώρα 
δεν έχει παρουσιαστεί τέτοιο 
πρόβληµα και ότι αντιθέτως ο 
αγροτοδιατροφικός τοµέας έχει 
λειτουργήσει καλά. Μήπως 
σταµάτησαν οι εισαγωγές; 

 

Εµπαιγµός
Ο Βαγγέλης (εκ των πρώην 
υπουργών της πλατείας Βάθη), 
µε αφορµή τη λαγο...διαρροή 
για τα 24 εκατ. ευρώ στην 
αιγοπροβατοτροφία ελέω της 
πανδηµίας του κορωνοϊού, λέει 
ότι όχι µόνο αποτελεί εµπαιγµό, 
για το ύψος της αλλά και για 
τον αριθµό των πληττόµενων 
παραγωγών.  Κατά τον ίδιο, 
υπάρχει η δυνατότητα για ποσό 
72 εκατ. ευρώ!

 

Σαλάτα κηπουρού
«Από αγρότες, γινόµαστε 
κηπουροί», φωνάζουν οι 
ευρωπαίοι αγρότες 
διαµαρτυρόµενοι για τις εδώ 
και µήνες για τις πτυχές της 
Πράσινης Συµφωνίας και µια 
σειρά µέτρων όπως 
περιγράφονται στη στρατηγική 
από το Χωράφι στο Πιάτο, που 
τους φέρνουν σε µειονεκτική 
θέση έναντι των ανταγωνιστών 
τους σε παγκόσµια κλίµακα.

Ο Τάκης µε τα λεµόνια και οι προβατίνες

«Εµείς είµαστε µέσα στον καύσωνα και µέσα στο κρύο και το µό-
νο που µας µένει είναι οι λάσπες, αυτό ξέρω εγώ». Αυτή η φρά-
ση είναι ένα µικρό µέρος από τα δεκάδες οργισµένα σχόλια του 
κτηνοτροφικού κόσµου στην πρόσφατη διαρροή-σφυγµοµέτρη-
ση της Βάθη περί ειδικής ενίσχυσης 4 ευρώ το κεφάλι, που «βα-
φτίζει» τα αρνιά προβατίνες και αντί για το κατσικίσιο κρέας α-
ποζηµιώνει το γίδινο γάλα για να µπορεί κατά κάποιους... φω-
στήρες ο φάκελος να πάει Βρυξέλλες. Άραγε, αυτό ήταν το απαύ-
γασµα της µελέτης για να µην βγει οριζόντια ενίσχυση και να α-
ποζηµιωθούν οι παραγωγοί για τα απούλητα αρνιά του Πάσχα;

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Καθοδόν ρύθµιση 
από το υπουργείο 
Περιβάλλοντος 
που διατηρεί τις 
αγροτικές επιδοτήσεις 
σε εκχερσωµένες 
εκτάσεις που έχουν 
εξαγοραστεί. Συνέχεια 
απόφασης του ΣτΕ περί 
αντισυνταγµατικότητας 
των εξαγορών.

«Καµιά ρύθµιση 
γι’ αυτούς που για 
διάφορους λόγους, 
άφησαν ακαλλιέργητα 
τα χωράφια τους για 
µερικά χρόνια και 
φύτρωσαν µερικοί 
θάµνοι, και που 
έρχεται το κράτος και 
τα κηρύσσει δασικά, 
θα υπάρξει;», ρωτάει ο 
αγρότης.

Υβρίδια
 Τον ύποπτο ρόλο των 

αφανών συµβούλων που έχουν 
κατασκηνώσει στους 
διαδρόµους του στρατηγείου 
της Βάθη, ονόµατα να µην 
λέµε, επισηµαίνει µερίδα 
κτηνοτρόφων που τώρα 
αντιλαµβάνεται γιατί ο κλάδος 
πάει απ’ το κακό στο χειρότερο.

 Κι ενόσω οι 
αιγοπροβατοτρόφοι περίµεναν 
επίσηµες ανακοινώσεις για την 
ενίσχυση τους από τη σοβαρή 
εισοδηµατική απώλεια, 
έρχονταν άλλες για περαιτέρω 
ανακούφιση των 
υδατοκαλλιεργητών και 
µνηµόνια µε το Υγείας για τη 
φυµατίωση. 

 «Αφού φτάσαµε σε σηµείο 
να µπερδεύουµε το γάλα µε το 
αρνί δεν θέλουµε ούτε καν να 
φανταστούµε τι άλλο µας 
περιµένει», λέει ανάµεσα σε 
άλλα και ο Βάκης.

;

ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ ΤΟΤΙ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Ήµουν πάντα οπαδός της 
Ρόµα, ήταν πάντα το όνειρό 
µου να παίξω στη Ρόµα 
φορώντας τη φανέλα µε το 
Νούµερο 10 και µάλιστα 
έχοντας το περιβραχιόνιο 
του αρχηγού. Από τη 
στιγµή που κατάφερα σαν 
ποδοσφαιριστής να 
υλοποιήσω αυτό το όνειρο, 
έµεινα δεµένος σε αυτό».

Για τα αρνιά 
δεν µπορώ να 
υποσχεθώ αλλά 
για το γάλα που 
γίνεται τυρί 
το έχω λύσει!

Ένας µήνας πέρασε από το Πάσχα και τελικά 
«έσκασε» η περιβόητη ειδική ενίσχυση για τους 
αιγοπροβατοτρόφους. Μετά από τόση σκέψη 
αποφάσισαν να δώσουν 4 ευρώ για κάθε 
θηλυκό ζώο που δηλώνεται στο ΟΣ∆Ε και 
παίρνει συνδεδεµένη. Και οι κτηνοτρόφοι 
απάντησαν! Μίλησαν για επιπόλαια λύση και 
ανευθυνότητα από την πλευρά των αρµοδίων. 
Ριγµένοι, οι θεµατοφύλακες της παραδοσιακής 
κτηνοτροφίας, που δικαίως κάνουν λόγο για 
πρωτοφανή κοροϊδία εις βάρος τους.

«Είναι σαν να έχεις τρακάρει µε το αυτοκίνητό 
σου και την αποζηµίωση της ασφάλειας να τη 
µοιράζεσαι µαζί µε όλους τους άλλους 
ασφαλισµένους στην ίδια εταιρεία που δεν 
έχουν πάθει τίποτα», σχολίασε κτηνοτρόφος 
από τη Μακεδονία. Σχόλια έκανε και ο πρώην 
γενικός γραµµατέας του υπουργείου, ο οποίος 
καταρρίπτει µε επιχειρήµατα την αιτίαση από 
την πλευρά του υπουργείου ότι η αποζηµίωση 
των παραγωγών κρέατος αµνοεριφίων «δεν 
περνούσε» στις Βρυξέλλες. Μια χαρά θα 
µπορούσαµε, σου λέει, να το πουν de minimis 
και όλα να πάρουν το δρόµο τους!

Το θέµα είναι ότι µ’ αυτά και µ’ αυτά, έτσι δεν 
ενισχύονται οι παραγωγοί που εκτρέφουν 
αµνοερίφια, δηλαδή παράγουν κρέας αλλά οι 
παραγωγοί που ενδιαφέρονται κατά κύριο λόγο 
για την παραγωγή γάλακτος, εκτρέφοντας κατά 
βάση ξένες φυλές. Το πιο σκανδαλώδες δε ότι 
37.500 αιγοπροβατοτρόφοι θα µοιραστούν 23 
εκατ. ευρώ, ενώ µόλις 375 ανθοκαλλιεργητές 
µοιράστηκαν 10 εκατ. ευρώ.

Τίποτα δεν έχει αποφασιστεί ακόµα όσον 
αφορά την πληρωµή του τσεκ νωρίτερα και 
µάλιστα ακόµα και µέσα στον Ιούνιο. Στον 
απόηχο του Άτυπου Συµβουλίου των 
υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, ο υπουργός µιλά 
για υψηλότερο ποσοστό προκαταβολών στο 
ύψος του 80% των άµεσων ενισχύσεων µε 
πιθανή ηµεροµηνία καταβολής νωρίτερα του 
Οκτωβρίου και συγκεκριµένα όσο το δυνατόν 
νωρίτερα. Περιµένουµε! 

Οι δολωµατικοί ψεκασµοί Μάιο µε Ιούνιο 
θεωρούνται η πιο αποτελεσµατική προληπτική 
µέθοδος για την προστασία της 
ελαιοπαραγωγής από το δάκο. Ωστόσο η 
οργάνωση της  δακοκτονίας δεν δείχνει να 
βελτιώνεται. ∆εν έχει γίνει ακόµα η 
προκήρυξη για την πρόσληψη τους επόπτες, 
γιατί δεν έχει ακόµα απαντήσει το ΑΣΕΠ, 
λένε. Αυτό σηµαίνει ότι και αύριο να γίνει, θα 
χρειαστούν τουλάχιστον 35 ηµέρες για να 
βγει η προκήρυξη, να γίνουν οι έλεγχοι και οι 
προσλήψεις. ∆ηλαδή, οι παγίδες θα 
τοποθετηθούν όπου βολεύει τους 
παγιδοθέτες, άσε που ο πρώτος ψεκασµός 
πιθανόν να γίνει χωρίς γεωπόνους…

Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Μ
ου γράφει ο φίλος 
µου ο Γιώργος. Στο 
κριθάρι προαναγγέλ-
λουν 13  λεπτά το κι-

λό. Και το story είναι πως όσο έχει 
η Βουλγαρία κριθάρια και καλα-
µπόκια, εκεί θα παίζουν οι τιµές! 
Του Βορίδη να τα πεις... 

  Όλα για σένα 
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ λέµε πως δεν µπο-
ρεί να υπάρξει χειρότερα, κι ό-
µως γίνεται! Όταν φτάνει µια µε-
γάλη, παγκόσµιας κλάσης, ζυθο-
ποιία να σπάει τα συµβόλαιά της 
µε τους παραγωγούς, τα πράγµα-
τα είναι σοβαρά. Βέβαια, θα εί-
χε ενδιαφέρον να είχαµε δει, έ-
στω και για µια φορά το έργο από 
την ανάποδη. ∆ηλαδή να σπάει 
το συµβόλαιο για να ανέβει η τι-
µή παραγωγού!  Σε µια άλλη ζωή!

  Ένα τελάρο μπύρες
ΝΑ ΤΟ ΠΟΥΜΕ και διαφορετικά;  
Τι είναι ο τζίρος που γίνεται µε 
τους παραγωγούς βυνοποιήσιµου 
κριθαριού; Το υπολογίζω περί τα 
8,5 εκατ. ευρώ. Τι σηµαίνει αυτό, 
αν από την τιµή των 17,2 λεπτών 
το κιλό που προβλέπει το συµβό-
λαιο αφαιρεθούν 3 λεπτά; Όχι για 
όλο το κριθάρι, αλλά για το µισό 
απ’ αυτό που θα παραδοθεί, που 
όπως λένε θα πάει για ζωοτροφή. 
Το υπολογίζω λοιπόν σε 750.000 
ευρώ. Είναι αυτό λόγος για µια µε-
γάλη πολυεθνική εταιρεία, ώστε 
να γίνει τέτοια φασαρία;

  Κι ο μεζές
ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΣ που κάποιοι ι-
θύνοντες, σε όλα τα επίπεδα, 
γίνονται βασιλικότεροι του 
βασιλέως! Είµαι βέβαιος ό-
τι όλη αυτή η συζήτηση θα 
µπορούσε να αποφευχθεί! 
Αν µη τι άλλο για να µην γί-
νει κακό στην υπόλοιπη αγο-
ρά σιτηρών. Για να µην επη-
ρεασθεί αρνητικά για τον πα-
ραγωγό και η τιµή στο σκληρό 
σιτάρι! Αλλά πού τέτοια ευαισθησία;

  Έχει καβούρια 
ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΕΞΕΙ πάντως κάτι; 
Αυτή η κυβέρνηση και ειδικότε-
ρα η συγκεκριµένη πολιτική ηγε-
σία, όταν πρόκειται... να βάλει το 
χέρι στην τσέπη, µιλάει για φρά-
ουλες, µιλάει για σπαράγγια, µι-
λάει για τουλίπες, µιλάει για πι-
περιές, µιλάει για µπρόκολα, α-
ποφεύγει ωστόσο περίτεχνα ο-
ποιαδήποτε αναφορά στις µεγά-
λες καλλιέργειες! Και δεν εννοώ 
µόνο τις ετήσιες εκτατικές, αλλά 
και την ελαιοκαλλιέργεια και τα 
πυρηνόκαρπα, ακόµα και τον κα-
πνό. Πιστεύετε πως είναι τυχαίο;

  Ο σκαραβαίος 
ΑΚΟΜΑ και οι φίλοι µου οι τσε-
λιγκάδες στο περίµενε είναι α-
κόµα! Στο τέλος θα µου πουν ότι 
καθυστερούν λόγω των αντιστά-
σεων που προβάλλει η Agrenda, 
σε ό,τι αφορά τον τρόπο ενίσχυ-
σης που θέλησαν να επιλέξουν! 
Tο καλύτερο πάντως το είπε ο 
Νικόλας από την Καβάλα! Είναι 
σαν να τρακάρεις το αυτοκίνητο 
σου, λέει, ξοδεύεσαι στον φαναρ-
τζή για να το επισκευάσεις και 
στο τέλος, την αποζηµίωση της 
ασφαλιστικής τη µοιράζεσαι µε 
όλους τους άλλους ασφαλισµέ-
νους της ίδιας ασφαλιστικής ε-
ταιρείας που δεν έχουν υποστεί 
καµιά ζηµιά!

  Με το πιρούνι
ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ νέα πάντως αυτή τη 

φορά έρχονται από τις Βρυξέλ-
λες και αφορούν µια τερά-

στια αλλαγή προσανατολι-
σµού της ευρωπαϊκής γε-
ωργίας. Μέχρι το 2030 οι 
Βρυξέλλες θέλουν αγρο-
τική παραγωγή µε τα µι-
σά φυτοπροστατευτικά, 
20% λιγότερα λιπάσµα-
τα και 25% βιολογικά! 
Αν όλα αυτά τα θέλουν 
και µε τα ίδια λεφτά της 
ΚΑΠ, θα είναι κοµµάτι 
δύσκολο!

Tα µεγάλα νέα 
πάντως αυτή τη 
φορά έρχονται από 
τις Βρυξέλλες και 
αφορούν σε µια 
τεράστια αλλαγή 
προσανατολισµού 
της ευρωπαϊκής 
γεωργίας. Μέχρι 
το 2030 οι 
Βρυξέλλες θέλουν 
αγροτική παραγωγή 
µε τα µισά 
φυτοπροστατευτικά, 
20% λιγότερα 
λιπάσµατα και 25% 
βιολογικά! Αν όλα 
αυτά τα θέλουν και 
µε τα ίδια λεφτά 
της ΚΑΠ, θα είναι 
κοµµάτι δύσκολο!

Ο 
θρίαµβος του δηµοκρατικού καπι-
ταλισµού στην αντιπαράθεσή του 
µε όλα τα άλλα πολιτικο-οικονοµι-
κά συστήµατα της γης δεν οδήγη-

σε και στο τέλος των κοινωνικών προβληµά-
των. Η ελεύθερη οικονοµία απέδειξε πως συνι-
στά το αποτελεσµατικότερο σύστηµα για την α-
ντιµετώπιση των προβληµάτων της βιοµηχανι-
κής κοινωνίας. ∆εν οδηγεί όµως και στον πα-
ράδεισο. Μόνο δογµατικοί των διαφόρων ιδε-
ολογιών και θεωριών πιστεύουν σε κάτι τέτοιο.

Η κατάρρευση των γνωστών µοντέλων οι-
κονοµικής δράσης που οικοδοµούνταν πάνω 
στο σχήµα κεφάλαιο – βιοµηχανική υποδοµή 
– παραγωγή – µαζική απασχόληση – διοχέτευ-
ση στις αγορές – κατανάλωση και η αντικατά-
στασή τους από τη δηµιουργία και προώθηση 
προϊόντων του αέρα (πληροφόρηση, επικοινω-
νία, διαφήµιση, cable TV κ.λπ.) αποδοµεί κα-
τεστηµένες νοοτροπίες και εκτροχιάζει την πα-
ραδοσιακή λειτουργία του δηµόσιου τοµέα. Ό-
πως σωστά επισηµαίνει ο Colin Leys («Market – 
Driven Politics: Neoliberal Democracy and the 
Public Interest». Verso, 2001): «Η πολιτική σή-
µερα σε ολόκληρο τον κόσµο κυριαρχείται από 
τις αγορές. ∆εν είναι µόνο πως οι κυβερνήσεις 
δεν είναι σε θέση να µανατζάρουν αυτόνοµα 

τις οικονοµίες τους. 
Αλλά για να επιβι-
ώσουν πολιτικά, εί-
ναι υποχρεωµένες 
να προσαρµόζουν 
τις πολιτικές τους µε 
τέτοιον τρόπο ώστε 
να είναι συµβατές µε 
τις απαιτήσεις των 
διεθνών αγορών».

Η δυναµική είσοδος της εποχής της γνώ-
σης στη ζωή µας σηµατοδοτεί και την ανατρο-
πή του κυρίαρχου παραδείγµατος οργάνωσης 
της πολιτικής και της οικονοµίας σε ολόκληρο 
τον κόσµο. Τα γεγονότα δείχνουν µια καινούρ-
για πολιτικο-οικονοµική πραγµατικότητα. Η ε-
θνική αστική τάξη που κυριάρχησε στα χρόνια 
του τουρµπο-καπιταλισµού, υποχωρεί µπροστά 
στην ανωτερότητα των κυρίαρχων «δικτυοκρα-
τών». Μιας νέας ελίτ δηλαδή που στηρίζει την 
ανωτερότητά της στον έλεγχο, τη δυνατότητα 
πρόσβασης και την ικανότητα διανοµής κατά 
βούληση της απαραίτητης γνώσης.

Στα καινούργια δεδοµένα η κυριαρχία θα εκ-
πηγάζει από τον έλεγχο των ηλεκτρονικών δι-
κτύων και την παραγωγή θα αντικαταστήσει, 
σαν κινητήρια δύναµη της οικονοµίας, η κατα-
νάλωση. Το προλεταριάτο θα αντικατασταθεί 
από το «καταναλωταριάτο»!!  Η άσκηση εξουσί-
ας θα στηριχθεί από τα πράγµατα σε δοµές η-
λεκτρονικές και υπερεθνικές. Όσοι έχουν πρό-
σβαση σε δίκτυα και πηγές πληροφοριών πλε-
ονεκτούν προφανώς συντριπτικά…

*ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟY ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟY

Δυσκολίες νέου
Καπιταλισμού

ΤΟΥ  ΑΝ∆ΡΕΑ 
ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ*
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Σ
την µετα- κορωνοϊό εποχή η Ελλάδα καλείται να 
επεκτείνει το παραγωγικό της µοντέλο άµεσα και 
αποτελεσµατικά, πέραν του τουρισµού, αναπτύσ-
σοντας και άλλους στρατηγικούς τοµείς της οι-

κονοµίας βάσει του υφιστάµενου παραγωγικού της µοντέ-
λου, και των πόρων που διαθέτει η χώρα. Ο τοµέας µε δυ-
ναµική ανάπτυξης είναι η αγροδιατροφή βάσει του εξαιρε-
τικού κλίµατος της χώρας για ετήσιες καλλιέργειες, των έ-
φορων κατά τόπους εδαφών, και του παραδοσιακού πλού-
του τροφίµων µε τα οποία έζησαν οι Έλληνες από αρχαιο-
τάτων χρόνων. Πολλές µπορεί να είναι οι στρατηγικές και 
µεθοδολογίες που µπορεί να θεσπιστούν και να εφαρµο-
στούν γι’ αυτό τον σκοπό, αρκεί να είναι άµεσα εφαρµόσι-
µες, ρεαλιστικές και να καταλήγουν σε τρόφιµα µοναδι-
κά ελληνικά, µε Brand Name, υψηλής προστιθέµενης αξί-
ας, µε εξαγωγικές δυνατότητες και µε πρώτες ύλες ελληνι-
κές, δίνοντας υπεραξία για τις τοπικές κοινωνίες, την οικο-
νοµία και τις εξαγωγές. 

Σε κάθε ελληνική περιφέρεια υπήρχαν παραδοσια-
κά, µοναδικά αγροτικά προϊόντα, καθώς και τρόφι-
µα που µαγειρεύονται κατ’ οίκον από αυτά, και που 

στις ηµέρες µας έχουν ξεχαστεί, ή παράγονται σε πολύ µι-
κρή κλίµακα για οικογενειακή χρήση και µόνο. Τα προϊό-
ντα αυτά µπορούν να παραχθούν µε τα νέα, σύγχρονα, τε-
χνολογικά δεδοµένα και να προωθηθούν ως «νέα» προϊό-
ντα στις τοπικές, εθνικές και παγκόσµιες αγορές, καθώς εί-
ναι µοναδικές ποικιλίες, µε ιστορία. Τα υπό εξέταση προϊό-
ντα (στο τραπέζι) θα παράγονται από ελληνικές, γεωργικές 
πρώτες ύλες (από το αγρόκτηµα), που δεν καλλιεργούνται 
συστηµατικά τα τελευταία 50 χρόνια, λόγω της «φούσκας» 
της υποτιθέµενης οικονοµικής ανάπτυξης, αλλά καλλιερ-
γούταν στο παρελθόν για αιώνες ως κύρια διατροφική πη-
γή των τοπικών πληθυσµών χαµηλού κόστους της ελληνι-
κής χαµηλής και µεσαίας τάξης.

Ενδεικτικά τέτοια Ελληνικά, αυθεντικά προϊόντα πρω-
τογενούς παραγωγής περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων 
παραδοσιακά προϊόντα ψυχανθών όπως στη Λήµνο έ-

να είδος φάβας που ονοµάζεται «άφκος» και παράγεται από 
τους σπόρους του φυτού Lathyrus ochrus (L.), η «Φάβα Σα-
ντορίνης» που αποτελείται από τις θρυµµατισµένες κοτυλη-
δόνες του φυτού Lathyrus clymenum L. (ΠΟΠ προϊόν), και 
άλλες «φάβες» που παρασκευάζονται από τους σπόρους του 
grasspea (Lathyrus sativus ) π.χ. φάβα από το οροπέδιο Φε-
νεού. Άλλα όσπρια που χρησιµοποιούνται για σούπες ή άλ-
λα πιάτα, είναι γνωστές οι φακές από το οροπέδιο Εγκλου-
βής, και το λαθούρι (Lathyrus sativus) Καρυάς, από το νη-
σί της Λευκάδας. Άλλα όσπρια όπως, οι γίγαντες και τα φα-

σόλια ελέφαντες από το φυτό Phaseolus coccineus από τις 
Πρέσπες της Καστοριάς, µείγµατα οσπρίων που ονοµάζο-
νται «παλικάρια» στην Κρήτη ή «πολυσπόρια» και λούπινα 
από το φυτό Lupinus spp. που παραδοσιακά καταναλώνο-
νται στη Μεσσηνία και την Κρήτη. Επίσης, το γλεύκος σταφυ-
λιών που χρησιµοποιείται για την παραγωγή µουσταλευρίας 
και πετµεζιού. Και άλλα προϊόντα, όπως αποξηραµένα σύκα 
µε ή χωρίς ξηρούς καρπούς, σουσάµι (Sesamum indicum), 
γλυκάνισο, κρόκος Κοζάνης, αρωµατικά, φαρµακευτικά φυ-
τά όπως το τσάι του βουνού και το δίκταµο είναι µερικά από 
τα µοναδικά ελληνικά προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής 
και χρησιµοποιούνται στην ελληνική κουζίνα.

Για τον προτεινόµενη στρατηγική «Back to the Future» 
η πρόκληση για την ελληνική διαχείριση της τροφικής 
αλυσίδας, η και του κράτους εν προκειµένω, θα είναι 

η ενσωµάτωση και η εξισορρόπηση των συµφερόντων όλων 
των ενδιαφεροµένων µερών στο πλαίσιο του στρατηγικού ο-
ράµατος, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων, των κα-
ταναλωτών, και της κοινωνίας στο σύνολό της, λαµβάνοντας 
υπόψη όλων των σχετικών παραγόντων για την επιτυχή έκ-

βαση της προσπάθειας π.χ. την ενσωµάτωση οικονοµικής α-
ποτελεσµατικότητας, τον περιβαλλοντικό έλεγχο, την οργά-
νωση της διαδικασίας, την ασφάλεια των τροφίµων, την ε-
µπορία, τους κανόνες συναλλαγών κλπ.

Ηαποστολή θα πρέπει να επιτευχθεί µέσω των ακό-
λουθων δραστηριοτήτων, οι οποίες µπορούν να κα-
τηγοριοποιηθούν ως εξής:

  Ανάπτυξη στρατηγικών προγραµµάτων έρευνας και και-
νοτοµίας στο πλαίσιο των προϊόντων «Επιστροφής στο µέλ-
λον – Back to the Future» συµπεριλαµβανοµένων των οδι-
κών χαρτών καινοτοµίας και  τεχνολογίας και των σχεδίων ε-
φαρµογής τους, λαµβάνοντας υπόψη τους αντίστοιχους στό-
χους της πολιτικής στον τοµέα, και τις πιθανές οικονοµικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η κάθε ηµερή-
σια διάταξη θα επικεντρωθεί σε εκείνες τις δράσεις µε αντί-
κτυπο στην αγορά, και θα προτείνει χρονοδιαγράµµατα για 
τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Θα περιλαµβάνει επίσης κα-
νονιστικά, καθώς και άλλα µη τεχνολογικά εµπόδια , όπως 
τα επιχειρηµατικά µοντέλα , τις απαιτήσεις δεξιοτήτων κλπ.

  Ενθάρρυνση της συµµετοχής της βιοµηχανίας στην 
προτεινόµενη αποστολή και υποστήριξη στην διεύρυνση 
της συµµετοχής και της οικοδόµησης ικανοτήτων εντός 
της ελληνικής επικράτειας, µέσω της συνεργασίας µε τα 
δίκτυα / εταιρικές σχέσεις των άλλων κρατών µελών. Αυ-
τό περιλαµβάνει τον εντοπισµό ευκαιριών για συνεργασία 
στο πλαίσιο των στρατηγικών έρευνας και καινοτοµίας για 
έξυπνη εξειδίκευση που υλοποιούνται στο πλαίσιο της πο-
λιτικής συνοχής της ΕΕ

  Εντοπισµό ευκαιριών για διεθνή συνεργασία και ανά-
πτυξη της απαραίτητης κατανόησης για να διευκολυνθεί η 
µελλοντική συνεργασία

  Παροχή ευκαιριών δικτύωσης µε τα άλλα µέλη των πλατ-
φορµών ώστε να αντιµετωπιστούν διατοµεακά προκλήσεις 
και να προωθήσει η κίνηση προς πιο ανοικτά µοντέλα της 
καινοτοµίας, µε την παροχή ευκαιριών για τα ενδιαφερό-
µενα µέρη, να συναντηθούν, να ανταλλάξουν γνώσεις, να 
κάνουν νέες επαφές, και να αναπτύξου ιδέες για λειτουρ-
γία στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης

  ∆ιευκόλυνση της δηµιουργίας νέων συνεργασιών µε α-
ξιοποιήσει της εν γένει εµπειρίας των τροφίµων, όπως για πα-
ράδειγµα, προσδιορισµός των µέρων που µπορούν να συνερ-
γαστούν για την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων του ερευνη-
τικού έργου ή τη διεύθυνση µιας συγκεκριµένης πρόκλησης.

Η στρατηγική «Back to the Future» 
και η γεωργία παραδοσιακών σπόρων 

*Αναπληρωτής Καθηγητής «∆ιοίκησης Καινοτοµίας 

στις Επιχειρήσεις Τροφίµων»

Τµήµα Χηµείας Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

ΑΡΘΡΟ
  ΤOY ∆Ρ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΚΑΛΚΟΥ* 
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Επίκαιρος όσο ποτέ 
ο Trophy Challenge
Επιστρέφει και φέτος ο ∆ιαγωνισµός «Trophy – 
Τροφή Challenge», για να επιβραβεύσει καινοτόµες 
επιχειρηµατικές ιδέες και startups, που 
αναπτύσσουν εµπορικές και επιχειρηµατικές λύσεις 
στους τοµείς της αγροτεχνολογίας και της 
αγροδιατροφής. Ο αγροδιατροφικός τοµέας 
καλείται σήµερα, περισσότερο από ποτέ λόγω της 
πανδηµίας COVID-19, να αξιοποιήσει βιώσιµες 
λύσεις που θα εγγυώνται την επισιτιστική 
ασφάλεια των πληθυσµών. 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.

Η µεγαλύτερη
διεθνής έκθεση
τροφίµων και ποτών
Η ∆ιεθνής Έκθεση SIAL διοργανώνεται από 
18 έως 22 Οκτωβρίου 2020 στο Εκθεσιακό 
Πάρκο Paris Nord Villepinte, στο Παρίσι/
Γαλλία. Με πενήντα και πλέον χρόνια 
εµπειρίας, αποτελεί θεσµό στη βιοµηχανία 

τροφίµων και ποτών και είναι η µεγαλύτερη 
∆ιεθνής Έκθεση Τροφίµων – Ποτών στον 
κόσµο για το 2020. Οι ενδιαφερόµενες 
επιχειρήσεις πρέπει να αποστείλουν την αίτηση 
τους έως τις 28 Μαΐου 2020. Περισσότερες 
πληροφορίες: http://www.
enterprisegreeceexhibitions.gov.gr/sial2018/

Μετατίθεται 
για τον Οκτώβριο 
η CFDF
Μια από τις µεγαλύτερες και 
παλαιότερες εκθέσεις, που 
αποτελεί τη σηµαντικότερη 
πλατφόρµα προώθησης και 
προβολής της βιοµηχανίας 
οίνου στην Κίνα, ο θεσµός 
της China Food and Drinks 
Fair που παραδοσιακά 
τελείται δύο φορές το χρόνο, 
(άνοιξη και φθινόπωρο) θα 
πραγµατοποιηθεί φέτος από 
1-5 Οκτωβρίου 2020. Ως η 
κορυφαία κινεζική εµπορική 
έκθεση στη βιοµηχανία 
οίνου, κατέγραψε πέρυσι 
περίπου 3.000 εκθέτες, 
300.000 αγοραστές και 20 
δισ. συναλλαγές RMB.

ΕΛΛΑ∆Α

KINA ΠΑΡΙΣΙ

Aπό κοινού η Asia 
Fruit Logistica µε 
την Seafood Expo 
Η Asia Fruit Logistica φέτος 
θα διεξαχθεί παράλληλα µε 
τη Seafood Expo Asia στις 
18-20 Νοεµβρίου 2020 στο 
Singapore Expo, δίνοντας «ψήφο» 
εµπιστοσύνης στις µεγάλες 
εµπορικές συναντήσεις για τις 
επιχειρήσεις µε νωπά φρούτα και 
λαχανικά και προϊόντα αλιείας.
«Η συνεργασία µας αναδεικνύει 
τη σηµασία των διαπροσωπικών 
εµπορικών εκθέσεων, καθώς ο 
κόσµος αναδύεται από αυτήν την 
παγκόσµια πανδηµία και υπογραµµίζει 
τη σηµασία της Σιγκαπούρης ως 
προτιµώµενης τοποθεσίας για τους 
διοργανωτές εκδηλώσεων σε όλο 
τον κόσµο», λέει ο Will Wollbold, 
διοργανωτής της έκθεσης.

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται 300 γίδια µαζί µε τα δι-
καιώµατα. Τηλ. 6987/236109.

Πωλούνται 10 γίδες, πολύ καλές, 
διασταυρωµένες για άρµεγµα. Περι-
οχή Φθιώτιδας. Τηλ. 6946/798381.

Πωλούνται 12 κατσικάδες δια-
σταυρωµένες. Περιοχή Φθιώτιδας. 
Τηλ. 6946/798381.

Πωλούνται 120 γίδια βελτιωµένα. 
Περιοχή Μαυρούδα Σοχού Θεσσα-
λονίκης, Τηλ. 6976/132427.

Πωλούνται µοσχάρια κρεατοπαρα-
γωγής, 450 µε 600 κιλά, εισαγω-
γής. Χονδρική πώληση, άνω των 7 
τόνων. Τηλ. 6906/779402.

Πωλούνται πρόβατα και γίδια αρ-
µεγόµενα. Περιοχή Γιαννιτσών. Τηλ. 
6972/700669.

Πωλούνται κριαρακια Lacaune 
(Λακόν) απο Τεχνητή Σπερµατέγ-
χυση και γονείς µε Pedigree, εµβο-
λιασµένα και αποπαρασιτωµένα. Πε-
ριοχή ∆ράµας. Πληροφορίες στο τη-
λέφωνο 6942/427966.

Πωλούνται 50 πρόβατα Λακόν. Πε-
ριοχή Ξηροπόταµος Θεσσαλονικής. 
κ. Παναγιώτης. Τηλ. 6934/846133.

Πωλούνται 300 γίδια µε δι-
καιώµατα. Τηλ. 6987236109, 
6984359722.

Πωλούνται 150 γίδια βελτιώ-
µενα. Τιµή 80 ευρώ το ένα. Τηλ. 
6982/031336.

Πωλούνται 2 κριάρια γερµανολα-
κόν, 2 ετών. Τηλ. 6946/052386.

Πωλούνται αγελάδες γαλακτοπα-
ραγωγής. Τηλ. 6977549531.

Πωλουνται πρόβατα,αρvιά και ζυ-
γούρια. Τηλ. 6931/238548.

Πωλούνται αρνάδες ράτσας 
ΑΣΑΦ, από µάνες υψηλής γαλα-
κτοπαραγωγής. Περιοχή Βοιωτίας. 
Τηλ. 6932/303943.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα ενιαίας 
ενίσχυσης για αγορά, για αροτρι-
αία (βαµβάκι, καλαµπόκι κτλ). Τηλ. 
6978/023728.

Ζητούνται δικαιώµατα ενιαίας ενί-
σχυσης για αγορά για Βοσκοτόπους. 
Τηλ. 6978/023728.

Ζητείται βοσκότοπος για ενοικίαση 
πανελλαδικώς. Τηλ. 6978/023728.

Ζητείται επιλεξιµη έκταση για ενοι-
κίαση πανελλαδικώς (ενεργοποίηση 
δικαιωµάτων). Τηλ. 6978/023728.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κρι-
θαριές, µπιζέλι, και βρώµη σε µεγά-
λες ποσότητες, τετράγωνη µπάλα 
µε 6 σκοινιά. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 
6947/509187.

Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρι-
σµένος εσοδείας 2019 σε σακιά των 
25 κιλών.Τηλ. Τηλ.6976/516447.

Πωλείται βίκος σπόρος από πα-
ραγωγό για χλωρή λίπανση και 
εµπλουτισµό µε άζωτο σε ξηρικούς 
ελαιώνες, αµπέλια, δενδρώδη. Εξα-
σφαλίζοντας ποιότητα στην καρπό-
δεση και µεγαλύτερη παραγωγή 
ελιάς ανά δέντρο και γονιµότητα 
του εδάφους. Τηλ. 6948/423151.

Πωλείται µείγµα σπόρου, βίκος - 
κριθάρι, βίκος - βρώµη, βίκος- σιτά-
ρι, κατάλληλα για ενσίρωµα, ζωο-
τροφή, µπάλες. Τηλ. 6981/088747.

Πωλούνται µπιζέλι και βίκος κα-
θαρισµένος απολυµασµένος, κα-
τάλληλος για χλωρή λίπανση, ελιές, 
κτηνοτροφία, σανό για τα ζώα. 
Τηλ.6981/088747.

Πωλείται σανός βίκος και µπιζέ-
λι σε µικρές ή και σε µεγάλες µπά-
λες κατάλληλα για ζωοτροφή. Τηλ. 
6932/372270.

Πωλούνται µικρές µπάλες τρι-
φύλλι, άχυρο και κριθάρι καρπό µε 
παράδοση στο χώρο σας στην πε-
ριοχή Θεσσαλονίκης και σε όµο-
ρους νοµούς, www.trifillia.gr. Τηλ. 
6944/411107.

Πωλούνται δικαιώµατα για καλλι-
έργεια. Περιοχή Σίνδου Θεσσαλονί-
κης. Tηλ. 6972/366043.

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέ-
τριο από ελληνικές ποικιλίες βρα-
στερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική 
καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε 
όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6987/310440.

Πωλείται τριφύλλι προς 0,15€ 
το κιλό και βιολογικό προς 
0,17€ το κιλό. Περιοχή Σερρών 
Τηλ.6987/310440. 

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κρι-
θαριές, µπιζέλι, και βρώµη σε µεγά-
λες ποσότητες, τετράγωνη µπάλα 
µε 6 σκοινιά. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 
6947/509187.

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε 
πιστοποίηση ΒΙΟΕΛΛΑΣ. Περιοχή 
Ναυπάκτου. Τηλ. 6976288400.

Πωλούνται σε µικρά τετράγω-
να δέµατα σανό από βρώµη, άχυ-
ρο από κριθάρι και τριφύλλι σε κα-
λή τιµή. Περιοχή Μαγνησίας. Τηλ. 
6974/431615.

Πωλείται τριφύλλι σε µεγάλες 
και µικρές µπάλες, ενσίρωµα τρι-
φυλλιού, ενσίρωµα καλαµποκιού 
και άχυρο. Τηλ. 6976/860425, 
6941/485218.

Πωλείται τριφυλλόσπορος πο-
λυετές πριορισµένος. Τηλ. 
6942/620576.

Πωλούνται ρεβίθια ∆οµοκού, βιο-
λογικά – σπέσιαλ, ποικιλίας Θήβας. 
Τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 6974/464528. 
Ώρες επικοινωνίας: 18.00 - 21.00

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται η ενοικιάζεται κτηνο-
τροφική µονάδα 3.000τ.µ. Περιοχή 
Ξάνθη. Τηλ. 6983/717473.

Πωλείται ή ενοικιάζεται αποθήκη 
1.000τ.µ. για επαγγελµατική ή αγρο-
τική χρήση, διαθέτει νερό και ρεύµα. 
Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται κτήµα 4,5 στρέµµατα, 
500 µέτρα από τον οικισµό, οικο-
δοµήσιµο 200 τ.µ. Τιµή 13.500 ευ-
ρώ. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
2310/711133.

Πωλείται κτήµα 6 στρέµµατα, 500 
µέτρα από τον οικισµό, πάνω στον 
κεντρικό δρόµο Κουφαλίων, οικο-
δοµήσιµο 200 τ.µ. Τιµή 25.000 ευ-
ρώ. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
2310/711133

ΖΗΤΗΣΗ

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται τρακτέρ Landini 85L µο-
ντέλο 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 ένα κλαδευτικό συρόµε-
νο χιλιάρι. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6980/001606 , 6945/665253. 

Πωλείται τρακτέρ µάρκας 
Lamborghini τύπου 990 δεν-
δροκοµικό 4χ4 µε καµπίνα. 
Τηλ.6945/373163.

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιτα-
λικά σταβάρια 2 µέτρων. Περιο-
χή Πιερίας. Τηλ. 6980/001606 , 
6945/665253. 

Πωλούνται 2 θερµοκήπια   βα-
ρέου   τύπου   (15 µ.πλάτος Χ 68 
µ.   µήκος το καθένα). Με υδρορ-
ροή, υδρονέφωση, σταγόνες, τρεις 
πόρτες 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 µου-
σαµά, 280.000 χλµ. Περιο-
χή 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 ένα τρακτέρ New 
Holland 115 ίππους, ένα ραντιστι-
κό 1000 λίτρα και ένα φρεζοσκα-
λιστήρι. Τηλ. 6979/957956.

Πωλείται ένα τρα-
κτέρ New Holland 115 ίππους, ένα 
ραντιστικό 1000 λίτρα και ένα φρε-
ζοσκαλιστήρι. Τηλ.6979/957956.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανή-
µατα, παστεριωτές, ατµολέβητες, 
οµογενοποίηση, κορφολόγοι, ντου-
λάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµαν-
ση, ντιζάκια µε καλούπια διάφορων 
τύπων. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 
6947/509187.

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκη-
πίου και θειαφιστήρας και ένα 
BMW E36. Tηλ. 6945/665253, 
6980/001606.

Πωλούνται πολυµπέκ 60 µέτρα 
/ έκαστο Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133.

Πωλούνται σταγονίδια 3 χι-
λιόµEτρα, 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 δο-
ντιών. Τιµή 400 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133.

Πωλείται βαµβακοσπορέα ΨΑΛ-
ΤΙ∆Η, τετράσυρη, µε καινού-
ρια κουτιά, λάστιχα και καρίνες. 
Τηλ.6979/957956.

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δί-
σκων ΖΟΡΜΠΑ,καινούριους δί-
σκους και κουζινέτα,επισκευασµέ-
νη και βαµµένη. Τιµή 2.000 ευρώ. 
Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται µία πρέσα WELGER 530 
µε σχοινί, ένα χορτοκοπτικό αναρ-
τώµενο µάρκας KRONE µε πλάτος 
κοπής 2,80. Περιοχή Γιαννιτσών. 
Τηλ. 6982/551234.

Πωλείται άροτρο 4υνο µάρκας 
Τσανιο. Τηλ.6982/551234.

Πωλείται δισκοσβάρνα 32 δίσκων 
µάρκας ΖΟΡΜΠΑ. Περιοχή Γιαννι-
τσών. Τηλ. 6982/551234.

Πωλείται τρακτερ φορντ 3910, σε 
άριστη κατάσταση. Περιοχή Λειβα-
διάς. Τηλ. 6949/093007.

Πωλούνται 2 καροτσάκια, σω-
λήνες ποτίσµατος 3άρες, ψε-
καστικό 500 λίτρων, αντλία νε-
ρού  Caprari  και πωλούνται επί-
σης αλέτρι, σβάρνα και καλλιερ-
γητής. Περιοχή Λειβαδιάς. Τηλ. 
6949/093007.

Πωλείται γεννήτρια ιταλική, 6,5 
καβάου. Περιοχή Μαυρούδα Σοχού 
Θεσσαλονίκης, Τηλ. 6974/677830.

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµα-
τος 2,5άρες. Κ. Γιώργος. Περιο-
χή Πρόχωµα. Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6982/675136.

Πωλείται καρούλι ποτίσµατος. Πε-
ριοχή Θεσσαλονίκης. Κ. Γιώργος. 
Τηλ.6982/675136

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

Πωλούνται 2 αερόθερµα 150000 
θερµίδες µε pellet. Περιοχή Πιερί-
ας Τηλ.6945/665253.

Πωλείται ένας σβολοκόπτης ιτα-
λικός 2 µέτρα. Περιοχή Πιερίας. 
Τηλ.6945/665253.

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλι-
κά σταβάρια 2 µέτρων. Περιοχή Πι-
ερίας. Τηλ.6945/665253. 

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρό-
µενο χιλιάρι. Περιοχή Πιερίας. 
Τηλ.6945/665253.

Πωλούνται 2 θερµοκήπια   βα-
ρέου   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 δεντροκοµικό, 2900 
ώρες. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6945/665253.

Πωλείται Ford Ranger µε µουσα-
µά, 280.000 χλµ. Περιοχή Πιερί-
ας. Τηλ. 6945/665253.

Πωλείται τρακτέρ FIAT 11090. 
Τηλ. 6979957956.

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  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ορόσηµο για τη µετάβαση σε µια κυ-
κλική οικονοµία για τους υδάτινους 
πόρους, αποτελεί η έγκριση του νέου 
ευρωπαϊκού κανονισµού που καθο-
ρίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την 
ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση 
αστικών λυµάτων στην αγροτική πα-
ραγωγή. Το ευρωκοινοβούλιο ενέ-
κρινε το νόµο χωρίς ψηφοφορία, ε-
νώ µετά την έγκρισή του θα δηµοσι-
ευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα και 
θα τεθεί σε ισχύ 20 ηµέρες αργότερα. 

Ο νέος Κανονισµός θα περιλαµ-
βάνει εναρµονισµένα κριτήρια της 
ποιότητας νερού για ασφαλή χρή-
ση επεξεργασµένων αστικών λυµά-
των για αρδευτικούς σκοπούς και 
θα εξασφαλίσει επαρκή ποσότητα 
νερού για την άρδευση των χωρα-
φιών, σε περιόδους καύσωνα και 
σοβαρής ξηρασίας.

Το νέο πλαίσιο αποσκοπεί στη δι-
ασφάλιση της ευρύτερης επαναχρη-
σιµοποίησης των επεξεργασµένων 
λυµάτων µε σκοπό τον περιορισµό 
της χρήσης από υδάτινα σώµατα και 
υπόγεια ύδατα. Η πτώση των επιπέ-
δων υπόγειων υδάτων, κυρίως λό-
γω της άρδευσης της γεωργίας, αλ-
λά και της βιοµηχανικής χρήσης και 
της αστικής ανάπτυξης, είναι µια α-

πό τις κύριες απειλές για το περιβάλ-
λον της ΕΕ στα ύδατα.

«Σήµερα σηµατοδοτεί ένα άλλο 
σηµαντικό ορόσηµο για τη µετάβαση 
σε µια κυκλική οικονοµία για τους υ-
δάτινους πόρους. Με αυτόν τον τρό-
πο, βαθµιαία, φέρνουµε συγκεκρι-
µένα αποτελέσµατα για το περιβάλ-
λον», δήλωσε ο επικεφαλής ευρω-
βουλευτής Simona Bonafè (S&D, IT). 
«Θα µπορούσαµε ενδεχοµένως να 
επαναχρησιµοποιήσουµε 6,6 δισ. 
κυβικά µέτρα νερού έως το 2025, 

σε σύγκριση µε τα τρέχοντα 1,1 δισ. 
κυβικά µέτρα ετησίως. Αυτό θα απαι-
τούσε επένδυση κάτω των 700 εκα-
τοµµυρίων ευρώ και θα µας επέτρε-
πε να επαναχρησιµοποιήσουµε πε-
ρισσότερο από το ήµισυ του τρέχο-
ντος όγκου νερού που προέρχεται α-
πό εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυ-
µάτων της ΕΕ θεωρητικά διαθέσιµες 
για άρδευση, αποφεύγοντας περισ-
σότερο από το 5% της άµεσης εξα-
γωγής από υδατικά συστήµατα και 
υπόγεια ύδατα», πρόσθεσε.

Λειψυδρία
Τουλάχιστον το 11% του 

ευρωπαϊκού πληθυσµού και το 
17% του εδάφους του έχουν 

πληγεί από λειψυδρία

Στο ΚΤΕΛ Ηρακλείου 
στην Κρήτη, ΑΤΜ µασκών
Με τη χρήση της µάσκας να είναι 
υποχρεωτική στα µέσα µεταφοράς, 
το Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου 
τοποθέτησε ΑΤΜ µασκών και στη 
στάση του λεωφορείου. Ειδικά 
αυτόµατα µηχανήµατα πώλησης 
µασκών έχουν τοποθετηθεί ήδη σε 
στάση στην Πλατεία Ελευθερίας, 
στο κέντρο του Ηρακλείου, µε την 
τιµή του τεµαχίου να έχει οριστεί 
στα 2 ευρώ. Η υφασµάτινη µάσκα 
είναι αποστειρωµένη, µέσα σε µια 
µπάλα, αεροστεγώς κλεισµένη.

Τέσσερα ζαρκαδάκια
περιθάλπει ο Αρκτούρος
Τετράδα έγιναν πλέον τα ζαρκαδάκια 
που περιθάλπει ο «Αρκτούρος» 
αφού βρέθηκαν εγκαταλελειµµένα 
σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 
Σύµφωνα µε την καθηγήτρια 
Κτηνιατρικής, µε ειδικότητα στην 
περίθαλψη άγριων και εξωτικών 
ζώων, Νατάσα Κοµνηνού, «Είναι η 
εποχή που έχουµε γέννες, γι’ αυτό 
και βρίσκονται νεαρά ζαρκάδια, τα 
οποία διαχωρίζονται µωρά από τη 
µάνα ή γιατί τα κυνηγάνε σκυλιά ή 
άλλα άγρια ζώα».

Αρδευτικά σε Πηνειό
και Ενιπέα ποταµό
Τη δυνατότητα αποταµίευσης 
ποσότητας νερού, η οποία θα 
χρησιµοποιηθεί κατά την περίοδο 
αιχµής των αρδεύσεων και σε 
περιπτώσεις λειψυδρίας δίνει η 
κατασκευή των φραγµάτων που 
δροµολογούνται σε Πηνειό και 
Ενιπέα ποταµό, προϋπολογισµού  
348.000 ευρώ. Το επόµενο 
διάστηµα ο Περιφερειάρχης 
Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός 
αναµένεται να υπογράψει και 
τη σχετική σύµβαση.

Νέα διάκριση για την
«Oclean» της ΑΜΓ
Τη δεύτερη θέση στον τελικό του 
πανελλήνιου διαδικτυακού 
διαγωνισµού Κοινωνικής 
Καινοτοµίας (SIR) που έγινε στις 
15 Μαΐου, κατέλαβε η οµάδα της 
«Oclean» που αποτελούνταν από 
µαθητές του Γενικού Λυκείου και 
του Επαγγελµατικού Λυκείου της 
ΑΓΣ. Παρουσίασαν την καινοτόµα 
εφαρµογή για smartphones 
«oclean», η οποία φιλοδοξεί να 
συνδράµει στην αντιµετώπιση των 
προβληµάτων µόλυνσης βυθού.

Η έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Κανονισµού για την επαναχρησιµοποίηση των υδάτων, που πρότεινε 
η Επιτροπή τον Μάιο του 2018, σηµατοδοτεί το τελευταίο βήµα πριν από την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων. 

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Ορόσημο η άρδευση
από αστικά λύματα
Εγκρίθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο ο νέος κανονισμός της ΕΕ 
που οδηγεί σε μια κυκλική οικονομία για τους υδάτινους πόρους

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

Πωλούνται πολυµπέκ 60 µέ-
τρα / έκαστο Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133.

Πωλούνται σταγονίδια 3 χι-
λιόµEτρα, 75άρια. Τιµή 200 ευρώ. 
Τηλ. 2310/711133.

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

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

Πωλείται καλλιεργητής 20 δο-
ντιών. Τιµή 400 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133.

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων 
ΖΟΡΜΠΑ,καινούριους δίσκους 
και κουζινέτα,επισκευασµένη και 
βαµµένη. Τιµή 2.000 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133.

Πωλούνται σπαρτική µηχανή για 
σιτάρι, καλλιεργητής βάµβακος δι-
σκοσβάρνα καλλιεργητής για το χω-
ράφι και τρακτέρ µε το αλέτρι.Τηλ. 
23920/31829.

Πωλείται τρακτέρ  ANTONIO 
CARRARO, αµπελουργικό µε 
κουκούλα,  air  contition  , µε τζόι-
στικ, µε σπαστό κάθισµα. Μοντέ-
λο 2007 µε 3.400 ώρες εργασίας. 
Τηλ.6978/333271.

Πωλείται FIAT 100σταρι GT µε δι-
πλό διαφορετικό. Τιµή 8.000 ευρώ. 
Περιοχή Μαραθούσα Χαλκιδικής. Κ. 
∆ιαµαντής. Τηλ.6942/993078.

Πωλείται πλατφόρµα 4  x  2. Τι-
µή 1.000 ευρώ. Περιοχή Μαρα-
θούσα Χαλκιδικής. Κ. ∆ιαµαντής. 
Τηλ.6942/993078

Πωλείται φρέζα αγκρια γερµανικιά, 
12αρα, 12 ίππους. Τιµή 500 ευρώ. 
Τηλ. 2310/711133.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανή-
µατα, παστεριωτές, ατµολέβητες, 
οµογενοποίηση, κορφολόγοι, ντου-
λάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµαν-
ση, ντιζάκια µε καλούπια διάφορων 
τύπων. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 
6947/509187.

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

Πωλείται µηχάνηµα παστερίω-
σης 2 τόνων σχεδόν καινούρια και 
ένας κορφολόγος αυτοκαθαριζόµε-
νος 3 µήνες δουλεµένος 3 τόνους 
την ώρα. Τηλ.6947/509187.

Πωλείται συλλεκτική µηχανή ντο-
µάτας ΤΣΑΝΤΕΙ 150, µε Johnson σε 
αρίστη κατάσταση. Περιοχή Πύργου. 
Τηλ.6944/437980.
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Γκολ με μπόλικο 
το αντισηπτικό 
Πέτυχε το πείραμα της Μπουντεσλίγκα 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με οµοιώµατα στις εξέδρες, άδειες 
φανέλες να αγκαλιάζουν καθίσµα-
τα και ποδοσφαιριστές που όταν 
έβαζαν γκολ πανηγύριζαν... εξ α-
ποστάσεως ο ένας µε τον άλλον, 
αρκετά γκολ και πολλούς τραυ-
µατισµούς λόγω αποχής έκανε ε-
πανέναρξή την περασµένη εβδο-
µάδα η Μπουντεσλίγκα. Μπορεί 
η συνταγή αυτή να ξενίζει, αλλά 
θεωρήθηκε επιτυχηµένη, οπότε 
πλέον σε τροχιά επανεκκίνησης 
µπαίνουν το ιταλικό και το αγ-
γλικό πρωτάθληµα. Στην Πρέµι-
ερ οι προπονήσεις ξεκίνησαν και 
από την κυβέρνηση ανακοινώθη-

κε πως οι αγώνες ξεκινάνε µέσα 
στον Ιούνιο. Στην Ιταλία, Οι σύλ-
λογοι της Σέριε Α ψήφισαν υπέρ 
της επανέναρξης της σεζόν στις 
13 Ιουνίου και βρίσκονται εν α-
ναµονή της έγκρισης της κυβέρ-
νησης. Στην Ισπανία, οι σύλλογοι 
των δύο πρώτων κατηγοριών επέ-
στρεψαν στις προπονήσεις και ελ-
πίζουν να ξαναρχίσει η σεζόν τον 
Ιούνιο. Παράλληλα, στον διεθνή 
Τύπο αυξάνονται οι πληροφορί-
ες για ολοκλήρωση των εγχώρι-
ων διοργανώσεων ως τις 3 Αυ-
γούστου ώστε από τις 6 Αυγού-
στου να επαναρχίσει το Γιουρό-
πα Λιγκ και δύο µέρες αργότερα 
το Τσάµπιονς Λιγκ µε τους αγώ-
νες της φάσης των «16».

Στις πρώτες µέρες του Ιουνίου η λίγκα του NBA θα 
δώσει συγκεκριµένες οδηγίες σε οµάδες και παίκτες 
για επιστροφή στις προπονήσεις. Στόχος είναι τα 
παιχνίδια να αρχίσουν ξανά στα τέλη Ιουλίου, ενώ το 
πιθανότερο είναι οι αγώνες να φιλοξενηθούν σε ένα 
ή δύο γήπεδα, µε την Disney World στο Ορλάντο και 
το Λας Βέγκας φαβορί.

Στα παρκέ το NBA
ξανά από Ιούλιο  

Ποδόσφαιρο (2η Κατηγορία Γερµανίας)

Όσναµπρικ - Ανόβερο              14.00       COSMOTE SPORT 7 HD

Ντάρµσταντ – Σαν Πάουλι        14.00       COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)

Πάντερµπορν – Χόφενχαϊµ      16.30       COSMOTE SPORT 8 HD

Φράιµπουργκ – Βέρντερ Βρέµης              16.30       COSMOTE SPORT 7 HD

Βόλφσµπουργκ – Ντόρτµουντ   16.30       COSMOTE SPORT 3 HD

Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης         19.30       COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (2η Κατηγορία Γερµανίας)

Καρλσρούη – Μπόχουµ           14.30       COSMOTE SPORT 9 HD

Κίελο -  Στουτγκάρδη               14.30       COSMOTE SPORT 8 HD

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)

Σάλκε – Άουγκσµπουργκ          14.30       COSMOTE SPORT 3 HD

Μάιντς – Λειψία       16.30       COSMOTE SPORT 1 HD

Κολονία – Φορτούνα Ντίσελντορφ           19.00       COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (2η Κατηγορία Γερµανίας)

Όσναµπρικ - Ανόβερο              14.00       COSMOTE SPORT 7 HD

Ντάρµσταντ – Σαν Πάουλι        14.00       COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)

Πάντερµπορν – Χόφενχαϊµ      16.30       COSMOTE SPORT 8 HD

Φράιµπουργκ – Βέρντερ Βρέµης              16.30       COSMOTE SPORT 7 HD

Βόλφσµπουργκ – Ντόρτµουντ   16.30       COSMOTE SPORT 3 HD

Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης         19.30       COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (2η Κατηγορία Γερµανίας)

Καρλσρούη – Μπόχουµ           14.30       COSMOTE SPORT 9 HD

Κίελο -  Στουτγκάρδη               14.30       COSMOTE SPORT 8 HD

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)

Σάλκε – Άουγκσµπουργκ          14.30       COSMOTE SPORT 3 HD

Μάιντς – Λειψία       16.30       COSMOTE SPORT 1 HD

Κολονία – Φορτούνα Ντίσελντορφ           19.00       COSMOTE SPORT 3 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο, 23 Μαΐου 

Κυριακή, 24 Μαΐου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Η στρατηγική   
Φρανς Τίμμερμανς 
και η... αφωνία
Κώστα Μπαγινέτα

Ο πρωτογενής   
τομέας δεν μπορεί να 
στηρίζεται μόνο με 
«τσάι και συμπάθεια»

Οι ενισχύσεις  
της ΚΑΠ πεδίο 
μελέτης για το 
αγροτικό εισόδημα

Αργεί ακόµα το τένις
Την 1η Αυγούστου θα δούµε τένις 
σε επαγγελµατικό επίπεδο, στην 
καλύτερη των περιπτώσεων. Όπως 
ανακοίνωσαν οι αρµόδιες 
Οµοσπονδίες ΑΤΡ, WTA και ΙTF 
θα παραµείνουν «κλειστές» µέχρι 
τις 31 Ιουλίου, εξαιτίας του 
κορωνοϊού. Η πρώτη διοργάνωση 
που θεωρητικά θα ξεκινήσει 
κανονικά στο Tour της ΑΤΡ, είναι 
το Citi Open της Ουάσινγκτον που 
διεξάγεται 8-9 Αυγούστου. 

Νόιερ 3ετίας για Μπάγερν
Αίσιο τέλος είχαν οι συζητήσεις της 
Μπάγερν µε τον Μάνουελ Νόιερ, 
αφού ο Γερµανός τερµατοφύλακας 
ανανέωσε τη συνεργασία του µε 
τους Βαυαρούς ως το 2023. Πριν 
από ένα µήνα οι διαπραγµατεύσεις 
των δύο πλευρών είχαν οδηγηθεί 
σχεδόν σε αδιέξοδο, αλλά τελικά 
βρέθηκε η «χρυσή τοµή», που 
διασφαλίζει την παραµονή του 
Νόιερ στο Μόναχο..

Σούπερ Λιγκ από 6 Ιουνίου
Το διήµερο 6-7 Ιουνίου 
αποφάσισε η Σούπερ Λιγκ 1 να 
είναι η ηµεροµηνία έναρξης των 
πλέι οφ και των πλέι άουτ. Οπως 
ανακοινώθηκε, θα αποσταλεί 
σχετικό αίτηµα προς έγκριση από 
τους αρµόδιους θεσµικούς φορείς. 
Η απόφαση για την επανεκκίνηση 
του πρωταθλήµατος ήταν το 
επόµενο βήµα της κυβερνητικής 
απόφασης µε την οποία έγινε 
δεκτό το αίτηµα του συνεταιρισµού 
για να επιτραπούν οι «οµαδικές 
προπονήσεις».

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





Ο MJ είναι 
των ρεκόρ
Τιµή ρεκόρ έπιασαν τα 
αθλητικά παπούτσια του Μάικλ 
Τζόρνταν από το 1985, που 
πουλήθηκαν έναντι 560.000 
δολαρίων – τρεις φορές 
περισσότερο από την εκτιµώµενη 
τιµή, σε δηµοπρασία, σπάζοντας 
το παγκόσµιο ρεκόρ δηµοπρασίας 
για sneakers, σύµφωνα µε τον 
Sotheby’s. ∆έκα πλειοδότες από 
όλο τον κόσµο έδωσαν µάχη 
προκειµένου να αποκτήσουν τα 
ενυπόγραφα Nike Air Jordan 1, 
προτού τελικά η τιµή κλείσει στις 
560.000 δολάρια, όπως ανέφερε 
ο οίκος δηµοπρασιών σε δελτίο 
τύπου.  Η πώληση των Nike Air 
Jordan 1 σπάει το παγκόσµιο 
ρεκόρ δηµοπρασίας για ένα 
ζευγάρι αθλητικά παπούτσια, που 
κατείχαν από πέρυσι τα Nike 
«Μoon Shoe», για 437.500 
δολάρια. Τα συγκεκριµένα 
παπούτσια για τρέξιµο, ήταν ένα 
από τα 12 ζευγάρια που σχεδίασε 
ο συνιδρυτής της Nike, Μπιλ 
Μπόουερµαν.

  

Παίζει η Αθήνα 
για τα τελικά
H UEFA σκέφτεται να 
συµπυκνώσει σε µονά παιχνίδια 
την συνέχεια των νοκ άουτ του 
Τσάµπιονς και του Γιουρόπα Λιγκ. 
Στις σκέψεις της υπάρχει η 
διεξαγωγή Final 4 ή (ακόµη 
πιθανότερο) και Final 8 σε µία 
πόλη. Μία από αυτές είναι και η 
Αθήνα. Ανασταλτικό παράγοντα 
αποτελεί βέβαια το γεγονός ότι 
ειδικά στην περίπτωση που 
επιλεγεί ένα format µε Final 8, 
τότε είναι δύσκολο να γίνει στην 
ελληνική πρωτεύουσα, καθώς δεν 
υπάρχουν αρκετά µεγάλα γήπεδα.

   Μπορεί το Πολυετές 
της επόµενης 7ετίας να µην έ-
χει καθοριστεί, ούτε οι δαπάνες 

για την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, ε-
ντούτοις αυτό που καθίσταται σαφές µε 
βάση το περίγραµµα «Από το Αγρόκτηµα 
στο Πιάτο» αγγλιστί «Farm to Fork», και 
υπό το όραµα για ένα βιώσιµο σύστηµα 
τροφίµων είναι ότι: η άσκηση του αγρο-
τικού επαγγέλµατος γίνεται πλέον πο-
λύ ακριβό σπορ.    Μέχρι να γί-
νει αντιληπτή στο βάθος της αυτή η 
γραµµή της Κοµισιόν, και οι απαιτή-
σεις που κρύβει, καθώς η ΚΑΠ τείνει 
ολοένα και περισσότερο να ξεθωριά-
ζει σαν πολιτική, το εγχώριο πολιτικό 
προσωπικό της Βάθη, το απασχολούν 
(λέµε τώρα) τα µέτρα στήριξης των αι-
γοπροβατοτρόφων. Ωστόσο, η κυβερ-
νητική πρόθεση για 4 ευρώ το κεφά-
λι για τις προβατίνες, µάλλον δεν α-
φορούσε στην εµπεριστατωµένη και 
τεκµηριωµένη µελέτη του Μαυρου-
δή για κάλυψη των παραγωγών που 
δεν πούλησαν τα αρνιά τους το Πά-
σχα.    Πάντως, ο πρώην γενικός 
Χάρι, λέει ότι δεν ευσταθεί η µέχρι πρό-
τινος δυστοκία του ΥΠΑΑΤ να δώσει λύ-
ση στους αιγοπροβατοτρόφους στη δυ-

σκολία να «περάσει το αίτηµα στις Βρυ-
ξέλλες» λόγω δυσχερειών τεκµηρίωσης 
για την αιτιολόγηση της κρατικής ενί-
σχυσης.     Εξάλλου, όπως υπο-
στηρίζει έχουν χαλαρώσει  τα µάλα οι 
απαιτήσεις της Κοµισιόν για τις Κρα-
τικές Ενισχύσεις της ΕΕ και αυτό φά-
νηκε ήδη µε τις αποφάσεις της 5ης 
Μαΐου για τα 10 εκατ. στους ανθοπα-
ραγωγούς. Αλλά ακόµα και αν υπήρ-
χαν δυσκολίες υπήρχαν και άλλες ε-
πιλογές, π.χ η οδός των de minimis, 
υποστηρίζει ο παλιός.    Ενδια-
φέρον θα έχει κάποια στιγµή, να βγει 
και κάποια µελέτη από την Οµάδα Ερ-
γασίας που έχει συστήσει ο υπουργός 
της πλατείας, που απαρτίζεται από στε-
λέχη των εποπτευόµενων οργανισµών 
του Υπουργείου καθώς και ακαδηµαϊ-
κούς, για την επισιτιστική και διατροφι-
κή επάρκεια στον πρωτογενή τοµέα. Ό-
χι τίποτα άλλο για να δούµε και κάποιο 
δείγµα...γραφής.    Επειδή το κα-
λοκαίρι θα είναι µακρύ, καυτό, µπο-
ρεί και απρόβλεπτο ένα mini bar είναι 
πάντα χρειαζούµενο. Εξ ου και το ψυ-
γειάκι για τις ανάγκες της πολιτικής 
ηγεσίας της πλατείας. Αρκεί να µην 
µπαίνουν µέσα...αποφάσεις. O ΓΥΛΟΣ

Στις 6 Ιουνίου η επανέναρξη της ελληνικής Σούπερ Λιγκ σελ. 54 • Ξανά στα παρκέ θέλουν να µπουν οι παίχτες του NBA σελ. 54

Η βέλτιστη έλξη 
Αυξηµένη απόδοση, καλύτερη πρόσφυση 
των τροχών και µειωµένη κατανάλωση 
καυσίµου είναι τα οφέλη του ρυθµιζόµενου 
πλασίου αντίβαρου για τρακτέρ που 
ανέπτυξε ο Ιταλός Σάντρο Ντίνι. Ο Σάντρο 
οργάνωσε µια «επίδειξη» στο πεδίο για το 
profi, µε πρωταγωνιστές δύο τρακτέρ.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Θα µε βρεις 
στην καρδιά

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

ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
Εµπνευσµένος από ένα ταξίδι του στην Προβηγκία, ο Έλληνας καλλιτέχνης, φιλοτέχνησε µε ζωηρά χρώµατα την Άνοιξη της γαλλικής 
υπαίθρου. Η Προβηγκία είναι γνωστή για τα εκλεκτά κρασιά που παράγονται στα αµπελοτόπια της τα οποία έχουν ιστορία 2.600 ετών.
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Λίγο η αγορά που έκατσε την περσινή ε-
µπορική περίοδο, λίγο οι υψηλές απαιτή-
σεις της καλλιέργειας, αποµάκρυναν αρ-
κετούς παραγωγούς από το ρεβίθι φέτος, 
µε τις εκτάσεις να είναι µειωµένες έως και 
40% στα παραγωγικά κέντρα της χώρας. 

Οι τιµές της προηγούµενης περιόδου α-
πογοήτευσαν τους καλλιεργητές αφού στο 
ψιλό δύσκολα ξεπέρασαν τα 70 λεπτά, ενώ 
και οι πληρωµές έγιναν µε µεγάλη καθυ-
στέρηση. Στα Γρεβενά ο βασικός όγκος στις 
ποικιλίες Θηβών και Αµοργός «έφυγαν» 

µε τιµή 50 έως 70 λεπτά, ενώ οι τελευταί-
ες πράξεις έφτασαν το 1 ευρώ, αφήνοντας 
µια παρακαταθήκη για την επερχόµενη σε-
ζόν, δεδοµένου ότι οι διαπραγµατεύσεις 
στηρίζονται στο κλείσιµο της προηγούµε-
νης. «Αν πράγµατι οι όγκοι είναι µειωµέ-
νοι φέτος, πιστεύω ότι τα ψιλά, Θηβών και 
Αµοργός, θα πιάσουν και 1 ευρώ» αναφέ-
ρει ο αγρότης από τα Γρεβενά, Βασίλης Κα-
ραµπάς. Ωστόσο, αυτό που ανησυχεί φέτος 
είναι ο τουρκικός ανταγωνισµός, µε την πε-
σµένη λίρα να πιέζει περαιτέρω την αγορά. 

Αρχή µε 1 ευρώ σε Θηβών και Αµοργός
 Μειωµένες κατά 40% υπολογίζονται οι φετινές εκτάσεις στο ρεβίθι  

 Μέχρι 70 λεπτά έπιασαν πέρυσι τα ψιλά και λίγο παραπάνω τα Μακαρένα 

Ο 
ι υψηλές θερµοκρασίες έχουν ε-
πηρεάσει τα κιλά αλλά και την 
ποιότητα της νέας σοδειάς σκλη-
ρού σίτου στη χώρα µας. Οι ε-

κτιµήσεις για τη νέα παραγωγή είναι ποι-
κίλες και ξεκινούν από 650.000 τόνους µέ-
χρι 750.000 τόνους. Στην εξαγωγή οι τιµές 
που θέλουν να αγοράσουν οι Ιταλοί κυµαί-
νονται στα 260 ευρώ ο τόνος FOB, αλλά α-
κόµα δεν έχει ακουστεί προπώληση. Ό-
λα θα κριθούν από τις καιρικές συνθήκες.

  Το βαµβάκι ενισχύθηκε τις τελευταίες 
εβδοµάδες από τις αγορές των Κινέζων µε 
αµερικανικό προϊόν. Οι διαπραγµατεύσεις 
για τη νέα σοδειά βάµβακος στην ελληνική 
αγορά γίνονται πλέον περίπου στα 3 σεντς 
ανά λίµπρα πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου 
‘20, επίπεδα στα οποία έγιναν λίγες πράξεις. 
Φαίνεται ότι στόχος των εκκοκκιστών είναι να 
ξαναπιάσουµε τα 4 σεντς πριµ επί του χρη-
µατιστηρίου, αλλά για την ώρα οι αγοραστές 
αδυνατούν να τα πληρώσουν. Η Τουρκία, ό-
λο και πιο χλωµή όσον αφορά την παρουσία 
της στην αρχή της εκκοκκιστικής περιόδου. 

  Παγκόσµια πρωταθλήτρια στις εξαγω-
γές κατεψυγµένης φράουλας αναδεικνύε-
ται η Αίγυπτος, καθώς καλύπτουν το 14,3% 
των συνολικών εξαγωγών παγκοσµίως για 
το 2019. Αιγυπτιακές µελέτες δείχνουν ότι ο 
ρυθµός ανάπτυξης του προϊόντος ανέρχεται 
στο 40% τα 4 τελευταία χρόνια, µε τον υπουρ-
γό Γεωργίας της χώρας Ελ Σάγιεντ Ελ Κουσέ-
ιρ να τονίζει ότι δίνει µεγάλη προσοχή στην 
καλλιέργεια φράουλας, λόγω της οικονοµι-
κής της αξίας αλλά και της σηµασίας της ως 
καλλιέργειας εξαγωγών και µεταποίησης.

Καιρού θέλοντος 
στο σκληρό σιτάρι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

23/04 30/04 07/05 14/05 21/05

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

259,82
258,94

261.43

294.55
302.67

Ντόπιο
Οι ντόπιες ποικιλίες Αµοργός και 
Θηβών, παρουσιάζουν δυναµική, 
αφού είναι πιο ανθεκτικές έναντι 

της µεξικανικής Μακαρένα

Καναδάς 
Ρεβίθι από Καναδά έφτασε 
στην Αλεξανδρούπολη την 

περασµένη εµπορική χρονιά, 
µε πράξεις στα 55 λεπτά

2020
Κρίσιµη η φετινή χρονιά, αφού 

αν η αγορά δεν ανταποκριθεί στα 
δεδοµένα των παραγωγών, ίσως 
το ελληνικό µερίδιο υποχωρήσει

ΒΑΜΒΑΚΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

15/4 23/4 30/4 7/5 14/5 21/5

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

295

226

188

209,5

349,0

847,2

13,66

45.650

93.800

50.51

299

222

184

209,5

327,6

846,4

13,66

47.300

88.600

50.00

299

222

184

209,5

330,4

836,0

11,47

56.425

85.600

52.70

299

220

183

209,5

349,6

830,4

11,47

68.125

89.475

60.63

296

218

183

209,5

355,2

837,0

11.91

68.125

89.475

68.42

291

215

182

209,5

367,1

840,0

12.21

58.200

98.450

77.45

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

54,09

2,14

2,06
2,10

2,12

2,07 2,08

57,65 57,29

55,45

57,41 57,99

Τιμές παραγωγού 
ρεβιθιού 2019 

(ευρώ το κιλό)

Μακαρένα  1,20

Ψιλά  0,70
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Προσπάθεια για τα 60 σεντς ανά λίµπρα στο βαµβάκι  

280
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¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
57,99     

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
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ΚΡΙΘΑΡΙ
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0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,08 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

∆ΕΚ ΙΑΝ ΦEB ΜΑΡ ΑΠΡ MAΪ

Οι τιµές κοντεύουν να πιάσουν πάλι 
τα 60 σεντς/λίµπρα,  ενώ παράλληλα 
και η φυσική αγορά έχει ξεκινήσει να 
αγοράζει περισσότερες ποσότητες

Φότζια και Μπολόνια διατήρησαν 
σταθερές τις τιµές για δεύτερη 
συνεχόµενη εβδοµάδα, εξέλιξη θετική 
καθώς πλησιάζουµε στα αλώνια

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

Παρά µια αναιµική κινητικότητα στην 
αγορά ελαιολάδου, οι τιµές δεν 
φαίνεται να µπορούν να 
ξεκολλήσουν από τα χαµηλά επίπεδα.

21
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21
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21
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21
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στα 300 κιλά ανά στρέµµα µπαίνει 
πλαφόν για τα συµβόλαια κριθα-
ριού βυνοποίησης, µε τους παρα-
γωγούς να πληρώνονται µε τιµές 
ζωοτροφής το υπόλοιπο της παρα-
γωγής από την Αθηναϊκή Ζυθοποι-
ία, σε µια κίνηση που έµµεσα σπά-
ει τα συµβόλαια που έχουν ήδη υ-
πογράψει οι καλλιεργητές και τα 
οποία προέβλεπαν τιµή 17,2 λε-
πτών το κιλό µε ταβάνι τα 400 κι-
λά ανά στρέµµα. 

Όπως σηµειώνουν στην Agrenda 
αγρότες που ετοιµάζονται, εφόσον 
ο καιρός το επιτρέψει, να ξεκινή-
σουν τον αλωνισµό τις επόµενες η-
µέρες, η κίνηση αυτή τους εγκλω-
βίζει, δεδοµένου ότι το 70 µε 80% 
του συνόλου είναι ήδη χρεωµένο 
από την αγορά σπόρων και εισρο-
ών από τις ζυθοποιίες. Παράλληλα, 
όπως επισηµαίνουν άλλοι, η αγο-
ρά θα βουλιάξει µε κριθάρι για ζω-

οτροφή, που δύσκολα θα υπερβεί 
στα αλώνια τα 13 µε 14 λεπτά το 
κιλό. Να σηµειωθεί ότι πέρυσι τέ-
τοιες ηµέρες, είχε ανακοινωθεί τι-
µή για το κριθάρι ζωοτροφής στα 
17 λεπτά από την ΕΑΣ Βόλου, µε 
την υπόλοιπη αγορά να πληρώ-
νει γύρω στα 13 λεπτά. 

«Την κατάρρευση» της αγοράς 
µπίρας επικαλούνται και σε άλ-
λες ευρωπαϊκές χώρες οι πολυε-
θνικές του κλάδου όπως µεταδί-
δει το Bloomberg. Τα αποθέµατα 
της Ευρώπης αναµένεται να αυ-
ξηθούν κατά 14%, ενώ οι τιµές στη 
Γαλλία βρίσκονται στα χαµηλότε-
ρα επίπεδα από το 2015. Και στη 
Σκωτία οι αγρότες βρίσκονται αντι-
µέτωποι µε αποθέµατα που δεν ξέ-
ρουν πώς να τα διαχειριστούν, α-
φού η αποθήκευση του βυνοποι-
ήσιµου κριθαριού κοστίζει περισ-
σότερο, µε τα φηµισµένα αποστα-
κτήρια ουίσκι που απορροφούν 
περισσότερο από το µισό της πα-
ραγωγής της περιοχής, να έχουν 

περιορίσει αισθητά την δραστηρι-
ότητά τους. 

Το µόνο που θα µπορούσε να αντι-
στρέψει ελαφρώς το κλίµα είναι το 
ενδεχόµενο µειωµένων επιδόσεων 
στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, 
ωστόσο όπως εξηγεί άνθρωπος της 
αγοράς, όσο Βουλγαρία και Ρουµα-
νία γεµίζουν την εγχώρια αγορά µε 
κριθάρι, οι τιµές δύσκολα θα ανα-
κάµψουν. Πάντως στην περίπτωση 
της Ρουµανίας η παραγωγή αναµέ-
νεται µειωµένη κατά 3,5%, ενώ σε 
Γαλλία και Γερµανία οι περιορισµέ-
νες λόγω ξηρασίας αποδόσεις θα 
κόψουν από 1,3 εκατ. τόνους και 
300.000 τόνους αντιστοίχως από 
το σύνολο της παραγωγής.

Πέφτει στα 300 κιλά το πλαφόν για κριθάρι βύνης 
Φόβοι ότι θα πιεστεί και πάλι το κριθάρι για ζωοτροφή, που δύσκολα θα πιάσει 13 µε 14 λεπτά 
Σπάνε τα συµβόλαια που έχουν υπογράψει οι παραγωγοί µε 17,2 λεπτά και ταβάνι τα 400 κιλά

Στην ελληνική αγορά 
σκληρού σίτου οι υψηλές 
θερµοκρασίες πρόσφατα, θα 
επηρεάσουν ως ένα βαθµό 
τις αποδόσεις στα χωράφια 
αλλά και την ποιότητα, κι όλα 
θα κριθούν από τις καιρικές 
συνθήκες έως τον αλωνισµό. 
Οι εκτιµήσεις της παραγωγής 
έχουν µεγάλο εύρος, µε τους 
αισιόδοξους να µιλούν για 
750.000 τόνους και τους 
µετριοπαθείς για 650.000 
τόνους. Στο εµπορικό κοµµάτι 
υπάρχει ενδιαφέρον στην 
εξαγωγή στα 260 ευρώ ο 
τόνος FOB, χωρίς να 
προσελκύει τους πωλητές. 
Στα σκληρά, δεν υπήρξαν 
αλλαγές στη νέα λίστα της 
Φότζια, µε την τιµή αποθήκης 
παραγωγού στα ποιοτικά 
σιτηρά στα 297-302 ευρώ ο 
τόνος. Στη Γαλλία οι τιµές 
νέας σοδειάς στα 260 ευρώ 
παραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι, 
ήτοι 10 ευρώ πιο κάτω από 
τις τελευταίες της περσινής 
σοδειάς αλλά 5 ευρώ πιο 
ψηλά από πριν πέντε µέρες.

ΟΙ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ  ΓΙΑ
ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

Οι αγορές των Κινέζων µε αµερικανικά βαµβάκια 
έπαιξαν πρωταρχικό ρόλο στην ανοδική πορεία του 
χρηµατιστηρίου τις τελευταίες εβδοµάδες. Ήταν 
βέβαια κρατικές αγορές και πολλοί ισχυρίζονται πως 
αποτελούν εργαλείο αποφόρτισης των σχέσεων 
ΗΠΑ-Κίνας στα πλαίσια της νέας διαµάχης λόγω 
κορωνοϊού. Παράλληλα η άνοδος έδιωξε από την 
αγορά και όσους είχαν ποντάρει στην πτώση. Όσο 
πλησιάζουµε στα 60 σεντς βλέπουµε τάσεις 
ρευστοποιήσεων. Στη φυσική αγορά τα κλωστήρια 
δεν είναι ένθερµοι αγοραστές υπό το φόβο 
περαιτέρω µείωση της κατανάλωσης το φθινόπωρο. 

ΝEA ΥOΡKH
Οι διαπραγµατεύσεις για τη νέα σοδειά γίνονται 
πλέον γύρω από τα 3 σεντς ανά λίµπρα πριµ επί των 
χρηµατιστηριακών τιµών. Η αβεβαιότητα όσον αφορά 
την κατάσταση στην Τουρκία σε συνδυασµό µε τις 
φτηνές προσφορές του βραζιλιάνικου προϊόντος στην 
Άπω Ανατολή, αναγκάζουν το ελληνικό βαµβάκι να 
εναρµονιστεί µε τα διεθνή επίπεδα τιµών. Φαίνεται 
δύσκολο για την ώρα να µπορούµε να πιάσουµε το 
έξτρα πριµ που πιάναµε έχοντας την Τουρκία και την 
Αίγυπτο πολύ κοντά µας. Ευτυχώς το χρηµατιστήριο 
φλερτάρει µε τα 60 σεντς ανά λίµπρα, ενώ 
παράλληλα το δολάριο διατηρείται ακόµα ισχυρό. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Ρουµανία, Γαλλία και Γερµανία 
περιµένουν µειωµένες σοδειές.

ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ 
ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

Το 70-80% των αγροτών 

είναι χρεωµένο από την 

αγορά σπόρων και εισροών

Συνεδρίαση 20/05/20
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Ιούλιος '20 58,21 -O,99

Δεκέμβριος '20 58,79 -0,38

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Τρίτη
19/11

∆ευτέρα
18/11

Πέµπτη
14/11

Τετάρτη
31/10

Τετάρτη
20/11

Παρασκευή
15/11

Τρίτη
15/10

∆ευτέρα
14/10

Πέµπτη
24/10

Τετάρτη
16/10

Παρασκευή
11/10

65

64.8

64.4

64

63.8

63.4

63

62.6

62.2

11/14/19 64,26
11/15/19 64,86
11/18/19 64,21
11/19/19 64,44
11/20/19 62,24
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Πιέζει την πατάτα  
το  Lockdown  

Στρεμματική 
ενίσχυση έως
400 ευρώ ζητούν 
οι παραγωγοί 

Αρνητικό στίγ-
µα δείχνει να 

αφήνει προς το παρόν ο κορωνοϊ-
ός στην πατάτα, καθώς όπως ανα-
φέρουν οι παραγωγοί του προϊό-
ντος, το καλό ξεκίνηµα των πρώ-
των παραδόσεων εαρινής στο ε-
µπόριο ακολούθησε ο κατήφο-
ρος των τιµών παραγωγού, εξαι-
τίας της µείωσης ζήτησης, µετά 
το  lockdown στη µαζική εστίαση. 

Η δύσκολη κατάσταση της α-
γοράς επηρεάζει σ’ αυτή τη φά-
ση κλασικές πατατοπαραγωγικές 
περιοχές, όπως της ∆υτικής Αχα-
ΐας, της Ηλείας και της Μεσσηνί-
ας. Η τιµή παραγωγού αυτές τις 
µέρες έχει πέσει στα 17 λεπτά το 
κιλό, από 40 λεπτά στο ξεκίνηµα 
της σεζόν, ενώ σε επιστολή του Α-
γροτικού Συλλόγου Λακκόπετρας 
(∆υτική Αχαΐα) προς τον υπουρ-
γό Μάκη Βορίδη, γίνεται λόγος 
για παραδόσεις προϊόντος στο 
ελεύθερο εµπόριο ακόµα και µε 
13 λεπτά το κιλό. Να αναφερθεί 
εδώ ότι οι παραπάνω περιοχές εί-

ναι οι µόνες που κάνουν συστη-
µατικά δύο κύκλους παραγωγής, 
µε συγκοµιδή τους µήνες Απρί-
λιο -Μάιο, έως αρχές Ιουνίου (ε-
αρινή) και τους µήνες Οκτώβριο 
- Νοέµβριο (φθινοπωρινή). 

Όπως δηλώνει στην Agrenda 
o Χρήστος Μπεκίρης, πρόεδρος 
του Συλλόγου Λακκόπετρας, α-
πό τη µια η µείωση της εσωτερι-
κής ζήτησης και από την άλλη οι 
δυσκολίες στις εξαγωγές, κάνουν 
την τιµή παραγωγού πατάτας να 
πιέζεται ασφυκτικά. ∆εν συµβαί-
νει το ίδιο, τονίζει, και µε την τιµή 
στους πάγκους των σούπερ µάρ-
κετ, κάτι που αποτελεί σύνηθες 
φαινόµενο. Σηµειώνεται, τέλος, 
ότι η καλή εικόνα της αγοράς πα-
τάτας την προηγούµενη εµπορι-
κή περίοδο έχει οδηγήσει σε µι-
κρή αύξηση της τάξεως του 10% 
των καλλιεργούµενων εκτάσε-
ων. Την ίδια στιγµή, οι εισαγω-
γές από την Αίγυπτο κυρίως, ε-
πιτείνουν την πίεση της αγοράς 
και ανατρέπουν όλα τα σχέδια. 

Παράταση πληρωµών σε εφορία, ΕΦΚΑ 
και τράπεζες, χορήγηση άτοκης επιχειρη-
µατικής χρηµατοδότησης, έκτακτη στρεµ-
µατική ενίσχυση 300-400 ευρώ µέσω ΟΣ-
∆Ε, µείωση των ποσοτήτων εισαγωγής αι-
γυπτιακής πατάτας και άµεση προώθηση 
του εγχώριου προϊόντος στην ελληνική α-
γορά ζητούν οι πατατοπαραγωγοί. 

Σε επιστολή του προς τον υπουργό Α-
γροτικής Ανάπτυξης, ο Αγροτικός Σύλλο-
γος Λακκόπετρας Αχαΐας καταγράφει τις 
αναταραχές στην αγορά πατάτας και τις 
διαµορφούµενες τιµές παραγωγού που 
κυµαίνονται µόλις από 13 έως 17 λεπτά 
το κιλό και τονίζει τους κινδύνους απο-
σταθεροποίησης στην αδιάκοπη προµή-
θεια αγροτικών τροφίµων.  

Ο πρόεδρος της οργάνωσης Χρήστος 
Μπεκίρης, που υπογράφει την επιστολή, 
αναφέρει ότι «οι πατατοπαραγωγοί βρί-
σκονται σε δυσµενή θέση λόγω υστέρη-
σης των εξαγωγών, κατακόρυφης µείω-
σης της κατανάλωσης από την αναστολή 
λειτουργίας ξενοδοχείων και υπηρεσιών 
εστίασης και φυσικά λόγω πιέσεων που 
δέχονται από τις µεγάλες ποσότητες εισα-
γόµενης πατάτας - κυρίως από  Αίγυπτο- 
στην εγχώρια αγορά».

Σηµάδια ότι τα πράγµατα οδεύουν ξανά προς την κανονικότητα εντοπίζει
ο Κέντρικ Πόρτερ, εκδότης της World Potato Markets, µετά την πανδηµία

Με λιγότερες εκτάσεις 10% απαντούν οι Ευρωπαίοι

ΚΙΝΑ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΙΝ∆ΙΑ

ΡΩΣΙΑ

ΕΕ

99,06

31,10

 43,77 

5,029

56,22

ΜΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΤΑΤΑΣ (ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ)

Χ. ΜΠΕΚΙΡΗΣ

∆. ΑΧΑΪΑΣ

WORLD POTATO MARKETS

Μέχρι τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, 
η παγκόσµια αγορά πατάτας προϊδέαζε για µια 
κανονική σεζόν. Η ζήτηση και η προσφορά ήταν 
λίγο πολύ ισορροπηµένες στην Ευρώπη, αν και 
τα αποθέµατα ήταν λίγο πιο σφιχτά στη Βόρεια 
Αµερική. Ωστόσο όλο και περισσότερες χώρες 
στον υπόλοιπο κόσµο ξεκίνησαν να απαιτούν 
περισσότερα προϊόντα πατάτας.
Στη συνέχεια η πανδηµία άλλαξε τα πάντα. Η 
ζήτηση για πατάτες και κατεψυγµένα προϊόντα 
πατάτας αρχικά αυξήθηκε στην λιανική, δίνοντας 
την εντύπωση ότι το προϊόν ίσως βγει κερδισµένο 
από όλη αυτήν την υπόθεση. Στην πορεία όµως το 
κλείσιµο των εστιατορίων σε όλο τον κόσµο έδειξε 
πόσο εξαρτηµένος είναι ο κλάδος από την εστίαση. 
Τα αποθέµατα στα ψυγεία άρχισαν να 
δηµιουργούν προβλήµατα αποθήκευσης τόσο 
στις βιοµηχανίες όσο και στους ίδιους τους 
παραγωγούς. Σύµφωνα µε τον Κέντρικ Πόρτερ, 
η αντίδραση των  παραγωγών στα µεγαλύτερα 
κέντρα της Ευρώπης και της Βόρειας Αµερικής, 
αναµένεται ότι θα είναι ο περιορισµός των 
εκτάσεων µέχρι και 10%, µε την αγορά να 
ισορροπεί ξανά µέχρι το τέλος του έτους. 



Αναζητά καταλύτη που θα σπάσει 
τη συσσώρευση η αγορά
Η αγορά αναζητά τους καταλύτες που θα 
διασπάσουν την τρέχουσα συσσώρευση στο 
Χ.A, όπου ο Γενικός Δείκτης κυμαίνεται μεταξύ 
των 595 και 610 μονάδων, παρακολουθώντας 
τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για τη 
στήριξη της οικονομίας και τις διεργασίες  
επί ευρωπαϊκού εδάφους πάνω στη 
γαλλογερμανική πρόταση. Υπάρχουν επίσης 
φόβοι για ένα κύμα χρεοκοπιών, ειδικά από 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για μια νέα γενιά 
μη εξυπηρετούμενων δανείων.

ΗΠΕΙΡΟΣ: Κανονικά προχωρά 
το επενδυτικό πλάνο 20 εκατ. 
της γαλακτοβιομηχανίας 

ΗΠΕΙΡΟΣ, παρά τις δυσκολίες 
που προέκυψαν στην ελληνική και τη 
διεθνή αγορά εξ αιτίας της 
πανδημίας του κορωνοϊού. 
Επισημαίνεται, επίσης σε σχετική 
ανακοίνωση, ότι από τις αρχές του 
2020 μέχρι σήμερα, η εισκόμιση 
γάλακτος για τις παραγωγικές 
ανάγκες της εταιρείας παρουσιάζεται 
αυξημένη κατά 25%. 

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ: Στις 8 Ιουνίου θα 
πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της ΜΥΛΟΙ 
ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ με αντικείμενο, 
μεταξύ άλλων, την έγκριση διάθεσης 
αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 
από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και 
διανομή μερίσματος και την εκλογή 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ: To e food , η 
πλατφόρμα online delivery στην 
Ελλάδα, επεκτείνει την συνεργασία 
με την αλυσίδα  «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ » 
εξυπηρετώντας  πλέον s upermarket 
delivery  και στη Θεσσαλονίκη.

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ: Η Μύλοι Λούλη, για 
το πρώτο τετράμηνο, αναφέρει πως δεν 
παρατηρήθηκε μείωση του κύκλου 
εργασιών της, εξαιτίας της πανδημικής 
κρίσης, σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα πέρυσι. Κάτι που αποδίδεται 
από τη διοίκηση του ομίλου στο ότι δεν 
εξαρτάται από πελάτες ή προμηθευτές, 
εσωτερικού ή εξωτερικού που να έχουν 
αναστείλει υποχρεωτικά την λειτουργία 
τους και δεν έχουν συνάψει συμβόλαια 
τα οποία δεν μπορούν να εκτελεστούν. 
Σχετικά με τα αποθέματα του ομίλου, 
θεωρούνται επαρκή και δεν υπάρχουν 
ελλείψεις στην τροφοδοσία.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Μήνυμα αφύπνισης προς κυβερνήσεις 
και επιχειρήσεις για ανοικοδόμηση πιο 
δίκαιης οικονομίας για εκατομμύρια αν-
θρώπους που έχουν μείνει πίσω, εδώ και 
πολύ καιρό, είναι η έξαρση του κορωνοϊ-
ού, σύμφωνα με τον Τζέιμι Ντάιμον, διευ-
θύνοντα σύμβουλο της JP Morgan Chase.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο πιο 
γνωστός τραπεζίτης της Αμερικής έκανε τη 
δήλωση σε ενημερωτικό σημείωμα προς 
τους εργαζομένους, όπου μίλησε για τη 
μεγάλη ελπίδα του να οδηγήσει η πανδη-
μία του κορωνοϊού σε σαρωτικές κοινωνι-
κές αλλαγές, υπενθυμίζοντάς ότι όλοι ζού-
με στον ίδιο πλανήτη. Εξάλλου, ο φόβος 
για πολλαπλές χρεοκοπίες και μαζική α-
νεργία λόγω των μέτρων που επιβάλλο-
νται για τον περιορισμό της πανδημίας εί-

ναι ο βασικός λόγος για τον οποίον οι ευ-
ρωπαϊκές κυβερνήσεις επιδοτούν σε τόσο 
ευρεία κλίμακα τις επιχειρήσεις. Στη χώρα 
μας το άθροισμα  των εν λόγω κυβερνητι-
κών παρεμβάσεων στα 24 δισ. Σύμφωνα 
πάντως με τον Economist, αυτά τα έκτακτα 
μέτρα «αγοράζουν χρόνο». κι ότι οι χρεοκο-
πίες και η ανεργία δεν έχουν ακόμα αυξη-
θεί. Σύμφωνα με το Institute of Economic 
Research (IWH) της Χάλε, οι πτωχεύσεις τον 
Μάρτιο και Απρίλιο στη Γερμανία δεν ήταν 
υψηλότερες από ότι πέρυσι. Ωστόσο, τα μέ-
τρα διάσωσης απλώς αναβάλλουν την ε-
κτίναξη των χρεοκοπιών, σύμφωνα με τον 
Στεφάν Μιούλερ του IWH, ο οποίος εκτιμά 
πως τα «ζόμπι» θα ξεκαθαριστούν αργότε-
ρα φέτος, ενώ ανησυχεί πως ακόμα και οι 
υγιείς εταιρείες μπορεί να μην επιβιώσουν.

ΖΑΓΟΡΙΝ
Στις αρχές Μαΐου, ολοκληρώθηκαν οι 
πωλήσεις μήλων «ZAGORIN» εσοδείας 
2019, από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό 
Ζαγοράς Πηλίου. Τα μήλα, με αιχμή του 
δόρατος την ΠΟΠ ποικιλία κόκκινων 
μήλων «Starking», έχουν πουληθεί 
μέχρι το τελευταίο κιλό και αναμένεται 
να κυκλοφορήσουν εκ νέου από αρχές 
Σεπτεμβρίου με την αυλαία να ανοίγει η 
πρώιμη ποικιλία Gala. 

ΑGRINO
Η Agrino εμπλουτίζει τη σειρά 
ρυζογκοφρετών με δύο ακόμη γεύσεις, 
τη Σοκολάτα Γάλακτος και τη Μαύρη 
Σοκολάτα, χωρίς γλουτένη, ενώ κάθε 
συσκευασία περιέχει 4 τεμάχια. Οι δύο 
νέες γεύσεις αποτελούν τη φυσική 
συνέχεια της σειράς ρυζογκοφρετών 
Agrino, η οποία περιλαμβάνει 5 
ξεχωριστούς κωδικούς (ρίγανη, κανέλα, 
καλαμπόκι, επτάσπορη και κλασική).

Τα εταιρικά «ζόμπι»
δεν βγήκαν ακόμη

 Alert αφύπνισης η πανδημία λέει η JP Morgan 
Τα έκτακτα μέτρα αγοράζουν απλά χρόνο 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
608,34
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 0,0900  12,50 % 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,1500 10,29 %

MEDICON HELLAS A.E. 2,1400 5,94 % 

ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π. 0,6300 5,00 % 

SPACE HELLAS Α.Ε.  4,2300 4,19%

BIOKARPET S.A. 0,6200 -11,43 %

MERMEREN KOMBINAT 48,0000 -9,43 % 

ΚΛ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ A.B.E.E. 0,7100 -7,79 % 

AUTOHELLAS A.E. 3,5600 -7,53 % 

ΕΛΙΝΟΙΛ 1,5800 -5,95% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 24.477,40 -0,39%  
NASDAQ Comp 9.289,85  -0.93% 
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  2.922,46 -0,71%
Λονδίνο FTSE 100 6.037,43 -0,48%
Φρανκφούρτη DAX-30 11.136,27 -0,78% 
Παρίσι CAC-40 4.474,59  -0,50%
Ζυρίχη  SMI 9.790,85 + 0,27%
Τόκιο NIKKEI-225 20.552,31 -0,21%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 0,25 15.03.2020 
EKT Βασικό 0,25 18.09.2019
 Καταθέσεων  - 0,50 18.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,25 11.03.2020
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 01.02.2016
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,61 01.04.2020
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,168 01.04.2020
 EURIBOR -1M - 0,468  01.04.2020
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Η διαδικασία για την εισαγωγή εργατών 
από Τρίτες χώρες για τις αγροτικές εργασίες

Π 
ριν 3-4 χρόνια περίπου, είχα διαβάσει µία 
αγγελία η οποία µου είχε κάνει φοβερή ε-
ντύπωση: αγροτικοί Συνεταιρισµοί στην πε-
ριοχή της Ηµαθίας αλλά και των όµορων 

νοµών, ζητούσαν εργατικό προσωπικό για τη συλλογή 
της παραγωγής τους (κεράσια κλπ).

Η εντύπωση δεν είχε να κάνει µε 
την αγγελία αυτή καθ’ αυτή, αλλά α-
πό την εξέλιξη της: όπως πληροφο-
ρήθηκα, εστάλησαν τότε 400 αιτή-
σεις ενδιαφέροντος, εκ των οποίων 
µόλις οι 3 ήταν ηµεδαπών και οι υ-
πόλοιπες αλλοδαπών. Μου φάνη-
κε τότε απίστευτο γιατί δεν µπορού-
σα να διανοηθώ αυτό που συνέβη, 
σε µια περίοδο µάλιστα κατά την ο-
ποία η ανεργία ξεπερνούσε το 25%.

Οι αγρότες είδαν κι αποείδαν ότι 
προκοπή δεν γίνεται µε τους ηµεδα-
πούς, ενώ η παραγωγή τους κινδύ-
νευε για µία ακόµη χρονιά να µείνει 
στο χωράφι. Παλεύοντας πολύ καιρό 
και µε πρωτοστάτη κυρίως την Κοι-
νοπραξίας Συνεταιρισµών Οργανώ-
σεων Παραγωγών του Νοµού Ηµα-
θίας, κατάφεραν τελικά να εξασφα-
λίσουν εργατικά χέρια για τα χωρά-
φια τους. Μόνο που τα χέρια αυτά εί-

ναι …εισαγόµενα. Και µάλιστα, όσοι οι άνθρωποι που 
έρχονται είναι γνώστες του αντικειµένου για το οποίο 
καλούνται, π.χ. συλλογή ροδάκινων, κερασιών, πιπε-
ριάς κλπ. Στις 14 Μαΐου η Εθνική ∆ιεπαγγελµατική Ορ-
γάνωση Πυρηνόκαρπων & Αχλαδιών, ενηµέρωσε τους 
παραγωγούς ότι θα έφταναν τα πρώτα λεωφορεία µε 
τους εργάτες γης από την Αλβανία , µε την εταιρεία που 
έχει αναλάβει το εν λόγω έργο και η οποία έχει αδειο-
δοτηθεί από την Αλβανική Κυβέρνηση.

Η διαδικασία «εισαγωγής» ξεκινά 
από την Αποκεντρωµένη κατά τό-
πους ∆ιοίκηση στην οποία οι ενδι-
αφερόµενοι απευθύνονται για να 

εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για εργάτες γης. Ση-
µαντικό να τονιστεί το γεγονός ότι οι εργάτες που θα 
απασχοληθούν µε τη διαδικασία αυτή, δεν µπορούν 
να είναι για παραπάνω από έξι µήνες, ενώ ασφάλιση 
τους θα γίνεται µε εργόσηµο. Φυσικά, όλες οι συναλ-
λαγές, ανταλλαγές δικαιολογητικών, οι υποβολές αι-
τήσεων κλπ, γίνονται κυρίως ηλεκτρονικά.

ΟΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ:
Αίτηση προς την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση της Πε-

ριφέρειας τους, στην οποία θα αναγράφουν τα πλήρη 
στοιχεία των ανθρώπων που ενδιαφέρονται να απα-
σχολήσουν (Ονοµ/µο, πατρώνυµο, Μητρώνυµο, Αρ. 
∆ιαβατηρίου, ιθαγένεια).

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ: 
α. Ηλεκτρονικό παράβολο 100 ευρώ για κάθε πο-

λίτη τρίτης χώρας που επιθυµούν να απασχολήσουν. 
β. Υπεύθυνη δήλωση µε τα στοιχεία τους και το κά-

τωθι κείµενο:

1. Θα απασχολήσω τον/τους κάτωθι πολίτη Γ’ χώ-
ρας: για περίοδο απασχόλησης είκοσι (20) τουλάχι-
στον ηµερών από την ηµεροµηνία εισόδου την Ελλη-
νική Επικράτεια.

2. Θα καταβάλλω το σύνολο των απαιτούµενων α-
σφαλιστικών εισφορών.

3. Θα αναλάβω τις προβλεπόµενες δαπάνες εφό-
σον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της §3 
του άρθρου 80 του Ν.3386/2005 (Α’ 212).

4. Θα εκπληρώσω το σύνολο των υποχρεώσεων µου, 
όπως αυτές απορρέουν από τις κείµενες διατάξεις της 
εργατικής νοµοθεσίας για τη σύναψη της σύµβασης 
εργασίας την οποία, λόγω έκτακτων αναγκών, αδυνα-
τώ να συνάψω εγκαίρως για την αντιµετώπιση των α-
ναγκών της εκµετάλλευσης µου.

5. Θα του/τους παρέχω επαρκές κατάλυµα, σύµφω-
να µε την κείµενη νοµοθεσία.

α. Την ενιαία δήλωση καλλιέργειας (δήλωση ΟΣ∆Ε).
β. Φωτοαντίγραφο της σελίδας του διαβατηρίου µε τα 

στοιχεία του/των πολίτη/των της τρίτης χώρας.
Η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι 

θεωρηµένες για το γνήσιο της υπογραφής, ή µπορούν 
να εκδοθούν ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση www.gov.gr

Πάντα έλεγα, µε όλο το σεβασµό αδιαφορώντας αν 
στεναχωρώ µερικούς, ότι η ανεργία στη χώρα µας πά-
ντα ήταν δυνητική, δηλαδή επιλεκτική. Εξακολουθώ να 
λέω επίσης, ότι την µεγάλη ευθύνη την έχουµε οι γο-
νείς, γιατί µεγαλώνουµε τα παιδιά µας µέσα σε γυάλινο 
κουβούκλιο, νοµίζοντας ότι µε τον τρόπο αυτό τα προ-
στατεύουµε και τα αφήνουµε να φτάσουν τα 35 τους 
χωρίς να έχουν «κολλήσει» ούτε ένα µεροκάµατο στο 
χωράφι, ή οπουδήποτε αλλού. Τώρα λοιπόν θα αρχί-
σουν να γεµίζουν τα χωράφια από αλλοδαπούς (δεν 
γεµίζουν τώρα, έχουν χρόνια, αλλά τώρα αυτό γίνεται 
µε έναν ακόµη τρόπο), ενώ ταυτόχρονα οι κάρτες ανερ-
γίας θα πολλαπλασιάζονται στους ΟΑΕ∆ της χώρας. 

Αν δεν σταµατήσει η επιδότηση της ανεργίας και δεν 
αρχίσει η επιδότηση της εργασίας, θα εργαζόµαστε ως 
υπάλληλοι σε όλους τους τοµείς της παραγωγικής δι-
αδικασίας του τόπου, µε ξένους ιδιοκτήτες. 

100 ευρώ
Απαιτείται παράβολο 100 

ευρώ για κάθε πολίτη 
τρίτης χώρας που είναι 

να απασχοληθεί

Εργάτες γης
Η διαδικασία «εισαγω-
γής» ξεκινά από την 

Αποκεντρωµένη κατά 
τόπους ∆ιοίκηση

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)

«ΝΑ ΤΥΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΤΩΝ 
ΕΥΝΟΪΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ»
Πρέπει να τύχουν όλοι των 

ευνοϊκών ρυθµίσεων για τις 
όποιες οφειλές τους. ∆ιότι από 
αυτό που συµβαίνει τις ηµέρες 
αυτές, κανείς δεν υπάρχει που 

έχει µείνει ανεπηρέαστος.

Άνοιξε το σύστηµα για υποβολή 
των φορολογικών δηλώσεων

Το σύστηµα άνοιξε, όµως τίποτε πλέον δεν θα 
είναι ίδιο. Η σύνταξη της φορολογικής δήλωσης 
γίνεται πλέον στις περισσότερες περιπτώσεις δια 
του τηλεφώνου, ή µέσω τηλεδιάσκεψης. Γι’ αυτό, 
επικοινωνήστε µε το λογιστή σας, 
προγραµµατίστε το ραντεβού σας και 
ολοκληρώστε έγκαιρα την υποβολή της 
φορολογικής σας δήλωσης.



ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ  
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Επέκταση αμπελώνα και 
νέες δουλειές στη Ζοίνος

 Η συνεταιριστική οινοποιητική Ηπείρου στοχεύει τα 140 στρέμματα 
του ιδιόκτητου αμπελώνα της να πιστοποιηθούν ως βιολογικά

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Επέκταση του ιδιόκτητου αµπελώνα µε 
καινούριες φυτεύσεις, όσο και µε αγορές 
υφιστάµενων αµπελιών, νέες επενδύσεις 
στα αποστάγµατα, διεύρυνση της γκάµας 
των αφρωδών οίνων και στο… βάθος πα-
ραγωγή και βιολογικών κρασιών, προ-
βλέπει το αναπτυξιακό πλάνο της Ζοίνος.

Η συνεταιριστική οινοποιητική επιχεί-
ρηση της Ηπείρου παρότι έριξε, ως όφει-
λε, το βάρος της προσοχής της στην άµε-
ση αναδιοργάνωσή της, για να περιορί-
σει κατά το δυνατό τις επιπτώσεις στη λει-
τουργία της, από τα µέτρα αντιµετώπισης 
του κορωνοϊού, συνεχίζει να υλοποιεί τα 
σχέδιά της, κοιτάζοντας την επόµενη µέρα. 
Στο πλαίσιο αυτό, την άνοιξη ολοκλήρω-
σε την επένδυση για την αύξηση του ιδιό-
κτητου αµπελώνα της στα 140 στρέµµατα, 
φυτεύοντας 40 στρεµµάτων γης, που κατέ-
χει γύρω από το οινοποιείο της στη Ζίτσα.

«Οι ποικιλίες που αξιοποιήθηκαν είναι 
Ντεµπίνα, Βλάχικο και Μπεκάρι. Θέλουµε 
να ενισχύσουµε τα τοπικά προϊόντα µας, 
γιατί το πιστεύουµε πολύ ότι θα είναι µέσα 
στα trends της επόµενης δεκαετίας», είπε 
στην Agrenda ο διευθύνων της οινοποι-
ητικής Θανάσης Κατσανάκης, προσθέτο-
ντας πως, παράλληλα, η επιχείρηση συνε-
χίζει το πρόγραµµα σύναψης συνεργασι-
ών µε νέους ηλικιακά παραγωγούς. Πρό-
κειται για συµβάσεις 20ετούς διάρκειας µε 
τις οποίες η Ζοίνος ΑΕ παραχωρεί αµπέ-
λια σε νέους παραγωγούς, ώστε µαζί µε 
τα δικά τους να συµπληρώσουν τουλάχι-
στον 30 στρέµµατα, που είναι µια ικανή έ-
κταση να τους εξασφαλίσει τα προς το ζην 
και τους εγγυάται η επιχείρηση πως θα α-
πορροφήσει την παραγωγή τους. 

«Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουµε ότι 
δεν θα χαθούν αµπέλια, γιατί τα αγορά-

ζουµε από αµπελουρ-
γούς περασµένης ηλι-
κίας που θέλουν να τα ε-
γκαταλείψουν και ότι θα έ-
χουµε και εµείς επάρκεια σε 
πρώτη ύλη», αναφέρει ο manager 
της Ζοίνος ΑΕ. Αποκαλύπτει µάλιστα ότι 
ήδη έχουν συναφθεί τέτοιες συνεργασίες 
µε 14 νέους αµπελουργούς της Ηπείρου 
και πως στόχος είναι αυτά τα 140 στρέµµα-
τα του ιδιόκτητου αµπελώνα, στα επόµενα 
3-4 χρόνια να πιστοποιηθούν ως βιολογι-
κής καλλιέργειας και να χρησιµοποιηθούν 
για την παραγωγή βιολογικών κρασιών.

Νέα γραµµή εµφιάλωσης αποσταγµάτων
Οι νέες φυτεύσεις, επίσης, θα επιτρέ-

ψουν στη Ζοίνος ΑΕ να αποκτήσει επάρ-
κεια πρώτης ύλης και για τον κλάδο των 
αποσταγµάτων, καθώς το τσίπουρο που 
παράγει γίνεται κάθε χρόνο sold out πριν 
ολοκληρωθεί η σεζόν, παρά το ότι η επι-
χείρηση έχει περιορίσει τις πωλήσεις του 
µόνο στα διοικητικά όρια της Ηπείρου.

Στον τοµέα των αποσταγµάτων γίνεται 
κι η επόµενη επενδυτική κίνηση της Ζοί-
νος, ύψους 500.000 ευρώ, για την εγκατά-
σταση νέας γραµµής εµφιάλωσης τσίπου-
ρου (σ. σ. για 50, 100, 200 και 500 ml), η 
οποία θα είναι πλήρως λειτουργική αµέ-
σως µετά το καλοκαίρι.

Ταυτόχρονα, θα ενισχυθεί και η γκά-
µα αφρωδών της οινοποιητικής οργάνω-
σης µε το «λανσάρισµα» του λευκού και 
ροζέ «Escape» σε φιάλη των 200 ml και 
των 750 ml, µε στόχο να κερδίσουν µερί-
δια από τα γαλλικά και τα ιταλικά αφρώδη 
της αγοράς. Πάρα πολύ καλά εξελίσσεται 
η διεθνής καριέρα των κρασιών της Ζοί-
νος και κυρίως της ετικέτας «Orange», κυ-
ρίως στις ΗΠΑ και τον Καναδά, µε τη ζήτη-
ση, όπως τονίζει ο κ. Κατσανάκης, να επι-
τάσσει διπλασιασµό της παραγωγής του.

Προσαρµογή και
περιορισµός των 
απωλειών στο 20%
Μπορεί το µακροπρόθεσµο πλάνο της Ζοίνος ΑΕ να 
µην επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τα απόνερα του 
κορωνοϊού, ωστόσο η βραχυπρόθεσµη στρατηγική 
αναπροσαρµόστηκε άρδην. «Το lockdown στην 
οικονοµία µας επηρέασε. Έγινε νέος επιχειρησιακός 
σχεδιασµός, επανακαθορίσαµε στόχους και budget 
για την τρέχουσα χρονιά, αξιοποιήσαµε το µέτρο της 
αναστολής εργασίας για το 60% των 40 
εργαζοµένων στην επιχείρηση, ενισχύσαµε τις 
συνεργασίες µε τις µεγάλες αλυσίδες, αλλά και τις 
προωθητικές ενέργειες στο οργανωµένο 
λιανεµπόριο και τις κάβες και πετύχαµε, µέσα από 
αυτή τη διασπορά των πωλήσεων, να 
συγκρατήσουµε τις απώλειες στο 20%, στο πρώτο 
τετράµηνο φέτος, όσο δηλαδή και ο ρυθµός αύξησης 
που είχαµε πέρσι», εξήγησε ο κ. Κατσανάκης.

Στον τοµέα των αποσταγµάτων 
γίνεται κι η επόµενη επενδυτική 
κίνηση της Ζοίνος, ύψους 
500.000 ευρώ, για την 
εγκατάσταση νέας γραµµής 
εµφιάλωσης τσίπουρου.

Ήδη έχουν συναφθεί 
συνεργασίες 20ετούς διάρκειας 
µε 14 νέους αµπελουργούς 
της Ηπείρου.

Αποστάγματα

20ετία 

Η βραχυπρόθεσµη στρατηγική 
αναπροσαρµόστηκε άρδην, ελέω 
κορωνοϊού και lockdown, ενώ στο 
πλαίσιο αυτό προς ολοκλήρωση 
βαίνει ο σχεδιασµός για το digital 
marketing, ώστε να ξεκινήσει 
άµεσα η ενεργοποίησή του.

Digital 
marketing
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Φέτος θα ήταν η «Χρονιά του Χοίρου»     
Μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους Έλληνες χοιροτρόφους να εκµεταλλευτούν τη 
µεγάλη µείωση του ζωικού κεφαλαίου διεθνώς λόγω αφρικανικής πανώλης, ήταν η φετινή 
χρονιά. Ωστόσο, ο «µαύρος κύκνος» του κορωνοϊού και το κλείσιµο της εστίασης ανέκοψε 
τις επενδυτικές βλέψεις για αύξηση των χοιροµητέρων, οδηγώντας κάποιους στην 
ασφάλεια του βιοαερίου. Πάντως, όσοι έχουν µείνει στο επάγγελµα παρακολουθούν τις 
τεχνολογικές εξελίξεις όσον αφορά την υγιεινή και τα σιτηρέσια για αυξηµένες αποδόσεις.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ

 
432.000 

 
95.000

ΤΟΝΟΙ

ΤΟΝΟΙ

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ
∆ΙΑΤΡΟΦΗ & ΕΥΖΩΙΑ 
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>  Η µεταβλητότητα των τιµών στο χοιρινό αντισταθµίζεται από τη σταθερή ταρίφα του 
βιοαερίου ενώ ξεκίνησαν οι συζητήσεις για οργάνωση του κλάδου σε µικρά σχήµατα

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ 
ΜΕΤΕΞΕΛΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Φέτος θα µπορούσε να είναι η καλύτερη χρονιά της 
30ετίας για τη χοιροτροφία, συνηγορούν οι επαγγελµατίες 
του κλάδου που είδαν πέρσι την αφρικανική πανώλη να 
«θερίζει» τα ξένα κοπάδια. Το γεγονός αυτό, µαζί µε το ότι η 
αυτάρκεια της χώρας µας σε εγχώριο χοιρινό κρέας φτάνει 
µόλις στο 23%, οδήγησε µάλιστα πολλούς χοιροτρόφους 
να αυξήσουν το ζωικό τους κεφάλαιο αναµένοντας να 
επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις. Το απότοµο φρένο του 
κορωνοϊού ωστόσο στην εστίαση, διέλυσε τις προσδοκίες 
όσο η κατ’οίκον κατανάλωση δεν «δουλεύει» και άλλα 
µέρη του χοιρινού όπως µπούτι και σπάλα. Λόγω της 
πανώλης η τιµή του χοιρινού είχε φτάσει στα επίπεδα 1,70-
1,80 ευρώ το κιλό, ωστόσο σήµερα, µε την κατάσταση που 
επικρατεί στην αγορά οι τιµές έχουν πέσει στο 1,00-1,10. 
Γενικότερα, ο κλάδος χαρακτηρίζεται από µία έντονη 
µεταβολή στις τιµές, σε αντίθεση για παράδειγµα µε το 
µοσχαρίσιο κρέας που παίζει συνήθως σε ένα σταθερό 
εύρος. Αυτή την αστάθεια στις τιµές, ορισµένοι χοιροτρόφοι 
κοιτάνε να την αντισταθµίσουν πλέον µε µονάδες 
βιοαερίου, που επίσης έχουν υψηλό κόστος επένδυσης 
(ενδεικτικά 2,2 εκατ. ευρώ για 0,5 MW). «Το εµπόριο είναι 
δύσκολο, µε το βιοαέριο όµως έχεις να κάνεις µόνο µε τη 
∆Ε∆ΗΕ και έχεις µία ασφάλεια», σχολιάζει στην Agrenda 
ο Κώστας Βαµβακάς ο πρόεδρος της χοιροτροφικής 
µονάδας «Η Χαλκιδική ΑΕ» που ο ίδιος έχει κάνει µονάδα 
βιοαερίου και σκέφτεται µάλιστα να την επεκτείνει. 
«Προτιµώ να επεκτείνω το βιοαέριο παρά τη µονάδα µου 
αυτή τη στιγµή», τονίζει χαρακτηριστηκά. Κατά την άποψη 
του κ. Βαµβακά πάντως, όποιος χοιροτρόφος συνεχίζει 

να πουλά µε ζών βάρος (όπως κάνει περίπου το 80% 
του κλάδου) σε λίγα χρόνια θα σβήσει, καθώς η αγορά 
πηγαίνει πλέον στο τυποποιηµένο κρέας ενώ ολοένα και 
περισσότεροι πελάτες ζητούν τεµαχισµένα κοµµάτια. «Πριν 
από 15-20 χρόνια οι έµποροι ήταν µετρηµένοι. Τώρα είναι 
πολλοί και αφήνουν και φέσια», τόνισε. Σε γενικές βάσεις 
ο κλάδος µετράει περί τις 500 οργανωµένες µονάδες και 
υπολογίζεται πως τα τελευταία χρόνια έχουν φύγει από 
το επάγγελµα 15-20% των χοιροτρόφων. Όσον αφορά το 
κόστος πρώτης εγκατάστασης για έναν χοιροτρόφο, αυτό 
υπολογίζεται στα 6.000 ευρώ ανά χοιροµητέρα, δηλαδή 
για 100 µάνες που θεωρείται µία στοιχειώδη µονάδα, θα 
πρέπει ο κτηνοτρόφος να επενδύσει 600.000 ευρώ, και τον 
πρώτο χρόνο να µετράει µόνο κόστη, µέχρι να «φτιάξει» τα 
ζώα του για το εµπόριο. 
Μιλώντας στην Agrenda, ο πρόεδρος της Νέας 
Οµοσπονδίας Χοιροτροφικών συλλόγων Ελλάδος, Γιάννης 
Μπούρας, στάθηκε στο φετινό πλήγµα που υπέστει ο 
κλάδος λόγω του κορωνοϊού. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 
ΕΛΓΟ οι σφαγές κατά το δίµηνο Μαρτίου-Απριλίου ήταν 
20.000 λιγότερες. «Και λιγότερες οι σφαγές και αυξηµένο το 
ζωικό κεφάλαιο, καθώς πέρσι αναµέναµε η φετινή χρονιά 
να είναι η καλύτερη και έτσι «στριµώξαµε» τα κοπάδια µας, 
αυξάνοντάς τα 5-10%», τόνισε ο κ. Μπούρας. Καθώς το 
επάγγελµα του χοιροτρόφου είναι εντάσεως κεφαλαίου µε 
υψηλές απαιτήσεις επένδυσης, «µία κακή χρονιά µπορεί να 
σε σβήσει τελείως», σηµειώνει, ζητώντας από το υπουργείο 
να µεριµνήσει για αποζηµιώσεις στον κλάδο. Σύµφωνα 
µε τον κ. Μπούρα, αυτό το διάστηµα πάντως έχουν 
ξεκινήσει συζητήσεις µεταξύ χοιροτρόφων να ξεκινήσουν 
να οργανώνονται σε σχήµατα τα οποία θα µπορέσουν να 
προχωρήσουν πιο εύκολα στην τυποποίηση. 
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Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 
ΧΟΙΡΟΣ ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ 
ΤΟΥ JAMON IBERICO
Μετρώντας περίπου 40 εκτροφές στη χώρα 
µας και 3.000 ζώα, ο Ελληνικός Μαύρος Χοίρος 
είναι µία εκτροφή που ακολουθεί τον δικό της 
δυναµικό δρόµο, συνυφασµένο µε τα γκουρµέ 
εστιατόρια και τα special αλλαντικά τα οποία 
έδιναν στον παραγωγό 10-12 ευρώ το κιλό 
σε νορµάλ περιόδους. Σε συνδυασµό µε το 
γεγονός ότι αξιοποιούνται για την εκτροφή 
τους βοσκοτόπια (προ αφρικανικής πανώλης η 
οποία ανάγκασε σε σταβλισµό) και το πριµ των 
Σπάνιων Φυλών των 215 ευρώ, έχουν στηθεί 
µικρές αλλά δυναµικές µονάδες. Μιλώντας στην 
Agrenda, ο πρωτεργάτης του καθαρόαιµου 
µαύρου χοίρου, ∆ηµήτρης ∆ήµου, τόνισε 
πως θα µπορούσε από την εκτροφή αυτή να 
παραχθεί το δικό µας «Jamon Iberico» που 
µοσχοπουλάνε οι Ισπανοί. Αρκεί εδώ να τονιστεί 
ότι οι 13.000 τόνοι προϊόντος έφεραν έναν τζίρο 
4 δις ευρώ σε λιανικές πωλήσεις, µόνο στην 
Ισπανία. «Άλλωστε οι Ηρώδιοι ήταν αυτοί που 
πήγαν τον µαύρο χοίρο στην Ισπανία το 900 
π.Χ», τόνισε µε νόηµα ο κ. ∆ήµου. Κατά τον ίδιο, 
µέχρι σήµερα η ελληνική κτηνοτροφία δεν έχει 
εκµεταλλευτεί τους πλούσιους βοσκοτόπους της 
χώρας για διάφορους λόγους γραφειοκρατικούς 
και µη, κάτι που έχει αυξήσει κατακόρυφα το 
κόστος και την εξάρτηση από ξένες ζωοτροφές 
στον χοιροτροφικό κλάδο. Επιπλέον το κρέας 
του µαύρου χοίρου, έχει βρεθεί πως περιέχει 
πρωτεΐνες µε αντιοξειδωτικές ιδιότητες, κάτι 
που του δίνει επιπλέον υπεραξία, όπως είχε 
ανακοινώσει πέρσι, ο καθηγητής Βιοχηµείας 
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, ∆ηµήτριος 
Κουρέτας. Όπως είναι φυσικό, όπως και ο 
υπόλοιπος κλάδος της χοιροτροφίας, έτσι και οι 
εκµεταλλεύσεις µαύρου χοίρου έχουν πληγεί 
έντονα από τον κορωνοϊό. «Από την 1η Μαρτίου, 
δεν έχω κόψει ούτε ένα τιµολόγιο. Και τώρα που 
θα ανοίξει ξανά η εστίαση, δεν πιστεύω να γίνουν 
πολλά πράγµατα», σηµειώνει ο κ. ∆ήµου.   

ΥΠΕΡΑΞΙΑ
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Η µείωση των αντιβιοτικών και του Οξειδίου 
Ψευδαργύρου στη χοιροτροφία, απαιτεί ιδιαίτερη 
προσαρµογή από τη βιοµηχανία, ώστε να 
διασφαλιστεί η βιώσιµη και κερδοφόρα παραγωγή 
καθώς επίσης η υγεία και η ευζωία των ζώων. Η 
διατροφή είναι φυσικά, ένας θεµελιώδης πυλώνας 
που µπορεί κάποιος να βασιαστεί για να βελτιώσει τις 
αποδόσεις και την υγεία των ζώων.
Η χρήση εξαιρετικά εύπεπτων πρωτεϊνών µετά τον 
απογαλακτισµό είναι πιο σηµαντική από ποτέ, καθώς 
διευκολύνει την απορρόφηση σε εντερικό επίπεδο, 
µειώνει τη ζύµωση της µη-πεπτής πρωτεΐνης και 
έτσι ελαχιστοποιεί την εµφάνιση διαρροιών. Το 
Palbio®, ένα προϊόν της Bioiberica, είναι πηγή υψηλής 
ποιότητας και ασφαλών λειτουργικών υδρολυµένων 
πρωτεϊνών που εξυπηρετεί απόλυτα το σκοπό αυτό.
Το Palbio® είναι ένα συµπαράγωγο προϊόν της 
παραγωγής ηπαρίνης, ενός φαρµακευτικού 
συστατικού που εξάγεται από τον εντερικό 
βλεννογόνο του χοίρου. Ο βλεννογόνος του χοίρου 
υδρολύεται ενζυµατικά, χρησιµοποιώντας την 

αποκλειστική τεχνολογία Enzyneer® της Bioiberica. 
Η τεχνολογία Enzyneer® διασπά τις πρωτεΐνες του 
βλεννογόνου σε µικρά δοµικά κοµµάτια, όπως 
ελεύθερα αµινοξέα και µικρά πεπτίδια. Χάρη 
στην συγκεκριµένη υδρόλυση, το τελικό προϊόν 
έχει την υψηλότερη πεπτικότητα στην αγορά 
(97% -99%), εξασφαλίζοντας έτσι τη γρήγορη και 
εύκολη απορρόφηση των ελεύθερων αµινοξέων 
και πεπτιδίων στο έντερο, τα οποία τελικά θα 
βελτιώσουν το ∆είκτη Μετατρεψιµότητας της τροφής, 
και θα αποτρέψουν την εµφάνιση διάρροιας και 
παθογόνου ζύµωσης στο παχύ έντερο. Επιπλέον, 
και χάρη στη διαδικασία υδρόλυσης, το Palbio® είναι 
ένα εξαιρετικά εύγευστο προϊόν που αυξάνει την 
πρόσληψη τροφής σε νέο-απογαλακτισµένα χοιρίδια.

Οι τελευταίες έρευνες επιβεβαιώνουν την 
παρουσία βιοενεργών πεπτιδίων στο τελικό προϊόν, 
τα οποία είναι µικρά τµήµατα πρωτεϊνών που 
απελευθερώνονται µετά την ειδική διαδικασία 
υδρόλυσης. Εκτός   από τις θρεπτικές τους ιδιότητες, 
παρουσιάζουν επίσης βιολογικές και λειτουργικές 
δραστηριότητες όταν αλληλεπιδρούν µε τα εντερικά 
κύτταρα. Αυτές οι έρευνες δείχνουν επίσης, ότι 
τα βιοενεργά πεπτίδια είναι υπεύθυνα για τον 
πολλαπλασιασµό και την ανάπτυξη των εντερικών 
κυττάρων και ιστών, καθώς και για την προώθηση της 
έκφρασης ορισµένων γονιδίων που σχετίζονται µε την 
εντερική υγεία, τις αντιοξειδωτικές δραστηριότητες 
και την ανοσοαπόκριση. Το Palbio® είναι ένα απόλυτα 
βιοασφαλές προϊόν, χάρη στον αυστηρότατο έλεγχο της 
αλυσίδας εφοδιασµού της Bioiberica, την ενζυµατική 
υδρόλυση (µειωµένο µέγεθος σωµατιδίων), τις 
εξειδικευµένες µεθόδους αδρανοποίησης ιών 
(πιστοποιηµένες από το Ινστιτούτο Pasteur-Texcell) 
και την παραγωγή µέσω της ίδιας φαρµακευτικής 
βιοµηχανικής διαδικασίας της ηπαρίνης.

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ PALBIO®

▲
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ΗZoetis είναι κορυφαία εταιρεία 
που δραστηριοποιείται παγκοσμίως 
στην υγεία των ζώων, θέτοντας 
ως επίκεντρο των εργασιών της 
την υποστήριξη των πελατών και 
των επιχειρήσεών τους, με ακόμα 
καλύτερους τρόπους. Η Zoetis, 
βασιζόμενη σε περισσότερα από 65 
χρόνια εμπειρίας, παραδίδει ποιοτικά 
φάρμακα, εμβόλια και διαγνωστικά 
προϊόντα, συμπληρωμένα με γενετικές 
εξετάσεις, βιοσυσκευές και μια σειρά 
υπηρεσιών υγείας των ζώων.
Το όνομα της εταιρείας, Zoetis 
(zō-EH-tis) έχει τη ρίζα του στο 
πρόθεμα «ζω» και στις συναφείς 
έννοιες «ζωή», «ζωντανός», «ζώο», 
«ζωολογικός» και «ζωολογία». 
Προέρχεται δηλαδή από τη λέξη 
«ζωτικός» που σημαίνει κάτι το 
απαραίτητο για τη διατήρηση της 
ζωής ενός ζωντανού οργανισμού. 
Η επιλογή του ονόματος Zoetis 
σηματοδοτεί την αφοσίωση της 

εταιρείας παγκοσμίως, στην 
υποστήριξη των κτηνιάτρων και 
των κτηνοτρόφων, που εκτρέφουν 
και παρέχουν φροντίδα στα τόσο 
απαραίτητα για όλους μας ζώα.
Η υγεία των ζώων είναι πολύτιμη 
για την κοινωνική ευημερία και η 
χρήση αντιβιοτικών απαραίτητη για 
την υγεία των ζώων και συνεπώς 
για την καλή διαβίωσή τους. Η 
χρήση αντιβιοτικών όμως φέρει 
ορισμένους κινδύνους και για 
αυτό όλοι έχουν την ευθύνη να τα 
χρησιμοποιούν με σύνεση.
Η Zoetis έχει ένα όραμα για 
έναν κόσμο όπου τα κτηνιατρικά 
αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται στα 
ζώα με υπευθυνότητα και διατηρούν 
την αξία τους ως θεραπευτικό 
εργαλείο. Η εταιρεία διαβεβαιώνει 
ότι οι κτηνίατροι και οι κτηνοτρόφοι 
έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα 
λύσεων από το χαρτοφυλάκιό 
της, οι οποίες συμβάλλουν στην 

πρόληψη και αποφυγή ασθενειών 
νωρίτερα από ποτέ, με σκοπό την 
αποτελεσματική θεραπεία.
Η Zoetis εργάζεται καθημερινά 
για να κατανοήσει καλύτερα και 
να αντιμετωπίσει τις πραγματικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
όσοι εκτρέφουν και φροντίζουν 
ζώα, χρησιμοποιώντας πάντοτε τις 
κατάλληλες επιστημονικές μεθόδους 
της σύγχρονης τεχνολογίας και της 
ζωοτεχνίας, υποστηρίζοντας την 
υπεύθυνη χρήση των αντιβιοτικών 
ουσιών και την ορθή χρήση των 
εμβολίων.
Ειδικότερα στον τομέα της 
χοιροτροφίας το τμήμα Έρευνας και 
Ανάπτυξης της Zoetis την τελευταία 
πενταετία έχει δημιουργήσει 
καινοτόμα και τεχνολογικώς 
πρωτοποριακά προϊόντα εμβολίων 
με σκοπό την προστασία έναντι 
της ασθένειας που προκαλεί ο 
χοίρειος κυκλοϊός (PCVD), της 

ασθένειας που προκαλεί ο ιός του 
αναπαραγωγικού και αναπνευστικού 
συστήματος (PRRSVD), και 
της ασθένειας της ενζωοτικής 
πνευμονίας που προκαλείται από το 
Μ.hyopneumoniae, επιλύοντας έτσι 
πολλά προβλήματα που αφορούν την 
υγεία και βελτιώνοντας τις αποδόσεις 
του ζωικού πληθυσμού.

ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ  
ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ZOETIS

Η απουσία ενός ενιαίου συστήματος 
ποιοτικής κατάταξης των παραγόμενων 
σφάγιων αδικεί τους χοιροτρόφους, 
που, όπως, φαίνεται παράγουν ποιοτικό, 
ασφαλές και άπαχο χοίρειο κρέας. 
Παρά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, δεν υπάρχει ένα κεντρικό 
σύστημα «αγοράς» και καθορισμού 
τιμών, με συνέπεια οι χοιροτρόφοι να 
αμείβονται ακόμα ανάλογα με το βάρος 
του σφαγίου ή ακόμα χειρότερα με 
βάση το ζωντανό βάρος των ζώων, 
όπως υποστηρίζει η κτηνίατρος της 
ΔΑΟΚ Πέλλας και υποψήφια διδάκτωρ 
στο ΑΠΘ, Βίκυ Σχοινά. Συνεπώς, δεν 
υπάρχει μέτρο σύγκρισης της ποιότητας 
του χοίρειου κρέατος με τα εισαγόμενα, 
αν και η ποιότητα των ελληνικών 
σφαγίων συνεχώς βελτιώνεται και θα 
μπορούσαν να ήταν ανταγωνιστικά. Αυτό 
επιβεβαιώνει η μελέτη της κας Σχοινά 

σύμφωνα με την οποία το ελληνικό 
χοίρειο κρέας κατατάχθηκε σε μεγάλο 
ποσοστό (87%) στις δύο ανώτερες 
κατηγορίες (S και E) με βάση την κλίμακα 
SEUROP. Επιπλέον, τα θηλυκά σφάγια και 
τα σφάγια βάρους 60-70 κιλά απέδωσαν 
την καλύτερη ποιότητα, αποδεικνύοντας 
ότι το φύλλο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο 

με την εναπόθεση λιπώδους ιστού, 
υποβαθμίζοντας τη ποιότητά του. 
Σημειώνεται εδώ, πως μέχρι τη δεκαετία 
του ‘90 τα προγράμματα αναπαραγωγής 
χοίρων ήταν αφιερωμένα κυρίως στη 
βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης, τη 
μετατρεψιμότητα του σιτηρεσίου και την 
απόδοση σε σφάγιο. Μάλιστα, η ποιότητα 

του κρέατος δε λαμβανόταν ως κριτήριο 
των βελτιωτικών προγραμμάτων. 
Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια οι 
χοιροτρόφοι στρέφονται στην εκτροφή 
χοίρων με χαμηλό λίπος, ενώ επίσης, 
εφαρμόζουν ορθή ζωοτεχνική 
διαχείριση των κτηνοτροφικών 
μονάδων, με αποτέλεσμα να 
επιτυγχάνεται ποιοτικό και ασφαλές 
προϊόν. Στην Ελλάδα με αρκετά χρόνια 
καθυστέρηση το ΥΠΑΑΤ εξέδωσε 
υπουργική απόφαση υποχρεώνοντας 
τα σφαγεία της χώρας να ταξινομούν 
το σφάγιο χοίρων με βάση την 
κοινοτική κλίμακα ταξινόμησης. 
Ωστόσο, επειδή στην Ελλάδα έχει 
επιτραπεί η χρήση των δύο οργάνων 
που έχουν διαφορετική μεθοδολογία 
και αφορούν και τον μαδητό τύπο 
και τον γδαρτό, καθίσταται αδύνατη η 
ποιοτική κατάταξη τους.

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΑ ΣΦΑΓΙΑ

▲
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>  Διατροφικές λύσεις και στοχευμένες στρατηγικές για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων  
από τις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις και τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων προσφέρει η DSM Nutritional Products Hellas

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΩΝ

Hμείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
από την δραστηριότητα των χοιροτροφικών 
εκμεταλλεύσεων, συνίσταται στη βελτίωση της 
τεχνολογίας των ζωοτροφών και στην κατάρτιση 
ισόρροπων σιτηρεσίων για την πλήρη κάλυψη των 
αναγκών των χοίρων σε κάθε παραγωγική φάση 
της ζωής τους. Το γεγονός αυτό, συμβάλει στην 
αύξηση των αποδόσεων και στην βελτιστοποίηση 
των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών 
του παραγόμενου κρέατος, ελαχιστοποιώντας 
ταυτόχρονα τις απώλειες των θρεπτικών συστατικών 
της τροφής στο περιβάλλον 
Η DSM έχει αναπτύξει ολοκληρωμένες διατροφικές 
λύσεις και στοχευμένες στρατηγικές στον κλάδο 
της χοιροτροφίας, που συμβάλουν στη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων προσφέροντας παράλληλα 
σημαντική βελτίωση των αποδόσεων και της κερδοφορίας

Διατροφικές λύσεις για τη μείωση 
των εκπομπών αζώτου στο περιβάλλον
● Κατάρτιση σιτηρεσίων λαμβάνοντας υπόψη το 
γενετικό δυναμικό των χοίρων.
● Παροχή ολοκληρωμένων διατροφικών λύσεων για 
κάθε παραγωγικό στάδιο.
● Χρήση ενζύμων για μη αμυλούχους πολυσακχαρίτες 
(Non Starch Polysaccharides-NSP) αφενός για τη 
μέγιστη απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών του 
σιτηρεσίου και αφετέρου για το οικονομικό όφελος 
που απορρέει από τη χρήση τους. Στους δημητριακούς 
καρπούς (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, τριτικάλε) αλλά και 

στα ελαιούχα σπέρματα (σόγια, ελαιοκράμβη, ηλίανθος) 
περιέχονται μη αμυλούχοι πολυσακχαρίτες (ξυλάνες, 
β-γλουκάνες, πηκτίνες), οι οποίοι είναι επιζήμιοι για 
τους χοίρους καθώς δεν μπορούν να παράγουν τα 
κατάλληλα ενδογενή ένζυμα για τη διάσπασή τους. 
Η DSM, μέσω της στρατηγικής της συνεργασίας 
με τη NOVOZYMES, έχει αναπτύξει την παραγωγή 
καινοτόμων ενζύμων, όπως τo Ronozyme® WX 
(ξυλανάση), Ronozyme® Multigrain (πολυένζυμο 
ξυλανάσης-γλουκανάσης) και Ronozyme® VP 
(πολυένζυμο γλουκανάσης-πηκτινάσης), με σκοπό την 
μείωση των αντιδιαιτητικών παραγόντων στις πρώτες 
ύλες και τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων.
● Βελτίωση της διατροφής των χοίρων με τη χορήγηση 
ισόρροπων σιτηρεσίων υψηλής πεπτικότητας και 
πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας, με σκοπό την 
ελάχιστη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση (μείωση 
επιπέδων αζώτου-Ν και μεθανίου-CH4).
● Χρησιμοποίηση VevoVitall® (βενζοϊκού οξέος) 
στα σιτηρέσια των χοίρων για την μείωση των 
εκπομπών αμμωνίας εντός του χοιροστασίου και του 

pH των ούρων των χοιρομητέρων. Το γεγονός αυτό 
δεν συμβάλει μόνο στη διασφάλιση της υγείας των 
ζώων (ελαχιστοποίηση αναπνευστικών διαταραχών) 
αλλά και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του 
εργατικού δυναμικού (ελαχιστοποίηση δυσάρεστων και 
επιβλαβών οσμών)

Μείωση των εκπομπών  
φωσφόρου στο περιβάλλον
● Η προσθήκη του ενζύμου Ronozyme® HiPhos 
(φυτάση) στα σιτηρέσια των χοίρων επιτρέπει την 
καλύτερη αξιοποίηση του φωσφόρου των πρώτων υλών. 
Η εξασφάλιση των βέλτιστων επιπέδων διαθέσιμου 
φωσφόρου από τις ζωοτροφές μειώνει σημαντικά την 
ανάγκη χρησιμοποίησης ανόργανων πηγών φωσφόρου.
● Η χρήση φυτάσης στα σιτηρέσια των χοίρων εκτιμάται ό-
τι μειώνει κατά 20-30% την απελευθέρωση φωσφόρου στο 
περιβάλλον μέσω της κόπρου.
● Η φυτάση, διασπά το φυτικό οξύ, έναν από τους σημαντι-
κότερους αντιδιαιτητικούς παράγοντες που συναντάται σε 
όλες τις πρώτες ύλες, ο οποίος επηρεάζει σημαντικά τόσο 
την πεπτικότητα όσο και την απορρόφηση του φωσφόρου 
καθώς και άλλων θρεπτικών συστατικών του σιτηρεσίου 
(πρωτεΐνες, αμινοξέα, μακροστοιχεία & ιχνοστοιχεία).
● Η κατάρτιση σιτηρεσίων για κάθε παραγωγική φά-
ση, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των ζώων. Το 
γεγονός αυτό συμβάλει όχι μόνο στην ελαχιστοποίηση 
πιθανών απωλειών των θρεπτικών συστατικών αλ-
λά και στην αύξηση της κερδοφορίας μέσω της μεί-
ωσης του κόστους των χρησιμοποιούμενων ζωοτρο-
φών, καθώς ο φώσφορος αποτελεί ένα ακριβό συστα-
τικό στα σιτηρέσια των χοίρων.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ, ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
Εκτός από την κλασική μέθοδο ανάλυσης των 
ζωοτροφών, εδώ και αρκετά χρόνια, η DSM 
Hellas ηγείται της τεχνολογίας NIRS, αναπτύσ-
σοντας και προσφέροντας νέες καμπύλες βαθ-
μονόμησης για την συστηματική ανάλυση των 
ζωοτροφών. Το γεγονός αυτό, επιτρέπει την πο-
σοτικοποίηση για τα θρεπτικά συστατικά των 
πρώτων υλών με υψηλή ταχύτητα και λιγότε-

ρους χρησιμοποιούμενους πόρους, διατηρώ-
ντας παράλληλα υψηλή ακρίβεια και αποτελε-
σματικότητα. Επιπλέον, η συγκεκριμένη τεχνική 
παρέχει την δυνατότητα μέτρησης: 
● Περιεκτικότητας σε φυτικό οξύ. 
● Πεπτικότητας σογιαλεύρου.
● Επίπεδο μη αμυλούχων πολυσακχαριτών.
Η τεχνολογία NIRS αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο 

εργαλείο για την κατάρτιση ισόρροπων σιτηρεσί-
ων, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των ζώων 
σε κάθε στάδιο ανάπτυξης, ενώ μειώνεται πα-
ράλληλα το κόστος διατροφής 
Σημειώνεται πως ο σεβασμός προς τον άνθρω-
πο, το ζωικό κεφάλαιο και το περιβάλλον, αποτε-
λούν τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής της 
εταιρείας DSM. 

PRECISE NUTRITION
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> Ένα βήµα πέρα από την επεξεργασία του σογιάλευρου είναι η εκτενέστερη εξαγωγή µε την χρήση αιθανόλης σε ένα ελεγµένο περιβάλλον

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΣΟΓΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

Το σογιάλευρο είναι η νούµερο ένα τροφή 
βασιζόµενη σε φυτά για την πρωτεΐνη η οποία 
χρησιµοποιείται για την διατροφή των ζώων σε όλο τον 
κόσµο. Συνολικά 233.66 εκατοµµύρια µετρικοί τόνοι 
σόγιας χρησιµοποιήθηκαν για την διατροφή των ζώων 
την χρονιά 2017-2018. Η απήχηση της πρωτεΐνης 
σόγιας έγκειται στο ισορροπηµένο προφίλ αµινοξέων 
που διαθέτει όταν συνδυάζεται µε τα περισσότερα 
δηµητριακά, καθώς και στην άφθονη συγκέντρωση 
των απαραίτητων αµινοξέων όπως η λυσίνη, η 
µεθειονίνη και η θρεονίνη. 

Παραγωγή του σογιάλευρου
Παρόλο που το σογιάλευρο είναι µια κοινή πηγή 
ποιοτικής πρωτεΐνης στην διατροφή των ζώων, 
περιέχει, επίσης, αντί-θρεπτικούς παράγοντες όπως 
αλλεργιογόνο, αναστολείς τρυψίνης και δύσπεπτα 
ολιγοσακχαρώδη όπως η ραφινόζη και η σταχιόζη. 
Αυτά µειώνουν την πέψη και την θρεπτική αξία 
της πρωτεΐνης σόγιας για τα ζώα. Για να µειωθεί η 
επίδραση αυτών των αντί-θρεπτικών παραγόντων, 
το σογιάλευρο υπόκειται σε «ψήσιµο» κατά την  
επεξεργασία. Όµως, λόγω διάφορων παραγόντων η 
διαφορά που υπάρχει ανάµεσα στο υπερβολικό και 
στο ελλειµµατικό «ψήσιµο» µπορεί να δηµιουργήσει 
πρόβληµα. Το «υπό-ψήσιµο» διατηρεί τα υπερβολικά 
ποσά των αντί-θρεπτικών συστατικών στην πρωτεΐνη 
σόγιας, ενώ το «υπέρ-ψήσιµο» καταστρέφει τα 
απαραίτητα αµινοξέα και τα άλλα θρεπτικά.
Για τον έλεγχο της ποιότητας των εισερχόµενων 
πρώτων υλών, οι µύλοι θα πρέπει να επενδύσουν 
σηµαντικό κεφάλαιο για να ελέγξουν την κάθε 
παρτίδα του σογιάλευρου. Επιπλέον, η έλλειψη 
τέτοιων προγραµµάτων ελέγχου µπορεί να οδηγήσει 
σε καταστροφή της απόδοσης του ζώου και άρα σε 
οικονοµικές ζηµιές. 
Ωστόσο, είναι το σογιάλευρο η µόνη αποτελεσµατική 
πηγή αµινοξέων στα ζώα; ∆εν γίνεται να 
ελαχιστοποιηθούν περεταίρω οι αντί-θρεπτικοί 
παράγοντες; Αυτό το ερώτηµα θα διερευνηθεί σε αυτό 
το άρθρο σε βάθος. 

Πρωτεΐνη σόγιας
Ένα βήµα πέρα από την επεξεργασία του σογιάλευρου 
είναι η εκτενέστερη εξαγωγή µε την χρήση αιθανόλης 
σε ένα ελεγµένο περιβάλλον. Είναι µια αποτελεσµατική 
µέθοδος, όχι µόνο για την ελαχιστοποίηση των αντί-
θρεπτικών παραγόντων, αλλά και για την βελτίωση 
της ποιότητας της πρωτεΐνης και της διαθεσιµότητας 
στο σώµα του ζώου (βλ. σχήµα). Το προϊόν που 
προέρχεται από αυτή την διαδικασία είναι γνωστό ως 
Πρωτεΐνη Σόγιας (soy protein concentrate SPC) το 
οποίο είναι αποτελεσµατικό στην πέψη των θρεπτικών 
και περιέχει πολύ χαµηλά επίπεδα αντί-θρεπτικών 
παραγόντων σε σύγκριση µε το σογιάλευρο.

Αποτελεσµατική πηγή πρωτεϊνών 
σε νεαρά ζώα
Τα νεαρά ζώα έχουν ανώριµες πεπτικές οδούς που 
είναι ευαίσθητες σε πολλές διατροφικές προκλήσεις 
κατά τις πρώιµες εξελίξεις τους, όπως η περίοδος 
απογαλακτισµού σε χοιρίδια και η αρχική περίοδος 0-7 
ηµερών στα κοτόπουλα. Οι νεοσσοί που εκκολάπτονται 
όταν µεταφέρονται από το εκκολαπτήριο βρίσκονται 
υπό πίεση (Μεταφορά, Εµβολιασµός). Ταυτόχρονα, 

η γαστρεντερική οδός (GI) που έχει αναπτυχθεί 
κάτω από το χρόνο, µπορεί να θέσει σε κίνδυνο 
την ακεραιότητα του γαστρεντερικού σωλήνα, 
η οποία µπορεί να προσφέρει την ευκαιρία για 
ανάπτυξη παθογόνων οργανισµών. ∆εδοµένου ότι 
η γαστρεντερική οδός είναι ανεπτυγµένη, τα πεπτικά 
ένζυµα δεν παράγονται σε επαρκείς ποσότητες. 
Σε αυτό το πρώιµο στάδιο ανάπτυξης, τα πουλιά 
χρειάζονται µια πρώτη ύλη, η οποία µπορεί εύκολα να 
αφοµοιωθεί και παρέχει επαρκείς ποσότητες βασικών 
θρεπτικών ουσιών που µπορούν να καλύψουν τις 
απαιτήσεις τους.
Μια αναποτελεσµατική πηγή εύπεπτης πρωτεΐνης, σε 
αυτό το στάδιο οδηγεί στις υπερβολικές ποσότητες 
πρωτεΐνης που δεν µπορούν να υποστούν πέψη 
και οδηγούν στην εµφάνιση E.Coli. Αυτό µπορεί να 
προκαλέσει καρκίνο, εντερικά προβλήµατα που τελικά 
οδηγούν σε διάρροια. Μια πολύ αποτελεσµατική 
πηγή πρωτεϊνών όπως το SPC θα µπορούσε να είναι 
µια λογική, οικονοµική εναλλακτική λύση για τους 
αγρότες µειώνοντας τα έξοδα για θεραπεία και την 
επακόλουθη θνησιµότητα. 

Του Dr. Daulat Khan, Technical Marketing 
Manager CJ Europe GmbH
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Οι εκτροφείς χοίρων αντιµετωπίζουν 
συγκεκριµένες προκλήσεις στις χοιροτροφικές 
µονάδες, που µπορεί να δηµιουργήσουν στρες 
και επιθετική συµπεριφορά στους χοίρους. Αυτό 
ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τα κέρδη, αν δεν 
αντιµετωπιστεί κατάλληλα. Επιπλέον παράγοντες 
κινδύνου είναι οι εξής: ο περιορισµένος χώρος 
στους θαλάµους (τ.µ/χοίρο), η διαθεσιµότητα 
ταΐστρας/τροφής, η ένωση χοίρων διαφορετικών 
οµάδων, τα ειδικά γενετικά χαρακτηριστικά, 
κ.λπ. Επιπλέον, σηµειώθηκε µεγάλη αύξηση 
της ευαισθητοποίησης και του ενδιαφέροντος 
των δηµόσιων και κυβερνητικών φορέων 
σχετικά µε την υγεία των χοίρων και την ευζωία 
της χοιροτροφίας. Το γεγονός αυτό µπορεί να 
θέσει υπό πίεση τη στρατηγική διαχείρισης µιας 
χοιροτροφικής µονάδας.
Για να αντιµετωπίσει αυτό το φαινόµενο, η 
Cargill® δηµιούργησε το ConverMax®, µια 
καινοτόµα διατροφική λύση που στηρίζει τους 
χοιροτρόφους διασφαλίζοντας την υγεία των 
ζώων, ενώ παράλληλα συµβάλλει στην αύξηση 
των κερδών. Η αύξηση της αποδοτικότητας της 
ενέργειας των χοίρων, µπορεί να συµβάλλει 
στη βελτίωση της µετατρεψιµότητας της τροφής 
καθώς και στο υψηλότερο κέρδος ανά χοίρο. 
Ταυτόχρονα η εργασία γίνεται πιο ευχάριστη.

Ποιο είναι το αποτέλεσµα;
Οι χοίροι πάχυνσης που λαµβάνουν το ConverMax® 
σπαταλούν λιγότερη ενέργεια και θρεπτικά 
στοιχεία σε εκδηλώσεις αρνητικής συµπεριφοράς, 
αντιδράσεων και νευρικότητας. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα την πιο αποτελεσµατική χρήση της 
τροφής για τη συντήρηση και ανάπτυξη. Συνοπτικά:
● Βελτίωση του ∆είκτη Μετατρεψιµότητας 
Τροφής εως και 0.1 βαθµό κατα µέσο όρο.
● Αύξηση κέρδους ανά χοιρίδιο > 1.60 ευρώ.

● Απόδοση Επενδύσεων > 3:1
● Μειώνει την εκδήλωση και τη σοβαρότητα 
των δερµατικών αλλοιώσεων και των σφάγιων 
δεύτερης ποιότητας

Πώς χρησιµοποιείται;
Εφαρµογή κατα µέσο όρο του ConverMax®: 2 
κιλά/τόνο πλήρους τροφής στην τροφή πάχυνσης, 
µε τουλάχιστον 85 κιλά τροφής.

Τι είναι;
Το ConverMax® βασίζεται σε ένα µοναδικό 
µείγµα από εκχυλίσµατα βοτάνων και σε πηγές 
υψηλής ποιότητας µεταλλικών στοιχείων. 
Αναµειγνύεται στην τροφή για να βελτιώσει 
τη µετατρεψιµότητα της τροφής και να 
διασφαλίσει την ευζωία του ζώου. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσµα µια σηµαντική µείωση τροφής 
ανά χοίρο στο τελευταίο στάδιο πάχυνσης. 
Μέσω της καλύτερης χρήσης της τροφής και 
της υψηλής ενέργειας που χρησιµοποιείται από 
τους χοίρους για την ανάπτυξη, ο χοιροτρόφος 
µπορεί να βελτιώσει το κέρδος ανά χοίρο 
περισσότερο από 1,60 ευρώ. Επιπλέον, το 
ConverMax® συµβάλλει στη διασφάλιση της 
ευζωίας προσφέροντας ηρεµία στο κοπάδι σε 
διάφορες συνθήκες διαχείρισης. Επιπρόσθετες 
αποδόσεις επενδύσεων (ΑΕ) µπορούν να 
επιτευχθούν µέσω της βελτίωσης της ποιότητας 
του σφαγίου, των συνθηκών εργασίας και 
του χρόνου φόρτωσης για το προσωπικό της 
χοιροτροφικής µονάδας. Οι εκτροφείς χοίρων 
µπορούν να προνοήσουν για τη βελτίωση της 
ευζωίας, των αποδόσεων και των ευχάριστων 
συνθηκών εργασίας.

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΖΩΙΑΣ 
ΜΕ ΛΗΨΗ ΤΟΥ CONVERMAX® ΛΕΙΠΕΙ Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Η δοµή της χοιροτροφίας 
στην Ελλάδα βασίζεται κυ-
ρίως στις καθετοποιηµέ-
νες εκτροφές, µε ιδιοπαρα-
γόµενα φυράµατα, όπου οι 
χοίροι αξιοποιούνται σε βά-
ρη από 90-115 κιλά, χωρίς 
να εφαρµόζονται στην πρά-
ξη συστήµατα ποιοτικής κα-
τάταξης των παραγόµενων 
σφάγιων. Τα τελευταία χρό-
νια αυτό που παρατηρείται 
στη χοιροτροφία διεθνώς εί-
ναι η θεαµατική αύξηση των 
παραγόµενων χοιριδίων α-
νά χοιροµητέρα που σε πε-
ριπτώσεις φτάνει και το 30% 
τα τελευταία χρόνια. Όσες ε-
πιχειρήσεις έχουν ακολου-
θήσει αυτή την εξέλιξη, αρ-
κετές και στην Ελλάδα, είναι 
αυτονόητο ότι έχουν πλεο-
νέκτηµα ανταγωνιστικότη-
τας έναντι των υπολοίπων. 
Όσον αφορά τα προβλήµατα 
της ελληνικής χοιροτροφίας, 
αυτά συνοψίζονται από µε-
λέτη της Γενικής Γραµµατεί-
ας Έρευνας και Τεχνολογίας 
µε συντονιστή τον καθηγητή 
ΑΠΘ, Γιώργο Αρσένο: 
● Ανυπαρξία κέντρου γενε-
τικής αξιολόγησης κάπρων.
● Όλες οι βασικές τεχνολο-
γικές υποδοµές εισάγονται 

(θέσεις τοκετού, συστήµατα 
διανοµής και εγκαταστάσε-
ων της τροφής, δάπεδα, τα-
ΐστρες, µηχανήµατα παρα-
γωγής ζωοτροφών και τε-
χνικών µιγµάτων, συστήµα-
τα εξαερισµών.
● Σχεδόν όλες οι βασικές 
πρωτεϊνούχες πρώτες ύλες 
τα προµίγµατα βιταµινών-ι-
χνοστοιχείων, τα ειδικά προ-
σθετικά, άνω του 50% των 
δηµητριακών καρπών που 
χρησιµοποιούνται στη δια-
τροφή των χοίρων και τέλος 
σχεδόν όλα τα φαρµακευτι-
κά σκευάσµατα εισάγονται.
● Ο αριθµός των παραγόµε-
νων χοιριδίων ανά χοιροµη-
τέρα στην πλειονότητατων ε-
κτροφών υπολείπεται σηµα-
ντικά από τον ευρωπαϊκό µέ-
σο όρο (ίδιας γενετικής αξίας 
αναπαραγωγικό υλικό).
● Απουσία ενιαίου συστή-
µατος ποιοτικής κατάταξης 
των παραγόµενων σφάγι-
ωνκαι διάκρισης της ποιότη-
τας του κρέατος.
● Έλλειψη κεντρικού συ-
στήµατος «αγοράς» και κα-
θορισµού τιµών, καθώς και 
µεθόδων αναγνώρισης του 
εγχώριου από το εισαγόµε-
νο χοιρινό κρέας.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
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ΚΙΛΑ ΧΟΙΡΙΝΟ
ΚΡΕΑΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΕΤΗΣΙΩΣ

ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΕΤΗΣΙΩΣ
ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ
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