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Χάσμα δανειοδότησης   
46 δις ευρώ στη γεωργία 
Οι αγρότες δεν έχουν γνώση οικονομικών και οι τραπεζίτες αγροτικών 

Φόβο μπροστά στις τράπεζες δείχνουν οι Έλληνες αγρότες με βάση τα στοι-
χεία ευρείας μελέτης του fi-compass για λογαριασμό της Κομισιόν. Η ελλη-
νική πτυχή της εν λόγω έρευνας δείχνει τους αγρότες να εισπράττουν απόρ-
ριψη στα περισσότερα αιτήματα δανειοδότησης και να καταβάλλουν θεαμα-

τικά υψηλότερο επιτόκιο σε σχέση με συναδέλφους τους άλλων χωρών. Χρη-
ματοδοτικό έλλειμμα στον πρωτογενή τομέα καταγράφεται πάντως για το σύ-
νολο των ευρωπαϊκών χωρών. «Οι αγρότες δεν έχουν γνώση περί των οικο-
νομικών και οι τραπεζίτες περί των αγροτικών», καταλήγει η έκθεση. σελ. 42

Μεγάλη ζήτηση  
για πρόβειο γάλα
Καλά τα νέα για τη ζήτηση στο πρόβειο γάλα, 

με 95 λεπτά οι πρώτες συμφωνίες με τους 

παραγωγούς για τη νέα περίοδο. σελ. 10

Επιδότηση      
για στάγδην 
άρδευση 80%  
Μεγάλο αγροτικό ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το Μέτρο 4.1.2 για 

τα αρδευτικά. Επενδύσεις μέχρι 

150.000 ευρώ για στάγδην άρδευ-

ση με επιδότηση μέχρι και 80% 

προβλέπει η απόφαση.  σελ. 16-17

Προκρίνεται 
αγορά τρακτέρ  
με επενδυτικό  
Ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή δεί-

χνει να αποτελεί η χρηματοδότη-

ση της αγοράς τρακτέρ και μηχα-

νολογικού εξοπλισμού μέσα από 

τον αναπτυξιακό νόμο. Αρκεί έ-

να καλό business plan.  σελ. 18-19 

Πληρωτέα  
τα 25 λεπτά  
στο σκληρό                                  
Γίνονται πράξη τα 25 λεπτά στο 

σκληρό σιτάρι, μετά την απόφα-

ση της ΕΑΣ Βόλου για παραλα-

βές σ’ αυτή την τιμή. Η φετινή 

αγορά πάντως βλέπει και ψηλό-

τερα, κάτι που υποχρεώνει το ε-

μπόριο να επισπεύσει. σελ. 12, 35
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• Το καλό business plan ξεκλειδώνει τα 
τρακτέρ στον Αναπτυξιακό Νόµο σελ. 18
•Από 50% έως και 80% η ενίσχυση για 
αρδευτικά, αντλίες και δεξαµενές σελ. 16

• Συστηµατικά χαµένοι σε επιτόκια και 
προσφορά χρήµατος οι αγρότες σελ. 42
• Με δέσµη 10 µέτρων η Ισπανία θέλει να 
αλλάξει την αγορά ελαιολάδου σελ. 40

• Λιγοστά τα ροδάκινα στην αγορά, 
ανεβασµένη η τιµή παραγωγού σελ. 21
• Ανοδικές τάσεις στη ζώνη γάλακτος 
έρχονται από την κεντρική Ευρώπη σελ. 36

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Πράξη έγιναν τελικά τα 25 λεπτά το κιλό για το σκληρό σιτάρι, µε το 
εµπόριο να µην καταφέρνει αυτή τη φορά να φέρει στα µέτρα του τα 
θεµελιώδη της αγοράς. Τόνωση της ζήτησης και αύξηση των τιµών 
ελαιολάδου αναµένει για το 2021 το USDA. Με τριπλάσια τιµή από 
την περσινή διακινείται το λιγοστό φέτος επιτραπέζιο ροδάκινο. 
Ανάκαµψη στην αγορά αγελαδινού ξεκινά από την κεντρική Ευρώπη 
που θα επηρεάσει αναπόφευκτα και την εγχώρια ζώνη γάλακτος.

Ρυγχίτης στην ελιά
Το µικρό κεραµυδί σκαθάρι µεγέθους 
0,5 εκατοστών, που πήρε το όνοµά του 
από το χαρακτηριστικό του ρύγχος, 
τρέφεται µε τους καρπούς των 
ελαιόδεντρων µετά το τέλος της 
καρπόδεσης δηµιουργώντας πάνω στην 
επιφάνεια αυτών τρύπες µορφής 
«κρατήρα» όπου στη συνέχεια ωοτοκεί. 
Κατά συνέπεια, οι προνύµφες που 
προκύπτουν διατρέφονται µέσα στον 
πυρήνα, γεγονός που σε περιόδους 
έξαρσης του εντόµου, είναι δυνατόν να 
επιφέρει πρόωρη καρπόπτωση.

Οδηγίες προστασίας
Μόλις η καρπόδεση ολοκληρωθεί, 
στους ελαιώνες που ανήκουν στις 
µεσοπρώιµες περιοχές οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Ηρακλείου προτείνουν τακτικό 
έλεγχο της πυκνότητας του πληθυσµού, 
κατά τις πολύ πρωινές ώρες, 
τινάζοντας τα κλαδιά προκειµένου να 
πέσουν τα ακµαία σε µία λευκή, κατά 
προτίµηση, επιφάνεια. Εάν 
καταρριφθούν περισσότερα από 3-4 
ακµαία στον κάθε κλάδο, η επέµβαση 
είναι αναπόφευκτη. Σηµειώνεται ότι σε 
ελαιώνες µε ιστορικό σοβαρής 
προσβολής τα τελευταία 2 χρόνια είναι 
απαραίτητη άµεσα η προληπτική 
επέµβαση.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 13-06-2020
Στα βορειοανατολικά λίγες 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες, µε 
πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα 
ηπειρωτικά πιθανώς µεµονωµένες 
καταιγίδες και βαθµιαία βελτίωση. 
Στην υπόλοιπη χώρα γενικά 
αίθριος καιρός, µε πρόσκαιρες 
νεφώσεις. Άνεµοι δυτικοί 
βορειοδυτικοί µέτριοι στα δυτικά 
και νότια πρόσκαιρα πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο. 

Κυριακή 14-06-2020
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
παροδικές νεφώσεις στα 
βορειοανατολικά, όπου το µεσηµέρι 
θα εκδηλωθούν τοπικοί όµβροι και 
πιθανώς µεµονωµένες καταιγίδες. 
Άνεµοι στα βορειοανατολικά 
νοτιοδυτικοί µέτριοι και στα 
υπόλοιπα δυτικοί βορειοδυτικοί πιο 
ισχυροί. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή.

∆ευτέρα 15-06-2020
και Τρίτη 16-06-2020
Αραιές νεφώσεις που βαθµιαία 
από τα δυτικά θα πυκνώσουν και 
τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες στα 
ηπειρωτικά, θα σηµειωθούν 
τοπικοί όµβροι και µεµονωµένες 
καταιγίδες. Άνεµοι στα δυτικά, 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

βορειοδυτικοί µέτριοι και στα 
ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 
µε την ίδια ένταση. Θερµοκρασία 
σε µικρή πτώση στα κεντρικά και 
τα βόρεια.

Τετάρτη 17-06-2020 έως
Παρασκευή 19-06-2020
Άστατος καιρός κατά περιόδους 
νεφελώδης, µε τοπικές βροχές 
και κυρίως στα ηπειρωτικά 
µεµονωµένες καταιγίδες. 
Βαθµιαία βελτίωση από τα δυτικά. 
Άνεµοι στα δυτικά, βορειοδυτικοί 
µέτριοι και στα ανατολικά από 
νότιες διευθύνσεις µε την ίδια 
ένταση. Θερµοκρασία σε πτώση.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν δυτικοί 
βορειοδυτικοί 3 
µε 5 µποφόρ, στα 
δυτικά και νότια 
6 µποφόρ και στο 
Ιόνιο πρόσκαιρα το 
µεσηµέρι - απόγευµα 
τοπικά 7 µποφόρ.
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Ήταν πολλά τα ενθουσιώδη δηµοσιεύµα-
τα των τελευταίων εβδοµάδων αναφο-
ρικά µε τη γνωριµία των καλλιεργητών 
σκόρδου της περιοχής Πλατυκάµπου 
Λάρισας µε τον κ. Wakumaga, επικε-
φαλής της οµώνυµης φαρµακευτικής 
εταιρείας Wakumaga Pharmakeutical. 

Ο γνωστός καθηγητής του πανεπιστηµί-
ου Θεσσαλίας, ∆ηµήτρης Κουρέτας, έ-
χοντας κάνει µια εις βάθος έρευνα για 
τις ευεργετικές ουσίες που περιέχει το 
σκόρδο της συγκεκριµένης περιοχής, 
έβαλε το προϊόν στο πεδίο ενδιαφέ-
ροντος των Ιαπώνων. Αφού ζήτησαν 
δείγµατα και βρήκαν το προϊόν ιδιαί-
τερα ενδιαφέρον για τα χαρακτηριστι-
κά του, οι Ιάπωνες ήρθαν στη Λάρισα.

Πού κατέληξε τελικά η συζήτηση; Η ιαπω-
νική εταιρεία ενδιαφέρεται σφόδρα 
για το συγκεκριµένο προϊόν και είναι 
αποφασισµένη να πληρώσει καλά και 
µε συµβόλαιο, µε µία µόνο προϋπόθε-
ση. Ότι θα παράγεται βάσει συγκεκρι-
µένου πρωτοκόλλου, το οποίο µάλιστα 
καταρτίζει το Ινστιτούτο της Βαλέντσια.

Τι σηµαίνει αυτό; Ότι το προϊόν που ενδι-
αφέρει τους Ιάπωνες αφορά συγκεκρι-
µένη ποικιλία, η οποία θα ταιριάζει σε 
πολύ συγκεκριµένα εδάφη (λιγότερα 
από το 1/3 αυτών στα οποία επεκτείνε-
ται η καλλιέργεια της περιοχής) και θα 
παράγεται µε συγκεκριµένο τρόπο και 
προδιαγραφές, πράγµα που σηµαίνει 
χαµηλές αποδόσεις. 

Ήδη από τους καλλιεργητές που είναι σή-
µερα στον κύκλο του συνεταιρισµού 
Πλατυκάµπου δεν δείχνουν διάθεση 
να παρακολουθήσουν το όλο project 
ούτε οι µισοί! Και χωρίς να έχουν πάρει 
ακόµα στα χέρια τους το πρωτόκολλο. 

Η στάση των καλλιεργητών σκόρδου της 
συγκεκριµένης περιοχής, είναι αντι-
προσωπευτική της διαφορετικής µα-
τιάς µε την οποία προσεγγίζουν σήµε-
ρα τα ζητήµατα οι Έλληνες αγρότες. 

Οι πολλοί ακολουθούν παθητικά την πεπα-
τηµένη. Κάποιοι λίγοι τολµούν να δοκι-
µάσουν τα νέα µοντέλα λειτουργίας. Αν 
το πρώτο οδηγεί σε αδιέξοδο και το δεύ-
τερο δεν είναι εύκολο. Το να υιοθετήσει 
κανείς το Πρωτόκολλο Wakumaga, θέ-
λει υποµονή, απαιτεί κόπο, προϋποθέ-
τει έξοδα και εµπεριέχει ρίσκο. Το πού 
θα φτάσει µάλιστα, κανείς δεν το ξέρει. 
Συνιστά ωστόσο πρόκληση, όπως πολ-
λές από αυτές που έχει µπροστά του κά-
θε επιχειρηµατίας.                      Agrenda 

Του σκόρδου
το πρωτόκολλο  

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,13480

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,54494

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,06740

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,90096

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
121,37600
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ MΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2019 ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩMΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
(ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕMMΑ)

21,527,9 34,4
ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ανάµεσα σε δύο σενάρια παίζει η αξία των δι-
καιωµάτων ενίσχυσης των Ελλήνων αγροτών 
για το 2020, καθώς αναµένονται οι αποφάσεις 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον µεταβατικό κα-
νονισµό της ΚΑΠ, που θα καθορίσει και το ορι-
στικό ποσό των φετινών πληρωµών. 

Το πρώτο σενάριο, είναι να µείνει σταθε-
ρή η αξία των δικαιωµάτων, µε βάση το ποσό 
του 2019. Το σενάριο αυτό παίζει µόνο εάν 
περάσει η πρόταση της Κοµισιόν και του Ευ-
ρωπαϊκού Συµβουλίου, που λέει συγκεκριµέ-
να ότι «Τα κράτη µέλη µπορούν να συγκλί-
νουν περαιτέρω προς έναν εθνικό ή περιφε-
ρειακό µέσο όρο µετά το 2019 αντί να υιοθε-
τήσουν ενιαίο κατ’ αποκοπήν ποσοστό ή να 
διατηρήσουν την αξία των δικαιωµάτων στο 
επίπεδο του 2019». ∆ηλαδή, είναι προαιρε-
τική η εσωτερική σύγκλιση.    

Το δεύτερο σενάριο, είναι να συνεχιστεί η ε-
σωτερική σύγκλιση των δικαιωµάτων και για 
φέτος. Άρα, οι αγρότες που έχουν αξία δικαιω-
µάτων κάτω από τον περιφερειακό µέσο όρο (α-
πόκλιση άνω του 10%) θα δουν αύξηση στη βα-
σική ενίσχυση και όσοι έχουν αξία πάνω από 

το µέσο όρο (απόκλιση από 100% και πάνω), θα 
υποστούν µείωση. Υπενθυµίζεται ότι ο περιφε-
ρειακός µέσος όρος για το 2019 στην αξία των 
δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης έχει ως εξής:

Βοσκοτόπια: 21,5 ευρώ το στρέµµα
Αροτραίες: 27,9 ευρώ το στρέµµα
∆ενδρώδεις: 34,4 ευρώ το στρέµµα
Αυτό το σενάριο θα είναι µονόδροµος, εφό-

σον τώρα περάσει η πρόταση των Ευρωβου-
λευτών για υποχρεωτική εσωτερική σύγκλιση, 
η οποία αναφέρει: «Τα κράτη µέλη θα πρέπει 
να συγκλίνουν περαιτέρω προς έναν εθνικό 
ή περιφερειακό µέσο όρο µετά το 2019. Θα 
πρέπει να κοινοποιούν ετησίως την απόφα-
σή τους για το επόµενο έτος».

Αυτή τη στιγµή, ο µεταβατικός κανονισµός της 
ΚΑΠ βρίσκεται σε τριµερή διαβούλευση (Κοµι-
σιόν, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, Ευρωβουλευτές) 
και θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί µέχρι τον 
Αύγουστο. Εντός ενός µήνα από την οριστικο-

ποίηση, η Ελλάδα οφείλει να έχει κοινοποιή-
σει στην ΕΕ την απόφασή της. 

Η θέση της Κοµισιόν και Συµβουλίου της ΕΕ
«Ο µηχανισµός εσωτερικής σύγκλισης είναι η 

βασική διαδικασία για την πιο δίκαιη κατανοµή 
της άµεσης εισοδηµατικής στήριξης µεταξύ των 
γεωργών. Η ύπαρξη σηµαντικών ατοµικών δι-
αφορών βάσει παλαιών ιστορικών αναφορών 
καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολο να δικαιολο-
γηθεί. Στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, το 
βασικό µοντέλο της εσωτερικής σύγκλισης συνί-
σταται στην εφαρµογή από τα κράτη µέλη ενι-
αίου κατ’αποκοπήν ποσοστού για όλα τα δικαι-
ώµατα ενίσχυσης, σε εθνικό ή περιφερειακό ε-
πίπεδο, από το 2015. Ωστόσο, για να εξασφαλι-
στεί η οµαλότερη µετάβαση σε µια ενιαία αξία, 
προβλέφθηκε παρέκκλιση η οποία παρέχει στα 
κράτη µέλη τη δυνατότητα να διαφοροποιούν 
τις αξίες των δικαιωµάτων ενίσχυσης εφαρµό-
ζοντας µερική σύγκλιση, η οποία αποκαλείται ε-
πίσης «µοντέλο σήραγγας», µεταξύ του 2015 και 
του 2019. Ορισµένα κράτη µέλη έκαναν χρήση 
αυτής της παρέκκλισης. Για να συνεχιστεί η δι-
αδικασία προς µια πιο δίκαιη κατανοµή των ά-
µεσων ενισχύσεων, τα κράτη µέλη µπορούν να 
συγκλίνουν περαιτέρω προς έναν εθνικό ή πε-
ριφερειακό µέσο όρο µετά το 2019 αντί να υι-
οθετήσουν ενιαίο κατ’ αποκοπήν ποσοστό ή να 
διατηρήσουν την αξία των δικαιωµάτων στο ε-
πίπεδο του 2019. Θα πρέπει να κοινοποιούν ε-
τησίως την απόφασή τους για το επόµενο έτος.»

Η πρόταση των Ευρωβουλευτών 
[...] Για να συνεχιστεί η διαδικασία προς µια 

πιο δίκαιη κατανοµή των άµεσων ενισχύσεων, τα 
κράτη µέλη θα πρέπει να συγκλίνουν περαιτέρω 
προς έναν εθνικό ή περιφερειακό µέσο όρο µετά 
το 2019. Θα πρέπει να κοινοποιούν ετησίως την 
απόφασή τους για το επόµενο έτος.

Για το ηµερολογιακό έτος 2020, τα κράτη µέλη 
κοινοποιούν τις αποφάσεις τους εντός ενός µηνός 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος µεταβατι-
κού κανονισµού.

Ιστορικά δικαιώµατα
Η ύπαρξη σηµαντικών ατοµικών δια-
φορών βάσει ιστορικών δικαιωµάτων 

καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολο 
να δικαιολογηθεί, λέει η Κοµισιόν

Τα δύο σενάρια
 για το ύψος της αξίας 

δικαιωμάτων 2020
Με τα ίδια δικαιώματα του 2019 ή  περαιτέρω σύγκλιση 

προς το μέσο όρο ανάλογα τον μεταβατικό κανονισμό 

Προαιρετικός φαίνεται πως θα είναι ο ορισµός του «πραγµατικού αγρότη» για την 
καταβολή των άµεσων ενισχύσεων και των δικαιωµάτων από το Εθνικό Απόθεµα 
την ερχόµενη προγραµµατική περίοδο, µε βάση και την πρόταση της κροατικής 
προεδρίας. Συγκεκριµένα στο κείµενο της νέας ΚΑΠ που παρέδωσαν οι Κροάτες 
µε ηµεροµηνία 2 Ιουνίου, ένα µήνα πριν πάρει τα ηνία η Γερµανία, δεν φαίνονται 
σηµαντικές αλλαγές σε σχέση µε τα όσα είχαν προτείνει οι Φιλανδοί. Όσον 
αφορά, τον «πραγµατικό αγρότη», όπως προκύπτει θα είναι υπόθεση του κάθε 
κράτους-µέλους αν θα ορίσει τελικά ορισµένες προϋποθέσεις ή θα αφήσει 
«ελεύθερες» προς όλους τους κατόχους αγροτικής γης τις ενισχύσεις.

Προαιρετικός 
ο ορισµός του

πραγµατικού αγρότη
για τις ενισχύσεις 

2021 ΚΑΙ 2022

Εξωτερική 
σύγκλιση 
Άλλες προτεινόµενες τροποποιήσεις  
από τους Ευρωβουλευτές για τον 
µεταβατικό κανονισµό της ΚΑΠ, 
αφορούν τη χρήση κονδυλίων 
Aγροτικής Aνάπτυξης (ΠΑΑ) της 
επόµενης οικονοµικής περιόδου 
για τη χρηµατοδότηση εκκρεµών 
υποχρεώσεων υπό την προϋπόθεση 
πως έχουν εξαντληθεί τα κονδύλια, 
και µεγαλύτερη διάρκεια 
δεσµεύσεων για µέτρα σχετικά µε 
τη βιολογική γεωργία, την καλή 
διαβίωση των ζώων και τις 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις (έως 
5 έτη). Προτείνονται επιπλέον 
τροποποιήσεις σχετικά µε τις 
διατάξεις των εργαλείων 
διαχείρισης κινδύνου, τον 
προϋπολογισµό του αποθεµατικού 
κρίσης, την υποχρέωση συνέχισης 
της εσωτερικής σύγκλισης και τη 
συνέχιση κατά τη µεταβατική 
περίοδο της µεταβατικής εθνικής 
βοήθειας και των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων στον τοµέα των 
οπωροκηπευτικών και του οίνου.
Μέσα στις προτάσεις της 
Ευρωβουλής βρίσκεται και 
η διετή παράταση της τρέχουσας 
προγραµµατικής περιόδου, στο 
οποίο αναµένεται να συµφωνήσουν 
Κοµισιόν και Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. 
Αυτό που µένει επίσης να φανεί 
είναι αν για τα έτη παράτασης της 
τρέχουσας περιόδου (2021-2022) 
θα πρέπει να ξεκινήσει και η 
εξωτερική σύγκλιση των 
δικαιωµάτων µεταξύ κρατών-µελών 
και σε ποιο βαθµό. 

Ο Χέρµπερτ Ντόρφµαν, εκ των 
ευρωβουλευτών που ψήφισαν για 
υποχρεωτική εσωτερική σύγκλιση.
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Στα βήµατα της συνηθισµένης διαδικασί-
ας κινούνται αυτές τις µέρες οι διοικητι-
κοί του Οργανισµού Πληρωµών, µε βασι-
κή τους «ασχολία» τη διευθέτηση της εξό-
φλησης των Βιολογικών και σιγά σιγά τις 
έκτακτες ενισχύσεις λόγω κορωνοϊού, α-
νάλογα µε τις εγκρίσεις που θα καταφθά-
νουν  από τις Βρυξέλλες. Η δουλειά τους 

για την ώρα δεν είναι πολλή, 
µέχρι να κλείσει και το ΟΣ∆Ε 
και να καταπιαστούν µε την 
προκαταβολή του τσεκ. Εκτός 
από διορθωτικές πληρωµές πα-
λαιότερων προγραµµάτων και 
υπολοίπων ενιαίας ενίσχυσης 
προηγουµένων ετών, το µεγα-
λύτερο κοµµάτι αφορά τα Βι-
ολογικά. Οι καταστάσεις συµ-

µόρφωσης φεύγουν από τα περιφερειακά 
υποκαταστήµατα για να «µαζευτούν» στα 
κεντρικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου και θα τρέ-
ξουν οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγ-
χοι για να βγει η παρτίδα πληρωµής και 
να πιστωθούν οι λογαριασµοί των δικαιού-
χων. Ο προγραµµατισµός του Οργανισµού 
τοποθετεί την εν λόγω πληρωµή από τις 
23 έως τις 26 Ιουνίου. Σηµειωτέον ότι τον 

δρόµο άνοιξε η δηµοσίευση στη ∆ιαύγεια 
δύο αποφάσεων, µε τις οποίες εγκρίνεται 
η πίστωση 29,2 εκατ. ευρώ και 26,9 εκατ. 
ευρώ για εξόφληση παραγωγών για το έ-
τος εφαρµογής 2019. Την αγωνία τους εκ-
φράζουν οι κτηνοτρόφοι µην τυχόν και ε-
παναληφθούν οι περσινές καθυστερήσεις 
ειδικά στη ∆υτική Ελλάδα, την Πελοπόν-
νησο και τα νησιά του Ιονίου, µε τους δι-
καιούχους να µένουν εκτός πληρωµής αρ-
κετές ηµέρες γιατί όπως αποδείχθηκε εκ 
των υστέρων δεν έφτασαν τα χρήµατα να 
καλύψουν όλες τις περιφέρειες. 

Ειδικότερα, οι σχετικές αποφάσεις 
έχουν ως εξής: 

1: Εγκρίνουµε τη διάθεση πίστωσης πο-
σού 29.297.784,11 ευρώ από την Σ.Α.Ε. 
082/1 και ιδιαίτερα από το έργο µε Κωδικό 
2019ΣΕ08210014, µε τίτλο «Βιολογικές Καλ-
λιέργειες», προκειµένου να καταβληθούν 

οι οικονοµικές ενισχύσεις σε δικαιούχους 
του µέτρου για το έτος εφαρµογής 2019.  

Από το παραπάνω ποσό (29.297.784,11 
ευρώ), ποσό ύψους 22.020.162,53 ευ-
ρώ αφορά αδιάθετο υπόλοιπο της υπ’ α-
ριθµ. 3386/292259/13-11-2019 (Α∆Α: 
Ψ11Ψ4653ΠΓΠ2Υ) Απόφασης Έγκρισης 
∆ιάθεσης Πίστωσης.  Συνεπώς, η  επιπλέ-
ον κατανοµή που απαιτείται αφορά ποσό 
ύψους 7.277.621,58 ευρώ.  

2: Εγκρίνουµε τη διάθεση πίστωσης πο-
σού 26.994.260,98 ευρώ από την Σ.Α.Ε. 
082/1 και ιδιαίτερα από το έργο µε Κωδικό 
2017ΣΕ08210024, µε τίτλο «Βιολογικές Καλ-
λιέργειες», προκειµένου να καταβληθούν 
οι οικονοµικές ενισχύσεις σε δικαιούχους 
του µέτρου για το έτος εφαρµογής 2019. 

Από το παραπάνω ποσό (26.994.260,98 
ευρώ), ποσό ύψους 23.201.938,87 ευ-
ρώ αφορά αδιάθετο υπόλοιπο της υπ’ α-
ριθµ. 3245/280157/01-11-2019 (Α∆Α: 

9Κ∆Ψ4653ΠΓ-ΑΞΒ) Απόφασης Έγκρισης 
∆ιάθεσης Πίστωσης.  Συνεπώς, η  επιπλέ-
ον κατανοµή που απαιτείται αφορά ποσό 
ύψους 3.792.322,11 ευρώ.  

Στα 12 ευρώ για βαµβάκι και στα 5 ευρώ 
για σιτηρά τα de minimis στον Έβρο

Θέµα χρόνου πρέπει να θεωρείται η πί-
στωση των λογαριασµών των  παραγωγών 
βαµβακιού και σιτηρών του Έβρου µε τις 
κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας 
(de minimis) για τις ζηµιές του 2018, µε-
τά τη δηµοσίευση του σχετικού ΦΕΚ.  Η 
σχετική ενίσχυση συνολικού ποσού 5,8 
εκατ. ευρώ, καθορίστηκε σε 12 ευρώ το 
στρέµµα για την βαµβακοκαλλιέργεια και 
5 ευρώ για τα χειµερινά σιτηρά.

∆ικαιούχοι είναι οι γεωργοί που δρα-
στηριοποιούνται στον τοµέα της πρωτο-
γενούς παραγωγής βαµβακιού και χειµε-
ρινών σιτηρών στην Περιφερειακή Ενό-
τητα Έβρου που έχουν υποβάλλει δήλω-
ση εκµετάλλευσης ενιαία αίτηση ενίσχυ-
σης για το 2018 και διατηρούν τουλάχι-
στον 1 στρέµµα καλλιέργειας βαµβακιού 
ή /και χειµερινών σιτηρών.

Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού 
ενίσχυσης ήσσονος σηµασίας (de 
minimis) καθορίζεται ως εξής:

α) σε 12 ευρώ ανά στρέµµα καλλιέρ-
γειας βαµβακιού.

β) σε 5 ευρώ ανά στρέµµα καλλιέργει-
ας χειµερινών σιτηρών.

«Καταβάλλεται µεγάλη προσπάθεια το 35% της αποζηµίωσης 
από τις ζηµιές που προκλήθηκαν στο νοµό Μαγνησίας το 2019 
να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του Αυγούστου και η 
προκαταβολή για τις ζηµιές που υπέστησαν φέτος οι παραγωγοί 
να έχει δοθεί µέσα στον Οκτώβριο του 2020». Αυτό ανέφερε ο 
αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ Νικόλαος ∆ούκας σε παραγωγούς, 
τους προέδρους των Αγροτικών Συλλόγων Ζαγοράς και 

Πουρίου- Μακρυράχης και σε εκπροσώπους τοπικών συλλόγων, 
µε τους οποίους συναντήθηκε την περασµένη Τρίτη 9 Ιουνίου.  
Στα αιτήµατα των παραγωγών, ο αντιπρόεδρος του οργανισµού, 
µεταξύ άλλων τόνισε πως η δυνατότητα συµψηφισµού οφειλών 
ασφαλίστρων µε τις αποζηµιώσεις του ΕΛΓΑ στους 
παραγωγούς δεν προβλέπεται προς το παρόν από τις 
καταστατικές αρχές του οργανισµού.

Μιας εβδομάδας δουλειά   
η εξόφληση Βιολογικών 

∆ηλώσεις ΟΣ∆Ε 
Μετά τις 15 Ιουνίου 
ποινή στους παρα-
γωγούς για κάθε 

µέρα καθυστέρησης 
στη δήλωση ΟΣ∆Ε

Μέχρι τη ∆ευτέρα αιτήσεις για τις εξισωτικές του 2020
Λήγει στις 15 Ιουνίου η προθεσµία για την υποβολή των αιτήσεων για τις εξισωτικές 
αποζηµιώσεις του 2020, το συνολικό ύψος των οποίων υπολογίζεται σε 240 εκατ. ευρώ 
και µε τα βασικά ποσά να παραµένουν ίδια, δηλαδή 12,1 και 8,1 ευρώ το στρέµµα για 
ορεινές και περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς αντίστοιχα. Μείωση προβλέπεται µόνο 
για τις περιοχές της παλιάς οριοθέτησης που η ενίσχυση θα είναι στα 3,24 ευρώ το 
στρέµµα. Σηµειώνεται ότι στην πρόσκληση έχει προστεθεί η τροποποιητική απόφαση για 
την επανένταξη των δικαιούχων συντάξεων χηρείας, σε σχέση µε την αποσαφήνιση του 
όρου της «ενεργούς επαγγελµατικής δραστηριότητας».

Όσο πιο γρήγορα 
ολοκληρωθούν οι 
διασταυρωτικοί 
έλεγχοι τόσο 
νωρίτερα θα βγει η 
παρτίδα πληρωμής 
για Βιολογική 
Γεωργία και 
Κτηνοτροφία του 
2019, δίνοντας τόπο 
στους αρμοδίους να 
καταπιαστούν με την 
προκαταβολή της 
ενιαίας ενίσχυσης
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31 14 1,148

Αύγουστο υπόλοιπα 2019, Οκτώβριο οι αποζημιώσεις του 2020 στη Ζαγορά
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Με απογοήτευση υποδέχθηκε ο κτηνοτροφικός 
κόσµος τις ανακοινώσεις Βορίδη για την έκτακτη 
«στοχευµένη» στήριξη των 31 εκατ. ευρώ, ως αντι-
στάθµισµα στο πλήγµα που υπέστη το εισόδηµά 
τους το Πάσχα, από τη δυστοκία και τις χαµηλές 
τιµές διάθεσης των αµνοεριφίων τους, αφού δεν 
ικανοποιεί όλους όσους επλήγησαν. 

Το ποσό της ενίσχυσης µένει όπως είχε αρχι-
κά προϋπολογιστεί στα 4 ευρώ ανά πρόβατο ή αί-
γα και δικαιούχοι της ενίσχυσης καθορίζονται οι 
κτηνοτρόφοι που διατηρούν µονάδα της οποίας 
το κοπάδι παραδίδει τουλάχιστον 100 κιλά γάλα, 
ενώ για τα νησιά στα οποία δεν λειτουργεί τυρο-

κοµική µονάδα, αίρεται η υποχρέωση παράδοσης 
γάλακτος ανεβάζοντας έτσι τους δικαιούχους.

Αν µη τι άλλο, το ποσό που τελικά προσδιορί-
σθηκε είναι µικρό για την έκταση του κλάδου, ο 
τρόπος διανοµής της ενίσχυσης έχει ελάχιστη 
σχέση µε τους πραγµατικά πληγέντες, ενώ πολ-
λοί εξ αυτών που υπέστησαν και υφίστανται δι-
αχρονικά ζηµιά κατά τη διάθεση των αµνοεριφί-
ων έµειναν τελικά εκτός αποζηµίωσης.

Η κυβέρνηση που θέλει να κλείσει το συντοµό-
τερο το θέµα, ώστε να αποφύγει τα παρατράγου-
δα, επισπεύδει τις διαδικασίες για την πληρωµή 
της εν λόγω ενίσχυσης, η οποία στην καλύτερη 
περίπτωση θα πιστωθεί στους λογαριασµούς των 
7.750.000 παραγωγών τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιου-
λίου. Οι πληροφορίες θέλουν µετά την υπογρα-
φή της πρότασης δαπάνης από το υπουργείο Οι-
κονοµικών, ο φάκελος των αιγοπροβατοτρόφων 
να έχει φύγει ήδη για τις Βρυξέλλες.   

Σε ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται 
πως η απόφαση αυτή προήλθε «έπειτα από εν-
δελεχή έλεγχο και προκειµένου να εµπεριστα-
τωθεί πλήρως το µέγεθος της ζηµιάς που έχει υ-
ποστεί η αιγοπροβατοτροφία από τον κορωνοϊό, 
δεσµεύσαµε ένα ιδιαιτέρως σηµαντικό ποσό το ο-
ποίο πρόκειται να κατανείµουµε µε δίκαιο τρόπο 
στους κτηνοτρόφους µας για τη στήριξη τους».

Σαν το βασιλιά που πρώτα κάρφωνε το βέλος
Τη σφοδρή απογοήτευσή τους εκφράζουν οι 

Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι Ανατολικής Μακεδονί-
ας-Θράκης, οι οποίοι σε µία µεστή αλλά όλο νο-
ήµατα ανακοίνωση αναφέρουν ότι είναι τόσο... 
στοχευµένη η στήριξη που θυµίζει το µύθο µε έ-
να βασιλιά που «πρώτα κάρφωνε το βέλος, και 

κατόπιν ζωγράφιζε το στόχο». Στην ανακοίνωση 
αναγνωρίζεται ότι η τελική απόφαση είναι βελτιω-
µένη, σε σχέση µε την αρχική της 18ης Μαΐου, ε-
ντούτοις δεν ικανοποιεί όλους όσους επλήγησαν.

«Αφήνετε πολλούς κτηνοτρόφους εκτός, κυ-
ρίως από ορεινές παραµεθόριες περιοχές, οι ο-
ποίοι πούλησαν µόνο αµνοερίφια και δεν άρµε-
ξαν το 2019. Το κονδύλι που αποφασίσατε να δι-
ανείµετε είναι πολύ µικρό, σε σχέση µε τον αριθ-
µό των  αιγοπροβάτων που θα ενισχύσει. Η δι-
αίρεση αυτή χρειαζόταν ή πολύ µεγαλύτερο δι-
αιρετέο ή πολύ µικρότερο διαιρέτη. Το αποτέλε-
σµά της ικανοποιεί, µόνο όσους αιγοπροβατοτρό-
φους δεν είχαν καµία ζηµιά  από τον κορωνοϊό 
και ξαφνικά βρίσκονται δικαιούχοι της ενίσχυ-
σης. Άρα εύλογα αναρωτιούνται οι κτηνοτρόφοι 
των υπολοίπων κλάδων της κτηνοτροφίας, γιατί 
αυτοί να είναι εκτός;», αναφέρει χαρακτηριστικά.

 
Ψίχουλα το έκτακτο βοήθηµα, λέει η ΠΕΚ

Άγνοια των προβληµάτων και των συνθηκών 
εξαθλίωσης που βιώνουν οι κτηνοτρόφοι, κατα-
λογίζει στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η 
Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων, χαρακτηρί-
ζοντας ψίχουλα τα 4 ευρώ ανά επιλέξιµο θηλυ-
κό που προβλέπονται για την κατανοµή της ενί-
σχυσης 31 εκατ. ευρώ σ αιγοπροβατοτροφίας.

 «∆υστυχώς η απόφαση του ΥπΑΑΤ να χορη-
γήσει έκτακτο βοήθηµα µε ψίχουλα στους αιγο-
προβατοτρόφους που υπέστησαν µεγάλη κατα-
στροφή από τις εξευτελιστικές τιµές πώλησης των 
αµνοεριφίων τις ηµέρες του Πάσχα, χωρίς ωστό-
σο η χαµηλή τιµή παραγωγού να περάσει στον 
καταναλωτή (τιµή παραγωγού 3,5 µε 4 ευρώ, τι-
µή στον καταναλωτή 9 µε 10 ευρώ ή και παραπά-

νω) λόγω κορωνοϊού, µας βρίσκει όλους αντίθε-
τους και φανερώνει την άγνοια των προβληµά-
των και της εξαθλίωσης που βιώνουν οι κτηνο-
τρόφοι», τονίζει η ΠΕΚ. Επισηµαίνει δε, πως εµ-
µένει στα αιτήµατα για:

  ένταξη στους ΚΑ∆, έκτακτη ενίσχυση όλων 
των αδιάθετων αµνοεριφίων και των εναποµεί-
ναντων θηλυκών αναπαραγωγής που δεν συνυ-
πολογίστηκαν στην ζηµιά,

  πάγωµα όλων των δόσεων των κτηνοτρό-
φων προς την εφορία, τις τράπεζες και τα ασφα-
λιστικά ταµεία για όσο διαρκεί η κρίση,

  γρηγορότερη χορήγηση του 80% της Ενιαί-
ας Ενίσχυσης αµέσως µετά τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε.

Στις αποζηµιώσεις ζώα που δεν γεννήθηκαν
«Αποζηµιώνουν ζώα που δεν γεννήθηκαν πο-

τέ», αναφέρει στην Agrenda ο αιγοπροτοτρόφος 
∆ηµήτρης Φυτιλής από τον Αλµυρό Βόλου, εξη-
γώντας πως είναι λάθος να δοθεί η ενίσχυση βά-
σει της συνδεδεµένης του 2019. «Τα αρνιά που 
σφάχτηκαν για το Πάσχα του 2020, είναι ουσια-
στικά γεννήσεις του Φλεβάρη-Μάρτη δηλαδή το 
πολύ 40-50 ηµερών. Ωστόσο η συνδεδεµένη του 
2019, λάµβανε υπόψη το γάλα που δόθηκε το φθι-
νόπωρο του 2019 από γεννήσεις του Φεβρουαρί-
ου του περασµένου έτους. Από τότε, ξέρω παρα-
δείγµατα στην περιοχή, όπου κτηνοτρόφοι πού-
λησαν τα ζώα τους ή µπορεί να µην έχουν καν 
εκµεταλλεύσεις. Ως εκ τούτου, αυτοί που πλέον 
δεν έχουν ζώα θα πάρουν αποζηµίωση και όσοι 
έχουν σήµερα κεφάλαιο δεν θα λάβουν», υπο-
στηρίζει ο ίδιος. Ο ίδιος προτείνει αποζηµιώσεις 
µε βάση την απογραφή ζώων του ∆εκέµβρη. «Οι 
κτηνοτρόφοι κάνουµε δύο εξαµηνιαίες απογρα-
φές ζώων. Μία κατά τη διάρκεια του ΟΣ∆Ε δηλα-
δή Απρίλιο-Μάιο και µία στο τέλος του έτους. Θα 
µπορούσαν να αποζηµιώσουν τουλάχιστον βά-
σει της τελευταίας απογραφής», εξηγεί.

Τέλος, για αποκλεισµό από τις ενισχύσεις τις 
πιο ευαίσθητης οµάδα των αιγοπροβατοτρόφων, 
αυτούς των αποµονωµένων ορεινών περιοχών µι-
λά ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Εύβοιας Βαγγέλης Απο-
στόλου, τονίζοντας πως υπάρχει δυνατότητα να 
δοθούν 72 εκατ. ευρώ.

Ο...ενδελεχής έλεγχος  
πρόσθεσε 8 εκατ. ευρώ

Μένει στα 4 ευρώ, ενώ με 
31 εκατ. προϋπολογισμό 

πάει και στα μικρά νησιά 
η ενίσχυση αμνοεριφίων 
ως αντιστάθμισμα για τη 

ζημιά στην αγορά λόγω 
πανδημίας, μέχρι αρχές 

Ιουλίου η πληρωμή

Η κυβέρνηση, που 
θέλει να κλείσει 
το συντοµότερο το 
θέµα, επισπεύδει 
τις διαδικασίες για 
την πληρωµή των 
7.750.000 ζώων 
στα τέλη Ιουνίου ή 
αρχές Ιουλίου, ενώ οι 
πληροφορίες θέλουν 
τον φάκελο των 
αιγοπροβατοτρόφων 
να έχει φύγει ήδη 
για τις Βρυξέλλες.   

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr



EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εξαντλείται σταδιακά το «πακέτο» των 150 ε-
κατ. ευρώ που έχει στη διάθεσή του το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την παροχή ά-
μεσων ενισχύσεων προς τους παραγωγούς 
και τη στοχευμένη ενίσχυση των κλάδων που 
πλήττονται από την πανδημία. Επιπρόσθετα, 
υπάρχει και η δυνατότητα χρήσης των αδιά-
θετων ποσών de minimis για τους κλάδους 
γεωργίας-κτηνοτροφίας καθώς και αλιείας-
υδατοκαλλιέργειας συνολικού ύψους 40 ε-
κατ. ευρώ. Βέβαια, το υπουργείο προσμετρά 
στα ποσά που μπορεί να αξιοποιηθούν και 
για τις ανάγκες της πανδημίας τα 100 εκατ. 
ευρώ από το Πρόγραμμα Αλιείας, συν τα 41 
εκατ. ευρώ από την ανακατανομή μέτρων του 
ΠΑΑ που ανεβάζουν συνολικά τις... επιχορη-
γήσεις στον πρωτογενή στα 331 εκατ. ευρώ.

Η λίστα των δικαιούχων ειδικών ενισχύσε-
ων δεν είναι αντιπροσωπευτική του φάσμα-
τος της αγροτικής παραγωγής στη χώρα μας, 
έχει επικεντρωθεί σε πολύ συγκεκριμένες κα-
τηγορίες παραγωγών, οι οποίοι λόγω του ει-
δικότερου αντικειμένου είχαν τον τρόπο να 
αναδείξουν πτυχές των απωλειών που υπέ-
στησαν και γέρνει ιδιαίτερα προς την πλευ-
ρά της αγροδιατροφής, πριμοδοτώντας, κατά 
έναν τρόπο, όχι μόνο τους παραγωγούς αλ-
λά και τις μεταποιητικές και την κατανάλωση.

 Από την άλλη πλευρά, από τη μόνη πο-
λυπληθής αγροτική ομάδα που συμμετέχει 
στη μοιρασιά των ειδικών ενισχύσεων, τους 
αιγοπροβατοτρόφους, οι διαμαρτυρίες δεν 
έχουν τέλος, καθώς το ποσό είναι μικρό για 

την έκταση του κλάδου και ο τρόπος διανο-
μής της ενίσχυσης έχει ελάχιστη σχέση με 
τους πραγματικά πληγέντες.

Με βάση τις ανακοινώσεις Βορίδη έχει ήδη 
δεσμευθεί η καταβολή μέσω de minimis:
 31 εκατ. ευρώ για τους αιγοπροβατοτρόφους
 17 εκατ. ευρώ για απόσταξη κρίσης οινοποιών
 15 εκατ. ευρώ για τους παραγωγούς λαϊκών 
 15 εκατ. ευρώ για την παράκτια αλιεία
 10,5 εκατ. ευρώ για τους ανθοπαραγωγούς
 5 εκατ. ευρώ μικρή ιχθυοκαλλιέργεια
 4,3 εκατ. ευρώ για βαμβάκια του Έβρου
 2 εκατ. ευρώ για τα θερμοκήπια στην Κρήτη
 2 εκατ. ευρώ για πράσινο τρύγο αμπελουργών
 1,5 εκατ. ευρώ για σιτηρά του Έβρου
 1 εκατ. ευρώ στους τευτλοπαραγωγούς
 στοχευμένη στήριξη 3,5 ευρώ ανά δέρμα, 

για τους εκτροφείς γουνοφόρων ζώων
Υπό μελέτη πάντως για χορήγηση de minimis 

είναι και οι παραγωγοί σπαραγγιού, φράου-
λας, οι χοιροτρόφοι, ενώ με βάση τις αναφο-
ρές Βορίδη πιθανή θεωρείται και η ένταξη στο 
καθεστώς στήριξης των παραγωγών ντομά-
τας και αγγουριών θερμοκηπίου.

Να σημειωθεί ότι ουδέν νεώτερο για τις ε-
νισχύσεις στη βουβαλοτροφία πέραν της α-
νακοίνωσης μετά την τηλεδιάσκεψη της υ-
φυπουργού Φ. Αραμπατζή με τους εκπρο-
σώπους των βουβαλοτρόφων, και της προ-
αναγγελίας περί στήριξης του κλάδου. Αντί-
στοιχες και οι αναφορές του υπουργού Βορί-
δη για στήριξη της μελισσοκομίας. 

∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

31
ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΟΥΣ

17
ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΑΞΗ 
ΚΡΙΣΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ

15 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 
ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

4,3
ΣΤΟΥΣ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 
ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΡΥΓΟ 
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ

15
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΩΝ ΑΝΘΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΜΙΚΡΗ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

 10,5

5 

1,5
ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 
ΣΙΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΣΤΟΥΣ 
ΤΕΥΤΛΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΡΟΦΕΙΣ 
ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ

2 

2 

1

3,04

(ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)

Αδειάζει ο κουμπαράς  
Βορίδη των 150 εκατ. ευρώ
Λίγοι γελάνε και οι περισσότεροι κλαίνε με τη μοιρασιά

Στοχευμένη στήριξη 3,5 ευρώ ανά δέρμα, για τους 
εκτροφείς γουνοφόρων ζώων για τους μήνες 
Μάρτιο έως Μάιο του 2020, ανακοίνωσε από τη 
Σιάτιστα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπυξης, 
παραπέμποντάς τους και στο σχετικό πρόγραμμα 
χορήγησης δανείων με εγγύηση του δημοσίου, ώστε 
να αντιμετωπίσουν το οξύ πρόβλημα ρευστότητας 
που αντιμετωπίζει ο κλάδος αυτή την περίοδο. Ο κ. 
Βορίδης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η 
συγκεκριμένη ενίσχυση θα εγκριθεί άμεσα από την 
αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
στην συνέχεια μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ θα δοθούν οι 
αναγκαίες ενισχύσεις στους παραγωγούς.

Στήριξη 3,5 ευρώ ανά δέρμα
για τους εκτροφείς γουνοφόρων
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Σε άλλο κλίμα 
Μεγαλώνει η ζήτηση 
για το αιγοπρόβειο, 
ζωηρεύει και η φέτα 
Εντείνεται ο ανταγωνισμός στη γαλακτοβιομηχανία, 
προσφορές για 95 λεπτά το κιλό στο αιγοπρόβειο γάλα

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Με καλύτερες προϋποθέσεις πλησι-
άζει το άνοιγµα της νέας γαλακτο-
κοµικής περιόδου στο αιγοπρόβειο 
γάλα, καθώς η ζήτηση για φέτα και 
τυροκοµικά προϊόντα δείχνει να ξυ-
πνάει, τόσο στην εγχώρια αγορά ό-
σο και διεθνώς, ενώ οι νέες επεν-
δύσεις που έχουν γίνει στον κλάδο 
της τυροκοµίας απορροφούν όλο και 
µεγαλύτερες ποσότητες γάλακτος. 
Ρόλο ενδεχοµένως να έχει παίξει και 
η ενίσχυση της ελεγκτικής διαδικα-

σίας, όπως και τα βαριά πρόστιµα 
που προβλέπονται µε το νέο νόµο 
(4691-9/6/20) για τις περιπτώσεις 
«ελληνοποιήσεων», δηλαδή χρή-
σης εισαγόµενου ή υποπροϊόντων 
γάλακτος για την παραγωγή φέτας. 

Το βέβαιο είναι ότι αυτή τη στιγ-
µή υπάρχει έντονη κινητικότητα από 
την πλευρά της βιοµηχανίας γάλα-
κτος και τυριών, ώστε να κλείσουν 
έγκαιρα οι συµβάσεις µε τους παρα-
γωγούς, προκειµένου να είναι εξα-
σφαλισµένες οι προβλεπόµενες ει-
σκοµίσεις στη διάρκεια της νέας γα-
λακτοκοµικής περιόδου (2020-2021). 

Οι τελευταίες πληροφορίες θέ-
λουν γνωστές βιοµηχανίες να έχουν 
απλώσει το δίκτυο παραλαβών γά-
λακτος τόσο κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας γαλακτοκοµικής περιό-
δου όσο και ενόψει της επόµενης. 

Έτσι, ο ΌΛΥΜΠΟΣ έκανε για πρώτη 
φορά απόβαση στην Αιτωλοακαρνα-
νία, η ΗΠΕΙΡΟΣ ρίχνει δίχτυα στους 
Θεσσαλούς παραγωγούς, η ΑΜΦΙ-
ΓΑΛ υποχρεώθηκε να φθάσει µέχρι 
τη Νότια Πελοπόννησο για να καλύ-
ψει τις παραγγελίες της (ειδικά µετά 
τη συµφωνία µε τα A-B Βασιλόπου-
λος), ενώ τα µικρότερα τυροκοµεία 
κάνουν αγώνα για να καλυφθούν 
τοπικά µε την αναγκαία πρώτη ύλη.    

Οι πληροφορίες θέλουν στις συζη-
τήσεις οι οποίες έχουν ανοίξει µε πα-
ραγωγούς - αιγοπροβατοτρόφους και 
ειδικότερα δε µε γαλακτοκοµικούς 

συνεταιρισµούς που 
έχουν τη δυνατότη-
τα να συγκεντρώ-
σουν µέσα από το 
δίκτυό τους ποσό-
τητες, να προσφέρε-
ται τιµή παραγωγού 
µέχρι και 95 λεπτά 
το κιλό, ενώ δεν α-
ποκλείεται και κά-
τι παραπάνω για τη 
συνέχεια.

Είναι σαφές ότι 
όλα αυτά είναι α-
ποτέλεσµα και της 

συρρίκνωσης, η οποία έχει επέλθει 
στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφί-
ας, ως αποτέλεσµα της κακής τριετίας 
(2015-2018) που προηγήθηκε και της 
κατάστασης, ειδικά από πλευράς ρευ-
στότητας, στην οποία συνεχίζουν να 
βρίσκονται πολλές εκµεταλλεύσεις.

Οι εξελίξεις στον κλάδο δείχνουν 
για µια ακόµη φορά πόσο ο ένας χρει-
άζεται τον άλλο. ∆ηλαδή, η βιοµηχα-
νία τους παραγωγούς και οι παραγω-
γοί τη βιοµηχανία. Μέχρι τώρα δεν έ-
χουν γίνει τα απαιτούµενα και από τις 
δύο πλευρές. Η βιοµηχανία στο πρώ-
το στραβοπάτηµα της αγοράς, σπεύ-
δει να φορτώσει τα βάρη στους πα-
ραγωγούς, ενώ οι τελευταίοι δυσκο-
λεύονται να κατανοήσουν τη σηµα-
σία αυτής της σχέσης, ειδικά σε ότι 
αφορά τη σταθερότητα (ροής) και την 
ποιότητα της πρώτης ύλης.  

21-22, 35-36

Τόνωση 
της αγοράς 
ελαιολάδου 
βλέπει το USDA

Παγκόσμια παραγωγή  
σε εκατ. τόνους

2020  3,03 εκατ. τόνοι

2019  3,12 εκατ. τόνοι
ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Πράξη τα 25 λεπτά 
το κιλό στον παραγωγό 
για το σκληρό σιτάρι

 Με τριπλάσια 
τιμή από το 2019 τα 
επιτραπέζια ροδάκινα

Έρχονται ανοδικές τάσεις 
στην τιµή του αγελαδινού
Ο κλάδος του γάλακτος στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση φαίνεται ότι απέφυγε µια 
κρίση στην αγορά, αντίστοιχη µε αυτήν 
του 2016, µε τα πρώτα µηνύµατα να 
δείχνουν µια σταδιακή ανάκαµψη όσο 
η αλυσίδα εφοδιασµού επιστρέφει στις 
προ πανδηµίας ισορροπίες της.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Καλά µοιάζουν
τα νέα και στο
αγελαδινό γάλα
Καλά δείχνουν αυτή τη φορά τα νέα και 
στο αγελαδινό γάλα. Τα τελευταία 
reports θέλουν τις τιµές παραγωγού τον 
Ιούνιο να ανακάµπτουν από τα χαµηλά 
του προηγούµενου διµήνου, τον κλάδο 
να έχει αντέξει στην πίεση, την ειδική 
αποθεµατοποίηση να έχει συµβάλει 
προσωρινά στην ισορροπία της αγοράς 
και τα πράγµατα να εξελίσσονται θετικά 
και για τους αγελαδοτρόφους. Τα 
στοιχεία δείχνουν σταδιακά την 
καταναλωτική ζήτηση να αποκαθίσταται 
και εφόσον δεν υπάρξουν καινούργια 
απρόοπτα, να επέρχεται η αναγκαία 
ισορροπία στην αγορά, χωρίς αυτό να 
αποβαίνει σε βάρος της αγελαδοτροφίας.
Κατ’ αντιστοιχία, στην εγχώρια αγορά, 
όπου δεν παρατηρήθηκαν µεγάλες 
αναταράξεις κατά τη διάρκεια της 
πανδηµίας, η ζώνη γάλακτος δείχνει να 
έχει βρει τα πατήµατά της, µέσα από µια 
παράλληλη διαδικασία συγκέντρωσης 
της αγελαδοτροφίας σε όλο και λιγότερα 
χέρια. Φαίνεται, λοιπόν, καθαρά ότι µόνο 
η προσαρµοστικότητα των µονάδων 
εξασφαλίζει τη βιωσιµότητά τους.

Έντονη κινητικότητα από 
τις βιοµηχανίες γάλακτος 
και τυριών, να κλείσουν 
έγκαιρα οι συµβάσεις, να 
εξασφαλίσουν ποσότητες 
για τη νέα σεζόν. 

Οι πρώτες 
συζητήσεις 
θέλουν 
τους 
γαλακτο-
κοµικούς 
συνεταιρι-
σµούς να 
προσφέ-
ρουν έως 
και 95 
λεπτά στον 
παραγωγό.
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∆εν εµπίπτουν οι αγροτικοί συνεταιρι-
σµού στις διατάξεις του άρθρου 19 του 
νόµου 4172/2013 και του άρθρου 23 
του νόµου 4384/2016 περί ειδικής φο-
ρολόγησης (µε 19%) του αφορολόγητου 
αποθεµατικού, αποφαίνεται το Β’ τµήµα 
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 
Η γνωµοδότηση που έγινε αποδεκτή α-
πό τον ∆ιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, δι-
καιώνει τους συνεταιρισµούς που εισά-
κουσαν εκείνη την περίοδο τις νοµικές 
συµβουλές και απέφυγαν την καταβολή 
του αντίστοιχου ειδικού φόρου που είχε 
επιβληθεί γενικότερα στις επιχειρήσεις. 

Επιπλέον µε την ίδια γνωµοδότηση α-
ναφέρεται ότι «δεν εµπίπτει στη φορολό-
γηση, όπως προβλέπεται, ούτε το µέρος 
του πλεονάσµατος που διανέµεται στα 
µέλη του συνεταιρισµού είτε αυτό κατα-
βάλλεται στα µέλη είτε διατηρείται ως ε-
ξατοµικευµένη κατάθεση στον συνεται-
ρισµό και εποµένως αυτό φορολογείται 
µόνο στο εισόδηµα των µελών του συνε-
ταιρισµού και όχι στο εισόδηµα του νο-
µικού προσώπου του συνεταιρισµού».

Μια ακόµα χρονιά ταλαιπωρίας 
προβλέπεται να ζήσουν όπως όλα 
δείχνουν οι λίγοι καλλιεργητές ζα-
χαροτεύτλων που επέλεξαν να συ-
µπορευτούν µε την ιδιότυπη λύση 
επενδυτή που έχει επιλεγεί για τη 
λειτουργία της βιοµηχανίας ζάχα-
ρης. Οι πληροφορίες θέλουν την 
καλλιέργεια να ανέρχεται φέτος 
σε 12.000 στρέµµατα, να µην αφή-
νει κανένα περιθώριο κερδοφορί-
ας για τη λειτουργία έστω και ενός 
εργοστασίου, στις Σέρρες και όλοι 
να κρέµονται από τη συνδεδεµένη 
ενίσχυση µε την οποία πριµοδοτεί-
ται κατ’ ουσίαν η καλλιέργεια, κα-
θώς η τιµή παραλαβής τεύτλων εί-
ναι µειωµένη τουλάχιστον 15% σε 
σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια.

Για να δοθεί ωστόσο η συνδεδε-
µένη, αφενός πρέπει να έχουν υ-
πογραφεί οι συµβάσεις µε το ερ-
γοστάσιο (επενδυτή), αφετέρου οι 
καλλιεργητές πρέπει να προσκοµί-
σουν βεβαίωση για χρήση πιστο-
ποιηµένου σπόρου ζαχαρότευτλων.

Με βάση αναλυτικές οδηγίες 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι καλλιεργητές θα 
πρέπει να ολοκληρώσουν την υπο-
γραφή των συµβάσεων µέχρι τις 
10 Ιουλίου (αυτό κανονικά γίνε-
ται πριν τη σπορά τον Ιανουάριο-
Φεβρουάριο) και φυσικά να παρα-

δώσουν τις αντίστοιχες ποσότητες 
τεύτλων στην επίµαχη βιοµηχανία.     

Οι οδηγίες έχουν ως εξής:
«∆ικαιούχοι της συνδεδεµένης ζα-

χαρότευτλων (κωδικός οµάδας καλ-
λιέργειας 10) είναι οι γεωργοί, που 
καλλιεργούν τεύτλα σε επιλέξιµες ε-
κτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 Να έχουν συνάψει σύµβαση πα-
ράδοσης τεύτλων σε µεταποιητική 
µονάδα µέχρι 10.07.2020

 Οι εκτάσεις που συµµετέχουν στη 
συνδεδεµένη πρέπει να σπέρνονται 
µε πιστοποιηµένο σπόρο σποράς, που 
αποδεικνύεται µε την προσκόµιση 
πρωτότυπου «τιµολογίου αγοράς» 
το οποίο επισυνάπτεται στην ΕΑΕ.

 Να έχουν παραδώσει το προϊόν 
σε µεταποιητική µονάδα το αργότε-
ρο µέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021.

Οι δικαιούχοι γεωργοί υποχρεού-
νται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά:

α) το αντίγραφο σύµβασης παρά-
δοσης τεύτλων σε µεταποιητική µο-
νάδα , το αργότερο έως την καταλη-
κτική ηµεροµηνία υποβολής ενιαί-
ας αίτησης ενίσχυσης 10.07.2020.

β) τα τιµολόγια αγοράς σπόρου 
ως τη λήξη της προθεσµίας αυτής.

Οι επίσηµες ετικέτες πιστοποίησης 
(καρτέλες) του σπόρου υποβάλλονται 
στην αρµόδια περιφερειακή ∆/νση 
του ΟΠΕΚΕΠΕ έως 10.07.2020».

Εκτός φόρου 
το αποθεματικό 
συνεταιρισμών 
λέει το Ν.Σ.Κ. 

Τιμή μείον 15% και έως 10/7 
συμβάσεις στα ζαχαρότευτλα

Η γνωµοδότηση δικαιώνει τους 
συνεταιρισµούς που εισάκουσαν 

εκείνη την περίοδο τις νοµικές 
συµβουλές και απέφυγαν την 

καταβολή του αντίστοιχου 
ειδικού φόρου που είχε επιβληθεί 

γενικότερα στις επιχειρήσεις.

Παρουσία της 
ηγεσίας του 
υπουργείου 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης η 
πρώτη συνεδρίαση 
του Επιστηµονικού 
Συµβουλίου του 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα.

Κατεύθυνση σύνδεσης αγοράς και έρευνας στο έργο 
του επιστηµονικού συµβουλίου ΕΛΓΟ ∆ήµητρα

Κατευθύνσεις στο έργο που θα εκπονήσει το Επιστηµονικό Συµβούλιο του 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα τέθηκαν στη πρώτη συνεδρίαση του νέου οργάνου, από τη 
διοίκησή του αλλά και από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
µε απώτερο σκοπό τη σύνδεση της έρευνας µε τις ανάγκες των παραγωγών 
και τις τάσεις της αγοράς. Οι στόχοι µεταξύ άλλων, ο καθορισµός στρατηγικής 
του οργανισµού µε την οργάνωση αλυσίδων αξίας που βασίζονται στην 
τεκµηρίωση, η αξιοποίηση της Τράπεζας γενετικού υλικού, των συλλογών 
γενετικού υλικού ελαίας, αµπέλου, ακρόδρυων, εγχώριων φυλών κ.λπ., η 
αναβάθµιση της αγροτικής εκπαίδευσης, ο εκσυγχρονισµός των αντικειµένων 
της αγροτικής κατάρτισης, σύµφωνα µε όσα υποστήριξε ο ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, Παναγιώτης Χατζηνικολάου. Ο πρόεδρος 
του Επιστηµονικού Συµβουλίου, καθηγητής του ΓΠΑ, Γιώργος Παπαδάκης 
αναφέρθηκε στην αξιοποίηση και κατοχύρωση των ερευνητικών 
αποτελεσµάτων και στην ανάγκη ανάπτυξης συστήµατος παροχής 
υπηρεσιών (extension services) από τις δορυφορικές δοµές και το προσωπικό 
του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα στους απασχολούµενους στον πρωτογενή τοµέα. 

Τιµολόγια 
αγοράς σπόρου

Εκτός από τις συµβά-
σεις µε τη βιοµηχανία, 

οι παραγωγοί οφείλουν 
να υποβάλλουν ηλε-
κτρονικά και τα τιµο-
λόγια αγοράς σπόρου 

µέχρι τη λήξη της 
σχετικής προθεσµίας
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τα θεµελιώδη το στήριζαν, οι εξελίξεις το 
υπερτόνιζαν και η αγορά τελικά το επικύ-
ρωσε. Τα 25 λεπτά το κιλό για το σκληρό 
σιτάρι έγιναν γεγονός αφού ήδη από το 
πρωί της Παρασκευής 12 Ιουνίου η ΕΑΣ 
Βόλου προσφέρει την τιµή αυτή για προϊ-
όν πρώτης ποιότητας, την οποία µάλιστα 
ο παραγωγός θα πληρώνεται αµέσως. 

Η προσφορά αφορά τη συγκέντρωση 
περισσότερων των 10.000 τόνων σκλη-
ρού σιταριού, α’ ποιότητας σε τιµή η ο-
ποία καθορίζεται στα 25 λεπτά το κιλό. 
Σ’ αυτή την κατηγορία, µε βάση τα σηµε-
ρινά δεδοµένα, υπολογίζεται να βγει το 
80% και πλέον της παραγωγής που θα 
συγκεντρώσει η βολιώτικη Ένωση. Αντί-
στοιχα, όσα σιτάρια δεν εξασφαλίζουν τα 
προβλεπόµενα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
της πρώτης ποιότητας θα παραλαµβάνο-
νται από την Ένωση µε 23 λεπτά το κιλό.

Να σηµειωθεί ότι δεν γινόταν αυτή τη 
χρονιά τα σκληρά σιτάρια να µην ξεκινή-
σουν από τη βάση τουλάχιστον των 25 λε-
πτών, µια εκτίµηση στην οποία η Agrenda 
και το Agronews επέµειναν ήδη από τον 
Απρίλιο, διαβάζοντας τις εξελίξεις. 

Άλλωστε τα δεδοµένα στην αγορά του 
σκληρού σιταριού παραµένουν ακλόνη-
τα το τελευταίο δίµηνο. Μειωµένη ευρω-
παϊκή παραγωγή, άδειες αποθήκες σε ο-
λόκληρη την αλυσίδα -από τα σιλό έως 
τις µακαρονοβιοµηχανίες- και συνεπώς 
η αγορά δεν µπορεί να µην πληρώσει. Η 
ζήτηση είναι τέτοια, που η λογική των α-
νοιχτών τιµών, δεν µπορεί να αντέξει. Οι 

πληροφορίες θέλουν  τον έµπειρο πρό-
εδρο της ΕΑΣ Βόλου να σταθµίζει προ-
σεκτικά την απόφασή του για τα 25 λε-
πτά, σε µια προσπάθεια να «σπάσει» τα 
στεγανά του ιδιωτικού εµπορίου που ε-
πιχειρεί για µια ακόµη φορά και σε πεί-
σµα των κανόνων προσφοράς και ζήτη-
σης να επιβάλει τους δικούς του όρους.

Εν τω µεταξύ η Φότζια δεν έχει συνε-
δριάσει για τιµές της νέας σοδειάς, οπό-
τε η αγορά κινείται µε βάση τις τελευταί-
ες αναρτηµένες τιµές που για τα ποιοτι-
κά στάρια µε ειδικό βάρος 80 kg/hl, υα-
λώδη 80% και πρωτεΐνη 12% η τιµή απο-
θήκης παραγωγού φτάνει τα 302 ευρώ 
ο τόνος. Αυτή η τιµή σε περίπτωση που 
διατηρηθεί, δίνει τη δυνατότητα στα ελ-
ληνικά σιτάρια, σήµερα, δηλαδή µεσού-
σης της περιόδου συγκοµιδής, να διατί-
θενται στο ελεύθερο εµπόριο µε 27 λε-
πτά το κιλό τουλάχιστον.

 Επιπλέον και η δεύτερη ποιότητα 
µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 70% 
και πρωτεΐνη 11,5% διαπραγµατεύεται 
µε τιµή αποθήκης παραγωγού στα 297 
ευρώ ο τόνος.

Με 15 λεπτά το κριθάρι 
στις Ενώσεις

Η χρονιά δεν προδιαγράφεται καλή ό-
µως στην περίπτωση του κριθαριού, µε τις 
τιµές που έχουν ανακοινώσει οι Ενώσεις 
να φτάνουν τα 15 λεπτά στο ζωοτροφι-
κό. Ειδικότερα, παραλαβές κριθαριού έ-
χει ξεκινήσει στα Σιλό του Αγίου ∆ηµη-
τρίου, του ∆ήµου Ρήγα Φεραίου, ο Αγρο-
τικός Συνεταιρισµός Βόλου. Σύµφωνα 
µε σχετική ανακοίνωση της ΕΒΟΛ,  η τι-
µή που καθορίζεται είναι 15 λεπτά το κι-
λό, ενώ η πληρωµή θα γίνεται τις ηµέρες, 
Τρίτη και Πέµπτη στις εγκαταστάσεις της 
Γαλακτοβιοµηχανίας ΕΒΟΛ στην Α’ ΒΙΠΕ 
Βόλου. Όπως έγινε γνωστό, και η ΕΑΣ 
Τρικάλων ξεκίνησε τις παραλαβές κρι-
θαριού για ζωοτροφή µε την ίδια τιµή. 

 Σε ό,τι αφορά στο βυνοποιήσιµο κρι-
θάρι, οι πληροφορίες θέλουν τα 17,2 λε-
πτά το κιλό που αναγράφονται στα συµβό-
λαια να ισχύουν στο σύνολο της παρα-
γόµενης ποσότητας µόνο για λίγους καλ-
λιεργητές ή για κάποια οργάνωση. Για ό-
λους τους υπόλοιπους, η τιµή του συµβο-
λαίου θα πληρώνεται µόνο για τα πρώτα 
300 κιλά το στρέµµα. Εξαίρεση στον κα-
νόνα αυτόν, η Ζυθοποιία Μακεδονίας 
Θράκης, η οποία ανακοίνωσε πως θα α-
πορροφήσει το σύνολο της παραγωγής 
των συνεργαζόµενων παραγωγών στην 
τιµή του συµβολαίου. 

ΑΓΟΡΑ ΣΚΛΗΡΟΥ 
ΣΙΤΑΡΙΟΥ 
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Γίνονται πράξη τα 25 λεπτά 
στο σκληρό σιτάρι στα αλώνια 
Τουλάχιστον 10.000 τόνους παραλαμβάνει η ΕΑΣ Βόλου, σε επιτάχυνση διαδικασιών 
υποχρεώνονται εταιρείες ζυμαρικών, μύλοι και ιδιωτικό εμπόριο για να δεσμεύσουν προϊόν 

∆εν γινόταν
Αυτή τη χρονιά δεν 
γινόταν τα σκληρά 

σιτάρια να µην ξεκι-
νήσουν από την βάση 

τουλάχιστον των 
25 λεπτών

Ακλόνητα 
θεµελιώδη  

Τα δεδοµένα στην 
αγορά του σκληρού 
σιταριού διεθνώς 

παραµένουν ακλόνητα 
το τελευταίο δίµηνο

Η ζήτηση για σκληρό σιτάρι 
είναι τέτοια, που η λογική 
ανοικτών τιµών, δεν µπορεί 
να αντέξει.

Σε τιµή συµβολαίου
στη Ζυθοποιία 
Μακεδονίας Θράκης
το κριθάρι βύνης

Το σύνολο της φετινής 
παραγωγής και στην 
προσυµφωνηµένη τιµή, θα 
απορροφήσει η Ζυθοποιία 
Μακεδονίας Θράκης από 
τους παραγωγούς 
βυνοποιήσιµου κριθαριού µε 
τους οποίους συνεργάζεται 
στο πλαίσιο του µοντέλου 
της συµβολαιακής 
καλλιέργειας.
Όπως διαβεβαιώνει σε 
σχετική ανακοίνωσή της «σε 
µια εποχή που το κοινό καλό 
απαιτεί τη συµπόρευση της 
υγιούς επιχειρηµατικότητας 
µε την εταιρική ευθύνη, η 
Ζυθοποιία Μακεδονίας 
Θράκης (ΖΜΘ) πράττει το 
αυτονόητο, τηρώντας και 
φέτος στο ακέραιο τις 
συµφωνίες που έχει 
συνάψει µε εκατοντάδες 
παραγωγούς κριθαριού 
βυνοποίησης, στο πλαίσιο 
του προγράµµατος 
συµβολαιακής καλλιέργειας 
που πρώτη εφάρµοσε στην 
Ελλάδα το 2006. Αυτό 
πρακτικά σηµαίνει ότι, παρά 
τις τεράστιες απώλειες που 
προκάλεσε στον κλάδο η 
πανδηµία του κορωνοϊού, η 
ΖΜΘ θα απορροφήσει – 
όπως πάντα – το σύνολο της 
παραγωγής των 
συµβεβληµένων 
καλλιεργητών της, στην 
προσυµφωνηµένη τιµή. 
Επιπλέον, η ΖΜΘ θα 
συνεχίσει την πάγια πολιτική 
της για απευθείας 
συνεργασία µε τους 
παραγωγούς, χωρίς την 
παρεµβολή εµπόρων ή 
µεσαζόντων, 
διασφαλίζοντας την 
καλύτερη δυνατή τιµή για το 
κριθάρι που παράγουν».





Από τη σπορά 
έως τον Ιούλιο
Πρώτη φάση φυτοπροστασίας 
σε όλες τις βαμβακοφυτείες  

ΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΑΣ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
  fotopoulou@agronews.gr

Η τρέχουσα καλλιεργητική 
περίοδος, από την σπορά έ-
ως και τα τέλη Ιουλίου, απο-
τελεί την πρώτη φάση φυτο-
προστασίας του βαµβακιού, 
η οποία αποσκοπεί κατά κύ-
ριο λόγο στην αποφυγή ψε-
κασµών προκειµένου να ε-
ναποθετηθούν στις καλλι-
εργήσιµες εκτάσεις όσο το 
δυνατόν περισσότεροι πλη-
θυσµοί ωφέλιµων έντοµων. 
Αυτά, χρησιµεύουν ως σηµα-
ντικοί αρωγοί έναντι εχθρών 
αλλά κυρίως του πράσινου 
σκουληκιού που απασχολεί 
επί το πλείστον τους βαµβα-
κοπαραγωγούς. 

Ο Ιούνιος θεωρείται ο πιο 
κρίσιµος µήνας για την καλ-
λιέργεια, καθώς το διάστη-

µα αυτό λαµβάνουν χώρα η 
εγκατάσταση και ο πολλα-
πλασιασµός των ωφέλιµων 
εντόµων. Κατά τις πρώτες µέ-
ρες του µήνα, ωφέλιµα έντο-
µα εισέρχονται προς τις βαµ-
βακοφυτείες αφήνοντας τα 
σταροχώραφα, όπου και ξε-
κινά η έντονη αναπαραγω-
γή τους. Βασικό θεµέλιο για 
να επιτευχθεί ο απρόσκοπος 
πολλαπλασιασµός τους στα 
χωράφια είναι η παράληψη 
ψεκασµών, γεγονός που θα 

επιδράσει ευνοϊκά στον περι-
ορισµό της έξαρσης των επι-
ζήµιων εχθρών. Μάλιστα, οι 
πιθανότητες να διανυθεί η υ-
πόλοιπη καλλιεργητική πε-
ρίοδος χωρίς ψεκασµό είναι 
ιδιαίτερα αυξηµένες. Η εµ-
φάνιση εχθρών όπως αυτή 
του θρίπα δεν είναι αναγκαίο 
να προξενεί ανησυχία στους 
παραγωγούς καθώς τα φυτά 
γρήγορα ξεπερνούν τις συ-
νέπειες της προσβολής του. 

Από την άλλη, οι αφίδες 
που εµφανίζονται σχεδόν 
κάθε χρόνο και είναι ικανές 
να οδηγήσουν από ήπιες έ-
ως και έντονες προσβολές, 
µπορούν εξ’ ολοκλήρου να 
αντιµετωπισθούν χάρη στα 
ωφέλιµα έντονα, δηλαδή χω-
ρίς την επέµβαση εντοµοκτό-
νων. Τον Ιούνιο, δραστηριο-
ποιείται επίσης και ο λύγκος 
ο οποίος όµως εσφαλµένα 

θεωρείται υπαίτιος για την 
πτώση των χτενιών, καθώς 
στην πλειονότητα των περι-
πτώσεων το παραπάνω οφεί-
λεται σε φυσιολογικές αντι-
δράσεις των φυτών σε αυξο-
µειώσεις θερµοκρασίας ή ε-
δαφικής υγρασίας. 

Τέλος, την περίοδο του Ι-
ουλίου, µας αποσχολούν δύο 
βασικοί εχθροί: ο τετράνυ-
χος, ο οποίος προσβάλλει 
ευκολότερα φυτά εξασθε-
νηµένα από διάφορες αι-
τίες και ενώ, δεν παρουσι-
άζει αξιόλογες προσβολές, 
σε έντονα περιστατικά εί-
ναι απαραίτητη η χρήση α-
καρεοκτόνων, και το πρά-
σινο σκουλήκι, του οποίου 
η πρώτη γενιά εµφανίζεται 
από τέλη Ιουνίου και µπο-
ρεί να αντιµετωπισθεί κατά 
κανόνα µε τη συµβολή των 
ωφέλιµων εντόµων. 

Μελιτώµατα και καπνιά φέρνει ο ψευδόκοκκος στα εσπεριδοειδή 
Η προσβολή από το συγκεκριµένο ηµίπτερο οδηγεί σε εξασθένιση, 
πρόωρη καρπόπτωση και τελικώς υποβάθµιση της εµπορικής αξίας των 
εσπεριδοειδών καθώς αναπτύσσεται πάνω στους καρπούς αυτών 
πληθώρα µελιτωµάτων και δευτερευόντως καπνιά. Τα παραπάνω 
απορρέουν από την αποµύζηση χυµών που πραγµατοποιούν οι νεαρές 
προνύµφες του ψευδόκοκκου, οι οποίες προφυλάσσονται σε ειδικά 

σηµεία, κυρίως σκιαζόµενα, στα δέντρα όπου και εγκαθίστανται στη συνέχεια. 
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ηρακλείου 
επισηµαίνουν στους παραγωγούς πως οι όποιες δράσεις λάβουν χώρα για τη 
διαχείριση του εχθρού, όπως το κλάδεµα ή το αραίωµα των δέντρων και οι 
χηµικές επεµβάσεις, θα πρέπει να ευνοούν τη δράση των ωφέλιµων εντόµων. 
Όσον αφορά τις δειγµατοληψίες, ο έλεγχος για την παρουσία του εντόµου είναι 
σηµαντικό να επαναλαµβάνεται κάθε 3 εβδοµάδες έως και τη συγκοµιδή. Όριο 
καταπολέµησης αποτελεί ποσοστό προσβεβληµένων καρπών µεγαλύτερο από 
15%, σε αναλογία καρπών 10 ανά δέντρο, στο 20% του οπωρώνα.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σύµµαχοι 
Τα ωφέλιµα έντοµα 

αποτελούν σύµµαχο του 
βαµβακιού στην καταπο-
λέµηση των βλαβερών 

εχθρών

Περονόσπορος στο αµπέλι
Ο περονόσπορος συνήθως δεν ευθύνεται για 
πολυσύνθετα προβλήµατα στο αµπέλι, ωστόσο, 
εάν ληφθεί υπόψη ο επιδηµικός του 
χαρακτήρας σε συνδυασµό µε την κλιµατικά 
εξαρτώµενη εξέλιξή του, η έγκαιρη και η 
ορθολογική αντιµετώπιση αποτελούν 
µονόδροµο. Εποµένως, παρότι οι ασταθείς 
καιρικές συνθήκες και οι βροχές έχουν 
εξασθενίσει, οι δροσιές, που ίσως σηµειωθούν 
κατά τόπους, αποτελούν εν δυνάµει παράγοντα 
νέων µολύνσεων. Γι’ αυτό το λόγο οι γεωπόνοι 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Ηρακλείου προτείνουν τα αµπέλια που 
εµφανίζουν συµπτώµατα να προστατεύονται 
κατά τις δροσιές. Επιπλέον, οι ειδικοί συνιστούν 
ψεκασµό µε βορδιγάλιο πολτό όταν 
φουσκώνουν οι οφθαλµοί του αµπελιού, ώστε 
να απολυµανθούν οι αρχικές εστίες 
διαχείµασης του περονόσπορου και 
προληπτικούς ψεκασµούς µε σκευάσµατα 
χαλκού που ξεκινούν όταν η βλάστηση έχει 
µήκος 8 ως 10 εκ., µετά από δέκα µέρες, λίγο 
πριν την άνθιση (στάδιο µούρου) και µετά τη 
γονιµοποίηση.

Σκευάσµατα
BASF: Εnervin® Top & Εnervin® Duo
BAYER: Profiler 71,1WG, 
Melody Compact 24WG
ELANCO: Electis CX 660WG, Equation Pro 
WG
K&NE: Presidium One SC, Etylit 80WG
SIPCAM: Vitene Triplo R, Lieto
SYNGENTA: Ampexio, Ridomil Gold MZ 68 
WGG.

Φουζικλάδιο αχλαδιάς
Τις επόµενες ηµέρες αναµένονται τα 
συµπτώµατα του φουζικλάδιου από τις νέες 
µολύνσεις που συνόδευσαν οι βροχοπτώσεις 
του παρατεταµένου άστατου καιρού στα τέλη 
Μαΐου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η 
υγρασία και οι σχετικά υψηλές θερµοκρασίες 
ευνοούν τη µολυσµατικότητα της ασθένειας, η 
οποία ίσως και να προκαλέσει καταστροφικές 
συνέπειες στους οπωρώνες, ακόµα και µέχρι 
την περίοδο της συγκοµιδής. Οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Βόλου συστήνουν συνέχιση της προστασίας 
των οπωρώνων αχλαδιάς, µε έµφαση σε 
εκείνους µε σοβαρό ιστορικό προσβολής, µε 
εγκεκριµένο µυκητοκτόνο και κατά προτίµηση 
µε προστατευτική και θεραπευτική δράση. 
Επιπλέον, συστήνεται προληπτική επέµβαση µε 
κατάλληλο µυκητοκτόνο, ειδικότερα σε 
καλλιέργειες που φέρουν ήδη συµπτώµατα.

Σκευάσµατα
BAYER: Flint Max 75WG, Luna Experience 
400SC
ELANCO: Clavier 20SC, Twist 50WG
K&NE: Tebu-Max 20 EW, Indar 5 EW
SIPCAM: Altis 25EC, Caldera 70WG
SYNGENTA: Score 25 EC, Chrorus 50 WG.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Έως 80% η επιδότηση 
για μέχρι 150.000 ευρώ 
επενδύσεις σε αρδευτικά 
Από 50% έως 80% για φυσικά πρόσωπα ορίζει το ύψος ενίσχυσης για αρδευτικά 
συστήματα, αντλίες, δεξαμενές και γεωτρήσεις η υπουργική απόφαση για το 
πλαίσιο του Υπομέτρου 4.1.2 που ανοίγει το δρόμο για την προκήρυξη

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Αρδευτικά συστήµατα στάγδην άρ-
δευσης και µικροκαταιονισµού (µι-
κροεκτοξευτήρες χαµηλού ύψους), 
δεξαµενες, και µηχανολογικός ε-
ξοπλισµός για ανακύκλωση υδά-
των προς άρδευση και ολοκληρω-
µένες λύσεις άρδευσης, περιλαµ-
βάνονται µεταξύ των επιλέξιµων 
δράσεων που επιδοτούνται στο Μέ-
τρο 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων 
που συµβάλουν στην εξοικονόµη-
ση ύδατος» του Προγράµµατος Α-
γροτικής Ανάπτυξης. Σύµφωνα µε 
το τελικό κείµενο της υπουργικής 
απόφασης η οποία µέχρι τη στιγ-
µή που γράφονταν αυτές οι γραµ-
µές δεν είχε δηµοσιευτεί επίσηµα, 
η επιδότηση κυµαίνεται ανάλογα 
µε την περιοχή από 50% στην Ατ-
τική µέχρι 80% στις νησιωτικές πε-

ριοχές. Προκειµένου για αγρότες 
που δεν είναι ενταγµένοι σε προ-
γράµµατα νέων γεωργών, στις πε-
ρισσότερες περιοχές της χώρας οι 
ενίσχυση διαµορφώνεται στο 50% 
(βλέπε σχετικό πίνακα δεξιά). ∆ι-
καιούχοι είναι όλοι οι κάτοχοι α-
γροτικών εκµεταλλεύσεων φυσι-
κά, νοµικά πρόσωπα που είναι α-
σφαλιστικά και φορολογικά ενήµε-
ρα όπως και συλλογικά σχήµατα.

Η προκήρυξη αναµένεται να 
εκδοθεί εντός του Ιουλίου, εφό-
σον βρίσκεται έτοιµο το Πληρο-
φοριακό σύστηµα που θα δέχε-
ται τις αιτήσεις. 

Ύψος επιλέξιµου
προϋπολογισµού

Για τη δράση 4.1.2 «Υλοποίηση 
επενδύσεων που συµβάλλουν στην 
εξοικονόµηση ύδατος», ο επιλέξι-
µος προϋπολογισµός δεν µπορεί 
να υπερβεί αθροιστικά:

α) Τα 150.000 ευρώ για τις εκ-
µεταλλεύσεις φυσικών και νοµι-
κών προσώπων.

β) Τα 200.000 ευρώ για συλλο-
γικές επενδύσεις. Ο εν λόγω προ-
ϋπολογισµός µπορεί να ανέλθει 
έως και τα 500.000 ευρώ, µε την 

προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασι-
ών της τελευταίας κλεισµένης χρή-
σης του συλλογικού σχήµατος α-
νέρχεται τουλάχιστον στο 25% του 
αιτούµενου προϋπολογισµού. Ση-
µειώνεται πως τα νεοσύστατα συλ-
λογικά σχήµατα δεν µπορούν να 
ξεπεράσουν τα 200.000 ευρώ.

Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός 
που λαµβάνεται υπόψη για τον υ-
πολογισµό της στήριξης που πα-
ρέχεται από το υποµέτρο 4.1 δεν 
µπορεί να υπερβεί αθροιστικά για 
όλες τις δράσεις του υποµέτρου τις 
500.000 ευρώ στην περίπτωση νο-
µικού ή φυσικού προσώπου που 
υποβάλει περισσότερες της µίας 
αιτήσεων εντός της Προγραµµα-
τικής Περιόδου.

Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός 
που λαµβάνεται υπόψη για τον υ-
πολογισµό της στήριξης που πα-
ρέχεται από το υποµέτρο 4.1 δεν 

µπορεί να υπερβεί αθροιστικά για 
όλες τις δράσεις του υποµέτρου τα 
1.000.000 ευρώ στην περίπτωση 
όπου συλλογικό σχήµα υποβάλει 
περισσότερες της µία αιτήσεων ε-
ντός της προγραµµατικής περιόδου.

Σηµειώνεται εδώ πως το υποµέ-
τρο 4.1 αφορά όλα τα Σχέδια Βελτί-
ωσης (δράσεις 4.1.1 και 4.1.3) στα 
οποία παρακλάδι είναι και η δράση 
4.1.2 για τα αρδευτικά συστήµατα. 

Επιλέξιµες δαπάνες
Επιλέξιµες επενδύσεις και ει-

δικές προϋποθέσεις επιλεξιµό-
τητας επενδύσεων.

Εντός των κατηγοριών που α-
κολουθούν, ενισχύονται οι εξής 
επενδύσεις: 

1. Αγορά, µεταφορά και εγκα-
τάσταση καινούριου µηχανολο-
γικού και λοιπού εξοπλισµού µε 
στόχο την εξοικονόµηση ύδατος:
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 Αρδευτικά συστήµατα α) στά-
γδην άρδευσης και β) µικροκαται-
ονισµού (σταθεροί µικροεκτοξευ-
τές χαµηλού ύψους).

 ∆εξαµενές όγκου έως 500 κ.µ. 
(όπως πλαστικές, µεταλλικές κ.λπ.) 
που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επι-
χώσεις φυσικού εδάφους, για την 
εξυπηρέτηση των αρδευτικών συ-
στηµάτων της εκµετάλλευσης, υπό 
την προϋπόθεση ότι πληρούνται 
από τα όµβρια ύδατα που κυρίως 
προέρχονται από την απορροή ε-
γκαταστάσεων της εκµετάλλευσης.

 Μηχανολογικός εξοπλισµός 
που αποσκοπεί στην επαναχρησι-
µοποίηση των υδάτων για άρδευ-
ση (π.χ. από βιολογικό καθαρισµό).

  Ολοκληρωµένες λύσεις άρ-
δευσης. Αφορούν γεωργία ακρι-
βείας και περιλαµβάνουν ενδει-
κτικά δαπάνες αγοράς και εγκα-
τάστασης Η/Υ και λογισµικού δι-
αχείρισης γεωργικής εκµετάλλευ-
σης, δικτύου µετεωρολογικών δε-
δοµένων, εγκατάστασης δοµηµέ-
νης καλωδίωσης ή ασύρµατου δι-
κτύου, εδαφολογικής ανάλυσης, 
αισθητήρες, µετρητές, αυτοµατο-
ποιηµένο έλεγχο συστηµάτων άρ-
δευσης, συστήµατα αποµακρυσµέ-

νου ελέγχου και προγραµµατισµού.
2. Επενδύσεις στις έγγειες βελ-

τιώσεις
 Νέες γεωτρήσεις και πηγάδια-

φρέατα συµπεριλαµβανοµένου του 
εξοπλισµού τους (π.χ. σωληνώσεις, 
αντλία, γεννήτρια, ηλεκτρολογικός 
πίνακας, υδροµετρητής) και της α-
παραίτητης κτιριακής υποδοµής (π.χ 
µικρό αντλιοστάσιο).

  Επιµέρους εξοπλισµός για τον 
εκσυγχρονισµό υφιστάµενων γε-
ωτρήσεων/πηγαδιών (ενδεικτικά: 
αλλαγή αντλίας, γεννήτριας, ηλε-
κτρολογικού πίνακα, εγκατάσταση 
υδροµετρητή).

  ∆εξαµενές (χωµάτινες, µεταλ-
λικές, κ.λπ.) που απαιτούν εκσκα-
φές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους 
και χρησιµεύουν για την αποθή-
κευση νερού βροχής (όµβρια) για 
την εξυπηρέτηση των αρδευτικών 
συστηµάτων της εκµετάλλευσης.

Προϋποθέσεις
επιδότησης

Τα αρδευτικά συστήµατα και οι 
ολοκληρωµένες λύσεις άρδευσης 
πρέπει αποδεδειγµένα να συµβάλ-
λουν στην εξοικονόµηση ύδατος 
σύµφωνα µε τα ποσοστά που έ-
χουν ως εξής:

 Αντικατάσταση συστήµατος 
άρδευσης µε άλλο σύστηµα δια-
φορετικού τύπου και επέκταση 
υποδοµής σε τεµάχια που αρδεύ-
ονταν κατά το πρόσφατο παρελ-
θόν (έως 5 έτη): ∆υνητική εξοικο-
νόµηση κατανάλωσης ύδατος ίση 
µε τουλάχιστον 20%

 Αντικατάσταση συστήµατος άρ-
δευσης µε άλλο σύστηµα ιδίου τύ-
που εξαιτίας µεγάλων απωλειών ύ-
δατος (ο εξοπλισµός είναι παλιός 
και δεν λειτουργεί σωστά πλέον): 
∆υνητική εξοικονόµηση κατανάλω-
σης ύδατος ίση µε τουλάχιστον 10%

Τα παραπάνω ποσοστά προ-

σαυξάνονται κατά 5% όταν η κα-
τάσταση των υπόγειων ή επιφα-
νειακών υδατικών συστηµάτων 
που επηρεάζονται από την επέν-
δυση, είναι λιγότερο από καλή 
για ποσοτικούς λόγους. 

Οι λοιπές κατηγορίες επενδύ-
σεων εξαιρούνται από τους όρους 
και τις υποχρεώσεις τις παραπάνω 
προϋποθέσεις.

Μη επιλέξιµες
επενδύσεις

 ∆εν ενισχύονται επενδύσεις 
τεχνητής βροχής/καταιονισµού 
(ενδεικτικά: σταθεροί εκτοξευτή-
ρες, αυτοπροωθούµενος εκτοξευ-
τήρας/κανόνι, αυτοπροωθούµενη 
ράµπα µε εκτοξευτήρες), συστήµα-
τα µε αυλάκια και επιφανειακής 
άρδευσης µε λεκάνες.

 ∆εν ενισχύεται η αντικατάσταση 
µεµονωµένων εξαρτηµάτων, π.χ. α-
ντικατάσταση µόνο των µικροεκτο-
ξευτήρων του δικτύου.

 ∆εν ενισχύονται εγκαταστά-
σεις µεταφοράς αρδευτικού νερού 
µέσω κλειστών αγωγών συνολικού 
µήκους άνω των 500 µέτρων ανά 
επενδυτικό σχέδιο.

Ολόκληρη η απόφαση
στο www.agronews.gr

Πρόσκληση
Η προκήρυξη αναµένεται 
να εκδοθεί λίγες µέρες 

µετά την επίσηµη 
δηµοσίευση της ΥΑ για 
το Μέτρο 4.1.2 εφόσον 
είναι σε λειτουργία το 

πληροφοριακό σύστηµα

Ανάλογα µε την Περιφέρεια και τη δυνητική
εξοικονόµηση ύδατος το ύψος της ενίσχυσης

Η ένταση (%) της παρεχόµενης στήριξης εµφανίζεται στον 
παραπάνω πίνακα και ισχύει για επενδύσεις σε αρδευτικά 
συστήµατα και ολοκληρωµένες λύσεις άρδευσης εφόσον 
επιτυγχάνεται εξοικονόµηση ύδατος άνω του 20% σε 
αγροτεµάχια µε καλή ποσοτική κατάσταση υδάτων, ή άνω του 
25% για αγροτεµάχια σε ποσοτικά λιγότερο από καλή κατάσταση 
υδάτων. Επιπλέον, τα παραπάνω ποσοστά ισχύουν για δεξαµενές 
για την αποθήκευση νερού βροχής και µηχανολογικό εξοπλισµό 
που αποσκοπεί στην επαναχρησιµοποίηση των υδάτων για 
άρδευση. Το ποσοστό ενίσχυσης πέφτει κατά 5% όταν πρόκειται 
για επενδύσεις σε γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα. Επιπλέον 
παρόµοια µείωση προκύπτει για επενδύσεις σε αρδευτικά 
συστήµατα και ολοκληρωµένες λύσεις άρδευσης, όταν η 
κατάσταση των υδάτων είναι ποσοτικά καλή αλλά επιτυγχάνεται 
εξοικονόµηση από 20% και κάτω και 25% αντίστοιχα για µη 
καλή ποσότητα υδάτων. Όταν προκύπτουν διαφορετικές 
εντάσεις ενίσχυσης µεταξύ των επενδύσεων, τότε εφαρµόζεται η 
µικρότερη ένταση ενίσχυσης στο σύνολο των επενδύσεων.

ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ 
ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΩΣ 41 

ΕΤΩΝ 
΄Η ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΜΕΤΡΟΥ ΝΕΩΝ 

ΑΓΡΟΤΩΝ

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΠΕΛΑΓΟΥΣ

ΑΝΑΤ. 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ�
ΘΡΑΚΗ 
ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΕ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ 
ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΛΛΑ  

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΕ 
ΟΡΕΙΝΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ
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ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

* 40% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α



Αιτήσεις μέχρι τις 31 Ιουλίου

Το business plan
πάσο για αγορά τρακτέρ
στον Αναπτυξιακό

  Οι επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα μπορούν να διαλέξουν το 
καθεστώς επιχορήγησης στο 100%, του ύψους της επιδότησης 

  Από 150.000 ευρώ ξεκινά το ύψος των επιδοτούμενων έργων, 
με το ποσοστό της ενίσχυσης να διαμορφώνεται μέχρι το 55%  

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μοναδική ευκαιρία για επενδύσεις 
σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκ-
µεταλλεύσεις, έως ότου ξεκινήσει η 
επόµενη προγραµµατική περίοδος 
της ΚΑΠ, αποτελεί ο Αναπτυξιακός 
Νόµος, ο οποίος διαθέτει µεταξύ άλ-
λων «χώρο» για αγορά αγροτικών 
µηχανηµάτων. Βασική προϋπόθεση 
για να προχωρήσει η επένδυση, η 
τεχνική µελέτη που λειτουργεί ως 
διαπιστευτήριο βιωσιµότητας, µε 
τους ενδιαφερόµενους να καλού-
νται να καταθέσουν τα χαρτιά τους 
έως τις 31 Ιουλίου.

Να σηµειωθεί ότι οι ενισχύσεις για 
τον πρωτογενή τοµέα γίνονται εξο-
λοκλήρου µε τη µορφή επιδότησης. 
Για παράδειγµα µία οργάνωση πα-
ραγωγών στη Θεσσαλία που το ύ-
ψος της ενίσχυσης ορίζεται στο 50% 
του προϋπολογισµού (µικρές επιχει-
ρήσεις), µπορεί να λάβει αυτό το πο-
σοστό, εξολοκλήρου ως επιχορήγη-
ση. Πρόκειται για τις δύο νέες προ-
κηρύξεις «Γενική Επιχειρηµατικότη-
τα» και «Επιχειρηµατικότητα Πολύ 
Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» 
ύψους 500 εκατ. ευρώ του Αναπτυ-
ξιακού Νόµου που ανακοινώθηκαν 
προ ολίγων ηµερών. Όπως εξήγησαν 
στην Agrenda ειδικοί του χώρου, ο 
χρόνος µέχρι την καταληκτική ηµε-
ροµηνία είναι υπεραρκετός για τη σύ-
νταξη των προτάσεων.

Ποσοστά ενίσχυσης
Τα ποσοστά ενίσχυσης για τις επεν-

δύσεις στον πρωτογενή τοµέα χωρί-
ζονται ανάλογα το µέγεθος της επι-
χείρησης και την Περιφέρεια:
Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλά-
δα, ∆υτική Μακεδονία: 35% για µε-
σαίες, 45% για µικρές επιχειρήσεις.
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, 
Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, 
Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα, Πελο-
πόννησος: 45% για µεσαίες, 50% για 

Με 25 εκατ. ευρώ προϋπολογισµό 
αναµένεται να εκδοθεί µέσα στο κα-
λοκαίρι η 2η πρόσκληση για επεν-
δύσεις στα αντιχαλαζικά δίχτυα και 
αντιβροχικές µεµβράνες µε 80 έως 
100% επιδότηση επί των δαπανών. 
Αυτό που µένει µετά την υπογραφή 
της τροποποιητικής απόφασης Βο-
ρίδη που θέτει ως δικαιούχους του 
Μέτρου και τα συλλογικά σχήµατα, 
είναι να περάσει  και να εγκριθεί η 
πρόσκληση από το ∆Σ του ΕΛΓΑ και 
από τις διαχειριστικές αρχές των Προ-
γραµµάτων. Φυσικά όπως αναφέρει 
στην Agrenda η διεύθυνση Μελετών 
και Εφαρµογών στο τµήµα Ενεργη-
τικής Προστασίας του ΕΛΓΑ , θα πρέ-
πει να ενεργοποιηθεί το πληροφο-
ριακό σύστηµα για να µπορέσουν 
να ξεκινήσουν οι αιτήσεις. 

Να σηµειωθεί πως στη νέα πρό-
σκληση τελικά δεν θα ενταχθούν ε-
πιπλέον καλλιέργειες, καθώς η µε-
λέτη του ΓΠΑ (µύρτιλα, γκότζι µπέ-
ρι, άλλες ποικιλίες πορτοκαλιάς, και 
λεµονιάς κ.λπ) δεν ελήφθησαν υ-
πόψη από τον ΕΛΓΑ. 

Σηµειώνεται εδώ πως επιδοτού-

νται ενεργητικά συστήµατα για: 
Αντιχαλαζική προστασία: ∆εν-

δρώδεις κάτω των 7 στρεµµάτων η ε-
πιλέξιµη δαπάνη ανά στρέµµα ορίζε-
ται στα 2.050 ευρώ (πυκνή φύτευση 
2.350 ευρώ). Άνω των 7 στρεµµάτων 
1.850 ευρώ (πυκνή φύτευση 2.050 
ευρώ). Για τα ρόδια αντίστοιχα η ε-
νίσχυση φτάνει τα 1.900 και 1.700 
ευρώ ανά στρέµµα. Στα αµπέλια η 
ενίσχυση κυµαίνεται µεταξύ 2.000 
και 2.250 ευρώ το στρέµµα.

Αντιχαλαζική και αντιβρόχικη 

Με 25 εκατ. ευρώ τα νέα

µικρές επιχειρήσεις.
Νότιο Αιγαίο: 30% για µεσαίες, 40% 
για  µικρές επιχειρήσεις.
Βόρειο Αιγαίο: 45% για µεσαίες, 55% 
για µεγάλες επιχειρήσεις.

Το ελάχιστο ποσοστό του 
προϋπολογισµού του έργου ορίζεται 
ως εξής:
Για Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό 
των 150.000 ευρώ,
Για Πολύ µικρές επιχειρήσεις, στο 
ποσό των 100.000 ευρώ.
Για τις Κοιν.Σ.Επ, τους Αγροτικούς 
Συνεταιρισµούς (ΑΣ), τις Οµάδες 
Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτι-
κές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ) 
ποσό 50.000 ευρώ.

Η λογική, στην περίπτωση των αγρο-
τικών µηχανηµάτων, ελάχιστα διαφέ-
ρει από αυτήν που διέπει τα Σχέδια Βελ-
τίωσης και ως εκ τούτου συνιστούν οι 
προκηρύξεις αυτές µιας πρώτης τάξε-
ως ευκαιρία για επιδοτούµενες επεν-
δύσεις το επόµενο διάστηµα, αφού το 
νέο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 
που θα αφορά στην επόµενη επταετία, 
ενδέχεται να καθυστερήσει ακόµα και 
πέντε χρόνια. Ωστόσο η τεκµηρίωση 
βιωσιµότητας στην περίπτωση αυτή εί-
ναι αρκετά πιο σύνθετη, συγκριτικά µε 
ό,τι ισχύει στην περίπτωση των Σχεδί-
ων Βελτίωσης, ενώ αφορά σε επενδύ-
σεις που ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ. 
Ενδεικτικά, χρειάζονται περίπου 1.500 
στρέµµατα εκµετάλλευσης για την έ-
γκριση επιδότησης για αγορά µιας θε-
ριζοαλωνιστικής. Ως εκ τούτου, το κα-
θεστώς είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για ορ-
γανώσεις παραγωγών.

Όλες οι εκµεταλλεύσεις
Στα καθεστώτα του αναπτυ-

ξιακού νόµου µπορούν να 
ενταχθούν εκµεταλλεύσεις 

όλων των τύπων

Στις επιλέξιµες 
δαπάνες 
περιλαµβάνονται 
τρακτέρ, παρελκόµενα, 
µηχανήµατα όπως 
οι αλωνιστικές, 
θερµοκήπια κ.λπ.
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Μονάδες
Η ίδρυση, κατασκευή και 
επέκταση των µονάδων 
µεταποίησης του αγροτικού 
τοµέα, επιδοτούνται επιπλέον 
στα πλαίσια των δύο νέων 
προκηρύξεων του Αναπτυξιακού 
Νόµου. Οι παραπάνω µονάδες 
καθώς δραστηριοποιούνται 
στον τοµέα της αγροδιατροφής, 
µπορούν να επιλέξουν το 
καθεστώς της επιδότησης 
σε ποσοστό 100%.
 

 ΑΠΕ
Μέρος του επενδυτικού σχεδίου 
µπορεί να συνδέεται µε την 
παραγωγή, σε επίπεδο 
γεωργικής εκµετάλλευσης, 
ενέργειας από ανανεώσιµες 
πηγές (φωτοβολταϊκά κ.λπ).

Καθεστώς
Το Καθεστώς Ενισχύσεις 
Μηχανολογικού Εξοπλισµού του 
Αναπτυξιακού Νόµου 4399/16 
είναι επίσης ανοιχτό και 
εκτιµάται πως θα είναι διαθέσιµο 
καθόλη την διάρκεια του 2020.



Αντιχαλαζικά

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ
ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕMMΑ

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

45,4

ΑΜΠΕΛΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ
ΣΤΑΦΙΔΑ

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟ
ΑΜΠΕΛΙ

56,3

ΜΗΛΟΕΙΔΗ

62,7

42,63

Μετά τις 15 Ιουνίου
η τρίτη πρόσκληση
για το Κομφούζιο 
Από την ερχόµενη εβδοµάδα  α-
ναµένεται να δηµοσιευθεί η 3η 
πρόσκληση ενδιαφέροντος για αι-
τήσεις αγροτών στο Μέτρο 10.1.8 
«Κοµφούζιο» που επιδοτεί την ε-
γκατάσταση φεροµονικών παγί-
δων και ατµιστήρων σε διάφορες 
καλλιέργειες για την αντιµετώ-
πιση των λεπιδόπτερων. Το υ-
πουργείο περιµένει να τελειώ-
σουν στις 15 Ιουνίου οι αιτήσεις 
ΟΣ∆Ε, όπως έχει ανακοινώσει, 
ώστε να ανοίξει το πληροφορι-
ακό σύστηµα και να πραγµατο-
ποιηθούν οι αιτήσεις στο «Κοµ-
φούζιο», οι οποίες θα βασιστούν 
στα στοιχεία καλλιέργεια που έ-
χουν δηλώσει φέτος οι ενδιαφε-
ρόµενοι. Να σηµειωθεί εδώ πως 
θα είναι επιλέξιµες προς ενίσχυ-
ση οι δαπάνες που έχουν ήδη γί-
νει για τις σχετικές τοποθετήσεις 
παγίδων και ατµιστήρων φέτος 
πριν την πρόσκληση. 

Επιλέξιµες στο πλαίσιο της 3ης 
Πρόσκλησης της δράσης είναι οι 
καλλιέργειες ροδακινιάς νεκτα-
ρινιάς, βερικοκιάς, µηλιάς, αχλα-
διάς, κυδωνιάς και για πρώτη φο-

ρά οι καλλιέργειες δαµασκηνιάς 
και αµπέλου (οινοποιήσιµο, επι-
τραπέζιο και σταφίδα).

Ύψος ενίσχυσης
Tο ύψος ενίσχυσης στα πλαί-

σια του Μέτρου ορίζεται ως εξής:
 στα 38,7 ευρώ ανά στρέµµα 

ετησίως για τα πρώτα δύο έτη ε-
φαρµογής και στα 45,4 ευρώ α-
νά στρέµµα ετησίως για τα τελευ-
ταία τρία έτη εφαρµογής, για τις 
καλλιέργειες της ροδακινιάς, της 
νεκταρινιάς και της βερικοκιάς,

 στα 54,2 ευρώ ανά στρέµµα 
ετησίως για τα πρώτα τρία έτη ε-
φαρµογής και στα 62,7 ανά στρέµµα 
ετησίως για τα τελευταία δύο έτη 
εφαρµογής, για τις καλλιέργει-
ες της µηλιάς, της αχλαδιάς και 
της κυδωνιάς,

 στα 54 ευρώ ανά στρέµµα ε-
τησίως για τα πρώτα δύο έτη ε-
φαρµογής και στα 70,4 ευρώ α-
νά στρέµµα ετησίως για τα τελευ-
ταία τρία έτη εφαρµογής, για την 
καλλιέργεια της δαµασκηνιάς,

 στα 35,63 ευρώ ανά στρέµµα 
ετησίως για τα πρώτα τρία έτη ε-
φαρµογής και στα 42,63 ευρώ 
ανά στρέµµα ετησίως για τα τε-
λευταία δύο έτη εφαρµογής για 
το οινοποιήσιµο αµπέλι. Και στα 
49,08 ευρώ ανά στρέµµα για τα 
πρώτα τρία έτη εφαρµογής και 
στα 56,35 ευρώ ανά στρέµµα ε-
τησίως για τα τελευταία δύο έτη 
εφαρµογής, για το επιτραπέζιο 
αµπέλι και τη σταφίδα. 

Επιδότηση για ηλεκτρικά
επαγγελµατικά οχήµατα  

Κίνητρα µε δόσεις για την αγορά 
11.700 ηλεκτρικών οχηµάτων και 
δικύκλων και 1.000 φορτιστών 
αρχίζει να χορηγεί µετά τον Ιούλιο 
το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, µε το πρόγραµµα 
«Κινούµαι Ηλεκτρικά». ∆ικαίωµα 
συµµετοχής έχουν και οι εταιρείες 
ανεξαρτήτως µορφής και µεγέθους. 
Μπορούν να αποκτήσουν ή να 
µισθώσουν έως τρία οχήµατα. Για 
όχηµα µεταφοράς εµπορευµάτων 
µέγιστης µάζας έως 3,5 τόνωντο 
οικολογικό µπόνους ισούται µε το 
15% επί της λιανικής προ φόρων 
τιµής και έως 5.500 ευρώ. Στα 
4.000 ευρώ ανέρχεται η ανώτατη 
επιδότηση για µίσθωση. Για αµιγώς 
ηλεκτρικό όχηµα (BEV) το 
οικολογικό µπόνους ισούται µε 15% 
επί της λιανικής τιµής προ φόρων 
και έως 5.500 ευρώ. 
Τα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται την 
επιδότηση ενός αµιγώς ηλεκτρικού 
ΙΧ ( BEV) και το οικολογικό 
µπόνους ανέρχεται στο 15% επί της 
λιανικής προ φόρων τιµής και µε 
πλαφόν τα 5.500 ευρώ.

προστασία: Αµπέλια µε υποστύλω-
ση 3 µέτρων 3.300 ευρώ, άνω των 
3,8 µέτρων 3.750. Για τα κεράσια 
το ποσό ορίζεται στα 3.400 ευρώ.

∆ίχτυα: Πυρηνόκαρπα, µηλοει-
δή, ροδιά και ακτινιδιά 520 ευρώ, 
αµπέλια 380 ευρώ.

Αντιβροχική: Κεράσια και αµπέ-
λια επιλέξιµη δαπάνη 1.000 ευρώ.

Αντιπαγετική προστασία: α-
πό 8 έως 44 στρέµµατα το εύλογο 
κόστος κυµαίνεται αντίστοιχα από 
9.000 έως 21.500 ευρώ.

Αναδροµικά
Επιλέξιµες προς ενίσχυση 

θα είναι και οι δαπάνες 
που έχουν ήδη γίνει για 

τις σχετικές τοποθετήσεις 
παγίδων και ατµιστήρων 

φέτος πριν την πρόσκληση
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Εξισωτική 
αποζηµίωση
Μέχρι τις 15 Ιουνίου 
υποβάλλονται οι αιτήσεις 
για τις εξισωτικές 
αποζηµιώσεις του 2020, το 
συνολικό ύψος των οποίων 
υπολογίζεται σε 240 εκατ. 
ευρώ και µε τα βασικά ποσά 
να παραµένουν ίδια, δηλαδή 
12,1 και 8,1 ευρώ το 
στρέµµα για ορεινές και 
περιοχές µε φυσικούς 
περιορισµούς αντίστοιχα. 

 
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».

 
Σχέδια Βελτίωσης
Οι ενστάσεις στα Σχέδια 
Βελτίωσης για τους 
ενδιαφερόµενους σε Ιόνια 
Νησιά και Νότιο Αιγαίο 
έχουν ανοίξει και θα 
διαρκέσουν έως 29 και 
20 Ιουνίου αντίστοιχα. 
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Στην Elanco 
το τμήμα «Υγείας Ζώων» 
της Bayer AG
Την απόκτηση του τµήµατος «Υγείας Ζώων» της Bayer AG από την 
εταιρεία Elanco ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριµένα, ό-
πως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, µε τη συγκεκριµένη συγ-
χώνευση θα διατηρηθεί ο ανταγωνισµός και η καινοτοµία σε αυτές 
τις αγορές, αν και θα µειωθεί σηµαντικά η 
επιλογή φαρµάκων που διατίθενται στους 
κτηνιάτρους, τους ιδιοκτήτες κατοικίδιων 
ζώων και τους αγρότες για ορισµένες α-
σθένειες των ζώων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε-
νέκρινε, βάσει του κανονι-
σµού περί συγχωνεύσεων 
της ΕΕ, την προτεινόµενη ε-
ξαγορά του τµήµατος υγείας 
των ζώων της Bayer AG από 
την Elanco Animal Health 
Inc. Η απόφαση εξαρτάται από την εκποίηση προϊόντων και διάφο-
ρων τύπων παρασιτοκτόνων στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Ε-
ΟΧ), το Ηνωµένο Βασίλειο και παγκοσµίως.

Η προτεινόµενη εκποίηση περιλαµβάνει:
 Τα προϊόντα της οικογένειας της Drontal και Profender της BAH 

καθώς και τα σχετικά στοιχεία του αγωγού (ενδοπαρασιτοκτόνα για 
κατοικίδια) σε επίπεδο ΕΟΧ / ΗΒ.
 Το Elurno’s Osurnia (θεραπεία ωτίτιδας για κατοικίδια) σε παγκό-

σµιο επίπεδο.
 Το Eleco’s Vecoxan (αντικοκκιδιακά για µηρυκαστικά) σε παγκό-

σµιο επίπεδο.
Οι προτεινόµενες δεσµεύσεις εξαλείφουν όλες τις αλληλεπικα-

λύψεις µεταξύ της Elanco και της BAH στις αγορές, δηµιουργώντας 
σοβαρές αµφιβολίες και αντιµετωπίζουν πλήρως όλα τα προβλήµα-
τα ανταγωνισµού της Επιτροπής.

«Δες τους Ορυζώνες 
σου απο ψηλά» 
Η Corteva Agriscience™, κορυφαία εταιρεία στον κλάδο των 
αγροτικών επιστηµών, µε αφορµή την κυκλοφορία του νέ-
ου ζιζανιοκτόνου Loyant 
25 EC, διεξάγει διαγωνισµό 
µε έπαθλα 50 σύγχρονα 
drones για τους καλλιερ-
γητές ρυζιού που θα αγο-
ράσουν µία πρόταση ζιζα-
νιοκτονίας βασισµένη στο 
Loyant 25 EC.

To Loyant 25 EC είναι έ-
να καινοτόµο ζιζανιοκτό-
νο για την αποδοτικότε-
ρη καλλιέργεια ρυζιού. Το 
προϊόν καταπολεµά ακό-
µα και τα πιο ανθεκτικά ζι-
ζάνια του ρυζιού και προστατεύει την καλλιέργεια µε δύο 
µόνο ψεκασµούς για µεγαλύτερη οικονοµία σε χρόνο και 
χρήµα, αυξηµένη παραγωγή και καλύτερη ποιότητα. Μπο-
ρεί να χρησιµοποιηθεί προσπαρτικά, µεταφυτρωτικά, σε 
συµβατικές και ClearField ποικιλίες και διαθέτει ένα ευρύ 
φάσµα εφαρµογής. Ο διαγωνισµός θα διαρκέσει µέχρι τις 
30 Ιουλίου 2020.

Για όρους και προϋποθέσεις του διαγωνισµού επισκε-
φτείτε τo www.loyant.gr/oroi_diagonismou.pdf

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

∆ύο νέες Σειρές τρακτέρ φέρνει στην ευρω-
παϊκή αγορά ο Όµιλος SDF για να ικανοποι-
ήσει τη ζήτηση σε µικρές ιπποδυνάµεις που 
προορίζονται για αγρότες µε δενδροκαλλι-
έργειες. Πρόκειται για τα Same Delfino και 
Lamborghini Sprint, τα οποία είναι γνωστά 
ονόµατα από παλαιότερα µοντέλα που κυ-
κλοφορούσαν στην αγορά προ πολλών ετών 
και πλέον µπαίνουν ξανά στις παραγωγικές 
γραµµές του Οµίλου. Η Σειρά Same Delfino 

διαθέτει δύο µοντέλα, ένα 51 ίππων (Delfino 
50) και 59 ίππων (Delfino 60) εξοπλισµένα µε 
κινητήρα Stage V. Στον στάνταρντ εξοπλισµό 
τους τα µοντέλα είναι εξοπλισµένα µε µηχα-
νικό κιβώτιο ταχυτήτων 12 εµπρός/12 πίσω, 
ενώ στον προαιρετικό εξοπλισµό θα έρχο-
νται εφοδιασµένα και µε κιβώτιο 16/16. Και 
τα δύο κιβώτια ταχυτήτων προσφέρουν µέγι-
στη ταχύτητα 30 χλµ/ώρα στους ελκυστήρες.

Στον βασικό εξοπλισµό θα διατίθεται και 
το σύστηµα PTO (540 σ.α.λ.) αλλά προαιρετι-
κά θα υπάρχει και PTO 540/1000 σ.α.λ. Σύµ-
φωνα µε την εταιρεία, η µηχανική υδραυλι-

Με τιμημένο όνομα 
και λίγους ίππους 
τα νέα τρακτέρ SDF  
Τα Same Delfino και Lamborghini Sprint των 60 
ίππων επαναφέρει στην αγορά ο γερμανικός όμιλος

ζώων και τους αγρότες για ορισµένες α-
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Εφαρμογή ψηφιακής 
γεωργίας σε καπνά 
Θράκης από Agrostis 
και Novacert
Ο Συνεταιρισµός Καπνοπαραγωγών Θράκης µε περισ-
σότερους από 6.000 παραγωγούς µέλη σε συνεργασία 
µε τις εταιρείες Agrostis και NOVACERT ξεκινά την ε-
φαρµογή ψηφιακών συστηµάτων για την παρακολού-
θηση, βελτίωση και τεκµηρίωση της ποιότητας των καλ-
λιεργειών των καπνοπαραγωγών. 

Τα δύο ψηφιακά συστήµατα είναι το ifarma και το SiMA.
To ifarma είναι ένα ολοκληρωµένο λογισµικό διαχεί-

ρισης γεωργικών εκµεταλλεύσεων (Farm Management 
Software) µε δυνατότητες: 

 Ψηφιακής καταγραφής και χωρικής απεικόνισης α-
γροτεµαχίων και καλλιεργειών, τήρησης ηµερολογίου 
αγρού και εξαγωγής αναφορών για τα συστήµατα ποι-
ότητας, οικονοµικής παρακολούθησης και διαχείρισης 
συντελεστών παραγωγής (εφόδια, µηχανήµατα, εργα-
τικά), αναλύσεις κόστους και κερδοφορίας. 

 Συνδέεται µε µετεωρολογικά δεδοµένα, δορυφο-
ρικές εικόνες και δείκτες, δεδοµένα αισθητήρων για ε-
φαρµογές ευφυούς γεωργίας.

 Αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο διαχείρισης, υ-
ποστήριξης και λήψης αποφάσεων για τον παραγωγό 
και τον συνεταιρισµό.

Με τη χρήση του πληροφοριακού συστήµατος δια-
χείρισης γεωργικών εκµεταλλεύσεων ifarma παρακο-
λουθούνται και καταγράφονται όλες οι καλλιεργητι-
κές εργασίες, ψηφιοποιούνται τα αγροτεµάχια και κα-
ταγράφεται το κόστος παραγωγής. Το σύστηµα συνδέ-
εται και συνδυάζει µετεωρολογικά δεδοµένα, δορυφο-
ρικές εικόνες και δεδοµένα από δίκτυα ασύρµατων αι-
σθητήρων για την εφαρµογή βέλτιστων καλλιεργητι-
κών πρακτικών υπό τις οδηγίες του επιβλέποντα γεω-
πόνου του συνεταιρισµού.

Ηλεκτρονική πλατφόρµα SiMA
Το SiMA είναι µια ανοιχτή και ευέλικτη ηλεκτρονι-

κή πλατφόρµα επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδοµέ-
νων. Ενσωµατώνει λειτουργίες παρακολούθησης αγρού 
(µε χρήση από κινητές συσκευές), πρόβλεψης συγκο-
µιδής, αποστολής καλλιεργητικών οδηγιών, συµβου-
λών και καταγραφής εφαρµογών αλλά έχει την δυνα-
τότητα σχεδιασµού φορµών συλλογής δεδοµένων α-
πό τους χρήστες έτσι ώστε να συλλέγονται, οργανώνο-
νται και επεξεργάζονται δεδοµένα από τους αγρούς.

Με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας SiMA α-
ποστέλλονται οδηγίες και πληροφορίες στους παρα-
γωγούς στο κινητό τους τηλέφωνο, συλλέγονται πα-
ρατηρήσεις αγρού και συµπληρώνονται τα ηµερολό-
για των παραγωγών. 

κή αντλία έχει ρυθµό ροής 30 λίτρα ανά λε-
πτό, ενώ η συσκευή ανύψωσης µπορεί να α-
νυψώσει έως και 1.200 κιλά. Με την καµπί-
να, το Delfino 50 ζυγίζει 1.810 κιλά και το 
Delfino 60 ζυγίζει 1.885 κιλά.

Αξίζει να σηµειώσουµε πως το όνοµα Delfino 
δεν είναι καινούργιο στο χαρτοφυλάκιο της 
Same, αφού το το 1970 η εταιρεία είχε πα-
ρουσιάσει το Delfino 32 µε αερόψυκτο δικύ-
λινδρο κινητήρα απόδοσης 30 ίππων.

Η νέα Σειρά της Lamborghini
Τα νέα µικρά µοντέλα ελκυστήρων της 

Σειράς Sprint 51 και 59 ίππων µε κινητήρες 
Stage V της Lamborghini έρχονται διαθέσιµα 
σε εκδόσεις µε καµπίνα και χωρίς καµπίνα 
ενώ είναι εφοδιασµένα µε τετρακύλινδρους 
κινητήρες common rail χωρητικότητας 2,2 λί-

τρων. Η νέα Σειρά είναι διαθέσιµη προαιρετι-
κά στην ανοικτή της έκδοση µε αναδιπλού-
µενη µπάρα και δύο µπάρες ή στην έκδοση 
µε µια νέα ευρύχωρη καµπίνα. Η τελευταία 
σχεδιάστηκε αποκλειστικά για το συγκεκρι-
µένο µοντέλο και, όπως τονίζει η εταιρεία, 
προσφέρει πολύ καλά επίπεδα ορατότητας. 

Το µοντέλο Sprint 50 διατίθεται σε µια «χα-
µηλή» έκδοση µε πίσω ελαστικά 20 ιντσών, 
πακέτο που απευθύνεται σε εκείνους που ερ-
γάζονται σε στενούς χώρους. Το φαρδύ κάθι-
σµα του οδηγού, ο προσεκτικός σχεδιασµός 
του εσωτερικού και ο εργονοµικός σχεδιασµός 
των χειριστηρίων είναι στοιχεία στα οποία έ-
δωσε µεγάλη έµφαση η κατασκευάστρια µε 
στόχο βέβαια την παροχή άνεσης ανώτερης 
κατηγορίας ελκυστήρων. Την άνεση συµπλη-
ρώνει η ευελιξία, καθώς στα συγκεκριµένα 
µοντέλα η εταιρεία κατασκεύασε ένα µεταξό-
νιο 1.800 χιλιοστών και διαµόρφωσε την γω-
νία διεύθυνσης του τιµονιού µε τέτοιο τρόπο 
ώστε να µη γίνονται «εκπτώσεις» σε τίποτα. 

Το κιβώτιο ταχυτήτων στα Sprint προσφέ-
ρει τελική ταχύτητα 30 χλµ./ώρα, µε τον κι-
νητήρα σε λειτουργία µερικού φορτίου. Στον 
στάνταρντ εξοπλισµό διατίθενται 12 ταχύτη-
τες µπρος πίσω ενώ προαιρετικά υπάρχει και 
µετάδοση µε 16/16 ταχύτητες. 

∆ενδροκαλλιέργειες
Τα νέα µοντέλα της SDF απευθύνο-

νται σε αγρότες µε κατά βάση µικρές 
εκµεταλλεύσεις δενδροκαλλιεργειών 

για ελαφριές εργασίες
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Η καλοσύνη
και η σοφία

 ∆ιαχρονικό: Η καλοσύνη είναι πιο 
σηµαντική από τη σοφία. Η 
συνειδητοποίηση αυτού είναι η αρχή 
της σοφίας. Τ. Ι. Rubin.

 Κλέφτες: «Θύµα» επιτήδειων 
πέφτει κάθε άνοιξη το πανάκριβο 
αρωµατικό φυτό πρίµουλα ή αλλιώς 
«λουλούδι του ∆αρβίνου» ή 
«δρακάκι». Το φυτό αυτό, βρίσκεται 
συνήθως στην περιοχή του Γράµµου 
(Καστοριά), όπου κάθε χρόνο τέτοια 
εποχή, τρέχουν να το µαζέψουν 
Αλβανοί, ξεριζώνοντας το. Από την 
Αλβανία το πουλάνε αποξηραµένο 
µέχρι και 50.000 ευρώ το κιλό. Η 
υπερσυλλογή του φυτού το έχει κάνει 
εξαιρετικά σπάνιο, γι’ αυτό θα πρέπει 
να το µαζεύουµε µόνο κατόπιν αδείας, 
όταν το βρίσκουµε σε αφθονία και 
ακόµη και τότε, να το συλλέγουµε σε 

περιορισµένη 
ποσότητα. 
protothema.gr, 
6/5/2020.

 Κλιµατική 
αλλαγή: «Τους 
πρώτους µήνες 
του έτους, όλα 

έδειξαν ότι το 2020 θα ήταν µια από 
τις πιο ζεστές χρονιές από τότε που 
ξεκίνησαν οι µετρήσεις. Τα κύµατα 
θερµότητας αυξάνονται λόγω της 
παγκόσµιας κλιµατικής αλλαγής» Κ. 
Νούλις, Παγκόσµιος Mετεωρολογικός 
Οργανισµός (WMO), Γενεύη. Εξαιτίας 
της πανδηµίας όλα έχουν αλλάξει και 
τα νοσοκοµεία είναι λιγότερο 
προετοιµασµένα να αντιµετωπίσουν 
ασθενείς µε θερµοπληξία. 
presspublica.gr, 27/5/2020.

 Πλαστικά: Κίνα και Ινδονησία 
είναι οι πηγές το 1/3 των πλαστικών 
αποβλήτων που ρυπαίνουν τα νερά 
των ωκεανών σε σηµαντικό βαθµό, 
αφού αναλύθηκε η προέλευση των 
ρύπων. Tο 2010, 8,8 εκατ. µετρικοί 
τόνοι κακοδιαχειρισµένων πλαστικών 
αποβλήτων προήλθαν από την Κίνα 
µε περίπου 3,53 εκατ. αυτών να 
καταλήγουν στον ωκεανό, ενώ 3,2 
εκατ. µετρικοί τόνοι σκουπιδιών 
προήλθαν από την Ινδονησία, µε το 
1,29 εκατ. εξ αυτών να βρεθούν στο 
νερό. Οι ΗΠΑ εισφέρουν µε 0,11 
εκατ. τόνοι σκουπιδιών να καταλήγουν 
στους ωκεανούς. Τ. Τζάµπεκ, 
Πανεπιστήµιο Γεωργίας, ΗΠΑ. Wall 
Street Journal. ecozen.gr, 
12/5/2020. *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
  katsoulieri@agronews.gr

Η κατανάλωση που κινείται προς µια 
πιο διαφοροποιηµένη παγκόσµια δί-
αιτα και η δυσκολία της εκµηχάνισης 
της καλλιέργειας στη συγκοµιδή, δη-
µιουργούν έντονη ανάγκη για γενετι-
κή βελτίωση των ποικιλιών των σταυ-
ρανθών. Την άποψη αυτή εξέφρασε ο 
Γιώργος Κοντοσφύρης, διευθυντής Πω-
λήσεων Σπόρων Κηπευτικών Syngenta 
Mediterranean, κατά την παρουσίαση 
των νέων ποικιλιών κουνουπιδιού, 
µπρόκολου και λάχανου, που εντάσ-
σονται στο πορτφόλιο της Syngenta 
και αναδείχθηκαν στη διάρκεια του 
διαδικτυακού σεµινάριο της εταιρεί-
ας µε θέµα «Κουνουπίδι, Μπρόκολο, 
Λάχανο: Τα σταυρανθή στην επικαι-
ρότητα! Καινοτοµίες στην έρευνα, δι-
ατροφική αξία, νέες τάσεις στην κατα-
νάλωση, φυτοπροστασία, θρέψη και 
υβρίδια για κάθε ανάγκη!», που πραγ-
µατοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου.

Μάλιστα, στο σεµινάριο αναδεί-
χθηκαν και οι καινοτόµες λύσεις στη 
φυτοπροστασία και την ορθολογική 
λίπανση της καλλιέργειας των σταυ-
ρανθών. Το κουνουπίδι είναι το δεύτε-
ρο σε σηµαντικότητα σταυρανθές στην 
Ελλάδα µετά το λευκό λάχανο, και η 
Syngenta, τα τελευταία χρόνια επένδυ-
σε σηµαντικά στην ανάπτυξη καινοτό-
µων ποικιλιών, για την προσέλκυση 

καταναλωτών και τη βελτίωση των ποι-
οτικών και αποδοτικών χαρακτηριστι-
κών της καλλιέργειας. Η νέα σειρά ποι-
κιλιών κουνουπιδιού New White πα-
ρουσιάστηκε από τον Βαγγέλη Πελε-
κάνη, υπεύθυνο του Marketing Σπό-
ρων Κηπευτικών της Mediterranean. 

Πρόκειται για µια καινοτόµα σειρά, 
που υπόσχεται σηµαντική µείωση του 
κόστους παραγωγής, καθώς τα υβρίδια 
διατηρούν το άσπρο χρώµα των ανθο-
κεφαλών και δεν απαιτούνται εξειδι-
κευµένοι εργάτες για την κάλυψή τους. 
Επιπλέον, οι ποικιλίες της New White 
σειράς διαθέτουν λιγότερες φύρες και 
µετασυλεκτική διατηρησιµότητα. 

Η πρώτη εµπορική ποικιλία της σει-
ράς είναι η Andromeda, η οποία είναι 
υπερπρώιµη µε βιολογικό κύκλο 73-
80 ηµερών, ενώ αναµένονται µε ανυ-
ποµονησία στην αγορά κι άλλες δύο 
που θα ξεκινήσουν το 2021.

Μια άλλη καινοτοµία της εταιρείας 
στον τοµέα της γενετικής βελτίωσης του 
κουνουπιδιού είναι οι χρωµατιστές ποι-
κιλίες. Ποικιλίες µε πορτοκαλί (Flame 
star), πράσινο (Green storm) και µωβ 
χρώµα (Graffiti) εντυπωσιάζουν τους 
καταναλωτές, ενώ διαθέτουν και υ-
ψηλά ποιοτικά και παραγωγικά χαρα-
κτηριστικά, όπως οµοιοµορφία, στα-
θερό χρώµα και υψηλό ειδικό βάρος. 

Ποικιλίες κουνουπιδιού 
και σταυρανθών που ψάχνει 
η αγορά στις λύσεις 
Syngenta Χρώμα, ποιότητα, υψηλή θρεπτική 

αξία και ανθεκτικότητα σε ασθένειες τις 
κάνουν επιθυμητές στους παραγωγούς

Ο Βαγγέλης Πελεκάνης, υπεύθυνος του Marketing Σπόρων Κηπευτικών.

Καινοτόµες ποικιλίες στα µπρόκολα 
και λάχανα για υπερπρώιµη συγκοµιδή

Από τα µπρόκολα, η Syngenta διαθέτει µία µεγάλη γκάµα ποικιλιών, δίνοντας 
πολλές επιλογές στους παραγωγούς να διαλέξουν ανάλογα την πρωιµότητα, 
την ανθεκτικότητα σε ασθένειες και εχθρούς, και τη χρήση. Η καινούρια ποικιλία 
Monflor προσφέρει υπερπρώιµη συγκοµιδή σε 65-73 ηµέρες από τη σπορά και 
προορίζεται για τη βιοµηχανία τροφίµων, σε κατεψυγµένα προϊόντα. Ανάµεσα 
στις ποικιλίες λάχανων που παρουσιάστηκαν από τον κ. Πελεκάνη, οι ποικιλίες 
Kevin, Rosberg, Webber και Bolikor ξεχώρισαν λόγω πρωιµότητας, γεύσης και 
απόδοσης, ενώ η Intello δίνει σκουροπράσινα φυτά µε αντοχή στα βακτήρια. 
Τις νέες λύσεις Syngenta στη φυτοπροστασία παρουσίασε µεταξύ άλλων ο 
Mανώλης ∆εληµπαλταδάκης, υπεύθυνος του Marketing Φυτοπροστασίας 
Κηπευτικών της Syngenta. Τέλος το Zetrola 10 EC έχει υψηλή 
αποτελεσµατικότητα για δύσκολα ζιζάνια, όπως η αγριάδα και ο βέλιουρας.

Χρώµα
Το χρώµα στις 
ανθοκεφαλές 
ενισχύει τις 

αντικαρκινικές 
και αντιο-
ξειδωτικές 
ιδιότητες

Συνεκτικότητα
Τα βάρος των 
ανθοκεφαλών 

στα κουνουπίδια, 
σηµαντικό 
βελτιωτικό 

κριτήριο των 
ποικιλιών

Αndromeda
Η πρώτη εµπο-
ρική ποικιλία 
Andromeda,  
υπερπρώιµη 
µε βιολογικό 
κύκλο 73-80 

ηµερών
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Ένα βήµα πιο κοντά στην έναρξη λει-
τουργίας αναµένεται να έρθει την ερ-
χόµενη εβδοµάδα το Cluster Αγροτε-
χνολογίας και Αγροδιατροφής, που 
«στήνεται» στην Κεντρική Μακεδονία 
από το Σύνδεσµο Εξαγωγέων Βορείου 
Ελλάδος (ΣΕΒΕ), µε τη συµµετοχή δυ-
ναµικών και εξωστρεφών µικροµεσαί-
ων επιχειρήσεων του κλάδου, αλλά και 
τοπικών φορέων.

Στο διάστηµα µεταξύ 15 και 20 Ιου-
νίου, όπως ανέφερε στην εφηµερίδα 
Agrenda ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος 
του ΣΕΒΕ, Παναγιώτης Χασάπης, πρό-
κειται να συγκληθεί η πρώτη γενική 
συνέλευση του νεοσύστατου φορέα, 
στην οποία αναµένεται να συγκροτη-
θεί το πρώτο διοικητικό συµβούλιο και 
να δοθούν οι κατευθύνσεις για την ε-
νεργοποίηση της δικτύωσης.

Εκτός απροόπτου τη διοίκηση του 
Agrocluster, όπως είναι η ονοµασία του 
φορέα, θα αναλάβει το νυν άτυπο ∆. Σ., 
το οποίο αποτελείται από τον Κωνστα-
ντίνο Κωνσταντινίδη επικεφαλής της ε-
ταιρείας Pelopac (σ. σ. µεταποίηση επι-
τραπέζιας ελιάς), τον Πάνο Μενεξόπου-
λο της οµώνυµης Αφοί Μενεξόπουλοι 
(ξηροί καρποί), τον Αντώνη Βεζύρογλου 
της «Αφοί Βεζύρογλου» (κηπευτικά), τον 
∆ηµήτρη Στρατάκη της Unismak (µπά-
ρες δηµητριακών και τον Χρήστο Βα-
γιάνο της Provil (µπαχαρικά, σάλτσες).

Σε αυτό το στάδιο λειτουργίας του 
cluster το «παρών» δηλώνουν µια σειρά 
από επιχειρήσεις της περιοχής της Κε-
ντρικής Μακεδονίας, από ένα ευρύ φά-
σµα δραστηριοτήτων φυτικής και ζωικής 
παραγωγής, όπως οι Pelopac, Provil, Α-
φοί Μενεξόπουλοι, Unismack, Προίκας 
Σταµάτης ΑΕ, Olymp-Κωνσταντόπουλος,, 
Σπανός ΑΒΕΕΤ, Φρούτα Πρωτοφανούση 
ΑΕ, Βεζύρογλου Αντώνης & Σια ΕΕ, Ζεύς 
Ακτινίδια, Κτήµα Γεροβασιλείου, Agrolab 
AE, Medical Mate, Φάρµα Φωτιάδη, Αλ-
τέρρα ΑΕ και Βιοαγρός ΑΕ, ενώ από φο-

ρείς, εκτός από το ΣΕΒΕ, συµµετέχουν η 
Αµερικανική Γεωργική Σχολή, το ΕΚΕ-
ΤΑ και το Ελληνοϊταλικό Επιµελητήριο. 

Κύκλος εργασιών 300 εκατ. ευρώ
«Ο συνολικός κύκλος εργασιών των ε-

πιχειρήσεων που συµµετέχουν στο cluster 
κυµαίνεται µεταξύ 250 – 300 εκατ. ευρώ 
και στο σύνολό τους είναι έντονα εξω-
στρεφείς και δυναµικές», διευκρινίζει ο 
εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ. Στις 
πρώτες προτεραιότητες του Agrocluster, 
που χρηµατοδοτείται για τα τρία επόµε-
να χρόνια µε το ποσό των 1,1 εκατ. ευ-
ρώ, από πρόγραµµα δικτύωσης επιχει-
ρήσεων της Κ. Μακεδονίας, είναι η εκ-
πόνηση µιας λεπτοµερούς µελέτης σκο-
πιµότητας, µε τις ενέργειες που θα απαι-
τηθούν για την ανάπτυξη του δικτύου. 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Εξωστρεφείς επιχειρήσεις 
της αγροδιατροφής
βάζουν μπρος το Αgrocluster

Η πανδημία έβαλε τον κόσμο στην 
κουζίνα και αλλάζει τη βιομηχανία
Λόγω του κορωνοϊού, οι άνθρω-
ποι σε παγκόσµιο επίπεδο έχουν 
αρχίσει να αναθεωρούν τον τρόπο 
που καταναλώνουν τρόφιµα, γεγο-
νός που έθεσε σε ετοιµότητα τη βι-
οµηχανία τροφίµων. Παρατηρείται 
αλλαγή στις επιλογές, στον τρόπο 
προµήθειας, µαγειρέµατος αλλά 
και παράδοσης των τροφίµων, ε-
νώ πολλά εστιατόρια µε καλούς 
σεφ, τα οποία µέχρι τώρα προσέλ-
κυαν πελάτες µόνο στον φυσικό 
τους χώρο, αρχίζουν να αναπτύσ-
σονται περισσότερο σε δράσεις κατ’ 
οίκον παράδοσης φαγητού.

Ενδεικτικό είναι σύµφωνα µε σχε-
τική µελέτη στις ΗΠΑ ότι πάνω από 
το 54% των Αµερικανών µαγειρεύ-
ουν περισσότερο από ό,τι πριν από 
την πανδηµία, ενώ το 35% δηλώνει 
ότι «απολαµβάνουν το µαγείρεµα 
περισσότερο από ποτέ». Όπως πα-
ρατηρούν οι ειδικοί εάν αυτοί που 
λατρεύουν τη µαγειρική τριπλασι-
αστούν, θα υπάρχουν επιπτώσεις. 
Μάλιστα και στη χώρα µας κατα-
γράφεται σχεδόν αντίστοιχο υψη-
λό ποσοστό (49%), µε τους κατα-
ναλωτές να κάνουν τώρα πιο προ-
σεκτική επιλογή στα είδη που κα-
ταναλώνουν επιστρέφοντας στην 

µεσογειακή κουζίνα βάσει των συ-
στάσεων και των λοιµωξιολόγων.
Ήδη, καταγράφονται πέντε 
τάσεις που ίσως διατηρηθούν:

1. Ποσοστό καταναλωτών άνω 
του 35% δηλώνει πρόθυµο να πλη-
ρώσει περισσότερα για τοπικά προ-
ϊόντα, το 25% για αξιόπιστες µάρ-
κες και το 23% για ηθικά προϊόντα.

2. Πιο «ποιοτικές» επιλογές delivery 
µε υπογραφή από γνωστούς σεφ. 

3. Υπήρξε ούτως ή άλλως µια ι-
σχυρή τάση το 2020 προς την υ-
γιεινή αυτή διατροφή, η τάση αυ-
τή  σύντοµα θα γίνει τρόπος ζωής 
για περισσότερους ακόµα ανθρώ-
πους µε τα εµπορικά σήµατα «µόνο 
για vegan», να γνωρίσουν αύξηση.

4. Τα επόµενα χρόνια θα δούµε 
αύξηση σε πιο οργανωµένες εµπο-
ρικές επιχειρήσεις για γρήγορο ε-
κλεπτυσµένο φαγητό (γκουρµέ) του 
δρόµου σε συνδυασµό µε την υγι-
εινή και την ευκολία παράδοσης.

5. Με την τάση για λιγότερη ζωι-
κή διατροφή και περισσότερες φυ-
τικές επιλογές να εδραιώνεται, θα 
δούµε αύξηση στις επιλογές τροφών 
µε υποκατάστατα κρέατος. Πολλά 
εστιατόρια θα παρέχουν στους πε-
λάτες τους υποκατάστατα κρέατος.

Υγιεινό σνακ 
µε διάφορες 
ποικιλίες 
κουνουπιδιού 
Οι αντικαρκινικές 
ιδιότητες του 
κουνουπιδιού και η 
υψηλή θρεπτική του 
αξία το καθιστούν 
ιδανική επιλογή για 
σνακ, και ειδικότερα 
αυτή την περίοδο που 
παρατηρείται 
αυξανόµενη τάση της 
υγιεινής διατροφής. 
Οι νέες ποικιλίες της 
εταιρείας έχουν ήπια 
γεύση, υψηλή θρεπτική 
αξία και είναι εύπεπτες. 
Ήδη στη Γερµανία, οι 
ποικιλίες χρωµατιστού 
κουνουπιδιού της 
Syngenta είναι 
ιδιαίτερα δηµοφιλείς, 
ειδικά στον τουριστικό 
τοµέα για µικτές 
σαλάτες που πωλούνται 
στο εµπόριο.

O εκτελεστικός αντιπρόεδρος του 
ΣΕΒΕ, Παναγιώτης Χασάπης.

Επίπτωση
Εάν µετά την πανδηµία 
ο αριθµός των λάτρεις 
της µαγειρικής τριπλα-
σιαστεί και παραµείνει 

εκεί, θα έχει επιπτώσεις
Σε αυτό το στάδιο λειτουργίας του cluster το «παρών» δηλώνουν επιχειρήσεις 
της Κεντρικής Μακεδονίας, µεταξυ των οποίων και το Κτήµα Γεροβασιλείου.

49%
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ 

ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ 
ΚΟΥΖΙΝΑ

35%
ΠΡΟΤΙΜΑ

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ 
ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
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Τα δέκα 
μέτρα 
της Ισπανίας 
που αλλάζουν 
την αγορά 
ελαιολάδου
Μακροπρόθεσμα περιλαμβάνεται και 
ειδική ενίσχυση των ελαιοπαραγωγών 
μέσω του πρώτου και του δεύτερου 
πυλώνα της νέας ΚΑΠ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με πλάνο δέκα θέσεων που φιλοδοξεί να βγάλει 
από ένα απάλευτο µις µατς τον ελαιοκοµικό κό-
σµο της Ισπανίας, προσπαθεί ο υπουργός Γεωρ-
γίας της χώρας Λουίς Πλάνας να προλάβει τα χει-
ρότερα, όσο οι ελαιοπαραγωγοί ετοιµάζονται ξα-
νά για µεγαλειώδεις κινητοποιήσεις αντίστοιχες 
µε αυτές που ακινητοποίησαν τη Μαδρίτη τον Ο-
κτώβριο του 2019.

Άµεσες παρεµβάσεις στην αγορά που θα δια-
µορφώσουν άλλες ισορροπίες προσφοράς και 
ζήτησης, αυστηροποίηση του πλαισίου της ιχνη-
λασιµότητας, προώθηση της τυποποίησης και ε-
νίσχυση των προγραµµάτων προώθησης, απο-
τελούν τις βραχυπρόθεσµες και µεσοπρόθεσµες 
κινήσεις της ισπανικής ηγεσίας για τη στήριξη 
του κλάδου του ελαιολάδου, ενώ µακροπρόθε-
σµα περιλαµβάνεται ειδική ενίσχυση των παρα-
γωγών µέσω του πρώτου και του δεύτερου πυλώ-
να της νέας ΚΑΠ.

Ο δεκάλογος που προωθεί ο Πλάνας

1 Εθελοντικό σύστηµα µείωσης παραγωγής 
ως µέτρο αυτορρύθµισης για τους συνε-
ταιρισµούς (που αντιπροσωπεύουν το 67% 

της παραγωγής ελαιολάδου) ώστε να περιορίσουν 
έως και 10% την παραγωγή τους όποτε η προσφο-

ρά σε µια εµπορική περίοδο είναι πολύ υψηλή, 
κάτι που θα εξασφάλιζε σταθερότητα των τιµών.

2 
Πρότυπα ποιότητας για την εδραίωση της 
πρώιµης συγκοµιδής ελιών. Με αυτόν τον 
τρόπο το υπουργείο της Ισπανίας υπολο-

γίζει ότι από τη µια θα µειωθούν οι όγκοι παρα-
γωγής και από την άλλη το ελαιόλαδο θα απο-
κτήσει µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία.  

3Ρύθµιση της παραγωγής ελαιολάδου στον 
τοµέα της µεταποίησης. Με αυτόν τον τρό-
πο µέρος του ελαιολάδου που παράγεται 

και συσκευάζεται σε µια ορισµένη χρονική περίο-
δο θα µπορούσε να αποθεµατοποιηθεί προσωρινά.

4Νέα πρότυπα τυποποίησης και σήµανσης, 
που διαφοροποιούν το έξτρα παρθένο ε-
λαιόλαδο το οποίο έχει παραχθεί από α-

λυσίδες παραγωγής υψηλού κόστους, όπως εί-
ναι οι παραδοσιακοί ελαιώνες. Αυτό θα εξασφα-
λίζει προστιθέµενη αξία που συνδέεται µε κοινω-
νικά και περιβαλλοντικά οφέλη του προϊόντος.

5Νέο ποιοτικό πρότυπο για την παραγω-
γή ελαιολάδου της χώρας. Βασιλικό διά-
ταγµα που βρίσκεται ήδη υπό επεξεργα-

σία και σκοπός του οποίου είναι η βελτίωση της 
ποιότητας και της ιχνηλασιµότητας του ελαιολά-
δου και η ενίσχυση του ελέγχου του.

Στόχος του Ισπανού υπουργού Γεωργίας 
Λουίς Πλάνας να προλάβει τα χειρότερα, 

όσο οι ελαιοπαραγωγοί ετοιµάζονται 
ξανά για µεγαλειώδεις κινητοποιήσεις 

αντίστοιχες µε αυτές που ακινητοποίησαν 
τη Μαδρίτη τον Οκτώβριο του 2019.
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6 
Προγράµµατα προώθησης. Αύξηση της 
κατανοµής του προϋπολογισµού για την 
πραγµατοποίηση περισσότερων εκστρα-

τειών, ιδίως στην ΕΕ και σε αγορές Τρίτων χωρών, 
για τη διάδοση του ελαιολάδου, ένα πολύ υγιές 
προϊόν και έµβληµα της Μεσογειακής ∆ιατροφής.

7 
Στη νέα ΚΑΠ πρόβλεψη στήριξης του βα-
σικού εισοδήµατος των παραγωγών που 
διαχειρίζονται παραδοσιακούς ελαιώνες, 

µέσω συνδεδεµένων και άµεσων ενισχύσεων αλ-
λά και eco-schemes δενδρωδών καλλιεργειών.

8 
∆ιαµόρφωση συγκεκριµένων προγραµµάτων 
για τον ελαιοκοµικό τοµέα στη µελλοντική 
ΚΑΠ, τα οποία θα συνδυάζουν κονδύλια α-

πό τον πρώτο πυλώνα, µαζί µε ειδικά µέτρα, αντίστοι-
χα εκείνων που εφαρµόζονται στον αµπελοοινικό το-
µέα. Τα προγράµµατα αυτά θα µπορούν να ρυθµίζουν 
την προσφορά αλλά και να επιδοτούν την ποιότητα.

9 
Αύξηση των βιολογικών ελαιώνων µέχρι το 
2030, µέσω κινήτρων που θα διαµορφω-
θούν στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ. Το µέτρο 

αυτό θα επιτρέψει τον τριπλασιασµό των εκτάσε-
ων βιολογικών αµπελώνων σε ορίζοντα δεκαετίας.

10  
Μέσω της ΚΑΠ, αναδόµηση του πα-
ραδοσιακού ελαιώνα, µέσω προ-
γραµµάτων ανάπτυξης που θα ε-

πιτρέψουν την αγορά εξοπλισµού που θα µει-
ώσει αισθητά το κόστος παραγωγής. Πρόκειται 
για έντονα εξατοµικευµένες εκµεταλλεύσεις, οι 
οποίες µε τα κονδύλια του ταµείου αγροτικής α-
νάπτυξης θα υποστούν ευνοϊκές δοµικές αλλα-
γές που θα αυξήσουν την παραγωγικότητά τους 
και θα συµπιέσουν τα κόστη. 

Μείωση παραγωγής
Μια από τις προτάσεις που συζητήθηκαν στο 

πλαίσιο του δηµόσιου διαλόγου που έχει ξεκινή-
σει στην Ισπανία µε αφορµή την κατάρρευση των 
τιµών ελαιολάδου, ήταν και η µείωση της παρα-
γωγής, η οποία απορρίπτεται από την ηγεσία του 
ισπανικού υπουργείου Γεωργίας. 

«Ένα τέτοιο µέτρο µπορεί να εφαρµοστεί µόνο 
σε εξαιρετικές περιστάσεις» σηµείωσε σε ραδιοφω-
νική συνέντευξη ο Λουίς Πλάνας, εξηγώντας πως 
µάλιστα απαιτείται µια κεντρική οργάνωση της δια-
δικασίας από τις Βρυξέλλες, αφού θα χρειαστεί να 
εφαρµοστεί και στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία 
και την Πορτογαλία. «Οι χώρες αυτές δεν θα συµ-
φωνούσαν σε κάτι τέτοιο, οπότε δεν θα µπορού-
σε να εγκριθεί ένα τέτοιο σχέδιο. Όµως ακόµα και 
αν συµφωνούσαν υπάρχουν µεγάλα παραγωγικά 
κέντρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα συνέ-
χιζαν να ενισχύουν την παραγωγικότητά τους» α-
νέφερε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας: «∆εν εί-
µαι φαν αυτής της πρότασης. Αν δεν παράγεις ε-
σύ, τότε κάποιος άλλος θα το κάνει». 

Την πρόταση για µείωση παραγωγής απορρίπτει το ισπανικό υπουργείο Γεωργίας. 

Λιγότερο
Μεγαλύτερη 
µείωση της 
παραγωγής 

ελαιολάδου ανα-
µένει το USDA 

στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, µε 

εξαίρεση την 
Ισπανία, για την 

ελαιοκοµική 
περίοδο 2020-

2021 

ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ USDA ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΖΟΝ 2020�2021 

Μείωση παραγωγής και αύξηση 
κατανάλωσης, στήριγμα στην τιμή
Ανάκαµψη των τιµών ελαιολάδου στην επερχόµενη εµπορική χρονιά αναµένει 
το αµερικανικό υπουργείο Γεωργίας (USDA), µε ταυτόχρονη µείωση της 
παραγωγής στο σύνολο των παραγωγικών κέντρων της Μεσογείου, πλην της 
Ισπανίας. Ειδικότερα, το USDA εκτιµά ότι η παγκόσµια παραγωγή ελαιολάδου 
την περίοδο 2020-2021 θα µειωθεί σε 3,03 εκατ. τόνους, από 3,12 εκατ. τόνους 
που παρήχθησαν κατά το έτος συγκοµιδής 2019-2020. Να σηµειωθεί ότι τα 
δεδοµένα του USDA βασίζονται σε αναφορές από τις κύριες χώρες παραγωγής 
και σε πληροφορίες από άλλες δηµόσιες και ιδιωτικές πηγές. Το τµήµα εκτιµά 
ότι η µεγαλύτερη µείωση της παραγωγής θα πραγµατοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, µε εξαίρεση την Ισπανία. Την ίδια ώρα, η Τυνησία και η Τουρκία 
αναµένεται να έχουν χαµηλότερες συγκοµιδές από το 2019. Οι αναλυτές 
ελαιολάδου στην Ισπανία συµφωνούν πλήρως µε τις εκτιµήσεις του USDA και 
προβλέπουν ότι η εκστρατεία για το ελαιόλαδο την περίοδο 2020-2021 θα 
µοιάζει µε αυτήν του 2018-2019 στη λεκάνη της Μεσογείου. Στην έκθεση, 
το USDA προβλέπει επίσης αύξηση της κατανάλωσης, η οποία θα οδηγήσει 
σε µείωση των αποθεµάτων της ΕΕ και κατ’ επέκταση σε ανάκαµψη των τιµών.

ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

2019

2020

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ

ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑ∆Α

ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΙΩΣΗ 

14% 20%46%

203,12

213,03

1,96 

3,30

2,10

�ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ�
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ΤΗΣ   ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Ένα δύσκολο εν γένει χρηµατοοικονοµικό 
περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι Ευ-
ρωπαίοι αγρότες και οι µεταποιητικές επι-
χειρήσεις του αγροδιατροφικού τοµέα, δι-
απιστώνουν οι 24 εκθέσεις του αρµόδιου 
φορέα για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία της 
ΕΕ, σε ισάριθµες χώρες. Mε βάση τα σχόλια 
7.600 αγροτών και 2.200 επιχειρήσεων αγροδι-
ατροφής σε ολόκληρη την ΕΕ, οι 24 εκθέσεις χω-
ρών παρουσιάζουν τις κύριες προκλήσεις που α-
ντιµετωπίζουν αυτές οι δύο οµάδες όσον αφορά 
την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση.

Οι εκθέσεις εκτιµούν επίσης το χάσµα χρηµα-
τοδότησης για τη γεωργία στην ΕΕ κυµαίνεται µε-
ταξύ 19,8 και 46,6 δισ. ευρώ, ενώ για τον αγρο-
διατροφικό τοµέα το εκτιµώµενο κενό υπερβαί-
νει τα 12,8 δισ. ευρώ. Μάλιστα, οι εν λόγω οι οι-
κονοµικές ανάγκες ενδέχεται να επιδεινωθούν 
από την τρέχουσα κρίση της πανδηµίας.

Παράλληλα, αποκαλύπτουν ότι στις περισσό-
τερες ευρωπαϊκές χώρες, η χρηµατοδότηση της 
γεωργίας υπόκειται σε υψηλότερα επιτόκια και 
δυσµενείς συνθήκες, σε σύγκριση µε άλλους το-
µείς της οικονοµίας. Επιπλέον, ανεξάρτητα από 
την απόδοση του τοµέα, οι εκθέσεις διαπίστωσαν 
ότι δεν υπήρχε επαρκής ευελιξία στις συνθήκες 
δανεισµού και αποπληρωµής - κάτι που είναι ι-
διαίτερα απαραίτητο στη γεωργία, ενώ πέρα α-
πό το έλλειµα γνώσης οικονοµικών στους αγρό-
τες καταγράφηκε και αντίστοιχο έλλειµµα γνώ-
σεων των τραπεζών για τη γεωργία.

Οι εν λόγω εκθέσεις θα αποτελέσουν χρήσι-
µο οδηγό στις διαχειριστικές αρχές των κρατών 
µελών για την ενίσχυση της χρήσης των χρηµα-
τοοικονοµικών µέσων του ΕΓΤΑΑ στα στρατηγι-
κά σχέδια της ΚΑΠ 2021-2027. 

O φορέας για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία (fi-
πυξίδα (µια κοινή πρωτοβουλία µεταξύ των υ-
πηρεσιών ESIF της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων) ανέλυ-
σε λεπτοµερώς το χρηµατοοικονοµικό περιβάλ-

λον στο οποίο λειτουργούν οι αγρότες και οι µε-
ταποιητικές επιχειρήσεις σε κάθε χώρα. Αυτό πε-
ριλαµβάνει τραπεζικά συστήµατα, σηµαντικούς 
χρηµατοοικονοµικούς παράγοντες για τους δύο 
τοµείς, και τι προσφέρεται ως δάνεια, εγγυήσεις 
και διάφορα χρηµατοοικονοµικά συστήµατα µε 
εθνική ή/και κοινοτική χρηµατοδότηση.

Οι εκθέσεις παρέχουν επίσης συµπεράσµατα 
ανά χώρα σχετικά µε τον τρόπο βελτίωσης των 
υφιστάµενων χρηµατοοικονοµικών µέσων και 
τη δηµιουργία νέων. Αναγνωρίζουν επίσης τις 

αδυναµίες που σχετίζονται µε τη χαµηλή γνώ-
ση οικονοµικών των αγροτών, αλλά και την έλ-
λειψη γνώσεων των τραπεζών για τη γεωργία.

Ενώ οι µεγάλες εκµεταλλεύσεις φαίνεται να 
έχουν µάλλον εύκολη πρόσβαση στη χρηµατο-
δότηση, οι νέοι αγρότες και οι νεοεισερχόµενοι 
είναι µεταξύ των οµάδων που πλήττονται περισ-
σότερο και συχνά στερούνται επαρκών δυνατο-
τήτων χρηµατοδότησης. Οι µικρές εκµεταλλεύ-
σεις αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες όσον 
αφορά την πρόσβαση σε αναπτυξιακές επενδύ-

σεις, λόγω της έλλειψης περιουσιακών στοιχεί-
ων για χρήση ως εγγύηση (εξασφάλιση) και των 
απαραίτητων δεξιοτήτων για τον τρόπο προετοι-
µασίας επιχειρηµατικών σχεδίων.

Όσον αφορά τον αγροδιατροφικό τοµέα, η α-
νάλυση δείχνει ένα καλύτερο χρηµατοοικονοµι-
κό περιβάλλον, όπου υπάρχει µεγαλύτερη ποι-
κιλία πηγών χρηµατοδότησης, σε σύγκριση µε 
τη γεωργία. Οι εκθέσεις διαπίστωσαν ότι υπάρ-
χουν περισσότερα χρηµατοοικονοµικά µέσα σε 
αυτόν τον τοµέα, αν και εξακολουθούν να υπάρ-
χουν δυνατότητες βελτίωσης της προσφοράς και 
της κάλυψής τους. Επιπλέον, σε αυτόν τον το-
µέα, οι νεοσύστατες επιχειρήσεις και οι καινο-
τόµες εταιρείες αναγνωρίστηκαν ότι αντιµετω-
πίζουν τις περισσότερες δυσκολίες στην εύρε-
ση του απαραίτητου κεφαλαίου για την έναρ-
ξη ή την επέκταση των δραστηριοτήτων τους.

Οι εν λόγω εκθέσεις θα αποτελέσουν χρήσιµο 
οδηγό στις διαχειριστικές αρχές των κρατών 

µελών για την ενίσχυση της χρήσης 
των χρηµατοοικονοµικών µέσων του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ 2021-2027.

Οι αγρότες με έλλειμμα  
γνώσης στα οικονομικά    
και οι τραπεζίτες στα αγροτικά
Συστηματικά χαμένος σε επιτόκια, εγγυήσεις και προσφορά χρήματος ο πρωτογενής τομέας

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η 
χρηµατοδότηση της γεωργίας υπόκειται 
σε υψηλότερα επιτόκια και δυσµενείς 
συνθήκες, σε σύγκριση µε άλλους τοµείς.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ 
ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Πρόσβαση 
στην αγορά

39%

18%

59%

38%

76%

47%
58% 56%

12% 10%

38%

11%

EΛΑΑ∆Α ΕΕ 24

Τιµή
παραγωγή

Κόστος
παραγωγής

Πρόσβαση
σε γη

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

58,8%

58,7%

53,5%

47,5%

49,6%

49,0%

49,7%

47,4%

44,7%

42,6%

Πρόσβαση σε 
χρηµατοδότηση 
για επενδύσεις

Πρόσβαση σε 
χρηµατοδότηση 
για κεφάλαιο 

κίνησης

ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ
∆ΑΝΕΙΑ
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Όσο δεν είναι ανταγωνιστική 
η χρηματοδότηση της γεωργίας 
τα επιτόκια θα είναι στα ύψη 
ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

kontonis@agronews.gr

Καθώς η αγορά χρηµατοδότησης της γεωργίας δεν 
είναι πολύ ανταγωνιστική στην Ελλάδα, οι τράπε-
ζες µπορούν να εφαρµόσουν αυστηρά κριτήρια ε-
πιλογής πελατών και υψηλές απαιτήσεις σε εγγυ-
ήσεις, σηµειώνουν οι συγγραφείς της έκθεσης. «Η 
πλευρά της προσφοράς περιορίζεται επίσης ως α-
ποτέλεσµα της πολύ σηµαντικής συγκέντρωσης της 
αγοράς», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο κύριος λόγος για τον οποίο οι αγρότες απορρί-
πτονται από τις αιτήσεις δανείου τους είναι η τραπε-
ζική πολιτική (αναφέρεται από το 46% των αγροτών), 
σύµφωνα µε την έρευνα. Οι τράπεζες δεν προσφέρουν 
ευελιξία αποπληρωµής (σύµφωνα µε τον κύκλο πα-
ραγωγής της εκµετάλλευσης) και επιλογές για περι-
όδους χάριτος, και αρνούνται να παράσχουν όλα τα 
απαιτούµενα ποσά. Για τον µέσο όρο της ΕΕ των 24, η 
τραπεζική πολιτική ως λόγος απόρριψης αναφέρθηκε 
µόνο από το 27% των αγροτών. Άλλοι λόγοι για τους 
οποίους η πρόσβαση των ελληνικών εκµεταλλεύσε-
ων στη χρηµατοδότηση είναι περιορισµένη περιλαµ-
βάνουν τα άλλα δάνεια που είχαν ληφθεί προηγου-
µένως (32%), τις τράπεζες που θεωρούν την επιχείρη-
σή τους ως µη οικονοµικά βιώσιµη (29%) και την έλ-
λειψη πιστωτικού ιστορικού τους (22%).

Σύµφωνα µε τις τράπεζες, οι λόγοι για τους 
οποίους απορρίπτουν αιτήσεις δανείου από α-

γρότες περιλαµβάνουν:
  το υψηλό επίπεδο χρέους των αγροτών, που ση-

µαίνει ότι η ικανότητα αποπληρωµής τους για ένα νέο 
δάνειο είναι χαµηλή,

 έλλειψη ασφάλειας των αγροτών,
  την έλλειψη επιχειρηµατικών και διαχειριστικών 

δεξιοτήτων των αγροτών, και
   η ηλικία των αγροτών (µε ηλικία άνω των 65 ε-

τών) σηµαίνει ότι οι τράπεζες δεν µπορούν να παρέ-
χουν µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια.

Αυτοί οι λόγοι είναι διαφορετικοί από αυτούς που 
παρέχονται από τους αγρότες, όπως αναφέρθηκε 
προηγουµένως, και δείχνει πόσο αποκλίνουν οι 
προσδοκίες των δύο µερών. Οι τράπεζες δήλωσαν 
ότι λόγω της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, µεγάλο µέ-
ρος των αγροτών εξακολουθεί να έχει εκκρεµές χρέη 
που πρέπει να εξοφλήσουν. Τα επίπεδα χρέους τους 
θα τους απαγόρευαν να µπορούν να εξοφλήσουν 
ένα επιπλέον δάνειο, ειδικά όταν οι αγρότες αγω-
νίζονται να εξοφλήσουν τα υπάρχοντα δάνεια τους 
εγκαίρως. Πολλά ακίνητα έχουν ήδη υποθηκευτεί 
και ως εκ τούτου δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
για την εξασφάλιση άλλων δανείων. Σύµφωνα µε 
την έρευνα περίπου το 48% των αιτούντων κλήθη-
κε να παράσχει εγγυήσεις (collateral), και στο 88% 
αυτών των περιπτώσεων η παρεχόµενη εξασφάλιση 
ήταν προσωπική. Αυτό συγκρίνεται µε 83% για τον 
µέσο όρο της ΕΕ των 24. Ωστόσο, µόνο το 27% των 
Ελλήνων αγροτών κλήθηκε να παράσχει εξασφα-
λίσεις αξίας άνω του 100% του ποσού του δανείου, 
το οποίο είναι µικρότερο από το µέσο όρο της ΕΕ 24 
του 40%. Είναι σηµαντικό ότι τα στοιχεία δείχνουν 
ότι οι ελληνικές τράπεζες θα µπορούσαν να ενδια-
φέρονται περισσότερο να χρησιµοποιήσουν εγγυ-
ήσεις από ένα χρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ µέσο, 
σε σύγκριση µε την υπόλοιπη ΕΕ των 24. 

Κενό
Το χρηµατοδο-
τικό κενό στην 

ελληνική γεωργία 
υπολογίζεται 

µεταξύ 4,5 και 14,3 
δις ευρώ, ποσό που 

αφορά εκµεταλ-
λεύσεις µέχρι 200 

στρέµµατα

Κοκκίνισµα
Με βάση τα στοιχεία 

της Κεντρικής 
Τράπεζας της 

Ελλάδας, σε µία 
τριετία τα µη 

εξυπηρετούµενα 
δάνεια αγροτών 

µειώθηκαν κατά 9%

Από 5 έως 8% τα επιτόκια 
Από 5% για προγράµµατα συµβολαιακής 

µέχρι 8% για επενδυτικά δάνεια 
κυµαίνεται το επιτόκιο δανεισµού 

των Ελλήνων αγροτών

Ένα στα δύο
αιτήματα
δανεισμού
γίνονται δεκτά 
Στην έκθεση για τη χώρα µας, η οποία 
δηµοσιεύτηκε στις 11 Ιουνίου, αναφέρεται 
πως τις µεγαλύτερες δυσκολίες 
χρηµατοδότησης πανευρωπαϊκά 
συναντούν οι Έλληνες αγρότες µε µία 
στις δύο αιτήσεις δανείων να 
απορρίπτονται και µόλις το 10% αυτών 
να είναι σε θέση να ζητήσει κεφάλαιο. 
Σηµειώνεται εδώ πως το µερίδιο των 
Ελλήνων αγροτών που αποθαρρύνονται 
να υποβάλουν αίτηση είναι επίσης πολύ 
υψηλό, µε το 50% των αγροτών να µην 
υποβάλλουν αίτηση για δάνειο λόγω 
φόβου απόρριψης. Αυτό το υψηλό 
µερίδιο εξηγείται από την αναταραχή που 
προκλήθηκε από την οικονοµική κρίση και 
αυτό επηρεάζει ακόµη την πρόσβαση 
των αγροτών στη χρηµατοδότηση.
Ένα σηµαντικό µερίδιο των 
απορριφθέντων αιτήσεων δανείου 
προήλθε από αιτούντες κάτω των 40 
ετών. Επιπλέον, οι νέοι αγρότες 
αποτελούν το 23-40% των 
αποθαρρυµένων αγροτών.
Όσον αφορά τα ιδία κεφάλαια, µόλις το 
30% των Ελλήνων αγροτών φαίνεται 
πως έχουν τα απαιτούµενα χρήµατα και 
δεν χρειάζονται εξωτερική 
χρηµατοδότηση, σε σχέση µε το 75% που 
είναι ο µέσος όρος των 24 κρατών-
µελών που συµµετείχαν στην έρευνα. 
Αναφορικά µε την απόρριψη των 
χρηµατοδοτήσεων, τα νούµερα είναι 
χαρακτηριστικά: Μόνο το 40% των 
αιτήσεων για βραχυπρόθεσµα δάνεια 
έγιναν δεκτά πλήρως, σε σύγκριση µε 
πάνω από το 75% για την ΕΕ των 24. Για 
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα 
δάνεια, µόνο το 28% έγινε δεκτό 
πλήρως, σε σύγκριση µε το 71% για την 
ΕΕ 24. Αυτά τα δεδοµένα δείχνουν 
σαφώς την ανισορροπία της αγοράς και 
την ανάγκη για ένα κατάλληλο 
χρηµατοοικονοµικό µέσο που µπορεί να 
προκαλέσει µια διαφορετική συµπεριφορά 
από τις τράπεζες.

Εκκρεµή δάνεια
Tα εκκρεµή δάνεια 

του αγροτικού 
τοµέα µειώθηκαν 
κατά την περίοδο 
2014-2019 κατά 
περισσότερα από 
300 εκατ. ευρώ 

(φθάνοντας τα 1,2 
δις ευρώ)

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο αντιπρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας 
Επενδύσεων, 
Άντριου Μακ 
Ντάουελ.
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Το υπουργείο Γεωργίας, Τροφίµων και Θα-
λάσσης της Ιρλανδίας δηµοσίευσε τη βάση 
δεδοµένων µε τους δικαιούχους της ΚΑΠ 
για το 2019 στις 29 Μαΐου, µε την υψηλότε-
ρη πληρωµή να καταβάλλεται στην πατρίδα 
του πρώην Επίτροπου Γεωργίας Φιλ Χόγκαν, 
στο Κιλκένι. Συγκεκριµένα, οι εκπρόσωποι 
της O’Shea Farms έλαβαν 226.440,71 ευρώ 
µε τη µορφή άµεσων ενισχύσεων στο πλαί-

σιο της ΚΑΠ το 2019 - η υψηλότερη πληρω-
µή στη χώρα, σύµφωνα µε το υπουργείο.
Στη δεύτερη θέση, ήταν η Godolphin Ireland 
UC (µια εταιρεία εκτροφής αλόγων στο Κιλ-
ντάρε που ανηκει στον σεΐχη Mohommed 
του Ντουµπάι), η οποία έλαβε 216.768,03 
ευρώ σε άµεσες πληρωµές πέρυσι.

Ο αποδέκτης του τρίτου υψηλότερου ποσού 
ήταν η Branganstown Farms Ltd, η οποία έ-

λαβε 214.578,25 ευρώ, σύµφωνα µε τα στοι-
χεία που δηµοσίευσε ο ιστότοπος Agriland.  

Οι Frank και Theresa Joyce, στο Μιθ, έλαβαν 
211.649,22 ευρώ σε άµεσες πληρωµές πέρυ-
σι, ενώ η επιχείρηση Park Farms Partnership 
µε έδρα το Κάρλοου έλαβε 207.984,30 ευρώ.

Εν τω µεταξύ, στη Βόρεια Ιρλανδία, η Capper 
Trading Ireland Ltd έλαβε την υψηλότερη ά-
µεση πληρωµή το 2019, στα 47.798 ευρώ.

Σε σεΐχη η 2η μεγαλύτερη πληρωμή του 2019 στην Ιρλανδία

Η Agrenda 
φιλοξενεί τους 
50 δικαιούχους 
που έλαβαν τα 
μεγαλύτερα ποσά στο 
καθεστώς βασικής 
ενίσχυσης 2018, 
που έχει αναρτήσει
ο ΟΠΕΚΕΠΕ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Εδώ και χρόνια υπάρχει διαµάχη στην ΕΕ σχε-
τικά µε το κατά πόσον η πριµοδότηση έκτα-
σης πρέπει να γίνει πιο φθίνουσα και ανα-
πόφευκτα µία περικοπή πάνω από ένα ορι-
σµένο ποσό. Με την επικείµενη µεταρρύθµι-
ση της αγροτικής πολιτικής, η συζήτηση θα 
ξεκινήσει ξανά στο δεύτερο εξάµηνο του έ-
τους επί γερµανικής προεδρίας. Το αίτηµα 
για περιορισµό των γεωργικών ενισχύσε-
ων της ΕΕ µόνο σε «πραγµατικούς αγρότες» 
(genuine farmers) αυξάνεται επίσης. Σε αυ-
τά τα πλαίσια, η Agrenda φιλοξενεί τους 50 
δικαιούχους (βλ. σχετικό πίνακα) που έλα-
βαν τα µεγαλύτερα ποσά στο καθεστώς βα-
σικής ενίσχυσης 2018, που έχει δηµοσιεύσει 
και διατηρεί προσβάσιµα προς όλους στον ι-
στότοπο transpay.opekepe.gr ο ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο ι-
σχύουν δύο ορισµοί για τους γεωργούς που 
δικαιούνται ενισχύσεις: α) του «ενεργού γε-
ωργού» που είναι δικαιούχος των άµεσων ε-
νισχύσεων (Ι Πυλώνα) και β) του «επαγγελ-
µατία αγρότη», πέραν της ιδιότητας του ε-
νεργού γεωργού. Στην πρόταση κανονισµού 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Στρατηγι-
κά Σχέδια της ΚΑΠ υπάρχει η πρόβλεψη για 
έναν υποχρεωτικό ορισµό του «πραγµατικού 
γεωργού», αν και τα περισσότερα κράτη µέ-
λη εµφανίζονται να επιθυµούν την προαι-
ρετική εφαρµογή του ορισµού. Μάλιστα, ό-
πως φαίνεται και από την τελευταία τροπο-
ποίηση των νοµικών κειµένων της ΚΑΠ ε-
πί Κροατικής προεδρίας, το αίτηµα αυτό έ-
χει περάσει, µε τον ορισµό να γίνεται προ-

αιρετικός ώστε να ενεργήσουν τα κράτη-µέ-
λη όπως επιθυµούν. Στη χώρα µας, είχαν ξε-
κινήσει διαβουλεύσεις, οι οποίες διακόπη-
σαν λόγω της πανδηµίας, σχετικά µε τον πα-
ραπάνω ορισµό, όπου έχει τεθεί το ερώτηµα 
αν θα πρέπει να εφαρµόζεται υποχρεωτικά 
ο ορισµός του «πραγµατικού γεωργού». Ως 
προς τα κριτήρια, το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης είχε ξεχωρίσει τις εξής επιλογές:

1. την οικονοµική σηµασία της γεωργι-
κής δραστηριότητας (σηµαντικό ποσοστό 
του εισοδήµατος)

2. την άσκηση επίσηµης οικονοµικής δρα-
στηριότητας στον γεωργικό τοµέα (ύπαρξη οι-

κονοµικών συναλλαγών µε την έκδοση τι-
µολογίων αγοράς και είσπραξης) 

3. το χρόνο/εργασία που αφιερώνεται στη 
γεωργική δραστηριότητα (εγγραφή στον ΕΦ-
ΚΑ µε προϋποθέσεις ΟΓΑ) 

4.  την εκπαίδευση – κατάρτιση 
5. την εγγραφή σε µητρώα
Σηµειώνεται εδώ πως την ερχόµενη προ-

γραµµατική περίοδο τα κονδύλια για τις ά-
µεσες ενισχύσεις (βασική, συνδεδεµένες, ε-
θνικό απόθεµα, οικοπρογράµµατα) θα είναι 
µειωµένα κατά περίπου 5%, οπότε ένας πε-
ριορισµός ως προς το όριο των ενισχύσεων 
και ως προς τους δικαιούχους φαντάζει αρ-

Με βάση τα στοιχεία του 2018 

Το Top 50 σε ποσά 
βασικής ενίσχυσης 
για την Ελλάδα 

ΤΑ 50 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΠΟΣΑ 2018 
ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ �ΕΥΡΩ�

ΟΝΟΜΑ ∆ΗΜΟΣ ΠΟΣΟ 

1.  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ 273990.88

2. ΓΕΩΡΓΙΑ Π. ΒΕΡΟΙΑΣ 139262.25
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ 99039.44

4.

ΑΡΚΑ∆ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ 94925.79

5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΤΟΠΕΙΡΟΥ 90364.02
6. ΒΙΚΤΩΡΙΑ Μ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ 85495.54
7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 84331.29
8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ∆. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 80106.01
9. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΣΚΥ∆ΡΑΣ 77900.16

10. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μ. ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 76443.07
11. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ε. ∆ΕΛΤΑ 75380.44
12. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΥ∆ΝΑΣ - ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ 71318.49
13. ΦΑΡΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΙΚΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 69388.88
14. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Π. ΦΙΛΙΑΤΩΝ 68603.89

15. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΕΛΛΑΣ 67280.00

16. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΚΙΛΕΛΕΡ 66021.85
17. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΒΕΡΟΙΑΣ 64487.78
18. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Π. ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 63895.68
19. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Α. ΖΑΓΟΡΙΟΥ 63327.67
20. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 62836.11
21. ΖΗΣΗΣ Π. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 62757.53

22. CAMPUS ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 62104.54

23. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ 62019.42
24. MILKY WAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΝΕΣΤΟΥ 61486.18
25. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΠΥ∆ΝΑΣ - ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ 60912.64
26. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 60172.00
27. APOLLO CAPITAL PROPERTIES ΖΩΓΡΑΦΟΥ 60024.80
28. ΓΑΛΑΤΙΑ Λ. ΛΑΓΚΑ∆Α 58677.88
29. ΕΛΙΣΑΒΕΤ Μ. ΣΚΥ∆ΡΑΣ 58540.01
30. ∆ΗΜΗΤΡΑ Π. ΣΟΥΦΛΙΟΥ 58312.18
31. ΑΝΝΑ Β. ΒΕΡΟΙΑΣ 58121.03
32. ΜΑΡΙΟΣ Ζ. ΣΕΡΡΩΝ 57118.68
33. ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑE ΣΙΘΩΝΙΑΣ 57079.87
34. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΑΛΜΥΡΟΥ 56012.68
35. ΣΤΕΡΓΙΟΣ Κ. ΒΕΡΟΙΑΣ 55915.73
36. ΣΤΕΛΛΑ Ε. ΛΑΓΚΑ∆Α 55211.83
37. ΒΑΙΟΣ Τ. ΠΑΛΑΜΑ 54986.07
38. ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 54981.21
39. ΓΕΩΡΓΙΑ Β. ΦΑΡΣΑΛΩΝ 54901.82
40. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 54775.69
41. Χ&∆ΜΑ∆ΑΡΑΚΗΣ ΟΕ ΚΙΛΚΙΣ 54750.02
42. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 54270.94
43. ΑΓΓΕΛΟΣ ∆. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 53693.20
44. ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ Μ. ΑΛΜΩΠΙΑΣ 53501.45
45. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 53342.01
46. ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ Π. ΜΕΤΣΟΒΟΥ 53093.98
47. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σ. ΚΙΛΕΛΕΡ 52930.31
48. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ∆ΕΛΤΑ 52562.01
49. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 52422.81
50. ΑΝΘΟΥΛΑ Μ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 51767.40

 ΠΗΓΗ: OΠΕΚΕΠΕ
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Η πρόσφατη δηµοσίευση από το Ισπανικό Α-
γροτικό Ταµείο Εγγυήσεων των δικαιούχων 
της ΚΑΠ του 2019 επιτρέπει µια γρήγορη και 
ενδιαφέρουσα µελέτη των συνεπειών που θα 
µπορούσε να έχει το µέτρο περικοπής των ε-
νισχύσεων άνω των 60.000 ευρώ, αναφέρει 
ο ιστότοπος Αgronewscastillayleon που φι-
λοξένησε τα ονόµατα των top δικαιούχων. 

Με βάση το γεγονός ότι κατά το έτος 2019 

υποβλήθηκαν 693.807 αιτήσεις, µόλις  2.807 
από αυτά τα αιτήµατα, λαµβάνοντας υπόψη 
µόνο την ενίσχυση που λαµβάνεται ως βα-
σική ενίσχυση, υπερβαίνουν τα 60.000 ευ-
ρώ, ώστε να επηρεαστούν από το λεγόµενο 
Capping (όριο ενισχύσεων), πάντα αφαιρώ-
ντας το µισθολογικό κόστος. Εποµένως αντι-
προσωπεύουν το 0,4% όλων των δικαιούχων 
και λαµβάνουν συνολικό ποσό 290 εκατ. ευ-

ρώ µε µέσο όρο ενίσχυσης 103.578 ευρώ. Ε-
ποµένως αν θεωρητικά ισχύσει το όριο στις 
ενισχύσεις, το µέγιστο ποσό που αφαιρείται 
για το «ανώτατο όριο» θα αντιπροσωπεύει το 
45,4% της ενίσχυσης που έλαβαν αυτές οι 
εκµεταλλεύσεις και το 9,3% του συνολικού 
ποσού των άµεσων ενισχύσεων το 2017. Με 
απλά λόγια, εξοικονόµηση 10% των πόρων 
για µικρούς δικαιούχους.

Το όριο στις ενισχύσεις θα βοηθήσει τους Ισπανούς

Τον χάρτη των ενισχύσεων της ΚΑΠ 
για το 2019 φιλοξένησε στο πρώτο 
του θέµα στις 11 Ιουνίου για λογα-
ριασµό της Γερµανίας, ο ιστότοπος 
Agrarheute.com, ο οποίος δηµοσίευ-
σε τα σχετικά ονόµατα των δικαιού-
χων, αναλύοντας παράλληλα το πώς 
κατανέµονται οι ενισχύσεις. 

Σε εθνικό επίπεδο, 2.922 παραλή-
πτες, ή περίπου το 1% όλων των δι-
καιούχων, έλαβαν περισσότερα από 
250.000 ευρώ από τα αγροτικά κονδύ-
λια της ΕΕ πέρυσι, σηµειώνει ο Γερµα-
νός δηµοσιογράφος Norbert Lehmann. 
Μαζί συγκέντρωσαν περίπου 1,5 δισε-
κατοµµύριο ευρώ ή 23% των γεωργι-
κών πληρωµών της ΕΕ στη Γερµανία.

Ωστόσο, µόλις το ήµισυ του γερµα-
νικού ανώτατου ορίου έπρεπε να µοι-
ραστεί το 90% των δικαιούχων που έ-
λαβαν λιγότερα από 50.000 ευρώ. Με 
άλλα λόγια, περίπου στρογγυλεµέ-
να, τα τρία τέταρτα των εταιρειών α-
ντιπροσώπευαν µόνο το ένα τέταρτο 
του γερµανικού ανώτατου ορίου των 
6,58 δισεκατοµµυρίων ευρώ.

«Η δηµοσίευση των προσωπικών δε-
δοµένων των δικαιούχων για το 2019 
από την Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Γε-
ωργίας και Τροφίµων (BLE) στα τέλη 
Μαΐου έχει δείξει και πάλι σε κάθε πε-
ρίπτωση ότι οι µεγαλύτεροι αποδέκτες 
της κοινοτικής βοήθειας από τα γεωργι-
κά ταµεία είναι δήµοι, δηµόσιοι φορείς 

και οργανώσεις παραγωγών.
Τα κεφάλαια δεν ωφελούν άµεσα 

τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, αλλά 
χρησιµοποιούνται, για παράδειγµα, 
για την προστασία των ακτών και των 
πληµµυρών», σηµειώνει στην αρθρο-
γραφία του ο γερµανικός ιστότοπος. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η οικο-
γένεια που διαχειρίζεται την αλυσίδα 
σούπερ µάρκετ ALDI, αγόρασε τόση 
αγροτική γη την περασµένη χρονιά, 
που έλαβε περισσότερο από 900.000 
ευρώ αγροτικών επιδοτήσεων, ενώ ο 
όµιλος Lürssen, που κατασκευάζει πο-
λυτελή γιότ και πολεµικά πλοία, έλα-
βε κάτι λιγότερο από 1 εκατ. ευρώ α-
πό τα κονδύλια της ΚΑΠ.

Στη κορυφή της λίστας µε τους δικαι-
ούχους αγροτικών επιδοτήσεων που έ-
λαβαν τις υψηλότερες πληρωµές, ξεχω-
ρίζει η υπηρεσία περιβάλλοντος του υ-
πουργείου Γεωργίας της Γερµανίας, µε 
20 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 10,2 εκατ. 
ευρώ απορροφήθηκαν ξανά από υπη-
ρεσία του υπουργείου Γεωργίας στο 
παράρτηµα του κρατιδίου του Μεκλεµ-
βούργου-∆υτικής Ποµερανίας.

Από τις 15 καταχωρήσεις, µόλις 
πέντε αφορούν έµµεσα σε αγροτική 
δραστηριότητα, αφού πρόκειται για 
οργανώσεις παραγωγών ή συνεται-
ρισµών, µε το υψηλότερο ποσό να α-
φορά 6,2 εκατ. ευρώ και το χαµηλό-
τερο 3,2 εκατ. ευρώ. 

κετά πιθανός. Αν τελικά ισχύσει ο ορισµός 
του «πραγµατικού αγρότη», τότε θα πρέπει 
η Ελλάδα να το νεφαρµόσει και για τα τέσ-
σερα παραπάνω καθεστώτα. 

Μεγάλη συζήτηση γίνεται παράλληλα και 
για το ιστορικό µοντέλο και αν θα πρέπει να 
καταργηθούν τα ιστορικά δικαιώµατα, ώστε 
να περάσουν όλοι οι αγρότες κοντά στον πε-
ριφερειακό µέσο όρο ενισχύσεων. Οι ελλη-
νικές αρχές έχουν εκφράσει κατά καιρούς 
την επιθυµία εξοµάλυνσης της κατάστασης 
µέσω της εσωτερικής σύγκλισης, ωστόσο 
µένει να φανούν οι τελικές αποφάσεις στο 
στρατηγικό σχέδιο. Σηµειώνεται, πως σύµ-
φωνα µε µελέτες, ενισχύσεις συνολικού ύ-
ψους 55 εκατ. ευρώ θα µεταφερθούν από 
265.000 εκµεταλλεύσεις σε 41.500 κυρίως 
αιγοπροβατοτροφικές, εφόσον η Ελλάδα συ-
νεχίσει να ακολουθεί το περιφερειακό µο-
ντέλο (αροτραίες, βοσκότοποι, δενδρώδεις) 
και προχωρήσει σε σταδιακή εσωτερική σύ-
γκλιση 75% µέχρι το τέλος της περιόδου δη-
λαδή έως το 2027. Από την άλλη, αν δεν α-
κολουθηθεί το περιφερειακό µοντέλο, και 
υπάρξει µία ενιαία ενίσχυση ίση για όλες 
τις εκµεταλλεύσεις ανεξαρτήτου τύπου (flat 
rate), τότε 253 εκατ. ευρώ θα αλλάξουν χέρια. 

Πραγµατικοί 
αγρότες

Το αίτηµα για 
περιορισµό των 

γεωργικών 
ενισχύσεων 

της ΕΕ µόνο σε 
«πραγµατικούς 
αγρότες» αυξά-

νεται

Το 1% των δικαιούχων έλαβε σχεδόν το ένα 
τέταρτο της χρηματοδότησης στη Γερμανία 

Η κατανοµή 
στην Ολλανδία 

Στην Ολλανδία, κάθε 
χρόνο το RVO.nl 
δηµοσιεύει µια λίστα µε 
όλους τους αποδέκτες 
γεωργικών 
επιδοτήσεων. Όπως 
σηµειώνει ο ιστότοπος 
Βoerenbusiness οι 
µεγαλύτερες πληρωµές 
δεν κατευθύνονται 
προς αγροκτήµατα. Στη 
λίστα του 2018, το 
Συµβούλιο Υδάτων 
Hollands 
Noorderkwartier ήταν 
στην κορυφή µε 
συνολικό ποσό 15,7 
εκατοµµυρίων ευρώ. 
Στο νούµερο 2 
βρίσκεται η Growers 
Cooperative Nova 
Fresh (6,2 εκατοµµύρια 
ευρώ) και στο νούµερο 
τρία η Wetterskip 
Fryslan (4,3 
εκατοµµύρια ευρώ). 

Μεγάλη συζήτηση 
γίνεται παράλληλα 
και για το ιστορικό 
µοντέλο και αν θα 
πρέπει να καταρ-
γηθούν τα ιστορικά 
δικαιώµατα.
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Πρώτα βήματα 
απελευθέρωσης
του αγροτικού 
χώρου από 
τα δεσμά μιας 
συντεχνίας 
Εξελίξεις σε δύο επίπεδα και 
µε κοινό παρονοµαστή την 
απελευθέρωση του αγροτικού χώρου 
από κατεστηµένα συµφέροντα που 
θέλησαν να τον ποδηγετήσουν επί 
µία και πλέον δεκαετία, λαµβάνουν 
χώρα το τελευταίο διάστηµα.
Η πρώτη έχει αφετηρία το νέο νόµο 
4673/2020 για τους συνεταιρισµούς 
που ανοίγει το δρόµο για την 
αποκατάσταση της ενιαίας έκφρασης 
στην κορυφή της συνεταιριστικής 
πυραµίδας. Η δεύτερη αφορά στη 
νέα προκήρυξη διαγωνισµού για 
θέµατα που συνδέονται µε τη 
διαχείριση του ΟΣ∆Ε, γύρω από το 
οποίο έχει στηθεί τα τελευταία 10 
χρόνια µια βιοµηχανία στρέβλωσης 
των συνθηκών λειτουργίας του 
αγροτικού χώρου µε θύµατα τους 
αγρότες. Σηµειωτέον ότι η εν λόγω 
οµάδα συµφερόντων τείνει να 
αφήσει έντονο και φυσικά αρνητικό 
το αποτύπωµά της και στους 
συνεταιρισµούς, καθώς κατάφερε 
πραξικοπηµατικά να διαλύσει την 
ΠΑΣΕΓΕΣ, να δηµιουργήσει 
ένα κακέκτυπο τριτοβάθµιας 
συνεταιριστικής οργάνωσης που 
απλώνοντας τα πλοκάµια της µέχρι 
τις Βρυξέλλες, προετοίµαζε 
συνωµοτικά τον πλήρη έλεγχο των 
εξελίξεων στον αγροτικό χώρο. 
Σήµερα οι πληροφορίες θέλουν τον 
υπουργό, Μάκη Βορίδη να έχει 
πλήρη γνώση της κατάστασης και 
να δηλώνει υπέρµαχος της 
απελευθέρωσης του αγροτικού 
χώρου από τα δεσµά της «συντεχνίας 
του ΟΣ∆Ε» η οποία έχει 
ταλαιπωρήσει για χρόνια αγρότες, 
γεωτεχνικούς και κυβερνήσεις.      

Το νέο παραγωγικό μοντέλο 
περνάει από έναν άλλο αγρότη 
Απαιτείται προσανατολισμός στην αγορά όχι συντήρηση της εκλογικής πελατείας 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Επανέρχεται επιτακτικά ως ζητούµενο η α-
νασυγκρότηση των αγροτικών εκµεταλλεύ-
σεων µε σαφέστατο προσανατολισµό στη 
ζήτηση της αγοράς, ακόµα και ως αποτέλε-
σµα των νέων καταναλωτικών τάσεων και 
της σφραγίδας που φαίνεται να αφήνει σε 
όλες τις οικονοµικές εκφάνσεις η πανδηµία.

Έτσι, ανεξάρτητα από την τύχη που θα έχει 
τελικά η κοινοτική πολιτική Farm to Fork, 
θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι στον το-
µέα της αγροδιατροφής τίποτα δεν είναι ό-
πως παλιά, η ζήτηση για προϊόντα υψηλής 
διατροφικής αξίας όχι µόνο θα συνεχισθεί 
αλλά θα ενταθεί, ενώ, η µαζική εστίαση και 
ειδικά ο τοµέας του γρήγορου φαγητού (Fast 
Food) θα περάσει από πολλές συµπληγάδες. 

Είναι κάτι που το δείχνουν όλες οι µελέ-
τες, αρχίζει να το συνειδητοποιεί η βιοµη-
χανία τροφίµων και οφείλουν να το κατα-
λάβουν το ταχύτερο δυνατόν και οι Έλλη-
νες παραγωγοί. Με τη µόνη διαφορά, ότι η 
ανασυγκρότηση των τελευταίων, αυτή τη φο-
ρά, είναι αναγκαίο να περάσει µέσα από τη 
βελτίωση της σχέσης µε τη µεταποιητική βι-
οµηχανία και το εµπόριο. Όσο γρηγορότε-
ρα γίνει αυτό, τόσο το καλύτερο για όλους. 

Στην εγχώρια αγορά πάντως, είναι η πρώ-
τη φορά που η δυσµενής θέση των παρα-
γωγών επιδρά αρνητικά σε όλο το φάσµα 

των συντελεστών της αγοράς, δηλαδή σε 
όλους τους κρίκους της αλυσίδας. Έτσι, ε-
κτός από τις εταιρείες εισροών και τα κατα-
στήµατα αγροτικών εφοδίων που εισπράτ-
τουν σε πρώτο χρόνο το αποτέλεσµα αυτής 
της δυσπραγίας, µε τον καιρό µεταφέρο-
νται σοβαρές δυσκολίες και στη µεταποι-
ητική βιοµηχανία. 

Ήδη, όπως έχει αναφερθεί (ρεπορτάζ 
σελ. 10-11), η προβληµατική συγκρότηση 
των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων στον 
κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας, µεταφέρει 
σ’ αυτή τη φάση δυσκολίες στη γαλακτοβιο-
µηχανία και στις τυροκοµικές επιχειρήσεις.

Η παρακµιακή εικόνα που εµφανίζουν 
πολλές φάρµες στο συµπύρηνο ροδάκινο, 
µεταφέρουν αντίστοιχα βάρη στη λειτουρ-
γία και τον εξαγωγικό προσανατολισµό της 
εγχώριας κονσερβοβιοµηχανίας.

Ο σκεπτικισµός που επικρατεί στις τάξεις 
των παραγωγών βιοµηχανικής ντοµάτας έ-
χει οδηγήσει σε µεγάλη συρρίκνωση και 
την εγχώρια ντοµατοβιοµηχανία, µε τους 
εκπροσώπους του κλάδου να δίνουν τον τε-
λευταίο καιρό αγώνα, προκειµένου να συ-
γκρατήσουν τους αγρότες στην καλλιέργεια.  

Για τους παρεπιδηµούντες της Ιερου-
σαλήµ είναι ηλίου φαεινότερο ότι οι κοι-
νοτικές ενισχύσεις τις οποίες απολαµβά-
νουν τα τελευταία 40 χρόνια οι Έλληνες 
αγρότες, τους αποµάκρυναν από την αγο-
ρά και στην συνέχεια από τους συνεταιρι-
σµούς και συντηρούν σήµερα την καχυπο-
ψία µε την οποία περιβάλλουν τη µεταποι-
ητική βιοµηχανία. 

Με δεδοµένη µάλιστα τη δυσκολία συ-
γκρότησης ή και ανασυγκρότησης των α-
ναγκαίων συνεργατικών σχηµάτων, πολ-
λώ δε µάλλον την ευρεία καθετοποίηση 
των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, η βελτί-
ωση της σχέσης αγροτών και βιοµηχανίας 
είναι η µόνη εφικτή οδός. Θα χρειασθεί βέ-
βαια πολλή δουλειά, ακόµα και στο θέµα 
της εµψύχωσης για την αλλαγή νοοτροπί-
ας. Σ’ αυτή την υπόθεση, εκτός του υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης που δύναται να 
παίξει καθοριστικό ρόλο, όπως και άλλων 
µελών της πολιτικής ηγεσίας, ειδικό και 
σηµαντικό ρόλο µπορούν να παίξουν και 
οι τράπεζες. Η υπόθεση της συµβολαια-
κής γεωργίας π.χ. είναι ένα φροντιστήριο.         

 
Συµπληγάδες 

Στον τοµέα της αγροδιατροφής, η 
ζήτηση για προϊόντα υψηλής δια-
τροφικής αξίας θα ενταθεί, ενώ ο 
τοµέας του γρήγορου φαγητού θα 
περάσει από πολλές Συµπληγάδες

Νέα προκήρυξη ετοιµάζει ο πρόεδρoς 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας. 
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Στις ανησυχίες των κρατών µελών ότι οι 
Ευρωπαίοι αγρότες θα βρεθούν αντιµέτωποι µε 
µεγάλα προβλήµατα βιωσιµότητας η Επιτροπή 
πετάει τη µπάλα στην εξέδρα, επιµένοντας πως τα 
20 δισ. επιπλέον που προσέθεσε στη νέα της 
πρόταση για το Πολυετές, είναι οριστική. Κατά την 
διάρκεια βιντεοδιάσκεψης τη ∆ευτέρα 8 Ιουνίου 
στο πλαίσιο του Συµβουλίου των υπουργών 
Γεωργίας, ο Επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ, Γιάνους 
Βοϊτσεχόφσκι, είπε ότι θεωρεί θετική τη 
βελτιωµένη πρόταση για τη χρηµατοδότηση της 
ΚΑΠ για την ερχόµενη προγραµµατική περίοδο, 

ενώ άφησε να εννοηθεί, ότι πιθανότητα αυτή θα 
είναι και η τελική που θα ισχύσει. Υπενθυµίζεται 
ότι ο προϋπολογισµός της ΚΑΠ σύµφωνα µε την 
τελευταία πρόταση για το Πολυετές, θα είναι 
µειωµένος κατά περίπου 5%.
Τον κίνδυνο η στρατηγική Farm to Fork να 
αποτελέσει µία µη βιώσιµη πολιτική µε 
ανυπολόγιστες επιπτώσεις για τον πρωτογενή 
τοµέα δίνοντας ως παράδειγµα τη µείωση της 
φυτοπροστασίας κατά 50% έως το 2030, 
σηµείωσε κατά την τοποθέτησή του στο συµβούλιο 
υπουργών, ο υφυπουργός Κώστας Σκρέκας. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η µεγαλύτερη ενιαία αγορά του κό-
σµου και παράλληλα ο µεγαλύτερος 
υπέρµαχος του παγκόσµιου ελεύθερου 
εµπορίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, βρί-
σκεται σε ένα δύσκολο σταυροδρόµι 
και καλείται να δώσει απάντηση στο 
ερώτηµα: «Πώς θα µπορέσει να εξα-
σφαλίσει ότι το βιώσιµο µοντέλο παρα-
γωγής που σχεδιάζει για το εσωτερικό 
της, δεν θα µετατοπίσει και ενισχύσει 
τη µη βιώσιµη παραγωγική ένταση ε-
κτός των συνόρων». Κάτι τέτοιο, εκτός 
από το ότι θα καθιστούσε µια τρύπα 
στο νερό όποιο φιλοπεριβαλλοντικό 
εγχείρηµα εφαρµόζεται στην ΕΕ, θα έ-
βγαζε εκτός ανταγωνισµού την αγρο-
τική παραγωγή του µπλοκ.

Σε αυτό το πλαίσιο, δηλώσεις στελε-
χών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Γεωργί-
ας της Επιτροπής (DG AGRI) υποστηρί-
ζουν ότι οι εισαγωγές αγροτικών προ-
ϊόντων της ΕΕ από Τρίτες χώρες από ε-
δώ και στο εξής θα είναι όσο το δυνα-
τόν λιγότερες,. Κι αυτό σε µια προσπά-
θεια να καθησυχάσουν τους υπουρ-
γούς Γεωργίας του µπλοκ και να χρυ-
σώσουν το χάπι στον αγροτικό κόσµο 
της Ευρώπης, ο οποίος σιγοβράζει τις 
τελευταίες εβδοµάδες, έπειτα από την 
παρουσίαση του στρατηγικού σχεδια-
σµού της ΕΕ στον τοµέα της αγροδια-
τροφής, «Από το αγρόκτηµα στο πιάτο». 
Πρόκειται για µία κίνηση που σε περί-
πτωση που πραγµατοποιηθεί, ίσως δώ-
σει τα πρώτα στηρίγµατα που θα χρει-
αστεί η αγροτική παραγωγή στην ευ-
ρωπαϊκή αγορά. Από την άλλη, αν οι 
τεχνοκράτες της Κοµισιόν δεν βρουν 
τρόπο να στηρίξουν στην αγορά τα α-
ναβαθµισµένα και πιο ακριβά αγροτι-
κά προϊόντα που θα προκύψουν από 
την εφαρµογή της πολιτικής Farm to 

Fork, τότε η ούτως ή άλλως επισφαλής 
οικονοµικά και πολιτικά επένδυση θα 
αποτύχει, αφήνοντας ξεκρέµαστους α-
γρότες και κτηνοτρόφους.

Ως γνωστόν, οι περιορισµοί στη 
χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας 
µέχρι 50% ως το 2030 και παράλλη-
λα η µείωση της χρήσης λιπασµά-
των µέχρι 20%, δεν µπορούν παρά 
να περιορίσουν την παραγωγικότη-
τα των ευρωπαϊκών εκµεταλλεύσε-
ων, αυξάνοντας παράλληλα το κό-
στος παραγωγής. Οι πρώτες εκτιµή-
σεις από έγκυρους ανεξάρτητους ορ-
γανισµούς κάνουν λόγο για µια µεί-
ωση της παραγωγής µέχρι και 15% 
εφόσον οι Ευρωπαίοι αγρότες ακο-
λουθήσουν στο ακέραιο το γράµµα 
του νέου πράσινου νόµου. 

Το ζήτηµα το έχουν αναδείξει ε-
δώ και καιρό διάφοροι φορείς, ακό-
µα και κλιµατικοί ακτιβιστές, φοβού-
µενοι ότι η επιβάρυνση του περιβάλ-
λοντος απλώς θα µετατοπιστεί σε άλ-
λες περιοχές που θα αναλάβουν την 
µαζική παραγωγή αγροτικών προϊό-
ντων για την ευρωπαϊκή αγορά. Πρώ-
τη φορά όµως συζητήθηκε επισήµως 
σε επίπεδο υπουργών Γεωργίας της 
ΕΕ την περασµένη ∆ευτέρα, όταν Ι-
ταλία, Γερµανία και Ισπανία ζήτη-
σαν συγκεκριµένες εξηγήσεις από 
την Κοµισιόν. «Είµαστε βέβαιοι ότι 
θα υπάρξει µετατόπιση της προσφο-
ράς» υποστήριξε ο Ισπανός, Λουίς 
Πλάνας. «Θα χρειαστεί να κάνουµε 
παγκόσµιο πρότυπο το παραγωγικό 
µοντέλο «Από το αγρόκτηµα στο πιά-

το» υποστήριξε η Γερµανίδα Γιούλια 
Κλόκνερ, ενώ και η εκπρόσωπος της 
Ιταλίας ζήτησε εξηγήσεις για το σχέ-
διο της Κοµισιόν να αποτρέψει έναν 
εξοστρακισµό των Ευρωπαίων αγρο-
τών από τις αγορές. 

Στελέχη της DG AGRI λένε πως η ΕΕ 
θα κρατήσει στο ελάχιστο τις εισαγω-
γές, ωστόσο δεν έχει διατυπωθεί ακό-
µα µια ικανή επιχειρηµατολογία ανα-
φορικά µε τον τρόπο που θα επιτύχει 
κάτι τέτοιο χωρίς να αντιµετωπίσει κα-
ταγγελίες στα όργανα του Παγκόσµι-
ου Οργανισµού Εµπορίου και αντίποι-
να από τους εµπορικούς της εταίρους, 
που µπορεί να θεωρήσουν  ως µονο-
µερείς αντιεµπορικές κινήσεις τους πε-
ριβαλλοντικούς δασµούς και τις πρά-
σινες ποσοστώσεις.  

Γκουρμέ γεωργία
και λίγες εισαγωγές  

σχεδιάζει η ΕΕ
Όταν στο εσωτερικό 

παράγεις 
βιώσιμα αλλά μη 

ανταγωνιστικά και 
εισάγεις παράλληλα 

ελεύθερα «μη 
βιώσιμα προϊόντα» 

αλλά ανταγωνιστικά, 
τότε οι παραγωγικές 

δυνατότητες 
ατονούν και η 

προοδευτική 
στρατηγική σου 

αποτυγχάνει

Αντιδράσεις στο Συµβούλιο
 Υπουργών Γεωργίας 

στις προτάσεις µείωσης χρήσης
 φυτοπροστατευτικών

DG AGRI
Στελέχη της Γ∆ Γεωργίας 
της ΕΕ υποστηρίζουν ότι 
οι εισαγωγές αγροτικών 
προϊόντων της ΕΕ από Τρίτες 
Χώρες από εδώ και στο εξής 
θα ειναι λιγότερες.

ΠΟΕ
Επί του παρόντος βέβαια δεν 
έχει διατυπωθεί ακόµη καµία 
ικανή επιχειρηµατολογία από 
την ΕΕ πως θα επιτύχει φρένο 
στις εισαγωγές χωρίς να 
αντιµετωπίσει καταγγελίες στα 
όργανα του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εµπορίου.

Ρίσκο
Αν οι τεχνοκράτες των 
Βρυξελλών δεν βρουν τρόπο 
να στηρίξουν στην αγορά τα 
αναβαθµισµένα και πιο ακριβά 
αγροτικά προϊόντα που θα 
προκύψουν από την πολιτική 
Farm to Fork, η ούτως ή 
άλλως επισφελής οικονοµικά 
και πολιτικά επένδυση θα 
αποτύχει αφήνοντας 
ξεκρέµαστους τους αγρότες.
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Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
«Όταν θα έχουµε σχέδιο 
κοστολογηµένο µε το οποίο 
θα µπορούµε να πάµε από 
τη θεωρία στην πράξη 
χωρίς δικαιολογίες και 
άλλοθι. Το γήπεδο του 
Παναθηναϊκού είναι η 
απόλυτη προτεραιότητα για 
εµάς. Μέσα στο καλοκαίρι 
θα παρουσιάσουµε το 
σχέδιό µας».

ΤΕΪΛΟΡ ΣΟΥΙΦΤ
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΡΙΑ
«Η φυλετική αδικία έχει 
εισχωρήσει βαθιά στις 
τοπικές και κρατικές 
κυβερνήσεις και πρέπει να 
γίνουν αλλαγές εκεί. Για 
να αλλάξουν οι πολιτικές, 
πρέπει να εκλέξουµε 
ανθρώπους που θα 
πολεµήσουν το ρατσισµό 
και την αστυνοµική βία. 
#BlackLivesMatter».

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ
ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
«Γαϊδουρονήσι, Χρυσή, 
θεωρητικά περιοχή Natura. 
Πολλοί έχουν «κλάψει» για 
τις Natura σε αυτόν τον 
τόπο. Είναι περίπου οι ίδιοι 
που έχουν διαδώσει όλο το 
τελευταίο διάστηµα ότι η 
δική µας κυβέρνηση µε τον 
πρόσφατο περιβαλλοντικό 
νόµο δήθεν πάει να 
καταστρέψει τις Natura».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΛΗΘΕΥΕΙ ΟΤΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΘΑ ∆ΟΘΕΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΑΡΙΑ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
∆άκρυα
Αβεβαιότητας συνέχεια για τους 
ελάχιστους εναποµείναντες 
τευτλοπαραγωγούς, που 
κρέµονται στη συνδεδεµένη κι 
αυτή εφόσον συνάψουν 
συµβάσεις έως τις 10 Ιουλίου, 
αφού υποχρεωθήκαν στην 
ιδιότυπη λύση επενδυτή που έχει 
επιλεγεί για τη λειτουργία της 
Ζάχαρης. ∆άκρυα φέρνει και το 
πριµ των µεταφορικών στο 60% 
για το 12αρι pol στην Ηµαθία.

 

Συνδεδεµένη
Πες πες, ζεσταίνεται η ενίσχυση 
για τη συνδεδεµένη στα αχλάδια. 
Το θέµα ανακίνησαν εκ νέου οι 
Τυρναβίτες αγρότες, οι οποίοι 
ζήτησαν από την ηγεσία του 
υπουργείου να αποκατασταθεί η 
αδικία του 2018, όταν 
αποκλείστηκαν τα αχλάδια, από 
τη συνδεδεµένη ενίσχυση που 
δόθηκε στα µηλοειδή. Ο 
Μαυρουδής πάντως δείχνει 
να το σκέπτεται.

 

Αφετηρίες
∆εν έχει άδικο ο Σκρέκας όταν 
λέει προς τους τεχνοκράτες των 
Βρυξελλών ότι η πρόθεση της 
Κοµισιόν να θέσει οριζόντιες 
συστάσεις στα κράτη-µέλη για τη 
διασύνδεση των στόχων ΚΑΠ 
και Πράσινης Συµφωνίας, θα 
πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις 
διαφορετικές αφετηρίες από τις 
οποίες ξεκινά κάθε χώρα. 
Τουτέστιν, για τη χώρα µας 
από το... τέλος.

Στην επιτροπή Σοφών ο Τάκης µε τα λεµόνια

Τελικά όλη αυτή η ενδελεχής µελέτη που αύξησε από τα 23 
εκατ. ευρώ (σ.σ κυβερνητική πρόθεση) στα 31 εκατ. ευρώ τη 
στήριξη στους αιγοπροβατοτρόφους για τα µέτρα αγοράς λό-
γω της πανδηµίας συνεχίζει να µην αναγνωρίζεται από τους 
πραγµατικούς συντελεστές του κλάδου ως πραγµατικό βοήθη-
µα, αφού όπως οι ίδιοι λένε συνεχίζει να αφήνει απέξω τους 
πραγµατικούς δικαιούχους. Προκειµένου να µην... ξεχειλώσει 
περαιτέρω η «υποσχετική» ο φάκελος έφυγε για τις Βρυξέλλες 
µήπως και επισπευσθεί η πληρωµή για τα τέλη Ιουνίου. Ο Τά-
κης µε τα λεµόνια πρέπει πάντως να αισθάνεται δικαιωµένος.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Tι ακριβώς εννοεί 
ο υπουργός της 
πλατείας όταν λέει ότι 
στο ευαίσθητο θέµα 
της φυτοπροστασίας 
δεν θα υπάρξουν 
αιφνιδιαστικές κινήσεις 
από την πλευρά του, 
αλλά απέναντι στους 
γεωργούς ότι «θα 
είµαστε απαιτητικοί»;

Σχόλιο φίλου του 
Agronews για την 
αναδιανοµή των 
επιδοτήσεων τα 
τελευταία χρόνια λέει: 
«µε το παράθυρο των 
«νεοεισερχόµενων» 
έχει στηθεί φάµπρικα 
κατασπατάλησης 
επιδοτήσεων από 
πραγµατικούς 
αγρότες».

Υβρίδια
 «Υπάρχει δυνατότητα να 

δοθεί σε όλους το διπλάσιο 
ποσό ανά ζώο, δηλαδή τα 72 
εκατ. ευρώ, ώστε να συνεχίσει 
η αιγοπροβατοτροφία να 
στέκεται ανταγωνιστικά στη 
διεθνή αγορά», λέει ο 
Βαγγέλης, πρώην υπουργός 
της πλατείας.

 Μπλέκτηκαν στις συγκρίσεις 
µε τα ποσά που έδωσε ο 
ΣΥΡΙΖΑ χωρίς πανδηµία στους 
αιγοπροβατρόφους, έµπλεξαν 
στους πολλαπλασιασµούς και 
τις διαιρέσεις για να βγει η 
«κολοβή» στήριξη των 31 εκατ. 
µε σκληρούς όρους και 
περιορισµούς, σηµειώνει ο 
έτερος, εξ Λακωνίας, πρώην 
υπουργός της πλατείας.

 Για παντελή άγνοια των 
προβληµάτων του κλάδου 
µιλούν οι θεµατοφύλακες της 
αιγοπροβατοτροφίας, µε 
αφορµή το ισχνό βοήθηµα.

;

Γ. ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΜΠΟ
ΠΑΙΚΤΗΣ ΝΒΑ
«Αυτή είναι η πόλη µας και 
ήρθαµε εδώ για να 
στηρίξουµε την προσπάθεια 
(σ.σ πορεία για θάνατο 
Φλόιντ). Θέλουµε αλλαγή, 
θέλουµε δικαιοσύνη. Θέλω 
το παιδί µου να µεγαλώσει 
στο Μιλγουόκι και να µη 
φοβάται να περπατά στους 
δρόµους, δε θέλω να έχει 
µίσος στην καρδιά του».

Τσοπανάκος 
ήµουνα...

Έπειτα από ενδελεχή έλεγχο, λένε από τη 
Βάθη, αποφασίστηκε επιχορήγηση 31 εκατ. 
ευρώ για τους αιγοπροβατοτρόφους, αλλά οι 
αντιδράσεις των παραγωγών δεν σταµατούν. 
Και µάλιστα δικαιολογηµένα. Οι κτηνοτρόφοι 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης επιµένουν 
ότι η απόφαση Βορίδη δεν ικανοποιεί όλους 
όσοι επλήγησαν. Έµειναν έξω πολλοί από 
ορεινές και παραµεθόριες περιοχές, που 
πούλησαν µόνο αµνοερίφια και δεν άρµεξαν 
το 2019. Σηµειωτέον ότι το κονδύλι το 
θεωρούν πολύ µικρό, σε σχέση µε τον αριθµό 
των  αιγοπροβάτων που θα ενισχύσει.

∆ηλώνοντας απογοητευµένοι, εφιστούν την 
προσοχή του Βορίδη στο γεγονός ότι «στο 
περιβάλλον του κάθε υπουργού καταφέρνουν 
να παρεισφρήουν πάντα Γκρούεζες και να του 
µεταφέρουν όπως συµφέρει τους ίδιους 
προσωπικά ή την κλίκα τους, την εικόνα που 
επικρατεί στην κάθε Πλατανιά της χώρας µας».

Λίγα θεωρούν και τα 1.500 ευρώ που 
έλαβαν οι καλλιεργητές θερµοκηπίων της 
Κρήτης ως αποζηµίωση για την καταστροφική 
θεοµηνία του περασµένου χειµώνα. Οι ίδιοι 
εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους, γιατί 
επιλέχθηκε µια οριζόντια αποζηµίωση, µε 
αποτέλεσµα να παίρνουν τα ίδια χρήµατα τόσο 
αυτοί που υπέστησαν ολοκληρωτική 
καταστροφή όσο και αυτοί που επλήγησαν 
ελάχιστα. Γίνεται µε το ποσό αυτό να στηθεί εξ 
αρχής ένα θερµοκήπιο; Αδύνατο, απαντούν! 

∆εν είναι λίγοι, λένε οι µελετητές, οι 
αγρότες που αγόρασαν µεταχειρισµένο 
εξοπλισµό, περιµένοντας τα Σχέδια 
Βελτίωσης και τώρα συζητούν να 
προχωρήσουν σε τροποποίηση της αίτησής 
τους για να αφαιρέσουν τα µηχανήµατα που 
αγόρασαν ήδη ως µεταχειρισµένα. Άλλοι 
πάλι σκέφτονται µέχρι και να βγουν από το 
πρόγραµµα. Το θέµα είναι ότι πέρασαν δύο 
χρόνια και τα αιτήµατα πληρωµής δεν 
άρχισαν ακόµα…

Για να αποζηµιωθεί ένας παραγωγός από 
τον ΕΛΓΑ πρέπει να είναι τακτοποιηµένος 
οικονοµικά µε τις εισφορές του προς τον 
οργανισµό. Οκ, αυτό το ξέρουµε. Αν οι 
εισφορές του 2018 και 2019 πληρωθούν 
στον ΕΛΓΑ, µέσα σε µία εβδοµάδα είναι 
«ορατές» στο σύστηµα του φορέα και θα 
αποδεσµεύσουν τις τυχόν αποζηµιώσεις που 
έχει να λαµβάνειν ο παραγωγός στην αµέσως 
επόµενη πληρωµή. Όµως οι εισφορές του 
2017 έχουν βεβαιωθεί στην εφορία, ενώ 
έχουν πληρωθεί από τον Απρίλιο, δηλαδή 
πριν δύο µήνες, αλλά το υπουργείο 
Οικονοµικών δεν έχει στείλει το αρχείο στον 
ΕΛΓΑ για να ξεκινήσει η διαδικασία 
αποζηµίωσης, γκρινιάζουν οι 
δενδροκαλλιεργητές Κεντρικής και ∆υτικής 
Μακεδονίας.   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Τ
ο λέγαµε ότι η πανδηµία 
αλλάζει δραστικά τα της 
αγροτικής οικονοµίας, 
κανείς ωστόσο δεν πε-

ρίµενε πως τόσο γρήγορα και τό-
σο δραστικά θα αλλάξει το κατα-
ναλωτικό πρότυπο, θα διαφορο-
ποιηθεί η ζήτηση, θα επιταχυνθεί 
η διαδικασία των αλλαγών στον 
τοµέα της αγροτικής παραγωγής. 

  Όταν μαγειρεύεις
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ να πω ότι σ’ αυ-
τή τη φάση, όλα ξεκίνησαν από το 
«µένουµε σπίτι». Οι 40 µέρες του 
εγκλεισµού, έκαναν τους ανθρώ-
πους να αναθεωρούν πράγµατα, 
των οποίων η αναθεώρηση θα α-
παιτούσε χρόνια. Πρώτα απ’ όλα, 
έµαθαν οι νοικοκυρές ή µάλλον 
έµαθε ο κόσµος να µαγειρεύει! 

  Πας και λαϊκή 
ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ να µαγειρεύει, 
έµαθε να ζητάει για την κουζίνα 
του το καλύτερο! Να µην αρκείται 
στα λαχανικά, τα όσπρια, τα γα-
λακτοκοµικά και τα φρούτα δεύ-
τερης ποιότητας! Η ζήτηση στα 
σούπερ µάρκετ, στις λαϊκές και τα 
µανάβικα µεγάλωσε, όπως µεγά-
λωσαν ταυτόχρονα και οι απαιτή-
σεις των καταναλωτών. 

  Όχι στο Χόλιγουντ
ΤΟ ΘΕΜΑ για τους παραγωγούς 
είναι ποιοι µπορούν να ανταποκρι-
θούν µε επάρκεια σ’ αυτή τη νέα 
ζήτηση. Σήµερα, αλλά και αύριο. 
Οι νέες διατροφικές προτιµή-
σεις ήρθαν για να µείνουν. 
Το θέµα άλλη µια φορά εί-
ναι, ποιος τις αντιλαµβάνε-
ται έγκαιρα και µε επάρ-
κεια και ποιος είναι σε θέ-
ση να αναπροσαρµόσει τις 
παραγωγικές του τεχνικές 
στα νέα ζητούµενα. Εδώ, 
όχι στο Χόλιγουντ!  

  Πες τα Νικήτα
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ, ποιος περίµενε 

ότι µέσα σε δύο µήνες θα αδειά-
σουν στην κυριολεξία οι αποθή-
κες της βιοµηχανίας ζυµαρικών,  
αυτό θα άλλαζε άρδην τα δεδοµέ-
να στο σκληρό σιτάρι και σήµερα 
ο Πρίντζος θα ξεκινούσε τις πα-
ραλαβές στον θεσσαλικό κάµπο 
µε 25 λεπτά το κιλό. Το βοηθάει 
βεβαίως η Φότζια που παραµένει 
σταθερά, εδώ και 4 εβδοµάδες, 
πάνω από τα 300 ευρώ τον τόνο.    

  Για την καρδάρα
ΚΑΛΑ είναι πάντως τα νέα και 
για το αιγοπρόβειο γάλα. Η ει-
κόνα δείχνει ότι η ζήτηση για τη 
φέτα και τα ποιοτικά τυροκοµικά 
µεγαλώνει, εδώ και διεθνώς και 
οι σωστοί τυροκόµοι που φαίνε-
ται να έχουν κάνει αυτό τον και-
ρό επενδύσεις, έχουν ανάγκη από 
πρώτη ύλη για να καλύψουν τη 
δυναµικότητα των µονάδων τους. 

  Γαλατάδων όρκοι
Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  θέλει τον ΟΜΗ-
ΡΟ να έχει πάρει σβάρνα τα Πο-
µακοχώρια, τον ΟΛΥΜΠΟ να έ-
χει φθάσει στην Αιτωλοακαρνα-
νία, την ΗΠΕΙΡΟ να πλασάρεται 
στα τσελιγκάτα της Θεσσαλίας 
και την ΑΜΦΙΓΑΛ να έχει φθάσει 
στα νότια της Πελοποννήσου. Μ’ 
αυτόν τον ανταγωνισµό τα 95 λε-
πτά για το πρόβειο στη νέα γαλα-
κτοκοµική περίοδο είναι δεδοµέ-
να, µε λίγη σοβαρότητα των πα-
ραγωγών πιάνεται και το ευρώ! 

  Συναγωνισμός
ΜΕΡΕΣ έχω να ασχοληθώ 

µε το γνωστό παρεάκι του 
ΟΣ∆Ε κι αυτό γιατί αρχίζω 
να τους λυπάµαι! ∆εν ξέ-
ρω αν είναι σύµπτωση αλ-
λά από τότε που έφυγε ο 
ΣΥΡΙΖΑ, χάνουν το ένα κόλ-
πο µετά το άλλο! Η τελευ-
ταία που τους έχει αποµεί-
νει είναι η δουλειά του τε-
χνικού συµβούλου για την 
οποία βγαίνει στον αέρα  
καινούργιος διαγωνισµός! 

Η ενηµερωση θέλει 
τον ΟΜΗΡΟ να 
έχει πάρει σβάρνα 
τα Ποµακοχώρια, 
τον ΟΛΥΜΠΟ να 
έχει φθάσει στην 
Αιτωλοακαρνανία, 
την ΗΠΕΙΡΟ να 
πλασάρεται στα 
τσελιγκάτα της 
Θεσσαλίας και την 
ΑΜΦΙΓΑΛ να έχει 
φθάσει στα νότια 
της Πελοποννήσου. 
Μ’ αυτόν τον 
ανταγωνισµό τα 
95 λεπτά για το 
πρόβειο στη νέα 
γαλακτοκοµική 
περίοδο είναι 
δεδοµένα, µε 
λίγη σοβαρότητα 
των παραγωγών 
πιάνεται και το 
ευρώ! 

T
ον Απρίλιο του 2020, ο γενικός γραµ-
µατέας του ΟΗΕ, Antonio Guterres 
ξεκίνησε ένα Call for Action on 
Human Rights ως απάντηση στην 

πανδηµία του κορονοϊού. «Είµαστε όλοι µαζί 
σε αυτό. Η απειλή είναι ο ιός, όχι οι άνθρω-
ποι», είπε. Στην Ευρώπη, η Yiva Johansson, 
η Ευρωπαία Επίτροπος για τις εσωτερικές υ-
ποθέσεις, είχε τα ίδια συναισθήµατα. «Οι έ-
λεγχοι συνόρων και οι ταξιδιωτικοί περιο-
ρισµοί, δεν αφορούν πραγµατικά τα ίδια τα 
σύνορα, αλλά στον ιό», εξήγησε. Σε όλο τον 
κόσµο, η φυσική απόσταση, η αυτο-αποµό-
νωση και οι αυστηροί κανόνες υγιεινής, προ-
ωθούνται ως απαραίτητες πρακτικές για να 
περιοριστεί η επαφή ανθρώπου µε άνθρω-
πο, να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση του 
ιού και να σωθούν ζωές.[...] 

Η οικοδόµηση συνοχής σε αυτή την πανδη-
µία απαιτεί επείγουσα καινοτόµο σκέψη πα-
ντού -ιδιαίτερα στην Ευρώπη, όπου οι θεµελιώ-
δεις δεσµεύσεις στο σύνθηµα της ΕΕ «ενωµένοι 
στην πολυµορφία», έχουν αντιµετωπίσει προ-
κλήσεις στην κάλπη και στους δρόµους.[...]. 

Πίσω τον Ιανουάριο του 2020, η περιφερει-
ακός διευθυντής του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Υγείας για την Ευρώπη, Hans Kluge, δήλωσε 

πως «η παγκόσµια 
φύση του ταξιδιού, 
δεν απαλλάσσει 
καµία χώρα από 
την εξάπλωση µο-
λυσµατικών ασθε-
νειών… καµία χώ-
ρα δεν µπορεί να 
αντέξει οικονοµι-
κά να αναβάλει την 

θέσπιση όλων των απαραίτητων µέτρων για 
την προστασία των πολιτών». [...] Ωστόσο, µε-
τά από µήνες µε κλειστά σύνορα, οι επιδηµι-
ολόγοι τώρα προειδοποιούν για νέα κύµα-
τα λοίµωξης χωρίς καµιά ελπίδα εξάλειψης 
του κορωνοϊού σε κανένα κράτος σύντοµα. 
Καθώς κάνουν την εµφάνιση τους περισσό-
τερες ιατρικές ενδείξεις, η σαφής προειδο-
ποίηση είναι πως ο καθένας πρέπει να δρά-
σει µε αλληλεγγύη ενάντια στον ιό. Κανένα 
επιστηµονικό έργο δεν θεωρεί το κλείσιµο 
των συνόρων ως ένα αποτελεσµατικό αντί-
δοτο στην εξάπλωση του ιού. [...]

Εικοσιπέντε χρόνια µετά από την υπογρα-
φή της Συµφωνίας Σένγκεν για την κατάργη-
ση των εσωτερικών συνοριακών ελέγχων στην 
ΕΕ, οι προσπάθειες συντονισµού για τη ρύθµι-
ση της της κυκλοφορίας των ανθρώπων εξα-
κολουθούν να αµφισβητούνται σοβαρά.[...].Το 
καλό που βγαίνει από την αβεβαιότητα και το 
χάος της πανδηµίας είναι ότι τα κράτη-µέλη 
της ΕΕ συνειδητοποιούν περισσότερο από κά-
θε άλλη φορά την ανάγκη για συνεργασία.[...]. 

*ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, BILKENT

Ενωμένοι 
στην πολυμορφία

ΤΗΣ ΣΑΪΜ ΟΣΚΡΟΥΜΕΖ *
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ 
douska@agronews.gr

Είναι Μικρασιάτης στην καταγωγή και 
γνωρίζει καλά ότι από τη µία µέρα στην 
άλλη µπορεί να βρεθείς στο πουθενά, 
αφού τίποτα δεν είναι δεδοµένο κι όλα 
αλλάζουν. Γι’ αυτό ο Παναγιώτης Χατζη-
νικολάου δεν σταµατά ποτέ να διαβά-
ζει, να µαθαίνει και να ενηµερώνεται. 
Η έρευνα είναι η πρώτη λέξη που τον 
χαρακτηρίζει στο λήµµα µε το όνοµά 
του. Έφυγε από την Αµαλιάδα για να 
σπουδάσει στο Εθνικό Μετσόβιο Πο-
λυτεχνείο ηλεκτρολόγος µηχανικός 
και µηχανικός ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών. Αργότερα πήρε και master α-
πό το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Όσοι 
τον ξέρουν, τον γνώρισαν από τη Γενι-
κή Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολο-
γίας, όπου σταδιοδρόµησε για 23 χρό-
νια και σε πολλές θέσεις, ακόµα και ως 
προϊστάµενος. Οι γνώσεις και η εµπει-

ρία του τον έκαναν και υπεύθυνο εκ-
πόνησης πολιτικών σε θέµατα Έρευ-
νας και Καινοτοµίας σε εθνικό επίπε-
δο και στον τοµέα της αγροδιατροφής.

Πρώτη του «στάση» η έρευνα στην 
ελιά και το ελαιόλαδο, αφού -όπως ο 
ίδιος λέει- στον τοµέα της ελιάς και της 
αλυσίδας αξίας της για τη χώρα, η έ-
ρευνα µπορεί να αποτελέσει το βασικό 
στοιχείο που θα προσδώσει προστιθέ-
µενη αξία προκειµένου οι οικονοµικές 
δραστηριότητες γύρω από αυτή να εί-
ναι βιώσιµες. Στόχος του να συνδυά-
σει την έρευνα και την καινοτοµία, ε-
ξασφαλίζοντας µεγάλες δυνατότητες 
οικονοµικών µετασχηµατισµών, δια-
φοροποίηση στα προϊόντα, δηµιουργία 
τεχνολογιών που παράγουν νέα προ-
ϊόντα µε µεγάλη προστιθέµενη αξία.

Με γνώµονα, λοιπόν, ότι τα δύο µε-
γάλα ζητήµατα του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα εί-
ναι η εκπαίδευση και η έρευνα, στην 
αναζήτηση των προσώπων που θα στε-
λέχωναν τον φορέα τον Νοέµβριο του 
2019, η επιλογή Χατζηνικολάου στη 
θέση του διευθύνοντος συµβούλου 
δείχνει να κινείται σε σωστό µονοπά-
τι. Άλλωστε, τα µονοπάτια του Ταϋγε-
του ήταν αυτά που του άνοιξαν το δρό-
µο για την... κυβέρνηση του βουνού.  

Επί του αντικειµένου ωστόσο, το έρ-
γο Χατζηνικολάου µένει να φανεί. Κι 
αυτό γιατί για αρκετό διάστηµα το βά-
ρος του φορέα δόθηκε στους ελέγχους 
και τα πρόστιµα, µε εντολή της Βάθη. 
Εν τω µεταξύ αλλαγές στον τοµέα της 
εκπαίδευσης δεν φαίνονται, ούτε όσον 
αφορά τους ελεγκτές, αλλά ούτε και στα 
µαθήµατα των Νέων Αγροτών, που σέρ-
νονται. Μπορεί βέβαια έως το τέλος της 
θητείας του να…. γράψει ιστορία. Για 
την ώρα, η ιστορία γράφεται στα πετυ-
χηµένα ΒΒQ στο Πικέρµι, παρέα µε τον 
συναγωνιστή γενικό γραµµατέα του υ-
πουργείου Γιώργο Στρατάκο.   

Εικάζεται ότι ο γενικός ήταν ο άν-
θρωπος που διευκόλυνε την τοποθέ-
τησή του στη συγκεκριµένη θέση, όταν 
έτερος Λάκων, έβαζε λυτούς και δεµέ-
νους για να αναλάβει το συγκεκριµέ-
νο χαρτοφυλάκιο. Έκτοτε είναι αλλη-
λέγγυοι. Ότι είναι δραστήριος και άο-
κνος πάντως πρέπει να σηµειωθεί. Τα 
τελευταία δέκα χρόνια ζει µε την οικο-
γένειά του στη ∆ιώνη στο Πικέρµι και 
ασχολείται ενεργά µε τα κοινά, ως µέ-
λος του Φιλοζωικού Συλλόγου «Πήγα-
σος», του Αθλητικού Οµίλου Πικερµί-
ου και του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η 
∆ΙΩΝΗ», στον οποίο µάλιστα πρόσφα-
τα εκλέχθηκε και πρόεδρος. 

Κάνει το καλύτερο BBQ  
Με αφετηρία την «κυβέρνηση του βουνού» στη Νιρβάνα φέρνει αποτελέσματα   

Ο Παναγιώτης Χατζηνικολάου 
γεννήθηκε στην Αµαλιάδα το 1958 
και σπούδασε στο Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός και Μηχανικός 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Από
το 1981 έως το 1986 εργάστηκε 
στον ιδιωτικό τοµέα των µελετών 
και κατασκευών ειδικών κτιριακών 
έργων. Από το 1986-1996 
δραστηριοποιήθηκε στη θαλάσσια 
έρευνα στο ΕΚΘΕ και από το 1996 
έως το 2019 διατέλεσε βασικό 
στέλεχος στη Γενική Γραµµατεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας σε 
θέµατα πολιτικής έρευνας και 
καινοτοµίας και χρηµατοδοτικών 
δράσεων, όπου υπηρέτησε ως 
προϊστάµενος τµήµατος και 
αργότερα ∆ιεύθυνσης.

Μπορεί τα δύο µεγάλα ζητήµατα του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα να είναι 
η εκπαίδευση και η έρευνα, για την ώρα, πάντως, το βάρος του 
φορέα δόθηκε στους ελέγχους και στα πρόστιµα, µε εντολή από 
την πλατεία Βάθη. Ωστόσο, αλλαγές στον τοµέα της εκπαίδευσης 
ακόµα δεν υπάρχουν, ούτε όσον αφορά τους ελεγκτές, αλλά 
ούτε και τα µαθήµατα των Νέων Αγροτών, που σέρνονται. 

Παναγιώτης Χατζηνικολάου

Συντονιστής 
Υπεύθυνος στο δίκτυο 

για τη διαµόρφωση των 
προτεραιοτήτων έρευνας 

και καινοτοµίας στην 
αγροτική παραγωγή την 
προγραµµατική περίοδο 

2014-2020

∆ιαβασµένος 
Πάνω από 30 χρόνια 
ασχολείται µε θέµατα 
έρευνας και τεχνολο-

γίας, έχοντας εντρυφή-
σει στην αξιοποίηση των 
νέων τεχνολογιών στην 

καθηµερινή ζωή

Προστιθέµενη αξία 
Στον τοµέα της ελιάς, 
η έρευνα -σύµφωνα 

µε τον ίδιο- µπορεί να 
αποτελέσει το βασικό 

στοιχείο που θα προσδώ-
σει προστιθέµενη αξία 

προκειµένου να είναι οι 
οικονοµικές δραστηρι-
ότητες γύρω από αυτή 

βιώσιµες

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Ακυρώνεται και η 
Organic Food Iberia

Η Diversified Communications και 
η IFEMA, οι από κοινού 
διοργανωτές των Organic Food 
Iberia και Eco Living Iberia, 
επιβεβαίωσαν ότι η φετινή 
εκδήλωση έχει δυστυχώς 
ακυρωθεί λόγω της συνεχιζόµενης 
πανδηµίας κορωνοϊού. Η 
µεγαλύτερη εµπορική εκδήλωση 
της Ισπανίας και της Πορτογαλίας 
αφιερωµένη στα βιολογικά 
τρόφιµα και τα βιώσιµα προϊόντα 
θα διεξαχθεί τώρα τον Ιούνιο του 
2021 στο Ifema - Feria de 
Madrid, µε καλή θέληση και 
υποστήριξη, καθώς και πολλά από 
τα ήδη προγραµµατισµένα σχέδια - 
όπως τα νέα διεθνή προγράµµατα 
αγοραστών µας και περισσότερα 
περιφερειακά και διεθνή 
περίπτερα. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο www.
organicfoodiberia.com/

 Μέχρι 15 Ιουνίου η υποβολή 
αιτήσεων για όσους 
αµπελουργούς επιθυµούν να 
ενταχθούν στο πρόγραµµα 
Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής 
Αµπελώνων. 
 Έως τις 15 Ιουνίου για τις 

µισθώσεις δικαιωµάτων βασική 
ενίσχυσης χωρίς γη.
 Μέχρι τις 15 Ιουνίου αιτήσεις 

για τις εξισωτικές αποζηµιώσεις 
του έτους 2020.
 Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι 

δηλώσεις ζηµιάς από χαλάζι στον 
ΕΛΓΑ στη Σπάρτη.
 Λήγει τη ∆ευτέρα 15 Ιουνίου η 

προθεσµία για τις φετινές αιτήσεις 
ενιαίας ενίσχυσης ΟΣ∆Ε.
 Αιτήσεις έως 18 Ιουνίου για 

επιστροφή παρακρατήµατος 
εισφορών ζάχαρης προ 20ετίας 
στη ∆ιεύθυνση Άµεσων 
Ενισχύσεων και Αγοράς – Τµήµα 
Λειτουργίας Αγοράς και 
Εφαρµογής Παρεµβάσεων.
 Παράταση στις µεταβιβάσεις 

δικαιωµάτων έως τις 30 Ιουνίου 
2020 έδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, για να 
εκκινήσουν τη διαδικασία οι 
ενδιαφερόµενοι παραγωγοί.
 Μέχρι 30 Ιουνίου παρατείνεται 

η ασφαλιστική ικανότητα σε 
αγρότες για υγειονοµική 
περίθαλψη από ΕΟΠΠΥ.
 Έως τις 31 Ιουλίου η αίτηση 

εκκαθάρισης για τροποποιήσεις 
των Οργανώσεων Ελαιουργικών 
Φορέων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΜΑ∆ΡΙΤΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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Έως 15 Ιουλίου 
οι αιτήσεις για τον
Food for Growth
Οι Industry Disruptors Game Changers και το 
Fortune Greece εγκαινιάζουν το πρόγραµµα Food 
For Growth, µια νέα µεγάλη πρωτοβουλία στον 
τοµέα του τροφίµου, που αποτελεί κινητήριο µοχλό 
της ελληνικής οικονοµίας. Οι ενδιαφερόµενες 
µικρές και µεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις µε 
στρατηγική προτεραιότητα την διεθνή ανάπτυξη 
µπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις 
τους στην πλατφόρµα συµµετοχών https://apply.
foodforgrowth.gr/, η οποία θα παραµείνει 
ανοιχτή έως τις 15 Ιουλίου. Μέσα από µια 
διαγωνιστική διαδικασία, θα αναδειχθεί ο πρώτος 
νικητής σε εκδήλωση τον Σεπτέµβριο.

Η απόλυτη εµπειρία
της εκτροφής
Από 7-9 Οκτωβρίου 2020 στο Cournon-d’Auvergne 
στην περιοχή Ωβέρνη-Ρον-Αλπ της κεντρικής 
Γαλλίας, το Sommet De L’ Élevage, το νούµερο ένα 
livestock show της Ευρώπης, θα παρέχει στο 
ενδιαφερόµενο κοινό 3 ηµέρες γεµάτες µε 2.000 

ζώα υψηλού γενετικού επιπέδου, 1.500 εκθέτες που 
ειδικεύονται στην εκτροφή, συνέδρια και animations 
σχετικά µε τα γεωργικά θέµατα. Πληροφορίες στο 
www.sommet-elevage.fr/en/home-en/

Γευστικό ταξίδι 
στην τοπική 
τυροκοµία
Εκδηλώσεις αφιερωµένες 
στην κτηνοτροφία και την 
τυροκοµία της Ζακύνθου και 
της Κεφαλονιάς θα 
διεξαχθούν στις 22 και 25 
Ιουνίου αντίστοιχα στις 
20:00, µε συντονιστή το 
Ινστιτούτο Κτηνιατρικών 
Ερευνών – ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, 
στο πλαίσιο του έργου 
Interreg Greece-Italy 
(Mobilab). Εκεί θα 
παρουσιαστούν τα τοπικά 
τυροκοµικά προϊόντα µε 
στόχο την ολοκλήρωση ενός 
δικτύου που θα ενισχύσει τις 
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις 
προβάτων και αιγών και τα 
προϊόντα τους. Πληροφορίες 
στο www.agronews.gr

ΕΛΛΑ∆Α

ΙΟΝΙΟ ΩΒΕΡΝΗ - ΡΟΝ - ΑΛΠ

∆ύο από τις κορυφαίες 
εκδηλώσεις για τα νωπά 
προϊόντα γίνονται ένα

Η Asia Fruit Logistica 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 προϊόντα 
στην Ασία στα τέλη του 2020. Η 
συν-τοποθεσία θα επιτρέψει στους 
επισκέπτες εύκολη πρόσβαση και 
στις δύο εκδηλώσεις. Τα 
συνδυασµένα εισιτήρια θα 
διατίθενται επίσης σε ειδικές τιµές. 
Περισσότερες πληροφορίες στο 
www.asiafruitlogistica.com/

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται µοσχάρια κρεατοπαραγω-
γής, 450 µε 600 κιλά, εισαγωγής. Χον-
δρική 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 Σπερµατέγχυση και γονείς 
µε Pedigree, εµβολιασµένα και αποπαρα-
σιτωµένα. Περιοχή ∆ράµας. Πληροφορί-
ες στο τηλέφωνο 6942/427966.

Πωλούνται 50 πρόβατα Λακόν. Περιο-
χή Ξηροπόταµος Θεσσαλονικής. κ. Πανα-
γιώτης. Τηλ. 6934/846133.

Πωλούνται 300 γίδια µε δικαιώµατα. 
Τηλ. 6987236109, 6984359722.

Πωλούνται 150 γίδια βελτιώµενα. Τι-
µή 80 ευρώ το ένα. Τηλ. 6982/031336.

Πωλούνται 2 κριάρια γερµανολακόν, 2 
ετών. Τηλ. 6946/052386.

Πωλούνται αγελάδες γαλακτοπαραγω-
γής. Τηλ. 6977549531.

Πωλουνται πρόβατα,αρvιά και ζυγούρια. 
Τηλ. 6931/238548.

Πωλούνται αρνάδες ράτσας ΑΣΑΦ, από 
µάνες υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Περι-
οχή Βοιωτίας. Τηλ. 6932/303943.

Πωλείται κοπάδι πρόβατα (80-90) µα-
ζί µε την ράµπα, τις κλειδαριές και αρµε-
κτική.Τηλ.6942/444077.

Πωλούνται ένας τράγος ράτσας ∆αµα-
σκού και δυο κατσίκες µε τα µικρά τους. 
Περιοχή Αττική. Τηλ.6934/116214. 

Πωλούνται γουρουνάκια για πάχυν-
ση µε δυνατότητα µεταφοράς στο χώρο 
σας. Τηλ. 6986/824541.

Πωλούνται 2 τράγοι αγκλονουµπια 2,5 
χρόνων.Τηλ.6955/316314.

Πωλούνται 60 γίδια. Τηλ.6973/268141.

Πωλούνται 500 γίδια διασταύρω-
σης δαµασκού και αγκλονουµπια. 
Τηλ.6981/880355, Τηλ.6945/803928.

Πωλούνται γίδες καθαρόαιµες 
αγκλονουµπια µε τα κατσίκια τους 
η χωρίς. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Τηλ.6972/228105.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυ-
σης για αγορά, για αροτριαία (βαµβά-
κι, καλαµπόκι κτλ). Τηλ. 6978/023728.

Ζητούνται δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυ-
σης για αγορά για Βοσκοτόπους. Τηλ. 
6978/023728.

Ζητείται βοσκότοπος για ενοικίαση πα-
νελλαδικώς. Τηλ. 6978/023728.

Ζητείται επιλεξιµη έκταση για ενοικία-
ση πανελλαδικώς (ενεργοποίηση δικαι-
ωµάτων). Τηλ. 6978/023728.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές, 
µπιζέλι, και βρώµη σε µεγάλες ποσότη-
τες, τετράγωνη µπάλα µε 6 σκοινιά. Πε-
ριοχή Λάρισα. Τηλ. 6947/509187.

Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρισµέ-
νος εσοδείας 2019 σε σακιά των 25 κι-
λών.Τηλ. Τηλ.6976/516447.

Πωλείται σανός βίκος και µπιζέλι σε µι-
κρές ή και σε µεγάλες µπάλες κατάλληλα 
για ζωοτροφή. Τηλ. 6932/372270.

Πωλούνται δικαιώµατα για καλλιερ-
γεια. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. Tηλ. 
6972/366043.

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

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

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε πιστο-
ποίηση ΒΙΟΕΛΛΑΣ. Περιοχή Ναυπάκτου. 
Τηλ. 6976288400.

Πωλούνται σε µικρά τετράγωνα δέµατα 
σανό από βρώµη, άχυρο από κριθάρι και 
τριφύλλι σε καλή τιµή. Περιοχή Μαγνη-
σίας. Τηλ. 6974/431615.

 Πωλείται τριφύλλι σε µεγάλες και µι-
κρές µπάλες, ενσίρωµα τριφυλλιού, εν-
σίρωµα καλαµποκιού και άχυρο. Τηλ. 
6976/860425, 6941/485218.

Πωλείται τριφυλλόσπορος πολυετές τρι-
ορισµένος. Τηλ. 6942/620576.

Πωλούνται ρεβίθια ∆οµοκού, βιολογικά 
– σπέσιαλ, ποικιλίας Θήβας. Τιµή ευκαιρί-
ας. Τηλ. 6974/464528. Ώρες επικοινω-
νίας: 18.00 - 21.00

Πωλείται τριφύλλι σε µικρές µπάλες, σι-
τάρι και καλαµπόκι µε παράδοση στο χώ-
ρο σας.  Παραγωγός, Θεσσαλονίκη,  Tηλ. 
6944/411107.

Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρισµέ-
νος ποικιλίας Ύπατης σε σακιά των 25 
κιλών.Τηλ.6976/516447.

Πωλούνται βιολογικό κριθάρι, βίκος, 
κουκί και σιτάρι. Τηλ.6973/208328.

Πωλείται τριφυλλόσπορος, τριο-
ρισµένος σε σακιά των 25 κιλών.
Τηλ.6942/282472.

Πωλούνται µπιζέλι και βίκος καθαρι-
σµένος απολυµασµένος, κατάλληλος για 
χλωρή λίπανση, ελιές, κτηνοτροφία, σανό 
για τα ζώα. Τηλ.6981/088747.

Πωλείται βίκος καθαρισµένος κατάλλη-
λο για χλωρή λίπανση και κτηνοτροφία. 
Τηλ. 6981/088747.

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

Πωλείται βίκος σπόρος από παραγω-
γό για χλωρή λίπανση και εµπλουτισµό 
µε άζωτο σε ξηρικούς ελαιώνες, αµπέ-
λια, δενδρώδη. Εξασφαλίζοντας ποιότη-
τα στην καρπόδεση και µεγαλύτερη πα-
ραγωγή ελιάς ανά δέντρο και γονιµότητα 
του εδάφους. Τηλ. 6948/423151.

Πωλούνται φυτώρια από ελιές κορωνέ-
ικες και φυτώρια από ροδιές Ερµιόνης 
περιοχή Λακωνίας. Τηλ.6946/395102

Πωλούνται άχυρα σοδειάς 2020, πολύ 
καλή τιµή. Περιοχή Αχαία, δυνατότητα µε-
ταφοράς στο χώρο σας. ∆εκτή ανταλλα-
γή µε πρόβατα λακόν. Τηλ.6982485793

Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής ποιότη-
τας από τριφύλλι, σανό, βρώµη, λιόλιο, 
αγριοτρίφυλλο, κριθάρι. ∆εκτή ανταλλα-
γή µε πρόβατα λακόν. Τηλ.6982485793.

Πωλείται λιβαδίσιο αγριοτρίφυλλο µα-
λακό, κατάλληλο για αρνιά,πρόβατα τι-
µή 3 ευρώ η 25αρα µπάλα. ∆ιατίθονται 
500 µπάλες. Περιοχή Μαρµαριά Τρίπο-
λης. ∆υνατότητα ανταλλαγής µε αρνάδες 
διασταυρωµένες. Τηλ.6946/086912.

ΖΗΤΗΣΗ

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται η ενοικιάζεται κτηνοτροφική 
µονάδα 3.000τ.µ. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ. 
6983/717473.

Πωλείται ή ενοικιάζεται αποθήκη 
1.000τ.µ. για επαγγελµατική ή αγροτι-
κή χρήση, διαθέτει νερό και ρεύµα. Πε-
ριοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

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

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώ-
ρος 300 τ.µ µε 2 θέσεις πάρκινγκ 
στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης.Τηλ. 
6937/359788.

Πωλείται κτήµα 6 στρέµµατα, 500 
µέτρα από τον οικισµό, πάνω στον κε-
ντρικό δρόµο Κουφαλίων, οικοδοµήσι-
µο 200 τ.µ. Τιµή 25.000 ευρώ. Περι-
οχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 2310/711133.

Πωλούνται 38 στρέµµατα ξερικά.Περι-
οχή Βούζι ∆οµοκού.Τηλ.22310/21403.

Πωλείται αγροτεµάχιο 10 στρεµµάτων 
µε παραγωγικές συκιές διαθέσιµο µετά 
τις 15/09/20. Τιµή 50.000 ευρώ µη συ-
ζητήσιµη. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πε-
ριοχή Βόρειας Εύβοιας. Συντεταγµένες 
Google Earth: 38°54’52’’N 23°10’04’’E 
. Τηλ. 6909/445629. Γιώργος

Πωλείται ή ενοικιάζεται αγρόκτηµα 
στη Ραχώνα Πέλλας, κοντά στο χωριό. 
Αποθήκη, στάβλος, οικία, υπόστεγο. 4 
στρέµµατα, έτος κατασκευής 2003.Τηλ. 
6994236045.

Πωλείται οικόπεδο στο Θρόνιο Καµµέ-
νων Βούρλων,800 τ.µ.  σε τιµή ευκαιρί-
ας.Τηλ. Επ. 694527150 , 210 9425460.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται πολυµπέκ 60 µέτρα / έκα-
στο Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας CASE µο-
ντέλο 2006 CVX 1170 full extra.
Τηλ.6945/373163.

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ µάρκας Lamborghini 
τύπου 990 δενδροκοµικό 4χ4 µε καµπί-
να. Τηλ.6945/373163.

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

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµε-
νο χιλιάρι. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6980/001606 , 6945/665253. 

Πωλούνται 2 θερµοκήπια  βαρέου  τύ-
που  (15 µ.πλάτος Χ 68 µ.  µήκος το καθέ-
να). Με υδρορροή, υδρονέφωση, σταγό-
νες, τρεις πόρτες και δύο παράθυρα. Τηλ. 
6980/001606 , 6945/665253.

Πωλείται τρακτέρ  Claas  Νexus  101 ίπ-
πους δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Πε-
ριοχή Πιερίας. Τηλ. 6945/665253. 
Tηλ.6980/001606

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

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

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

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, 
παστεριωτές, ατµολέβητες, οµογενοποί-
ηση, κορφολόγοι, ντουλάπες για γιαούρ-
τια ψύξη-θέρµανση, ντιζάκια µε καλούπια 
διάφορων τύπων. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 
Τηλ. 6947/509187.

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

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

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

Πωλείται ραντιστικό 500 λίτρα για τρα-
κτέρ. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τι-
µή 400 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων ΖΟΡ-
ΜΠΑ,καινούριους δίσκους και κουζι-
νέτα,επισκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 
2.000 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται 2 θερµοκήπια  βαρέου  τύ-
που  (15 µ.πλάτος Χ 68 µ.  µήκος το καθέ-
να). Με υδρορροή, υδρονέφωση, σταγό-
νες, τρεις πόρτες και δύο παράθυρα. Τηλ. 
6945/665253.

Πωλείται τρακτέρ  Claas  Νexus  101 ίπ-
πους δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιο-
χή Πιερίας. Τηλ. 6945/665253.

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

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

Πωλούνται πολυµπέκ 60 µέτρα / έκα-
στο Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

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

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

Πωλείται ραντιστικό 500 λίτρα για τρα-
κτέρ. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τι-
µή 400 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων ΖΟΡ-
ΜΠΑ,καινούριους δίσκους και κουζι-
νέτα,επισκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 
2.000 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλούνται σπαρτική µηχανή για σιτά-
ρι, καλλιεργητής βάµβακος δισκοσβάρνα 
καλλιεργητής για το χωράφι και τρακτέρ 
µε το αλέτρι.Τηλ. 23920/31829.

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

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

Πωλείται πλατφόρµα 4 x 2. Τιµή 1.000 
ευρώ. Περιοχή Μαραθούσα Χαλκιδικής. 
Κ. ∆ιαµαντής. Τηλ.6942/993078

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

Πωλείται τρακτέρ FIAT 11090. Τηλ. 
6979957956.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, 
παστεριωτές, ατµολέβητες, οµογενοποί-
ηση, κορφολόγοι, ντουλάπες για γιαούρ-
τια ψύξη-θέρµανση, ντιζάκια µε καλούπια 
διάφορων τύπων. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 
Τηλ. 6947/509187.

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

Πωλείται καινούριο τρακτέρ ΖΕ-
ΤΟR 100, ΡRΟΧΙΜΑ µε τον κουβά. Τηλ. 
6983/717473.

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

Πωλούνται 280 µεγάλα γίδια και 60 
µικρά γίδια, µαζί ή τµηµατικά. Πληρο-
φορίες κ. Φανή. Τηλ.23310/20152, 
6972/139823.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  
ΑΓΑΠΗ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

Σε υψόµετρο 600 µέτρων στα κα-
τάφυτα Πιέρια Όρη, οι κάτοικοι 
του Ελατοχωρίου Πιερίας, εδώ 
και µερικά χρόνια, καλλιεργούν 
το ευεργετικό φυτό Τσάι Ολύ-
µπου. Η καλλιέργειά του αποτε-
λεί µία εναλλακτική βιώσιµη α-
πάντηση στην προσπάθεια της α-
ναδιάρθρωση της καλλιέργειας 
του καπνού, που κυριαρχούσε 
για πολλές δεκαετείς στην περι-
οχή. Η συγκοµιδή του ξεκινά το 
πρώτο δεκαήµερο του Ιουνίου 
και ολοκληρώνεται στα τέλη του. 

Το µάζεµα του φυτού (στέλεχος 
10-20cm µε άνθος) από το χωρά-
φι γίνεται µε το χέρι χρησιµοποι-
ώντας µόνο ένα απλό κοπτικό ερ-
γαλείο. Αρχίζει µε το που σηκω-
θεί η «δρόσος», συνεχίζει µέχρι 
το µεσηµέρι, όπου µεσολαβή το 
κολατσιό, ώστε να ξεκουραστούν 
οι άνθρωποι και να περάσει η υ-
ψηλή θερµοκρασία του µεσηµε-
ριού και σταµατάει µε την δύση 
του ηλίου. Η διαδικασία αυτή έ-
χει ως αποτέλεσµα το τσάι να δι-
ατηρεί τα ευεργετικά συστατικά 
του σε υψηλά επίπεδα. 

Αυτό το αρωµατικό και φαρ-
µακευτικό βότανο του Ολύµπου 

οι καταναλωτές σε όλο των κό-
σµο έχουν την δυνατότητα να α-
πολαύσουν ως ένα ζεστό ή δρο-
σερό αφέψηµα, καθώς τα τελευ-
ταία χρόνια η Περιφερειακή Ενό-
τητα Πιερίας έχει αδειοδοτήσει 
αρκετά εργαστήρια για την τυ-
ποποίησή του.

Αν τύχει και βρεθείτε σε περιο-
χή της Πιερίας που συγκοµίζουν 
Τσάι Ολύµπου µη διστάσετε να 
ζητήσετε από τον νοικοκύρη να 
σας δώσει µία φρέσκο κοµµένη 

τσαγιά ανθοδέσµης. Την τσαγιά 
τοποθετείστε την σε ένα ανθοδο-
χείο χωρίς νερό για να αποξεραί-
νετε, σκορπίζοντας το ευχάριστο 
άρωµά του σε όλο το χώρο και σε 
λίγο διάστηµα έχετε αποξηραµέ-
νο Τσάι Ολύµπου για να ετοιµά-
ζεται ένα ευεργετικό ρόφηµα 
για σας και την συντροφιά σας.

To κείµενο είναι του ∆ηµή-
τρη Ρουκά, M.Sc. Τεχν. Γεωπό-
νος Επιστηµονικός Συνεργάτης 
Π.Ε. Πιερίας.

Μάζεµα
Η συγκοµιδή ξεκινά το πρώτο 

δεκαήµερο του Ιουνίου και 
ολοκληρώνεται στα τέλη του  

Ελεύθερη αρκούδα που
είχε πιαστεί σε παγίδα 
Αρκούδα που είχε πιαστεί σε 
αυτοσχέδια παράνοµη παγίδα για 
αγριογούρουνα, έξω από το χωριό 
Ροδίτης Σερβίων Κοζάνης, 
απεγκλώβισε η Οµάδα Άµεσης 
Επέµβασης του «Αρκτούρου». Τα 
µέλη της οργάνωσης 
αναισθητοποίησαν το ζώο και αφού 
αφαίρεσαν την παγίδα, κτηνίατρος 
περιποιήθηκε τα τραύµατά της. 
Μάλιστα ανέφεραν ότι η επέµβαση 
ήταν καίρια γιατί ο Θεόφιλος ήταν 
ήδη πολύ εξαντληµένος. 

Ανοικτό το «Cellar Door»
του κτήµατος Αβαντίς
Μετά την άρση των περιορισµών 
στην εστίαση και στον τουρισµό, το 
«Cellar Door» του κτήµατος 
Αβαντίς στην Σαντορίνη ανοίγει 
την 1η Ιουλίου, για ξεναγήσεις, 
γευστικές δοκιµές και αρµονία 
φαγητού και κρασιού. Το κτήµα 
Αβαντίς φέτος θα συνεργαστεί µε 
τον βραβευµένο διεθνούς φήµης 
Chef Γιάννη Μπάξεβάνη, ο οποίος 
τιµά τις παραδοσιακές ελληνικές 
γεύσεις. Το µενού που έχει 
σχεδιάσει, µοσχοβολάει Ελλάδα!

«Πράσινος» ∆ήµος το 
Χαϊδάρι µε συµβολή ΓΠΑ
Με στόχο το Χαϊδάρι να 
αποτελέσει τον πρώτο δήµο που 
υιοθετεί κι επίσηµα τους 
Παγκόσµιους Στόχους του ΟΗΕ, ο 
δήµος Χαϊδαρίου και το 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
ενώνουν τις δυνάµεις τους. Η 
συνεργασία επικυρώθηκε µε 
µνηµόνιο συνεργασίας, που 
υπογράφθηκε από τον δήµαρχο 
Χαϊδαρίου, Βαγγέλη Ντηνιακό και 
τον πρύτανη του Πανεπιστηµίου, 
Σπύρο Κiντζιο, στις 5 Ιουνίου.

∆ύο βραβεία στο Μουσείο 
Ιστορίας Μετεώρων 
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Μετεώρων και το Μουσείο 
Μανιταριών απέσπασε δύο 
βραβεύσεις στα φετινά Tourism 
Awards 2020 για τις ποιοτικές 
υπηρεσίες που αφορούν το ίδιο το 
Μουσείο και τις δραστηριότητες 
που αναπτύσσει. Ειδικότερα, τα 
τοπικά προϊόντα µανιταριών και 
τρούφας τιµήθηκαν µε ασηµένιο 
βραβείο (Gastronomy), ενώ οι 
Αρχαιολογικοί Χώροι µε χάλκινο 
(Tourism Attractions). 

Οι καταναλωτές µπορούν να απολαύσουν το αρωµατικό φυτό «Τσάι Ολύµπου» ως αφέψηµα µε τα τελευταία 
χρόνια η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας να έχει αδειοδοτήσει αρκετά εργαστήρια για την τυποποίησή του.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Ξεκίνησε η συλλογή 
για το Τσάι Ολύμπου 
Στο όμορφο Ελατοχώρι Πιερίας ξεκίνησε η συγκομιδή του 
καλλιεργούμενου φυτού «Τσάι Ολύμπου» (Sideritis scardica) 

Πωλείται µηχάνηµα παστερίωσης 2 τό-
νων σχεδόν καινούρια και ένας κορφολό-
γος αυτοκαθαριζόµενος 3 µήνες δουλεµέ-
νος 3 τόνους την ώρα. Τηλ.6947/509187.

Πωλείται συλλεκτική µηχανή ντοµά-
τας ΤΣΑΝΤΕΙ 150, µε  Johnson  σε αρί-
στη κατάσταση. Περιοχή Πύργου. 
Τηλ.6944/437980.

Πωλείται αρµεκτηριο 24 Χ 24, πλήρως 
αυτοµατοποιηµένο  Milkrite-Interpuls. 
Μοντέλο 2018, σε άριστη κατάστα-
ση. Τιµή ευκαιρίας 11.000 ευρώ. Τηλ. 
6947/489372, 6934/043074.

Πωλείται µια πρέσα VELGER 730 και µια 
δισκοσβάρνα 32. Τηλ. 6993/308420.

Πωλούνται λάστιχα ποτίσµατος ΝΕ-
ΤΑΦΙΜ 4λιτρα, αυτορυθµιζόµενα, και-
νούρια, αφόρετα σε καλή τιµή. Τηλ. 
6972/285256, 6974/313224.

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 2,5 
ιντσών σε αρίστη κατάσταση µε σωληνά-
κια κολληµένα για µπεκ και σωλήνες πο-
τίσµατος αλουµινίου 3,5 ιντσών σε αρί-
στη κατάσταση και σε καλή τιµή. Τηλ. 
6972/285256, 6974/313224.

Πωλείται πρέσα CASE 540 µε 6 σκοι-
νιά, σχεδόν καινούρια, µεγάλη τετράγω-
νη µπάλα.Τηλ.6972/173482.

Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε 
όλα τα µηχανήµατα 5 µήνες δουλεµένο µε 
7 κωδικούς. Τηλ.6972/2173482.

Πωλείται πρέσα Βελγκερ 530 µε σκοι-
νί, ένα χορτοκοπτικό µάρκας Krone 280 
αναρτώµενο και µία δισκοσβάρνα µάρκας 
Ζορµπά. Τηλ. 6982/551234.

Πωλούνται λάστιχα για τρακτέρ 16,9,38 
Ραντιαλ. Τηλ.6982/551234.

Πωλούνται πλαστικά σε εµπόρους για 
κρασί,λάδι και µέλι. ∆ιάφορα µεγέθη µι-
κρά και µεγάλα. Τηλ.2310/684438.

Πωλείται άροτρο Pietro Moro τετράι-
νο µε δυνατότητα µετατροπής σε πε-
νταινο ανοιγοκλεινόµενο αζώτου. 
6977/524520.

Πωλείται αυτόµατο µηχάνηµα καθαρι-
σµού κοπριάς για αγελάδες τύπου σκρέι-
περ. Τηλ.6974/150288.

Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων και σπα-
στήρας για καλαµπόκι. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται τρακτέρ Στάγιερ 110 άλογα, σε 
πολύ καλή κατάσταση, τετράυνο άροτρο 
µάρκας Κλαβάν, δισκοσβάρνα του Ζορµπά 
υδραυλικιά 28άρα, ρίπελ, ένας λιπασµα-
τοδιανοµέας και ένα ραντιστικό 600άρι. 
Τηλ. 2310/715037.

Πωλείται αγροτικός ελκτήρας Goldoni τύ-
που 714 1200 ευρώ. Τηλ.6987/876761.

Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτι-
κός θάλαµος συντηρήσεως διαστάσε-
ων 12,90 επί 7 επί 5 µέτρα ύψος µε 
όζον και υγραντήρα. Περιοχή Λακωνίας. 
Τηλ.6938/665074.

Πωλείται τριόρι µικρό. Περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ.6947/404701

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος µαζί µε 
κεντρόφυγα διβάθµια 2,5 µαζί µε πύραυ-
λο και λάστιχα 2 επί 50 µέτρα. Περιοχή 
Κιλκίς. Τηλ.6947/404701
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Οι προβολείς 
στην Ισπανία
Από την 28η αγωνιστική η επανεκκίνηση 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ανοίγουν προβολείς αυτό το σαβ-
βατοκύριακο σε µία ακόµη ευρωπα-
ϊκή χώρα, καθώς οι ισπανικές οµά-
δες µπαίνουν στα γήπεδα για να ο-
λοκληρωθεί η φετινή σεζόν. Η κα-
τάσταση στη βαθµολογία προϊδεά-
ζει για µία δυνατή επανεκκίνηση, 
καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης απέχει µό-
λις 2 πόντους από την πρωτοπόρα 
Μπαρτσελόνα. Η συγκεκριµένη δι-
αφορά πάντως δεν προβλέπεται να 
διαφοροποιηθεί στην 28η αγωνι-
στική εφόσον περιµένουν εύκολα 
µατς τους δύο αιωνίους. Οι «Μπλα-
ουγκράνα» θα αντιµετωπίσουν το 
Σάββατο 13 Ιουνίου τη Μαγιόρκα 

και η οµάδα του Ζιντάν την Έιµπαρ 
µία ηµέρα µετά. Την ερχόµενη Τε-
τάρτη κάνει ποδαρικό και η Πρέ-
µιερ Λιγκ, µε το ντέρµπι Άρσεναλ-
Μάντσεστερ Σίτι και το µατς Άστον 
Βίλα εναντίον Σέφιλντ Γιουνάιτεντ. 
Εν τω µεταξύ, η Λίβερπουλ εξασφά-
λισε την παραµονή της στο Άνφιλντ 
µέχρι το τέλος της σεζόν. 

Η οµάδα του Γιούργκεν Κλοπ θα 
αγωνιστεί κανονικά µε την Έβερ-
τον στο «Γκούντισον Παρκ» για το 
ντέρµπι της αγωνιστικής και θα πα-
νηγυρίσει χωρίς τους φιλάθλους 
της το πρωτάθληµα µετά από 30 
χρόνια. Το θετικό είναι ότι θα το 
κάνει στη φυσική της έδρα, λαµ-
βάνοντας όλα τα απαραίτητα µέ-
τρα, λόγω του κορωνοϊού.

Με επιστολή του προς την Ευρωλίγκα και προσωπικά 
προς τον εκτελεστικό διευθυντή Ζόρντι Μπερτοµέου, 
ο Παναθηναϊκός ζητάει να δροµολογηθούν όλες οι 
απαραίτητες ενέργειες, προκειµένου η οµάδα να 
αποχωρήσει από την Ευρωλίγκα. Αν τελικά 
πραγµατοποιηθεί η αποχώρηση, οι «πράσινοι» αναµένεται 
να αγωνιστούν στο Τσάµπιονς Λιγκ της FIBA.

Εκτός Ευρωλίγκα
ο Παναθηναϊκός 

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Εσπανιόλ – Αλαβές 14.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)

Φορτούνα Ντίσελντορφ – Ντόρτµουντ 16.30 COSMOTE SPORT 7 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Βόλος – Ξάνθη 19.15 Novasports 1HD

Ατρόµητος – Λαµία 20.00 ΕΡΤ Sports HD

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 21.30 Novasports 2 HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα 23.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)

Σάλκε – Λεβερκούζεν 19.00 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΟΦΗ – ΑΕΚ 19.15 Novasports 2 HD 

Ολυµπιακός – Άρης 21.30 Novasports 1HD
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ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο, 13 Ιουνίου

Κυριακή, 14 Ιουνίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Η ζήτηση  
στο αιγοπρόβειο γάλα 
και η γκρίνια στη 
Διεπαγγελματική

Στις τράπεζες   
μεταφέρεται  
το βάρος για την 
αγροτική ανάπτυξη

Μετά τα 25 λεπτά 
πού μπορεί να 
φθάσει φέτος η τιμή  
στο σκληρό σιτάρι

Φέντερερ ξανά το 2021
Αν και είναι άγνωστο αν θα 
ξαναδούµε αγώνα τη φετινή 
χρονιά, λόγω της πανδηµίας, 
το βέβαιο είναι ότι ο Ρότζερ 
Φέντερερ θα παραµείνει εκτός 
ανταγωνισµού για το υπόλοιπο 
του 2020, προαναγγέλοντας την 
επιστροφή του στις αρχές του 
2021. Ο λόγος είναι ένας 
τραυµατισµός στο γόνατο που θα 
κρατήσει εκτός κορτ για µεγάλο 
διάστηµα τον Ισπανό τενίστα.

Στον τελικό η Μπάγερν
Στον τελικό του Κυπέλλου 
Γερµανίας προκρίθηκε η Μπάγερν 
Μονάχου, η οποία επικράτησε 2-1 
της Άιντραχτ Φρανκφούρτης την 
περασµένη Τετάρτη. Οι Βαυαροί 
θα αντιµετωπίσουν τη 
Λεβερκούζεν στον τελικό του 
Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στις 4 
Ιουλίου στο Ολυµπιακό Στάδιο του 
Βερολίνου, που θα σηµατοδοτήσει 
τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Πήρε Νίλι η ΑΕΛ
Παίκτης της ΑΕΛ µε κάθε 
επισηµότητα είναι ο Φρανθίσκο 
Νίλι µε τους «βυσσινί» να 
ανακοινώνουν την απόκτησή του 
για τα επόµενα δύο χρόνια. Ο 
26χρονος µέσος επιστρέφει στην 
Ελλάδα µετά από έξι µήνες στην 
Ινδία, καθώς είχε αγωνιστεί για 
ενάµιση χρόνο στον Πλατανιά, 
έχοντας εξαιρετική παρουσία 
στην οµάδα των Χανίων. Στο 
αγωνιστικό κοµµάτι η ΑΕΛ θα 
αντιµετωπίσει τον Παναιτωλικό 
εκτός έδρας στις 15 Ιουνίου. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



TrailsTrails

Το Σάββατο 
20 Ιουνίου
µε την Agrenda



Οι πατάτες 
του Κλάρκσον
Η αναγκαστική 
«αγρανάπαυση» εξαιτίας του 
κορωνοϊού, σταµάτησε τα 
γυρίσµατα του «Grand Tour» 
στο Amazon Prime και ώθησε 
τον διάσηµο τηλεπαρουσιαστή 
αυτοκινήτων, Τζέρεµι Κλάρκσον 
να γίνει αγρότης. Μπορεί η µόνη 
επαφή που είχε ο Κλάρκσον µε το 
χώµα να ήταν οι ζαρντινιέρες στο 
µπαλκόνι του και η εκτός δρόµου 
οδήγηση µε κάποιο τζιπ, ωστόσο 
αυτό δεν τον εµπόδισε να 
προχωρήσει στην αγορά ενός 
αγροκτήµατος 4 στρεµµάτων στο 
Όξφορντσαιρ και στο κλείσιµο 
συµφωνίας µε την Amazon για 
µια νέα σειρά, µε τίτλο «Αγόρασα 
µια φάρµα». Φαίνεται προβλέψιµο 
ότι ο Κλάρκσον αγόρασε και ένα 
τρακτέρ Lamborghini. Εν µέσω 
της έξαρσης της πανδηµίας, ο 
τηλεπαρουσιαστής ξενάγησε έναν 
κάµεραµαν στο αγρόκτηµα, όπου 
και έδειξε την αποθήκη του 
γεµάτη από πατάτες τις οποίες 
και καλλιεργεί.

  

Το πρώτο δις 
είναι το δύσκολο
Ο σούπερ σταρ της Γιουβέντους, 
Κριστιάνο Ρονάλντο, είναι ο 
πρώτος ποδοσφαιριστής στην 
ιστορία που µπορεί να 
υπερηφανεύεται πως έγινε 
δισεκατοµµυριούχος, καθώς η 
περιουσία του αποτιµάται αυτή τη 
στιγµή σε 1 δισ. δολάρια ή 885 
εκατ. ευρώ. Το εξειδικευµένο 
αµερικανικό περιοδικό Forbes 
τον έχει κατατάξει, µάλιστα, στη 
δεύτερη θέση στη λίστα µε τους 
υψηλότερα αµειβόµενους 
αθλητές του κόσµου για το 2020, 
πίσω µόνο από τον Φέντερερ.

   Τώρα «ποιος, τι, που» θα 
επωφεληθεί ακριβώς από τα 31 ε-
κατ. στην αιγοπροβατοτροφία δεν 

προσδιόρισε ο Μαυρουδής κατά τη διήµε-
ρη περιοδεία του στη ∆υτική Μακεδονία. 
Ο φάκελος πάντως λένε πως έφυγε γρή-
γορα για Βρυξέλλες. Τουλάχιστον, να µην 
επιστραφεί πίσω ως µη σύννοµος, γιατί τις 
προηγούµενες εβδοµάδες όλη η επιχειρη-
µατολογία για τις καθυστερηµένες ανακοι-
νώσεις επί της στήριξης, βασίζονταν σε αυ-
τό.    Πιπέρι, σε όποιον ξαναµιλήσει για 
«ελληνοποιήσεις», αφού το φαινόµενο βαίνει 
προς... πάταξη µετά το βαρύ ποινολόγιο της 
πλατείας. Έρχεται λέει σε έτερο χρόνο και η 
ανασύσταση του ελεγκτικού µηχανισµού και 
των εργαστηρίων. Βέβαια, τα βήµατα έγιναν 
κάπως ανάποδα.      Στο βρόντο µέχρι 
τώρα οι αιτιάσεις για τα οφέλη των συνε-
ταιρισµένων αγροτών που γίνονται και αυ-
τοί έρµαια των «ανοικτών τιµών», µε το υ-
πουργείο της πλατείας σε ρόλο ουδέτερου 
παρατηρητή.     «∆εν νοείται ο ροδα-
κινοπαραγωγός και µάλιστα ο συνεταιριζόµε-
νος, να µην προστατεύεται και να γίνεται έρ-
µαιο στις ορέξεις τρίτων, καθώς δεν ανακοι-
νώνονται στα µέλη-παραγωγούς οι τιµές πώ-
λησης των προϊόντων (νεκταρίνια, επιτραπέ-
ζια ροδάκινα) ανά τακτά διαστήµατα (εβδο-

µαδιαία) από τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµ-
βουλίων των συνεταιρισµών-Οµάδων Παρα-
γωγών, έτσι ώστε να γνωρίζει ο αγρότης και 
να µην καταφεύγει σε ασύµφορες για τον ί-
διο λύσεις», λέει ο Αγροτικός Σύλλογος Ηµα-
θίας, καταγελώντας το φαινόµενο της µη α-
νακοίνωσης τιµών πώλησης ροδάκινων και 
νεκταρινιών, ζητώντας την παρέµβαση της 
πολιτείας. Τα ίδια γίνονται και µε την πατά-
τα στην Νάξο.     Τα ‘πε στη Σιάτιστα, 
αλλά τα είχε πει και νωρίτερα στους Λαρι-
σαίους ο Μαυρουδής για τα 17 εκατ. ευρώ 
για την απόσταξη κρίσης στους οινοπαρα-
γωγούς. Στη συνάντηση πάντως της περα-
σµένης εβδοµάδας οι Τυρναβίτες συνεται-
ριστές υπογράµµισαν πως οι αποζηµιώσεις 
που θα δοθούν - µέσω του προγράµµατος 
- σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να είναι 
κάτω από το κόστος παραγωγής, ενώ στο 
τελικό ποσό θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν 
και η τιµή αγοράς των σταφυλιών». Τουτέ-
στιν, θα φθάσουν; Στους αµπελουργούς, πά-
ντως, µόλις 2 εκατ. για «πράσινο τρύγο».  

   Πάντως, γενικότερα, γύρω από το θέµα 
«απόσταξη κρίσης» ο υπουργός της πλατείας 
ακολουθεί το γαλλικό µοντέλο... και θα στοι-
χηθεί σχετικά γύρω από τις κινήσεις του οµο-
λόγου του στο Παρίσι για καλύτερα αποτελέ-
σµατα. à votre santé! O ΓΥΛΟΣ

Η Λίβερπουλ ετοιµάζεται να πανηγυρίσει επίσηµα το πρωτάθληµα σελ. 54 • Στον τελικό Κυπέλλου Γερµανίας η Μπάγερν σελ. 54

Για να κυλάει
Το παρελκόµενο Maxiroll έχει εξελιχθεί 
πολύ από τότε που προστέθηκαν δόντια 
ισοπέδωσης στο µπροστινό µέρος του 
κυλίνδρου. Η Dalbo προχώρησε ένα βήµα 
πιο πέρα, δηµιουργώντας τον «έξυπνο» 
κύλινδρο. Περισσότερα στην πρακτική 
δοκιµή στο profi Ιουνίου.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Λίγα αρνιά 
και πολύ γάλα

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

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΤΟΣΚΑΝΗ ΤΗΣ SHARMISHTHA KHICHAR
Το καλοκαίρι στην Τοσκάνη είναι υπέροχο. Ο καιρός είναι ήρεµος, τα χωράφια είναι χρυσά και ο αέρας είναι αρωµατισµένος µε κρασί. Στο 
βάθος, τα δροσερά βουνά γοητεύουν τους ταξιδιώτες, ενώ στο προσκήνιο µια υπέροχη σκηνή µε χρυσά λιβάδια διάσπαρτα µε τουλίπες.
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Με τιµή παραγωγού ακόµα και στα 1,20 ευ-
ρώ το κιλό ξεκίνησε η εµπορική περίοδος 
για το επιτραπέζιο ροδάκινο, µε τη διόρθω-
ση στη συνέχεια, όταν βγήκαν περισσότερα 
παραγωγικά κέντρα στην αγορά, να ρίχνει 
τα επίπεδα 10 µε 30 λεπτά. Σε αυτή την πε-
ρίοδο οψιµότερες ποικιλίες παίρνουν πά-
σα από τις υπερπρώιµες και τις πρώιµες κα-
θώς και το βερίκοκο, σε µια χρονιά που δεί-
χνει µέχρι στιγµής να αφήνει πίσω της την 
προηγούµενη τριετία κατά την οποία το ε-
µπόριο οµολογουµένως απογοήτευσε τους 

παραγωγούς. Η µέση τιµή για το 2019 ή-
ταν τα 22 µε 28 λεπτά ανάλογα µε την ποι-
κιλία και την ποιότητα.

Ωστόσο η µειωµένη πανευρωπαϊκά πα-
ραγωγή κοντά στο 19% διαµορφώνει άλλες 
ισορροπίες στην αγορά. Στα αρνητικά της 
φετινής χρονιάς οι ζηµιές σε περιοχές της 
Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας κυρί-
ως από τον παγετό στα τέλη Μαρτίου που 
χτύπησε την ανθοφορία των όψιµων ποι-
κιλιών, στηρίζοντας ακόµα περισσότερο 
τις τιµές για το προϊόν πρώτης κατηγορίας.

Τρεις φορές πάνω το επιτραπέζιο
 Ξεκίνησαν στα 1,20 ευρώ τα υπερπρώιµα ροδάκινα, τώρα είναι στα 90 λεπτά 

 Η µειωµένη ευρωπαϊκή σοδειά αφετηρία το ελληνικό προϊόν να βρει την αξία του  

N 
έα πριµ επί του χρηµατιστη-
ρίου για τις προπωλήσεις πε-
ρί των 2,5 σεντς ανά λίµπρα 
πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρί-

ου ’20 δείχνει να διαµορφώνονται στην ελ-
ληνική αγορά βάµβακος. Συνολικά οι προ-
πωλήσεις είναι χαµηλές για την εποχή και 
ενδέχεται να φτάσουµε Σεπτέµβριο µε α-
ντίστοιχα χαµηλό όγκο πωλήσεων και την 
Τουρκία «ντεφορµέ», χωρίς να υπολογίζε-
ται το γεωπολιτικό ρίσκο Ελλάδας – Τουρκί-
ας, το οποίο µπορεί να φέρει µεγάλα προ-
βλήµατα στον κλάδο µας. 

 
 Στην αγορά µας ακούστηκαν δύο δου-

λειές για εξαγωγή σκληρού σίτου στα επί-
πεδα των 265 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας. 
Ο αλωνισµός έχει µόλις ξεκινήσει και τι-
µές παραγωγού ακόµα δεν έχουν διαµορ-
φωθεί. Στην πιάτσα ακούγονται τα 25 λε-
πτά το κιλό για τα καλά σιτάρια, αλλά εί-
ναι ακόµα νωρίς για να κρίνουµε σωστά. 
Μην ξεχνάµε πως η σοδειά είναι όψιµη ο-
πότε και θα χρειαστούµε 2 εβδοµάδες µε 
καλό καιρό για να δούµε πως είναι οι ποι-
ότητες και οι αποδόσεις. 

 
  Με ρεκόρ όλων των εποχών συνε-

χίζουν ακόµα µια εβδοµάδα οι εξαγωγές 
καρπουζιών, έχοντας υπερβεί το ρεκόρ  της 
περιόδου 2017-2018 των 154.000 τόνων 
τόσο σε όγκο όσο και σε αξία. Ουσιαστικά 
πρέπει να θεωρηθεί λήξασα η εξαγωγική 
τους περίοδος καθώς τα υφιστάµενα απο-
θέµατα είναι λίγα και θα συνεχισθεί µε ε-
λάχιστες ποσότητες η ικανοποίηση ανει-
ληµµένων υποχρεώσεων.

Χαμηλές στο βαμβάκι 
οι προπωλήσεις

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

14/05 21/05 28/05 03/06 11/06

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE 266,99

263,83262,16
259,82

258,94

Ημαθία
Φαινόµενο ανοιχτών τιµών στο 

ροδάκινο καταγγέλλει ο ΑΣ 
Ηµαθίας, χαρακτηρίζοντας απαρά-

δεκτη τη µη ανακοίνωση τιµών

Υπερπρώιμα 
Μέχρι και 1,20 ευρώ στην 

κλούβα έπιασαν τιµή 
οι υπερπρώιµες ποικιλίες 

Φρανσουά και Λολίτα

Παραγωγή
Μειωµένη κατά 19% υπολογίζεται 
η παραγωγή ροδάκινων και νεκτα-
ρινιών στην ΕΕ και κατά 10% στην 

Ελλάδα, σύµφωνα µε τη MEDfel

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

30/4 7/5 14/5 21/5 28/5 03/6

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

220

209,5

55,45

2,12

349,6

830,4

11,47

68.125

89.475

60.63

218

209,5

57,41

2,07

355,2

837,0

11.91

68.125

89.475

68.42

215

209,5

57,99

2,08

367,1

840,0

12.21

58.200

98.450

77.45

212

209,5

57,90

2,03

355,8

842,6

12.18

57.525

100.700

74.45

210

209,5

61,36

1,92

375,6

856,4

20.00

49.900

95.475

74.00

208

209,5

60,02

1,82

389,7

869,2

20.36

47.975

97.150

74.62

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

183 183

182 182181 181

299 296

291 289 289 289

Τιμή παραγωγού 
στο επιτραπέζιο 
ροδάκινο (λεπτά το κιλό)

2020  90 

2019 25
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Κρατάει τα 60 σεντς το βαµβάκι µε βοήθεια από το δολάριο 
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1,82 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΑΝ ΦEB ΜΑΡ ΑΠΡ MAΪ IOYN

Στήριξη γύρω από τα 60 σεντς ανά 
λίµπρα βρίσκει το βαµβάκι από τις 
αγορές της Κίνας και την επιστροφή 
της βιοµηχανίας υφασµάτων.

Χωρίς συνεδρίαση για τη νέα εµπορική 
περίοδο από τη Φότζια και τις άλλες αγορές 
της Ιταλίας, το σκληρό διαπραγµατεύεται 
περί τα 300 ευρώ ο τόνος.

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.

Οι τιµές ελαιολάδου έχουν 
ακολουθούν µια έντονα καθοδική 
πορεία σε επίπεδα πολύ κάτω των 
2 ευρώ ανά κιλό στην Ισπανία.

11
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μεσοπρόθεσµα τα θεµελιώδη στη δι-
εθνή αγορά βάµβακος, φαίνονται θε-
τικά για την τιµή του προϊόντος, ενώ 
φιλικά είναι και τα τεχνικά χαρακτη-
ριστικά, αφού έγιναν αρκετές αγορα-
πωλησίες το τελευταίο διάστηµα. Κά-
πως έτσι η αγορά έχει διαµορφώσει 
ένα στήριγµα γύρω από τα 60 σεντς, 
το οποίο προσπαθεί να κρατήσει µε 
νύχια και µε δόντια. Σύµφωνα µε α-
ναλυτές, ακόµα και κάποια διόρθω-
ση να συντελεστεί, δεν θα βρουν οι α-
γοραστές πολλά περιθώρια να σπρώ-
ξουν τη τιµή µακριά από τα 60 σεντς. 

∆ύο είναι οι παράγοντες που συ-
ντελούν στην εικόνα αυτή. Από τη 
µία η βιοµηχανία υφασµάτων, η ο-
ποία επανέρχεται σταδιακά. Από την 
άλλη, οι αγορές της Κίνας, η οποία 
έχει ήδη παραγγείλει 100.000 µπά-
λες από τα ΗΠΑ προκειµένου να χτί-
σει τα κρατικά της αποθέµατα. 

Παράλληλα, η αγορά περιµένει 

την ανανεωµένη έκθεση του USDA 
µέσα στον Ιούνιο, στην οποία θα α-
ποτυπώνονται µε µεγαλύτερη «ευ-
κρίνεια» οι καλλιεργούµενες εκτά-
σεις µε βαµβάκι στις ΗΠΑ. Το 2019 
είχαν φυτευτεί 54,8 εκατ. στρέµµα-
τα, µειωµένα κατά 3% από το 2018. 
Φέτος αναµένεται ένας αριθµός κο-
ντά στα 48 εκατ. στρέµµατα.     

Στην Ελλάδα, τα κλωστήρια φοβού-
νται ένα δεύτερο κύµα της πανδηµίας 
και περαιτέρω πτώση της κατανάλω-
σης, καθώς και το πριµ επί του χρη-
µατιστηρίου να πιέζεται κι άλλο, λόγω 
των φθηνότερων εναλλακτικών από  
Βραζιλία. Οι µεγάλοι εµπορικοί οίκοι 
κατόπιν των σηµαντικών δυσκολιών 
στο πρώτο κύµα, που µεταφράστηκαν 
σε καθυστερήσεις και επαναδιαπραγ-
µατεύσεις, τα ζυγίζουν πολύ περισσό-
τερο πλέον τα πράγµατα.

Οι επιπτώσεις µιας ύφεσης 
στο βαµβάκι 

Κατά τη διάρκεια της ύφεσης, οι κα-
ταναλωτές συχνά µετατοπίζουν τις δα-

πάνες σε φθηνότερα αγροτικά προϊό-
ντα, όµως η αγορά βαµβακιού καθί-
σταται ιδιαίτερα ευαίσθητη σε οικο-
νοµικές περιπέτειες. Με τη µεταποίη-
ση και τη βιοµηχανία υφασµάτων να 
έχουν κατεβάσει ρυθµούς κατά 79% 
το τελευταίο δίµηνο, φαίνεται πως η 
καταναλωτική δαπάνη δεν βρίσκεται 
ακόµα µακριά από τη διαµόρφωση ε-
νός περιβάλλοντος που θα επέτρεπε 
επιστροφή της χρηµατιστηριακής τι-
µής του βαµβακιού σε επίπεδα πάνω 
από τα 70 σεντς ανά λίµπρα.  

Σε αυτό το περιβάλλον, τα αποθέ-
µατα σε ΗΠΑ και παγκοσµίως διατη-
ρούν µια πτωτική διάθεση στην αγορά 
βάµβακος, που ενδέχεται να ενισχυ-
θεί πλησιάζοντας στη νέα συγκοµιδή.

Φιλικά στο βαµβάκι τα θεµελιώδη µεσοπρόθεσµα
Ακόµα και µια πιθανή διόρθωση, δεν θα είναι ικανή να σπρώξει την αγορά µακριά από τα 60 σεντς
Στήριγµα από τη βιοµηχανία υφασµάτων που επανέρχεται σταδιακά και τις νέες αγορές της Κίνας

Η παγκόσµια παραγωγή 
ρυζιού αναµένεται πως θα 
παραµείνει αµετάβλητη 
συγκριτικά µε τα δεδοµένα 
της προηγούµενης εµπορικής 
περιόδου, ωστόσο τόσο η 
κατανάλωση όσο και η 
δυναµικές των περισσότερων 
παραγωγικών κέντρων του 
κόσµου συντελούν σε 
ενίσχυση των τιµών του 
προϊόντος. Αφενός παντού 
πλην της Ινδίας η παραγωγή 
αναµένεται σηµαντικά 
µειωµένη. Αφετέρου, το 
ενισχυµένο καταναλωτικό 
ενδιαφέρον συνεχίζεται και 
µετά την αποκλιµάκωση των 
περιοριστικών µέτρων κατά 
της πανδηµίας, σύµφωνα µε 
τα όσα καταγράφει η 
τελευταία έκθεση του 
∆ιεθνούς Συµβουλίου 
Σιτηρών. 
Μάλιστα το διεθνές εµπόριο 
αναµένεται να αυξηθεί κατά 
4% το 2021, µε τα τελικά 
αποθέµατα πάντως να 
αυξάνονται κατά 9 εκατ. 
τόνους συγκριτικά µε πέρυσι.

ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΥΖΙΟΥ
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ

Το χρηµατιστήριο βάµβακος εξακολουθεί και 
βρίσκεται άνω των 60 σεντς ανά λίµπρα, εντούτοις 
ένα µέρος της ανόδου έχει έρθει από τη σηµαντική 
πλέον πτώση του δολαρίου. Η αγορά κινείται εντός 
στενού εύρους µια που δεν έχουν προκύψει 
σηµαντικές ειδήσεις που θα σπάσουν τα σηµεία 
στήριξης / αντίστασης. Σηµειώνεται εδώ πως µπορεί 
η εικόνα στη φυσική αγορά να µην είναι και η πλέον 
υποσχόµενη, όµως κάποια µακροοικονοµικά στοιχεία 
στις ΗΠΑ που ήταν καλύτερα των προβλέψεων 
ευνόησαν τα χρηµατιστήρια τόσο αξιών όσο και 
εµπορευµάτων.

ΝEA ΥOΡKH
Το πριµ επί του χρηµατιστηρίου για τα ανοιχτά 
συµβόλαια νέας σοδειάς έχει πλέον µειωθεί στα 2-2,5 
σεντς ανά λίµπρα. Η πίεση που έχουµε δεχτεί 
προέρχεται κατά κύριο λόγο από τις πολύ φτηνές τιµές 
βραζιλιάνικου τόσο στην Άπω Ανατολή όσο και στη 
γειτονική µας Τουρκία. Παράλληλα το δολάριο είναι 
πτωτικό µειώνοντας αντιστοίχως τις τιµές που 
λαµβάνουµε σε ευρώ. Οι προπωλήσεις της νέας 
σοδειάς βρίσκονται λίγο πάνω από τους 30.000 τόνους, 
δηλαδή σχεδόν στα µισά σε σχέση µε έναν χρόνο πριν. 
Ενδέχεται να φτάσουµε κοντά στη νέα σοδειά µε λίγες 
προπωλήσεις και την Τουρκία ντεφορµέ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Νέα µείωση στις καλλιεργούµενες 
εκτάσεις των ΗΠΑ βλέπει το USDA.

∆ΙΣΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Στην Ελλάδα, τα κλωστήρια 

φοβούνται δεύτερο κύµα 

κορωνοϊού και περαιτέρω 

πτώση της κατανάλωσης

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
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Πέµπτη
04/06

Παρασκευή
05/06

∆ευτέρα
08/06

Τρίτη
09/06

Τετάρτη
10/06

Συνεδρίαση 10/06/20
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Ιούλιος '20 60,51 -0,01

Δεκέμβριος '20 60,32 +0,30
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Πάνω από 4% κέρδισε ο δείκτης 
τιµών του ∆ιεθνούς Συµβουλίου 
Σιτηρών για το καλαµπόκι, µε το 
προϊόν να γνωρίζει µια ισχυρή α-
νάκαµψη στην αγορά των ΗΠΑ, 
που κράτησαν χαµηλά τις τιµές 
αναφοράς στις παγκόσµιες αγο-
ρές το προηγούµενο διάστηµα. 
Στη νέα του έκθεση το IGC ανα-
µένει µια αύξηση της παραγωγής 
καλαµποκιού κατά περίπου 51 ε-

κατ. τόνους συγκριτικά µε την προ-
ηγούµενη περίοδο, στους 1.169 
εκατ. τόνους. Ωστόσο η κατανά-
λωση καλαµποκιού εκτιµάται  ό-
τι θα φτάσει τους 1.177 εκατ. τό-
νους, όταν την εµπορική περίο-
δο 2019-2020 δεν ξεπέρασε τους 
1.144 εκατ. τόνους. 

Τα τελικά αποθέµατα θα υπο-
χωρήσουν κατά 9 εκατ. τόνους µε 
τα τωρινά δεδοµένα που επεξερ-

γάστηκε το Συµβούλιο, δηλαδή 
στους 288 εκατ. τόνους. Η υπο-
χώρηση της συνολικής παγκό-
σµιας παραγωγής αποδίδεται στις 
καιρικές συνθήκες της Κεντρικής 
Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασ-
σας, που επηρρέασαν την υγεία 
των φυτών, επιβεβαιώντας ανησυ-
χίες που εκφράζουν το τελευταίο 
διάστηµα παραγωγοί σε Γαλλία, 
Γερµανία και Ρουµανία.

ΤΟΥ  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
  gogos@agronews.gr

Μειωµένη ευρωπαϊκή παρα-
γωγή, άδειες αποθήκες σε ο-
λόκληρη την αλυσίδα από τα 
σιλό, τους µύλους έως τις βι-
οµηχανίες ζυµαρικών και υ-
ψηλή ζήτηση διαµορφώνουν 
το τοπίο στην αγορά σκληρού 
σιταριού. Στην Ελλάδα τα αλώ-
νια έχουν ξεκινήσει µε τις κο-
µπίνες να µπαίνουν µέρα µε τη 
µέρα σε όλο και περισσότερα 
χωράφια, ενώ οι πρώτες τιµές 
επιβεβαιώνουν τις πρώιµες ε-
κτιµήσεις για 25 λεπτά το κιλό 
στον παραγωγό.

Σε αυτές τις συνθήκες, το ιδι-
ωτικό εµπόριο δύσκολα θα µπο-
ρούσε να επιβάλει τους δικούς 
του όρους, σε πείσµα των κανό-
νων προσφοράς και ζήτησης.

Εν τω µεταξύ η Φότζια δεν έ-
χει συνεδριάσει για τιµές της 
νέας σοδειάς, οπότε η αγορά 
κινείται µε βάση τις τελευταί-
ες αναρτηµένες τιµές που για 
τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό 
βάρος 80 kg/hl, υαλώδη 80% 
και πρωτεΐνη 12% η τιµή απο-
θήκης παραγωγού φτάνει τα 
302 ευρώ ο τόνος. Αυτή η τιµή 
σε περίπτωση που διατηρηθεί, 
δίνει τη δυνατότητα στα ελλη-
νικά σκληρά σιτάρια, σήµερα, 
δηλαδή µεσούσης της περιό-
δου συγκοµιδής, να διατίθε-
νται στο ελεύθερο εµπόριο µε 
27 λεπτά το κιλό τουλάχιστον.

Εν τω µεταξύ να σηµειωθεί ό-
τι καύσωνας στην Ελλάδα και 
στην Ιταλία στρέσαραν αρχικά 

αρκετά τις καλλιέργειες, ενώ 
στη συνέχεια το χαλάζι πλά-
γιασε τα φυτά, µε τον αντίκτυ-
πο να είναι πολύ πιο έντονος 
στη γειτονική χώρα. Στα µεγά-
λα παραγωγικά κέντρα της Φό-
τζια και του Μπάρι, οι αποδό-
σεις αναµένεται ότι θα είναι µει-
ωµένες τουλάχιστον κατά 30% 
σύµφωνα µε τα όσα µεταδίδει 
ο ιταλικός αγροτικός Τύπος. 

Στο σύνολο της ΕΕ, σύµφω-
να µε τις τελευταίες εκτιµήσεις 
της Κοµισιόν, η παραγωγή α-
ναµένεται πως δεν θα καταφέ-
ρει να ξεπεράσει τους 7,3 εκατ. 

τόνους, ήτοι 200.000 τόνους 
λιγότερους από την παραγω-
γή της προηγούµενης χρονιάς.

Παράλληλα στην Ιταλία, τα 
συνδικάτα αγροτών βρίσκο-
νται σε εγρήγορση, προσπα-
θώντας να προλάβουν οποια-
δήποτε διαβρωτική κίνηση του 
εµπορίου που θα µπορούσε να 
συµπιέσει τις τιµές, στοχοποι-
ώντας ήδη ορισµένες εισαγω-
γές που έγιναν τις τελευταίες 
ηµέρες από τον Καναδά και οι 
οποίες αφορούν περσινά σιτά-
ρια χαµηλής ποιότητας.

Στην Ελλάδα το εµπόριο δεν 
έχει διαµορφώσει ακόµα τη γραµ-
µή του, ωστόσο πρόσφατα η Έ-
νωση Αγροτικών Συνεταιρισµού 
Βόλου ανακοίνωσε ότι θα προ-
σφέρει τιµή 25 λεπτά το κιλό 
για τα σκληρά σιτάρια πρώτης 
ποιότητας, τα οποία µάλιστα θα 
πληρώνονται αµέσως. Ειδικό-
τερα, η Οργάνωση που και πέ-

ρυσι είχε ανακοινώσει πρώτη 
την υψηλότερη τιµή παραγω-
γού σκοπεύει να συγκεντρώσει 
περισσότερους των 10.000 τό-
νων σκληρού σιταριού, Α’ ποι-
ότητας σε τιµή η οποία καθορί-
ζεται στα 25 λεπτά το κιλό. Σ’ 
αυτή την κατηγορία, µε βάση 
τα σηµερινά δεδοµένα, υπολο-
γίζεται να βγει το 80% και πλέ-
ον της παραγωγής που θα συ-
γκεντρώσει η Ένωση. Αντίστοι-
χα, όσα σιτάρια δεν εξασφαλί-
ζουν τα προβλεπόµενα ποιο-
τικά χαρακτηριστικά της πρώ-
της ποιότητας θα παραλαµβά-
νονται από την Ένωση µε 23 
λεπτά το κιλό.

Μένει από εδώ και στο εξής 
να φανεί ο τρόπος µε τον οποίο 
η υπόλοιπη αγορά θα προσαρ-
µοστεί στην εκκίνηση αυτή, µε 
τα έως τώρα δεδοµένα να προ-
διαγράφουν πως η εµπορική 
περίοδος που ξεδιπλώνεται για 
το σκληρό σιτάρι, δεν αφήνει 
πολλά περιθώρια στο εµπόριο 
να εφαρµόσει τη λογική των α-
νοιχτών τιµών. 

Με µικρότερη παραγωγή στην Ευρώπη
άδειες αποθήκες βοηθούν το σκληρό 
Δεν έχει περιθώρια για ανοικτές τιµές το εµπόριο σε λίγο τα 25 θα είναι λίγα  

Αυξηµένη παραγωγή στο καλαµπόκι
και µείωση αποθεµάτων περιµένει το IGC

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΠΟ 
ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
Αν η Φότζια κρατήσει τα 

302 ευρώ ο τόνος, δίνεται 

η δυνατότητα στα ελληνικά 

σκληρά σιτάρια να διατίθενται 

στο ελεύθερο εµπόριο µε 27 

λεπτά το κιλό τουλάχιστον

ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ
Τα ιταλικά συνδικάτα αγροτών 

προσπαθούν να προλάβουν όποια  

διαβρωτική κίνηση του εµπορίου 

που θα συµπίεζε τις τιµές

Σ
την αγορά µας έχει ξεκινή-
σει ο αλωνισµός στο σκλη-
ρό σιτάρι κατά τόπους για 
τα πιο πρώιµα χωράφια. Η 

πρώτη εικόνα είναι ικανοποιητική, αν 
και δεν µπορούν να βγουν γενικότε-
ρα ασφαλή συµπεράσµατα. Αναφορι-
κά µε τιµές, ακούστηκαν δύο εξαγω-
γές στα επίπεδα των 265 ευρώ ο τό-
νος FOB λιµάνι µας για Ιταλούς αγο-
ραστές. Στο εσωτερικό δεν έχουν δι-
αµορφωθεί ακόµα οι τιµές παραγω-
γού, δεδοµένου ότι δεν έχει προχω-
ρήσει τόσο πολύ ο αλωνισµός. Είναι 
και η σοδειά φέτος λιγάκι όψιµη και 
παράλληλα προβλέπονται βροχές ι-
διαίτερα προς τη Μακεδονία. 

Στα σκληρά σιτάρια, ακόµα δεν έ-
χει συνεδριάσει η Φότζια για τιµές της 
νέας σοδειάς, οπότε και αναφέρουµε 

τις τελευταίες α-
ναρτηµένες τι-
µές. Συγκεκρι-
µένα τα ποιοτι-
κά σιτάρια µε 
ειδικό βάρος 

80 kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 
12% η τιµή αποθήκης παραγωγού δι-
απραγµατεύεται στα 297-302 ευρώ ο 
τόνος. Επίσης για τη δεύτερη ποιότη-
τα µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 
70% και πρωτεΐνη 11,5% η τιµή απο-
θήκης παραγωγού είναι στα 292-297 
ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία αντίστοιχα 
οι τιµές σκληρού σίτου νέας σοδειάς 
παραµένουν σταθερές στα 265 ευρώ 
ο τόνος παραδοτέα σε γαλλικό λιµά-
νι, χωρίς να σηµειώνονται ιδιαίτε-
ρες πωλήσεις. Παράλληλα οι καιρι-
κές συνθήκες στον Καναδά παραµέ-
νουν ιδανικές για την καλλιέργεια. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, τα 
µαλακά σιτάρια παρουσίασαν στα-
θεροποιητικές τάσεις και µόνο προς 
τα µέσα της εβδοµάδας κατέγραψαν 
µικρές απώλειες ως αποτέλεσµα της 
προτίµησης των Αιγυπτίων για τα µα-
λακά της Ρωσίας (στον προηγούµε-
νο διαγωνισµό είχαν αγοράσει από 
την Ουκρανία). Από την άλλη µεριά, 
η πτώση του δολαρίου δίνει στήρι-
ξη στις χρηµατιστηριακές τιµές δη-
µητριακών. Στη Γαλλία, επίσης δεν 
είχαµε σηµαντικές µεταβολές µε τα 
συµβόλαια Σεπτεµβρίου ‘20 να κυ-
µαίνονται στα 185 ευρώ ο τόνος. Ε-
πίσης αναθεωρήθηκαν από επίση-
µο φορέα προς τα πάνω οι εξαγω-
γές µαλακού της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης προς τρίτες χώρες και παράλλη-
λα µειώθηκαν τα τελικά αποθέµατα. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΤΑ 265 ΕΥΡΩ 
Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ

7,3%

30%

7,5%

2019 2020 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΤΑΛΙΑ

ΜΕΙΩΣΗ
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Ανακάμπτει 
το αγελαδινό

Δεν ήταν τελικά η 
αποθεματοποίηση
που απέτρεψε την
κρίση στο γάλα

Ο κλάδος του γάλακτος 
στην Ευρωπαϊκή Ένω-

ση φαίνεται ότι απέφυγε µια κρίση 
στην αγορά, αντίστοιχη µε αυτήν του 
2016, µε τα πρώτα µηνύµατα να δεί-
χνουν µια σταδιακή ανάκαµψη όσο 
η αλυσίδα εφοδιασµού επιστρέφει 
στις προ πανδηµίας ισορροπίες της. 

Στην εγχώρια αγορά δεν έχει µε-
ταφερθεί ακόµα το κλίµα αισιοδο-
ξίας, ωστόσο όπως εξηγούν άνθρω-
ποι του χώρου, είναι θέµα χρόνου, 
αφού πλέον αγελαδοτρόφοι και βι-
οµηχανία βγαίνουν από το κλίµα α-
βεβαιότητας που είχε διαµορφωθεί 
το τελευταίο δίµηνο. «Μέχρι πρό-
σφατα φοβόµασταν για την απορ-
ρόφηση ή για καθυστερήσεις στις 
πληρωµές, αφού υπήρχαν αρκετές 
προφάσεις. Τώρα αρχίζουν να µας 
νοιάζουν και άλλα πράγµατα, όπως 
µια ανάκαµψη τιµών» εξηγεί κτηνο-
τρόφος στην Agrenda. 

Σύµφωνα µε τον ίδιο, ωστόσο, ο 
κύκλος για τη µεταφορά του θετι-
κού κλίµατος από την Κεντρική Ευ-
ρώπη στην Ελλάδα, έχει µεγάλη πε-

ρίµετρο. Αυτό γιατί πρέπει πρώτα να 
ανέβουν οι τιµές εκεί, να αυξηθεί ά-
ρα η τιµή της παγοκολόνας και µε-
τά να ακολουθήσουν οι ελληνικές 
γαλακτοβιοµηχανίες σε αναπροσαρ-
µογές. Τα µέτρα αποθεµατοποίησης 
της Κοµισιόν ενδέχεται όµως να ε-
πεκτείνουν την αναµονή αφού τους 
επόµενους µήνες θα επιστρέψουν 
στην αγορά προοδευτικά οι ποσό-
τητες που αποθηκεύτηκαν. 

Πάντως, σταθερή αναµένεται να 
είναι η ζήτηση για ευρωπαϊκά γαλα-
κτοκοµικά προϊόντα, παρά τις ανα-
κατατάξεις από την πανδηµία. Συ-
νεπώς, µπορεί τα πιο ακριβά τελικά 
γαλακτοκοµικά να υποστούν µείω-
ση στη ζήτηση για το υπόλοιπο του 
2020, ωστόσο η συνολική ενδοκοι-
νοτική κατανάλωση αναµένεται να 
αυξηθεί κατά 0,3%. Παράλληλα η δι-
αφαινόµενη ανάκαµψη της κινεζι-
κής αγοράς, δεν αποκλείεται να βο-
ηθήσει στη διατήρηση των ιστορικά 
υψηλών ευρωπαϊκών εξαγωγών τυ-
ριού, οι οποίες αναµένεται να αυξη-
θούν κατά 1,5% το 2020. 

Περισσότερο τα διευρυµένα προϊοντικά 
χαρτοφυλάκια αλλά και η συνεννόηση α-
νάµεσα σε βιοµηχανία και κτηνοτρόφους 
διευκολύνουν την επιστροφή στην κανο-
νικότητα, παρά οι παρεµβάσεις της Κοµι-
σιόν µε µέτρα αποθεµατοποίησης, σύµ-
φωνα µε Γερµανούς εκπροσώπους του 
κλάδου. Ο Απρίλιος υποχρέωσε σε πολ-
λά βήµατα πίσω την αγορά γάλακτος της 
ΕΕ, όταν η µετατόπιση της ζήτησης ανά-
µεσα στα διάφορα κανάλια διάθεσης ο-
δήγησε σε συµφόρηση, πλεονάσµατα αλ-
λά και ελλείψεις. 

Χώρες όπως η Γερµανία και η Γαλλία α-
ντιµετώπισαν τα µεγαλύτερα προβλήµατα, 
κάτι που στις αρχές του περασµένου µήνα 
κλιµακώθηκε σε πανευρωπαϊκές κινητο-
ποιήσεις ενάντια στα µέτρα αποθεµατο-
ποίησης της Κοµισιόν, µε τις ενώσεις κτη-
νοτρόφων να υποστηρίζουν ότι είναι α-
νεπαρκή και ότι περισσότερο κακό παρά 
καλό µπορούν να κάνουν στην αγορά. 

Βέβαια η αγορά παραµένει ασθενική, 
όµως ούτε ο Κάρστεν Σµαλ, επικεφαλής 
του τοµέα γάλακτος της Γερµανικής Ένω-
σης Αγροτών (DBV) ούτε η συνεταιριστική 
βιοµηχανία γαλακτοκοµικών προϊόντων 
(IGM) αναµένουν κρίση όπως το 2016. 

Εγγυηµένη απορρόφηση αγελαδινού και πληρωµές των κτηνοτρόφων στην ώρα 
τους, τα προαπαιτούµενα για στήριξη αγοράς λέει ο τραπεζικός όµιλος Raiffeisen

Οι συνεταιρισμοί έσωσαν την παρτίδα
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RAIFFEISEN

Την επιστροφή των δύσκολων ηµερών του 
2016 απέτρεψε η εποικοδοµητική συνεργασία 
ολόκληρης της βιοµηχανίας γάλακτος, σε 
συνδυασµό µε το γεγονός ότι τόσο η συλλογή του 
αγελαδινού όσο και η πληρωµή γάλακτος ήταν 
εγγυηµένες ανά πάσα στιγµή, σύµφωνα µε τον 
Φρανς Γιόζεφ Χόλτζενκαµπ, πρόεδρο της 
Γερµανικού Τραπεζικού Οµίλου Raiffeisen. 
«∆ιαφοροποίηση προϊόντων, επενδύσεις 
σε καινοτοµίες προϊόντων και σε νέες αγορές 
πωλήσεων αντί παραγωγής για µαζικές αγορές 
ήταν η συνταγή», λέει ο Πέτερ Μάντερφελντ, 
εκπρόσωπος της IGM. Το παρατηρητήριο αγοράς 
γάλακτος επέτρεψε πιο ασφαλείς εκτιµήσεις και 
κατ’ επέκταση έναν καλύτερο προγραµµατισµό. Το 
συνεταιριστικό εγχείρηµα της IGM δείχνουν την 
πρώτη απτή πρόοδο στην αντιµετώπιση των 
διακυµάνσεων των τιµών προς το συµφέρον των 
παραγωγών γάλακτος, σηµειώνει από την πλευρά 
του ο Κάρστεν Σµαλ. Ο ίδιος κατέστησε σαφές ότι 
ο στόχος του DBV και των Γερµανών κτηνοτρόφων 
είναι να διαµορφώσουν σύγχρονες σχέσεις 
εφοδιασµού προσανατολισµένες στην αγορά.



Τρίτη συνεχόμενη νίκη των 
«sellers» στο Χρηματιστήριο
Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκε την περασμένη 
Πέμπτη η αγορά του χρηματιστηρίου, η οποία 
υποχώρησε για τρίτη συνεδρίαση, εν μέσω αρνητικού 
κλίματος στις διεθνείς αγορές, οι οποίες 
επηρεάστηκαν από τις προειδοποιήσεις της FED για 
την πορεία της αμερικανικής οικονομίας, αλλά και από 
τις ανησυχίες για δεύτερο κύμα κρουσμάτων του 
Covid-19. Αναλυτές συστήνουν αυξημένη προσοχή 
στους traders, καθώς οι πιέσεις των τελευταίων 
ημερών έχουν επιδεινώσει σημαντικά τα τεχνικά 
δεδομένα για πολλές μετοχές του FTSE 25.

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ: Απόφαση για 
διανομή μερίσματος από τα κέρδη 
της χρήσης 2019, ύψους 355.100 

ευρώ ή 0,053 ευρώ ανά μετοχή, 
έλαβε η Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της. Από το μέρισμα θα 
παρακρατηθεί, βάσει νόμου, φόρος 5% 
και οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 
0,05035 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία 
αποκοπής δικαιώματος μερίσματος 
είναι η 15.07.2020.

ΒΑΤ: Η British American Tobacco 
ανακοίνωσε ότι οι δραστηριότητές της το 
α’ εξάμηνο έχουν καλές επιδόσεις εν 
μέσω πανδημίας, αλλά υποβάθμισε τις 
εκτιμήσεις για την αύξηση των εσόδων 
στο σύνολο της χρήσης. Ανακοίνωσε ότι 
τα προσαρμοσμένα έσοδα για το 2020 
αναμένονται τώρα να αυξηθούν κατά 
1%-3% σε σταθερό νομίσμα, χαμηλότερα 
από τις εκτιμήσεις για αύξηση 3%-5%.

LIDL: Η Lidl, όπως και άλλες εταιρίες 
του Ομίλου Schwarz, δεσμεύθηκε για 
τους στόχους του Οικουμενικού 
Συμφώνου του ΟΗΕ υπογράφοντας 
συμφωνία. Η εταιρεία δεσμεύθηκε να 
εφαρμόσει πιστά τις δέκα αρχές του 
ΟΗΕ σχετικά με τη βιωσιμότητα, στους 
τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
των κοινωνικών προτύπων, του 
περιβάλλοντος και της καταπολέμησης 
της διαφθοράς.

METRO: Η METRO AEBE, προχώρησε 
στην πλήρη απορρόφηση των 
δραστηριοτήτων του eshop.mymarket.gr 
και της NET SPIRIT.

ΔΕΗ-ΑΒ: Στο πλαίσιο της επέκτασης 
των δραστηριοτήτων της στην παροχή 
υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης, η ΔΕΗ Α.Ε. 
ανακοινώνει ότι υπέγραψε Μνημόνιο 
Συνεργασίας (MoU) με την ΑΒ 
Βασιλόπουλος. 

O σπαγκο...
...ραμμένος

Ταραγμένο το κλίμα στις αγορές διεθνώς, 
καθώς οι προειδοποιήσεις της Fed αλλά 
και η διαφαινόμενη εμπλοκή μέσω πολλα-
πλών βέτο στο ταμείο ανάκαμψης της Κο-
μισιόν έως 750 δισ. ευρώ, έφεραν στα τέλη 
της εβδομάδας ραγδαίες ρευστοποιήσεις. 

Οι αξιωματούχοι της Federal Reserve 
προέβλεψαν ότι δεν θα υπάρξει σχέδιο 
για αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων 
έως το 2022, ενώ διατήρησαν τη δέσμευ-
σή τους για παροχή μεγαλύτερης στήριξης 
στην οικονομία μετά τα shutdowns για τον 
περιορισμό του κορωνοϊού. Παράλληλα,  
η Fed αναθεώρησε προς τα κάτω τις προ-
βλέψεις της για το ΑΕΠ, σημειώνοντας ό-
τι το 2020 η αμερικανική οικονομία ανα-
μένεται να συρρικνωθεί κατά 6,5%. Ωστό-
σο, το 2021 αναμένεται ανάπτυξη 5%, ε-
νώ το 2022 το μέγεθος της ανάπτυξης θα 
είναι 3,5% με τον επικεφαλής της Τζερόμ 
Πάουελ να κρατά επιφυλακτική στάση, 
σημειώνοντας ότι η κατεύθυνση που θα 

ακολουθήσει η οικονομία παραμένει «ι-
διαίτερα αβέβαιη».  

Για επικείμενη συντριβή του δολαρίου 
έως -35%, καθώς η περίοδος προνομίας 
του τελειώνει, κάνει λόγο ανάλυση της 
ολλανδικής τράπεζας Rabobank, καθώς 
το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών πρό-
κειται να αυξηθεί παράλληλα με το δημο-
σιονομικό. Ο προστατευτισμός του προέ-
δρου των ΗΠΑ και πολιτικές αποφάσεις 
όπως η αποχώρηση από τον ΠΟΥ, θα μει-
ώσουν τις εισροές παγκόσμιου κεφαλαί-
ου και θα ρίξουν το δολάριο πιο γρήγορα.

Στην ΕΕ πληθαίνουν τα «βέτο» καθώς 
Ουγγαρία, Τσεχία και Βέλγιο είναι οι νέες 
χώρες μαζί με Φινλανδία, Ολλανδία, Αυ-
στρία, Δανία και Σουηδία, που εγείρουν 
ενστάσεις για την πρόταση της Κομισιόν 
των 750 δισ. ευρώ ζητώντας μείωσή του 
και αυστηροποίηση των όρων για τις χώρες 
του Νότου. Κάποιοι αναλυτές περιμένουν 
τις χώρες που αντιδρούν να αυξάνονται. 

Βασιλάκη
Τα προϊόντα του Κτήματος Βασιλάκη 
από το Μιραμπέλλο Λασιθίου Κρήτης 
παραμένουν στη λίστα με τα καλύτερα 
ελαιόλαδα του κόσμου. Στον διεθνή 
διαγωνισμό Berlin Global Olive Oil 
Awards 2020 το Μάιο στη Γερμανία, 
η εταιρεία απέσπασε Ασημένιο 
Βραβείο Ποιότητας για το πλουσιότερο 
σε διακρίσεις και οπαδούς ελαιόλαδο 
χάρισμα (charisma). 

Πίνδος
Ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός 
Ιωαννίνων «Η ΠΙΝΔΟΣ», με γνώμονα τη 
συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας και της 
ασφάλειας των προϊόντων, τοποθετεί στην 
αγορά την ανανεωμένη σειρά Νωπών 
Συσκευασμένων Κοτόπουλων με Νέα 
Ετικέτα. Σε κάθε συσκευασία βρίσκει την 
Ιχνηλασιμότητα, την Προστατευτική 
Ατμόσφαιρα αλλά και την υψηλή ποιότητα 
με πιστοποίηση Agrocert.

Είναι πιο σοβαρά
απ’ όσο φαίνονται 

 Για συντριβή δολαρίου 35% μιλά η Rabobank 
 Πληθαίνουν τα βέτο για τα 750 δις ανάκαμψης

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
644,90

TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
Πέµπτη 11/06

700

680

670

660

650

640

630
Πέµπτη
04/06

Πέµπτη
11/06

Παρασκευή
05/06

Τρίτη
09/06

Τετάρτη
10/06

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΙΑΣΩ ΙΔ.Γ.Μ.ΓΥΝ.&ΠΑΙΔ.ΚΛ.ΔΙΑ.ΘΕΡ.&ΕΡ. 1,4100 11,90 % 

LOGISMOS INFORM. SYS. SOCIETE ANO 0,6650 9,92 %

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. 0,1180 5,36 % 

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 0,4100 5,13 % 

UNIBIOS Α. Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0,2920 5,04%

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε 1,3600 -81,11 %

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BANGO Α.Ε. 0,2470 -26,71 % 

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,3880 -10,80 % 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1,2350 -9,19 % 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.Ε. 3,7700 -7,03%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 25.577,22 -5,23%
 NASDAQ Comp 9.665,93  -3,54% 
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.159,23 -4,08%
Λονδίνο FTSE 100 6.076,70 -3,99%
Φρανκφούρτη DAX-30 11.970,29 -4,47% 
Παρίσι CAC-40 4.815,60 -4,71%
Ζυρίχη  SMI 9.828,58 -3,14%
Τόκιο NIKKEI-225 22.472,91 -2,82%
 
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 02.05.2020
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,168 02.05.2020
 EURIBOR -1M - 0,468  02.05.2020
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Η κανονικότητα επανήλθε παντού...
εκτός από τις δημόσιες υπηρεσίες

A
∆ιαβάζουµε καταγγελία των εργαζοµένων 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης και Κεντρι-
κής Μακεδονίας, της 10ης Ιουνίου 2020:

«Με αφορµή την πανδηµία του κορωνοϊ-
ού, η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης 
των συναλλασσόµενων, εκτός από την καθιέρωση ηλε-

κτρονικών διαδικασιών, όρισε και τη 
διαδικασία των ραντεβού.

Μετά όµως την ΚΥΑ 34781 /2020, 
το ΦΕΚ 2168/Β/4-6-2020 και την µε 
αρ. πρωτ 113551/9-6-2020 εγκύ-
κλιο της διοίκησης του e- ΕΦΚΑ σχε-
τικά µε την επαναφορά στην κανονι-
κότητα, τα µέτρα προστασίας και την 
εξυπηρέτηση των πολιτών, δηµιουρ-
γήθηκε στις Υπηρεσίες µας ένα απέ-
ραντο χάος. Στα ήδη υπάρχοντα  ρα-
ντεβού προστέθηκαν και οι ασφαλι-
σµένοι χωρίς ραντεβού, µε αποτέλε-
σµα στους χώρους αναµονής των υ-
ποκαταστηµάτων αλλά κυρίως έξω 
από αυτά να επικρατεί το αδιαχώρη-
το. Στα ΚΕΠΑ όπου εξυπηρετούνται 
κυρίως ευπαθείς οµάδες ο συνωστι-
σµός είναι µεγάλος µε τεράστιο κίν-
δυνο διασποράς του κορωνοϊού. Α-
ντίστοιχα µεγάλη ήταν και η προσέ-
λευση των συναλλασσόµενων στα υ-
ποκαταστήµατα, γεγονός που επέφε-

ρε δυσχέρεια στην εξυπηρέτηση τους. δεν ήταν λίγες οι 
περιπτώσεις βίαιων συµπεριφορών κατά υπαλλήλων, 
προϊσταµένων και ∆ιευθυντών.

Το προηγούµενο χρονικό διάστηµα έγινε µια µεγάλη 
προσπάθεια από τους υπαλλήλους να οδηγήσουν τους 
ασφαλισµένους στο να χρησιµοποιούν τις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες, καθώς κι εκείνες των ραντεβού κάτι που βο-
ηθά τόσο τους  εργαζοµένους όσο και τους ασφαλισµέ-
νους. Οι υπάλληλοι µπορούν να εξυπηρετήσουν απερί-
σπαστοι τους ασφαλισµένους και οι ασφαλισµένοι εξυπη-

ρετούνται χωρίς να χρειάζεται να πε-
ριµένουν σε ατέλειωτες ουρές.

Καλούµε άµεσα τη διοίκηση να 
προχωρήσει το γρηγορότερο  στην 

εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων µέσω ηλεκτρονικών 
διαδικασιών καθώς και τη διατήρηση των ραντεβού.

Καταγγέλλουµε την πρακτική της διοίκησης που µε ε-
γκυκλίους επιπόλαιες και πρόχειρες χωρίς να λαµβάνουν 
υπόψη τις πραγµατικές συνθήκες στα υποκαταστήµατα, 
µεγεθύνουν το πρόβληµα και φέρνουν σε κίνδυνο τη ∆η-
µόσια Υγεία υπαλλήλων και ασφαλισµένων.

Εφιστούµε την προσοχή σε όλους όσους επιδιώκουν να 
περάσουν από την «πίσω πόρτα» µε πρόσηµα και άλλοθι 
την επιδηµία αλλαγές στις εργασιακές µας σχέσεις  (ωρά-
ρια εξυπηρέτησης) ότι θα µας βρούνε απέναντι.  

Με τιµή το ∆Σ

Έκανα πιστή αντιγραφή της καταγγελίας, προκειµέ-
νου να µπορέσω να κατανοήσω το σκεπτικό της.

∆ιευκρινίζω ότι οι δύο τελευταίες παράγραφοι της κα-
ταγγελίας (για τις πρακτικές της διοίκησης και το θέµα 
των εργασιακών σχέσεων) δεν µε αφορούν και δεν τις 
σχολιάζω, έχει να κάνει µε τα δικαιώµατα των εργαζο-
µένων όπως αυτοί τα αντιλαµβάνονται και έχουν κάθε 
δικαίωµα να κινηθούν όπως οι ίδιοι νοµίζουν καλύτερα. 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΜΑΘΑΝ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΕMAIL
Σχετικά όµως µε το υπόλοιπο κείµενο της καταγγε-

λίας, από τη στιγµή που αναφέρεται σε Κοινές Υπουρ-
γικές Αποφάσεις, έχω κάθε δικαίωµα να ασχοληθώ.

Ξαφνικά ένα πρωί, αποφασίστηκε από τα αρµόδια 
υπουργεία να σταµατήσουν οι διά ζώσης συναλλαγές 
µε το ∆ηµόσιο, στα πλαίσια της προστασίας του κοινού 
από τον κορωνοϊό.

Ξαφνικά ένα πρωί, κάπου εκεί στα µέσα Μάρτη, ό-
λες οι Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, όχι απλώς απέκτη-
σαν email, αλλά έµαθαν να το χρησιµοποιούν κιόλας. 

Ξαφνικά ένα πρωί, απαιτήθηκε από όλους τους πολί-
τες να χρησιµοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για 
την εξυπηρέτησή τους. Θυµίζω ότι µέχρι πρότινος, όταν 
µία επιχείρηση ήθελε να προσκοµίσει τροποποιητική 
ΑΠ∆, στα µισά υποκαταστήµατα ΙΚΑ της χώρας ζητού-
σαν να τις προσκοµίσουν µε δισκέτα και δεν δέχονταν 
CD γιατί δεν είχε υποδοχή ο υπολογιστής να το διαβάσει. 

Κατά τη διάρκεια που δεν επιτρέπονταν οι συναλλα-
γές µε φυσική παρουσία, όταν απευθυνόσουν στο ΙΚΑ, 
στη ∆ΟΥ, στον ΟΑΕ∆ και σε όλες τις ∆ηµόσιες Υπηρε-
σίες, όλοι επικαλούνταν την ύπαρξη των αποφάσεων 
της διοίκησης λέγοντας «δυστυχώς δεν µπορούµε να 
δεχθούµε κόσµο, γιατί αυτές τις διαταγές έχουµε». Τώ-
ρα αυτές οι διαταγές είναι επιπόλαιες; 

Προ κορωνοϊού απευθυνόσουν στα γραφεία π.χ., 
του ΕΦΚΑ /ΟΓΑ στη Λάρισα (η ενοποίηση των ταµείων  
σας µάρανε) και για να πληροφορηθείς κάτι, έπρεπε 
ή να πας απειλώντας µε όπλο στα χέρια, ή έχοντας πί-
σω σου κάµερα και δηµοσιογράφο, όχι για να πάρεις 
µία απάντηση, αλλά για να αξιωθούν να σου δώσουν 
σηµασία (σσ. υπάρχει αίτηµα διαγραφής ασφαλιστι-
κών εισφορών ΟΓΑ ύψους 20.000 ευρώ από το 2016 
σε εκκρεµότητα και δεν έχει ασχοληθεί κανείς ακόµα). 

Θα επανέλθω µε άπειρα παραδείγµατα κακής αλλά 
και καλής συµπεριφοράς, γιατί το κάθε νόµισµα έχει 
δύο όψεις. Προς το παρόν όµως κλείνω µε τούτο: εύ-
χοµαι σε όλους να βιώσουν την ίδια συµπεριφορά µε 
την οποία αντιµετωπίζουν τους πολίτες.

Ηλεκτρονικά
Από 8 Ιουνίου σε 

λειτουργία η έκδοση 
βεβαίωσης Επαγγελµατία 

Αγρότη ηλεκτρονικά 

Ενίσχυση ορεινών
Παράταση ως 30 Ιουνίου 
στις αιτήσεις για εισοδη-
µατική ενίσχυση ορεινών 

και µειονεκτικών

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)

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ»

∆εν θα είχε κανείς πρόβληµα να 
συναλλάσσεται ηλεκτρονικά. Όλοι 

εσείς που διώχνετε από τις Υπηρεσίες 
τους πολίτες και τους λέτε «κλείστε 

ραντεβού», έχετε αναρωτηθεί πώς θα 
το κάνουν αυτό; Από πού προκύπτει ότι  

µπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση ή 
ικανότητα χρήσης Η/Υ; Εκτός κι αν 

έγινε υποχρεωτικό και δεν το ξέρουµε.

Τέλος επιτηδεύµατος: 
Καλώς ήρθατε αγρότες

Οι περισσότεροι αγρότες εντάχθηκαν στο 
καθεστώς των βιβλίων την 01.01.14 και στις 
31.12.18 έκλεισαν την 5ετία, για την οποία είχαν 
απαλλαγή. Από φέτος θα χρεωθούν µε το τέλος 
επιτηδεύµατος των 650 ευρώ (φόρος που 
επιβλήθηκε το 2011, χωρίς να ξέρουµε για πόσο 
ακόµη). Απαλλάσσονται αν βρίσκονται σε έδρα 
µε λιγότερους από 500 κατοίκους ή είναι µέλη 
συνεταιρισµού και πουλάνε µέσω αυτού.
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Υποχρεωτικά τα οικοπρογράμματα

Η νέα ΚΑΠ φέρνει 
«πράσινα αγροτικά 
δικαιώματα»
Χωρίς επιλαχόντες και με ετήσιες δεσμεύσεις, όποιος αγρότης τηρεί 
τις προϋποθέσεις θα εντάσσεται για επιδότηση στο νέο καθεστώς  

Αυτή η προσέγγιση της κυκλικής γε-
ωργίας για τη βελτίωση της γεωργικής 
αειφορίας προωθείται στην Ολλανδία. 
Το µοντέλο δίνει έµφαση στην ανακύ-
κλωση βιοµάζας στα γεωργικά συστή-
µατα, κλείνοντας τους κύκλους θρε-
πτικών συστατικών όπου είναι δυνα-
τόν, µειώνοντας τις χηµικές εισροές 
και εστιάζοντας πρώτα στη βιολογική 
ύλη για να διατηρηθούν υγιή τα εδά-
φη. Η ιδέα συγκεκριµένα προωθείται 
ενεργά από την ολλανδική κυβέρνηση 
ως επιλογή για τα οικοπρογράµµατα.

Έχει πολλές οµοιότητες µε τις προ-
σεγγίσεις βιολογικής γεωργίας στην α-
νακύκλωση θρεπτικών και οργανικών 
υλών, αν και δεν περιλαµβάνει την α-
παγόρευση των αγροχηµικών εισροών 
στην έκταση που κάνει η βιολογική γε-
ωργία. Το συγκεκριµένο µοντέλο προ-
σοµοιάζει µε το λεγόµενο «υβριδικό», 
δηλαδή την άσκηση συµβατικής γεωρ-
γίας αλλά µε πρακτικές που χρησιµο-
ποιούνται κυρίως από βιοκαλλιεργη-
τές, µε δραστική µείωση των εισροών.

Κυκλική 
γεωργία 1

Το καθεστώς «Ολοκληρωµένης ∆ια-
χείρισης +» βρίσκεται υπό διερεύνη-
ση στη Γερµανία. Τα λεγόµενα ως µέ-
τρα Ο.∆ + περιλαµβάνουν:

1. Αυστηρότερα όρια λιπασµάτων 
µε µέγιστη εφαρµογή αζώτου 12 κι-
λά/στρέµµα κατ’ έτος. Το επίπεδο 
θρέψης µε άζωτο έχει άµεση σχέση 
µε την ένταση της φυτοπροστασίας.

2. Υποχρεωτικοί κανόνες για την 
εναλλαγή καλλιεργειών, π.χ. τουλά-
χιστον 4 κύριες καλλιέργειες.

3. Περιορισµοί στη χρήση φυτοπρο-
στατευτικών, µε ορισµένα προϊόντα να 
απαγορεύονται κι άλλα να υπόκεινται 
σε υποχρεωτικά όρια. Τα µυκητοκτόνα 
και τα εντοµοκτόνα πρέπει να εφαρ-
µόζονται µε εξοπλισµό υψηλής ακρί-
βειας και να µειώνονται σε ποσότητα.
Λόγω µείωσης της χρήσης λιπασµάτων 
και φυτοπροστατευτικών κατά 25%, 
οι αποδόσεις θα µειωθούν κατά 10% 
σε σχέση µε τη συµβατική γεωργία. 
Ωστόσο, για τις αροτραίες καλλιέρ-
γειες, µοντέλα έχουν δείξει ότι αυτό 
το σενάριο συνολικά έχει θετικές πε-
ριβαλλοντικές επιπτώσεις. Επιπλέον, 
το σενάριο Ο.∆ + µπορεί να βελτιώσει 
περαιτέρω την οικολογική αποδοτι-
κότητα και την τοπική περιβαλλοντι-
κή απόδοση µε κατάλληλες ποικιλί-
ες από αναπαραγωγή µοριακών µε-
ταλλάξεων που βελτιώνουν την απο-
τελεσµατικότητα θρεπτικών ουσιών.

Διαχείριση 
plus2

Συνδυασµός εργαλείων όπως για πα-
ράδειγµα η αποθήκευση άνθρακα, η 
βιοποικιλότητα και η προστασία των 
ευάλωτων βοσκοτόπων. Συγκεκριµέ-
να, προτείνεται ένας επιδοτούµενος 
συνδυασµός τριών µέτρων: 
Πρώτον η προσθήκη των λειµώνων 
σε σχέδιο αµειψισποράς. 
∆εύτερον, δεσµεύσεις διατήρησης 
του τύπου εκτροφής για τις εκτατι-
κές εκµεταλλεύσεις κτηνοτρόφων. 
Τρίτον, ρύθµισης της εποχής ή της 
έντασης της βόσκησης η οποία επι-
φέρει αύξηση της φυτοκάλυψης του 
εδάφους και της παραγόµενης βι-
οµάζας και κατά συνέπεια αύξηση 
της δέσµευσης του άνθρακα του ε-
δάφους. Το τρίτο µάλιστα µέτρο ή-
ταν να εφαρµοστεί από φέτος στην 
Ελλάδα στα πλαίσια των Προγραµµά-
των Αγροτικής Ανάπτυξης, µε την ε-
πιδότηση της αγοράς ζωοτροφών 
και της µετακίνησης των κτηνοτρό-
φων, ωστόσο λόγω έλλειψης των ο-
ριστικών διαχειριστικών σχεδίων βό-
σκησης, τελικά δεν ενεργοποιήθηκε. 

Επιδότηση 
βοσκής 3

TOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με ένα µοντέλο ετήσιων «πράσινων δικαιωµάτων 
ενίσχυσης» θα µοιάζει η εφαρµογή των λεγόµε-
νων «οικοπρογραµµάτων» που θα ενεργοποιήσει 
η Ελλάδα όπως και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες στα 
πλαίσια των άµεσων ενισχύσεων της νέας ΚΑΠ. 

Συγκεκριµένα, κάθε αγρότης θα θεµελιώνει ε-
τησίως «νόµιµο δικαίωµα λήψης της πληρωµής» 
για αυτά τα προγράµµατα, κάτι που σηµαίνει ό-
τι δεν θα µπορούν να αποκλειστούν από τις συ-
γκεκριµένες επιδοτήσεις για οποιοδήποτε λόγο, 
όπως γίνεται εδώ και χρόνια µε τα αγροπεριβαλ-
λοντικά προγράµµατα (π.χ βιολογικά, νιτρικά) που 
δεν φτάνουν τα λεφτά για όλους. Για να γίνει πιο 
κατανοητό, στις άµεσες ενισχύσεις (βασική, συν-
δεδεµένη, νεαροί αγρότες) όπως είναι γνωστό θα 
προστεθούν υποχρεωτικά και τα οικοπρογράµµα-
τα (ecoschemes) όταν ενεργοποιήθεί η νέα ΚΑΠ. 

Για τα οικοπρογράµµατα οι ελληνικές αρχές θα 
θέτουν σε εφαρµογή ετη-
σίως µία σειρά δράσεων 
(αναλυτικά παραδείγµα-
τα στα πλαίσια δεξιά) που 
θα έχουν να κάνουν µε 
στόχους όπως η µείωση 
της φυτοπροστασίας, η 
προστασία των υδάτων, η 
διατήρηση των βοσκοτό-
πων κ.λπ. Αν ο αγρότης 
θέλει και τηρεί τις προϋ-
ποθέσεις σε κάποια από 

αυτές τις δράσεις, µπορεί να συµµετάσχει σε αυ-
τήν µε ετήσια δέσµευση ώστε να λάβει και το α-
νάλογο πριµ που έχει προβλεφθεί. Αν τον επόµε-
νο χρόνο δεν θέλει να συνεχίσει να τηρεί τις δε-
σµεύσεις, αποχωρεί χωρίς καµία ποινή. 

Μάλιστα, αξίζει να σηµειωθεί, πως σύµφωνα 
µε την Κοµισιόν αναµένονται ορισµένες βελτιώ-
σεις στην τελική νοµοθεσία της ΚΑΠ που θα κα-
λύψουν τα κενά που εντοπίστηκαν ώστε να βοη-
θηθεί η υλοποίηση των φιλοδοξιών της Πράσινης 
Συµφωνίας. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνεται η θέ-
σπιση ελάχιστης δαπάνης (π.χ το 5% των άµεσων 
ενισχύσεων) για τα οικοπρογράµµατα. 

Αναλυτικότερα τώρα, σύµφωνα µε έκθεση της 
IFOAM (το κύριο ευρωπαϊκό όργανο των βιοκαλ-
λιεργητών), παρουσιάζονται πέντε παραδείγµα-
τα  οικοπρογραµµάτων:

IFOAM
Έναν οδηγό µε 

παραδείγµατα για τα 
οικοπρογράµµατα 

εξέδωσε ο ευρωπαϊκός 
οργανισµός βιολογικών
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ΟΙΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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ΚΑΤΟΧΟΙ 
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ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

A GUIDE FOR MANAGING AUTHORITIES 1

USING ECO-SCHEMES 
IN THE NEW CAP
A GUIDE FOR MANAGING 
AUTHORITIES

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΟΙΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΕΙΩΣΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΥΖΩΙΑ
ΚΟΠΑΔΙΟΥ

ΞΗΡΙΚΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

 Τα οικοπρογράµµατα επιτρέπουν τη 
χρήση του προϋπολογισµού άµεσων ε-
νισχύσεων του Πυλώνα 1 για την επίτευ-
ξη περιβαλλοντικών και κλιµατικών στό-
χων µε πιο στοχευµένο τρόπο.
 Ο περιφερειακός προγραµµατισµός των 

οικολογικών προγραµµάτων είναι δυνα-
τός, ακόµη και αν αποτελεί µέρος των ε-
θνικών στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ
  Τα κράτη µέλη έχουν µεγαλύτερη ευ-

ελιξία στο ποσό που πληρώνουν στους 
αγρότες απ ‘ό, τι µε τα αγροπεριβαλλο-
ντικά των Προγραµµάτων (π.χ Απονι-
τροποίηση, Βιολογικά κ.λπ) καθώς το 
επίπεδο πληρωµής µπορεί να υπολο-
γιστεί ως συµπληρωµατική στήριξη ει-
σοδήµατος για τη βιωσιµότητα.  Εν ολί-
γοις χωρίς όρια στην ενίσχυση.
 Υπάρχει νόµιµο δικαίωµα λήψης της 

πληρωµής, πράγµα που σηµαίνει ότι οι 
αγρότες που θέλουν και είναι επιλέξιµοι 
δεν µπορούν να αποκλειστούν για δη-
µοσιονοµικούς ή άλλους λόγους
 Η δέσµευση είναι συνήθως για ένα έ-

τος, πράγµα που σηµαίνει ότι τα εµπό-
δια υιοθέτησης για τους αγρότες µπο-
ρεί να είναι χαµηλότερα.

Δομή των 
δράσεων6

Ειδικά σχεδιασµένα οικοπρογράµµα-
τα για τη µείωση των εκποµπών από 
την κτηνοτροφία, ιδίως όσον αφο-
ρά τη διαχείριση των λυµάτων. Προ-
τείνεται ένας επιδοτούµενος συνδυ-
ασµός τριών µέτρων: 
Πρώτον σπορά βοσκοτόπων µε πολ-
λαπλών ειδών πολλαπλασιαστικό υ-
λικό. Αυτά για παράδειγµα, σύµφω-
να µε µελέτες, θα µπορούσε να είναι 
κάποια αρωµατικά φυτά ή φυτά τε-
χνητών λειµώνων. 
∆εύτερον, συντήρηση εκτεταµένων 
συστηµάτων εκτροφής. Για παράδειγ-
µα µία πριµοδότηση για να µπορούν 
να συνεχίσουν οι αιγοπροβατοτρόφοι 
να διατηρούν τους βοσκοτόπους σε 
καλή κατάσταση και να µην χρειάζε-
ται να έχουν σταβλισµένα τα ζώα για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα. 
Τρίτον, εγγραφή σε συστήµατα υ-
ποστήριξης αποφάσεων για βελτι-
στοποίηση διαχείρισης βοσκής µέ-
σω των ψηφιακών εργαλείων που 
προσφέρονται στην αγορά.

Σπορά
λειμώνων4

Ειδικά σχεδιασµένα εργαλεία για 
εξασφάλιση ανθεκτικότητας στη 
λειψυδρία και συµβάντα ξηρασί-
ας, που ανταποκρίνονται στην α-
νάγκη εξασφάλισης µακροπρόθε-
σµης διαθεσιµότητας νερού, για 
περιοχές στις οποίες η χρήση νε-
ρού για αρδευτικούς σκοπούς προ-
καλεί µη βιώσιµες πιέσεις στους 
υδάτινους πόρους. Εδώ, λαµβά-
νονται υπόψη οι τάσεις της κλι-
µατικής αλλαγής (περισσότερες 
ξηρασίες, διαφορετικά πρότυπα 
των βροχοπτώσεων κλπ). 

Προτείνεται η επιδότηση της δι-
ατήρησης ή της µεταστροφής σε 
ποικιλίες και καλλιέργειες που 
απαιτούν λιγότερο νερό. 

Ένα τέτοιο µέτρο είχε περιγρα-
φεί και στο πρώτο ενδεικτικό σε-
νάριο για το ελληνικό στρατηγικό 
σχέδιο της νέας ΚΑΠ. Συγκεκριµέ-
να, το σχέδιο αυτό προέβλεπε στή-
ριξη σε γεωργικά συστήµατα τα ο-
ποία ήδη συµβάλλουν στην εξοι-
κονόµηση αρδευτικού ύδατος δια 
της εφαρµογής ωφέλιµων πρακτι-
κών σε ευρεία κλίµακα. Για παρά-
δειγµα επιδοτούσε τις ξηρικές καλ-
λιέργειες, και κυρίως τους ελαιώ-
νες. Η ενίσχυση οριζόταν στα 15 
ευρώ ανά στρέµµα, µε τον υπο-
λογισµό να έχει γίνει για 20.000 
στρέµµατα. 

Η νέα πολλαπλή
συμμόρφωση 
με τα 8 σημεία
Σε 8 πρότυπα που θα πρέπει να τηρούν ό-
λοι οι αγρότες εφόσον θέλουν να λαµβά-
νουν βασική ενίσχυση µε βάση τη νέα ΚΑΠ 
έχουν καταλήξει µέχρι στιγµής οι ευρωπαϊ-
κές αρχές. Συγκεκριµένα, στο πιο πρόσφα-
το κείµενο που δηµοσιεύτηκε στις 2 Ιου-
νίου, περιγράφονται τα πρότυπα «για την 
καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατά-
σταση της γης». Σήµερα, αυτά είναι γνω-
στά ως «κανόνες πολλαπλής συµµόρφω-
σης» και αποτελούν τα κριτήρια καταβολής 
επιδοτήσεων για την περίοδο 2014-2020. 

Πιο αναλυτικά τα 8 νέα πρότυπα όπως 
έχουν διαµορφωθεί µέχρι σήµερα είναι:

1) ∆ιατήρηση των µόνιµων βοσκοτόπων 
βάσει της αναλογίας των µόνιµων βοσκοτό-
πων σε σχέση µε τη γεωργική έκταση σε ε-
θνικό, περιφερειακό και υποπεριφερειακό ε-
πίπεδο και σε επίπεδο οµάδας εκµεταλλεύ-
σεων ή σε επίπεδο εκµετάλλευσης. Η ανα-
λογία αυτή δεν µειώνεται κατά ποσοστό µε-
γαλύτερο του 5 % σε σύγκριση µε το έτος α-
ναφοράς 2015.

2) Ελάχιστη προστασία των υγροτόπων και 
τυρφώνων το αργότερο έως το 2024.

3) Απαγόρευση της καύσης υπολειµµάτων 
καλλιεργειών, εκτός αν γίνεται για λόγους 
φυτοπροστασίας.

4) ∆ηµιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά µήκος
υδατορευµάτων.
5) ∆ιαχείριση της κατεργασίας του εδά-

φους ή άλλες κατάλληλες τεχνικές καλλιέρ-
γειας για τον περιορισµό του κινδύνου υπο-
βάθµισης του εδάφους, λαµβανοµένης υπό-
ψη της κλίσης των πρανών.

6) Ελάχιστη κάλυψη του εδάφους σε πε-
ριόδους και περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευ-
αίσθητες.

7) Αµειψισπορά ή άλλες πρακτικές που απο-
σκοπούν στη διατήρηση του εδαφικού δυνα-
µικού, όπως η διαφοροποίηση καλλιεργειών.

Ελάχιστο ποσοστό τηςαρόσιµης γης και των 
µόνιµων καλλιεργειών που διατίθενται για:

i) µη παραγωγικά στοιχεία ή
ii) εµβόλιµες καλλιέργειες ή καλλιέργειες 

που δεσµεύουν το άζωτο, οι οποίες καλλιερ-
γούνται χωρίς φυτοπροστατευτικά προϊόντα

  ∆ιατήρηση χαρακτηριστικών του τοπίου
  Απαγόρευση της κοπής φυτικών φρα-

κτών και δένδρων κατά την περίοδο αναπα-
ραγωγής και εξάρτησης των πτηνών

  Προαιρετικά, µέτρα για την αποφυγή χω-
ροκατακτητικών φυτικών ειδών

8) Απαγόρευση της µετατροπής ή άροσης των
µόνιµων βοσκότοπων που έχουν χαρα-

κτηριστεί ως περιβαλλοντικά ευαίσθητοι µό-
νιµοι βοσκότοποι σε περιοχές του δικτύου 
Natura 2000.

Σηµειώνεται εδώ πως για τα «οικοπρογράµ-
µτα» θα οριστούν δράσεις που θα απαιτούν α-
πό τους αγρότες να κάνουν «το κάτι παραπά-
νω» σε σχέση µε τα παραπάνω πρότυπα (π.χ 
αµειψισπορά σε µεγαλύτερη έκταση κ.ο.κ).

Ξηρικές
καλλιέργειες5
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Bιολογικές ζώνες
ζητά η Mπάρμπα Στάθης

Κατά 98% περισσότερες φέτος οι συμβάσεις με παραγωγούς βιολογικής
«Τράπεζες» για το λιανεμπόριο θα γίνουν οι μεταποιητικές βιομηχανίες

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Θεσµοθέτηση βιολογικών ζωνών και στην Ελλάδα, 
αλλά και επανεξέταση του θεσµικού πλαισίου που 
διέπει τις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ της µετα-
ποίησης και του λιανεµπορίου ώστε να πάψει να 
είναι ετεροβαρής και να υπονοµεύει την ανταγω-
νιστικότητα του εγχώριου µεταποιητικού τοµέα, ζη-
τά η βιοµηχανία τροφίµων «Μπάρµπα Στάθης ΑΕ». 
«Σε λίγο θα γίνουµε τράπεζες», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ο διευθύνων σύµβουλος της Μπάρµπα Στά-
θης Νικήτας Ποθουλάκης, τονίζοντας πως «ενώ ε-
µείς στηρίζουµε και χρηµατοδοτούµε τον πρωτο-
γενή τοµέα, εξοφλώντας τον παραγωγό στις 30-40 
ηµέρες από την παράδοση της παραγωγής του, το 
λιανεµπόριο µας πληρώνει στις 150-200 ηµέρες».

Τη στρέβλωση αυτή της εγχώριας εµπορικής α-
λυσίδας ο κ. Ποθουλάκης την κατήγγειλε στον υ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια δι-
αδικτυακής συζήτησης που οργάνωσε το Ελληνο-
αµερικανικό Επιµελητήριο, µε αντικείµενο τις µε-

ταρρυθµίσεις που πρέπει να γίνουν στον αγροδι-
ατροφικό τοµέα. Ο έµπειρος manager υπογράµµι-
σε πως από το υπουργείο έχουν γίνει κάποιες κι-
νήσεις, ωστόσο, όπως ανέφερε, οι ενέργειες αυτές 
δεν έχουν τελεσφορήσει ακόµη. «Συµφωνούµε µε 
την άµεση καταβολή προς τους αγρότες των οφει-
λόµενων, πλην, όµως, το δεύτερο σκέλος, που αφο-
ρά την πληρωµή των εταιρειών, που σε λίγο θα γί-
νουµε τράπεζες, προς το λιανεµπόριο, δεν έχει θε-
σµοθετηθεί», σηµείωσε ο κ. Ποθουλάκης.

Για το θέµα των βιολογικών ζωνών, ο επικεφα-
λής της Μπάρµπα Στάθης ανέφερε ότι η Ελλάδα εί-
ναι η µόνη χώρα που δεν διαθέτει τέτοιες στην Ευ-
ρώπη, υπογραµµίζοντας πως η θεσµοθέτησή τους 
θα βοηθήσει πάρα πολύ τον πρωτογενή τοµέα και 
την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων 
στις διεθνείς αγορές, καθώς υπάρχει ζήτηση για βι-
ολογικά. Παράλληλα, γνωστοποίησε πως η Μπάρ-
µπα Στάθης εξακολουθεί να επενδύει στη βιολογι-
κή γεωργία και πως φέτος οι εκτάσεις που έχει συµ-
βολαιοποιήσει µε συνεργαζόµενους παραγωγούς 
είναι κατά 98% περισσότερες σε σχέση µε πέρσι.

«Παράθυρο» να δοθεί η δυνατότητα και στις εκκοκ-
κιστικές επιχειρήσεις της χώρας να εντάσσονται 
στα διάφορα προγράµµατα του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, άφησε ο Μάκης Βορίδης, τονίζο-
ντας πως «είναι κάτι που το ακούω. Το αξιολογού-
µε και θα το δούµε, καθώς µας ενδιαφέρει πολύ το 
βαµβάκι, είναι ένας δυναµικός κλάδος». Το σχετι-
κό αίτηµα το ανακίνησε ο εκκοκκιστής Νίκος Κα-
ραγιώργος, στο πλαίσιο διαδικτυακής συζήτησης 
που οργάνωσε το ελληνοαµερικανικό Επιµελητή-
ριο. «Για τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις υπάρχει α-
νάγκη για επενδύσεις, ανανέωση εξοπλισµού και  
καλύτερη διαχείριση της πρώτης ύλης και τη µείωση 
του λειτουργικού κόστους», επεσήµανε και σηµείω-

σε πως ένας από τους στόχους όπου πρέπει να επι-
κεντρωθεί ο κλάδος είναι η διεκδίκηση καλύτερων 
τιµών για τους παραγωγούς και το εµπόριο µέσω 
ποιοτικής αναβάθµισης του ελληνικού βαµβακιού.

Αναφορικά µε τις επιπτώσεις του Covid-19 στην 
αλυσίδα παραγωγής και εµπορίας του ελληνικού 
βαµβακιού ο έµπειρος εκκοκκιστής τόνισε πως η 
χρονική συγκυρία που εκδηλώθηκε βοήθησε ώ-
στε να µην είναι καταστροφικές. «Οι τιµές του σύ-
σπορου είχαν ήδη διαµορφωθεί, οι παραγωγοί εί-
χαν πάρει τα χρήµατά τους από τα εκκοκκιστήρια 
και τα εκκοκκιστήρια είχαν προλάβει να πουλή-
σουν τις µεγαλύτερες ποσότητες από την εσοδεία 
του 2019-20», είπε χαρακτηριστικά. 

Υπό εξέταση η ένταξη εκκοκκιστηρίων 
στα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης

Αύξηση τζίρου 320 εκατ. 
ευρώ στα σ/µ λόγω πανδηµίας

Η αύξηση του τζίρου στον κλάδο του 
οργανωµένου λιανεµπορίου τροφίµων 

συνεχίζεται, 13 εβδοµάδες µετά την εµφάνιση 
κρουσµάτων κορονοϊού στην Ελλάδα. Oι 
πωλήσεις των σούπερ µάρκετ ανήλθαν σε 
1,806 δισ. ευρώ για την περίοδο 24 
Φεβρουαρίου έως τις 24 Μαΐου 2020 σε 
σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2019, 
οπότε είχαν ανέλθει σε 1,486 δισ. ευρώ, 
σηµειώνοντας αύξηση 21,5%.

O Αντετοκούνµπο συνιδιοκτήτης
σε start-up αθλητικής διατροφής
O αστέρας του ΝΒΑ, Γιάννης Αντετοκούνµπο, 
έγινε συνιδιοκτήτης στην start–up αθλητικής 
διατροφής, Ready Nutrition, όπως αναφέρει 
ρεπορτάζ του CNBC. Το ρεπορτάζ κάνει λόγο 
για την επένδυση εξαψήφιου ποσού από τον 
διάσηµο παίκτη, στην εταιρεία που ιδρύθηκε 
το 2012 και παράγει αποκλειστικά φυσικά, 
βιολογικά αθλητικά προϊόντα διατροφής.

Συµφωνία αγοραπωλησίας
µετοχών της Μαλαµατίνα ΑΕ
Yπεγράφη την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 η 
συµφωνία αγοραπωλησίας µετοχών της 
εταιρείας φυσικού µεταλλικού νερού «∆ούµπια-
Μαλαµατίνα ΑΕ». Η συµφωνία προβλέπει την 
αγοραπωλησία µετοχών µεταξύ της «Ψυγεία 
Θεοδώρου Κλιάφα ΑΕ», εταιρείας συµφερόντων 
του Οµίλου «Ελληνικά Γαλακτοκοµεία ΑΕ», και 
της «Οινοποιία Ε. Μαλαµατίνας & Υιός ΑΕΒΕ».

Στην τρέχουσα 
χρονιά η 
επιχείρηση 
διαχειρίζεται, µέσω 
συµβολαιακής, 
πάνω από 32.000 
στρέµµατα.

Αναφορικά µε τις 
επιπτώσεις του Covid-19 

στην αλυσίδα παραγωγής 
και εµπορίας του ελληνικού 

βαµβακιού ο εκκοκκιστής 
Νίκος Καραγιώργος 

παρατήρησε ότι ο πανικός 
που είχε επικρατήσει το 

Μάρτιο στο Χρηµατιστήριο 
βαµβακιού διεθνώς 

έχει παρέλθει. 

O διευθύνων 
σύµβουλος 
της Μπάρµπα 
Στάθης Νικήτας 
Ποθουλάκης.

ΝΕΑ
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Αντιµέτωποι µε ένα καινούργιο 
φαινόµενο σε ό,τι αφορά στην 
λειτουργία της αγοράς, βρίσκο-
νται αυτές τις µέρες οι καλλιερ-
γητές πατάτας Νάξου, ενός προϊ-
όντος που έχει καταξιώσει τη φή-
µη του και το οποίο είναι περιζήτη-
το από τις µεγάλες αλυσίδες λια-
νικής και φυσικά από τους κατα-
ναλωτές. Είναι η πρώτη φορά στα 
χρονικά που οι καλλιεργητές - πα-
ραγωγοί εαρινής πατάτας, παρα-
δίδουν εδώ και µέρες προϊόν στα 
τρία συσκευαστήρια του νησιού, 
χωρίς να ξέρουν σε τι τιµή και µε 
ποιο τρόπο θα πληρωθούν.

 Σηµειωτέον ότι πρόκειται για 
νωπή πατάτα, δηλαδή για φρέσκο 
προϊόν το οποίο, λόγω και της ζή-
τησής του, συσκευάζεται και δια-
τίθεται άµεσα στην αγορά, χωρίς 
να µεσολαβεί χρόνος αποθήκευ-
σης. Αυτό σηµαίνει ότι τα συσκευ-
αστήρια του νησιού ξέρουν έγκαι-
ρα πού και πώς θα διαθέσουν την 
πατάτα, εποµένως, είναι σε θέση 
να «κόψουν», όπως γίνονταν άλ-
λωστε όλα τα χρόνια, τιµή για τους 
παραγωγούς.

Κραδασµοί λόγω της πανδηµίας
 Αιτία για όλη αυτή την αναστά-

τωση, είναι οι ιδιαίτερες συνθή-
κες που δηµιουργήθηκαν στην α-

γορά, λόγω της πανδηµίας και οι 
οποίες µεταφέρουν κραδασµούς 
και στη Νάξο.

 Θα πρέπει να αναφερθεί ότι 
στο νησί λειτουργούν τα τελευταία 
χρόνια τρεις µονάδες τυποποίη-
σης πατάτας και ειδικότερα, της Ε-
ΑΣ Νάξου, της εταιρείας Πατατο-
σπορική Τσιράκης – Γεωργάτσος 
και της Ναξία Γη Αφοί Κουτλιέρη. 

Οι πληροφορίες θέλουν, της 
πολιτικής των ανοικτών τιµών να 
µην απέχει ούτε η τοπική συνε-
ταιριστική οργάνωση, ενώ την ί-
δια στιγµή, οι ιδιωτικές επιχειρή-
σεις πιέζουν ασφυκτικά τους πα-
ραγωγούς να διαθέσουν το σύνο-
λο της παραγωγής στις αντίστοι-
χες επιχειρήσεις, διαφορετικά «α-
ποβάλλονται» ολοκληρωτικά της 
συνεργασίας.

Αξίζει να σηµειωθεί πως οι ιδιό-
τυπες συνθήκες αγοράς στην πα-
τάτα Νάξου συντηρούνται περισ-
σότερα από δέκα µέρες, δηµιουρ-
γώντας εύλογα ερωτήµατα στους 
παραγωγούς οι οποίοι καταβάλ-
λουν ιδιαίτερη προσπάθεια για να 
διατηρήσουν την παραγωγή σε έ-
ναν τόπο ο οποίος δίνει µια ξεχω-
ριστή ποιότητα δεν έχει όµως κα-
µιά σχέση µε τις αποδόσεις που 
καταγράφονται σε άλλες περιο-
χές και γι’ αυτό η Ναξιώτικη γίνε-
ται ανάρπαστη, παρά την διπλά-
σια και τριπλάσια κάποιες φορές 
τιµής παραγωγού.

O παγετός και οι χαλαζοπτώσεις ζηµί-
ωσαν σηµαντικά την παραγωγή των 
ροδάκινων, παράλληλα η έλλειψη 
εργατών γης δηµιούργησε προβλή-
µατα στην αραίωση καρπών και στη 
συγκοµιδή,  ενώ την ίδια ώρα εδραι-
ώνεται το καθεστώς των ανοικτών τι-
µών παραγωγού. Σε αυτό το πλαίσιο, 
ο Αγροτικός Σύλλογος Ηµαθίας και 
ο ΑΣ ∆ήµου Σκύδρας ζητούν την ά-
µεση παρέµβαση της πολιτείας, το-
νίζοντας µε επιστολή τους τα εξής:

«∆εν νοείται ο ροδακινοπαραγω-
γός και µάλιστα ο συνεταιριζόµενος, 
να µην προστατεύεται και να γίνε-
ται έρµαιο στις ορέξεις τρίτων, κα-
θώς δεν ανακοινώνονται στα µέλη-
παραγωγούς οι τιµές πώλησης των 
προϊόντων (νεκταρίνια, επιτραπέζια 
ροδάκινα) ανά τακτά διαστήµατα (ε-
βδοµαδιαία) από τα µέλη των ∆ιοι-
κητικών Συµβουλίων των συνεται-
ρισµών-οµάδων παραγωγών, έτσι 
ώστε να γνωρίζει ο αγρότης και να 
µην καταφεύγει σε ασύµφορες για 
τον ίδιο λύσεις, πουλώντας µέρος της 
παραγωγής του σε τρίτους (µεσάζο-
ντες, παράγκες κ.α.) µε συνέπεια να 
υπάρχουν φαινόµενα µαύρης διακί-
νησης, να µειώνεται ο τζίρος των συ-
νεταιρισµών και να χάνονται σηµα-
ντικά για τους αγρότες, επιχειρησια-
κά προγράµµατα, αλλά και να ζηµιώ-
νεται γενικότερα η εθνική οικονοµία.

Ανεπίτρεπτο και απαράδεκτο φαι-
νόµενο η µυστικοπάθεια των συνε-
ταιριστών όσον αφορά τα επιτραπέ-
ζια ροδάκινα και νεκταρίνια (στους 
συνεταιρισµούς γνωρίζει τιµές πώ-
λησης µόνο το ∆Σ το οποίο αποτε-
λείται από µικρό αριθµό αγροτών 

και δεν γνωρίζουν όπως θα έπρεπε 
και τα µέλη που εκλέγουν το ∆Σ) κα-
θώς και η µη ανακοίνωση τιµής συ-
µπύρηνου ροδάκινου από τους βιο-
µηχάνους µε την έναρξη της συγκο-
µιδής (γίνεται γνωστή Σεπτέµβριο-Ο-
κτώβριο) των πρώτων ποικιλιών, κα-
θιστούν απροστάτευτο τον ροδακινο-
παραγωγό, µε την κυβέρνηση να µην 
δείχνει διάθεση επίλυσης ενός πολύ 
σηµαντικού ζητήµατος [...]. 

Όσον αφορά το συµπύρηνο ρο-
δάκινο του οποίου το κόστος καλλι-
έργειας ανέρχεται περίπου στα 600 
ευρώ/στρέµµα (έκθεση του ΑΠΘ) και 
τα έσοδα ανά στρέµµα αγγίζουν µό-
λις και µε τα βίας τα 600 ευρώ (από-
δοση 2,5-3 τόνους/στρέµµα µε την 
τιµή του συµπύρηνου τα τελευταία 
έτη στα 0,21-0,22 ευρώ/κιλό). Ανα-
λογιζόµενοι ότι οι τιµές προ 30ετί-
ας βρίσκονταν στα ίδια επίπεδα και 
χειρότερες, µε το κόστος ζωής αλλά 
και το κόστος παραγωγής να είναι 
πολύ χαµηλότερο εκείνη την περί-
οδο από ότι σήµερα, αλλά και λαµ-
βάνοντας υπόψη την πολύ σηµαντι-
κή µείωση της συνολικής παραγω-
γής λόγω παγετού και χαλαζοπτώ-
σεων, που εκτιµάται να αγγίζει ακό-
µη και το 30-40%, ζητούµε την πα-
ρέµβαση της πολιτείας και την άµε-
ση επίλυση του ζητήµατος καθώς 
δεν µπορεί να εφαρµόζεται κατά το 
δοκούν ο νόµος προσφοράς και ζή-
τησης. Απαιτούµε την ανακοίνωση 
της τιµής πώλησης των συµπύρη-
νων µε την έναρξη της συγκοµιδής 
και την ανάλογη αύξηση σύµφωνα 
µε το ποσοστό µείωσης της φετινής 
παραγωγής.»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΤΑΤΑΣ 
ΝΑΞΟΥ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
2019

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΠΑΤΑΤΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΥ

ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ
34

ΤΟΝΟΙ
3.200

ΤΟΝΟΙ
3.200

Αλλάζουν ήθη και έθιμα στο επιτραπέζιο
ροδάκινο λένε οι ΑΣ Ημαθίας, Σκύδρας

Πρώτη φορά 
πατάτα Νάξου 
με ανοιχτές τιμές
Οι καλλιεργητές παραδίδουν προϊόν χωρίς να 
ξέρουν σε τι τιμή και με ποιο τρόπο θα πληρωθούν

Παραγωγή
Η µείωση της συνο-
λικής παραγωγής 
λόγω παγετού και 
χαλαζοπτώσεων, 

εκτιµάται να 
αγγίζει ακόµα και 
το 30-40% στο 

ροδάκινο
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Τρέχει η σύσταση Εθνικής 
Διεπαγγελματικής Οσπρίων

  Στην Κοζάνη το πρώτο βήμα θεσμοθέτησης του οργάνου, στη Λάρισα 
στις 8 Ιουλίου οι καταστατικές υπογραφές και το προσωρινό ΔΣ

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στη σύσταση Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης Οσπρίων, µε στόχο την προ-
στασία της εγχώριας καλλιέργειας πρω-
τίστως από τη «µάστιγα» των ελληνοποι-
ήσεων και άλλους κινδύνους που την α-
πειλούν, αλλά και την προβολή και ανά-
δειξη των προϊόντων του κλάδου στις υ-
φιστάµενες και νέες αγορές, προχωρούν 
παραγωγοί και µεταποιητές του χώρου.

Το πρώτο βήµα, για τη θεσµοθέτηση 
του οργάνου, έγινε την περασµένη Τρί-
τη 9 Ιουνίου στην Κοζάνη, όπου και -ε-
κτός απροόπτου- θα βρίσκεται η έδρα του, 
µε τη ευρεία συµµετοχή εκπροσώπων α-
πό όλη την εθνική αλυσίδα παραγωγής, 
µεταποίησης και εµπορίας οσπρίων, πα-
ρουσία του Περιφερειάρχη ∆υτικής Μα-
κεδονίας, Γιώργου Κασαπίδη, καθώς και 
του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, Μάκη Βορίδη. «Από την πλευ-
ρά των παραγωγών είχαµε εκπροσώπη-
ση από τις Οµάδες Παραγωγών Καστο-
ριάς, των Πρεσπών Φλώρινας, το Σισά-
νειο Κοζάνης, το Φενεό, την Ένωση Συ-
νεταιρισµών Θεσσαλονίκης και την αντί-
στοιχη της Καβάλας, ενώ υπάρχει πρόθε-
ση συµµετοχής και από τη Θεσσαλία ό-
που αυτές τις ηµέρες είναι σε εξέλιξη το 
αλώνι και οι συνάδελφοι δεν µπορούσαν 
να παραστούν. Αντίστοιχα, παρόντες ή-
ταν και οι µεγάλοι µεταποιητές του κλά-
δου, όπως η 3Α, η Agrino, η Ωµέγα, η Ά-
ρωσις, η Agroka και τα προϊόντα Βοΐου 
Γης και είχαµε µια ιδιαίτερα παραγωγι-
κή συζήτηση», ανέφερε στην εφηµερίδα 
Agrenda ο Θωµάς Μάνος, από την Οµά-
δα Φασολοπαραγωγών Καστοριάς, που 
πρωτοστατεί στο εγχείρηµα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που 
-επί της ουσίας- αποτέλεσε µια απόπειρα 

αναβίωσης ανάλογης 
προσπάθειας που είχε 
ξεκινήσει και το 2014, 
χωρίς, ωστόσο να τελεσφο-
ρήσει, οι συµµετέχοντες πα-
ρέλαβαν κι ένα σχέδιο επικαιρο-
ποιηµένου καταστατικού, προσαρµο-
σµένο στα νέα δεδοµένα που έχουν δη-
µιουργηθεί από το ∆εκέµβριο του 2019, 
όταν η νυν ηγεσία του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης το νέο θεσµικό πλαίσιο 
για τις ∆ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις.

«∆όθηκε ένα περιθώριο κάποιων εβδο-
µάδων προκειµένου όλοι όσοι θα εµπλα-
κούν στο εγχείρηµα της υπό σύσταση ∆ι-
επαγγελµατικής να κάνουν τυχόν προ-
τάσεις ή παρατηρήσεις και θα επανέλ-
θουµε σε νέα συνάντηση στις 8 Ιουλίου, 
αυτή τη φορά στη Λάρισα, προκειµένου 
να µπουν οι υπογραφές στο καταστατι-
κό της οργάνωσης και να οριστεί και το 
προσωρινό διοικητικό συµβούλιο» ανέ-
φερε ο κ. Μάνος. 

Αναφερόµενος στο περιεχόµενο της συ-
ζήτησης ο γνωστός µελετητής και σύµβου-
λος Ντίνος Μπλιάτσος δήλωσε ιδιαίτερα 
ικανοποιηµένος από το γεγονός ότι έχει 
γίνει κατανοητό από τους παραγωγούς 
και τους µεταποιητές ότι µόνο µε συνερ-
γασία θα µπορέσουν να προστατεύσουν 
το ελληνικό όσπριο και να το αναδείξουν 
έναντι των εισαγόµενων, ώστε να αποκτή-
σει προστιθέµενη αξία.

«∆ιαπίστωσα πως και οι µεταποιητικές 
επιχειρήσεις, θεωρούν πως θα πρέπει να 
επενδύσουµε στη διαφορετικότητα του ελ-
ληνικού προϊόντος και µαζί µε τους πα-
ραγωγούς να κατακτήσουν τα ράφια και 
στο τέλος να υπάρχει µια δίκαιη µοιρασιά 
της υπεραξίας που θα αποκτηθεί προς ό-
φελος όλων», είπε χαρακτηριστικά ο κ. 
Μπλιάτσος, ο οποίος κινεί τα διαδικαστι-
κά νήµατα της υπό σύσταση οργάνωσης. 

Ενέργειες και για
σποροπαραγωγή
Στις βασικές επιδιώξεις της υπό σύσταση Εθνικής 
∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Οσπρίων θα είναι, 
µεταξύ άλλων, κατά τον κ. Μπλιάτσο η ανάπτυξη ενός 
συστήµατος ιχνηλάτισης της αγοράς, προκειµένου να 
εντοπίζονται όσπρια που έχουν «βαφτιστεί» ελληνικά. 
Επίσης, αναµένεται να δροµολογηθούν και ενέργειες 
στο κοµµάτι της σποροπαραγωγής για να 
αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα εκφυλισµού που 
παρατηρούνται στους σπόρους οσπρίων, αλλά και 
δράσεις στο επίπεδο της εµπορίας, µέσα από την 
προβολή και την προώθηση των προϊόντων του κλάδου.
Τη στήριξή του στην πρωτοβουλία υποσχέθηκε και ο 
Μάκης Βορίδης, ο οποίος σε σύντοµες δηλώσεις του, 
πριν ξεκινήσει η συνάντηση, τόνισε πως πρόκειται για 
έναν θεσµό που µπορεί να επιλύσει πολλά ζητήµατα που 
συνδέονται µε την καλλιέργεια και την προώθηση των 
προϊόντων, ενώ στηρίζεται ενεργά και µε πόρους από 
την εθνική και την κοινοτική νοµοθεσία.

Οι συµµετέχοντες παρέλαβαν 
ένα σχέδιο επικαιροποιηµένου 
καταστατικού, προσαρµοσµένο 
στα νέα δεδοµένα που έχουν 
δηµιουργηθεί.

Από την πλευρά των 
παραγωγών υπήρξε 
εκπροσώπηση από τις Οµάδες 
Παραγωγών Καστοριάς, 
Πρεσπών Φλώρινας, Σισάνειο 
Κοζάνης, Φενεό, Ένωση 
Συνεταιρισµών Θεσσαλονίκης 
και την αντίστοιχη της 
Καβάλας, ενώ υπάρχει πρόθεση 
συµµετοχής και από τη 
Θεσσαλία.

Καταστατικό

Παραγωγοί

Παρόντες ήταν και οι µεγάλοι 
µεταποιητές του κλάδου, όπως η 
3Α, η Agrino, η Ωµέγα, η Άρωσις, η 
Agroka και τα προϊόντα Βοΐου Γης.

Μεταποιητές
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Ο καιρός δεν αφήνει ήσυχη τη ντομάτα      
Οι απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες που επικρατούν το τελευταίο διάστηµα αυξάνουν 
τον κίνδυνο των µυκητολογικών και εντοµολογικών προσβολών στις καλλιέργειες 
της ντοµάτας, υποχρεώνοντας τους παραγωγούς να στραφούν στις δέουσες 
λύσεις φυτοπροστασίας, έτσι ώστε να διασφαλίσουν την ποιότητα της παραγωγής, 
τα επίπεδα αποδόσεων και το εισόδηµά τους. Ακόµα, µε την κατάλληλη θρέψη 
προλαµβάνονται οι προσβολές από ιώσεις των οποίων η καταστολή δεν είναι εύκολη.

ΝΤΟΜΑΤΑ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

545.000 
ΤΟΝΟΙ ΤΟΝΟΙ

340.000
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
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> Εκτός από τις πρωτογενείς προσβολές από περονόσπορο, θρίπες και αφίδες, τελικά η 
µεγαλύτερη ζηµιά στη ντοµάτα οφείλεται στις δευτερογενείς µολύνσεις από άλλα παθογόνα

ΟΙ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΖΕΣΤΕΣ
ΣΤΡΩΝΟΥΝ ΤΟ Ε∆ΑΦΟΣ 
ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

Η ντοµάτα είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε 
καλλιεργητικές φροντίδες, για την επίτευξη υψηλών 
αποδόσεων και ποιοτικής σοδειάς, αλλά και τη 
διασφάλιση του εισοδήµατος του παραγωγού. 
Μάλιστα, αυτή την περίοδο, και έπειτα από τις 
ασταθείς καιρικές συνθήκες που παρατηρήθηκαν 
το τελευταίο διάστηµα, η φυτοπροστασία έχει 
σηµαντικό ρόλο στον περιορισµό των µολυσµάτων 
από εχθρούς και ασθένειες, που µειώνουν την 
παραγωγή και την ποιότητα των καρπών.
Οι αυξηµένες βροχοπτώσεις που σηµειώθηκαν 
πρόσφατα ευνοούν τη µολυσµατικότητα των 
µυκήτων και ως εκ τούτου την εξάπλωση του 
περονόσπορου στις καλλιέργειες ντοµάτας. 
Ο περονόσπορος προσβάλει όλο το υπέργειο 
τµήµα των φυτών σε όλα τα στάδια ανάπτυξής 
τους. Στα φύλλα προκαλεί ακανόνιστες κηλίδες 
στην πάνω επιφάνεια, οι οποίες γρήγορα αποκτούν 
καστανογκρίζο ή µαύρο χρώµα, ενώ στην κάτω 
επιφάνεια αναπτύσσονται υπόλευκες εξανθήσεις. 
Στους βλαστούς εµφανίζονται καστανές έως 
µαύρες ραβδώσεις µε λευκή εξάνθηση. Ωστόσο, 
η µεγαλύτερη ζηµιά από το µύκητα προκαλείται 
στους καρπούς, όπου παρατηρούνται διάχυτες 
γκριζοπράσινες κηλίδες, οι οποίες τελικά τους 
καθιστούν µη εµπορικούς. Σηµειωτέον ότι το 
µέγεθος της ζηµιάς µεγαλώνει, καθώς αυξάνεται η 
πιθανότητα δευτερογενούς προσβολής από άλλους 
παθογόνους µύκητες, µε αποτέλεσµα την πλήρη 
καταστροφή του καρπού.
Σε συνθήκες υψηλής υγρασίας και µέσων 
θερµοκρασιών επιταχύνεται η ανάπτυξη και η 
εξάπλωση του περονόσπορου, καθώς σχηµατίζεται 
η µολυσµατική µορφή του µύκητα, τα σποριάγγεια. 
Για τον περιορισµό της προσβολής, συνιστάται στους 
παραγωγούς να ελέγχουν την καλλιέργειά τους για 
προσβολές και σε περίπτωση που διαπιστώσουν 
συµπτώµατα από περονόσπορο να προστατεύσουν 
την παραγωγή τους µε ψεκασµούς κάλυψης µε 
επιτρεπόµενα, φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα, 
όπως τα Fosetyl-aluminium, Pyraclostrobin, 
Azoxystrobin, Metalaxyl-m.

Συνεχίζονται οι συλλήψεις 
των ακµαίων της Tuta absoluta
Εν τω µεταξύ, οι συλλήψεις των ακµαίων της 
Tuta absoluta στο δίκτυο φεροµονικών παγίδων 
συνεχίζονται σε όλες τις παραγωγικές περιοχές της 
ντοµάτας. Οι πληθυσµοί του εντόµου είναι σε υψηλά 
επίπεδα, µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου να αναφέρουν 
5-70 άτοµα/3 ηµέρες/παγίδα. Παράλληλα, 
έχουν διαπιστωθεί και οι πρώτες προσβολές 
στις υπαίθριες καλλιέργειες ντοµάτας όπου οι 
προνύµφες προσβάλουν τα φύλλα, µε πυκνότητα 
πληθυσµού 3-5 άτοµα/σταυρούς. Επισηµαίνεται 
ότι το έντοµο µπορεί να προσβάλει τη ντοµάτα σε 
οποιοδήποτε στάδιο, ακόµα και στο στάδιο των 
2-3 φύλλων. Οι προνύµφες της Tuta absoluta 
ορύσσουν στοές σε φύλλα, βλαστούς και καρπούς 
ντοµάτας. Η ζηµιά από το έντοµο, ειδικά σε υψηλούς 
πληθυσµούς µπορεί να είναι ολοκληρωτική.
Το έντοµο έχει πολλές γενεές και σύντοµο βιολογικό 
κύκλο, συνεπώς εµφανίζει έυκολα ανθεκτικότητα 
σε εντοµοκτόνα. Συστήνεται στους παραγωγούς να 
ελέγχουν τις καλλιέργειες τους και να προχωρούν 
σε επεµβάσεις µε εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά.

ΚΑΠΝΙΑ. MEΛΙΤΩ∆Η 
ΕΚΚΡΙΜΑΤΑ, ΙΩΣΕΙΣ
Ξήρανση και κατσάρωµα φύλλων, 
φυλλόπτωση, παραµόρφωση ανθέων 
και καρπών, γενική καχεξία και µείωση 
της παραγωγής, προκαλούν σε µεγάλους 
πληθυσµούς οι αφίδες και οι θρίπες. 
Οι νεαρές νύµφες των εντόµων αυτών 
προσβάλλουν το υπέργειο τµήµα των 
φυτών, όπου µυζούν τους φυτικούς 
χυµούς. Ωστόσο, οι σοβαρότερες ζηµιές 
οφείλονται στην ανάπτυξη µυκήτων 
καπνιάς, που προκαλείται από τα 
µελιτώδη εκκρίµατα των αφίδων, και 
η δυνατότητα µετάδοσης ιολογικών 
ασθενειών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
δεν υπάρχει θεραπεία για τις ιολογικές 
ασθένειες και το κυριότερο µέτρο 
αντιµετώπισης τους είναι η αποφυγή 
προσβολών του φυτού από αφίδες και 
θρίπες, µε την έγκαιρη και αποτελεσµατική 
καταπολέµηση τους. Λόγω της µεγάλης 
ικανότητας πολλαπλασιασµού και των 
καιρικών συνθηκών, αυτή την περίοδο 
παρατηρούνται µεγάλοι πληθυσµοί 
από αφίδες και θρίπες σε καλλιέργειες 
επιτραπέζιας και βιοµηχανικής ντοµάτας. 
Η αντιµετώπιση τους είναι αρκετά 
δύσκολη και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή 
από τους καλλιεργητές για τον έγκαιρο 
εντοπισµό των πρώτων προσβολών.

ΘΡΙΠΕΣ ΚΑΙ ΑΦΙ∆ΕΣ

Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ TUTA ABSOLUTA

10�12

ΓΕΝΙΕΣ 
ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

30�35
ΗΜΕΡΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ

Όταν είναι σε έξαρση η Tuta Absoluta,  η καταστροφή στις 
καλλιέργειες της ντοµάτας µπορεί να αγγίξει κα ιτο 80%

3�6
ΗΜΕΡΕΣ

ΩΑ

11�19
ΗΜΕΡΕΣ

ΠΡΟΝΥΜΦΗ
4 ΣΤΑ∆ΙΑ

6�10
ΗΜΕΡΕΣ

ΧΡΥΣΑΛΙ∆Α

260
ΑΥΓΑ

ΓΕΝΝΟΥΝ 
ΤΑ ΘΥΛΟΚΑ
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Στην Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΑΒΕΕ είναι ειδικοί 
στην πρόληψη και τον έλεγχο εχθρών και 
παθογόνων που επηρεάζουν διαφορετικές 
καλλιέργειες. Τα προϊόντα της εταιρείας 
έχουν σχεδιαστεί για να προάγουν τη 
βιωσιµότητα, τη φροντίδα του περιβάλλοντος 
και του εδάφους, ενώ ταυτόχρονα 
αποτελούν ένα εξαιρετικό εργαλείο για 
την εξάλειψη των διαφόρων εχθρών και 
παθογόνων που µπορεί να προσβάλλουν τις 
καλλιέργειες.
Για τον έλεγχο της Tuta Absoluta στην τοµάτα 
η Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΑΒΕΕ προτείνει τα 
βιοδραστικά εντοµοκτόνα AZATIN EC και 
COSTAR WG:
AZATIN EC: εντοµοκτόνο επαφής και 
στοµάχου µε διασυστηµατική δράση, 
περιέχει ως δραστική ουσία εκχύλισµα 
από τους σπόρους του τροπικού φυτού 

Azadirachta indica (azadirachtin A 
2,6% β/ο). Ως προς τον τρόπο δράσης 
του παρεµβαίνει στην εξέλιξη των 
ατελών σταδίων και αναστέλλει τις 
κυτταρικές λειτουργίες των εντόµων, 
έχει αντιτροφικές και εντοµοαπωθητικές 
ιδιότητες, ενώ επίσης προκαλεί 
µείωση της γονιµότητας των 
εντόµων- στόχων. Το AZATIN είναι 
ήπιο ως προς τα κύρια ωφέλιµα 
έντοµα και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 
Προγράµµατα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης 
και στη Βιολογική Γεωργία (σύµφωνα µε τα 
Παραρτήµατα Ι & ΙΙ του Καν.(ΕΚ) 889/2008).

COSTAR WG: Νέο εντοµοκτόνο που 
αποτελείται από Bacillus thuringiensis 
subsp. kurstaki strain SA-12 85% β/β 
που ισοδυναµεί µε 8.5×1012CFU, 90000 

IU/mg σε ενεργό πρωτεΐνη δ-
endotoxin 18%, που τον καθιστά 
τον πιο πυκνό εγκεκριµένο 
βάκιλλο. Είναι αποτελεσµατικός 
στον έλεγχο της Tuta Absoluta, 
καθώς ενάντια και σε άλλες 
προνύµφες λεπιδοπτέρων. Είναι 
ένα επιλεκτικό εντοµοκτόνο 
που δρα µε κατάποση στις 
προνύµφες των πρώτων σταδίων 
ανάπτυξης. Το COSTAR δεν έχει 
καµία επίδραση στα ωφέλιµα 
έντοµα, καθιστώντας το ένα 
εξαιρετικό εργαλείο για τους αγρότες 
που εφαρµόζουν Προγράµµα 

Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης. Το COSTAR 
επιτρέπεται για χρήση στη Βιολογική 
Γεωργία (σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα Ι 
& ΙΙ του Καν.(ΕΚ) 889/2008).

ΑZATIN ΚΑΙ COSTAR ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ TUTA ABSOLUTA



30 ΝΤΟΜΑΤΑ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Για παραγωγούς βιώσιµων συστηµάτων 
παραγωγής τοµάτας που εκτός της αναζήτησης 
αποτελεσµατικών λύσεων φυτοπροστασίας επιζητούν 
να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της αλυσίδας τροφίµων.

 …και Βγες στην Αγορά
Το FLiPPER®  είναι ένα καινοτόµο σκεύασµα της 
σειράς Bayer Biologicals µε εντοµοκτόνο αλλά 
και ακαρεοκτόνο δράση για την τοµάτα. Είναι ένα 
προϊόν 100% βασισµένο σε βιολογικό παράγοντα. 
Στη βιοµηχανική διαδικασία φυσικής εκχύλισης που 
ακολουθείται για την παραγωγή του προϊόντος, δεν 
χρησιµοποιούνται χηµικά και εποµένως δεν υπάρχει 
κίνδυνος διασταυρούµενης µόλυνσης. 
Το FLiPPER®, µε µηδενικό διάστηµα µεταξύ 
τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής (PHI:0), ευνοϊκό 
προφίλ για το περιβάλλον, τα ωφέλιµα και τους 
επικονιαστές, µε έγκριση για χρήση στη βιολογική 
γεωργία και ελεύθερο νοµοθετηµένων υπολειµµάτων 
αποτελεί την ιδανική επιλογή σε προγράµµατα 
ολοκληρωµένης διαχείρισης και διαχείρισης 
ανθεκτικότητας.
Επιδεικνύοντας σταθερά υψηλά επίπεδα 
αποτελεσµατικότητας έναντι ενός ευρέος 
φάσµατος σηµαντικών εντόµων όπως Αλευρώδεις 
(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia τabaci), 
Τετράνυχοι (Tetranychus urticae), Αφίδες (Aphis 
gossypii, A.fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus 
persicae), τόσο της τοµάτας υπαίθρου όσο και της 
τοµάτας θερµοκηπίου, το FLiPPER®, επιστρέφει 
τη µέγιστη αξία στους παραγωγούς, µέσω της 
διαχείρισης των υπολειµµάτων καθώς και τον 
περιορισµό της χρήσης δραστικών ουσιών.

…Ξεκάθαρο αποτέλεσµα
Το SONATA® είναι νέο µυκητοκτόνο της σειράς Bayer 
Biologicals για την καταπολέµηση του Ωιδίου της 
τοµάτας (Leveillula Taurica, Oidium neolycopersici), 
µε εφαρµογές πριν την εµφάνιση της ασθένειας ή 
στα αρχικά στάδια ανάπτυξής της. Έχει ως βάση το 
ωφέλιµο βακτήριο Bacillus pumilus strain QST 2808. 
Είναι εγκεκριµένο σε πλήθος καλλιεργειών, υπαίθριων 
και θερµοκηπίου, συµπεριλαµβανοµένης βεβαίως της 
τοµάτας και εφαρµογή από την εµφάνιση του πρώτου 
φύλλου της καλλιέργειας έως την πλήρη ωρίµανση.
Το SONATA®, εξασφαλίζει υψηλή αποτελεσµατικότητα 
ανεξαρτήτως της επίδρασης µη ευνοϊκών θερµοκρασιών, 
ευελιξία κατά τη χρήση καθώς και µεγάλο παράθυρο 
εφαρµογής. Επίσης, παρέχει µικρό διάστηµα επανεισόδου 
στο χωράφι για τους παραγωγούς, ενώ ο µοναδικός 
τρόπος παρασκευής και τυποποίησής του προσφέρει 
µεγάλη διάρκεια ζωής στο ράφι.
Το SONATA®, εξαιρείται της θέσπισης Ευρωπαϊκών 
µέγιστων επιτρεπτών ορίων (MRL’S) µε το διάστηµα 
µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής 
να µην ορίζεται. Αποτελεί έτσι, ιδανικό εργαλείο 
για τη διαχείριση τόσο της ανθεκτικότητας όσο 
και της µείωσης του αριθµού των υπολειµµάτων 
στην καλλιέργεια της τοµάτας στηρίζοντας την 
εµπορευσιµότητά της.

  …. µε σύµµαχο τη φύση
Το SERENADE® ASO της σειράς Bayer Biologicals 
είναι ένα πολυδύναµο εργαλείο συµβολής στην αειφόρο 
παραγωγή τοµάτας, τόσο υπαίθρου όσο και θερµοκηπίου, 

επάγοντας τη διασυστηµατική αντοχή των φυτών ενάντια 
στις προσβολές από µύκητες και βακτήρια. Έχει ως βάση 
το στέλεχος του Bacillus amyloliquefaciens (former 
subtilis) QST 713 το οποίο εµποδίζει την προσκόλληση 
αλλά και τη διείσδυση των παθογόνων στο φύλλωµα, ενώ 
ταυτόχρονα σταµατά την ανάπτυξή τους.
Το SERENADE® ASO αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο 
στην αλυσίδα τροφίµων συνεισφέροντας στη διαχείριση της 
µείωσης εµφάνισης συνολικών υπολειµµάτων αφού δεν 
ορίζονται µέγιστα επιτρεπτά όρια (MRL’S), ενώ η τελευταία 
επέµβαση πριν την συγκοµιδή ορίζεται στις 0 ηµέρες 
(PHI=0). Η διαφορετικότητα της δράσης του SERENADE® 
ASO προέρχεται από την µοναδικότητά του ως σκεύασµα 
καθώς περιέχει όχι µόνο ζωντανά σπόρια του βακίλου 
αλλά και παράγωγά τους που ενισχύουν την δράση του 
έναντι του Βοτρύτη (Botrytis cinerea), της Σκληρωτίνιας 
(Sclerotinia sp.), της Βακτηριακής στιγµάτωσης 
(Pseudomonas syringae), της Βακτηριακής κηλίδωσης 
(Xanthomonas sp.) της Ριζοκτόνιας (Rhizoctonia solani) 
και του Φουζάριου (Fusarium oxysporum) τόσο στην 
υπαίθρια όσο και στην τοµάτα θερµοκηπίου.

Γιώργος Γαλούσης , Field Activation Specialist
Bayer Ελλάς Τοµέας Επιστήµης Γεωργίας

> Φυτοπροστασία που στηρίζει τη βιώσιµη παραγωγή της ντοµάτας

ΛΥΣΕΙΣ BAYER BIOLOGICALS

ΛΕΥΚΕΣ ΚΗΛΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΝΘΗΣΕΙΣ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΗΜΑ∆ΙΑ� ΤΟΥ ΩΙ∆ΙΟΥ  
Το παθογόνο προσβάλλει κυρίως τα ώριµα 
φύλλα και αναπτύσσεται περισσότερο 
σε περιοχές, που παρατηρούνται 
θερµοκρασίες από 10 έως 30 oC και 
υψηλή σχετική υγρασία (55-75%). Τα 
κύρια συµπτώµατα παρατηρούνται 
στα φύλλα, όπου σχηµατίζονται 
κιτρινοπράσινες ή κίτρινες ακανόνιστες 
ή γωνιώδεις κηλίδες, ενώ κάτω από 
ευνοϊκές συνθήκες µπορεί να σχηµατιστεί 
υπόλευκη εξάνθηση στην κάτω επιφάνεια 

των φύλλων, που αποτελεί και την 
καρποφορία του µύκητα. Σε έντονες 
προσβολές οι κηλίδες αυξάνουν σε 
µέγεθος, συνενώνονται, και το έλασµα των 
φύλλων µαραίνεται και αποξηραίνεται. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, η προσβολή 
από ωίδιο µπορεί να συνεχίσει ακόµα 
και όταν επικρατούν ξηρικές συνθήκες. 
Επιπλέον οι γεωπόνοι τονίζουν ότι το 
ωίδιο της ντοµάτας εκδηλώνεται πολύ 
πιο έντονα σε καλλιέργειες που έχουν 

µεγάλη καρποφορία ή σε καλλιέργειες 
που υποφέρουν από έλλειψη νερού. Για 
τη διαχείριση του παθογόνου µύκητα 
και τη µείωση της διασποράς συνιστάται 
στους παραγωγούς να αφαιρούν τα 
φύλλα που έχουν προσβληθεί από το 
παθογόνο και να τα καταστρέφουν. 
Σε περίπτωση έντονης προσβολής θα 
χρειαστεί ψεκασµός µε επιτρεπόµενα 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα, όπως 
bupirinate, pyraclostrobin, azoxystribin, 

και copper oxychloride. Οι ψεκασµοί των 
φυτών θα πρέπει να αρχίσουν αµέσως 
µόλις εµφανισθούν τα πρώτα συµπτώµατα 
και να επαναληφθούν ανάλογα µε τη 
δραστική ουσία, τις καιρικές συνθήκες 
και την ένταση της προσβολής. Σε κάθε 
περίπτωση, σε προληπτικό επίπεδο είναι 
σηµαντικό οι καλλιεργητές να αποφεύγουν 
την πυκνή φύτευση των φυτών, 
προκειµένου να εξασφαλιστούν καλές 
συνθήκες ηλιοφάνειας και αερισµού. 

  ΜΕΓΑΛΗ ∆ΙΑΣΠΟΡΑ
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