
Στο Κτήμα 
Κατσαρού όλα 
στην ώρα τους   
Όσο απλή μοιάζει η διαχείριση τόσο 
πολύπλοκο αποδεικνύεται το γευστικό 
αποτέλεσμα για τα κρασιά του γιατρού 
που κατέκτησε τον Όλυμπο. σελ. 40-41

Επιδότηση για αγορά 
γης μόνο σε αγρότες 

Πρόγραμμα που θα διευκολύνει τη συγκέντρωση 
αγροτεμαχίων στις τάξεις καλλιεργητών σελ. 16-17

Βελτίωση 
στην αγορά 
ενσιρώματος  
Η βελτίωση της αγοράς στο αι-

γοπρόβειο γάλα και η αυξημέ-

νη τιμή στη μηδική ανοίγουν το 

δρόμο για καλύτερη τιμή παρα-

γωγού στις πρώτες πράξεις για το 

ενσίρωμα καλαμποκιού. σελ. 36

Θερμοκήπια 
στη νέα φάση  
Αναπτυξιακού  
Οι προωθούμενες αλλαγές στο ι-

σχύον πλαίσιο απελευθερώνουν 

την επιδότηση αγροτικών επενδύ-

σεων άνω των 500.000 ευρώ. Αυ-

ξάνει το ενδιαφέρον για θερμοκή-

πια με τεχνολογία ΣΗΘΥΑ. σελ. 26

Δυσκολίες  
Καστανής 
Ρυτίδωσης  
Απειλή για τη ντομάτα από την 

Κρήτη έως τη Μακεδονία. Και σε 

φυτώρια τα μολύσματα. σελ. 50
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ATZENTA

EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,12321

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,50003

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,12105

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85348

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
125,12700

• Πάει για Σεπτέµβριο η προκήρυξη του 
Μέτρου για τα αρδευτικά σελ. 18
• Θερµοκήπια µε συµπαραγωγή ΣΗΘΥΑ 
κάνουν απόσβεση σε µία 4ετία σελ. 26

• Στο ανοδικό τέµπο της αγοράς βάµβακος 
η ∆ΟΒ παίζει προπωλήσεις σελ. 12
• Στο Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας η 
πράσινη αρχιτεκτονική της ΚΑΠ σελ. 47

• Ακολουθούν χαλαροί και στάσιµοι ρυθµοί 
µέχρι τον Αύγουστο στο σκληρό σελ. 22
• Η χαµηλή ευρωπαϊκή παραγωγή έδωσε 
ώθηση στο ελληνικό κεράσι σελ. 35

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Η ισχυρή ζήτηση στις ευρωπαϊκές αγορές και οι µειωµένες 
ποσότητες έφεραν την τιµή παραγωγού για το κεράσι στα 5 ευρώ 
για τα πρώιµα και σήµερα στα 1,20 ευρώ. Παρά το ότι αυξήθηκε 
η τιµή στο αιγοπρόβειο γάλα και στη µηδική, δεν δείχνει να 
ξεκολλάει από τα 4 ευρώ το ενσίρωµα καλαµποκιού. Μετά τη 
διόρθωση στο χρηµατιστήριο εκκοκκιστές βρήκαν ευκαιρία να 
φιξάρουν βαµβάκι νέας σοδειάς σε τιµές περί τα 64 σεντς.

Μύγα Μεσογείου 
στη ροδακινιά
Η µύγα της Μεσογείου µπορεί να 
αποβεί ιδιαίτερα καταστρεπτική για 
πολλά είδη καρπών, από την έναρξη 
του σταδίου ωρίµανσης και µέχρι τη 
συγκοµιδή. Η ζηµιά προκαλείται από το 
θηλυκό ακµαίο, το οποίο ανοίγει µε τον 
ωοθέτη του οπή στο επικάρπιο και 
τοποθετεί ωά. Οι εκκολαπτόµενες 
προνύµφες αναπτύσσονται σε βάρος 
του ώριµου καρπού. Η βλάβη 
συνεχίζεται και µετά τη συγκοµιδή, 
καθώς στον προσβεβληµένο καρπό 
αναπτύσσονται δευτερογενώς µύκητες 
ή άλλοι µικροοργανισµοί, που 
συντελούν στην πιο γρήγορη σήψη του. 

Αντιµετώπιση
Συνιστάται άµεση προστασία των 
καρπών µε ένα κατάλληλο και 
εγκεκριµένο για την καλλιέργεια 
εντοµοκτόνο, µε ψεκασµό κάλυψης 
ή δολωµατικό ψεκασµό. Οι ψεκασµοί 
κάλυψης πρέπει να επαναλαµβάνονται 
ανάλογα µε τη διάρκεια δράσης του 
εντοµοκτόνου, ενώ οι δολωµατικοί 
περίπου ανά εβδοµάδα. Επισηµαίνεται 
ότι οι δολωµατικοί ψεκασµοί είναι 
αποτελεσµατικοί, όταν η εφαρµογή 
τους σε µία περιοχή είναι καθολική, 
δηλαδή όταν εφαρµόζονται από το 
σύνολο των καλλιεργητών.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 18-07-2020 
Στα δυτικά και βόρεια λίγες 
νεφώσεις, οι οποίες από τις 
µεσηµβρινές ώρες θα αυξηθούν 
και θα εκδηλωθούν τοπικοί 
όµβροι και σποραδικές 
καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα 
γενικά αίθριος καιρός µε κατά 
τόπους νεφώσεις. Άνεµοι από 
βόρειες διευθύνσεις µέτριοι και 
στο Αιγαίο τοπικά πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή. 

Κυριακή 19-07-2020 
Στα βόρεια λίγες νεφώσεις 
παροδικά αυξηµένες µε τοπικούς 
όµβρους και σποραδικές 
καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα 
γενικά αίθριος καιρός µε κατά 
τόπους νεφώσεις και τοπικούς 
όµβρους. Άνεµοι από βόρειες 
διευθύνσεις µέτριοι και στο Ιόνιο 
πιο ισχυροί. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή. 

∆ευτέρα 20-07-2020 
& Τρίτη 21-07-2020
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη 
χώρα µε πρόσκαιρες νεφώσεις 
τις µεσηµβρινές κυρίως ώρες στα 
βορειοανατολικά, όπου πιθανόν 
να εκδηλωθούν τοπικοί όµβροι. 
Άνεµοι βόρειοι µέτριοι και στα 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

πελάγη τοπικά έως ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε άνοδο ως προς 
τις µέγιστες τιµές κυρίως στα 
κεντρικά και νότια. 

Τετάρτη 22-07-2020 ως
Παρασκευή 24-07-2020  
Γενικά αίθριος καιρός µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις τις 
µεσηµβρινές κυρίως ώρες στα 
ηπειρωτικά της χώρας. Άνεµοι 
από βόρειες διευθύνσεις µέτριοι 
και στο Αιγαίο πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν από βόρειες 
διευθύνσεις 3 µε 5 
µποφόρ και µέχρι το 
µεσηµέρι στο Αιγαίο 
τοπικά 6 µποφόρ.
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Ο Τάκης Νικολούδης έχει µείνει στην ιστορία ως 
ποδοσφαιριστής για την τέχνη που διέθε-
τε να «κρατάει», όπως λέγεται στη γλώσσα 
του ποδοσφαίρου, τη µπάλα. Οι παλαιότε-
ροι θα θυµούνται το «βασανιστήριο» και α-
ντιπάλων, µε τον Τάκη Νικολούδη να καλύ-
πτει µε το σώµα του τη µπάλα στο σηµαιάκι 
του κόρνερ, ροκανίζοντας το χρόνο και τα-
λαιπωρώντας την αντίπαλη άµυνα. 

Τι σχέση έχει όλο αυτό µε τον Μάκη Βορίδη; Με 
λίγη φαντασία, ο σηµερινός υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης θα µπορούσε να είναι 
ο Τάκης Νικολούδης της Κυβέρνησης. Ανέ-
λαβε, προ τετραµήνου περίπου, να παίξει 
καθυστέρηση στην υπόθεση των ειδικών ε-
νισχύσεων των αγροτών. Κάπως έτσι, το οι-
κονοµικό επιτελείο έδειξε να του εµπιστεύ-
εται ένα ποσό της τάξεως των 150 εκατ. ευ-
ρώ, το οποίο υποτίθεται θα ήταν η αφετηρία 
µιας προσπάθειας να κλείσουν οι πληγές 
που άνοιγε και στους συντελεστές της αγρο-
τικής παραγωγής ο κορωνοϊός.  

Ο Μάκης Βορίδης αποδείχθηκε άριστος στο να 
κρατάει τη µπάλα. ∆εν βιάστηκε να µοιρά-
σει παιχνίδι και παρ’ ότι µεσοεπιθετικός 
δεν κινήθηκε βιαστικά προς την αντίπαλη 
άµυνα. ∆ίδαξε σιγουριά, ότι τα λεφτά εί-
ναι εδώ και επέλεξε ως πεδίο δραστηριότη-
τας το σηµαιάκι του κόρνερ. ∆εν είναι τυ-
χαίο ότι για περισσότερο από δύο µήνες, η 
µόνη επαγγελµατική οµάδα του αγροτικού 
χώρου που είχε αποσπάσει την υπόσχεση 
να αποζηµιωθεί για τις επιπτώσεις του κο-
ρωνοϊού, ήταν οι ανθοπαραγωγοί. Μια πα-
ραγωγική οµάδα που βγήκε για πρώτη φο-
ρά στο προσκήνιο µε τα χρώµατα της «α-
γροτικής τάξης» τις ηµέρες της πανδηµίας. 

Όσο µικρότερη κι όσο πιο άγνωστη για την α-
γροτική της δραστηριότητα ήταν µια ο-
µάδα τόσο περισσότερες πιθανότητες εί-
χε να έχει πληγεί από τον κορωνοϊό. Ό-
σο πιο πολυπληθής και γνωστή για την 
προσφορά της στο αγροτικό γίγνεσθαι, 
τόσο λιγότερες πιθανότητες είχε να εξα-
σφαλίσει κάποια βοήθεια. Για οριζόντια 
προσέγγιση στα θέµατα που δηµιούργη-
σε η πανδηµία στου αγρότες, ούτε λόγος.   

∆ιαβάζοντας κανείς για τον Τάκη Νικολούδη, 
βρίσκει κι άλλα στοιχεία που έχουν ενδι-
αφέρον. Όπως για παράδειγµα, την «υπό-
θεση των λουλουδιών», στην οποία είχε ε-
µπλακεί το όνοµά του την περίοδο 1974-
1975. Ήταν τότε που ο Ηρακλής έχασε α-
πό τον Παναθηναϊκό το κύπελλο, χωρίς 
να προβάλει καµιά αντίσταση. 

Λίγοι πάντως, θυµούνται το χαµένο πέναλτι 
του Τάκη Νικολούδη στον αγώνα της ΑΕΚ 
µε την Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς τον Μάρ-
τιο του 1977. Ίσως γιατί οι αποκρούσεις 
του Χρηστίδη, που µπήκε σαν αλλαγή µό-
νο για τη διαδικασία των πέναλτι, έδωσαν 
στην ΑΕΚ την πρόκριση στα ηµιτελικά του 
κυπέλλου ΟΥΕΦΑ.                    Agrenda

Τάκης Νικολούδης 
και Μάκης Βορίδης
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ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Οι επενδύσεις στην αγροτική οικονοµία θα 
αποτελέσουν τον κύριο άξονα που θα στη-
ριχθεί το πλάνο της ελληνικής κυβέρνησης 
το οποίο θα παρουσιάσει µετά το καλοκαίρι 
για την αξιοποίηση των 1,7 δις ευρώ κονδυ-
λίων από το Μηχανισµό ∆ίκαιης Μετάβασης. 

Κίνητρα εγκατάστασης ενεργειακών καλλι-
εργειών, κατασκευής µονάδων και συστηµά-
των ΑΠΕ στον αγροτικό τοµέα, ενίσχυση της 
κατανάλωσης βιοκαυσίµων στα µηχανήµατα 
που χρησιµοποιούνται στις γεωργικές και κτη-
νοτροφικές εκµεταλλεύσεις είναι µερικές α-
πό τις δράσεις που φιλοξενούνται στο «Εθνι-
κό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα» του 
ΥΠΕΝ και θα ληφθούν υπόψη για την υλο-
ποίηση του παραπάνω µηχανισµού. Πρόκει-
ται για δράσεις που αξιώνουν στήριξη πέρα α-
πό τα παραδοσιακά εργαλεία της ΚΑΠ και σε 
πρώτη φάση θα ενεργοποιηθούν στις ελλη-
νικές Περιφέρειες (π.χ απολιγνιτοποίηση σε 
Πελοπόννησο, ∆υτική Μακεδονία) οι οποίες 
επηρεάζονται άµεσα από τους στόχους κλι-
µατικής ουδετερότητας της «Πράσινης Συµ-
φωνίας» (Green Deal) της ΕΕ. 

Το Ταµείο ∆ίκαιης Μετάβασης θα έρθει να 
υποστηρίξει συµπληρωµατικά και ο µηχανι-
σµός InvestEU, ο οποίος θα είναι σε θέση να 
υποστηρίξει τη χρηµατοδότηση υπό τη µορ-
φή δανείων και εγγυήσεων για επενδύσεις 
που εξυπηρετούν την εφαρµογή του αναπτυ-
ξιακού πλάνου στις εν λόγω Περιφέρειες. Συ-
γκεκριµένα, για τις πολιτικές για την ενεργει-
ακή µετάβαση στον αγροτικό τοµέα, προβλέ-
πονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια 
και το Κλίµα τα εξής:

 Ενίσχυση του πρωτογενούς τοµέα µέσω 
της προώθησης ενεργειακών καλλιεργειών 
ξυλώδους βιοµάζας ή πρεµνοφυών φυτειών: 
Οι ενεργειακές αυτές καλλιέργειες θα προσφέ-
ρουν συµπληρωµατικές θέσεις εργασίας στην 
Περιφέρεια, αλλά και θα αυξήσουν τη διαθε-
σιµότητα της βιοµάζας, ώστε να ελαχιστοποιη-
θούν οι ανάγκες σε εισαγόµενη βιοµάζα. Σχε-
τικά µέτρα στήριξης αποτελούν η ενίσχυση τέ-
τοιων επενδύσεων µέσω ειδικής αναφοράς σε 
χρηµατοδοτικά προγράµµατα, η απλοποίηση 
της διαδικασίας υλοποίησης τέτοιων καλλιερ-
γειών είτε από φυσικά είτε από νοµικά πρόσω-
πα και η χωροθέτηση εκτάσεων σε Περιφέρει-
ες ανά τη χώρα όπου θα παρέχεται η δυνατότη-

τα ανάπτυξης τέτοιων καλλιεργειών (υποβαθ-
µισµένα εδάφη, εδάφη µε νιτρορίπανση, λα-
τοµεία µετά την εξόρυξη κλπ.), ώστε η ανάπτυ-
ξή τους να µην ανταγωνιστική άλλων αγορών 
(τροφίµων, ζωοτροφών, υλικών).

  Προώθηση συστηµάτων ΑΠΕ για θέρµαν-
ση και ψύξη στις γεωργικές και κτηνοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις θα δροµολογηθεί, όπως ενδει-
κτικά είναι η αξιοποίηση της γεωθερµικής ενέρ-
γειας και λοιπών µορφών ΑΠΕ σε θερµοκήπια. 

  Θα ενισχυθεί η κατανάλωση βιοκαυσί-
µων τόσο στα µηχανήµατα που χρησιµοποι-
ούνται στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκ-
µεταλλεύσεις, όσο και σε λοιπές δράσεις.

 Θα προωθηθούν µέτρα για την αντικατά-
σταση των υφιστάµενων µηχανηµάτων και ε-
γκαταστάσεων που χρησιµοποιούνται τόσο στις 
γεωργικές, όσο και στις κτηνοτροφικές εκµε-
ταλλεύσεις µε νέα υψηλής ενεργειακής από-
δοσης. Προτεραιότητα θα δοθεί σε µηχανήµα-
τα και εξοπλισµό που χαρακτηρίζονται από υ-
ψηλή κατανάλωση ενέργειας, όπως ενδεικτι-
κά είναι οι ελκυστήρες, οι θεριστικές και αλω-
νιστικές µηχανές, οι βαµβακοσυλλέκτες και οι 
σπαρτικές µηχανές στις γεωργικές εκµεταλλεύ-
σεις και οι αρµεχτικές µηχανές, οι εκκολαπτι-
κές µηχανές, τα µηχανήµατα καθαρισµού και 
οι ταΐστρες στις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις.

 Ενεργειακά αποδοτικός εξοπλισµός θα 
προωθηθεί για τα βασικότερα συστήµατα που 
χρησιµοποιούνται όπως είναι ενδεικτικά οι 
αντλίες, τα συγκροτήµατα τεχνητής βροχής, 
οι αυτοκινούµενοι µεγάλοι εκτοξευτήρες, τα 
συγκροτήµατα άρδευσης µε σταγόνες και 
τα αυτοπροωθούµενα συγκροτήµατα τεχνη-
τής βροχής. 

Αβάντα 
στις περιοχές 
μετάβασης 
και στην ΚΑΠ  
Η σύνδεση των προκηρύξεων του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) µε τις περιφέρειες που 
χρήζουν οικονοµικής και 
παραγωγικής διαφοροποίησης λόγω 
της Πράσινης Συµφωνίας αλλά και η 
εξειδίκευση δράσεων του ΠΑΑ µε 
υψηλότερη κατανοµή πόρων σε 
αυτές, βρίσκονται επίσης στα σχέδια 
της κυβέρνησης. Για παράδειγµα, 
ένας από τους στόχους είναι να δοθεί 
µπόνους στους ανέργους που θα 
προκύψουν λόγω της 
απολιγνιτοποίησης και τις 
δραστηριότητες γύρω από αυτή 
µε ένταξη τους σε προγράµµατα 
επιδοτήσεων νέων αγροτών (πριµ 
πρώτης εγκατάστασης). Επίσης 
σχεδιάζεται η υλοποίηση αρδευτικών 
δικτύων για την ανάπτυξη νέων 
εναλλακτικών καλλιεργειών 
και η ενίσχυση των παραδοσιακών 
καλλιεργειών καθώς και η ανάπτυξη 
σύγχρονων κτηνοτροφικών µονάδων.
Παράλληλα εξετάζεται και η 
δυνατότητα ενεργοποίησης ενός 
αγροπεριβαλλοντικού µέτρου µε 
αξιοποίηση του Leader. Άλλωστε, 
ο πρόεδρος της Συντονιστικής 
Επιτροπής του Σχεδίου ∆ίκαιης 
Μετάβασης, Κωστής Μουσουρούλης 
έχει επισηµάνει µετ’ επιτάσεως 
τη σύνδεση των Προγραµµάτων 
Αγροτικής Ανάπτυξης µε την 
απολιγνιτοποίηση. Σηµειώνεται εδώ 
πως έως το 2023 έχει σχεδιαστεί 
να κλείσουν όλες οι λιγνιτικές 
µονάδες στην Ελλάδα. 

Να αναζητήσει η κυβέρνηση το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη αρωµατικών και 
φαρµακευτικών φυτών στις περιοχές που θα πληγούν από την απολιγνιτοποίηση, 
ζήτησε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου. «Στα 
συρτάρια του ΥΠΑΑΤ άφησα ένα σχέδιο υπόδειγµα αναπτυξιακής διάστασης που 
ξεκινήσαµε πιλοτικά για την περιοχή της Κοζάνης και Πτολεµαΐδας», ανέφερε 
χαρακτηριστικά. «Μιλάµε για το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης Αρωµατικών Φυτών 
σηµαντικής κλίµακας µεγέθους σε εγκαταλελειµµένες λιγνιτικές περιοχές, όπου 
διασφαλιζόταν η αγροτική ανάπτυξη µε προϊόντα ποιότητας σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο», πρόσθεσε παράλληλα.  

Στο στρατηγικό σχέδιο 
µε τα αρωµατικά φυτά

 παραπέµπει ο Αποστόλου  

Πλατφόρµα InvestEu
Το Ταµείο ∆ίκαιης Μετάβασης θα 

έρθει να υποστηρίξει συµπληρωµατικά 
και η πλατφόρµα InvestEU για δάνεια 

και εγγυήσεις µε ευρωπαϊκό χρήµα

Με αγροτικές 
ενισχύσεις το Ταμείο
Δίκαιης Μετάβασης  
Οι επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα έχουν εξέχουσα θέση 
στο εθνικό σχέδιο για την αξιοποίηση των πόρων του ταμείου

Ο πρόεδρος της Συντονιστικής 
Επιτροπής του Σχεδίου ∆ίκαιης 
Μετάβασης, Κωστής Μουσουρούλης.

ΤΑΜΕΙΟ 
∆ΙΚΑΙΗΣ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

ΠΟΡΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

INVESTEU

7,5 38
∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

 
∆ΙΣ. ΕΥΡΩ
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Τάση υπερκάλυψης του προϋπολογισµού των 2 εκατ. ευρώ που 
έχει εγκριθεί για «πράσινο τρύγο», δείχνει η ενηµέρωση των 
∆ΑΟΚ προς το υπουργείο σχετικά µε τα αιτήµατα των 
αµπελουργών. Πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε τα όσα κάνει 
γνωστά η ΚΕΟΣΟΕ, γραπτές αναφορές των ∆ΑΟΚ Κορινθίας και 
Τριφυλίας αναφέρουν αιτήµατα για 1.504 στρέµµατα και 309 
στρέµµατα αντίστοιχα προϋπολογισµού 513.000 ευρώ. Επίσης, 
εκτάσεις 870 στρεµµάτων αναφέρουν οι ∆ΑΟΚ Καρδίτσας, 
Ηρακλείου και Αχαΐας.

Προς υπερκάλυψη
τα 2 εκατ. για τον

  πράσινο τρύγο

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Νέα αγανάκτηση και νέες ανησυχίες γεννούν 
στον κλάδο των αιγοπροβατοτρόφων οι τελευ-
ταίες δηλώσεις Βορίδη για την ειδική έκτατη 
ενίσχυση που περιµένουν λόγω κορωνοϊού. 
Σε τηλεφωνική επικοινωνία του βουλευτή Αι-
τωλοακαρνανίας της Ν∆ Κώστα Καραγκούνη 
µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης επί του 
θέµατος, ο Μάκης Βορίδης φέρεται να δηλώ-
νει ότι τα χρήµατα θα καταβληθούν στους δι-
καιούχους µέσα σε ενάµιση µήνα, δηλαδή τέ-
λη Αυγούστου ή αρχές Σεπτεµβρίου. 

Αυτή τη φορά η ευθύνη της καθυστέρη-
σης φαίνεται να πέφτει στο Γενικό Λογιστή-
ριο του Κράτους, το οποίο δεν έχει ακόµα α-
παντήσει θετικά για την έγκριση της εν λό-
γω ενίσχυσης. Ωστόσο, σύµφωνα µε την ε-
νηµέρωση του υπουργού Μάκη Βορίδη, η δι-
αδικασία έχει και συνέχεια, αφού µετά το Γε-
νικό Λογιστήριο, θα πρέπει να σταλεί ξανά 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αίτηµα, από ό-
που θα πρέπει να πάρει την τελική έγκριση, 
ώστε να εκδοθεί ως µέτρο ενίσχυσης. Μ’ αυ-
τά και µ’ αυτά απαιτούνται ακόµα αρκετές ε-
βδοµάδες µέχρι να πιστωθούν οι λογαρια-
σµοί των δικαιούχων. Από την πλευρά τους, 

εν τω µεταξύ, οι κτηνοτρόφοι εκφράζουν την 
έντονη αντίδρασή τους – και σαφώς όχι άδι-
κα- για την ταχύτητα µε την οποία κινούνται 
οι διαδικασίες για την πληρωµή τους, όταν 
αντίθετα άλλοι κλάδοι, λιγότερο πολυπλη-
θείς, έχουν ήδη αποζηµιωθεί.

Γεγονός είναι ότι µέχρι σήµερα έχουν πιστω-
θεί µόνο 8,9 εκατ. ευρώ σε 1.070 γεωργούς 
της χώρας που δραστηριοποιούνται στον το-
µέα της πρωτογενούς παραγωγής ανθέων, ε-

νώ θέµα χρόνου πρέπει να θεωρείται και η πλη-
ρωµή των παραγωγών σπαραγγιού, καθώς δη-
µοσιεύτηκε ήδη η σχετική απόφαση µε τη δέ-
σµευση πίστωσης ποσού 4,7 εκατ. ευρώ, που 
τους δίνει ποσό περίπου 270 ευρώ το στρέµµα.

Για τον Σεπτέµβριο δείχνει να πηγαίνει η 
πληρωµή των ενισχύσεων ήσσονος σηµασί-
ας (de minimis) στον τοµέα της παράκτιας 
αλιείας, ύψους 15,2 εκατ. ευρώ, δεδοµένου 
ότι η ψηφιακή πλατφόρµα για την υποδοχή 
των αιτήσεων θα είναι ανοιχτή µέχρι και την 
Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εν τω µεταξύ για 
τους οινοπαραγωγούς, µπορεί να έχει ολο-
κληρωθεί η διαδικασία υποβολής των αιτή-
σεων για τον πράσινο τρύγο, ωστόσο εκκρε-
µεί η έκδοση της ΚΥΑ από τα συναρµόδια υ-
πουργεία, γεγονός που µεταθέτει και αυτή 
την πληρωµή για τον Σεπτέµβριο. 

Στην καλύτερη περίπτωση µέσα στον Σε-
πτέµβριο φαίνεται να δροµολογείται και η 
πληρωµή των παραγωγών λαϊκών, αφού α-
κόµα δεν έχει πάρει την έγκριση της Κοµι-
σιόν η εν  λόγω ενίσχυση, ενώ µετά θα πρέ-
πει να δηµοσιευτεί και η απαραίτητη ΚΥΑ που 
θα καθορίζει τις λεπτοµέρειες της πληρωµής.

Έως 22 Ιουλίου διορθώσεις παραγωγών 
για σφάλµατα στο φετινό ΟΣ∆Ε 

Λίγες ακόµα ηµέρες περιθώριο και µέχρι 
τις 22 Ιουλίου έχουν αγρότες και κτηνοτρό-
φοι προκειµένου να προχωρήσουν σε διορ-
θώσεις πιθανών σφαλµάτων στη φετινή ενι-
αία αίτηση ενίσχυσης. Σύµφωνα µε τη σχετι-
κή ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, «η διαδικασία 
της αποσφαλµάτωσης είναι συνεχής γι’ αυτό 
παρακαλούνται οι αγρότες να ενηµερώνουν 
τακτικά για σφάλµατα που πιθανόν να προ-
κύψουν και διόρθωση αυτών έως και τις 22 
Ιουλίου». Για διόρθωση της αίτησης, τα βή-
µατα είναι τα εξής: 

α) Μετατρέπετε την αίτηση από οριστική 
σε πρόχειρη από το πλήκτρο «Μεταβολή εί-
δους εγγραφής»

β) ∆ιορθώνετε την αίτηση που είναι πλέον 
σε πρόχειρη µορφή

γ) Οριστικοποιείτε πάλι την αίτηση.

Φόβοι μήπως χαθεί  
και το καλοκαίρι για 
το πριμ αιγοπροβάτων
Έξαλλοι οι κτηνοτρόφοι για τις καθυστερήσεις που «παίζει» 
η Βάθη, με την ευθύνη να μεταφέρεται στο Γενικό Λογιστήριο

Ενστάσεις 
εξισωτικής 
Μέχρι τις 23 
Ιουλίου οι 
ενστάσεις των 
παραγωγών για 
την εκκαθάριση 
της εξισωτικής 
αποζηµίωσης της 
περσινής χρονιάς

ΠΣΕΑ 8 εκατ. 
Κρατικές 
ενισχύσεις 
ΚΟΕ 8 εκατ. 
ευρώ σε 6.987 
παραγωγούς για 
υπόλοιπα του 
2016 και του 2017 
κατέβαλε στις 10 
Ιουλίου ο ΕΛΓΑ

Οµάδες 
Παραγωγών 
Παρατείνεται 
µέχρι τις 31 
Ιουλίου η 
προθεσµία για 
τα αιτήµατα 
πληρωµής 
στο Μέτρο 9 
των Οµάδων 
Παραγωγών

Αποζηµιώσεις για πατάτες, 
ΠΣΕΑ για τις ελιές
Αποζηµιώσεις για τους 
πατατοπαραγωγούς της Καλαµάτας θα 
ανακοινώσει τις επόµενες ηµέρες το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ οι 
ελαιοπαραγωγοί που επλήγησαν από τον 
καύσωνα του Μαΐου θα αποζηµιωθούν 
µέσω ΠΣΕΑ. Αυτό δήλωσε ο 
υφυπουργός Κώστας Σκρέκας, 
απαντώντας σε ερωτήσεις κατά τη 
διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην 
Καλαµάτα. 

1,148

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
2020

∆ΙΣ ΕΥΡΩ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ

31
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

14
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

15,2
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΟΓΑ

Αναδρομικά
11 μηνών 
από το ΣτΕ
Αναδροµικά για διάστηµα 11 µηνών 
(Ιούνιος 2015 µέχρι το Μάιο 2016) 
αποφάσισε να δώσει η Ολοµέλεια του 
Συµβουλίου της Επικρατείας και πλέον 
οι συνταξιούχοι που έχουν προσφύγει 
δικαστικά, και χαµηλοσυνταξιούχοι ΟΓΑ 
θα πάρουν τα ποσά που θα επιδικαστούν 
για τον καθένα µε βάση τις αποφάσεις 
∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων.
Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην 
επιστροφή των αναδροµικών σε όλους 
τους συνταξιούχους που δικαιώθηκαν µε 
την απόφαση και όχι µόνο σε εκείνους 
που προσέφυγαν στα δικαστήρια.
Έτσι, χαµηλοσυνταξιούχοι µε µία 
σύνταξη ή άθροισµα συντάξεων κάτω 
από 1.000 ευρώ δικαιούνται επιστροφή 
δώρων κύριας σύνταξης από 360 έως 
800 ευρώ και δύο επιπλέον 
επικουρικές συντάξεις.

ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Στα 768 ευρώ
το πλαφόν
Αναµένεται στη Βουλή νοµοσχέδιο 
του υπουργείου Εργασίας, το οποίο 
προβλέπει µεταξύ άλλων:
 Η προσωρινή σύνταξη για τους 

αγρότες αυξάνεται στο 70% του 
µέσου µηνιαίου εισοδήµατος του 
τελευταίου 12µήνου, αντί 50% που 
είχε υπολογιστεί στις αρχικές τους 
αιτήσεις (µετά τις 13/5/2016). 
 Το ανώτατο ποσό προσωρινής 

σύνταξης για συνταξιούχους από 
Tαµεία µισθωτών και ΟΓΑ µένει 
στα 768 ευρώ (δηλαδή στο 
διπλάσιο της εθνικής σύνταξης).

Η προσωρινή σύνταξη για αγρότες 
στο 70% του µηνιαίου εισοδήµατος.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

∆ύο εβδοµάδες περίπου αποµέ-
νουν ώστε να ολοκληρωθούν οι 
φορολογικές δηλώσεις κι όπως ό-
λα δείχνουν η ηγεσία του υπουρ-
γείου Οικονοµικών θα κληθεί να 
λάβει εκ νέου µια απόφαση για 
ολιγοήµερη παράτασή τους, κα-
θώς µέχρι στιγµής, πάνω από 2,4 
εκατ. δηλώσεις δεν έχουν υποβλη-
θεί. Το δεύτερο σενάριο είναι να 
ανασταλούν τα πρόστιµα εκπρό-
θεσµης υποβολής φορολογικών 
δηλώσεων, αλλά και οι προσαυ-
ξήσεις για όσους υποβάλλουν τις 
φορολογικές τους δηλώσεις µε-
τά το τέλος Ιουλίου. 

Όπως και να ‘χει, µέχρι 2.100 
ευρώ µπορούν να έχουν έκπτω-
ση φόρου οι κατ’ επάγγελµα α-
γρότες για τα εισοδήµατα που α-
πέκτησαν το 2019, ενώ για να ε-
ξασφαλίσουν το αφορολόγητο θα 
πρέπει να δηλώσουν δαπάνες µε 
πλαστικό χρήµα ανάλογα µε το ύ-
ψος των εισοδήµατός τους.

Σηµειωτέον, φέτος οι αγρότες 
που συµπλήρωσαν πέντε χρόνια 
από την ένταξη τους στο καθε-
στώς ΦΠΑ (σ.σ αφορά περί τους 
200.000) απαλλάσσονται και από 
την πληρωµή τέλους επιτηδεύµα-
τος 650 ευρώ.

Συγκεκριµένα, οι φορολογού-
µενοι που απέκτησαν το 2019 ει-
σοδήµατα από αγροτικές δραστη-
ριότητες και πληρούν τις προϋπο-
θέσεις που προβλέπει η ισχύουσα 
νοµοθεσία για να θεωρηθούν ως 
«κατ’ επάγγελµα αγρότες (γεωρ-
γοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς κ.λπ.)» 
δικαιούνται ετήσιας έκπτωσης φό-
ρου χωρίς δικαιολογητικά.

Η έκπτωση φόρου µπορεί να 
φθάσει µέχρι τα 1.900 ευρώ για 
κάθε άγαµο χωρίς εξαρτώµενα τέ-
κνα, µέχρι τα 1.950 ευρώ για κά-
θε έγγαµο γονέα µε 1 εξαρτώµε-
νο τέκνο, µέχρι τα 2.000 ευρώ για 

κάθε έγγαµο γονέα µε 2 εξαρτώ-
µενα τέκνα και µέχρι τα 2.100 ευ-
ρώ για κάθε έγγαµο γονέα µε 3 ή 
περισσότερα εξαρτώµενα τέκνα.

Οι προϋποθέσεις 
για την έκπτωση φόρου

α) Να είναι κάτοχος αγροτικής 
εκµετάλλευσης.

β) Να ασχολείται επαγγελµα-
τικά µε αγροτική δραστηριότητα 
στην εκµετάλλευσή του τουλάχι-
στον κατά 30% του συνολικού ετή-
σιου χρόνου εργασίας του.

γ) Να λαµβάνει από την απασχό-

λησή του σε αγροτική δραστηριό-
τητα το 50% τουλάχιστον του συ-
νολικού ετησίου εισοδήµατός του.

δ) Να είναι ασφαλισµένος ο ί-
διος και η αγροτική του εκµετάλ-
λευση, όπου απαιτείται, σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία.

ε) Να τηρεί λογιστικά βιβλία, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθε-
σία, έστω κι αν δεν τα ενηµερώνει.

Ειδικά ο αλιέας θα πρέπει να εί-
ναι κάτοχος ατοµικής επαγγελµατι-
κής άδειας αλιείας και ιδιοκτήτης, 
συνιδιοκτήτης, µισθωτής ή συµ-
µετέχει, µε οποιονδήποτε τρόπο, 

στην εκµετάλλευση επαγγελµα-
τικού αλιευτικού σκάφους εκτός 
από σκάφη υπερπόντιας αλιείας 
ή απασχολείται στην υδατοκαλ-
λιέργεια ως κάτοχος ή µισθωτής 
υδατοκαλλιεργητικής εκµετάλ-
λευσης. Θα πρέπει επίσης να α-
σχολείται µε µία ή περισσότερες 
εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων 
τουλάχιστον κατά 30% του συνο-
λικού ετήσιου χρόνου εργασίας 
του και να λαµβάνει από την α-
πασχόλησή του αυτή το 50% του-
λάχιστον του συνολικού ετήσιου 
εισοδήµατός του. 

Για αγροτικά εισοδήματα του 2019  

Έως 2.100 ευρώ 
η έκπτωση φόρου
σε κατ’ επάγγελμα

Προς παράταση δείχνει να 
οδεύουν οι φορολογικές 

δηλώσεις για τα εισοδήµατα 
του 2019, µε τους κατ’ 

επάγγελµα αγρότες να δύναται 
να τύχουν έκπτωσης φόρου 

έως και 2.100 ευρώ αρκεί να 
πληρούν πέντε προϋποθέσεις 

και να εµφανίσουν δαπάνες µε 
πλαστικό χρήµα.

Με πέντε προϋποθέσεις και δαπάνες με πλαστικό χρήμα
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Αγροτικά  
Αντί αποφάσεων, 
λογική διαχείρισης 
της παρακμής       
Ο πρώτος χρόνος δείχνει συμβιβασμό με πρόσωπα 
που ταυτίστηκαν με την κρίση στον αγροτικό χώρο    

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε µεγάλη απόσταση από τις πραγ-
µατικές ανάγκες της αγροτικής πα-
ραγωγής και του αγροτικού κόσµου, 
κινείται η µέχρι σήµερα πολιτική 
δραστηριότητα των επιτελών του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Ένα χρόνο µετά την ανάληψη της 
διακυβέρνησης της χώρας από τη 
Νέα ∆ηµοκρατία κι ενώ σε ορισµέ-
να κρίσιµα πεδία η κυβέρνηση δεί-
χνει να παράγει έργο, στον αγροτι-
κό τοµέα τα πράγµατα παραµένουν 

στάσιµα. Στοιχειώδης διαχείριση 
της καθηµερινότητας και άτολµες 
παρεµβάσεις σε επιµέρους µόνο 
ζητήµατα, συνθέτουν τη διαδροµή 
της έως τώρα πορείας.

Ενδεχοµένως να αποτελεί και κε-
ντρική επιλογή, στο συγκεκριµένο 
πεδίο η κυβέρνηση... να µην σπάσει 
αυγά. Άλλωστε τα ανοιχτά µέτωπα, ι-
διαίτερα µετά την εµφάνιση της παν-
δηµίας, είναι πολλά και καµιά λογι-
κή management δεν συστήνει να α-
νοίξει άλλο ένα. Ενδεχοµένως γι’ αυ-
τό ο υπουργός Μάκης Βορίδης επι-
µένει να κρατάει τη µπάλα χαµηλά 
και να αρκείται στη νοµική του κα-
τάρτιση και την επικοινωνιακή του 
δεινότητα. Ειδικά το τελευταίο του ε-
πιτρέπει, τόσο µέσα στη Βουλή, όσο 
και έξω στον αγροτικό κόσµο, να δι-
ατηρεί τον έλεγχο της κατάστασης. 

Την ίδια στιγµή, φαίνεται να έχει 
τηρήσει κατά γράµµα τις επιταγές 
του «µπλε φακέλου», που είχε παρα-
λάβει από τα χέρια του πρωθυπουρ-
γού ένα χρόνο πριν. Τα θέµατα της 
ΚΑΠ τα παρακολουθεί, χωρίς βέβαια 
να υπάρχουν προς το παρόν µεγά-
λες αποφάσεις ούτε από τις Βρυξέλ-
λες, οι µικροδιευθετήσεις στη φορο-
λογία αγροτών έγιναν, ο νόµος για 
τους συνεταιρισµούς ψηφίστηκε, α-
σχέτως αν δεν παράγει αποτέλεσµα 
και η υπόθεση ελληνοποιήσεις δεί-
χνει κάποια πρώτα καλά σηµάδια, 
τουλάχιστον στο αιγοπρόβειο γά-

λα. Ως εκεί! Είναι 
προφανές ότι δεν 
είναι αυτό η ελληνι-
κή γεωργία και δεν 
είναι αυτά που θα 
φέρουν την επιδι-
ωκόµενη αναγέν-
νηση του χώρου. 

Θα µπορούσε να 
παρατηρήσει κανείς 
ότι εξ αρχής δεν υ-
πάρχει κάποιο ο-
λοκληρωµένο σχέ-
διο, ενώ το επίπε-
δο και η ποιότητα 

των συµβούλων που έχουν επιλε-
γεί δεν είναι σε θέση να κάνουν τη 
διαφορά. Μοιάζουν περισσότερο µε 
επιλογές συντήρησης ενός στοιχει-
ώδους πελατειακού µηχανισµού, 
παρά µε πρόσωπα που µπορούν να 
φέρουν ευρωπαϊκό αέρα στα εγχώ-
ρια αγροτικά πράγµατα. 

Έτσι, ακόµα κι αν ωριµάσουν οι 
αποφάσεις για τη νέα ΚΑΠ σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο, η διαδικασία δι-
αµόρφωσης του εθνικού φακέλου 
θα απαιτήσει γενναία ανανέωση του 
στελεχιακού δυναµικού, προκειµέ-
νου η νέα ΚΑΠ να είναι το «όχηµα» 
για την αντιµετώπιση της παρακµής 
στην οποία έχει εισέλθει εδώ και 
χρόνια η ελληνική γεωργία. Γιατί, 
καθώς λέγεται, το υπάρχον δυνα-
µικό είναι για να συντηρεί την πα-
ρακµή, όχι να της κόψει το δρόµο.      

21-22, 35-36

Για ρεκόρ 
εξαγωγών πάει 
το ελληνικό 
κεράσι
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Κ
άποια φιξαρίσµατα στο βαµβάκι είχα-
µε στη χώρα µας όσο η αγορά δοκί-
µαζε τα υψηλά της και µε τη διόρθω-
ση επήλθε απόλυτη ησυχία. Το πριµ 

επί του χρηµατιστηρίου διαµορφώνεται στο 1,5 
σεντ ανά λίµπρα πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρί-
ου ’20, δείχνοντας για άλλη µια εβδοµάδα πί-
εση από τις χαµηλές τιµές του βραζιλιάνικου. 

 Η ζήτηση για εξαγωγή σκληρού σίτου στη 
χώρα µας σαφώς έχει µειωθεί κατόπιν της πτώ-
σης των τιµών σε Ιταλία και Γαλλία. Σίγουρα 
η τιµή της Ορεστιάδας κρατάει τον πήχη ψη-
λά, εντούτοις η ραγδαία πτώση στην Ιταλία 23 
ευρώ ο τόνος σε δύο εβδοµάδες σηµατοδοτεί 
την άνεση των αγοραστών. Ακολουθούν χαλα-
ροί και στάσιµοι ρυθµοί µέχρι τον Αύγουστο.

Πίεση στο βαμβάκι 
λόγω Βραζιλίας

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

11/6 18/6 25/6 02/7 09/7 16/7

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

208

182

209,5

60,02

389,7

869,2

20.36

47.975

97.150

74.62

208

182

209,5

61,34

376,4

876,0

21.00

49.450

96.150

73.15

208

185

209,5

59,55

356,1

866,2

20.93

46.775

94.350

72.38

208

185

209,5

62,57

349,6

892,2

23.02

45.075

98.875

74.24

207

188

209,5

64,08

341,0

903,0

24.15

45.750

100.075

74.97

209

190

209,5

62,24

350,3

894,4

24.21

53.500

102.225

75.34

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

1,5

289

1,82 1,87 1,86

1,99 1,98 2,02

289 289 289
300 304

Τιμές παραγωγού 
κερασιού 
Τα πρώιµα  5 ευρώ το κιλό 

Τα όψιµα  1,20 ευρώ το κιλό

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Προσωρινή παύση 
πράξεων στο σκληρό 
σιτάρι, λόγω Φότζια

 Αν και μπορεί, έχει 
κολλήσει στα 4 ευρώ το 
ενσίρωμα καλαμποκιού

Φόβοι για τα συµβόλαια
στην πιπεριά φλωρίνης
Για το ενδεχόµενο κάποιοι µεταποιητές να 
τους αφήσουν «ξεκρέµαστους» και να µην 
απορροφήσουν το σύνολο της σοδειάς τους, 
όπως ορίζεται στο συµβόλαιό τους, τρέµουν 
οι παραγωγοί της πιπεριάς φλωρίνης. 
Αρχές Αυγούστου ξεκινά η συγκοµιδή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Η µόνιµη 
βαριά ελληνική 
βιοµηχανία 
Κατά τη διάρκεια της οικονοµικής 
κρίσης, η κοινωνία συνειδητοποίησε 
ότι η ελληνική γεωργία είναι ο µόνος 
παραγωγικός τοµέας που µπορεί να 
υποστηρίξει την ανάταξη της της 
εθνικής οικονοµίας και να λειτουργήσει 
ως η µόνιµη ελληνική βαριά 
βιοµηχανία. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι 
η στοχευµένη διασύνδεση του 
πρωτογενή τοµέα µε το δευτερογενή 
και τριτογενή, η οποία είναι µεν 
δύσκολο αλλά εφικτό εγχείρηµα και 
απαιτεί στοχευµένο προσδιορισµό της 
µελλοντικής εικόνας της ελληνικής 
γεωργίας, όχι µε υφιστάµενες τεχνικές, 
θεσµικές, νοµικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προϋποθέσεις, αλλά, 
µε εκείνες που προσδιορίζονται από 
τις απαιτήσεις του δύσκολου αυτού 
εγχειρήµατος. Με βάση αυτές τις 
δυνατότητες η ελληνική γεωργία 
συνιστά τη σπονδυλική στήλη της 
ελληνικής οικονοµίας.  
Από το νέο βιβλίο του Φώτη Βακάκη.

Στοιχειώδης διαχείριση 
της καθηµερινότητας και 
άτολµες παρεµβάσεις σε 
επιµέρους µόνο ζητήµατα 
της γεωργίας, συνθέτουν 
την πορεία της ηγεσίας 
του ΥΠΑΑΤ έως σήµερα.

Η ελληνική 
γεωργία 
συνιστά την 
σπονδυλική 
στήλη της 
ελληνικής 
οικονοµίας, 
επιµένει ο 
µελετητής 
Φώτης 
Βακάκης.



EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Eπεκτείνεται έως τις 31-12-2020, 
αντί της 30-6-2020, η προθε-
σμία κατά την οποία μπορεί ερ-
γοδότης, ο οποίος επιθυμεί να 
προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, 
που απαλλάσσεται από την υ-
ποχρέωση θεώρησης εισόδου, 
να υποβάλλει, κατά παρέκκλι-
ση της κείμενης νομοθεσίας, αί-
τηση προκειμένου να τον μετα-
καλέσει για απασχόληση στην 
εποχιακή αγροτική οικονομία.

Aυτό ορίζεται με το άρθρο 18 
του νομοσχέδιου του ΥΠΑΑΤ με 
τίτλο «Απλούστευση πλαισίου 
άσκησης οικονομικών δραστη-
ριοτήτων αρμοδιότητας υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
άλλες διατάξεις», το οποίο κα-
τατέθηκε 15 Ιουλίου στη Βουλή.

Με το ίδιο άρθρο επεκτείνεται 
έως 31/10 η προθεσμία διενέρ-
γειας τακτικής Γενικής Συνέλευ-
σης των Αγροτικών Συνεταιρι-
σμών, μόνο για το έτος 2020.

Σχετικώς, η αιτιολογική έκ-
θεση επί της συγκεκριμένης 
παραγράφου του άρθρου 18 
αναφέρει τα εξής:

«Όσον αφορά την παρ. 3 του 
προτεινόμενου άρθρου, λεκτέα 
είναι τα εξής: με την παρ. 1 του 

τεσσαρακοστού δεύτερου άρ-
θρου της από 1.5.2020 Πράξε-
ως Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α’ 90), όπως αυτή κυρώθηκε με 
το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 
104), διευκολύνθηκαν και επι-
ταχύνθηκαν, προκειμένου να α-
ντιμετωπιστούν τα προβλήματα 
που δημιουργήθηκαν από την 
έλλειψη εργατικού δυναμικού 
για καλλιεργητικές εργασίες. Ε-
πομένως, η παρ. 1 του τεσσαρα-
κοστού άρθρου της από 1.5.2020 
ΠΝΠ τους έδινε το δικαίωμα ερ-
γασίας για τρεις μήνες που δι-
αρκεί το δικαίωμα εισόδου και 
μέχρι τις 30.6.2020. Ωστόσο, δι-
απιστώθηκε ότι αφενός οι αυ-
ξημένες ανάγκες των καλλιερ-
γητών δεν πρόλαβαν να καλυ-
φθούν μέσα στο χρονικό πλαί-
σιο ισχύος της διατάξεως, αφε-
τέρου υπήρξε σημαντικό ενδια-
φέρον από αλλοδαπούς εργαζό-
μενους που θα μπορούσαν να 
καλύψουν τις ανάγκες αυτές ε-
φόσον παραταθεί η ισχύς της δι-
ατάξεως. Κρίνεται επομένως α-
ναγκαίο να παραταθεί η σχετι-
κή προθεσμία έως 31.12.2020 
προκειμένου να καλυφθούν οι 
καλλιεργητικές ανάγκες».

Επεκτείνονται οι προσλήψεις 
εργατών γης ως 31 Δεκέμβρη

Χωρίς θεώρηση 
Οι αλλοδαποί εργά-

τες γης τα τελευταία 
χρόνια απασχο-
λούνταν τακτικά 

σε καλλιεργητικές 
εργασίες από χώρες 
που δεν απαιτείται 
θεώρηση εισόδου 
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

«Έπιασε ο πόνος τους εκκοκκιστές και εί-
παν φέτος να βοηθήσουν τους παραγω-
γούς! Ωραίο το κολπάκι. Μόλις κλείσουν 
µε συµβάσεις τις επιθυµητές ποσότητες 
θα πουν ότι το βαµβάκι δεν έχει ζήτηση 
άσχετα µε την πραγµατική χρηµατιστηρι-
ακή τιµή και θα το παίζουν βαριά πεπό-
νια και θα πάρουν τις υπόλοιπες ποσό-
τητες σε εξευτελιστικές τιµές». 

Το σχόλιο είναι αναγνώστη στο Agronews, 
δείχνει ωστόσο την υποδοχή που είχε η πρό-
ταση των εκκοκκιστών για προπωλήσεις συ-
σπόρου βάµβακος από τους παραγωγούς, 
την ώρα που η διεθνής τιµή του προϊόντος 
επανέρχεται από τα χαµηλά του Μαρτίου και 
επιµένει να κινείται σε ανοδικό κανάλι. Οι 
ειδικοί ωστόσο λένε, ότι, ιστορικά τουλά-
χιστον, οι προπωλήσεις εκ µέρους του πα-
ραγωγού έχουν ένα νόηµα την Άνοιξη. Ό-
χι αυτή την εποχή και σίγουρα όχι φέτος.

 Η ανοδική αυτή κίνηση της αγοράς πά-
ντως έδωσε αφορµή στους εκκοκκιστές, 
κατά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της προ-
ηγούµενης εβδοµάδας, να ανοίξουν συ-
ζητήσεις µε τους παραγωγούς για  προ-
πωλήσεις. Οι πληροφορίες θέλουν µε-
γάλη εκκοκκιστική επιχείρηση µε επίκε-
ντρο τη Θεσσαλία να προσφέρει σε µε-
γάλους καλλιεργητές τιµή 40 λεπτά το 
κιλό (σύσπορο στο χωράφι), διαβεβαιώ-
νοτνας µάλιστα ότι τα 65 σεντς η λίµπρα 
στο αµερικανικό χρηµατιστήριο είναι µια 
τιµή η οποία δύσκολα θα εµφανισθεί ξα-
νά στο χρηµατιστηριακό ταµπλό µέχρι το 
φθινόπωρο. Θα πρέπει να αναγνωρίσει 
κανείς ότι βραχυπρόθεσµα η πρόβλεψη 

αυτή δικαιώνεται έστω και οριακά.
Από την πλευρά του ο νέος πρόεδρος 

της Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκιστών 
και γενικός γραµµατέας της ∆ιεπαγγελ-
µατικής Βάµβακος Αντώνης Σιάρκος, ε-
πιβεβαιώνει τη δυνατότητα που δίνει η α-
γορά για καλύτερη τιµή στον βαµβακο-
παραγωγό, επισηµαίνοντας ότι «η ανο-
δική αυτή κίνηση δεν ξέρουµε πως θα ε-
ξελιχθεί, αλλά δεν µπορούµε να πούµε 
και ότι έχει ολοκληρωθεί».

Σύµφωνα µε τον έµπειρο επιχειρηµα-
τία στον κλάδο των εκκοκκιστηρίων, υ-
πάρχουν αρκετοί λόγοι που δικαιολο-
γούν την ανοδική κίνηση της αγοράς, 
µεταξύ των οποίων: 

 Το κύµα αγορών από τα κρατικά α-
ποθέµατα της Κίνας, µια κίνηση η οποία 
πριν µια δεκαετία αντίστοιχα πέτυχε να 

τριπλασιάσει την τιµή του βαµβακιού.
 Οι τοποθετήσεις των κερδοσκοπικών 

κεφαλαίων πάνω στη γενικότερη πτώση 
των αγροτικών εµπορευµάτων, τα οποία 
θεωρείται ότι αποτελούν ασφαλές κατα-
φύγιο σε τέτοιες περιπτώσεις.

 Η τελευταία έκθεση προσφοράς και ζή-
τησης του αµερικανικού υπουργείου γεωρ-
γίας USDA, στην οποία  παραγωγή στις ΗΠΑ 
αναθεωρήθηκε σηµαντικά προς τα κάτω.  

Βέβαια, στον αντίποδα όλων αυτών, ο 
κ. Σιάρκος επισηµαίνει την κατανάλωση 
του φυσικού προϊόντος, που κινείται σε 
πτωτικούς ρυθµούς. 

Πάντως, το «εργαλείο», όπως το χαρα-
κτηρίζει ο κ. Σιάρκος, των προπωλήσεων, 
το οποίο έχουν στη διάθεσή τους οι πα-
ραγωγοί, είναι ξεκάθαρο ότι πέρυσι δεν 
δούλεψε, αφού πριν τη συγκοµιδή η α-
γορά βάµβακος ήταν σε πίεση, µε την κο-
ρύφωση της πίεσης αυτής να εντοπίζεται 
το Σεπτέµβριο, όταν «θυµήθηκαν» οι εκ-
κοκκιστές να το φέρουν στην επιφάνεια. 
Πριν λίγες µέρες, ωστόσο, η προσφορά 
των προπωλήσεων δείχνει να παίρνει και 
πιο επίσηµο χαρακτήρα µε την ∆ιεπαγ-
γελµατική Οργάνωση Βάµβακος να ανα-
φέρει σε ανακοίνωσή της τα ακόλουθα:

«Η ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Βάµβα-
κος διαπιστώνει ότι οι χρηµατιστηρια-
κές τιµές του προϊόντος είναι στα ίδια 
επίπεδα της περσινής σεζόν συγκοµι-
δής. Με το παρόν ενηµερώνει τους πα-
ραγωγούς – µέλη της ότι έχουν τη δυ-
νατότητα σε συνεργασία µε εκκοκκιστή-
ρια της επιλογής τους να προβούν σε 
προπώληση συσπόρου βάµβακος προ-
κειµένου να οριστικοποιήσουν µέρος 
της τιµής της παραγωγής του».

Στο ανοδικό τέμπο της αγοράς βάμβακος 
η Διεπαγγελματική παίζει προπωλήσεις
Αφορμή να ανοίξει η κουβέντα με παραγωγούς, τα συμβόλαια Δεκεμβρίου ’20 προ δεκαημέρου

Πάνω κάτω
Μετά τη µεγάλη 

κατρακύλα που πήραν 
οι χρηµατιστηριακές 

τιµές το Μάρτιο 
(κοντά στα 50 σεντς), 
το τελευταίο διάστηµα 
καταγράφηκε ένα µίνι 
ράλι µε τα συµβόλαια 

∆εκεµβρίου ’20 να 
επαναπροσεγγίζουν 
για λίγο και τα 65 

σεντς η λίµπρα

Κινεζικά 
αποθέµατα  

Το κύµα αγορών από 
τα κρατικά αποθέµατα 

της Κίνας αποτελεί 
µια κίνηση η οποία 
πριν µια δεκαετία 

αντίστοιχα πέτυχε να 
τριπλασιάσει την τιµή 

του βαµβακιού

Αντώνης Σιάρκος, νέος πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών.

Σκληρό µε
27,3 λεπτά 
αγόρασε 
η ΕΑΣ
Ορεστιάδας
Σκληρά σιτάρια µε 273 ευρώ 
τον τόνο και µαλακά µε 180 
ευρώ τον τόνο πούλησε το 
µεσηµέρι της Παρασκευής 
10 Ιουλίου η ΕΑΣ Ορεστιάδας 
και από την επόµενη 
εβδοµάδα ξεκινά τη 
διαδικασία για την εξόφληση 
των παραγωγών, που της 
εµπιστεύτηκαν τη σοδειά 
τους. Οι σχετικές εµπορικές 
συµφωνίες κλείστηκαν στο 
πλαίσιο πλειοδοτικών 
διαγωνισµών, που διεξήγαγε 
η δραστήρια οργάνωση από 
τον ακριτική πόλη του Έβρου, 
στους οποίους µετείχαν, 
συνολικά 10 ενδιαφερόµενοι, 
έµποροι και επιχειρήσεις 
της χώρας. «Ο πρώτος 
διαγωνισµός αφορούσε 
20.300 τόνους σκληρό 
στάρι και προσέλκυσε το 
ενδιαφέρον επτά σχηµάτων. 
Την υψηλότερη προσφορά 
την έκανε η εταιρεία Μύλοι 
Σόγιας, µε 273 ευρώ τον 
τόνο, φορτωµένο από τις 
εγκαταστάσεις της 
οργάνωσής µας», επισήµανε 
στο Agronews ο πρόεδρος 
της ΕΑΣ Ορεστιάδας, Λάµπης 
Κουµπρίδης. Όπως µας 
εξήγησε, από τη συναλλαγή 
η οργάνωση θα κρατήσει ως 
προµήθεια το ποσό των 17 
ευρώ τον τόνο, που σηµαίνει 
πως στο χέρι του παραγωγό 
καθαρά θα πάνε 256 ευρώ 
ανά τόνο προϊόντος. 
Αντιστοίχως, ο δεύτερος 
διαγωνισµός διεξήχθη για την 
πώληση 3.500 τόνων 
µαλακού σταριού και σε 
αυτόν συµµετείχαν τρεις 
επιχειρήσεις. Στην περίπτωση 
του µαλακού σταριού, την 
υψηλότερη προσφορά την 
κατέθεσε η «∆ηµητριακή», 
µε 180 ευρώ τον τόνο και 
επικράτησε. Για τον 
παραγωγό το καθαρό ποσό 
θα είναι 165 ευρώ τον τόνο.





Κόκκινη ψώρα 
σε πορτοκαλιές
Ο καλός αερισμός περιορίζει 
την εμφάνιση του εντόμου

ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
  katsoulieri@agronews.gr

Η κόκκινη ψώρα αποτελεί σο-
βαρό εχθρό των εσπεριδοειδών, 
καθώς προσβάλει το φύλλωµα, 
τους βλαστούς, τους κλάδους, 
τον κορµό και τους καρπούς. Οι 
νύµφες και τα ενήλικα του ε-
ντόµου ζηµιώνουν τα εσπεριδο-
ειδή κυρίως αλλοιώνοντας την 
εµφάνιση των καρπών, είτε µε 
την παρουσία τους εκεί, είτε µε 
τις κηλίδες που αφήνουν όταν 
αποµακρυνθούν. Όταν εγκαθί-
στανται σε νεαρούς καρπούς, 
προκαλούν παραµορφώσεις, 
σκλήρυνση του φλοιού και ε-
σχάρωση. Σε περιπτώσεις που 
η προσβολή είναι έντονη, πα-
ρατηρείται και γενική εξασθέ-
νιση του δέντρου, ενώ οι καρ-
ποί γίνονται µικρότεροι, µε υ-
ποβαθµισµένη εµπορική αξία. 

Όπως επισηµαίνεται από το 

τεχνικό δελτίο του Περιφερει-
ακού Κέντρου Προστασίας Φυ-
τών Ιωαννίνων, η πτήση των 
αρσενικών της δεύτερης γενιάς 
βρίσκεται σε εξέλιξη χωρίς να 
έχει φτάσει στην κορύφωσή 
της. Επισηµαίνεται ότι, για τη 
διαχείριση του πληθυσµού του 
εντόµου, η καταπολέµηση της 
δεύτερης γενιάς της κόκκινης 
ψώρας είναι στρατηγικής ση-
µασίας για την αποτελεσµατι-
κή αντιµετώπιση του εχθρού, 
καθώς οι επόµενες γενιές εί-
ναι αλληλοεπικαλυπτόµενες 
και συνεπώς είναι δύσκολο 
να προσδιορισθούν. Επιπλέ-

ον, αξίζει να τονισθεί ότι για 
τα κοκκοειδή υπάρχει πληθώ-
ρα φυσικών εχθρών, που καθι-
στούν δυνατή την µείωση του 
επιβλαβούς πληθυσµού, περι-
ορίζοντας παράλληλα και τις 
επεµβάσεις µε εντοµοκτόνα. 

Πιο αναλυτικά, σχετικά µε 
την κόκκινη ψώρα, σε όσους 
οπωρώνες δεν έγινε καταπο-
λέµηση της πρώτης γενιάς και 
εφόσον στην περσινή συγκοµι-
δή παρατηρήθηκαν έντονες 
και οµοιόµορφες προσβολές 
µε πάνω από 4 άτοµα κόκκι-
νης ψώρας ανά καρπό για τα 
µανταρίνια ή πάνω από 10 για 
τα πορτοκάλια, συνιστάται άµε-
σα επέµβαση µε ένα κατάλλη-
λο εκλεκτικό εντοµοκτόνο ή ε-
ντοµοκτόνο µε ήπια δράση ε-
νάντια στα ωφέλιµα έντοµα. 
Για να είναι οι ψεκασµοί α-
ποτελεσµατικοί πρέπει να κα-
λύπτουν πλήρως το φύλλωµα 

και τους καρπούς και να γίνο-
νται όταν το πλείστο του πλη-
θυσµού βρίσκεται στην αρχή 
του πρώτου νυµφικού σταδί-
ου, πριν δηµιουργήσει ασπί-
διο. Σε µετέπειτα νυµφικά στά-
δια, το έντοµο εµφανίζει αν-
θεκτικότητα στα εντοµοκτόνα. 

Παράλληλα, ο περιορισµός 
των προσβολών από τα κοκκο-
ειδή, πρέπει να βασίζεται πε-
ρισσότερο και σε καλλιεργη-
τικά µέτρα και λιγότερο σε ε-
φαρµογές φυτοπροστατευτι-
κών. Μάλιστα, σύµφωνα µε 
τους ειδικούς γεωπόνους, η 
βελτίωση των συνθηκών α-
ερισµού µέσω των κατάλλη-
λων κλαδεµάτων, η αφαίρε-
ση των λαίµαργων βλαστών, η 
καταστροφή των ζιζανίων και 
η αποφυγή της υπερβολικής 
άρδευσης και λίπανσης, βοη-
θούν στον έλεγχο των περισ-
σοτέρων εχθρών των φυτών.

Άµεσοι οι ψεκασµοί για τη ψύλλα της αχλαδιάς στη Θεσσαλία 
Το έντοµο της ψύλλας, σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις των γεωπόνων, 
έχει επεκταθεί σε πολλές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Βόλου, 
µε οπωρώνες αχλαδιάς. Οι νύµφες και τα ενήλικα προσβάλλουν τα 
φύλλα, τα άνθη, τους βλαστούς και τελικά τους καρπούς. Τα µελιτώδη 
απεκκρίµατα τους ευνοούν την ανάπτυξη των µυκήτων καπνιάς, ενώ 
συχνά παρατηρείται και νέκρωση του φύλλου, στα σηµεία που βρίσκεται 

η νύµφη. Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου Βόλου, στους οπωρώνες που 
διαπιστώνεται προσβολή από το έντοµο, οι παραγγωγοί συνιστάται να προχωρήσουν 
άµεσα σε κάποια επέµβαση µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια 
εντοµοκτόνο. Σηµειώνεται ότι κατά τους ψεκασµούς µε ξηρό καιρό, καλό είναι να 
αυξάνεται ο όγκος του νερού, πρακτική που βοηθά το σκεύασµα να διαπεράσει τα 
µελιτώδη εκκρίµατα των προνυµφών. Επίσης, συνιστάται η αφαίρεση των 
λαίµαργων βλαστών, καθώς και η αποφυγή καλλιεργητικών τεχνικών που ευνοούν 
ιδιαίτερα τη βλάστηση, όπως η µη ορθολογική λίπανση και άρδευση.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΓΑΠΗ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

Ασπίδιο 
 Ψεκασµός όταν τα 

έντοµα είναι στην αρχή 
του πρώτου νυµφικού 

σταδίου, πριν το ασπίδιο

Καρπόκαψα καρυδιάς 
Από τα δεδοµένα του δικτύου των 
φεροµονικών παγίδων του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου, φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει 
η πτήση της 2ης γενεάς της καρπόκαψας 
στις καρυδιές. Σύµφωνα µε τις 
διαπιστώσεις των γεωπόνων, οι 
συλλήψεις παρουσιάζουν διαφοροποίηση, 
µε τον αριθµό τους στις περισσότερες 
περιπτώσεις να κυµαίνεται από χαµηλά 
ως µέτρια επίπεδα. Επισηµαίνεται ότι, οι 
προνύµφες του εντόµου εισέρχονται 
στους καρπούς, όπου και ορύσσουν 
στοές, υποβαθµίζοντας τη ποιότητά τους. 
Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο, οι 
παραγωγοί θα πρέπει αρχικά να 
επισκέπτονται συχνά τους οπορώνες και 
να παρακολουθούν τις παγίδες που 
έχουν τοποθετήσει στα κτήµατά τους, για 
τη διαπίστωση προσβολών, ιδιαίτερα 
στους αγρούς µε ιστορικό προσβολών. Σε 
περίπτωση υψηλού πληθυσµού, οι 
παραγωγοί θα πρέπει να επέµβουν µε 
ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο 
σκεύασµα.

Σκευάσµατα
ΑLFA: Ikarus II, Divepron 25 WG
BAYER: Decis 25EC, Decis Expert 100EC, 
Decis protech 15EW
FMC: Coragen 20 SC
HELLAFARM ΑΕ: Checkmate Puffer CM, 
Madex Top, ΧΕΛΓΚΑΡ 25 WG
SYNGENTA: Insegar 25 WG. 

Ανθράκωση καστανιάς
Ο µύκητας προσβάλει τα φύλλα, όπου 
προκαλεί πολυάριθµες µικρές 
πολυγωνικές νεκρωτικές κηλίδες 
καστανού χρώµατος. Μετά την προσβολή 
ακολουθεί πρόωρη φυλλόπτωση, η οποία 
µπορεί να φθάσει µέχρι και την 
ολοκληρωτική αποφύλλωση των 
δέντρων. Τα συµπτώµατα της ασθένειας 
στις καστανιές εµφανίζονται από τα µέσα 
Ιουνίου. Επισηµαίνεται ότι, οι καιρικές 
συνθήκες, που επικράτησαν την 
τελευταία περίοδο, ευνοούν την 
ανάπτυξη του παθογόνου. Σε 
καλλιέργειες καστανιάς, που 
παρατηρείται µεγάλη προσβολή από τον 
παθογόνο µύκητα, συστήνεται στους 
παραγωγούς να επέµβουν µε ψεκασµό 
µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο 
σκεύασµα. Όπως επισηµαίνουν οι ειδικοί 
γεωπόνοι του Περιφερειακού κέντρου 
Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης, η 
επέµβαση µπορεί να γίνει από την αρχή 
της άνθισης µέχρι οι καρποί να 
αποκτήσουν το τελικό τους µέγεθος.

Σκευάσµατα
ALFA: Merpan 80 WG, Trigramm WG
SYNGENTA: Orvinia 80 WG.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στην προκήρυξη ενός ειδικού προγράµµατος 
ενίσχυσης αγοράς αγροτικής γης που θα συ-
νοδεύεται από την ενεργοποίηση εργαλείου 
επιδότησης επιτοκίου και έναν µηχανισµό 
που θα χρηµατοδοτεί εξολοκλήρου κεφάλαια 
κίνησης στον πρωτογενή τοµέα, καλούνται 
να προχωρήσουν οι ελληνικές αρχές αν θέ-
λουν να στηρίξουν θεµελιωδώς τον αγροτικό 
τοµέα. Οι τρεις αυτές προτάσεις πολιτικής α-
νήκουν στο επίσηµο συµβουλευτικό όργανο 
των διαχειριστικών αρχών όλων των ευρω-
παϊκών διαρθρωτικών ταµείων (συµπεριλαµ-
βανοµένου του ΠΑΑ), fi-compass που παρέ-
χει η Κοµισιόν και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ε-
πενδύσεων προς τα κράτη-µέλη. 

Ειδικά στη χώρα µας, όπου η αγροτική γη 
«ενοικιάζεται εύκολα αλλά υπερβολικά ακρι-
βά και πωλείται δύσκολα» όπως αναφέρει η 
έκθεση του fi-compass µε τίτλο «Οικονοµι-
κές ανάγκες στον τοµέα της γεωργίας στην 
Ελλάδα», πτυχές τις οποίες είχε παρουσιάσει 
η Agrenda (13-14 Ιουνίου, Φύλλο 761), η ε-
πιδότηση της αγοράς γης είναι µία ευκαιρία 
στη νέα ΚΑΠ που δεν πρέπει να πάει χαµένη.  

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την έκθεση, 
στη χώρα µας η ζήτηση για αγορά γης έχει 
περιοριστεί ιδιαίτερα λόγω των πολύ υψηλών 
τιµών αν και υπάρχουν κάποια σηµάδια πως 
η συγκεκριµένη κατάσταση αλλάζει, αλλά 
µε πολύ αργούς ρυθµούς. «Αυτό συµβαίνει 
επειδή η γεωργική γη ενοικιάζεται εύκολα 
αλλά δεν πωλείται, για κοινωνικοοικονοµι-
κούς λόγους. Οι Έλληνες γαιοκτήµονες και 

ιδίως οι κάτοικοι αστικών περιοχών, συχνά 
διστάζουν να πουλήσουν τη γης τους. Αυτό 
µεταφράζεται επίσης σε τιµές πώλησης υψη-
λότερες από την κανονική αγοραία αξία», α-
ναφέρει η έκθεση. Ως επιστέγασµα έρχεται 
η παντελής έλλειψη κάποιου µηχανισµού 
στήριξης µέσω διαρθρωτικών προγραµµά-
των (π.χ τα Σχέδια Βελτίωσης) που δεν επι-
δοτούν τη γη. Έτσι, οι αγρότες οδηγούνται 
στο να αναζητούν µετ’ επιτάσεως κεφάλαιο 
κίνησης για να καλύψουν τα υψηλά ενοί-

κια για τη γη που καλλιεργούν. Μάλιστα οι 
τιµές ενοικίων µπορούν να φτάσουν και τα 
90 ευρώ το στρέµµα, ανάλογα τον τύπο γης, 
την τοποθεσία της, την παραγωγικότητά της 
κ.ο.κ. Για να κατανοήσει κανείς το µέγεθος 
του προβλήµατος αρκεί να αναφερθεί πως 
στην Ελλάδα µόλις το 1% των δανείων που 
εγκρίθηκαν το 2017 είχε ως σκοπό την κά-
λυψη του κόστους ενοικίασης νέας γης, και 
µόλις το 3% την αγορά γης.

Ως εκ τούτου, ένα εργαλείο επιδότησης της 

αγροτικής γης από τη νέα ΚΑΠ κρίνεται ανα-
γκαίο για την Ελλάδα από τους ειδικούς. Μά-
λιστα, να σηµειωθεί εδώ πως βρίσκεται υπό 
διαπραγµάτευση πρόβλεψη ειδικά για τους 
νέους αγρότες να µπορέσει να προκηρυχθεί 
πρόγραµµα ενίσχυσης της αγοράς γης χωρίς 
κανέναν περιορισµό ως προ το ποσό που θα 
προβλέπουν για αυτό το σκοπό στο επιχει-
ρηµατικό τους σχέδιο (για τους υπόλοιπους 
αγρότες ισχύει περιορισµός 10%). 

Το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής 
Ανάπτυξης δεν επαρκεί

Καλή ιδέα, µπορεί να βοηθήσει, αλλά οι 
Έλληνες αγρότες δεν πρέπει να περιµένουν 
και θαύµατα από το Ταµείο Εγγυήσεων Αγρο-
τικής Ανάπτυξης. Όπως αναφέρει η έκθεση, 
αυτό το εργαλείο όταν ενεργοποιηθεί (ανα-
µένεται Αύγουστο) θεωρείται πως θα βελτιώ-

Για τη νέα ΚΑΠ βρίσκεται 
υπό διαπραγµάτευση πρόβλεψη ειδικά 

για τους νέους αγρότες, προκειµένου να 
προκηρυχθεί πρόγραµµα ενίσχυσης της 

αγοράς γης χωρίς κανέναν περιορισµό ως 
προς το ποσό που θα προβλέπουν 

γι’ αυτό το σκοπό στο επιχειρηµατικό τους 
σχέδιο (για τους υπόλοιπους αγρότες 

ισχύει περιορισµός 10%). 

Επιδότηση για αγορά γης  
σαν αντίδοτο στο ακριβό ενοίκιο   
Σαφής προτροπή προς την Ελλάδα να φέρει μέτρα για να κοντρολάρει το εν λόγω κόστος  

Μια αναδυόµενη τάση στη γεωργία είναι η 
µείωση του αριθµού των εκµεταλλεύσεων 
και η αύξηση του µεγέθους τους. Αυτό 
µπορεί να οδηγήσει σε πιο ισχυρές 
εκµεταλλεύσεις και µπορεί να ενισχύσει 
την τραπεζικότητα του τοµέα.
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σει σε κάποιο βαθµό την πρόσβαση των Ελ-
λήνων αγροτών στη χρηµατοδότηση. Ωστό-
σο, µε δεδοµένο το συνολικό µέγεθος της δι-
αφοράς µεταξύ ζήτησης (από πλευράς αγρο-
τών) και προσφοράς χρηµατοδότησης (από 
την πλευρά των τραπεζών) και τη γενική α-
ντιµετώπιση της γεωργίας από τα τραπεζικά 
ιδρύµατα, θεωρείται απίθανο ο µηχανισµός 
αυτός να είναι σε θέση να φέρει την αγορά 
σε κανονική λειτουργικότητα έως το τέλος 
της τρέχουσας περιόδου προγραµµατισµού. 

Εποµένως, εδώ, θα πρέπει η Ελλάδα να έρ-
θει και να στηρίξει τη γεωργία και µε άλλα 
εργαλεία. Ένα από αυτά είναι ένας µηχανι-
σµός επιδότησης επιτοκίου για τον πρωτογε-
νή τοµέα. «Θα µπορούσε να συνδυάσει την 
απαραίτητη κάλυψη κινδύνων για τις τράπε-
ζες µε υψηλότερη µείωση των επιτοκίων, κάτι 
που είναι ιδιαίτερα επιθυµητό από τους Έλ-
ληνες αγρότες, καθώς τα επιτόκια είναι πο-
λύ υψηλότερα από τον µέσο όρο της ζώνης 
του Ευρώ», σηµειώνει η µελέτη.

Επιπλέον, πρόσθετη τεχνική υποστήριξη, 
µε τη µορφή κατάρτισης ή / και συµβουλευ-
τικών υπηρεσιών, θα µπορούσε να παρέχε-
ται στους αγρότες, επίσης σε συνδυασµό µε 
τα χρηµατοδοτικά µέσα. Αυτό θα συµβάλει 
στη βελτίωση των σχέσεων των αγροτών µε 
τα τραπεζικά ιδρύµατα και στη βελτίωση της 
ποιότητας των πιθανών µελλοντικών αιτή-
σεων δανείου. Η κατάρτιση σε θέµατα οικο-
νοµικής διαχείρισης και λογιστικής πρέπει 
να αποτελεί θεµελιώδες στοιχείο αυτής της 
υποστήριξης. 

Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 
καθορίζει όλη την επενδυτική στρατηγική 

Σύµφωνα µε συνεντεύξεις που διεξήχθη-
σαν για λογαριασµό της έκθεσης, η απόκτη-
ση επενδυτικής στήριξης (π.χ Σχέδια Βελτίω-
σης) στην Ελλάδα επηρεάζει σε µεγάλο βαθ-
µό τις δυνατότητες των αγροτών να εγκρίνουν 
µια αίτηση δανείου από µια τράπεζα. Ιδιαίτερα 
στα χρόνια της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, οι 
τράπεζες ακολούθησαν αυστηρά τις πολιτικές 
δανεισµού τους και οι αγρότες που δεν µπο-
ρούσαν να παράσχουν τα απαιτούµενα επίπε-
δα εγγύησης, ή δεν µπορούσαν να βασίζονται 
στην υποστήριξη του ΠΑΑ, δεν έλαβαν δάνειο.

Σηµειώνεται εδώ, πως µε βάση τα Σχέδια 
Βελτίωσης που αναµένεται να υλοποιηθούν 
µέσα στην 3ετία (2020-2022), η ελάχιστη προο-
πτική ζήτηση για µακροπρόθεσµα δάνεια στον 
γεωργικό τοµέα εκτιµάται σε 130 εκατοµµύ-
ρια ευρώ, τονίζει χαρακτηριστικά η έκθεση. 

Μη εξυπηρετούμενο το 2019
το 50% των αγροτικών δανείων 
Συνολικά οι οφειλές των Ελλήνων αγροτών προς 
τις τράπεζες µέχρι τα τέλη του 2019 ήταν της τάξεως 
των 1,2 δις ευρώ και βαίνουν σταδιακά µειούµενες 
την τελευταία εξαετία. Από αυτό το ποσό, σύµφω-
να µε στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που επι-
καλείται η έρευνα, τα 553 εκατ. ευρώ αφορούν µη 
εξυπηρετούµενα δάνεια. ∆ηλαδή, το 49,6%, ποσο-
στό που σε σχέση µε τον µη εξυπηρετούµενο δα-
νεισµό (NPL) των υπόλοιπων κλάδων της οικονο-
µίας είναι 7 ποσοστιαίες µονάδες µεγαλύτερος.

Σε συνεντεύξεις, αναφέρθηκε ότι οι τράπεζες δεν 
µπορούν να διαπραγµατευτούν εκ νέου όρους και 
προϋποθέσεις, όπως περιόδους χάριτος, χρονοδια-
γράµµατα αποπληρωµής, ποσά δανείου ή επίπεδα 
επιτοκίου, για να καλύψουν καλύτερα τις ανάγκες 
των πελατών τους και έτσι να µειωθούν τα NPLs. Τα 
παρεχόµενα δάνεια πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις 
πολιτικές και τις διαδικασίες, καθώς οι τράπεζες φο-
βούνται ότι η έκδοση πάρα πολλών δανείων σε αγρό-
τες που δεν συµµορφώνονται πλήρως µε τα απαιτού-
µενα κατώτατα όρια (όσον αφορά την κερδοφορία, 
το πιστωτικό ιστορικό ή το χρέος) θα µπορούσε να 
οδηγήσει σε περισσότερους πελάτες να χρεοκοπή-
σουν. Αυτό µε τη σειρά του θα οδηγήσει σε υψηλό-
τερα έξοδα προµήθειας και πιθανώς διαγραφές, µε 
αποτέλεσµα βραδύτερη εναλλαγή χαρτοφυλακίου 
και µικρότερα κέρδη, σηµειώνει η έκθεση. 

Το γεγονός τώρα ότι οι εκκρεµείς οφειλές (εξυ-
πηρετούµενες και µη) του αγροτικού τοµέα µειώθη-
καν κατά την περίοδο 2014-2019 κατά περισσότερα 
από 300 εκατοµµύρια ευρώ (φθάνοντας τα 1,2 εκα-
τοµµύρια ευρώ το 2019) αποδεικνύει ότι ο τοµέας ε-
ξακολουθεί να βρίσκεται σε µία γενικευµένη τάση 
αποµείωσης χρεών (αποµόχλευση). Αυτό αντιπρο-
σωπεύει την αρνητική τάση για αύξηση του επενδυ-
τικού κεφαλαίου από τους αγρότες, µια κατάσταση 
που επιβεβαιώνεται από τους ερωτώµενους. Το µει-
ωµένο χαρτοφυλάκιο αγροτικών δανείων αντικατο-
πτρίζει την αύξηση των αποπληρωµών και τη συνο-
λική βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής σταθερότη-
τας του τοµέα, υποστηρίζει η µελέτη. Ωστόσο, η µείω-

ση συνδέεται επίσης µε τη γενικότερη αντίληψη κιν-
δύνου που σχετίζεται µε τον γεωργικό τοµέα από τις 
τράπεζες. Με βάση αυτήν τη βελτίωση και µε την επι-
κείµενη υποστήριξη του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης στο τέλος της προγραµµατικής περιόδου 
το 2023, ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας αναµένει ότι 
το χαρτοφυλάκιο εκκρεµών δανείων θα αρχίσει να 
αυξάνεται ξανά τα επόµενα χρόνια.

Άτυπα κανάλια δανεισµού ύψους 314 εκατ. ευρώ 
ετησίως για το 20% των αγροτών

Η ελληνική γεωργία χαρακτηρίζεται επίσης από έ-
ναν άτυπο δανεισµό µεταξύ αγροτών και προµηθευ-
τών εισροών και µηχανηµάτων σηµειώνει η µελέ-
τη. Αυτό µειώνει την επίσηµη ζήτηση χρηµατοδότη-
σης για δάνεια κεφαλαίου κίνησης από τράπεζες. Οι 
προµηθευτές τείνουν να χρηµατοδοτούν την αγορά 
λιπασµάτων, φυτοπροστατευτικών και εξοπλισµού, 
µία πρακτική που αν και είναι δύσκολο να ποσοτι-
κοποιηθεί, εκτιµάται ότι χρησιµοποιείται από τουλά-
χιστον το 20% των αγροτών, συµπεριλαµβανοµένων 
και άλλων ιδιωτικών δανείων, όπως αυτά που παρέ-
χονται από φίλους και οικογένεια. Με βάση τα απο-
τελέσµατα της έρευνας του fi-compass, εκτιµάται ό-
τι η συνολική αξία αυτού του τύπου της άτυπης χρη-
µατοδότησης είναι περίπου 314 εκατοµµύρια ευρώ.

Η ίδια πρακτική ισχύει και για τους ενδιάµεσους 
εµπόρους ή τους µεταποιητές, στους οποίους δίνε-
ται το δικαίωµα να αγοράσουν σε χαµηλότερη τι-
µή εάν πληρώσουν την ποσότητα που θέλουν εκ 
των προτέρων. Σύµφωνα µε συνεντεύξεις µε τρά-
πεζες, αυτή η πρακτική είναι πολύ διαδεδοµένη, ι-
διαίτερα για τους µελισσοκόµους που έχουν έναν 
µακρύ κύκλο πωλήσεων για τα προϊόντα τους (έ-
ως 1,5 χρόνια). Αυτό σηµαίνει ότι οι βραχυπρόθε-
σµες χρηµατοδοτικές τους ανάγκες είναι συχνά 
περιορισµένες και σχεδόν ποτέ δεν καλύπτονται 
από δάνεια κεφαλαίου κίνησης από τράπεζες. Σε 
πολλές περιπτώσεις, τα εργοστάσια µελιού ή άλ-
λοι µεσάζοντες στην αλυσίδα αξίας διαδραµατί-
ζουν το ρόλο των τραπεζών. 
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Στα 37 εκατ. ευρώ κλείδωσε το μπάτζετ

Βγαίνει το Σεπτέμβριο 
η πρόσκληση στις 
επενδύσεις αρδευτικών

  Άμεσα διαθέσιμο το εφαρμοστικό πλαίσιο του Μέτρου 4.1.2 
για την προετοιμασία των αγροτών, μετά το καλοκαίρι η 
πρόσκληση αναφέρει η Μονάδα Επενδύσεων της ΕΥΕ ΠΑΑ  

  Ετοιμάζονται βελτιώσεις στα εύλογα κόστη που προβλέπονται 
για τα συστήματα άρδευσης που επιδοτούνται έως 150.000 ευρώ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Για τον ερχόµενο Σεπτέµβριο τοπο-
θετείται η πρόσκληση για τη ∆ράση 
4.1.2 που επιδοτεί τα αρδευτικά συ-
στήµατα, σύµφωνα µε πηγές από 
τη Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωρ-
γικές Εκµεταλλεύσεις της ΕΥΕ ΠΑΑ. 
Όπως αναφέρουν στην Agrenda οι 
αρµόδιοι της ειδικής υπηρεσίας του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
η πρόσκληση θα έχει προϋπολογι-
σµό 37 εκατ. ευρώ, ενώ το εφαρµο-
στικό πλαίσιο αναµένεται να εξειδι-
κευτεί άµεσα µέσα στον Ιούλιο και 
θα είναι στη διάθεση των ενδιαφε-
ρόµενων αγροτών που θέλουν να 
προετοιµάσουν τα χαρτιά τους για 
τις αιτήσεις. 

Η Agrenda και το Agronews.gr εί-
χαν φέρει στο φως αρχές Ιουνίου 
το νέο εφαρµοστικό πλαίσιο όπως 
είχε διαµορφωθεί µετά τη διαβού-
λευση και προβλέπει: Μέγιστο επι-
λέξιµο προϋπολογισµό τα 150.000 
ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα για ε-
πενδύσεις σε αρδευτικά συστήµατα 
στάγδην άρδευσης και µικροκαται-
ονισµού (µικροεκτοξευτήρες χαµη-
λού ύψους), δεξαµενες, και µηχα-
νολογικός εξοπλισµός για ανακύ-
κλωση υδάτων προς άρδευση και 
ολοκληρωµένες λύσεις άρδευσης. 
Οι επιδοτήσεις ανάλογα µε την πε-
ριοχή κυµαίνονται από 50% στην Ατ-
τική µέχρι 80% στις νησιωτικές πε-
ριοχές. Προκειµένου για αγρότες 
που δεν είναι ενταγµένοι σε προ-
γράµµατα νεών γεωργών, στις πε-
ρισσότερες περιοχές της χώρας οι 
ενίσχυση διαµορφώνεται στο 50%

Επιπροσθέτως όµως, αναµένονται 
και αρκετές αλλαγές σε σχέση µε 
το εύλογο κόστος των επενδύσεων 
(µέγιστο ποσό δαπάνης που επιδο-
τείται). Υπενθυµίζεται, πως τα µέγι-

Aπό τις 30 Ιουλίου µέχρι τις 7 Σε-
πτεµβρίου θα µπορούν να υποβάλ-
λουν αιτήσεις ενίσχυσης οι ενδιαφε-
ρόµενοι αγρότες στο Μέτρο 10.1.8 
«Κοµφούζιο» σύµφωνα µε την προ-
κήρυξη ύψους 20 εκατ. ευρώ που 
εκδόθηκε και επιδοτεί την τοποθέ-
τηση ατµιστήρων και παγίδων σε 
δενδροκαλλιέργειες µε ετήσια ενί-
σχυση µέχρι 70 ευρώ το στρέµµα.

Σύµφωνα µε την προκήρυξη, οι υ-
ποψήφιοι δικαιούχοι, προκειµένου 
να ενταχθούν στην Πρόσκληση, υ-
ποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρο-
νικά την αίτηση στήριξής τους στον 
ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/
M1018/. Η δράση αφορά τις καλλι-
έργειες της ροδακινιάς, της νεκταρι-
νιάς, της βερικοκιάς, της µηλιάς, της 
αχλαδιάς, της κυδωνιάς, της δαµα-
σκηνιάς και του αµπελιού (οινοποι-
ήσιµο, επιτραπέζιο, σταφίδα). Βοη-
θά στην καταπολέµηση των λεπιδό-
πτερων Καρπόκαψα, Ανάρσια, Φυλ-
λοδέτη, Ευδεµίδα, µε τις δεσµεύσεις 
να είναι 5ετής.

Tο ύψος ενίσχυσης στα πλαίσια 
του Μέτρου ορίζεται ως εξής:

 στα 38,7 ευρώ ανά στρέµµα ετη-
σίως για τα πρώτα δύο έτη εφαρµο-
γής και στα 45,4 ευρώ ανά στρέµµα 
ετησίως για τα τελευταία τρία έτη ε-
φαρµογής, για πυρηνόκαρπα

  στα 54,2 ευρώ ανά στρέµµα ετη-
σίως για τα πρώτα τρία έτη εφαρµο-
γής και στα 62,7 ευρώ ανά στρέµµα 
ετησίως για τα τελευταία δύο έτη ε-
φαρµογής, για µηλοειδή,

 στα 54 ευρώ ανά στρέµµα ετη-
σίως για τα πρώτα δύο έτη εφαρµο-
γής και στα 70,4 ευρώ ανά στρέµµα 

Έως 7/9 αιτήσεις για τα 20 εκατ.

στα ποσά που προβλεπόντουσαν στο 
υπό διαβούλευση «Παράρτηµα 4 Εύ-
λογο Κόστος» είχαν ως εξής:

Στάγδην άρδευση:
 Αροτραίες καλλιέργειες: 170 ευ-
ρώ το στρέµµα.
∆έντρα κανονικής φύτευσης: 220 
ευρώ το στρέµµα.
∆έντρα πυκνής φύτευσης: 300 
ευρώ το στρέµµα.
Αµπελώνες: 410 ευρώ το στρέµµα.
Λαχανικών ή ανθέων υπαίθρου
 255 ευρώ το στρέµµα.

∆εξαµενές νερού
Tσιµεντένιες έως 500 κ.µ: ∆ικαιολο-
γείται δαπάνη µέχρι τα 105 ευρώ α-
νά κυβικό µέτρο.

Γεννήτριες πετρελαίου
 Από 2.350 ευρώ για τα 8 KVA. Το 

ποσό αυτό βαίνει αυξανόµενο όσο α-
νεβαίνει η ισχύς και φτάνει µέχρι τα 
6.000 ευρώ για 26-30 KVA.

Όλες οι παραπάνω δαπάνες προ-
σαυξάνονται κατά 15% µε τεκµηρίω-
ση τεχνικών χαρακτηριστικών στον 
φάκελο.

∆απάνες γεώτρησης
Γεώτρηση χωρίς δοκιµαστική άντλη-

ση, 95 ευρώ ανά µέτρο και µε δοκιµα-
στική άντληση 120 ευρώ ανά µέτρο.

Ανακύκλωση υδάτων
Ενισχύεται και ο µηχανολογι-

κός εξοπλισµός που αποσκοπεί 
στην επαναχρησιµοποίηση των 
υδάτων για άρδευση (π.χ. από 

βιολογικό καθαρισµό)

Όλες οι δαπάνες 
προσαυξάνονται 
κατά 15% µε 
τεκµηρίωση 
τεχνικών 
χαρακτηριστικών 
στον φάκελο.
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Κανόνια
∆εν ενισχύονται επενδύσεις 
τεχνητής βροχής/καταιονισµού 
(π.χ σταθεροί εκτοξευτήρες, 
αυτοπροωθούµενος 
εκτοξευτήρας/κανόνι, 
αυτοπροωθούµενη ράµπα µε 
εκτοξευτήρες), συστήµατα µε 
αυλάκια και επιφανειακής 
άρδευσης µε λεκάνες.
 

 Μελέτη
Η µελέτη άρδευσης σχετικά µε 
τη δυνητική και την πραγµατική 
εξοικονόµηση ύδατος που 
προκύπτει από την επένδυση θα 
είναι υποχρεωτική, παρά τα όσα 
ακούγονται για τη διαφαινόµενη 
απάλλειψή της, λένε οι αρχές. 

Δεξαμενές
Ενισχύονται δεξαµενές όγκου 
έως 500 κ.µ. (όπως πλαστικές, 
µεταλλικές κ.λπ.) που δεν 
απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις 
φυσικού εδάφους, για την 
εξυπηρέτηση των αρδευτικών 
συστηµάτων της εκµετάλλευσης.



του Κομφούζιο

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ (ΜΕΤΡΟ 5.1)

ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΑMΠΕΛΙΑ

<7 2.050 � 2.350

ΕΥΡΩ

2.000 
KAI 
2.250

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕMMΑ

1.850 � 2.050

ΣΤΡΕMMΑΤA

>7 

Θέλουν μελέτη και
υλικά γαλβανιζέ
τα αντιχαλαζικά
Προτεραιότητα σε περιοχές και καλ-
λιέργειες, όπου παρατηρείται συ-
στηµικός κίνδυνος βάσει των απο-
ζηµιώσεων που έχει πληρώσει ο 
ΕΛΓΑ την τελευταία 5ετία, θα δοθεί 
για τις αιτήσεις της 2ης πρόσκλη-
σης του Μέτρου 5.1 που επιδοτεί α-
ντιχαλαζικές εγκαταστάσεις. Σύµ-
φωνα µε διαδικτυακή παρουσία-
ση που έκανε για το Μέτρο 5.1 το 
οποίο αναµένεται το ερχόµενο δι-
άστηµα η εταιρεία ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε, 
η επιδότηση θα αφορά δαπάνες έ-
ως 100.000 ευρώ και θα καλύπτει 
το 85% του ποσού σε φυσικά πρό-
σωπα-αγρότες. Σε ερωτήσεις παρα-
γωγών οι οποίοι παρακολούθησαν 
την παρουσίαση όσον αφορά το κό-
στος της αντιχαλαζικής προστασί-
ας, ο εκπρόσωπος της ΕΥΡΩΦΑΡΜ 
Α.Ε ανέφερε ότι αυτό εξαρτάται α-
πό τα δεδοµένα του αγροτεµαχίου. 
∆ηλαδή, τον αριθµό σειρών, το µή-
κος σειρών και την απόσταση (σει-
ρά-σειρά). Ωστόσο, όπως αναφέρ-
θηκε υπάρχουν και κάποιοι κανό-
νες που πρέπει να τηρούνται κατά 
την εγκατάσταση. Πρώτον, το µέ-
γιστο ύψος της δοµής, δεν πρέπει 

να υπερβαίνει τα 4 µέτρα από το έ-
δαφος. ∆εύτερον, για να υπάρχει 
η βέλτιστη λειτουργία των δικτύ-
ων πρέπει να τηρείται ο κανόνας: 
Ύψος Στύλου µικρότερο ή ίσο της 
Απόστασης ∆έντρων. 

Σηµειώνεται εδώ, πως η ΕΥΡΩ-
ΦΑΡΜ Α.Ε. αντιπροσωπεύει στην 
Ελλάδα τον γνωστό Ιταλικό οίκο 
Valente που διαθέτει συστήµατα α-
ντιχαλαζικής προστασίας. Σύµφω-
να µε τους υπεύθυνους της εταιρεί-
ας, για την εγκατάσταση, χρησιµο-
ποιούνται υλικά υψηλής αντοχής 
και ποιότητας. ∆ηλαδή γαλβανι-
ζέ, πάσσαλοι προέντασης µε πλέγ-
µα ατσαλοσύρµατος µε µεγάλη α-
ντοχή, ειδικά ατσαλοσύρµατα µε-
γάλης αντοχής βάρους και µικρής 
επιµήκυνσης. 

Ένταξη 422 δικαιούχων στην 1η 
προκήρυξης Αντιχαλαζικών

Εν τω µεταξύ, εκδόθηκε η έντα-
ξη 422 πράξεων για ενίσχυση στα 
πλαίσια του Μέτρου 5.1 «Αποκα-
τάσταση του δυναµικού γεωργι-
κής παραγωγής που έχει πληγεί 
από φυσικές καταστροφές και κα-
ταστροφικά συµβάντα και ανά-
ληψη καταλλήλων προληπτικών 
δράσεων», µε το συνολικό προ-
ϋπολογισµό να διαµορφώνεται 
στα 6.052.337,61 ευρώ. Οι δικαι-
ούχοι µπορούν να αιτηθούν προ-
καταβολή ή αίτηση πληρωµής για 
την υλοποίηση της επένδυσης. Ο-
λόκληρη η λίστα µε τους δικαιού-
χους στο Agronews.gr.

Άµεση επαναπροκήρυξη
αντί για παράταση των
δράσεων Αναπτυξιακού 

Ολοκληρώνονται στην 
προβλεπόµενη ηµεροµηνία, δηλαδή 
στις 31 Ιουλίου 2020 και 
επαναπροκηρύσσονται την εποµένη, 
δηλαδή την 1η Αυγούστου 2020 και 
µε διάρκεια άλλων δύο µηνών, 
δηλαδή µέχρι τις 30 Οκτωβρίου 
2020, οι δύο δράσεις του 
Αναπτυξιακού Νόµου 4399/2016, 
στις οποίες δύνανται να 
περιληφθούν και σηµαντικές 
επενδυτικές πρωτοβουλίες που 
σχετίζονται άµεσα µε την 
πρωτογενή παραγωγή. Πρόκειται για 
τις προθεσµίες υποβολής αιτήσεων 
στα καθεστώτα «Γενική 
Επιχειρηµατικότητα» και 
«Επιχειρηµατικότητα Πολύ Μικρών 
και Μικρών Επιχειρήσεων» στα 
οποία προβλέπεται η δυνατότητα 
αγοράς τρακτέρ, µηχανηµάτων και 
αγροτικού εξοπλισµού, η κατασκευή 
στάβλων και δηµιουργία µικρών 
µεταποιητικών µονάδων για 
καθετοποίηση της αγροτικής 
παραγωγής.

ετησίως για τα τελευταία τρία έτη ε-
φαρµογής, για τη δαµασκηνιά

  στα 35,63 ευρώ ανά στρέµµα 
ετησίως για τα πρώτα τρία έτη ε-
φαρµογής και στα 42,63 ευρώ α-
νά στρέµµα ετησίως για τα τελευ-
ταία δύο έτη εφαρµογής για το οι-
νοποιήσιµο αµπέλι,

  στα 49,08 ευρώ ανά στρέµµα για 
τα πρώτα τρία έτη εφαρµογής και στα 
56,35 ευρώ ανά στρέµµα ετησίως για 
τα τελευταία δύο έτη εφαρµογής, για 
το επιτραπέζιο αµπέλι και τη σταφίδα.

∆ικαιούχοι 
1ης πρόσκλησης
Ολόκληρη η λίστα µε 

τους δικαιούχους της 1ης 
προκήρυξης του Μέτρου 

αντιχαλαζικών στο 
Agronews.gr
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Εργαλειοθήκη 
ανταγωνιστικότητας 
Παρατείνεται η προθεσµία 
υποβολής αιτήσεων για 
τη δράση «Εργαλειοθήκη 
ανταγωνιστικότητας 
µικρών και πολύ µικρών 
επιχειρήσεων», µέχρι την 
30η Νοεµβρίου 2020 
και ώρα 17:00, αντί 
τη 19η Ιουνίου 2020, 
και µέχρι εξαντλήσεως 
του διαθέσιµου 
προϋπολογισµού, 
προκειµένου ακόµη 
περισσότερες επιχειρήσεις 
να επωφεληθούν από 
τη χρηµατοδότηση του 
ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-
2020).

 
Μεταποίηση
Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 
2020 παρατείνεται η 
προθεσµία υποβολής των 
αιτηµάτων πρώτης 
πληρωµής για το µέτρο 
ενίσχυσης της µεταποίησης 
και της Εµπορίας 
Γεωργικών Προϊόντων, µε 
την αριθ. 606/133751/
25.05.2020 Υπουργική 
Απόφαση.
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Τον αντικαταστάτη της θεριζοαλωνιστικής  
Axial-Flow 140 λανσάρει η Case IH µε το 
νέο µοντέλο να δέχεται τώρα δίπλα του 
τον αριθµό 150. Η σειρά θεριζοαλωνιστι-
κών µηχανών Axial-Flow 140 της Case IH 
που απευθυνόταν σε µεσαίες εκµεταλλεύ-
σεις και επαγγελµατίες αλωνιστές, γίνεται 
σειρά Axial-Flow 150 για το 2020, µε ανα-
βαθµισµένους κινητήρες που πληρούν τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα Stage V. 

Σε µια αναβάθµιση από τα προηγούµενα 
µοντέλα της σειράς 140, η νέα σειρά θερι-
ζοαλωνιστικών Axial-Flow 150 µπορεί να 
προσφερθεί µε ελαστικά IF800/65 R32 για 
την ελαχιστοποίηση της συµπίεσης του ε-
δάφους, µέσω της κατανοµής του βάρους 
της θεριζοαλωνιστικής σε µια ευρύτερη πε-
ριοχή. Τα µοντέλα της σειράς θεριζοαλωνι-
στικών Axial-Flow 150 µε αυτή την επιλογή 
έχουν συνολικό πλάτος που δεν υπερβαί-
νει τα 3,5 µέτρα που τους επιτρέπει να τα-
ξιδεύουν εύκολα και µε ασφάλεια σε στε-
νούς δρόµους. Για να διασφαλιστεί ότι ούτε 

Νέες σειρές Axial 
Flow με αναβάθμιση 
μαχαιριών και ίππων
Τρία νέα μοντέλα της Case IH για καθαρό καρπό 
με ελάχιστες απώλειες σε όλα τα είδη καλλιεργειών

Ελαστικά BKT για  
χαµηλό αποτύπωµα
Με 4 νέα µοντέλα υπερ-
σύγχρονων ελαστικών για 
τρακτέρ µεσαίας και µεγά-
λης ιπποδύναµης έρχεται 
η BKT. Τα νέα µοντέλα 
V-Flecto, Force, Teris και 
Spargo ανήκουν στην Σει-
ρά Agrimax και ενσωµα-
τώνουν τεχνολογίες που 
προσφέρουν ευκαµψία, 
χαµηλό αποτύπωµα αλλά 
και επιδόσεις.

Νέοι «all around» 
φορτωτές Kramer
∆ύο νέα µοντέλα φορτω-
τών µε διαφορετική ισχύ 
είναι διαθέσιµα από την 
Kramer-Werke GmbH, η 
οποία απευθύνεται σε µι-
κρές και µεσαίες εκτάσεις 
ή εγκαταστάσεις. Ο 
KL12.5, έχει κινητήρα 
25,2 ίππων και φορτίο 
ανατροπής 1.140 κιλών 
και ο KL14.5, κινητήρα 
38,8 ίππων και φορτίο 
ανατροπής 1.400 κιλών.

Κοπτικά Kuhn 
Agri-Longer GII
Τοποθετηµένα στο χαρτο-
φυλάκιο της Kuhn ως συ-
µπαγή καθηµερινά µηχα-
νήµατα για τους αγρότες, 
τα Agri-Longer GII είναι 
τα κοπτικά µηχανήµατα 
για κορυφές, έχουν ευθύ 
βραχίονα και η κύρια δοµή 
αυτού είναι κατασκευα-
σµένη από χάλυβα υψηλής 
αντοχής. Τα δύο νέα µο-
ντέλα είναι το 4345 ML 
και το 4845 ML.

Τεχνητή νοηµοσύνη 
στα θερµοκήπια 
Ένα ολοκληρωµένο σύ-
στηµα που θα δίνει τη δυ-
νατότητα στους ιδιοκτήτες 
θερµοκηπίων µε λαχανικά 
να έχουν όποιες πληροφο-
ρίες χρειάζονται έτσι ώστε 

Η Trimble φέρνει 
αισθητήρες Sencrop
Η Sencrop υλοποιεί το 
όραµά της για πλήρη 
εδραίωσή της ως µία από 
τις ηγετικές εταιρείες που 
προσφέρουν ένα ολοκλη-
ρωµένο σύστηµα µετεω-
ρολογικών σταθµών για τα 
χωράφια όλου του κόσµου. 
Μετά την συνεργασία µε 
την Trimble, η γαλλική 
εταιρεία φέρνει τα συστή-
µατά της στην Ευρώπη, φι-
λοδοξώντας να προσφέρει 
στους αγρότες το µοναδι-
κό πλήρως συνδεδεµένο 
σύστηµα µέτρησης καιρι-
κών συνθηκών.

να λαµβάνουν έγκαιρες 
και έγκυρες αποφάσεις, 
θέλει να αναπτύξει η 
Bayer σε συνεργασία µε 
την Prospera το επόµενο 
διάστηµα. Ο ρόλος της 
Bayer είναι η προσφορά 
της τεχνογνωσίας της στην 
παραγωγή των λαχανικών, 
η οποία θα συνδυαστεί µε 
τις δυνατότητες τεχνητής 
νοηµοσύνης που έχει 
στα χέρια της η Prospera.
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Στις υπηρεσίες 
ψηφιακής γεωργίαs 
εισέρχεται δυναμικά 
η K&N Ευθυμιάδης
Στο χώρο της ψηφιακής γεωργίας εισέρχεται η Κ&Ν Ευ-
θυµιάδης, ανακοινώνοντας τη τεχνολογική συνεργασία 
της µε την εταιρεία AgroApps. Με την πρωτοβουλία αυ-
τή, η Κ&Ν Ευθυµιάδης φέρνει ένα ψηφιακό σύµβουλο 
στο χωράφι, ο οποίος συνδυάζει τη γεωργική µε την ε-
πιστηµονική γνώση και αξιοποιεί δορυφορικά και µετε-
ωρολογικά δεδοµένα, µοντέλα ανάπτυξης καλλιεργει-
ών, τεχνολογίες Τεχνητής Νοηµοσύνης και blockchain. 
Σκοπός του ψηφιακού αυτού εργαλείου είναι να διευκο-
λύνει τους παραγωγούς να διαχειριστούν αποτελεσµατι-
κότερα τα χωράφια τους, για να παράγουν πιο αποδοτι-
κά και µε σεβασµό στους φυσικούς πόρους. Βασική, άλ-
λωστε, προτεραιότητα της στρατηγικής της Κ&Ν Ευθυµι-
άδης είναι να συµβάλει στην εξέλιξη του αγροτικού το-
µέα και να στηρίξει τον Έλληνα παραγωγό παρέχοντας 
του ολοκληρωµένες λύσεις, από τη σπορά µέχρι και τη 
συγκοµιδή, ώστε να παράγει προϊόντα υψηλής προστι-
θέµενης αξίας.  

Έγκαιρα µέτρα πρόληψης και προστασίας
Συγκεκριµένα, µε το νέο αυτό εργαλείο, οι παραγωγοί και 

οι γεωργικοί σύµβουλοι θα µπορούν να παρακολουθούν α-
ποµακρυσµένα τα χωράφια τους και θα έχουν πρόσβαση σε 
ψηφιακές υπηρεσίες οι οποίες θα τους βοηθούν να λαµβά-
νουν έγκαιρα τα σχετικά µέτρα πρόληψης και προστασίας 
των καλλιεργειών τους. Επιπλέον, θα ειδοποιούνται για α-
κραία καιρικά φαινόµενα, ενώ θα µπορούν να παρακολου-
θούν την πορεία ανάπτυξης των καλλιεργειών τους και να 
λαµβάνουν εξατοµικευµένες συµβουλές σχετικά µε τη δια-
χείριση των καλλιεργειών τους και τον έλεγχο των εισροών.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες της Κ&Ν Ευθυµιάδης σχεδιάστη-
καν από κοινού µε την AgroApps, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση 
στις ανάγκες των παραγωγών και των γεωργικών συµβού-
λων, ώστε να δηµιουργηθεί ένα εύχρηστο και φιλικό εργα-
λείο που θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί από κάθε παραγωγό. 
Όλα τα δεδοµένα συλλέγονται και µεταφράζονται σε απλή, 
κατανοητή και πλήρως αξιοποιήσιµη πληροφορία, η οποία 
φτάνει στους παραγωγούς τη στιγµή που τη χρειάζονται. 

Αυτή την περίοδο, οι γεωπόνοι της Κ&Ν Ευθυµιάδης και 
η επιστηµονική οµάδα της AgroApps παρουσιάζουν τις ψη-
φιακές αυτές υπηρεσίες στους παραγωγούς και τους εκπαι-
δεύουν σχετικά µε τον τρόπο που µπορούν να τις χρησιµο-
ποιήσουν, ώστε να τις αξιοποιήσουν στο έπακρο. Επιπλέ-
ον, οι δυο εταιρείες βρίσκονται σε συνεχείς συζητήσεις και 
σχεδιάζουν τα επόµενα βήµατα της συνεργασίας τους, ώ-
στε να βελτιστοποιήσουν  την συγκεκριµένη πλατφόρµα 
και να δηµιουργήσουν νέα πεδία καινοτοµίας και εκσυγ-
χρονισµού της γεωργίας. 

η απόδοση ούτε η ασφάλεια διακυβεύονται 
όταν πραγµατοποιείται νυχτερινή εργασία, 
τόσο η σειρά 150 όσο και η σειρά 250 Axial-
Flow µπορεί τώρα να έχει ένα σύστηµα φω-
τισµού LED µε µεγάλη εµβέλεια και φώτα 
εύρεσης γραµµής, για την εξασφάλιση α-
σφαλέστερης συγκοµιδής και βελτιωµένων 
ελιγµών στο κεφαλάρι. Το νέο χαρακτηρι-
στικό της σειράς Axial-Flow 250 που παρου-
σιάστηκε το περασµένο καλοκαίρι είναι η 
επιλογή τροφοδότη/αναβατορίου υψηλής 
απόδοσης, επιτρέποντας τον θερισµό µε µε-
γάλα µαχαίρια. Το νέο αναβατόριο απόδο-
σης 6.000 κιλών συµπληρώνεται από µιας 
βαριάς κατασκευής κίνηση του µαχαιριού 
για να διασφαλιστεί ότι ακόµα και ένα µα-
χαίρι καλαµποκιού µε 18 σειρές µπορεί να 
πάρει κίνηση µε ευκολία.

Ενηµερώσεις στα Axial-Flow 250
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που 

παρουσιάστηκαν στη σειρά θεριζοαλωνι-
στικών Axial-Flow 250 ήταν ο αυτοµατι-
σµός AFS Harvest Command™, που βοη-
θά τον χειριστή να επιτύχει ένα επιθυµητό 
αποτέλεσµα από τη µηχανή, επιλέγοντας 
µια προτίµηση, όπως ένα συγκεκριµένο ε-
πίπεδο απωλειών, ποιότητα καρπών, στα-
θερό τάισµα ή µέγιστη απόδοση και η µη-
χανή στη συνέχεια αυτόµατα κάνει τις α-
παιτούµενες ρυθµίσεις. Τα µοντέλα της σει-
ράς Axial-Flow 250 µε τον αυτοµατισµό AFS 
Harvest Command τώρα ωφελούνται από 
βελτιωµένες αρχικές ρυθµίσεις που βοη-
θούν τη µηχανή να βρει πιο γρήγορα τις ι-
δανικές ρυθµίσεις αυτοµατισµού.

Περαιτέρω βελτιώσεις για τη σειρά Axial-
Flow 250 περιλαµβάνουν µια απλούστερη 
ρύθµιση ευθυγράµµισης της ελαστικής ερπύ-
στριας που γίνεται ευκολότερα και πιο γρή-
γορα, αν ο χειριστής χρειάζεται να τεντώσει 
τις ερπύστριες. Τέλος, να σηµειωθεί ότι τα 
µοντέλα, σε συγκεκριµένες χώρες, µπορούν 
τώρα να προσφερθούν µε µέγιστη ταχύτητα 
40 χλµ./ώρα. Υπενθυµίζεται πως τα µηχανή-
µατα της Case ΙΗ διαθέτει στην ελληνική α-
γορά η εταιρεία Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ.

Παραδόσεις στην Ευρώπη
Οι παραδόσεις στην Ευρώπη των 
θεριζοαλωνιστικών της Case IH 
Axial-Flow 150 ξεκίνησαν µέσα 

στον Μάρτιο του 2020
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Να αγαπάς χωρίς 
ανταλλάγματα

 ∆ιαχρονικό: Αγάπη είναι να 
θέλεις την ευτυχία κάποιου, ακόµα 
και όταν ΕΣΥ δεν είσαι µέρος της. J. 
Roberts 

  Συγκαλλιέργεια: 
Συγκαλλιέργεια βρώµης σε έναν 
παραδοσιακό ελαιώνα απέδειξε τα 
οφέλη που µεταξύ άλλων είναι: 1. 
Παραγωγή 300kg βρώµης/στρέµµα, 
2. Αναστολή διάβρωσης του 
εδάφους, 3. Βιοµάζα, µε υψηλή 
περιεκτικότητα σε CO2 άρα µεγάλη 
απόδοση, 4. Μείωση εκποµπών CO2 
και αύξηση εδαφικής γονιµότητας. 
Μελετάται επίσης και η 
συγκαλλιέργεια µε λεβάντα. 
Πανεπιστήµιο της Córdoba, Έργο 
Diverfarming του Ορίζοντας 2020 
της EE. Γ∆ AGRI. Olimerca. 
olivenews.gr, 25/6/2020. 

 Τεχνολογία: Η τεχνολογία… 
στριµώχνει τους 
ζωοκλέφτες …
όταν οι µάντρες 
έχουν κλειστό 
κύκλωµα 
ασφαλείας και τα 
πρόβατα GPS! 
Αυτό συνέβη και 
στην περίπτωση 

κλοπής ζώων ιδιοκτησίας 65χρονου, 
ο οποίος είχε την πρόνοια να 
εγκαταστήσει στον στάβλο του, στο 
Ηράκλειο Κρήτης, κλειστό κύκλωµα 
τηλεόρασης. Στην καταγραφή 
φαίνεται 47χρονος συγχωριανός, 
που όπως φαίνεται πήρε 2 κατσίκες 
& 4 πρόβατα. Επίσης, πριν από 
λίγους µήνες, νεαρός κτηνοτρόφος 
από τις Ασίτες Ηρακλείου Κρήτης 
εγκατέστησε GPS στο κουδούνι 
προβάτου. Σε χρόνο-ρεκόρ κατάφερε 
να εντοπίσει σχεδόν όλο το κλεµµένο 
κοπάδι του & οδηγήθηκε η ΕΛΑΣ στα 
ίχνη των υπόπτων. Ε. Καρεκλάκη. 
patris.gr, 27/6/2020.

 Αγροτική γη: Όταν η αγροτική 
γη πωλείται 650ευρώ/m2 δεν µπορεί 
να γίνει γεωργία και κτηνοτροφία. 
Funds, χοµπίστες και νεοέποικοι 
διαµορφώνουν µια φούσκα µε τα 
αγροτεµάχια της Ευρώπης (και της 
Ελλάδας). Στη Γαλλία οι περίφηµοι 
αµπελώνες της Βουργουνδίας, στην 
Ελλάδα οι παραδοσιακοί ελαιώνες 
της Πελοποννήσου, ακόµα και στην 
Ανατολική Αττική αλλά και στο 
Μενίδι καθίσταται όλο και πιο 
απαγορευτική η ανάπτυξη των 
εγχώριων αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων. agronews.gr, 
16/6/2020.         *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ρόλο «προστάτη» της ποιοτικής υπό-
στασης του ελληνικού ελαιολάδου και 
αναζήτησης νέων µεθόδων αναβάθµι-
σης του αλλά και καταπολέµησης της 
νοθείας του προϊόντος, φιλοδοξεί να α-
ναλάβει η ∆ιυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγ-
χου Αγοράς - ∆Ι.Μ.Ε.Α. και συγκεκριµέ-
να το τµήµα χηµικών αναλύσεών της.

Πρόκειται για µια ενιαία µονάδα ε-
λέγχου αγορών, που εισάγεται µε το 
νοµοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης µε τίτλο «∆ιυπηρεσιακή Μονάδα Ε-
λέγχου Αγοράς, ρύθµιση της οικονοµι-
κής δραστηριότητας, αντιµετώπιση του 
παράνοµου εµπορίου, πρόστιµα για τη 
διακίνηση και εµπορία αποµιµητικών/
παραποιηµένων προϊόντων, ρύθµιση 
θεµάτων για τη βιοµηχανία, τις ιδιωτι-
κές επενδύσεις, τις συµπράξεις δηµο-
σίου και ιδιωτικού τοµέα, την έρευνα, 
την καινοτοµία και το Οικονοµικό Επιµε-
λητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις» 
που κατατέθηκε 13 Ιουλίου στη Βουλή.

Με το εν λόγω σχέδιο νόµου, επιχει-
ρείται αναδιάρθρωση του ελεγκτικού 
µηχανισµού για τον αποτελεσµατικό-
τερο έλεγχο της αγοράς σε όλα τα στά-
δια διακίνησης αγαθών και παροχής υ-
πηρεσιών, µέσω της διυπηρεσιακής συ-
νεργασίας των δηµόσιων ελεγκτικών 
µηχανισµών και αφετέρου εισάγονται 
διατάξεις που ευνοούν την ανάπτυξη 

της επιχειρηµατικότητας και της άρσης 
των εµποδίων για τη διευκόλυνση των 
οικονοµικών δραστηριοτήτων.

Στα θέµατα ελαιολάδου, όπως ρυθ-
µίζονται µε το άρθρο 9 και συγκεκριµέ-
να µε την παράγραφο 4, καθορίζονται 
οι αρµοδιότητες του τµήµατος Χηµικών 
Αναλύσεων, οι οποίες αφορούν τη δι-
ενέργεια χηµικών και οργανοληπτι-
κών αναλύσεων ελαιολάδου µε σκοπό:

 τη συλλογή των απαραίτητων στοι-
χείων για τη διαµόρφωση παραµέτρων 
ποιότητας του ελληνικού ελαιολάδου,

 την ενηµέρωση των υπηρεσιών 
και των παραγωγικών τάξεων για την 
προστασία του ελληνικού ελαιολάδου, 

 την ενηµέρωση του αρµόδιου υ-
πουργείου για τη χάραξη κυβερνητικής 

πολιτικής στα τρόφιµα σχετικά µε τις µε-
λέτες που διενεργεί το τµήµα για το ελ-
ληνικό ελαιόλαδο, καθώς και για συµ-
µετοχή των εµπειρογνωµόνων του τµή-
µατος σε όργανα διεθνών οργανισµών, 

 τα θέµατα που αφορούν οργανολη-
πτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, 

 τη διοργάνωση διεργαστηριακών 
δοκιµών στην Ελλάδα για τον έλεγχο της 
αξιοπιστίας των αναγνωρισµένων οµά-
δων δοκιµαστών παρθένου ελαιολάδου,

  τη συµµετοχή σε εργαστηριακές 
δοκιµές ελέγχου ποιότητας µε εργαστή-
ρια άλλων χωρών, για την αξιοπιστία 
των µεθόδων ανάλυσης και 

 τη διεξαγωγή και εκπόνηση ετήσι-
ας µελέτης των οργανοληπτικών χαρα-
κτηριστικών του παρθένου ελαιολάδου.

Σε ρόλο προστάτη ποιότητας 
του έξτρα παρθένου
το τμήμα χημικών αναλύσεων
της ΔΙ.Μ.Ε.Α

Εκ των απονεµητών των βραβείων ο 
Περιφερειάρχης Κρήτης, Σ. Αρναουτάκης.

Συντονισµένα προς την παγκόσµια αγορά 
δουλεύει ο Παγκρήτιος ∆ιαγωνισµός Ελαιολάδου

Για την αναγνώριση της ποιότητας του κρητικού ελαιολάδου στην παγκόσµια 
αγορά «δουλεύει» ο Παγκρήτιος ∆ιαγωνισµός Ελαιολάδου, ο οποίος για 6η 
συνεχή χρονιά απέδειξε πως δεν είναι λίγοι οι παραγωγοί του προϊόντος που 
κινούνται συντονισµένα προς αυτή την κατεύθυνση. Στον διαγωνισµό 
συµµετείχαν 57 δείγµατα, εκ των οποίων 18 βιολογικής καλλιέργειας και 39 
συµβατικής. Τα βραβεία (13 για συµβατική, 13 για βιολογική καλλιέργεια) του 
∆ιαγωνισµού που συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Κρήτης, η Αγροδιατροφική 
Σύµπραξη και όλοι οι ελαιοκοµικοί φορείς του νησιού, απονεµήθηκαν στις 13 
Ιουλίου. Στην κατηγορία της συµβατικής καλλιέργειας την ανώτερη τιµητική 
διάκριση αυτής της Χρυσής Ελαίας, απέσπασε το «Κολυµβάρι Εξαιρετικό» της 
Terra Creta SA, και αντίστοιχα και στην κατηγορία βιολογικής καλλιέργειας 
το  «Βιολογικό Εξαιρετικό Παρθένο» της ίδιας εταιρείας. 

Μario 
Solinas

Ο διαγωνισµός 
ακολούθησε 
το παγκόσµιο 

πρότυπο 
ποιότητας, 

Mario Solinas

Συνεργασία
Συνεργασία µε 
εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα και 
φορείς για 

την οργανολη-
πτική αξιο-
λόγηση του 
ελαιολάδου

Αυτοτελής
Η ∆Ι.Μ.Ε.Α., 
θα αποτελεί 

αυτοτελή 
υπηρεσία 

που υπάγεται 
στον υπουργό 

Ανάπτυξης 

Στο μικροσκόπιο της ενιαίας Διυπηρεσιακής 
Μονάδας Ελέγχου Αγοράς μπαίνει και η 
καταπολέμηση της νοθείας του ελαιολάδου
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Tη δυνατότητα να αναβάλουν, οι αρµό-
διοι ελεγκτικοί φορείς των κρατών-µε-
λών, προσωρινά τις ετήσιες φυσικές ε-
πιθεωρήσεις που αφορούν την παραγω-
γή βιολογικών προϊόντων και να βασι-
στούν σε εξ αποστάσεως ελέγχους εγ-
γράφων, δίνει ο νέος εκτελεστικός κα-
νονισµός της Κοµισιόν, λαµβάνοντας υ-
πόψη της διαταράξεις λόγω πανδηµίας.

Αυτό κρίθηκε αναγκαίο καθώς οι πε-
ριορισµοί στις µετακινήσεις το προηγού-
µενο διάστηµα, έχουν καθυστερήσει τις 
ετήσιες επισκέψεις ελέγχου, γεγονός 
που καθιστά δύσκολο για την αρµόδια 
αρχή ή, κατά περίπτωση, για τις αρχές 
ελέγχου ή τους φορείς ελέγχου, να εκ-
πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όσον 
αφορά τη διενέργεια πρόσθετων τυχαί-
ων επισκέψεων, αιφνιδιαστικών επιθε-
ωρήσεων και δειγµατοληψίας όσον α-
φορά ορισµένα προφίλ επιχειρήσεων 
και να επαληθεύουν την ακεραιότητα 
των βιολογικών προϊόντων.

«Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξακο-
λουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να 
προσχωρήσουν στο σύστηµα βιολογικής 
παραγωγής.», αναφέρει η αιτιολογική 
έκθεση, που έφερε και την παράταση.

Ο νέος εκτελεστικός κανονισµός 
(2020/977 ) της Επιτροπής της 7ης Ιου-
λίου 2020, επιτρέπει οι εν λόγω παρεκ-
κλίσεις από τους κανονισµούς (ΕΚ αριθ. 
889/2008 και 1235/2008) όσον αφορά 
τους ελέγχους για την παραγωγή βιο-
λογικών προϊόντων λόγω της πανδηµί-
ας COVID-19, να εφαρµοστούν ως το τέ-
λος Σεπτεµβρίου 2020. Επιτρέπει, οι συ-
ναφείς φυσικές επιθεωρήσεις να αντι-
κατασταθούν από ελέγχους εγγράφων 
όσον αφορά τις επιχειρήσεις χαµηλού 
κινδύνου έως το τέλος ∆εκεµβρίου 2020.
Με βάση το άρθρο 1 κατά παρέκκλιση:

 Ο αριθµός των δειγµάτων που πρέ-
πει να λαµβάνονται και να αναλύονται 
ετησίως από τον φορέα ή την αρχή ελέγ-
χου, αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 2% του 

αριθµού των επιχειρήσεων που είναι υ-
πό τον έλεγχό τους, 

 η απάντηση σε κοινοποίηση για µη 
συµµορφούµενα προϊόντα, την εν λόγω 
περίοδο, αποστέλλεται εντός 60 ηµερο-
λογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία 
της αρχικής κοινοποίησης,

 οι συµπληρωµατικές τυχαίες επι-
σκέψεις ελέγχου καλύπτουν το 5% των 
επιχειρήσεων στο πλαίσιο συµβάσεων, 
σύµφωνα µε την κατηγορία κινδύνου,

 τουλάχιστον το 5% όλων των επι-
θεωρήσεων και των επισκέψεων που 
πραγµατοποιούνται είναι αιφνιδιαστικές,

 η «ετήσια επιθεώρηση» του φορέα 
ελέγχου, η οποία έχει προγραµµατιστεί 
έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2020, µπορεί να 
αντικατασταθεί από «ετήσιο εποπτικό έ-
λεγχο» που διενεργείται µε κάθε διαθέ-
σιµο µέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως.

Η πανδημία αναβάλει φυσικές
επιθεωρήσεις και φέρνει ελέγχους
εξ αποστάσεως στα βιολογικά

Γαϊδουράγκαθο σε κάψουλα εσπρέσο
η Νο 1  επιχειρηματική ιδέα του ΓΠΑ
Επιχειρηµατικά σχέδια που αξιο-
ποιούν την ευρεία γκάµα καινο-
τόµου έρευνας που διεξάγεται στο 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
βράβευσε ο 3ος ∆ιαγωνισµός Επι-
χειρηµατικής ιδέας ΓΠΑ, που λαν-
σάρει πρότζεκτς όπως υποκατάστα-
του καφέ από γαϊδουράγκαθο, πα-
ροχές σε εταιρείες γεωργίας ακρι-
βείας, οικολογικά καλαµάκια από 
παραπροϊόντα ελαιοκαλλιέργει-
ας κλπ. Σε διαδικτυακή εκδήλωση 
στις 11 Ιουλίου 2020 µε την υπο-
στήριξη του Χρηµατιστήριου Αθη-
νών, το οποίο ήταν Χορηγός ∆ρά-
σης του ∆ιαγωνισµού: «Παρουσί-
αση και Βράβευση Επιχειρηµατι-
κών Σχεδίων Επιχειρήσεων Τρο-
φίµων και Γεωργίας», παρουσιά-
στηκαν πέντε ολοκληρωµένα επι-
χειρηµατικά σχέδια σε εκπροσώ-
πους του επιχειρηµατικού κόσµου 
όσο και σε ακαδηµαϊκούς. 

Οι νικήτριες οµάδες έχουν ως εξής:  
 Την 1η θέση έλαβε η οµάδα 

της milk thistle-coffee. Υποκατά-
στατο καφέ «milk thistle- coffee». 
Ένα αγκάθι που πίνεται!  Υποκα-
τάστατο καφέ, από καβουρδισµέ-
νους καρπούς γαϊδουράγκαθου βι-
ολογικής καλλιέργειας,  σε δύο τύ-

πους: espresso, ή cold brew. Ένα 
εναλλακτικό ρόφηµα απόλαυσης  
και ευεξίας, για την αποτοξίνωση 
του οργανισµού από χηµικά πρό-
σθετα των  τροφών, από περιβαλ-
λοντικούς  ρύπους, αλλά και από 
τις τοξίνες που παράγει ο ίδιος ο 
οργανισµός του ανθρώπου. 

  Την 2η θέση έλαβε η οµάδα 
της AgroSafe. Η AgroSafe είναι µια 
εταιρεία γεωργίας ακριβείας που 
εστιάζει στη µελέτη του µικροβιώ-
µατος για την παροχή πρωτοπορι-
ακών υπηρεσιών. Η AgroSafe στο-
χεύει να βελτιώσει τις ήδη υπάρ-
χουσες παροχές εταιρειών γεωρ-
γίας ακριβείας, να βελτιώσει το ει-
σόδηµα των γεωργών, να παρέχει 
πιστοποίηση και υγειονοµικούς 
ελέγχους από κρατικούς φορείς.

  Την 3η θέση έλαβε η οµάδα της  
GreCoS.  Το GreCoS (Greenhouse 
Companion System) είναι ένα έξυ-
πνο σύστηµα κεφαλής που σκοπός 
του είναι να βοηθάει τον παραγωγό 
να διαχειρίζεται µε βέλτιστο τρόπο 
τα διάφορα στοιχεία της καλλιέργει-
ας του, στοχευµένα, οποιαδήποτε 
στιγµή, µέσω φωνητικών εντολών.

Τα χρηµατικά έπαθλα ήταν χο-
ρηγία του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.

Γευσιγνωσία 
σε 14 ροζέ 
κρασιά από 
την οµάδα του 
Wine Trails
Στην αυλή του 
Warehouse Edge 
βρέθηκε η οµάδα του 
Wine Trails για να 
πραγµατοποιήσει wine 
tasting σε ροζέ κρασιά 
στο πλαίσιο του 
σχετικού αφιερώµατος 
που θα φιλοξενηθεί 
στο επόµενο τεύχος 
του περιοδικού. Η 
δοκιµή αφορούσε 14 
διαφορετικά ροζέ 
κρασιά απ’ όλη την 
Ελλάδα. 
To Wine Trails θα 
κυκλοφορήσει 
πανελλαδικά το 
Σάββατο 19 
Σεπτεµβρίου µαζί µε 
την εφηµερίδα 
Agrenda και έπειτα 
αυτοτελώς στα σηµεία 
πώλησης τύπου. Ευελιξία στις αρχές δίνει ο νέος 

εκτελεστικός κανονισµός της ΕΕ.

Σύµβουλοι
Οι οµάδες δέχτηκαν 
βοήθεια από συµβού-
λους (µέλη ∆ΕΠ του 
ΓΠΑ) και µέντορες 

(επιχειρηµατίες ή στε-
λέχη επιχειρήσεων)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣΟΙ

“MILK THISTLE� COFFEE”
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΚΑΦΕ

5

GRECOS
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ IOT ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, 
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ TÄKON

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ 
ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ

Ι∆ΕΕΣ
1

3

4

5

2

�ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ�
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Αν κοιτάξουµε το λεξικό, δίπλα στη λέξη 
αναµορφωτής, εξηγεί πως είναι εκείνος 
που εισηγείται ριζικές και θετικές αλλα-
γές για να αναµορφωθεί και να βελτιω-
θεί ένας τοµέας. 

Στην περίπτωση του ∆ηµήτρη Κατσαρού 
τα πράγµατα είναι πιο απλά. Ο άνθρωπος 
που καταπιάστηκε µε το κρασί µόνο από 
µεράκι, έχει καταφέρει µε το παράδειγµά 
του και µόνο να βάλει το δικό του θεµέλιο 
στη νέα εποχή ανάπτυξης που διέρχεται η 
εγχώρια οινοποιία.  

Γιατί, ανεξάρτητα από την έκταση του α-
µπελώνα, τους αριθµούς στις φιάλες και τα 
εν γένει οικονοµικά µεγέθη που καλύπτει 
σήµερα του «Κτήµα Κατσαρού» αυτό που 
έχει σηµασία, είναι η σφραγίδα ποιότητας 
που χαρακτηρίζει κάθε του βήµα. 

Μ’ αυτή την έννοια, ο ∆ηµήτρης Κατσαρός, 

θα µπορούσε να σταθεί δίπλα, στον Ευάγγε-
λο Αβέρωφ, το Γιάννη Καρρά (Porto Carras) 
και την οικογένεια Μπουτάρη. 

Άλλωστε, από το Κατώγι Αβέρωφ είχε το 
πρώτο ερέθισµα αναφορικά µε την οινο-
ποίηση, ενώ, στις συµβουλές του τότε οι-
νολόγου του Γιάννη Καρρά, Βαγγέλη Γε-
ροβασιλείου, στήριξε τα πρώτα δειλά βή-
µατα στον τοµέα της αµπελουργίας και της 
οινοποίησης. 

Είχε προηγηθεί, εν έτη 1978, µια τυχαία 
εκδροµή στην Κρανιά Ολύµπου, µια µαγι-
κή θέα που σου έκοβε την ανάσα, µια σκέ-
ψη που συχνά κάνουµε όλοι µας, όπως, να 
µπορούσα να έχω εδώ ένα σπίτι και µια α-
ποφασιστικότητα της στιγµής, αυτό το σπί-
τι να γίνει πραγµατικότητα. 

Κάπως έτσι, ο γιατρός ∆ηµήτρης Κατσα-
ρός, µε καταγωγή από το Αργυροπούλι της 
Λάρισας, εγκατεστηµένος µόνιµα εκείνον 
τον καιρό στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε µε έ-
να µικρό οικόπεδο στην Κρανιά το οποίο 

στη µια του άκρη είχε και λίγα ντόπια κλί-
µατα από ένα παλιό αµπέλι.

Αν κάτι χαρακτηρίζει το ∆ηµήτρη Κατσα-
ρό, είναι η προσήλωση. Όπως όταν µαθη-
τής της Ε’ γυµνασίου που έφυγε από τον 
Τύρναβο για να προετοιµαστεί για εξετά-
σεις στην Ιατρική. Παρ’ ότι έµενε στην Κα-
µάρα, δεν κατέβηκε ούτε µια φορά (έναν 
ολόκληρο χρόνο) για βόλτα στην παραλία 
µέχρι που µπήκε στην Ιατρική µε καλή µά-
λιστα σειρά. Έτσι και µε το κρασί, από την 
ώρα που έπιασε την άκρη του νήµατος δεν 
σταµάτησε στιγµή να εργάζεται για την ε-
ξέλιξη του αµπελώνα του, τη βελτίωση της 
παραγωγής του. 

Εκείνες οι λίγες ρίζες σήµερα αριθµούν έ-
ναν ορεινό αµπελώνα 105 στρεµµάτων, κυ-
ρίως µε Cabernet Sauvignon (1987), Merlot 
(1993), Chardonnay (1995) και  Ξινόµαυρο 
(2015 - έτος τρύγου). Όλα βιολογικά.

Όπως συνέβη µε τον αµπελώνα, έτσι και 
µε το οινοποιείο, όλα ήρθαν σιγά - σιγά χω-

Όταν τα πράγματα είναι απλά  
η μαγεία του κρασιού φθάνει το απόλυτο   
Η προσήλωση του Δημήτρη Κατσαρού στη δεύτερη επιστήμη μετά την ιατρική που είναι το Cabernet της Κρανιάς 
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ρίς να ανατρέπουν την οικονοµική ισορρο-
πία της όλης προσπάθειας αλλά και χωρίς 
να λείπουν τα απαραίτητα για την διαχείρι-
ση της παραγωγής της κάθε χρονιάς. 

Σηµειωτέον ότι σήµερα η παραγωγή του 
κτήµατος προσεγγίζει της 60.000 φυάλες.

Αν θέλουµε να βρούµε έναν σταθµό στην 
ιστορία του κτήµατος, αυτός θα µπορούσε να 
είναι εκεί γύρω στο 2010, µε την επιστροφή 
του υιού, Ευριπίδη Κατσαρού, από το Μπορ-
ντώ και τη Βουργουνδία -για σπουδές στη 
βιοχηµία και την οινολογία- και η σταδια-
κή µετάβαση στην επόµενη γενιά. 

 Με τη βοήθεια του Ευριπίδη, σήµερα, κά-
τι λιγότερο από το µισό της παραγωγής ε-
ξάγεται σε 16 χώρες. Στόχος βέβαια παρα-
µένει οι εξαγωγές να αυξηθούν, κάτι το ο-
ποίο διευκολύνεται και από τον εµπλουτι-
σµό του αµπελώνα µε εγχώριες ποικιλίες. 

Άλλωστε, όπως µας εξηγεί ο νεότερος Κατσα-
ρός, η φιλοσοφία του κτήµατος είναι να αποδί-
δεται όσο το δυνατόν καλύτερα η δύναµη του τό-

που στον οποίο εξελίσσεται η όλη προσπά-
θεια. Μ’ αυτή την έννοια, ίσως να µην έχουν 
τόση σηµασία οι ποικιλίες, όσο τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά που προσδίδει σ’ αυτές το 
υψόµετρο και το κατάλληλο για την αµπε-
λουργία µικροκλίµα της περιοχής.   Άλλω-
στε, οι καθοδηγητές της όλης προσπάθειας 
ουδέποτε έθεσαν τις στρεµµατικές αποδό-
σεις πάνω από τα ζητούµενα προσέγγισης 
των ποιοτικών προδιαγραφών που καθίστα-

νται απαράµιλλες. Γι’ αυτό και το στοιχείο 
της ελάχιστης καταπόνησης τόσο του αµπε-
λιού κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής 
φροντίδας, όσο και του προϊόντος (φρούτο 
- χυµός) κατά τη διάρκεια της οινοποίησης 
αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Σηµειωτέον 
ότι, ειδικά στα κόκκινα κρασιά, µετά την α-
ποβοστρύχωση το προϊόν ακολουθεί τη φυ-
σική ροή προς τις δεξαµενές, έτσι ώστε να 
διατηρεί στη µεγαλύτερη δυνατή έκφραση 
τα φυσικά του χαρακτηριστικά. 

Αξιοσηµείωτο είναι το στοιχείο ότι οι α-
ποδόσεις σε ώριµο φρούτο προς οινοποίη-
ση υπολογίζονται από 600 έως 900 γραµ-
µάρια το πρέµνο. Είναι επίσης αλήθεια ό-
τι το κλίµα της περιοχής, διευκολύνει την 
αυστηρή βιολογική προσέγγιση που έχει ε-
πιλεγεί για τον αµπελώνα, καθώς, η αύρα 
της θάλασσας και ο αέρας του βουνού απο-
µακρύνουν την υγρασία, περιορίζοντας µε 
φυσικό τρόπο τις φυτονόσους. 

Κι αν την καθοδήγηση του εγχειρήµα-

τος έχουν αναλάβει διαδοχικά πατέρας 
και γιός, στην Κρανιά υπάρχει πάντα η  
κυρία του κτήµατος, η Στέλλα Κατσαρού, 
η σύζυγος και µητέρα που στηρίζει υπο-
µονετικά όλα αυτά τα χρόνια τις επιλογές 
των ανδρών. Θα µπορούσε να πει κανείς 
ότι η Στέλλα Κατσαρού, άνθρωπος µε πε-
ριβαλλοντικές ανησυχίες και ιδιαίτερο 
σεβασµό στον πολιτισµό του τόπου, κα-
λύπτει µε ιδιαίτερη µάλιστα δεξιοτεχνία 
το άλλο µισό που χρειάζεται σε κάθε έκ-
φανσή του το κρασί. Τα συνοδευτικά!
Οι δηµιουργίες της στην κουζίνα έχουν 
γράψει ιστορία. Αποπνέουν µάλιστα σε-
βασµό στην παράδοση και απόλυτη α-
ναζήτηση για τα πιο αγνά υλικά, τα πε-
ρισσότερα από τον κήπο της. Σαν κι αυ-
τή τη θεσπέσια κολοκυθόπιτα που προ-
σέφερε σαν άνοιγµα, συνοδεία µε ένα 
Chardonnay του 2016, στους επισκέπτες 
της Agrenda που ανέβηκαν την περασµέ-
νη Τρίτη στον Όλυµπο.      

Σφραγίδα ποιότητας
Ο ∆ηµήτρης Κατσαρός, θα 
µπορούσε να σταθεί δίπλα 
στον Ευάγγελο Αβέρωβ, 

τον Γιάννη Καρρά και 
την οικογένεια Μπουτάρη

ΚΡΑΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ
  ΛΑΡΙΣΑ
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Ψίθυροι για σπάσιμο 
συμφωνιών στην πιπεριά

Μισόλογα για μη απορρόφηση της παραγωγής από μεταποιητές λίγο πριν τη συγκομιδή

«Είχαµε τρία χαλάζια στο µέγεθος 
του ρεβιθιού, στις 26 Μαΐου, στις 
2 Ιουνίου και στις 13 Ιουνίου, τα 
οποία διαδέχθηκαν πολύ έντονες 

βροχοπτώσεις, µε συνέπεια 
να προκληθεί και φυτόφθορα, 
που ήδη σε 15 στρέµµατα έχει 

προκαλέσει µείωση της παραγωγής 
σε ποσοστό 50% µε 60%, ενώ στα 
άλλα 10 στρέµµατα, η εικόνα είναι 

αρκετά καλύτερη µε τη ζηµιά να 
περιορίζεται στο περίπου 20%», 

ανέφερε o παραγωγός 
∆ηµήτρης Μαραντάς.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Σε εµπορικές πρακτικές, που παρα-
πέµπουν σε κατάχρηση της θέσης 
ισχύος που έχουν έναντι των µε-
µονωµένων παραγωγών, τείνουν 
να διολισθήσουν ορισµένες µετα-
ποιητικές επιχειρήσεις του πρωτο-
γενή τοµέα, στην περιοχή της Α-
νατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης, που ασχολούνται και µε την 
µεταποίηση της πιπεριάς.

Όπως επισηµάνθηκε στην εφη-
µερίδα Agrenda, µε τη συγκεκρι-
µένη συµπεριφορά έχουν αρχίσει 
να φλερτάρουν ανοικτά πλέον κά-
ποιοι λίγοι βιοµήχανοι, οι οποίοι 
δηλώνουν σε άλλοτε µακροχρό-
νιους συνεργάτες τους, ότι φέτος 
ίσως και να µην απορροφήσουν 
όλη την παραγωγή τους.

Το βασικό τους επιχείρηµα είναι 
ότι δεν έχουν παραγγελίες από τους 
δικούς τους, πελάτες, λόγω των επι-
πτώσεων στην εστίαση και στον του-
ρισµό, από τα µέτρα περιορισµού της 
πανδηµίας του κορωνοϊού.

«Με έχουν ζώσει τα φίδια», α-
νέφερε στην Agrenda, εµφανώς 
ανήσυχος ο παραγωγός βιολογι-
κής κόκκινης πιπεριάς φλωρίνης, 
από τα Μάγγανα Ξάνθης, ∆ηµή-

τρης Μαραντάς, ο οποίος βιώ-
νει µια τέτοια κατάσταση µε µια 
από τις µεταποιητικές επιχειρή-
σεις που συνεργάζεται.

Στις αρχές Αυγούστου ξεκινά 
η συγκοµιδή, µε αβεβαιότητα

«Κάθε χρόνο, εδώ και σχεδόν 
µια δεκαετία συνεργασίας, κά-
ναµε µαζί τον προγραµµατισµό 
της επόµενης χρονιάς. Καθόµα-
σταν το ∆εκέµβριο και τον Ια-
νουάριο κάθε έτους και ανάλο-
γα µε τις ανάγκες του, επέλεγα 
πόσα στρέµµατα θα φυτεύσω, ώ-
στε να τις καλύπτω. Το ίδιο έγι-
νε και φέτος, όµως, από το Μάρ-
τιο και µετά, σε κάθε επικοινω-
νία µας, άρχισε να επικαλείται 
τον κορωνοϊό και να αφήνει να 
εννοηθεί πως δεν θα µου πάρει 
φέτος το κοµµάτι της παραγω-
γής που υπολόγιζα. Εγώ όµως 
έχω αρχίσει να καίγοµαι, γιατί 
στις αρχές Αυγούστου ξεκινά η 
συγκοµιδή κι αν αθετήσει την 

προφορική µας συµφωνία, γιατί 
σηµειωτέον ποτέ δεν υπογράψα-
µε χαρτιά, δεν ξέρω που θα διο-
χετεύσω τις πιπεριές µου», περι-
γράφει στην Agrenda ο κ. Μαρα-
ντάς, ο οποίος καλλιεργεί, µαζί 
µε την κόρη του Μαρία, η οποία 
είναι νέα αγρότισσα, 25 στρέµµα-
τα βιολογικής κόκκινης πιπεριάς 
Φλωρίνης. 

Οι άλλοι πελάτες του κ. Μαρα-
ντά, ευτυχώς όπως επισηµαίνει, 
δεν του έχουν διαµηνύσει κάτι 
ανάλογο, αλλά το πρόβληµα πα-
ραµένει οξύ και επιτείνει την ανα-
σφάλειά του, διότι ο µεταποιητής 
που όπως φαίνεται θα τον αφήσει 
«ξεκρέµαστο», απορροφά -βάσει 

των προηγούµενων ετών- το µε-
γαλύτερο όγκο της βιολογικής πα-
ραγωγής του µε µια τιµή στα 60-
65 λεπτά το κιλό.

Τρία χαλάζια και έντονες 
βροχοπτώσεις περιόρισαν 
την παραγωγή

«Αν επιβεβαιωθούν οι φόβοι 
µου, η οικονοµική απώλειά µου 
θα είναι τεράστια. Σχεδόν θα χαθεί 
όλη η χρονιά, ενώ ήδη έχω κάνει 
έξοδα που ξεπερνούν τα 15.000 
ευρώ και δεν ξεκινήσαµε ακόµη 
τη συγκοµιδή που έχει πολλά ερ-
γατικά», τονίζει ο ανήµπορος να 
αντιδράσει παραγωγός, που συν 
τοις άλλοις καλείται να αντιµετω-

πίσει φέτος και το πρόβληµα της 
µειωµένης παραγωγής από τις κα-
ταστροφές που προκάλεσαν οι και-
ρικές συνθήκες στα χωράφια του. 

«Είχαµε τρία χαλάζια στο µέγε-
θος του ρεβιθιού, στις 26 Μαΐου, 
στις 2 Ιουνίου και στις 13 Ιουνί-
ου, τα οποία διαδέχθηκαν πολύ 
έντονες βροχοπτώσεις, µε συνέ-
πεια να προκληθεί και φυτόφθο-
ρα, που ήδη σε 15 στρέµµατα έχει 
προκαλέσει µείωση της παραγω-
γής σε ποσοστό 50% µε 60%, ενώ 
στα άλλα 10 στρέµµατα, η εικόνα 
είναι αρκετά καλύτερη µε τη ζη-
µιά να περιορίζεται στο περίπου 
20%», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 
ίδιος ο παραγωγός.

Ο γεωπόνος Σαδίκ Σαλίογλου, ε-
ξάλλου, τόνισε στην Agrenda πως 
γενικά στον κάµπο της Ξάνθης καλ-
λιεργούνται περί τα 2.500 –3.000 
στρέµµατα µε πιπεριά, εκ των οποί-
ων το 80% είναι τύπου Φλωρίνης 
και το 15% πιπεράκι για τουρσί και 
«καρδούλα». «∆εν έχουµε ακούσει 
κάτι που να δείχνει πως, τουλάχι-
στον, όσοι έχουν υπογράψει συµ-
βάσεις, µε τιµή στα 30 λεπτά το κι-
λό για τη συµβατική κόκκινη πιπε-
ριά φλωρίνης, θα έχουν πρόβληµα 
στην απορρόφηση της παραγωγής 
τους», επεσήµανε ο κ. Σαλίογλου.
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Πολλές οι πεταλούδες 
στις φερομονικές παγίδες

Ξεκίνησε η γενιά του πράσινου σκουληκιού 
και οι παραγωγοί έχουν µπει στα χωράφια και 
κάνουν φυτοπροστασία, ενώ την ίδια ώρα την 
εµφάνιση του έκανε το έντοµο και στις πιπε-
ριές θερµοκηπίου, όπου προκάλεσε ζηµιές στα 
φύλλα και στους καρπούς, σύµφωνα µε τις δι-
απιστώσεις των γεωπόνων του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυ-
τουγειονοµικού Ελέγχου Βόλου. 

Οι προνύµφες της δεύτερης γενιάς του εντό-
µου αρχικά τα φύλλα και στη συνέχεια και τους 
καρπούς της πιπεριάς. Στο εξωτερικό των προ-
σβεβληµένων καρπών διακρίνονται η οπή ει-
σόδου και τα περιττώµατα της προνύµφης, ό-
σο το εσωτερικό τρώγεται από τις κάµπιες. Α-
νάλογα µε το στάδιο ανάπτυξης των φυτών 
και την πυκνότητα του πληθυσµού του εντό-
µου, µπορεί να παρατηρηθεί και υψηλό ποσο-
στό καρπόπτωσης και σηµαντική υποβάθµιση 
της ποιότητας της παραγωγής. Μάλιστα, εξαι-
τίας της προσβολής και αυξάνεται σηµαντικά 
και η πιθανότητα µόλυνσης από δευτερογενή 
παθογόνα, όπως ο βοτρύτης. Σηµειώνεται ότι, 
οι υψηλές θερµοκρασίες, γενικά ευνοούν την 
ανάπτυξη του εντόµου, ενώ αντίθετα οι φυσι-
κοί του εχθροί δεν ωφελούνται. 

Για την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του πρά-
σινου σκουληκιού, οι παραγωγοί των καλλιερ-
γειών υπαίθριας πιπεριάς θα πρέπει να έχουν 
τοποθετήσει φεροµονικές παγίδες τύπου ∆έλ-
τα, έτσι ώστε να παρακολουθούν την εξέλιξη 
του πληθυσµού του εντόµου. Μόλις αρχίσουν 
οι συλλήψεις του εντόµου στις παγίδες, θα πρέ-
πει να ξεκινήσουν άµεσα και οι επεµβάσεις µε 
εγκεκριµένα εντοµοκτόνα, που δε θα επηρεά-
σουν τους πληθυσµούς των φυσικών εχθρών.

Σε κάθε περίπτωση, προτείνεται στους παρα-
γωγούς πιπεριάς να εφαρµόσουν και καλλιερ-
γητικά µέτρα για τη διαχείριση του πληθυσµού 
του εντόµου. Πιο αναλυτικά, στα χωράφια που 
γειτνιάζουν µε καλλιέργειες µηδικής, ντοµάτας 
ή βαµβακιού, θα πρέπει να γίνεται ορθολογική 
διαχείριση των ζιζανίων, καθώς αποτελούν ε-
ναλλακτικούς ξενιστές του εντόµου. 

Πληγές και άλλες προσβολές 
ψάχνει ο βοτρύτης

Ιδιαίτερα ζηµιογόνος για την καλλιέργεια της 
πιπεριάς θεωρείται ο βοτρύτης, καθώς προσβά-
λει προσβάλλοντας όλα τα µέρη του φυτού, και 
προκαλεί την ποιοτική υποβάθµιση των καρ-
πών. Ειδικότερα, οι προσβεβληµένοι ιστοί του 
στελέχους µαλακώνουν, γίνονται υδαρείς και 
στη συνέχεια νεκρώνονται. Στα φύλλα και σε 
πληγές πάνω στο στέλεχος σχηµατίζονται κη-
λίδες, εντοπισµένες σε οµόκεντρους κύκλους, 
οι οποίες καλύπτονται µε χαρακτηριστικό γκρί-
ζο µυκήλιο. Η ζηµιά από τον παθογόνο µύκη-
τα είναι πολύ σηµαντική, καθώς προκαλεί υδα-
ρείς και µη εµπορεύσιµους καρπούς. Το παθο-
γόνο προκαλεί και µετασυλλεκτικές σήψεις.Μέ-
τρο πρόληψης αποτελεί η αποφυγή υπερβολι-
κής υγρασίας στο χώρο ανάπτυξης των φυτών 
(κυρίως στο θερµοκήπιο). Επισηµαίνεται ότι, η 
σωστή θρέψη των φυτών και η µείωση της υ-
περβολικής υγρασίας µειώνει την πιθανότητα 
εξασθένησης των φυτών και προσβολής τους 
από το παθογόνο.στικά ο ίδιος ο παραγωγός. 

ΑΓΑΠΗ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 30 ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΙΛΟ 

Τρεις τόνοι ανά στρέμμα για 
να μείνει κάτι στην τσέπη 
Αν εξαιρεθούν οι περιοχές εκείνες που χτυπήθηκαν από το 
χαλάζι, «γενικά η καλλιέργεια έχει εξελιχθεί καλά έως τώρα, µε 
µικρές ζηµίες», επεσήµανε ο γεωπόνος Σαδίκ Σαλίογλου. «Αυτή 
την περίοδο, ωστόσο, βλέπουµε στις φεροµονικές παγίδες να 
πιάνονται πολλές πεταλούδες, που σηµαίνει πως ξεκίνησε η γενιά 
του πράσινου σκουληκιού και οι παραγωγοί έχουν µπει στα 
χωράφια και κάνουν φυτοπροστασία», συµπλήρωσε ο ίδιος.
Από την άλλη, καλή εξέλιξη έχουν και τα περίπου 30 στρέµµατα 
πιπεριάς φλωρίνης που καλλιεργεί ο παραγωγός Τάσος 
Γαρωνίδης στο χωριό Σούνιο, στην Ανατολική Ξάνθη. Σύµφωνα 
µε τον κ. Γαρωνίδης το µόνο πρόβληµα από τις βροχοπτώσεις που 
σηµειώθηκαν µέσα στον Μάιο είναι ότι οψίµισε η καλλιέργεια 
γύρω στις 10 ηµέρες σε σχέση µε τα συνήθη επίπεδα.
Ο ίδιος έχει σύµβαση µε µια ελληνικών συµφερόντων 
µεταποιητική επιχείρηση που έχει έδρα στη Βουλγαρία. Στο 
ερώτηµα αν αντιµετωπίζει παρόµοιο κίνδυνο µε τους 
συναδέλφους τους, δηλαδή να µην του πάρουν όλη την παραγωγή, 
µας είπε πως «στην παρούσα φάση δεν θέλω να το σκέφτοµαι. 
Όταν έρθει η ώρα να συγκοµίσω θα δούµε τί θα ισχύει τότε». 
Να σηµειωθεί εδώ πως το συµβόλαιο που υπέγραψε o παραγωγός 
είναι για 30 λεπτά το κιλό, για συµβατική πιπεριά και µε δεδοµένο 
ότι το κόστος παραγωγής κυµαίνεται µεταξύ 500 – 600 ευρώ το 
στρέµµα. «Θα πρέπει να πιάσει κανείς κατά µέσο όρο τουλάχιστον 
3 τόνους ανά στρέµµα, για να του µείνει και κάτι», ανέφερε 
παράλληλα ο Τάσος Γαρωνίδης. 
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Μικρή χρονική παράταση έλαβε η υπογραφή του 
καταστατικού για την ίδρυση της Εθνικής ∆ιεπαγ-
γελµατικής Οργάνωσης Οσπρίων, που θα κληθεί 
να διαχειριστεί την τύχη των ελληνικών οσπρί-
ων σε µια περίοδο που δέχονται ισχυρές πιέσεις 
από τις εισαγωγές και τις ελληνοποιήσεις. Ιδα-
νικά το θέµα θα είχε κλείσει σε συνάντηση που 
έγινε στις 8 Ιουλίου στη Λάρισα, όµως οι περί-
που 20 φορείς του κλάδου, που έδωσαν το «πα-

ρών», µετά από πολύωρη ζύµωση έκριναν σκό-
πιµο να γίνουν ορισµένες προσαρµογές στο κεί-
µενο καταστατικού, στη βάση όσων συζητήθη-
καν εκεί και κατόπιν να πέσουν οι υπογραφές. 

«∆ουλεύουµε ήδη τις τροποποιήσεις στο τε-
λικό κείµενο, µε στόχο να αποσταλούν για τις 
τελευταίες παρατηρήσεις στους ιδρυτικούς φο-
ρείς κι επιχειρήσεις της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατι-
κής Οσπρίων και κατόπιν θα κληθούν να το υπο-

γράψουν», τόνισε στην Agrenda ο Ντίνος Μπλι-
άτσος, ο οποίος έχει αναλάβει τεχνικός σύµβου-
λος στο εγχείρηµα. ∆εδοµένου όµως ότι είµαστε 
στην καρδιά του καλοκαιριού, σύµφωνα µε τον 
συνοµιλητή µας, η διαδικασία ίσως χρειαστεί να 
φτάσει προς το τέλος Αυγούστου πριν ολοκλη-
ρωθεί, διότι θα χρειαστεί να γίνουν οι ενέργειες 
αναγνώρισης και εκλογής οριστικού διοικητικού 
συµβουλίου, πριν το νέο όργανο πιάσει δουλειά. 

Έχει ακόμη δρόμο το καταστατικό Διεπαγγελματικής Οσπρίων

Ακριβά ενοίκια γης 
και μηχανημάτων, 
υψηλά αγροτικά 
ημερομίσθια και 
τόκοι δανείων 
διαμόρφωσαν το 
2019 το δείκτη 
της ΕΛΣΤΑΤ που 
μετρά το κόστος 
παραγωγής

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Η µείωση του κόστους παραγωγής απο-
τελεί διαχρονικό αίτηµα του αγροτικού 
κόσµου και διακηρυγµένο στόχο των ε-
κάστοτε κυβερνήσεων, εντούτοις και τα 
νέα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής για την εξέλιξη του συγκεκριµέ-
νου δείκτη, δείχνουν πως συνεχίζεται 
η αυξητική του τάση που διαµορφώνε-
ται για το 2019, στο 2,7%.

Τι κι αν στα πάσης φύσεως αγρο-επι-
χειρηµατικά φόρουµ γίνονται αναφο-
ρές για την πολυθρύλητη ενσωµάτωση 
της «γεωργίας ακριβείας» στην καλλι-
εργητική πρακτική ή για νοµοθετήµα-
τα που θα οδηγούν σε άρση στρεβλώσε-
ων και οικονοµίες κλίµακας, εντούτοις 
στη χώρα µας οι δείκτες που διαµορφώ-
νουν πάγια το κόστος  παραγωγής στον 
πρωτογενή τοµέα, κινούνται διαχρονικά 
προς τα πάνω. Ενδεικτικό είναι ότι την 
τελευταία δεκαετία παρατηρείται µείω-
ση των εκµεταλλεύσεων της τάξης του 
6%, απόρροια της τάσης αυτής.

Στα εν λόγω στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, δεν 
περιλαµβάνονται οι λοιπές δαπάνες στη 
γεωργία (εισροές), ήτοι κόστος για  αγρο-
εφόδια, ενέργεια, ζωοτροφές κ.λπ. Ειδι-
κότερα, στη φυτική παραγωγή το κόστος 
ενέργειας για παράδειγµα αγγίζει το 60% 
του συνολικού κόστους παραγωγής, ενώ 
στην κτηνοτροφία οι ζωοτροφές το 75%.

Αναφορικά πάντως µε την εξέλιξη του 

Γενικού ∆είκτη Αµοιβής Συντελεστών 
Παραγωγής στη Γεωργία- Κτηνοτροφία, 
για το έτος 2019, αυτή δείχνει ότι: Ο Γε-
νικός ∆είκτης για το έτος 2019, σε σύ-
γκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του έ-
τους 2018, παρουσίασε αύξηση της τά-
ξης του 2,7% έναντι αύξησης 0,3% που 
σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύ-
γκριση του έτους 2018 µε το έτος 2017.

Μεταβολές των επιµέρους δεικτών
Η αύξηση του Γενικού ∆είκτη Αµοι-

βής Συντελεστών Παραγωγής στη Γε-
ωργία - Κτηνοτροφία κατά 2,7% το έτος 

2019, σε σύγκριση µε τον Γενικό ∆είκτη 
του έτους 2018, οφείλεται στις ακόλου-
θες µεταβολές των επιµέρους δεικτών:

 αύξηση του ∆είκτη Αµοιβής Κεφα-
λαίου κατά 1,2% (αύξηση 1,3% στους τό-
κους δανείων και 1,8% στα ενοίκια µη-
χανηµάτων)

  αύξηση του ∆είκτη Ενοικίων Γης (ε-
νοίκια αγροκτηµάτων) κατά 2,5%

  αύξηση του ∆είκτη Αµοιβής Εργα-
σίας (αγροτικά ηµεροµίσθια) κατά 3,8%

Να σηµειωθεί ότι ο Γενικός ∆είκτης Α-
µοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γε-
ωργία - Κτηνοτροφία καλύπτει τις τιµές 

Αύξηση 2,7% στα κόστη το 2019 

Όλο και πιο ακριβή 
η παραμονή στο 
αγροτικό επάγγελμα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
∆ΕΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ –  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ: 2015=100,0
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Το «φιλοαγροτικό» της προφίλ επιχειρεί να ενι-
σχύσει η ∆ΕΗ, µετά και την παράταση έως τις 31 
∆εκεµβρίου της προθεσµίας υποβολής των δι-
καιολογητικών για το αγροτικό τιµολόγιο, κά-
νοντας λόγο για υιοθέτηση ενός ευνοϊκού προ-
γράµµατος διακανονισµών των ληξιπρόθεσµων 
οφειλών για τους αγρότες.

Η ∆ΕΗ απαντώντας µε επιστολή της σε σχετι-
κή ερώτηση στη Βουλή 19 βουλευτών ου ΣΥΡΙ-

ΖΑ µε θέµα «Μέτρα στήριξης επαγγελµατιών α-
γροτών από τη ∆ΕΗ» αναφέρει µεταξύ άλλων ότι:

  όλοι οι αγροτικοί πελάτες µε ληξιπρόθεσµες 
οφειλές θα έχουν τη δυνατότητα ρύθµισης, µε την 
καταβολή προκαταβολής του 15% ή 20% της ο-
φειλής τους στη ∆ΕΗ και αποπληρωµή του υπό-
λοιπου ποσού σε έως 18 ή 24 δόσεις, αντίστοιχα,

  για αυτούς που εισπράττουν µεταχρονολογη-
µένα σε σχέση µε το χρόνο που καταναλώνουν, 

παρέχεται από το 2018 η δυνατότητα αναστολής 
έκδοσης των λογαριασµών για τους µήνες από 
Μάιο έως και Σεπτέµβριο, µετά από σχετική αί-
τηση για ένταξη στο συγκεκριµένο πρόγραµµα

 Στην επιστολή της ∆ΕΗ αναφέρεται πως η «στή-
ριξη της αγροτικής παραγωγής αποτελούσε ανέ-
καθεν προτεραιότητα της επιχείρησης», ενώ µιλά  
για διευκολύνσεις µέσω της παροχής ιδιαίτερα 
ευνοϊκών τιµολογίων και ειδικών προνοµίων.

Ενεργοί οι διακανονισμοί οφειλών των αγροτών, λέει η ΔΕΗ

Σε δύσκολο εγχείρηµα αναδεικνύεται 
η ελαιοκαλλιέργεια στην Ελλάδα, που 
εκτός από τις πιέσεις τιµών παραγωγού 
αντιµετωπίζει συστηµατικά την τελευ-
ταία τριετία προβλήµατα από ασυνή-
θιστους καύσωνες την άνοιξη, ελλιπή 
και καθυστερηµένη εφαρµογή των µέ-
τρων δακοκτονίας και τελευταία κρα-
δασµούς στην εστίαση λόγω της παν-
δηµίας του κορωνοϊού.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση δεν δεί-
χνει να θέλει να «ανοίξει» την υπόθε-
ση στήριξης του ελαιολάδου, είτε όσον 
αφορά το θέµα της πανδηµίας και τα 
µέτρα αγοράς, είτε αποζηµιώσεων για 
τις ζηµιές από τον καύσωνα, δεδοµέ-
νου ότι πρόκειται για έναν πολυπλη-
θή κλάδο.  Αν ισχύουν τα όσα υποστη-
ρίζει ο ΣΕ∆ΗΚ (Σύνδεσµος Ελαιοκοµι-
κών ∆ήµων Κρήτης), µόνο στην Κρήτη, 
οι περσινές ποσοτικές και ποιοτικές α-
πώλειες που προκλήθηκαν στην ελαι-
οπαραγωγή του νησιού  από ασυνήθι-
στες δακοπροσβολές, ζηµίωσαν µε πά-
νω από 100 εκατ. ευρώ τους ελαιοπα-
ραγωγούς και άλλους εµπλεκοµένους 
επαγγελµατικούς κλάδους του νησιού.

Το µόνο που ευδοκιµεί σε αυτό το...
κλίµα, µέχρι να έρθει και το νέο κανο-
νιστικό πλαίσιο του ΕΛΓΑ για περαιτέ-
ρω ασφαλιστικές καλύψεις, είναι οι α-
ντιπαραθέσεις στη Βουλή µεταξύ κυβέρ-
νησης και βουλευτών αντιπολίτευσης.

Ενδεικτική η συζήτηση επί της επίκαι-

ρης ερώτησης του βουλευτή Ηρακλείου 
του ΚΙΝΑΛ Β. Κεγκέρογλου προς το υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, µε την 
οποία περιγράφεται µε µελανά χρώµα-
τα η κατάσταση στον τοµέα και ζητείται:

  Η ενεργοποίηση µέτρων αποθε-
µατοποίησης, ώστε να υπάρξει έστω 
και µικρή αποσυµφόρηση της αγοράς

  Η επίσπευση των  διαδικασιών κα-
τάθεσης του φακέλου στην ΕΕ, ώστε να 
αποζηµιωθούν οι παραγωγοί για το χα-
µένο εισόδηµα τα περασµένα χρόνια.

  Η άµεση αποστολή των φαρµάκων 
φυτοπροστασίας στις ∆ΑΟΚ, σηµειώνο-
ντας πως ήδη βρισκόµαστε στο δεύτε-
ρο ψεκασµό και ακολουθείται η τακτι-
κή της προηγούµενης κυβέρνησης να 
αποστέλλονται τα φάρµακα πολύ κα-
θυστερηµένα στα συνεργεία.

  Την υλοποίηση προγράµµατος δω-
ρεάν διανοµής ελαιόλαδου σε ευπαθείς 
κοινωνικές οµάδες από το υπουργείο.

Για το πρόγραµµα της δακοκτονίας 
όπως προκύπτει από τις απαντήσεις 
που δόθηκαν από την υφυπουργό Α-
γροτικής Ανάπτυξης, τον Αύγουστο θα 
φτάσουν τα φάρµακα στις ∆ΑΟΚ, ενώ 
αναφορικά µε τον «φάκελο αποζηµι-
ώσεις» των ελαιοπαραγωγών εκκρεµεί 
η αντικειµενικοποίηση και η ποσοτικο-
ποίηση της ζηµιάς και η αποστολή του 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ για την 
δωρεάν διανοµή ελαιόλαδου σε ευπα-
θείς οµάδες απέφυγε να τοποθετηθεί.

που καταβάλλουν οι παραγωγοί για την 
αγορά αναλώσιµων µέσων και τη µίσθω-
ση υπηρεσιών για την παραγωγική λει-
τουργία της γεωργοκτηνοτροφικής εκµε-
τάλλευσης.  Η  Ελληνική Στατιστική Αρχή 
ανακοίνωσε τους αναθεωρηµένους ∆εί-
κτες Αµοιβής Συντελεστών Παραγωγής 
στη Γεωργία – Κτηνοτροφία, µε έτος βά-
σης το 2015=100,0. Η αναθεώρηση των 
δεικτών πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο 
συµφωνίας των Κρατών-Μελών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για τις γεωργικές στατιστι-
κές, βάσει της οποίας, για λόγους συγκρι-
σιµότητας, οι εν λόγω δείκτες αναθεωρού-
νται κάθε πέντε (5) έτη και συγκεκριµένα µε 
έτος βάσης τα έτη που λήγουν σε 0 και 5.

Αναµφίβολα, όλα τα παραπάνω θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψιν από το κυ-
βερνητικό επιτελείο εφόσον βέβαια πα-
ραµένει ενεργός ο στόχος-πρόκληση να 
διπλασιαστεί σε ορίζοντα 10ετίας η συµ-
βολή στο ΑΕΠ, του αγροτικού τοµέα, α-
πό το 3,9% σήµερα.Σηµειωτέον ότι πα-
ρά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, για την ώρα 
διαψεύδονται οι πάσης φύσεως διακη-
ρύξεις για ενέργειες τόνωσης της αντα-
γωνιστικότητας του αγροτικού τοµέα.

Αγροτικά 
ηµεροµίσθια
Αύξηση 3,8% 
κατέγραψε ο 

∆είκτης Αµοιβής 
Εργασίας 
(αγροτικά 

ηµεροµίσθια)

Μόνο οι αντιπαραθέσεις στη Βουλή
«ευδοκιμούν» στην ελαιοκαλλιέργεια

∆εν «παίζει»
αποθεµατοποίηση

Στο κενό φαίνεται να 
έπεσε το αίτηµα για 
ενεργοποίηση της 
αποθεµατοποίησης στο 
ελαιόλαδο µε βάση την 
απάντηση της 
υφυπουργού Φ. 
Αραµπατζή στον 
βουλευτή Β. 
Κεγκέρογλου που µίλησε 
για υψηλά αποθέµατα 
στις αποθήκες των 
παραγωγών που δεν 
φαίνεται να 
απορροφούνται από την 
εστίαση και τον τουρισµό 
λόγω των αναταράξεων 
που επέφερε η πανδηµία.
 «Υπολογίζεται ότι 
περίπου το 1/3 µιας 
καλής χρονιάς 
παραγωγής, δηλαδή 
περίπου 50 µε 55.000 
τόνοι είναι στις αποθήκες 
µας» δήλωσε ο κ. 
Κεγκέρογλου.
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Ως 31 Οκτώβρη
για Γενικές
Συνελεύσεις
συνεταιρισμών
Eπεκτείνεται έως τις 31/10 η 
προθεσµία διενέργειας τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των Αγροτικών 
Συνεταιρισµών, µόνο για το έτος 
2020, ακόµα και αν έχουν παρέλθει 
έξι µήνες από τη λήξη της 
διαχειριστικής χρήσης, όπως 
προβλέπεται, δεδοµένων των 
διαταράξεων που επέφερε η 
πανδηµία του κορωνοϊού.
Σηµειώνεται ότι η σχετική προθεσµία 
ορίζονταν µέχρι τις 30/6/2020  για 
τη σύγκληση των Τακτικών Γενικών 
Συνελεύσεων των συνεταιρισµών, τα 
µέλη της οποίας εγκρίνουν τα 
πεπραγµένα και τις οικονοµικές 
καταστάσεις.
Aυτό ορίζεται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 18 του νοµοσχέδιου του 
ΥΠΑΑΤ µε τίτλο «Απλούστευση 
πλαισίου άσκησης οικονοµικών 
δραστηριοτήτων αρµοδιότητας 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων και άλλες διατάξεις», 
το οποίο κατατέθηκε στην Βουλή από 
τις 15 Ιουλίου. 
«1. Η προθεσµία διενέργειας τακτικής 
γενικής συνέλευσης των αγροτικών 
συνεταιρισµών, όπως αυτή 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της 
παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 
4673/2020 (Α’ 52) και σε 
καταστατικά αγροτικών 
συνεταιρισµών, µόνο για το έτος 
2020 παρατείνεται µέχρι και τις 
31.10.2020.», αναφέρει σχετικά η 
διάταξη.
Με το ίδιο άρθρο, επεκτείνεται έως 
τις 31-12-2020, αντί της 30-6-2020, 
η προθεσµία κατά την οποία µπορεί 
εργοδότης, ο οποίος επιθυµεί να 
προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
θεώρησης εισόδου, να υποβάλλει, 
κατά παρέκκλιση της κείµενης 
νοµοθεσίας, αίτηση προκειµένου να 
τον µετακαλέσει για απασχόληση 
στην εποχιακή αγροτική οικονοµία.

Η Επιτροπή Σοφών σαν να
ξέχασε τον πρωτογενή τομέα
Η επόμενη ημέρα της παραγωγικής Ελλάδας, με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Παραδόθηκε το πρώτο σκαρίφηµα της Επιτροπής 
Σοφών υπό τον νοµπελίστα Χριστόφορο Πισσαρί-
δη για την επόµενη ηµέρα της παραγωγικής Ελ-
λάδας, µέσα από τα κονδύλια του Ταµείου Ανά-
καµψης, από τους γενικούς άξονες του οποίου, 
δείχνει όµως να απουσιάζει ο πρωτογενής τοµέας.

Το πολυσέλιδο «τεχνοκρατικό» πόρισµα, µε 
15 κεντρικούς πυλώνες και 7 βασικές προτεραι-
ότητες, δεν είναι τελικό, καθώς θα παραδοθεί έ-
ως τις αρχές Οκτωβρίου, λίγο πριν να παρουσι-
άσει η κυβέρνηση το δικό της πλάνο για την αξι-
οποίηση των πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Ανάκαµψης, δηλαδή τα 32 δισ. ευρώ που της α-
ναλογούν εφόσον βέβαια περάσει η πρόταση της 
Κοµισιόν στη Σύνοδο Κορυφής.

Σηµειωτέων στη Σύνοδο Κορυφής στις 17-18 
Ιουλίου δίνεται «η µάχη των µαχών» καθώς µαί-
νονται οι αντιδράσεις αναφορικά µε τα 750 δις 
και τους όρους καταβολής τους από το ταµείο Α-
νάκαµψης και την αναλογία επιχορηγήσεων και 
δανείων. Οι 150 σελίδες του ενδιάµεσου πορίσµα-
τος βρίσκονται ήδη στα χέρια του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη και των εξ απορρήτων του, δείχνοντας 
το πού πρέπει να διοχετευτούν τα ευρωπαϊκά κε-
φάλαια στην επόµενη τετραετία. Ο υφυπουργός 
Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο επικεφαλής του οι-
κονοµικού γραφείου του πρωθυπουργού, Αλέ-
ξης Πατέλης και ο επικεφαλής του Συµβουλίου 
Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων Μιχάλης Αργυ-
ρός, θα µελετήσουν τις προτάσεις της επιτροπής 
και το σχέδιο θα πάρει την οριστική του µορφή το 

φθινόπωρο, αν και εφόσον βέβαια έχει αποσα-
φηνισθεί και το πόσα κεφάλαια θα εισρεύσουν 
στην Ελλάδα από το Ταµείο Ανάπτυξης.

Οι συντάκτες του πορίσµατος περιγράφουν τις 
βασικότερες οικονοµικές προτεραιότητες, όπως, 
µεταξύ άλλων, αύξηση των επενδύσεων και των 
εξαγωγών ως ποσοστών του ΑΕΠ, ενίσχυση της 
µισθωτής εργασίας και των οικονοµικά ασθενέ-
στερων, µείωση της παραοικονοµίας, την επένδυ-
ση στην εκπαίδευση και στη γνώση καθώς και την 
επίτευξη φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων.

Το ότι δεν περιλαµβάνεται ευκρινώς στις ανα-
πτυξιακές πολιτικές, ο αγροτικός τοµέας, σηµαί-
νει ότι, πέραν της επιβάρυνσης της θέσης των α-
γροτικών εκµεταλλεύσεων, ως αποτέλεσµα των 
ιδιαίτερων συνθηκών που δηµιούργησε η παν-
δηµία, υπάρχει ορατός κίνδυνος, να µη βρει τε-
λικά, ούτε αυτή τη φορά, τρόπο να διεκδικήσει 
ενεργό ρόλο στη νέα κατανοµή «δυνάµεων».

Oι οικονοµικές προτεραιότητες:
 Την αύξηση των επενδύσεων και των εξα-

γωγών ως ποσοστών του ΑΕΠ.
 Την ενίσχυση της µισθωτής εργασίας και τη 

µείωση της παραοικονοµίας.
 Την επένδυση στην εκπαίδευση και τη γνώση.
  Την αύξηση του µεγέθους των ελληνι-

κών επιχειρήσεων.
 Την προώθηση της τεχνολογίας αιχµής, της 

καινοτοµίας και της ψηφιοποίησης.
 Την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων.
  Την υποστήριξη των αδύναµων νοικοκυριών.

Πρόταση µε 15 άξονες αναπτυξιακής πολιτικής:
 Μείωση φορολογικού βάρους στους µισθωτούς.
 Επιταχυνόµενες αποσβέσεις και µείωση κό-

στους ενέργειας στη µεταποίηση.
 Ενίσχυση βασικής έρευνας µέσω άρσης α-

γκυλώσεων στα πανεπιστήµια.
 Κίνητρα για ενίσχυση της καινοτοµίας.
 Ριζική αναβάθµιση του συστήµατος κατάρτι-

σης για ανέργους και εργαζόµενους.
 Υποστήριξη των γυναικών ώστε να διευκο-

λυνθεί η συµµετοχή τους στην αγορά εργασίας.
  Εισαγωγή του κεφαλαιοποιητικού συστήµα-

τος στον δεύτερο πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης.
  ∆ηµιουργία τµηµάτων στα δικαστήρια για υ-

ποθέσεις σηµαντικού οικονοµικού ενδιαφέροντος, 
µε ανώτατο όριο έκδοσης απόφασης το ένα έτος. 

 Συνέχιση και εµβάθυνση της ψηφιακής µε-
ταρρύθµισης στη δηµόσια διοίκηση.

 Εκσυγχρονισµός του συστήµατος χρηµατοπι-
στωτικής εποπτείας στην προστασία επενδυτών.

 Εκσυγχρονισµός όλης της εκπαίδευσης.
 Αναδιάρθρωση του συστήµατος υγείας µε 

προτεραιότητα στην ψηφιοποίηση.
 Σταδιακή µεταφορά πόρων του φόρου ακί-

νητης περιουσίας σε τοπικό επίπεδο.
 Ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων.
 Στροφή στις ΑΠΕ µε άµβλυνση του κόστους 

µετάβασης και ανάπτυξη νέων υποδοµών.

Κατανοµή δυνάµεων 
Υπάρχει κίνδυνος ο αγροτικός τοµέας 

να µην βρει τελικά, ούτε αυτή τη φορά, 
τρόπο να διεκδικήσει ενεργό ρόλο στη 

νέα κατανοµή «δυνάµεων»

Παραδόθηκε το 
πρώτο σκαρίφηµα 
της Επιτροπής 
Σοφών υπό 
τον νοµπελίστα 
Χριστόφορο 
Πισσαρίδη, από τους 
γενικούς άξονες του 
οποίου, δείχνει όµως 
να απουσιάζει ο 
πρωτογενής τοµέας.
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Την έντονη ανησυχία των Ευρωπαίων 
παραγωγών και εξαγωγέων οπωροκηπευτικών 
σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις για µελλοντική 
εµπορική συµφωνία ΕΕ και Ηνωµένου Βασιλείου, 
και ιδιαίτερα τον αντίκτυπο που θα έχουν οι 
δασµοί εισαγωγής του Η.Β, µεταφέρει η 
FruitvageablesEUROPE, µε επιστολή της προς τον 
επικεφαλής διαπραγµατευτή της ΕΕ για το Brexit, 
Μισέλ Μπαρνιέ. «Οι ανακοινωθέντες δασµοί θα 
καταστήσουν τις εξαγωγές της ΕΕ ανέφικτες στο 

Ηνωµένο Βασίλειο» αναφέρει η οργάνωση. Η 
µελλοντική εµπορική συµφωνία µεταξύ της ΕΕ-
Η.Β, προτείνουν να έχει: µια ζώνη ελεύθερων 
συναλλαγών µε τελωνειακή και κανονιστική 
συνεργασία, χωρίς τιµολόγια για φρουτολαχανικά 
της ΕΕ. Οι παραγωγοί και οι εξαγωγείς της ΕΕ 
έχουν περάσει χρόνια ενοποιώντας την premium 
αγορά του ΗΒ που προσανατολίζεται σε προϊόντα 
υψηλής ποιότητας, όπου η γεύση και η ασφάλεια 
είναι οι βασικές απαιτήσεις. 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Σίγουρα, «δεν µπορείς να φτάσεις 
στο πιάτο, αν δεν περάσεις πρώτα 
από το χωράφι», όπως δηλώνει η 
Γερµανίδα πρόεδρος του Συµβου-
λίου Υπουργών Γεωργίας, Γιού-
λια Κλόκνερ, όπως και να ενσω-
µατώσεις ενισχυµένους «πράσι-
νους» στόχους χωρίς επαρκή χρη-
µατοδότηση της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής.

Πάνω, σε αυτό το πλαίσιο θα κι-
νηθεί την προσεχή ∆ευτέρα 20 Ι-
ουλίου, η πρώτη υπό γερµανική 
Προεδρία σύνοδος Υπουργών Γε-
ωργίας που θα πραγµατοποιηθεί 
µε φυσική παρουσία, για πρώτη 
φορά από την έναρξη της πανδη-
µίας του κορωνοϊού, και στον α-
πόηχο της Συνόδου Κορυφής για 
Πολυετές και Ταµείο Ανάκαµψης 
(17-18 Ιουλίου).

Στην ατζέντα, της Συνόδου η πρά-
σινη αρχιτεκτονική της νέας Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής και η αξιολό-
γηση της πορείας των έκτακτων µέ-
τρων που θεσπίστηκαν για την α-
ναχαίτηση των διαταραχών στους 
τοµείς οπωροκηπευτικών και του 
οίνου λόγω της πανδηµίας.

Με βάση το έγγραφο εργασίας 
που έχει διανεµηθεί στις εθνικές 
αντιπροσωπείες των κρατών-µε-
λών πάνω στο οποίο θα κληθούν 
να τοποθετηθούν σε συνέχεια των 
προσεγγίσεων της Φινλανδικής και 
Κροατικής Προεδρίας είναι κατά πό-
σο είναι εφικτή: 

 Μια «ενιαία ποσοστιαία προ-
σέγγιση» για περιβαλλοντικές και 
κλιµατικές δαπάνες, που συνεπά-
γονται συµβολή και από τους δύο 
πυλώνες, ήτοι άµεσες ενισχύσεις 
και προγράµµατα αγροτικής ανά-
πτυξης. Αυτή εξάλλου η ιδέα της 

συµβολής και από τους δύο πυ-
λώνες θεωρήθηκε ότι αξίζει να λη-
φθεί υπόψη από τις αντιπροσωπεί-
ες, στην διάρκεια συνεδρίασης της 
Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας στις 
6 Ιουλίου καθώς και το γενικότε-
ρο θέµα του τρόπου διασφάλισης 
ενός κοινού ελάχιστου επιπέδου 
φιλόδοξων στόχων σε επίπεδο ΕΕ.

 Η χρηµατοδότηση από τον α’ 
πυλώνα των οικο-προγραµµάτων 
(eco-schemes). Σύµφωνα µε την 
πρόταση της Επιτροπής, πρέπει να 
είναι υποχρεωτικά για τα κράτη µέ-
λη, αλλά προαιρετικά για τους α-
γρότες. Στην Ειδική Επιτροπή Γε-
ωργίας στις 6 Ιουλίου, αρκετές α-
ντιπροσωπίες υποστήριξαν την ι-
δέα των οικο-προγραµµάτων, ε-
ντούτοις οι απόψεις σχετικά µε 
την υποχρεωτική ή εθελοντική ε-

φαρµογή από τα κράτη µέλη εξα-
κολουθούν να αποκλίνουν. Εκεί-
νοι που τάσσονται υπέρ µιας εθε-
λοντικής προσέγγισης υποστήρι-
ξαν ότι, καθώς τα οικολογικά συ-
στήµατα αποτελούν ένα νέο µέ-
σο, η υιοθέτησή τους από τους α-
γρότες µπορεί να είναι δύσκολο 
να προβλεφθεί κρίνοντας απα-
ραίτητη οικονοµική ευελιξία. Ο-
ρισµένα κράτη µέλη τόνισαν ό-
τι, χωρίς επαρκή οικονοµική ευε-
λιξία, η πιθανή ανεπαρκής απορ-
ρόφηση αυτών των µέσων θα εί-
χε ως αποτέλεσµα την απώλεια δι-
αθέσιµων πόρων.

 Η θέσπιση ενός ενιαίου ελάχι-
στου ποσοστού αγρανάπαυσης για 
όλη την Ευρώπη.

Επί των ζητηµάτων αυτών η Γερ-
µανίδα πρόεδρος θα ζητήσει από 

τους υπουργούς Γεωργίας την ∆ευ-
τέρα να τοποθετηθούν στα εξής ε-
ρωτήµατα:

Α) Ποιες ευελιξίες στον προγραµ-
µατισµό και την εφαρµογή θεω-
ρείτε απαραίτητες για την υποστή-
ριξη ενός οµοιόµορφου πλαισίου 
σε όλη την ΕΕ για τα οικολογικά 
συστήµατα;

Β) Ποια κριτήρια θεωρείτε καθο-
ριστικά για τον καθορισµό του επι-
πέδου ενός πιθανού πλαισίου σε ο-
λόκληρη την ΕΕ;

Γ) Πιστεύετε ότι θα ήταν χρήσι-
µο να καθοριστεί ένα οµοιόµορφο 
ελάχιστο ποσοστό αγρανάπαυσης 
σε ολόκληρη την ΕΕ (GAEC 9); Εάν 
ναι, σε ποιο επίπεδο πρέπει να ο-
ριστεί; Και θα πρέπει επίσης να κα-
ταµετρηθούν οι παραγωγικές περι-
οχές σε αυτό το ποσοστό;

Το πιάτο 
δεν έρχεται

χωρίς την ΚΑΠ 
Με τρία καίρια 

ερωτήματα για τα 
οικο-προγράμματα, 

συνέρχεται τη 
Δευτέρα 20 Ιουλίου 

το Συμβούλιο 
Υπουργών 

Γεωργίας, πρώτο 
υπό Γερμανική 

προεδρία και στον 
απόηχο της Συνόδου 

Κορυφής για 
Πολυετές και Ταμείο 

Ανάκαμψης 

Στον διαπραγµατευτή
Μπαρνιέ για το Brexit,  

καταφεύγουν οι παραγωγοί
οπωροκηπευτικών της ΕΕ

Ατζέντα
Στην ατζέντα, της Συνόδου 
η πράσινη αρχιτεκτονική της 
νέας ΚΑΠ και η αξιολόγηση 
της πορείας των έκτακτων 
µέτρων στους τοµείς 
οπωροκηπευτικών και του 
οίνου λόγω της πανδηµίας

Θέσπιση
Στα ερωτήµατα και η θέσπιση 
ενός ενιαίου ελάχιστου 
ποσοστού αγρανάπαυσης 
για όλη την Ευρώπη.

Αποκλίσεις
Οι απόψεις σχετικά µε την 
υποχρεωτική ή εθελοντική 
εφαρµογή των οικο-
προγραµµάτων από τα κράτη 
µέλη εξακολουθούν να 
αποκλίνουν.
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Π. ΘΕΟ∆ΩΡΙΚΑΚΟΣ
ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
«Χρειάζεται απόλυτη 
εγρήγορση. Είναι κρίµα 
αυτό που πετύχαµε τις 
δύσκολες εβδοµάδες της 
καραντίνας να το 
χαλάσουµε τώρα µε δική 
µας ευθύνη. Θέλει πολύ 
µεγάλη προσοχή, θέλει 
τήρηση των µέτρων. Να 
συνειδητοποιήσουµε ότι 
ο κορωνοϊός είναι εδώ». 

ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ LSE
«Να προσέχουµε και να 
φοράµε µάσκες σε όλους 
τους χώρους, που 
συναναστρεφόµαστε µε 
ανθρώπους οι οποίοι δεν 
γνωρίζουµε αν νοσούν από 
COVID-19. Η µάσκα δεν 
µας κάνει υπερβολικούς, 
ούτε υποχόνδριους. Η 
µάσκα προφυλάσσει εµάς, 
αλλά και τους γύρω µας».

ΤΖΟΥΖΕΠΕ ΚΟΝΤΕ
ΠΡΩΘΥΠ. ΙΤΑΛΙΑΣ
«Τώρα στην ΕΕ ή θα 
χάσουµε ή θα κερδίσουµε 
όλοι. Η κρίση, η οποία 
προκλήθηκε από την 
πανδηµία είναι συµµετρική. 
Η σύνοδος πρέπει να φανεί 
στο ύψος ενός θαρραλέου 
οράµατος, δεν µπορεί να 
µην πετύχει τον στόχο 
αυτό, που θα επηρεάσει µια 
ολόκληρη εποχή».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΟΤΑΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΙ Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Αράγε πώς;
Εύλογο το ερώτηµα πώς η 
προσθήκη απλώς και µόνο της 
λέξης «γάλακτος» δίπλα στην 
λέξη «προέλευση» ισχυροποιεί 
την προσπάθεια για αποτροπή 
των ελληνοποιήσεων. Πρόκειται 
για το άρθρο 13 για την 
«Υποχρεωτική επισήµανση 
προέλευσης στο γάλα – 
Αξιολόγηση εφαρµογής 
µέτρων», σε νοµοσχέδιο, που 
είχε τεθεί σε διαβούλευση. 

 

Αντικειµενικοποίηση
Για τον φάκελο µε τις 
αποζηµιώσεις ελαιοπαραγωγών 
ελέω και του καύσωνα 
εκκρεµεί, λέει η πλατεία, η 
αντικειµενικοποίηση και η 
ποσοτικοποίηση της ζηµιάς και η 
αποστολή του στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. ∆ηλαδή, σε χρόνο 
πώς µετριέται; Ένας µήνας, δύο, 
τρείς... χρόνος, χρόνια... Για την 
ιστορία, στο ίδιο έργο θεατές 
όπως και πριν από τρία χρόνια.

 

∆εκαπενταύγουστο
Μόνο οι 1.000 ανθοπαραγωγοί 
είδαν εγκαίρως το χρώµα του 
χρήµατος από τις κρατικές 
ενισχύσεις λόγω κορωνοϊού και 
κλήθηκαν και σε ενστάσεις αν 
κάτι δεν πήγε καλά στα λεφτά. 
Με τον αραµπά, η πληρωµή 
των αιγοπροβατοτρόφων για 
την οποία δεν έχει γίνει 
γνωστό παρά τα µέχρι τώρα 
θρυλούµενα ότι έχει εγκριθεί 
από την ΕΕ.

Τι ωραία, τι καλά, σκίζει η βάρκα τα νερά

«Σε ένα χρόνο έχουµε ήδη αλλάξει το τοπίο στον πρωτογενή τοµέα 
µε τις παρεµβάσεις µας και θα καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπά-
θεια για να ανακουφίσουµε όλους τους κλάδους που επλήγησαν 
από τον κορωνοϊό». Τάδε έφη Μαυρουδής στο µηνιαίο Συµβούλιο 
Στρατηγικού Σχεδιασµού, στον απολογισµό του έργου του. Οι αλλα-
γές είναι τέτοιες που οι αγρότες αναρωτιούνται αν βρίσκονται εδώ ή 
στην Ολλανδία. Κατά τα λοιπά, το success story, για την καθοδόν πά-
ταξη των ελληνοποιήσεων, η εκπαίδευση των αγροτών και η εφαρ-
µοσµένη έρευνα (αµήν και πότε), οι στόχοι για τη νέα ΚΑΠ (ποιος;) 
και ο σχεδιασµός από το «χωράφι στο πιάτο», κι άντε άσπρο πάτο....

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Ο αµπελοοινικός 
κλάδος έχει δείξει και 
µεγάλη ανθεκτικότητα. 
Μπήκε στη µεγάλη 
κρίση του 2008-2009 
µε 600 οινοποιεία και 
βγήκε από αυτή, δέκα 
χρόνια µετά, µε 1.600 
οινοποιεία, άντεξε τον 
ΕΦΚ και το παλεύει 
και µε τον covid-19. 
Άθλος!

Αλήθεια στην Κρήτη 
που πήγε τις προάλλες 
ο Μαυρουδής, µόνο 
για την αναµπέλωση 
µιλήσαν και τις 
µποµπονιέρες; 
Τίποτα για τους 
ελαιοκαλλιεργητές, 
τις αποζηµιώσεις 
τους, το δάκο, την 
κλιµατική αλλαγή;

Υβρίδια
 Άλµατα σε επίπεδο 

ποιότητας και µάρκετινγκ έχει 
κάνει τα τελευταία χρόνια το 
ελληνικό κρασί, εντός και 
εκτός συνόρων.

  Όπως έίπε προσφάτως ο 
Στέλιος Μπουτάρης, µε 
αφορµή την εκλογή του για 3η 
φορά στην ηγεσία της Ένωσης 
Οινοποιών Βορείου Ελλάδος, 
τα ελληνικά κρασιά έχουν 
βελτιωθεί πάρα πολύ και τα 
ζητούν και σε εστιατόρια εκτός 
της ελληνικής οµογένειας. 

 «Ειδικά τα λευκά µπορούν 
να σταθούν σε κάθε τραπέζι, 
είτε είναι Ασύρτικο 
Σαντορίνης, είτε Μαλαγουζιά 
από τη Βόρεια Ελλάδα, είτε 
Μοσχοφίλερο από την 
Πελοπόννησο», είπε ο γνωστός 
οινοποιός και σηµείωσε πως 
«το καλό εστιατόριο είναι 
η boutique µας, εκεί 
αναδεικνυόµαστε».

;

ΠΕΠ ΓΚΟΥΑΡΝΤΙΟΛΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
«Όλες οι οµάδες, εάν 
θέλουν να είναι στην 
κορυφή, πρέπει να 
ξοδέψουν χρήµατα. Αν δεν 
το κάνεις, τα πράγµατα 
είναι πιο δύσκολα. Γιατί, 
για να είσαι ένας καλός 
προπονητής, όπως είµαι 
εγώ, χρειάζεσαι τους 
καλούς παίκτες, αλλιώς 
δεν είσαι το ίδιο καλός».

Αλήθεια  
Σταύρο πόσο είχε 
το πρόβειο γάλα 
στις µέρες µας; 
 

Πόση υποµονή ακόµα να κάνουν αυτοί οι 
«άτυχοι» οι αιγοπροβατοτρόφοι. ∆εν φτάνει 
που έχασαν εµπορικά το Πάσχα, δεν φτάνει 
που τους έβγαλαν την ψυχή µέχρι να 
αποφασίσουν αν δικαιούνται να πάρουν 
χρήµατα και πόσα θα είναι αυτά, τώρα δεν 
τους τα δίνουν κιόλας. Από καθυστέρηση σε 
καθυστέρηση πάει κι από γραφειοκρατία σε 
γραφειοκρατία. 

Τα µίλησε, σου λέει, τηλεφωνικά ο βουλευτής 
Ν∆ της Αιτωλοακαρνανίας Καραγκούνης µε 
τον υπουργό της πλατείας και του είπε ότι µέσα 
σε ενάµιση µήνα θα καταβληθούν τα χρήµατα. 
Όλοι ξέραµε ότι το «πακέτο» ήταν στο Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους για έγκριση. Τώρα 
όµως µάθαµε ότι πρέπει να ξαναπάει στις 
Βρυξέλλες για να εκδοθεί ως µέτρο ενίσχυσης. 
Ε, µετά κάτι ακόµα θα πρέπει να γίνει από αυτά 
τα διαδικαστικά, οπότε…. µην φτάσει 
φθινόπωρο, φοβούνται τώρα οι κτηνοτρόφοι.   

 Πιο άµεσα, πάντως, µέσα στον Ιούλιο, ήρθε η 
∆ιεπαγγελµατική Βάµβακος να «θυµίσει» στους 
παραγωγούς ότι έχουν και το εργαλείο των 
προπωλήσεων. Αφορµή η ανοδική τροχιά της 
αγοράς και πρόθεση, όπως λένε, η στήριξη των 
καλλιεργητών και κατ’ επέκταση του προϊόντος 
για την εξασφάλιση όλων, µεν και δε…. Πέρυσι 
το σύστηµα δεν δούλεψε, φέτος;

∆εν θα υπάρχει, ακούγεται, ειδική πρόβλεψη 
για τους κατ’ επάγγελµα αγρότες όσον αφορά 
τα µεγαβάτ φωτοβολταϊκών σταθµών που 
επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε γη υψηλής 
παραγωγικότητας κι ας το ζητούσαν οι φορείς 
των παραγωγών. Μάλιστα, ψιθυρίζεται ότι δεν 
θα γίνει αποδεκτό ούτε το αίτηµα των αγροτών 
για πάνω από ένα φωτοβολταϊκά κάτω του 
ενός µεγαβάτ, επενδυτών µε διαφορετικά 
ΑΦΜ σε αυτοτελή αγροτεµάχια. Μπορεί από 
την πλατεία Βάθη να το έθεταν ως ζήτηµα, 
µπορεί να είναι δίκαια σαν απόφαση, µπορεί και 
να µην είναι. Το θέµα πάντως είναι ότι µε τη 
νέα ΚΥΑ δεν προβλέπεται, γιατί -σου λέει- ο 
νόµος δεν δίνει τέτοια εξουσιοδότηση.

Θα αλλάξει, επανέλαβε από την Καλαµάτα ο 
υφυπουργός Σκρέκας, ο κανονισµός του ΕΛΓΑ, 
µε ταυτόχρονη αξιοποίηση πόρων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό µας το ‘παν κι άλλοι, 
το καλύτερο που είπε όµως είναι ότι έτσι «ο 
παραγωγός θα πληρώνει µικρότερες εισφορές 
και θα παίρνει µεγαλύτερη αποζηµίωση». ∆εν το 
σχολίασε κανείς από τους παρευρισκόµενους…. 

Άραγε τι να εννοούσε ο υφυπουργός 
Σκρέκας µιλώντας σε εκποµπή κατά το τούρ 
του στην Καλαµάτα, ότι στη νέα ΚΑΠ θα δούµε 
για το πρόγραµµα νέων αγροτών να βάλουµε 
µόνο «πραγµατικούς αγρότες». Και για τη 
βασική ενίσχυση; Εκεί άιντε να περνάω ένα 
άροτρο και πήρα και το τσεκ;   
   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ν
α κατηγορήσω τους πολιτι-
κούς, που στάθηκαν ανίκα-
νοι να επιβάλλουν τάξη στο 
χάος; Το σύστηµα γεωργι-

κής εκπαίδευσης που δεν προσαρµό-
στηκε στην εξυπηρέτηση των αναγκών 
των γεωργών; Τους φορείς τεχνικής υ-
ποστήριξης της ελληνικής γεωργίας, 
που κατέληξαν διεκπεραιωτές του συ-
στήµατος χορήγησης των επιδοτήσεων;

  Παρατηρητής
ΤΟΥΣ ΟΣΟΥΣ χρησιµοποίησαν τους 
κοινοτικούς πόρους για ψηφοθηρικούς 
λόγους και όχι για σταθερή και βιώσι-
µη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών; 
Τον εαυτό µου, που δεν µπόρεσα να ε-
πιτελέσω το χρέος µου, να καταγγείλω, 
ως τεχνοκράτης, την κατάσταση και να 
µην παραµείνω παρατηρητής των εκά-
στοτε τεκταινόµενων;

  Όπως το ‘50
Θλίβοµαι να διαπιστώνω ότι, ακόµα 
και σήµερα, προβάλλονται ως αιτίες 
υστέρησης στην ανάπτυξη της ελλη-
νικής γεωργίας, εκείνες που προβάλ-
λονταν τις 10ετίες του 1950 και του 
1960: Μικρό µέγεθος γεωργικής γης 
ανά γεωργική εκµετάλλευση. Γήραν-
ση και χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης 
κατάρτισης του αγροτικού πληθυσµού. 
Κατακερµατισµένη και ανοµοιογενής 
προσφορά γεωργικών προϊόντων. Α-
νεπαρκείς τεχνικές και οργανωτικές 
υποδοµές εµπορευµατοποίησής τους. 

  Βετεράνος 
Επισηµάνσεις επίκαιρες, που προέρχο-
νται από έναν βετεράνο της αγρο-
τικής οικονοµίας, έναν άνθρω-
πο που έχει αφιερώσει τη ζωή 
του στις µελέτες, τη συµβου-
λευτική και την τεχνική υπο-
στήριξη των αγροτών. Ο Φώ-
της Βακάκης, 88 χρονών σή-
µερα, επανέρχεται δριµύτε-
ρος και µε αφορµή την παν-
δηµία, κάνει µια µεγάλη ανα-
δροµή, αρχίζοντας από την α-
γροτική Ελλάδα µετά τον πόλε-
µο για να καταθέσει θαρραλέα την 
πρότασή του, που είναι η αξιοποίηση 

του µεγάλου δυνητικού παραγωγικού 
δυναµικού της ελληνικής γεωργίας. 

 Αστοχίες του σήμερα
Αρκούν λίγες µόνο από τις αστοχίες του 
σήµερα για να επιβεβαιωθούν πανη-
γυρικά όλα τα παραπάνω. Ποια είναι 
για παράδειγµα η νέα ιδέα που κατα-
θέτει για την ανάπτυξη του αγροτικού 
και διατροφικού τοµέα στη χώρα, η πε-
ρίφηµη Επιτροπή Πισσαρίδη; Πόσο έχει 
µελετήσει στον ένα χρόνο που βρίσκε-
ται στην εξουσία, η παρούσα κυβέρνη-
ση, το αγροτικό πρόβληµα της χώρας; 
Πώς αξιοποιείται προς όφελος της υγι-
ούς επιχειρηµατικότητας στον τοµέα η 
συγκυρία της πανδηµίας; Πόσο µελε-
τηµένες αποδεικνύονται οι µέχρι τώρα 
παρεµβάσεις επί του θέµατος; 

  Διδάγματα 
Τι διδάσκεται ένας προβατοτρόφος µε τα 
4 ευρώ ενίσχυση για κάθε θηλυκό ζώο 
που έχουν ανακοινωθεί και τα οποία 
παραµένει αµφίβολο αν θα εισπράξει 
τελικά µέχρι τον Αύγουστο; Τι διδάσκε-
ται αντίστοιχα ένας ανθοκαλλιεργητής 
που ενώ δεν είχε πολλά-πολλά µε το 
κράτος και τις κρατικές ενισχύσεις, ει-
σπράττει πρώτος, απ’ όλους τους κλά-
δους πληγέντων της πρωτογενούς πα-
ραγωγής, πολύ περισσότερα απ’ αυτά 
που έχασε, λόγω κορωνοϊού; 

  Στην τύχη τους
Και την ίδια ώρα, να µη γίνεται οργα-
νωµένη συζήτηση για τις ζηµιές που υ-
φίστανται οι καλλιεργητές επιτραπέζι-
ας ντοµάτας από τον ιό της καστανής 

ρυτίδωσης. Να ξεκινάει η σεζόν για 
την καλλιέργεια της υπαίθριας, 

χωρίς να έχει αξιοποιηθεί σε ε-
πίπεδο αρχών η εµπειρία του 
δύσκολου χειµώνα που πέρα-
σαν εξαιτίας αυτού του ιού τα 
θερµοκήπια. 
Να πλησιάζει η συγκοµιδή και 
κανείς εκ των αρµοδίων να 
µην ενδιαφέρεται για τη µε-
γάλη ζηµιά που θα υποστούν 
πολλές εκµεταλλεύσεις, οι ο-
ποίες αφέθηκαν στην τύχη, ε-
νώ το πράγµα βοούσε!        

«Θλίβοµαι να 
διαπιστώνω ότι, 
ακόµη και σήµερα, 
προβάλλονται ως 
αιτίες υστέρησης 
στην ανάπτυξη 
της ελληνικής 
γεωργίας, εκείνες 
που προβάλλονταν 
τις 10ετίες του 
1950 και του 
1960», επισηµαίνει 
στο νέο του βιβλίο 
ο βετεράνος 
των γεωργικών 
µελετών Φώτης 
Βακάκης

Σ
τα πρώιµα στάδια του lockdown, 
o James Kirkup του Social Market 
Foundation έγραψε ένα άρθρο στο 
οποίο διατύπωσε την ερώτηση: «Θα 

σκοτώσει η πανδηµία τον φιλελευθερισµό;». Υ-
ποστήριξε πως η ανάγκη για lockdown καταρ-
ρίπτει - ή τουλάχιστον υπονοµεύει σοβαρά - τη 
φιλελεύθερη εικόνα για την ανθρώπινη εικό-
να της αγαθής προαίρεσης και της λογικής: «Ο 
φιλελευθερισµός υποστηρίζει πως όταν οι άν-
θρωποι αφεθούν ελεύθεροι, στο τέλος θα κά-
νουν λογικά, συνεργατικά ή και καλοκάθαγα 
ακόµη πράγµατα. Οι υποστηρικτές της ελεύ-
θερης αγοράς στηρίζουν το επιχείρηµά τους 
υπέρ των ανεµπόδιστων συναλλαγών στην α-
γορά στην ιδέα ότι αυτές λαµβάνουν χώρα µε-
ταξύ ορθολογικών υποκειµένων».

Σύµφωνα µε το επιχείρηµα αυτό, αν αυτό ι-
σχύει, τότε το lockdown δεν θα χρειαζόταν πο-
τέ. Θα κάναµε απλώς το σωστό φυσικά και αυ-
θόρµητα. Η εθελούσια κοινωνική απόσταση θα 
πετύχαινε τον σκοπό της. Αλίµονο όµως, δεν εί-
µαστε λογικοί. Συνεχίσαµε τις ζωές µας σαν να 
µη συµβαίνει τίποτα, και γι’ αυτό το κράτος χρει-
άστηκε να κάνει µια στροφή 180 µοιρών και να 

αντικαταστήσει τις 
εθελούσιες οδηγί-
ες µε δρακόντιους 
περιορισµούς. 

∆εν αποδέχο-
µαι την κριτική του 
Kirkup καθώς δεν 
αναγνωρίζει αυτό 
που εκείνος περι-
γράφει ως «φιλε-

λεύθερη θεώρηση της ανθρώπινης φύσης».
[...]. Για µένα, το επιχείρηµα υπέρ του περιορι-
σµένου κράτους δεν βασίζεται στην υπόθεση ό-
τι όλοι µας είµαστε απολύτως ορθολογικοί και 
καλοκάθαγοι. Αντιθέτως, βασίζεται στην υπό-
θεσή ότι οι όποιες «ακαταστασίες, περιπλοκό-
τητες και ανθρώπινα ευάλωτα σηµεία» µπορεί 
να έχουµε ως άτοµα, πολλαπλασιάζονται και 
δεν ακυρώνονται από την πολιτική πρακτική 
και τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιό της. [...]. 

Πάρτε για παράδειγµα τον σοσιαλισµό, που 
δοκιµάστηκε πολλές φορές, και κάθε µα κάθε 
φορά κατέληξε σε καταστροφική αποτυχία. [...]

Τα προβλήµατα συλλογικής δράσης υπάρ-
χουν, και οι πανδηµίες είναι ένα δραµατικό πα-
ράδειγµά τους.[...]Το µόνο που λέω είναι να µην 
αυταπατώµαστε ότι ένα µεγαλύτερο και πιο πα-
ρεµβατικό κράτος θα είναι κατά κάποιο τρόπο 
ένα αντίδοτο στα ελαττώµατα του χαρακτήρα 
µας, ή ένα λογικό συµπέρασµα µιας πιο «ρεα-
λιστικής» θεώρησης της ανθρώπινης φύσης...

* ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ INSTITUTE 

OF ECONOMIC AFFAIRS

Ο φιλελευθερισμός 
στον πραγματικό
 κόσμο

ΤOY ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΝΙΜΙΤΖ*
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Έφτασε Κόρινθο 
ο ιός τη ρυτίδωσης
στη ντομάτα 
Να διαχειρίζονται όλα τα φυτά σαν να είναι μολυσμένα λένε 
οι ΔΑΟΚ στους παραγωγούς, φόβος για μεγάλη εξάπλωση

ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
  katsoulieri@agronews.gr

Εντείνονται οι ανησυχίες των αγρο-
τών για το ενδεχόµενο της περαιτέ-
ρω εξάπλωσης του ιού της καστα-
νής ρυτίδωσης της ντοµάτας, µετά 
από την ανακοίνωση των πολλών 
κρουσµάτων σε φυτώρια, θερµοκή-
πια και σε υπαίθριες καλλιέργειες 
ντοµάτας στην Πελοπόννησο, στην 
∆ράµα και στην Κρήτη. 

Πρόκειται για µια ασθένεια που 
προκαλεί σηµαντική µείωση της πα-
ραγωγής, από 30% έως και 70%, ε-
νώ υποβαθµίζει και την ποιότητα 
των καρπών. Τα κύρια συµπτώµα-
τα που παρατηρούνται είναι χλω-
ρώσεις, µωσαϊκό, κατσάρωµα και 
παραµόρφωση του ελάσµατος, ενώ 
στους καρπούς εµφανίζονται κίτρι-
νοι και καστανοί δακτύλιοι και ρυτί-
δες. «Στην Ορεινή Κορινθία, υπάρ-
χει µεγάλη ανησυχία, εξαιτίας του 
ιού. Σε περίπτωση που εξαπλωθεί 
και άλλο, θα σταµατήσουµε να καλ-
λιεργούµε ντοµάτες.» επισήµανε 
ο παραγωγός ∆ηµουλιάς Γιάννης. 
Σηµειώνεται ότι, στην Ορεινή Κο-
ρινθία υπάρχουν κοντά στα 3.000 
στρέµµατα µε θερµοκηπιακές και 
υπαίθριες καλλιέργειες ντοµάτας. 

«Μετά την Tuta absoluta τώρα έ-
χουµε και τον ιό της καστανής ρυ-
τίδωσης. Κάνουµε πολλούς ψεκα-
σµούς, αυξάνεται το κόστος και δε 
βλέπουµε αποτελέσµατα. Όταν πέ-
ρυσι η ντοµάτα έπιασε τιµή 25-30 
λεπτά το κιλό, υπάρχει πρόβληµα 
για τη βιωσιµότητα της καλλιέργει-
ας». Τόνισε ο παραγωγός Ρήγας 
Βασίλης από το Κέσαρι Κορινθίας.

Όπως αναφέρει σε τοπικά µέσα 
και ο διευθυντής της ∆ΑΟΚ Τριφυ-
λίας, Παρασκευόπουλος Αντώνης, 
«Φέτος, εκτός από τις επιπτώσεις του 
κορωνοϊού στα κηπευτικά και στη 
ντοµάτα, ταυτόχρονα µετράµε και 
ζηµιές από τον ιό της καστανής ρυ-
τίδωσης. Το ανησυχητικό µε τον ιό 
αυτόν είναι ότι µεταδίδεται µε µηχα-
νικά µέσα, όπως µε τα υποδήµατα, 
τα ρούχα, µε το σπόρο και τα σπο-

ρόφυτα, µε τα µέσα συσκευασίας, 
ενώ ακόµη επιβιώνει και στο χώ-
µα. Συνεπώς, όπως καταλαβαίνε-
ται, ο παραγωγός θα πρέπει να µε-
τατρέψει το θερµοκήπιο του σε ένα 
µικρό χειρουργείο, να λάβει πολ-
λά µέτρα προληπτικά, για να µπο-
ρέσει να περιορίσει την εξάπλωση 
στο θερµοκήπιο, αλλά και στην ευ-
ρύτερη περιοχή».

Πρόληψη, η µόνη θεραπεία 
Τα κύρια µέτρα προστασίας από 

τον ιό έχουν σχέση µε την υγιεινή 
του θερµοκηπίου και του χωραφιού. 
Όπως αναφέρουν και οι γεωπόνοι 
της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονο-
µίας και Κτηνιατρικής της Περιφέ-
ρειας ∆ράµας, δεν υπάρχουν θε-
ραπευτικά µέτρα στα προσβεβλη-
µένα φυτά. Μερικά προληπτικά µέ-
τρα που προτείνονται στους παρα-
γωγούς θερµοκηπιακής και υπάι-
θριας ντοµάτας για τον περιορισµό 
της εξάπλωσής του ιού της καστα-
νής ρυτίδωσης είναι:

1Χρησιµοποίηση υγιούς σπόρου 
και φυταρίων.

2Συστηµατικός έλεγχος των σπο-
ρείων και αποµάκρυνση και κα-

ταστροφή των φυταρίων που τυχόν 
έχουν προσβληθεί ή εµφανίζουν 
παρόµοια συµπτώµατα.

4Έλεγχος κατά διαστήµατα των 
φυτών µετά την µεταφύτευση 

τους στον αγρό ή το θερµοκήπιο 
και αποµάκρυνση και καταστρο-
φή όσων εµφανίζουν συµπτώµα-
τα ίωσης.

5Συχνή απολύµανση εργαλείων 
µε εµβάπτιση σε διάλυµα χλω-

ρίνης περιεκτικότητας 0,5% NaOCl .

6Πλύσιµο των χεριών µε σαπού-
νι και ξέπλυµα µε άφθονο νερό 

πριν από κάθε χειρισµό των φυτών.

7 Ύπαρξη ταπέτων µε απολυµα-
ντικό στην είσοδο των θερµο-

κηπίων.

8Χρησιµοποίηση παπουτσιών, 
φόρµας και γαντιών µιας χρή-

σης από τους εργαζόµενους που ε-
κτελούν τις διάφορες καλλιεργητι-
κές εργασίες και αλλαγή αυτών µε-

ταξύ διαφορετικών εγκαταστάσε-
ων. Αποφυγή επαφής των υγιών 
φυτών µε τα χέρια που έχουν έρ-
θει σε επαφή µε ασθενή φυτά (ε-
κρίζωση, δέσιµο, κλάδεµα, κλπ), ε-
κτός αν τα χέρια έχουν προηγου-
µένως πλυθεί καλά.

9Καλό πλύσιµο όλων των επι-
φανειών εντός των θερµοκη-

πίων µεταξύ των µεταφυτεύσεων 
και των φυτεύσεων.

10Μείωση κατά το δυνατόν 
της µετακίνησης των εργα-

τών µεταξύ των διαφόρων τοµέων 
της επιχείρησης.

11Αφαίρεση ζιζανίων στα θερ-
µοκήπια και στις υπαίθριες 

καλλιέργει.

12Μέριµνα για αποµάκρυν-
ση και καταστροφή των υ-

πολειµµάτων της καλλιέργειας κα-
θώς και απολύµανση των χώρων 
του θερµοκηπίου.

Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε 
την ισχύουσα εθνική φυτοϋγειονο-
µική νοµοθεσία αποτελεί υποχρέω-
ση των παραγωγών να γνωστοποι-
ούν αµέσως στην υπηρεσία οποια-
δήποτε ύποπτη εµφάνιση επιβλα-
βών οργανισµών ή συµπτωµάτων.

Εισαγωγές
µολυσµένης
παραγωγής
Παράθυρο στις ανησυχίες άφησαν 
πάντως και οι µεγάλες εισαγωγές 
ντοµάτας από χώρες όπως η 
Πολωνία, η Τουρκία, η Αλβανία 
και η Τσεχία. Όπως επισηµαίνει ο 
κ. Παρασκευόπουλος, ένας τρόπος 
µετάδοσης του ιού είναι µε τα 
υλικά συσκευασίας και µε τους 
καρπούς, συνεπώς χρειάζεται 
ιδιαίτερη προσοχή και χειρισµό 
από τους παραγωγούς.  «∆εν 
υπάρχει έλεγχος για την ύπαρξη 
του ιού, όπως και για τα 
υπολείµµατα φυτοφαρµάκων, στις 
εισαγόµενες ντοµάτες, ειδικά από 
την Τουρκία και την Πολωνία. 
Έπειτα, οι µολυσµένες ντοµάτες 
µπαίνουν στις κλούβες που 
χρησιµοποιούµε και εµείς και ο ιός 
µεταφέρεται και στα δικά µας 
χωράφια», τόνισε ο κ. ∆ηµουλιάς. 
Οι παραγωγοί ζητάνε εκτεταµένες 
δειγµατοληψίες στο στάδιο της 
διακίνησης των φυταρίων.

Παρτίδες
Οι διαφορετικές παρτίδες 
φυτών θα πρέπει να 
διατηρούνται ξεχωριστά και 
να αποφεύγεται η µετάδοση 
της ίωσης µεταξύ των 
θερµοκηπιακών µονάδων. 

Φυτώρια
Ο ιός έχει ανιχνευθεί και σε 
φυτώρια, γεγονός ιδιαίτερα 
ανησυχητικό αλλά µάλλον 
αναµενόµενο αφού ο βασικός 
τρόπος µετάδοσης είναι ο 
µολυσµένος σπόρος.

Παντού
Η ∆ΑΟΚ Πρέβεζας προτείνει 
στους παραγωγούς να 
διαχειρίζονται όλα τα φυτά σαν 
να είναι µολυσµένα καθώς ο ιός 
έχει διαπιστωθεί σε πολλές 
περιοχές από την Κρήτη και την 
Πελοπόννησο έως τη Στερεά 
Ελλάδα και τη Μακεδονία
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«Black Sea Grain»
τον Σεπτέµβριο για 
ελαιούχους σπόρους
Καθώς πλησιάζει η έναρξη της περιόδου 
ελαιούχων σπόρων, που συνήθως χαρακτηρίζεται 
από το συνέδριο «Black Sea Oil Trade»,  θα 
πραγµατοποιηθούν δύο σηµαντικές εκδηλώσεις 
της γεωργικής αγοράς εντός των ίδιων 
ηµεροµηνιών: το 17ο ∆ιεθνές Συνέδριο «Black 
Sea Grain» και το 8ο ∆ιεθνές Συνέδριο «Black 
Sea Oil Trade» 2-3 Σεπτεµβρίου στο Κίεβο της 
Ουκρανίας. Το συνέδριο θα περιλαµβάνει 
επιλογές συµµετοχής είτε σε προσωπικές είτε σε 
ηλεκτρονικές µορφές. Περισσότερες 
πληροφορίες στο www.ukragroconsult.com/en/
conference/bsg2020. 

Ευκαιρίες για όλους
των νωπών φρούτων
στη Fruit Logistica
Η Fruit Logistica επιβεβαιώνει τη φιλοδοξία της για 
µετάβαση και επανεφεύρεση των επιχειρήσεων 

φρέσκων φρούτων 
και λαχανικών ανά 
τον κόσµο 
εστιάζοντας την 
έκδοσή του 2021 
στις πολλές ευκαιρίες 
για όλους αυτούς 
τους επαγγελµατίες 
νωπών προϊόντων 
που συναντώνται 
κάθε Φεβρουάριο 
στο Βερολίνο. 
Σύµφωνα µε το 
Ελληνογερµανικό 

Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο η αίτηση 
συµµετοχής για την FRUIT LOGISTICA 2021, που 
θα πραγµατοποιηθεί στο Βερολίνο στις 03.– 
05.02.2021, είναι διαθέσιµη έως 31 Ιουλίου στο: 
https://www.fruitlogistica.de/en/Exhibitors/
StandRental/StandRental.html.

Τελετή βραβείων 
IOOC ΚΟΤΙΝΟΣ 
στις 22 Ιουλίου 

Η εκδήλωση Απονοµής των 
Βραβείων του ∆ιαγωνισµού 
Ποιότητας Εξαιρετικού 
Παρθένου Ελαιολάδου IOOC 
ΚΟΤΙΝΟΣ 2020, θα γίνει 
στις 22 Ιουλίου στις 13:30 
στο Ξενοδοχείο Athens 
Marriott Συγγρού 385, 
Αθήνα (Έναντι Κέντρου 
Πολιτισµού Ιδρύµατο. Οι 
ενδιαφερόµενοι 
παρακαλούνται να 
ενηµερώσουν για τη 
συµµετοχή τους. 
Περισσότερα στο www.
filaios.org/node/146. 

ΚΙΕΒΟ 

ΑΘΗΝΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Πιο ολοκληρωµένη 
από ποτέ η Dairy Expo

Η 6η Dairy Expo 2020 θα 
πραγµατοποιηθεί συνδυαστικά µε 
τις 3 κλαδικές εκθέσεις Meat & 
Grill Days, Frozen Food και Food 
Logistics. Η πληρέστερη έκθεση 
γαλακτοκοµίας και τυροκοµίας 
υποδέχεται το κοινό από 7-9 
Νοεµβρίου 2020 στο Metropolitan 
Expo, ένα εκθεσιακό κέντρο 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών, και 
προσφέρει την ευκαιρία 
συµµετοχής σε παράλληλες 
εκδηλώσεις, όπως ενηµερωτικές 
ηµερίδες µε δυνατότητα δωρεάν 
παρακολούθησης. Ήδη το 
ενδιαφέρον συµµετοχής είναι 
µεγάλο και όποιος επιθυµεί να 
λάβει µέρος ως εκθέτης, µπορεί να 
συµπληρώσει τη σχετική φόρµα 
στο https://dairyexpo.gr

ΒΕΡΟΛΙΝΟ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται 100 προβατα γερµανικα 
βελτιωµενα, έγκυα, περιοχή Λιβαδειάς 
Βοιωτίας. Tηλ. 6984/872749.

Πωλουνται µοσχάρια κρεατοπαραγω-
γής Λιµουζιν,black angus,διασταυρώ-
σεις, εισαγωγής 400  έως 600 κιλά. 
Μόνο για πώληση άνω των 10 τόνων. 
Τηλ.6906/779402.

Πωλούνται τράγοι ράτσας Χαλκιδικής 
εξαιρετικά. Τηλ.6936/990400.

Πωλούνται κριάρια ράτσας Μυτιλή-
νης. Τηλ. 6936/990400. 

Πωλούνται αγελάδες προς σφαγή. Πε-
ριοχή Πάτρας. Τηλ.6937/567548.

Πωλείται κριάρι δίχρονο Asaf καθα-
ρόαιµο µε πιστοποιητικό υγείας. Τηλ. 
6972/807389.

Πωλούνται 120 γίδια διασταυρωµέ-
να ,περιοχή Πέλλας.Τηλ.6907/710492.

Πωλούνται γουρουνάκια και γουρού-
νες. Περιοχή  Χαλκηδόνας Θεσσαλονί-
κης. Τηλ. 6934/501864.

Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο 
από 20 έως 100 κιλά. ∆υνατότητα µε-
ταφοράς στο χώρο σας. 6984480055.

Πωλούνται 60 πρόβατα ηµίαι-
µα Χίου, περιοχή Λαµία. Τιµή 80 €. 
Τηλ.6974/426911.

Πωλούνται αρνάδες ράτσας ΑΣΑΦ, 
από µάνες υψηλής γαλακτοπαραγωγής. 
Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ. 6932/303943

Πωλούνται 8 µοσχάρια Λιµουζίν , ελ-
ληνική κόκκκινη, ζώο βάρους 650κι-
λά για σφαγή. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6976/141565.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται προς αγορά βελτιωµένες 
γίδες 60 µε 80 στον αριθµό να γεν-
νούν Νοέµβριο - ∆εκέµβριο. Περιο-
χή Θεσσαλίας. Τηλ. 6943/812013.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

Πωλούνται σε µικρά τετράγωνα δέ-
µατα σανό από βρώµη, άχυρο από κρι-
θάρι και τριφύλλι σε καλή τιµή. Περι-
οχή Μαγνησίας. Τηλ. 6974/431615.

Πωλείται µείγµα σπόρου, βίκος - κρι-
θάρι, βίκος - βρώµη, βίκος- σιτάρι, κα-
τάλληλα για ενσίρωµα,  ζωοτροφή, 
µπάλες. Τηλ. 6981/088747.

Πωλείται βίκος σπόρος από παραγω-
γό για χλωρή λίπανση και εµπλουτι-
σµό µε άζωτο σε ξηρικούς ελαιώνες, 
αµπέλια, δενδρώδη. Εξασφαλίζοντας 
ποιότητα στην καρπόδεση και µεγα-
λύτερη παραγωγή ελιάς ανά δέντρο 
και γονιµότητα του εδάφους. Τηλ. 
6948/423151.

Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής ποι-
ότητας από τριφύλλι, σανό, βρώµη, 
λιόλιο, αγριοτρίφυλλο, κριθάρι. ∆ε-
κτή ανταλλαγή µε πρόβατα λακόν. 
Τηλ.6982485793.

Πωλούνται άχυρα σοδειάς 2020, 
πολύ καλή τιµή. Περιοχή Αχαία, δυ-
νατότητα µεταφοράς στο χώρο σας. 
∆εκτή ανταλλαγή µε πρόβατα λακόν. 
Τηλ.6982485793

Πωλείται βίκος νέας σοδειάς, ποικι-
λία ΜΑΡΙΑΝΝΑ, καθαρισµένος, απο-
λυµασµένος πολύ παραγωγικός για 
σανό και για καρπό. Σε καλή τιµή. Πε-
ριοχή Φαρσάλων. Τηλ. 6972/285256, 
6974/313224 (what’s up).

Πωλείται βρώµη νέας σοδειάς κόκ-
κινη και δίκοκκη ποικιλία ΚΑΣΣΑΝ-
∆ΡΑΣ για σπόρο και για ζωοτροφή. 
Σε καλή τιµή. Περιοχή Φαρσάλων. 
Τηλ. 6972/285256, 6974/313224 
(what’s up).

Πωλούνται χορτοτρίφυλλα  σε στρογ-
γυλη µπάλα  0.10 λεπτά το κιλό. ∆υτική 
Μακεδονία Τηλ. 6972/018965.

Πωλείται βρώµη. Περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ. 6972/810885.

Πωλούνται άχυρα µεγάλη µικρή 
και µπάλα, τριφύλλι µικρή και µπάλα 
και ενσίρωµα καλαµποκιού τριφυλ-
λιού. ∆ιατίθενται και µεταφορά στα 
προϊόντα µας. Τηλ. 6976860425, 
6941/485218.

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε πι-
στοποίηση ΒΙΟΕΛΛΑΣ  περιοχή Nαυ-
πάκτου.Τηλ.6976288400.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται προς αγορά σιταρι σκληρό 

,κριθάρι κολοβό,µαλακό σιτάρι και σί-

καλη από ιδιώτες. Τηλ. 6947/936986.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται η ενοικιάζεται κτηνοτροφι-
κή µονάδα 3.000τ.µ. Περιοχή Ξάνθη. 

Τηλ. 6983/717473.

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

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

Πωλούνται 35 στρέµµατα µε καρυ-
διές  15 ετών στην περιοχή Θερµά Νι-
γρίτας  Σερρών. Τηλ.6944999180.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο 
χιλιάρι. Περιοχή  Πιερίας.

Τηλ. 6980/001606 , 6945/665253. 

Πωλούνται 2 θερµοκήπια   βαρέ-
ου   τύπου   (15 µ.πλάτος Χ 68 µ.   µή-
κος  το καθένα). Με υδρορροή, υδρο-
νέφωση, σταγόνες, 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 µουσαµά, 
280.000 χλµ. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6980/001606 , 6945/665253. 

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

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

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

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, 
παστεριωτές, ατµολέβητες, οµογενο-
ποίηση, κορφολόγοι, ντουλάπες για για-
ούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζάκια µε κα-
λούπια διάφορων τύπων. Περιοχή Λά-
ρισα. Τηλ. Τηλ. 6947/509187.

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

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 
καθένα). Με υδρορροή, υδρονέφωση, 
σταγόνες, τρεις πόρτες και δύο παρά-
θυρα. 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 τυροκοµικά µηχανήµατα, 
παστεριωτές, ατµολέβητες, οµογενο-
ποίηση, κορφολόγοι, ντουλάπες για για-
ούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζάκια µε κα-
λούπια διάφορων τύπων. Περιοχή Λά-
ρισα. Τηλ. Τηλ. 6947/509187.

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

Πωλείται µηχάνηµα παστερίωσης 2 
τόνων σχεδόν καινούρια και ένας κορ-
φολόγος αυτοκαθαριζόµενος 3 µή-
νες δουλεµένος 3 τόνους την ώρα. 
Τηλ.6947/509187.

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.

Πωλείται σιλό για σιλοφόρο αυτοκί-
νητο αλωνιστικής µηχανής κατάλληλο 
και για αποθήκευση διαστάσεων φάρ-
δους 2,30 µήκους 5 µέτρων και ύψος 
2,5 µετρα.6977/323048

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος µαζί 
µε κεντρόφυγα διβάθµια 2,5 µαζί µε πύ-
ραυλο και λάστιχα 2 επί 50 µέτρα. Πε-
ριοχή Κιλκίς. Τηλ.6947/404701

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 2,5 
ιντσών σε αρίστη κατάσταση µε σωλη-
νάκια κολληµένα για µπεκ και σωλή-
νες ποτίσµατος αλουµινίου 3,5 ιντσών 
σε αρίστη κατάσταση και σε καλή τιµή. 
Τηλ. 6972/285256, 6974/313224.

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

Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγχρονο 
µε όλα τα µηχανήµατα 5 µήνες δουλε-
µένο µε 7 κωδικούς. Τηλ.6972/173482.

Πωλείται πλατφόρµα 5 τό-
νων και σπαστήρας για καλαµπόκι. 
Τηλ.6983/717473.

Πωλείται τρακτέρ Στάγιερ 110 άλο-
γα, σε πολύ καλή κατάσταση, τετράυ-
νο άροτρο µάρκας Κλαβάν, δισκοσβάρ-
να του Ζορµπά υδραυλικιά 28άρα, ρί-
πελ, ένας λιπασµατοδιανοµέας και ένα 
ραντιστικό 600άρι. Τηλ. 2310/715037.

Πωλείται  αγροτικός  ελκτήρας  
Goldoni  τύπου  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 Λακωνί-
ας. Τηλ.6938/665074.

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

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 2,5 
ιντσών σε άριστη κατάσταση µε σωλη-
νάκια κολληµένα για Μπεκ και σωλή-
νες ποτίσµατος αλουµινίου 3,5 ιντσών 
σε άριστη κατάσταση και σε καλή τι-
µή.6972/285256. και  6974/313224 
(whatsup)

Πωλούνται λάστιχα ποτίσµατος 
METAFIM 4  λιτρα αυτορυθµιζόµε-
να, καινουρια , αφορετα, σε καλή τι-
µή.Τηλ.6972/285256, 6974/313224. 
(whatsup).

Πωλείται γεννήτρια 6,5 KW  ιταλι-
κή,Θεσσαλονίκη, περιοχή Σοφός Μαυ-
ρούδα.Tηλ.6974/677830.

Πωλείται αρµεκτήριο 16 αρι, γαλλικό 
BUMATIC.Τηλ.6946/062106.

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

Πωλείται ψεκαστικό µηχάνηµα γαλ-
λικό µε ράµπα 25 µέτρων, για όλες 
τις καλλιέργειες. Τιµή 6.000 ευρώ. 
Τηλ.6944/248121.

Πωλείται φορτηγό µάρκας 280 ίπ-
πων. Τηλ.6944/614947.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας 
VALMET  τύπου 805, 95 ίππων. 
Τηλ.6944/614947.

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

Zητείται από τη ΜΙΛΙΟΡΑ ΦΑΡΜ 

ζωοτέχνης για full time εργασία .

Εµπειρία σε παρεµφερή χώρο 

(βουστάσια,χοιροστάσια,πτηνοτρο-

φία) θα εκτιµηθεί.

Μισθός 1500 ευρώ καθαρά συν τα 

κατά τον νόµο επιδόµατα (14 µι-

σθούς).

Πληροφορίες για την εταιρεία 

www.miliorafarm.gr και στο τη-

λεφ. 6934545857
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ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
katsoulieri@agronews.gr

Τη µαταίωση των πανηγυριών σε όλη 
τη χώρα µέχρι το τέλος Ιουλίου, λόγω 
αύξησης των κρουσµάτων του κορω-
νοϊού, αποφάσισε η Επιτροπή Εµπει-
ρογνωµόνων του υπουργείου Υγείας.

Οι εικόνες από πανηγύρια που γί-
νονται σε όλη την Ελλάδα µε χιλιάδες 
άτοµα να διασκεδάζουν χωρίς τήρη-
ση των µέτρων και των αποστάσεων 
ασφαλείας προκάλεσαν την ανησυ-
χία των λοιµωξιολόγων και την από-
φαση της κυβέρνησης για την προ-
σωρινή απαγόρευσή τους.

Ωστόσο οι τοπικοί φορείς εκφρά-
ζουν τους έντονους φόβους τους µή-
πως δηµιουργηθεί ρήγµα στην τοπι-
κή παράδοση. Άλλωστε, για τη χώ-
ρα µας τα παραδοσιακά πανηγύρια 
αποτελούν µέσο έκφρασης του λα-
ϊκού πολιτισµού και της κοινωνικής 
συνοχής, ιδίως την καλοκαιρινή περί-
οδο. Και µπορεί η εικόνα µε τους αυ-
τοσχέδιους πάγκους που έχουν κάθε 
λογής πραµάτεια, τα µαγαζιά ή τα γή-
πεδα που γεµίζουν µε κόσµο που πά-
ει να διασκεδάσει να είναι αρκετά οι-
κεία σε πολλούς, τα πανηγύρια όµως 
δεν είναι κατά τη γνωστή φράση- για 
τα ...πανηγύρια. Αντίθετα, συνδύαζαν 
το θρησκευτικό στοιχείο µε τα στοι-
χεία της διασκέδασης, της κοινωνι-

κής συνοχής και της οικονοµίας, µε 
την έννοια της εµποροπανήγυρης.

Οι τελευταίες εξελίξεις ήρθαν µε 
εντολή του πρωθυπουργού Κυριά-
κου Μητσοτάκη, ο οποίος εισηγή-
θηκε στους λοιµωξιολόγους να εξε-
τάσουν την άµεση απαγόρευση των 
πανηγυριών και λοιπών µαζικών εκ-
δηλώσεων τουλάχιστον µέχρι τα τέλη 
Ιουλίου. Η απόφαση πάρθηκε µετά 
τις εικόνες συνωστισµού που παρα-
τηρήθηκαν σε διάφορα πανηγύρια. 

Τελευταίο περιστατικό µάλιστα έ-

να πανηγύρι στην Εύβοια, όπου ο χώ-
ρος του γηπέδου των Καθενών γέµι-
σε ασφυκτικά από κόσµο ξεπερνώ-
ντας τα 2.000 άτοµα. Και µπορεί οι 
διοργανωτές της εκδήλωσης να εξα-
σφάλισαν όλες τις απαραίτητες άδειες 
για την πραγµατοποίηση της εκδή-
λωσης, στο χώρο να υπήρχε και δι-
κηγόρος εκ µέρους της οµάδας των 
Καθενών και µεικτό κλιµάκιο της α-
στυνοµίας για παν ενδεχόµενο, ω-
στόσο όταν έφτασε η στιγµή του χο-
ρού ο συνωστισµός ήταν µεγάλος. 

Επανασύνδεση
Στα πανηγύρια υπάρχει 

η έννοια της επανασύνδεσης 
µε τον γενέθλιο τόπο του 

κάθε επισκέπτη

Πιστοποίηση TÜV HELLAS
σε Πολυαγρόκτηµα «Γη µας» 
Το Πολυαγρόκτηµα «Γη µας», πιστό 
στη δέσµευσή του για την παραγωγή 
και διάθεση ποιοτικών και ασφαλών 
προϊόντων πιστοποιήθηκε από την 
TÜV HELLAS (TÜV NORD). Η 
απονοµή των σχετικών 
πιστοποιητικών, πραγµατοποιήθηκε 
στον πρότυπο χώρο του 
Πολυαγροκτήµατος έκτασης 250 
στρεµµάτων στον Μαραθώνα 
Αττικής, από τον κύριο Θωµά 
Αραπογιάννη, Vice President Agro 
της TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Φεστιβάλ Τεχνών Αρχαίας 
Ολυµπίας µε καινοτοµίες
Με σηµαντικές καινοτοµίες για τις 
συνεργασίες και συµπαραγωγές µε 
σηµαντικούς πολιτιστικούς οργανισµούς 
της χώρας, στην καθιέρωση δωρεάν 
παραστάσεων, εκπαιδευτικών και 
διαδραστικών εκδηλώσεων και στη 
σύνδεση των πολιτιστικών δράσεων µε 
τα µνηµεία της Αρχαίας Ολυµπίας, 
ξεκινά στις 25 Ιουλίου το ∆ιεθνές 
Φεστιβάλ Τεχνών Αρχαίας Ολυµπίας.
Το Φεστιβάλ είναι προσαρµοσµένο σε 
συνθήκες κορωνοϊού, χωρίς να χάνει τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά του.

Έως 4/9 κατασκηνώσεις
της Αγροτικής Εστίας
Μέχρι τις 4 Σεπτεµβρίου «τρέχει» το 
παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραµµα της 
Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ) για 
το έτος 2020, που αφορά την επί 16 
ηµέρες (15 διανυκτερεύσεις) φιλοξενία 
1.500 παιδιών των δικαιούχων, 6 έως 
16 ετών, σε παιδικές κατασκηνώσεις. 
Ο ΟΠΕΚΑ επιδοτεί τις επιχειρήσεις που 
παρέχουν φιλοξενία σε δικαιούχους 
κατά τη διάρκεια ισχύος του παιδικού 
κατασκηνωτικού προγράµµατος και εκ 
µέρους των δικαιούχων δεν προκύπτει 
οικονοµική συµµετοχή για το 2020.

Στήριγµα η Συνεταιριστική
Τράπεζα Θεσσαλίας 
Πίστη στο όραµα στήριξης των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων δείχνει η 
Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, 
που συνεχίζει µε θετικά 
αποτελέσµατα την πορεία της. Αυτό 
επιβεβαιώθηκε την Τρίτη 14/7 στον 
αρχαιολογικό χώρο του Φρουρίου 
κατά την Ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση της, όπου αποτυπώθηκαν 
τα θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα 
µε την κερδοφορία να ανέρχεται στα 
1,4 εκατ. ευρώ, (+16% )σε σχέση µε 
τη προηγούµενη χρήση.

Την ανησυχία τους για ρήγµα στην τοπική παράδοση, που συνδυάζει το θρησκευτικό στοιχείο µε τη διασκέδαση, 
την κοινωνική συνοχή και την οικονοµία, µε την έννοια της εµποροπανήγυρης, εκφράζουν οι τοπικοί φορείς.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Χάθηκε ο Ιούλιος 
παίζεται ο Αύγουστος
Πλήγμα για τα ελληνικά χωριά η απόφαση να απαγορευθούν τα  
πανηγύρια λόγω κορωνοϊού, η ευθύνη στους τοπικούς άρχοντες

Πωλείται φορτωτής 110 C µάρκας 
international.Τηλ.6944/614947.

Πωλείται αρµεκτήριο αγελάδων 
12 θέσεων διάταξης ψαροκόκκαλου. 
Τηλ.6944/614947.

Πωλείται γεννήτρια µε κινητήρα πε-
τρελαίου 32 KWA.Tηλ.6944/614947.

Πωλείται σφυρόµυλος,χαρµανιέρα και 
σιλό. Tηλ.6944/614947.

Πωλούνται 16 κλωβοί µόσχων. 
Tηλ.6944/614947.

Πωλείται αλωνιστική µηχανή New 
Holland 8070 µε τρικουβέρτο,µε κι-
νητήρα Mercedes,κος Χρήστος.
Τηλ/6945527293.

Πωλείται ΜASSEY FERGUSON 180  
άλογα µοντέλο του 2004 και µια πρέσα 
CASE 540 µοντέλο του 2004 σε άριστη 
κατάσταση.Τηλ.6947/509187.

Πωλείται σβολοκόπτης 3,5 µέτρα σε 
τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ. 
6945/818073.

Πωλείται χορτοδετική πρέσα Claas 
για µικρά δέµατα.Περιοχή Γιαννιτσών.
Τηλ.6948/462012.

Πωλείται καρότσα 9,5 µέτρων για µε-
ταφορα τριφυλλιού και βαµβακιού. Πε-
ριοχή Γιαννιτσών.Τηλ.6948/462012.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή 
Μ101 .Επισκευασµένος κινητήρας, χω-
ρίς σαπίλες. ∆υνατότητα µετατροπής 
σε χορτοκοπτικό.Τιµή 2500 ευρώ.Τηλ. 
2310/711133.

Πωλείται χαρµανιέρα 1200 κιλά µε 
σπαστήρα και µε 3 κυλίνδρους. Τιµή 
6.000 ευρώ. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6948/102420, 6942/226598. 

Πωλείται πρέσα Welger (Βέλγκερ) τύ-
που 730 και µια δισκοσβάρνα µε 32 δί-
σκους. Τηλ. 6993/308420.

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

Πωλούνται σωλήνες  ποτίσµατος  
αλουµινίου µαζί µε δυο καροτσάκια, µια 
αντλία νερού caprari, δυο σβάρνες, µια 
σκαλιστική, και ένα αλέτρι ( γκλαβανης).  
Τηλ.6949/093007.

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

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

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 
ίππους πετρελαίου. Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται καρούλι για µηχάνηµα συλ-
λογή µουρατ. Περιοχή Θεσσαλονίκης.

Τηλ.6976/141565
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Διπλό ντέρμπι 
για την κούπα
Ημιτελικοί FA Cup το σαββατοκύριακο 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τίτλοι τέλους µπαίνουν σταδιακά σε 
όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα µέ-
χρι το τέλος Ιουλίου, ώστε το τετραή-
µερο 5-8 Αυγούστου να ξεκινήσουν 
τα µατς σε Τσάµπιονς και Γιουρόπα 
Λιγκ. Με τους πρωταθλητές ήδη γνω-
στούς στις περισσότερες διοργανώσεις, 
το ενδιαφέρον στρέφεται στο Κύπελ-
λο Αγγλίας αυτό το σαββατοκύριακο 
µε δύο σούπερ ντέρµπι για τα ηµιτε-
λικά. Το Σάββατο 18 Ιουλίου συγκε-
κριµένα η Άρσεναλ θα υποδεχτεί τη 
Μάντσεστερ Σίτι, στο πρώτο νοκ-άουτ 
µατς που θα βγάλει και την πρώτα ο-
µάδα του τελικού. Την επόµενη ηµέ-
ρα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φιλο-

ξενεί την Τσέλσι, σε ένα ακόµα αµ-
φίρροπο παιχνίδι. Ο τελικός του FA 
Cup θα διεξαχθεί την 1η Αυγούστου. 

∆ράση και στη Formula 1 αυτό το 
σαββατοκύριακο όπου στην Ουγγα-
ρία θα διεξαχθεί το τρίτο κατά σει-
ρά γκραν πρι για φέτος. Η κυριαρ-
χία της Mercedes πάντως επιβεβαι-
ώθηκε για δεύτερο σερί γκραν πρι 
την περασµένη εβδοµάδα στην Αυ-
στρία, καθώς ήδη έχει πανηγυρίσει 
ισάριθµες νίκες, όπως επιβεβαιώθη-
κε και το καταστροφικό ξεκίνηµα της 
Ferrari η οποία έχασε και τα δύο µο-
νοθέσιά της. Παράλληλα, η F1 λαν-
σάρισε για πρώτη φορά και την α-
πονοµή των τροπαίων µέσω ροµπότ 
λόγω κορωνοϊού προκειµένου να α-
ποφεύγονται οι επαφές.

Η Τράπεζα Πειραιώς, στηρίζοντας για περισσότερο 
από δεκαπέντε χρόνια τον ελληνικό αθλητισµό, 
ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της µε 
τον ΣΕΓΑΣ, ως Επίσηµος Χορηγός για το σύνολο 
των αθλητικών διοργανώσεών του, µε κορωνίδα τον 
Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας που διεξάγεται 
ετησίως µε διεθνή προβολή. 

Επίσημος Χορηγός
ΣΕΓΑΣ, η Πειραιώς  

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναιτωλικός – Βόλος 19.15 ΕΡΤ 3

Αστέρας Τρίπολης - Λαµία 19.15 Novasports 2Hd

ΑΕΛ – Ξάνθη 19.15 Novasports 1HD

Πόλο (Κύπελλο Γυναικών)

Τελικός Final Four 21.30 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Μίλαν – Μπολόνια 22.45 Novasports 1HD

Formula 1 (Ουγγαρία)

Αγώνας 15.50 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 20.00 Novasports 2HD

ΠΑΟΚ – Άρης 20.00 PAOK TV

Ολυµπιακός – ΑΕΚ 20.00 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Ρόµα – Ίντερ 22.45 Novasports 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναιτωλικός – Βόλος 19.15 ΕΡΤ 3

Αστέρας Τρίπολης - Λαµία 19.15 Novasports 2Hd

ΑΕΛ – Ξάνθη 19.15 Novasports 1HD

Πόλο (Κύπελλο Γυναικών)

Τελικός Final Four 21.30 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Μίλαν – Μπολόνια 22.45 Novasports 1HD

Formula 1 (Ουγγαρία)

Αγώνας 15.50 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 20.00 Novasports 2HD

ΠΑΟΚ – Άρης 20.00 PAOK TV

Ολυµπιακός – ΑΕΚ 20.00 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Ρόµα – Ίντερ 22.45 Novasports 2 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο, 18 Ιουλίου

Κυριακή, 19 Ιουλίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Πρώτη γεύση
γερμανικής 
προεδρίας στο 
Συμβούλιο Γεωργίας 

Κολλάει     
και τα αρδευτικά
το πληροφοριακό 
σύστημα 

Προς µαταίωση 
το πρόγραμμα 
των αγροτικών  
συμβούλων 

Μεταγραφές για Μπάρτσα
H Μπαρτσελόνα µετά τις αποκτήσεις 
των Μίράλεµ Πιάνιτς, Φρανσίσκο 
Τρινκάο και του 17χρονου Πέντρι, 
σκοπεύει να κινηθεί για την τέταρτή 
της µεταγραφική απόκτηση. Το 
όνοµα που ακούγεται έντονα είναι 
αυτό του Μπερνάρντο Σίλβα της 
Μάντσεστερ Σίτι, για την ενίσχυση 
στη µεσοεπιθετική γραµµή της 
οµάδας. Τα πάντα θα εξαρτηθούν 
φυσικά, από το αν θα αποχωρήσει ο 
Γκριεζµάν για να «ανοίξει» θέση.

Γερµανία ο Μαυροπάνος
Οριστικά στη Γερµανία θα 
συνεχίσει την καριέρα του 
ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, 
όπως ανακοίνωσε η Άρσεναλ. 
O 22χρονος κεντρικός αµυντικός 
ανανέωσε το συµβόλαιό του µε 
τους «κανονιέρηδες» και στη 
συνέχεια δόθηκε δανεικός στους 
«Σουηβούς», που τον είχαν 
ξεχωρίσει από την παρουσία του 
µε τη φανέλα της Νυρεµβέργης.

Τελευταίο µατς για ΑΕΛ
Το Σάββατο 18 Ιουλίου λήγουν 
οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της 
ΑΕΛ για τη φετινή σεζόν. Η Ξάνθη 
θα είναι ο τελευταίος της 
αντίπαλος, ο οποίος µάλιστα 
καίγεται για το «τρίποντο», 
καθώς κινδυνεύει µε τον άµεσο 
υποβιβασµό. Στα µεταγραφικά, 
οι «βυσσινί» απέκτησαν από τα 
Τρίκαλα τον 19χρονο, Ορέστη 
Γρηγορόπουλο. Ο νεαρός δεξιός 
οπισθοφύλακας µέτρησε φέτος 
συνολικά 16 συµµετοχές στο 
πρωτάθληµα της Football League.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Κ
άποια φιξαρίσµατα στο βαµβάκι είχα-
µε στη χώρα µας όσο η αγορά δοκί-
µαζε τα υψηλά της και µε τη διόρθω-
ση επήλθε απόλυτη ησυχία. Το πριµ 

επί του χρηµατιστηρίου διαµορφώνεται στο 1,5 
σεντ ανά λίµπρα πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρί-
ου ’20, δείχνοντας για άλλη µια εβδοµάδα πί-
εση από τις χαµηλές τιµές του βραζιλιάνικου. 

 Η ζήτηση για εξαγωγή σκληρού σίτου στη 
χώρα µας σαφώς έχει µειωθεί κατόπιν της πτώ-
σης των τιµών σε Ιταλία και Γαλλία. Σίγουρα 
η τιµή της Ορεστιάδας κρατάει τον πήχη ψη-
λά, εντούτοις η ραγδαία πτώση στην Ιταλία 23 
ευρώ ο τόνος σε δύο εβδοµάδες σηµατοδοτεί 
την άνεση των αγοραστών. Ακολουθούν χαλα-
ροί και στάσιµοι ρυθµοί µέχρι τον Αύγουστο.

Πίεση στο βαμβάκι 
λόγω Βραζιλίας

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

11/6 18/6 25/6 02/7 09/7 16/7

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

208

182

209,5

60,02

389,7

869,2

20.36

47.975

97.150

74.62

208

182

209,5

61,34

376,4

876,0

21.00

49.450

96.150

73.15

208

185

209,5

59,55

356,1

866,2

20.93

46.775

94.350

72.38

208

185

209,5

62,57

349,6

892,2

23.02

45.075

98.875

74.24

207

188

209,5

64,08

341,0

903,0

24.15

45.750

100.075

74.97

209

190

209,5

62,24

350,3

894,4

24.21

53.500

102.225

75.34

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

1,5

289

1,82 1,87 1,86

1,99 1,98 2,02

289 289 289
300 304



ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΣάββατο 18 & Κυριακή 19 Ιουλίου 2020AgrendaA2 | 22

∆ιόρθωση για το βαµβάκι στο χρηµατιστήριο 
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¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
62,24     

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

190

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
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200

190

180
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160
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209,5

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,02

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΑΝ ΦEB ΜΑΡ ΑΠΡ MAΪ IOYN

Το χρηµατιστήριο βάµβακος 
δείχνει και άλλη µείωση στην τιµή 
βάµβακος σε σύγκριση µε την 
προηγούµενη βδοµάδα.

Μικρή αύξηση στη τιµή 
παραγωγού στην Φότζια, µε τις 
υπόλοιπες αγορές να αναρτούν 
σταδιακά τις τιµές νέας σοδειάς.

Περαιτέρω αύξηση κατά 2 ευρώ 
ανά τόνο η τιµή του καλαµποκιού 
αυτήν την εβδοµάδα στις ιταλικές 
αγορές σιτηρών.

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

Μικρή άνοδος της τιµής 
ελαιόλαδο στην Ισπανία, όπου 
ανέβηκε πάνω από το ψυχολογικό 
όριο των 2 ευρώ ανά κιλό. 
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ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
  katsoulieri@agronews.gr

Μούδιασµα στην αγορά σκληρού σί-
του και προσωρινή παύση των πωλή-
σεων έφερε η πτώση των τιµών κατά 
23 ευρώ ο τόνος µέσα σε δύο εβδοµά-
δες στη Φότζια. Ωστόσο, το γεγονός ό-
τι συµπίπτει χρονικά µε την παραδο-
σιακή µείωση των ρυθµών λόγω κα-
λοκαιριού, δεν ανησυχεί ούτε τους ε-
µπόρους ούτε τους παραγωγούς. Άλ-
λωστε η δηµοπρασία της ΕΑΣ Ορεστι-
άδας πριν λίγες ηµέρες µε 273 ευρώ 
ο τόνος κρατά τον πήχη ψηλά για την 
αγορά του σκληρού. Απλά, µετά το τέ-
λος του αλωνισµού στη χώρα µας τα 
σιτάρια έχουν µπει στις αποθήκες και 
δεν υπάρχει «βιάση» από καµία πλευ-
ρά για νέες πωλήσεις, µε τους µύλους 
να δείχνουν καλυµµένοι τουλάχιστον 
για το καλοκαίρι και τους εµπόρους να 
δηλώνουν «άνετοι» και «ψύχραιµοι». 

Σηµειωτέον ότι µετά την αναµπου-
µπούλα που είχαν οι Ιταλοί πάνω στα 
αλώνια και οδήγησε στην αποφόρτι-

ση των τιµών στο χρηµατιστήριο της 
Φότζια, ήταν αναµενόµενη µια διόρ-
θωση, µετά και την βιαστική κίνηση 
των µύλων να καλύψουν τις άµεσες 
ανάγκες τους. Παράλληλα βέβαια έ-
γιναν και εξαγωγές µε ελληνικά σιτά-
ρια προς Ιταλία µέχρι τα επίπεδα των 
280 ευρώ ο τόνος FOB. 

Σύµφωνα µε τους αναλυτές, πάντως, 
έχει µπει ένα φρένο στην αγορά και δε-
δοµένου πως πλησιάζει ο Αύγουστος, 
όπου όλα υπολειτουργούν, δεν προ-
βλέπεται κάποιος ανοδικός παράγο-
ντας, ενώ αναµένεται να φανεί πως θα 
είναι η παραγωγή του Καναδά.

Στο εσωτερικό τώρα, στη ∆υτική Μα-
κεδονία, πάντως, τις τελευταίες ηµέρες 
το ιδιωτικό εµπόριο πληρώνει 26 µε 27 
λεπτά το κιλό, δείχνοντας τη δυναµική 
που έχει φέτος το σκληρό σιτάρι. Ση-
µειωτέον ότι ακόµα και τα µεταβροχι-
κά δεν πέφτουν κάτω από τα 25 λεπτά.   

Εν τω µεταξύ, η Ένωση Βόλου έχει 
αγοράσει 10.000 τόνους σκληρού µε 
25 λεπτά την πρώτη ποιότητα. Ακολού-
θησε ο συνεταιρισµός Πλατυκάµπου, 

που αγόρασε µε 26 λεπτά για να πλη-
ρωθεί από τον έµπορο ∆. Μπαλούκα 
µε 27,5 λεπτά. Οι πληροφορίες λένε 
ότι έχει συγκεντρώσει ποσότητα 4.000 
τόνων, ενώ µέχρι τώρα έχει πουλήσει 
τους 1.500 τόνους. Αντίστοιχα, η Ένω-
ση Τρικάλων αγόρασε 1.000 τόνους µε 
24 λεπτά τιµή ηµέρας, δίνοντας την «ευ-
καιρία» στους παραγωγούς να επιλέ-
ξουν και την ανοιχτή τιµή, προσδοκώ-
ντας σε πάνω από 25 λεπτά. Ο Αγρο-
τικός συνεταιρισµός Νίκαιας έχει συ-
γκεντρώσει στις αποθήκες του περίπου 
5.500 τόνους και  το επόµενο διάστηµα 
θα προχωρήσει σε ανοιχτή δηµοπρα-
σία, όπως συνηθίζει κάθε χρόνο, ενώ 
µέρος της παραγωγής θα διατεθεί στη 
συµβολαιακή µε τη Μέλισσα.

Αποφόρτιση τιµών στο σκληρό λόγω Φότζια
 Μετά την πτώση 23 ευρώ και την αναµπουµπούλα στην Ιταλία, προσωρινή παύση στις πωλήσεις
 Κρατά ψηλά τον πήχη για την τιµή παραγωγού στο σιτάρι η δηµοπρασία της Ένωσης Ορεστιάδας

Με τιµή παραγωγού λίγο 
καλύτερη από πέρυσι, κοντά 
στα 1,10 ευρώ το κιλό, 
πωλείται τις τελευταίες δύο 
εβδοµάδες η πρώιµη ποικιλία 
αχλαδιών Κοντούλα στον 
Τύρναβο, µε τη ζήτηση να 
κινείται σε χαµηλούς τόνους, 
λόγω της αβεβαιότητας 
που κυριαρχεί στις αγορές 
εξαιτίας του κορωνοϊού. 
Αν και οι καιρικές συνθήκες 
δεν επηρέασαν την 
καλλιέργεια, φέτος η 
παραγωγή των αχλαδιών 
στον Τύρναβο θα είναι 
αρκετά µειωµένη, εξαιτίας 
προφανώς της µειωµένης 
καλλιεργούµενης έκτασης 
λόγω της εξάπλωσης του 
παθογόνου που προκαλεί 
το βακτηριακό κάψιµο, σε 
πολλούς οπωρώνες του 
Τύρναβου. Μέσα στην 
ερχόµενη εβδοµάδα 
αναµένεται να ξεκινήσει 
η συγκοµιδή αχλαδιών της 
ποικιλίας Κόσια και Σάντα 
Μαρία, µε τις τιµές να 
υπολογίζονται περί τα 0,40 
µε 0,50 ευρώ το κιλό. 

ΣΤΑ 1,10 ΕΥΡΩ ΟΙ ΚΟΝΤΟΥΛΕΣ
ΠΑΡΑ ΤΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ

Έχοντας πιάσει, έστω ενδοσυνεδριακά, επίπεδα πολύ 
κοντά στα 65 σεντς ανά λίµπρα, είναι λογικό η αγορά 
να σηµειώσει µια διόρθωση. Κερδοσκοπικά κεφάλαια 
ρευστοποίησαν τις θέσεις τους, κατοχυρώνοντας τα 
κέρδη τους, ενώ δεν έλειψαν και νέες τοποθετήσεις 
στην πτώση. Σε σηµαντικές πολιτείες των ΗΠΑ το 
πρόβληµα της ξηρασίας εντείνεται και προκαλεί 
πονοκεφάλους στους παραγωγούς. Στην παγκόσµια 
εικόνα η ραγδαία αύξηση κρουσµάτων κορωνοϊού 
θυµίζει πως το πρόβληµα ακόµα δεν έχει λυθεί και 
θα µπορούσε να επιφέρει νέες επιπλοκές στην 
προσδοκώµενη ανάκαµψη της παγκόσµιας οικονοµίας. 

ΝEA ΥOΡKH
Όσο οι τιµές ∆εκεµβρίου ‘20 κυµαίνονταν περί τα 64 
σεντς, υπήρξαν εκκοκκιστές που θεώρησαν ευκαιρία 
να φιξάρουν σε τιµή κοµµάτι των προπωλήσεων νέας 
σοδειάς. Θεωρήθηκε πως η άνοδος που βιώσαµε 
ίσως να ήταν το «παραδοσιακό» καλοκαιρινό ράλι 
που δίνει συνήθως η αγορά βάµβακος. Αναφορικά 
µε νέες προπωλήσεις, οι τιµές εξακολουθούν να 
πιέζονται από τα πολύ χαµηλά επίπεδα που 
προσφέρουν οι Βραζιλιάνοι τα βαµβάκια τους. 
Θεωρητικά για τη σοδειά µας θα υπήρχε αγοραστικό 
ενδιαφέρον περί του 1,5 σεντς ανά λίµπρα πάνω από 
τις αντίστοιχες τιµές ∆εκεµβρίου ‘20.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Ανοιχτή δηµοπρασία θα κάνει 
και ο συνεταιρισµός Νίκαιας.

ΕΚΘΕΣΗ USDA 
Αύξηση παραγωγής και 

αποθεµάτων µαλακού σίτου 

στις ΗΠΑ µε ταυτόχρονη 

πίεση τιµών νέας σοδειάς 

Συνεδρίαση 15/7/20
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '20 62,13 -O,50

Μάρτιος '21 62,85 -0,46

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

 

64,5

54,0

63,5

63,0

62,5

62,0

61,5
Παρασκευή

03/07
Παρασκευή

10/07
∆ευτέρα
13/07

Τρίτη
14/07

Τετάρτη
09/07

Πέµπτη
09/07

Τετάρτη
15/07



Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Ιουλίου 2020 Agrenda Α3 | 35ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
  katsoulieri@agronews.gr

Η ισχυρή ζήτηση που διαµορ-
φώθηκε στις ευρωπαϊκές αγο-
ρές, σε συνδυασµό µε τις µει-
ωµένες ποσότητες από τις χα-
λαζοπτώσεις και τις βροχοπτώ-
σεις στην Ιταλία και στην Ισπα-
νία, ενίσχυσαν αρχικά την τιµή 
παραγωγού και επιπλέον δη-
µιούργησαν τους κατάλληλους 
όρους για εξαγωγές στο ελλη-
νικό κεράσι σε επίπεδα ρεκόρ. 

Οι τιµές παραγωγού ξεκίνη-
σαν στην αρχή της συγκοµιδής 
µε τις πρώιµες ποικιλίες από τα 
5 ευρώ το κιλό, ενώ τώρα είναι 
στα 1,20 ευρώ µε ουρά για ε-
ξαγωγή, αυξηµένες σηµαντι-
κά κατά 15% από πέρυσι. Μά-
λιστα, όπως ανέφερε ο ειδικός 
σύµβουλος του Συνδέσµου Ελ-

ληνικών Επιχειρήσεων Εξαγω-
γής ∆ιακίνησης Φρούτων, Λα-
χανικών και Χυµών Incofruit- 
Hellas, Γιώργος Πολυχρονά-
κης, φέτος οι εξαγωγές κερα-
σιών θα είναι αυξηµένες κατά 
29,4%, ενώ οι όγκοι αναµένο-
νται να φτάσουν τους 29.084 
τόνους έναντι των 22.482 τόνων 

που καταγράφθηκαν πέρυσι. 
Σύµφωνα µε τον παραγωγό 

Κίτσιο Γεώργιο, τον µεγαλύ-
τερο όγκο κερασιών για εξα-
γωγές απορρόφησε η εταιρεία 
PROTOFANOUSIS S.A. στην Πέλ-
λα, ενώ ακολούθησαν οι ΣΕΞ-
ΤΟΥ ΑΦΟΙ - ΕΞΦΡΟΥΤ Α.Ε και η 
ΑΛΚΥΩΝ ΦΡΟΥΤΑ Α.Ε στην Η-

µαθία και στην Καβάλα. Μεγά-
λες ποσότητες διακίνησε και η 
εταιρεία YAKA IKE στην Ξάνθη, 
ενώ ο Μπαλακανάκης φαίνεται 
πως έφυγε νωρίς χωρίς µεγάλο 
τζίρο. Όσον αφορά την εσωτε-
ρική κατανάλωση, η µεγαλύτε-
ρη διακίνηση έγινε από τις ε-
ταιρείες ΣΠΑΝΑΚΟΣ και Tasty 
Fruit. Ενώ, από τους µεταποιη-
τές συνεχίζουν ακόµα να παίρ-
νουν η ALTERA A.E., η ΕΣΚΑΡ-
ΚΟΜ Α.Ε. και ο Κωνσταντινίδης.

Με φόρα για εξαγωγές ρεκόρ φέτος 
Στα 1,20 ευρώ τα τελευταία κεράσια 
Η χαµηλή ευρωπαϊκή παραγωγή έδωσε ώθηση στο ελληνικό προϊόν

ΑΥΞΗΣΗ 15% 
Οι τιµές παραγωγού στην 

αρχή της συγκοµιδής 

έφτασαν τα 5 ευρώ το κιλό, 

ενώ τώρα είναι στα 1,20 

µε ουρά για εξαγωγή 

Σ
αφώς πιο ήρεµα η ελληνική 
αγορά σκληρού σίτου, αφού 
µετά τον αλωνισµό, τα σιτά-
ρια έχουν µπει σε αποθήκες 

ενώ οι έµποροι είναι διστακτικοί σε νέες 
πωλήσεις. Η ευρύτερη πτώση τιµών σε 
Ιταλία και Γαλλία έφερε ένα µούδιασµα 

στην αγορά και 
Ιταλοί αγορα-
στές δεν είναι 
τόσο ζεστοί σε 
νέες δουλειές. 
Στο εσωτερικό 

εκτός από την πρόσφατη πώληση της 
ΕΑΣ Ορεστιάδας στα 273 ευρώ δεν υ-
πάρχει κάτι αξιοσηµείωτο. Στα σκληρά 
σιτάρια, περιορισµένες απώλειες (-3 ευ-
ρώ ο τόνος) είχαµε στις νέες τιµές της 
λίστας της Φότζια, µε τα ποιοτικά στα 
307-312 ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία µια 
πρώτη ισορροπία στα 290 ευρώ ο τόνος. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ 
ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΕ 
ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ» 

TOY ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (ΣΕΒΙΤΕΛ)

Ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ), φορέας υλοποίησης της Πράξης µε τίτλο «ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ» (Κωδικός ΟΠΣ 5003115), που 

χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Ε.Π. 

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020 

ΚΑΛΕΙ

εργαζοµένους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τοµέα απασχόλησης)

από όλες τις περιφέρειες της χώρας 

να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στις επιδοτούµενες δράσεις κατάρτισης * και πιστοποίησης της προαναφερόµενης Πράξης.

Σκοπός της Πράξης είναι η ενίσχυση της επαγγελµατικής ικανότητας 981 εργαζοµένων του ιδιωτικού τοµέα, µέσω της αναβάθµισης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, στη βάση 

5 θεµατικών αντικειµένων (Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Περιβαλλοντικών Συστηµάτων, Υπάλληλος Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελαιολάδου, Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 

Ελαιοκοµικών Προϊόντων, Στέλεχος Εξαγωγικού-∆ιεθνούς Εµπορίου Ελαιοκοµικών Προϊόντων, Στέλεχος Πωλήσεων Ελαιοκοµικών Προϊόντων.) διάρκειας 80 ή 100 ωρών µε 

τη µέθοδο της τηλεκατάρτισης. Όλα τα αντικείµενα κατάρτισης θα οδηγήσουν σε πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα προγράµµατα προσόντων/ δεξιοτήτων, σύµφωνα µε το 

διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.

Η αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά συµµετοχής, καθώς και η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης Συµµετοχής, 

είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του ΣΕΒΙΤΕΛ  www.sevitel.gr.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από την Παρασκευή 17η Ιουλίου 2020 ώρα 15:00 και λήγει τη ∆ευτέρα 31η Αυγούστου 2020 και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόµενοι, για απορίες ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις αιτήσεις συµµετοχής,  µπορούν να αποστείλουν τις ερωτήσεις τους 

στο email: info@sevitel.gr. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
8.200

2.770

1.780

2.830

4.660
ΙΤΑΛΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΡΑΣΙΩΝ 2020 (ΤΟΝΟΙ)
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 Με καλύτερες προϋποθέσεις πλησιάζει η συγκοµιδή για το ενσίρωµα καλαµποκιού, καθώς η µικρή αύξηση της τιµής γάλακτος σε συνδυασµό µε τις 
ανεβασµένες τιµές στα σιτηρά και στη µηδική, δείχνουν να ισχυροποιούν τη ζήτηση, ωστόσο οι παραγωγοί καλαµποκιού εµφανίζονται ακόµα συγκρατηµένοι.

Λιγοστές εµπορικές πράξεις και µεγάλη πτώση τιµών χαρα-
κτηρίζουν την καλλιέργεια καλαµποκιού στις διεθνείς αγο-
ρές, µε τα βλέµµατα να είναι στραµµένα στην πορεία της νέ-
ας σοδειάς, σύµφωνα µε την έκθεση του FAO για τις αγορές 
τροφίµων για τον Ιούνιο του 2020. Από την αρχή του έτους, 
ο κορωνοϊός προκάλεσε σηµαντική µείωση της ζήτησης κα-
λαµποκιού, καθώς τα µεγάλα αποθέµατα και η πτώση της τι-
µής της αιθανόλης, δεν άφησαν το περιθώριο για καλές τιµές 
παραγωγού. Συγκεκριµένα, η τιµή καλαµποκιού για τον Μά-
ιο του 2020 έφτασε τα 144.1 ο τόνος, παρουσιάζοντας µείω-
ση κατά 16,3% σε σχέση µε την περσινή αντίστοιχη περίοδο.

Αναφορικά µε τη νέα σοδειά, αναµένεται ρεκόρ στην 
παγκόσµια παραγωγή φτάνοντας τα 1.207 εκατ. τόνους 
και παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,6% σε σχέση µε το 
2019. Στην Ευρώπη αναµένεται υψηλή παραγωγή καλα-
µποκιού στην Ουκρανία, αυξηµένη κατά 3%, σε σχέση µε 
πέρυσι και συγκοµίζοντας 37 εκατ. τόνους. Παράλληλα, 
σύµφωνα µε τους αναλυτές, αυξήθηκε και η καλλιεργού-
µενη έκταση στις κύριες παραγωγικές χώρες, στη Γαλλία 
και στη Ρουµανία, καθώς οι υψηλές βροχοπτώσεις του φθι-
νοπώρου δεν επέτρεψαν την σπορά χειµερινών σιτηρών.

Την ίδια στιγµή, η µείωση της καλλιεργούµενης έκτασης 
σποράς στην Ουγγαρία και την Ιταλία, θα αντισταθµίσει την 
αύξηση που προβλέπεται στην ευρωπαϊκή παραγωγή, ενώ 
αναµένεται και µείωση της παραγωγής αραβοσίτου στη Σερ-
βία κατά 16% στους 6,2 εκατ. τόνους, από το 2019.

ΑΓΑΠΗ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

ΟΙ ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΕΣ τιµές στη µηδική 
και το αιγοπρόβειο γάλα αυξάνουν 
το ενδιαφέρον των κτηνοτρόφων 
για ποιοτικά εναλλακτικά συµπλη-
ρώµατα στα σιτηρέσια και κατ’ επέ-
κταση για το ενσίρωµα καλαµποκιού. 
«Το ότι αυξήθηκε η τιµή και η ζήτη-
ση στο αιγοπρόβειο γάλα, σε συν-
δυασµό µε την αύξηση της τιµής της 

µηδικής, θα στρέψει τους κτηνοτρό-
φους στο ενσίρωµα. Οι τιµές πώλη-
σης θα παίξουν κοντά στα 4 λεπτά, 
σχεδόν όσο πέρυσι, καθώς εξαρτά-
ται κυρίως από τον τρόπο πληρω-
µής, τον χρόνο εξόφλησης και την 
ποσότητα που πωλείται», ανέφερε ο 
Γιώργος Παπαπαράσχος, παραγω-
γός ενσιρώµατος από την Κατερίνη.

«Η ΖΗΤΗΣΗ είναι ικανοποιητική, 
ωστόσο η έλλειψη ρευστότητας 
των κτηνοτρόφων και το µικρό 
περιθώριο κέρδους που έχουν, 
δεν φαίνεται να δίνει καλύτερη 
τιµή στο ενσίρωµα του καλαµπο-
κιού, η οποία αναµένεται κοντά 
στα 3,5 λεπτά το κιλό, όπως ήταν 

και πέρυσι» τόνισε ο παραγωγός 
Αχιλλέας Γεροτόλης από το Κιλε-
λέρ. «Οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν 
τη δυνατότητα να δώσουν κάτι 
παραπάνω για χονδροειδή ζωο-
τροφή, όταν µάλιστα και οι τιµές 
στο κριθάρι είναι στα 12 µε 13 λε-
πτά» προσθέτει ο ίδιος.

ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ απώλειες εν τω µεταξύ 
εξελίσσεται η παραγωγή καλαµπο-
κιού, το οποίο συγκοµίζεται αρχές Αυ-
γούστου στην Κατερίνη. «Οι ζηµιές 
την περίοδο πυκνώµατος της καλλι-
έργειας από το έντοµο καραφατµέ 
ήταν πολύ µεγάλες, αναγκάζοντας 

πολλούς παραγωγούς να κάνουν 
επανασπορές και αρκετούς προλη-
πτικούς ψεκασµούς. Σίγουρα, οι α-
ποδόσεις φέτος θα είναι µικρότερες 
στην Κατερίνη, καθώς µειώθηκε και 
η καλλιεργούµενη έκταση» ανέφε-
ρε ο κ. Παπαπαράσχος.

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΚΑΛΕΣ προοπτικές, που 
παρουσιάζει το προϊόν, οι παρα-
γωγοί καλαµποκιού εµφανίζονται 
συγκρατηµένοι και αβέβαιοι για 
µια αύξηση στις τιµές που λαµβά-
νουν, καθώς, όπως έχει διαµορ-
φωθεί µέχρι τώρα η εγχώρια αγο-
ρά, δεν υπάρχει ιδιαίτερη κινητι-
κότητα. Μάλιστα, εξαιτίας του υ-

ψηλού κόστους παραγωγής, λόγω 
των αρδεύσεων και των χαµηλών 
τιµών που λαµβάνει τα τελευταία 
χρόνια το καλαµπόκι, πολλοί πα-
ραγωγοί στράφηκαν σε άλλες πιο 
παραγωγικές καλλιέργειες, όπως 
το βαµβάκι και η ελαιοκράµβη, έ-
τσι ώστε να αυξήσουν το περιθώ-
ριο του κέρδους τους.

ΑΥΤΕΣ τις µέρες, µέχρι τις αρχές Αυ-
γούστου, αναµένεται να ξεκινήσει 
η συγκοµιδή στις πρώιµες περιοχές 
της Θεσσαλίας, όπως ανέφερε ο Α-
χιλλέας Γεροτόλης. Επισηµαίνεται 
ότι οι ασταθείς καιρικές συνθήκες 
δεν επηρέασαν την καλλιέργεια και 
αναµένεται µια κανονική παραγω-

γή, χωρίς απώλειες. «Η περιοχή του 
Κιλελέρ είναι αρκετά πρώιµη και η  
συγκοµιδή ξεκινά τέλη Ιουλίου µε 
αρχές Αυγούστου. Οι καιρικές συν-
θήκες δεν επηρέασαν µέχρι στιγµής 
την καλλιέργεια και αναµένεται µια 
κανονική παραγωγή, σχεδόν όπως 
πέρυσι, µε 5-7,5 τόνους» εξηγεί.

ΕΞΙΣΟΥ σηµαντική επιρροή στη δι-
αµόρφωση της σηµερινής εικόνας 
στην αγορά διαδραµατίζουν και οι 
µεγάλες εισαγωγές από τη Βουλγα-
ρία. Όπως επεσήµανε και ο παρα-
γωγός καλαµποκιού από τη Λάρισα 
Αντώνης Έξαρχος, «στις Σέρρες κυ-

ρίως εισάγεται σηµαντική ποσότητα 
ενσιρώµατος καλαµποκιού, κυρίως 
από τη Βουλγαρία, που έχει και α-
πό τις µεγαλύτερες παραγωγές. Ή-
δη έχουν ξεκινήσει εκεί συγκοµιδές 
και αναµένεται και καλή παραγω-
γή, λόγω των καιρικών συνθηκών».

Χωρίς περιθώρια το καλαμπόκι 
λόγω πτώσης τιμής στην αιθανόλη 

1

3

5

2

4

6

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

FAO

Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Ιουλίου 2020

Έχει όλες τις προϋποθέσεις για καλύτερη τιµή το ενσίρωµα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
ΕΝΣΙΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

3,5�4
ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΙΛΟ

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ 2020

406,30

1.207,00 
 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΟΝΟI

71,00 
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Σε θερινούς ρυθμούς το ΧΑ, στάση 
αναμονής κοιτώντας Βρυξέλλες
Στάση αναμονής για τις εξελίξεις στην οικονομία 
και ειδικότερα για τη Σύνοδο Κορυφής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, για το 
Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ απέναντι στον 
κορωνοϊό, κρατά το Χρηματιστήριο. Η αγορά την 
περασμένη Πέμπτη κινήθηκε με οριακή αύξηση, 
δεν εμφάνισε πάλι τζίρους, υπενθυμίζοντας ότι 
εισήλθαμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς ενω σε ο,τι 
αφορά  τις ανακοινώσεις της ΕΚΤ, οι αγορές τις 
υποδέχθηκε με πτώση. Η αξία συναλλαγών 
διαμορφώθηκε στα 39,6 εκατ. ευρώ.

ΠΕΡΣΕΥΣ: Η «Περσεύς» 
γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε 
η καταχώριση της εταιρείας 

«Andromeda Seafood» στο 
Σύστημα Άυλων Τίτλων, ως νέου 
κατόχου των 315.247 κοινών 
ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών 
της εταιρείας. Ως εκ τούτου, η 
Andromeda Seafood κατέχει πλέον 
άμεσα και έμμεσα συνολικά 
17.175.776 κοινές ονομαστικές 
μετοχές της εταιρείας, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% 
του συνολικού καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου και των 
δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

PEPSICO: Η PepsiCo Inc ανακοίνωσε 
χαμηλότερα έσοδα για το τελευταίο 
τρίμηνο κυρίως εξαιτίας υστέρησης στη 
μονάδα ποτών παρά την αύξηση των 
πωλήσεων σνακ. Ο όμιλος ποτών 
ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις β’ τριμήνου 
υποχώρησαν 3,1% σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος, στα 15,95 δισ. δολάρια. 
Τα οργανικά έσοδα της Pepsi, υποχώρησαν 
0,3% στη διάρκεια της περιόδου.

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ: Η Διοίκηση της 
«Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία 
ΑΕΒΕ» γνωστοποιεί ότι μετά την 
αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης 
της Αρετής Αρσενοπούλου, 
καθήκοντα Υπευθύνου Οικονομικών 
Υπηρεσιών της εταιρείας και 
Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετόχων 
αναλαμβάνει ο κ. Ιωάννης Σάλτας.

HEINEKEN: Η Heineken NV δήλωσε 
πως οι δραστηριότητές της επλήγησαν 
σημαντικά από την πανδημία στο πρώτο 
μισό του έτους. Τα έσοδα στο α’ 
εξάμηνο μειώθηκαν 16% σε οργανική 
βάση εξαιτίας της πτώσης 13% στους 
συνολικούς όγκους, τα λειτουργικά κατά 
κέρδη 53% και τα καθαρά 76%.

O σπαγκο...
...ραμμένος

«Μην σπαταλάτε χρόνο σε λεπτομέρειες. 
Δώστε το μήνυμα της αποφασιστικότητας 
στις αγορές και τους πολίτες. Καλωσορί-
ζουμε την πρόταση της Κομισιόν για το Τα-
μείο Ανάκαμψης ύψους 750 δισ. ευρώ. Εί-
ναι σημαντικό οι ηγέτες να συμφωνήσουν 
γρήγορα σε ένα φιλόδοξο πακέτο». Αυτό 
ήταν το μήνυμα που έστειλε η επικεφαλής 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κρι-
στίν Λαγκάρντ ένα 24ωρό πριν την κρίσι-
μη Συνόδου Κορυφής της ΕΕ (17-18 Ιου-
λίου), καλώντας τους να εγκρίνουν άμεσα 
το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ. Σημειωτέον, 
όλες οι ενδείξεις έδειχναν πως λόγω των 
δύο μπλοκ που έχουν σχηματιστεί στην ΕΕ 
θα υπάρξει νέα έκτακτη Σύνοδος Κορυφής 
τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου και 
εκεί να υπάρξει η συμβιβαστική πρόταση 
για το αν τα 2/3 των κεφαλαίων του Τα-
μείου Ανάκαμψης πρέπει να χορηγηθούν 
μέσω επιχορηγήσεων και το 1/3 μέσω δα-

νείων. Σύμφωνα με την Λαγκάρντ, η οικο-
νομική δραστηριότητα βελτιώνεται το τρίτο 
τρίμηνο του έτους, αλλά η αβεβαιότητα εί-
ναι μεγάλη. Ως εκ τούτου, η ΕΚΤ διατηρεί 
αμετάβλητη τη νομισματική της πολιτική. 
Έτσι, το επιτόκιο των πράξεων κύριας α-
ναχρηματοδότησης και τα επιτόκια της δι-
ευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και 
καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα 
στο 0,00%, 0,25% και -0,50% αντίστοιχα. Ε-
πίσης, θα συνεχίσει τις αγορές 1,350 τρισ. 
ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος αγο-
ράς έκτακτης ανάγκης ελέω πανδημίας.
Στο μεταξύ, μελέτη του Κέντρου Ευρωπαϊ-
κών Οικονομικών Ερευνών ZEW ενισχύει 
τα επιχειρήματα των επικριτών του σχεδί-
ου ανασυγκρότησης της ΕΕ. «Η ανάλυση 
δείχνει ότι ως προς την προοπτική σταθε-
ροποίησης το Next-Generation-Fonds έ-
χει χτιστεί σε λάθος βάσεις» αναφέρει ο 
αναλυτής του ZEW Friedrich Heinemann. 

Cosmocert
Η Cosmocert από τον Ιούλιο 2020 
είναι ο πρώτος Ελληνικός 
εγκεκριμένος Φορέας Ελέγχου και 
Πιστοποίησης του Προτύπου Vegan 
για την παροχή μιας νέας υπηρεσίας 
πιστοποίησης για προϊόντα που: δεν 
περιέχουν ζωικές ύλες, δεν έχουν 
δοκιμαστεί σε ζώα, τα βοηθητικά μέσα 
στη διαδικασία παρασκευής είναι για 
χορτοφάγους, δεν έχουν ΓΤΟ.

Μινέρβα
H οικογένεια του «Χωριό» της Μινέρβα 
επεκτείνεται και στην κατηγορία του 
ξιδιού, προτείνοντας δύο νέα προϊόντα 
από ποιοτικές ελληνικές πρώτες ύλες.  
Η νέα σειρά Αμπέλια της Ελλάδας από το 
Χωριό περιλαμβάνει κόκκινο και λευκό 
ξίδι υψηλής ποιότητας, που δημιουργείται 
μέσα από τους καλύτερους ελληνικούς 
αμπελώνες και ανάμεσα από τις 
κορυφαίες ποικιλίες σταφυλιών.

Χάνεται η ανάκαμψη
στις λεπτομέρειες

 Ξεθώριασε το πακέτο των 750 δις ευρώ 
 Φτιάχνει η οικονομία, θολό το outlook

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
637,55

TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
Πέµπτη 16/07

Παρασκευή
10/07

Πέµπτη
16/07

Τρίτη
14/07

∆ευτέρα
13/07

Τετάρτη
15/07

645

640

635

630

625

620

615

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. 3,1200 +20,00% 

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 0,0950 15,85 % 

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 0,3780 11,18 %

ΚΛ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ A.B.E.E. 0,6400 10,34%

ΕΜΠΟΡ.ΕΙΣ.ΑΥΤ/ΤΩΝ. 0,9900 10,24%

ΑΦΟΙ Ι.&Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε 0,2200 -10,57 %

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 0,8100 -10,00 % 

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 0,2700 -10,00 % 

. ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. 3,7800 -9,57 % 

CPI Α.Ε. 0,3920  -9,26% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30  26.777,04 -0,35%
 NASDAQ Comp 10.401,67  - 1,41%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.370,81 -0,22%
Λονδίνο FTSE 100 6.250,69 -0,67%
Φρανκφούρτη DAX-30 12.894,25 -0,28%
Παρίσι CAC-40 5.098,57 -0,20%
Ζυρίχη  SMI 10.419,99 - 0,38%
Τόκιο NIKKEI-225 22.770,36 -0,76%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 0,25 15.03.2020 
EKT Βασικό 0,25 18.09.2019
 Καταθέσεων  - 0,50 18.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,25 11.03.2020
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 01.02.2016
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,61 01.06.2020
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,168 01.06.2020
 EURIBOR -1M - 0,468  01.06.2020
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Η αντικατάσταση αγροτικού μηχανολογικού 
εξοπλισμού δεν πρέπει να θεωρείται πώληση 

Α
νέκαθεν τα Σχέδια Βελτίωσης χρησιµο-
ποιούνταν σε µεγάλο βαθµό από τους 
αγρότες, προκειµένου να αντικαταστή-
σουν το µηχανολογικό τους εξοπλισµό. 

Σε κάθε περίπτωση, αποτελούν µεγάλο κίνητρο για 
τους επαγγελµατίες αγρότες, για 
να µπορέσουν να βελτιώσουν την 
παραγωγική τους ισχύ και να α-
ντικαταστήσουν τον παρωχηµέ-
νο τους εξοπλισµό, αφού το κό-
στος της αντικατάστασης αυτής 
µπορεί να φτάσει και να ξεπε-
ράσει σε πολλές περιπτώσεις τις 
500.000 ευρώ.

Με το σηµερινό µου άρθρο θέ-
λω να εστιάσω στην αδυναµία α-
ντίληψης από την πλευρά του υ-
πουργείου, να κατανοήσει το φο-
ρολογικό πρόβληµα που υφίστα-
ται µε την αντικατάσταση των µηχα-
νηµάτων, γι’ αυτό θα προσπαθήσω 
να το γράψω όσο πιο απλά µπορώ.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
Έστω αγρότης, ο οποίος έχει 

αυξήσει τις καλλιέργειες του και 
αποφασίζει να αντικαταστήσει το 
παλιό του τρακτέρ, µε ένα και-

νούργιο, µαζί µε τα παρελκόµενα αλέτρι και καλ-
λιεργητή. Η συνολική αξία, του προς αγορά εξο-
πλισµού, είναι 150.000 ευρώ, θα το αποπληρώ-
σει καταβάλλοντας µέρος του ποσού µετρητοίς 
και το υπόλοιπο µε δάνειο από την τράπεζα. Το 
παλιό του τρακτέρ, η πωλήτρια εταιρεία το κρατά 
για 50.000 ευρώ, αφού είναι σε εξαιρετική κατά-
σταση και µε λίγες ώρες εργασίας, τηρουµένης 
της αναλογίας µε την ηλικία του, ενώ φορολογι-

κά είναι πλήρως αποσβεσµένο. 
Με την υφιστάµενη φορολογι-

κή κατάσταση, για να ολοκληρω-
θεί η συναλλαγή, θα πρέπει να εκ-

δοθούν 2 παραστατικά: 
α) Τιµολόγιο πώλησης το οποίο θα εκδώσει ο αγρό-

της προς την εταιρεία που θα του πάρει το παλιό του  
τρακτέρ, αξίας 50.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 12.000 ευρώ.

β) Τιµολόγιο πώλησης της προµηθεύτριας εται-
ρείας προς τον αγρότη, αξίας 150.000 ευρώ (χωρίς 
ΦΠΑ, διότι θα πάρει απαλλαγή ΦΠΑ από τη ∆.Ο.Υ.). 

Έστω τέλος, ότι η συναλλαγή ολοκληρώθηκε µε 
ηµεροµηνία 02.01.18. 

ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΤΥΠΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ 
ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ;

α) Η αγορά: Θα καταχωρηθεί στο µητρώο παγίων η 
αγορά του τρακτέρ και των παρελκόµενων και για κά-
θε χρόνο, θα υπολογίζονται αποσβέσεις 10% (150.000 
ευρώ Χ 10% = 15.000 ευρώ), οι οποίες θα προσαυξά-
νουν το κόστος παραγωγής και θα µειώνουν τα κέρδη.

β) Η πώληση: Θα καταχωρηθεί ως έσοδο από επι-
χειρηµατική δραστηριότητα, το ποσό των 50.000 ευ-
ρώ από την πώληση του τρακτέρ.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ  
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ

1. Η πώληση του τρακτέρ θα αποτελέσει εξ ολοκλή-
ρου καθαρό κέρδος από επιχειρηµατική (και όχι αγρο-
τική) δραστηριότητα, αφού είναι πλήρως αποσβεσµένο. 

2. Οι αποσβέσεις των 15.000 ευρώ αποτελούν κό-
στος αγροτικής παραγωγής, άρα µειώνουν τα κέρδη 
από την αγροτική δραστηριότητα.

3. Εάν τα καθαρά κέρδη από την αγροτική δραστη-
ριότητα του αγρότη, είναι µικρότερα από 50.000 ευρώ, 
αυτό σηµαίνει, ότι χάνει για τη συγκεκριµένη χρονιά 
την ιδιότητα του κατ’ επάγγελµα αγρότη.

4. Χάνοντας την ιδιότητα του κατ’ επάγγελµα αγρό-
τη, στην περίπτωση µας που έχουµε λάβει τραπεζική 
χρηµατοδότηση, πιθανόν να αλλάξει και το επιτόκιο. 

5. Χάνοντας την ιδιότητα του κατ’ επάγγελµα αγρό-
τη, πιθανόν να κινδυνεύσει το ίδιο το σχέδιο βελτίω-
σης, αφού µία από τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί 
σε αυτό ο αγρότης, είναι να έχει τη σχετική βεβαίωση.

6. Θα φορολογηθεί ο αγρότης ως επαγγελµατίας και 
όχι ως κατ’ επάγγελµα και δεν θα έχει αφορολόγητο.
ΤΙ ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: η δηµιουργία αφορολόγητου απο-
θεµατικού για τα ποσά που προκύπτουν από την πώ-
ληση των παλιών τρακτέρ, αλλά και η αύξηση των συ-
ντελεστών απόσβεσης
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ: Το παραστατικό πώλησης να 
καταγράφει το πραγµατικά οφειλόµενο ποσό (στο πα-
ράδειγµά µας 100.000 ευρώ) και επί του ποσού αυτού 
να διενεργούνται αποσβέσεις. Με τον τρόπο αυτό, οι 
αγρότες δεν θα επιβαρύνονται µε φορολογία άσχετη 
µε το αγροτικό τους εισόδηµα, δεν θα κινδυνεύουν να 
χάσουν την ιδιότητα τους ως επαγγελµατίες αγρότες 
και θα αποκτήσουν κίνητρο για αντικατάσταση µηχα-
νολογικού εξοπλισµού.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Αντιληφθείτε τις πραγµατικές ανάγκες 
του αγροτικού κόσµου ή αντικαταστείστε τους συµβού-
λους σας από το Χάρβαρντ και την Οξφόρδη, µε ανθρώ-
πους που έχουν αίσθηση της καθηµερινότητας στην ύ-
παιθρο. ∆ιαφορετικά το χάσατε το παιχνίδι.

Λύση
Το παραστατικό πώλησης 

να έχει το πραγµατικά 
οφειλόµενο ποσό (αγορά 

νέου µείον πώληση παλιού)

Αποφάσεις
Πρέπει τις πολιτικές απο-
φάσεις να τις λαµβάνουν 
άνθρωποι µε αίσθηση της 

αγροτικής καθηµερινότητας 

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)

«Ο ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ 
∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ 5 ΜΗΝΕΣ»

κ. Υπουργέ ο νόµος ορίζει ως 
χρόνο υποβολής 5 µήνες: 

01.02.20-30.06.20, το σύστηµα 
άνοιξε στις 15/4/20. Έχετε 

υποχρέωση να έχετε το σύστηµα 
ανοιχτό µέχρι τις 15.09.20. 

Φορολογικές ∆ηλώσεις 2020

Ο κ. Σταϊκούρας έκανες πριν λίγες ηµέρες 
δηλώσεις, σύµφωνα µε τις οποίες δεν θα δοθεί 
καµία παράταση στην ηµεροµηνία υποβολής. 
Σοβαρά; Και ποιος νοµίζετε ότι θα την πληρώσει; 
Ο επιχειρηµατίας φυσικά και ο αγρότης, γιατί τα  
πρόστιµα βεβαιώνονται σε αυτούς. Αφήστε λοιπόν 
κατά µέρος τα νταϊλίκια («πρέπει να βάλουν οι 
λογιστές πλάτη για να τελειώσουν οι δηλώσεις», 
έτσι είπατε) και δείτε ότι το σύστηµα σέρνεται, 
ενώ υπάρχουν εκατοµµύρια δηλώσεις ακόµη έξω. 
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Μεγάλες 
αγροτικές  
επενδύσεις 
500.000 ευρώ 
και άνω στον 
Αναπτυξιακό 
Με αναφορά ειδικότερα σε θερμοκήπια 
και μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες, οι 
προωθούμενες αλλαγές στο ανώτατο όριο 
επιλέξιμων επενδύσεων του Καν. 702/2014 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Νέες µεγάλες επενδύσεις µε έµφαση στον αγροτικό το-
µέα και ειδικότερα σε θερµοκήπια και µεγάλες κτηνο-
τροφικές µονάδες, απελευθερώνουν οι προωθούµενες 
αλλαγές στο ισχύον (από το 2014) θεσµικό πλαίσιο που 
ορίζει ανώτατο όριο για τέτοιου είδους παραγωγικές µο-
νάδες στα 500.000 ευρώ. Οι σχετικές διαβουλεύσεις έ-
χουν ήδη γίνει και οι Βρυξέλλες είναι έτοιµες να «θερα-
πεύσουν» τη σχετική στρέβλωση, που ισχύει τα τελευταία 
6 - 7 χρόνια µε τον αναπτυξιακό νόµο κι αποκλείει, επί 
της ουσίας, όλες τις µεγάλες επενδύσεις στον πρωτογενή 
τοµέα, στερώντας του πολύτιµα κεφάλαια και αναπτυξι-
ακές πρωτοβουλίες µε µεγάλο οικονοµικό ενδιαφέρον.

Το πρόβληµα, στο οποίο έρχεται να δώσει λύση η Ε.Ε., 
σχετίζεται µε τον περιοριστικό κανονισµό 702 του 2014 
(σ.σ. άρθρο 4, παράγραφος 1) και τη µετέπειτα Κοινή Υ-
πουργική Απόφαση της 24ης Νοεµβρίου του 2017 (σ.σ. 
άρθρο 2, παράγραφος 3), όπου τονίζεται ρητώς ότι στην 
τρέχουσα προκήρυξη του Ν/4399, το ανώτατο ποσό ε-
νίσχυσης για επενδύσεις του πρωτογενούς τοµέα, είναι 
τα 500.000 ευρώ ανά ΑΦΜ και ανά έργο.

Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι το σηµαντικό αυτό ερ-
γαλείο πολιτικής, για την ανάπτυξη της χώρας, κρα-
τά εκτός νυµφώνος σοβαρά επενδυτικά projects τα ο-
ποία σχετίζονται κυρίως µε τα σύγχρονα θερµοκήπια 
και τα οργανωµένα µεγάλα βουστάσια, που θα µπο-
ρούσαν να στηρίξουν και να εξελίξουν κρίσιµους το-
µείς της γεωργο-κτηνοτροφίας στην ύπαιθρο.

Ως αποτέλεσµα της κατάστασης που έχει διαµορφω-
θεί, τα projects µε προϋπολογισµό σηµαντικά άνω του 
1 εκατ. ευρώ, σε περιφέρειες της χώρας όπου -για πα-
ράδειγµα- η ενίσχυση από τον αναπτυξιακό νόµο ανέρ-
χεται στο 50%, δεν προχωρούν, ακόµη κι αν υπάρχει εν-
διαφέρον, δεδοµένου ότι το «ταβάνι», στο ποσό της ενί-
σχυσης, τις καθιστά, στην πραγµατικότητα, µη ελκυστι-
κές για όσους έχουν διαθέσιµα κεφάλαια.

«∆εν είναι δυνατό να βγαίνουµε από µια βαθιά οι-
κονοµική κρίση και όλοι να λένε πως ο πρωτογενής 
τοµέας είναι πυλώνας για την ανάπτυξη της χώρας και 
την ίδια στιγµή να µην αξιοποιούµε όλα τα διαθέσιµα 
εργαλεία, που µπορούν να βοηθήσουν στην περαιτέ-
ρω ανάπτυξή του. Είναι µεγάλη αδικία κι έρχεται και σε 
σύγκρουση µε την εκπεφρασµένη, σε θεωρητικό του-
λάχιστον επίπεδο, πολιτική βούληση για ενεργή στή-
ριξη του κλάδου», τόνισε στην Agrenda σύµβουλος ε-
πιχειρήσεων, ο οποίος είναι δέκτης ενδιαφέροντος α-
πό τουλάχιστον δύο επενδυτές οι οποίοι θα ήθελαν να 
αξιοποιήσουν τον αναπτυξιακό νόµο προκειµένου να 
επενδύσουν στα θερµοκήπια, αλλά κάνουν πίσω λό-
γω της χαµηλής ενίσχυσης.

Τυπικό θέµα η αποδοχή του αιτήµατος
Λαµβάνοντας υπόψη τα παράπονα και τα επιχειρήµατα 

των επενδυτών, οι ηγεσίες των συναρµόδιων υπουργεί-
ων Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίµων, πήραν πρωτοβουλία και απέστειλαν αίτηµα 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να αρθεί ο συγκεκριµέ-
νος όρος. «Είναι πλέον τυπικό το θέµα. Νοµίζω πως θα 

Με την εξάλειψη του συγκεκριµένου 
περιορισµού, από την επόµενη νέα 

προκήρυξη του αναπτυξιακού νόµου θα 
κινητοποιήσει σηµαντικές επενδύσεις 

εντάσεως κεφαλαίου στον πρωτογενή 
τοµέα, οι οποίες θα φέρουν εκσυγχρονισµό 

στην παραγωγή, βελτίωση ποιότητας και 
παραγωγικότητας, νέες θέσεις εργασίας, 

αύξηση των εξαγωγών και µικρότερο 
περιβαλλοντικό αποτύπωµα, που είναι 

προϋπόθεση για την αειοφορική ανάπτυξη 
και ενόψει της νέας προγραµµατικής 

περιόδου.
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γίνει δεκτό το αίτηµά µας αλλά δεν µπορώ να ριψοκιν-
δυνεύσω µια χρονική πρόβλεψη για το πότε θα γίνουν οι 
ανακοινώσεις», υπογράµµισε στην Agrenda ο υφυπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κωνσταντίνος Σκρέκας. Εκτί-
µησε δε, πως µε την εξάλειψη του συγκεκριµένου περι-
ορισµού, από την επόµενη νέα προκήρυξη του αναπτυ-
ξιακού νόµου θα κινητοποιήσει σηµαντικές επενδύσεις 
εντάσεως κεφαλαίου στον πρωτογενή τοµέα, που είναι 
προϋπόθεση για την αειοφορική ανάπτυξη και ενόψει 
της νέας προγραµµατικής περιόδου.

Ανάλογα µηνύµατα, ότι η υπόθεση έχει θετική κατά-
ληξη, παίρνουν από τις Βρυξέλλες και φορείς του ιδιωτι-
κού τοµέα. «Αυτό ακούµε και εµείς, αλλά µέχρι να δούµε 
και τις επίσηµες ανακοινώσεις περιµένουµε», είπε στην 
Agrenda ο Θύµης Ευθυµιάδης, διευθύνων σύµβουλος 
της Agritex, του οµίλου Ευθυµιάδη. Ο ίδιος µάλιστα ση-
µείωσε πως είναι µια χρυσή ευκαιρία που δεν πρέπει να 
χαθεί για την Ελλάδα, η οποία απέδειξε και εν µέσω του 
covid-19 ότι έχει µέλλον στον τοµέα των οπωροκηπευτι-
κών και το ίδιο µπορεί να γίνει και µε την κτηνοτροφία. 

«Τα οφέλη θα είναι πάρα πολλά, αν ανοίξει ο ανα-
πτυξιακός νόµος και για τις επενδύσεις του πρωτογε-
νούς τοµέα, διότι κάθε µία από αυτές, λόγω της µεγά-
λης κλίµακας της, δηµιουργεί κατ’ ελάχιστο 100 θέσεις 
εργασίας, κρατώντας σταθερό τον κοινωνικό ιστό στην 
ύπαιθρο, ενώ πολύ σηµαντική είναι και η οικονοµική 
τους σηµασία, δεδοµένου ότι αν κατασκευαστούν αρκε-
τά τέτοια θερµοκήπια και συγκεντρωθεί µια κρίσιµη µά-
ζα, θα µπορούν να υποστηριχθούν ακόµη και συµφωνί-
ες µε λιανεµπορικές αλυσίδες στο εξωτερικό, οι οποίες 

τώρα είναι ανέφικτες, καθώς ζητούν ποσότητες και τρο-
φοδοσία όλη τη διάρκεια του έτους», ανέφερε και εξέ-
φρασε την εκτίµηση πως «µε το καληµέρα νοµίζω πως 
θα γίνουν 4-5 αιτήσεις για τέτοια µεγάλα θερµοκήπια».

Αναθερµαίνεται το project 
της Agritex στη Νέα Κεσσάνη

Ένα εξ αυτών, όπως εξήγησε, θα είναι αυτό που προ-
ωθεί η Agritex στο γεωθερµικό πεδίο Νέα Κεσσάνη της 
Ξάνθης, όπου έχει υπενοικιάσει για 35 χρόνια, µεγά-
λο ακίνητο, στο οποίο σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα 
θερµοκήπιο συνολικής στεγασµένης επιφάνειας 100 
στρεµµάτων, για την παραγωγή υδροπονικής ντοµά-
τας τύπου beef και cluster. 

«Προσωρινά το έχουµε παγώσει γιατί είναι µια επέν-
δυση της τάξης των 16-17 εκατ. ευρώ, που είναι απα-
γορευτικό να υλοποιηθεί χωρίς καµία επιδότηση, διότι 
συν τοις άλλοις οι επενδύσεις στον αγροτικό τοµέα, θέ-
λουν κάποια χρόνια για να αποσβεστούν», µας είπε ο 
συνοµιλητής µας. Επέµεινε, πάντως, πως  είναι ένα ση-
µαντικό project για την Agritex καθώς θα της επιτρέψει 
να συµπληρώσει τη γκάµα των προϊόντων της, δεδοµέ-
νου ότι σήµερα, στο υφιστάµενο θερµοκήπιο, στην Αλε-
ξάνδρεια Ηµαθίας, παράγει µόνο baby και minion ντο-
µάτες, µε ετήσια παραγωγή περίπου 2.500 τόνους, οι ο-
ποίοι διατίθενται στην εγχώρια αγορά µέσω των κανα-
λιών του λιανεµπορίου και υπό το brand name «Lucia’s 
farm». Αντίθετα στις beef και τις cluster ντοµάτες, που 
αντιπροσωπεύουν 85% και 10% της αγοράς, αντίστοιχα, 
για την ώρα δεν έχει παρουσία.

Ώριµες 
επενδύσεις

Αµέσως µετά την 
τροποποίηση του 
κανονισµού στον 

Αναπτυξιακό 
Νόµο, αναµένε-
ται να γίνουν 

4-5 αιτήσεις για 
µεγάλα θερµο-

κήπια

Θερµοκήπιο
µε ΣΗΘΥΑ από
φυσικό αέριο
επιστρέφει το
κεφάλαιο σε
µία τετραετία
Ακόµη µεγαλύτερο ενδιαφέρον 
εκτιµάται πως θα προκύψει για νέες 
επενδύσεις στο χώρο των 
θερµοκηπιακών καλλιεργειών, µε χρήση 
φυσικού αερίου για συµπαραγωγή 
ενέργειας, δεδοµένου ότι σε αυτή την 
περίπτωση η απόσβεση των επενδύσεων 
µπορεί να έρθει ταχύτερα λόγω της 
πώλησης ηλεκτρικού ρεύµατος στο 
εθνικό δίκτυο.
Στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν σε 
σχετική εκδήλωση, κατέληξαν στο 
συµπέρασµα ότι σε θερµοκήπιο µε 
ΣΗΘΥΑ από φυσικό αέριο, το αρχικό 
κεφάλαιο µιας επένδυσης επιστρέφει 
σε 4 χρόνια, µε την ετήσια απόδοση 
να φτάνει στο 26%, ενώ χωρίς 
συµπαραγωγή απαιτούνται 6,5 χρόνια 
και η ετήσια απόδοση περιορίζεται στο 
16%. Αναφέρθηκε πως αν αρθούν οι 
όποιες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις 
και «ρολάρουν» κανονικά οι επιδοτήσεις 
από τον Αναπτυξιακό Νόµο και οι 
δανειοδοτήσεις από τις τράπεζες, 
η Ελλάδα θα µπορέσει να αποκτήσει 
πολλές µονάδες θερµοκηπίων µε 
ΣΗΥΘΥΑ, διότι από πλευράς οικονοµίας 
και απόδοσης πρόκειται για πολύ 
συµφέρουσες επενδύσεις. Παράλληλα, 
είναι και φιλικές στο περιβάλλον, καθώς 
χρησιµοποιούν το εκπεµπόµενο διοξείδιο 
του άνθρακα από την καύση φυσικού 
αερίου για την ανάπτυξη των 
καλλιεργούµενων φυτών, αυξάνοντας 
από 10% έως 20% την παραγωγή, 
αντί να το διοχετεύουν στην ατµόσφαιρα 
και να επιτείνουν το «φαινόµενο του 
θερµοκηπίου».

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

«Ανοικτή» και στη λύση του 
στρατηγικού εταίρου η Agritex
H διοίκηση της Agritex αναζητά και εναλλακτικές για να υλοποιήσει τα σχέδιά 
της για την κατασκευή θερµοκηπίου, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόµενο να 
παραχωρήσει ακόµη και ποσοστό, µειοψηφικό ή και πλειοψηφικό, αν απαιτηθεί, 
σε κάποιον στρατηγικό επενδυτή, που θα ενδιαφερθεί για να την πλαισιώσει. 
Στην περίπτωση αυτή θα δροµολογηθούν και νέες επενδύσεις εκσυγχρονισµού, 
ύψους 3 εκατ. ευρώ, στην Αλεξάνδρεια. 
Η προοπτική στρατηγικής συνεργασίας έχει πολλούς µήνες που είναι στο κάδρο 
της Agritex, αλλά µετά την εκδήλωση της πανδηµίας covid-19 ατόνησε. Πλέον 
όµως επανέρχεται στο προσκήνιο. «Έχουµε αναθέσει την εκπόνηση του business 
plan της επένδυσης σε µια από τις εταιρείες συµβούλων του club των big 4 και 
σύντοµα θα ολοκληρωθεί ώστε να το στείλουµε σε δυνάµει ενδιαφερόµενους», 
εξήγησε ο κ. Ευθυµιάδης. Σηµείωσε δε, πως ήδη καταγράφεται κινητικότητα εκ 
µέρους ενός επενδυτικού fund και δύο επενδυτών από το εξωτερικό, οι οποίοι 
έχουν ζητήσει να το δουν, αλλά, έσπευσε να διευκρινίσει πως σοβαρές εξελίξεις 
θα πρέπει να αναµένονται µέσα στο φθινόπωρο.

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

ΘΕΡMΟΚΗΠΙΟ 
MΕ ΣΗΘΥΑ

4 χρόνια 
µε ετήσια απόδοση 26%

6,5 χρόνια
με ετήσια απόδοση 16%. 

ΘΕΡMΟΚΗΠΙΟ 
ΧΩΡΙΣ ΣΗΘΥΑ
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Eτήσιο όφελος 14 εκατ. από 
το ενεργειακό πάρκο Αγρινίου

 Πλέγμα ενεργειακών έργων ύψους 90 εκατ. ευρώ ετοιμάζει η Ένωση 
 Σύνδεση με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Σάρκα και οστά παίρνει το µεγαλόπνοο σχέδιο του 
Αγροτικού Συνεταιρισµού Ένωση Αγρινίου, για µε-
τατροπή της ευρύτερης περιοχής της Αιτωλοακαρνα-
νίας σε «πράσινη κοιλάδα», µέσα από ένα πλέγµα 
ενεργειακών έργων ύψους 90 εκατ. ευρώ.

Σε εκδήλωση στο Παπαστράτειο Μέγαρο της Έ-
νωσης Αγρινίου για τα δροµολογούµενα φωτο-
βολταϊκά έργα, στην περιοχή της Κατούνας, όπου 
µετέχουν περί τις 500 οικογένειες Αιτωλοακαρνά-
νων, ο διευθυντής µηχανοργάνωσης και υπηρεσι-
ών του Α. Σ. Ένωση Αγρινίου Γιάννης Κάτρης, πε-
ριέγραψε όλα τα βήµατα που έχουν γίνει µέχρι σή-
µερα, σηµειώνοντας πως τον Οκτώβριο θα έχει ο-
λοκληρωθεί το κατασκευαστικό σκέλος και µέχρι 
τα τέλη του έτους θα γίνει η σύνδεση µε το δίκτυο.

Το ετήσιο όφελος απ’ τα νέα φωτοβολταϊκά υπο-
λογίζεται σε περίπου 14 εκατ. ευρώ, ποσό που θα 
ενισχύει κατ’ έτος την τοπική οικονοµία. Υπενθυ-
µίζουµε ότι πρόσφατα υπεγράφη η συµφωνία µε 

την ProCredit Bank για τη χρηµατοδότηση των έρ-
γων, ενώ έχει υπογραφεί και η σχετική σύµβαση 
για τα πλέον σύγχρονα και αξιόπιστα panels, µε την 
Jinko Solar, εταιρεία που θεωρείται κολοσσός στον 
τοµέα και που κατά το προηγούµενο έτος τα δικά 
της panels είχαν τη µεγαλύτερη παραγόµενη ισχύ. 

Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην προεργασία και 
στον σχεδιασµό που υπήρξε, καθώς η Ένωση οµα-
δοποίησε τα έργα και κατασκευάζει η ίδια τον υπο-
σταθµό, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους παρα-
γωγούς να µετέχουν, κάτι που πρακτικά θα ήταν α-
δύνατο αν το επιχειρούσαν µεµονωµένα, λόγω κο-
ρεσµού του δικτύου. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του 
Συνεταιρισµού Θωµά Κουτσουπιά, το µοντέλο που 
ακολούθησε η Ένωση Αγρινίου υιοθετήθηκε απ’ την 
πολιτεία, θεσµοθετήθηκε και ενσωµατώθηκε στο ι-
σχύον σήµερα νοµικό πλαίσιο και αποτελεί το πρό-
τυπο για ανάλογες επενδύσεις σε όλη τη χώρα. Κα-
τά τον ίδιο, η ΕΑΣ Αγρινίου είναι αυτή που θεσµι-
κά καλείται πλέον να µεταφέρει την τεχνογνωσία 
της σε άλλες περιοχές, για να γίνει πράξη «η µε-
τάβαση στην πράσινη και ανανεώσιµη ενέργεια».

Αποδίδουν οι επενδυτικές κινήσεις του Πτηνοτρο-
φικού Συνεταιρισµού Ιωαννίνων «Πίνδος», όπως 
αποτυπώνεται στα οικονοµικά αποτελέσµατα του 
2019 όπου καταγράφεται σηµαντική αύξηση του 
κύκλου εργασιών κατά 8,15% και σταθερή άνοδος 
της εξαγωγικής του δραστηριότητας κατά 23,17%.

Το 2019, σύµφωνα  µε τη διοίκηση της εταιρείας, 
αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντικό σταθµό στην µακρά ι-
στορία του συνεταιρισµού, καθώς συνδέεται µε την 
η έναρξη υλοποίησης του νέου επενδυτικού προ-
γράµµατος ύψους 25 εκατ. ευρώ, το οποίο υπολο-
γίζεται να ολοκληρωθεί το 2022 και περιλαµβάνει:

 Νέα µονάδα έτοιµων ψηµένων κρεατοσκευασµά-
των και παραγωγή προϊόντων µε κρέας κοτόπουλου

 Νέα µονάδα παραγωγής ζωοτροφών για όρνι-
θες αναπαραγωγής

 Επέκταση δυναµικότητας και εκσυγχρονισµός 
του πτηνοσφαγείου

 Επέκταση δυναµικότητας µονάδας αξιοποίη-
σης πτηνοτροφικών αποβλήτων

 Εκσυγχρονισµός κέντρων διανοµής
 Ανανέωση µεταφορικού στόλου.

Ο κύκλος εργασιών πέρυσι ανήλθε σε 270.110 
χιλ. ευρώ έναντι 250.074 χιλ. ευρώ το 2018, τα α-
ποτελέσµατα προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και 
EBIDTA κινήθηκαν επίσης ανοδικά και διαµορφώ-
θηκαν στις 9.530 χιλ. ευρώ σε σχέση µε 9.137 χιλ. 
ευρώ την προηγούµενη χρήση.

Αύξηση τζίρου 8,15% για τον ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ, 
που ολοκληρώνει το 2022 επένδυση 25 εκατ. ευρώ  

Έµφαση στον οινοτουρισµό 
για το νέο ∆Σ του AWAFE

Με νέα σύνθεση το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Wine and Food 

Experience- AWAFE, του cluster που 
αποτελείται από παραγωγούς κρασιού και 
επαγγελµατίες από τη γαστρονοµία, τον 
τουρισµό, µε όραµα την ανάπτυξη του οινικού 
τουρισµού στην Αττική. Πρόεδρος αναλαµβάνει 
η Μαρία Αλιφραγκή, ιδιοκτήτρια του τουριστικού 
γραφείου Signature Travel και αντιπρόεδρος o 
Γιώργος Βασιλείου (Κτήµα Βασιλείου).

∆ιερεύνηση εµπορικής συνεργασίας
Ελλάδας-Ινδονησίας σε κηπευτικά
Η ανάπτυξη εµπορικών δραστηριοτήτων µεταξύ 
της Ελλάδας και της Ινδονησίας, ιδιαιτέρως σε 
φρούτα, λαχανικά και αλιεύµατα αποτέλεσε 
αντικείµενο της συνάντησης που είχαν στα 
γραφεία του Οργανισµού Κεντρικών Αγορών 
και Αλιείας στον Ρέντη ο πρόεδρος του ∆Σ 
Χρήστος Κροµµύδας µε τον πρέσβη της 
Ινδονησίας στην Ελλάδα, Ferry Adamhar.

Αύξηση 73,5% στις εισαγωγές 
κρέατος στην Κίνα στο α’ εξάµηνο
Σε εισαγωγή 4,75 εκατ. τόνους κρέατος, 
συµπεριλαµβανοµένων των εντοσθίων, 
προχώρησε η Κίνα το πρώτο εξάµηνο του έτους. 
Σύµφωνα µε στοιχεία από τις κινεζικές 
τελωνειακές αρχές, που επικαλείται το Reuters 
τα νέα δεδοµένα για τις εισαγωγές 
αντιπροσωπεύουν αύξηση κατά 73,5% σε σχέση 
µε την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.  

Πολλαπλά τα 
οφέλη από τις 
Ενεργειακές 
Κοινότητες, που 
έχει συγκροτήσει 
η Ένωση Αγρινίου.

Σηµαντική ενίσχυση 
καταγράφηκε σε όλα τα 
επιµέρους στοιχεία της 

παραγωγής του συνεταιρισµού, 
µε τον πρόεδρο του ΑΠΣΙ 

«Πίνδος» Ανδρέα ∆ηµητρίου 
να λέει ότι «τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα αποτυπώνουν 
τη σκληρή δουλειά και την 

αφοσίωση των ανθρώπων του».

ΝΕΑ
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Κανονικά 
οι τιµές 
σε γάλα,
και άλευρα 
στις αλυσίδες

«∆εν παρατηρείται 
σηµαντική αύξηση των 
διάµεσων τιµών λευκού 
γάλακτος και αλεύρων-
σιµιγδαλίου στις αλυσίδες 
σούπερ µάρκετ κατά την 
έξαρση της πανδηµίας 
(Ιανουάριος-Μάιος 2020) 
στη χώρα µας». Αυτό 
αναφέρει ανακοίνωση της 
Επιτροπής Ανταγωνισµού 
σχετικά µε τα ευρήµατα 
έρευνας για τις 
επιπτώσεις της πανδηµίας 
σε γάλα, άλευρα και 
σιτηρά, καθώς 
εκφράστηκαν ανησυχίες 
για επικείµενες ελλείψεις 
ή/ και αυξήσεις στις τιµές 
ορισµένων αγροτικών 
προϊόντων και προϊόντων 
διατροφής. Ως εκ τούτου 
κρίθηκε απαραίτητη η 
εκκίνηση αυτεπάγγελτων 
ερευνών, µεταξύ άλλων, 
στις αγορές και αλυσίδα 
εφοδιασµού γάλακτος και 
σιτηρών και αλεύρων για 
τυχόν παράβαση. Για την 
κατηγορία του λευκού 
γάλακτος, παρατηρείται 
ότι η διάµεση τιµή για όλα 
τα σούπερ µάρκετ υπήρξε 
σχετικά σταθερή κατά την 
έξαρση της πανδηµίας 
µέχρι και τις 26 Απριλίου, 
οπότε και αποτυπώνεται 
µείωση αυτής. Στην 
κατηγορία των αλεύρων - 
σιµιγδαλιού παρατηρείται 
έως 3 Μαΐου σταθερότητα 
ως προς τη διάµεση τιµή 
τους, παρά την αυξηµένη 
ζήτησή τους. Μετά την 
αναστολή των 
περιορισµών παρατηρείται 
µείωση ανώτατων τιµών 
και της διάµεσης τιµής.

Την παράδοση µε την καινοτοµία 
παντρεύουν τα προϊόντα της Αµβρο-
σιάδης ΑΒΕΕ, η οποία τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια ανέπτυξε µια νέα τε-
χνική εκτροφής (Farm in Farm) που 
βρήκε οντότητα στο «Χρυσό Κοτό-
πουλο Ολύµπου Αµβροσιάδη», το 
οποίο µάλιστα απέσπασε και διπλή 
πλατίνα στον διεθνή θεσµό Γευσι-
γνωσίας Μεσογειακής Γεύσης 2020 
που διεξήχθη 15-18 Ιουνίου 2020.

Από το 1964 η οικογένεια Αµβρο-
σιάδη, µε φόντο τον Όλυµπο, τα Πιέ-
ρια ‘Ορη, ξεκίνησε την πρώτη της ε-
κτροφή σε χειροποίητες εγκαταστά-
σεις από πέτρα, άχυρα και πηλό στο 

χωριό Εξοχή Πιερίας.  Σήµερα, 56 
χρόνια µετά η Αµβροσιάδης ΑΒΕΕ 
ως πλέον µια από τις πιο σύγχρο-
νες , άρτια οργανωµένες και καθε-
τοποιηµένες εταιρείες παραγωγούς 
στον χώρο της πτηνοτροφίας ξεχω-
ρίζει και καινοτοµεί συνδυάζοντας 
την παράδοση µε την τεχνολογία 
και τεχνογνωσία. Οι εγκαταστάσεις 
του εκκολαπτηρίου Αµβροσιάδη ως 
οι πλέον  σύγχρονες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο παρέχουν καθηµερινά νε-
οσσούς που πληρούν πιστοποιηµέ-
να από διεθνείς φορείς όλα τα πρό-
τυπα ποιότητας, Βιοασφάλειας, Ευ-
ζωίας. (C.H.I.C.K program / CEVA).

Ο γίγαντας ποτών Diageo δηµιούρ-
γησε ένα χάρτινο µπουκάλι αλκοο-
λούχων ποτών που θα χρησιµοποι-
ήσει για να συσκευάσει µερικές φι-
άλες ουίσκι Johnnie Walker το επό-
µενο έτος. Η νέα συσκευασία, που 
αναπτύχθηκε από τη νέα εταιρεία 
Pulpex Ltd, την οποία ίδρυσε από 
κοινού µε την εταιρεία διαχείρισης 
επιχειρήσεων Pilot Lite, θα είναι κα-
τασκευασµένη από ξυλοπολτό που 
ανταποκρίνεται στα διατροφικά πρό-
τυπα και είναι πλήρως ανακυκλώσι-
µος, σύµφωνα µε τη Diageo. 

Σύµφωνα µε τον διευθύνοντα της 
Diageo Ewan Andrew, «το µπουκά-
λι αυτό έχει τη δυνατότητα να είναι 
πραγµατικά πρωτοποριακό» και θα 
δοκιµαστεί σε µια περιορισµένη έκ-
δοση του ουίσκι Johnnie Walker την 
άνοιξη του 2021. «Φαίνεται σκόπιµο 
να ξεκινήσουµε µε το Johnnie Walker, 
ένα εµπορικό σήµα που έχει οδηγή-
σει συχνά στην καινοτοµία τα 200 έ-
τη ύπαρξής του», δήλωσε ο Andrew.

Aπό τη φάρμα στο πιάτο
τα κοτόπουλα Αμβροσιάδη

Σε χάρτινες 
φιάλες το 
Johnnie 
Walker 

Πτωτικός τζίρος στην εστίαση, ανεπαρκή τα µέτρα στήριξης
Στο 25% εκτιµά τη µείωση του τζίρου στον κλάδο µαζικής εστίασης και 
τουρισµού (HORECA) για το 2020 η Deloitte, υποστηρίζοντας πως τα 
έως τώρα µέτρα στήριξης του κλάδου από την πανδηµία δεν επαρκούν, 
ώστε να διατηρηθεί σε βιώσιµο επίπεδο. Το 2019, µε το ελληνικό ΑΕΠ 
να αναπτύσσεται µε 2,5%, ο κλάδος HORECA (που αφορά 82,5 χιλιάδες 
επιχειρήσεις και απασχολεί 385.000 εργαζοµένους) εµφάνισε ανάπτυξη 
9%, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Deloitte. Η εκτίµηση για ύφεση φέτος έως 
10% του ΑΕΠ οδηγεί σε προβολή για σηµαντική επίπτωση σε όλο τον κλάδο. 

Οι εταιρείες καταναλωτικών 
προϊόντων βρίσκονται υπό 

ασφυκτική πίεση για να 
µειώσουν το ποσοστό του 

πλαστικού που χρησιµοποιούν 
στις συσκευασίες τους.

Το µοντέλο της 
ΕΑΣ Αγρινίου 
υιοθετήθηκε απ’ 
την πολιτεία και 
ενσωµατώθηκε 
στο ισχύον σήµερα 
νοµικό πλαίσιο.

ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ

25%

10%

ΜΕΙΩΣΗ

ΣΤΟ ΑΕΠ

ΤΖΙΡΟΣ 2020*

ΠΛΗΓΜΑ
Η ΥΦΕΣΗ*

* EΚΤΙΜΗΣΗ DELOITTE
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Καθ’ οδόν για Γερμανία 
το ξινόμαυρο Αμυνταίου

  «Κλειδί» στις επιδιώξεις του συνεταιρισμού η 7ετής συνεργασία με τα 
σούπερ μάρκετ «Lidl Hellas», στα σκαριά νέα επένδυση στο οινοποιείο

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Την «πόρτα» της, πολλά υποσχόµε-
νης, γερµανικής αγοράς ετοιµάζεται να 
«ξεκλειδώσει» η ΕΑΣ Αµυνταίου, µε µια 
κίνηση που αν τελεσφορήσει αναµένεται 
να δώσει άλλη δυναµική στην ίδια την ορ-
γάνωση, όσο και στην ευρύτερη αµπελουρ-
γική ζώνη του Αµυνταίου της Φλώρινας.

«Κλειδί» στις επιδιώξεις του συνεταιρι-
σµού φαίνεται ότι θα αποτελέσει η αλυσί-
δα σούπερ µάρκετ «Lidl Hellas», µε την ο-
ποία η ΕΑΣ Αµυνταίου διατηρεί συνεργα-
σία, στη λογική της εµφιάλωσης δύο κω-
δικών κρασιού ιδιωτικής ετικέτας, ένα α-
φρώδες ροζέ και ένα reserve Ξινόµαυρο, 
για την τροφοδοσία των 250 καταστηµά-
των της αλυσίδας στην Ελλάδα.

Προφανώς ικανοποιηµένη από την πο-
ρεία της συνεργασίας -ειδάλλως δεν θα 
την ανανέωνε για 7η συνεχή χρονιά φέ-
τος- η διοίκηση της «Lidl Hellas» έστρωσε 
το δρόµο» στην ΕΑΣ Αµυνταίου, να συνά-
ψει ανάλογη συµφωνία στην Κύπρο και να 
διαπραγµατεύεται µια νέα στη Γερµανία.

«Με τη Lidl Κύπρου, που διαθέτει 16 κα-
ταστήµατα, ξεκινήσαµε φέτος τη συνεργα-
σία. Πριν τα Χριστούγεννα στείλαµε µια 
παρτίδα, ενώ πρόσφατα είχαµε νέα παραγ-
γελία», τόνισε στην Agrenda ο πρόεδρος 
της Ένωσης Γιώργος Γιαννιτσόπουλος.

Στην περίπτωση της γερµανικής αγοράς 
η συνεργασία δεν έχει κλείσει ακόµη. Η 
συνεταιριστική οργάνωση πριν περίπου 
20 ηµέρες έστειλε στη Lidl Γερµανίας ένα 
φορτίο για δειγµατισµό κι ευελπιστεί ότι 
θα υπάρξει θετική ανταπόκριση από το α-
παιτητικό γερµανικό καταναλωτικό κοινό.

«Συζητάµε για το ξινόµαυρο ΟΠΑΠ κρα-
σί που παράγουµε», εξήγησε ο πρόεδρος 
της ΕΑΣ Αµυνταίου, προσθέτοντας ότι «αν 
οριστικοποιηθεί η συµφωνία στη Γερµα-

νία, θα µας λύσει πολ-
λά προβλήµατα, δεδο-
µένου ότι η Lidl διατηρεί 
στη γερµανική αγορά χι-
λιάδες καταστήµατα και αυτό 
θα έχει θετικό αντίκτυπο σε όλη 
την αµπελουργική ζώνη, διότι σταδια-
κά θα χρειαστεί να αυξήσουµε την παρα-
γωγή µας». Το τοπίο, εκτιµά ο ίδιος, δεν 
θα αργήσει να ξεκαθαρίσει. «Νοµίζω πως 
µέχρι το Σεπτέµβριο θα ξέρουµε, γιατί αν 
πάνε όλα καλά, θα πρέπει να έχουµε στη 
διάθεσή µας και κάποιο διάστηµα προε-
τοιµασίας», είπε χαρακτηριστικά.

Αν και το οινοποιείο της οργάνωσης έχει 
τη δυναµική να υποστηρίξει τέτοιες συνερ-
γασίες, η διοίκησή της προχωρά σε νέες 
επενδύσεις. «Αυτές τις ηµέρες ολοκληρώ-
νεται ένα επενδυτικό πρόγραµµα 150.000 
ευρώ, που ξεκίνησε πέρυσι κι αφορούσε 
την αντικατάσταση όλου του δικτύου θέρ-
µανσης και ψύξης του οινοποιείου, µε την 
τοποθέτηση ενός σύγχρονου συστήµατος, 
που επιτρέπει τη µείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης, αλλά και την αγορά βαρε-
λιών παλαίωσης», επεσήµανε ο κ. Γιαννι-
τσόπουλος, συµπληρώνοντας ότι σύντο-
µα θα τεθεί στη γραµµή εκκίνηση και έ-
να νέο επενδυτικό ύψους 650.000 ευρώ.

Με τη νέα επένδυση θα εξωραϊστεί εξω-
τερικά όλο το οινοποιείο, θα γίνουν παρεµ-
βάσεις στο νέο υπόγειο παλαίωσης κρα-
σιών, που έχει δηµιουργήσει η Ένωση, θα 
τοποθετηθεί σύγχρονος σταφυλοδόχος για 
να µην ταλαιπωρείται η πρώτη ύλη µέχρι 
να φτάσει στη δεξαµενή, θα αγοραστούν 
έξι νέες δεξαµενές για αφρώδεις οίνους 
και έξι 10τονες δεξαµενές σταθεροποίη-
σης, καθώς και ένα νέο πνευµατικό πιε-
στήριο, µε δυναµικότητα 20 τόνων, που θα 
προστεθεί στο υπάρχον 10 τόνων. «Με τον 
νέο εξοπλισµό θα επιτύχουµε και βελτίω-
ση των κρασιών µας», πρόσθεσε ο ίδιος.

∆υνατές ετικέτες,
ισχυρές συνεργασίες 
µε αλυσίδες
Η οργάνωση εµφιαλώνει σήµερα περί τους 400-
500 τόνους κρασιού ετησίως, σε ασκό τη σειρά 
Αµύντας σε φιάλη 750 ml και 187 ml (σ. σ. λευκό, 
ροζέ, κόκκινο κι ηµίγλυκο), το ΠΓΕ «Πετραία Γη» 
(Ξινόµαυρο, Syrah, Merlot) και το Λευκή Πετραία 
Γη (Sauvignon blanc), τα ΟΠΑΠ «Πάπια», 
«Λαγός» και το ροζέ, καθώς και τα αφρώδη ροζέ 
και λευκό. Η διάθεσή τους γίνεται κατά βάση στην 
εγχώρια αγορά και κυρίως στη ∆υτική Μακεδονία, 
όπου έχουν µεγάλη αναγνωρισιµότητα, ενώ εδώ 
και 1,5 χρόνο κάποιοι κωδικοί πωλούνται µέσα 
από 12 καταστήµατα Σκλαβενίτης στη ∆υτική 
Μακεδονία και τη Νάουσα. Υπό συζήτηση είναι µια 
συνεργασία και µε την ΑΒ Βασιλόπουλος για τα 
ΠΓΕ κρασιά της σειράς «Πετραία Γη» και για 
τέσσερις κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας, σε 
tetrapack 1 λίτρου.

Με τη νέα επένδυση θα 
εξωραϊστεί εξωτερικά όλο 
το οινοποιείο, θα γίνουν 
παρεµβάσεις στο νέο υπόγειο 
παλαίωσης κρασιών της ΕΑΣ.

Η οργάνωση πριν 20 ηµέρες 
έστειλε στη Lidl Γερµανίας 
ένα φορτίο για δειγµατισµό 
κι ευελπιστεί σε θετική 
ανταπόκριση από το απαιτητικό 
γερµανικό καταναλωτικό κοινό.

Εξωραϊσμός

Δειγματισμός

Ο αµπελώνας της οµάδας παραγωγών 
της ΕΑΣ Αµυνταίου εκτείνεται σε 
700 στρέµµατα κυρίως Ξινόµαυρο, 
και Syrah, Merlot, Chardonnay, 
Sauvignon και Ροδίτη, στα οποία φέτος 
προστέθηκαν άλλα 50 στρέµµατα µε 
ποικιλίες Sauvignon και Ροδίτη.

Αμπελώνας



∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Η νίκη στον αμπελώνα έρχεται στο τέλος  
Συνεχίζονται οι ψεκασµοί για ωίδιο και περονόσπορο στο αµπέλι αυτή την περίοδο, ενώ µετά 
το γυάλισµα (περκασµός) έρχεται η σειρά των επεµβάσεων για το βοτρύτη. Την ίδια ώρα, 
στο οινοποιήσιµο αµπέλι, πείραµα δείχνει πώς τα αρωµατικά χαρακτηριστικά του κρασιού, 
επηρεάζονται άµεσα από τη λίπανση. Στο επιτραπέζιο σταφύλι τώρα, αναµένεται ένας 
ικανοποιητικός σε αποδόσεις τρύγος, µένει να πάει καλά και η ζήτηση διεθνώς. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 & ΚΥΡΙΑΚΗ 19 IOYΛIΟΥ 2020
E Ι ∆ Ι Κ Ο  Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ

ΜΕΣΟΠΡΩΙΜΕΣ

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ)

60�65 35�45
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> Ακόμα και σε ολική απώλεια παραγωγής, εκτός από υποβάθμιση  
της ποιότητας, μπορεί να οδηγήσει η ανάπτυξη του βοτρύτη δευτερογενώς 

ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΓΥΑΛΙΣΜΑ    
Η ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ 
ΣΤΟΝ ΜΥΚΗΤΑ ΤΟΥ ΩΙΔΙΟΥ  

ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

Αυτή την περίοδο, στα μέσα Ιουλίου, εμφανίζεται 
το μέγιστο των προσβολών του μύκητα ωιδίου, 
καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν τη 
διασπορά και την ανάπτυξη του. Επισημαίνεται 
ότι, οι ράγες είναι ευαίσθητες μέχρι το γυάλισμα 
ενώ από το γυάλισμα και μετά νέες μολύνσεις 
γίνονται στους άξονες και τους μίσχους των 
σταφυλιών καθώς και στη νέα βλάστηση. Μάλιστα, 
οι προσβολές στη ράχη του ώριμου σταφυλιού 
αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στις επιτραπέζιες 
ποικιλίες. Ο μύκητας προκαλεί χλωρωτικές 
κηλίδες που καλύπτονται από αραχνοειδές 
γκρίζο χνούδι στα φύλλα και στους βλαστούς, 
ενώ στις ρώγες των σταφυλιών παρατηρούνται 
εσχαρώσεις και ανοίγματα, αυξάνοντας την 
πιθανότητα προσβολής από άλλα παθογόνα. 
Να τονιστεί ότι το ωίδιο θεωρείται ως η πλέον 
καταστροφική μυκητολογική ασθένεια του 
αμπελιού στη χώρα μας, με σοβαρές οικονομικές 
επιπτώσεις. Μάλιστα, σε αμπέλια, που δεν γίνεται 
αντιμετώπιση, οι προσβολές στα σταφύλια 
φτάνουν το 80%. Όπως συστήνουν οι ειδικοί, τώρα 
είναι απαραίτητη η κάλυψη των αμπελιών και 
ιδιαίτερα σε αυτών που έχει εμφανιστεί ο μύκητας 
και διατηρεί αυξημένα μολύσματα.

Μετά το ωίδιο και την ευδεμίδα «ακολουθεί» 
και βοτρύτης στα αμπέλια
Σε σχέση με τη ζημιά που μπορεί να επιφέρει στο 
αμπέλι η ευδεμίδα και το ωίδιο, πέραν της άμεσης 
καταστροφής που προκαλείται, προκύπτουν και 
έμμεσες, όπως είναι η ανάπτυξη του βοτρύτη 
δευτερογενώς, που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και 
σε ολική απώλεια παραγωγής.
Εκτός από τις ποσοτικές απώλειες, που προκαλεί 
ο βοτρύτης, υποβαθμίζει και την ποιότητα των 
προϊόντων, ενώ ζημιώνει την παραγωγή και 
μετασυλλεκτικά κατά την αποθήκευση και την 
μεταφορά. Ο παθογόνος μύκητας προσβάλλει 
όλα τα πράσινα υπέργεια μέρη του πρέμνου αλλά 
ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι ζημιές που προκαλεί 
στα σταφύλια, από την έναρξη του γυαλίσματος 
μέχρι και λίγο πριν και μετά τη συγκομιδή.

Ειδικότερα, στην επιφάνεια μερικών ραγών 
εμφανίζεται μια διάχυτη καστανή κηλίδα η οποία 
επεκτείνεται σε έκταση όσο και βάθος. Η ράγα 
χάνει τη γυαλιστερή της όψη και η επιδερμίδα 
αποκολλάται από τη σάρκα εύκολα. Αργότερα 
η προσβολή επεκτείνεται σε όλη τη σάρκα με 
αποτέλεσμα να δημιουργείται μια υδαρής σήψη.
Τα μολύσματα του μύκητα μεταφέρονται εύκολα 
με τον άνεμο και τη βροχή. 
Σύμφωνα με τους γεωπόνους, η καταπολέμηση 
του ωιδίου και της ευδεμίδας και η εφαρμογή 
καλλιεργητικών μέτρων που μειώνουν την 
υγρασία στο περιβάλλον του αμπελώνα, 
συμβάλλουν στη μείωση της έντασης της 
ασθένειας. Επίσης, σε πυκνόρραγες ποικιλίες, 
η ορθολογική χρήση ορμονών συντελεί στην 
επιμήκυνση της ράχης του σταφυλιού, με 
αποτέλεσμα τον διαχωρισμό των ραγών, που 
οδηγεί σε μείωση της ταχύτητας εξάπλωσης 
της προσβολής. Σημειωτέον η καταπολέμηση 
του βοτρύτη μπορεί να συνδυαστεί με αυτή του 
ωιδίου και του περονοσπόρου. Τέλος συνιστάται 
η διενέργεια μίας επέμβασης με ένα κατάλληλο 
μυκητοκτόνο στην έναρξη της ωρίμανσης και ενός 
δεύτερου 3-4 εβδομάδες πριν τον τρύγο. 

ΤΡΥΓΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΡΟΟΠΤΑ, 
ΜΕΝΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Η ΖΗΤΗΣΗ    
Kαλή παραγωγή σε αποδόσεις αναμένεται φέτος στα ελληνικά 
επιτραπέζια σταφύλια. Στην Κόρινθο, αρχίζουν οι συγκομιδές 
των πρώιμων ποικιλιών Prime Starlight, ενώ η Σουλτανίνα 
αναμένεται να συγκομισθεί στις αρχές Αυγούστου. Όπως 
ανέφεραν αμπελουργοί στην Agrenda, φέτος η παραγωγή 
αναμένεται να είναι ικανοποιητική, καθώς δεν σημειώθηκαν 
σημαντικές ζημιές, από τις βροχοπτώσεις. Αν και επικρατεί 
αβεβαιότητα στην ευρωπαϊκή αγορά, στις αρχές της εποχής 
είναι αρκετά δύσκολη η απορρόφηση του προϊόντος, εξαιτίας 
της μεγάλης παραγωγής από την Ισπανία (αλλά χωρίς καλή 
ποιότητα) και την Ιταλία. Στην Καβάλα, στην περιοχή Νέα 
Πέραμος, η συγκομιδή των πρώιμων ποικιλιών Βικτώρια και 
Black magic, θα γίνει όψιμα, με δέκα μέρες διαφορά, στις αρχές 
Αυγούστου. Όπως ανέφερε και ο αμπελουργός Ιορδανίδης 
Αντώνης, «Οι πρώιμες ποικιλίες με κάλυψη από πλαστικό, 
σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις θα πιάσουν τιμές 60-65 λεπτά 
το κιλό, ενώ οι μεσοπρώιμες χωρίς κάλυψη θα έχουν τιμή 
παραγωγού από 35 με 45 λεπτά το κιλό. Η παραγωγή θα είναι 
κανονική. Αν και είναι πολύ νωρίς να αναφερόμαστε σε τιμές, 
καθώς ο κορωνοϊός επηρεάζει τη ζήτηση». 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΤΑΦΥΛΙ

ΓΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

506,5  
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ

99,1

ΣΤΑΦΙ∆ΑΜΠΕΛΑ

286,9 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ 
ΑΜΠΕΛΙΩΝ (ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)
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Για περισσότερα από 4 χρόνια, η Yara 
σε συνεργασία με το Γαλλικό Κέντρο 
Ερευνών Οίνου (IFV) μελέτησαν την 
επίδραση της διαφυλλικής θρέψης του 
αμπελιού στη βελτίωση των αρωματικών 
χαρακτηριστικών του κρασιού. Πιο 
συγκεκριμένα, αντικείμενο της μελέτης 
ήταν η επίδραση της διαφυλλικής 
χορήγησης του YaraVita SAFE N 300 
στη βελτίωση της έκφρασης των 
αρωματικών θειολών του κρασιού.
Οι αρωματικές θειόλες προσδίδουν 
στο κρασί μια ευχάριστη, για τον 
καταναλωτή, φρουτώδη επίγευση 
που παραπέμπει σε εξωτικά φρούτα 
(φραγκοστάφυλο, γκρέιπφρουτ). Η θετική 
συμβολή τους στη γεύση των λευκών 
κρασιών, είναι χαρακτηριστικές των 
τυπικών ποικιλιακών αρωμάτων των 
αμπελοπαραγωγικών ζωνών της Γαλλίας. 
Το YaraVita SAFE N 300 εφαρμόστηκε 
διαφυλλικά στο στάδιο του περκασμού. 
Το στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από 
την αλλαγή του χρώματος των ραγών 
από πράσινο σε κίτρινο για τις λευκές 
ποικιλίες και ερυθρό για τις ερυθρές, 
όπως και από αλλαγές στο μέγεθος, 
στην υφή και στη χημική σύσταση των 
ραγών. Οι ράγες γίνονται πιο μαλακές, πιο 
ελαστικές και εμπλουτίζονται με σάκχαρα, 
μειώνοντας σημαντικά την οξύτητά τους. 
Το στάδιο του περκασμού σηματοδοτεί 
την αντίστροφη μέτρηση για τον τρύγο και 
διαρκεί περίπου 15-20 μέρες. 
Η πρώτη εφαρμογή του YaraVita SAFE 
N 300 τοποθετείται στο ξεκίνημα του 
περκασμού και η δεύτερη 10 ημέρες 

αργότερα, με δόση 1.5 λίτρο/στρέμμα. 
Η βελτίωση της έκφρασης των 
αρωματικών θειολών αξιολογήθηκε 
τόσο εργαστηριακά όσο και με τη 
διαδικασία της «τυφλής» γευσιγνωσίας, 
όπου εντοπίστηκαν οι υψηλότερες 
αρωματικές ιδιότητες των κρασιών 
που προέρχονται από τις εφαρμογές 
του YaraVita SAFE N 300. 
Η εφαρμογή του YaraVita SAFE N 300 
αποτελεί πλέον κοινή πρακτική σε όλη 
τη Γαλλία για τους αμπελουργούς που 
επιδιώκουν να ενισχύσουν τα αρώματα 
των κρασιών τους. Αν και οι θειόλες 
εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στην 
ποικιλία Sauvignon Blanc, διαπιστώθηκε 
ότι συμβάλλουν επίσης στο ποικιλιακό 
άρωμα των κρασιών που παράγονται 
από άλλες έγχρωμες και λευκές 
ποικιλίες, όπως οι Gewürztraminer, 

Riesling, Semillon, Muscat, Manseng, 
Merlot και Cabernet Sauvignon.

Το YaraVita SAFE N 300
Τα προϊόντα διαφυλλικών εφαρμογών 
YaraVita έχουν αναπτυχθεί με σκοπό 
την άριστη απόδοσή τους σε συνθήκες 
αγρού και την αποτελεσματική 
χορήγησή τους στις καλλιέργειες. Κάθε 
διαφυλλικό προϊόν YaraVita περιέχει 
υψηλής ποιότητας θρεπτικά στοιχεία 
και προσθετικές ουσίες, διαβρέκτες και 
προσκολλητικά, που βελτιώνουν και 
ενισχύουν την απόδοση τους. 
Το YaraVita Safe N 300 είναι ένα 
πολύ ασφαλές, συμπυκνωμένο υγρό 
σκεύασμα αζώτου, σχεδιασμένο για 
διαφυλλικές εφαρμογές. Έχει εξαιρετικές 
ιδιότητες διαβροχής που διασφαλίζουν τη 
μέγιστη απορρόφησή του από το φυτό, 

αλλά και ασφάλεια για την καλλιέργεια. 
Αν και απορροφάται γρήγορα από 
τη φυλλική επιφάνεια, το 25% του 
ολικού αζώτου που περιέχει είναι σε 
μορφή αργής αποδέσμευσης ώστε 
να παρέχει μακράς διάρκειας δράση 
με τελικά λιγότερες επεμβάσεις από 
τον παραγωγό. Η υγρή του σύσταση 
ευνοεί την εύκολη δοσομέτρησή του, 
τη διάχυσή του στο βυτίο καθώς και τη 
συνδυαστικότητά με άλλα σκευάσματα 
στο ψεκαστικό διάλυμα. 
Συνδυάζεται άριστα με τα περισσότερα 
προϊόντα φυτοπροστασίας που 
χρησιμοποιούνται στο αμπέλι.
Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
μας www.yara.gr

Νίκος Μυτιλέκας
Senior Agronomist, Yara Ελλάς

ΤΟ YARAVITA SAFE N ΒΕΛΤΙΏΝΕΙ ΤΑ 
ΑΡΏΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΤΡΙΤΗ ΠΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΔΕΜΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  
Μέχρι και 85% απώλεια της παραγωγής, εκτός 
από υποβάθμιση της ποιότητας των σταφυλιών, 
μπορεί να επιφέρουν οι καρποφάγες γενιές της 
ευδεμίδας, ενώ αυξάνει τον κίνδυνο προσβολής 
από τον βοτρύτη. Οι προνύμφες, αφού εισέλθουν 
στις άγουρες ράγες, τρέφονται με το ενδοκάρπιο 
και συχνά συνδέουν τις ράγες με μετάξινα νήματα 
και νυμφώνονται μέσα σε αυτές. Σημειώνεται ότι 
τα ενήλικα της 3ης γενιάς ωοτοκούν στους βότρυς 

και οι προνύμφες προσβάλλουν τις ράγες που τότε 
έχουν το τελικό τους μέγεθος. 
Σύμφωνα με τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Ηρακλείου, αυτή  
την περίοδο έχει ξεκινήσει η πτήση της τρίτης 
γενιάς της ευδεμίδας στις πρώιμες και στις 
μεσοπρώιμες περιοχές και διαπιστώνονται οι 
πρώτες αραιές ωοτοκίες.
Σχετικά με τη φυτοπροστασία, θα πρέπει να γίνει 

άμεση επέμβαση με εκλεκτικά σκευάσματα, 
δίνοντας προσοχή στην τήρηση των ορίων από τον 
τρύγο. Τα σκευάσματα που θα εφαρμοστούν μπορεί 
να παρουσιάζουν και ωοκτόνο δράση ή να είναι 
βιολογικά ή χημικά προνυμφοκτόνα.
Για τη διαχείριση του επιβλαβούς πληθυσμού 
του εντόμου, συνιστάται στους αμπελουργούς 
να επισκέπτονται συχνά τους αμπελώνες και να 
κάνουν τακτικό ελέγχο της προσβολής. 

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΟΔΕΙΑΣ


