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Στίβος για επίμονους
το πριμ Νέων Αγροτών
Τα lobbies
έκοψαν το
πρόωρο τσεκ

σελ. 2, 6

Ενημερότητες
με ξένο ΑΦΜ
στα Σχέδια

σελ. 44-45

Με αυξημένη ενίσχυση και πιο αυστηρές δεσμεύσεις σχεδιάζεται το νέο
πρόγραμμα, προκειμένου να αναδειχθούν οι «πραγματικοί αγρότες» σελ. 12-13

Με αγροτικό
εισόδημα 25%
οι επιδοτήσεις
σελ. 13
ΣABBATO: † Κοίμησις Αγ. Άννης

Νομαδικά κοπάδια σε
πρότζεκτ τυροκόμησης
Αξιοποιώντας συνταγές που αναπτύχθηκαν επί αιώνες
στα βουνά της Πίνδου, η Ένωση Μετακινούμενων
Κτηνοτρόφων Ηπείρου στήνει κινητό τυροκομείο
στο Μπαλτουμά για να παράξει γαλακτοτυροκομικά
προϊόντα με πρώτη ύλη από νομαδικά κοπάδια. σελ. 34
Μήνας 7ος, Εβδ. 30η

ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:23 - Δύση 20:40
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EDITORIAL
Τα lobbies έκοψαν
το πρόωρο τσεκ;
Η αγορά είναι lobbies και οι αποφάσεις των
κυβερνήσεων υπακούν πολύ συχνά στις
πιέσεις των lobbies. Η περίπτωση της µη
πρόωρης -απ’ ό,τι φαίνεται- προκαταβολής
της ενιαίας ενίσχυσης για την οποία έγινε
πολύς λόγος το τελευταίο διάστηµα µε αφορµή βέβαια την πανδηµία, µοιάζει να είναι ένα τέτοιο ζήτηµα.
Άλλωστε, στις τάξεις του αγροτικού κόσµου, λίγες και βραχνές οι περισσότερες, ήταν οι
φωνές που υπερασπίστηκαν την επίσπευση
της όλης διαδικασίας. Πρώτον γιατί όπως έχει πολλές φορές αναφερθεί δεν υπάρχουν
επίσηµες φωνές που να εκπροσωπούν µε
αυθεντικό τρόπο τους αγρότες. ∆εύτερον
γιατί κι αυτές που υπάρχουν είτε έχουν αποµονωθεί από τα lobbies είτε σέρνονται πίσω
από τα γραφεία των βουλευτών και των κάθε είδους εκφραστών της εξουσίας.
Τι γίνεται όµως µε την προκαταβολή του τσεκ
και τις κάθε είδους πληρωµές ενισχύσεων και αποζηµιώσεων προς τους αγρότες
που καθυστερούν και καθυστερούν, φέρνοντάς τους συχνά σε απελπιστική οικονοµική θέση; Είναι απλή κωλυσιεργία και ανικανότητα των αρµόδιων αρχών ή µήπως
συχνά κρύβεται και κάτι άλλο πίσω απ’ αυτή την αναβλητικότητα;
Μια δεύτερη ανάγνωση θέλει τα διάφορα ισχυρά lobbies του εµπορίου και της µεταποιητικής βιοµηχανίας κυρίως, να ασκούν κάποιες φορές έντονη επιρροή στα εγχώρια
κέντρα λήψης των αποφάσεων, έτσι ώστε
να αργούν οι πληρωµές και να αποδυναµώνεται η διαπραγµατευτική θέση των αγροτών αναφορικά µε τους όρους διάθεσης των διάφορων προϊόντων. Αυτή τη
φορά π.χ. οι πληροφορίες θέλουν το εµπόριο σιτηρών να ασκεί έντονη πίεση στους
ιθύνοντες, προκειµένου να µην περάσει η
πρόωρη καταβολή του τσεκ, έτσι ώστε να
δυσκολευτούν ταµειακά οι παραγωγοί και
να υποχρεωθούν σε ταχύτερο και άνευ όρων «κλείσιµο» στα σιτάρια.
Ανάλογο όφελος από µια τέτοια εξέλιξη, θα είχαν αυτή τη στιγµή και οι εκκοκκιστές βάµβακος. Σηµειωτέον ότι είναι η πρώτη φορά
στα χρονικά που η ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση του Βάµβακος (∆ΟΒ), τελώντας υπό
τον πλήρη έλεγχο των εκκοκκιστών, µπήκε στη διαδικασία να παροτρύνει τους παραγωγούς να «εκµεταλλευθούν» τη συγκυρία και να προβούν σε προπωλήσεις σύσπορου βάµβακος, µέσα στο καλοκαίρι και
πολύ πριν από τη συγκοµιδή.
Είναι απορίας άξιο, ποιος αγοραστής µπαίνει
στη διαδικασία να ενθαρρύνει τον πωλητή να διαθέσει την παραγωγή του, σήµερα,
δηλαδή τώρα που βρίσκεται σε υψηλότερη
τιµή γιατί την επαύριον η τιµή του προϊόντος θα πέσει; Τους πήρε ο πόνος!
Agrenda
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Στα 1,60 ευρώ το κιλό, για τον τύπο 2, που αφορά και το 90%
της παραγωγής, θα αγοράζει τη σουλτανίνα εσοδείας 2020 η
ΚΣΟΣ. Χωρίς εµπορικές πράξεις αυτό το διάστηµα, η αγορά για
τα αχλάδια Κρυστάλλια, µε τις τιµές να αναµένονται περί τα 50
µε 60 λεπτά. Υποτονικά για τα στοκ αλλά και τις προπωλήσεις
νέας σοδειάς η ελληνική αγορά βάµβακος. Στασιµότητα και στο
σκληρό σιτάρι, µετά την πτώση στους δείκτες Ιταλίας και Γαλλίας.
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Σάββατο 25-07-2020
Στα βόρεια αίθριος καιρός, αλλά
σταδιακά θα αναπτυχθούν
νεφώσεις και τοπικοί όµβροι
κυρίως στα ορεινά της
Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη
χώρα γενικά αίθριος καιρός, µε
πρόσκαιρες νεφώσεις στα
ορεινά Ηπείρου, Θεσσαλίας και
Στερεάς. Άνεµοι στα ανατολικά
βόρειοι µέτριοι και στα υπόλοιπα
µεταβλητοί µέτριοι. Θερµοκρασία
σε υψηλά επίπεδα.

22°C
ΦΛΩΡΙΝΑ
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∆ευτέρα 27-07-2020
και Τρίτη 28-07-2020
Γενικά αίθριος καιρός, µε
τοπικές νεφώσεις στα
ηπειρωτικά και τα ορεινά της
Μακεδονίας. Πιθανότητα
σποραδικών όµβρων στη Θράκη

Κατά τα µέσα Ιουλίου, η καρπόκαψα
ξεκίνησε την τρίτη πτήση της στους
µηλεώνες, σηµειώνοντας µάλιστα
σηµαντικές συλλήψεις στο δίκτυο
φεροµονικών παγίδων, σύµφωνα µε
δεδοµένα του Περιφερειακού Κέντρου
Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης.
Ωφέλιµα καλλιεργητικά µέτρα που
θεωρούνται κατάλληλα για τον
περιορισµό του εντόµου, σε συνδυασµό
µε συστηµατική παρακολούθηση,
αποτελούν το ορθό αραίωµα των
καρπών αλλά και η εφαρµογή
ορισµένων βιολογικών σκευασµάτων,
όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι.
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Κυριακή 26-07-2020
Στη Μακεδονία και τη Θράκη
νεφώσεις κατά διαστήµατα
αυξηµένες, µε τοπικές βροχές
και πιθανότητα καταιγίδων. Στην
υπόλοιπη χώρα αίθριος καιρός
µε πρόσκαιρες νεφώσεις στα
ηπειρωτικά ορεινά. Άνεµοι
βορειοδυτικοί µέτριοι, στο Ιόνιο
και το ανατολικό Αιγαίο τοπικά
έως ισχυροί. Θερµοκρασία σε
µικρή πτώση στα βόρεια.

Καρπόκαψα µηλιάς

32°C

KABΑΛΑ

29°C
HΡΑΚΛΕΙΟ

και τη Θεσσαλία. Άνεµοι από
βόρειες διευθύνσεις µέτριοι και
στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια της
ηµέρας τοπικά έως ισχυροί.
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο
στα δυτικά και τα βόρεια.

Τετάρτη 29-07-2020 ως
Παρασκευή 31-07-2020
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη
χώρα, µε παροδικές νεφώσεις
στα ηπειρωτικά τις µεσηµβρινές
και τις απογευµατινές ώρες.
Άνεµοι από βόρειες διευθύνσεις
µέτριοι και στο Αιγαίο τοπικά
έως ισχυροί. Θερµοκρασία χωρίς
αξιόλογη µεταβολή.

Χηµική επέµβαση

3-6Bf

Οι άνεµοι θα πνέουν
στα ανατολικά από
βόρειες διευθύνσεις
4 µε 6 µποφόρ
και στα υπόλοιπα
µεταβλητοί 3 µε 4
και από το απόγευµα
στο Ιόνιο δυτικοί
βορειοδυτικοί έως 5
µποφόρ.

Οι εκκολάψεις εκτιµάται ότι θα έχουν
σχεδόν ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος
Ιουλίου και εποµένως οι χηµικές
επεµβάσεις µε φυτοπροστατευτικά
προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές
προνύµφες, µπορούν να λάβουν χώρα
µέχρι το τέλος του µήνα. Όσον αφορά
τις επεµβάσεις που αποσκοπούν στην
καταπολέµηση εναπόθεσης ωών, αυτές
θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα
σχολαστικές και να παρέχουν πλήρη
κάλυψη στις κορυφές των δέντρων,
καθώς η πλειονότητα των ωών
αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Επιµένει η Κοµισιόν για µονοετή
παράταση στη νέα ΚΑΠ σελ. 42
• Ο όρος «πραγµατικού αγρότη» για τις
µελλοντικές άµεσες ενισχύσεις σελ. 13

• Έπεσε στα βράχια η πρόσκληση για το
µέτρο 2.1 των Συµβούλων σελ. 18
• Με 850 εκατ. ευρώ το φθινόπωρο το
νέο πρόγραµµα «Εξοικονοµώ» σελ. 19

• ∆εν έχει ζωηρέψει ακόµα η αγορά στα
αχλάδια Κρυστάλλια, κρατάει η τιµή σελ. 21
• ∆ιατηρεί δυναµική το σκληρό παρά την
πτώση στις αγορές της Ιταλίας σελ. 22
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ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΠ 2021-2027

ΕΛΛΑ∆Α

ΣΥΝΟΛΟ

18,35

336,4
∆ΙΣ ΕΥΡΩ

+
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

∆ΙΣ ΕΥΡΩ

ΑΠΟ 20142020

46

ΜΕΙΩΣΗ

∆ΙΣ ΕΥΡΩ

7,5

∆ΙΣ ΕΥΡΩ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ
ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΠΑΑ

820

390

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Πηγή: Συµβούλιο της Ε.Ε.

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Μειωµένος φάκελος άµεσων ενισχύσεων
κατά 5,5%, ήτοι 14,1 δισ. ευρώ για την ερχόµενη επταετία προκύπτει για την Ελλάδα µε βάση το νέο Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της
Συνόδου Κορυφής. Αντίστοιχα, ο προϋπολογισµός για τα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης διαµορφώνεται στα 4,3 δισ. ευρώ έναντι των 4,78 δισ. ευρώ της τρέχουσας περιόδου. Τα παραπάνω νούµερα βασίζονται
σε ανάλυση του αγροοικονοµολόγου Άλαν
Μάθιους και δείχνουν πως
το τσεκ του 2021 θα είναι
µειωµένο κατά 5,5%.
Συν 300 εκατ.
Σηµειώνεται βέβαια εδώ
ευρώ για να
ότι µιλώντας στη Βουλή ο υµειωθεί η χασούρα
πουργός Μάκης Βορίδης αΑπό τη Σύνοδο προ- ναφέρθηκε σε µια µικρή αέκυψε «δωράκι» 5,4 πώλεια της τάξης του 0,67%
δισ. ευρώ για το ΠΑΑ στις άµεσες ενισχύσεις ισχυπου θα µοιραστούν τα ριζόµενος πως «µιλάµε στην
15 παλιά κράτη µέλη, πραγµατικότητα για ποσά τα
εκ των οποίων στην οποία κρατάνε την ΚΑΠ, στο
Ελλάδα αντιστοιχούν σύνολό της, περίπου σταθερή», ωστόσο κάτι τέτοιο δεν
300 εκατ. ευρώ
προκύπτει τουλάχιστον από
τα επίσηµα νούµερα που δηµοσιεύτηκαν. Ειδικότερα, την περίοδο 2014-2020 στην Ελλάδα έφτασαν 19,6 δισ. ευρώ από το σύνολο της ΚΑΠ, ενώ για τη νέα επταετία αναµένονται 18,35 δισ. ευρώ.
Όσον αφορά τώρα στην εξωτερική σύγκλιση, τελικά, οι διαπραγµατεύσεις αποµάκρυναν
οριστικά για την επερχόµενη επταετία το αρνητικό σενάριο πλήρους εξίσωσης των ενισχύσε-

Πλήγμα 5,5% σε
άμεσες ενισχύσεις
και 390 εκατ. στο ΠΑΑ
Προϋπολογισμός 18,35 δις για την ελληνική ΚΑΠ
προκύπτει από το νέο Πολυετές της Συνόδου Κορυφής
ων. Συγκεκριµένα προβλέπονται τα εξής: «Η
εξωτερική σύγκλιση των άµεσων ενισχύσεων θα συνεχιστεί. Όλα τα κράτη µέλη µε άµεσες ενισχύσεις ανά εκτάριο κάτω του 90%
του µέσου όρου της ΕΕ θα καλύψουν το 50%
του χάσµατος µεταξύ του τρέχοντος µέσου επιπέδου άµεσων ενισχύσεων και το 90% του
µέσου όρου της ΕΕ σε έξι ίσα βήµατα αρχής
γενοµένης από το 2022. Η εν λόγω σύγκλιση θα χρηµατοδοτηθεί αναλογικά από όλα
τα κράτη µέλη. Επιπλέον, όλα τα κράτη µέλη
θα έχουν επίπεδο τουλάχιστον 200 ευρώ ανά εκτάριο το 2022 και όλα τα κράτη µέλη επιτυγχάνουν τουλάχιστον τα 215 ευρώ ανά
εκτάριο έως το 2027».
Στα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης,
σύµφωνα µε τις αλλαγές στο Π∆Π η Ευρώπη
θα καλύπτει για τις δράσεις:
α) το 80% των επιλέξιµων δηµόσιων δαπανών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στα
µικρότερα νησιά του Αιγαίου,

Πράσινη πολιτική
χωρίς δεσµευτικό
χαρακτήρα ζητά
η Ελλάδα

β) το 85% των επιλέξιµων δηµόσιων δαπανών στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες,
γ) το 60% των επιλέξιµων δηµόσιων δαπανών στις περιφέρειες µετάβασης,
δ) το 65% των επιλέξιµων δαπανών για τις
ενισχύσεις για φυσικούς ή άλλους ειδικούς
ανά περιοχή περιορισµούς,
ε) το 43% των επιλέξιµων δηµόσιων δαπανών στις άλλες περιφέρειες.
Συνολικά ο προϋπολογισµός για την ΚΑΠ
ορίστηκε στα 336,4 δισ. ευρώ για την επερχόµενη επταετία, εκ των οποίων τα 258,6 δισ.
προορίζονται για τον πρώτο πυλώνα, και 77,9
δισ. για τον δεύτερο. Πρόκειται για µια µείωση 46 δισ. ευρώ συγκριτικά µε τα κονδύλια
που διατέθηκαν κατά την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο 2014-2020 στα 27 κράτη µέλη. Επιπλέον από το Ταµείο Ανάκαµψης άλλα 7,5 δισ. ευρώ θα προστεθούν στα ταµεία
της ΚΑΠ που θα επιδοτήσουν αγροτικά προγράµµατα µε φιλοπεριβαλλοντικό πρόσηµο.

Μια ευρύτερη συναίνεση µεταξύ των υπουργών γεωργίας της ΕΕ υπαγορεύει ότι οι
συστάσεις της πολιτικής από το Χωράφι στο Πιάτο δεν µπορούν να έχουν δεσµευτικό
χαρακτήρα για τα κράτη-µέλη. Στο «µπλοκ» αυτό συµµετέχει και η Ελλάδα µε τον
υπουργό Μάκη Βορίδη να σχολιάζει πως «Μένουν πολλά αδιευκρίνιστα ζητήµατα.
Συζητάµε π.χ για τον περιορισµό της χρήσης φυτοπροστασίας. Αυτό µπορεί να
επιφέρει µία σηµαντική µείωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας στο
χωράφι. Τι επίπτωση θα έχει αυτό στη συνολική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής
γεωργίας. Αν δεν λυθούν αυτά τα ερωτήµατα τότε είναι προφανές ότι δεν µπορεί να
ενσωµατωθεί οποιαδήποτε µορφή δεσµευτικότητας».

Μέχρι τον
Οκτώβριο
κλειδώνει
το Συμβούλιο
για τη νέα
επταετία
Μέχρι τον Οκτώβριο το Συµβούλιο
των υπουργών Γεωργίας φιλοδοξεί
ότι θα έχει στα χέρια του ένα
ολοκληρωµένο βασικό προσχέδιο
του πώς θα δείχνει η νέα ΚΑΠ για
την επερχόµενη προγραµµατική
περίοδο, ενώ µαζί µε αυτό ζητούν
από την Κοµισιόν µελέτη
επιπτώσεων και ένα σαφές πλαίσιο
για την εφαρµογή της πολιτικής από
το Χωράφι στο Πιάτο που
παρουσίασαν νωρίτερα φέτος
υψηλόβαθµα στελέχη της
Επιτροπής.
Ειδικότερα, βάζοντας απέναντί
τους την Κύπρια Επίτροπο Στέλλα
Κυριακίδη, η Γερµανίδα υπουργός
Γεωργίας, Γιούλια Κλόκνερ,
στάθηκε στις αντιφάσεις και τις
αστοχίες στις οποίες εµπίπτει η
πολιτική Farm to Fork, η οποία
υπενθυµίζεται πως θέλει µεταξύ
άλλων να κόψει στο µισό τη χρήση
προϊόντων φυτοπροστασίας. «Η
µείωση θα είναι 50% ανά αγρότη,
ανά κράτος µέλος ή συνδυαστικά
στην ΕΕ; Τι σηµαίνει αυτό για τις
αγορές και το κόστος της
παραγωγής; Είναι απαραίτητη µια
µελέτη επιπτώσεων πάνω σε αυτά
που ζητά η Επιτροπή. ∆εν θέλουµε
µόνο στόχους αλλά και εργαλεία»
µετέφερε στην Ευρωπαία
Επίτροπο, η οποία δεν σχολίασε
κάτι επί της ουσίας.

Η υπουργός Γεωργίας της
Γερµανίας, Γιούλια Κλόκνερ.
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Μέχρι τέλος Ιουλίου 63 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις του 2019
Μέσα στην επόµενη εβδοµάδα και πριν βγει ο Ιούλιος τοποθετεί
ο ΕΛΓΑ την επόµενη µεγάλη πληρωµή, συνολικού ποσού περί τα
63 εκατ. ευρώ, που θα περιλαµβάνει την εξόφληση του 35% των
ζηµιών της περσινής χρονιάς. Τον δρόµο άνοιξε η έγκριση των
35 εκατ. ευρώ µε απόφαση του πρωθυπουργού, ενώ αναµένεται
η µεταφορά του ποσού στα ταµείο του φορέα. Μάλιστα, από τη
διοίκηση του οργανισµού διαβεβαιώνουν ότι µόλις ολοκληρωθεί

η διαδικασία αυτή, ο ΕΛΓΑ εντός δύο ηµερών θα είναι έτοιµος
να πιστώσει τους λογαριασµούς των δικαιούχων. «Στόχος του
ΕΛΓΑ είναι η πληρωµή να γίνει εντός του τρέχοντος µηνός και
µε βάση τους υπολογισµούς µας αυτό µάλλον θα γίνει την
τελευταία εβδοµάδα του Ιουλίου» ανέφερε ο Ανδρέας
Λυκουρέντζος στον πρόεδρο της Οργάνωσης Αµπελουργών και
Ελαιοπαραγωγών Κρήτης Πρίαµο Ιερωνυµάκη, πριν λίγες µέρες.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ

Ή τα λεφτά έχουν
τελειώσει ή δεν
έχει εγκαταλειφθεί
το σενάριο για
πρόωρες εκλογές,
πιστεύουν
οι αγρότες

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

«Κανένα έλεος για τους αγρότες» θα µπορούσε να είναι ο τίτλος στο σίριαλ των κυβερνητικών µέτρων για τον κορωνοϊό στην περίπτωση των συντελεστών της αγροτικής παραγωγής. Το σύστηµα κατενάτσιο που παίζει τόσο καιρό ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, µε τις ειδικές ενισχύσεις, έρχεται να συµπληρώσει και η οριστική
-απ’ ότι φαίνεται- επιλογή να µην γίνει τελικά κάποια κίνηση για την ταχύτερη προκαταβολή της ενιαίας
Καταρροϊκός
ενίσχυσης, κάτι που έχει γίνει
για τους αγρότες άλλων ευρωτου 2014
παϊκών χωρών όπως της ΟλλανΈχει καθυστερήσει
δίας και της Ιταλίας. Οι τελευταίκαι η αποζηµίωση
ες πληροφορίες θέλουν την ειγια τον καταρροϊκό
δική ενίσχυση των αιγοπροβατου 2014
τοτρόφων να µην προλαβαίνει
τις αυγουστιάτικες διακοπές των
τεχνοκρατών των Βρυξελλών, που σηµαίνει
ότι η σχετική έγκριση δεν µπορεί να έλθει
πριν το τέλος Αύγουστου, εποµένως η καταβολή των 4 ευρώ πάει για τον Σεπτέµβριο.
Αντίστοιχα η τελευταία ενηµέρωση για την
προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης λέει ότι το υπουργείο έκρινε πως η αναστάτωση
που θα επιφέρει στις υπηρεσίες που εµπλέκονται γύρω από το θέµα θα είναι µεγαλύ-

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
2020

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

1,148

31

14

∆ΙΣ ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

15,2
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Τα lobbies της μεταποίησης
στέλνουν το τσεκ Οκτώβρη
τερη από το όφελος που θα έχουν οι δικαιούχοι αγρότες, εποµένως οδηγείται κανονικά για τον Οκτώβριο. Η εντύπωση που καλλιεργείται πάντως στις τάξεις των αγροτών,
είναι ότι ή τα λεφτά έχουν τελειώσει (και οι
καθυστερούµενοι χάνουν) ή το σχέδιο για
πρόωρες εκλογές δεν έχει εγκαταλειφθεί.
Υπάρχει βέβαια και µια τρίτη άποψη που
θέλει την ταχύτερη προκαταβολή της ενιαίας
ενίσχυσης να µην ευδοκιµεί εξαιτίας των πιέσεων που ασκούνται από το εµπόριο και τη
µεταποιητική βιοµηχανία και έχει να κάνει µε
το φόβο ενίσχυσης της διαπραγµατευτικής
θέσης των αγροτών. Αν πληρωθούν τώρα οι
αγρότες θα πουλήσουν τα σιτάρια το ∆εκέµβριο, φαίνεται να διαµηνύουν στα κυβερνητικά κλιµάκια, γνωστοί κύκλοι του εµπορίου σιτηρών, ενώ αντίστοιχος φόβος καλλιεργείται και στους εκκοκκιστές που φέτος
πρώτη φορά στα χρονικά άνοιξαν τις προ-

πωλήσεις για το βαµβάκι.
Η αγανάκτηση πάντως είναι µεγαλύτερη
στους αιγοπροβατοτρόφους, µετά τις τελευταίες δηλώσεις Βορίδη ότι η έκτατη ενίσχυση
που περιµένουν δύσκολα θα πληρωθεί καλοκαίρι. Σηµειωτέον ότι ο πολυπληθείς αυτός
παραγωγικός κλάδος εκφράζει την έντονη
αντίδρασή τους – και σαφώς όχι άδικα- για
την ταχύτητα µε την οποία κινούνται οι διαδικασίες για την πληρωµή τους, όταν αντίθετα άλλοι κλάδοι, λιγότερο πολυπληθείς,
έχουν ήδη αποζηµιωθεί.
Για τον Σεπτέµβριο δείχνει να πηγαίνει και
η πληρωµή των de minimis στην παράκτια
αλιεία, ύψους 15,2 εκατ. ευρώ, δεδοµένου ότι η ψηφιακή πλατφόρµα για τις αιτήσεις θα
είναι ανοιχτή µέχρι τις 28 Αυγούστου. Εν τω
µεταξύ για τους οινοπαραγωγούς, µπορεί να
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων για τον πράσινο τρύγο, ωστόσο εκκρεµεί

Αρχές Σεπτεµβρίου το επίδοµα 2019 για τους ορεινούς
Μέχρι τις 31 Αυγούστου έχουν τη δυνατότητα οι δικαιούχοι της ενίσχυσης
ορεινών και µειονεκτικών περιοχών να υποβάλλουν ψηφιακά την αίτησή τους
για το έτος 2019. Για όσους επιθυµούν να υποβάλλουν αίτηση για το έτος 2020,
η πλατφόρµα θα ανοίξει την 1η Σεπτεµβρίου και θα παραµείνει διαθέσιµη έως και
τις 30 Οκτωβρίου. Αυτό σηµαίνει ότι η πληρωµή του επιδόµατος για το 2019 θα
γίνει αµέσως µετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης των αιτήσεων στην ψηφιακή
πλατφόρµα, δηλαδή στις αρχές Σεπτεµβρίου, ενώ η αντίστοιχη χορήγηση του
επιδόµατος για το 2020 θα ολοκληρωθεί µέσα στο φθινόπωρο.

η έκδοση της ΚΥΑ, γεγονός που µεταθέτει
και αυτή την πληρωµή για τον Σεπτέµβριο.
Στην καλύτερη περίπτωση µέσα στον Σεπτέµβριο φαίνεται να δροµολογείται και η
πληρωµή των παραγωγών λαϊκών, αφού ακόµα δεν έχει πάρει την έγκριση της Κοµισιόν
η εν λόγω ενίσχυση, ενώ µετά θα πρέπει να
δηµοσιευτεί και η ΚΥΑ µε τις λεπτοµέρειες.

Ενίσχυση πατατοπαραγωγών µε 4,5 εκατ.
βάσει στρεµµάτων και αγοράς σπόρου
Τη δέσµευση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ότι η κυβέρνηση έχει διασφαλίσει
ήδη 4,5 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των πατατοπαραγωγών ώστε να καλυφθούν οι απώλειες της περσινής καλλιεργητικής περιόδου και να δοθούν κίνητρα για τη νέα, απέσπασε αντιπροσωπεία αγροτών από τη
∆υτική Αχαΐα και τη Μεσσηνία. Όπως, µάλιστα, είπε ο υπουργός Μάκης Βορίδης, «το
υπουργείο, αφού έχει αναλύσει πλήρως τα
απαραίτητα στοιχεία, µπορεί να προχωρήσει στην άµεση ενίσχυση των πατατοπαραγωγών, σύµφωνα µε τα στρεµµατικά δεδοµένα του ΟΣ∆Ε του 2019, χρησιµοποιώντας
χρήµατα του κρατικού προϋπολογισµού».
Από την πλευρά τους, οι πατατοπαραγωγοί
πρότειναν στον υπουργό να εξετάσει την ενίσχυση µε βάση τα στρεµµατικά δεδοµένα του
2020 σε συνδυασµό µε τα δεδοµένα αγοράς
πατατόσπορου, που τηρούνται από τα Κέντρα
Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασµάτων, πρόταση την οποία ο Μάκης Βορίδης έκανε δεκτή.
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Αγροτική
περιουσία
φαίνεται του
∆ηµοσίου

Τέλος Σεπτεµβρίου θα
πρέπει να γίνει η ανάρτηση
του νέου ∆ασικού Χάρτη,
µετά από την αναµόρφωσή
του, µε άνοιγµα της ειδικής
ηλεκτρονικής πλατφόρµας του
Κτηµατολογίου, για υποβολή
αντιρρήσεων από τους πολίτες.

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στην προσκόµιση διοικητικών πράξεων µέχρι τις 31 Αυγούστου 2020 καλούνται όλοι κάτοχοι αγροτεµαχίων
που θέλουν να αποχαρακτηρίσουν
από το δασικό χαρακτήρα την αγροτική τους γη. Οι διοικητικές πράξεις
αυτές, σύµφωνα µε την πρόσκληση
του υπουργείου Περιβάλλοντος που
εκδόθηκε στις 20 Ιουλίου, θα χρησιµοποιηθούν για την αναµόρφωση
των δασικών χαρτών.
Το υπόβαθρο που θα δηµιουργηθεί,
θα ξεκινήσει να ισχύει για τις δηλώσεις καλλιέργειας (ΟΣ∆Ε) του 2021,
ώστε να µην παρατηρηθούν ξανά
προβλήµατα µε αγροτικές εκτάσεις
που καταχωρήθηκαν ως δασικές από τους προηγούµενους χάρτες. Υπενθυµίζεται εδώ πως οι αγρότες αναµένουν ακόµα να τους καταβληθούν οι «κοµµένες» ενισχύσεις των
ετών 2018 και 2019 καθώς η ανάκληση των δασικών χαρτών έχει αναδροµική ισχύ, µε κάποιες πρώτες
πληρωµές ήδη να έχουν γίνει. Αναλυτικά, σύµφωνα µε τις κατά τόπους
προσκλήσεις, καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να προσκοµήσουν στις ∆ιευθύνσεις ∆ασών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων από 30 Ιουλίου
έως 28 Αυγούστου τα εξής:
1. Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των
εκτάσεων που επελήφθησαν (παραχωρηθέντα κληροτεµάχια, εξαιρεθείσες υπέρ ιδιοκτητών εκτάσεις,
ιδιοκτησίες που εξαιρέθηκαν στο σύνολό τους υπέρ ιδιοκτητών, καθώς
και διαθέσιµες και κοινόχρηστες εκτάσεις), οι οποίες απέδωσαν αγροτική, γεωργική, κτηνοτροφική ή µικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.
2. Παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων εκδοθέντα κατ’ εφαρµογή της αγροτικής νοµοθεσίας.
3. Αποφάσεις κύρωσης διανοµών
και αναδασµών για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτηµατολογικά διαγράµµατα, οι

Διοικητικές πράξεις με νέα πρόσκληση

Μέχρι 31 Αυγούστου
αποχαρακτηρισμοί
από δασικούς χάρτες
Καλούνται οι παραγωγοί να ξεμπλέξουν τα αγροτεμάχιά τους
οποίες φέρουν διακριτό αριθµό τεµαχίου και τους αποδόθηκε χρήση γεωργική, κτηνοτροφική ή µικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.
4. Αποφάσεις του υπουργού Γεωργίας ή Νοµάρχη, εκδοθείσες κατ’
εφαρµογή του άρθρου 2 του από
3.9.1924 νοµοθετικού διατάγµατος
που κυρώθηκε µε το άρθρο Μόνο
του νόµου 3250/1924 (Α’ 324), µε
τις οποίες χορηγήθηκαν άδειες για
κατάτµηση - αγοραπωλησία αγροτικών εκτάσεων µε αγροτική, γεωργική ή κτηνοτροφική ή µικτή
5. Αποφάσεις του υπουργού Γεωρ-

γίας περί παραχώρησης γαιών βάσει
διατάξεων του Αγροτικού Κώδικα.
6. Άδειες του υπουργού Γεωργίας για σύναψη συµφωνιών εκούσιας µεταβίβασης καλλιεργήσιµων εκτάσεων προς ακτήµονες καλλιεργητές ή κύρωσης των ήδη συναφθεισών
σύµφωνα µε τον Αγροτικό Κώδικα.
7. Αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων περί παραχώρησης αγροτικών δηµοσίων κτηµάτων (Ιµλιακίων), µπασταινουχικών κτηµάτων, εξαγορασθεισών εµφυτεύσεων και εµφυτευτικών γαιών Κρήτης.
8. Αποφάσεις διάθεσης εξαγορα-

σθέντων από το ∆ηµόσιο κτηµάτων
δυνάµει ειδικών νόµων.
9. Ειδικά Αγροτικά Μητρώα (Αµπελουργικό και Ελαιουργικό), στα οποία
περιλαµβάνονται εκτάσεις, οι οποίες καταλαµβάνονται από πράξεις της
∆ιοίκησης, µε παραποµπή σε αυτές.
Σηµειώνεται εδώ ότι η ΠΟΓΕ∆Υ έχει χαρακτηρίσει αντισυνταγµατική
την αναµόρφωση των δασικών χαρτών, θεωρώντας παράλληλα πως πέφτει µεγάλο βάρος µε ασφυκτικές
προθεσµίες στους υπαλλήλους των
δασικών διευθύνσεων για την εκ νέου ανάρτησή τους.

Ενστάσεις για τις ιδιοκτησίες
τους έναντι του ελληνικού
δηµοσίου το οποίο και δήλωσε
µέσω της διεύθυνσης δασών
τεράστιες ιδιόκτητες εκτάσεις
ως δηµοσιές δασικές,
καλούνται να υποβάλλουν
παράλληλα οι αγρότες.
Χαρακτηριστική είναι η
περίπτωση στο νοµό Κιλκίς,
όπου στις 29 Ιουνίου
αναρτήθηκαν οι πίνακες
ιδιοκτητών σύµφωνα µε το
εθνικό κτηµατολόγιο και
χιλιάδες ιδιοκτήτες βρέθηκαν
εξ απήνης όταν είδαν ότι
σύµφωνα µε το κτηµατολόγιο
είναι ιδιοκτήτες των ακινήτων
τους αλλά ταυτόχρονα το
ελληνικό δηµόσιο µέσα από την
υπηρεσία του, την διεύθυνση
δασώ,ν εχει υποβάλει και αυτό
δήλωση ιδιοκτησίας για την
αντίστοιχη εκταση ή τµηµα
αυτής. «Πώς γίνεται χωράφια
που η διεύθυνση πολιτικής γης
εξέδωσε τίτλους και τα
παραχώρησε στους σηµερινούς
ιδιοκτήτες να έρχεται πάλι το
δηµόσιο και να τα διεκδικεί»,
αναφέρουν οι έχοντες γνώση
των πραγµάτων στην Agrenda,
αναφέροντας πως κατι τετοιο
εχει να κανει µε την ανύπαρκτη
λειτουργεία των
συγκοινωνούντων δοχείων
µεταξύ των δηµοσίων
υπηρεσιών, οπου καµια ταύτιση
των στοιχείων της κάθε µιας
δεν γίνετε, οσο και να εχει
διαµηνυθεί το αντιθετο τα
τελευταια χρονια.
Όσον αφορά τους δασικούς
χάρτες, οπου βαση των
νεότερων εξελίξεων
βρισκονται σε καθεστως υπο
αναµορφώση για την
αποσυµφόρηση τις πληθώρας
των υποβληθέντων
αντιρρήσεων, οι ιδιοκτήτες αν
δεν ύπαρξη εγκαιρη πρόβλεψη
είναι αναγκασµένοι να προβουν
σε νοµικές διαδικασίες
ενστάσεων για να διαφυλάξουν
την περιουσία τους έναντι της
αδυναµίας του δηµοσίου,
σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές.
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Υποτονικές
οι προπωλήσεις
στο βαμβάκι

Π

ολύ υποτονικά τόσο στα φετινά
στοκ όσο και στις προπωλήσεις
νέας σοδειάς κινείται η ελληνική αγορά βάµβακος. Θεωρητικά
οι εµπορικοί οίκοι θα πλήρωναν 1,5 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις αντίστοιχες τιµές ∆εκεµβρίου ’20, αλλά οι εκκοκκιστές βλέποντας
και το δολάριο στα χαµηλά του προτιµούν να
περιµένουν. Αν δεν αλλάξει το χρηµατιστήριο
µάλλον το καλοκαίρι θα είναι ήρεµο, µε την αγορά να επανακινείται πιο κοντά στη συγκοµιδή. Οι τιµές της νέας σοδειάς σήµερα πιάνουν
περί τα 64 σεντς ανά λίµπρα.
Η πτώση για το σκληρό σιτάρι στους δείκτες της Ιταλίας και της Γαλλίας επηρεάζει και
τη δραστηριότητα στην εξαγωγή στη χώρα µας.
∆εδοµένης της στασιµότητας που αναµένεται
παραδοσιακά τον Αύγουστο, δεν φαίνονται σηµαντικές αλλαγές προσεχώς. Ο Καναδάς είναι
πολύ δυναµικός στις πωλήσεις φετινών αλλά
και στην εικόνα της νέας σοδειάς, σύµφωνα µε
τους αναλυτές. Για τιµές παραγωγού ακούγονται τα 25 λεπτά για τα καλά σιτάρια.
Σηµαντική αύξηση κατά 11% των ελληνικών εξαγωγών στη Ρουµανία, στα 265,5 εκατ.
ευρώ, σηµειώθηκε το α’ τρίµηνο του 2020, σύµφωνα µε το ρουµανικό Ινστιτούτο Στατιστικής
(INS). Μια αύξηση, που οφείλεται κατά 18%, στις
εξαγωγές ελληνικών φρουύτολαχανικών, που
καλύπτουν πάνω από το 17,82% των εξαγωγών
της χώρας µας. Η αξία των ελληνικών φρούτων που εξήχθησαν στη ρουµανική αγορά ανήλθε στα 35,8 εκατ. ευρώ (αύξηση 18,54% από το περσινό διάστηµα) και στα λαχανικά στα
35,8 εκατ. ευρώ (αύξηση σε ποσοστό 18,92%).

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό
ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ
σεντς/λίµπρα

18/6

25/6

1,87

1,86

02/7

09/7

1,99

1,98

16/7

2,02
23,02

21,00

20,93

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

289

289

289

300

304

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

208

208

208

207

209

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

24,21

24,15

276,41

271,15

270,54

16/07

23/07

260,43

02/07

09/07

297
209

185

185

188

190

190

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

61,34

59,55

62,57

64,08

62,24

61,39

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

376,4

356,1

349,6

341,0

350,3
894,4

903,4

866,2

892,2

49.450

46.775

45.075

45.750

53.500

54.500

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

96.150

94.350

98.875

100.075

102.225

100.975

73.15

72.38

74.24

74.97

75.34

71.25

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

903,0

357,0

876,0

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

Απραξία προς το παρόν στα Κρυστάλια
Αναµένεται αύξηση της ζήτησης και τιµή περί τα 50 µε 60 λεπτά το κιλό
Μετά τα λιγοστά φέτος αχλάδια Κοντούλες, συγκοµίζονται ήδη τα Κόσια
Ανύπαρκτες εµπορικές πράξεις και ησυχία χαρακτηρίζουν αυτές τις µέρες,
λίγο πριν την έναρξη της συγκοµιδής,
την αγορά για τα αχλάδια Κρυστάλια.
Η συγκεκριµένη ποικιλία αποτελεί και
τον κύριο όγκο παραγωγής επιτραπέζιων αχλαδιών στον Τύρναβο. Σύµφωνα µε τον Αργύρη Γραβάνη, γεωπόνο
της ΑΣΕΠΟΠ Τυρνάβου και παραγωγό
αχλαδιών, ο κορωνοϊός είχε ως αποτέλεσµα τον περιορισµό της ζήτησης, µε
τις τιµές, ωστόσο, να αναµένονται στα

Βακτήριο

25/06

24,38

182

Τιμές παραγωγού
(ευρώ το κιλό)
Κοντούλα

0,80-1,10

Κρυστάλι

050-0,60

ίδια µε πέρυσι, περίπου στα 50-60 λεπτά.
Παράλληλα, µε τιµή παραγωγού, από
80 λεπτά έως 1,10 ευρώ το κιλό, πουλιέται τις τελευταίες εβδοµάδες η ποικιλία
Κοντούλα, παρά την αβεβαιότητα που
κυριαρχεί στις αγορές. Αν και οι καιρικές συνθήκες δεν επηρέασαν την καλλιέργεια, φέτος η παραγωγή θα είναι
αρκετά µειωµένη, εξαιτίας της µειωµένης καλλιεργούµενης έκτασης από την
εξάπλωση του βακτηριακού κάψιµου,
σε πολλούς οπωρώνες του Τύρναβου.

Αύξηση
10 λεπτών
στην τιμή
της σταφίδας
270,92

23/7

2,04

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)
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Το βακτηριακό κάψιµο µείωσε
την καλλιεργούµενη έκταση στον
Τύρναβο, ενώ οι νέες φυτεύσεις
θα δώσουν σοδειά 3 χρόνια µετά

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Εξαγωγές

Οι ποικιλίες Κόσια και Σάντα
Μαρία, είναι και οι µόνες
που εξάγονται σε αγορές του
Ισραήλ και στα Βαλκάνια

Σ’ αυτό που λέγεται
μεσαία τάξη υπάρχει
και η μεσαία αγροτιά
Αδιαμφισβήτητη η συμβολή της μεσαίας τάξης για την
αναζήτηση κοινωνικής ισορροπίας, ευημερίας και προόδου

Κόσια

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκοµιδή
αχλαδιών της ποικιλίας Κόσια, µε
τις τιµές παραγωγού στα 50-55
λεπτά το κιλό

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Ο αρθρογράφος των Financial Times,
Martin Wolf, σε ανάλυση επί του θέµατος µας θυµίζει ότι πρώτος ο Αριστοτέλης είχε επισηµάνει µε «Τα Πολιτικά»
ότι: «η πολιτική κοινωνία που αποτελείται από µεσαίους είναι άριστη και πως
οι πόλεις που κυβερνούνται σωστά είναι εκείνες όπου η µεσαία τάξη είναι
πιο πολυάριθµη και ισχυρή…».
Τί γίνεται όµως µε τους αγρότες; Όπως έχει επισηµανθεί από τις στήλες
της Agrenda και παλιότερα, πολλοί εί-

Τιμή παραγωγού
2020 (ευρώ/κιλό)
ΤΥΠΟΣ
Νο 1

1,80

Νο 2

1,60
ΠΗΓΗ: ΚΣΟΣ

Η πτώση της Φότζια
δεν κόβει δυναμική
απ’ το σκληρό
Κρατούν τα 37 λεπτά
το κιλό τα συμβόλαια
στον ηλίανθο

∆εκαετία πίεσης στα
αγροτικά αναµένει ο FAO
Η ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων
στον τοµέα της γεωργίας θα οδηγήσει σε
υπερπροσφορά και ακολούθως, σε πτώση
τιµών ορισµένων προϊόντων µέσα στην
επόµενη δεκαετία, υπογραµµίζει έκθεση
του ΟΟΣΑ και του FAO, για τις προοπτικές
της αγροτικής παραγωγής.

Ο αρθρογράφος
των
Financial
Times,
Martin
Wolf.

ναι αυτοί που κλαίνε πάνω από το «χυµένο γάλα» της µεσαίας τάξης, λίγοι
ωστόσο αναγνωρίζουν το γεγονός ότι οι αγρότες αποτελούν αναπόσπαστο
τµήµα της και φυσικά το πολυπληθέστερο όσων τη συνθέτουν.
Υπενθυµίζεται ότι µετά τη µεγάλη αγροτική µεταρρύθµιση των αρχών του
περασµένου αιώνα και ακόµα περισσότερο µετά την ταχεία εκµηχάνιση
της ελληνικής γεωργίας το δεύτερο µισό του 20ου αιώνα, ο αγροτικός χώρος
στην Ελλάδα διακρινόταν για µεγάλη
οµοιογένεια. Σ’ αυτό συνέβαλε σε κάποιο βαθµό και η ανάπτυξη του αγροτικού συνεργατισµού, ως αποτέλεσµα
πολιτικών επιλογών αλλά και προσωπικοτήτων όπως ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου (προπολεµικά), ο Αλέξανδρος Μπαλτατζής (µεταπολεµικά) και
ο Ευάγγελος Αβέρωφ (προδικτατορικά

και µέχρι τα πρώτα χρόνια της µεταπολίτευσης). Τη συνοχή µεταξύ των συντελεστών της αγροτικής παραγωγής
διευκόλυναν σηµαντικά και οι πρώτες
(µόνο) κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Μετά
το ’90 ωστόσο τα πράγµατα άρχισαν να
αλλάζουν, τα συνεργατικά σχήµατα υποχώρησαν και οι αποκλίσεις στις τάξεις των αγροτών άρχισαν να γίνονται
αισθητές. Η παράµετρος των «ιστορικών δικαιωµάτων» επί των ενισχύσεων της ΚΑΠ, όπως διευκολύνθηκαν από την ΕΕ και υιοθετήθηκαν από τη χώρα µας, επέτειναν το πρόβληµα.
Σήµερα, η διαδικασία συγκέντρωσης
της αγροτικής δραστηριότητας σε όλο και λιγότερα χέρια, εµφανίζεται
ως µονόδροµος. Βεβαίως
αυτή η διαδικασία, όσο
κι αν διευκολύνεται από
κάποιες πλευρές, δεν συνάδει ούτε µε τις γενικότερες κατευθύνσεις της
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ούτε βέβαια µε
την Πράσινη Συµφωνία
και τη στρατηγική Farm
to Fork (από το χωράφι
στο πιάτο), που έχουν υιοθετήσει τον τελευταίο καιρό οι Βρυξέλλες. Η περαιτέρω συγκέντρωση της αγροτικής δραστηριότητας και παράλληλα της αγροτικής γης σε λίγους, µπορεί
να εξυπηρετεί τις επιδιώξεις των κεφαλαιούχων - επενδυτών, να διευκολύνει
πιθανόν τη στρατηγική των οικονοµικών συντελεστών που συνδράµουν το
χώρο και να ενισχύει ενδεχοµένως την
ανταγωνιστικότητα των λίγων ισχυροποιούµενων παραγωγικών µονάδων,
δεν συνιστά ωστόσο συνταγή αειφορίας και δεν προάγει την κοινωνική
συνοχή, ιδιαίτερα στον ευαίσθητο χώρο της αγροτικής υπαίθρου. Τα αποτελέσµατα αυτής της πολιτικής είναι ήδη
ορατά στην εικόνα παρακµής που αποπνέουν σήµερα τα περισσότερα ελληνικά χωριά και είναι από τα στοιχεία που
θα απασχολήσουν έντονα τη δηµόσια
ζωή τα επόµενα χρόνια.

Η συγκέντρωση
της αγροτικής
δραστηριότητας
σε όλο και λιγότερα
χέρια, εµφανίζεται
ως µονόδροµος.

Λιγότεροι 10%
οι µικροί αγρότες
σε µία δεκαετία
Ενδεικτικό της τάσης στη συγκέντρωση
γης στη χώρας µας, είναι το γεγονός
πως τη δεκαετία 2007-2017
µειώθηκαν κατά 10% οι αγροτικές
εκµεταλλεύσεις µε έκταση κάτω
των 20 στρεµµάτων και αυξήθηκαν
αντίστοιχα οι µεγαλύτερες και κυρίως
όσες είναι µεταξύ 50 και 100
στρεµµάτων. Σηµειώνεται εδώ πως
η τάση αυτή διακρίνεται πανευρωπαϊκά,
αλλά µε χαµηλότερους ρυθµούς
σε σχέση µε την Ελλάδα.
Την ίδια ώρα από το 2014 έως το 2018
έχουν αυξηθεί όσοι θεωρούνται κατ’
επάγγελµα αγρότες κατά 100.000
άτοµα, σύµφωνα µε στοιχεία του ΟΣ∆Ε,
ενώ συγκριτικά µειώθηκε ο συνολικός
αριθµός αγροτών από τις 750.000
στις 650.000 µε το 40% εξ αυτών να
απασχολούνται στην ελαιοκαλλιέργεια
και µόλις το 15% σε οπωροκηπευτικά,
αν και θεωρούνται προϊόντα µε
υπεραξία. Και πάλι όµως, το 90%
των αγροτικών εκµεταλλεύσεων στην
Ελλάδα εµφανίζει τυπική απόδοση
µικρότερη από 25.000 ευρώ ετησίως.

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διαχρονική η αποτυχία
των ΕΣΠΑ να αφήσουν έργο
Ξεκινώντας από τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, περνώντας στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και καταλήγοντας στα ΕΣΠΑ, έχουν εισρεύσει στα δημόσια ταμεία της
χώρας μας χρήματα που ισοδυναμούν με το ΑΕΠ της ή εναλλακτικά χρήματα, με τα οποία
θα μπορούσε να είχε αποπληρωθεί το ήμισυ του δημοσιονομικού μας χρέους.
Ωστόσο το αναπτυξιακό τους
αποτύπωμα έχει παραμείνει διαχρονικά περιορισμένο, σύμφωνα με μελέτη της διαΝΕΟσις που από τη μία εξερευνά
την υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ της τρέχουσας περιόδου και από την άλλη προχωρά σε προτάσεις για την επόμενη, προκειμένου οι πόροι να κατανέμονται πιο αποτελεσματικά.
Σύμφωνα με τη μελέτη με τίτλο «ΕΣΠΑ - Ένα Εν Μέρει Ανεκμετάλλευτο Αναπτυξιακό Κοινοτικό Εργαλείο», η διαΝΕΟσις εντοπίζει εγγενείς δυσλειτουργίες όπως είναι ο μεγάλος κατακερματισμός των έργων, η εξαντλητική γραφειο-

Επιδοματικά
Για παρεμβάσεις, που
θα μπορούσαν να
χαρακτηρισθούν ως
επιδοματικές κάνει
λόγο η διαΝΕΟσις
όσον αφορά μέτρα
όπως τα Βιολογικά
του ΠΑΑ

κρατία για τους δικαιούχους,
οι αναπόφευκτες καθυστερήσεις στις εγκρίσεις και οι οριζόντιες επιδοματικές πολιτικές
που κάνουν χρήση επενδυτικών
κονδυλίων. Ως λύσεις στα παραπάνω, ο ελληνικός οργανισμός έρευνας προτείνει, πρώτον τον μικρότερο δυνατό κατακερματισμό των δράσεων. «Εφόσον το γραφειοκρατικό κόστος για κάθε έργο ΕΣΠΑ, ιδιωτικό ή δημόσιο, είναι εν πολλοίς δεδομένο, είναι προτιμότερο να το πληρώνει η χώρα όσες λιγότερες φορές γίνεται.»,
αναφέρει χαρακτηριστικά. Δεύτερον, οι πόροι να δίνονται στοχευμένα σε κλάδους με, νηπιακό έστω, συγκριτικό πλεονέκτημα και σε στρατηγικούς τομείς με μεγάλες θετικές εξωτερικές οικονομίες όπως π.χ οι
εξαγωγικοί κλάδοι. Τρίτον, η
επέκταση των συνεργειών με
εξειδικευμένους χρηματοδοτικούς φορείς στη διάθεση των
κονδυλίων στους τελικούς δικαιούχους (όπως η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων) με ενσωμάτωση ακόμα και του τραπεζικού συστήματος.
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Η Ελλάδα ακολουθεί το µοντέλο «λίγα
σε πολλούς», προσφέροντας το µικρότερο
ύψος πριµ (17.000-22.000 ευρώ) ανάµεσα
στα υπό µελέτη κράτη-µέλη µε βάση ειδική
µελέτη του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Αγροτικής
Ανάπτυξης (ENRD).

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στο ριζικό επανασχεδιασµό του Μέτρου πρώτης εγκατάστασης, προσανατολίζεται η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,
ενώ την ίδια ώρα οι πιέσεις ως προς την επαναπροκήρυξη του προγράµµατος έχουν
ενταθεί ενόψει και της παράτασης της τρέχουσας περιόδου. Τον τόνο για την κατεύθυνση που θα έχει η νέα προκήρυξη του
Μέτρου έδωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, κάνοντας λόγω για «κίνητρα ώστε να µπούνε νέοι αγρότες, πραγµατικοί αγρότες. Επαναλαµβάνω,
πραγµατικοί αγρότες και όσοι µας ακούνε
καταλαβαίνουν τι εννοώ», όπως ανέφερε
χαρακτηριστικά κατά την επίσκεψή του στη
Μεσσηνία στις 14 Ιουλίου.
∆ηλαδή, να αναδειχθούν επαγγελµατίες αγρότες µε δραστήριες εκµεταλλεύσεις και όχι
δικαιούχοι των 8 στρεµµάτων µε όσπρια και
κηπευτικά που αξίωσαν και έλαβαν χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια 20.000 ευρώ πριµ σε περασµένες προσκλήσεις. Η τοποθέτηση του κ.
Σκρέκα, έρχεται σε συνέχεια πολλών επιχειρηµατικών σχεδίων µε µικρά µποστάνια που
κατέθεσαν οι δικαιούχοι της προκήρυξης του

Με πραγματικούς αγρότες
χτίζεται το νέο πρόγραμμα για
το πριμ πρώτης εγκατάστασης

Αυξημένη ενίσχυση και αυστηρότερες δεσμεύσεις στην καινούργια προκήρυξη
2016, ίσα-ίσα για να ικανοποιήσουν το κριτήριο ένταξης της τυπικής απόδοσης των 8.000
ευρώ. Ουσιαστικά, η µόνη δέσµευση που είχαν ήταν να αυξήσουν την τυπική τους απόδοση κατά 10% σε µία τριετία, δηλαδή να βάλουν 1 στρέµµα παραπάνω. ∆εν είναι τυχαίο
ότι το 26% των δικαιούχων, το «γύρισαν» στα
κηπευτικά, στο επιχειρηµατικό τους πλάνο.

ΠΡΙΜ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 6.1) σε ευρώ
ΕΣΘΟΝΙΑ ΕΩΣ 40.000

>
>

ΙΣΠΑΝΙΑ
Έως 70.000
ΙΤΑΛΙΑ
ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ 70.000
ΜΑΛΤΑ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ

18.600-45.000

Πηγή: Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης

ΠΟΛΩΝΙΑ 23.000
ΤΣΕΧΙΑ 45.000
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 40-50.000
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
50.000
ΣΛΟΒΑΚΙΑ

>

ΕΛΛΑ∆Α
17.000-22.000

Παρόµοιες αστοχίες εντοπίζονται και στο
πρόγραµµα του 2014, όπου εδώ, ελληνική
µελέτη µε τίτλο «Aγροτική επιχορήγηση και
αποκάλυψη ηθικών κινδύνων» (2019), υποστηρίζει πως περίπου το 70% των δικαιούχων
που µπήκαν στο µέτρο µε λιγότερα από 10
στρέµµατα µπορούν να αποδείξουν ότι παράγουν και πωλούν γεωργικά προϊόντα. «Αυτοί
οι νέοι αποφάσισαν να λάβουν επιδοτήσεις
έως και 20.000 ευρώ. ∆εν επένδυσαν σε εξοπλισµό και η πλειοψηφία «καλλιεργούσε»
λαχανικά όπως φασολάκια ή σπανάκι, επειδή ικανοποιήσουν την κύρια προϋπόθεση των
ΜΑΕ για τη λήψη της επιδότησης, έχοντας απλά στην κατοχή τους 7 στρέµµατα κηπευτικών. Σε γενικές γραµµές, µετά από συνέντευξη, δηλώνουν ότι θα εγκαταλείψουν τη γεωργία πέντε χρόνια αργότερα, όταν θα ολοκληρωθεί το πρόγραµµα Εγκατάσταση νέων αγροτών». Αντίθετα µεγαλύτερες εκµεταλλεύσεις
παρουσιάζουν πολύ λιγότερο «ηθικό κίνδυνο» όπως τον χαρακτηρίζει η µελέτη, για να
τα παρατήσουν.
Επιπλέον, σηµαντικό είναι και το εύρηµα

της µελέτης που συνυπογράφουν µεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ, Σπυρίδων Μάµαλης και η διευθύντρια Ακαδηµαϊκών στο Ευρωπαϊκό ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο, Μπαλοµένου
Χρυσάνθη, πως το ποσοστό όσων θα είναι απλώς αναζητούντες επιδότησης στο µέλλον
είναι χαµηλότερο για όσους απασχολούνταν
σε αγροτική εκµετάλλευση σε σύγκριση µε εκείνους που απασχολούνταν σε διαφορετικό
τοµέα της Οικονοµίας (ετεροεπαγγελµατίες).

Επανασχεδιασµός σε τέσσερις άξονες
Με βάση τα παραπάνω, ο επανασχεδιασµός του Μέτρου, µε βάση ειδική µελέτη του
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης
(ENRD) για τις πρακτικές στο Μέτρο πρώτης
εγκατάστασης που ακολουθούν 12 κράτη-µέλη, θα έχει να κάνει αφενός µε το είδος των
δικαιούχων και τις δεσµεύσεις και αφετέρου
µε το ύψος του πριµ πρώτης εγκατάστασης.
Συγκεκριµένα:
Πρώτον, το ύψος και η διαφοροποίηση του πριµ: Η Ελλάδα ακολουθεί το µοντέλο «λίγα σε πολλούς», προσφέροντας το µι-

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
κρότερο ύψος πριµ (17.000-22.000 ευρώ) ανάµεσα στα υπό µελέτη κράτη-µέλη. Αντιθέτως χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία διαθέτουν 70.000 ευρώ κατ’ αποκοπή ενίσχυση µε αυστηρά κριτήρια, ποσό ικανό να δηµιουργήσει δραστήριες αγροτικές µονάδες.
∆εύτερον, το µέγεθος της εκµετάλλευση:
Σύµφωνα µε παράδειγµα το οποίο προκύπτει
αποτελεσµατικότητα του µέτρου για την εγκατάσταση νέων γεωργών στην Ιταλία, προέκυψε πως µεταξύ των νέων γεωργών που λαµβάνουν στήριξη, τα ποσοστά εγκατάλειψης είναι
σηµαντικά χαµηλότερα για τις εκµεταλλεύσεις
που είναι µεγαλύτερες των 160 στρεµµάτων
έναντι εκείνων µε µικρότερη έκταση (4,6 % έναντι 9,5 %), όπως και για τους δικαιούχους
που εγκαταστάθηκαν σε εκµετάλλευση µε νοµική προσωπικότητα έναντι όσον εγκαταστάθηκαν σε ατοµικές εκµεταλλεύσεις (3,7 % έναντι 6,5 %). Ως εκ τούτου, γίνεται προφανές ότι
θα πρέπει στην Ελλάδα να υπάρξει µέριµνα ενίσχυσης µεσαίων κατά βάση εκµεταλλεύσεων
και εκτός της τυπικής απόδοσης να υπάρξουν
και στρεµµατικά όρια. Επιπλέον, συνίσταται
να αξιολογείται το εισόδηµα της εκµετάλλευσης —όπως είχε αρχικώς εκτιµηθεί (πριν από
την υλοποίηση του έργου)— προκειµένου να
αξιολογηθεί η δυνατότητά της να χρηµατοδοτήσει αφ’ εαυτής τις επενδύσεις της.
Τρίτον, το είδος των δικαιούχων: Πολλές
χώρες έχουν επιλέξει να πριµοδοτούν κατά
προτεραιότητα όσους νέους αναλαµβάνουν
την εκµετάλλευση από µεγαλύτερους σε ηλικία αγρότες (π.χ από 55 ετών και άνω) ώστε
να ενισχύεται η διαδοχή. Μάλιστα, στην Πολωνία για παράδειγµα όσο µεγαλύτερη είναι
η διαφορά ηλικίας µεταξύ νέου και παλαιού
αγρότη, τόσο µεγαλύτερη είναι και η προτεραιότητα ένταξης που έχει.
Τέταρτον, οι δεσµεύσεις: Mπορεί µεν
τα επιχειρηµατικά σχέδια να είναι χρήσιµα
εργαλεία, οι αποδείξεις όµως που εντοπίζονται περί βελτίωσης της βιωσιµότητας ήταν ελάχιστες. Πρακτικές όπως είναι η δέσµευση το 50% των δαπανών που προβλέπονται στο επιχειρηµατικό σχέδιο του νέου αγρότη να αφορούν επενδύσεις σε πάγια στοιχεία, όπως για παράδειγµα εξοπλισµό, µηχανήµατα, αποθήκες κ.λπ, θεωρούνται καλές. Παράλληλα, θα πρέπει να επανεξεταστεί το αν η παραµονή 3-4 έτη στο επάγγελµα όπως έγινε στην τελευταία πρόσκληση θεωρείται επαρκής για να αποτρέψει την ένταξη όσων αναζητούν την ενίσχυση, ή θρέφει αυτή την πρακτική.
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Η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
(ΕΟΚΕ) προτείνει
την άµεση επαναπροκήρυξη των
Νέων Αγροτών

Κίνητρα
Προγράµµατα τα
οποία θα δώσουν
κίνητρα σε όσους
πραγµατικά θέλουν
να µπουν στα
χωράφια να καλλιεργήσουν και να
έχουν ένα αγροτικό
εισόδηµα, προανήγγειλε ο κ. Σκρέκας

∆έσµευση
Μέχρι και το 2014
υπήρξε 10ετής
δέσµευση των
Νέων Αγροτών για
παραµονή τους στη
γεωργία, ενώ το
2016 µειώθηκε
στα 3-4 έτη
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Αγροτικό το 25% του συνολικού
εισοδήματος για τη λήψη του τσεκ
Να οριστεί «πραγµατικός αγρότης» και δικαιούχος άµεσων ενισχύσεων µόνο αυτός που λαµβάνει περισσότερο από το 25% του εισοδήµατός του
από τη γεωργική δραστηριότητα και µάλιστα αποδεδειγµένα (µε τιµολόγια), αποτελεί την επίσηµη
πρόταση των αγροτικών ενώσεων στην Ισπανία,
η οποία παραδόθηκε στον Λουίς Πλάνας στις 23
Ιουλίου οπότε και ξεκίνησε η εγχώρια δηµόσια
διαβούλευση για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ.
Η πρόταση αυτή αποτελεί το πρώτο σηµαντικό
δείγµα προσέγγισης των δικαιούχων άµεσων ενισχύσεων υπό το φίλτρο του «πραγµατικού αγρότη», µε την Ισπανία µάλιστα να ακολουθεί
έως σήµερα το ίδιο µοντέλο για τον ορισµό του
«ενεργού» και του «κατ’ επάγγελµα αγρότη» µε
την Ελλάδα. Σηµειώνεται εδώ πως η ελληνική
δηµόσια διαβούλευση για τα στρατηγικά σχέδια
αναµένεται να ξεκινήσει αυτό το φθινόπωρο, ωστόσο, εδώ όπως έχει γράψει η Agrenda και το
Agronews.gr η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, εµφανίζεται διστακτική στο να
ενεργοποιήσει τον «πραγµατικό αγρότη» καθώς φοβάται πως έτσι θα υπάρξουν επιπτώσεις
στα επιλέξιµα εκτάρια. Υπό αυτό το πρίσµα µάλιστα οι ισπανικές ενώσεις (Union de Uniones de
Agricultores y Ganaderos) ζητά να εξαιρεθούν
από αυτή την προϋπόθεση όσοι λαµβάνουν λιγότερα από 1.250 ευρώ ετησίως ώστε να αποφευχθούν αποκλεισµοί ορισµένων κοινωνικών
οµάδων σε αγροτικές περιοχές.
Ακόµα πιο αυστηρό ορισµό για την αναδιανεµητική ενίσχυση, ένα υποχρεωτικό καθεστώς άµεσων ενισχύσεων που θα προσέφερει συµπληρωµατικό ετήσιο πριµ σε µικροµεσαίες εκµεταλλεύσεις, προτείνουν παράλληλα οι Ισπανοί αγρότες. Συγκεκριµένα, εδώ, ζητάνε να δίνεται µόνο
σε όσους το αγροτικό εισόδηµα αποτελεί τουλάχιστον το 50% του συνολικού τους εισοδήµατος,
δηλαδή στους «κατ’ επάγγελµα αγρότες». Αυτή η
προσέγγιση, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, κερδίζει
αρκετούς πόντους και στη χώρα µας, ώστε να υ-

πάρξει µία σχετική «αβάντα» για τους κατ’ επάγγελµα αγρότες στη νέα ΚΑΠ.

Τι είναι ο «πραγµατικός αγρότης»
Ο ορισµός του «πραγµατικού αγρότη» αποτελεί
κριτήριο για τη λήψη άµεσων ενισχύσεων (βασική ενίσχυση, συνδεδεµένες κ.α) στη νέα ΚΑΠ. Ο
ορισµός αυτός είναι προαιρετικός για τα κράτηµέλη. Στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο ισχύουν δύο ορισµοί για τους γεωργούς που δικαιούνται ενισχύσεις: α) του «ενεργού γεωργού»
που είναι δικαιούχος των άµεσων ενισχύσεων (Ι
Πυλώνα) και β) του «επαγγελµατία αγρότη», πέραν της ιδιότητας του ενεργού γεωργού.

Τι είναι η αναδιανεµητική ενίσχυση
Κάθε χρόνο µαζί µε τη βασική ενίσχυση, θα υπολογίζεται και ένα συµπληρωµατικό ποσό που
θα κατανέµεται σε µικρές και µεσαίες εκµεταλλεύσεις. Το ποσό αυτό θα υπολογίζεται ανά στρέµµα ή
θα είναι διαφορετικό για ανά εύρος εκταρίων. Για
παράδειγµα, για τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης έως και 25 στρέµµατα θα χορηγείται ποσό 30 ευρώ το στρέµµα και για τµήµα της έκτασης
της εκµετάλλευσης µεγαλύτερο από 25 στρέµµατα
και έως 50 στρέµµατα θα χορηγούνται 20 ευρώ το
στρέµµα. Μάλιστα, τα ποσά αυτά µπορούν να διαφοροποιούνται και µε βάση την περιφέρεια ενίσχυσης (βοσκότοποι, δενδρώδεις, αροτραίες). Όπως και να έχει θα υπάρχει ένα όριο στρεµµάτων
που θα ενισχύονται. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις και
µε βάση το µέγεθος των εκµεταλλεύσεων στην Ελλάδα, θα αφορά περίπου 300.000 µικρές µονάδες.
Αρκεί να σηµειωθεί ότι όσα κράτη-µέλη είχαν προβλέψει το αναδιανεµητικό καθεστώς την τρέχουσα
περίοδο (ήταν προαιρετικό) κάλυπταν µε αυτό το
50% των επιλέξιµων εκτάσεων. Τα κονδύλια για
την ενίσχυση των µικρών και µεσαίων εκµεταλλεύσεων, µπορούν να να προέλθουν µεταξύ άλλων από την περικοπή της στήριξης στις λεγόµενες «µεγάλες εκµεταλλεύσεις».
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∆ΕΛΤΙΟ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΓΑΠΗ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

Μύγα Μεσογείου
σε σταφύλια
Τα τελευταία χρόνια σε πολλούς
παραγωγκούς αµπελώνες, διαπιστώνονται
περιστασιακές προσβολές σε
χονδρόραγα επιτραπέζια σταφύλια,
από τη µύγα µεσογείου. Οι ζηµιές είναι
περιοδικές, διάσπαρτες ενώ η ένταση
και οι θέσεις των προσβολών µπορεί
να διαφέρουν από έτος σε έτος, καθώς
εξαρτώνται από την πυκνότητα του
πληθυσµού του εντόµου. Όπως αναφέρει
το τεχνικό δελτίο του Περιφερειακού
Κέντρου Προστασίας Φυτών Ηρακλείου,
την περίοδο αυτή καταγράφονται υψηλοί
πληθυσµοί στο δίκτυο παγίδευσης των
εσπεριδοειδών, που είναι και οι κύριοι
ξενιστές, αυξάνοντας την πιθανότητα
προσβολής στα επιτραπέζια σταφύλια.
Αυτή την περίοδο, συνιστάται στους
παραγωγούς, να ελέγχουν συχνά τους
αµπελώνες, που βρίσκονται σε περιοχές
µε ιστορικό ζηµιών, για την εµφάνιση
προσβολών. Επιπλέον, οι αµπελουργοί
µπορούν να προστατεύσουν την
παραγωγή τους, τοποθετώντας από
νωρίς παγίδων µαζικής προσέλκυσης
και θανάτωσης, και εφαρµόζοντας
ψεκασµούς για την ευδεµίδα µε
σκευάσµατα µε έγκριση και για τη µύγα.

Σκευάσµατα
ALFA: Lamdex 2,5 WG
HELLAFARM: Magnet Med
Κ&Ν EFTHYMIADIS: Profil Extra 5SL

Ωίδιο σε υπαίθρια πεπόνια
Για την ασθένεια, είναι υπεύθυνα τρία
είδη µυκήτων. Αυτά, προξενούν µικρού
µεγέθους λευκές κηλίδες τόσο στην άνω
όσο και την κάτω επιφάνεια των φύλλων
αλλά και σε άλλα µέρη του φυτού, όπως
µίσχους και στους βλαστούς, µε
χαρακτηριστικές αλευρώδεις εξανθήσεις.
Η µετάδοση του παθογόνου είναι εύκολη,
δεδοµένου ότι επιτυγχάνεται µε τον αέρα
και οι µολύνσεις πραγµατοποιούνται σε
θερµοκρασίες από 10-30 0C (άριστη
θερµοκρασία 25-26 0C) και υγρασία 5575%. Για την προστασία της καλλιέργειας,
συνιστάται στους παραγωγούς να
αφαιρέσουν τα φύλλα µε έντονη
προσβολή, και να προβούν σε ψεκασµό
µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά
σκευάσµατα, σύµφωνα µε τις οδηγίες
των ειδικών γεωπόνων.

Σκευάσµατα
ALFA: Reflect 125 EC, Karathane star
FMC: Fungiben 12.5 EC
HELLAFARM: Romeo, Χελλανθειον
80 WG, Krill 10 EC
Κ&Ν EFTHYMIADIS: Takumi 10SC
SYNGENTA: Cidely Top 125/15 DC,
Ortiva Top 20/12.5 SC.

Άµεσοι ψεκασµοί στη βιοµηχανική ντοµάτα για το πράσινο σκουλήκι
Tην εµφάνιση του έκανε το πράσινο σκουλήκι σε ορισµένες περιοχές
των µοµών Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Μαγνησίας και Φθιώτιδας,
όπου διαπιστώθηκαν ωοτοκίες στα φύλλα και προσβολές στους καρπούς
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ των καλλιεργειών βιοµηχανικής ντοµάτας, σύµφωνα µε τους γεωπόνους
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου. Σηµειώνεται ότι
οι προνύµφες της δεύτερης γενιάς του εντόµου αρχικά προσβάλουν τα
φύλλα και στη συνέχεια, ορύσσουν στοές στους καρπούς. Χαρακτηριστικό της
προσβολής είναι η οπή εισόδου και τα περιττώµατα της προνύµφης στο εξωτερικό
των καρπών. Ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και την πυκνότητα του
πληθυσµού του εντόµου παρατηρείται σηµαντική υποβάθµιση της ποιότητας και της
ποσότητας της παραγωγής. Μάλιστα, εξαιτίας της προσβολής και αυξάνεται
σηµαντικά και η πιθανότητα µόλυνσης από δευτερογενή παθογόνα, όπως ο
βοτρύτης. Για την ορθή αντιµετώπιση κρίνεται ως ιδιαίτερα σηµαντική η έγκαιρη
διαπίστωση της προσβολής. Επισηµαίνεται ότι ψεκασµοί γίνονται όταν στα εκατό
ντοµατάκια επί της γραµµής τα 3-5 είναι προσβεβληµένα από το πράσινο σκουλήκι.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κατά τόπους
ζημιές ρυχγίτη
Σε χαμηλούς πληθυσμούς
το έντομο στους ελαιώνες
ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
fotopoulou@agronews.gr

Συνεχίζονται οι προσβολές των
ελαιόδεντρων από τον ρυγχίτη, σε όλες τις περιοχές καλλιέργειας, χωρίς ωστόσο να διαπιστώνονται υψηλοί πληθυσµοί του εντόµου. Μάλιστα, όπως ανακοινώνει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Βόλου, έχουν παρατηρηθεί
κατά τόπους πολλές προσβολές στους καρπούς της ελιάς.
Ο συγκεκριµένος εχθρός,
είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένος
στην καλλιέργεια της ελιάς και
έχει διετή βιολογικό κύκλο. Το
ακµαίο έχει µικρό µέγεθος, περίπου 0,5 εκατοστά, και κεραµιδί χρώµα, ενώ το χαρακτηρίζει η παρουσία ρύγχους. Με
αυτό, κατά το τέλος της καρπόδεσης, σχηµατίζει τρύπες που

φέρουν τη µορφή «κρατήρα»
στην επιφάνεια των καρπών
προκειµένου να καλύψει τις
διατροφικές του ανάγκες αλλά και δευτερευόντως, έπειτα,
να ωοτοκήσει.
Τα ενήλικα που διαχείµασαν, βγαίνουν από το έδαφος
τον Απρίλιο και το Μάϊο και
πετώντας φτάνουν στο φύλλωµα των δέντρων. Τον Ιούλιο και Αύγουστο, το θηλυκό,
αφού µε το ρύγχος του ανοίξει στο µεσοκάρπιο οπή µέχρι
το εξωτερικό στρώµα του εν-

Φθινόπωρο
Οι προνύµφες που
τρέφονται µέσα στον
πυρήνα ευθύνονται για
την πρόωρη καρπόπτωση

δοκαρπίου, εισάγει µε το ωοθέτη του ένα αυγό. Η νεαρή
προνύµφη εκκολάπτεται σε 10
περίπου ηµέρες, ορύσσει στοά
στο ενδοκάρπιο και φτάνει στο
σπέρµα το οποίο και τρώει. Σε
κάθε καρπό αναπτύσσεται µία
µόνο προνύµφη.
Το µεγαλύτερο µέρος της ζηµιάς προκαλείται από τις προνύµφες οι οποίες τρέφονται µέσα στον πυρήνα και, συνεπώς,
ευθύνονται για την πρόωρη καρπόπτωση το φθινόπωρο. Ωστόσο, µεγαλύτερο κίνδυνο ζηµιάς
διατρέχουν κυρίως οι µικρόκαρπες ποικιλίες, όπως είναι η Κορωνέϊκη, και όσες καλλιέργειες
απαντώνται σε λοφώδεις περιοχές µε ξηρά εδάφη. Η καλλιέργεια του εδάφους συντελεί στη
µείωση των πληθυσµών του ρυγχίτη, δεδοµένου ότι µεγάλο µέρος του βιολογικού κύκλου του
διέρχεται στο έδαφος.

Για την έγκαιρη, λοιπόν, αντιµετώπισή του απαιτείται προσεκτικός έλεγχος πυκνότητας
πληθυσµού του εντόµου, πολύ
νωρίς το πρωί µε τίναγµα των
κλαδιών και κατάρριψη των
ακµαίων σε µια, κατά προτίµηση, λευκή επιφάνεια. Όταν καταρριφθούν περισσότερα από
3 - 4 ακµαία ανά κλάδο χρειάζεται να γίνει καταπολέµηση.
Ειδικά στους ελαιώνες που σηµειώθηκαν πρόσφατα έντονες
προσβολές ή ζηµιά στην παραγωγή από ρυγχίτη τα τελευταία
δύο χρόνια, συστήνεται άµεσα
προληπτική επέµβαση, σε συνδυασµό µε την καταπολέµηση
του πυρηνοτρήτη. Σε κάθε περίπτωση, πάντως οι ειδικοί αναφέρουν ότι οι επεµβάσεις
ξεκινούν αµέσως µετά την ολοκλήρωση της καρπόδεσης,
µε µια από τις εγκεκριµένες
για την καλλιέργεια της ελιάς.
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Το καθαρό κέρδος από την καλλιέργεια
βιολογικού ελαιολάδου ανήλθε
στα 704,343 ευρώ το στρέµµα, δηλαδή
κατά 366,458 ευρώ το στρέµµα
υψηλότερο από το καθαρό κέρδος από
τη συµβατική καλλιέργεια.
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Διπλάσια
απόδοση

700 ευρώ
το στρέμμα
σε βιολογικούς
ελαιώνες
Μελέτη κόστους του ΓΠΑ συγκρίνει
το περιθώριο κέρδους στη συμβατική
και τη βιολογική ελαιοκαλλιέργεια

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ
katsoulieri@agronews.gr

Η βιολογική γεωργία αν και έχει υψηλότερο κόστος παραγωγής από αυτό της συµβατικής, αποδίδει µεγαλύτερο εισόδηµα στους παραγωγούς, µε το καθαρό κέρδος του παραγωγού της βιολογικής καλλιέργειας να ανέρχεται στα 704,34 ευρώ το στρέµµα, υψηλότερο κατά
366,45 ευρώ το στρέµµα από το αντίστοιχο για τον παραγωγό της συµβατικής ελαιοκαλλιέργειας.
Αυτό προκύπτει από µελέτη κόστους του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, σε µια προσπάθεια να
αναδειχθεί πιο είναι το πιο οικονοµικά ανταγωνιστικό σύστηµα καλλιέργειας για την ελιά. Στα συµπεράσµατα της µελέτης υπογραµµίζεται και η ολοένα και
αυξανόµενη τάση των ελαιοπαραγωγών να στρέφονται στη βιολογική καλλιέργεια.
Η συγκεκριµένη έκθεση µε τίτλο « Σύγκριση κόστους
βιολογικής και συµβατικής γεωργίας στην παραγωγή
ελαιολάδου στην Ελλάδα», έχει συγκεντρώσει στοιχεία
από 30 πιστοποιηµένους βιολογικούς καλλιεργητές
και 30 συµβατικούς, που είναι ενεργοί και κατ’ επάγγελµα αγρότες στην ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας. Συγκεκριµένα, οι ερευνητές, την καλλιεργητική περίοδο 2016-2017, ήρθαν σε επαφή µε τους
παραγωγούς και µέσω ερωτηµατολογίων, απέκτησαν

πληροφορίες, σχετικά µε τη χρήση των λιπασµάτων
και αγροχηµικών και τα έσοδα και τα έξοδα των αγροτών στα δύο γεωργικά συστήµατα.

Κόστος παραγωγής
Το κόστος παραγωγής ελαιολάδου στη βιολογική γεωργία ήταν µεγαλύτερο σε σχέση µε τη συµβατική γεωργία, καθώς υπολογίστηκε ότι για κάθε κιλό βιολογικού ελαιολάδου, στοιχίζει στον παραγωγό 2,60 ευρώ,
έναντι των 2,25 ευρώ το κιλό στη συµβατική γεωργία.
Όσο αναφορά τη σύνθεση του κόστους παραγωγής
µεταξύ των δύο αυτών συστηµάτων καλλιέργειας διακρίνονται σηµαντικές διαφορές. Για παράδειγµα, στη
συµβατική παραγωγή, το µεγαλύτερο κόστος αφορούσε την καταναλωτική δαπάνη, γα την αγορά λιπασµάτων και αγροεφοδίων, ενώ στο σύστηµα της βιολογική γεωργίας, στις καταναλωτικές δαπάνες, το µεγαλύτερο κόστος έγκειται στα καύσιµα.
Αυτά τα αποτελέσµατα δικαιολογούνται, καθώς στη
βιολογική γεωργία είναι υποχρεωτικές οι επιτόπιες παρακολουθήσεις, και η συνεχής παρουσία του παραγωγού στους ελαιώνες, για την έγκυρη διάγνωση των προβληµάτων και των προσβολών από παθογόνους οργανισµούς, µειώνοντας τις δαπάνες για αγροεφόδια και
αυξάνοντας, παράλληλα, το κόστος των καυσίµων και
της εργασίας. Επιπλέον, στις παραγωγικές δαπάνες ε-
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108,80

99,74

72,76

78,69

4,89
2,04

Συµβατική (€/στρµ.)

Μικτή πρόσοδος

1.286,12

889,61

Καθαρό κέρδος

704,34

337,88

2,77

Μικτά κέρδη

986,86

627,75

2,16

Γεωργικό εισόδηµα

879,38

713,46

Καθαρή πρόσοδος

787,69

422,45

Αποτελεσµατικότητα κεφαλαίου (%)

27.7%

11.0%

81,07

89,62

46,42

59,32

10,39

12,11

13,16

10,83

0,64

0,63

146,69

116,80

4,89

7,41

40,43

29,67

20,22

22,25

12,22

4,84

581,78

551,76

2,60 ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

Βιολογική (€/στρµ.)

2,25 ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

ντάσσεται και η βιολογική πιστοποίηση, αλλά και η πρόσθετη εκπαίδευση των αγροτών, µε αποτέλεσµα το υψηλότερο κόστος παραγωγής στα βιολογικά συστήµατα.
Γενικά και στα δύο συστήµατα καλλιέργειας, για την
παραγωγή ελαιολάδου, η εργασία αναδείχθηκε ως ο
πιο δαπανηρός παράγοντας. Μάλιστα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η απασχόληση µελών της οικογένειας αντιπροσωπεύει το 43-57% του συνολικού κόστους, αποδίδοντας στη βιολογική γεωργία 108,802
ευρώ το στρέµµα και στη συµβατική 99,743 ευρώ το
στρέµµα. Την ίδια στιγµή, η αµειβόµενη εργασία αφορούσε το 10-17%, και απέδιδε κόστος 72,763 και
78,694 ευρώ το στρέµµα στη βιολογική και στη συµβατική γεωργία. Άλλοι σηµαντικοί παράγοντες στο
κόστος παραγωγής σχετίζονται µε το ειδικό κόστος
(10-16%) και µε την απόσβεση (6-17%).

Οικονοµικές αποδόσεις
Παρά το υψηλότερο κόστος παραγωγής και την µικρότερη απόδοση, η βιολογική γεωργία, µε βάση τη µελέτη, χαρακτηρίστηκε ως πιο ανταγωνιστικό σύστηµα
καλλιέργειας, συγκριτικά µε τη συµβατική.
Όπως προκύπτει από την µελέτη, το βιολογικό ελαιόλαδο έδωσε τιµή παραγωγού το 2018 στα 4,19 ευρώ το κιλό, ενώ αυτό της συµβατικής γεωργίας έφτασε στα 3,63 ευρώ το κιλό. Παρότι και τα δύο συστήµα-

Τα αποτελέσµατα αυτά αποδίδονται στη διαφορά της τιµής πώλησης του
βιολογικού και του συµβατικού ελαιολάδου, καθώς και στις επιδοτήσεις.

ΣΤΟ 12% ΤΟ ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ

Στο 40% της καλλιεργούμενης
έκτασης απλώνονται οι ελαιώνες
Για την έρευνα επιλέχθηκε η ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, καθώς θεωρείται από τις σηµαντικότερες ελαιοπαραγωγικές περιοχές, µε το 36,4% της καλλιεργήσιµης γης, να καλύπτεται από ελιές. Η συνολική καλλιεργούµενη έκταση για το 2017,
έφτασε τα 660.000 στρέµµατα, µε 5,5 εκατοµµύρια ελιές. Μάλιστα, το 55% της καλλιεργούµενης έκτασης προορίζεται για την παραγωγή ελαιολάδου. Επιπλέον, στην περιοχή γίνονται σηµαντικές προσπάθειες από τους παραγωγούς, για την καλύτερη οργάνωσή τους και την παραγωγή ασφαλών προϊόντων, υψηλής προστιθέµενης αξίας. Σε αυτό
το πλαίσιο, σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, το 2018, οι πιστοποιηµένοι βιολογικοί παραγωγοί έφτασαν τους 300.
Σηµειώνεται εδώ πως στην Ελλάδα υπολογίζεται πως το 8% της συνολικής καλλιεργούµενης έκτασης είναι πιστοποιηµένο στη βιολογική γεωργία, ποσοστό που µε βάση
τη στρατηγική «Από το χωράφι στο πιάτο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να αυξηθεί στο 25%. Συνολικά, σύµφωνα µε τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε του 2018, η καλλιεργήσιµη
έκταση που καλύπτεται µε ελαιοκαλλιέργειες φτάνει κοντά στο 40%.

τα καλλιέργειας είχαν κέρδος, η τιµή πώλησης του βιολογικού ελαιολάδου ήταν 61,2% υψηλότερη από το
κόστος παραγωγής του.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, το καθαρό κέρδος από την καλλιέργεια βιολογικού ελαιολάδου ανήλθε στα
704,343 ευρώ το στρέµµα, δηλαδή κατά 366,458 ευρώ το στρέµµα υψηλότερο από το καθαρό κέρδος από
τη συµβατική καλλιέργεια. Κατά συνέπεια, η βιολογική παραγωγή ελαιολάδου ήταν οικονοµικά πιο κερδοφόρα για τουςπαραγωγούς, παρόλο που το βιολογικό
σύστηµα παρήγαγε χαµηλότερες αποδόσεις (826,3 κιλά το στρέµµα) από το συµβατικό (915,1 κιλά το στρέµµα). Τα αποτελέσµατα αυτά, αποδίδονται στη διαφορά
της τιµής πώλησης του βιολογικού και του συµβατικού
ελαιολάδου, καθώς και στις επιπρόσθετες κοινοτικές
επιδοτήσεις για τη βιολογική παραγωγή (Μέτρο 11).
«Η βιολογική γεωργία είναι πιο συµφέρουσα παρέχοντας µια οικονοµικά ανταγωνιστική εναλλακτική λύση έναντι της συµβατικής ελαιοκαλλιέργειας. Η
κερδοφορία ήταν υψηλότερη στο βιολογικό σύστηµα
κυρίως λόγω των δηµόσιων επιδοτήσεων και των τιµών πώλησης που είναι 15,4% υψηλότερες σε σύγκριση µε τις συµβατικές σε τιµές ελιάς, αντισταθµίζοντας
τις χαµηλότερες αποδόσεις σε σύγκριση µε το σύστηµα συµβατικής γεωργίας» συµπεραίνει στη µελέτη ο διδάκτωρ του Εργαστηρίου Γεωργίας, Ιωάννης Ρούσσης.

Αιτωλοακαρνανία
Επιλέχθηκε η
Αιτωλοακαρνανία,
καθώς θεωρείται από
τις σηµαντικότερες
ελαιοπαραγωγικές
περιοχές, µε το
36,4% της καλλιεργήσιµης γης, να
καλύπτεται από ελιές

Μελέτη που
στηρίζει τις
επιδιώξεις
της νέας ΚΑΠ
Όπως αναφέρεται και στην µελέτη,
η Ελλάδα παράγει κατά µέσο όρο
344,615 τόνους ελαιολάδου και
εξάγει στην Ιταλία, στην Αµερική,
στον Καναδά, στην Αυστραλία και
στην Κίνα. Ωστόσο, παρά την υψηλή
ποιότητα του προϊόντος, η
καλλιέργεια της ελιάς δεν έχει
µεγάλο περιθώριο κέρδους,
συγκρίνοντας µε την παραγωγή της
Ιταλίας και της Ισπανίας, εξαιτίας
της δοµής του παραγωγικού
συστήµατος.
Τα αποτελέσµατα λοιπόν της
παραπάνω έκθεσης θα µπορούσαν
να υποστηρίξουν τις
φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την
εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου
για τη νέα ΚΑΠ (2021-2030), όπου
η βιωσιµότητα του γεωργικού
τοµέα, σε ένα πλαίσιο µε µικρότερο
περιβαλλοντικό αποτύπωµα είναι
από τους κύριους στόχους της
Κοµισιόν.
Η έκθεση µε τίτλο « Σύγκριση
κόστους βιολογικής και συµβατικής
γεωργίας στην παραγωγή
ελαιολάδου στην Ελλάδα»,
υλοποιήθηκε στο Γεωπονικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, από τον
καθηγητή και ∆ιευθυντή
Εργαστηρίου Γεωργίας, ∆ηµήτριο
Μπιλάλη, τον αναπληρωτή
καθηγητή και σιευθυντή
Εργαστηρίου Αγροτικής
Οικονοµικής Ανάπτυξης, Χρήστο
Παπαδά, τον ∆ιδάκτορα
Εργαστηρίου Γεωργίας, Ιωάννη
Ρούσση και την απόφοιτη του
τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας
και Ανάπτυξης, Ευαγγελία
Παναγοδήµου.
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Στα βράχια η πρόσκληση για το Μέτρο 2.1

Το γερασμένο πρόγραμμα
αγροτικών συμβούλων και
οι καινούργιες κουμπαριές
στο υπουργείο Γεωργίας
Έλλειψη πολιτικού θάρρους, πιέσεις συγκεκριμένων και
αδίστακτων συμφερόντων, ανασχηματισμός και ανακατανομή
πόρων λόγω 7χίλιαρου οδηγούν στο περιθώριο την προκήρυξη
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Θητεία
Η σηµερινή πολιτική ηγεσία
θα επιλέξει να περιµένει είτε
την ανανέωση της θητείας της,
ώστε να προβεί στη συνέχεια
στις αντίστοιχες επιλογές, είτε
να εγκαταλείψει το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε να
αποφύγει τις εν λόγω αποφάσεις
και µαζί το ενδεχόµενο να πικράνει
τυχόν καινούργιες… κουµπαριές.

Τόλμη

Οι σήµερα κρατούντες
δεν έχουν την τόλµη να
διαµορφώσουν ένα πλαίσιο που
θα στέλνει τους αγύρτες σπίτι
τους και θα εξασφαλίζει ένα
ανοιχτό σύστηµα συµβουλών,
µε επίκεντρο τους αγρότες.

7χίλιαρο

Tα πράγµατα δείχνουν να
περιπλέκονται έτη περαιτέρω
από τις συζητήσεις περί
ανασχηµατισµού, όπως και από
την ανάγκη ανακατανοµής πόρων
που προκύπτει προκειµένου
να ικανοποιηθεί η υπόσχεση
για το λεγόµενο 7χίλιαρο.

Ατολµία, ανικανότητα, σκοπιµότητες
και διαπλοκή, οδηγούν στα βράχια,
καθώς φαίνεται, το περιβόητο πρόγραµµα για τις αγροτικές συµβουλές (Μέτρο 2.1), επιβεβαιώνοντας
άλλη µια φορά το έλλειµµα ενδιαφέροντος για πραγµατική ανάπτυξη
της αγροτικής παραγωγής.
Μια δράση που ξεκίνησε µε προϋπολογισµό 120 εκατ. ευρώ και µε
τη φιλοδοξία να ξαναφέρει τους γεωπόνους -ιδιώτες αυτή τη φορά- στο
χωράφι, εξελίχθηκε στα χρόνια του
ΣΥΡΙΖΑ σε ευσεβή πόθο (είναι η πίστη και η λήψη αποφάσεων που έχουν βάση αυτό που θα ήθελε να
φαντάζεται κάποιος ότι συµβαίνει
ή θα συµβεί) της γνωστής συντεχνίας του ΟΣ∆Ε για να καταντήσει µε
το πέρασµα του χρόνου ένα «άδειο
πουκάµισο» από το οποίο κανείς
δεν έχει κάτι να περιµένει.
Η λογική «ή εµείς ή κανείς», µε
την οποία πορεύονται τα τελευταία
χρόνια κάποιοι τυχοδιώκτες στα πέριξ της πλατείας Βάθη, υποχρέωσε
την προηγούµενη πολιτική ηγεσία
(κυρίως επί ηγεσίας Αποστόλου) να
κρατήσει την υπόθεση στο συρτάρι.
Περίπου οι ίδιες πιέσεις αναγκάζουν
και τους σήµερα κρατούντες να µην
έχουν την τόλµη να διαµορφώσουν
ένα πλαίσιο που θα στέλνει τους αγύρτες σπίτι τους και θα εξασφαλίζει ένα ανοιχτό σύστηµα συµβουλών,
µε επίκεντρο τους αγρότες και παρόχους τους έχοντες τη δυνατότητα να
προσφέρουν άµεσες, πραγµατικές,
συµβουλές για τη βελτίωση της θέσης των αγροτικών εκµεταλλεύσεων στη χώρα µας.
Έτσι, από τη µια η πολυπλοκότητα
του θέµατος και η ανάγκη διαµόρφωσης ενός σαφούς και ανοιχτού πεδί-

ου για τους υποψήφιους στην παροχή
αγροτικών συµβουλών, κι από την άλλη
οι πιέσεις συγκεκριµένων και αδίστακτων συµφερόντων, κάνουν την πολιτική ηγεσία να πηγαίνει τα πράγµατα
πίσω και ελλείψει πολιτικού θάρρους
να µην είναι διατεθειµένη να φθάσει
στην προκήρυξη.
Την ίδια στιγµή, τα πράγµατα δείχνουν να περιπλέκονται έτη περαιτέρω από τις συζητήσεις περί ανασχηµατισµού, όπως και από την ανάγκη ανακατανοµής πόρων που προκύπτει προκειµένου να ικανοποιηθεί η υπόσχεση για το λεγόµενο 7χίλιαρο.
Ο ανασχηµατισµός είναι σαφές να
µην αφήνει περιθώρια για τις αναγκαίες αποφάσεις το αµέσως επόµενο διάστηµα. Είναι σίγουρο ότι η σηµερινή πολιτική ηγεσία θα επιλέξει να περιµένει
είτε την ανανέωση της θητείας της, ώστε να προβεί στη συνέχεια στις αντίστοιχες επιλογές, είτε να εγκαταλείψει
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε να αποφύγει τις εν λόγω αποφάσεις και µαζί το ενδεχόµενο να πικράνει τυχόν καινούργιες… κουµπαριές.
Υπ’ αυτή την έννοια και η λύση της
ανακατανοµής πόρων του ΠΑΑ και µάλιστα από το συγκεκριµένο πρόγραµµα (Μέτρο 2.1), υπέρ της κάλυψης αναγκών στήριξης των πληγέντων από τον
κορωνοϊό, φαντάζει υπό µια έννοια σωτήρια. Και χρήµατα για καινούργιες πιθανά «κουµπαριές» θα βρεθούν και µε
τις παλιές δεν θα υπάρξει παρεξήγηση.

Προϋπολογισµός
Το Μέτρο των Συµβούλων
είναι µια δράση που ξεκίνησε
µε προϋπολογισµό 120 εκατ.
ευρώ και πλέον έχει περιοριστεί στα 30 εκατ. ευρώ

Με 850 εκατ. ευρώ το νέο
Στα 850 εκατ. ευρώ διαµορφώθηκε ο
αρχικός προϋπολογισµός του «Εξοικονοµώ-Αυτονοµώ για Έξυπνα Σπίτια», µε το πρόγραµµα να ξεκινάει το
φθινόπωρο, σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. Το ποσό θα προέλθει
από πόρους του τρέχοντος και νέου
ΕΣΠΑ καθώς και άλλα κοινοτικά κονδύλια που αναµένονται στο µέλλον,
ώστε το πρόγραµµα –που είναι προσαρµοσµένο στις νέες απαιτήσεις
και ανάγκες των ελληνικών νοικοκυριών- να είναι διαρκώς ανοιχτό
και να υπάρχει δυνατότητα για συνεχή υποβολή προτάσεων.
Το «Εξοικονοµώ-Αυτονοµώ» αποτελεί ένα νέο, µοντέρνο, φιλόδοξο και ολοκληρωµένο πλαίσιο
ενίσχυσης της ενεργειακής εξοικονόµησης των κατοικιών, µε διευρυµένες επιλέξιµες παρεµβάσεις
σε σχέση µε τα προηγούµενα προγράµµατα, όπως µεταξύ άλλων έξυπνα συστήµατα διαχείρισης (π.χ.
έξυπνα συστήµατα σκίασης, έξυπνοι θερµοστάτες κ.λπ.), υποδοµές φόρτισης για ηλεκτρικά οχή-

µατα, συστήµατα παραγωγής και
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση ΑΠΕ (π.χ. φωτοβολταϊκά µε ενεργειακό συµψηφισµό).
Στόχος είναι η δηµιουργία ενός
κύµατος επενδύσεων στα ελληνικά
νοικοκυριά για την ποιοτική αναβάθµιση τουλάχιστον 60.000 κατοικιών ετησίως έως το 2030 το οποίο θα οδηγήσει στη ριζική ανανέωση του γερασµένου και ενεργοβόρου κτιριακού αποθέµατος της
Ελλάδας, δίνοντας παράλληλα ση-
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ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Φ/Β ΤΟ 2021

ΑΓΡΟΤΙΚΑ Φ/Β
ΕΩΣ 500 KWP

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

63 ΕΥΡΩ/MWH

65 ΕΥΡΩ/MWH

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
Αναπτυξιακός νόµος

βολταϊκού σταθµού µε στόχο την
αύξηση της απόδοσής τους
Λειτουργικών αναγκών υφιστάµενου φωτοβολταϊκού σταθµού και γεωργικής παραγωγής.

Oλοκληρώνονται
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.

Ανενεργή η διάταξη για µικρά
φ/β χωρίς αδειοδότηση

Μεταποίηση

Ειδικά εργαλεία
χρηματοδότησης
αγροτικών ΑΠΕ

Εξοικονομώ

Νέοι δικαιούχοι στο πριµ
των 14.000 ευρώ

µαντική ώθηση σε κλάδους εγχώριας προστιθέµενης αξίας (κατασκευαστικός κλάδος, δοµικά υλικά, θερµικά ηλιακά) και δηµιουργώντας υψηλά οικονοµικά και λειτουργικά οφέλη προς τα ελληνικά νοικοκυριά. Επιδιώκεται, επιπροσθέτως, να σηµατοδοτηθεί η
µετάβαση σε πιο «έξυπνα» σπίτια,
δηλαδή σε ενεργειακά αποδοτικά
σπίτια µε υψηλό βαθµό αυτονοµίας, µέσα από τη χρήση καινοτόµων και ψηφιακών τεχνολογιών.

Τις νέες λίστες δικαιούχων µετά την
εξέταση των ενστάσεων για ένταξη
στο Μέτρο 6.3 «Ενίσχυση Μικρών
Εκµεταλλεύσεων», έχουν ξεκινήσει να
δηµοσιεύουν οι περιφερειακές αρχές.
Συγκεκριµένα, οι Περιφέρειες ∆υτ.
Μακεδονίας, Ηπείρου, Αττικής,
Στ. Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και
∆υτ. Ελλάδας έχουν εκδώσει τα
επικαιροποιηµένα αποτελέσµατα. Οι
πληρωµές των νέων δικαιούχων για
την 1η δόση του 70% των 14.000
ευρώ αναµένεται άµεσα.

Από 30 Ιουλίου
αιτήσεις για Κοµφούζιο
Ανοίγει την Πέµπτη 30 Ιουλίου η
ηλεκτρονική πλατφόρµα αιτήσεων
για το Μέτρο 10.1.8 «Κοµφούζιο».
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως
τις 7 Σεπτεµβρίου και αφορούν
τις καλλιέργειες της ροδακινιάς,
της νεκταρινιάς, της βερικοκιάς, της
µηλιάς, της αχλαδιάς, της κυδωνιάς,
της δαµασκηνιάς και του αµπελιού
(οινοποιήσιµο, επιτραπέζιο, σταφίδα).
Το πριµ είναι πενταετές και φτάνει
τα 70 ευρώ ανά στρέµµα.

Μία νέα σειρά χρηµατοδοτικών λύσεων για τους αγρότες που θέλουν
να επενδύσουν σε φωτοβολταϊκούς
σταθµούς, ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς. Πρόκειται για προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί ειδικότερα για νέες επενδύσεις για αγορά
και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
σταθµών έως 500 kWp για πώληση ηλεκτρικής ενέργειας ή για αυτοκατανάλωση (net metering) και
για τους δικαιούχους του Μέτρου
4.1.3 «Σχέδια Βελτίωσης για µονάδες ΑΠΕ». Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς, η
νέα σειρά προϊόντων περιλαµβάνει τη χρηµατοδότηση:
Νέων επενδυτικών σχεδίων για
την αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών έως 500 kWP
Αγοράς και εγκατάστασης νέων
φωτοβολταϊκών σταθµών κατάλληλων για αυτοπαραγωγή, µε συµψηφισµό ενέργειας (net metering),
είτε επιχορηγούµενες επενδύσεις
που εντάσσονται στη ∆ράση 4.1.3
του ΠΑΑ 2014–2020 είτε µη.
Ανανέωσης ή αναβάθµισης
υφιστάµενου εξοπλισµού φωτο-

Ταρίφα
Το 2021 η τιµή αναφοράς
για φ/β αγροτών για έργα
έως 500 kWp θα είναι 63
ευρώ/MWh και για Ενεργιακές Κοινότητες
65 ευρώ/MWh

Εν τω µεταξύ, παρότι µε τον πρόσφατο περιβαλλοντικό νόµο καθορίστηκε ότι τα φωτοβολταϊκά από 0,5 έως 1 Mw (όπως είναι οι αγροτικές επενδύσεις) δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση (Πρότυπες Περιβαλλοντικές
∆εσµεύσεις - ΠΠ∆), το πλεονέκτηµα αυτό δεν µπορεί ακόµα να αξιοποιηθεί καθώς δεν έχει εκδοθεί η απαραίτητη νέα Υπουργική
Απόφαση καθορισµού της Περιβαλλοντικής Κατάταξης των έργων.
Συγκεκριµένα, µε εφαρµοστική
εγκύκλιο του ΥΠΕΝ προς τις Περιφέρειες της χώρας (που είναι
οι περιβαλλοντικές αρχές) σταµατάει η χορήγησης βεβαίωσης
απαλλαγής για φωτοβολταϊκά από 0,5 έως 1 Mw, µέχρι να βγεί
η Υπουργική Απόφαση καθορισµού της Περιβαλλοντικής Κατάταξης των έργων.
Η ίδια εγκύκλιος ορίζει ρητά ότι ο ∆Ε∆∆ΗΕ δεν µπορεί να βάζει
στην «επετηρίδα», ώστε να παίρνουν δηλαδή σειρά, έργα της κατηγορίας από 0,5 έως 1 Mw πριν
να αλλάξει η Υπουργική Απόφαση και να τους δοθεί, τότε, βεβαίωση απαλλαγής.

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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Τρία νέα τρακτέρ
Fendt προσεχώς
Η Fendt βάζει τη φαντασία
να δουλέψει και µέσα από
ένα µονόλεπτο βίντεο παρουσιάζει τρία τρακτέρ, τα
οποία θα κάνουν πρεµιέρα
το φθινόπωρο του 2020.
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ
της ολλανδικής ιστοσελίδας mechaman.nl, πρόκειται για τις νέες Σειρές
τρακτέρ 200, 500
και 800 της Fendt.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

αυτό, θα αναθεωρηθούν
οι βασικοί τοµείς του κινητήρα, της κινητικής ανύψωσης και της καµπίνας.
Επιπλέον, µια εξακύλινδρη
µονάδα ισχύος στο
TORION 1511 παρέχει τώρα πολύ περισσότερη ισχύ.
Συγκεκριµένα, ο εξακύλινδρος κινητήρας του 1511
της Deere Power Systems
(DPS) αποδίδει 138 kW/
188 ίππους.

Εύκολη και γρήγορη
καταγραφή σιτηρών

Περιοδεία ΑGCO για
τη συµπίεση εδάφους
Το κατά πόσο συµπιέζεται
το έδαφος κατά την εργασία µε φυτευτική µηχανή
αλλά και τους τρόπους
που µπορούν να «νικήσουν» την συµπύκνωση
µελετούν αυτή τη φορά
οι γεωπόνοι του Οµίλου
AGCO στη φετινή τους
περιοδεία. Στις επιδείξεις
συµµετέχει η νέα φυτευτική Fendt Momentum.

Ένα από τα πιο καινοτόµα
προϊόντα της εταιρείας
Geiger agri είναι το «Bushel
Plus Harvest Loss System»,
το σύστηµα συνεχούς καταγραφής της απώλειας των
σιτηρών κατά τη συγκοµιδή.
Η εταιρεία κάνει λόγο για
ένα ολοκληρωµένο σύστηµα εύκολης, γρήγορης καταγραφής, κάτι που πολλοί
αγρότες και εργολάβοι
χρησιµοποιούν ήδη.

Πιστοποίηση AEF
για τη Deutz-Fahr

Ανανεώνει
τα Torion η Claas
Η Claas θα παρουσιάσει το
στάδιο εκποµπών καυσαερίων Stage V τον Ιούλιο
2020 σε τρία µοντέλα της
σειράς TORION µεσαίας
κατηγορίας. Υπό το πρίσµα

Στις κατασκευάστριες µε
πιστοποίηση AEF (Οργανισµός Ηλεκτρονικής Αγροτικής Βιοµηχανίας) είναι
ήδη εισηγµένη η DeutzFahr και µε αυτόν τον τρόπο ολοένα και περισσότερα µοντέλα τρακτέρ της
εταιρείας θα υιοθετούν
το TIM ( σύστηµα διαχείρισης παρελκόµενου) δίνει, µε ασφάλεια, την ελευθερία διµερούς επικοινωνίας µεταξύ τρακτέρ-παρελκόµενου για την αυτοµατοποίηση πολλών από
τις καθηµερινές εργασίες.

Πιστώσεις σε αγρότες
που αποθηκεύουν
άνθρακα από Bayer
Αλλάζει εκ βάθρων το μοντέλο αγοράς αγροεφοδίων το
νεόδμητο αγροτικό χρηματιστήριο ρύπων και στην ΕΕ
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Το πρώτο πρόγραµµα χρηµατικής ανταµοιβής αγροτών για την αποθήκευση άνθρακα στο έδαφος από τη βιοµηχανία αγροεφοδίων είναι γεγονός. Η Bayer ανακοίνωσε την περασµένη εβδοµάδα πως σκοπεύει να κλείσει συνεργασία µε 1.200 αγρότες οι οποίοι θα ακολουθούν πρακτικές όπως η καλλιέργεια χωρίς τη χρήση
σκαπτικών µηχανηµάτων και η χρήση κάλυψης στις καλλιέργειες, µε σκοπό να α-

ποθηκεύουν µονάδες άνθρακα. Αυτές τις
µονάδες στη συνέχεια η Bayer θα τις αγοράζει µε µετρητά (δεν έδωσε λεπτοµέρειες για τα συµβόλαια) ή θα µπορεί ο αγρότης να τις εξαργυρώνει για την αγορά αγροεφοδίων. Πρόκειται για πιλοτική πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε τώρα από την
εταιρεία στις ΗΠΑ και τη Βραζιλία, ενώ, αναµένεται το ερχόµενο διάστηµα να προσαρµοστεί και σε άλλες αγορές. «Στην Ευρώπη, διερευνούµε πώς αυτή η καινοτόµος προσέγγιση θα µπορούσε να προσαρµοστεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Νέας
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Νέα γενιά αρότρων
της Kverneland
με Auto-reset
Τη νέα γενιά αρότρων Kverneland Auto-reset για όλα τα
εδάφη, προσφέρει στην ελληνική αγορά η εταιρεία Μιχαλόπουλος. Πρόκειται για τα µοντέλα Kverneland 2300 S
Variomat και 3300 S Variomat τα οποία διαθέτουν καινοτοµίες όπως σταβάρια µε αεροδυναµική και σύστηµα µεταφοράς ρυµουλκούµενου της Kverneland (TTS). Αναλυτικότερα τα κύρια χαρακτηριστικά των αρότρων είναι:
1. Trailer Transport Solution (TTS) Ρυµουλκούµενη µεταφο-

ρά:Το άροτρο συµπεριφέρεται σαν trailer για βελτιστοποιηµένη ασφάλεια για τον οδηγό και οποιονδήποτε γύρω του.
2. Aero Legs ( νέα σταβαρια): Νέα τεχνολογία σταβαριου µε
ευκολία ρυθµισης των κιλών τους στο σύστηµα autoreset.
Αποφυγή µπλοκαρίσµατος, λιγότερο βάρος στο άροτρο.
3. Κεντρική ρύθµιση των προ-υνιών (skimmers): Εξοικονόµηση χρόνου για το τέλειο όργωµα. Τα 2 skimmers προσαρµόζονται ταυτόχρονα.
4. Μηχανισµός περιστρεφόµενου τροχού βάθους: άνεση
του οδηγού στα κεφαλαρια.
5. Σύστηµα Auto-reset.

Πράσινης Συµφωνίας.», αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου. Το παράδειγµα αυτό αναµένεται να ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες του χώρου των αγροεφοδίων λόγω της «Πράσινης Συµφωνίας» στην Ευρώπη που ενθαρρύνει τέτοιες πρακτικές. Ως
εκ τούτου, µε αυτόν τον τρόπο θα δηµιουργηθεί µια νέα ροή εσόδων για τους αγρότες, αλλά και τρόπος προµήθειας εισροών.

Με τη χρήση του Climate FieldView
Το πρόγραµµα της Bayer απαιτεί από τους
αγρότες να εγγραφούν στην πλατφόρµα ψηφιακής καλλιέργειας Climate FieldView, όπου οι καλλιεργητές θα καταγράφουν δεδοµένα σχετικά µε τις φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές γεωργίας. Οι ισχυρισµοί
αυτοί θα µπορούσαν στη συνέχεια να επα-

Αγροτική αγορά άνθρακα
Η πρωτοβουλία καθιστά την Bayer την
πρώτη εταιρεία που ανέπτυξε µια συνεργατική προσέγγιση, µε στόχο τη δηµιουργία µιας αγροτικής αγοράς άνθρακα

ληθευτούν µε δορυφορικές εικόνες.
Όπως προαναφέρθηκε, για την περίοδο
2020/2021, το πρόγραµµα θα συµπεριλάβει
περίπου 1.200 παραγωγούς στη Βραζιλία και
τις ΗΠΑ. Και στις δύο χώρες, οι παραγωγοί
θα λάβουν βοήθεια για την εφαρµογή έξυπνων κλιµατικών πρακτικών και η Bayer θα
αποκτήσει τις δεσµευµένες ποσότητες άνθρακα που δηµιουργούνται από αυτές τις πρακτικές σε διαφανείς τιµές. Η εταιρεία συνεργάζεται επίσης µε εταιρείες όπως η Embrapa στη
Βραζιλία για την οικοδόµηση µιας βιώσιµης
αγοράς άνθρακα για οικογένειες.
«Η πρωτοποριακή πρωτοβουλία Carbon
της Bayer είναι το αποτέλεσµα πολυετούς
έρευνας που επικυρώνει µια επιστηµονική προσέγγιση και µεθοδολογία για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Μέσα από αυτή
την πρωτοβουλία, αναγνωρίζεται ο κεντρικός ρόλος που µπορούν να διαδραµατίσουν
οι παραγωγοί και η γη τους, συµβάλλοντας
στη δηµιουργία διαρκών, θετικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και είναι η πιο πρόσφατη δέσµευση της εταιρείας στο στρατηγικό πλάνο βιωσιµότητας, που στοχεύει ειδικά στη µείωση των εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου κατά 30% το 2030», αναφέρει
το σχετικό δελτίο τύπου.

Μη επανδρωμένο
όχημα Robotics Plus
Τα αγροτικά µηχανήµατα τύπου UGV (µη επανδρωµένα οχήµατα εδάφους) φέρνει σύντοµα στην αγορά η Robotics
Plus από τη Νέα Ζηλανδία, η οποία φιλοδοξεί να πείσει µε
την ιδέα της αντικατάστασης των βαρεών οχηµάτων µε µικρότερα και πιο ευέλικτα οχήµατα όπως αυτό που ανέπτυξε.
Η εταιρεία δοκιµάζει ήδη τρία τέτοια οχήµατα σε διαφορετικά περιβάλλοντα για να «αποδείξει» ότι αυτά µπορούν
να εργαστούν σχεδόν όπου και τα τρακτέρ.
Σύµφωνα µε την εταιρεία, τα ηλεκτροκίνητα οχήµατα UGV
βασίζονται στην αρθρωτή τεχνολογία, θα µπορούν να περιηγούνται σε οπωρώνες και χωράφια ενώ χρησιµοποιούν αισθητήρες για να χαρτογραφήσουν το περιβάλλον ώστε να
µπορούν να πλησιάσουν τα φυτά χωρίς να τα καταστρέψουν.
«∆ηµιουργήσαµε ένα κεντρικό έξυπνο µαύρο κουτί που
κάνει όλη την πλοήγηση και διαθέτει όλη την τεχνολογία
που απαιτείται λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα», λέει ο
Steven Saunders, συνιδρυτής και πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου της Robotics Plus. Όπως αναφέρει η
Robotics Plus, στο όχηµα αυτό µπορεί να προσαρµοστεί
ψεκαστικό µηχάνηµα, διανοµέας, κοπτικό εργαλείο ή και
σύστηµα ζιζανιοκτονίας. Προς το παρόν η Robotics plus
επικεντρώνεται στην αγορά ειδικών καλλιεργειών. «Αυτή
είναι µια περιοχή, όπου δεν υπήρχε αρκετή προσοχή. Τώρα που οι θέσεις εργασίας σε αυτό τον κλάδο γίνεται παγκόσµιο ζήτηµα», επισηµαίνει η ίδια η κατασκευάστρια.
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ΑΓΡΟΝΕΑ
Ρόδο με πέταλα
∆ιαχρονικό: Η ζωή είναι ένα
τριαντάφυλλο, όπου κάθε ροδοπέταλο
είναι µια ψευδαίσθηση και κάθε
αγκάθι είναι µια πραγµατικότητα.
Αλφρέ Ντε Μυσσέ.
ΦοροΑλκοόλη: Με νέα οδηγία η
ΕΕ εκσυγχρονίζει τη φορολόγηση των
αλκοολούχων προϊόντων, µε σκοπό τη
µείωση των στρεβλώσεων στην ενιαία
αγορά, µε ισχύ από 1/1/2022 και τις
εξής αλλαγές: (1) αύξηση κατώτατου
ορίου αλκοόλης για τη µπύρα από
2,8% σε 3,5% κατ’ όγκο, (2) επέκταση
του ειδικού καθεστώτος µειωµένων
συντελεστών
ΕΦΚ για µικρούς
παραγωγούς
µπύρας και
παραγωγούς
άλλων ποτών
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ
που γίνονται
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
µε ζύµωση (3)
καθιέρωση
ενιαίου συστήµατος πιστοποίησης
στην ΕΕ για την επιβεβαίωση του
καθεστώτος των ανεξάρτητων µικρών
παραγωγών. Zdravko Maric,
προεδρεύων Συµβουλίου ΕΕ,
28/6/2020
Νέα ζωοτροφή: Βιολειτουργική
ζωοτροφή σε ενσίρωµα καλαµποκιού
ετοίµασε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.
Πρόκειται για το έργο «Inno.TritionΚαινοτόµος χρήση των αποβλήτων
ελαιοτριβείων, οινοποιείων και
τυρογάλακτος στη διατροφή των
παραγωγικών ζώων για παραγωγή
βιολειτουργικών ζωικής
προελεύσεως» στα πλαίσια του
προγράµµατος INTERREG ΕλλάδαςΙταλίας. Κατάφεραν να αναµίξουν
υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων, στερεά
υπολείµµαταοινοποίησης σταφυλιών
και αποπρωτεϊνοµένου τυρογάλακτος
tehnologosgeoponos.gr, 12/7/2020
Πραγµατικότητα: Σε µια χρονιά
που οι αποθήκες των εργοστασίων
έχουν κυριολεκτικά αδειάσει, που η
πανδηµία ενισχύει την
αποθεµατοποίηση των νοικοκυριών
και τις αγωνίες για διατροφική
επάρκεια, στην Ελλάδα η βιοµηχανία
κονσερβών ροδάκινου κρατάει «στον
τόπο το χορό» αποκλείοντας κάθε
σκέψη για κάτι καλύτερο στις τιµές
παραγωγού και κάτι περισσότερο στον
τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνεται η
συναλλακτική σχέση. Λ. Λιάµης.
Agronews, 10/7/2020.
*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

Ελαιόλαδο και ΠΟΠ τυριά
χαντακώνει η Κομισιόν
με ετικέτα υγείας ραμμένη
για πολυεθνικές

Παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα
βγάζει ανθυγιεινά η κοινή σήμανση
που προωθούν οι Βρυξέλλες

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Κλίµακα
Πέντε
χρωµατικές
διαβαθµίσεις
δίνουν λάθος
εντύπωση για
τα τρόφιµα

Ιταλία
Με την εν
λόγω σήµανση
αδικούνται
τα πιο πολλά
αγροτικά
προϊόντα της
Ιταλίας

Είναι δυνατόν ένα αναψυκτικό χωρίς
ζάχαρη να είναι πιο ευεργετικό για τον
ανθρώπινο οργανισµό και µια πιο ασφαλής διατροφική επιλογή, απ’ ό,τι
το ελαιόλαδο; Μερικοί Γάλλοι διατροφολόγοι ισχυρίζονται πως ναι. Είναι οι
άνθρωποι πίσω από το αµφιλεγόµενο
σύστηµα επισήµανσης τροφίµων NutriScore, που έχει ενσωµατώσει η γαλλική κυβέρνηση σε σχετική νοµοθετική
ρύθµιση και πλέον αξιώνει την υιοθέτησή του πανευρωπαϊκά. Μάλιστα µέχρι στιγµής είναι το επικρατέστερο από τα συστήµατα επισήµανσης που εξετάζει η Κοµισιόν για την επιχειρούµενη µεταρρύθµιση εναρµόνισης του κανονισµού σήµανσης τροφίµων, για τη
στρατηγική «Από το χωράφι στο πιάτο».
Πρόκειται για µια διατροφική ετικέτα, η οποία αποτυπώνει χρωµατικά τη
συνολική θρεπτική αξία των τροφίµων
και ποτών. Βασίζεται σε µια κλίµακα
πέντε χρωµάτων και γραµµάτων, στην
οποία το Α είναι πράσινο για να αντιπροσωπεύει την καλύτερη διατροφική
ποιότητα, ενώ το Ε είναι σκούρο πορτοκαλί για τα χαµηλότερης ποιότητας.

Το πρόβληµα όµως έγκειται στο γεγονός ότι ο αλγόριθµος που αξιοποιείται εδώ λαµβάνει υπ’ όψιν του την περιεκτικότητα σε αλάτι, λιπαρά, ζάχαρη ανά 100 γραµµάρια προϊόντος, κάτι που
δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατική
µερίδα που είναι φυσιολογικό να καταναλωθεί. Κάπως έτσι, το ελαιόλαδο
ή οι φρέσκες σαρδέλες «βαθµολογούνται» µε C ή D από το Nutri-Score, ενώ στα «µη» µπαίνει µια ευρεία γκάµα
παραδοσιακών αλαντικών και τυριών.
Έρευνες έχουν δείξει πως το NutriScore βοηθά τους καταναλωτές να συγκρίνουν τη θρεπτική αξία των τροφίµων σε µια σειρά προϊόντων, πιο αποτελεσµατικά και πιο εύκολα. Σε περίπτωση λοιπόν που ισχύει πράγµατι

αυτό, αντιλαµβάνεται κανείς τη ζηµιά
στην εικόνα και τη δηµοφιλία που µπορεί να προκαλέσει σε εθνικά γαστρονοµικά προϊόντα του ευρωπαϊκού νότου.
Ήδη Γάλλοι τυροκόµοι έχουν ζητήσει
από την κυβέρνησή τους την απόσυρση του συστήµατος αυτού ή την τροποποίηση του αλγορίθµου αφού παγκοσµίου φήµης γαλλικά τυριά ΠΟΠ και
ΠΓΕ «χαντακώνονται». Τη θέση της Ελλάδας µετέφερε στις Βρυξέλλες στις 20
Ιουλίου ο υπουργός Μάκης Βορίδης, ο
οποίος στο Συµβούλιο υπουργών Γεωργίας επεσήµανε ότι «η σήµανση τροφίµων πρέπει να βασιστεί σε ένα σχήµα
ουδέτερο ώστε να µη βλάπτονται τα υψηλής ποιότητας παραδοσιακά προϊόντα από τυχόν εσφαλµένη εντύπωση».

Στο κόκκινο το προσούτο, πορτοκαλί ένδειξη για
τις επιτραπέζιες ελιές, υπάρχουν όµως περιθώρια

Βορίδης
Ζητούµενο ένα
σύστηµα µη
αξιολογικό, που
δεν αδικεί τα
παραδοσιακά
προϊόντα
Οι συζητήσεις για τη σήµανση τροφίµων
θα ολοκληρωθούν τέλη του 2022.

Στην κατηγορία D εγκλωβίζονται οι ελιές καλαµών, σύµφωνα µε τα δεδοµένα
που αξιολογεί το Nutri-Score, ενώ εντέχνως επεξεργασµένες ακριβές κοπές
ποιοτικού κρέατος, όπως είναι το Prosciutto di Parma ή το Jamon Serrano,
εµπίπτουν στην κατηγορία E. Από την άλλη, επεξεργασµένα µε βιοµηχανικά
πρότυπα τρόφιµα (έτοιµα γεύµατα για φούρνο µικροκυµάτων), ενεργειακά και
άλλα ποτά µε τεχνητές γλυκαντικές ουσίες βρίσκονται στην κορυφή µε
βαθµολογίες Α και Β. Μάλιστα το σύστηµα αυτό αφήνει περιθώρια στις
βιοµηχανίες να προσαρµόσουν εύκολα µερικά συστατικά στις συνταγές τους,
για να αποκτήσουν τεχνηέντως ένα «πιο υγιεινό» σκορ σήµανσης. Υπάρχουν
ακόµα αρκετά περιθώρια για την παράκαµψη του συγκεκριµένου µοντέλου,
αφού οι διαπραγµατεύσεις για την εναρµόνιση του συστήµατος σήµανσης
τροφίµων δεν αναµένεται να ολοκληρωθούν πριν τον ∆εκέµβριο του 2022.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Χρυσά τα
ελαιόλαδα
στο IOOC
ΚΟΤΙΝΟΣ
2020
Η δυναµική του
ελαιολάδου
αναδείχθηκε στα
φετινά Βραβεία
Ποιότητας IOOC
KOTINOS AWARDS,
που διοργανώνει η
ΦΙΛΑΙΟΣ. Από αυτά
που ξεχώρισαν, το
χρυσό κέρδισαν το
ΚΥΚΛΩΠΑΣ και το
«The Governor
Premium Extra Virgin
Olive oil», στη
συµβατική γεωργία, το
«ena ena Extra Virgin
Olive Oil PGI Olympia»
και το «Fanourgakis
Family ΠΟΠ Μεσσαρά»
στα ΠΟΠ-ΠΓΕ και το
«Terra Creta Βιολογικό
Εξαιρετικό Παρθένο
Ελαιόλαδο» και το
«Mosur Organic Olive
Oil Extra Virgin» στα
βιολογικά.

Εμπορική συμφωνία ΕΕ με Κίνα
προστατεύει τα προϊόντα ΠΓΕ
Η «Eλιά Καλαµάτας» βρίσκεται ανάµεσα σε ένα σύνολο 100 προϊόντων προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων, όπως ο οίνος Σάµου, το ελαιόλαδο Σητείας,
το Ούζο, η Μαστίχα Χίου, η φέτα
αλλά και η η Mozzarella di Bufala
Campana, ο οίνος Languedoc και
η Polska Wodka, τα οποία θα προστατεύονται στην κινεζική αγορά,
βάσει συµφωνίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της κυβέρνησης της
Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας
σχετικά µε τα προϊόντα προστατευόµενης γεωγραφικής ένδειξης, για την οποία εκδόθηκαν αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο την περασµένη ∆ευτέρα 20 Ιουλίου. Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για µια διµερή συµφωνία, καθώς, αντίστοιχα, θα προστατευτούν και 100 κινεζικά προϊόντα στην ΕΕ, κάτι που
διασφαλίζει τον αµοιβαίο σεβασµό για τα καλύτερα στοιχεία και
των δύο αγροτικών παραδόσεων.
Όσο αφορά τα υπόλοιπα ελληνικά προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης που θα προστατευτούν, είναι και
το ελαιόλαδο Βόρειος Μυλοπόταµος Ρεθύµνης Κρήτης, η γραβιέρα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΕΕ ΜΕ ΚΙΝΑ

100
100
ΣΕ

4

ΧΡΟΝΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΤΗΝ ΕΕ

175
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Προστασία
Στα 100 ελληνικά προϊόντα: ελιά Καλαµάτας,
οίνος Σάµου, ούζο,
µαστίχα Χίου, φέτα,
γραβιέρα Κρήτης,
κρόκος Κοζάνης

Κρήτης, το ελαιόλαδο Καλαµάτας,
η κεφαλογραβιέρα, ο κρόκος Κοζάνης, η ρετσίνα Αττικής, το ελαιόλαδο Λακωνία, το ελαιόλαδο Πεζά Ηρακλείου Κρήτης και το τσίπουρο.
Οι ΓΕ αποδείχθηκαν επίσης χρήσιµο εργαλείο µάρκετινγκ, συµβάλλοντας να εξασφαλισθούν για τους
παραγωγούς µεγαλύτερα και σταθερότερα έσοδα από τις εξαγωγές.
Γι’ αυτό η συµφωνία θα ωφελήσει
τους Ευρωπαίους παραγωγούς, ενισχύοντας τις αγροτικές περιοχές
όπου παράγονται αυτά τα προϊόντα.
Να σηµειωθεί ότι τέσσερα χρόνια µετά την έναρξη ισχύος της,
το πεδίο εφαρµογής της συµφωνίας θα επεκταθεί ώστε να καλύπτει άλλα 175 ονόµατα ΓΕ και από τις δύο πλευρές. Επιπλέον, η
συµφωνία περιλαµβάνει και ένα
πλαίσιο, έτσι ώστε να προστεθούν
περισσότερες γεωγραφικές ενδείξεις στη συνέχεια.
Η ηµεροµηνία και ο τόπος υπογραφής της συµφωνίας δεν έχουν
ακόµη οριστεί. Μόλις υπογραφεί,
θα πρέπει στη συνέχεια να λάβει
την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτού µπορέσει να
συναφθεί και να τεθεί σε ισχύ.
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Αναλύσεις για τα οστρακοειδή
του Θερμαϊκού στο Εργαστήριο
Περιβαλλοντικών Ελέγχων
Τη λειτουργία Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Ελέγχων και Έρευνας, που θα
εστιάζει στη στήριξη του πρωτογενούς
και του δευτερογενούς τοµέα παραγωγής, αλλά και του χερσαίου και υδάτινου
περιβάλλοντος, στην Κεντρική Μακεδονία, δροµολογεί η τοπική Περιφέρεια.
Οι απαραίτητες υποδοµές είναι ήδη έτοιµες, σε πλήρως εξοπλισµένο µε σύγχρονα τεχνολογικά µέσα, κτήριο στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης, που ετοιµάστηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του διασυνοριακού
προγράµµατος Interreg GR-FYROM και
προκειµένου να ενεργοποιηθεί θα αξιοποιηθεί το δυναµικό του ΑΠΘ.
«Έχουµε ολοκληρώσει την απαραίτητη προεργασία µε τον αντιπρύτανη
έρευνας και δια βίου εκπαίδευσης και
σύντοµα θα προχωρήσουµε στην υπογραφή προγραµµατικής σύµβασης, ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία του νέου
εργαστηρίου», ανέφερε στην Agrenda ο
Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Γιουτίκας.
Προτεραιότητα της Περιφέρειας και του
ΑΠΘ, εξήγησε ο κ. Γιουτίκας θα αποτελέσει η διαπίστευση του περιβαλλοντικού εργαστηρίου σε µεθόδους για ειδικές αναλύσεις σε επιφανειακά ύδατα ή
αρδευτικά νερά και στο Θερµαϊκό Κόλπο, όπου παράγεται το 80% της εθνικής
παραγωγής οστρακοειδών, αλλά να στηρίξει, µέσα από την ενσωµάτωση τεχνολογιών και τα προϊόντα που παράγονται
στην Κεντρικής Μακεδονίας, διατηρώντας, µε τον τρόπο αυτό, και την κοινωνική συνοχή στην ύπαιθρο της περιοχής.
«Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών διαπίστευσης, το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ελέγχων &
Έρευνας θα µπορεί, µεταξύ άλλων, να
διεξάγει έρευνα µε σκοπό την κατανόηση, αλλά και επίλυση περιβαλλοντικών
προβληµάτων, που αφορούν τη βελτίω-

O αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, Κ. Γιουτίκας.

ση των παραγωγικών παραµέτρων, καθώς και τους απαιτούµενους ελέγχους
σε παραγωγικές κατηγορίες γεωργικών καλλιεργειών», διευκρίνισε ο ίδιος.
Σε πρώτη φάση το εργαστήριο, όπως
εξήγησε στην Agrenda ο Γιάννης Κατσογιάννης, επίκουρος καθηγητής στο
Τµήµα Χηµείας του ΑΠΘ και συντονιστής
του εγχειρήµατος, θα ξεκινήσει µε µετρήσεις κι αναλύσεις των υδάτινων πόρων της περιφέρειας και µε την παρακολούθηση της οστρακοκκαλιέργειας και
της ορυζοκαλλιέργειας. «Αργότερα, θα
ανοίξουµε τη βεντάλια των µετρήσεων
και σε άλλες καλλιέργειες όπως το βαµβάκι, τα σιτηρά, τα φρούτα και τα λαχανικά, τόσο στο χωράφι, όσο και στο πεδίο της µεταποίησης, εντοπίζοντας τυχόν προβλήµατα και προτείνοντας και
λύσεις αντιµετώπισής τους», πρόσθεσε.
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Ο ∆ρ. Αντώνιος
Παπαδόπουλος
τόνισε ότι
διαφορετικές
εδαφικές περιοχές
µπορεί να υπάρχουν
εντός ενός αγρού.

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Μονόδροµος καθίσταται για τον εγχώριο πρωτογενή τοµέα η µετάβασή του σε µια γεωργία «ουδέτερου»
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος µετά και την απόφαση της πρόσφατης
«µαραθώνιας» Συνόδου Κορυφής
των ηγετών της Ε.Ε. να κατευθυνθεί
αποκλειστικά σε οικολογικές δράσεις το 40% των πόρων της επόµενης
προγραµµατικής περιόδου 2021-27.
Χαµηλές εισροές, δραστικός περιορισµός των εκποµπών διοξειδίων του άνθρακα και άλλων αερίων
του θερµοκηπίου και χρηστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, είναι ορισµένες από τις προϋποθέσεις που
µπαίνουν, πλέον, στην πρώτη γραµµή των καλλιεργητικών πρακτικών
µε τη βούλα και της Ευρωπαϊκής Έ-

νωσης, ώστε να συνεχιστούν οι χρηµατοδοτήσεις.
«Στην Ελλάδα έχουν γίνει κάποια
βήµατα προς την κατεύθυνση αυτή,
αλλά είναι δειλά ακόµη και αποµένει
πάρα πολύς δρόµος να διανυθεί», επισήµανε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
Κώστας Γιουτίκας, σε παρουσίαση
του διασυνοριακού προγράµµατος
BalkanRoad, που έχει στον πυρήνα
των στόχων του την εφαρµογή αειφόρων πρακτικών σε όλη τη γραµµή παραγωγής, από το χωράφι, µέχρι και το ράφι του λιανεµπορίου.
Στο συγκεκριµένο project, που χρηµατοδοτείται από το Interreg 2014 –
2020, συµµετέχουν εταίροι από την
Ελλάδα, την Αλβανία, την Κύπρο, τη
Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία,
µε απώτερη επιδίωξη τους να ανα-

πτυχθεί ένα κοινό βαλκανικό πρωτόκολλο παραγωγής αγροτικών προϊόντων µε σήµανση χαµηλού περιβαλλοντικού αποτυπώµατος, που θα εγγυάται αγροκτήµατα και µεταποιητικές επιχειρήσεις µε ουδέτερο αποτέλεσµα σε σχέση µε το νερό, τον άνθρακα και τα απόβλητα.

Στο στάδιο του αγρού, το
µεγαλύτερο περιβαλλοντικό
αποτύπωµα
Στο πλαίσιο του προγράµµατος
στην ελληνική επικράτεια µελετήθηκε και αναλύθηκε το περιβαλλοντικό
αποτύπωµα στην πιλοτική περιοχή
του Κτήµατος Κυρ Γιάννη, στο Γιαννακοχώρι Νάουσας, µε καταγραφή
όλων των διεργασιών που απαιτούνται στον κύκλο ζωής του αµπελώνα.
«Από τα αποτελέσµατα που προέκυψαν τον υψηλότερο αντίκτυπο στο

Οι Βαλκανικοί δρόμοι

άγγιξαν πρώτα τον αμπελώνα
Κοινό πρωτόκολλο παραγωγής για χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα στο αγρόκτημα

φυσικό περιβάλλον τον έχουν οι καλλιεργητικές πρακτικές στον αγρό και ακολουθούν το επίπεδο της τυποποίησης
και κατόπιν εκείνο της διανοµής», εξήγησε στην Agrenda ο δρ Αντώνης Παπαδόπουλος, νέος ερευνητής στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, που
έκανε τις µετρήσεις στον αµπελώνα των
510 στρεµµάτων του Κυρ Γιάννη.

Βασικές κατευθύνσεις για επίτευξη
αειφορικών αγροκτηµάτων
Για την επίτευξη του στόχου της αποµείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος, κατά τον κ. Παπαδόπουλο,
βασική κατεύθυνση είναι η χρήση ειδικών καλλιεργητικών πρακτικών στο
πεδίο και ανακύκλωση, ή η επαναχρησιµοποίηση υλικών συσκευασίας, όπως για παράδειγµα τα γυάλινα µπουκάλια, που µπορούν να είναι και αποστειρωµένα, ώστε να µη χρειάζεται να
πλυθούν και να καταναλωθεί µεγάλη
ποσότητα νερού, ενώ υπάρχει και η διαχείριση αποβλήτων µε την κοµποστο-
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Οι εργασίες της ηµερίδας ολοκληρώθηκαν µε επίδειξη νέων
τεχνολογιών από τους καθηγητές του Perrotis College,
∆ρ.Αθανάσιο Γκέρτση (δεξιά) και ∆ρ.Χρήστο Βασιλικιώτη (πάνω).

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ DRONES ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Μείωση των καυσίμων στα τρακτέρ
με καινοτόμες μεθόδους καλλιέργειας

Οικολογικές επιταγές
Πολύ σηµαντικό ρόλο στις
οικολογικές επιταγές που
φέρνει η νέα προγραµµατική
περίοδος µπορούν επίσης να
διαδραµατίσουν και τα σύγχρονα τεχνολογικά µέσα όπως
είναι τα ψεκαστικά drones
ποίηση των κλαδευµάτων ή άλλων παραγώγων των καλλιεργειών.
«Τέτοιου είδους καλλιεργητικές πρακτικές αειφορίας εφαρµόζουµε ήδη στο
Κτήµα Κυρ Γιάννη», είπε στην Agrenda
ο Χαράλαµπος Παρχαρίδης, Γεωπόνος
του αµπελώνα. Όπως εξήγησε «στα
νέα αµπέλια µας έχουµε υπόγειο σύστηµα άρδευσης για να µειώνεται η εξάτµιση του νερού, παίρνουµε µετρήσεις για το υδατικό στρες ώστε να ποτίζουµε µόνο όταν έχει ανάγκη το αµπέλι, κάνουµε ζιζανιοκτονία µόνο µε
χορτοκοπή, 50% χειρονακτικά και 50%
µε µηχανικά µέσα, εφαρµόζουµε κοµφούζιο αντί για εντοµοκτονία, κοµποστοποιούµε τα στέµφυλα µε άχυρο και
κοπριά αγελάδας και το επαναχρησιµοποιούµε για λίπανση και είδαµε πως
βελτιώνεται σηµαντικά η οργανική ουσία στο έδαφος, ενώ φέτος φυτεύσαµε και 450 ελιές, ώστε να δεσµεύουν
αέρια του θερµοκηπίου και πετύχαµε
για το 2019 να εκµηδενίσουµε το περιβαλλοντικό µας αποτύπωµα».

Αειφορικό σήµα
Στόχος του προγράµµατος
είναι η ανάπτυξη ενός κοινού
Βαλκανικού Πρωτοκόλλου
(Common Balkan Protocol)
για την παραγωγή αγροτικών
προϊόντων µε οικολογικό
σήµα µε εφαρµογή αειφόρων
πρακτικών σε ολόκληρη τη
γραµµή παραγωγής

Μια άλλη µέθοδος που µπορεί να οδηγήσει
σε δραστική µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στα αγροκτήµατα, σύµφωνα µε
τον Χρήστο Βασιλικιώτη, διευθυντή του Τµήµατος Αειφορικής Γεωργίας και ∆ιαχείρισης,
στο κολλέγιο Περρωτής, είναι αυτή της ακαλλιέργειας. «Είδαµε πως οι µεγαλύτερες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα είναι από τη διαχείριση του εδάφους και την ενέργεια που
σπαταλιέται. Κατά συνέπεια, µε µειωµένη κατεργασία του εδάφους και µε χρήση φυσικού
χλοοτάπητα ή φυτών εδαφοκάλυψης, µπορούµε να µειώσουµε πολύ τις ανάγκες για
µεταχειρίσεις στην προετοιµασία του χωραφιού, όσο και σε λίπανση και φυτοπροστασία» είπε ο κ. Βασιλικιώτης. Εξήγησε δε, ότι
µε αυτό τον τρόπο µειώνονται τα καύσιµα έως και 50% και παράλληλα τα φυτά της εδαφοκάλυψης δίνουν τη δυνατότητα παρουσίας ωφέλιµων εντόµων που δρουν ως φυσικοί εχθροί στα παράσιτα και λειτουργούν και
σαν φυσικό λίπασµα, αυξάνοντας την οργανική ουσία του εδάφους.

∆έκα φορέα λιγότερο ψεκαστικό υγρό
για ίδιο αποτέλεσµα µε drones
Πολύ σηµαντικό ρόλο στις οικολογικές επιταγές που φέρνει η νέα προγραµµατική περίοδος µπορούν επίσης να διαδραµατίσουν
και τα σύγχρονα τεχνολογικά µέσα, όπως ανέφερε ο καθηγητής Αθανάσιος Γκέρτσης, υπεύθυνος του νέου µεταπτυχιακού τµήµατος
Αειφορική Γεωργία και ∆ιαχείριση, του Κολεγίου Περρωτής, ο οποίος προέβη και σε σχετική επίδειξη µε drones, ένα ψεκαστικό 16 λίτρων της εταιρείας 3∆ Αεροπορικών Εφαρµογών, που πέταξε πάνω από ελαιώνα και ένα καταγραφικό µε δύο ειδικές φασµατικές
κάµερες στο υπέρυθρο και στο εγγύς ερυθρό
φάσµα, χαρτογραφώντας περιοχές των φυτών ή του εδάφους που υπήρχε πρόβληµα.
«Από εδώ αρχίζει το κοµµάτι της αειφορι-

κής διαχείρισης, δεδοµένου ότι επεµβαίνουµε
στοχευµένα και δεν εφαρµόζουµε εισροές οριζόντια σε όλο το χωράφι και σε σηµεία που
δεν είναι αναγκαίο», επισήµανε ο κ. Γκέρτσης
και για να ενισχύσει την επιχειρηµατολογία
του, τόνισε ότι το ψεκαστικό drone που ήταν
εξοπλισµένο µε ειδικά ηλεκτροστατικά ακροφύσια, τα οποία το καθιστούν ακόµη πιο αποδοτικό, µπορεί να ψεκάσει τον πειραµατικό ελαιώνα των 3 στρεµµάτων σε περίπου 56 λεπτά και να καταναλώσει 10-12 λίτρα ψεκαστικού υγρού, ενώ το επίγειο ψεκαστικά
υδρονέφωσης θα χρειαστεί περίπου 20 λεπτά και θα καταναλώσει minimum 150 µε
180 λίτρα ψεκαστικού υγρού.

Λογισµικό υπολογισµού του
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος
Στη διάρκεια της εκδήλωσης γνωστοποιήθηκε ακόµη πως στο πλαίσιο του BalkanRoad
αναπτύχθηκε και ένα λογισµικό, το οποίο ονοµάζεται Road, µέσω του οποίου ο χρήστης
µπορεί να βάλει τις καταναλώσεις σε ενέργεια και καύσιµα, τις πρακτικές που έχει εφαρµόσει και τον αριθµό των µεταχειρίσεων στην προετοιµασία του εδάφους, τα λιπάσµατα που χρησιµοποίησε, πόσο άρδευσε ή έκανε φυτοπροστασία και το ίδιο να κάνει και στο στάδιο της τυποποίησης και διανοµής και να έχει πλήρη εικόνα για τις εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου, προκειµένου στη συνέχεια να κάνει τις απαιτούµενες επεµβάσεις για να τα µειώσει.
Να σηµειωθεί ότι το έργο «BalkanROAD – Αγροκτήµατα µε µηδενικό αποτύπωµα άνθρακα, αποβλήτων και νερού. Κατευθυντήριες οδηγίες και στρατηγικές αειφόρου διαχείρισης
του Βαλκανικού γεωργικού τοµέα», συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
από εθνικούς πόρους των συµµετεχόντων χωρών, στο πλαίσιο του προγράµµατος «BalkanMediterranean 2014-2020 Programme».
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Βιάζεται η Κομισιόν
να φέρει πιο νωρίς
νέους κανόνες για τις
ενισχύσεις
Επιμονή από τις Βρυξέλλες
για μονοετή μεταβατικό
κανονισμό της ΚΑΠ

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Στην παρούσα φάση η Κοµισιόν δεν
θα επιδιώξει παράταση διετίας της µεταβατικής περιόδου της ΚΑΠ, όπως όλα δείχνουν, παρά τις πιέσεις του Συµβουλίου της ΕΕ και της Ευρωβουλής,
η οποία µάλιστα υπερψήφισε σχετική
ρύθµιση. ∆εδοµένων άλλωστε των εξελίξεων από τη Σύνοδο Κορυφής (σελ 4
και 47) τα επιχειρήµατα των εκλεγµένων εξαντλούνται αφού τα κοινοτικά
ταµεία έχουν λίγο έως πολύ συµφωνηθεί από τους 27 ηγέτες των κρατών
µελών και άρα µπορούν να επισπευτούν οι υπόλοιπες διεργασίες.
Την πρόθεση της Κοµισιόν να µην
αφήσει πολλά περιθώρια για παράταση επιπλέον ενός έτους, δηλαδή ως
το 2022, του τρέχοντος κανονισµού
για την ΚΑΠ αλλά µε το φρέσκο χρήµα της επερχόµενης προγραµµατικής
περιόδου, µαρτυρούν και οι διατυπώσεις των συµπερασµάτων της Συνόδου Κορυφής που ολοκληρώθηκε
την εβδοµάδα που πέρασε. Εδώ, το
2022 είναι η ηµεροµηνία ορόσηµο,
κατά την οποία ξεκινούν βασικές µεταρρυθµιστικές πτυχές της ΚΑΠ που
χρηµατοδοτούνται από το νέο Πολυετές, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση της εξωτερικής σύγκλισης
των άµεσων ενισχύσεων, όπου ορίζεται πως όλα τα κράτη µέλη θα έχουν
επίπεδο τουλάχιστον 200 ευρώ ανά
εκτάριο το 2022 προκειµένου να επι-

τυγχάνουν τουλάχιστον τα 215 ευρώ
ανά εκτάριο έως το 2027.
Μαζί µε αυτά, η Κοµισιόν δείχνει έτοιµη να πιέσει ώστε να εφαρµοστούν
το συντοµότερο δυνατόν και οι υπόλοιπες φιλόδοξες πολιτικές που έχει
σχεδιάσει, όπως στο πεδίο των αγροτικών, η στρατηγική «Από το χωράφι
στο πιάτο», εκµεταλλευόµενη άλλωστε το µοµέντουµ που συνεπάγεται η
συµφωνία ως προς το βασικό, το Π∆Π.
Εν τω µεταξύ όµως έχει ήδη ψηφιστεί, όπως σηµειώθηκε, µια διετής
µεταβατική περίοδος και πλέον µένει να φανεί ο τρόπος µε τον οποίο
η Ευρωβουλή θα διαχειριστεί τη νέα
κατάσταση. Άλλωστε ακόµα δεν έχει
οριστικοποιηθεί το περιεχόµενο του
κανονισµού αυτού, αφού προαπαιτούµενο ήταν η συµφωνία ως προς
το πολυετές. Τώρα που αυτό έφυγε από τη µέση, δεν µπορεί να αρ-

γήσει και πολύ η ψήφιση ενός τελικού κανονισµού, που δεν αποκλείεται να συµβεί κιόλας από τις αρχές
του φθινοπώρου.
Μόλις γίνει και αυτό, τα κράτη µέλη
θα χρειαστεί να αποφασίσουν το συντοµότερο δυνατόν, τι θα κάνουν µε
την εσωτερική σύγκλιση –που στην περίπτωση της Ελλάδας αναµένεται να
µην εφαρµοστεί το 2021- αλλά και για
το αν θα φέρουν νωρίτερα την αναδιανεµητική ενίσχυση. Ειδικότερα, σε υπόµνηµα που συνέταξε η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
(ΕΟΚΕ), αναφέρεται πως:
Το αργότερο 10 µέρες µετά την έναρξη της ισχύος του µεταβατικού κανονισµού τα κράτη πρέπει να αποφασίσουν:
Εφαρµογή ή µη της παράτασης των
προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης
έως 31 ∆εκεµβρίου 2021.
Καταγραφή περιφερειακών προγραµµάτων που πρέπει να παραταθούν.
Το αργότερο έναν µήνα µετά την έναρξη της ισχύος του µεταβατικού κανονισµού:
Συνέχιση ή µη, κατά το έτος 2020,
της διαδικασίας εσωτερικής σύγκλισης
της αξίας των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης προς µία µέση τιµή.
Εφαρµογή ή µη της µείωσης των άµεσων ενισχύσεων πέραν των 150.000
ευρώ.
Επιλογή ή µη µεταφοράς κονδυλίων ανάµεσα στους δύο πυλώνες.
Χορήγηση ή µη της αναδιανεµητικής ενίσχυσης.

Σηκώνει υψηλότερες τιμές
∆ιπλάσια ή και τριπλάσια τιµή παραγωγού νοµίζουν πως πληρώνουν οι
καταναλωτές στο σούπερ µάρκετ, οι
οποίοι δεν έχουν ιδέα τελικά για τον
τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνονται
οι τιµές των αγροτικών προϊόντων στο
ράφι και φαίνεται να µην τους περνά
από το µυαλό το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι αγρότες δίνουν
την παραγωγή τους σε τιµές κάτω του
κόστους. Αυτό τουλάχιστον έδειξε έρευνα που έτρεξε ο Ολλανδικός συνεταιρισµός Agrifirm, σε µια προσπάθεια να ευαισθητοποίησης του κοινού για τις συνέπειες που έχουν οι
χαµηλές τιµές στα τρόφιµα αλλά και
τα παιχνίδια τα οποίο παίζονται στις
πλάτες των παραγωγών από τους υπόλοιπους συντελεστές της αλυσίδας.
Ο Agrifirm έτρεξε την έρευνα µε σχεδόν 13.000 συµµετέχοντες και εξέτασε την αντίληψη των Ολλανδών καταναλωτών ως προς την κατανοµή του
εισοδήµατος στην τροφική αλυσίδα.
Η έρευνα έδειξε ότι η τιµή που λαµβάνουν οι αγρότες για τα προϊόντα
τους υπερεκτιµάται σηµαντικά από
τους καταναλωτές. Κατά µέσο όρο,
τα εισοδήµατα των αγροτών εκτιµήθηκαν ότι ήταν σχεδόν 50% υψηλότερα από ό, τι στην πραγµατικότητα.
«O Agrifirm ξεκίνησε αυτήν την εκστρατεία για να κάνει τους ανθρώπους

Η δηµόσια κριτική
σε βάρος αγροτών
Το λεγόµενο farmerbashing, η δηµόσια κριτική
που ασκείται σε αγρότες
για τα περιβαλλοντικά έχει
αρχίσει να έχει αρνητικό
αντίκτυπο στα κίνητρά
τους, δείχνει έρευνα της
Copa-Cogeca. Σε αυτήν
τέθηκε το ερώτηµα εάν οι
αγρότες πιέζονται από την
κριτική που τους ασκείται
από αστικούς πληθυσµούς,
αλλά και το πώς αυτό
επηρεάζει το κίνητρο να
συνεχίσουν να εργάζονται
στον κλάδο. Ερευνήθηκαν
2.500 αγρότες από
Γαλλία, Ιταλία, Γερµανία
και Ουγγαρία το α’ τρίµηνο
του 2020. Όπως
προκύπτει, Γάλλοι και
Γερµανοί αισθάνονται ότι
επικρίνονται περισσότερο
από το κοινό, ενώ Ιταλοί
και Ούγγροι αγρότες
φαίνεται να επηρεάζονται
λιγότερο από την κριτική
του κοινού.
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ξεκινούν βασικές
µεταρρυθµιστικές
πτυχές της ΚΑΠ που
χρηµατοδοτούνται
από το νέο Πολυετές.
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Επένδυση 650 εκατ. ευρώ
της BASF στον κλάδο της
χοιροτροφίας της Κίνας
Την πρώτη της επένδυση σε νεοφυή
επιχείρηση που δραστηριοποιείται
στον κλάδο της κτηνοτροφίας στην
Κίνα, αποφάσισε ο γερµανικός κολοσσός BASF, µε την πολυεθνική να
«ρίχνει» περί τα 650 εκατ. δολάρια
στην SmartAHC.
Η εταιρεία αυτή αναπτύσσει ψηφιακές λύσεις για χοιροτροφικές
µονάδες µε στόχο την ενίσχυση της
παραγωγικότητάς τους αλλά και την
αύξηση της αποδοτικότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής
χοιρινού κρέατος. Από την πλευρά της η BASF µε την κίνηση αυτή
φιλοδοξεί να επεκτείνει τις δυνατότητές της στο κοµµάτι της έρευνας και της ανάπτυξης όσο παράλληλα επεκτείνει την παρουσία της
στην εκεί αγορά, µέσω της νεοφυούς SmartAHC.

Η Κίνα βρίσκεται σε µια περίοδο
ανασυγκρότησης της χοιροτροφίας της.

Προοπτικές στην αγορά χοιρινού

παραγωγού η αγορά προϊόντων της ΕΕ
να γνωρίζουν ότι µε όλες τις απαιτήσεις που θέτουν στα τρόφιµα ασκούνε σε εµάς τους αγρότες τεράστια πίεση», δήλωσε ο Ντικ Χόρντικ, διευθύνων σύµβουλος του
Agrifirm. «Αυτή η εκστρατεία έχει
σχεδιαστεί για να δώσει στους καταναλωτές καλύτερη κατανόηση
της τροφικής αλυσίδας» συνέχισε.
Τα τελευταία χρόνια, οι Ολλανδοί παραγωγοί έχουν επενδύσει
πολλά στην τεχνολογική αναβάθµιση των εκµεταλλεύσεών τους και
στην καλή διαβίωση των ζώων, ενώ η τιµή των προϊόντων τους δεν
έχει αυξηθεί σχεδόν καθόλου. Οι
αυστηρότερες απαιτήσεις θα επιβληθούν τώρα και στο µέλλον θα κάνουν ακόµα πιο δύσκολη την οικονοµική κατάστασή τους. «Οι αγρότες θέλουν να συµµορφωθούν µε
αυτές τις απαιτήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι λαµβάνουν µια δίκαιη
τιµή για τα προϊόντα τους », λέει η
αξιολόγηση της µελέτης.
Οι συµµετέχοντες στη µελέτη εκτιµούν ότι ο κύκλος εργασιών ενός αγρότη είναι πολύ µεγαλύτερος σε σύγκριση µε αυτόν που
πραγµατικά πετυχαίνουν οι παραγωγοί. Ενδεικτικά, οι εκτιµώµενες
από τους καταναλωτές τιµές παραγωγού για τα καρότα ήταν τα 57 λε-

ΠΟΣΑ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
ΟΤΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ;
ΕΥΡΩ /ΚΙΛΟ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΡΟΤΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

0,57
0,15

1,36
0,80

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ

ΧΟΙΡΙΝΟ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ

3,28
1,76

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

Υπερεκτίµηση
Οι καταναλωτές φαίνεται ότι υπολογίζουν
λάθος την τιµή παραγωγού από την τελική
τιµή του προϊόντος
στο ράφι, θεωρώντας
πως καταλήγουν
περισσότερα χρήµατα
σε αγρότες και κτηνοτρόφους

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

7,47
4,66

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

πτά το κιλό, µε την πραγµατική τιµή στα 15 λεπτά. Στο κοτόπουλο η
εκτίµηση ήταν τα 1,36 ευρώ και η
πραγµατική τιµή τα 0,80 ευρώ ανά
κιλό, στο χοιρινό οι καταναλωτές
εκτιµούν πως οι χοιροτρόφοι πληρώνονται 3,28 ευρώ ανά κιλό, ενώ
στην πραγµατικότητα πληρώνονται
1,76 ευρώ. Τέλος στο µοσχαρίσιο
κρέας η τιµή που έδωσαν οι καταναλωτές ήταν τα 7,47 ευρώ ανά κιλό, µε την πραγµατική τιµή
για τον κτηνοτρόφο τα 4,66 ευρώ.

Το ενδιαφέρον της BASF για την
εν λόγω αγορά, έγκειται στο γεγονός ότι η πολυεθνική προσφέρει
λύσεις φροντίδας και διατροφής
των ζώων, καθιστώντας την έναν
βασικό προµηθευτή ειδικών ζωοτροφών και συµπληρωµάτων διατροφής. Παράλληλα η εταιρεία
δραστηριοποιείται και στην ανάπτυξη πρώτων υλών δόµησης κτηνοτροφικών µονάδων.
Όπως σχολίασαν εκπρόσωποι της
BASF, «η βιοµηχανία χοιρινού κρέατος στην Κίνα έχει πολλά περιθώρια ανάπτυξης, µολονότι είναι η µεγαλύτερη αγορά σε παγκόσµιο επίπεδο. Ωστόσο οι πανδηµία από
τη µία και από την άλλη η πανώλη
των χοίρων που ταλαιπωρεί επί δύο
σχεδόν χρόνια τα παραγωγικά κέντρα της χώρας, κράτησαν σε συνδυασµό µε µια σειρά καταστροφικών συγκυριών όπως πληµµύρες,

περιόρισαν σηµαντικά τη δυναµική αγορά της χώρας.
Το τελευταίο διάστηµα µάλιστα, η
κινεζική κυβέρνηση έχει στρέψει το
ενδιαφέρον της στην προώθηση λύσεων αυτοµατισµού στην διαδικασία
της κτηνοτροφίας, που περιορίζουν
το δυνατόν περισσότερο την επαφή
των εργαζοµένων µε τα ζώα, προκειµένου να εκµηδενιστεί η διασπορά
ασθενειών είτε στους µεν είτε στα δε.
Αξίζει να σηµειωθεί πως η παγκόσµια ζήτηση για χοιρινό κρέας κυµαίνεται γύρω από τα 1,4 δισ. ζώα
ετησίως, µε την Κίνα να εκτρέφει
γύρω στα 700 εκατ. ζώα το 2018,
και τις ανάγκες της να βαίνουν διαρκώς αυξανόµενες. Στο µεταξύ η
κινεζική κυβέρνηση έχει ξεκινήσει
τους τελευταίους µήνες προσπάθειες επανεκκίνησης της χοιροτροφίας
της χώρας, η οποία έχει µείνει µισή
εξαιτίας της πανώλης των χοίρων.
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Εκτός ενίσχυσης αρδευτικών, όσοι δήλωσαν στάγδην στο ΟΣΔΕ
Χάνουν κατ’ όπως φαίνεται την ευκαιρία
να ενταχθούν στην επικείµενη πρόσκληση
του Μέτρου 4.1.2 για την επιδότηση αρδευτικών συστηµάτων έως 150.000 ευρώ, αγρότες που από λάθος δήλωσαν στο ΟΣ∆Ε 2020
πως για τις ποτιστικές καλλιέργειες χρησιµοποιούν σύστηµα στάγδην άρδευση. Η διαδικασία αποσφαλµάτωσης για τις φετινές
δηλώσεις έληξε στις 22 Ιουλίου και όσοι δεν

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
(ΦΥΣΙΚΑ/ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

56,5
397

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

22,9

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑ∆Α

782

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

35,9

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

92

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΤΤΙΚΗ

σωστά. Υπενθυµίζεται ότι το Μέτρο 4.1.2 θα
επιδοτεί έργα στάγδην άρδευση µε ποσά από 170 ευρώ το στρέµµα έως 410 ευρώ αναλόγως την καλλιέργεια, δεξαµενές νερού µε
105 ευρώ ανά κυβικό µέτρο, γεννήτριες πετρελαίου από 2.350 ευρώ για τα 8 KVA και
δαπάνες σε γεωτρήσεις µε έως 120 ευρώ το
µέτρο. Παράλληλα θα επιδοτούνται και συστήµατα ψηφιακής άρδευσης.

Τα 5 μόρια από
τις ασφαλιστικές
ενημερότητες,
εξασφάλισαν
υποψήφιοι
δικαιούχοι
καταθέτοντας
χαρτιά ΕΦΚΑ με
διαφορετικό ΑΦΜ

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΗΠΕΙΡΟΣ

το αντιλήφθηκαν νωρίς το λάθος, όταν βγει
η πρόσκληση το Σεπτέµβριο δεν θα µπορέσουν να διεκδικήσουν επιδοτήσεις. Σηµειώνεται εδώ πως η ενίσχυση για αντικατάσταση συστήµατος άρδευσης µε ίδιου τύπου σύστηµα θα επιδοτείται κανονικά, ωστόσο θα
πρέπει να αποδείξει ο αγρότης ότι ο εξοπλισµός που διαθέτει παρουσιάζει µεγάλη απώλεια υδάτων, είναι παλιός και δεν λειτουργεί

6,4

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Φάκελοι µε ασφαλιστικές ενηµερότητες υπό διαφορετικό ΑΦΜ πέρασαν και
µάλιστα βαθµολογήθηκαν µε συν 5 µόρια στα Σχέδια Βελτίωσης, σύµφωνα µε
πληροφορίες που αποκαλύπτουν χειρισµούς κατά την αξιολόγηση των φακέλων, οι οποίοι αδίκησαν κατάφωρα τους
υπόλοιπους που αντιµετώπισαν πρόβληµα µε τον ΕΦΚΑ. Συγκεκριµένα, κάποιοι
που δεν είχαν τη δυνατότητα κατά την
οριστικοποίηση του φακέλου να εκδόσουν για οποιοδήποτε λόγο ασφαλιστική ενηµερότητα, προσκόµισαν φάκελο
µε χαρτί ΕΦΚΑ υπό διαφορετικό ΑΦΜ στο
οποίο µπορούσε να εκδωθεί η εν λόγω
ενηµερότητα. Έτσι, τήρησαν και το κριτήριο µοριοδότησης που έδινε συν 5 πόντους, οπότε βρέθηκαν στη λίστα δικαιούχων. Από την άλλη, χαµένοι της όλης
υπόθεσης βγαίνουν υποψήφιοι που είχαν µεν τη δυνατότητα να λάβουν την ενηµερότητα αλλά προσκόµισαν µόνο βεβαίωση ΕΦΚΑ κατά την οριστικοποίηση
των φακέλων επειδή ο ασφαλιστικός οργανισµός αδυνατούσε να τους εξυπηρετήσει. Έτσι σήµερα βρίσκονται στη λίστα
επιλαχόντων γιατί δεν µπόρεσαν να εξασφαλίσουν τους πόντους από το εν λόγω κριτήριο και είναι άγνωστο αν θα δικαιωθούν από τις ενστάσεις.
Μάλιστα, το µεγάλο ζήτηµα όσον αφορά τις ασφαλιστικές ενηµερότητες που
ούτε µε τις διευκρινήσεις για τις ενστάσεις του ΥΠΑΑΤ έχει λυθεί έχει περιγρά-

Μόνο 4 περιφέρειες
έχουν εκδώσει µέχρι
στιγµής οριστικούς
πίνακες µε εγκρίσεις
µετά τις ενστάσεις.

Για να πάρουν τα μόρια ΕΦΚΑ

Με δανεικό ΑΦΜ
φίλου, ενημερότητες
στα Σχέδια Βελτίωσης
ψει και το ΓΕΩΤΕΕ (παράρτηµα Κεντρικής Ελλάδας) καταγγέλοντας πως «οι υποψήφιοι που είχαν την ιδιότητα του νέου αγρότη λόγω ολιγωρίας του φορέα ασφάλισης δεν µπορούσαν να εκδώσουν
ασφαλιστική ενηµερότητα, ότι υπήρξε εκτεταµένη υποβαθµολόγηση σε σχέδια
βελτίωσης λόγω πιθανόν προβλήµατος
που αφορά το ηλεκτρονικό σύστηµα υποβολής του φακέλου, ότι στο κριτήριο
επιλεξιµότητας µηχανηµάτων, το ίδιο µηχάνηµα άλλος αξιολογητής να το βαθµολογεί ως καινοτοµία και άλλος να µην το
βαθµολογεί µε τον ίδιο τρόπο».

Το 30% υπολογίζεται πως δεν θα
υλοποιήσει το επενδυτικό σχέδιο
Όσον αφορά τώρα την τύχη που θα έχει η υλοποίηση του προγράµµατος, εκτιµάται ότι ένα 30% των δικαιούχων Σχεδίων Βελτίωσης, δεν θα προχωρήσει στην
επένδυση. Στην κατηγορία αυτή βρίσκονται µεταξύ άλλων επιλαχόντες και απορριπτόµενοι που περιµένουν τις ενστάσεις. Μέχρι στιγµής, ακόµα και αν περιµένουν ότι θα δικαιωθούν, καµία τράπεζα δεν τους «βλέπει» όσο δεν έχουν µαζί
τους το οριστικό εγκριτικό χαρτί στα χέρια τους. Όταν πάρουν τελικά το χαρτί ί-
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Αξιοποίηση κτηρίων σε γη υψηλής παραγωγικότητας
Tην ασάφεια γύρω από το καθεστώς των νοµίµως υφιστάµενων κτηρίων που βρίσκονται
σε γη υψηλής παραγωγικότητας επιχειρεί να
επιλύσει το νοµοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονοµικών δραστηριοτήτων αρµοδιότητας υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και άλλες διατάξεις», που ψηφίστηκε επί της αρχής την

περασµένη Τετάρτη. Εδώ αντιµετωπίζεται το
φαινόµενο να υπάρχουν κτήρια - κουφάρια
τα οποία οι ιδιοκτήτες τους δεν µπορούν να
αξιοποιήσουν σε άλλη γεωργική δραστηριότητα από εκείνη για την οποία κατασκευάστηκαν. Με το νοµοσχέδιο, το θέµα αυτό λύνεται µε τη δυνατότητα αλλαγής της χρήσης
των κτηρίων µόνο για γεωργικούς σκοπούς.
Υπενθυµίζεται πως στις διατάξεις του εν λό-

γω νοµοσχεδίου, περιλαµβάνονται µια σειρά από ρυθµίσεις όπως ο καθορισµός ανώτατου ορίου καταβολής αποζηµιώσεων από
τον ΕΛΓΑ σε δικαιούχους, ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά ανά δικαιούχο
και ανά έτος τις 70.000 ευρώ και επιπλέον,
καθορίζονται νέα ποσοστά εισφοράς γάλακτος, όπως και η υποχρεωτική σήµανση της
προέλευσης στο γάλα.

O Αντώνης Γερασίµου
ιδρυτής και διοιηκητής του οµίλου ΙΤΑ.

Η μεγαλύτερη μονάδα αφυδατωμένης
μηδικής στην Ελλάδα φτιάχνεται στις Σέρρες

Με αξιοποίηση
της ΣΗΘΥΑ
σως να είναι πολύ αργά για να βγάλουν
άκρη µε τις τράπεζες ή να βρουν τον κατάλληλο χρόνο να δανειστούν, καθώς, όπως είναι φυσικό, το χαρτοφυλάκιο δανείων κάθε τράπεζας για αγροτικές επενδύσεις µοιάζει προς το παρόν περιορισµένο.
Σε αυτή την κατηγορία αγροτών δεν µπορούν να προχωρήσουν σε τραπεζικό δανεισµό, εντάσσονται και όσοι θέλουν να τροποποιήσουν το φυσικό αντικείµενο του φακέλου τους, κάτι που ακόµα δεν µπορούν
να κάνουν, µε την πλατφόρµα να «ακούγεται» πως θα ανοίξει από Σεπτέµβριο. Αντίθετα, όσοι έχουν εγκριθεί προχωράνε κανονικά σε δανεισµό έναντι επιχορήγησης.
Όπως και να έχει, µέχρι στιγµής οριστικούς πίνακες µε εγκρίσεις µετά τις ενστάσεις έχουν εκδώσει 4 Περιφέρειες: Ήπειρος,
Στερεά Ελλάδα, Αττική και Θεσσαλία (ολόκληρη η λίστα δικαιούχων, στο Agronews.
gr). Από την άλλη, αν και έχουν υπάρξει
κάποιες προκαταβολές, η πλατφόρµα για
αιτήσεις πρώτης πληρωµής που είναι και
το µεγάλο ζήτηµα δεν έχει ανοίξει µέχρι
την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές,
παρά τις διαβεβαιώσεις Βορίδη ότι θα γίνει κάτι τέτοιο µέσα στον Ιούλιο.

Αιτήσεις
πληρωµών
Η πλατφόρµα για
αιτήσεις πρώτης
πληρωµής, που
είναι και το
µεγάλο ζήτηµα,
δεν έχει ανοίξει
ακόµα

Το καινοτόµο στοιχείο
που φέρνει η επένδυση,
είναι ότι η αφυδάτωση
της µηδικής θα
επιτυγχάνεται µε θερµική
ενέργεια που θα
προέρχεται από τη
µονάδα συµπαραγωγής
ηλεκτρισµού και
θερµότητας υψηλής
απόδοσης (ΣΗΘΥΑ),
που διατηρεί στις Σέρρες
ο όµιλος ΙΤΑ, µέσω της,
επίσης, θυγατρικής του
«Θέρµη Σερρών ΑΕ».
Η συγκεκριµένη µονάδα,
δυναµικότητας 16,5
MW, το χρονικό
διάστηµα Οκτώβριος –
Απρίλιος, εκάστου έτους,
µε τη θερµότητα που
παράγει θερµαίνει, µέσω
ενός δικτύου
τηλεθέρµανσης, περί
τα 8.000 νοικοκυριά
και επιχειρήσεις στις
Σέρρες.

Μετρά αντίστροφα πλέον ο χρόνος για
την έναρξη λειτουργίας της νέας παραγωγικής µονάδας αφυδατωµένης µηδικής, που κατασκευάζει στις Σέρρες,
ο όµιλος ΙΤΑ, δίδοντας µια νέα προοπτική για τους καλλιεργητές µηδικής
του νοµού και µια ακόµη εναλλακτική
λύση, υψηλής θρεπτικής αξίας, για το
σιτηρέσιο του εγχώριου κτηνοτροφικού δυναµικού. Η επένδυση πραγµατοποιείται από την εταιρεία «Μηδική
Σερρών ΑΕ», θυγατρική του οµίλου ΙΤΑ, που εξειδικεύεται στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και στα Περιβαλλοντικά έργα, αναµένεται να προσεγγίσει σε κόστος τα 10 εκατ. ευρώ και
αυτή την περίοδο έχει ήδη ολοκληρωθεί σε σηµαντικό ποσοστό η βασική της υποδοµή.
«Προχωράει η εγκατάσταση του κελύφους της µονάδας και ταυτόχρονα
θα γίνεται και η τοποθέτηση του µηχανολογικού εξοπλισµού», τονίζει ο Αλέξανδρος Τσαούσης, διευθυντής λειτουργίας της Μηδική Σερρών ΑΕ, ο οποίος προβλέπει ότι το νέο εργοστάσιο
εκτός απροόπτου θα τεθεί σε λειτουργία τον προσεχή Σεπτέµβριο του 2020.
Σύµφωνα µε το επιχειρησιακό πλάνο της επιχείρησης, που θα έχει έδρα
στο Αθλητικό Πάρκο Οµόνοιας, η ετήσια δυναµικότητα του ξηραντηρίου θα
ξεπερνά τους 27.000 τόνους κι όπως
επισηµαίνεται από την Μηδική Σερ-

ρών ΑΕ, θα είναι η µεγαλύτερη µονάδα παραγωγής αφυδατωµένης µηδικής στην Ελλάδα. «Η µηδική θα καλλιεργείται σε µια έκταση 20.000 στρεµµάτων και σε ακτίνα 20 χιλιοµέτρων
γύρω από τις εγκαταστάσεις µας, από
έµπειρους παραγωγούς του κάµπου
των Σερρών, στο πλαίσιο της Συµβολαιακής Γεωργίας µε την καθοδήγηση επιστηµονικού προσωπικού της εταιρίας» εξηγεί ο κ. Τσαούσης. ∆ιευκρινίζει δε, ότι η κοπή, η µεταφορά,
αλλά κι η αποξήρανση της πρώτης ύλης θα γίνονται εξολοκλήρου από τη
Μηδική Σερρών ΑΕ, χωρίς να εξαρτώνται άµεσα από τις καιρικές συνθήκες.
«Η παράµετρος αυτή δίνει περιθώριο
στον παραγωγό να επικεντρωθεί στο
κοµµάτι της καλλιέργειας και στη µεγιστοποίηση των αποδόσεων», επισηµαίνει ο συνοµιλητής µας και προσθέτει ότι «επιπλέον, οι αγρότες που
θα συνεργαστούν µε την Μηδική Σερρών ΑΕ, «θα έχουν εγγυηµένες τιµές,
γνωστές από τη αρχή του έτους κι άµεσες πληρωµές».
Σηµειώνεται εδώ πως ο όµιλος ΙΤΑ, που έχει ιδρυθεί και διοικείται από τον Αντώνη Γερασίµου αναπτύσσει πολυσχιδείς δραστηριότητες, µεταξύ των οποίων και ένα µεγάλο θερµοκήπιο 100 στρεµµάτων παραγωγής
πιπεριάς στη ∆ράµα, και µια µονάδα
αφαλάτωσης στη Μήλο.
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Ξεκινούν
οι συμβάσεις
για τα σχέδια
βόσκησης
Επιτακτική την αναγκαιότητα της όσο
το δυνατόν ταχύτερης ολοκλήρωσης
των Σχεδίων Βόσκησης από την
πλευρά των Περιφερειών,
επισηµαίνοντας την ιδιαίτερη σηµασία
τους για την οµαλή εξέλιξη µιας
σειράς άλλων αγροτοκτηνοτροφικών
ζητηµάτων, κατέστησε ο υπουργός
Μάκης Βορίδης, σε ευρεία σύσκεψη
στο Ινστιτούτο Μεσογειακών
∆ασικών Οικοσυστηµάτων και
Τεχνολογίας ∆ασικών Προϊόντων µε
τη συµµετοχή των
Αντιπεριφερειαρχών Αγροτικής
Ανάπτυξης από όλες τις Περιφέρειες
της χώρας. Η Κρήτη πάντως φαίνεται
πως είναι από τις πρώτες
Περιφέρειες που ανταποκρίθηκε στο
σχετικό αίτηµα, καθώς προχώρησε
στην έγκριση προγραµµατικής
σύµβασης µε το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξη για την
υλοποίηση των Σχεδίων Βόσκησης
την περασµένη εβδοµάδα.
Σηµειώνεται εδώ πως από τα
διαχειριστικά σχέδια βόσκησης θα
προκύψουν οι πραγµατικές
επιλέξιµες εκτάσεις βοσκοτόπων
προς ενίσχυση για την εφαρµογή της
νέας ΚΑΠ, αλλά παράλληλα
αναµένεται να προκύψουν δυσκολίες
στην κατανοµή των δικαιωµάτων
ενιαίας ενίσχυσης σε κρίσιµες για τον
κλάδο περιοχές.
Υπενθυµίζεται πάντως πως µε το
άρθρο 11 του Νοµοσχεδίου
«Ρυθµίσεις αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων για την αναβάθµιση και
τον εκσυγχρονισµό του αγροτικού
τοµέα», το υπουργείο ουσιαστικά
προέβλεπε να αναλάβει το ίδιο την
εκπόνηση των σχεδίων για όποια
περιφέρεια δηλώσει αδυναµία να τα
προχωρήσει γρήγορα.

Τα σχέδια βόσκησης στο επίκεντρο της
συνάντησης µε τους Αντιπεριφερειάρχες.

Στα γρανάζια της παλιάς
φρουράς οι συνεταιρισμοί
Η παθητική στάση της διοίκησης διευκολύνει τους ιδιοτελείς στόχους των αποστατών
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Στα γρανάζια της παλιάς φρουράς και την
παθητική στάση της κεντρικής διοίκησης
δείχνει να έχει σκαλώσει η εφαρµογή του
νέου νόµου 4673/2020 για τους συνεταιρισµούς, ζήτηµα το οποίο κρατάει πίσω τη
γενικότερη προσπάθεια αναδιοργάνωσης
που έχει ανάγκη ο αγροτικός χώρος και
η οποία δεν είναι µόνο υπόθεση των κατευθυντήριων γραµµών του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η τελευταία ενηµέρωση επί του θέµατος θέλει τα πράγµατα να κινούνται πολύ αργά, µε τις παρατάσεις όσον αφορά
την εκλογή νέων διοικήσεων συνεταιρισµών, ακόµη και εκεί όπου η θητεία των
προηγούµενων έχει λήξει να δίνει άλλοθι για διαιώνιση της υφιστάµενης κατάστασης. Υπάρχει µάλιστα µια καχυποψία στις τάξεις των συνεταιρισµένων αγροτών, ότι η πολιτική αρχή δεν πολυενδιαφέρεται να «τρέξει» τα θέµατα και
µάλλον δείχνει να έχει βολευτεί µε την
υπάρχουσα θολή κατάσταση στο συνεταιριστικό κίνηµα.
Άλλωστε, πολλές από τις πτυχές του νέου νόµου για τους συνεταιρισµούς, έδειξαν εξ αρχής να προσαρµόζονται στις υποφώσκουσες απαιτήσεις αµφιλεγόµενων κυρίως παραγόντων του χώρου, πα-

ρά να ενδιαφέρονται για ένα ξεκαθάρισµα των κανόνων λειτουργίας των οργανώσεων και για µια νέα αρχή για τους συνεταιρισµούς. Κάπως, έτσι, οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων διοικήσεων αργούν, η αποσαφήνιση της οικονοµικής
κατάστασης των οργανώσεων καθυστερεί, το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών δεν ενηµερώνεται, εποµένως
δεν επικαιροποιείται και όλα κυλούν σε
έναν βάλτο ανάλογο ή και χειρότερο κάποιες φορές αυτού που διέρχεται ο συνεταιριστικός χώρος την τελευταία δεκαετία.
Ένα θέµα που θεωρείται κρίσιµο για την
εξέλιξη της όλης υπόθεσης αλλά και για
την απήχηση που θα έχει τελικά ο νέος
νόµος, είναι το θέµα της Εθνικής Ένωσης
Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΘ.Ε.Α.Σ) για
το οποίο και το νέο νοµικό καθεστώς αφήνει ανοιχτά παράθυρα και κάποιες από τις ιδιοτελείς δυνάµεις που επικράτη-

Καχυποψία
Η πολιτική αρχή δείχνει να έχει
βολευτεί µε την υπάρχουσα θολή
κατάσταση στο συνεταιριστικό
κίνηµα, σχολιάζουν οι συνεταιρισµένοι αγρότες

σαν τα τελευταία χρόνια στο συνεταιριστικό χώρο δείχνουν να εκµεταλλεύονται.
Έτσι, η προετοιµασία του καταστατικού
για την ΕΘ.Ε.Α.Σ., αντί να ανατεθεί εξ αρχής σε µια καινούργια ανεξάρτητη προσωρινή επιτροπή συνεταιριστών, η οποία
θα αντιπροσωπεύει µε γνήσιο τρόπο τις
πραγµατικές δυνάµεις του χώρου, το θέµα δείχνει να εξελίσσεται σε διελκυστίνδα µεταξύ των δύο αµφιλεγόµενων οργανώσεων που ανέκυψαν µετά το πραξικόπηµα στην ΠΑΣΕΓΕΣ και το γνωστό «σχίσµα» στην κορυφή του κινήµατος. Είναι
σαφές ότι οι πρωτοστάτες της… αποστασίας και υπονοµευτές της ενότητας του
2016, δύσκολα θα συναινέσουν στη θεµελίωση µιας νέας βάσης για την έκφραση
του συνεταιριστικού χώρου, χωρίς τη δική τους ζωηρή παρουσία αν όχι την πρωτοκαθεδρία στα νέα όργανα.
Από την άλλη είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο, ότι µε τη δική τους φυσική
παρουσία στα κορυφαία όργανα διοίκησης, κανένας αγρότης και ειδικά νέος αγρότης που αντιλαµβάνεται διαφορετικά
τη λειτουργία αυτών των θεσµών, δεν είχε ούτε θα έχει τη διάθεση να συµµετάσχει ενεργά στις διαδικασίες του συνεργατισµού, ακόµα κι αν αντιλαµβάνεται ότι η συνεργασία είναι ο µόνος δρόµος για
τη βελτίωση της επαγγελµατικής του θέσης στο οικονοµικό γίγνεσθαι.
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Μόνο οι τόκοι μένουν
στους αγρότες από το
Ταμείο Ανάκαμψης
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Νέο χρέος

Η νέα συµφωνία των ηγετών
της ΕΕ, έκοψε περίπου 3 δισ.
ευρώ από τις επιχορηγήσεις
της Ελλάδας, αυξάνοντας
συνεπώς το χρέος της χώρας
µέσω της απορρόφησης
κονδυλίων υπό τη µορφή
δανεισµού

Μόνο ΚΑΠ
Οι τοποθετήσεις του
πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη έδωσαν την
εντύπωση πως η αγροτική
οικονοµία της χώρας θα
πορευτεί αποκλειστικά µε τα
κονδύλια της νέας ΚΑΠ

Εποπτείες
Το τίµηµα είναι βαρύ για
την ελληνική κοινωνία και
οικονοµία, αφού η χώρα
οδεύει πλέον σε µια ιδιότυπη
τριπλή επιτήρηση

Μπορεί η θέση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων να επιβαρύνθηκε ως αποτέλεσµα των συνθηκών που επέβαλε η πανδηµία, µπορεί ο αγροτικός κόσµος να επιφορτιστεί και αυτός µε τις συνέπειες της επιβάρυνσης του εθνικού χρέους από τα νέα
δάνεια του Ταµείου Ανάκαµψης, ωστόσο η επενδυτική προοπτική των
επιχειρήσεων αυτών φαίνεται πως
θα περιοριστεί στη φιλόδοξη µεν, µετρηµένη στα κονδύλια δε, νέα ΚΑΠ.
Επιστρέφοντας από τις Βρυξέλλες οι περισσότεροι ηγέτες δήλωναν στους ψηφοφόρους τους ικανοποιηµένοι από την έκβαση των διαπραγµατεύσεων της Συνόδου Κορυφής. Σύµφωνα µε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ελλάδα
αναµένεται να ωφεληθεί αρχής γενοµένης το 2021 µε 32 δισ. ευρώ από το Ταµείο Ανάκαµψης, ενώ προσθέτοντας στο ποσό αυτό και τα 38
δισ. του νέου ΕΣΠΑ, µίλησε για πρόσβαση σε κονδύλια ύψους 70 δισ.
για τη νέα επταετία.
Πέρα από το παιχνίδι εντυπώσεων που διαµορφώνει το άκουσµα
των 70 δισ., το οποίο φυσικά συνεπάγεται νέο χρέος και λιτή δηµοσιονοµική πολιτική, δίνεται ακόµα µια
εντύπωση: Τελικά η αγροτική οικονοµία της χώρας µάλλον θα περιοριστεί στα ποσά που προβλέπονται για
αυτήν στην υπό διαµόρφωση µεταρρύθµιση της ΚΑΠ. Άλλωστε αν πάρουµε τοις µετρητοίς την τοποθέτηση του ίδιου του πρωθυπουργού στη
συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε:
«…Πετύχαµε, για τους αγρότες µας,
να παραµείνουν σταθεροί οι πόροι
από την Κοινή Αγροτική Πολιτική»,
γίνεται αντιληπτή µια πρώτη διάκριση των ποσών που θα διανεµηθούν
στην εγχώρια οικονοµία.

Τα κεφάλαια από το
Ταμείο Ανάκαμψης
που συμφωνήθηκε
στη Σύνοδο Κορυφής
θα φτάσουν στη
χώρα αγγίζοντας την
ελληνική αγροτική
οικονομία στο
επίπεδο που αφορά
την... αποπληρωμή
των νέων δανείων

Την εντύπωση αυτή ενισχύει και
η πρώτη προσέγγιση της Επιτροπής
Σοφών υπό τον Χριστόφορο Πισσαρίδη που έχει αναλάβει τη διαµόρφωση των προτεραιοτήτων υπό το Ταµείο Ανάκαµψης. Εκεί επί της ουσίας δεν γίνεται κάποια σαφή αναφορά στον αγροτικό τοµέα, ενδεχόµενο που αφήνει πολλά περιθώρια ώστε να µη βρεθεί τρόπος ούτε αυτήν
την φορά ώστε οι αγρότες να διεκδικήσουν ενεργό ρόλο στη νέα κατανοµή των παραγωγικών δυνάµεων της Ελλάδας.
Από νωρίς η Agrenda στάθηκε στη
αξία του να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση
στην αγροτική παραγωγή, τοµέας
στον οποίο υπάρχουν εµπειρία, υποδοµές και δυνατότητες αξιοποίησης χρηµατοδοτικών εργαλείων µε
θετικό παραγωγικό αντίκτυπο. Άλλωστε, δεδοµένου ότι η χώρα δεν είχε
ποτέ αναπτύξει τις υπόλοιπες «επί-

Επιστρέφουν στις χώρες
του Βορρά τα κονδύλια
για αγορά πράσινης
τεχνολογίας

καιρες» βιοµηχανίες της τεχνολογίας ή της ηλεκτροκίνησης, µένει να
αναπτυχθεί ουσιαστικά και µε σύγχρονους όρους η πρωτογενής παραγωγή, µε το Ταµείο Ανάκαµψης να
αποτελεί µια καλή ευκαιρία εκκίνησης τέτοιων διεργασιών.
Άλλωστε, οι επιχορηγήσεις και τα
δάνεια θα πρέπει αυστηρά να κατευθυνθούν σε επενδύσεις και µεταρρυθµίσεις για την ενίσχυση των οικονοµιών των κρατών µελών για την
αντιµετώπιση των οικονοµικών συνεπειών της πανδηµίας. Το τίµηµα
δε είναι βαρύ για την ελληνική κοινωνία και οικονοµία, αφού η χώρα
οδεύει πλέον σε µια ιδιότυπη τριπλή
επιτήρηση που έγκειται:
Στο µεταµνηµονιακό πρόγραµµα και τις δεσµεύσεις και όρους που
συνδέονται µε εποπτεία από τους θεσµούς µέσω αξιολογήσεων, εγκρίσεις δόσεων από το Eurogroup και

Φαίνεται πως σηµαντικά κεφάλαια από τις
επιχορηγήσεις και τα δάνεια θα επιστρέψουν µε τον
ένα ή τον άλλο τρόπο στον πλούσιο Βορρά. Όπως
σχολίασαν οικονοµολόγοι τις ηµέρες που
ακολούθησαν της απόφασης, «δίνονται ψίχουλα για
τουρισµό, πολιτισµό και αγρότες, ενώ οι επενδύσεις
θα πρέπει να επικεντρωθούν αυστηρά στην ψηφιακή
οικονοµία και στην πράσινη ανάπτυξη». Κάτι τέτοιο
σηµαίνει ότι το µεγαλύτερο µέρος των

βεβαίως το χρονοδιάγραµµα της αποπληρωµής των δανείων.
Στην εποπτεία της Κοµισιόν και
των χωρών-µελών που θα αποφασίζουν εάν το πρόγραµµα των µεταρρυθµίσεων και δεσµεύσεων που θα
υποβληθεί τον Οκτώβριο, ώστε ληφθούν οι επιχορηγήσεις, τηρείται. Εάν όχι, τότε οι αποδεσµεύσεις κονδυλίων παγώνουν
Στην εποπτεία της Κοµισιόν για
τη σωστή απορρόφηση του ΕΣΠΑ
Τα ποσά που δικαιούται η Ελλάδα από την απόφαση της Συνόδου
Κορυφής για το Ταµείο Ανάκαµψης, αφορούν σε 19 δισ. επιδοτήσεις και 12,5 δισ. σε δάνεια, σύνολο 32 δισ. ευρώ, ενώ το 70% των επιχορηγήσεων που θα παρασχεθούν δεσµεύεται για τα έτη 2021
και 2022. Σηµειώνεται δε πως απ’
ό,τι φαίνεται η χώρα θα καταβάλει
εθνική συνεισφορά 10 δισ. ευρώ.

επιχορηγήσεων και δανείων που θα λάβει η Ελλάδα
καθώς και της εθνικής συγχρηµατοδότησης θα
επιστρέψει στις πλούσιες χώρες του Βορρά για αγορά
νέων τεχνολογιών και λογισµικού για εφαρµογές
τεχνητής νοηµοσύνης και για αγορά µηχανολογικού
εξοπλισµού όπως ανεµογεννήτριες, ηλιακά πάνελ,
ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σταθµούς φόρτισης
ηλεκτρικών οχηµάτων, µονάδες επεξεργασίας
απορριµµάτων και άλλων σχετικών τεχνολογιών.
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ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
Χάθηκε, ως φαίνεται και η τελευταία ελπίδα των
παραγωγών. Η βαβούρα, σου λέει, που θα φέρει η
προκαταβολή του τσεκ νωρίτερα θα είναι µεγαλύτερη
από το όφελος για τους αγρότες, οπότε επιστρέφουµε
στον Οκτώβριο, κατά το σύνηθες. ∆εν είναι λίγοι,
βέβαια, οι παραγωγοί που πιστεύουν ότι τα λεφτά
τελείωσαν ή ότι παίζει το σχέδιο για πρόωρες εκλογές.
Άλλοι πάλι λένε ότι φταίνε οι µεταποιητές, που
ζήτησαν την καθυστέρηση, για να «κόψουν» από τη
ρευστότητα των αγροτών και να «παίξουν µπάλα» οι
ίδιοι! Η ουσία, πάντως, είναι µία…. Πάει το καλοκαίρι!
Εκεί στις Βρυξέλλες, στο τελευταίο συµβούλιο
υπουργών γεωργίας, ο υπουργός της πλατείας
επέµεινε για ακόµα µία φορά τα οικο-προγράµµατα να
είναι προαιρετικά, για να µη χαθούν –σου λέειχρήµατα από τις άµεσες ενισχύσεις. Γιατί, εξηγεί, αν
γίνουν υποχρεωτικά τα Eco Schemes, περιορίζονται
σηµαντικά οι επιλογές που παρέχει ο «Πυλώνας Ι»,
θέτοντας σε κίνδυνο το εισόδηµα των αγροτών και
ταυτόχρονα λειτουργώντας ως τροχοπέδη στην
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων.
Στο ίδιο συµβούλιο, ο Έλληνας υπουργός επέµεινε
ξανά και ζήτησε για άλλη µια φορά την εξαίρεση των
µικρών καλλιεργητών από το σύστηµα ελέγχου της
αιρεσιµότητας και τη συµπερίληψη των δαπανών για
τις περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς στο 30% των
υποχρεωτικών δαπανών του Β’ Πυλώνα. Μιλάει, πάλι,
για γραφειοκρατικό κόστος!
Πήγαν και οι πατατοπαραγωγοί στον υπουργό για να
αιτηθούν ενίσχυσης και ο Βορίδης την έταξε και σ’
αυτούς, εύκολο! Άσε που το υπουργείο, όπως τους
είπε, έχει αναλύσει τα στοιχεία και µπορεί να
προχωρήσει στην άµεση ενίσχυσή τους, βάσει των
στρεµµατικών δεδοµένων του ΟΣ∆Ε του 2019. Οι
παραγωγοί, πάντως, που φάνηκαν να έχουν µελετήσει
περισσότερο από τον υπουργό, του πρότειναν κάτι
καλύτερο, το οποίο και τελικά δέχτηκε. Να ενισχυθούν
µε βάσει τα στρέµµατα του 2020 σε συνδυασµό µε τα
δεδοµένα αγοράς πατατόσπορου!
Από τα τέλη Μαΐου άρχισαν πάλι τα µαθήµατα οι
Νέοι Αγρότες, που είχαν σταµατήσει λόγω κορωνοϊού,
µήπως πάρουν επιτέλους την περιβόητη δεύτερη
δόση. Από το υπουργείο, λένε, ότι τώρα τα «σχολεία»,
όπως τα ονοµάζουν οι ίδιοι οι αγρότες-µαθητές,
αφορούν τους Νέους Αγρότες του 2017 και του 2018
από όλες τις περιφέρειες της χώρας. Αυτοί είναι και οι
πρώτοι που θα πληρωθούν την επόµενη δόση, που
περιµένουν… Καλώς εχόντων, από Σεπτέµβριο….
Απραξία, σου λέει, επικρατεί φέτος στην Κεφαλονιά,
στην αγορά του πρόβειου γάλακτος. Και µπορεί πριν
το Πάσχα να πληρώθηκαν καλά οι κτηνοτρόφοι, αλλά
όσο περνούσε ο καιρός οι τιµές έπεφταν, αν
υπολογιστεί και ότι υπάρχουν 17 µεγάλα τυροκοµεία
στο νησί. Αποτέλεσµα, για το πρόβειο γάλα οι τιµές
παραγωγού δεν ξεπέρασαν τα 75 λεπτά, λέει ο
πρόεδρος του τοπικού συνεταιρισµού. Τώρα, µάλιστα,
τα ζώα στέρεψαν, οι τουρίστες φέτος είναι λιγότεροι,
οι εξαγωγές τυριών µειώθηκαν, σκούρα τα βλέπουν!
Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ
ΓΑΛΛΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

«∆εν είναι θέµα αρχής,
αλλά γιατί αντιµετωπίζουµε
µια έκτακτη υγειονοµική,
οικονοµική και κοινωνική
κρίση, και επειδή οι χώρες
µας το χρειάζονται και
χρειαζόµαστε την
ευρωπαϊκή ενότητα. [σ.σ
για Ταµείο Ανάκαµψης].
Ας συνεχίσουµε να
προχωράµε µαζί».

;

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ
ΥΠ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

«H κατάργηση του
µουσειακού χαρακτήρα της
Αγιάς Σοφιάς «πράξη
µισαλλόδοξη και βέβηλη
που δεν στρέφεται µόνο
κατά της Ορθοδοξίας και
του χριστιανισµού αλλά και
κατά των οικουµενικών
αξιών του σεβασµού της
παγκόσµιας πολιτιστικής
παράδοσης».

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΓΝΑ∆ΗΣ
∆/ΝΤΗΣ ΕΘΝ. ΘΕΑΤΡΟΥ

«Όταν λέµε ότι αγαπάς
κάποιον, σηµαίνει ότι τον
γνωρίζεις και τον αγαπάς,
γι’ αυτό δεν υπάρχει
κεραυνοβόλα αγάπη και
υπάρχει κεραυνοβόλος
έρωτας. Η αγάπη
προϋποθέτει γνώση και
τριβή. Και εγώ το Εθνικό
Θέατρο το γνώριζα, το
αγαπούσα και το αγαπώ».

ΤΟΜΑΣ ΜΠΑΧ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ∆ΟΕ

«Οι Ολυµπιακοί Αγώνες
πίσω από κλειστές πόρτες
είναι σαφώς κάτι που δεν
θέλουµε. Εργαζόµαστε για
τους Ολυµπιακούς Αγώνες
που προστατεύουν την
υγεία των συµµετεχόντων
και αντανακλούν το
Ολυµπιακό πνεύµα. Αυτός
είναι ο λόγος για τον
οποίο εργαζόµαστε».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

ΕΠΕΙ∆Η ΣΩΘΗΚΕ Η ΛΑΜΙΑ ΣΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΕΙ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ

Υβρίδια
Κάτι γίνεται κάθε φορά και
εκεί στην Ορεινή Κορινθία
οι όποιες προσπάθειες για
σύσταση Οµάδας Παραγωγών
κηπευτικών χαλάνε. Έτσι, τα
όποια σχέδια ξεκινάνε µε
στόχο την καλύτερη
διαχείριση της παραγωγής
και οργάνωσης τους όλο
και πάνε πίσω.
Κάπου εκεί, λέει, µπαίνουν
σφήνα οι έµποροι και φτου κι
απ’ την αρχή. Αποτέλεσµα;
Στο ίδιο έργο θεατές ξανά
οι παραγωγοί, µε πάσης
φύσης µεσάζοντες να
καθορίζουν γι’ αυτούς
τις τιµές.
Ενδεικτικό είναι ότι πέρυσι
έφτασαν να πουλάνε κάτω
από το κόστος την ντοµάτα
στα 25-30 λεπτά το κιλό, και
να αναρωτιούνται πού
βρίσκεται η πολιτεία.

Πριτς...

Ακόµη να εκτιναχθεί το ελατήριο
Αµάν µε τα µηνύµατα και τις ευκαιρίες από την κρίση του κορωνοϊού. Το ότι κλαίει ο τόπος, το βλέπει κανείς; Μάλλον περιµένουµε την ανάπτυξη από το 2021. Πάντως και οι επισκέψεις
των πολιτικών - κυβερνώντων και της αντιπολίτευσης - στην
περιφέρεια, µόνο αναπτυξιακό χαρακτήρα δεν έχουν, όταν ακούς για «εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς αγροτικού εισοδήµατος». Εξου και οι διαπιστώσεις ότι το αγροτικό µοντέλο πρέπει
να αλλάξει. Κατά τα λοιπά οι «πράσινοι» και «ψηφιακοί µετασχηµατισµοί» στην ύπαιθρο θέλουν έργα και όχι πολλά λόγια.

Τρόπος ζωής

Μαϊµού

∆ιαφήµιση

«Αγρότης δεν είναι απλά ένα
επάγγελµα, είναι τρόπος ζωής.
Τελικά είναι δύσκολο να είσαι
νέος στο ξεκίνηµα της καριέρας
σου. Ακόµα πιο δύσκολο να
είσαι κτηνοτρόφος 365 µέρες
το χρόνο. Και σχεδόν
απαγορευτικό να επιβιώνεις ως
επιχειρηµατίας κτηνοτρόφος
στην ύπαιθρο της Αττικής αλλά
και στα νησιά», προβληµατισµός
στο Skywalker.

∆εν έχει κι άδικο ο Βαγγέλης,
όταν λέει ότι αφαιρούνται
αρµοδιότητες από τον ΕΦΕΤ,
όταν ο έλεγχος του ελαιολάδου
πάει στη ∆ιυπηρεσιακή Μονάδα
Ελέγχου Αγοράς, του Άδωνι,
που διερευνά άλλες κατηγορίες
προϊόντων (π.χ τσάντες µαϊµού
και κλπ). Βέβαια, πάνε στο
τµήµα χηµικών αναλύσεων, στο
οποίο αποδίδονται ευρύτερες
αρµοδιότητες στρατηγικής!

Καλό είναι να βασίζεσαι σε
επιτυχηµένα επιχειρηµατικά
πρότυπα και να τα διαφηµίζεις
και δη του αγροτικού χώρου.
Κάπως έτσι και οι τελευταίες
επισκέψεις των ενοίκων του
υπουργείου της πλατείας σε
σύγχρονες µονάδες της
αγροδιατροφής. Μέγα στοίχηµα
αυτά τα µοντέλα, να πάνε σε µία
πιο ευρεία παραγωγική βάση µε
πολιτικές στήριξης.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

Καλή η πρόσφατη
«αγαστή συνεργασία»
του Μαυρουδή µε τους
αντιπεριφερειάρχες
αγροτικού, όµως τα
σχέδια βόσκησης
πρέπει να ξεκολλήσουν.
Πάντως προβλήθηκαν
πάλι οι προσλήψεις και
το υποστελεχωµένο
∆ηµόσιο (λέµε τώρα).
Το τουρ του Αλέξη
στα νησιά και στην
ύπαιθρο συνεχίζεται
όµως να αλλάξει λίγο
την κασέτα που λέει
ότι: «το κοινωνικό
συµβόλαιο για να πάει
η χώρα µπροστά, θα
είναι λειψό, αν δεν
συνοδεύεται και από
ένα νέο παραγωγικό
µοντέλο».

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Παραμορφωτικός
καθρέφτης

Τρίμματα

Υ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

«Φ

οβάµαι όλα αυτά που θα γίνουν για
µένα χωρίς εµένα», τραγουδάει από
το 1982, ο Βασίλης Παπακωσταντίνου
και πιστεύω ότι ο στίχος αυτός ταιριάζει γάντι στον Έλληνα αγρότη που έχει χάσει, εδώ και
χρόνια, κάθε σοβαρή εκπροσώπηση για διαβούλευση µε τις επίσηµες αρχές, κι αυτό το κενό να το καλύπτει ο κάθε πρώτος τυχών, αυτόκλητος, δήθεν εκφραστής των συµφερόντων του παραγωγού.

Ανεπάγγελτοι
ΕΤΣΙ στους ανεπάγγελτους κατά βάση, επαγγελµατίες… αγροτοσυνδικαλιστές που ευδοκιµούν µε ευκολία σε ένα πελατειακό σύστηµα, το οποίο χρειάζεται τους κόλακες τους ψευτοεκπροσώπους περισσότερο για άλλοθι, έχουν παρεισφρήσει τα τελευταία
χρόνια και οι κάθε είδους καλοθελητές από τον ευρύτερο χώρο των αγωνιούντων να πουλήσουν υπηρεσίες στους αγρότες που µιλούν εξ ονόµατός τους.

Χωρίς τον αγρότη
Ο Έλληνας αγρότης έχει χάσει κάθε
σοβαρή εκπροσώπηση για διαβούλευση
µε τις αρχές, κι αυτό το κενό το καλύπτει
ο κάθε πρώτος τυχών, αυτόκλητος,
δήθεν εκφραστής των συµφερόντων του

Διαρροή πόρων
ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ήταν οι γεωτεχνικοί και οι επιστήµονες,
που σήµερα έχουν πλαισιωθεί από τους κάθε είδους
µελετητές, τεχνικούς συµβούλους και πληροφορικάριους. ∆υσκολεύοµαι να υποθέσω ότι ξαφνικά, όλους
αυτούς, τους έπιασε ο πόνος για τους αγρότες. Άλλωστε, οι εξελίξεις στο αγροτικό επάγγελµα, από την ώρα
που συγκεντρώθηκαν τόσοι πολλοί «υποστηρικτές»
δεν επιβεβαιώνουν την πρόοδο. Αντίθετα, πιστοποιούν µια µεγάλη διαρροή πόρων, κοινοτικών κυρίως,
σε πολλές κατευθύνσεις, πέραν αυτής που έχει να κάνει µε τους ανθρώπους της παραγωγής.

Τι να σου κάνει;
ΑΥΤΟΥΣ ΒΛΕΠΕΙΣ στις τηλεδιασκέψεις µε τους υπουργούς, αυτοί εµφανίζονται στις πολυποίκιλες
εκδηλώσεις αναφοράς στον αγροτικό χώρο και το
ευρύτερο πεδίο της αγροδιατροφής, αυτοί είναι
που επηρεάζουν τις αποφάσεις της κεντρικής δι-

οίκησης, αυτοί είναι που διαµορφώνουν σε µεγάλο βαθµό τα προγράµµατα για την ανάπτυξη του
αγροτικού χώρου, βλέποντας κατά βάση στον καθρέφτη τον εαυτό τους και τα συµφέροντά τους.
Τι να σου κάνει άλλωστε, ένας υπουργός;

Δικαιώματα
Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι το δικαίωµα, το έχουν δώσει
οι ίδιοι οι αγρότες. Με την ολοκληρωτική παραίτηση από το ενδιαφέρον για τα κοινά. Ενδεχοµένως
λόγω της απογοήτευσης που εισέπραξαν κάποια
στιγµή. Μόνο που η φύση απεχθάνεται το κενό.
Κι ακριβώς αυτό το κενό σπεύδουν να καλύψουν
τυχοδιώκτες και παρείσακτοι. Σε κάποιες περιπτώσεις, απλά, οι έχοντες διαφορετικά συµφέροντα.

Υπάρχει θέα;
ΑΛΗΘΕΙΑ, τι γίνεται µε τις διαδικασίες για την Εθνική
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών; Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει ο νόµος 4673/2020
που προβλέπει µε σαφήνεια «τη σύσταση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα µε τίτλο Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΘ.Ε.Α.Σ.) που αποτελεί την εθνική συντονιστική
οργάνωση των αγροτικών συνεταιρισµών και των λοιπών
νοµικών προσώπων που είναι εγγεγραµµένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών, πλην των ∆ιεπαγγελµατικών Οργανώσεων».

Έπεσαν στο σχίσμα
ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ, αυτή η οργάνωση και αυτό το καταστατικό να είναι αποτέλεσµα των διαβουλεύσεων µεταξύ αυτών που προκάλεσαν το «σχίσµα» του
2016 και ευθύνονται σε πολύ µεγάλο βαθµό σήµερα για την χρεοκοπία του συνεργατισµού στη χώρα µας; Γιατί, έστω και τώρα, δεν θα πρέπει, ο λόγος
για την επόµενη µέρα και φυσικά για το καταστατικό της ΕΘ.Ε.Α.Σ. να δοθεί στο σύνολο των υφισταµένων οργανώσεων και να ανατεθεί προσωρινά σε
µια επιτροπή που θα εκφράζει γνήσια το σηµερινό
γίγνεσθαι; Γιατί βολεύει και τους συντάκτες του νέου νόµου να σέρνεται ένα τέτοιο καταστατικό µεταξύ
των υπευθύνων για τη σηµερινή κατάντια; Αυτή είναι η µεγάλη αλλαγή που επικαλείται ότι έφερε στα
συνεταιριστικά δρώµενα ο Μάκης Βορίδης; Αυτή είναι η νέα σελίδα στο συνεργατισµό που ευαγγελίζεται η σηµερινή κυβέρνηση;

πάρχουν τρία είδη τυράννων: ο τύραννος που δυναστεύει το σώµα
(Πρίγκιπας),ο τύραννος που δυναστεύει την ψυχή (Πάπας) κι ο τύραννος που δυναστεύει και την ψυχή και το σώµα (Πλήθος), λέει ο Oscar Wilde (Η ψυχή του
ανθρώπου στο Σοσιαλισµό).
Ο λαϊκισµός δεν υπο-κλέπτει µόνο από τον
λαό τη νοµιµοποίηση για πολιτικές αποκλίσεις, αλλά έχει επεκταθεί και σε άλλες δράσεις. Μία µορφή π.χ λαϊκισµού, πέραν του
πολιτικού, αποτελεί η τάχα/δήθεν πνευµατική/διανοητική/συγγραφική αποστασιοποίηση από το ψέµα. Eίναι όµως έτσι τα πράγµατα;
1.«Μικροί» πανεπιστηµιακοί/ακαδηµαϊκοί
αξιωµατούχοι: Υπήρξαν καλοί επιστήµονες
αλλά κακοί διαχειριστές της πανεπιστηµιακής εξουσίας. Υπήρξαν καλοί πρυτάνεις αλλά µέτριοι επιστήµονες. Υπήρξαν ανεξάρτητοι ή κοµµατικά πιόνια. Σε κάθε περίπτωση
ο primus inter pares των ΑΕΙ παραµένει για
τους φοιτητές και την κοινή γνώµη ένα πρότυπο επιτυχίας και αξίας. […]. Βέβαια ο χρόνος της θητείας περνάει γρήγορα και ό,τι κι αν
αποκόµισαν από το ψεύτικο προσωπείο τους
(νόµιµα ή όχι και τόσο), όσες ιδέες άλλων κι
αν σφετερίστηκαν, κάποια στιγµή τελειώνει
η κλεψύδρα κι αρχίζει ο φόβος των
(ενδεχόµενων) αποκαλύψεων.
2. ∆ίβουλοι διανοούµενοι: Οι µη-διανοούµενοι
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΟΥΣΗ * στρατεύονται σε
ιδανικά (ως ένας
από/για όλους),
ενώ οι «διανοούµενοι» αµφιταλαντεύονται.
Πολλοί υπηρετούν την ουτοπική πολιτική, άλλοι την επιστηµονική «επαναστατικότητα», µερικοί υποκύπτουν στην τυχαιότητα των περιστάσεων. Οι περισσότεροι όµως διανοούµενοι στην Ελλάδα, πέραν του ότι «κρύβονται»
στα δύσκολα για να «µη λερώσουν τα χέρια
τους», κατά βάση είναι µε το µέρος της εκάστοτε εξουσίας (άλλοτε λόγω φόβου, άλλοτε
λόγω φιλοδοξιών, άλλοτε λόγω ανταµοιβών).
3. ∆ιαπλεκόµενες γραφίδες: Έχουν γραφτεί
πολλά για την ελευθερία γνώµης και έκφρασης. Έχουν γραφτεί περισσότερα για την ελευθεροτυπία και για το δικαίωµα πληροφόρησης του κοινού, καθώς και για την ηθική των
ΜΜΕ. Τελευταία γράφονται και λέγονται πάµπολα για «πληρωµένους κονδυλοφόρους».
Συµπέρασµα: Σε όλους τους χώρους υπήρχαν και υπάρχουν οι έντιµοι και οι µη, οι ειλικρινείς και οι µη. Προσοχή όµως σε εκείνους
που κραυγάζουν πως είναι οι αθώοι, γιατί συνήθως το κάνουν για να κρύψουν ένοχες σιωπές (την περίοδο όπου όφειλαν να µιλήσουν).
* ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΡΩΗΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
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ΤOY DR. MSC. ΓΕΩΡΓΙΟY ΧΡ. ∆ΗΜΟΚΑ*

Διαχρονικά χωρίς πυξίδα
παραμένει η αγροτική οικονομία
Τ

α τελευταία έτη οι επιτελείς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν µεταβληθεί σε απλούς διαχειριστές της
ΚΑΠ, που παίρνουν έτοιµη από τους Ευρωπαίους, χωρίς
καµία πρωτοβουλία. Μέληµά τους, να βγουν όσες περισσότερες φωτογραφίες µπορούν, µε όσους θα πάνε στο υπουργείο
να τους συναντήσουν, να τις ανεβάσουν στα Μέσα Κοινωνικής
∆ικτύωσης, να υποσχεθούν στον κόσµο ότι θα κάνουν πολλά
και τελικά να πανηγυρίζουν, βγάζοντας ποµπώδεις ανακοινώσεις ότι κατέβαλαν τις κοινοτικές ενισχύσεις µία µέρα πριν από
τους προηγούµενους. Φανταστείτε αντίστοιχα να έκανε το ίδιο
ο υπουργός Οικονοµικών για τις πληρωµές των µισθωτών και
συνταξιούχων του ∆ηµοσίου. Ωραίο δεν θα ήταν; Να βγάζουν
ανακοίνωση για κάτι που είναι αυτονόητο.
ς µπούµε όµως στο θέµα µας. Βρισκόµαστε πλέον στα
µέσα του 2020 µε την παρούσα ΚΑΠ να τελειώνει και να
ετοιµάζεται µια διετής γέφυρα για το σύνολο των προγραµµάτων µέχρι να εκκινήσει η Νέα ΚΑΠ 2023-2030. Κάνοντας µια ανασκόπηση για την εξαετία που µας πέρασε θα παρατηρήσει κανείς ότι τίποτα σοβαρό δε συνέβη και οι πολιτικοί
αποδίδουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλο.
Στην εξαετία που µας πέρασε τα προγράµµατα του Πυλώνα II
που δέσµευσαν και απορρόφησαν τα περισσότερα κονδύλια ήταν τα Βιολογικά, η µείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική
δραστηριότητα και οι Νέοι Γεωργοί.
Βιολογικά, ένα πρόγραµµα που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως τραγωδία, καθώς προκηρύχτηκε, µε σειρά παρατάσεων,
αποσύρθηκε, µε την πρώτη πρόσκληση να αποκλείει όσους παραγωγούς ήταν εκτός περιοχών Natura 2000 και να εντάσσει
παραγωγούς για να παράγουν βιολογικό βαµβάκι. Πραγµατικά
θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να βρεθούν οι αγρότες που παράγουν το βιολογικό βαµβάκι... Η Βιολογική Γεωργία παρουσιάζει
στη Νέα ΚΑΠ αυξηµένο ενδιαφέρον αλλά η Χώρα µας θα πρέπει
άµεσα να αλλάξει κατεύθυνση. Η ανάγκη για τρόφιµα µε αυξηµένη προστιθέµενη αξία που αναζητά το παγκόσµιο καταναλωτικό κοινό, το brand name της χώρα µας σε κάποια συγκεκριµένα προϊόντα και η ευκολία µετατροπής της συµβατικής σε βιολογική καλλιέργεια πρέπει να αποτελέσουν τα εφαλτήρια για
τη νέα στρατηγική.
είωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα ή Νιτρορύπανση, άλλη µια παρωδία για τα στελέχη
του ΥΠΑΑΤ. Προκήρυξη του προγράµµατος χωρίς καµία γνώση για τα επίπεδα του υδροφόρου ορίζοντα κάθε περιοχής, χωρίς καµία επίγνωση για τη ρύπανση του υδροφόρου σε
κάθε περιοχή. Με την κρατική υπηρεσία ανενεργή να παρουσιάζει χάρτες που ελάχιστη σχέση έχουν µε την πραγµατικότητα και όλα τα παραπάνω να έχουν αποτυπωθεί στα ∆ιαχειριστικά Σχέδια που ζητήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Πού να ήξεραν άραγε... Σε µια χώρα που µε
την κλιµατική αλλαγή προ των θυρών θα έπρεπε
να δοθεί προτεραιότητα στη µείωση στην κατανάλωση των υδάτων και στην αποταµίευση κάθε υδάτινου πόρου τόσο για την παρούσα γενιά
όσο και για αυτές που έπονται. Με την κεντρική
πολιτική σκηνή να τάζει µεγάλα έργα αποταµίευσης τα οποία όµως αναθέτει για µακρινό µέλλον. Που αφήνει την καλλιέργεια του βαµβακιού
να σπαταλά 1 τόνο νερού για την παραγωγή 0,.5 κιλού βαµβακιού. Χωρίς να έχει επενδύσει στην µείωση
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της κατανάλωσης και στην ανάπτυξη νέων υβριδίων.
ίµαστε στο 2020. Οι Νέοι Γεωργοί της πρόσκλησης του
2016, περιµένουν ακόµη τα σεµινάρια εκπαίδευσής τους.
Περιµένουν πότε θα είσαστε έτοιµοι για να τους εκπαιδεύσετε! Σε µια κοινωνία που µετά την πανδηµία του Covid-19 µέχρι
και τα δηµοτικά σχολεία κάνουν µαθήµατα µε τη χρήση πλατφόρµας εκπαίδευσης, στο ΥΠΑΑΤ αφήνουν το χρόνο να κυλά
αργά αλλά βασανιστικά, για όλους τους Νέους που εντάχθηκαν
στο πρόγραµµα και επιθυµούν να υποβάλλουν τα χαρτιά τους
για την ολοκλήρωσή του. Παράλληλα, καµία ενέργεια δεν έχει
πραγµατοποιηθεί στο πληροφοριακό σύστηµα, για τις αιτήσεις
πληρωµής των συγκεκριµένων δικαιούχων. ∆εν έχει ετοιµαστεί
δηλαδή, η πλατφόρµα για τις αιτήσεις των παραγωγών. Τέσσερα έτη µετά την πρόσκληση.
χέδια Βελτίωσης: ∆εν έχουν βγει ακόµη και σήµερα τα οριστικά αποτελέσµατα. Τρία σχεδόν έτη µετά την πρόσκληση.
«Τρία χρόνια περιµένω αρµέγοντας τα ζώα µε τα χέρια!»
λέει µε παράπονο ένας κτηνοτρόφος και µας δείχνει τα χέρια του.
«Τρία χρόνια περιµένω κάνοντας χιλιόµετρα µε το παλιοτράκτερο που βγάζει συνέχεια βλάβες περιµένοντας πότε θα πάρω
την έγκριση να πάρω το καινούργιο να ησυχάσω», θα µας πει
πικραµένος ένας αγρότης.
«Τρία χρόνια περιµένω να αντικαταστήσω τα σπασµένα και ταλαιπωρηµένα παρελκόµενα µου» σχολιάζει ένας Νέος Γεωργός.
«Θέλω να βάλω τα δέντρα µου» φωνάζει ένας ακόµη στην
πλατεία του χωριού.
πορεί πραγµατικά το ΥΠΑΑΤ να δώσει µία ολοκληρωµένη απάντηση. Τρία ολόκληρα έτη κάποιοι αναµένουν
να επενδύσουν, κάποιοι που θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν και ήρωες στη σηµερινή συγκυρία περιµένουν να τοποθετήσουν τα χρήµατά τους στις επιχειρήσεις τους µε το βλέµµα τους στραµµένο προς το µέλλον. Και εδώ η απάντηση θα είναι πάλι η ίδια: «Φταίνε οι προηγούµενοι». Το παραπάνω όµως
δεν είναι πλέον αποδεκτό. Τρία έτη µετά την πρόσκληση δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία ενέργεια στο πληροφοριακό σύστηµα για τις αιτήσεις πληρωµής των συγκεκριµένων δικαιούχων.
Το ίδιο δηλαδή µε το πρόγραµµα των Νέων Γεωργών. Ποιος εποπτεύει το πληροφοριακό σύστηµα; Σε όλα τα ανεπτυγµένα κράτη
θα αναζητούνταν οι υπεύθυνοι σε όλες τις βαθµίδες. Θα υπήρχαν κυρώσεις για όλους. Η καθυστέρηση οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια σε µείωση του ΑΕΠ αντί να υπάρξει µόχλευση µέσω
των επενδύσεων. «Το ΥΠΑΑΤ δεν ενδιαφέρεται για εµάς» σχολιάζει ένας παππούς «τους ξέρω τόσα χρόνια».
Το 2020 τελειώνει και κάποιο σχεδιασµό δεν βλέπουµε στον
ορίζοντα. Οι εταίροι µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραθέτουν προτάσεις υπέρ των κρατών τους ο ένας
µετά τον άλλο ορίζοντας τους στόχους τους και
εδώ «ο υπουργός συσκέπτεται µε τους συµβούλους» και θα ήθελα να ξέρα τι λένε...
Μας είπαν:
«Ότι θα µας δώσουν τέσσερα ευρώ για
κάθε ζώο και πέρασαν µήνες. Θα µας τα
δώσουν άραγε;»
«Ότι ο ΕΛΓΑ θα γίνει Ιδιωτικός. Ξέρεις
µήπως πόσο θα πληρώνω; Μας είπαν ότι ο
ΕΛΓΑ θα αλλάξει… και θα αποζηµιώνει σωστά και γρήγορα. Πότε θα γίνει αυτό;»
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«Ότι θα λύσουν το θέµα µε τα ∆ασικά και την κύρωση των χαρτών. Πότε θα ενσωµατωθούν οι χάρτες στις ΑΕΕ του ΟΠΕΚΕΠΕ;
Πότε θα πάρουµε τα χρήµατά που µας οφείλουν;»
«Ότι θα έχουµε εργάτες γης για τα χωράφια µας και τώρα πρέπει
να φύγουν. Να γυρίσουν στη χώρα τους. θα επιστρέψουν άραγε;
«Ότι θα µπορούµε να πάρουµε δάνεια από το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. Και µέχρι σήµερα δεν έχουµε πάρει ούτε ένα ευρώ».
«Ότι οι Ευρωπαίοι θέλουν στη Νέα ΚΑΠ να εφαρµόσουµε το
«Green Deal». Τι πρέπει να κάνω για να είµαι έτοιµος όταν θα γίνουν οι αλλαγές στη Νέα ΚΑΠ;»
«Ότι θα βγάλουν Νέα Προγράµµατα που θα συµβάλλουν στην
αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Που είναι όλα αυτά;»
κόσµος ενδιαφέρεται για το παρόν και το µέλλον του.
Αναρωτιέται επίσης πώς γίνεται ενώ βρισκόµαστε στο
2020 να µην είναι υπαρκτή η διασύνδεση του Κτηµατολογίου µε το πληροφοριακό σύστηµα του ΟΣ∆Ε, τώρα που
το έργο της κτηµατογράφησης έχει πραγµατοποιηθεί σε τόση
µεγάλη έκταση της χώρας. Γιατί δεν χρησιµοποιούνται τα ΚΑΕΚ για την ταυτοποίηση των αγροτεµαχίων και πολλοί καπηλεύονται τις ανοικτές θύρες του συστήµατος για ίδιον όφελος;
Γιατί δεν προκηρύσσονται προγράµµατα ∆άσωσης προκειµένου να γίνει φύτευση παραγωγικών δέντρων που θα συµβάλλουν ταυτόχρονα και σύµφωνα µε το «Green Deal» στην µείωση των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα. Πολλά κράτη σε
διάφορα µέρη του πλανήτη µε την κλιµατική αλλαγή προ των
θυρών προτάσσουν τις επενδύσεις της φύτευσης παραγωγικών
δέντρων προκειµένου να µεταβάλλουν το αρνητικό τους ισοζύγιο εκποµπών αέριων ρύπων στο παγκόσµιο γίγνεσθαι. Προτιµούν να επενδύουν σε δέντρα από το να πληρώνουν Τρίτες Χώρες για το Νέο Παγκόσµιο Φόρο, αυτόν του διοξειδίου του άνθρακα. Εµείς εδώ στέλνουµε τα χρήµατά µας στη Μαδαγασκάρη.
Άλλη µία ΚΑΠ τελειώνει και το πρόγραµµα των Γεωργικών
Συµβούλων δεν έχει ακόµη προκηρυχτεί. Νέοι και παλαιοί γεωπόνοι, άνθρωποι µε όρεξη και γεωπόνοι γεµάτη εµπειρία ετών
στα χωράφια, περιµένουν εδώ και δύο διαδοχικές ΚΑΠ την προκήρυξη και ορθή εκτέλεση ενός έργου που θα µπορούσε να µεταβάλει ουσιαστικά την αγροτική παραγωγή της χώρας και να
συµβάλλει άµεσα στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων καθώς
οι γεωργικές συµβουλές θα πληρώνονταν από την ΚΑΠ και όχι
από την «τσέπη» του αγρότη και του κτηνοτρόφου. Η Νέα ΚΑΠ
πλησιάζει… Ελπίζουµε να µην χρειαστεί να περιµένουµε τον ερχοµό της, για να υλοποιηθεί το συγκεκριµένο έργο.
ο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ένα καίριο υπουργείο για τη Χώρα µας, συνεπώς ο καπετάνιος του συγκεκριµένου καραβιού (ΥΠΑΑΤ), πρέπει να ξέρει καλά τις θάλασσες (δεν γίνεται να τις µάθει από τους συµβούλους του), να ξέρει
να κρατάει σταθερά το τιµόνι, να ξέρει από φουρτούνες, να ξέρει
να προβλέπει την πορεία, να διαλέγει απάνεµα λιµάνια. Σηµείωση: Το χαλί του Κορωνοϊού δεν θα είναι αρκετά µακρύ, για να
χωθούν όλα από κάτω. Επίσης, αν στον «καπετάνιο» δεν αρέσει
το Καράβι µας, καλό θα ήταν να πάει κάπου αλλού… τα πρόβατα που έχει «φορτωµένα» … άρχισαν να βελάζουν.
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*Γεωπόνου µελετητή, Γεωργικού Συµβούλου,
Γεωργικού Μηχανικού,
πρώην καθηγητή ΑΤΕΙ Πελοποννήσου

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Ιουλίου 2020

Agrenda

51

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΗΝΑ
Πιο ολοκληρωµένη
από ποτέ φέτος
η Dairy Expo

ΕΛΛΑ∆Α

Νέες ηµεροµηνίες
για το 50 Great
Greek Wines
Μία πολυεπίπεδη πλατφόρµα ανάδειξης και
εξωστρέφειας του ελληνικού κρασιού, ένα
πολύτιµο εργαλείο στη διάθεση της ελληνικής
παραγωγής για να βγει πιο δυναµικά εκτός
συνόρων, το 50 Great Greek Wines
ανακοινώνει ότι από 9-12 Σεπτεµβρίου θα
πραγµατοποιηθεί η διαδικασία αξιολόγησης και
ανάδειξης των 50 καλύτερων ελληνικών
κρασιών και στις 29 Σεπτεµβρίου η τελετή
απονοµής όπου θα ανακοινωθούν τα κρασιά
νικητές. Για περισσότερες πληροφορίες στο
www.greatgreekwines.com .

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. Εάν
επιθυµείτε να λάβετε µέρος ως
εκθέτης, συµπληρώστε τη
σχετική φόρµα στο: https://
dairyexpo.gr

ΚΙΕΒΟ

«Black Sea Grain»
ελαιούχων σπόρων
τον Σεπτέµβριο
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.
Πληροφορίες στο www.ukragroconsult.com/en/
conference/bsg2020

ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Ευκαιρίες για όλους
των φρουτολαχανικών
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 τη 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
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ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται 80 ζυγουράκια Λακόν γεννηµένα τον Ιανουάριο, στην τιµη των
180 ευρώ το ένα. Περιοχή ∆ράµας.
Τηλ.6942/427966.
Πωλούνται 10 κριάρια Λακόν ηλικίας 2 εως 5 ετών στην τιµή των
300 ευρώ το ένα.Περιοχή ∆ράµας.
Τηλ.6942/427966.
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 κρεατοπαραγωγής Λιµουζιν,black angus,διασταυρώσεις, 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 Μυτιλήνης.
Τηλ. 6936/990400.
Πωλούνται αγελάδες προς σφαγή. Περιοχή Πάτρας. Τηλ.6937/567548.
Πωλείται κριάρι δίχρονο Asaf καθαρόαιµο µε πιστοποιητικό υγείας. Τηλ.
6972/807389.
Πωλούνται 120 γίδια διασταυρωµένα ,περιοχή Πέλλας.Τηλ.6907/710492.
Πωλούνται γουρουνάκια και γουρούνες. Περιοχή Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6934/501864.
Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο
από 20 έως 100 κιλά. ∆υνατότητα µεταφοράς στο χώρο σας. 6984480055.
Πωλούνται 60 πρόβατα ηµίαιµα Χίου, περιοχή Λαµία. Τιµή 80 €.
Τηλ.6974/426911.
Πωλούνται αρνάδες ράτσας ΑΣΑΦ,
από µάνες υψηλής γαλακτοπαραγωγής.
Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ. 6932/303943.
Πωλούνται αγελάδες και µοσχίδες γαλακτοπαραγωγής. Περιοχή Λάρισας.
Τηλ.6976/604538.
Πωλούνται 30 αγελάδες. Περιοχή
Aµφιλοχίας.Τηλ.6937/215115.
Πωλείται κοπάδι 160 προβάτων, 2 µηνών έγκυα. Tηλ. 6973/469231.

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητείται επαγγελµατίας βοσκός για
αγελάδες. Περιοχή Αλιβερίου. Τηλ.
6948/447046.
Ζητούνται προς αγορά βελτιωµένες γίδες 60 µε 80 στον αριθµό να γεννούν
Νοέµβριο - ∆εκέµβριο. Περιοχή Θεσσαλίας. Τηλ. 6943/812013.

ΦΥΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται βρώµη. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.
6972/810885.

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές,
µπιζέλι, και βρώµη σε µεγάλες ποσότητες, τετράγωνη µπάλα µε 6 σκοινιά. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 6947/509187.
Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από
ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική καθώς και για
σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. Τηλ.6987/310440.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµποκιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη
στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγωνη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-mail:
papapg100@gmail.com

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και
θειαφιστήρας και ένα BMW E36. Tηλ.
6945/665253, 6980/001606.
Πωλούνται λάστιχα ποτίσµατος ΝΕΤΑΦΙΜ 4λιτρα, αυτορυθµιζόµενα, καινούρια, αφόρετα σε καλή τιµή. Τηλ.
6972/285256, 6974/313224.
Πωλούνται 2 αερόθερµα 150000
θερµίδες µε pellet. Περιοχή Πιερίας
Τηλ.6945/665253.

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

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

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

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

Πωλείται µείγµα σπόρου, βίκος - κριθάρι, βίκος - βρώµη, βίκος- σιτάρι, κατάλληλα για ενσίρωµα, ζωοτροφή, µπάλες. Τηλ. 6981/088747.

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

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

Πωλείται βίκος σπόρος από παραγωγό
για χλωρή λίπανση και εµπλουτισµό µε
άζωτο σε ξηρικούς ελαιώνες, αµπέλια,
δενδρώδη. Εξασφαλίζοντας ποιότητα
στην καρπόδεση και µεγαλύτερη παραγωγή ελιάς ανά δέντρο και γονιµότητα του εδάφους. Τηλ. 6948/423151.

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

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

Πωλούνται 35 στρέµµατα µε καρυδιές
15 ετών στην περιοχή Θερµά Νιγρίτας
Σερρών. Τηλ.6944999180.

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

Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής ποιότητας από τριφύλλι, σανό, βρώµη,
λιόλιο, αγριοτρίφυλλο, κριθάρι. ∆εκτή ανταλλαγή µε πρόβατα λακόν.
Τηλ.6982485793.

Πωλείται οικόπεδο 4 στρεµµάτων στην
Αµφίκλεια.Τηλ.6971/770301.

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

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

Πωλούνται άχυρα σοδειάς 2020, πολύ καλή τιµή. Περιοχή Αχαία, δυνατότητα µεταφοράς στο χώρο σας. ∆εκτή ανταλλαγή µε πρόβατα λακόν.
Τηλ.6982485793
Πωλείται βίκος νέας σοδειάς, ποικιλία
ΜΑΡΙΑΝΝΑ, καθαρισµένος, απολυµασµένος πολύ παραγωγικός για σανό και για καρπό. Σε καλή τιµή. Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ. 6972/285256,
6974/313224 (what’s up).
Πωλείται βρώµη νέας σοδειάς κόκκινη 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 στρογγυλη µπάλα 0.10 λεπτά το κιλό. ∆υτική
Μακεδονία Τηλ. 6972/018965.
Πωλούνται άχυρα µεγάλη µικρή και
µπάλα, τριφύλλι µικρή και µπάλα και ενσίρωµα καλαµποκιού τριφυλλιού. ∆ιατίθενται και µεταφορά στα προϊόντα µας.
Τηλ. 6976860425, 6941/485218.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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
βαρέου τύπου (15 µ.πλάτος Χ 68 µ. µήκος το καθένα). Με υδρορροή, υδρονέφωση, σταγόνες, τρεις πόρτες και
δύο παράθυρα. Τηλ. 6980/001606 ,
6945/665253.
Πωλείται τρακτέρ Claas Νexus 101 ίππους δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 6945/665253.
Tηλ.6980/001606
Πωλείται Ford Transit µε 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 βιολογικό καλαµπόκι µε πιστοποίηση ΒΙΟΕΛΛΑΣ περιοχή Nαυπάκτου.Τηλ.6976288400.

Πωλείται
παρελκόµενο
κλάρκαναβατόρι για τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλoύνται ρεβύθια νέας σοδειάς χωρίς λιπάσµατα και φάρµακα, πολύ βραστερά και νόστιµα. Τηλ. 6972/285256,
6974/313224 (what’s up).

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

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητείται προς αγορά σιταρι σκληρ ,κριθάρι κολοβό,µαλακό σιτάρι και σίκαλη
από ιδιώτες. Τηλ. 6947/936986.

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

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

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, παστεριωτές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, κορφολόγοι, ντουλάπες για
γιαούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζάκια
µε καλούπια διάφορων τύπων. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 6947/509187.
Πωλείται µηχάνηµα παστερίωσης
2 τόνων σχεδόν καινούρια και ένας
κορφολόγος αυτοκαθαριζόµενος 3
µήνες δουλεµένος 3 τόνους την ώρα.
Τηλ.6947/509187.
Πωλείται καινούριο τρακτέρ ΖΕΤΟR 100, ΡRΟΧΙΜΑ µε τον κουβά.
Τηλ. 6983/717473.

Πωλείται τρακτέρ Στάγιερ 110 άλογα, σε πολύ καλή κατάσταση, τετράυνο
άροτρο µάρκας Κλαβάν, δισκοσβάρνα
του Ζορµπά υδραυλικιά 28άρα, ρίπελ,
ένας λιπασµατοδιανοµέας και ένα ραντιστικό 600άρι. Τηλ. 2310/715037.
Πωλείται
αγροτικός
ελκτήρας
Goldoni τύπου 714 1200 ευρώ.
Τηλ.6987/876761.
Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτικός θάλαµος συντηρήσεως διαστάσεων 12,90 επί 7 επί 5 µέτρα ύψος µε
όζον και υγραντήρα. Περιοχή Λακωνίας. Τηλ.6938/665074.
Πωλείται τριόρι µικρό. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6947/404701
Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος µαζί µε κεντρόφυγα διβάθµια 2,5 µαζί µε
πύραυλο και λάστιχα 2 επί 50 µέτρα.
Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6947/404701
Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 2,5
ιντσών σε άριστη κατάσταση µε σωληνάκια κολληµένα για Μπεκ και σωλήνες ποτίσµατος αλουµινίου 3,5 ιντσών
σε άριστη κατάσταση και σε καλή τιµή.6972/285256. και 6974/313224
(whatsup)
Πωλούνται λάστιχα ποτίσµατος
METAFIM 4 λιτρα αυτορυθµιζόµενα, καινουρια , αφορετα, σε καλή τιµή.Τηλ.6972/285256, 6974/313224.
(whatsup).
Πωλείται γεννήτρια 6,5 KW ιταλική,Θεσσαλονίκη, περιοχή Σοφός Μαυρούδα.Tηλ.6974/677830.
Πωλείται αρµεκτήριο 16 αρι, γαλλικό
BUMATIC.Τηλ.6946/062106.
Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος
3αρες και 2,5αρες σε πολύ καλή κατάσταση.Τηλ.6973/052394.
Πωλείται ψεκαστικό µηχάνηµα γαλλικό µε ράµπα 25 µέτρων, για όλες
τις καλλιέργειες. Τιµή 6.000 ευρώ.
Τηλ.6944/248121.
Πωλείται φορτηγό µάρκας 280 ίππων. Τηλ.6944/614947.

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

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

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

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

Πωλείται πρέσα CASE 540 µε 6 σκοινιά, σχεδόν καινούρια, µεγάλη τετράγωνη µπάλα.Τηλ.6972/173482.
Πωλείται
τυροκοµείο
υπερσύγχρονο µε όλα τα µηχανήµατα 5 µήνες δουλεµένο µε 7 κωδικούς.
Τηλ.6972/173482.

Πωλείται αρµεκτήριο αγελάδων 12
θέσεων διάταξης ψαροκόκκαλου.
Τηλ.6944/614947.
Πωλείται γεννήτρια µε κινητήρα πετρελαίου 32 KWA.Tηλ.6944/614947.
Πωλείται σφυρόµυλος,χαρµανιέρα
και σιλό. Tηλ.6944/614947.
Πωλούνται 16 κλωβοί
Tηλ.6944/614947.

µόσχων.

5 τόνων
καλαµπόκι.

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

Πωλείται σιλό για σιλοφόρο αυτοκίνητο αλωνιστικής µηχανής κατάλληλο
και για αποθήκευση διαστάσεων φάρδους 2,30 µήκους 5 µέτρων και ύψος
2,5 µετρα.6977/323048

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

Πωλείται πλατφόρµα
και σπαστήρας για
Τηλ.6983/717473.
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Το ποιμενικό βίωμα
στο όρος Ψηλορείτη

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.

Στο ψηφιακό αποθετήριο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
τα ειδικά χαρακτηριστικά της κτηνοτροφικής κουλτούρας

Πωλείται χορτοδετική πρέσα Claas
για µικρά δέµατα.Περιοχή Γιαννιτσών.
Τηλ.6948/462012.
Πωλείται καρότσα 9,5 µέτρων για µεταφορα τριφυλλιού και βαµβακιού. Περιοχή Γιαννιτσών.Τηλ.6948/462012.
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) τύπου 730 και µια δισκοσβάρνα µε 32 δίσκους. Τηλ. 6993/308420.
Πωλούνται πλαστικά σε εµπόρους για
κρασί, λάδι και µέλι. ∆ιάφορα µεγέθη
µικρά 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, ψηλοστάβαρο. 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.
Πωλείται
τραπεζοειδής
λαµαρίνα στέγης 3000 τµ, σε άριστη κατάσταση προς 2 ευρώ το τετραγωνικό.
Τηλ.6977/311159.
Πωλείται πιεστικό µηχάνηµα µάρκας
Φερόζα Ισπάνα (ισπανικό) στο κουτί
του.Τηλ.6942/228503.

ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ
katsoulieri@agronews.gr

Το ποιµενικό βίωµα και γενικότερα
η άυλη πολιτιστική κληρονοµιά στις
κοινότητες της Ίδας, του σηµερινού
Ψηλορείτη θα διερευνηθεί και θα καταγραφεί µε σκοπό τη διατήρηση, την
ανάδειξη, την προβολή και τη µελέτη των ειδικών χαρακτηριστικών της
κτηνοτροφικής δραστηριότητας και
κουλτούρας των βοσκών του ορεινού
όγκου. Η παραπάνω δραστηριότητα
και κουλτούρα, η οποία συνοψίζεται
στον γνώριµο για τον τοπικό πληθυσµό όρο βοσκική, αποτελεί από αρχαιοτάτων χρόνων τη κυρίαρχη πηγή
οικονοµικού, κοινωνικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής
Η καταγραφή θα πραγµατοποιηθεί µε τη συνδροµή νέων καινοτόµων τεχνολογιών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «IDAology: Το
ποιµενικό βίωµα στις κοινότητες της
Ίδας (ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ) ως εµπειρία επαυξηµένης πραγµατικότητας και ψηφιακό αποθετήριο της Άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς του
βουνού» που υλοποιείται στο πλαίσιο
της ∆ράσης Ερευνώ-∆ηµιουργώ-Καινοτοµώ και συγχρηµατοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εθνικούς πόρους µέσω

Το έργο θα στηριχθεί σε τεχνολογίες για την ψηφιακή καταγραφή και τεκµηρίωση των εθιµικών γνωρισµάτων
µε τη χρήση πληροφορικών συστηµάτων τεκµηρίωσης αλλά και τη δηµιουργία ψηφιακού αποθετηρίου.
του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα & Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ).
Το έργο θα στηριχθεί σε τεχνολογίες για την ψηφιακή καταγραφή και
τεκµηρίωση των εθιµικών γνωρισµάτων µε τη χρήση κατάλληλων πληροφορικών συστηµάτων τεκµηρίωσης
αλλά και τη δηµιουργία ψηφιακού
αποθετηρίου, ώστε µέσα από αναπαραστάσεις αλλά και πραγµατικές
καταγραφές ανθρώπων, γεγονότων,
εκδηλώσεων και γενικότερα του τρόπου ζωής των ανθρώπων της περιο-

Σκοπός
Βιωµατική εµπειρία
στο χωροχρόνο µέσα από
τεχνολογίες εικονικής
πραγµατικότητας

χής να καταγραφούν και να αναδειχθούν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του ποιµενικού βιώµατος.
Παράλληλα, σκοπός του έργου είναι, µέσα από τεχνολογίες εικονικής
και επαυξηµένης πραγµατικότητας, να
επιτευχθεί βιωµατική εµπειρία στο
χωροχρόνο, τοποθετώντας το χρήστη µεµονωµένα στο «φυσικό» χώρο και χρόνο όπου διαδραµατίζεται
ένα δρώµενο, προσδίδοντας οπτικά
και ηχητικά ερείσµατα µε χρήση συσκευών ατοµικής θέασης.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Μ101 µε επισκευασµένο κινητήρα,
χωρίς σαπίλες. ∆υνατότητα µετατροπής σε χορτοκοπτικό. Τιµή 2500 ευρώ.Τηλ.2310/711133.
Πωλείται κεντρόφυγκα µε τη βάσης
της κι το λάστιχο.Τηλ.6979/957956.

Ραµάτιασµα των φύλλων
για καπνοκαλλιεργητές

Τήνος και Κυκλάδες από
τον κόσµο του Οµήρου

Σύγχρονες επιχειρήσεις
της αγροδιατροφής

Πρώτη «Bike Friendly»
Περιφέρεια η Θεσσαλία

Πωλούνται µία πριονοκορδέλα για
καυσόξυλα και µια µηχανή πετρελαίου
ατλας.Τηλ.6971/770301

Στην τελική φάση της συγκοµιδής
του καπνού βρίσκονται αυτές τις
ηµέρες οι καπνοπαραγωγοί, καθώς
προχωράνε στο «ραµάτιασµα» των
φύλλων, µια διεργασία που θα
καθορίσει και την τελική ποιότητα
του προϊόντος. Πρόκειται για το πιο
σηµαντικό στάδιο στην παραγωγή
καπνού, από τον Ιούνιο, στις
πρώιµες, µέχρι και τον Αύγουστο
στις πιο βόρειες περιοχές, στο
οποίο τα φύλλα ξεραίνονται και
αποκτούν τα χαρακτηριστικά τους.

Φως σε άγνωστες όψεις του
κυκλαδικού παρελθόντος ρίχνει η
έκθεση µε τίτλο «Από τον κόσµο του
Οµήρου. Τήνος και Κυκλάδες στη
Μυκηναϊκή εποχή», στην οποία
παρουσιάζονται αντικείµενα του
Μυκηναϊκού πολιτισµού στο
νησιωτικό σύµπλεγµα Κυκλάδων.
Η έκθεση συνδιοργανώνεται από
την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Κυκλάδων και το Πολιτιστικό
Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς και θα
διαρκέσει µέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

«Η εταιρεία «Αυγά Βλαχάκη»
δείχνει τον δρόµο για τη σύγχρονη
επιχείρηση του αγροδιατροφικού
τοµέα: καινοτόµα προϊόντα µε βάση
τις ανάγκες της αγοράς, σεβασµός
στον καταναλωτή, το περιβάλλον και
την ευζωία των πτηνών, υγιής
οικονοµική θέση µε νοικοκυρεµένη
διαχείριση. Τέτοιες µονάδες θέλουµε
στην Ελλάδα της παραγωγής». Αυτά
ανέφερε η υφυπουργός Φωτεινή
Αραµπατζή από τις εγκαταστάσεις
της εταιρείας στο Ύπατο Βοιωτίας.

Η πρώτη «Bike Friendly»
Περιφέρεια στη χώρα είναι η
Περιφέρεια Θεσσαλίας µε το
µνηµόνιο συνεργασίας που
υπέγραψε ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και
η αστική µη κερδοσκοπική εταιρία
«ΝΑΤTOUR». Οι δράσεις «Bike
Friendly» προωθούν τη χρήση του
ποδηλάτου ως «µέσου βιώσιµης
ανάπτυξης και επιλεγµένης
µετακίνησης από τους επισκέπτες
και τουρίστες».

Πωλείται Deutz Fahr µοντέλο του
2010, 100 ίππων µε 3767 ώρες χρήσης. Προσεγµένο µε όλα του τα σέρβις κανονικά. Τηλ.6983107684. κος
Γιάννης.
Πωλείται κανόνι ποτίσµατος RainBird
τιµή 200 ευρώ.Περιοχή Λαµίας.6944/665682.
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ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ

ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

Σάββατο 25 Ιουλίου
Μπάσκετ (WNBA 2020)
Νιου Γιορκ Λίµπερτι – Σιάτλ Στορµ

19.00

COSMOTE SPORT 4 HD

Φοίνιξ Μέρκιουρι – Λ.Α Σπαρκς

22.00

COSMOTE SPORT 4 HD

Επέστρεψε ο Σλούκας
Στον Ολυµπιακό θα συνεχίσει την
καριέρα του ο Κώστας Σλούκας,
καθώς ο διεθνής γκαρντ έµεινε
ελεύθερος από τη Φενέρµπαχτσε.
Ο 30χρονος παίχτης υπέγραψε για
τρία χρόνια µε την ελληνική οµάδα
(2+1) και αναµένεται να είναι ο
επόµενος ηγέτης της, µε τον Γιώργο
Μπαρτζώκα να βάζει στις τάξεις του
τον… διακαή του πόθο και τον παίκτη
στον οποίο έχει στηρίξει όλο τον
µεταγραφικό του σχεδιασµό.

Ποδόσφαιρο (Πορτογαλία)
Μπράγκα – Πόρτο

23.15

COSMOTE SPORT 1HD

Μπενφίκα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

23.15

COSMOTE SPORT 2HD

Τσέλσι – Γουλβς

18.00

COSMOTE SPORT 5 HD

Μάντσεστερ Σίτι – Νόριτς

18.00

COSMOTE SPORT 4 HD

Έβερτον – Μπόρνµουθ

18.00

COSMOTE SPORT 9 HD

Κρίσταλ Πάλας – Τότεναµ

18.00

COSMOTE SPORT 6 HD

Νιουκάτσλ – Λίβερπουλ

18.00

COSMOTE SPORT 3HD

Λέστερ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

18.00

COSMOTE SPORT 2 HD

22.00

COSMOTE SPORT 4 HD

Κυριακή 26 Ιουλίου
Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μπάσκετ (WNBA 2020)
Λας Βέγκας Έισις – Σικάγο Σκάι

Πλησιάζει η ώρα
των κορυφαίων
Σε ρυθμούς Τσάμπιονς Λιγκ η Ευρώπη
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ολοταχώς για Χρυσό
Παπούτσι ο Λέβα
Ο Ρόµπερτ Λεβαντόφσκι εξακολουθεί µε 34 γκολ
στη Μπουντεσλίγκα και 68 βαθµούς, να οδηγεί την
κούρσα στη «µάχη» για το «χρυσό παπούτσι» στην
Ευρώπη. Ο Πολωνός διεθνής επιθετικός της Μπάγερν
έχει πέντε περισσότερα τέρµατα από τον Τσίρο
Ιµόµπιλε της Λάτσιο, ενώ ακολουθεί τρίτος ο Μέσι
µε 25 γκολ έχοντας συγκεντρώσει 50 βαθµούς.

5’

Ξεκίνησε η αντίστροφη µέτρηση
για την επανεκκίνηση των διοργανώσεων Τσάµπιονς και Γιουρόπα Λιγκ µε τα ευρωπαϊκά κλαµπς
να έχουν ξεκινήσει την προετοιµασία για τα µεγάλα µατς που ακολουθούν. Η δεύτερη τη τάξει
διοργάνωση της UEFA θα αρχίσει πρώτη στις 5 Αυγούστου, µε
τον Ολυµπιακό να αντιµετωπίζει
τη Γουλβς στην Αγγλία στις 6 Αυγούστου. Το Τσάµπιονς Λιγκ θα
επιστρέψει την Παρασκευή 7 Αυγούστου µε τις αναµετρήσεις Γιουβέντους – Λιόν και Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης. Το Final-8 της

διοργάνωσης θα εκκινήσει στις 12
Αυγούστου στο Ντα Λουζ, µε την
αναµέτρηση της Αταλάντα µε την
Παρί Σεν Ζερµέν. Ο τελικός της κορυφαίας διοργάνωσης έχει προγραµµατιστεί να γίνει στις 23 Αυγούστου στη Λισαβόνα ενώ αυτός του Γιουρόπα Λιγκ θα διεξαχθεί στις 21 Αυγούστου στο γήπεδο της Κολωνίας.
Αξίζει να σηµειωθεί πως στις
19 Αυγούστου θα διεξαχθούν τα
πρώτα παιχνίδια για τα προκριµατικά του Τσάµπιονς Λιγκ, ενώ µια
ηµέρα αργότερα θα γίνουν αυτά
του Γιουρόπα Λιγκ. Τέλος, στις 30
Αυγούστου θα διεξαχθεί ο τελικός
του Τσάµπιονς Λιγκτων γυναικών
στο «Ανοέτα».

Λονδρέζικος τελικός
Το τρόπαιο της σεζόν 2019-2020
είναι υπόθεση δύο οµάδων του
Λονδίνου, καθώς η Άρσεναλ ήταν
η πρώτη που πήρε το «εισιτήριο»
µε το 2-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι
ενώ η Τσέλσι µε το επιβλητικό 3-1
επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
εξασφάλισε µε πανηγυρικό τρόπο
το δεύτερο. Ο τελικός είναι
προγραµµατισµένος να διεξαχθεί
την 1η Αυγούστου στο Γουέµπλεϊ.

Μπάγιτς για ΑΕΛ

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Ανακατεύει
δικαιώματα και
βασική ενίσχυση
η νέα ΚΑΠ

Παιχνίδια µε
τους επιλαχόντες
και τα κονδύλια στα
Σχέδια Βελτίωσης

Μικρά τρακτέρ
που πρωταγωνιστούν
φέτος στην
ελληνική αγορά

Μετά την συµφωνία της ΑΕΛ
µε τον Σέρβο τερµατοφύλακα
Βλάντιµιρ Μπάγιτς, οι «βυσσινί»
φέρονται να εξετάζουν µε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και την
περίπτωση του 28άχρονου εξτρέµ
Νίκολα Τρούγιτς, προκειµένου
να καλυφθεί το σηµαντικό κενό
που δηµιουργήθηκε από την
αποχώρηση του Αµρ Ουάρντα.
Πρόκειται για ποδοσφαιριστή που
την περασµένη σεζόν κατέγραψε
24 συµµετοχές στη Ντέµπρετσεν.
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Υποτονικές
οι προπωλήσεις
στο βαμβάκι

Π

ολύ υποτονικά τόσο στα φετινά
στοκ όσο και στις προπωλήσεις
νέας σοδειάς κινείται η ελληνική αγορά βάµβακος. Θεωρητικά
οι εµπορικοί οίκοι θα πλήρωναν 1,5 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις αντίστοιχες τιµές ∆εκεµβρίου ’20, αλλά οι εκκοκκιστές βλέποντας
και το δολάριο στα χαµηλά του προτιµούν να
περιµένουν. Αν δεν αλλάξει το χρηµατιστήριο
µάλλον το καλοκαίρι θα είναι ήρεµο, µε την αγορά να επανακινείται πιο κοντά στη συγκοµιδή. Οι τιµές της νέας σοδειάς σήµερα πιάνουν
περί τα 64 σεντς ανά λίµπρα.
Η πτώση για το σκληρό σιτάρι στους δείκτες της Ιταλίας και της Γαλλίας επηρεάζει και
τη δραστηριότητα στην εξαγωγή στη χώρα µας.
∆εδοµένης της στασιµότητας που αναµένεται
παραδοσιακά τον Αύγουστο, δεν φαίνονται σηµαντικές αλλαγές προσεχώς. Ο Καναδάς είναι
πολύ δυναµικός στις πωλήσεις φετινών αλλά
και στην εικόνα της νέας σοδειάς, σύµφωνα µε
τους αναλυτές. Για τιµές παραγωγού ακούγονται τα 25 λεπτά για τα καλά σιτάρια.
Σηµαντική αύξηση κατά 11% των ελληνικών εξαγωγών στη Ρουµανία, στα 265,5 εκατ.
ευρώ, σηµειώθηκε το α’ τρίµηνο του 2020, σύµφωνα µε το ρουµανικό Ινστιτούτο Στατιστικής
(INS). Μια αύξηση, που οφείλεται κατά 18%,
στις εξαγωγές ελληνικών φρουτολαχανικών,
που καλύπτουν πάνω από το 17,82% των εξαγωγών της χώρας µας. Η αξία των ελληνικών
φρούτων που εξήχθησαν στη ρουµανική αγορά ανήλθε στα 35,8 εκατ. ευρώ (αύξηση 18,54%
από το περσινό διάστηµα) και στα λαχανικά στα
35,8 εκατ. ευρώ (αύξηση σε ποσοστό 18,92%).

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE
270,92

276,41

271,15

260,43

270,54

18/6

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό
ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ
σεντς/λίµπρα

02/07

09/07

16/07

23/07

1,87

02/7

09/7

1,99

1,98

1,86

16/7

2,02
23,02

23/7

2,04

24,38

21,00

20,93

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

289

289

289

300

304

297

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

208

208

208

207

209

209

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

182

185

185

188

190

190

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

61,34

59,55

62,57

64,08

62,24

61,39

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

376,4

356,1

349,6

341,0

350,3

357,0

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

876,0

866,2

892,2

903,0

894,4

903,4

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

49.450

46.775

45.075

45.750

53.500

54.500

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

96.150

94.350

98.875

100.075

102.225

100.975

73.15

72.38

74.24

74.97

75.34

71.25

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

24,15

24,21

Απραξία προς το παρόν στα Κρυστάλλια
Αναµένεται αύξηση της ζήτησης και τιµή περί τα 50 µε 60 λεπτά το κιλό
Μετά τα λιγοστά φέτος αχλάδια Κοντούλες, συγκοµίζονται ήδη τα Κόσια
Ανύπαρκτες εµπορικές πράξεις και ησυχία χαρακτηρίζουν αυτές τις µέρες,
λίγο πριν την έναρξη της συγκοµιδής,
την αγορά για τα αχλάδια Κρυστάλλια.
Η συγκεκριµένη ποικιλία αποτελεί και
τον κύριο όγκο παραγωγής επιτραπέζιων αχλαδιών στον Τύρναβο. Σύµφωνα µε τον Αργύρη Γραβάνη, γεωπόνο
της ΑΣΕΠΟΠ Τυρνάβου και παραγωγό
αχλαδιών, ο κορωνοϊός είχε ως αποτέλεσµα τον περιορισµό της ζήτησης, µε
τις τιµές, ωστόσο, να αναµένονται στα

Βακτήριο

25/06

25/6

Το βακτηριακό κάψιµο µείωσε
την καλλιεργούµενη έκταση στον
Τύρναβο, ενώ οι νέες φυτεύσεις
θα δώσουν σοδειά 3 χρόνια µετά

Τιμές παραγωγού
(ευρώ το κιλό)
Κοντούλα

0,80-1,10

Κρυστάλλια

0,50-0,60
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Εξαγωγές

Οι ποικιλίες Κόσια και Σάντα
Μαρία, είναι και οι µόνες
που εξάγονται σε αγορές του
Ισραήλ και στα Βαλκάνια

ίδια µε πέρυσι, περίπου στα 50-60 λεπτά.
Παράλληλα, µε τιµή παραγωγού, από
80 λεπτά έως 1,10 ευρώ το κιλό, πουλιέται τις τελευταίες εβδοµάδες η ποικιλία
Κοντούλα, παρά την αβεβαιότητα που
κυριαρχεί στις αγορές. Αν και οι καιρικές συνθήκες δεν επηρέασαν την καλλιέργεια, φέτος η παραγωγή θα είναι
αρκετά µειωµένη, εξαιτίας της µειωµένης καλλιεργούµενης έκτασης από την
εξάπλωση του βακτηριακού κάψιµου,
σε πολλούς οπωρώνες του Τύρναβου.

Κόσια

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκοµιδή
αχλαδιών της ποικιλίας Κόσια, µε
τις τιµές παραγωγού στα 50-55
λεπτά το κιλό
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Agrenda

ΒΑΜΒΑΚΙ

210

290

200

220

280

190

210

Εξτρα
παρθένο

2.000

66.00
65.00
52.00

270

180

260

170

250

160

50.00
48.00

240

σέντς/λίµπρα

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

230

300

68.00

61,39

ΚΡΙΘΑΡΙ

KΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

69.00

ΦEB
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ΜΑΡ

ΑΠΡ

MAΪ

IOYN

23
ΦEB

IOYΛ

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

297
¤/τόνος

23
ΜΑΡ

23
ΑΠΡ

23
ΜΑΪ

23
IOYN

23
IOYΛ

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

150

190
¤/τόνος

23
ΜΑΡ

23
ΑΠΡ

23
ΜΑΪ

23
IOYN

23
IOYΛ

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

200

1.000

190

500

0

23
ΜΑΡ

209,5
¤/τόνος

23
ΑΠΡ

23
ΜΑΪ

23
IOYN

23
IOYΛ

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

23
ΦEB

∆εν φαίνεται να χάνει τη δυναµική του
το σκληρό σιτάρι, στην εγχώρια τουλάχιστον αγορά, µε τις τιµές να µην πέφτουν κάτω από τα 25 λεπτά, δηλαδή
σε επίπεδα 30% υψηλότερα από τα αντίστοιχα περσινά. Ωστόσο, για την ώρα οι συνεχείς απώλειες συνολικά 33
ευρώ ο τόνος µέσα σε τρεις εβδοµάδες
στο χρηµατιστήριο της Φότζια στην Ιταλία, αλλά και οι κινήσεις του Καναδά
που προσφέρει και πουλάει τα στοκ σε
ανταγωνιστικές τιµές, έχουν επιφέρει
µια «απραξία» στην αγορά, η οποία και
παραδοσιακά επιτείνεται τον Αύγουστο.
Σε διεθνές επίπεδο, η µεγάλη πτώση στους δείκτες της Ιταλίας οδήγησε
τους µύλους να καλύψουν βιαστικά τις
άµεσες ανάγκες τους, γεγονός που τώρα τους καθιστά «αδιάφορους» για νέες πράξεις και περιορίζει τις εξαγωγές.
Από την άλλη πλευρά, ο Καναδάς φέτος εµφανίζεται να µπαίνει δυναµικά
στις πωλήσεις νέας σοδειάς. Σύµφωνα

µε τους αναλυτές, αν υπάρξουν προβλήµατα στη σοδειά του µπορεί και να
σηµειωθεί νέα ανάκαµψη, διαφορετικά
δεν αποκλείονται και µικρές επιπλέον
απώλειες. Για την ώρα, πάντως, η πολύ
καλή πορεία των εξαγωγών καναδικού
σίτου και η µέχρι στιγµής υποσχόµενη
ποσοτικά και ποιοτικά νέα σοδειά πιέζει τις ευρωπαϊκές τιµές.
Η τάση αποσυµπίεσης στην ιταλική
αγορά που φαίνεται εδώ και δύο εβδοµάδες επιβεβαιώνεται, µε τις τιµές στη
λίστα της Φότζια για τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη
80% και πρωτεΐνη 13% στα 297 µε 302
ευρώ ο τόνος. Σε αντίστοιχη τροχιά και
τα γαλλικά χρηµατιστήρια µε τις τιµές
να κυµαίνονται στα 275 ευρώ ο τόνος,
δηλαδή 25 ευρώ χαµηλότερα από τα υψηλά επίπεδα. Εν τω µεταξύ στη χώρα
µας οι τιµές δεν πέφτουν.

Στη Σικελία οι παραγωγοί δείχνουν
µπερδεµένοι από τη νέα κατάσταση που
ξεδιπλώνεται στην αγορά σκληρού, α-

Βιάστηκαν οι µύλοι να
καλύψουν τις άµεσες
ανάγκες τους και τώρα
είναι «αδιάφοροι» για νέες
πράξεις

Ο Καναδάς παίζει δυναµικά στις
πωλήσεις νέας σοδειάς σκληρού.

23
ΜΑΪ

23
IOYN

Μικρή άνοδος της τιµής
ελαιόλαδο στην Ισπανία, όπου
ανέβηκε πάνω από το ψυχολογικό
όριο των 2 ευρώ ανά κιλό.

Με τιµή στα 37 λεπτά το κιλό
στην περιοχή της Ορεστιάδας
θα πουλήσουν τη φετινή
σοδειά ηλίανθου οι παραγωγοί
του ακριτικού νοµού, καθώς
όπως ανακοίνωσε η ΕΑΣ
Ορεστιάδας, θα τηρηθούν όλοι
οι όροι της συµφωνίας µε την
Agroinvest, για τη φετινή
καλλιεργητική περίοδο. Η
Ένωση δεσµεύτηκε ότι θα
τηρήσει όλους τους όρους της
σύµβασης µε τους
συνεργαζόµενους
παραγωγούς, χωρίς καµία
παρέλκυση, µε τιµή στα 370
ευρώ ανά τόνο. Σηµειώνεται
ότι η τιµή αφορά ποσότητες µε
ανώτατο ποσοστό
εµπεριεχόµενης υγρασίας 9%
και ξένων υλών 2% κ.α. Την
περασµένη χρονιά η Ένωση
Ορεστιάδας διαχειρίστηκε την
παραγωγή περίπου 20.000
τόνων ηλιόσπορου, ενώ φέτος,
σύµφωνα µε τον πρόεδρο της
ΕΑΣ Λάµπρο Κουµπρίδη,
«προσδοκούµε σε σοδειά
25.000–30.000 τόνων».

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Μπερδεµένοι οι Ιταλοί παραγωγοί

23
ΑΠΡ

ΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΤΗΣ ΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ
ΓΙΑ 37 ΛΕΠΤΑ ΗΛΙΑΝΘΟ

Δεν πέφτουν κάτω από 25 λεπτά οι τιµές για το εγχώριο σιτάρι, σε επίπεδα 30% πάνω από πέρυσι
Νέα πτώση στην Ιταλία, που ανεβάζει τις απώλειες στα 33 ευρώ σε 3 εβδοµάδες, παγώνει τις πράξεις
douska@agronews.gr

23
ΜΑΡ

2,04
¤/κιλό

Κρατά δυνάµεις το σκληρό αν και χάνει η Φότζια
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ

Βιοµ/νικοί
άσοι

1.500

180

23
ΦEB

Παρθένο

φού το εµπόριο υποδέχτηκε τα αλώνια
µε τιµές που είχαν να ακουστούν χρόνια και µετά από τρεις εβδοµάδες αυτές
µειώθηκαν πάνω από 13%. H οµοσπονδία αγροτών Coldiretti αδυνατεί να απαντήσει στο κατά πόσο είναι πιθανό
η ανοδική τάση να επιστρέψει στις αγορές σκληρού ή αν τελικά οι τιµές διορθώθηκαν και πλέον θα σταθεροποιηθούν σε επίπεδα που δεν ανταποκρίνονται στον αρχικό ενθουσιασµό. Μάλιστα οι οργανωµένοι αγρότες καταγγέλλουν «φούσκα» στο εµπόριο των,
που δεν θα τους επιτρέψει να ρευστοποιήσουν σε τιµές που θα τους αποζηµίωναν για παλιές κακές χρονιές.

Η πτώση του δολαρίου στηρίζει το χρηµατιστήριο

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
63.5

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΝEA ΥOΡKH

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Ο βασικός λόγος που έχουν κρατηθεί οι
χρηµατιστηριακές τιµές ψηλά είναι η πολύ καλή πορεία
πωλήσεων / εξαγωγών αµερικανικής σοδειάς και
γενικότερα η θετική εικόνα των χρηµατιστηρίων στο
σύνολο τους. Οι Κινέζοι εξακολουθούν και αγοράζουν
βαµβάκια από την Αµερική, όχι για τα κλωστήρια, αλλά
για τα κρατικά τους αποθέµατα. Παράλληλα το δολάριο
βρίσκεται στα χαµηλά του, γεγονός το οποίο στηρίζει
τα χρηµατιστήρια εµπορευµάτων. Η κατάσταση στη
φυσική αγορά εξακολουθεί να εµπνέει ανησυχία,
δεδοµένου ότι η ζήτηση στο τελικό προϊόν είναι
εξαιρετικά υποτονική παγκοσµίως.

Η σηµαντική πτώση του δολαρίου έναντι του ευρώ έχει
φέρει προβληµατισµό στον κλάδο, καθώς χειροτερεύει
τις τελικές τιµές που λαµβάνουµε. Οι εκκοκκιστές
παρατηρούν τη διάθεση των αγοραστών για προπωλήσεις
της νέας σοδειάς και προτιµούν να περιµένουν από το να
δεσµεύσουν νέες ποσότητες. Οι αγοραστές φαίνονται
διατεθειµένοι να πληρώσουν για τα ανοιχτά συµβόλαια
περί το 1,5 σεντ ανά λίµπρα επί των χρηµατιστηριακών
τιµών, τονίζοντας για πολλοστή εβδοµάδα τις φτηνές
ανταγωνιστικές τιµές των Βραζιλιάνων. Εφόσον δεν
υπάρξουν σηµαντικές αλλαγές στο χρηµατιστήριο,
οδεύουµε προς µια καλοκαιρινή στασιµότητα.

63.0
62.5
62.0
61.5
61
60.5

Πέµπτη

16/07

Παρασκευή ∆ευτέρα

17/07

20/07

Τρίτη

21/07

Τετάρτη

22/07

Συνεδρίαση 22/7/20
Μήνας

Κλείσιµο

Μεταβολή

Δεκέμβριος '20

62,54

-O,41

Μάρτιος '21

63,26

-0,35
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Παραπάνω 10 λεπτά δίνει φέτος η ΚΣΟΣ
Στα 1,60 ευρώ η σταφίδα σουλτανίνα
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΑΦΙ∆ΑΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ
ΕΣΟ∆ΕΙΑΣ 2020 ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΣΟΣ

douska@agronews.gr

Με τιµή 10 λεπτά υψηλότερη από πέρυσι, στα 1,60 ευρώ το κιλό,
για τον τύπο 2, που αφορά και το
90% της παραγωγής θα αγοράζει
η Συνεταιριστική Ένωση Σουλτανίνας ΚΣΟΣ τη λευκή σουλτανίνα
εσοδείας 2020. Σύµφωνα µε απόφαση της οργάνωσης, αντίστοιχα
ο άσσος θα πληρώνεται µε 1,80
ευρώ, ο τύπος Νο4 µε 1,40 ευρώ
και ο τύπος Νο5 µε 1 ευρώ. Στόχος, σύµφωνα µε τον πρόεδρο
της οργάνωσης Γιώργο Ξυλούρη,
«να καταλάβουν οι παραγωγοί ότι η λύση της σταφιδοποίησης είναι η ενδεδειγµένη για να πάρει
υπεραξία το προϊόν».
Να σηµειωθεί ότι η πληρωµή
του προϊόντος θα γίνεται µε την
καταβολή του 50% του ποσού της

ΤΥΠΟΣ

1,80

ΝΟ1

1,60

ΝΟ2

ΝΕΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ,
ΥΠΟΤΟΝΙΚΑ Η
ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΚΛΗΡΟΥ

1,00

ΝΟ5

τιµολογηµένης αξίας του προϊόντος, αµέσως µετά την έκδοση του
τιµολογίου και η εκκαθάριση της
υπόλοιπης αξίας µετά από τρεις
µήνες από την τιµολόγηση.
Για φέτος οι συνολικές ποσότητες αφορούν γύρω στους 4.000 µε
5.000 τόνους, οι οποίοι προορίζονται για την εσωτερική αγορά, ε-

Xορτοκοπτικό

ρώτηµα είναι πλέον αν πιάνει
το ελληνικό σκληρό σιτάρι στην
εξαγωγή τα 275 ευρώ ο τόνος
FOB καθώς όλοι οι αγοραστές
παρατηρώντας το γενικό γύρισµα της
αγοράς έκαναν πίσω. Στην εσωτερική
αγορά οι εξαγωγείς είναι συγκρατηµένοι στις πωλήσεις και φαίνεΤOY ΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ ται να δικαιώνονται, καθώς
papadogiannis@
agronews.gr
υπάρχει ο κίνδυνος του εγκλωβισµού σε υψηλό κόστος αγοράς.
Απώλειες (-10 ευρώ ο τόνος) για τρίτη συνεχόµενη εβδοµάδα στη νέα λίστα
της Φότζια, µε τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 80% και
πρωτεΐνη 13% στα 297-302 ευρώ. Στο
ίδιο µοτίβο και η Γαλλία µε τιµές στα
275 ευρώ, 25 ευρώ κάτω από τα υψηλά.

Στην αγορά κυκλοφορεί
σταφίδα σουλτανίνα από την
Τουρκία και το Ιράν, µε τιµή
1,60 ευρώ το κιλό, όσο δίνει
και η ΚΣΟΣ για τον τύπο Νο2

Πηγή: ΚΣΟΣ

νώ «οι εξαγωγές είναι απαγορευτικές γιατί κυκλοφορεί τουρκική
και ιρανική σταφίδα, µε τιµές παράδοσης στα 1,60 ευρώ το κιλό,
όσα δηλαδή δίνει στον παραγωγό για τον τύπο 2 φέτος η ΚΣΟΣ».
Όσον αφορά τις τιµές, σύµφωνα µε το µέλος του ∆Σ της οργάνωσης Μιχάλη Καµπιτάκη «είναι

το µέγιστο που µπορεί να δοθεί
στην παρούσα συγκυρία και λόγω του ανταγωνισµού, προκειµένου να φύγει το προϊόν». Σε κάθε
περίπτωση, τονίζουν από την Ένωση, βασική προϋπόθεση είναι
η παραλαβή της φετινής σουλτανίνας, να έχει ολοκληρωθεί έως
τέλη Σεπτεµβρίου 2020.

Xορτοκοπτικό

Σιτοκαθαριστήρια

S. BARTZOS Ι

Ε

∆ΥΣΚΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

1,40

ΝΟ4

Σκαλιστήρια 3-5-7 σειρών

Xορτοσυλλέκτης

Aρπάγη για µπάλλες

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

16ο χιλ.Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Καβάλας, τηλ:23940-2047 7, fax:23940-20478,
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Αυξηµένη η τιµή µόνο για τον τύπο 2 που αφορά το 90% της παραγωγής
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
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ΟΟΣΑ & FAO

ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Ιουλίου 2020

Η ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων στον τοµέα της γεωργίας θα οδηγήσει σε υπερπροσφορά και ακολούθως, σε πτώση τιµών
ορισµένων προϊόντων µέσα στην επόµενη δεκαετία, υπογραµµίζει έκθεση του ΟΟΣΑ και του FAO, για τις προοπτικές της αγροτικής παραγωγής.

Πιεσµένες οι τιµές σε βάθος δεκαετίας για τα αγροτικά
1

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ζήτηση για αγροτικά
προϊόντα αναµένεται να αυξηθεί τα
επόµενα χρόνια κατά 15%, ακολουθώντας την αύξηση του πληθυσµού,
όµως οι ρυθµοί αύξησης της παραγωγικότητας θα µεγεθυνθούν ταχύτερα και κατά 1,4% τον χρόνο στην
ερχόµενη δεκαετία, διαµορφώνοντας µια βραχυπρόθεσµη πτωτική

τάση των τιµών των αγροτικών προϊόντων. Σηµαντική επίδραση έχει και
ο κορωνοϊός, που προκάλεσε «µακροοικονοµικά σοκ», ασκώντας πίεση στις τιµές των αγροτικών εµπορευµάτων. Αυτά προκύπτουν από τη
µελέτη του Οργανισµού Οικονοµικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης και του
FAO, που δηµοσιεύθηκε16 Ιουλίου.

3

ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ που επηρεάστηκαν περισσότερο από τον κορωνοϊό, ήταν το καλαµπόκι, οι τιµές του
οποίου έπεσαν στα χαµηλότερα επίπεδα της δεκαετίας, επηρεαζόµενο από το κλείσιµο των εστιατορίων και τη µείωση της κατανάλωσης καυσίµου. Παρά ταύτα, σύµ-

φωνα µε όσα καταγράφει η σχετική µελέτη, το εµπόριο προβλέπεται
να αναπτυχθεί και να φτάσει τους
194 εκατ. τόνους το 2029, µε κύριες εξαγωγικές χώρες, τις ΗΠΑ,
τη Βραζιλία, την Αργεντινή και τη
Ρωσία, οι οποίες και θα καλύπτουν
το 89% της παραγωγής.

5

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ στην παραγωγή αλλά και ανοδική διόρθωση των τιµών
γάλακτος αγελαδινού και πρόβειου,
αναµένει ο FAO για την επόµενη δεκαετία. Πιο αναλυτικά, ετήσια αύξηση 1,6% αναµένεται στη συνολική
παγκόσµια παραγωγή γάλακτος ως

το 2029, που θα αγγίξει τους 997 εκατ. τόνους, από τους 981 εκατ. τόνους το 2019. Αντίθετα στην Ευρώπη η παραγωγή θα κινηθεί ελαφρά
πτωτικά µε ρυθµό -0,6%. Παράλληλα, θα αυξηθεί η βιολογική κτηνοτροφία σε Ελλάδα, Αυστρία, Σουηδία.

2

ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ 1,1% αναµένεται
στην συνολική παραγωγή σιτηρών ως το 2029, η οποία θα αγγίξει τους 3.054 εκατ. τόνους και
θα προκαλέσει περαιτέρω πίεση
των τιµών, µε άµεσες συνέπειες
στην στρεµµατική έκταση. Ειδικότερα για το µαλακό σιτάρι, η
παγκόσµια παραγωγή αναµένε-

ται να φτάσει τους 839 εκατ. τόνους το 2029, παρά τη µείωση της
στρεµµατικής έκτασης, καθώς οι
βελτιωµένες ποικιλίες θα επιφέρουν µεγαλύτερη απόδοση. Παράλληλα, τα αποθέµατα σιταριού
θα φτάσουν το 37% το 2029, σηµειώνοντας αύξηση 3,5% σε σχέση µε τις περσινές εκτιµήσεις.

4

ΚΑΘΩΣ, η παγκόσµια οικονοµία αρχίζει σταδιακά να ανακάµπτει από
την πανδηµία Covid-19, η χρήση
του βαµβακιού αναµένεται να αυξηθεί, µε την Κίνα και την Ινδία να κατέχουν το µεγαλύτερο µερίδιο. ∆εδοµένου, ότι η αναλογία της τιµής
του βαµβακιού µε άλλες ίνες θα εί-

ναι πιο σταθερή µέσα στην επόµενη δεκαετία, η παγκόσµια παραγωγή βάµβακος αναµένεται να αυξηθεί κατά 1,5%. Παράλληλα, οι διεθνείς τιµές προβλέπονται να σηµειώνουν µικρή πτώση, όσο η παγκόσµια ζήτηση παραµένει υπό την πίεση από τις συνθετικές ίνες.

6

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ των δύο οργανισµών, για την παγκόσµια αγορά ελαιούχων σπόρων δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Πιο συγκεκριµένα, η παραγωγή αναµένεται να αυξηθεί κατά 1,2% µέσα στην επόµενη
δεκαετία. Αυτή η µεταβολή, οφείλε-

ται στην αύξηση της ζήτησης για ελαιοκράµβη, ηλίανθο και σόγια για
απευθείας κατανάλωση, κτηνοτροφές και βιοντίζελ στην Ευρώπη. Οι
τιµές για τους ελαιούχους σπόρους
αναµένεται να σηµειώσουν µικρή
πτώση, ακολουθώντας τη ζήτηση.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2029
ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΙΤΗΡΩΝ
ΡΩΣΙΑ

ΣΙΤΗΡA 1,1%
ΗΠΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚA 1,6%
ΕΛΑΙΟΥΧOI ΣΠΟΡOI 1,2%
ΒΑΜΒΑΚΙ1,5%

ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Πηγή: FAO

ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ορθές γεωργικές πρακτικές
αυξάνουν 10% την παραγωγή
Η τάση για στροφή προς περισσότερο βιώσιµες και φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές, που περιλαµβάνουν τη
διαχείριση του νερού και την επιλογή βελτιωµένων ποικιλιών, θα συντελέσουν σε µεγάλο βαθµό και στη διαµόρφωση της παραγωγής για πολλά αγροτικά προϊόντα.
Πιο συγκεκριµένα, οι βελτιώσεις και η υψηλότερη ένταση της παραγωγής, µε άξονα την τεχνολογική καινοτοµία, θα οδηγήσουν σε µεγαλύτερη παραγωγή και σε αύξηση κατά 10% της εντατικοποίησης της γεωργικής γης
την επόµενη δεκαετία, σύµφωνα µε την έκθεση που συνυπογράφουν ο ΟΟΣΑ και ο FAO.

Όπως αναφέρεται, περίπου 85% των εισροών στη γεωργία σε παγκόσµια κλίµακα σε βάθος δεκαετίας, θα αφορούν δαπάνες για τη βελτιστοποίηση των αποδόσεων και της ποιότητας, επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισµό και καλύτερες γεωργικές πρακτικές. Να σηµειωθεί
ότι στο βαµβάκι, οι αποδόσεις δεν είχαν σηµειώσει σηµαντική άνοδο από το 2004 σε παγκόσµια κλίµακα, καθώς πολλές χώρες αντιµετώπιζαν προβλήµατα µε προσβολές από παθογόνους µικροοργανισµούς και έντοµα
και µε την έλλειψη νερού. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια,
χρησιµοποιούνται ποικιλίες γενετικά βελτιωµένες, µε
ανθεκτικότητα σε προσβολές και στην κλιµατική αλλαγή
και εφαρµόζονται καλύτερες γεωργικές πρακτικές, για
την αειφορική διαχείριση της παραγωγής που µπορούν
σε βάθος δεκαετίας, να αυξήσουν σηµαντικά την παραγωγή, ειδικά σε κάποιες χώρες. ΑΓΑΠΗ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ
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ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 23/07
TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)

640,35

655
650
645
640
635
630
625
Παρασκευή

17/07

∆ευτέρα

20/07

Τρίτη

21/07

Τετάρτη

Πέµπτη

22/07

23/07

Αναταράξεις στο Χρηματιστήριο
Αθηνών λόγω ελληνοτουρκικών
Έντονες αναταράξεις βιώνει το τελευταίο
τριήμερο το ΧΑ, όταν και άρχισαν να
κλιμακώνονται οι εντάσεις μεταξύ Ελλάδος και
Τουρκίας. Η αγορά προσπαθεί να εκτιμήσει εάν
οι μέχρι τώρα χειρισμοί μπορεί να οδηγήσουν
σε κάποιον εκτροχιασμό που να θέτει τη χώρα
σε κίνδυνο. Στο μεταξύ, οι εξελίξεις αυτές
έρχονται να προστεθούν στις ζοφερές
εκτιμήσεις για την πορεία του ελληνικού ΑΕΠ,
με την Εθνική να εκτιμά ότι η πτώση το δεύτερο
τρίμηνο του έτους θα φτάσει το 16%.

Top Movers

Ευρώ Μεταβολή %

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

0,0550 +17,02%

MODA BANGO Α.Ε.

0,3140 9,79 %

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

0,1700 6,25 %

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε

1,5400

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.

0,1040 4,00%

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧ. Α.Ε.

0,1060 -19,70 %

4,05%

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΧ ΕΠΕΞΡΓ. ΞΥΛΟΥ0,3220-19,50 %
Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

0,2300 -16,67 %

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.

0,3360 -13,40 %

ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ

1,4900 -9,15%

Ξένα Χρηματιστήρια
Δείκτης
D. JONES-30
NASDAQ Comp
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50
Λονδίνο
FTSE 100
DAX-30
Φρανκφούρτη
CAC-40
Παρίσι
Ζυρίχη
SMI
NIKKEI-225
Τόκιο
W. Street

Moνάδες Μεταβολή
26.931,89 -0,27%
10.677,31 - 0,27%
3.272,97 +0,066%
6.211,44 +0,070%
13.103,39 -0,0066%
5.033,76 -0,067%
10.383,38 - 0,53%
22.751,61 -0,58%

Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα
Επιτόκιο Τιμή
			
Βασικό 0,25
FFED
EKT
Βασικό 0,25
Καταθέσεων - 0,50
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
REPO RATE 0,25
-0,1
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate
3M Libor (εύρος) -0,61
ΕΛΒΕΤΙΑ
Ζώνη Ευρώ
EURIBOR-12M - 0,168
EURIBOR -1M - 0,468

Τελευταία
αλλαγή
15.03.2020
18.09.2019
18.09.2019
11.03.2020
01.02.2020
01.06.2020
01.06.2020
01.06.2020

O σπαγκο...
...ραμμένος
ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΏΤΗ: Σε δημόσιο
πλειοδοτικό διαγωνισμό
διατίθεται το ενεργητικό της
ιστορικής αλευροβιομηχανίας της
Θεσσαλίας «Υιοί ΧατζηκρανιώτουΑλευροβιομηχανία ΑΕ» μέσω της
διαδικασίας της Ειδικής Διαχείρισης
από την Grant Thornton, σύμφωνα με
την επίσημη ανακοίνωση. Με την
ολοκλήρωση του διαγωνισμού η
αλευροβιομηχανία του Τυρνάβου με
113 χρόνια ζωής, αλλάζει σελίδα.

ΜΕΒΓΑΛ: Με τα προϊόντα της
κατάφερε να αποσπάσει 26 χρυσά
αστέρια στον ετήσιο διεθνή διαγωνισμό
γεύσης ITQi στις Βρυξέλλες. Στην
ανώτερη βαθμολογία ξεχώρισε η Φέτα
ΜΕΒΓΑΛ -η μοναδική φέτα που κέρδισε
3 χρυσά αστέρια στο φετινό διαγωνισμόμε την αυθεντική της γεύση, που
οφείλεται στον παραδοσιακό τρόπο
παραγωγής εδώ και 70 χρόνια. Επίσης
με τρία αστέρια διακρίθηκαν το Πρόβειο
γιαούρτι, το Στραγγιστό γιαούρτι 10%
και το Γιαούρτι Lactose Free 10%
DOW: Ζημιές εμφάνισε η Dow Inc στο
β’ τρίμηνο καθώς τα έσοδα μειώθηκαν
εν μέσω χαμηλότερων όγκων στη
διάρκεια του κορωνοϊού. Οι ζημιές
διαμορφώθηκαν στα 225 εκατ.
δολάρια ή 31 σεντς ανά μετοχή, σε
σχέση με τα κέρδη των 75 εκατ.
δολαρίων ή 10 σεντς ανά μετοχή στην
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

UNILEVER: Αυξήθηκαν τα καθαρά
κέρδη της Unilever PLC για το α’
εξάμηνο στα 3,28 δισ. ευρώ, έναντι των
3,01 δισ. ευρώ πριν από ένα χρόνο. Ο
τζίρος για την περίοδο μειώθηκε 1,6%
σε ετήσια βάση, στα 25,71 δισ. ευρώ, και
επιβραδύνθηκε από τη σημαντική πτώση
στις υπηρεσίες τροφίμων και προϊόντων
που δεν σχετίζονται με την υγεία.

Χρέους ανάβασις
και στάση πληρωμών
Πάνω από 10% η αύξηση παγκόσμιου χρέους
Νέες αθετήσεις πληρωμών βλέπει ο Ελ Εριάν
Oι χρηματοοικονομικές πιέσεις που προκάλεσε η πανδημία δεν έχουν τελειώσει,
όπως αυτό αποτυπώνεται και στα στοιχεία
για το παγκόσμιο χρέος, το οποίο το πρώτο
τρίμηνο του 2020 έσπασε τα κοντέρ καταγράφοντας αύξηση άνω του 10%
Σύμφωνα με την έκθεση του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών (ΙIF) το παγκόσμιο χρέος το α’ τρίμηνο του 2020 ανήλθε στα 258 τρισ. δολάρια, διάστημα κατά
το οποίο τέθηκαν σε εφαρμογή τα καθηλωτικά lockdowns για να ανακόψουν τη
μετάδοση του κορωνοϊού. Μάλιστα, πρόκειται για τη μεγαλύτερη τριμηνιαία αύξηση που έχει καταγραφεί ποτέ- αναλογώντας στο 331% του παγκοσμίου ΑΕΠ
που συνιστά επίσης ρεκόρ. «Ενώ τα αυ-

ξανόμενα επίπεδα χρέους δημιουργούν
ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα του
χρέους, πάνω από το 92% του δημόσιου
χρέους είναι επενδυτικής διαβάθμισης»,
αναφέρει η έκθεση.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο γνωστός οικονομολόγος-επενδυτής Μοχάμεντ Έλ Εριάν, με άρθρο του στους Financial Times
προειδοποιεί ότι οι επενδυτές θα πρέπει να
προετοιμαστούν για εξάπλωση της αθέτησης πληρωμών πολύ πέραν των πιο ευάλωτων εταιρικών και κρατικών δανειοληπτών, σε μια κρίση που απειλεί να σύρει
τις τιμές χαμηλότερα. Κατά τον ίδιο, τα ράλι που καθοδηγούνται από τη ρευστότητα
είναι απατηλά ελκυστικά και τείνουν να οδηγούν σε υπερβολική ανάληψη ρίσκου.

Αμβροσιάδης Νέος Αλιάκμων
Μια υπερσύγχρονη μονάδα εκτροφής
πουλερικών, με καθετοποιημένη
οργάνωση και παραγωγή εγκαινίασε η
Αμβροσιάδης ΑΒΕΕ στην Πιερία. Το
όνομα της νέας φάρμας είναι «Άγιος
Μηνάς», μπήκε σε λειτουργία τον
Ιούλιο 2020 και ήδη φιλοξενεί μια νέα
εκτροφή. Η Αμβροσιάδης, με τη νέα
της επένδυση, έφτασε τα 1
εκατομμύρια κοτόπουλα ανά εκτροφή.

Σε επέκταση των εγκαταστάσεων του,
προχωρά ο Αγροτικός Συνεταιρισμός
Άμμου Βέροιας Νέος Αλιάκμων, με την
κατασκευή νέας μονάδας διαλογής και
τυποποίησης συνολικής επιφάνειας 4.300
τ.μ. που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων,
συσκευαστήριο, αποθηκευτικούς χώρους
και ψυκτικούς θαλάμους. Μια επένδυση,
η οποία σε βάθος πενταετίας θα
ξεπεράσει τα 5 εκατ. ευρώ.

B2 | 24

Agrenda

Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Ιουλίου 2020

MAKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Οι τράπεζες και η τηλεφωνική αναζήτηση
των οικονομικών στοιχείων των αγροτών

Π

άω το πρωί στο γραφείο µε την καλύτερη διάθεση. Νωρίς νωρίς, ανοίγω στόρια, υπολογιστές, εκτυπωτές,
φτιάχνω καφέ, φρεσκάρω το νερό στο
ποτήρι, βάζω την απαραίτητη µουσική κι ετοιµάζοµαι να διαβάσω µερικές ειδήσεις στα πεταχτά,
να ελέγξω τι νέο οικονοµικοπολιτικού περιεχοµένου υπάρχει,
πριν αρχίσω να ασχολούµαι µε
τις δουλειές που έχω προγραµµατίσει για την ηµέρα.
Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σταΣυντάξεις ΑΤΛΑΣ
θερό. Κοιτάω την ώρα, είναι µόΜε ασφαλισµένους
λις 08:03. Σκέφτοµαι, «δεν απααγρότες του πρώην
ντώ, ούτε θα χαλαστώ πρωί πρωί,
ΟΓΑ ξεκινά η ψηφιακή
η συναλλαγή το γραφείου ξεκινά
απονοµή συντάξεων
στις 09:00, οπότε άστο να χτυπάει». ∆εν ξέρω ποιος είναι κι ούτε
µε νοιάζει, όµως όποιος καλεί, επιµένει, κι εγώ τον αγνοώ. Αφού
έχει καλέσει 12 φορές στο σταθεΈως 28 Αυγούστου ρό, ξάφνου χτυπά το κινητό, κοιΑνακοινώθηκε παράταση τάω, ίδιο το νούµερο. Η ηρεµία
υποβολής των φορολογι- µου έχει φύγει, δεν µπορώ να
κών δηλώσεων µέχρι
συγκεντρωθώ και να διαβάσω…
τις 28 Αυγούστου
το τηλέφωνο επιµένει. Ε, τελικά
απαντώ. Ακολουθεί ο διάλογος:
-Παρακαλώ.
-Καληµέρα.
-Αµ δε το βλέπω, τι θέλετε;
-Είµαι από την τράπεζα. Έχω εδώ τον πελάτη σας
κύριο… Χρειάζοµαι να µου στείλετε...
-Στοπ! Από που είπατε ότι παίρνετε;
-Από την τράπεζα.
-Έχετε προσέξει ότι καλείτε στο κινητό;
-Ναι, και;
-Και πώς θα σας στείλω αυτά που µου ζητάτε;
-∆εν είστε στο γραφείο;
-Συγγνώµη, έπρεπε να πάω
και δεν το ήξερα; ∆εν θα το ξανακάνω. (ειρωνικός εγώ).
-Πότε θα πάτε; Χρειάζοµαι για

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ.
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ.
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελµατιών
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονοµολόγων
Νοµού Καρδίτσας)

Έκδοση αδειας αγροτικου Φ.Ι.Χ.
µε ψεύτικο εισόδηµα
«Μου είπαν να δηλώσω 100 ευρώ αγροτικό
εισόδηµα για να µπορέσω να βγάλω αγροτικό»,
λέει ο πονηρός. Να το δηλώσεις µόνος σου
µεγάλε. Αυτού του είδους τις εξυπνάδες που
προτείνουν κάποιοι, θα πρέπει να τις
προσέχετε ιδιαίτερα, γιατί δεν ξέρετε
τι µπορεί να σας ξηµερώσει…

τον πελάτη σας το εκκαθαριστικό του και το Ε1 του
2019, καθώς και το Ε9, γιατί θέλουµε να ανανεώσουµε το λογαριασµό του.
-Είναι ο ίδιος εκεί; Μπορείτε να µου τον δώσετε να του µιλήσω;
-Όχι είναι η κόρη του (σσ. 22 χρόνια πελάτης,
δεν έχω γνωρίσει κανένα από τα παιδιά του, αν
µάλιστα µε ρώταγε κάποιος µπορεί να του έλεγα
ότι δεν έχει παιδιά).
-Κυρία µου ξέρετε ότι δεν µπορώ να στείλω απολύτως τίποτα. Εσείς τόσα χρόνια στην τράπεζα,
πόσες φορές στείλατε στοιχεία, καρτέλες και λογαριασµούς σε άσχετα email;
-Κοιτάξτε κ. Παπαδηµητρίου, είµαστε εδώ για
να εξυπηρετήσουµε τον πελάτη, αν δεν θέλετε,
να της το πω.
-Να της µεταφέρετε ότι εγώ έχω πελάτη τον πατέρα της, ότι την ίδια ούτε καν τη γνωρίζω, ότι ο
πατέρας της δεν µε πήρε καν τηλέφωνο να µε ενηµερώσει ότι θα έρθει η κόρη του στην τράπεζα
για λογαριασµό του και να σταµατήσετε να µε ενοχλείτε πρωί πρωί.

ΜΕ Ε1, 19 ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ
Πρόκειται για πραγµατικό γεγονός που έλαβε
χώρα το πρωί της Πέµπτης 23 Ιουλίου, ένα από τα
πολλά παρόµοια συµβάντα που καθηµερινά δηµιουργούνται στα λογιστικά γραφεία όλης της χώρας.
Τους τελευταίους 5 µήνες µε αφορµή τον κορωνοϊό, έχουν αλλάξει άρδην τα πράγµατα στις
τραπεζικές συναλλαγές: για να µπει ο κόσµος σε
τραπεζικό κατάστηµα πρέπει να κάνει τάµα στην
Παναγία της Τήνου. Εφόσον τα καταφέρει, η συναλλαγή γίνεται µόνο στο εσωτερικό µηχάνηµα,
αφού σπάνια θα σου επιτραπεί να πας στο γκισέ
σε κάποιον υπάλληλο (σσ. τώρα τελευταία κάτι πάει να αλλάξει). Οι ουρές έξω από τα καταστήµατα
είναι µεγαλύτερες και από τις ουρές στους φούρνους στην κατοχή, µε τον κόσµο αγανακτισµένο.
Και µαζί µε όλα αυτά, έχουµε και την απαράδεκτη συµπεριφορά κάποιων υπαλλήλων, οι οποίοι πουλάνε εκδούλευση στον αγρότη ή τον επιχειρηµατία, λέγοντάς του ότι ο λογιστής δεν θέλει να
τον εξυπηρετήσει.
Επειδή το κακό έχει παραγίνει, θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή στους αγρότες και γενικότερα σε όλους τους πολίτες:
Τα προσωπικά σας στοιχεία µπορείτε να τα
δώσετε οπουδήποτε µόνο εσείς και κανείς άλλος.
Οι λογιστές µπορούµε να στείλουµε τα στοιχεία σας µόνο σε σας και σε κανέναν τραπεζοϋπάλληλο για λογαριασµό σας.
Όποιος υπάλληλος σας λέει ότι οι λογιστές
δεν θέλουν να σας εξυπηρετήσουν, να του λέτε ότι είναι ψεύτης και απατεώνας, να κλείνετε τους
λογαριασµούς σας στο συγκεκριµένο κατάστηµα
και να απευθύνεστε σε άλλο, όπου θα σέβονται τη
δουλειά των άλλων.
Τέλος, βάλτε στο πορτοφόλι σας Ε1, Ε9 και εκκαθαριστικό και κουβαλάτε τα πάντα µαζί σας.
Θα απαλλαγείτε από περιττή ταλαιπωρία και αντεγκλήσεις.

«ΚΑΤΟΧΟΙ Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ»
Εάν οι ελεγκτική υπηρεσία του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
έκανε ένα ντου στους φακέλους των
αρχείων της, θα διαπίστωνε ότι
οι µισοί τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να
κυκλοφορούν µε αγροτικά. Αυτό είναι
τουλάχιστον άδικο για τους αγρότες
(επαγγελµατίες ή κατόχους
αγροτικής εκµετάλλευσης).
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Υπεραξία στο γάλα
μετακινούμενων με
κινητή τυροκόμηση
Από τη Μπαλτούμα Ιωαννίνων ξεκινά η παρασκευή
προϊόντων με πρώτη ύλη μόνο από νομαδικά κοπάδια
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Παραδοσιακά γαλακτοτυροκοµικά
προϊόντα της Ηπείρου, φτιαγµένα µε
ποιοτικά ανώτερη πρώτη ύλη νοµαδικών κοπαδιών, οµοειδή πρότυπα
τυποποίησης και κοινό brand name,
ώστε να µπορούν να διεκδικήσουν
και την προστιθέµενη αξία που τους
αναλογεί, σχεδιάζουν να βγάλουν
στην αγορά µέλη της Ένωσης Μετακινούµενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου.
Θα πρόκειται για µια σειρά γνωστά
σκληρά κίτρινα τυριά, την κλασσική
φέτα της Ηπείρου, γιαούρτια και γαλοτύρια, που θα παρασκευάζονται
µε σύγχρονες µεθόδους τυροκόµησης και συνταγές που αναπτύχθηκαν επί αιώνες στα βουνά της Πίνδου από νοµάδες κτηνοτρόφους, οι
οποίες «µεταφέρθηκαν» στις µέρες
µας, µέσα από τη λαϊκή παράδοση
και τη φυσική διαδοχή των οικογενειακών τσελιγκάτων.

Αγορά κινητού τυροκοµείου
και εκπαιδευτικά σεµινάρια
Για το σκοπό αυτό γίνονται ήδη
σχετικά σεµινάρια που ξεκινούν από
την τυροκόµηση µε σύγχρονες µεθόδους και την εισαγωγή στις αρχές
της τυποποίησης και του marketing,
ενώ δροµολογείται και η αγορά ενός κινητού τυροκοµείου, που θα
λειτουργήσει ως εκπαιδευτικό µέσο για τα πάνω από 300 µέλη της

Ένωσης και ως παραγωγική µονάδα για όσους επιδιώξουν να παράξουν δικό τους προϊόν.
«Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουµε ολοκληρώσει τη διαδικασία
για την εξαγορά του κινητού τυροκοµείου, το οποίο, σε πρώτη φάση,
θα το εγκαταστήσουµε στην περιοχή της Μπαλτούµας, µεταξύ των Ιωαννίνων και του Μετσόβου», περιέγραψε στην εφηµερίδα Agrenda ο
πρόεδρος της Ένωσης Μετακινούµενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου, Γιάννης ∆εκόλης. Αποκάλυψε, ακόµη,
πως ο ίδιος, µαζί µε άλλους 3-4 µετακινούµενους κτηνοτρόφους, θα
προχωρήσουν στην παραγωγή κάποιου προϊόντος µε κοινή µέθοδο
τυποποίησης, όσο και κοινό brand
name, αξιοποιώντας τις δυνατότητες
του κινητού τυροκοµείου.
«Η οµάδα µας έχει συνολικά περίπου 2.500 αιγοπρόβατα που βόσκουν στο Μιτσικέλι και στο Περιστέρι. Θα φέρνουµε το γάλα στη
Μπαλτούµα και εκτός απροόπτου
µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2021
θα έχουµε τα δικά µας προϊόντα κι
ευελπιστούµε να τα επιβραβεύσει
ο καταναλωτής και στο θέµα της
τιµής» εξήγησε ο κ. ∆εκόλης. Σηµείωσε δε, ότι σήµερα το γάλα των
νοµαδικών κοπαδιών, παρότι υπερέχει ποιοτικά, αφού τα αιγοπρόβατα βόσκουν σε ένα φυσικό περιβάλλον µε µοναδικά γηγενή βότανα και χόρτα, στο µεγαλύτερο πο-

O Γ. ∆εκόλης, πρόεδρος Ένωσης Μετακινούµενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου.

Στο πρότζεκτ συµµετέχει και το Ελληνο-Ιταλικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης ως παρατηρητής, µε τον γενικό γραµµατέα Μάρκο
Ντέλα Λούπα (δεύτερος από αριστερά) να εκπροσωπεί τον οργανισµό.

Κίτρινο τυρί
Οι Ηπειρώτες τυροκόµοι,
σε συνεργασία µε την
Αµερικανική Γεωργική
Σχολή, θα παράξουν ένα
µαλακό κίτρινο τυρί

80.000 ζώα
Η Ένωση αριθµεί πάνω
από 300 κτηνοτρόφους –
µέλη, οι οποίοι διατηρούν
ένα ζωικό κεφάλαιο
περίπου 80.000 ζώων

σοστό του «χάνεται» µέσα στις δεξαµενές των τυροκοµείων.

Υπό την «οµπρέλα» του MeDinno
το εγχείρηµα των µετακινούµενων
Το φιλόδοξο εγχείρηµα της Ένωσης Μετακινούµενων Κτηνοτρόφων
της Ηπείρου, ωστόσο, δεν θα ήταν
δυνατό, αν δεν υπήρχε το διασυνοριακό πρόγραµµα «MeDinno», που
υλοποιείται µεταξύ Ελλάδας – Ιταλίας, στο πλαίσιο του Interreg. Όπως
επισηµάνθηκε σε εκδήλωση γευσιγνωσίας στη Θεσσαλονίκη, µε παραδοσιακά τυριά και κρέατα της Ηπείρου, το MeDinno έχει υπό την οµπρέλα δράσεις που αποσκοπούν
στην ενίσχυση των πολύ µικρών και
µικρών επιχειρήσεων αγροδιατροφής κι εκτροφής µηρυκαστικών, µέσω της ανάπτυξης καινοτόµων διαδικασιών και προϊόντων, βασισµένων στην τοπική γαλακτοπαραγωγική, όσο και στην κρεοπαραγωγι-

κή παράδοση των δύο περιοχών του
προγράµµατος. Το έργο στοχεύει
στην ενεργό συµµετοχή των εµπλεκόµενων µερών. Έτσι, παραγωγοί,
µεταποιητές, αγοραστές, εξαγωγείς,
οργανισµοί πιστοποίησης, έρευνας
και ανάπτυξης, συµµετέχουν σε εργαστήρια, οµάδες εστίασης και εκπαιδευτικά σεµινάρια, ενώ έχει αναπτυχθεί κι ένας µηχανισµός ανταλλαγής τεχνογνωσίας από τους συµµετέχοντες από την ιταλική πλευρά.
Η υλοποίηση του MeDinno ξεκίνησε
το 2018 και ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2020, µε προϋπολογισµό 841.000 ευρώ και συµµετέχουν
η Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία µε την Ένωση Μετακινούµενων
Κτηνοτρόφων Ηπείρου, η Ένωση Επαρχιών Απουλίας, η Συνοµοσπονδία Ιταλών Αγροτών του Μπάρι και
το Εµπορικό Επιµελητήριο Φότζια, ενώ το Ελληνο-Ιταλικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης είναι παρατηρητής.

Οι συντελεστές του MeDinno σε εκδήλωση γευσιγνωσίας στη Θεσσαλονίκη, µε τυριά και κρέατα της Ηπείρου.

EΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Τα καθαρά χωράφια φέρνουν αποδόσεις
Μετά το αλώνισμα, οι παραγωγοί ετοιμάζονται για την επόμενη σπορά στα
σιταροχώραφα. Αφού εξασφαλιστεί ο πιστοποιημένος σπόρος, με τα σταθερά
χαρακτηριστικά της ποικιλίας, σειρά έχει η προετοιμασία του αγρού. Αρχικά,
γίνεται ενσωμάτωση της καλαμιάς στο έδαφος. Έπειτα, ακολουθεί το όργωμα
το φθινόπωρο, όταν το έδαφος βρίσκεται στο ρώγο του και το δισκοσβάρνισμα
για την ενσωμάτωση της βασικής λίπανσης και τη δημιουργία της σποροκλίνης.
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ΚΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ

ΚΑΛΟ ΦΥΤΡΩΜΑ ΣΙΤΗΡΩΝ

> Από τον πιστοποιημένο σπόρο και μόνο εξασφαλίζεται η ταυτότητα της
ποικιλίας και η περιεκτικότητα του καρποσπόρου σε υαλώδη και πρωτεΐνες

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ, ΤΟ
ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Η ορθολογική λίπανση στα σταροχώραφα αποτελεί
σημαντικό παράγοντα για την επιδίωξη της βέλτιστης
ποιότητας και της μέγιστης απόδοσης της παραγωγής. Οι
ανάγκες θρέψης των χειμερινών σιτηρών καθορίζονται από
ένα σύνολο παραγόντων, όπως τα εδαφικά χαρακτηριστικά,
οι κλιµατικές συνθήκες και η ποικιλία. Ενδεικτικά, για το
σιτάρι συνιστάται συνολική λίπανση 14-16 κιλών ανά
στρέμμα άζωτο για αποδόσεις πάνω από 500 κιλά ανά
στρέμμα, 5-6 κιλών ανά στρέμμα, φωσφόρου και 5-6 κιλών
το στρέμμα καλίου. Στη βασική λίπανση εφαρμόζουμε όλες
τις απαιτούμενες μονάδες Φωσφόρου (5-6 κιλά/στρέμμα)
και Καλίου και το 1/2 ή το 1/3 των απαιτούμενων μονάδων
Αζώτου (3-8 κιλά/στρέμμα). Σημαντική προϋπόθεση για
την αποτελεσματικότερη βασική λίπανση, είναι να υπάρχουν
συνθήκες επάρκειας εδαφικής υγρασίας. Η βασική
λίπανση εφαρμόζεται με ενσωμάτωση του λιπάσματος
σε παράλληλες γραμμές σποράς και 5 εκ. βαθύτερα από
το σπόρο ή σε όλη την έκταση του αγρού. Η υπόλοιπη
ποσότητα λιπασμάτων, εφαρμόζεται με επιφανειακές
λιπάνσεις και είναι κομβικής σημασίας για την επίτευξη της
επιδιωκόμενης παραγωγής.

Ενσωμάτωση της καλαμιάς στο έδαφος, διατήρηση
των σταροχώραφων πλούσια σε κάλιο και φώσφορο
και εφαρµογή αζώτου σε δύο δόσεις, 3 κιλά το
στρέμμα πριν τη σπορά και την άνοιξη επιφανειακά
10-14 κιλά το στρέμμα. Μια συνταγή θρέψης που
ακολουθούν οι έμπειροι καλλιεργητές, που σε
συνδυασμό με την σωστή κατεργασία εδάφους, μπορεί
να εξασφαλίσει την επιθυµητή ποιότητα και ποσότητα
παραγωγής. Η πετυχηµένη σπορά, όπως διατείνονται
οι γεωπόνοι, ξεκινάει µε την προετοιμασία του
εδάφους, που είναι η πρώτη και βασικότερη επέµβαση
για τους παραγωγούς σιτηρών. Στην περίπτωση που ο
παραγωγός εφαρμόζει μονοκαλλιέργεια σιτηρών τότε
πριν το όργωμα, γίνεται στελεχοκοπή και ενσωμάτωση
της καλαμιάς στο έδαφος με δισκόσβαρνα ή
καλλιεργητή. Στη συνέχεια, ακολουθεί το όργωμα
γίνεται συνήθως μετά τις πρώτες βροχές του
φθινοπώρου, όταν το χωράφι βρίσκεται στο ρώγο του.
Το καλοκαίρι πρέπει να αποφεύγεται γιατί το έδαφος
είναι πολύ ξηρό, χάνεται και η ελάχιστη υγρασία
του και επιπλέον προκαλείται φθορά στα γεωργικά
μηχανήματα. Επισημαίνεται ότι, το όργωμα δεν πρέπει
να γίνεται σε μεγάλο βάθος, καθόσον ο κύριος όγκος
του ριζικού συστήματος των σιτηρών βρίσκεται στα
πρώτα 30 εκατοστά του εδάφους. Βαθύτερο όργωμα
συνιστάται όταν η προηγούμενη καλλιέργεια αφήνει
μεγάλο όγκο φυτικών υπολειμμάτων, όπως το
βαμβάκι και το καλαμπόκι, για να γίνει ευκολότερα η
ενσωμάτωσή τους. Η επόμενη καλλιεργητική εργασία,
λίγο πριν από τη σπορά, είναι το δισκοσβάρνισμα για το
ψιλοχωματισμό του εδάφους και για την ενσωμάτωση
της βασικής λίπανσης.
Η ποιότητα εξασφαλίζεται από την επιλογή
πιστοποιημένου σπόρου
Την κατεργασία του εδάφους ακολουθεί η σπορά. Οι
παραγωγοί θα πρέπει να επιλέξουν την κατάλληλη
ποικιλία, η οποία και θα καθορίσει σε μεγάλο
ποσοστό, τις επερχόμενες αποδόσεις, αλλά και την
περιεκτικότητα του σπόρου σε υαλώδη και πρωτεΐνες.
«Υπάρχουν ποικιλίες εξαιρετικής ποιότητας στα
σιτηρά, προσαρμοσμένες στο κλίμα της Ελλάδας,
με ανθεκτικότητα στην ξηρασία και υψηλά ποιοτικά
χαρακτηριστικά. Ωστόσο, η ταυτότητα της ποικιλίας
εξασφαλίζεται μόνο από τον πιστοποιημένο σπόρο.

O γενικός διευθυντής του ΣΕΠΥ,
Αλέξανδρος Διαμαντίδης.
Οτιδήποτε άλλο, βάζει σε κίνδυνο την τελική
απόδοση», τόνισε ο γενικός διευθυντής του ΣΕΠΥ,
Αλέξανδρος Διαμαντίδης. «Οι πιστοποιήσεις σπόρου
γίνονται από κρατικές αρχές, και πληρούνται
συγκεκριμένα κριτήρια, καλλιεργητικά και
φυτοϋγειονομικά, που προβλέπονται από τον νόμο.
Τα πλεονεκτήματα του πιστοποιημένου σπόρου είναι
πολλά. Για παράδειγμα, οι σπόροι είναι απαλλαγμένοι
από ζιζάνια και παθογόνα, ενώ επίσης, εξασφαλίζεται
και η ιχνηλασιμότητα. Δηλαδή, αν προκύψει κάποιο
πρόβλημα, όπως για παράδειγμα στη βλαστικότητα,
είναι εύκολο να προσδιοριστεί από ποια σπορομερίδα
προέρχεται ο σπόρος. Συνεπώς, οι παραγωγοί
όταν επιλέγουν πιστοποιημένο σπόρο ξέρουν και τι
σπέρνουν. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι όταν σπέρνεις
100% πιστοποιημένο σπόρο σιτηρών, η απόδοση είναι
μεγαλύτερη κατά 30 με 80 κιλά το στρέμμα» πρόσθεσε
ο κος Διαμαντίδης.
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ΑΡΟΤΡΟ KVERNELAND 2500 IPLOUGH
Βελτιστοποίηση και άνεση στην άρωση
προσφέροντας έξυπνες λύσεις γεωργίας
ακριβείας, υπόσχεται η Kverneland µε το
άροτρο 2500 Ι-Plough. Στο άροτρο όλες
οι ρυθµίσεις οργώµατος γίνονται από
την καµπίνα, ενώ αξιοποιεί τη µέθοδος
FURROWcontrol για ευθείες αυλακιές.
Παρακάτω παρουσιάζονται, σε αντιστοιχία µε
τη σχετική εικόνα, τα 7 κύρια χαρακτηριστικά
του αρότρου της Kverneland:
1 Ελεγχόµενες λειτουργίες ISOBUS: Τέσσερις
βασικές λειτουργίες καλύπτονται από το
ISOBUS: Όργωµα, µεταφορά, σήµανση
και σύνδεση. Οι πιο σηµαντικές ρυθµίσεις
αρότρου είναι ενεργοποιηµένες για τέλεια
όργωµα από την καµπίνα του τρακτερ.
2 Ρυµουλκούµενη µεταφορά: Το άροτρο
συµπεριφέρεται σαν trailer, προσφέροντας
βελτιστοποιηµένη ασφάλεια για τον οδηγό και

οποιονδήποτε γύρω του.
3 Η αλλαγή από τη µεταφορά σε θέση
οργώµατος µπορεί να γίνει από την καµπίνα
του τρακτέρ.
4 Aero Legs ( νέα σταβαρια): Νέα τεχνολογία
σταβαριου µε ευκολία ρυθµισης των κιλών
τους στο σύστηµα autoreset. 80cm υψος, για
αποφυγή µπλοκαρίσµατος. λιγότερο βάρος
στο άροτρο.
5 Κεντρική ρύθµιση των προ-υνιών
(skimmers): Εξοικονοµήστε χρόνο
για το τέλειο όργωµα. Τα 2 skimmers
προσαρµόζονται ταυτόχρονα.
6 Μηχανισµός περιστρεφόµενου τροχού
βάθους: άνεση του οδηγού στα κεφαλαρια.
7 Σύστηµα Auto-reset 2500S iplough
Τα µηχανήµατα της Kverneland διαθέτει
στην ελληνική αγορά η εταιρεία
Μιχαλόπουλος.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ
> Το πρώτο και πιο σηµαντικό βήµα προς την εξασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας στο σκληρό σιτάρι είναι η κατάλληλη επιλογή σπόρου
Η καλλιέργεια σκληρού σίτου στην
Ελλάδα, µετά από µερικά χρόνια
ύφεσης, φαίνεται να επανέρχεται στο
προσκήνιο. Οι υψηλές τιµές (σε σύγκριση
µε τα προηγούµενα χρόνια) κάνουν το
προϊόν ελκυστικό για την επερχόµενη
καλλιεργητική περίοδο του φθινοπώρου.
Η ποιότητα (ποσοστό πρωτεϊνών,
ειδικό βάρος, χρώµα, γλουτένη) και η
ασφάλεια (µυκοτοξίνες, βαρέα µέταλλα,
υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών
προϊόντων) του τελικού προϊόντος
είναι πολύ σηµαντική για την
βιοµηχανία ζυµαρικών αλλά και για
τον τελικό καταναλωτή. Η επιλογή της
κατάλληλης ποικιλίας είναι το πρώτο
και πιο σηµαντικό βήµα προς αυτήν την
κατεύθυνση. Εξίσου σηµαντικός είναι
και τρόπος καλλιέργειας.
Η ολοκληρωµένη προσέγγιση (γενετικά
χαρακτηριστικά και τρόπος καλλιέργειας)
στοχεύει στην αύξηση της παραγωγής,
την βελτίωση της ποιότητας και τέλος της
ασφάλειας του τελικού προϊόντος.
Η Syngenta µετά την εξαγορά ( 2014)
της Ιταλικής εταιρίας PSB, αλλά και µε
το χαρτοφυλάκιο φυτοπροστασίας της,

έθεσε ως στρατηγικό στόχο αυτήν την
προσέγγιση.
1.Επένδυει στην έρευνα για την
ανανέωση του χαρτοφυλακίου ποικιλιών
σκληρού σίτου, µε γνώµονα την
αριστοποίηση της σχέσης παραγόµενης
ποιότητας- ποσοτικής παραγωγής.
2.Εστίαζει σε όλες τις αγρονοµικές
εφαρµογές (εποχή σποράς, ποσότητα
σπόρου, λιπάνσεις, φυτοπροστασία µε
καταξιωµένα ζιζανιοκτόνα πχ Axial, µε
νέα µυκητοκτόνα όπως το Elatus Era
αλλά και επενδυτικά σπόρου όπως το
Vibrance Duo) που θα αριστοποιήσουν
το δυναµικό της κάθε ποικιλίας.
3.∆ουλεύει πολύ στενά µε τις
βιοµηχανίες ζυµαρικών (στην Ελλάδα
και το εξωτερικό) για να µεταφέρει
την έρευνα και τις ορθές πρακτικές,
ώστε τελικά να πραγµατοποιήσουν
τα επιθυµητά για την βιοµηχανία

Η προσέγγιση της Syngenta στη γενετική έρευνα και ανάπτυξη νέων ποικιλιών:
Ποιοτικές και παραγωγικές ποικιλίες. Συνδυασµός και των δύο µε στόχο το κέρδος του
παραγωγού. Προσαρµοστικότητα σε διάφορα καλλιεργητικά περιβάλλοντα, εδαφικές συνθήκες
και καλλιεργητικές τεχνικές. Ανοχή στις κύριες βιοτικές και αβιοτικές ασθένειες.

χαρακτηριστικά µε προτεραιότητα
την ασφάλεια και τον σεβασµό στο
περιβάλλον.
Στην Ελλάδα το χαρτοφυλάκιο των
ποικιλιών διακινείται από τις εταιρείες:
1. ΣΠΥΡΟΣ ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ Α.Ε. (Maestralle,
Grecale, Secolo και Egeo) και
2. ALFASEEDS Α.Ε. (Odisseo, Iride,
Levante, SY Leonardo, SY Atlante)
3. Η διεθνής συνεργασία µεταξύ
SYNGENTA και BARILLA περιλαµβάνει
την αποκλειστική διάθεση στην
παγκόσµια αγορά από την εταιρία

Barilla, της γνωστής και ασυναγώνιστης
ποιοτικά ποικιλίας Svevo, αλλά και νέων
ποικιλιών όπως είναι το Puro και το
Pigreco (διακινούνται από την εταιρία
ALFASEEDS A.E. κατ’ εντολή διάθεσης
από την Barilla).
4.Τέλος η Syngenta Hellas έχει επίσης
προς απ’ ευθείας διάθεση την ποικιλία
FUEGO (τραβάει στα δύσκολα και
απογειώνεται στα καλά χωράφια) και
δοκιµάζει νέες ποικιλίες (Reale, SY
Nilo) για να εµπλουτίσει την γκάµα των
συνεργατών της.
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ΟΡΓΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΑ ΑΡΟΤΡΑ KUHN VARI MASTER
Η

Kuhn διαθέτει στην ελληνική αγορά
δύο σειρές αρότρων On-Land τη σειρά
VM153 L και µία νέα σειρά αρότρων ON
Land την Vari-Master 183. Και οι δύο
σειρές ειναι νέας γενεάς για σκληρή
δουλειά και µεγάλες ιπποδυνάµεις.
Το Vari Master On-Land είναι ελαφρύ
και ταυτόχρονα ανθεκτικό κατάλληλο για
τρακτέρ µεγάλης ισχύος από 200 έως
300 ίππους. Το Vari Master L, αποτελεί
σύµφωνα µε την Kuhn ένα κορυφαίο
µηχάνηµα αφού πρόκειται για άροτρο
υψηλής ακρίβειας χάρη στις απλές και
έξυπνες ρυθµίσεις του και τον εξαιρετικά
στιβαρό σχεδιασµό του. Είναι διαθέσιµο
από 4 έως 6 σώµατα. Το όργωµα
υψηλής ποιότητας επιτυγχάνεται όταν
το έδαφος οργώνεται οµοιόµορφα σε
δύσκολες συνθήκες ή ακόµη και στις
άκρες, καλύπτει τα υπολείµµατα και

κάνει καλό γύρισµα και κλείσιµο της
αυλακιάς. Ο χειριστής µπορεί να οργώσει
εντός και εκτός αυλακιάς ρυθµίζοντας
την επιλογή µε ένα µόνο λεβιέ.
Κατά το όργωµα οι ρυθµίσεις είναι
υψίστης σηµασίας. Ακόµα και οι
µικρότερες ρυθµίσεις µπορούν να
οδηγήσουν σε µεγάλες οικονοµίες,
µειώνοντας την κατανάλωση
καυσίµου το χρόνο και ταυτόχρονα
προστατεύοντας το µηχάνηµα και το
τρακτέρ από τις φθορές. Οι ρυθµίσεις
του Vari Master L On-Land είναι
εύκολες και κάνουν τη δουλειά ακόµη
ευκολότερη καθώς γίνονται όλες από
την καµπίνα (προαιρετικά) ενώ δεν
απαιτούνται εργαλεία. Η ποιότητα του
οργώµατος βελτιώνεται χάρη στη
νέα ρύθµιση των Skimmers: «γωνία
επίθεσης», µία ακόµη πατέντα της

Kuhn. Η νέα σειρά αρότρων η VariMaster 183, διαθέτει 5 έως 7 σώµατα
και είναι κατάλληλη για ιπποδυνάµεις
από 200 έως 400 ίππους. Ήρθε για να
καλύψει τις µεγαλύτερες ιπποδυνάµεις,
αλλά και τις σύγχρονες απαιτήσεις. Η
Kuhn σε όλες τις σειρές των άροτρων,
διαθέτει σύστηµα ασφαλείας µε
µπουλόνι, αλλά και το µοναδικό σύστηµα
ασφαλείας µε άζωτο. Με το σύστηµα
ασφαλείας αζώτου, η Kuhn εγγυάται
την γρήγορη και ασφαλή, σε σχέση µε
τον ανταγωνισµό, απελευθέρωση και
επαναφορά του σταβαριού, όταν βρεθεί
εµπόδιο κατά την εργασία. Επιπλέον,
παρέχει την δυνατότητα κατακόρυφης
ανύψωσης κατά 60 εκ. και πλευρικής
κατά 20 εκατοστών. Τα µηχανήµατα της
Kuhn διαθέτει στην ελληνική αγορά η
εταιρεία Kuhn Center Hellas.

Το νέο Kuhn
Vari Master
On-Land,
οργώνει
εντός και
εκτός
αυλακιάς.

30

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΣΙΤΗΡΩΝ

Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΘΡΕΨΗ
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ
▲

ΑΠΟ 1520% ΑΥΞΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΛΗΡΟΥ
«Το ζητούµενο για τον παραγωγό σήµερα είναι ένα
προϊόν που θα του δώσει αυξηµένη απόδοση και
υψηλότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ώστε να πιάσει
καλύτερη τιµή. Σε αυτές ακριβώς τις απαιτήσεις του
παραγωγού στοχεύει η εξειδικευµένη θρέψη της
Timac Agro», εξηγεί ο Μπρούνο Καχρίλας γενικός
διευθυντής της Timac Agro–ΛΥ∆Α.
Υπό το πρίσµα αυτό το Eurocereal MPPA DUO είναι
και φέτος η «ναυαρχίδα» της εµπορικής καµπάνιας
της εταιρείας, τόσο για τα σιτηρά, όσο και για την
ελαιοκράµβη. Το προϊόν άλλωστε, κατέθεσε τα
«διαπιστευτήριά» του στην Ελλάδα στην τρέχουσα
καλλιεργητική σεζόν για το σκληρό σιτάρι, αφού
οι παραγωγοί που το χρησιµοποίησαν βελτίωσαν
την παραγωγή τους, όπως αναφέρθηκε σε ειδική
ηµερίδα παρουσίασης των προϊόντων της εταιρείας
στη Θεσσαλονίκη στα τέλη Ιουνίου.
«Τα αποτελέσµατα από την πρώτη χρονιά χρήσης
του είναι ενθαρρυντικά. Η µέση αύξηση της
παραγωγής κυµαίνεται από 15% έως και 20%, αλλά
το πιο σηµαντικό είναι πως, ταυτόχρονα, αυξάνουµε
και την ποιότητά του προϊόντος σε ειδικό βάρος,
υαλώδη και πρωτεΐνες, κάτι που επιτρέπει στον
παραγωγό να επιτυγχάνει καλύτερη τιµή», είπε
χαρακτηριστικά ο κ. Καχρίλας. Ανάλογη είναι η
εικόνα και στην ελαιοκράµβη, όπου η χρήση του
προϊόντος έχει οδηγήσει σε αύξηση της ποσότητας
µεσοσταθµικά κατά 20% και της ποιότητας του
ελαίου πάνω από 15%.

Για την εξειδικευµένη λίπανση µίλησε ο Μπρούνο
Καχρίλας γενικός διευθυντής της Timac Agro–ΛΥ∆Α.

> Με νέας τεχνολογίας προϊόντα όπως το Eurocereal και το Fertileader Gold, η Timac
Agro–ΛΥ∆Α καλύπτει στο έπακρο τις ανάγκες λίπανσης σιτηρών και ελαιοκράµβης

H

φθινοπωρινή λίπανση, µετά το όργωµα, είναι η
πιο σηµαντική γεωργική εργασία πριν από τη σπορά
των σιτηρών και της ελαιοκράµβης. Προκειµένου
να εξασφαλισθεί ένα υψηλά ποιοτικό και ποσοτικό
αποτέλεσµα, είναι εξαιρετικά σηµαντικό τα
θρεπτικά στοιχεία του λιπάσµατος να είναι συνεχώς
διαθέσιµα καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
Το Eurocereal είναι ένα προϊόν που
κατοχυρώνεται µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας χάρη
στη µοναδική τεχνολογία που περιέχει. Πρόκειται
για ένα κοκκώδες λίπασµα ειδικά σχεδιασµένο
για να απαντήσει στα σύγχρονα προβλήµατα, στις
προκλήσεις των εδαφών της Ελλάδας, καθώς
και τις ευρύτερες συνήθειες της φθινοπωρινής
λίπανσης. Το Eurocereal είναι αποτέλεσµα
πολλών ετών έρευνας και ανάπτυξης,
καθώς όλοι εµείς στην Timac Agro | ΛΥ∆Α
θέλαµε να διασφαλίσουµε ένα προϊόν 100%
προσαρµοσµένο στη γεωργία της χώρα µας.

Τι είδους λίπασµα είναι το Eurocereal;

Κοκκώδες λίπασµα τύπου NP που περιέχει
όλα τα κατάλληλα µάκρο και µίκροστοιχεία
για την ολοκληρωµένη λίπανση των σιτηρών
συµπληρωµένο απο την τεχνολογία MPPA DUO.
(10-24-0 +20%SO3 +0,1%Zn +0,1%B)
Η µοναδική τεχνολογία MPPA DUO

Το Eurocereal διαφοροποιείται από τα
υπόλοιπα κοινά λιπάσµατα τύπου NP ή NPK.
Ενσωµατώνοντας την τεχνολογία MPPA DUO
φέρνει στη µεγάλη καλλιέργεια την καινοτοµία
της εξειδικευµένης θρέψης, αποτέλεσµα
πολύχρονης έρευνας και ανάπτυξης, µε σκοπό
τη βελτιστοποίηση της παραγωγής και τη
µεγιστοποίηση του εισοδήµατος των παραγωγών.
Η τεχνολογία MPPA DUO βασίζεται σε δύο κύρια
συστατικά:

Το σύµπλοκο MPPA, το οποίο αποτελεί µείγµα
χηµικών ενώσεων που προέρχονται από φυσικές
ουσίες και είναι υπεύθυνο για την:
α) Προστασία των θρεπτικών στοιχείων του
λιπάσµατος καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας,
καθώς προσφέρει ολοκληρωµένη και
ισορροπηµένη θρέψη µε ταυτόχρονη προστασία
των θρεπτικών στοιχείων. Ειδικά στην περίπτωση
του φωσφόρου, το σύµπλοκο ΜPPA παρέχει 100
% προστασία, καθώς ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο
δέσµευσης από τα ιόντα ασβεστίου σε αλκαλικά
εδάφη, αλλά και από τα αντίστοιχα σιδήρου και
αργιλίου σε όξινα εδάφη. Αξίζει να σηµειωθεί πως
το ποσοστό δέσµευσης του φωσφόρου σε ένα κοινό
λίπασµα αγγίζει το 50-80%.
β) Κινητοποίηση των θρεπτικών στοιχείων του
εδάφους για καλύτερη και πιο εύκολη απορρόφηση
από το φυτό. Το σύµπλοκο MPPA κινητοποιεί τα
κατιόντα του εδαφικού διαλύµατος, καθώς και τα
θρεπτικά στοιχεία που έχουν δεσµευτεί σε αυτό από
προηγούµενες λιπάνσεις, καθιστώντας τα άµεσα
διαθέσιµα στο φυτό.
Το ενεργό εκχύλισµα XCK διεγείρει το µεταβολισµό
του φυτού και την ανάπτυξη του ριζικού
συστήµατος µε αποτέλεσµα την καλύτερη
απορρόφηση νερού και θρεπτικών στοιχείων,
εξασφαλίζοντας µια άριστη εγκατάσταση
καλλιέργειας και µια διαρκή θρέψη, καλύπτοντας
στο έπακρο τις ανάγκες της εκάστοτε καλλιέργειας.
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FERTILEADER GOLD

ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΕΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΥΛΛΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Τα προϊόντα Fertileader αποτελούν µια σειρά
λιπασµάτων, τα οποία ανήκουν στην κατηγορία
των βιοδεγερτών, είναι κατάλληλα για
διαφυλλικές εφαρµογές και ειδικά σχεδιασµένα
ώστε να ρυθµίζουν και να ενισχύουν τις
φυσιολογικές διεργασίες της καλλιέργειας.
Περιέχουν την πατενταρισµένη µε δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας, τεχνολογία Seactiv®, η οποία
ελαχιστοποιεί την επίδραση των αβιοτικών
καταπονήσεων, ενισχύει τη µεταφορά και την
ανακατανοµή των θρεπτικών στοιχείων, ενώ
αυξάνει σηµαντικά την παραγωγή βιοµάζας και
διεγείρει τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα του
φυτού.
■ Αποτελεσµατική απορρόφηση θρεπτικών
στοιχείων
Συνδυάζοντας τα επιλεγµένα ιχνοστοιχεία
µε τα κατάλληλα αµινοξέα που περιέχονται
στην τεχνολογία Seactiv®, επιτυγχάνουµε
µεγαλύτερο βαθµό απορρόφησης και καλύτερη
αποτελεσµατικότητα. Τα διαφυλλικά λιπάσµατα
FERTILEADER® εισέρχονται αποτελεσµατικά
από τα στόµατα του φυτού, καταναλώνοντας

ακόµα λιγότερη ενέργεια, ενώ εξασφαλίζουν
την αποτελεσµατική πρόσληψη όλων των
θρεπτικών στοιχείων, χάρη στο ουδέτερο
φορτίο τους και το χαµηλότερο, σε σχέση µε τα
αντίστοιχα κοινά χηλικά προϊόντα, µοριακό τους
βάρος.
■ Αντιµετώπιση των αβιοτικών καταπονήσεων
Η τεχνολογία Seactiv®, περιέχει γλυκίνηµπεταΐνη, µια ουσία που µειώνει την επίδραση
των αβιοτικών καταπονήσεων κατά τη
διάρκεια της ανάπτυξης των καλλιεργειών,
µεγιστοποιώντας τις αποδόσεις.
■ ∆ιέγερση φωτοσύνθεσης, µεταφορά και
αναδιανοµή θρεπτικών στοιχείων
Το σύµπλεγµα IPA που περιέχεται στα προϊόντα
FERTILEADER® προστατεύει και επιτείνει τη
λειτουργία των χλωροπλαστών, επιτρέποντας
στο φυτό την καλύτερη παραγωγή βιοµάζας
δίνοντας τη δυνατότητα φωτοσύνθεσης για
ακόµα µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα.
Ταυτόχρονα, το σύµπλεγµα IPA προάγει
την ταχύτερη µεταφορά και µετακίνηση
των θρεπτικών συστατικών µέσα στο φυτό,

καθιστώντας τα άµεσα διαθέσιµα όπου αυτά
χρειάζονται.
Το Fertileader Gold µε 5,7% Βόριο και 0,35%
Μολυβδαίνιο αποτελεί ένα από τα κορυφαία
προϊόντα της Timac Agro ανά τον κόσµο και
πλέον είναι διαθέσιµο και στα χέρια του Έλληνα
παραγωγού και βιοκαλλιεργητή από την
TimacAgro | ΛΥ∆Α.

ΜΕ 40 ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Η TIMAC AGROΛΥ∆Α ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΟΜΟ
Α

ναµενόµενη την αύξηση των
καλλιεργούµενων εκτάσεων σκληρού
σίτου, αλλά και της ελαιοκράµβης στην
επερχόµενη καλλιεργητική περίοδο θεωρεί,
ο γενικός διευθυντής της Timac Agro–
ΛΥ∆Α Μπρούνο Καχρίλας, ενώ ταυτόχρονα
χαρακτηρίζει εφικτό το στόχο αύξησης των
πωλήσεων και ενίσχυση της θέσης της
εταιρείας σε σχέση µε πέρσι. «Είναι µέσα στις
δυνατότητές µας. Άλλωστε έχουµε αυξήσει
οργανικά το δίκτυό µας, µε υφιστάµενους
συνεργάτες που έχουν καλά αποτελέσµατα,
ενώ παράλληλα µπαίνουµε και σε άλλες
περιοχές µε καινούριο δίκτυο», εξηγεί ο κ.
Καχρίλας. Συµπληρώνει δε, πως «έχουµε
40 γεωπόνους σε όλη την Ελλάδα, για να
είµαστε σε κάθε χωριό και σε κάθε νοµό και
να έχουµε πολλούς τοπικούς συνεργάτες σε
αυτό τον κύκλο, προκειµένου να εξηγούν
κατευθείαν στον παραγωγό πώς λειτουργεί
το προϊόν, πότε πρέπει να το εφαρµόσουν,

«Επενδύοντας σε ένα πραγµατικά εξειδικευµένο λίπασµα θα δεις διαφορά στην ποιότητα και
στην ποσότητα παραγωγής», λέει ο εµπορικός διευθυντής της Timac Agro-ΛΥ∆Α ∆. Ρέππας.

τη δοσολογία του και την προστιθέµενη
αξία που προσδίδει στο τελικό προϊόν της
καλλιέργειάς του».
Αναφορικά µε τις προοπτικές του εγχώριου
πρωτογενή τοµέα, τόσο ο κ. Καχρίλας όσο
και ο εµπορικός διευθυντής της Timac AgroΛΥ∆Α ∆ηµήτρης Ρέππας, επιδεικνύουν

µεγάλη εµπιστοσύνη και υπογραµµίζουν
ότι ο αγροτικός χώρος έχει ακόµη πολλά να
δώσει στην Ελλάδα.
«Την πιστεύουµε πάρα πολύ την
ελληνική αγορά και για αυτό, τόσο
εγώ όσο και ο εµπορικός διευθυντής,
αλλά και ο υπεύθυνος του µάρκετινγκ,

ενώ δουλεύαµε για την TimacAgro
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και χώρες
όπως είναι η Τουρκία, η Βουλγαρία,
η Ουκρανία και η Ρουµανία, µετά
τις αλλαγές που συντελέστηκαν στο
τέλος του 2019 στην Timac Agro –
ΛΥ∆Α, αποφασίσαµε να ασχοληθούµε
αποκλειστικά µε την Ελλάδα, στην οποία
βλέπουµε πως υπάρχει σηµαντικό πεδίο
για περαιτέρω ανάπτυξη», εξηγεί ο κ.
Καχρίλας. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως
όλα τα προϊόντα που λανσάρει η Timac
Agro στην Ελλάδα δηµιουργούνται στο
κέντρο καινοτοµίας και έρευνας του
µητρικού οµίλου, το CMI που βρίσκεται
στο Σαν Μαλό. Εκεί εργάζονται σε
νέες τεχνολογίες 120 επιστήµονες από
όλο τον κόσµο και µεταξύ άλλων την
περίοδο αυτή αναπτύσσουν και µια
νέα τεχνολογία για τα σιτηρά, την οποία
αναµένεται να λανσάρουν στην αγορά τα
επόµενα 2-3 χρόνια.
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Η

σωστή χρήση και εφαρμογή ζιζανιοκτόνων με
απόλυτη συμμόρφωση στις επισημάνσεις της ετικέτας,
είναι η πιο συνεπής, αποτελεσματική και οικονομική
μέθοδος για τον έλεγχο των ζιζανίων. Ωστόσο, η
ανθεκτικότητα σε όλα τα ζιζανιοκτόνα αυξάνεται
παγκοσμίως και η πολλαπλή ανθεκτικότητα (σε
περισσότερους από έναν τρόπους δράσης ζιζανιοκτόνων)
αυξάνει την πολυπλοκότητα της διαχείρισης ζιζανίων.
Οι παραγωγοί πλέον χρειάζονται μια ποικίλη
εργαλειοθήκη διαθέσιμων προϊόντων και πρακτικών
για την καταπολέμηση της συσσώρευσης της
ανθεκτικότητας. Αυτός ο στόχος είναι δύσκολο να
επιτευχθεί στην καθημερινότητα, επειδή όταν μια
πρακτική διαχείρισης ζιζανίων λειτουργεί καλά και είναι
και οικονομικά ελκυστική είναι δελεαστικό να συνεχίζεται
η εφαρμογή της επανειλημμένα, παρά το ότι είναι
γνωστό ότι η υπερβολική εξάρτηση από ένα μόνο μέτρο
μπορεί να αυξήσει σημαντικά την πίεση επιλογής και να
οδηγήσει σε ανθεκτικότητα.
Τι είναι η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ζιζανίων (ΟΔΖ)

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ζιζανίων (ΟΔΖ) είναι ένα
θεμελιώδες πρόγραμμα καταπολέμησης ζιζανίων στα
συστήματα παραγωγής, που επιτρέπει τον βιώσιμο
έλεγχο και διαχείριση αυτών, χρησιμοποιώντας
ποικιλομορφία μεθόδων εφαρμογής, σχεδιασμένων να
αλληλοσυμπληρώνονται.
Περιλαμβάνει τη χρήση μιας σειράς διαφοροποιημένων
τεχνικών ελέγχου ζιζανίων που ενσωματώνουν φυσικές,
χημικές και βιολογικές μεθόδους με ολοκληρωμένο
τρόπο και χωρίς υπερβολική εξάρτηση από μία από τις
εφαρμόσιμες μεθόδους.
Για να επωφεληθούμε πλήρως από όλες τις πτυχές
της εφαρμοζόμενης ποικιλομορφίας δράσεων που
εμπεριέχονται στην ΟΔΖ, θα πρέπει το πλάνο να
εφαρμοστεί τουλάχιστον σε μία ετήσια καλλιεργητική
χρονιά και να περιλαμβάνει εναλλαγή καλλιεργειών στο
ίδιο χωράφι.
Λόγω της αύξησης της ανθεκτικότητας των ζιζανίων
την τελευταία δεκαετία, η ΟΔΖ έχει υιοθετηθεί όλο και
περισσότερο ως εργαλείο για τη διαχείριση ζιζανίων
ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα με απώτερο σκοπό να
μειώσει την πίεση αυτών και να διατηρήσει σε χαμηλά
επίπεδα τον πληθυσμό τους.
Το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι να θέσουμε τα ζιζάνια σε
έκθεση εκτός των «συνηθισμένων» για αυτά πρακτικών
και καταστάσεων ώστε να χάσουν την «ισορροπία
τους» και να διευκολύνει έτσι ένα ζιζανιοκτόνο να
κάνει τη δουλειά του - δηλαδή να προστατεύσει με
αποτελεσματικό τρόπο το δυναμικό απόδοσης της
εκάστοτε καλλιέργειας.

αλλά η ΟΔΖ είναι ένα δυναμικό πρόγραμμα και μπορεί να
ρυθμιστεί και να εφαρμοστεί από οποιοδήποτε παραγωγό
σχεδόν σε οποιοδήποτε σύστημα γεωργικής παραγωγής
επιφέροντας δραστικά αποτελέσματα-ωφέλειες.
Τι προσφέρει η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ζιζανίων
Οι στόχοι ενός εφαρμοζόμενου σχεδίου ΟΔΖ μπορούν
περιληπτικά να είναι :

Η πρόκληση της διατροφής ενός αυξανόμενου
παγκόσμιου πληθυσμού - υπολογιζόμενο σε άνω των 9
1. Η καταστολή της ανάπτυξης ζιζανίων και της
δισεκατομμυρίων έως το 2050 - καθίσταται δυσκολότερη
συσσώρευσης βιομάζας αυτών ώστε να περιοριστεί η
από την εξάπλωση ζιζανίων ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα
ικανότητά τους να ανταγωνιστούν και να μειώσουν την
που επηρεάζουν αρνητικά τη γεωργική παραγωγικότητα.
απόδοση της καλλιέργειας
Ήδη σύμφωνα με τη γνώση που έχουμε ως τώρα, κάθε
2. Η ελαχιστοποίηση της παραγωγής σπόρων ζιζανίων
χρόνο τα ζιζάνια καταστρέφουν γεωργική παραγωγή
για να περιοριστεί η επιστροφή και εναπόθεση αυτών στην
που δυνητικά θα παρείχε τρόφιμα για να τραφούν 1
τράπεζα σπόρων στο καλλιεργούμενο έδαφος
δισεκατομμύριο άνθρωποι. Με την ανθεκτικότητα σε
3. Η μείωση των αποθεμάτων σπόρων ζιζανίων στο έδαφος συνεχή άνοδο, η απώλεια τροφής μπορεί να είναι ακόμη
για να ελαχιστοποιήσουμε τη δυνατότητα και πυκνότητα
μεγαλύτερη στο μέλλον.
βλάστησης τα επόμενα χρόνια
Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ζιζανίων (ΟΔΖ) είναι μια
4. Η αποτροπή ή μείωση της εξάπλωσης των ζιζανίων για
παγκόσμια «ανάγκη» και μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της
να κρατήσουμε την εξάπλωση του φαινομένου μακριά από πυκνότητας του πληθυσμού των ανθεκτικών ζιζανίων. Ως
μη προβληματικές περιοχές/αγρούς
αποτέλεσμα η ενσωμάτωση τέτοιων στρατηγικών επιδρά
δραστικά στην ενίσχυση της γεωργικής παραγωγικότητας
Η χρήση τέτοιων μεθόδων είναι πάντα ευθυγραμμισμένη
και την ασφαλή προμήθεια τροφίμων μακροπρόθεσμα,
με τις καλές γεωργικές πρακτικές και τη βιώσιμη γεωργία
προσφέροντας προσαρμοσμένες λύσεις για τον έλεγχο
και στην πραγματικότητα ανάμεσα σε άλλα μπορεί να
των ζιζανίων και προωθώντας έντονα τις βέλτιστες
αποφέρει θετικά περιβαλλοντικά αποτελέσματα βοηθώντας γεωργικές πρακτικές διαχείρισης. Αυτό απαιτεί, φυσικά,
στη μείωση της διάβρωσης του εδάφους και αυξάνοντας
πρώτα να αναγνωριστεί το πρόβλημα και να αναδειχτεί
τα επίπεδα οργανικής ύλης αυτού. Μπορεί επίσης να
η σημαντικότητά του, να μελετηθεί λεπτομερώς και να
δικαιολογεί την επένδυση σε χρόνο και προσπάθεια μια και αντιμετωπιστεί με ένα ειδικό στρατηγικό πρόγραμμα σε ένα
επιφέρει τον οικονομικό έλεγχο ζιζανίων με βιώσιμο τρόπο. μακροπρόθεσμο πλαίσιο εφαρμογής.
Σίγουρα η απαίτηση να κάνουμε κάποια πράγματα
διαφορετικά από ό, τι έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα
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