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Τα νέα ECO-SCHEMES
κλέβουν βασική ενίσχυση
Μόνο με ελλειμματική άρδευση αναπληρώνεται το τσεκ στο βαμβάκι  

Μερίδιο 10-20% από το φάκελο των άµεσων ενισχύσεων έρχεται να διεκ-
δικήσει τη νέα περίοδο το καθεστώς Οικοπρογραµµάτων (eco-schemes), 
χρήµατα που θα λείψουν από τις ετήσιες πληρωµές τσεκ και πράσινης ε-
νίσχυσης. Προαπαιτούµενο, για να µη φανεί η απώλεια στους λογαρια-

σµούς, η ένταξη των παραγωγών στις ειδικές περιβαλλοντικές δράσεις 
του νέου καθεστώτος. Η πριµοδότηση της ελλειµµατικής άρδευσης στο 
βαµβάκι είναι η πρώτη ώριµη πρόταση που θα τεθεί σε διαβούλευση µε 
Έλληνες βαµβακοπαραγωγούς και εκκοκκιστές το φθινόπωρο. σελ. 4-5

Αντί των ειδικών 
ενισχύσεων 
έρχεται αγροτικό 
πετρέλαιο; σελ. 42-43

Τρύγος 2020 
που γράφεται 
στην ιστορία 
Εξαιρετική περιγράφεται ως προς 

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά η φε-

τινή οινική χρονιά στη Σαντορί-

νη. Έτσι, κόντρα στο κλίµα των 

καιρών, όσοι επενδύσουν σ’ αυ-

τή έχουν να περιµένουν. σελ. 38

Επιδοτήσεις 
για τρακτέρ 
χωρίς ρύπους     
Κίνητρα αντικατάστασης τρακτέρ 

και αλωνιστικών µε νέα χαµη-

λότερων ενεργειακών απαιτή-

σεων και ταυτόχρονα προώθη-

ση της αγοράς βιοκαυσίµων α-

πό αγρότες, προανήγγειλε το υ-

πουργείο Περιβάλλοντος. σελ. 14
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EDITORIAL

• Κίνητρα για αγορά µηχανηµάτων και 
τρακτέρ νέας τεχνολογίας σελ. 14
• Στρατηγική John Deere µε νέες 
υπηρεσίες συµβουλευτικής σελ. 20, 37

• Μειωµένη προκαταβολή φόρου για 
αγρότες, αρκεί να αποδειχθεί σελ. 8
• Μένει πίσω το εγχείρηµα του 
πραγµατικού αγρότη σελ. 10-11

• Ζωηρεύει η ζήτηση της σταφίδας µε την 
τιµή παραγωγού να ενισχύεται σελ. 21
• ∆ιαµορφώνεται ανοδικό κλίµα στην αγορά 
σκληρού σιταριού από Σεπτέµβρη σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Υψηλότερη τιµή κατά 20 λεπτά από πέρυσι, στα 1,75 ευρώ 
επιδιώκει η Παναιγιάλειος Ένωση για την κορινθιακή σταφίδα, 
που φέτος έχει καλή ποιότητα. Τα πρώτα µήλα Gala από την Αγιά 
Λάρισας έπιασαν 10 λεπτά πάνω από πέρυσι, µε τη WAPA να 
προβλέπει αύξηση 5% στην ελληνική παραγωγή. Στα 63 σεντς 
γυροφέρνει το χρηµατιστήριο βάµβακος, περιµένοντας τη φυσική 
αγορά να ξεκολλήσει. Υποτονικά ακόµα η αγορά σκληρού σίτου.

Μύγα Μεσογείου 
στα εσπεριδοειδή
Εξαιρετικά πολυφάγο έντοµο είναι 
η µύγα της Μεσογείου και ιδιαίτερα 
καταστρεπτική για τα πορτοκάλια, τα 
ροδάκινα, αλλά και για πολλά άλλα είδη 
καρπών, από την έναρξη του σταδίου 
ωρίµανσης, δηλαδή κατά την αλλαγή 
χρώµατος και µέχρι τη συγκοµιδή. 
Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου 
Ηρακλείου, καταγράφονται µέτριοι 
πληθυσµοί στο δίκτυο παγίδευσης. 

Αντιµετώπιση
Συστήνεται στους καλλιεργητές να 
συνεχίσουν την προστασία στις όψιµες 
ποικιλίες που δεν έχουν συγκοµισθεί. 
Για λόγους προστασίας του 
περιβάλλοντος, αλλά και για τις 
περιπτώσεις καλλιεργειών που 
βρίσκονται κοντά σε οικίες, προτιµάται 
η εφαρµογή των δολωµατικών 
ψεκασµών. Επισηµαίνεται ότι οι 
δολωµατικοί ψεκασµοί είναι 
αποτελεσµατικοί, όταν η εφαρµογή 
τους σε µία περιοχή είναι καθολική, 
δηλαδή όταν εφαρµόζονται από το 
σύνολο των καλλιεργητών. Επιπλέον, 
οι προσβεβληµένοι από τη µύγα καρποί 
πρέπει να αποµακρύνονται και να 
καταστρέφονται.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 22-08-2020
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
τοπικές νεφώσεις κυρίως τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες στην ανατολική 
Μακεδονία και τη Θράκη. 
Άνεµοι από βόρειες διευθύνσεις 
µέτριοι και στο Αιγαίο έως 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε µικρή 
άνοδο στα δυτικά και τη 
Μακεδονία.

Κυριακή 23-08-2020
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
παροδικές νεφώσεις κυρίως στα 
ηπειρωτικά ορεινά και 
πιθανότητα τοπικών όµβρων στα 
βόρεια. Άνεµοι στα δυτικά και τα 
βόρεια µεταβλητοί µέτριοι και 
στα υπόλοιπα από βόρειες 
διευθύνσεις τοπικά έως ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς κάποια 
αξιόλογη µεταβολή.

∆ευτέρα 24-08-2020 
και Τρίτη 25-08-2020
Τοπικές νεφώσεις από το 
µεσηµέρι και µετά κυρίως στα 
ορεινά, µε πιθανότητα τοπικών 
βροχών στη βόρεια Ελλάδα. 
Άνεµοι από βόρειες διευθύνσεις 
µέτριοι και στον Αιγαίο τοπικά 
πιο ισχυροί. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή.

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Τετάρτη 26-08-2020 
έως Παρασκευή 
28-08-2020
Στα βόρεια, λίγες νεφώσεις 
παροδικά αυξηµένες κυρίως το 
µεσηµέρι, µε τοπικές βροχές 
και µεµονωµένες καταιγίδες. 
Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά 
νεφώσεις, µε πιθανότητα κατά 
τόπους βροχοπτώσεων και 
µεµονωµένων καταιγίδων στα 
ορεινά. Άνεµοι από βόρειες 
διευθύνσεις µέτριοι και στο 
Αιγαίο τοπικά πιο ισχυροί 
Θερµοκρασία αµετάβλητη, 
στα ίδια επίπεδα.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν από βόρειες 
διευθύνσεις 3 µε 
5 και στο Αιγαίο 6 
τοπικά 7 µποφόρ.
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Μπορεί να ακούγεται βαρύ, είναι ωστόσο 
αλήθεια, ότι τους αγρότες οι πολιτικοί 
τους θέλουν µόνο για τη φωτογραφία.   
Γιατί, όπως λένε στη γλώσσα τους οι ε-
πικοινωνιολόγοι, ο αγρότης πουλάει! 

Έτσι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε δύο 
από τις τελευταίες τους εξόδους στην 
περιφέρεια, ο µεν πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε τον 
συνεταιρισµό Santo Wines, o δε αρχη-
γός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης 
Αλέξης Τσίπρας, ανέπτυξε ανάλογες ε-
παφές µε τη διοίκηση της ΕΑΣ Νάξου. 

Υπάρχουν τουλάχιστον προσώρας, κάποιοι 
συνεταιρισµοί στους οποίους να µπο-
ρούν να φιλοξενηθούν σηµαίνοντα 
πρόσωπα της πολιτικής ζωής του τό-
που χωρίς αυτά τα πρόσωπα να κινδυ-
νεύουν να εκτεθούν. Για την οικονοµία 
του πράγµατος, ας αποφευχθούν τυχόν 
σκέψεις περί του αντιθέτου.      

Το θέµα είναι ότι η συµµετοχή των συνεται-
ρισµών στη διαχείριση της αγροτικής 
παραγωγής βαίνει µειούµενη. Αν εξαι-
ρεθεί το λαµπρό παράδειγµα του Πτη-
νοτροφικού Συνεταιρισµού «ΠΙΝ∆ΟΣ» 
ο κύκλος εργασιών του οποίου προ-
σεγγίζει τα 300 εκατ. ευρώ, είναι αµφί-
βολο αν όλες οι άλλες οργανώσεις µα-
ζί προσεγγίζουν σήµερα κάτι παραπά-
νω από τα 400 εκατ. ευρώ. 

Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρουν να δει κα-
νείς κάποια συγκριτικά στοιχεία ανα-
φορικά µε τη συµµετοχή των συνεται-
ρισµών στη διαχείριση της αγροτικής 
παραγωγής µέχρι τα µέσα της δεκαε-
τίας του ‘80 και την αντίστοιχη συµµε-
τοχή τους στις µέρες µας. Εκτιµάται ό-
τι σε πραγµατικές τιµές ήταν τουλάχι-
στον τέσσερις φορές µεγαλύτερη. 

Μικρή συµµετοχή των συνεταιρισµών στη 
διαχείριση της αγροτικής παραγωγής 
σηµαίνει αυτοµάτως αποδυνάµωση της 
διαπραγµατευτικής θέσης του αγρότη 
στην αλυσίδα αξίας. Ειδικά σε µια επο-
χή που η αγορά διεθνοποιείται, χωρίς 
άµεση συµµετοχή στα δίκτυα µεταποί-
ησης και διακίνησης της παραγωγής, 
ο αγρότης-παραγωγός ισοπεδώνεται. 

Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται το φαινό-
µενο, αυτό που δεν έκαναν για χρόνια 
οι συνεταιρισµοί, να το κάνουν µεµο-
νωµένα ή σε ολιγοµελή σχήµατα οι ίδιοι 
οι αγρότες. Το πείραµα έχει το ενδιαφέ-
ρον του. Θα εξαρτηθεί ωστόσο από τα 
χρηµατοδοτικά εργαλεία που θα έχουν 
στη διάθεσή τους οι αγρότες.    Agrenda

Οι αγρότες μόνο 
για τη φωτογραφία 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
 1,18506

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,56522

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,07852

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,90172

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
125,43700
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Εκεί που ένας αγρότης έχει λαµ-
βάνειν φέτος 2.000 ευρώ πρασί-
νισµα και τσεκ, από τη νέα περί-
οδο, το ποσό αυτό θα το δει µειω-
µένο κατά 10-20% ακόµα κι αν τα 
κονδύλια της ΚΑΠ παραµείνουν 
ίδια. Ο λόγος βρίσκεται στην αρ-
χιτεκτονική του εθνικού φακέλου 
(βλ. σχετικό πίνακα) και στο µερί-
διο των άµεσων ενισχύσεων, που 
έρχονται να διεκδικήσουν τα «Οι-
κοπρογράµµατα» (eco-schemes), 
τα οποία ναι µεν ενδεχοµένως να 
επιστρέφουν αυτή την απώλεια 
των 200-400 ευρώ στον αγρότη ή 
και να δώσουν κάτι παραπάνω, αλ-
λά αναµένεται να δηµιουργήσουν 
νέες καλλιεργητικές ακόµα και ε-
πενδυτικές υποχρεώσεις που κά-
ποιοι ίσως θα είναι δύσκολο να α-
κολουθήσουν. 

Συγκεκριµένα, στην τρέχουσα 
περίοδο, η βασική ενίσχυση αντι-
στοιχεί περίπου στο 57% των άµε-
σων ενισχύσεων, δηλαδή το σύ-

νολο του αγροτικού τσεκ. Το υπό-
λοιπο 30% των άµεσων ενισχύσε-
ων είναι το πρασίνισµα, οι συνδε-
δεµένες το 8%, το πριµ των νέων 
γεωργών το 2% και το Εθνικό Από-
θεµα το 3%. Όλα τα παραπάνω α-
ποτελούν το 100% του εθνικού φα-
κέλου ενισχύσεων για το διάστη-
µα 2014-2020.

Στη νέα περίοδο πρασίνισµα και 
βασική ενίσχυση γίνονται ένα ενι-
αίο καθεστώς, το οποίο θα ονοµά-
ζεται «Βασική εισοδηµατική στήρι-
ξη για τη βιωσιµότητα», το οποίο 
µαζί µε τις συνδεδεµένες, το εθνι-
κό απόθεµα και το πριµ νέων γε-
ωργών θα βρίσκονται ξανά στον 
εθνικό φάκελο για τις άµεσες ενι-

σχύσεις. Ωστόσο εδώ, θα πρέπει 
να υπολογιστεί και το καινούργιο 
καθεστώς, τα «Οικοπρογράµµατα, 
τα οποία όπως προαναφέρθηκε ε-
κτιµάται πως θα λάβουν σηµαντικό 
µερίδιο από τις άµεσες ενισχύσεις. 

Αυτό το µερίδιο υπολογίζεται γύ-
ρω στο 10%-20% του εθνικού φακέ-
λου µε βάση τα µέχρι σήµερα δεδο-
µένα για τις απαιτήσεις των Ευρω-
παϊκών Αρχών, το οποίο και ανα-
µένεται να αφαιρεθεί από τη βασι-
κή εισοδηµατική στήριξη για τη βι-
ωσιµότητα (τσεκ συν πρασίνισµα), 
δηλαδή τα δικαιώµατα. Ως εκ τού-
του, ακόµα κι αν τα χρήµατα πα-
ραµείνουν τα ίδια µε την τρέχου-
σα περίοδο, η αξία των δικαιωµά-
των και των χρηµάτων που λαµβά-
νει κάθε χρόνο ο αγρότης θα µειω-
θούν κατά το ποσοστό που θα µοι-
ραστεί σε αυτό το νέο καθεστώς. 

Το ζήτηµα είναι τώρα πώς θα ε-
ντάσσονται οι αγρότες στα Οικοπρο-
γράµµατα, για να διεκδικήσουν τα 
χρήµατα που θα τους λείψουν λόγω 
της νέας κατανοµής, ώστε να µπο-
ρέσουν πάνω-κάτω να παραµείνουν 

στο ίδιο ύψος ενίσχυσης που λάµ-
βαναν στο παρελθόν. Σύµφωνα µε 
πληροφορίες της Agrenda, οι ελλη-
νικές αρχές επεξεργάζονται ήδη διά-
φορα σενάρια δράσεων, τα οποία 
µπορούν να ενταχθούν σε αυτο το 
καθεστώς (βλέπε ρεπορτάζ σελ. 5) 
ανά καλλιεργητική οµάδα και ζωι-
κή εκµετάλλευση και θα µπουν σε 
διαβούλευση µε παραγωγούς και 
βιοµηχανίες εντός του ερχόµενου 
φθινοπώρου. 

Σε γενικές βάσεις, σε αυτό το κα-
θεστώς θα µπορούν να ενταχθούν 
οι αγρότες που θα ακολουθούν ο-
ρισµένες περιβαλλοντικές πρακτι-
κές (π.χ βιολογική γεωργία, µειω-
µένη φυτοπροστασία, εξοικονόµη-
ση ύδατος κ.λπ) πέρα από τα όσα 
θα ορίζει η πολλαπλή συµµόρφω-
ση, δηλαδή οι περιβαλλοντικοί κα-
νόνες για τη λήψη του τσεκ. Οι δε-
σµεύσεις θα είναι ετήσιες ώστε ο 
αγρότης να λαµβάνει και το ανά-
λογο πριµ που έχει προβλεφθεί. 
Αν τον επόµενο χρόνο δεν θέλει 
να συνεχίσει να τηρεί τις δεσµεύ-
σεις, αποχωρεί χωρίς καµία ποινή.

Τα Οικοπρογράμματα  
κλέβουν το 10-20% του τσεκ   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2014-2020

Η νέα πράσινη αρχιτεκτονική
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∆ιαφυγόν
εισόδηµα
και τις σχετικές
δεσµεύσεις

Προϋπόθεση για τη λήψη
πλήρους ενίσχυσης για
δράσεις που αφορούν ζώα
& έκταση (άµεσες, 
οικολογικών σχηµάτων,
δεσµεύσεων για το
περιβάλλον & το κλίµα,
ενισχύσεις για
υποχρεωτικές απαιτήσεις)
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Δεδομένη η μείωση της αξίας των δικαιωμάτων λόγω της νέας αρχιτεκτονικής στις άμεσες ενισχύσεις

Από 10% έως 20%
Το µερίδιο που θα διεκδική-
σουν τα Οικοπρογράµµατα 

από τη βασική εισοδηµατική 
στήριξη υπολογίζεται γύρω 
στο 10%-20% του φακέλου

Καθεστώς
Στη νέα περίοδο πρασίνισµα 
και βασική ενίσχυση όπως τα 
γνωρίζουν σήµερα οι 
αγρότες ενοποιούνται  
σε ένα ενιαίο καθεστώς, 
το οποίο θα ονοµάζεται 
«Βασική εισοδηµατική 
στήριξη για τη βιωσιµότητα». 

Επιλογές
Τα κράτη µέλη θα πρέπει 
να διαθέτουν ένα ή 
περισσότερα οικολογικά 
καθεστώτα διαθέσιµα, αλλά 
οι αγρότες θα αποφασίζουν 
αν θα συµµετέχουν ή όχι.

2021
Στον «αέρα» εν τω µεταξύ 
βρίσκονται ακόµα οι εθνικές 
αποφάσεις µε το πώς θα 
διαµορφωθούν τα 
δικαιώµατα βασικής 
ενίσχυσης 2020 και 2021.
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Οι αγρότες που είναι επιλέξιµοι δεν µπορούν 
να αποκλειστούν από το νέο καθεστώς
Τα κράτη µέλη έχουν µεγαλύτερη ευελιξία στα Οικοπρογράµµατα 
όσον αφορά το ποσό που πληρώνουν στους αγρότες απ’ ό, τι µε τα 
αγροπεριβαλλοντικά του ΠΑΑ (π.χ Απονιτροποίηση, Βιολογικά κ.λπ), 
καθώς το επίπεδο πληρωµής µπορεί να υπολογιστεί ως συµπληρωµατική 
στήριξη εισοδήµατος. Εν ολίγοις δεν υπάρχουν όρια στην ενίσχυση. 
Επιπλέον, υπάρχει νόµιµο δικαίωµα λήψης της πληρωµής, πράγµα που 
σηµαίνει ότι οι αγρότες που θέλουν και είναι επιλέξιµοι δεν µπορούν να 
αποκλειστούν για δηµοσιονοµικούς ή άλλους λόγους.

Είτε ως συµπληρωµατική ενίσχυση στο τσεκ, 
είτε ως ετήσια αποζηµίωση για τις δεσµεύσεις 
Σύµφωνα µε τα νοµικά κείµενα της ΚΑΠ, η στήριξη για συγκεκριµένο 
οικολογικό πρόγραµµα λαµβάνει τη µορφή ετήσιας ενίσχυσης για όλα 
τα επιλέξιµα εκτάρια ή για τα επιλέξιµα εκτάρια που καλύπτονται από τα 
οικολογικά προγράµµατα. Οι ενισχύσεις χορηγούνται είτε: ως ενισχύσεις 
επιπλέον της βασικής εισοδηµατικής στήριξης είτε ως ενισχύσεις που 
λειτουργούν ως αποζηµιώσεις για γεωργούς ή οµάδες γεωργών για το 
σύνολο ή µέρος των πρόσθετων δαπανών, που πραγµατοποιήθηκαν και της 
απώλειας εισοδήµατος ως αποτέλεσµα των δεσµεύσεων που αναλήφθηκαν.

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

H πριµοδότηση της ελλειµµατικής 
άρδευσης βάµβακος θα είναι µία α-
πό τις προτάσεις για ένταξη στις δρά-
σεις των «Οικοπρογραµµάτων», η 
οποία και θα µπει στο τραπέζι των 
συζητήσεων το ερχόµενο φθινόπω-
ρο µεταξύ ελληνικών αρχών, ορ-
γανωµένων βαµβακοπαραγωγών 
και εκκοκκιστών, σύµφωνα µε α-
σφαλείς πληροφορίες της Agrenda. 

Συγκεκριµένα, η πρόταση που 
θα συζητηθεί θα βασιστεί σε µία 
ειδική στρεµµατική ενίσχυση των 
καλλιεργητών βάµβακος -συµπλη-
ρωµατική της βασικής ενίσχυσης- 
και θα αφορά όσους τη νέα προ-
γραµµατική περίοδο προτίθενται 
να ακολουθήσουν τη συγκεκριµέ-
νη πρακτική, µειώνοντας τα κυβι-
κά νερού που χρησιµοποιούν ετη-
σίως. Επιπλέον, σύµφωνα µε τις ί-
διες πηγές παρόµοιες προτάσεις µε 
δράσεις µείωσης των εισροών µέσω 
της πριµοδότησης από τα οικοπρο-
γράµµατα θα τεθούν υπόψη σιτο-
παραγωγών και βιοµηχανιών που 
εφαρµόζουν συµβολαιακή.  

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε συ-
νέχεια του πρώτου ελληνικού σενα-
ρίου για τα οικοπρογράµµατα που 
είχε φέρει στο «φως» η Agrenda 
σχετικά µε σχέδιο που προέβλεπε 
στήριξη σε γεωργικά συστήµατα τα 

οποία ήδη συµβάλλουν στην εξοι-
κονόµηση αρδευτικού ύδατος δια 
της εφαρµογής ωφέλιµων πρακτι-
κών σε ευρεία κλίµακα.  Το συγκε-
κριµένα παράδειγµα, αφορούσε συ-
γκεκριµένα την επιδότηση παραδο-
σιακών ελαιώνων. Η ενίσχυση στο 
παράδειγµα οριζόταν στα 15 ευρώ 
ανά στρέµµα, µε τον υπολογισµό 
να έχει γίνει για 20.000 στρέµµατα. 

Σε γενικές γραµµές, όλα τα πα-
ραπάνω εργαλεία θα είναι ειδικά 
σχεδιασµένα για εξασφάλιση αν-
θεκτικότητας στη λειψυδρία και 
συµβάντα ξηρασίας, που ανταπο-
κρίνονται στην ανάγκη εξασφάλι-
σης µακροπρόθεσµης διαθεσιµό-
τητας νερού, για περιοχές στις ο-
ποίες η χρήση νερού για αρδευ-
τικούς σκοπούς προκαλεί µη βιώ-
σιµες πιέσεις στους υδάτινους πό-
ρους. Εδώ, θα ληφθούν υπόψη οι 
τάσεις της κλιµατικής αλλαγής (πε-
ρισσότερες ξηρασίες, διαφορετικά 
πρότυπα των βροχοπτώσεων κλπ). 
Για να γίνουν πιο κατανοητά τα πα-
ραπάνω, θα µπορούσε π.χ η δρά-

ση Οικοπρογράµµατος για την Ε-
ξοικονόµηση Υδάτων, να προβλέ-
πει διαφορετικό στρεµµατικό πριµ 
και µεθόδους µείωσης αρδευτικού 
νερού ανά οµάδα καλλιεργειών. Ό-
πως γίνεται και µε το Μέτρο Απο-
νιτροποίησης αντίστοιχα που προ-
βλέπει διάφορες µεθόδους και πριµ 
µείωσης των νιτρικών σε βαµβάκι, 
καλαµπόκι, κηπευτικά, δενδροκαλ-
λιέργειες κ.λπ. 

Η πρακτική ελλειµµατικής 
άρδευσης στο βαµβάκι

Στη θεωρία, κατά την ελλειµµα-
τική άρδευση τα φυτά υπόκεινται 
σε διάφορα επίπεδα υδατικής κα-
ταπόνησης, είτε σε συγκεκριµένα 
στάδια, είτε καθόλη τη διάρκεια του 
βιολογικού τους κύκλου χωρίς ω-
στόσο να µειώνεται σηµαντικά η α-

πόδοσή τους. ∆ιδακτορική διατριβή 
του Βασίλη Κωτούλα από το Τµή-
µα Επιστήµης της Φυτικής Παραγω-
γής του Γεωπονικού Πανεπιστηµί-
ου Αθηνών µε τίτλο «Μελέτη των Ε-
πιδράσεων Ελλειµµατικής Άρδευ-
σης σε Καλλιέργεια Βαµβακιού» έ-
δειξε υπεροχή της πλήρους άρδευ-
σης (µάρτυρας) σε σχέση µε όλα τα 
χαρακτηριστικά και τις αποδόσεις.   

Αυτή την απώλεια αποδόσεων 
θα έρθει ουσιαστικά να «αποζηµι-
ώσει» το πριµ. Όσον αφορά πάντως 
την ποιότητα της ίνας, δεν φαίνεται 
να υπήρξε κάποια σηµαντική δια-
φορά. Ωστόσο να σηµειωθεί εδώ, 
πως οι επεµβάσεις της ελλειµµατι-
κής άρδευσης έβγαλαν και την πιο 
πρώιµη παραγωγή, σύµφωνα µε το 
τριετές πείραµα της διατριβής που 
πραγµατοποιήθηκε στην Καρδίτσα. 

Ελλειμματική
άρδευση με πριμ 
στο βαμβάκι 
Το φθινόπωρο στο τραπέζι των συζητήσεων 
διαχειριστικές αρχές με εκκοκκιστές και 
βαμβακοπαραγωγούς για μία νέα δράση
που εξετάζεται στα Οικοπρογράμματα

Οι ελληνικές αρχές, διά 
στόµατος Μάκη Βορίδη, έχουν 
επανειληµµένως διατυπώσει 
ενστάσεις ως προς την 
υποχρεωτική ενεργοποίηση 
των Οικοπρογραµµάτων 
στα ευρωπαϊκά συµβούλια 
υπουργών Γεωργίας, καθώς ο 
Έλληνας υπουργός θεωρεί πως 
υπάρχει κίνδυνος απώλειας 
κοινοτικών ενισχύσεων αν αυτά 
δεν σχεδιαστούν σωστά. 
«Πρόκειται για ένα µέτρο που 
σχεδιάζεται και εφαρµόζεται 
για πρώτη φορά και ως εκ 
τούτου είναι αναγκαίο να 
αποφευχθεί η οποιαδήποτε 
απώλεια κεφαλαίων από τον 
φάκελο των άµεσων 
ενισχύσεων, υπό το ενδεχόµενο 
µάλιστα χαµηλής συµµετοχής 
των αγροτών στα 
οικοπρογράµµατα», είχε 
αναφέρει ο κ. Βορίδης στο 
περασµένο συµβούλιο που 
πραγµατοποιήθηκε τέλη 
Ιουλίου. Ακόµα βέβαια και να 
γίνει προαιρετική εφαρµογή 
τους, πολύ δύσκολα θα εγκρίνει 
η ΕΕ έναν εθνικό φάκελο χωρίς 
οικοπρογράµµατα βάσει της 
νέας «Πράσινης Συµφωνίας» 
και τη δέσµευση πως τα 
κονδύλια της νέας ΚΑΠ θα 
πρέπει να είναι αφιερωµένα 
κατά 40% σε περιβαλλοντικές 
δράσεις. 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ECO-SCHEMES

Μεγάλο 
το ρίσκο, λέει 
ο Βορίδης 

∆ιαβούλευση
Σε ευρεία διαβούλευση µε 
αγρότες και βιοµηχανία θα 
βρεθούν οι προτεινόµενες 

δράσεις για τα Οικοπρογράµ-
µατα το ερχόµενο φθινόπωρο 
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Χαλαρά κινούνται ακόµα στα κεντρικά του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ, αφού η διαδικασία των πληρωµών 
που αναµένει ο αγροτικός κόσµος, όσον α-
φορά τις ειδικές ενισχύσεις λόγω κορωνοϊού 
και την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης, 
βρίσκεται ακόµα στη φάση των αιτήσεων. Βέ-
βαια, όλο το διάστηµα συνεχίζονται κάποιες 
µεµονωµένες πιστώσεις, µε µικρά κατά βά-
ση ποσά, για εκκρεµότητες από παλιά προ-
γράµµατα και άµεσες ενισχύσεις. Ειδικότερα, 
τώρα για τις ειδικές ενισχύσεις στους πληγέ-
ντες, µετά την πίστωση στους ανθοπαραγω-
γούς, δεν έχει γίνει καµία άλλη πληρωµή, γε-
γονός που έχει προκαλέσει αγανάκτηση και 
απογοήτευση στους αιγοπροβατοτρόφους, οι 
οποίοι ήταν και οι περισσότερο ζηµιωµένοι 
από την πανδηµία. Εν τω µεταξύ, καλούνται 
να κάνουν κι άλλη υποµονή, αφού το σύστη-
µα για υποβολή αιτήσεων δεν έχει ακόµα ε-
νεργοποιηθεί για τον κλάδο τους, αφού δεν 
υπάρχει η τελική έγκριση από το υπουργείο 
Οικονοµικών, κάτι που σηµαίνει ότι αφού α-
νοίξει θα χρειαστεί ένας µήνας από την πλευ-
ρά των παραγωγών για αιτήσεις για να ακο-

λουθήσει µετά η διαδικασία της πίστωσης.
Την ίδια ώρα, σχετικά µε την προκαταβολή 

του τσεκ, φαίνεται πως οι διοικητικοί του Ορ-
γανισµού Πληρωµών δεν έχουν ακόµα ξεκι-
νήσει τη διαδικασία των ελέγχων, που προη-
γούνται της πληρωµής, κάτι που αναµένεται 
το επόµενο διάστηµα. Πάντως, σύµφωνα µε 
απάντηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης Κώστα Σκρέκα, για να υποστηριχθούν 
οι Έλληνες γεωργοί, ο υπουργός Μάκης Βο-
ρίδης στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης των Υ-
πουργών Γεωργίας της 25ης Μαρτίου 2020, 
πρότεινε σειρά µέτρων, µεταξύ των οποίων:

Αύξηση του ποσοστού προκαταβολών άµε-
σων ενισχύσεων έως 80% και δυνατότητα κα-
ταβολής προκαταβολών, υπό την προϋπόθεση 
της ολοκλήρωσης των διοικητικών ελέγχων.

Ακολούθως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρό-
τεινε αύξηση του ποσοστού των προκατα-
βολών άµεσων ενισχύσεων έως 70% και έ-

ως 85% για µέτρα της αγροτικής ανάπτυξης. 
Έγκαιρη χορήγηση των προκαταβολών 

άµεσων ενισχύσεων, πριν την 16η Οκτωβρίου.

Με τους αλιείς θα ξεκινήσουν 
οι πληρωµές τον Σεπτέµβριο

Πρώτοι αναµένεται να δουν το χρώµα του 
χρήµατος, το πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµ-
βρίου, οι δικαιούχοι παράκτιας αλιείας, συ-
νολικού ποσού 15,2 εκατ. ευρώ, δεδοµένου 
ότι η ψηφιακή πλατφόρµα για αιτήσεις κλεί-
νει στις 28 Αυγούστου. Παράλληλα, αιτήσεις 
υποβάλλουν οι παραγωγοί σπαραγγιού µέ-
χρι τις 9 Σεπτεµβρίου και οι παραγωγοί λαϊ-
κών αγορών µέχρι τις 23 του µήνα.   

Σύµφωνα µε τη διαδικασία, που καλείται 
να ακολουθήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, «οι δυνητικοί 
δικαιούχοι που υπέβαλλαν αίτηµα χορήγη-
σης οικονοµικής ενίσχυσης, ενηµερώνονται 
µε αυτοµατοποιηµένο µήνυµα µέσω του ΟΣ-
ΠΑ. Ακολουθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι των 
προϋποθέσεων επιλεξιµότητας, συντάσσεται 
εγκεκριµένος κατάλογος των επιλέξιµων δι-
καιούχων µε τα αναλογούντα ποσά ενίσχυσης 
και συγκροτείται φάκελος πληρωµής που α-
ποστέλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για διοικητικό έ-
λεγχο και τελικά έκδοση εντολής πληρωµής».

Μέχρι 9 Σεπτεµβρίου αιτήσεις ενίσχυσης 
από παραγωγούς σπαραγγιών

Περιθώριο λίγες ηµέρες ακόµα και έως τις 
9 Σεπτεµβρίου έχουν οι παραγωγοί σπαραγ-
γιών προκειµένου να υποβάλλουν αιτήσεις 
ενίσχυσης, συνολικού ποσού 4,7 εκατ. ευρώ. 
∆ικαιούχοι είναι οι γεωργοί οι οποίοι:

α) Έχουν υποβάλει αίτηση ενιαίας ενίσχυ-
σης για το έτος 2019,

β) ∆εν ήταν προβληµατική επιχείρηση στις 
31/12/2019 κατά την έννοια του Κανονισµού 
(ΕΕ) 702/2014 (αρθ. 2 σηµ. 14),

γ) ∆εν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή 
τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνοµη και 
ασυµβίβαστη µε βάση προηγούµενη απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του ∆.Ε.Ε της πα-
ραγράφου Β του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013. 

Ανοιχτό το 
σύστημα έως 
23 Σεπτέμβρη 
για τους 
παραγωγούς 
λαϊκών 
Σε λειτουργία, µέχρι και τις 23 
Σεπτεµβρίου, θα είναι το σύστηµα 
υποβολής αίτησης ενίσχυσης µε τη 
µορφή άµεσης επιχορήγησης 
στους παραγωγούς πωλητές 
λαϊκών αγορών, ύψους 14,8 εκατ. 
ευρώ. Ειδικότερα, δικαιούχοι 
άµεσης επιχορήγησης είναι οι 
παραγωγοί πωλητές στις λαϊκές 
αγορές της χώρας, που πληρούν 
σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
α) Έχουν υποβάλει Αίτηση Ενιαίας 
Ενίσχυσης για το έτος 2019, έως 
και 31/12/2019.
β) Έχουν «Άδεια παραγωγού 
πωλητή λαϊκών αγορών», σε ισχύ, 
γ) ∆εν ήταν κάτοχοι 
προβληµατικής επιχείρησης στις 
31/12/2019 κατά την έννοια του 
Κανονισµού (ΕΕ) 702/2014,
δ) ∆εν εξακολουθούν να έχουν 
στη διάθεσή τους ενίσχυση που 
έχει κριθεί ασυµβίβαστη µε βάση 
προηγούµενη απόφαση της ΕΕ.
Επιπλέον, όσοι παραγωγοί 
πωλητές λαϊκών αγορών 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο 
νωπών οπωροκηπευτικών ή 
οικοτεχνίας, να είναι 
εγγεγραµµένοι στο Μητρώο 
Εµπόρων Νωπών 
Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) ή/και 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).
Ο κάθε εν δυνάµει δικαιούχος 
υποβάλλει αίτηση απευθείας στο 
σύστηµα ΕΑΕ 2019 µέσω της 
επιλογής «Χρήση εφαρµογής» 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://registration.dikaiomata.
gr/user_registration/

Μόνο αιτήσεις
και έλεγχοι πριν 

γίνει ξανά πίστωση
Από τον άλλο μήνα ειδικές ενισχύσεις, στο περίμενε 

οι αιγοπροβατοτρόφοι, διασταυρωτικοί για το τσεκ

Με ποσό 1,2 εκατ. ευρώ κάλυψε ο Οργανισµός Πληρωµών 
στις 17 Αυγούστου 774 δικαιούχους παραγωγούς που είχαν 
εκκρεµότητες από παλιές εξισωτικές αποζηµιώσεις των 
ετών 2008-2015. Βέβαια, αρκετοί ήταν οι αγρότες και 
κτηνοτρόφοι, που απογοητεύτηκαν, καθώς στις πιστώσεις 
κάτι λίγα αφορούσαν τακτοποίηση για τις «δύσκολες» 
χρονιές 2013 και 2014. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τον 

ΟΠΕΚΕΠΕ «τη ∆ευτέρα  17 Αυγούστου καταβλήθηκε από 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ η οικονοµική ενίσχυση σε δικαιούχους των 
ετών 2008-2015 στο πλαίσιο των ανειληµµένων 
υποχρεώσεων του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που 
χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα», 
µε συνολικό πόσο 1.213.515,88 ευρώ που αφορά 
τελευταίες εκκρεµότητες των εν λόγω ετών».

Χρήμα για ξεχασμένες εξισωτικές, ψιλά για ‘13-’14

Συντάξεις ΟΓΑ
Την Πέµπτη 27 Αυγούστου 

καταβάλλει ο ΟΓΑ κύριες και 
επικουρικές συντάξεις του µήνα 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ

  31,7
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΠΑΡΑΓΓΙΟΥ

14,8
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

4,7
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

15,2
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Αυγούστου 2020Agrenda6 ΠΛΗΡΩΜΕΣ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ





Agrenda8 Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Αυγούστου 2020 ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Eγκύκλιος Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

Μειωμένη προκαταβολή
φόρου και για αγρότες,
αρκεί να αποδειχθεί

 Για τον υπολογισμό της πτώσης του τζίρου θα λαμβάνονται 
υπόψη οι δηλώσεις ΦΠΑ του α’ εξαμήνου 2019 και του 2020

 Θα μηδενιστεί για όσους επαγγελματίες τα ακαθάριστα 
έσοδα α’ εξαμήνου μειώθηκαν πάνω από 35,01%

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Μειωµένη προκαταβολή φόρου δι-
καιούται η πλειονότητα των επιχει-
ρήσεων και ελεύθερων επαγγελµα-
τικών ανάµεσα τους και αγρότες και 
κυρίως όσοι καταγράφουν πτώση του 
τζίρου τους από 5% έως 35% το α’ εξά-
µηνο του 2020, λόγω της πανδηµί-
ας. Με βάση όσα προβλέπονται στη 
σχετική εγκύκλιο της ΑΑ∆Ε, τα φυ-
σικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρη-
µατικές ή και αγροτικές δραστηριό-
τητες και είναι υποκείµενα σε ΦΠΑ, 
καθώς επίσης και τα νοµικά πρόσω-
πα και οι νοµικές οντότητες που υ-
πόκεινται σε ΦΠΑ, θα λάβουν µείω-
ση της προκαταβολής φόρου, ανάλο-
γα µε την πτώση τζίρου που είχαν το 
πρώτο εξάµηνο του 2020 έναντι του 
πρώτου εξαµήνου του 2019 ως εξής:

 για πτώση τζίρου 5%-15%, το πο-
σοστό µείωσης θα ανέλθει στο 30%

 για πτώση τζίρου 15,01%-25%, το 
ποσοστό µείωσης θα ανέλθει στο 50%

 για πτώση τζίρου 25,01%-35%, το 
ποσοστό µείωσης θα ανέλθει στο 70%

για πτώση τζίρου µεγαλύτερη 
του 35%, το ποσοστό µείωσης θα α-
νέλθει στο 100%, δηλαδή η προκα-
ταβολή θα µηδενιστεί.

Για τον ακριβή υπολογισµό της 
πτώσης του τζίρου θα λαµβάνονται 
υπόψη: i) οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώ-
του εξαµήνου 2019 που έχουν υπο-
βληθεί µέχρι τη δηµοσίευση των δι-
ατάξεων του νοµοσχεδίου στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως ii) οι δη-
λώσεις ΦΠΑ του πρώτου εξαµήνου 
του 2020 ως εξής:

α) για τηρούντες απλογραφικά λο-
γιστικά αρχεία, η δήλωση ΦΠΑ του 
πρώτου (1ου) τριµήνου που έχει υπο-
βληθεί µέχρι τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος και η δήλωση ΦΠΑ του δευ-
τέρου (2ου) τριµήνου που υποβάλ-
λεται µέχρι τις 31.7.2020 ή

β) για τηρούντες διπλογραφικά 
λογιστικά αρχεία, οι δηλώσεις ΦΠΑ 

Η ενηµέρωση του myTAXISnet µε 
τους νέους µειωµένους συντελεστές 
προκαταβολής φόρου ξεκίνησε την 
περασµένη ∆ευτέρα 10 Αυγούστου, 
ενώ απεστάλησαν και τα σχετικά ε-
νηµερωτικά µηνύµατα προς τις επι-
χειρήσεις που έχουν υποβάλει ήδη 
δήλωση φόρου εισοδήµατος για να 
επωφεληθούν από τη µείωση της 
προκαταβολής. Μάλιστα, για την κα-
λύτερη κατανόηση της µείωσης προ-
καταβολής φόρου, η ΑΑ∆Ε προχώ-
ρησε σε µια σειρά από παραδείγµα-
τα, µεταξύ των οποίων και τα εξής: 

Παράδειγµα Α’
Έστω επιχείρηση (φυσικό πρό-

σωπο, νοµικό πρόσωπο ή νοµική ο-
ντότητα) εµφανίζει κύκλο εργασιών 
ΦΠΑ 1ου εξαµήνου 2019 80.000 ευ-
ρώ, ενώ αντίστοιχα εµφανίζει κύκλο 
εργασιών ΦΠΑ 1ου εξαµήνου 2020 
60.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή 
η ποσοστιαία µείωση του κύκλου ερ-

γασιών ΦΠΑ που έχει επέλθει κατά 
το 1ο εξάµηνο 2020 συγκριτικά µε 
το 1ο εξάµηνο 2019 είναι 25% και 
εποµένως, µε βάση τις ως άνω δια-
τάξεις, η επιχείρηση δικαιούται µεί-
ωση προκαταβολής φόρου 50% για 
το φορολογικό έτος 2019.

Παράδειγµα Β’
Έστω επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο, 

νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα) 
εµφανίζει κύκλο εργασιών ΦΠΑ 1ου 
εξαµήνου 2019 120.000 ευρώ, ενώ 
αντίστοιχα εµφανίζει κύκλο εργασι-
ών ΦΠΑ 1ου εξαµήνου 2020 40.000 
ευρώ. Στην περίπτωση αυτή η ποσο-
στιαία µείωση του κύκλου εργασιών 
ΦΠΑ που έχει επέλθει κατά το 1ο ε-
ξάµηνο 2020 συγκριτικά µε το 1ο ε-
ξάµηνο 2019 είναι 66,66% και επο-
µένως, µε βάση τις κείµενες διατά-
ξεις, η επιχείρηση δικαιούται µείω-
ση προκαταβολής φόρου 100% για 
το φορολογικό έτος 2019.

Ενημερωτικά SMS για 
τροποποιητικές δηλώσεις

Ιανουαρίου - Μαΐου που έχουν υπο-
βληθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρό-
ντος και η δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου που 
υποβάλλεται µέχρι τις 31.7.2020.Αντί-
στοιχα, για τις επιχειρήσεις και τους 
ελεύθερους επαγγελµατίες και τους 
αγρότες του ειδικού καθεστώτος που 
δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ η µείωση της 
προκαταβολής ορίζεται σε 50%. 

Συγκεκριµένα, όπως αναφέρει το 
σχετικό άρθρο της εγκυκλίου «Για νο-
µικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα ή 
φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχει-
ρηµατική δραστηριότητα και δεν έχει 
υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ 
καθ’ όλη τη διάρκεια των συγκρινόµε-
νων εξαµήνων, το ποσό της προκατα-
βολής φόρου εισοδήµατος του πρώτου 
εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 
71 µειώνεται κατά πενήντα 50%. Τα ο-
ριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο έ-
χουν εφαρµογή και στην περίπτωση 
που νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντό-
τητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί ε-
πιχειρηµατική δραστηριότητα µετατά-
χθηκε από απαλλασσόµενο ΦΠΑ κα-
θεστώς σε µη απαλλασσόµενο ή αντι-
στρόφως, κατά τα συγκρινόµενα εξά-
µηνα των ετών 2019 και 2020».

Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην 
απόφαση, οι επιχειρήσεις (ατοµικές και 
νοµικά πρόσωπα) που δικαιούνται µεί-
ωση της προκαταβολής και έχουν υπο-
βάλει ήδη φορολογική δήλωση εισο-
δήµατος για το έτος 2019, µπορούν ά-
µεσα να επωφεληθούν από τη µείωση 
της προκαταβολής, υποβάλλοντας τρο-
ποποιητική µέχρι και την 30ή/12/2020.

Αγρότες ειδικού 
καθεστώτος

Για τους αγρότες του ειδικού 
καθεστώτος, που 

δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, 
η µείωση της προκαταβολής 

ορίζεται σε 50%

Η τελική εκκαθάριση 
µειώνει ή διαγράφει την 
προκαταβολή φόρου 
των φορολογούµενων 
ανάλογα µε την περίπτωση 
στην οποία εµπίπτουν.

Σύστημα
Η ενηµέρωση του συστήµατος 
myTAXISnet µε τους νέους
µειωµένους συντελεστές προ-
καταβολής φόρου ξεκίνησε τη 
∆ευτέρα 10 Aυγούστου.

Τζίρος
Για πτώση τζίρου της τάξης 
του 25,01%-35%, το ποσοστό 
µείωσης θα ανέλθει στο 70%.

Προθεσμία
Οι επιχειρήσεις (ατοµικές 
και νοµικά πρόσωπα) που 
δικαιούνται µείωση της 
προκαταβολής και έχουν 
υποβάλει ήδη φορολογική 
δήλωση εισοδήµατος για το 
έτος 2019, µπορούν άµεσα να 
επωφεληθούν από τη µείωση 
της προκαταβολής, 
υποβάλλοντας τροποποιητική 
δήλωση µέχρι και τις 
30 ∆εκεµβρίου 2020.
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Προσπέρασμα
Η πραγματικότητα 
αφήνει πίσω τη θεωρία
του πραγματικού αγρότη 
Ψηφιακή εποχή και καθετοποίηση παραγωγής φέρνουν 
κεφαλαιούχους και ετεροεπαγγελματίες στη γεωργία  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Οι αντικειµενικές συνθήκες, όπως αυ-
τές διαµορφώνονται τον τελευταίο και-
ρό στον αγροτικό χώρο, διαφοροποι-
ούν σε σηµαντικό βαθµό τη συζήτηση 
που έχει ανοίξει για τον «πραγµατικό 
αγρότη» και τη θεσµική κατοχύρωση 
του όρου, στο πλαίσιο των αποφάσεων 
που δροµολογούνται µε τη νέα ΚΑΠ.

Μια πιο προσεκτική µατιά στον τρό-
πο µε τον οποίο εξελίσσονται τα πράγ-
µατα στο πεδίο της αγροτικής παραγω-
γής δείχνει ότι η ταυτότητα του «αγρό-

τη» γίνεται όλο και πιο σύνθετη, περι-
ορίζοντας αντίστοιχα την εµβέλεια του 
λεγόµενου «πραγµατικού αγρότη».

Τι σηµαίνει αυτό; Απ’ ό,τι φαίνεται 
τουλάχιστον, χρόνο µε το χρόνο πλη-
θαίνουν οι δραστηριοποιούµενοι στον 
τοµέα της αγροτικής παραγωγής, οι ο-
ποίοι, στην πλειοψηφία τους δεν φέ-
ρουν τη σφραγίδα του επαγγελµατία 
αγρότη, ανεξάρτητα από το εύρος και 
το βάθος της δραστηριότητας που επι-
τελούν στο συγκεκριµένο πεδίο.

Το φαινόµενο που σχετίζεται περισ-
σότερο µε τις τεχνολογικές εξελίξεις 
και τη σηµασία που αποκτά η διατρο-
φική επάρκεια, δεδοµένης της αύξη-
σης του πληθυσµού της γης, έδειξε να 
επισπεύδεται στη χώρα µας µε αφορµή 
την οικονοµική κρίση και την προσπά-
θεια πολλών ανθρώπων να βρουν ρό-
λο στην αγροτική παραγωγή. 

Βεβαίως, οι απαρχαιωµένες δοµές 
της ελληνικής γεωργίας και η χαµη-
λή γενικά πτήση των τιµών των α-
γροτικών προϊόντων δεν διευκόλυ-
ναν τα µάλα αυτή τη στροφή. Κυρί-
ως στους νέους αγρότες οι απογο-
ητεύσεις ήταν πολλές, υποχρεώνο-
ντας πολλούς εξ αυτών να επανεξε-
τάσουν τον προσανατολισµό τους. 

Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, το φαι-
νόµενο της επανασύνδεσης πολλών µε 
τον αγροτικό χώρο, δείχνει να επανέρ-
χεται µε διαφορετικά ενδεχοµένως χα-
ρακτηριστικά. Αυτή τη φορά, αυτό που 
κυριαρχεί και δίνει τον τόνο στις εξε-

λίξεις, είναι οι δυνατό-
τητες της ψηφιακής ε-
ποχής και ο διαφορε-
τικός τρόπος µε τον ο-
ποίο µπορεί να υποστη-
ριχθεί πλέον η αγροτική 
δραστηριότητα. Η τάση 
«επανόδου» ενισχύεται 
κατά τα φαινόµενα και 
από την όλο και µεγα-
λύτερη καθετοποίηση 
της παραγωγικής διαδι-
κασίας, ήτοι την κάλυ-
ψη χώρου από ανθρώ-
πους της αγροτικής πα-

ραγωγής σε επόµενους κρίκους της α-
λυσίδας αξίας (συσκευασία, µεταποίη-
ση, εµπόριο). Έτσι, αυτό που ξεκίνησε 
πριν από λίγα χρόνια µε το κρασί, ό-
που ο αριθµός των αµπελουργών που 
καλύπτει και το στάδιο της οινοποίη-
σης έγινε πολλαπλάσιος, δείχνει να ε-
πεκτείνεται και σε πολλά άλλα προϊό-
ντα, πρώτης ή και δεύτερης µεταποίη-
σης όπως είναι οι επιτραπέζιες ελιές, 
το ελαιόλαδο, τα αµύγδαλα, τα super 
foods κ.α. Βεβαίως, η επέκταση αυτή 
προϋποθέτει κεφάλαια και ταυτόχρο-
να απαιτεί αξιόπιστα business plans. 
Θέση σ’ αυτή τη νέα αγροτική προσέγ-
γιση έχουν επαγγελµατίες µε θεωρη-
τικό µπακράουντ και µε βαθιά γνώση 
της λειτουργίας των αγορών. Μ’ αυτή 
την έννοια ο ρόλος του «πραγµατικού 
αγρότη» αποδυναµώνεται. Ίσως γι’ αυ-
τό και οι Βρυξέλλες το ξαναβλέπουν.    

21-22, 35-36

Ενισχυμένη 
η τιμή για 
τα πρώτα Gala 
της Αγιάς 

Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Αυγούστου 2020

Πλώρη για τα 2 ευρώ το κιλό βάζει φέ-
τος η καλή ποιότητα της σταφίδας. Υ-
ψηλότερη τιµή από το 1,75 ευρώ πέρ-
σι αναµένεται να δώσει η Παναιγιά-
λειος Ένωση. Η σεζόν που ξεκίνησε 
µε καλές προοπτικές λόγω  της αυξη-
µένης ζήτησης που φέρνει η πανδηµία 
(souper foods) «Φέτος, θα προσπαθή-
σουµε για καλύτερες τιµές από πέρυσι, 
αρκεί οι παραγωγοί να εµπιστευτούν 
την Ένωση και να µην πάνε στους ιδιώ-
τες εµπόρους», τονίζει ο πρόεδρος της 

οργάνωσης Θανάσης Σωτηρόπουλος. 
Nα σηµειωθεί ότι φέτος η παραγωγή 

σταφίδας θα είναι µειωµένη κατά 20 µε 
25% σε όλη την Ελλάδα, εξαιτίας της α-
νοµβρίας του Ιουλίου. «Ο τρύγος ξεκί-
νησε αυτές τις µέρες, και η παραγωγή 
αν και 20 µε 25% µειωµένη, φαίνεται 
να είναι πολύ ποιοτική. Η ζήτηση εί-
ναι ικανοποιητική, ωστόσο αν δεν έ-
χουµε αρκετή ποσότητα για να δώσου-
µε, η αγορά θα στραφεί σε άλλα προ-
ϊόντα» πρόσθεσε ο κ. Σωτηρόπουλος.

Ζωηρεύει η ζήτηση της σταφίδας 
Η ανοµβρία του Ιουλίου έφερε µείωση κατά 25% της παραγωγής
Με καλές προοπτικές ξεκίνησε ο φετινός τρύγος για την κορινθιακή 
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Κ
αλοκαιρινή παγωµάρα, η οποία φέ-
τος είναι εντονότερη λόγω κορωνο-
ϊού, επικρατεί στην ελληνική αγορά 
βάµβακος. Το πριµ για τη νέα σοδειά 

είναι στο 1 σεντ ανά λίµπρα πάνω από τις τιµές 
∆εκεµβρίου ’20, ενώ εντείνεται η ανησυχία ό-
σον αφορά τις πωλήσεις µας προς την Τουρ-
κία. Οι τιµές της νέας σοδειάς σήµερα πιάνουν 
περί τα 64 σεντς. Εν τω µεταξύ χρηµατιστηρια-
κά δεν φαίνεται µια σαφής κατεύθυνση της α-
γοράς, µε τους αναλυτές να θεωρούν πως πρέ-
πει σύντοµα να δούµε σπάσιµο του εύρους.

  Στην αγορά µας γίνονται κάποιες φορτώ-
σεις σκληρού σίτου παλαιότερων συµβολαίων 
για εξαγωγή ή για τοπικούς µύλους, δεδοµένου 
ότι ακόµα δεν έχουµε µπει σε κανονικούς ρυθ-
µούς. Από την Τουρκία αναµένεται η εξέλιξη 
του διαγωνισµού για την αγορά 100.000 τόνων 
σκληρού, στον οποίο και αναµένεται λογικά να 
κυριαρχήσει πάλι ο Καναδάς, καθώς η ποιότητα 
και η τιµή του είναι δελεαστικές. Βέβαια όπως 
και στην περίπτωση της Τυνησίας πριν δύο ε-
βδοµάδες, η τιµή που θα κλειστεί θα αποτελέ-
σει «µπούσουλα» για το που κινείται η αγορά.  

Ξεκίνησε την περασµένη εβδοµάδα η συ-
γκοµιδή κελυφωτού φιστικιού, µε υψηλές α-
ποδόσεις και καλές ποιότητες. Ωστόσο η αγο-
ρά εµφανίζεται διστακτική, µε τους Ιταλούς ε-
µπόρους να µην έχουν ακόµα εµφανιστεί στη 
Φθιώτιδα. Οι πρώτες συζητήσεις αφορούν τιµές 
παραγωγού από 5 έως 6,5 ευρώ για το ανοιχτό 
φιστίκι, όταν πέρυσι ξεκίνησαν από τα 9 ευρώ 
το κιλό, για να φθάσουν µέσα στη σεζόν και τα 
12 ευρώ. Πρόβληµα, φέτος, τα φθηνά τουρκι-
κά φιστίκια, λόγω της υποτίµησης της λίρας.

Κατεύθυνση για 
65 σεντς παίρνει 
το βαμβακι 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

23/07 30/07 06/08 12/08 20/08

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

278,69

267,80266,77
270,54

268,64

Ζημιές
Σηµαντικές ζηµιές στις σταφίδες 

από οµάδες άγριων και ηµιάγριων 
γουρουνιών, εντόπισε ο Αγροτικός 

Σύλλογος Χανδρινού

Αναμπέλωση
Πρόγραµµα αναδιάρθρωσης 

κορινθιακής σταφίδας ζητούν 
επίµονα τα τελευταία χρόνια οι 

καλλιεργητές 

Παραγωγή
Φέτος αναµένεται 20-25% 

µικρότερη, αλλά πολύ ποιοτική 
σοδειά σε όλες τις παραγωγι-

κές περιοχές 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
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ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος 209

304

297 295 295

300 300

209 209
211 211 211

Τιμή παραγωγού 
κορινθιακής 
σταφίδας (σε ευρώ το κιλό)

Πέρυσι    1,55 - 1,75

Φέτος  1,60 - 1,75* 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

*εκτιµώµενη

Παραγωγή μήλων 
2020
Ελλάδα  +5%

Ευρωπαϊκή Ένωση  -1%
ΠΗΓΗ: WAPA

Τουλάχιστον µε 21 λεπτά 
οι πράξεις στο καλαµπόκι 
Περιζήτητη καθίσταται η πρώτη ποιότητα 
στα καλαµπόκια, των οποίων ο θερισµός 
ξεκινά την ερχόµενη εβδοµάδα σε 
παραγωγικά κέντρα της ∆υτικής και 
Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας, µε 
τη ζήτηση να εξασφαλίζει για αρχή τα 
21 λεπτά το κιλό στον παραγωγό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Το παράδειγµα
Μακεδονικοί
Αµπελώνες
Αν εξετάσει κανείς µε προσοχή τα 
περισσότερα από τα πετυχηµένα 
projects στο πεδίο της αγροτικής 
παραγωγής θα δει ότι τα περισσότερα 
εξ αυτών υποστηρίζονται από 
ανθρώπους, οι οποίοι στο µεγαλύτερο 
µέρος της επαγγελµατικής τους 
πορείας ελάχιστη σχέση είχαν µε τα 
αγροτικά. Τελευταίο παράδειγµα οι 
«Μακεδονικοί Αµπελώνες» στην 
περιοχή του Κιλκίς. Εκεί, τα τελευταία 
7 χρόνια έχει δραστηριοποιηθεί µια 
οµάδα 18 αµπελουργών, η οποία, µε 
αιχµή του δόρατος την επιτραπέζια 
ποικιλία Crimson κινείται µεθοδικά στο 
δρόµο της ποιότητας µε εκτεταµένη 
χρήση των νέων τεχνολογιών και 
παραγωγή προϊόντος υψηλής 
προστιθέµενης αξίας. Της 
συγκεκριµένης προσπάθειας ηγείται, 
ως πρόεδρος της οµάδας, ο Γιώργος 
Παπαδόπουλος, ένας άνθρωπος που 
προέρχεται από το χώρο των 
κατασκευών. ∆ιείδε ωστόσο τις 
δυνατότητες στο συγκεκριµένο πεδίο 
και έχει στηρίξει την προσπάθεια.      

Οι τεχνολογικές εξελίξεις και 
οι ανάγκες της ζωής οδηγούν 
τους αγρότες σε πολύπλευρες 
δραστηριότητες.

Οι δυνατό-
τητες της 
ψηφιακής 
εποχής 
δίνουν τον 
τόνο στις 
εξελίξεις.

Με καλύτερους 
όρους η κορινθιακή 
σταφίδα για φέτος 

Κατεύθυνση
προς την άνοδο 
βρίσκει το βαμβάκι



EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ελιγμός προκειμένου να εν-
σωματωθεί η έννοια του πραγ-
ματικού αγρότη στην επερ-
χόμενη ΚΑΠ, προβλέπει την 
διαμόρφωση μιας στοχευμέ-
νης ενίσχυσης κάτω από την 
ομπρέλα των άμεσων, που θα 
έδινε προτεραιότητα σε όλους 
όσοι πληρούν τα κριτήρια που 
προκύπτουν από τον ορισμό. 

Πρόκειται για μια εναλλακτι-
κή διάκριση στο μοντέλο δια-
νομής των άμεσων ενισχύσε-
ων, σε περίπτωση που δεν α-
κολουθηθεί η πρόταση για βα-
σική (τσεκ) μόνο σε όσους δη-
λώνουν αγροτικό εισόδημα ά-
νω του 25%. Η νέα προσέγγι-
ση που συζητείται πλέον στην 
Ισπανία, σύμφωνα με τον Τύ-
πο της χώρας, προβλέπει τη 
δυνατότητα να δοθεί προτε-
ραιότητα στα υπόλοιπα καθε-
στώτα των άμεσων ενισχύσε-
ων (εθνικό απόθεμα, συνδεδε-
μένες, αναδιανεμητική και οι-
κοπρογράμματα) σε εκείνους 
που εμπίπτουν στην κατηγο-
ρία του πραγματικού αγρότη 
ή να διαμορφωθεί ένα νέο κα-
θεστώς ώστε να βρεθούν επι-
πλέον πόροι για αυτούς.  

Η λύση του ορισμού του 
πραγματικού αγρότη, με βά-
ση το ποσοστό του αγροτικού 
εισοδήματος, βρήκε ανταπό-
κριση από μεγάλη μερίδα πα-
ραγωγών στην Ισπανία, απ’ ό-
που ξεκίνησε η πρώτη επεξερ-
γασία του καθεστώτος που έ-
χει παραγγείλει η Κομισιόν 
στο πλαίσιο της επερχόμενης 
ΚΑΠ. Στη συνέχεια ωστόσο α-
γροτικές ενώσεις και περιφέ-
ρειες της χώρας ανέδειξαν α-
δυναμίες που αποκλείουν α-
πό τις κοινοτικές επενδύσεις 
δραστήρια στρώματα του α-
γροτικού χώρου.

Το θέμα αυτό  ανέδειξε προ 
ολίγων ημερών η διοίκηση της 
Ανδαλουσίας, ζητώντας από 
το ισπανικό υπουργείο Γεωρ-
γίας την ένταξη υπό το καθε-
στώς του πραγματικού αγρό-
τη, εκείνων που μπορούν να 
χαρακτηριστούν ως πολυδρα-
στήριοι αγρότες. Η περιφέρεια 
της Λεόν, ζητά τώρα προκει-
μένου να ενσωματωθούν και 
αυτοί, την προϋπόθεση να δι-
αμορφωθούν ειδικά πλαίσια 
δικαιωμάτων αποκλειστικά για 
πραγματικούς αγρότες.

Και κατιτίς παραπάνω 
για του θεσμού τα μάτια 

Αποκλεισμός 
Αγροτικές ενώσεις 

της Ισπανίας 
ανέδειξαν τις αδυνα-
μίες που αποκλείουν 
από τις κοινοτικές 
ενισχύσεις δραστή-
ρια στρώματα του 
αγροτικού χώρου



Όξινη σήψη 
των ραγών
Όσο πλησιάζει ο τρύγος αυξάνεται 
και η ευαισθησία των σταφυλιών

ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
  katsoulieri@agronews.gr

Η όξινη σήψη είναι ασθένεια 
της αµπέλου που παρατηρείται 
την περίοδο της ωρίµανσης των 
βοτρύων, όταν το ποσοστό των 
σακχάρων φθάνει το 10% πε-
ρίπου, µε την ευαισθησία των 
βοτρύων να αυξάνει όσο πλη-
σιάζει ο τρύγος. Η ασθένεια ο-
φείλεται σε ένα σύµπλοκο βα-
κτηρίων και σακχαροµυκήτων. 

Η µόλυνση συντελείται πά-
ντα µέσω πληγών στις ράγες και 
προκαλείται ταχύτατη σήψη των 
ραγών, σύµφωνα µε τους γεω-
πόνους του Περιφερειακού Κέ-
ντρου Προστασίας Φυτών και Ποι-
οτικού Ελέγχου Βόλου. Η σήψη 
συχνά επεκτείνεται σε ολόκληρο 
τον βότρυ και η απώλεια στην 
παραγωγή µπορεί να είναι ιδι-
αίτερα υψηλή. Κύριος φορέας 
µετάδοσης της ασθένειας είναι 

η µύγα του ξυδιού που επισκέ-
πτεται τις πληγωµένες ράγες και 
µεταφέρει το µόλυσµα, µε απο-
τέλεσµα την εξάπλωσή του σε ό-
λο τον αµπελώνα. Η παρουσία 
του εντόµου στον αµπελώνα α-
ποτελεί από µόνη της ένδειξη 
ύπαρξης της ασθένειας. 

Να σηµειωθεί ότι µετά το γυά-
λισµα οι προσβληµένες ράγες 
παίρνουν χρώµα καφέ-ιώδες 
στις έγχρωµες ποικιλίες ή ανοι-
κτό κόκκινο στις λευκές ποικιλί-
ες. Στη συνεχεία χάνουν το χυµό 
τους και αδειάζουν, καθώς µέ-

νει µόνο ο φλοιός. Τα σταφύ-
λια σαπίζουν και βγάζουν µια 
ξινή µυρωδιά, ενώ µικρά έντο-
µα (µύγες ξυδιού) πετούν κοντά 
στα πρέµνα.

Στόχος η αποτροπή πληγών
Για την προστασία των ώριµων 

βοτρύων από την εκδήλωση όξι-
νης σήψης, συνιστάται από τους 
ειδικούς η λήψη µέτρων για την 
αποτροπή δηµιουργίας πληγών 
στις ράγες. Αυτό µπορεί να επι-
τευχθεί µε έγκαιρη και αποτε-
λεσµατική καταπολέµηση του 
ωιδίου και της ευδεµίδας, καθώς 
κι άλλων εντόµων που προκα-
λούν φαγώµατα στις ράγες, µε 
ορθολογικό πρόγραµµα άρδευ-
σης και αποφυγή υπερβολικής 
λίπανσης, µε ορθολογική χρήση 
ορµονικών σκευασµάτων σε πυ-
κνόραγες ποικιλίες, προκειµέ-
νου οι βότρυες να γίνουν λιγό-
τερο συµπαγείς και µε εφαρµο-

γή χαλκούχων σκευασµάτων, 
τα οποία προκαλούν σκλήρυν-
ση της επιδερµίδας των ραγών. 

Επισηµαίνεται ότι η κατα-
πολέµηση του εντοµολογικού 
εχθρού δροσόφιλας, η οποία 
αναφέρεται και ως µύγα του ξι-
διού, παρουσιάζει δυσκολία, α-
φενός διότι δεν υπάρχει εγκε-
κριµένο εντοµοκτόνο και αφε-
τέρου η καταπολέµησή της το-
ποθετείται χρονικά πολύ κοντά 
στον τρύγο.Σύµφωνα µε το Πε-
ριφερειακό Κέντρο Προστασίας 
Φυτών Βόλου, αυτή την περίο-
δο καλούνται οι καλλιεργητές 
να επισκέπτονται όσο το δυνα-
τό συχνότερα τις καλλιέργειες, 
προκειµένου να διαπιστώνουν 
έγκαιρα τυχόν προσβολές από 
φυτοπαράσιτα έτσι, ώστε να εί-
ναι εφικτή η αποτελεσµατική 
αντιµετώπισή τους, µε το µι-
κρότερο οικονοµικό και περι-
βαλλοντικό κόστος.

Αύξηση ρόδινου σκουληκιού στα βαµβάκια της Θήβας
Αυτή την περίοδο, στα τέλη Αυγούστου, βρίσκεται σε εξέλιξη η δεύτερη 
και πιο επιζήµια γενιά του ρόδινου σκουληκιού σε όλες τις περιοχές 
καλλιέργειας βαµβακιού. Σύµφωνα µε τις επιτόπιες παρατηρήσεις και 
δειγµατοληψίες που διενεργήθηκαν από τους ειδικούς γεωπόνους τους 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου, παρατηρήθηκε 
ελαφρά αυξηµένος πληθυσµός σε περιοχές της Θήβας. Αυτό το διάστηµα, 

συνιστάται στους παραγωγούς να προβαίνουν άµεσα σε σχολαστική επιθεώρηση των 
φυτειών τους και ιδίως του εσωτερικού των καρυδιών για τη διαπίστωση ύπαρξης 
προνυµφών ρόδινου σκουληκιού. Επισηµαίνεται ότι χηµικός ψεκασµός θα πρέπει να 
γίνει σε περίπτωση που διαπιστωθεί στο στάδιο της ανθοφορίας, προσβολή 20% στα 
άνθη και στο στάδιο καρποφορίας, στο εσωτερικό νεαρών καρυδιών ηλικίας 2 
εβδοµάδων, προνύµφες ρόδινου σε ποσοστό 5-8% στα 100 καρύδια. Σε κάθε 
περίπτωση, ο ψεκασµός θα πρέπει να διενεργείται µετά τη δύση του ηλίου, γιατί τότε 
αυξάνεται η δραστηριότητα των προνυµφών, καθώς και η αποτελεσµατικότητα 
πολλών εντοµοκτόνων, αλλά και για την προστασία των µελισσών.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΓΑΠΗ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

Αδειάζουν 
Μετά το γυάλισµα 
οι προσβεβληµένες 

ράγες χάνουν το χυµό 
τους και σαπίζουν

Καρπόκαψα καρυδιάς
Η τρίτη γενεά του εντόµου έχει αρχίσει να 
εµφανίζεται στους καρυδεώνες. Όπως 
αναφέρει το Περιφερειακό Κέντρο 
Προστασίας Φυτών Βόλου, ο αριθµός των 
συλλήψεων στο δίκτυο των φεροµονικών 
παγίδων παραµένει πολύ µικρός έως και 
µηδενικός. Ωστόσο, οι παραγωγοί θα 
πρέπει να παρακολουθούν τις παγίδες που 
έχουν τοποθετήσει στα κτήµατά τους. 
Επίσης, συνιστάται τακτική επιθεώρηση 
των καρπών για τη διαπίστωση 
προσβολών, διότι η τρίτη γενεά µπορεί να 
αποβεί καταστροφική. 
Επισηµαίνεται ότι, η καρπόκαψα της 
καρυδιάς ποτελεί έναν από τους 
σηµαντικότερους εχθρούς της 
καλλιέργειας µε απώλειες παραγωγής που 
κυµαίνονται από 40-70%. Οι προνύµφες 
ζηµιώνουν τους καρπούς τρεφόµενες στο 
εσωτερικό τους. Σε περίπτωση συλλήψεων 
ή προσβολής συστήνεται άµεσα ψεκασµός 
µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την 
καλλιέργεια εντοµοκτόνο, δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στην πλήρη κάλυψη 
των δένδρων µε το ψεκαστικό υγρό. ) O 
χρόνος επέµβασης εξαρτάται από τον 
τρόπο δράσης του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος.

Σκευάσµατα
ALFA: Imidan 50 WG, Divepron 25 WG
FMC: Coragen 20 SC
SIPCAM: Bacillus Chemia
SYNGENTA: Insegar 25 WG.

Φθοριµαία πατάτας
Η φθοριµαία προσβάλλει τους κονδύλους 
της πατάτας τόσο στο χωράφι όσο και κατά 
την αποθήκευση, γι’ αυτό η αντιµετώπισή 
της βασίζεται σε προληπτικά καλλιεργητικά 
µέτρα καθώς και επεµβάσεις µε 
εντοµοκτόνα. Μάλιστα, η προσβολή των 
κονδύλων σηµαίνει σάπισµα αυτών. Όπως 
αναφέρουν και οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Ηρακλείου, λίγο πριν τη συγκοµιδή 
και όταν η καλλιέργεια έχει ακόµα φύλλα, 
οι παραγωγοί θα πρέπει να προβούν σε 
ψεκασµό µε στόχο τη µείωση των 
πληθυσµών στο χωράφι. Επιπλέον, θα 
πρέπει να συνεχίζονται οι αρδεύσεις της 
καλλιέργειας ως 4-5 ηµέρες πριν τη 
συγκοµιδή για να αποφεύγεται ο 
σχηµατισµός ρωγµών στο έδαφος, λόγω 
ξήρανσής του, µέσω των οποίων 
εισέρχεται το έντοµο και ωοτοκεί στους 
κονδύλους στο έδαφος. 
Τέλοςαποθηκεύονται µόνο υγιείς 
κόνδυλοι, να γίνεται επίπαση µε βάκιλο 
Θουριγγίας.

Σκευάσµατα
ALFA: Assist 100 EW, Belthirul 1000DP
FMC: Coragen 20 SC
SYNGENTA: Ampligo 150 ZC.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Eνεργή καθόλη τη διάρκεια του 
κυνηγετικού έτους ή περιόδου θα 
µπορεί να είναι η θήρα του αγριόχοιρου 
και ηµίαιµων χοίρων, ακόµη και σε 
περιοχές που δεν επιτρέπεται αυτή, για 
την αποφυγή εκτεταµένων ζηµιών στις 
καλλιέργειες, καθώς και για την 
πρόληψη της αφρικανικής πανώλης. 
Τα παραπάνω προβλέπονται στο άρθρο 
14 του νοµοσχεδίου του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης,
µε τη θήρα να είναι δυνατή ακόµα και 
σε περιοχές όπου δεν επιτρέπεται αυτή 
για λόγους δηµόσιας υγείας, 
επιτακτικού δηµόσιου συµφέροντος, 
υγείας και προστασίας των ζώων, 
καθώς και για λόγους προστασίας της 
αγροτικής παραγωγής και πρόληψης 
σοβαρών ζηµιών στις καλλιέργειες.

Θήρα αγριόχοιρου 
κατ’ εξαίρεση όλο
το κυνηγητικό έτος

Αγριογούρουνα αλωνίζουν τα καλαμπόκια 
Πλήθυναν οι αγέλες στο λεκανοπέδιο Λαψίστας, προβλήματα σε πολλές περιοχές 

ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
  katsoulieri@agronews.gr

Μεγάλης έκτασης καταστροφές 
έχουν προξενήσει στα καλαµπό-
κια του λεκανοπεδίου Κρύας- 
Λαψίστας, αναρίθµητες αγέλες 
από αγριογούρουνα, τα οποία 
ανεξέλεγκτα, «αλωνίζουν» κά-
θε βράδυ τον κάµπο, σπάνε τα 
φυτά στο πέρασµα τους και τρώ-
νε τους ανώριµους καρπούς.

Όπως αναφέρει χαρακτηρι-
στικά ο πρόεδρος του Τοπικού 
Οργανισµού Εγγείων Βελτιώσε-
ων Κρύας- Λαψίστας, Μπαλα-
νιάνης Ηρακλής, «Οι αγρότες 
και κτηνοτρόφοι παραγωγοί, 
που έχουν αποµείνει, βρίσκο-
νται σε απελπιστική κατάστα-
ση, βλέποντας µέρα µε τη µέρα 
να προξενούνται συνεχώς νέες 
µεγαλύτερες καταστροφές, χω-
ρίς να µπορούν να κάνουν κάτι 
για την αποτροπή της σύγχρο-
νης αυτής µάστιγας, που µάλ-

λον θα αφήσει νηστικά τα πρό-
βατα τους τον ερχόµενο χειµώ-
να, αφού το καλαµπόκι αποτε-
λεί τη βασική διατροφή των ζώ-
ων τους. Αλλά και οι χερσαίες 
και άγονες εκτάσεις (ράχες, βο-
σκότοποι) έχουν στην κυριολε-
ξία ανασκαφεί από τα τετράπο-
δα αυτά και έχουν εξαφανιστεί ή 
τείνουν να εξαφανιστούν βασι-

κά είδη της εγχώριας χλωρίδας 
(ραδίκια κ.λπ) της οποίας τρώ-
νε τους υπόγειους βλαστούς».

Την ίδια στιγµή, αναδεικνύε-
ται και ο κίνδυνος για τους διερ-
χόµενους οδηγούς, καθώς τα α-
γριογούρουνα διασχίζουν συχνά 
κάθετα και ορµητικά τους δρό-
µους αλλά και τους αγροτικούς 
παράδροµους που υπάρχουν.

Βιοποικιλότητα
Υποβάθµιση της εγχώριας 

χλωρίδας στις χερσαίες 
και άγονες εκτάσεις, 

όπως στις ράχες και στους 
βοσκοτόπους, προκαλούν 

τα αγριογούρουνα, τα 
οποία τρέφονται µε τους 

υπόγειους βλαστούς

Αγέλες από αγριογούρουνα σπάνε τα φυτά στο πέρασµα τους και τρώνε τους ανώριµους καρπούς.
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ενίσχυση της χρήσης βιοκαυσίµων 
για τον αγροτικό στόλο, κίνητρα α-
ντικατάστασης τρακτέρ και αλωνι-
στικών µε νέο εξοπλισµό χαµηλών 
ενεργειακών απαιτήσεων και προ-
ώθηση συστηµάτων ΑΠΕ για κτηνο-
τροφικές µονάδες και εξοπλισµού 
γεωθερµίας στα θερµοκήπια, προ-
ανήγγειλε το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος. Στόχος είναι τα παραπά-
νω µέτρα που προβλέπονται στην 
εθνική ενεργειακή στρατηγική (Ε-
ΣΕΚ) της Ελλάδας για την περίοδο 
2020-2030, να διαµορφώσουν αυ-
τές τις προϋποθέσεις που θα κατα-
στήσουν σε βάθος χρόνου τον πρω-
τογενή τοµέα σε υψηλό βαθµό ε-
νεργειακά αυτάρκη. 

Αν και δεν διευκρινίζεται ο τρόπος 
µε τον οποίο θα χρηµατοδοτηθούν τα 
παραπάνω κίνητρα, πρόκειται για έρ-
γα που αξιώνουν χρηµατοδότηση ό-
χι µόνο µέσω ΚΑΠ αλλά και µέσω του 
προγράµµατος InvestEU (το διάδοχο 
πρόγραµµα του πακέτου Γιούνκερ) και 
το Ταµείο ∆ίκαιης Μετάβασης. Το εν-
διαφέρον παράλληλα είναι πως δια-
φαίνεται έτσι µία εντελώς νέα λογική 
στην επιδότηση των µηχανολογικών 
επενδύσεων, καθώς το ενεργειακό ι-
σοζύγιο του νέου σε σχέση µε τον πα-
λιό εξοπλισµό µπορεί να παίζει κοµβι-
κό ρόλο στα επόµενα προγράµµατα. 

Οι συγκεκριµένες πολιτικές έρχο-
νται ξανά στην επικαιρότητα µετά από 
γραπτή απάντηση που έδωσε ο προϊ-
στάµενος της ∆ιεύθυνσης Ανανεώσι-
µων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτι-
κών Καυσίµων στο βουλευτή Λαρίσης, 
Μάξιµο Χαρακόπουλο σε σχετική του 
ερώτηση, στην οποία αναφέρει τα εξής:

Σύµφωνα µε το ΕΣΕΚ προτείνονται 
τα παρακάτω µέτρα:

1. Ενίσχυση του πρωτογενούς το-
µέα µέσω της προώθησης ενεργεια-
κών καλλιεργειών ξυλώδους βιοµά-
ζας ή πρεµνοφυών φυτειών.

2. Μέτρα πολιτικής θα δροµολογη-
θούν ώστε να αξιοποιηθεί το υψηλό 
δυναµικό για την εγκατάσταση µονά-
δων και συστηµάτων ΑΠΕ στον αγρο-
τικό τοµέα.

Η εγκατάσταση ΑΠΕ για παραγω-
γή ηλεκτρικής ενέργειας σε γαίες υ-

ψηλής παραγωγικότητας θα δροµο-
λογηθεί λαµβάνοντας υπόψη τις προ-
βλέψεις του αδειοδοτικού και χωρο-
ταξικού πλαισίου, ώστε να διασφαλι-
στεί ότι η παραγωγή ενέργειας δεν θα 
δράσει ανταγωνιστικά στις οικονοµι-
κές δραστηριότητες του γεωργικού και 
κτηνοτροφικού τοµέα. Επίσης θα δρο-
µολογηθεί η προώθηση συστηµάτων 
ΑΠΕ για θέρµανση και ψύξη στις γε-
ωργικές και κτηνοτροφικές εκµεταλ-
λεύσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται η αξιο-
ποίηση της γεωθερµικής ενέργειας και 
λοιπών µορφών ΑΠΕ σε θερµοκήπια.

3. Ενίσχυση της κατανάλωσης βιο-
καυσίµων τόσο στα µηχανήµατα που 
χρησιµοποιούνται στις γεωργικές και 
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, όσο 
και σε λοιπές δράσεις.

4. Αναφορικά µε τη διάσταση της 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, 
θα προωθηθούν µέτρα για την αντικα-

τάσταση των υφιστάµενων µηχανηµά-
των και εγκαταστάσεων που χρησιµο-
ποιούνται τόσο στις γεωργικές, όσο και 
στις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις µε 
νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε µηχα-
νήµατα και εξοπλισµό που χαρακτηρί-
ζονται από υψηλή κατανάλωση ενέρ-
γειας, όπως ενδεικτικά είναι οι ελκυ-
στήρες, οι θεριστικές και αλωνιστικές 
µηχανές, οι βαµβακοσυλλέκτες και οι 
σπαρτικές µηχανές στις γεωργικές εκ-
µεταλλεύσεις και οι αρµεχτικές µηχα-
νές, οι εκκολαπτικές µηχανές, τα µη-
χανήµατα καθαρισµού και οι ταΐστρες 
στις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις.

Έµφαση θα δοθεί στα αντλιοστά-
σια και στα συστήµατα άρδευσης των 
καλλιεργειών µε το σχεδιασµό µέτρων, 
τα οποία θα συµβάλλουν ταυτόχρονα 
τόσο στη µείωση της κατανάλωσης ε-
νέργειας, όσο και στην εξοικονόµη-

ση νερού. Ενεργειακά αποδοτικός ε-
ξοπλισµός θα προωθηθεί για τα βασι-
κότερα συστήµατα που χρησιµοποιού-
νται όπως είναι ενδεικτικά οι αντλίες, 
τα συγκροτήµατα τεχνητής βροχής, οι 
αυτοκινούµενοι µεγάλοι εκτοξευτήρες, 
τα συγκροτήµατα άρδευσης µε σταγό-
νες και τα αυτοπροωθούµενα συγκρο-
τήµατα τεχνητής βροχής.

5. Επιπρόσθετα, θα προβλεφθεί η δι-
είσδυση ενεργειακά αποδοτικών συ-
στηµάτων θέρµανσης, ψύξης, εξαερι-
σµού και φωτισµού στις γεωργικές και 
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις συµπε-
ριλαµβανοµένων των θερµοκηπίων. 
Ειδικότερα για την παραγωγή θερµι-
κής και ψυκτικής ενέργειας ο συγκε-
κριµένος στόχος θα επιτευχθεί τόσο α-
πό µεµονωµένα, όσο και από κεντρικά 
συστήµατα. Θα διερευνηθεί η εγκατά-
σταση συστηµάτων τηλεθέρµανσης και 
συστηµάτων µικρο- συµπαραγωγής.

Aπελευθερώνεται η επιδότηση 
µεγάλων αγροτικών επενδύσεων 
κάτι που αφορά ιδίως 
θερµοκήπια µε συµπαραγωγή 
ενέργειας και µεγάλες 
κτηνοτροφικές µονάδες, έπειτα 
από την υπογραφή της σχετικής 
ΚΥΑ που καταργεί το θεσµικό 
πλαίσιο του Αναπτυξιακού 
Νόµου, το οποίο όριζε ανώτατο 
όριο για τέτοιου είδους 
παραγωγικές µονάδες στα 
500.000 ευρώ. Σύµφωνα µε τη 
σχετική ανακοίνωση του 
υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, τα επενδυτικά σχέδια 
του πρωτογενή τοµέα που 
εµπίπτουν στον Αναπτυξιακό 
Νόµο µπορούν να αφορούν είτε 
ίδρυση νέας µονάδας, είτε 
επέκταση υφιστάµενης µονάδας, 
είτε εκσυγχρονισµό µε ή χωρίς 
µετεγκατάσταση υφιστάµενης 
µονάδας.
Σηµειώνεται εδώ πως ο νέος 
κύκλος του Αναπτυξιακού Νόµου, 
σύµφωνα µε ανακοίνωση της 
Γενικής Γραµµατείας Ιδιωτικών 
Επενδύσεων και Σ∆ΙΤ είναι 
ανοικτός για αιτήσεις µέχρι τις 
30 Οκτωβρίου (οι φάκελοι 
γίνονται κανονικά, αναµένεται το 
τυπικό της προκήρυξης). 
∆ικαιούχοι, από τον πρωτογενή 
τοµέα, κρίνονται επιχειρήσεις, 
οργανώσεις παραγωγών, οµάδες 
παραγωγών και συνεταιρισµοί. 
Τα ποσοστά ενίσχυσης για τις 
επενδύσεις στον πρωτογενή 
τοµέα χωρίζονται ανάλογα το 
µέγεθος της επιχείρησης και την 
Περιφέρεια και φτάνουν το 55%.  
Στις επιλέξιµες δαπάνες 
περιλαµβάνονται τρακτέρ, 
παρελκόµενα, µεγάλα 
µηχανήµατα όπως οι 
θεριζοαλωνιστικές, κτιριακές 
εγκαταστάσεις (αποθήκες, 
θερµοκήπια). Μέρος του 
επενδυτικού σχεδίου µπορεί να 
συνδέεται µε την παραγωγή, 
σε επίπεδο γεωργικής 
εκµετάλλευσης, ενέργειας από 
ανανεώσιµες πηγές για 
ιδιοπαραγωγή (net-metering).

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΚΥΑ 

Επενδύσεις 
πρωτογενή άνω 
των 500.000 
ευρώ στον 
Αναπτυξιακό 

Βάσει ενεργειακής στρατηγικής ΥΠΕΚΑ

Kίνητρα για αγορά 
τρακτέρ νέας εποχής 
Πλάνο του Περιβάλλοντος με ειδικές ενισχύσεις στον πρωτογενή τομέα

Θα προωθηθούν µέτρα για την 
αντικατάσταση των υφιστάµενων 
αγροτικών µηχανηµάτων µε νέα 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Θετικές ειδήσεις
Για να κατακτήσει το 
χρηµατιστήριο τα 65 
σεντς ανά λίµπρα θα 

χρειαστεί νέες θετικές 
προς τις τιµές ειδήσεις, 
όπως για παράδειγµα, 

σηµαντικά προβλήµατα 
σε µεγάλες σοδειές 

Αν το 2021 είναι χρονιά δολαρίου 
μπορεί να είναι και βαμβακιού   
Προς το παρόν ο αγώνας περιορίζεται στα 65 σεντς και στη ζήτηση  

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η επανεκκίνηση της βιοµηχανίας υ-
φασµάτων και η διαπίστωση ζηµιών 
στις καλλιέργειες µεγάλων παραγω-
γικών κέντρων συνιστούν τις δύο βα-
σικές προϋποθέσεις για την διαµόρ-
φωση τιµών άνω των 65 σεντς το λε-
πτό στο χρηµατιστήριο βάµβακος. 
Προς το παρόν, το βαµβάκι δείχνει 
εγκλωβισµένο λίγο πάνω από τα 63 
σεντς, στηριζόµενο κυρίως στις αγο-
ρές της Κίνας. Ωστόσο σε περίπτωση 
που επιβεβαιωθούν εκτιµήσεις που 
θέλουν το 2021 να είναι «η χρονιά 
του δολαρίου», µε ενίσχυση της αξί-
ας του, τότε αναµένεται το ελληνικό 
βαµβάκι να βγει κερδισµένο από τη 
σύνθετη εξίσωση.  

Καλός οιωνός στη φυσική αγορά 
προς το παρόν, το γεγονός ότι -σύµ-
φωνα µε πρόσφατο δηµοσίευµα του 

Reuters- χώρες µε δραστήρια βιοµηχα-
νία υφασµάτων σ την Ασία έχουν ζωη-
ρεύσει τους ρυθµούς τους και λαµβά-
νουν όλο και πιο συχνά, όλο και πιο 
µεγάλες παραγγελίες, αυξάνοντας έ-
τσι την ανάγκη τους σε πρώτη ύλη.  

Τις τελευταίες δύο εβδοµάδες, οι προ-
σπάθειες που έγιναν για τιµές κοντά 
και πάνω από τα 65 σεντς, προκάλε-
σαν µια αυτόµατη διόρθωση λίγο πά-
νω από τα 62,5 σεντς, µε την χρηµατι-
στηριακή εικόνα να παρουσιάζει µεγα-
λύτερη αυτοπεποίθηση στα 63 σεντς. 

Για να κατακτήσει το χρηµατιστήριο 
τα 65 σεντς ανά λίµπρα θα χρειαστεί, 
σύµφωνα µε αναλυτές, νέες θετικές 
προς τις τιµές ειδήσεις, όπως για πα-
ράδειγµα, σηµαντικά προβλήµατα σε 
µεγάλες σοδειές, πέραν της επανεκ-
κίνησης της βιοµηχανίας. Πράγµατι 
µέχρι τώρα η αγορά κάλυψε τις προ-
ηγούµενες διορθώσεις της στο άκου-
σµα της υποβάθµισης λόγω του και-

ρού σηµαντικού ποσοστού της νέας 
παραγωγής των ΗΠΑ, όσο στο Τέξας 
και στην άγρια ∆ύση του βάµβακος, η 
εκτεταµένη ξηρασία επιµένει. Παράλ-
ληλα, κατά 24% έχουν µειωθεί οι εκτά-
σεις βάµβακος στις ΗΠΑ για την επερ-
χόµενη εµπορική περίοδο, τάση που 
έρχεται να προστεθεί στην υποχώρη-
ση 16% που σηµειώθηκε το 2019, α-
ντανακλώντας την απογοήτευση των 
αγροτών από την εµπορική πορεία του 
προϊόντος. Το παραπάνω καταγράφει 
η έκθεση προσφοράς και ζήτησης του 
αµερικανικού υπουργείου Γεωργίας 
(USDA), που αναµένει υψηλότερα αρ-
χικά αποθέµατα, ενισχυµένες αποδό-

σεις και περιορισµένη κατανάλωση. 
Στα αρνητικά ωστόσο, το γεγονός ό-
τι το αποκαλούµενο πριµ επί του χρη-
µατιστηρίου για τις τιµές στην φυσι-
κή αγορά, πιέζεται ολοένα και περισ-
σότερο παγκοσµίως. Αυτό προκύπτει 
από τις συντονισµένες ενέργειες των 
κλωστηρίων παγκοσµίως, όπου µετά 
την εκτεταµένη καραντίνα, αγοράζουν 
µόνο όποτε οι τιµές είναι ελκυστικές 
και µάλιστα µε µικρότερες ποσότητες. 
Κάτι τέτοιο τους το επιτρέπει άλλωστε 
και η καθυστέρηση που είχαν παλιό-
τερες παραγγελίες που είχαν αναβλη-
θεί λόγω των εκτάκτων µέτρων της ά-
νοιξης για αργότερα. 

Μειωµένες 24% είναι οι εκτάσεις βάµβακος στις ΗΠΑ τη νέα εµπορική 
περίοδο, αντανακλώντας την απογοήτευση των αγροτών, λέει το USDA.
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     ΜΕΤΡΟ 4.1.2  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ

ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ

ΤΙ ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ 
ΑΝΩ ΤΟΥ 50%

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΕΩΣ

20-25 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

16-20 ΑΝΤΛΙΕΣ

10-12 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

ΑΓΡΟΤΕΣ

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ
150.000 200.000

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΣΧΗΜΑΤΑ

6-8 ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΤΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 
ΠΑΛΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΥΨΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΟΛΥ ΥΔΡΟΒΟΡΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΥΠΑΡΞΗ
ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ
ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΚΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

410
ΕΥΡΩ / ΜΕΤΡΟ

ΕΩΣ

1 2 3

4 5

120

ΕΥΡΩ

ΕΩΣ

6.900

40-80%

ΕΥΡΩ / ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

ΕΩΣ

105

ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

6.900

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

105

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

410

ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

120

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

Στο πριμ των 410 ευρώ ανά στρέμμα 

Εξοικονόμηση νερού 
50% για επιδότηση 
στάγδην άρδευσης   
Η μοριοδότηση για το Μέτρο 4.1.2 δίνει αβάντα σε εξοικονόμηση 
ύδατος, υδροβόρες καλλιέργειες και περιοχές ευαίσθητες στα νιτρικά   

Οι νέες γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα 
συµπεριλαµβανοµένου του εξοπλισµού 
τους (π.χ. σωληνώσεις, αντλία, γεννή-
τρια, ηλεκτρολογικός πίνακας, υδροµε-
τρητής) και της απαραίτητης κτιριακής υ-
ποδοµής (π.χ. µικρό αντλιοστάσιο), είναι 
επιλέξιµες προς ενίσχυση µόνο όταν η κα-
τάσταση των υδάτων του υπόγειου υδα-
τικού συστήµατος που εξυπηρετεί το ση-
µείο υδροληψίας έχει χαρακτηριστεί ως 
«καλή» για ποσοτικούς λόγους.

Για γεώτρηση χωρίς δοκιµαστική ά-
ντληση η επιλέξιµη δαπάνη ορίζεται στα 
95 ευρώ ανά µέτρο και για γεώτρηση µε 
δοκιµαστική άντληση στα 120 ευρώ το 
µέτρο. Η επένδυση θα πρέπει να έχει υ-
δροµετρητή ή να περιλαµβάνει στον αι-
τούµενο προϋπολογισµό την αγορά και 
εγκατάσταση υδροµετρητών.

Επιπλέον, για γεωτρήσεις και πηγάδια 
απαιτείται κατά την υποβολή η προσκόµι-
ση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων ή βεβαίωση απαλλαγής. Να σηµει-
ωθεί εδώ ότι δεν δικαιολογείται νέα γε-
ώτρηση αν η παλιά δεν έχει κλείσει πά-
νω από 20 χρόνια (περίοδος απλής αντι-
κατάστασης). 

Γεωτρήσεις, 
πηγάδια1

Τα αρδευτικά συστήµατα που επιδοτού-
νται είναι τα α) στάγδην άρδευσης και 
β) µικροκαταιονισµού (σταθεροί µικρο-
εκτοξευτές χαµηλού ύψους). Για όσους 
ενδιαφέρονται να αντικαταστήσουν ένα 
ήδη υπάρχον σύστηµα στάγδην, πρέπει 
να έχει κλείσει τουλάχιστον µία 6ετία ο 
παλιός εξοπλισµός. Επιπλέον, πρέπει α-
ποδεδειγµένα η επένδυση να συµβάλ-
λει στην εξοικονόµηση ύδατος σύµφω-
να µε τα εξής ποσοστά, ανάλογα µε το 
είδος της επένδυσης: Για αντικατάσταση 
συστήµατος άρδευσης µε άλλο σύστηµα 
διαφορετικού τύπου απαιτείται δυνητι-
κή εξοικονόµηση κατανάλωσης ύδατος 
ίση µε τουλάχιστον 25% (20% σε καλής 
ποσοτικής κατάστασης υπόγεια ύδατα). 

Για αντικατάσταση συστήµατος άρδευ-
σης µε άλλο σύστηµα ιδίου τύπου εξαι-
τίας µεγάλων απωλειών ύδατος (ο εξο-
πλισµός είναι παλιός και δεν λειτουργεί 
σωστά πλέον): ∆υνητική εξοικονόµηση 
ύδατος ίση µε τουλάχιστον 10%. 

Επέκταση υποδοµής σε τεµάχια που 
αρδεύονταν κατά το πρόσφατο παρελ-
θόν (έως 5 έτη): ∆υνητική εξοικονόµηση 
ύδατος ίση µε τουλάχιστον 20%. 

Η επιλέξιµη δαπάνη ανά στρέµµα ο-
ρίζεται για τα συστήµατα στάγδην άρ-
δευσης ως εξής: Αροτραίες καλλιέργει-
ες: 170 ευρώ, δέντρα: 220 ευρώ (κανο-
νική φύτευση) και 300 ευρώ (πυκνή φύ-
τευση). Αµπελώνες: 410 ευρώ, Λαχανι-
κά: 255 ευρώ.

Στάγδην 
άρδευση2

Επιλέξιµες προς ενίσχυση είναι δεξα-
µενές όγκου έως 500 κ.µ. (όπως πλα-
στικές, µεταλλικές κ.λπ.) που δεν α-
παιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσι-
κού εδάφους ή δεξαµενές (χωµάτινες, 
µεταλλικές, κ.λπ.) ανεξαρτήτως µεγέ-
θους που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώ-
σεις (λιµνοδεξαµενές) και χρησιµεύ-
ουν για την αποθήκευση νερού βρο-
χής (όµβρια) για την εξυπηρέτηση των 
αρδευτικών συστηµάτων της εκµετάλ-
λευσης. Προς το παρόν, σύµφωνα µε 
τα µέχρι στιγµής δεδοµένα, το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει προ-
βλέψει εύλογο κόστος επένδυσης για 
τις τσιµεντένιες δεξαµενές (χωρίς εκ-
σκαφή) έως 500 κ.µ, το οποίο ορίζε-
ται στα 105 ευρώ ανά κ.µ. Για τις δε-
ξαµενές που απαιτούνται εκσκαφές, 
το εύλογο κόστος προσδιορίζεται στα 
17 ευρώ ανά τ.µ. Να σηµειωθεί εδώ 
πως για αντικατάσταση παλιάς δεξα-
µενής µε επιχώσεις φυσικού εδάφους 
και τις τσιµεντένιες υδατοδεξαµενές, ο 
παλιός εξοπλισµός θα πρέπει να έχει 
κλείσει 24 χρόνια στο χωράφι για να 
είναι επιλέξιµη η νέα αγορά.

Δεξαμενές 
κάθε είδους 3

TOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Αγρότες που θα πετύχουν εξοικονόµηση ύδατος ά-
νω του 50%, βρίσκονται σε περιοχές ευαίσθητες στη 
νιτρορύπανση και διαθέτουν υδροβόρες καλλιέργει-
ες όπως βαµβάκι, καλαµπόκι και εσπεριδοειδή απο-
κτούν προτεραιότητα ένταξης στο Μέτρο 4.1.2 που 
επιδοτεί τις επενδύσεις σε αρδευτικά δίκτυα. Μάλι-
στα, σύµφωνα µε το προσχέδιο των κριτηρίων µο-
ριοδότησης, που θα οριστικοποιηθούν µε την πρό-
σκληση (αναµένεται το Σεπτέµβριο εφόσον το επιτρέ-
ψει το πληροφοριακό σύστηµα ΠΣΚΕ), αν ο αγρότης 
βάλει υδροµετρητή πριν την αίτηση ένταξης, µπορεί 
να εξασφαλίσει µέχρι και 12 µόρια. Η βάση ορίζεται 
στους 30 πόντους για να κριθεί µία αίτηση επιλέξι-
µη, αλλά όπως προκύπτει µε σαφήνεια από τα κρι-
τήρια απόλυτη προτεραιότητα θα έχουν όσοι αντι-
καταστήσουν υπάρχον σύστηµα µε στάγδην άρδευ-
ση και πετύχουν εξοικονόµηση νερού άνω του 30-
50%, βάζοντας δύσκολα σε όσους θέλουν να µετα-
τρέψουν µία έκταση σε αρδευτική εφόσον -προφα-

νώς- δεν µπορούν να απο-
δείξουν εξοικονόµηση νε-
ρού. Αναλυτικότερα, τα µό-
ρια µοιράζονται ως εξής:  

1. Ποσοστό δυνητικής ε-
ξοικονόµησης ύδατος  µέ-
σω υλοποίησης υποδοµής 
άρδευσης: Από 50% και ά-
νω, 48 µόρια. Από 40% και 
άνω, 43,2 µόρια. Από 30%, 
38,4 µόρια και από 25%, 
33,6 µόρια. Από 20%, 28,8 
µόρια, από 15%, 24 µόρια. 

Από 10% εξοικονόµηση ύδατος, 19,2 µόρια. 
2. Ύπαρξη υδροµετρητή πριν την υλοποίηση της 

επένδυσης: Έως 12 µόρια 
3. Ποσοστό δυνητικής εξοικονόµησης ύδατος µέ-

σω υλοποίησης εγγείων βελτιώσεων (π.χ αποθή-
κευση νερού) ή υποδοµής για ανακύκλωση νερού: 
∆υνητική εξοικονόµηση από 50% και άνω, 10 µό-
ρια. Από 30% και άνω, 6 µόρια. Από 20%, 4 µόρια. 

4. Εκµετάλλευση που βρίσκεται εντός ευπρό-
σβλητης στη νιτρορύπανση περιοχής: Έως 10 µόρια

5. Εγκατάσταση συστηµάτων εξοικονόµησης ύ-
δατος σε υδροβόρες καλλιέργειες. Πολύ υδροβό-
ρες, 10 µόρια, λιγότερο υδροβόρες 7 µόρια, λοιπές 
καλλιέργειες 3 µόρια. 

6. Κατάσταση των υδάτινων σωµάτων: Λιγότερο 
από καλή 10 µόρια, καλή 5 µόρια. 

Προϋπολογισµός
Το Μέτρο 4.1.2 θα 

έχει προϋπολογισµό 
37 εκατ. ευρώ
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     ΜΕΤΡΟ 4.1.2  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ

ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ

ΤΙ ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ 
ΑΝΩ ΤΟΥ 50%

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΕΩΣ

20-25 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

16-20 ΑΝΤΛΙΕΣ

10-12 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

ΑΓΡΟΤΕΣ

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ
150.000 200.000

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΣΧΗΜΑΤΑ

6-8 ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΤΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 
ΠΑΛΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΥΨΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΟΛΥ ΥΔΡΟΒΟΡΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΥΠΑΡΞΗ
ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ
ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΚΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

410

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ 
ΑΝΩ ΤΟΥ 50%

ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΣΧΗΜΑΤΑ

ΕΥΡΩ / ΜΕΤΡΟ

ΕΩΣ

1
ΠΟΛΥ ΥΔΡΟΒΟΡΕΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

2
ΥΠΑΡΞΗ

ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ

3

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ
ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ

4
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΚΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

5

120

ΕΥΡΩ

ΕΩΣ

6.900

40-80%

ΕΥΡΩ / ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

ΕΩΣ

105

ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός κάθε ε-
πένδυσης για φυσικά πρόσωπα αγρότες 
ορίζεται στα 150.000 ευρώ. Από αυτό το 
ποσό, επιδοτείται ο δικαιούχος µε τα ε-
ξής ποσοστά: 

Νέοι αγρότες κάτω των 41 ετών κατο-
χή πτυχίου - τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής 
κατεύθυνσης ή ενταγµένοι στο Μέτρο 6.1 
(Πρώτη Εγκατάσταση): 80% για µικρά νη-
σιά του Αιγαίου, 70% σε Ανατολική Μακε-
δονία-Θράκη και Ήπειρο, 60% στις υπό-
λοιπες Περιφέρειες (πλην Αττικής που ο-
ρίζεται στο 50%).  

Γεωργοί σε ορεινές περιοχές: 75% για 
µικρά νησιά του Αιγαίου, 60% στις υπό-
λοιπες Περιφέρειες (Αττική 50%). 

Λοιποί γεωργοί:  75% για µικρά νησιά 
του Αιγαίου, 50% στις υπόλοιπες Περιφέ-
ρειες (πλην Αττικής που ορίζεται στο 40%). 

Μειονεκτικές περιοχές της Στερεάς Ελλά-
δας και της ∆υτ. Μακεδονίας ενίσχυση 50%. 

Τα ποσοστά ενίσχυσης πέφτουν κατά 
5% όταν πρόκειται για επενδύσεις σε γεω-
τρήσεις και πηγάδια-φρέατα. Μείωση 5% 
προκύπτει επίσης όταν επιτυγχάνεται εξοι-
κονόµηση ύδατος από 20% και κάτω (25% 
για µη καλή ποσότητα υδάτων).

Ποσοστά 
ενίσχυσης6

Αν κάποιος αγρότης θέλει απλά να εκ-
συγχρονίσει τη γεώτρησή του, µπορεί να 
κάνει φάκελο αγοράς επιµέρους εξοπλι-
σµού όπως είναι ενδεικτικά: αλλαγή α-
ντλίας, γεννήτριας, ηλεκτρολογικού πί-
νακα, εγκατάσταση υδροµετρητή. Σε αυ-
τές τις περιπτώσεις δεν απαιτείται απόδει-
ξη εξοικονόµησης ύδατος. Σηµειώνεται ό-
τι για τις αντλίες θα πρέπει να έχουν πε-
ράσει 16 χρόνια χρήσης του παλιού εξο-
πλισµού και για τις γεννήτριες 10 χρόνια, 
ώστε να είναι επιλέξιµες Η ανώτατη επι-
λέξιµη δαπάνη για τις γεννήτριες ορίζε-
ται ανάλογα µε την απόδοσή τους (KVA). 
Το εύλογο κόστος για γεννήτριες ξεκινά-
ει από 8 KVA και ορίζεται στα 2.350 ευρώ 
και φτάνει τα 6.000 ευρώ για 30 KVA. Οι 
ανωτέρω τιµές δύνανται να προσαυξάνο-
νται κατά 15% όταν τεκµηριώνεται ότι στα 
τεχνικά χαρακτηριστικά της γεννήτριας 
περιλαµβάνεται η δυνατότητα σύνδεσης 
µε πίνακα αυτόµατης µεταγωγής. Επίσης, 
στις ανωτέρω τιµές δεν περιλαµβάνεται το 
εύλογο κόστος αγοράς και εγκατάστασης 
του πίνακα µεταγωγής ∆ΕΗ - γεννήτρια, 
που ορίζεται ως εξής: Πίνακες Χειροκίνη-
της Μεταγωγής Η/Ζ 800 ευρώ και Αυτόµα-
της Μεταγωγής Η/Ζ 1.350 ευρώ. 

Επιμέρους 
εξοπλισμός4

Οι επενδύσεις που αφορούν γεωργία α-
κριβείας και περιλαµβάνουν ενδεικτικά 
δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης Η/Υ 
και λογισµικού διαχείρισης γεωργικής 
εκµετάλλευσης, δικτύου µετεωρολογι-
κών δεδοµένων, εγκατάστασης δοµη-
µένης καλωδίωσης ή ασύρµατου δικτύ-
ου, εδαφολογικής ανάλυσης, αισθητή-
ρες, µετρητές, αυτοµατοποιηµένο έλεγχο 
συστηµάτων άρδευσης, συστήµατα απο-
µακρυσµένου ελέγχου και προγραµµατι-
σµού. Για τον εξοπλισµό αυτό, µε την αί-
τηση στήριξης υποβάλλεται µελέτη εγκα-
τάστασης του εξοπλισµού και µε την αί-
τηση πληρωµής µελέτη εφαρµογής του.

Ειδικές προϋποθέσεις: 
Για αντικατάσταση συστήµατος άρδευ-

σης µε άλλο σύστηµα διαφορετικού τύ-
που απαιτείται δυνητική εξοικονόµηση 
κατανάλωσης ύδατος ίση µε τουλάχιστον 
25% (20% σε καλής ποσοτικής κατάστα-
σης υπόγεια ύδατα). 

Για αντικατάσταση συστήµατος άρ-
δευσης µε άλλο σύστηµα ιδίου τύπου 
εξαιτίας µεγάλων απωλειών ύδατος 
(ο εξοπλισµός είναι παλιός και δεν 
λειτουργεί σωστά πλέον): ∆υνητική 
εξοικονόµηση κατανάλωσης ύδατος 
ίση µε τουλάχιστον 10%. 

Επέκταση υποδοµής σε τεµάχια που 
αρδεύονταν κατά το πρόσφατο πα-
ρελθόν (έως 5 έτη): ∆υνητική εξοι-
κονόµηση κατανάλωσης ύδατος ίση 
µε τουλάχιστον 20%. 

Τέσσερις
κατηγορίες
επενδύσεων
Όλες οι επενδύσεις που έχουν να κάνουν µε 
τα αρδευτικά συστήµατα είτε αφορούν αντι-
κατάσταση υφιστάµενης δοµής, είτε την κα-
τασκευή νέας στο πλαίσιο του Μέτρου 4.1.2 
εµπίπτουν σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα 
το είδος του business plan:

Περιοχές µε καλή ποσότητα υδάτων
1. Αντικατάσταση συστήµατος άρδευσης µε άλ-

λο σύστηµα διαφορετικού τύπου. Προϋπόθεση η 
δυνητική εξοικονόµηση κατανάλωσης ύδατος ί-
ση µε τουλάχιστον 20%.

2. Αντικατάσταση συστήµατος άρδευσης µε άλ-
λο σύστηµα ιδίου τύπου εξαιτίας µεγάλων απω-
λειών ύδατος (ο εξοπλισµός είναι παλιός και δεν 
λειτουργεί σωστά πλέον). Προϋπόθεση: ∆υνητι-
κή εξοικονόµηση κατανάλωσης ύδατος ίση µε 
τουλάχιστον 10% .

3. Επέκταση υποδοµής σε τεµάχια που αρδεύ-
ονταν κατά το πρόσφατο παρελθόν (έως 5 έτη): 
Προϋποθέσεις η νέα έκταση δεν αρδεύεται σήµε-
ρα, αλλά δηλωνόταν ως αρδευόµενη στο ΟΣ∆Ε έ-
ως 5 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης στήρι-
ξης. ∆υνητική εξοικονόµηση κατανάλωσης ύδα-
τος ίση µε τουλάχιστον 20% η οποία τεκµηριώνε-
ται από σχετική µελέτη µε την υποβολή της αίτη-
σης ενίσχυσης σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτη-
ριστικά του υφιστάµενου και του µελλοντικού ε-
ξοπλισµού άρδευσης.

4. Νέα αρδευόµενη έκταση που ήταν ξηρική. 
Προϋποθέσεις: Εφαρµόζεται ή θα εφαρµοστεί έ-
ως µέρος της επένδυσης υδροµέτρηση. Προσκό-
µιση άδειας χρήσης ύδατος για το σηµείο υδρο-
ληψίας που αφορά στην επένδυση µε την τελευ-
ταία αίτηση πληρωµής. 

Περιοχές µε λιγότερο καλή ποσότητα υδάτων
1. Αντικατάσταση συστήµατος άρδευσης µε άλ-

λο σύστηµα διαφορετικού τύπου. Προϋποθέσεις: 
∆υνητική εξοικονόµηση κατανάλωσης ύδατος ίση 
µε τουλάχιστον 25%. Πραγµατική εξοικονόµηση 
της χρήσης ύδατος ανερχόµενη τουλάχιστον στο 
50% της δυνητικής εξοικονόµησης ύδατος που κα-
θίσταται δυνατή χάρη στην επένδυση. 

2. Αντικατάσταση συστήµατος άρδευσης µε 
άλλο σύστηµα ιδίου τύπου εξαιτίας µεγάλων α-
πωλειών ύδατος (ο εξοπλισµός είναι παλιός και 
δεν λειτουργεί σωστά πλέον). Προϋποθέσεις: ∆υ-
νητική εξοικονόµηση κατανάλωσης ύδατος ίση 
µε τουλάχιστον 10%. Πραγµατική εξοικονόµηση 
της χρήσης ύδατος ανερχόµενη τουλάχιστον στο 
50% της δυνητικής εξοικονόµησης ύδατος.  Ανα-
θεώρηση της υπάρχουσας άδειας χρήσης νερού 
λαµβάνοντας υπόψη την πραγµατική εξοικονό-
µηση ύδατος. 

3. Επέκταση υποδοµής σε τεµάχια που αρδεύ-
ονταν κατά το πρόσφατο παρελθόν (έως 5 έτη). 
Προϋποθέσεις:  ∆υνητική εξοικονόµηση κατανά-
λωσης ύδατος ίση µε τουλάχιστον 20%. Πραγµα-
τική εξοικονόµηση της χρήσης ύδατος ανερχόµε-
νη τουλάχιστον στο 50% της δυνητικής εξοικονό-
µησης ύδατος που έχει προβλεφθεί. 

4. Νέα αρδευόµενη έκταση που ήταν ξηρική. 
∆εν είναι επιλέξιµη.

Γεωργία 
ακριβείας5



Το Σεπτέμβριο θα ανοίξει το ΠΣΚΕ

Πρώτα αιτήσεις πληρωμής 
μετά οι τροποποιήσεις 
στα Σχέδια Βελτίωσης

Προτεραιότητα να εξυπηρετηθούν όσοι έχουν ήδη υλοποιήσει 
ποσοστό του έργου τους αναφέρει η Μονάδα Επενδύσεων της 
ΕΥΕ ΠΑΑ, ώστε να προχωρήσει η πληρωμή τους μέσα στο έτος

Ευελιξία δείχνουν οι τράπεζες για το δανεισμό αγροτών, που 
έχουν σε εκκρεμότητα την τροποποίηση των φακέλων τους  

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τα αιτήµατα πληρωµών το Σεπτέµ-
βριο θα ανοίξουν σε πρώτη φάση, 
ενώ µετατίθεται σε δεύτερο χρόνο η 
ενεργοποίηση του συστήµατος τρο-
ποποιήσεων των επενδυτικών φακέ-
λων στα Σχέδια Βελτίωσης, σύµφω-
να µε πληροφορίες από τη Μονάδα 
Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκµε-
ταλλεύσεις της ΕΥΕ ΠΑΑ. Όπως α-
ναφέρουν οι αρµόδιες αρχές στην 
Agrenda, σε προτεραιότητα βρίσκε-
ται αυτή τη στιγµή µόνο η πλατφόρ-
µα για το πρώτο αίτηµα πληρωµής 
που αφορά όσους έχουν ήδη υλο-
ποιήσει ποσοστό της επένδυσης και 
οι δικαιούχοι που ενδιαφέρονται να 
τροποποιήσουν µέρος του επιχειρη-
µατικού τους σχεδίου θα πρέπει να 
περιµένουν έτι περαιτέρω. 

Σύµφωνα µε συµβούλους-µελετη-
τές, για τη δεύτερη αυτή κατηγορία 
αγροτών-επενδυτών αν και έχουν 
παρατηρηθεί δυσκολίες στο δανει-
σµό τους καθώς δεν έχουν το τελικό 
τροποποιηµένο εγκριτικό, υπάρχουν 
πλέον τράπεζες που δείχνουν ευελι-
ξία. «Οι δικαιούχοι σπανίως κατεβά-
ζουν τον εγκεκριµένο τους προϋπο-
λογισµό. Απλά προχωρούν σε µετα-
φορές των ποσών από µία επένδυ-
ση σε άλλη νέα µέσα στο επιχειρη-
µατικό τους σχέδιο. Για παράδειγµα, 
αν υπάρχει έγκριση για ένα τρακτέρ 
και ένα ψεκαστικό αξίας 100.000 ευ-
ρώ, τροποποιεί το φάκελό του για έ-
να τρακτέρ ένα άροτρο και µία δισκο-
σβάρνα, µε το ίδιο εγκεκριµένο πο-
σό. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται αλ-
λαγή του ποσού δανεισµού, µε την 
τράπεζα να κάνει εύκολα δεκτή την 
αντίστοιχη αλλαγή του επιχειρηµα-
τικού σχεδίου που ήδη έχει εγκρί-
νει», αναφέρει στην Agrenda, η Κυ-
ριακή Μπαλλή της εταιρείας συµβού-

Αγρότες και φυσικά πρόσωπα έ-
χουν εκ νέου τη δυνατότητα έντα-
ξης µικρών επενδυτικών σχεδίων 
όπως µονάδες αγροτικής µεταποί-
ησης, οικοτεχνίες, πολυλειτουρ-
γικά αγροκτήµατα και τουριστι-
κά καταλύµατα στα προγράµµα-
τα Leader καθώς βρίσκεται σε ε-
ξέλιξη ένας νέος κύκλος προκη-
ρύξεων από τις ΟΤ∆ στις οποίες 
έχουν περισσέψει χρήµατα. 

Προς το παρόν προσκλήσεις 
για ιδιωτικές επενδύσεις έχουν 
εκδώσει οι Αναπτυξιακές Εταιρεί-
ες Στερεάς Ελλάδας (ΟΑΣΕ Α.Α.Ε.) 
και Καστοριάς, µε τις αιτήσεις να 
είναι ανοιχτές έως 30 Σεπτεµβρί-
ου και 26 Οκτωβρίου αντίστοιχα. 
Το ποσοστό της ενίσχυσης µπορεί 
να φτάσει στο 65% των δαπανών 
για τους δικαιούχους και αφορά 
µεταξύ άλλων τις εξής επενδυτι-
κές πρωτοβουλίες:

 Ενίσχυση επενδύσεων στη µε-
ταποίηση, εµπορία και/ή ανάπτυ-
ξη γεωργικών προϊόντων µε απο-
τέλεσµα γεωργικό προϊόν.

 Ενίσχυση επενδύσεων στους 

τοµείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών µετά την πρώ-
τη µεταποίηση και του εµπορίου.

 Ενίσχυση επενδύσεων οικο-
τεχνίας και πολυλειτουργικών α-
γροκτηµάτων.

Υπενθυµίζεται πως σύµφωνα µε 
τροποποιητική απόφαση, τα αιτή-
µατα πληρωµών στα προγράµµα-
τα Leader έχουν αυξηθεί στα έξι. 
Ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλ-
λει τουλάχιστον ένα αίτηµα πλη-
ρωµής, εντός ενός έτους από την 

Δεύτερος κύκλος αιτήσεων

λων ΟικοΝοµοΤεχνική.  Όσον αφορά 
τώρα το πότε απαιτείται αίτηµα τροπο-
ποίησης, το υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης έχει εκδώσει σχετικές οδη-
γίες (Υ.Α. 1999/2020) που αναφέρει:

Πότε απαιτείται τροποποίηση
  Αλλαγή φυσικού - οικονοµικού 

αντικείµενου των επενδύσεων. Για πα-
ράδειγµα η αφαίρεση ενός παρελκό-
µενου και η προσθήκη άλλου. Προ-
σθήκη νέων επενδύσεων µε µεταφο-
ρά δαπανών από άλλες εγκεκριµένες 
επενδύσεις. 

Μεταφορά δαπανών από εγκεκρι-
µένες επενδύσεις που δεν έχουν συ-
µπεριληφθεί σε αίτηµα πληρωµής προς 
νέες επενδύσεις ή προς ήδη εγκεκριµέ-
νες επενδύσεις που επίσης δεν έχουν 
συµπεριληφθεί σε αίτηµα πληρωµής.  

Πότε δεν απαιτείται τροποποίηση
Γεωργικά κτίσµατα και κατασκευ-

ές: Οι περιπτώσεις µείωσης του χώρου 
σταβλισµού των ζώων, χωρίς να µειώ-
νεται η δυναµικότητά του και η αλλαγή 
χωροθέτησης επιλέξιµων επενδύσεων 
χωρίς αλλαγή της δυναµικότητας τους 

Τρακτέρ: Όταν η επένδυση υλο-
ποιείται µε διαφοροποίηση της ιππο-
δύναµης και εφόσον α) η νέα ιπποδύ-
ναµη δεν υπερβαίνει την ιπποδύνα-
µη της µελέτης προσδιορισµού ιππο-
δύναµης ελκυστήρα και β) η δαπάνη 
δεν υπερβαίνει την αρχικά εγκριθείσα. 

Αγροτικές εγγυήσεις
Μέσα στις ερχόµενες ηµέρες 

αναµένεται να ανοίξει το 
Ταµείο Αγροτικών Εγγυήσεων, 
σύµφωνα µε τον υφυπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Σκρέκα 

Όταν η επένδυση 
γίνεται µε διαφορά 
ιπποδυνάµεων, 
εφόσον η νέα 
ιπποδύναµη είναι 
χαµηλότερη, 
δεν απαιτείται 
τροποποίηση.
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Αξιολόγηση
Με το αίτηµα τροποποίησης, 
δεν πρέπει να επηρεάζονται τα 
σηµεία που ελήφθησαν υπόψη 
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης 
- γνωµοδότησης (όπως π.χ. 
ελάχιστο οικονοµικό µέγεθος, 
η ελάχιστη απαιτούµενη 
βαθµολογία, κ.λπ.) σε βαθµό, 
που να καθιστούν την πράξη 
µη επιλέξιµη.

Εγκρίσεις
Οι Περιφέρειες που έχουν 
εκδώσει τους τελικούς πίνακες 
δικαιούχων µετά τις ενστάσεις 
είναι: Θεσσαλία, ∆υτική 
Μακεδονία, ∆υτική Ελλάδα, 
Ήπειρος, Αττική, Στερεά 
Ελλάδα, Πελοπόννησος. 

Ενστάσεις
Μέχρι τις 4 Σεπτεµβρίου 
γίνονται δεκτές οι ενστάσεις 
στα Σχέδια Βελτίωσης για την 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 
κάτι που αφορά 575 
επιλαχόντες. 



στα Leader

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

30
ΕΥΡΩ 

ΑΝΑ ΚΥΨΕΛΗ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΩΣ 

5,2
EΥΡΩ

ΑΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟ
ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΟΣ

ΕΩΣ 

∆ΡΑΣΗ 3.1

∆ΡΑΣΗ 3.2

Τρέχουν ενστάσεις
για πριμ 30 ευρώ
στις κυψέλες 
Ξεκίνησε η ανάρτηση στις κατά 
τόπους ∆ΑΟΚ των δικαιούχων 
των δράσεων 3.1 «Εξοπλισµός 
για την διευκόλυνση των µετα-
κινήσεων» και 3.2 «Οικονοµική 
στήριξη της νοµαδικής µελισσο-
κοµίας» έτους 2020. 

Το ύψος της επιδότησης µπο-
ρεί να φτάσει τα 30 ευρώ ανά 
κυψέλη αντικατάστασης για τη 
δράση 3.1 και 5,2 ευρώ ανά µε-
τακινούµενο µελισσοσµήνος 
για τη δράση 3.2. Το τελικό πο-
σό που θα λάβουν οι δικαιού-
χοι θα καθοριστεί µετά το τέλος 
των ενστάσεων σε όλες τις πε-
ριοχές της χώρας, καθώς το πο-
σό των περίπου 6,5 εκατ. ευρώ 
που θα µοιραστεί για το 2020 
θα πρέπει να καλύψει το πλή-
θος των αιτήσεων. 

Σύµφωνα τώρα µε τη ∆ΑΟΚ 
Ηλείας που πρώτη ανακοίνωσε 
την ανάρτηση των αποτελεσµά-
των: «Καλούνται οι µελισσοκό-
µοι να λάβουν γνώση και να υ-
ποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ε-
πί των αναγραφόµενων στοιχεί-
ων στις αναρτηθείσες καταστά-

σεις εντός πέντε εργάσιµων ηµε-
ρών από την ηµεροµηνία ανάρ-
τησης (το αργότερο µέχρι και τη 
∆ευτέρα 24 Αυγούστου 2020) ό-
σον αφορά αντιρρήσεις σχετικά 
µε το περιεχόµενο των καταστά-
σεων αυτών. 

Με την ένσταση προσκοµίζο-
νται και όλα τα σχετικά παρα-
στατικά – αποδεικτικά στοιχεία 
για την υποστήριξη των θέσεων 
του ενιστάµενου». Η παραπάνω 
ηµεροµηνία ισχύει µόνο για την 
Ηλεία που εξέδωσε τη σχετική 
ανακοίνωση τη ∆ευτέρα 17 Αυ-
γούστου και αφορά τους µελισ-
σοκόµους που δραστηριοποιού-
νται στην περιοχή ευθύνης της 

Υπενθυµίζεται ότι για τη δρά-
ση 3.1 από το µελισσοκοµικό έ-
τος 2021 και εξής, δύναται να ε-
νισχυθεί και η αγορά µεµονωµέ-
νων κινητών βάσεων κυψελών 
σε ποσοστό 20% επί των κατε-
χόµενων κυψελών των δικαιού-
χων, σύµφωνα µε το εγκεκριµέ-
νο εθνικό µελισσοκοµικό πρό-
γραµµα 2020-2022.

Ενώ για τη δράση 3.2 ενισχύ-
εται µέρος της δαπάνης από τον 
συνήθη µόνιµο τόπο εγκατάστα-
σης την έδρα της µελισσοκοµι-
κής εκµετάλλευσης  σέ άλλον ή 
αντίστροφα καθώς και πιθανές 
µετακινήσεις, σε απόσταση µε-
γαλύτερη ή ίση 50χλµ για του-
λάχιστον του 40% των κατεχόµε-
νων κυψελών σε µία ή περισσό-
τερες µετακινήσεις. 

Επιπλέον δικαιούχοι στο
πριµ των 14.000 ευρώ
σε εννέα Περιφέρειες
Νέους πίνακες δικαιούχων του 
Μέτρου 6.3 «Ενίσχυση Μικρών 
Εκµεταλλεύσεων», το γνωστό πριµ 
των 14.000 ευρώ, αναρτούν οι 
περιφέρειες της χώρας, µετά την 
εξέταση των ενστάσεων. Προς το 
παρόν, φαίνεται πως θα 
προκύψουν µέχρι τη λήξη της 
διαδικασίας περίπου στους 100 
επιπλέον δικαιούχους. Σύµφωνα 
µε τα µέχρι στιγµής αποτελέσµατα 
τα ποσά του προϋπολογισµού και 
οι δικαιούχοι ανά περιφέρεια 
διαµορφώνονται ως εξής: Στερεά 
Ελλάδα 227 δικαιούχοι, 3,17 εκατ. 
ευρώ. Θεσσαλία 436 δικαιούχου, 
6,1 εκατ. ευρώ. Πελοπόννησος 
323 δικαιούχοι, 4,52 εκατ. ευρώ. 
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 611 
δικαιούχοι, 8,55 εκατ. ευρώ. 
Ήπειρος 212 δικαιούχοι, 2,96 
εκατ. ευρώ. ∆υτική Ελλάδα 375 
δικαιούχοι, 5,25 εκατ. ευρώ. 
∆υτική Μακεδονία 82 δικαιούχοι, 
1,1 εκατ. ευρώ. Ιόνια Νησιά 23 
δικαιούχοι, 322.000 ευρώ. 
Αττική 20 δικαιούχοι, 280.000 
ευρώ. 

ηµεροµηνία της απόφασης έντα-
ξης της πράξης, ύψους τουλάχι-
στον 10%, της ∆ηµόσιας ∆απάνης 
της πράξης. Παράλληλα, στην α-
πόφαση σηµειώνεται πως τα εξο-
φληµένα τιµολόγια ή λογιστικά 
έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτι-
κής αξίας σε περίπτωση προκατα-
βολής, ο δικαιούχος θα µπορεί να 
τα καταβάλλει εντός τριών ετών α-
πό το έτος καταβολής της προκα-
ταβολής και όχι µεταγενέστερα 
της 30ης Ιουνίου 2023.

Νέες επιδοτήσεις
Από το µελισσοκοµικό 
έτος 2021 δύναται να 
ενισχυθεί και η αγορά 

κινητών βάσεων κυψελών 
σε ποσοστό 20% επί των 
κατεχόµενων κυψελών
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Μητρώο ∆ασικών
Παρατείνεται η εγγραφή 
στο Μητρώο ∆ασικών 
Συνεταιριστικών 
οργανώσεων και 
∆ασεργατών και η 
διενέργεια εκλογών έως τις 
31 Αυγούστου όσων ∆ΑΣΕ 
είτε έχουν εγκριθεί τα 
καταστατικά τους από το 
αρµόδιο Ειρηνοδικείο έως 
30 Ιουνίου είτε έχουν 
καταθέσει αιτήσεις έγκρισης 
έως τις 30 Ιουνίου.

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

Μεταποίηση
Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 
έχει παραταθει η προθεσµία 
υποβολής των αιτηµάτων 
πρώτης πληρωµής για το 
µέτρο ενίσχυσης της 
µεταποίησης και της 
Εµπορίας Γεωργικών 
Προϊόντων, µε την αριθ. 
606/133751/
25.05.2020 Υπουργική 
Απόφαση.
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Αγοράζοντας ένα τρακτέρ, ο αγρότης δεν θα 
φέρνει στο κτήµα του µόνο το µηχάνηµα αλ-
λά ουσιαστικά θα έχει αποκτήσει παράλληλα 
τεχνογνωσία σποράς, φροντίδας, συγκοµι-
δής και εµπορικής διάθεσης των προϊόντων 
του. ∆ηλαδή, εξατοµικευµένες λύσεις σε συ-
νεργασία µε ένα ολόκληρο οικοσύστηµα ε-
ταιρειών που θα βελτιστοποιούν τον κατά-
λογο µε τα ετήσια καλλιεργητικά κόστη που 
έχει στα χέρια του ο αγρότης. 

Αυτό είναι το νέο παραγωγικό µοντέλο στην 
αγορά αγροτικών µηχανηµάτων όπως το πα-
ρουσίασε η John Deere, ανακοινώνοντας τη 
στρατηγική «Deere Smart Industrial». Αρχι-
κός στόχος είναι η εξυπηρέτηση αγροτών 
που απασχολούνται µε καλλιέργειες όπως 
καλαµπόκι, σιτηρά, βαµβάκι και υψηλής α-
ξίας καλλιέργειες (π.χ κηπευτικά) αλλά και 
κτηνοτρόφοι γαλακτοπαραγωγής. 

«Οι πελάτες δεν θα αγοράζουν πλέον ανε-
ξάρτητες λύσεις. Θα παίρνουν ολοκληρωµέ-
νες λύσεις και θα επωφελούνται από µια ισχυ-
ρότερη συνεργασία µε εξωτερικές εταιρείες 

Μαζί με το τρακτέρ, 
λύσεις οργάνωσης 
της εκμετάλλευσης         
Η στρατηγική «Smart Industrial» της John Deere 
φέρνει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο στην αγορά

Εκδόσεις με 
φαρδύτερο σασί 
για τα Massey 
Ferguson 3700
Η σειρά MF 3700 της Massey Ferguson, αποτελεί ιδανική 
λύση για επαγγελµατίες αµπελουργούς, δενδροκαλλιερ-
γητές και αγρότες µε εκµεταλλεύσεις σε δυσπρόσιτα εδά-
φη. Προσφέρει υψηλές επιδόσεις µε ιδιαίτερα χαµηλή κα-
τανάλωση καυσίµου, µε την άνεση και την πολυχρηστικό-
τητα να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα για την κατηγορία, 
αναφέρει η Massey Ferguson. Tα νέα MF 3700 διατίθενται 
σε αποκλειστικές εκδόσεις που έρχονται να καλύψουν ε-
ξειδικευµένες επαγγελµατικές κατηγορίες, µεταξύ των ο-
ποίων τα µοντέλα WF και AL τα οποία έχουν φαρδύτερο 
σασί και αυξηµένη σταθερότητα για χρήση σε επικλινείς 
αµπελώνες, ελαιώνες και ορεινή κτηνοτροφία/γεωργία.

Τα νέα MF 3700 φιλοξενούν έναν νέας γενιάς ισχυρό 
και µε χαµηλή κατανάλωση τετρακύλινδρο κινητήρα 3,4 
λίτρων common rail, Stage 3Β ενώ η εταιρία καλύπτει τώ-
ρα εξειδικευµένες επαγγελµατικές κατηγορίες µε τα µοντέ-
λα WF και AL. Παράλληλα, η φίρµα προσθέ τει στη γκάµα 

της εξατοµικευµένα µοντέλα. Μεταξύ άλλων βρίσκεται το 
νέο µοντέλο Alpine, διαθέσιµο σε δύο εκδόσεις καµπίνας 
µε επίπεδο ή µη επίπεδο πάτωµα.

Ο χειριστής αµπελώνων και ο κτηνοτρόφος µπορούν να 
βρουν αυτό που θέλουν στο µοντέλο Wide Fruit µε το πλα-
τύτερο σασί για µεγαλύτερη ευστάθεια. Τα νέα µοντέλα έρ-
χονται επίσης εφοδιασµένα µε ισχυρότερη υδραυλική πα-
ροχή µέχρι 125 λίτρα/λεπτό για µεγαλύτερη αποδοτικότη-
τα σε λειτουργίες φόρτωσης, κοπής, κλαδέµατος. Η Massey 
Ferguson τοποθετεί επίσης στη Σειρά το εµπρόσθιο σύστηµα 
ανάρτησης τριών σηµείων σε συνδυασµό µε pto και πλαίσιο 
φορτωτή ώστε να διευρυνθεί το πεδίο χρήσεως. 

Μοντέλα 
 MF 3707 µε ιπποδύναµη 75 ίππους και 320 Nm ροπής 
 MF 3708 µε ιπποδύναµη 85 ίππους και 370 Nm ροπής 
 MF3709 µε ιπποδύναµη 95 ίππους και 395 Nm ροπής 
 MF 3710 µε ιπποδύναµη 105 ίππους και 405 Nm ροπής 
Τα Massey Ferguson διαθέτει στην ελληνική αγορά ο Ό-

µιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη.

Το RoamIO 
είναι ικανό να 
εκτελεί µια σειρά 
από µονότονες 
εργασίες, να 
συνεργάζεται µε το 
εργατικό δυναµικό,  
στοχεύοντας 
στην αύξηση της 
παραγωγικότητας.
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που δραστηριοποιούνται σε φυτοπροστασία, 
συµβουλευτική, λύσεις λογισµικού κ.λπ. Πε-
ρισσότεροι από 160 από αυτούς τους παρόχους 
είναι ήδη συνδεδεµένοι στο Κέντρο Επιχειρή-
σεων του John Deere», ανέφερε συγκεκριµέ-
να στην παρουσίαση της νέας στρατηγικής ο 
Mark von Pentz, πρόεδρος του Τµήµατος Γε-
ωργίας της John Deere. «Οι πελάτες µπορούν 
να µειώσουν σηµαντικά το κόστος τους, επει-
δή η απόσβεση των µηχανηµάτων και µόνο α-
ντιπροσωπεύει µόνο το 10 έως 20% του συνο-
λικού κόστους παραγωγής. Αντιµετωπίζοντας 
επίσης το άλλο 80 έως 90%, το δυναµικό εξοι-
κονόµησης κόστους για λίπανση, φυτοπροστα-
σία κ.λπ. είναι πολύ υψηλότερο» πρόσθεσε.

Για να διασφαλιστούν τα παραπάνω, η John 
Deere λέει ότι θα βασιστεί σε τρεις καθοριστι-
κούς πυλώνες. Αρχικά θα επικεντρωθεί στα 
συστήµατα παραγωγής τα οποία στο εξής θα 

εστιάσουν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πε-
λατών και στο πώς εκείνοι εργάζονται, ανάλο-
γα τη θέση του καθένα, για να µπορεί να ευθυ-
γραµµίσει τις επενδύσεις της µε τα προϊόντα 
και τις λύσεις που θα προσφέρει σε αυτούς.

Προσαρµοσµένο στο νέο όραµα θα είναι και 
το τµήµα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρεί-
ας, µε ένα πακέτο τεχνολογικών λύσεων όπως 
ειδικά λογισµικά, συστήµατα συνδεσιµότητας 
και πλατφόρµες, που θα «ξεκλειδώσουν» την 
αξία της καλλιέργειας και θα αυτοµατοποιή-
σουν πολλές από τις εργασίες εντός του πεδίου.

Σε αυτό το στάδιο εξέλιξης η John Deere υ-
ποστηρίζει ακόµη και τα after market προϊό-
ντα, τα οποία ενοποιεί µε τα δικά της για να 
υποστηρίξει τον εκάστοτε εξοπλισµό που έχει 
στην κατοχή του ο πελάτης και να τον βοη-
θήσει έτσι ώστε όλα τα εργαλεία John Deere 
που έχει στην κατοχή του να δουλεύουν άρ-
τια και αποτελεσµατικά, βελτιώνοντας τη συ-
νολική του εµπειρία από το προϊόν.

Και οι πελάτες δεν κοιτάζουν πλέον µόνο τα 
µηχανήµατα, δήλωσε ο Mark von Pentz. «Θέ-
λουν να γνωρίζουν το συνολικό κόστος ιδιο-
κτησίας για τον κύκλο ζωής. Με τις λύσεις «Εγ-
γύησης Καυσίµου» κ.λπ. έχουµε επιτύχει πολ-
λά τα τελευταία χρόνια. Στο µέλλον, ωστόσο, 
µαζί µε τους αντιπροσώπους µας, θα προσφέ-
ρουµε ολοκληρωµένες λύσεις κύκλου ζωής.». 

Ολοκληρωµένες λύσεις
Οι πελάτες δεν κοιτάζουν πλέον µόνο 
τα µηχανήµατα, θέλουν να γνωρίζουν 

το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας 
για τον κύκλο ζωής

Πρόγραμμα 
κατάρτισης και 
πιστοποίησης 
εργαζομένων
Εκδηλώσεις παρουσίασης του προγράµµατος του ΓΕΩΤΕΕ 
για την κατάρτιση και την πιστοποίηση εργαζοµένων θα 
πραγµατοποιηθούν την προσεχή εβδοµάδα στην Αλε-
ξανδρούπολη, τη Λάρισα και την Αθήνα. Το ΓΕΩΤΕΕ έχει 
αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης µε τίτλο «Κατάρτι-
ση και Πιστοποίηση Ικανοτήτων και ∆εξιοτήτων Εργαζο-
µένων στον Κλάδο ∆ιαχείρισης Αγροτικών Αποβλήτων 
και στην Υγιεινή, Ασφάλεια και Ποιοτικό Ελεγχο Τροφί-
µων» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστι-
κότητα / Επιχειρηµατικότητα / Καινοτοµία  2014-2020».  
Αντικείµενο της πράξης είναι η κατάρτιση 865 εργαζοµέ-
νων των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τοµέα που δραστη-
ριοποιούνται σε διάφορους κλάδους της οικονοµίας στις 
13 περιφέρειες της χώρας.

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει:
  Εξ αποστάσεως κατάρτιση (e-learning) διάρκειας 120 ωρών 

(28 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση και 92 ώρες ασύγχρονη).
Εκπαιδευτικό επίδοµα 600 ευρώ (5 ευρώ µικτά ανά 

ώρα κατάρτισης).
Πιστοποίηση στη βάση του διεθνούς αναγνωρισµένου 

προτύπου ΕΛΟΤ Ν ISO/IEC 17024.
Τα αντικείµενα κατάρτισης των προγραµµάτων που θα 

υλοποιηθούν είναι τα εξής:
Α) Στέλεχος διαχείρισης και επεξεργασίας αγροτικών 

αποβλήτων µε 120 ώρες κατάρτισης (28 ώρες σύγχρονη 
τηλεκατάρτιση και 92 ώρες ασύγχρονη τηλεκατάρτιση) και  

Β) Στέλεχος επεξεργασίας, µεταποίησης, υγιεινής, ασφά-
λειας και ποιοτικού ελέγχου τροφίµων µε 120 ώρες κατάρ-
τισης (28 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση και 92 ώρες ασύγ-
χρονη τηλεκατάρτιση). 

Αναφορικά µε τη συµµετοχή στο πρόγραµµα, οι υποψή-
φιοι, προκειµένου να ενταχθούν θα πρέπει να έχουν την 
ιδιότητα του εργαζόµενου (ανεξαρτήτως ειδικότητας) σε 
επιχείρηση του Ιδιωτικού Τοµέα της Οικονοµίας µε σχέση 
εξαρτηµένης εργασίας. Κάθε ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα 
να υποβάλλει αίτηση συµµετοχής σε µία µόνο Περιφέρεια.

Οι εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθούν:
Α) Αλεξανδρούπολη, Τρίτη 25 Αυγούστου 2020 και 

ώρα 19.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιµελητηρίου 
Έβρου, Λ. ∆ηµοκρατίας 307, 2ος όροφος.

Β) Λάρισα, Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020 και ώρα 19.30 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Παραρτήµατος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
Κεντρικής Ελλάδας, Καψούρη 4.

Γ) Αθήνα, Πέµπτη 27 Αυγούστου 2020 και ώρα 19.30 
στο ξενοδοχείο Golden Age, Μιχαλακοπούλου 57,  Αθήνα. 
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Ο επιμένων 
νικά 

 ∆ιαχρονικό:Όσο δύσκολη κι 
αν φαίνεται η ζωή, πάντα υπάρχει 
κάτι στο οποίο µπορείς και να 
πετύχεις. Το µόνο που µετρά είναι 
να µην τα παρατάς. Stephen 
Hawkins

 Καταρροϊκός: Ο καταρροϊκός 
πυρετός είναι µία ασθένεια που 
µεταδίδεται µε αρθρόποδα, 
αιµατοφάγα κουνούπια, τόσο στα 
αιγοπρόβατα όσο και στα 
βοοειδή. Είναι νόσηµα 

υποχρεωτικής 
δήλωσης και οι 
υπεύθυνοι 
(κτηνοτρόφοι 
και ιδιώτες 
κτηνίατροι) 
οφείλουν να 
ενηµερώσουν 
τις τοπικές 

Κτηνιατρικές Αρχές σε 
περίπτωση εµφάνισης 
συµπτωµάτων. ∆εν µεταδίδεται 
στον άνθρωπο ούτε µε τα 
τσιµπήµατα κουνουπιών, ούτε µε 
την κατανάλωση κρέατος, 
γάλακτος και γαλακτοκοµικών 
προϊόντων. 1694/198648/20-7-
2020/∆ιεύθυνση Υγείας Ζώων 
ΥπΑΑΤ odelalis.gr, 9/8/2020. 

 Επιχειρηµατίες και 
επιχειρηµατίες: «Οι 
επιχειρηµατίες της Πιερίας 
πήραµε µαζί την πρωτοβουλία να 
στηρίξουµε τον τόπο µας και στην 
προσπάθεια αυτή βρήκαµε 
αρωγούς την Περιφέρεια και τον 
∆ήµο. Όταν όλοι µαζί 
συνεργαζόµαστε το αποτέλεσµα 
είναι καλύτερο». Η. 
Χατζηχριστοδούλου, Επιµελητήριο 
Πιερίας, ΕΡΤ3, 20/7/2020. 

 Νέες ποικιλίες: Νέες 
ποικιλίες στις καλλιέργειες: ελιά, 
καρυδιά, άµπελο, κερασιά, κριθάρι, 
µηλιά, υβρίδιο λεµονιά λιµεττία, 
πορτοκαλιά, ρεβίθι, ρίγανη, 
ντοµάτα και σκληρό σιτάρι, ερευνά 
µε 1,5 εκατ. ευρώ για τα επόµενα 
5 χρόνια ξεκινά ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα 
µε χρηµατοδότηση του ΥπΑΑΤ. 
Θα έχουν βελτιωµένες αποδόσεις, 
υψηλή ποιότητα και θα είναι 
ανθεκτικές σε επιβλαβείς 
οργανισµούς, ενώ θα είναι 
προσαρµοσµένες στην κλιµατική 
αλλαγή. eleftheria.gr, 10/8/2020.

 *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ 
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Η αύξηση της προσφοράς καθώς και 
οι επιπτώσεις της πανδηµίας και του 
lockdown, µε κυριότερες αυτές της αύ-
ξησης των αποθεµάτων στα οινοποιεία 
και της µείωσης της διαθέσιµης ρευ-
στότητας, διαµορφώνουν την τιµή του 
Ασύρτικου αρκετά χαµηλότερα σε σχέ-
ση µε πέρυσι, ανακόπτοντας την άνο-
δο των τελευταίων ετών. 

Το 2019 η ποσότητα των λευκών στα-
φυλιών, που συγκοµίστηκε στη Σαντο-
ρίνη, άγγιξε µόλις τους 1.090 τόνους, 
όπως αναφέρει στην Agrenda o γενι-
κός διευθυντής της Santo Wines, Ματ-
θαίος ∆ηµόπουλος. Ωστόσο, η εικόνα 
είναι πολύ διαφορετική φέτος. «Είχα-
µε έναν πολύ καλό χειµώνα χωρίς α-
κραία καιρικά φαινόµενα. Επίσης, σε 
όλα τα κρίσιµα στάδια ανάπτυξης του 
φυτού, κατά τη διάρκεια της άνοιξης, 
επικράτησαν πολύ ευνοϊκές καιρικές 
συνθήκες. Κάπως έτσι, το 2020 αµπε-
λουργικά µπορεί να χαρακτηριστεί µία 
από τις καλύτερες χρονιές της δεκαετί-
ας», αναφέρει ο οινολόγος του οινο-
ποιείου Vassaltis, Ηλίας Ρουσσάκης. 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις, η φε-

τινή παραγωγή των λευκών ποικιλιών 
αναµένεται να αγγίζει στους 2.600 τό-
νους, όπως επισηµαίνει ο γενικός δι-
ευθυντής της Santo Wines. Ειδικότερα, 
η απόδοση ανά στρέµµα για το Ασύρτι-
κο υπολογίζεται στα 200 κιλά, δηλαδή 
η διπλάσια σε σχέση µε το 2019, σύµ-
φωνα µε τον κ. Ρουσσάκη. 

«Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι 
ποιοτικά το 2020 θα είναι µια καλή έ-
ως και εξαιρετική χρονιά», αναφέρει 
ο έµπειρος οινολόγος του οινοποιεί-
ου Vassaltis, το οποίο ξεκίνησε τον 
τρύγο στους αµπελώνες του, στις 8 
Αυγούστου. Όσον αφορά τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της φετινής σοδειάς, 
ο κ. Ρουσσάκης εξηγεί ότι «Η φυτοϋ-

γεία των αµπελιών είναι πολύ καλή, 
αν και ο βοτρύτης έχει προκαλέσει κά-
ποια µικρά προβλήµατα. Οι ρώγες στα 
τσαµπιά είναι πράσινες, τραγανές και 
φρέσκιες, κρατούν τα αρώµατά τους 
και παρουσιάζουν αυξηµένη οξύτη-
τα». Η εξαιρετικά χαµηλή προσφορά 
πρώτης ύλης το 2019 διαµόρφωσε την 
τιµή του Ασύρτικου στα 4,5 ευρώ. Φέ-
τος, η τιµή του πέφτει πολύ χαµηλότε-
ρα στα 3 µε 3,5 ευρώ (για κάποια ειδι-
κά αµπελοτόπια), σύµφωνα µε όσα α-
νέφεραν στην Αgrenda ο κ. Ρουσσά-
κης και ο κ. ∆ηµόπουλος. Αυτή η εξέ-
λιξη οφείλεται φυσικά στη µεγαλύτε-
ρη προσφορά αλλά και στις επιπτώ-
σεις της πανδηµίας και του lockdown. 

Το Ασύρτικο της Σαντορίνης
ποιοτικά πιάνει φέτος κορυφή 
διεκδικώντας και τιμή εν μέσω 
πανδημίας Ελαφρώς όψιμα ξεκίνησε ο τρύγος στις 

12 Αυγούστου, με την παραγωγή λευκών 
ποικιλιών να προβλέπεται υπερδιπλάσια

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι 
ποιοτικά το 2020 θα είναι µια καλή 
έως και εξαιρετική χρονιά.

Φέτος υπάρχουν σταφύλια, αλλά τα οινοποιεία 
δεν έχουν χρήµατα για να τα αγοράσουν

«Στη Σαντορίνη η σοδειά του 2019, σχεδόν στο σύνολό της, παραµένει 
απούλητη», όπως αναφέρει ο γενικός διευθυντής της Santo Wines. «Το 
πλεονέκτηµά µας σε σχέση µε άλλες περιοχές είναι ότι τα κρασιά της 
Σαντορίνης για µια τριετία από την παραγωγή τους βελτιώνονται», τονίζει ο 
κ. Ρουσσάκης αναφορικά µε τη αύξηση των οινικών αποθεµάτων στο νησί. 
Η ενίσχυση της ρευστότητας αποτελεί προτεραιότητα, όπως αναφέρει ο κ. 
∆ηµόπουλος. «Τα µέτρα που έχει πάρει µέχρι στιγµής η κυβέρνηση και η 
ΕΕ δεν αφορούν τη Σαντορίνη, η οποία παράγει ένα ακριβό προϊόν που δεν 
µπορεί να καλυφθεί µε µέτρα όπως η απόσταξη κρίσης. Θα µπορούσε να 
µας βοηθήσει η ενίσχυση της ρευστότητάς µας µε τη µορφή ενός άτοκου 
τραπεζικού δανείου, για να µπορέσουµε να πληρώσουµε τους παραγωγούς 
µας κι αυτοί να καλλιεργήσουν τα αµπέλια τους», αναφέρει ο ίδιος.

Τουρισµός
Τα οικονοµικά 
µοντέλα των 
οινοποιείων 

στη Σαντορίνη 
βασίζονται 

κυρίως στον 
τουρισµό και 
στις προσό-

δους που τους 
προσφέρει

Απόσταξη
Η Σαντορίνη, η 
οποία παράγει 

ένα ακριβό 
προϊόν δεν 
µπορεί να 

καλυφθεί µε 
µέτρα όπως 
η απόσταξη 

κρίσης

Άριστο ‘20
Το 2020 

αµπελουργικά 
µπορεί να 

χαρακτηριστεί 
µία από τις 
καλύτερες 
χρονιές της 
δεκαετίας

ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ 
skopelitou@agronews.gr

Τους 2.600 τόνους αναµένεται να αγγίξει η φετινή παραγωγή των 
λευκών ποικιλιών στη Σαντορίνη, διπλάσια σε σχέση µε το 2019.
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Μόνο προϊόντα κρέατος µπορούν να 
χρησιµοποιούν όρους όπως «λουκά-
νικο» ή «µπιφτέκι» στις συσκευασίες 
τους. Όσο αυτονόητο κι αν ακούγεται 
το παραπάνω, το γαλλικό κοινοβούλιο 
χρειάστηκε να ψηφίσει νόµο που το δι-
ευκρινίζει, υπό την πίεση που υπόκει-
ται η αγορά κρέατος της χώρας από την 
αυξηµένη δυναµική που γνωρίζουν τα 
λεγόµενα vegan – χορτοφαγικά υποκα-
τάστατα κρέατος. 

Στόχευση της νοµοθετικής αυτής ρύθ-
µισης είναι το να αποφευχθούν παρα-
πλανητικά µηνύµατα στις συσκευασί-
ες των τροφίµων, µε την πρωτοβουλία 
γνωρίζει θερµή υποδοχή από τη γαλλι-
κή διεπαγγελµατική οργάνωση κρέατος. 

Εκπρόσωπος της βιοµηχανίας κρέατος 
της Γαλλίας, Interbev, υποστήριξε πως 
«ο νόµος συνιστά πραγµατική πρόοδο 
σε όρους διαφάνειας και πληροφόρη-
σης προς τους καταναλωτές. Ένα προϊόν 
φτιαγµένο από φυτικές πρωτεΐνες δεν 
έχει καµία δουλειά να δηµιουργεί σύγ-
χυση µε την παρουσίασή του ως προϊ-
όν κρέατος, είτε στο βαθµό που αφορά 
την ονοµασία του, είτε στην ίδια την εµ-
φάνισή του. Τα προϊόντα αυτά δεν είναι 
κρέας ούτε µε όρους σύστασης, ούτε δι-
ατροφικής αξίας, ούτε γεύσης». 

Ήδη το λόµπι που προωθεί τα συµφέ-
ροντα της βιοµηχανίας φυτικών υποκα-
τάστατων κρέατος έχει κατευθύνει αίτη-
µα διαµαρτυρίας στην Κοµισιόν, υποστη-
ρίζοντας πως ο νόµος αυτός «συνεπά-
γεται εµπόδια στο ενδοκοινοτικό εµπό-
ριο, υποχρεώνοντας τις βιοµηχανίες να 
αλλάζουν τις ετικέτες τους προκειµένου 
να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις µό-
νο της γαλλικής αγοράς» συµπληρώνο-
ντας ότι «αυτό εγείρει ζήτηµα ίσης δια-
χείρισης στην ευρωπαϊκή αγορά, ανά-
µεσα στα κράτη µέλη». 

Στην Ευρωβουλή διαπραγµατεύονται 
εδώ και λίγο καιρό τη διαµόρφωση κοι-
νών κανόνων αναφορικά µε την περι-

γραφή που θα έχουν τα βίγκαν προϊό-
ντα, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη 
µεταρρύθµιση της ΚΑΠ. 

Το προσεχές διάστηµα δεν αποκλεί-
εται οι Ευρωβουλευτές να καταλήξουν 
σε κάποια συµφωνία, ενώ σίγουρα ο 
καινούριος νόµος της γαλλικής κυβέρ-
νησης θα επηρεάσει τον τρόπο προ-
σέγγισης του ζητήµατος από τις αρ-
χές στις Βρυξέλλες. 

Η στάση της Ευρώπης είναι µάλιστα 
πολύ πιθανό να ακολουθήσει το πνεύ-
µα του γαλλικού νόµου, αφού υπενθυ-
µίζεται ότι το 2017 το Ευρωπαϊκό ∆ικα-
στήριο αποφάσισε πως όροι όπως «γά-
λα», «τυρί» και «βούτυρο» θα πρέπει να 
αφορούν µόνο σε ζωικής προέλευσης 
προϊόντα, απαγορεύοντας στα δηµοφι-
λή φυτικά ροφήµατα αµυγδάλου ή κα-
ρύδας να προωθούνται ως γάλατα, από 
τις ευρωπαϊκές βιοµηχανίες. 

Απαγορεύουν οι Γάλλοι
τις επωνυμίες κρέατος 
στα φυτικά υποκατάστατα

Τα ελληνικά τυριά εκτός λίστας 
δασμών ΗΠΑ, όχι όμως οι κομπόστες
Μία σηµαντική ανάσα για τον εγ-
χώριο τυροκοµικό τοµέα παρείχε η 
είδηση λίγο πριν το ∆εκαπενταύ-
γουστο ότι εξαιρούνται τα ελληνι-
κά τυριά από τους δασµούς που 
είχαν επιβάλλει η ΗΠΑ σε γεωρ-
γικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης τον Οκτώβριο του 2019. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι της ε-
ξέλιξης αυτής έχει προηγηθεί η 
εξαίρεση του ελαιολάδου και της 
βρώσιµης ελιάς, καθώς και του ελ-
ληνικού κρασιού από τους αµερι-
κανικούς δασµούς, όχι όµως και 
η αφαίρεση από τη λίστα της κο-
µπόστας ροδάκινου και των κατε-
ψυγµένων κερασιών.

Μάλιστα, όπως δήλωσε σχετι-
κά για το θέµα ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, «θα συνεχιστούν 
οι προσπάθειες για να εξαιρεθούν 
όλα τα ελληνικά προϊόντα από τους 
τους δασµούς µε στόχο να διασφα-
λιστούν τα συµφέροντα των Ελλή-
νων παραγωγών και των ελληνι-
κών εταιρειών και να αναδειχθούν 
διεθνώς τα εξαιρετικής ποιότητας 
ελληνικά προϊόντα».

Εξάλλου, αυτό υπογραµµίστηκε 
και στην τηλεφωνική επικοινωνία 
που είχε ο υπουργός Αγροτικής Α-

νάπτυξης, Μάκης Βορίδης µε τον 
Αµερικανό Πρέσβη στην Αθήνα, 
Τζέφρι Πάιατ εκφράζοντας την ι-
κανοποίηση του για την εξαίρε-
ση των ελληνικών τυριών από τη 
λίστα δασµών των ΗΠΑ.  Από την 
πλευρά του, µε βάση τα όσα ανα-
φέρει σχετική ανακοίνωση του υ-
πουργείου, ο κ. Πάιατ χαρακτήρι-
σε την απόφαση αυτή µία ακόµη 
απόδειξη της δέσµευσης των ΗΠΑ 
στις στρατηγικές σχέσεις της µε 
την Ελλάδα και τους εµπορικούς 
και επενδυτικούς δεσµούς που δι-
ατηρούν οι δύο χώρες.

Υπενθυµίζεται ότι τον Ιανουά-
ριο του 2020 το υπουργείο Εµπο-
ρίου των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως ε-
πεξεργάζεται να θέσει σε εφαρµο-
γή πρόσθετους δασµούς 100% σε 
κρασιά, ελαιόλαδα, επιτραπέζιες 
ελιές, τυριά, γιαούρτι, κονιάκ και 
σε άλλα αγροτικά προϊόντα από ό-
λη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κορυ-
φώνοντας τα αντίποινα για τις ε-
πιδοτήσεις στην Airbus. Ωστόσο 
δεν προέβη ποτέ στην αναθεώρη-
ση της λίστας του Οκτωβρίου του 
2019, ώσπου, µόλις πριν από µε-
ρικές εβδοµάδες, η Airbus συµφώ-
νησε διακανονισµό µε τον ΠΟΕ. 

Ξανάνοιξε
τα παράθυρα
κρασιού
στην Τοσκάνη 
ο κορωνοϊός
Η πανδηµία του 
κορωνοϊού ξανάνοιξε 
για το κοινό τα 
«παράθυρα του 
κρασιού» τα γνωστά 
«buchette del vino», 
στην Τοσκάνη. 
Πρόκειται για ένα 
αρχιτεκτονικό στοιχείο 
που έκανε την 
εµφάνισή του το 1600 
και συνδέεται µε τα 
χρόνια της βουβωνικής 
πανώλης, µέσα από τα 
οποία οι έµποροι οίνου 
εξυπηρετούσαν τους 
πελάτες τους, 
κρατώντας αποστάσεις 
ασφαλείας. Μετά από 
αιώνες οι καταναλωτές 
µπορούν να χτυπήσουν 
ξανά τα µικρά ξύλινα 
παντζούρια για να 
αγοράσουν τα 
καλύτερα κρασιά 
της Ιταλίας.

Ο νόµος συνιστά πραγµατική πρόοδο σε 
όρους διαφάνειας προς καταναλωτές.

Εξαιρέσεις
Ήδη έχουν εξαιρεθεί 

από τη λίστα των 
δασµών ΗΠΑ το 

ελληνικό ελαιόλαδο 
και η βρώσιµη ελιά 
καθώς και το κρασί

∆ΑΣΜΟΙ ΗΠΑ 
ΣΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΕ

10% - 25%

6,9

ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2019
ΔΑΣΜΟΙ ΑΠΟ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΕ

ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Μπαχρής

Με 800 αιγοπρόβατα 
ο Κρητικός βασιλιάς 
των βοσκών 
Ο Μανώλης Πατεράκης ήθελε να γίνει δημοσιογράφος αλλά 
από το 2005 τον κέρδισε η κτηνοτροφία στο Αμάρι Ρεθύμνου

Αγριαγκινάρα
Χαρακτηριστικό του 
φυτού αυτού είναι 
τα υψηλά σάκχαρα, 
ιδανικό για κτηνο-

τροφική χρήση, αφού 
διευκολύνει την 
αποπαρασίτωση 

του ζώου

Εκτός από το βιολογικό πρόβειο 
γιαούρτι Μπαχρής, στο προϊοντικό 
χαρτοφυλάκιο θα προστεθούν 
κι άλλα γαλακτοκοµικά και το 
ρυζόγαλο Μπαχρής.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Πάνω από 150 χρόνια µετράει 
η παρουσία της οικογένειας 
Πατεράκη από τα ορεινά του 
Ρεθύµνου στην κτηνοτροφία. 
Από γενιά σε γενιά περνούσε η φροντίδα του κο-
παδιού αιγοπροβάτων, ώσπου κάπου στις αρχές 
του 21ου αιώνα, το νέο αίµα της οικογένειας απο-
φάσισε πως ήρθε η στιγµή να γίνει το επόµενο βή-
µα, αυτό της καθετοποίησης της εκµετάλλευσης.  

Ο Μανώλης Πατεράκης, µαζί µε τον αδερφό του 
Λευτέρη, διαχειρίζονται ένα κοπάδι 800 αιγοπρο-
βάτων (600 πρόβατα και 200 κατσίκες) και µε το 
γάλα τους φτιάχνουν το αγαπηµένο στην Κρήτη 
γιαούρτι Μπαχρής, το οποίο γίνεται όλο και πιο 
γνωστό και στην αγορά της Αθήνας. 

Φέτος το βιολογικό πρόβειο γιαούρτι Μπαχρής, 
συµπληρώνει µια δεκαετία παρουσίας στην ελλη-
νική αγορά και η οικογενειακή βιοτεχνία ετοιµά-
ζεται να διευρύνει το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο 
και µε άλλα γαλακτοκοµικά, ενώ µάλιστα σε λίγες 

µέρες αναµένεται να κυκλοφο-
ρήσει το ρυζόγαλο Μπαχρής. 

Ο Λευτέρης Πατεράκης έ-
χει υπό την ευθύνη του τα 
ζώα, ενώ ο Μανώλης έχει α-
ναλάβει την επεξεργασία και 
τη µεταποίηση του γάλακτος. 

Στην οικογενειακή βιοτεχνία απασχολείται ό-
µως όλη η οικογένεια. Τα πρόβατα βόσκουν 
σε 1.500 στρέµµατα ιδιόκτητου βοσκότοπου, 
στον οποίο έπειτα από έρευνα και προσπάθειες 
έχει σπαρθεί αγριαγκινάρα, ενώ σταβλίζονται 
σε µια σύγχρονη κτηνοτροφική µονάδα µε πο-
λύ προσεγµένες συνθήκες υγιεινής.

«Η παραγωγή των προϊόντων µας έχει υψη-
λό κόστος και πολλή κούραση. Η µονάδα αυ-
τή είναι ολόκληρη η ζωή µας. Μέχρι τώρα, ό,τι 
έχουµε και δεν έχουµε, το επενδύουµε πάνω 
σε αυτό. Παρά την εγκατάλειψη από το κρά-
τος, ο πρωτογενής τοµέας µέσα σε όλο αυτό το 
µαύρο έχει κρατηθεί γιατί όσοι ασχολούµαστε, 
παράγουµε επειδή το αγαπάµε» τονίζει στην 
Agrenda ο Μανώλης Πατεράκης.

Τα αδέρφια Μανώλης και Λευτέρης Πατεράκης στο Ρέθυµνο έχουν βάλει 
τη δική τους σφραγίδα στο κεφάλαιο ελληνικό γιαούρτι, µε τα προϊόντα της 
καθετοποιηµένης µονάδας τους να ξεχωρίζουν στα ψυγεία των ντελικατέσεν.

Μανώλης και Λευτέρης Πατεράκης  
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Προκειµένου να µπορέσει να σταθεί 
ένα εκλεκτό προϊόν στο ράφι, ανά-
µεσα στα τόσα άλλα αντίστοιχα, το 
κάτι παραπάνω είναι αυτό που θα 
κάνει τη διαφορά, όµως απαραίτη-
τη είναι και µια σταθερή παρουσία, 
πράγµα που δεν είναι τόσο εύκολο 
σε αυτό το είδος παραγωγής.

«Το γάλα το µεταποιούµε µε το 
που παραχθεί. ∆εν το καταψύχου-
µε για αξιοποίηση αργότερα. Όµως 
η παραγωγή των ζώων δεν µπορεί 
να είναι σταθερή και γι’ αυτό τα έ-
χουµε χωρίσει σε οµάδες, ώστε να 
έχουµε φρέσκο γάλα όλο το χρόνο» 
εξηγεί ο κ. Πατεράκης, σηµειώνο-
ντας πως αυτό απαιτεί εξαντλητική 
προσπάθεια κάθε µέρα. «Είναι ένας 
κύκλος που ξεκινά από την εκτρο-
φή, το άρµεγµα, τη συλλογή, µετά 
την µεταποίηση, την τυροκόµιση, 
την επώαση του γιαουρτιού, µέχρι 
να µπει το καπάκι και να φύγει τα 
προϊόν. Όλο αυτό κοστίζει, απαιτεί 
υποµονή και µεγάλο κόπο, αφού ο 
κύκλος δεν σταµατά ποτέ» εξηγεί.

«Κάθε µέρα ελέγχουµε τα ζώα µας. 
Χρειάζεται να ζουν σε άριστες συν-
θήκες υγιεινής. ∆εν κάνουµε µόνο 

ενσταβλισµένη κτηνοτροφία, γιατί 
αυτό είναι ασύµφορο στην Κρήτη, 
λόγω των εδαφικών συνθηκών, αλ-
λά και του κόστους µεταφοράς των 
ζωοτροφών» συµπληρώνει ο ίδιος.

Η τυροκοµική µονάδα κόστισε τε-
λικά 300.000 ευρώ, είναι στεγασµέ-
νου χώρου 150 τµ και πιστοποιηµέ-
νη κατά ISO 22000. Για την εγκατά-
στασή της, ο Μανώλης Πατεράκης 
εντάχθηκε το 2004, σε κοινοτικό 
πρόγραµµα, πρόγονο των σηµε-
ρινών Leader, που τελικά επιδότη-
σε το λιγότερο από το µισό κόστος. 

Οι πελάτες φαίνεται ότι αυξάνο-
νται διαρκώς αφού το βιολογικό για-
ούρτι «Μπαχρής», πιστοποιηµένο α-
πό τη Bio Hellas, γίνεται όλο και πιο 
γνωστό. Μάλιστα σε κάποια περίο-
δο υπήρξαν και προτάσεις και από 
το εξωτερικό, όµως όπως λέει: «δεν 
µπορείς να εξάγεις γιαούρτι εύκο-
λα». Στα πλάνα του υπάρχουν οι ε-
ξαγωγές, εφόσον πιάσουν τόπο οι 
προσπάθειες που έχει κάνει τα τε-
λευταία χρόνια για ανάπτυξη νέων 
καινοτόµων προϊόντων, τα οποία ό-
µως δεν αποκάλυψε, αφού «καλό 
είναι να µιλάς αφού γίνουν». 

Το στοίχημα της ποιότητας είναι να έχεις 
κάθε μέρα σταθερή ποσότητα γάλακτος

MΠΑΧΡΗΣ

Ο Μπαχρής είναι µία έννοια που έρχεται από τα βάθη 
των αιώνων, µε µεγάλη ιστορική σηµασία! Ο 

Μπαχρής είναι ο Κρητικός βοσκός που έχει τα 
περισσότερα ζώα σε µία περιοχή, όπως µας λένε οι 

παλαιότεροι. Υπάρχει όµως και ο ορισµός, που 
συναντάµε σε άλλες ιστορικές αναφορές, ότι ο 

Μπαχρής είναι ο βασιλιάς των βοσκών. 

Ιώαννης Βλαχάκης 
Διεπαγγελματική 
Οργάνωση Αυγού
Στο πρώτο προσωρινό ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της ∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης Αυγού µετέχουν ο 
Ιωα. Βλαχάκης ως πρόεδρος, ο Π. 
Φραγκούλης ως αντιπρόεδρος, ο Ν. 
Σταµέλος ως γενικός γραµµατέας, ο 
Ν. Κόµπουλης ως ταµίας και µέλη οι 
κ.κ. Ν. Σκούρτης, Π. Πετρόπουλος 
και ∆. Μίσσας.

Τριμελής επιτροπή
Αχρεωστήτως 
από την πρόωρη 
συνταξιοδότηση
Συγκροτείται τριµελής επιτροπή 
για την εξέταση έγγραφων 
αντιρρήσεων των δικαιούχων στους 
οποίους έχει αποσταλεί «πρόσκληση-
ειδοποίηση» για επιστροφή 
αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών, στο καθεστώς πρόωρης 
συνταξιοδότησης αγροτών, µε 
τακτικά µέλη ∆. Παγώνη, Στ. 
Μανιάτη και Β. ∆ουκοπούλου 
του τµήµατος Βελτίωσης της 
Ανταγωνιστικότητας της 
∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Αλιείας.

Ελαΐς
Unilever Hellas
Νέος πρόεδρος
Από τις αρχές Ιουλίου ο Andrew 
Kennedy είναι ο νέος πρόεδρος και 
διευθύνων της Ελαΐς-Unilever Hellas 
καθώς διαδέχτηκε τον Jean 
Francois Etienne, που ανέλαβε τον 
συγκεκριµένο ρόλο το 2017.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επένδυση
Η τυροκοµική µονάδα 

κόστισε 300.000 ευρώ, 
είναι στεγασµένου χώρου 
150 τ.µ και πιστοποιηµένη 

κατά ISO 22000 

ΡΕΘΥΜΝΟ 
Αν θέλετε να προβληθεί η επιχείρησή σας

µέσα από τις σελίδες µας
επικοινωνήστε µαζί µας

agrenda@agronews.gr



ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Επιπτώσεις σε όλο το φάσµα της αγροτικής 
παραγωγής αναµένεται να έχει σε ορατό χρό-
νο ο τρόπος µε τον οποίο η κυβέρνηση έχει 
χειρισθεί µέχρι σήµερα το θέµα της ειδικής ε-
νίσχυσης των αγροτών λόγω της πανδηµίας. 
Σε µια απλουστευτική προσέγγιση θα µπο-
ρούσε να πει κανείς ότι οι αγρότες έχουν µεί-
νει κυριολεκτικά έξω από όλα τα ειδικά κα-
θεστώτα που έχουν ανακοινωθεί για την α-
νακούφιση των πληγέντων. Λες και η παν-
δηµία έκανε εξαίρεση για τους συντελεστές 
της αγροτικής παραγωγής. Λες και τα κανά-
λια των προϊόντων που παράγουν και διαθέ-
τουν στην αγορά δεν αντιµετώπισαν δυσκολί-
ες, λες και οι τιµές των αγροτικών προϊόντων 
αλλά και η εν γένει αντιµετώπιση των παρα-
γωγών από τους αγοραστές, υπήρξε ειδυλ-
λιακή. Η Agrenda καταθέτει µια πρόταση: Α-
ντί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης 
Βορίδης να αναζητά, τόσο σχολαστικά, ποιοι 
αγρότες ζηµιώθηκαν από την πανδηµία, κα-
λύτερα να εξετάσει τις ελάχιστες περιπτώσεις 
παραγωγών που δεν είχαν πρόβληµα. 

Θα ήταν πόλυ πιο απλό και πιο αποτελε-
σµατικό. Θα µπορούσε εύκολα να ξεχωρίσει  

κανείς, τα υπόλοιπα εσπεριδοειδών (πορτο-
κάλια - λεµόνια), µιας και η αγορά είχε κλεί-
σει για τους παραγωγούς πολύ νωρίτερα και 
το όποιο εξαγωγικό κυρίως όφελος αναφέ-
ρεται µόνο στους διακινητές. 

Το ίδιο ισχύει σε πολύ µεγάλο βαθµό και 
για τα µήλα και τα ακτινίδια, προϊόντα τα ο-
ποία επίσης στο συντριπτικό τους όγκο βρί-
σκονταν στις αποθήκες των εµπόρων, οι ο-
ποίοι ενδεχοµένως ωφελήθηκαν.

Μια ξεκάθαρα καλύτερη εικόνα αγοράς 

παρουσίασαν φέτος τα κεράσια, χωρίς αυ-
τό να συνδέεται απαραίτητα µε τις συνθήκες 
της πανδηµίας, ωστόσο, προφανώς και δεν 
υπάρχει λόγος ειδικής στήριξης. 

Αν υπάρχουν ένα - δύο ακόµα µικρότερης 
εµβέλειας φρούτα κυρίως που εξαγωγικά 
πήγαν καλά µπορούν να ενταχθούν στη λί-
στα των µη ζηµιοθέντων, από εκεί και πέρα 
όµως αρχίζουν τα δύσκολα! 

Ο παραπάνω πίνακας καταγράφει µε σα-
φήνεια τις λίγες περιπτώσεις που έστω και 

µε καθυστέρηση βρίσκουν το δρόµο της ει-
δικής ενίσχυσης, αναφέρεται επίσης σε εκεί-
νες για τις οποίες έχει ξεκινήσει κάποια συ-
ζήτηση, είναι όµως πολλές και αφορούν τη 
συντριπτική πλειοψηφία του αγροτικού κό-
σµου, εκείνες για τις οποίες, εκ µέρους των 
αρµοδίων, πολύ µεθοδικά, δεν γίνεται λόγος.

Και το κυριότερο δεν γίνεται το απαραίτη-
το ξεκαθάρισµα. Να ξέρουν δηλαδή, ποιοι α-
νήκουν στην κατηγορία των πληγέντων και 
θα µπορούν εποµένως, εκτός της όποιας ει-
δικής ενίσχυσης, να τύχουν των αντίστοιχων 
ωφεληµάτων που απευθύνονται σε όλο το 
φάσµα των επαγγελµατιών και ποιοι δεν έ-
χουν πληγεί, εποµένως µένουν εκτός αυτών.

∆ιότι, ως γνωστό, καθηµερινά ανακοινώ-
νονται µέτρα και θεσπίζονται ευεργετικές δι-
ατάξεις που αφορούν στους πληγέντες, µε 
τους αγρότες να µην γνωρίζουν τις περισ-

ΒΛΕΠΟΥΝ ΦΩΣ

ΣΕ ΑΝΑΝΟΜΗ 

Ανθοκοµία
Σπαράγγια
Αγρότες λαϊκών
Αµπελοοινικά
Αλιεία - Ιχθυοκαλλιέργειες 
Αιγοπροβατοτρόφοι

Ελαιοκαλλιεργητές

Βαµβακοπαραγωγοί

Ντόπιες φυλές

Τευτλοκαλλιεργητές 

Ενεργειακά φυτά 

MΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ

ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ

Ντοµάτες  
Πιπεριές 
Μελιτζάνες
Θερµοκήπια
Πατάτες 
Φράουλες
Καρπούζια

ΒΑΜΒΑΚΙ

η τιµή έχει 
πέσει πολύ

ακόµα πιέζεται

πιέζεται λόγω
πετρελαίου

το είχαν πει

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΜΕ:

ΥΠΟΘΕΣΗ

7ΧΙΛΙΑΡΟΥ 
ΚΑΙ 50.000

ΤΙΘΕΤΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΜΕ:

∆ΑΝΕΙΑ

ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ 
80% ΑΠΟ 
ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΦΟΡΟΥ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

∆ΑΝΕΙΑ

ΠΡΩΤΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
�ΓΕΦΥΡΑ�

ΦΟΡΟΣ

ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ
 ΧΕΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
 ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
ΕΛΙΑΣ

ΗΛΙΑΝΘΟΣ

ΣΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ  

Λίγες οι περιπτώσεις 
των  συντελεστών του 

πρωτογενούς τομέα  που  
έστω και με καθυστέρηση 

βρίσκουν τον δρόμο προς  τις 
ειδικές κρατικές ενισχύσεις 

και μπορούν να πιαστούν 
είτε από το πρόγραμμα 

«ΓΕΦΥΡΑ» είτε από άλλους 
είδους φοροδιευκολύνσεις 

όπως η  μειωμένη 
προκαταβολή φόρου 

Το μεγάλο... ξεκάρφωμα
με τις ειδικές ενισχύσεις αγροτών
Λίγοι οι τυχεροί, κάποιοι επιλαχόντες και η συντριπτική πλειοψηφία εκτός θέματος   

Αν θα υπάρξει και από ποιο χρηµατοδοτικό 
εργαλείο του ΠΑΑ ενίσχυση των 
καρπουζοπαραγωγών, λόγω κατάρρευσης 
των τιµών, εξαιτίας των απρόβλεπτων 
µεταβολών από την πανδηµία, ζητά να µάθει ο 
βουλευτής Λάρισας Μάξιµος Χαρακόπουλος.
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σότερες φορές, αν και κατά πόσο συµπερι-
λαµβάνονται σ’ αυτές. 

Τέθηκε για παράδειγµα προσφάτως, το 
θέµα του προγράµµατος «ΓΕΦΥΡΑ» για το ο-
ποίο όσον αφορά στους αγρότες οι αρµόδι-
ες αρχές δεν έχουν απάντηση. Η Agrenda α-
πευθύνθηκε στο υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης, µε το ερώτηµα αν οι αγρότες ή τέλος 
πάντων ποιοι εξ αυτών δύναται να ενταχθούν 
στο εν λόγω πρόγραµµα. Καµιά απάντηση! 
Ή µάλλον, άσε να το δούµε! Πρόκειται για 
το πρόγραµµα που ενισχύει µε 90% και για 9 
µήνες το επιτόκιο του στεγαστικού δανείου ή 
του δανείου που έχει λάβει ένας επαγγελµα-
τίας βάζοντας υποθήκη την πρώτη κατοικία. 

Αντίστοιχα, θέµα τίθεται µε την δυνατό-
τητα πρόσβασης στα δάνεια που χορηγού-
νται  από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπε-
ζα και φέρουν κατά 80% την εγγύηση του Ελ-
ληνικού ∆ηµοσίου. Πρόσφατα, στη Βουλή, ο 
υφυπουργός Κώστας Σκρέκας, αναφέρθηκε 
σ’ αυτά (βλέπε σχετικό ρεπορτάζ) ξεκαθάρι-
σε ότι αφορούν και τους αγρότες δεν είπε ό-
µως πως αποδεικνύεται σ’ αυτή τη φάση ότι 
ένας αγρότης έχει πληγεί από την πανδηµία. 
Άλλοι έχουν πουλήσει νωρίς, άλλοι έχουν 
πουλήσει αργά, άλλοι δεν έχουν πουλήσει 
ακόµα. Σε κάθε περίπτωση, η ζηµιά δεν εί-
ναι εύκολο να αποτυπωθεί σ’ αυτή τη φάση.

Ανάλογο θέµα τίθεται αυτές τις µέρες µε 
την προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος. 
Κι εδώ η ενηµέρωση λέει ότι η µείωση της 
προκαταβολής φόρου στο 50% ή και στο µη-
δέν σε κάποιες περιπτώσεις, αφορά και τους 
αγρότες, εφόσον έχουν πληγεί. Ποιες είναι 
λοιπόν οι κατηγορίες των πληγέντων και 
πως αποδεικνύεται σ’ αυτή τη φάση η µείω-
ση των εισπράξεων - ανεξαρτήτως καθεστώ-
τος- όταν δεν έχει έρθει η ώρα της αποτύπω-
σης της οικονοµικής δραστηριότητας, κυρί-
ως λόγω εποχικότητας αυτής.

Παίζει ακόµα και πετρέλαιο
Το ξεκαθάρισµα της όλης κατάστασης κρίνε-

ται επιτακτικό για τον επιπλέον λόγο ότι από 
το Φθινόπωρο θεωρείται δεδοµένη µια νέα και 
ενδεχοµένως γενναία δέσµη µέτρων που αυτή 
τη φορά θα αφορά σε µεγαλύτερο βαθµό τους 
αγρότες. Επ’ αυτής αναφέρθηκε επισταµένως 
στη Βουλή, ο βουλευτής Λάρισας της Νέας ∆η-
µοκρατίας Μάξιµος Χαρακόπουλος και µένει 
να αποδειχθεί αν ήταν απλώς ιδέες ή πρόκει-
ται για πραγµατική κυβερνητική βούληση και 
ο βουλευτής έρχεται απλά να κάνει το... λαγό.   

«Εν όψει της λήψης µέτρων κατά του νέ-
ου κύµατος της πανδηµίας» τόνισε ο Λαρι-
σαίος βουλευτής, «πρέπει να είµαστε έτοι-
µοι το φθινόπωρο να εξαντλήσουµε τις δυ-
νατότητες που υπάρχουν, ώστε να στηρίξου-
µε έµπρακτα την πρωτογενή παραγωγή. Να 
ελαχιστοποιήσουµε τις όποιες παρενέργειες 
στις αγροτικές επιχειρήσεις και τους συνε-
ταιρισµούς, άλλα και να ενισχύσουµε τη βι-
ωσιµότητά τους, κυρίως διευκολύνοντας την 
πρόσβασή τους σε ρευστότητα». Έθεσε µάλι-
στα το ερώτηµα: «Εξετάζετε το ενδεχόµενο ά-
µεσης επαναφοράς της επιστροφής του Ειδι-
κού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) -αγροτικό πε-
τρέλαιο- τόσο ως αντισταθµιστικό µέτρο για 
την δύσκολη περίοδο που διανύουµε, άλλα 
και ως κατεξοχήν µέτρο παροχής ρευστότη-
τας στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους;».   

Το Ταµείο προσφέρει µερικές εγγυήσεις έως 
80% για δάνεια κεφαλαίου κίνησης.

Θεωρητικά εφικτή η πρόσβαση 
αγροτών στα εγγυημένα δάνεια
ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 

  douska@agronews.gr

Τη δυνατότητα συµµετοχής των αγροτών στο νέο 
κύκλο εγγυηµένων -έως 80% από το ∆ηµόσιο- δα-
νείων που έρχονται το Σεπτέµβριο, ξεκαθάρισε 
µε τοποθέτησή του στη Βουλή, ο υφυπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας.

Οι σχετικές πληροφορίες κάνουν λόγο για πε-
ρισσότερα δάνεια προς τις µικροµεσαίες επιχει-
ρήσεις, κατά τη διάρκεια του νέου κύκλου του 
προγράµµατος εγγυοδοσίας δανείων για κεφά-
λαια κίνησης, τα οποία φέρουν τη σφραγίδα της 
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Πιο συγκε-
κριµένα, από το επιπλέον 1 δις ευρώ που θα δι-
αθέσει η ΕΑΤ για δάνεια της συγκεκριµένης κα-
τηγορίας, τα 700 έως 800 εκατ. ευρώ θα διατε-
θούν σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µεταξύ των 
οποίων είναι και οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις.   

Με βάση τα όσα είπε ο υφυπουργός, «στο υπό 
σύσταση Ταµείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Α-
ναπτυξιακής Τράπεζας που θα είναι  υπεύθυνο 
για την εφαρµογή των µέτρων στήριξης και θα 
είναι διαθέσιµο στην αγορά εντός του Σεπτεµβρί-
ου, θα έχουν πλέον πρόσβαση οι αυτοαπασχο-
λούµενοι και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται στη γεωργία και την υδατοκαλλιέργεια». 

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε θα προσφέρονται 
µερικές εγγυήσεις για επιλέξιµα δάνεια για κεφά-
λαια κίνησης (έως 80%) άλλα και η δυνατότητα ε-
πιδότησης των προµηθειών εγγύησης (ως 100%), 
ώστε να επιτυγχάνεται µείωση του κόστους δανει-
σµού για τις επιχειρήσεις, µε στόχο την κάλυψη 
των αυξηµένων αναγκών ρευστότητας.

Σηµειωτέον ότι το συγκεκριµένο χρηµατοδο-
τικό εργαλείο, παρέχει εγγύηση έως το 80% του 
δανείου, ενώ το ανώτατο ποσό που µπορεί να ζη-
τήσει µια επιχείρηση δεν µπορεί να υπερβαίνει:

Το διπλάσιο του ετήσιου µισθολογικού κό-

στους της Επιχείρησης, συµπεριλαµβανοµένων 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για το 2019. 

Στην περίπτωση Επιχειρήσεων που δηµιουρ-
γήθηκαν µετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώ-
τατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτί-
µηση ετήσιο µισθολογικό κόστος για τα δύο πρώ-
τα έτη λειτουργίας του ή ο 25% του συνολικού κύ-
κλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019. 

Να αναφερθεί επίσης ότι οι διευκρινήσεις από 
την πλευρά του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης ήρθαν µε αφορµή την απάντησή του σε ερώ-
τηση του βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας, Μάξι-
µου Χαρακόπουλου, για τις σοβαρές επιπτώσεις 
που είχε η πανδηµία στις αγροτικές επιχειρήσεις. 
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Έρχεται 
πετρέλαιο;
Επανέρχεται 

η κυβέρνητική  
υπόσχεση 
για µείωση 

του ειδικού φόρου 
στο αγροτικό 

πετρέλαιο

Τεκµηρίωση 
ζηµιάς

Άλλοι πουλήσαν 
νωρίς, άλλοι αργά, 

άλλοι δεν έχουν 
πουλήσει ακόµα. 

Σε κάθε περίπτωση 
η ζηµιά δεν είναι 
εύκολο να αποτυ-

πωθεί σε αυτή 
τη φάση

Απόδειξη
Θέµα τίθεται και 

µε τη δυνατότητα 
πρόσβασης στα 

δάνεια που χορη-
γούνται από την 

Ελληνική Αναπτυ-
ξιακή Τράπεζα 
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Υπεγράφη την Τετάρτη 19 Αυγούστου η κατα-
στατική συµφωνία για την σύσταση Εθνικής ∆ι-
επαγγελµατικής Οργάνωσης Αυγού.

Η νεοσύστατη Εθνική ∆ιεπαγγελµατική καλύ-
πτει πάνω από το 80% της µεταποίησης, το 50% 
της εµπορίας και το 30% της παραγωγής στη χώ-
ρα µας, υπερκαλύπτοντας το ελάχιστο όριο του 
15%, που θέτει το ισχύον νοµικό πλαίσιο.

Η υπογραφή του καταστατικού έγινε στο υ-

πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώπιον της 
υφυπουργού Φωτεινής Αραµπατζή, µε τη συµ-
µετοχή των εκπροσώπων της πρωτογενούς πα-
ραγωγής, της µεταποίησης και της εµπορίας.

Στο πρώτο – προσωρινό – ∆ιοικητικό Συµβού-
λιο της ∆ιεπαγγελµατικής µετέχουν ο Ιωάννης 
Βλαχάκης ως πρόεδρος, ο Παναγιώτης Φραγκού-
λης ως  αντιπρόεδρος, ο Νικόλαος Σταµέλος ως 
γενικός γραµµατέας, ο Νικόλαος Κόµπουλης 

ως ταµίας και ως µέλη οι κ. κ. Νικόλαος Σκούρ-
της, Πέτρος Πετρόπουλος και ∆ηµήτρης Μίσσας.

«Το αυγό, ένα προϊόν υψηλής διατροφικής α-
ξίας, στην παραγωγή του οποίου η χώρα µας έχει 
σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα, µπορεί, 
µε τις κατάλληλες κινήσεις, να αυξήσει αποφα-
σιστικά την προστιθέµενη αξία του», επεσήµα-
νε η υφυπουργός Φωτεινή Αραµπατζή µετά την 
υπογραφή του καταστατικού της οργάνωσης.

Υπεγράφη το καταστατικό για τη Διεπαγγελματική Αυγού

Νομικό κενό για 
τον μηχανισμό 
εξαγοράς δασικών 
εκτάσεων που 
είχαν εκχερσωθεί 
παράνομα πριν 
το 1975 και για τις 
οποίες ο νόμος 
έδινε τη δυνατότητα 
εξαγοράς

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Τις συµπληγάδες της γραφειοκρατίας υ-
ποχρεώνονται να διαβούν για µια ακό-
µη φορά χιλιάδες αγρότες που καλού-
νται αυτό τον καιρό να επιλύσουν θέµα-
τα χρήσεων γης, βάσει των νέων ευνο-
ϊκών διατάξεων του νόµου 4685/2020, 
γνωστού και ως νόµου Χατζηδάκη. 

Την ίδια στιγµή, απόλυτο νοµικό κε-
νό δείχνει να έχει δηµιουργηθεί σε ότι α-
φορά τον µηχανισµό εξαγοράς δασικών 
εκτάσεων που είχαν εκχερσωθεί παρά-
νοµα προ του 1975 και για τις οποίες ο 
νόµος (4280/2014 και 4467/2017) έδι-
νε τη δυνατότητα εξαγοράς. Το θέµα δεί-
χνει να έχει µπλέξει για τα καλά µετά την 
απόφαση που ανακοίνωσε το Μάιο η Ο-
λοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατεί-
ας και έκρινε αντισυνταγµατική τη ρύθ-
µιση του 2017 για την εξαγορά καταπα-
τηµένων και παράνοµα εκχερσωµένων 
δασικών εκτάσεων από αγρότες που τις 
καλλιεργούν. Μέχρι εκείνη τη στιγµή εί-
χαν υποβληθεί περίπου 74.400 αιτήµα-
τα εξαγοράς, τα οποία αντιστοιχούν σε 
370.000 στρέµµατα τουλάχιστον. 

Παρά την απόφαση του ΣτΕ η υποβο-
λή αιτηµάτων εξαγοράς συνεχίσθηκε µέ-
χρι και τις 8 Αυγούστου 2020, δηλαδή 
πριν από λίγες µέρες, όταν έληξε και η 
τελευταία προθεσµία επ’ αυτού. Σήµερα 
κανείς δεν µπορεί να πει µε βεβαιότητα 
ποια θα είναι η τύχη αυτών των αιτηµά-
των που βρίσκονται συσσωρευµένα στα 
δασαρχεία, όταν µάλιστα είναι γνωστό 

ότι την προσφυγή είχαν κάνει οι δασο-
λόγοι του ∆ηµοσίου (ΠΕ∆∆Υ -ΓΕΩΤΕΕ). 

Το άλλο θέµα που απασχολεί αυτό το 
διάστηµα και είναι ευρύτερο έχει να κά-
νει µε την επιχειρούµενη αναµόρφωση 
των δασικών χαρτών και τις αντίστοιχες 
αιτήσεις που θα πρέπει να υποβάλλουν 
οι έχοντες ισχυρό πλέον λόγο να το κά-
νουν, µε βάση τον νόµο Χατζηδάκη. Υ-
πενθυµίζεται ότι οι νέες προθεσµίες έ-
χουν µετατεθεί για τις 15 Σεπτεµβρίου 
(στις περιπτώσεις που έληγαν στις 20 
Αυγούστου) και για τις 23 Σεπτεµβρίου 
(αυτές που έληγαν στις 28 Αυγούστου).

 Εδώ το θέµα αφορά εκτάσεις το µεγα-
λύτερο µέρος των οποίων επιδοτείται α-
πό κοινοτικούς πόρους. Οι εκτάσεις αυ-
τές ξεπερνούν µέχρι στιγµής τα 2 εκατ. 
στρέµµατα σε όλη τη χώρα, ενώ οι αιτή-
σεις που έχουν κατατεθεί ξεπερνούν τις 
260.000. Βάσει στοιχείων του ΟΠΕΚΕΠΕ 
οι περισσότερες παράνοµα επιδοτούµε-
νες εκτάσεις µε βάση τους αναρτηµένους 
δασικούς χάρτες βρίσκονται στο νοµό Λά-
ρισας και είναι 554.952 στρέµµατα. Ακο-
λουθεί ο νοµός Ηλείας µε 302.556 στρέµ-
µατα, η Αχαΐα µε 198.227 στρέµµατα, η 
Λακωνία µε 169.585 στρέµµατα, η Μα-

Οι ιθύνοντες δια-
βεβαιώνουν ότι ο 
νόµος 4685/2020 
εξασφαλίζει σε 
όσους καλλιεργούν 
να διατηρήσουν το 
στάτους τους.

Σεπτέμβρη κρίνονται τα δασικά

Πολλές διατυπώσεις 
μέχρι τη διάσωση 
γης και επιδοτήσεων 

302.556
Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

69.585

139.683
Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

198.227
Ν. ΑΧΑΪΑΣ

149.695
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

554.952
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

109.078
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

131.580
Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥΣ 
∆ΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ, ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΟΠΕΚΕΠΕ (ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ) 
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Αποχωρεί από την ευρωπαϊκή αγορά η πα-
ραγωγή εσπεριδοειδών της Αργεντινής, πε-
ριορίζοντας αισθητά την προσφορά λεµο-
νιών και πορτοκαλιών σε µια περίοδο ισχυ-
ρής ζήτησης που διαµόρφωσε η πανδηµία. 

Με τον τρόπο αυτόν αναµένεται να ενισχυ-
θεί περαιτέρω ο ανταγωνισµός ως προς τη 
ζήτηση εσπεριδοειδών, τονώνοντας τις τιµές 
για τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Η Ευρω-

παϊκή Ένωση απαγόρευσε την εισαγωγή λε-
µονιών και πορτοκαλιών από την Αργεντι-
νή, προκειµένου να αποφευχθεί η εισαγω-
γή και η εξάπλωση της «µαύρης κηλίδας ε-
σπεριδοειδών», σύµφωνα µε σχετικό κανο-
νισµό της Επιτροπής που έχει τεθεί σε ισχύ 
από τις 16 Αυγούστου. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, ειδικά για 
τα λεµόνια αναµένεται ότι οι τιµές παραγω-

γού θα ενισχυθούν αισθητά, αφού η προσω-
ρινή απαγόρευση εισαγωγών, συµπίπτει µε 
µια χρονιά κατά την οποία η εγχώρια παρα-
γωγή θα βρεθεί κάτω του ετήσιου µέσου ό-
ρου, σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις γε-
ωπόνων. Να σηµειωθεί ότι περίπου τα δύο 
τρίτα των ποσοτήτων λεµονιού που εµπο-
ρεύονται τα σούπερ µάρκετ της Ελλάδας, έ-
χουν ως χώρα προέλευσης την Αργεντινή. 

Εκτός ευρωπαϊκής αγοράς λεμόνια και πορτοκάλια Αργεντινής 

Την εγκατάσταση της πρώιµης ποι-
κιλίας συµπύρηνων ροδάκινων «Κα-
τερίνα» στα βουνά και σε περιοχές ό-
πως του Αµύνταιου µε πάνω από τα 
500 µέτρα υψόµετρο, επιδιώκει συ-
στηµατικά τον τελευταίο καιρό η εγ-
χώρια βιοµηχανία κοµπόστας. 

Ο λόγος δεν είναι άλλος από µια 
προσπάθεια αλλοίωσης του παρα-
γωγικού προφίλ αυτών των περι-
οχών και δηµιουργίας τετελεσµέ-
νων, τα οποία θα επιδράσουν αρνη-
τικά στις τιµές παραγωγού. Σηµει-
ωτέον ότι µέχρι σήµερα, σε περιο-
χές µε αυτά τα υψόµετρα καλλιερ-
γούνται µόνο όψιµες ποικιλίες, µε 
κυριότερη εξ αυτών την Everts, κά-
τι που δίνει στους παραγωγούς τη 
δυνατότητα να διαπραγµατεύονται 
υπό τελείως διαφορετικές συνθήκες 
και να επιτυγχάνουν -όπως προκύ-
πτει από τα ιστορικά δεδοµένα- πο-
λύ καλές τιµές και σε κάθε περίπτω-
ση πολύ καλύτερες απ’ αυτές που 
προσφέρονται στα πεδινά και στις 
πρώιµες ποικιλίες, συµπεριλαµβα-
νοµένης και της «Κατερίνα». 

Οι πληροφορίες θέλουν την προ-
σπάθεια... άλωσης των ορεινών να έ-
χει ξεκινήσει και να βρίσκει βοήθεια 
από συγκεκριµένους παραγωγούς, 
οι οποίοι διακρίνονται για την «πο-
λύπλευρη» σχέση τους µε τη βιοµη-
χανία. Αναφέρεται χαρακτηριστικά η 

περίπτωση καλλιεργητή ο οποίος τα 
τελευταία χρόνια διεκδικεί το ρόλο 
του «στεκατζή», δηλαδή του µεσίτη 
που αναλαµβάνει να συγκεντρώνει 
σε συγκεκριµένο χώρο (στέκι) και 
για λογαριασµό συγκεκριµένης βι-
οµηχανίας ένα µέρος από τα συµπύ-
ρηνα της περιοχής. Ο εν λόγω καλο-
θελητής δίνει αυτό τον καιρό αγώνα 
να πείσει κι άλλους παραγωγούς να 
κάνουν το ίδιο, προκειµένου να πε-
τύχει... το πείραµα. 

Την ίδια ώρα, δεκάδες καλλιεργη-
τές δεν κρύβουν την ανησυχία τους 
για το εγχείρηµα, εκφράζοντας τη 
βεβαιότητα ότι µια γενίκευση του 
φαινοµένου θα έχει ανεπανόρθωτη 
ζηµιά στην παραγωγική εικόνα της 
περιοχής και φυσικά στη διαπραγ-
µατευτική θέση των παραγωγών 
και την τιµή την οποία απολαµβά-
νουν σήµερα στις όψιµες ποικιλίες. 

Να αναφερθεί ότι για µία ακόµα 
χρονιά φέτος, η τακτική της βιοµη-
χανίας στο θέµα της τιµολόγησης 
έχει αποφέρει τα µέγιστα, καθώς 
δεν προκύπτει καµιά διαφοροποί-
ηση στις τιµές παραγωγού οι παρα-
δόσεις, κυρίως µέσα από τα περιβό-
ητα στέκια, έχουν γίνει «τυφλά» και 
µε βάση η διαπροσωπική σχέση µε 
τον κάθε στεκατζή και τις «µαύρες» 
προκαταβολές που αυτός αναλαµ-
βάνει να δώσει.

γνησία µε 149.695 στρέµµατα, η Μεσση-
νία µε 139.683 στρέµµατα, η Χαλκιδική 
µε 131.580 στρέµµατα και η Κοζάνη µε 
109.078 στρέµµατα.

Εδώ πρόκειται για ζητήµατα που συνδέ-
ονται µε τη νοµιµοποίηση της χρήσης γης 
σε καλλιεργούµενες εκτάσεις τις οποίες τα 
ιστορικά δεδοµένα τις δείχνουν δασικές. 
Οι ιθύνοντες διαβεβαιώνουν ότι ο νόµος 
4685/2020 αντιµετωπίζει ολοκληρωµένα 
το ζήτηµα, παρέχοντας ξεκάθαρα τη δυνα-
τότητα στους αγρότες που καλλιεργούν 
τη γη και ενεργοποιούν δικαιώµατα σε ε-
κτάσεις που ήταν δασικές πριν το 1945, 
να διατηρήσουν το σηµερινό στάτους. 
Αρκεί να προσκοµίσουν τα στοιχεία διοι-
κητικών πράξεων (επιβεβαιωτικά της κα-
τάστασης πριν το 1975) που καλούνται να 
αναζητήσουν και να καταθέσουν στις  αρ-
χές. Μεταξύ αυτών είναι αποφάσεις Επι-
τροπών Απαλλοτριώσεων που απέδωσαν 
γεωργική, κτηνοτροφική ή µεικτή χρήση.

Επίσης παραχωρητήρια αγροτικών κλή-
ρων, αποφάσεις κύρωσης διανοµών και 
αναδασµών οι οποίες φέρουν διακριτό α-
ριθµό τεµαχίου και τους αποδόθηκε χρή-
ση γεωργική, κτηνοτροφική ή µεικτή.

Τα αιτήµατα
Ουδείς γνωρίζει 
τι θα γίνει µε τα 
αιτήµατα εξαγο-
ράς καταπατη-
µένων δασικών 
εκτάσεων που 

βρίσκονται 
συσσωρευµένα 
στα δασαρχεία

Την «Κατερίνα» στα βουνά θέλει η βιομηχανία 
κομπόστας για να θολώσει τα νερά στις τιμές  

Όµορφή µου 
Κατερίνα 
Η ποικιλία «Κατερίνα» 
δηµιουργήθηκε από το 
Ινστιτούτο Γεωργικών 
Ερευνών της Γαλλίας 
και προήλθε από τη 
διασταύρωση της 
συµπύρηνης 
Νοτιοαφρικανικής 
ποικιλίας «kakamas» 
και µιας επιτραπέζιας 
όψιµης ποικιλίας Hale. 
Ήρθε στη χώρα µας 
αρχές της δεκαετίας 
του ‘80 όταν η 
αναπλήρωση του κενού 
αγοράς που άφηνε τότε 
το εµπάργκο στη Νότιο 
Αφρική, υποχρέωνε την 
εγχώρια βιοµηχανία 
να αναζητήσει και µια 
ποικιλία τύπου Νότιας 
Αφρικής, πέραν των 
τύπου Καλιφόρνιας που 
µέχρι τότε παρήγαγε. 
Η ιστορία πάντως 
δείχνει ότι δεν απέφερε 
µέχρι τώρα τα δέοντα.  
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Σε επιφυλακή 
η ηπειρωτική 
Ελλάδα μετά 
τις 18 εστίες 
καταρροϊκού
Σε αυξηµένη επιφυλακή βρίσκονται οι 
κτηνιατρικές αρχές της χώρας µετά τον 
εντοπισµό 18 εστιών καταρροϊκού 
πυρετού, στην ηπειρωτική Ελλάδα από 
30 Ιουλίου έως 11 Αυγούστου. Την ίδια 
ώρα, ο κτηνοτροφικός κόσµος αγωνιά 
για την αποστολή των σχετικών 
εµβολίων, ανησυχώντας για τυχόν 
επανάληψη του 2014 µε τα 370.000 
κρούσµατα.
Σύµφωνα πάντως  µε ανακοίνωση του 
τµήµατος Υγείας Ζώων και 
Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρµάκων και 
Εφαρµογών της ∆ΑΟΚ Κεντρικής 
Μακεδονίας: µία εστία αφορά την 
Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, τρεις 
την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, 
εννιά την Περιφερειακή Ενότητα 
Καστοριάς, δύο στην Περιφερειακή 
Ενότητα Γρεβενών και τρεις την 
Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
συνιστά επαγρύπνηση όλων των 
εµπλεκόµενων στην εκτροφή και 
διακίνηση ευαίσθητων στη νόσο ειδών 
ζώων (κτηνοτρόφων, µεταφορέων και 
εµπόρων ζώντων ζώων). Παράλληλα, 
ορίζονται ζώνες ελέγχου σε ακτίνα 20 
χλµ. από κάθε εστία, προστασίας σε 
ακτίνα 100 χλµ.  και επιτήρηση, σε 
ακτίνα 150 χλµ. 
Σε ό,τι αφορά τις µετακινήσεις 
ευαίσθητων στη νόσο ειδών ζώων 
(πρόβατα, αιγοειδή, βοοειδή), αυτές 
απαγορεύονται για 21 ηµέρες, στη ζώνη 
ελέγχου µε εξαίρεση τα ζώα που 
προορίζονται για άµεση σφαγή. Οι 
µετακινήσεις ζώων στις ζώνες 
προστασίας ή επιτήρησης µπορεί να 
επιτραπούν από την αρµόδια αρχή, µε 
την προϋπόθεση ότι τα ζώα που 
πρόκειται να µετακινηθούν δεν 
εµφανίζουν κανένα κλινικό σύµπτωµα 
καταρροϊκού πυρετού κατά την ηµέρα 
της µεταφοράς. 
Ωστόσο απαγορεύεται η έξοδος ζώων 
από τη ζώνη προστασίας µε 
συγκεκριµένες εξαιρέσεις.
Υπενθυµίζεται ότι ο καταρροϊκός 
πυρετός µεταδίδεται από τα κουνούπια, 
στα αιγοπρόβατα όσο 
και στα βοοειδή και όχι στον άνθρωπο 
ούτε µε τα τσιµπήµατα κουνουπιών, 
ούτε µε την κατανάλωση κρέατος και 
γάλακτος.

Από Επιτροπές πάμε καλά
από πρωτογενή στερεύουμε
Ένδεια σε κίνητρα που θα δώσουν ώθηση στη μικρή, ντόπια παραγωγή 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Αναµφίβολα η πανδηµία του κορωνοϊού ανέ-
δειξε τις αδυναµίες της παγκόσµιας εφοδιαστι-
κής αλυσίδας, καθώς και τις προκλήσεις που έ-
χουν να αντιµετωπίσουν κυβερνήσεις και επι-
χειρήσεις σε έκτακτες συνθήκες και ήδη όπως 
καταγράφεται σε σχετικές έρευνες, πολλές εξ 
αυτών σήκωσαν άµεσα το... γάντι.

Την ίδια ώρα, οι κορυφαίοι διεθνείς οργανι-
σµοί, όπως ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τροφί-
µων του ΟΗΕ (FAO), έσπευσαν να χτυπήσουν το 
καµπανάκι για τον τρόπο που γίνεται η παραγω-
γή και εµπορία τροφίµων, ενθαρρύνοντας µετα-
ξύ άλλων την υποστήριξη σε µικρούς παραγω-
γούς που βρίσκονται κοντά σε αστικά κέντρα.

Ανάµεσα στα µέτρα που ανακοινώθηκαν από 
την δική µας κυβέρνηση για την οικονοµία είναι 
και η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής (ΦΕΚ Α’ 
113/13-06-2020) για την ανάπτυξη της εφοδια-
στικής αλυσίδας, ενός δηλαδή εποπτικού οργά-
νου για τη διαµόρφωση, υλοποίηση, αξιολόγη-
ση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης πάνω στο πε-
δίο αυτό. Στα αντικείµενά της και η διαµόρφω-
ση προτάσεων για την αναθεώρηση των κανο-
νιστικών πράξεων κι άλλων κειµένων για την 
εφοδιαστική αλυσίδα, ο προγραµµατισµός των 
επενδύσεων, ο συντονισµός και η αξιοποίηση 
των διαθέσιµων πηγών χρηµατοδότησης, εθνι-
κών και ευρωπαϊκών πόρων ή και ιδιωτικών ε-
πενδύσεων κλπ. Μάλιστα, για την υποβοήθηση 

των επιµέρους δραστηριοτήτων της, η επιτρο-
πή µπορεί να συστήνει περαιτέρω οµάδες εργα-
σίας από εξειδικευµένο προσωπικό του δηµό-
σιου ή και ιδιώτες εµπειρογνώµονες, να ορίζει 
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους κ.α.

Τώρα κατά πόσο όλα αυτά, θα αποδώσουν 
στην πράξη, καθώς δεν λειτουργήσαν ποτέ µε-
γαλόπνοα σχέδια για logistics, clusters, υπηρε-
σίες µιας στάσης, fast track επενδύσεις κ.λπ., 
και θα βοηθήσουν στο να µειωθεί η εξάρτησή 
µας από πολύπλοκες και χρονοβόρες αλυσίδες 
εφοδιασµού, θα φανεί. Εξάλλου, βρίσκεται κα-
θοδόν και η τελική έκθεση Πισσαρίδη, που ού-
τως ή άλλως πραγµατεύεται ανάλογα ζητήµατα 
και βάζει και στο πολυαναµενόµενο «κεφάλαιο 
5» και τον πρωτογενή τοµέα. Επί του παρόντος, 
πάντως στον αγροτικό τοµέα, δεν έχουν γίνει ο-
ρατά κάποια κίνητρα ώστε να ενισχυθεί η µικρή, 
ντόπια παραγωγή ή να επεκταθεί και εδραιω-

θεί, εδώ στην Ελλάδα, στις δικές µας κουζίνες, 
η πολυδιαφηµιζόµενη και από τις Βρυξέλλες 
πια λογική του «από το χωράφι στο τραπέζι».

Τουναντίον, όπως καταγράφει κι ο αγροτολό-
γος ∆ηµήτρης Μιχαηλίδης, το «Αγροτικό Επιχει-
ρείν µοιάζει µε … survivor». Με βάση την ανά-
λυσή του στα αγροτικά επαγγέλµατα, και ειδι-
κότερα στην οικογενειακή κτηνοτροφία, δεν ε-
ντοπίζεται σήµερα κάποια πιθανότητα κέρδους, 
απλά οριακή επιβίωση των κτηνοτρόφων στα ε-
παγγέλµατά τους, στον πολιτισµό τους, στις κοι-
νωνίες τους και στον τρόπο ζωής τους. Την ίδια, 
ώρα, υπογραµµίζει, «η τεχνητή µεταφορά των 
αστικών προτύπων, διαδικασιών, προδιαγρα-
φών, φορολόγησης και επιχειρηµατικότητας 
στον αγροτικό χώρο διαλύει κάθε έννοια βιωσι-
µότητας για την αγροτική επιχειρηµατικότητα». 

Εξάλλου, και η δηµιουργική... ασάφεια για έ-
νταξη των αγροτών στα µέτρα για την πανδηµία, 
κάτι τέτοιο δείχνει. Καθώς, πέραν αυτών που εί-
ναι ενταγµένοι σε ΚΑ∆, ή δικαιούχοι αιτήσεων 
de minimis, δεν είναι ξεκάθαρο για το ποιοι α-
κριβώς µπορούν να τύχουν των διευκολύνσεων 
από το «ΓΕΦΥΡΑ» ή λοιπές φοροελαφρύνσεις, 
όπως η µείωση προκαταβολής φόρου.

Στο µέτωπο πάντως των προσδοκιών που έ-
χουν καλλιεργηθεί για ανακοινώσεις νέων µει-
ώσεων εισφορών και φοροελαφρύνσεων από 
τον πρωθυπουργό τον Σεπτέµβρη, ο υπουργός 
Οικονοµικών Σταϊκούρας είπε πως όταν κλεί-
σει η «παρένθεση» πανδηµία «θα επιστρέψου-
µε σε µόνιµες µειώσεις φόρων και εισφορών»...

Στο διηνεκές
∆εν λειτουργήσαν ποτέ µεγαλό-

πνοα σχέδια για logistics, clusters, 
υπηρεσίες µιας στάσης, fast track 
επενδύσεις κ.λπ. ώστε να µειωθεί 
η εξάρτηση από πολύπλοκες και 

χρονοβόρες αλυσίδες εφοδιασµού

Ο γενικός διευθυντής 
του Παγκόσµιου 
Οργανισµού 
Τροφίµων (FAO), 
Qu Dongyu.
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Στο Κόµπλεντς της Γερµανίας θα βρίσκονται 
από τις 30 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεµβρίου 
οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ, στο πλαίσιο του 
άτυπου συµβουλίου που διοργανώνει η 
γερµανική προεδρεία. Με µια αόριστη 
συζήτηση για την ανθεκτικότητα της αγροτικής 
οικονοµίας την περίοδο της πανδηµίας θα 
εγκαινιάσει το απαιτητικό τετράµηνο που 
ακολουθεί της άτυπης συνάντησης η Γιούλια 
Κλόκνερ, υπουργός Γεωργίας της Γερµανίας. 

Μαζί µε αυτό οι υπουργοί θα βάλουν τις βάσεις 
της συζήτησης για τη διαµόρφωση ενός 
υποχρεωτικού πανευρωπαϊκού σήµατος καλής 
µεταχείρισης των ζώων. Ενδιαφέρον πάντως 
παρουσιάζει το συνοδευτικό πρόγραµµα, που 
επικεντρώνεται στο παραγωγικό µοντέλο της 
κοιλάδας του Μοζέλα, ενώ θα παρουσιαστούν 
και καινοτόµες αγροτικές τεχνολογίες που 
ανέπτυξαν γερµανικές start ups στον τοµέα 
της φυτοπροστασίας αµπελιού.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Πώς θα µπορούσε µια χρονιά υπερπα-
ραγωγής ελαιολάδου, όπως αυτή που 
σηµειώθηκε την περίοδο 2018-2019 
να ωθήσει στα όρια της αβύσσου ολό-
κληρο τον ελαιοκοµικό τοµέα της Ευ-
ρώπης επί δύο σχεδόν χρόνια; ∆εν ή-
ταν λίγες οι φορές που το εµπόριο στο 
ενδιάµεσο διάστηµα, από τον χειµώ-
να του 2019 µέχρι πρόσφατα, επικα-
λέστηκε τους 1,8 εκατ. τόνους ελαιο-
λάδου και τα αποθέµατα εκείνης της 
χρονιάς ως βαρίδια που διαµόρφω-
σαν νοµοτελειακά εξαιρετικά χαµη-
λές τιµές επί διψήφιο αριθµό µηνών.

Το παραπάνω ερώτηµα θέτει ο Χοσέ 
Μανουέλ ντε λας Χέρας, διευθυντής 
της τριτοβάθµιας Ένωσης Συνεταιρι-
σµών της Ισπανίας, θέλοντας αφενός 
να αποδοµήσει το επιχείρηµα της υ-
περπαραγωγής, αφετέρου να αναδεί-
ξει τις παθογένειες που διαµόρφωσαν 
επίπεδα τιµών 50% περίπου µειωµένα 
σε σχέση µε εκείνα του 2018. Εν όψει 
της νέας ελαιοκοµικής περιόδου, που 
αναµένεται να είναι απλόχερη για τους  
Ισπανούς, παραθέτει τις τέσσερις πα-
θογένειες που δεν βγάζουν νόηµα και 
χρήζουν διαχείρισης για να βγει η α-
γορά από το τέλµα.  

Στέκεται λοιπόν στην αδυναµία του 
συνεταιριστικού εγχειρήµατος να επι-
βληθεί στις εµπορικές διαπραγµατεύ-
σεις, κάτι που θα επέτρεπαν οι σηµα-
ντικοί όγκοι που διαχειρίζονται οι Ε-
νώσεις (70% της συνολικής παραγω-
γής της χώρας), σχολιάζοντας πως έ-
ως τώρα οι υπεύθυνοι αποποιούνται 
των ευθυνών τους, παραχωρώντας τις 
δοµές επεξεργασίας και τυποποίησης 
στις µεγάλες βιοµηχανίες της χώρας.  

Φυσικά σύµφωνα µε τον ίδιο, το 
µοντέλο παραγωγής είναι προβλη-
µατικό, που επιµένει να διευκολύ-
νει σε βάρος των παραδοσιακών ε-

λαιώνων, την υπέρπυκνη φύτευση. 
«Από το 2004, οι κοινοτικές ενισχύ-
σεις συνδέονται µε τις αποδόσεις και 
όχι µε τη συντήρηση παραδοσιακών 
ελαιώνων. Η πολιτική των τελευταίων 
ετών έστρωσε το κόκκινο χαλί στην 
εντατικοποίηση της παραγωγής, ενώ 
ταυτόχρονα οι συµφωνίες των Βρυ-
ξελλών µας υποχρεώνουν σε έναν α-
νταγωνισµό µε Τρίτες χώρες που α-
κολουθούν πολύ πιο βιοµηχανοποι-
ηµένα µοντέλα παραγωγής», σχολι-
άζει χαρακτηριστικά. 

Στο ίδιο µήκος κύµατος ασκεί κριτι-
κή στην ιδιωτική αποθεµατοποίηση, η 
οποία αντί να βοηθήσει την ανάκαµ-
ψη των τιµών, ουσιαστικά διευκόλυνε 
τη διατήρησή τους σε χαµηλά επίπε-
δα. «Μπορεί οι µελέτες του υπουργεί-
ου», λέει, «να έδειχναν ότι 20% απο-
θεµατοποιηµένου όγκου να συνεπά-

γεται 20% ενίσχυση της τιµής, η πραγ-
µατικότητα όµως δείχνει πως η ακινη-
τοποίηση σχεδόν 200.000 τόνων ελαι-
ολάδου απλά αύξησε τις εισαγωγές». 

Η διεπαγγελµατική ελαιολάδου της 
χώρας, δεν ξεφεύγει από την κριτική 
του ντε λας Χέρας. Ο κόσµος της πα-
ραγωγής υποεκπροσωπείται εκεί, κα-
ταγγέλλει, ενώ οι όποιες πρωτοβου-
λίες περιορίζονται στη συλλογή πό-
ρων για καµπάνιες προώθησης, που 
µικρό αντίκτυπο έχουν στις κατανα-
λωτικές προτιµήσεις, σύµφωνα µε 
τον ίδιο. Και τα χρήµατα αυτά δεν εί-
ναι λίγα. «Κατά τις τελευταίες 11 πε-
ριόδους 110 περίπου εκατ. ευρώ θα 
έχουν απορροφηθεί, εκ των οποίων 
το 80% αφορά τη διαφήµιση. Ωστόσο 
ακόµα ο µέσος καταναλωτής δεν µπο-
ρεί να ξεχωρίσει το παρθένο από το 
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, όσο η διε-
παγγελµατική επιµένει να ρίχνει εκα-

τοµµύρια σε µια στρατηγική που έχει 
αποδείξει την αποτυχία της». 

Πάντως όπως σχολιάζει και ο ίδιος, 
όσο το Στρατηγικό Σχέδιο της χώρας 
αποκτά την τελική του µορφή, γίνεται 
όλο και πιο ξεκάθαρη η δέσµευση για 
µια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο δι-
ανοµής των άµεσων ενισχύσεων και 
πολλοί ευελπιστούν σε ένα δικαιότερο 
σύστηµα που θα διευκολύνει την οικο-
νοµική θέση των ελαιοκαλλιεργητών. 

Άλλωστε και ο δεκάλογος που νω-
ρίτερα το καλοκαίρι διαµόρφωσε το υ-
πουργείο Γεωργίας της χώρας, δείχνει 
την πρόθεση της κυβέρνησης να εν-
σωµατώσει στο νέο µοντέλο της ΚΑΠ.  
Σ’ αυτές ανήκουν στόχοι που ανταπο-
κρίνονται στη νέα στρατηγική «Από το 
χωράφι στο πιάτο» της ΕΕ. Σηµειώνεται 
πως οι παρεµβάσεις στην κατηγορία 
αυτών των µεταρρυθµίσεων ευνοούν 
τον παραδοσιακό τρόπο ελαιοκοµίας.

Τα μαθήματα από 
τις χαμηλές πτήσεις 

του ελαιολάδου
Τον τελευταίο 

χρόνο οι Ισπανοί 
αγρότες βρέθηκαν 

πολλές φορές 
στους δρόμους 

διαδηλώνοντας για 
την κατάσταση στις 

αγορές αγροτικών 
προϊόντων. H σπίθα 

κινητοποιήσεων και 
μεταρρυθμίσεων 

που ακολούθησαν, 
ξεκίνησε από τον 

ελαιώνα

Άτυπο υπουργών
Γεωργίας µε επίδειξη

γερµανικών πρακτικών 
φυτοπροστασίας 

Εμπόριο
Μπορεί οι συνεταιρισµοί στην 
Ισπανία να διαχειρίζονται 
το 70% της συνολικής 
παραγωγής, ωστόσο δεν 
έχουν καταφέρει ακόµα να 
διαχειριστούν τους όγκους 
µε τρόπο που να αποτρέπει 
συµφόρηση στην αγορά και 
δεν µπορούν να επιβληθούν 
στις διαπραγµατεύσεις 
µε τη βιοµηχανία.

Διαφήμιση
Στη διεπαγγελµατική 
οργάνωση ελαιολάδου της 
χώρας, οι ελαιοκαλλιεργητές 
υποεκπροσωπούνται, 
όσο η ηγεσία επιµένει σε µια 
στρατηγική διαφήµισης και 
προβολής που κοστίζει πολλά 
και αποδίδει ελάχιστα.

Νέα ΚΑΠ
Οι έως τώρα πολιτικές 
δεσµεύσεις δείχνουν πως οι 
παρεµβάσεις που θα 
επιδιωχθούν µε τη νέα ΚΑΠ 
έχουν κατεύθυνση που ευνοεί 
την παραδοσιακή ελαιοκοµία.

O Χοσέ Μανουέλ 
ντε λας Χέρας, 
διευθυντής της 
τριτοβάθµιας 
Ένωσης 
Συνεταιρισµών 
της Ισπανίας.
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ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΪΝΤΙΝ
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΣ
«Στην Τουρκία τα θέµατα 
που κυριαρχούν είναι η 
Συρία, οι σχέσεις µε ΗΠΑ, 
µε Ρωσία και Λιβύη. Η κρίση 
στην ανατολική Μεσόγειο 
είναι στην πέµπτη θέση στα 
ζητήµατα εξωτερικών 
υποθέσεων. Η κυβέρνηση 
δεν δίνει εικόνα κρίσης κι 
αυτό αντικατοπτρίζεται στα 
τουρκικά µίντια».

ΑΓΚΕΛΑ ΜΕΡΚΕΛ
ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ
«Έλεγα πάντα ότι δεν θα 
εµπλακώ στη συζήτηση για 
το ποιος θα µε διαδεχθεί 
στη θέση την οποία έχω ή 
είχα. Ο Άρµιν Λάσετ είναι 
υποψήφιος και, ως ο 
πρωθυπουργός της 
Βόρειας Ρηνανίας-
Βεστφαλίας, φέρει πολλά 
προσόντα. Αλλά εκτός απ’ 
αυτό, δεν θα εµπλακώ».

ΝΙΚΟΣ ∆ΕΝ∆ΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
«Η κλιµάκωση της 
Τουρκικής επιθετικότητας 
στρέφεται εναντίον της ΕΕ 
και πρέπει να συνεπάγεται 
και την κλιµάκωση της 
Ευρωπαϊκής αντίδρασης 
για την αντιµετώπισή της. 
Η παράνοµη συµπεριφορά 
της Τουρκίας θα συζητηθεί 
ασφαλώς και στη Σύνοδο 
της ΜΕD7 στην Κορσική».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΠΡΙΜ 4 ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΨΕΥΤΗΣ ΒΟΣΚΟΣ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Ψεκάστε
Στο ίδιο έργο θεατές για µία 
ακόµη χρονιά, µε το δάκο να 
κάνει επέλαση στους ελαιώνες, 
και παραγωγούς και φορείς να 
διαµαρτύρονται για την 
κακοδιαχείριση και την ελλιπή 
εφαρµογή δακοκτονίας. Κατά τα 
λοιπά µιλάµε για στρατηγική 
ποιότητας. Στη Λακωνία στην 
περιοχή των Κροκέων µιλούν 
για ζηµιά ως 40% αν δεν 
γίνουν εγκαίρως οι ψεκασµοί.

Βουτιές
Θερινή ραστώνη και στο 
υπουργείο της πλατείας. Πέραν 
του ευχαριστήριου 
τηλεφωνήµατος του Μαυρουδή, 
στον Αµερικανό πρέσβη για την 
εξαίρεση των ελληνικών τυριών 
από την λίστα δασµών Τράµπ. 
Καταιγισµός (λέµε τώρα), για τις 
έκτακτες ενισχύσεις για αιτήσεις 
στα σπαράγγια, τις λαϊκές, την 
ΚΥΑ για τον Αναπτυξιακό, και τη 
∆ιεπαγγελµατική Αυγού.

Αγριόχοιροι
Τίποτα δεν σταµατά τους 
αγριόχοιρους που αφανίζουν 
καλλιέργειες στο πέρασµα τους. 
Σε απόγνωση οι αγρότες που 
ζητούν να αλλάξει ο άµεσα ο 
κανονισµός ΕΛΓΑ (λέµε τώρα), 
και να υπάρχει ένα πλαίσιο 
αποζηµίωσης για ζηµιές λόγω 
επιδροµών από αγριογούρουνα 
και να επιδοτούνται έως 100% 
για ηλεκτροφόρα περίφραξη. 
Πες το κι έγινε...

Το 7χίλιαρο θα έρθει πριν το εµβόλιο Covid 19;

Το 7χίλιαρο ανά γεωργό και έως 50.000 ευρώ ανά µικροµεσαία 
επιχείρηση που ανασύρεται από το υπουργείο της πλατείας δια 
πάσαν νόσον από τις διαθέσιµες πιστώσεις του ΠΑΑ και θα... δο-
θεί όπως υποστηρίζεται «κατόπιν αξιολόγησης των αναγκών και 
κατηγοριοποίησης των επιλέξιµων δικαιούχων µε αντικειµενικά 
και αµερόληπτα κριτήρια», µέχρι 30/06/2021, θα έρθει πριν την 
ενίσχυση στους αιγοπροβατοτρόφους; Θα είναι δηλαδή κατά τον 
µοντέλο «ενισχύω το γάλα» για τη «ζηµιά στο κρέας»; Για την ώρα, 
και οι Έλληνες αγρότες, υπόκεινται σε πιέσεις ρευστότητας που η 
πανδηµία ήρθε για να τις κάνει ακόµη πιο έντονες.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
«Θα υπάρξει κι από 
ποιο χρηµατοδοτικό 
εργαλείο του ΠΑΑ 
η ενίσχυση των 
καρπουζοπαραγωγών 
που υπέστησαν 
απώλεια εισοδήµατος, 
λόγω µεταβολών στις 
διεθνείς αγορές από 
την πανδηµία;» ρωτά ο 
Μάξιµος. Απάντηση;

Άλλα ζητάµε και άλλα 
απαντάει ο υπουργός 
Βορίδης, λέει η 
Λαρισαία βουλευτής 
του ΚΙΝΑΛ Λιακούλη, 
αναφορικά µε το θέµα 
συµψηφισµού οφειλών 
ασφαλιστικών 
εισφορών αγροτών µε 
ποσά αποζηµιώσεων 
που τους οφείλει ο 
ΕΛΓΑ. 

Υβρίδια
Μια σειρά από µέτρα µε 

κίνητρα ελκυστικά για τον 
παραγωγό, περιγράφει η 
αρµόδια ∆ιεύθυνση για τις 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, 
σε ερώτηση του Μάξιµου (σ.σ 
έδωσα τη µάχη στο γάλα).

Όµως ο Θεσσαλός 
βουλευτής της Ν∆ επιµένει ότι 
ουδεµία αναφορά γίνεται στην 
ερώτηση του για κίνητρα που 
πρέπει να δοθούν επιπλέον σε 
πολύτεκνους αγρότες για την 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

Αν και στην απάντηση δεν 
υπάρχει καµία αναφορά σε 
µέτρα υπέρ των πολύτεκνων 
αγροτών, εντούτοις 
προαναγγέλλονται 
ενδιαφέροντα µέτρα, η 
υλοποίηση των οποίων θα έχει 
θετικό αποτύπωµα στον 
πρωτογενή τοµέα από 
καρούλια µέχρι αρµεχτήρια, 
παραδέχεται ο Μάξιµος. 

;

Γ. ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΜΠΟ
ΠΑΙΧΤΗΣ ΝΒΑ
«Πρέπει να συνεχίσουµε 
να κάνουµε αυτό που 
κάνουµε και ελπίζω να 
αλλάξουν τα πράγµατα στο 
Game 2. Απλά πρέπει να 
παίζουµε σκληρά, ώστε να 
µπορούµε να νικήσουµε 
ακόµα και αν παίζουν 
καλύτερα. ∆εν υπάρχει 
µαγικό ραβδί που αλλάζει 
τα πράγµατα».

Τέτοιο µάυρισµα 
θα το ζήλευε 
και η Ναόµι 
Κάµπελ... 

∆εν φτάνει που οι αιγοπροβατοτρόφοι είναι 
ο κλάδος µε την πιο σοβαρή ζηµιά λόγω 
κορωνοϊού, δεν φτάνει που περιµένουν µια 
στήριξη εδώ και πάνω από πέντε µήνες, για 
τον επόµενο µήνα δεν φαίνεται φως στον 
ορίζοντα. Γιατί; Γιατί πρέπει πρώτα να 
υποβάλλουν τη σχετική αίτηση. Το σύστηµα 
όµως δεν έχει ανοίξει γι’ αυτούς ακόµα. Μετά 
το «σκανδαλώδες» ότι πρώτοι πληρώθηκαν και 
µάλιστα τόσο σύντοµα οι ανθοπαραγωγοί, 
τώρα σειρά πήραν για αιτήσεις οι παραγωγοί 
σπαραγγιών και λαϊκών αγορών.

Αγρότες κι αυτοί και µάλιστα πληγέντες, το 
δικαιούνται, δεν λέµε. Απλά µετά την έναρξη 
των αιτήσεων για ένα περίπου µήνα, θέλει και 
κάποιο χρονικό διάστηµα για να γίνουν οι 
απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι και να 
βγει καρτέλα πληρωµής. Βγήκε και ο 
υπουργός να ανακοινώσει «περήφανα» ότι 
ενεργοποίησε τη διαδικασία υποβολής των 
αιτήσεων για τους παραγωγούς λαϊκών…. Οι 
άλλοι ακόµα στο περίµενε! 

Το ζητούµενο εν τω µεταξύ είναι ότι µέχρι 
τα τέλη Αυγούστου έχουν τη δυνατότητα όσοι 
έλαβαν ενίσχυση λόγω κορωνοϊού να 
υποβάλλουν αίτηση προκειµένου να 
ενταχθούν και στο πρόγραµµα «Γέφυρα». 
Μάλιστα, η αίτηση ενίσχυσης στην πλατφόρµα 
από παραγωγούς σπαραγγιών και λαϊκών 
τεκµηριώνει ζηµιά από την πανδηµία και σε 
βάζει και στη «Γέφυρα». Λιγότερο από δέκα 
µέρες έµειναν και έτσι όπως το πάνε στη 
Βάθη, οι αιγοπροβατοτρόφοι παίζει και να 
χάνουν την ευκαιρία… Αποκλείεται να κάνει 
κάτι τέτοιο ο Βορίδης!   

Τέσσερα χρόνια τώρα στη σειρά και οι 
δενδροκαλλιέργειες της Κεντροδυτικής 
Μακεδονίας µετράνε ζηµιές στην παραγωγή 
τους από παρατεταµένες έντονες και άκαιρες 
βροχοπτώσεις λόγω της κλιµατικής αλλαγής. 
Τα προηγούµενα χρόνια τους έδωσαν de 
minimis, το ύψος του οποίου ωστόσο σε καµία 
περίπτωση δεν µπορεί να καλύψει το κόστος 
της ζηµιάς, αφού το θεωρούν απλά ένα 
βοήθηµα. Αίτηµα των καλλιεργητών να 
εντάξουν στον κανονισµό του ΕΛΓΑ και τις 
δικές τους ζηµιές! Άραγε….  

Εξαιρέθηκαν, ανακοινώθηκε, τα ελληνικά 
τυριά από τους δασµούς του Τραµπ στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση κι αυτό είναι σίγουρα καλή 
είδηση. Χάρηκε, σου λέει, και ο Βορίδης και 
κάλεσε στο τηλέφωνο τον Αµερικανό πρέσβη 
στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ. Κι αυτός, όµως, 
χαιρέτησε την απόφαση και τη χαρακτήρισε ως 
µια ακόµη απόδειξη της δέσµευσης των ΗΠΑ 
στις στρατηγικές σχέσεις της µε την Ελλάδα 
και τους εµπορικούς και επενδυτικούς δεσµούς 
που διατηρούν οι δύο χώρες. Μεγάλες χαρές! 

Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

∆
εν θέλω να γίνοµαι κακός αλλά ο τρό-
πος µε τον οποίο κινείται, πέντε µήνες 
τώρα, η υπόθεση των ειδικών ενισχύσε-
ων των αγροτών και η εν γένει αντιµε-

τώπισή τους λόγω της πανδηµίας, είναι κατ’ ελά-
χιστον τρικυµιώδης. ∆εν µένει καµιά αµφιβολία 
ότι η κυβέρνηση δεν ήθελε εξ αρχής να βάλει σ’ 
αυτή την υπόθεση τους αγρότες και επέλεξε πο-
λύ συνειδητά, λειτουργώντας αποσπασµατικά… 
να στείλει τη µπάλα στην κερκίδα! 

Η μπάλα κόρνερ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ, Μάκης Βορίδης, έδωσε εξετάσεις 
και πέρασε µε άριστα στον τρόπο µε το οποίο δι-
αχειρίσθηκε το συγκεκριµένο θέµα, από τη στιγ-
µή που ο στόχος ήταν να δώσει όσο το δυνατόν 
λιγότερα σε ελάχιστους και µάλιστα, χωρίς να α-
νοίξει την όρεξη στους πολλούς! Έχω µιλήσει πα-
λιότερα για την τακτική του ποδοσφαιριστή Τάκη 
Νικολούδη που βασάνιζε τη µπάλα στο σηµαιάκι 
του κόρνερ, έτσι ώστε να κερδίσει χρόνο, φοβά-
µαι όµως ότι τον αδικώ µιας και το παιχνίδι του 
Μάκη Βορίδη, τουλάχιστον στο συγκεκριµένο θέ-
µα, κρίνεται απολύτως καταστροφικό! 

  Τζαρτζαρίσματα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ να πιστεύει ότι από τη 
στιγµή που η εστίαση έκλεισε, ο τουρισµός έπε-
σε και η εν γένει καταναλωτική ζήτηση µειώθη-
κε, δεν έχει πληγεί αντίστοιχα κατά το µεγαλύ-
τερό του µέρος ο τοµέας της αγροτικής παραγω-
γής; Ο Έλληνας υπουργός, έλαβε εγκαίρως µέ-
ριµνα µόνο για τους ανθοκόµους (300 άνθρω-
ποι), είδε µε καλό µάτι τους αλιείς και τους ιχθυ-
οκαλλιεργητές, αντιµετώπισε επιλεκτικά τους α-
µπελουργούς και τους οινοποιούς, ταλαιπώρη-
σε πολύ καιρό τους παραγωγούς των λαϊκών α-
γορών, τζαρτζάρισε µε το παραπάνω τους καλ-
λιεργητές σπαραγγιών και κρατάει µήνες στη… 
συντήρηση τους αιγοπροβατοτρόφους!  

  Ούτε τα 4 ευρώ

ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ οι βασικές κατηγορίες για τις οποίες 
είτε τα πράγµατα έχουν προχωρήσει, όπως στους 
ανθοκόµους και τους ψαράδες, είτε αναµένεται 
να βρουν το δρόµο τους, πολύ σχολαστικά, το ε-
πόµενο διάστηµα. Να πούµε άλλη µια φορά ότι 
τα 4 ευρώ ανά µονάδα ζώου για τους αιγοπρο-
βατοτρόφους και µάλιστα µετά από πολλά φίλ-
τρα, είναι στάχτη στα µάτια. Τέτοια καθυστέρη-
ση ωστόσο, συνιστά πολύ µεγάλο ξεκάρφωµα!  

  Προσεχώς πατάτες
ΝΑ ΠΟΥΜΕ ότι περιµένουν ακόµα στην ουρά, έ-
χοντας λάβει απλά ένα νεύµα ότι κάτι θα µπο-
ρούσε να γίνει, καλλιεργητές κηπευτικών (ντο-
µάτες, αγγούρια, πιπεριές, µελιτζάνες κα), πα-
τατοκαλλιεργητές, παραγωγοί σε καρπούζια και 
φράουλες, βουβαλοτρόφοι και εκτροφείς σπάνι-
ων φυλών. Εδώ βρισκόµαστε ακόµα στα λόγια! 

  Μάκης ο αλάδωτος
ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ συστηµατικά οποιαδήποτε ανα-

φορά, σε ελαιοπαραγωγούς (επιτραπέ-
ζια ελιά και ελαιόλαδο) και φυ-
σικά στους βαµβακοκαλλιεργη-
τές, καθώς ο κόσµος είναι πολύς 

και το παιχνίδι ανοίγει. Είπα-
µε, στο σηµαιάκι του κόρνερ! 
Κάποια στιγµή, κάτι πήγε να 
αναφερθεί για τους παραγω-
γούς επιτραπέζιας ελιάς. Ε-
δώ η ζηµιά που έχουν υπο-
στεί από την κατάρρευση των 
τιµών φαίνεται και µε κλει-
στά µάτια. Ωστόσο, η συζή-
τηση σταµάτησε νωρίς. Για 
το ελαιόλαδο, ούτε λόγος. 

Για το βαµβάκι θα το δει από 
Οκτώβριο; Γιατί η διεθνής τιµή από τα 80 σεντς 
έπεσε στα 50 και τώρα βολοδέρνει στα 60 µε 65! 

  Μάτια ψάρια 
ΠΕΡΑΝ ΟΜΩΣ της ειδικής ενίσχυσης, όσο δεν ανα-
φέρονται µε σαφήνεια και ονοµαστικά (τουλάχιστον 
κατά προϊόν) οι πληγέντες, τίθενται πολλά θέµατα. 
∆υσκολεύει η συµµετοχή στα δάνεια µε εγγύηση του 
δηµοσίου, χάνεται η µείωση της προκαταβολής φό-
ρου, κόβεται η «γέφυρα» για επιδότηση επιτοκίου 
στα στεγαστικά δάνεια, δεν υπάρχει βοήθεια στις α-
σφαλιστικές εισφορές! Όσο για το λεγόµενο 7χίλια-
ρο, θα µπορούσε να αναδειχθεί το καλύτερο επικοι-
νωνιακό τρικ! Φάτε µάτια ψάρια και κοιλιά περίδροµο!

Στο κόρνερ
Η τακτική του Τάκη Νικολούδη 

ήταν ότι βασάνιζε τη µπάλα στο σηµαιάκι 
του κόρνερ, έτσι ώστε 

να κερδίσει χρόνο 

Φ
ανταστείτε ότι µια χώρα µε δικτατορι-
κή κυβέρνηση εισήγαγε µια εντελώς 
παράλογη και καταστροφική πολιτι-
κή. Ας πούµε, απαγορεύει τη σύγχρο-

νη ιατρική και ως αποτέλεσµα ο αριθµός των 
ανθρώπων που πεθαίνουν από ιάσιµες ασθέ-
νειες εκτοξεύεται. Ή φανταστείτε ότι αναλαµ-
βάνουν κάποιο µεγάλης κλίµακας κρατικό εγ-
χείρηµα εικόνας, που χρησιµοποιεί τεράστιο ό-
γκο νερού και ως αποτέλεσµα υποφέρει από 
λειψυδρία και αποτυχηµένες σοδειές. Φαντα-
στείτε τώρα ότι βρίσκεστε να συζητάτε µε έναν 
υποστηρικτή αυτών των πολιτικών. Του παρου-
σιάζετε τις πρόσφατες αποτυχίες κι αυτός απα-
ντά: «Απλά δεν καταλαβαίνεις. Αυτές οι πολι-
τικές απέτυχαν σ’ αυτή τη χώρα, γιατί έχει δι-
κτατορία. Εγώ είµαι δηµοκράτης. Το γεγονός 
ότι µου αντιτείνεις αυτό το επιχείρηµα καταδει-
κνύει ότι είσαι κακόβουλος, είτε ανόητος». [...].

Οι σοσιαλιστές όµως, µπορούν να χρησιµο-
ποιούν χωρίς επιπτώσεις αυτή ακριβώς τη «λο-
γική» κάθε φορά. Τολµήστε να αναφέρετε τις 
οικονοµικές αποτυχίες των χωρών του πρώην 
ανατολικού µπλοκ, της µαοϊκής Κίνας, του Βό-
ρειου Βιετνάµ, σήµερα της Κούβας, της Βενεζου-
έλας, της Βόρειας Κορέας, και η απάντηση θα 
είναι ίδια: «Μα εκεί είχαν διδακτορία. Αυτό δεν 

έχει καµία  σχέση 
µε µένα, εγώ είµαι 
δηµοκράτης σοσι-
αλιστής!».

Ο Samuel Arnold, 
καθηγητής πολιτικής 
θεωρίας στο Texas 
Christian University, 
γράφει: «Σοσιαλι-
σµός σηµαίνει οι-

κονοµική δηµοκρατία. Αυτός ο ορισµός αντί-
κειται στον βαθιά εσφαλµένο τρόπο µε τον ο-
ποίο γίνεται κατανοητός ο σύγχρονος δηµο-
κρατικός σοσιαλισµός. Ο πρώτος λέει ότι ο σο-
σιαλισµός σηµαίνει απλώς τον κρατικό έλεγχο 
της οικονοµίας, ακόµη και αν µιλάµε για ένα 
βαθιά αντιδηµοκρατικό κράτος. [...] 

Πριν από έναν αιώνα, ο Αυστριακός οικο-
νοµολόγος Λούντβιχ φον Μίζες δηµοσίευ-
σε το Economic Calculation in the Socialist 
Commonwealth, ίσως την πρώτη συστηµατική 
κριτική των σοσιαλιστικών οικονοµικών. Το ε-
ρώτηµα αν ο σοσιαλισµός είναι δηµοκρατικός 
ή δικτατορικός, ο ίδιος κρίνει ότι δεν αξίζει πά-
νω από ένα σύντοµο σχόλιο: «Υπό τον σοσια-
λισµό, όλα τα µέσα παραγωγής ανήκουν στην 
κοινότητα. Το πώς αυτό θα αντιπροσωπεύσει 
τη βούληση της κοινότητας έχει δευτερεύου-
σα σηµασία. Εκεί όπου την εξουσία δεν θα έ-
χει µια δικτατορία, θα εξαρτάται από την ψήφο 
των περισσοτέρων». Η κριτική του Μίζες ένα-
ντι του σοσιαλισµού παραµένει έγκυρη, ενώ ε-
µείς, εκατό χρόνια µετά, δεν γίναµε σοφότεροι. 

* EΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΣΤΟ INSTITUTE OF ECONOMIC AFFAIRS

Περί δημοκρατικού
σοσιαλισμού

ΤOY KΡΙΣΤΙΑΝ ΝΙΜΙΤΖ * 
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Φόβος οι µπόρες
Σε ολόκληρη τη διαδι-
κασία, στον τρύγο, το 

άπλωµα, το καθάρισµα µε 
τις τσουγκράνες από τα 

κοτσάνια και στην τελική 
πια συλλογή της για το 

κοσκίνισµα στη «µάκινα», 
αυτό που τρέµουν 

οι αγρότες είναι µην 
βραχούν οι απλωµένες 

σταφίδες

Ξεκίνησε το δεύτερο 
δεκαήμερο του Αυγούστου 
ο τρύγος της κορινθιακής 
σταφίδας και τα αγροτικά 
τοπία της Πελοποννήσου 
και της Ζακύνθου γεμίζουν 
από εικόνες και αρώματα 

ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
  katsoulieri@agronews.gr

Στο φουλ των εργασιών του τρύγου βρίσκονται αυ-
τή την περίοδο οι παραγωγοί κορινθιακής σταφί-
δας στα χωριά του Αιγίου, της Ηλείας, της Μεσση-
νίας και της Ζακύνθου. Πρόκειται για µια καλλιέρ-
γεια βαθιά ριζωµένη στον χρόνο, τα «µυστικά» της 
οποίας µεταδίδονται από γενιά σε γενιά και µε τρό-
πο βιωµατικό από τους πρεσβύτερους προς τους νε-
ότερους καλλιεργητές. Μάλιστα, η ελληνική παρα-
δοσιακή αµπελουργία είναι άρρητα συνδεδεµένη µε 
την κορινθιακή σταφίδα, µε τον τρύγο της να παρα-
πέµπει διαχρονικά στον ανθρώπινο µόχθο, την α-
γωνία για µια ξαφνική µπόρα, αλλά και στις γιορ-
τές και τα πανηγύρια. Εξάλλου, ο τρύγος θεωρού-
ταν από την αρχαιότητα, µια µεγάλη γιορτή οικονο-
µικής και κοινωνικής σηµασίας.

Μετά τον τρύγο, οι παραγωγοί αδειάζουν τα κοφί-
νια µε τα σταφύλια, τα οποία απλώνονται σε ειδικούς 
υπαίθριους χώρους, τα αλώνια, όπου και θα παρα-
µείνουν για δέκα µε δεκαπέντε ηµέρες για να απο-
ξηρανθούν σε µέτριες θερµοκρασίες κάτω από τον 

ήλιο. Βέβαια, για να είναι έτοιµο το αλώνι, το οποίο 
στη κρητική διάλεκτο αναφέρεται ως «οψυγιάς», να 
«υποδεχθεί» τον νωπό καρπό, πρέπει από πριν να 
έχει καθαριστεί και να έχει ισοπεδωθεί. Η σταφίδα 
παρεµένει στα υπαίθρια αλώνια δέκα µε δεκαπέντε 
ηµέρες, ώστε να αποξηρανθεί. Κατά την έβδοµη µε 
όγδοη ηµέρα, οι καλλιεργητές χρησιµοποιούν το 
«γράβαλο», ένα εργαλείο το οποίο διαχωρίζει την 
αποξηραµένη σταφίδα και επιτρέπει το ανακάτεµά 
της, ώστε ο νωπός καρπός να αποξηρανθεί οµοιό-
µορφα και να µην αναπτυχθεί µεγάλο µικροβια-
κό φορτίο, που θα υποβαθµίσει την ποιότητά της.

Πίσω στο χρόνο, τότε που θεωρούνταν ο «µαύ-
ρος χρυσός της Ελλάδας», η σταφίδα στέγνωνε στη 
σκιά και είχε πιο γεµάτο «σώµα», καλύτερη γεύση 
και ποιότητα. Όπως αναφέρει και ο παραγωγός α-
πό το Αίγιο,  Ανδρέας Κουνινιώτης για τη ξεχασµέ-
νη από το χρόνο µέθοδο αποξήρανσης, «παλιά, κρε-
µούσανε σε σύρµατα τη σταφίδα, η οποία στέγνω-
νε στη σκιά. Η γεύση ήταν καλύτερη και η ποιότη-
τα άριστη, καθώς οι καρποί δεν εκτίθενται στον ή-
λιο. Ωστόσο, αυτή η µέθοδος πλέον δεν υπάρχει».

Για την πιο αποτελεσµατική και αµεσότερη επί-
βλεψη των εργασιών του τρύγου, του απλώµατος 
και της αποξήρανσης, αλλά και την άµεση επέµβα-
ση σε περίπτωση βροχόπτωσης, οι σταφιδοπαρα-
γωγοί, µαζί µε τις οικογένειες τους µετακοµίζουν 
στα «ληνά», τα µικρά σπίτια µέσα στα σταφιδοχώ-
ραφα, τα οποία εµπλουτίζουν τα αγροτικά τοπία 
των χωριών του Αιγίου. 

Μετά την αποξήρανση, η σταφίδα περνάει από 
µια πρώτη διαλογή, η οποία γίνεται πλέον µε έ-
να µηχάνηµα, το οποίο αποκαλείται «µάκινα», ε-
νώ παράλληλα καθαρίζεται από ξένες ύλες. Στο τέ-
λος, η αποξηραµένη σταφίδα παραδίδεται κυρίως 
στην Παναιγιάλειο Ένωση Συνεταιρισµών (Π.Ε.Σ.) 
η οποία απορροφά και το 65% της παραγωγής, αλ-

λά και σε άλλες συνεταιριστικές οργανώσεις και σε 
εµπόρους, ώστε να επεξεργαστεί περαιτέρω, να τυ-
ποποιηθεί και να οδηγηθεί κυρίως προς εξαγωγή.

∆εν είναι δύσκολο σήµερα να παρατηρήσει κά-
ποιος τα σηµάδια που άφησε η σταφίδα στις κυρι-
ότερες περιοχές καλλιέργειας, στη Πελοπόννησο, 
στη Ζάκυνθο και στη Κεφαλονιά. Μάλιστα, οι αµπε-
λώνες στις περιοχές της Αιγιαλείας δεν έχουν τίποτα 
να ζηλέψουν από τα διάσηµα αµπελοτόπια της Το-
σκάνης. Αλλά και στις πελοποννησιακές πόλεις, ό-
πως η Πάτρα, το Αίγιο, ο Πύργος, τα Λεχαινά Ηλεί-
ας ξεχωρίζουν τα νεοκλασικά οικήµατα των µεγά-
λων σταφιδεµπόρων της εποχής της σταφιδικής ακ-
µής. Επιπλέον, µε εξαίρεση τη φετινή χρονιά, εξαιτί-
ας της πανδηµίας, κάθε χρόνο στα τέλη του Αυγού-
στου στις περιοχές της σταφιδοκαλλιέργειας πραγ-
µατοποιούνται ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
πανηγύρια και γιορτές, µε αφορµή κυρίως τον τρύ-
γο και την ολοκλήρωση της αποξήρανσης. 

Οι θρύλοι, οι λογοτεχνικές αναφορές και οι παρα-
δόσεις που έχουν σχέση µε τη σταφίδα και επιβιώ-
νουν στις περιοχές καλλιέργειας, συντέλεσαν ώστε το 
2018 να ενταχθεί από την UNESCO, στον Κατάλογο 
Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της Ανθρωπότητας. 

Γέμισαν οι οψιγιάδες
απλωμένα σταφύλια, 
ξεχείλισαν τ’ αρώματα 

Ο πόλεµος της µαύρης
κορινθιακής σταφίδας
Από το 1830 και µέχρι το 1890, 
το κύριο εξαγωγικό προϊόν του 
νεοσύστατου ελληνικού 
κράτους αποτέλεσε η µαύρη 
κορινθιακή σταφίδα. Η 
ανάπτυξη της φυλλοξήρας, 
που έπληξε τους γαλλικούς 
αµπελώνες, έδωσε χώρο για 
την ελληνική κορινθιακή 
σταφίδα στις ευρωπαϊκές 
αγορές, αυξάνοντας σηµαντικά 
τη ζήτησή της. Από τα λιµάνια 
της Πελοποννήσου και της 
Ζακύνθου έφευγαν τα πλοία 
φορτωµένα µε τις σοδειές όλων 
των περιοχών κυρίως για 
Αγγλία και Γαλλία. Μάλιστα, 
η καλλιέργειά της έφερε 
σηµαντική οικονοµική ανάπτυξη, 
ενώ δηµιουργήθηκαν νέα 
επαγγέλµατα και συντέλεσε 
στην ολοκλήρωση πολλών 
δηµόσιων έργων, όπως η 
ανάπτυξη του σιδηροδροµικού 
δικτύου και τη διάνοιξη της 
διώρυγας της Κορίνθου. Λόγω 
της υψηλής ζήτησης και του 
καλού εισοδήµατος που έδινε, 
γρήγορα η σταφίδα έγινε 
µονοκαλλιέργεια. Έτσι, όταν οι 
γαλλικοί αµπελώνες έγιναν πάλι 
παραγωγικοί, οι ελληνικές 
εξαγωγές µειώθηκαν, καθώς 
οι Γάλλοι επέβαλλαν 
προστατευτικούς δασµούς στη 
σταφίδα. Οι παραγωγοί 
βλέποντας τις απούλητες σοδιές 
να σωρεύονται βρίσκονταν 
σε συνεχή αναβρασµό, 
µε τη «σταφιδική κρίση» 
να κορυφώνεται το 1910. 
Ιστορικοί, µιλάνε για το 
«∆εύτερο Πελοποννησιακό 
Πόλεµο» λόγω των 
αντιτιθεµένων συµφερόντων 
µεταξύ σταφιδοπαραγωγών.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙ∆ΑΣ
(ΧΙΛ. ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)
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Το Νοέµβριο η Asia
Fruit Logistica Οn
σε ψηφιακή µορφή
Η Asia Fruit Logistica παίρνει µια συναρπαστική 
νέα ψηφιακή µορφή τον Νοέµβριο του 2020 και 
γίνεται «Asia Fruit Logistica On», ώστε να 
συναντηθούν έµποροι και επιχειρήσεις φρέσκων 
και νωπών προϊόντων της Ασίας στο διαδίκτυο. Η 
Asia Fruit Logistica θα δώσει σε χιλιάδες 
εκθέτες και επισκέπτες την καλύτερη πλατφόρµα 
για να συνδεθούν, να κάνουν επιχειρήσεις και να 
συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις δραστηριότητές 
τους στην Ασία αυτή την περίοδο. Όσες εταιρείες 
- εκθέτες επιθυµούν, θα έχουν τη δυνατότητα να 
διοργανώσουν webinars ή παρουσιάσεις για τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Τυριά από 30 χώρες 
και 6 ηπείρους στο 
World Cheese Awards
Το «Guild of Fine Food» ανακοίνωσε ότι τα «World 
Cheese Awards» δεν θα πραγµατοποιηθούν στην 

Ισπανία φέτος, 
εξαιτίας της 
πανδηµίας του 
κορωνοϊού, αλλά στις 
3 -6 Νοεµβρίου 
2021 στο Palacio de 
Exposiciones y 
Congresos του 
Οβιέδο. Το Οβιέδο 
θα είναι για να 
φιλοξενήσει κριτές 
από περισσότερες 
από 30 διαφορετικές 
χώρες, τυριά από έξι 

ηπείρους και φίλους των τυριών από κάθε γωνιά του 
πλανήτη, για τέσσερις µέρες στο κέντρο του τυριού. 
Τα World Cheese Awards θα αποτελέσουν µέρος 
του Asturias Paraíso Natural International Cheese 
Festival 2021. Για περισσότερες πληροφορίες στο 
https://gff.co.uk/awards/world-cheese-awards/

Σε υβριδική µορφή 
η Interpoma 2020
Το Interpoma 2020, η διεθνής 
έκθεση αφιερωµένη στον 
κόσµο των µήλων θα 
παρουσιαστεί σε µια νέα 
υβριδική µορφή, µε 
εκδηλώσεις σε ψηφιακή µορφή 
όσο και µε φυσική παρουσία. 
Η νέα έκθεση στις 19 και 20 
Νοεµβρίου προβλέπει το 
παραδοσιακό διεθνές συνέδριο 
«Interpoma Congress» 
διαθέσιµο τόσο διαδικτυακά 
όσο και δια ζώσης καθώς και 
άλλες εκδηλώσεις. Η 
«παραδοσιακή» έκθεση, µε τα 
εκθέµατα θα γινει 4 έως τις 16 
Νοεµβρίου 2021. Πληροφορίες 
στο www.fierabolzano.it/en/
interpoma/home

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ ΟΒΙΕ∆Ο 

Η συµπρωτεύουσα 
πληµµυρίζει από κρασί

Tο απόγευµα του Σαββάτου 26 
Σεπτεβρίου η Προβλήτα Α’ στο 
Λιµάνι Θεσσαλονίκης πληµµυρίζει 
από κρασί. Το Thessaloniki Wine 
Selfie προσκαλεί το κοινό σε ένα 
πρωτότυπο ταξίδι στον υπέροχο 
κόσµο του ελληνικού κρασιού 
συνδυασµένο µε µουσική επένδυση 
και πάνω από 200 ετικέτες 
κρασιών από καταξιωµένα 
οινοποιεία, boutique wineries και 
δίκτυα διανοµής µε εισαγόµενα και 
ελληνικά κρασιά. Gενική είσοδος 
µε ένα ποτήρι γευσιγνωσίας 
Spiegelau: 7 ευρώ. Περισσότερες 
πληροφορίες στο https://
thessalonikiwineshow.gr/

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

Πωλούνται αγελάδες και µοσχίδες γα-
λακτοπαραγωγής. Περιοχή Λάρισας.
Τηλ.6976/604538.

Πωλούνται 30 αγελάδες. Περιοχή 
Aµφιλοχίας.Τηλ.6937/215115.

Πωλείται κοπάδι 160 προβάτων, 2 µη-
νών έγκυα. Tηλ. 6973/469231.

Πωλούνται γουρουνάκια, περιοχή Χαλ-
κηδόνα Θεσσαλονίκης.6934/501864.

Πωλούνται 15 γίδες. Τηλ.6944712611.

Πωλούνται 10 κριάρια Λακόν ηλι-
κίας 2 εως 5 ετών στην τιµή των 
300 ευρώ το ένα. Περιοχή ∆ράµας. 
Τηλ.6942/427966.

Πωλούνται µοσχάρια κρεατοπαρα-
γωγής Λιµουζιν 600 έως 670 κι-
λά, εισαγωγής. Τιµή 2,30 κιλό. Τηλ. 
6906/779402.

Πωλούνται 80 ζυγουράκια Λακόν 
γεννηµένα   τον Ιανουάριο, στην τιµή 
των 180 ευρώ το ένα. Περιοχή ∆ρά-
µας. Tηλ. 6942/427966.

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

Πωλούνται 100 πρόβατα Lacon κα-
θαρόαιµα 350 κιλά και 50 αρνά-
δες 10 µηνών. Περιοχή Εύβοιας.
Τηλ.6944696387

Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψι-
µο από 20 έως 100 κιλά. Μεταφορά 
και στο χώρο σας. Τηλ.6984/480055.

Πωλούνται πρόβατα Λακόν, Ασάαφ, 
Γερµανοχιώτικα, γίδια Μούρτια, Ζάν-
να και µοσχάρια ντόπια και Λιµουζίν. 
Τηλ. 6906/869090. 

Πωλούνται µοσχάρια Λιµουζίν, Σί-
µενταλ και Σβιτ, αρσενικά και θηλυκά 
για πάχυνση και αναπαραγωγή. Τηλ. 
694/0840982.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται επαγγελµατίας βοσκός για 
αγελάδες. Περιοχή Αλιβερίου. Τηλ. 
6948/447046.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

Πωλούνται φυτά. Τηλ 6942/228503.

Πωλούνται σε µικρά τετράγωνα δέµα-
τα σανό από βρώµη, άχυρο από κριθάρι 

και τριφύλλι σε καλή τιµή. Περιοχή Μα-
γνησίας. Τηλ. 6974/431615.

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

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

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

Πωλείται βίκος νέας σοδειάς, ποικιλία 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ, καθαρισµένος, απολυ-
µασµένος πολύ παραγωγικός για σα-
νό και για καρπό. Σε καλή τιµή. Περι-
οχή Φαρσάλων. Τηλ. 6972/285256, 
6974/313224 (what’s up).

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

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

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

Πωλούνται άχυρα µεγάλη µικρή και 
µπάλα, τριφύλλι µικρή και µπάλα και εν-
σίρωµα καλαµποκιού τριφυλλιού. ∆ιατί-
θενται και µεταφορά στα προϊόντα µας. 
Τηλ. 6976860425, 6941/485218.

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε πι-
στοποίηση ΒΙΟΕΛΛΑΣ περιοχή Nαυπά-
κτου.Τηλ.6976288400.

Πωλoύνται ρεβύθια νέας σοδειάς χω-
ρίς λιπάσµατα και φάρµακα, πολύ βρα-
στερά και νόστιµα. Τηλ. 6972/285256, 
6974/313224 (what’s up).

Πωλείται βίκος ποικιλίας Ζέφυρος κα-
θαρισµένος σακιασµένος, περιοχή Λά-
ρισας Τηλ. 6988/114500.

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

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

Πωλείται τριφύλλι βιολογι-
κού επιπέδου µε πιστοποιητικά.
Τηλ.6937/226036.

Πωλείται τριφυλλόπορος Σερρών νέ-
ας εσοδείας. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλά-
δα. Tηλ. 6937/253885.

Πωλείται βιολογικό λούπινο και βιο-
λογικό κτηνοτροφικό µπιζέλι (Ολυµπος) 
σε µαύρο και λευκό.Τηλ.6908/655592

Πωλούνται άχυρα σοδειάς 2020, πο-
λύ καλή τιµή. Περιοχή Αχαία, δυνατό-
τητα µεταφοράς στο χώρο σας. ∆ε-
κτή ανταλλαγή µε πρόβατα λακόν. 
Τηλ.6982485793

Πωλούνται µελίσσια µε κυψέλες και 
σώµατα και κυψελίδια 6άρια.Περιοχή 
Αχαίας.Τηλ.6934/278520.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Τηλ. 6983/717473.

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

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

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

∆ιατίθεται κτήµα προς πώληση η 
ενοικίαση 70 στρεµµάτων για φωτο-
βολταική χρήση .Περιοχή Λάρισας. 
Τηλ.6988/114500.

Πωλείται αγρόκτηµα στη Ραχώνα ∆ή-
µου Πέλλας, αποθήκη, στάβλος, οικία, 
υπόστεγο 4 στρεµµάτων. Έτος κατα-
σκευής 2003. Βρίσκεται κοντά στο χω-
ριό. Τηλ.6994/236045.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρό-
µενο χιλιάρι. Περιοχή Πιερίας.Τηλ. 
6980/001606 , 6945/665253. 

Πωλούνται 2 θερµοκήπια   βαρέ-
ου   τύπου   (15 µ.πλάτος Χ 68 µ.   µή-
κος το καθένα). Με υδρορροή, υδρο-
νέφωση, σταγόνες, τρεις πόρτες και 
δύο παράθυρα.  Τηλ. 6980/001606 , 
6945/665253.

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

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται 2 θερµοκήπια  βαρέου  τύ-
που  (15 µ.πλάτος Χ 68 µ.  µήκος το κα-
θένα). Με υδρορροή, υδρονέφωση, 
σταγόνες, τρεις πόρτες και δύο παρά-
θυρα. Τηλ. 6945/665253.

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων 
και σπαστήρας για καλαµπόκι. 
Τηλ.6983/717473.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχα-
νή Μ101 .Επισκευασµένος κινητήρας, 
χωρίς σαπίλες. ∆υνατότητα µετατρο-
πής σε χορτοκοπτικό. Τιµή 2500 ευ-
ρώ.Τηλ. 2310/711133.

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

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

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος αλου-
µινίου µαζί µε δυο καροτσάκια, µια 
αντλία νερού caprari, δυο σβάρνες, 
µια σκαλιστική, και ένα αλέτρι ( γκλα-
βανης). Τηλ.6949/093007.

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

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

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

Πωλείται τραπεζοειδής λαµαρί-
να στέγης 3000 τµ, σε άριστη κατά-
σταση προς 2 ευρώ το τετραγωνικό. 
Τηλ.6977/311159.

Πωλείται πιεστικό µηχάνηµα µάρκας 
Φερόζα Ισπάνα (ισπανικό) στο κουτί 
του.Τηλ.6942/228503.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχα-
νή Μ101 µε επισκευασµένο κινητήρα, 
χωρίς σαπίλες. ∆υνατότητα µετατρο-
πής σε χορτοκοπτικό. Τιµή 2500 ευ-
ρώ.Τηλ.2310/711133.

Πωλείται κεντρόφυγκα µε τη βάσης 
της κι το λάστιχο.Τηλ.6979/957956.

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

Πωλείται Deutz Fahr µοντέλο του 
2010, 100 ίππων µε 3767 ώρες χρή-
σης. Προσεγµένο µε όλα του τα σέρ-
βις κανονικά. Τηλ.6983107684. κος 
Γιάννης.

Πωλείται κανόνι ποτίσµατος RainBird 
τιµή 200 ευρώ. Περιοχή Λαµί-
ας.6944/665682. 

Πωλείται σπαρτική µηχανή Ζ. 
Τηλ.6974/394542.

Πωλείται τρακτέρ stayer 8110 me 
6000 ώρες χρήσης. Σε άριστη κατά-
σταση µαζί µε τα παρελκόµενα, σπαρ-
τική, άροτρο ,2 καλλιεργητές (ελα-
φρύς, βαρύς) , µε λιπασµατοδιανο-
µέας και ένα καινούριο ραντιστικο.
Τηλ.6943/457861.

Πωλείται µια γεννήτρια 32 καδρά 
DAIHATSU σε άριστη κατάσταση τύ-
που κλειστού (αθόρυβη) µε 350 ώρες 
χρήσης µόνο. Τιµή: 6.000 ευρώ. Πά-
νω σε τρέιλερ µε κοτσαδόρο και φρένο 
7.000 ευρώ. (µόνη της δηλαδή η γεννή-
τρια 6.000 ευρώ). Τηλ: 6909/189430, 
6934/043074.Πωλείται τρακτέρ µάρ-
κας CASE µοντέλο 2006 CVX 1170 
full extra.Τηλ.6945/373163.

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

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

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

Πωλείται αρµεκτήριο 24αρι µε 12 αρµε-
κτικές, αδούλευτο.Τηλ.6982/031336.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλα-
µποκιού µίγµατος βίκου βρώµης 
σε µεγάλη στρόγγυλη µπάλα µε 
ενσιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλ-
λιού σε µεγάλη τετράγωνη µπά-
λα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com
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ΤOY  ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η 

Κάθε καλοκαίρι, Ιούλιο και Αύ-
γουστο στην Ελλάδα, προβάλει έ-
να περίεργο ερώτηµα για όσους 
κάνουν «διακοπές»: Βουνό ή Θά-
λασσα;

Όλοι οι άνθρωποι έχουν ανά-
γκη να αλλάζουν έστω για λίγο 
τον χώρο που ζούνε και να πηγαί-
νουν στο βουνό για να «ανοίξουν» 
οι πνεύµονες ή να πάνε στην θά-
λασσα για να κάνουν τα µπάνια 
τους στο θαλασσινό νερό… 

Για την Ελλάδα, που είναι ένας 
βράχος ριγµένος στη θάλασσα, η 
µόνη οικονοµία που µπορεί να 
της επιτρέψει να σκέφτεται και 
το µέλλον, και όχι µόνο την πρό-
σκαιρη σηµερινή αύξηση κερδών 
(κυρίως µέσω µεγέθυνσης, µέσω 
µονοκαλλιεργειών και εξαγωγών, 
µορφής «Πισσαρίδη»), είναι η ο-
ρεινή οικονοµία, το βουνό. Όχι η 
αφύσικη, απόκοσµη, απεραντο-
σύνη της θάλασσας …

Οι ΗΠΑ, η Βραζιλία, η Ρωσία 
(Σιβηρία), η Αυστραλία, η επίπε-
δη Γερµανία, ίσως µπορούν να α-
ναζητούν «διακοπές» στη θάλασ-
σα, οι Έλληνες όµως πρέπει να 
ενσωµατώσουν την φιλοσοφία 
των ανεπαρκών πόρων και να 
συνηθίσουν να πηγαίνουν εξο-

χή στο βουνό και βέβαια και για 
µπάνια στη θάλασσα, αλλά αυτή 
δεν λείπει σχεδόν από καµιά πε-
ριοχή της Ελλάδας. 

Στη σύγχρονη «εποποιία των 
διακοπών», µε τις διαφορετικές 
προτιµήσεις, εκείνη της ορεσίβι-
ας (βουνίσιας) προτίµησης και ε-
κείνη της νησιωτικής (θαλάσσι-
ας), µε ενδείξεις προβολής, στα 
κοινωνικο-πολιτιστικά βιώµατα, 
των πλεονεκτηµάτων καθεµιάς 
µέσα από αφηγήσεις, σέλφι, το-

πίων, τρόπων διασκέδασης, το-
πικών εδεσµάτων, κ.λπ, χωρίς ε-
παρκή πνευµατική υποστήριξη, 
ακόµα και η ετήσια αναβάπτιση 
στην εξοχή, κατάντησε κατανά-
λωση «διακοπών», στο βουνό ή 
στη θάλασσα, ελπίζοντας µε σύ-
νεση, ώστε να µην φιλοξενούµε 
και τον Covid-19. Η «θάλασσα» 
υπηρετείται κυρίως από τις τουρι-
στικές υπηρεσίες. Το «βουνό» ε-
ξυπηρετείται κυρίως από την πρω-
τογενή παραγωγή.

Εποποιία
Στη σύγχρονη «εποποιία των 
διακοπών» και η εξοχή κατά-

ντησε κατανάλωση «διακοπών» 
στο βουνό ή στη θάλασσα

Οι τιµές οινοστάφυλων
της Ένωσης Ηρακλείου
Ξεκινά στις 4 Σεπτεµβρίου η Ένωση 
Ηρακλείου τις παραλαβές 
οινοστάφυλων στο οινοποιείο της 
στην Παλιανή. Σύµφωνα µε τον 
τιµοκατάλογο που ανακοίνωσε 
οι παραλαβές για τα λευκά 
οινοστάφυλα α’ και β’ ποιότητας θα 
είναι στα 0,30 ευρώ και 0,15 ευρώ 
αντίστοιχδα , βιλιανά α’ και β’ 
ποιότητας 0,35 ευρώ και 0,25 
ευρώ, ροζάκι, λιάτικο και κοτσιφάλι 
0,35 ευρώ, µαντηλάρι, 0,25 ευρώ 
και ποικιλιακά 0,45 ευρώ.

Έπαινοι Ιταλών σε Βορίδη
για προστασία αλόγων
Ιστοσελίδες, εφηµερίδες ευρείας 
κυκλοφορίας όπως η La Stampa, 
αλλά και φιλοζωικές οργανώσεις 
της γειτονικής Ιταλίας, χαιρέτισαν 
µε εγκωµιαστικά σχόλια την 
απόφαση του υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, να 
εξισώσει τα άλογα µε τους σκύλους 
και τις γάτες, ως εκ τούτου να 
απαγορεύσει τη σφαγή και χρήση 
τους για την παραγωγή κρέατος, 
δέρµατος, φαρµάκων και διαφόρων 
συναφών προϊόντων.

Επιφυλακή για καταρροϊκό
πυρετό στην Καρδίτσα
Ο κτηνιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας 
απευθύνει έκκληση για 
επαγρύπνηση των εµπλεκόµενων 
στην εκτροφή και διακίνηση ζώων 
µετά τον αυξηµένο αριθµό εστιών 
(18) καταρροϊκού πυρετού από τις 
30 Ιουλίου σε Κοζάνη, Καστοριά, 
Γρεβενά, Πέλλα και Φλώρινα. 
Απαγορεύονται οι µετακινήσεις στη 
ζώνη ελέγχου των ευαίσθητων στη 
νόσο ειδών ζώων για 21 ηµέρες, µε 
εξαίρεση τα ζώα που προορίζονται 
για άµεση σφαγή.

Οι βροχοπτώσεις πλήγµα 
για δενδροκαλλιεργητές
Μεγάλες ζηµιές από τις βροχές για 
τέταρτη συνεχή χρονιά µετράνε οι 
αγρότες στη Βόρεια Ελλάδα. 
Μάλιστα, όπως αναφέρει η 
Οµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων 
∆ενδροκαλλιεργητών Κεντροδυτικής 
Μακεδονίας, η κλιµατική µεταβολή 
επιφέρει υψηλές βροχοπτώσεις σε 
άκαιρες περιόδους, προκαλώντας 
σηµαντικές ζηµιές σε πολλές 
καλλιέργειες. Η Οµοσπονδία ζητά 
δίκαιη αποζηµίωση των αγροτών και 
την ένταξη των ζηµιών στον ΕΛΓΑ.

Οι ΗΠΑ, η Βραζιλία, η Ρωσία, η Αυστραλία, η επίπεδη Γερµανία, ίσως µπορούν να αναζητούν «διακοπές» 
στη θάλασσα, οι Έλληνες όµως πρέπει να συνηθίσουν να πηγαίνουν εξοχή στο βουνό.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Η ορεινή οικονομία 
υπηρετεί τον αγρότη 
Για την Ελλάδα η μόνη οικονομία που μπορεί να της επιτρέψει 
να σκέφτεται και το μέλλον, είναι η ορεινή οικονομία, το βουνό

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

Πωλείται ταινία τροφοδοσίας αιγο-
προβάτων 45 µέτρων .Τιµή 7000 ευ-
ρώ. Τηλ.6982/031336.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή 
τύπου Μ101 επισκευασµένος κινητή-
ρας χωρίς σαπίλες σε λειτουργία.Τηλ. 
6978/308061.

Πωλούνται κάθετος ενσιροδιανοµέ-
ας 5 κυβικών µάρκας SILOKING της 
MAYER µε ηλεκτρονικό ζυγιστικό και 
50 ώρες λειτουργίας και µία παγολε-
κάνη µάρκας inox, περιοχή Μεσσηνίας.
Τηλ.6944780650.

Πωλείται ψυγείο 2Χ3Χ2,5 µε πάνελ 
χοντρό, πλήρως εξοπλισµένο.Περιοχή 
Εύβοιας.Τηλ.6944/696387.

Πωλείται αγροτικό αυτοκίνητο 
NISSAN NAVARA 4πορτο, V6, λευκό 
FULL EXTRA, πανοραµική οροφή και 
δερµάτινο σαλόνι navigation κάµερα 
οπισθοπορείας, εργοστασιακό χρώµα, 
καινούρια λάστιχα, βιβλίο σέρβις, µο-
ντέλο του 2016.∆εκτός κάθε έλεγχος. 
Τηλ.6946062106.

Πωλούνται σχεδόν καινούρια, φρέ-
ζα Κωνσταντινίδη 100 ιντσών, 2,5 µέ-
τρων µε κύλινδρο, δισκοσβάρνα υπέρ 
βαρέως 32 δίσκων, κατασκευής Σορο-
γκας και υπεδαφοκαλλιεργητής(ρίπερ) 
υπερ βαρέως τύπου µε 11 νύχια. Όλα 
µαζί 10000 ευρώ.Πωλούνται και µεµο-
νωµένα. Τηλ.6937226036. 

Πωλούνται κλούβες-κλουβάκια 
και µπιζινς περιοχή Βέροιας. Τηλ. 
6986/701716.

Πωλείται ψεκαστικό ενός τόνου, συρό-
µενο µε τουρµπίνα και αντλία ΚΟΜΙΚ. 
Περιοχή Αγρινίου. Τηλ. 6948/683772. 

Πωλείται αγροτικό αυτοκίνητο Ford 
Transet µε 5αρι σασµάν, υδραυλικό 
τιµόνι και αλουµινίου καρότσα. Tηλ. 
6937/253885.

Πωλείται ψεκαστικό 800 κιλών µε 
τουρµπίνα και κανόνι αναρτώµενο. Πε-
ριοχή Αγρινίου. Τηλ. 6948/683772.

Πωλείται αρµεκτήριο 32 θέσεων, αρ-
µέγει 16, αυτόµατο πλύσιµο σε τιµή ευ-
καιρίας.Τηλ.6993/919022.

Πωλείται αγροτικό αυτοκίνητο Ford 
Transet µε 5αρι σασµάν, υδραυλικό 
τιµόνι και αλουµινίου καρότσα. Tηλ. 
6937/253885.

Πωλείται αγροτικό αυτοκίνητο Fiat 
Ducato µε κινητήρα 2500 και ανοιχτό. 
Τηλ.6993/919022

Πωλείται κλαδοτεµαχιστής-βιοθρυµ-
µατιστής VIKING GE-250.Τιµή 350 
ευρώ καινούριο.κος Γιώργος .Τηλ. 
2108144103

Πωλείται γεωργικός ελκυστήρας 50αρι 
Ζετόρ, δεντροκοµικό. Έτος κατασκευής 
1978. Σε καλή κατάσταση και µε πολ-
λά εξαρτήµατα (φρέζα, άροτρο, σβάρ-
να). Σε καλή τιµή. Τηλ.6994/236045.

Πωλείται αγροτικός ελκυστήρας 
Goldoni τύπου 714.Τηλ. 6988/8871133.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται δενδροκοµικό τρακτέρ µε κα-
ταστροφέα. Τηλ.6943/457861.

Ζητείται καθαριστήριο µπαλαρίνης 
µεταχειρισµένο σε καλή κατάσταση. 
Τηλ.6947/936986
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Μπάγερν και
Παρί για κούπα 
Τελικός Τσάμπιονς Λιγκ την Κυριακή 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Η πιο µεγάλη ώρα έφτασε για το 
ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς 
αυτή την Κυριακή 23 Αυγούστου 
στις 22.00, η Μπάγερν Μονάχου 
θα αντιµετωπίσει την Παρί Σεν 
Ζερµέν, διεκδικώντας το τρόπαιο 
του Τσάµπιονς Λιγκ. Φυσικά, οι 
Βαυαροί θεωρούνται φαβορί µε-
τά τη µυθική 8άρα που κέρασαν 
τη Μπαρτσελόνα στα προηµιτελι-
κά και το «αέρινο» 0-3 επί της Λυ-
όν στα ηµιτελικά. Άλλωστε όλοι 
αναρωτιούνται ποιος µπορεί να 
τους σταµατήσει, αν και η Λυόν 
µε τις ευκαιρίες που έχασε απέ-
ναντί τους, έδειξε πως κάθε άλ-

λο παρά άτρωτοι είναι. 
Οι Παρισιάνοι από την άλλη εί-

ναι φιναλίστ για πρώτη φορά στο 
θεσµό και σε κάθε περίπτωση το 
κίνητρο απέναντι στη «χορτάτη» 
Μπάγερν είναι πολύ µεγάλο για 
τους Εµπαπέ, Νειµάρ και την πα-
ρέα τους. Μεγάλο το κίνητρο φυσι-
κά και για τους ιδιοκτήτες της Πα-
ρί που από το 2011 που απέκτη-
σαν τις µετοχές της, ξόδεψαν συ-
νολικά 1,2 δις ευρώ για να τη φέ-
ρουν στη θέση που είναι σήµερα. 

Υπενθυµίζεται ότι η Μπάγερν 
έχει ήδη κατακτήσει στη Γερµα-
νία τόσο το Πρωτάθληµα, όσο και 
το Κύπελλο και την Κυριακή πά-
ει για το τρεµπλ. Η συνέχεια επί 
της οθόνης.

Στις 23 Αυγούστου ξεκινάει το Diamond League της 
Στοκχόλµης στο στίβο. Στη συνέχεια είναι 
προγραµµατισµένα να διεξαχθούν µίτινγκ σε Λοζάνη, 
Βρυξέλλες, Ρώµη/Νάπολη, Ντόχα και σε κάποια πόλη 
της Κίνας, η οποία δεν έχει ανακοινωθεί ακόµη. Στη 
Στοκχόλµη θα βρεθεί και η Νικόλ Κυριακοπούλου, η 
οποία αγωνίζεται στο επί κοντώ αυτή την Κυριακή. 

«Διαμαντένια»
μίτινγκ στη σειρά  

Ποδόσφαιρο (UEFA Πρωτάθληµα Νέων)

1ος Ηµιτελικός 16.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Τένις (ATP Master 1000)

Αγώνες 18.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Φιλικός Αγώνας)

Παναθηναϊκός – Μαρκό 18.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Τένις (ATP Master 1000)

Αγώνες 22.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Στίβος (IAAF Diamond League)

Αγώνες 15.00 ΕΡΤ Sports HD

Τένις (ATP Master 1000)

Αγώνες 18.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Μπάσκετ (NBA)

Φιλαδέλφια 76ερς – Μπόστον Σέλτικς 20.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Τσάµπιονς Λιγκ τελικός)

Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερµέν 22.00 ΕΡΤ 1

Τένις (ATP Master 1000)

Αγώνες 22.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (UEFA Πρωτάθληµα Νέων)

1ος Ηµιτελικός 16.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Τένις (ATP Master 1000)

Αγώνες 18.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Φιλικός Αγώνας)

Παναθηναϊκός – Μαρκό 18.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Τένις (ATP Master 1000)

Αγώνες 22.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Στίβος (IAAF Diamond League)

Αγώνες 15.00 ΕΡΤ Sports HD

Τένις (ATP Master 1000)

Αγώνες 18.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Μπάσκετ (NBA)

Φιλαδέλφια 76ερς – Μπόστον Σέλτικς 20.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Τσάµπιονς Λιγκ τελικός)

Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερµέν 22.00 ΕΡΤ 1

Τένις (ATP Master 1000)

Αγώνες 22.00 COSMOTE SPORT 6 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

 Σάββατο 22 Αυγούστου

Κυριακή 23 Αυγούστου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Η περισυλλογή
των αγροτικών 
υπουργών μετά  
τις διακοπές 

Στο Κόµπλεντζ   
στην άτυπη σύνοδο 
Γεωργίας, μαθήματα 
ανθεκτικότητας

Κορυφώνονται  
οι διαβουλεύσεις 
για συμφωνίες   
στο αιγοπρόβειο   

∆ράση στο ATP 1000
Η δράση επιστρέφει στο κορυφαίο 
επίπεδο ATP καθώς το Σάββατο 
22 Αυγούστου ξεκινάνε οι αγώνες 
του κυρίως ταµπλό στο Cincinnati 
Masters, που φέτος θα διεξαχθεί 
στις ίδιες εγκαταστάσεις που θα 
πραγµατοποιηθεί και το US Open 
στις 31 του µήνα στη Νέα Υόρκη. 
Ξεχωρίζουν ο Νούµερο 1 του 
κόσµου, Νόβακ Τζόκοβιτς 
και ο υπερασπιστής του τίτλου 
Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Όλα για όλα στην Τούµπα
Την Τρίτη 25 Αυγούστου αρχίζει 
τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του 
ο ΠΑΟΚ, στα πλαίσια του 
δεύτερου προκριµατικού γύρου, 
καθώς αντιµετωπίζει στην έδρα 
του την Μπεσίκτας, µε άδειες 
φυσικά τις εξέδρες στην Τούµπα. 
Σηµειώνεται εδώ πως το 
συγκεκριµένο µατς είναι νοκ-άουτ, 
οπότε όποια οµάδα νικήσει, θα 
συνεχίσει στη διοργάνωση. 

Πάει για Πλατέλλα
Την περίπτωση του Βαγγέλη 
Πλατέλλα εξετάζει η ΑΕΛ 
προκειµένου να ενισχύσει την 
επίθεσή της. Ο πρώην επιθετικός 
της ΑΕΚ και του Ατρόµητου 
έµεινε ελεύθερος από την Νέφτσι 
Μπακού και η ΑΕΛ έχει έρθει ήδη 
σε επαφή µαζί του, µε σκοπό να 
τον εντάξει στο ρόστερ της. 
Υπενθυµίζεται ότι την περασµένη 
σεζόν ο Πλατέλλας µε την Νέφτσι 
Μπακού αγωνίστηκε σε 18 µατς 
µε 3 γκολ και 5 ασίστ.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Κορυφαίος 
όλων ο Σένα
Ένας χρόνος 
χρειάστηκε για να δηµιουργηθεί 
ο αλγόριθµος που θα έκανε 
ουσιαστική τη σύγκριση οδηγών 
διαφορετικών εποχών -και 
δεδοµένων- στη Formula 1. Η 
«µηχανή» σύγκρινε τις εµφανίσεις 
των οδηγών στις κατατακτήριες, 
µέσα στα χρόνια µε αυτές των 
συµπαικτών τους, βάσει στοιχείων 
που υπάρχουν από το 1983 και 
έβγαλε τον πιο γρήγορο. Υπήρχε 
πρόβλεψη, ώστε να µην 
επηρεαστεί το αποτέλεσµα από 
στοιχεία όπως µια σύγκρουση, ένα 
τεχνικό πρόβληµα στο αυτοκίνητο 
ή τις καιρικές συνθήκες. Ειδικό 
ρόλο έπαιξε η ηλικία και η 
επιστροφή οδηγών από πολυετή 
απουσία. Στο Νο1 λοιπόν 
εµφανίστηκε ο Άιρτον Σένα, ενώ 
την πιο γρήγορη δεκάδα από το 
1983 έως σήµερα συµπληρώνουν 
οι Σουµάχερ, Χάµιλτον, 
Φερστάπεν, Αλόνσο, Ρόσµπεργκ. 
Λεκλέρκ, Κοβαλάινεν, Τρούλι 
και Σεµπάστιαν Φέτελ. 

Η δικαίωση των 
πετροδόλαρων
Από το 2011 κι έπειτα, όποτε και 
η ιδιοκτησία της πέρασε στα 
χέρια των επενδυτών από το 
Κατάρ, η Παρί Σεν Ζερµέν 
δαπάνησε περισσότερα από 1,2  
δισεκατοµµύρια ευρώ για την 
ενίσχυση του ρόστερ της, δίχως 
όµως να έχουν αντίκρισµα στις 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ήτοι, 
κάθε χρόνο τα έξοδα της για 
παίκτες ξεπερνούν κατά µέσο όρο 
τα 130 εκατ. ευρώ. Φέτος είναι η 
πρώτη φορά της Παρί σε τελικό 
του Τσάµπιονς Λιγκ και η 
δικαίωση στα... πετροδόλαρα.

∆ηλαδή, αν ολοκληρωθούν οι 
διοικητικοί έλεγχοι, το µόνο προ-
απαιτούµενο που τίθεται από την 

Κοµισιόν, θα µπορούσαν οι Έλληνες α-
γρότες να πάρουν νωρίτερα και στο 80% το 
τσεκ; Να το πάρουν ολόκληρο, όπως σε άλ-
λες χώρες, δεν παίζει; Πάντως επί του παρό-
ντος ακόµη ασχολούνται µε τα διαδικαστικά.

Πάντως και ο Μάξιµος (σ.σ. έδω-
σα τη µάχη στο γάλα) ετοιµάζεται για δεύ-
τερο κύµα πανδηµίας, ζητώντας αρµοδί-
ως τη λήψη µέτρων στήριξης του πρωτο-
γενούς. Στο πρώτο στηρίχθηκαν δεόντως 
;  «Εν όψει της λήψης µέτρων κατά 
του νέου κύµατος της πανδηµίας πρέπει να 
είµαστε έτοιµοι το φθινόπωρο να εξαντλή-
σουµε τις δυνατότητες που υπάρχουν, ώστε 
να στηρίξουµε έµπρακτα την πρωτογενή πα-
ραγωγή. Να ελαχιστοποιήσουµε τις όποιες 
παρενέργειες στις αγροτικές επιχειρήσεις 
και τους συνεταιρισµούς, άλλα και να ενι-
σχύσουµε τη βιωσιµότητά τους, κυρίως δι-
ευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε ρευ-
στότητα», είπε ο βουλευτής Λαρίσης, σχο-
λιάζοντας την απάντηση του υφυπουργού 
της πλατείας, σε ερώτησή του για τις σοβα-
ρές οικονοµικές επιπτώσεις των µέτρων για 
την πανδηµία σε συνεταιρισµούς και αγρο-
τικές επιχειρήσεις. Αλήθεια το νέο 

ΦΕΚ µε την ανάθεση αρµοδιοτήτων στους 
δύο υφυπουργούς της πλατείας, σε τι ε-
ξυπηρετούσε; Στο να γίνει σαφές ότι ο δι-
ορισµός, η απόσπαση και η λύση της υ-
παλληλικής σχέσης των µελών των Ιδι-
αίτερων Γραφείων τους, όπως και κάθε 
θέµα που αφορά την οργάνωση και λει-
τουργία τους είναι αρµοδιότητα και µόνο 
των ίδιων και όχι του υπουργού; Βέβαια, 
είναι και το θέµα των υπογραφών. 

  Αν επιχειρηµατικότητα είναι η διάθεση 
για δράση µε µεγάλες αβεβαιότητες, τότε η 
άσκηση των αγροτικών επαγγελµάτων µοιά-
ζει µε το παιχνίδι επιβίωσης Survivor, αν, α-
κόµα και εκεί, υπάρχει η προσδοκία του κέρ-
δους. Στα αγροτικά επαγγέλµατα, 
και ειδικότερα στην οικογενειακή κτηνο-
τροφία, δεν εντοπίζεται σήµερα κάποια 
πιθανότητα κέρδους, απλά οριακή επιβί-
ωση των κτηνοτρόφων στα επαγγέλµατά 
τους, στον πολιτισµό τους, στις κοινωνίες 
τους και στον τρόπο ζωής τους. 
Σε αυτό το πνεύµα κινήθηκε η διαδικτυακή 
συζήτηση του skywalker υπό τη διοργάνω-
ση του ασύχαστου Κτηνοτροφικού Συλλό-
γου Αττικής, όπου καταγράφηκαν ζητήµα-
τα που πονάνε τους ανθρώπους του πρωτο-
γενούς τοµέα, που αντιµετωπίζονται άνισα 
έναντι άλλων κλάδων. O ΓΥΛΟΣ

Μπάγερν και Παρί Σεν Ζερµέν στον τελικό του Τσάµπιονς Λιγκ • Μάχη στην Τούµπα µε ΠΑΟΚ και Μπεσίκτας σελ. 54

Πολλές επιλογές
Η Lamborghini προσφέρει πλέον µια σειρά 
από 18 επιλογές στην γκάµα των τρακτέρ 
Spire F/S/V και F Target που καλύπτουν 
όλες τις σύγχρονες ανάγκες για 
δενδροκοµική και αµπελουργική χρήση. 
Περισσότερα στην ειδικά παρουσίαση του 
Profi Ιουλίου-Αυγούστου. 

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Οι αγρότες στην ποµόνα  
και ο Σκρέκας Πλαταµώνα 

Η ΦΑΡΜΑ ΤΟΥ ∆Ρ. ΠΙΡΣ  ΤΟΥ PHIL MCDONEL
Ο ∆ρ. Ρέι Φον Πιρς υπήρξε γνωστή προσωπικότητα των ΗΠΑ, καθώς µε κάποια τοπικά γιατροσόφια κατάφερε να βγάλει εκατοµµύρια 
δολάρια, ενώ το 1878 ανέλαβε και έδρα στο Κογκρέσο. Τα κτίρια µε τις διαφηµίσεις του είναι τοπικά αξιοθέατα στην αµερικανική ύπαιθρο.  
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Πλώρη για τα 2 ευρώ το κιλό βάζει φέ-
τος η καλή ποιότητα της σταφίδας. Υ-
ψηλότερη τιµή από το 1,75 ευρώ πέρ-
σι αναµένεται να δώσει η Παναιγιά-
λειος Ένωση. Η σεζόν που ξεκίνησε 
µε καλές προοπτικές λόγω  της αυξη-
µένης ζήτησης που φέρνει η πανδηµία 
(souper foods) «Φέτος, θα προσπαθή-
σουµε για καλύτερες τιµές από πέρυσι, 
αρκεί οι παραγωγοί να εµπιστευτούν 
την Ένωση και να µην πάνε στους ιδιώ-
τες εµπόρους», τονίζει ο πρόεδρος της 

οργάνωσης Θανάσης Σωτηρόπουλος. 
Nα σηµειωθεί ότι φέτος η παραγωγή 

σταφίδας θα είναι µειωµένη κατά 20 µε 
25% σε όλη την Ελλάδα, εξαιτίας της α-
νοµβρίας του Ιουλίου. «Ο τρύγος ξεκί-
νησε αυτές τις µέρες, και η παραγωγή 
αν και 20 µε 25% µειωµένη, φαίνεται 
να είναι πολύ ποιοτική. Η ζήτηση εί-
ναι ικανοποιητική, ωστόσο αν δεν έ-
χουµε αρκετή ποσότητα για να δώσου-
µε, η αγορά θα στραφεί σε άλλα προ-
ϊόντα» πρόσθεσε ο κ. Σωτηρόπουλος.

Ζωηρεύει η ζήτηση της σταφίδας 
Η ανοµβρία του Ιουλίου έφερε µείωση κατά 25% της παραγωγής
Με καλές προοπτικές ξεκίνησε ο φετινός τρύγος για την κορινθιακή 
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Κ
αλοκαιρινή παγωµάρα, η οποία φέ-
τος είναι εντονότερη λόγω κορωνο-
ϊού, επικρατεί στην ελληνική αγορά 
βάµβακος. Το πριµ για τη νέα σοδειά 

είναι στο 1 σεντ ανά λίµπρα πάνω από τις τιµές 
∆εκεµβρίου ’20, ενώ εντείνεται η ανησυχία ό-
σον αφορά τις πωλήσεις µας προς την Τουρ-
κία. Οι τιµές της νέας σοδειάς σήµερα πιάνουν 
περί τα 64 σεντς. Εν τω µεταξύ χρηµατιστηρια-
κά δεν φαίνεται µια σαφής κατεύθυνση της α-
γοράς, µε τους αναλυτές να θεωρούν πως πρέ-
πει σύντοµα να δούµε σπάσιµο του εύρους.

  Στην αγορά µας γίνονται κάποιες φορτώ-
σεις σκληρού σίτου παλαιότερων συµβολαίων 
για εξαγωγή ή για τοπικούς µύλους, δεδοµένου 
ότι ακόµα δεν έχουµε µπει σε κανονικούς ρυθ-
µούς. Από την Τουρκία αναµένεται η εξέλιξη 
του διαγωνισµού για την αγορά 100.000 τόνων 
σκληρού, στον οποίο και αναµένεται λογικά να 
κυριαρχήσει πάλι ο Καναδάς, καθώς η ποιότητα 
και η τιµή του είναι δελεαστικές. Βέβαια όπως 
και στην περίπτωση της Τυνησίας πριν δύο ε-
βδοµάδες, η τιµή που θα κλειστεί θα αποτελέ-
σει «µπούσουλα» για το που κινείται η αγορά.  

Ξεκίνησε την περασµένη εβδοµάδα η συ-
γκοµιδή κελυφωτού φιστικιού, µε υψηλές α-
ποδόσεις και καλές ποιότητες. Ωστόσο η αγο-
ρά εµφανίζεται διστακτική, µε τους Ιταλούς ε-
µπόρους να µην έχουν ακόµα εµφανιστεί στη 
Φθιώτιδα. Οι πρώτες συζητήσεις αφορούν τιµές 
παραγωγού από 5 έως 6,5 ευρώ για το ανοιχτό 
φιστίκι, όταν πέρυσι ξεκίνησαν από τα 9 ευρώ 
το κιλό, για να φθάσουν µέσα στη σεζόν και τα 
12 ευρώ. Πρόβληµα, φέτος, τα φθηνά τουρκι-
κά φιστίκια, λόγω της υποτίµησης της λίρας.

Κατεύθυνση για 
65 σεντς παίρνει 
το βαμβάκι 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

23/07 30/07 06/08 12/08 20/08

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

278,69

267,80266,77
270,54

268,64

Ζημιές
Σηµαντικές ζηµιές στις σταφίδες 

από οµάδες άγριων και ηµιάγριων 
γουρουνιών, εντόπισε ο Αγροτικός 

Σύλλογος Χανδρινού

Αναμπέλωση
Πρόγραµµα αναδιάρθρωσης 

κορινθιακής σταφίδας ζητούν 
επίµονα τα τελευταία χρόνια οι 

καλλιεργητές 

Παραγωγή
Φέτος αναµένεται 20-25% 

µικρότερη, αλλά πολύ ποιοτική 
σοδειά σε όλες τις παραγωγι-

κές περιοχές 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

16/7 23/7 30/7 06/8 12/8 20/8

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

190

209,5

62,24

2,02

350,3

894,4

24.21
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102.225

75.34
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61,39

2,04

357,0

903,4

24.38
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100.975

71.25
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61,68

2,01

364,70

887,6

24.53

51.750

101.350

66.10

190

209,5

64,60

2,01

374,70

880,4

19.66

49.750

102.675

64.89

190

209,5

63,80

2,04

373,60

867,0

19,36

51,00

109.67

67.39

190

209,5

63,53

2,03

381,20

909,40

19,55

52,75

110.85

66,50

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος 209

304

297 295 295

300 300

209 209
211 211 211

Τιμή παραγωγού 
κορινθιακής 
σταφίδας (σε ευρώ το κιλό)

Πέρυσι    1,55 - 1,75

Φέτος  1,60 - 1,75* 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

*εκτιµώµενη
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Επιµένει σε στενό εύρος χωρίς κατεύθυνση το βαµβάκι
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΜΑΡ ΑΠΡ MAΪ IOYN IOYΛ ΑΥΓ

Προσπαθεί να σταθεροποιηθεί στα 
65 σεντς η λίµπρα το βαµβάκι στο 
χρηµατιστήριο, µε ώθηση από τη 
µέτρια παραγωγή στις ΗΠΑ.

Αµετάβλητη η  τιµή παραγωγού 
στην Φότζια µε τις συνεδριάσεις 
να ξεκινούν εκ νέου προς τα τέλη 
Αυγούστου. 

Χωρίς µεταβολή οι τιµές για 
το καλαµπόκι αυτήν την 
εβδοµάδα στις ιταλικές 
αγορές σιτηρών.

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

Στασιµότητα στην τιµή ελαιολάδου 
στην Ισπανία, µε ανεπαίσθητες 
αυξοµειώσεις που περιστρέφονται 
οριακά πάνω από τα 2 ευρώ ανά κιλό. 
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Όσο η αγορά σκληρού σίτου επιστρέ-
φει από τους υποτονικούς ρυθµούς 
του καλοκαιριού, τα πρώτα µηνύµατα 
δίνουν της εντύπωση της συσσώρευ-
σης και όχι µιας πρόθεσης για περαι-
τέρω διόρθωση. Οι  δείκτες στην Ιταλία 
δεν έχουν αλλάξει, µε τις επόµενες συ-
νεδριάσεις να αναµένονται µετά το πέ-
ρας της επόµενης εβδοµάδας. Στο α-
εικίνητο Σικάγο όµως, η πλειονότητα 
των δηµητριακών κατέγραψε ανοδική 
πορεία, µε τις εξαγωγές να ευνοούνται 
και από το φθηνό δολάριο.  

Για τα σκληρά σιτάρια της ελληνι-
κής αγοράς, τυχόν εξελίξεις αναµένο-
νται την προσεχή εβδοµάδα, τόσο στο 
κοµµάτι των εξαγωγών όσο και της το-
πικής διάθεσης. Πάντως σύµφωνα µε 
το ρεπορτάζ παρά τη ραστώνη της επο-
χής, οι φορτώσεις παλαιότερων πωλή-
σεων συνεχίζονται κανονικά µε τους 
µύλους να επανέρχονται µέρα µε τη µέ-
ρα σε κανονικούς ρυθµούς. Οι τελευ-

ταίες πράξεις συνεχίζουν να διατηρούν 
την αντίσταση στα επίπεδα των 26 µε 
27 λεπτών για τον παραγωγό για ποι-
ότητες της πρώτης κατηγορίας.

Ακούγεται πως σύντοµα θα ανακοι-
νωθεί νέος διαγωνισµός από την Τουρ-
κία για την αγορά 100.000 τόνων σκλη-
ρού, κάτι που θα δώσει και τις πρώτες 
χειροπιαστές ενδείξεις για την πορεία 
των τιµών τον Σεπτέµβριο. Πάντως ε-
δώ ο Καναδάς προβάλει ως ο πλέον α-
νταγωνιστικός µειοδότης, ωστόσο δεν 
αναµένεται ότι θα επαναληφθεί το σκη-
νικό του διαγωνισµού της Τυνησίας 
στις αρχές του µήνα, οπότε και βγήκαν 
στην αγορά µε διαγωνισµό µόνο για 
25.000 τόνους, µε την τιµή να κλείνει 
περίπου στα 321 δολάρια ο τόνος πα-
ραδοτέα σε λιµάνι τους. Τότε η αγορά 
είχε αποδώσει την οκνηρή αυτή πρά-
ξη στο κλίµα διόρθωσης των αγορών. 

Να σηµειωθεί ότι η σοδειά του Κα-
ναδά εξακολουθεί να είναι υποσχόµε-
νη και οι προσφορές τους ανταγωνι-
στικές µε τις βόρειο-αµερικανικές σο-
δειές να διεκδικούν φέτος µεγάλο µε-

ρίδιο της αγοράς σε παραδοσιακές χώ-
ρες κατανάλωσης σιτηρών. Ωστόσο ή-
δη  ακούγονται προβλήµατα για την ε-
περχόµενη συγκοµιδή σε βασική περι-
οχή παραγωγής σκληρού του Καναδά. 

Την ίδια ώρα η ανθεκτικότητα των 
χρηµατιστηριακών τιµών στη Γαλλία 
στα 265 ευρώ ο τόνος σε γαλλικό λι-
µάνι, το ξεφούσκωµα της αισιοδοξίας 
για την παραγωγή του Καναδά και η 
ενίσχυση ενός δεύτερου κύµατος παν-
δηµίας στο βόρειο ηµισφαίριο ενόψει 
Σεπτεµβρίου, διαµορφώνουν ένα µείγ-
µα αρκετά κοντά σε εκείνο που ανέβα-
σε την τιµή των σιτηρών τους προηγού-
µενους µήνες, κάτι που λογικά θα επι-
τρέψει τη συντήρηση αν όχι την ανα-
νέωση της δυναµικής του.

Σε θετικό µοµέντουµ το φθινόπωρο το σκληρό 
Σταδιακά επανέρχονται οι µύλοι, µε την ελληνική αγορά να µην πέφτει κάτω από τα 26 µε 27 λεπτά 
Μπούσουλας για την πορεία των τιµών, τα επίπεδα που θα κλείσει ο νέος διαγωνισµός Τουρκίας Αυξητική τάση που προσεγγίζει 

το +12% συγκριτικά µε τους 
όγκους της προηγούµενης 
εµπορικής περιόδου 
παρουσιάζει το ενδοκοινοτικό 
εµπόριο ελαιολάδου. Η 
ευρωπαϊκή αγορά 
αποτυπώνεται δραστήρια στη 
νέα έκθεση Αυγούστου του 
∆ιεθνούς Συµβουλίου 
Ελαιολάδου (IOC), ωστόσο 
φαίνεται πως αυξηµένες είναι 
και οι εισαγωγές από Τρίτες 
χώρες, κατά 30%.
Ειδικότερα, οι εισαγωγές της 
ΕΕ από την Τυνησία, για την 
περίοδο 2019/2020, ανήλθαν 
σε 118.016 τόνους, όταν την 
προηγούµενη περίοδο ήταν 
στους 67.544 τόνους. Όµως 
και οι εισαγωγές ελαιολάδου 
από την Τουρκία αυξήθηκαν 
για την ίδια περίοδο και 
έφτασαν τους 6.058 τόνους 
από 3.883 τόνους που ήταν. 
Συνολικά οι εισαγωγές 
ελαιολάδου της ΕΕ από τρίτες 
χώρες έφτασαν για την 
περίοδο 2019/2020 ανήλθαν 
σε 137.346 τόνους. 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 12% 
ΤΟ ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

Επιµένει υποτονικά το χρηµατιστήριο, κινούµενο σε 
στενό εύρος τιµών και χωρίς ένδειξη κατεύθυνσης. 
Παρατηρώντας τη γενικότερη παγκόσµια οικονοµική 
κρίση λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού είναι 
γεγονός πως το βαµβάκι έχει σταθεί καλά. Βέβαια 
στην πορεία αυτή βοήθησε ιδιαίτερα το ολοένα 
χαµηλότερο δολάριο. Το θέµα είναι πως θα 
µπορέσει να τρέξει λίγο καλύτερα η φυσική αγορά, 
όπου τα κλωστήρια ακόµα δεν αγοράζουν στους 
γνωστούς ρυθµούς. Ίσως να χρειαστεί µια απότοµη 
κινηση σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, η οποία και θα 
ξεκολλήσει τη φυσική αγορά.  

ΝEA ΥOΡKH
Είναι εµφανές πως η φυσική αγορά δεν «ταιριάζει» µε 
τη χρηµατιστηριακή εικόνα. Η αποκαλούµενη βάση 
(πριµ επί του χρηµατιστηρίου) για τα ανοιχτά συµβόλαια 
νέας σοδειάς πιέζεται προς το 1 σεντ ανά λίµπρα πάνω 
από τις τιµές ∆εκεµβρίου  ‘20 για τα λευκά βαµβάκια. 
Παράλληλα η κατάσταση της τουρκικής οικονοµίας σε 
συνδυασµό µε τη γεωπολιτική ένταση που βιώνουµε 
εντείνει τις ανησυχίες όσον αφορά την οµαλή πορεία 
του εµπορίου µεταξύ των δύο χωρών. Τέλος τα 
βραζιλιάνικα βαµβάκια εξακολουθούν να προσφέρονται 
χαµηλότερα από τα δικά µας και η σοδειά τους 
ποσοτικά και ποιοτικά είναι υποσχόµενη. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Συνεχίζονται κανονικά οι φορτώσεις 
παλαιότερων πωλήσεων.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Η σοδειά του Καναδά 

εξακολουθεί να είναι 

υποσχόµενη και οι προσφο-

ρές τους ανταγωνιστικές

Συνεδρίαση 18/8/2020
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος '20 62,93 -0,35

Μάρτιος '21 63,83 - 0,36

63,4

63,2

63

62,8

62,6

62,4

62,2

62

Πέµπτη
13/08

Παρασκευή
14/08

∆ευτέρα
17/08

Τρίτη
18/08

Τετάρτη
12/08
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Περιζήτητη καθίσταται η πρώτη 
ποιότητα στα καλαµπόκια, των ο-
ποίων ο θερισµός ξεκινά την ερ-
χόµενη εβδοµάδα σε παραγωγι-
κά κέντρα της ∆υτικής και Στερε-
άς Ελλάδας και της Θεσσαλίας, 
µε τη ζήτηση να εξασφαλίζει τα 
21 λεπτά το κιλό στον παραγωγό.

Τα ξηραντήρια και οι αποθήκες 
των συνεταιρισµών ετοιµάζονται 
για την υποδοχή της νέας σοδειάς 
καλαµποκιού, µε τις επίσηµες τι-
µές να αναµένονται µετά το τέλος 
της επόµενης εβδοµάδας. Ωστό-
σο ήδη µερικοί πρώιµοι παραγω-
γοί που παρέδωσαν, πληρώθηκαν 
την υφιστάµενη τιµή της αγοράς 
που αφορά κυρίως την περσινή 
σοδειά, 21 µε 21,5 λεπτά. 

Όσο η δυναµική στη ζώνη γά-

λακτος µεταφέρεται και στη ζήτη-
ση για ζωοτροφές, η µπίλια για το 
καλαµπόκι κάθεται σε ενισχυµέ-
νες τιµές παραγωγού, εξηγούν 
στην Agrenda άνθρωποι της α-
γοράς. Πάντως για ποσότητες µε 
την επιθυµητή υγρασία και χαµη-
λές αφλατοξίνες αναµένεται να 
διαµορφωθεί ένα ανταγωνιστι-

κό περιβάλλον µεταξύ εµπόρων, 
που θα χρειαστεί να δώσουν κά-
τι παραπάνω για να γεµίσουν τις 
αποθήκες τους. 

Οι πρώτες πράξεις σε Στερεά Ελ-
λάδα και Αγρίνιο επισφραγίζουν 
στα 21 λεπτά την ανοδική πορεία 
του προϊόντος στη νέα εµπορική 
περίοδο, επιβεβαιώνοντας τις συ-
ζητήσεις, για τις οποίες έγραψε η 
Agrenda το προηγούµενο Σαββα-
τοκύριακο. Περισσότερες ποσότη-
τες αναµένονται τις επόµενες η-
µέρες από τη Θεσσαλία, πριν ξε-
κινήσει στις αρχές Σεπτεµβρίου ο 
θερισµός και στη Βόρεια Ελλάδα. 

Να σηµειωθεί ότι οι κτηνοτρόφοι 
έχουν στραφεί στο εγχώριο προϊ-
όν, µε δεδοµένη τη θετική συγκυ-
ρία στο αιγοπρόβειο γάλα, «σνο-
µπάροντας» το υποδεέστερο ποιο-
τικά βουλγαρικό, που δεν έχει βέ-
βαια φτάσει ακόµα στο εµπόριο. 

Για να γεµίσουν οι έµποροι τις αποθήκες τους
Eξασφαλισµένα τα 21 λεπτά στο καλαµπόκι
Οι πρώτες πράξεις σε Στερεά Ελλάδα και Αγρίνιο επισφραγίζουν την ανοδική πορεία

ΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Περίπου 10-12.000 τόνους 

αναµένεται να απορροφήσει 

φέτος η ΕΑΣ Αγρινίου, που θα 

ανακοινώσει τιµές τις πρώτες 

ηµέρες του Σεπτεµβρίου

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
(ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ)

17

2019 2020

21

Σ
την ελληνική αγορά σκληρού 
σίτου ακόµα κινούµαστε σε 
καλοκαιρινούς ρυθµούς χωρίς 
ιδιαίτερες εξελίξεις στην εξα-

γωγή ή στην τοπική αγορά. Σηµειώνο-
νται φορτώσεις παλαιότερων πωλήσε-
ων, ενώ οι τοπικοί µύλοι επανέρχονται 
σταδιακά. Την επόµενη εβδοµάδα ανα-
µένεται ο νέος διαγωνισµός της Τουρκί-

ας για αγορά 
100.000 τόνων 
σκληρού, ο ο-
ποίος εκτιµά-
ται ότι θα κα-
λυφθεί µε σι-

τάρια από τον Καναδά, εντούτοις θα δώ-
σει ένα πρώτο στοιχείο για την πορεία 
των τιµών µετά το καλοκαίρι. 

Στα σκληρά σιτάρια, στη λίστα της 
Φότζια, τα ποιοτικά µε υαλώδη 80% και 
πρωτεΐνη 13% έχουν τιµή αποθήκης πα-
ραγωγού 295-300 ευρώ ο τόνος και η 
δεύτερη ποιότητα στα 285-295 ευρώ.  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

Ο ΚΑΝΑ∆ΑΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ 
ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΚΛΗΡΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
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Με τη φετινή παραγωγή µήλου να αναµένεται σε ποσότητα στα περσινά επίπεδα και τη χρονιά να ξεκινάει χωρίς καθόλου αποθέµατα και ζωηρή ζήτηση, 
οι Έλληνες παραγωγοί, ετοιµάζονται για συγκοµιδή. Όψιµη 10 µε 15 ηµέρες η πρώτη σοδειά µήλων Gala από την Αγιά Λάρισας έδωσε 10 λεπτά πάνω από πέρυσι.

Καλή παραγωγή και αρκετά ποιοτική αναµένεται και 
για τα αχλάδια, µε τα δεδοµένα που παρουσίασε η Πα-
γκόσµια Οµοσπονδία Μήλων και Αχλαδιών (WAPA) ω-
στόσο να προµηνύουν µια «πίεση» τιµών παραγωγού. 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η συνολική ευρω-
παϊκή παραγωγή θα είναι αυξηµένη κατά 12% και α-
ναµένεται να κυµανθεί κοντά στους 2,1 εκατ. τόνους. 
Ειδικότερα σε ότι αφορά την Ελλάδα, η παραγωγή α-
χλαδιών αναµένεται να σηµειώσει αύξηση 13% και να 
ανέλθει στους 66.000 τόνους, έναντι των 58.000 τό-
νων της περσινής χρονιάς. 

Εντύπωση προκαλεί η σηµαντική αύξηση της πα-
ραγωγής στην Ιταλία κατά 77%, η οποία φέτος θα συ-
γκοµίσει κοντά στους 642.000 τόνους αχλαδιών, έ-
ναντι των 363.000 τόνων της περσινής χρονιάς. Ό-
πως προκύπτει από τα στοιχεία της Οµοσπονδίας, η 
Ιταλία, µετά τις σηµαντικές ζηµιές τις περσινής χρο-
νιάς, φέτος θα ανακάµψει, έχοντας µια κανονική πα-
ραγωγή. Η Ολλανδία, επίσης αναµένει µια καλή χρο-
νιά καθώς εκτιµάται πως θα συγκοµίσει 373.000 τό-
νους, όπως και πέρυσι. Ακολούθως, και το Βέλγιο α-
ναµένει αύξηση κατά 9% στη φετινή παραγωγή, φτά-
νοντας τους 362.000 τόνους. 

Αντίθετα, σηµαντικές απώλειες της τάξεως του 22% 
αναµένει η Πορτογαλία και 4% η Ισπανία, µε τον όγκο 
της παραγωγής να ανέρχεται στους 159.000 τόνους και 
στους 300.000 τόνους αντίστοιχα. ΑΓΑΠΗ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ αφετηρία ανα-
µένεται να ξεκινήσουν οι τιµές για 
τα µήλα που βγαίνουν αυτές τις µέ-
ρες στην αγορά, καθώς η παραγω-
γή αναµένεται στα ίδια επίπεδα µε 
τη περσινή καλή χρονιά, µε βάση 
τα µέχρι στιγµής δεδοµένα, που 
παρουσιάστηκαν διαδικτυακά στη 
Prognosfruit. Ειδικότερα, για την 

Ελλάδα, η φετινή παραγωγή ανα-
µένεται να είναι µεγαλύτερη κατά 
5% σε σχέση µε το 2019, ενώ προ-
βλέπεται να φτάσει τους 289.000 
τόνους. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι 
συγκοµιδές µήλων Gala στην Α-
γιά Λάρισας, µε τους παραγωγούς 
να αναφέρουν τιµές έως και 10 λε-
πτά υψηλότερες από τις περσινές. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ευ-
ρωπαϊκή παραγωγή, τα στοιχεία 
της WAPA αναφέρουν ότι θα εί-
ναι µειωµένη κατά 1% και αναµέ-
νεται να κυµανθεί κοντά στους 
10,7 εκατ. τόνους. Ο παγετός και 
το χαλάζι δηµιούργησαν κυρίως 
ποιοτικά προβλήµατα και έπλη-

ξαν την παραγωγή στους οπωρώ-
νες του Βελγίου, της Γαλλίας και 
της Ουγγαρίας. Συγκεκριµένα, 
η µεγαλύτερη µείωση της παρα-
γωγής, σύµφωνα µε τα στοιχεία, 
σηµειώθηκε στο Βέλγιο, µικρότε-
ρη κατά 31% σε σχέση µε πέρυσι, 
φτάνοντας τους 167.000 τόνους.

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ και φέ-
τος η παραγωγή µήλων στην Πο-
λωνία. Αν και στην αρχή του καλο-
καιριού παρατηρήθηκαν ζηµιές α-
πό παγετούς, τα στοιχεία της Οµο-
σπονδίας Μήλων και Αχλαδιών α-
ναφέρουν αύξηση 17%, σε σχέση 

µε την προηγούµενη καταστροφι-
κή χρονιά. Μάλιστα, φέτος εκτιµά-
ται η παραγωγή στους 3,4 εκατ. τό-
νους, έναντι των 2,9 εκατ. τόνων 
την περσινή χρονιά.  Στον αντί-
ποδα, ελαφρώς µειωµένη αναµέ-
νεται η παραγωγή της Γερµανίας. 

ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ από τα στοι-
χεία της Παγκόσµια Οµοσπονδί-
ας Μήλων και Αχλαδιών WAPA, 
στην Ελλάδα, η φετινή παραγω-
γή αναµένεται να είναι και όψιµη. 
«Για µας, όσο πιο νωρίς διαθέσου-
µε µεγαλύτερες ποσότητες, θα εί-
ναι και πιο επωφελές, καθώς αρ-
γότερα αυξάνεται ο ανταγωνισµός 

από την Πολωνία και θα επηρεα-
στούν οι τιµές στο κόκκινο µήλο», 
αναφέρει ο πρόεδρος του Αγροτι-
κού Συνεταιρισµού «Ο Κίσσαβος» 
Γιώργος Ζέικος. Στη Ζαγορά η πα-
ραγωγή αναµένεται να σηµειώσει 
σηµαντική µείωση, εξαιτίας της έ-
ντασης και της διάρκειας της χα-
λαζόπτωσης του Μαΐου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ κατά 13% 
εκτιµάται και για την παραγω-
γή µήλων στη Γαλλία. Σύµφω-
να µε τα δεδοµένα, η συνολική 
παραγωγή θα ανέλθει στους 1,4 
εκατ. τόνους, έναντι των 1,6 ε-
κατ. τόνους της περσινής χρο-
νιάς, καθώς οι άστατες καιρι-

κές συνθήκες που επικράτη-
σαν στους οπωρώνες, δηµιούρ-
γησαν σηµαντικές ζηµιές. Πα-
ράλληλα, και η Ιταλία αναµένει 
παραγωγή στα ίδια επίπεδα µε 
τη περσινή χρονιά, σηµειώνο-
ντας µικρή µείωση κατά 1% και 
φτάνοντας τους 2 εκατ. τόνους.

ΕΝΤΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ο προβληµατισµός 
της Οµοσπονδίας για τις επιπτώ-
σεις του κορωνοϊού. Μπορεί το ξέ-
σπασµα της πανδηµίας να προκά-
λεσε επιτάχυνση των πωλήσεων 
τον Μάρτιο, ωστόσο οι ανησυχί-
ες για τους εποχικούς εργάτες, τα 

αυξηµένα κόστη λόγω των κοινω-
νικών αποστάσεων που πρέπει να 
τηρηθούν και οι άγνωστες επιπτώ-
σεις στο εµπόριο και στα logistics, 
παραµένουν αυξηµένες, σύµφωνα 
µε τον γενικό γραµµατέα της Οµο-
σπονδίας, Φιλίπ Μπινάρντ.

ΠΟΛΩΝΙΑΙΤΑΛΙΑΓΑΛΛΙΑΕΛΛΑ∆Α

ΧΙΛ. ΤΟΝΟΙΧΙΛ. ΤΟΝΟΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΧΛΑ∆ΙΩΝ 
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Αυξημένη 12% προβλέπεται 
η φετινή ευρωπαϊκή σοδειά

1

3

5

2

4

6

WAPA

ΑΧΛΑ∆ΙΑ
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Όλα προδιαγράφουν χρονιά των µηλοπαραγωγών 
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Αργή αναρρίχηση και απότομη 
πτώση το μοτίβο στο ΧΑ
Στο γνώριμο μοτίβο αργής αναρρίχησης και 
απότομης πτώσης παραμένει το Χρηματιστήριο 
Αθηνών, το οποίο δεν δοκίμασε καν το επίπεδο 
των 650 μονάδων την περασμένη εβδομάδα. 
Η αδυναμία δοκιμασίας υψηλότερων επιπέδων 
αποτελεί και αιτία ενεργοποίησης των 
πωλητών, κάτι που έχει αποδειχθεί 
επανειλημμένα το τελευταίο δίμηνο. Η πλάγια 
κίνηση στη μεσοπρόθεσμη εικόνα παραμένει 
σε ισχύ, καθώς οι καταλύτες για τη διάσπασή 
της, απουσιάζουν πλήρως από την αγορά.

MΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ: Η Μύλοι 
Λούλη  Α.Ε. γνωστοποιεί, ότι σε 
εφαρμογή της απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου της 
30.07.2020, υπογράφηκε σύμβαση 
κοινού εμπραγμάτως 
εξασφαλισμένου ομολογιακού 
δανείου, ύψους 34 εκατ. ευρώ, 
5ετούς διάρκειας με συντονίστρια και 
διαχειρίστρια τράπεζα την Eurobank 
Α.Ε. Στο ομολογιακό δάνειο αυτό 
ομολογιούχοι δανειστές είναι οι 
παρακάτω: η Τράπεζα Eurobank Α.Ε.,  
η Alpha Τράπεζα A.E., η Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η 
Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 

ΝESTLE: Η ελβετική εταιρεία 
τροφίμων και ποτών ανακοίνωσε ότι η 
θυγατρική της Nestle Health Science 
έχει συμφωνήσει για την απόκτηση της 
αμερικανικής IM Health Science και 
των προϊόντων της (IBgard, FDgard, 
Fiber Choice, REMfresh).

ΕUROBANK: Η Eurobank στηρίζει, 
εμπράκτως, τους δανειολήπτες που 
πλήττονται από την πανδημική κρίση 
του Covid-19 και συμμετέχει στην 
υλοποίηση του νέου Προγράμματος 
του Ελληνικού Δημοσίου για την 
επιδότηση δόσεων δανείων με 
εξασφάλιση την κύρια κατοικία 
(Πρόγραμμα «Γέφυρα») στο πλαίσιο 
των κρατικών μέτρων στήριξης της 
ελληνικής οικονομίας από τις 
επιπτώσεις της πανδημίας.

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Τη διάθεση 
αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 
2019 και τη διανομή των κερδών/
μερίσματος της εταιρικής χρήσης 
01.01.2019 – 31.12.2019, καλείται να 
αποφασίσει μεταξύ άλλων η γενική 
συνέλευση της εταιρείας Καραμολέγκος 
στις 2 Σεπτεμβρίου.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Για πολλούς μήνες οι πολιτικές παρεμ-
βάσεις είχαν αποτρέψει την πτώχευση ε-
πιχειρήσεων που δεν μπορούν να αντα-
ποκριθούν στις υποχρεώσεις τους λόγω 
κορωνοϊού. H περίοδος χάριτος τελειώ-
νει, εκτιμούν Γερμανοί ειδικοί, σύμφω-
να με σχετικό άρθρο στη Deutche Welle. 
Με νομοθετική ρύθμιση το Βερολίνο επέ-
τρεπε σε υπερχρεωμένες επιχειρήσεις να 
αποφύγουν το λουκέτο μέχρι τα τέλη Σε-
πτεμβρίου και να επωφεληθούν από ευ-
εργετικά μέτρα όπως η προσωρινή μείω-
ση του ΦΠΑ, που μόνο σε βάθος χρόνου 
θα μπορούσαν να λειτουργήσουν.  

Αλλά η στήριξη δεν μπορεί να συνε-
χιστεί για πάντα, προειδοποιεί ο Πάτριχ 
Λούντβιχ Χαντς αναλυτής της εταιρίας 
συμβούλων Creditreform. «Και σε περι-
όδους κρίσης πρέπει να γνωρίζουμε ότι 
η σταθεροποίηση και διόρθωση της αγο-

ράς είναι πολύ σημαντική, είναι ένα εί-
δος στρες τεστ. Γιατί όταν δεν χρεοκοπεί 
ούτε μία επιχείρηση, είναι σαν να εξισώ-
νουμε ένα καλό με ένα κακό επιχειρημα-
τικό πλάνο», επισημαίνει. Σε πρόσφατη 
μελέτη η Deutsche Bank επισημαίνει έναν 
ακόμη κίνδυνο τις επιχειρήσεις «φάντα-
σμα», που παρά τα αρνητικά οικονομικά 
αποτελέσματα δεν αποσύρονται μειώνο-
ντας το περιθώριο κέρδους στις υγιείς.

Στο μεταξύ, σε μια απαισιόδοξη προ-
σέγγιση για τις αγορές προέβη κι ο Μπέρτ 
Ντόχμεν, ιδρυτής της Dohmen Capital 
Research, ο οποίος προειδοποιεί ότι οι ε-
πενδυτές που κατάπιαν το αφήγημα για α-
νάκαμψη τύπου V θα απογοητευτούν, κα-
θώς προσεχώς θα έρθει βίαιη διόρθωση. 
Κατά τον ίδιο η «φούσκα» που έχει τροφο-
δοτήσει η Fed είναι ανάλογη με αυτή που 
είχε δημιουργηθεί στις αρχές του 2000. 

ΘΕΟΝΗ
Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ 
είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία 
εμφιάλωσης νερού, η οποία λαμβάνει 
την πιστοποίηση TÜV AUSTRIA 
CoVid-Shield. Στο πλαίσιο αυστηρών 
ελέγχων που διενήργησε ο φορέας 
TÜV AUSTRIA Hellas, η ΘΕΟΝΗ Α.Ε. 
ανταποκρίθηκε επιτυχώς στη λήψη και 
εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων 
προστασίας εντός της επιχείρησης.

DIAGEO
Η Diageo, η μεγαλύτερη εταιρεία ποτών 
στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι αποκτά την 
Aviation American Gin, ένας εκ των 
ιδιοκτητών της οποίας είναι ο σταρ του 
Χόλιγουντ Ράιαν Ρέινολντς. Η κίνηση θα 
γίνει μέσω της εξαγοράς των Aviation 
Gin και Davos Brands αντί τιμήματος έως 
610 εκατ. δολαρίων. Με το deal, η Diageo 
θα αποκτήσει κι άλλα brands, όπως Astral 
Tequila, Sombra Mezcal και TYKU Sake.

Ένδειξη υγείας 
και οι χρεοκοπίες

 Γερμανοί ειδικοί προκρίνουν τη διόρθωση
 Δεν πείθει το αφήγημα ανάκαμψης τύπου V
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. 0,1100 +5,77% 

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ-ΔΡΟΜΕΑΣ 0,2880 5,11 % 

ΣΩΛΗΝ. Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 2,4100 4,78 %

ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΕ 6,9200 4,37 % 

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. 0,6460 4,19 %

FORTHNET Α.Ε. 0,2960 -10,84 % 

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 0,3880 -10,60 % 

ΑΝ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤ. ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,0405 -5,81 % 

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚ. ΣΙΔΜΑ Α.Ε. 0,5000 -5,66 % 

ΕΜΠΟΡ.ΕΙΣ.ΑΥΤ. ΔΙΤΡΟΧΩΝ & ΜΗΧ. ΘΑΛ. 0,9500 -4,04 % 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 27.692,88 -0,31%
 NASDAQ Comp 11.146,46  -0,57 %
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.273,38 - 1,33%
Λονδίνο FTSE 100 6.019,43 -1,51%
Φρανκφούρτη DAX-30 12.808,26 -1,30%
Παρίσι CAC-40 4.910,33 -1,34%
Ζυρίχη  SMI 10.061,52 - 0,36%
Τόκιο NIKKEI-225 22.880,62 -1,00%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 0,25 15.03.2020 
EKT Βασικό 0,25 18.09.2019
 Καταθέσεων  - 0,50 18.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,25 11.03.2020
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 01.02.2020
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,61 01.06.2020
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,168 01.06.2020
 EURIBOR -1M - 0,468  01.06.2020
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Σημαντικές επισημάνσεις και υποχρεώσεις 
για ελαιοτριβεία και ελαιοπαραγωγούς

Μ
ε την ελαιοκοµική περίοδο 2020-2021 
προ των πυλών, καλό είναι να φρεσκά-
ρουµε κάποια θέµατα που άπτονται της 
καθηµερινότητας των παραγωγών ελαι-

ολάδου αλλά και των ελαιοτριβείων. «Αρ. πρωτ.: ∆15 
1039443 ΕΞ 2015/23.3.2015. Τρό-
ποι απεικόνισης επί των παραστατι-
κών πωλήσεων, της αµοιβής που α-
φορούν εκθλιπτικά δικαιώµατα (πο-
σοστό επί του παραχθέντος ελαιόλα-
δου) και εισπράττονται σε είδος α-
πό οντότητες - εκµεταλλευτές ελαι-
οτριβείων, µε βάση τις διατάξεις των 
Ε.Λ.Π. (ν. 4308/2014) όπως αυτές ι-
σχύουν από 01.01.2015. 

Θέτουµε υπόψη σας τα εξής:
Εφόσον η οντότητα-εκµεταλλευτής 

ελαιοτριβείου εισπράττει, από τους 
αγρότες-παραγωγούς, είτε του ειδι-
κού είτε του κανονικού καθεστώτος 
ΦΠΑ (ν. 2859/2000), την αµοιβή του 
σε είδος (ποσοστό επί του παραχθέ-
ντος ελαιόλαδου) για την παροχή υ-
πηρεσιών προς αυτούς, θεωρείται ότι 
προβαίνει σε ανταλλαγή υπηρεσιών 
µε αγαθά. Συγκεκριµένα προσφέρει 
υπηρεσίες στον αγρότη, για την α-
µοιβή των οποίων υποχρεούται στην 

έκδοση τιµολογίου και ταυτόχρονα θεωρείται αγορα-
στής, για τη λαµβανόµενη, ως αµοιβή από αυτόν, πο-
σότητα αγροτικού προϊόντος. Οι αγρότες-φυσικά πρό-
σωπα που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ υ-
ποχρεούνται στη τήρηση λογιστικών στοιχείων ακόµα 
κι αν δεν υποχρεούνται σε ενηµέρωση των λογιστικών 
τους αρχείων (Α.Γ.Γ.∆.Ε. ΠΟΛ.1007/9.1.2015). Υποχρε-
ούνται, όπως όλες οι οντότητες, σε έκδοση παραστα-
τικού πώλησης (τιµολόγιο) για τις πωλήσεις αγαθών, 

εν προκειµένω την ποσότητα ελαι-
ολάδου και του ελαιοπυρήνα που 
πωλούν σε άλλες οντότητες, όπως 
ο εκµεταλλευτής ελαιοτριβείου».

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ σε αγρότες ειδικού και 
κανονικού καθεστώτος, ορίζεται: «…αν ο παραγωγός 
είναι αγρότης κανονικού καθεστώτος, αποδίδει ο ίδιος 
την εισφορά δακοκτονίας, οπότε αφού το τιµολόγιο εκ-
δίδεται από τον ίδιον, δεν κρίνεται απαραίτητο να ανα-
γράφεται επί αυτού το ποσό της εισφοράς».

Με βάση τα παραπάνω, ο εκµεταλλευτής ελαιοτριβείου:
Για τις υπηρεσίες που παρέχει και αµείβεται σε εί-

δος (ποσοστό επί του παραχθέντος ελαιόλαδου) υπο-
χρεούται σε έκδοση τιµολογίου προς τους αγρότες εί-
τε του ειδικού είτε του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ (ν. 
2859/2000). Για την ποσότητα αγροτικού προϊόντος 
που λαµβάνει για την αµοιβή του σε είδος:

Από αγρότη του ειδικού καθεστώτος (µη υπόχρεο 
σε έκδοση παραστατικού πώλησης), εκδίδει παραστα-
τικό πώλησης (π.χ. τιµολόγιο αγοράς) της παρ. 10 του 
άρθρου 8 των Ε.Λ.Π., το οποίο µπορεί να συνενώνε-
ται µε το παραστατικό πώλησης που αφορά την προ-
αναφερόµενη παροχή υπηρεσίας, µε την προϋπό-
θεση ότι στο συνενωµένο παραστατικό θα είναι δια-
θέσιµες όλες οι ενδείξεις και πληροφορίες διακριτά 

(ΠΟΛ.1003/31.12.2014 άρθρο 5.13.1). Από αγρότη 
του κανονικού καθεστώτος (υπόχρεο σε έκδοση πα-
ραστατικού πώλησης) λαµβάνει τιµολόγιο.

Εναλλακτικά, µπορεί να κάνει αυτοτιµολόγηση, 
και ως εκ τούτου να εκδίδει η οντότητα-εκµεταλλευ-
τής ελαιοτριβείου το παραστατικό πώλησης για λογα-
ριασµό του αγρότη του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ 
(ΠΟΛ.1003/31.12.2014, άρθρο 5.13.1).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ στην §4 της µε 
αριθ. πρωτ.: Σ.4309/159/1.12.1983 διάταξης, ορίζεται 
ότι: §4. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 
και 2 του άρθρου 30 του Κ.Φ.Σ. ο ελαιοτριβέας και τα 
πρόσωπα που από τις διατάξεις του ίδιου Κώδικα υπο-
χρεούνται στην έκδοση στοιχείων (τιµολογίων πώλη-
σης, τιµολογίων αγοράς και εκκαθαρίσεων) οφείλουν 
να αποδίδουν στο ∆ηµόσιο Ταµείο µέχρι 20 Φεβρουα-
ρίου, 20 Μάιου, 20 Αυγούστου και 20 Νοεµβρίου κά-
θε χρόνου την εισφορά δακοκτονίας που αναλογεί στο 
λάδι που παράχθηκε µέσα στο προηγούµενο ηµερολο-
γιακό τρίµηνο και στις ελιές που πωλήθηκαν χονδρι-
κά από τους παραγωγούς αυτών ή τους εντολοδόχους 
τους µέσα στο προηγούµενο ηµερολογιακό τρίµηνο. 
Άρα: όσοι έχουν υποχρέωση να εκδίδουν παραστατι-
κά, δηλαδή οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος, έ-
χουν υποχρέωση να αποδίδουν αυτοί τη δακοκτονία 
(δείτε σχετικά και στην εφαρµογή του TAXISnet περί 
απόδοσης δακοκτονίας). Όταν δεν υποβάλλεις χρεω-
στική περιοδική δήλωση ΦΠΑ, το αυτοτελές πρόστιµο 
είναι 250 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση 
που κάποιος έχει υποχρέωση να υποβάλλει τρµηνι-
αία δήλωση απόδοσης δακοκτονίας και δεν το κάνει. 

Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους τους ε-
µπλεκόµενους ότι η απόδοση της δακοκτονίας δεν 
είναι µία διαδικασία την οποία επιλέγει ο καθένας 
πώς θα την υλοποιήσει. Αλλά για φορολογική δι-
αδικασία που έχει επιπτώσεις όταν δεν εφαρµόζε-
ται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα.

Πρόστιµο
Όταν δεν υποβάλλεται 
χρεωστική περιοδική 

δήλωση ΦΠΑ, το αυτοτελές 
πρόστιµο είναι 250 ευρώ

∆ακοκτονία
 Όσοι εκδίδουν 

παραστατικά, έχουν 
υποχρέωση να αποδί-
δουν τη δακοκτονία 

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. 
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελµατιών 
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονοµολόγων 
Νοµού Καρδίτσας)

Ο ελαιοπυρήνας

Ο ελαιοπυρήνας αναγκαστικά παραµένει στον 
ελαιοτριβέα. Επειδή στην ουσία πρόκειται για  
αναγκαστική µηδενική πώληση (ανεξάρτητα 

αν υπάρχει τιµή, ο παραγωγός δεν εισπράττει 
τίποτα), δεν µπορεί να θεωρηθεί κανονική 

πώληση και κατά την άποψη µου, δεν πρέπει 
να την προσµετράµε στο σύνολο του τζίρου 

για ένταξη ή όχι στο κανονικό καθεστώς.

∆εν µπορεί να καθορίζει ο πελάτης 
πώς θα λειτουργήσει η επιχείρηση
Σε πολλές περιπτώσεις, έχει παρακρατηθεί η 
δακοκτονία από τα ελαιοτριβεία και αποδόθηκε 
στο ∆ηµόσιο. Καλώς αποδόθηκε αφού για τον 
λόγο αυτό κρατήθηκε, όµως δεν σηµαίνει ότι 
πρέπει να συνεχίσει να γίνεται. Η επιµονή 
κάποιων να παρακρατούν τη δακοκτονία µε 
σκοπό την απόδοση στο ∆ηµόσιο χωρίς καµία 
αµοιβή, µε κάνει ιδιαίτερα επιφυλακτικό. Και 
φυσικά, η αιτιολογία «το ζητάει ο παραγωγός», 
δεν µπορεί να ακούγεται από σοβαρούς 
ανθρώπους γιατί είναι τουλάχιστον για γέλια.
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Η τρικυμία συνεχίζεται
για τσιπούρα και λαβράκι

 Κάτω οι πωλήσεις, κάτω και οι τιμές για τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας
Ταμειακά προβλήματα, ενώ τα de minimis έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ

Τη δική της µάρκα «µπέικον» από µανιτάρια σχε-
διάζει να λανσάρει το φθινόπωρο, η νέα εταιρεία 
Atlast Food. Πίσω από το πρότζεκτ, ο Ίµπεν Μπά-
γιερ ∆ιευθύνων Σύµβουλος της θερµοκοιτίδας 
Ecovative, η οποία εξειδικεύεται σε εµπορικές ε-
φαρµογές υλικών που προέρχονται από µανιτά-
ρια, και έχει κατασκευάσει από αυτά συσκευασίες, 
υφάσµατα, µόνωση και έπιπλα. O Μπάγιερ βλέπει 
τα µανιτάρια ως αναξιοποίητο πόρο για µια σειρά 
βιοµηχανικών εφαρµογών. 

Η πρώιµη δουλειά της Ecovative επικεντρώθη-
κε στη χρήση κυττάρων µανιταριών σε σύνθετα υ-
λικά, στην ανάπτυξη µυκηλίου µε τσιπ από ξύλο ή 
σε κάνναβη για τη δηµιουργία εναλλακτικών στα 

υλικά συσκευασίας Styrofoam και τη µόνωση κτι-
ρίων. Αυτό το υλικό έχει παραχθεί για την Dell, την 
Steelcase και άλλες για χρήση στις συσκευασίες 
των προϊόντων. Η εταιρεία έχει επίσης αναπτύξει 
ένα δέρµα µανιταριού vegan µε άδεια από την Bolt 
Threads και χρησιµοποιείται σε συνεργασία µε τη 
διάσηµη σχεδιάστρια µόδας, Stella McCartney.

Το Atlast βασίζεται στην ιδέα ότι τα µανιτάρια, 
ιδιαίτερα οι ποικιλίες όπως το κοτόπουλο του δά-
σους και τα µανιτάρια-στρείδια, έχουν παρόµοια 
κυτταρική δοµή µε το κρέας και µπορούν να καλ-
λιεργηθούν προκειµένου να µιµηθούν το µπέικον, 
τις µπριζόλες, το στήθος κοτόπουλου και άλλα α-
τόφια κοµµάτια κρέατος. 

«Μπέικον» από μανιτάρια λανσάρει το φθινόπωρο
η νεοσύστατη εταιρεία Atlast Food στη Γερμανία

∆ιευκολύνσεις της Πειραιώς 
στους πληγέντες της Εύβοιας
Tην καλύτερη δυνατή λύση στους 

αγρότες και στους πληγέντες του 
αγροδιατροφικού τοµέα (συνεταιρισµοί, 

ΜΜΕ επιχειρήσεις) από τη πρόσφατη 
θεοµηνία στην Εύβοια επιδιώκει να 
προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς. Βασική 
προϋπόθεση είναι οι ενδιαφερόµενοι να 
πληρούν τα εξής: α) να είχαν ενήµερα δάνεια 
στις 30 Ιουνίου 2020 και β) να έχουν 
υποβάλει δήλωση ζηµιάς στον ΕΛΓΑ.

Επενδύει εν µέσω πανδηµίας η ΑΒ
για εδραίωση ηγετικής θέσης
Ως ευκαιρία εδραίωσης της ηγετικής της 
θέσης στην αγορά αντιµετωπίζει η διοίκηση 
της ΑΒ Βασιλόπουλος την πανδηµία Covid-19, 
αυξάνοντας τις επενδύσεις, τόσο για την 
επέκταση του δικτύου καταστηµάτων, τις 
αποθήκες και τον εφοδιαστικό της στόλο, 
όσο και για τη µείωση του λειτουργικού της 
κόστους. Εντούτοις, η συνολική επίπτωση της 
πανδηµίας από την ενδεχόµενη ύφεση της 
ελληνικής οικονοµίας, θα αποτιµηθεί για την 
«ΑΒ», συνολικά, στο τέλος της χρονιάς. 

Επιβράδυνση του ρυθµού αύξησης 
του όγκου πωλήσεων για ΦΑΓΕ
Πωλήσεις αυξηµένες οριακά σε αξία κατά 1% 
στα 261 εκατ. δολάρια εµφάνισε στο α’ εξάµηνο 
ο όµιλος ΦΑΓΕ έναντι του 2019, αν και σε 
επίπεδο όγκου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 
6,8%. Στο β’ τρίµηνο του 2020 ο όµιλος, παρά 
τα lockdowns και την στροφή των καταναλωτών 
σε βασικές αγορές τροφίµων, δεν ευνοήθηκε 
καθώς κατέγραψε χαµηλότερο ρυθµό 
ανάπτυξης σε σχέση µε το α’ τρίµηνο. 

Η Atlast Food, επενδύει στο 
µανιτάρι σε αντίθεση µε τις 

Impossible Foods και την 
Beyond Meat που εστιάζουν 

στον vegan κιµά.

Εκτός της Ισπανίας, στις κύριες αγορές στις οποίες 
κατευθύνονται τα ελληνικά ψάρια, όπως είναι η Ιταλία 
και η Γαλλία, ο κλάδος µέχρι στιγµής χάνει 
το 25% των πωλήσεων του.

ΝΕΑ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Χάθηκε στην πορεία λόγω της πανδηµίας η δυ-
ναµική εκκίνηση των τιµών για την ελληνική τσι-
πούρα και το λαβράκι, µε τους παράγοντες της 
εγχώριας αγοράς να εκφράζουν ανησυχίες για 
τη µετέπειτα πορεία και να περιµένουν ακόµη 
την καταβολή των αποζηµιώσεων de minimis.

Στα εµπορικά µεγέθη για την τσιπούρα, οι τιµές 
κυµαίνονται µεταξύ 4,10-4,30 ευρώ το κιλό και 
στο λαβράκι µεταξύ 4,30-4,50 ευρώ το κιλό, ενώ 
παρότι και οι Τούρκοι που διατηρούν το προβάδι-
σµα στις εξαγωγές έχουν µικρότερη απώλεια στις 
πωλήσεις, 5-10%, ενώ φαίνεται ότι πιάνουν και 
καλύτερες τιµές στα 4,70 ευρώ το κιλό.

Την ίδια ώρα, σχεδόν τέσσερις µήνες µετά από 
την ηµέρα που η ηγεσία του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης δεσµεύθηκε για την καταβολή 
αποζηµιώσεων de minimis στις µικροµεσαίες ε-
πιχειρήσεις του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών 
και µέχρι σήµερα δεν έχει ξεκινήσει η διαδικα-

σία. Τα θεσµικά όργανα του κλάδου εκτιµούν ό-
τι η απώλεια του όγκου σε επίπεδο έτους θα αγ-
γίξει το 20%. Ήδη καταγράφεται πτώση 10-15%, 
σε επίπεδο όγκου πωλήσεων το πρώτο εξάµηνο 
σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2019.

Αν και στους περισσότερους βασικούς πελά-
τες των ελληνικών ψαριών παρουσιάζεται µείω-
ση πωλήσεων, στην Ισπανία καταγράφεται αύ-
ξηση 60%, λόγω της µειωµένης διαθεσιµότητας 
της Ισπανικής παραγωγής εξαιτίας των απωλειών 
που υπέστη αυτή από την καταιγίδα Gloria τον Ια-
νουάριο (απώλεσαν 15.000 τόνους έτοιµου προϊ-
όντος). Σηµειωτέον ότι η Ισπανία αποτελεί τη δεύ-
τερη µεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά για τα ψάρια 
ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς απορρο-
φά σχεδόν το 12,6% της ελληνικής παραγωγής 
και αντιπροσωπεύει το 15,5% των συνολικών ε-
ξαγωγών ελληνικής τσιπούρας και λαβρακιού.

Στις υπόλοιπες κύριες αγορές στις οποίες κα-
τευθύνονται τα ελληνικά ψάρια, όπως είναι η Ι-
ταλία και η Γαλλία, ο κλάδος µέχρι στιγµής χά-
νει το 25% των πωλήσεων του.

10-15%

ΠΤΩΣΗ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
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Η Αφρική και η ΝΑ Ασία
αγορές με προοπτική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΚΡΙΣΗΣ ΚΟΡΟΝOΪΟΥ

Εστίαση στον βασικό πυρήνα
των δραστηριοτήτων τους 57%

48%

47%

Ανάπτυξη / επέκταση
σε νέες δρατηριότητες

Άνοιγµα σε νέες αγορές

Με διαφοροποίηση 
του χαρτοφυλακίου προϊόντων τους

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

63%

35%

34%

Υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων

Εστίαση στις εσωτερικές αγορές

34%∆ιακράτηση και στήριξη  των µετοχών τους

33%Θα βασιστούν σε εγχώριους
παραγωγούς και προµηθευτές

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
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29%
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40%
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Ο πιο άµεσος αντίκτυπος της πανδηµίας γίνεται αισθητός στον τοµέα των πωλήσεων (71%).

Διεθνής επέκταση
η απάντηση της 
αγροδιατροφής

  Πώς σκοπεύουν οι επιχειρήσεις του κλάδου 
να ξεπεράσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας 

Εγχώριες αγορές
Μόλις το 20% των µεγά-
λων εταιρειών θεωρεί ότι 
η εστίαση στις εγχώριες 
αγορές είναι µια κατάλ-
ληλη µακροπρόθεσµη 
στρατηγική απέναντι 

στην πανδηµία

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Σε στρατηγικό επαναπροσανατολι-
σµό, εσωτερική αναδιοργάνωση και 
σε νέα κανάλια επικοινωνίας για ε-
πέκταση κι όχι συρρίκνωση οδηγεί 
η πανδηµία τις ευρωπαϊκές εταιρεί-
ες που δραστηριοποιούνται στον το-
µέα τη γεωργίας και των τροφίµων.

Μάλιστα, σύµφωνα µε σχετική έ-
ρευνα, το 90% των εταιρειών σκοπεύ-
ουν να επεκτείνουν ή τουλάχιστον 
να διατηρήσουν την παρουσία τους 
στη διεθνή αγορά την επόµενη τριε-
τία. Έτσι, µετά το πρώτο κύµα που έ-
φερε µειώσεις στην παραγωγή, ακυ-
ρωµένες παραγγελίες, κλειστά σύνο-
ρα, σοβαρά υλικοτεχνικά προβλήµα-
τα, οι µακροπρόθεσµες προοπτικές 
των περισσότερων εταιρειών που ε-
µπλέκονται σε όλο το φάσµα της α-
γροδιατροφής παραµένουν µάλλον 
θετικές, µε µόλις το 10% των ερωτη-
θέντων να σκέφτονται απολύσεις ή 
να κλείσουν µέρος των δραστηριο-
τήτων τους σε ξένες αγορές.

O αντίκτυπος του κορωνοϊού στις 
γεωργικές και βιοµηχανίες επεξερ-
γασίας τροφίµων αξιολογήθηκε α-
πό το Γερµανικό Γραφείο Προώ-
θησης Επενδύσεων και (ITPO) στο 
πλαίσιο του προγράµµατος των Η-
νωµένων Εθνών για τη βιοµηχα-
νική ανάπτυξη (UNIDO), σε διαδι-
κτυακή και τηλεφωνική έρευνα (Ι-
ούνιο-Ιούλιο 2020) µεταξύ 800 µε-
γάλων και µικροµεσαίων εταιρει-
ών µε επιχειρηµατικές δραστηρι-

ότητες στην Αφρική και την Ασία.
Τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων πα-
ράγουν περισσότερα περισσότερο 
από το ήµισυ του ετήσιου κύκλου 
εργασιών τους στις ξένες αγορές. 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα προ-
κύπτουν τα εξής:

Η Covid 19 επηρεάζει ιδιαίτερα 
µικρότερες εταιρείες και εκείνες που 
βρίσκονται στη Νοτιοανατολική Α-
σία και την Αφρική, οι οποίες βλέ-
πουν τον αντίκτυπο της κρίσης στη 
βιοµηχανία τους να είναι µεγαλύτε-
ρος κατά περίπου 10% σε σύγκριση 
µε µεγαλύτερες εταιρείες ή µε εκεί-
νες στην Ευρώπη. 

Ο πιο άµεσος αντίκτυπος της 
πανδηµίας γίνεται αισθητός στον 
τοµέα των πωλήσεων (71%) και της 
ανάπτυξης των επιχειρήσεων (53%). 
Μάλιστα, οι περισσότεροι ερωτηθέ-
ντες σκοπεύουν να ενισχύσουν κα-
τά 40% τις πωλήσεις τους, το µάρκε-
τινγκ (35%) και τα τµήµατα ανάπτυ-
ξης επιχειρήσεων (35%) .

 Μόνο περίπου το 20% των µε-
γαλύτερων εταιρειών πιστεύει ότι 
η εστίαση στις εγχώριες αγορές εί-
ναι µια κατάλληλη µακροπρόθεσµη 
στρατηγική για τη µείωση των επι-
πτώσεων της κρίσης.

Οι µισές (51%) από τις µικρο-
µεσαίες εταιρείες στη βιοµηχανία 
τροφίµων και γεωργικών προϊό-
ντων, ιδίως εκείνες που βρίσκονται 
στην Ευρώπη, βλέπουν το άνοιγµα 
νέων αγορών και τη συνέχιση της 
διεθνούς επέκτασης ως τον σωστό 
τρόπο προσαρµογής στην κρίση.

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η 
πανδηµία, βάσει των προαναφερθέ-
ντων στοιχείων, επηρεάζει τις εται-
ρείες που δραστηριοποιούνται στις 
αγορές της Αφρικής και της Νοτιοα-
νατολικής Ασίας, εντούτοις οι περι-
οχές αυτές εξακολουθούν να θεω-
ρούνται υψηλής ανάπτυξης µε ση-
µαντικές δυνατότητες.

Μάλιστα, σύµφωνα µε την έρευνα 
του ITPO, µόνο το 6% των ερωτηθέ-
ντων που είχαν επενδύσει σε αυτές 
τις αγορές σκέφτονται να µειώσουν 
τη δράση τους. Από αυτές τις εται-
ρείες που στοχεύουν σε αυτές τις α-
γορές, περίπου το 90% θα ήθελε να 
αυξήσει ή τουλάχιστον να διατηρή-
σει την παρουσία τους στην αγορά 
τα επόµενα 1-3 χρόνια.

Οι ερωτηθέντες θεωρούν τους 
δικούς τους πόρους, το προσωπι-
κό και τα δίκτυά τους ως τους πιο 
σηµαντικούς παράγοντες για την 
επέκταση της επιχείρησής τους, 
µε πάνω από το 50% να προτάσ-
σει ως κρίσιµη την προσαρµογή 

του χαρτοφυλακίου προϊόντων 
και των τεχνολογιών. 

Σε κάθε περίπτωση υπογραµµί-
ζει η έρευνα, θεωρείται ζωτικής ση-
µασίας η διατήρηση ανοικτών αγο-
ρών,  ενώ εκτιµάται ότι η πανδηµία 
COVID-19 θα αυξήσει το ρόλο πιο 
καθιερωµένων και διεθνώς ενεργών 
εταιρειών στην παγκόσµια οικονο-
µία, επιδεινώνοντας την ήδη δύσκο-
λη θέση εταιρειών που βρίσκονται 
σε αναδυόµενες αγορές της Αφρι-
κής και της Νοτιοανατολικής Ασίας. 

«Η ελευθέρωση του εµπορίου 
πρέπει να συµπληρωθεί µε ενερ-
γά µέτρα που υποστηρίζουν τις 
τοπικές αλυσίδες εφοδιασµού και 
τη βιοµηχανική αναβάθµιση του 
τοµέα των τροφίµων και της γε-
ωργίας. Οι εµπορικές και τοµεα-
κές βιοµηχανικές πολιτικές είναι 
ζωτικής σηµασίας για τη στήριξη 
της αυτάρκειας και της ανθεκτι-
κότητας των τοπικών τροφίµων 
και γεωργικών οικονοµιών», κα-
ταλήγει µεταξύ άλλων η έρευνα.



ΑΠΟΦΥΛΛΩΣΗ
ΒΑΜΒΑΚΟΣΣΑΒΒΑΤΟ 22 & ΚΥΡΙΑΚΗ 23 AYΓΟΥΣΤΟΥ 2020

E Ι ∆ Ι Κ Ο  Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

Κατάλληλα αποφυλλωτικά στο σωστό χρόνο
Η αποφύλλωση στο βαµβάκι πριν τη συγκοµιδή είναι συνώνυµο της υψηλής 
ποιότητας και χαρακτηρίζει ως διαδικασία τους σύγχρονους καλλιεργητές. 
Έτσι σε µια εποχή που η διαφοροποίηση της τιµής στο σύσπορο βαµβάκι µε βάση 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος γίνεται πραγµατικότητα, η χρήση των 
κατάλληλων αποφυλλωτικών και µάλιστα στη σωστή ώρα κρίνεται επιβεβληµένη. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2019

ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΜΠΑΛΕΣ
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>  Άνοιγµα καρυδιών και αποφυγή των δυσµενών επιδράσεων από πιθανές βροχές το 
επόµενο διάστηµα στην παραγωγή διασφαλίζει µια έγκαιρη επέµβαση µε ωριµαντικά

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η,
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΦΥΛΛΩΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΟ∆ΕΙΑ

ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

Hορθολογική επέµβαση µε αποφυλλωτικά 
ή ωριµαντικά σκευάσµατα στην καλλιέργεια 
του βαµβακιού αποτελεί και την τελευταία 
καλλιεργητική πρακτική που συντελεί στην 
ποιοτική βελτίωση των παραγόµενων προϊόντων 
της καλλιέργειας. Πρόκειται για ορµονικά 
επιταχυντικά σκευάσµατα, τα οποία λειτουργούν 
ως αποφυλλωτικά και ως βοηθητικά ωρίµανσης. 

Μάλιστα, η χρήση τους κρίνεται ιδιαιτέρως 
αναγκαία σε περιπτώσεις οψίµησης της 
καλλιέργειας, καθώς επιτυγχάνεται πιο πρώιµη 
συγκοµιδή, ενώ αποφεύγεται η ποσοτική και 
ποιοτική υποβάθµιση της παραγωγής από πιθανές 
βροχοπτώσεις. 
Επισηµαίνεται ότι µε την πτώση των φύλλων, 
διασφαλίζεται η ποιότητα του προϊόντος, καθώς 
δεν συγκοµίζονται πράσινα φύλλα τα οποία 
χρωµατίζουν και υποβαθµίζουν την ίνα, ενώ 
µειώνεται και το ποσοστό των ξένων υλών. 
Επιπλέον, περιορίζονται οι σήψεις των καρυδιών 
από εντοµολογικές προσβολές, ενώ ελέγχεται 
και η πιθανή αναβλάστηση των κορυφών 
του βαµβακόφυτου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, 
η αποφύλλωση επηρεάζει και την ασφαλή 
αποθήκευση του σύσπορου βαµβακιού, 
καθώς µειώνει τα επίπεδα υγρασίας στο 12%.

Κρίσιµοι παράγοντες οι καιρικές 
συνθήκες και το στάδιο της 
καλλιέργειας
Για την επιτυχία της εφαρµογής των 
αποφυλλωτικών, θα πρέπει η καλλιέργεια να 
βρίσκεται στο στάδιο όπου το 40% των καρυδιών 
θα έχει ανοίξει και το 70% των καρυδιών έχει 
ωριµάσει φυσιολογικά. Το στάδιο αυτό συµπίπτει 
συνήθως στις αρχές Σεπτεµβρίου µε Οκτώβριο 
και 12 µε 15 µέρες πριν τη συγκοµιδή. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για αποτελεσµατική 
αποφύλλωση είναι να εφαρµοστεί, όταν το φυτό 
βρίσκεται σε σπαργή, γιατί διαφορετικά τα φύλλα 
µαραίνονται και παραµένουν στο φυτό. 
Αξίζει να τονισθεί ότι για την αποτελεσµατικότητα 
της επέµβασης θα πρέπει να δοθεί προσοχή 
στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν εκείνη 
τη χρονική περίοδο. Συγκεκριµένα, χρειάζονται 
ευνοϊκές θερµοκρασίες ηµέρας από 15-20 oC 
και ηλιοφάνεια, χαµηλή εδαφική υγρασία και 
απουσία βροχοπτώσεων για τις επόµενες 7-10 
µέρες µετά την επέµβαση. Μάλιστα, η απουσία 
βροχών αποτελεί και τη κρισιµότερη προϋπόθεση 
για την επιτυχία της επέµβασης, καθώς τα φύλλα 
του βαµβακιού λειτουργούν προστατευτικά και 
µειώνουν το τίναγµα των σπόρων στο έδαφος.

ΜΙΣΗ ∆ΟΣΗ ΟΤΑΝ 
∆ΕΝ ΑΝΟΙΓΟΥΝ 
ΤΑ ΚΑΡΥ∆ΙΑ
Στις περιπτώσεις όπου παρατηρείται 
οψίµηση της καλλιέργειας και τα 
καρύδια δεν ανοίγουν, όσο περνάει 
ο καιρός, µπορεί να εφαρµοστούν 
σκευάσµατα µε ωριµαντικά ή µισή δόση 
αποφυλλωτικού, έστω κι αν το άνοιγµα 
είναι µόνο 20%. Με αυτόν τον τρόπο, θα 
πέσει ένα µέρος του φυλλώµατος και 
επιτυγχάνεται η καλύτερη διείσδυση 
του αέρα και του ηλίου στη βάση 
των φυτών, διευκολύνοντας έτσι την 
ωρίµανση των κατώτερων καψών 
του φυτού, ενώ παράλληλα τα φύλλα 
που θα αποµείνουν θα είναι αρκετά, 
για την ολοκλήρωση της θρέψης 
των καρυδιών. Στη συνέχεια, όταν 
το άνοιγµα προχωρήσει στο 50% και 
αν υπάρχουν ακόµα αρκετά φύλλα, 
οι παραγωγοί µπορούν να προβούν 
σε δεύτερη επέµβαση, η δόση της 
οποίας εξαρτάται από το ποσοστό του 
εναποµείναντος φυλλώµατος.
Υπενθυµίζεται ότι, οι παραγωγοί θα 
πρέπει να συµβουλεύονται πάντα τους 
τοπικούς γεωπόνους, ώστε να πάρουν 
έγκαιρα αποφάσεις για την καλλιέργεια 
τους, ενώ θα πρέπει να τηρούν πάντα τις 
οδηγίες που αναγράφονται στις ετικέτες 
των σκευασµάτων.

ΣΕ ΟΨΙΜΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΑΠΟΦΥΛΛΩΤΙΚΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

40%
ΤΩΝ ΚΑΡΥΔΙΩΝ 
ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ

ΑΡΧΕΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 
ΜΕ ΟΚΤΩΒΡΗ

ΤΩΝ ΚΑΡΥΔΙΩΝ 
ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ
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Με χαμηλούς πληθυσμούς σκουληκιού και μια 
οψίμηση της καλλιέργειας κατά 10 με 15 μέρες κατά 
τόπους προχωρά χωρίς προβλήματα στις πιο πολλές 
περιοχές της χώρας η ανάπτυξη του βαμβακιού, όπως 
αναφέρουν οι ειδικοί γεωπόνοι. 
Ικανοποιητική, αν και κάπως καθυστερημένη 
χαρακτηρίζεται η ανάπτυξη στα βαμβάκια των Δήμων 
Ρήγα Φεραίου και Αλμυρού, τα οποία βρίσκονται 

στο στάδιο της καρπόδεσης των ανθέων, ιδίως σε 
περιοχές που δεν είχαν προβλήματα από τον καιρό, 
σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου. Όπως αναφέρεται, 
από την παρακολούθηση των παγίδων, οι μέχρι 
τώρα συλλήψεις ακμαίων πράσινου σκουληκιού 
μας δείχνουν ότι είναι σε εξέλιξη η δεύτερη γενιά του 
εντόμου, ενώ παρατηρούνται χαμηλοί πληθυσμοί 

προνυμφών σε χτένια, άνθη και καρύδια. 
Για μια όψιμη χρονιά στο βαμβάκι κάνουν λόγο και 
οι γεωπόνοι της ΔΑΟΚ Δράμας, οι οποίοι αναφέρουν 
ότι «οι βαμβακοκαλλιέργειες Δράμας έχουν γενικώς 
φυσιολογική εξέλιξη, παρά τη σχετική οψιμότητα 
για την εποχή». Για την πρωίμηση της καλλιέργειας, 
οι γεωπόνοι συστήνουν στους παραγωγούς 
να αποφύγουν πρακτικές, όπως η υπερβολική 
άρδευση και να εφαρμόσουν ανασχετικά βλάστησης 
σε καλλιέργειες με αυξημένη ανάπτυξη, μεγάλα 
μεσογονάτια και καθυστερημένη καρπόδεση. 
Επισημαίνεται ότι οι παραγωγοί καλούνται να 
παρακολουθούν τις καλλιέργειες τους, να μετρούν την 
παρουσία των σκουληκιών σε διάφορα σημεία του 
αγρού, ενώ υπενθυμίζεται ότι το όριο επέμβασης για τη 
δεύτερη γενεά είναι 4 μικρά σκουλήκια στα 100 φυτά.
Πιθανά προβλήματα από ημίπτερα, όπως οι 
βρωμούσες αναφέρουν οι γεωπόνοι της ΔΑΟΚ 
Ημαθίας. Σύμφωνα με τους γεωπόνους της περιοχής, 
η έλλειψη των άλλων ξενιστών του εντόμου αυτή 
την εποχή θα οδηγήσει στην εγκατάστασή του στις 
βαμβακοφυτείες σε μεγάλους πληθυσμούς. Στις 
περιοχές όπου θα διαπιστωθεί υψηλός πληθυσμός 
βρωμούσας και εφόσον εντοπιστούν πληθυσμοί 
πράσινου σκουληκιού πάνω από το οικονομικό όριο, 
συνιστάται συνδυαστικός ψεκασμός και για τα δύο.

ΧΑΜΗΛΟΊ ΠΛΗΘΥΣΜΟΊ ΑΠΟ ΠΡΑΣΊΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΊ  
ΣΤΑ ΟΨΙΜΑ ΚΑΤΑ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΒΑΜΒΑΚΟΧΩΡΑΦΑ



28 ΑΠΟΦΥΛΛΩΣΗ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ

> Απαραίτητη η είσοδος στο χωράφι σε πολλά σηµεία για να γίνει η µέτρηση των ανοιχτών καρυδιών ανά φυτό

H ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η

Στόχος της αποφύλλωσης είναι η χηµική πτώση 
των φύλλων, η καλύτερη διείσδυση του αέρα και του 
ήλιου στη φυτεία βάµβακος που οδηγεί στο άνοιγµα 
των ώριµων καρυδιών και η συγκοµιδή του 80-85 
% της παραγωγής στο πρώτο χέρι (δεν χρειάζεται 
ρίσκο αφήνοντας την παραγωγή εκτεθειµένη 
στον απρόβλεπτο καιρό του φθινοπώρου). Με την 
αποφύλλωση γίνεται η συγκοµιδή υψηλής ποιότητας 
βάµβακος µε λίγες ξένες ύλες και χωρίς βαµµένες 
ίνες. Επίσης η αποφύλλωση είναι απαραίτητη για 
την συµµετοχή στα προγράµµατα πιστοποίησης που 
εφαρµόζει η βιοµηχανία.

Ο σωστός χρόνος της αποφύλλωσης
Μπορεί να προσδιοριστεί όταν περίπου 60% των 
καρυδιών έχουν ανοίξει και το 70-80% των καρυδιών 
που είναι κλειστά έχουν ωριµάσει φυσιολογικά (είναι 
αδύνατη η πίεση τους µε τα δάχτυλα και είναι δυνατή 
η κοπή µε µαχαίρι). Επειδή ο παραγωγός συνήθως 
υπερεκτιµά ή υποεκτιµά το ποσοστό ανοίγµατος, 
πρέπει να µπει στο χωράφι σε πολλά σηµεία και να 
µετρήσει πόσα καρύδια είναι ανοιχτά ανά φυτό. 
Επίσης µία δεύτερη πρακτική για να προσδιοριστεί 
αν η βαµβακοφυτεία είναι έτοιµη για αποφύλλωση, 
είναι µε τον προσδιορισµό του αριθµού γονάτων 
πάνω από το ραγισµένο καρύδι (σε κάθε χωράφι 
ξεχωριστά). Υπάρχει πάντα µόνο ένα ραγισµένο 
(µισάνοιχτο) καρύδι 1ης θέσης σε κάθε φυτό. Όταν 
αυτό απέχει µε 4-5 µεσογονάτια από το τελευταίο 
συγκοµίσιµο καρύδι της κορυφής, τότε είναι ο σωστός 
χρόνος για αποφύλλωση και δεν έχουµε µείωση 
στην παραγωγή µας. Αν αυτό απέχει περισσότερα 
µεσογονάτια τότε θα παρατηρηθεί στα καρύδια της 
κορυφής η δηµιουργία «καραµέλας» και µείωση της 
παραγωγής βάµβακος. 

Σε όψιµες φυτείες όταν το ποσοστό ανοίγµατος είναι 
µικρό 25-40 % µπορεί να γίνει µία 1η εφαρµογή µε 
φυτορρυθµιστικό ωριµαντικό σκεύασµα που θα 
λειτουργήσει και ως αποφυλλωτικό, καθώς αυξάνει 
τον ρυθµό ανοίγµατος των καψών και πρωιµίζει την 
συγκοµιδή. Στη συνέχεια µετά από διάστηµα 7-10 ηµερών 
(αφού έχει γίνει το απαραίτητο ποσοστό ανοίγµατος) 
πραγµατοποιείται µία 2η εφαρµογή µε αποφυλλωτικό 
σκεύασµα. Για την αποφύλλωση η εταιρεία Sipcam Hellas 
προτείνει το αποφυλλωτικό σκεύασµα Kabuki 2,5EC, σε 
συνδυασµό µε το βιοδιεγέρτη KRITÓN.

Για την αποτελεσµατικότερη αποφύλλωση 
πρέπει: 

■ Να χρησιµοποιηθεί κατάλληλο εγκεκριµένο 
αποφυλλωτικό + ethephon σε συνδυασµό µε KRITÓN.
■ Τα φύλλα της φυτείας µας να είναι υγιή και πράσινα.
■ Να γίνει καλή διαβροχή του φυτού µέχρι τα κάτω 
φύλλα.
■ Να επικρατήσει ζεστός καιρός µε ηλιοφάνεια 
(επιθυµητές θερµοκρασίες ηµέρας 15-20 oC) και 
φυσικά η απουσία βροχών 10 ηµέρες µετά την 
εφαρµογή.
Χρησιµοποιούµε πάντοτε µόνο σκευάσµατα 
εγκεκριµένα στην ελληνική αγορά, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες χρήσεις της ετικέτας τους.

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΣΑΧΤΑΝΗΣ,
 ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ MARKETING & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΠΟΡΩΝ � 

SIPCAM HELLAS

Μετά τη συγκοµιδή του βαµβακιού, απαιτείται καλή 
στελεχοκοπή, ψιλοτεµαχισµός και θρυµµατισµός 
των στελεχών και µη συγκοµισθέντων καρυδιών, 
µε στελεχοκόπτη-καταστροφέα και στη συνέχεια 
όργωµα του εδάφους µε υνιοφόρο αλέτρι σε 
βάθος 20-25 εκατοστών. 
Όπως τονίζουν οι γεωπόνοι της ∆ΑΟΚ Σερρών, η 
επιτυχής διαχείριση των εντόµων που διαχειµάζουν 
ως νύµφες (κουκούλια) εντός του εδάφους, 
αποτελεί ένα κρίσιµο παράγοντα του ελέγχου του 

εντόµου, τη νέα καλλιεργητική περίοδο. ∆ηλαδή, 
όσο µικρότερος είναι ο πληθυσµός που θα 
καταφέρει να διαχειµάσει, τόσο καλύτερο για την 
προστασία των νέων βαµβακοφυτειών. 
Με το όργωµα µετά τη στελεχοκοπή, ο 
πληθυσµός των νυµφών που θα εξελιχθούν σε 
πεταλούδες και θα βγουν την άνοιξη περιορίζεται 
µε τους παρακάτω τρόπους, καθώς οι νύµφες 
καταστρέφονται άµεσα, εκτίθενται σε αντίξοες 
εδαφικές συνθήκες και µεταφέρονται σε βάθος 

πάνω από 25 εκατοστά, µε επακόλουθο τη 
µηχανική αδυναµία των πεταλούδων να εξέλθουν 
στην επιφάνεια του εδάφους.
Τέλος, το όργωµα µε υνιοφόρο αλέτρι είναι 
επίσης σηµαντικό για τον έλεγχο του πράσινου 
σκουληκιού, δεδοµένου ότι η χρήση άλλων µέσων, 
όπως ρίπερ, δισκοσβάρνα, καλλιεργητής, αντί του 
οργώµατος, δεν επιτυγχάνουν αναστροφή του 
εδάφους και ως εκ τούτου δεν έχουν τα παραπάνω 
θετικά αποτελέσµατα.

ΛΙΓΟΤΕΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΜΑΖΟΝΤΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ, ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΟ∆ΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

▲
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Το επιστέγασμα μιας πετυχημένης χρονιάς 
στην καλλιέργεια του βαμβακιού επιτυγχάνεται με 
την αποφύλλωση. 
Η αποφύλλωση του βαμβακιού, είναι μια 
απαραίτητη καλλιεργητική τεχνική που επιτρέπει 
τη συγκομιδή καθαρού σύσπορου βαμβακιού 
χωρίς ξένες ύλες (φύλλα κλπ).
Με την αποφύλλωση επιτυγχάνουμε:
■ Μεγαλύτερη συγκομιζόμενη ποσότητα στο 
πρώτο χέρι.
■ Καλύτερη αποθηκευτική ικανότητα.
■ Καθαρή και ποιοτική ίνα.
Το Spotlight® C είναι μια φυτορρυθμιστική ουσία 
που χρησιμοποιείται για την πλήρη αποφύλλωση 
του βαμβακιού. Περιέχει 240 g/L carfentrazone-
ethyl μια ουσία που δρα παρεμποδίζοντας 
τη βιοσύνθεση του ενζύμου οξειδάση του 
πρωτοπορφυρογόνου (Protoporphyrogen 
– oxidase), ενός βασικού ενζύμου για 
την βιοσύνθεση της πρωτο πορφυρίνης 
(protoporphyrin). Δηλαδή, διακόπτει ένα στάδιο 
στη σύνθεση της χλωροφύλλης προκαλώντας 
καταστροφή των κυτταρικών μεμβρανών και 
αύξηση της παραγωγής αιθυλενίου. Η αύξηση 

των επίπεδων αιθυλενίου στο φυτό προάγει την 
πτώση των φύλλων μιας και σηματοδοτεί την 
έναρξη της ωρίμανσης τους

Σωστός χρόνος εφαρμογής του Spotlight® C 
Η αποφύλλωση του βαμβακιού απαιτεί 
συγκεκριμένο χρόνο εφαρμογής προκειμένου 
να είναι αποτελεσματική. Ο σωστός χρόνος 
εφαρμογής απαιτεί το σωστό συνδυασμό μεταξύ 
ώριμων καρυδιών και ποσοστού ανοιγμένων 
καρυδιών. Έτσι, θα πρέπει να έχουμε περίπου 
70% ώριμα καρύδια και τουλάχιστον το 40-
50% των καρυδιών να έχουν ανοίξει. Τότε 
είναι η κατάλληλη στιγμή για την επέμβαση. 
Ένας απλός τρόπος για να διαπιστώσουμε την 
ωριμότητα του καρυδιού είναι η εγκάρσια τομή 
και παρατήρηση των σπόρων στο εσωτερικό 
του καρυδιού. Το καρύδι θεωρείται ώριμο όταν 
το περισπέρμιο έχει αρχίσει και διακρίνεται 
ευκρινώς, δηλαδή έχει αλλάξει χρώμα και 
αρχίζει και μαυρίζει. Όσο περισσότερο μαύρο το 

περισπέρμιο, τόσο πιο ώριμος είναι ο σπόρος 
και επομένως και το καρύδι.

Συνθήκες εφαρμογής του spotlight® C
Καθοριστικός παράγοντας είναι η θερμοκρασία. 
Ζεστός καιρός (> 15οC) και ηλιοφάνεια για τις 
επόμενες 4-5 μέρες που θα ακολουθήσουν την 
εφαρμογή, αποτελούν ιδανικές συνθήκες για 
επιτυχημένη και γρήγορη αποφύλλωση.
Η φυσιολογική κατάσταση του φυτού είναι επίσης 
σημαντική. Φυτά υγιή, χωρίς στρες και φύλλα 
πράσινα που βρίσκονται σε φάση μεταβολισμού 
ανταποκρίνονται καλύτερα στην αποφύλλωση.
Ο συνδυασμός επίσης του Spotlight® C με ένα 
σκεύασμα Ethephon, προωθεί το ομοιόμορφο 
άνοιγμα των καρυδιών 
Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί 
στον επιμελημένο ψεκασμό. Καλή κάλυψη της 
φυλλικής επιφάνειας από το ψεκαστικό υγρό έτσι 
ώστε να φτάσει σε όλα τα φύλλα είναι σημαντικός 
παράγοντας για την επιτυχημένη αποφύλλωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. Τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να 

διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με 
το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές 

φράσεις και σύμβολα

> Ο χρόνος εφαρμογής απαιτεί το σωστό συνδυασμό μεταξύ ώριμων και ποσοστού ανοιγμένων καρυδιών

ΑΠΟΦΥΛΛΩΣΗ ΒΑΜΒΑΚIOY 
ΜΕ SPOTLIGHT® C ΤΗΣ FMC 
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