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Κερδίζει πόντους το πλάνο
για το πριμ εξόδου αγροτών
Κινητικότητα για την ενεργοποίηση του νέου μέτρου που προωθεί την κληρονομική διαδοχή σελ. 4-5

Επανακάµπτει η βιοµηχανική
Αποδόσεις πάνω από το µέσο όρο και ενισχυµένη ζήτηση γράφει
στα τελειώµατα της συγκοµιδής η βιοµηχανική ντοµάτα. σελ. 12

Πορίσματα για
απώλεια 30%
στο τσεκ λόγω
Eco-schemes

Μαζί µε την Apple
ψηλά και τα αγροτικά
Σε τεχνολογικούς κολοσσούς και πρωτογενή
τοµέα επιστρέφει το επενδυτικό ενδιαφέρον,
ανεβάζοντας σε επίπεδα προ πανδηµίας τις
τιµές των αγροτικών εµπορευµάτων. σελ. 36

Από την Τοσκάνη το
πιο ακριβό ελαιόλαδο
Με µια παραγωγή που δεν ξεπερνά ετησίως
τους 2 τόνους υποστηρίζει επενδύσεις 4
εκατ. ευρώ, ο σκηνοθέτης του πιο ακριβού
ελαιολάδου παγκοσµίως, Μάννι. σελ. 40

Εγγυημένο 1 στα 3 αγροτικά δάνεια
Στο 80% η εγγύηση για αγροτικά δάνεια ρευστότητας έως 200.000 ευρώ και επενδύσεων έως 5 εκατ. ευρώ, µε τις τράπεζες να υπογράφουν τις σχετικές συµβάσεις. σελ. 18

ΣABBATO: † Αποτοµή τιµίας κεφαλής Αγ. Ιω. Προδρόµου

Μήνας 8ος, Εβδ. 35η

ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:53 - ∆ύση 19:59

Όλο και µεγαλύτερες υπολογίζονται
οι περικοπές στη βασική ενίσχυση από
τη νέα ΚΑΠ για όσους αγρότες δεν θα
συµµετάσχουν στο νέο καθεστώς των
Οικοπρογραµµάτων. Αποκαλυπτικά
είναι τα αποτελέσµατα από τα µοντέλα
επιδοτήσεων που τρέχουν τεχνοκράτες
σε Ιρλανδία, Ισπανία και Ιταλία. σελ. 10

ΣΕΛΗΝΗ: 11 ηµερών

ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος
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EDITORIAL

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Οι καλλιεργητικές
εμμονές κοστίζουν
Για πολλές δεκαετίες, η καλλιεργητική επιλογή του κάθε αγρότη και της κάθε αγροτικής εκµετάλλευσης ήταν περισσότερο αποτέλεσµα της παράδοσης της κάθε περιοχής. Έτσι, πολύ λίγο επηρεάζονταν (συνήθως µε καθυστέρηση) από τις αντικειµενικές συνθήκες των αγορών και τους νόµους της προσφοράς και της ζήτησης.
Το φαινόµενο αυτό δεν καταγράφεται µόνο
στις πολυετείς καλλιέργειες, όπου οι αλλαγές καθίστανται πιο δύσκολες και απαιτητικές, αλλά παραµένει ζωηρό σε όλο το
φάσµα της γεωργικής δραστηριότητας, υπαγορεύοντας µια σταθερή εναλλαγή (αµειψισπορά) ακόµα και για φυτά µε µονοετή ή µικρότερο κύκλο ζωής.
Τα πολύ παλιότερα χρόνια, αυτό ήταν καθαρά
αποτέλεσµα των καιρικών και κλιµατολογικών συνθηκών που επικρατούσαν, καθώς τα τεχνικά µέσα για την υποστήριξη
της παραγωγικής διαδικασίας ήταν πολύ
λίγα, πολύ ακριβά και δυσεύρετα. Υπήρχε
αδήριτη αναγκαιότητα για µέγιστη δυνατή
προσαρµοστικότητα στο κλίµα και τις συνθήκες κάθε περιοχής, µε όσο δυνατόν λιγότερες παρεµβάσεις.
Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ενώ τα πράγµατα έχουν αλλάξει, οι καλλιεργητικές επιλογές δεν ακολουθούν µε την ίδια αµεσότητα το πνεύµα της εποχής. Τα µεγάλα και εξελιγµένα αγροτικά µηχανήµατα είναι σε θέση να δαµάζουν τη γη µε
τον τρόπο τους. Στον τοµέα των εισροών
οι διαθέσιµες εναλλακτικές λύσεις προσφέρουν τη δυνατότητα για ευρεία γκάµα υποστηρικτικών µέσων. Τέλος οι ψηφιακές κατακτήσεις και η ροµποτική µπορούν να κάνουν θαύµατα.
Ωστόσο, η βραδύτητα µε την οποία λαµβάνουν
χώρα οι καλλιεργητικές προσαρµογές στη
χώρα µας είναι µάλλον απογοητευτική. Ίσως γιατί, η ίδια η ενσωµάτωση των καλλιεργητικών µέσων καθυστερεί. Είναι σαφές
ότι οι περισσότεροι εκ των συντελεστών
του χώρου αισθάνονται πιο ασφαλείς ακολουθώντας την πεπατηµένη. Την ίδια
στιγµή, η έλλειψη κεφαλαίων, η απουσία
γνώσης και τα αµφίβολα αποτελέσµατα
των µέχρι σήµερα προσαρµογών δυσκολεύουν τις περαιτέρω αποφάσεις. Μ’ αυτή την έννοια, το βαµβάκι και το καλαµπόκι, καλλιέργειες µε σοβαρές απαιτήσεις
και ανάγκες σε επενδυµένα κεφάλαια συνεχίζουν να δεσµεύουν στη χώρα µας πολύ µεγάλες και παραγωγικές εκτάσεις, χωρίς να εγγυώνται ένα αξιόπιστο οικονοµικό αποτέλεσµα. Αρκετές φορές, ακόµα και
για λόγους συναισθηµατικούς, οι αγρότες
αρνούνται πεισµατικά να αλλάξουν πεδίο
δράσης. Κι αυτό, είναι κάτι που κοστίζει.
Agrenda
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Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Σάββατο 29-08-2020
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη
χώρα. Άνεµοι στα δυτικά
µεταβλητοί ασθενείς, στο Ιόνιο
δυτικοί βορειοδυτικοί µέτριοι και
στα ανατολικά βόρειοι µέτριοι.
Θερµοκρασία σε µικρή
περαιτέρω άνοδο µέχρι 38oC.

Γενικά αίθριος καιρός µε
αυξηµένη σχετική υγρασία, λίγες
τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της
Ηπείρου και της Μακεδονίας.
Άνεµοι στα δυτικά από δυτικές
διευθύνσεις µέτριοι και στα
ανατολικά βόρειοι µέτριοι.
Θερµοκρασία σταθερά σε υψηλά
επίπεδα για την εποχή.

Τρίτη 01-09-2020 και
Τετάρτη 02-09-2020
Αίθριος καιρός, µε τοπικές
νεφώσεις µε σποραδικούς
όµβρους µετά το µεσηµέρι στα
δυτικά και στα ορεινά της

32°C

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τετράνυχος στις αγγουριές

32°C

KABΑΛΑ

Η εξάπλωση του τετράνυχου στις
αγγουριές είναι δυνατόν να λάβει
µεγάλες ταχύτητες στο χωράφι.
Σηµειώνεται ότι κατά την τρέχουσα
εποχή οι καιρικές συνθήκες ξηρασίας
και υψηλών θερµοκρασιών που
επικρατούν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές
για την ανάπτυξη της ασθένειας.
Συνήθως οι τετράνυχοι, προκειµένου
να αποµυζήσουν τους χυµούς,
προσβάλλουν κατά κανόνα τα φύλλα
και σπανιότερα τους καρπούς και
τα άνθη. Στα φύλλα παρουσιάζονται
χλωρώσεις κατά κηλίδες, ενώ
όταν εντείνονται εξελίσσονται σε
καρούλιασµα και ξήρανση.

39°C

3B∆

Αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα.
Άνεµοι βόρειοι βορειοδυτικοί
µέτριοι και στο ανατολικό
Αιγαίο τοπικά έως ισχυροί.
Θερµοκρασία σε υψηλά για την
εποχή επίπεδα.

∆ευτέρα 31-08-2020

31°C

3Β

Κυριακή 30-08-2020
3∆

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
1,07464

Το 70% προσεγγίζει η συγκοµιδή της βιοµηχανικής ντοµάτας στο
θεσσαλικό κάµπο, µε τις αποδόσεις σηµαντικά πάνω από το µέσο
όρο των τελευταίων ετών. Επέστρεψε πάνω από τα 65 σεντς το
βαµβάκι, µε τον τελευταίο διαγωνισµό της Αιγύπτου να κλείνει
στα 70 σεντς παραδοτέα σε λιµάνι τους. Φορτώσεις παλαιότερων
συµβολαίων για το σκληρό σιτάρι στη χώρα µας, σε αναµονή της
σοδειάς του Καναδά, που αποτελεί βαρόµετρο για την αγορά.

645
640

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
126,05300

ΛΑΡΙΣΑ

36°C

36°C

ΑΘΗΝΑ

3ΒA

ΠΑΤΡΑ

31°C
HΡΑΚΛΕΙΟ

Μακεδονίας. Άνεµοι στα δυτικά
δυτικοί νοτιοδυτικοί µέτριοι και
στα ανατολικά από βόρειες
διευθύνσεις µε την ίδια ένταση.
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση
στα δυτικά και βόρεια.

Πέµπτη 03-09-2020 και
Παρασκευή 04-09-2020
Αίθριος καιρός και το µεσηµέρι
παροδικά αυξηµένες νεφώσεις
µε σποραδικούς όµβρους στα
δυτικά, κεντρικά και βόρεια.
Άνεµοι στα δυτικά και νότια
βορειοδυτικοί µέτριοι και στα
υπόλοιπα µεταβλητοί ασθενείς.
Θερµοκρασία σε νέα πτώση.

Χηµική αντιµετώπιση

3-6Bf

Οι άνεµοι στα
δυτικά θα είναι
µεταβλητοί ασθενείς
και το απόγευµα
στο Ιόνιο δυτικοί
βορειοδυτικοί 4
µποφόρ και στα
ανατολικά από
βόρειες διευθύνσεις
3 µε 5 µποφόρ.

Η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί µεγάλο
κεφάλαιο για την επιτυχή καταπολέµηση
της ασθένειας σε χηµικό επίπεδο. Η
άµεση αντιµετώπιση είναι εφικτό να
επιτευχθεί µε µε ένα από τα
εγκεκριµένα ακαρεοκτόνα πριν τα
ακάρεα να αναπτυχθούν σε µεγάλους
πληθυσµούς. Για την επέµβαση δίνεται
συγκεκριµένο όριο πληθυσµού για να
γίνει ο ψεκασµός, γεγονός που σηµαίνει
ότι µόνο µετά τη διαπίστωση της
προσβολής 3 ατόµων ανά φύλλο οι
παραγωγοί µπορούν να επέµβουν µε
εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Με τιµές 2019 παραλαµβάνουν
οινοστάφυλα οι συνεταιρισµοί σελ. 44
• Ρυθµίσεις ιδιωτικών χρεών σε τράπεζες
και δηµόσιο µε νόµο Σταϊκούρα σελ. 45

• Γερµανικό πείραµα για καινούργιο
µοντέλο καλλιέργειας σιτηρών σελ. 20
• Μεγάλες αγροτικές επενδύσεις µε 55%
επιδότηση στον Αναπτυξιακό σελ. 16

• Την σοδειά του Καναδά αναµένει η αγορά
πριν πάρει νέα ώθηση το σκληρό σελ. 35
• Με βάση τα 65 λεπτά ξεκινά η άνοδος για
το βαµβάκι στο χρηµατιστήριο σελ. 22

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ Green Box Eκδοτική Α.Ε. • ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γιάννης Πανάγος • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Μαρία Γιουρουκέλη • ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γιώργος Κοντονής
• ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Παναγιώτης Αραβαντινός • ΑΤΕΛΙΕ Βασιλική Κονόµου - Φανή Παπαπετροπούλου - Σοφία Ιντζεβίδου
• ΓΡΑΦΕΙΑ Νίκης 24, Σύνταγµα, Τ.Κ. 10557 • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103232905, FAX: 2103232967 • ΕΚTΥΠΩΣΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. • ∆ΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
• E MAIL: agrenda@agronews.gr
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο,
µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς προηγούµενη άδεια του εκδότη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιεθνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
• URL: www.agronews.gr
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Ωριμάζει το σχέδιο

για το πριμ εξόδου αγροτών
ΕΙΔΙΚΗ
ΣΤΗΡΙΞΗ
ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ
ΑΓΡΟΤΕΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 2%
του φακέλου
άμεσων ενισχύσεων

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
χρηματοδοτικά
εργαλεία

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ
ΑΓΡΟΤΕΣ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
νεαρών αγροτών
(άμεσες ενισχύσεις)
ΠΡΙΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
έως 100.000 ευρώ
(προγράμματα)

για γνώση και
καινοτομία

ΜΕΤΡΟ
κινητικότητας γης

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΛΑΝΟ
συνταξιοδότησης
και πληρωμή εξόδου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ
με παλαιούς
αγρότες-mentoring

κινδύνων

Μέτρο 113
Το µέτρο πρόωρης
συνταξιοδότησης είναι
γνωστό στην Ελλάδα
καθώς είχε ενεργοποιηθεί
την περίοδο 2007-2013,
µε το οποίο αγρότες 5564 ετών ελάµβαναν έως
4.400 ευρώ ετησίως,
εφόσον είτε νοίκιαζαν µε
10ετές µισθωτήριο, είτε
παραχωρούσαν οριστικά
την εκµετάλλευσή τους σε
νέους 20 έως 39 ετών..

Συνεργασία
Κινητικότητα για
την επιδότηση
της επταετούς
συνεργασίας μεταξύ
νεαρών παραγωγών
και αγροτών
κοντά σε ηλικία
συνταξιοδότησης με
επιστέγασμα
ένα εφάπαξ πριμ
εξόδου

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Εφάπαξ ενίσχυση αποχώρησης
από το αγροτικό επάγγελµα, ετήσιο πριµ για πρόωρη συνταξιοδότηση και χρηµατοδότηση συµπράξεων νέων και µεγάλων σε
ηλικία αγροτών στα πλαίσια της
κληρονοµικής διαδοχής. Αυτή είναι η τριάδα ειδικών κινήτρων,
που µάλιστα µπορούν να συνδυαστούν µεταξύ τους, τα οποία εξετάζουν να ενεργοποιήσουν οι εθνικές αρχές στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ ώστε να καλυφθεί εν µέρη ο στόχος «Στήριξη ανανέωσης
γενεών» που έχουν θέσει οι Βρυξέλλες ως προαπαιτούµενο για την
έγκριση των στρατηγικών σχεδίων. Κινητικότητα µέχρι στιγµής έχει φανεί στην ενεργοποίηση του
επταετούς προγράµµατος συνεργασίας µεταξύ παλαιών και νέων
αγροτών, στο οποίο µετά το πέρας των δεσµεύσεων η γη και τα
δικαιώµατα µεταφέρονται στην
κυριότητα του νεαρότερου αγρότη. Πρόκειται για ένα µέτρο που
ο παλαιός αγρότης αναλαµβάνει
το ρόλο «µέντορα» προς το νεαρό, µε τη σύµπραξη αυτή να υποστηρίζεται από ένα επιχειρηµατικό σχέδιο που επιδοτείται. Για πα-

ράδειγµα, σύµπραξη µεταξύ ενός
55άρη πατέρα µε τον 30χρονο γιο
για την εκµετάλλευση ενός ελαιώνα, που περιλαµβάνει επιδότηση δαπανών για την αγορά γης,
νέων µηχανηµάτων, αξιοποίηση
ψηφιακής τεχνολογίας και καθετοποίησης υπό την καθοδήγηση
του µεγαλύτερου σε ηλικία αγρότη. Στο τέλος της επταετίας όλη η
εκµετάλλευση περνά στην κυριότητα του νέου αγρότη.
Όσον αφορά τα εργαλεία πρόωρης συνταξιοδότησης ή της εφάπαξ ενίσχυσης αποχώρησης
από το αγροτικό επάγγελµα, αυτά εφόσον ενεργοποιηθούν, θα
έρθουν υποστηρικτικά του παραπάνω καθεστώτος, ως κίνητρα για
να συνάψει την παραπάνω συνεργασία ο µεγαλύτερος σε ηλικία αγρότης. Ειδικότερα, το µέτρο πρόωρης συνταξιοδότησης είναι γνωστό στην Ελλάδα καθώς είχε ενεργοποιηθεί την περίοδο 2007-2013,

Σε ώριµη φάση
Το πρόγραµµα συνεργασίας
παλαιού και νέου αγρότη ήδη
επεξεργάζονται κράτη-µέλη
όπως η Ιρλανδία και η Ιταλία
για τη νέα περίοδο

µε το οποίο αγρότες 55-64 ετών ελάµβαναν έως 4.400 ευρώ ετησίως, εφόσον είτε νοίκιαζαν µε 10ετές µισθωτήριο, είτε παραχωρούσαν οριστικά την εκµετάλλευσή
τους σε νέους 20 έως 39 ετών. Ωστόσο, προς το παρόν δεν φαίνεται να εξετάζεται «ζεστά» από όσα κράτη-µέλη έχουν προχωρήσει
τις διαδικασίες για το στρατηγικό
τους σχέδιο, καθώς εµφάνισε αρκετές παθογένειες, ενώ συνεχίζει
να απορροφά ευρωπαϊκά κονδύλια ακόµα και σήµερα. Αντίθετα,
η εφάπαξ ενίσχυση (µία µεγάλη
πληρωµή και τέλος) αποχώρησης
από το αγροτικό επάγγελµα, εφόσον ολοκληρωθεί µε επιτυχία το
επιχειρηµατικό σχέδιο, είναι κάτι
που ήδη συζητείται ζωηρά σε χώρες όπως η Ιρλανδία και η Ιταλία.
Όπως και να έχει η χρηµατοδότηση για τα παραπάνω εργαλεία
προβλέπεται να δοθεί από τα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης και
ειδικότερα από το Μέτρο «Συνεργασία» (αναλυτικά σελ.5). Υπενθυµίζεται ότι από το νέο ΠΑΑ προβλέπεται ξανά η στήριξη της πρώτης εγκατάστασης Νέων Αγροτών
µε ενίσχυση έως 100.000 ευρώ και
από τις άµεσες ενισχύσεις η ειδική στήριξη νεαρών αγροτών µε ετήσια στρεµµατική πριµοδότηση.

Η χρηµατοδότηση για τα
κίνητρα εξόδου από το
αγροτικό επάγγελµα
προβλέπεται να δοθεί από
τα νέα Προγράµµατα
Αγροτικής Ανάπτυξης και
ειδικότερα από το Μέτρο
«Συνεργασία»

Νεαροί

Στην Ελλάδα σύµφωνα µε
τα στοιχεία που
φιλοξενούνται στο
ερωτηµατολόγιο που
τέθηκε σε διαβούλευση
από τις εθνικές αρχές,
δραστηριοποιούνται
21.469 αγρότες 25-34
ετών και 80.655 αγρότες
από 35 έως 44 ετών, σε
σύνολο 684.250
αγροτικών
εκµεταλλεύσεων.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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Άνω των 65 ετών το 36% του αγροτικού
δυναµικού που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα

Συνοδεία εθνικών πολιτικών µε φορολογικά
κίνητρα µεταβιβάσεων αγροτικής γης

Προτεραιότητα της πρότασης του κανονισµού της ΚΑΠ αποτελεί η
αυξηµένη εστίαση, σε σχέση µε το παρελθόν, στο ζήτηµα της
δηµογραφικής ανανέωσης. Στην Ελλάδα σύµφωνα µε τα στοιχεία που
φιλοξενούνται στο ερωτηµατολόγιο που τέθηκε σε διαβούλευση από τις
εθνικές αρχές, συνολικά δραστηριοποιούνται 21.469 αγρότες 25-34 ετών
και 80.655 αγρότες από 35 έως 44 ετών, σε σύνολο 684.250 αγροτικών
εκµεταλλεύσεων βάσει ΟΣ∆Ε. Ενδεικτικό είναι ότι οι άνω των 65 ετών
αγρότες αποτελούν το 36% του παραπάνω δυναµικού.

Σύσταση τράπεζας αγροτικής γης, 10ετής εκµετάλλευση µικρών δηµόσιων
γεωργικών µονάδων και έκπτωση φόρου σε µεταβιβάσεις χωραφιών
αποτελούν ορισµένες από τις εθνικές πολιτικές που καλεί να
συµπεριλάβουν τα κράτη-µέλη στο στρατηγικό τους σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ,
το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD). Τα συγκεκριµένα
µέτρα, πρέπει οι εθνικές αρχές να τα συνδυάσουν µε τις άλλες
ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως είναι η συνεργασία παλαιών και νέων
αγροτών, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του στρατηγικού σχεδίου.

Δεν βοηθάει
η πρόωρη
συνταξιοδότηση

kontonis@agronews.gr

Πολύ µεγαλύτερη προσοχή στα εµπόδια εξόδου από το αγροτικό επάγγελµα παρά στα εµπόδια εισόδου σε αυτό, θα πρέπει να επιδείξουν τα κράτη-µέλη στα στρατηγικά τους σχέδια αν θέλουν πράγµατι να βοηθήσουν την ανανέωση των γενεών στη γεωργία. Πάνω σε αυτή τη λογική κινείται και
το πρόγραµµα επιδότησης της συνεργασίας µεταξύ νέων και παλαιών αγροτών, καθώς θεωρείται πως
αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά αυτό
που ονοµάζουν οι αγροοικονοµολόγοι «επίδραση της συνταξιοδότησης» (retirement effect).
Το φαινόµενο αυτό περιγράφεται σε µελέτη του Πανεπιστηµίου
του ∆ουβλίνου µε τίτλο «Αγροτική συνταξιοδότηση ή βιώσιµη ανάπτυξη - επιλογές µεταβίβασης
γης για τους αγρότες χωρίς διάδοχο» ως εξής:
«Έχει αποδειχθεί σε γενικές γραµµές ότι η παραγωγικότητα της γεωργίας αυξάνεται κατά τη διάρκεια
της ζωής ενός αγρότη µέχρι να κλείσει τα 50 και µετά µειώνεται. Αυτή
η επιβράδυνση της παραγωγικότητας και της καινοτοµίας αντιστρέφεται σε εκµεταλλεύσεις όπου υ-

πάρχει διαδοχή καθώς τέτοιες εκµεταλλεύσεις είναι πιο πιθανό να
ακολουθήσουν µια πορεία ανάπτυξης και επέκτασης. Ωστόσο, όπου
δεν µπορεί να οριστεί διάδοχος,
οι αγρότες τείνουν να συνεχίζουν
την επιβράδυνση παρά πουλάνε ή
εκµισθώσουν τη γη σε νεότερους
αγρότες εκτός της οικογένειας».
Η παραδοσιακή απάντηση σε αυτό το πρόβληµα ήταν η εισαγωγή
συστηµάτων πρόωρης συνταξιοδότησης, όπως έχει σηµειώσει κατά
το παρελθόν ο διακεκριµένος αγροτο-οικονοµολόγος Άλαν Μάθιους. Όµως, κατά τον ίδιο σε γενικές γραµµές, αυτά χρησιµοποιήθηκαν ελάχιστα από τα κράτη µέλη και ήταν δύσκολο να αποδειχθεί η αποτελεσµατικότητά τους
σε εκείνες τις χώρες που τα χρησιµοποίησαν. Η κακή εµπειρία µε
προγράµµατα πρόωρης συνταξιο-

Επιβράδυνση
Όπου δεν µπορεί να οριστεί
διάδοχος, οι αγρότες τείνουν
να συνεχίζουν την επιβράδυνση παρά πουλάνε ή εκµισθώσουν τη γη σε νεότερους
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Από το ΠΑΑ
τα κονδύλια
για το πριμ
διαδοχής

Το Μέτρο της Πρόωρης Συνταξιοδότησης
επανέρχεται με τη νέα ΚΑΠ ωστόσο η
πολυπλοκότητα των ζητημάτων μεταβίβασης
γης δεν επιτρέπει την ενεργοποίησή του
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Agrenda

δότησης τονίζει την πολυπλοκότητα των ζητηµάτων διαδοχής και
µεταβίβασης, ιδίως σε γεωργικούς
τοµείς που χαρακτηρίζονται από
οικογενειακές εκµεταλλεύσεις όπου οι περισσότερες νέες εγκαταστάσεις πραγµατοποιούνται µέσω
κληρονοµιάς.
Η αντιµετώπιση της εξόδου από
τα αγροκτήµατα λοιπόν κατά τον
Ιρλανδό οµότιµο καθηγητή, απαιτεί την επανεξέταση των κινήτρων
για τη νοµοθεσία για την κινητικότητα γης και τη µίσθωση, τη φορολογία και τις ρυθµίσεις κοινωνικής
πρόνοιας και την ενθάρρυνση της
προηγούµενης κληρονοµικής διαδοχής εντός των αγροτικών οικογενειών µέσω συνεργασιών, συµπρά-

ξεων κ.α. Απαιτεί επίσης την άρση
των στρεβλώσεων που προκαλούνται από τις τρέχουσες γεωργικές
πολιτικές. Η αντιµετώπιση αυτών
των ζητηµάτων απαιτεί περισσότερη προσοχή στους νέους αγρότες,
όχι λιγότερο. «Υπάρχουν πολλά οικονοµικά κίνητρα για τους αγρότες
να παραµείνουν στη γεωργία και
λίγα για να τους ενθαρρύνουν να
φύγουν. Όταν ένας αγρότης άνω
των 66 ετών µπορεί να ζήσει στο
σπίτι του, να λαµβάνει πληρωµή ενιαίας ενίσχυσης και την κρατική
σύνταξη - το σχετικό ερώτηµα που
πρέπει να τεθεί δεν είναι γιατί δεν
συνταξιοδοτείται αλλά γιατί να συνταξιοδοτηθεί;», καταλήγει στο άρθρο του ο Άλαν Μάθιους.

Αναλυτικά το Άρθρο 71
«Συνεργασία» της νέας ΚΑΠ
αναφέρει σχετικά µε την
κληρονοµική διαδοχή:
1. Τα κράτη µέλη µπορούν να
χορηγούν στήριξη για
συνεργασία υπό τους όρους που
ορίζονται στο παρόν άρθρο και
περαιτέρω στα στρατηγικά τους
σχέδια για την ΚΑΠ [...]
3. Τα κράτη µέλη µπορούν να
καλύπτουν, στο πλαίσιο του
παρόντος άρθρου, τα έξοδα που
συνδέονται µε όλες τις πτυχές
της συνεργασίας [...].
7. Σε περίπτωση συνεργασίας
στο πλαίσιο της κληρονοµικής
διαδοχής γεωργικών
εκµεταλλεύσεων, τα κράτη µέλη
µπορούν να χορηγούν στήριξη
µόνο στους γεωργούς που
έχουν συµπληρώσει την ηλικία
συνταξιοδότησης ή τους
γεωργούς που θα φθάσουν την
ηλικία αυτή έως το τέλος της
πράξης, όπως καθορίζεται από
το κράτος µέλος σύµφωνα µε
την εθνική του νοµοθεσία.
8. Τα κράτη µέλη περιορίζουν τη
στήριξη σε επτά έτη, κατ’
ανώτατο όριο, µε εξαίρεση το
πρόγραµµα LEADER και τις
συλλογικές δράσεις για το
περιβάλλον και το κλίµα σε
δεόντως αιτιολογηµένες
περιπτώσεις, για την επίτευξη
των ειδικών περιβαλλοντικών
και κλιµατικών στόχων που
ορίζονται στο άρθρο 6 στοιχεία
δ), ε) και στ).
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Με 12 ευρώ ανά κυψέλη η ενίσχυση των μελισσοκόμων Αιγαίου
Από 1η Σεπτεµβρίου έως και 20 Οκτωβρίου καλούνται να
υποβάλλουν ψηφιακά τις αιτήσεις τους για χορήγηση ενίσχυσης
οι µελισσοκόµοι στα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.
Σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση του υπουργείου, οι παραγωγοί
ενισχύονται µε 12 ευρώ ανά κατεχόµενη κυψέλη και συνολικό
ποσό που φτάνει τα 1,8 εκατ. ευρώ ετησίως. Από τα χρήµατα
αυτά, ποσό 1,15 εκατ. ευρώ καλύπτεται από κοινοτικούς πόρους

Υπό συζήτηση
το ενδεχόμενο να
«παρακαμφθούν»
οι αιτήσεις για την
ειδική ενίσχυση
στα αιγοπρόβατα,
«σέρνονται»
οι διοικητικοί
έλεγχοι για το τσεκ
μέχρι να γίνει η
νέα κατανομή
βοσκήσιμων γαιών

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Τελείωσε και ο Αύγουστος και καµία εξέλιξη δεν υπάρχει όσον αφορά τις µεγάλες
εκκρεµότητες στα θέµατα πληρωµών των
αγροτών. Από τη µία πλευρά δεν έχουν ακόµα ξεκινήσει οι αιτήσεις για το περιβόητο 4ευρω των αιγοπροβατοτρόφων, που ακόµα περιµένει το πράσινο φως από το υπουργείο Οικονοµικών και από την άλλη δεν έχει γίνει καΚοµφούζιο
µία κίνηση από τους διοικητιΌλο τον Σεπτέµβριο κούς του Οργανισµού Πληρωυποβολή παραστατι- µών να ξεκινήσουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι για την προκακών για την 1η
ταβολή της ενιαίας.
και 2η πρόσκληση
Αλιείς, σπαραγγοπαραγωγοί
του Κοµφούζιο
και παραγωγοί λαϊκών αγορών,
όπως όλα δείχνουν, θα είναι οι
πρώτοι «τυχεροί» που θα πάρουν χρήµατα
από τις ειδικές ενισχύσεις λόγω της πανδηµίας, δεδοµένου ότι έχει ήδη ενεργοποιηθεί
το σύστηµα για την υποβολή αιτήσεων. Σιγήν ιχθύος εν τω µεταξύ από τους αρµόδιους σχετικά µε τους αιγοπροβατοτρόφους,
ενώ µε τους ρυθµούς που κινούνται οι επιτελείς της πλατείας Βάθη, στο τραπέζι έπεσε και το ενδεχόµενο να µη χρειαστεί οι

και 650.000 ευρώ από συµπληρωµατική εθνική χρηµατοδότηση.
Να σηµειωθεί ότι δικαιούχοι είναι οι µελισσοκόµοι οι οποίοι είναι
κάτοχοι θεωρηµένου σε ισχύ µελισσοκοµικού βιβλιαρίου,
δραστηριοποιούνται µόνιµα στα µικρά νησιά του Αιγαίου
Πελάγους, η έδρα της µελισσοκοµικής εκµετάλλευσης τους
βρίσκεται στα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους και τα
µελισσοσµήνη τους είναι µονίµως εγκατεστηµένα σε αυτά.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΠΑΡΑΓΓΙΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

31,7

14,8

4,7

15,2

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Κοσκινίζουν βοσκοτόπια
για τη μοιρασιά του 2020
κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν σε ηλεκτρονικές αιτήσεις, αλλά να αρκεστούν σε διοικητικές πράξεις, λαµβάνοντας υπ όψιν
τους τη βάση δεδοµένων για τη συνδεδεµένη, προκειµένου να κερδίσουν χρόνο. Πάντως, πρέπει να προηγηθεί η έγκριση από
το υπουργείο Οικονοµικών, αφού οι πληροφορίες θέλουν το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης να έχει ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες.
Ένα άλλο θέµα, που φοβάται ο αγροτικός
κόσµος ότι θα καθυστερήσει την προκαταβολή του τσεκ είναι το γεγονός ότι οι διοικητικοί της ∆οµοκού δεν έχουν πάρει ακόµα
«εντολή» να ξεκινήσουν τους ελέγχους στα
στοιχεία των δικαιούχων της ενιαίας, για να
εντοπιστούν και να διορθωθούν εγκαίρως
προφανή λάθη, µεταβολές και παραλείψεις
από την πλευρά των παραγωγών, καθώς οι
πληροφορίες θέλουν τους επιτελείς του υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ να διαπραγµατεύονται ακόµα το πώς θα χειριστούν για τη

φετινή χρονιά το ζήτηµα της κατανοµής των
βοσκοτόπων. Και µπορεί ο υπουργός Μάκης
Βορίδης να έχει ζητήσει από τον περασµένο Φεβρουάριο την αρωγή των 13 Περιφερειαρχών της χώρας για τη σύνταξη µελετών διαχείρισης βοσκήσιµων γαιών, αλλά
αυτό είναι κάτι που θα πάρει πολύ χρόνο.

Όσο οι αποζηµιώσεις καταρροϊκού 2014
αργούν, πιστώθηκαν 1,49 εκατ. ευρώ για
ζωικό κεφάλαιο 2019 και 2020
Κι ενώ οι κτηνοτρόφοι του Τυρνάβου ζητούν από το υπουργείο έντοκες αποζηµιώσεις για τον καταρροϊκό πυρετό του 2014, το
υπουργείο ανακοινώνει ενισχύσεις ύψους
1,49 εκατ. ευρώ που προκύπτουν από την
επιβολή κτηνιατρικών µέτρων εξυγίανσης
του ζωικού κεφαλαίου για τα έτη 2019 και
2020. Σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις,
τα ποσά αφορούν κτηνοτρόφους στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και ∆υτικής Αττικής, Αργολίδας, Αρκαδίας, Βοιωτίας,

Από 1η Σεπτέµβρη αιτήσεις για επίδοµα ορεινών του 2020
∆υνατότητα έως 31 Αυγούστου έχουν όσοι θέλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά
την αίτησή τους για την ενίσχυση ορεινών και µειονεκτικών περιοχών για το έτος
2019, ενώ αντίστοιχα η ψηφιακή πλατφόρµα για το έτος 2020 θα είναι ανοιχτή
από 1η Σεπτεµβρίου µέχρι και τις 30 Οκτωβρίου. Υπενθυµίζεται ότι το ποσό της
ενίσχυσης είναι 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδηµα του
αιτούντος ανά έτος δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ, ή 300 ευρώ ετησίως, εφόσον
το οικογενειακό εισόδηµα ανά έτος κυµαίνεται από 3.001 έως 4.700 ευρώ.

Γρεβενών, ∆ράµας, Έβρου (Αλεξανδρούπολης), Ηµαθίας, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης,
Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς,
Κέρκυρας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κυκλάδων, Λάρισας, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρέβεζας,
Ροδόπης, Σάµου, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας και Χαλκιδικής.

Για το νέο έτος και τα ΠΣΕΑ του 2017
στους αµυγδαλοπαραγωγούς Λάρισας
Ένα χρηµατικό κενό στο ποσό που έχει
προς διάθεση το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από το ταµείο των Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων, γεωργικού χαρακτήρα, για το έτος 2020 φαίνεται πως αποτελεί την αιτία να µην πληρωθούν ούτε και
τη φετινή χρονιά οι αµυγδαλοπαραγωγοί
της Λάρισας τα ΠΣΕΑ που τους οφείλονται
από τις ζηµιές του 2017. Οι πληροφορίες
αναφέρουν ότι από τα 16 εκατ. ευρώ που
ήταν προϋπολογισµένα για το 2020, υπολείπονται περί τα 2 εκατ. ευρώ, ποσό που
δεν αρκεί για να πληρωθούν τα ΠΣΕΑ για
τις ζηµιές στα αµύγδαλα της Λάρισας, που
εκτιµώνται κοντά στα 5 εκατ. ευρώ. Αυτό
σηµαίνει ότι η εν λόγω πληρωµή µετατίθεται για το πρώτο δίµηνο του νέου έτους,
µε τη «βοήθεια» του ανανεωµένου για το
2021 µπάτζετ. Βέβαια, κάποιοι λένε ότι θα
µπορούσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης να ζητήσει πρόσθετο κονδύλι από τις
Βρυξέλλες, προκειµένου να καλύψει αυτή
την υποχρέωση και όποιες άλλες µπορούσε να εντάξει στο ίδιο «πακέτο».
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η πορεία των αιτήσεων κατά
τον πρώτο µήνα εφαρµογής
του προγράµµατος δείχνει
ότι o ρυθµός υποβολής, είναι
µειωµένος σε σχέση µε τις
πρώτες ηµέρες που άνοιξε η
πλατφόρµα, καθώς για την
ώρα έχουν ενταχθεί περί τους
40.000 δανειολήπτες.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑA∆Ε

Eφαρμοστική
για το τέλος
επιτηδεύματος
των αγροτών

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Θεωρητικά το πρόγραµµα «Γέφυρα»,
το οποίο επιδοτεί για 9 µήνες τη δόση των δανείων που συνδέονται µε την
πρώτη κατοικία, υποστηρίζει τους δανειολήπτες που επλήγησαν από την
υγειονοµική κρίση, αρκεί να αποδειχθεί εν τοις πράγµασι µε τιµολόγια.
Η σχετική πλατφόρµα θα είναι ανοικτή έως τα τέλη Σεπτεµβρίου για
να υποδεχθεί περίπου 300.000 ενήµερους δανειολήπτες και όλους τους
«κόκκινους», όµως τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι οι αιτήσεις ελεύθερων επαγγελµατιών φθάνουν µόλις
στο 10% των αρχικών εκτιµήσεων. Μάλιστα, υποστηρίζεται ότι κάποιοι ενώ
µπαίνουν στην πλατφόρµα δεν προχωρούν στην ολοκλήρωση υποβολής
αίτησης όταν τους ζητείται να συναινέσουν στην άρση του τραπεζικού τους
απορρήτου φοβούµενοι τον έλεγχο...
κρυφών εισοδηµάτων. Βέβαια, κατά άλλους υπάρχουν κενά στο ποιοι εντέλει είναι οι δικαιούχοι της ρύθµισης,
όπως και για τους αγρότες που δεν είναι ενταγµένοι σε ΚΑ∆ ή δεν ήταν δικαιούχοι επιστρεπτέας προκαταβολής.
Επιπρόσθετα, όσοι µπαίνουν στο πρόγραµµα, θα πρέπει να φανούν συνεπείς στις πληρωµές τους και 6 -18 µήνες
µετά το πέρας καταβολής της 9µηνης
κρατικής ενίσχυσης, αλλιώς θα κληθούν να την επιστρέψουν όλη πίσω.
Η πορεία των αιτήσεων κατά τον πρώτο µήνα εφαρµογής του προγράµµατος δείχνει ότι o ρυθµός υποβολής, είναι µειωµένος σε σχέση µε τις πρώτες
ηµέρες που άνοιξε η πλατφόρµα, καθώς για την ώρα έχουν ενταχθεί περί
τους 40.000 δανειολήπτες.
Το νέο στοιχείο πάντως είναι ότι ήδη όλες οι τράπεζες έχουν ανοίξει τις
δικές τους πλατφόρµες για να διευκολύνουν τους δανειολήπτες και να αποκλείσουν στρατηγικούς κακοπληρωτές.
Στα επιτελεία των τραπεζών προσδοκούν ότι εφόσον καταφέρουν να
ενισχύσουν τη συµµετοχή στο Πρόγραµµα «Γέφυρα» τις επόµενες εβδοµάδες, θα καταφέρουν να ανασχέσουν

Κόπηκε η φόρα για το ΓΕΦΥΡΑ

Πτωχευτικό πλαίσιο
για τους «κόκκινους»
Ανοιχτή έως τέλη Σεπτέμβρη η πλατφόρμα για 300.000 δανειολήπτες
το νέο κύµα εξυπηρετούµενων δανείων. Κι αυτό επειδή τα περισσότερα ενήµερα δάνεια έχουν, ήδη, ενταχθεί
στα moratoria, που λήγουν τέλος του
έτους. Εποµένως, η επιδότηση δόσης
θα ξεκινήσει από το α’ τρίµηνο 2021 και
θα κλείσει Σεπτέµβριο του ίδιου έτους.

Στο «Γέφυρα» δικαιούχοι είναι:
Ελεύθεροι επαγγελµατίες ή φυσικά πρόσωπα µε ατοµική επιχείρηση σε
κλάδους που έχουν πληγεί ή παρουσίασαν σηµαντική µείωση της εµπορικής δραστηριότητάς τους, µε µείωση
ΦΠΑ άνω του 20%, κατά την πανδηµία,
συγκριτικά µε το αντίστοιχο χρονικό
διάστηµα 1 έτος πριν από την πανδηµία (δηλαδή το β’ τρίµηνο του 2019).
∆ικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση

µε µορφή επιστρεπτέας προκαταβολής.
Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται
στο µηχανισµό ενίσχυσης της απασχόλησης, στο πρόγραµµα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Σε διαβούλευση ο νέος πτωχευτικός
Στο µεταξύ, σε δηµόσια διαβούλευση
τίθεται το νέο πτωχευτικό πλαίσιο που
θα µπει σε ισχύ Ιανουάριο του 2021 και
θα προβλέπει για πρώτη φορά τη δεύτερη ευκαιρία µετά την πτώχευση και
για τα φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά).
Θα περιλαµβάνει διατάξεις και για την
πρώτη κατοικία, η προστασία της οποίας έχει πάψει να ισχύει και από τις 31
Αυγούστου καλύπτεται από τις ρυθµίσεις του προγράµµατος «Γέφυρα».
Το νέο πλαίσιο έχει τρεις στοχεύσεις:
Να δοθεί µια δεύτερη ευκαιρία στα

φυσικά και νοµικά πρόσωπα.
Να µπει φρένο στους στρατηγικούς κακοπληρωτές.
Να υπάρξει πλαίσιο προστασίας µε
διατάξεις για φτωχά νοικοκυριά, µε ειδική επιδότηση για περίοδο ως 12 µηνών.
Κοµβικό σηµείο του νέου πτωχευτικού αποτελεί η ρύθµιση όλων των οφειλών σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή
οδηγία 1023, η οποία θα ισχύσει από
το 2021 σε όλη την Ευρώπη. Αυτή η οδηγία ρητά αναφέρει ότι καθένας δικαιούται µια δεύτερη ευκαιρία να ρυθµίσει όλα του τα χρέη. Αν κάποιος έχει
πλήρη οικονοµική αδυναµία µόνο τότε θα επέρχεται η πτώχευση, γεγονός
που σηµαίνει απώλεια όλων των περιουσιακών στοιχείων και διαγραφή
όλων των οφειλών.

Άνοιξαν οι επικαιροποιηµένες
πλατφόρµες για τις δηλώσεις
φόρου εισοδήµατος που
επιτρέπουν τη διαγραφή του
τέλους επιτηδεύµατος στις
φορολογικές δηλώσεις τις οποίες
υποβάλουν αγρότες και αλιείς.
Έτσι, όσοι αγρότες και αλιείς
υποβάλουν δήλωση από τώρα
και στο εξής, ο φόρος τους θα
εκκαθαρίζεται µε τον υπολογισµό
και τη διαγραφή του τέλους
επιτηδεύµατος για τους
δικαιούχους. Για τους αγρότες
που έχουν υποβάλει δήλωση
φορολογίας εισοδήµατος για το
φορολογικό έτος 2019 και έχει
εκκαθαριστεί χωρίς να ληφθεί
υπόψιν η εξαίρεση από την
καταβολή του τέλους
επιτηδεύµατος, οι υπόχρεοι
υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση
χωρίς διόρθωση κάποιου πεδίου
και χωρίς την επιβολή τυχόν
κυρώσεων. Για τα φυσικά
πρόσωπα που δεν υποβάλλουν
τροποποιητικές δηλώσεις για το
µηδενισµό του τέλους
επιτηδεύµατος, το β’
δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου
2020 θα πραγµατοποιηθεί η
επανεκκαθάριση της δήλωσης
φορολογίας εισοδήµατος.
Ειδικότερα, µε εγκύκλιο που
εξέδωσε ο διοικητής της ΑΑ∆Ε
Γιώργος Πιτσιλής, διευκρινίζονται
τα εξής για τους αγρότες και αλιείς
που είναι δικαιούχοι διαγραφής και
έχουν ήδη υποβάλει δηλώσεις:

Φυσικά Πρόσωπα
Έλαβαν µήνυµα στο myTAXISnet,
ότι είναι δικαιούχοι της διαγραφής
του τέλους επιτηδεύµατος και ότι
η ΑΑ∆Ε θα προχωρήσει σε µαζική
επανεκκαθάριση, το δεύτερο
δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου.
Νοµικά Πρόσωπα
Έλαβαν µήνυµα στο myTAXISnet,
ότι είναι δικαιούχοι της διαγραφής
του τέλους επιτηδεύµατος και ότι,
για να επωφεληθούν από τη
διαγραφή, θα πρέπει να υποβάλουν
ψηφιακά χωρίς προσαυξήσεις και
πρόστιµα, µια απλή τροποποιητική
δήλωση, χωρίς µεταβολή του
περιεχόµενου της αρχικής.
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Eco-schemes

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

‘Επιασαν 4,60
το κιλό τα αρνιά

Ζ

ωηρεύει µέρα µε τη µέρα η αγορά
των αµνοεριφίων, µε την τιµή στα
αρνιά να έχει φτάσει τα 4,60 ευρώ
το κιλό αυτή την εβδοµάδα και στα
κατσίκια τα 4,70 ευρώ. Μάλιστα τα επίπεδα
αυτά δείχνουν πώς θα διαµορφωθούν οι τιµές ενόψει του Πάσχα µε του γνώστες της αγοράς να βλέπουν εύκολα τα 5,5 µε 6 ευρώ
το κιλό τη Μεγάλη Εβδοµάδα, γιατί τα ζώα είναι λίγα αφενός επειδή κάποιοι έσφαξαν νωρίς και αφετέρου επειδή είχαν µικρή παραγωγή λόγω του σκληρού χειµώνα.
Στην εξαγωγή για ελληνικό σκληρό σιτάρι ακούγονται κάτι παραπάνω από τα 220
ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας για χαµηλές ποιότητες χωρίς να έχουν κλείσει δουλειές καθώς τα αποθέµατα είναι πλέον λίγα. Φαίνεται
πως τόσο στη χώρα µας όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη τα σκληρά θα είναι λιγότερα στη
νέα σοδειά και λογικά θα καταναλωθούν εντός των συνόρων, οπότε και οι εξαγωγές θα
είναι µειωµένες. Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, το USDA report ανακοίνωσε υψηλότερα
φετινά αποθέµατα και φυσικά η αγορά πιέστηκε από µαζικές κερδοσκοπικές πωλήσεις.
Χρηµατιστηριακά, σηµειώθηκε ένα µικρό ράλι το οποίο αποδόθηκε στην γενικότερη ανοδική πορεία των εµπορευµάτων
και όχι σε κάποιο ιδιαίτερο νέο στα βαµβάκια. Στην ελληνική αγορά, δόθηκαν ευκαιρίες για µικρές πωλήσεις σε πολύ καλές τιµές περί τα 85 σεντς ανά λίµπρα, που αναλογούν σε 1,66 ευρώ το κιλό. Το άσχηµο είναι πως φυσικά αυτή την εποχή τα αποθέµατα είναι λίγα, εποµένως δεν µπορούµε να επωφεληθούµε σε µεγαλύτερο βαθµό την ανοδική κίνηση της αγοράς.

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος
ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

07/03

14/03

20/03

28/03

234

234

234

234

75,72

74,21

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

228

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

225

180

179

04/04

76,95

75,65

225

225

179

179

11/04

236

238

77,05

77,62

223

225

179

179

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

225

225

225

225

225

217

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

2,49

2,48

2,39

2,37

2,34

2,36

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

338,00

338,50

339,20

326,80

327,20

325,10

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

889,40

899,00

899,60

890,20

900,60

898,40

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

15,15

15,09

14,94

15,63

15,80

15,09

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

57,15

65,72

71,92

81,32

79,07

78,90

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

128,82

127,47

129,47

126,25

125,82

125,87

87,96

89,35

92,00

96,33

95,48

96,82

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

Στα καλά της η φρέσκια πατάτα
Χωρίς αποθέµατα και µε αυξηµένη ζήτηση τη Μεγάλη Εβδοµάδα
Πέρυσι η ανοιξιάτικη ξεκίνησε στα 35 λεπτά, µε πιεστικό ανταγωνισµό
Από την ερχόµενη εβδοµάδα µε πρώτη
τη Μεσσηνία και λίγες µέρες µετά την
Αχαΐα και την Ηλεία, φρέσκια πατάτα
θα έχει η πασχαλινή αγορά. Ένα προϊόν που τα τελευταία δύο χρόνια πηγαίνει πολύ καλά, µε την τιµή στην πατάτα
θερµοκηπίου αυτό το διάστηµα να ξεπερνά τα 65 λεπτά στον παραγωγό. Κάτι
που δηµιουργεί στους πατατοπαραγωγούς προσδοκίες για έναρξη στη φρέσκια πατάτα σε επίπεδα περί τα 50 µε
55 λεπτά το κιλό, αν και ακόµα τίποτα

Τιμή παραγωγού
(λεπτά/ κιλό)
Πέρυσι

35

δεν είναι σίγουρο, λένε οι παραγωγοί.
Να σηµειωθεί ότι πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο η αγορά ξεκίνησε µε τιµή
περί τα 35 λεπτά το κιλό, επειδή υπήρχαν αποθέµατα τόσο από το Νευροκόπι όσο και από τη Γαλλία. Φέτος, λένε
οι παραγωγοί, οι αποθήκες είναι άδειες
από χειµωνιάτικη πατάτα. Όσον αφορά
το κόστος παραγωγής, στη ∆υτική Ελλάδα µε µέση απόδοση τους 2,5-3 τόνους το στρέµµα, αυτό ανέρχεται περί
τα 800 µε 900 ευρώ.

Ανεβάζουν τη ζημιά
στο 30% του τσεκ
οι ομάδες εργασίας
Όλο και μεγαλύτερες βγαίνουν οι απώλειες για τη βασική
ενίσχυση στα μοντέλα επιδοτήσεων που τρέχουν οι αρχές

Σε ανοδική τροχιά
οι τιμές του
ελαιολάδου

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE
338,91

338,49

337,36

03/04

11/04

336,20

333,56

Φέτος

Θερμοκήπια

14/03

19/03

29/03

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στα 65 λεπτά το κιλό πουλιέται
αυτό το διάστηµα η πατάτα
θερµοκηπίου, που δίνει τον
τόνο στην αγορά

55-60

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Έξοδα

Με τιµή παραγωγού κάτω
από τα 30 λεπτά το κιλό
η καλλιέργεια δύσκολα
βγάζει τα έξοδά της

Σπόρος

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Φέτος αρκετοί παραγωγοί έκαναν
εισαγωγή πατατόσπορου µε
1,5 ευρώ το κιλό, γεγονός που
αύξησε σηµαντικά το κόστος τους

kontonis@agronews.gr

Το ένα µετά το άλλο τα µοντέλα
που τρέχουν οι οµάδες εργασίας
των κρατών-µελών για τη νέα ΚΑΠ
έρχονται να επιβεβαιώσουν τη µείωση στη βασική εισοδηµατική στήριξη των αγροτών και µάλιστα σε
ποσοστό που φτάνει το 30%, εφό-

Δεδομένα αγοράς
ελαιολάδου
Μείωση αποθεµάτων

20%

Αύξηση κατανάλωσης

2-4%
ΠΗΓΗ: USDA

Βαρόμετρο η σοδειά
Καναδά για την αγορά
σκληρού σιταριού
To βαμβάκι έτοιμο
για ανάκαμψη
στο χρηματιστήριο

Επιστρέφουν στα αγροτικά
commodities οι επενδυτές
Η ρευστότητα και το φθηνό χρήµα
που βρέθηκαν στα χέρια funds και
επενδυτών ως απόρροια των χειρισµών
για την αντιµετώπιση των οικονοµικών
επιπτώσεων της πανδηµίας, έχουν
το τελευταίο διάστηµα διαµορφώσει
ανοδικές τάσεις στα χρηµατιστήρια
αγροτικών εµπορευµάτων.

Προαπαιτούµενο, για
να µη φανεί
η απώλεια
στους
λογαριασµούς των
αγροτών,
θα είναι η
ένταξη στα
νέα ecoschemes.

σον οι δικαιούχοι δεν καταφέρουν
να ενταχθούν στο καθεστώς «ecoschemes» των άµεσων ενισχύσεων. Πάνω στο θέµα που ανέδειξε η
Agrenda µε πρωτοσέλιδο τίτλο την
περασµένη εβδοµάδα σχετικά µε το
µερίδιο πόρων που θα «κλέψουν»
τα eco-schemes (Οικοπρογράµµατα) από τη βασική ενίσχυση, το ιρλανδικό υπουργείο Γεωργίας καταγράφει ότι «όλα τα µοντέλα που
τρέξαµε για τη νέα ΚΑΠ, δείχνουν
σηµαντική µείωση του ποσού της
πληρωµής έως 30% αν ένας δικαιούχος επιλέξει να µη συµµετάσχει
στο καθεστώς».
Παράλληλα, επί του θέµατος και
στην Ισπανία επικρατεί αναβρασµός,
µε τους αγρότες να φοβούνται µείωση που φτάνει το 23% στη βασική
ενίσχυση και µεγαλύτερες δυσκο-

λίες στις πληρωµές των άµεσων, όπως µεταδίδουν τα ισπανικά µέσα.
Στο ίδιο µήκος κύµατος κινείται και
η ειδική προσοµοίωση του Πανεπιστηµίου της Περούτζια για την τύχη της βασικής ενίσχυσης, η οποία
λόγω eco-schemes θα χάσει το 20%.
Υπενθυµίζεται πως αυτό το νέο
καθεστώς θα αποτελείται από δράσεις που θα προκηρύσσονται ετησίως στα πλαίσια των άµεσων ενισχύσεων µε χρήµατα που θα περικοπούν από τις ετήσιες πληρωµές
τσεκ και πράσινης ενίσχυσης. Προαπαιτούµενο, για να µη φανεί η απώλεια στους λογαριασµούς των αγροτών, θα είναι η ένταξη στις ειδικές αυτές περιβαλλοντικές δράσεις
του νέου καθεστώτος. Μία από αυτές τις δράσεις που θα µπει σε διαβούλευση στην Ελλάδα το ερχόµενο
φθινόπωρο θα είναι η ελλειµµατική
άρδευση στο βαµβάκι, ενώ αναµένεται να υπάρξουν και προβλέψεις ειδικά για την εκτατική κτηνοτροφία
µε ρύθµιση της εποχής ή της έντασης της βόσκησης. Το µέτρο ήταν να
εφαρµοστεί από φέτος στην Ελλάδα
στο πλαίσιο των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, µε την επιδότηση της αγοράς ζωοτροφών και της
µετακίνησης των κτηνοτρόφων, ωστόσο λόγω έλλειψης των οριστικών
διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης,
τελικά δεν ενεργοποιήθηκε.
Να σηµειωθεί ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει δει µε
καλό µάτι τα «eco-schemes» και στα
ευρωπαϊκά Συµβούλια Υπουργών
προσπαθεί να περάσει γραµµή ώστε
να γίνουν προαιρετικά για τα κράτη-µέλη, χωρίς ωστόσο µέχρι στιγµής κάποιο αποτέλεσµα. Αντίθετα,
η Κοµισιόν, όχι µόνο θέλει να καταστήσει υποχρεωτικό αυτό το καθεστώς για να υποστηρίξει την περιβόητη ατζέντα «Από το χωράφι
στο πιάτο» (Farm to Fork), αλλά θέλει να ορίσει και ένα συγκεκριµένο
ποσοστό που θα δεσµεύει από τις άµεσες ενισχύσεις.

Βοήθεια στις
άµεσες από τα
Προγράµµατα
Το επικρατέστερο σενάριο που µπορεί
να φέρει κοντά στα σηµερινά επίπεδα
τη βασική ενίσχυση στη νέα ΚΑΠ, είναι
να τροφοδοτηθούν τα «eco-schemes»
µε πόρους από τα Προγράµµατα
Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτό µπορεί να
γίνει µόνο αν ουσιαστικά αντί να
προκηρύσσονται αγροπεριβαλλοντικά
µέτρα, τα δηµοφιλέστερα εξ αυτών
όπως Βιολογική Γεωργία-Κτηνοτροφία,
να ενταχθούν ως δράσεις «ecoschemes» αντλώντας χρήµατα που
ούτως ή άλλως θα τους αναλογούσαν
αν παρέµεναν στα Προγράµµατα.
Αυτό βέβαια είναι περίπλοκη υπόθεση,
γιατί στα καθεστώτα των άµεσων
ενισχύσεων δεν µπορεί να υπάρξουν οι
λεγόµενοι επιλαχόντες, όπως στο ΠΑΑ,
αν δεν φτάνουν τα χρήµατα για να
καλυφθούν όλοι οι ενδιαφερόµενοι
αγρότες µε αποτέλεσµα να
ξεχειλώνεται το µπάτζετ των ecoschemes. Σηµειώνεται πως είναι
δυνατή η µετακίνηση µέχρι 25% των
κονδυλίων του ΠΑΑ για περιβαλλοντικά
µέτρα στις άµεσες ενισχύσεις.
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Η μεταβατική
ΚΑΠ κλειδώνει
τον Οκτώβριο
Οι τελικές αποφάσεις για τη µεταβατική
περίοδο της νέας ΚΑΠ και το αν τελικά
θα λάβει παράταση η τρέχουσα περίοδος
ένα ή δύο έτη θα ληφθεί τον Οκτώβριο,
σύµφωνα µε τον Ισπανό υπουργό Γεωργίας, Λουίς Πλάνας. Όπως είναι γνωστό
τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα συµφώνησαν ήδη προσωρινά και εν µέρει τον
Ιούνιο για έναν κανονισµό µετάβασης
που θα επιτρέπει στους παραγωγούς να
συνεχίσουν να πληρώνονται τις ενισχύσεις, χωρίς να αλλάξουν οι όροι, µεταξύ
το 2021 και το 2022, ωστόσο η Κοµισιόν
λέει «ένα έτος παράταση και βλέπουµε».
Σύµφωνα µε τον Πλάνας, η έγκριση όλων των τροπολογιών σε πολιτικό επίπεδο αναµένεται στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
στα µέσα Οκτωβρίου, ενώ το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο θα κάνει το ίδιο στη δεύτερη σύνοδό του τον ίδιο µήνα. Στις αρχές
Νοεµβρίου θα ξεκινήσουν οι διαπραγµατεύσεις το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο
µε σκοπό την επίτευξη τελικής νοµοθετικής συµφωνίας τους επόµενους µήνες
και µέχρι τις αρχές του 2021.

Έγκριση από τα ευρωπαϊκά όργανα
για το στρατηγικό σχέδιο της χώρας
του για τη νέα ΚΑΠ µέχρι τα τέλη του
2021 ελπίζει να πετύχει ο Ισπανός
υπουργός Γεωργίας, Λουίς Πλάνας.
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ΤΙΜΕΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 2020

Α.Σ. ΘΕΣΤΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΝΟΜΙΚΟΣ

Ευύδριο

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ:

∆οµοκός
Όλη η καµπάνια

ΤΟΜΕΑΣ:
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ €/ΤΟΝΟ:

>25 km

<25 km

9

6

Αποφλ/νη

Αποφλ/νη

Αποφλ/νη

Αποφλ/νη

ΚΟΚΚΙΝΟΙ & ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:

> 80%

< 80%

> 80%

ΣΥΜΒΑΣΗ:

Τήρηση

Τήρηση

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΟ
ΣΤΑ 5,00 BRIX:

90

85

Τ ΙΜΗ/ΜΠ ΡΙΞΟΜΟΝΑ∆ Α:

18,0

17,0

ΕΙ∆ΟΣ:

Λοιπά

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ:

Φιλία Καρδίτσας

Πολυνέρι Φαρσάλων

1/8 έως 31/8

6/8 έως 10/9

Όλη η καµπάνια

Φάρσαλα

11

9

Λάρισα: 9 Φάρσαλα: 6

Αποφλ/νη

< 80%

> 80%

< 80%

Τήρηση

Τήρηση

Τήρηση

Τήρηση

81

88

83

79

92

87

83

90

88

88

86

86

16,2

17,6

16,6

15,8

18,4

17,4

16,6

18,0

17,6

17,6

17,2

17,2

Λοιπά
Τήρηση

Τήρηση

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: τον επόµενο µήνα της παράδοσης.
ΦΠΑ: µε την επιστροφή από την Εφορία

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: τον επόµενο µήνα της παράδοσης.
ΦΠΑ: έως 31/1/2021

ΟΧΙ

ΒΑΣΕΙ BRIX (όπως
ΝΟΜΙΚΟΣ)

-

0-2% αύξηση τιµής 2%
2,01-4% αύξηση 1%
4.01- 6% αποµείωση 0%
6.01- 8% αποµείωση 3%
8.01- 10% αποµείωση 4%
10.01- 12% αποµείωση 5%
12.01- 14% αποµείωση 8%
14.01- 17% αποµείωση 9%
17.01- 20% αποµείωση 10%

0-6% αποµείωση τιµής 0%
6.01- 8% αποµείωση τιµής 3%
8.01- 10% αποµείωση τιµής 4%
10.01- 12% αποµείωση τιµής 5%
12.01- 20% αποµείωση τιµής 8%

ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΠΑ:
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:

AGROFARM

Αποφλ/νη

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ:
ΠΛΗΡΩΜΗ:

DEL MONTE

12° χιλ. Λάρισας
-Χάλκης

Λάρισα
Λάρισα: 13 Φάρσαλα: 11

Λοιπά

ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ: τον επόµενο
µήνα της παράδοσης

20-30% άµεσα. Υπόλοιπο
εντός διµήνου

(όπως ΝΟΜΙΚΟΣ)

Μειώνουν την τιµή

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ (επί ακέραιων αγροτεµαχίων & µε τήρηση σύµβασης)

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ:

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Στην κορυφή οι παραδόσεις,
ενισχυμένη η ζήτηση στη βιομηχανική

Σημαντικά πάνω οι αποδόσεις και παρά το συνωστισμό στα εργοστάσια όλοι μιλάνε για μία από τις καλύτερες χρονιές
ΤOY ΓΙANNH ΠΑΝΑΓΟΥ

λη πλευρά, ακόµα και ο συνωστισµός στην αιχµή της συγκοµιδής, διευκόλυνε, όπως ήταν φυσικό, να µπουν πιο δυναµικά στο παιχνίδι των
παραλαβών και µικρότερες εµβέλειας µονάδες,
όπως για παράδειγµα η Agrofarm του πολύπαθου οµίλου εταιρειών Λεβεντάκη. Πληροφορίες
µάλιστα θέλουν την τελευταία να αξιοποιεί την
προσφορά προϊόντος στο αποκορύφωµα σεζόν
και να αποµακρύνεται από την πρακτική της άµεσης εξόφλησης (µε την παράδοση) τουλάχιστον ενός µέρους της αξίας του προϊόντος και
να επιστρέφει στην προσφιλή τακτική των δίµηνων και τρίµηνων επιταγών.

panagos@agronews.gr

ΚΟΜΙΣΤΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ
ΑΠΟ

ΑΠΟ

ΛΑΡΙΣΑ

ΦΑΡΣΑΛΑ

(ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

(ΕΥΡΩ)

9

ΝΟΜΙΚΟΣ
ΕΥΥ∆ΡΙΟ

6

13

ΝΟΜΙΚΟΣ
∆ΟΜΟΚΟΣ

11

11

ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ
ΦΙΛΙΑ

9

9

AGROFARM
ΠΟΛΥΝΕΡΙ
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Σε µια από τις καλύτερες χρονικές των τελευταίων χρόνων εξελίσσεται η φετινή για τη βιοµηχανική ντοµάτα, µε τη συγκοµιδή στη Θεσσαλία
να προσεγγίζει το 70% και να εισέρχεται στην
τελευταία της φάση χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
Ειδικότερα όσον αφορά στις παραδόσεις του
προϊόντος πάντως δεν έλειψαν τα προβλήµατα,
ειδικά κατά το δεύτερο δεκαήµερο του Αυγούστου, όταν οι ανάγκες συγκοµιδής ήταν µεγαλύτερες από τη δυναµικότητα των µονάδων µεταποίησης. Αυτό, παράλληλα µε το συνωστισµό
που έφερε στα εργοστάσια, είχε ως αποτέλεσµα
σοβαρές καθυστερήσεις στη συγκοµιδή της ντοµάτας και σε κάποιες περιπτώσεις την ποιοτική
υποβάθµιση του προϊόντος και τις οικονοµικές
απώλειες για τους παραγωγούς.

Ενισχύθηκε διεθνώς η ζήτηση

Σηµαντικά πάνω από το µέσο όρο οι αποδόσεις
Οι επιµέρους δυσκολίες ωστόσο δεν µεταβάλλουν τη συνολική εικόνα της καλλιέργειας για
φέτος που ήταν ιδιαίτερα καλή, µε τις αποδόσεις να κινούνται σηµαντικά πάνω από το µέσο
όρο των τελευταίων ετών και την ποιότητα του
ντοµατοπολτού να κερδίζει… brix. Από την άλ-

Η συγκοµιδή στη Θεσσαλία προσεγγίζει το 70% και
εισέρχεται στην τελευταία φάση χωρίς δυσκολίες.

Θα πρέπει να αναφερθεί ακόµα ότι εµπορικά
η χρονιά ξεκίνησε µε τις καλύτερες προϋποθέσεις, καθώς, οι συνθήκες πανδηµίας που έζησε η υφήλιος ενίσχυσαν τη διεθνή ζήτηση για
προϊόντα που έχουν ως βάση τον ντοµατοπελτέ
και γενικότερα για µεταποιηµένα προϊόντα ντοµάτας, κάτι που επέτρεψε στην εγχώρια βιοµηχανία να διαθέσει το σύνολο σχεδόν των αποθεµάτων της και µάλιστα σε πολύ καλές τιµές.
Αυτό που απασχολούσε κατά βάση από την
αρχή της περιόδου και για µια χρονιά όλους
τους συντελεστές του κλάδου, ήταν η εξέλιξη

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

των καιρικών συνθηκών. Κι αυτό γιατί, τα τρία
προηγούµενα χρόνια ο καιρός όχι µόνο δεν
ευνόησε τη βιοµηχανική ντοµάτα αλλά έκανε πολλούς να ανησυχούν για το µέλλον της.
Πολλοί υποστήριζαν µάλιστα ότι τα στοιχεία
κλιµατικής αλλαγής που άρχισαν να διαφαίνονται ενδεχοµένως να καθιστούσαν την Ελλάδα
και τις αντίστοιχες περιοχές της Ηλείας και της
Θεσσαλίας, τόπο αφιλόξενο για την συγκεκριµένη καλλιέργεια.
Σηµειωτέον ότι οι µειωµένες αποδόσεις που
κατέγραψαν και µάλιστα διαδοχικά, ακόµα και
πολύ καλά οργανωµένοι καλλιεργητές, υποχρέωσαν τη βιοµηχανία να βάλει λίγο πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη, προκειµένου να συγκρατήσει τους παραγωγούς, να τους πείσει δηλαδή

Συνωστισµός στα εργοστάσια
Ακόµα και ο συνωστισµός στην αιχµή
της συγκοµιδής, διευκόλυνε, όπως
ήταν φυσικό, να µπουν πιο δυναµικά
στο παιχνίδι των παραλαβών και
µικρότερης εµβέλειας µονάδες όπως
για παράδειγµα η Agrofarm του πολύπαθου οµίλου εταιρειών Λεβεντάκη

να µείνουν στην καλλιέργεια. ∆εν είναι µάλιστα
τυχαίο το γεγονός ότι σε µια προσπάθεια αναδιάρθρωσης των µονάδων και περιστολής των
δαπανών, ο όµιλος Νοµικού, υποχρεώθηκε να
κλείσει το εργοστάσιο στην περιοχή της Κωπαΐδας και να εξυπηρετήσει τους λίγους παραγωγούς που επέλεξαν να παραµείνουν στο προϊόν από τη µονάδα του ∆οµοκού.
Γενικότερα πάντως, ο κλάδος της βιοµηχανικής ντοµάτας βρίσκεται σε ένα µεταίχµιο. Ο παραδοσιακός ντοµατοπελτές στον οποίο εστιάζει κατά βάση η εγχώρια βιοµηχανία δεν περνάει και τις καλύτερες εποχές, καθώς δεν απηχεί τις νέες διατροφικές συνήθειες που φαίνεται να επικρατούν στο δυτικό κόσµο και για την κάλυψη των οποίων θα πρέπει να υπάρξει ένας επανασχεδιασµός και σε
επίπεδο βιοµηχανίας.
Μ’ αυτή την έννοια, οι καλλιεργητές, καλό είναι να µην παρασυρθούν από την καλή εικόνα
αποδόσεων και τιµών φέτος, παρά το γεγονός
ότι η εγχώρια βιοµηχανία επιδιώκει να προσελκύσει περισσότερα στρέµµατα.
Άλλωστε η βιοµηχανική ντοµάτα είναι µια
δύσκολη και απαιτητική από πλευράς εισροών
καλλιέργεια, την οποία, µόνο πολύ καλά οργανωµένοι παραγωγοί µπορούν να υποστηρίξουν.

Σάββατο 29 & Κυριακή 30 Αυγούστου 2020

Agrenda

13

Αυτό που απασχολούσε κατά βάση από την αρχή της περιόδου και για µια χρονιά
όλους τους συντελεστές του κλάδου, ήταν η εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.
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ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ
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∆ΕΛΤΙΟ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Βοτρύτης σε σταφύλι
Τη σήψη των ώριµων σταφυλιών που
οφείλεται στο βοτρύτη, οι πληγές-σχισµές
πάνω σε αυτά είναι δυνατόν να
προκληθούν από πληθώρα παραγόντων,
όπως άνεµος, βροχή, πυκνόραγα
σταφύλια, ευδεµίδα, ωίδιο ή και µύγα
Μεσογείου. Σηµειώνεται ότι οι περιοχές
µε συνθήκες αυξηµένης υγρασίας είναι
εκείνες µε αυξηµένο κίνδυνο προσβολής.
Η ασθένεια είναι δυνατόν να προληφθεί
µέσω καλλιργητικών µέτρων όπως η
σωστή διαχείριση της κόµης και η
αποφυγή υπερβολικής άρδευσης ώστε να
περιοριστεί η υγρασία και η ορθολογική
χρήση ορµονικών σκευασµάτων.
Επιπρόσθετα, οι γεωπόνοι του
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας
Φυτών Ηρακλείου προτείνουν στα
τραυµατισµένα και ώριµα σταφύλια την
αποµάκρυνση προσβεβληµένων ραγών ή
ολόκληρων σταφυλιών, αν χρειαστεί,
ώστε να ακολουθήσει τρύγος όσο το
δυνατόν συντοµότερα. Για περαιτέρω
ενίσχυση, συνίσταται ψεκασµός των
σταφυλιών µε σκεύασµα µικρής
υπολειµµατικής διάρκειας.

Χαµηλοί πληθυσµοί τρίτης γενιάς καρπόκαψας στους καρυδεώνες
Η τρίτη γενιά του εντόµου της καρπόκαψας έχει αρχίσει να εµφανίζεται
στους καρυδεώνες. Όπως αναφέρει το Περιφερειακό Κέντρο
Προστασίας Φυτών Βόλου, ο αριθµός των συλλήψεων στο δίκτυο των
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ φεροµονικών παγίδων παραµένει πολύ µικρός έως και µηδενικός,
ωστόσο οι παραγωγοί θα πρέπει να παρακολουθούν τις παγίδες που
έχουν τοποθετήσει στα κτήµατά τους. Επίσης, οι γεωπόνοι συνιστούν
τακτική επιθεώρηση των καρπών για τη διαπίστωση προσβολών, διότι η τρίτη γενιά
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. Τέλος, να σηµειωθεί ότι ο χρόνος επέµβασης
εξαρτάται από τον τρόπο δράσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σκευάσµατα
ALFA: Sari 40 SC, Qualy-T
BAYER: Serenade ASO, Teldor 50WG
SIPCAM: Frupica-S 50WP
SYNGENTA: Geoxe 50 WG και Taegro

Κόκκινος τετράνυχος
στα εσπεριδοειδή
Όπου υπάρχει έντονη χρήση
εντοµοκτόνων στους οπωρώνες µε
εσπεριδοειδή αναπτύσσονται πληθυσµοί
ακάρεων λόγω καταστροφής των
φυσικών τους εχθρών. Τα κυριότερα
ακάρεα που συναντώνται είναι τα
Panonychus citri (κόκκινος τεράνυχος),
Tetranychus urticae (κίτρινος
τεράνυχος), Aculus pelekasii
(παραµορφωτικό άκαρι). Πιο απειλητικός
είναι ο κόκκινος τετράνυχος, που
προσβάλλει φύλλα και καρπούς,
προκαλώντας διογκώσεις (φουσκώµατα)
στα φύλλα. Μάλιστα, όταν αυτές είναι
µεγάλες τα φύλλα αδυνατίζουν και
πέφτουν. Επιπλέον στους καρπούς
προκαλεί υπόφαιες κηλίδες καθιστώντας
τους µη εµπορεύσιµους. Οι γεωπόνοι
τονίζουν ότι χηµική παρέµβαση
επιβάλλεται όταν οι πληθυσµοί του
ακάρεως δείχνουν αυξητική τάση.

Σκευάσµατα
ALFA: Invert 1,8 EW
BAYER: Envidor 240SC
FMC: Zoro 1.8 EW, Tripsol Pro
SIPCAM: Kendo UM 5,12SC
SYNGENTA: Vertimec 1.8 EC και
Vertimec Pro 1.8 SC.

Καραδοκεί
η φθοριμαία
Οι πιο σοβαρές απώλειες για την
πατάτα κατά την αποθήκευση
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ
katsoulieri@agronews.gr

Σηµαντική µείωση της παραγωγής και υποβάθµιση της ποιότητας προκαλούν οι προνύµφες της
φθοριµαίας της πατάτας, οι οποίες ορύσσουν στοές στους κονδύλους, αλλά και στους βλαστούς
της πατάτας. Μετά την προσβολή, οι βλαστοί µαραίνονται και
µεταχρωµατίζονται. Από τα στελέχη, η στοά µπορεί να φτάσει
υπογείως έως τους κονδύλους,
αν η φύτευση δεν έχει γίνει βαθιά. Έτσι, από το χωράφι µεταφέρονται οι προσβεβληµένοι
κόνδυλοι στην αποθήκη όπου
το έντοµο πολλαπλασιάζεται.
Όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου
Προστασίας Φυτών Ηρακλείου,
αυτή την περίοδο οι πατάτες βρίσκονται στο στάδιο της πλήρης
ωρίµανση των κονδύλων, ενώ

σε πολλές περιοχές έχει ξεκινήσει και η συγκοµιδή.
Στο στάδιο αυτό και εφόσον
δηµιουργούνται ρωγµές στο έδαφος (ανοµβρία, απότιστα χωράφια), η προνύµφη του εντόµου
προσβάλλει τους κονδύλους της
πατάτας. Μάλιστα, τώρα παρατηρούνται οι πιο έντονες ζηµιές,
µε αποτέλεσµα την ποιοτική υποβάθµιση του προϊόντος και τη
µεταφορά του εντόµου στις αποθήκες των παραγωγών.
Επειδή πρόκειται για πολύ
σηµαντικό εχθρό της καλλιέργειας, οι ειδικοί συνιστούν έ-

Ψεκασµός
Με εντοµοκτόνα µικρής
υπολειµµατικής διάρκειας
λίγο πριν τη συγκοµιδή
όταν τα φυτά έχουν φύλλα

ναν ψεκασµό µε εγκεκριµένα εντοµοκτόνα µικρής υπολειµµατικής διάρκειας λίγο πριν τη συγκοµιδή κι όταν η καλλιέργεια
έχει ακόµη φύλλα.
Ωστόσο επειδή είναι πιθανό να
επιβιώσει από τους ψεκασµούς
ένα σηµαντικό ποσοστό των εντόµων, οι γεωπόνοι συστήνουν
και επιπλέον µέτρα καταπολέµησης, εφόσον εντοπισθεί προσβολή των κονδύλων κατά την
αποθήκευση και συγκεκριµένα σκόνισµα των κονδύλων µε
ειδικά σκευάσµατα βιολογικού
εντοµοκτόνου. Πιο αναλυτικά,
στον αγρό συνιστώνται τα εξής:
Λίγο πριν τη συγκοµιδή και
όταν η καλλιέργεια έχει ακόµα
φύλλα να γίνεται ψεκασµός µε
εγκεκριµένο εντοµοκτόνο που
έχει στόχο την µείωση των πληθυσµών στο χωράφι.
Να συνεχίζονται οι αρδεύσεις της καλλιέργειας µέχρι και

4 – 5 ηµέρες πριν την συγκοµιδή
Άµεση συγκοµιδή των κονδύλων µετά την ωρίµανσή τους.
Μετά τη συγκοµιδή, οι πατάτες να µην αφήνονται σε σωρούς ή σε κιβώτια στην ύπαιθρο
(ούτε για µια νύχτα) διότι το έντοµο ωοτοκεί πάνω στους κονδύους και ακολουθεί η προσβολή τους από τις προνύµφες, αντιληπτή κατά την αποθήκευση.
Να αποθηκεύονται µόνο οι
υγιείς κόνδυλοι και οι τραυµατισµένοι και µε εµφανείς προσβολές από φθοριµαία να αποµακρύνονται και να καταστρέφονται.
Στα ανοίγµατα των αποθηκών να τοποθετείται εντοµοστεγές δίκτυ για την παρεµπόδιση
της εισόδου των εντόµων.
Να γίνεται επίπαση των αποθηκευµένων κονδύλωνκατά
στρώµατα µε εγκεκριµένα για τον
σκοπό αυτό σκευάσµατα του βάκιλου της Θουριγγίας.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Τα επενδυτικά σχέδια µπορεί
να αφορούν όλους τους
τοµείς του πρωτογενή τοµέα,
εκτός αλιείας, δασοκοµίας.

Ανώτατη
ένταση
ενίσχυσης

Επιδότηση έως 55% σε αγροτικές
επενδύσεις άνω των 500.000 ευρώ
Επιλέξιμες κάθε μορφής αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και όλες οι δαπάνες
μηχανολογικού εξοπλισμού όπως τρακτέρ και αρμεκτήρια λέει η νέα ΚΥΑ του Αναπτυξιακού
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

kontonis@agronews.gr

30 Οκτωβρίου
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Γενικής
Γραµµατείας Επενδύσεων ο Αναπτυξιακός Νόµος δέχεται
αιτήσεις µέχρι τις 30
Οκτωβρίου

Φυτική
Εκµεταλλεύσεις
όλων των τύπων και
παραγωγικών συστηµάτων φυτικής
παραγωγής, όπως
συµβατική, πιστοποιηµένη, κ.λπ. είναι
επιλέξιµες

Την ευκαιρία να δηµιουργήσουν από
την αρχή τη δική τους αγροτική µονάδα,
θερµοκηπιακή ή κτηνοτροφική εγκατάσταση, είτε να εκσυγχρονίσουν µε νέο εξοπλισµό τις υφιστάµενες εκµεταλλεύσεις τους µε ποσοστό επιδότησης έως
55% παρέχει πλέον σε επενδυτές µε επιχειρηµατικά σχέδια άνω των 500.000
ευρώ, ο Αναπτυξιακός Νόµος.
Η ΚΥΑ που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ την
Τετάρτη 26 Αυγούστου, ορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν οι αγροτικές επενδύσεις άνω των 500.000 ευρώ
για να βρουν επιδότηση ανοίγοντας έτσι και επίσηµα το δρόµο σε φιλόδοξα
business plans από επιχειρήσεις και οµάδες παραγωγών. Πλέον µένει, σύµφωνα πάντα µε τη Γενική Γραµµατεία
του υπουργείου Επενδύσεων, να προκηρυχθεί και τυπικά ο Γ’ Κύκλος αιτήσεων για τα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηµατικότητα» και «Επιχειρηµατικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», που θα µείνει ανοιχτός έως τις
30 Οκτωβρίου. Αναλυτικότερα σύµφωνα µε την ΚΥΑ:

Επιλέξιµα επενδυτικά σχέδια
Τα επενδυτικά σχέδια µπορεί να αφορούν είτε σε ίδρυση νέας µονάδας είτε
σε επέκταση υφιστάµενης µονάδας είτε
σε εκσυγχρονισµό, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση, υφιστάµενης µονάδας. Επιλέξιµες δαπάνες είναι:
α. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός κτηριακών εγκαταστάσεων και

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΟΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΙΟΝ ΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΥΤΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΗΣΟΙ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΟΙΠΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ

ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων
των κτηρίων. (σ.σ για παράδειγµα αγροτικές αποθήκες, σιλό, στάβλοι, θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις, αµελκτήρια κ.α).
β. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων «των ειδικών εγκαταστάσεων» και
των µεταφορικών µέσων που κινούνται
εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας. (σ.σ για παράδειγµα τρακτέρ, παρελκόµενα, αµελκτικές µηχανές, µηχανές
συγκοµιδής, αρδευτικές εγκαταστάσεις
κ.λπ). Η αγορά µηχανηµάτων και εξοπλισµού καλύπτεται έως το ύψος της αγοραίας αξίας των στοιχείων ενεργητικού.
γ. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής
µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του

οποίου αποκτάται η χρήση, και µε τον όρο ότι στη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισµός
θα περιέλθει στην κυριότητα του µισθωτή κατά τη λήξη της σύµβασης. Η χρηµατοδοτική µίσθωση µε δυνατότητα αγοράς
µηχανηµάτων και εξοπλισµού καλύπτεται έως το ύψος της αγοραίας αξίας των
στοιχείων ενεργητικού
δ. Οι δαπάνες εκσυγχρονισµού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν
σε κτήρια) και µηχανολογικών εγκαταστάσεων.
ε. µπορούν να ενισχυθούν βάσει καθεστώτων ενίσχυσης του ν. 4399/2016,
στο πλαίσιο των οριζόµενων στο εδάφιο
(α) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, δαπάνες επενδύσεων για εξοπλισµό και εγκαταστάσεις άρδευσης.

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της
ΚΥΑ η ανώτατη ένταση
ενίσχυσης φτάνει το 55%.
Συγκεκριµένα:
1. Οι εντάσεις και τα ύψη
ενισχύσεων της παρούσης
καθορίζονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 11 του ν.
4399/2016 και έχουν
προσαρµοσθεί ώστε να µην
υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια
των κατευθυντηρίων γραµµών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τις κρατικές
ενισχύσεις στον γεωργικό και
τον δασονοµικό τοµέα και στις
αγροτικές περιοχές για την
περίοδο 2014-2020 [...]
2. Το ανώτατο ποσοστό
ενίσχυσης για την υπαγωγή σε
καθεστώτα ενισχύσεων του ν.
4399/2016, επενδυτικών
σχεδίων που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής της
παρούσας, δεν µπορεί να
υπερβεί, τα ακόλουθα ποσοστά:
α) Το 55% του ποσού των
επιλέξιµων δαπανών, στα
επενδυτικά σχέδια που
πραγµατοποιούνται στα µικρά
νησιά του Αιγαίου Πελάγους,
µε την επιφύλαξη της
επόµενης περ. β. [...]
β) Το 40% του ποσού των
επιλέξιµων δαπανών, στα
επενδυτικά σχέδια που
πραγµατοποιούνται στις µη
προκαθορισµένες περιοχές .γ.
του εγκεκριµένου από την ΕΕ
Χάρτη Περιφερειακών
Ενισχύσεων για την Ελλάδα µε
ισχύ από 1-01-2017 έως 31-122020
γ) Το 50% του ποσού των
επιλέξιµων δαπανών, στα
επενδυτικά σχέδια που
πραγµατοποιούνται στις
υπόλοιπες περιοχές του
άρθρου 107 παράγραφος 3
στοιχείο α) της ΣΛΕΕ της
ελληνικής Επικράτειας, του
εγκεκριµένου από την Ε.Ε.
Χάρτη Περιφερειακών
Ενισχύσεων για την Ελλάδα µε
ισχύ από 1-01-2017 έως 31-122020.
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Με συμμετοχή οχτώ τραπεζών

Ένα στα τρία δάνεια
εγγυημένο στο 80% από
το νέο Αγροτικό Ταμείο
Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των αγροτών που θα δηλώνουν
τράπεζα προτίμησης για κεφάλαια κίνησης έως 200.000 ευρώ
και επενδυτικά κεφάλαια από 10.000 ευρώ έως 5 εκατ. ευρώ
Μετά την υπογραφή της συμφωνίας με την EIF, μένει η
ενημέρωση των υποκαταστημάτων που θα προσφέρουν τα δάνεια
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Κάλυψη
Το ύψος του χαρτοφυλακίου
αγροτικών δανείων που θα είναι
εγγυηµένα από κονδύλια του
ΠΑΑ σε κάθε τράπεζα, µπορεί
να φτάσει µέχρι και το 35%.
Αναλόγως θα πρέπει και η
τράπεζα να αναµορφώσει
καλύτερους όρους για τα δάνεια,
όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό
κάλυψης του χαρτοφυλακίου
από τα Προγράµµατα.

Όροι

Από επιτόκιο 7,5%-8% και
120% εγγυήσεις δανεισµού
για τα επενδυτικά δάνεια που
παίζουν στην αγορά, οι αγρότες
πρέπει να περιµένουν κάτι
θεαµατικά καλύτερο, κυρίως
όσον αφορά τις εγγυήσεις.

ΠΣΚΕ

Όλες οι αιτήσεις για το δανεισµό
θα γίνονται µέσω του γνωστού
ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό Σύστηµα
Κρατικών Ενισχύσεων), δηλαδή
ηλεκτρονικά.

Με στόχο να είναι εγγυηµένο στο
80% ένα στα τρία αγροτικά δάνεια
που θα εκταµιευθούν έως το 2023
είτε αφορούν επένδυση είτε κεφάλαιο κίνησης, υπογράφονται τις
ερχόµενες µέρες οι συµβάσεις οχτώ τραπεζών για τη λειτουργία
του Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύµφωνα µε το
ρεπορτάζ της Agrenda πρόκειται
για τις Πειραιώς, Εθνική, Alpha
Bank, Eurobank, τις τρεις συνεταιριστικές Καρδίτσας, Θεσσαλίας, Παγκρήτια και την ProCredit,
οι οποίες έχουν γνωστοποιήσει
στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (EIF) τους όρους µε τους οποίους θα προσφέρουν το δανεισµό στους αγρότες και αναµένεται να υπογράψουν το τελικό κείµενο της συµφωνίας.
Από εκεί και πέρα, είναι «θέµα»
της κάθε τράπεζες το διάστηµα που
θα χρειαστεί ώστε να ενηµερώσει
τα υποκαταστήµατά της για το νέο
αυτό προϊόν που έχει διαθέσιµο,
ωστόσο εκτιµάται πως µέχρι τέλος
του 2020, θα µπορούν οι αγρότες
να δανειστούν µε τους ευνοϊκούς
όρους που θα προσφέρονται.
Ο δανεισµός µπορεί να αφορά
είτε κεφάλαιο κίνησης έως 200.000
ευρώ που εκτιµάται ότι θα είναι και
η δηµοφιλέστερη παροχή του Ταµείου, είτε επενδυτικό δάνειο, είτε κάλυψη της ίδιας συµµετοχής
στα προγράµµατα Σχέδια Βελτίωσης και Μεταποίηση. ∆ικαιούχοι είναι όλοι οι αγρότες φυσικά
πρόσωπα, οι αγροτικές επιχειρήσεις, τα συλλογικά σχήµατα αγροτών και οι µονάδες µεταποίησης
αγροτικών προϊόντων.
Όλες οι αιτήσεις για το δανει-

σµό θα γίνονται µέσω του γνωστού
ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων), δηλαδή ηλεκτρονικά. Ο ενδιαφερόµενος αγρότης θα δηλώνει το ποσό που χρειάζεται, αν θα το συνδυάσει µε επιδότηση (Σχέδιο Βελτίωσης κ.λπ), την
τράπεζα µε την οποία θέλει να συνεργαστεί και στοιχεία όπως ΑΦΜ,
έδρα κ.λπ. Κατόπιν, η αίτηση θα πηγαίνει στην ενδιαφερόµενη τράπεζα προς εξέταση.
Το µεγάλο ερώτηµα που τίθεται εδώ, φυσικά είναι το ύψος του επιτοκίου και οι εγγυήσεις που θα πρέπει
να προσφέρει ο αγρότης ή η αγροτική επιχείρηση. Η απάντηση είναι
πως οι όροι θα πρέπει να είναι «πολύ ευνοϊκότεροι» σε σχέση µε εκείνους που προσέφερε η κάθε τράπεζα στο παρελθόν στον αγροτικό τοµέα. ∆ηλαδή από επιτόκιο 7,5%-8%
και 120% εγγυήσεις δανεισµού για
τα επενδυτικά δάνεια που παίζουν
στην αγορά, οι αγρότες θα πρέπει να
περιµένουν κάτι θεαµατικά καλύτερο, κυρίως σχετικά µε τις εγγυήσεις.
Αυτό είναι που ελέγχει αυτή τη στιγµή στα συµφωνητικά µε τις τράπεζες
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων
(EIF), το οποίο είναι και ο διαχειριστής του εν λόγω εργαλείου, που θα
λάβει 80 εκατ. ευρώ από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης ως κεφάλαια για την εγγύηση των δανείων.

Από 10.000 ευρώ
Το ύψος του εγγυηµένου
δανείου µπορεί να ξεκινά από
τα 10.000 ευρώ και να φτάνει
τα 200.000 ευρώ για ρευστότητα και 5 εκατ. για επενδύσεις

Οι όροι θα πρέπει
να είναι «πολύ
ευνοϊκότεροι»
σε σχέση µε τους
εκείνους που
προσέφερε η κάθε
τράπεζα στον
αγροτικό τοµέα.

Για κεφάλαια κίνησης ανοίγει
Ένα δεύτερο µέσο χρηµατοδότησης
είτε επενδύσεων είτε ρευστότητας
που έχουν να περιµένουν οι αγρότες είναι το πρόγραµµα Γεωργία και
Βιοοικονοµία που θα τρέξουν οι Τράπεζες Πειραιώς, Εθνική και Παγκρήτια. Το πρόγραµµα, µάλιστα, σύµφωνα µε τον Αντριου Μακντάουελ αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, που θα προσφέρει 210
εκατ. ευρώ προς τις τράπεζες, θα είναι σε θέση πλέον να «δώσει» και αµιγώς κεφάλαιο κίνησης προς αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις, λόγω
της πανδηµίας του κορωνοϊού.
Πρόκειται για ένα πρόγραµµα µε
τα εξής χαρακτηριστικά:
Απαλλαγή εισφοράς Ν 128/75
(επιβάρυνση στα επιτόκια 0,60%).
Η επιχείρηση πρέπει να δραστηριοποιείται στον τοµέα της γεωργίας
και βιο-οικονοµίας.
Πρόσθετο επιτοκιακό όφελος σε
επιχειρήσεις του πρωτογενή τοµέα που
ανήκουν και ελέγχονται από πρόσωπο ηλικίας µέχρι 41 ετών.
Για επενδυτική χρηµατοδότηση ο
συνολικός προϋπολογισµός δεν µπο-

ρεί να υπερβαίνει τα 25 εκατ. ευρώ.
∆ιάρκεια χρηµατοδότησης: Πάνω από 2 χρόνια.
Το πρόγραµµα µπορεί να καλύψει κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεις σε κάθε είδους πάγια στοιχεία
µέχρι το ποσό των 12,5 εκατ. ευρώ.
Η επενδυτική χρηµατοδότηση θα
αφορά µικρά κατά βάση επιχειρηµατικά σχέδια µε άµεση αναφορά στην
αγροτική παραγωγή και τις υποδοµές
που έχουν ανάγκη οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις, µε την προϋπόθεση ότι
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΓΗ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΛΥΨΗ

300.130
ΣΤΡΕΜΜΑΤA

ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΙΣΧΥ

1MW

ΕΩΣ

Έως 9 Σεπτεμβρίου
έγγραφα για φ/β
σε παραγωγική γη

νέο εργαλείο

Νέες εγκρίσεις
στα Σχέδια Βελτίωσης
µε ανακατανοµή πόρων

κινούνται όλο και πιο κοντά στο µοντέλο της βιώσιµης ανάπτυξης. Μάλιστα αναµένεται να «παντρευτεί» και
µε το Μέτρο 4.1.2 για την επιδότηση
αρδευτικών, προσφέροντας καλύτερους όρους δανεισµού για την κάλυψη της ίδιας συµµετοχής.
Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν πως το εν λόγω πρόγραµµα είναι ακόµα µακριά ως προς την ενεργοποίησή του καθώς τα τραπεζικά ιδρύµατα έχουν ρίξει τώρα το βάρος
στο Ταµείο Αγροτικών Εγγυήσεων.

Μικρή ανακατανοµή πόρων
από «υπόλοιπα» χρηµάτων που
προκύπτουν κυρίως
ενδοπεριφερειακά στα Σχέδια
Βελτίωσης, οδηγεί τις περιφέρειες
στην έκδοση νέων πινάκων
δικαιούχων για φυσικά και νοµικά
πρόσωπα. Συγκεκριµένα, στις 21
Αυγούστου, η Περιφέρεια
Θεσσαλίας αύξησε τον
προϋπολογισµό κατά 1,2 εκατ.
ευρώ, εντάσσοντας επιπλέον 27
επιλαχόντες και έτσι τα
επενδυτικά σχέδια που θα λάβουν
επιδότηση στην Περιφέρεια
ανέρχονται στα 1.176. Η
συγκεκριµένη ανακατανοµή
έρχεται σε συνέχεια της 10ης
τροποποίησης του θεσµικού
πλαισίου των Σχεδίων Βελτίωσης
που αναφέρει πως «Εάν µετά την
κάλυψη του συνόλου των
δικαιούχων µιας δράσης
εξακολουθεί να υπάρχει
πλεόνασµα, είναι δυνατή η
µεταφορά πιστώσεων στην άλλη
δράση προκειµένου να καλύψει
τυχόν έλλειµµα».

Προθεσµία ως τις 9 Σεπτεµβρίου έχει δώσει ο ∆Ε∆∆ΗΕ προκειµένου
να καταθέσουν οι ενδιαφερόµενοι
τα έγγραφα των αρµοδίων κατά τόπους αρχών ∆ιεύθυνσης Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) και τα σχετικά πρακτικά της
Περιφερειακής επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος από τα
οποία θα προκύπτει ο χαρακτηρισµός της γης ως υψηλής ή µη παραγωγικότητας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.
Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωσή του, αυτό ισχύει για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς που απαλλάσσονται της αδειοδότησης (ισχύος
≤ 1MW), όπως για παράδειγµα ισχύει για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά.
Παράλληλα η ανακοίνωση του
∆Ε∆∆ΗΕ αναφέρει µεταξύ άλλων:
1. Για τις εκκρεµείς αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθµών επί
εδάφους που έχουν υποβληθεί στον
∆Ε∆∆ΗΕ µέχρι και τις 09.08.2020
καθώς και για τις νέες αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθµών επί εδάφους που θα υποβάλλονται
στον ∆Ε∆∆ΗΕ µετά τις 10.08.2020,
οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υπο-

300.130 στρέµµατα
Λίγα περισσότερα από
300.000 στρέµµατα γης
υψηλής παραγωγικότητας
σε ολόκληρη τη χώρα θα
µπορέσουν να φιλοξενήσουν φωτοβολταϊκά

βάλλουν στην αρµόδια µονάδα υποδοχής του ∆Ε∆∆ΗΕ τα εξής:
1.1. Για σταθµούς που πρόκειται
να εγκατασταθούν σε γεωργική (αγροτική) γη, έγγραφο της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής και σχετικό
πρακτικό της Περιφερειακής επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος από τα οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισµός της γης (υψηλής ή µη παραγωγικότητας) ή
Υπεύθυνη ∆ήλωση µηχανικού, η
οποία δύναται να περιλαµβάνεται
επί του τοπογραφικού διαγράµµατος που συνοδεύει την αίτηση, ότι
το αγροτεµάχιο βρίσκεται σε περιοχή της Αττικής ή περιοχή της Επικράτειας που έχουν καθοριστεί χρήσεις γης εγκεκριµένα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια ή Σχέδια Χωρικής
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής
Πόλης του ν.2508/1997 (Α’ 124),
σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου του
άρθρου 29 του ν.1337/1983 (Α’ 33)
και σε Τοπικά Χωρικά Σχέδια του
ν.4447/2016, µε αναφορά στο αν
το αγροτεµάχιο βρίσκεται σε περιοχή που έχει καθοριστεί ως αγροτική
γη υψηλής παραγωγικότητας ή όχι.
1.2. Για σταθµούς που πρόκειται να εγκατασταθούν σε γη άλλης µορφής πλην αγροτικής, Υπεύθυνη ∆ήλωση µηχανικού στην
οποία θα δηλώνεται ότι ο φωτοβολταϊκός σταθµός εγκαθίσταται
σε γη άλλης µορφής πλην γεωργικής (αγροτικής) (π.χ. δασικής,
χορτολιβαδικής, κ.ά.).

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
Κοµφούζιο
Οι αιτήσεις για το Μέτρο
10.1.8 «Κοµφούζιο»
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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Ολοκληρωµένη
λύση για άρδευση
Η Viridix, εταιρεία-ειδικός
στα συστήµατα άρδευσης
ακριβείας, και η Talgil,
κατασκευαστής
επαγγελµατικών ελεγκτών
άρδευσης, ανακοίνωσαν
συνεργασία, η οποία θα
παρέχει µια ολοκληρωµένη
λύση άρδευσης ακριβείας,
που θα επιτρέψει την
αυτοµατοποίηση στον πλήρη
κύκλο άρδευσης.

Ερπυστριοφόρο
τρακτέρ Belarus
Για πρώτη φορά η Belarus
φέρνει το νέο ερπυστριοφόρο σύστηµα, που αποτελείται από ελαστικές ερπύστριες µπροστά και πίσω
και θα εφοδιάσει τρακτέρ
364 ίππων της ίδιας φίρµας. Tο ερπυστριοφόρο
σύστηµα προέρχεται από
την εταιρεία Poluzzi και
βασίζεται σε µπροστινές
ερπύστριες µε πλάτος ζωνών 760 χιλιοστών και
900 χιλιοστών πίσω.

Βελτιωµένα µοντέλα
από την McHale V6
Στην έκθεση Agritechnica
2019, η McHale
παρουσίασε τα µοντέλα
V6740 και V6750 που
ενσωµατώνουν νέα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

προηγµένα χαρακτηριστικά
από την εισαγωγή και το πικ
απ µέχρι τον τρόπο
δεσίµατος και παράδοσης.
Στη δεύτερη γενιά τους
βρίσκονται οι χορτοδετικές
V6 της McHale, ύστερα από
την πρώτη γνωριµία το
2009 στην Agritechnica.

Αναβαθµίσεις από
τη New Holland
Βασικό χαρακτηριστικό στον
στάνταρντ εξοπλισµό των
µοντέλων Plus στη γκάµα
των χορτοδετικών κάνει η
New Holland στο σύστηµα
δεσίµατος Loopmaster, το
οποίο πρωτοείδαµε στα µεγάλα µοντέλα BigBaler
1290 High Density πριν
από ένα χρόνο και τώρα ενσωµατώνεται στα ανανεωµένα για το 2021 µοντέλα
Big Baler Plus.

H Continental στις
καµπίνες τρακτέρ
Η Continental, γνωστή ως
µία από τις κορυφαίες κατασκευάστριες ελαστικών,
άρχισε ήδη να κατασκευάζει πολλά από τα πλαστικά
µέρη που κοσµούν το εσωτερικό των τρακτέρ και των
θεριζοαλωνιστικών µε γερµανικές και αµερικανικές
εταιρείες να συνεργάζονται µε αυτήν. Εκτός από
αυτά τα πλαστικά µέρη, η
Continental εξοπλίζει τις
καµπίνες µε ειδικά φιλµ ως
ανθεκτικές στρώσεις που
προσδίδουν ταυτόχρονα
και µοντέρνα αισθητική,
σύµφωνα µε επικεφαλής
µηχανικό της αµερικανικής
εταιρείας.

Νέο καλλιεργητικό
μοντέλο για σιτηρά
και καλαμπόκι
Γερμανικό πείραμα συνδυάζει εύλογες αποδόσεις
κερδών στους αγρότες με προστασία βιοποικιλότητας
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ένα µεγαλόπνοο εξαετές πείραµα για την εισαγωγή στην ευρωπαϊκή γεωργία ενός νέου
καλλιεργητικού µοντέλου για σιτηρά και καλαµπόκι µε το όνοµα Ελεγχόµενη Γεωργία σε
Σειρές (CRF), ξεκίνησαν οι γερµανικές εταιρείες
Αmazone, Agravis Raiffeisen AG και Schmotzer
Hacktechnik. Πρόκειται για µία προσπάθεια δηµιουργίας ενός νέου «αγρο-οικολογικού γεωργικού συστήµατος» όπως περιγράφεται από τους
εµπνευστές του, για τη δηµιουργία εύλογων α-

ποδόσεων και κερδών για τους αγρότες που όµως θα επιτυγχάνει µαζί τη µέγιστη συµβολή
στη βιοποικιλότητα. Στόχος είναι όχι µόνο δηλαδή να επιτευχθούν τα παραπάνω, αλλά ιδανικά να αλληλοϋποστηρίζονται.
Στη µέθοδο CRF, όλες οι σπορές γίνονται σε
σειρές µε αποστάσεις 50 εκατοστών, όπου τα
σιτηρά σπέρνονται σε διπλές σειρές. Ανάλογα
µε την αµειψισπορά που ακολουθείται, η σειρά µπορεί να αντισταθµιστεί κατά 25 εκατοστά,
προκειµένου, για παράδειγµα, να αξιοποιηθεί
το αγρονοµικό αποτέλεσµα που προέκυψε από την καλλιέργεια που προηγήθηκε της σπο-
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Ρομπότ αντί για
εποχικούς εργάτες
θέλουν οι Βρετανοί
παραγωγοί φρούτων

ράς. Η εγκατάσταση της καλλιέργειας πραγµατοποιείται συνήθως σε συνδυασµό µε λίπανση
προσανατολισµένη στη σειρά. Η φυτοπροστασία εφαρµόζεται κατά κύριο λόγο σε σειρά, ειδικά µέσω της εφαρµογής ζωνικού ψεκασµού
και µέσω συστήµατος Dropleg (ράµπα ψεκασµού) σε µεταγενέστερα στάδια ανάπτυξης. Κάθε πέρασµα πραγµατοποιείται πάντα µε την καθοδήγηση υψηλής ακρίβειας µέσω δορυφορικού συστήµατος RTK-GPS (συν-πλην 2 εκατοστά ακρίβεια) και ελέγχου κάµερας.
Τεχνολογία µηχανικής ζιζανιοκτονίας χρησιµοποιείται για τον έλεγχο των ζιζανίων σε συνδυασµό µε φυτοπροστασία ανά σειρά, στοχευµένη εφαρµογή λιπάσµατος και σπορά φυτών
συγκαλλιέργειας µεταξύ των σειρών. Αυτά τα
φυτά συγκαλλιέργειας - χωρίς άµεση επαφή
µε λιπάσµατα και φυτοπροστατευτικούς παράγοντες - συµβάλλουν θετικά στη φυτοϋγειονο-

Ελεγχόµενη Γεωργία σε Σειρές
∆ύο διαφορετικές καλλιεργητικές
εντάσεις θα συγκριθούν στις δοκιµές CRF,
η µια µε έµφαση στη µέγιστη απόδοση και
η άλλη µε επίκεντρο τη βιοποικιλότητα

µική υποστήριξη της κύριας καλλιέργειας, καθώς και στη γονιµότητα και τη βιοποικιλότητα
του εδάφους. Ανάλογα µε τις καλλιέργειες και
τις καιρικές συνθήκες, θα επιλέγονται και τα
κατάλληλα φυτά συγκαλλιέργειας, προκειµένου να διασφαλιστεί η συγκοµιδή.
∆ύο διαφορετικές καλλιεργητικές εντάσεις θα
συγκριθούν στις δοκιµές CRF: Μια παραλλαγή
θα δώσει έµφαση στη µέγιστη απόδοση µε περιορισµένο ανταγωνισµό από τα φυτά συγκαλλιέργειας. Η δεύτερη παραλλαγή θα επικεντρωθεί στη βιοποικιλότητα µε µειωµένη ένταση λιπασµάτων και φυτοπροστατευτικών µέτρων. Οι
δύο παραλλαγές CRF θα συγκριθούν µε δύο επίπεδα έντασης της συνήθους διαχείρισης του
εδάφους. Η περιοχή δοκιµών 100 στρεµµάτων
στο κέντρο δοκιµών Βάµπεργκεν της Amazone
βρίσκεται πολύ κοντά στο κύριο εργοστάσιο της
Amazone στο Χάσµπεργκεν-Γκάστε.
Η εξαετής αµειψισπορά για καλλιέργειες σιτηρών και καλαµπόκι, είναι κάτι που τυπικά
συναντάται στην περιοχή. Αποτελείται από τη
σπορά οσπρίων και ελαιοκράµβης, καθώς και
τη σπορά άλλων αζωτοδεσµευτικών καλλιεργειών. Θα δηµιουργηθεί έτσι µια καλή βάση
για µια έντονη ανταλλαγή εµπειριών µε τους
επαγγελµατίες του χώρου µε την ταυτόχρονη
εκµετάλλευση τεσσάρων καλλιεργειών σε τέσσερις παραλλαγές σε µια περιοχή.

Πρωτοβουλίες οργανισµών και επιχειρήσεων γεωργικών
προϊόντων στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους παραγωγούς
οπωροκηπευτικών στην Αγγλία να ξεπεράσουν τις εποχιακές ελλείψεις προσωπικού, επιταχύνοντας την ανάπτυξη
ροµπότ και αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων συγκοµιδής.
Περισσότεροι από εκατό παραγωγοί φρέσκων τροφίµων στο Ηνωµένο Βασίλειο υποστηρίζουν την πρωτοβουλία οργανισµών να επενδύσουν και να αναπτύξουν ακόµη πιο γρήγορα αυτοµατοποιηµένες λύσεις που θα δώσουν ανάσα στο πρόβληµα της έλλειψης προσωπικού στην
Αγγλία, ένα πρόβληµα που επιδεινώθηκε περισσότερο µε
την έλευση της πανδηµίας του κορωνοϊού. Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται, φυσικά, τα ροµπότ, τα οποία θα συµβάλλουν στην συγκοµιδή και την συσκευασία, µε άλλες αυτοµατοποιηµένες λύσεις να ακολουθούν.
Ο Simon Pearson, καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίµων
στο Πανεπιστήµιο του Λίνκολν είπε: «Έχουµε κάποιους
πολύ καλούς εµπειρογνώµονες ροµποτικής και αυτοµατισµού στο Ηνωµένο Βασίλειο που αναζητούν λύσεις εδώ
και αρκετό καιρό. Θέλουµε να τα µεταφέρουµε στη βιοµηχανία σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα».
Οι παραγωγοί στην Αγγλία εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τους εποχιακούς εργαζόµενους. Ετησίως χρειάζονται περίπου 70.000 άνθρωποι για να µαζέψουν και να
συσκευάσουν φρέσκα προϊόντα στο Ηνωµένο Βασίλειο,
µε τους ταξιδιωτικούς περιορισµούς που οφείλονται στην
πανδηµία του Covid-19 να δυσχεραίνουν την όλη προσπάθεια. Αξίζει να σηµειώσουµε µάλιστα πως το Ηνωµένο Βασίλειο «χτυπήθηκε» σε αυτόν τον τοµέα όχι µόνο λόγω
της πανδηµίας αλλά και λόγω του «Brexit».
Η πιο πρόσφατη κοινοπραξία λοιπόν επικεντρώνεται
στην προώθηση της συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων
του αγροτικού, ροµποτικού και µηχανολογικού τοµέα για
την εξασφάλιση επενδύσεων και τη στρατολόγηση µηχανικών αποκλειστικά για την συνεισφορά στις τεχνικές συγκοµιδής και συσκευασίας µε παραγωγούς που εθελοντικά συµµετέχουν στην τελειοποίηση της κάθε τεχνολογίας.

Έξυπνα ροµπότ
Η βρετανική νεοφυής εταιρεία Dogtooth Technologies
δραστηριοποιείται ήδη στον τοµέα των οπωροκηπευτικών, δηµιουργώντας έξυπνα ροµπότ για µαλακή συλλογή φρούτων. Τα µηχανήµατά της λέγεται ότι είναι ικανά να πλοηγούνται αυτόνοµα κατά µήκος των κορυφών εντοπίζοντας και µαζεύοντας ώριµα φρούτα, βαθµολογώντας τα επιλεγµένα µούρα και τοποθετώντας
τα απευθείας σε τελάρα. Ο διευθύνων σύµβουλος της
εταιρείας, Duncan Robertson, επισηµαίνει µάλιστα ότι
τα οφέλη της «ροµποτικής» συγκοµιδής υπερβαίνουν
την επίλυση των ελλείψεων εργασίας.
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ΑΓΡΟΝΕΑ
Κάθε εμπόδιο
για καλό
∆ιαχρονικό: Οι µεγάλες επιτυχίες
έρχονται, όταν έχεις την ελευθερία
να αποτύχεις. Mark Zuckerberg
La mia stevia: Το 2023
υπολογίζεται η λειτουργία (πλήρης
2025) του πρώτου εργοστασίου
εκχύλισης στέβιας στην Ελλάδα στη
Λαµία µε ονοµασία «La Mia Stevia»,
από τη µελέτη που χρηµατοδοτεί η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Είναι το πρώτο στα Βαλκάνια και το
δεύτερο στην ΕΕ, µε στόχο µείωση
των εισαγωγών από Κίνα. Ο
«υβριδικός» συνεταιρισµός Stevia
Hellas ιδρύθηκε
το 2011, και
σήµερα
αποτελείται από
55 οικογένειες, µε
παραγωγή σε 100
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ
τόνους φύλλων
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
στέβιας, µε 50-60
να εξάγονται σε
Γαλλία και Γερµανία. Καλλιεργούνται
500 στρέµµατα στην Φθιώτιδα, µε
τζίρο περίπου 500.000 ευρώ. zougla.
gr, 9/8/2020
Φωτοβολταϊκά: Μεγάλα
εγχώρια και διεθνή ενεργειακά
«τζάκια», όπως οι Iberdrola Rokas,
ENTEKΑ, Quantum, ABO Wind,
EREN, EDF, ΜΕΤΚΑ, ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ,
∆ΕΗ, ΕΛΠΕ και Σ. Ρουβάς,
κατοχύρωσαν «πράσινα» µεγαβάτ στο
διαγωνισµό της ΡΑΕ στις 3
Αυγούστου. Η τιµή πώλησης
µεγαβατώρας (MWh) ήταν για τα
φωτοβολταϊκά (µεσοσταθµική τιµή
49,81 ευρώ/MWh) και για τα αιολικά
(µεσοσταθµική τιµή 55,67 ευρώ/
MWh). Συνολικά συµµετείχαν 52
έργα φ/β και 25 αιολικών.
texnologosgeoponos.gr, 9/8/2020.
Παρενέργειες: Προσφορές
εκµίσθωσης ύψους 250 ευρώ ανά
στρέµµα για αγροτική γη υψηλής
παραγωγικότητας, έχει φέρει το
δεύτερο επενδυτικό κύµα
εγκατάστασης φωτοβολταϊκών που
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτή την
περίοδο, µε επίκεντρο τον θεσσαλικό
κάµπο. Κάποιοι αγρότες «ψάχνονται»
να αποδεσµεύσουν αγροτεµάχια από
5ετή προγράµµατα, όπως η
Απονιτροποίηση. Η υπόσχεση για
25ετή συµβόλαια, µε 250 ευρώ ανά
στρέµµα ενοίκιο µοιάζει δελεαστική.
αgronews.gr, 29/7/2020.
*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

Χαμηλότερες οξύτητες
για το έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο επεξεργάζονται
οι Βρυξέλλες
Αναδιαμόρφωση κατηγοριών
ελαιολάδου τον Οκτώβριο στην
επόμενη συνεδρίαση του IOC

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

0,5 βαθµοί
Στόχος η µέγιστη οξύτητα
στους 0,5
βαθµούς από
0,8 βαθµούς
σήµερα

Εις βάρος
Με την υπάρχουσα κατηγοριοποίηση οι
Ιταλοί βλέπουν
αθέµιτο
ανταγωνισµό
κατά του έξτρα

Πιέσεις για αλλαγή των ορίων οξύτητας σύµφωνα µε τα οποία κατατάσσονται τα ελαιόλαδα στις κατηγορίες έξτρα παρθένο και παρθένο δέχονται το
τελευταίο διάστηµα οι Βρυξέλλες, µε
πρωτοβουλία Ιταλών Ευρωβουλευτών.
Πρόθεση των πιέσεων είναι να οριστεί η µέγιστη οξύτητα των έξτρα παρθένων ελαιολάδων στους 0,5 βαθµούς
από τους 0,8 βαθµούς που είναι τώρα, αφού σε αυτό το επίπεδο οξύτητας
συναντιούνται τα έξτρα παρθένα και
τα παρθένα ελαιόλαδα, διευκολύνοντας φαινόµενα νοθείας και εξαπάτησης καταναλωτών. Παράλληλα, µε το
υφιστάµενο σύστηµα κατηγοριοποίησης, διαµορφώνεται ένας αθέµιτος
ανταγωνισµός εις βάρος των παραγωγών έξτρα παρθένου ελαιολάδου,
σύµφωνα µε τους Ιταλούς Ευρωβουλευτές που ζητούν από τον Επίτροπο
Γεωργίας της ΕΕ, Γιάνουζ Βοϊτσχόφσκι, την τροποποίηση του κανονισµού.
Υπενθυµίζεται ότι στο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόµενη

σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 0,8
γραµµάρια ανά 100 γρµ. ελαιολάδου,
ενώ για τα παρθένα, η περιεκτικότητα δεν υπερβαίνει τα 2 γρµ. ανά 100
γρµ. ελαιολάδου (οξύτητα: 0,8 – 2%).
Από την πλευρά του ο Ευρωπαίος
επίτροπος εξήγησε πως «διατίθενται
εργαλεία που υποδεικνύουν διαφορετικά όρια σε άλλα χαρακτηριστικά
ποιότητας και καθαρότητας, τα οποία
µας επιτρέπουν να διακρίνουµε σαφώς αυτές τις δύο κατηγορίες», ωστόσο σύµφωνα µε τους Ιταλούς, η
ψυχρή πραγµατικότητα της αγοράς
έχει πολλές φορές αποδείξει πως
τα µέσα και οι δυνατότητες της βιοµηχανίας να παρακάµψουν δευτερογενή εµπόδια είναι ανεξάντλητα.

Τα τελευταία χρόνια, η Ιταλία έχει
πολλές φορές ανακινήσει το ζήτηµα
αναθεώρησης του συστήµατος κατάταξης ελαιολάδων µε βάση την οξύτητα, πότε προβάλλοντας την ανάγκη διαµόρφωσης µιας νέας κατηγορίας «υπερ» έξτρα παρθένου ελαιολάδου, πότε προτείνοντας τον σαφή διαχωρισµό στο υφιστάµενο σύστηµα, όπως τώρα. Σε αυτό το πλαίσιο αναµένεται εκτός απροόπτου
να συνεδριάσει και το ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιολάδου (IOC) προκειµένου να αξιολογήσει νέα επιστηµονικά στοιχεία και την ανάγκη ενσωµάτωσής τους στους ορισµούς και
τις κατηγορίες ελαιολάδων, θεσπίζοντας έτσι νέα επίπεδα οξύτητας.

Επίσηµο λογότυπο αναγνωρισµένο από τις Βρυξέλλες
προωθούν οι Ιταλοί, στα βήµατα του κόσµου του κρασιού

Αντίποδας
Υπάρχουν
εργαλεία που
υποδεικνύουν
άλλα όρια
ποιότητας και
καθαρότητας
Ευκαιρία ρευστότητας θεωρείται το
Ταµείο Ανάκαµψης για τους Ιταλούς.

Την αναγνώριση λογότυπου για το ιταλικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, ως
επίσηµου εµπορικού σήµατος της χώρας από τα Βρυξέλλες συζητούν στη
γείτονα. Το EvoItalia ® © προωθεί µια σειρά ιταλικών µέσων το τελευταίο
διάστηµα συνδυαστικά µε µια νέα πολιτική εµπορικής καµπάνιας του
ιταλικού ελαιολάδου, στο πλαίσιο ανανέωσης της εικόνας του προϊόντος. Οι
συµµετέχοντες στο δηµόσιο διάλογο αξιολογούν ως ευκαιρία τη
ρευστότητα πολλών δισ. που επιφυλάσσει το Ταµείο Ανάκαµψης για την
Ιταλία ώστε να διαµορφωθούν νέες βάσεις στην οικονοµία της υπαίθρου,
να προσελκύσουν κόσµο στα χωριά και να επανεκκινήσουν την οικονοµία
της χώρας µε µοχλό την πρωτογενή παραγωγή. Αιχµή του δόρατος,
προτείνουν να γίνει η ανανέωση του ιταλικού ελαιολάδου, προκειµένου
αυτό να κάνει µερικά βήµατα πιο κοντά στον κόσµο του κρασιού.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Η «εµπειρία»
του κρασιού
στο Πόρτο
Ένα πολιτιστικό κέντρο
στο Πόρτο της
Πορτογαλίας, «Ο
κόσµος του Κρασιού»
ετοιµάζεται να ανοίξει
τις πόρτες του. Σε µια
επένδυση 105 εκατ.
ευρώ που καλύπτει
έκταση 55.000 τ.µ. µε
κελάρια κρασιού, ο
χώρος θα φιλοξενεί,
µεταξύ άλλων, µια
σχολή κρασιού, µε
διαπιστευµένα
µαθήµατα από το Wine
& Spirit Education
Trust και εργαστήρια
γαστρονοµίας.
Επιπλέον, στο κέντρο
θα υπάρχει έκθεση µε
θέµα «ο πλανήτης του
φελλού», µε έκθεµα
ένα γιγαντιαίο δέντρο
φελλού, δίνοντας φόρο
τιµής στην Πορτογαλία
ως σηµαντικού
προµηθευτή του υλικού
αυτού.

Νέους δρόμους στα οπωροκηπευτικά
ανοίγει η ψηφιακή έκθεση Macfrut
Με νέα προοπτική αντιµετωπίζει
την αγορά οπωροκηπευτικών, ενάντια στις προκλήσεις που επέφερε η πανδηµία του Covid-19,
η φετινή έκθεση Macfrut η οποία
έγινε ψηφιακή. Τεράστιος αριθµός συµµετεχόντων από όλο τον
κόσµο, που ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες, κατέστησε την
φετινή έκθεση sold out.
Η Macfrut Digital, δίνοντας
βήµα για την προώθηση φρούτων και λαχανικών στην Ευρώπη, αφιερωµένο σε διεθνείς εκθέτες, θα πραγµατοποιηθεί από
8-10 Σεπτεµβρίου 2020. Όπως
ανέφερε και ο Ρένζο Πικαρίνι, ο
πρόεδρος της Cesena Fiera, που
έχει και την διοργάνωση της έκθεσης, σε συνέντευξή του στο
freshplaza, «όλα τα περίπτερα
µας, 530 στο σύνολο, αγοράστηκαν από 400 εκθέτες. Οι εγγραφές εξελίσσονται πολύ ικανοποιητικά, καθώς έχουµε 600
συµµετέχοντες. Αυτή την περίοδο, αρχίζουν και οι εγγραφές
για τους επισκέπτες, καθώς εξαιτίας της πανδηµίας υπάρχει
ένας µέγιστος αριθµός που ορίζεται στα 30.000».

530

400

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

ΕΚΘΕΤΕΣ

600

30.000

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Έκθεση
Η Macfrut Digital
δίνει βήµα για την
προώθηση φρούτων
και λαχανικών στην
Ευρώπη

Η φετινή διοργάνωση άνοιξε
νέους δρόµους στον τοµέα των
εµπορικών εκθέσεων, καθώς όπως αναφέρει και ο κ. Πικαρίνι,
«το πλήθος των συµµετοχών υπερέβη τις προσδοκίες, καθώς
η διεθνής κατάσταση δεν θα επέτρεπε καµία πραγµατική συνάντηση. Νιώθουµε σαν πρωτοπόροι».
Η διαδικτυακή έκθεση ίσως
είναι και το µέλλον των εµπορικών εκθέσεων αναφέρει ο ίδιος
προσθέτοντας ότι «προφανώς όλοι ελπίζουµε να µπορέσουµε
να επιστρέψουµε σύντοµα σε
κανονικές εκθέσεις, αλλά εν τω
µεταξύ αυτή η εναλλακτική λύση είναι µια χαρά. ∆εν είναι µια
αγορά, είναι ένας πραγµατικός
τρόπος για να συναντηθείτε και
να κάνετε επιχειρήσεις. Το µέλλον δεν µπορεί να σταµατήσει,
το πολύ µπορείτε να το προβλέψετε και να αντλήσετε το µεγαλύτερο δυνατό όφελος από αυτό».
Σε κάθε περίπτωση σηµειώνεται ότι µια οργάνωση εµπορικών
εκθέσεων πρέπει να ενεργεί ως
κινητήρια δύναµη για τις εταιρείες του κλάδου.
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Φέτα, χαλούμι, στίλτον, μαντζέγο,
και παρμεζάνα, πέντε τυριά που
μπλόκαραν συμφωνίες της ΕΕ
Η προστασία αγροτικών προϊόντων
µε γεωγραφική ένδειξη δείχνει ότι
βρίσκεται ψηλά στη διαπραγµατευτική ατζέντα της Ευρώπης όταν συζητά
εµπορικές συµφωνίες µε Τρίτες χώρες. Βέβαια σε ορισµένες περιπτώσεις, οι κοινοτικοί κανονισµοί δεν
γίνονται σεβαστοί ούτε στο εσωτερικό του µπλοκ, όπως συµβαίνει µε την
περίπτωση της φέτας και της ∆ανίας,
µε την τελευταία εξέλιξη προ ολίγων
εβδοµάδων να αφορά την προσφυγή
της Ελλάδας και της Κοµισιόν στο ∆ικαστήριο της Ευρπαϊκής Ένωσης ενάντια στη ∆ανία για τη παράνοµη χρήση της ονοµασίας «Φέτα».
Ωστόσο, η φέτα µαζί µε ακόµα τέσσερα τυριά, δεν είναι η πρώτη φορά που
απασχολούν την ευρωπαϊκή διπλωµατία. Το Politico συγκέντρωσε τις περιπτώσεις κατά τις οποίες συµφωνίες µε
την Ιαπωνία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ, το
Μεξικό και την Αυστραλία κόλλησαν
ή ακυρώθηκαν, αφού η φέτα, το χαλούµι, η παρµεζάνα, το µαντζέγο και
το βρετανικό στίλτον, ξεχώρισαν από
τον ανταγωνισµό ανάµεσα σε ευρωπαϊκές και ξένες γαλακτοβοµηχανίες.

Ακόµα δεν θεωρείται
«τετελεσµένο» το θέµα της φέτας
Στην περίπτωση της φέτας, ο διεθνής δηµοσιογραφικός οργανισµός,
θεωρεί πως αν και η ΕΕ είναι αποφασισµένη να διασφαλίσει ότι µόνο η ελληνική φέτα µπορεί να ονοµαστεί νόµιµα ως φέτα, το ζήτηµα απέχει πολύ
από το να θεωρηθεί τετελεσµένο τόσο στην υπό διαµόρφωση εµπορική
συµφωνία µε την Αυστραλία, όσο και
στις µελλοντικές συνοµιλίες µε τις ΗΠΑ. Πριν οι συνοµιλίες σχετικά µε τη
∆ιατλαντική Εµπορική και Επενδυτική
Εταιρική Σχέση (TTIP) σταµάτησαν από τον πρόεδρο Τραµπ, οι δύο πλευρές είχαν αναστατωθεί σοβαρά για τα

Χαρακτηριστικό παράδειγµα
διαµάχης διεθνώς είναι η φέτα.

δικαιώµατα της ονοµασίας. Οι Βρυξέλλες και η Αθήνα επικαλούνται τις οµηρικές ρίζες του τυριού, αλλά οι γαλακτοβιοµηχανίες της Ουάσινγκτον και
των ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η «Φέτα»
είναι ένας γενικός όρος που καλύπτει
µια κατηγορία τροφίµων και ότι κανένας δεν πιστεύει ότι αγοράζει ελληνικό τυρί όταν αγοράζει ένα τυρί µε ένδειξη «Φέτα» στις ΗΠΑ. Το ίδιο ζήτηµα
έχει εµφανιστεί και στις διαπραγµατεύσεις µεταξύ της ΕΕ και της Αυστραλίας.
Τις ίδιες περιπέτειες της φέτας στον
Καναδά, βίωσε και η ιταλική παρµεζάνα αλλά και τα κυπριακό χαλούµι.
Το queso manchego έγινε εµπόδιο
στους διαπραγµατευτές για την αναβάθµιση µιας εµπορικής συµφωνίας µε το Μεξικό, που ολοκληρώθηκε
τον Απρίλιο. Οι αγρότες στην κεντρική Ισπανία παράγουν µαντσέγκο από πρόβειο γάλα υπό την προστασία
του συστήµατος γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ, ενώ παρόµοιο τυρί αλλά από αγελαδινό παραδοσιακά ονοµάζουν µαντσέγκο και οι Μεξικανοί.
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O Αρµάντο Μάννι έχει πετύχει κάτι µάλλον µοναδικό για τον χώρο του
ελαιολάδου. Με µια παραγωγή που δεν ξεπερνά τους 2 τόνους ετησίως,
µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις 4 εκατ. ευρώ µέσα σε λίγους µήνες.
Αρµάντο Μάννι

MANNI

Ένα ελαιόλαδο
που πληρώνουν
230 ευρώ τα 100 ml
Απο τα λιόδεντρα της Τοσκάνης στο τραπέζι των
διασήμων του Χόλιγουντ, το φημισμένο Μanni

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ
ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

To πιο ακριβό
Έχει διάρκεια ζωής
στο ράφι έως
και 3 έτη, όταν
τα υπόλοιπα προϊόντα
της κατηγορίας του
«αρχίζουν να χάνουν
τον χαρακτήρα τους
µετά από 12 µήνες»

Η περίπτωση του Αρµάντο Μάννι έχει ενδιαφέρον γιατί είναι ίσως ο Ιταλός που έχει
καταφέρει να ευνοηθεί όσο κανένας άλλος
συµπατριώτης του από την ταύτιση του ελαιολάδου µε τη Χερσόνησο των Απεννίνων.
Η προσέγγισή του ήδη από τις αρχές του
2000, αλλά και οι διασυνδέσεις του, έχουν
καθιερώσει το ελαιόλαδο που παράγει στη
Maremma, µια διάσπαρτη µε λιόδεντρα και
αµπέλια περιοχή στη Νοτιοδυτική Τοσκάνη,
ως πιστοποιητικό γαστρονοµικής και κοσµοπολίτικης κουλτούρας ανάµεσα στους διάσηµους του Hollywood, τους αγαπηµένους
τους µάγειρες αλλά και τους ιδιοκτήτες ακριβών εστιατορίων.
Ο ίδιος έκανε ένα πέρασµα από τη µεγάλη
οθόνη, γράφοντας και σκηνοθετώντας την
ταινία Έλβις και Μέριλιν το 1998, όµως όπως

φάνηκε, το πραγµατικό του ταλέντο είναι η ανάπτυξη ενός ακριβού brand
ελαιολάδου. «Είµαστε στην αγορά από
το 2001 και παράγουµε το πιο ακριβό ελαιόλαδο στον κόσµο, το οποίο είναι πιστοποιηµένα βιολογικό και φέρει τη σήµανση ΠΓΕ
Τοσκάνη» υποστήριζε πρόσφατα ο κ. Μάννι, ο οποίος πουλάει πλέον µια φιάλη ελαιολάδου των 100 ml µε τιµή 230 ευρώ, στην
ιταλική εφηµερίδα Il Sole 24 ORE.
Όπως σηµειώνει στην ιστοσελίδα του, το
ελαιόλαδο έχει διάρκεια ζωής στο ράφι έως
και 3 έτη, όταν τα υπόλοιπα προϊόντα της κατηγορίας του «αρχίζουν να χάνουν τον χαρακτήρα τους µετά από 12 µήνες». Αυτό το έχει
επιτύχει αντικαθιστώντας το οξυγόνο στον αέρα της φιάλης µε το ευγενές, άοσµο και άχρωµο αέριο Αργό. Σηµειώνεται πως η ετήσια
παραγωγή της εκµετάλλευσής του κυµαίνεται περί τους 2 τόνους ελαιολάδου.

Στον αέρα της φιάλης έχει
αντικαταστήσει το οξυγόνο
µε το ευγενές, άοσµο
και άχρωµο αέριο Αργό.
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Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όμιλος AGCO
Νέος διευθύνων
ο Eric Hansiotia

Επιπλέον 20.000 ρίζες ελιές θα προσθέσει
ο σκηνοθέτης του πανάκριβου προϊόντος
Με µια επένδυση 4 εκατ. ευρώ θα
επιχειρήσει να µεταβεί στην επόµενη φάση της οικονοµικής ανάπτυξης της εκµετάλλευσής του. Πρόκειται για µια επένδυση καθόλου συνηθισµένη για τον αγροτικό κλάδο
και ακόµα πιο σπάνια για τον χώρο του ελαιολάδου, σχολιάζει ο ιταλικός Τύπος. Το µέγεθος φαντάζει
ακόµα πιο εντυπωσιακό αν αναλογιστεί κανείς πως πρόκειται για µια
καθετοποιηµένη µονάδα που διαχειρίζεται µόλις 2 τόνους κατ’ έτος.
Το έργο στοχεύει στην αύξηση
της παραγωγής ελαιολάδου κατά
20 φορές, µέσω της επέκτασης της
εκµετάλλευσης µε ακόµα 20.000
γειτονικές ρίζες στην περιοχή. Παράλληλα στο σχέδιο προβλέπεται η
κατασκευή ενός υπερσύγχρονου ελαιοτριβείου, το οποίο θα είναι εξοπλισµένο µε όλα τα µέσα για να
υποστηρίξει πρακτικές κυκλικής
οικονοµίας. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι ο σκηνοθέτης του ελαιολάδου
σκοπεύει να ρίξει στην αγορά µέχρι και τα ξερά φύλλα του ελαιώνα, έχοντας ξεκινήσει ήδη τις δοκιµές για την ανάπτυξη νέων προ-

∆ύο τόνοι το έτος
Στόχος η αύξηση της
παραγωγής ελαιολάδου
κατά 20 φορές, µέσω
της επέκτασης
της εκµετάλλευσης

ϊόντων, όπως καλλυντικά από τον
πυρήνα της ελιάς.
Κάπως έτσι, σε έναν χρόνο από
τώρα, ο κ. Μάννι φιλοδοξεί να έχει στα χέρια του 40 τόνους ελαιολάδου που θα µπορεί να εµπορευθεί. Αυτό συνεπάγεται και αύξηση
του εµπορικού δικτύου, το οποίο
πάντως είναι ήδη για τα δεδοµένα της παραγωγής αρκετά διευρυµένο. Συγκεκριµένα, από τη λίστα
των χωρών που φτάνουν οι πανάκριβες φιάλες λείπουν µόνο οι µεγάλες αγορές της Αφρικής και της
Αυστραλίας, κάτι που ήδη έχει ξεκινήσει να δουλεύει ο δραστήριος Ιταλός, κλείνοντας συµφωνίες
µε µεγάλα εστιατόρια του Σίδνεϊ.
Η πανδηµία καθυστέρησε τις εργασίες στον ελαιώνα, όµως τις τελευταίες εβδοµάδες οι εργάτες δουλεύουν πυρετωδώς στο ελαιοτριβείο,
προκειµένου να προλάβουν τη συγκοµιδή του φθινοπώρου. Σύµφωνα µε το επενδυτικό πλάνο, µόλις το
«εργοστάσιο» φτάσει το 100% της
παραγωγής, τα κέρδη προ φόρου
της επιχείρησης αναµένεται να αυξηθούν κατά 26 µε 27%.

Τέλος εποχής για τον Martin
Richenhagen, τον διευθύνοντα
σύµβουλο από το 2004 του οµίλου
AGCO, ο οποίος στις 31 ∆εκεµβρίου
παραδίδει στον 51 ετών Eric
Hansotia. Ο Eric Hansotia, 51 ετών,
εντάχθηκε στον όµιλο AGCO το
2013, όπου έγινε υπεύθυνος, µεταξύ
άλλων, για τον κλάδο της γεωργίας
ακριβείας. Πριν από αυτό, βρισκόταν
20 χρόνια στην John Deere ως
ανώτερος αντιπρόεδρος των
θεριζοαλωνιστικών µηχανών.

Νέα Διοίκηση
Συνεταιριστικές
Τράπεζες
Ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής
Τράπεζας Καρδίτσας Γιώργος
Μπούκης αναλαµβάνει πρόεδρος
της Ένωσης Συνεταιριστικών
Τραπεζών Ελλάδος. Αντιπρόεδρος
θα είναι ο Αλέξανδρος
Χατζηδηµητρίου της Σ.Τ Κεντρικής
Μακεδονίας και γραµµατέας ο
πρόεδρος της Σ.Τ ∆ράµας,
Χαράλαµπος Αλεξανδρίδης.

Αφοί Χαΐτογλου
Νέος εμπορικός
ο Μ. Παυλίδης
MANNI
Γρεβενών.

MAREMMA

ΤΟΣΚΑΝΗ

https://www.mannioil.com/
«Οι κριτικοί έχουν συγκρίνει τα ελαιόλαδα ΜΑΝΝΙ µε
την καθαρότητα του χυµού φρούτου ή ενός εξαιρετικού
κρασιού. ∆οκιµάζοντάς τα, δεν δυσκολεύτηκα καθόλου
να συµφωνήσω µε τους πολλούς, ότι δηλαδή
συγκαταλέγονται στα κορυφαία της αγοράς» λέει ο
Observer επί των ελαιολάδων αυτών.

Στο δυναµικό του οµίλου Αφοί
Χαΐτογλου εντάσσεται ο Μανώλης
Παυλίδης, ο οποίος από τον
Σεπτέµβριο του 2020 αναλαµβάνει
καθήκοντα Εµπορικού ∆ιευθυντή.
∆ιαθέτει πάνω από 30 χρόνια
εµπειρίας σε διοικητικές θέσεις
στον κλάδο του οργανωµένου
λιανεµπορίου.
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Αγορά 11 δισ. δολάρια
οι απευθείας πωλήσεις
μικρών παραγωγών σε
καταναλωτές

Επενδύσεις στο ηλεκτρονικό
εμπόριο και αποστάσεις από
τη φυσική αγορά λόγω covid

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

την περίοδο του Αυγούστου σε αυτά
τα χαµηλά επίπεδα, τότε το ένα τρίτο
από αυτές τις εκµεταλλεύσεις θα βρεθεί ως το τέλος του έτους αντιµέτωπο
µε το λουκέτο.

gogos@agronews.gr

Ένας από τους πιο ταχέως αναπτυσσόµενους κλάδους της αγροτικής οικονοµίας αποτελεί την τελευταία δεκαετία η δραστηριότητα µικρών παραγωγών, που διαθέτουν την προσεγµένη
παραγωγή τους σε λαϊκές αγορές ή εστιατόρια, µε τους Αµερικανούς αγρότες και κτηνοτρόφους να διαµορφώνουν µια αγορά προστιθέµενης αξίας
11 δισ. δολαρίων ετησίως, µε θετικούς
ρυθµούς µεγέθυνσης 10%.
Ωστόσο η ουσιαστική εσωστρέφεια
που επιβάλει η πανδηµία και άφησε
πίσω του το παγκόσµιο lockdown της
άνοιξης, φαίνεται ότι έχει συρρικνώσει απότοµα τη δυναµική αυτή αγορά,
απειλώντας να βάλει ένα τέλος στις αγορές µικρών παραγωγών, µε τους καταναλωτές να κρατούν αποστάσεις από
αυτές, ενώ παράλληλα τα εστιατόρια
να κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο.
Με ρεπορτάζ του το Bloomberg αναδεικνύει τον κίνδυνο αφανισµού που
αντιµετωπίζει το «κίνηµα» των «από το
αγρόκτηµα στο τραπέζι» εστιατορίων,
των λαϊκών αγορών, των συνεργατικών
εγχειρηµάτων της αγροδιατροφής και
των απευθείας από τους παραγωγούς
στους καταναλωτές αλυσίδων προµήθειας. Σε αυτό το πλαίσιο συζήτησης,

Εκτός µέτρων ανακούφισης
οι µικροκαλλιεργητές των ΗΠΑ

γίνεται λόγος για την ανάγκη άµεσης
στήριξης των µικρών παραγωγών τόσο µε τη µορφή επιδοτήσεων και παροχής ρευστότητας, όσο και µε τη διευκόλυνση της µετάβασης του µοντέλου διάθεσης των αγροτικών προϊόντων τους από τις φυσικές στις ηλεκτρονικές αγορές, µε τις προαπαιτούµενες επενδύσεις στο κοµµάτι της τυποποίησης και της υποστήριξης ηλεκτρονικών καταστηµάτων.
Τον Μάιο, έρευνα σε 500 αγρότες
που διαθέτουν απευθείας την παραγωγή τους σε εστιατόρια και αγορές παραγωγών, έδειξε ότι έχασαν πάνω από τον µισό τους τζίρο, µέσα σε µόλις
οχτώ εβδοµάδες. Σε περίπτωση που
οι πωλήσεις έχουν παραµείνει και για

Ωστόσο, σύµφωνα µε το Bloomberg,
ελάχιστα έχουν γίνει για την παροχή ενίσχυσης και τη στροφή στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Μπορεί το υπουργείο γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) να έχει στη
διάθεσή του 16 δισ. δολάρια από τον
έκτακτο κρατικό προϋπολογισµό, για
την παροχή άµεσης βοήθειας, ωστόσο
η επιδότηση δεν γίνεται µε βάση την
απώλεια του τζίρου. Αντ’ αυτού, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιλέγει να πληρώσει µε βάση τον όγκο παραγωγής, δίνοντας το 95% του ποσού σε µεγάλες
βιοµηχανικού τύπου εκµεταλλεύσεις.
Σηµειώνεται ότι ιστορικά η κυβέρνηση των ΗΠΑ ευνοούσε τους µεγαλογαιοκτήµονες σε βάρος των µεσαίων και των µικρών παραγωγών. Ωστόσο όπως υποστηρίζει το Bloomberg, η
αποτυχία στήριξης αυτής της µορφής
παραγωγής αγροτικών προϊόντων,
στο άµεσο µέλλον θα κοστίσει πολύ
περισσότερο από τα κονδύλια που απαιτούνται σε αυτή την φάση, για την
επανεκκίνηση των εκµεταλλεύσεων.

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

∆ιαµορφώνουν
αγορά 11 δισ.
δολάρια µε
απευθείας
πωλήσεις σε
καταναλωτές
και εστιατόρια

Πακέτο
έκτακτων
ενισχύσεων
USDA 16 δισ.
δολάρια

Από αυτά 4,7% καταλήγει σε
µικροµεσαίες εκµεταλλεύσεις

Ρυθµοί ανάπτυξης
10% ετησίως

Oι Βρυξέλλες, τα αγροτικά
Οι επικοινωνιολόγοι της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής έχουν ρίξει πολλή δουλειά
ώστε να διαφηµίσουν µε τα πλέον νοσταλγικά και φολκόρ φίλτρα τη νέα
Πράσινη Πολιτική των Βρυξελλών
στον τοµέα της αγροδιατροφής, σε µια
προσπάθεια προσέγγισης των Ευρωπαίων πολιτών, που κρίνοντας κανείς
από τα σχόλια στα µέσα κοινωνικής
δικτύωσης της Επιτροπής, φαίνεται
να έχουν ανταπόκριση στο ευρύ κοινό. Η πραγµατικότητα όµως πίσω από κάθε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία κινείται από την κόντρα ανάµεσα στα
επιµέρους τµήµατα τεχνοκρατών, τα
συµφέροντα βιοµηχανιών και ισχυρών κρατών µελών.
Πάνω σε αυτόν τον άξονα, ο αντιπρόεδρος της Κοµισιόν, Φρανς Τίµερµανς, την υπογραφή του οποίου φέρει η στρατηγική από το Αγρόκτηµα
στο Πιάτο, προσπάθησε από την πρώτη στιγµή, τον ∆εκέµβριο του 2019, να
αποδυναµώσει την άλλοτε κραταιά Γενική Γραµµατεία Γεωργίας (DG AGRI),
η οποία έχει ανά τις δεκαετίες διαχειριστεί πολιτικές πολλών δισεκατοµµυρίων. Ήταν µάλιστα τέτοια η αποφασιστικότητα του Ολλανδού πολιτικού, που στην παρουσίαση της νέας στρατηγικής τον Μάιο, δεν κάλεσε
καν τον συνάδελφό του, Επίτροπο Γεωργίας, Γιάνουζ Βοϊτσεχόφσκι, ανα-

Ο ανταγωνισµός
στα κράτη µέλη
Η επανεθνικοποίηση της
ΚΑΠ που προώθησε όλο
το προηγούµενο διάστηµα
η Κοµισιόν, περιόρισε
τώρα τον βαθµό ελέγχου
που µπορεί να έχει στα
Στρατηγικά Σχέδια των
27 κρατών µελών, µε ό,τι
αυτό συνεπάγεται για τις
αξιώσεις της ως προς την
ενσωµάτωση του Farm to
Fork στην αγροτική
πολιτική. Αναλυτές
εκτιµούν ότι οι Ευρωπαίοι
αγρότες βιώνουν
ανταγωνισµό όχι µόνο
σε παγκόσµιο επίπεδο
αλλά και ενδοκοινοτικά.
Κάτι τέτοιο αποτρέπει τα
κράτη µέλη από το να
επιδιώξουν πολύ
φιλόδοξους στόχους στα
Στρατηγικά τους Σχέδια,
αφού υπερβολικός
«πράσινος» ζήλος
θα περιόριζε την
ανταγωνιστικότητα
των αγροτών τους.
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Έντονες αμφιβολίες Μέρκελ
για την τελική εφαρμογή
της Συμφωνίας Mercosur

λόμπι και τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ
θέτοντας στις Γενικές Γραµµατείες Υγείας και Περιβάλλοντος την
επιτήρηση της διαδικασίας ανάπτυξης του Farm to Fork.
Ωστόσο, όσο υπολείπεται σε δυναµική ο κ. Βοϊτσεχόφκσι, άλλο τόσο αιχµηροί και αποφασιστικοί είναι οι τεχνοκράτες της DG AGRI που

Υποδείξεις
Ο επικεφαλής της DG
Agri, Τάσος Χανιώτης
(φώτο) φαίνεται
αρκετά ενοχληµένος
που µπαίνουν στα
«ληµέρια» του οι
τεχνοκράτες από
άλλες διευθύνσεις
κάνοντας υποδείξεις
για τη νέα ΚΑΠ

κατάφεραν τελικά µε διάφορα µέσα, να αποκτήσουν την τελευταία
κουβέντα πάνω στην εφαρµογή
της αµφιλεγόµενης στρατηγικής.
Ο λόγος είναι πολύ απλός: η τελική έγκριση των Στρατηγικών Σχεδίων των κρατών µελών, περνάει
από τα πολυάσχολα γραφεία της
κεντρικής οδού Rue de la Loi 130
στις Βρυξέλλες, όσο η Γενική Γραµ-

Αυτή την περίοδο οι αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επεξεργάζονται την τελική µορφή των νοµικών κειµένων µε βάση τα οποία θα εφαρµοστεί η συµφωνία ελεύθερων
συναλλαγών του µπλοκ µε τις χώρες
Mercosur της Λατινικής Αµερικής. Στη
συνέχεια θα πρέπει αυτά να υποβληθούν στο Συµβούλιο της ΕΕ για την τελική έγκριση προτού ξεκινήσει η διαδικασία επικύρωσης της Συµφωνίας.
Πάνω σε αυτή την συγκυρία, η Γερµανίδα Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ,
γνωστοποίησε τις αµφιβολίες της σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόµενο άσκησης βέτο από την πλευρά της
Γερµανίας στο πλαίσιο του Συµβουλίου της ΕΕ. Μάλιστα, σύµφωνα µε φήµες από off the record συνοµιλίες που
είχε η ίδια µε περιβαλλοντικές οργανώσεις, η κα. Μέρκελ δεσµεύτηκε ότι
δεν θα βάλει την υπογραφή της στο
Συµβούλιο της ΕΕ.
Υπενθυµίζεται ότι η συµφωνία µε
τις χώρες της Mercosur έχει καταστεί
εξαιρετικά αµφιλεγόµενη µε εκπροσώπους του αγροτικού τοµέα της ΕΕ
να έχουν αφήσει πολλές φορές αιχµές, αφού σε αυτήν προβλέπονται υψηλότερες εισαγωγές αγροτικών προϊόντων όπως τα πουλερικά και το βόειο κρέας από τη Νότια Αµερική . Οι
διαπραγµατεύσεις µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Συµµαχίας
Mercosur ολοκληρώθηκαν πριν από
ένα χρόνο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι
κινητοποιήσεις των αγροτών για τη
συµφωνία αυτή ήταν έντονες στην
Κεντρική Ευρώπη.

Η Γαλλία έχει ήδη ανακοινώσει
την πρόθεσή της για βέτο
Η επικύρωση της συµφωνίας της
ΕΕ µε τις χώρες της Mercosur Βραζι-

Η συµφωνία µε τις χώρες της Mercosur
βρίσκει αντίθετη την Άνγκελα Μέρκελ.
λία, Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη καθυστερεί. Ένας λόγος
είναι η συζήτηση στην ΕΕ σχετικά µε
την αποψίλωση των δασών της Βραζιλίας.Η Γαλλία είχε ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή της για «αρνησικυρία» κατά της συµφωνίας ελευθέρων
συναλλαγών.
Αντιδράσεις έρχονται επίσης και
από την πλευρά της Αυστρίας, µε όσους εναντιώνονται στη συµφωνία
να επικαλούνται τον Αµαζόνιο. Ενδεικτικά αναφέρεται πως από τον
Αύγουστο του 2019 έως τον Ιούλιο
του 2020, σύµφωνα µε τα στοιχεία
από το Εθνικό Ινστιτούτο ∆ιαστηµικής Έρευνας (Inpe), περισσότερα από
9.000 τετραγωνικά χιλιόµετρα τροπικού δάσους αποψιλώθηκαν στην
περιοχή του Αµαζονίου, πρόκειται
για µια αύξηση περίπου 35%.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΕ-ΜΕΡΚΟΣΟΥΡ (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)
42,643
µατεία Περιβάλλοντος, παραµένει
σε ήσυχες εγκαταστάσεις στην άκρη της πόλης.
Ήδη οι τεχνοκράτες κατάφεραν
να περιορίσουν κατά 5% τον στόχο
για µια οικολογική ευρωπαϊκή γεωργία από 30% που ήθελε ο Τιµερµαν, στο 25%. Πλέον, ευθυγραµµισµένοι µε τους προβληµατισµούς
αγροτικών λόµπι και βιοµηχανιών
του πρωτογενή τοµέα, υποδεικνύουν στις Βρυξέλλες πως κάθε κίνηση προς µια πράσινη γεωργία

πρέπει ν συµβαδίζει µε την ζήτηση στην αγορά αγροτικών προϊόντων. Ενδεικτικό είναι ένα πρόσφατο έγγραφο του Τάσου Χανιώτη, υψηλόβαθµου στελέχους της
DG AGRI προς την Κοµισιόν, που
εξηγεί ότι µια αύξηση της παραγωγής βιολογικών τροφίµων στο
30% από το 8% που είναι σήµερα,
θα οδηγούσε σε σηµαντική αύξηση των ευρωπαϊκών εισαγωγών,
δυσχεραίνοντας τη θέση του αγροτικού κόσµου συνολικά.

23,664

18,205

94,7%

55,6%

42,8%

5,1%

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

2,2289
ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΗΓΗ: ΚΟΜΙΣΙΟΝ
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Δεδουλευμένα 4 εκατ. για εργαζόμενους της ΕΑΣ Λάρισας
Κονδύλι που κυµαίνεται από 5.000 έως 100.000
ευρώ, ανάλογα µε την περίπτωση, θα εισπράξει κάθε εργαζόµενος, από τους 140 συνολικά, της πρώην Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Λάρισας. Πρόκειται για οφειλές δεδουλευµένων συνολικού ύψους 4,5 εκατ. ευρώ από την πρώην συνεταιριστική επιχείρηση τις οποίες διεκδικούν από το 2012, εποχή
που η ΕΑΣ Λάρισας οδηγήθηκε σε πτώχευση.

ΤΙΜΕΣ
ΓΙΑ ΟΙΝΟΣΤΑΦΥΛΑ
2020

Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

EΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Λευκά Οινοστάφυλα

0,30

Βιλάνα

0,35

Ροζάκι

0,35

Λιάτικο

0,35

Κοτσιφάλι

0,35

Μαντηλάρι

0,25

Ποικιλιακά

0,45

ΕΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Ξινόμαυρο Αμύνταιο

0,45

Μερλό

0,55 - 0,65

λευκές ποικιλίες

0,70

Sauvignon Blanc

0,80

Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ
Μοσχάτα Σταφύλια

0,61

Ερυθρά Σταφύλια

0,36

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Ασύρτικο
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ

3,50

Η δικαίωση των εργαζοµένων έρχεται µέσα
από τροπολογία του Καρδιτσιώτη υπουργού
∆ικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, που έγινε για
τους πρώην εργαζόµενους της Ελευθεροτυπίας και συµπεριέλαβε και την περίπτωση της
Ένωσης στη Λάρισα. Με αυτή προηγείται η
αποπληρωµή οφειλών προς τους εργαζοµένους και µετά προς τις τράπεζες.
Υπενθυµίζεται πως το ευεργετικό προνό-

Σε μια χρονιά με
δυνατές αποδόσεις
και ποιότητες στον
ελληνικό αμπελώνα,
η ψυχρότητα της
αγοράς, φαίνεται
να μην αφήνει τον
τρύγο να ξεπληρώσει
τον κόπο των
παραγωγών

µιο των εργαζοµένων είχε καταργηθεί νοµοθετικά µετά το 2015 επί ΣΥΡΙΖΑ και δεν ήταν πρώτες στην κατάταξη οι εργατικές απαιτήσεις έναντι των λοιπών πιστωτών µιας επιχείρησης η οποία είχε πτωχεύσει.
Η τροπολογία έχει πάρει ΦΕΚ ενώ τα χρήµατα
υπάρχουν καθώς έχουν εκποιηθεί σηµαντικά
περιουσιακά στοιχεία της ΕΑΣ Λάρισας µε πιο
πρόσφατα το ελαιουργείο και τα σιλό σίτου.

Καλύτερη παραγωγή
από πέρυσι χωρίς
προβλήµατα από τον
καιρό περιµένουν στη
Λήµνο και στη Σάµο.

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Ούτε τα 340.428 εκατόλιτρα οίνου που απορρόφησε η απόσταξη κρίσης, ούτε ο πράσινος τρύγος φαίνεται ότι αποσυµφόρησαν
αρκετά την αγορά, ώστε να απευθυνθούν
µε µεγαλύτερες αξιώσεις φέτος στο εµπόριο οι αµπελουργοί. Πάντως η συντριπτική πλειοψηφία των οινοποιητικών συνεταιρισµών έχει αποφασίσει και καταβάλλει ή θα καταβάλλει στη συγκοµιζόµενη
από τα µέλη τους σταφυλική παραγωγή,
τις ίδιες τιµές που κατέβαλλαν το 2019, όπως αναφέρει η ΚΕΟΣΟΕ.
Προκειµένου λοιπόν να αποφευχθούν
διαχρονικές επιπτώσεις και για τις επόµενες χρονιές, οι οινοποιητικοί συνεταιρισµοί
αναµένεται ότι θα αντιµετωπίσουν τη φετινή συγκυρία µε όρους διατήρησης και επάρκειας των διαθέσιµων πόρων του τοµέα.
«Η οµολογουµένως ιδιαίτερα δύσκολη
χρονιά λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού, έχει πλήξει αναλογικά περισσότερο
από άλλους τοµείς, την αµπελοοινική οικονοµία της χώρας, µε τα οινοποιεία να
υφίστανται πρώτα τις άµεσες επιπτώσεις
µέσω της δραµατικής µείωσης του κύκλου
εργασιών τους. Οι επιπτώσεις αυτές υπάρχει ενδεχόµενο να µετατοπισθούν και να
επηρεάσουν τις συνθήκες µέσα στις οποίες διεξάγεται ο φετινός τρύγος, που ήδη
έχει ξεκινήσει σε αρκετές περιοχές» αναφέρει χαρακτηριστικά η Οργάνωση.
Η ΚΕΟΣΟΕ υποστηρίζει ότι είναι σηµαντικό αυτή τη χρονική συγκυρία να αναδειχθεί και πάλι η αξία του «συνεταιρίζε-

Παραλαβές από συνεταιρισμούς

Με περσινές τιμές
και καλές αποδόσεις
ο φετινός τρύγος
σθαι» µε βάση τις αξίες της αυτοβοήθειας
και της αλληλεγγύης, έστω και µε πρόσκαιρη ζηµιά, στηρίζοντας τα µέλη του συνεταιρισµού, αν και αρκετοί οινοποιητικοί συνεταιρισµοί µε τους οποίους επικοινώνησε η ΚΕΟΣΟΕ, δεν έχουν την πρόθεση να
«κλείσουν τις πόρτες τους» ούτε στους αµπελουργούς που δεν είναι µέλη τους, για
να βοηθήσουν την αµπελοοινική οικονοµία της ευρύτερης περιοχής τους.
«Στον αντίποδα στο ιδιωτικό εµπόριο είτε επικρατεί σιωπή για τις τιµές και απροθυµία να διαπραγµατευθούν αγορές ποσοτήτων – πόσω µάλλον να ορίσουν τιµές –

ενώ στις περιοχές που έχει ήδη ξεκινήσει
ο τρυγητός, παραλαµβάνονται ποσότητες
µε µειωµένες τιµές από 35% - 45%, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα το Ηράκλειο Κρήτης
και την Αχαΐα» καταγγέλλει η Οργάνωση.
Ανά περιοχή, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, καλή παραγωγή και ποιότητα αναµένεται να έχει φέτος η ποικιλία σταφυλιών Ξινόµαυρο στο Αµύνταιο. Ο τρύγος
έχει ξεκινήσει στην ποικιλία Traminer
και Sauvignon Blanc, ενώ ακολουθούν
οι ερυθρές Merlot, Syrah και Ξινόµαυρο.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΑΣ Αµυνταίου Γιώργος Γιαννιτσόπουλος «α-
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Αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ έως 31/10 για αγρότες του ειδικού
Η αίτηση επιστροφής ΦΠΑ υποβάλλεται από αγρότες του ειδικού καθεστώτος µέχρι και την
31η Οκτωβρίου κάθε έτους, για τις παραδόσεις
αγροτικών προϊόντων και τις παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγµατοποιήθηκαν κατά
το προηγούµενο φορολογικό έτος (ηµερολογιακό έτος). Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος,
σύµφωνα µε εγκύκλιο της ΑΑ∆Ε, συνυποβάλλουν τα πρωτότυπα των νόµιµων φορολογικών

στοιχείων, από τα οποία προκύπτει η αξία των
παραδόσεων αγροτικών προϊόντων και των παροχών αγροτικών υπηρεσιών, που πραγµατοποιήθηκαν το προηγούµενο φορολογικό έτος.
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι: τιµολόγια αγοράς, εκκαθαρίσεις για τις πωλήσεις αγροτικών
προϊόντων µέσω παραγγελιοδόχου, τιµολόγια
ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή αποδείξεις
επαγγελµατικών δαπανών προκειµένου για την

παροχή αγροτικών υπηρεσιών, τιµολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών στην περίπτωση
λήψης υπηρεσιών από αγρότες, η αµοιβή των
οποίων καταβάλλεται σε είδος (εκθλιπτικά, θεριζοαλωνιστικά, συλλεκτικά, κ.λ.π. δικαιώµατα), εντάλµατα πληρωµής ή άλλα νόµιµα στοιχεία που εκδίδονται για την καταβολή αποζηµίωσης στον αγρότη στην περίπτωση απόσυρσης των αγροτικών προϊόντων.

Ρυθμίσεις όλων των ιδιωτικών χρεών σε
τράπεζες και δημόσιο στο νέο νόμο Σταϊκούρα

Μία νέα αρχή για
τις επιχειρήσεις
ναµένουµε φέτος µια από τις καλύτερες
χρονιές. Παρά τα προβλήµατα που έφερε
η πανδηµία, υπάρχει ζήτηση για τα οινοστάφυλλα και από τον συνεταιρισµό και
από τα ιδιωτικά οινοποιεία της περιοχής
Κτήµα Α και Κυρ-Γιάννη. Όσον αφορά τις
τιµές, θα είναι όπως και πέρυσι, για το Ξινόµαυρο από 45 λεπτά το κιλό, για το Merlot
από 55 έως 65 λεπτά, για τις λευκές ποικιλίες από 70 λεπτά και για το Sauvignon
Blanc 80 λεπτά το κιλό».
Καλύτερη παραγωγή σε σχέση µε τη περσινή χρονιά αναµένουν και στη Λήµνο, καθώς έχουν ξεκινήσει οι συγκοµιδές στους
βιολογικούς αµπελώνες µε την ποικιλία
Μοσχάτο Αλεξάνδρειας, ενώ ο τρύγος θα
ολοκληρωθεί στα µέσα Σεπτέµβρη µε την
ποικιλία Ληµνιό, σύµφωνα µε την ανακοίνωση του Αγροτικού Συνεταιρισµού Λήµνου «Η Ένωση».
Και στη Σάµο, οι παραγωγοί ετοιµάζονται για µια καλή παραγωγή, χωρίς σηµαντικά προβλήµατα από βροχοπτώσεις και
ασθένειες. Ωστόσο, η πλειονότητα των παραγωγών έχει µεγάλα αποθέµατα, εξαιτίας του κλεισίµατος της εστίασης και του
περιορισµού των εξαγωγών.

Αµύνταιο
Καλή παραγωγή
και ποιότητα
αναµένεται να
έχει φέτος η
ποικιλία σταφυλιών Ξινόµαυρο
στο Αµύνταιο

Το νέο πλαίσιο που
µπήκε σε διαβούλευση,
σύµφωνα µε το
υπουργείο Οικονοµικών,
είναι οικονοµικά
αποτελεσµατικό, διότι
απαντά, ολιστικά, στο
ζήτηµα του ιδιωτικού
χρέους, αντικαθιστώντας
ένα σύνθετο πλέγµα
διάσπαρτων µέτρων,
που δεν κατάφεραν, τα
προηγούµενα χρόνια, να
δώσουν ουσιαστική λύση
στο πρόβληµα.
Παράλληλα, είναι
επιχειρησιακά
λειτουργικό, διότι
προσφέρει, µέσα από
απλές και γρήγορες
διαδικασίες, µια δεύτερη
ευκαιρία στους
επιχειρηµατίες, ώστε
αυτοί να
πραγµατοποιήσουν µία
νέα αρχή στην
δραστηριότητά τους.

Από την 1η Ιανουαρίου 2021 θα τεθεί
σε εφαρµογή ο Κώδικας ∆ιευθέτησης
Οφειλών και Παροχής ∆εύτερης Ευκαιρίας, σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών.
Στόχος του νέου πλαισίου που τέθηκε
σε δηµόσια διαβούλευση την περασµένη Πέµπτη, είναι να αντικαταστήσει ένα σύνθετο πλέγµα διάσπαρτων µέτρων για τις ρυθµίσεις ιδιωτικών χρεών σε τράπεζες, δηµόσιο απελευθερώνοντας παράλληλα παραγωγικές δοµές
που βρίσκονται δεσµευσµένες σε διαδικασίες πτώχευσης.
Αναλυτικά, µε τον Κώδικα ∆ιευθέτησης Οφειλών και Παροχής ∆εύτερης Ευκαιρίας, µεταξύ άλλων:
1ον. Θεσπίζονται διαδικασίες για
την έγκαιρη προειδοποίηση των πολιτών στο πλαίσιο πρόληψης.
2ον. Εισάγεται ένα ολοκληρωµένο
και αυτοµατοποιηµένο πλαίσιο ρύθµισης οφειλών, µέσω εξωδικαστικού
µηχανισµού, τόσο για φυσικά όσο και
για νοµικά πρόσωπα, ώστε οι οφειλέτες να διατηρούν την περιουσία τους.
3ον. ∆ίνεται η δυνατότητα δεύτερης
ευκαιρίας, µε ταχείες διαδικασίες, µε τη
διαγραφή του υπολοίπου των οφειλών,
κατόπιν ρευστοποίησης του συνόλου
της περιουσίας και ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη.
4ον. Ενσωµατώνονται πρόνοιες για
τον εντοπισµό των στρατηγικών κακο-

πληρωτών και πρόβλεψη συνεπειών.
5ον. Υπάρχουν πρόνοιες για δανειολήπτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά οµάδες, µε την άσκηση επιδοµατικής πολιτικής από το Κράτος µέσω
της επιδότησης δόσης δανείου, και µέσω της επιδότησης ενοικίου.
6ον. Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο της
διαδικασίας εξυγίανσης, ώστε να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να αναδιαρθρώσουν επιτυχώς τις οφειλές τους και να
επιστρέψουν σε λειτουργία.
7ον. Απελευθερώνονται και αξιοποιούνται οι παραγωγικές µονάδες της χώρας που είναι δεσµευµένες σε ατέρµονες διαδικασίες ρύθµισης ή/και πτώχευσης, µε σκοπό την επαναφορά τους
σε λειτουργία, µε την παράλληλη είσοδο εγχώριων και διεθνών επενδυτών.
8ον. Παρέχεται λύση στα µη εξυπηρετούµενα δάνεια.
9ον. Θεσπίζεται απαλλαγή των µελών διοίκησης του νοµικού προσώπου
που έχει πτωχεύσει, ώστε να µην εγκλωβίζονται για οφειλές της επιχείρησης.
10ον. Προάγεται η χρηµατοοικονοµική διαµεσολάβηση.
11ον. Εισάγονται νέες ηλεκτρονικές και αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες, που διασφαλίζουν τη διαφάνεια,
καταργούν τη γραφειοκρατία και προάγουν τον ψηφιακό µετασχηµατισµό.
12ον. Βελτιώνεται ο θεσµός των διαχειριστών αφερεγγυότητας.
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Στις Βρυξέλλες
έως 20/9
ο φάκελος για
αποζημιώσεις
στις ελιές
Μαγνησίας
Το αργότερο µέχρι τις 20
Σεπτεµβρίου θα είναι έτοιµος ο
φάκελος µε όλα τα πορίσµατα και
τις µελέτες για τις αποζηµιώσεις
των ελαιοκαλλιεργητών του νοµού
Μαγνησίας από την καταστροφή
της περσινής σοδειάς από πόρους
της ΕΕ. Αυτό διαβεβαίωσε ο
πρόεδρος πρόεδρο της ειδικής
επιτροπής εµπειρογνωµόνων για τις
καταστροφές της περσινής
ελαιοπαραγωγής και καθηγητής της
γεωπονικής σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών Χρήστος
Αυγουλάς τη βουλευτή Μαγνησίας
Ζέττα Μ. Μακρή, όπως ενηµέρωσε
η ίδια τους παραγωγούς µε τους
οποίους συναντήθηκε πρόσφατα
κατά τη διάρκεια επίσκεψής της
στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού
Συνεταιρισµού Πηλίου και Βορείων
Σποράδων.
Μάλιστα, όπως αναφέρει η
βουλευτής σε σχετική ανάρτησή της
στο facebook, κατά τον κ. Αυγουλά
τα συµπεράσµατα και τα ευρήµατα
της µελέτης είναι ενθαρρυντικά, µε
αυξηµένες πιθανότητες επιτυχίας
του εγχειρήµατος.
Σηµειωτέον ότι στη δίωρη επίσκεψη
και ξενάγησή της στα γραφεία και
τις εγκαταστάσεις του αγροτικού
συνεταιρισµού Πηλίου και Βορείων
Σποράδων, η βουλευτής
ανακοίνωσε την πρόθεση του
αρµόδιου υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης
να δοθεί σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα, µία συνολική λύση για τη
ρύθµιση των χρεών των συνεπών
αγροτικών συνεταιρισµών της
χώρας.

Αγρότες και συνεταιρισμοί
να αναλάβουν τη μεταποίηση
Ελάχιστο ποσοστό προστιθέμενης αξίας επιστρέφει στους αγρότες, λέει ο Καραντινινής
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Με όρους εξασφάλισης προστιθέµενης αξίας
στα αγροτικά προϊόντα, αρκετά βήµατα πίσω
από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, βρίσκεται ο εγχώριος κλάδος της αγροδιατροφής, ειδικά στο
κοµµάτι που αφορά τη βιοµηχανία µεταποίησης, τη διανοµή και την εστίαση. Μάλιστα η αδυναµία αυτή των επόµενων κρίκων της αλυσίδας µετά τον αγρότη, να αποδώσουν τα µέγιστα
στην αγροτική παραγωγή είναι που περιορίζει
τις δυναµικές της αγοράς που θα µπορούσαν
να επιτρέψουν υψηλότερες τιµές παραγωγής.
Φαίνεται πως οι αγρότες από την πλευρά τους
σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται κατά 5% πάνω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο στην κλίµακα
παραγωγής προστιθέµενης αξίας ανά εκτάριο.
Με άλλα λόγια, ενώ η πρώτη ύλη είναι προϊόν υψηλής προστιθέµενης αξίας, η µεταποίησή της αδυνατεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής, µε την ασθενική παραγωγικότητα στο
σκέλος της να απέχει περίπου 84% από τις επιδόσεις της Ευρώπης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι συζητήσεις ερευνητών και οικονοµολόγων περιστρέφονται γύρω από τον εντοπισµό τρόπων
που θα έκλειναν την ψαλίδα ανάµεσα στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αξία αγροδιατροφής.
Επικρατέστερος όρος θα µπορούσε να είναι η εξασφάλιση επενδυτικών λύσεων σε αγρότες, µε
µοναδική ευκαιρία τους πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης, που θα τους δώσει την πολυπόθητη

πρόσβαση στους επόµενους κρίκους της αλυσίδας, αφού κανείς δεν θα µπορούσε να επιδιώξει καλύτερες προοπτικές για το έργο του, από τον ίδιο τον δηµιουργό του.
Τα παραπάνω στατιστικά δεδοµένα προκύπτουν από την προσέγγιση που επιχειρεί σε άρθρο του ο Κώστας Καραντινινής, καθηγητής στο
Πανεπιστήµιο Γεωπονικών Επιστηµών Σουηδίας
(SLU), το οποίο φιλοξενείται στον ιστότοπο του
διαΝΕΟσις. Εκεί ο καθηγητής καταπιάνεται µε
τις επιπτώσεις της πανδηµίας στην ελληνική αγροδιατροφή, εξετάζοντας και τον τρόπο µε τον
οποίο εξελίχθηκε ο συγκεκριµένος τοµέας µέσα
από την οικονοµική κρίση της δεκαετίας 20082017. Υποστηρίζει λοιπόν ότι η προστιθέµενη
αξία της αγροδιατροφής έχει µεγάλα περιθώρια
βελτίωσης και η κατανοµή του θα πρέπει να γίνει µε κριτήρια ανάπτυξης και αντίστοιχης συµβολής στους εθνικούς στρατηγικούς στόχους.

Εθνική στρατηγική
Ο καθηγητής Καραντινινής
θεωρεί ότι είναι «εθνική υπόθεση»
η γεωργία επειδή απέδειξε ότι
µπορεί να κρατήσει σταθερό το
εισόδηµα και την απασχόληση
στην ελληνική περιφέρεια

Με συλλογικές δράσεις αντιµετωπίζεται το
µικρό µέγεθος µιας αγροτικής εκµετάλλευσης
Η απόσταση ανάµεσα στις επιδόσεις υπεραξίας της ελληνικής αγροδιατροφής από την ευρωπαϊκή, ειδικά στον τοµέα της µεταποίησης, έχει µεγαλύτερη σηµασία αν λάβουµε υπόψη ότι στην ΕΕ η µισή σχεδόν παραγωγή (49%) διακινείται µέσω συνεταιρισµών, άρα και ένα αντίστοιχο ποσοστό προστιθέµενης αξίας επιστρέφει στους ιδιοκτήτες-παραγωγούς, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι µόλις 8%. Συµπερασµατικά, εφόσον το µεταποιηµένο προϊόν
καταφέρει να προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, η δυνατότητα βελτίωσης των οικονοµικών επιδόσεων των αγροτικών µονάδων αυξάνεται σηµαντικά, ειδικά στις περιπτώσεις κάθετων µονάδων και συνεταιριστικών εγχειρηµάτων, όπου το ποσοστό προστιθέµενης αξίας που
επιστρέφει στον παραγωγό είναι µεγαλύτερο.
Σύµφωνα µε τον ίδιο, «τα κλάσµατα της ελληνικής γεωργίας µπορούν να βελτιωθούν είτε αυξάνοντας τον αριθµητή (µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία), είτε µικραίνοντας τον παρονοµαστή (λιγότεροι δικαιούχοι)». Στον παρονοµαστή είναι προφανές ότι δεν µπορούν να συµβάλουν, ούτε και «να επιβιώσουν οι µικρές εκµεταλλεύσεις, άρα ο παρονοµαστής θα συνεχίσει
να µειώνεται» εξηγεί. Το µικρό µέγεθος όµως
µπορεί να αντιµετωπιστεί µε συλλογικές δράσεις, µε την επιχειρηµατικότητα, την καινοτοµία και µε τη διαρκή συστηµατική προσαρµογή
στις ανάγκες της αγοράς και της τεχνολογίας.
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Στον αστικό ιστό
διαρρέει η ΚΑΠ χωρίς
αγροτικές επενδύσεις
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Κίνητρα

Αναζητούνται επενδυτικές
λύσεις σε αγρότες και τους
κτηνοτρόφους που να τους
δίνουν κίνητρα για ανανέωση
των εκµεταλλεύσεών τους
αλλά και πρόσβαση στους
επόµενους κρίκους της
αλυσίδας εφοδιασµού
τροφίµων.

Κατανομή
Προβληµατίζει το κατά πόσο
διευκολύνει την επίτευξη
στόχων και δη
περιβαλλοντικών – οι οποίοι
πλέον µονοπωλούν τη
συζήτηση γύρω από την ΚΑΠ
– το υφιστάµενο σύστηµα
κατανοµής πόρων.

ΟΟΣΑ
Έκθεση του ΟΟΣΑ θέτει το
ζήτηµα της ενίσχυσης της
αποτελεσµατικότητας των
αγροπεριβαλλοντικών
πολιτικών αυξάνοντας
διαδοχικά τις βασικές
απαιτήσεις.

Σε αστικές περιοχές φαίνεται ότι διαρρέει µεγάλο ποσοστό των πόρων
της ΚΑΠ, µε σχεδόν 24 δισ. ευρώ ετησίως από τα 54 δισ. του προϋπολογισµού να καταλήγουν στις πλουσιότερες περιφέρειες που ταυτόχρονα
έχουν και τις λιγότερες αγροτικές εκµεταλλεύσεις. Η διαρροή αυτή φαίνεται ότι δεν εξυπηρετεί και τις φιλοδοξίες της ΕΕ που θέλει να υπερτονίσει το φιλοπεριβαλλοντικό της
αγροτικό πρόσωπο, αφού περιφέρειες της ηπείρου που, όπως είναι
και η Ελλάδα µε χαµηλό αντίκτυπο
στο κλίµα, λαµβάνουν λιγότερα απ’
όσα οι νέοι στόχοι θα επέτρεπαν.
Σε αυτό το πλαίσιο ενισχύονται
και οι προσδοκίες από τους πόρους
που θα φέρει το Ταµείο Ανάκαµψης,
αφού οι απαιτήσεις της ΕΕ για διάθεση τουλάχιστον του 30% των ποσών σε δράσεις πράσινης ανάπτυξης, θα µπορούσαν να διορθώσουν
την κατάσταση. Προαπαιτούµενο φυσικά για κάτι τέτοιο, ο εντοπισµός επενδυτικών λύσεων για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που να
τους δίνουν κίνητρα για ανανέωση
των εκµεταλλεύσεών τους αλλά και
πρόσβαση στους επόµενους κρίκους
της αλυσίδας εφοδιασµού τροφίµων.
Η είδηση της ανισοκατανοµής των
κονδυλίων της ΚΑΠ όπου το 80% των
ενισχύσεων καταλήγει στο 20% των
δικαιούχων δεν αποτελεί νέο, ωστόσο
αυτό που φέρνει νέα έρευνα που δηµοσιεύει το βρετανικό Conversation,
είναι ο προβληµατισµός σχετικά µε
το κατά πόσο διευκολύνει την επίτευξη στόχων και δη περιβαλλοντικών –
οι οποίοι πλέον µονοπωλούν τη συζήτηση γύρω από την ΚΑΠ – το υφιστάµενο σύστηµα κατανοµής πόρων.
Στην έρευνα αυτή υποστηρίζεται

Λιγότερες
επιδοτήσεις
στις εκ φύσεως
πιο «πράσινες»
αγροτικές επαρχίες
της Ευρώπης,
επεφύλαξε έως
τώρα η ΚΑΠ,
με έρευνες να
αναδεικνύουν την
ανάγκη αλλαγής
του μοντέλου
επιδοτήσεων

ότι τελικά τα κονδύλια της ΚΑΠ καταλήγουν σε µεγάλο βαθµό σε µεγάλα αστικά κέντρα, µε τον ένα ή τον
άλλο τρόπο, ενώ δεν προσφέρουν
τα απαιτούµενα µέσα και εργαλεία
σε παραγωγικά κέντρα που αποδεδειγµένα έχουν περισσότερες ανάγκες, ενώ ούτως ή άλλως παράγουν
ήδη µε βάση τα πρότυπα που θέλει
να εδραιώσει η νέα ΚΑΠ.
Να σηµειωθεί ότι στο ίδιο µήκος
κύµατος κινήθηκε έκθεση του ΟΟΣΑ τον Ιούνιο, που έθετε το ζήτηµα
της ενίσχυσης της αποτελεσµατικότητας των αγροπεριβαλλοντικών πολιτικών αυξάνοντας διαδοχικά τις βασικές απαιτήσεις για τις γεωργικές
πρακτικές, συµπεριλαµβανοµένης
της υποχρεωτικής πολλαπλής συµµόρφωσης όπου απαιτείται. «Πιο φιλόδοξα δηµόσια αγαθά και περιβαλ-

Επίτροπος
µε προστατευτικές
διαθέσεις στο εµπόριο
ο αντικαταστάτης Χόγκαν

λοντικά αποτελέσµατα µπορούν να
επιτευχθούν µέσω στοχευµένης υποστήριξης» έλεγε τότε ο ΟΟΣΑ.

Οι µισοί δικαιούχοι στην Ελλάδα
λαµβάνουν κάτω από 1.250 ευρώ
Στην περίπτωση της Ελλάδας οι
άµεσες ενισχύσεις βασίζονται στην
έκταση ή στο ζωικό κεφάλαιο που
έχει ο κάθε δικαιούχος και στα ιστορικά δικαιώµατα που έχει κατοχυρώσει ο κάθε παραγωγός µε βάση
την παραγωγή του 2000-2002. Εδώ
το 38,4% του συνόλου των άµεσων
ενισχύσεων το επωφελείται το 6,6%
των δικαιούχων µε άµεση ενίσχυση άνω των 10.000 ευρώ ετησίως.
Την ίδια ώρα, το 47% των δικαιούχων µε κάτω από 1.250 ευρώ ενίσχυση ετησίως λαµβάνουν µόλις το
9,5% των ενισχύσεων. Οι άµεσες ε-

Κενή προσωρινά µένει µια από τις ισχυρότερες
θέσεις της Κοµισιόν, αυτή του Επιτρόπου
Εµπορίου, έπειτα από την παραίτηση Φιλ Χόγκαν
το βράδυ της Τετάρτης 26 Αυγούστου. Αφορµή,
η µη τήρηση από πλευράς του των µέτρων για την
αντιµετώπιση του κορωνοϊού. Ο Ιρλανδός
πολιτικός, γνωστός στον αγροτικό κόσµο από τη
θητεία του ως Επίτροπος Γεωργίας στην
προηγούµενη σύνθεση της Κοµισιόν, αποτελεί
µεγάλο πλήγµα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι

νισχύσεις της ΚΑΠ αναλογούν σε
€3.340 ανά δικαιούχο (632.540 δικαιούχοι). Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο µισό (45,6%) του
συνολικού επιχειρηµατικού εισοδήµατος της γεωργίας.
Παρ’ όλα αυτά, η κατανοµή των
ενισχύσεων δεν είναι η χειρότερη
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αντίστοιχοι συντελεστές που µετρούν την απόκλιση από την οµοιόµορφη κατανοµή είναι 0,75 για την Ε.Ε. και 0,59
για την Ελλάδα. Σηµειώνεται ότι µε
βάση τον τρόπο υπολογισµού, όταν
ο συντελεστής είναι 1 δείχνει απόλυτη ανισοκατανοµή ενώ το µηδέν
δείχνει άριστα ισόµορφη κατανοµή.
Το ίδιο ισχύει και στην κατανοµή της
αγροτικής γης, όπου οι συντελεστές
είναι 0,72 και 0,81 στην Ελλάδα και
στην ΕΕ αντίστοιχα.

από πολλούς θεωρούνταν ένας έµπειρος και
χαρισµατικός πολιτικός µε ισχυρό αντίκτυπο και
δυνατές διαπραγµατευτικές ικανότητες. Όταν
νωρίτερα φέτος ο Φιλ Χόγκαν ανακοίνωσε ότι
σκέφτεται να υποβάλει υποψηφιότητα για τη θέση
του επικεφαλής στον ΠΟΕ, ορισµένοι διπλωµάτες
της ΕΕ στις Βρυξέλλες ανησυχούσαν ότι θα
αντικατασταθεί από έναν πιο «προστατευτικό»
εµπορικό επίτροπο από τη Γαλλία ή την Ιταλία.
Φόβοι που πιθανόν να αναζωπυρωθούν τώρα.
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ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
«Ο ΕΛΓΑ θα αποζηµιώσει τους αγρότες που
επλήγησαν από τις καιρικές συνθήκες σε Φλώρινα,
Πρέσπες και Καστοριά ανάλογα µε τα όσα
προβλέπει ο νόµος», τόνισε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ.
Αυτό το ξέραµε, λένε οι αγρότες στον Λυκουρέντζο.
Έτσι όµως πάλι απλήρωτοι θα µείνουµε,
συµπληρώνουν. Ο πρόεδρος, βέβαια, δηλώνει ότι
κατανοεί την κατάσταση και καταλαβαίνει ότι πρέπει
να αλλάξει ο κανονισµός του φορέα για να
προστεθούν κι άλλες ζηµιές, αλλά για να γίνει αυτό,
πρέπει να βρεθούν τα ανάλογα κονδύλια… ∆ηληδή,
πάλι χρήµα δεν θα δούµε, επιµένουν οι αγρότες.
Για τις τιµές του ελαιολάδου που δεν λένε να
πάρουν την ανηφόρα οι παραγωγοί είναι ενήµεροι.
Αυτό όµως που τους απογοητεύει πιο πολύ φέτος
είναι ο δάκος. Στo Ηράκλειο Κρήτης εντοπίστηκαν
αυξηµένοι πληθυσµοί του εντόµου, που σηµαίνει ότι
θα χρειαστούν τουλάχιστον πέντε ψεκασµοί, όπως
ενηµερώθηκαν από την Περιφέρεια. Συν του ότι
καλούνται να «είναι σε εγρήγορση, ώστε αν
χρειαστεί να προχωρούν στις κατάλληλες
επεµβάσεις». Υψηλότερο κόστος, είναι σαφές!
Ένα καλό νέο έρχεται από την Περιφέρεια
Θεσσαλίας, όπου µετά τη µεταφορά χρηµάτων από
τα Μέτρα 4.1.3 και 4.1.1 για τα συλλογικά σχήµατα
στο Μέτρο 4.1.1 για τα φυσικάπρόσωπα, εγκρίθηκαν
επιπλέον 27 νέοι αγρότες στα Σχέδια Βελτίωσης.
Τώρα γιατί δεν «τραβάει»το θέµα µε τη συνεργασία,
αυτό αναρωτιούνται και οι γεωπόνοι-µελετητές.
Σε παραίτηση αναγκάστηκε ο υπουργός Γεωργίας
της Ιρλανδίας, µετά από γεύµα για τα 50 χρόνια της
λέσχης γκολφ του κοινοβουλίου µε 82 καλεσµένους,
που διοργανώθηκε σε παραβίαση των υγειονοµικών
περιορισµών που έχουν επιβληθεί στη χώρα λόγω
κορωνοϊού. Παρόν στην εκδήλωση και ο Επίτροπος
Εµπορίου της ΕΕ Φιλ Χόγκαν, ο οποίος παρά τις
πιέσεις που δέχτηκε αρχικά δεν έδειξε διάθεση να
παραιτηθεί. Τελικά, µια βδοµάδα µετά τον σάλο που
ξέσπασε προχώρησε σε παραίτηση, ξεκαθαρίζοντας
όµως ότι «δεν παραβίασε κανένα νόµο». Πείσµων!
Αυξηµένα και τα κρούσµατα του καταρροϊκού στην
Περιφέρεια Καστοριάς, µε τις επιβεβαιωµένες
εστίες σε εκτροφές αιγοπροβάτων και βοοειδών να
έχουν ξεπεράσει ήδη τις δέκα. Η Κοµισιόν ακούγεται
ότι έδωσε το ΟΚ για τα πρώτα 20.000 εµβόια
στους κτηνοτρόφους της ∆υτικής Μακεδονίας. Αυτό
γίνεται πάντα, τώρα το αποτέλεσµα είναι το
ζητούµενο σε σχέση µε την εξέλιξη της νόσου….
Θετική η ανταπόκριση του κόσµου στην
ηλεκτροκίνηση, µε την πλατφόρµα µέσα στις πρώτες
18 ώρες λειτουργίας της να έχει δεχτεί αιτήσεις για
1 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 45 εκατ. ευρώ του
µπάτζετ της επιδότησης. Πρωταγωνιστής ζήτησης το
ηλεκτρικό ποδήλατο, µε ποσοστό 80%, ακολουθούν
δίκυκλα και τρίκυκλα. Καλά πάνε και τα αυτοκίνητα,
µε µεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα εταιρικά ΙΧ και
µετά τα επαγγελµατικά βαν και κυρίως στα µεγάλα
αστικά κέντρα, µε πρώτη σαφώς την Αττική. Για
Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ
καλό είναι!

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

«H Ελλάδα µεγαλώνει. Το
έχουν πει κι άλλοι. Εµείς
όµως το κάνουµε πράξη.
Προβαίνουµε στη θαλάσσια
περιοχή Ιονίου και Ιονίων
νήσων µέχρι το ακρωτήριο
Ταίναρο στην άσκηση ενός
κυριαρχικού µας
δικαιώµατος, σύµφωνα µε
άρθρο 3 της Σύµβασης για
το ∆ίκαιο της Θάλασσας».

;

ΧΑΪΚΟ ΜΑΑΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΥΠΕΞ

«Η κλιµάκωση στην
ανατολική Μεσόγειο µας
προκαλεί µεγάλη ανησυχία.
Όποιος κινείται προς τον
γκρεµό µπορεί και να πέσει.
Θέλουµε να εξετάσουµε τις
δυνατότητες για έναν
σοβαρό διάλογο Ελλάδας
και Τουρκίας. Οι δυο χώρες
διατείνονται ότι θέλουν
λύση βάσει διαλόγου».

ΜΟΝΙΚΑ ΜΠΕΛΟΥΤΣΙ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ

«Οι γυναίκες στα 50, 60
και 70 µπορούν να
αποτελέσουν αληθινά
πρότυπα φυσικής οµορφιάς
και για τις νέες κοπέλες,
όπου και αυτές δείχνουν το
νέο δρόµο για την κλασική
οµορφιά, αναζητώντας
προϊόντα που χαρίζουν
φυσικότητα και διαφάνεια,
παρά ένα καµουφλάζ».

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ
ΤΕΝΙΣΤΑΣ

«Αυτή η ιδέα του Πάτρικ
(Μουράτογλου) να κάνει
ένα τουρνουά εν µέσω
πανδηµίας ήταν εξαιρετική
και ήµουν από τους λίγους
που είχαν την ευκαιρία.
Παρότι οι κανόνες ήταν
διαφορετικοί, είχα τη
δυνατότητα να προπονηθώ
και να εξερευνήσω
καινούργια πράγµατα».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΓΕ Ο ∆ΙΑΒΟΛΑΚΟΣ ΤΟΥ ΛΕΚΕ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

Υβρίδια
Να ‘χαµε να λέγαµε και η
ερώτηση των 34 βουλευτών
ΣΥΡΙΖΑ για ενισχύσεις
ήσσονος σηµασίας, τα γνωστά
µας de minimis, στους
ελαιοπαραγωγούς, ελέω
δάκου, χαµηλών τιµών και
covid 19.
Τώρα πόσο ρεαλιστική,
µπορεί να είναι η πρόταση για
στήριξη µε 120 εκατ. ευρώ της
ελαιοκαλλιέργειας, δεν ξέρω.
Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι
δηµιουργεί προσδοκίες, στους
παραγγωγούς και όχι µόνο.
Παίζει άραγε να καταστεί
το κράτος αγοραστής
«ύστατης καταφυγής» και να
διαθέσει ποσότητες
ελαιόλαδου σε Κοινωφελή
Ιδρύµατα και συµπολίτες µας
που έχουν πληγεί οικονοµικά
από την πανδηµία; Στην Ιταλία
πάντως το κάνανε.

Γιατί κι
ο µέντορας
χρειάζεται
τα κατάλληλα
εργαλεία!

Το συνεταιρίζεσθαι ευφραίνει καρδίαν
Ο φετινός τρύγος αν δεν διεξάγονταν σε συνθήκες πανδηµίας, σε
ότι αφορά τα ζητήµατα της αγοράς, θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως προς τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά µε βάση τα ως τώρα
δεδοµένα, εξαιρετικός µε αντίκρισµα ανάλογων τιµών για τον παραγωγό. Τώρα, οι επιπτώσεις από τη µείωση του κύκλου εργασιών
στην αµπελοοινική οικονοµία δηµιουργούν ασφυκτικές πιέσεις.
Τα συνεταιριστικά οινοποιία πάντως αποφάσισαν να δώσουν ίδιες
τιµές µε πέρυσι, προβάλλοντας την αξία του «συνεταιρίζεσθαι» και
να µην δώσουν ώθηση στις τάσεις εγκατάλειψης που οδηγούν οι
δύσκολες συνθήκες. Σιγή ασυρµάτου οι ιδιώτες.

Νεροτσουλήθρες

Eύσηµα

Κλάσµατα

Στο διηνεκές η λύση για τα
προβλήµατα που ανακύπτουν
από τα τεράστια χρέη των ΟΕΒΤΟΕΒ, στη ∆ΕΗ και τις πιέσεις
για νερό που προκύπτουν κάθε
καλοκαίρι µε κίνδυνο να
µείνουν απότιστα χωράφια. Οι
εµβαλωµατικές διευθετήσεις
στις κρίσιµες περιόδους για
αρδευτικό νερό, δεν λύνουν το
θέµα, ούτε οι βελτιώσεις µέσω
δηλώσεων ΟΣ∆Ε...

Πήγε κι ο Μαυρουδής για
αυτοψία στην Ανατολική Μάνη,
που επλήγη προσφάτως από
τις πυρκαγιές, που κατέκαψαν
δασικές και αγροτικές
εκτάσεις. Μαζί µε τους
πυροσβέστες, στη µάχη για
την κατάσβεση της φωτιάς
ρίχτηκαν και οι αγρότες της
περιοχής. Τώρα, πόσο γρήγορα
θα έρθουν οι αποζηµιώσεις
στους πληγέγεντες, άλλο θέµα.

Τα κλάσµατα της ελληνικής
γεωργίας µπορούν να
βελτιωθούν είτε αυξάνοντας
τον αριθµητή (µεγαλύτερη
προστιθέµενη αξία), είτε
µικραίνοντας τον παρονοµαστή
(λιγότεροι δικαιούχοι), λέει ο
καθηγητής Καραντινινής που
ζητά ο εθνικός σχεδιασµός
για την αγροδιατροφή να
χρησιµοποιήσει το µεγεθυντικό
βαθµό της πανδηµίας.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

Το δρόµο για τη
δικαίωση των περίπου
160 εργαζόµενων της
πρώην ΕΑΣ Λάρισας
και για επιστροφή
δεδουλευµένων του
2012 ύψους 4 εκατ.
ανοίγει ερµηνευτική
τροπολογία που
κατατέθηκε στη Βουλή.

Κάπου σε
κάποια Ένωση
συνεταιρισµών, πήρε
το µάτι µου ότι δεν
παίρνουν σταφύλια
από τους παραγωγούς
που δεν έκαναν το
ΟΣ∆Ε τους εκεί. Το
συνεταιρίζεσθαι που
λέει η Ριανκούρ, για
ανοικτές πόρτες, πού
πήγε ακριβώς;

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Το φαινόμενο
του γραναζιού

Τρίμματα

«Σ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Τ

α καινούργια προβλήµατα χρειάζονται νέου τύπου απαντήσεις και υπό αυτή την έννοια είµαι
βαθιά ανήσυχος ότι στη χώρα µας
ακολουθούµε ασθµαίνοντας την
πεπατηµένη. Αυτό σηµαίνει ότι ακόµα κι αν αντιµετωπίζονται στοιχειωδώς κάποια πράγµατα, συνεχίζουµε να µένουµε πίσω, δηλαδή
να αποκλίνουµε, ειδικά σε σχέση
µε την προηγµένη Ευρώπη.

To πείραμα
∆ΙΑΒΑΖΩ για παράδειγµα ότι το
Γερµανικό Ινστιτούτο Οικονοµικών
(DIW) του Βερολίνου, µελετάει αυτό τον καιρό, πως αλλάζει η ζωή κάποιου ο οποίος παίρνει µισθό 1.200
ευρώ το µήνα, δωρεάν, δηλαδή χωρίς να εργάζεται. Η µελέτη καλείται
να απαντήσει πώς αλλάζει η συµπεριφορά των ανθρώπων όταν λαµβάνουν τακτικά χρήµατα άνευ όρων: Γίνονται τεµπέληδες ή δηµιουργικοί;
Μειώνουν τις ώρες εργασίας τους ή
εγκαταλείπουν εντελώς τη δουλειά
τους; Χρησιµοποιούν τον επιπλέον
χρόνο και τα χρήµατα µόνο για τον
εαυτό τους ή στρατεύονται υπέρ του
κοινωνικού συνόλου;

Νέα ισορροπία
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ αµφιβολία ότι από
τις απαντήσεις που θα προκύψουν
θα διαµορφωθούν µε τον καιρό και
οι αντίστοιχες πολιτικές. Το έχουµε
πει άλλωστε ότι το θέµα που ανακύπτει µετ’ επιτάσεως δεν είναι η αύξηση της παραγωγής αλλά η κατανοµή
του παραγόµενου πλούτου και η
σχέση του ανθρώπου µε την αγορά εργασίας. Σε µια ιδανική κοινωνία για παράδειγµα, υπό τις συνθήκες που εξασφαλίζει σήµερα η τεχνολογία, θα µπορούσε να διαµορφωθεί σε ορατό χρόνο µια νέα ενδιαφέρουσα
ισορροπία, µε τους ανθρώπους στις παραγωγικές ηλικίες να εργάζονται το µισό χρόνο και να αµείβονται µε τα διπλά χρήµατα.

Δίχτυ ασφαλείας

Σε µια πενταετία
από σήµερα, τα
τρακτέρ χωρίς
οδηγό θα έχουν
βρει τη θέση τους
στην εγχώρια
αγροτική παραγωγή
και σε δέκα χρόνια
τα ροµπότ στα
αγροκτήµατα θα
υπερκαλύπτουν το
έργο που επιτελούν
αυτή τη στιγµή
οι αγρεργάτες

ΦΥΣΙΚΑ, σε ένα τέτοιο σενάριο, η
τεχνολογία από µόνη της δεν αρκεί. Χρειάζεται η κατάλληλη εκπαίδευση και η προσαρµογή του παραγωγικού δυναµικού στις νέες συνθήκες. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, η δουλειά από το σπίτι
θα είναι πιο σηµαντική και εξόχως
πιο παραγωγική. Αυτό όµως προϋποθέτει επαγγελµατική συνείδηση. Και πάλι η δουλειά δεν θα είναι για όλους. ∆εν χρειάζεται να είναι για όλους. Αρκεί να υπάρχει ένα ασφαλές δίχτυ κοινωνικής προστασίας, το οποίο θα επιτρέπει σε όλους τους ανθρώπους όχι µόνο να
ζουν αξιοπρεπώς αλλά και να εκφράζουν µε θετικό τρόπο τη δηµιουργικότητά τους.

Στα καθ’ ημάς
ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ γίγνεσθαι, η παραπάνω περιγραφή µπορεί να έχει άπειρες εφαρµογές. Αρκεί να
λάβουµε ως δεδοµένο ότι σε µια
πενταετία από σήµερα, τα τρακτέρ
χωρίς οδηγό θα έχουν βρει τη θέση τους στην εγχώρια αγροτική παραγωγή και σε δέκα χρόνια τα ροµπότ στα αγροκτήµατα θα υπερκαλύπτουν το έργο που επιτελούν αυτή τη στιγµή οι αγρεργάτες. Πόσοι
θα µπορέσουν να οργανώσουν την
παραγωγή τους µ’ αυτό τον τρόπο;
Σίγουρα πολύ λιγότεροι από τους
περίπου 600.000 που υποβάλλουν
σήµερα δήλωση ΟΣ∆Ε. Πώς θα βρει
«στέγη» όλο αυτό το δυναµικό, δηλαδή αγρότες - αυτοαπασχολούµενοι και αγρεργάτες;

Η ουσία
ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ, τα ερωτήµατα αυτά θα φαντάζουν
πολύ πιο σηµαντικά από
τις εφήµερες αγωνίες που
διατυπώνονται αναφορικά
µε τη δοµή του ΕΛΓΑ, για
τα προγράµµατα των ΟΕΦ, για τη διεπαγγελµατική του κρέατος και για
τον γύρο ΠΓΕ.

το βιβλίο του Crisis and Leviathan
του 1987, ο ιστορικός της οικονοµίας Robert Higgs υποστήριξε ότι κατά τον 20ο αιώνα, το οµοσπονδιακό κράτος των ΗΠΑ διευρύνθηκε κυρίως ως αποτέλεσµα τριών κρίσεων: του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου, της Μεγάλης
Ύφεσης και του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Εν
µέσω αυτών των κρίσεων, οι οµοσπονδιακές
αρχές αύξησαν φόρους, εισήγαγαν περισσότερα προγράµµατα δαπανών και ανέλαβαν µεγαλύτερες ρυθµιστικές εξουσίες. Ενώ µεγάλο µέρος της επιπρόσθετης κρατικής εξουσίας κατέπεσε µετά το πέρας καθεµιάς από αυτές τις κρίσεις, ποτέ δεν επανήλθε στο επίπεδο που βρισκόταν πριν. Ο Higgs ονοµάζει αυτό το φαίνοµενο «ratchet effect» (φαινόµενο γραναζιού).
Κατά τον 21ο αιώνα είδαµε το ίδιο φαινόµενο
µε πρώτον το κράτος επιτήρησης που επέβαλαν
οι οµοσπονδιακές αρχές µετά την 11η Σεπτεµβρίου, και δεύτερον µε την εκτεταµένη ρυθµιστική απάντηση στη χρηµατοπιστωτική κρίση
µε τον νόµο Dodd Frank. Συνεπώς έχουµε λόγους να είµαστε απαισιόδοξοι για την κρίση του
κορωνοϊού. Μεγάλα ποσοστά των Ρεπουµπλικανών και των ∆ηµοκρατικών στη Βουλή των
Αντιπροσώπων και τη Γερουσία ήδη έχουν ψηφίσει δαπάνες που
υπερβαίνουν τα 2
τρις δολάρια πάνω
απ’ όσα προέβλεπαν
οι σχεδιασµοί των
αρχών του Μαρτίου, και µπορεί να
δαπανήσουν τουΤΟΥ ΝΤΕΪΒΙΝΤ
λάχιστον ακόµη 1
ΧΕΝΤΕΡΣΟΝ *
τρις δολάρια.
Συνολικά, είµαι απαισιόδοξος. Αλλά υπάρχουν λόγοι για συγκρατηµένη αισιοδοξία. Κάτι συνέβη σ’ αυτή την κρίση που δεν συνέβη σε
καµία από τις υπόλοιπες: απορρύθµιση. Και όχι µόνο στο οµοσπονδιακό επίπεδο. Οι πολιτειακές κυβερνήσεις επίσης έχουν χαλαρώσει τις
ρυθµίσεις τους. ∆εν ξέρουµε τι µέρος αυτής της
απορρύθµισης θα διατηρηθεί: κάποιο θα παραµείνει, κάποιο όχι. Αλλά είναι κάτι το διαφορετικό, απ’ ό,τι συνέβη στις άλλες κρίσεις».
Πρόκειται για ένα απόσπασµα από το τελευταίο µου άρθρο για το Defining Ideas µε τίτλο
«Will Government be Permanently After the
Pandemic Ends?» της 30ης Ιουλίου. Στο άρθρο
αυτό συνοψίζω τα δεδοµένα του Higgs από τον
Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο, τη Μεγάλη Ύφεση και
τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και στη συνέχεια εξετάζω ένα µέρος της απορρύθµισης που συνέβη κατά τη διάρκεια της πανδηµίας.
* ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ HOOVER INSTITUTION ΚΑΙ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ
ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL
ΣΤΟ MONTEREY ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ
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Ζηµιές
Στο ∆ήµο Τεµπών,
οι ανοιξιάτικοι παγετοί
την περίοδο της καρπόδεσης, είχαν ως αποτέλεσµα
τη µείωση κατά 90%
της παραγωγής

Δεν θα περάσει η πίεση
των εμπόρων στην
τιμή του αμύγδαλου
Τα πρώτα ζυγίσματα της
ψίχας από τη μεταποιητική
βιομηχανία δίνουν πολύ
ποιοτική σοδειά, με
κάποιες αναφορές για κατά
τόπους ζημιές σε περιοχές
της Λάρισας
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ
katsoulieri@agronews.gr

Στην τιµή του προϊόντος, που δείχνει ότι έχει δυνάµεις να σκαρφαλώσει σε υψηλότερα επίπεδα
από την περσινή εµπορική σεζόν «ποντάρουν»
οι παραγωγοί αµυγδάλου, µετά την ολοκλήρωση των συγκοµιδών και των πρώτων ζυγισµάτων
ψίχας από τη βιοµηχανία µεταποίησης. Αυτή την
περίοδο έχει αρχίσει η συγκοµιδή αµυγδάλου, µε
την ποικιλία Tuono, ενώ στις πιο όψιµες περιοχές
καλλιέργειας αναµένεται να αρχίσει εντός των επόµενων ηµερών και να ολοκληρωθεί στα µέσα
Σεπτεµβρίου µε την ποικιλία Texas.
Οι πρώτες συγκοµιδές της ποικιλίας Tuono έχουν
ήδη ξεκινήσει στην Πέλλα, ενώ στην Αριδαία µαζεύεται η ποικιλία Ferragnes. Μέχρι τα µέσα Σεπτέµβρη
αναµένεται να τελειώσει η συγκοµιδή µε την ποικιλία Texas. Οι παραγωγοί στην περιοχή της Νέας
Πέλλας Γιαννιτσών κάνουν λόγο για µια πολύ παραγωγική χρονιά, µε καλή ποιότητα. Όπως ανέφερε στην Agrenda ο Μόσχος Τσοµπανάκης από την
εταιρεία Pella Almonds, «ο όγκος παραγωγής της
φετινής χρονιάς θα είναι µεγαλύτερος, σε σχέση µε

πέρυσι, καθώς περισσότερα δέντρα στην περιοχή έχουν αρχίσει και «ενηλικιώνονται» και µπαίνουν στο
παραγωγικό στάδιο». Μάλιστα, ο ίδιος συµπλήρωσε
ότι «ο παγετός που έπληξε πολλές περιοχές της Πέλλας, δεν επηρέασε την τελική παραγωγή, καθώς οι
ζηµιές ήταν καθαρά σε τοπικό επίπεδο».
«Η ζήτηση αυτή την περίοδο είναι αβέβαιη, ωστόσο αναµένεται να αρχίσει στα τέλη Οκτωβρίου, µετά του Αγίου ∆ηµητρίου.
Ο κορωνοϊός δεν άλλαξε κάτι στη ζήτηση τους
προηγούµενους µήνες, η οποία είναι ολοένα και
αυξανόµενη, αλλά ακόµα δε ξέρουµε πως θα εξελιχθεί» εξηγεί ο κ. Τσοµπανάκης. Να σηµειωθεί ότι στη Νέα Πέλλα καλλιεργούνται σήµερα
1.500 στρέµµατα αµύγδαλα, κυρίως µε ποικιλίες Ferragnes και Texas, ενώ υπάρχουν και αρκετά στρέµµατα µε την ποικιλία Tuono. Στην περιοχή αυτή, η ψίχα πληρώθηκε πέρυσι κατά µέσο όρο στα 7 µε 8 ευρώ το κιλό. «Οι έµποροι προσπαθούν να τροµάξουν τους παραγωγούς. Προσδοκούν να πάρουν φθηνή τιµή, αλλά δε θα την πάρουν, η φθηνή τιµή θα είναι µόνο στο αµύγδαλο
εισαγωγής που είναι και κατώτερης ποιότητας».
Με µειωµένη παραγωγή συγκοµίζεται αυτή την
περίοδο η ποικιλία Ferragnes στο νοµό Σερρών,
στην Τριανταφυλλιά, ενώ αναµένεται να συγκοµισθεί στις αρχές Σεπτέµβρη το Αφράτο και η Texas ανέφερε ο Σπύρος Μαυρίδης από την εταιρεία Χ. Καφαλίδης-Χ. Μαυρίδης Ο.Ε. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι
«φέτος, υπάρχει µια γενικότερη µείωση της παραγωγής για την ποικιλία Ferragnes, ενώ σε κάποιες
περιοχές εξαιτίας των παγετών η κατάσταση επιδεινώθηκε. Ωστόσο, σε σχέση µε πέρυσι η παραγωγή
είναι καλύτερη. Η ζήτηση για τα αµύγδαλα ολοένα
και αυξάνεται, ενώ γίνονται και πολλές εξαγωγές
στις ευρωπαϊκές αγορές, στην Αµερική και στην Κίνα. Επιπλέον, και οι φυτεύσεις αυξάνονται οπότε α-

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΓΙΑ ΨΙΧΑ
(ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ)
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ναµένεται στα επόµενα χρόνια να αυξηθεί η παραγωγή». Όσο αναφορά τις τιµές, ο ίδιος εκτιµά ότι θα
κυµανθούν στα ίδια επίπεδα µε πέρυσι, 7,5 µε 8 ευρώ το κιλό η ψίχα και 2,5 µε 2,70 ευρώ το κόκκαλο.

Τα έκανε «µούσκεµα» ο καιρός
στο Θεσσαλικό κάµπο
Στη Λάρισα, και συγκεκριµένα στο ∆ήµο Τεµπών,
οι ανοιξιάτικοι παγετοί κατά την περίοδο της καρπόδεσης, είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση κατά 90%
της παραγωγής, σε σχέση µε την περσινή χρονιά.
Η ποικιλία που επηρεάστηκε περισσότερο φαίνεται πως ήταν η Texas, ενώ και στους αµυγδαλεώνες µε Ferragnes, αναφέρονται σηµαντικές ζηµιές.
Όπως ανέφερε στην Agrenda o Γιώργος Νούλας, παραγωγός από τα Τέµπη, «φέτος δεν έχει
µείνει ούτε ένα κιλό το δέντρο, εξαιτίας των ανοιξιάτικων παγετών που έπληξαν ορισµένες περιοχές. Μάλιστα, ορισµένοι παραγωγοί αµφιταλαντεύτηκαν για το αν αξίζει τον κόπο και τα έξοδα
να µπουν στο χωράφι για να συγκοµίσουν.
Φέτος, η ζήτηση θα είναι ζωηρή, αν και η υπερπροσφορά από την Αµερική θα πιέσει τις τιµές στα περσινά επίπεδα».

Η µεγάλη παραγωγή
της Καλιφόρνιας δεν
επιτρέπει καλές τιµές
Η παραγωγή της Καλιφόρνιας
για το 2020 εκτιµάται πως θα
είναι αυξηµένη κατά 17,8%
από πέρυσι, που προσέγγισε
τους 2,55 δις. τόνους, βάσει
της τελευταίας έκθεσης του
υπουργείου Γεωργίας της
Αµερικής (USDA). «Η φετινή
παραγωγή αποδεικνύει ότι η
Καλιφόρνια είναι το ιδανικό
µέρος για την καλλιέργεια
αµυγδάλων», υποστήριξε ο
Χόλι Κίνγκ, µέλος του
Συµβουλίου Αµυγδάλων της
Καλιφόρνιας και παραγωγός
από την κοµητεία Κερν.
«Ο τέλειος καιρός κατά την
άνθιση, σε συνδυασµό µε τις
σωστές γεωργικές πρακτικές
που εφάρµοσαν οι παραγωγοί,
είχαν ως αποτέλεσµα µια καλή
σοδειά στην Κεντρική
Κοιλάδα». Οι πρόσφατες
διαταραχές στο παγκόσµιο
εµπόριο λόγω της πανδηµίας,
οι συνεχιζόµενες εµπορικές
διαπραγµατεύσεις ΗΠΑ-Κίνα
έχουν προκαλέσει ορισµένες
βραχυπρόθεσµες προκλήσεις,
αλλά µακροπρόθεσµα οι
προοπτικές παραµένουν
θετικές. «Ως θρεπτική τροφή
που απολαµβάνουν οι
καταναλωτές σε όλο τον
κόσµο, έχουµε αντιµετωπίσει
αυτές τις διαταραχές µε
αρκετά καλές προοπτικές»,
δήλωσε ο πρόεδρος και
διευθύνων του Συµβουλίου
Αµυγδάλων της Καλιφόρνιας,
Ρίτσαρντ Γουέικοτ και τόνισε
ότι «αναµένουµε παγκόσµια
ζήτηση ισχυρότερη από ποτέ,
καθώς διαθέτουµε ρεκόρ
παραγωγής φέτος.»
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΒΙΕ∆Ο
World Cheese
Awards το 2021

ΝΑΞΟΣ

Πατατοπαραγωγοί
για µία µέρα
Το Φεστιβάλ Πατάτας Νάξου είναι µία εκδήλωση
που εδώ και 11 χρόνια είναι θεσµός στο νησί, µε
χιλιάδες επισκέπτες να απολαµβάνουν
παραδοσιακά εδέσµατα µε πρωταγωνίστρια την
Ναξιώτικη πατάτα. Η ΕΑΣ Νάξου αποφάσισε φέτος,
λόγω της πανδηµίας, να µην διεξαχθεί το µεγάλο
νησιώτικο πανηγύρι. Ωστόσο, οι αγρότες του νησιού
πήραν µία αξιέπαινη πρωτοβουλία! Το τριήµερο
28-30 Αυγούστου καλούν στη Νάξο 10 γνωστούς
από το χώρο του πολιτισµού, του θεάµατος και της
µαγειρικής να γίνουν αγρότες για µία µέρα και να
φυτέψουν συµβολικά πατάτες, τις οποίες µαζί µε
γραβιέρα ΠΟΠ και ντόπια αρνιά θα προσφερθούν
σε ιδρύµατα της χώρας που φιλοξενούν παιδιά.

Το «Guild of Fine Food»
ανακοίνωσε ότι τα «World
Cheese Awards» δεν θα
πραγµατοποιηθούν στην
Ισπανία φέτος, λόγω του
κορωνοϊού, αλλά στις 3 -6
Νοεµβρίου 2021 στο Palacio
de Exposiciones y Congresos
του Οβιέδο. Το Οβιέδο θα
φιλοξενήσει κριτές από πάνω
από 30 διαφορετικές χώρες,
τυριά από έξι ηπείρους και
φίλους των τυριών από κάθε
γωνιά του πλανήτη, για
τέσσερις µέρες στο κέντρο
του τυριού. Για περισσότερες
πληροφορίες στο https://gff.
co.uk/awards/world-cheeseawards/.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ

Η Πράσινη Εβδοµάδα
µε νέο format φέτος

Σε ψηφιακή µορφή
τον Νοέµβριο η Asia
Fruit Logistica Οn

H ∆ιεθνής Έκθεση Τροφίµων και Αγροτικών
Προϊόντων µε απευθείας πώληση στο κοινό,
Internationale Grüne Woche Berlin 2021,
µετατρέπεται σε αποκλειστικό B2B event (B2B
διεθνείς συναντήσεις) και θα πραγµατοποιηθεί από
τις 18 έως τις 22
Ιανουαρίου 2021,
όπως ανακοίνωσε ο
Εκθεσιακός
Οργανισµός του
Βερολίνου, ο οποίος
αντιπροσωπεύεται
στην Ελλάδα από το
Ελληνογερµανικό
Εµπορικό και
Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο. Το
νέο format της
Internationale
Grüne Woche Berlin 2021 θα περιλαµβάνει
τέσσερις πλούσιες ηµέρες επιχειρηµατικών
συζητήσεων. Η επόµενη έκθεση µε απευθείας
πώληση στο κοινό έχει προγραµµατιστεί στις 2130 Ιανουαρίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες
στο www.german-fairs.gr.

Η Asia Fruit Logistica παίρνει µια
συναρπαστική νέα ψηφιακή µορφή
τον Νοέµβριο του 2020 και
γίνεται «Asia Fruit Logistica On»,
ώστε να συναντηθούν οι έµποροι
και οι 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.
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ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται γουρουνάκια από 20 έως 40 κιλά
από παραγωγό. Τηλ.6974/431615.
Πωλούνται 60 πρόβατα ηµίαιµα Χίου, περιοχή
Λαµία. Τιµή 80 €. Τηλ.6974/426911.
Πωλούνται αρνάδες ράτσας ΑΣΑΦ, από µάνες
υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Περιοχή Βοιωτίας.
Τηλ. 6932/303943.
Πωλούνται αγελάδες και µοσχίδες γαλακτοπαραγωγής. Περιοχή Λάρισας.Τηλ.6976/604538.
Πωλούνται 30 αγελάδες. Περιοχή Aµφιλοχίας.
Τηλ.6937/215115.
Πωλείται κοπάδι 160 προβάτων, 2 µηνών
έγκυα. Tηλ. 6973/469231.
Ζητείται επαγγελµατίας βοσκός για αγελάδες.
Περιοχή Αλιβερίου. Τηλ. 6948/447046.

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

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

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

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

Πωλούνται λάστιχα ποτίσµατος METAFIM 4
λιτρα αυτορυθµιζόµενα, καινουρια , αφορετα,
σε καλή τιµή.Τηλ.6972/285256, 6974/313224.
(whatsup).

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

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

Πωλείται βρώµη.
6972/810885.

Πωλείται αγρόκτηµα στη Ραχώνα ∆ήµου
Πέλλας, αποθήκη, στάβλος, οικία, υπόστεγο
4 στρεµµάτων. Έτος κατασκευής 2003. Βρίσκεται κοντά στο χωριό. Τηλ.6994/236045.

AGRE766Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτικός θάλαµος συντηρήσεως διαστάσεων 12,90
επί 7 επί 5 µέτρα ύψος µε όζον και υγραντήρα.
Περιοχή Λακωνίας. Τηλ.6938/665074.

Περιοχή

Κιλκίς.

Τηλ.

Πωλούνται άχυρα µεγάλη µικρή και µπάλα,
τριφύλλι µικρή και µπάλα και ενσίρωµα καλαµποκιού τριφυλλιού. ∆ιατίθενται και µεταφορά στα προϊόντα µας. Τηλ. 6976860425,
6941/485218.
Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε πιστοποίηση ΒΙΟΕΛΛΑΣ
περιοχή Nαυπάκτου.
Τηλ.6976288400.

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

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

Πωλείται βίκος ποικιλίας Ζέφυρος καθαρισµένος σακιασµένος, περιοχή Λάρισας Τηλ.
6988/114500.

Πωλούνται 15 γίδες. Τηλ.6944712611.

Πωλούνται φυτά. Τηλ 6942/228503.

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

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

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

Πωλούνται 80 ζυγουράκια Λακόν γεννηµένα
τον Ιανουάριο, στην τιµή των 180 ευρώ το ένα.
Περιοχή ∆ράµας. Tηλ. 6942/427966.
Πωλούνται 150 γίδια βελτιωµένα. Τιµή 80 ευρώ το ένα. Τηλ. 6982/031336.
Πωλούνται 100 πρόβατα Lacon καθαρόαιµα
350 κιλά και 50 αρνάδες 10 µηνών. Περιοχή
Εύβοιας.Τηλ.6944696387
Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο από 20
έως 100 κιλά. Μεταφορά και στο χώρο σας.
Τηλ.6984/480055.
Πωλούνται πρόβατα Λακόν, Ασάαφ, Γερµανοχιώτικα, γίδια Μούρτια, Ζάννα και µοσχάρια ντόπια και Λιµουζίν. Τηλ. 6906/869090.
Πωλούνται µοσχάρια Λιµουζίν, Σίµενταλ και
Σβιτ, αρσενικά και θηλυκά για πάχυνση και αναπαραγωγή. Τηλ. 694/0840982.
Πωλούνται 80 πρόβατα γερµανοχιώτικα 110
ευρώ το ένα Περιοχή ∆ερβενοχώρια Βοιωτία.
Τηλ. 6932730264
Πωλούνται 40 αγελάδες, διασταυρωµένες Λιµουζίν µε Σίµενταλ, ελευθέρας βοσκής στην
Πρέβεζα, στη τιµή των 500 ευρώ η κάθε µια.
Τηλ. 6945449493

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται γουρουνάκια, περιοχή Χαλκηδόνα
Θεσσαλονίκης.6934/501864.

Πωλούνται µοσχάρια κρεατοπαραγωγής Λιµουζιν 600 έως 670 κιλά, εισαγωγής. Τιµή
2,30 κιλό. Τηλ. 6906/779402.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Τηλ. 6980/001606 , 6945/665253.

Πωλείται τριφύλλι βιολογικού επιπέδου µε πιστοποιητικά.Τηλ.6937/226036.

Πωλούνται 2 θερµοκήπια βαρέου τύπου (15
µ.πλάτος Χ 68 µ. µήκος το καθένα). Με
υδρορροή, υδρονέφωση, σταγόνες, τρεις πόρτες και δύο παράθυρα. Τηλ. 6980/001606 ,
6945/665253.

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

Πωλείται τριφυλλόπορος Σερρών νέας εσοδείας. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Tηλ.
6937/253885.

Πωλείται τρακτέρ Claas Νexus 101 ίππους δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιοχή Πιερίας. Τηλ.
6945/665253. Tηλ.6980/001606

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

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

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

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

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

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

Πωλείται τριφυλόσπορος Υπάτης, περιοχή ∆οµοκού. Καθαρός, άριστης ποιότητας, αποστολή
σε όλη την Ελλάδα. Τηλ. 694 – 228 2472

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

Πωλείται βίκος νέας σοδειάς, ποικιλία ΜΑΡΙΑΝΝΑ, καθαρισµένος, απολυµασµένος πολύ
παραγωγικός για σανό και για καρπό. Σε καλή
τιµή. Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ. 6972/285256,
6974/313224 (what’s up).
Πωλείται βίκος σπόρος από παραγωγό για χλωρή λίπανση και εµπλουτισµό µε άζωτο σε ξηρικούς ελαιώνες, αµπέλια, δενδρώδη. Εξασφαλίζοντας ποιότητα στην καρπόδεση και µεγαλύτερη παραγωγή ελιάς ανά δέντρο και γονιµότητα
του εδάφους. Τηλ. 6948/423151.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται η ενοικιάζεται κτηνοτροφική µονάδα 3.000τ.µ. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.
6983/717473.
Πωλείται ή ενοικιάζεται αποθήκη 1.000τ.µ.
για επαγγελµατική ή αγροτική χρήση, διαθέτει νερό και ρεύµα. Περιοχή Ξάνθη.
Τηλ.6983/717473.
Πωλείται οικόπεδο 4 στρεµµάτων στην Αµφίκλεια.Τηλ.6971/770301.

Πωλείται παρελκόµενο κλάρκ-αναβατόρι για
τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.
Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, παστεριωτές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, κορφολόγοι,
ντουλάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζάκια µε καλούπια διάφορων τύπων. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 6947/509187.

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 2,5 ιντσών
σε άριστη κατάσταση µε σωληνάκια κολληµένα για Μπεκ και σωλήνες ποτίσµατος αλουµινίου 3,5 ιντσών σε άριστη κατάσταση και σε
καλή τιµή.6972/285256. και 6974/313224
(whatsup)
Πωλείται γεννήτρια 6,5 KW
σαλονίκη,
περιοχή
Σοφός
Tηλ.6974/677830.

ιταλική,ΘεσΜαυρούδα.

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 3αρες
και 2,5αρες σε πολύ καλή κατάσταση.
Τηλ.6973/052394.
Πωλείται ΜASSEY FERGUSON 180 άλογα µοντέλο του 2004 και µια πρέσα 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 µεταφορα
τριφυλλιού και βαµβακιού. Περιοχή Γιαννιτσών.
Τηλ.6948/462012.
Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Μ101 .Επισκευασµένος κινητήρας, χωρίς σαπίλες. ∆υνατότητα µετατροπής σε χορτοκοπτικό. Τιµή 2500
ευρώ.Τηλ. 2310/711133.
Πωλείται χαρµανιέρα 1200 κιλά µε σπαστήρα και µε 3 κυλίνδρους. Τιµή 6.000 ευρώ.
Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6948/102420,
6942/226598.
Πωλείται πρέσα Welger (Βέλγκερ) τύπου
730 και µια δισκοσβάρνα µε 32 δίσκους. Τηλ.
6993/308420.
Πωλούνται πλαστικά σε εµπόρους για κρασί,
λάδι και µέλι. ∆ιάφορα µεγέθη µικρά και µεγάλα. Τηλ.2310/684438.

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

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

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, ψηλοστάβαρο.
Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

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

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

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

Πωλείται τραπεζοειδής λαµαρίνα στέγης
3000 τµ, σε άριστη κατάσταση προς 2 ευρώ
το τετραγωνικό. Τηλ.6977/311159.
Πωλείται πιεστικό µηχάνηµα µάρκας Φερόζα Ισπάνα (ισπανικό) στο κουτί του.
Τηλ.6942/228503.

Πωλείται µηχάνηµα παστερίωσης 2 τόνων σχεδόν καινούρια και ένας κορφολόγος αυτοκαθαριζόµενος 3 µήνες δουλεµένος 3 τόνους την
ώρα. Τηλ.6947/509187.

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

Πωλείται καινούριο τρακτέρ ΖΕΤΟR 100, ΡRΟΧΙΜΑ µε τον κουβά. Τηλ. 6983/717473.

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

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

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

Πωλούνται λάστιχα ποτίσµατος ΝΕΤΑΦΙΜ 4λιτρα, αυτορυθµιζόµενα, καινούρια, αφόρετα σε
καλή τιµή. Τηλ. 6972/285256, 6974/313224.
Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 2,5 ιντσών σε
αρίστη κατάσταση µε σωληνάκια κολληµένα για
µπεκ και σωλήνες ποτίσµατος αλουµινίου 3,5
ιντσών σε αρίστη κατάσταση και σε καλή τιµή.
Τηλ. 6972/285256, 6974/313224.
Πωλείται πρέσα CASE 540 µε 6 σκοινιά,
σχεδόν καινούρια, µεγάλη τετράγωνη µπάλα.
Τηλ.6972/173482.

Πωλείται Deutz Fahr µοντέλο του 2010, 100
ίππων µε 3767 ώρες χρήσης. Προσεγµένο µε
όλα του τα σέρβις κανονικά. Τηλ.6983107684.
κος Γιάννης.
Πωλείται κανόνι ποτίσµατος RainBird τιµή
200 ευρώ. Περιοχή Λαµίας.6944/665682.
Πωλείται σπαρτική µηχανή Ζ . Τηλ. 6974 /
394542.

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

Πωλείται τρακτέρ stayer 8110 me 6000 ώρες
χρήσης. Σε άριστη κατάσταση µαζί µε τα παρελκόµενα, σπαρτική, άροτρο ,2 καλλιεργητές
(ελαφρύς, βαρύς) , µε λιπασµατοδιανοµέας και
ένα καινούριο ραντιστικο.Τηλ.6943/457861.

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

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

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

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

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

Πωλούνται κλούβες, µπινς, κλουβάκια, παλέττες και βαρέλια, Βέροια Τηλ. 6986701716

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ
Πωλείται τρακτέρ µάρκας DEUTZ τύπου 6,30
µοντέλο 1990 120PS 4χ4.Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ µάρκας Lamborghini τύπου 990 δενδροκοµικό 4χ4 µε καµπίνα.
Τηλ.6945/373163.
Πωλείται αγροτικό αυτοκίνητο Ford Transet µε
5αρι σασµάν, υδραυλικό τιµόνι και αλουµινίου
καρότσα. Tηλ. 6937/253885.

Πωλούνται κάθετος ενσιροδιανοµέας 5 κυβικών µάρκας SILOKING της MAYER µε ηλεκτρονικό ζυγιστικό και 50 ώρες λειτουργίας και
µία παγολεκάνη 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, µοντέλο του 2016.∆εκτός κάθε έλεγχος.
Τηλ.6946062106.
Πωλούνται σχεδόν καινούρια, φρέζα Κωνσταντινίδη 100 ιντσών, 2,5 µέτρων µε κύλινδρο, δισκοσβάρνα υπέρ βαρέως 32 δίσκων,
κατασκευής Σορογκας και υπεδαφοκαλλιεργητής(ρίπερ) υπερ βαρέως τύπου µε 11 νύχια.
Όλα µαζί 10000 ευρώ.Πωλούνται και µεµονωµένα. Τηλ.6937226036.
Πωλούνται κλούβες-κλουβάκια και µπιζινς.περιοχη Βέροιας. Τηλ.6986/701716.
Πωλείται ψεκαστικό ενός τόνου, συρόµενο µε
τουρµπίνα και αντλία ΚΟΜΙΚ. Περιοχή Αγρινίου. Τηλ. 6948/683772.
Πωλείται ψεκαστικό 800 κιλών µε τουρµπίνα
και κανόνι αναρτώµενο. Περιοχή Αγρινίου. Τηλ.
6948/683772.
Πωλείται αρµεκτήριο 32 θέσεων, αρµέγει 16, αυτόµατο πλύσιµο σε τιµή ευκαιρίας.
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
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Αποκαθίσταται το εγκαταλελειμμένο κτίριο του πρώην Εθνικού
Οργανισμού Καπνού Καβάλας, που φέρει αρχαιολογικά ευρήματα

Πωλείται αρµεκτήριο 24αρι µε 12 αρµεκτικές,
αδούλευτο.Τηλ.6982/031336.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή τύπου
Μ101 επισκευασµένος κινητήρας χωρίς σαπίλες σε λειτουργία.Τηλ. 6978/308061.

Agrenda

Επισκέψιμη μουσειακή
αποθήκη στον Περιγιάλιο

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

Πωλείται ταινία τροφοδοσίας αιγοπροβάτων 45
µέτρων .Τιµή 7000 ευρώ. Τηλ.6982/031336.

Σάββατο 29 & Κυριακή 30 Αυγούστου 2020

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Σε µια συµβολική και ουσιαστική κίνηση, το ακίνητο του πρώην Εθνικού Οργανισµού Καπνού
στην Καβάλα περνάει στο υπουργείο Πολιτισµού, προκειµένου
να αποκατασταθεί και να µετατραπεί σε επισκέψιµη µουσειακή αποθήκη και επισκέψιµα εργαστήρια συντήρησης αρχαιοτήτων χαµηλής όχλησης.
Το συγκεκριµένο κτήριο, το
οποίο παραχωρείται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
έχει συνολική έκταση 1.720 τ.µ.
συµπεριλαµβανοµένων των υφιστάµενων κτιριακών εγκαταστάσεων και βρίσκεται στον συνοικισµό
Περιγιαλίου του ∆ήµου Καβάλας.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος στόχος
της είναι η αποκατάσταση του κτηρίου και «η διαµόρφωση εργαστηρίων συντήρησης των αρχαιολογικών ευρηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας».
Για την αξιοποίηση του κτηρίου
από την αρχαιολογική υπηρεσία
της Καβάλας, αναφέρθηκε η διευθύντρια της Αρχαιολογικής υπηρεσίας Καβάλας Σταυρούλα ∆αδάκη,

Στο κτήριο, µε συνολική έκταση 1.720 τ.µ που βρίσκεται στον συνοικισµό Περιγιαλίου του ∆ήµου
Καβάλας, προγραµµατίζεται να λειτουργήσει Σχολή Συντήρησης Αρχαιολογικών Ευρηµάτων.
η οποία δήλωσε σε τοπικά µέσα ότι «Χρειαζόµασταν έναν τέτοιο χώρο, καθώς οι αποθήκες είναι γεµάτες αρχαιολογικά ευρήµατα. Τόσο
στο αρχαιολογικό µουσείο της Καβάλας όσο και µέγαρο Τόκου. Στην
έδρα της υπηρεσίας επί της οδού
Κύπρου. Μικρής εκθεσιακής σηµασίας ευρήµατα, τα οποία αφού συντηρηθούν θα µπορούν να είναι αντικείµενο έρευνας επιστηµόνων».
Σηµειώνεται επίσης αρµοδίως
η δυνατότητα το ακίνητο να αξιοποιηθεί µέσω ευρωπαϊκών προ-

Εργαστήρια
Στο κτήριο θα διαµορφωθούν
και εργαστήρια
συντήρησης των αρχαιολογικών ευρηµάτων

γραµµάτων ή να λειτουργήσει σε
αυτό Σχολή Συντήρησης Αρχαιολογικών Ευρηµάτων. Σύµφωνα µε
την κ. ∆αδάκη το όλο θέµα κρίθηκε υπέρ του αιτήµατος της υπηρεσίας της στην επίσκεψη της υπουργού Λίνας Μενδώνη στην Καβάλα.
Τονίζεται τέλος ότι η τελετή παράδοσης-παραλαβής θα γίνει µεταξύ υπαλλήλων του τµήµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Καβάλας του ΥΠΑΑΤ και εκπροσώπου της Εφορίας Αρχαιοτήτων Καβάλας.

Πωλείται µια γεννήτρια 32 καδρά DAIHATSU
σε άριστη κατάσταση τύπου κλειστού (αθόρυβη)
µε 350 ώρες χρήσης µόνο. Τιµή: 6.000 ευρώ.
Πάνω σε τρέιλερ µε κοτσαδόρο και φρένο 7.000
ευρώ. (µόνη της δηλαδή η γεννήτρια 6.000 ευρώ). Τηλ: 6909/189430, 6934/043074.
Πωλείται κλαδοτεµαχιστής-βιοθρυµµατιστής
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 πολλά εξαρτήµατα (φρέζα, άροτρο, σβάρνα). Σε καλή τιµή.
Τηλ.6994/236045.
Πωλείται αγροτικός ελκυστήρας Goldoni τύπου
714.Τηλ. 6988/8871133.
Πωλείται τρακτέρ FORD 3000, έτος κατασκευής 1974, γενική επισκευή το 2019.Κρύα Βρύση
Νοµού Πέλλας, 6979 – 33 6007

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητείται δενδροκοµικό τρακτέρ µε καταστροφέα. Τηλ.6943/457861.
Ζητείται καθαριστήριο µπαλαρίνης µεταχειρισµένο σε καλή κατάσταση. Τηλ.6947/936986

Υποτροφίες φοίτησης
στο Perrotis College

Ανησυχία για το
δάκο στην Κρήτη

Εγγραφές στις σχολές του
ΕΛΓΟ από 1η Σεπτεµβρίου

Ζηµιές σε ελαιώνες και
µελίσσια στη Μάνη

Περισσότερες από 20 πλήρεις ή
µερικές υποτροφίες (δέκα για τα
προπτυχιακά προγράµµατα και
δέκα για τα µεταπτυχιακά) για την
ακαδηµαϊκή χρονιά 2020-2021,
θα παρέχει το Perrotis College. Οι
υποτροφίες χρηµατοδοτούνται από
το Πρόγραµµα Υποτροφιών του
Perrotis College µε την οικονοµική
συνεισφορά εταιριών, ιδρυµάτων.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του
Perrotis College και στα τηλ:
2310492854 και 2310492946

Μεγάλοι πληθυσµοί δάκου
καταγράφθηκαν στο Ηράκλειο,
σύµφωνα µε την τοπική ∆ΑΟΚ.
Στις περιοχές όπου βρίσκεται σε
εξέλιξη ή ολοκληρώθηκε ο τρίτος
ψεκασµός κατά του δάκου, θα
απαιτηθεί άµεσα και επόµενος
δολωµατικός ψεκασµός. Ωστόσο,
το γεγονός ότι σε αρκετές από
αυτές τις περιοχές υπάρχουν µικρά
ποσοστά καρποφορίας καθιστά
αµφίβολη την αποτελεσµατικότητα
των ψεκασµών.

Ξεκινούν την Τρίτη 1η Σεπτεµβρίου
και θα διαρκέσουν έως τη ∆ευτέρα
14 Σεπτεµβρίου οι εγγραφές στις
Επαγγελµατικές Σχολές του ΕΛΓΟ
∆ήµητρα. Για το σχολικό έτος
2020 -2021 σηµειώνεται ότι θα
λειτουργήσουν έξι επαγγελµατικές
σχολές (ΕΠΑΣ) και συγκεκριµένα
στη Λάρισα, στα Ιωάννινα, στην
Κρήτη, στη Νεµέα, στην Καλαµπάκα
και στο Μαρούσι. Η φοίτηση και το
διδακτικό υλικό είναι δωρεάν ενώ
σπουδές έχουν διάρκεια δύο έτη.

Σηµαντικές ζηµιές σε φυτικό
κεφάλαιο, καταστροφές σε ελιές
και σε µελίσσια και κάποιες
περιορισµένες καταστροφές σε
ζώα είναι ο απολογισµός από την
πρόσφατη πυρκαγιά στην Μάνη, µε
την ηγεσία του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης να
δεσµεύεται για την ταχύτερη και
όσο το δυνατό καλύτερη
αποκατάσταση των ζηµιών. Τα
σηµεία που επλήγησαν
επισκέφτηκε ο Μάκης Βορίδης.
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ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ

Σάββατο 29 Αυγούστου

ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

Formula 1 (Βέλγιο)
Ελεύθερα ∆οκιµαστικά 3

12.50

ΕΡΤ Sports HD

Κατατακτήριες ∆οκιµές

16.00

ΕΡΤ Sports HD

18.00

Novasports 2HD

Παναθηναϊκός – Λαµία

18.30

COSMOTE SPORT 1 HD

Ατρόµητος – ΟΦΗ

19.00

Novasports 1 HD

15.50

ΕΡΤ Sports HD

17.00

COSMOTE SPORT 6 HD

19.00

Novasports 1 HD

21.00

COSMOTE SPORT 1 HD

22.00

Novasports 1HD

Τελικός την Κυριακή

Ποδόσφαιρο (Λιγκ 1)
Ρεν - Μονπελιέ

Την Κυριακή στις 21.00 στο
ΟΑΚΑ θα πραγµατοποιηθεί ο
τελικός Κυπέλλου Ελλάδος µεταξύ
Ολυµπιακού και ΑΕΚ. Οι δύο
οµάδες δεν θα έχουν δικαίωµα να
χρησιµοποιήσουν τους παίχτες που
απέκτησαν κατά τη θερινή
µεταγραφική περίοδο, οπότε οι
δύο προπονητές αναµένεται
να προχωρήσουν σε αρκετά
«πειράµατα» σχετικά µε τις τελικές
11άδες, που θα κατεβάσουν.

Ποδόσφαιρο (Φιλικός Αγώνας)

Κυριακή 30 Αυγούστου
Formula 1 (Βέλγιο)
Αγώνας
Τένις (Πανελλήνιο Πρωτάθληµα)
Τελικός ανδρών

5’

Ποδόσφαιρο (Φιλικός Αγώνας)
Άρης – ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο (Τελικός Κυπέλλου)
ΑΕΚ – Ολυµπιακός
Ποδόσφαιρο (Λιγκ 1)
Μπρεστ - Μαρσέιγ

Μία ντρίπλα
για τη ζωή του
Η φυγή Μέσι αναστατώνει το ποδόσφαιρο
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στο Σπα η 7η μάχη
της Formula 1
Από τις 28 Αυγούστου ξεκίνησε και πάλι η δράση της
Formula 1, µε τις ελεύθερες δοκιµές του 7ου κατά
σειρά αγώνα για φέτος, του Γκραν Πρι του Βελγίου.
Στη φηµισµένη πίστα του Σπα, µε τις έντονες
υψοµετρικές διαφορές και τις απαιτητικές στροφές
υψηλής ταχύτητας, ο καιρός αναµένεται να παίξει
ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στον αγώνα της Κυριακής.

Στον αστερισµό της φυγής του σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα Λιονέλ
Μέσι κινείται αυτές τις µέρες το παγκόσµιο ποδόσφαιρο, ο οποίος αν
δεν εµφανιστεί την Κυριακή στην
«πρώτη» της οµάδας του, τότε υπάρχουν τουλάχιστον τρεις οµάδες πρώτης γραµµής έτοιµες να εκµεταλλευθούν τη συγκυρία αυτή.
Η Μάντσεστερ Σίτι µοιάζει ένα βήµα πιο µπροστά από την Παρί και
την Ιντερ, γιατί εµφανίζεται πρόθυµη να προσφέρει περισσότερα από
100 εκατ. ευρώ στους «µπλαουγκράνα» µαζί µε ένα µυθικό συµβόλαιο
στον ίδιο, που προβλέπει µέχρι και

το... συνταξιοδοτικό του: µετά τρία
χρόνια, θα πάει για τα τελευταία ένσηµα στη Νέα Υόρκη και στο MLS,
µε αποδοχές που ζαλίζουν.
Εν τω µεταξύ, οι υποχρεώσεις
της Εθνικής Ανδρών στο νέο UEFA
Nations League πλησιάζουν και ο
οµοσπονδιακός εκλέκτορας Τζον
Φαν’ τ Σχιπ ανακοίνωσε τις κλήσεις
του για τις αναµετρήσεις µε τη Σλοβενία (3/9) και Κόσοβο (6/9).
Μεταξύ των κληθέντων περιλαµβάνονται τρία νέα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου, οι «µικροί» του
ΠΑΟΚ Χρήστος Τζόλης και Γιάννης
Μιχαηλίδης, οι οποίοι συµµετείχαν
ως βασικοί στη θριαµβευτική πρόκριση επί της Μπεσίκτας και ο αµυντικός της ΑΕΚ Στράτος Σβάρνας.

Κληρώνει για ΠΑΟΚ
Οι Μπενφίκα, Ντιναµό Κιέβου και
Γάνδη είναι οι υποψήφιες οµάδες
που µπορεί να βρει µπροστά του ο
ΠΑΟΚ στον 3ο προκριµατικό γύρο
του Τσάµπιονς Λιγκ. Η κλήρωση που
θα βγάλει τον αντίπαλο για τον
«∆ικέφαλο του Βορρά» θα
πραγµατοποιηθεί στις 31 Αυγούστου.
Σηµειώνεται εδώ πως ο Ολυµπιακός
έχει περάσει απευθείας στα playoffs της διοργάνωσης.

∆ιπλή ενίσχυση για ΑΕΛ

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
∆εύτερη ευκαιρία
για υπερχρεωμένες
αγροτικές μονάδες με
το πλαίσιο Σταϊκούρα

Ειδική στήριξη
για εκσυγχρονισμό
στάβλων εισηγούνται
οι Βρυξέλλες

Στην αναµονή
τέσσερις νέες
προκηρύξεις στα
Προγράμματα

Η ΑΕΛ ανακοίνωσε επίσηµα την
απόκτηση του 33χρονου
Φινλανδού αµυντικού µέσου, Τιµ
Σπαρβ, ο οποίος έµεινε ελεύθερος
από την Μίντιλαντ µετά από έξι
χρόνια. Ο Σπαρβ είναι γνωστός
στο ελληνικό κοινό από τις
µονοµαχίες της εθνικής µας µε την
εθνική Φινλανδίας στο πρόσφατο
παρελθόν. Παράλληλα, η οµάδα
του θεσσαλικού κάµπου
ανακοίνωσε και το δανεισµό του
23άχρονου επιθετικού Φλοριάν
Ντουρµισάι από τον Ολυµπιακό.

Άλλο οι λαδόφιλοι
κι άλλο οι λαδιάρηδες

AgroNews.gr
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Κληρώνει 31 Αυγούστου για το Τσάµπιονς Λιγκ • Αρχίζουν οι υποχρεώσεις της Εθνικής Ελλάδος στο Nations League σελ. 54

Κορυφαίος
ο Γιάννης
Ένα βραβείο που δεν
είχε κατακτήσει έως τώρα
πρόσθεσε στο παλµαρέ του ο
Γιάννης Αντετοκούνµπο.
Ο απόλυτος σταρ του Μιλγουόκι
αναδείχθηκε την Τρίτη 25
Αυγούστου κορυφαίος αµυντικός
της σεζόν 2019-2020 στο ΝΒΑ
και, πλέον, αυξάνονται ακόµη
περισσότερο οι πιθανότητες για
να κάνει το back to back και στο
βραβείο του MVP της χρονιάς,
που έπεται. Ο Greek Freak έλαβε
75 ψήφους πρώτης θέσης και
432 στην ψηφοφορία που
πραγµατοποιήθηκε από οµάδα
100 αθλητικών συντακτών και
ραδιοτηλεοπτικών φορέων. Στη
δεύτερη θέση βρέθηκε ο πάουερ
φόργουορντ των ΛΑ Λέικερς,
Άντονι Ντέιβις (200 ψήφους, 14
για την πρώτη θέση) και στην
τρίτη ο σέντερ της Γιούτα, Ρούντι
Γκοµπέρ (187 και 6). Πέρυσι ο
Γιάννης Αντετοκούνµπο είχε
πάρει τη δεύτερη θέση.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ
Τα γράφαµε και τις προάλλες
για τα κονδύλια για τις ζωονόσους,
που κάποιες θα έπρεπε από χρόνια
να έχουν εκριζωθεί. Ούτε καν! Στο ίδιο έργο
θεατές, µε τους κτηνοτρόφους να ανησυχούν
για το ζωικό τους κεφάλαιο, άµα τη εµφανίσει µιας ασθένειας και τους τοπικούς βουλευτές να συµπάσχουν και να πιέζουν για εµβόΕσχάτως η εµφάνιση
λια και µέτρα.
του καταρροϊκού στα αιγοπρόβατα έχει κινητοποιήσει και τον Μάξιµο (σ.σ έδωσα τη
µάχη στο γάλα), που πέραν τον εντοµοκτόνων και αντοµοαποθητικών, ζητάει την έντοκη απόδοση των καθυστερούµενων αποζηµιώσεων του 2014.
Τρύγος, θέρος,
πόλεµος. Κυριολεκτικά σε όλα τα µέτωπα. Σιγή ασυρµάτου και απροθυµία από το ιδιωτικό
εµπόριο για τις φετινές τιµές που καλύπτουν
το πέπλο της… πανδηµίας. Και στους συνεταιρισµούς όµως, υπάρχουν εξαιρέσεις λένε
στη Ριανκούρ, µε παραλαβές σε µειωµένες τιµές από 35-45%, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα το Ηράκλειο Κρήτης και την Αχαΐα, παρά
τις παραινέσεις περί συνεταιριστικής ιδέας σε
δύσκολες συνθήκες και απορρόφησης της παραγωγής µε περσινές τιµές. Στο Αµύνταιο, πάντως θα κινηθούν όπως πέρυσι.
Τουλάχιστον, τονίζουν στη Ριανκούρ, οι οινοποιητικοί συνεταιρισµοί που θα διατηρή-

σουν το περσινό επίπεδο ποσοτήτων και τιµών να στηριχθούν µέσω άτοκης δανειοδότησης για να συγκεραστούν οι ζηµιές.
Εµείς εδώ έστω κι αργά σταµατήσαµε τα πανηγύρια και τις πολύκοσµες συναθροίσεις, λόγω πανδηµίας. Μέχρι και η ∆ΕΘ ακυρώθηκε.
Στην Ιρλανδία, πολιτική θύελλα προέκυψε µετά την αποκάλυψη για δείπνο που διοργανώθηκε σε παραβίαση των υγειονοµικών περιορισµών που έχουν επιβληθεί στη χώρα για την
αναχαίτιση της πανδηµίας.
Το δείπνο,
για τα 50 χρόνια της λέσχης γκολφ του κοινοβουλίου µε 82 προσκεκληµένους, µεταξύ
των οποίων και ο Φιλ Χόγκαν, (σ.σ πρώην Επίτροπος Γεωργίας, νυν Επίτροπος Εµπορίου στην ΕΕ) οδήγησε πολλούς σε παραίτηση, µεταξύ των οποίων ο υπουργός Γεωργίας Ντάρα Καλίρι. Ο Φιλ, αρχικά αρκέστηκε σε κάτι συγγνώµες, όµως µετά τον θόρυβο και την πίεση που δηµιουργήθηκε είδε
Τα µέτρα που
και αυτός την έξοδο.
έχουν υλοποιηθεί για την ανακούφιση των
πληγέντων από τη φυσική καταστροφή στην
Εύβοια καταγράφει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονοµικών, υπολογίζοντας τις ασφαλιστικά καλυπτόµενες και µη ζηµιές στη
φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο στο
1,4 εκατ. ευρώ. Όµως τη χορήγηση τους πότε
την τοποθετεί; O ΓΥΛΟΣ

Για κάθε έδαφος
Η CFMOTO παράγει ATVs – All Terain
Vehicles περισσότερα από 20 χρόνια
και υποστηρίζει πως είναι η µεγαλύτερη
εταιρεία εξαγωγών σε ATV και Side
by Side στην Κίνα. Στο Profi ΙουλίουΑυγούστου παρουσιάζονται µερικά από τα
πιο γνωστά µοντέλα της ελληνικής αγοράς.

Σφάζονται
στην ποδιά του
Τον ποδοσφαιρικό και όχι µόνο
πλανήτη έχει ταράξει η είδηση
για τη φυγή του Μέσι από την
Μπαρτσελόνα. Σε πρώτη φάση
αξίζει να σηµειωθεί ότι στο
internet το «Lionel Messi»
ξεπέρασε σε αλληλεπίδραση τον
όρο «Coronavirus», δείγµα του
πόσο «ντόρο» έκανε η είδηση.
Mε αρκετή δόση χιούµορ, τον
ευσεβή τους πόθο για την
απόκτηση του Μέσι
αποκάλυψαν οι… Σικάγο
Μπουλς, οι Τορόντο Μπλου
Τζέις (µπέιζµπολ) µέχρι και η
Mercedes στη Formula 1.

ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΛ ΤΟΥ VINCENT VAN GOGH

Ο Ολλανδός ζωγράφος Vincent van Gogh ήταν ασυνήθιστα ευχαριστηµένος µε αυτόν τον πίνακα. Πιστεύεται ότι είναι το µοναδικό έργο
που πούλησε κατά τη διάρκεια της ζωής του και αγοράστηκε για 400 φράγκα από την Άννα Μποχ (1848-1936), µία συνάδελφό του.
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

Τη σοδειά του Καναδά
περιμένει το σκληρό

Σ

τη χώρα µας ακούστηκε η νέα αγορά της Τουρκίας για 110.000
τόνους σκληρού σίτου σε όχι τόσο υποσχόµενη τιµή, στα 325 δολάρια ο τόνος παραδοτέα σε λιµάνι τους.
Μάλλον θα πάµε έτσι στάσιµα (χωρίς άνοδο ή πτώση τιµών) για το επόµενο διάστηµα µέχρι να βγουν τα σιτάρια του Καναδά.
Αυξηµένες τιµές παραγωγού για τις
περισσότερες κατηγορίες σύκων φετινής
εσοδείας ανακοίνωσε η ΣΥΚΙΚΗ. Στα 2,20
ευρώ το κιλό τα σύκα α’ ποιότητας, αντί
2,15 ευρώ πέρυσι, για τη β’ ποιότητα στα
2 ευρώ από 1,90 ευρώ πέρυσι, ενώ σταθερές παρέµειναν οι τιµές στη γ’ κατηγορία
1,40 ευρώ και στη δ’ κατηγορία 1,15 ευρώ.

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα
ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

23/7

30/7

61,39

61,68

209

209

06/8

12/8

20/8

64,60

63,80

63,53

211

211

211

27/8

65,29

211

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

297

295

295

300

300

295

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

190

190

190

190

190

190

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

2,04

2,01

2,01

2,04

2,03

1.98

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

357,0

364,70

374,70

373,60

381,20

361,90

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

903,4

887,6

880,4

867,0

909,40

940,4

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

24.38

24.53

19.66

19,36

19,55

19,75

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

54.500

51.750

49.750

51,00

52,75

55,35

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

100.975

101.350

102.675

109.67

110.85

102.95

71.25

66.10

64.89

67.39

66,50

66,73

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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ΒΑΜΒΑΚΙ

ΚΡΙΘΑΡΙ

KΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
300
290

200

220

66.00

280

190

210

65.00

270

180

260

170

250

160

68.00

52.00
50.00
48.00

240

65,29

σέντς/λίµπρα

Εξτρα
παρθένο

2.000

69.00

ΜΑΡ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

230

210

ΑΠΡ

MAΪ

IOYN

IOYΛ

ΑΥΓ

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

27
ΜΑΡ

295
¤/τόνος

27
ΑΠΡ

27
ΜΑΪ

27
IOYN

27
IOYΛ

27
ΑΥΓ

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

150

190
¤/τόνος

27
ΑΠΡ

27
ΜΑΪ

27
IOYN

27
IOYΛ

27
ΑΥΓ

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

200

1.000

190

500

0

27
ΑΠΡ

27
ΜΑΪ

209,5
¤/τόνος

27
IOYN

27
IOYΛ

27
ΑΥΓ

Αµετάβλητη κι αυτή την
εβδοµάδα η τιµή για το κριθάρι
βυνοποίησης, που δείχνει
σηµάδια σταθεροποίησης.
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Ένα κλασσικό αστείο µεταξύ των οικονοµολόγων λέει πως η αγορά έχει προβλέψει εννιά από τις τελευταίες πέντε
κρίσεις. Κάπως έτσι έσπευσαν και οι
εκκοκκιστές πριν καλά καλά πρασινίσουν τα καρύδια στα χωράφια το καλοκαίρι να µιλήσουν για κλεισίµατα
τιµών, µόλις έπιασε τα βαµβάκι τα 60
µε 63 σεντς ανά λίµπρα, αφού όπως έλεγαν η χρονιά είναι δύσκολη και το
προϊόν δεν θα µπορέσει να ανακάµψει εγκαίρως.
Και εκεί που όλοι ανέµεναν µια διόρθωση από τα 63 σεντς που πάλευε
το βαµβάκι, λόγω των χαµηλότερων
ρυθµών στη φυσική αγορά, το προϊόν έσπασε στις αρχές της προηγούµενης εβδοµάδας τις πρόσφατες αντιστάσεις προς τα πάνω, πιάνοντας τα 65,5
σεντς ανά λίµπρα, ενώ έπαιξε και στα
66 σεντς. Την ίδια ώρα οι τιµές Μαρτίου 2021 βρίσκονται σταθερά πάνω από τα 66 σεντς. Η ανοδική τάση στην

αγορά βάµβακος, σύµφωνα µε τους αναλυτές, ξεκινά να ξεδιπλώνεται στρώνοντας το έδαφος για ελαφρώς υψηλότερες τιµές τις προσεχείς ηµέρες. Οι
λόγοι της ανόδου είναι τρεις:
Αρχικά τα funds έχουν πολύ µεγάλη ρευστότητα και µε τα νέα πακέτα στήριξης λόγω κορωνοϊού, το νέο
χρήµα στην αγορά επενδύεται σε χρηµατιστήρια αξιών και εµπορευµάτων.
∆εύτερον, ειδικά για το βαµβάκι,
οι δύο υποψήφιοι τυφώνες Marco και
Laura στις ΗΠΑ, θα µπορούσαν να βλάψουν σοβαρά την καλλιέργεια σε βασικές πολιτείες.
Τρίτον, βοηθούν στην άνοδο και
οι συνεχιζόµενες αγορές της Κίνας από τις ΗΠΑ. Σηµειωτέον ότι τα βαµβάκια αυτά προορίζονται για τα κινεζικά
κρατικά αποθέµατα και είναι αγορές
κλωστηρίων.
Σε αυτή τη συγκυρία υπάρχουν και
αναλυτές, σύµφωνα µε τον Dr. O.A.
Κλήβελαντ, επίτιµο καθηγητή Αγροτικής Οικονοµίας στο Πανεπιστήµιο
του Μισισιπή, που βλέπουν πιθανά α-
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Μικρή άνοδος της τιµής
ελαιόλαδο στην Ισπανία, όπου
ανέβηκε πάνω από το ψυχολογικό
όριο των 2 ευρώ ανά κιλό.

Αισθητή µείωση της
παγκόσµιας παραγωγής µαζί
µε αύξηση έως και 4% της
παγκόσµιας κατανάλωσης
διαµορφώνουν το τοπίο της
αγοράς ελαιολάδου ενόψει
της νέας σεζόν, µε όλο και
περισσότερους οργανισµούς
να αναµένουν σαφή βελτίωση
των τιµών παραγωγού.
Εκτιµήσεις της Ένωσης
Μικρών Αγροτών και
Κτηνοτρόφων της Ισπανίας
(UPA), δείχνουν ότι η φετινή
ισπανική παραγωγή θα ανέλθει
περίπου στους 1,4 και 1,5 εκατ.
τόνους ελαιολάδου,
σηµειώνοντας ελαφριά αύξηση
σε σχέση µε το σύνολο της
περσινής παραγωγής, που
έφτασε στους 1,25 εκατ.
τόνους. Η αυξηµένη ζήτηση,
όπως έχει διαµορφωθεί αυτή
την ελαιοκοµική περίοδο,
οδήγησε την αγροτική ένωση
να εκτιµήσει ότι τα αποθέµατα
ελαιολάδου της Ισπανίας
θα µειωθούν κατά 20%,
τελειώνοντας το έτος µε
400.000 τόνους.

ΣΤΗΡΙΞΗ
Οι συνεχιζόµενες αγορές
αµερικανικού βάµβακος
από την Κίνα βοηθούν
στην άνοδο των τιµών

Οι τιµές Μαρτίου ‘21 βρίσκονται
σταθερά πάνω από τα 66 σεντς.

27
IOYN

ΣΕ ΑΝΟ∆ΙΚΟ ΚΥΚΛΟ
Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
ΕΝΟΨΕΙ ΝΕΑΣ ΣΕΖΟΝ

Φρέσκο χρήµα, ζηµιές στις καλλιέργειες και αγορές από Κίνα, οι τρεις λόγοι που στηρίζουν τις τιµές
Έσπασε προς τα πάνω το φράγµα των 65 σεντς, ενώ οι αναλυτές βλέπουν περαιτέρω ανοδική τροχιά

gogos@agronews.gr

27
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1.98
¤/κιλό

Οι κεντρικές τράπεζες βάζουν πλάτη στο βαµβάκι
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Βιοµ/νικοί
άσοι

1.500

180
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Παρθένο

κόµα και τα 75 σεντς τους επόµενους
µήνες, ως µια αντίδραση αφενός στην
καταβαράθρωση του προϊόντος λόγω
της πανδηµίας, αφετέρου στην αντίσταση της ευρύτερης οικονοµίας σε
µια επικείµενη έξοδο από την υφεσιακή προοπτική.
Ο ίδιος, γνωστός αναλυτής στην αγορά βάµβακος, διατηρεί µια περισσότερο σκεπτικιστική και απαισιόδοξη προσέγγιση, ευελπιστώντας, να διαψευστεί. Πάντως η επανεκκίνηση της
βιοµηχανίας υφασµάτων και η διαπίστωση ζηµιών στις καλλιέργειες µεγάλων παραγωγικών κέντρων συνιστούν
τις δύο βασικές προϋποθέσεις για τη
διαµόρφωση τιµών άνω των 65 σεντς
στο χρηµατιστήριο βάµβακος.

Μικρή διόρθωση από τα υψηλά, αλλά όχι πτώση
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΝEA ΥOΡKH

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Οι τιµές ∆εκεµβρίου ‘20 έσπασαν προς τα πάνω τα 65
σεντς µε βοήθεια από τους τυφώνες που ενδέχεται να
χτυπήσουν τις ΗΠΑ, αλλά και µε τις συνεχιζόµενες
ανοδικές τοποθετήσεις κερδοσκοπικών κεφαλαίων.
Κατόπιν της ανόδου παρατηρούµε µια διόρθωση, όχι
πτώση, στις τιµές η διάρκεια της οποίας θα εξαρτηθεί και
από την πορεία των τυφώνων. Εν τω µεταξύ, η Κίνα
εξακολουθεί να αγοράζει αµερικανικά βαµβάκια,
χτίζοντας ξανά τα κρατικά της αποθέµατα. Να σηµειωθεί
πως όσο η αγορά πλησιάζει τα 68 σεντς θα αυξάνονται
οι ποσότητες που θα βγάζουν προς πώληση οι αγρότες
των ΗΠΑ, βάζοντας φρένο στην περαιτέρω άνοδο.

Το χρηµατιστηριακό ράλι έδωσε την ευκαιρία για δελεαστικά
φιξαρίσµατα ανοιχτών συµβολαίων νέας σοδειάς. Το άσχηµο
είναι πως οι προπωλήσεις µας φέτος δεν είναι πολλές,
καθώς οι εκκοκκιστές δίστασαν να πωλούν νέες ποσότητες
όσο το πριµ (βάση) επί του χρηµατιστηρίου µειωνόταν. Με τα
σηµερινά δεδοµένα λογικά θα συνεχιστεί η µείωση του πριµ,
το οποίο οδεύει προς το µηδέν. Μάλιστα σε αυτά τα επίπεδα
έκλεισε και ο τελευταίος διαγωνισµός της Αιγύπτου για
ελληνικό βαµβάκι. Η βραζιλιάνικη σοδειά εξακολουθεί να
προσφέρεται σε δελεαστικές τιµές πιέζοντας φυσικά και τις
υπόλοιπες σοδειές (πλην του αµερικανικού, το οποίο λόγω
Κίνας ακόµα κρατάει την τιµή του).

66,5
66,0
65,5
65,0
64,5
64,0
63,5
63,0

Πέµπτη

20/08

Παρασκευή

21/08

∆ευτέρα

24/08

Τρίτη

25/08

Τετάρτη

26/08

Συνεδρίαση 26/8/2020
Μήνας

Κλείσιµο

Μεταβολή

Δεκέμβριος '20

65,58

+0,00

Μάρτιος '21

66,45

+0,03

ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Σάββατο 29 & Κυριακή 30 Αυγούστου 2020

Εν αναµονή της σοδειάς του Καναδά
ακόρεστη ζήτηση στο σκληρό σιτάρι
ΤΙΜΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ

gogos@agronews.gr

Η χαµηλότερη παραγωγή σιτηρών
που καταγράφουν εκθέσεις στην
Ευρώπη και το ράλι τιµών δηµητριακών στη Βόρεια Αµερική, διαµορφώνουν την εικόνα της αγοράς την εβδοµάδα που πέρασε, όσο σε Ιταλία και Ελλάδα αναµένεται από εβδοµάδα η επανεκκίνηση του εµπορίου µετά το
καλοκαιρινό διάλειµµα.
Τα στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα πριν λίγες ηµέρες η
πανευρωπαϊκή ένωση εµπόρων
δηµητριακών, ζωοτροφών και ελαιούχων σπόρων Coceral, αποτυπώνουν σε επίπεδο ΕΕ τη συνολική έκταση καλλιέργειας µε
σκληρό στα 2,2 εκατ. εκτάρια, µε
την παραγωγή να εκτιµάται στους
7,3 εκατ. τόνους. Είναι µειωµένη

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

26

29,530

ΕΛΛΑ∆Α

ΦΟΤΖΙΑ

ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΟΥ
Ήδη ακούγονται κάποια
προβλήµατα στην επερχόµενη
συγκοµιδή σε βασικές
περιοχές παραγωγής σκληρού
σιταριού του Καναδά

Xορτοκοπτικό

ΣΕ ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕ∆Α
ΤΙΜΩΝ Η ∆ΟΥΛΕΙΑ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Ε

πιστρέφουµε σε µια κανονικότητα µετά τις διακοπές του
Αυγούστου στην ελληνική αγορά σκληρού σίτου. Οι τιµές
παραγωγού στη Θεσσαλία κυµαίνονται
στα 25 λεπτά για καλές ποιότητες. Στην
εξαγωγή δεν έχουν ακουστεί νέες πωλήσεις και σηµειώνονται µόΤOY ΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ νο φορτώσεις
παλαιότερων
papadogiannis@
agronews.gr
συµβολαίων.
Φαίνεται πως
πάµε σε µια περίοδο στασιµότητας µέχρι να αλωνιστεί η σοδειά του Καναδά,
η οποία αποτελεί βαρόµετρο για τη διεθνή αγορά. ∆εν είχαµε αλλαγές στη νέα
λίστα της Φότζια, µε τα ποιοτικά σιτάρια
µε υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 13% στα
295-300 ευρώ ο τόνος και τη δεύτερη
ποιότητα στα 285-290 ευρώ ο τόνος.

προσεχή εβδοµάδα, τόσο στο κοµµάτι των εξαγωγών όσο και της
τοπικής διάθεσης. Πάντως σύµφωνα µε το ρεπορτάζ παρά τη ραστώνη της εποχής, οι φορτώσεις
παλαιότερων πωλήσεων συνεχίζονται κανονικά µε τους µύλους
να επανέρχονται µέρα µε τη µέρα
σε κανονικούς ρυθµούς.
Οι τελευταίες πράξεις συνεχίζουν να διατηρούν την αντίσταση
στα επίπεδα των 26 µε 27 λεπτών
για τον παραγωγό για καλές ποιότητες. Κι ενώ η σοδειά του Καναδά εξακολουθεί να είναι υποσχόµενη και οι προσφορές τους ανταγωνιστικές µε τις βόρειο-αµερικανικές σοδειές να διεκδικούν φέτος µεγάλο µερίδιο της αγοράς σε
παραδοσιακές χώρες κατανάλωσης σιτηρών, ήδη ακούγονται κάποια προβλήµατα στην επερχόµενη συγκοµιδή της χώρας.

Xορτοκοπτικό

Σιτοκαθαριστήρια

S. BARTZOS Ι

κατά 100.000 κιλά συγκριτικά µε
το 2019, µια χρονιά που η ευρωπαϊκή ήταν αισθητά µειωµένη και
είχε ως αποτέλεσµα άδειες αποθήκες τον Μάιο, σε συνδυασµό
µε µεγάλες αγορές που υπέδειξε
η αγωνία της πανδηµίας.
Για τα σκληρά σιτάρια στη χώρα µας, εξελίξεις αναµένονται την

Σκαλιστήρια 3-5-7 σειρών

Xορτοσυλλέκτης

Aρπάγη για µπάλλες

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

16ο χιλ.Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Καβάλας, τηλ:23940-2047 7, fax:23940-20478,
http://www.bar t zos.com, e-mail:info@bar t zos.com
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Νέα στήριξη από τις εκτιµήσεις της Coceral για µειωµένη παραγωγή
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Agrenda

A4 | 36

Agrenda

ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Σάββατο 29 & Κυριακή 30 Αυγούστου 2020

Αγροτικά κοιτούν
ξανά οι επενδυτές
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
Η ρευστότητα και το φθηνό χρήµα που βρέθηκαν στα χέρια διάφορων funds και επενδυτών ως
απόρροια των χειρισµών για την
αντιµετώπιση των οικονοµικών επιπτώσεων της πανδηµίας, έχουν
το τελευταίο διάστηµα διαµορφώσει ανοδικές τάσεις στα χρηµατιστήρια αγροτικών εµπορευµάτων.
Μαζί µε τις µετοχές τεχνολογικών
κολοσσών και τα κρατικά οµόλογα, εµπορεύµατα όπως χρυσός, πετρέλαιο, βαµβάκι και σόγια κινούνται ανοδικά, δίνοντας την εντύπωση πως η αγορά ανυποµονεί να αφήσει πίσω της τα αρνητικά αποτελέσµατα των προηγούµενων µηνών, παίρνοντας ώθηση από τους
βραχυπρόθεσµους και µεσοπρόθεσµους σχεδιασµούς των κεντρικών
τραπεζών. Το κόστος δανεισµού είναι αµελητέο ή πιο απλά, το χρήµα είναι δωρεάν. Έτσι, καµιά τιµή
ενεργητικού δεν µπορεί να είναι
υψηλή. Στην τελική, οι επενδυτές

Σε κακή φυσική
κατάσταση
η πραγματική
οικονομία

ΠΟΛ ΚΡΟΥΓΚΜΑΝ

«Έως ότου η πραγµατική οικονοµία
να βρει τον βηµατισµό της, τα «ράλι» που γίνονται στα χρηµατιστήρια
εµπορευµάτων και αξιών, δύσκολα
θα µπορέσουν να διατηρήσουν θετικό µοµέντουµ», εξηγεί ο νοµπελίστας οικονοµολόγος Πολ Κρούγκµαν.
Ο ίδιος, µάλιστα, υποστηρίζει ότι ακόµα τα δεδοµένα της πραγµατικής οικονοµίας δίνουν χειρότερη
εντύπωση από εκείνα της κρίσης του
2008. Βέβαια και τότε οι τιµές των αγροτικών εµπορευµάτων, έπειτα από
το σοκ, διαµόρφωσαν ανοδική καµπή
φτάνοντας ιστορικά υψηλά τις επόµενες χρονιές µετά από την κρίση.
Όπως και τότε, έτσι και τώρα πολλοί θεωρούν ότι οι επενδυτές θα στραφούν στα αγροτικά προϊόντα, δεδοµένης της ανελαστικής φύσης που
χαρακτηρίζει τη ζήτησή τους, ως ένα
πιο ασφαλές χαρτοφυλάκιο.
Εν τω µεταξύ οι καιρικές προβλέψεις σε µεγάλες αγροτικές ζώνες των
ΗΠΑ, σε συνδυασµό µε την αναµονή έλευσης τυφώνων στον Κόλπο
του Μεξικό, δίνουν και µια πιο άµεση αφορµή για στήριξη των τιµών.

µπορούν να δανειστούν περισσότερα «δωρεάν χρήµατα» και να πληρώσουν υψηλότερη τιµή. Επιπρόσθετα, οι αγορές έχουν συµπεράνει ότι τα πραγµατικά επιτόκια θα
είναι χαµηλά ή ακόµα και αρνητικά για πάρα πολύ καιρό.
Βέβαια, αρκετοί οικονοµολόγοι
προειδοποιούν ότι όσο η φυσική αγορά και η κατανάλωση δείχνουν
ακόµα «ζαλισµένες» από την πανδηµία, είναι επισφαλείς τέτοιες κινήσεις. Αυτό καθιστά κατά τι πιο ελκυστικά τα αγροτικά εµπορεύµατα,
αφού βαµβάκι, καλαµπόκι και σόγια βρίσκουν στήριγµα στις παραγγελίες της Κίνας, µε τη διασπορά
των επενδύσεων να αξιοποιεί ως
οπισθοφυλακή και άµυνα τις αγορές αγροτικών προϊόντων.
Παραµένει ωστόσο ζητούµενο το
να ευθυγραµµιστεί το αισιόδοξο αίσθηµα στα χρηµατιστήρια µε αυτό
της φυσικής αγοράς ή έστω οι θετικές προοπτικές που ακούγονται σε
βάθος µερικών ετών, να επισπευστούν στο προσεχές µέλλον.

Σε υψηλά επταµήνου τα µελλοντικά συµβόλαια καλαµποκιού, σιτηρών και σόγιας
στο Σικάγο, που θυµίζουν τιµές Φεβρουαρίου, πριν την εξάπλωση της πανδηµίας

CME GROUP

Επίπεδα προ πανδημίας κυνηγά το Σικάγο
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΠ
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2020

ΑΠΡ

2020

ΑΥΓ

2020

ΣΕΠ
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2020

2020

49,90

ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WTI

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
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71,23
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3,4438

∆ΟΛΑΡΙΑ / ΜΠΟΥΣΕΛ
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ΣΕΠ
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ΑΠΡ
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ΑΥΓ
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ΣΕΠ
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2020
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65,38
ΣΟΓΙΑ

9,4639

∆ΟΛΑΡΙΑ / ΜΠΟΥΣΕΛ

ΑΠΡ

2020

ΑΥΓ

2020

9,4438

Προσεγγίζουν την εικόνα που είχαν πριν την
εξάπλωση της πανδηµίας τον Φεβρουάριο, τα
µελλοντικά συµβόλαια αγροτικών προϊόντων,
τότε που την αγορά κινούσε κυρίως η θετική
εξέλιξη της σύναψης µιας πρώτης εµπορικής
συµφωνίας ανάµεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα.
Κάπως έτσι, τα πιο ενεργά συµβόλαια
καλαµποκιού σηµείωσαν άνοδο 0,4%
ανακτώντας το χαµένο έδαφος από την πρώτη
ανάκαµψη που σηµειώθηκε τον Ιούλιο, στο
άκουσµα της µικρής παραγωγής που αναµένεται.
Παρόµοια και το σιτάρι όπου στο χρηµατιστήριο
του Σικάγο τα δηµητριακά -στο σύνολο τουςκατέγραψαν άνοδο λόγω των καιρικών
ανησυχιών που επικρατούν για τις σοδειές στις
ΗΠΑ. Οι τυφώνες ενδέχεται να επηρεάσουν την
καλλιέργεια δηµητριακών, αλλά και την οµαλή
πορεία εξαγωγών στα λιµάνια φόρτωσης,
φοβούνται οι αγρότες. Η σόγια σηµείωσε την πιο
εντυπωσιακή άνοδο, πετυχαίνοντας την
υψηλότερη τιµή από τις 21 Ιανουαρίου. Την ίδια
στιγµή και το βαµβάκι δείχνει να βρίσκει το
δρόµο του για εύρος τιµών άνω των 65 σεντς.
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ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 27/08
TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)

633,09

645
640
635
630
625
620

Παρασκευή

21/08

∆ευτέρα

24/08

Τρίτη

25/08

Τετάρτη

26/08

Πέµπτη

27/08

Σε πλαγιοπτωτικό κανάλι
παραμένει εγκλωβισμένο το ΧΑ
Απανωτές συνεδριάσεις χαμηλού τζίρου και
ήπιων πτωτικών τάσεων διαμορφώνουν το
κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι αναλυτές
λένε ότι η αγορά δεν μπορεί να βγει το
τελευταίο διάστημα από το πλαγιοπτωτικό
κανάλι όσο η συσσώρευση συνεχίζεται με τον
δείκτη να ζητά κατοχύρωση των 650 μονάδων
αν θέλει να δώσει τάση ανοδική. Με τον δείκτη
να αδυνατεί να ξεφύγει πάνω από τις 636
μονάδες, οι 637 μονάδες συνιστούν την κοντινή
αντίσταση και οι 628 μονάδες τη στήριξη.

Top Movers

Ευρώ Μεταβολή %

Σωλην. Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε 2,0800 +8,05%
ΙΑΣΩ ΙΔ.ΓΕΝ.ΜΑΙ.ΓΥΝ.&ΠΑΙΔ.

1,3000 7,00 %

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.

5,4000 6,93 %

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

0,5750 4,55 %

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.

1,6900 3,68 %

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 0,1760 -10,66 %
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

0,3200 -5,88 %

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.

6,4500 -5,84 %		

LAVIPHARM Α.Ε.

0,2800 -4,76 %

BIOKARPET S.A.

0,6300 -4,55 %

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

Moνάδες Μεταβολή
28.576,79
0,86%
11.662,85 - 0,013% %
3.331,04 - 0,77%
5.999,99 -0,75%
13.096,36 - 0,71%
5.015,97 -0,64%
10.240,46 - 0,67%
23.208,86 - 0,35%

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

Τελευταία
αλλαγή
15.03.2020
18.09.2019
18.09.2019
11.03.2020
01.02.2020
01.06.2020
01.06.2020
01.06.2020

O σπαγκο...
...ραμμένος
SYNGENTA: Ένα ισχυρό πρώτο
εξάμηνο κατέγραψε ο όμιλος
Syngenta αψηφώντας τις
δύσκολες συνθήκες της αγοράς
λόγω πανδημίας. Οοι πωλήσεις των
επιχειρηματικών μονάδων Syngenta
Crop Protection, ADAMA, Syngenta
Seeds και Syngenta Group China
σημειώνουν αύξηση 2% σε σχέση με
το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019,
φτάνοντας στα 12 δισ. δολάρια.

ΝΊΚΑΣ: Ετήσια γενική συνέλευση έχει
η Νίκας στις 2 Σεπτεμβρίου και ώρα
09.30 π.μ., στα γραφεία της στον Άγιο
Στέφανο Αττικής. Μεταξύ των
θεμάτων, η αύξηση της ονομαστικής
αξίας των μετοχών από 0,04 ευρώ
έκαστη σε 0,12 ευρώ με συνένωση
των παλαιών μετοχών με αναλογία 3
παλαιές κοινές μετοχές της εταιρείας
προς μία νέα (reverse split 3:1).
ΚNORR: Η γερμανική εταιρεία
τροφίμων θα μετονομάσει τη
δημοφιλή σάλτσα «Zigeuner» σε
σάλτσα πάπρικας ουγγρικού τύπου
μετά από παράπονα ότι το όνομα
είναι προσβλητικό. Σύμφωνα με το
Reuters, o θάνατος του Τζ. Φλόιντ
ώθησε τις εταιρείες να αλλάξουν τα
ονόματα σε προϊόντα τους που
εκλαμβάνονται ως υποτιμητικά, όπως
το παγωτό Eskimo Pie και το μείγμα
για τηγανίτες Aunt Jemima.

INSTASHOP: Τo μεγαλύτερο deal
startup εταιρείας ελληνικών
συμφερόντων σηματοδοτεί η συμφωνία
της InstaShop για την εξαγορά της
από τον γερμανικό όμιλο Delivery
Hero, έναντι 360 εκατ. δολαρίων. Το
InstaShop δίνει τη δυνατότητα στους
χρήστες του να κάνουν τις
παραγγελίες τους από σούπερ μάρκετ
αλλά και τοπικά καταστήματα.

Σαν το παγόβουνο
ο πληθωρισμός
Συνδυαστική απειλή, πανδημία και ύφεση
Διαδικτυακά οι τραπεζίτες στο Jackson Hole
Η συνθήκη της διπλής συνδυασμένης κρίσης covid 19 και ύφεσης, αμφισβητεί τις
κλασικές προβλέψεις για την παγκόσμια
οικονομία. Με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να
είναι μπροστά στην ανάγκη ενός νέου «πακέτου» παρέμβασης για τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας, την απασχόληση να απειλείται με μόνιμη συρρίκνωση,
η απειλή επανεμφάνισης ανεξέλεγκτων
πληθωριστικών πιέσεων, αντιμετωπίζεται σαν το «παγόβουνο» του Τιτανικού…
Τα πρωτοφανή προγράμματα ποσοτικής
χαλάρωσης QE και η τεράστια αύξηση του
χρέους ξαναφέρνουν στο προσκήνιο τον
κίνδυνο απότομης πληθωριστικής στροφής. Ήδη το παγκόσμιο χρέος έχει ξεπεράσει το 332% του παγκόσμιου ΑΕΠ ήτοι

τα 258 τρισ. δολάρια. Στην ανησυχία αυτή έχει συμβάλει και μία παρέμβαση των
στελεχών της Morgan Stanley, ότι σύντομα ο πληθωρισμός θα κάνει την εμφάνισή του με τρομακτικές συνέπειες και με τις
Κεντρικές Τράπεζες σε αδυναμία να χρησιμοποιήσουν τα κλασικά αντιπληθωριστικά
τους εργαλεία - όπως αρχές της δεκαετίας
του 80- ήτοι την αύξηση των επιτοκίων.
Στην 44η συνάντηση του Jackson Hole
στις ΗΠΑ, που αυτή την φορά γίνεται (2728 Αυγούστου) διαδικτυακά λόγω της πανδημίας το ενδεχόμενο μίας επανεμφάνισης ενός ανεξέλεγκτου κύματος πληθωρισμού, αποτελεί ένα από τα κεντρικά θέματα της ατζέντας στις ομιλίες των επικεφαλής των Κεντρικών Τραπεζών.

Αυγά

Tesco

Τα Ηπειρώτικα Αυγά της
Πτηνοτροφικής Ιωαννίνων Α.Ε.
συμμετέχουν στη νεοσύστατη Εθνική
Διεπαγγελματική Οργάνωση Αυγού.
Τα Ηπειρώτικα Αυγά εκπροσωπούνται
από τους Παναγιώτη Φραγκούλη,
Αντιπρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου της Διεπαγγελματικής
Οργάνωσης και Δημήτρη Μίσσα,
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Tesco του
Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι
σχεδιάζει να δημιουργήσει 16.000 νέες
μόνιμες θέσεις για να υποστηρίξει τις
διαδικτυακές της δραστηριότητες. Οι
θέσεις αυτές θα περιλαμβάνουν 10.000
για να ετοιμάζουν τις παραγγελίες, 3.000
οδηγούς και σειρά άλλων ρόλων. Η Tesco
τόνισε πως θα προσφέρει πρώτα θέσεις
σε όσους εργάζονται σε προσωρινή βάση.
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MAKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Όσοι παραγωγοί - πωλητές λαϊκών αγορών κέρδισαν
το 800άρι, πληρώνουν τώρα τέλος επιτηδεύματος

Ο

ι παραγωγοί λαϊκών αγορών, είναι ένα
σηµαντικό κοµµάτι του πρωτογενούς
τοµέα. Πρόκειται για παραγωγούς αγροτικών προϊόντων µε τα οποία τροφοδοτούν τις κεντρικές λαχαναγορές της χώρας,
φροντίζοντας να βρίσκονται καθηµερινά στο τραπέζι των περισσοτέρων. Παράλληλα βγαίνουν
οι ίδιοι στις λαϊκές καθηµερινά,
προσφέροντας στους πολίτες τα
φρέσκα τους προϊόντα.
Το 800άρι
Μέχρι και το 2016, οι παραγωγοί
Κάποιοι έλαβαν την
λαϊκών αγορών, οι οποίοι καλλιεραποζηµίωση των 800
γούσαν µία µικρή έκταση –τέτοια όευρώ, αλλάζοντας τον
ση χρειαζόταν για να µπορούν να
ΚΑ∆ τους
ανταπεξέλθουν στη ζήτηση της λαϊκής, εµφάνιζαν στην εικόνα τους
στο taxis, ως κύρια δραστηριότητα
«αγρότης του ειδικού καθεστώτος»
και ως δευτερεύουσα «λιανική πώΣηµασία στον ΚΑ∆ ληση σε πάγκους λαϊκών αγορών».
Όσοι έχουν ΚΑ∆ που δεν Αυτό προβλέπονταν από το νόµο.
αντιστοιχεί στον πρωτοΜε την ΠΟΛ.1201 άλλαξε ο τρόπος
γενή τοµέα πληρώνουν
απεικόνισης και από 01.01.17 ήταν
τέλος επιτηδεύµατος
υποχρεωµένοι να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και για τα αγροτικά τους προϊόντα, ανεξάρτητα
από το ποσό του τζίρου ή των αγροτικών επιδοτήσεων. Η διάταξη όριζε µεταξύ άλλων ότι
στις περιπτώσεις των παραγωγών λαϊκών αγορών, η
µετάταξη στο κανονικό καθεστώς για τα αγροτικά τους
εισοδήµατα, θα γίνει αυτόµατα και οι ίδιοι (δηλαδή οι
λογιστές τους)δεν χρειάζεται να κάνουν απολύτως τίποτε. Στην πορεία διαπιστώθηκε ότι δεν έγινε τελικά
αυτή η αλλαγή αυτόµατα και χρειάστηκε ολόκληρη διαδικασία για την µεταβολή της στο Μητρώο της ∆.Ο.Υ.,
αφού από λάθος της Υπηρεσίας, διατηρήθηκε στο Μητρώο ταυτόχρονα, ο κωδ. 01000000
που αντιστοιχεί σε αγρότη ειδικού
καθεστώτος, µε τον ΚΑ∆ για υπαίθριους πάγκους και αγορές.

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

µατα είναι ως εξής: Ο παραγωγός πωλητής λαϊκών αγορών, είναι αγρότης και όχι λαϊκατζής. Χωρίς την ιδιότητα του ως αγρότης, δεν θα υπήρχε καν η δευτερεύουσα δραστηριότητα του, ως πωλητής λαϊκών αγορών. Η κύρια ΚΑ∆ του παραγωγού, είναι ένας από τους ΚΑ∆ που αντιστοιχούν στην παραγωγική του
δραστηριότητα, όπως κηπευτικά κλπ. Οι ΚΑ∆ 47.81,
47.89, 47.99, είναι ό,τι πιο κοντινό για να χρησιµοποιηθεί για τον παραγωγό πωλητή λαϊκών αγορών.
Άρα, ο αγρότης που παράγει κηπευτικά θερµοκηπίου, έχει ως κύριο ΚΑ∆ τον 01.13.39.02. Μερικοί προέβησαν σε αλλαγή ΚΑ∆ και δήλωσαν ως κύριο ΚΑ∆
τον 47.81 π.χ., δηλώνοντας ως δευτερεύων ΚΑ∆ την
παραγωγή των κηπευτικών θερµοκηπίου.

∆ηλώσεις διόρθωσης τετραγωνικών
µέτρων στους κατά τόπους ∆ήµους
Η δυνατότητα διόρθωσης των τ.µ. των ακινήτων
στους ∆ήµους λήγει στις 31.08.20. Υποθέτω ότι
ο Υπουργός θα δώσει παράταση στη δυνατότητα
διόρθωσης διότι καλό είναι να µην πλησιάζετε
ποτέ σε λογιστή τις τελευταίες µέρες του µήνα.
Κάθε µήνα όµως! Για το καλό σας το λέω...

Οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου άφησαν έξω από την αποζηµίωση ειδικού σκοπού (800 ευρώ)
και αποζηµίωση ειδικού σκοπού (534 ευρώ) τους παραγωγούς – πωλητές λαϊκών αγορών, αφού βασικός
ρυθµιστής για το ποιος δικαιούται να λάβει την αποζηµίωση και ποιος όχι, ήταν ο/οι ΚΑ∆.
∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΟΣ
Το διάστηµα εκείνο είχε προκληθεί µεγάλη αναστάτωση από πλευράς Σωµατείων και Οµοσπονδιών των
παραγωγών – πωλητών λαϊκών αγορών, όχι τόσο για
την αποζηµίωση την οποία δεν είχαν λάβει, αλλά διότι
οι επιχειρήσεις τους δεν µπορούσαν να ωφεληθούν από τη διευκολύνσεις που δόθηκαν στις ρυθµίσεις, στις
καταβολές των βεβαιωµένων οφειλών, τη µείωση κατά 25% των εµπρόθεσµων καταβληθέντων υποχρεώσεων, τη µεταφορά των επιταγών, κλπ. Κάποιοι έλαβαν
την αποζηµίωση αυτή, εκµεταλλευόµενοι της δυνατότητας αλλαγής ΚΑ∆ που είχε δοθεί από το υπουργείο.
Πολύ φοβάµαι όµως ότι τις αλλαγές αυτές θα τις
βρουν µπροστά τους, αρχής γενοµένης από το τέλος
επιτηδεύµατος. ∆υστυχώς, είτε αρέσει είτε όχι, τα πράγ-

ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ:
Η κύρια δραστηριότητα του είναι αγρότης, άρα καλλιεργεί, άρα παράγει, άρα κύριος ΚΑ∆ δραστηριότητας
= ΚΑ∆ που αντιστοιχεί στην καλλιέργεια (π.χ. 01….).
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: µπορεί να πουλάει µόνο ό,τι παράγει. Σε
περίπτωση που αγοράσει ίδια πράγµατα και τα πουλάει
από τον πάγκο του, ασκεί εµπορική δραστηριότητα, ενώ τα πράγµατα που αγόρασε, παρότι είναι ίδια µε αυτά που παράγει, είναι εµπορεύµατα κα όχι προϊόντα.
Πριν λίγες ηµέρες δόθηκε η δυνατότητα, ειδικά για
το φορολογικό έτος 2019, οι αγρότες να απαλλαγούν
από το τέλος επιτηδεύµατος, το οποίο είναι 650 ευρώ.
∆υστυχώς δεν θα τύχουν τη απαλλαγής αυτής όσοι έχουν ΚΑ∆ οι οποίοι δεν αντιστοιχούν στον πρωτογενή
τοµέα, άρα όσοι εκ του πονηρού σκεπτόµενοι προχώρησαν σε προσθήκες – τροποποιήσεις ΚΑ∆, µάλλον θα
«επιστρέψουν» τα χρήµατα πίσω, αφού θα κληθούν τελικά να καταβάλλουν το τέλος επιτηδεύµατος.
Η ουσία σε κάθε περίπτωση είναι ότι έχουν πληγεί όλοι και πρέπει να ενταχθούν όλοι ανεξαιρέτως,
στα ευνοϊκά µέτρα µετάθεσης των φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών υποχρεώσεών τους, για να
µπορέσουν να πάρουν µια ανάσα.

Τα πάντα µε ένα κλικ λένε...
Πληροφοριακά, αυτό το ρηµάδι το κλικ
δεν γίνεται µόνο του, κάποιος πρέπει να
το κάνει. Έτσι από περιέργεια: όποιες
υπηρεσίες σας στέλνουν στο λογιστή για
δουλειά δική τους (κάρτα ανεργίας,
συστατικό σηµείωµα, επίδοµα γέννας,
συνταγογράφηση, προξενιό κλπ), στα
γραφεία τους τι ακριβώς κάνουν;
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αλλάζει ο στόλος των τρακτέρ
και ανεβαίνει η John Deere
Νέο ιστορικό υψηλό για τη μετοχή της John Deere στα 202,81 δολάρια
Σε σύνθετες τεχνολογικά και οργανωτικά λύσεις στρέφονται οι αγρότες
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Η Deere εκτιµά ότι
η παρατεταµένη
οικονοµική
αβεβαιότητα οδηγεί
τους αγρότες
να επενδύσουν
στην τεχνολογία
για να µειώσουν
το κόστος και να
βελτιώσουν την
παραγωγικότητα.

Η αντικατάσταση του γερασµένου στόλου τρακτέρ
σε παγκόσµιο επίπεδο µαζί µε την ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών στα µοντέλα της αλλά και µιας ολιστικής προσέγγισης στις απαιτήσεις των αγροτών,
η Deere & Co’s είδε την µετοχή της να κατακτά τα
υψηλότερα επίπεδα στην ιστορία της, στα 202,81
δολάρια. Ο µεγαλύτερος κατασκευαστής αγροτικού
εξοπλισµού στον κόσµο αναµένει πλέον καθαρά έσοδα περίπου 2,25 δισ. δολαρίων για το 2020, αναθεωρώντας προς τα πάνω τις τελευταίες εκτιµήσεις των 1,6 έως 2 δισ. δολαρίων. Η ταµειακή ροή
για το έτος εκτιµάται σε 2,8 δισ. από τα 1,9 δισ. που
υπολόγιζε τον Μάιο.
Σηµειώνεται ότι η αξία των µετοχών της Deere
αυξήθηκε κατά 43% από τα τέλη Μαΐου, παρά την
αβεβαιότητα που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό και νωρίτερα την εµπορική διαµάχη ΗΠΑ-Κίνας
που συµπίεσαν τις τιµές βασικών αγροτικών εµπορευµάτων στην Αµερική. Σύµφωνα µε αναλυτές, το

πρόγραµµα ανακούφισης των αγροτικών εκµεταλλεύσεων που εφαρµόζουν οι ΗΠΑ και η ανάγκη αντικατάστασης ελκυστήρων ενίσχυσε τη ζήτηση αγροτικού εξοπλισµού, ιδίως για µικρούς ελκυστήρες. Οι πωλήσεις των καλλιεργητών και των ψεκαστήρων της εταιρείας ήταν υψηλότερες φέτος από
έναν χρόνο πριν. «Βλέπουµε σηµαντικές επενδύσεις αγροτών σε λύσεις που έχουν τον υψηλότερο
αποδεδειγµένο αντίκτυπο προς βελτιωµένα οικονοµικά αποτελέσµατα των πελατών µας», δήλωσε
ο Κόρι Ρηντ, πρόεδρος του τµήµατος παραγωγής
και γεωργίας ακρίβειας της Deere. Υπενθυµίζεται
ότι πρόσφατα η εταιρεία παρουσίασε ένα νέο παραγωγικό µοντέλο στην αγορά αγροτικών µηχανηµάτων, ανακοινώνοντας τη στρατηγική «Deere Smart
Industrial». Αυτό προβλέπει ότι αγοράζοντας ένα
τρακτέρ, ο αγρότης δεν θα φέρνει στο κτήµα του µόνο το µηχάνηµα αλλά ουσιαστικά θα έχει αποκτήσει παράλληλα τεχνογνωσία σποράς, φροντίδας,
συγκοµιδής και εµπορικής διάθεσης των προϊόντων του. ∆ηλαδή, εξατοµικευµένες λύσεις σε συνεργασία µε ένα ολόκληρο οικοσύστηµα εταιρειών.

Προς λύση οι συμβάσεις μίσθωσης μονάδων
υδατοκαλλιέργειας που υπολειτουργούν
Κρίνεται απαραίτητο να
διασφαλιστεί ότι οι φορείς
των παραχωρηθεισών
θαλάσσιων εκτάσεων,
που έχουν αδειοδοτηθεί,
λειτουργούν, είναι
βιώσιµοι, διαθέτουν την
απαραίτητη κεφαλαιακή
επάρκεια και ότι οι
αντίστοιχες µονάδες
υδατοκαλλιέργειας
λειτουργούν νόµιµα.

ΝΕΑ

Σε B2B event η Πράσινη
Εβδοµάδα στο Βερολίνο

Μόνο B2B διεθνείς συναντήσεις, 18
µε 22 Ιανουαρίου 2021 θα περιλαµβάνει
η διεθνής έκθεση τροφίµων και αγροτικών
προϊόντων µε απευθείας πώληση στο κοινό,
International Green Week, στο Βερολίνο. Πέντε
πλούσιες ηµέρες επιχειρηµατικών συζητήσεων,
µε εµπορικούς επισκέπτες από όλο τον κόσµο
και σκοπό να παραµείνει ανοιχτός ο δίαυλος
επικοινωνίας στις επιχειρήσεις του κλάδου.

Μη διανοµή µερίσµατος
αποφάσισε το ∆Σ της Εβροφάρµα
Η εισήγηση του ∆.Σ. για τη µη διανοµή
µερίσµατος εγκρίθηκε, µεταξύ άλλων, στην
ετήσια τακτική γενική συνέλευση των µετόχων
της εταιρείας Εβροφάρµα ΑΒΕΕ, στην οποία
παρευρέθησαν µέτοχοι που αντιπροσωπεύουν
ποσοστό 76.75% του µετοχικού κεφαλαίου της
(10.394.793 µετοχές σε σύνολο 13.673.200).
Αποφάσεις µε τις οποίες θα διαταχθεί η λύση των
οικείων συµβάσεων µίσθωσης για όσες µονάδες
υδατοκαλλιέργειας αδειοδοτήθηκαν αλλά είτε δεν
λειτούργησαν ποτέ ή υπολειτουργούν ή εκµισθώνουν παράνοµα τις άδειές τους προκαλώντας οικονοµικές αλλά και ενδεχόµενες περιβαλλοντικές και κοινωνικές στρεβλώσεις, ζητά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις. Ειδικότερα, η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραµπατζή, µε επιστολή
της προς τους Συντονιστές των 7 Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της χώρας, ζητά την τήρηση της
νοµιµότητας, που επιβάλλει ο νόµος 4282/2014

µε την καταγραφή έως τις 15 Σεπτεµβρίου των
φορέων µονάδων υδατοκαλλιέργειας, οι οποίοι:
είτε έχουν διακόψει τη λειτουργία τους ή υπολειτουργούν σε ποσοστό µικρότερο του 30% της
δυναµικότητάς τους, όπως ορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία
είτε υποµισθώνουν µονάδες υδατοκαλλιέργειας σε τρίτους χωρίς να έχουν ενηµερώσει τις
αρµόδιες αρχές και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, χωρίς
να τηρούν τις προϋποθέσεις του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου, προκειµένου να εκδώσουν αποφάσεις δυνάµει των οποίων θα διαταχθεί η λύση των
οικείων συµβάσεων µίσθωσης.

Η Kίνα δηµιουργεί αυτάρκεια
παραγωγής κοτόπουλου
Στην Κίνα επιταχύνονται από τις πτηνοτροφικές
επιχειρήσεις τα σχέδια αύξησης της παραγωγής
κοτόπουλου, προκειµένου να µειωθεί η
εξάρτηση από τις εισαγωγές τροφίµων καθώς οι
αξιωµατούχοι της χώρας εγείρουν ανησυχίες
για την ασφάλεια του ξένου κρέατος. Ενδεικτικό
είναι ότι σύµφωνα µε στοιχεία του USDA, η
Κίνα αναµένεται να έχει παραγωγή ρεκόρ
14,85 εκατ. τόνων κρέατος κοτόπουλου το
2020, µε αύξηση 18% από πέρυσι.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
EΙ∆ΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 & ΚΥΡΙΑΚΗ 30 AYΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ

ΜΕΣΗ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟ∆ΟΣΗ

120250
ΚΙΛΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ

Καθοριστικά υβρίδια και βασική λίπανση
Όργωµα, δισκοσβάρνισµα, ενσωµάτωση βασικής λίπανσης και δηµιουργία της
σποροκλίνης. Mε αυτή τη σειρά ξεκινούν οι καλλιεργητικές εργασίες ελαιοκράµβης
τις ερχόµενες εβδοµάδες, ενώ κρίσιµος παράγοντας για πετυχηµένη και
καλή εγκατάσταση της καλλιέργειας που απαιτεί ειδική διαχείριση, η επιλογή
του κατάλληλου υβριδίου. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη η δυνατότητα ένταξης των
ενεργειακών καλλιεργειών στις συνδεδεµένες ενισχύσεις της νέας ΚΑΠ.
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ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ)

ΑΖΩΤΟ (Ν)

1015
ΦΩΣΦΟΡΟ (Ρ2Ο5)

57
ΚΑΛΙΟ (Κ2Ο)

68
ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ
ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ
Βοήθεια από τις συνδεδεµένες
ενισχύσεις της νέας ΚΑΠ θα είναι σε
θέση να διεκδικήσει η ελαιοκράµβη
για πρώτη φορά, σύµφωνα µε τα υπό
διαπραγµάτευση νοµικά κείµενα,
καθώς πλέον θα δίνεται η δυνατότητα
«µη εδώδιµες καλλιέργειες που
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή
προϊόντων που µπορούν να
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά», να
πριµοδοτηθούν από αυτό το καθεστώς.
Το αν θα υπάρξει η σχετική πρόβλεψη
στον ελληνικό φάκελο θα φανεί στην
πορεία από τα στρατηγικά σχέδια της
χώρας µας, ωστόσο όπως και να έχει,
πολλά θα εξαρτηθούν από το πόσο
θα µπορέσει να «δικαιολογηθεί» µια
τέτοια ενίσχυση από τη δυναµική της
βιοµηχανίας βιοντίζελ της χώρας µας.
Αξίζει πάντως να σηµειωθεί εδώ, πως
το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και
το Κλίµα (ΕΣΕΚ), για την ενεργειακή
στρατηγική της Ελλάδας ως το 2030,
θέτει ως µία από τις προτεραιότητες την
επαναφορά εγκαταλελειµµένης γης σε
µεγάλη κλίµακα ώστε να συνδυαστεί µε
την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών, µε
στόχο να διπλασιαστεί η παραγωγή τους
µέχρι το τέλος της 10ετίας.

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟ ΦΥΤΡΩΜΑ
ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΥΒΡΙ∆ΙΑ

ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ

> Πρωταρχικό µέληµα των παραγωγών ελαιοκράµβης είναι η εξασφάλιση ενός γρήγορου
και οµοιόµορφου φυτρώµατος, που θα καθορίσει και την περιεκτικότητα του σπόρου σε λάδι
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

Γ

ια την επίτευξη υψηλών αποδόσεων στην
καλλιέργεια της ελαιοκράµβης και της βέλτιστης
ποιότητας, δεν αρκεί µόνο η σωστή επιλογή
υβριδίου, αλλά και η καλή προετοιµασία του
εδάφους και η ορθολογική λίπανση. Ειδικότερα,
οι ορθές καλλιεργητικές πρακτικές ενισχύουν
την αποδοτικότητα του υβριδίου και συµβάλλουν

στη διατήρηση της γονιµότητας του εδάφους. Η
σωστή εποχή σποράς αποτελεί κρίσιµο παράγοντα
για τις τελικές αποδόσεις της ελαιοκράµβης,
καθώς το φυτό θα πρέπει να έχει ήδη αναπτύξει
τουλάχιστον 8 φύλλα και να έχει σχηµατίσει τη
γνωστή ροζέτα (ή κορώνα), προκειµένου να είναι
ανεκτικό στις χαµηλές θερµοκρασίες.
Στη χώρα µας, που γίνεται φθινοπωρινή σπορά, η
προετοιµασία του εδάφους ξεκινά µε το όργωµα,
το οποίο γίνεται, µετά τις πρώτες βροχές, όταν
το χωράφι βρίσκεται στο «ρώγο» του. Στην
περίπτωση που η προηγούµενη καλλιέργεια
αφήνει µεγάλο όγκο φυτικών υπολειµµάτων,
πριν το όργωµα µπορεί να γίνει στελεχοκοπή και
ενσωµάτωση των υπολειµµάτων στο έδαφος
µε δισκόσβαρνα ή καλλιεργητή. Η επόµενη
καλλιεργητική εργασία, λίγο πριν από τη σπορά,
είναι το δισκοσβάρνισµα για το ψιλοχωµατισµό
του εδάφους, για την ενσωµάτωση της βασικής
λίπανσης και τη δηµιουργία της σποροκλίνης.
Επισηµαίνεται ότι, απαιτείται προσεκτική
προετοιµασία της σποροκλίνης, καθώς ο σπόρος
της ελαιοκράµβης είναι πολύ ψιλός, ενώ πρέπει
να χρησιµοποιηθεί και ειδική σπαρτική. Όσον
αφορά την πυκνότητα σποράς, οι αποστάσεις επί
των γραµµών µπορούν να κυµανθούν από 25
έως 40 εκ. ρυθµίζοντας αντίστοιχα τις αποστάσεις
του σπόρου επί της γραµµής.

Η ποιότητα εξασφαλίζεται από την
επιλογή κατάλληλου υβριδίου

Οι παραγωγοί θα πρέπει να επιλέξουν την
κατάλληλη ποικιλία, η οποία και θα καθορίσει
σε µεγάλο ποσοστό, την οµοιοµορφία του
φυτρώµατος, τις επερχόµενες αποδόσεις, αλλά
και την περιεκτικότητα του σπόρου σε λάδι. Τα
επιθυµητά χαρακτηριστικά για την επιλογή του
υβριδίου είναι η υψηλή φυτρωτική ικανότητα,
το γερό στέλεχος, η προσαρµογή σε χαµηλές
θερµοκρασίες και ξηροθερµικές συνθήκες,
η αντοχή σε ασθένειες, υψηλό ποσοστό
καρπόδεσης και µεγάλο δυναµικό παραγωγής.
Επιπλέον, τα υβρίδια θα πρέπει να έχουν και
γρήγορη πρώτη ανάπτυξη, έτσι ώστε να µπορούν
να ανταγωνιστούν τα χειµερινά ζιζάνια.

ADVERTORIAL
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Η BASF
δίνει αξία στην
ελαιοκράμβη
Η BASF διαθέτει
στην ελληνική αγορά
το ενισχυμένο
χαρτοφυλάκιο υβριδίων
ελαιοκράμβης
InVigor®, τα γνωστά
υβρίδια Puncher και
Elmer CL ενώ για την
περίοδο 2020/2021
προγραμματίζει την
πιλοτική τοποθέτηση των
InV1120 και InV1035

Η ελαιοκράμβη και ο ηλίανθος, αποτελούν τις κυριότερες πρώτες ύλες για
την παραγωγή βιοντίζελ. Παράλληλα,
το κραμβέλαιο θεωρείται βασική
πηγή ελαίου και λιπαρών υψηλής
διατροφικής αξίας για ανθρώπινη
κατανάλωση.
H BASF διαθέτει ένα ενισχυμένο
χαρτοφυλάκιο υβριδίων ελαιοκράμβης InVigor® που περιλαμβάνει υβρίδια τεχνολογίας Clearfield® και ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο
προϊόντων φυτοπροστασίας, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στην καλλιέργεια της ελαιοκράμβης.
Τα υβρίδια InVigor® της BASF έχουν καθιερωθεί
πλέον στη συνείδηση του Έλληνα καλλιεργητή για τις
υψηλές και σταθερές αποδόσεις τους, την πολύ καλή αντοχή στο πλάγιασμα, την εξαιρετική συγκράτηση του λοβού και την πολύ καλή αντοχή σε ασθένειες. Επιπλέον, η υψηλή περιεκτικότητα και η εξαιρετική
ποιότητα των υβριδίων InVigor® σε λάδι, συντελούν
στην αναγνωρισιμότητά τους σε όλη την αλυσίδα αξίας του προϊόντος.
Η συνεχής επένδυση της BASF σε στοχευμένα πρόγραμματα Έρευνας & Ανάπτυξης έχει ως αποτέλεσμα
τον εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου της BASF για την
περίοδο 2020/2021, τόσο σε ποικιλία όσο και σε ποιότητα. Η BASF προσφέρει τα γνωστά υβρίδια Puncher
και Elmer CL που έχουν ξεχωρίσει στην ελληνική αγορά και διευρύνει την παρουσία της στην αγορά των σπόρων τεχνολογίας Clearfield® με την επιτυχημένη τοποθέτηση του ΙnV1166 CL.
Το Puncher είναι μεσοπρώιμο υβρίδιο κορυφαίων αποδόσεων, με εξαιρετική συμπεριφορά στο πλάγιασμα, καθώς έχει ισχυρό κεντρικό στέλεχος. Το Elmer CL είναι πρώιμο υβρίδιο υψηλών αποδόσεων της γνωστής
τεχνολογίας Clearfield® και είναι ιδανικό για όψιμες
ή καθυστερημένες σπορές λόγω καιρικών συνθηκών.
Η προσφορά υβριδίων τεχνολογίας Clearfield® ενισχύεται με το ΙnV1166 CL, το οποίο είναι μεσοπρώ-

ιμο υβρίδιο, με κορυφαίες αποδόσεις
και υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι.
Με την τεχνολογία Clearfield® καθιστάται εύκολη η διαχείριση των ζιζανίων.
Επίσης, η BASF προγραμματίζει
τον εμπλουτισμό του γενετικού της
υλικού με δυο νέα υβρίδια που θα διατεθούν σε πιλοτική τοποθέτηση από
την περίοδο 2020/2021. Πρόκειται για τα
InV1120 και InV1035, τα οποία έρχονται να προστεθούν στην γκάμα των υπαρχόντων εμπορικών υβριδίων.
Το InV1120 είναι μεσοπρώιμο υβρίδιο, με σταθερά υψηλές αποδόσεις ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες. Το InV1035 είναι πρώιμο έως μεσοπρώιμο υβρίδιο, που ξεχωρίζει για την ευρωστία και την εξαιρετική
ανθεκτικότητά του σε ασθένειες.
Στο ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο της BASF για την
ελαιοκράμβη, προστίθενται τα Butisan® και Cleranda®
που προσφέρουν αποτελεσματικές λύσεις για τη διαχείριση των ζιζανίων. Το Butisan® προσφέρει ευελιξία
στον χρόνο εφαρμογής, χωρίς να χρειάζεται ενσωμάτωση και ένα ευρύ φάσμα δράσης που καλύπτει πλατύφυλλα και στενόφυλλα ζιζάνια. Tο Cleranda® είναι
το νέο ζιζανιοκτόνο της BASF για το σύστημα παραγωγής Clearfield® ελαιοκράμβης και κρατάει το χωράφι απαλλαγμένο από δυσεξόντωτα ζιζάνια με μια μόνο εφαρμογή.
Συνοψίζοντας, η καλλιέργεια της ελαιοκράμβης απαιτεί
ειδική διαχείριση και για αυτό πρωταρχικό ρόλο παίζει
η επιλογή του κατάλληλου γενετικού υλικού. Χαρακτηριστικά όπως η καλή πρώτη ανάπτυξη, η ευρωστία καθώς και το αξιόπιστο αγρονομικό προφίλ μπορούν να
αποφέρουν ποιοτικές αποδόσεις. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα της BASF συμβάλλουν στην προστασία
των καλλιεργειών από σημαντικούς εχθρούς και ζιζάνια, προσφέροντας την καλύτερη δυνατή βοήθεια στους
παραγωγούς, για επιτυχημένες και επικερδείς καλλιέργειες κάθε χρόνο.
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Η CORTEVA AGRISCIENCE HELLAS
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ PIONEER® ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ
> Ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων για όλες τις καλλιεργητικές φροντίδες της ελαιοκράμβης

Y

ψηλό δυναμικό παραγωγής, ισχυρότερα
αγρονομικά χαρακτηριστικά και μεγαλύτερη
περιεκτικότητα σε λάδι, προσφέρουν τα υβρίδια
ελαιοκράμβης της PIONEER®:

PT264 NEO
■ Μεσοόψιμο υβρίδιο.
■ Μέγιστη Αντοχή στο τίναγμα των λοβών.
■ Μεγάλη προσαρμοστικότητα.
■ Αποδίδει το μέγιστο ακόμα και σε δύσκολες ή
ξηροθερμικές συνθήκες.
■ Μέγιστη ευρωστία την περίοδο της Άνοιξης.
■ Μέγιστη περιεκτικότητα (%) σε πρωτεΐνη.
ΡΤ275 ΝΕΟ
■ Μεσοόψιμο υβρίδιο.
■ Ανθεκτικό στο βαρύ χειμώνα.
■ Ανθεκτικό στη Φόμα.
■ Μέγιστο δυναμικό παραγωγής.
■ Μέγιστη περιεκτικότητα (%) σε λάδι.
PT200 CL*
■ Μεσοπρώιμο υβρίδιο.
■ Εύρωστο φυτό με ισορροπημένα μεσογονάτια.
■ Μεγάλη προσαρμοστική ικανότητα.
■ Μέγιστη περιεκτικότητα % σε πρωτεΐνη.
■ Σύστημα ζιζανιοκτονίας Clearfield*.
PT279 CL* NEO
■ Το υβρίδιο με τις υψηλότερες αποδόσεις στην
Ελλάδα την τελευταία 3ετία.
■ Το ταχύτερα ανερχόμενο σε πωλήσεις υβρίδιο
πανευρωπαϊκά.
■ Μεσοόψιμο υβρίδιο με ακόμη μεγαλύτερο δυναμικό
παραγωγής.
■ Μέγιστη περιεκτικότητα (%) σε λάδι και πρωτεΐνη.
■ Σύστημα ζιζανιοκτονίας Clearfield*.

βάση την εδαφολογική ανάλυση. Το θείο μπαίνει στην
επιφανειακή λίπανση.
Ενδεικτική Αζωτούχος Λίπανση
■ 2-4 μονάδες με το βασικό λίπασμα
■ 4-6 μονάδες μετά το χειμώνα με την έναρξη της
βλάστησης
■ 6-8 μονάδες κατά την έναρξη της ανόρθωσης των
φυτών
Βασική Λίπανση: FB 29.5.17, FB 21.5.8
Επιφανειακή Λίπανση: FB 34.0.0 (S) και FB 40.0.0 (S)

ΘΡΕΨΗ
Τα προϊόντα τεχνολογίας OPTINYTE™ αποτελούν
τους νέους σταθεροποιητές αζώτου της Corteva
Agriscience™. Καινοτόμα προϊόντα, τα οποία
διατηρούν το άζωτο στην (σταθερή) αμμωνιακή του
μορφή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η εφαρμογή
τους επιβραδύνει τη διαδικασία της νιτροποίησης και
κατά συνέπεια αυξάνει τη διάρκεια παραμονής του
αζώτου στην περιοχή της ρίζας του φυτού.
Η τεχνολογία OPTINYTE™ αποτελεί το ιδανικό
εργαλείο αξιοποίησης αζώτου καθώς μειώνει
σημαντικά τις απώλειες που προκύπτουν μέσω της
έκπλυσης της νιτρικής του μορφής.
Η τεχνολογία OPTINYTE ™ οφείλει τη δράση της
στη χημική ουσία ΝΙΤΡΑΠΥΡΙΝΗ, μέσω της οποίας
παρεμποδίζεται η δράση των βακτηρίων του γένους
Nitrosomonas που ευθύνονται για τη νιτροποίηση
του αζώτου. Μετά το πέρας της επίδρασης της
ΝΙΤΡΑΠΥΡΙΝΗΣ, τα βακτήρια επανέρχονται στην
πρότερη τους κατάσταση χωρίς να επηρεάζεται η
εδαφική μικροπανίδα

* PIONEER® brand canola
hybrids with the Clearfield® trait
The unique Clearfield symbol and Clearfield are registered trademarks of Basf

Τα PIONEER® υβρίδια ελαιοκράμβης έχουν νέα
συσκευασία 1.000 MVK με εύκολο άνοιγμα

ΛΙΠΑΝΣΗ
Η ελαιοκράμβη απαιτεί μέτρια λίπανση σε Άζωτο και
Φώσφορο και αυξημένη σε Κάλιο και Θείο. Προσθήκη
Φωσφόρου και Καλίου γίνεται στη βασική λίπανση με

ξεκίνημα της καλλιέργειας (πυκνότητα, ομοιομορφία,
πρώτη ανάπτυξη). Παράλληλα η επένδυση σπόρων
με την τεχνολογία LumiGen™ αποτελεί μία διαδικασία
μέσω της οποία διασφαλίζονται οι ακριβείς ποσότητες
της εκάστοτε δραστικής ουσίας που εφαρμόζονται σε
κάθε σπόρο σποράς, μειώνεται ο κίνδυνος απολέπισης
και δημιουργίας σκόνης, ενώ τέλος βελτιώνεται η ροή
του σπόρου κατά τη σπορά.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LumiGen™ Επενδύστε στην επιτυχία
Η τεχνολογία LumiGen™ της Corteva Agriscience™
αποτελεί ένα ολιστικό σύστημα επένδυσης σπόρων
σποράς, το οποίο παρέχει την πλέον ολοκληρωμένη
προστασία έναντι εχθρών και ασθενειών. Στην
τεχνολογία LumiGen™ εμπεριέχονται τα πλέον
σύγχρονα, καινοτόμα και αποτελεσματικά
φυτοπροστατευτικά προϊόντα (μυκητοκτόνα,
εντομοκτόνα, νηματωδοκτόνα) επένδυσης σπόρων
σποράς, τα οποία διασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή
τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά
με το προϊόν πριν τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις
και σύμβολα.

TM, ®, SM Trademarks and service marks
of Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer,
and their affiliated companies or their respective owners
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Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΟ ΆΖΩΤΟ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ
ΤΗΝ ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ
> Εδαφολογική ανάλυση και φυλλοδιαγνωστική σημαντικά εργαλεία για την εκτίμηση των ποσοτήτων των θρεπτικών που απαιτούνται

Η

ορθολογική λίπανση της ελαιοκράμβης
αυξάνει τις αποδόσεις σε σπόρο και λάδι, τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά της παραγωγής και διατηρεί τη
γονιμότητα του εδάφους.
Όπως έχει αποδειχθεί από μελέτες, οι συνολικές
ανάγκες της ελαιοκράμβης είναι σε Άζωτο (Ν) 1015 κιλά/στρέμμα, σε Φώσφορο (Ρ2Ο5) 5-7 κιλά/
στρέμμα και σε Κάλιο (Κ2Ο) 6-8 κιλά/στρέμμα. Αξίζει να
σημειωθεί ότι, πολύ βασικό στοιχείο για την απόδοση
είναι το Θείο (S), καθώς για την καλλιέργεια απαιτούνται
3 με 5 μονάδες το στρέμμα.
Η βασική λίπανση της ελαιοκράμβης πριν από τη
σπορά παρέχει τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία, ώστε
να εγκατασταθούν σωστά τα φυτά δημιουργώντας
ένα πλούσιο ριζικό σύστημα και να εφοδιαστούν
με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για σωστή
βλαστική ανάπτυξη και ανθοφορία. Η βασική
λίπανση της καλλιέργειας της ελαιοκράμβης γίνεται
με λιπασματοδιανομείς και συνιστάται η εφαρμογή
1/4 της συνολικής ποσότητας Αζώτου. Στη βασική
λίπανση εφαρμόζουμε όλες τις απαιτούμενες μονάδες
Φωσφόρου και Καλίου.

Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων
Αρχικά, το άζωτο συμβάλει στην προαγωγή της αύξησης
και της ανάπτυξης του ριζικού συστήματος, καθώς
και της παραγωγής των καλλιεργειών. Συγκεκριμένα,
προάγει τη βλαστική ανάπτυξη, αυξάνει την ένταση της

φωτοσύνθεσης, τη συγκέντρωση των φωτοσυνθετικών
προϊόντων και την περιεκτικότητα των φύλλων σε
χλωροφύλλη. Παράλληλα, ενισχύει την παραγωγή
πλάγιων διακλαδώσεων, τον αριθμό ανθέων, καθώς και
τον αριθμό, το βάρος και το μέγεθος του σπόρου, ενώ
έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την ελαιοπεριεκτικότητα
των σπόρων. Ο φώσφορος είναι απαραίτητο θρεπτικό
στοιχείο για την καλλιέργεια της ελαιοκράμβης,
καθώς προάγει τη δημιουργία ενός ισχυρού ριζικού
συστήματος. Συνεπώς, είναι σημαντικός παράγοντας για

την ανθεκτικότητα των φυτών στο πλάγιασμα.
Το κάλιο έχει θετική επίδραση στο βάρος των σπόρων,
στην τελική απόδοση, αυξάνει την ανθεκτικότητα
των φυτών στις ξηροθερμικές συνθήκες και βοηθάει
στη δημιουργία γερών στελεχών, ανθεκτικών
στο πλάγιασμα. Αξίζει να σημειωθεί εδώ, πως η
εδαφολογική ανάλυση και η φυλλοδιαγνωστική είναι
σημαντικά εργαλεία για την εκτίμηση των ποσοτήτων
των θρεπτικών στοιχείων που απαιτούνται για την
καλλιέργεια και το σχεδιασμό της λίπανσης.

▲

ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
Η ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ αποτελεί μία από
τις πρωτοπόρους εταιρείες στην καλλιέργεια της
ελαιοκράμβης καθώς διαθέτει ορίσμενα από
τα κορυφαία υβρίδια της αγοράς. Τα εξαιρετικά
αγρονομικά χαρακτηριστικά
των υβριδίων του Γερμανικού
Οίκου DSV, σε συνδυασμό με
την εμπειρία των γεωπόνων
της εταιρείας παρέχουν τη
σίγουρη λύση στον Έλληνα
παραγωγό για υψηλές
αποδόσεις.
Τα κυριότερα υβρίδια
ελαιοκράμβης της ΑΛΦΑ
αναφέρονται παρακάτω:
PHOENIX CL: Υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield με
ζωηρή πρώτη ανάπτυξη και πρώιμη ανθοφορία.
Υψηλή αντοχή στο τίναγμα των λοβών και στο

πλάγιασμα. Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι.
EDIMAX CL: Υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield,
μετρίου ύψους, με ζωηρή πρώτη ανάπτυξη.
Πρώιμη ανθοφορία, μεσοπρώιμη ωρίμανση και
συγκομιδή. Μεγάλη αντοχή στο πλάγιασμα
και στο τίναγμα των λοβών. Υψηλή
περιεκτικότητα σε λάδι.
VERITAS CL: Μεσοπρώιμο υβρίδιο
τεχνολογίας Clearfield με καλή πρώτη
ανάπτυξη και λοβούς μεγάλου μήκους.
Καλή αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες και
ξηρασία. Υψηλή ανθεκτικότητα στο τίναγμα
των λοβών και στο πλάγιασμα. Υψηλή
περιεκτικότητα σε λάδι.
SIMPLEX CL: Νέο υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield
πολύ υψηλών αποδόσεων. Εξαιρετική υγεία φυτού
σε συνδυασμό με πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη.
Πολύ καλή αντοχή στο κρύο, στις ασθένειες και

στο τίναγμα των λοβών καθώς και σε βιοτικούς και
αβιοτικούς παράγοντες.
DAX CL: Νέο μεσοπρώιμο υβρίδιο τεχνολογίας
Clearfield με πολύ καλή προσαρμογή σε
ξηροθερμικές συνθήκες, αντοχή στο τίναγμα των
λοβών και το κρύο. Διαθέτει εξαιρετική αντοχή
στην Phoma Rlm7.
MARATHON : Μεσαίου μεγέθους φυτό με μεγάλη
αντοχή στο τίναγμα των λοβών. Σταθερή παραγωγή
κάτω από διαφορετικές συνθήκες καλλιέργειας.
Πρώιμη ανθοφορία και μεσοπρώιμη ωρίμανση και
συγκομιδή. Υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι.
TEMPTATION: Νέο υβρίδιο με πολύ καλή ανοχή
στην Οροβάγχη. Ζωηρή πρώτη ανάπτυξη με
καλή προσαρμογή στις όψιμες σπορές. Υψηλές
αποδόσεις, με αντοχή στην ίωση TuYV και με
εξαιρετική αντοχή στο κρύο. Πολύ καλή αντοχή στο
πλάγιασμα.
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Η ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΛΕΙ∆Ι ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ
> Απαραίτητη η βασική λίπανση καθώς το 70-75% του ριζικού συστήµατος της ελαιοκράµβης σχηµατίζεται πριν τα 8 φύλλα

Η

ελαιοκράµβη, λόγω της ιδιαίτερα αυξηµένης
περιεκτικότητας σε λάδι υψηλής ποιότητας,
αποτελεί σήµερα ένα από τα πιο σηµαντικά
ελαιοδοτικά φυτά παγκοσµίως. Το λάδι που εξάγεται
από την ελαιοκράµβη εκτός από τη µαγειρική
χρήση και φυσικά τα αντίστοιχα υποπροϊόντα
αυτής (µαργαρίνες κλπ.), χρησιµοποιείται και
για παραγωγή σαπουνιών, κεριών, φαρµάκων,
πλαστικών, λιπαντικών ή ακόµα και ως
επιπρόσθετο συστατικό µείγµατος σε ορυκτά λάδια
και καύσιµα. Μετά την εξαγωγή του λαδιού τα
υπολείµµατα της καλλιέργειας (πίτα), λόγω της
υψηλής περιεκτικότητάς τους σε πρωτεΐνες (1045%) και σε λοιπά θρεπτικά συστατικά µπορούν να
χρησιµοποιηθούν ως ζωοτροφή αρίστης ποιότητας.
Η ελαιοκράµβη είναι µια καλλιέργεια που
χαρακτηρίζεται από
υψηλές ανάγκες
θρεπτικών στοιχείων
κατά τη διάρκεια
της ανάπτυξής µε
απώτερο σκοπό µια
καλή και ποιοτική
παραγωγή.
Η συστηµατική
χορήγηση των
λιπασµάτων είναι
άκρως αναγκαία,
λόγω του ισχυρού
και ταχέως
αναπτυσσόµενου
πασσαλώδους ριζικού
συστήµατος, το οποίο
αποµακρύνεται από
τη ζώνη γονιµότητας
του εδάφους προς
αναζήτηση υγρασίας.
Η σωστή εποχή
σποράς και η βασική λίπανση αποτελούν τους
καθοριστικότερους παράγοντες µιας επιτυχηµένης
σοδιάς στην ελαιοκράµβη. Η κρισιµότητα της
επιλογής αυτής στηρίζεται στο γεγονός ότι το
φυτό πρέπει να έχει ήδη αναπτύξει τουλάχιστον
8 φύλλα και να έχει σχηµατίσει τη γνωστή ροζέτα
(ή κορώνα) για µπορέσει να ξεχειµωνιάσει. Στο
στάδιο αυτό, 70-75% του ριζικού συστήµατος της
ελαιοκράµβης έχει ήδη σχηµατιστεί, συνεπώς η
βασική λίπανση είναι άκρως απαραίτητή. Τέλος
αξίζει να σηµειωθεί πως η χειµερινή ελαιοκράµβη

έχει ανάγκη των χαµηλών θερµοκρασιών για να
ανθίσει (εαρινοποίηση), ενώ εκτιµάται ότι το 70%
της συνολικής παραγωγής καθορίζεται πριν το
χειµώνα.
Ελαιοκράµβη: ο ηγέτης της πλαστικότητας
Η πετυχηµένη και καλή εγκατάσταση της
καλλιέργειας είναι σηµείο κλειδί για µια
επιτυχηµένη τελική παραγωγή. Η ελαιοκράµβη
χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά
υψηλή πλαστικότητα και
προσαρµοστικότητα, η
οποία ωστόσο φθίνει όσο
πλησιάζουµε προς το τέλος
του καλλιεργητικού κύκλου.
Ακόµα και σε περιπτώσεις
ανοµοιόµορφου φυτρώµατος ή κακού φυτρώµατος
η ελαιοκράµβη µπορεί και πάλι να ανταπεξέλθει,
δηµιουργώντας περισσότερους πλάγιους βλαστούς
και αντίστοιχες ταξιανθίες. Καταστροφή του
φυλλώµατος (από χαλάζι, παγετό κλπ.), εφόσον
το ριζικό σύστηµα είναι ισχυρό και λειτουργικό
θα κάνει το φυτό να παράξει περισσότερους µεν
λοβούς, αλλά µε µικρότερους σπόρους.
Τυχόν απώλειες στελεχών (λόγω χαλαζιού,
ασθενειών, εντόµων κλπ.) θα καλυφθούν από την
παραγωγή δευτερευόντων κλάδων ακόµα και κατά
την άνθιση, καθώς τότε το φυτό θα µετακινήσει
τα θρεπτικά στοιχεία στους κλάδους που έχουν
παραµείνει, δηµιουργώντας µεγαλύτερους λοβούς
και µεγαλύτερους σπόρους.
Η προσαρµοστικότητα της
ελαιοκράµβης είναι ιδιαίτερα
υψηλή, αφού ακόµα και µια
καταστροφή των φυτών
της τάξης του -75%, µπορεί
να οδηγήσει σε µια τελική
παραγωγή -50% από την
αρχική πρόβλεψη, εφόσον
όµως το ριζικό σύστηµα
παραµένει ακέραιο.
Ιδανική πρόταση λίπανσης
της Timac Agro | ΛΥ∆Α για
την ελαιοκράµβη αποτελεί το
Eurocereal MPPA DUO, ένα
προϊόν καλά δοκιµασµένο

σε όλα τα Βαλκάνια και πιο ειδικά σε όλες τις
διαχρονικά σηµαντικές χώρες παραγωγούς της
ελαιοκράµβης (Ρουµανία, Βουλγαρία κ.α.).
Το εξαιρετικό αυτό προϊόν εκτός από το υψηλό
ποσοστό σε θείο και την παρουσία ιχνοστοιχείων
(βόριο, ψευδάργυρο) που περιέχει, ενσωµατώνει
την καινοτόµα τεχνολογία MPPA DUO η οποία
βασίζεται σε δύο κύρια συστατικά:
Α) Το σύµπλοκο MPPA, το οποίο αποτελεί µείγµα
χηµικών ενώσεων που προέρχονται από φυσικές
ουσίες και είναι υπεύθυνο για την προστασία
των θρεπτικών στοιχείων του λιπάσµατος
καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας, καθώς
προσφέρει ολοκληρωµένη και ισορροπηµένη
θρέψη µε ταυτόχρονη προστασία
των θρεπτικών στοιχείων (σ. σ.
στο φώσφορο παρέχει 100 %
προστασία), αλλά και κινητοποίηση
θρεπτικών στοιχείων του εδάφους
για καλύτερη και πιο εύκολη
απορρόφηση από το φυτό.
Β) Το ενεργό εκχύλισµα XCK που διεγείρει
το µεταβολισµό του φυτού και την ανάπτυξη
του ριζικού συστήµατος µε αποτέλεσµα την
καλύτερη απορρόφηση νερού και θρεπτικών
στοιχείων, εξασφαλίζοντας µια άριστη εγκατάσταση
καλλιέργειας και µια διαρκή θρέψη, καλύπτοντας
στο έπακρο τις ανάγκες της εκάστοτε καλλιέργειας.
Με το Eurocereal MPPA DUO, επιτυγχάνουµε
µια άριστη εγκατάσταση της ελαιοκράµβης και
προσφέρουµε όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία
στις ιδανικές αναλογίες για µια βέλτιστη βασική
λίπανση.
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