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Σε προπαρασκευαστικό στάδιο πέντε 
προϊόντα, για ελαιόλαδο και βαµβάκι 
ούτε λόγος ακόµα από Βορίδη. σελ. 8

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΕΛΙΕΣ  
ΠΑΤΑΤΕΣ,   
ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ 
ΠΡΟΣΕΧΩΣ 

Ενθουσιώδη υποδοχή δείχνει να βρίσκει από την πλευρά του αγροτικού κόσμου 

η ιδέα θεσμοθέτησης πριμ εξόδου από το αγροτικό επάγγελμα το οποίο μάλιστα 

θα καταβάλλεται εφάπαξ και μπορεί να φθάνει μέχρι τα 50.000 ευρώ σελ. 2, 10-11  

Μέχρι 50.000 ευρώ
το πριμ εξόδου αγροτών

Προϋποθέσεις 
για ελαιόλαδο  
πάνω από τα 
τρία ευρώ σελ. 44  

Τρώει από το τσεκ 
και η εξισωτική με
τη νέα ΚΑΠ σελ. 4-5  

Επιπλέον bonus 
σε μικρές αγροτικές 
μονάδες σελ. 10-11  

Πιάνει ένα ευρώ 
το πρόβειο γάλα 
στη Θεσσαλία σελ. 12  

Τα διαµάντια του 2020
Ποιοτική παρακαταθήκη αφήνει ο φετινός τρύγος στα βασικά 
αµπελοτόπια της χώρας. Όµως η αγορά οίνου απαιτεί τόλµη. σελ. 50

Δημόσια 
βοσκοτόπια
στα δίχτυα 
κυκλωμάτων

Περίεργες παρέες νέµονται 
τις επιλέξιµες βοσκήσιµες 
γαίες δίνοντας δικαιώµατα σε 
άτοµα χωρίς ζωικό κεφάλαιο.   

agrenda - σελ. 7
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• Την πρώτη τυλιχτική µηχανή µονού 
βραχίονα λανσάρει η Krone σελ. 20, 37
• Παραδείγµατα επενδύσεων αγροτικής 
βιοοικονοµίας µε επιδότηση σελ. 19

• Σε προπαρασκευαστικό στάδιο ενίσχυση 
σε πατάτα, ελιά, ντοµάτα, καρπούζι  σελ. 8
• Λείπουν κονδύλια για 4 νοµούς από τα 
ΠΣΕΑ του 2017 στο αµύγδαλο σελ. 15

• Μόνο περαιτέρω ανάκαµψη δείχνουν τα 
θεµελιώδη της αγοράς βάµβακος σελ. 36
• Τα διαπιστευτήρια της δυναµικής του 
σκληρού γράφει η ακλόνητη τιµή σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Έντονος ανταγωνισµός στο εµπόριο έχει ενισχύσει την τιµή στα 
Βαλέντσια που βλέπουν το 1 εύρω. Την ίδια στιγµή σε ανοδικό 
κύκλο δείχνει να µπαίνει το ελαιόλαδο, αφού διαµορφώνονται 
περιθώρια αύξησης των τιµών παραγωγού το προσεχές διάστηµα. 
Στο βαµβάκι η αγορά δείχνει να έχει διαµορφώσει το υψηλό της 
στα 66 σεντς και να σταθεροποιείται γύρω από τα 65. Στο σκληρό η 
µεγάλη παραγωγή του Καναδά καθυστερεί τα σενάρια ανόδου.

Ευδεµίδα στα αµπέλια
Στο δίκτυο παγίδευσης στην πεδινή ζώνη 
της Θεσσαλονίκης, τις τελευταίες ηµέρες 
καταγράφονται αυξηµένες συλλήψεις 
της ευδεµίδας σε αµπελώνες µε 
οινοποιήσιµα και επιτραπέζια σταφύλια. 
Επισηµαίνεται ότι οι προνύµφες της 
τρίτης γενιάς δεν προχωρούν πολύ στο 
µεσοκάρπιο, λόγω της υψηλής 
περιεκτικότητας σε χυµό των ραγών, µε 
αποτέλεσµα να µετακινούνται συχνά από 
ράγα σε ράγα, καταστρέφοντας τελικά 
µεγαλύτερο αριθµό ραγών. Με βάση τις 
θερµοκρασίες που καταγράφονται 
υπολογίζεται ότι 20-24 Αυγούστου 
σηµειώθηκαν συνεχόµενες εκκολάψεις 
νεαρών προνυµφών, καθιστώντας πολύ 
σηµαντική τη διαχείρισή τους. 

Οδηγίες
Η ζώνη των σταφυλιών πρέπει να 
διατηρείται ελεύθερη ώστε να υπάρχει 
επαρκής αερισµός και να φτάνει το 
φυτοπροστατευτικό στις ρόγες. Σταφύλια 
κρυµµένα όπως και τα συµπαγή (σφιχτά) 
κατά κανόνα προσβάλλονται από έντοµα 
(ευδεµίδα, ψευδόκοκκο) ή µύκητα (όξινη 
σήψη, βοτρύτη) που αντιµετωπίζονται 
δύσκολα. Οι καλλιεργητές πρέπει επίσης 
να περιορίσουν τις καταπολεµήσεις στις 
απολύτως αναγκαίες όσο πλησιάζει η 
συγκοµιδή και να τηρούν τους χρόνους 
αναµονής από την τελευταία επέµβαση. 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 05-09-2020
Στην κεντρική Μακεδονία, τη 
Θεσσαλία, τις Σποράδες, την 
ανατολική Στερεά και την Εύβοια 
νεφώσεις τοπικά αυξηµένες µε 
σποραδικές βροχές και γρήγορη 
βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα 
σχεδόν αίθριος καιρός, όµως από 
το µεσηµέρι νεφώσεις και 
σποραδικοί όµβροι. Άνεµοι από 
βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 
ασθενείς, στα ανατολικά µέτριοι 
και στο Αιγαίο πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε κανονικά για την 
εποχή επίπεδα.

Κυριακή 06-09-2020
Παροδικά αυξηµένες νεφώσεις 
µε σποραδικούς όµβρους και 
κυρίως στα νότια τοπικές 
καταιγίδες. Άνεµοι στα δυτικά 
µεταβλητοί µέτριοι, στα ανατολικά 
από βόρειες διευθύνσεις µέτριοι 
και στο Αιγαίο τοπικά έως 
ισχυροί. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή.

∆ευτέρα 07-09-2020
και Τρίτη 08-09-2020
Στην Πελοπόννησο λίγες 
νεφώσεις κατά τόπους αυξηµένες 
µε σποραδικούς όµβρους και 
µεµονωµένες καταιγίδες. Στην 
υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

καιρός µε πρόσκαιρες νεφώσεις 
και σποραδικούς όµβρους στα 
ηπειρωτικά. Άνεµοι στα δυτικά 
µεταβλητοί µέτριοι, στα ανατολικά 
από βόρειες διευθύνσεις µέτριοι 
και στο Αιγαίο έως ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

Τετάρτη 09-09-2020 έως
Παρασκευή 11-09-2020
Στα ανατολικά ηπειρωτικά 
πρόσκαιρες νεφώσεις µε τοπικές 
βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα 
αίθριος καιρός. Άνεµοι από 
βόρειες διευθύνσεις µέτριοι και 
στο Αιγαίο τοπικά έως ισχυροί. 
Θερµοκρασία στα ίδια επίπεδα. 

Οι άνεµοι θα 
πνέουν από βόρειες 
διευθύνσεις, στα 
δυτικά 3 µε 5, στα 
ανατολικά 4 µε 6 και 
στο Αιγαίο τοπικά 7 
µποφόρ.
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Αν υπάρχει αυτό τον καιρό ένα πεδίο συζήτησης 
που να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της 
συντριπτικής πλειοψηφίας του αγροτικού 
κόσµου στη χώρα µας, αυτό δεν είναι άλ-
λο από το επίµαχο κοινοτικό σχέδιο πριµο-
δότησης της εξόδου των αγροτών από το ε-
πάγγελµα και της οργάνωσης της διαδοχής 
στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις.

Την τελευταία εβδοµάδα και στον απόηχο το 
πρωτοσέλιδου της Agrenda για το συγκε-
κριµένο θέµα, «έσπασαν» τα τηλέφωνα της 
εφηµερίδας από αγρότες – αναγνώστες που 
ήθελαν να µάθουν κάτι παραπάνω για το 
πότε, για το πώς και για το πόσο (εφάπαξ). 

Το ενδιαφέρον είναι δικαιολογηµένο, καθώς 
οι περισσότερες αγροτικές εκµεταλλεύσεις 
στην Ελλάδα βρίσκονται σε απόλυτη πα-
ρακµή.

Υποστηρίζονται κατά βάση από αγρότες άνω 
των 55 ετών, δηλαδή από µια γενιά ανθρώ-
πων που γεύτηκε τις καλές εποχές της ελ-
ληνικής γεωργίας, έµεινε από επιλογή στο 
αγροτική επάγγελµα, ωστόσο είδε τα όνει-
ρά της να καταρρέουν και την χρεοκοπία 
να έρχεται. Οκτώ στους δέκα αγρότες αυ-
τής της γενιάς, ψάχνουν να βρουν έναν εύ-
σχηµο τρόπο να τα παρατήσουν. Βλέπουν ό-
τι µε τα σηµερινά κόστη παραγωγής και τα 
πολύ µικρά περιθώρια κέρδους, δεν υπάρ-
χει προοπτική βιωσιµότητας. 

Ξέρουν καλά ότι οι λίγοι, πολύ λίγοι, που ξε-
χώρισαν σε κάθε περιοχή, είναι,  είτε αυ-
τοί που είχαν εξ αρχής πολλά κτήµατα και 
την ευχέρεια να οργανωθούν κατάλληλα, 
επενδύοντας σωστά στις νέες τεχνολογί-
ες, είτε αυτοί που εκµεταλλεύθηκαν -σε κά-
ποιες περιπτώσεις πέραν του δέοντος- το 
καθεστώς των άµεσων ενισχύσεων. Ήταν 
κι αυτός ένας  τρόπος να εξοικονοµήσουν 
κεφάλαια για να έχουν την ίδια συµµετο-
χή να «τρέξουν» στη συνέχεια κάποια α-
πό τα ενδιαφέροντα επενδυτικά προγράµ-
µατα, στην ουσία αυτά που τους κράτησαν 
στο παιχνίδι.

Για τους πολλούς πάντως, τα πράγµατα έχουν 
δυσκολέψει πολύ. Εποµένως, αυτό που θα 
ήθελαν είναι µια τονωτική ένεση, δηλαδή έ-
να καλό εφάπαξ ποσό, το οποίο θα τους ε-
πιτρέψει αφενός να «πλύνουν τα πιάτα» α-
φετέρου να διευκολυνθούν στην παράδοση 
της σκυτάλης στην επόµενη γενιά. Το καλό 
είναι ότι µια τέτοια εξέλιξη, υπό προϋποθέ-
σεις πάντα, θα διευκόλυνε και την ανασυ-
γκρότηση της ελληνικής γεωργίας, προκει-
µένου να παίξει το ρόλο της στο επιδιωκό-
µενο νέο παραγωγικό µοντέλο. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, η νέα τεχνολογία, η οποία ενδεχο-
µένως να αλλάξει και τον ρου της ιστορίας, 
πάει χέρι – χέρι µε τη νέα γενιά. 

Agrenda

Πριμ εξόδου
και νέα γενιά

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,18267

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,55388

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,07732

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,89141

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
125,57550
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Σε υποπρόγραµµα του πυλώνα ά-
µεσων ενισχύσεων ροκανίζοντας 
έτι περαιτέρω τις πληρωµές βα-
σικής ενίσχυσης της ερχόµενης 
ΚΑΠ, προτείνεται να αναδειχθεί 
η εξισωτική αποζηµίωση, από τις 
ελληνικές αρχές. 

Πρόκειται για ένα ετήσιο βάρος 
ύψους 250 εκατ. ευρώ το οποίο µέ-
χρι στιγµής το επωµιζόντουσαν τα 
Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης. Το σκεπτικό που κρύβεται πί-
σω από αυτή την ενέργεια φαίνε-
ται πως έχει να κάνει µε το ποσο-
στό συγχρηµατοδότησης 100% που 
προσφέρει η ΕΕ στον Πυλώνα των 
άµεσων ενισχύσεων, ενώ αν παρα-
µείνει η εξισωτική στα Προγράµµα-
τα θα τρώει ετησίως από τον κρατι-
κό προϋπολογισµό περίπου 90 ε-
κατ. ευρώ τη νέα περίοδο (ποσοστό 
συγχρηµατοδότησης ΕΕ 65% σύµ-
φωνα µε το Π∆Π της 21ης Ιουλίου). 

Ένα τέτοιο ανακάτεµα των κα-
θεστώτων, χωρίς κιόλας να είναι 
σίγουρο ότι θα συνοδευτεί η µετα-
φορά της εξισωτικής και από τους 
αντίστοιχους πόρους του ΠΑΑ, θα 
έχει επιπτώσεις στη βασική ενίσχυ-
ση. Αν ληφθεί υπόψη και το ποσο-
στό των άµεσων ενισχύσεων που θα 

πρέπει να ενσωµατωθούν στα eco-
schemes, τότε το πλήγµα στις ετήσι-
ες πληρωµές τσεκ θα είναι µεγάλο. 
Αξίζει παράλληλα να σηµειωθούν 
εδώ οι συνεχείς προτάσεις της Ελ-
λάδας στα συµβούλιο Υπουργών 
Γεωργίας να θεωρηθεί η εξισωτι-
κή «περιβαλλοντικό µέτρο» ώστε 
να κλείσει εύκολα τους στόχους για 
αφιέρωση 40% των πόρων της ΚΑΠ 
σε καθεστώτα και δράσεις οικολο-
γικού προσανατολισµού.

Η σχετική πρόταση για τη µετα-
φορά της εξισωτικής αποτυπώνε-
ται στη γνωµοδότηση επί της υπό 
αναθεώρηση Κοινής Γεωργικής Πο-
λιτικής της Ειδικής ∆ιαρκούς Επι-
τροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
και της ∆ιαρκούς Επιτροπής Πα-
ραγωγής της ελληνικής Βουλής η 
οποία αναφέρει:

Οι σηµαντικές για τη χώρα ε-
νισχύσεις που συνδέονται µε φυ-
σικούς ή άλλους ειδικούς ανά πε-
ριοχή περιορισµούς, και οι οποίες 

προτείνεται να καλύπτονται από τον 
πυλώνα αγροτικής ανάπτυξης, θα 
έπρεπε να µεταφερθούν στον πυ-
λώνα των άµεσων ενισχύσεων, µε 
διασφάλιση των σχετικών πόρων.

Τυχόν µείωση των πόρων για τις 
άµεσες ενισχύσεις (capping) πρέπει 
να αφορά µόνο τη βασική ενίσχυση 
και να εξαιρούνται, κατά προτεραι-
ότητα, οι ενισχύσεις για τα οικολο-
γικά σχήµατα (eco-schemes), η συ-
µπληρωµατική ενίσχυση για τους 
νέους γεωργούς, καθώς και οι συν-
δεδεµένες ενισχύσεις που αφορούν 
συγκεκριµένους τοµείς παραγωγής. 

Οι προϋποθέσεις λήψης των ε-
νισχύσεων (αιρεσιµότητες), ως δι-
οικητικές επιβαρύνσεις που συνε-
πάγεται η προστασία του περιβάλ-
λοντος, της δηµόσιας υγείας, της 
υγείας των ζώων και των φυτών, η 
καλή µεταχείριση των ζώων και η 
ασφάλεια των τροφίµων, που αφο-
ρούν το περιβάλλον και το κλίµα, 
καθώς και η θέσπιση σχετικού Συ-
στήµατος Γεωργικών Συµβουλών, 
πρέπει να υπακούουν στην αρχή 
της εξισορρόπησης (one-in, one-
out), κατά την οποία κάθε πρό-
ταση για τη θέσπιση νέων επιβα-
ρύνσεων θα πρέπει να απαλλάσ-
σει τους πολίτες και τις επιχειρή-
σεις από υφιστάµενες επιβαρύν-
σεις σε επίπεδο ΕΕ.

Έρχεται και η εξισωτική 
να ροκανίσει από βασική ενίσχυση

Γνωμοδότηση της 

ελληνικής Βουλής 

για μεταφορά 

της εξισωτικής 

αποζημίωσης 

στις άμεσες 

ενισχύσεις έρχεται 

να προσθέσει 

ένα ετήσιο βάρος 

250 εκατ. ευρώ 

αποστεώνοντας 

περαιτέρω τις 

πληρωμές του τσεκ 

στη νέα ΚΑΠ  

900 εκατ. ευρώ
Η εξισωτική αποζηµίωση 

αποτελεί ένα «βαρίδι» των 
900 εκατ. ευρώ περίπου για 

το ΠΑΑ και αφορά τα έτη 
2015 έως 2020

Μείωση
Tυχόν µείωση των πόρων 
για τις άµεσες ενισχύσεις 
(capping) πρέπει να 
αφορά µόνο τη βασική 
ενίσχυση και να 
εξαιρούνται, κατά 
προτεραιότητα, οι 
ενισχύσεις για τα eco-
schemes, η 
συµπληρωµατική ενίσχυση 
για τους νέους γεωργούς, 
καθώς και οι 
συνδεδεµένες ενισχύσεις 
που αφορούν 
συγκεκριµένους τοµείς 
παραγωγής, έχει προτείνει 
η Ελλάδα.

Μεταφορά
Την τρέχουσα περίοδο, 
είχε µεταφερθεί ποσοστό 
5%, δηλαδή 100 εκατ. 
ευρώ ετησίως από τις 
άµεσες ενισχύσεις στα 
Προγράµµατα Αγροτικής 
Ανάπτυξης για τις ανάγκες 
της εξισωτικής 
αποζηµίωσης. ∆ηλαδή, το 
αντίθετο απ’ ότι ζητάει η 
Ελλάδα για την ερχόµενη 
προγραµµατική περίοδο.

25%
Μέχρι το 25% των πόρων 
των Προγραµµάτων 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
µπορούν να µεταφερθούν 
στις άµεσες ενισχύσεις της 
νέας ΚΑΠ, σύµφωνα µε το 
Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό 
Πλαίσιο. 
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Χωρίς οριστική αξία δικαιωµάτων 2020, όσο δεν 
υπάρχει συµφωνία για το µεταβατικό κανονισµό 
Στον «αέρα» βρίσκεται ακόµα ο µεταβατικός κανονισµός της ΚΑΠ που θα 
καθορίσει όχι µόνο τις ενισχύσεις που θα λάβουν οι αγρότες για το 2021 (ή 
και το 2022) αλλά και την οριστική αξία των δικαιωµάτων των αγροτών, βάσει 
των οποίων θα πληρωθούν φέτος το τσεκ. Οι διαπραγµατεύσεις συνεχίζονται 
ακόµα παρά τη συµφωνία µεταξύ ευρωβουλής και προεδρίας, καθώς η 
Κοµισιόν θέλει για να συµφωνήσει στη 2ετή παράταση επιπλέον 
περιβαλλοντικά µέτρα στη περίοδο µετάβασης και το 40% της ΚΑΠ 
αφιερωµένο στο κλίµα έως το 2022, σύµφωνα µε το think tank Farm Europe.

Στο συµβούλιο υπουργών Γεωργίας της 19ης 
Οκτωβρίου η γερµανική πρόταση της ΚΑΠ 
Στις 21 και 22 Σεπτεµβρίου, οι δηµόσιες συζητήσεις του Συµβουλίου για τη 
µελλοντική ΚΑΠ θα επανεκκινήσουν επίσηµα και στη συνέχεια, κατά τη 
συνεδρίαση της 19ης και 20ης Οκτωβρίου, η γερµανική Προεδρία επιθυµεί 
να επιτύχει µια γενική προσέγγιση για τη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ. Μπορούν 
τότε να αρχίσουν διαπραγµατεύσεις µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η 
Τετάρτη 2 Σεπτεµβρίου σηµατοδότησε την επανέναρξη των εργασιών των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών Γεωργίας και Περιβάλλοντος, για να 
ολοκληρώσουν τη θέση τους σχετικά µε τη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ.

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  douska@agronews.gr

Αίτηµα για αύξηση των πόρων για 
τη συνδεδεµένη ενίσχυση και την 
εφαρµογή του µέτρου ώστε να α-
φορά περισσότερους τοµείς γεωργι-
κής παραγωγής έχει κοινοποιήσει 
επίσης προς τις ευρωπαϊκές αρχές 
η Ελλάδα. Πρόκειται για µία πρό-
ταση που έρχεται να εξυπηρετήσει 
περισσότερο τους επόµενους κρί-
κους της αλυσίδας παραγωγής πέ-
ρα από τον πρωτογενή τοµέα, κα-
θώς όπως είναι γνωστό, η συνδε-
δεµένη ουσιαστικά αποτελεί έναν 
έµµεσο τρόπο επιδότησης της βιο-
µηχανίας. Σηµειώνεται εδώ πως η 
Ελλάδα σήµερα καλύπτει µε συν-
δεδεµένη ενίσχυση το 10% του ε-
θνικού φακέλου, επιδοτώντας συ-
νολικά 18 προϊόντα. 

Στη νέα ΚΑΠ, προβλέπεται στην 
πρόταση της Κοµισιόν µέγιστο πο-
σοστό των συνδεδεµένων ενισχύ-
σεων 10% συν 2% για πρωτεϊνού-
χες καλλιέργειες. Ωστόσο, τα πα-
ραπάνω ποσοστά έχουν διαµορ-
φωθεί στο 13% συν 2% σύµφωνα 
µε τις προτάσεις της προεδρίας της 
Επιτροπής Γεωργίας της ΕΕ. Στον α-
ντίποδα, στο πλαίσιο των συζητή-
σεων του Συµβουλίου Υπουργών 
Γεωργίας & Αλιείας υπάρχουν και 
αιτήµατα Κρατών Μελών για να αυ-
ξηθεί το ποσοστό των συνδεδεµέ-

νων ενισχύσεων στο 25% των άµε-
σων ενισχύσεων, όπως επίσης και 
προτάσεις για την πλήρη κατάργη-
σή τους.

Απαιτείται τεκµηρίωση για 
επιπλέον συνδεδεµένες

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης 
για την κατάρτιση του Στρατηγι-
κού Σχεδίου για την ΚΑΠ 2021-
2027, το υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης, αναφέρει στο σχετικό 
ηλεκτρονικό έντυπο πως «είναι α-
ναγκαία η κατάλληλη τεκµηρίωση 
για τους τοµείς που θα υποστηρι-
χθούν στη νέα ΚΑΠ για να µη θεω-
ρηθεί ότι στοχεύουν στην αύξηση 
της παραγωγής και συµβάλλουν, 
κατ’ επέκταση, στη στρέβλωση της 
αγοράς. Σήµερα, συνδεδεµένη ενί-
σχυση παρέχεται στη χώρα µας σε 
18 προϊόντα αλλά δεν έχει αποτι-
µηθεί η συµβολή της στην επίλυ-
ση των προβληµάτων ανταγωνιστι-
κότητας ή το αντίστοιχο περιβαλλο-
ντικό ή κοινωνικό όφελος του ενι-
σχυόµενου προϊόντος.». Σηµειώνε-

ται εδώ ότι µετά από 4 έτη εφαρµο-
γής, ορισµένα µέτρα παραµένουν 
υπο-εκτελεσµένα, όπως το πορτο-
κάλι για χυµοποίηση, τα ροδάκι-
να για χυµοποίηση, η σηροτροφία. 

Η λίστα µε τα προϊόντα που 
µπορούν να λάβουν συνδεδεµένη

Στο Άρθρο 30 «Πεδίο εφαρµο-
γής» όσον αφορά τις συνδεδεµέ-
νες ενισχύσεις της νέας ΚΑΠ, α-
ναφέρεται: 

«Η συνδεδεµένη εισοδηµατική 
στήριξη µπορεί να χορηγηθεί µό-
νον στους ακόλουθους τοµείς και 
παραγωγές, ή σε συγκεκριµένες 
µορφές γεωργικής δραστηριότη-
τας στο πλαίσιο αυτών, εφόσον θε-
ωρείται ότι είναι υψηλής σηµασί-

ας για οικονοµικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σιτη-
ρά, ελαιούχοι σπόροι, πρωτεϊνού-
χες καλλιέργειες, όσπρια, µείγµα 
οσπρίων και αγρωστωδών, λινάρι, 
κάνναβη, ρύζι, καρποί µε κέλυφος, 
γεώµηλα αµυλοποιίας, γάλα και γα-
λακτοκοµικά προϊόντα, πρόβειο και 
αίγειο κρέας, βόειο κρέας, ελαιόλα-
δο, µεταξοσκώληκες, αποξηραµέ-
νες ζωοτροφές, λυκίσκος, ζαχαρό-
τευτλα, ζαχαροκάλαµο και κιχώριο, 
φρούτα και λαχανικά, δενδρύλλια 
περιοδικής υλοτόµησης και άλλες 
µη εδώδιµες καλλιέργειες, εξαιρου-
µένων των δέντρων, που χρησιµο-
ποιούνται για την παραγωγή προ-
ϊόντων που µπορούν να υποκατα-
στήσουν ορυκτά υλικά».

Αύξηση πόρων 
και προϊόντων 
στη συνδεδεμένη 
Αίτημα της Ελλάδας προς τα όργανα της ΕΕ 
που έρχεται να εξυπηρετήσει περισσότερο τη 
βιομηχανία μεταποίησης, που κεφαλαιοποιεί 
τη συνδεδεμένη ενίσχυση σε μειωμένες τιμές

Η Γερµανία σκοπεύει να φέρει 
τον Οκτώβριο ένα συµβιβαστικό 
πλαίσιο για τη νέα ΚΑΠ, όµως 
όσον αφορά τα eco-schemes. οι 
προθέσεις της έχουν γίνει 
ξεκάθαρες από κοινό έγγραφο 
που είχε συνυπογράψει η 
Γερµανίδας υπουργός Γεωργίας 
Γιούλια Κλόκνερ µαζί µε τον 
Ισπανό και τον Γάλλο οµόλογό 
της τον περασµένο Ιανουάριο. 
Σε αυτό ζήταγαν:

Τα προγράµµατα eco-schemes 
να έχουν υποχρεωτικό 
χαρακτήρα για τα Κράτη-Μέλη 
και προαιρετικό για τους 
αγρότες, για να παρασχεθούν 
κίνητρα-πληρωµές υπό τον 
πρώτο πυλώνα για πρακτικές 
φιλικές προς το περιβάλλον 
και το κλίµα.

Περισσότερη ευελιξία στον 
ετήσιο χρηµατοδοτικό 
προγραµµατισµό για τη βασική 
ενίσχυση και άλλα καθεστώτα, 
ειδικότερα τα eco-schemes, 
καθώς είναι δύσκολο να 
προβλεφθεί η επιτυχία των 
νέων παρεµβάσεων.

Τη θέσπιση ενός ελάχιστου 
µπάτζετ προς διανοµή στα eco-
schemes. Θεωρούν ως βήµα 
προς τη σωστή κατεύθυνση την 
πρόταση της προεδρίας να 
δεσµεύεται ένα µέρος του 
συνολικού προϋπολογισµού από 
τον πρώτο και τον δεύτερο 
πυλώνα για δαπάνες σχετικές 
µε το κλίµα και το περιβάλλον.

ΠΙΕΖΕΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
ΓΙΑ ECO-SCHEMES

Ελάχιστη 
δέσμευση 
στις άμεσες 

10% συν 2%
Στην πρόταση της Κοµισιόν 

προτείνεται µέγιστο ποσοστό 
των συνδεδεµένων ενισχύ-

σεων 10% συν 2% για πρωτεϊ-
νούχες καλλιέργειες
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤO EΠΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ

  30,15
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΠΑΡΑΓΓΙΟΥ

14,8
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

4,7
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

15,2
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μόνο µε κάτι λίγα από ειδικές ενισχύσεις λό-
γω της πανδηµίας, διορθωτικές πιστώσεις από 
παλιές άµεσες ενισχύσεις και προγράµµατα 
και µια παρτίδα αποζηµιώσεων από τον ΕΛΓΑ 
προβλέπεται να κυλήσει ο Σεπτέµβριος. Πρώ-
τοι «τυχεροί» οι αµπελουργοί για τον πράσινο 
τρύγο και την απόσταξη κρίσης και οι αλιείς 
για τους οποίους έκλεισε η πλατφόρµα των 
αιτήσεων, ενώ θα ακολουθήσουν οι σπαραγ-
γοπαραγωγοί (αιτήσεις µέχρι 9 Σεπτεµβρίου) 
και οι παραγωγοί λαϊκών (αιτήσεις µέχρι 23 
Σεπτεµβρίου). Μεγάλοι «χαµένοι» για ακόµα 
µία φορά οι αιγοπροβατοτρόφοι, για τους ο-
ποίους δεν έχει καν ακόµα ξεκινήσει η δι-
αδικασία της υποβολής αιτήσεων (τουλάχι-
στον έως ότου γράφονταν αυτές οι γραµµές).

Το ζητούµενο ωστόσο δεν είναι µόνο η κα-
θυστέρηση στην πληρωµή τους, η οποία έχει 
ξεπεράσει τους πέντε µήνες, αλλά η τελευ-
ταία «κατραπακιά» που ήρθε από το υπουρ-
γείο Οικονοµικών. Ως φαίνεται, οι αρµόδι-

ες οικονοµικές  υπηρεσίες αποφάσισαν να 
εγκρίνουν την πίστωση ποσού 30,155 εκατ. 
ευρώ για την ενίσχυση των αιγοπροβατοτρό-
φων, όταν λίγο καιρό νωρίτερα από τις Βρυ-
ξέλλες είχε δοθεί το πράσινο φως για 31,7 ε-
κατ. ευρώ στον εν λόγω κλάδο. Οι πληροφο-
ρίες θέλουν τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης να µένει «χωρίς στήριξη» από τους επι-
τελείς του Οικονοµικών, απογοητεύοντας µε 
τη σειρά του για άλλη µια φορά τους πληγέ-
ντες κτηνοτρόφους, που περίµεναν τα 4 ευ-
ρώ, τα οποία εδώ και πολλούς µήνες ο ίδιος 
τους είχε ανακοινώσει. 

Βέβαια, να σηµειωθεί ότι σε συνάντησή 
που είχε µε τον βουλευτή Λάρισας Μάξιµο 
Χαρακόπουλο, ο ίδιος τον ενηµέρωσε ότι «υ-
πήρξε περικοπή από το υπουργείο Οικονοµι-
κών του σχετικού κονδυλίου κατά 1,5 εκατ. 

ευρώ, κι έτσι εστάλη νέα ΚΥΑ στον κ. Σκυλα-
κάκη. Μόλις υπογραφεί θα αναρτηθεί η σχε-
τική βάση δεδοµένων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και 
οι δικαιούχοι αιγοπροβατοτρόφοι σε εύλο-
γο διάστηµα θα µπορούν να προβούν σε δη-
λώσεις των ζώων τους προκειµένου να απο-
ζηµιωθούν µε το ποσό που τους αναλογεί».  

Σε κάθε περίπτωση, να σηµειωθεί ότι το πο-
σό που θα πάρουν οι κτηνοτρόφοι θα είναι 
σε άµεση συνάρτηση των ζώων που θα δηλώ-
σουν. Επί τοις ουσίας πάντως για τους 45.430 
δικαιούχους, η διαδικασία µέχρι να πληρω-
θούν έχει ακόµα δρόµο, αφού πρέπει πρώτα 
να συνυπογραφεί και να εκδοθεί η ΚΥΑ µε 
τους όρους χορήγησης της έκτακτης αυτής 
ενίσχυσης. Κατόπιν, θα ακολουθήσει το «ά-
νοιγµα» της ειδικής πλατφόρµας για την υπο-
δοχή αιτήσεων, µε την προθεσµία να διαρκεί 
ένα µήνα, όπως και στις υπόλοιπες ειδικές ε-
νισχύσεις, σύµφωνα µε όσα ορίζει ο σχετικός 
κοινοτικός κανονισµός, αν και κάποια στιγ-
µή έπεσε στο τραπέζι το ενδεχόµενο να πα-
ρακαµφθεί η διαδικασία των αιτήσεων, προ-
κειµένου να κερδηθεί χρόνος. Μετά από αυτά 
θα γίνει η εκκαθάριση των δηλώσεων, ο απα-
ραίτητος διασταυρωτικός έλεγχος, θα σταλεί 
η λίστα των δικαιούχων, για να βγει καρτέλα 
πληρωµής και να µπουν χρήµατα στους λο-
γαριασµούς τους. Με αυτά κι αυτά, η πληρω-
µή δροµολογείται το νωρίτερο για τα τέλη Ο-
κτωβρίου, αν όχι αρχές Νοεµβρίου, δεδοµέ-
νου ότι το διάστηµα εκείνο η διοικητική µη-
χανή του ΟΠΕΚΕΠΕ θα ασχολείται µε το τσεκ.

Όσον αφορά τώρα την προκαταβολή της 
ενιαίας, οι αρµόδιοι σε πλατεία Βάθη και ∆ο-
µοκού φαίνεται να «δουλεύουν» µε ορόσηµο 
την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ηµεροµηνία 
την οποία έχει ορίσει η Κοµισιόν στα κράτη-
µέλη για την έναρξη της πληρωµής της προκα-
ταβολής του 2020. Ωστόσο, αν µέχρι τότε δεν 
προλάβουν, το πιθανότερο είναι η πληρωµή 
να τρέξει την εβδοµάδα  19 µε 23 Οκτωβρίου. 

Εκτός ΕΛΓΑ 
ο καύσωνας 
Μαΐου στις 
ελιές Ηλείας 
∆εν καλύπτονται ασφαλιστικά από 
τον κανονισµό του ΕΛΓΑ οι ζηµιές 
στις ελιές Ηλείας από τον καύσωνα 
στις 16 µε 18 Μαΐου, που επηρέασε 
σε µεγάλο βαθµό τα άνθη και την 
καρπόδεση των δέντρων, απαντά ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σε 
ερώτηση της βουλευτού ∆ιονυσίας 
Αυγερινοπούλου. Σηµειωτέον ότι ο 
Μάκης Βορίδης παραπέµπει τους 
ελαιοπαραγωγούς του νοµού στα 
ΠΣΕΑ, για τα οποία γνωρίζουν καλά 
οι αγρότες ότι ακόµα κι αν 
ενταχθούν οι διαδικασίες είναι 
εξαιρετικά χρονοβόρες και η όποια 
αποζηµίωση θα έρθει µετά από 3-4 
χρόνια. Ειδικότερα, ο κ. Βορίδης 
στην απάντησή του µεταξύ άλλων 
αναφέρει: «Όσον αφορά τις ζηµιές 
σε ελαιοκαλλιέργειες της Ηλείας 
εντός του µηνός Μαΐου του 2020, 
επισηµαίνεται ότι, όπως προκύπτει 
από τα στοιχεία του ΕΛΓΑ Πάτρας, 
από τις επισηµάνσεις που 
διενεργήθηκαν στις καλλιέργειες, 
διαπιστώθηκε ότι την περίοδο των 
υψηλών θερµοκρασιών, οι εν λόγω 
καλλιέργειες ευρίσκοντο στο στάδιο 
της ανθοφορίας και συνεπώς οι 
ζηµιές που προξενήθηκαν δεν 
καλύπτονται ασφαλιστικά από τον 
Κανονισµό Ασφάλισης Φυτικής 
Παραγωγής του ΕΛΓΑ».
Μόνο «παραθυράκι» αποζηµίωσης 
που αφήνει ο υπουργός είναι 
ενδεχόµενη ένταξή τους στα ΠΣΕΑ, 
αναφέροντας ότι «ο ΕΛΓΑ θα 
καταγράψει την πιθανή απώλεια 
παραγωγής το επόµενο διάστηµα, η 
οποία µπορεί να ενταχθεί σε 
πρόγραµµα Κρατικών Οικονοµικών 
Ενισχύσεων, αρµοδιότητας ΠΣΕΑ, 
µε την προϋπόθεση ότι η µείωση 
παραγωγής σε επίπεδο νοµού είναι 
σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση 
µε τη µέση απόδοση των 
προηγούµενων τριών ετών».

Για τέλη Οκτώβρη 
κι ακόμα παίζεται  
το πριμ προβάτων

Με δύο «τακτοποιήσεις», τη µία σχετικά µε τα δικαιώµατα από 
το Εθνικό Απόθεµα και την άλλη µε υπόλοιπα από περσινές 
δηλώσεις ΟΣ∆Ε, έκλεισε ο Οργανισµός Πληρωµών τις 
εκκρεµότητες της εν λόγω χρονιάς. Όσον αφορά τις αιτήσεις 
του 2019, µε το ποσό των 2,2 εκατ. ευρώ καλύφθηκαν τα 
καθεστώτα των άµεσων ενισχύσεων που είχαν ξεµείνει για 
διάφορους διοικητικούς και όχι µόνο λόγους, οι ενισχύσεις 

στα µικρά νησιά Αιγαίου και η κρατική ενίσχυση στον τοµέα 
παραγωγής ανθέων, που έχει ήδη πιστωθεί. Σχετικά µε τη 
συµπληρωµατική πληρωµή για το Απόθεµα του 2019, από τον 
οργανισµό δεν αναφέρεται ποσό, ωστόσο οι δικαιούχοι 
παραγωγοί µπορούν να ενηµερωθούν από την «Καρτέλα του 
Αγρότη», όπου αναρτήθηκε η ατοµική πράξη προσδιορισµού 
δικαιωµάτων, αν έχουν λαµβάνειν επιπλέον ποσά και πόσα.

Έκλεισαν οι εκκρεμότητες της περσινής χρονιάς

Εισφορές ΕΛΓΑ
Παράταση καταβολής της ειδικής 

ασφαλιστικής εισφοράς ΕΛΓΑ για το 
2019 έως τις 30 Σεπτεµβρίου

Μικρότερο ποσό από αυτό που ενέκριναν 
οι Βρυξέλλες, πέρασε το υπουργείο Οικονομικών 



ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Πλήθος παρασπονδίες
με τις κατανομές  
δημόσιων βοσκοτόπων
Τα κυκλώματα της απάτης σε βάρος των κτηνοτρόφων  

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ΔΟΥΣΚΑ  
  douska@agronews.gr

Λίγες μόλις μέρες πριν τους 
απαραίτητους διασταυρωτι-
κούς ελέγχους σχετικά με τις 
επιλέξιμες βοσκήσιμες γαίες 
που εγείρουν δικαίωμα πλη-
ρωμής από την επερχόμενη 
προκαταβολή της ενιαίας ε-
νίσχυσης μέσα στον Οκτώ-
βριο, και επανέρχεται το ζή-
τημα της ορθής κατανομής 
των βοσκοτόπων. 

Φορείς που έχουν έναν επί-
σημο χαρακτήρα εντοπίζουν 
τα τελευταία χρόνια «δικαιού-
χους» τσεκ να λαμβάνουν δι-
καιώματα βοσκότοπου της τά-
ξης των 25 ευρώ περίπου το 
στρέμμα (συν περίπου 10 ευ-
ρώ το στρέμμα ως νεοεισερ-
χόμενοι με δικαιώματα από 
το Εθνικό Απόθεμα) σε δημό-
σιες εκτάσεις που δεν τους α-
νήκουν και ενδέχεται να είναι 
ακόμα και εκτός της οικείας 
Περιφέρειάς τους. Πρόκειται 
για άτομα που δεν ασκούν 
καν κτηνοτροφική δραστη-
ριότητα, λαμβάνουν ωστόσο 
την κοινοτική επιδότηση, ε-
μποδίζοντας ταυτόχρονα να 
ενταχθούν στο σύστημα πραγ-
ματικοί νέοι αγρότες, αφού 
δεσμεύουν έστω και εικονι-
κά δημόσιες εκτάσεις.

Το πώς αυτό μπορεί να γί-
νει, ίσως και να είναι εύκο-
λο. Το ζητούμενο είναι πως 
αυτό μπορεί να αποδειχθεί. 
Για παράδειγμα, μπορεί κά-
ποιος, που δεν έχει ζώα, δεν 
έχει δικαιώματα και που στην 
πραγματικότητα ουδεμία σχέ-
ση έχει με την κτηνοτροφία, 
να κάνει αίτηση ΟΣΔΕ που 

περιλαμβάνει βοσκήσιμη έ-
κταση, για την οποία βέβαια 
– ακόμα και στην περίπτωση 
της on line υποβολής- χρειά-
ζεται η συνδρομή υπαλλήλου 
ΚΥΔ. Κάποιος «δικός του» άν-
θρωπος, συνήθως συγγενής, 
του νοικιάζει με μισθωτήριο 
συνήθως πολύ μικρού τιμή-
ματος το βοσκότοπο, τον ο-
ποίο και δηλώνει στο Ε9 προ-
κειμένου να υπάρχει ΑΤΑΚ, 
για να «ανέβει» το μισθωτή-
ριο στο σύστημα του ΟΣΔΕ. 

Κάπως έτσι προκύπτουν αι-
τήσεις, οι οποίες για να είναι 
επιλέξιμες προς πληρωμή, 
απαιτούν εκτάσεις βοσκήσι-
μων γαιών ακόμα και εκτός 
Περιφέρειας που γίνεται η ε-
κάστοτε αίτηση με εφαρμογή 
της τεχνικής λύσης και δικαι-
ώματα που προκύπτουν από 
τη συναφή αίτηση που γίνε-
ται για τη χορήγησή τους α-
πό το Εθνικό Απόθεμα.

Προκειμένου να μην τελε-
σιδικήσει αυτή η κατάσταση, 
οι αρμόδιοι καλούνται σα-
φώς να μην χορηγήσουν σε 
τέτοιες αιτήσεις δικαιώματα 
από το Εθνικό Απόθεμα και 
να ελέγξουν τα μισθωτήρια 
με εμπλοκή και των Δήμων/
Περιφερειών, αφού δεν α-
ποκλείεται να μην υπάρχει 
βεβαίωση χαρακτηρισμού 
βοσκοτόπου μιας και τα μι-
σθωτήρια αφορούν δημό-
σιες εκτάσεις.

Σε κάθε περίπτωση, όπως 
τόσα χρόνια ζητούν οι γνήσι-
οι κτηνοτρόφοι, στόχος των 
αρμόδιων του υπουργείου 
πρέπει να είναι η άρση όλων 
των παραδοξοτήτων που δη-
μιούργησε η «τεχνική λύση». 

Αλλού γι’ αλλού 
Υπάρχουν «δικαι-

ούχοι», χωρίς ζώα, 
που λαμβάνουν 

δικαιώματα ακόμα και 
σε άλλες περιφέρειες 
από αυτή στην οποία 

έκαναν αίτηση 

Θέλουν πολύ χρόνο ακόμα τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης 
Και μπορεί να επανεκκινήθηκε η διαδικασία για τα διαχειριστικά σχέδια από τις 
Περιφέρειες, με εντολή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ωστόσο εκτιμάται ότι θα 
χρειαστούν ακόμα και 2 χρόνια για να ολοκληρωθούν επιτυχώς. Από τον περασμένο 
Φεβρουάριο, με επιστολή του στους 13 Περιφερειάρχες της χώρας, ο Μάκης Βορίδης 
ζητούσε την αρωγή τους στη σύνταξη μελετών διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών μέσω της 
σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ υπουργείου και Περιφερειών. Μια κίνηση 
με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας με τη μείωση του κόστους παραγωγής, 
την αύξηση των επιλέξιμων εκτάσεων και την ορθολογική χρήση των βοσκοτόπων.
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Παίζει καθυστέρηση 
με επιτραπέζιες ελιές, 
καρπούζια, πατάτες
Αποφεύγει προσώρας τη συζήτηση για ελαιόλαδο και βαμβάκι 
ο Βορίδης, τέσσερις μήνες μετά το «ναι» παίρνουν τις πληρωμές 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Άνοιξε µέχρι ένα βαθµό τα χαρτιά του 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
ανακοινώνοντας πως το διάστηµα αυ-
τό εξετάζεται η δυνατότητα παροχής 
ειδικής ενίσχυσης στις επιτραπέζιες 
ελιές, στα καρπούζια, στις ντοµάτες 
θερµοκηπίου, στην ανοιξιάτικη πα-
τάτα και την πτηνοτροφία. 

«Εξετάζουµε την ενίσχυση της πτη-
νοτροφίας, της ανοιξιάτικης πατάτας, 
της ντοµάτας θερµοκηπίου, των καρ-

πουζιών και των επιτρα-
πέζιων ελιών. Αυτές εί-
ναι παραγωγές οι οποί-
ες έχουν πληγεί, εµφα-
νίζουν σήµερα διαταρα-
χή, των οποίων την ενί-
σχυση εξετάζουµε. Στη 
δευτερολογία θα σας 
πω πώς ακριβώς θα το 
κάνουµε». Τα παραπά-
νω υποστήριξε ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης το πρωί της Τετάρ-
της 2 Σεπτεµβρίου στη 
Βουλή στο πλαίσιο του 
Κοινοβουλευτικού Ελέγ-
χου. Εντούτοις, από τα 

τα λεγόµενα του υπουργού δεν φαί-
νεται ότι προς το παρόν να εξετάζε-
ται η παροχή ειδικής ενίσχυσης στο 
βαµβάκι. Εν τω µεταξύ ο υπουργός α-
ναφέρθηκε ξανά στην ενίσχυση των 
γουνοφόρων ζώων µε 3 εκατ. ευρώ, 
ενώ όπως ανακοίνωσε, βγαίνουν οι 
αποφάσεις για την ενίσχυση της µε-
σαίας αλιείας από το Πρόγραµµα Α-
λιείας ύψους περίπου 25 εκατ. ευρώ.

 Στη δευτερολογία του, ωστόσο, δεν 
ειπώθηκε τίποτα επί της ουσίας για το 
ύψος των κονδυλίων που θα απαιτη-
θούν για τη στήριξη των εν λόγω κλά-
δων που επλήγησαν από την πανδη-
µία, επαναλαµβάνοντας πως ακολου-
θεί λογιστική και όχι πολιτική προσέγ-
γιση για  την εκτίµηση των ζηµιών. 

Απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις 
των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου 

Αραχωβίτη και Βαγγέλη Αποστόλου, 
ο υπουργός Μάκης Βορίδης επιχεί-
ρησε να εξηγήσει τη στρατηγική του 
υπουργείου του για την παροχή ειδι-
κών ενισχύσεων στους πληττόµενους 
από την πανδηµία παραγωγούς, χω-
ρίς όµως να γίνει περισσότερο σαφής.

Ξεκαθάρισε πάντως πως από τη χρο-
νική στιγµή που ο ίδιος θα ανακοινώ-
σει ότι ενισχύεται ένας κλάδος θα υπο-
λογίζουν οι παραγωγοί τρεις µε τέσ-
σερις µήνες για να φανούν τα λεφτά 
στους λογαριασµούς τους. 

Κατά τα λεγόµενά του, το µέγεθος 
της ενίσχυσης σε κάθε έναν από τους 
παραπάνω πέντε κλάδους βρίσκεται 
σε προπαρασκευαστικό στάδιο. «Η 
ανακοίνωση σηµαίνει έχει τελειώσει 
η παραγωγή, έκλεισαν οι αριθµοί, έ-
χουµε πλήρη εικόνα της διαταραχής 
και αρχίζουµε και την υπολογίζουµε- 
µε αυτό το ποσό» εξήγησε, συµπλη-
ρώνοντας ότι «απαιτείται η απόφαση 
αυτή να φύγει να πάει στην ευρωπα-
ϊκή επιτροπή. Από την ευρωπαϊκή ε-
πιτροπή αφού γυρίσει η συγκεκριµέ-
νη, πρέπει να πάει στο γενικό λογι-
στήριο. Αυτή είναι η πρώτη απόφαση. 
Αυτό είναι η δέσµευση του ποσού. Έ-
πεται δεύτερη απόφαση, η οποία ου-
σιαστικά εφαρµόζει το µέτρο. ∆ίνει 
την εντολή να εφαρµοστεί το µέτρο 
ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ανοίγει το πληροφορια-
κό σύστηµα και χρειάζεται χρόνος».

Όπως είχε υποστηρίξει ο κ. Βορί-
δης µέσα στο καλοκαίρι, τα προϊόντα 
τα οποία θα εγκριθούν για λήψη ειδι-
κής ενίσχυσης εξαιτίας της πανδηµί-
ας από εδώ και στο εξής, θα χρηµατο-
δοτηθούν από τους πόρους του Προ-
γράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, το 
λεγόµενο 7χίλιαρο. Σύµφωνα µε αυ-
τό ξεκλειδώνουν οι αδιάθετοι πόροι 
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανά-
πτυξης για να δοθούν ενισχύσεις, µε 
όριο το 2% της ονοµαστικής συνδρο-
µής του ΠΑΑ. Ήδη τέσσερις χώρες έ-
χουν εκδώσει προκηρύξεις που ενερ-
γοποιούν το µέτρο αυτό της Κοµισιόν, 
καλώντας τους αγρότες και κτηνοτρό-
φους τους να δηλώσουν συµµετοχή. 

Υπό µελέτη
Το µέγεθος της 

ενίσχυσης σε κάθε 
έναν από τους 5 

κλάδους βρίσκεται σε 
προπαρασκευαστικό 

στάδιο

Με πόρους ΠΑΑ
Τα προϊόντα που θα 
εγκριθούν για λήψη 
ειδικής ενίσχυσης 

λόγω πανδηµίας θα 
χρηµατοδοτηθούν 

από τους πόρους του 
Προγράµµατος Αγρο-

τικής Ανάπτυξης

ΠΟΛΩΝΙΑ

Το φθινόπωρο 278 εκατ. ευρώ 
σε 180.000 κτηνοτρόφους

Προκήρυξη ύψους 278 
εκατ. ευρώ µόνο για 
τους κτηνοτρόφους 
ενέκρινε η πολωνική 
κυβέρνηση µε κονδύλια 
του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Σύµφωνα µε υπολογισµούς, θα επωφεληθούν από αυτό το 
κονδύλι 180.000 κτηνοτρόφοι, µε τις πληρωµές να 
γίνονται µέσα στο φθινόπωρο του 2020. ∆ικαιούχοι θα 
είναι όλοι οι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στους 
κτηνοτροφικούς κλάδους (βοοειδή και αγελάδες 
γαλακτοπαραγωγής, χοιροτροφία, αιγοπροβατοτροφία, 
πτηνοτροφία), µε το πριµ να υπολογίζεται ανάλογα µε το 
ζωικό κεφάλαιο. Για παράδειγµα, όσον αφορά τους 
βοοτρόφους, κάτοχοι 3 έως 20 βοοειδών θα 
αποζηµιωθούν µε 1.150 ευρώ, µε 21 έως 30 ζώα θα 
λάβουν 2.260 ευρώ, µε 31 έως 50 ζώα, 3.667 ευρώ 
ευρώ. Ποσό 4.500 ευρώ θα λάβουν οι εκτροφείς 50 
ζώων και άνω. Να σηµειωθεί ότι η χρηµατοδότηση θα 
προέλθει από εθνικά και κοινοτικά κονδύλια, ενώ µέχρι 
στιγµής δεν έχουν γνωστοποιηθεί κάποιες συγκεκριµένες 
προϋποθέσεις για την καταβολή της ενίσχυσης. 
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ΙΣΠΑΝΙΑ

Ανοιχτή η προκήρυξη πρώτα 
για ζώα γαλακτοπαραγωγής

ΙΤΑΛΙΑ

Προϋπόθεση απώλειες στο 30% 
και έως 2.000 σε απόλυτη αξία

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Μέχρι 20 Νοεμβρίου τμηματικά 
οι πληρωμές για το Μέτρο 21

Στην Ισπανία η 
προκήρυξη βγαίνει 
περιφερειακά όπως 
άλλωστε είναι 
χωρισµένο το 
Πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης (κάθε 

περιφέρεια έχει το δικό της ΠΑΑ). Πρώτη, εξέδωσε 
προκήρυξη η περιφέρεια των Κανάριων Νήσων, ανοιχτή 
µόνο για τους κτηνοτρόφους γαλακτοπαραγωγικής 
κατεύθυνσης. Το ποσό που αντιστοιχεί στον κάθε 
κτηνοτρόφο θα είναι ανάλογο µε τα κεφάλια ζώων που 
διατηρούσε µέχρι τις 14 Μαρτίου του 2020 σύµφωνα µε 
τα όσα λέει η πρόσκληση. Έως 5 αγελάδες 
γαλακτοπαραγωγής το ποσό ορίζεται στα 804 ευρώ, από 
5 έως 20 αγελάδες το ποσό βγαίνει στα 3.300 ευρώ και 
από 20 αγελάδες και πάνω προκύπτει ποσό 7.000 ευρώ. 
Για τους αιγοπροβατοτρόφους, έως 40 κεφάλια 
αποζηµιώνονται µε 286 ευρώ, από 40 έως 100 κεφάλια 
λαµβάνουν ποσό 841 ευρώ, από 100 έως 320 κεφάλια 
αντιστοιχεί ποσό 2.620 ευρώ, για 320 έως 760 κεφάλια 
το ποσό ορίζεται στα 6.498 ευρώ. Για µεγαλύτερο ζωικό 
κεφάλαιο το ποσό θα φτάνει τα 7.000 ευρώ. 

Στην Ιταλία, όπως 
ισχύει και στην Ισπανία, 
η προκήρυξη βγαίνει 
περιφερειακά. Η 
περιφέρεια της 
Λυγιρίας εξέδωσε 
πρώτη προκήρυξη, που 

αφορά όσους παραγωγούς µπορέσουν να αποδείξουν ότι 
υπέστησαν οικονοµική ζηµιά το πρώτο εξάµηνο του 2020. 
«Για να καταρτιστεί η κατάταξη του Μέτρου 21, το πρώτο 
εξάµηνο του 2020 θα συγκριθεί µε αυτό του 2019 και µε 
βάση την απώλεια κύκλου εργασιών που πρέπει να φτάσει 
τουλάχιστον το 30% και τα 2.000 ευρώ σε απόλυτη αξία, 
όλοι οι υποψήφιοι αγρότες θα χρηµατοδοτούνται έως την 
εξάντληση των κεφαλαίων και θα τους αντιστοιχούν από 
τουλάχιστον 2.000 έως το πολύ 7.000 ευρώ», αναφέρει 
συγκεκριµένα η ανακοίνωση των περιφερειακών αρχών 
της χώρας. Να σηµειωθεί ότι το ύψος του 
προϋπολογισµού της πρόσκλησης είναι µόλις 6,2 εκατ. 
ευρώ, ωστόσο τονίζεται ότι αφορά µόνο τους παραγωγούς 
που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριµένη περιοχή. Οι 
αιτήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και θα γίνονται δεκτές µέχρι 
και τις 30 Σεπτεµβρίου. 

Αιτήσεις για την ειδική 
ενίσχυση του Μέτρου 
21 όπως ονοµάζεται, 
προϋπολογισµού 50 
εκατ. ευρώ κάνουν ήδη 
οι αγρότες στη 
Βουλγαρία. ∆ικαιούχοι 

είναι οι αγρότες που δραστηριοποιούνται στα 
οπωροκηπευτικά, στα θερµοκήπια, τους αµπελώνες, οι 
κτηνοτρόφοι, οι µελισσοκόµοι και οι ανθοκόµοι, αρκεί να 
έχουν πραγµατοποιήσει δηλώσεις ενιαίας ενίσχυσης (σ.σ 
το εδώ ΟΣ∆Ε) τα έτη 2019 και 2020. Οι ενισχύσεις είναι 
αναλόγως µε το εύρος στρεµµάτων που έχει στην κατοχή 
του ο αγρότης. Για παράδειγµα στα φρούτα θα λάβουν 
ενισχύσεις όσοι έχουν από 1 έως 15 στρέµµατα µε το 
ποσό που τους αντιστοιχεί να ορίζεται στα 383 ευρώ. Από 
15 έως 50 στρέµµατα το ποσό διπλασιάζεται, από 50 έως 
100 στρέµµατα το ποσό διαµορφώνεται στα 2.000 ευρώ. 
Για να λάβει κάποιος το µέγιστο ποσό των 7.000 ευρώ θα 
πρέπει να διαθέτει άνω των 300 στρεµµάτων. Αντίστοιχη 
πολιτική ισχύει και για τις άλλες δραστηριότητες του 
πρωτογενή τοµέα. Οι πληρωµές θα πραγµατοποιούνται 
τµηµατικά από 28 Σεπτεµβρίου έως 20 Νοεµβρίου. 

Χρονοβόρες
διαδικασίες
Η αντιπολίτευση εστιάζει σε 
τρεις άξονες την κριτική 
της: την καθυστέρηση της 
πληρωµής, το µέγεθος του 
προϋπολογισµού αλλά και 
το πολύπλοκο της 
διαδικασίας. «Το πρώτο για 
το οποίο σας κατηγορούµε, 
είναι ότι γύρω, γύρω 
βλέπουν οι αγρότες να 
δίνονται χρήµατα και στην 
τσέπη τους τόσους µήνες 
µετά τις επιπτώσεις - 
εξαιρώντας µία, δύο 
περιπτώσεις που ήδη έχουν 
πάρει χρήµατα-, δεν έχουν 
δει το χρώµα του 
χρήµατος», είπε από την 
πλευρά του ο κ. 
Αραχωβίτης. «Το δεύτερο 
είναι ότι οι επιπτώσεις από 
την πανδηµία είναι πολύ 
µεγαλύτερες από αυτά που 
έχει υπολογίσει τόσο σε 
απόλυτους αριθµούς στους 
κλάδους, όσο και στους 
τοµείς η Βάθη», συνέχισε 
ο ίδιος. «Το τρίτο είναι οι 
πολύπλοκες διαδικασίες. 
Να ανοίξει η πλατφόρµα, 
να γίνουν οι δηλώσεις, να 
χρειαστεί οι αγρότες, οι 
κτηνοτρόφοι, οι αλιείς να 
καταφύγουν σε έναν 
τεχνικό σύµβουλο τον οποίο 
θα τον πληρώσουν», 
κατέληξε ο κ. Αραχωβίτης.
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Πριμ εξόδου 
Με νέο δυναμικό 
και χρηματοδοτικά 
εργαλεία ισχύος 
Πιθανή εφάπαξ ενίσχυση εξόδου μέχρι 50.000 ευρώ 
με όρο πλήρη μεταβίβαση της εκμετάλλευσης σε νέους 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ανανέωση δυναµικού, ενσωµάτωση 
νέας τεχνολογίας και επικέντρωση 
της αγροτικής παραγωγής σε προ-
ϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξί-
ας, συγκροτούν το πλαίσιο στο ο-
ποίο καλείται να κινηθεί τα επόµε-
να χρόνια η ελληνική γεωργία, πι-

θανότατα και ως ακρογωνιαίος λί-
θος του νέου οικονοµικού µοντέ-
λου της χώρας.

Για το πώς θα γίνει αυτό, υπάρχουν 
τρόποι, αυτό που χρειάζεται είναι 
σταθερός σχεδιασµός και συνέπεια 
στους στόχους. Όπως έγραφε και 
την περασµένη εβδοµάδα στο πρω-
τοσέλιδό της η Agrenda, στις Βρυξέλ-
λες δείχνει να ωριµάζει η ιδέα για έ-
να πριµ εξόδου αγροτών ηλικίας ά-
νω των 55 ετών και µάλιστα µε γεν-
ναία εφάπαξ ενίσχυση η οποία σε 
κάποιες περιπτώσεις θα µπορεί να 
φθάνει ακόµα και τα 50.000 ευρώ. 

Το πώς ακριβώς θα οικοδοµηθεί 
αυτό το µέτρο µένει να φανεί στην 
πορεία, ωστόσο πληθαίνουν οι υπο-
στηρικτές που προκρίνουν την ταυ-
τόχρονη εφάπαξ ενίσχυση µε πλή-
ρη µεταβίβαση των στοιχείων της 
αγροτικής εκµετάλλευσης (δικαιώ-

µατα και γη) και τον συνδυασµό της 
παρουσίας του µεταβιβάζοντας σε έ-
ναν ρόλο mentoring, δηλαδή εκπαι-
δευτή του νέου κατόχου της φάρµας. 
Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η συ-
γκυρία είναι η πλέον κατάλληλη 
για την υιοθέτηση µιας τέτοιας λύ-
σης, καθώς συµπίπτει µε την ψηφι-
ακή επανάσταση στους αγρούς και 
την ταυτόχρονη στροφή της ευρω-
παϊκής γεωργίας σε ένα µοντέλο 
διαχείρισης απόλυτα φιλικής προς 
το περιβάλλον και µάλιστα µε στό-
χο την παραγωγή αυθεντικών προ-
ϊόντων ποιότητας και υψηλής προ-
στιθέµενης αξίας. 

Ειδικότερα όσον αφορά στην Ελ-
λάδα, η εφαρµογή ενός τέτοιου µέ-
τρου κρίνεται περισσότερο αναγκαία 
από ποτέ. Η παρακµή των αγροτι-
κών εκµεταλλεύσεων χαµηλής τε-
χνολογίας και υψηλών επιδοτήσε-
ων είναι πλέον ορατή, ενώ την ίδια 
στιγµή, η πλειοψηφία των κατόχων 
αυτών των εκµεταλλεύσεων δεν εί-
ναι σε θέση ούτε να αντιληφθεί τα 
κελεύσµατα των καιρών, πολλώ δε 
µάλλον να στηρίξει αποφασιστικά 
την ενσωµάτωση της νέας τεχνολο-
γίας στην καθηµερινή πρακτική των 
µονάδων. Η γεωργία της νέας επο-
χής χρειάζεται αναµφίβολα λιγότε-
ρους αγρότες, οι οποίοι, εκτός από 
εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες 
να διαθέτουν επάρκεια επιστηµο-
νικών γνώσεων και να έχουν οικο-
νοµική αντίληψη των πραγµάτων. 
Είναι πάντως σαφές ότι σ’ αυτή την 
νέα φάση για την ελληνική γεωρ-
γία, η κρίσιµη παράµετρος δεν θα εί-
ναι το µέγεθος της εκµετάλλευσης. 
Όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί, στις 
περισσότερες των περιπτώσεων πολ-
λά θα κριθούν από τις ειδικότερες 
καλλιεργητικές επιλογές (ποικιλί-
ες, κατεύθυνση προϊόντων κ.α.), ό-
πως επίσης και από τη δυνατότη-
τα των παραγωγών να καθετοποιή-
σουν κατά κάποιο τρόπο τις µονά-
δες τους. Σηµαντικές θα είναι επί-
σης οι συνεργασίες.  

21-22, 35-36

Πράξεις στο 
1 ευρώ για 
τα τελευταία 
Βαλέντσια 

Σάββατο 5 & Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020

Με τιµές που κυµαίνονται στα 40 µε 60 λε-
πτά το κιλό, αναµένεται να ξεκινήσουν οι 
συγκοµιδές των όψιµων ποικιλιών δαµά-
σκηνων Αντζελίνο και October Sun στην 
Πέλλα. Οι πρώτες πρώιµες και µεσοπρώ-
ιµες ποικιλίες είχαν πολύ δυναµικό ξεκί-
νηµα «πιάνοντας» τιµές από 0,80 έως και 
1 ευρώ το κιλό, ενώ ήδη έχουν απορρο-
φηθεί από την αγορά. Η φετινή παραγω-
γή ήταν αρκετά ποιοτική, ωστόσο σε περι-
οχές καλλιέργειας, όπως στη Σκύδρα και 
στην Αριδαία, οι χαλαζοπτώσεις προκάλε-

σαν σηµαντικές ζηµιές. Όπως ανέφερε ο 
γεωπόνος Παστόπουλος Σάββας, από την 
περιοχή Ν. Μυλότοπου Πέλλας, «οι όψι-
µες ποικιλίες εκτιµάται ότι θα φθάσουν 
τα 40 µε 60 λεπτά το κιλό, τιµή καλύτε-
ρη σε σχέση µε πέρυσι που δεν ξεπέρα-
σαν τα 50 λεπτά». Σε ό,τι αφορά τις αγο-
ρές στο εξωτερικό, ο ίδιος αναφέρει ότι υ-
πάρχουν δυσκολίες λόγω υψηλού αντα-
γωνισµού από την Ιταλία και την Ισπα-
νία, ενώ η ποικιλία Αντζελίνο, εξάγεται 
στις Βαλκανικές χώρες και στην Αίγυπτο.

Συν 10 λεπτά η τιµή στα δαµάσκηνα
Μειωµένη παραγωγή και καλή ζήτηση επέτρεψαν την ανοδική τροχιά
Τις επόµενες µέρες η συγκοµιδή για την εξαγώγιµη ποικιλία Αντζελίνο
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Π
άνω στην άνοδο οι εκκοκκι-
στές στη χώρα µας κατάφε-
ραν να φιξάρουν τιµές από 
ανοιχτά συµβόλαια σε δελε-

αστικά για την εποχή επίπεδα. ∆υστυχώς 
δεν έχουµε πολλές προπωλήσεις φέτος, 
ενώ η σοδειά είναι λίγο όψιµη αλλά πά-
ει καλά. Νέες δουλειές γίνονται µόνο ό-
ταν ο εκκοκκιστής εναρµονιστεί µε τις 
διεθνείς τιµές και προσφέρει στα ίδια ε-
πίπεδα µε τις τιµές ∆εκεµβρίου ’20, δη-
λαδή χωρίς κάποιο πριµ. Οι τιµές της νέ-
ας σοδειάς κυµαίνονται σήµερα στα 65 
σεντς ανά λίµπρα.

 Ακόµα δεν υπάρχουν σηµαντικά 
νέα στην ελληνική αγορά σκληρού σί-
του και θα λέγαµε πως είµαστε κάπως 
στάσιµοι. Γίνονται κάποιες φορτώσεις 
πλοίων αλλά αφορούν παλαιότερα συµ-
βόλαια εξαγωγής. Για νέες δουλειές δεν 
υπάρχουν διαπραγµατεύσεις. Οι Ιταλοί 
είναι στην αγορά αλλά κοιτούν τα σιτά-
ρια του Καναδά τα οποία προσφέρονται 
πολύ ανταγωνιστικά. 

 Η απόδοση του αµπελώνα της Σα-
ντορίνης επέστρεψε φέτος στα φυσιολο-
γικά επίπεδα παραγωγής, µετά τις δυο 
συνεχόµενες «ισχνές» χρονιές για τους 
αµπελουργούς, µε καρπούς εξαιρετικής 
ποιότητας, αναφέρει στο δελτίο τρύγου 
της Santo Wines, ο οινολόγος και διευ-
θυντής παραγωγής της εταιρείας Νίκος 
Βαρβαρήγος. Ο τρύγος στο νησί εµφάνι-
σε µικρή οψίµιση, µε τη συνολική παρα-
γωγή να ανέρχεται στους 2.500 τόνους 
σταφυλιών περίπου.

Βολεύτηκε στα 65 
σεντς το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

06/08 12/08 20/08 27/08 03/09

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

288,99289,61

278,69

267,80266,77

Τουρκία
Η παραγωγή συνεχίζει 
να αυξάνεται, καθώς 

τα τελευταία χρόνια αυξάνονται 
οι νέες φυτεύσεις 

Ισπανία
Παρόλο που το πρώτο µέρος της 
σεζόν ήταν καλό σε ζήτηση και 

τιµές, η απώλεια της αγοράς της 
Βραζιλίας έριξε τα επίπεδα 

Ιταλία
Η κατά 60% µικρότερη παραγωγή, 
έδωσε το περιθώριο αύξησης στις 
τιµές, οι οποίες κυµαίνονται από 

80 λεπτά έως 3 ευρώ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

30/7 06/8 12/8 20/8 27/8 3/9

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

295

190

209,5

61,68

364,70

887,6

24.53

51.750

101.350

66.10

295

190

209,5

64,60

374,70

880,4

19.66

49.750

102.675

64.89

300

190

209,5

63,80

373,60

867,0

19,36

51,00

109.67

67.39

300

190

209,5

63,53

381,20

909,40

19,55

52,75

110.85

66,50

295

190

209,5

65,29

361,90

940,4

19,75

55,35

102.95

66,73

292

180

209,5

64,31

351,80

962,4

16,95

58,80

103.92

63.82

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

209

2,01 2,01 2,04 2,03 1,98

2,10

211 211 211 211 212

Tιμές παραγωγού 
δαμάσκηνου
(λεπτά το κιλό)

2020: Όψιµα  40-60

2019: Όψιµα  40-50
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού
ευρώ/κιλό 

Σεπτέµβριος 2020  0,70 – 1,00 

Σεπτέµβριος 2019  0,15 - 0,20 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Ανακάμπτει
η ζήτηση για πατάτα 
που βλέπει τα 30 λεπτά 

Ανοδική τροχιά 
τιμών για τα όψιμα 
δαμάσκηνα

Στήριξη στο βαµβάκι από 
τεχνικά και θεµελιώδη 
Τα 66 σεντς φαίνεται ότι διαµορφώνουν 

υψηλό αγοράς στο χρηµατιστήριο βάµβακος 

για την µετά την πανδηµία περίοδο, σε ό,τι 

αφορά  τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου. Πλέον οι 

επενδυτές στρέφονται στα θεµελιώδη για 

περαιτέρω άνοδο στην αγορά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ενισχύονται οι
χρηµατοδοτικές
ροές στη
γεωργία 
Βελτιώνονται το επόµενο διάστηµα οι 
χρηµατοδοτικές συνθήκες για τους 
συντελεστές του αγροτικού χώρου, χωρίς 
ωστόσο να είναι ακόµη απολύτως σαφές 
το πλαίσιο συνεργασίας των αγροτών µε 
τις τράπεζες. Οι πληροφορίες θέλουν το 
Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης 
να λύνει τα χέρια των τραπεζών σε ότι 
αφορά στο δανεισµό αγροτών που 
έρχεται να διευκολύνει την υλοποίηση 
των Σχεδίων Βελτίωσης (βλέπε ρεπορτάζ 
σελ. 18) και ορισµένα ακόµα κρίσιµα 
προγράµµατα  του ΠΑΑ (Μέτρα 4.2.1 
-4.2.2). Την ίδια στιγµή, αναπτερώνεται το 
ενδιαφέρον των αγροτών για τις 
χρηµατοδοτήσεις που φέρουν τη 
σφραγίδα του Ταµείου Εγγυοδοσίας 
(80%-20%) και τα οποία έρχονται να 
καλύψουν ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης 
(25% του τζίρου) ή ακόµα και 
επενδυτικές πρωτοβουλίες των 
επιχειρήσεων του αγροτικού χώρου. 
Τέλος περαιτέρω διευκρινίσεων χρήζει η 
συµµετοχή αγροτών στο πρόγραµµα 
«ΓΕΦΥΡΑ» για δάνεια πρώτης κατοικίας.  

Η γεωργία της νέας 
εποχής θέλει αγρότες 
µε εξοικείωση στις 
σύγχρονες τεχνολογίες 
και οικονοµική 
αντίληψη.

Ωριµάζει 
η ιδέα για 
ένα πριµ 
εξόδου 
αγροτών 
µε εφάπαξ 
ενίσχυση, 
θέµα το 
οποίο 
ανέδειξε 
από την 
περασµένη 
εβδοµάδα 
η Agrenda. 
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Η Syngenta Group ανακοίνωσε την 
πρώτη µεγάλη επένδυση που πραγµα-
τοποιεί µετά το πρόσφατη ανασύσταση 
της. Το νέο εργοστάσιο παγκοσµίου 
κλίµακας θα ενισχύσει τη στρατηγική 
φυτοπροστασίας της Syngenta Group 
και θα παρέχει καινοτοµίες στους α-
γρότες σε όλο τον κόσµο. 

 «Είµαστε περήφανοι που ανακοι-
νώνουµε σήµερα το λανσάρισµα της 
νέας παραγωγικής µας µονάδας φυ-
τοπροστατευτικών στο Μούτενζ. Αυ-
τή η επένδυση ενισχύει τη στρατηγι-
κή µας για την προστασία των καλλι-
εργειών και αποδεικνύει την πίστη 
µας στην καινοτοµία. Ενισχύει επί-
σης τη δέσµευση της εταιρείας στην 
έδρα της, την Ελβετία.» αναφέρει ο 
Έρικ Φιργολντ, ∆ιευθύνων Σύµβου-
λος της Syngenta Group.

Το εργοστάσιο, έκτασης  23.000 τε-
τραγωνικών µέτρων στο Μούτενζ βρί-
σκεται κοντά στο κέντρο τεχνικής α-
νάπτυξης της εταιρείας στο Μαντσβί-
λεν, γεγονός που θα διευκολύνει τη 
µετάβαση νέων προϊόντων από το πι-
λοτικό εργοστάσιο στο κεντρικό ερ-
γοστάσιο της εταιρείας.

Μεγαλύτερες ενισχύσεις σε µι-
κρού µεγέθους εκµεταλλεύσεις 
καλούνται να εξασφαλίσουν τα 
κράτη µέλη από µια σειρά ερευ-
νητικών ιδρυµάτων και Πανεπι-
στηµίων στην Ευρώπη. Η ευελι-
ξία την οποία συνεπάγεται η εκ-
πόνηση εξειδικευµένων στρατη-
γικών σχεδίων από τα κράτη µέ-
λη σε συνδυασµό µε την εισαγω-
γή ανώτατων ορίων ενίσχυσης, δί-
νουν την δυνατότητα διαµόρφω-
σης ελκυστικών επενδυτικών προ-
γραµµάτων για µικρές αγροτικές 
επιχειρήσεις, εξυπηρετώντας πα-
ράλληλα τους στόχους µιας πιο 
βιώσιµης αγροτικής παραγωγής.

Αυτό υποστηρίζουν οι ερευνη-
τές από το Οικονοµικό Ινστιτούτο 
Γεωργίας και Τροφίµων του Πα-
νεπιστηµίου Λουντ της Σουηδί-
ας. Εκεί οι ερευνητές προτείνουν 
την εξοικονόµηση περί των 20 
δισ. ευρώ από τα ταµεία της ΚΑΠ 
για να κατευθυνθεί το ποσό αυ-
τό σε αγρότες και επιχειρηµατι-
κά πρότζεκτς του πρωτογενή το-
µέα, τα οποία αποδεδειγµένα λό-
γω και του µικρού τους µεγέθους 
µπορούν να ενισχύσουν τον θε-
τικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο 
που έχει η δραστηριότητά τους. 
Παράλληλα, άλλες µελέτες δεί-

χνουν πως όσο ο αγροτικός τοµέ-
ας αδυνατεί να υλοποιήσει µεγά-
λες επενδύσεις, σηµαντικό ποσο-
στό των πόρων της ΚΑΠ κατευθύ-
νεται στα µεγάλα αστικά κέντρα 
της ηπείρου.

Ειδικότερα, σε αστικές περιο-
χές φαίνεται ότι διαρρέει µεγά-
λο ποσοστό των πόρων της ΚΑΠ, 
µε σχεδόν 24 δισ. ευρώ ετησίως 
από τα 54 δισ. του προϋπολογι-
σµού να καταλήγουν στις πλου-
σιότερες περιφέρειες που ταυτό-
χρονα έχουν και τις λιγότερες α-
γροτικές εκµεταλλεύσεις.

Η διαρροή αυτή φαίνεται ότι 
δεν εξυπηρετεί και τις φιλοδοξί-
ες της ΕΕ που θέλει να υπερτονί-
σει το φιλοπεριβαλλοντικό της 
αγροτικό πρόσωπο, αφού περι-
φέρειες της ηπείρου που, όπως 
είναι και η Ελλάδα µε χαµηλό α-
ντίκτυπο στο κλίµα, λαµβάνουν 
λιγότερα απ’ όσα οι νέοι στόχοι 
θα επέτρεπαν.

Σε αυτό το πλαίσιο ενισχύονται 
και οι προσδοκίες από τους πό-
ρους που θα φέρει το Ταµείο Ανά-
καµψης, αφού οι απαιτήσεις της 
ΕΕ για διάθεση τουλάχιστον του 
30% των ποσών σε δράσεις πρά-
σινης ανάπτυξης, θα µπορούσαν 
να διορθώσουν την κατάσταση.

Παγκόσμιας 
κλάσης μονάδα 
φυτοπροστασίας 
από την Syngenta

Νέες επενδύσεις σε μικρές 
εκμεταλλεύσεις μέσω ΚΑΠ

Το εργοστάσιο είχε προηγουµένως 
λειτουργήσει από τη φαρµακευτική 
εταιρεία Novartis και η µεταβίβαση 

του στην Syngenta Group 
ανακοινώθηκε τη 1η Σεπτεµβρίου.

Ο πρόεδρος 
∆.Σ. της Space 
Hellas, Σπύρος 
Μανωλόπουλος 
και η γενική 
διευθύντρια της 
AgroApps, Μάχη 
Συµεωνίδου.

Η Space Hellas ολοκλήρωσε το δεύτερο στάδιο 
επένδυσης στην AgroApps για ψηφιακή γεωργία

Η Space Hellas αύξησε τη συµµετοχή της στην AgroApps στο 35%, µε την 
απόκτηση επιπλέον ποσοστού 16% των υφιστάµενων εταιρικών µεριδίων 
της εταιρείας φτάνοντας τη µέχρι σήµερα επένδυση στις 825.000 ευρώ. 
Με την υλοποίηση του δεύτερου σταδίου επένδυσης στην AgroApps, η 
Space Hellas επιβεβαιώνει την εµπορική της στρατηγική για µια 
δυναµικότερη επέκταση στην παροχή ολοκληρωµένων λύσεων και 
εφαρµογών για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του αγροτικού τοµέα.
Η AgroApps εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων για τον 
αγροτικό τοµέα, οι οποίες καλύπτουν τόσο τις ανάγκες ενός µικρού 
παραγωγού, όσο και πιο απαιτητικές ανάγκες εταιρειών και δηµόσιων 
φορέων. Σηµειωτέον, η αρχική συµφωνία περιλαµβάνει και τρίτο στάδιο 
επένδυσης, όπου η Space Hellas θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει 
επιπλέον 10% της AgroApps µέσω αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου της, 
φτάνοντας το συνολικό ποσοστό συµµέτοχής της στο 45%. Με την 
υλοποίηση και του τρίτου σταδίου, το συνολικό ύψος της επένδυσης της 
Space Hellas στην AgroApps θα ανέλθει στο ποσό των 1.275.000 ευρώ.

Εξοικονόµηση 
πόρων

Ερευνητές του Πανε-
πιστηµίου Λουντ της 
Σουηδίας προτείνουν 

την εξοικονόµηση 
περί των 20 δις από 

τα ταµεία της ΚΑΠ να 
κατευθυνθούν σε µικρά 
αγροτικά επιχειρηµα-

τικά πρότζεκτς
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Συνωστισµός τυροκόµων και γαλακτο-
βιοµήχανων για µια… σταγόνα γάλα, ε-
νισχύει τη διαπραγµατευτική θέση των 
αιγοπροβατοτρόφων και γενικεύει τις 
προσφορές για τη φετινή τιµή παραγω-
γού γύρω από το ένα ευρώ στο πρόβειο.

Ειδικά στη Θεσσαλία, ο ανταγωνι-
σµός µεταξύ των µεταποιητικών µονά-
δων και κυρίως των επιχειρήσεων που 
είναι επικεντρωµένες στην παρασκευή 
φέτας µοιάζει αυτή τη φορά πολύ µεγά-
λος, γεγονός το οποίο αποδίδεται στην 
εξάντληση των αποθεµάτων και στην ό-
λο και πιο ισχυρή ζήτηση του προϊόντος 
στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι πληροφορίες θέλουν περισσότε-
ρες από δέκα επώνυµες επιχειρήσεις 
του κλάδου να διαγκωνίζονται για το 
γάλα που παράγουν οι κτηνοτροφικές 
µονάδες στη Θεσσαλία, οδηγώντας και 
την τιµή παραγωγού αρκετά υψηλότε-
ρα επίπεδα από πέρσι, καθώς το ένα ευ-
ρώ για τις κάπως µεγαλύτερες και ορ-
γανωµένες µονάδες είναι πλέον γεγο-
νός. Υπενθυµίζεται ότι την καλύτερη τι-
µή τον περασµένο χρόνο στην περιοχή 
είχε προσφέρει η τυροκοµική Μπίζιος 
και ήταν στα 93 λεπτά το κιλό και αφο-
ρούσε στη συνεργασία µε τον γνωστό 
συνεταιρισµό Ελασσόνας ΓΑΛΑ ΕΛΑΣ.

Αυτές τις µέρες, δηλαδή ένα µήνα πε-
ρίπου πριν ανοίξει η νέα γαλακτοκοµι-
κή περίοδος, οι διαπραγµατεύσεις δεί-
χνουν να κορυφώνονται µε τοπικούς ό-
πως οι ΟΛΥΜΠΟΣ (Ελληνικά Γαλακτο-
κοµεία), Μπίζιος, Χώτος, Νίκζας, Νούσι-

ας, Ρούσας La Farm (Πλεξίδας) αλλά και 
τους αποµακρυσµένους όπως οι Ήπει-
ρος, ∆ωδώνη, ΜΕΒΓΑΛ, Lactalis (Βόλος), 
Κολιός κ.α. να συναγωνίζονται σε προ-
σφορές προκειµένου να εξασφαλίζουν 
τις ποσότητες γάλακτος που έχουν προ-
γραµµατίσει για την παραγωγή φέτας 
και τυροκοµικών της επόµενης χρονιάς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι δια-
πραγµατεύσεις που γίνονται αυτό το δι-
άστηµα τόσο µε τους τοπικούς συνεται-
ρισµούς αιγοπροβατοτρόφων όσο και 
µε τον Κλαδικό Συνεταιρισµό, που επι-
διώκει να συντονίσει τις κινήσεις των 
κτηνοτρόφων, έτσι ώστε ο παραγωγοί 
να επωφεληθούν από την µεγάλη ζή-
τηση που εκδηλώνεται φέτος.

Θα πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι στην 
ενίσχυση της ζήτησης από την πλευρά 
των τυροκοµείων και των µονάδων µε-
ταποίησης έχουν βοηθήσει και τα µέ-
τρα που έχουν θεσπισθεί για την πάτα-
ξη τόσο των ελληνοποιήσεων, δηλαδή 
των παράνοµων εισαγωγών γάλακτος 
το οποίο προορίζονται για παρασκευή 

φέτας, όσο και για τη εκτεταµένη χρή-
ση µεθόδων (διήθησης) που δεν προ-
βλέπονται από τον κανονισµό και τους 
κανόνες για την κατοχύρωση της Φέτας.

Εγκρίθηκε από το Οικονοµικών 
η ειδική ενίσχυση αιγοπροβατοτρόφων

Εν τω µεταξύ, µε ιδιαίτερη ανυποµονη-
σία αναµένεται το επόµενο διάστηµα η 
ειδική ενίσχυση 4 ευρώ (ανά δηλωµένο 
θηλυκό ζώο) ή κατάτι λιγότερο, των αι-
γοπροβατοτρόφων, σε συνέχεια των µέ-
τρων που αφορούν πληγέντες από τον 
κορωνοϊό. Σύµφωνα πάντως µε τα ό-
σα είχε προαναγγείλει από το βήµα της 
Βουλής ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης την Πέµπτη 3 Σεπτεµβρίου επίκειτο η 
έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που 
θα άνοιγε την πλατφόρµα των αιτήσεων.

Σηµειωτέον ότι το ποσό που ενέκρι-
νε το υπουργείο Οικονοµικών για την 
ειδική ενίσχυση στους αιγοπροβατο-
τρόφους ανέρχεται σε 30,1 εκατ. ευ-
ρώ, κατάτι µικρότερο από τα 31,7 εκατ. 
που είχαν ανακοινώσει οι Βρυξέλλες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
(ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΙΛΟ)
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Kαλύτερη τιµή από Τυροκοµική Μπίζιος 

Eκτιµώµενη τιµή παραγωγού

Μεγάλη ζήτηση για πρόβειο γάλα, 
κανόνας το ένα ευρώ στη Θεσσαλία
Περισσότερες από δέκα επώνυμες επιχειρήσεις του κλάδου διαγκωνίζονται για το γάλα που 
παράγουν οι κτηνοτροφικές μονάδες της Θεσσαλίας, δίνοντας ώθηση στην τιμή παραγωγού

Πέρυσι
Υπενθυµίζεται ότι 

πέρυσι την καλύτερη 
τιµή στην περιοχή 
είχε προσφέρει η 

τυροκοµική Μπίζιος

∆ιαπραγµατεύσεις
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
έχουν οι διαπραγµα-
τεύσεις που γίνονται 

αυτό το διάστηµα 
τόσο µε τοπικούς 

συνεταιρισµούς αιγο-
προβατοτρόφων όσο 
και µε τον Κλαδικό 

Συνεταιρισµό

Ζητούµενο να επωφεληθούν 
οι παραγωγοί από τη µεγάλη 
ζήτηση που δηµιουργείται 
φέτος για το γάλα.

Η καλύτερη 
χρονιά για 
την ΕΒΟΛ
το 2019 
Την καλύτερη επιχειρηµατική 
εικόνα στα 94 χρόνια 
λειτουργίας του Αγροτικού 
Συνεταιρισµού Βόλου, 
κατέγραψε το 2019 η ΕΒΟΛ, 
µε βάση τα στοιχεία του 
ισολογισµού που ενέκρινε 
πριν από λίγες µέρες η 
γενική συνέλευση των 
µελών της οργάνωσης.
Με τζίρο πάνω από 18 εκατ. 
ευρώ, κέρδη προ φόρων περί 
τα 3 εκατ. ευρώ, άριστους 
δείκτες ρευστότητας και 
χωρίς δανειακές 
υποχρεώσεις, η ΕΒΟΛ, όπως 
τόνισε κατά τη διάρκεια της 
συνέλευσης ο πρόεδρός της 
Νικήτας Πρίντζος, συνεχίζει 
µε σιγουριά το αναπτυξιακό 
του έργο. Σ’ αυτό το πλαίσιο, 
βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη 
µια πολύ σηµαντική επένδυση 
ύψους 30 εκατ. ευρώ την 
οποία υλοποιούν υπό τις 
οδηγίες του συνεταιρισµού 
τρεις Ενεργειακές Κοινότητες 
που δηµιουργήθηκαν από µέλη 
του συνεταιρισµού και 
κατασκευάζουν φωτοβολταϊκά 
πάρκα ισχύος 54 MW. 
Τα πρώτα εξ αυτών, ισχύος 
10 MW έχουν ήδη συνδεθεί 
µε το δίκτυο της ∆Ε∆∆ΗΕ.
Αναλυτικότερα, όλοι οι 
οικονοµικοί δείκτες είναι 
άριστοι. Ο τζίρος ξεπέρασε τα 
18 εκ. ευρώ και τα κέρδη προ 
φόρων ανήλθαν πάνω 
από 3 εκ. ευρώ. Επίσης, 
δεν υφίστανται δανειακές 
υποχρεώσεις και χρέη.





Σήψη στις κάψες
του βαμβακιού
Η βακτηρίαση διαιωνίζεται από 
έτος σε έτος στις βαμβακοφυτείες 

ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
  katsoulieri@agronews.gr

Την ασθένεια της βακτηρία-
σης σε βαµβακοχώραφα της 
∆ράµας εντόπισαν οι γεωπό-
νοι του Περιφερειακού Κέ-
ντρου Προστασίας Φυτών του 
νοµού. Η ασθένεια προκαλεί 
αρχικώς µικρές γωνιώδεις, νε-
κρωτικές κηλίδες στα φύλλα 
και κατόπιν διεγείρεται ο σχη-
µατισµός αφοριστικού ιστού 
στον µίσχο που τελικώς οδη-
γεί στην πτώση τους. 

Όταν οι συνθήκες είναι ιδι-
αίτερα ευνοϊκές για την εξέλι-
ξη της βακτηρίασης, η νεκρω-
τική κηλίδωση στα φύλλα α-
κολουθεί την κεντρική νεύρω-
ση δηµιουργώντας µία στενή 
νεκρωτική λωρίδα. 

Τα παθογόνα βακτήρια προ-
σβάλουν και τις κάψες του βαµ-
βακιού, όπου στην αρχή εµ-

φανίζονται υδαρείς, κυκλικές 
κηλίδες, οι οποίες στη συνέ-
χεια βυθίζονται και αποκτούν 
σκούρο χρωµατισµό καθώς 
αυτές ωριµάζουν. Αντίστοι-
χα, όταν επικρατούν καιρι-
κές συνθήκες µε υψηλή σχε-
τική υγρασία (>80%) και θερ-
µοκρασίες 30-40°C, οι κηλίδες 
συνενώνονται, µε αποτέλεσµα 
την πτώση των καψών. Επιση-
µαίνεται ότι το µόλυσµα διαι-
ωνίζεται από έτος σε έτος, κα-
θώς διατηρείται στα υπολείµ-
µατα της µολυσµένης καλλι-
έργειας, δηλαδή στα φύλλα, 

στελέχη, κάψες που αφήνο-
νται στον αγρό µετά τη συ-
γκοµιδή. Επιπλέον, η δευτε-
ρογενής διασπορά της ασθέ-
νειας προς τα ανώτερα µέρη 
των φυτών διευκολύνεται µε 
τη βροχή, ιδιαίτερα υπό πνοή 
δυνατών ανέµων και µε την 
άρδευση µε τεχνητή βροχή.

Σηµειώνεται ότι, για τη συγκε-
κριµένη ασθένεια δεν υπάρχουν 
εγκεκριµένα φυτοπροστατευτι-
κά προϊόντα, ώστε να αντιµετω-
πισθεί µε χηµικά σκευάσµατα. 

Συνεπώς, στους αγρούς µε 
καλλιέργεια βαµβακιού που 
αναφέρονται προσβολές από 
βακτηριακή σήψη, θα πρέπει 
να ληφθούν τα παρακάτω καλ-
λιεργητικά µέτρα. 

1) Περιορισµός των αρδεύ-
σεων, ώστε να περιορισθεί η 
υψηλή σχετική υγρασία, που 
ευνοεί την ανάπτυξη του µο-
λύσµατος

2) Κατά το δυνατόν πιο σύ-
ντοµη συγκοµιδή.

3) Μετά τη συγκοµιδή, το 
φθινόπωρο και όταν το χωράφι 
βρίσκεται στο ρώγο του, συνι-
στάται στους παραγωγούς να 
εφαρµόσουν όργωµα µε ανα-
στροφή, ιδανικά µετά από πέ-
ρασµα καταστροφέα, για την 
ενσωµάτωση των φυτικών υ-
πολειµµάτων. Η αποικοδόµη-
σή τους διασφαλίζει την µη ε-
πιβίωση του µολύσµατος στο 
έδαφος. Σε βαριά εδάφη η α-
ποικοδόµηση µπορεί να υπο-
βοηθηθεί µε τη διασπορά 2-3 
µονάδων αζώτου στο στρέµ-
µα (π.χ. 10 κιλών θειϊκής αµ-
µωνίας) πριν αυτά οργωθούν.

4) Αµειψισπορά ενός έτους. 
Μάλιστα, Το φθινοπωρινό όρ-
γωµα και η αµειψισπορά για 
ένα χρόνο είναι ικανά µέτρα 
να σταµατήσουν τη διατήρηση 
του παθογόνου στο χωράφι.

Κάτω από τον κάλυκα στα εσπεριδοειδή τα έντοµα ψευδόκοκκου
Σε εξέλιξη είναι τις πρώτες εβδοµάδες του Σεπτεµβρίου οι 
εκκολάψεις του ψευδόκοκκου στα εσπεριδοειδή. Οι υπάρχοντες 
πληθυσµοί βρίσκονται κυρίως κάτω από τον κάλυκα, στα σηµεία 
που ενώνονται καρποί και στο εσωτερικό της κόµης, όπως 
αναφέρουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Ναυπλίου. Στους οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές 

συστήνεται άµεσα καταπολέµηση, ανεξάρτητα µε την πρωιµότητα της 
περιοχής. Οι ειδικοί τονίζουν ότι ο ψεκασµός πρέπει να είναι επιµεληµένος, 
µε έµφαση στο εσωτερικό της κόµης των δέντρων. Να σηµειωθεί εδώ πως ο 
ψευδόκοκκος είναι ένα κοκκοειδές που προκαλεί σηµαντικές ζηµιές στα 
εσπεριδοειδή, καθώς απορροφούν το χυµό του φυτού, περιορίζοντας έτσι τη 
ζωτικότητα του δέντρου και εκκρίνουν µελίτωµα µειώνοντας την 
εµπορικότητα του καρπού λόγω της βαµβακώδους εµφάνισης και της 
ανάπτυξης της καπνιάς, ενώ προκαλείται και καρπόπτωση. Για αντιµετώπισή 
του συστήνεται από τους γεωπόνους να γίνεται και συστηµατικό κλάδεµα.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΓΑΠΗ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

Πρακτικές
Το φθινοπωρινό όργωµα 
και η αµειψισπορά είναι 
τα κύρια µέτρα αντιµε-
τώπισης του παθογόνου

Βαλάνινος καστάνων
Λίγο πριν τη συγκοµιδή αυξάνεται η 
πιθανότητα προσβολής των κάστανων από 
το Βαλάνινο. Το έντοµο παρουσιάζει µια 
γενεά ανά έτος. Τα ακµαία του εντόµου 
ωοτοκούν στο εσωτερικό των καστάνων. 
Μόλις εκκολαφθούν, οι προνύµφες 
τρέφονται µε το εσωτερικών των καρπών, 
υποβαθµίζοντας την ποιότητα τους. Η 
αποτελεσµατικότητα της παρέµβασης 
επικεντρώνεται σε µεγάλο βαθµό εναντίον 
των ακµαίων ατόµων πριν ωοτοκήσουν 
εντός των καρπών. Στα καλλιεργητικά µέτρα 
διαχείρισης του βαλανίνου περιλαµβάνονται 
κατά βάση η συλλογή και καταστροφή όλων 
των πεσµένων στο έδαφος 
προσβεβληµένων καστάνων, καθώς µαζί µε 
αυτά πέφτουν και οι προνύµφες 
προκειµένου να διαχειµάσουν. Οι ζηµιές που 
εντοπίζονται σε ορισµένες περιοχές είναι 
δυνατόν να αντιµετωπιστούν µε την 
κατάλληλη χηµική επέµβαση, εφόσον 
εντοπιστούν πληθυσµοί του κολεόπτερου ή 
υπάρχει ιστορικό προσβολής. Η διαπίστωσή 
του γίνεται µε τίναγµα των δέντρων ή χρήση 
κολλητικής ταινίας διπλής όψης στους 
κορµούς. Να σηµειωθεί ότι η καταπολέµηση 
µπορεί να συνδυαστεί και µε αυτήν για την 
καρπόκαψα της καστανιάς.

Σκευάσµατα
FMC: Coragen 20 SC

Καρπόκαψα µηλιάς
Το τελευταίο δεκαήµερο του Αυγούστου, 
στην πλειονότητα των περιοχών στις οποίες 
έχει παρουσιαστεί το έντοµο, σηµειώθηκε 
αξιόλογη αύξηση στις συλλήψεις του από τις 
φεροµονικές παγίδες. Σε γενικές γραµµές, 
το έντοµο διατηρεί µια διαρκή 
δραστηριότητα καθ’ όλη την καλλιεργητική 
περίοδο, εµφανίζοντας συγκεκριµένες 
κορυφές πτήσεων, ανάλογα µε τις καιρικές 
συνθήκες και την πυκνότητα του πληθυσµού. 
Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Θεσσαλονίκης, στο αµέσως επόµενο χρονικό 
διάστηµα θα πραγµατοποιηθούν 
συνεχόµενες εκκολάψεις νεαρών 
προνυµφών. Μέσα στην περίοδο αυτή θα 
πρέπει, ενδεικτικά, να γίνει και η όποια 
επέµβαση, που στοχεύει τις προνύµφες 
αυτές, θεωρείται αναγκαία µε τη χρήση των 
κατάλληλων προϊόντων φυτοπροστασίας, µε 
βάση τις οδηγίες των γεωπόνων. 

Σκευάσµατα
ALFA: Mavrik Aquaflow, Divepron 25 WG
BAYER: Calypso 480SC, Decis protech 
15EW
FMC: Coragen 20 SC, Steward 30 WG
SIPCAM: Spada 50WP και Bacillus 
Chemia
SYNGENTA: Affirm Opti 9.5 WG & 
Voliam Targo 063 SC
UPL: Deltagri, Carpovirusine Evo2

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Για διαχρονικά προβληµατική στάση εκ 
µέρους της πολιτείας στο ζήτηµα των 
αποζηµιώσεων του πρωτογενούς τοµέα, 
λόγω ακραίων καιρικών φαινοµένων, 
κάνει λόγο η βουλευτής Λάρισας του 
ΚΙΝΑΛ, Ευαγγελία Λιακούλη µε 
αφορµή τα δυσάρεστα νέα για τους 
αµυγδαλοπαραγωγούς, πως η πληρωµή 
των αποζηµιώσεων ΠΣΕΑ του 2017 
πιθανότατα πάει για το 2021. Στην 
ερώτησή της προς τους αρµόδιους 
υπουργούς η Λαρισαία βουλευτής ζητά 
να µάθει: «Σε ποιες άµεσες ενέργειες 
είναι διατεθειµένοι να προβούν, 
προκειµένου να συνδράµουν άµεσα και 
ουσιαστικά τους αµυγδαλοπαραγωγούς 
του νοµού Λάρισας, µετά τις κρατικές 
ολιγωρίες που σηµειώθηκαν στις 
αποζηµιώσεις τους µέσω ΠΣΕΑ».

Αν δεν καλυφθεί 
το κενό η πληρωµή
πάει για το 2021

Αναζήτηση πόρων για ΠΣΕΑ στα αμύγδαλα
Αναρτήθηκαν οι καταστάσεις πληρωμής του 2017, λείπουν τα κονδύλια για 4 νομούς

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Σε αναζήτηση πόρων προκειµέ-
νου να καταβληθούν άµεσα οι 
αποζηµιώσεις ΠΣΕΑ του 2017 
που εκκρεµούν για τους παρα-
γωγούς αµυγδάλου των νοµών 
Λάρισας, Τρικάλων, Χαλκιδικής 
και Κιλκίς δηλώνει πως βρίσκε-
ται το υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης. Ήδη, ο υπουργός Μά-
κης Βορίδης έχει καταθέσει αί-
τηµα στον αναπληρωτή υπουρ-
γό  Οικονοµικών Θεόδωρο Σκυ-
λακάκη να επιτραπεί πριν την 
31-1-2021 η χρήση 7 εκατ.ευρώ 
για να καταβληθούν τα υπολει-
πόµενα ΠΣΕΑ του 2017.

Σηµειωτέον ότι οι σχετικές 
καταστάσεις και τα ποσά πλη-
ρωµής έχουν ήδη αναρτηθεί 
στους αντίστοιχους ∆ήµους. 
Το θέµα ανέδειξε η Agrenda 
και στο περασµένο φύλλο της 
29ης Αυγούστου, επικαλούµε-

νη πληροφορίες που έκαναν 
λόγο για χρηµατοδοτικό κενό 
7  εκατ. ευρώ στο προϋπολογι-
σµένο µπάτζετ του 2020, ύψους 
16 εκατ., µε τα ποσά να έχουν 
εξαντληθεί καθώς προηγήθη-
καν άλλες περιοχές στην πλη-
ρωµή όπως οι Σέρρες.

Την αναστάτωση που έχει προ-
κληθεί στη Λάρισα, µια αµιγώς α-

µυγδαλοπαραγωγό περιοχή µε-
τέφεραν διαδοχικά στον υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης οι Λα-
ρισαίοι βουλευτές Χρήστος Κέλ-
λας και Μάξιµος Χαρακόπου-
λος, αντίστοιχα µε το Μάκη Βο-
ρίδη να διαβεβαιώνει πως θα ε-
ξετάσει κάθε δυνατότητα εξεύ-
ρεσης πόρων για να κλείσει το 
θέµα της εκκρεµούς πληρωµής.

Τρύπα
Αίτηµα Βορίδη σε 

Σκυλακάκη να καλυφθεί 
το χρηµατοδοτικό κενό 
των 7 εκατ. ευρώ στον 

προϋπολογισµό των ΠΣΕΑ 
του 2020 για να κλείσει η 
εκκρεµµότητα του 2017

Την αναστάτωση που έχει προκληθεί µετέφερε στον υπουργό ο Λαρισαίος βουλευτής Χρ. Κέλλας.
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Έως 31 Οκτωβρίου στον Αναπτυξιακό

Άνοιξε ο νέος κύκλος 
με ακόμα μεγαλύτερο 
αγροτικό ενδιαφέρον   
Από 50.000 ευρώ και άνω επιλέξιμες επενδύσεις πρωτογενή 
τομέα, μεγάλη η ζήτηση για τα 500 εκατ. ευρώ των προκηρύξεων

Στις δύο προκηρύξεις του Αναπτυξιακού 
Νόµου, ο επενδυτής µπορεί να επιλέξει α-
νάµεσα σε τέσσερα καθεστώτα ενίσχυσης: 
Την επιχορήγηση, τη φορολογική απαλ-
λαγή, τη χρηµατοδοτική µίσθωση και την 
επιδότηση του µισθολογικού κόστους. 

Η ενίσχυση της επιχορήγησης παρέ-
χεται, µεµονωµένα ή συνδυαστικά µε 
τις ενισχύσεις της φορολογικής απαλ-
λαγής ή/και της επιδότησης χρηµατο-
δοτικής µίσθωσης. 

Η ενίσχυση της επιδότησης του κό-
στους απασχόλησης παρέχεται µόνο 
αυτοτελώς και µόνο επί των δαπανών 
µισθολογικού κόστους δηµιουργούµε-
νης απασχόλησης.

Οι επιχειρήσεις του αγροδιατροφι-
κού τοµέα οι συνεταιρισµοί και οι ορ-
γανώσεις παραγωγών, µπορούν να δια-
λέξουν το καθεστώς επιχορήγησης στο 
100%, του ύψους της επιδότησης που 
δικαιούνται. Για παράδειγµα µία οργά-
νωση παραγωγών στη Θεσσαλία που το 
ύψος της ενίσχυσης ορίζεται στο 50% 
του προϋπολογισµού (µικρές επιχει-
ρήσεις), µπορεί να λάβει αυτό το πο-
σοστό, εξολοκλήρου ως επιχορήγηση. 

Επιδότηση 
στο 100%1

Στα καθεστώτα του αναπτυξιακού νό-
µου µπορούν να ενταχθούν εκµεταλ-
λεύσεις όλων των τύπων και παραγω-
γικών συστηµάτων φυτικής παραγω-
γής, όπως συµβατική, πιστοποιηµένη 
- ολοκληρωµένη, βιολογική, κ.λπ. - υ-
παίθρια, υπό κάλυψη (θερµοκήπια, θά-
λαµοι καλλιέργειας µανιταριών θερµο-
κηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.α.). Τα 
έργα µπορεί να αφορούν ίδρυση νέ-
ας µονάδας, είτε εκσυγχρονισµό, µε 
ή χωρίς µετεγκατάσταση, υφιστάµε-
νης µονάδας.

Στις επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβά-
νονται τρακτέρ, παρελκόµενα, µεγάλα 
µηχανήµατα όπως οι θεριζοαλωνιστι-
κές, κτιριακές εγκαταστάσεις (αποθή-
κες, θερµοκήπια). Επιπλέον: 

1. Ψυκτικοί θάλαµοι για κηπευτικά, 
φρούτα, άνθη, φυτά, καρπούς µε κέ-
λυφος, προϊόντα µελισσοκοµίας κ.λπ. 

2. Ξηραντήρια για αρωµατικά και φαρ-
µακευτικά φυτά, δηµητριακά που χρησι-
µοποιούνται για την παρασκευή ζωοτρο-
φών, καρπούς µε κέλυφος, σταφίδες κ.λπ.

3. ∆ιαλογητήρια για κηπευτικά, φρού-
τα και καρπούς µε κέλυφος.

4. Πλυντήρια για τον καθαρισµό και 
το στέγνωµα των προϊόντων.

5. Εξοπλισµός µετασυλλεκτικής προ-
στασίας.

6. Συσκευαστήρια όπως ζυγιστικά και 
συσκευαστήρια για προετοιµασία χον-
δρικής πώλησης. 

 Φυτική 
παραγωγή2

Για τα επενδυτικά σχέδια µπορούν 
να ενισχυθούν µε βάση τις δαπάνες 
επενδύσεων για εξοπλισµό και εγκα-
ταστάσεις άρδευσης, µόνο εφόσον η 
επένδυση αυτή επιφέρει µείωση της 
προηγούµενης κατανάλωσης ύδατος 
τουλάχιστον κατά 25%, και η µέτρηση 
κατανάλωσης ύδατος στο επίπεδο της 
ενισχυόµενης επένδυσης έχει τεθεί ή 
πρέπει να τεθεί σε λειτουργία ως µέ-
ρος του επενδυτικού σχεδίου. 

Σε αυτά τα συστήµατα άρδευσης 
περιλαµβάνονται η στάγδην άρδευ-
ση, οι οµβροδεξαµενές, γεννήτριες 
και άλλες επενδύσεις εξοικονόµη-
σης νερού. Επιπλέον, µπορεί να επι-
δοτηθεί µηχανολογικός εξοπλισµός 
που αποσκοπεί στην επαναχρησιµο-
ποίηση των υδάτων (π.χ. από βιολογι-
κό καθαρισµό). Νέες γεωτρήσεις συ-
µπεριλαµβανοµένης και της απαραί-
τητης κτιριακής υποδοµής (π.χ. µικρό 
αντλιοστάσιο) και επιµέρους εξοπλι-
σµός για τον εκσυγχρονισµό υφιστά-
µενων γεωτρήσεων (ενδεικτικά, αλλα-
γή αντλίας, εγκατάσταση υδροµετρη-
τή) µπορεί επίσης να είναι επιλέξιµος.

Αρδευτικά 
συστήματα 3

TOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
gogos@agronews.gr

Για αιτήσεις από 1η Σεπτεµβρίου έως 30 Οκτω-
βρίου µε µικρές βελτιώσεις που αντανακλούν 
την ανταπόκριση του αγροτικού κόσµου, άνοι-
ξε εκ νέου ο Αναπτυξιακός νόµος. Πρόκειται 
για την 5η προκήρυξη του καθεστώτος «Γενική 
Επιχειρηµατικότητα» και την 3η του «Επιχειρη-
µατικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχει-
ρήσεων», που υποστηρίζουν έργα του πρωτο-
γενή τοµέα προϋπολογισµού από 50.000 ευρώ 
και άνω. Αγορές τρακτέρ, αλωνιστικών, παρελ-
κόµενων, αρδευτικών δικτύων, φωτοβολταϊκών 
σταθµών και οποιαδήποτε προσπάθεια καθετο-
ποίησης της παραγωγής είναι επιλέξιµες δρά-
σεις προς ενίσχυση, µε ύψος επιδότησης έως 
55% των δαπανών. 

∆ικαιούχοι, από τον πρωτογενή τοµέα, κρί-
νονται επιχειρήσεις, οργανώσεις παραγωγών, 
οµάδες παραγωγών και συνεταιρισµοί. Σε κάθε 
περίπτωση είναι µεγάλη ευκαιρία για να ξεκινή-
σει κανείς κάτι για τα επόµενα δύο µε τρία έτη, ή 

τουλάχιστον µέχρι να ξε-
κινήσει η επόµενη προ-
γραµµατική περίοδος της 
ΚΑΠ, κάτι που φαίνεται 
να έχουν αντιληφθεί κα-
λά οι επαγγελµατίες του 
κλάδου. 

Ενδεικτικά έργα που 
έχουν εκπονηθεί µέχρι 
στιγµής στον πρωτογε-
νή τοµέα και επιδοτηθεί 
από προηγούµενους κύ-
κλου του Αναπτυξιακού 

περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων:
Ίδρυση µικρής µονάδας Θερµοκηπίου: 

53.519,6 ευρώ.
Ίδρυση εσταυλισµένης αιγοπροβατοτροφι-

κής µονάδας: 405.000 ευρώ.
Ίδρυση µονάδας τυροκοµείου: 84.000 ευρώ.
Εκσυγχρονισµός χοιροτροφικής µονάδας: 

261.000 ευρώ.
Ίδρυση µονάδας τυποποίησης και συσκευ-

ασίας κρεµµυδιού: 157.500 ευρώ.
Φωτοβολταϊκός σταθµός: 136.000 ευρώ.

Σηµειώνεται εδώ πως στα πλαίσια του Ανα-
πτυξιακού Νόµου παρέχεται η δυνατότητα λή-
ψης προκαταβολής 25% µε την υλοποίηση του 
25% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού.

500 εκατ. ευρώ
Ο συνολικός προϋ-

πολογισµός των δύο 
προκηρύξεων του 
Αναπτυξιακού έχει 

οριστεί στα 500 εκατ. 
ευρώ
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50.000

150

55%

      Ο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ  
ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

    

ΣΤΑΒΛΟΙ

ΤΡΑΚΤΕΡ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ

ΤΟΜΕΑ

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

350 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΓΕΝΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

100.000 ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

150.000 ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

250.000 ΜΕΣΑΙΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

500.000 ΜΕΓΑΛΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΝΤΑΣΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

ΚΑΛΥΨΗ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΚΟΣΤΟΥΣ

ΤΡΑΚΤΕΡ    ΤΡΑΚΤΕΡ    ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΣΤΑΒΛΟΙ

1
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

 ΑΠΑΛΛΑΓΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ

3

2

4

Ποσοστά ενίσχυσης για τις επενδύσεις 
στον πρωτογενή τοµέα ορίζεται ανάλο-
γα την Περιφέρεια και το µέγεθος της ε-
πιχειρήσης ως εξής:
Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, ∆υ-
τική Μακεδονία: 25% για µεγάλες 35% 
για µεσαίες, 45% για µικρές επιχειρήσεις.
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρι-
κή Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, 
∆υτ. Ελλάδα, Πελοπόννησος: 35% για 
µεγάλες, 45% για µεσαίες, 50% για µικρές 
επιχειρήσεις.
Νότιο Αιγαίο:  20% για µεγάλες, 30% για  
µεσαίες και 40% για µικρές επιχειρήσεις.
Βόρειο Αιγαίο:  35% για µεγάλες, 45% για  
µεσαίες και 55% για µικρές επιχειρήσεις.

Ελάχιστος προϋπολογισµός
Το ελάχιστο ποσοστό του προϋπολογι-
σµού του έργου ορίζεται ως εξής:
Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, Οµάδες Πα-
ραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές 
Συµπράξει: 50.000 ευρώ.
Πολύ µικρές επιχειρήσεις: 100.000 ευρώ.
Μικρές επιχειρήσεις:150.000 ευρώ,
Μεσαίες επιχειρήσεις: 250.000 ευρώ,
Μεγάλες επιχειρήσεις: 500.000 ευρώ.

Ποσοστά 
ενίσχυσης6

Μέρος του επενδυτικού σχεδίου µπο-
ρεί να συνδέεται µε την παραγωγή, σε 
επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης, ε-
νέργειας από ανανεώσιµες πηγές για 
την κάλυψη των αναγκών της µονάδας 
(net metering), υπό την προϋπόθεση ό-
τι η παραγωγή δεν υπερβαίνει τη µέση 
ετήσια κατανάλωση ενέργειας από τη 
συγκεκριµένη γεωργική εκµετάλλευ-
ση. Όταν η επένδυση γίνεται για την 
παραγωγή θερµικής και ηλεκτρικής ε-
νέργειας από ανανεώσιµες πηγές, οι 
εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας 
εξυπηρετούν µόνο τις ενεργειακές α-
νάγκες της συγκεκριµένης γεωργικής 
εκµετάλλευσης και η παραγωγική τους 
ικανότητα δεν υπερβαίνει το αντίστοι-
χο ύψος της συνδυασµένης µέσης ετή-
σιας κατανάλωσης θερµικής και ηλε-
κτρικής ενέργειας στη γεωργική εκµε-
τάλλευση, συµπεριλαµβανοµένου και 
του γεωργικού νοικοκυριού. 

Σηµειώνεται εδώ πως δεν είναι επι-
λέξιµες οι επενδύσεις σε εγκαταστά-
σεις, ο πρωταρχικός σκοπός των ο-
ποίων είναι η παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από βιοµάζα. 

Αγροτικό 
net metering4

Επενδύσεις σε εξοπλισµό στη ζωική πα-
ραγωγή και επέκταση ή κατασκευή στα-
βλικών εγκαταστάσεων είναι επιλέξιµες 
προς ενίσχυση για όλους τους κλάδους 
της κτηνοτροφίας (βοοτροφία, αιγοπρο-
βατοτροφία, πτηνοτροφία κ.λπ.). Ενδει-
κτικά οι επιλέξιµες δαπάνες αφορούν:
1. Εξοπλισµό άµελξης: Για παράδειγµα 
εξοπλισµός γαλακτοµέτρησης, αυτόµα-
τη διατροφή στο αµελκτήριο, εγκλωβι-
σµός κατά την άµελξη κ.α.)
2. Εξοπλισµό αυτόµατης διανοµής σιτη-
ρεσίου: Κάθε µηχανολογικός εξοπλισµός 
που σχετίζεται µε την αυτόµατη διανοµή 
του σιτηρεσίου (ταινίες τροφοδοσίας κ.α.).
3. Μηχανήµατα: Φορτωτές πολλαπλών 
χρήσεων, ενσιροδιανοµείς, αναµίκτες 
σιτηρεσίου, µηχανήµατα προώθησης 
του σιτηρεσίου και πάσης φύσεως ται-
νίες µεταφοράς.

Για συνεταιρισµούς, για επιχειρήσεις 
νεοσσών και για επιχειρήσεις µε συνερ-
γαζόµενους πτηνοτρόφους (για επιχειρή-
σεις που παρέχουν νεοσσούς προς πά-
χυνση σε πτηνοτροφικές µονάδες και µε-
τά την ολοκλήρωση της πάχυνσης, πα-
ραλαµβάνουν τα έτοιµα για σφαγή κο-
τόπουλα και τα διανέµουν µέσω του δι-
κτύου τους προς πώληση), η συνολική 
δυναµικότητα µετά την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τη µέση παραγωγή ή/και δι-
ακίνηση της τελευταίας πενταετίας, αυ-
ξηµένη κατά 20%.

Προϋποθέσεις
για τις μεγάλες
επενδύσεις στην
κτηνοτροφία
Oι αγροτικές επενδύσεις άνω των 500.000 
ευρώ για να βρουν επιδότηση θα πρέπει να 
τηρούν ορισµένες προϋποθέσεις σύµφω-
να µε την ΚΥΑ που εκδόθηκε τέλη Αυγού-
στου (ΦΕΚ 3539/Β’/2020) και αναφέρει:

«Άρθρο 3 Υπαγόµενα επενδυτικά σχέ-
δια Μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώ-
τα ενισχύσεων του ν. 4399/2016, επενδυ-
τικά σχέδια της πρωτογενούς γεωργικής 
παραγωγής, στους ακόλουθους τοµείς, τα 
οποία αφορούν συγκεκριµένα: 

Α. στον τοµέα φυτικής παραγωγής: Εκµε-
ταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγω-
γικών συστηµάτων φυτικής παραγωγής, 
όπως συµβατική, πιστοποιηµένη, κ.λπ. 

Β. στον τοµέα ζωικής παραγωγής: Κτηνο-
τροφικές εγκαταστάσεις όπως αυτές περι-
γράφονται στον ν. 4056/2012 (Α’ 52). Συ-
γκεκριµένα υπάγονται επενδυτικά σχέδια 
όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων κα-
θώς και όλων των τύπων εκτροφής, και υ-
πό τους περιορισµούς και όρους που τίθε-
νται ακολούθως, που αφορούν σε: α) Βοο-
τροφικές µονάδες. β) Αιγοπροβατοτροφι-
κές µονάδες. γ) Χοιροτροφικές µονάδες. 
δ) Πτηνοτροφικές µονάδες για τους ακό-
λουθους τύπους εκτροφών και υπό τους 
ακόλουθους περιορισµούς και όρους: 

ι) εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην 
στρουθοκαµήλων, για την παραγωγή κρέ-
ατος πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ε-
λευθέρας βοσκής, παραδοσιακά ελευθέρας 
βοσκής, απεριόριστης ελευθέρας βοσκής, 

ιι) εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην 
στρουθοκαµήλων, για την παραγωγή αυ-
γών πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ε-
λευθέρας βοσκής, αχυρώνα, ιιι) συµβατικές 
εκτροφές πουλερικών, πλην στρουθοκαµή-
λων, για παραγωγή αυγών ή κρέατος, για 
εκσυγχρονισµό υφιστάµενων µονάδων. 

Ειδικά για τις συµβατικές µονάδες εκτρο-
φής ινδιάνων, υπάγεται επίσης η ίδρυση 
νέων µονάδων, 

ιv) πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και 
εκκολαπτήρια αυγών, για εκσυγχρονι-
σµό υφιστάµενων µονάδων. Επίσης υπά-
γεται η ίδρυση νέων µονάδων, µόνο όµως 
στο πλαίσιο καθετοποίησης υφιστάµενων 
πτηνοτροφικών µονάδων. Για συνεταιρι-
σµούς, για επιχειρήσεις νεοσσών και για 
επιχειρήσεις µε συνεργαζόµενους πτηνο-
τρόφους (για επιχειρήσεις που παρέχουν 
νεοσσούς προς πάχυνση σε πτηνοτροφι-
κές µονάδες και µετά την ολοκλήρωση της 
πάχυνσης, παραλαµβάνουν τα έτοιµα για 
σφαγή κοτόπουλα και τα διανέµουν µέ-
σω του δικτύου τους προς πώληση), η συ-
νολική δυναµικότητα µετά την υλοποίη-
ση του επενδυτικού σχεδίου δεν θα πρέ-
πει να υπερβαίνει τη µέση παραγωγή ή/
και διακίνηση της τελευταίας πενταετίας, 
αυξηµένη κατά 20%.

Εξοπλισμός 
κτηνοτρόφων5



Λύση οι εγγυήσεις του νέου Ταμείου

Με δάνειο στο 80-90% 
της ίδιας συμμετοχής 
τα Σχέδια Βελτίωσης

Λύνει τα χέρια των Τραπεζών το Ταμείο Αγροτικών 
Εγγυήσεων που απορροφά τον κίνδυνο και φέρνει αυξημένη 
δανειακή κάλυψη της ίδιας συμμετοχής για τους δικαιούχους  

 Σε επαναπροσέγγιση του αγροτικού πελατολογίου που είχε 
απορριφθεί στο παρελθόν στοχεύουν τώρα οι τράπεζες

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Μοντέλο ευνοϊκής δανειοδότησης 
στο 80-90% της ίδιας συµµετοχής 
των δικαιούχων στα Σχέδια Βελτίω-
σης, σκοπεύουν να ακολουθήσουν οι 
τράπεζες που θα συµµετάσχουν στο 
Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανά-
πτυξης. Το γεγονός µάλιστα πως το 
80% του δανείου θα είναι εγγυηµέ-
νο, λύνει τα χέρια των τραπεζών ώ-
στε να επαναπροσεγγίσουν περιπτώ-
σεις αγροτικού πελατολογίου µε ώ-
ριµα επενδυτικά πλάνα, τα οποία ή-
θελαν µεν να χρηµατοδοτήσουν, αλ-
λά χαρακτηρίστηκαν τελικά υψηλού 
κινδύνου και απορρίφθηκαν. Άλλω-
στε, µε το 80% του δανείου εγγυηµέ-
νο, αν αυτό «χτυπήσει» θα έρθει ά-
µεσα το Ταµείο Αγροτικών Εγγυήσε-
ων να καλύψει αυτή την απώλεια για 
την τράπεζα, η οποία θα αναλαµβά-
νει µόλις το 20% του ρίσκου. 

Ειδικότερα, όσον αφορά τα  Σχέδια 
Βελτίωσης, το µοντέλο χρηµατοδότη-
σης µέσω των εγγυηµένων δανείων, 
θα λειτουργεί κάπως έτσι: Έστω, ένας 
παραγωγός µε σχέδιο 100.000 ευρώ. 
Τα 50.000 ευρώ είναι επιδότηση και 
τα 50.000 ευρώ ίδια συµµετοχή. Από 
αυτά τα 50.000 ευρώ ίδια συµµετο-
χή, οι τράπεζες θα καλύπτουν ένα 80-
90%, δηλαδή τα 40-45.000 ευρώ, µε 
τον δικαιούχο να πρέπει ουσιαστικά 
να βγάλει ένα µικρότερο ποσό άµε-
σα από την τσέπη, σε σχέση µε την 
περίπτωση που το δάνειο δεν θα ή-
ταν εγγυηµένο. 

Πληροφορίες αναφέρουν παράλ-
ληλα ότι το ίδιο µοτίβο δανεισµού εί-
ναι πιθανό να ακολουθηθεί για τους 
δικαιούχους του Μέτρου 4.2 της Με-
ταποίησης, που έχουν σαφώς µεγα-
λύτερου προϋπολογισµού δαπάνες.

Υπενθυµίζεται πως ο δανεισµός 
µπορεί να αφορά είτε κεφάλαιο κίνη-

Το ποσό ενίσχυσης για την προµή-
θεια κυψελών αντικατάστασης, για 
το µελισσοκοµικό έτος 2020, καθο-
ρίστηκε στα 16,50 ευρώ ανά κυψέλη 
και σε 3,44 ευρώ ανά µετακινούµε-
νη κυψέλη για τους συµµετέχοντες 
στις δράσεις 3.1 και 3.2 των µελισσο-
κοµικών προγραµµάτων, σύµφωνα 
µε απόφαση που υπογράφει η υφυ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Φω-
τεινή Αραµπατζή. Τα 16,50 ευρώ α-
φορούν τους συµµετέχοντες της δρά-
σης 3.1 «Εξοπλισµός για τη διευκό-
λυνση των µετακινήσεων» που προ-
χώρησαν σε αιτήσεις ένταξης την πε-
ρασµένη άνοιξη, µε τα αποτελέσµα-
τα των δικαιούχων να έχουν ήδη α-
ναρτηθεί στις κατά τόπους ∆ΑΟΚ. Α-
ντίστοιχα το ποσό των 3,44 ευρώ α-
νά µετακινούµενη κυψέλη αφορά 
τους µελισσοκόµους που συµµετέ-
χουν στη δράση 3.2 «Οικονοµική 
στήριξη της νοµαδικής µελισσοκο-
µίας». Οι πληρωµές θα ακολουθή-
σουν µετά την εξέταση των ενστάσε-
ων που έληξαν προ ολίγων ηµερών. 

Υπενθυµίζεται ότι για τη δράση 
3.1 από το µελισσοκοµικό έτος 2021 

και εξής, δύναται να ενισχυθεί και 
η αγορά µεµονωµένων κινητών βά-
σεων κυψελών σε ποσοστό 20% ε-
πί των κατεχοµένων κυψελών των 
δικαιούχων, σύµφωνα µε το εγκε-
κριµένο εθνικό µελισσοκοµικό πρό-
γραµµα 2020 – 2022.

Εν τω µεταξύ, εκδόθηκε η πρό-
σκληση για την ενίσχυση µε 12 ευ-
ρώ ανά κατεχόµενη κυψέλη, στα 
πλαίσια των Προγραµµάτων Στήρι-
ξης των Μικρών Νησιών του Αιγαί-
ου Πελάγους στον τοµέα της Μελισ-

Έως 20/10 για πριμ 12 ευρώ 

σης έως 200.000 ευρώ είτε επενδυτικό 
δάνειο, είτε κάλυψη της ίδιας συµµετο-
χής στα προγράµµατα Σχέδια Βελτίωσης 
και Μεταποίηση. ∆ικαιούχοι είναι όλοι 
οι αγρότες φυσικά πρόσωπα, οι αγροτι-
κές επιχειρήσεις, τα συλλογικά σχήµα-
τα αγροτών και οι µονάδες µεταποίη-
σης αγροτικών προϊόντων. 

Όλες οι αιτήσεις θα γίνονται ηλε-
κτρονικά. Ο ενδιαφερόµενος αγρότης 
θα δηλώνει το ποσό που χρειάζεται, αν 
θα το συνδυάσει µε επιδότηση (Σχέδιο 
Βελτίωσης κ.λπ), την τράπεζα µε την ο-
ποία θέλει να συνεργαστεί κ.α.. Κατό-
πιν, η αίτηση θα πηγαίνει στην ενδια-
φερόµενη τράπεζα προς εξέταση.

 Όσον αφορά τα εγγυηµένα δάνεια 
που προσφέρονται οριζόντια σε όλους 
τους κλάδους της οικονοµίας µέσω του 
Ταµείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Α-
ναπτυξιακής Τράπεζας, ο δεύτερος κύ-
κλος αιτήσεων αναµένεται να ξεκινή-
σει έως τις 15 Σεπτεµβρίου. Ωστόσο, ε-
δώ πρώτον οι τράπεζες προτιµούν τις 
µεγάλες επιχειρήσεις σύµφωνα µε το 
«Παρατηρητήριο Ρευστότητας». Και, 
δεύτερον, το δάνειο µπορεί να φτά-
νει το 25% του τζίρου, οπότε καθώς ο 
πρωτογενής τοµέας είναι ένας κλάδος 
που χαρακτηρίζεται από χαµηλό κύκλο 
εργασιών στην πλειονότητά του, οι ε-
παγγελµατίες του χώρου µε 20.000 και 
30.000 ευρώ τζίρο, δεν µπορούν να κά-
νουν δουλειές µε δάνεια των 5.000 και 
7.500 ευρώ αντίστοιχα.

Χαρτοφυλάκιο
Μέχρι το 35% του χαρτο-
φυλακίου των αγροτικών 

τους δανείων θα µπορούν να 
καλύψουν οι τράπεζες 

µε τις εγγυήσεις

Στο Ταµείο 
Εγγυοδοσίας της 
Αναπτυξιακής 
Τράπεζας, το ύψος 
του δανείου µπορεί 
να φτάνει το 25% 
του τζίρου του 
ενδιαφερόµενου.
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Συμμετοχή
Οι τράπεζες Πειραιώς, Εθνική, 
Alpha Bank, Eurobank, οι τρεις 
συνεταιριστικές Καρδίτσας, 
Θεσσαλίας, Παγκρήτια και η 
ProCredit θα συµµετάσχουν 
στο Ταµείο Εγγυήσεων για τους 
αγρότες.

Όροι
Οι όροι δανεισµού θα πρέπει να 
είναι «πολύ ευνοϊκότεροι» από 
εκείνους που προσέφερε η κάθε 
τράπεζα στο παρελθόν στον 
αγροτικό τοµέα, κάτι που ελέγχει 
το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Επενδύσεων, το οποίο και 
διαχειρίζεται το σχετικό Ταµείο.

Προϊόν
Είναι ζήτηµα της κάθε τράπεζας 
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.



ανά κυψέλη

Επένδυση 20.000
ευρώ και η κάνναβη
γίνεται σκυρόδεμα
Εµπνευσµένα παραδείγµατα έργων
αγροτικής βιοοικονοµίας που βρή-
καν χρηµατοδότηση από τα Προ-
γράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης, 
φιλοξενεί το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο 
Αγροτικής Ανάπτυξης σε ειδικό 
έντυπο που στόχο έχει την ενη-
µέρωση των αγροτών σχετικά µε 
τις ευκαιρίες που κρύβει για τον 
πρωτογενή τοµέα αυτός ο ταχέως  
αναπτυσσόµενος κλάδος. Για πα-
ράδειγµα το Πρόγραµµα Αγροτι-
κής Ανάπτυξης της ∆ανίας βοή-
θησε στην εκκίνηση αγροτικής 
επιχείρησης (start-up) ώστε ένα 
απλό χόµπι να εξελιχθεί σε επι-
κερδή επιχείρηση εκτροφής εντό-
µων για ζωοτροφή  κάνοντας χρή-
ση των απορριµµάτων τροφίµων. 

Οι ζωολογικοί κήποι της ∆ανίας, 
τα καταστήµατα κατοικίδιων, κα-
θώς και ιδιώτες πραγµατοποιούν 
διαδικτυακά τις παραγγελίες τους 
για διάφορα είδη εντόµων. Τα συ-
νολικά κέρδη της εν λόγω επιχεί-
ρησης παρουσίασαν σταδιακή αύ-
ξηση από 13.691 ευρώ το 2014 σε 
97.852 ευρώ το 2017. «Είναι πραγ-
µατικά εντυπωσιακό το τι µπορείς 

να αποκοµίσεις από το ελάχιστο. 
Μία µικρή ποσότητα τροφής µε τι-
µή πώλησης της τάξης των 59 ευρώ 
είναι αρκετή για να ταΐσεις 2.000 
τριζόνια», ανέφερε ο ιδιοκτήτης 
της επιχείρησης MD ApS.

Στη Λετονία, µία επιχείρηση έλα-
βε στήριξη και πάλι µέσω Leader 
προκειµένου να παράγει υλικά 
κατασκευών µε βάση την κάννα-
βη. Με µία επένδυση µόλις των 
19.400 ευρώ, πραγµατοποιήθη-
κε η αγορά νέου απαραίτητου ε-
ξοπλισµού για την επεξεργασία α-
κατέργαστης κάνναβης και την πα-
ραγωγή σκυροδέµατος από κάν-
ναβη στον τοµέα των κατασκευ-
ών. Ο συγκεκριµένος τύπος σκυ-
ροδέµατος χρησιµοποιήθηκε ως 
υλικό βάσης σε τούβλα µονολι-
θικού σκυροδέµατος (οπλισµένο 
σκυρόδεµα µε αρµούς κατασκευ-
ής). Στη συνέχεια, το εύρος του εν 
λόγω προϊόντος επεκτάθηκε και 
πλέον περιλαµβάνει µονωτικά υ-
λικά µε βάση την κάνναβη για ο-
ροφές, στέγες και κοιλότοιχους. 

Τα παραπάνω είναι µόλις δύο 
παραδείγµατα που φιλοξενεί το 
«Έντυπο Έργων Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταµείου για την Α-
γροτική Ανάπτυξη», που µπο-
ρεί να αποτελέσουν έµπνευση 
για καινοτόµα έργα βιοοικονο-
νοµίας και µπορούν να βρουν 
στήριξη από το ΠΑΑ της τρέχου-
σας και της επόµενης περιόδου. 
Περισσότερα παραδείγµατα 
στο agronews.gr. 

Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου
on line τα παραστατικά 
για το Κοµφούζιο 
Aπό 1η Σεπτεµβρίου µέχρι τέλος 
του µήνα θα είναι ανοιχτή η 
ηλεκτρονική εφαρµογή για την 
υποβολή παραστατικών για την 
1η και 2η πρόσκληση του 
Κοµφούζιο. Αναλυτικά, η 
ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προς 
τους δικαιούχους της ∆ράσης 
10.1.08 «Εφαρµογή της µεθόδου 
σεξουαλικής σύγχυσης 
µικρολεπιδοπτέρων», το γνωστό 
Κοµφούζιο, αναφέρει τα εξής: 
«Σας υπενθυµίζουµε ότι για το 
έτος εφαρµογής 2020 της 
∆ράσης 10.1.08 η εφαρµογή για 
την υποβολή παραστατικών για 
την 1η και 2η πρόσκληση θα είναι 
ανοιχτή, σύµφωνα µε την υπ’ 
αριθµ. 56938/31.07.2018 
εγκύκλιο από 01/09/2020 έως 
και 30/09/2020. Όσον αφορά 
την 3η πρόσκληση της δράσης, 
θα υπάρξει επόµενη ενηµέρωση 
για το χρονικό διάστηµα κατά το 
οποίο θα παραµείνει ανοικτό το 
σύστηµα για την καταχώρηση των 
παραστατικών, µετά την 
ολοκλήρωση της ένταξης».

σοκοµίας. ∆εκτές θα γίνονται οι αι-
τήσεις έως 20 Οκτωβρίου. ∆ικαιού-
χοι είναι κάτοχοι θεωρηµένου σε ι-
σχύ µελισσοκοµικού βιβλιαρίου και 
έχουν υποβάλει δήλωση κατεχόµε-
νων κυψελών το προηγούµενο έτος,

Ειδικά για το έτος 2020, η παρα-
γωγή και εµπορία 5 κιλών µελιού 
ανά κατεχόµενη κυψέλη το προη-
γούµενο ηµερολογιακό έτος, δεν 
αποτελεί κριτήριο αποκλεισµού ή 
µείωσης της δικαιούµενης ενίσχυ-
σης, σύµφωνα µε την προκήρυξη. 

2,3 τρις ευρώ
Η σύγχρονη Ευρωπαϊκή 

βιοοικονοµία παρουσιάζει 
κύκλο εργασιών της τάξης 
των 2,3 τρισεκατοµµύριων 
και απασχολεί περίπου 18 

εκατ. εργαζόµενους
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Leader 
Προσκλήσεις για ιδιωτικές 
επενδύσεις µέσω του 
Leader έχουν εκδώσει οι 
Αναπτυξιακές Εταιρείες 
Στερεάς Ελλάδας (ΟΑΣΕ 
Α.Α.Ε.) και Καστοριάς, 
µε τις αιτήσεις να 
είναι ανοιχτές έως 30 
Σεπτεµβρίου και 26 
Οκτωβρίου αντίστοιχα. 

Αναπτυξιακός
Νόµος
∆ύο νέες προκηρύξεις του 
Αναπτυξιακού Νόµου, 
συνολικού προϋπολογισµού 
500 εκατ. ευρώ, θα µείνουν 
ανοιχτές για αιτήσεις έως 
τις 30 Οκτωβρίου, σύµφωνα 
µε τις σχετικές υπουργικές 
αποφάσεις. Πρόκειται για τα 
Καθεστώτα «Γενική 
Επιχειρηµατικότητα» και 
«Πολύ Μικρές και Μικρές 
Επιχειρήσεις».

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). 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

1 

ΤΡΙΣ ΕΥΡΩ 

ΕΚΑΤ.

ΠΑΡΑΠΑΝΩ 
ΕΩΣ ΤΟ 2030

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

2,3
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Η Krone προσθέτει τώρα στην γκάµα των 
µηχανηµάτων χορτονοµής το σύστηµα 
EasyWrap 150, µια τυλιχτική µηχανή µο-
νού βραχίονα για δεµάτια διαµέτρου από 
1 έως και 1,50 µέτρο µε έγκριση για δια-
χείριση υλικού βάρους έως 1600 κιλών. 
Σύµφωνα µε την εταιρεία, το EasyWrap εί-
ναι το ταχύτερο τυλιχτικό µηχάνηµα τριών 
σηµείων στην αγορά, µε τον βραχίονα πε-
ριτυλίγµατος να έχει την ικανότητα να πε-

ριστρέφεται έως και 36 φορές ανά λεπτό 
όταν το τρακτέρ µπορεί να έχει υδραυλική 
απόδοση ροής περίπου 40 λίτρα/λεπτό. 

Υδραυλικές λειτουργίες
H Κrone σηµειώνει ότι οι υδραυλικές λει-

τουργίες του µηχανήµατος ελέγχονται η-
λεκτροϋδραυλικά ενώ ο χειριστής έχει την 
επιλογή να εκτελέσει τις εφαρµογές χει-
ροκίνητα, µερικώς αυτόµατα ή και πλήρως 
αυτόµατα. ∆ύο κύλινδροι (ένας κανονικός 
και ένας κυµατοειδής) διασφαλίζουν ότι το 
δεµάτι περιστρέφεται µε ακρίβεια. Το µέ-

Την πρώτη της 
«σόλο» τυλιχτική 
λανσάρει η Krone
Η EasyWrap 150 με μονό βραχίονα μπορεί να 
διαχειριστεί δεμάτια με διάμετρο από 1 - 1,50 μέτρο

Firestone µε έξτρα
αντοχή στη φθορά

Βασισµένη στα δηµοφιλή 
ελαστικά Firestone 
Performer 85 και 70, το νέο 
Performer Extra που εισά-
γει στη ευρωπαϊκή αγορά η 
εταιρεία φέρνει ως αποτέλε-
σµατα την βελτιωµένη αντο-
χή στη φθορά που επεκτεί-
νει τη διάρκεια ζωής του 
ελαστικού κατά 20% σε σύ-
γκριση µε τους προκατόχους 
του. Το Performer Extra 
σταδιακά θα κυκλοφορήσει 
στην ευρωπαϊκή αγορά σε 
43 διαφορετικά µεγέθη, που 
κυµαίνονται από 20 έως 42 
ίντσες. Το ελαστικό αναπτύ-
χθηκε στο κέντρο έρευνας 
και ανάπτυξης της 
Bridgestone στην Ιταλία.

Σπορά βάσει 
συντεταγµένων 
Φοιτητές στο Πανεπιστήµιο 
Εφαρµοσµένων Επιστηµών 
του Münster θέλουν µαζί µε 
την Grimme να αναπτύξουν 
το δικό τους λογισµικό 
προκειµένου να είναι σε 
θέση να ελέγχουν µε 
µεγαλύτερη ακρίβεια την 
σπαρτική βάσει 
συντεταγµένων «Η σπαρτική 
σήµερα θα πρέπει να είναι 
όσο το δυνατόν πιο 
αποτελεσµατική και να έχει 
να την ικανότητα να 
«ζυγίζει» την ποσότητα των 
σπόρων που θέλει κάθε 
καλλιέργεια έτσι ώστε να 
προκύψει και όσο το 
δυνατόν καλύτερος χώρος 
για τα φυτά», λένε οι 
φοιτητές του Πανεπιστηµίου 
Εφαρµοσµένων Επιστηµών 
του Münster και 
συγκεκριµένα ο Steffen 
Wermers, από το τµήµα 

Νέα τρακτέρ Ursus 
στην Ευρώπη

Η Ursus λανσάρει δύο νέα 
µοντέλα τρακτέρ, τα οποία 
θα κατασκευάζονται από την 
τουρκική Erkunt και θα 
πωλούνται στην Ευρώπη µε 
την ονοµασία Armatrac. Θα 
διαθέτουν τετρακύλινδρους 
κινητήρες Stage 4 της 
Deutz, µε ισχύ 115 ίππους 
για το µοντέλο C-3120 και 
125 ίππους για το µοντέλο 
C-3130 Comfort. Το κιβώτιο 
ταχυτήτων της ZF έχει 16 
εµπρός και 16 πίσω 
ταχύτητες µε µέγιστη 
ταχύτητα 38,2 χλµ./ώρα.  
Είναι εξοπλισµένα µε PTO 
540 / 540E / 1000 rpm.

µηχανολόγων µηχανικών. 
Η σπαρτική ακριβείας 
παρέχεται από την Grimme 
στο πανεπιστήµιο. Ο Steffen 
αναπτύσσει από κοινού ένα 
λογισµικό που βασίζεται στις 
συντεταγµένες και εύχεται 
να ενσωµατωθεί στις νέες 
σπαρτικές ακριβείας. 

Στο Nürburgring 
το Claas Xerion

Η εκποµπή «Auto Motor 
Und Sport» µαζί µε την 
Claas, έβαλαν στην 
γερµανική πίστα του 
Nürburgring το θηριώδες 
Claas Xerion 5000 Trac VC 
των 500 ίππων για έναν 
διαφορετικό γύρο, που 
αποτυπώθηκε σε βίντεο 34 
λεπτών, το οποίο µπορείτε 
να δείτε στο agronews.gr. 
Ο οδηγός αγώνων Κρίστιαν 
Μέντσελ έφερε στα όρια 
τον κινητήρα του Claas 
Xerion 5000 Trac VC των 
500 ίππων.
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γεθος του δεµατιού που θα τυλιχτεί µπο-
ρεί να αλλάξει απλώς καρφώνοντας τους 
κοχλίες στους βραχίονες φόρτωσης. Αυ-
τό, λέει η Krone, διασφαλίζει ότι η ταινία 
τυλίγµατος εφαρµόζεται πάντα στη µέση 
του στρογγυλού δεµατιού. 

Η κατασκευάστρια, συγκρίνοντας το µη-
χάνηµα µε άλλα παρόµοια της αγοράς, υ-
πογραµµίζει ότι το EasyWrap λειτουργεί 
χωρίς τον συνηθισµένο έλεγχο χρόνου της 
µονάδας περιτυλίγµατος. Αντ ‘αυτού, ένας 
αισθητήρας γωνίας περιστροφής παρακο-
λουθεί τη θέση του βραχίονα περιτυλίγµα-
τος, ακόµη και αν η υδραυλική ισχύς του 
τρακτέρ ποικίλλει. Επίσης, το τύλιγµα γίνε-
ται µε µεµβράνη πλάτους 750 χιλιοστών, 
η οποία µπορεί να προεκταθεί σε ποσοστό 
55% ή 70%. Με την προαιρετική προσαρµο-

γή φωτιζόµενης θήκης ρολών στο µηχά-
νηµα µπορούν να αποθηκευτούν έως και 
τέσσερα εφεδρικά ρολά τα οποία ελέγχο-
νται από τον χειριστή. 

Οι ρυθµίσεις
Το EasyWrap 150 κανονικά λειτουργεί 

µέσω ενός τερµατικού DS 500. Εκεί µπο-
ρούν να ρυθµιστούν ο αριθµός των στρω-
µάτων µεµβράνης και το µέγεθος των δε-
µατιών ενώ τα στρώµατα που θα εφαρµο-
στούν υπολογίζονται αυτόµατα. 

Εάν η µεµβράνη τελειώσει ή σκιστεί, οι 
κύλινδροι σταµατούν αµέσως και ο βρα-
χίονας τυλίγµατος κινείται προς την αρι-
στερή πλευρά του µηχανήµατος έτσι ώστε 
η µεµβράνη να µπορεί να τοποθετηθεί εύ-
κολα. Σύµφωνα µε την κατασκευάστρια, το 
νέο «σόλο» µηχάνηµα τυλίγµατος µπορεί 
προαιρετικά να εφοδιαστεί µε πάτωµα δε-
µατιών το οποίο χρησιµεύει επίσης ως αι-
σθητήρας για τη λειτουργία της αυτόµα-
της φόρτωσης: 

Εάν το ρολό ωθείται προς τα εµπρός από 
ένα δεµάτι όταν ξεκινά, οι δύο κύλινδροι 
κινούνται µαζί και παίρνουν το δεµάτι. Έ-
τσι η διαδικασία περιτύλιξης µπορεί να εί-
ναι πλήρως αυτοµατοποιηµένη. 

Το ταχύτερο
Ο βραχίονας περιτυλίγµατος 

του EasyWrap 150 έχει 
την ικανότητα να περιστρέφεται 

έως και 36 φορές ανά λεπτό 

Στην ανάπτυξη 
ηλεκτρικών τρακτέρ  
η Solectrac
Κοντά στον στόχο της για την περαιτέρω ανάπτυξη και διά-
θεση των τρακτέρ eUtility βρίσκεται η αµερικανική εταιρεία 
Solectrac, η οποία έλαβε µια ισχυρή χρηµατοδότηση - ώθη-
ση για την επίτευξη του πλάνου της. Η εταιρεία εδώ και κά-
ποια χρόνια συνεργάζεται µε την ινδική Escorts, αναπτύσ-
σοντας τρακτέρ µε µπαταρίες, για χρήση σε µικρές κηπουρι-
κές και γεωργικές εργασίες. Τώρα χρησιµοποίησε την πλατ-
φόρµα χρηµατοδότησης StartEngine συγκεντρώνοντας µε-
τρητά, καθώς επιδιώκει να διευρύνει την γκάµα και τη δι-
άθεση των ηλεκτρικών της τρακτέρ eUtility των 40 ίππων. 

«Ο ηλεκτρικός κινητήρας που χρησιµοποιείται στα eUtility 
είναι 94% αποδοτικός και η ροπή διατίθεται αµέσως, ενώ 
µε έναν κινητήρα ντίζελ χρειάζεται χρόνος για επιτευχθεί 
η µέγιστη ροπή και ο κινητήρας είναι µόνο περίπου 35% α-
ποδοτικός επειδή το υπόλοιπο είναι θερµότητα», λέει ο κ. 
Heckeroth, ιδρυτής και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας. 

Η εταιρεία σηµειώνει επίσης ότι το τρακτέρ της, µε κάθε 
µπαταρία λιθίου 28kWh που µεταφέρεται στον πίσω σύν-
δεσµο ή στην προαιρετική σύνδεση τριών σηµείων, είναι 
4 έως 8 ώρες ανάλογα µε το φορτίο, ενώ απαιτούνται 3 ώ-
ρες για φόρτιση στο 80%. 
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Μόνο ψηλότερα
∆ιαχρονικό: Περιβάλλετε τον 

εαυτό σας µόνο µε ανθρώπους που 
πρόκειται να σας ανεβάσουν 
ψηλότερα. Όπρα Γουίνφρι

 Ορεινές: Για τους πολίτες που 
επιθυµούν επιδότηση 600 ευρώ 
ορεινών περιοχών, πρέπει να 
υποβάλλουν αίτηση για το 2020 στην 
πλατφόρµα https://oreina.epidomata.
gov.gr/ από 1η µέχρι 30 Σεπτεµβρίου. 
Ως ορεινές ή µειονεκτικές περιοχές 
νοούνται όσες είναι στον Πίνακα 

Ορεινών ∆ήµων 
και Κοινοτήτων 
της οδηγίας 
81/645/ΕΟΚ 
όπως αυτή ισχύει 
µετά την 
τροποποίησή της 
από την απόφαση 
83/339/ΕΟΚ της 

Ευρ. Επιτροπής, τις οδηγίες 85/148/
ΕΟΚ, 89/588/ΕΟΚ, 93/66/ΕΟΚ και 
την απόφαση 94/516/ΕΚ. Για το 
2020 και µετά, νοούνται και οι 
περιοχές µε ειδικά µειονεκτήµατα, 
όπως αυτές καθορίστηκαν στα 
Παραρτήµατα του «ΠΑΑ της 
Ελλάδας». flash.gr, 14/8/2020

Ακρωτηριασµός: Η παραγωγή 
λεµονιού στην Ελλάδα είναι 
σηµαντικά µειωµένη συγκριτικά µε το 
2004 (100.000 τόνοι), οπότε και 
γκρεµίστηκε λόγω παγετού, και 
ανεκόπη πάλι το 2008 ξανά λόγω 
παγετού. Η παραγωγή επηρεάστηκε 
ισχυρά από την αλλαγή χρήσεων γης, 
και το 2018 εγκαταλείφθηκαν 
αρκετές χιλιάδες δέντρα, λόγω 
χαµηλής τιµής (20 λεπτά το κιλό). 
Σήµερα παράγονται 80.000 τόνοι, 
από τα οποία 10.000 τόνοι εξάγονται 
σε όµορες χώρες, µε τιµές 45-60 
λεπτά. Για να φτάσουν τα λεµόνια 
Αργεντινής ταξιδεύουν πάνω από 25 
ηµέρες και για να διατηρηθούν 
ψεκάζονται µε φάρµακα. Το 2019 η 
Ελλάδα εισήγαγε 23.107 τόνους (από 
Αργεντινή 10.500 τόνους µε 1 ευρώ 
το  κιλό) και εξήγαγε 14.633 τόνους, 
αξίας 21,8 εκατ. ευρώ. Incofruit 
Hellas, Γ. Πολυχρονάκης. 24/8/2020

 Ποιµενικός: Το πρόγραµµα 
αναπαραγωγής και επαναδιάδοσης 
ελληνικού ποιµενικού του Αρκτούρου 
για πάνω από 20 χρόνια στηρίζει την 
ελληνική κτηνοτροφία και 
µελισσοκοµία, έχοντας παραχωρήσει 
δωρεάν 1.500 σκυλιά σε πολλές 
περιοχές της Ελλάδας. ert.gr, 
23/8/2020. *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Οι τοπικές και γηγενείς ποικιλίες α-
ποτελούν ακόµα ένα σηµαντικό µέρος 
της αγροτικής βιοποικιλότητας, ενώ 
διαθέτουν εξαιρετικά ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά, που πολλές τις καθιστούν 
περιζήτητες, µε την παραγωγή και τη 
µεταποίησή τους να συµβάλει στην 
ανάπτυξη των τοπικών οικονοµιών. 

«Πρόκειται για ποικιλίες, που έχουν 
οι αγρότες τις κρατάνε από τους γο-
νείς τους ή αν τις χάσουν απευθύνο-
νται στο γείτονα τους, σε κάποιο φί-
λο ή συγγενή. Κάποιες φορές µπορεί 
να τις βρουν από ένα γειτονικό χωριό 
ή νησί και τις προτιµούν γιατί είναι α-
πό τον τόπο τους και τα χαρακτηριστι-
κά και οι ιδιότητες τους είναι οικεία, 
γνωστά. Οι τοπικές ποικιλίες, αν και 
πολλές έχουν χαθεί από την καλλιέρ-
γεια, κυρίως είδη µεγάλης καλλιέργει-
ας (σιτηρά, φακή, ρεβίθι κλπ), παρα-
µένουν ενεργές σε πολλές περιοχές 
της Ελλάδας. ∆υστυχώς ακόµα και οι 
επιστήµονες δεν µπορούν να συνει-
δητοποιήσουν την έκταση της καλλι-
έργειας τους και τη σηµασία τους για 
τις τοπικές κοινωνίες», αναφέρει χα-

ρακτηριστικά ο γεωπόνος και εισηγη-
τής της επιστηµονικής συνάντησης για 
τις Τοπικές Ποικιλίες που πραγµατο-
ποιεί το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Α-
θηνών, Θανόπουλος Ροίκος.

Το ΓΠΑ ερευνά φυτικές ποικιλίες που 
καλλιεργούνταν στην Ελλάδα, και ει-
δικότερα στις Κυκλάδες από την Επο-
χή του Χαλκού, ενώ θα γίνουν αναφο-
ρές και σε ποικιλίες οπωροκηπευτικών 
και οσπρίων στο Βυζάντιο (κολοκύν-
θιον, µατζιτζάνιον, φασούλιν). Ο κα-
τάλογος µε τις τοπικές ποικιλίες είναι 
ανεξάντλητος, µε πολλά παραδείγµα-
τα που έχουν σηµαντική ιστορική, οι-
κονοµική, κοινωνική και γεωπονική 
διάσταση στην ελληνική ύπαιθρο. «Ε-
κατοντάδες ελληνικές ποικιλίες αµπέ-

λου, µεταξύ των οποίων και η κορινθι-
ακή σταφίδα και επίσης εκατοντάδες 
ποικιλίες ελιάς. Θα γνωρίζετε µάλλον 
τη φακή Εγκλουβής και τη Τσακώνι-
κη µελιτζάνα, αλλά γνωρίζετε το Βατι-
κιώτικο κρεµµύδι και το κρεµµύδι Θε-
σπιών Θήβας; Και αν γνωρίζετε αυτά, 
γνωρίζετε ότι στη Λήµνο καλλιεργείται 
ντόπιο σουσάµι; Γνωρίζετε...; Ο κατά-
λογος είναι πραγµατικά ανεξάντλητος 
και όλα αυτά στο χωράφι» τονίζει ο κ. 
Θανόπουλος.

Η 5η Επιστηµονική Συνάντηση για 
τις Τοπικές Ποικιλίες η οποία έχει τίτ-
λο «Αυτός ο κόσµος ο µικρός, ο µέγας» 
θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 
11 Σεπτεµβρίου 2020 και ώρα έναρξης 
9.00 π.µ. και θα µεταδοθεί διαδικτυακά.

Ποικιλίες οπωροκηπευτικών 
και οσπρίων από την εποχή 
του Βυζαντίου στις έρευνες 
Γεωπονικού Η σπουδαιότητα των τοπικών ποικιλιών θα 

αναδειχθεί στην 5η επιστημονική συνάντηση 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο κατάλογος µε τις τοπικές ποικιλίες 
είναι ανεξάντλητος στη χώρα µας.

Οι γηγενείς ποικιλίες περιέχουν συστάδα γονιδίων 
που διασφαλίζουν προσαρµοστικότητα και παραγωγή 

Οι τοπικές ποικιλίες µπορούν να προσαρµοστούν στις εκάστοτε οικολογικές 
συνθήκες όπου έχουν αναπτυχθεί και είναι απαραίτητο πρωταρχικό υλικό για 
τη δηµιουργία νέων ποικιλιών γιατί περιέχουν µοναδική συστάδα γονιδίων 
που διασφαλίζουν προσαρµοστικότητα και παραγωγικότητα. Σύµφωνα µε τον 
κ. Θανόπουλο, «οι τοπικές ποικιλίες διαθέτουν πολύ καλή προσαρµογή στο 
µικροπεριβάλλον που καλλιεργούνται παραδοσιακά, έχουν µικρές ανάγκες σε 
εισροές (νερό, λιπάσµατα και φυτοφάρµακα) λόγω αντοχής. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα, το ασπροµύτικο φασόλι Λήµνου, µια ποικιλία αµπελοφάσουλου 
το οποίο καλλιεργείται το καλοκαίρι και δεν ποτίζεται». Επίσης, άλλο 
σηµαντικό στοιχείο είναι τα ποιοτικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους 
(γεύση, άρωµα) που τις κάνουν ιδιαίτερα επιθυµητές. Από την άλλη, κάποιες 
από αυτές δεν διαθέτουν µετασυλλεκτική αντοχή, αναφέρει ο ίδιος.

Προσαρµογή
Οι τοπικές 

ποικιλίες είναι 
προσαρµοσµένες 

στο ιδιαίτερο 
µικροκλίµα της 

περιοχής

∆ιατήρηση
Θα συζητηθεί η 

προοπτική καλλι-
έργειας ποικιλιών 
τοµάτας «Χοντρο-

κατσαρή» στην 
Πελοπόννησο 

και κρεµµυδιού 
Θεσπιών

Ποιότητα
Οι τοπικές ποικι-
λίες διαθέτουν 

ιδιαίτερα έντονα 
επιθυµητά χαρα-
κτηριστικά, όπως 
γεύση και άρωµα

ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
  katsoulieri@agronews.gr
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«Στο τέλος ενός συνεδρίου όπου ο ε-
πικεφαλής ερευνητής Attilio Scienza 
µίλησε για αυτό το βυθισµένο κρασί, α-
πό το ελληνικό νησί της Χίου, το οποίο 
κατανάλωναν µόνο η ελίτ της αρχαίας 
Ρώµης και της Μασσαλίας, τον πλησί-
ασα»,δήλωσε ο Arrighi στο Unfiltered 
για τη πηγή της έµπνευσής του.

«Μου είπε ότι κανείς δεν προσπά-
θησε να επαναλάβει αυτή τη τεχνική 
µετά από 2.500 χρόνια και σκέφτη-
κα πως εγώ θα το προσπαθήσω στο 
νησί της Έλβας. Από εκείνη τη στιγ-
µή η περιπέτεια µας ξεκίνησε.» Ο ε-
ρευνητής Attilio Scienza, βοήθησε 
σηµαντικά τον οινοποιό στην ανα-
βίωση του χαµένου αµπελώνα του 
Λεονάρντο ντα Βίντσι, και παρείχε 
σηµαντικές συµβουλές σε όλη την 
πορεία της καλλιέργειας.

Ο οινοποιός Arrighi κράτησε µέχρι 
τέλους τον αρχικό ενθουσιασµό του 
και αναβίωσε όλη τη διαδικασία µε 
ακρίβεια, χρησιµοποιώντας σε κάθε 
στάδιο του πειράµατος υλικά και τε-
χνικές που χρησιµοποιούσαν οι αρ-
χαίοι Έλληνες και ρωµαίοι. Ο Arrighi 
και ο ερευνητής Scienza χρησιµο-
ποίησαν στο πείραµα τα σταφύλια 
της λευκής ποικιλίας Ansonica, που 
σύµφωνα µε τους ερευνητές κατά-
γεται από αρχαίες ελληνικές ποικι-
λίες. Αρχικά, τα σταφύλια βυθίστη-
καν µε ψάθινα καλάθια για πέντε η-
µέρες, 10 µέτρα κάτω από την επιφά-
νεια της θάλασσας. 

Όπως παρατηρήθηκε, η σκληρή ε-
πιδερµίδα των ραγών της ποικιλίας 
Ansonica εµπόδισε τη διήθηση του 
µεγαλύτερου µέρος του αλατιού και 
του νερού στο εσωτερικό. Έπειτα, α-
κολούθησε στέγνωµα σε δίσκους από 
ζαχαροκάλαµο και ζύµωση σε πήλι-
να βάζα παρόµοια µε τους αµφορείς 
των αρχαίων Ελλήνων και των Ρω-
µαίων. Μετά την ωρίµανση για ένα 
χρόνο, το εναρκτήριο «vintage» του 
2018, που ονοµάζεται Νέσος, έκανε 

το ντεµπούτο του µε µόλις 40 µπου-
κάλια. Το «vino marino» περιέχει 
διπλάσια συγκέντρωση πολυφαινο-
λών από ένα κανονικό λευκό κρασί.

Μόνο ένα µπουκάλι θα πλειστηρι-
αστεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς, 
αλλά τα αιτήµατα από συλλέκτες και 
καταναλωτές επέβαλαν τη συνέχιση 
του πειράµατος. Το «vintage Nesos 
2019» θα είναι διαθέσιµο στην Ιτα-
λία και διεθνώς. 

«Το χρώµα του κρασιού είναι ένα 
σκουριασµένο κίτρινο, µε ανταύγει-
ες χρυσού», δήλωσε ο Arrighi. «Στη 
µύτη κυριαρχούν αρώµατα από ώρι-
µα λευκόσαρκα φρούτα, σµάλτο, α-
µύγδαλο και βερνίκι, ενώ η επίγευ-
ση αποκαλύπτει µια επίµονη, πολύ-
πλοκη και παρατεταµένη γεύση, ε-
ξαιρετικά δυνατή και µε σαπωνίνες».

Από τη Χίο στη νήσο Έλβα 
τα «βυθισμένα» σταφύλια

Μαθήματα στην κουλτούρα του οίνου  
από μικρές ηλικίες κάνουν οι Γάλλοι
Μαθήµατα κρασιού και αµπελουρ-
γίας δίνουν τα τελευταία χρόνια 
πολλά µικρά οινοποιεία της Γαλ-
λίας σε παιδιά και νέους κάτω των 
18 ετών, αποδεικνύοντας τη δυνα-
µική που έχει ο τοµέας, που αποτε-
λεί σηµαντικό µέρος της ιστορίας 
και της εθνικής κληρονοµιάς. Πολ-
λά οινοποιεία, αλλά και το µουσείο 
του κρασιού στο Μπορντό, το «Cité 
du Vin», φέτος προωθούν την εκ-
παίδευση του κρασιού µε δωρεάν 
περιηγήσεις σε αµπελώνες και µε 
διαδραστικά µαθήµατα.

Το Château Canet, στην αγρο-
τική περιοχή Μινερβουά, της νότι-
ας Γαλλίας, διαθέτει ένα εντυπω-
σιακό οινοποιείο του 19ου αιώνα, 
111 στρέµµατα αµπελώνων και κε-
λάρια γεµάτα µε κρασιά Syrah και 
Chardonnay. Ο αµπελουργός και 
ιδιοκτήτης του οινοποιείου, Φλόρις 
Λέµστρα, αναγνώρισε το δυναµικό 
της εκπαίδευσης στην κουλτούρα 
του κρασιού από τις µικρές ηλικίες 
και δηµιούργησε µικρές τάξεις µε 
οµάδες µαθητών. «Η εκπαίδευση 
του κρασιού και του αλκοόλ είναι 
λίγο αφηρηµένη για παιδιά ηλικί-
ας 8 ετών. Ωστόσο, πιστεύουµε ό-
τι η αποµυθοποίηση του κρασιού 

και η σωστή κατανάλωσή του είναι 
πολύ σηµαντική», ανέφερε ο Λέµ-
στρα στο Unfiltered. «Όταν µαθαί-
νεις σε ένα οκτάχρονο  ότι το κρα-
σί µπορεί να είναι ευχάριστο, αλλά 
είναι επίσης και ένα αλκοολούχο 
ποτό µε τα µειονεκτήµατά του είναι 
ένα σηµαντικό µήνυµα».

Ο Λέµστρα επεσήµανε ότι η εκ-
παίδευση της κουλτούρας του κρα-
σιού σε παιδιά των αγροτικών οικο-
γενειών αποτελεί και µάθηµα για 
τις τοπικές παραδόσεις. Σύµφωνα 
µε τον ίδιο, «τα παιδιά είναι το µέλ-
λον και το κρασί είναι ένα τεράστιο 
µέρος του πολιτισµού και της οικο-
νοµίας και της καθηµερινής ζωής 
της Γαλλίας. Είναι χαρά να βλέπου-
µε τα περίεργα βλέµµατα στα πρό-
σωπά τους, όταν ανακαλύπτουν κά-
τι που τους περιβάλλει πάντα, αλ-
λά δεν το γνώριζαν πραγµατικά».

Το κλειδί για να γίνει ο τοµέας 
της οινοποίησης ελκυστικός για τα 
παιδιά είναι η διαδραστικότητα και 
το παιχνίδι, αναφέρει η Σολέν Ζα-
µπουλέ, διευθύντρια µάρκετινγκ του 
«Cité du Vin». Το µουσείο έχει ανα-
πτύξει εκθέσεις και εργαστήρια που 
διδάσκουν στα παιδιά να αναγνω-
ρίζουν αρώµατα, χρώµατα, γεύσεις.

Επίσηµη πρώτη 
τον Οκτώβριο 
της πρώτης 
ροζέ σαµπάνιας 
Miraval του 
Μπραντ Πιτ

Θέλοντας να 
αναβαθµίσει την εικόνα 
της ροζέ σαµπάνιας, ο 
Μπράντ Πιτ 
κυκλοφόρησε τη «Fleur 
de Miraval», σε 
συνεργασία µε τον 
οινοποιό Πιερ Πέτερς.
 Η πρώτη κυκλοφορία 
της στην παγκόσµια 
αγορά θα είναι στις 15 
Οκτωβρίου. «Η ροζέ 
σαµπάνια είναι ακόµη 
σχετικά άγνωστη. Μετά 
από την επιτυχία µας µε 
το ροζέ οίνο Miraval 
στην Προβηγκία ήθελα 
να προσπαθήσουµε να 
δηµιουργήσουµε µια 
µάρκα ροζέ σαµπάνιας, 
εστιάζοντας όλες τις 
προσπάθειές µας σε αυτό 
το ένα χρώµα», δήλωσε 
ο ηθοποιός στο People. 

Το vino marino έχει χρώµα 
σκουριασµένο κίτρινο.

Κληρονοµιά
Στόχος στο Cité du Vin 
όλοι να ανακαλύπτουν 
ένα σηµαντικό µέρος 
της ιστορίας και της 

εθνικής κληρονοµιάς 
της χώρας τους
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Γεύσεις Πρέβεζας Αρετή

Με κάθετη μονάδα 
παρά το μέγεθος, 
μένει κάτι στην άκρη
Η 47χρονη Ηπειρώτισσα που ξεκίνησε με 4 στρέμματα, 
έβαλε στόχο να διπλασιάσει την επιχείρησή της στην 5ετία

Επάρκεια 
προς το παρόν

Για τις τωρινές ανά-
γκες της επιχείρησης, 
η παραγωγή από τα 15 
στρέµµατα ντοµάτας 

και τα λιγοστά δέντρα 
που βρίσκονται 

διάσπαρτα στα αγροτε-
µάχια είναι αρκετά για 

τις συνταγές της Τουρσί παντζάρι και κουνουπίδι 
µε καρότο και σέλινο, σάλτσα 
τοµάτας µε ολόκληρα τοµατίνια, 
γλυκό σταφύλι, φιρίκι και ακτινίδιο, 
µαρµελάδα µήλο και πορτοκάλι, 
κάποια από τα προϊόντα.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με κάτι λιγότερο από 4 στρέµ-
µατα βρέθηκε το 2010 η Α-
ρετή Χρηστιά, εκτάσεις που 
οι γονείς της καλλιεργού-
σαν µε κηπευτικά που διέθε-
ταν στις λαϊκές της Πρέβεζας. 
Μέσα σε λιγότερο από µια δε-
καετία,  η ίδια κατάφερε να χτίσει το 
δικό της brand µε σάλτσες ντοµάτας και τουρ-
σιά, βρίσκοντας χώρο σε ράφια µεγάλων σού-
περ µάρκετ της Ηπείρου και της Αθήνας, αλλά 
και εξάγοντας κάποιες ποσότητες στην Πολω-
νία, τη Γερµανία και το Ντουµπάι. 

Τα στρέµµατα πλέον έγιναν 15, ενώ το µικρό 
εργαστήρι κάτω από την οικεία της στη Νέα Κε-
ρασούντα µεταφέρεται αυτό το διάστηµα στην 
Πρέβεζα δίπλα από τα κτήµατα, σε µια έκταση 
200 τετραγωνικών µέτρων που θα λειτουργεί 
ταυτόχρονα ως αποθηκευτικός χώρος και έκ-
θεση προϊόντων, ενώ θα φιλοξενεί και τα γρα-

φεία της υπό επέκταση επιχείρησης. 
Παράλληλα το επιχειρηµατικό 

πλάνο της 47χρονης Ηπειρώτισ-
σας εµπλουτίζεται µε νέα προϊό-
ντα, µε τον στόχο της Αρετής Χρη-
στιά να είναι ο διπλασιασµός της 

επιχείρησης µέσα στα επόµενα 
πέντε χρόνια, για να «αφήσω µια 

έτοιµη δουλειά στα παιδιά µου, να 
την προχωρήσουν αυτά όσο µπορούν 

και  όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν», όπως 
χαρακτηριστικά λέει στην εφηµερίδα Agrenda. 

Τουρσί παντζάρι, τουρσί κουνουπίδι µε καρό-
το και σέλινο, σάλτσα τοµάτας µε ολόκληρα το-
µατίνια, γλυκό σταφύλι, γλυκό φιρίκι και γλυ-
κό ακτινίδιο, µαρµελάδα µήλο και πορτοκάλι 
είναι µόνο κάποιες από τις ξεχωριστές γεύσεις 
που παρασκευάζονται µε παραδοσιακό τρόπο.

Όπως αναφέρει η ίδια, για έναν µικρό παρα-
γωγό, η  διάθεση της παραγωγής του στο εµπό-
ριο ή σε µεγαλύτερους µεταποιητές, είναι τόσο 
ασύµφορη. «Όταν ξεκίνησα να κάνω µόνη µου 
τις σάλτσες, είδα πως τουλάχιστον κάτι µένει».

Όσο έδινε στο εµπόριο και στη βιοµηχανία την παραγωγή της, το µικρό 
µέγεθος της εκµετάλλευσής της, δεν απέφερε κέρδη στην Αρετή Χρηστιά 
από την Πρέβεζα. Καίρια η απόφαση να µεταποιήσει η ίδια τις ντοµάτες της.

Αρετή Χρηστιά 
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Οι όροι και οι προϋποθέσεις για 
τη συµµετοχή σε ένα πρόγραµ-
µα Leader, ήταν τόσο ασύµφοροι 
για την 47χρονη επιχειρηµατία, 
όταν έκανε τα πρώτα της βήµατα 
στην αγορά, που δεν κατάφερε 
καθ’ όλη τη δεκαετή πορεία της 
να ενταχθεί σε κάποιο, παρά την 
ισχυρή επιθυµία της.  

«Αν είχα διαθέσιµα τα ποσά που 
απαιτεί η ένταξη σε οποιοδήποτε 
πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, 
δεν θα χρειαζόταν καν να µπω, για 
τις ανάγκες που έχει τώρα η επιχεί-
ρησή µου» εξηγεί η ίδια, διευκρι-
νίζοντας πως όλες οι επενδύσεις 
σε µηχανήµατα και εξοπλισµό έ-
γιναν µε ίδια κεφάλαια. «∆εν θέ-
λω να χρεωθώ άλλωστε µε µεγά-
λα δάνεια σε τράπεζες» συνεχίζει, 
εξηγώντας πως προς το παρόν, 
για τυχόν µελλοντικές ανάγκες 
θα προβεί σε µικροδανεισµό από 
κάποια τράπεζα. «Πλέον έχω βρει 
το βηµατισµό µου. Τα προγράµµα-
τα θα έπρεπε να είναι για όταν ξε-
κινά και απ’ όσο το έχω ψάξει δεν 
υπάρχουν αρκετά εργαλεία για το 
ξεκίνηµα», εξηγεί η ίδια. 

Άλλωστε, όπως αναφέρει η ί-
δια, σκοπός της δεν είναι ο πλου-
τισµός, αλλά η διαµόρφωση µιας 
µικρής εταιρείας που µε τζίρο µε-
ρικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ και 
µε µικρά, σταθερά και µελετηµέ-
να βήµατα θα της επιτρέψει να έ-
χει µια αξιοπρεπή ενασχόληση 
στον πρωτογενή τοµέα. 

Στα επόµενα βήµατα της επι-
χείρησης είναι το ελαιόλαδο. Η 
ίδια διαθέτει ήδη κάποια δέντρα 
και όπως µας λέει, η διαδικασία 
τυποποίησης δικού της ελαιολά-
δου της φαίνεται αρκετά ελκυστι-
κή και είναι κάτι που θα την απα-
σχολήσει στο άµεσο µέλλον. Για 
τις τωρινές ανάγκες της επιχείρη-
σης, η παραγωγή από τα 15 στρέµ-
µατα ντοµάτας και τα λιγοστά δέ-
ντρα που βρίσκονται διάσπαρτα 
στα αγροτεµάχια είναι αρκετά για 
τις συνταγές της που έχουν κερ-
δίσει το ενδιαφέρον εξαγωγέων 
και αλυσίδων σούπερ µάρκετ, ε-
νώ σε περίπτωση που οι απαιτή-
σεις αυξηθούν, έχει έτοιµο πλάνο 
µε τον γεωπόνο της για περαιτέ-
ρω επέκταση της εκµετάλλευσης. 

Όταν ξεκινάς, δύσκολα βρίσκεις χώρο 
στα διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα

ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Στη Νέα Κερασούντα Πρέβεζας έχει την έδρα της 
η µονάδα παραγωγής χειροποίητων προϊόντων 

«Γεύσεις Πρέβεζας Αρετή», η οποία από το 2010 
παρασκευάζει µοναδικά τοπικά προϊόντα όπως 

σάλτσα τοµάτας, τουρσί, µαρµελάδες και σπιτικά 
γλυκά του κουταλιού. Περισσότερες πληροφορίες 

στο geysisareti@gmail.com

ΕΤΕπ
Αλλαγή 
αντιπροέδρου
Ο ∆ανός Κρίστιαν Κέττελ Τόµσεν 
διορίστηκε ως αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, αντικαθιστώντας 
τον Άντριιου ΜακΝτόουελ, του 
οποίου η θητεία ως εκπροσώπου 
της Ιρλανδικής Κυβέρνησης 
έληξε στις 31 Αυγούστου. 

USDA
Στέλεχος ο Dr. 
Σπύρος Στεφάνου
Το Αµερικανικό υπουργείο 
Γεωργίας (USDA) όρισε τον Dr 
Σπύρο Στεφάνου επικεφαλής της 
Υπηρεσίας Οικονοµικής Έρευνας 
(ERS) του υπουργείου. 
Ο Dr Στεφάνου ήταν καθηγητής 
Οικονοµικών στο Ινστιτούτο 
Τροφίµων και Γεωργίας του 
Πανεπιστηµίου της Φλόριντα για 
περισσότερα από πέντε χρόνια. 
Κατέχει διδακτορικό στην Αγροτική 
Οικονοµία από το Πανεπιστήµιο της 
Καλιφόρνια, Davis και M.S. από το 
Πανεπιστήµιο του Μέριλαντ.

ΣΔΙΤ
Νέος γενικός 
γραμματέας
Νέος γενικός γραµµατέας Ιδιωτικών 
Επενδύσεων και Συµπράξεων 
∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα 
(Σ.∆.Ι.Τ.) αναλαµβάνει ο δικηγόρος 
Ορέστης Καβαλάκης.  
Ο νέος γενικός Σ.∆.Ι.Τ. είναι 
απόφοιτος της Νοµικής Σχολής του 
ΕΚΠΑ και της Νοµικής Σχολής του 
Queen Mary and Westfield College, 
University of London. 

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με ίδια κεφάλαια
Όλες οι επενδύσεις 

της Αρετής Χρηστιά σε 
µηχανήµατα και εξοπλισµό 

έγιναν µε ίδια κεφάλαια 

ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ

Αν θέλετε να προβληθεί η επιχείρησή σας
µέσα από τις σελίδες µας
επικοινωνήστε µαζί µας

agrenda@agronews.gr
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Εκεί που ο Μοζέλλας ποταµός συνα-
ντά το Ρήνο, σχηµατίζοντας µια εύφο-
ρη και µε έντονο ανάγλυφο κοιλάδα, 
σηµειώνονται πολλά βήµατα προό-
δου από τους Γερµανούς αµπελουρ-
γούς, που µε τη χρήση νέων τεχνο-
λογιών έχουν δαµάσει κατά τις δυνά-
µεις τους αλλά και σύµφωνα µε τις α-
παιτήσεις της ευαισθητοποιηµένης α-
γοράς το terroir. Σε αυτή την περιοχή 

επέλεξε το Βερολίνο να συγκεντρώσει 
τους υπουργούς Γεωργίας της ΕΕ, σε 
µια «προπαρασκευαστική» συνάντη-
ση για τους µήνες που ακολουθούν 
ως τον ∆εκέµβριο στους οποίους το 
Συµβούλιο καλείται να επεξεργαστεί 
και να δώσει την τελική µορφή σε βα-
σικούς άξονες της επερχόµενης ΚΑΠ. 

Εκεί εκφράστηκε η δυσπιστία των 
περισσότερων κρατών µελών ως προς 
την υλοποίηση της στρατηγικής από 
το «Αγρόκτηµα στο Πιάτο», αλλά κα η 
αδυναµία της Κοµισιόν να ισορροπή-

σει ανάµεσα στις πιέσεις της βιοµηχα-
νίας του Βορρά και των κρατών µελών 
του Νότου για την αναγραφή της πρώ-
της ύλης στις συσκευασίες τροφίµων.

Συµβιβαστικές λύσεις στην ΚΑΠ 
Στόχος της γερµανικής προεδρίας 

είναι η διαµόρφωση της τελικής α-
τζέντας πάνω στην οποία θα ολοκλη-
ρωθούν οι συζητήσεις της επερχόµε-
νης ΚΑΠ, µε την υπουργό Γεωργίας 
της χώρας, Γιούλια Κλόκνερ, να δε-
σµεύεται για µια συµβιβαστική πρό-

ταση µέσα στον Οκτώβριο. Οι υπουρ-
γοί Γεωργίας της ΕΕ βρέθηκαν στο Κό-
µπλεντς της Γερµανίας την Κυριακή 30 
Αυγούστου έως την Τρίτη 1η Σεπτεµ-

βρίου, στο πλαίσιο του άτυπου συµ-
βουλίου. Η «οικοδέσποινα» Γιούλια 
Κλόκνερ τους ξενάγησε στους απότο-
µους ξακουστούς αµπελώνες της πε-
ριοχής, ενώ σε θεσµικό επίπεδο προ-
σπάθησε να επιτύχει µια πρώτη συµ-
φωνία για την διαµόρφωση ενός κοι-
νού ευρωπαϊκού κανονισµού ευζω-
ίας και µεταφοράς ζώων. Σχετικά µε 
την νέα ΚΑΠ, φάνηκε ότι οι διαπραγ-
µατεύσεις παραµένουν µαγκωµένες, 
όσο εκφράζονται αντίθετες απόψεις 
ανάµεσα στα κράτη. Ο βιώσιµος περι-

Στα αμπέλια στις 
όχθες του Μοζέλλα,
το γερμανικό όραμα
Χάσμα σε Κομισιόν- κράτη μέλη για τα οικοπρογράμματα

Χρηµατοδότηση
Οι χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης πιέζουν για µεγα-
λύτερη χρηµατοδότηση της 
ΚΑΠ ή για «συµβουλευτικό» 

χαρακτήρα πράσινων µέτρων

Κόρη οινοποιού η Γιούλια Κλόκνερ, µεγάλωσε σε έναν αµπελώνα λίγο 
µακριά από το Κόµπλεντς, ξενάγησε η ίδια τους φιλοξενούµενούς της 
υπουργούς και δοκίµασε την εφαρµογή φυτοπροστατευτικών µε drone.

Στους απότοµους και ξακουστούς αµπελώνες στο Κόµπλεντς της 
Γερµανίας, µεταξύ ξενάγησης και περιπάτου επιδιώχθηκε µια πρώτη 
προσέγγιση του οδικού χάρτη για τις νέες τεχνολογίες στη γεωργία.

Το Άτυπο του 
Κόµπλεντς 
επισκίασαν οι 
πολυπληθείς 
συγκεντρώσεις 
Γερµανών 
αγροτών και 
φιλοπεριβαλλοντικών 
οργανώσεων, που 
διαδήλωσαν τα 
αντίθετα µεταξύ 
τους αιτήµατα για 
την πορεία της 
Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής.  
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βαλλοντικά χαρακτήρας που προωθεί 
η Κοµισιόν σε συνδυασµό µε τους πε-
ριορισµένους πόρους, διαµορφώνουν 
τις βασικές αντιστάσεις των υπουργών 
Γεωργίας, µε τις χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης να πιέζουν για µεγαλύτερη 
χρηµατοδότηση ή για «συµβουλευτι-
κό» χαρακτήρα των πράσινων µέτρων. 

Στο επίκεντρο της ατζέντας του άτυ-
που Συµβουλίου τέθηκαν επίσης, οι ε-
πιπτώσεις της πανδηµίας στην αγρο-
τική παραγωγή και την αλυσίδα εφο-
διασµού, η επέκταση σε νέα προϊόντα 

των κανόνων σήµανσης γεωγραφικής 
προέλευσης, η ενδεχόµενη εισαγωγή 
ενός πανευρωπαϊκού σήµατος καλής 
µεταχείρισης των ζώων.

Ενισχυμένα τα Βιολογικά 
στον νέο ελληνικό φάκελο
Στους στόχους και η αξιοποίηση των τοπικών ποικιλιών 

∆υσπιστία
∆υσπιστία ως προς την υλο-
ποίηση της στρατηγικής από 
το «Αγρόκτηµα στο Πιάτο» 
εκφράζουν τα περισσότερα 

κράτη-µέλη

Μεγάλη βαρύτητα στον εθνικό φάκε-
λο για την επερχόµενη ΚΑΠ φαίνεται 
ότι θα έχει η ενίσχυση της βιολογικής 
γεωργίας και κτηνοτροφίας, αλλά και 
η εδραίωση της αξιοποίησης τοπικών 
ποικιλιών, σύµφωνα µε τα όσα προ-
κύπτουν από την τοποθέτηση της ελ-
ληνικής αντιπροσωπείας στο Άτυπο 
Συµβούλιο Γεωργίας στη Γερµανία.

Η ανάπτυξη της βιολογικής γεωρ-
γίας και της χρήσης τοπικά προσαρ-
µοσµένων ποικιλιών θεωρούνται κρί-
σιµης σηµασίας, σύµφωνα µε τον κ. 
Σκρέκα που βρέθηκε στο Κόµπλεντζ, 
«καθώς έχει αποδειχθεί ότι συµβάλ-
λουν καθοριστικά στην αντιµετώπι-
ση των κρίσεων που οφείλονται σε 
οικονοµικά ή περιβαλλοντικά αίτια». 
Απ’ αυτή την άποψη, συµπλήρωσε ο 
υφυπουργός, θα πρέπει να ενισχύ-
ονται µε συγκεκριµένες προϋποθέ-
σεις οι ανοικτές τοπικές αγορές και 
η περιφερειακή αγροτική παραγωγή. 

Αναγραφή πρώτης ύλης 
στις συσκευασίες τροφίµων 

Η επισήµανση των τροφίµων έ-
κλεψε το επίκεντρο της µεταρρύθµι-
σης του κύριου προγράµµατος γεωρ-
γικών επιδοτήσεων του µπλοκ κατά 
τη διάρκεια µιας άτυπης συνάντησης 
υπουργών που ξεκίνησε την ατζέντα 
της γερµανικής προεδρίας της ΕΕ για 
τη γεωργία. Η Ελλάδα θεωρεί κατάλ-
ληλη την εναρµόνιση της νοµοθεσί-
ας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
για µια κοινή υποχρεωτική επισή-
µανση καταγωγής του πρωτογενούς 

συστατικού, κυρίως για το γάλα και 
τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, τα πα-
ρασκευάσµατα κρέατος και τα προϊ-
όντα ενός συστατικού. Με αυτόν τον 
τρόπο, υποστήριξε ο κ. Σκρέκας, προ-
στατεύονται τα παραδοσιακά τρόφι-
µα της ΕΕ, ενισχύεται η εµπιστοσύνη 
των καταναλωτών, υποστηρίζεται το 
εισόδηµα του παραγωγού και οι το-
πικές κοινότητες, ενώ οι ελεγκτικές 
αρχές διευκολύνονται στο έργο τους 
για την καταπολέµηση της απάτης.

Και άλλα κράτη εισήγαγαν πρό-
σφατα εθνικά µέτρα για τον προσδι-
ορισµό της προέλευσης ορισµένων 
κατηγοριών τροφίµων, όπως το γά-
λα ή ορισµένα κύρια συστατικά των 
τροφίµων. Ωστόσο, η Κοµισιόν έχει 
αποφύγει κάθε απόπειρα ρύθµισης 
του θέµατος, καθώς όπως υποστηρί-
ζει θα µπορούσε να κατακερµατιστεί 
η ενιαία αγορά. Μιλώντας ενώπιον 
των υπουργών, ο Επίτροπος Γεωργί-
ας Βοιτσεχόφσκι  είπε ότι η υιοθέτηση 
εθνικών µέτρων δεν είναι ο κατάλλη-
λος τρόπος για την ανταπόκριση στα 
επίµονα αιτήµατα των καταναλωτών 
σχετικά µε την προέλευση των τροφί-
µων. Σηµειώνεται ότι η Κοµισιόν ανα-
µένεται να υποβάλει πρόταση για ε-
ναρµονισµένο σύστηµα επισήµανσης 
των τροφίµων στο πλαίσιο της στρα-
τηγικής Farm to Fork. Ο Επίτροπος α-
νέφερε ότι αναµένεται µια έκθεση ε-
πιπτώσεων το φθινόπωρο που θα ε-
πιχειρήσει να εκτιµήσει τον αντίκτυ-
πο που θα µπορούσε να έχει η επέ-
κταση της υποχρεωτικής επισήµαν-
σης προέλευσης στους υπευθύνους 
επιχειρήσεων τροφίµων, και ιδίως 
στους αγρότες και τους καταναλωτές.

Η Ιταλία έχει ήδη υιοθετήσει ορι-
σµένα εθνικά µέτρα για τον προσ-
διορισµό της προέλευσης των τοµα-
τών που χρησιµοποιούνται στη σάλ-
τσα ντοµάτας και τον σκληρό σίτο στα 
ζυµαρικά, και τώρα ηγείται της οµά-
δας χωρών υπέρ ενός υποχρεωτικού 
συστήµατος επισήµανσης της προέ-
λευσης των τροφίµων σε επίπεδο ΕΕ.

Γάλα και κρέας
Η Ελλάδα συµφωνεί 

µε την εναρµόνιση της 
νοµοθεσίας για κοινή 

υποχρεωτική σήµανση 
στα συστατικά  

Την Ελλάδα εκπροσώπησαν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Κώστας Σκρέκας και ο γενικός γραµµατέας Αγροτικής Πολιτικής 
και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Κωνσταντίνος Μπαγινέτας.

Μπορεί να υπήρξε χαλαρή διάθεση στο άτυπο του Κόµπλεντς, εντούτοις 
τέθηκαν ζητήµατα που αφορούν στην επικείµενη ΚΑΠ και του σηµαντικού 
ρόλου που του πρωτογενούς τοµέα στην αλυσίδα εφοδιασµού τροφίµων.
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Την ένταξη των παραγωγών καπνού στα µέτρα 
ενίσχυσης και αποζηµίωσης των πληγέντων από 
την πανδηµική κρίση, ζητάνε ο Αγροτικός Καπνι-
κός Συνεταιρισµός Νοµού Σερρών «Εµµανουήλ 
Πάπας» και ο Καπνικός Συνεταιρισµός «Βισάλτης». 

Με κοινή επιστολή τους στον πρωθυπουργό οι 
αγροτικοί συνεταιρισµοί παραθέτουν τα κυριό-
τερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι καπνο-
παραγωγοί του νοµού Σερρών, από τους µήνες 

Μάρτιο και Απρίλιο, οπότε και άρχισε η πανδη-
µία. Όπως αναφέρουν µεταξύ άλλων, «Μάρτιο 
και Απρίλιο που ξεκινούν οι εργασίες φύτευσης 
των καπνών και τα εργατικά χέρια είναι απαραί-
τητα, ο περιορισµός των µετακινήσεων δυσκό-
λεψε τις καλλιεργητικές εργασίες. Ωστόσο, τα 
έξοδα για την προετοιµασία των χωραφιών και 
των σπορείων είχαν γίνει, τα ενοίκια είχαν πλη-
ρωθεί και δεν υπήρχε εναλλακτική καλλιέργεια. 

Αυτή την περίοδο, στη συγκοµιδή, αν και έ-
χει δοθεί διέξοδος για την µετάκληση εργατών 
γης τρίτων χωρών από τις αρχές Μαΐου, ακόµα 
δεν έχει διευθετηθεί το ζήτηµα». Μάλιστα, το-
νίζουν, πολλοί παραγωγοί ενώ καταθέσαν τα 
δικαιολογητικά, αφού πρώτα πλήρωσαν το πα-
ράβολο των 100 ευρώ υπέρ του Ελληνικού ∆η-
µοσίου για κάθε άτοµο, δεν έχουν εργάτες, α-
φού δεν ήρθαν τελικά. 

Πλήρωσαν παράβολο για αγρεργάτες καπνού που δεν ήρθαν

Πολύ λίγα τα 
ευρωπαϊκά 
αποθέματα στο 
έξτρα παρθένο, με το 
εμπόριο να αναζητά 
ποσότητες για να 
συμπληρώσει τις 
δεξαμενές ενόψει 
μιας χρονιάς με 
αυξημένη ζήτηση 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Καθώς η αγορά ελαιολάδου επιστρέφει 
στους φυσιολογικούς της ρυθµούς µετά 
την παύση του Αυγούστου, το εγχώριο 
αλλά και το ιταλικό και ισπανικό εµπό-
ριο, φαίνεται πως αναζητούν να συµπλη-
ρώσουν τις δεξαµενές τους διαµορφώνο-
ντας συνθήκες κινητικότητας στα παρα-
γωγικά κέντρα, όσο ζητούν προσφορές 
από τους παραγωγούς και τους διαχειρι-
στές συνεταιρισµών.

Φαίνεται πως τα αποθέµατα στην Ισπα-
νία και την Ιταλία είναι λίγα ή µάλλον ε-
λάχιστα στην περίπτωση των έξτρα παρθέ-
νων ελαιολάδων. Με την τελευταία πράξη 
του Αυγούστου να κλείνει στα 2,70 ευρώ 
το κιλό στη Λακωνία, οι προσδοκίες των 
παραγωγών για µια ανάκαµψη της αγο-
ράς για το υπόλοιπο της τρέχουσας εµπο-
ρικής περιόδου εντείνονται. 

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, Ιταλοί και Ι-
σπανοί σηκώνουν το τηλέφωνο για να 
ρωτήσουν «µε τι τιµή θα ήταν ικανοποι-
ηµένοι οι παραγωγοί να πουλήσουν την 
πρώτη ύλη τους», ωστόσο πάνω σε αυτό 
το γύρισµα της αγοράς, οι παραγωγοί α-
πό την πλευρά τους παραµένουν επιφυ-
λακτικοί αναµένοντας περισσότερες εξε-
λίξεις τις προσεχείς ηµέρες. 

Όπως εξηγούν στην Agrenda άνθρω-
ποι της αγοράς, πράξεις στα 2,80 ευρώ ή 
ακόµα και 2,90 ευρώ το κιλό για περσι-
νά ελαιόλαδα δεν αποκλείεται να ακου-
στούν το επόµενο διάστηµα. Πρόκειται για 
εκτιµήσεις σχετικά ασφαλείς, που προκύ-

πτουν από το έντονο αγοραστικό ενδια-
φέρον που εκφράζεται. Με τις υφιστάµε-
νες συνθήκες, τα 3 ευρώ το κιλό για τα 
διαθέσιµα αποθέµατα είναι µάλλον ανέ-
φικτα, εκτός κι αν ο Σεπτέµβριος αποδει-
χθεί «εχθρικός» για τους ελαιώνες της χώ-
ρας, φέρνοντας βροχές και υγρασίες, ενι-
σχύοντας έτσι τον πληθυσµό του δάκου. 

Ωστόσο, δεν αποκλείεται να ακουστούν 
τιµές πάνω από τα 3 ευρώ, σε περίπτωση 
που τα πρώτα ελαιόλαδα της χρονιάς α-
πό τις Αθηνολιές της Λακωνίας πετύχουν 
συµβόλαια άνω των 4 ευρώ το κιλό, σύµ-
φωνα µε το ρεπορτάζ. 

Υπενθυµίζεται ότι πέρυσι, µε το κλίµα 
στην αγορά σχετικά επιβαρυµένο, οι πρώ-
τες πράξεις ακούστηκαν γύρω από τα 3,80 
ευρώ το κιλό, µε την τιµή του προϊόντος 
να υποχωρεί πολύ σύντοµα στα 3,20 ευ-
ρώ και στη συνέχεια σε τιµές κάτω από το 
ψυχολογικό φράγµα των 3 ευρώ. 

Φέτος η κατάσταση µοιάζει διαφορετι-
κή, µε το εµπόριο ήδη να δείχνει περισσό-
τερο διαλλακτικό για µια ανάκαµψη των 
τιµών. Άλλωστε η παραγωγή σε Ελλάδα 
και Ιταλία αναµένεται µειωµένη, ενώ και 
η Ισπανία φαίνεται ότι θα απέχει από τα 
υψηλά που σηµείωσε πριν από δύο χρό-

Ήδη στην Ιταλία, 
η αγορά επιδιώκει 
να σπάσει τις αντι-
στάσεις των 
4 ευρώ το κιλό.

Νέες πράξεις για τα περσινά 

Κλίμα στην αγορά 
για πάνω από 3 ευρώ 
στο ελαιόλαδο

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑΣ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΙΜΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

ΑΥΞΗΣΗ

ΙΤΑΛΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΛΛΑ∆Α 2,70

2%�4%

3,03

1,4 �1,5

3,90

ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ 

ΙΣΠΑΝΙΚΗ
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«Η υγειονοµική κρίση και οι άµεσες συνέπειες 
της αντιµετώπισής της, ανέδειξαν για άλλη µία 
φορά, µετά και την πρόσφατη κρίση χρέους στην 
πατρίδα µας, την κεφαλαιώδη σηµασία του πρω-
τογενούς τοµέα της οικονοµίας. Ένας υγιής και 
εύρωστος πρωτογενής τοµέας αποτελεί σταθερο-
ποιητικό παράγοντα για το σύνολο της οικονο-
µίας, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων, ενώ µε τη 
διατροφική αυτάρκεια και ασφάλεια που παρέχει 

αποτελεί και θεµέλιο της εθνικής ασφάλειας». 
Τα παραπάνω τονίζει το Περιφερειακό Παράρ-

τηµα Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Ε-
πιµελητηρίου Ελλάδας που κατέθεσε την 3η Σε-
πτεµβρίου στη Θεσσαλονίκη κατά τη σύσκεψη 
των παραγωγικών και επιστηµονικών φορέων 
της πόλης µε τον πρωθυπουργό, επισηµαίνοντας 
την ανάγκη προσλήψεων µόνιµων κτηνιάτρων.

Σύµφωνα µε το υπόµνηµα, που υπογράφει ο 

πρόεδρος του παραρτήµατος ∆ρ. Αθανάσιος Σα-
ρόπουλος, «στη διάρκεια της πανδηµικής κρίσης 
το γεωτεχνικό προσωπικό ανταποκρίθηκε µε ε-
πιτυχία για την υγειονοµική αποτελεσµατικότη-
τα των µέτρων, γεγονός που αποτυπώθηκε στην 
ασφάλεια των διακινούµενων τροφίµων (νωπών 
και µεταποιηµένων). Ειδικότερα στην Κεντρι-
κή Μακεδονία, καταγράφηκε µια αξιοσηµείωτη 
αύξηση εξαγωγών νωπών οπωροκηπευτικών».

Θεμέλιος λίθος η διατροφική ασφάλεια λέει το ΓΕΩΤΕΕ

Ραγδαία είναι η εξάπλωση του καταρ-
ροϊκού πυρετού των αιγοπροβάτων κα-
θώς µέχρι σήµερα έχουν επιβεβαιωθεί 
στη χώρα 78 εστίες του νοσήµατος, µε 
το 70% των κρουσµάτων να εντοπίζονται 
κυρίως στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακε-
δονίας, οδηγώντας το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης να θέσει σε εφαρµογή 
Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.

Σηµειωτέον ότι µέσα σε διάστηµα λί-
γων ηµερών από τον εντοπισµό των 18 
εστιών καταρροϊκού στην ηπειρωτική Ελ-
λάδα, από τις 30 Ιουλίου ως τις 11 Αυ-
γούστου και παρά τα µέτρα επιτήρησης 
της ασθένειας, τα κρούσµατα εµφάνι-
σαν σηµαντική αύξηση, φέροντας µνή-
µες και ανησυχία στους κτηνοτρόφους, 
όταν το 2014 καταγράφηκαν 370.000 ε-
στίες καταρροϊκού αφανίζοντας χιλιά-
δες αιγοπρόβατα. Εκτός αυτού, οι κτη-
νοτρόφοι του Τυρνάβου και ενδεχοµέ-
νως και άλλων περιοχών αναµένουν α-
κόµη την αποζηµίωση για τον καταρρο-
ϊκό του 2014-2015.

Και σε αυτή την περίπτωση καταδει-
κνύεται ότι τα προγράµµατα εκρίζωσης, 
ελέγχου και παρακολούθησης ζωονό-
σων στη χώρα µας, διενεργούνται µε α-
ποσπασµατικό τρόπο και µε παντελή σε 
πολλές περιπτώσεις έλλειψη πρωτοκόλ-
λων, αφήνοντας έδαφος για επανεµφά-
νιση κρουσµάτων ασθενειών που θα έ-
πρεπε να έχουν ήδη εξαλειφθεί.

Μάλιστα, σε σχετικό άρθρο στην Agrenda 
προ διµήνου, µια αποτύπωση του τι συµ-

βαίνει και τα κονδύλια δεν φέρνουν α-
ποτελέσµατα για την εκρίζωση ζωονό-
σων έδινε ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων Ε-
κτατικής Κτηνοτροφίας Πέλλας, σύµφω-
να µε τον οποίο γίνονταν λόγος και για 
περίεργες δοσοληψίες στην καταβολή 
αποζηµιώσεων.

Με αφορµή πάντως την ύπαρξη κρού-
σµατος καταρροϊκού σε κτηνοτροφική 
εκµετάλλευση της Κοζάνης και µε γνώ-
µονα τη διασφάλιση της προστασίας του 
ζωικού κεφαλαίου, µε απόφαση του υ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ενερ-
γοποιήθηκε το Σχέδιο Εκτάκτου Ανά-
γκης για την καταπολέµηση της νόσου, 
παράλληλα µε την εφαρµογή του προ-
γράµµατος επιτήρησης και των µέτρων 
της κοινοτικής νοµοθεσίας.

Επισηµαίνεται ότι ο καταρροϊκός πυ-
ρετός του προβάτου είναι λοιµώδες νό-
σηµα που προσβάλλει τα µηρυκαστικά, 
µεταδίδεται µε έντοµα (σκνίπες) και επι-
φέρει κυρίως µείωση της παραγωγικό-
τητας των ζώων. Ο ιός του καταρροϊκού 
πυρετού δεν µεταδίδεται στον άνθρωπο, 
ενώ τα παραγόµενα ζωικά προϊόντα είναι 
απολύτως ασφαλή για τον καταναλωτή. 

Στο πλαίσιο εφαρµογής των µέτρων, 
ορίστηκαν ζώνες ελέγχου, προστασίας 
και επιτήρησης, γύρω από την περιοχή 
που εντοπίστηκαν τα κρούσµατα ενώ για 
την αποφυγή µετάδοσης της νόσου, δι-
ενεργούνται συστηµατικά κλινικές εξε-
τάσεις στις εκµεταλλεύσεις από τις Κτη-
νιατρικές Αρχές.

νια, στους 1,8 εκατ. τόνους σχεδόν. 
Παράλληλα, έπειτα από δύο σχεδόν χρο-

νιές καθοδικής κίνησης της αγοράς, οι πα-
ραγωγοί δείχνουν απογοητευµένοι, ενώ 
σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται πως αδυ-
νατούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώ-
σεις τους, κάτι που µεσοπρόθεσµα θα έ-
χει πιο κοστοβόρες συνέπειες τόσο για 
την αγορά όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. 

Ήδη στην Ιταλία, η αγορά επιδιώκει να 
σπάσει τις αντιστάσεις των 4 ευρώ το κι-
λό, µε τις πρώτες πράξεις του µήνα στη 
Φότζια, να κλείνουν στα 3,90 ευρώ το κι-
λό για τα έξτρα παρθένα και στα 4,50 ευ-
ρώ το κιλό για τα βιολογικά. Εκεί η αγο-
ρά ψιθύριζε πως ανάκαµψη δεν πρόκει-
ται να σηµειωθεί όσο η Τυνησία εξακο-
λουθεί να διαθέτει ποσότητες. 

Με προσφορές στα 1,75 ευρώ το κιλό α-
πό τη χώρα της Βορείου Αφρικής, είναι εύ-
κολο κανείς να καταλάβει τις συνέπειες στα 
υπόλοιπα παραγωγικά κέντρα της Μεσο-
γείου. Τους πρώτους έξι µήνες του 2020 
η χώρα έριξε στην αγορά 240.000 τόνους, 
έναντι 80.000 τόνων το 2019. Η δραστηρι-
ότητα αυτή αν µη τι άλλο εξάντλησε λίγο 
έως πολύ τα αποθέµατα της χώρας. 

Λιγότερο
Η παραγωγή σε 
Ελλάδα και Ιτα-
λία αναµένεται 
µειωµένη, ενώ 
και η Ισπανία 

φαίνεται ότι θα 
απέχει από τα 

υψηλά πριν από 
δύο χρόνια

Μνήμες 2014 φέρνουν στους κτηνοτρόφους
οι 78 νέες εστίες του καταρροϊκού πυρετού

Εντοµοκτόνα 
και εµβολιασµός 

Στο πλαίσιο εφαρµογής 
των µέτρων κατά του 
καταρροϊκού, γίνεται 
χρήση εγκεκριµένων 
εντοµοκτόνων/
εντοµοαπωθητικών στα 
ζώα, στις εγκαταστάσεις 
και στα µέσα µεταφοράς, 
εγκρίθηκε εθελοντικός 
εµβολιασµός κατά του 
οροτύπου 4 του ιού, 
µετά από σύµφωνη 
γνώµη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του 
Εθνικού Κέντρου 
Ελέγχου του νοσήµατος. 
Σηµειωτέον, το κόστος 
εµβολίων για όλο τον 
πληθυσµό των 
αιγοπροβάτων είναι της 
τάξης των 15 εκατ. 
ευρώ., ο οποίος επί της 
παρούσις δεν κρίνεται 
αναγκαίος. Πάντως οι 
∆ΑΟΚ χρηµατοδοτούν 
τα εντοµοκτόνα αρκεί να  
καταθέσουν τα σχετικά 
παραστατικά οι 
κτηνοτρόφοι.
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Η επιδότηση των αγροτών για την 
χρηµατοδότηση «πλούσιων» 
ασφαλιστικών πακέτων για τις 
εκµεταλλεύσεις τους από ιδιωτικές 
εταιρείες, σε συνδυασµό µε την 
ανακατεύθυνση των αγροτικών 
επενδύσεων προς την διαµόρφωση 
«πλουραλιστικών» φυτικών 
εκµεταλλεύσεων και σύγχρονων 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 
αποτελούν µονόδροµο για την 
ευρωπαϊκή αγροτική παραγωγή. Αυτό 
αποτυπώνει πρόσφατη έκθεση του 
ΟΟΣΑ η οποία παραθέτει πέντε 
άξονες βάσει των οποίων πρέπει να 
γίνεται η διαµόρφωση της αγροτικής 
πολιτικής στο πλαίσιο ενίσχυσης της 
ανθεκτικότητας των εκµεταλλεύσεων 
σε φυσικές καταστροφές, την 
κλιµατική αλλαγή, τη διασπορά 
ασθενειών στο φυτικό και ζωικό 
κεφάλαιο αλλά και τις 
αναδιαρθρώσεις των δοµών της 
ζήτησης και των παγκόσµιων 
εµπορικών ροών, ήτοι: 
Χρονοδιάγραµµα: Οι δηµόσιοι και οι 
ιδιωτικοί φορείς θα πρέπει να 
εξετάσουν το τοπίο κινδύνου σε 
µακροπρόθεσµο πλαίσιο.
∆ιαµοιρασµός ζηµιάς: 
∆ιαφορετικές στρατηγικές, πολιτικές 
και επενδύσεις διαχείρισης κινδύνου 
συνεπάγονται αντισταθµίσεις τόσο 
µεταξύ των συµφερόντων 
διαφορετικών ενδιαφεροµένων.
Συνεργατικές διαδικασίες: 
Μεγαλύτερη έµφαση στον συντονισµό 
και τη χρήση µιας συνεργατικής 
προσέγγισης σε τοπικό επίπεδο.
Επενδύσεις στις εκµεταλλεύσεις:
Τα πλαίσια διαχείρισης κινδύνων θα 
πρέπει να ενθαρρύνουν τους αγρότες 
να αναπτύξουν επιχειρηµατικές 
δεξιότητες, να επιλέξουν ανθρώπινο 
δυναµικό, καθώς και να προωθήσουν 
ή να υποστηρίξουν την υιοθέτηση 
πρακτικών ή τεχνολογιών που 
ενισχύουν την ανθεκτικότητα.
Πολιτικές πρόληψης: Απαιτείται 
µεγαλύτερη εστίαση στις πολιτικές και 
τις επενδύσεις σε βασικές ικανότητες 
που ενισχύουν την ανθεκτικότητα του 
γεωργικού τοµέα, τα οποία είναι 
ωφέλιµα ακόµη και αν δεν υπάρχει 
κάποιο σοκ.

Εύρωστος πρωτογενής τομέας 
είναι βάση ισχυρής οικονομίας
Αποδέκτης συντεχνιακών αιτημάτων ο πρωθυπουργός πριν ανέβει στην ΔΕΘ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Το στίγµα µιας πειστικής µεταρρυθµιστι-
κής ατζέντας, κινούµενης προς τις επιτα-
γές της έκθεσης Πισσαρίδη, που θα στεί-
λει και εκτός συνόρων µήνυµα για την α-
ποφασιστικότητα της κυβέρνησης να προ-
χωρήσει σε γενναίες αλλαγές και να µην 
αναβιώσει παλιές λογικές για τη χρήση των 
κοινοτικών κονδυλίων θα επιχειρήσει να 
στείλει από την ∆ΕΘ, την επόµενη εβδοµά-
δα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η πανδηµία δίνει άλλο τόνο στις.. παροχές
Στη µεταπολιτευτική παράδοση ο Σεπτέµ-

βριος καθιερώθηκε ως ο µήνας των εξαγ-
γελιών. Ο εκάστοτε πρωθυπουργός ανέβαι-
νε στη Θεσσαλονίκη κι άνοιγε το «καλάθι» 
του, το µείγµα άλλαξε στην περίοδο της οι-
κονοµικής κρίσης, ενώ σήµερα η πανδη-
µία δίνει άλλο τόνο στις όποιες...παροχές.

Μέσα σε αυτό το κλίµα, ο πρωθυπουργός 
βρέθηκε την Πέµπτη 3 Σεπτεµβρίου στη Θεσ-
σαλονίκη, προκειµένου να συναντηθεί µε 
τους παραγωγικούς φορείς της Βορείου Ελ-
λάδος, οι οποίοι ως...είθισται πέρα από γε-
νικές περιγραφές της κατάστασης και της 
συµβολής του κάθε τοµέα, προέκριναν συ-
ντεχνιακά αιτήµατα. Οι συναντήσεις πραγ-
µατοποιήθηκαν σχεδόν µία εβδοµάδα πριν 
την επόµενη άνοδο του κ. Μητσοτάκη στη 

συµπρωτεύουσα, στη διάρκεια της οποίας 
θα παρουσιάσει αναλυτικά την οικονοµική 
στρατηγική της κυβέρνησης για το 2020 και 
το 2021, δίνοντας έµφαση στη µείωση της 
φορολογίας, τη στήριξη εργαζοµένων και 
επιχειρήσεων, την προσέλκυση επενδύσε-
ων, την ανάπτυξη και την προώθηση µε-
ταρρυθµίσεων.

Μένει να φανεί κατά πόσο ο πρωτογενής 
τοµέας θα έχει κάποιο µερίδιο στις «εξαγ-
γελίες» Μητσοτάκη καθώς στην διάρκεια 
της πανδηµικής κρίσης παρότι η συµβολή 
του ήταν καθοριστικής σηµασίας, δεν στη-
ρίχθηκε όπως άλλοι κλάδοι.

Πάντως στο υπόµνηµα που κατέθεσε και 
το ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας, στον 

πρωθυπουργό, όπου το διαταύτα είναι η 
ανάγκη για προσλήψεις µόνιµου γεωτε-
χνικού προσωπικού στο υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και στις περιφέρειες, το-
νίζεται η σηµασία του πρωτογενούς και 
της διατροφικής ασφάλειας ως θεµέλιου 
λίθου και σταθεροποιητικού παράγοντα 
για το σύνολο της οικονοµίας.

«Ένας υγιής και εύρωστος πρωτογενής 
τοµέας αποτελεί σταθεροποιητικό παράγο-
ντα για το σύνολο της οικονοµίας, ιδιαίτε-
ρα σε περιόδους κρίσεων και αναταράξε-
ων, ενώ µε τη διατροφική αυτάρκεια και 
ασφάλεια που παρέχει αποτελεί και θεµέ-
λιο της εθνικής ασφάλειας», αναφέρει χα-
ρακτηριστικά.

Αλλαγή νοοτροπίας στους νέους
Στο υπόµνηµα, που υπογράφει ο πρό-

εδρος του Περιφερειακού Παραρτήµατος 
Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤΕΕ ∆ρ. Α-
θανάσιος Σαρόπουλος, υπογραµµίζεται ε-
πίσης ότι η απαρέσκεια της ελληνικής νε-
ολαίας για να εργαστεί στα χωράφια σή-
µερα και µάλιστα των παιδιών των ίδιων 
των αγροτικών οικογενειών, µειώνει το ει-
σόδηµα των µικρών κυρίως αγροτικών εκ-
µεταλλεύσεων και θα πρέπει να αντιµετω-
πιστεί µε συστηµατική αλλαγή νοοτροπί-
ας για τί είναι αντιοικονοµική και αντιπα-
ραγωγική µε τα υφιστάµενα υψηλά ποσο-
στά ανεργίας στους νέους.

Απαρέσκεια νέων
Η απαρέσκεια της ελληνικής 

νεολαίας να εργαστεί στα 
χωράφια σήµερα και µάλιστα των 
παιδιών των ίδιων των αγροτικών 
οικογενειών, µειώνει το εισόδηµα 

των µικρών κυρίως µονάδων 
και πρέπει να αντιµετωπιστεί µε 

συστηµατική αλλαγή νοοτροπίας, 
λέει το ΓΕΩΤΕΕ Κεν. Μακεδονίας

Επιδοτήσεις 
στα αγροτικά 
ασφάλιστρα 
για αντοχή
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Το ευρωπαϊκό αγροτικό λόµπι Copa Cogeca έχει 
ενταχθεί στις τάξεις εκείνων που είναι ενάντια 
στο γαλλικό σύστηµα Nutri-Score στο πλαίσιο 
της συζήτησης που έχει ανοίξει για την επιλογή 
υποχρεωτικής ετικέτας σήµανσης τροφίµων σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Πρόκειται για µια διατροφική 
ετικέτα στο µπροστινό µέρος της συσκευασίας, 
που αποτυπώνει χρωµατικά την συνολική 
θρεπτική αξία των τροφίµων-ποτών. Βασίζεται 
σε µια κλίµακα πέντε χρωµάτων και γραµµάτων 

όπου το Α είναι πράσινο και αντιπροσωπεύει την 
καλύτερη διατροφική ποιότητα, ενώ το Ε είναι 
σκούρο πορτοκαλί για τα χαµηλότερης 
διατροφικής αξίας.Το πρόβληµα έγκειται 
στο γεγονός ότι µε βάση τον αλγόριθµο που 
αξιοποιείται το ελαιόλαδο ή οι φρέσκες 
σαρδέλες «βαθµολογούνται» µε C ή D, ενώ στα 
«µη» µπαίνει µια ευρεία γκάµα παραδοσιακών 
αλαντικών και τυριών. Η Ιταλία προτείνει µια 
εναλλακτική που υποστηρίζει και η Ελλάδα.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μια αντιπαραγωγική στροφή στην α-
γροτική πολιτική της Ευρώπης διαι-
σθάνεται ο κόσµος του πρωτογενή 
τοµέα. Το ζήτηµα των χαµηλών τι-
µών στα αγροτικά εµπορεύµατα προ-
βληµατίζει τους Ευρωπαίους αγρότες 
και ήταν εντυπωµένο στα πανό που 
ύψωσαν τα τρακτέρ στους δρόµους 
του Κόµπλεντς, γύρω από την περιο-
χή όπου διεξάγονταν η άτυπη σύνο-
δος υπουργών Γεωργίας. Το ασφυ-
κτικό οικονοµικό περιβάλλον, γίνε-
ται ακόµα πιο αφόρητο σύµφωνα µε 
τα επιχειρήµατά τους, ενόψει του υ-
περφορτωµένου φιλοπεριβαλλοντι-
κού πλάνου που θέλουν να επιβάλ-
λουν οι Βρυξέλλες, καθιστώντας πρα-
κτικά µη βιώσιµη την λειτουργία των 
εκµεταλλεύσεών τους.

∆εν είµαστε ΑΕ λένε οι αγρότες
 «∆είχνει να µην έχει σηµασία αν 

µια εκµετάλλευση είναι οικογενειακή 
και περιορισµένων δυνατοτήτων ή αν 
απλώνεται σε τρία χωριά, όπως δεν έ-
χει σηµασία αν αυτή η εκµετάλλευση 
ανήκει σε κάποιον ντόπιο αγρότη ή σε 
ένα επενδυτικό fund στο Ρότερνταµ. 
Οι απαιτήσεις στη νέα ΚΑΠ αντιµετω-
πίζουν τους αγρότες λες και είναι α-
νώνυµη εταιρεία που µε µια αύξηση 
του µετοχικού κεφαλαίου µπορεί να 
βρει τους απαιτούµενους πόρους για 
να πάει παρακάτω» υποστηρίζει ο Άλ-
φονς Βολφ, εκπρόσωπος του γερµα-
νικού αγροτικού συνδικαλιστικού ορ-
γάνου Ελεύθεροι Αγρότες. 

Οι κινητοποιήσεις των Ευρωπαίων 
αγροτών ξεφεύγουν από τα όρια της 
πόλης του Κόµπλεντς. Ήδη από τα µέ-
σα του 2019 ο αγροτικός κόσµος ή-
ταν σε επαγρύπνηση σε µεγάλα πα-
ραγωγικά κέντρα του µπλοκ. Χιλιά-
δες τρακτέρ στους αυτοκινητόδρο-

µους της Ολλανδίας και της Γερµα-
νίας τον Οκτώβριο βρήκαν τον δρό-
µο τους για τις πολιτικές πρωτεύου-
σες των χωρών πετυχαίνοντας εντυ-
πωσιακές συγκεντρώσεις. 

Η Πράσινη Εβδοµάδα του Βερολί-
νου στις αρχές του έτους επίσης επι-
σκιάστηκε από τις αντιστάσεις του α-
γροτικού κόσµου στα ίδια αιτήµατα 
που προβάλλονται και σήµερα. 

Ακόµα και η καραντίνα την άνοι-
ξη δεν εµπόδισε αγρότες και κτηνο-
τρόφους να ανεβάσουν στην µηντια-
κή ατζέντα την δυσαρέσκεια τους για 
την ελεύθερη πτώση των τιµών στα 
αγροτικά εµπορεύµατα εξαιτίας της 
πανδηµίας, πραγµατοποιώντας συµ-
βολικές παραστάσεις διαµαρτυρίας. 

Όµως και νοτιότερα, σε Ιταλία και 
Ισπανία, ένα σύγχρονο «αγροτικό κί-
νηµα» βρέθηκε απέναντι στις κυβερ-

νήσεις των χωρών, µε τους Ίβηρες 
να οδηγούνται σε θεσµικές συνοµι-
λίες µε την ισπανική κυβέρνηση. Α-
πόρροια της δυναµικής διαµαρτυρίας 
των Ισπανών για τις τιµές του ελαιο-
λάδου, των φρούτων και λαχανικών, 
υπήρξε η µεταρρύθµιση που επιχει-
ρεί ο υπουργός Γεωργίας της χώρας, 
Λούις Πλάνας, που εισάγει την ελά-
χιστη εγγυηµένη τιµή στα αγροτικά 
προϊόντα, ώστε να αποφεύγονται ε-
µπορικές πράξεις κάτω του κόστους 
για τους παραγωγούς, αλλά και ένας 
δεκάλογος που φιλοδοξεί να αλλάξει 
την στρατηγική της χώρας στην παρα-
γωγή και διακίνηση του ελαιολάδου.

Άλλωστε σε αυτήν την φάση και η 
οµοσπονδιακή υπουργός της Γερµα-
νίας δείχνει να ετοιµάζεται να προ-
σθέσει αρκετό νερό στο κρασί των 
Βρυξελλών και του πρωτοστάτη του 

Farm to Fork, Φρανς Τίµµερµαν. Το 
πολιτικό κόστος που θα έχει η αδια-
φορία προς τα αιτήµατα των Γερµα-
νών αγροτών θα ήταν µεγάλο για την 
Γούλια Κλόκνερ και την κυβέρνηση 
των Χριστιανοδηµοκρατών της Άν-
γκελα Μέρκελ. 

Σε αυτό το πνεύµα, η Κλόκνερ έχει 
ήδη περιπλέξει την ενσωµάτωση της 
στρατηγικής από το «Αγρόκτηµα στο 
Πιάτο» στη νέα ΚΑΠ και έχει καταστή-
σει σαφές πως το χρονοδιάγραµµα 
πρασινίσµατος που λήγει το 2030, 
θα πάει σίγουρα µερικά χρόνια πίσω.  

Τώρα το κοµµάτι ρύθµισης της ευ-
ρωπαϊκής αγοράς και της ενίσχυσης 
των τιµών παραγωγού, τα πολιτικά 
στελέχη της Ευρώπης ελάχιστα το αγ-
γίζουν, παρά τις προειδοποιήσεις για 
αθρόες εισαγωγές που θα επιδεινώ-
σουν περαιτέρω τη θέση των αγροτών.

Όταν μια αγροτική 
εκμετάλλευση  

απλώνεται σε τρία χωριά 

Ενισχύεται η συµµαχία
κατά της σήµανσης τροφίµων

που χαντακώνει προϊόντα
όπως φέτα και ελαιόλαδο 

Τιμές
Το ζήτηµα των χαµηλών τιµών 
στα αγροτικά εµπορεύµατα 
προβληµατίζει τους 
Ευρωπαίους αγρότες, που 
πιέζονται περαιτέρω από τις 
περιβαλλοντικές πολιτικές της 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Ανώνυμες
«Οι απαιτήσεις στην νέα ΚΑΠ 
αντιµετωπίζουν τους αγρότες 
λες και είναι ανώνυµη εταιρεία 
που µε αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου µπορεί να βρει 
τους απαιτούµενους πόρους 
για να πάει παρακάτω.», λέει ο  
‘Αλφονς Βολφ, εκπρόσωπος 
γερµανικού αγροτικού 
συνδικαλιστικού οργάνου.

Ενίσχυση
Το κοµµάτι της ρύθµισης της 
ευρωπαϊκής αγοράς και της 
ενίσχυσης των τιµών 
παραγωγού, τα πολιτικά 
στελέχη της Ευρώπης, 
ελάχιστα το αγγίζουν παρά τις 
προειδοποιήσεις για αθρόες 
εισαγωγές προϊόντων. 

Τρακτέρ και αγρότες 
στους δρόμους  

βρήκαν οι υπουργοί 
Γεωργίας της ΕΕ 

στο Κόμπλεντς 
της Γερμανίας, 

ενάντια στις 
υπερφορτωμένες 
περιβαλλοντικές 

επιταγές της 
επικείμενης ΚΑΠ
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ΑΛΚΙΒ. ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
«Έχουµε πυρκαγιά έτοιµη 
να φουντώσει, πρέπει να 
είµαστε σε εγρήγορση (σ.σ 
για κορωνοϊό). Ξέρουµε ότι 
υπάρχουν ασυµπτωµατικοί 
ή πολύ ελαφρά νοσούντες. 
Επίσης έχουµε κρούσµατα 
σε όλη τη χώρα και τρίτον 
συρροές. Ο συνδυασµός 
δείχνει ότι έχουµε πυρκαγιά 
έτοιµη να φουντώσει».

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΕ
«Κανένας δεν µπορεί να 
εκβιάσει ή να εκφοβίσει την 
ΕΕ µε απειλές ή κραυγές. 
Ψάχνουµε έναν τρόπο να 
δώσουµε µια τελευταία 
ευκαιρία στην Τουρκία. Αν 
στις 25 βρεθούµε σε τέτοια 
κατάσταση είναι λογικό να 
επιβληθούν κυρώσεις. Τώρα 
όλο το πλέγµα κυρώσεων 
είναι πάνω στο τραπέζι».

ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΙΟ∆ΡΑΣ 
ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΣ
«Τα παιδιά βασίζονται στην 
επιβράβευση, αφού έτσι 
τους είναι πιο εύκολο να 
υιοθετήσουν συµπεριφορές. 
Οφείλουµε να τη δώσουµε 
όταν χρησιµοποιούν τη 
µάσκα, αντί για την τιµωρία 
ή την απουσία αν δεν τη 
χρησιµοποιούν. Οι µεγάλοι 
ας κάνουµε σωστότερη 
χρήση της µάσκας». 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΠΟΣΕΣ ΑΚΟΜΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΥ ∆ΟΘΗΚΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Στο περίµενε
Πέρασε κι ο Αύγουστος και η 
ενίσχυση των κτηνοτρόφων για τα 
προβλήµατα απορρόφησης των 
αµνοεριφίων το Πάσχα λόγω των 
περιορισµών που δηµιούργησε η 
πανδηµική κρίση, δεν δόθηκε. 
Μόνη εκκρεµότητα, παρά τη 
σχετική έγκριση της πίστωσης των 
30,15 εκατ. από το Οικονοµικών, 
η υπογραφή σχετικής απόφασης 
από τον Σκυλακάκη, που 
βρίσκονταν καθοδόν...

Ζορό
Έχει µαλλιάσει η γλώσσα των 
ειδικών για τη χρήση µάσκας σε 
κλειστούς χώρους. Εντούτοις, 
στη Βουλή ξεχάστηκε σε µία 
επίκαιρη ο Λάκωνας πρώην 
υπουργός της πλατείας και δεν 
φόρεσε, µε τον Μαυρουδή να 
θέτει σκωπτικά το ερώτηµα 
στον πρόεδρο του 
Κοινοβουλίου αν είθισται αυτή 
η πρακτική, µήπως την 
αξιοποιούσε κι αυτός!

Σάσα
Απόρησε η lifestyle ρεπόρτερ 
µε την επιλογή του υφυπουργού 
της πλατείας η συνέντευξη που 
θα της παραχωρούσε να γίνει 
στη µονάδα ενός αγρότη. Όχι 
όµως κάποιου τυχαίου, αυτού 
που η Agrenda επέλεξε για 
Αγρότη της Χρονιάς 2020,
τις εγκαταστάσεις του οποίου 
στον Μαραθώνα, επισκέφθηκε 
προ καιρού και ο 
πρωθυπουργός.

Ψάχνουν πακέτο για τα ΠΣΕΑ του 2017

Λέτε να βγει κι άλλο πακέτο κρατικής στήριξης του ΕΛΓΑ α λα ε-
κείνου των 35 εκατ. ευρώ για να δοθούν οι αποζηµιώσεις ΠΣΕΑ 
του έτους 2017; Κάτι τέτοιο διεφάνη κατά τη συνάντηση Κέλ-
λα-Βορίδη, λίγο µετά τη συνεδρίαση της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ µε 
την αντίστοιχη του ΕΛΓΑ. Σύµφωνα µε τον Λαρισαίο βουλευτή, 
ο Μαυρουδής σε συνεργασία µε το ΥΠΟΙΚ και τον ΕΛΓΑ, αναζη-
τούν τρόπους για την εξεύρεση πόρων, προκειµένου να κατα-
βληθούν άµεσα οι παλαιότερες αποζηµιώσεις που εκκρεµούν. 
Σηµειωτέον ότι σε αναµονή βρίσκονται οι παραγωγοί των νο-
µών Λάρισας, Τρικάλων, Χαλκιδικής και Κιλκίς.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Στη ∆οµοκού 
εγκρίθηκε η δαπάνη 
1.399 ευρώπουλων για 
ψηφιακά θερµόµετρα 
για τις ανάγκες των 
Περιφερειακών 
∆ιευθύνσεων 
λόγω covid 19 και 
όχι «πυρετωδών» 
πληρωµών στους 
αγρότες.

Αλήθεια σε τι θα 
εξυπηρετούσε το 
3χίλιαρο για κάµερα 
στη ∆ΕΘ για το 
υπουργείο της 
πλατείας; Όπως και 
να ‘χει η µαταίωση 
λόγω πανδηµίας 
εκδηλώσεων, έφερε 
και ανάκληση της 
σχετικής δαπάνης. 
Σνιφ, σνιφ!

Πλήρωσαν το παράβολο για 
εργάτες γης στα καπνά που δεν 
ήρθαν, λένε οι συνεταιρισµοί 
Σερρών «Εµµανουήλ Πάπας» 
και «Βισάλτης», ζητώντας από 
τον πρωθυπουργό να 
ενταχθούν οι καπνοπαραγωγοί 
στα µέτρα ενίσχυσης των 
πληγέντων από την πανδηµία.

«Μάρτιο και Απρίλιο που 
ξεκινούν οι εργασίες φύτευσης 
καπνών και τα εργατικά χέρια 
είναι απαραίτητα, ο περιορισµός 
των µετακινήσεων δυσκόλεψε 
τις καλλιεργητικές εργασίες. 
Ωστόσο, τα έξοδα για την 
προετοιµασία των χωραφιών 
και των σπορείων είχαν γίνει, τα 
ενοίκια είχαν πληρωθεί», λένε.

Πολλοί παραγωγοί ενώ 
κατάθεσαν τα δικαιολογητικά 
για µετακλητούς εργάτες γης, 
αφού πρώτα πλήρωσαν το 
παράβολο των 100 ευρώ υπέρ 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου για 
κάθε άτοµο, δεν έχουν εργάτες, 
αφού δεν ήρθαν τελικά.

;

ΣΕΡΧΙΟ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΘ 
ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ
«Όλοι είπαν ότι τα µπάτζετ 
θα µειωθούν και ότι το 
επίπεδο της EuroLeague θα 
πέσει. Συνέβη το αντίθετο, 
όλοι φαίνονται πιο δυνατοί. 
Οι αµφιβολίες παραµένουν 
σχετικά µε τις συνθήκες 
που θα παίξουµε. Έχουµε 
παίκτες που έχουν 
συνηθίσει να κερδίζουν. 
Το ταλέντο δεν λείπει».

Πίσω από τις 
καλαµιές
ήρθες στον ύπνο 
µου εχτές.

Τελειωµό δεν έχει το ζήτηµα της ειδικής 
ενίσχυσης των αιγοπροβατοτρόφων. Από τα 
περασµένο Πάσχα κι ακόµα σέρνεται. Κι εκεί που οι 
δικαιούχοι πήραν να χαρούν που υπεγράφη τελικά 
από τις αρµόδιες οικονοµικές διευθύνσεις το ποσό 
που τους αναλογεί, διαπίστωσαν ότι κι αυτό είναι 
λειψό. Ανοίγει, πάντως, είπε ο Βορίδης το σύστηµα 
για τις αιτήσεις. Χρειάζεται, βέβαια, ένας µήνας και 
µετά θα τρέξει η πληρωµή. Και µόλις τα πάρουν, 
λένε οι κτηνοτρόφοι, πρέπει να τα δώσουν σε 
εντοµοκτόνα για την προστασία των ζώων από τον 
καταρροϊκό πυρετό, που έκανε ξανά την εµφάνισή 
του. Πάει δηλαδή και το 4ευρω, να ‘ταν κι άλλο… 

Όχι ότι οι αγρότες είναι καλύτερα φέτος, αλλά 
για τους κτηνοτρόφους τα πράγµατα δεν πάνε 
σίγουρα καλά. Εκτός από το 4ευρω, που έχει 
στοιχειώσει, το θέµα της αποζηµίωσης του 
καταρροϊκού στη Θεσσαλία έκλεισε εξαετία κι 
ακόµα τίποτα. Ο υπουργός, σου λέει, 
διαβεβαιώνει ότι µόλις η ∆ΑΟΚ Λάρισας στείλει 
τις καταστάσεις των δικαιούχων –λες και τόσα 
χρόνια η τοπική ∆ΑΟΚ δεν έστελνε τη λίστα 
πληρωµής και γι’ αυτό βγει και η σχετική ΚΥΑ και 
µετά θα τρέξει η πίστωση… Κατά πως το λέει ο 
υπουργός, µετά την 28η Οκτωβρίου…. 

Για την ενίσχυση της πτηνοτροφίας, της 
ανοιξιάτικης πατάτας, της ντοµάτας θερµοκηπίου, 
των καρπουζιών και των επιτραπέζιων ελιών 
ακόµα το εξετάζουν στην πλατεία Βάθη. Βέβαια, 
στη Βουλή που κάτι πήγε να πει ο υπουργός, δεν 
ανέφερε τίποτα πιο συγκεκριµένο για το ύψος 
των κονδυλίων, επαναλαµβάνοντας πως 
ακολουθεί λογιστική και όχι πολιτική προσέγγιση 
για την εκτίµηση των ζηµιών. τότε οι παραγωγοί 
πρέπει να περιµένουν 3 µε 4 µήνες για να δουν 
λεφτά στους λογαριασµούς τους. 

Μέσα στο µήνα αναµένεται, σου λέει, να 
συνεδριάσει η ∆ιεπαγγελµατική Βάµβακος, 
προκειµένου να συζητήσει για την εµπορική αξία 
του προϊόντος και την τιµολογιακή πολιτική που 
θα ακολουθηθεί. Κάτι πήγαν να κάνουν, 
ανακοινώνοντας στους παραγωγούς τη 
δυνατότητα να προχωρήσουν σε προπωλήσεις, 
αλλά ήταν άκαιρο, ήταν άκυρο και πήγε «άπατο». 
Τώρα, σου λένε, φταίει το χρηµατιστήριο που δεν 
βοήθησε στην καθιέρωση µιας σταθερής τιµής. 
Τα βαµβάκι πάντως όχι µόνο αντέχει, αλλά 
επέστρεψε και πάνω από τα 65 σεντς…  

∆ιεπαγγελµατική πρόσφατα έφτιαξαν και στα 
αυγά. Αναµένουν οι παραγωγοί να δουν τι «αυγά» 
θα πιάσουν. Πάντως, παραγωγός από τον Τύρναβο, 
διαβάζουµε σε τοπική εφηµερίδα της Λάρισας, ζητά 
να µπει τάξη στον κλάδο. Τόσο καιρό δεν ξέρουν 
πώς να πορευτούν. Στην αρχή τους υποχρέωσαν, 
λέει, να αντικαταστήσουν τους κλωβούς στα πλαίσια 
της ευζωίας των ζώων, µε χρήµατα των ίδιων των 
παραγωγών και τώρα ακούγεται ότι αυτοί οι κλωβοί 
θα πρέπει να καταργηθούν µέχρι το 2025.

Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τ
ο καλοκαίρι µπορεί να έρχεται στο 
τέλος του, αλλά οι εντάσεις συνεχί-
ζουν να αυξάνονται στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο. Μια διαδοχή στρατιωτι-

κών συµβάντων µεταξύ Τουρκίας, Γαλλίας και 
Ελλάδας, έχει αυξήσει τον κίνδυνο σύγκρου-
σης στην περιοχή. Αλλά οι ευρωπαϊκές κυβερ-
νήσεις παραµένουν διχασµένες για το πώς θα 
αντιµετωπίσουν την Άγκυρα. Οι σχέσεις είναι 
τεταµένες µετά από τη βίαιη καταστολή την ο-
ποία διέταξε ο Ερντογάν, της απόπειρας πραξι-
κοπήµατος πριν από τέσσερα χρόνια. Οι διµε-
ρείς σχέσεις έχουν γίνει όλο και πιο ψυχρές, µε 
την ΕΕ και την Τουρκία να εστιάζουν στη συµ-
φωνία του 2016 για να αποτρέψουν τους πρό-
σφυγες να φθάνουν στην Ευρώπη. Αλλά ακό-
µη και η συνεργασία αυτή έχει γίνει δύσκολη, 
καθώς η Άγκυρα έχει συγκρουστεί µε την Κύ-
προ, τη Γαλλία και την Ελλάδα.

Οι ανταγωνιστικοί ισχυρισµοί για τα θαλάσ-
σια σύνορα, που τροφοδοτούνται εν µέρει α-
πό την ανακάλυψη µεγάλων κοιτασµάτων φυ-
σικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι 
η κύρια πηγή τριβής. Η Άγκυρα, η οποία έχει 
κακές σχέσεις µε όλους σχεδόν τους γείτονές 
της, έχει αποκλειστεί από τις κοινές προσπάθει-
ες εξερεύνησης και εκµετάλλευσης του αερίου 

της περιοχής. […]. Η 
ΕΕ θεωρεί τις ενέρ-
γειες της Τουρκίας 
στην Ανατολική Με-
σόγειο και στη Λι-
βύη απαράδεκτες 
και υποστηρίζει ό-
τι οποιαδήποτε δι-
αφωνία θα πρέπει 
να επιλυθεί µέσω 

διαπραγµατεύσεων και όχι υπό πίεση. […]. Τα 
κράτη-µέλη συµφωνούν ότι η Τουρκία πρέπει 
να σταµατήσει τις έρευνες και να ξεκινήσει δι-
απραγµατεύσεις για την επίλυση των διαφωνι-
ών µε Ελλάδα και Κύπρο. Αλλά διαφωνούν για 
το πώς θα είναι καλύτερα να γίνει αυτό: Γαλλία, 
Ελλάδα και Κύπρος θέλουν τη σκληρή γραµ-
µή, ενώ Γερµανία, Ισπανία και Ιταλία είναι υ-
πέρ µιας πιο συµφιλιωτικής προσέγγισης. […].

Ωστόσο τα κράτη-µέλη σταδιακά µετατοπίζο-
νται σε µια πιο αυστηρή στάση απέναντι στην 
Τουρκία. Το κλίµα στη συζήτηση για το πώς να 
αντιµετωπιστεί η Τουρκία έχει φέρει οµοιότη-
τες µε τις συζητήσεις του 2014 για το εάν θα 
επιβαλλόταν κυρώσεις στη Ρωσία για την πα-
ρέµβασή της στην Ουκρανία. Οι Ευρωπαίοι ή-
ταν διχασµένοι, και µόνο αφότου φιλορωσι-
κές δυνάµεις κατέρριψαν ένα αεροσκάφος των 
Malaysia Airlines, που τάχθηκαν αποφασιστι-
κά υπέρ των κυρώσεων. Όσο περισσότερο αυ-
ξάνει η Τουρκία την ένταση στην Ανατολική 
Μεσόγειο, τόσο πιο πιθανό είναι ότι θα οδη-
γήσει την ΕΕ σε µια πιο αυστηρή προσέγγιση.

*ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ-CER

Η Ανατολική 
Μεσόγειος βράζει

ΤΟΥ ΛΟΥΪΤΖΙ ΣΚΑΤΖΙΕΡΙ*

Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Σ
υνήθως, ο διάβολος κρύ-
βεται στις λεπτοµέρειες! 
Μόνο που στην περίπτω-
ση του Ταµείου Εγγυοδο-

σίας Επιχειρήσεων και των δανεί-
ων που χορηγούνται για κεφάλαια 
κίνησης, κάποιες λεπτοµέρειες… 
βγάζουν µάτι. Αρκεί να αναφερθεί 
ότι µε βάση τους κανόνες που έ-
χουν ανακοινωθεί, ένας αγρότης 
µε ετήσιο κύκλο εργασιών 50.000 
ευρώ και µια επιχείρηση µε κύκλο 
εργασιών 50 εκατ. ευρώ, µπαίνουν 
στο ίδιο τσουβάλι. ∆ικαιούνται δη-
λαδή δανειοδότηση µέχρι το 25% 
του τζίρου τους!

Ανισότητες
ΑΥΤΟ σηµαίνει ότι η µεν αγροτι-
κή εκµετάλλευση δικαιούται δανει-
οδότηση µέχρι 12,5 χιλιάδες ευ-
ρώ, η δε µεγάλη επιχείρηση µέχρι 
12,5 εκατ. ευρώ. Εκτός από το ότι 
τα χρήµατα στην πρώτη περίπτω-
ση είναι λίγα για να καλύψουν τις 
έκτακτες ανάγκες της εκµετάλλευ-
σης, στις περισσότερες των περι-
πτώσεων αυτό που συµβαίνει εί-
ναι τα χρήµατα να εξαντλούνται 
στις µεγάλες χρηµατοδοτήσεις και 
οι µικρές, απλά να περιµένουν.  

Προφάσεις
ΑΝ ΟΙ ΜΕΧΡΙ σήµερα προσεγγί-
σεις δεν συνιστούν προφάσεις εν 
αµαρτίαις, καλό είναι οι ιθύνοντες 
να αναζητήσουν ένα άλλο πλαίσιο 
για τις χρηµατοδοτικές διευκολύν-
σεις των αγροτών. Ας υπάρξει ένα 
υποσύνολο προϋπολογισµού δα-
νείων, το οποίο θα απευθύνε-
ται και θα διευκολύνει χρη-
µατοδοτικά τις αγροτικές ε-
πιχειρήσεις και µόνο. 

Ασάφεια
ΓΙ’ ΑΥΤΟ φωνάζω άλλω-
στε από τον Μάρτιο ότι α-
ποτελεί αδήριτη ανάγκη να 
καταστεί σαφές το ευρύτερο 
πλαίσιο αντιµετώπισης των 
αγροτών σε σχέση µε τις οικο-
νοµικές επιπτώσεις που υφίστα-

νται από την πανδηµία. Έχουν πε-
ράσει 6 µήνες από την έλευση του 
κορωνοϊού και ελάχιστοι αγρότες 
γνωρίζουν αν ανήκουν στους κλά-
δους που έχουν πληγεί. Έτσι, α-
νεξαρτήτως της όποιας ειδικής ε-
νίσχυσης περιµένουν (όπως τα 4 
ευρώ για κάθε θηλυκό ζώο των αι-
γοπροβατοτρόφων) παραµένει α-
σαφές αν και ποιοι µπορούν να 
κάνουν χρήση των ειδικών µέ-
τρων που τίθενται σε εφαρµογή 
για την ανακούφιση των πληγέ-
ντων από την πανδηµία.

Aναγέννηση
ΚΙ ΟΜΩΣ, αυτή η περίοδος, θα 
µπορούσε να αποτελέσει αφετη-
ρία πραγµατικής αναγέννησης 
της ελληνικής γεωργίας. Γιατί το 
ασφυκτικό πλαίσιο 40 χρόνων της 
ΚΑΠ χαλαρώνει, γιατί εξασφαλί-
ζεται πρόσβαση σε σηµαντικούς 
νέους χρηµατοδοτικούς πόρους, 
γιατί υπάρχει στροφή στα τοπικά 
αγροτικά προϊόντα, γιατί ενισχύ-
ονται οι µικρές εκµεταλλεύσεις, 
γιατί διευκολύνονται οι µεταβι-
βάσεις και βρίσκουν χώρο οι νέ-
οι αγρότες, γιατί βοηθάει πολύ η 
νέα τεχνολογία, γιατί κεφαλαιο-
ποιεί την αξία της η αγροτική πα-
ραγωγή της Μεσογείου.

Χωρίς όραμα
ΑΥΤΟ ΠΟΥ λείπει είναι η πίστη 
στην αγροδιατροφή, η ειλικρινής 
διασύνδεσή της µε τους επόµε-
νους κρίκους της αλυσίδας αξίας, 
ο συνειδητός σχεδιασµός για την 

επιστροφή υπεραξίας στον πα-
ραγωγό, η ανάδειξή της µε-

σογειακής δίαιτας σε ακρο-
γωνιαίο λίθο του τουριστι-
κού προϊόντος, η αναζω-
ογόνηση των κοινωνιών 
της υπαίθρου µε το όραµα 
της κυκλικής οικονοµίας 
και του σεβασµού στο πε-
ριβάλλον. Με λίγα λόγια, 
αυτό που λείπει είναι το 
όραµα. Και το όραµα δεν 
αφυπνίζεται από κανένα 
Ταµείο Ανάκαµψης.  

Αυτό που λείπει 
είναι η πίστη στην 
αγροδιατροφή, 
η ειλικρινής 
διασύνδεσή της µε 
τους επόµενους 
κρίκους της 
αλυσίδας αξίας, 
ο συνειδητός 
σχεδιασµός για 
την επιστροφή 
υπεραξίας στον 
παραγωγό, η 
αναζωογόνηση 
των κοινωνιών 
της υπαίθρου µε το 
όραµα της κυκλικής 
οικονοµίας και 
του σεβασµού στο 
περιβάλλον
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Τις πρώτες µέρες του Σεπτέµβρη του 
τρυγητή ό,τι κατάφεραν ο τόπος και 
η αµπελοκαλλιέργεια τελειώνει. Αρ-
χίζει η νέα φάση της ζωής του στα-
φυλιού, που από νόστιµο φρούτο 
µετουσιώνεται σε πολύτιµο κρασί. Η 
φετινή χρονιά αναµένεται να «γρά-
ψει» δυνατές αποδόσεις και βελτι-
ωµένες ποιότητες στον ελληνικό α-
µπελώνα. Σε Νάουσα, Αµύνταιο και 
Ραψάνη ξεκίνησαν µε το ξινόµαυ-
ρο και περιµένουν µια από τις κα-
λύτερες χρονιές, στη Λήµνο η πα-
ραγωγή του Μοσχάτου Αλεξάνδρει-
ας είναι καλύτερη από πέρυσι και 
στη Βόρεια Ελλάδα παραγωγικά η 
χρονιά δείχνει εξαιρετική.  

Σε φυσιολογικά επίπεδα παραγω-
γής επιστρέφει φέτος και η απόδο-
ση του αµπελώνα της Σαντορίνης, 
µετά τις δυο συνεχόµενες «ισχνές» 
χρονιές για τους αµπελουργούς, 
µε καρπούς εξαιρετικής ποιότητας. 
Σύµφωνα µε τον οινολόγο και διευ-
θυντή παραγωγής της SantoWines 
Νίκο Βαρβαρήγο, «η συνολική πα-
ραγωγή φέτος ανήλθε στους 2.500 
τόνους σταφυλιών περίπου και α-
ντιπροσωπεύει µια µέση παραγωγή 
για τον αµπελώνα της Σαντορίνης». 
Να σηµειωθεί ότι η φετινή χρονιά έ-
χει προϋποθέσεις για την παραγω-
γή κρασιών µε υψηλά ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά, ενώ οι φρέσκιες Σα-

ντορίνες έχουν αρωµατικό µπουκέ-
το λευκών λουλουδιών, εσπεριδοει-
δών όπως λεµόνι, γκρέιπφρουτ και 
λευκόσαρκων φρούτων όπως µπα-
νάνα, πεπόνι, ροδάκινο και αχλάδι. 

Εν τω µεταξύ, µε µήνυµά του ο πρό-
εδρος της Santo Wines Μάρκος Κα-
φούρος ενηµερώνει τους παραγω-
γούς ότι «η Ένωση Συνεταιρισµών 
Θηραϊκών Προϊόντων στάθηκε στο 
πλευρό των αµπελουργών παραλαµ-
βάνοντας και φέτος ολόκληρη την 
παραγωγή των µελών της που την 
εµπιστεύτηκαν, εν µέσω της παν-
δηµίας και των συνεπειών της στις 
πωλήσεις, στη διαχείριση των απο-
θεµάτων οίνου εσοδείας 2019 και 
στη ρευστότητα των οινοποιείων».

Την ίδια ώρα, στη Ζάκυνθο ξεκί-
νησε η συγκέντρωση σταφυλιών ε-
σοδείας 2020-2021 από τον Αγροτι-
κό Συνεταιρισµό του νησιού, µε τη 
φετινή σοδειά να είναι µικρή µεν, 
αλλά εξαιρετική. Οι παραλαβές άρ-
χισαν µε τις ποικιλίες Παύλο, Ρο-
µπόλα, Γουστουλίδι και λευκή, ω-
στόσο επισηµαίνεται ότι η Ένωση 
δεν έχει ακόµα ανακοινώσει τιµές, 
καθώς η περσινή παραγωγή δεν έ-
χει απορροφηθεί λόγω της κατά-
στασης µε τον τουρισµό. «Είµαστε 
φειδωλοί και περιµένουµε να δού-
µε τι θα γίνει. Φέτος δεν είναι µεγά-
λη η παραγωγή και θα µπορέσου-
µε να ανταποκριθούµε» αναφέρει 
χαρακτηριστικά ο διευθυντής της 
ΕΑΣ Ζακύνθου Πέτρος Βισβάρδης.

Οι φρέσκιες Σαντορίνες έχουν άρωµα λουλουδιών και εσπεριδοειδών. Συνολικά, µετά από µια σχετικά µικρή συγκοµιδή το 2019, η Ισπανία επιστρέφει στην αυξηµένη παραγωγή του 2018.

Αυξημένη παραγωγή και
ποιότητα στην Ισπανία

Από τις καλύτερες 
χρονιές της 10ετίας 
οινικά η φετινή
Δυνατές αποδόσεις και βελτιωμένες ποσότητες στον 
ελληνικό αμπελώνα αναμένεται να φέρει το 2020

Ξανά σε επίπεδα 
φυσιολογικά 

Η συνολική παραγωγή 
φέτος ανήλθε στους 

2.500 τόνους σταφυλιών 
περίπου και αντιπροσω-

πεύει µια µέση παραγωγή 
για τον αµπελώνα της 

Σαντορίνης, µετά από δύο 
συνεχόµενες «ισχνές» 
χρονιές για τους αµπε-
λουργούς του νησιού 

Με την ποσότητα και την ποιότη-
τα σε πολύ καλά επίπεδα ξεκίνη-
σε αυτές τις µέρες η συγκοµιδή 
στην Ισπανία. Σύµφωνα µε την ε-
κτίµηση των ισπανικών συνεται-
ρισµών, η συγκοµιδή 2020 ανα-
µένεται να φτάσει τα 43-44 εκατ. 
εκατόλιτρα, αν και ο καιρός τις ε-
πόµενες εβδοµάδες θα παραµεί-
νει καθοριστικός παράγοντας. 

Να σηµειωθεί ότι οι βροχές 
στην αρχή της σεζόν µαζί µε την 
έλλειψη παγετού δηµιούργη-
σαν συνθήκες καλής συγκοµι-
δής στους ισπανικούς αµπελώ-
νες φέτος, µε την Καταλονία και 
την Εστρεµαδούρα µόνο να ανα-
µένουν µειωµένη σοδειά λόγω 
ωιδίου και καύσωνα. Συνολικά, 
µετά από µια σχετικά µικρή συ-
γκοµιδή το 2019, η Ισπανία επι-
στρέφει στην αυξηµένη παραγω-
γή του 2018, παρά τα µέτρα που 

έχουν ληφθεί για τον περιορι-
σµό της, όπως πράσινη συγκο-
µιδή, ο καθορισµός µέγιστων α-
ποδόσεων 20.000 κιλών ανά ε-
κτάριο για τα λευκά και 18.000 
κιλών για τα κόκκινα, µε δήλω-
ση της συγκοµιδής για τα αµπε-
λοτεµάχια και ελάχιστη περιεκτι-
κότητα σε αλκοόλ).  

Επ’ αυτού αρκετοί οργανισµοί, 
συµπεριλαµβανοµένης της ισπα-
νικής διεπαγγελµατικής οίνου 
OIVE ζητούν από την ισπανική 
κυβέρνηση να εφαρµόσει νέα 
µέτρα για να βοηθήσει τον το-
µέα να αντιµετωπίσει την κρίση 
Covid-19. «Ο τοµέας βρίσκεται 
σε εξαιρετική κατάσταση κι αν 
δεν ληφθούν νέα µέτρα, κινδυ-
νεύει να καταρρεύσει», προειδο-
ποιεί η OIVE, που χαρακτηρίζει 
τα µέτρα που έχουν ήδη ληφθεί 
«σαφώς ανεπαρκή».
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

«Αυτός ο κόσµος
ο µικρός, ο µέγας»,
των τοπικών ποικιλιών
Την Παρασκευή 11 Σεπτεµβρίου στις 9.00 π.µ θα 
γίνει η 5η Επιστηµονική Συνάντηση για τις Τοπικές 
Ποικιλίες µε τίτλο «Αυτός ο κόσµος ο µικρός, ο 

µέγας» στο 
Αµφιθέατρο της 
Βιβλιοθήκης του 
Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου 
Αθηνών (Ιερά Οδός 
75). Η συνάντηση, 
λόγω των έκτακτων 
συνθηκών, θα 
πραγµατοποιηθεί 
χωρίς συµµετοχή 
κοινού. Θα 
παρευρίσκονται µόνο 
τα προεδρεία και οι 

οµιλητές. Ωστόσο, οι εργασίες της συνάντησης θα 
µεταδοθούν διαδικτυακά (http://mediaserver.aua.
gr/live/). Στόχος να επιδιωχτεί η διεπιστηµονική 
προσέγγιση καθώς οι τοπικές ποικιλίες αποτελούν 
σύνθετο φαινόµενο µε ιστορική, πολιτισµική, 
γεωπονική, κοινωνική και οικονοµική διάσταση. 

Πληµµυρίζει από 
κρασί το λιµάνι 
Θεσσαλονίκη
Tο απόγευµα του Σαββάτου, 
26 Σεπτεβρίου, στην 
Προβλήτα Α’ στο Λιµάνι 
Θεσσαλονίκης, το 
Thessaloniki Wine Selfie 
κάνει ένα πρωτότυπο ταξίδι 
στον υπέροχο κόσµο του 
ελληνικού κρασιού. Εκεί Θα 
φιλοξενηθούν πάνω από 
200 ετικέτες κρασιών από 
καταξιωµένα οινοποιεία, 
boutique wineries και δίκτυα 
διανοµής µε εισαγόµενα και 
ελληνικά κρασιά, υπό τη 
συνοδεία της πιο 
ευρηµατικής µουσικής. 
Πληροφορίες στο https://
thessalonikiwineshow.gr/

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 

Αποκλειστικό B2B event 
η Πράσινη Εβδοµάδα 
Βερολίνου 2021

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. Η 
επόµενη Internationale Grüne 
Woche Berlin µε απευθείας πώληση 
στο θα λάβει χώρα από 21-30 
Ιανουαρίου 2022. Ιστοσελίδα της 
έκθεσης www.greenweek.de.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Σε ψηφιακή µορφή 
η Interpoma 2020 
Το Interpoma 2020, η διεθνής έκθεση 
αφιερωµένη στον κόσµο των µήλων θα 
παρουσιαστεί σε µια νέα υβριδική µορφή, µε 
εκδηλώσεις τόσο σε ψηφιακή µορφή όσο και 
µε φυσική παρουσία. Από 19-20 Νοεµβρίου 
προβλέπεται το παραδοσιακό διεθνές 
συνέδριο «Interpoma Congress» διαθέσιµο 
διαδικτυακά όσο και δια ζώσης, η «Interpoma 
Future Hub» ψηφιακή πλατφόρµα και νέες 
εκδηλώσεις ως «Interpoma Business Match». 
Η «παραδοσιακή» έκθεση, µε τα εκθέµατα θα 
πραγµατοποιηθεί 4-16 Νοεµβρίου 2021. 
Περισσότερες πληροφορίες στο 
www.fierabolzano.it/en/interpoma/home

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ



Σάββατο 5 & Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020Agrenda ΜΙΚΡΕΣΑΓΓΕΛΙΕΣ52

  
ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται κοπάδι 160 προβάτων, 2 µηνών 
έγκυα. Tηλ. 6973/469231.

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

Πωλούνται 80 ζυγουράκια Λακόν γεν-
νηµένα   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 καθαρό-
αιµα 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 πάχυν-
ση και αναπαραγωγή. Τηλ. 694/0840982.

Πωλούνται 80 πρόβατα γερµανοχιώτικα 
110 ευρώ το ένα Περιοχή ∆ερβενοχώρια 
Βοιωτία. Τηλ. 6932730264

Πωλούνται 40 αγελάδες, διασταυρωµέ-
νες Λιµουζίν µε Σίµενταλ, ελευθέρας βο-
σκής στην Πρέβεζα, στη τιµή των 500 ευ-
ρώ η κάθε µια. Τηλ. 6945449493.

Πωλούνται 380 πρόβατα Λακόν. Από αυ-
τά, τα 140 είναι ετοιµόγεννα και τα 240 
αρµεγόµενα, 300 κιλά γάλα ηµερησίως 
Συν 15 κριάρια λακόν. Περιοχή Βόλος. 
Tηλ.6906/432076.

Πωλούνται 200 πρόβατα Λακον µε 
Ασαφ και 50 αγελάδες Limouzin. Τηλ. 
6947/004517.

Πωλούνται 80 ζυγουράκια Λακόν γεν-
νηµένα τον Ιανουάριο, στην τιµη των 
180 ευρώ το ένα. Περιοχή ∆ράµας. Tηλ. 
6942/427966. 

Πωλούνται κριαρακια Lacaune (Λα-
κόν) απο Τεχνητή Σπερµατέγχυση και 
γονείς µε Pedigree, εµβολιασµένα και 
αποπαρασιτωµένα. Περιοχή ∆ράµας. 
Τηλ.6942/427966.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελ-
ληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χο-
ντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ια-
νοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6987/310440.

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

Πωλούνται χορτοτρίφυλλα  σε στρογγυ-
λη µπάλα  0.10 λεπτά το κιλό. ∆υτική Μα-
κεδονία Τηλ. 6972/018965.

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

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

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

Πωλείται βίκος νέας σοδειάς, ποικιλία 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ, καθαρισµένος, απολυµα-
σµένος πολύ παραγωγικός για σανό και 
για καρπό. Σε καλή τιµή. Περιοχή Φαρσά-
λων. Τηλ. 6972/285256, 6974/313224 
(what’s up).

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

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

Πωλείται βίκος ποικιλίας Ζέφυρος καθα-
ρισµένος σακιασµένος, περιοχή Λάρισας 
Τηλ. 6988/114500.

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

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

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

Πωλούνται µελίσσια µε κυψέλες και σώ-
µατα και κυψελίδια 6άρια. Περιοχή Αχαί-
ας.Τηλ.6934/278520.

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

Προσφέρεται δωρεαν η συγκοµιδή από 
1000 δέντρα µε καρυδιές µε κάποιες 
προυποθέσεις.Τηλ.6942/228503.

Πωλούνται 38 στρέµµατα ξερικά,περιοχή 
Βούζι ∆οµοκού.Τηλ.22310/21403.

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

Πωλείται τριφυλόσπορος Υπάτης, περι-
οχή ∆οµοκού. Καθαρός, άριστης ποιότη-
τας, αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλ. 
6942/282472.

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

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

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

Πωλούνται τριφύλλια και χορτοτρίφυλ-
λα σε στρογγυλή µπάλα. Περιοχή ∆υτικής 
Μακεδονίας Τηλ. 6972/018965.

Πωλείται ενσίρωµα τριφυλλιού σε στρογ-
γυλή µπάλα. Περιοχή ∆υτικής Μακεδονί-
ας. Τηλ.6972/018965

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται αγρόκτηµα στη Ραχώνα ∆ή-
µου Πέλλας, αποθήκη, στάβλος, οικία, 
υπόστεγο 4 στρεµµάτων. Έτος κατασκευ-
ής 2003. Βρίσκεται κοντά στο χωριό. 
Τηλ.6994/236045.

Πωλείται η ενοικιάζεται κτήµα 150 στρεµ-
µάτων περιφραγµένο και µε νερό που 
χρησιµοποιείται ως φάρµα µε 1000 δέ-
ντρα καρυδιές. Πωλείται 300000 ευ-
ρώ η ενοικιάζεται 4000 ευρώ το χρόνο.
Τηλ.6942/228503

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιά-
ρι. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 6980/001606 , 
6945/665253. 

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

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

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

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

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

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, πα-
στεριωτές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, 
κορφολόγοι, ντουλάπες για γιαούρτια ψύ-
ξη-θέρµανση, ντιζάκια µε καλούπια διά-
φορων τύπων. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 
6947/509187.

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

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιά-
ρι. Περιοχή Πιερίας. Τηλ.6945/665253.

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

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, πα-
στεριωτές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, 
κορφολόγοι, ντουλάπες για γιαούρτια ψύ-
ξη-θέρµανση, ντιζάκια µε καλούπια διά-
φορων τύπων. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 
6947/509187.

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

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

Πωλείται ΜASSEY FERGUSON 180 άλο-
γα µοντέλο του 2004 και µια πρέσα CASE 
540 µοντέλο του 2004 σε άριστη κατά-
σταση.Τηλ.6947/509187.

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος αλουµι-
νίου µαζί µε δυο καροτσάκια, µια αντλία 
νερού caprari, δυο σβάρνες, µια σκα-
λιστική, και ένα αλέτρι ( γκλαβανης). 
Τηλ.6949/093007..

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

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

Πωλούνται λάστιχα ποτίσµατος ΝΕΤΑ-
ΦΙΜ 4λιτρα, αυτορυθµιζόµενα, καινούρια, 
αφόρετα σε καλή τιµή. Τηλ. 6972/285256, 
6974/313224.

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

Πωλείται πρέσα CASE 540 µε 6 σκοινιά, 
σχεδόν καινούρια, µεγάλη τετράγωνη µπά-
λα.Τηλ.6972/173482.

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

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

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

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 2,5 
ιντσών σε άριστη κατάσταση µε σωληνάκια 
κολληµένα για Μπεκ και σωλήνες ποτίσµα-
τος αλουµινίου 3,5 ιντσών σε άριστη κατά-
σταση και σε καλή τιµή.6972/285256. και 
6974/313224 (whatsup)

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

Πωλείται γεννήτρια 6,5 KW ιταλική,Θεσ-
σαλονίκη, περιοχή Σοφός Μαυρούδα.
Tηλ.6974/677830.

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

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

Πωλείται καρότσα 9,5 µέτρων για µετα-
φορα τριφυλλιού και βαµβακιού. Περιοχή 
Γιαννιτσών.Τηλ.6948/462012.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Μ101 
.Επισκευασµένος κινητήρας, χωρίς σαπί-
λες. ∆υνατότητα µετατροπής σε χορτοκο-
πτικό. 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.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Μ101 
µε επισκευασµένο κινητήρα, χωρίς σαπί-
λες. ∆υνατότητα µετατροπής σε χορτοκο-
πτικό. Τιµή 2500 ευρώ.Τηλ.2310/711133.

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, ψηλοστά-
βαρο. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133. 

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

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίπ-
πους πετρελαίου. Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133.

Πωλείται τραπεζοειδής λαµαρίνα στέγης 
3000 τµ, σε άριστη κατάσταση προς 2 ευ-
ρώ το τετραγωνικό. Τηλ.6977/311159.

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

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

Πωλούνται µία πριονοκορδέλα για καυ-
σόξυλα και µια µηχανή πετρελαίου ατλας.
Τηλ.6971/770301

Πωλείται Deutz Fahr µοντέλο του 2010, 
100 ίππων µε 3767 ώρες χρήσης. Προ-
σεγµένο µε όλα του τα σέρβις κανονικά. 
Τηλ.6983107684. κος Γιάννης.

Πωλείται κανόνι ποτίσµατος RainBird 
τιµή 200 ευρώ. Περιοχή Λαµίας. Τηλ. 
6944/665682. 

Πωλείται σπαρτική µηχανή Ζ. Τηλ. 
6974/394542.

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ µάρκας CLAAS µοντέ-
λο 2009 70 PS µε καµπίνα 4 χ4 , αµπε-
λουργικό Τηλ.6945/373163.

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

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

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

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

Πωλείται ταινία τροφοδοσίας αιγοπρο-
βάτων 45 µέτρων .Τιµή 7000 ευρώ. 
Τηλ.6982/031336.

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

Πωλούνται κάθετος ενσιροδιανοµέας 5 
κυβικών µάρκας SILOKING της MAYER 
µε ηλεκτρονικό ζυγιστικό και 50 ώρες λει-
τουργίας και µία παγολεκάνη µάρκας inox, 
περιοχή Μεσσηνίας.Τηλ.6944780650.

Πωλείται ψεκαστικό ενός τόνου, συρόµε-
νο µε τουρµπίνα και αντλία ΚΟΜΙΚ. Περι-
οχή Αγρινίου. Τηλ. 6948/683772. 

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

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



AgrendaΣάββατο 5 & Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020 53

  

ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
  katsoulieri@agronews.gr

Η Κρήτη χαρακτηρίζεται ως µία από 
τις περιοχές υψηλού κινδύνου εµ-
φάνισης φαινοµένων ξηρασίας, ως 
αποτέλεσµα της αλλαγής του κλί-
µατος και της µη αποδοτικής χρή-
σης των υδατικών της αποθεµάτων, 
σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα µελέ-
της του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπι-
κών Φυτών και Αµπέλου (ΙΕΛΥΑ), ΕΛ-
ΓΟ ∆ήµητρα. 

Με βάση την έρευνα του εργαστη-
ρίου αρδεύσεων του Ινστιτούτου στην 
Κρήτη µπορούν να ληφθούν µια σει-
ρά από µέτρα προκειµένου να γίνει 
διαχειρίσιµη η λειψυδρία. Όπως α-
ναφέρει και ο ερευνητής ∆ρ. Νεκτά-
ριος Κουργιαλάς, υπεύθυνος εργα-
στηρίου Υδατικών Πόρων του Ινστι-
τούτου Ελιάς, ΕΛΓΟ ∆ήµητρα σε τοπι-
κά µέσα, στις ζώνες που είναι πιο ευ-
άλωτες στη ξηρασία, οι παραγωγοί θα 
πρέπει να στραφούν σε καλλιέργει-
ες µε µικρότερη κατανάλωση νερού, 
ενώ κρίνεται και αναγκαία η ορθο-
λογική χρήση των υδατικών πόρων. 

«Με καλλιεργητικές τεχνικές οι πα-
ραγωγοί θα µπορέσουν να προσαρ-
µοστούν στις νέες δύσκολες συνθή-
κες. Τα αποτελέσµατα τριετούς έρευ-
νας µε εφαρµογή ορθών γεωργικών 
πρακτικών έδειξαν αύξηση της παρα-

γωγής το 2017 κατά 2%, το 2018, µια 
µεγάλη αύξηση της τάξης του 54% πα-
ρότι ήταν µια πολύ ξηρή χρονιά. Το 
2019 µια πολύ υγρή χρονιά, µε πολ-
λές βροχές και πληµµύρες και µεγά-
λη δακοπροσβολή και κάτω από αυ-
τές τις συνθήκες η αύξηση της παρα-
γωγής έφτασε στο 36%, ενώ ανάλο-
γη ήταν η αύξηση και στα εσπεριδο-
ειδή. Οι πρακτικές που εφαρµόστη-
καν ήταν χειµερινό και θερινό κλά-
δεµα, αφαίρεση της λαίµαργης βλά-
στησης, διαχείριση ζιζανίων, ενσω-

µάτωση των υπολειµµάτων της καλ-
λιέργειας στο έδαφος και ψεκασµός 
µε καολίνη, ένα υλικό που µένει πά-
νω στο φύλλωµα και µειώνει τη δι-
απνοή του φυτού» επισηµαίνει ο κ. 
Κουργιαλάς.

Επιπλέον, σηµαντική είναι και η 
βελτιστοποίηση των αρδευτικών συ-
στηµάτων εφαρµόζοντας συστήµα-
τα γεωργίας ακριβείας, για τη µείω-
ση απωλειών νερού και την βελτι-
στοποίηση αντλήσεων από γεωτρή-
σεις µε προβλήµατα υφαλµύρινσης.

Υφαλµύρωση
Η εισδοχή του θαλασσινού 
νερού από φυσικά αίτια ή 

ανθρωπογενείς παρεµβάσεις 
συνδέεται µε την ερηµοποίηση

Αποζηµίωση για βροχές
σε ροδακινοπαραγωγούς
Παράσταση διαµαρτυρίας έξω από 
το υποκατάστηµα του ΕΛΓΑ στη 
Βέροια, έκαναν την 1η Σεπτεµβρίου 
εκπρόσωποι 8 συνεταιρισµών των 
νοµών Πέλλας, Ηµαθίας, Φλώρινας, 
διεκδικώντας αποζηµιώσεις για τις 
ζηµιές που υπέστησαν οι 
καλλιέργειές τους από τις βροχές 
του καλοκαιριού. Ανάλογα µε την 
περιοχή, η ζηµιά κυµαίνεται από 
40% έως και 85%, σύµφωνα µε 
τον πρόεδρο του Αγροτικού 
Συλλόγου Ηµαθίας Χρ. Βοργιάδη.

Προωθείται στη Ροδόπη
η καλλιέργεια µύρτιλου
Την καλλιέργεια µύρτιλου, ειδικά 
στις ανεκµετάλλευτες εκτάσεις του, 
αλλά και σε εκτάσεις ιδιωτών, 
στοχεύει να αναπτύξει ο ∆ήµος 
Ιάσµου, σε συνεργασία µε την 
εταιρεία «ΥΑΚΑ ΙΚΕ-
Συσκευαστήριο Κερασιού», µετά 
από έρευνες που πραγµατοποίησαν 
και κατέδειξαν ότι η ζήτηση για το 
εν λόγω προϊόν είναι εξαιρετικά 
µεγάλη στην παγκόσµια αγορά, αλλά 
η καλλιέργειά του είναι αρκετά 
περιορισµένη στην Ελλάδα.

Μεταπτυχιακές σπουδές
διαχείρισης θερµοκηπίων
Την έναρξη της υποβολής των 
αιτήσεων έως 16 Σεπτεµβρίου για 
την εισαγωγή µεταπτυχιακών 
φοιτητών, στο Πρόγραµµα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), 
χωρίς δίδακτρα, µε τίτλο: 
«Τεχνολογίες και ∆ιαχείριση 
Θερµοκηπίων και Θερµοκηπιακών 
Καλλιεργειών» ανακοινώνει το 
τµήµα Γεωπονίας Φυτικής 
Παραγωγής του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας. Πληροφορίες στο 
http://www.agr.uth.gr.

Μετά την αποτυχία για
«προαγορές» βάµβακος
Περί τα µέσα Σεπτεµβρίου 
αναµένεται να συνέλθει στη Λάρισα 
το ∆.Σ. της ∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης του Βάµβακος, 
προκειµένου να εκτιµήσει την 
κατάσταση πριν αρχίσει η 
συγκοµιδή του προϊόντος. Η 
πρόσκληση των εκκοκκιστών για 
προπωλήσεις βάµβακος δεν βρήκε 
ανταπόκριση από τους παραγωγούς, 
κάτι που δυσκολεύει την οργάνωση 
της εγχώριας αγοράς µε τον τρόπο 
που θα ήθελαν τα εκκοκκιστήρια. 

Οι ορθές γεωργικές πρακτικές που εφαρµόστηκαν στη µελέτη του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών 
και Αµπέλου του ΕΛΓΟ έδειξαν αύξηση της παραγωγής ελιάς και εσπεριδοειδών κατά 36% το 2019.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Η ορθή χρήση νερού 
σκοτώνει την ξηρασία
Ορθή χρήση νερού, αφαίρεση λαίμαργης βλάστησης, διαχείριση 
ζιζανίων και ψεκασμός με καολίνη ορισμένες ορθές πρακτικές 

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

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. (µό-
νη της δηλαδή η γεννήτρια 6.000 ευρώ). 
Τηλ: 6909/189430, 6934/043074.

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.

Πωλούνται σιλό 4 χωρισµάτων ,διαστάσε-
ων 2,3 µέτρα επι 5 µέτρα µάκρος και µη-
χανήµατα ζωοτροφών, σπαστήρας µε µο-
τέρ 25 ίππων, ζυγαριά 2,5 τόνων µε σι-
λό και 3 σιλό µε κοχλίες τροφοδοσίας. 
Τηλ.6977/323048.

Πωλείται ψυγείο 2Χ3Χ2,5 µε πάνελ χο-
ντρό,πλήρως εξοπλισµένο.Περιοχή Εύβοι-
ας.Τηλ.6944/696387.

Πωλείται αγροτικό αυτοκίνητο NISSAN 
NAVARA 4πορτο, V6, λευκό FULL EXTRA, 
πανοραµική οροφή και δερµάτινο σαλό-
νι navigation κάµερα οπισθοπορείας, ερ-
γοστασιακό χρώµα, καινούρια λάστιχα, βι-
βλίο σέρβις, µοντέλο του 2016.∆εκτός κά-
θε έλεγχος. Τηλ.6946062106.

Πωλούνται σχεδόν καινούρια, φρέζα Κων-
σταντινίδη 100 ιντσών, 2,5 µέτρων µε κύ-
λινδρο, δισκοσβάρνα υπέρ βαρέως 32 δί-
σκων, κατασκευής Σορογκας και υπεδαφο-
καλλιεργητής(ρίπερ) υπερ βαρέως τύπου 
µε 11 νύχια. Όλα µαζί 10000 ευρώ. Πωλού-
νται και µεµονωµένα. Τηλ.6937226036. 

Πωλούνται κλούβες-κλουβάκια και µπι-
ζινς.περιοχη Βέροιας. Τηλ.6986/701716.

Πωλείται ψεκαστικό 800 κιλών µε τουρ-
µπίνα και κανόνι αναρτώµενο. Περιοχή 
Αγρινίου. Τηλ. 6948/683772.

Πωλείται αρµεκτήριο 32 θέσεων, αρµέ-
γει 16, αυτόµατο πλύσιµο σε τιµή ευκαιρί-
ας.Τηλ.6993/919022.

Πωλείται κλαδοτεµαχιστής-βιοθρυµµατι-
στής VIKING GE-250.Τιµή 350 ευρώ και-
νούριο.κος Γιώργος .Τηλ. 2108144103

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

Πωλούνται κλούβες, µπινς, κλουβά-
κια, παλέττες και βαρέλια, Βέροια Τηλ. 
6986701716

Πωλείται τρακτέρ FORD 3000, έτος κα-
τασκευής 1974, γενική επισκευή το 2019. 
Κρύα Βρύση Νοµού Πέλλας, Τηλ. 6979/ 
33 6007.

Πωλείται αγροτικός ελκυστήρας Goldoni 
τύπου 714.Τηλ. 6988/887113.

Πωλείται χορτοκοπτικό µηχάνηµα 2 δί-
σκων 1,70 κοπής, ιταλικό µε µπουκά-
λα. Περιοχή Νέα Πλάγια Χαλκιδικής.Τηλ. 
6982/776003.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται δενδροκοµικό τρακτέρ µε κατα-
στροφέα. Τηλ.6943/457861.

Ζητείται καθαριστήριο µπαλαρίνης 
µεταχειρισµένο σε καλή κατάσταση. 
Τηλ.6947/936986
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Για μία θέση
στο Μουντιάλ
Σπουδαία ματς Εθνικών στο Nations League

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Το ταξίδι του UEFA Nations League 
ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα για τις 
Εθνικές οµάδες ποδοσφαίρου που 
θέλουν να διεκδικήσουν ένα εισι-
τήριο για τα τελικά του Μουντιάλ 
του 2022. Το αντιπροσωπευτικό 
µας συγκρότηµα βρίσκεται στον 3ο 
όµιλο του League 3, µαζί µε Σλο-
βενία, Κόσοβο και Μολδαβία, ο ο-
ποίος δείχνει βατός, αλλά από την 
απόδοση των διεθνών θα αποδει-
χθεί αυτό και στην πράξη.  

Την Κυριακή, η Ελλάδα θα παί-
ξει ενάντια στο Κόσοβο σε ένα θε-
ωρητικά εύκολο µατς εκτός έδρας.  
Από ‘κει και πέρα η γαλανόλευκη 

υποδέχεται Μολδαβία (10/10) και 
Κόσοβο (13/10), εν συνεχεια πά-
ει στη Μολδαβία (13/11) και κλεί-
νει εντός έδρας µε τους Σλοβένους 
(16/11). Από τα µατς που ξεχωρί-
ζουν πάντως είναι αυτό της Πορ-
τογαλίας µε την Κροατία το οποίο 
θα διεξαχθεί το Σάββατο, ενώ την 
ίδια µέρα, η Σουηδία θα υποδε-
χτεί τη Γαλλία. Σπουδαίο ντέρµπι 
και το παιχνίδι ανάµεσα σε ∆ανία 
και Βέλγιο, ενώ την Κυριακή η Ελ-
βετία θα υποδεχτεί τη Γερµανία. 

Στο µπάσκετ τώρα, το ενδιαφέ-
ρον του κόσµου έχει στραφεί στα 
play-offs του NBA που ξεκίνησαν 
στις 29 Αυγούστου. Ματς έχει κά-
θε µέρα για... τους ξενύχτηδες µέ-
χρι και τις 16 Σεπτεµβρίου.

Σε «θρίλερ» έχει εξελιχθεί, όπως άλλωστε και 
αναµενόταν, το µέλλον του Λιονέλ Μέσι, µε µία 
δήλωση του πατέρα του και µάνατζέρ του Χόρχε 
να περιπλέκει τα πράγµατα, δίνοντας αρκετές 
πιθανότητες τελικά να µείνει στη Μπαρτσελόνα έως 
το 2021. Η πρόταση της Σίτι πάντως παραµένει στο 
τραπέζι για «συµβόλαιο ζωής» 5ετίας στον Αργεντίνο.

Ήξεις αφήξεις 
στην υπόθεση Μέσι  

Formula 1 (Ιταλία)

Ελεύθερα ∆οκιµαστικά 3 13.00 ΕΡΤ Sports HD

Κατατακτήριες ∆οκιµές 16.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Φιλικός Αγώνας)

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 19.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Nations League)

Ισλανδία - Αγγλία 19.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Σουηδία – Γαλλία 21.45 COSMOTE SPORT 1 HD

Πορτογαλία – Κροατία 21.45 COSMOTE SPORT 2 HD

Formula 1 (Ιταλία)

Αγώνας 15.50 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Nations League)

Ουαλία - Βουλγαρία 16.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Ιρλανδία – Φινλανδία 19.00 COSMOTE SPORT 9 HD

Ουγγαρία – Ρωσία 19.00 COSMOTE SPORT 3 HD

Σερβία – Τουρκία 21.45 COSMOTE SPORT 7 HD

Κόσοβο – Ελλάδα 21.45 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (NBA Playoffs 2020)

Ηµιτελικοί Περιφέρειας 22.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Formula 1 (Ιταλία)

Ελεύθερα ∆οκιµαστικά 3 13.00 ΕΡΤ Sports HD

Κατατακτήριες ∆οκιµές 16.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Φιλικός Αγώνας)

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 19.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Nations League)

Ισλανδία - Αγγλία 19.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Σουηδία – Γαλλία 21.45 COSMOTE SPORT 1 HD

Πορτογαλία – Κροατία 21.45 COSMOTE SPORT 2 HD

Formula 1 (Ιταλία)

Αγώνας 15.50 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Nations League)

Ουαλία - Βουλγαρία 16.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Ιρλανδία – Φινλανδία 19.00 COSMOTE SPORT 9 HD

Ουγγαρία – Ρωσία 19.00 COSMOTE SPORT 3 HD

Σερβία – Τουρκία 21.45 COSMOTE SPORT 7 HD

Κόσοβο – Ελλάδα 21.45 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (NBA Playoffs 2020)

Ηµιτελικοί Περιφέρειας 22.30 COSMOTE SPORT 4 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο, 5 Σεπτεµβρίου

Κυριακή, 6 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Ποιος χαίρεται 
με την απουσία 
στρατηγικής στην 
ελληνική γεωργία;

Ο κορωνοϊός   
σώζει για φέτος 
τις τιμές παραγωγού
στο καλαμπόκι 

Παραλαβές  
ντομάτας χωρίς 
σύμβαση φέρνουν 
γκρίνια στον κάμπο

Κλήρωση στο Γιουρόπα
Τη Σεντ Γκάλεν θα αντιµετωπίσει 
η ΑΕΚ στον τρίτο προκριµατικό 
γύρο του Γιουρόπα Λιγκ, µε το 
παιχνίδι να είναι µονό και να 
διεξάγεται στην εδρα της 
ελβετικής οµάδας. Με τη Ριέκα 
ο Άρης, αν περάσει την Κόλος 
Κοβαλίβκα, ενώ ο ΟΦΗ θα 
αντιµετωπίσει τον Απόλλωνα 
Λεµεσού. Οι αγώνες είναι µονοί 
και θα διεξαχθούν και οι δύο 
στις 24 Σεπτεµβρίου.

Επιστροφή στα Open
Επέστρεψαν τα grand slam στο 
τένις, µε το US Open να κάνει 
πρεµιέρα στις 31 Αυγούστου και 
το ενδιαφέρον να παραµένει 
αµείωτο µέχρι και τα τελικά 
παιχνίδια της 13ης Σεπτεµβρίου. 
Εν τω µεταξύ, δυναµικά ξεκίνησε 
στο αµερικανικό τουρνουά 
ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που 
προκρίθηκε στον 3ο γύρο για 
πρώτη φορά στην καριέρα του. 

Φιλικό τεστ για την ΑΕΛ
Λαµία και ΑΕΛ θα αναµετρηθούν 
σε φιλικό αγώνα, που θα διεξαχθεί 
το Σάββατο 5 Σεπτεµβρίου, 
στο ∆ΑΚ Λαµίας, στο πλαίσιο της 
προετοιµασίας των δύο οµάδων, 
ενόψει της έναρξης του 
πρωταθλήµατος της Σούπερ Λιγκ. 
Η ώρα έναρξης της φιλικής 
αναµέτρησης Λαµίας-ΑΕΛ, που θα 
γίνει κεκλεισµένων των θυρών, θα 
είναι στις 18:30. Εν τω µεταξύ, 
φηµολογείται πως η ΑΕΛ ψάχνει 
κεντρικό αµυντικό από τις χώρες 
της Σκανδιναβίας. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’







Σάββατο 5 & Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020

Με τιµές που κυµαίνονται στα 40 µε 60 λε-
πτά το κιλό, αναµένεται να ξεκινήσουν οι 
συγκοµιδές των όψιµων ποικιλιών δαµά-
σκηνων Αντζελίνο και October Sun στην 
Πέλλα. Οι πρώτες πρώιµες και µεσοπρώ-
ιµες ποικιλίες είχαν πολύ δυναµικό ξεκί-
νηµα «πιάνοντας» τιµές από 0,80 έως και 
1 ευρώ το κιλό, ενώ ήδη έχουν απορρο-
φηθεί από την αγορά. Η φετινή παραγω-
γή ήταν αρκετά ποιοτική, ωστόσο σε περι-
οχές καλλιέργειας, όπως στη Σκύδρα και 
στην Αριδαία, οι χαλαζοπτώσεις προκάλε-

σαν σηµαντικές ζηµιές. Όπως ανέφερε ο 
γεωπόνος Παστόπουλος Σάββας, από την 
περιοχή Ν. Μυλότοπου Πέλλας, «οι όψι-
µες ποικιλίες εκτιµάται ότι θα φθάσουν 
τα 40 µε 60 λεπτά το κιλό, τιµή καλύτε-
ρη σε σχέση µε πέρυσι που δεν ξεπέρα-
σαν τα 50 λεπτά». Σε ό,τι αφορά τις αγο-
ρές στο εξωτερικό, ο ίδιος αναφέρει ότι υ-
πάρχουν δυσκολίες λόγω υψηλού αντα-
γωνισµού από την Ιταλία και την Ισπα-
νία, ενώ η ποικιλία Αντζελίνο, εξάγεται 
στις Βαλκανικές χώρες και στην Αίγυπτο.

Συν 10 λεπτά η τιµή στα δαµάσκηνα
Μειωµένη παραγωγή και καλή ζήτηση επέτρεψαν την ανοδική τροχιά
Τις επόµενες µέρες η συγκοµιδή για την εξαγώγιµη ποικιλία Αντζελίνο
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Π
άνω στην άνοδο οι εκκοκκι-
στές στη χώρα µας κατάφε-
ραν να φιξάρουν τιµές από 
ανοιχτά συµβόλαια σε δελε-

αστικά για την εποχή επίπεδα. ∆υστυχώς 
δεν έχουµε πολλές προπωλήσεις φέτος, 
ενώ η σοδειά είναι λίγο όψιµη αλλά πά-
ει καλά. Νέες δουλειές γίνονται µόνο ό-
ταν ο εκκοκκιστής εναρµονιστεί µε τις 
διεθνείς τιµές και προσφέρει στα ίδια ε-
πίπεδα µε τις τιµές ∆εκεµβρίου ’20, δη-
λαδή χωρίς κάποιο πριµ. Οι τιµές της νέ-
ας σοδειάς κυµαίνονται σήµερα στα 65 
σεντς ανά λίµπρα.

 Ακόµα δεν υπάρχουν σηµαντικά 
νέα στην ελληνική αγορά σκληρού σί-
του και θα λέγαµε πως είµαστε κάπως 
στάσιµοι. Γίνονται κάποιες φορτώσεις 
πλοίων αλλά αφορούν παλαιότερα συµ-
βόλαια εξαγωγής. Για νέες δουλειές δεν 
υπάρχουν διαπραγµατεύσεις. Οι Ιταλοί 
είναι στην αγορά αλλά κοιτούν τα σιτά-
ρια του Καναδά τα οποία προσφέρονται 
πολύ ανταγωνιστικά. 

 Η απόδοση του αµπελώνα της Σα-
ντορίνης επέστρεψε φέτος στα φυσιολο-
γικά επίπεδα παραγωγής, µετά τις δυο 
συνεχόµενες «ισχνές» χρονιές για τους 
αµπελουργούς, µε καρπούς εξαιρετικής 
ποιότητας, αναφέρει στο δελτίο τρύγου 
της Santo Wines, ο οινολόγος και διευ-
θυντής παραγωγής της εταιρείας Νίκος 
Βαρβαρήγος. Ο τρύγος στο νησί εµφάνι-
σε µικρή οψίµιση, µε τη συνολική παρα-
γωγή να ανέρχεται στους 2.500 τόνους 
σταφυλιών περίπου.

Βολεύτηκε στα 65 
σεντς το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

06/08 12/08 20/08 27/08 03/09

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

288,99289,61

278,69

267,80266,77

Τουρκία
Η παραγωγή συνεχίζει 
να αυξάνεται, καθώς 

τα τελευταία χρόνια αυξάνονται 
οι νέες φυτεύσεις 

Ισπανία
Παρόλο που το πρώτο µέρος της 
σεζόν ήταν καλό σε ζήτηση και 

τιµές, η απώλεια της αγοράς της 
Βραζιλίας έριξε τα επίπεδα 

Ιταλία
Η κατά 60% µικρότερη παραγωγή, 
έδωσε το περιθώριο αύξησης στις 
τιµές, οι οποίες κυµαίνονται από 

80 λεπτά έως 3 ευρώ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

30/7 06/8 12/8 20/8 27/8 3/9

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

295

190

209,5

61,68

364,70

887,6

24.53

51.750

101.350

66.10

295

190

209,5

64,60

374,70

880,4

19.66

49.750

102.675

64.89

300

190

209,5

63,80

373,60

867,0

19,36

51,00

109.67

67.39

300

190

209,5

63,53

381,20

909,40

19,55

52,75

110.85

66,50

295

190

209,5

65,29

361,90

940,4

19,75

55,35

102.95

66,73

292

180

209,5

64,31

351,80

962,4

16,95

58,80

103.92

63.82

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

209

2,01 2,01 2,04 2,03 1,98

2,10

211 211 211 211 212

Tιμές παραγωγού 
δαμάσκηνου
(λεπτά το κιλό)

2020: Όψιµα  40-60

2019: Όψιµα  40-50
ΠΗΓΗ: AGRENDA



Ο έντονος ανταγωνισµός 
ανάµεσα στους εµπόρους και 
διακινητές για την εξασφάλιση 
των τελευταίων ποσοτήτων 
πορτοκαλιών Βαλέντσια από τη 
Λακωνία, έχει ενισχύσει 
σηµαντικά τις τιµές παραγωγού. 
Συγκεκριµένα οι πράξεις πλέον 
γίνονται σε εύρος τιµών από τα 
70 λεπτά µέχρι το 1 ευρώ για 
τις πολύ καλές ποιότητες 
σύµφωνα µε το ρεπορτάζ. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η 
φετινή εικόνα της αγοράς 
Βαλέντσια, σηµαδεµένη από 
την πανδηµία, είναι εντελώς 
διαφορετική από κάθε άλλη. Με 
βάση τα 20 λεπτά το κιλό και 
σταθερά ανοδική πορεία, ο 
µεγαλύτερος όγκος της 
εγχώριας παραγωγής έφυγε µε 
τιµές από τα 30 έως τα 50 
λεπτά το κιλό. Αντίστοιχα 
πέρυσι οι τιµές κυµάνθηκαν 
ανάµεσα στα 15 µε 30 λεπτά το 
κιλό. Ευνοϊκή συγκυρία για την 
ελληνική παραγωγή υπήρξε και 
επίσης το γεγονός ότι Αίγυπτος 
και Νότια Αφρική σηµείωσαν 
µείωση παραγωγής. 
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

∆ιαπιστευτήριο της δυναµικής που 
έχει αποκτήσει η αγορά σκληρού 
σίτου στην Ελλάδα και την Ευρώ-
πη, η διατήρηση των τιµών παρα-
γωγού, παρά την αλλαγή στις ι-
σορροπίες της προσφοράς και της 
ζήτησης, ενόψει του αλωνίσµατος 
στον Καναδά. 

Στην αγορά κυκλοφορούν οι εκτι-
µήσεις για τη σοδειά του Καναδά, η 
οποία θα είναι αυξηµένη κατά 39% 
συγκριτικά µε πέρυσι, φτάνοντας 
στους 7,76 εκατ. τόνους. Η εξέλιξη 
αυτή δείχνει  να κόβει τη δυναµική 
για περαιτέρω άνοδο των τιµών, ω-
στόσο η αγορά δείχνει πως µπορεί 
να απορροφήσει τις περισσότερες 
ποσότητες χωρίς κάποια αρνητική 
µεταβολή  των τιµών στην Ευρώπη.

Με άλλα λόγια, οι διορθώσεις που 
σηµειώθηκαν το διάστηµα του Ιου-
λίου στην ευρωπαϊκή αγορά φαίνε-
ται πως ολοκλήρωσαν τον κύκλο 

τους, έπειτα από µια απώλεια πε-
ρίπου 12 ευρώ ο τόνος στη Φότζια. 

Συγκεκριµένα, στο ιταλικό χρη-
µατιστήριο της Φότζια για δεύτερη 
συνεχόµενη εβδοµάδα η τιµή πα-
ραγωγού αποθήκης παρέµεινε α-
µετάβλητη, µε τα ποιοτικά στάρια 
µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 
80% και πρωτεΐνη 13% να διαπραγ-
µατεύονται στα 300 ευρώ ο τόνος. 
Επίσης για τη δεύτερη ποιότητα µε 
ειδικό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 70% 
και πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθήκης 
παραγωγού κυµαίνεται ανάµεσα στα 
285 µε 290 ευρώ ο τόνος. 

Στην ελληνική αγορά αυτό το δι-
άστηµα σηµειώνονται κάποιες φορ-
τώσεις σε λιµάνια, οι οποίες όµως 
αφορούν παλιότερα συµβόλαια. Ό-
πως εξηγούν αναλυτές, προς το πα-
ρόν το σενάριο ανόδου τιµών για τις 
ευρωπαϊκές σοδειές παρά το γεγο-
νός ότι ορισµένες ευρωπαϊκές χώ-
ρες έχουν µειωµένη παραγωγή σε 
σχέση µε τη σοδειά της προηγού-
µενης χρονιάς. 

Υπενθυµίζεται ότι τα στοιχεία που 
έδωσε στη δηµοσιότητα προ ολίγων 
ηµερών η πανευρωπαϊκή ένωση ε-
µπόρων δηµητριακών, ζωοτροφών 
και ελαιούχων σπόρων Coceral, α-
ποτυπώνουν σε επίπεδο Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης τη συνολική έκταση 
καλλιέργειας µε σκληρό στα 2,2 ε-
κατ. εκτάρια, µε την παραγωγή να 
ανέρχεται σύµφωνα µε τις πρώτες 
εκτιµήσεις στους 7,3 εκατ. τόνους. 
Είναι µειωµένη κατά 100.000 κιλά 
συγκριτικά µε το 2019, µια χρονιά 
που η ευρωπαϊκή ήταν αισθητά µειω-
µένη και είχε ως αποτέλεσµα άδειες 
αποθήκες τον Μάιο, σε συνδυασµό 
µε τη µεγάλη κατανάλωση που υ-
πέδειξε η αγωνία της πανδηµίας.

Ακλόνητη στα 26 λεπτά η αγορά σκληρού σίτου 
 Στοιχεία για την υψηλή παραγωγή του Καναδά άφησαν αµετάβλητους τους ευρωπαϊκούς δείκτες
 Φαίνεται πως έκλεισαν τον κύκλο τους οι µικρές διορθώσεις του Ιουλίου στην ευρωπαϊκή αγορά 

Ισορροπεί το βαµβάκι στα 65 σεντς ανά λίµπρα
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ΑΠΡ MAΪ IOYN IOYΛ ΑΥΓ ΣΕΠ

Το χρηµατιστήριο βάµβακος 
δείχνει να ισορροπεί γύρω από τα 
65 σεντς η λίµπρα, αναµένοντας 
βελτίωση των θεµελιωδών. 

Αµετάβλητη η τιµή παραγωγού 
σκληρού στην Φότζια, αλλά 
και στις υπόλοιπες αγορές 
της Ευρώπης. 

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

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

Ανοδικά κινείται η αγορά 
ελαιολάδου στην Ισπανία, όπου 
ανέβηκε κατά 10 λεπτά πάνω από 
το όριο των 2 ευρώ ανά κιλό.
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Οι τιµές δυσκολεύονται να ξεπεράσουν τα 65 σεντς, 
χωρίς παράλληλα να καταγράφουν κάποια σηµαντική 
διόρθωση. Αναλυτές για πρώτη φορά άρχισαν να 
χαρακτηρίζουν την αγορά βάµβακος ως υπερ-
αγορασµένη λόγω των διαρκών κερδοσκοπικών 
τοποθετήσεων στο σύνολο των εµπορευµάτων. 
Ο διαχωρισµός από τη φυσική αγορά εξακολουθεί 
να υφίσταται και αυτό αποτυπώνεται στην πίεση του 
πριµ (βάση) επί των χρηµατιστηριακών τιµών για τη 
νέα σοδειά. Αφού το χρηµατιστήριο κρατιέται, 
βιώνουµε µια διαρκή πίεση στη φυσική αγορά µέσω 
της πιεζόµενης βάσης. 

ΝEA ΥOΡKH
Πάνω στη χρηµατιστηριακή άνοδο είχαµε περαιτέρω 
κλεισίµατα τιµών ανοιχτών συµβολαίων από πλευράς 
εκκοκκιστών. Το άσχηµο είναι πως οι προπωλήσεις µας 
φέτος είναι λιγότερες και δεν µπορούµε να 
επωφεληθούµε σε µεγάλο βαθµό την ανοδική πορεία 
του χρηµατιστηρίου. Αναφορικά µε νέες προπωλήσεις, 
οι διαπραγµατεύσεις προχωρούν µόνο όταν 
προσφέρουµε στα ίδια επίπεδα µε τις τιµές ∆εκεµβρίου 
‘20, δηλαδή χωρίς κάποιο πριµ. Τέλος, να σηµειωθεί ότι 
το δολάριο εξακολουθεί να αποτελεί εµπόδιο στην 
ανταγωνιστικότητα των τιµών µας, µειώνοντας την 
τελική τιµή που λαµβάνουµε σε ευρώ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ
Η αγορά δείχνει πως µπορεί 

να απορροφήσει τις περισ-

σότερες ποσότητες χωρίς 

αρνητική µεταβολή των τιµών

Στους 7,3 εκατ. τόνους υπολογίζει 
η Coceral την παραγωγή σκληρού.

ΑΠΟ 70 ΛΕΠΤΑ ΜΕΧΡΙ 
ΚΑΙ 1 ΕΥΡΩ ΠΙΑΝΟΥΝ ΤΑ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ

Συνεδρίαση 2/9/2020
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος '20 64,96 -0,44

Μάρτιος '21 65,88 -0,43
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ΤΟΥ  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
  gogos@agronews.gr

Ορµώµενοι από τις αρνητικές ε-
πιδόσεις που εγκλώβισαν την α-
νοιξιάτικη πατάτα σε εύρος τιµών 
κάτω των 20 λεπτών το κιλό, οι δι-
ακινητές επιχειρούν να µεταφέ-
ρουν τις τιµολογήσεις αυτές και 
στην παραγωγή των βορειότερων 
περιοχών της χώρας που το τελευ-
ταίο διάστηµα βγήκαν στην αγορά. 

Ωστόσο οι παραγωγοί από το 
Νευροκόπι δείχνουν αποφασι-
σµένοι να διατηρήσουν τουλάχι-
στον τα 30 λεπτά µέση τιµή που 
πληρώθηκαν το 2019, ενόσω  τα 
πρώτα µηνύµατα από την µετά-
πανδηµία περίοδο δείχνουν επι-
στροφή της ζήτησης και της κα-
τανάλωσης στην Ευρώπη. Σύµ-
φωνα µε τον διαχειριστή της ο-
µάδας παραγωγών πατάτας από 

το Νευροκόπι, Γιάννη Κεσκίνο-
γλου, οι περίφηµες «σπούντες» 
της περιοχής επιδιώκουν τιµή 
τουλάχιστον στα 30 λεπτά, πα-
ρά τις πιέσεις του εµπορίου. Με 
σύµµαχο την οργάνωση που ε-
πιτρέπει την αποθήκευση προ-
ϊόντος, οι συνεταιριστές από τη 
∆ράµα, εκτιµούν πως  η ζήτηση 

επιστρέφει και επιτρέπει ένα υ-
ψηλότερο εύρος τιµών. Υπενθυ-
µίζεται πως το 2019 η µέση τιµή 
ήταν γύρω από τα 32 λεπτά στην 
περιοχή για την πρώτη ποιότητα, 
ενώ το 2018 τα 43 λεπτά. Οι τιµο-
λογήσεις σε Τρίπολη και Κοζάνη 
προσεγγίζουν τα 23 µε 24 λεπτά, 
όταν Θήβα και ∆υτική Πελοπόν-
νησος δοκίµασαν µια ανάκαµψη 
κοντά στα 20 από τα 15 λεπτά αρ-
χές του καλοκαιριού. 

Στην Ευρώπη η κατανάλωση 
κατά την διάρκεια του καλοκαι-
ριού ήταν χαµηλότερη εξαιτίας 
των ασυνήθιστα υψηλών θερµο-
κρασιών, που άφησαν αρνητικό 
αντίκτυπο µειώνοντας τις αποδό-
σεις.  Επί του παρόντος η αγορά 
δείχνει να σταθεροποιείται, µε τις 
τιµές να αναµένεται πως θα κινη-
θούν ανοδικά µόλις επικυρωθεί 
η ενίσχυση της ζήτησης.

Ανακάµπτει σταδιακά η ζήτηση πατάτας
τα 30 λεπτά διεκδικεί το Νευροκόπι 
Με ανορθόδοξες τακτικές το εγχώριο εµπόριο πιέζει τις τιµές παραγωγού

ΣΠΟΥΝΤΕΣ
Οι περίφηµες σπούντες στο 

Νευροκόπι επιδιώκουν τιµή 

τουλάχιστον στα 30 λεπτά 

παρά τις εµπορικές πιέσεις

ΑΓΟΡΑ ΠΑΤΑΤΑΣ
(ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ)

ΚΟΖΑΝΗ

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

24 

30 

Σ
την αγορά µας επικρατεί στα-
σιµότητα στο κοµµάτι της ε-
ξαγωγής σκληρού σίτου µε 
τους Ιταλούς έµπορους ακόµα 

να µην έχουν µπει δυνατά σε νέες δια-
πραγµατεύσεις. Σηµειώνονται κάποιες 
φορτώσεις σε λιµάνια, οι οποίες όµως 

αφορούν πα-
λαιότερα συµ-
βόλαια. Η προ-
οπτική µιας µε-
γάλης σοδειάς 
του Καναδά µε 

αντίστοιχο ρυθµό εξαγωγών µπλοκά-
ρει το σενάριο ανόδου για τις ευρωπα-
ϊκές σοδειές. Άλλη µια εβδοµάδα δεν 
είχαµε αλλαγές στη νέα λίστα της Φό-
τζια, µε τα ποιοτικά σιτάρια µε υαλώ-
δη 80% και πρωτεΐνη 13% στα 295-300 
ευρώ ο τόνος, ενώ στη Γαλλία οι τιµές 
παρέµειναν στα 260 ευρώ. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΕΜΠΟ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΚΛΗΡΟ Η ΜΕΓΑΛΗ 
ΣΟ∆ΕΙΑ ΚΑΝΑ∆Α

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ



ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑAgrendaA4 | 36 Σάββατο 5 & Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020

Στα θεμελιώδη 
μια νέα άνοδος

Αγορά ταύρων 
βλέπουν
οι αναλυτές

Τα 66 σεντς φαίνεται 
ότι διαµορφώνουν υ-

ψηλό αγοράς στο χρηµατιστήριο 
βάµβακος για την µετά την παν-
δηµία περίοδο, σε ό,τι αφορά  τα 
συµβόλαια ∆εκεµβρίου.

Από ‘δώ και πέρα, οι επενδυτές 
δίνουν τη σκυτάλη στα θεµελιώ-
δη της αγοράς, τα οποία προς το 
παρόν δείχνουν πως τα περιθώ-
ρια επιτρέπουν µόνο µια περιο-
ρισµένη περαιτέρω ανάκαµψη. 

Αύξηση της ζήτησης
Στην έκθεση Σεπτεµβρίου της 

ICAC αποτυπώνεται η κατάστα-
ση στην αγορά βάµβακος, στην 
οποία αν και αναµένεται αύξη-
ση της ζήτησης κατά 7,2%, η αυ-
ξηµένη παγκόσµια παραγωγή 
δεν θα επιτρέψει η πρόοδος αυ-
τή να ενσωµατωθεί πλήρως στις 
τιµές του προϊόντος.

 Σύµφωνα µε την έκθεση, αν 
και οι χώρες σε ολόκληρο τον κό-
σµο βυθίστηκαν στην πανδηµία 
σχεδόν ταυτόχρονα, θα ανακάµ-

ψουν µε διαφορετικές ταχύτη-
τες, µε βάση την ικανότητά τους 
να συγκρατήσουν τη διασπορά 
του ιού και να επανεκκινήσουν 
τις οικονοµίες τους. 

∆ιόγκωση αποθεµάτων
Αυτό επηρεάζει άµεσα την α-

γορά βάµβακος. Η ανάκαµψη ε-
δώ θα παρεµποδιστεί επίσης α-
πό την αύξηση των αποθεµάτων, 
η οποία θα διογκωθεί ακόµη πε-
ρισσότερο δεδοµένου ότι η πα-
γκόσµια παραγωγή (25,1 εκα-
τοµµύρια τόνοι) αναµένεται να 
ξεπεράσει την κατανάλωση, πα-
ρόλο που προβλέπεται να αυξη-
θεί κατά 7,2% σε 24,3 εκατ. τό-
νους, την περίοδο 2020-2021. 

Υπάρχουν µερικά θετικά σηµά-
δια ωστόσο, επισηµαίνει η έκθε-
ση. Τα κλωστήρια στο Βιετνάµ, το 
Μπαγκλαντές και την Ινδία εµ-
φάνισαν πληρότητα παραγγελι-
ών έως και 75% τον Ιούλιο δεί-
χνοντας πως  κατανάλωση επι-
στρέφει κιόλας.

«Μπορεί τα θεµελιώδη στο βαµβάκι να 
δίνουν σήµα για πτωτική τάση στην αγο-
ρά, ωστόσο στην πραγµατικότητα πρό-
κειται για µια συγκυρία που πλησιάζει 
προς το τέλος της». Αυτό τουλάχιστον υ-
ποστηρίζει ο Dr. O.A. Κλήβελαντ, επίτι-
µος καθηγητής Αγροτικής Οικονοµίας 
στο Πανεπιστήµιο του Μισισιπή και α-
ναλυτής της αγοράς βάµβακος, ο οποί-
ος αναρωτιέται αφού η κατάσταση εί-
ναι πράγµατι τόσο αρνητική τότε οι τι-
µές θα έπρεπε να παραµείνουν σε ένα 
εύρος 45-50 σεντς. Ωστόσο, τις τελευταί-
ες εβδοµάδες που επικρατούσε µια πτω-
τική τάση στην αγορά, δεν είδαµε ούτε 
µια στιγµή τις τιµές του βαµβακιού να 
πέφτουν κάτω από τα 60 σεντς. Πράγ-
µατι οι τεχνικοί παράγοντες επηρεάζουν 
τους δείκτες, υποστηρίζει ο ίδιος, παρα-
τηρώντας πως «όλα τα τεχνικά ράλι α-
πέτυχαν έως τώρα, οπότε η άνοδος που 
έχουµε σήµερα, δεν  µπορεί να συσχε-
τιστεί µε αυτά και δεν µπορούµε να λέ-
µε πως η αγορά είναι υπερπουληµένη».

Με τα θεµελιώδη να γίνονται πιο ξεκά-
θαρα και εν αναµονή της επόµενης έκ-
θεσης USDA που θα προσεγγίσει µε µε-
γαλύτερη ασφάλεια το πόσο θα µειωθεί 
η αµερικανική παραγωγή, η αγορά ανα-
µένεται να επικυρώσει τα τεχνικά ράλι.

Η ψαλίδα ανάµεσα στην παραγωγή και την κατανάλωση κλείνει, ωστόσο υπάρχουν ακόµα 
σηµαντικές ποσότητες πρώτης ύλης διαθέσιµες στην αγορά, όπως δείχνει η νέα έκθεση της ICAC

Ρευστότητα και τυφώνες κρατούν το βαμβάκι 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
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ICAC

ΕΚΘΕΣΗ

Με το άνοιγµα των συνεδριάσεων της εβδοµάδας 
που ξεκίνησε την ∆ευτέρα 31 Αυγούστου, το προϊόν 
σηµείωσε άνοδο 1,04% στα 65,76 σεντς, 
προσπαθώντας να υπερβεί τις αντιστάσεις των 66 
σεντς, κάτι που έχει συµβεί µε τις τιµές Μαρτίου 
2021, οι οποίες ξεκινούν από τα 66,62 σεντς η 
λίµπρα. Ωστόσο πλέον η τιµή φαίνεται πως παίρνει 
µερικές ανάσες γύρω από τα 65 σεντς. Πάντως, 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. 
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Το μαξιλάρι ρευστότητας επιτρέπει 
επαφή με τις 650 μονάδες στο ΧΑ
Σε επιβεβαίωση των επιπέδων πέριξ των 645 
μονάδων κινήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών, το 
οποίο αν και «απειλήθηκε» από τις πιέσεις που 
δέχτηκε μεγάλη μερίδα τίτλων του, κατάφερε να 
απορροφήσει τους κραδασμούς και να διατηρήσει 
την επαφή με τις 650 μονάδες την εβδομάδα που 
πέρασε. Η αντίδραση της αγοράς χαρακτηρίζεται 
από ψυχραιμία, με τις εκτιμήσεις να κινούνται στο 
μέτωπο των δημοσιονομικών και ταμειακών 
δυνατοτήτων της κυβέρνησης για έκτακτα μέτρα 
στήριξης και μόνιμες μειώσεις εισφορών, φόρων.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η 
Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ και η 
Intrum AB υπέγραψαν 

επιστολή δέσμευσης, σύμφωνα 
με την οποία η Intrum θα 
αποκτήσει ποσοστό 30% των 
ομολόγων ενδιάμεσης και χαμηλής 
εξοφλητικής προτεραιότητας της 
τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων 
στεγαστικών δανείων 1,9 δισ. ευρώ 
με την ονομασία «Phoenix».

COCA-COLA: Η Coca-Cola Co 
ανακοίνωσε ότι προχωρά σε 
αναδιοργάνωση, προσφέροντας 
εθελουσία έξοδο σε 4.000 
εργαζόμενους σε ΗΠΑ, Καναδά και 
Πόρτο Ρίκο σε όσους έχουν 
ημερομηνία πρόσληψης πριν από την 
1η Σεπτεμβρίου 2017. Η εταιρεία 
τόνισε επίσης ότι ένα παρόμοιο 
πρόγραμμα θα προσφέρεται σε 
πολλές διεθνείς εταιρείες.

ENTERPRISE GREECE: Η Ελληνική 
Εταιρεία Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου ως αρμόδιος 
εθνικός φορέας για προσέλκυση 
επενδύσεων στην Ελλάδα και την 
προώθηση εξαγωγών, και η eBay 
παγκόσμιος ηγέτης στο ηλεκτρονικό 
εμπόριο, ανακοίνωσαν συνεργασία 
για την ενδυνάμωση των ελληνικών 
επιχειρήσεων με την ενίσχυση του 
ψηφιακού μετασχηματισμού και την 
παγκόσμια προβολή τους σε 190 
αγορές ανά τον κόσμο.

3ΑΛΦΑ: Η 3αλφα-Αφοί Κ. 
Καραγεωργίου ΑΕΒΕ, με υψηλό 
αίσθημα ευθύνης, προσέφερε σε 
όλους τους εργαζομένους της 
δωρεάν διεξαγωγή διαγνωστικών 
τεστ για τον Covid 19 πριν την 
επιστροφή τους στο χώρο εργασίας 
από την καλοκαιρινή τους άδεια. 

O σπαγκο...
...ραμμένος

Η οικονομία κινδυνεύει να εξαρτηθεί υπερ-
βολικά από τη μαζική δημοσιονομική και 
νομισματική στήριξη που δόθηκε από τότε 
που ξέσπασε η πανδημία. Η προειδοποίη-
ση έρχεται από τον επικεφαλής της κεντρι-
κής τράπεζας Γερμανίας Γενς Βάιντμαν, ο 
οποίος ζητά να περιοριστεί σύντομα.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο 
πρόεδρος της Bundesbank άσκησε κριτι-
κή στο σχέδιο της ΕΕ να εκδώσει νέο δά-
νειο 750 δισ. ευρώ για το νέο Ταμείο Ανά-
καμψης, προειδοποιώντας ότι κινδυνεύει 
να δημιουργήσει «ένα είδος ψευδαίσθη-
σης χρέους», επειδή τα χρήματα δεν θα πε-
ριλαμβάνονται στα στοιχεία του εθνικού 
χρέους. Τα σχόλια του αφήνουν ενδείξεις 
για νέα διαίρεση Βορρά-Νότου όσον αφο-

ρά τον ρυθμό με τον οποίο πρέπει να απο-
συρθεί η χαλαρή δημοσιονομική και νο-
μισματική στήριξη, καθώς χώρες όπως η 
Γερμανία ανακάμπτουν γρηγορότερα από 
την πανδημία, από άλλες όπως η Ισπανία.

Στο μεταξύ, κατακόρυφη πτώση του ΑΕΠ 
κατά 15,2% το β’ τρίμηνο του 2020 συγκρι-
τικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 
δείχνει η ΕΛΣΤΑΤ, ύφεση που καθρεφτί-
ζει τους τριγμούς που δέχθηκε η ελληνική 
οικονομία το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου 
κατά την οποία βρισκόταν σε πλήρη εξέλι-
ξη το lockdown. Η χώρα μας είναι μία από 
αυτές που δέχτηκαν το σκληρότερο χτύπη-
μα, έχοντας την πέμπτη χειρότερη επίδο-
ση, με την υψηλότερη ύφεση σε Ισπανία 
(22,1%), Γαλλία (19%) και Ιταλία (17,3%).

Xρυσό
Το Χρυσό Βραβείο Ποιότητας στον 
διαγωνισμό «Μεσογειακά Βραβεία 
Γεύσης» που διεξήχθη 15-18 Ιουνίου 
στην Αθήνα απέσπασε το Γραβιεράκι 
Κρήτης της εταιρείας Αγροκτήματα 
Μανουρά ΕΠΕ. Τα «Μεσογειακά 
Βραβεία Γεύσης» διοργανώνονται για 
πρώτη φορά από την εταιρεία Agatha 
Ingredients LTD, 1146 High Road, 
Whetstone, με έδρα την Αγγλία.

Mantis
Ο Όμιλος Mantis, με ηγετική θέση στον 
κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων, 
λανσάρει στην ελληνική αγορά σε 
συνεργασία με την Valvis Holdings, την 
AQUA Carpatica, μια μοναδική μάρκα 
μεταλλικού νερού από πηγές από τα βάθη 
του τελευταίου άγριου δάσους της 
Ευρώπης, τα Καρπάθια Όρη. Το νερό 
διατίθεται σε συσκευασίες από πλήρως 
ανακυκλώσιμο πλαστικό.

Ταμείο Ανάκαμψης
ψευδαίσθηση χρέους

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
646,08
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Πέµπτη 03/09
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645

640
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Παρασκευή

28/08
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31/08

Τετάρτη
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
CPI Α.Ε.0,3840  9,71 % 

ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 0,2070 8,95% 

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.0,5900  6,31 %

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.4,3000  5,39 % 

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε. 1,2900 4,03%

ΜΑΘΙΟ 0,3800 -5,00 % 

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. 0,9880 -5,00 % 

ΚΛ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ A.B.E.E. 0,6100 -4,69 %  

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 0,3080 -4,64 % 

QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. 0,2070 -4,61 %  
 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 28.551,61 -1,89%
 NASDAQ Comp 11.602,81  -3,79% 
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.295,22 - 1,27%
Λονδίνο FTSE 100 5.850,86 - 1,52%
Φρανκφούρτη DAX-30 13.057,77 - 1,40%
Παρίσι CAC-40 5.009,52 - 0,44%
Ζυρίχη  SMI 10.220,64 - 1,58%
Τόκιο NIKKEI-225 23.465,53 + 0,94%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 0,25 15.03.2020 
EKT Βασικό 0,25 18.09.2019
 Καταθέσεων  - 0,50 18.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,25 11.03.2020
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 01.02.2020
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,61 01.06.2020
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,168 01.06.2020
 EURIBOR -1M - 0,468  01.06.2020

 Κακή οικονομική εξάρτηση λέει ο Βάιντμαν
 Πτώση 15% του ΑΕΠ στη χώρα το β’ τρίμηνο 
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Έρμαια της ελλιπούς νομοθεσίας για μια ακόμη 
φορά οι αγρότες με φωτοβολταϊκά των 500kw 

Τ
ο Μάρτιο του 2019, ψηφίστηκε ο νόµος 
4602 (ΦΕΚ Α΄45/29.03.19) µε τίτλο: «Έ-
ρευνα, εκµετάλλευση και διαχείριση του 
Γεωθερµικού δυναµικού της χώρας, σύ-

σταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευ-
τικών Ερευνών,  ιδιοκτησιακός διαχωρισµός δικτύ-
ων διανοµής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις».

Με το άρθρο 72 του νόµου αυτού, τροποποιείται ο 
νόµος 4416/16 και πιο συγκεκριµένα, στον πίνακα Α’ 
της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4, προστίθε-
νται δύο κατηγορίες ακόµη,   οι 29 και 30, ως κάτωθι:

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ∆ΥΟ προσθήκες θα ασχοληθούµε 
µε την υπ’ αρίθµ 30: είναι το µοναδικό σηµείο στο νόµο 
Σταθάκη, που γίνεται αναφορά στους αγρότες.

∆εν υπάρχει χειρότερο πράγµα από µία ∆ηµόσια ∆ι-
οίκηση που αναγκάζει τους πολί-
τες να διαβάζουν έναν νόµο και 
να λένε «…εγώ πιστεύω ότι ισχύ-
ει αυτό». Είναι κατά την άποψη 
µου ό,τι πιο ποταπό, πιο απαίσιο, 

δείγµα ασέβειας και αδιαφορίας του ίδιου του κράτους.
Η κατηγορία που προστίθεται λέει (κατά τη γνώµη 

µου) ότι οι αγρότες µπορούν να έχουν φωτοβολταϊκό 
µεγέθους <500kW, δηλαδή έως 499,99 kW.

Να θυµηθούµε τι έγινε µε τα προηγούµενα φωτοβολ-
ταϊκά; Ξεκίνησαν οι αγρότες να φτιάχνουν τα 100άρια, 
τα εισοδήµατα από τα οποία µέχρι το 2013 θεωρούνταν 
εισοδήµατα από επιχειρηµατική δραστηριότητα.

Το 2014 µε το νόµο 4316, προστέθηκε διευκρίνιση 
στον ν.3874 η οποία οριστικοποιούσε ότι τo εισόδηµα 
που προέρχεται από φωτοβολταϊκά έως 100 kW που έ-
χουν στην κατοχή τους αγρότες, θεωρείται και αυτό α-
γροτικό εισόδηµα. 

Και φτάνουµε στο νόµο 4602, όπου και πάλι οι αρ-
µόδιοι του Υπουργείου, δείχνουν ότι έχουν βάλει µό-
νιµο σκοπό τους να µας τρελάνουν όλους.

Προστέθηκε η κατηγορία ότι ο αγρότης µπορεί να ε-
γκαταστήσει φωτοβολταϊκό έως <500kW. Και µετά τι; 
Ξεκίνησαν πολλοί και φτιάχνουν 500άρια φωτοβολτα-
ϊκά, άλλοι έχουν ολοκληρώσει την εγκατάσταση, άλ-
λοι βρίσκονται στη διαδικασία χρηµατοδότησης κλπ.

ΕΧΩ ΛΟΙΠΟΝ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
 ΠΡΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ: 

Από ποια διάταξη εξάγεται ότι το εισόδηµα που 
θα προκύψει από ένα φωτοβολταϊκό π.χ. 490kW, θε-
ωρείται ότι είναι αγροτικό εισόδηµα; 

Πώς θα αντιµετωπιστεί ένας αγρότης ο οποίος είχε 

φωτοβολταϊκό 100kW και έφτιαξε ακόµη ένα 500kW;
Εάν το σύνολο της ισχύος είναι π.χ. 590kW, θα δια-

χωριστεί το εισόδηµα που προκύπτει πέραν των 500kW, 
ως εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, ή χά-
νει την δυνατότητα να θεωρηθεί αγροτικό εισόδηµα ό-
λη η τιµολογηθείσα αξία της παραχθείσας ενέργειας;

Πότε περιµένετε να γράψετε ρητά και κατηγορηµα-
τικά σε διάταξη νόµου, ότι το εισόδηµα που προκύπτει 
από φωτοβολταϊκά ισχύος έως 499,99kW θεωρούνται 
και αντιµετωπίζονται ως αγροτικό εισόδηµα;

Εκτός εάν υπάρχει οποιαδήποτε σχετική αναφορά 
που δεν την έχω προσέξει. Θερµή παράκληση να τη µά-
θουµε και να την κοινοποιήσουµε στους ανθρώπους 
να ξέρουν τι τους γίνεται.

ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΗ: 
Για να ολοκληρωθεί η σύνδεση, πρέπει να προ-

σκοµίσει ο ενδιαφερόµενος αγρότης, βεβαίωση από 
τη ∆.Ο.Υ. την οποία να είναι εµφανής η προσθήκη του 
ΚΑ∆ 45.11.10.09 (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙ-
ΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ). 

Η ∆.Ο.Υ. απαιτεί να προσκοµίσουν βεβαίωση απαλ-
λαγής από τον ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ.

Όµως ο ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ γνωρίζει ότι αγροτικό θεωρεί-
ται ένα φωτοβολταϊκό ισχύος έως 100kW. Συνεπώς δεν 
χορηγεί απαλλαγή αλλά προχωρά στην εγγραφή του 
αγρότη στην ασφάλιση του τ. ΤΕΒΕ.

Άρα,  ο αγρότης θα καταβάλλει µηνιαίως επιπλέ-
ον ασφαλιστικές εισφορές περίπου 120-130 ευρώ προ-
κειµένου, αθροιζόµενες αυτές µε την ελάχιστη εισφο-
ρά που καταβάλλει στον ΟΓΑ, να καλύπτει τη 2η µι-
κρότερη ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ που είναι 
252 ευρώ / µήνα.

Και φυσικά, το µεγαλύτερο πρόβληµα όλων: εάν δεν 
ξεκαθαρίσει άµεσα το θέµα του χαρακτηρισµού το ει-
σοδήµατος, κινδυνεύει (για µία ακόµη φορά) η ιδιότη-
τα του ως κατά κύριο επάγγελµα αγρότης.
ΚΥΡΙΟΙ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ, παρακαλώ όπως ενεργήσετε ά-
µεσα τα δέοντα. Οι άνθρωπο έχουν µπει στη διαδικασία 
εγκατάστασης των µονάδων και τους έχετε στον αέρα.

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

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

∆ηλώσεις διόρθωσης 
τετραγωνικών µέτρων στου ∆ήµους
 Η δυνατότητα διόρθωσης των τ.µ. των 

ακινήτων στους δήµους παρατάθηκε και το 
Σεπτέµβριο. Αφορά κτίσµατα και οικόπεδα, 

είτε ηλεκτροδοτούµενα είτε όχι. 

Συµπληρωµατικές δηλώσεις 
διαγραφής τέλους επιτηδεύµατος
Το τέλος επιτηδεύµατος που έχουν χρεωθεί οι 
αγρότες µε βιβλία, θα διαγραφεί αυτόµατα από την 
ΑΑ∆Ε το 2ο 15νθήµερο του Σεπτεµβρίου. Όσοι το 
πληρώσατε, µάλλον θα σας το συµψηφίσουν µε τον 
ΕΝΦΙΑ, ο οποίος έρχεται την άλλη εβδοµάδα.

29

Ηλιακή ενέργεια που 
αξιοποιείται από 
φωτοβολταϊκούς 
σταθµούς µε 
εγκατεστηµένη ισχύ 
<500kW

Μεσοσταθµική Τ.Α. που 
προέκυψε κατά τις τρεις (3) 
προηγούµενες πριν την 
τελευταία ανταγωνιστικές 
διαδικασίες υποβολής 
προσφορών που αφορούν  
στην ίδια τεχνολογία 
προσαυξηµένη κατά 5%.

30

Ηλιακή ενέργεια που 
αξιοποιείται από 
φωτοβολταϊκούς 
σταθµούς που 
ανήκουν σε 
ενεργειακές 
κοινότητες του 
ν.4513/18 µε 
εγκατεστηµένη ισχύ 
<= 1ΜW ή σε κατ’ 
επάγγελµα αγρότες 
µε εγκατεστηµένη 
ισχύ <500kW

Μεσοσταθµική Τ.Α. που 
προέκυψε κατά τις τρεις (3) 
προηγούµενες πριν την 
τελευταία ανταγωνιστικές 
διαδικασίες υποβολής 
προσφορών που αφορούν  
στην εν λόγω κατηγορία φ/β 
σταθµών ή, αν δεν έχουν 
διενεργηθεί διαγωνισµοί 
στην κατηγορία, στην ίδια 
τεχνολογία προσαυξηµένη 
κατά 10%.
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Ζωηρές φήμες περί πώλησης 
του Pummaro από τη Unilever

Σιβυλλική η ανακοίνωση του ομίλου περί εξέτασης εναλλακτικών
Μακρόχρονη παρουσία με το εργοστάσιο Pummaro στη Γαστούνη

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Σε επαναξιολόγηση θέτει τον κλάδο των τοµα-
τικών προϊόντων του στην Ελλάδα ο όµιλος της 
Unilever, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των στρα-
τηγικών του επιλογών, εξετάζοντας όλες τις πιθα-
νές εναλλακτικές ανάµεσα τους και η αναζήτηση 
στρατηγικού επενδυτή που θα αναλάβει τόσο τα 
brands Pummaro και Πελαργός όσο και το εργο-
στάσιο παραγωγής τοµατοειδών στη Γαστούνη.

Η στρατηγική αναθεώρηση, σύµφωνα µε σχε-
τική ανακοίνωση, γίνεται µε γνώµονα την αναζή-
τηση του πλέον αποδοτικού µοντέλου για την πε-
ραιτέρω ανάπτυξη του τοµέα των τοµατικών προ-
ϊόντων και εµπίπτει στη γενικότερη επιχειρησια-
κή στρατηγική του οµίλου, επιβεβαιώνοντας τη 
δέσµευση στην ανάπτυξη, µε τρόπο ώστε οι µάρ-
κες να αυξάνουν την προστιθέµενη αξία τους και 
να ενισχύουν το εταιρικό χαρτοφυλάκιο.

Σηµειωτέον η εταιρεία καταγράφει µια µακρό-
χρονη και εδραιωµένη παρουσία στο συγκεκρι-
µένο κλάδο µε τα γνωστά σήµατα Pummaro στην 

Ελλάδα και Πελαργός στην Κύπρο. Για µια δεκα-
ετία στο εργοστάσιο του Pummaro στη Γαστούνη 
εφαρµόζεται ένα µοναδικό και καινοτόµο πρό-
γραµµα Αειφόρου και Συµβολαιακής Καλλιέρ-
γειας, το οποίο συνιστά βασικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα για τη µάρκα, χάρη στα πολλαπλά 
οφέλη του: από τη µια συµβάλλει στην αύξηση 
της παραγόµενης ποσότητας και ποιότητας βιο-
µηχανικής τοµάτας, ενώ στηρίζει σταθερά τους 
συνεργαζόµενους παραγωγούς, την τοπική κοι-
νότητα και προστατεύει το περιβάλλον. Σηµειώ-
νεται ότι το Pummaro κατέχει διαχρονικά ηγετι-
κή θέση στην ελληνική αγορά, ενώ το α’ εξάµη-
νο του 2020 κατέγραψε σηµαντική ανάπτυξη.

Ανεξάρτητα από το µοντέλο που θα επιλέξει η 
Unilever να αξιοποιήσει το εργοστάσιο στη Γα-
στούνη, και παρά τη φηµολογία περί πώλησης, 
το βέβαιο είναι πως πρόκειται για ένα σηµαντι-
κό asset που αποφέρει περισσότερο από το 1/5 
των ετήσιων εσόδων της στην Ελλάδα. Με βάση 
την οικονοµική έκθεση για το 2018, οι δραστη-
ριότητες του εργοστασίου Γαστούνης συνεισέ-
φεραν 10,2 εκατ. ευρώ έναντι 11 εκατ. το 2017.

Η Mantis Group, η οποία διανέµει στην ελληνική 
αγορά, µεταξύ των άλλων το γνωστό Red Bull, φέ-
ρεται να είναι ο προτιµητέος επενδυτής που θα α-
ναλάβει, εκτός απροόπτου, την τύχη της ιστορικής 
οινοποιίας Μαλαµατίνα. Μάλιστα, για τη Mantis, ε-
φόσον επισφραγιστεί η διαδικασία, αποτελεί το ε-
πόµενο βήµα στην πορεία της αφού από διανεµη-
τική εµπορική εταιρεία αποκτά και παραγωγική βά-
ση. Το συνολικό τίµηµα της εξαγοράς ακούγεται ό-
τι θα κυµαίνεται στα 20 εκατ. ευρώ.

Σηµειωτέον ότι η σχετική διαδικασία για την α-
νάδειξη του προτιµητέου επενδυτή (σ.σ εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον πέντε εταιρείες) έκλεισε στις 10 Αυγού-
στου, ενώ αναµένεται η απόφαση - επικύρωση α-

πό τις αρµόδιες Επιτροπές των Τραπεζών. Το επό-
µενο βήµα είναι η κατάθεση προς επικύρωση του 
σχεδίου εξυγίανσης στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονί-
κης. Πηγές κοντά στη βορειοελλαδίτικη οινοποιία 
αναφέρουν πως η Mantis Group θα ξεκινήσει άµε-
σα τον τρύγο και θα «τροφοδοτήσει» την οινοποιία 
µε ρευστότητα ύψους 11,5 εκατ. ευρώ.

Να σηµειωθεί ότι η Μαλαµατίνα παραµένει από 
τους σηµαντικούς παίκτες στην αγορά παρά τα σο-
βαρά χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα που αντιµε-
τωπίζει. Πέρυσι, οι πωλήσεις της διαµορφώθηκαν 
στα 13 εκατ. ευρώ ενώ ελέγχει µερίδιο 41% στην κα-
τηγορία της ρετσίνας, πραγµατοποιεί σηµαντικές ε-
ξαγωγές που αποτελούν το 16% των πωλήσεών της. 

Η Mantis προτιμητέος επενδυτής 
για την νέα εποχή της Μαλαματίνα

Στους Μύλους Λούλη 
περιουσιακά στοιχεία 

της Χατζηκρανιώτη
Οι Μύλοι Λούλη αποκτούν τα 

σηµαντικότερα περιουσιακά στοιχεία της Υιοί 
Χατζηκρανιώτου-Αλευροβιοµηχανία Τυρνάβου, 
έπειτα από τη διενέργεια πλειοδοτικού 
διαγωνισµού. Σύµφωνα µε πληροφορίες το τίµηµα 
που κατέβαλε η εταιρεία Μύλοι Λούλη ήταν 1,05 
εκατ. ευρώ, ενώ τον επόµενο µήνα αναµένονται 
να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες και να 
υπογραφούν τα συµβόλαια µεταβίβασης.

Την επόµενη µέρα στα τρόφιµα 
και ποτά αναζητά η PepsiCo
Φοιτητές και τελειόφοιτοι καλούνται να καταθέσουν 
το επιχειρηµατικό τους σχέδιο στο υποθετικό 
σενάριο ότι είχαν 100.000 δολάρια από την 
PepsiCo για να αξιοποιήσουν την επόµενη µεγάλη 
τάση στο χώρο των τροφίµων-ποτών, µε βάση τον 
πανευρωπαϊκό διαγωνισµό «Dare to Do More 
Challenge» που υλοποιεί η εταιρεία σε εννέα 
χώρες, συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας.

Εξαγορά ρεκόρ ελληνικής start up
για delivery από γερµανικό όµιλο
Τo µεγαλύτερο deal νεοφυούς εταιρείας 
ελληνικών συµφερόντων σηµατοδοτεί η 
συµφωνία που έκλεισε η InstaShop για την 
εξαγορά της από τον όµιλο Delivery Hero, έναντι 
του ποσού 360 εκατ. δολαρίων. Το InstaShop 
δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να κάνουν τις 
παραγγελίες τους από καταστήµατα τροφίµων και 
να λαµβάνουν τα προϊόντα όποτε αυτοί θελήσουν.

Από το εργοστάσιο 
της Γαστούνης 
εξάγεται χυµός 
ντοµάτας για τη 
Unilever σε Αγγλία, 
Πολωνία, Γαλλία 
και Ολλανδία. 

Το σχέδιο διάσωσης της 
ιστορικής οινοποιίας 

προβλέπει τη δηµιουργία 
µιας καινούργιας εταιρείας 

µε πιθανή ονοµασία «Νέα 
Μαλαµατίνα», στην οποία θα 
µεταβιβαστεί το ενεργητικό 

της σηµερινής, δηλαδή οι 
πάγιες εγκαταστάσεις και τα 

σήµατα των προϊόντων.

ΝΕΑ
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Μήλα και ακτινίδια στην 
πρώτη θέση της Macfrut  

Τη στρατηγική Farm to Fork για κατάκτηση νέων αγορών 
ενσωματώνει η φετινή ψηφιακή έκθεση στις 8-10 Σεπτεμβρίου 

ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
  katsoulieri@agronews.gr

Η ισχυρή δυναµική που διατήρησε ο 
πρωτογενής τοµέας µέσα στην πρω-
τοφανή κρίση της πανδηµίας φαίνε-
ται πως θα βρει επιβεβαίωση στη διε-
θνή έκθεση νωπών οπωροκηπευτικών 
Macfrut Digital που θα πραγµατοποι-
ηθεί στις 8-10 Σεπτεµβρίου. 

Νέα δεδοµένα στο Ρίµινι της Ιταλίας
Η κατάκτηση νέων αγορών, οι νέες 

πολιτικές που άπτονται των κανόνων 
εµπορίου, ανταγωνιστικότητας, και-
νούριων τάσεων και εξοικονόµησης 
νερού θα απασχολήσουν τους εκπρο-
σώπους του κλάδου φρούτων και λα-
χανικών στην έκθεση Macfrut 2020, 
που φέτος θα γίνει ψηφιακά, στο Ρί-
µινι της Ιταλίας. Τα νέα δεδοµένα που 
έφερε ο κορωνοϊός, αλλά και η πολι-
τική «Farm to Fork», θα αποτελέσουν 
κύριο θέµα των οµιλιών, όπου θα ανα-
φερθούν τεχνικές και αποτελέσµατα ε-
ρευνών, για την ενίσχυση της ποιότη-
τας των οπωροκηπευτικών. 

Ενδεικτικό είναι ότι στη φετινή έκ-
θεση η Κίνα θα έχει σηµαντική παρου-
σία µε 87 εταιρείες από τις 530 που θα 
συµµετέχουν, παρότι ήταν και η πρώτη 
χώρα που ενέκυψε η πανδηµική κρί-
ση. Όπως εξήγησε ο Ρένζο Πιρατσίνι, 
πρόεδρος της Macfrut, στη συνέντευ-
ξη τύπου, που πραγµατοποιήθηκε στις 
2 Σεπτεµβρίου σε απευθείας µετάδοση 
στην ιστοσελίδα της Μacfrut, «στη Κί-
να είναι εξοικειωµένοι να δουλεύουν 
µε νέες τεχνολογίες και η πλατφόρµα 
της φετινής ψηφιακής διοργάνωσης έ-

δωσε λύσεις σε πολλούς 
εµπόρους, αυξάνοντας ση-
µαντικά τις συµµετοχές». 
Μάλιστα, όπως ανέφερε και η υφυ-
πουργός Εξωτερικών και ∆ιεθνούς Συ-
νεργασίας της Ιταλίας, Εµµανουέλλα 
Ντελ Ρε «ο αγροτικός τοµέας απέδειξε 
τη δυναµική του την περίοδο του κορω-
νοϊού από τον Ιανουάριο µέχρι και τον 
Απρίλιο και παρά κάποια προβλήµατα 
στις µεταφορές και στο εµπόριο, οι ε-
ξαγωγές αγροτικών προϊόντων «Made 
in Italy» αυξήθηκαν κατά 7%, ενώ σε ό-
γκο εξαγωγών µετά το κρασί στη δεύ-
τερη θέση είναι τα οπωροκηπευτικά».

Καινούργια πρωτόκολλα 
για τις εξαγωγές ακτινιδίων

Στην έκθεση θα αναζητηθούν τρό-
ποι ανοίγµατος νέων πρωτοκόλλων 
για την εξαγωγή ακτινιδίων, ενώ θα 
συζητηθεί και η αποτελεσµατική δια-
χείριση της πανδηµίας. 

Να σηµειωθεί ότι η πλειοψηφία των 
εξαγωγών της Κίνας είναι στην Ευρώ-
πη και η συµµετοχή µε την εκπροσώ-
πηση του κλάδου των οπωροκηπευτι-
κών προάγει το διάλογο ανάµεσα στους 
εξαγωγείς και τους καταναλωτές, ώ-
στε να αναζητηθούν τρόποι και να αυ-
ξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. 

Επίσης ισχυρή θα είναι και η παρου-
σία της Ευρώπης µε εκθέτες από το Βέλ-
γιο, τη Γαλλία, τη Γερµανία, την Ελλά-
δα, τις Κάτω Χώρες, το Ηνωµένο Βασί-
λειο, την Ισπανία και την Ελβετία. Συ-
γκεκριµένα, έχουν ήδη εγγραφεί 600 
αγοραστές, εκ των οποίων 550 από το 
εξωτερικό, 6.000 επισκέπτες, όπου το 
70% είναι από το εξωτερικό.

Στο επίκεντρο της διοργάνωσης θα βρεθεί η 
βιολογική αντιµετώπιση της Βρωµούσας, ενός 
εντόµου που τα τελευταία χρόνια προκαλεί µεγάλης 
οικονοµικής σηµασίας ζηµιές σε πολλές καλλιέργειες 
στη περιοχή Emilia Romagna, και η βιολογική 
αντιµετώπιση του όπως ζητά η φιλοπεριβαλλοντική 
πολιτική «Farm to Fork». Επιπλέον, η Εθνική Ένωση 
αγροτών της Ιταλίας ANPI θα παρουσιάσει το 
πρόγραµµα «AcquaCampus», που στοχεύει σε µια 
ολοένα και πιο βιώσιµη διαχείριση των υδάτων. 
Ο Λουσιάνο Τρεντίνι, διοργανωτής της έκθεσης 
ανέφερε ότι «θα επικεντρωθούµε στον υδάτινο πόρο 
και σε όλες τις τεχνολογίες για τη βελτιστοποίηση της 
χρήσης του και θα ρίξουµε µια µατιά στη γεωργία του 
µέλλοντος που εστιάζει στον φωτισµό σε κάθετα 
θερµοκήπια και αστικές καλλιέργειες». 

Οι εταιρείες που συµµετέχουν 
στην έκθεση θα έχουν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν οµάδες 
επισκεπτών που στοχεύουν στην 
προσφορά τους.

Στο δεύτερο µέρος της 
εκδήλωσης οι διαδικτυακοί 
επισκέπτες της έκθεσης θα 
ξεναγηθούν ψηφιακά στις 
θεµατικές ενότητες που τους 
ενδιαφέρουν.

Προσφορά

Ξενάγηση

Στα θέµατα των φόρουµ 
περιλαµβάνονται και πιο τεχνικά 
θέµατα που συνδέονται µε την 
καταπολέµηση των κύριων 
κηπευτικών ασθενειών, καθώς και 
τη µηχανοποίηση του τοµέα που 
χρησιµεύει για την αντιµετώπιση 
του αυξανόµενου προβλήµατος των 
ελλείψεων εργασίας.

Θεματικές

530
Περίπτερα

400
Eκθέτες

600
Συμμετέχοντεςεγγεγραμμένοι 

επισκέπτες

550
από το

εξωτερικό

87
από τη Κίνα

6.000

Νέες τεχνολογίες
διαχείρισης ύδατος 
στο επίκεντρο 
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Οι τέσσερις λόγοι που καλλιεργούν 
ελπίδες για αγροτική αναγέννηση

Η ΟΛΥΜΠΟΣ και ο διατροφικός 
πλούτος του ελληνικού γάλακτος

Σπεύδει σε όλα τα µέτωπα η 3αλφα 
µε ανθρωπιά και αλληλεγγύη 

Το ραντεβού στη ∆ΕΘ 
φέτος θα είναι ψηφιακό



Ψηφιακή επανάσταση, πράσινη συμφωνία 
και χρηματοδοτικές ευκαιρίες στη γεωργία 

Ευνοϊκή συγκυρία με προϋποθέσεις για πραγ-
ματική αναδιάταξη των αγροτικών εκμεταλλεύ-
σεων και ανάδειξη της συνεισφοράς του παρα-
γωγού στην οικονομία, προδιαγράφουν οι δια-
μορφούμενες μετά την πανδημία συνθήκες στη 
διεθνή αγορά και ειδικά στον ευρωπαϊκό χώρο.

Την ευνοϊκή αυτή συγκυρία αναμένεται να 
περιγράψει, σε αδρές βέβαια γραμμές, το ερ-
χόμενο σαββατοκύριακο από τη Θεσσαλονίκη 
και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, 
δίνοντας παράλληλα το στίγμα των κυβερνητι-
κών πρωτοβουλιών για την ενδυνάμωση της α-
γροτικής οικονομίας. Αφετηρία γι’ αυτή τη νέα 
εποχή στη γεωργία συνιστούν: 

  οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες που προ-
σφέρει και στον τομέα της αγροτικής παραγω-
γής η ψηφιακή επανάσταση,

 η αποφασιστικότητα της Ε.Ε. να κάνει πρά-
ξη την «πράσινη συμφωνία» και τον ειδικότε-
ρο σχεδιασμό του Farm to Fork,

 η ανάγκη να εκλογικευθούν τα στοιχεία 
της αγροτικής παραγωγής και να περιφρου-
ρηθεί η διατροφική επάρκεια,  

 οι νέες χρηματοδοτικές δυνατότητες που υ-
πόσχονται τα πακέτα του Ταμείου Ανάκαμψης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το πόσο σημαντική καθίσταται, ειδικά αυτή τη 
φορά, η συνεισφορά του αγροτικού χώρου στη 
διαμόρφωση του νέου βιώσιμου παραγωγικού 
μοντέλου που αναζητά η χώρα, το επισημαίνει με 
σαφήνεια η ενδιάμεση έκθεση Πισσαρίδη για το 

Σχέδιο Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας. Για 
το πώς ακριβώς θα υπάρξει αυτή η συνεισφορά, 
αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα το κεφά-
λαιο 5 της έκθεσης (αγροδιατροφή), μαζί με το 
σύνολο των προτάσεων για τον νέο οδικό χάρ-
τη. Πριν απ’ αυτό επιστήμονες εγνωσμένου κύ-
ρους, όπως ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Γε-
ωπονικών Επιστημών της Σουηδίας (SLU), Κώ-
στας Καραντινινής, έρχονται να επιβεβαιώσουν 
με την αρθρογραφία τους την «κρυμμένη δύνα-
μη» του εγχώριου αγροτικού τομέα, καθώς και 
την απουσία επαρκούς στήριξης από τους επόμε-
νους κρίκους της αλυσίδας αξίας. Τονίζεται για 
παράδειγμα ότι με όρους εξασφάλισης προστι-
θέμενης αξίας στα αγροτικά προϊόντα, ο εγχώρι-
ος κλάδος της αγροδιατροφής βρίσκεται αρκετά 
βήματα πίσω από τον μέσο όρο, ειδικά στο κομ-
μάτι που αφορά τη βιομηχανία μεταποίησης, τη 
διανομή και την εστίαση. Φαίνεται, τονίζει ο έ-
γκριτος καθηγητής, ότι οι αγρότες από την πλευ-
ρά τους σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται κα-
τά 5% παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 
στην κλίμακα παραγωγής προστιθέμενης αξίας 
ανά εκτάριο. Με άλλα λόγια, επισημαίνει, ενώ η 
πρώτη ύλη είναι προϊόν υψηλής προστιθέμενης 
αξίας, η μεταποίηση αδυνατεί να λειτουργήσει 
ως πολλαπλασιαστής, με την ασθενική παραγω-
γικότητα στο σκέλος της να απέχει περίπου 84% 
από  τις επιδόσεις της Ευρώπης. 

Με βάση τα παραπάνω καθίσταται σαφές 
ότι υπάρχει πρόβλημα επιχειρηματικότητας 

στο ευρύτερο πεδίο της αγροδιατροφής, επο-
μένως η επιχειρούμενη αναδιάταξη δυνάμε-
ων θα πρέπει να είναι συνολική και σε καμιά 
περίπτωση δεν περιορίζεται στα στοιχεία που 
συνθέτουν τον πρωτογενή τομέα της παραγω-
γής.  Αυτό σημαίνει μεταξύ άλλων ότι κατά την 
επικείμενη κατανομή των γενναίων χρηματο-
δοτήσεων που προορίζονται για την ανάκαμ-
ψη της ελληνικής οικονομίας, θα πρέπει να 
λαμβάνεται μέριμνα για μια συνολικότερη α-
ναμόρφωση της αλυσίδας αξίας, βάσει της ο-
ποίας οι αγρότες θα ενισχύσουν τη θέση τους.  
Η απόσταση ανάμεσα στις επιδόσεις υπεραξί-
ας της ελληνικής αγροδιατροφής από την ευ-
ρωπαϊκή, τονίζει ο καθηγητής Καραντινινής, 
ειδικά στον τομέα της μεταποίησης  έχει μεγα-
λύτερη  σημασία αν λάβουμε υπόψη ότι στην 
Ε.Ε. η μισή σχεδόν παραγωγή (49%) διακινεί-
ται μέσω συνεταιρισμών, άρα και ένα αντίστοι-
χο ποσοστό υπεραξίας επιστρέφει στους ιδιο-
κτήτες παραγωγούς, ενώ το αντίστοιχο ποσο-
στό στην Ελλάδα είναι μόλις 8%. 

Συμπερασματικά, εφόσον το μεταποιημένο 
προϊόν καταφέρει να προσεγγίσει τον ευρω-
παϊκό μέσο όρο, η δυνατότητα βελτίωσης των 
οικονομικών επιδόσεων των αγροτικών μο-
νάδων αυξάνεται σημαντικά, ειδικά στις πε-
ριπτώσεις κάθετων μονάδων και συνεταιρι-
στικών εγχειρημάτων, όπου το ποσοστό προ-
στιθέμενης αξίας που επιστρέφει στον παρα-
γωγό είναι μεγαλύτερο. 

Η μεταποίηση  
αδυνατεί να λειτουργήσει 

ως πολλαπλασιαστής 
προστιθέμενης αξίας 

για τους  Έλληνες 
παραγωγούς

Νέες χρηματοδοτικές 
δυνατότητες υπόσχονται 

τα πακέτα του Ταμείου 
Ανάκαμψης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

- 26 -



Ευρωπαϊκοί πόροι πάνω από 120 δισ. ευρώ 
στην εθνική οικονομία αφορούν και γεωργούς

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η  χρηματοδό-
τηση της γεωργίας είναι μια σημα-
ντική παράμετρος για την ανάπτυ-
ξη της οικονομίας και για την ευη-
μερία των αγροτών. Η Ελλάδα μετά 
τη χρηματοοικονομική κρίση αντι-
μετώπισε -και ως ένα βαθμό συνε-
χίζει να αντιμετωπίζει- προβλήμα-
τα ρευστότητας. Κατά συνέπεια τα 
επιτόκια είναι ιδιαίτερα υψηλά σε 
σχέση με το σύνολο της Ε.Ε. Σύμ-
φωνα με πρόσφατη μελέτη της Ευ-
ρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕ), τα επιτόκια για τη γεωργία 
στην Ελλάδα κυμαίνονται από 4-
8,5%, είναι υψηλότερα στη γεωρ-
γία από τους άλλους τομείς και εί-
ναι από τα υψηλότερα στην Ε.Ε. 

Μ’ αυτή την έννοια, οι πόροι 
που αναμένεται να εισρεύσουν το 
επόμενο διάστημα στην οικονο-
μία, ακόμα και στον απόηχο της 
πανδημίας, συνιστούν μια τερά-
στια ευκαιρία. 

Πιο συγκεκριμένα, στα 31,5 δις 
ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης (19 
από επιχορηγήσεις και 12,5 από 
φθηνά δάνεια) προστίθενται περί 
τα 40 δις ευρώ, τα οποία συνθέτουν 
τον προϋπολογισμό που αντιστοι-
χεί στη χώρα μας για τη νέα προ-
γραμματική περίοδο 2021 -2027. 

Ακολουθούν, το πρόγραμμα αντι-
μετώπισης των κοινωνικοοικονο-
μικών επιπτώσεων της πανδημίας 
(ReactEU), το διάδοχο πρόγραμμα 
του πακέτου Γιούνκερ (InvestEU), οι 
εκταμιεύσεις  του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης με στόχο την κλιματι-
κή ουδετερότητα (Just Transition 

Fund), το πρόγραμμα για τη χρη-
ματοδότηση της έρευνας (Horizon 
Europe) και ο Μηχανισμός Πολιτι-
κής Προστασίας (RescEU).

Αν μάλιστα ληφθούν υπόψη τα 
αδιάθετα ποσά ύψους 12 δις ευρώ 
περίπου του τρέχοντος ΕΣΠΑ (54% 
αδιάθετα) και η μόχλευση ιδιωτών 
επί όλων αυτών, τότε το συνολικό 
budget προσεγγίζει στα 120 δις ευ-
ρώ. Όποιες κι αν είναι οι «τρύπες» 
που άνοιξε ο κορωνοϊός, το οικο-
νομικό αντικείμενο των χρηματο-
δοτήσεων που έρχονται είναι πρω-
τοφανές, ενώ την ίδια ώρα οδηγεί 
σε τεράστια αναδιανομή πόρων.      

Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τη 
γεωργία; Μεγάλη! Ταυτόχρονα με 
τα προγράμματα της νέας ΚΑΠ (δι-
αρθρωτικά μέτρα και άμεσες ενι-
σχύσεις) σχεδόν όλες οι παραπάνω 
χρηματοδοτήσεις, έχουν, έμμεση 
ή άμεση αναφορά στον πρωτογε-
νή τομέα, στο πεδίο της αγροδια-
τροφής και στη διαχείριση του πε-
ριβάλλοντος στην ύπαιθρο.

Αν δεν γίνουν τραγικά λάθη στην 
κατανομή αυτών των πόρων, δια-
μορφώνονται προϋποθέσεις για να 
αλλάξει θεαματικά ο ρόλος και η 
θέση του αγρότη. Να δημιουργη-
θούν χιλιάδες μικρές κάθετες μο-
νάδες οι οποίες θα προσδίδουν τε-
ράστια αξία στην αγροτική παρα-
γωγή. Να στηθεί ξανά με τη ζωη-
ρή την παρουσία των αγροτών η 
«γέφυρα» από το χωράφι στο ρά-
φι. Η μισή ευθύνη βαραίνει την 
κυβέρνηση, η άλλη μισή, τους ί-
διους τους αγρότες.    

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ

 Όταν εντάχθηκε η Ελλάδα στην τότε ΕΟΚ το 
1981, στη γεωργία απασχολούνταν το 30% 
του εργατικού δυναμικού της χώρας και η 
γεωργική παραγωγή αποτελούσε το 25% του 
ΑΕΠ. Σήμερα η γεωργία απασχολεί το 12% 
του εργατικού δυναμικού και συμβάλει κατά 
3,6% στην εθνική προστιθέμενη αξία.
Το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα 
εξακολουθεί να είναι συγκρίσιμο με της 
υπόλοιπης οικονομίας (87%) ενώ είναι μόνο 
45% στην Ε.Ε. Η διαφορά αυτή οφείλεται 
περισσότερο στο χαμηλό μη-αγροτικό 
εισόδημα στην Ελλάδα σε σχέση με την Ε.Ε. 
Μια σύγκριση επίσης είναι σημαντική να 
τονιστεί, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία 
των Ελλήνων γεωργών ασκεί τη γεωργία 
χωρίς ιδιαίτερες συστηματικές γνώσεις, 
με μόνο εφόδιο την πρακτική εμπειρία. 
Μόλις 5,5% των Ελλήνων γεωργών έχουν 
παρακολουθήσει κάποια βασική εκπαίδευση 
(20,2% στην Ε.Ε.), ενώ ελάχιστοι έχουν πλήρη 
γεωργική εκπαίδευση.

Τα επιτόκια  
για τη γεωργία στην 
Ελλάδα κυμαίνονται 

από 4-8,5%, είναι 
υψηλότερα στη γεωργία 

από τους άλλους 
τομείς και είναι από τα 
υψηλότερα στην Ε.Ε.

Άμεσος στόχος  
είναι να δημιουργηθούν 
χιλιάδες μικρές κάθετες 

μονάδες οι οποίες θα 
προσδίδουν τεράστια 

αξία στην αγροτική 
παραγωγή.

Σήμερα η γεωργία 
απασχολεί το 12% του 
εργατικού δυναμικού 

και συμβάλει κατά 
3,6% στην εθνική 

προστιθέμενη αξία.

Το αγροτικό εισόδημα 
στην Ελλάδα 

εξακολουθεί να είναι 
συγκρίσιμο με της 

υπόλοιπης οικονομίας 
(87%)  ενώ είναι μόνο 

45% στην Ε.Ε. 

Ο καθηγητής  
Κώστας 
Καραντινινής.
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Σπεύδει σε όλα τα µέτωπα η 3αλφα 
µε ανθρωπιά και αλληλεγγύη 

Η αξία της ανθρώπινης ζωής βρίσκεται πάνω απ’ όλα για την 3αλφα, η ο-
ποία µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, κινητοποιήθηκε άµε-
σα όλο το προηγούµενο διάστηµα συνδράµοντας στην εθνική προσπά-
θεια κατά της πανδηµίας, Όµως και νωρίτερα, πάντα µε σεβασµό στον 
άνθρωπο και µε έντονο το αίσθηµα της αλληλεγγύης, στήριξε και εξα-
κολουθεί να στηρίζει έµπρακτα τους συνανθρώπους που βρίσκονται σε 
ανάγκη µέσα από ενέργειες αγάπης όπως η υποστήριξη  του Κέντρου Υ-
ποδοχής και Αλληλεγγύης του ∆ήµου Αθηναίων. Καθ’ όλη την κρίσιµη 
περίοδο της πανδηµίας, COVID 19, η 3αλφα στήριξε το Εθνικό Σύστηµα 
Υγείας, τις ευπαθείς οµάδες καθώς επίσης επιβράβευσε 
και τους εργαζοµένους του εργοστασίου της.
Για το δύστροπο 2020, µια σειρά από πράξεις ουσιαστι-
κής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, έδειξαν πως τα ό-
σπρια και τα ρύζια της 3αλφα είναι το φαγητό της αλλη-
λεγγύης και της αγάπης. Με αφορµή την Παγκόσµια Η-
µέρα Οσπρίων, στις 10 Φεβρουαρίου, η 3αλφα µαγείρε-
ψε και µοίρασε µερίδες φαγητού στον άστεγο πληθυσµό 
της πόλης, που βρίσκεται κάτω από την οµπρέλα του Κέ-
ντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του ∆ήµου Αθηναίων 
(Κ.Υ.Α.∆.Α.). Συγκεκριµένα, προσέφερε µεσηµεριανό 
γεύµα µε θρεπτικές συνταγές από ρεβίθια, γίγαντες και 
φακόρυζο σε περισσότερους από 1.800 συµπολίτες µας 
που αντιµετωπίζουν προβλήµατα διαβίωσης.

Το οικογενειακό τραπέζι της 3αλφα
Εν µέσω της πρωτοφανούς κρίσης και συνεχίζοντας τη δέσµευσή της να 
στέκεται στο πλευρό ευπαθών οµάδων, η 3αλφα προσέφερε 5 τόνους 
ρύζι για να καλύψει τις ανάγκες δίµηνης σίτισης όσων περιλαµβάνονται 

στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι Plus» του Κ.Υ.Α.∆.Α. Το συγκεκριµένο 
πρόγραµµα, που δηµιουργήθηκε ειδικά για την συγκεκριµένη περίοδο, 
αποτελεί ένα «κοινωνικό µηχανισµό» µε διανοµές τροφίµων κατ’ οίκον 
σε οικογένειες και µοναχικά άτοµα που δοκιµάζονται ιδιαίτερα λόγω των 
δυσµενών συνθηκών, µε την εταιρεία να πρωτοστατεί στην προσπάθεια.

Ενισχύει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας
Οι αυξηµένες ανάγκες νοσηλείας, που υφίστανται ακόµα, κινητοποίησαν 
την 3αλφα από νωρίς, µε την εταιρεία να προχωρά σε δωρεά µίας ειδι-

κής νοσοκοµειακής κλίνης για Μονάδα Εντατικής Θε-
ραπείας τον Απρίλιο του 2020 σε συνεργασία µε το Υ-
πουργείο Υγείας.

Ανταµείβει τους εργαζοµένους της
Σε όλες αυτές τις προσπάθειες, η εταιρεία 
3αλφα - ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε, µπόρε-
σε να αντεπεξέρθει χάρη στην αποδοτικότητα του αν-
θρώπινου δυναµικού της, που εν µέσω των δυσµε-
νών συνθηκών που αντιµετώπισε η χώρα, δεν έπαυσε 
να στηρίζει µε την εργασία του την ελληνική αγορά και 
κοινωνία. Αναγνωρίζοντας την εργατικότητα και τον ε-
παγγελµατισµό τους η εταιρεία προχώρησε σε µια χει-
ρονοµία ευγνωµοσύνης και συµπαράστασης, επιβρα-
βεύοντας µε ένα επιπλέον χρηµατικό ποσό την καθο-

ριστική συµβολή των εργαζοµένων της.  Κρατώντας σε υψηλά επίπε-
δα το αίσθηµα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η εταιρεία θα συνε-
χίσει να βρίσκεται στο πλευρό των ευπαθών οµάδων και να προσφέρει 
στο κοινωνικό σύνολο ένα κοµµάτι από το «οικογενειακό» της τραπέζι.

Για µία ακόµη φορά, η 3αλφα – ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Α.Ε.Β.Ε., πιστή στις αξίες της για περισσότερα από 50 
χρόνια, δίνει το παρών και προσφέρει στο κοινωνικό 
σύνολο τα θρεπτικά αγαθά  από το «οικογενειακό» της 
τραπέζι.

Ο Γενικός ∆ιευθυντής της 
3αλφα, Κωνσταντίνος 
Ε. Καραγεωργίου.





Η ΟΛΥΜΠΟΣ και  
ο διατροφικός πλούτος  
του ελληνικού γάλακτος

Η συνεργασία με 2.800  Έλληνες κτηνοτρόφους, οι και-
νοτομίες που επιδιώκει στο πλαίσιο της περαιτέρω ανά-
πτυξης και ο πλούτος της ελληνικής γης και κτηνοτροφί-
ας, έχουν κάνει την ΟΛΥΜΠΟΣ να ξεχωρίζει στη λίστα με 
τις σημαντικότερες ελληνικές εταιρείες αγροδιατροφής. 
Πρώτα και κύρια το γάλα και η ξεχωριστή θέση που κα-
τέχει στην διατροφή όλων μας αποτελεί ένα προϊόν για το 
οποίο η ΟΛΥΜΠΟΣ έχει κάθε  λόγο να υπερηφανεύεται.
Η γόνιμη ελληνική γη, ο πλούτος της ελληνικής κτηνο-
τροφίας και η υψηλή τεχνογνωσία του επιστημονικού 
δυναμικού της ΟΛΥΜΠΟΣ, συνέβαλαν καθοριστικά στην 
αναβάθμιση της ποιότητας και στην ποικιλία των ειδών 
του γάλακτος που φτάνουν σήμερα στο τραπέζι του Έλ-
ληνα καταναλωτή. 
Βασισμένη στη φιλοσοφία για χρήση ελληνικών πρώτων 
υλών, η ΟΛΥΜΠΟΣ συνεργάζεται με 2.800  Έλληνες κτη-
νοτρόφους εισκομίζοντας συνολικά τη μεγαλύτερη πο-
σότητα ελληνικού γάλακτος στη χώρα μας. 

Αναπτύσσοντας την ελληνική 
βιολογική κτηνοτροφία
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΟΛΥΜΠΟΣ πίστεψε πρώτη 
στην αξία των βιολογικών προϊόντων ενισχύοντας τον 

Έλληνα κτηνοτρόφο και αναπτύσσοντας  την ελληνική 
βιολογική κτηνοτροφία. 

Συμβολαιακή που έδωσε έμπνευση και ώθηση
Θεμελίωσε μακροχρόνιες συνεργασίες, οικοδομώντας α-
μοιβαία εμπιστοσύνη, υλοποιώντας προγράμματα συμ-
βολαιακής κτηνοτροφίας και εισάγοντας νέες κατηγορί-
ες ξεχωριστών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας ό-
πως εκείνα του κατσικίσιου γάλακτος τα οποία προσέ-
φεραν νέα ώθηση στην ανάπτυξη της ελληνικής πρωτο-
γενούς παραγωγής.
Παρέχει, παράλληλα, συμβουλευτικές υπηρεσίες στους 
κτηνοτρόφους με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποι-

ότητας, της παραγωγικότητας και της απόδοσης της κτη-
νοτροφικής μονάδας. Ανταποκρινόμενη στην ανάγκη των 
καιρών ανέλαβε έγκαιρα τις απαραίτητες πρωτοβουλί-
ες, για αξιόπιστες λύσεις στην παραγωγή ελληνικών κα-
θαρών ζωοτροφών. 
Χρηματοδότησε προγράμματα, σε συνεργασία με το Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλίας, με στόχο τη μελέτη της καλλιέρ-
γειας μη τροποποιημένων γενετικά πρωτεϊνούχων κτη-
νοτροφικών φυτών για την αντικατάσταση της σόγιας στο 
σιτηρέσιο των ζώων.
Ειδικά για το κατσικίσιο γάλα, απαιτήθηκε επίμονη προ-
σπάθεια, και στήριξη των κτηνοτρόφων για την κατάκτη-
ση της απαραίτητης τεχνογνωσίας, ώστε να παράγεται έ-
να ποιοτικό, θρεπτικό και ασφαλές προϊόν. 
Παράλληλα, ενισχύθηκε σε σημαντικό βαθμό η ανάπτυ-
ξη της αιγοτροφίας στην Ελλάδα εξασφαλίζοντας εργα-
σία σε πολυάριθμες αγροτικές οικογένειες των ορεινών 
περιοχών του τόπου μας.
Η ΟΛΥΜΠΟΣ στηρίζει έμπρακτα την ελληνική πρωτογενή 
παραγωγή και θα το κάνει πάντα, μέσα από καινοτόμες 
πρωτοβουλίες και δράσεις για την ανάπτυξη νέων προϊ-
όντων προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας τα αγαθά που 
απλόχερα προσφέρει η ελληνική φύση.

Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες
Παρέχει, παράλληλα, 
συμβουλευτικές 
υπηρεσίες στους 
κτηνοτρόφους με 
απώτερο στόχο 
τη βελτίωση της 
ποιότητας.

Χρηματοδοτικά 
προγράμματα
Χρηματοδότησε 
προγράμματα, σε 
συνεργασία με 
το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, με 
στόχο τη μελέτη 
της καλλιέργειας 
κτηνοτροφικών 
φυτών.
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