
Σίγασαν οι κόρνες 
των τρακτέρ     
Η αγροτική Ελλάδα πενθεί 
τον Βαγγέλη Μπούτα που 
τίµησε τον κάµπο. σελ. 50 

  
Σε κατ’ επάγγελµα 
αναδιανεµητικό τσεκ
Συµπλήρωµα στη βασική ενίσχυση 
µόνο για κατ' επάγγελµα αγρότες 
προωθούν οι Βρυξέλλες. σελ. 4-5 

ΣABBATO: † Μετάστασις Ιωάννου Θεολόγου Μήνας 9ος, Εβδ. 39η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:17 - ∆ύση 19:15 ΣΕΛΗΝΗ: 9 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις

Πριμ 35.000 ευρώ
στο σχέδιο για Νέους Αγρότες

Διπλασιασμός του πριμ 
πρώτης εγκατάστασης που 
πρόκειται να συμπεριλάβει 
10.000 Νέους Αγρότες σελ. 10

Ζωή που δεν πληρώνεται
Ένα ξέσπασµα της φύσης ήταν αρκετό για να αποκαλύψει 
τη χρόνια εγκατάλειψη των αγροτικών περιοχών. σελ. 8-9

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ      
Τιµή παραγωγού 24 λεπτά το 
κιλό, έβγαλε ο διαγωνισµός 
για σκληρό στον ΑΣΟ Νίκαιας. 
Εµπορεύµατα, σελ. 20-38 

Ελλείψεις 
σε ζωοτροφές 
πιο ακριβά 
τα τριφύλλια  

σελ. 45

Ανακατεύει 
την αγορά 
βάμβακος 
η θεομηνία 

σελ. 12, 20

Με 30 ευρώ 
το στρέμμα 
οι λαδοελιές 
του 2019  

σελ. 6

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

285
177

66,38
2,14

229
179

80,74
3,01

17/9 24/9

285
177

65,29
2,12

 

Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 

225
182
84,76
2,93

     Αρ. Φύλλου 776   www.agronews.gr   agrenda@agronews.gr    Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Σεπτεµβρίου 2020   Κωδ.: 7744   ISSN: 2241 9446   Τιµή 2 ευρώ

9
77
22
41

94
41
08

39

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥAgroNews.gr

Σίγασαν οι κόρνες 
     

Η αγροτική Ελλάδα πενθεί 
τον Βαγγέλη Μπούτα που 

σελ. 50 

Κωδ.: 7744   ISSN: 2241 9446   Τιµή 2 ευρώ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

0-1 300

1-1,5 600

1,5-3 1.100

3-5 1.600

 5-7 2.000

7-10 2.500

10-15 3.000

15-20 3.500

>20 4.000

ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

�������           ����/���������



3 ΒA

5 ΝΑ
 ΑΘΗΝΑ

HΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
18°C

2°C

ΛΑΡΙΣΑ
28°C

26°C KABΑΛΑ
 27°C 4-5 B

4 Ν∆

4 Ν

20 0 C

29°C

34°C

Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020Agrenda2
ATZENTA

EDITORIAL

• Με καλές προϋποθέσεις και αυξηµένα 
στρέµµατα η νέα σπορά σκληρού σελ. 23 
• Με 24 µονάδες αζώτου, πιάνει 14% 
πρωτεΐνη ένα σιταροχώραφο σελ. 24

• Εξελίξεις για επιπλέον επιλέξιµους 
βοσκότοπους στη νέα ΚΑΠ σελ. 5
• Αιτήσεις πληρωµής για Σχέδια Βελτίωσης, 
από τον Οκτώβριο οι Νέοι Αγρότες σελ. 6

• Σε ανοδικό κύκλο πάνω από τα 4 ευρώ το 
ελαιόλαδο ενόψει νέας περιόδου σελ. 36
• Εφικτό το στήσιµο στα 5 ευρώ για 
τα καπνά «Κατερίνη» στην Πιερία σελ. 38

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΦΑΚΕΛΟΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Σηµάδια ανάκαµψης περιµένει η αγορά σκληρού σίτου, που 
κρατάει τα 25 λεπτά στη χώρα µας. Απώλειες 70.000 τόνων 
σύσπορου έφερε ο Ιανός, µε τους εκκοκκιστές να µετακοµίζουν 
σε άλλα παραγωγικά κέντρα για να προµηθευτούν βαµβάκι. 
Προοπτικές για στήσιµο στα 5 ευρώ έχει φέτος ο καπνός 
ποικιλίας «Κατερίνη» στην Πιερία. Έτοιµη για πάνω από 4 ευρώ η 
αγορά ελαιολάδου, που κυνηγά την ανάκαµψη µε τα αγουρέλαια.  

Τετράνυχος στη ντοµάτα
Συνεχίζεται η παρουσία του τετράνυχου 
στις καλλιέργειες βιοµηχανικής 
ντοµάτας στους νοµούς Καρδίτσας, 
Τρικάλων, Λάρισας, Μαγνησίας και 
Φθιώτιδας. Οι καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν την εποχή αυτή ευνοούν 
την ανάπτυξη και τη µετάδοση των 
τετράνυχων. Σύµφωνα µε τους 
γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών και 
Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου, απαιτείται 
συνεχής επιθεώρηση από τους 
παραγωγούς, λόγω του ότι η προσβολή 
από τους εχθρούς αυτούς εξαπλώνεται 
µε µεγάλη ταχύτητα στο χωράφι.

Χηµική καταπολέµηση
Για την επιτυχία της χηµικής 
καταπολέµησης, σύµφωνα µε τους 
ειδικούς, σηµασία έχει η έγκαιρη 
διάγνωση της προσβολής στα φυτά της 
καλλιέργειας και η άµεση 
καταπολέµησή της µε ένα από τα 
εγκεκριµένα ακαρεοκτόνα πριν τα 
ακάρεα να αναπτυχθούν σε µεγάλους 
πληθυσµούς. Οι ψεκασµοί πρέπει να 
γίνουν µόνο µετά τη διαπίστωση της 
προσβολής, µε οριοθέτηση 
χαρακτηρισµού προσβολής τα 3 άτοµα 
τετράνυχου ανά φύλλο και όχι 
προληπτικά, µε κατάλληλα εγκεκριµένα 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 26-09-2020
Στα δυτικά, κεντρικά και τα 
βόρεια, νεφώσεις µε βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς 
ισχυρές στα δυτικά και 
πρόσκαιρα κατά τόπους στα 
βόρεια. Τα φαινόµενα το βράδυ 
θα επεκταθούν στο Αιγαίο. 
Άνεµοι από νότιες διευθύνσεις 
έως ισχυροί και στα πελάγη 
τοπικά ισχυροί. Θερµοκρασία σε 
πτώση στα δυτικά και τα βόρεια 
ως προς τις µέγιστες τιµές.

Κυριακή 27-09-2020
Στα δυτικά, τα βόρεια και τα 
νησιά του Αιγαίου, νεφώσεις 
παροδικά αυξηµένες µε τοπικές 
βροχές και στα βορειοδυτικά 
σποραδικές καταιγίδες. Άνεµοι 
νοτιοδυτικοί µέτριοι και στα 
πελάγη τοπικά πιο ισχυροί, µε 
πρόσκαιρη ενίσχυση το βράδυ. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

∆ευτέρα 28-09-2020 
και Τρίτη 29-09-2020
Στα δυτικά νεφώσεις µε βροχές 
και σποραδικές καταιγίδες που 
βαθµιαία θα επεκταθούν στα 
υπόλοιπα ηπειρωτικά και στο 
βόρειο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη 
χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες. Άνεµοι από νότιες 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

διευθύνσεις µέτριοι. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο.

Τετάρτη 30-09-2020
έως Παρασκευή 
2-10-2020
Στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το 
βόρειο και το ανατολικό Αιγαίο 
νεφώσεις µε τοπικές βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες που 
βαθµιαία από τα δυτικά θα 
εξασθενήσουν. Άνεµοι από 
νότιες διευθύνσεις µέτριοι, 
στρεφόµενοι από τα δυτικά σε 
δυτικών διευθύνσεων µε µικρή 
εξασθένηση. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν από νότιες 
διευθύνσεις 5 µε 
7 και στα πελάγη 
τοπικά 8 µποφόρ.

5-8 Bf 
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Μπορεί η πανδηµία την οποία βιώνει αυτόν 
τον καιρό ο πλανήτης να µην ξεχωρί-
ζει πλούσιους και φτωχούς, ωστόσο οι 
οικονοµικές συνέπειες της νόσου µάλ-
λον επιβαρύνουν περισσότερο τους α-
σθενέστερους, διευρύνοντας ανάλογα 
τις οικονοµικές ανισότητες.

Για να είναι λοιπόν αποτελεσµατική και δί-
καιη η οικονοµική στήριξη που υπο-
χρεώνεται να παράσχει σ’ αυτές τις έ-
κτακτες περιστάσεις η Πολιτεία, κρί-
νεται σκόπιµο, η βοήθεια να µην είναι 
αναλογική.

Με άλλα λόγια, ίδια δυνατότητα πρόσβασης 
ισχυρών κεφαλαιούχων και αδύναµων 
οικονοµικά επαγγελµατιών στα διαθέ-
σιµα χρηµατοδοτικά εργαλεία, σηµαί-
νει περαιτέρω ισχυροποίηση των ισχυ-
ρών και ενδεχοµένως περαιτέρω απο-
δυνάµωση των αδυνάτων. 

Μ’ αυτή την έννοια, οι ιδιότυπες πολιτι-
κές στήριξης που εφαρµόζονται ένα-
ντι των αγροτών ή µάλλον ο αποκλει-
σµός των αγροτών σε πλείστες όσες 
περιπτώσεις από τα ειδικά µέτρα στή-
ριξης της κυβέρνησης, φέρνει τους 
συντελεστές αυτού του χώρου σε ακό-
µα πιο δύσκολη θέση. 

∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι καταγρά-
φονται αυτό τον καιρό οι περισσότερες 
µεταβιβάσεις αγροτεµαχίων των τελευ-
ταίων ετών. 

Τα µικρά περιθώρια κέρδους στην αγρο-
τική παραγωγή και ειδικά στις εκτατι-
κές καλλιέργειες, η έλλειψη ρευστότη-
τας, δηλαδή η αδυναµία στήριξης νέ-
ων επενδυτικών πλάνων (π.χ. µετάβα-
ση στις πολυετείς) και η ενίσχυση της 
αβεβαιότητας, υποχρεώνουν πολλούς 
αγρότες να επισπεύδουν την αποχώρη-
σή τους από την ενεργό δραστηριότη-
τα, εκποιώντας πολύ συχνά και την υ-
πό την κατοχή τους αγροτική γη.

Το θέµα είναι τι ακολουθεί. Ποιο είναι το ε-
πιχειρηµατικό µοντέλο που επιλέγεται 
για την οργάνωση της αγροτικής παρα-
γωγής και πώς εξασφαλίζεται η κοινω-
νική συνοχή στην ύπαιθρο. Το βέβαιο 
είναι ότι η πανδηµία επιταχύνει τις εξε-
λίξεις. Αυτό που µοιάζει να λείπει είναι 
η έγκαιρη κατανόηση αυτών των εξελί-
ξεων και ο σχεδιασµός για την επόµε-
νη µέρα. Γιατί, είναι ανάγκη, η κρατική 
στήριξη να πιάνει τόπο.

 Agrenda

Εκποίηση γης
με σπόνσορα  
την πανδημία   

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
 1,10030

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,45840

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,07042

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,84850

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
109,98800
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Στη κρίση των ελληνικών αρχών τί-
θεται η ενεργοποίηση ή όχι της α-
ναδιανεµητικής ενίσχυσης από τη 
νέα προγραµµατική περίοδο, που 
προβλέπει τη συµπλήρωση του τσεκ 
στις µικροµεσαίες εκµεταλλεύσεις 
µε µία ειδική πληρωµή που υπο-
λογίζεται κατά µέσο όρο σε πρώτη 
φάση στα 450 ευρώ. Συγκεκριµέ-
να, στο Συµβούλιο Υπουργών Γε-
ωργίας της 21ης Σεπτεµβρίου προ-
τάθηκε η αναδιανεµητική ενίσχυ-
ση να έχει χαρακτήρα προαιρετι-
κού καθεστώτος, κάτι που έρχεται 
όµως σε πλήρη αντίθεση µε τις απο-
φάσεις Κοµισιόν και Ευρωβουλής. 

Ως εκ τούτου, για να υπάρξει 
κάποιος συµβιβασµός, η Ισπανία 
κατέβασε σχέδιο τροποποίησης 
του Άρθρου 26 «Συµπληρωµατι-
κή αναδιανεµητική εισοδηµατική 
στήριξη», ώστε να τεθεί υποχρε-
ωτικά σε εφαρµογή τουλάχιστον 
για τους επαγγελµατίες αγρότες, 
όπως τους ορίζει το κάθε κράτος-
µέλος. «Ο πραγµατικός γεωργός, ο 
επαγγελµατίας θα πρέπει να είναι 
αυτός ο οποίος θα επωφεληθεί α-
πό την αναδιανεµητική ενίσχυση,  
κάναµε µία πρόταση για το Άρθρο 
26 και εδώ θα ήθελα να επιστήσω 

την προσοχή της γερµανικής προ-
εδρίας», ανέφερε συγκεκριµένα ο 
Ισπανός υπουργός, Λουίς Πλάνας. 

Όσο λοιπόν στη χώρα µας η πο-
λιτική βούληση παραµένει αδρανής 
για την εφαρµογή του όρου «πραγ-
µατικός αγρότης» στη βασική ενί-
σχυση µε το φόβο απώλειας επι-
λέξιµων εκταρίων, η πρόταση αυ-
τή των Ισπανών δείχνει να βολεύ-
ει. ∆ηλαδή, το τσεκ θα το πληρώ-
νονται όλοι οι ενεργοί γεωργοί -ό-
πως σήµερα- και την αναδιανεµη-
τική ενίσχυση µόνο οι κατ’ επάγ-
γελµα ικανοποιώντας έτσι µε κά-
ποιο τρόπο όσους θέλουν να υπάρ-
ξει µία αβάντα στην επαγγελµατι-
κού τύπου γεωργία από τις άµεσες 
ενισχύσεις, κάτι που δεν γίνεται µε 
κανένα καθεστώς του 1ου Πυλώνα 
σήµερα. Ως εκ τούτου, αν γίνει αυ-
τό, φυσικά το ποσό της αναδιανε-
µητικής περιορίζεται σε ένα µικρό 
κοµµάτι της ελληνικής γεωργίας 
και λαµβάνει χαρακτήρα αναπτυ-

ξιακό µακριά από τη λογικά «πολ-
λά σε λίγους». Άλλωστε, όπως έχει 
γράψει στο παρελθόν η Agrenda, η 
επιστηµονική κοινότητα που υπο-
στηρίζει την εκπόνηση των στρα-
τηγικών σχεδίων της χώρας µας, έ-
χει προτείνει την αναδιανεµητική 
ως ένα τέτοιο µέτρο συµπλήρωσης 
τους τσεκ προς τους έχοντες κυρί-
ως αγροτική δραστηριότητα. 

Να σηµειωθεί εδώ πως ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης 
Βορίδης δεν έφερε καµία αντίρρη-
ση προς τη γερµανική προεδρία ό-
σον αφορά την εθελοντική εφαρ-
µογή της αναδιανεµητικής. 

Η εµπειρία της προγραµµατικής 
περιόδου 2014-2020

Την τρέχουσα προγραµµατική 
περίοδο το καθεστώς της αναδια-
νεµητικής ενίσχυσης ήταν προαι-
ρετικό. Εννέα κράτη-µέλη (Βέλγιο, 
Γερµανία, Γαλλία, Βουλγαρία, Λε-
τονία, Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουµα-
νία και Μ. Βρετανία-Ουαλία) το ε-
πέλεξαν και το ενεργοποίησαν α-
φιερώνοντας σε αυτό µέχρι και το 
15% των άµεσων ενισχύσεων. Η 
χώρα µας από την άλλη, το 2014 
που αποφάσισε τον εθνικό φάκε-
λο, δεν προέβλεψε καµία δυνατό-
τητα αναδιανοµής από τις µεγάλες 
στις µικρότερες εκµεταλλεύσεις.

Αναδιανεμητική μόνο 
στους κατ’ επάγγελμα αγρότες

Κερδίζει πόντους 

το σχέδιο του ΓΠΑ 

για πληρωμή της 

αναδιανεμητικής 

ενίσχυσης 

μόνο στους κατ’ 

επάγγελμα αγρότες 

μετά και τις 

τελευταίες εξελίξεις 

στο Συμβούλιο   

Υπουργών 

Γεωργίας της ΕΕ

Εθελοντικά
Ο Μάκης Βορίδης δεν έφερε 
καµία αντίρρηση στη γερµα-
νική προεδρία όσον αφορά 

την εθελοντική εφαρµογή της 
αναδιανεµητικής ενίσχυσης

Επιλογές
Εννέα κράτη-µέλη (Βέλγιο, 
Γερµανία, Γαλλία, 
Βουλγαρία, Λετονία, 
Πολωνία, Ουγγαρία, 
Ρουµανία και Μ. Βρετανία-
Ουαλία) επέλεξαν και 
ενεργοποίησαν την 
αναδιανεµητική ενίσχυση, 
αφιερώνοντας σε αυτή 
µέχρι και το 15% των 
άµεσων ενισχύσεων.

Γαλλία
Ο Γάλλος υπουργός 
Γεωργίας Ζουλιέν 
Ντενορµαντί, τόνισε 
κατά τη διάρκεια του 
Συµβουλίου πως πρέπει 
να είναι υποχρεωτική η 
αναδιανεµητική ενίσχυση, 
χωρίς «να διακυβεύεται 
φυσικά το ποσοστό αυτών 
των ενισχύσεων».

Μελάς
Ο αντιπρόεδρος του 
ΟΠΕΚΕΠΕ και µέλος της 
Επιτελικής Οµάδας 
Εργασίας για τη νέα ΚΑΠ, 
∆ηµήτρης Μελάς είχε 
κάνει αρχές του έτους 
ειδική αναφορά στην 
αναδιανεµητική ενίσχυση, 
ως ένα µέτρο που θα 
βοηθήσει τους 
αιγοπροβατοτρόφους 
να µη δουν µείωση των 
ενισχύσεών τους κατά 
τη νέα περίοδο. 

της μέσης αξίας δικαιωμάτων

κρατών-μελών

ΝΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΥ ΑΝΑ ΕΥΡΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ
ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΡΜ.
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

ΝΑΙ 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ 5.00%

ΕΩΣ 100%
της μέσης αξίας δικαιωμάτων

ΕΩΣ  65%

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΕΩΣ 300 ΣΤΡΜ.
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Να πάρουν µερίδιο από τις άµεσες ενισχύσεις 
τα eco-schemes, αλλά το ποσοστό να τεθεί εθνικά  
Μερίδιο των άµεσων ενισχύσεων υποχρεωτικά θα πρέπει να λάβει το 
καθεστώς τον eco-schemes (οικο-προγράµµατα) και µάλιστα προτείνεται 
να θεσπιστεί και ένα ελάχιστο ποσοστό πόρων, που αυτά θα µπορούν να 
απορροφήσουν. Αυτό πρότεινε στα κράτη-µέλη η γερµανική προεδρία 
κατά τη διάρκεια του υπουργικού Συµβουλίου, κάτι στο οποίο διαφώνησε 
η Ελλάδα, τουλάχιστον ως προς το δεύτερο σκέλος. «∆εν µπορεί να γίνει 
αποδεκτός ο καθορισµός ενός υποχρεωτικού ελάχιστου ποσού δαπανών 
χωρίς µάλιστα το ύψος του να είναι γνωστό», σηµείωσε ο κ. Βορίδης. 

Πρόταση συµβιβασµού της Αυστρίας ώστε 
να γλιτώσει η βασική ενίσχυση τις περικοπές    
Συµβιβαστικό κείµενο ως προς το υποχρεωτικό ελάχιστο όριο πόρων για τα 
eco-schemes κατέβασε η Αυστρία κατά τη διάρκεια του Συµβουλίου, το 
οποίο στήριξαν αρκετά κράτη-µέλη. Συγκεκριµένα, η αυστριακή 
αντιπροσωπεία ζητά µείωση του κατωφλίου κατά 50% εάν κάποιο κράτος 
χρησιµοποιεί αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα (Β’ Πυλώνας) τουλάχιστον 
στο 20% του φακέλου των άµεσων ενισχύσεων. Είτε, µείωση κατά 25% 
εάν τα προγράµµατα χρησιµοποιούν χρήµατα σε αγροπεριβαλλοντικά που 
αντιπροσωπεύουν το 10% των χρηµάτων στις άµεσες ενισχύσεις. 

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Να προετοιµάσει το έδαφος και να 
εξασφαλιστεί θεσµικά, η ένταξη ε-
πιπλέον επιλέξιµων προς ενίσχυση 
βοσκότοπων, επιχείρησε ο υπουρ-
γός  Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης 
Βορίδης στο Συµβούλιο Υπουργών 
Γεωργίας της 21ης Σεπτεµβρίου. 

Συγκεκριµένα, ο Έλληνας υπουρ-
γός κατά την τοποθέτησή του, ανέ-
φερε πως για τις υποχρεώσεις που 
έχουν οι κτηνοτρόφοι όσον αφο-
ρά τη λήψη βασικής ενίσχυσης στη 
νέα περίοδο (ενισχυµένη πολλαπλή 
συµµόρφωση), θα πρέπει να λαµβά-
νεται υπόψη ως έτος αναφοράς το 
2018 για την καταµέτρηση των βο-
σκοτόπων και όχι το 2015 όπως έ-
χει προταθεί από την Κοµισιόν. Αυ-
τό δείχνει στην πράξη ότι η Ελλάδα 
επιχειρεί να εκµεταλλευθεί τον κα-
νονισµό Omnibus του 2017 που έ-
βαλε στον ορισµό των µόνιµων βο-
σκότοπων, φυσικές βοσκήσιµες ε-
κτάσεις – θαµνολίβαδα, γεγονός 
που αυξάνει τα επιλέξιµα στρέµµα-
τα κοντά στα 9,6 εκατ.. 

Συγκεκριµένα ο κ. Βορίδης ανέ-
φερε ότι «για το πρότυπο 1, επανα-
λαµβάνουµε τη θέση µας για χρήση 
ως έτος αναφοράς το 2018 αντί του 
έτους 2015, σχετικά µε τη διατήρη-
ση των µόνιµων βοσκοτόπων». Να 

σηµειωθεί ότι το «πρότυπο 1», στο ο-
ποίο αναφέρθηκε ο κ. Βορίδης, είναι 
ένα από τα πρότυπα καλής γεωργι-
κής και περιβαλλοντική κατάσταση 
της γης, τα οποία θα πρέπει να τη-
ρούν οι δικαιούχοι της βασικής ενί-
σχυσης. Στο πρότυπο αυτό αναφέρε-
ται ως υποχρέωση το εξής: «∆ιατή-
ρηση των µόνιµων βοσκοτόπων βά-
σει της αναλογίας των µόνιµων βο-
σκοτόπων σε σχέση µε τη γεωργική 
έκταση σε εθνικό, περιφερειακό και 
υποπεριφερειακό επίπεδο και σε ε-
πίπεδο οµάδας εκµεταλλεύσεων ή 
σε επίπεδο εκµετάλλευσης. Η ανα-
λογία αυτή δεν µειώνεται κατά πο-
σοστό µεγαλύτερο του 5 % σε σύ-
γκριση µε το έτος αναφοράς 2015».

Προαιρετικό τον «πραγµατικό» 
αγρότη θέλει ο Βορίδης

Όσον αφορά άλλα ζητήµατα της 
νέας ΚΑΠ που τέθηκαν στο τραπέ-
ζι των διαπραγµατεύσεων, όπως 

είναι αυτό του ορισµού του «πραγ-
µατικού αγρότη» ως τον κύριο λή-
πτη άµεσων ενισχύσεων, ο κ. Βο-
ρίδης στήριξε τον προαιρετικό του 
χαρακτήρα. 

Αναφερόµενος στους µικροκαλ-
λιεργητές, ο κ. Βορίδης χαιρέτισε τις 
προσπάθειες της παρούσας Γερµανι-
κής προεδρίας και της απελθούσας 
Κροατικής για την απαλλαγή τους α-
πό διοικητικές κυρώσεις σε ορισµέ-
νες περιπτώσεις, υπογραµµίζοντας 
ωστόσο την πάγια θέση της Ελλά-
δας υπέρ της καθολικής εξαίρεσης 
των µικροκαλλιεργητών από το σύ-
στηµα κυρώσεων που προβλέπει το 
καθεστώς της αιρεσιµότητας και το-
νίζοντας παράλληλα ότι µία τέτοια 
κίνηση δεν θα επιβάρυνε την περι-

βαλλοντική φιλοδοξία της Ένωσης. 

Κρίνεται η παλέτα των άµεσων 
ενισχύσεων τον Οκτώβριο

Σηµειώνεται εδώ πως τα κείµενα 
της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτι-
κής βρίσκονται στην τελική ευθεία 
ώστε να συµφωνηθούν, τουλάχιστον 
σε επίπεδο υπουργών Γεωργίας, µε 
στόχο τον Οκτώβριο να έχει γίνει έ-
να καθοριστικό βήµα για την οριστι-
κοποίηση της παλέτας των άµεσων 
ενισχύσεων για τη νέα προγραµµα-
τική περίοδο. Μετά φυσικά, θα πρέ-
πει να συµφωνήσουν Κοµισιόν και 
Ευρωκοινοβούλιο (τρίλογος) για την 
τελική µορφή των κειµένων. Και πά-
λι εδώ, στόχος είναι η συµφωνία να 
επέλθει στις αρχές του 2021.

Προετοιμάζεται
το έδαφος για τα 
νέα βοσκοτόπια  
Προάγγελος εξελίξεων για την προσθήκη 
επιπλέον επιλέξιμων βοσκοτόπων στη νέα 
ΚΑΠ η τοποθέτηση Βορίδη, ώστε να τεθεί ως 
έτος αναφοράς το 2018 στην καταμέτρησή τους

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται 
µεταξύ των 15 χωρών που 
υπέγραψαν δήλωση υπέρ της 
αυξηµένης οικονοµικής στήριξης 
για την καλλιέργεια 
πρωτεϊνούχων φυτών και 
ιδιαίτερα των οσπρίων.   
Η δήλωση υπογράφηκε στη 
συνεδρίαση του Συµβουλίου 
Γεωργίας και επισηµαίνει την 
ευελιξία στις συνδεδεµένες 
ενισχύσεις όσον αφορά τις 
πρωτεϊνούχες καλλιέργειες. 
Συγκεκριµένα, τα κράτη-µέλη 
που υπογράφουν αναφέρουν:  
«Πρέπει να παρέχονται 
ευελιξίες για τη διευκόλυνση της 
εφαρµογής της συνδεδεµένης 
εισοδηµατικής στήριξης για τα 
όσπρια σύµφωνα µε τους 
στόχους που καθορίζονται στην 
αιτιολογική σκέψη 32 της 
πρότασης της Επιτροπής για τη 
ρύθµιση της στρατηγικής για την 
ΚΑΠ.  Εποµένως, τα κράτη µέλη 
δεν θα πρέπει να υποχρεούνται 
να αποδείξουν ότι η παραγωγή 
πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, 
οσπρίων ή ο συνδυασµός µεταξύ 
οσπρίων και χόρτων 
αντιµετωπίζουν δυσκολίες 
προκειµένου να τους χορηγηθεί 
συνδεδεµένη εισοδηµατική 
στήριξη. Τα κράτη µέλη δεν θα 
πρέπει επίσης να υποχρεούνται 
να περιορίσουν την 
υποστηριζόµενη περιοχή».

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ 
ΣΤΑ ΟΣΠΡΙΑ

Χωρίς όριο 
στα στρέμματα 
προς ενίσχυση 

Οκτώβριο οι αποφάσεις
Οι υπουργοί Γεωργίας έχουν 
βάλει ως στόχο το συµβούλιο 
της 19ης Οκτωβρίου ως σηµα-

τωρό για τελική συµφωνία 
στα κείµενα της ΚΑΠ
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Ειδική ενίσχυση γύρω στα 30 ευρώ το στρέµ-
µα για κατ’ επάγγελµα ελαιοπαραγωγούς µε 
βάση τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε του 2019 ανακοίνω-
σε την Πέµπτη ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης. Πρόκειται για το νέο µέτρο (Μ21) του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, που 
αφορά την έκτακτη και προσωρινή στήριξη 

145.000 κατά κύριο επάγγελµα 
αγροτών, οι οποίοι, όπως αναφέ-
ρεται, ήταν εγγεγραµµένοι στο 
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) έως και 
τη λήξη υποβολής φορολογικής 
δήλωσης του έτους 2020 (οικο-
νοµικό έτος 2019) και είχαν δη-
λώσει στο ΟΣ∆Ε του 2019 καλ-
λιέργεια ελιάς (ελαιοποιήσιµης 

ή και διπλής κατεύθυνσης).
Συγκεκριµένα, η ενίσχυση, που συνολικά 

ανέρχεται στα 126,3 εκατ. ευρώ, κυµαίνεται 
από 300 ευρώ ανά δικαιούχο για έκταση έ-
ως 10 στρέµµατα και φτάνει τα 4.000 ευρώ 
για εκµετάλλευση άνω των 200 στρεµµά-
των και δίδεται «αναγνωρίζοντας την εξέ-
χουσα σηµασία του ελαιολάδου, ως εθνι-
κού - στρατηγικού προϊόντος για τον πρω-

τογενή τοµέα και τη συνοχή του κοινωνι-
κού ιστού των αγροτικών περιοχών της χώ-
ρας µας, σε όρους απασχόλησης (αριθµού 
γεωργών/γεωργικών εκµεταλλεύσεων), ό-
γκου/αξίας παραγωγής και εξαγωγών, κα-
θώς και το γεγονός ότι έχει πληγεί ιδιαίτε-
ρα από την πανδηµία ποικιλοτρόπως (διατα-
ραχές στον εφοδιασµό, διασυνοριακούς και 
εγχώριους περιορισµούς διακίνησης προϊό-
ντων, κλείσιµο εστίασης, πτώση τουρισµού, 
κλπ.) µε αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση 
της τιµής διάθεσής του, αποφάσισε τη στή-
ριξη των κατά κύριο επάγγελµα γεωργών α-
πό το νέο Μέτρο του ΠΑΑ», σύµφωνα µε τις 
δηλώσεις του Μάκη Βορίδη.

Κατά τα λοιπά, για προϊόντα όπως ντοµά-
τα, καρπούζι, πατάτα, για τα οποία ο ίδιος ο 
υπουργός είχε πει ότι θα υπάρξουν σύντο-
µα ανακοινώσεις, µέχρι τη στιγµή που γρά-
φονταν αυτές οι γραµµές δεν υπήρξε επίση-
µη ενηµέρωση. Πάντως, πλέον ο µόνος τρό-
πος που µένει για τη στήριξη αυτών των προ-
ϊόντων είναι µέσα από την κρατική ενίσχυ-
ση (τα γνωστά 150 εκατ. ευρώ που έχουν α-

νακοινωθεί από τον περασµένο Μάρτιο). Εν 
τω µεταξύ, αιγοπροβατοτρόφοι, παραγωγοί 
λαϊκών αγορών και αλιείς βρίσκονται ακόµα 
στη φάση των αιτήσεων, γεγονός που σηµαί-
νει ότι δεν προβλέπεται ακόµα η πληρωµή 
τους. Πρώτοι, πάντως, θα φτάσουν στον γκι-
σέ οι παραγωγοί σπαραγγιού, των οποίων 
η προθεσµία για δηλώσεις έχει εκπνεύσει.

Τρέχουν οι αιτήσεις πληρωµής για 
Σχέδια Βελτίωσης, τον άλλον µήνα 
ανοίγει το σύστηµα για Νέους Αγρότες 

Σχετικά µε προγράµµατα, ξεκίνησαν οι αι-
τήσεις πληρωµής στα Σχέδια Βελτίωσης  από 
την περασµένη Πέµπτη 24 Σεπτεµβρίου, µε 
τις αισιόδοξες προβλέψεις να κάνουν λόγο 
για µια πρώτη παρτίδα πληρωµών πριν τε-
λειώσει ο Νοέµβριος. Υπενθυµίζεται ότι δι-
καιούχοι έχουν δικαίωµα να κάνουν µέχρι 
τέσσερα αιτήµατα πληρωµής, χωρίς απαραί-
τητα να έχουν υλοποιήσει δαπάνες που αντι-
προσωπεύουν κάποιο ελάχιστο ποσοστό επί 
του συνολικού τους επενδυτικού σχεδίου.

Αναφορικά µε τους Νέους Αγρότες, µέ-
σα στον Οκτώβριο αναµένεται να ανοίξει η 
πλατφόρµα µέσω της οποίας θα κληθούν να 
υποβάλλουν αιτήσεις πληρωµής, µε την πί-
στωση να υπολογίζεται να ξεκινήσει στις αρ-
χές του επόµενου έτους, πιθανότατα από τον 
Φεβρουάριο. Να σηµειωθεί ότι αφορά Νέους 
Αγρότες  που έχουν αποφάσεις ένταξης του 
2017, έχουν υλοποιήσει τριετές επιχειρηµα-
τικό σχέδιο κι έχουν ολοκληρώσει την απα-
ραίτητη κατάρτιση από τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα.

Έως 15 Οκτωβρίου αιτήσεις έκτακτης 
ενίσχυσης έως 24.000 ευρώ ανά αλιέα

Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου µπορούν να υ-
ποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον ιστότοπο 
http://www.ependyseis.gr οι αλιείς για το 
µέτρο 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευ-
τικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επι-
δηµικής έκρηξης του Covid-19» µέσω του 
οποίου χορηγούνται 20 εκατ. ευρώ σε Έλ-
ληνες αλιείς. Υπενθυµίζεται ότι µε τη συ-
γκεκριµένη ∆ράση χορηγείται οικονοµική 
ενίσχυση για την προσωρινή παύση της 
δραστηριότητας των αλιευτικών σκαφών 
που πραγµατοποιείται µεταξύ 1ης Μαρτί-
ου και 15ης Οκτωβρίου 2020 και για µέ-
γιστο  διάστηµα τριών µηνών (ήτοι 90 η-
µερών) για κάθε σκάφος. 

Πιστώθηκαν 16,6 εκατ. επιστροφής 
δηµοσιονοµικής πειθαρχίας 2019

Στη σταδιακή πίστωση των λογαριασµών 
συνολικά 234.344 δικαιούχων παραγω-
γών µε το ποσό των 16.590.634,60 ευρώ 
για το καθεστώς της Επιστροφής ∆ηµοσι-
ονοµικής Πειθαρχίας για τις αιτήσεις του 
2019 προχώρησε αυτές τις µέρες ο ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του Ορ-
γανισµού Πληρωµών, επιπλέον ολοκλη-
ρώθηκε και η πληρωµή που αφορά τη µε-
λισσοκοµία των νησιών Αιγαίου ανεβάζο-
ντας έτσι το ποσό των συνολικών πληρω-
µών στα  16.605.380,07 ευρώ. Οι γεωργοί 
µπορούν να ενηµερώνονται ηλεκτρονικά 
και µέσω της ιστοσελίδας του οργανισµούς.

Σε λειτουργία έχει τεθεί από το υπουργείο, αν και µε σηµαντική 
καθυστέρηση, η εφαρµογή της ψηφιακής υπηρεσίας, «∆ήλωση 
Συγκοµιδής αµπελουργικών προϊόντων» για την αµπελοοινική 
περίοδο 2020-2021, που υποχρεώνει τους κατόχους 
αµπελουργικών εκµεταλλεύσεων µε οινοποιήσιµες ποικιλίες να 
υποβάλλουν δήλωση συγκοµιδής αµέσως µετά το πέρας του 
τρυγητού και µέχρι 30 Νοεµβρίου. Υπόχρεοι υποβολής είναι:

α) οι οινοποιοί κάτοχοι αµπελουργικών εκµεταλλεύσεων που 
υποβάλουν υποχρεωτικά δήλωση συγκοµιδής και παραγωγής.
β) οι αµπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή 
σε οινοποιείο και τους επιστρέφεται µε µορφή τελικού προϊόντος. 
γ) οι αµπελουργοί που είναι µέλη συνεταιριστικού οινοποιείου ή 
οργάνωσης παραγωγών και παραδίδουν την παραγωγή τους στο 
εν λόγω οινοποιείο στο οποίο παραδίδει η εν λόγω οργάνωση.

Στα 30 ευρώ το στρέμμα  
η στήριξη ελαιοπαραγωγών 

Εισφορές ΕΛΓΑ
Τελευταία προθεσµία 
έως 30 Σεπτεµβρίου 
για την ασφαλιστική 
εισφορά αγροτών 

του 2019 στον ΕΛΓΑ

Στήριξη των 
καλλιεργητών 
ελαιοποιήσιμων 
ελιών με 30
ευρώ το στρέμμα 
ανακοίνωσε το 
υπουργείο για την 
εσοδεία του 2019 
και με αναδιανομή 
πόρων του ΠΑΑ 

1,148

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
2020

∆ΙΣ ΕΥΡΩ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ

30,155
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

14
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

15,2
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Άνοιξε η πλατφόρμα, δηλώσεις συγκομιδής οινάμπελων ως 30 Νοέμβρη 

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
IA

: Γ
Ε

Ω
Ρ

ΓΙ
Α

 Κ
Α

ΡΑ
Μ

Α
Λ

Η
�

�������           ����/���������

0-1 300

1-1,5 600

1,5-3 1.100

3-5 1.600

 5-7 2.000

7-10 2.500

10-15 3.000

15-20 3.500

>20 4.000
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ανυπολόγιστες ζηµιές στον αγροτικό τοµέα 
φανέρωσαν οι επόµενες ηµέρες από το πέρα-
σµα του «φονικού» κυκλώνα Ιανού σε Ιόνιο, 
∆υτική και Κεντρική Ελλάδα µε ένα σηµαντι-
κό µέρος της παραγωγής κηπευτικών, αλλά 
και αροτραίων καλλιεργειών όπως βαµβάκι 
και καλαµπόκι που είναι στο στάδιο της συ-
γκοµιδής, να λείψει από την αγορά.

Ανελέητο το σφυροκόπηµα στους δήµους 
Φαρσάλων και Καρδίτσας που δέχθηκαν µε-
γάλο όγκο νερού, µε τα ορµητικά λασπόνερα 
να καλύπτουν κυρίως τις καλλιέργειες βαµ-
βακιού, ενώ µεγάλες ζηµιές καταγράφονται 
και σε κτηνοτροφικές µονάδες, αποθήκες µε 
προϊόντα και σε άλλες υποδοµές. Μάλιστα, 
πάνω από 210.000 στρέµµατα είναι οι πληµ-
µυρισµένες εκτάσεις του Νοµού Καρδίτσας, 
όπως τις κατέγραψε ο ευρωπαϊκός δορυφό-
ρος Sentinel-2, περίπου δύο ηµέρες µετά τα 
ακραία καιρικά φαινόµενα και αφότου έ-
να µέρος των υδάτων είχε ήδη υποχωρήσει. 

Συνολικά στη Θεσσαλία, η ζηµιά είναι αρ-

κετά µεγάλη, µε τον υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης Μάκη Βορίδη να κάνει λόγο για 300 
µε 450.000 στρέµµατα σε µία χρονιά που - 
ειδικά το βαµβάκι - πήγαινε πάρα πολύ κα-
λά. Ο ίδιος πάντως, διαβεβαιώνει ότι η ««η 
κυβέρνηση θα είναι παρούσα, θα δράσει ά-
µεσα και γρήγορα και θα στηρίξει τους πα-
ραγωγούς µας, σε αυτήν τη µεγάλη δυσκο-
λία που περνούν, ώστε να µην υπάρξει η πα-

ραµικρή παραγωγική διαταραχή».
Επίσης, και σε όλο το δέλτα του Αχελώου 

γίνεται λόγος, για µεγάλες ζηµιές, ενώ στον 
κάµπο της Ηλείας, καλλιέργειες από βαµβά-
κι και καλαµπόκι καθώς και θερµοκήπια υ-
πέστησαν ολοκληρωτική καταστροφή, βυ-
θίζοντας τους παραγωγούς στην απόγνωση 
φέρνοντας µνήµες από τη δίνη κυκλώνα το 
2016 και θυµό για τις αποζηµιώσεις που κά-

ποιοι ακόµη τις περιµένουν.
Στα νησιά  (Ζάκυνθο, Ιθάκη και Κεφαλο-

νιά), µεγάλα προβλήµατα προκάλεσαν οι ά-
νεµοι ξεριζώνοντας πολλά δέντρα κυρίως ε-
λιές, ενώ εξίσου µεγάλα προβλήµατα κατα-
γράφονται και σε κτηνοτροφικές υποδοµές.

Ειδική ενίσχυση ΕΛΓΑ για εξπρές 
αποζηµιώσεις στους πληγέντες

Σε αυτή τη φάση, ζητούµενο για τον αγρο-
τικό κόσµο είναι το πόσο έγκαιρα ο κρατικός 
µηχανισµός θα αξιολογήσει την κατάσταση 
και µε τι ποσά θα τους στηρίξει.

Προοίµιο πάντως, για άµεσες αποζηµιώ-
σεις οι δεσµεύσεις του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη από την Καρδίτσα, για ει-
δική στήριξη του ΕΛΓΑ από τον προϋπολογι-
σµό και η ενίσχυση του µε έκτακτο προσωπι-
κό για γρήγορη εκτιµητική διαδικασία, αλ-

Ένα ξέσπασμα της φύσης 
ήταν αρκετό για να 

αποκαλύψει τη χρόνια 
εγκατάλειψη των αγροτικών 

περιοχών και τις μεγάλες 
αδυναμίες του κρατικού 

μηχανισμού όταν τα 
πράγματα δυσκολεύουν. 

Σήμερα ο νομός Καρδίτσας 
αλλά και άλλες περιοχές 
της χώρας από τις οποίες 

πέρασε οργισμένος ο Ιανός, 
βρίσκονται μπροστά σε 

πρωτόγνωρες καταστροφές 
τις οποίες η Πολιτεία 

υπόσχεται, όπως κάθε φορά, 
να... επουλώσει

Έπνιξαν τα βαμβάκια 
2,5 εκατομμύρια τόνοι νερού 
Δια στόματος Μητσοτάκη οι διαβεβαιώσεις για άμεσες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ 

Τα συσσωρευµένα προβλήµατα από την 
χρόνια εγκατάλειψη των αγροτικών 
περιοχών έφερε στην επιφάνεια η 
πρωτοφανής νεροποντή στα καµποχώρια 
της Καρδίτσας, των Φαρσάλων και του 
Αλµυρού, όπου οι ζηµιές είναι τεράστιες.  
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λά και η απαλλαγή των πληγέντων αγροτών 
από την καταβολή τελών δήλωσης ζηµίας.

«Θα αποζηµιωθούν όσοι έχουν πληγεί και 
θα γίνει µε πολύ γρήγορες διαδικασίες και 
έχω απόλυτη εµπιστοσύνη και στο υπουρ-
γείο, αλλά και στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Έ-
χουµε πολλά συνεργεία εδώ», είπε ο πρω-
θυπουργός και συµπλήρωσε: «από τη στιγ-
µή που έχουµε έκτακτο προσωπικό, παρα-
καλώ να φέρουµε και άλλο προσωπικό, να 
υπάρξει γρήγορη αποτίµηση της ζηµιάς και 
από τη στιγµή που θα υπάρχει γρήγορη α-
ποτίµηση της ζηµιάς, θα στηρίξει ο κρατικός 
προϋπολογισµός τον ΕΛΓΑ, για να µπορέ-
σουν γρήγορα, να αποζηµιωθούν οι άνθρω-
ποι για την απώλεια της παραγωγής τους, ώ-
στε να κινηθεί ξανά και όλη η τοπική οικο-
νοµία», είπε χαρακτηριστικά.

 «Να έχετε εµπιστοσύνη και στις δυνατό-
τητες της κρατικής µηχανής και στο κράτος 
το οποίο πρέπει να στέκεται δίπλα στους πο-
λίτες όταν αυτοί το έχουν περισσότερο ανά-
γκη» είπε ακόµη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 
ενώ αναφέρθηκε και στο πρώτο πακέτο ενί-
σχυσης των 5.000 και των 8.000 ευρώ για 
νοικοκυριά και για επιχειρήσεις.

Έκτακτη άµεση στήριξη 
στους παραγωγούς

«Η κυβέρνηση είναι και θα είναι παρού-
σα και θα δράσει άµεσα και γρήγορα και θα 
στηρίξει τους πληγέντες παραγωγούς µας, σε 
αυτήν τη µεγάλη δυσκολία που περνούν» α-
πό το καταστροφικό «χτύπηµα» του «Ιανού» 
ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Μάκης Βορίδης κατά διάρκεια συζήτησης 
στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου της 
Βουλής.  Αναφέρθηκε δε, στην εντολή για 
ειδική στήριξη του ΕΛΓΑ από το αποθεµατι-
κό, άρα, πρόσθετα ποσά, για αποζηµιώσεις. 

«Θα δούµε τη δυνατότητα καταβολής, ά-
µεσα, ενός ποσού ως µία άµεση στήριξη και 
µέχρι να τελειώσουν οι εκκαθαρίσεις του ΕΛ-
ΓΑ», είπε, ενώ για τη ζωική παραγωγή εκτί-
µησε πως η καταγραφή ζηµιάς θα ολοκλη-
ρώνονταν έως και την Παρασκευή 25 Σε-
πτεµβρίου ως εκ τούτου θα ξεκινούσε η δι-
αδικασία αποζηµιώσεων. Σηµείωσε επίσης 
ότι υπάρχουν και άλλα ζητήµατα που συν-
δέονται µε την απώλεια π.χ. ζωοτροφών ή 
µε την καταστροφή των γεωργικών µηχα-
νηµάτων, που και αυτά όπως είπε «θα τα ε-
ξετάσουµε και θα τα δούµε µε τον καλύτερο 
και ταχύτερο δυνατό τρόπο, για να ενισχύ-
σουµε την κάλυψή τους».
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Συνδεδεµένες
∆εν κινδυνεύουν 
οι επιδοτήσεις της 
επόµενης χρονιάς 

επειδή δεν θα 
υπάρχει παραγωγή 

φέτος, καθώς υπάρ-
χει ειδική πρόβλεψη 

στον κανονισµό 
για τέτοιους είδους 
ακραία φαινόµενα

Στήριξη ΕΛΓΑ απ’ το Οικονομικών
και ΠΣΕΑ για το πάγιο κεφάλαιο
ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 

giouroukeli@agronews.gr

Με οδηγό το µοντέλο στήριξης της Εύβοιας οι εννέα 
κυβερνητικές παρεµβάσεις στήριξης των πληγέντων 
από τον κυκλώνα «Ιανό», οι οποίες όµως λόγω της 
έκτασης των ζηµιών στον αγροτικό τοµέα ενισχύουν 
τον ΕΛΓΑ µε κονδύλια από το αποθεµατικό του Οικο-
νοµικών για άµεση καταβολή των αποζηµιώσεων. 
Για τις µη ασφαλιστικά καλυπτόµενες ζηµιές, οι οποί-
ες αφορούν φυτικό, πάγιο και αποθηκευµένο κεφά-
λαιο, δύνανται, υπό προϋποθέσεις, να ενταχθούν σε 
προγράµµατα Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων. 

Παράλληλα, προβλέπεται χορήγηση έκτακτης εφά-
παξ ενίσχυσης, µε τη µορφή επιδόµατος για τα πλη-
γέντα φυσικά πρόσωπα στα 5.000 ευρώ ανά κατοικία 
και για τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, των οποίων η 
επιχείρηση επλήγη στα 8.000 ευρώ ανά επιχείρηση. 

Σύµφωνα µε όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονο-
µικών Χρ. Σταϊκούρας, οι παρεµβάσεις έχουν ως εξής:

1.  Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων: Σε πε-
ριοχές που κηρύσσονται σε κατάσταση Έκτακτης Α-
νάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση 
των αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που 
προκύπτουν από έντονα καιρικά φαινόµενα, αναστέλ-
λεται η πληρωµή όλων των εκκρεµών, βεβαιωµένων 
και ληξιπρόθεσµων φορολογικών υποχρεώσεων, 
για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, για έξι µήνες.

2. Αποζηµιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των νοι-
κοκυριών και για οικοσκευή: 

i) Οικονοµική ενίσχυση, ποσού 600 ευρώ, σε κά-
θε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του,

ii) Εκτός αυτού, οι πολύτεκνες οικογένειες που υ-
πέστησαν ζηµιά ενισχύονται µε επιπλέον 600 ευρώ,

iii) Επιπλέον οικονοµική ενίσχυση 600 ευρώ λαµ-
βάνουν οι πληγείσες οικογένειες για κάθε µέλος τους, 
που είναι άτοµο µε ειδικές ανάγκες,

iv) Οικονοµική ενίσχυση ποσού µέχρι 6.000 ευρώ 
ανά νοικοκυριό, για την επισκευή ή την αντικατάστα-
ση οικοσκευής της κύριας πληγείσας οικίας,

v) Οικονοµική ενίσχυση 4.500 ευρώ σε άτοµα που υ-

πέστησαν αναπηρία από τραυµατισµό στην καταστροφή.
3. Αποζηµιώσεις σε υποδοµές: Το υπουργείο Υπο-

δοµών θα διαθέσει, άµεσα, 1 εκατ. ευρώ σε κάθε ∆ή-
µο που έχει πληγεί, για αποκατάσταση του οδικού 
δικτύου και τις απαραίτητες οικονοµικές ενισχύσεις 
στους πληγέντες ∆ήµους, για την αποκατάσταση των 
υποδοµών που έχουν καταστραφεί.

4.  Αποζηµιώσεις σε αγρότες:  Μέσω του ΕΛΓΑ, θα 
προχωρήσει άµεσα η καταγραφή των ζηµιών, ώστε να 
δοθούν οι αποζηµιώσεις στις αγροτικές εκµεταλλεύ-
σεις που έχουν πληγεί, σε συνεργασία µε το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι πιστώσεις θα διατε-
θούν άµεσα, από το τακτικό αποθεµατικό του υπουρ-
γείου Οικονοµικών. Oι µη ασφαλιστικά καλυπτόµε-
νες ζηµιές σε φυτικό, πάγιο και αποθηκευµένο κεφά-
λαιο, δύνανται, υπό προϋποθέσεις, να ενταχθούν σε 
προγράµµατα Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων.

5.  Εφάπαξ ενίσχυση, µε τη µορφή επιδόµατος: Προ-
βλέπεται χορήγηση έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, µε τη 
µορφή επιδόµατος για τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα 
στο ποσό των 5.000 ευρώ ανά κατοικία και για τα φυ-
σικά και νοµικά πρόσωπα, των οποίων η επιχείρηση 
επλήγη, στο ποσό των 8.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

6.  Επιχορήγηση επιχειρήσεων: Το υπουργείο Οι-
κονοµικών είναι υπεύθυνο για επιχορήγηση 30% - 
70% της ζηµιάς για κτιριακές εγκαταστάσεις, µηχα-
νολογικό εξοπλισµό, πρώτες ύλες, εµπορεύµατα και 
φορτηγά αυτοκίνητα δηµόσιας και ιδιωτικής χρήσης.

7. Στεγαστική συνδροµή σε φυσικά και νοµικά πρό-
σωπα για αποκατάσταση κτιρίων και κτιριακών εγκα-
ταστάσεων εντός της περιοχής: Η στεγαστική συνδρο-
µή καλύπτει το σύνολο της εκτιµηθείσας ζηµιάς, µε 
δωρεάν κρατική αρωγή 60% και άτοκο δάνειο 40%. 

8. Αναστολή ή ρύθµιση δανειακών υποχρεώσεων: 
Εξετάζονται κατά περίπτωση και θα δροµολογηθούν 
άµεσα µέτρα στήριξης των πληγέντων από τράπεζες.

9. Επιχειρήσεις των ∆ήµων που έχουν πληγεί θα 
συµµετέχουν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙV, ώ-
στε να ενισχυθεί η ρευστότητά τους. Ειδικά για πληγέ-
ντες επιχειρήσεις δεν απαιτείται η µείωση ποσοστού 
τζίρου και η χρήση ταµειακής µηχανής.

Ιανός
Από το πρωτό-

γνωρο φαινόµενο 
της σύγκρουσης 

Ιανού µε ένα άλλο 
µετεωρολογικό 
σύστηµα έπεσαν 
2,5 εκατ. τόνοι 

νερού µόνο στην 
Καρδίτσα

Μουζάκι- 
Αχελώος

Οι καταστροφές 
σε υποδοµές και 

αρδευτικά δίκτυα 
στη Θεσσαλία 

ξανανοίγουν τη 
συζήτηση για 

µερική εκτροπή 
του Αχελώου
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Σχεδιασμός 
Τα 35.000 ευρώ 
αφετηρία στο πριμ 
των Νέων Αγροτών 
Διπλάσιο ποσό, κοντά στο μέσο δανεισμό, που βάζει 
με αξιώσεις 10.000 νέους στο αγροτικό επάγγελμα 

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Στα 35.000 ευρώ, σχεδόν δηλαδή δι-
πλάσια από όσα δόθηκαν στην τρέ-
χουσα περίοδο, υπολογίζεται η ρε-
αλιστική αφετηρία για το ποσό του 
πριµ πρώτης εγκατάστασης που χτί-
ζεται για τις ανάγκες της ερχόµενης 
προγραµµατικής περιόδου. Οι διαρ-
ροές από τη γενική γραµµατεία του 
ΥΠΑΑΤ ήδη κάνουν λόγο για ένα 
«πολύ µεγαλύτερο ποσό» στο επό-
µενο Μέτρο Νέων Αγροτών, µε το 
πριµ των 35.000 ευρώ να έρχεται 

να στηρίξει παράλληλα και η πρό-
σφατη µελέτη του συµβουλευτικού 
οργάνου της ΕΕ για τις χρηµατοδο-
τικές ανάγκες στον ελληνικό πρω-
τογενή τοµέα (Fi-Compass). Συγκε-
κριµένα το ποσό αυτό αποτελεί ου-
σιαστικά ένα κατώτατο όριο για τη 
ζήτηση µεσοπρόθεσµου δανεισµού 
(κάτω των 10 ετών) των Ελλήνων α-
γροτών, που αφορά µικροεπενδύ-
σεις και κάλυψη εξόδων. Ως εκ τού-
του, θεωρείται µία στέρεα βάση για 
το ξεκίνηµα της αγροτικής δραστη-
ριότητα, εφόσον φυσικά συνοδευτεί 
και από προγράµµατα όπως τα Σχέ-
δια Βελτίωσης µε αυξηµένο ποσό ε-
πιδότησης για τους νέους αγρότες. 

Σηµειώνεται εδώ πως µεσοπρό-
θεσµος δανεισµός σηµαίνει, δάνειο 
µε ωρίµανση κάτω των 10 ετών, κά-
τι που λαµβάνει υπόψη και την πρό-

θεση να διπλασιαστεί η περίοδος δε-
σµεύσεων των νέων αγροτών στο 
πρόγραµµα από τα 5 στα δέκα έτη. 

Άλλωστε, µε το ποσό των 35.000 
ευρώ, δεν πέφτει θεαµατικά και ο α-
ριθµός των νέων αγροτών που επω-
φελείται. ∆ηλαδή, από τους 16.000 
που ήταν οι ωφεληµένοι την τρέχου-
σα περίοδο, οι δικαιούχοι θα είναι 
10.000, λαµβάνοντας υπόψη βέβαια 
ότι ο συνολικός διαθέσιµος προϋπο-
λογισµός θα είναι ο ίδιος. Έτσι λοι-
πόν και δεν θα φανεί πολύ η µείω-
ση των δικαιούχων και παράλληλα 
αυξάνεται το ποσό, όπως δεσµεύο-

νται οι αρχές.

Στα 54.000 ευρώ 
το ιδανικό

Τα 35.000 ευρώ 
είναι το κατώτατο ό-
ριο του µεσοπρόθε-
σµου δανεισµού των 
αγροτών, ο οποίος 
συνήθως είναι κο-
ντά στα 54.000 ευ-
ρώ. Ωστόσο, το µε-
γαλύτερο αυτό πο-
σό πολύ δύσκολα θα 
µπορέσει να δοθεί 

ακόµα και αν η ΚΑΠ επιτρέπει µέσω 
του Μέτρου Νέων Αγροτών να δίνε-
ται πριµ έως 100.000 ευρώ, καθώς 
θα αφήσει πολλούς απέξω. Βέβαια, 
να αναφερθεί εδώ ότι η Ιταλία και η 
Ισπανία διαθέτουν 70.000 ευρώ κατ’ 
αποκοπή ενίσχυση µε αυστηρά κρι-
τήρια σε λίγες εκµεταλλεύσεις µε κα-
λά επιχειρηµατικά πλάνα στην τρέ-
χουσα προγραµµατική περίοδο, πο-
σό ικανό να δηµιουργήσει δραστή-
ριες αγροτικές µονάδες.

Αξίζει τέλος να σηµειωθεί πως, 
στην ίδια µελέτη, χρησιµοποιούνται 
ως πηγή οι διαχειριστικές αρχές του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, όπου αναφέρουν πως το τρέχον 
πριµ που κυµαίνεται µεταξύ 17.000 
και 24.000 ευρώ «είναι µία βοήθεια, 
αλλά δεν µπορεί να δηµιουργήσει 
βιώσιµες εκµεταλλεύσεις». 

19,20,38

Άμυνα στα 24 
λεπτά βγάζει 
το σκληρό

Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020

Α1 |  19

Σ
την ελληνική αγορά σκληρού σίτου 
ήρθε η σταθεροποίηση των τιµών 
και µένει να δούµε αν θα προκύ-
ψουν νέα για ανάκαµψη. Ο νέος 

διαγωνισµός της Τυνησίας, που δύσκολα 
θα καλυφθεί µε ελληνικά σιτάρια, ειδικά 
όσο το δολάριο δεν επιστρέφει σε καλές ι-
σοτιµίες, ήταν απλά ένα κλικ υψηλότερα α-
πό τον προηγούµενο (+7 δολάρια ο τόνος). 

 Κατόπιν της µεγάλης καταστροφής α-
πό τον Ιανό όλοι προσπαθούν να δουν ποια 
θα είναι η πραγµατική ζηµιά στο βαµβάκι. 
Ακούγεται πως στο εκκοκκισµένο οι πο-
σοτικές απώλειες παραγωγής θα είναι πε-
ρίπου 20.000 τόνοι. Η αγορά κινείται περί 
τα 64 σεντς, ενώ το πριµ έχει εξαφανιστεί.

Σημάδι ανόδου 
περιμένει το σκληρό

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

20/8 27/8 3/9 10/9 17/9 24/9

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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381,20

909,40
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52,75

110.85
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190

209,5

1,98

361,90

940,4

19,75

55,35
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66,73

300

180

209,5

2,10

351,80

962,4

16,95

58,80

103.92

63.82

297

180

209,5

2.07

357,20

962,4

16,95

61.250

105.12

63.98

285

177

209,5

2.14

368,10

1032,20

19,10

66,70

106.77

63.90

285

177

209,5

2.12

374,00

1002,60

18,36

69,60

107.52

63.48

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

63,53

65,29

64,31

66,38 65,28

211 211 212 212
214 214

Τιμή παραγωγού
λεπτά/κιλό

Θεσσαλία  24 

Φότζια  28,5
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Βρίσκει στήριξη 
στο χρηματιστήριο 
το βαμβάκι

Πηγαίνουν για 
πάνω από τα 4 ευρώ 
τα αγουρέλαια

Στήσιµο στα καπνά για 
τιµές πάνω από τα 5 ευρώ
Με καλούς οιωνούς έκανε ποδαρικό η 
φετινή εµπορική σεζόν για τον καπνό 
της ποικιλίας «Κατερίνη», στην Πιερία, 
µε τα πρώτα ζυγίσµατα να πληρώνονται 
σε τιµές που καθιστούν εφικτό το στόχο 
για «στήσιµο» κοντά στα 5 ευρώ το κιλό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Γέφυρα στην
ειδική ενίσχυση
των νεαρών 
Περί τους 70.000 υπολογίζονται 
σήµερα οι δικαιούχοι στο καθεστώς 
«νεαρών αγροτών» των άµεσων 
ενισχύσεων στην Ελλάδα. Το 
καθεστώς αυτό, το οποίο 
χρηµατοδοτείται µε 38 εκατ. ευρώ 
ετησίως, αφορά αγρότες έως 40 
ετών που δηµιουργούν γεωργική 
εκµετάλλευση για πρώτη φορά και 
είναι επικεφαλής της εκµετάλλευσης 
ή έχουν εγκατασταθεί εντός των 5 
ετών που προηγούνται της πρώτης 
υποβολής αίτησης ενίσχυσης. 
Οι αγρότες αυτοί, βάσει του 
ισχύοντος κανονισµού, δικαιούνται 
25% προσαύξηση δικαιωµάτων µέχρι 
250 στρέµµατα για τα 5 πρώτα έτη 
από την έναρξη της εκµετάλλευση. 
Στη νέα ΚΑΠ το καθεστώς αυτό θα 
συνεχιστεί, ενώ προστέθηκε µέριµνα 
για όσους ενταχθούν σε αυτό στα 
τελειώµατα της τρέχουσας περιόδου 
(2020, 2021 κ.ο.κ) να συνεχίσουν 
κανονικά οι πληρωµές τους ως 
«γέφυρα» µέχρι να συµπληρώσουν 
την προβλεπόµενη 5ετία.

Η Ιταλία και η Ισπανία 
διαθέτουν 70.000 ευρώ 
κατ’ αποκοπή ενίσχυση 
µε αυστηρά κριτήρια σε 
λίγες εκµεταλλεύσεις.

Τα 35.000 
ευρώ είναι 
το κατώτα-
το όριο του 
µεσοπρό-
θεσµου 
δανεισµού 
των αγρο-
τών, που 
συνήθως 
είναι 
κοντά στα 
54.000 
ευρώ.
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Ολοκλήρωση των ηµιτελών έργων του 
Αχελώου και αλλαγές στα τεχνικά χαρα-
κτηριστικά του ταµιευτήρα Συκιάς φαίνε-
ται να δροµολογεί η κυβέρνηση, µετά και 
τις τελευταίες πληµµύρες στο θεσσαλικό 
κάµπο, που ανέδειξαν το τεράστιο ζήτηµα 
διαχείρισης των υδάτων και της γενικότε-
ρης αντιµετώπισης του υδατικού ελλείµ-
µατος στην περιοχή. Αυτό καταδεικνύε-
ται στη σχετική απάντηση του υπουργού 
Υποδοµών Κώστα Αχ. Καραµανλή προς 
τον βουλευτή Λαρίσης της Ν.∆ Μάξιµο Χα-
ρακόπουλο σχετικά µε την ανακοίνωση 
προσωπικοτήτων της Θεσσαλίας µε τίτλο 
«Μετέωρες οι κυβερνητικές υποσχέσεις 
για τα υδατικά της Θεσσαλίας» που φιλο-
ξενήθηκε στην Agrenda (19/9). 

«Το πρώτο βήµα για τη συνέχιση και 
ολοκλήρωση των έργων του Αχελώου εί-
ναι η αναθεώρηση, µε νέα µελέτη, του ε-
γκεκριµένου το 2017 σχεδίου ∆ιαχείρι-
σης των Λεκανών απορροής του άνω ρου 
του Αχελώου και να επιτραπεί η ήπια ε-
κτροπή µέχρι 250 εκ. κ.µ. ετησίως στο υ-
δατικό διαµέρισµα Θεσσαλίας», αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά η απάντηση.

Στο «ραντάρ» ενδιαφερόµενων για 
επενδύσεις στον γεωργικό και τον 
κτηνοτροφικό τοµέα, που προοι-
ωνίζονται πως ο κλάδος, εν συνό-
λω, θα κληθεί να παίξει καίριο ρό-
λο στην πορεία µετάβασης της πε-
ριοχής στη µεταλιγνιτική εποχή, έ-
χει µπει εσχάτως η ∆υτική Μακε-
δονία. Πληροφορίες που έχουν 
διαρρεύσει αναφέρουν πως θα ι-
σχύσουν επιχορηγήσεις άνω του 
60% για τις µεγάλες επιχειρήσεις, 
άνω του 70% για τις µεσαίες και ά-
νω 80% για τις µικρές. Μεθοδεύο-
νται, επιπλέον, πιστώσεις µε ευνοϊ-
κούς χρηµατοδοτικούς όρους κι εγ-
γυήσεις, φοροαπαλλαγές και φο-
ροελαφρύνσεις, αλλά και απαλλα-
γές από τέλη ή άλλες διευκολύν-
σεις προς τους επενδυτές.

Οι αρµόδιες υπηρεσίες της Πε-
ριφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, ό-
πως επισηµάνθηκε στην Agrenda, 
έχουν γίνει κοινωνοί επενδυτικών 
προτάσεων και για την πρωτογε-
νή παραγωγή, αλλά και για µετα-
ποιητικές δραστηριότητες, µε αντι-
κείµενο στη γεωργία και στην κτη-
νοτροφία. Γνωστή εταιρεία µε δρα-
στηριότητα στα κηπευτικά έχει εκ-
δηλώσει ενδιαφέρον να επενδύσει 
στην περιοχή, προκειµένου να αξι-
οποιήσει και το κλίµα της, που δί-

νει όψιµες παραγωγές, ώστε να ε-
πεκτείνει χρονικά το εµπορικό πα-
ράθυρό της στην αγορά.

Οι σχετικές πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι έχει ζητήσει να της δο-
θούν κάποιες χιλιάδες στρέµµατα 
αρδευόµενης γης όπου προτίθεται 
να καλλιεργήσει βιολογικά λαχα-
νικά, µε σύγχρονες µεθόδους γε-
ωργίας ακριβείας, ενώ θέλει να κα-
τασκευάσει και µεταποιητική µο-
νάδα. Η επένδυση προϋπολογί-
ζεται σε πάνω από 10 εκατ. ευρώ.

∆ραστήριος αγροτικός συνεται-
ρισµός από την περιοχή, επίσης έ-
χει καταθέσει πλάνο για να κατα-
σκευάσει µια καινούρια υπερσύγ-
χρονη µεταποιητική µονάδα, προ-
ϋπολογισµού άνω των 16 εκατ. ευ-
ρώ, ενώ µια µεγάλη φαρµακοβιο-
µηχανία εκδήλωσε επιθυµία να α-
ναπτύξει µεταποιητική δραστηριό-
τητα σχετιζόµενη µε εκχυλίσµατα 
αρωµατικών φυτών και βοτάνων.
Πολύ ζεστά, ταυτόχρονα, έχουν 
πάρει την υπόθεση και ορισµέ-
να από τα 14 οινοποιεία που λει-
τουργούν στη ζώνη του Αµυνταί-
ου, τα οποία σχεδιάζουν σηµαντι-
κές επενδύσεις στο αµπελουργικό 
κοµµάτι, αλλά και σε επίπεδο υπο-
δοµών οινοποίησης. 

Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Αναθεώρηση 
σχεδίου 
διαχείρισης 
στον Αχελώο

Έτοιμα αγροτικά business 
plans στο Ταμείο Μετάβασης 

Νέες µελέτες τροποποίησης 
του φράγµατος Συκιάς και 

µερικής εκτροπής του Αχελώου, 
προανήγγειλε ο υπουργός 

Υποδοµών, Κώστας Αχ.Καραµανλής.

Στη συνάντηση 
µε τον Άδωνι 
Γεωργιάδη, 
συµµετείχαν ο 
πρόεδρος της 
Royal Sugar, 
εκπρόσωποι 
τευτλοπαραγωγών, 
και η υφυπουργός 
Φωτ. Αραµπατζή.

∆εν θα µείνουν τα τεύτλα στο χωράφι, το εργοστάσιο 
ζάχαρης στις Σέρρες είναι σε θέση να δουλέψει;

Σε µισή δουλειά και µε καθυστέρηση, παραπέµπει το αποτέλεσµα που παράγει 
η δέσµευση της Royal Sugar, στην αρχή της περασµένης εβδοµάδας, πως θα 
παραλάβει τελικά τα τεύτλα της φετινής παραγωγής, αποτρέποντας την 
επανάληψη του θρίλερ που παίζεται στην πλάτη των τευτλοπαραγωγών τα 
τελευταία χρόνια. Η συµφωνία, που επιτεύχθηκε την Τρίτη 22 Σεπτεµβρίου στο 
υπουργείο Ανάπτυξης, µε την υποµισθώτρια εταιρεία των µονάδων της ΕΒΖ 
στις Σέρρες και στο Πλατύ, διασκεδάζει µεν την κύρια ανησυχία των 
παραγωγών ότι δεν θα τους µείνει η παραγωγή στο χωράφι, αλλά αυτό δεν 
σηµαίνει πως όλα είναι καλώς καµωµένα. Οι ενστάσεις που δεν τους αφήνουν 
να… αγιάσουν, έχουν να κάνουν µε δύο παραµέτρους. Αφενός µε το ό,τι 
αντικειµενικά η ηµεροµηνία της 1ης Νοεµβρίου, που ετέθη ως το απώτατο 
χρονικό όριο για την έναρξη της παραλαβής της εσοδείας 2020 είναι πολύ 
αργά για την εξαγωγή των τεύτλων κι αυτό θα έχει επίπτωση στην τελική 
ζαχαροµέτρηση. Αφετέρου, διότι δεν αποσαφηνίζεται αν θα υλοποιηθεί η 
καµπάνια και αν θα λειτουργήσει εν τέλει η µονάδα στις Σέρρες, για την οποία 
φηµολογείται ότι αποµένει ένα 30%-40% των εργασιών συντήρησης.

Ζωική παραγωγή
Γαλακτο-τυροκοµική 
επιχείρηση, από τις 
µεγάλες της χώρας, 

διερευνά την επέκταση 
στη κρεοπαραγωγή, 
δηµιουργώντας µια 

σύγχρονη αιγοπροβα-
τοτροφική συνολικής 
δαπάνης άνω των 10 

εκατ. ευρώ



Έως 290.000 τόνοι
Ενώ για φέτος το 

εµπόριο ανέµενε περί 
τους 320.000 τόνους 

εκκοκκισµένου, από τους 
360.000 τόνους που είχε 
στη διάθεσή του πέρυσι, 
πλέον, µετά την επέλαση 
του Ιανού η παραγωγή 

δύσκολα θα µπορέσει να 
υπερβεί τους 280.000 µε 

290.000 τόνους

Χαμηλές αποδόσεις 
και Ιανός καθιστούν 
δυσεύρετο το ποιοτικό 
βαμβάκι. Ανάγκη φθηνού 
χρήματος για να στηριχθεί 
με τιμή η παραγωγή 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Πρώτη ύλη που αναλογεί σε τουλάχιστον 25.000 
µε 30.000 τόνους εκκοκκισµένου βαµβακιού, ήτοι 
περί τους 70.000 τόνους σύσπορου έπνιξε η κακο-
καιρία του περασµένου Σαββατοκύριακου µέσα στη 
λάσπη. Με την εξέλιξη αυτή, δεν αποκλείεται ενό-
ψει της νέας περιόδου, ένα ανακάτεµα της τράπου-
λας ανάµεσα στους εκκοκκιστές. 

Με άλλα λόγια, προκειµένου να λειτουργήσουν τα 
εργοστάσια στις γειτονιές της Καρδίτσας, των Φαρ-
σάλων ή της Λαµίας, που όπως φαίνεται οι αγρότες 
δεν θα µπορέσουν καν να µπουν στα χωράφια τους, 
δεν αποκλείεται οι εκκοκκιστές να «µετακοµίσουν» 
σε άλλα παραγωγικά κέντρα, τα οποία ο Ιανός δεν 
άγγιξε. Άλλωστε, αν και λιγοστές φέτος οι προπω-
λήσεις, εξαιτίας της συνθήκης που διαµόρφωσε η 
πανδηµία, τα εργοστάσια θα χρειαστεί να λειτουρ-
γήσουν και τα συµβόλαια να τηρηθούν. Κάτι τέτοιο 
θα ενίσχυε τον ανταγωνισµό στο εµπόριο, εξασφα-
λίζοντας υψηλότερες τιµές στην α’ ποιότητα της πρώ-

τη ύλη που φέτος είναι από κάθε άποψη λιγότερη. 
Να σηµειωθεί ότι ακόµα και στα χωράφια που θα 

µαζευτούν βαµβάκια, η ποιότητα θα είναι υποβαθ-
µισµένη, ενώ οι υγρασίες θα «ανάψουν» την πρώ-
τη ύλη στην αποθήκη. Όπως επισηµαίνουν στην 
Agrenda γνώστες της αγοράς, οι επόµενες δύο ε-
βδοµάδες θα είναι κρίσιµες για την αποτίµηση της 
κατάστασης και της ζηµιάς. Στο µεταξύ, ενδιαφέρον 
εκδηλώθηκε από τους αγοραστές του εξωτερικού, ό-
σο οι νέες προπωλήσεις των εκκοκκιστηρίων έχουν 
φρενάρει κυρίως σε Καρδίτσα, Φάρσαλα και Λαµία. 

Εδώ να σηµειωθεί ότι ορισµένοι δεν αποκλείουν 
το ενδεχόµενο η ζηµιά να φτάσει ακόµα και τους 
50.000 τόνους εκκοκκισµένου. Για φέτος το εµπό-
ριο ανέµενε περί τους 320.000 τόνους εκκοκκισµέ-
νου, από τους 360.000 τόνους που είχε στη διάθεσή 
του πέρυσι. Πλέον, η παραγωγή δύσκολα θα µπο-
ρέσει να υπερβεί τους 280.000 µε 290.000 τόνους.    

Σε ό,τι αφορά τις τιµές, στο χρηµατιστήριο, παρά τις 
διορθώσεις που πραγµατοποιήθηκαν την περασµέ-
νη εβδοµάδα σε τεχνολογικούς και άλλους δείκτες, 
το βαµβάκι κατάφερε να κρατήσει τα κεκτηµένα των 
τελευταίων εβδοµάδων, πετυχαίνοντας µάλιστα και 
επίπεδα που έχουν να ακουστούν από τον Φεβρου-
άριο του 2020, στα 66,60 σεντς περίπου. Η αντοχή 
αυτή γύρω από τα 65,5 σεντς, αποτιµάται θετικά α-
πό την αγορά, αφού αποδεικνύει πως δεν είναι υ-
περ-πουληµένη, όσο παράλληλα όλο και περισσό-
τεροι επενδυτές στοιχηµατίζουν στην άνοδο. Σ’ αυ-
τήν τη φάση, οι χρηµατιστηριακές τιµές επιτρέπουν 
για το ελληνικό σύσπορο, τουλάχιστον 42 λεπτά το 
κιλό, χωρίς εδώ να έχει συνυπολογιστεί το ανακάτε-
µα της αγοράς που επιφέρει η αναποδιά του καιρού. 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις ανθρώπων της αγοράς, 

η βάση πλέον δεν µπορεί να διαµορφωθεί κάτω α-
πό τα 44 λεπτά, µε συµπληρωµατικό τιµολόγιο τό-
σο όσο θα επιτρέπει η αγορά ενόψει του 2021 και 
των πολύ πιο ελκυστικών συµβολαίων Μαρτίου και 
Μαΐου που αυτή τη στιγµή βρίσκονται σταθερά πέ-
ριξ των 69 σεντς η λίµπρα για το εκκοκκισµένο. Σε 
αυτό το πλαίσιο πάντως, επανέρχεται η ανάγκη δι-
ευκόλυνσης των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων ως 
προς την πρόσβασή τους σε κεφάλαια που θα χρη-
µατοδοτήσουν µε τη σειρά τους την αγορά. Όπως 
είχε γράψει πρόσφατα η Agrenda, η κατάσταση στη 
φυσική αγορά, η περιορισµένη ζήτηση και κατανά-
λωση παγκοσµίως εξαιτίας της πανδηµίας, δικαιο-
λογούν και καλούν στη λήψη ενισχυτικών µέτρων 
για την αγορά βάµβακος στην Ελλάδα. Η παροχή ερ-
γαλείων δανεισµού µάλιστα θα ελάφρυνε τον κρα-
τικό προϋπολογισµό από την υποχρέωση παροχής 
έκτακτης ενίσχυσης στο βαµβάκι, αφού έτσι η ίδια 
η αγορά θα µπορούσε να χρηµατοδοτήσει τη ζηµιά 
της πανδηµίας, δίνοντας περιθώρια στους εκκοκ-
κιστές να αγοράσουν σε καλή τιµή παρά το ρίσκο.   

Αλλάζει πόστα η αγορά 
για να καλύψει απώλεια 
70.000 τόνων σύσπορου

∆ρόµο για τα 70 σεντς
άνοιξε ο τυφώνας Σάλι
Τέσσερις µήνες βροχής σε 
λιγότερο από τέσσερις ώρες 
έφερε ο τυφώνας Σάλι στο 
πέρασµά του από τις 
βαµβακοπολιτείες στις όχθες 
του Μισσισσιππή την 
περασµένη εβδοµάδα, µε τις 
πρώτες εκτιµήσεις να 
ανεβάζουν στις 200.000 
µπάλες τη χαµένη παραγωγή, 
χωρίς να έχουν συνεκτιµηθεί 
τα ζητήµατα ποιότητας που 
έχουν προκύψει. Οι ζηµιές 
έρχονται να προστεθούν στη 
µειωµένη κατά τουλάχιστον 1 
εκατ. µπάλες παραγωγή που 
αναµένει το αµερικανικό 
υπουργείο γεωργίας (USDA) 
για το 2020. Με δεδοµένο το 
αγοραστικό ενδιαφέρον της 
Κίνας οι µακροπρόθεσµες 
τοποθετήσεις στο 
χρηµατιστήριο βάµβακος 
έφτασαν τους 1,2 εκατ. τόνους, 
µε την αγορά να ετοιµάζεται 
να σπάσει τις αντιστάσεις του 
67,5 σεντς, κυνηγώντας πλέον 
τα 70 σεντς. Έπειτα από αυτή 
τη θετική για τις ισορροπίες 
στην αγορά και τις τιµές 
εξέλιξη, το χρηµατιστήριο 
έκλεισε στα 66,62 σεντς 
στις αρχές τις εβδοµάδας, 
πλησιάζοντας οριακά και τα 
67 σεντς, επίπεδα τιµών που 
για τα ενεργά συµβόλαια είχαν 
να ακουστούν από τον 
Φεβρουάριο του 2020. Στο 
προσεχές διάστηµα, οι 
αναλυτές εκτιµούν πως το 
προϊόν έχει κατοχυρώσει τα 
χαµηλά των 65 σεντς, κάτι που 
στηρίζουν και οι προπωλήσεις, 
διατηρώντας ανοδική τάση που 
µπορεί να διαµορφώσει υψηλό 
εύρος πέριξ των 70 σεντς. 
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Αποπρασινισμός
στα πορτοκάλια
Ανάρτηση παγίδων για έλεγχο του 
πληθυσμού της μύγας Μεσογείου 

ΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΑΣ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
  fotopoulou@agronews.gr

Στις πρώιµες ποικιλίες πορτοκα-
λιάς και µανταρινιάς αυτή την 
περίοδο ξεκινάει η αλλαγή χρώ-
µατος των καρπών (αποπρασινι-
σµός) και αρχίζουν να γίνονται 
ευάλωτοι στις προσβολές της 
µύγας Μεσογείου. Οι προσβε-
βληµένοι καρποί διακρίνονται 
εύκολα διότι κιτρινίζουν πρόω-
ρα και πέφτουν, ενώ οι ποικιλί-
ες µε λεπτό φλοιό είναι περισ-
σότερο ευαίσθητες στις προσβο-
λές, σύµφωνα µε τους γεωπό-
νους του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Ιωαννίνων.

Συστήνεται άµεση ανάρτηση 
ετοιµόχρηστων παγίδων προσέλ-
κυσης και θανάτωσης ή προσέλ-
κυσης και παγίδευσης της µύ-
γας στους παραγωγούς που ε-
πιλέγουν ως µέθοδο καταπολέ-

µησης τη µαζική παγίδευση. Η 
µέθοδος είναι περισσότερο α-
ποτελεσµατική όταν η ανάρτη-
ση των παγίδων γίνεται πριν την 
ωρίµανση, µε χαµηλούς πλη-
θυσµούς όπως συµβαίνει τώρα 
στις πρώιµες ποικιλίες. Εάν δεν 
εφαρµόζεται οµαδικά ή εκτετα-
µένα σε µια περιοχή πρέπει να 
ενισχύεται η περίµετρος του ο-
πωρώνα µε επιπλέον παγίδες. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν κρι-
θεί αναγκαίο συστήνεται έναρ-
ξη δολωµατικών ψεκασµών µε 

νερό, ελκυστική ουσία 2% και 
ένα εγκεκριµένο εντοµοκτόνο. 
Οι ψεκασµοί πρέπει να γίνονται 
σειρά παρά σειρά, προσέχοντας 
το ψεκαστικό υγρό να κατευθύ-
νεται µε µορφή χονδρών στα-
γονιδίων σε κλαδιά χωρίς καρ-
πούς και περιµετρικά του αγρού 
σε θάµνους και φράκτες. Οι δο-
λωµατικοί ψεκασµοί να επανα-
λαµβάνονται ανά 7-10 ηµέρες, 
ενώ ο συνδυασµός τους µε τη 
µαζική παγίδευση εξασφαλίζει 
µεγαλύτερη προστασία. 

Να σηµειωθεί ότι η µαζική πα-
γίδευση προτείνεται και σε βιο-
λογικές καλλιέργειες γιατί δρα 
εκλεκτικά και δεν επιβαρύνει το 
περιβάλλον και τον καταναλωτή. 

Οι προσβεβληµένοι από τη µύ-
γα καρποί είτε βρίσκονται πάνω 
στα δέντρα είτε βρίσκονται πε-
σµένοι στο έδαφος πρέπει να 
συλλέγονται και να παραχώνο-
νται ή να αποµακρύνονται και 

να καταστρέφονται. 
Οι ψεκασµοί κάλυψης ξεκι-

νούν όταν ωριµάσουν ο καρποί 
ανάλογα µε την ένταση της προ-
σβολής και επαναλαµβάνονται 
για όσο διάστηµα υπάρχει ανά-
γκη προστασίας της παραγωγής. 

Σε οπωρώνες µε αυξηµένη 
υγρασία ο ψευδόκοκκος

Την ίδια ώρα ο ψευδόκοκκος 
προσβάλλει τη νεαρή βλάστηση 
σε περιοχές µε αυξηµένη υγρα-
σία. Οι γεωπόνοι καλούν τους 
καλλιεργητές να προχωρήσουν 
σε δειγµατοληψίες και ειδικότε-
ρα, σε οπωρώνες που διαπιστώ-
νεται προσβολή καρπών άνω του 
10% συνιστάται άµεση επέµβα-
ση. Όπου συνυπάρχει µε κοκ-
κοειδή, πρέπει να γίνει συνδυ-
ασµένη αντιµετώπιση των δύο 
αυτών εχθρών, χρησιµοποιώ-
ντας τα κατάλληλα φυτοπρο-
στατευτικά σκευάσµατα.

Σε µουµιοποιηµένους καρπούς φιστικιάς διαχειµάζει το ευρύτοµο
Το συγκεκριµένο υµενόπτερο είναι ο πιο επιβλαβής εχθρός της φιστικιάς 
και µέσα σε µια γενεά το χρόνο είναι εφικτό να οδηγήσει σε ζηµιά στην 
παραγωγή έως και 95%. Ως ώριµη προνύµφη διαχειµάζει στο εσωτερικό 
µουµιοποιηµένων καρπών πάνω στο δέντρο ή στο έδαφος. Στη συνέχεια 
οι νεαρές προνύµφες είναι κι αυτές που τρέφονται από το ενδοκάρπιο 
και αργότερα από το σπέρµα, το οποίο καταστρέφουν µε κάψιµο. Για τη 

µείωση του διαχειµάζοντος πληθυσµού του εντόµου, συστήνεται επιµελής συλλογή, 
αποµάκρυνση και καταστροφή των µουµιοποιηµένων καρπών. Το καλλιεργητικό 
αυτό µέτρο, αν και χρονοβόρο και δαπανηρό, πρέπει να εφαρµόζεται από όλους 
τους παραγωγούς µιας περιοχής και κάθε χρόνο, ανεξάρτητα αν έχει παρατηρηθεί 
ζηµιά. Συνήθως ορισµένοι καρποί πρέπει να τοποθετούνται σε διαφανή πλαστικά ή 
γυάλινα δοχεία ως την επόµενη άνοιξη µε σκοπό να προσδιοριστεί µε ακρίβεια η 
έξοδος του εντόµου για να ωοτοκίσει πάνω στους νέους καρπούς. Σε περιοχές 
όπου παρατηρείται έντονη προσβολή, είναι σηµαντικό µετά τα παραπάνω να 
ακολουθήσει και χηµική καταπολέµηση.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Πριν την ωρίµανση 
Συστήνεται ανάρτηση 
παγίδων προσέλκυσης 

θανάτωσης ή και 
παγίδευσης πριν 

την ωρίµανση

Ωίδιο στη µηλιά
Η ασθένεια του ωίδιου αποτελεί µια από τις 
πιο σηµαντικές µυκητολογικές προσβολές 
στην πλειονότητα των καλλιεργειών, ενώ 
ειδικότερα σε οπωρώνες σοβαρά είναι τα 
προβλήµατα που επιφέρει στην καλλιέργεια 
της µηλιάς. Σε όλη τη διάρκεια της 
περιόδου βλάστησης, ο µύκητας του είδους 
Podosphaera leucotricha (Ell. and Ev.
Salm) προσβάλλει αποκλειστικά τους 
νεαρούς τρυφερούς ιστούς φύλλων, 
βλαστών, ανθέων και καρπών. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσµα την εξασθένηση των 
δέντρων ενώ παράλληλα µειώνει αισθητά 
τόσο την παραγωγή όσο και την εµπορική 
αξία των καρπών. Ως καλλιεργητικό µέτρο 
προτείνεται καλός αερισµός στο εσωτερικό 
της κόµης που διατηρεί την υγρασία σε 
χαµηλά επίπεδα, ενώ, αν κριθεί απαραίτητο, 
και µία επέµβαση µε φυτοπροστατευτικά.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Embrelia SC, Nimrod 25 EC
ELANCO: Systhane Ecozome 45EW, 
Topel 100EC
FMC: Fungiben 12.5 EC
SIPCAM: Altis 25EC
SYNGENTA: Topas 100 EC, Cidely Top 
125/15 DC
UPL: Flosul 80 SC, Colpenn 80 WG, 
Consist 50 WG, Pencol 10 EC, Rally 
Ecozome 45 EW.

Περονόσπορος πατάτας
Η ανάπτυξη του µύκητα που ευθύνεται για 
την ασθένεια του περονοσπόρου ευνοείται 
από καιρικές συνθήκες που 
χαρακτηριζόνται από αυξηµένη σχετική 
υγρασία και θερµοκρασία. Στην καλλιέργεια 
της πατάτας, υπάρχουν καλλιεργητικές 
συστάσεις που συµβάλλουν στον 
περιορισµό του µύκητα, όπως είναι η 
αποφυγή ποτίσµατος τις απογευµατινές 
ώρες. Με το µέτρο αυτό, είναι δυνατόν να 
αποφευχθεί η αυξηµένη υγρασίας µεγάλης 
διάρκειας. Όσον αφορά την χηµική 
καταπολέµηση, σε περίπτωση που είναι 
αναγκαία η χρήση διασυστηµατικών ή 
διεισδυτικών σκευασµάτων ή µίγµατα 
αυτών από επαφής, τότε οι γεωπόνοι 
συνιστούν στους παραγωγούς να 
παρακολουθούν συστηµατικά την εξέλιξη 
της ασθένειας.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Leimay-S, Traverso WG
ELANCO: Electis CX 660WG, Sirocco 
M44 WP
FMC: Vendetta 37,5/15 SC, Galben M, 
Zignal 50 SC
SIPCAM: Vitene Triplo R, Lieto WG
SYNGENTA: Ridomil Gold MZ, Carial Flex
UPL: Peronil WG, Proxanil Duo SC, 
Dimix SC, Diprospero SC, Filder 69 WG, 
Vondozeb 72 WP / 80 WP / R 75 WG, 
Gramen.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Εγγυημένα στο 80% δάνεια κεφαλαίου

Δεύτερη ευκαιρία για 
αγροτικές επιχειρήσεις 
στο Ταμείο Εγγυοδοσίας

Με ειδικό πρόγραμμα για «πολύ μικρές επιχειρήσεις» ανοίγει 
ο 2ος κύκλος, ώστε οι τράπεζες να αρχίσουν να εξυπηρετούν 
με μεγαλύτερη άνεση τις αιτήσεις από τον πρωτογενή τομέα 

Στο 25% του τζίρου του 2019 το ύψος δανείου, εξυπηρετεί κυρίως 
αγελαδοτρόφους, δενδροκαλλιεργητές και θερμοκήπια 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Αυτοαπασχολούµενοι και επιχει-
ρήσεις στον αγροτικό τοµέα θα έ-
χουν µία ακόµη ευκαιρία να απο-
κτήσουν πρόσβαση στο πρόγραµ-
µα εγγυήσεων 80% σε δάνεια κε-
φαλαίου κίνησης πενταετούς ωρί-
µανσης, που προσφέρει το Ταµείο 
Εγγυοδοσίας. 

Ο 2ος κύκλος αιτήσεων ξεκινά αρ-
χές Οκτωβρίου µε ξεχωριστό πρό-
γραµµα 220 εκατ. ευρώ για όσους 
διαθέτουν τζίρο έως 2 εκατ. ευρώ 
και απασχολούν µέχρι 10 εργαζοµέ-
νους («πολύ µικρές επιχειρήσεις»), 
ώστε να διευκολυνθεί η ζήτηση που 
παρατηρήθηκε στον πρώτο κύκλο, 
αλλά τελικά δεν εξυπηρετήθηκε. 

Σε αυτές συγκαταλέγονται πολ-
λές αιτήσεις από τον πρωτογενή 
τοµέα, καθώς προτιµήθηκαν από 
τις συνεργαζόµενες τράπεζες κυ-
ρίως οι µεγάλες και µεσαίες επι-
χειρήσεις µε υψηλούς τζίρους α-
πό άλλους τοµείς της οικονοµίας. 

Σηµειώνεται εδώ, πως το ύψος 
του δανείου µπορεί να φτάνει µέ-
χρι το 25% του τζίρου που πραγµα-
τοποίησαν οι επιχειρήσεις το 2019, 
οπότε το πρόγραµµα αυτό έρχεται 
να εξυπηρετήσει κυρίως αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις εντάσεως κεφαλαί-
ου, όπως θερµοκηπιακές µονάδες, 
αγελαδοτρόφους και δενδροκαλ-
λιεργητές.

Αναλυτικότερα, το πρόγραµµα 
κρατική εγγύησης θα είναι ύψους 
1 δισ. ευρώ και θα µοιραστεί κατά 
700 εκατ. ευρώ για µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις, τα οποία µαζί µε την 
τραπεζική µόχλευση θα δώσουν 
δάνεια 2,1 δισ. ευρώ, ενώ άλλα 
80 εκατ. ευρώ θα δοθούν για τις 
µεγάλες επιχειρήσεις, τα οποία 
µαζί µε την τραπεζική µόχλευση 

Το σύνολο των αιτήσεων που πλη-
ρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας ε-
ντάχθηκε στην 3η πρόσκληση του 
Μέτρου 10.1.8 «Κοµφούζιο» σύµφω-
να µε το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης, το οποίο εξέδωσε την προσω-
ρινή λίστα των δικαιούχων. Τα απο-
τελέσµατα της πρώτης αξιολόγησης 
και κατάταξης, µε τη µορφή προσω-
ρινού πίνακα παραδεκτών και µη πα-
ραδεκτών αιτήσεων στήριξης, έχουν 
αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστη-
µα (ΠΣ) υποστήριξης της υλοποίησης 
της δράσης. Σηµειώνεται εδώ ότι για 
την ένταξη όλων των αγροτών που 
έκαναν αίτηση στη δράση, πραγµα-
τοποιήθηκε υπερδέσµευση προϋπο-
λογισµού ύψους 10 εκατ. ευρώ, φτά-
νοντας το συνολικό µπάτζετ στα 30 
εκατ. ευρώ. 

Επισηµαίνεται ότι, κατόπιν σχετι-
κής ενηµέρωσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, 
υποψήφιοι δικαιούχοι στους οποί-
ους στον προσωρινό πίνακα αποτε-
λεσµάτων εµφανίζεται ο ενηµερωτι-
κού χαρακτήρα κωδικός λάθους (εύ-
ρηµα) 10003 «Ενοικιαστήριο που δεν 
καλύπτει την αίτηση στήριξης (ενηµε-

ρωτικού χαρακτήρα)» συνιστάται να 
υποβάλλουν διοικητική πράξη στην 
ΕΑΕ 2020, µέσω της προβλεπόµενης 
διαδικασίας, και πιο συγκεκριµένα:

Να προσκοµίσουν τα αποδεικτι-
κά νόµιµης κατοχής των ενοικιαζό-
µενων αγροτεµαχίων, εφόσον αυτά 
δεν έχουν προσκοµιστεί.

Να ζητήσουν διόρθωση/τροπο-
ποίηση των ηµεροµηνιών των ενοικι-
αστηρίων και συγκεκριµένα των πεδί-
ων έναρξης και λήξης ενοικιαστηρίου, 
µε βάση τα προσκοµισθέντα αποδει-

Εντάξεις στην 3η πρόσκληση

θα δώσουν δάνεια 280 εκατ. ευρώ.
Ειδική πρόβλεψη θα υπάρξει για τις 

πολύ µικρές επιχειρήσεις, που απα-
σχολούν έως 10 εργαζόµενους, για 
τις οποίες θα διατεθούν µέσω ξεχω-
ριστού προγράµµατος 220 εκατ. ευ-
ρώ. Η κρατική εγγύηση µαζί µε την 
τραπεζική µόχλευση θα δώσει δά-
νεια 400 εκατ. ευρώ, τα οποία θα δι-
ατεθούν µε ευνοϊκούς όρους σε πο-
λύ µικρές επιχειρήσεις.

Ύψος δανεισµού και αιτήσεις
Το ύψος του ποσού του δανείου για 

κεφάλαια κίνησης, που θα µπορούν 
να χορηγήσουν οι τράπεζες στις επι-
χειρήσεις, θα αντιστοιχεί:

Είτε στο διπλάσιο του ετήσιου µι-
σθολογικού κόστους της επιχείρησης 
για το 2019.

Είτε στο 25% του συνολικού κύ-
κλου εργασιών της επιχείρησης κα-
τά το ίδιο έτος.

Το ποσό του δανείου µπορεί να αυ-
ξηθεί έπειτα από αξιολόγηση της τρά-
πεζας που χορηγεί το δάνειο προκει-
µένου να καλυφθούν οι ανάγκες ρευ-
στότητας της επιχείρησης.

Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις 
θα µπορούν να υποβάλουν την αί-
τησή τους προς τις συνεργαζόµε-
νες τράπεζες µέσω του Πληροφο-
ριακού Συστήµατος Κρατικών Ενι-
σχύσεων (ΠΣΚΕ) και στη διεύθυν-
ση www.ependyseis.gr/mis.

Έγκριση σε 48 ώρες
Οι τράπεζες που τρέχουν 
το πρόγραµµα υπόσχονται 

ευνοϊκούς όρους δανεισµού 
και γρήγορη έγκριση δανείου, 

ακόµα και εντός 48 ωρών

Ειδική πρόβλεψη 
θα υπάρξει για 
τις πολύ µικρές 
επιχειρήσεις, που 
απασχολούν έως 
10 εργαζόµενους.
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Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις 
θα µπορούν να υποβάλουν 
την αίτησή τους προς τις 
συνεργαζόµενες τράπεζες µέσω 
του Πληροφοριακού Συστήµατος 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 
και στη διεύθυνση www.
ependyseis.gr/mis.

Ταμεία
Το πρόγραµµα του Ταµείου 
Εγγυοδοσίας της ΕΑΤ είναι ένα 
ξεχωριστό πρόγραµµα για όλους 
τους κλάδους της οικονοµίας 
και δεν έχει σχέση µε το Ταµείο 
Εγγυήσεων Αγροτικής 
Ανάπτυξης. 

Δικαιούχοι
Αίτηση µπορούν να υποβάλλουν 
επιχειρήσεις που δεν είναι 
προβληµατικές, δεν έχουν 
δάνεια σε καθυστέρηση 
µεγαλύτερη του τριµήνου και 
δεν εκκρεµεί σε βάρος τους 
εντολή ανάκτησης 
προηγούµενης παράνοµης και 
ασύµβατης κρατικής ενίσχυσης.



Κομφούζιο

Οι αγροσύμβουλοι,
εγγράφηκαν, μένουν
βέβαια οι Φορείς   
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εγ-
γραφής στο Μητρώο 3.084 πιστο-
ποιηµένων Γεωργικών Συµβού-
λων, διαφόρων ειδικοτήτων, οι 
οποίοι είναι πλέον ενταγµένοι 
στο Σύστηµα Παροχής Συµβου-
λών σε Γεωργικές Εκµεταλλεύ-
σεις (Σ.Π.Σ.Γ.Ε.), σύµφωνα µε 
τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα. 

Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει αυ-
τόµατα και πως θα µπορέσει να 
βγει άµεσα η σχετική πρόσκλη-
ση του Μέτρου 2.1 για την κάλυ-
ψη των εξόδων γεωργικών συµ-
βουλών, καθώς τώρα, θα πρέπει 
ο ΕΛΓΟ, να εκδώσει πρόσκληση 
για ένταξη στα Μητρώα και νο-
µικών προσώπων (Φορείς Πα-
ροχής Γεωργικών Συµβουλών 
(Φ.Π.Γ.Σ.)), τα οποία θα απασχο-
λούν αυτούς τους συµβούλους. 
Αυτή η δεξαµενή των νοµικών 
προσώπων θα αποτελέσει και τη 
λίστα µέσα από την οποία θα ε-
πιλέγει ο αγρότης τον πάροχο 
συµβουλής, µε τη σχετική επιδό-
τηση να κατευθύνεται απευθεί-
ας προς το µελετητικό γραφείο. 

Σύµφωνα µε τον πίνακα της 

κατανοµής ανά περιφέρεια των 
συµβούλων, πρώτη περιφέρεια 
µε 769 πιστοποιηµένους συµβού-
λους είναι η Κεντρική Μακεδο-
νία και δεύτερη η Θεσσαλία µε 
416. Τρίτη, έρχεται η Αττική  µε 
360 πιστοποιηµένους συµβού-
λους. Σηµειωτέον ότι, το ισχύον 
θεσµικό πλαίσιο δίνει τη δυνα-
τότητα στους Παρόχους Γεωργι-
κών Συµβουλών να έχουν εµβέ-
λεια την έδρα τους συν δύο α-
κόµα γειτνιάζουσες περιφερει-
ακές ενότητες (νοµούς). 

Όσον αφορά τις ειδικότητες, 
όπως αναµενόταν οι περισσότε-
ροι (1876 πιστοποιηµένοι σύµ-
βουλοι) είναι γεωπόνοι και 688 
είναι τεχνολόγοι γεωπόνιας. Οι-
κονοµολόγοι, δασολόγοι, κτηνί-
ατροι κ.λπ, συµπληρώνουν τη 
λίστα των ειδικοτήτων. 

Κάθε δικαιούχος (νοµικό πρό-
σωπο) θα παρέχει τις συµβου-
λευτικές υπηρεσίες σύµφωνα 
µε τη µεθοδολογία που θα εξει-
δικεύεται στην πρόσκληση του 
Μέτρου 2.1, όπου, µεταξύ άλ-
λων, θα καθορίζεται ο µέγιστος 
αριθµός συµβουλών που µπο-
ρεί να παρέχει ανάλογα µε το 
δυναµικό του (προσωπικό Γεωρ-
γικών Συµβούλων). Οι δικαιού-
χοι-πάροχοι Γεωργικών Συµβου-
λών θα πρέπει να πραγµατοποι-
ούν, για κάθε συµβουλή, τουλά-
χιστον 3 επισκέψεις κατ’ έτος 
στην εκµετάλλευση, σύµφωνα 
µε το θεσµικό πλαίσιο. 

Πρώτη κατάταξη στο
µέτρο αναδιάρθρωσης
οινάµπελων 
Την προσωρινή λίστα των 
δικαιούχων παραγωγών και την 
κατανοµή κονδυλίων και εκτάσεων 
σε επίπεδο χώρας, στο πρόγραµµα 
αναδιάρθρωσης και µετατροπής 
αµπελώνων για την περίοδο 2020-
2021 δηµοσίευσε το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης
Στο πρόγραµµα εντάσσονται όλες 
οι επιλέξιµες από τις ∆ΑΟΚ 
αιτήσεις σε επίπεδο χώρας, 
ανεξαρτήτως βαθµολογίας, 
σύµφωνα µε τα κριτήρια 
επιλεξιµότητας και προτεραιότητας 
των άρθρων 8, 9 και 10 της υπ΄ 
αριθµ. 1536/118137/24-05-2019 
Υ.Α. (Β’ 2096/05.06.2019). Η 
κατανοµή των κονδυλίων της 
παραγράφου ανέρχεται στο σύνολο 
της χώρας σε 10.937.068,85 ευρώ 
και αφορά την αναδιάρθρωση 
7.398,50 στρεµµάτων. Μετά την 
ολοκλήρωση των επιτόπιων 
ελέγχων θα ακολουθήσει η έκδοση 
Υπουργικής Απόφασης οριστικής 
κατανοµής ανά παραγωγό. 
Ολόκληρη η λίστα στο 
www.agronews.gr

κτικά νόµιµης κατοχής, προκειµένου 
να τηρείται η νόµιµη κατοχή καθ’ ό-
λη τη διάρκεια του 1 ου έτους εφαρ-
µογής (1/4/2020 έως 31/3/2021). Ε-
πιπλέον, σηµειώνεται ότι για αγροτε-
µάχια µικτής ιδιοκτησίας, ο κωδικός 
λάθους (εύρηµα) 10003 µε επεξήγη-
ση ευρήµατος: «Το αγροτεµάχιο δεν 
έχει καταχωρηµένο τίτλο κτήσης», 
παράχθηκε εκ παραδροµής. Τα ορι-
στικά αποτελέσµατα θα προκύψουν 
µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης 
και αξιολόγησης των προσφυγών.

Κατανοµή
∆υσανάλογος των αγρο-
τών που δραστηριοποιού-

νται στην Αττική, 
ο αριθµός (360) των 

πιστοποιηµένων συµβού-
λων στην Περιφέρεια
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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».

Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ Γ.Σ.
ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ

Β. ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

∆. ΕΛΛΑ∆Α

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
& ΘΡΑΚΗ

ΚΡΗΤΗ

59

Ν. ΑΙΓΑΙΟ

26

32

266

360

228

260

124 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 416

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

179

769152

213

3084
ΣΥΝΟΛΟ 
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στις πρώτες παραδόσεις ψεκαστικών John 
Deere στη χώρα µας προχώρησε η Agrotech 
S.A, µε το ρυµουλκούµενο καινοτόµο M740i 
να βρίσκεται στα χέρια παραγωγών σε Σέρ-
ρες, Έβρο και Λάρισα. Συγκεκριµένα, η ο-
µάδα της Agrotech παρέδωσε τα καινοτόµα 
αυτά µηχανήµατα στους κ.κ Αραµπατζή Νί-
κο και Αραµπατζή Θεόδωρο από την Ηρά-
κλεια Σερρών, στην Οικογένεια Στάικου α-
πό Μελισσα Λάρισας και στον Αλεξανδρή 

Κωνσταντίνο από Φέρες Έβρου.  
Το καινοτόµο ψεκαστικό της John Deere 

αποτελεί µέρος της Σειράς συρόµενων Μ700i, 
η οποία διαθέτει επίσης ακόµα δύο µικρό-
τερα µοντέλα, τα M724i και M732i. Όσον 
αφορά τώρα το µοντέλο που παραδόθη-
κε, διαθέτει πολλαπλά συστήµατα ανάρτη-
σης, αισθητήρες sonar για συνεχή σταθε-
ρό ύψος ψεκασµού ανάλογα τον καρπό ή 
το έδαφος, πολύ γρήγορη ρύθµιση πίεσης 
καθώς και προεγκατεστηµένες βάσεις µε 
5 µπεκ που ρυθµίζουν εύκολα την ποσό-
τητα ψεκασµού ανάλογα την καλλιέργεια. 

Πρώτες παραδόσεις 
ψεκαστικού John 
Deere στην Ελλάδα   
Σε Έβρο, Σέρρες και Λάρισα η Agrotech S.A 
παρέδωσε το συρόμενο ψεκαστικό ακριβείας M724i

Nέος «κόφτης» 
αµµωνίας SyreN
Στο ίδιο µονοπάτι για µια 
φιλική προς το περιβάλλον 
χρήση της υγρής κοπριάς 
βαδίζουν Vogelsang και 
BioCover, οι οποίες λανσά-
ρουν το σύστηµα SyreN, 
ένα µπροστινής τοποθέτη-
σης µηχάνηµα, το οποίο 
προσθέτει θειικό οξύ κατά 
την εφαρµογή του λιπά-
σµατος για να µειωθεί 
η εκποµπή αµµωνίας και 
να αυξηθούν τα θρεπτικά 
συστατικά.

Ηλεκτρικό Fendt 
E100 Vario το 2024
Η κυκλοφορία του ανα-
βαθµισµένου πλέον ηλε-
κτρικού τρακτέρ της Fendt 
δεν θα γίνει πριν από το 
2024 και η καθυστέρηση 
αυτή οφείλεται στις υψη-
λές τιµές των µπαταριών 
που ενσωµατώνει. Η Fendt 
ανανεώνει το µοντέλο στα 
ηλεκτρικά του µέρη και 
τώρα εφοδιάζεται και µε 
ένα καλώδιο φόρτισης 
για έως και 32 αµπέρ. 

Ροµπότ Aura 
από την Kuhn
Η Kuhn αποκαλύπτει το 
Aura, το πρώτο της ροµπότ 
που αναλαµβάνει τη µίξη 
και την τροφοδοσία µε εν-
σίρωµα εντός του στάβλου. 
Σε αντίθεση µε τα ροµπότ-
ταΐστρες που προσφέρο-
νται µέχρι στιγµής, το 
αυτοκινούµενο µηχάνηµα 
Aura δεν απαιτεί πρόσθετη 
υποδοµή και εξαλείφει την 
ανάγκη συνεχούς ελέγχου 
για την τροφοδοσία.

Πρωτότυπο ροµπότ 
από την Strube
Το πρωτότυπο ροµπότ 
BlueBob στο χωράφι έβα-
λε η Strube κατά τη 
διάρκεια εκδήλωσης 
που πραγµατοποιήθηκε µε 
στόχο την παρουσίαση νέ-

Tεχνολογία διπλού 
δεσίµατος Kuhn
Όλα τα οφέλη της διπλής 
ανθεκτικής χορτοδεσίας 
στις µεταβλητού θαλάµου 
χορτοδετικές VBP 3100 
προσφέρει η Kuhn, η 
οποία κάνει για πρώτη φο-
ρά διαθέσιµη τη τεχνολο-
γία αυτή σε αυτή την κατη-
γορία µηχανηµάτων. Αυτή 
η εξέλιξη φέρνει καλύτερη 
ποιότητα ζωοτροφής, βελ-
τιωµένη απόδοση τροφο-
δοσίας ενώ ευκολότερη 
είναι και η φιλική προς το 
περιβάλλον διαχείριση 
των υλικών από τις νέες 
χορτοδετικές. 

ων ποικιλιών ζαχαρότευτ-
λων και σύγχρονων τεχνι-
κών για αναπαραγωγή και 
έλεγχο της ποιότητας των 
σπόρων. Η εταιρεία, σε 
συνεργασία µε τις Naio 
και Fraunhofer, ευελπι-
στεί στην άµεση εµπορική 
διάθεση του BlueBob, 
του ροµπότ ζιζανιοκτονί-
ας στα ζαχαρότευτλα, 
αφού το µηχάνηµα είναι 
σχεδόν έτοιµο. 



Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020 Agrenda 39ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

Lamborghini Spire,
F Target για όλους
Η Lamborghini προσφέρει πλέον µια σειρά από 18 επι-
λογές στην γκάµα των τρακτέρ Spire F/S/V και F Target 
που καλύπτουν όλες τις σύγχρονες ανάγκες για δενδρο-
κοµική και αµπελουργική χρήση 
Tα µοντέλα της Σειράς είναι εξοπλισµένα µε τους κινητή-
ρες FARMotion (Tier 4i) που ξεκινoύν µε ονοµαστική ισχύ 
75 ίππων και τρεις κυλίνδρους και φτάνει τους 107 ίππους 
για τους τετρακύλινδρους. Ο υψηλής πίεσης (2000 bar) 
τούρµπο κινητήρας Common Rail µε 7 µπεκ εξασφαλίζει 
άµεση τροφοδοσία προσφέροντας εξοικονόµηση καυσί-
µων, ειδικά κατά την εργασία στις γραµµές σηµειώνει η 
κατασκευάστρια εταιρεία. Αυτή η αµεσότητα προσφέρε-
ται για τις δενδροκοµικές καλλιέργειες, στα αµπέλια και 
σε άλλες συµπληρωµατικές εργασίες. Ο χειριστής µπο-
ρεί ακόµη να αποθηκεύσει και να επαναφέρει τις ιδανι-
κές ταχύτητες που επιθυµεί για κάθε παρελκόµενο του. 
Όσον αφορά το σύστηµα µετάδοσης, προσφέρεται η επι-
λογή µηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων µε 30 Εµπρός και 
15 Πίσω µε έρπουσα ή 45 Εµπρός και 45 Πίσω µε έρπου-
σα και υπέραργο, 3 βαθµίδες Powershift και το νέο κι-
βώτιο ταχυτήτων VRT µε τελική ταχύτητα 40 χλµ/ώρα. Υ-
πάρχουν εκδόσεις µε µηχανική συγχρονισµένη ρεβέρσα 
(LS) και εκδόσεις µε ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα (GS) και 
σύστηµα Stop & Go. 
Το υδραυλικό σύστηµα διαθέτει αντλία παροχής 54 λί-
τρων/λεπτό και προαιρετικά διπλή αντλία µε παροχή 38 
+ 26 λίτρα/λεπτό. 
Επιπλέον, να σηµειωθεί ότι ξεχωρίζουν οι 6 αναµονές στα 
εξωτερικά υδραυλικά µε ρυθµιστή ροής και δυνατότητα 
τοποθέτησης πλαϊνών και εµπρόσθιων αναµονών. Ο νέ-
ος σχεδιασµός των τρακτέρ διατηρεί το ξεχωριστό στυλ 
που διακατέχει την ιστορική αυτή φίρµα. Τα µηχανήµα-
τα της Lamborghini διαθέτει στην ελληνική αγορά η ε-
ταιρεία «Η ∆ήµητρα Α.Ε».

Επιπλέον, είναι εξοπλισµένο µε συστήµατα 
τελευταίας τεχνολογίας όπως η αυτόµατη 
αλλαγή θέσης της µπούµας µέσω ISOBUS 
και η αυτόµατη καθοδήγηση για να ακο-
λουθεί την πορεία του τρακτέρ.

Με δεξαµενή 4.000 λίτρων
Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές του µηχανήµατος, ο όγκος 
της δεξαµενής είναι 4.000 λίτρων, η δεξα-
µενή έκπλυσης χωρά 400 λίτρα, ενώ η δυ-
νατότητα της αντλίας προσδιορίζεται στα 
280 λίτρα το λεπτό. Τα πλάτη της µπούµας 
που προσφέρονται είναι 18 έως 30 µέτρα, 
µε τον αγοραστή να µπορεί να επιλέξει µε-
ταξύ διπλώµατος σε δύο ή τρία µέρη.

Το ανθεκτικό, ισορροπηµένο πλαίσιο σχη-
µατίζει την ανθεκτική ραχοκοκαλιά των ψε-

καστικών M700 / M700i. Η δεξαµενή βρίσκε-
ται χαµηλά στο πλαίσιο, δίνοντας στο µη-
χάνηµα ένα πολύ χαµηλό κέντρο βάρους. 
Η προκύπτουσα σταθερότητα και κατανοµή 
βάρους βοηθούν στη διατήρηση του µηχα-
νήµατος σταθερό κατά τη διάρκεια της εργα-
σίας, ανεξάρτητα από τη θέση της µπούµας.

Συστήµατα ελέγχου της µπούµας
Τα συστήµατα TerrainControl Pro και Active 

Center Frame Control συµπληρώνουν την 
ήδη παραδειγµατική σταθερότητης µηχανι-
κής µπούµας των ψεκαστικών της Σειράς 
M700i. Συγκεκριµένα, µε το TerrainControl 
Pro και το Active, ο χειριστής αποκτά πλή-
ρως αυτοµατοποιηµένο έλεγχο του ύψους 
της µπούµας για ακρίβεια στον ψεκασµό. Έ-
τσι η µπούµα, βρίσκεται πάντα εκεί που πρέ-
πει για βέλτιστη κάλυψη της καλλιέργειας. 

Συγκεκριµένα, οι αισθητήρες υβριδικής 
λειτουργίας του TerrainControl Pro παρα-
κολουθούν ταυτόχρονα τόσο το έδαφος ό-
σο και τις καλλιέργειες, µαθαίνοντας το ύ-
ψος της καλλιέργειας για τις κατάλληλες 
ρυθµίσεις. Ο έλεγχος Active Center Frame 
εξαλείφει την ανεπιθύµητη κίνηση και α-
ποτρέπει την κλίση της µπούµας κατά τις 
στροφές στο κεφαλάρι.

18-30 µέτρα µπούµα
Τα πλάτη της µπούµας που προσφέ-
ρονται είναι 18 έως 30 µέτρα, µε τον 

αγοραστή να µπορεί να επιλέξει µεταξύ 
διπλώµατος σε δύο ή τρία µέρη
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Είναι θέμα τύχης
 ∆ιαχρονικό: Τύχη είναι όταν η 

εξαιρετική σκληρή προετοιµασία, 
συναντά την ευκαιρία. Αριστοτέλης

 Επισιτιστική: Η πανδηµία 
Covid-19 απειλεί την επισιτιστική 
ασφάλεια και χρειάζεται µέτρα σε 
εθνικό επίπεδο. Τα βραχυπρόθεσµα 
µέτρα εστιάζονται στη στήριξη των 
αλυσίδων εφοδιασµού τροφίµων, 
ενώ τα µεσο-µακροπρόθεσµα 
αντιµετωπίζουν τη µακροπρόθεσµη 
επισιτιστική ασφάλεια µε 
στρατηγική για αυξηµένη 
παραγωγή, µειωµένες εισαγωγές 
και ενίσχυση συστήµατος 
παραγωγής, µεταποίησης, 
εφοδιασµού και διακίνησης. Αυτό 
µπορεί να γίνει µέσα από άντληση 
καλών πρακτικών και συµβάντων 
από παρελθούσες διαταραχές της 
αλυσίδας παραγωγής και 
εφοδιασµού της αγοράς, σε 

επιδηµίες ή 
πανδηµίες, τα 
οποία θα 
µπορούσαν να 
εφαρµοστούν 
και στην 
περίπτωση της 
τρέχουσας 
πανδηµίας. 

Τέτοια προϊόντα είναι δηµητριακά, 
φρούτα και  λαχανικά, κρέας και 
γαλακτοκοµικά προϊόντα. Μελέτη 
«Ελληνική Γεωργία Μετά» καθ Γ. 
Ζακυνθινός, καθ Α. Παπαχατζής, 
Πανεπιστήµια Θεσσαλίας & 
Πελοποννήσου, 5/9/2020

 Αγροτικές επενδύσεις: Η 
συνολική αλληλεπίδραση 
εκπαίδευσης, έρευνας και 
πληροφόρησης µεταξύ αγροτών και 
ιδρυµάτων µπορεί να βοηθήσει 
στην αλλαγή στη γεωργία. Υπάρχει 
µεγαλύτερη τάση για επενδύσεις σε 
αγρότες που καλλιεργούν 
οπωροφόρα δέντρα από ότι σε 
αροτραίες καλλιέργειες. Οι 
γυναίκες αγρότισσες επενδύουν 
περισσότερο από τους άντρες κι 
επιπλέον, αγρότες µε βελτιωµένα 
οικονοµικά µεγέθη, καθώς και 
παραγωγοί των οποίων τα κύρια 
εισοδήµατα δηµιουργούνται εκτός 
γεωργίας, επενδύουν περισσότερο, 
σε σύγκριση µε µικροµεσαίους κατά 
κύριο επάγγελµα αγρότες. 
Αναπληρωτής καθ Γ. Βλόντζος, 
Εργαστήριο Αγροτικής Οικονοµίας 
και Καταναλωτικής Συµπεριφοράς, 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 
5/9/2020.             *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

«Ο τοµέας παραγωγής προϊόντων φυ-
τικής προέλευσης ισχυρίζεται ότι είναι 
δηµιουργικός και καινοτόµος, αλλά 
πρέπει επίσης να είναι δίκαιος». Αυτό 
τονίζουν σε ανοικτή επιστολή, την ο-
ποία συνυπογράφει και η ∆ιεπαγγελ-
µατική Οργάνωση Κρέατος της χώρας 
µας, των ευρωπαϊκών αγροτικών συνε-
ταιριστικών οργανώσεων Copa-Cogeca 
αλλά και σύσσωµο το κτηνοτροφικό 
λόµπι της ΕΕ (UECBV, AVEC, CLITRAVI, 
EFFAB, INTERNATIONAL BUTCHERS’ 
CONFEDERATION), που αντιδρούν στην 
προσπάθεια οικειοποίησης της ορολο-
γίας που χρησιµοποιείται παραδοσια-
κά για το κρέας και τα ζωικά προϊόντα 
από τις vegan αποµιµήσεις τους. 

«Μπορεί ένα προϊόν φυτικής προέ-
λευσης να ονοµάζεται µπριζόλα, φιλέτο 
ή µπέικον;». Η απάντηση των ευρωπα-
ϊκών οργανώσεων που εκπροσωπούν 
τον τοµέα του κρέατος είναι κατηγορη-
µατικά όχι, κάνοντας λόγο για «δύνα-
µη του σύγχρονου µάρκετινγκ, που α-
ναµιγνύει αβίαστα τα µεγάλα επιχει-
ρηµατικά ενδιαφέροντα µε τις αξίες».

«Με τη συµµετοχή αυξανόµενου α-

ριθµού πολυεθνικών εταιρειών στην α-
γορά vegan τα τελευταία χρόνια, υπήρ-
ξε προώθηση ονοµασιών όπως «µπρι-
ζόλα», «µπιφτέκι», «λουκάνικο» κ.λπ. 
σε φυτικής προέλευσης γαλακτοκοµι-
κά προϊόντα και αποµιµήσεις κρέατος. 
Αυτού του είδους η προώθηση γαλα-
κτοκοµικών και προϊόντων χωρίς κρέ-
ας µπορεί να παραπλανήσει τους Ευ-
ρωπαίους καταναλωτές ώστε να πιστέ-
ψουν ότι αυτές οι αποµιµήσεις είναι ι-
σοδύναµο υποκατάστατο των αυθεντι-
κών», αναφέρουν στην επιστολή τους. 

Σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές οργανώ-
σεις, η έννοια της υποκατάστασης εί-
ναι ένα ισχυρό εύρηµα του µάρκετινγκ 
που µπορεί να καθησυχάσει τους κα-
ταναλωτές ότι απλώς αντικαθιστούν  έ-

να προϊόν µε ένα άλλο. Ωστόσο, όπως 
σηµειώνουν, παρότι συµφωνούν ότι τα 
φυτικά προϊόντα µπορούν να αποτελέ-
σουν πηγή πρωτεΐνης, δεν µπορούν να 
εγγυηθούν την ίδια πρόσληψη διατρο-
φικών συστατικών µε τα ζωικά προϊό-
ντα τα οποία προσπαθούν να µιµηθούν.

 Παράλληλα δεν δέχονται ότι τα υ-
περ-επεξεργασµένα προϊόντα παρου-
σιάζονται ως πιο υγιεινές επιλογές, δε-
δοµένου ότι συχνά έχουν υψηλή περι-
εκτικότητα σε πρόσθετα, αλάτι, ζάχαρη 
και λίπος. «Σε αυτό το πλαίσιο, οι πα-
ραγωγοί αποµιµήσεων κρέατος και γα-
λακτοκοµικών, στην πραγµατικότητα 
πιέζουν για ένα µεροληπτικό µάρκε-
τινγκ που δίνει µεγαλύτερη αξία στους 
τύπους από ότι στην ουσία», τονίζουν.

Ευρωπαϊκό μέτωπο κατά της
χρήσης ονομασιών κρέατος 
από το λόμπι των προϊόντων 
vegan Κτηνοτροφικά πυρά κατά του μάρκετινγκ 

του λόμπι προϊόντων φυτικής προέλευσης 
που βαφτίζει το μπιζέλι, μπριζόλα

Η τροποποίηση του Κανονισµού 
1308/2013 θα γίνει στα τέλη Οκτωβρίου.

Κινητικότητα στις Βρυξέλλες για αλλαγή τροπολογίας 
που προστατεύει την ονοµασία προϊόντων κρέατος

Για µια στρατηγική µάρκετινγκ του λόµπι προϊόντων φυτικής παραγωγής που 
παραπλανά τον καταναλωτή και σαφέστατα δεν αποδίδει τα του Καίσαρος τω 
Καίσαρι, µιλά η Ε∆ΟΚ κάνοντας λόγο για γενικευµένη επίθεση που δέχονται 
τα προϊόντα ζωικής προέλευσης και οι εκτροφείς ζώων από οργανώσεις αλλά 
και επιχειρηµατικά συµφέροντα. Μάλιστα, όπως αναφέρει, ενόψει της 
ψηφοφορίας για την τροποποίηση του κανονισµού 1308/2013 στο πλαίσιο 
της διαµόρφωσης της ΚΑΠ µετά το 2020, που έχει προγραµµατιστεί για τέλη 
Οκτωβρίου, παρατηρείται µια έντονη κινητικότητα στο λόµπι των προϊόντων 
φυτικής προέλευσης για να επιτραπεί η χρήση της ορολογίας από προϊόντα 
φυτικής προέλευσης, µε µόνη προϋπόθεση να αναφέρεται στη συσκευασία ότι 
δεν περιέχουν κρέας. Στόχος, η αλλαγή της τροπολογίας (165, κανονισµός 
1308), που προστάτευε την ονοµασία των προϊόντων κρέατος.

Εύρηµα
Η έννοια της 

υποκατά-
στασης ενός 
προϊόντος 
είναι ένα 

ισχυρό εύρηµα 
του µάρκε-

τινγκ 

Πρωτεΐνη
∆ιαφορετική 
η πρόσληψη 

πρωτεΐνης στη 
φυτική, άλλη 

στη ζωική 

Επίθεση
Γενικευµένη 
επίθεση που 
δέχονται τα 

προϊόντα 
ζωικής 

προέλευσης 
διαπιστώνουν 
οι οργανώσεις 
του κρέατος

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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Με ανεπίσηµο έγγραφο που κυκλοφό-
ρησε στους υπουργούς γεωργίας της 
Ευρώπης στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Συµβουλίου στις Βρυξέλλες, ξεκίνη-
σε επίσηµα η «µάχη» για τη διαµόρφω-
ση ενός ενιαίου συστήµατος σήµανσης 
τροφίµων στο µπροστινό µέρος της ετι-
κέτας. Η Κοµισιόν στο ρυθµιστικό πλαί-
σιο για την ασφάλεια και την προώθηση 
τροφίµων, όπως υπαγορεύεται από την 
στρατηγική Farm to Fork, θέλει κάθε τυ-
ποποιηµένο τρόφιµο να έχει στο µπρο-
στινό µέρος της ετικέτας πληροφορίες 
για τη διατροφική του αξία. Φαβορί για 
τη θέση το γαλλικό µοντέλο Nutri-score. 

Ο ευρωπαϊκός Νότος όµως έχει πολ-
λά να χάσει σε περίπτωση που το αµφι-
λεγόµενο Nutri-score γίνει ο κανόνας 
για τη σήµανση τροφίµων στις ευρωπα-
ϊκές αγορές. Από την άλλη, κερδισµέ-
νες έστω και σε επίπεδο επικοινωνίας 
βγαίνουν οι πολυεθνικές τροφίµων της 
Γαλλίας, χώρα σύλληψης της ιδέας, αλ-
λά και της Γερµανίας, η οποία ήταν από 
τις πρώτες χώρες που το εφάρµοσαν. 

Υπενθυµίζεται ότι πρόκειται για  µια 
διατροφική ετικέτα στο µπροστινό µέρος 
της συσκευασίας, που αποτυπώνει χρω-
µατικά τη συνολική θρεπτική αξία τρο-
φίµων και ποτών. Βασίζεται σε µια κλί-
µακα πέντε χρωµάτων και γραµµάτων 
στην οποία το Α είναι πράσινο για την 
καλύτερη διατροφική ποιότητα, ενώ το 
Ε είναι σκούρο πορτοκαλί για τρόφιµα  
χαµηλότερης διατροφικής ποιότητας.

Το πρόβληµα όµως έγκειται στο γεγο-
νός ότι ο αλγόριθµος που αξιοποιείται 
λαµβάνει υπ’ όψιν του την περιεκτικό-
τητα σε αλάτι, λιπαρά, ζάχαρη ανά 100 
γραµµάρια προϊόντος, κάτι που δεν α-
νταποκρίνεται στην πραγµατική µερί-
δα που είναι φυσιολογικό να κατανα-
λωθεί για ορισµένα προϊόντα ορόσηµα 
της µεσογειακής αγροδιατροφής. Κάπως 
έτσι, το ελαιόλαδο ή οι φρέσκες σαρδέ-
λες «βαθµολογούνται» µε C ή D, από 

το Nutri-Score, ενώ στα «µη» προς τους 
καταναλωτές µπαίνει µια ευρεία γκάµα 
παραδοσιακών αλαντικών και τυριών.

Η Ιταλία στον αντίποδα του Nutri-score 
έχει διαµορφώσει ένα πιο ουδέτερο σύ-
στηµα, το  οποίο έχει εγκρίνει η Κοµι-
σιόν και είναι προς διαπραγµάτευση. Το 
σύστηµα αυτό βρίσκει υποστήριξη από 
Ελλάδα, Κύπρο και Τσεχία. Ενδεικτικά 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μά-
κης Βορίδης εξέφρασε την περασµένη 
∆ευτέρα 21 Σεπτεµβρίου την υποστήρι-
ξη της χώρας στη δηµιουργία ενός ουδέ-
τερου και µη αξιολογικού συστήµατος 
διατροφικής επισήµανσης στον τοµέα 
των τροφίµων. Πρότεινε την εξαίρεση 
των ΠΓΕ και των µονοσυστατικών τρο-
φίµων όπως το ελαιόλαδο από ένα τέ-
τοιο σύστηµα, ενώ τάχθηκε υπέρ της ε-
θελοντικής χρήσης του σχήµατος αυτού.  

Η ενιαία σήμανση τροφίμων 
όχι μόνο κοστίζει παραπάνω 
αλλά στοιχίζει και σε πωλήσεις

Η γενιά Ζ δεν δείχνει έτοιμη 
να τραφεί με «κρέας» εργαστηρίου
Έρευνες αποκαλύπτουν ότι η γενιά 
Ζ δεν είναι έτοιµη να τραφεί µε κρέ-
ας το οποίο έχει παραχθεί σε εργα-
στήριο. Συγκεκριµένα νέα έρευνα 
των Πανεπιστηµίων του Σίδνεϊ και 
του Καρτιν, που δηµοσιοποιήθηκε 
σε επιστηµονική έκδοση (Frontiers 
in nutrition) διαπίστωσε ότι, παρά 
το γεγονός ότι η γενιά Ζ (γεννηµέ-
νοι ανάµεσα στο 1990 και 2015) εί-
ναι ευαισθητοποιηµένη για το πε-
ριβάλλον και την καλή διαβίωση 
των ζώων, το 72% της δεν είναι α-
κόµα έτοιµο να δεχτεί καλλιεργη-
µένο κρέας δηλαδή κρέας που έ-
χει παραχθεί από in-vitro κυτταρι-
κές καλλιέργειες ζωικών κυττάρων. 

Ωστόσο, παρά την έλλειψη εν-
θουσιασµού για τη νέα εναλλακτι-
κή λύση κρέατος, το 41% πίστευε ότι 
θα µπορούσε να είναι µια βιώσιµη 
θρεπτική πηγή λόγω της ανάγκης 
µετάβασης σε πιο βιώσιµες επιλο-
γές τροφίµων και βελτίωσης της κα-
λής διαβίωσης των ζώων. Το 59% 
των συµµετεχόντων έδειξε ανησυ-
χία για τις περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις της παραδοσιακής κτηνοτρο-
φίας, ωστόσο πολλοί δεν ήταν σα-
φείς σχετικά µε το ποιες ήταν αυ-
τές οι επιπτώσεις ούτε κατανοού-

σαν τη σχετική εξάντληση πόρων.
«Το κρέας in-vitro και άλλες ε-

ναλλακτικές είναι σηµαντικές, κα-
θώς µπορούν να βοηθήσουν στη 
µείωση των εκποµπών θερµοκηπί-
ου και να οδηγήσουν σε συνθήκες 
καλύτερης διαβίωσης των ζώων», 
δήλωσε ο ∆ρ.Bogueva. «Ωστόσο, 
εάν το καλλιεργηµένο κρέας πρό-
κειται να αντικαταστήσει τις ζωικές 
πρωτεΐνες, θα πρέπει να προσελ-
κύσει συναισθηµατικά και διανοη-
τικά τους καταναλωτές του Gen Z. 
Αυτό που φαίνεται πιο σηµαντικό 
είναι η διαφάνεια γύρω από τα πε-
ριβαλλοντικά και άλλα οφέλη του», 
σηµείωσε ο καθηγητής.

Οι συµµετέχοντες είχαν πολλές 
ανησυχίες σχετικά µε το καλλιερ-
γηµένο κρέας, συµπεριλαµβανοµέ-
νης µιας αναµενόµενης περίεργης 
ή ακόµα και άσχηµης γεύσης, της 
υγείας και της ασφάλειας.

Καθόλη την διάρκεια της µελέ-
της υπήρξαν και πολλές κοινωνι-
κές ανησυχίες, µε µεγάλο αριθµό 
ερωτηθέντων να ανησυχούν ότι η 
κατανάλωση καλλιεργηµένου κρέ-
ατος θα έρχεται σε σύγκρουση µε 
αντιλήψεις ακόµη και για το φύλο 
και την εθνική ταυτότητα.

H τέχνη 
της Οινοποιίας 
Κορωνιώτη
όπως η υψηλή
ραπτική
Σε µια περίοδο κατά την 
οποία το κρασί 
χρειάζεται την επαφή 
µε το οινόφιλο κοινό, 
περισσότερο από 
οτιδήποτε άλλο, δεν θα 
µπορούσε κανείς να 
φανταστεί πιο 
δηµιουργικό τρόπο 
σύνδεσης από το 
Promenade Event 
«Trygos Kolonaki» που 
πραγµατοποιήθηκε την 
Τρίτη 22 Σεπτεµβρίου 
στην καρδιά της 
Αθήνας. Το Winetrails 
βρέθηκε στο atelie του 
Βασίλη Ζούλια, το οποίο 
φιλοξένησε τα κρασιά 
της Οινοποιίας 
Κορωνιώτη, µαζί µε 
δεκάδες φίλους του 
καλού κρασιού που 
δοκιµάσουν την νέα 
ετικέτα «Εminent Front 
Merlot». 

Στο nutri score το Α (πράσινο) 
δείχνει την καλύτερη ποιότητα. 

Αµφιβολίες
Η γενιά Ζ αµφιβάλει 
για το αν το καλλιερ-
γηµένο κρέας αποτε-

λεί µια περιβαλλοντικά 
βιώσιµη επιλογή

Η Ιταλία έχει διαµορφώσει ένα πιο ουδέτερο σύστηµα σήµανσης, όπου 
αναγράφoνται λεπτοµερώς οι θερµίδες, το λίπος, τα κορεσµένα λιπαρά, 
η ζάχαρη και το αλάτι τόσο σε γραµµάρια, όσο και το ποσοστό επί της 100% 
της αναγκαίας καθηµερινής ποσότητας κατανάλωσης. 

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ GEN Z 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΟ ΚΡΕΑΣ

Είναι πολύ 
επεξεργασµένο

∆εν είναι 
εναλλακτική 
τα λαχανικά

Είναι 
απορριπτέο

Εν µέρει 
αποδεκτό

Εναλλακτική 
τα έντοµα

17%

11%

35%

28%

9%

�© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ�
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Terra di Sitia

Αρκεί ένα 10χίλιαρο
για τα πρώτα βήματα 
στην τυποποίηση
Από το χύμα σε αγορές προστιθέμενης αξίας βρέθηκε 
Κρητικός ελαιοπαραγωγός με 1.200 ρίζες στη Σητεία

Τζίρος
Έναν κύκλο εργασιών 

πέριξ των 40.000 
ευρώ µπορεί να αναµέ-
νει κανείς στα πρώτα 

βήµατα της µετάβασης 
από το χύµα στην 

τυποποίηση 

Η προσπάθεια ξεκίνησε µε το 
ελαιόλαδο, στη συνέχεια το 
χαρτοφυλάκιο συµπληρώθηκε 
µε βιολογικό ελαιόλαδο και 
βιολογική πάστα ελιάς.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε µια καλή χρονιά, η 
φηµισµένη για το ελαιό-
λαδό της Σητεία της Κρή-
της, βγάζει µια λαδιά κοντά στους 13.000 
τόνους. Από αυτούς όµως µόλις και µετά βί-
ας οι 1.000 τυποποιούνται καταφέρνοντας 
να συγκρατήσουν στην τοπική οικονοµία 
την προστιθέµενη αξία του εκλεκτού προϊ-
όντος που µε επιµέλεια παράγεται στα χω-
ριά της περιοχής. Ο βασικός όγκος της πα-
ραγωγής «κρύβεται» σε δεξαµενές της Α-
πουλίας, της Τοσκάνης και της Ούµπρια, 
βελτιώνοντας τα χαρµάνια του Monini, του 
De Carlo και άλλων επιφανών Ιταλών τυ-
ποποιητών. 

Όταν το 2016 ο Κρητικός Μανώλης Αντω-
νάκης, υπάλληλος τότε σε γερµανική εται-
ρεία, βρέθηκε σε ένα ντελικατέσεν στην Κο-
λωνία, προς έκπληξή του διαπίστωσε πως 
στα ράφια µε πολλών λογής ελαιόλαδα δεν 

υπήρχε ούτε ένα ση-
τειακό. Ο υπάλλη-
λος του εξήγησε πως 
αν και έχει ακουστά 
την περιοχή, προϊ-
όν δεν έχει πετύχει 

στην αγορά. Τότε ο συνοµιλητής µας το πή-
ρε απόφαση, «ένιωσα την ανάγκη να επανα-
φέρω το brand name Σητεία στην αγορά».

Η κληρονοµιά του κ. Αντωνάκη ήταν 1.200 
ρίζες που συγκόµιζε κάθε Οκτώβρη ο πατέ-
ρας του και πριν από αυτόν ο παππούς του. 
Άρχισε να «ψάχνεται» και είδε πως αγοράζο-
ντας σε πρώτη φάση συσκευασίες, θα µπο-
ρούσε να ξεκινήσει την περιπέτεια διεκδί-
κησης για το προϊόν του µερίδιο στην αγο-
ρά τυποποιηµένου ελαιολάδου.

«Για αρχή ένα ποσό γύρω στα 10.000 µε 
15.000 ευρώ για την αγορά συσκευασιών 
και τη δηµιουργία ετικέτας είναι αρκετά για 
να ξεκινήσεις» εξηγεί στην Agrenda ο κ. Α-
ντωνάκης, η  παραγωγή του οποίου κυµαί-
νεται στους πέντε τόνους ετησίως.

Terra di Sitia (η γη της Σητείας) είναι η µετουσίωση της ιδέας που είχε 
το 2016 ο Μανώλης Αντωνάκης να επαναφέρει στο προσκήνιο και να 
αξιοποιήσει την καλή φήµη του σητειακού ελαιολάδου. 

    Μανώλης Αντωνάκης
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Οι δουλειές εξελίσσονταν και η δι-
άθεση του τυποποιηµένου ελαιο-
λάδου του Μανώλη Αντωνάκη ξέ-
φευγε από τα τουριστικά καταστή-
µατα της Κρήτης, όσο αγορές κατα-
ναλωτών υψηλού εισοδήµατος ό-
πως είναι εκείνες της Βιέννης, του 
Γκρατζ, της Στουτγάρδης και της Κο-
λωνίας ξεκλείδωναν. Πλέον τα ελαι-
όλαδα της Terra di Sitia εξάγονται 
στη Γερµανία, την Αυστρία, τη Σλο-
βακία και την Ελβετία, µε τον τζί-
ρο των διεθνών πωλήσεων, εξαιτί-
ας και της συνθήκης της πανδηµί-
ας, να υπερβαίνει φέτος αυτόν της 
εσωτερικής αγοράς, όπως εξηγεί ο 
Κρητικός ελαιοπαραγωγός. 

Το προϊόν βγήκε στην αγορά το 
2016. «Μέχρι και πέρυσι ό,τι έσοδο 
έµπαινε στην εταιρεία επενδυόταν 
ξανά, µόλις φέτος άρχισε εκτός α-
πό βιώσιµη η ασχολία µου να γίνε-
ται και κερδοφόρα» αναφέρει ο ί-
διος, περιγράφοντας πως σταδια-
κά εγκατέλειψε τη δουλειά του τε-
χνικού προκειµένου να ασχοληθεί 
αποκλειστικά µε τη νέα επιχείρη-
ση. «Έχει πολύ δουλειά στο χωρά-
φι, πρέπει συνέχεια να φροντίζεις 

τα λιόφυτα» εξηγεί ο ίδιος. Ωστόσο 
οι δουλειές δεν περιορίζονται στον 
ελαιώνα, αφού µόλις πέσει ο ήλιος, 
ο κ. Αντωνάκης περνάει πολλές ώρες 
µπροστά στην οθόνη του υπολογι-
στή για να συντονίσει τις παραγγε-
λίες και να αναζητήσει νέες αγορές. 

«Πρέπει να ισορροπείς τον πρωτο-
γενή µε την τυποποίηση. Είναι απαι-
τητικό  το να λειτουργείς ως αγρό-
της και έµπορος µαζί» θα µας πει.

Στους επόµενους στόχους του εί-
ναι η επέκταση της επιχείρησης µε 
την αγορά συσκευαστηρίου και ε-
λαιουργείου. Και τα δύο αυτά µαζί 
διαµορφώνουν µια επένδυση περί 
τις 250.000 ευρώ. «Για να είναι βι-
ώσιµη µια τέτοια κίνηση θέλει να έ-
χεις πολλές πωλήσεις» εξηγεί, ωστό-
σο φαίνεται πως αξίζει τον κόπο, α-
φού κόβει από τα κόστη του φασόν. 

Άλλωστε το συσκευασµένο προϊ-
όν δεν µπορεί να πέσει κάτω από τα 
6 µε 7 ευρώ το κιλό, όταν το χύµα 
φέτος βρέθηκε πολλές φορές στα 
2 ευρώ το κιλό. Ταυτόχρονα, όσο 
περισσότερες διακρίσεις και αγο-
ρές ξεκλειδώνονται, τόσο αυξάνε-
ται το περιθώριο κέρδους. 

Στο ελαιόλαδο πρέπει πλέον να είναι 
κανείς αγρότης και έμπορος μαζί

TERRA DI SITIA

Η Σητεία φηµίζεται για το ελαιόλαδό της, 
ωστόσο τα τελευταία χρόνια, το brand της 

περιοχής, έχει περιοριστεί σηµαντικά.
https://www.terradisitia.gr/el/

email: info@terradisitia.gr

Οµάδα παραγωγών
Όταν τέλος µε το καλό 

η παραγωγή της Terra di 
Sitia δεν θα είναι αρκετή, 
µια οµάδα παραγωγών θα 

συµπληρώσει τον όγκο

ΣΗΤΕΙΑ
ΚΡΗΤΗ

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

agrenda@agronews.gr

Τράπεζα Πειραιώς
Επικεφαλής νέας 
μονάδας
Η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε 
στη σύσταση Μονάδας 
Μετασχηµατισµού και 
Επιχειρησιακού Σχεδιασµού. 
Επικεφαλής της νέας µονάδας 
αναλαµβάνει ο Γενικός ∆ιευθυντής 
Γιώργος Καραµουσαλής, Deputy 
CFO της Τράπεζας. Αντικείµενο της 
νέας µονάδας είναι η ολοκλήρωση 
του σχεδιασµού και η επιτυχής 
υλοποίηση του πλάνου 
µετασχηµατισµού και της 
στρατηγικής της Τράπεζας 
Πειραιώς. 

Attica Bank
Πρόεδρος 
στην Επιτροπή 
Ελέγχου 
Σε σώµα συγκροτήθηκε, κατά 
τη συνεδρίαση της στις 3 
Σεπτεµβρίου, η Επιτροπής 
Ελέγχου της Attica Bank, 
εκλέγοντας οµόφωνα ως πρόεδρό 
της τον ∆ηµήτρη Τζαννίνη. 

Chriastian 
Lambert 
Νέα πρόεδρος 
της Copa
Η Copa εξέλεξε την Christiane 
Lambert από τη Γαλλία να ηγηθεί 
της ευρωπαϊκής οργάνωσης 
αγροτών για τα επόµενα δύο 
χρόνια. Μαζί µε µια οµάδα έξι 
νεοεκλεγέντων εκπροσώπων, ο 
Christiane Lambert αντικαθιστά τον 
Γερµανό Joachim Rukwied που 
ηγήθηκε της οργάνωσης τα 
τελευταία τρία χρόνιας.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Πληθαίνουν οι πληροφορίες που θέλουν την 
τοπική αλυσίδα τροφίµων Spak Market να τε-
λεί υπό πώληση στα Market In, ενώ την ίδια ώ-
ρα πληθαίνουν και οι αγωνίες των παραγωγών 
της περιοχής για τις οικονοµικές εκκρεµότητες 
που αφήνει ο βασικός µέτοχος της πρώτης και 
τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει ο αγοραστής.

Πρόκειται για τοπικής εµβέλειας αλυσίδα 
µε δέκα καταστήµατα στο νοµό Κορινθίας, η 

οποία ωστόσο διατηρεί αξιόλογο κύκλο εργα-
σιών και προµηθεύεται κατά βάση νωπά αγρο-
τικά προϊόντα από παραγωγούς της περιοχής.   

Οι πληροφορίες θέλουν την εν λόγω επι-
χείρηση να µην έχει εφαρµόσει ποτέ το νό-
µο που προβλέπει την εξόφληση των παρα-
γωγών σε δύο µήνες και ως εκ τούτου οι ε-
πιταγές που έχουν στα χέρια τους οι προµη-
θευτές είναι πολλές και µεγάλης διάρκειας. 

Οι ανησυχίες ενισχύονται από το γεγο-
νός ότι οι φερόµενος ως αγοραστής αρνεί-
ται ανάµειξη στις διαπραγµατεύσεις,  ενώ α-
πό την πλευρά της τοπικής αλυσίδας τονίζε-
ται ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτηµα.

Να αναφερθεί ότι η Spak Market διαθέτει 3 
καταστήµατα στην Κόρινθο, 2 στο Λουτράκι και 
από ένα σε Άσσο, Ζευγολατιό, Λουτρά Ωραίας 
Ελένης, Στιγµάγκα και Περαχώρα Κορινθίας.

Υπό πώληση η αλυσίδα Spak Market, ανήσυχοι οι παραγωγοί

Η πανδημία άλλαξε 
την αγοραστική 
δύναμη των 
καταναλωτών, που 
δείχνουν προτίμηση 
σε φρούτα και 
λαχανικά, επειδή 
είναι πιο υγιεινά 
αλλά και πιο προσιτά 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Περισσότερα από 778,4 εκατ. ευρώ έφεραν 
στην ελληνική οικονοµία οι εξαγωγές νω-
πών φρούτων και λαχανικών κατά το πρώ-
το επτάµηνο του τρέχοντος έτους, σηµειώ-
νοντας αύξηση σε αξία 23,1% συγκριτικά µε 
την αντίστοιχη περίοδο το 2019.

Τους εµπορικά ευνοηµένους και τους α-
δικηµένους της πανδηµίας υπό το πρίσµα 
των εξαγωγικών τάσεων των κυριότερων 
κατηγοριών νωπών λαχανικών και φρού-
των που παράγονται στην Ελλάδα αποτυ-
πώνει η τελευταία έκθεση του Συνδέσµου 
Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής ∆ια-
κίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυµών 
Incofruit Hellas. Ανάµεσα σε αυτούςµε τις 
µεγαλύτερες απώλειες, ξεχωρίζει η πατά-
τα µε αρνητικές εξαγωγικές επιδόσεις που 
στοίχισαν περί τα 6 εκατ. ευρώ, υποχωρώ-
ντας κατά 31,8%.

Από την άλλη, οι εξαγωγές πορτοκαλιών 
σχεδόν διπλασιάστηκαν σε αξία, φτάνοντας 
τα 115,5 εκατ. ευρώ περίπου από τα 67 ε-
κατ. ευρώ που ήταν πέρυσι, σηµειώνοντας 
θετική µεταβολή της τάξης του 71%. Από 
κοντά και τα νωπά ακτινίδια που διαγρά-
φουν και αυτά θετική εξαγωγική πορεία 
κατά το πρώτο επτάµηνο του 2020, έχο-
ντας βέβαια εκδηλώσει τη δυναµική προο-
πτική που ακολούθησαν ήδη από τις πρώ-
τες µέρες του έτους. 

Παράλληλα στην έκθεση αναδεικνύεται 
η δυναµική των κοντινότερων ευρωπαϊκών 
αγορών, οι οποίες µπόρεσαν να απορροφή-
σουν και µε το παραπάνω τις απώλειες που 

παρουσίασαν οι αγορές τρίτων χωρών, λό-
γω δυσκολιών στις µεταφορές.    

Οι εξαγωγές των νωπών φρούτων και λα-
χανικών, σε συνέχεια µιας αρκετά καλής 
κατά τα λεγόµενα εµπορικής χρονιάς όπως 
ήταν το 2019, για τον κλάδο, κατά την πε-
ρίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου ανήλθαν στους 
1.098 χιλιάδες τόνους.

Αυξήσεις σε πορτοκάλια, λεµόνια, 
φράουλα και ακτινίδια 

Η εξαγωγή φρούτων το πρώτο εξάµηνο 
του έτους ανήλθε σε 898.162 χιλ. τόνους, 
11,7% αυξηµένη από την αντίστοιχη περίο-

δο του 2019, µε µειώσεις στα µήλα (-26,1%) 
και τα µανταρίνια (-6,2%) και αυξήσεις στα 
πορτοκάλια, λεµόνια, τη φράουλα και τα α-
κτινίδια κατά 32,4%, 25,6%, 22,2% & 7,1% α-
ντίστοιχα  Η αξία των εξαγωγών των φρού-
των αυξήθηκε κατά 27,2%, ανερχόµενη σε 
652 εκατ. ευρώ. Η αύξηση της αξίας των ε-
ξαχθέντων φρούτων κατά 27,2% είναι ε-
ντυπωσιακή και δείχνει την αυξηµένη µε-
σοσταθµική τιµή µονάδος των προϊόντων 
µας, οφειλόµενη κυρίως στα πορτοκάλια 
και στα ακτινίδια που δηµιούργησαν ρεκόρ 
εξαγωγών. Παράλληλα υπήρξε µείωση των 
εισαγωγών το αντίστοιχο επτάµηνο στη χώ-

Το πρώτο εξάµηνο 
του 2020 σηµαντι-
κή µείωση αξίας 
εξαγωγών της 
τάξεως του 31,8% 
γράφει η πατάτα. 

Διπλάσιες εξαγωγές πορτοκαλιών

Κερδισμένα σε αξία 
και μερίδιο αγοράς 
τα φρουτολαχανικά 

ΠΑΤΑΤΕΣ

ΝΤΟΜΑΤΕΣ

ΑΓΓΟΥΡΙΑ
& ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ

ΠΙΠΕΡΙΕΣ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ

ΛΕΜΟΝΙΑ

ΜΗΛΑ

ΦΡΑΟΥΛΕΣ

ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑ ΝΩΠΑ

ΣΤΑΦΥΛΙΑ, ΝΩΠΑ

ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΚΕΡΑΣΙΑ

ΒΕΡΥΚΟΚΚΑ

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ

ΠΕΠΟΝΙΑ

ΑΞΙΑ  (2019) ΑΞΙΑ  (2020) ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

14.448.992

8.501.992

18.839.382

19.548.621

115.431.555

16.368.776

10.614.849

15.186.719

64.530.680

90.580.920

1.615.346

36.295.037

28.807.952

64.552.796

19.826.843

49.106.666

1.387.000

21.193.752

8.737.902

14.480.822

16.858.288

67.183.914

13.085.780

5.572.009

18.027.467

48.941.793

70.376.892

1.892.069

30.199.673

20.434.022

39.780.685

16.052.320

52.438.491

645.364

ΕΞΑΓΩΓΕΣ  ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ  
Α΄ ΕΠΤΑΜΗΝΟ 2020

445.901.243 575.644.126
ΠΗΓΗ: INCOFRUIT - HELLAS  |   ELSTAT 8.9.2020
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Αναστάτωση στην αγορά ζωοτροφών και ελ-
λείψεις, τουλάχιστον προσωρινά, σε προϊό-
ντα χορτοδεσίας, όπως τα τριφύλλια, έχουν 
προκαλέσει τα ακραία καιρικά φαινόµενα 
της περασµένης εβδοµάδας. Οι πληροφορί-
ες στην αγορά θέλουν την τιµή στο τριφύλλι 
να σκαρφαλώνει σε κάποιες περιπτώσεις µέ-
χρι και τα 18 λεπτά το κιλό από 15 το αµέσως 
προηγούµενο διάστηµα, χωρίς µάλιστα η α-

γορά να είναι σε θέση να καλύψει εγκαίρως 
τη ζήτηση. Οι πληροφορίες θέλουν τις ζηµιές 
να είναι αρκετές, τόσο σε κοµµένα τριφύλλια 
(τελευταία µαχαίρια) όσο και σε αποθηκευµέ-
να προϊόντα σε χώρους οι οποίοι πληµµύρι-
σαν από τις νεροποντές. 

Εκτεταµένες ζηµίες καταγράφονται και 
σε καλαµπόκια (Ηλεία, Φθιώτιδα, Θεσσαλία, 
Αιτωλοακαρνανία) καθώς υπήρχαν ακόµα 

σε κάποιες περιοχές ασυγκόµιστα αλλά και 
σε αποθηκευµένα προϊόντα που προορίζο-
νταν για ζωοτροφή. Αναφέρονται περιπτώ-
σεις παραγωγών αλλά και εµπόρων οι ο-
ποίοι έσπευσαν να µεταφέρουν το βρεγµέ-
νο προϊόν τους σε ξηραντήρια προκειµένου 
να το σώσουν από την ολική καταστροφή. 
Ζηµιές έχουν καταγραφεί τέλος και σε λίγα 
κτήµατα µε ασυγκόµιστη βιοµηχανική ντοµάτα.  

Πρόσκαιρες ελλείψεις σε τριφύλλια, καλαμπόκια, ζωοτροφές

Μέσα σε τρείς µήνες από τη δηµοσίευ-
ση της σχετικής απόφασης στην Εφη-
µερίδα της Κυβέρνησης, τα υπουργεία 
και οι περιφέρειες καλούνται να υπο-
βάλλουν προς έγκριση στο υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα Τοµε-
ακά και Περιφερειακά Προγράµµατα 
του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυ-
ξης 2021-2025, εξειδικεύοντας τους 
στόχους του µεσοπρόθεσµου αναπτυ-
ξιακού προγραµµατισµού του ΕΠΑ, σε 
ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους στον 
τοµέα ευθύνης τους. Ωστόσο, ο αγρο-
τικός τοµέας και εν προκειµένω το υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανα-
δεικνύεται σε «φτωχό συγγενή» του εν 
λόγω Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυ-
ξης, µε µερίδιο µόλις 28 εκατ. ευρώ, ό-
ταν το σύνολο των τοµεακών προγραµ-
µάτων ανέρχεται σε 6.845 εκατ. ευρώ. 

Αντίστοιχα σε επίπεδο περιφερειών 
τη µερίδα του λέοντος κατέχει η Αττι-
κή (404 εκατ. ευρώ), ενώ ακολουθεί η 
∆υτική Ελλάδα (271 εκατ. ευρώ), η Στε-
ρεά Ελλάδα (259 εκατ. ευρώ), Κεντρι-
κή Μακεδονία (190 εκατ. ευρώ), κ.ο.κ. 

Η εν λόγω απόφαση που πήρε ΦΕΚ 
στις 16 Σεπτεµβρίου (Αρ. Φύλλου 3961) 
και υπογράφει ο υφυπουργός Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων Ιωάννης Τσακίρης, 
ορίζει ότι τα Τοµεακά και Περιφερειακά 
Προγράµµατα Ανάπτυξης (ΤΠΑ/ΠΠΑ) 
τίθενται σε διαβούλευση, ενώ µετά την 
έγκρισή τους αναρτώνται στην ιστοσε-

λίδα του πουργείου Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων www.epa.gov.gr και στην 
ιστοσελίδα του οικείου φορέα.

Τα Τοµεακά και Περιφερειακά Προ-
γράµµατα Ανάπτυξης (ΤΠΑ/ΠΠΑ), σύµ-
φωνα µε το άρθρο 3 της παρούσας από-
φασης, περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον:

 Την ανάλυση της υφιστάµενης κα-
τάστασης του τοµέα ή της περιφέρειας, 
στην οποία περιλαµβάνεται: το θεσµι-
κό πλαίσιο του φορέα κατάρτισης µε 
βάση το οποίο αναλαµβάνει την κα-
τάρτιση του Προγράµµατος, τα εθνικά 
στρατηγικά κείµενα για τον τοµέα ή τα 
κείµενα στρατηγικής της περιφέρειας 
µε τις υποχρεώσεις που έχουν αναλη-
φθεί, την ανάλυση της υφιστάµενης κα-
τάστασης ανά τοµέα παρέµβασης, την 
ανάλυση των δυνατοτήτων, των απει-
λών, των ευκαιριών και των αδυναµιών

Τον αναπτυξιακό προγραµµατι-
σµό για την περίοδο 2021-2025, ο ο-
ποίος περιλαµβάνει, κυρίως, τη στρα-
τηγική του τοµέα ή της περιφέρειας 
για την συγκεκριµένη χρονική περί-
οδο, µε τον προσδιορισµό των ειδι-
κών αναπτυξιακών στόχων του προ-
γράµµατος και την αντιστοίχισή τους 
µε τους αναπτυξιακούς στόχους του Ε-
ΠΑ, τους άξονες προτεραιότητας, κα-
τηγορίες δράσεων που θα χρηµατο-
δοτηθούν ή και συγκεκριµένα έργα, 
την τεκµηρίωση της ανάγκης χρηµα-
τοδότησης από τους πόρους του ΕΠΑ.

ρα µας, κατά -8,7% σε όγκο, µε σηµαντική 
τη µείωση εισαγωγών κυρίως σε λαχανικά 
-16,7% κατ όγκο και κατά -20,6% σε αξία. 

«O αντίκτυπος της πανδηµίας την τρέ-
χουσα εµπορική περίοδο ήταν ότι υπήρ-
ξαν αυξηµένες εξαγωγές-διακινήσεις, µει-
ωµένες εισαγωγές και σηµαντική µείωση 
της εγχώριας κατανάλωσης (λόγω µειωµέ-
νου τουρισµού). Είχαµε όµως και αυξηµέ-
νο κόστος παραγωγής λόγω της πανδηµί-
ας (εργατικά, µεταφορικά κ.α). Οι κατανα-
λωτικές συνήθειες άλλαξαν, µε υψηλότε-
ρη ζήτηση για προϊόντα µε µετασυλλεκτι-
κή µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και υψηλό-
τερη ζήτηση συσκευασµένων προϊόντων» 
σχολιάζει ο ειδικός Σύµβουλος του Incofruit 
Ηellas, Γιώργος Πολυχρονάκης. 

«Χωρίς αµφιβολία, η πανδηµία του κο-
ρωνoϊού θα προκαλέσει µια οικονοµική 
κρίση που θα επηρεάσει σηµαντικά την α-
γοραστική δύναµη των καταναλωτών. Πα-
ρά το ότι και ο αγροδιατροφικός τοµέας θα 
επηρεαστεί, οι καταναλωτές θα αναζητή-
σουν τώρα περισσότερο από ποτέ τα φρού-
τα και λαχανικά δεδοµένου ότι, εκτός από 
το ότι είναι υγιεινά, είναι πιο προσιτά από 
άλλα προϊόντα» συµπληρώνει. 

Αύξηση
Η αξία των 
εξαγωγών 

των φρούτων 
αυξήθηκε κατά 
27,2%, ανερ-

χόµενη σε 652 
εκατ. ευρώ

Ο αγροτικός τομέας φτωχός συγγενής 
στα τομεακά προγράμματα ως το 2025

Άξονας τεχνικής
βοήθειας
Σε κάθε πρόγραµµα, 
σύµφωνα µε απόφαση 
του υπουργείου 
Ανάπτυξης για τα εθνικά 
τοµεακά προγράµµατα, 
δύναται να δηµιουργηθεί 
άξονας τεχνικής 
βοήθειας, ο οποίος θα 
περιλαµβάνει ενέργειες 
που θα δύναται να 
χρηµατοδοτηθούν στους 
δικαιούχους. Ο άξονας 
τεχνικής βοήθειας 
υποστηρίζει την 
υλοποίηση των στόχων 
και προτεραιοτήτων του 
οικείου προγράµµατος 
στο σύνολό τους, καθώς 
και τη λειτουργία του 
συστήµατος και της 
δοµής διαχείρισής του, 
και δεν συσχετίζεται µε 
προτεραιότητα του ΕΠΑ. 
Εάν υπάρχουν 
υποπρογράµµατα µπορεί 
να υπάρχει τεχνική 
βοήθεια σε κάθε ένα.

  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 28
  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 1.885
  ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 18
  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 24
  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 60
  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 70
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 500
  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 60
  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 900

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 10
  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 620
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 260
  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 150
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 50
  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 60
  ΥΓΕΙΑΣ 150
  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2.6
  ΨΗΦΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 400

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΤΠΑ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, 2021-2025
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Κι αφού λοιπόν σκοπίµως άφησα να πε-
ράσουν κάποιες µέρες από την άνευ προ-
ηγουµένου δηµοσίευση µιας ανώνυµης 
καταγγελίας που εµπλέκει το όνοµα µου 
σε ένα υποτιθέµενο σκάνδαλο, χωρίς να 
τηρηθούν ούτε οι κανόνες περί προστασί-
ας προσωπικών δεδοµένων, σας παραθέ-
τω την δική µου απάντηση και ζητώ την 
δηµοσίευσή της:
Προσλήφθηκα στον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 08 Νο-
εµβρίου 2001. Από το 2011 µέχρι και τις 
19/07/2020 ήµουν αναπληρώτρια προϊ-
σταµένη της ΠΜ Στερεάς Ελλάδος και στις 
20/07/2020 ανέλαβα την θέση της Προϊ-
σταµένης της ΠΜ Στερεάς.
Όλα αυτά τα χρόνια η πορεία µου στον Ορ-
γανισµό, το έργο µου, το ήθος µου και η 
ακεραιότητα µου µπορούν να επιβεβαιω-
θούν από όλες τις διοικήσεις, διευθυντές, 
συναδέλφους και µη.
Έχω υπογράψει σύµφωνο εµπιστευτικότη-
τας µε την Υπηρεσία µου και δεν επιτρέπε-
ται να ελέγξω συγγενείς µέχρι 4ου βαθµού. 
Παρόλα αυτά εγώ επιλέγω να µην ελέγχω 

και κανέναν από τους αγρότες-κτηνοτρό-
φους του χωριού από το οποίο κατάγοµαι 
για να µην κατηγορηθώ για µεροληψία.
Εγώ ήµουν αυτή που το 2002-2003 ξεσκέ-
πασα το «σκάνδαλο» µε τις παράνοµες µε-
ταβιβάσεις δικαιωµάτων ζώων στη Νότια 
Εύβοια. Οι πιέσεις που δέχθηκα ήταν πολ-
λές και ως νέα υπάλληλος τότε ζήτησα τη 
συνδροµή παλαιότερων υπαλλήλων της ΚΥ 
του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης. Πράγµατι η αλήθεια έλαµ-
ψε και κάποιοι, ακόµη και δηµόσιοι υπάλ-
ληλοι φυλακίστηκαν.
Εγώ ήµουν αυτή που το 2003-2004 ξεσκέ-
πασα το «σκάνδαλο» µε τα παρανόµως δη-
λωθέντα βοοειδή και τις αγελάδες που γεν-
νούσαν 4 φορές το χρόνο σε περιοχή Νο-
µού της Στερεάς Ελλάδος. Οι 24 από τους 
25 παραγωγούς που είχα ελέγξει έχασαν ε-
πιδοτήσεις της τάξης των 50.000 ευρώ και 
πάνω. Οι άνωθεν πιέσεις που δέχθηκα ή-
ταν αφόρητες για µια νέα υπάλληλο αλλά 
παρόλα αυτά ακόµη κι όταν µου τηλεφώ-
νησαν επιφανείς πολιτικοί και δικαστικοί 

«∆ιάφοροι 
καιροσκόποι, οι 
περισσότεροι εκ 
των οποίων ουδεµία 
σχέση έχουν µε τον 
γεωργοκτηνοτροφικό 
τοµέα ως φέρονται, 
εκµεταλλεύτηκαν 
συνιδιόκτητες 
εκτάσεις µε σκοπό 
να καρπωθούν 
κοινοτικές 
ενισχύσεις», 
αναφέρει σε 
ανακοίνωσή από την 
επιτροπή διαχείρισης 
του συνιδιόκτητου 
∆άσους Αγόριανης 
∆οµοκού.

Απάντηση στην καταγγελία
«Χρυσαφένιοι βοσκότοποι 
και ο νόμος της….. σιωπής»

ΤOY ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ*Η κόπρος  
του Αυγείου 
Αναπάντητα  
τα ερωτηματικά 
στα βοσκοτόπια 
της Αγόριανης 
Κινήσεις πανικού στον στενό κύκλο 
των ωφελούμενων από την «τεχνική λύση» 
που επινοήθηκε με τη συνεπικουρία 
των ιθυνόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ Λαμίας  

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΖΗΣΙΜΟΥ*
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Πόσο σαθρός είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ; Πόσο σαθρός 
µπορεί να είναι και ο ∆ήµος ∆οµοκού; Γιατί 
ο ∆ήµαρχος ∆οµοκού την γνωµοδότηση για 
την καταγγελία την ζητά από συγγενικό πρό-
σωπο του ΚΥ∆ ∆οµοκού της κυρίας Β.; 
Τι σχέση µπορεί να υπάρχει; Η κατά παραγ-
γελία γνωµοδότηση του κου Λ. από την ∆ι-
κηγόρο (αδερφή του Σ. του ΚΥ∆ ∆οµοκού 
της κυρίας) τι συµφέροντα να θέλει να εξυ-
πηρετήσει άραγε και µάλιστα όταν υπάρχει ε-
ξάρτηση από το Κέντρο Υποβολής ∆ηλώσεων 
ΚΥ∆ αυτό της Β; Όποιος επισκέπτεται τον κ. 
Εισαγγελέα την γλυτώνει; Απαλλάσσεται των 
ευθυνών; Ο κ. Εισαγγελέας Λαµίας ακούει;
∆εν πέρασαν ούτε δέκα µέρες από την κα-
ταγγελία και τα ποντίκια άρχισαν να πηδάνε 
απ το σαπιοκάραβο. Την αρχή έκανε η κα-
θηγήτρια Ζ., ξαδέρφη της προϊσταµένης µας 
που δήλωνε για το 2020 στο ∆ηµόσιο ∆ιακα-
τεχόµενο ∆άσος Μακρυρράχης 931 στρέµµα-
τα βοσκότοπο µε µισθωτήρια από τον µούφα 
πρόεδρο του Αναγκαστικού Συνεταιρισµού 
Μακρυρράχης. Ο ∆ήµος ∆οµοκού πόσο α-
κόµα θα είναι θεατής;
Σε ένα ∆ηµόσιο ∆ιακατεχόµενο ∆άσος που 
διακάτοχος είναι η Τ.Κ. Μακρυρράχης (∆ή-
µος ∆οµοκού) ποιος και µε τι ανταλλάγµατα 
επιτρέπει σε έναν µούφα πρόεδρο του Ανα-
γκαστικού Συνεταιρισµού τον Ν. Κ.να µισθώ-
νει χιλιάδες στρέµµατα µε µισθωτήρια µαϊµού 
για να δηλωθούν βοσκότοποι και να τύχουν 
επιδότησης κοντά στα 50 ευρώ το στρέµµα;

Για να µαθαίνουν όλοι τα 
κατορθώµατα της... αθώας 
προϊστάµενης
Τι δικαιολογία θα µπορούσε να βρεί η προϊ-
σταµένη του ΟΠΕΚΕΠΕ... που ο πατέρας της 
µισθώνει στον αδερφό της τον οδοντίατρο 
2.250 στρέµµατα; Πού βρήκε τόσο βοσκότο-
πο ο πατέρας της; Πιστεύει κανείς ότι η Προ-
ϊσταµένη µας δεν το ήξερε; Ότι θέλει κάνει η 
προϊστάµενη, διαγράφει και προσθέτει ό,τι 
θέλει; Πώς θα δικαιολογήσει τώρα την δια-
γραφή από το σύστηµα της ξαδέρφης της κα-
θηγήτριας; Ποιος να το έκανε άραγε; Τι να 
φοβήθηκε; Να γνωρίζει τίποτα η ίδια για την 
διαγραφή; Ευτυχώς όµως που τα στοιχεία έ-
χουν αντιγραφεί όλα, γιατί την αλητεία αυτή 
την περιµέναµε. Τι σύστηµα είναι όµως αυ-
τό που όποτε θέλουν κόβουν και ράβουν ό-
πως τους βολεύει;

Απάντηση στην… απολογία της 
προϊστάµενης ΟΠΕΚΕΠΕ
∆ιάβασα την δήλωση της προϊσταµένης του 
ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν κατάλαβα, αν πραγµατικά 
το όνοµά της εµπλέκεται ή δεν εµπλέκεται;
Απολογείται για το όνοµά της ή την υπηρε-
σία της; Στην ανώνυµη καταγγελία δεν γίνε-
ται αναφορά για τον οργανισµό (ΟΠΕΚΕΠΕ) 
αλλά για ορισµένους υπαλλήλους του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ. Ως προϊσταµένη σήµερα και αναπλη-
ρώτρια έως πρότινος γιατί δεν αναφέρεστε 
στην δήλωσή σας και στον πρώην προϊστά-
µενό σας; ∆εν είναι υψηλόβαθµο στέλεχος; 
∆εν γνωρίζατε ότι τα παιδιά του δήλωναν βο-
σκότοπο; Πραγµατικά την πορεία σας και την 
πορεία του προκατόχου σας στον οργανισµό 

την επιβεβαιώνουν οι διοικήσεις, οι διευθυ-
ντές, οι συνάδελφοί σας αλλά ως επί το πλεί-
στον οι ελεγχόµενοι αγρότες.
Τι εννοείται κυρία προϊσταµένη, ότι δεν πραγ-
µατοποιείται έλεγχο έως 4ου βαθµού συγγέ-
νειας. ∆ηλαδή µας λέτε ότι δεν γνωρίζατε ό-
τι ο αδελφός σας ο οδοντίατρος το έτος 2020 
δήλωσε 2.250 στρέµµατα έκταση βοσκότοπο 
(αυτό το επιβεβαιώνετε η όχι;).
Ποιος υπέδειξε τον αδελφό σας κυρία προ-
ϊσταµένη να δηλώσει βοσκότοπο (που είναι 
οδοντίατρος); Τα προηγούµενα έτη γιατί δεν 
τα δήλωνε;
 Εκτός και εάν τον συµβούλεψε και του υπέ-
δειξε η κυρία του ΚΥ∆ ∆οµοκού εν αγνοία 
σας. Τι θα θέλατε να πιστέψουµε; Την ξαδέλ-
φη σας την καθηγήτρια ποιος την υπέδειξε 
να δηλώσει στο ∆ηµόσιο ∆άσος Μακρυρρά-
χης; Ποιος και γιατί την διέγραψε από το σύ-
στηµα;  Μήπως το σύµφωνο εµπιστευτικότη-
τας κυρία προϊσταµένη πάει περίπατο;
Ποιος υπέδειξε στα παιδιά του πρώην προϊ-
σταµένου σας να δηλώσουν στο δηµόσιο δά-
σος Μακρυρράχης βοσκότοπο; Πώς την βρή-
καν την συγκεκριµένη έκταση; Θα την έβρι-
σκαν εάν ο πατέρας τους ο Ν. «ο έντιµος» δεν 
ήταν πρώην προϊστάµενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ; 
Για ποια σύµφωνα εµπιστευτικότητας µας µι-
λάτε; Μην υποβιβάζετε την νοηµοσύνη µας 
κυρία προϊσταµένη δεν σας πιστεύει κανένας.
Ποια είναι τα τεχνηέντως ψευδή στοιχεία; ∆εν 
υπάρχουν αυτά τα ονόµατα και οι αντίστοι-
χες δηλώσεις ΟΣ∆Ε και βέβαια τα παραστα-
τικά; Αφού θέλετε να απαντήσετε και να αµ-
φισβητήσετε πέστε µας συγκεκριµένα: ότι το 
τάδε ΑΦΜ ή το τάδε νούµερο στρεµµάτων α-
πό όσα καταγράφονται στην καταγγελία ότι 
είναι ψευδή. Ως αναπληρώτρια προϊσταµένη 
τόσα χρόνια και ως προϊσταµένη σήµερα, δεν 
ψάξατε έστω για λίγο να δείτε ότι το κτήµα Α-
γόριανης είναι συνιδιόκτητο και της Μακρυ-
ράχης ο αναγκαστικός Συνεταιρισµός µού-
φα; ∆εν αναρωτηθήκατε αν όλοι αυτοί ενδε-
χοµένως να δήλωσαν ψευδώς; 
Για δείτε τι δραστηριότητα έχει ο Αναγκαστι-
κός Συνεταιρισµός Μακρυρράχης την τελευ-
ταία δεκαπενταετία. Πολύ καλά κάνετε και ε-
λέγχετε τις γεννήσεις των αγελάδων, αν γεν-
νούν 2 και 3 φορές το χρόνο. Αλλά τα συµ-
φωνητικά που αναφέρονται στο βοσκότοπο 
γιατί δεν τα ελέγχετε; Μην κρύβεστε πίσω α-
πό το απόρρητο και το σύµφωνο εµπιστευ-
τικότητας. Βγάλτε τη µάσκα που σας βολεύ-
ει να φοράτε και δώστε όλα τα συµφωνητι-
κά στον αέρα να δει ο αγροτόκοσµος και θα 
βγάλει τα συµπεράσµατά του. 
Εµείς αυτά τα µισθωτήρια που έχουµε θα τα 
δώσουµε. Για κάντε το κι εσείς όµως που τα 
έχετε όλα; Εξηγήστε µας κυρία προϊσταµένη 
µε ποιο τρόπο η τεχνική λύση γίνεται ιδιο-
κτησία; ∆εν βοηθάτε µε αυτό το τρόπο ούτε 
την υπηρεσία σας, ούτε την χώρα µας, ούτε 
τους κτηνοτρόφους. Λυπάµαι πολύ που µε 
µια τέτοια δήλωση προσπαθείτε να δικαιο-
λογήσετε την πορεία σας και την πορεία του 
προκατόχου σας και την σηµερινή δεινή θέ-
ση που έχετε περιέλθει. Νοµίζω ότι περισσεύ-
ει το θράσος και η τόλµη σας . Σας κρίνει κα-
θηµερινά ο κόσµος. Ντροπή!

Καταγγελίας συνέχεια και
απάντηση στην προϊστάμενη 
του ΟΠΕΚΕΠΕ Λαμίας

ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΕΠΙΣΤΟΛΗ

άρχοντες της περιοχής αλλά και της Αθή-
νας δεν έκανα πίσω.
Συνέχισα να κάνω τη δουλειά µου όλα αυ-
τά τα χρόνια απερίσπαστη από οποιαδή-
ποτε πίεση. Πριν κάποια χρόνια απειλή-
θηκα ακόµη και για τη ζωή του παιδιού 
µου όταν το τηλεφώνηµα που µου έγινε 
ήταν το εξής: «Γνωρίζουµε σε ποιο παι-
δικό σταθµό πάει το παιδί σου... πάρε πί-
σω τον έλεγχο γιατί αύριο δεν θα σου το 
φέρουν...» Για όλα αυτά πέρα από την Α-
σφάλεια, είχε ενηµερωθεί και ο τότε ∆ιευ-
θυντής µου και η ∆ιοίκηση και µου προ-
τάθηκε σαν λύση να µην ξαναπάω για έ-
λεγχο σε αυτές τις περιοχές.
Μέχρι και τις 15/07/2020, παραµονή 
των κρίσεων για τις θέσεις διευθυντών 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεχόµουν ανώνυµα τη-
λεφωνήµατα που µου ζητούσαν µε απει-
λές να αποσύρω την αίτηση µου από τη 
θέση της ∆ιευθύντριας Στερεάς Ελλάδος. 
∆εν την απέσυρα. Πριν λοιπόν κλείσω 2 
µήνες ως ∆ιευθύντρια κυκλοφορεί µια α-
νώνυµη καταγγελία η οποία περιέχει τε-
χνηέντως ψευδή στοιχεία και στόχο έχει 
να προσβάλλει το ήθος και το έργο το δι-
κό µου αλλά και των υπαλλήλων της ΠΜ 
Στερεάς Ελλάδος του ΟΠΕΚΕΠΕ µιλώντας 
για χορήγηση δικαιωµάτων εθνικού απο-
θέµατος µε τις «πλάτες» τις δικές µου και 
των συναδέλφων µου. Αν και οι έλεγχοι 
αυτοί είναι λεπτοµερείς και βασίζονται σε 
εγκυκλίους και Κανονισµούς, η Υπηρεσία 
για λόγους ευνόητους επιλέγει τα ΑΦΜ της 
κάθε περιφέρειας που αιτούνται κατανο-
µή εθνικού αποθέµατος να ελέγχονται α-
πό άλλη περιφέρεια. Έτσι και τα ΑΦΜ της 
Στερεάς Ελλάδος ελέγχονται από άλλη Πε-
ριφερειακή ∆ιεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ κι 
όχι από τους υπαλλήλους της ΠΜ Στερεάς.
Ποιους πραγµατικά εξυπηρετεί αυτή η ά-
νευ προηγουµένου «λάσπη» προς το πρό-
σωπο µου; Ενδεχοµένως κάποιους που 
γνωρίζουν την ακεραιότητα του χαρα-
κτήρα µου και οι οποίοι ξέρουν καλά ότι 
θα έρθουν σε πολύ δύσκολη θέση µε εµέ-
να στην ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ Στερεάς Ελ-
λάδος. Τον άνθρωπο που έχει στείλει αυ-
τή την καταγγελία ευτυχώς για εµένα τον 
γνωρίζω, µένει απλά να µάθω και ποιος 
ή ποιοι κρύβονται πίσω του.. και σύντο-
µα θα κληθούν να λογοδοτήσουν ενώπι-
ον της Ελληνικής ∆ικαιοσύνης.
Με λυπεί και µε προβληµατίζει το γεγο-
νός όµως ότι µια ανώνυµη καταγγελία, 
χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο δηµο-
σιεύεται και αναπαράγεται, περιέχοντας 
στοιχεία και προσωπικά δεδοµένα ανθρώ-
πων πολλά από τα οποία είναι αναληθή 
και ανακριβή κάτι που θα αποδειχτεί πε-
ρίτρανα. Συκοφαντούνται υπάλληλοι από 
τα Μ.Μ.Ε για δήθεν «φαγοπότι» και για 
παράνοµες ενέργειες χωρίς να υπάρχει 
κανένα στοιχείο. Αν όλα όσα αναφέρει ο 
ανώνυµος συνιδιοκτήτης στην καταγγε-
λία είναι αληθή γιατί κρύβεται πίσω από 
την ανωνυµία; Κανέναν δεν προβληµα-
τίζει το γεγονός πως ενώ είµαι 20 χρόνια 
υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα που ανέ-
λαβα την ∆ιοίκηση της ΠΜ Στερεάς βρέ-
θηκα «κατηγορούµενη»;
∆εν έχω να κρύψω τίποτα και ζητώ α-
πό οποιονδήποτε αρµόδιο να µε ελέγξει.
Πραγµατικά χαίροµαι και νοιώθω περή-
φανη γιατί σε µια κοινωνία που «σαπί-
ζει» διαρκώς, επιλέγω να κάνω τη δου-
λειά µου όσο πιο σωστά µπορώ, µε ήθος 
και αξιοπρέπεια. 
∆ε θα κάνω τη χάρη σε κανέναν, όσες α-
πειλές και συκοφαντίες κι αν δεχθώ, να 
φύγω από τη θέση που µε την αξία µου 
διεκδίκησα και πήρα. Θα συνεχίσω να 
τιµώ την θέση µου και τους ανθρώπους 
που µε εµπιστεύθηκαν.

* ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επιτροπή 
διαχείρισης
Δάσους 
Αγόριανης
Με αφορµή ανώνυµη καταγγελία 
η οποία ήρθε στο φως της 
δηµοσιότητας ανακοινώνουµε τα 
εξής: Ως διαχειριστική επιτροπή 
της Κοινωνίας των 
συνιδιοκτητών του αγροκτήµατος 
Αγόριανης είµαστε οι µόνοι που 
νοµιµοποιούµαστε να 
συνάπτουµε ιδιωτικά 
συµφωνητικά εκµισθώσεως που 
αφορούν τις εν λόγω εκτάσεις.
Όλα τα συµφωνητικά µίσθωσης 
µε τα οποία εκµισθώθηκαν 
συνιδιόκτητες εκτάσεις του 
αγροκτήµατος από τρίτους τα 
οποία και ασφαλώς και δεν ήταν 
σε γνώση της επιτροπής είναι 
παρανόµως συναφθέντα. Ως εκ 
τούτου επιδοτήσεις που 
εισπράχθηκαν µε τη χρήση 
αυτών των µισθωτηρίων µη 
νοµίµως εισπράχθηκαν.
Αλήθεια όλοι αυτοί που 
αναφέρονται ότι έχουν 
εκµισθώσει ή ενοικιάσει 
συνιδιοκτήτες εκτάσεις του 
αγροκτήµατος δεν γνώριζαν ότι 
αυτές είναι συνιδιόκτητες και 
διαχειρίζονται από επιτροπή; 
Οι υπηρεσίες δεν γνώριζαν για 
το καθεστώς ιδιοκτησίας του 
∆άσους Αγόριανης; 
Λυπούµαστε βαθύτατα που 
διάφοροι καιροσκόποι, οι 
περισσότεροι εκ των οποίων 
ουδεµία σχέση έχουν µε τον 
γεωργοκτηνοτροφικό τοµέα 
ως φέρονται, εκµεταλλεύτηκαν 
συνιδιόκτητες εκτάσεις µε σκοπό 
να καρπωθούν κοινοτικές 
ενισχύσεις. Το Ιδιωτικό δάσος 
Αγόριανης είναι περιουσιακό 
στοιχείο των συνιδιοκτητών-
µελών της Κοινωνίας και εµείς 
ως επιτροπή διαχείρισης 
καλούµαστε να διασφαλίσουµε 
και να διαφυλάξουµε στο 
ακέραιο τα συµφέροντα των 
συνιδιοκτητών του. Προς αυτή 
την κατεύθυνση εργαζόµαστε 
χρόνια τώρα ακούραστα µε 
προσωπικό πολλές φορές κόστος 
και είµαστε αποφασισµένοι να το 
κάνουµε µέχρι τέλους.
Επιφυλασσόµαστε για την 
άσκηση κάθε νόµιµου 
δικαιώµατος µας και κάθε 
νόµιµου µέσου. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΝΙΑΒΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΝΙΚΟΣ ΣΥΨΑΣ 
ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΣ
«Η πραγµατική διάσταση 
είναι ότι στη σκάλα του 
συναγερµού είµαστε στο 
πορτοκαλί. Αυτό σηµαίνει 
απαγόρευση κυκλοφορίας. 
Ανά πάσα στιγµή µπορεί να 
εκτραπεί η κατάσταση. δεν 
χρειάζεται πανικός. Να 
δράσουµε προκαταβολικά 
και προληπτικά. Θα γίνουν 
lockdown περιοδικά».

ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
«Ένας τρόπος για να 
διατηρηθείς, δεν ξέρω αν 
θα καταφέρω σε 10-15 
χρόνια, άλλωστε δεν έχω 
σκοπό να γεράσω µπροστά 
στο γυαλί, πιστεύω πρέπει 
να βρίσκεις τρόπους για να 
διατηρήσεις ζωντανό το 
ενδιαφέρον σου. Να µην 
βαλτώνεις. Με τροµάζει η 
στασιµότητα».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΤΕ
«∆εν είναι όλες οι εξελίξεις 
αρνητικές, καθώς πολλές 
φορές τα προβλήµατα 
γεννούν ευκαιρίες, αν 
αντιµετωπιστούν µε τον 
σωστό τρόπο. Κατ’ εξοχήν 
αυτό είναι δυνατό να γίνει 
στην περίπτωση της 
Ελλάδας, αν εκµεταλλευτεί 
ορθά τις ευκαιρίες που 
τώρα παρουσιάζονται».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΛΗΘΕΥΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΝΕ, ΑΜΑ ΘΕΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΒΟΡΙ∆Η ΠΑΡΕ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Λύκος
Σαν τον ψεύτη βοσκό, τείνει να 
εξελιχθεί η υπόθεση µε τον 
υπενοικιαστή επενδυτή της ΕΒΖ 
και την παραλαβή των τεύτλων. 
Υπό τη σκιά των καταγγελιών 
για εκποίηση... ασηµικών της 
ζαχαροβιοµηχανίας στο Πλατύ 
και η σύσκεψη υπό τον Άδωνι 
και η συµφωνία για τη φετινή 
παραλαβή των τεύτλων το 
αργότερο έως την 1η  
Νοεµβρίου 2020. 

Ξύνονται
∆εν είναι µόνο η «τρύπα» στα 
κονδύλια που απαιτούνται για 
να πληρωθούν τα ΠΣΕΑ του 
2017 στους παραγωγούς 
αµύγδαλου της Λάρισας, και ότι 
ζητείται αναπροσαρµογή του 
προϋπολογισµού µπας και 
πληρωθούν τέλος του έτους. Ο 
επικεφαλής του ΕΛΓΑ λέει ότι 
«διαπιστώνονται καθυστερήσεις 
και στη διεκπεραίωση φακέλων 
από το υποκατάστηµα Λάρισας». 

Υποσχετική
Στα Καλάβρυτα τις προάλλες 
ο Μαυρουδής φέρεται να 
δεσµεύτηκε για περαιτέρω (σ.σ 
εννοεί το 4ευρω;) ενίσχυση της 
αιγοπροβατοτροφίας µέσω της 
νέας ΚΑΠ. Εξάλλου κάτι τέτοιο 
υπαγορεύεται και σε επίπεδο 
Βρυξελλών, για να διατηρηθεί 
ενεργός ο κοινωνικός ιστός. 
Καλά τα ευχολόγια και τα 
επιδόµατα, όµως τα ζητήµατα 
αθέµιτων πρακτικών, λύθηκαν;

Τα οικοπρογράµµατα και οι κλωβοί 

Στις Βρυξέλλες να ‘χαµε να λέγαµε για τη µεταρρύθµιση της 
ΚΑΠ, που ουδείς ξέρει πόσο θα τραβήξει και τι κονδύλια τελι-
κά θα εξασφαλιστούν για τους αγρότες. Όλη η κουβέντα πε-
ριστρέφεται γύρω από τα οικοπρογράµµατα, αν θα είναι εθε-
λοντικά ή µη και τι πόρους θα αντλήσουν από τις άµεσες ενι-
σχύσεις. Οι Γερµανοί πάντως τα θέλουν υποχρεωτικά, αν αυ-
τό σηµαίνει κάτι για τα µπλοκ που σχηµατίζονται και στοιχί-
ζονται υπέρ αυτής της θέσης. Κατά τα λοιπά ο Μαυρουδής, το 
µπουρδούκλωσε το θέµα, ενώ πιο πολλά είπε για την κατάρ-
γηση των κλωβών κατά την ωοπαραγωγή. 

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Στη λαϊκή αγορά 
των Φαρσάλων 
προσγειώθηκε ο 
πρωθυπουργός µε 
ελικόπτερο Super 
– Puma για µια 
πρώτη αποτίµηση 
των ζηµιών από τον 
Ιανό. Τουλάχιστον να 
έρθουν γρήγορα και οι 
αποζηµιώσεις....

Ο Μάξιµος (σ.σ έδωσα 
τη µάχη στο γάλα), 
έθεσε όλους προ 
των ευθυνών τους, 
σηµειώνοντας πως 
δεν υπάρχει περιθώριο 
για υποσχέσεις και 
ολιγωρίες, µετά από 
τέτοια καταστροφή 
που σηµειώθηκε στον 
παραγωγικό κόσµο 
της Θεσσαλίας.

Υβρίδια
Μόνο για τα tablet 

δεσµεύεται ο επικεφαλής του 
ΕΛΓΑ, γιατί αναθεώρηση του 
κανονισµού µε περαιτέρω αίτια 
χωρίς πρόβλεψη για το πώς 
θα καλυφθούν, δεν βλέπει. 

«Θα καταγράψουµε ό,τι 
έχετε να πείτε και αν κάποια 
από αυτά δεν προϋποθέτουν 
χρήµατα, θα δούµε πως θα τα 
ικανοποιήσουµε. ∆ιότι αν 
βάλουµε στον κανονισµό και 
άλλα ζηµιογόνα αίτια, χωρίς να 
έχουµε εξασφαλίσει το πώς θα 
πληρωθούν οι αποζηµιώσεις 
τους, θα καταλήξουµε να 
έχουµε δώσει ακάλυπτες 
επιταγές», φέρεται να ανέφερε.

Πρόσθεσε δε, ότι ο 
Μαυρουδής αναζητά κεφάλαια 
από ευρωπαϊκά προγράµµατα 
και τη νέα ΚΑΠ, για να γίνει η 
τροποποίηση του κανονισµού 
και να περιλάβει και νέα αίτια. 
Κάτι έχουµε καταλάβει...

;

ΝΕΪΜΑΡ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Λυπάµαι µόνο που δεν 
χτύπησα στο πρόσωπο 
αυτόν τον µ@@@@@ 
(σ.σ. για ρατσιστικά σχόλια 
από τον αµυντικό της 
Μαρσέιγ, Γκονσάλες).  
Ήταν εύκολο το VAR να 
εντοπίσει το χτύπηµά µου, 
θέλω να δω ότι έπιασε και 
όταν µε είπε µαϊµού 
π@@@@@@@ γιο».

Έρχεται 
ο Κουρεµπές 
να µας εξηγήσει 
πώς έχουν 
τα πράγµατα! 

«No money, no honey», που λένε και οι φίλοι 
µας οι Αγγλοσάξονες. Σε αυτό το συµπέρασµα 
κατέληξαν οι εκπρόσωποι των συνεταιριστικών 
οργανώσεων που συναντήθηκαν την περασµένη 
∆ευτέρα στην Κατερίνη µε τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ. 
Τί κι αν του επεσήµαναν µετ’ επιτάσεως πως ο 
κανονισµός του ασφαλιστικού οργανισµού πρέπει 
να τροποποιηθεί πάραυτα, γιατί µε τη σηµερινή του 
µορφή δεν καλύπτει πολλά αίτια και οι καλλιέργειες 
µένουν ακάλυπτες. Ο Ανδρέας Λυκουρέντζος τους 
το ξέκοψε. Όσο δεν υπάρχουν τα χρήµατα για να 
υπηρετήσουν µια τέτοια απόφαση, να µην 
περιµένουν να ικανοποιηθεί το αίτηµά τους. «Θα 
είναι σαν να κόβουµε ακάλυπτες επιταγές», είπε και 
φάνηκε ότι ήταν ανένδοτος.

Νερό στο κρασί του δεν είναι διατεθειµένος ο 
πρόεδρος του ΕΛΓΑ να βάλει ούτε και για την 
πρόταση που του επανακατατέθηκε από έναν από 
τους παρισταµένους στη σύσκεψη, περί 
συµψηφισµού εισφορών µε αποζηµιώσεις. «Ήδη 
έχουµε ληξιπρόθεσµες οφειλές 20-22 εκατ. ευρώ 
προς τον ΕΛΓΑ. Φανταστείτε τί θα γίνει αν πάµε και 
στη λογική του συµψηφισµού. ∆εν θα πληρώνει 
κανείς από τους ασφαλισµένους, αναµένοντας να 
κάνει τον συµψηφισµό», τόνισε χαρακτηριστικά. Για 
τα ληξιπρόθεσµα δε, ανέφερε πως ο ΕΛΓΑ δεν τα 
στέλνει στην εφορία για είσπραξη, προκειµένου να 
διευκολύνει τους οφειλέτες, αναγνωρίζοντας τις 
δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο πρωτογενής τοµέας.

Σε µείζον πρόβληµα εξελίσσεται ο πληθυσµός 
των αρκούδων για τον πρωτογενή τοµέα στη 
∆υτική Μακεδονία. Τα συµπαθή, κατά τ’ άλλα, άγρια 
θηλαστικά, έχουν πολλαπλασιαστεί και πλέον 
προκειµένου να βρουν ενδιαίτηµα, κατεβαίνουν και 
στον κάµπο και σε κατοικηµένες περιοχές. Στο 
στόχαστρό τους µπαίνουν καλλιέργειες όπως ο 
ηλίανθος, το καλαµπόκι, τα κεράσια πριν λίγους 
µήνες, τα µελίσσια, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις 
ακόµη και το ζωικό κεφάλαιο. Όπως αναφέρουν 
παραγωγοί της περιοχής, δεν αντιτίθενται στη 
συµβίωση µαζί τους, όµως θα πρέπει να γίνει µια 
µελέτη για τη φέρουσα ικανότητα του κάθε 
βιοτόπου και αναλόγως να συνδυαστεί και ο 
πληθυσµός τους, γιατί τώρα το κακό έχει παραγίνει.

Θολό παραµένει το τοπίο για το αν θα 
λειτουργήσει, τελικά, ή όχι το εργοστάσιο της ΕΒΖ 
στις Σέρρες, από τον υπεκµισθωτή του στη φετινή 
καµπάνια ζάχαρης. ∆ιότι στην πρόσφατη 
ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων µπορεί να καθίσταται σαφές πως η 
Royal Sugar το αργότερο έως την 1η Νοεµβρίου 
θα ξεκινήσει την παραλαβή των τεύτλων της 
καλλιεργητικής περιόδου 2020, ωστόσο δεν 
αποσαφηνίζει αν θα γίνει και η µεταποίησή τους. 
Τις δεύτερες σκέψεις γεννά κυρίως το ό,τι δεν έχει 
ακόµα ολοκληρωθεί ένα σηµαντικό µέρος των 
εργασιών συντήρησης που έπρεπε να γίνουν και 
δεν είναι λίγοι αυτοί που ισχυρίζονται ότι ο χρόνος 
που αποµένει δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι επαρκεί. 
Όλοι ελπίζουµε να διαψευστούν και το καµίνι να 
ανάψει, αλλά πάλι…ποιος ξέρει;    Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

∆
εν κλείνουν εύκολα οι πληγές 
που άνοιξαν οι πληµµύρες του  
περασµένου Σαββατοκύριακου 
στην Καρδίτσα. Ακόµα και η δυ-

σοσµία από τα χιλιάδες κουφάρια των ζώ-
ων που χάθηκαν στα ορµητικά νερά θ’ αρ-
γήσει να φύγει από την περιοχή. Ενδιαφέ-
ρουσα η κινητοποίηση του κρατικού µηχα-
νισµού, όπως και οι δεσµεύσεις για οικονο-
µική στήριξη και αποκατάσταση των πληγέ-
ντων, όλα όµως έρχονται κατόπιν εορτής. 

Πρώτα ήρθε η εγκατάλειψη
Η ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΗ αυτή θεοµηνία δείχνει το 
βαθµό εγκατάλειψης της περιφέρειας. Τις α-
γκυλώσεις του κράτους των Αθηνών. Την α-
πόσταση της πολιτείας από τον κόσµο της α-
γροτικής παραγωγής. Το κακό που έγινε τα 
ξηµερώµατα του Σαββάτου, ήρθε να αποκα-
λύψει τα µεγάλα ελλείµ-
µατα φροντίδας για την 
καθηµερινότητα του πο-

λίτη στην επαρχία και την υποτίµηση του µό-
χθου και της αγωνίας που κρύβει το αγροτι-
κό προϊόν. Ακόµα και σήµερα πάντως, λίγοι 
εκ των ιθυνόντων αντιλαµβάνονται ότι οι άν-
θρωποι δεν είναι µόνο ψήφοι!

Μαζί με το παλιό ΠΑΣΟΚ
ΤΟΛΜΩ να πω ότι το πραγµατικό ενδιαφέρον 
για τον αγροτικό τοµέα και τον κόσµο της α-
γροτικής παραγωγής χάνεται κάπου εκεί στα 
τέλη της δεκαετίας του ’80 µαζί µε το ΠΑΣΟΚ 
της πρώτης περιόδου. Όσο κι αν είναι απόρ-
ροια της εποχής η µετατόπιση του κέντρου 
βάρους από την οικονοµία της παραγωγής 
στην οικονοµία του χρήµατος δεν δικαιολο-
γείται τέτοια εγκατάλειψη του πρωτογενούς 
τοµέα. Όπως συµβαίνει µε πολλές εκφάν-
σεις του πολιτικού βίου της χώρα, η µετατό-
πιση του ενδιαφέροντος υπήρξε υπερβολική.

Στρατιές κρατικοδίαιτων
ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ της επίπλαστης ευηµερίας που 
ακολούθησαν, όπως και τα χρόνια της µεγά-
λης οικονοµικής κρίσης που τη διαδέχθηκε 
(2010) δεν άφησαν πολλά περιθώρια για ε-
παναπροσδιορισµό της όλης κατάστασης. Το 
υδροκέφαλο κράτος της... προχωρηµένης µε-
ταπολίτευσης µε τις στρατιές δηµοσίων υπαλ-
λήλων και τις ουρές συνταξιούχων δεν είχε 
το χρόνο να επανεξετάσει τη στάση του ένα-
ντι των ανθρώπων της πρωτογενούς παραγω-
γής και τη υπαίθρου. ∆εν βρήκε το θάρρος να 
αλλάξει το παραγωγικό µοντέλο της χώρας.  

Όλα μοιάζουν πιο δύσκολα
Η ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ, µάλλον ήρθε κι αυτή να βάλει 
στην άκρη τις όποιες ιδέες επαναπροσδιορι-
σµού της όλης κατάστασης. Σήµερα, όλα µοιά-

ζουν πιο δύσκολα. 
Ακόµα και οι υποφώσκου-
σες ενδοκοµµατικές έριδες 
στο κυβερνών κόµµα, έρ-
χονται να αποθαρρύνουν 
τις όποιες πρωτοβουλίες ε-
πανασχεδιασµού προς την 
κατεύθυνση αναδιοργάνω-
σης του αγροτικού χώρου 
και του ευρύτερου πεδίου 
της αγροδιατροφής. ∆εν 
δείχνει να έχει τη βούλη-
ση, όµως και να ήθελε να 
κάνει κάτι ο Βορίδης, το ε-
πιτελικό κράτος δεν έχει 
εντάξει ακόµα στα σχέδιά 

του τον πρωτογενή τοµέα. Εκτός και αν η µη 
παρέµβαση είναι τελικά βάσει σχεδίου!

Γεννημένος για να ενώνει
ΑΝΟΙΞΑΝ οι ουρανοί… την βραδιά που χά-
θηκε ο Βαγγέλης Μπούτας! Ο αγώνας του, 
από το πρώτο µπλόκο της Βιοκαρπέτ (1994) 
µέχρι και την τελευταία κάθοδο των τρακτέρ 
στο Σύνταγµα, απηχούν τον αγώνα µιας γε-
νιάς ενάντια στην υποβάθµιση του ρόλου και 
της θέσης του αγρότη. Μπορεί να διαφωνεί 
κανείς µε τον τρόπο, µπορεί να αµφισβητεί 
και το αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας, 
κανείς δεν αµφιβάλει πάντως για την ικα-
νότητα που είχε ο Βαγγέλης Μπούτας να ε-
νώνει δυνάµεις και να εκφράζει την κοινω-
νία της υπαίθρου. Ίσως γι’ αυτό και η κόκκι-
νη σηµαία µε το σφυροδρέπανο -στην οποία 
τον έντυσαν- µπορεί και να του πέφτει µικρή!  

Ο αγώνας µιας γενιάς
Ο Βαγγέλης Μπούτας είχε 

την ικανότητα να ενώνει δυνάµεις 
και να εκφράζει την κοινωνία της 
υπαίθρου. Ίσως γι’ αυτό η κόκκινη 

σηµαία µε το σφυροδρέπανο 
µπορεί και να του πέφτει µικρή!  

M
ια συχνή παρανόηση σχετικά µε 
τη δήθεν «αφυπνισµένη» στάση 
είναι ότι δεν αφορά τη λογοκρισία 
ή τη φίµωση απόψεων που δεν α-

νήκουν στον συρµό, αλλά απλά τους καλούς 
τρόπους. Οι «αφυπνισµένοι», σύµφωνα µε αυ-
τήν την αφελή ερµηνεία δεν προσπαθούν να 
επιβάλουν µια συγκεκριµένη ιδεολογία σε κά-
ποιους. Απλώς θέλουν να µας κάνουν να στα-
µατήσουµε να κάνουµε δυσφηµιστικές, γενι-
κευτικές δηλώσεις για ολόκληρες οµάδες αν-
θρώπων. Το να είναι κανείς «αφυπνισµένος» 
σηµαίνει απλώς το να αντιτίθεται στα αρνητι-
κά στερεότυπα. [...]. Αυτό καταδεικνύεται στο 
βιβλίο The Rich in Public Opinion (Οι πλούσι-
οι στην κοινή γνώµη) του Rainer Zitelmann, ι-
στορικού και κοινωνιολόγου µε έδρα το Βερο-
λίνο. Ο Ζίτελµαν καταδεικνύει ότι ο «ανωφε-
ρής ταξισµός» είναι διαδεδοµένος στα µέσα ε-
νηµέρωσης, στη λαϊκή κουλτούρα και διασκέ-
δαση, και ευρύτερα στον δηµόσιο διάλογο. 

Ο Ζίτελµαν δεν επιχειρεί να παίξει σε ένα δι-
κό του παιχνίδι «πολιτικής ταυτοτήτων». Το ε-
πιχείρηµά του δεν είναι ότι οι πλούσιοι αποτε-
λούν µια καταπιεσµένη µειονότητα, στην οποία 
θα πρέπει να αναγνωριστεί η ιδιότητα του θύ-
µατος.[...]. Στον ταξισµό, όπως επισηµαίνει, στο 

βαθµό που έχει ε-
ρευνηθεί, η εστία-
ση είναι σχεδόν α-
ποκλειστικά στον 
κατωφερή ταξισµό. 
Στη συνέχεια καλύ-
πτει αυτό το κενό 
µε δική του εµπει-
ρική έρευνα, συ-
γκρίνοντας τέσσε-

ρις µεγάλες δυτικές χώρες: Ηνωµένο Βασίλειο, 
ΗΠΑ, Γερµανία, Γαλλία. Και στις τέσσερις αυτές 
χώρες οι πλούσιοι αντιµετωπίζονται ευρέως µε 
ένα µείγµα θαυµασµού και καχυποψίας. Στη 
λαϊκή φαντασία ο «τυπικός» εκατοµµυριούχος 
µοιάζει µε κακό του Τζέηµς Μποντ: έξυπνος και 
ικανός, αλλά σκληρόκαρδος και ανελέητος.

Πρέπει άραγε αυτό να µας αφορά ως φιλε-
λεύθερους υποστηρικτές της ελεύθερης αγο-
ράς; Υπερασπιζόµαστε τη διαδικασία της αγο-
ράς και το δικαίωµα να πλουτίζει κανείς µέσα 
από συναλλαγές στην αγορά - αλλά δεν υπερα-
σπιζόµαστε τους «πλουσίους» καθαυτούς. Για-
τί λοιπόν έχει σηµασία αν οι πλούσιοι αντιµε-
τωπίζονται µε αντιπάθεια ως καρικατούρες; Η 
απάντηση είναι ότι η προκατάληψη εναντίον 
των πλουσίων συνδέεται πολύ στενά µε κακά 
οικονοµικά. […]. ∆εδοµένης της αντίδρασης ε-
ναντίον των «Μαντελσονιανών» στάσεων σε ο-
λόκληρο το πολιτικό φάσµα, και την ανάδυση 
του «σικ της γκιλοτίνας» στην Αριστερά, το βι-
βλίο αυτό ήρθε ακριβώς την κατάλληλη στιγµή.

*EΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΣΤΟ INSTITUTE OF ECONOMIC AFFAIRS

Ανωφερής 
ταξισμός

ΤOY ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΝΙΜΙΤΖ *
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
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Έσβησε… η µηχανή για τον Βαγ-
γέλη Μπούτα, σώπασαν οι κόρ-
νες των τρακτέρ στον κόµβο της 
Νίκαιας. Ο άνθρωπος που συνέ-
δεσε τη ζωή του µε το αγροτικό κί-
νηµα των µπλόκων και που τίµη-
σε τον όρκο του µε την αριστερά 
και ειδικότερα µε το ΚΚΕ, έφυγε 
το πρωί της Παρασκευής 18 Σε-
πτεµβρίου, νικηµένος από την ε-
πάρατο νόσο. 

Μαζί µε την οικογένειά του και 
τους στενούς του συναγωνιστές 
και συντρόφους, ολόκληρη η α-
γροτική Ελλάδα θρηνεί τον σύγ-
χρονο αγωνιστή της µικροµεσαί-
ας αγροτιάς, όπως έλεγε πάντα, 
τον «στρατηγό» που δεν πρόδωσε 

ποτέ το στράτευµά του και το σκο-
πό που αυτό υπηρετούσε. 

Εµβληµατική µορφή των µπλό-
κων της Βιοκαρπέτ, από τις αρχές 
της δεκαετίας του ’90 και εντεύθεν, 
ο Βαγγέλης Μπούτας κράτησε ψη-
λά τη σηµαία του αγροτικού αγώ-
να. Είχε µάλιστα έναν τρόπο να 
δίνει το δικό του προσωπικό και 
ανθρώπινο στίγµα στις επιταγές 
του συνδικαλισµού αλλά και της 
γραµµής του κόµµατος από το ο-
ποίο προέρχονταν και του οποίου 
παρέµεινε πιστός, µέχρι το τέλος. 
Είχε πάντα έναν τρόπο να συµβι-
βάζει τα πράγµατα χωρίς να υπο-
χωρεί, να σπρώχνει το… τενεκε-
δάκι των διεκδικήσεων παρακάτω, 
χωρίς να ξεχνάει στιγµή τους αν-
θρώπους που τον εµπιστεύθηκαν.

Όσοι τον έζησαν από κοντά, ό-
πως και όλη η Ελλάδα που τον 
γνώρισε από τα βραδινά δελτία 
της τηλεόρασης τις δύσκολες ώ-
ρες του αγώνα, θα τον θυµούνται 
σαν τον αυθεντικό εκφραστή του 
κάµπου. Με τα δασιά, άσπρα του 
γένια, τα ροδοκόκκινα µάγουλα, 
το σκούρο πανωφόρι, ριγµένο πά-
ντα στην πλάτη, το τσιγάρο στο 
στόµα και το χαµόγελο στα χείλη. 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η 
προσωπικότητά του ξεπέρασε τα 
στενά όρια του κόµµατος, στις τά-
ξεις του οποίου ανδρώθηκε και 
του οποίου τη γραµµή ουδέποτε 
θέλησε να παραβλέψει. Την ίδια 
ώρα ωστόσο, η προσωπικότητά 
του προσέλκυε και κινητοποιού-
σε δυνάµεις πέραν των κοµµατι-
κών τειχών κι αυτό είναι που τον 
έκανε να ξεχωρίζει. Τον διέκριναν 
πάντα οι αρχές και η συνέπεια.

Κι αυτό είναι η παρακαταθήκη 
του και το παράδειγµά του. 

Βαγγέλη, καλό σου ταξίδι…

Είχε το χάρισμα να ενώνει
Συνέδεσε τη ζωή του με τα αγροτικά μπλόκα και την έννοια για τους πολλούς 

Γεννήθηκε το 1954 στη Μητρόπολη 
Καρδίτσας. Βαµβακοκαλλιεργητής 
για το µεγαλύτερο µέρος της 
επαγγελµατικής του πορείας, 
επέλεξε τα τελευταία χρόνια να 
κάνει στροφή στην αµπελουργία 
και την παραγωγή κρασιού, έχοντας 
φτιάξει και ένα µικρό οινοποιείο. 
Υπήρξε επί χρόνια µέλος της 
Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ενώ 
διατέλεσε και Βουλευτής Καρδίτσας 
µε το ίδιο κόµµα δύο φορές. Έγινε 
γνωστός στο ευρύτερο κοινό για 
την µακροχρόνια συνδικαλιστική 
δράση, όντας και πρόεδρος της 
Ενωτικής Οµοσπονδίας Αγροτικών 
Συλλόγων Καρδίτσας (Ε.Ο.Α.Σ.Κ.) 
και µέλος της γραµµατείας της 
Παναγροτικής Αγωνιστικής 
Συνεργασίας (Π.Α.ΣΥ.).

Όσοι τον έζησαν από κοντά, όπως και όλη η Ελλάδα που τον 
γνώρισε από τα βραδινά δελτία της τηλεόρασης τις δύσκολες 
ώρες του αγώνα, θα τον θυµούνται σαν τον αυθεντικό εκφραστή 
του κάµπου. Με τα δασιά άσπρα του γένια, τα ροδοκόκκινα 
µάγουλα, το σκούρο πανωφόρι ριγµένο πάντα στην πλάτη, το 
τσιγάρο στο στόµα και το χαµόγελο στα χείλη. 

Βαγγέλης Μπούτας

Κέρδισε το σεβασµό 
όλων

Μέχρι την τελευταία 
στιγµή διατήρησε την 

απλότητα και το πείσµα 
που τον διακατείχε ως 
άνθρωπο κερδίζοντας 

τον σεβασµό φίλων 
αλλά και πολιτικών 

«αντιπάλων»

«Για τη µικροµεσαία 
αγροτιά»

Ολόκληρη η αγροτική 
Ελλάδα θρηνεί τον 

σύγχρονο αγωνιστή της 
µικροµεσαίας αγροτιάς, 
όπως έλεγε πάντα, τον 

«στρατηγό» που δεν 
πρόδωσε ποτέ το στρά-

τευµά του

Κρατά ψηλά τη 
σηµαία του αγώνα

Εµβληµατική µορφή των 
µπλόκων της Βιοκαρπέτ, 

από τις αρχές της 
δεκαετίας του ’90 και 
εντεύθεν, ο Βαγγέλης 

Μπούτας κράτησε ψηλά 
τη σηµαία του αγροτικού 

αγώνα

Ξεπερνά τα στενά 
όρια του κόµµατος
∆εν υπάρχει αµφιβολία 

ότι η προσωπικότητά του 
ξεπέρασε τα στενά όρια 

του κόµµατος, στις τάξεις 
του οποίου ανδρώθηκε 

και του οποίου τη γραµµή 
ουδέποτε θέλησε να 

παραβλέψει

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

∆ιεθνές συνέδριο 
τεχνολογιών 
πληροφορικής σε 
γεωργία και τρόφιµα

Με την υποστήριξη του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης και του Εθνικού 
Κέντρου Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
διοργανώνεται το 9ο ∆ιεθνές 
Συνέδριο Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών στη Γεωργία, τα 
Τρόφιµα και το Περιβάλλον 
(HAICTA 2020) στη 
Θεσσαλονίκη µέχρι τις 27 
Σεπτεµβρίου. Έλληνες και 
ξένοι επιστήµονες µοιράζονται 
τις εµπειρίες τους για τις 
δυνατότητες που παρέχει η 
εφαρµογή των καινοτόµων 
τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών στο πλαίσιο της 
βιώσιµης αγροτικής ανάπτυξης 
στη γεωργία. Περισσότερες 
πληροφορίες στον σύνδεσµο 
https://2020.haicta.gr

Ηλεκτρονικά µέχρι τις 28 
Σεπτεµβρίου στον ιστότοπο 
https://p2.dikaiomata.gr/
M1018/ οι ενστάσεις των 
κοµµένων της 3ης πρόσκλησης 
του Κοµφούζιο.

Έως 8 Οκτωβρίου αιτήσεις 
για ενίσχυση αιγοπροβάτων σε 
όσους διαθέτουν ζωικές 
εκµεταλλεύσεις µε τουλάχιστον 
20 ενήλικα θηλυκά 
αιγοπρόβατα (άνω του έτους) 
και έχουν παραδώσει γάλα σε 
εγκεκριµένες µεταποιητικές 
µονάδες το έτος 2019.

Μέχρι 15 Οκτωβρίου αιτήσεις 
έκτακτης ενίσχυσης έως 
24.000 ευρώ ανά αλιέα για 
προσωρινή παύση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων ως 
συνέπεια της επιδηµικής 
έκρηξης του Covid-19.

Περιθώριο ως 20 Οκτωβρίου 
έχουν οι µελισσοκόµοι από τα 
µικρά νησιά του Αιγαίου για 
αίτηση ένταξης στο πρόγραµµα 
ενίσχυσης 12 ευρώ ανά κυψέλη.

Μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου 
αιτήσεις των ενδιαφερόµενων 
για επενδυτικά σχέδια στην 
πρωτογενή παραγωγή µέσω του 
αναπτυξιακού νόµου.

Έως 30 Νοεµβρίου δηλώσεις 
συγκοµιδής αµπελουργικών 
προϊόντων για την αµπελοοινική 
περίοδο 2020-2021.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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Ενα καράβι κρασί
αράζει στο Λιµάνι
Το απόγευµα του Σαββάτου 26 Σεπτεµβρίου 
η Προβλήτα Α’ στο Λιµάνι Θεσσαλονίκης 
πληµµυρίζει κρασί. Στο Thessaloniki Wine Selfie 
υπάρχουν πάνω από 200 ετικέτες κρασιών από 
καταξιωµένα οινοποιεία, boutique wineries και 
δίκτυα διανοµής µε εισαγόµενα και ελληνικά 
κρασιά. Το κάθε κρασί θα αυτοπαρουσιάζεται δίπλα 
από ένα table stand µε όλες τις πληροφορίες της 
παραγωγής του. Ο covid-19 δηµιούργησε ένα 
µεγάλο κενό στον χώρο της οινικής διασκέδασης 
και στόχος του Thessaloniki Wine Selfie είναι η 
επανεκκίνηση της οινικής χαράς και διασκέδασης, 
των οινόφιλων και των επαγγελµατιών εστίασης. 
Γενική είσοδος µε ένα ποτήρι Spiegelau: 7 ευρώ. 
Περισσότερα στο thessalonikiwineshow.gr/.

Καρποφόρα δέντρα 
στον µετριασµό της
κλιµατικής αλλαγής
Το Ευρωπαϊκό Έργο Life Climatree διοργανώνει 
το τελικό διαδικτυακό συνέδριο του έργου µε θέµα  
«Τα καρποφόρα δέντρα στην υπηρεσία του 

µετριασµού της κλιµατικής αλλαγής», την Πέµπτη 
22 Οκτωβρίου, υπό την αιγίδα του Πράσινου 
Ταµείου. Εν µέσω των περιορισµών που θέτει ο 
COVID-19, το τελικό συνέδριο θα λάβει χώρα σε 
«εικονικό περιβάλλον». Οι δηλώσεις συµµετοχής 
πραγµατοποιούνται στον ακόλουθο σύνδεσµο: 
https://forms.gle/eFZjqkKDgqqzaQ8V6.

Σειρά εκδηλώσεων 
της Φίλαιος για 
ελιά και ελαιόλαδο 
τον Νοέµβριο

H Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου 
και Ελιάς «ΦΙΛΑΙΟΣ» 
συµµετέχει και φέτος στον 
παγκόσµιο εορτασµό για το 
ελαιόλαδο, θεσµό τον οποίο 
καθιέρωσε  το ∆ιεθνές 
Συµβούλιο Ελαιοκοµίας (IOC- 
COΙ, µε έδρα τη Μαδρίτη). 
Από τις 16 έως τις 30 
Νοεµβρίου η ΦΙΛΑΙΟΣ θα 
πραγµατοποιήσει σειρά 
εκδηλώσεων για τα δύο 
εθνικά µας προϊόντα, 
ελαιόλαδο και επιτραπέζια 
ελιά. Για πληροφορίες στο 
info@filaios.org. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΑ∆ΡΙΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ

Συµµετοχές ως 11/11 
για τον 2ο NOYNOY 
Idea Challenge

Παρατείνεται έως την Τετάρτη 11 
Νοεµβρίου η υποβολή συµµετοχών 
στον 2ο διαγωνισµό καινοτοµίας 
«NOYNOY Idea Challenge», που 
επιβραβεύει τις πρωτότυπες ιδέες 
στον τοµέα της γαλακτοβιοµηχανίας. 
Στόχος, η µείωση περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος, η προστασία του 
περιβάλλοντος και η συνολικά 
αποδοτικότερη διαχείριση του 
φυσικού πλούτου. Οι προτάσεις 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο 
https://noynoyideachallenge.gr, 
όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 
να βρουν και πληροφορίες.

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

Πωλούνται πρόβατα Λακόν, Ασάαφ, Γερµανο-
χιώτικα, γίδια Μούρτια, Ζάννα και µοσχάρια ντό-
πια και Λιµουζίν. Τηλ. 6906/869090. 

Πωλούνται µοσχάρια Λιµουζίν, Σίµενταλ και 
Σβιτ, αρσενικά και θηλυκά για πάχυνση και ανα-
παραγωγή. Τηλ. 694/0840982.

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

Πωλούνται 40 αγελάδες, διασταυρωµένες 
Λιµουζίν µε Σίµενταλ, ελευθέρας βοσκής στην 
Πρέβεζα, στη τιµή των 500 ευρώ η κάθε µια. 
Τηλ. 6945449493.

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

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

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

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

Πωλούνται 60 πρόβατα διασταύρωσης Χίου, 
περιοχή Λαµία 80 ευρώ. Τηλ.6974/426911.

Πωλουνται 120 γίδια   Τα µισα εξ αυ-
τών   εινα φυλής   Σκοπέλου   και τα     άλ-
λα µισά φυλής  Καρύστου. Περιοχή Πά-
τρα.  Τηλ.6974/632582.

 Πωλούνται µοσχίδες Holstein, περιοχή Λάρι-
σας.Τηλ.6976/604538.

Πωλούνται 14 θηλυκά µοσχάρια Σίµενταλ 
και Σβιτς για αναπαραγωγή. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6940/840982, ώρες 19:00-22:00.

Πωλούνται γουρουνάκια για εκτροφή από µο-
νάδα.Τηλ.6986824541..

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται 70 πρόβατα µυτιληνιά µε κεφα-
λονίτικα, συµµαζεµένα Τηλ. 6982/113390.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνι-
κές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λια-
νική καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την 
Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. Τηλ.6987/310440.

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

Πωλούνται σε µικρά τετράγωνα δέµατα σα-
νό από βρώµη, άχυρο από κριθάρι και τρι-
φύλλι σε καλή τιµή. Περιοχή Μαγνησίας. Τηλ. 
6974/431615.

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

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

Πωλείται ενσίρωµα τριφυλλιού σε στρογγυλη 
µπάλα. ∆υτική Μακεδονία. Τηλ. 6972/018965

Πωλείται βίκος νέας σοδειάς, ποικιλία ΜΑ-
ΡΙΑΝΝΑ, καθαρισµένος, απολυµασµένος πολύ 
παραγωγικός για σανό και για καρπό. Σε καλή 
τιµή. Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ. 6972/285256, 
6974/313224 (what’s up).

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

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

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

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

Πωλείται βίκος ποικιλίας Ζέφυρος καθαρι-
σµένος σακιασµένος, περιοχή Λάρισας Τηλ. 
6988/114500.

Πωλείται βίκος σπόρος από παραγωγό για 
χλωρή λίπανση και εµπλουτισµό µε άζωτο σε ξη-
ρικούς ελαιώνες, αµπέλια, δενδρώδη. Εξασφα-
λίζοντας ποιότητα στην καρπόδεση και µεγαλύ-
τερη παραγωγή ελιάς ανά δέντρο και γονιµότη-
τα του εδάφους. Τηλ. 6948/423151.

Πωλείται τριφύλλι βιολογικού επιπέδου µε πι-
στοποιητικά.Τηλ.6937/226036.

Πωλείται τριφυλλόπορος Σερρών νέας εσο-
δείας. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Tηλ. 
6937/253885.

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

Πωλείται βιολογικό λούπινο και βιολογικό κτη-
νοτροφικό µπιζέλι (Ολυµπος) σε µαύρο και λευ-
κό.Τηλ.6908/655592.

 Προσφέρεται δωρεαν η συγκοµιδή από 
1000 δέντρα µε καρυδιές µε κάποιες πρου-
ποθέσεις.Τηλ.6942/228503.

Πωλείται τριφυλόσπορος Υπάτης, περιοχή ∆ο-
µοκού. Καθαρός, άριστης ποιότητας, αποστολή 
σε όλη την Ελλάδα. Τηλ. 6942/282472.

Πωλούνται τριφύλλια και χορτοτρίφυλλα σε 
στρογγυλη µπάλα. ∆υτική Μακεδονία. Τηλ. 
6972/018965.

Πωλείται βίκος, µπιζέλι και κτηνοτροφικό κου-
κί για σπόρο. Τηλ.6932/372270.

Πωλείται φακή, βρώσιµη πολύ βραστερή και 
για σπόρο.Τηλ.6932/372270.

Πωλείται σιτάρι µαλακό σε µικρές ή µεγάλες 
ποσότητες από παραγωγό. ∆υνατότητα µεταφο-
ράς στο χώρο σας.6974/431615.

∆ιατίθεται βίκος από παραγωγό, κατάλλη-
λος για κτηνοτροφία-χλωρή λίπανση-δεν-
δρώδη, ελιές,αµπέλια κλπ. Εναλλαγή σπό-
ρου –βίκος-σιτάρι.Τηλ.6981/088747.

Πωλούνται 1.600 µπάλες πρώτη κοψιά τρι-
φυλλιού. Περιοχή Καµένων Βούρλων. Τηλ. 
6976/226113.

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 
στρεµµάτων περιφραγµένο και µε νερό 
που χρησιµοποιείται ως φάρµα µε 1000 
δέντρα καρυδιές.Πωλείται 300000 ευ-
ρώ η ενοικιάζεται 4000 ευρώ το χρόνο.
Τηλ.6942/228503.

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

Πωλείται µηχάνηµα παστερίωσης 2 τόνων 
σχεδόν καινούρια και ένας κορφολόγος αυ-
τοκαθαριζόµενος 3 µήνες δουλεµένος 3 τό-
νους την ώρα. Τηλ.6947/509187.

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

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 ίππους 
δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιοχή Πιερί-
ας. 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 χιλιάρι. 
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 καινούριο τρακτέρ ΖΕΤΟR  100, 
ΡRΟΧΙΜΑ µε τον κουβά. Τηλ. 6983/717473.

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

Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων και σπαστή-
ρας 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 υγραντή-
ρα. Περιοχή Λακωνίας. Τηλ.6938/665074.

Πωλείται σπαρτική µηχανή Ζ. 
Τηλ.6974/394542.

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 2,5 ιντσών 
σε άριστη κατάσταση µε σωληνάκια κολ-
ληµένα 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 ΝETAFIM 
4 λιτρα αυτορυθµιζόµενα, καινουρια , αφο-
ρετα, σε καλή τιµή.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 ΜASSEY FERGUSON 180 άλο-
γα µοντέλο του 2004 και µια πρέσα CASE 
540 µοντέλο του 2004 σε άριστη κατάστα-
ση.Τηλ.6947/509187.

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

Πωλείται καρότσα 9,5 µέτρων για µεταφο-
ρα τριφυλλιού και βαµβακιού. Περιοχή Γιαν-
νιτσών.Τηλ.6948/462012.

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

Πωλούνται πλαστικά σε εµπόρους για κρα-
σί, λάδι και µέλι. ∆ιάφορα µεγέθη µικρά 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 θεριζοαλωνιστική µηχανή Μ101 
µε επισκευασµένο κινητήρα, χωρίς σαπίλες. 
∆υνατότητα µετατροπής σε χορτοκοπτικό. 
Τιµή 2500 ευρώ.Τηλ.2310/711133.

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

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.6944/665682. 

Πωλείται τρακτέρ stayer 8110 me 6000 
ώρες χρήσης. Σε άριστη κατάσταση µαζί µε 
τα παρελκόµενα, σπαρτική, άροτρο, 2 καλ-
λιεργητές (ελαφρύς, βαρύς) , µε λιπασµα-
τοδιανοµέα 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 µοντέλο 
2009 70 PS µε καµπίνα 4 χ4 , αµπελουργι-
κό Τηλ.6945/373163.

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

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

Πωλείται τρακτέρ µάρκας Lamborghini 
τύπου 990 δενδροκοµικό 4χ4 µε καµπίνα. 
Τηλ.6945/373163.

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

Πωλείται αρµεκτήριο 24αρι µε 12 αρµεκτι-
κές, 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 σα-
πίλες σε λειτουργία.Τηλ. 6978/308061.

Πωλούνται κάθετος ενσιροδιανοµέας 5 
κυβικών µάρκας SILOKING της MAYER µε 
ηλεκτρονικό ζυγιστικό και 50 ώρες λειτουρ-
γίας και µία παγολεκάνη µάρκας inox, περιο-
χή Μεσσηνίας.Τηλ.6944780650.

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 σαλόνι 
navigation κάµερα οπισθοπορείας, εργοστα-
σιακό χρώµα, καινούρια λάστιχα, βιβλίο σέρ-
βις, µοντέλο του 2016.∆εκτός κάθε έλεγχος. 
Τηλ.6946062106.

Πωλούνται σχεδόν καινούρια, φρέζα Κων-
σταντινίδη 100 ιντσών, 2,5 µέτρων µε κύλιν-
δρο, δισκοσβάρνα υπέρ βαρέως 32 δίσκων, 
κατασκευής Σορογκας και υπεδαφοκαλλιερ-
γητής(ρίπερ) υπερ βαρέως τύπου µε 11 νύ-
χια. Όλα µαζί 10000 ευρώ.Πωλούνται και 
µεµονωµένα. Τηλ.6937226036. 

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

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

Πωλείται ψεκαστικό 800 κιλών µε τουρµπί-
να και κανόνι αναρτώµενο. Περιοχή Αγρινί-
ου. Τηλ. 6948/683772.

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

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

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

Πωλείται γεωργικός ελκυστήρας 50αρι Ζε-
τόρ, δεντροκοµικό. Έτος κατασκευής 1978. 
Σε καλή κατάσταση και µε πολλά εξαρτήµα-
τα (φρέζα, άροτρο, σβάρνα). Σε καλή τιµή. 
Τηλ.6994/236045.

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

Πωλείται τρακτέρ FORD 3000, έτος κατα-
σκευής 1974, γενική επισκευή το 2019.Κρύα
Βρύση Νοµού Πέλλας, 6979/336007.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχα-
νή 8070 New Holland σε τιµή ευκαιρί-
ας.6946/482582.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη 
στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και εν-
σίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγω-
νη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Όταν φτάνει κανείς στις Πρέσπες 
αντικρίζει ένα θέαµα µοναδικού 
φυσικού κάλλους… Ένα κατα-
πράσινο τοπίο, ένα υπέροχο υδά-
τινο κόσµος που κρύβει έναν α-
νεκτίµητο θησαυρό χλωρίδας και 
πανίδας, νησάκια και χωριουδά-
κια κρυµµένα µέσα στην οργιώ-
δη βλάστηση της φύσης.

Σπάνια φυτά, κάποια από αυτά 
ενδηµικά της Πρέσπας, άλλα κα-
θηµερινά που τα συναντάµε σε έ-
ναν περίπατο στη φύση, γνωστά 
και συνυφασµένα µε το Πρεσπιώ-
τικο τοπίο και άλλα καλά κρυµ-
µένα σε γωνιές αυτού του µικρού 
αλλά τόσο πλούσιου τόπου. Όλα 
βρίσκονται συγκεντρωµένα σε ένα 
πλήρη και αναλυτικό οδηγό 550 
σελίδων, του νέου βιβλίου τριών 
διακεκριµένων καθηγητών βοτα-
νικής που εκδόθηκε προ ηµερών.

Το βιβλίο «Flora and Vegetation 
of the Prespa National Park, Greece» 
των καθηγητών Arne Strid, Erwin 
Bergmeier και Γιώργου Φωτιάδη 
αποτελεί προϊόν ετών δουλειάς 
και πρωτογενούς έρευνας στην 
περιοχή. Οι τρεις καταξιωµένοι 
βοτανικοί συγκέντρωσαν σε αυ-
τό το βιβλίο όλα τα δεδοµένα και 

τις πληροφορίες για τη χλωρίδα 
της Πρέσπας.

Συγκεκριµένα, 1.816 είδη χλω-
ρίδας παρουσιάζονται µε ακρί-
βεια σε έναν λεπτοµερή κατάλογο. 

Περισσότερες από 1.000 φωτο-
γραφίες υψηλής ανάλυσης προ-
σφέρουν στον αναγνώστη µια κο-
ντινή µατιά στα άγρια φυτά της 
Πρέσπας. Χάρτες αλλά και 12 κε-
φάλαια τεκµηριωµένης αφήγη-
σης προβάλλουν τα βασικά γνω-
ρίσµατα της βλάστησης των 45 

διαφορετικών τύπων οικοτόπων 
της περιοχής.

Το εν λόγω βιβλίο αν µη τι άλλο 
αποτελεί παρακαταθήκη για την 
Πρέσπα, τα Βαλκάνια και την Ελ-
λάδα, ενώ αποτελεί µια µοναδική 
συνεργασία αναγνωρισµένων ε-
πιστηµόνων, σε µια έκδοση που 
υποστηρίχθηκε από το Ίδρυµα 
Aage V. Jensen Charity, υλοποι-
ήθηκε από την Εταιρεία Προστα-
σίας Πρεσπών και τις εκδόσεις 
των Αδελφών Βλάσση.

Πολυετής έρευνα
Το βιβλίο «Flora and 

Vegetation of the Prespa 
National Park, Greece» αποτε-

λεί προϊόν ετών δουλειάς

Η Αµερικάνικη Γεωργική 
Σχολή ψάχνει αγρότες
Επαγγελµατίες αγρότες του ∆ήµου 
Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης, καλεί η 
Αµερικανική Γεωργική Σχολή να 
καταθέσουν πρόταση-προσφορά για 
τη συνεκµετάλλευση του 
Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού 
Αγροκτήµατος «Ζάννας», το οποίο 
αναπτύσσεται πλησίον του 
Βαλτοχωρίου. Αιτήσεις µέχρι τις 9 
Οκτωβρίου στην πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο 
www.afs.edu.gr/dyn/userfiles/files/
Zannas.pdf.

Οι αγρότες της Ηλείας
συσπειρώνονται
Η επιστροφή φόρου αγροτικού 
πετρελαίου, το αγροτικό ρεύµα, οι 
κατώτερες εγγυηµένες τιµές στα 
προϊόντα, η αποζηµίωση στο 100% 
από τον ΕΛΓΑ όλο το χρόνο και για 
όλα τα ζηµιογόνα αίτια στα αιτήµατα 
της Πανελλαδικής Επιτροπής των 
Μπλόκων. Οι εν λόγω διεκδικήσεις, 
αποτέλεσαν το βασικό θέµα 
συζήτησης της συγκέντρωσης των 
αγροτών της Ηλείας το απόγευµα 
της περασµένης Τρίτης στο 
Εργατικό Κέντρο Πύργου.

Πρόγραµµα ∆ια Βίου 
Μάθησης για το κρασί
Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης 
τρίµηνης διάρκειας (85 ωρών) 
στις νέες µεθόδους παραγωγής, 
εµπορίας κρασιού, διοργανώνει 
το ΚΕ∆ΙΒΙΜ του Πανεπιστηµίου 
∆υτικής Μακεδονίας. Στόχος η 
απόκτηση βασικών γνώσεων σε 
θέµατα παραγωγής και ποιότητας 
σταφυλιού, οινοτεχνίας, 
γευσιγνωσίας, µάρκετινγκ και 
ειδικών τεχνικών πώλησης του 
κρασιού. Αιτήσεις µέχρι τις 
30 Σεπτεµβρίου.

Μείωση εισφοράς ΕΛΓΟ 
θέλουν έµποροι κρέατος
Τη νέα της ταυτότητα και το όραµά 
της παρουσίασε η Πανελλήνια 
Ένωση Εµπόρων Κρέατος και 
Ζώντων Ζώων (ΠΕΝΕΚΖΖΩ), 
εντάσσοντας πρώτη στους 
στόχους διεκδικήσεων τη µείωση 
της εισφοράς υπέρ ΕΛΓΟ από το 
2% σήµερα. Ψηλά στην ατζέντα 
της και η έλλειψη κτηνιάτρων στα 
σφαγεία, η ανάγκη θεσµοθέτησης 
της κρεοπαραγωγικής 
αιγοπροβατοτροφίας και οι 
διεπαγγελµατικές συµφωνίες.

Περισσότερες από 1.000 φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης µαζί µε 12 κεφάλαια τεκµηριωµένης αφήγησης 
προσφέρουν στον αναγνώστη µια κοντινή µατιά στη βλάστηση των 45 οικοτόπων της περιοχής.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Σε 550 σελίδες όλη η 
χλωρίδα της Πρέσπας
Σε έναν πλήρη και αναλυτικό οδηγό, ένα βιβλίο παρακαταθήκη 
για το Πρεσπιώτικο τοπίο, συγκεντρώνονται τα 1.816 είδη χλωρίδας

Πωλείται αγροτικός ελκυστήρας Goldoni τύ-
που 714. Τηλ.6988/887113.

Πωλείται χορτοκοπτικό µηχάνηµα 2 δίσκων 
1,70 κοπής, ιταλικό µε µπουκάλα. Περιοχή 
Νέα Πλάγια Χαλκιδικής.Τηλ.6982/776003.

Πωλούνται σιλό 4 χωρισµάτων ,διαστάσε-
ων 2,3 µέτρα επι 5 µέτρα µάκρος και µηχα-
νήµατα ζωοτροφών, σπαστήρας µε µοτέρ 25 
ίππων, ζυγαριά 2,5 τόνων µε σιλό και 3 σιλό 
µε κοχλίες τροφοδοσίας. Τηλ.6977/323048.

Πωλείται τρακτέρ Stayer 110 άλογα, σε πο-
λύ καλή κατάσταση.Τηλ.2310715037.

Πωλείται ρίπερ και λιπασµατοδιανοµέας σε 
πολύ καλή κατάσταση.Τηλ.2310715037.

Πωλείται αγροτικό αυτοκίνητο Landrover 
defender, 110 πετρέλαιο µοντέλο 1988, Το 
αυτοκίνητο έχει αγοραστεί για ανταλλακτικά 
και είναι λυµένο σε κοµµάτια. Σε άριστη κατά-
σταση στα µηχανικά και στα φανοποιιτικά µέ-
ρη. ∆εκτός κάθε έλεγχος Τηλ 6937226036.

Πωλούνται δισκοσβάρνα ζορµπά,28άρα 
υδραυλική,ραντιστικό 600άρι,τετράυνο άρο-
τρο γκλαβαν όλα σε πολύ καλή κατάσταση. 
Τηλ.2310715037.

Πωλούνται συγκρότηµα παραγωγής ζωο-
τροφών της Sylko Hellas αποτελούµενο από 
κυλινδροµυλο µάρκας Gruber 5,5/2000 
και ηµιοριζοντια χαρµανιερα 950 λίτρα 
µε δυνατότητα παραγωγής 1 τόνο/ώρα 
µε 200 ώρες χρήσης. Τιµή 6.400 ευρώ. 
Τηλ.6947/741230.

Πωλούνται 50 σωλήνες 3αρες αλουµινίου 
στην περιοχή της Βέροιας.Τηλ.6973/966777.

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 28 δίσκων 
επισκευασµένη και βαµµένη.Τιµή.2.100 ευ-
ρώ. Τηλ.2310/711133.

Πωλείται γεννήτρια 60ΚW, ιταλική,πε-
ριοχή Σοφός Μαυρούδα Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6974/677830.

Πωλούνται συγκρότηµα παραγωγής ζωο-
τροφών της Sylko Hellas αποτελούµενο από 
κυλινδροµυλο µάρκας Gruber 5,5/2000 
και ηµιοριζοντια χαρµανιερα 950 λίτρα 
µε δυνατότητα παραγωγής 1 τόνο/ώρα 
µε 200 ώρες χρήσης. Τιµή 6.400 ευρώ. 
Τηλ.6947/741230.

Πωλείται New Holland Μ101 θεριζοαλω-
νιστική που γίνεται και χορτοκοπτικό, χω-
ρίς κουβούκλιο. Τιµή 4.000 ευρώ. Τηλ. 
6978/308061.

Πωλείται δισκοσβάρνα 32 δίσκων και µια 
πρεσα Welger 730. Tηλ.6993/308420.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 100αρι µε διπλό δι-
αφορικό Τιµή 8.000 ευρώ. Κος ∆ιαµαντής 
Τηλ.6942/993078.

Πωλείται πλατφόρµα 15 τόνων. Τιµή 1.500 
ευρώ. Κος ∆ιαµαντής Τηλ.6942/993078.

Πωλείται σκληρό σιτάρι ΣΙΜΕΤΟ για σπόρο 
R2 µε τιµή 37 λεπτά το κιλό και σκληρό σιτά-
ρι ΣΙΜΕΤΟ για µύλο. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ. 6937/436309.

Πωλείται αλέτρι ΚVERNELAND , όλα και-
νούρια επάνω του. Τιµή 3.300 ευρώ. Περιοχή 
Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6937/436309..

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται ενσιροδιανοµέας µε φρέζα από 
8 έως 12 κυβικά.Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6976/141565.

Ζητείται καθαριστήριο µπαλαρίνης µε-
ταχειρισµένο σε καλή κατάσταση. Τηλ. 
6947/936986. 

Zητείται τρακτέρ δενδροκοµικό από 50 
έως 70 ίππους.Τηλ.6943/457861.
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Στα χωμάτινα 
κορτ της Γαλλίας
Μάχες στο κύριο ταμπλό του Ρολάν Γκαρός

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ξεκινούν την Κυριακή 27 Σεπτεµ-
βρίου οι αγώνες του κύριου τα-
µπλό στο γαλλικό όπεν, το περί-
φηµο τουρνουά τένις του γηπέ-
δου Ρολάν Γκαρός µε τα χωµάτι-
να τερέν. Ένα Ρολάν Γκαρός off 
season, φθινοπωρινό µε ελάχιστα 
τουρνουά προετοιµασίας και φυ-
σικά περιορισµένη προσέλευση 
κόσµου. Οι περισσότεροι «σταρ» 
φτάνουν στο Παρίσι για να κυνη-
γήσουν το όνειρο και φυσικά τα 
βλέµµατα όλων είναι στραµµένα 
στον Ράφα Ναδάλ ο οποίος θα δι-
εκδικήσει το 13ο τρόπαιο του και 
εάν τα καταφέρει θα φτάσει στην 

1η θέση των τίτλων (20) Grand 
Slam τον Ρότζερ Φέντερερ. Ο Στέ-
φανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκ-
καρη θα συµµετάσχουν για 4η φο-
ρά στο κυρίως ταµπλό. Η καλύτε-
ρη επίδοση του Στέφανου ήταν ο 
4ος γύρος το 2019 και της Μαρί-
ας ο 3ος το 2018.

Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις 
του ποδοσφαίρου τώρα και στα 
play-offs του Τσάµπιονς Λιγκ, o 
Ολυµπιακός ταξιδεύει στην Κύπρο 
έχοντας εξασφαλίσει σκορ ασφα-
λείας απέναντι στην Οµόνοια (2-
0) για τη ρεβάνς της 29ης Σεπτεµ-
βρίου. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ, κα-
λείται να γυρίσει το εις βάρος του 
σκορ (2-1) στην Τούµπα, απένα-
ντι στην Κράσνονταρ. 

O Ουρουγουανός σούπερ σταρ, Λουίς Σουάρες 
ανήκει πλέον στο δυναµικό της Ατλέτικο Μαδρίτης, 
αφού οι Καταλανοί δέχτηκαν τελικά την αποχώρησή 
του µετά από έξι χρόνια από τον σύλλογο. Ο 
33χρονος επιθετικός υπήρξε ο τρίτος σκόρερ όλων 
των εποχών µε 198 τέρµατα στην Μπαρτσελόνα, 
πίσω από τους Σέζαρ και Λιονέλ Μέσι. 

Μπαμ με Σουάρες
για την Ατλέτικο  

Formula 1 (Ρωσία)

Κατατακτήριες δοκιµές 14.50 COSMOTE SPORT 5 HD

Τένις (Open Αµβούργο)

Αγώνες 16.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Βόλος - ΠΑΟΚ 18.30 Novasports 1 HD

Στίβος (Ντάιαµοντ Λιγκ)

Ντόχα 19.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός - Παναιτωλικός 20.30 Novasports 2 HD

Τένις (Γαλλικό Όπεν)

1η µέρα 12.00 ΕΡΤ Sports HD

Formula 1 (Ρωσία)

Αγώνας 13.50 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – Πας Γιάννινα 16.00 Novasports 1 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Σίτι – Λέστερ 18.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

AEK – Λαµία 20.30 Novasports 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Ρόµα – Γιουβέντους 21.45 Novasports 2 HD

Formula 1 (Ρωσία)
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Τένις (Open Αµβούργο)

Αγώνες 16.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Βόλος - ΠΑΟΚ 18.30 Novasports 1 HD
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Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός - Παναιτωλικός 20.30 Novasports 2 HD

Τένις (Γαλλικό Όπεν)

1η µέρα 12.00 ΕΡΤ Sports HD

Formula 1 (Ρωσία)

Αγώνας 13.50 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – Πας Γιάννινα 16.00 Novasports 1 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Σίτι – Λέστερ 18.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

AEK – Λαµία 20.30 Novasports 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Ρόµα – Γιουβέντους 21.45 Novasports 2 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 26 Σεπτεµβρίου

Κυριακή 27 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Λίγος ο χρόνος 
για τη νέα ΚΑΠ 
πολλά τα κενά 
στον εθνικό φάκελο

Η Καρδίτσα    
αλλάζει την ατζέντα 
του Μαξίμου  
στα αγροτικά θέματα

Βαµβάκι  
και ελαιόλαδο 
κλέβουν τα φώτα 
μέχρι το Δεκέμβριο  

Πρεµιέρα στην Ευρωλίγκα
Οι 18 οµάδες που θα συµµετάσχουν 
στην Ευρωλίγκα της σεζόν 2020-21 
ετοιµάζονται για το πρώτο τζάµπολ 
την ερχόµενη εβδοµάδα έπειτα από 
την οριστική διακοπή της 
διοργάνωσης λόγω της πανδηµίας 
του κορωνοϊού. Την 1η Οκτωβρίου 
λοιπόν, στην πρεµιέρα, ο 
Ολυµπιακός θα υποδεχτεί τη 
Ζάλγκιρις ενώ ο Παναθηναϊκός 
αντιµετωπίζει εκτός έδρας τη Χίµκι 
την επόµενη µέρα.  

Στο Σότσι για το ρεκόρ
Έτοιµος να γράψει ιστορία είναι ο 
Λιούις Χάµιλτον στο ρωσικό Γκραν 
Πρι του Σότσι την Κυριακή (27/09). 
Ο Βρετανός πιλότος είναι µια νίκη 
µακριά από την ισοφάριση των 91 
νικών του θρυλικού Μίκαελ 
Σουµάχερ. Ο εξάκις παγκόσµιος 
πρωταθλητής έχει τροµερή 
παράδοση στο Σότσι, από το 2014 
που άνοιξε η πίστα, µε τέσσερις νίκες, 
ενώ η Mercedes έχει το απόλυτο.

∆υνατό τεστ για ΑΕΛ
Συνεχίζεται η προετοιµασία της 
ΑΕΛ, ενόψει της εντός έδρας 
αναµέτρησης της 3ης αγωνιστικής 
του πρωταθλήµατος, στην οποία οι 
«βυσσινί» θα αντιµετωπίσουν τον 
Παναθηναϊκό, τη ∆ευτέρα 28 
Σεπτεµβρίου 2020 στις 19:30, στο 
Στάδιο Αλκαζάρ. Ο τεχνικός της 
ΑΕΛ, Μιχάλης Γρηγορίου, δεν 
αντιµετωπίζει κάποιο ιδιαίτερο 
πρόβληµα, δεδοµένου ότι όλοι οι 
ποδοσφαιριστές βρίσκονται στη 
διάθεσή του, εκτός του τραυµατία, 
Νίκολα Ζίζιτς.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



Αποκλειστικά με την AGRENDA

Abimac Avantime 

Εντυπώσεις οδήγησης
Οι ιταλικοί χορτοσυλλέκτες μπροστινής φόρτωσης Abimac Avantime  
με 13 βραχίονες αναπτύχθηκαν για ταυτόχρονη συνεργασία με χορτοδετικές

KΥΚΛΟΦΟΡΕΊ  3 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ
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Σ
την ελληνική αγορά σκληρού σίτου 
ήρθε η σταθεροποίηση των τιµών 
και µένει να δούµε αν θα προκύ-
ψουν νέα για ανάκαµψη. Ο νέος 

διαγωνισµός της Τυνησίας, που δύσκολα 
θα καλυφθεί µε ελληνικά σιτάρια, ειδικά 
όσο το δολάριο δεν επιστρέφει σε καλές ι-
σοτιµίες, ήταν απλά ένα κλικ υψηλότερα α-
πό τον προηγούµενο (+7 δολάρια ο τόνος). 

 Κατόπιν της µεγάλης καταστροφής α-
πό τον Ιανό όλοι προσπαθούν να δουν ποια 
θα είναι η πραγµατική ζηµιά στο βαµβάκι. 
Ακούγεται πως στο εκκοκκισµένο οι πο-
σοτικές απώλειες παραγωγής θα είναι πε-
ρίπου 20.000 τόνοι. Η αγορά κινείται περί 
τα 64 σεντς, ενώ το πριµ έχει εξαφανιστεί.

Σημάδι ανόδου 
περιμένει το σκληρό

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

20/8 27/8 3/9 10/9 17/9 24/9

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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361,90
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285
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Παρά τη γενικευµένη διόρθωση το βαµβάκι στηρίζεται χρηµατιστηριακά
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΑΠΡ MAΪ IOYN IOYΛ ΑΥΓ ΣΕΠ

Με τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου πέριξ 
των 66 σεντς η λίµπρα, ο  επόµενος 
στόχος της αγοράς βάµβακος είναι 
η αντίσταση των 68 σεντς.

Αµετάβλητη η τιµή σκληρού 
στην Φότζια, παρά τις πιέσεις 
της επερχόµενης µεγάλης 
σοδειάς του Καναδά.

Καµία αλλαγή στην τιµή 
καλαµποκιού στα χρηµατιστήρια 
της Ιταλίας, µε τη ζήτηση για 
ζωοτροφή να παραµένει.

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

Ανοδικά κινείται η αγορά 
ελαιολάδου στην Ισπανία, όπου 
πλέον διαµορφώνεται σε επίπεδα 
άνω των 2,10 ευρώ το κιλό.
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Καθαρή τιµή παραγωγού στα 24 λεπτά 
το κιλό εξασφαλίζει το αποτέλεσµα της 
διαγωνιστικής διαδικασίας στο συνε-
ταιρισµό Νίκαιας, κατά τη διάρκεια του 
οποίου διατέθηκαν στην αγορά 627 τό-
νοι σκληρό σιτάρι εσοδείας 2020 που 
είχε ελεύθερο, δηλαδή χωρίς σύµβα-
ση, στις αποθήκες του ο συνεταιρισµός.

Ακόµη µεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει 
όµως η δεύτερη διαπραγµάτευση του 
συνεταιρισµού για τα συµβασιοποιη-
µένα σκληρά σιτάρια για τα οποία πέ-
τυχε θεαµατική βελτίωση της τιµής πα-
ραγωγού στα 25 λεπτά το κιλό.

Ο τελευταίος διαγωνισµός για τις ε-
λεύθερες ποσότητες δίνει πάντως µια 
βαθιά ανάσα στην αγορά, που το τελευ-
ταίο διάστηµα παρουσίαζε σηµάδια κό-
πωσης µε το εµπόριο να πιέζει για τα 
23 λεπτά το κιλό ή και λίγο παρακάτω 
σε κάποιες µεµονωµένες περιπτώσεις.

Εξασφαλίζοντας µε την τελευταία 
πράξη τα 24 λεπτά, η αγορά δείχνει να 

ανακόπτει την πτωτική τάση και να βά-
ζει υποθήκη για επαναπροσέγγιση σε 
ένα δεύτερο γύρο των τιµών που σηµει-
ώθηκαν την περίοδο του Ιουλίου, όταν 
οι άδειες αποθήκες και οι ανάγκες της 
βιοµηχανίας ζυµαρικών για αντικατά-
σταση του εξαντληµένου στοκ διαµόρ-
φωσαν ισχυρό ανοδικό κλίµα.

∆ικαίωµα σε καλύτερη τύχη για τις 
τιµές παραγωγού δίνει βέβαια και η 
δεύτερη διαπραγµάτευση του συνεται-
ρισµού Νίκαιας για τα συµβολαιακά σι-
τάρια, που «έγραψε» τα 25 λεπτά για 
περίπου 1.573 τόνους, παραγωγή που 
θα απορροφήσει η Μέλισσα Κίκιζας. Η 
τρίτη διαπραγµάτευση είναι προγραµ-
µατισµένη για την 15η Νοεµβρίου, ε-
νώ η πρώτη που έγινε τον Ιούλιο, εξα-
σφάλισε τα 26 λεπτά στον παραγωγό.

Ο κλειστός πλειοδοτικός διαγωνισµός, 
είναι η πρώτη ουσιαστικά µεγάλη πρά-
ξη που σηµειώνεται στην εσωτερική α-
γορά µετά την παύση του καλοκαιριού, 
η οποία όπως όλα δείχνουν έρχεται να 
βάλει ένα φρένο στην πτωτική πορεία 
της αγοράς σκληρού σίτου. Οι φήµες 

που θέλουν τη σοδειά του Καναδά να 
σπάει πολλά ρεκόρ από άποψη όγκου, 
πίεσαν σηµαντικά τις ευρωπαϊκές αγο-
ρές παρά το γεγονός ότι η φετινή εµπο-
ρική χρονιά χαρακτηρίζεται από µειω-
µένη παραγωγή στην γηραιά ήπειρο, 
πέρα από την ενισχυµένη ζήτηση που 
διαµόρφωσε η συνθήκη της πανδηµί-
ας. Ωστόσο το τελευταίο διάστηµα και 
λίγο πριν οι κοµπίνες ξεκινήσουν το 
αλώνισµα στον Καναδά, ισχυρό κύµα 
κακοκαιρίας ενδέχεται να υποβαθµί-
σει αισθητά την ποιότητα.

Σε κάθε περίπτωση τα πράγµατα πα-
ραµένουν ρευστά και οι προβλέψεις για 
την πορεία της αγοράς σκληρού στην 
Ευρώπη και τον κόσµο είναι αυτήν 
την περίοδο πιο επισφαλείς από ποτέ.

Βγάζει άµυνα στα 24 λεπτά το σκληρό σιτάρι
Τιµή παραγωγού στα 24 λεπτά για 627 τόνους στον διαγωνισµό του συνεταιρισµού Νίκαιας
 Η αγορά δείχνει να ανακόπτει την πτωτική τάση βάζοντας υποθήκη για επαναπροσέγγιση Στην ελληνική αγορά 

φαίνονται σηµάδια 
σταθεροποίησης στα σκληρά 
σιτάρια µε υποστήριξη από 
την έστω λίγο καλύτερη 
εικόνα τιµών στο παγκόσµια 
εµπόριο. Είναι βέβαιο πως η 
τελευταία αγορά της 
Τυνησίας δεν θα καλυφθεί µε 
ελληνικά σιτάρια, καθώς δεν 
µας περισσεύουν οι πολύ 
καλές ποιότητες, ενώ και η 
αντίστοιχη τιµή παραδοτέα σε 
λιµάνι µας δεν είναι καθόλου 
υποσχόµενη. Στο εσωτερικό 
υπάρχει µεγάλη προσφορά 
από παραγωγούς στα 25 
λεπτά παραδοτέα σε µύλους.  
Στα σκληρά σιτάρια, λόγω 
εσωτερικών συγκρούσεων µε 
τους εκπροσώπους των 
παραγωγών στο αρµόδιο 
συµβούλιο δεν ανακοινώθηκε 
νέα λίστα της Φότζια. Τα 
ποιοτικά σιτάρια µε υαλώδη 
80% δίνουν τιµή αποθήκης 
παραγωγού στα 280-285 
ευρώ ο τόνος και η δεύτερη 
ποιότητα µε υαλώδη στα 
270-275 ευρώ. 

ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ 
Ο ΝΕΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΤΥΝΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ 

Το βαµβάκι δείχνει να κρατιέται µέσα στην ευρύτερη 
διόρθωση των χρηµατιστηρίων. Το πετρέλαιο έπεσε 
στα 40 δολάρια το βαρέλι, ο Dow Jones σηµείωσε 
περίπου 10% διόρθωση αλλά το βαµβάκι 
πραγµατοποιεί µικρές κινήσεις. Το εύρος για τις τιµές 
∆εκεµβρίου ‘20 κινείται µεταξύ 64-65 σεντς ανά 
λίµπρα και το πρόσφατο µικρό γύρισµα έχει να κάνει 
µε την άνοδο του δολαρίου και όχι µε κάποια αλλαγή 
στα θεµελιώδη στοιχεία της αγοράς. Φυσικά εφόσον 
επιδεινωθεί η κατάσταση στο κοµµάτι της πανδηµίας 
του κορωνοϊού, είναι αναπόφευκτο να επηρεαστεί η 
ζήτηση και φυσικά οι τιµές για το βαµβάκι. 

ΝEA ΥOΡKH
Σε συνέχεια των καταστροφών από τον Ιανό κινείται 
η αγορά µας, µε τους εµπλεκοµένους να προσπαθούν 
να αποτιµήσουν την πραγµατική ζηµιά. Εκτός από τη 
µείωση της παραγωγής, αναµένεται και σηµαντικά 
χαµηλότερη ποιότητα στις πληγείσες περιοχές. Ήταν 
ήδη µια δύσκολη χρονιά από πλευράς ζήτησης (λόγω 
κορωνοϊού) τώρα θα γίνει ακόµα δυσκολότερη λόγω 
υποδεέστερων ποιοτήτων. Από πλευράς εξαγωγής οι 
αγοραστές δεν έχουν αλλάξει τις τιµές τους και 
δραστηριοποιούνται µόνο όταν προσφέρουµε κάτω 
(δηλαδή µε έκπτωση) από τις αντίστοιχες 
χρηµατιστηριακές τιµές του ∆εκεµβρίου ’20.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Νέα διαπραγµάτευση σκληρού στον 
ΑΣ Νίκαιας θα γίνει 15 Νοεµβρίου.

ΠΡΙΝ ΤΑ ΑΛΩΝΙΑ
Λίγο πριν το αλώνισµα 

στον Καναδά, ισχυρό κύµα 

κακοκαιρίας ενδέχεται να 

υποβαθµίσει την ποιότητα

Συνεδρίαση 23/9/2020
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος '20 65,25 -0,29

Μάρτιος '20 66,14 -0,33
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Με καλούς οιωνούς έκανε ποδαρικό η φετινή εµπορική σεζόν για τον καπνό της ποικιλίας «Κατερίνη», στην Πιερία, µε τα πρώτα ζυγίσµατα να 
πληρώνονται από τη βιοµηχανία στους καπνοπαραγωγούς σε τιµές που καθιστούν εφικτό το στόχο για «στήσιµο» κοντά στα 5 ευρώ το κιλό.

Η ποιότητα στην ποικιλία Μπασµά είναι εξαιρετική, ενώ 
καλές είναι και οι αποδόσεις. Σε αυτήν τη συνθήκη, οι πα-
ραγωγοί αναµένουν ότι θα µπορέσουν να πληρωθούν σε 
ένα στήσιµο στα 5 µε 5,10 ευρώ το κιλό, όπως εξηγεί ο 
Μιχάλης Σερβίστας. Στη Βισαλτία καλλιεργήθηκαν φέτος 
περί τα 5.000 στρέµµατα, (σχεδόν 1.500 στρέµµατα λιγό-
τερα από πέρυσι) λόγω της καραντίνας που δεν επέτρεψε, 
κατά την περίοδο της σποράς, να βρεθούν εργατικά χέρια.

Στο άλλο µεγάλο παραγωγικό κέντρο του Μπασµά, την 
περιφερειακή ενότητα Ροδόπης, οι εκτάσεις φέτος κάλυ-
ψαν 46.000 στρέµµατα, από 52.000 στρέµµατα το 2019 

και αναµένεται µια παραγωγή στα 5,8 εκατ. κιλά, έναντι 
6,5 εκατ. κιλά αντίστοιχα πέρυσι. «Η µέση απόδοση εί-
ναι στα 100 µε 110 κιλά το στρέµµα, αλλά το σηµαντικό-
τερο είναι ότι έχουµε πολύ καλή ποιότητα», λέει ο πρόε-
δρος του Συνεταιρισµού Καπνοπαραγωγών Ροδόπης, Ε-
σάτ Χουσεΐν. Εκτιµά δε, πως το στήσιµο µπορεί να ξεπε-
ράσει τα 5,5 ευρώ το κιλό, αν και όπως λέει «για να είναι 
συµφέρουσα η καλλιέργεια πρέπει η τιµή να είναι µετα-
ξύ 5,80 - 6,50 ευρώ το κιλό».

Να σηµειωθεί ότι η φετινή παραγωγή αναµένεται ποιο-
τικά εξαιρετική, δεδοµένου ότι βοήθησαν οι καιρικές συν-
θήκες, αφού δεν σηµειώθηκαν µπόρες και καταστροφές 
στην περιοχή της Ροδόπης. Τέλος, όπως ο ίδιος αναφέ-
ρει, στο νοµό στο δήµο Αρριανών καλλιεργούνται οι πε-
ρισσότερες εκτάσεις (30.000 στρέµµατα) και ακολουθεί 
ο δήµος Ιάσµου µε 5.000 στρέµµατα. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ 

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ παραλαβές άρχισαν στην 
περιφερειακή ενότητα Πιερίας από 
τις αρχές Σεπτεµβρίου κι αφορούν 
ποσότητες καπνού από το πρώτο και 
το δεύτερο χέρι της φετινής παρα-
γωγής µε αποδέκτες τις µεταποιη-
τικές εταιρείες ΣΕΚΕ, Μισιριάν και 
Socotab. «Μέχρι στιγµής έχει που-
ληθεί περίπου το 10%-15% της φε-

τινής σοδειάς και οι τιµές που α-
κούγονται κυµαίνονται από 3,30 
ευρώ το κιλό έως και 3,70 ευρώ το 
κιλό, για καπνά, από τα δύο πρώ-
τα χέρια», εξήγησε στην Agrenda 
ο Βαγγέλης Γιαννώτας, πρόεδρος 
του ΑΣΚ  Λοφων Πιερίας, µιας ορ-
γάνωσης µε µεγάλη εµπειρία στην 
καπνοκαλλιέργεια.

ΣΕ ΑΥΤΟ συνηγορεί κι η πολύ καλή 
ποιότητα του καπνού φέτος. «Εί-
ναι ιδανική χρονιά για την καλλι-
έργεια. Πήγαµε καλά και ποιοτι-
κά και ποσοτικά, παρότι ένα µέ-
ρος της παραγωγής χάθηκε λόγω 
της έλλειψης χεριών», αναφέρει 
ο ίδιος. Αναφορικά µε τον όγκο 

της συνολικής φετινής παραγω-
γής του νοµού, ο κ. Κατσάρας µε 
επιφύλαξη (λόγω του ότι τα ζυγί-
σµατα είναι ακόµη στην αρχή) εξέ-
φρασε την εκτίµηση πως θα προ-
σεγγίσει τους περίπου 5.000 τό-
νους. «Η τάση είναι κάθε χρόνο 
να µειώνεται η παραγωγή» είπε.

ΤΟ ΚΕΝΟ παραγωγής που δηµιουρ-
γείται στα παραδοσιακά παραγωγι-
κά κέντρα του καπνού στην Ελλάδα, 
πάντως, η µεταποιητική βιοµηχανία 
έχει φροντίσει να το καλύψει, επεν-
δύοντας παραγωγικά και εµπορικά 
σε γειτονικές χώρες. Όπως σηµει-

ώνουν οι παραγωγοί, τα τελευταία 
χρόνια η καπνοκαλλιέργεια γνωρί-
ζει σηµαντική άνθηση στη Βόρεια 
Μακεδονία, τη Βουλγαρία και πλέ-
ον και στην Αλβανία, µε τις τοπικές 
παραγωγές να συµπληρώνουν τις 
ποσότητες που θέλει το εµπόριο.

ΤΟ ΤΟΠΙΟ, βέβαια, ως προς του πού 
θα καθίσει η «µπίλια», σε σχέση 
µε την τιµή του προϊόντος θα αρ-
χίσει να ξεκαθαρίζει σε περίπου 
ένα µήνα, όταν θα ξεκινήσουν 
τα ζυγίσµατα και από το τρίτο και 
το τέταρτο χέρι καπνού. «Εκεί θα 
βγει και το στήσιµο της φετινής 
χρονιάς», είπε ο κ. Γιαννώτας, για 

να προσθέσει πως «θα έλεγα ότι 
από τα 4,80 ευρώ το κιλό πέρυσι, 
φέτος µάλλον πάµε για ένα στή-
σιµο στα 5 ευρώ το κιλό». Ανο-
δική τάση στην τιµή παραγωγού 
για τον καπνό φέτος, βλέπει και 
ο Πασχάλης Κατσάρας, πρόεδρος 
του Συνεταιρισµού Καπνοπαρα-
γωγών «Σαµσούς» Κατερίνης. 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ που δίνονται δεν επαρ-
κούν, ώστε να καταστήσουν την 
καλλιέργεια συµφέρουσα στον πα-
ραγωγό. Ως εκ τούτου, χρόνο µε 
το χρόνο εγκαταλείπουν τον κα-
πνό όλο και περισσότεροι παρα-
γωγοί. «∆εν βγαίνουν οικονοµι-
κά και στρέφονται σε άλλες καλ-

λιέργειες, αφήνοντας σε αχρηστία 
εξοπλισµό στον οποίο επένδυσαν 
σηµαντικά κεφάλαια», είπε ο πο-
λύπειρος συνεταιριστής και πρό-
σθεσε πως «την τάση φυγής τρο-
φοδότησε κι η έλλειψη εργατικών 
χεριών, που έφερε αύξηση µερο-
κάµατου και κόστους παραγωγής». 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ Μπασµά είναι α-
κόµη νωρίς για να εξαχθούν ασφα-
λή συµπεράσµατα, καθώς τα ζυγί-
σµατα δεν έχουν ξεκινήσει, ωστό-
σο και εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις 
για καλή πορεία. «Οι πρώτες παρα-
λαβές στην περιοχή µας αναµένο-

νται περί τις 15 Οκτωβρίου», µας α-
νέφερε ο Μιχάλης Σερβίστας, πρόε-
δρος του Καπνικού Συνεταιρισµού 
«Βισάλτης» από το νοµό Σερρών, 
προσθέτοντας πως «η χρονιά, καλλι-
εργητικά, θα έλεγα πως είναι η κα-
λύτερη των τελευταίων δέκα ετών.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ �ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ�
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ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

Προϋποθέσεις για 5,10 ευρώ 
και στην ποικιλία Μπασμά

1

3

5

2

4

6

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

KAΠΝΟΣ
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Εύκολα για τα 5 ευρώ το στήσιµο στα καπνά «Κατερίνη»
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Εγκλωβισμένο σε εσωστρέφεια 
και ρηχότητα το Χρηματιστήριο
Πέντε ημέρες απωλειών, με τους περισσότερους 
τίτλους να εναλλάσσονται στη σειρά της διόρθωσης, 
την ώρα που η αβεβαιότητα σχετικά με τα νέα μέτρα 
για να περιοριστεί η πανδημία έχει αυξηθεί στα ύψη.
Όσο και να προσπαθούν ορισμένοι τίτλοι καθημερινά, 
η αβεβαιότητα στο μέτωπο της πανδημίας είναι τόσο 
μεγάλη, που η αγορά δεν μπορεί να βγει από την 
εσωστρέφεια και τη ρηχότητα που «υποδεικνύει» η 
έλλειψη εμπιστοσύνης. Σαφώς το σενάριο της ισχυρής 
ανάκαμψης έχει εγκαταλειφθεί από τους αναλυτές, με 
εκείνο της διπλής «βουτιάς» να επικρατεί. 

TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η 
Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει 
παραγωγούς και φορείς του 

πρωτογενούς τομέα ((αγρότες, 
κτηνοτρόφοι, συνεταιρισμοί, ομάδες 
παραγωγών, κ.λπ.) που έπληξε ο 
«Ιανός», εξετάζοντας άμεσα κάθε 
αίτημα για παροχή διευκόλυνσης 
κάθε ενδιαφερόμενου, που διατηρεί 
ενεργή πιστοδότηση με την Τράπεζα. 
Οι προϋποθέσεις είναι: Να είχαν 
ενήμερα δάνεια στις 30.06.2020, να 
έχουν υποβάλει δήλωση ζημιάς στον 
ΕΛΓΑ, να πιστοποιούν τη ζημιά σε 
υποδομές ή/και εξοπλισμό.

NESTLE: Η Nestle SA αναμένει ότι οι 
πωλήσεις των δραστηριοτήτων 
υγιεινής διατροφής θα διπλασιαστούν 
από το επίπεδο της πενταετίας, καθώς 
επεκτείνεται σε εξατομικευμένα 
συμπληρώματα και θεραπείες κατά 
των αλλεργιών. Τα έσοδα θα φθάσουν 
στα περίπου 4 δισ. ελβετικά φράγκα 
(4,4 δις δολάρια) στο τέλος του 2021.

ΔΕΛΤΑ: Ειδικό βραβείο Κορυφαίου 
Προμηθευτή Τροφίμων απονεμήθηκε 
στη ΔΕΛΤΑ στο θεσμό των Super 
Market Awards 2020. Η εταιρεία 
γαλακτοκομικών έλαβε για τρίτη 
συνεχόμενη χρονιά τα περισσότερα 
βραβεία μεταξύ των προμηθευτών 
ταχυκίνητων προϊόντων. Ειδικότερα, 
απέσπασε τρία χρυσά και τρία 
ασημένια για τη δημιουργία νέων 
προϊόντων, νέων συσκευασιών και 
τα επιτυχημένα επαναλανσαρίσματα.

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ: Προνομιακά 
καταθετικά και δανειακά προϊόντα που 
εξασφαλίζουν σταθερότητα και 
ανταποκρίνονται στις καθημερινές 
ανάγκες και στον τρόπο ζωής της 
φοιτητικής κοινότητας ανακοίνωσε  
η Παγκρήτια Τράπεζα. 

O σπαγκο...
...ραμμένος

Κρίση; Ποια κρίση; H Allianz παρουσία-
σε την 11η έκδοση του «Global Wealth 
Report», που βάζει στο μικροσκόπιο την 
κατάσταση του ενεργητικού και του χρέ-
ους των νοικοκυριών σε σχεδόν 60 χώρες. 
Σύμφωνα με την έκθεση, ποτέ στα τελευ-
ταία δέκα χρόνια δεν είχε καταγραφεί μια 
τόσο μεγάλη αύξηση πλούτου. Σε παγκό-
σμιο επίπεδο, τα ακαθάριστα χρηματοοι-
κονομικά περιουσιακά στοιχεία (μετρητά, 
καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα και επενδυ-
τικά κεφάλαια) αυξήθηκαν κατά 9,7% το 
2019, σημειώνοντας την ισχυρότερη α-
νάπτυξη από το 2005. Επιπλέον, οι περι-
οχές που είδαν την ταχύτερη ανάπτυξη ή-
ταν, μακράν, οι πλουσιότερες: η Βόρεια Α-
μερική και η Ωκεανία, όπου τα ακαθάριστα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 11,9%. 

Η ίδια ιστορία πρόκειται να επαναληφθεί 
το 2020 αλλά σε ακραία μορφή. Καθώς η 
Covid-19 βύθισε την παγκόσμια οικονομία 
στη μεγαλύτερη ύφεση 100 χρόνων, οι κε-
ντρικές τράπεζες πυροδότησαν πρωτοφα-
νή νομισματικά και δημοσιονομικά υπερό-
πλα, «εμβλολιάζοντας» τα χρηματοοικονο-
μικά στοιχεία, δήλωσε ο Ludovic Subran, 
επικεφαλής οικονομολόγος της Allianz.  

Στα του οίκου μας, η Citigroup αλλάζει 
επί τα χείρω τις εκτιμήσεις της για τη φε-
τινή ύφεση, καθώς εκτιμά πως το εγχώριο 
ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά 9%, ενώ το 2021 
θα ενισχυθεί κατά 3,9%. Θεωρεί όμως «με-
γάλο όπλο» το Ταμείο Ανάκαμψης.

Uncle Ben’s
Ο κολοσσός του αγροδιατροφικού 
τομέα Mars αποφάσισε τελικά να 
αλλάξει το όνομα της διάσημης 
μάρκας ρυζιού του Uncle Ben’s, σε 
«Ben’s Original» και να αποσύρει 
την εικόνα με το πρόσωπο ενός 
ηλικιωμένου Αφροαμερικανού, υπό 
τις κατηγορίες ότι αναπαράγει 
ρατσιστικά στερεότυπα. Τα νέα 
πακέτα στα σούπερ μάρκετ το 2021.

E-LA-WON
Σε χαλεπούς καιρούς η E-LA-WON 
κατέκτησε 5 χρυσά αστέρια στα Great 
Taste Awards 2020. Οι διακρίσεις και 
η κριτική που έλαβε η εταιρεία 
αφορούν τα εξής προϊόντα: Premium 
Extra Virgin Olive Oil (2 αστέρια), 
Super Premium Extra Virgin Olive Oil 
(1 αστέρι), Green Fresh Extra Virgin 
Olive Oil (1 αστέρι), Orange Blossom 
Honey (1 αστέρι).

Ο πλούτος φαίνεται 
πως έχει «ανοσία» 

 Το χάσμα πλουσίων-φτωχών διευρύνθηκε ξανά 
 Ταμείο Ανάκαμψης μεγάλο «όπλο» της Ελλάδας

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
619,96

TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
Πέµπτη 24/09

660

650

640

630

620

615 Παρασκευή
18/09

Πέµπτη
24/09

Τρίτη
22/09

∆ευτέρα
21/09

Τετάρτη
23/09

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Α.Ε. 1,0900 +5,83%

PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε 5,2500 +5,42% 

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. 0,0735 0,0035%

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.  0,5640 +4,83% 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 1,4200 +2,16%

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε 2,1700 -7,66% 

ΑΒΕ Α.Ε 0,2250 -7,02% 

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 0,1150 -5,74%  

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ 0,1630 -4,68% 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 1,3300 -4,32% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 26.883,00 +0,45%
 NASDAQ Comp 10.757,81  1,18%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.159,16 -0,66%
Λονδίνο FTSE 100 5.822,78 -1,30%
Φρανκφούρτη DAX-30 12.606,57 0,29%
Παρίσι CAC-40 4.762,62 -0,83%
Ζυρίχη  SMI 10.211,53 -1,15%
Τόκιο NIKKEI-225 23.087,82 -1,11%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 0,25 15.03.2020 
EKT Βασικό 0,25 18.09.2019
 Καταθέσεων  - 0,50 18.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,25 11.03.2020
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 01.02.2020
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,61 01.06.2020
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,168 01.06.2020
 EURIBOR -1M - 0,468  01.06.2020
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Παρασκευή 18  και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου: 
Εδώ σταματάει ο χρόνος…

Π
έµπτη 24 Σεπτεµβρίου, έξι µέρες µε-
τά την ολοκληρωτική καταστροφή 
της πόλης. Και λέω της πόλης γιατί 
δεν βρήκα το χρόνο και τη δύναµη 

να βγω προς τα έξω, προς τα χωριά του νοµού 
να δω το ύψος των ζηµιών, οι 
οποίες είναι δεδοµένες σε ό-
λο σχεδόν το νοµό Καρδίτσας. 
Και τώρα τι;
Πρωτεύουσα νοµού µε 45.000 
ψυχές βουτηγµένες σε τόνους 
λάσπη, έχοντας σκεπάσει ό-
νειρα, ελπίδες, το αύριο… Και 
τώρα τι;
Εκατοντάδες χιλιάδες στρέµµα-
τα πνιγµένα στη λάσπη. Παρα-
γωγές έτοιµες για συλλογή έ-
χουν παρασυρθεί από τόνους 
λασπόνερα ποιος ξέρει πού.
Μηχανήµατα, παρελκόµενα, 
ποιος ξέρει αν θα δουλέψουν 
ξανά… Και τώρα τι;
Εκατοντάδες χιλιάδες ζώα πνιγ-
µένα, χωρίς καµία επικοινωνία 
οι κτηνοτρόφοι, χωρίς να υπάρ-
ξει κάποιος να πει που θα πά-
νε τα πνιγµένα…
∆εν ξέρω, κανείς δεν ξέρει τι 

ξηµερώνει, ή µάλλον όλοι φοβούνται: απογο-
ήτευση, απαισιοδοξία, µαυρίλα, χωρίς όνειρα 
για το αύριο…
Αυτή η φωτογραφία πάνω για κάποιον απλό 
παρατηρητή αποτελεί ένα έργο τέχνης του φω-
τογράφου. 
Για όλο το νοµό Καρδίτσας αποτυπώνει µε τη 
µοναδικότητα του φωτογραφικού φακού την α-
πόγνωση. ∆εν πρέπει να πάψουµε να ελπίζου-

µε γιατί µετά πρέπει να κάτσου-
µε να πεθάνουµε. Κι αυτό θα 
συµβεί εάν η πολιτική και πο-
λιτειακή ηγεσία δεν πράξει για µία φορά, αυτό που έχει εκλεχθεί για να κάνει: 

να προστατεύσει τους πολίτες αυτού του κρά-
τους. Κατά τη διάρκεια της πληµµύρας, αυτό 
δεν έγινε. Ας γίνει τουλάχιστον µε την άµεση 
καταβολή των αποζηµιώσεων στους πληγέντες, 
µακριά από τους κάποιους ηλίθιους καρεκλο-
κένταυρους υπαλληλίσκους που περιµένουν 
να πάει τρεις για να γυρίσουν στα σπίτια τους.
Γιατί εδώ υπάρχουν πολλοί χωρίς σπίτια. 
Και χωρίς ελπίδα να τα ξαναφτιάξουν…

Καταστροφή
Μηχανήµατα, παρελ-

κόµενα, ποιος ξέρει αν 
θα δουλέψουν ξανά. 

Χιλιάδες ζώα πνιγµένα

Χωρίς σπίτια
Εδώ υπάρχουν πολλοί 

χωρίς σπίτια. 
Και χωρίς ελπίδα να τα 

ξαναφτιάξουν

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)

Ηρθαν όλοι οι πολιτικοί 
αρχηγοί

Αλλά κάποιες κυρίες που ήταν µαζί 
τους, φορούσαν γόβες. Πού πας µε 

το 10ποντο; ∆εν ήξερες
 ότι έχει λάσπες; 

Οι οδηγοί των επισήµων
Θέλω να καταγγείλω την έλλειψη 
στοιχειώδους σεβασµού των οδηγών 
των επισήµων, αλλά και όλων των 
οδηγών αυτοκινήτων. Όταν βλέπουν 
βροχή κάτι παθαίνουν και αντί να 
κινούνται σηµειωτόν, γκαζώνουν λες 
και είναι στο ράλι Ακρόπολις. Εύχοµαι 
από καρδιάς, όταν είναι πεζοί, να 
περνάει πάντα κάποιος και να τους 
κάνει τόσο χάλια που να αναγκάζονται 
να πετάξουν τα ρούχα τους.





ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Εµπορικές πράξεις, κουβέντες και ζωηρές 
εικόνες από τους ελαιώνες που τους «ξέ-
πλυνε» λίγο πριν τη συγκοµιδή η βροχή 
τον προηγούµενων ηµερών, ενισχύουν 
την αυτοπεποίθηση των παραγωγών ώ-
στε να διεκδικήσουν τιµές πάνω από τα 4 
ευρώ το κιλό για το φρέσκο αγουρέλαιο 

της Λακωνίας. 
Η αγορά από την πλευ-

ρά της φαίνεται ότι έχει 
«ακούσει» τις αξιώσεις 
των ελαιοπαραγωγών 
και µε τα αποθεµατικά 
δεδοµένα σε Ιταλία και 
Ισπανία να µην είναι σε 
θέση να επιβαρύνουν 
το εµπόριο, ο ανήφο-
ρος στις τιµές φαντάζει 
πλέον νοµοτελειακός. 
Ενδεικτικό του κλίµα-

τος άλλωστε, συνιστά το γεγονός ότι κά-
θε νέα πράξη για αποθέµατα της απερχό-
µενης ελαιοκοµικής σεζόν, προσθέτει στις 
τιµές επιπλέον 2 µε 3 λεπτά το κιλό. Έτσι, 
τα 2,80 ευρώ το κιλό, φαίνεται πως απέ-
χουν µερικές µόλις ηµέρες από την κατά-
κτησή τους, έχοντας πλέον η αγορά κατο-

χυρώσει τα 2,75 ευρώ για πρώτης ποιότη-
τας έξτρα παρθένα ελαιόλαδα του 2019. 

Αυτές τις ηµέρες άλλωστε, οι µεγάλοι τυ-
ποποιητές της Ευρώπης διαπραγµατεύο-
νται στα παραγωγικά κέντρα της Ελλάδας 
φρέσκα ελαιόλαδα για να αρωµατίσουν και 
παλιά ποιοτικά για να γλυκάνουν τα χαρ-
µάνια τους. Κάπως έτσι, το χαµηλό προφίλ 
που κρατούσαν άλλοτε οι αγοραστές ενό-
ψει της νέας εµπορικής περιόδου έχει α-
ποβληθεί για τα καλά από το εµπόριο, όσο 
ακόµη ο καρπός κρέµεται από τα δέντρα. 

Παρακαταθήκη για τον ∆εκέµβριο
Αξίζει  να σηµειωθεί ότι η διαδροµή α-

πό τα 2,30 στα 2,80 ευρώ το κιλό για τα ε-
λαιόλαδα της Λακωνίας ήταν δύσκολη υ-
πόθεση και αποτέλεσµα πολύµηνης προ-
σπάθειας, που διατηρεί τη δυναµική της, 
αφήνοντας παρακαταθήκη µια διαφορετι-
κή εµπορική χρονιά για την περίοδο 2020-
2021 αλλά και περιθώρια περαιτέρω βελ-
τίωσης ακόµα και προς τα 3 ευρώ το κιλό 
για τα περσινά, µέχρι τουλάχιστον η αγο-
ρά να δει τον ∆εκέµβριο και τον Ιανου-
άριο τον βασικό όγκο της νέας σοδειάς. 

Σε αυτό φαίνεται ότι υπολογίζουν και οι 
παραγωγοί, µε τον Συνεταιρισµό Μολάων 
Πακίων, να προχωρά προ ολίγων ηµερών 
σε πράξη για 85 τόνους ελαιολάδου από 

Σημάδια ανόδου 
πάνω από τα 4 ευρώ 
για τα αγουρέλαια  
Σε ανοδικό κύκλο βρίσκεται η αγορά ελαιολάδου με 
τις τιμές να βελτιώνονται ενόψει της νέας περιόδου

Καλή επίδραση
Η πρόσφατη βροχή 
σε Πελοπόννησο και 
Κρήτη είχε µάλλον 

ευεργετική επίδραση 
στους ελαιώνες, 
αφού δρόσισε τις 

ρίζες των δέντρων

τους 280 συνολικά που έχουν φυλαγµέ-
νους στις δεξαµενές οι συνεταιριστές. Αυ-
τό που ζητούσαν από τους Ιταλούς αγο-
ραστές, ήταν τα 2,80 ευρώ το κιλό, ποσό 
που δεν κατάφεραν να το εκµαιεύσουν. 
Ωστόσο αξιολογώντας την κατάσταση α-
ποφάσισαν να µην διαθέσουν όλο τον ό-
γκο των αποθεµάτων τους, παρά το γεγο-
νός ότι δέχθηκαν πιέσεις κατά τις συνοµι-
λίες µε τους Ιταλούς για να το πουλήσουν.

Με ελληνικό βελτίωση στα χαρµάνια
Όπως εξηγεί στην Agrenda άνθρωπος 

της αγοράς, αναφορικά µε τις ενδείξεις 
εκκίνησης της αγοράς µε τιµές πάνω α-
πό τα 4 ευρώ το κιλό για τα φετινά αγου-
ρέλαια, «είναι κάτι που οι αγοραστές α-
ποφεύγουν να επιβεβαιώσουν, ωστόσο 
θεωρώ ότι κάπου εκεί θα διαµορφωθεί η 
τιµή». Μπορεί άλλωστε αποθέµατα να υ-
πάρχουν στα παραγωγικά κέντρα της Α-
πουλίας και δυτικότερα στην Ιβηρική, ό-
µως οι ποιότητες σύµφωνα µε το ρεπορ-
τάζ δεν είναι αρκετά ικανοποιητικές για 
τις ανάγκες της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας, 
που στρέφεται στην Ελλάδα για να βελ-
τιώσει τα χαρµάνια της. Στο καλλιεργητι-
κό κοµµάτι τώρα, η βροχή που έπεσε το 
προηγούµενο Σαββατοκύριακο στην Πε-
λοπόννησο και την Κρήτη, είχε µια µάλ-
λον ευεργετική επίδραση στους ελαιώ-
νες, αφού δρόσισε τις ρίζες των δέντρων 
και κυρίως ξέπλυνε τους καρπούς από πα-
λαιότερες παρεµβάσεις των παραγωγών 
στο πλαίσιο της φυτοπροστασίας και της 
θρέψης των φυτών αλλά και από την σκό-
νη, καθιστώντας τις πρώιµες ελιές έτοιµες 
για συγκοµιδή τις προσεχείς εβδοµάδες.  

Αναπτυξιακός κύκλος ανοίγει 
για το ιταλικό ελαιόλαδο
Αναπτυξιακή κατεύθυνση δείχνει να αποκτά η 
καλλιέργεια ελαιολάδου στην Ιταλία, µέσα από 
τη συνεταιριστική οργάνωση της παραγωγής, µε 
την κυβέρνηση της χώρας να χορηγεί δάνεια 
140 εκατ. ευρώ που µπορούν να αξιοποιηθούν 
για την αγορά ελαιοκάρπου και ελαιολάδου  
από παραγωγούς σε υψηλές τιµές. Σύµφωνα µε 
πρώτες εκτιµήσεις, το πλαίσιο αυτό αναµένεται 
ότι θα εντείνει τον ανταγωνισµό στην ιταλική 
αγορά, ωθώντας τις τιµές παραγωγού ανοδικά 
και επηρεάζοντας έτσι και τις τιµές και στις 
γειτονικές αγορές, δηλαδή στην Ελλάδα. 
Επιπλέον, αυξάνοντας τη ρευστότητα στους 
πρώτους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας 
ελαιολάδου, η ιταλική κυβέρνηση φιλοδοξεί να 
εκκινήσει έναν κύκλο επενδύσεων και 
ανανέωσης της καλλιέργειας.
Να σηµειωθεί ότι τις τελευταίες δύο εβδοµάδες, 
οι τιµές για το ιταλικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
στην Ιταλία, βρίσκονται πάνω από τα 4 ευρώ, 
µε πολλούς παραγωγούς να στοιχηµατίζουν, 
ενόψει της νέας ελαιοκοµικής περιόδου, υπέρ 
µιας επιστροφής υψηλών τιµών για τα φρέσκα 
ελαιόλαδα που θα υπερβούν και το ψυχολογικό 
φράγµα για τους Ιταλούς των 5 ευρώ. Αυτό 
τουλάχιστον µεταδίδει ο ειδικός Τύπος της 
χώρας, όπου και εκεί αποτυπώνεται ένα 
αίσθηµα αισιοδοξίας περί αποµάκρυνσης από τα 
χαµηλά επίπεδα τιµών το τελευταίο έτος. Την 
ίδια στιγµή και στην Ισπανία οι τιµές δείχνουν 
ότι ανακάµπτουν, µε τα ποιοτικότερα ελαιόλαδα 
του ιβηρικού ελαιώνα, να επιστρέφουν πάνω 
από τα 2,50 ευρώ µετά από σχεδόν ένα χρόνο. 

Ενδεικτικό του κλίµατος το γεγονός ότι κάθε νέα πράξη προσθέτει 2 µε 3 λεπτά το κιλό στις τιµές. 

ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΑ ΠΕΡΣΙΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α
ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

∆Υ
ΝΑ

Μ
ΙΚ

Η 
 Γ

ΙΑ

2,75
3,802,80-2,90

>4

2019 2020

Agrenda36 ΡΕΠΟΡΤΑΖΣάββατο 26 & Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020



ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
E Ι ∆ Ι Κ Ο  Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α         

8%

ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

Με προϋποθέσεις για επανεπένδυση 
Με καλές προϋποθέσεις αρχίζει σε λίγες µέρες η φθινοπωρινή σπορά για το σκληρό 
σιτάρι. Με τη µέση τιµή παραγωγού για το σκληρό εσοδείας 2020 να διαµορφώνεται 
πάνω από τα 25 λεπτά, η επανεπένδυση στο προϊόν είναι δεδοµένη. Εκτιµάται 
µάλιστα ότι οι διαµορφούµενες συνθήκες αγοράς δικαιολογούν αυτή τη χρονιά 
σαφέστερο προσανατολισµό στην ποιότητα µε χρήση πιστοποιηµένου σπόρου και 
χρήση ενδεδειγµένων λύσεων θρέψης και φυτοπροστασίας στον κατάλληλο χρόνο. 
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ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ

Οι σωστές αποφάσεις από την 
πλευρά των παραγωγών σχετικά 
µε την προετοιµασία του εδάφους, 
την εποχή και τον τρόπο σποράς, τη 
βασική λίπανση και την επιλογή της 
κατάλληλης ποικιλίας, λίγο καιρό πριν 
τη σπορά των χειµερινών σιτηρών είναι 
αυτές που µπορούν να οδηγήσουν σε 
υψηλές αποδόσεις. Στόχος, σύµφωνα 
µε τους επιστήµονες, να επιτευχθεί 
µια ισορροπία σε εκείνο το σηµείο 
της καµπύλης µέγιστου οικονοµικού 
αποτελέσµατος όπου η απόδοση, η 
λίπανση και η πρωτεΐνη βρίσκονται 
στην ιδανική αναλογία, έτσι ώστε αν οι 
καλλιεργητές σκληρού σίτου δείξουν 
τη δέουσα προσοχή στο άζωτο να 
µπορέσουν να φτάσουν τα 800 ποιοτικά 
κιλά ανά στρέµµα.
Άλλωστε, τελευταία παραδείγµατα 
στο σκληρό σιτάρι στη χώρα µας, 
σύµφωνα µε πρόσφατη εισήγηση 
του δόκιµου ερευνητή στη Γενετική 
Βελτίωση Σιτηρών στον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα 
∆ρ. Ιωάννη Μυλωνά σε ηµερίδα του 
ΣΠΕΛ, έδειξαν ότι µία µονάδα αζώτου 
θα δώσει 25-35 κιλά σπόρου, ενώ η 
πρωτεΐνη είναι άµεσα συνδεδεµένη 
µε την αζωτούχο λίπανση, δεδοµένου 
ότι µε 20 µονάδες αζώτου η ποσότητα 
φτάνει τα 800 κιλά το στρέµµα στα 
γόνιµα χωράφια. Να σηµειωθεί 
ότι στις πρώτες µονάδες λίπανσης, 

δηλαδή 5-7-10 µονάδες αζώτου 
οι πρωτεΐνη πέφτει γιατί αυξάνεται 
υπερβολικά η απόδοση. Σηµειωτέον 
ότι στην απόδοση, κατά 70% µετράει το 
βελτιωµένο περιβάλλον που προσφέρει 
ο καλλιεργητές, όπου σηµαντικότερος 
παράγοντας είναι η θρέψη. 
Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρουν 
οι επιστήµονες, ο παραγωγός θα 
πρέπει να θυµάται τρεις κανόνες που 
διέπουν τη χορήγηση λιπασµάτων: 
Πρώτον, το νόµο της αντικατάστασης, 
δηλαδή όσα θρεπτικά από το χωράφι 
αποµακρύνθηκαν, θα πρέπει µε κάποια 
λίπανση να επιστραφούν. ∆εύτερον, 
το νόµο του ελαχίστου, που αναφέρει 
πως η απόδοση θα εξαρτηθεί από το 
στοιχείο που βρίσκεται σε έλλειψη. 
Και τρίτον, το νόµο της φθίνουσας 
απόδοσης, που σηµαίνει ότι όταν φτάσει 
ένα όριο η παραγωγή, µετά από λίγο θα 

πέφτει ανεξάρτητα της λίπανσης.
Κατά την κοινή γραµµή, στη βασική 
λίπανση χορηγείται το σύνολο της 
ποσότητας σε φώσφορο και κάλιο και 
ένα µέρος της ποσότητας του αζώτου. 
Το άζωτο πρέπει να χορηγείται σε 
αµµωνιακή µορφή, έτσι ώστε να µην 
εκπλύνεται εύκολα µε τις βροχές 
του χειµώνα και σε ποσότητα µέχρι 
6 λιπαντικές µονάδες. Επιπλέον, η 
χορήγηση της επιφανειακής λίπανσης 
σε δύο δόσεις παίζει σηµαντικό 
ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας 
του παραγόµενου προϊόντος. Η 
µια επιφανειακή δόση µπορεί να 
χορηγηθεί στο αδέλφωµα (µέχρι και 
την έναρξη του καλαµώµατος) και η 
άλλη πριν από το ξεστάχυασµα, για 
βελτίωση της ποιότητας αυξάνοντας 
σηµαντικά την πρωτεΐνη σε ποσοστό 
µεγαλύτερο του 13%.

> ∆οκιµές στο σκληρό σιτάρι έδωσαν 14% πρωτεΐνη µε 24 µονάδες αζώτου

ΑΖΩΤΟ & ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΣΕ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 
ΓΙΑ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 800 ΚΙΛΑ

ΦΕΤΟΣ Η ΑΓΟΡΑ  
ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΕΙ 
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Σε σηµαντική αύξηση 
των εκτάσεων που θα 
καλλιεργηθούν µε σκληρό 
σιτάρι το επόµενο διάστηµα, 
οδηγούν οι καλές συνθήκες 
αγοράς που έδειξε το 
προϊόν κατά την τελευταία 
εµπορική περίοδο. Οι 
συνθήκες της πανδηµίας 
φαίνεται να επέδρασαν 
ενισχυτικά στη ζήτηση του 
σκληρού, κυρίως από τη 
µεταποιητική βιοµηχανία, 
λόγω της αυξηµένης 
κατανάλωσης ζυµαρικών 
που υπήρξε. Την ίδια στιγµή, 
τα στοιχεία παραγωγής 
όπως διαµορφώνονται 
δείχνουν οριακή µείωση της 
παραγωγής στην Ευρώπη (7,3 
εκατ. τόνοι από 7,4 εκατ. τόνοι 
το 2019) και χαµηλά σχετικά 
αποθέµατα διεθνώς. Τον τόνο 
της αγοράς στην ευρωπαϊκή 
αγορά έδωσε φέτος η 
Φότζια που παραµένει στα 
285 ευρώ ο τόνος εδώ και 
εβδοµάδες. Αυτό το οποίο 
όλοι οι αναλυτές προκρίνουν 
είναι οι δυνατότητες που έχει 
η εγχώρια παραγωγή όταν 
αυτή πληροί τις αυστηρές 
ποιοτικές προδιαγραφές 
που θέτει η ιταλική κυρίως 
βιοµηχανία ζυµαρικών. Σ’ 
αυτή την υπόθεση έρχονται 
να συµβάλουν οι σωστές 
επιλογές των εισροών.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ ΕΕ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ
7,2 2,1

ΕΚΤΑΣΕΙΣ

 ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ
2,5 1,3

ΤΕΛΙΚΑ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

 ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΜΕΙΩΣΗ 541.000 ΚΙΛΑΠΗΓΗ: ΚΟΜΙΣΙΟΝ
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ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ 
ΜΕ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ NUTRIMORE

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ SYNGENTA 
ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΛΑ

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΙΤΗΡΩΝ

Κοινό 20-10-0
20-30 κιλά/στρ.

Κοινό 16-20-0
20-30 κιλά/στρ.

Αντιστοιχεί σε: Αντιστοιχεί σε:

Nutrimore 30-15-0 15-20 κιλά/στρ.
Nutrimore 20-24-0
15-20 κιλά/στρ.

Nutrimore 25-15-5 15-20 κιλά/στρ.
Nutrimore 20-40-0
10-15 kgr/στρ.

Μειωµένο κόστος λίπανσης 10-20% συν 10-15% 
αύξηση σοδειάς, ισούται µε µέγιστη κερδοφορία

Nutrimore 20-24-0

Nutrimore 20-40-0

Σήµερα οι παραγωγοί σιτηρών 
επιβάλλεται να µάθουν να υπολογίζουν 
κόστος ανά µονάδα θρέψης. Η τιµή 
του σακιού δεν λέει κάτι και κατά 
κανόνα το φθηνό κοστίζει πάντα 
ακριβά, σηµειώνει η εταιρεία Gavriel 
που προτείνει για αυξηµένη σοδειά και 
µειωµένα κοστολόγια τα Nutrimore.

Άζωτο που δεν φτάνει στα φυτά 
σηµαίνει χαµένα λεφτά
Τα περισσότερα χηµικά λιπάσµατα 
όπως το 20-10-0, 16-20-0, 20-20-0 κ.α. 
περιέχουν υψηλό ποσοστό νιτρικού 
αζώτου. Το νιτρικό άζωτο, ξεπλένεται 
πολύ γρήγορα. Από 
την σπορά µέχρι το 
φύτρωµα µεσολαβούν 
τουλάχιστον 15-20 
ηµέρες συνεπώς το 
νιτρικό άζωτο δεν 
φτάνει στο σιτάρι ποτέ. 
Επίσης λιπάσµατα που 
περιέχουν κοινή ουρία 
όπως τα κοινά blending, χάνουν 30-
50% του αζώτου που περιέχουν στον 
αέρα τις πρώτες κιόλας ηµέρες µετά 
την εφαρµογή τους. Για κάθε τρεις 
µονάδες αζώτου που δεν φτάνουν στο 
φυτό η παραγωγή µειώνεται 100 κιλά/
στρέµµα.
Τα Nutrimore δεν περιέχουν καθόλου 
νιτρικό άζωτο. Αντίθετα περιέχουν ένα 
µέρος αµµωνιακό-σταθερό άζωτο και 
κυρίως ουρεϊκό άζωτο το οποίο όµως 
είναι ενισχυµένο 100% µε Agrotain. Γι’ 
αυτό µε τα Nutrimore όσες µονάδες 
αζώτου πληρώνει ο παραγωγός φτάνει 
στα φυτά και η σοδειά αυξάνεται 
τουλάχιστον 10%. 

Φώσφορος που δεν φτάνει 
στα φυτά είναι σπατάλη 
Η δεύτερη παγίδα αφορά στο 
φώσφορο µιας και πολλά λιπάσµατα 
περιέχουν φώσφορο χαµηλής 

υδατοδιαλυτότητας. Τα φυτά 
µπορούν να απορροφήσουν µόνο 
τον υδατοδιαλυτό φώσφορο. Τα 
Nutrimore περιέχουν φώσφορο 95% 
υδατοδιαλυτό, έτσι επιτυγχάνεται 
άριστη ανάπτυξη της ρίζας και 
ανάπτυξη εύρωστων φυτών µε 
ανθεκτικότητα στις ασθένειες. 
Επιπλέον τα Nutrimore περιέχουν 
υψηλό ποσοστό θείου, στοιχείο που 
ενισχύει την αξιοποίηση του αζώτου 
και την παραγωγή πρωτεΐνης, άρα την 
κερδοφορία. Τα φυτά καταλαβαίνουν 
µονάδες θρέψης και όχι κιλά 
λιπάσµατος. Τα Nutrimore παρέχουν 

πυκνούς τύπους 
λιπάσµατος. Έτσι, σε 
ένα χωράφι π.χ. 500 
στρµ. που θα πέσουν 
20 κιλά/ στρέµµα 20-
10-0 θα χρειαστούν 10 
τόνοι λίπασµα ενώ εάν 
χρησιµοποιηθεί λίπασµα 
Nutrimore 30-15-0 

θα πρέπει να χρειαστούν 13,5 κιλά/
στρέµµα άρα 6,75 τόνους λιπάσµατος 
συνολικά. Το κόστος λίπανσης µε 
Nutrimore είναι τουλάχιστον 15-20% 
χαµηλότερο σε σχέση µε τα κοινά 
λιπάσµατα που ξεγελούν µε φθηνή τιµή 
στο σακί. Επιλέγοντας πυκνούς τύπους 
Nutrimore, όλες οι µονάδες θρέψης 
που πληρώνει ο παραγωγός φτάνουν 
στα φυτά. Έτσι µε λιγότερα κιλά, πέφτει 
το κόστος λίπανσης, τα σιτηρά τελικά 
τρέφονται καλύτερα και στο τέλος η 
σοδειά αυξάνεται τουλάχιστον 10%. 
Στα ίδια συµπεράσµατα κατέληξε και 
το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας µε σχετικό 
διετές πειραµατικό. 

Ιωάννα Καλκούνου, 
Υπεύθυνη Marketing 

εταιρείας Γαβριήλ

Η προσέγγιση της Syngenta στη γενετική έρευνα και ανάπτυξη νέων ποικιλιών:
■ Ποιοτικές και παραγωγικές ποικιλίες. Συνδυασµός και των δύο µε στόχο το κέρδος του 

παραγωγού. 
■ Προσαρµοστικότητα σε διάφορα καλλιεργητικά περιβάλλοντα, εδαφικές συνθήκες και 

καλλιεργητικές τεχνικές 
■ Aνοχή στις κύριες βιοτικές και αβιοτικές ασθένειες 

Η Ελλάδα είναι µια από τις παραδοσιακές 
χώρες όπου καλλιεργείται ο σκληρός 
σίτος. Η άνοδος της τιµής την τελευταία 
καλλιεργητική περίοδο, σε συνδυασµό 
µε την πορεία των άλλων καλλιεργειών, 
έδωσε µια ώθηση στην καλλιέργεια 
και έβαλε τον σκληρό σίτο ψηλά στην 
λίστα µε τις καλλιεργητικές επιλογές 
του Έλληνα αγρότη για την επόµενη 
καλλιεργητική περίοδο. Η ποιότητα 
(ποιότητα και ποσοστό πρωτεϊνών, ειδικό 
βάρος, χρώµα, γλουτένη) και η ασφάλεια 
(µυκοτοξίνες, βαρέα µέταλλα, υπολείµµατα 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων) του 
τελικού προϊόντος είναι πολύ σηµαντική 
για την βιοµηχανία ζυµαρικών αλλά και 
για τον τελικό καταναλωτή. Η επιλογή 
της κατάλληλης ποικιλίας είναι το πρώτο 
και πιο σηµαντικό βήµα προς αυτήν την 
κατεύθυνση. Εξίσου σηµαντικός είναι και 
τρόπος καλλιέργειας.
Η ολοκληρωµένη προσέγγιση (γενετικά 
χαρακτηριστικά και τρόπος καλλιέργειας) 
στοχεύει στην αύξηση της παραγωγής, 
την βελτίωση της ποιότητας και τέλος της 
ασφάλειας του τελικού προϊόντος.
Η Syngenta µετά την εξαγορά (2014) 
της ιταλικής εταιρίας PSB, αλλά και µε 
το χαρτοφυλάκιο φυτοπροστασίας της, 
έθεσε ως στρατηγικό στόχο αυτήν την 
προσέγγιση.
1. Επένδυει στην έρευνα για την ανανέωση 
του χαρτοφυλακίου ποικιλιών σκληρού 
σίτου, µε γνώµονα την αριστοποίηση της 
σχέσης παραγόµενης ποιότητας- ποσοτικής 
παραγωγής.
2. Εστιάζει σε όλες τις αγρονοµικές 
εφαρµογές (εποχή σποράς, ποσότητα 
σπόρου, λιπάνσεις, φυτοπροστασία µε 
καταξιωµένα ζιζανιοκτόνα πχ Axial, µε 
νέα µυκητοκτόνα όπως το Elatus Era, 

επενδυτικά σπόρου όπως το Vibrance Duo 
αλλά και ψηφιακές- digital - εφαρµογές) 
που θα αριστοποιήσουν το δυναµικό της 
κάθε ποικιλίας.
3. ∆ουλεύει πολύ στενά µε τις βιοµηχανίες 
ζυµαρικών (στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό) για να µεταφέρει την έρευνα 
και τις ορθές πρακτικές, ώστε τελικά 
να πραγµατοποιήσουν τα επιθυµητά 
για την βιοµηχανία χαρακτηριστικά µε 
προτεραιότητα την ασφάλεια και τον 
σεβασµό στο περιβάλλον. Στην Ελλάδα το 
χαρτοφυλάκιο των ποικιλιών διακινείται 
από τις εταιρείες:
1. ΣΠΥΡΟΣ ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ Α.Ε. (Maestralle, 
Grecale, Secolo και Egeo) και
2. ALFASEEDS Α.Ε. (Odisseo, Iride, 
Levante, SY Leonardo, SY Atlante)
3. Η διεθνής συνεργασία µεταξύ 
SYNGENTA και BARILLA περιλαµβάνει την 
αποκλειστική   διάθεση στην παγκόσµια 
αγορά από την εταιρία Barilla, της γνωστής 
και ασυναγώνιστης ποιοτικά ποικιλίας  
Svevo, αλλά και νέων ποικιλιών όπως είναι 
το Puro και το Pigreco (διακινούνται από 
την εταιρία ALFASEEDS A.E. κατ’ εντολή 
διάθεσης από την Barilla).
4. Τέλος η Syngenta Hellas έχει επίσης 
προς απ’ ευθείας διάθεση την ποικιλία 
FUEGO (η οποία χαρακτηρίζεται από άριστη 
προσαρµοστικότητα και υψηλές αποδόσεις) 
και δοκιµάζει νέες ποικιλίες (Reale, SY 
Nilo) για να εµπλουτίσει την γκάµα των 
συνεργατών της.

Γιώργος Παπακώστας
SE Technical Expert & Marketing 

Specialist

Eργαστήρια ιατρικής
έρευνας Καθαρισµός - επιλογή Συντήρηση και παραγωγή

γονικών γραµµών
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> Η Timac Agro | ΛΥ∆Α προσφέρει ένα προϊόν που είναι ειδικά σχεδιασµένο για να απαντήσει στα σύγχρονα προβλήµατα, 
στις προκλήσεις των εδαφών της Ελλάδας, καθώς και τις ευρύτερες συνήθειες της φθινοπωρινής λίπανσης. 

ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΘΡΕΨΗΣ 
ΤΟ EUROCEREAL ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ MPPA DUO 

H φθινοπωρινή λίπανση, µετά το όργωµα, 
είναι η πιο σηµαντική γεωργική εργασία πριν 
από τη σπορά των σιτηρών. Προκειµένου να 
εξασφαλισθεί ένα υψηλά ποιοτικό και ποσοτικό 
αποτέλεσµα, είναι εξαιρετικά σηµαντικό τα 
θρεπτικά στοιχεία του λιπάσµατος να είναι 
συνεχώς διαθέσιµα καθ’ όλη τη διάρκεια της 
καλλιέργειας.
Το Eurocereal της Timac Agro | ΛΥ∆Α είναι 
ένα προϊόν που κατοχυρώνεται µε δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας χάρη στη µοναδική τεχνολογία 
που περιέχει. Πρόκειται για ένα κοκκώδες 
λίπασµα ειδικά σχεδιασµένο για να απαντήσει 
στα σύγχρονα προβλήµατα, στις προκλήσεις των 
εδαφών της Ελλάδας, καθώς και τις ευρύτερες 
συνήθειες της φθινοπωρινής λίπανσης. 
Το Eurocereal είναι αποτέλεσµα πολλών ετών 
έρευνας και ανάπτυξης, καθώς η Timac Agro | 
ΛΥ∆Α έπρεπε να διασφαλίσει ένα προϊόν 100% 
προσαρµοσµένο στη γεωργία της χώρα µας.
Πρόκειται για την ιδανική λύση για όποιον 
παραγωγό επιδιώκει όχι µόνο την αύξηση της 
τελικής παραγωγής αλλά και την βελτίωση της 
ποιότητας του συγκοµιζόµενου προϊόντος, καθώς 
µε την εφαρµογή του επιτυγχάνονται υψηλότερες 
πρωτεΐνες και υαλώδη.

Τι είδους λίπασµα είναι το Eurocereal;
Κοκκώδες λίπασµα τύπου NP που περιέχει 
όλα τα κατάλληλα µάκρο και µίκροστοιχεία 
για την ολοκληρωµένη λίπανση των σιτηρών 

συµπληρωµένο απο την τεχνολογία MPPA DUO. 
(10-24-0 +20 SO3 +0,1 Zn +0,1 B).

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

Η τεχνολογία MPPA DUO βασίζεται 
σε δύο κύρια συστατικά:
Το σύµπλοκο MPPA, το οποίο αποτελεί µείγµα 
χηµικών ενώσεων που προέρχονται από 
φυσικές ουσίες και είναι υπεύθυνο για την:
α) Προστασία των θρεπτικών στοιχείων 
του λιπάσµατος καθ’ όλη τη διάρκεια της 
καλλιέργειας, καθώς προσφέρει ολοκληρωµένη 
και ισορροπηµένη θρέψη µε ταυτόχρονη 
προστασία των θρεπτικών στοιχείων. Ειδικά στην 
περίπτωση του φωσφόρου, το σύµπλοκο ΜPPA 
παρέχει 100 προστασία, καθώς ελαχιστοποιεί τον 
κίνδυνο
δέσµευσης από τα ιόντα ασβεστίου σε αλκαλικά 
εδάφη, αλλά και από τα αντίστοιχα σιδήρου και 
αργιλίου σε όξινα εδάφη. Αξίζει να σηµειωθεί 
πως το ποσοστό δέσµευσης του φωσφόρου σε 
ένα κοινό λίπασµα αγγίζει το 50-80 .

β) Κινητοποίηση των θρεπτικών στοιχείων 
του εδάφους για καλύτερη και πιο εύκολη 
απορρόφηση από το φυτό. Το σύµπλοκο 
MPPA κινητοποιεί τα κατιόντα του εδαφικού 
διαλύµατος, καθώς και τα θρεπτικά στοιχεία που 
έχουν δεσµευτεί σε αυτό από προηγούµενες 
λιπάνσεις, καθιστώντας τα άµεσα διαθέσιµα στο 
φυτό.
Το ενεργό εκχύλισµα XCK διεγείρει το 
µεταβολισµό του φυτού και την ανάπτυξη 
του ριζικού συστήµατος µε αποτέλεσµα την 
καλύτερη απορρόφηση νερού και θρεπτικών 
στοιχείων, εξασφαλίζοντας µια άριστη 
εγκατάσταση καλλιέργειας και µια διαρκή 
θρέψη, καλύπτοντας στο έπακρο τις ανάγκες της 
εκάστοτε καλλιέργειας.

(πάνω) Συσχέτιση ξηρού βάρους ριζών στα 0-40 cm και 
τελικής απόδοσης
(αριστερά) Συγκριτικά αποτελέσµατα από τη χρήση του 
Eurocereal MPPA DUO
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ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΗΣ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ

CONSTEL�F®SC

Το ζιζανιοκτόνο Constel-F® 
SC είναι η πρόταση της ΑΛΦΑ 
Γεωργικά Εφόδια για το σκληρό 
και µαλακό σιτάρι. ∆ιαθέτει µίγµα 
δυο δραστικών ουσιών: Του 
Difl ufenican, που απορροφάται 
από τους βλαστούς και τις ρίζες 
των ζιζανίων και έχει δράση 
επαφής και υπολειµµατική και του 
Chlorοtoluron, που απορροφάται 
από τις ρίζες τους και µετακινείται 
διασυστηµατικά. Τα πλεονεκτήµατα 
του ζιζανιοκτόνου:
■ Μέσω του συνεργισµού των δυο 
δραστικών ουσιών καταπολεµά 
αποτελεσµατικά ευρύ φάσµα ζιζανίων.

■ Με την προφυτρωτική του 
εφαρµογή, καταπολέµα τα ζιζάνια 
πριν φυτρώσουν. Έτσι, τα σιτηρά 
αναπτύσσονται καλύτερα από τα 
πρώτα στάδια, δίνοντας τελικά 
υψηλότερες και ποιοτικότερες 
παραγωγές.

■ Ελέγχει την Ήρα, ένα από τα 
πλέον δυσεξόντωτα ζιζάνια στις 
καλλιέργειες των σιτηρών. Το 
Constel® SC αποτελεί άριστο 
σύµµαχο στην καταπολέµηση της 
ανθεκτικότητας που έχει εµφανίσει 
η Ήρα στα περισσότερα ζιζανιοκτόνα 
(των οµάδων ALS και ACCase).
■ Καταπολεµά τα βασικότερα 
χειµερινά πλατύφυλλα ζιζάνια 
(παπαρούνα, καψέλα, στελλάρια, 
χαµοµήλι, πολυκόµπι, βερόνικες, 
άγριο σινάπι, αγριοπανσές), 
ορισµένα από τα οποία δεν 
αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά 
από τα µεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα.

Η ΑΛΦΑ Γεωργικά Εφόδια 
εµπλουτίζει συνεχώς τον κατάλογο 
των προϊόντων φυτοπροστασίας, 
θρέψης και σπόρων για τα 
σιτηρά, ώστε σε συνδυασµό µε 
τις συµβουλές των έµπειρων 
γεωπόνων της να αποτελεί το σηµείο 
αναφοράς γι’ αυτές τις καλλιέργειες. 

Αριθµός Άδειας ∆ιάθεσης στην Αγορά: 
70294/08.10.2018 – Η/Μ τροποπ.:  
17.06.2020
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να 
χρησιµοποιούνται µε ασφαλή τρόπο. 
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις 
πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν πριν από 
τη χρήση.

H Φυτοθρεπτική Α.Β.Ε.Ε. έχοντας 
συµπληρώσει πάνω από 30 χρόνια 
παρουσίας στην ελληνική και διεθνή 
γεωργική αγορά, αποτελεί σήµερα βασικό 
παράγοντα εφοδιασµού προϊόντων θρέψης, 
υψηλής ποιότητας, που ενσωµατώνουν 
νεοτερισµούς και καινοτοµίες. Η εµπειρία και 
η γνώση του ανθρώπινου δυναµικού της, σε 
συνδυασµό µε τα καινοτόµα προϊόντα που 
διαθέτει, έχουν κατατάξει την Φυτοθρεπτική 
Α.Β.Ε.Ε. ανάµεσα στις µεγαλύτερες ελληνικές 
εταιρείες του κλάδου. Στα πλαίσια της 
διαρκούς προσπάθειας για πλήρη κάλυψη 
των θρεπτικών αναγκών της αγοράς, 
η Φυτοθρεπτική απέκτησε ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις στον Ισθµό Κορίνθου. Η 
επένδυση αυτή έδωσε την δυνατότητα στην 
εταιρεία να προσφέρει στους συνεργάτες 
της ένα ολοκληρωµένο πακέτο λύσεων στον 
τοµέα της λίπανσης. Με την ολοκλήρωση 
της µεταφοράς των κεντρικών δοµών 
της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής 
αναπτύχθηκε η νέα  εργοστασιακή µονάδα 
υδατοδιαλυτών λιπασµάτων, µε τέσσερεις 
γραµµές παραγωγής, δυναµικότητας 10.000 
τόνων ετησίως και παράλληλη στέγαση της 
διοίκησης της εταιρείας σε νέα γραφεία.
Το άµεσο επόµενο επενδυτικό βήµα που είχε 
θέσει η εταιρεία, µε στόχο την ολοκλήρωση 
του έως το τέλος του 2019 ολοκληρώθηκε 
και αφορά στην κτιριακή επέκταση στις 
εγκαταστάσεις στον Ισθµό της Κορίνθου, µε 

δυνατότητα αποθήκευσης µεγαλύτερη των 
30.000 τόνων και µε παράλληλη εγκατάσταση 
νέας γραµµής παραγωγής και ενσάκισης 
κοκκωδών λιπασµάτων, διπλασιάζοντας 
έτσι την παραγωγική της δυνατότητα.
Πέραν της δραστηριοποίησής στην ελληνική 
αγορά, από το 1996 η Φυτοθρεπτική 
Α.Β.Ε.Ε. µε ένα πλήρως οργανωµένο Τµήµα, 
αναπτύσσεται δυναµικά και µε ιδιαίτερη 
επιτυχία στον τοµέα των εξαγωγών µε 
παρουσία σε τουλάχιστον 20 χώρες. 
Έτσι σήµερα, η εταιρεία διατηρεί συνεχή 
εξαγωγική δραστηριότητα σε Βαλκάνια, 
Ευρώπη, Βόρεια Αφρική αλλά και σε χώρες 
της Μέσης Ανατολής. Η προσέγγιση των 
αγορών του εξωτερικού γίνεται µε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και στρατηγική προοπτική.

ΣΕΙΡΑ STAMPA
Η έναρξη της περιόδου σποράς των 
σιτηρών βρίσκεται προ των πυλών 
και η Φυτοθρεπτική πρωτοστατεί σε 
αναζήτηση καινοτόµων λιπασµάτων που 
ενσωµατώνουν νέες τεχνολογίες και 
µπορούν να δώσουν λύσεις στα προβλήµατα 
λίπανσης των σιτηρών.
Μετά από πειραµατισµό ετών σε διάφορες 
περιοχές της Ελλάδας, εξήχθησαν ασφαλή 

συµπεράσµατα και µια νέα σειρά κοκκωδών 
λιπασµάτων έρχεται να προστεθεί στην 
πλούσια γκάµα της Φυτοθρεπτικής.
Η σειρά Stampa είναι αποτέλεσµα της 
συνεργασίας της µε την εταιρεία Stoller USA 
και αποτελεί συνδυασµό της εξελιγµένης 
τεχνολογίας Stoller και της τεχνογνωσίας 
και εµπειρίας της Φυτοθρεπτικής. Η 
ενσωµάτωση παραγόντων τεχνολογίας 
Stoller σε κοκκώδη λιπάσµατα, µέσω 
της σειράς λιπασµάτων Stampa, δίνει την 
δυνατότητα να εφαρµοσθούν, µέσω της 
βασικής ή επιφανειακής λίπανσης, προϊόντα 
που επιδρούν άµεσα στην ορµονική 
ισορροπία και φυσιολογία του φυτού. 
Με την εφαρµογή των κοκκωδών 
λιπασµάτων σειράς STAMPA επιτυγχάνονται:
■ Οµοιόµορφο φύτρωµα των σπόρων 
χωρίς απώλειες.
■ Ανάπτυξη, από νωρίς, υγιούς ριζικού 
συστήµατος.
■ Αντιµετώπιση καταστάσεων αβιοτικού 
stress.
■ Φυτά που ανταπεξέρχονται καλύτερα 
στις δυσµενείς καιρικές συνθήκες του 
χειµώνα.
■ Αυξηµένη παραγωγή.
■ Βελτιωµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
STOLLER ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ STAMPA
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ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

ΤΥΠΟΣ
FB15 FertiBest 45.0.0
FB40 FertiBest 40.0.0
FB34 FertiBest 34.0.0

ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:

Πριν την έναρξη της έντονης βλάστησης 
(καλάμωμα). Όταν τα φύλλα δεν έχουν 
υγρασία και δεν είναι σοκαρισμένα από 
τη ζέστη – έλλειψη νερού.

20 – 25 
κιλά/στρ.

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΟ

Sazolen 28SC (28.0.0)
Μετά το αδέλφωμα και πριν το καλάμωμα. 
Ο ψεκασμός μπορεί να επαναληφθεί
κατά το γέμισμα του στάχυ.

4 λίτρα/100 λίτρα 
νερού

Το FertiBest είναι εμπορικό σήμα της COTREVA AGRISCIENCE HELLAS
ΔΙΑΘΕΣΗ: CORTEVA AGRISCIENCE HELLAS
TM ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. 
© 2020 Corteva.

Τα λιπάσματα FertiBest παράγονται με 
τις ποιοτικότερες πρώτες ύλες και τα 
απαραίτητα ιχνοστοιχεία για τις καλλιέργειες 
και προτείνονται για βασική και επιφανειακή 
λίπανση που εξασφαλίζουν τις στρεμματικές 
αποδόσεις σιτηρών. 

Πλεονεκτήματα λίπανσης  
με FertiBest (MU)
■ Με τα λιπάσματα FertiBest με μεθυλενουρία 

επιτυγχάνουμε σταδιακή, ομαλή και διαρκή 
θρέψη των σιτηρών με άζωτο.

■ Εξασφαλίζουμε το διαθέσιμο άζωτο για 
μεγάλο χρονικό διάστημα (8 – 12 εβδομάδες), 
που συγχρονίζεται με τις απαιτήσεις της 
καλλιέργειας σε όλα τα κρίσιμα στάδια 
(αδέλφωμα, καλάμωμα, ξεστάχυασμα).

■ Έχουμε μειωμένες απώλειες αζώτου, άρα 
οικονομία για τον παραγωγό.

■ Τα λιπάσματα FertiBest είναι φιλικά στους 
μικροοργανισμούς του εδάφους, δεν 
αναστέλλουν  
τη δράση τους και συνεργάζονται για να 
επιτευχθεί η αποδέσμευση της ουρίας από τις 
αλυσίδες της μεθυλενουρίας.

■ Μεγαλύτερη στρεμματική απόδοση και 
αυξημένο κέρδος για τον παραγωγό.

Προτεινόμενη λίπανση
Βασική λίπανση: 10 – 20 κιλά/στρ. με 
FertiBest 25.10.0, FertiBest 20.25.0, FertiBest 
19.28.0, FertiBest 23.18.0, FertiBest 30.15.0, 
FertiBest 21.5.8

ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΕ FERTIBEST

Η Gaspardo με πάνω από 50 χρόνια 
εμπειρίας στη σπορά προσφέρει την 
πλέον αποδοτική και εργονομική 
σιτοσπαρτική μηχανή. Με το νέο 
μοντέλο της ιταλικής εταιρείας, την νέα 
S. MARIA 300 πλέον η καλλιέργεια 
σπόρων όπως (το σιτάρι,το κριθάρι, ο 
βίκος, το τριφύλλι, η ελαιοκράμβη κ.α) 
γίνεται παιχνίδι με ταυτόχρονη λίπανση 
του εδάφους. Η μηχανή διατίθεται σε 
εκδόσεις με πλάτος εργασίας 3μ.-3,5μ.-
4μ. με την 3μετρη έκδοση να είναι η 
πλέον κατάλληλη για τα ελληνικά εδάφη. 
Πρόκειται για μια εξαιρετική κατασκευή 
με υλικά υψηλής ποιότητας. Με τη 
πρώτη ματιά διακρίνει κανείς έντονα την 
επιρροή της ιταλικής φινέτσας με έντονα 
ενισχυμένο σκελετό και πολύ διακριτικές 
κολλήσεις μετάλλων (όλες εκτελεσμένες 
από υψηλής απόδοσης ρομπότ). Η 
συγκεκριμένη μηχανή διατίθεται με 

σύστημα σποράς με καρίνα ή δίσκο. Η 
πλέον αποδοτική έκδοση είναι αυτή με το 
δίσκο. Συγκεκριμένα η μηχανή διαθέτει 
22 σειρές δίσκους τοποθετημένους σε 3 
σειρές προσφέροντας αδιάκοπτη σπορά 
χωρίς μπουκώματα. Επαναστατικό 
χαρακτηριστικό που συναντάνται μόνο 
στην SMARIA λέει η Gaspardo, είναι ο 
ρυθμιστής βάθους (παπουτσάκι) σε κάθε 
σειρά. Κοιτώντας προσεκτικά το σύστημα 
του δίσκου διακρίνεται ο κόκκινος 
ρυθμιστής ο οποίος ανάλογα με το είδος 
του σπόρου επιτρέπει ομοιόμορφη 
σπορά και ομοιόμορφο βάθους. Η 
μηχανή αυτή λοιπόν μπορεί να σπείρει με 
μαεστρία και βέλτιστη ακρίβεια σπόρους 
όπως η ελαιοκράμβη, το τριφύλλι, ο βίκος 
κ.α. Είναι σημαντικό να τονιστεί εδώ 
ότι το νέο σύστημα ρύθμισης βάθους 
προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα 
έναντι του τροχού πίεσης καθώς σε 

υγρό έδαφος κρατάει σταθερό το βάθος 
χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος να πιεστεί ο 
σπόρος και να βγεί εκτός σποροκλίνης. 
Επειδή όμως ο χρόνος είναι χρήμα ειδικά 
στις αγροτικές εργασίες η νέα μηχανή 
προσφέρει τη δυνατότητα για ταυτόχρονη 
σπορά και λίπανση σε ένα πέρασμα. 
Διαθέτει δύο χώρους στο αμπάρι. Έναν 
για σπόρο χωρητικότητας 485 λίτρων 
και έναν για λίπασμα χωρητικότητας 270 
λίτρων. Ο σπόρος και το λίπασμα περνάνε 
από το ίδιο σύστημα γραναζιών και 
καταλήγουν μέσω σπιράλ στο έδαφος. 
Τα δύο διαφορετικά γρανάζια επιτρέπουν 
την επιλογή του μεγέθους του σπόρου. 

Με τη νέα Gaspardo η ρύθμιση της 
δοσολογίας είναι πολύ εύκολη, χάρη στο 
ειδικά κατασκευασμένο ογκομετρικό 
σύστημα που διαθέτει μέσω του οποίου ο 
χρήστης μπορεί να ρυθμίσει με ακρίβεια 
τα κιλά του σπόρου ανά στρέμμα και 
ανά καλλιέργεια. Η Gaspardo λοιπόν 
προσφέρει στον επαγγελματία αγρότη 
μια σιτοσπαρτική υψηλής ποιότητας και 
απόδοσης ικανή να αποφέρει ακρίβεια 
στη σπορά και να μειώσει τα περιττά 
έξοδα με τη ταυτόχρονη λίπανση και 
σπορά στο χωράφι. 

Τα μηχανήματα της Gaspardo προσφέρει 
στην ελληνική αγορά η Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ. 

▲

ΣΠΟΡΑ, ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΕ ΕΝΑ 
ΠΕΡΑΣΜΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ  
Η GASPARDO S. MARIA
> Σιτοσπαρτική ακριβείας που μειώνει τα περιττά έξοδα
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Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ 
Τα σιτηρά για τη Yara αποτελούν τομέα βαθιάς 
εξειδίκευσης και καινοτομίας για περισσότερο 
από 100 χρόνια, στηρίζοντας με τις γνώσεις της 
εκατομμύρια παραγωγούς στον πλανήτη. Στην 
Ελλάδα με γνώμονα την γνώση, τα προϊόντα 
και την τεχνολογία της, η Yara προτείνει 
με συνέπεια ολοκληρωμένες λύσεις που 
συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της απόδοσης 
των σιτηρών και την ανάδειξη των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών τους. 
Η βάση για να επιτευχθούν όλα αυτά είναι 
η προσαρμογή ενός ολοκληρωμένου 
προγράμματος θρέψης στις συνθήκες του 
κάθε αγρού, με την χρήση των κατάλληλων 
λιπασμάτων της Yara στο σωστό στάδιο της 
καλλιέργειας.

Οι απαιτήσεις των σιτηρών 
σε θρεπτικά στοιχεία
Όλα τα θρεπτικά στοιχεία είναι απαραίτητα 
για τα σιτηρά και θα πρέπει να παρέχονται 
σε συγκεκριμένες ποσότητες με σκοπό τη 
σωστή ανάπτυξη και λειτουργία τους. Ωστόσο 
τα βασικά μακροθρεπτικά στοιχεία το άζωτο, ο 
φώσφορος, το κάλιο και το θείο θα πρέπει να 
δίνονται στην καλλιέργεια με συνέπεια ώστε 
να διασφαλίζεται το μέγιστο δυναμικό της 
παραγωγής. Για τις ελληνικές συνθήκες και 
ανάλογα με το είδος των σιτηρών το άζωτο 
θα πρέπει να χορηγείται συνολικά από 12-18 
μονάδες ανά στρέμμα, ο φώσφορος από 3-6 
μονάδες, το θείο από 2-4 μονάδες και το κάλιο 
από 5-8. Όπως είναι φυσικό το κάθε χωράφι 
θα πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένα με βάση 
τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, 
τον τύπο και τη γονιμότητα του εδάφους του 
αλλά και το ιστορικό των καλλιεργειών του, για 
αυτό η συμβολή των γεωπόνων της Yara είναι 
καθοριστική στην επιλογή των κατάλληλων 
προτάσεων.

Τι πρέπει να προσέξουμε στη βασική 
λίπανση των σιτηρών;
Σε γενικές γραμμές, τα περισσότερα κτήματα 
της χώρας μας όπου καλλιεργούνται σιτηρά, 
αποτελούνται από εδάφη χαμηλής γονιμότητας 
με φτωχή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία. 
Το άζωτο που χορηγείται στην καλλιέργεια 
κατά τη βασική λίπανση αποσκοπεί στο να 
στηρίξει τις ανάγκες των φυτών μέχρι και 
το στάδιο του αδελφώματός τους. Για το 
λόγο αυτό οι ποσότητες του αζώτου που 
χορηγούνται στη βασική λίπανση δεν θα 
πρέπει να ξεπερνούν τις 4 μονάδες ανά 
στρέμμα. Παράλληλα, ολόκληρη η ποσότητα 
του φωσφόρου χορηγείται στο στάδιο της 

βασικής λίπανσης γι’ αυτό και η εξασφάλιση 
της τροφοδοσίας των φυτών με φώσφορο για 
μεγάλο χρονικό διάστημα είναι ουσιαστικής 
σημασίας. 
Το YaraMila STAR PLUS παρέχει στα σιτηρά 
άζωτο, φώσφορο, κάλιο και ψευδάργυρο σε 
στοχευμένες αναλογίες που ενισχύουν τη 
σωστή εγκατάσταση και ανάπτυξη των φυτών 
στα αρχικά τους στάδια. 

Το YaraMila STAR PLUS
■ Προωθεί το γρήγορο φύτρωμα και την 
πρώτη ανάπτυξη της καλλιέργειας χωρίς το 
φυτό να καταναλώνει μεγάλα ποσά ενέργειας 
για την αφομοίωση του αζώτου που ζορίζουν 
τη λειτουργία των ριζών στις χαμηλές 
θερμοκρασίες του χειμώνα 
■Εξασφαλίζει την σταθερή παροχή αζώτου 
μέχρι και το στάδιο του αδελφώματος των 
φυτών ακόμα και σε χωράφια χαμηλής 
γονιμότητας
■Ευνοεί τη δυνατή εγκατάσταση των φυτών 
στο χωράφι με τη δημιουργία ενός ισχυρού 
ριζικού συστήματος. Το YaraMila SΤΑR PLUS 
χάρη στην τεχνολογία των πολυφωσφοριτών 
και του P-Extend που διαθέτει μόνο η 
Yara εξασφαλίζει τη συνεχόμενη παροχή 
φωσφόρου μέχρι και το στάδιο της 
ανθοφορίας των σιτηρών 
■Ισχυροποιεί τα σιτηρά κάνοντάς τα πιο 
ανθεκτικά στις συνθήκες του χειμώνα αλλά και 
στις ασθένειες που μπορεί να τα προσβάλλουν
■Προωθεί τον σχηματισμό περισσότερων 
αδελφιών ανά φυτό, βάζοντας έτσι τις βάσεις 
για μια μεγάλη παραγωγή

Η Yara διαθέτει και άλλους τύπους 
σύνθετων λιπασμάτων κατάλληλα για τη 
βασική λίπανση των σιτηρών όπως το 
Power 20-10-0+14SO3+ΙΧΝ, και τα κοινά 
18-20-0+4CaO+14SO3, 20-10-0+14SO3 
καλύπτοντας κάθε θρεπτική απαίτηση των 
σιτηρών. 

Τα πλεονεκτήματα της σειράς YaraMila 
Τα προϊόντα της σειράς YaraMila θεωρούνται 
αναπόσπαστο κομμάτι των προγραμμάτων 
θρέψης πολλών καλλιεργειών.
Η τεχνολογία της πέρλας (prills): Σε αντίθεση 
με τα κοινά κοκκώδη λιπάσματα, η μοναδική 
σύνθεση της «πέρλας» προωθεί το γρήγορο 
λιώσιμο των YaraMila λιπασμάτων και την 
καλύτερη μετακίνησή τους προς τη ρίζα 
ακόμα και σε χαμηλές συνθήκες υγρασίας 
του εδάφους. Το γεγονός αυτό αποτελεί 
πλεονέκτημα για τις ξηροθερμικές συνθήκες 
της χώρας μας που εντείνονται συνεχώς τα 
τελευταία χρόνια. 
■Πληρότητα: Λόγω του ευρέως φάσματος 
αναλογιών Ν:P:K, των δευτερευόντων 
στοιχείων και ιχνοστοιχείων, είναι τα πλέον 
κατάλληλα λιπάσματα για να ικανοποιήσουν 
τις απαιτήσεις των καλλιεργειών μέσω μιας 
ισορροπημένης και αποδοτικής θρέψης.
■Μελετημένη παροχή αζώτου: Το άζωτο 
απαντάται στα λιπάσματα YaraMila σε ποσοστά 
40% νιτρικού και 60% αμμωνιακού. Η αναλογία 
αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την γρήγορη 
και σταθερή τροφοδοσία των φυτών με άζωτο. 
■Ενισχυμένη απορρόφηση του 
φωσφόρου: Ο φώσφορος στα YaraMila 

είναι ένας μοναδικός συνδυασμός 
ορθοφωσφορικών και πολυφωσφορικών 
μορφών (P-Extend) που βελτιώνουν τη 
μεταφορά του στο έδαφος και την παροχή 
του στις ρίζες των φυτών για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα. Ο φώσφορος είναι 
στοιχείο που δεσμεύεται ισχυρά στο έδαφος 
σε διαφορετικές τιμές του εδαφικού pH και 
η σύνθεση του P-Extend των προϊόντων 
YaraMila εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη παροχή 
του στο φυτό από τα κοινά λιπάσματα. 
■ Συνεργιστική δράση στα 
ιχνοστοιχεία του εδάφους: Οι 
πολυφωσφορίτες που περιέχονται στις 
πέρλες των YaraMila ενεργοποιούν τα 
ιόντα του χαλκού, του ψευδαργύρου και 
του μαγγανίου που είναι δεσμευμένα στο 
έδαφος και ευνοούν συνεργιστικά την 
απορρόφησή τους από τις ρίζες σε βαθμό 
20-50% μεγαλύτερο από τα κοινά λιπάσματα 
χωρίς τεχνολογία P-Extend.
■Ανώτερη διαχείριση: Τα λιπάσματα 
YaraMila είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να 
επιτρέπουν την καλύτερη κατανομή τους 
στην επιφάνεια του χωραφιού. Η καλή 
κατανομή αποτελεί το πρώτο βήμα για την 
επιτυχία μιας σωστής θρέψης. Ξεκινήστε 
δυναμικά την καλλιέργειά σας στηριζόμενοι 
στις γερές θρεπτικές βάσεις των YaraMila 
προϊόντων και βάλτε στόχο τις υψηλές 
αποδόσεις παραγωγής. Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφθείτε το www.yara.gr

Νίκος Μυτιλέκας,  
Senior Agronomist, Yara Ελλάς 
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ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ - ΣΠΟΡΟΙ
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Η Σπύρος Ανδριώτης ΑΕ σποροπαράγει 
και διανέµει 4 ποικιλίες σκληρού σίτου της 
PSB-Syngenta. Οι παρακάτω ποικιλίες είναι 
προτεινόµενες από τη βιοµηχανία ζυµαρικών και 
µεγάλους εµπορικούς οίκους, για συµβολαιακή 
γεωργία.
MAESTRALE: Πρωιµότητα-Ποιότητα-Απόδοση 
Η πρωιµότερη ποικιλία της αγοράς µε υψηλές 
αποδόσεις και άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 
Μειωµένη ανάγκη σε σπόρο (έως 22κιλα/στρ.) 
λόγω µεγέθους σπόρου και δυνατού αδελφώµατος. 
Ευρεία προσαρµοστικότητα σε διαφορετικά 
µικροκλίµατα. 
GRECALE: Σκληρό και στα δύσκολα 
Υψηλό δυναµικό παραγωγής, εκµεταλλεύεται 
ιδανικά και τα πιο αδύναµα εδάφη, είναι πρώιµη, 
έχει υψηλή δυνατότητα αδελφώµατος, υψηλή 
περιεκτικότητα σε γλουτένη, υψηλό εκατολιτρικό 
βάρος και πολύ καλή ποιότητα τελικού 
προϊόντος. Το σιµιγδάλι που παράγεται µετά την 
επεξεργασία του, ακόµα και µετά από βροχή, 
έχει χαρακτηριστικό κίτρινο χρώµα.
EGEO: Το αστέρι της παραγωγικότητας
Πρώιµη ποικιλία, µε πολύ υψηλό δυναµικό 
παραγωγής, που προσφέρει µεγάλη σταθερότητα 
αποδόσεων, υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και 
πολύ καλή ποιότητα γλουτένης. 
SECOLO: Πρωταθλητής στα δύσκολα!
Πρώιµη ποικιλία µε την καλύτερη 
προσαρµοστικότητα σε µέτρια και φτωχά εδάφη. 
Έχει άριστη αντοχή σε βιοτικά και αβιοτικά stress, 
προσφέροντας εξαιρετική ποιότητα σιµιγδαλιού. 
Το µαυραγάνι του 21ου αιώνα!

Στην Ελλάδα το χαρτοφυλάκιο των ποικιλιών 
διακινείται από τις εταιρείες:
1. ΣΠΥΡΟΣ ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ Α.Ε. (Maestralle, Grecale, 
Secolo και Egeo) και
2. ALFASEEDS Α.Ε. (Odisseo, Iride, Levante, SY 
Leonardo, SY Atlante)
3. Η διεθνής συνεργασία µεταξύ SYNGENTA και 
BARILLA περιλαµβάνει την αποκλειστική διάθε-
ση στην παγκόσµια αγορά από την εταιρία Barilla, 
της γνωστής και ασυναγώνιστης ποιοτικά ποικι-
λίας Svevo, αλλά και νέων ποικιλιών όπως είναι 
το Puro και το Pigreco (διακινούνται από την εται-
ρία ALFASEEDS A.E. κατ’ εντολή διάθεσης από την 
Barilla).
4.Τέλος η Syngenta Hellas έχει επίσης προς απ’ 
ευθείας διάθεση την ποικιλία FUEGO (η οποία χα-
ρακτηρίζεται από άριστη προσαρµοστικότητα και 
υψηλές αποδόσεις) και δοκιµάζει νέες ποικιλίες 
(Reale, SY Nilo) για να εµπλουτίσει την γκάµα των 
συνεργατών της.

ΣΚΛΗΡΑ ΣΙΤΑΡΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ �ACHILLE� Ποικιλία ευρείας προ-
σαρµοστικότητας. Ιδιαίτερα σταθερή ως προς την 
παραγωγική της συµπεριφορά. Υπερτερεί των άλ-
λων ποικιλιών τόσο στα χαµηλής, όσο και στα υψη-
λής γονιµότητας περιβάλλοντα. Πολύ υψηλή από-
δοση. Κορυφαίο εκατολιτρικό βάρος και υαλώδες. 
∆ιατηρεί σε µεγάλο βαθµό την  πολύ καλή ποιότητα 
καρπού και µετά τη βροχή.
Αγρονοµικά Χαρακτηριστικά: Καλή έως πο-
λύ καλή πρώτη ανάπτυξη. Φυτό µε ορθοτενή α-
νάπτυξη, µε σκούρου χρώµατος φύλλο  και κα-
λό αδέλφωµα. Καλή συµπεριφορά στις χειµερινές 
θερµοκρασίες.  Μέσου κύκλου ωρίµανσης. Μέ-
σο προς ψηλό φυτό µε µακρύ συµπαγή στάχυ. Αν-
θεκτικό στη Σεπτόρια, µέση αντοχή στις λοιπές βα-
σικές µυκητολογικές ασθένειες. Άγανα µαύρα µα-
κριά και πυκνά. 
ΡΑΜΙΡΕΖ �RAMIREZ� ΝΕΟ: Ποικιλία µε υψη-
λό ρυθµό πρώτης ανάπτυξης. Φυτό  ορθόφυλλο µε 
έντονο πράσινο χρώµα φυλλώµατος. Μέσο/πρώ-
ιµου έως πρώιµου βιολογικού κύκλου. Μέσου ύ-
ψους φυτό . Ο σπάδικας είναι µακρύς  λευκού 
χρώµατος µε ξανθά άγανα. Καλή αντοχή στις ασθέ-
νειες φυλλώµατος και ριζικού συστήµατος. Σταθε-
ρά υψηλές αποδόσεις, µε χαµηλή υγρασία συγκο-
µιδής και υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Ποι-
κιλία ευρείας προσαρµοστικότητας. 
Μέση συνιστώµενη πυκνότητα σποράς για τις ποι-
κιλίες σκληρού σιταριού 22 – 23 κιλά/στρ.

∆ΙΑΘΕΣΗ: CORTEVA AGRISCIENCE HELLAS
TM ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affi  liated companies. 

© 2020 Corteva.

VENDETTA: Εντυπωσιακών αποδόσεων. Αξιο-
ποιεί ξηρά και άγονα εδάφη. Χαρακτηριστικό της το 
«stay green». Με δείκτη γλουτένης πάνω από 80.
CANNAVARO: Νέα, µέσο όψιµη. Πολύ παραγω-
γική ειδικά σε πεδινά γόνιµα εδάφη.
GATTUSO: Νέα ποικιλία πού πρώιµη, άριστη σε 
απόδοση µε πολύ καλή ποιότητα.
TORREBIANCA: Μεσοπρώιµη µε άριστες προ-
διαγραφές. Πολύ παραγωγική µε αντοχή στην ξη-
ρασία.
ALEMANNO: Νέα ποικιλία, µέσο πρώιµη. Πο-
λύ παραγωγική µε άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 
Πολύ υψηλό ειδικό βάρος 80-86 kg/hL.
QUADRATO: Υψηλοαποδοτική ποικιλία εξαιρε-
τικής ποιότητας µε προσαρµοστικότητα σε κά-
θε περιοχή.
PIETRAFITTA: Κορυφαία ποικιλία σε επίπε-
δο ποιότητας. Ιδανική για ξηροθερµικές περιοχές 
και εδάφη χαµηλής παραγωγικότητας.
ADONE: Μέσο όψιµη, πολύ ανθεκτική στο ψύ-
χος, στις ασθένειες. Ιδανικό για την Κ. και Β. Ελ-
λάδα. 
SPARTACO: Νέα ποικιλία µικρού βιολογικού κύ-
κλου. Ασυναγώνιστα υψηλό δείκτη γλουτένης 90-
95.
DORATO: Νέα ποικιλία µέσης ανάπτυξης, πολύ 
παραγωγική µε ευρεία προσαρµοστικότητα.
ACADUR: Ποικιλία υψηλών αποδόσεων µε πο-
λύ υψηλή πρωτεΐνη. Πρώιµη ποικιλία µε σπυρί ε-
ξαιρετικού χρώµατος 23-24 (Minolta). Άριστη πε-
ριεκτικότητα δε γλουτένη (70-75), ιδανική για την 
µακαρονοποιία και την αλευροβιοµηχανία.
BRIGANTE: Νέα Ποικιλία που εγγράφθηκε το 
2018, µε υψηλό δυναµικό παραγωγής και µε άρι-
στα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Πρώιµη ,µέσου ύψους, µε µαύρα άγανα και µεγά-
λη αντοχή στη σκωρίαση. Το αδέλφωµά της είναι 
εξαιρετικό ,χρειάζεται µόλις 19 Κg/στρ. σπόρο αυ-
στηρά. το 2018, µε υψηλό δυναµικό παραγωγής 
και µε άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πρώιµη 
,µέσου ύψους, µε µαύρα άγανα και µεγάλη αντο-
χή στη σκωρίαση. Το αδέλφωµά της είναι εξαιρε-
τικό ,χρειάζεται µόλις 19 Κg/στρ. σπόρο αυστηρά.

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ DYLAN 
Μεσοπρώιµη ποικιλία 
µε εξαιρετικά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά.
Πολύ υψηλό δυναµικό 
παραγωγής. Επιλεγµένη 
ποικιλία σκληρού σίτου 

από οίκους ζυµαρικών στην Ιταλία. Μεσαίου –
µεγάλου ύψους φυτά µε µαύρο άγανο. Υψηλά 
επίπεδα πρωτεΐνης και καλή ποιότητα γλουτένης. 
Ανεκτικότητα στις µυκητολογικές ασθένειες. Πολύ 
υψηλή ανοχή στην ίωση του µωσαϊκού 
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ TIREX
Πρώιµη ποικιλία µε µεσαίου- µεγάλου ύψους 
φυτά, καφέ άγανο. Εξαιρετικό εκατολιτρικό βάρος 
(81-85kg/hl). Πολύ υψηλά επίπεδα πρωτεΐνης 
και καλή ποιότητα γλουτένης. Καλή αντοχή στο 
πλάγιασµα
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ TEODORICO 
Πρώιµη ποικιλία µε άσπρο άγανο και µε πολύ 
υψηλές αποδόσεις. Εξαιρετική ποιότητα γλουτένης 
µε καλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Υψηλό 
εκατολιτρικό βάρος (82-84kg/hl) και TKW 50-
52gr. Πολύ υψηλή αντοχή στην Καστανή Σκωρίαση 
(Brown Rust)
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ DUNAVIS
Ελληνική µεσο-όψιµη ποικιλία µε εξαιρετικό 
δυναµικό παραγωγής. Μεσαίου ύψους φυτά µε 
µαύρο άγανο. Πολύ υψηλή αντοχή στις χαµηλές 
θερµοκρασίες. Εξαιρετικά υψηλό ειδικό βάρος
ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ REBELDE 
Η κορυφαία ποικιλία της Ιταλίας µε εξαιρετικά 
ποιοτικά χαρακτηριστικά. Μεσοπρωίµη ποικιλία 
µε σπυρί κόκκινου χρώµατος. Πολύ υψηλή 
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (14,5-15,5%). 
Εξαιρετικό εκατολιτρικό βάρος (83-86kg/hl)
Ανθεκτική σε όλες τις κύριες ασθένειες (Φουζάριο, 
Σκωριάσεις, Σεπτόρια)

ΟVIDIO: Mεσοπρώιµη, υψηλής παραγωγής και 
ποιοτικών χαρακτηριστικών. Έντονο αδέλφωµα 
µε µαύρο άγανο. Προέρχεται από διασταύρωση 
Svevo/Claudio. Ανθεκτική στον παγετό, 
πλάγιασµα, ασθένειες. Yψηλές αποδόσεις και 
προσαρµοστικότητα. Εξαιρετικά επίπεδα πρωτεϊνών, 
γλουτένης, κίτρινων χρωστικών και µεγάλου 
εκατολιτρικού βάρους. 
ΑNCO MARZIO: Μεσοπρώιµη, υψηλών 
αποδόσεων και προσαρµοστικότητας. Έντονο 
αδέλφωµα µε άσπρο άγανο. Προέρχεται από 
διασταύρωση Stot//Altar84/ALD. Πολύ καλή 
ανθεκτικότητα σε ασθένειες και ιδιαίτερα σε 
Καστανή Σκωρίαση (Brow Rust), στο πλάγιασµα και 
σε χαµηλές θερµοκρασίες. Παραγωγική, υψηλού 
εκατολιτρικού βάρους, πρωτεΐνης, γλουτένης και 
κίτρινων χρωστικών.
IDEFIX : Μεσό-όψιµη, υψηλών αποδόσεων και 
ποιότητας. Εξαιρετικό αδέλφωµα µε άσπρο άγανο. 
Προέρχεται από διασταύρωση Dakter/Gibraltar. 
Άριστη αντοχή στο πλάγιασµα, εξαιρετική στο 
µωσαϊκό (Soil-borne wheat mosaic). Καλή αντοχή 
στον παγετό και σε ασθένειες. Παραγωγική, µεγάλο 
εκατολιτρικό βάρος, υψηλή σε πρωτεΐνη, γλουτένη 
και κίτρινων χρωστικών.
CLAUDIO: Mεσο-όψιµη, υψηλής παραγωγής και 
ποιότητας. Φυτό µέσου ύψους µε µαύρο άγανο. 
Εξαιρετική αντοχή στην ξηρασία, πλάγιασµα, παγετό 
και ασθένειες. Προέρχεται από διασταύρωση Sel.
Cimmyt35/Durango//IS1938/Gr

MERIDIANO: Υψηλή 
απόδοση και σταθερότητα, 
προσαρµόζεται σε όλα τα 
εδάφη, σταθερά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά.

IRIDE: Πολύ υψηλό δυναµικό απόδοσης, από τα πιο 
υψηλά ποσοστά γονιµοποίησης στην άνθιση. Πολύ 
υψηλό ειδικό βάρος και ποιοτικά χαρακτηριστικά. 
NORMANNO: Μεσο-πρώιµη µε πολύ υψηλή 
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, υψηλό κίτρινο χρώµα 
και εξαιρετική ποιότητα γλουτένης.
LEVANTE: Πολύ υψηλή και σταθερή απόδοση στο 
χωράφι, υψηλή προσαρµοστικότητα σε διαφορετικές 
συνθήκες καλλιέργειας. Υψηλή αντίσταση στο 
πλάγιασµα και στη σκωρίαση. 
ODISSEO: Νέα ποικιλία µε πολύ υψηλή απόδοση 
σε συνδυασµό µε καλή τελική ποιότητα. Καλό 
αδέλφωµα και καλή ανοχή στη Septoria και στη 
σκωρίαση.
Συµβολαιακά µε Barilla Svevo και Pigreco: 
SVEVO: Αξεπέραστος συνδυασµός ποιότητας 
και απόδοσης. Πρώιµη ποικιλία µε υψηλή 
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και υψηλός κίτρινος 
δείκτης του σιµιγδαλιού του.
PIGRECO �ΝΕΟ�: Άριστη ποιότητα σε υψηλή 
παραγωγή, κυρίως γόνιµα χωράφια. Υψηλή 
περιεκτικότητα πρωτεΐνης, εξαιρετικής ποιότητας, για 
ποιοτικά ζυµαρικά.
SY ATLANTE: NEA ποικιλία, σταθερότητα στις 
υψηλές αποδόσεις, άριστα υαλώδη και πολύ καλό 
χρώµα, υψηλό εκατολιτρικό βάρος.
SY LEONARDO: NEA ποικιλία, καλή παραγωγή 
ακόµα και σε δύσκολες συνθήκες, εύκολη στην 
καλλιέργεια, υψηλή περιεκτικότητα γλουτένης, 
εξαιρετικό εκατολιτρικό βάρος.

MΑΤΤ (Η.Π.Α.): Πρώιµη, καλή αντοχή 
σε ασθένειες. Κατάλληλη και για ξηρικές 
συνθήκες, συνδυάζει υψηλή παραγωγή 
µε καλή ποιότητα. Ιδιαίτερα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά (πρωτείνη-γλουτενη), κρατάει 
το υαλώδες
Ποσότητα σποράς: 20-24kg/στρ.
CLAUDIO (Ιταλία): Μεσο-όψιµη, για όλα τα 
εδάφη. Πολύ παραγωγική, µεγάλο εκατολιτρικό 
βάρος, καλή αντοχή στις ασθένειες µε µαύρα 
άγανα.
Ποσότητα σποράς: 20-25kg/στρ.
NEO KRONOS (Η.Π.Α.): Ποικιλία αναφοράς 
για την ποιότητα σιµιγδαλιού.
Πρώιµη, µε εξαιρετικό αδέλφωµα, καλή αντοχή 
στις ασθένειες. Για όλα τα εδάφη, υψηλή 
παραγωγή και καλή ποιότητα.
Ποσότητα σποράς: 20-25kg/στρ.
EMILIO LEPIDO (ΙΤΑΛΙΑ): Μεσοπρώιµη, 
µεσαίου ύψους, πολύ καλή αντοχή στο κρύο 
και ασθένειες (Σκωρίαση-Φουσάριο).
Προσαρµόζεται σε όλα τα εδάφη, ιδιαίτερα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά (πολύ καλό υαλώδες). 
Ποσότητα σποράς: 20-25kg/στρ.
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΙREX (ΙΤΑΛΙΑΣ)
Σίτος σκληρός, πρώιµη, µεσαίου ύψους.
Πολύ καλή αντοχή σε κρύο και ασθένειες,
Υψηλή προσαρµοστικότητα. Με µαύρα αγανά.
Πολύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Ποσότητα σποράς 20-25kg/στρ

ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑ 
Α.Ε. - AGER


	AGRE_2609_001_CMYK
	AGRE_2609_002_CMYK
	AGRE_2609_003_CMYK
	AGRE_2609_004_CMYK
	AGRE_2609_005_CMYK
	AGRE_2609_006_CMYK
	AGRE_2609_007_CMYK
	AGRE_2609_008_CMYK
	AGRE_2609_009_CMYK
	AGRE_2609_010_CMYK
	AGRE_2609_011_CMYK
	AGRE_2609_012_CMYK
	AGRE_2609_013_CMYK
	AGRE_2609_014_CMYK
	AGRE_2609_015_CMYK
	AGRE_2609_016_CMYK
	AGRE_2609_017_CMYK
	AGRE_2609_018_CMYK
	AGRE_2609_039_CMYK
	AGRE_2609_040_CMYK
	AGRE_2609_041_CMYK
	AGRE_2609_042_CMYK
	AGRE_2609_043_CMYK
	AGRE_2609_044_CMYK
	AGRE_2609_045_CMYK
	AGRE_2609_046_CMYK
	AGRE_2609_047_CMYK
	AGRE_2609_048_CMYK
	AGRE_2609_049_CMYK
	AGRE_2609_050_CMYK
	AGRE_2609_051_CMYK
	AGRE_2609_052_CMYK
	AGRE_2609_053_CMYK
	AGRE_2609_054_CMYK
	AGRE_2609_055_CMYK
	AGRE_2609_056_CMYK
	AGRE_2609_019_CMYK
	AGRE_2609_020_CMYK
	AGRE_2609_037_CMYK
	AGRE_2609_038_CMYK
	AGRE_2609_021_CMYK
	AGRE_2609_022_CMYK
	AGRE_2609_035_CMYK
	AGRE_2609_036_CMYK
	AGRE_2609_023_CMYK
	AGRE_2609_024_CMYK
	AGRE_2609_025_CMYK
	AGRE_2609_026_CMYK
	AGRE_2609_027_CMYK
	AGRE_2609_028_CMYK
	AGRE_2609_029_CMYK
	AGRE_2609_030_CMYK
	AGRE_2609_031_CMYK
	AGRE_2609_032_CMYK
	AGRE_2609_033_CMYK
	AGRE_2609_034_CMYK

