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Ενιαίο στρεμματικό

και τέλος εθνικό απόθεμα
Απευθείας η σύνδεση της γης με το δικαίωμα ενιαίας ενίσχυσης

Οι δασώσεις
έγιναν θυσία
για την ελιά

Κρίνονται µέσα στον Οκτώβριο οι τελικές αποφάσεις για τα νοµικά κείµενα της νέας ΚΑΠ, που φέρνουν όλο και πιο κοντά τη λογική µετάβασης στο Καθεστώς Ενιαίας Στρεµµατικής Ενίσχυσης, που θα σηµάνει το
τέλος των δικαιωµάτων όπως τα γνωρίζουµε. Μαζί, «σβήνει» και το Εθνι-

κό Απόθεµα καθώς παύει η ανάγκη ύπαρξής του, εφόσον πολύ απλά,
όποιος νέος αγρότης µπαίνει στο επάγγελµα θα λαµβάνει και την αντίστοιχη ενίσχυση ανάλογα µε την επιλέξιµη έκταση που διαθέτει. Ζέοντα
θέµατα για τον εθνικό φάκελο πριµ εξόδου και αναδιανεµητική. σελ. 4-5

Καταργείται οριστικά και δεν θα
υπάρξει προκήρυξη της ∆άσωσης Αγροτικών Γαιών του Μέτρου 8, µε τις δεσµεύσεις 66 εκατ. ευρώ να πηγαίνουν στην
έκτακτη ενίσχυση ελιάς. σελ. 46

Αναρτημένες
από 41 λεπτά
στο βαμβάκι

Η αγορά χωνεύει
και τα 30 ευρώ

Αναρτηµένη τιµή στα 41 λεπτά το
κιλό (συν 3 λεπτά µπόνους για
κάποιες ποικιλίες) προσφέρουν
για το σύσπορο τα εκκοκκιστήρια βάµβακος, αποφεύγοντας
ωστόσο τις πραγµατικές πράξεις µε παραγωγούς. σελ. 13, 22
ΣABBATO: † ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου

Λίγο δείχνει να κρατάει η χαρά της
ειδικής ενίσχυσης στο ελαιόλαδο,
καθώς η αγορά παραµονεύει µε
στόχο το αντιστάθµισµα. σελ. 12
Μήνας 10ος, Εβδ. 40η

ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:23 - ∆ύση 19:05

ΣΕΛΗΝΗ: 16 ηµερών

ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος
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EDITORIAL

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Ο Ted και ο νέος
ρόλος του αγρότη
Ανεξαρτήτως των επιµέρους παρεµβάσεων σε επίπεδο της πολιτικής, η αλήθεια είναι ότι τα µεγάλα ζητήµατα της
αγροτικής παραγωγής θα κριθούν άλλη µια φορά από τις τεχνολογικές κυρίως εξελίξεις και εν προκειµένω από
τη σύγχρονη ροµποτική, που αρχίζει
σταδιακά να κάνει ζωηρή την εµφάνισή της και στον τοµέα της αγροτικής
παραγωγής.
Το αµπελουργικό ροµπότ µε το όνοµα Ted
της εταιρείας Naio Technologies (ρεπορτάζ σελ. 11) αναµένεται να είναι
διαθέσιµο µαζικά στην αγορά από τα
µέσα του 2021. Με µεγαλύτερη ισχύ από τους ηλεκτροκινητήρες του, αλλά
και µε ενδιαφέρουσες µηχανικές βελτιώσεις µε την παρουσία του στους αµπελώνες, αναµένεται να αλλάξει άρδην τις συνθήκες βάσει των οποίων εξελίσσεται σήµερα η αµπελουργία.
Άλλωστε, το πόσο γρήγορα τρέχουν τα
πράγµατα στη µεταβιοµηχανική εποχή την οποία διανύουµε είναι κάτι που
δύσκολα γίνεται αντιληπτό από τα πολυπληθή ρεύµατα της κοινωνίας. Σε διερευνήσεις ειδικών αναλυτών, εκτιµάται για παράδειγµα, ότι το 85% των θέσεων εργασίας µέχρι το 2030 δεν έχει
ακόµα επινοηθεί. Υποστηρίζεται µάλιστα ότι µέχρι τότε, κάθε οργανισµός
θα έχει τεχνολογική υπόσταση. Οι επιχειρήσεις, κατ’ επέκταση και οι αγροτικές επιχειρήσεις, χρειάζεται να µελετούν από τώρα πως θα διασφαλίσουν
το µέλλον τους, όσον αφορά τις υποδοµές και το εργατικό δυναµικό τους.
Βεβαίως, όσοι θέλουν να βλέπουν το ποτήρι µισογεµάτο εκτιµούν ότι η εξάρτηση των ανθρώπων από τις µηχανές θα
εξελιχθεί σε µια σχέση συνεργατικότητας, µε τους ανθρώπους να παρέχουν
από τη δική τους µεριά δεξιότητες, όπως δηµιουργικότητα, πάθος και επιχειρηµατικό πνεύµα. Κι αυτό θα ευθυγραµµίζεται, όπως υποστηρίζουν, µε
την ικανότητα των µηχανών να εργάζονται µε ταχύτητα, αυτοµατοποιηµένα και αποδοτικά.
Ειδικά στη γεωργία, πολλά θα εξαρτηθούν,
από το κόστος ενσωµάτωσης του κάθε
Ted στις ανάγκες της αγροτικής εκµετάλλευσης και τη δυνατότητα των σηµερινών αγροτών να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους, διατηρώντας τον
έλεγχο των νέων µέσων παραγωγής.
Agrenda
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∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
1,10030

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α
1,45840

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,84850

631,51

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ

625

625.20

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
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ΣΕΛ. 23

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Σάββατο 03-10-2020
Γενικά αίθριος καιρός µε αραιές
νεφώσεις, κατά διαστήµατα πιο
πυκνές στα βόρεια και µε
αυξηµένη σχετική υγρασία.
Περιορισµένη ορατότητα τις
πρωινές και τις βραδινές ώρες.
Ευνοείται η µεταφορά σκόνης στα
δυτικά και τα νότια. Άνεµοι νότιοι
νοτιοανατολικοί µέτριοι και στο
Ιόνιο τοπικά έως ισχυροί.
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο σε
όλη τη χώρα.
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Κυριακή 04-10-2020
Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο
πυκνές στα δυτικά, τα κεντρικά και
τα βόρεια, µε πιθανότητα ασθενών
τοπικών βροχών στα βόρεια.
Άνεµοι νότιοι νοτιοανατολικοί
µέτριοι, στο Ιόνιο τοπικά έως
ισχυροί και στα ∆ωδεκάνησα
δυτικοί βορειοδυτικοί µέτριοι.
Θερµοκρασία σε περαιτέρω άνοδο.

∆ευτέρα 05-10-2020
και Τρίτη 06-10-2020
Νεφώσεις στα δυτικά, τα κεντρικά
και τα βόρεια, µε πιθανότητα
τοπικών βροχών κυρίως στα
βόρεια ηπειρωτικά. Ορατότητα
περιορισµένη τις πρωινές και
βραδινές ώρες. Άνεµοι νότιοι
νοτιοανατολικοί µέτριοι και στα

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
1,07042

Κλειστή τιµή παραγωγού στα 43,5 λεπτά για ποιοτικό βαµβάκι
και ανοιχτή στα 37 λεπτά δίνει µεγάλη εκκοκκιστική επιχείρηση
της Θεσσαλίας. Αν και η φετινή σοδειά στην πράσινη ελιά
Χαλκιδικής είναι µειωµένη, η τιµή της δεν φαίνεται να
«ξεφεύγει» από το 1 ευρώ το κιλό για τα 110 τεµάχια. Περί τα
25 λεπτά το κιλό συνεχίζουν να αγοράζουν οι µύλοι σκληρό
σιτάρι από Έλληνες παραγωγούς και εµπόρους.

635
630

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
109,98800

33°C
HΡΑΚΛΕΙΟ

πελάγη τοπικά έως ισχυροί.
Θερµοκρασία σε νέα µικρή άνοδο,
σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Τετάρτη 07-10-2020 έως
Παρασκευή 09-10-2020
Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα
βόρεια αραιές νεφώσεις κατά
διαστήµατα πιο πυκνές, µε
πιθανότητα τοπικών βροχών στα
βορειοδυτικά.. Άνεµοι νότιοι
νοτιοανατολικοί έως µέτριοι και
στα νοτιοανατολικά βορειοδυτικοί
µέτριοι. Θερµοκρασία χωρίς
αξιόλογη µεταβολή και κατά
τόπους στα κεντρικά και τα νότια
ιδιαίτερα υψηλή για την εποχή.

4-7Bf

Οι άνεµοι θα
πνέουν νότιοι
νοτιοανατολικοί
4 µε 6 µποφόρ και
στο Ιόνιο τοπικά 7
µποφόρ.

Η ασθένεια του ωίδιου οφείλεται
σε φυτοπαθογόνο µύκητα, ο οποίος
αποτελεί υποχρεωτικό παράσιτο.
∆ιαχειµάζοντας πάνω σε ζωντανά
φυτά, είτε καλλιεργούµενα είτε ζιζάνια,
το ωίδιο δηµιουργεί µολύνσεις σε
αρχικό στάδιο. Τα κονίδια του µύκητα
είναι δυνατόν να µεταφερθούν µέσω
του ανέµου, ενώ ο µύκητας ευδοκιµεί
σε θερµοκρασίες από 10-30οC, µε
άριστη θερµοκρασία 25-26οC.

Μέτρα καταπολέµησης
Ανάµεσα στα συµπτώµατα της
ασθένειας, διακρίνει κανείς µικρές,
λευκές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια
των φύλλων καθώς επίσης και στους
µίσχους και τους βλαστούς όπου
παρατηρούνται χαρακτηριστικές
αλευρώδεις εξανθήσεις. Οι γεωπόνοι
του Περιφερειακού Κέντρου
Προστασίας Φυτών Βόλου συνιστούν
στους καλλιεργητές ως πρώτο µέτρο
για την αντιµετώπισή του την
αποµάκρυνση των προσβεβληµένων
φύλλων από τα φυτά. Επιπλέον,
αναγκαίος θεωρείται ο ψεκασµός των
φυτών άµεσα κατά την εκδήλωση των
πρώτων συµπτωµάτων µε επιτρεπόµενα
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα. Η
συγκεκριµένη επέµβαση θα πρέπει να
επαναληφθεί ύστερα από 8 ηµέρες.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Στο 100% οι αποζηµιώσεις στην
κτηνοτροφία λόγω του Ιανού σελ. 8
• Το ιταλικό µοντέλο της παρµεζάνας, η
λύση στην αιγοπροβατοτροφία σελ. 44

• Επενδύσεις στη γεωργία ακριβείας µε
κονδύλια 400 εκατ. ευρώ σελ. 18-19
• Με µπάτζετ 25 εκατ. ευρώ η δεύτερη
προκήρυξη αντιχαλαζικών σελ. 19

• Μέχρι 44 λεπτά για τις πριµοδοτούµενες
ποικιλίες βάµβακος στη Θεσσαλία σελ. 22
• Αν και λιγότερη, δεν ξεκολλάει από το ένα
ευρώ η πράσινη ελιά Χαλκιδικής σελ. 36

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

Τέλος στο Εθνικό
Απόθεμα με ενιαίο
στρεμματικό τσεκ
Πριμ εξόδου, αναδιανεμητική ενίσχυση και μοντέλο ενιαίου
στρεμματικού τσεκ χωρίς δικαιώματα κρίνονται τον Οκτώβριο
TOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

ΠΡΙΜ
ΕΞΟΔΟΥ

ΠΡΙΜ
ΝΕΩΝ
ΑΓΡΟΤΩΝ

2
1

Πριμ εξόδου
50.000 ευρώ

Το πριµ εξόδου για αγρότες που είναι κοντά σε ηλικία συνταξιοδότησης και µεταβιβάζουν µόνιµα την εκµετάλλευσή τους
σε νέους παραγωγούς, θα χρηµατοδοτηθεί από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. Με βάση την ενίσχυση πρόωρης
συνταξιοδότησης που είχε ενεργοποιήσει
στο παρελθόν η χώρα µας, ένα τέτοιο καθεστώς θα µπορεί να δώσει ένα εφάπαξ
πριµ ποσό που φτάνει τα 50.000 ευρώ. Ακόµα ένα σενάριο που βασίζεται σε βρετανικό νοµοθέτηµα, υπολογίζει το πριµ αυτό σύµφωνα µε την ενιαία ενίσχυση που
θα απολέσει ο αγρότης σε βάθος δεκαετίας αν µεταβιβάσει την εκµετάλλευσή του.
Όπως και να έχει, το πριµ εξόδου δίνεται
µόνο µέσω του Μέτρου Συνεργασίας του
ΠΑΑ. ∆ηλαδή της συνεργασίας µεταξύ νέου και παλιού αγρότη, µε τον γηραιότερο
να αναλαµβάνει ένα είδους «µέντορινγκ»
για τον νεαρό. Ο αγροτικός κόσµος στην
Ελλάδα το ζητά µετ’ επιτάσεως αυτό το µέτρο και µένει να φανεί αν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα ακούσει στο σχεδιασµό του εθνικού φακέλου.

50.000
ΕΥΡΩ
ΑΠΟ

35.000
ΕΥΡΩ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ

Βασική 40
ευρώ/στρμ.

Είναι γεγονός πως στα χέρια των ελληνικών αρχών που διαχειρίζονται
τον εθνικό φάκελο, βρίσκεται ένα
σενάριο που ορίζει το τέλος των δικαιωµάτων (ιστορικών και µη) και τη
µετάβαση σε ένα Καθεστώς Ενιαίας
Στρεµµατικής Ενίσχυσης (ΚΕΣΕ). Με
αυτό το καθεστώς πραγµατοποιείται
αυτό που ονοµάζεται «ξαφνικός θάνατος» δηλαδή όλοι οι αγρότες θα
λαµβάνουν ίσης αξίας ενίσχυση ανά στρέµµα που υπολογίζεται στα 40
ευρώ το στρέµµα αν ληφθεί υπόψη ο
σηµερινός εθνικός φάκελος. Τώρα,
αν θα είναι άλλη η αξία ανά περιφέρεια ενίσχυσης (βοσκοτόπια, αροτραίες, δενδρώδεις), αυτό είναι κάτι που
δεν έχει εξεταστεί. Σύµφωνα µε την
Κοµισιόν µε τη µετάβαση αυτή έρχεται και το τέλος του Εθνικού Αποθέµατος καθώς παύει η ανάγκη ύπαρξής του, εφόσον πολύ απλά, όποιος
νέος αγρότης µπαίνει στο επάγγελµα
θα λαµβάνει και την αντίστοιχη ενίσχυση ανάλογα την επιλέξιµη έκταση
που διαθέτει. Οι ανάγκες για αναδιανεµητική ενίσχυση, οι πιέσεις για µεγαλύτερη ενίσχυση βοσκοτόπων µαζί µε την ένταξη περισσότερων επιλέξιµων βοσκήσιµων γαιών φέρνει όλο και πιο κοντά στην πραγµατικότητα το flat rate. Επιπλέον, έτσι παύει σε κάποιο βαθµό και ο φόβος της
εξωτερικής σύγκλισης.

ΕΩΣ

2%

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΝΕΩΝ
ΑΓΡΟΤΩΝ

kontonis@agronews.gr

Η βάση πάνω στην οποία εν πολλοίς θα κριθούν τα χρήµατα που θα λαµβάνουν ετησίως
οι αγρότες στη νέα ΚΑΠ θα βρεθεί στο επίκεντρο στις 19 Οκτωβρίου, οπότε και αναµένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για
τα κείµενα της ερχόµενης προγραµµατικής
περιόδου µεταξύ υπουργών Γεωργίας της ΕΕ.
Πρώτη και σηµαντικότερη συνιστώσα είναι
η βασική ενίσχυση και τα δικαιώµατα -ιστορικά και µη- καθώς οι εθνικές αρχές, όπως
φαίνεται, θα κληθούν να βρουν κονδύλια για
άλλα καθεστώτα των άµεσων ενισχύσεων, όπως η αναδιανεµητική και τα eco-schemes,
αλλά και για επιπλέον επιλέξιµα βοσκοτόπια.
Υπό αυτή τη σκοπιά, προς το παρόν το σενάριο για µετάβαση στο Καθεστώς Στρεµµατικής Ενιαίας Ενίσχυσης συνεχίζει να κερδίζει
πόντους. Πρόκειται για ένα καθεστώς όπου
όλοι οι αγρότες λαµβάνουν ένα φιξ ποσό ανά στρέµµα. Μάλιστα,
σύµφωνα µε την Κοµισιόν που έχει προτείνει
τη µετάβαση προς αυΑποφάσεις
τό το καθεστώς, δεν θα
Όσο κι αν δεν τους
χρειάζονται έτσι πλέον
«φαίνεται», τα ecoτα κράτη-µέλη το Εθνιschemes θα παίξουν
κό Απόθεµα.
κοµβικό ρόλο στις
Στην Ελλάδα µάλιεθνικές αποφάσεις
στα όπως είναι γνωστό
µε το Εθνικό Απόθεµα
και τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτό
παίζεται χοντρό παιχνίδι (π.χ 90χρονοι µε γη
που αξιώνουν δικαιώµατα και στη συνέχεια
τα µεταβιβάζουν κ.α), ενώ συντηρείται και εν
µέρει η κατάσταση που έχει διαµορφωθεί µε
τους επιτήδειους στα βοσκοτόπια.
Όσον αφορά την αναδιανεµητική ενίσχυση, µένει να φανεί αν θα περάσει η πρόταση
του υπουργού Γεωργίας της Ισπανίας, Λουίς
Πλάνας για να πηγαίνει αυτή µόνο στους κατ’
επάγγελµα. Μία λύση, που βολεύει τα κράτη
-µέλη, όπως π.χ η Ελλάδα που δεν θέλουν να
ενεργοποιήσουν τον ορισµό του «πραγµατικού αγρότη». Αναλυτικότερα τα ζέοντα θέµατα που καλείται η χώρα µας να καλύψει µέσω του εθνικού φακέλου είναι:

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΓΕΝΕΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ
ΚΑΠ 2021-2027
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Αναδιανομή
ενίσχυσης

Η αναδιανεµητική ενίσχυση είναι ένα καθεστώς άµεσων ενισχύσεων που δίνεται
µόνο σε όσες εκµεταλλεύσεις βρίσκονται
κάτω από το µέσο όρο στρεµµάτων. Αυτός
ο µέσος όρος µπορεί να είναι ανάλογος µε
την καλλιέργεια (π.χ 100 στρέµµατα βαµβάκι δεν είναι το ίδιο µε 100 στρέµµατα ελαιώνα). Αν δοθεί µε αυτόν τον τρόπο και
κρατηθεί ποσοστό 7% περίπου του εθνικού
φακέλου, θα είναι µία ενίσχυση που θα κυµαίνεται κοντά στα 450 ευρώ το στρέµµα
ετησίως στην Ελλάδα. Η Κοµισιόν και η
Ευρωβουλή υποστηρίζουν τον υποχρεωτικό τους χαρακτήρα, ενώ στο Συµβούλιο
Υπουργών Γεωργίας προτάθηκε ο προαιρετικός της, κάτι που στηρίχθηκε και από
τον Έλληνα υπουργό, Μάκη Βορίδη. Ωστόσο, εδώ έρχεται µία συµβιβαστική λύση των Ισπανών, που λέει να δίνεται υποχρεωτικά η αναδιανεµητική µόνο στους
κατ’ επάγγελµα. Αυτό δείχνει να βολεύει και τις ελληνικές αρχές για να δείξουν
πως αν και δεν θέλουν να περιορίσουν τις
άµεσες ενισχύσεις µόνο στους «πραγµατικούς αγρότες», η αναδιανεµητική µπορεί
να δώσει µία ώθηση στους µικρούς κατ’ επάγγελµα αγρότες.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

10%

60%

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ

ΒΑΣΙΚΗ

8%

ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ

20%

2%

ECO-SCHEMES

ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ

265.000

ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ

41.500
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Πριμ νέων
35.000 ευρώ

Τη νέα προγραµµατική περίοδο για το
πριµ πρώτης εγκατάστασης των νέων
αγροτών έχει οριστεί ως ανώτερο όριο
ενίσχυσης τα 100.000 ευρώ. Η γενική
γραµµατεία του ΥΠΑΑΤ έχει εκφράσει
την επιθυµία της, πράγµατι, να αυξηθεί
κατά πολύ το πριµ που ισχύει σήµερα
(17.000-24.000 ευρώ), µε µία πρώτη
προσέγγιση να γίνεται κοντά στο ποσό των 35.000 ευρώ.
Με το ποσό των 35.000 ευρώ, δεν πέφτει θεαµατικά ο αριθµός των νέων αγροτών που επωφελείται. ∆ηλαδή, από τους 16.000 που ήταν οι ωφεληµένοι την τρέχουσα περίοδο, οι δικαιούχοι θα είναι 10.000, λαµβάνοντας υπόψη βέβαια ότι ο συνολικός διαθέσιµος
προϋπολογισµός θα είναι ο ίδιος. Έτσι
λοιπόν και δεν θα φανεί πολύ η µείωση των δικαιούχων και παράλληλα αυξάνεται το ποσό, όπως δεσµεύονται οι
αρχές. Βέβαια, να αναφερθεί εδώ ότι η
Ιταλία και η Ισπανία διαθέτουν 70.000
ευρώ κατ’ αποκοπή ενίσχυση µε αυστηρά κριτήρια σε λίγες εκµεταλλεύσεις µε
καλά επιχειρηµατικά πλάνα στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο.
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Το καθεστώς των µικρών καλλιεργητών είναι από τα λίγα που φαίνεται
να έχει «κλειδώσει» ως πτυχή των άµεσων ενισχύσεων. Στην τρέχουσα
περίοδο, η κατηγορία αυτή φιλοξενούσε όσους αγρότες λάµβαναν συνολικά (τσεκ, πρασίνισµα, συνδεδεµένες) ποσό µέχρι 1.250 ευρώ. Το καθεστώς µικροκαλλιεργητών απαλλάσσει τους γεωργούς που συµµετέχουν
σε αυτό από τις υποχρεώσεις οικολογικού προσανατολισµού, ενώ παράλληλα οι κυρώσεις που ισχύουν στο
πλαίσιο της πολλαπλής συµµόρφωσης δεν εφαρµόζονται στη χορηγούµενη εισοδηµατική ενίσχυση.
Στη νέα περίοδο τώρα, τα κράτη-µέλη
µπορούν να αποφασίσουν να πληρώνουν µεταξύ ενός εφάπαξ ποσού ή ενός ποσού ανά εκτάριο, έως ένα ανώτατο όριο εκταρίων, αντικαθιστώντας τις άµεσες ενισχύσεις. Τα κράτη µέλη επίσης µπορούν να αποφασίσουν να ορίσουν διαφορετικά εφάπαξ ποσά ή ποσά ανά εκτάριο συνδεόµενα µε διαφορετικά όρια εκτάσεων. Επίσης να σηµειωθεί εδώ ότι από
την ΚΑΠ δεν έχει οριστεί ένα µέγιστο
ποσό ενισχύσεων για τους µικροκαλλιεργητές. Στο πρόσφατο συµβούλιο
υπουργών Γεωργίας διατυπώθηκε η
πρόταση οι µικροκαλλιεργητές να υπόκεινται τελικά σε ένα ειδικό καθεστώς ελέγχων και κυρώσεων.

ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ

Παράδειγµα µε eco-schemes και χωρίς

ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ

39.000
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Πώς επηρεάζουν
στην πράξη
την τσέπη
των Ελλήνων
παραγωγών
τα eco-schemes

378.000

ΕΝΙΑΙΑ
ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
(ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ)

Μικροί
καλλιεργητές
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Σε ένα πολύ σύνθετο πρόβληµα έχει εξελιχθεί για τις εθνικές αρχές το καθεστώς των
«eco-schemes» µε την παράλληλη κατάργηση του «πρασινίσµατος» το οποίο είχαν συνηθίσει όλοι οι αγρότες της χώρας να πληρώνονται ετησίως χωρίς ιδιαίτερα ζητήµατα.
Προς το παρόν, το µόνο ξεκάθαρο είναι
πως τα eco-schemes θα είναι υποχρεωτικά για τα κράτη-µέλη, προαιρετικά στην εφαρµογή τους για τους αγρότες και θα απορροφούν πόρους από τις άµεσες ενισχύσεις. Τώρα, αυτό που παίζεται είναι το
ποσοστό των πόρων το οποίο θα απορροφούν, µε την COMMAGRI (Επιτροπή Γεωργίας της Ευρωβουλής) να έχει ήδη αποφασίσει για ένα 20%, την Κοµισιόν να µην παίρνει ακόµα θέση και το συµβούλιο υπουργών Γεωργίας να είναι ακόµα στο πλαίσιο
διαβουλεύσεων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΑΡΩΝ

ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ)

Agrenda

Προϊόντα
σε σύνδεση

Χωρίς θεαµατικές αλλαγές αναµένεται το καθεστώς των συνδεδεµένων ενισχύσεων στη χώρα µας. Η Ελλάδα
προς το παρόν αξιοποιεί ένα 10% του
εθνικού φακέλου έχοντας εντάξει σε
αυτό 18 προϊόντα. Το ποσοστό αυτό
εξασφαλίζεται και τη νέα περίοδο, καθώς έχει συµφωνηθεί να µπορέσουν
τα κράτη µέλη να αφιερώσουν εκτός
του 10% στις συνδεδεµένες ακόµα ένα 3% για πρωτεΐνούχες καλλιέργειες (όσπρια, ψυχανθή κ.λπ). Νέα δυνατότητα που δίνεται στην ερχόµενη
ΚΑΠ είναι και η ένταξη του ηλίανθου
στο καθεστώς χωρίς όµως να έχει γίνει κάποια τέτοια κουβέντα προς το
παρόν στη χώρα µας.
Παράλληλα, ενδιαφέρον έχει, όσον
αφορά κυρίως τα όσπρια, το αίτηµα που
εξέφρασε κατά το περασµένο συµβούλιο υπουργών Γεωργίας η Ελλάδα µαζί µε τη Γαλλία και άλλα κράτη-µέλη,
να µπορούν οι πρωτεΐνούχες τροφές
να ενισχύονται χωρίς κάποιο στρεµµατικό όριο. ∆ηλαδή να µένει σταθερή η ενίσχυση, ακόµα και αν αυξάνονται τα στρέµµατα.

Όπως και να έχει, όλο αυτό σίγουρα θα
αγγίξει την τσέπη των Ελλήνων αγροτών
τη νέα περίοδο. Ένα απλό παράδειγµα έχει
ως εξής: Φέτος για ενιαία ενίσχυση (βασική και πρασίνισµα) ένας αγρότης θα λάβει
2.000 ευρώ. Το 70% του ποσού αυτού είναι
η βασική ενίσχυση και το 30% το πρασίνισµα. Άρα, αν η βασική ενίσχυση παραµείνει µε το ίδιο ποσοστό στον εθνικό φάκελο, τότε ο αγρότης θα έχει εξασφαλισµένα
τα 1.400 ευρώ. Εφόσον το πρασίνισµα καταργείται, το χάνει. Για να συµπληρώσει λοιπόν το ποσό αυτό πρέπει να ενταχθεί στις
δράσεις eco-schemes που µπορεί να περιλαµβάνουν από δεσµεύσεις µείωσης της
φυτοπροστασίας στο χωράφι, µέχρι την υιοθέτηση ελλειµµατικής άρδευσης στο βαµβάκι. Όλο αυτό είναι κάτι που θέλει να αποφύγει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης γεγονός που γίνεται εµφανές σε κάθε
συµβούλιο υπουργών.
Τώρα αν ο Μάκης Βορίδης µαζί µε τους
ξένους οµολόγους του που συµφωνούν στο
να µην υπάρξει κάποια ιδιαίτερη δέσµευση για τα eco-schemes, καταφέρουν να πείσουν τη γερµανική προεδρία, θα φανεί στο
συµβούλιο υπουργών της 19ης Οκτωβρίου.
Αυτό που διαφαίνεται πάντως είναι πως
θα υπάρξει µία συµβιβαστική λύση η οποία θα ικανοποιήσει όλες τις πλευρές, µε
υποχρεωτικά αλλά µάλλον αδύναµα «ecoschemes». Βέβαια, από εκεί και πέρα, το ερώτηµα που τίθεται είναι πώς θα εκλάβουν
αυτή την... ανταρσία στις περιβαλλοντικές
επιταγές που τόσο διαφηµίζουν, η Κοµισιόν
και η Επιτροπή Γεωργίας της Ευρωβουλής.
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Agrenda

ΠΛΗΡΩΜΕΣ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ
ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
2020

750
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

30,155

14

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

DE MINIMIS
ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ

15,2

3

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Κλείνουν μεταβιβάσεις

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

∆ύο µεγάλα «µέτωπα» όσον αφορά τις
πληρωµές του αγροτικού κόσµου είναι
ανοιχτά αυτό το διάστηµα. Το ένα αφορά τις αποζηµιώσεις του ΕΛΓΑ για παλιές
ζηµιές που εκκρεµούν αλλά και για όλες τις καινούργιες που άφησε στο πέρασµά του ο «Ιανός». Οι αγρότες ζητούν άµεσα ενεργοποίηση της διαδικασίας καταγραφής των απωλειών και εσπευσµένη ει δυνατόν έκδοση πορισµάτων και
τελικά ενίσχυση των πληγέντων παραγωγών. Η πολιτική ηγεσία δεσµεύεται
για fast track αποζηµιώσεις και µάλιστα µέσα στον Οκτώβριο. Το άλλο αφορά την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης, η οποία αν δεν αλλάξει κάτι δροµολογείται για τις 16 µε 23 Οκτωβρίου,
αφού βέβαια πρώτα ολοκληρωθούν οι διορθώσεις µέσω
Παράταση
διοικητικών πράξεων στις οΠαρατείνεται έως 30 ποίες καλούνται να προχωΟκτωβρίου η προθε- ρήσουν οι παραγωγοί, προσµία καταβολής της κειµένου να κλείσουν οι φάειδικής ασφαλιστικής κελοι, χωρίς λάθη τα οποία
εισφοράς ΕΛΓΑ για
εντοπίζονται από τους ελέγχους και να µην υπάρχουν ατο έτος 2019
πώλειες ενισχύσεων.
Εν τω µεταξύ, αυτές τις ηµέρες οι διοικητικοί του Οργανισµού Πληρωµών καταπιάνονται µε τις µεταβιβάσεις, οι οποίες ολοκληρώνονται στα Περιφερειακά του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ο µεγαλύτερος
όγκος δουλειάς αφορά τις κληρονοµιές.
Σηµειωτέον ότι φέτος εκτιµάται ότι οι µεταβιβάσεις είναι περισσότερες, καθώς υπολογίζεται αποχώρηση από την ενεργό
γεωργική δραστηριότητα για περισσότερους παραγωγούς. Στόχος των αρµοδίων να γίνει ένας διασταυρωτικός έλεγ-

για να μπει σε δρόμο το τσεκ
Πρώτος στόχος η Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, αλλά μάλλον δύσκολο,
για την προκαταβολή της ενιαίας, εν αναμονή και ειδικές ενισχύσεις

χος στις αρχές Οκτωβρίου και 15 µέρες
πριν την προκαταβολή του τσεκ, προκειµένου να µπουν και οι µεταβιβάσεις στην
πληρωµή. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι µείνει –όπως κάθε χρόνο- θα πάει για την
εξόφληση του ∆εκεµβρίου. Οι πρώτες ε-

Εγκρίθηκαν 3 εκατ.
ευρώ για de minimis
στα γουνοφόρα ζώα
Στην έγκριση της πίστωσης 3 εκατ.
ευρώ και τη δέσµευση του ποσού
για την πληρωµή των de minimis
των παραγωγών γουνοφόρων
ζώων λόγω πανδηµίας προχώρησε
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Στόχος, η ανακούφιση του κλάδου
από το κλείδωµα των δηµοπρασιών
δερµάτων παγκοσµίως στην έξαρση
του κορωνοϊού. Μετά τη
δηµοσίευση της απόφασης στη
∆ιαύγεια, θέµα χρόνου πρέπει να
θεωρείται η πίστωση των
λογαριασµών των δικαιούχων.

Παραστατικά μέχρι τις 7 Οκτωβρίου
για 1η και 2η πρόσκληση Κομφούζιο
Μέχρι την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου καλούνται να
έχουν καταχωρήσει στο πληροφορικό σύστηµα το
σύνολο των παραστατικών για τον επιβλέποντα
γεωπόνο, την αγορά των ατµιστήρων
-διαχυτήρων και των φεροµονικών παγίδων της
δράσης 10.1.08, για το έτος εφαρµογής 2020, οι
δικαιούχοι των δύο προσκλήσεων της δράσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

(1ηκαι 2ηπρόσκληση) του Κοµφούζιο. Κατ’
εφαρµογή του άρθρου 13(Β.6) της µε αριθµ.
4197/20-4-2017 Υπουργικής Απόφασης όπως
ισχύει, µε την εγκύκλιο που υπογράφει ο
πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας,
υπενθυµίζεται στους παραγωγούς ότι για κάθε
πρόσκληση απαιτούνται διαφορετικά παραστατικά.

κτιµήσεις δείχνουν µάλλον δύσκολο µια
πληρωµή την πρώτη «επιτρεπόµενη» από την Κοµισιόν ηµεροµηνία, την Παρασκευή 16 Σεπτεµβρίου, µε τις περισσότερες πιθανότητες να εντοπίζονται την
εβδοµάδα 19 µε 23 του µήνα.
Όσον αφορά τις ειδικές ενισχύσεις λόγω κορωνοϊού, αιγοπροβατοτρόφοι, παραγωγοί λαϊκών αγορών και αλιείς βρίσκονται ακόµα στη φάση των αιτήσεων,
γεγονός που σηµαίνει ότι δεν προβλέπεται ακόµα η πληρωµή τους, η οποία
προγραµµατίζεται για τα τέλη Οκτωβρίου µε αρχές Νοεµβρίου, ανάλογα µε τον
όγκο δουλειάς των επιτελών της ∆οµοκού, λόγω της προκαταβολής του τσεκ.
Σηµειωτέον ότι αυτές τις µέρες ολοκληρώθηκε σταδιακά η πίστωση των λογαριασµών των 866 παραγωγών σπαραγγιού, συνολικού ποσού 4.723.785,00 ευρώ για την κρατική ενίσχυση µε τη µορφή της άµεσης επιχορήγησης στον τοµέα παραγωγής σπαραγγιών εξαιτίας
της πανδηµίας του κορωνοϊού.

Ως 15 Οκτωβρίου πίστωση του µέτρου
πρώιµης συγκοµιδής οινάµπελων
Το αργότερο µέχρι τις 15 Οκτωβρίου

πρέπει να έχουν πιστωθεί οι λογαριασµοί των δικαιούχων παραγωγών, που
εντάχθηκαν στο µέτρο πρώιµης συγκοµιδής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου. Σύµφωνα µε σχετική εγκύκλιο του
ΟΠΕΚΕΠΕ, που υπογράφει ο πρόεδρος
του οργανισµού Γρηγόρης Βάρρας, επιλέξιµες δράσεις για τη συµµετοχή στο
πρόγραµµα θεωρούνται µόνο η χειρωνακτική ή η µηχανική αποµάκρυνση των
σταφυλιών που δεν έχουν ακόµη ωριµάσει, στο σύνολο της εκµετάλλευσης ή σε
τµήµα αυτής υπό την προϋπόθεση ότι η
πρώιµη συγκοµιδή πραγµατοποιείται σε
ολόκληρα αγροτεµάχια.
Επιπλέον, η ελάχιστη έκταση του αµπελοτεµαχίου πρέπει να είναι 1 στρέµµα,
ο παραγωγός να µην έχει παράνοµες εκτάσεις και το αµπελοτεµάχιο να έχει
φυτευθεί πριν από το έτος 2017. Η στήριξη που χορηγείται καλύπτει σε ποσοστό 60 % το σύνολο του άµεσου κόστους
της καταστροφής ή της αποµάκρυνσης
των σταφυλιών και της απώλειας εισοδήµατος που προκύπτει από την εν λόγω καταστροφή ή αποµάκρυνση και το
ποσό αυτής υπολογίζεται µε βάση την έκταση και τη φυτεµένη ποικιλία.
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Διευκολύνσεις
Τράπεζας
Πειραιώς
σε πληγέντες
αγρότες

Στο 100% οι αποζημιώσεις
ΕΛΓΑ στην κτηνοτροφία
Για το ζωικό κεφάλαιο που επλήγη από τον Ιανό ολοκληρώθηκε ήδη η
καταγραφή και θα υπάρξει αποζηµίωση στο 100% αφού θα δίνεται µέσω
δηλώσεων ΟΣ∆Ε. Στη Θεσσαλία οι άνθρωποι ήρθαν αντιµέτωποι όχι µόνο µε
την καταστροφή του ζωικού τους κεφαλαίου αλλά και µε την υγειονοµική
βόµβα, που εγκυµονούσε η παραµονή των νεκρών ζώων στο πεδίο. Πάντως,
έχει ολοκληρωθεί η υγειονοµική ταφή όσων ζώων ήταν σε κτηνοτροφικές
µονάδες και πραγµατοποιείται η ταφή όσων παρασύρθηκαν από τα νερά. Οι
κτηνοτρόφοι προσβλέπουν σε κάτι καλύτερο από τις αποζηµιώσεις ΕΛΓΑ,
ήτοι 70-80 ευρώ ανά ζώο, όταν η παραγωγική αξία του ζώου ξεπερνά τα
200 ευρώ, αλλά και άµεση αποκατάσταση σε πάγιο κεφάλαιο.

Έως 136 ευρώ το στρέμμα
οι αποζημιώσεις βάμβακος
Πιθανές οι προκαταβολές μέσα στον Οκτώβριο, βάσει του καταλόγου λέει ο Λυκουρέντζος

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Κερδίζει έδαφος η προοπτική να καταβληθεί µέσα στον Οκτώβρη η προκαταβολή αποζηµίωσης στους πληγέντες αγρότες του Ιανού, η οποία ενδέχεται να φθάνει το 70%, και η εξόφληση να θεωρείται πιθανή ακόµα
και µέχρι τέλος του έτους, συµπίπτοντας µε το ύψος και τα χρονοδιαγράµµατα της ενιαίας ενίσχυσης 2020.
Μένει να φανεί αν η πρόσφατη ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε την περασµένη ∆ευτέρα η πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,
στην οποία µετείχε το προεδρείο του
ΕΛΓΑ και εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονοµικών κατά την οποία ανακοινώθηκε η επιτάχυνση των αποζηµιώσεων, θα κινείται προς αυτή την
κατεύθυνση, µε στόχο να δοθεί µία
ανάσα ρευστότητας στους πληγέντες.
Για την ώρα, το ύψος των αποζηµι-

ώσεων (από το αποθεµατικό του Οικονοµικών) ανάλογα µε το προϊόν
και την περιοχή (στρεµµατικές αποδόσεις), αλλά και ο ακριβής χρόνος
που θα καταβληθούν παραµένουν
άγνωστα, παρά τις διαρροές που µιλούν για παράδειγµα στο βαµβάκι
(στρεµµατικές αποδόσεις) στην Καρδίτσα για 126 ευρώ το στρέµµα και
στα Φάρσαλα 136 ευρώ το στρέµµα.
Πάντως, η υφυπουργός Φωτεινή
Αραµπατζή µιλά για «γενναία» προκαταβολή, που θα λειτουργήσει πολύ σύντοµα ανακουφιστικά στους
πληγέντες και κατά προτεραιότητα
στους κτηνοτρόφους, που απώλεσαν
το ζωικό τους κεφάλαιο και όσους έχουν υποστεί το 100% της καταστροφής και για «fast track» αποπληρωµή του συνόλου των αποζηµιώσεων.
«Τη ∆ευτέρα 5 Οκτωβρίου ολοκληρώνεται η προθεσµία υποβολής δηλώσεων ζηµιάς και αµέσως ο ΕΛΓΑ
ενεργοποιείται εντατικά ώστε, µετά

την ολοκλήρωση του διασταυρωτικού ελέγχου από το αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ που τρέχει παράλληλα για την
αντιπαραβολή µε τις δηλώσεις καλλιέργειας, να ενεργοποιηθεί ο µηχανισµός της πληρωµής», δήλωσε η υφυπουργός απαντώντας σε επίκαιρη
ερώτηση του ΚΙΝΑΛ, δίνοντας το στίγµα του χρονοδιαγράµµατος πληρωµής.
Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει χρήση της
υπηρεσίας Copernicus/Emergency
Management Service – Mapping, µε
σκοπό την οριοθέτηση των περιοχών
που επλήγησαν από τις πληµµύρες.
Μετά τον Ιανό, ο αγροτοκτηνοτροφικός κόσµος προσπαθεί να ανασυνταχθεί, καθώς κάποιοι έχασαν ολόκληρο το ετήσιο εισόδηµά τους, δείχνοντας στην κυβέρνηση πως τώρα
είναι η κατάλληλη στιγµή για εκ βάθρων αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο του ΕΛΓΑ. Εξάλλου, στη Θεσσαλία,
που βρέθηκε στο µάτι του κυκλώνα,
τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι χάθη-

κε το 15% της ελληνικής παραγωγής
σε βαµβάκι λίγο πριν τη συλλογή του,
τουλάχιστον 250.000 στρέµµατα. Ανάλογη και η κατάσταση στο καλαµπόκι,
ενώ για το ζωικό κεφάλαιο τα στοιχεία
του ΕΛΓΑ, δείχνουν απώλειες: 12.500
αιγοπρόβατα, 28.000 κυψέλες µελισσών, 500 βοοειδή, 30.000 κοτόπουλα, 3.000 γαλοπούλες.

∆ωρεάν, δεν θα συµψηφιστούν
τα εκτιµητικά τέλη
Τα εκτιµητικά τέλη για τις δηλώσεις
ζηµιάς στον ΕΛΓΑ, συνολικού ύψους
300.000 ευρώ, λόγω της έκτασης των
καταστροφών της θεοµηνίας του Ιανού, πέραν του ότι δεν θα ζητηθούν
από τους πληγέντες αγρότες δεν θα
συµψηφιστούν ούτε στην συνέχεια
µε τις αποζηµιώσεις. Στο µεταξύ, να
σηµειωθεί ότι µε απόφαση του ∆Σ
του ΕΛΓΑ παρατείνεται µέχρι τις 30 Οκτωβρίου η καταβολή ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του έτους 2019.

Επτά µέτρα διευκόλυνσης αγροτών
και κτηνοτρόφων των οποίων η
παραγωγή ή η λειτουργία
επηρεάσθηκε από τις καταστροφές,
µετά τη θεοµηνία «Ιανός», ώστε να
είναι σε θέση, να συνεχίσουν την
παραγωγική τους διαδικασία και
την εύρυθµη λειτουργία τους,
ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.
Παρέχονται οι εξής δυνατότητες:
Οι δόσεις των επενδυτικών
αγροτικών επαγγελµατικών τους
δανείων, έως τις 30.9.2021, να
ισοκατανέµονται στις λοιπές δόσεις.
Ανανέωση για ένα έτος των
πιστωτικών ορίων των Κεφαλαίων
µικροχρηµατοδότησης και Κίνησης
Α∆Α, που λήγουν έως 30.3.2021.
Κατά προτεραιότητα εξέταση
αιτηµάτων για νέες µικροχρηµατοδοτήσεις έως 25.000 ευρώ
µε σκοπό την κάλυψη αγροτικών
επαγγελµατικών αναγκών. Για
αιτήµατα, που θα υποβληθούν έως
τις 31.3.2021, το επιτόκιο θα είναι
µειωµένο κατά 2% ετησίως για την
περίοδο έως τις 31.12.2021 και τα
έξοδα αξιολόγησης µηδενικά.
Κατά προτεραιότητα εξέταση
αιτηµάτων για νέα δάνεια αγοράς ή
επισκευής αγροτικού παραγωγικού
εξοπλισµού, που θα υποβληθούν
έως 31.3.2021, µε επιτόκιο
µειωµένο 2% έως τις 31.12.2021.
Κατά προτεραιότητα εξέταση
αιτηµάτων κτηνοτρόφων, για νέα
δάνεια αγοράς ζωικού κεφαλαίου,
που θα υποβληθούν έως 31.3.2021,
µε επιτόκιο µειωµένο κατά 2% έως
τις 31.12.2021
Τµηµατική πληρωµή ενήµερων
οφειλών καρτών Συµβολαιακής
Γεωργίας- Κτηνοτροφίας σε
περίοδο έως 12 µήνες από τη λήξη
των ορίων τους, λόγω αδυναµίας
παράδοσης προϊόντος.
Σε συνεργασία µε την ERGO,
κατά προτεραιότητα καταβολή
αποζηµιώσεων σε ασφαλισµένους
πληγέντες αγρότες και προσφορά
προνοµιακού ασφαλίστρου για ένα
έτος µε έκπτωση 20% στα
εξειδικευµένα προγράµµατα.
Οι προϋποθέσεις, που πρέπει να
πληρούνται, για να ενταχθούν στα
εν λόγω µέτρα διευκόλυνσης, 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.
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Iταλικό ενδιαφέρον
για εγχώριο σκληρό

Ο

Καναδάς φαίνεται πως σταµάτησε να προσφέρει πολύ χαµηλές τιµές για το σκληρό σιτάρι
και οι Ιταλοί αγοραστές ξανακοιτούν τις ευρωπαϊκές σοδειές. Για την ελληνική σοδειά δεν έχει ακουστεί κάποια νέα
εξαγωγή, αλλά φαίνεται να µην είµαστε µακριά. Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο σηµειώθηκε ανοδικό ξέσπασµα στα δηµητριακά,
µετά την ανακοίνωση του USDA για σηµαντικά µειωµένα στοκ τριµήνου, µε τους κερδοσκόπου να µην χάνουν την ευκαιρία και
πόνταραν δυναµικά στην άνοδο.
Προχωράει η συγκοµιδή βάµβακος στη
χώρα µας, µε τις αποδόσεις να είναι λίγο χαµηλότερες από πέρυσι. Νέες πωλήσεις είναι
σχεδόν µηδενικές και οι αγοραστές φαίνονται
διατεθειµένοι να πληρώσουν βάση 1 σεντ ανά λίµπρα χαµηλότερα από τις χρηµατιστηριακές τιµές ∆εκεµβρίου ‘20. Εξακολουθούµε και υστερούµε στον ανταγωνισµό µε τη
Βραζιλία και δεδοµένου ότι οι Τούρκοι δεν
φαίνονται ενεργοί δεν αποκλείεται να χρειαστεί να πιέσουµε λίγο ακόµα τις τιµές µας
για να βγαίνουν δουλειές.
Η διαδικασία της συγκοµιδής των σύκων στη Μεσσηνία τελείωσε για φέτος, πριν
την ώρα της, καθώς µε τις έντονες βροχοπτώσεις, την αυξηµένη υγρασία και τους ισχυρούς ανέµους, που προκάλεσε η πρόσφατη
κακοκαιρία του Ιανού, οι καρποί, τόσο στο
δέντρο, όσο και εκείνοι που έπεσαν στο έδαφος σάπισαν. Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος
της Συκικής Παναγιώτης Παπαγεωργίου, τονίζοντας ότι «τα πρώιµα περιβόλια έχουν σαφώς µικρότερα ποσοστά ζηµίας, ωστόσο στα
όψιµα, η κατάσταση δείχνει ζηµιά 30-40%».

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

303,62

291,87

212

211

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

295

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

10/9

24/9

01/10

66,38

17/9

65,28

65,55

300

214

214

212

297

285

300,76

294,33

10/09

17/09

24/09

01/10

216

285

285

190

180

180

177

177

177

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

1,98

2,10

2.07

2.14

2.12

2.11

361,90

351,80

357,20

368,10

374,00

374,90

962,4

1032,20

1002,60

1024,20

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)
ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)
ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

940,4

962,4

16,95

55,35

58,80

61.250

66,70

69,60

74,10

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

102.95

103.92

105.12

106.77

107.52

108,65

66,73

63.82

63.98

63.90

63.48

63.27

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

19,75

19,10

18,36

20,04

16,95

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

Μεγάλο σουξέ φέτος τα ακτινίδια
Μέχρι και 90 λεπτά το κιλό οι πρώτες προσφορές Ιταλών εµπόρων
Άδεια ψυγεία και κορωνοϊός εντείνουν τη διεθνή ζήτηση του προϊόντος
Άδεια αγορά θα βρει µπροστά του το ελληνικό ακτινίδιο µε τις πρώτες ποσότητες να
συγκοµίζονται σε δύο περίπου εβδοµάδες.
Είναι τέτοια η συνθήκη που διαµόρφωσε η
πανδηµία στην ευρωπαϊκή αγορά, που το
ακτινίδιο θα συνεχίσει από εκεί που σταµάτησε την περασµένη άνοιξη, µε τις αξιώσεις από το εµπόριο να επιτρέπουν από
τώρα εκτιµήσεις που θέλουν την τιµή αυξηµένη ακόµα και 30% συγκριτικά µε την
προηγούµενη εµπορική χρονιά. Τότε οι
παραγωγοί της ποικιλίας Hayward πλη-

Ιταλία

03/09

3/9

64,31
65,29

Τιμή παραγωγού
ακτινίδιου
(ευρώ το κιλό)

ρώθηκαν 60 µε 70 λεπτά το κιλό ανάλογα
µε την ποικιλία και την ποιότητα.
Φέτος τα 90 λεπτά το κιλό δεν φαντάζουν άθλος. Όπως εξηγούν άνθρωποι της
αγοράς, ήδη Ιταλοί και Ισπανοί έµποροι,
έχοντας µάλιστα εξασφαλίσει καλή χρηµατοδότηση από τα µέτρα ανάκαµψης
της οικονοµίας στις χώρες τους, τριγυρίζουν παραγωγικά κέντρα της Ελλάδας
προσφέροντας µετρητά στο χέρι σε παραγωγούς γα να εξασφαλίσουν τις πρώτες ποσότητες της χρονιάς.

Άδεια ψυγεία
και πανδημία
αβαντάρουν
το ακτινίδιο

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE

288,99

27/8

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

Ασθένειες στις ιταλικές ακτινιδιές έχουν µετριάσει σηµαντικά
τις αξιώσεις του εµπορίου από
την γειτονική χώρα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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2019

0,60-0,70

2020

0,90-1,00

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή 2019

Οι τιµές κυµάνθηκαν από τα 50 έως
τα 70 λεπτά την προηγούµενη χρονιά,
σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνοντας
ρεκόρ προηγούµενων ετών

Το ΠΟΠ Σητείας,
ο όμιλος Ευθυμιάδη,
και οι καλλιεργητές
Εκ νέου συντονισμένη προσπάθεια για να μείνει
ζωντανό το καλό όνομα του σητειακού ελαιολάδου

30%

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Αυξηµένη κατά τουλάχιστον
30% αναµένεται ότι θα είναι η
τιµή για το ελληνικό ακτινίδιο
στη νέα εµπορική περίοδο

panagos@agronews.gr

Σε εγχείρηµα µε ειδικό ενδιαφέρον
για τις εξελίξεις στον αγροτικό τοµέα
και ειδικά στον ταλαιπωρηµένο χώρο του ελληνικού ελαιολάδου, ενδέχεται να εξελιχθεί η επιχειρηµατική συµφωνία που ανακοινώθηκε
στη διάρκεια της εβδοµάδας και φέρει ιδιωτικά επιχειρηµατικά σχήµατα να συνεργάζονται µε τη συνεταιριστική οργάνωση της Σητείας, µε
σκοπό τη διάσωση των τοπικών σηµάτων (ΠΟΠ – ΠΓΕ) και τη ενίσχυ-

Τιμή παραγωγού
λεπτά/κιλό
2020
2019

90
70
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Στις πριμοδοτούμενες
ποικιλίες πιάνει 44
λεπτά το σύσπορο
Επιστρέφει το
εξαγωγικό ενδιαφέρον
για το ελληνικό σκληρό

Κάτι κρατάει στο 1 ευρώ
τη λιγοστή Χαλκιδικής
Με το παράδοξο σχήµα η πράσινη
ελιά Χαλκιδικής να είναι περιζήτητη,
καθώς η παραγωγή της υπολείπεται των
αρχικών εκτιµήσεων, αλλά η τιµή της
να µην «ξεκολλάει» από το 1 ευρώ το
κιλό για τα 110 τεµάχια, µπαίνει στην 3η
εβδοµάδα της συγκοµιδής.

Η Ραιδεστός του
οµίλου
Ευθυµιάδη,
µετέχει
στο νέο
εταιρικό
σχήµα.

ση της υπεραξίας του ελαιολάδου
της περιοχής.
Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που
γίνεται συντονισµένη προσπάθεια να
µείνει ζωντανό το καλό όνοµα που είχε δηµιουργηθεί γύρω από το σητειακό ελαιόλαδο, να αξιοποιηθούν οι πάγιες εγκαταστάσεις της πολύπαθης, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ΕΑΣ Σητείας
και να βρει σοβαρή διέξοδο στην αγορά το αναγνωρισµένο διεθνώς για την
ποιότητά του ελαιόλαδο της κακοτράχαλης περιοχής της Κρήτης.
Η πρώτη φορά, ήταν προ 7ετίας περίπου, όταν τα οικονοµικά προβλήµατα µε τα οποία βρέθηκε αντιµέτωπη η Ένωση, υποχρέωσαν τη διοίκηση της οργάνωσης να συνεργασθεί
σε κάποιο πλαίσιο µε την γνωστή εταιρεία τροφίµων ΓΑΙΑ (Gaea) του Άρη
Κεφαλογιάννη, προκειµένου να αντι-

µετωπίσει το φάσµα της χρεοκοπίας
και να δώσει διέξοδο για τη διάθεση
της παραγωγής στους ελαιοκαλλιεργητές του τόπου.
Παρά το γεγονός ότι η συνεργασία
αυτή έδειχνε να περπατάει, τα πράγµατα
πήραν άλλο δρόµο, λόγω των ειδικών
συνθηκών που αντιµετώπιζε η συγκεκριµένη ιδιωτική επιχείρηση, η οποία
πριν από δυόµιση χρόνια περίπου πέρασε τελικά υπό τον έλεγχο του γερµανικού οµίλου Zertus GmbH. Οι Γερµανοί, όπως αποδείχθηκε, δεν έδωσαν ιδιαίτερο βάρος στη συµφωνία της εξαγορασθείσας ΓΑΙΑ, στην ουσία εγκατέλειψαν το εγχείρηµα, επιτείνοντας το οικονοµικό αδιέξοδο της ΕΑΣ
Σητείας.
Τις τελευταίες µέρες,
τα νέα θέλουν την ίδρυση της εταιρείας «ΕΛΑΙΑ
ΣΗΤΕΙΑΣ – La Sitia AE»
στην οποία συµµετέχουν
η «Ένωση Σητείας ΑΕΣ
ΑΕ», η Ραιδεστός ΑΕ του
οµίλου Κ+Ν Ευθυµιάδης,
η Inspring Earth µε τη
θυγατρική της στον αγροτικό τοµέα Olympian
Green και η αµφιλεγόµενη Gaia Επιχειρείν, γνωστή από την παρουσία της στη
διαχείριση του ΟΣ∆Ε. Τα ποσοστά συµµετοχής, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της
Agrenda είναι 10% ΕΑΣ Σητείας και από
30% οι τρεις ιδιωτικοί φορείς.
Το προξενιό απ’ ότι φαίνεται στο εν
λόγω εγχείρηµα ξεκινάει από την Τράπεζα Πειραιώς και την προσπάθειά της
να διασώσει ότι µπορεί να διασωθεί από τα χρέη της ΕΑΣ Σητείας. Προφανώς,
ενεργό ρόλο στην προώθηση της υπόθεσης έχει αναπτύξει και ο σύµβουλος
διοίκησης της τράπεζας και πρόεδρος
της GAIA Επιχειρείν, Χριστόδουλος Αντωνιάδης, συνδυάζοντας, το τερπνόν
µετά το ωφελίµου. ∆ηλαδή, και η τράπεζα να σώσει τα δάνειά της και η εταιρεία της οποίας προεδρεύει, η οποία
τελεί ωστόσο υπό απόλυτο ιδιωτικό έλεγχο, να επωφεληθεί.

Μεγάλες προσδοκίες για την τύχη
των πολύπαθων σηµάτων της ΕΑΣ
Σητείας καλλιεργεί το νέο εταιρικό
σχήµα υπό τις ευλογίες του Βορίδη.

Έκαστος
µε τις γνώσεις
του στο σχήµα
Η φιλοσοφία στο νέο εταιρικό σχήµα
είναι οι µετέχοντες επενδυτές να
συµβάλλουν έκαστος µε την
τεχνογνωσία του στα πρότζεκτ της
«ΕΛΑΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ-La Sitia ΑΕ».
Όπως δηλώνει αποκλειστικά στην
Agrenda ο Θύµης Ευθυµιάδης, του
οµώνυµου Οµίλου, η εν λόγω ένωση
δυνάµεων έχει σκοπό, καθείς έκαστος
εκ των συντελεστών να συµβάλει στο
εγχείρηµα µε την τεχνογνωσία γνώση
που διαθέτει. Σηµειωτέον ότι η νέα
εταιρεία νοικιάζει τις εγκαταστάσεις
παραγωγής και τυποποίησης του
ελαιολάδου από τη συνεταιριστική
οργάνωση, µε την τελευταία να διατηρεί
το ρόλο της καθοδήγησης των
καλλιεργητών – µελών. Είναι πάντως
σαφές ότι ο όµιλος Ευθυµιάδη θα έχει
την ευθύνη των γεωπονικών –
καλλιεργητικών θεµάτων, η Olympian
Green θα αναπτύξει τη σχέση της
εταιρείας µε την διεθνή αγορά, δηλαδή
την διάθεση του ελαιολάδου και η Gaia
θα είναι κατά βάση… ο συνδετικός
κρίκος στα θέµατα της ευφυούς.

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στην αγορά το πρώτο μαζικής
παραγωγής αγροτικό ρομπότ
Η Naïo Technologies παρουσίασε μια νέα έκδοση του ρομπότ Ted για τους αμπελώνες.
Η εμφάνιση του ρομπότ άλλαξε
μαζί με αρκετές τεχνολογικές
και μηχανικές αλλαγές, με την
Naïo Technologies να ανταποκρίνεται άμεσα στις επιτόπιες
απαιτήσεις που εκφράζονται από τους αμπελουργούς.
Η νέα έκδοση του Ted βρισκόταν σε δοκιμές από την 1η
Ιουλίου 2020 από τους συνεργάτες της Naïo Technologies,
δηλαδή τις εταιρείες Maison
Hennessy και Bernard Magrez.
Με τη βοήθεια των «feedback»
20 περίπου αμπελουργών που
χρησιμοποίησαν το Ted τα τελευταία 3 χρόνια, καθορίστηκε λοιπόν μια νέα λίστα προδιαγραφών που θα βοηθούσε
την ολοκλήρωση αυτής της τελευταίας έκδοσης, η οποία είναι τώρα έτοιμη για μαζική παραγωγή. Το ρομπότ είναι πλέον εξοπλισμένο με ένα εργαλείο στήριξης στη μέση, με ανυψωτικό παραλληλόγραμμο.
Ένα ευρύ φάσμα μηχανικών
εργαλείων μπορεί να συνδεθεί σε έναν πόλο πολλαπλών

Τον Οκτώβριο
Η νέα έκδοση Ted
θα παρουσιαστεί στα
μέσα Οκτωβρίου στη
Γαλλία, είναι διαθέσιμη προς πώληση
το 2021

χρήσεων και δύο εργαλεία μπορούν να συνδυαστούν ταυτόχρονα. Βελτιώσεις δέχτηκε το
Ted και στην ισχύ του, αφού
οι μηχανικοί λένε ότι ενισχύθηκε η ικανότητα έλξης σε αμπελώνες με έντονα επικλινή
εδάφη, εκεί όπου το Ted μπορεί να κινηθεί με 3 χλμ./ώρα.
Οι νέες αρθρωτές καμάρες
κάνουν το Ted να μπορεί να
προσαρμοστεί σε διάφορους
τύπους αμπελώνων. «Οι βελτιώσεις που έγιναν σε αυτή τη
νέα έκδοση διασφαλίζουν μεγαλύτερη αξιοπιστία και αυτό
σημαίνει ότι αυτό το ρομπότ
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
ένα πραγματικά αυτόνομο εργαλείο», δήλωσε η Marie-Luce
Fournié, COO της Naïo. Η εταιρεία αναφέρει ότι βελτιώθηκαν παράλληλα και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του
μηχανήματος. Στο Ted προστέθηκαν συσκευές ασφαλείας (επιβράδυνση πριν από ένα εμπόδιο και διακοπή αμέσως εάν το αγγίξει) και εγκαταστάθηκε ένα απομακρυσμένο λειτουργικό σύστημα παρακολούθησης.
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Το λόµπι του ελαιολάδου κυρίως από πλευράς
εµπόρων και µεταποιητών φαίνεται ότι ασκεί
µεγάλες επιρροές στο κυβερνητικό στρατόπεδο,
όπως αποδεικνύει η ανακοίνωση έκτακτης
ενίσχυσης για τους ελαιοπαραγωγούς. Η δε
αντίδραση της αγοράς φανερώνει ότι από
τέτοιες ενισχύσεις επωφελείται περισσότερο
ο τοµέας της εµπορίας και µεταποίησης και
λιγότερο οι παραγωγοί, που χάνουν από την
αγορά όσα παίρνουν σε «ενίσχυση».

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Με µια µέση τιµή ελαιολάδου κοντά στα 2,50 ευρώ το κιλό για την εµπορική περίοδο 2019-2020,
η έκτακτη ενίσχυση που ανακοινώθηκε την περασµένη εβδοµάδα έρχεται να συµπληρώσει επιπλέον 30 ευρώ ανά στρέµµα στο εισόδηµα του
παραγωγού. Ο ίδιος καλείται να διαχειριστεί τα
κόστη της καλλιέργειας µε περίπου 780 ευρώ,
όσα δηλαδή αποδίδει ένα στρέµµα παραδοσιακού ελαιώνα όταν το εµπόριο πληρώνει τέτοιες
τιµές. Όπως σχολίασαν αναγνώστες της Agrenda,
το ποσό της ενίσχυσης δεν είναι ικανό να καλύψει ούτε έναν από τους 3 µε 4 ψεκασµούς που
απαιτεί ετησίως η καλλιέργεια.
Oι πρώτες αντιδράσεις του ελαιοκοµικού κόσµου της χώρας στην απόφαση του υπουργείου
να διαθέσει 126,3 εκατ. ευρώ από τα ταµεία του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι πάντως ανάµικτες. Σίγουρα η πρόθεση να ενισχυθεί ο κλάδος έπειτα από µια πιεστική για τα εισοδήµατα των παραγωγών χρονιά, αξιολογείται θετικά. Ωστόσο, η συµβολή της ειδικής αυτής ενίσχυσης είναι ισχνή µπροστά στις απώλειες που
συνεπάγεται η επιθετική εµπορική στρατηγική
που είχε επιβάλλει η µεταποίηση εντός και εκτός
συνόρων, πολύ πριν το ξέσπασµα της πανδηµίας.

Οι αριθµοί µιλούν από µόνοι τους
Ένα στρέµµα παραδοσιακού ελαιώνα αποτελείται από περίπου 25 ρίζες, ενώ µε µια µέση απόδοση κοντά στα 50 κιλά ελιάς, προκύπτουν
-επίσης µε επιφύλαξη- κοντά στα 312 κιλά ελαιολάδου. Με την αγορά να πληρώνει το πολύ 2,50 ευρώ µέση τιµή για το 2019-2020, η απόδοση φτάνει στα 780 ευρώ. Από την άλλη, µε

Ό,τι δίνει η ειδική ενίσχυση
εξανεμίζεται στην αγορά ελαιολάδου
Λίγο φαίνεται να κρατάει η χαρά για τα 30 ευρώ το στρέμμα που εξήγγειλε ο Βορίδης
τη µέση τιµή κοντά στο ψυχολογικό όριο των 3
ευρώ το κιλό, η απόδοση ανά στρέµµα φτάνει
στα 936 ευρώ, ήτοι επιπλέον 156 ευρώ. Η έκτακτη ενίσχυση έρχεται να προσθέσει επί της ουσίας σχεδόν 10 λεπτά στη µέση τιµή του προϊόντος, δηλαδή εµπορική αξία 2,60 ευρώ το κιλό.

Ενισχυµένες τιµές, µέσω κρατικής
παρέµβασης, ζητούν οι παραγωγοί
Εκείνο που κατά προτεραιότητα ζητούν οι συνεπείς παραγωγικοί φορείς του ελαιολάδου, δεν
είναι µια επιδοµατική πολιτική, αλλά µια κρατική παρέµβαση που να µπορεί να εγγυηθεί πιο
ενισχυµένες τιµές παραγωγού για τη νέα ελαιοκοµική περίοδο. Αντ’ αυτού, το µοµέντουµ κα-
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τά το οποίο έρχεται η ανακοίνωση της έκτακτης
ενίσχυσης, πάνω δηλαδή στην «αλλαγή βάρδιας» των εµπορικών σεζόν και εν µέσω ενός κλίµατος ανάκαµψης της αγοράς, δεν αποκλείεται
να ανακόψει κατάτι τη δυναµική. Αυτό γιατί η ιστορία έχει δείξει πως το εµπόριο δεν χάνει ευκαιρία να πάρει από την άλλη τσέπη, όσα το κράτος επιδοτεί στους αγρότες.
Στο άκουσµα της εξέλιξης, φάνηκε κιόλας η
αγορά πρόθυµη να φρενάρει τις αξιώσεις των ελαιοπαραγωγών, αφού από εκεί που όλοι ανέµεναν τιµές άνω των 4 ευρώ για τα πρώτα αγουρέλαια της χρονιάς, η µπίλια έκατσε στα 3,80 ευρώ.
Στα θετικά ωστόσο, το γεγονός ότι το επίπεδο
αυτό θα εδραιωθεί για το σύνολο της πρώιµης
και εκλεκτής παραγωγής ελαιολάδου, αφήνοντας
παρακαταθήκη για τον βασικό όγκο της παραγωγής που αναµένεται τις επόµενες εβδοµάδες.

∆ανεισµός 140 εκατ. ευρώ
σε συνεταιρισµούς από την Ιταλία
Πάντως, µια καλύτερα µελετηµένη ενίσχυση
του κλάδου της ελιάς, προς την κατεύθυνση που
αναζητούν οι επαγγελµατίες του κλάδου, έρχεται από τη γειτονική Ιταλία. Εκεί η κυβέρνηση αποφάσισε να εξασφαλίσει εύκολο δανεισµό της
τάξης των 140 εκατ. ευρώ σε συνεταιρισµούς, µε
την προϋπόθεση να απορροφήσουν την παραγωγή των µελών τους µε υψηλότερες τιµές, ενισχύοντας τον ανταγωνισµό στο εµπόριο για την
εξασφάλιση της πρώτης ύλης.

Από Ιανουάριο 2021 πίστωση του Μέτρου 21
Οι 145.000 δικαιούχοι του µέτρου 21, όπως ονοµάζεται η έκτακτη ενίσχυση στην ελιά, αναµένεται ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις αιτήσεις πληρωµής προς τα τέλη του ∆εκεµβρίου, σύµφωνα
µε σχετική ενηµέρωση από το υπουργείο. Άλλωστε, πρέπει πρώτα ο σχεδιασµός που θα απορροφήσει σχεδόν το σύνολο των κονδυλίων του
ΠΑΑ που επιτρέπεται να αξιοποιηθούν για αυτόν τον σκοπό – το λεγόµενο 7χίλιαρο, που στην
ελληνική περίπτωση είναι 4χίλιαρο- όπως ορίζεται από τον κανονισµό της Κοµισιόν, να λάβει
την έγκριση από τα αρµόδια ευρωπαϊκά όργανα.
Εν τω µεταξύ, για προϊόντα όπως ντοµάτα, καρπούζι, πατάτα, για τα οποία ο ίδιος ο υπουργός
είχε πει ότι θα προχωρήσει σύντοµα σε ανακοινώσεις, δεν υπάρχει ακόµα κάποια ενηµέρωση.
Πλέον ο µόνος τρόπος που µένει για τη στήριξη
αυτών των προϊόντων είναι µέσα από την κρατική ενίσχυση (τα γνωστά 150 εκατ. ευρώ που έχουν ανακοινωθεί από τον περασµένο Μάρτιο).
Αιγοπροβατοτρόφοι, παραγωγοί λαϊκών αγορών και αλιείς βρίσκονται ακόµα στη φάση των
αιτήσεων, γεγονός που σηµαίνει ότι δεν προβλέπεται ακόµα η πληρωµή τους. Πάντως, την
περασµένη εβδοµάδα ολοκληρώθηκε σταδιακά η πίστωση των λογαριασµών των 866 δικαιούχων παραγωγών σπαραγγιού, συνολικού ποσού 4.723.785,00 ευρώ για την κρατική ενίσχυση µε τη µορφή της άµεσης επιχορήγησης στον
τοµέα παραγωγής σπαραγγιών λόγω πανδηµίας.

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Στήριξη
στο βαμβάκι
επιτάσσουν
οι συνθήκες
Το µοτίβο στη διεθνή αγορά βάµβακος
είναι τέτοιο που δύσκολα θα επέτρεπε
µια ανάκαµψη της τιµής για το εγχώριο
σύσπορο βαµβάκι, τη στιγµή που οι
περισσότεροι εκκοκκιστές κρατάνε
ακόµα τα χαρτιά τους κλειστά
αναφορικά µε τις τιµές που θα
πληρώσουν για την πρώτη ύλη. Κι αυτό
συµβαίνει παρά το γεγονός ότι ορισµένα
εκκοκκιστήρια ήδη παραλαµβάνουν,
αλλά και την αξιοσηµείωτη καταστροφή
στο θεσσαλικό κάµπο, που έπνιξε κάτω
από τόνους λάσπης περίπου 70.000
τόνους σύσπορου. Όλοι δείχνουν την
οικονοµική ανασφάλεια που έχει
επιβάλλει στο παγκόσµιο εµπόριο η
συνθήκη της πανδηµίας και σ’ αυτό το
πλαίσιο, το προϊόν συγκεντρώνει πολλές
πιθανότητες για µια ειδική ενίσχυση των
παραγωγών και των µεταποιητικών
επιχειρήσεων. Άλλωστε αυτή τη
συλλογιστική πορεία προβάλλει και η
ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης ως διαµορφωτή της λίστας
ειδικών ενισχύσεων στον πρωτογενή
τοµέα, όπως επανειληµµένα έχει
υποστηρίξει και ο υπουργός Μ. Βορίδης.
Με τη ζήτηση λοιπόν στο διεθνές
εµπόριο να επιτρέπει επιλεκτικές ως επί
το πλείστον αγορές, τη στιγµή που το
αδύναµο δολάριο «χαλάει» τις ελληνικές
τιµές, αλλά και η τουρκική λίρα βαραίνει
το κλίµα στην παραδοσιακή αγορά της
γειτονικής χώρας, προκύπτει ακόµα µια
ανάγκη διευκόλυνσης για τον ελληνικό
κλάδο βάµβακος. Πέρα λοιπόν από τις
φωνές που κάνουν λόγο για την ανάγκη
στήριξης του ελληνικού βαµβακιού µε
µια γενναία ειδική ενίσχυση που θα
επιτρέψει στους καλλιεργητές του
προϊόντος να παραµείνουν στο παιχνίδι,
τίθεται και θέµα ειδικού πλαίσιου
χρηµατοδότησης των εκκοκκιστικών
επιχειρήσεων, καθώς, λόγω των
περιορισµένων προπωλήσεων,
δυσκολεύονται να µπουν δυναµικά στο
παιχνίδι της απορρόφησης της πρώτης
ύλης.
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Προπωλήσεις
Οι εκκοκκιστές
αποφεύγουν να
µπουν δυναµικά
στο παιχνίδι της
απορρόφησης της
πρώτης ύλης

Αγορές
Η ζήτηση στη διεθνή
αγορά επιτρέπει
επιλεκτικές αγοραπωλησίες, τη στιγµή
που το αδύναµο
δολάριο «χαλάει»
τις ελληνικές τιµές

Ρευστότητα
Η παροχή
εργαλείων
δανεισµού
θα ελάφρυνε
τον κρατικό
προϋπολογισµό

Συμφωνία για 1,02 ευρώ το κιλό
στο πρόβειο έφερε η ΓάλαΕλάςς
Ώθηση στις τιµές παραγωγού αιγοπρόβειου γάλακτος δίνουν δύο απανωτές συµφωνίες που επετεύχθησαν τις προηγούµενες µέρες στην Ελασσόνα και στο Λιβάδι, που είχαν παράλληλα ως αποτέλεσµα τον σχηµατισµό νέων υψηλών κορυφών στην αγορά.
Η τιµή στα 1,02 ευρώ το κιλό που κατάκτησαν
οι συνεταιριστές του ΓάλαΕλάςς στην Ελασσόνα,
είναι η υψηλότερη τιµή που έχει συµφωνηθεί για
το πρόβειο γάλα της νέας περιόδου και έρχεται
να επιβεβαιώσει τον ανταγωνισµό που υπάρχει
από την πλευρά των τυροκοµοµικών επιχειρήσεων και των γαλακτοβιοµηχανιών της χώρας για
τη συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερου
γάλακτος.Ταυτόχρονα, ο συνεταιρισµός από το
Λιβάδι Ολύµπου έκλεισε συµφωνία µε τον Κολιό
στο 1 ευρώ το κιλό για το πρόβειο.

Έντονος ο ανταγωνισµός µεταξύ µεταποιητών
Η αυξηµένη ζήτηση έχει να κάνει, τόσο µε το
ενδιαφέρον των διεθνών κυρίως αγορών για το
προϊόν της φέτας, όσο και µε τη θεσµική θωράκιση της διαδικασίας παρασκευής της φέτας και
του περιορισµού του φαινοµένου παρασκευής
φέτας από εισαγόµενο γάλα. Ειδικά στη Θεσσαλία, ο ανταγωνισµός µεταξύ των µεταποιητικών
µονάδων και κυρίως των επιχειρήσεων που είναι
επικεντρωµένες στην παρασκευή φέτας µοιάζει
αυτή τη φορά πολύ µεγάλος, γεγονός το οποίο

Λιβάδι
Οριστικοποιήθηκε η συµφωνία του
συνεταιρισµού στο Λιβάδι Ολύµπου µε τη
γαλακτοβιοµηχανία Κολιός µε τιµή
1 ευρώ το κιλό στο πρόβειο γάλα

αποδίδεται στην εξάντληση των αποθεµάτων και
στην όλο και πιο ισχυρή ζήτηση του προϊόντος
στην ευρωπαϊκή αγορά.
Αυτές οι συµφωνίες δείχνουν την τάση της αγοράς γάλακτος σε όλη την Ελλάδα, ανοίγουν
τον δρόµο για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της
χώρας και δηµιουργούν ένα κλίµα αισιοδοξίας
στους κτηνοτρόφους και γενικότερα στον κλάδο, ειδικά µετά από τέσσερα δύσκολα χρόνια.
Συγκεκριµένα ο συνεταιρισµός ΓάλαΕλάςς συµφώνησε, για τη νέα γαλακτοκοµική χρονιά, να
παραδώσει µέχρι στιγµής ποσότητες της τάξεως
των 7.000 τόνων πρόβειου γάλακτος στην τιµή
των 1,02 ευρώ το κιλό γάλακτος, στις καινούργιες εγκαταστάσεις της γαλακτοβιοµηχανίας Ήπειρος ΑΕΒΕ στην Ελασσόνα και στην Γαλακτοβιοµηχανία Μπίζιος Α.Ε.
Παράλληλα, όπως ενηµέρωσε την εφηµερίδα
Agrenda και το Agronews ο πρόεδρος του συνεταιρισµού Κώστας Τσανούσας, οριστικοποιήθηκε
τελικά η συµφωνία που κυοφορούνταν εδώ και
µέρες και προβλέπει τη διάθεση του συνόλου της
παραγωγής γάλακτος του συνεταιρισµού που υπολογίζεται σε 10 εκατοµµύρια κιλά, στη γαλακτοβιοµηχανία Κολιός. Η συµφωνία προβλέπει
τιµή 1 ευρώ το κιλό για το πρόβειο γάλα της νέας γαλακτοκοµικής περιόδου και 0,65 ευρώ το
κιλό για το γίδινο. Σηµειωτέον ότι η περισυλλογή του γάλακτος θα γίνεται µε ευθύνη και έξοδα της γαλακτοβιοµηχανίας.
Εν τω µεταξύ, όπως ακούγεται, η ΜΕΒΓΑΛ που ολοκληρώνει τη διαδικασία συµβολαιοποίησης του
τονάζ που θα χρειαστεί η γαλακτοβιοµηχανία που
δραστηριοποιείται ως επί το πλείστον στη Βόρεια
Ελλάδα, έχοντας επεκτείνει και αυτή το δίκτυο εισκόµισης αιγοπρόβειου γάλακτος, αναµένεται ότι θα πληρώσει τουλάχιστον 10% µεγαλύτερη τιµή
τόσο στο πρόβειο όσο και στο γίδινο γάλα.
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∆ΕΛΤΙΟ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Πολυστίγµωση αµυγδαλιάς
Έπειτα από τις βροχοπτώσεις, σε
αµυγδαλεώνες µε έντονη προσβολή, είναι
δυνατόν να συνεχίζεται η εµφάνιση της
ασθένειας πολυστίγµωσης της αµυγδαλιάς.
Τα φύλλα είναι αυτά που εµφανίζονται ως
πιο ευπαθή έναντι των µολύνσεων καθόλη
τη βλαστική περίοδο, ωστόσο οι προσβολές
από τον µύκητα είναι σοβαρές όταν η
βροχή και η υγρασία διαρκούν περισσότερο
από 2-3 ηµέρες. Ο µύκητας προσβάλλει τα
φύλλα της αµυγδαλιάς, στα οποία
δηµιουργεί µεγάλες κηλίδες και προκαλεί
καταστροφή των φύλλων και πρώιµη
φυλλόπτωση. Σύµφωνα µε τις οδηγίες των
γεοπόνων, συστίνεται ψεκασµός µε
εγκεκριµένα για την καλλιέργεια
φυτοπροστατευτικά και βορδιγάλειο πολτό
πριν την πτώση των φύλλων. Να σηµειωθεί
ότι για τον περιορισµό ή την εξάλειψη των
µολυσµάτων, συνιστάται επίσης ψεκασµός
των πεσµένων στο έδαφος µολυσµένων
φύλλων µε ουρία 10-12%0 και
ενσωµάτωση αυτών (πολύ βαθύ
παράχωµα) κατά τον χειµώνα µε
καλλιέργεια του εδάφους.

ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ

Λιγότεροι αλευρώδεις στα εσπεριδοειδή µετά την κακοκαιρία
Οι έντονες βροχοπτώσεις που σηµειώθηκαν το τελευταίο διάστηµα
λόγω της πρόσφατης θεοµηνίας φάνηκε να έχουν θετική επίδραση και
γενικότερα να συµβάλουν στην ευεξία των εσπεριδοειδών. Σηµαντικό
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ όφελος για την καλλιέργεια αποτελεί και το γεγονός ότι παρατηρήθηκε
µείωση των πληθυσµών των αλευρωδών. Ειδικότερα, αποµακρύνθηκαν
από τα δέντρα πληθυσµοί του εχθρού, ενώ καθάρισαν σε πολύ µεγάλο
βαθµό και τα µελιτώµατα τα οποία ευθύνονται για δευτερογενείς µολύνσεις και
συνήθως προκαλούν την καπνιά. Ωστόσο, σε ορισµένες περιοχές µε έντονη
παρουσία των αλευρωδών, ο εχθρός δεν αντιµετωπίστηκε και τελικά παραµένει
στους οπωρώνες. Εκεί κρίνεται απαραίτητο οι παραγωγοί να παρακολουθούν
επιµελώς και τακτικά τις καλλιέργειές τους προκειµένου να προχωρήσουν σε όλες
τις ενέργειες καταπολέµησης. Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού
Κέντρου Προστασίας Φυτών Αχαΐας, περισσότερο αποτελεσµατικά θεωρούνται τα
κλαδέµατα καθαρισµού που συντελούν στον καλύτερο αερισµό και φωτισµό των
δέντρων σε συνδυασµό µε ψεκασµό εκεί όπου είναι πιο έντονη η προσβολή.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σκευάσµατα
AΛΦΑ: Merpan 80 WG, Cuprofix ultra
40 WG
SIPCAM: Hidroval 40WG.

Κλαδοσπόριο στη ντοµάτα
Ο µύκητας προσβάλλει τα φυτά στα
θερµοκήπια όταν επικρατούν υψηλή
υγρασία σε επίπεδα 70%-95% και
θερµοκρασίες από 4-32οC, µε άριστη
θερµοκρασία τους 22-24οC. Τα
συµπτώµατα της ασθένειας του
κλαδοσπόριου εµφανίζονται πρώτα στα
κατώτερα φύλλα των φυτών, µε την
εµφάνιση κιτρινοπράσινων ή κίτρινων
κηλίδων, ενώ σε προχωρηµένο στάδιο οι
κηλίδες γίνονται κιτρινοκαστανές και
νεκρωτικές. Στην κάτω επιφάνεια η
περιοχή των κηλίδων καλύπτεται από την
εξάνθηση του παθογόνου, η οποία έχει
χρώµα ανοικτό καστανό ή γκριζοκαστανό
και υφή βελούδου. Οι γεωπόνοι προτείνουν
στους παραγωγούς ντοµάτας να
προστατεύσουν τις καλλιέργειες που
εκδηλώνουν συµπτώµατα µε επιτρεπόµενα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Mavita 250 EC, Trmanoc-R 75
WG
BAYER: Copperfield 20WG
ELANCO: Blue Shield HiBio 25WG,
Champ 36,3SC
SIPCAM: Hidroval 40WG
SYNGENTA: Cidely Top 125/15/DC,
Score 25EC
UPL: Xydrocoure 40 WG
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ: Jade 40 WG, Manzate.

Πρώιμες βροχές
φέρνουν παστέλα
Οι βροχοπτώσεις λόγω του Ιανού
προκαλούν μολύνσεις στην ελιά
ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
fotopoulou@agronews.gr

Για την ασθένεια του γλοιοσπορίου ή αλλιώς της παστέλας ή
ανθράκωσης στην καλλιέργεια
της ελιάς ευθύνεται ο φυτοπαθογόνος µύκητας Gloeosporium
olivarum syn. Colletotrichum
clavatum, ο οποίος φαίνεται
να εκδηλώνεται πιο νωρίς φέτος καθώς οι πρώιµες βροχοπτώσεις που προκάλεσε ο κυκλώνας «Ιανός» έφεραν σχετικά πρωιµότερα τη φθινοπωρινή περίοδο σε σχέση µε άλλες χρονιές.
Κι ενώ παρόµοιες καιρικές
συνθήκες, που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα αυξηµένα επίπεδα ατµοσφαιρικής υγρασίας, υψηλές βροχοπτώσεις και
ήπιες θερµοκρασίες, συνεχίστηκαν και µέσα στην εβδοµά-

δα αυτή µε καθηµερινές τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, εντείνεται ο κίνδυνος
µόλυνσης, κυρίως στα ελαιοπερίβολα το νότιου Ιονίου. Το γεγονός αυτό δεν αποκλείεται να
επιφέρει και καθυστέρηση στη
συγκοµιδή.
Γενικά το παθογόνο ενδηµεί
στις περιοχές που βρέχονται από το Ιόνιο Πέλαγος εξαιτίας
των υψηλότερων βροχοπτώσεων σε συνδυασµό µε ήπιες θερµοκρασίες και αυξηµένη υγρασία. Είναι γνωστό ότι δεν υπάρ-

Μόλυνση
Σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του ελαιόκαρπου
µπορεί να εντοπιστεί
µόλυνση στην ελιά

χει συγκεκριµένο στάδιο ανάπτυξης της ασθένειας καθώς,
µόλυνση µπορεί να συµβεί σε
όλα τα στάδια του βιολογικού
κύκλου του ελαιόκαρπου, από
την εµφάνιση των ανθέων µέχρι την ωρίµανση, ωστόσο συνηθέστερα παρατηρούνται πρωτογενείς µολύνσεις κατά τη διάρκεια των ανοιξιάτικων βροχοπτώσεων.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού ο µύκητας αναστέλλει την ανάπτυξή του και δραστηριοποιείται ξανά µόλις βρεθεί στις κατάλληλες για αυτόν
συνθήκες. Η εξάπλωσή του στις
ελιές πραγµατοποιείται κατά
κύριο λόγο κατά τη διάρκεια
της ωρίµανσης δηµιουργώντας
σήψεις, τη λεγόµενη «σαπίλα».
Αυτό, έχει σαν αποτέλεσµα την
αξιοσηµείωτη µείωση της απόδοσης αλλά και της ποιότητας
του ελαιολάδου στα επιδηµικά

χρόνια. Σηµειώνεται ότι από
τους προσβεβληµένους καρπούς, όσοι από αυτούς παραµένουν στο δέντρο µεταβάλλονται σε µούµιες. Στους καρπούς
που πέφτουν στο έδαφος παρουσιάζεται σήψη και παρουσία ρόδινης γλοιώδης µάζας,
σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Εποµένως είναι απαραίτητο αυτοί οι καρποί να συλλέγονται και παράλληλα να καταστρέφονται. Ωστόσο, για την
περίπτωση προληπτικής αλλά και θεραπευτικής δράσης
οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Αχαΐας συστήνουν ψεκασµούς καλύψεως µε εγκεκριµένα µυκητοκτόνα, σύµφωνα
µε τις οδηγίες του τοπικού γεωπόνου, οι οποίοι µπορούν να
λάβουν χώρα και συνδυαστικά για την αντιµετώπιση του
κυκλοκόνιου.
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Βάσει επεξεργασίας για τη νέα προγραμματική 2021-2027

Επιδοτούμενα ασφάλιστρα,
εγγυημένο αγροτικό εισόδημα
Εργαλεία
διαχείρισης
κινδύνου
Στο Άρθρο 70 «Εργαλεία
διαχείρισης κινδύνου» της
νέας ΚΑΠ αναφέρεται:
1. Τα κράτη µέλη µπορούν
να χορηγούν στήριξη για
διαφορετικούς τύπους
εργαλείων διαχείρισης
κινδύνων ανάλογα µε την
εκτίµηση αναγκών που
διενεργούν και, πιο
συγκεκριµένα: α)
χρηµατοδοτικές συνεισφορές
σε ασφάλιστρα για συστήµατα
ασφάλισης β) χρηµατοδοτικές
συνεισφορές στα ταµεία
αλληλοβοήθειας, µεταξύ
άλλων για διοικητικές
δαπάνες εγκατάστασης.
2. Κατά τη χορήγηση
στήριξης τα κράτη µέλη
καθορίζουν τους ακόλουθους
όρους επιλεξιµότητας:
α) οι τύποι και η κάλυψη των
επιλέξιµων εργαλείων
διαχείρισης κινδύνου,
β) η µεθοδολογία για τον
υπολογισµό των οικονοµικών
ζηµιών και τους παράγοντες
ενεργοποίησης της
αποζηµίωσης,
γ) οι κανόνες σύστασης και
διαχείρισης των ταµείων
αλληλοβοήθειας και, κατά
περίπτωση, άλλα επιλέξιµα
εργαλεία διαχείρισης
κινδύνου.
3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν
ώστε η στήριξη να χορηγείται
µόνο για την κάλυψη
οικονοµικών ζηµιών που
υπερβαίνουν ένα κατώτατο
όριο σε ποσοστό τουλάχιστον
20% της µέσης ετήσιας
παραγωγής ή εισοδήµατος
του γεωργού κατά την
προηγούµενη τριετή περίοδο,
ή του τριετούς µέσου όρου
της προηγούµενης
πενταετούς περιόδου,
εξαιρώντας την υψηλότερη
και χαµηλότερη τιµή.

Στο 70% του ασφαλίστρου η επιδότηση, αποζημίωση για πτώση εισοδήματος άνω του 20%

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στην προετοιµασία ενός νέου
ασφαλιστικού προγράµµατος
«εγγυηµένου εισοδήµατος» αγροτών του οποίου τα ασφάλιστρα θα επιδοτούνται µέσω του
νέου ΠΑΑ 2021-2027, προχωράει το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης. Το πρόγραµµα αυτό σύµφωνα µε τα όσα έχουν
γίνει γνωστά θα είναι σε θέση
να αποζηµιώσει τον αγρότη όταν παρατηρείται τουλάχιστον
ένα 20% πτώσης του µέσου εισοδήµατος 3ετίας, µε το ειδικό
Μέτρο του ΠΑΑ να είναι σε θέση να καλύπτει έως 70% του ασφαλίστρου. Τώρα το ποιος θα
το τρέξει αυτό το πρόγραµµα, δηλαδή αν θα είναι ο ΕΛΓΑ ή ένας
άλλος δηµόσιος ή ιδιωτικός οργανισµός, µένει να φανεί.
Παράλληλα, εκτός από το ασφαλιστικό πρόγραµµα «εγγυηµένου εισοδήµατος», εξετάζεται εκ νέου το ζήτηµα της επιχορήγησης του ασφαλίστρου για

κάλυψη κινδύνων που δεν περιλαµβάνονται στις ανταποδοτικές καλύψεις του ΕΛΓΑ, όπως
για παράδειγµα η κάλυψη του
προανθικού και ανθικού σταδίου. Υπενθυµίζεται εδώ πως η χώρα µας είχε προβλέψει την τρέχουσα περίοδο ένα αντίστοιχο
πρόγραµµα (Μέτρο 17) το οποίο
τελικά δεν έτρεξε.
Αξίζει να τονιστεί πως σε καµία περίπτωση δεν δύναται να
υπάρξει επιδότηση ασφαλίστρου
όσον αφορά την υποχρεωτική ασφάλιστη του ΕΛΓΑ, παρά µόνο
όσον αφορά προαιρετικές καλύψεις που προβλέπει είτε ο Οργανισµός είτε κάποιος ιδιώτης.
Σηµειώνεται εδώ πως τα παραπάνω προέκυψαν µετά από
σειρά επαφών των βουλευτών
της Ν∆ Γιώργου Κωτσού (Νοµού
Καρδίτσας), Γιώργου Αµανατίδη
και ∆ιονύση Σταµενίτη (Νοµού
Πέλλας), µε τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέντζο, τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
Κώστα Σκρέκα και τον γ.γ Κωνσταντίνο Μπαγινέτα.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΠ 2021-2027

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
ΚΟΜΙΣΙΟΝ
Σύσταση
Ταµείου
αλληλοβοήθειας

Επιδότηση
ασφαλίστρων
για πτώση
εισοδήµατος

Επιδότηση
ασφαλίστρων
για φυσικές
καταστροφές

Υποχρεωτικά
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠ.
ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Προαιρετικά

Εξετάζεται επίσης η επιδότηση
ασφαλίστρου για κινδύνους
που δεν καλύπτει ο ΕΛΓΑ.

Με πόρους από το 2%
των άμεσων ενισχύσεων
Τα κράτη-µέλη να διατηρούν ένα ποσοστό το πολύ 2% από τις
άµεσες ενισχύσεις, το οποίο θα
τροφοδοτεί ένα ταµείο ιδιωτικής και δηµόσιας σύµπραξης
που θα παρεµβαίνει σε περίπτωση καταστροφών αγροτικών εκµεταλλεύσεων. Αυτή την πρόταση έκανε η Ιταλία στο περασµένο συµβούλιο υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, µε την παρέµβαση
αυτή να αναµένεται να αναλάβει επίσηµο χαρακτήρα µε ένα
σχέδιο τροποποίησης του κανονισµού της νέας ΚΑΠ.
Ουσιαστικά αυτή η πρόταση αφορά αυτό που λέγεται «Ταµείο
αλληλοβοήθειας», δηλαδή ένα
ακόµα εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήµατος αγροτών. Το
πλάνο είναι να στηθεί αυτό το
Ταµείο αρχικά από πόρους των
άµεσων ενισχύσεων και µετά να
δουλεύει µε χρηµατοδοτικές συνεισφορές των αγροτών. Το Ταµείο αυτό µπορεί να έχει κλαδικό χαρακτήρα (π.χ ταµείο σιτοπαραγωγών, ελαιοπαραγωγών
κ.λπ). Επί του παρόντος, η Ιταλία καθώς και η Ουγγαρία και η

ισπανική περιοχή της Καστίλλης
και Λεόν αξιολογούν την πιθανή εφαρµογή αυτού του καινοτόµου εργαλείου.
Συνολικά η «εργαλειοθήκη
διαχείρισης των κινδύνων» της
ΚΑΠ περιλαµβάνει: καταβολή
ασφαλίστρων για καλλιέργειες, ζώα και φυτά· ταµεία αλληλοβοήθειας που παρεµβαίνουν
σε περιπτώσεις δυσµενών κλιµατικών φαινοµένων, ζωικών και
φυτικών ασθενειών, προσβολής από παράσιτα και περιβαλλοντικών συµβάντων· ένα εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήµατος, µε τη µορφή χρηµατοδοτικών συνεισφορών σε ταµεία αλληλοβοήθειας, που παρέχει αποζηµίωση στους γεωργούς για σοβαρή µείωση του εισοδήµατός τους.
Αν και η πρόταση της Κοµισιόν είναι να τεθούν υποχρεωτικά τέτοια εργαλεία στη διάθεση των αγροτών, το τροποποιηµένο κείµενο της ΚΑΠ µετά τις
παρεµβάσεις των υπουργών Γεωργίας, προβλέπει τον προαιρετικό τους χαρακτήρα.
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Με 400 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ειδικό πρόγραμμα
ενίσχυσης επενδύσεων
στη Γεωργία Ακριβείας

Συμφωνία για να μπουν νέοι πόροι στο Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης το 2021 που θα διατεθούν αποκλειστικά για
προγράμματα που υπηρετούν την «Πράσινη Συμφωνία»
Χώρος και για δράσεις αναδιάρθρωσης καλλιεργειών όπως
ροδάκινα, σταφίδες, σύκα και οινάμπελα πριν τη νέα ΚΑΠ
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Κομισιόν
Για να διοχετευτούν σύντοµα
τα κονδύλια στα κράτη-µέλη
η Κοµισιόν έχει θέσει ως όρο,
να αξιοποιηθούν µόνο για
επενδύσεις και δράσεις που
αφορούν τη µετάβαση της
γεωργίας κοντά στις επιταγές
της «Πράσινης Συµφωνίας».

Εξελίξεις

Στη Γαλλία ήδη έχουν
δηµοσιευτεί λεπτοµέρειες
σχετικά µε το νέο πρόγραµµα
εκσυγχρονισµού αγροτικών
εκµεταλλεύσεων µε τα κονδύλια
από το Ταµείο Ανάκαµψης.

Κονδύλια

Tην ανακοίνωση σχετικά µε την
πρόθεση «προικοδότησης» του
ΠΑΑ µε επιπλέον κονδύλια πριν
τεθεί σε ισχύ η νέα ΚΑΠ,
δηµοσίευσε µέσω twitter ο
συντονιστής της Επιτροπή
Γεωργίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Πάολο Ντε
Κάστρο.

Στοχευµένα προγράµµατα ενίσχυσης εκσυγχρονισµού των αγροτικών εκµεταλλεύσεων για επενδύσεις σε µηχανήµατα και εξοπλισµό
ακριβείας, θα είναι σε θέση να βγάλει το α’ εξάµηνο του 2021 η Ελλάδα. Σπαρτικές µηχανές για απευθείας σπορά, µηχανήµατα για κατεργασία του εδάφους σε λωρίδες,
διανοµείς λιπάσµατος µεταβλητής
δόσης, ψεκαστικά µηχανήµατα µε
ηλεκτροστατική φόρτιση, εξοπλισµός επιλεκτικής ζιζανιοκτονίας,
σύστηµα υποστήριξης λήψης αποφάσεων για έλεγχο άρδευσης-λίπανσης ή ασθενειών.
Αυτές είναι µερικές ενδεικτικές επενδύσεις που έρχονται να ξεκλειδώσουν τα κονδύλια που θα διοχετευτούν στη χώρα µας µέσω του
Ταµείου Ανάκαµψης στο ΠΑΑ, τα
οποία υπολογίζονται για το 2021
και 2022 κοντά στα 400 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για πόρους που προορίζονται να υποστηρίξουν επενδύσεις µετάβασης κοντά στη λογική της «Πράσινης Συµφωνίας» της
ΕΕ και προβλέπονται στον µεταβατικό κανονισµό της ΚΑΠ όπως διαµορφώνεται µετά τις τελευταίες διαβουλεύσεις της 25ης Σεπτεµβρίου
σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και Ευρωβουλευτών.
Ένα τέτοιο επενδυτικό πρόγραµµα είχε προαναγγείλει άλλωστε και
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάκης Βορίδης κατά τη διάρκεια του
Thessaloniki Helexpo Forum λέγοντας πως: «Χρειαζόµαστε κυρίως επενδύσεις στην ψηφιακή τεχνολογία, στην ευφυή γεωργία, κάτι που
απαιτεί χρήµατα, µέσω χρηµατοδοτικών εργαλείων και του Ταµείου Ανάκαµψης. Χρειαζόµαστε εκµηχά-

νιση, σύγχρονους ελκυστήρες, οι οποίοι έχουν ενσωµατώσει την τεχνολογία της ευφυούς γεωργίας».

Αναδιάρθρωση καλλιεργειών
Να σηµειωθεί εδώ πως ακόµα ένα
ζήτηµα που συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να υποστηριχθεί µέσω των
νέων αυτών πόρων είναι και η αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Ροδάκινα,
σταφίδες, σύκα, ρόδια και οινάµπελα φέρονται να έχουν θέσει ισχυρή
υποψηφιότητα στην περίπτωση που
κλειδώσει ένα εθνικό πρόγραµµα αναδιάρθρωσης, και τα κονδύλια του
Ταµείου Ανάκαµψης µέσω του ΠΑΑ
µπορούν να αξιοποιηθούν.
Υπενθυµίζεται πως προ µηνών η
υφυπουργός Φωτεινή Αραµπατζή είχε µιλήσει για στήριξη 50 εκατ. ευρώ
πενταετούς διάρκειας στη συνάντησή της µε το προεδρείο της Παναιγιάλειου Ένωσης Συνεταιρισµών όσον
αφορά τη σταφίδα.
Σηµειώνεται πως την ανακοίνωση
σχετικά µε την «προικοδότηση» του
ΠΑΑ µε επιπλέον κονδύλια πριν τεθεί σε ισχύ η νέα ΚΑΠ, ανακοίνωσε ο
συντονιστής της Επιτροπή Γεωργίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Πάολο Ντε Κάστρο. Το 30% του συνολικού ποσού των 400 εκατ. θα διατεθεί
το 2021 και το υπόλοιπο το 2022. Φυσικά, να σηµειωθεί ότι µένει το «ΟΚ»
της Κοµισιόν.

Θα ενισχυθούν
καινοτόµα εργαλεία
στο χωράφι που
συµβάλλουν στην
πράσινη µετάβαση.

Νέα πρόσκληση και απλήρωτοι
Προ των πυλών βρίσκεται η νέα
πρόσκληση για την τοποθέτηση
αντιχαλαζικών διχτυών και αντιβρόχινων µεµβρανών σε καλλιέργειες, υποστηρίζει ο πρόεδρος του
ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος. Συγκεκριµένα, όπως είπε, η δεύτερη
προκήρυξη του Υποµέτρου 5.1 αναµένεται να βγει στον αέρα εντός
των προσεχών ηµερών, µε προϋπολογισµό της τάξης των 25 εκατ.
ευρώ και ποσοστό επιχορήγησης
που θα φτάνει στο 80% της συνολικής δαπάνης, για όσες επενδύσεις λάβουν το «πράσινο φως».

Πάνω από 2 χρόνια για ένταξη

Στα Προγράµµατα
Το 2021 θα είναι διαθέσιµα
στα κράτη µέλη περίπου 2,39
δισ. ευρώ ή αλλιώς το 30%
του συνολικού πακέτου του
Ταµείου Ανάκαµψης

Την ίδια ώρα έχουν αρχίσει να
ακούγονται σοβαρά παράπονα από την πλευρά των δικαιούχων
της 1ης προκήρυξης, οι οποίοι
όχι µόνο περίµεναν πάνω από 2
χρόνια από τη στιγµή που έκαναν αίτηση µέχρι να ενταχθούν,
αλλά και οι πληρωµές τους βρίσκονται ακόµα στον αέρα. «Αρχικά να πληρώσουν εµάς της πρώτης πρόσκλησης και µετά να α-

σχοληθούν µε τη νέα προκήρυξη», είναι µία θέση που ακούγεται µεταξύ των δικαιούχων.
Σηµειώνεται πως για τη νέα προκήρυξη επιχειρείται να διαµορφωθεί µε τέτοιο τρόπο το θεσµικό
πλαίσιο ώστε οι εντάξεις να µην
χρειάζονται τόσο µεγάλο χρονικό
διάστηµα ώστε να πραγµατοποιηθούν. Παράλληλα, υπενθυµίζεται
ότι τα συλλογικά σχήµατα θα µπορούν για πρώτη φορά να προχωρήσουν σε αιτήσεις. Πάντως, δεν
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ΜΕΤΡΟ 4.2 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΕΩΣ

5

ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΡΩΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ

15%

ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ

Χωρίς ελέγχους, πιο
γρήγορα πληρωμές
στη Μεταποίηση

αντιχαλαζικών

Πρόσκληση στο δεύτερο
κύκλο του Ταµείου
Εγγυοδοσίας

είναι η πρώτη φορά που ο ΕΛΓΑ,
επισήµως, προχωρά στην προαναγγελία της πρόσκλησης, ωστόσο το πληροφοριακό σύστηµα αιτήσεων αναβάλλει συνεχώς τη δηµοσίευσή της.
Όπως και να έχει, προτεραιότητα ένταξης στο νέο µέτρο θα έχουν οι κατ’ επάγγελµα αγρότες
µε καλλιέργειες µε την µεγαλύτερη ασφαλιζόµενη αξία και µέγεθος εκµετάλλευσης σε όρους τυπικής απόδοσης έως 35.000 ευρώ.

Προθεσµία µέχρι τις 12
Οκτωβρίου 2020, έχουν λάβει
όλοι οι χρηµατοπιστωτικοί
οργανισµοί της χώρας, για να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους
να συµµετάσχουν στον 2ο κύκλο
Ταµείου Εγγυοδοσίας
Επιχειρήσεων COVID-19 µέσω
του οποίου θα χρηµατοδοτηθούν
µε εγγυηµένα δάνεια κεφαλαίου
κίνησης οι µικρές, µεσαίες και
µεγάλες επιχειρήσεις της χώρας.
Το 75% έως 90% των νέων
δανείων του 2ου κύκλου του
Ταµείου Εγγυοδοσίας CoViD-19,
απευθύνεται κατ’ απόλυτη
προτεραιότητα, σε µεσαίες, µικρές
και πολύ µικρές επιχειρήσεις της
χώρας που έχουν πληγεί από τις
οικονοµικές επιπτώσεις της
πανδηµίας. Μόλις λοιπόν γίνει η
ένταξη των τραπεζών, οι αγρότες
και οι αγροτικές επιχειρήσεις θα
είναι σε θέση να διεκδικήσουν
πενταετή εγγυηµένο κατά 80%
δανεισµό και µε ύψος ποσού
µέχρι το 25% του τζίρου τους
(του 2019).

∆ιορία µέχρι τις 31 Οκτωβρίου
έχουν οι δικαιούχου του Μέτρου
4.2 «Μεταποίηση» ώστε να προχωρήσουν σε ένα πρώτο αίτηµα
πληρωµής για δαπάνες που φτάνουν τουλάχιστον το 15% του επιλέξιµου προϋπολογισµού. Ήδη, σύµφωνα µε τις διαχειριστικές αρχές, έχουν πραγµατοποιηθεί ορισµένες πληρωµές αλλά
µικρού ύψους (περίπου 4 εκατ.
ευρώ) σε σχέση µε τα 342 εκατ.
που έχουν προβλεφθεί ως δηµόσια δαπάνη.
Σηµειώνεται πως µόνο για φέτος, δεν θα πραγµατοποιηθούν
επιτόπιοι έλεγχοι για τα αιτήµατα
πληρωµής (ΦΕΚ 2096/Β’/2020)
εφόσον η αιτούµενη προς καταβολή δηµόσια ενίσχυση αντιστοιχεί σε προϋπολογισµό που
αθροιστικά δεν ξεπερνά το 50%
του εγκεκριµένου. Ως εκ τούτου
δίνεται η δυνατότητα για µία επιτάχυνση των διαδικασιών πληρωµής για όσους µπουν στη διαδικασία να καταθέουν φάκελο
δαπανών µέχρι το τέλος του έτους. Αντίθετα, όπως υποστηρί-

Παράταση
Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου οι
δικαιούχοι του Μέτρου της
Μεταποίησης µπορούν να
ζητήσουν 6µηνη παράταση
για το πρώτο αίτηµα
πληρωµής

ζει µε επιστολή της η ΠΟΓΕ∆Υ,
οι πληρωµές ενδέχεται να καθυστερήσουν λόγω του όγκου εργασίας των Επιτροπών Παρακολούθησης. Όπως επισηµαίνεται
στη σχετική επιστολή προς την
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης:
«Η Επιτροπή Παρακολούθησης εντός τριάντα ηµερών είναι
επιφορτισµένη µε αυξηµένο όγκο εργασίας καθώς πρέπει να
φέρει εις πέρας τον έλεγχο του
φακέλου καθώς και την επιτόπια επίσκεψη και εν συνεχεία
συµπληρώνοντας τα απαραίτητα υποδείγµατα να αποστείλει το
αίτηµα προς πληρωµή.
Εξάλλου τα Μέλη των Επιτροπών Παρακολούθησης είναι πρωτίστως επιφορτισµένα µε τις αρµοδιότητες των Τµηµάτων στα οποία ανήκουν, µε αποτέλεσµα
χωρίς την ύπαρξη του κινήτρου
αµοιβής τους, η προσέλευσή τους
σε συνεδρίαση ή σε επιτόπια επίσκεψη στην τοποθεσία της υλοποίησης της επένδυσης να καθίσταται δύσκολη και σε χρονικά διαστήµατα µεταξύ τους τέτοια ώστε να καθυστερεί πάρα
πολύ η διαδικασία ελέγχου του
αιτήµατος πληρωµής».
Σύµφωνα µε το παραπάνω σκεπτικό η ΠΟΓΕ∆Υ, ζητά να προβλεφθεί αµοιβή για τα µέλη της
Επιτροπής Παρακολούθησης,
σύµφωνα και µε την εµπειρία
του περασµένου προγράµµατος.

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
Εργαλειοθήκη
Μικρών
Επιχειρήσεων
Η ∆ράση στοχεύει στην
ενίσχυση υφιστάµενων
µικρών και πολύ µικρών
επιχειρήσεων. Επιδοτούνται
δαπάνες για εκσυγχρονισµό
του παραγωγικού
εξοπλισµού, καθώς και για
το σύνολο των δοκιµών και
ελέγχων ποιότητας που
απαιτούνται για την
πιστοποίηση και
συµµόρφωση των
προϊόντων. Υποβάλλονται
επενδυτικά σχέδια από
20.000 έως 200.000
ευρώ και επιδοτούνται από
50% – 65%. Υποβολή
αιτήσεων: Έως
30/11/2020.

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».

20 Agrenda

Σάββατο 3 & Κυριακή 4 Oκτωβρίου 2020

Νέες εγκαταστάσεις
McCormick - Landini
Η Argo Tractors,
κατασκευαστής των
McCormick και Landini,
πρόκειται να κατασκευάσει
µία νέα µονάδα συνολικής
έκτασης 13 στρεµµάτων
στο Burgoberbach της
Γερµανίας. Σύµφωνα µε
ανακοίνωση του Οµίλου
στο επίσηµο site,
η νέα µονάδα θα έχει συνολικό εµβαδόν 2.600
τετραγωνικά µέτρα.

Συνεργασία Isaria
και Einböck
Τους αισθητήρες Isaria
στη µονάδα σποράς PBOX-STI βάζει η Einböck,
η οποία συνεργάζεται µε
την µπράντα Fritzmeier
για την ακριβή διαχείριση
των βοσκοτόπων. Το
Isaria της Fritzmeier είναι
ένας µετρητής καλλιέργειας (αισθητήρας) που καθορίζει τις απαιτήσεις σε
άζωτο µε βάση την ανάκλαση του φωτός.

High-tech εργαστήριο
από την Väderstad
Με µια νέα υπερσύγχρονη
εγκατάσταση δίπλα στο
ήδη υπάρχον εργοστάσιο
κατασκευής αγροτικών
µηχανηµάτων στην Σουηδία επεκτείνεται η
Väderstad. Η νέα εγκατά-

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

σταση εργαστηρίου θα λειτουργεί παράλληλα µε το
υπάρχον εργοστάσιο
εξαρτηµάτων της εταιρείας. Με αυτή την επένδυση
η Väderstad θα είναι σε
θέση να πραγµατοποιήσει
µοναδικές δοκιµές αναζητώντας τις καλύτερες µηχανικές ιδιότητες των υλικών που χρησιµοποιούνται
για την κατασκευή των δικών της εξαρτηµάτων.

Tρακτέρ από
Kubota και Escorts
Το EK 1261 είναι το µικρό
τρακτέρ που κατασκεύασε
η Kubota από κοινού µε
την εταιρεία Escorts, το
πρώτο γράµµα της οποίας
ενσωµατώθηκε στο µοντέλο αυτό. Το τρακτέρ εφοδιάζεται µε κινητήρα
Stage V 1300 κυβικών,
τρικύλινδρο και µε απόδοση 25 ίππων. Το κιβώτιο
έχει 9 εµπρός και 3 όπισθεν ταχύτητες.

Nέα βαγόνια της
Richard Western
Σε συνεργασία µε την ολλανδική εταιρεία USA
Equipment, η Richard
Western λανσάρει τρία
νέα βαγόνια για την αγγλική αλλά και την ευρωπαϊκή
αγορά. Αρχικά τα νέα βαγόνια θα είναι διαθέσιµα σε
έκδοση των 40 κ.µ, ενώ
σχεδιάζονται µοντέλα τριπλού άξονα µε χωρητικότητα 50 κ.µ και 60 κ.µ. Τόσο
το µονά µοντέλα όσο και τα
άλλα του τριπλού άξονα
χρησιµοποιούν άξονες
υψηλής ταχύτητας µε επιλογή για υδραυλικά φρένα
ή αερόφρενα.

Δύο νέες σειρές
μικρών τρακτέρ
Massey Ferguson
Πέντε ολοκαίνουργια μοντέλα MF στις Σειρές 1800Μ
και 2800Μ με αποδόσεις μεταξύ 36 και 60 ίππων
ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Το λανσάρισµα των νέων σειρών µικρών τρακτέρ 1800Μ και 2800Μ ανακοινώνει η Massey
Ferguson, τοποθετώντας τα 5 νέα µοντέλα λίγο πάνω από τη γκάµα 1700Μ των κόµπακτ
τρακτέρ. Τόσο η σειρά 1800Μ όσο και η σειρά
2800Μ περιλαµβάνουν τετρακίνητα µοντέλα,
τα οποία κινούνται από τον καινούργιο τρικύλινδρο κινητήρα 1,83 λίτρων της Iseki -36.2 ή
39.4 ίπποι- και τον 2,43 λίτρων τετρακύλινδρο
αντίστοιχα -48,8 µε 60,3 ίππους- και έρχονται

διαθέσιµα σε εκδόσεις µε καµπίνα και χωρίς.
Σύµφωνα µε την εταιρεία, αυτοί οι κινητήρες
είναι υπερτροφοδοτούµενοι για υψηλή απόκριση ισχύος, υγρόψυκτοι για αυξηµένη ανθεκτικότητα και εξοπλισµένοι µε προθερµαντήρες
για γρήγορη, αξιόπιστη εκκίνηση σε χαµηλές
θερµοκρασίες. Προέρχονται από την Iseki και
πληρούν τα πρότυπα εκποµπών Tier IV.
Το ανασχεδιασµένο καπό, τα νέα φωτιστικά σώµατα και φινιρίσµατα εναρµονίζονται
µε την νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της Massey
Ferguson που ακολουθείται στα τρακτέρ της κατηγορίας «utility», Τα κόµπακτ τρακτέρ έρχονται
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Το φουτουριστικό
ψεκαστικό
από την Jacto
Η βραζιλιάνικη Jacto παρουσίασε την τρίτη γενιά του
αυτόνοµου ψεκαστικού της, το οποίο σχεδιάστηκε για
χρήση στα εσπεριδοειδή ενώ για την ακρίβεια εφαρµογής χρησιµοποιεί σαρωτές λέιζερ.
Το Arbus 4000 JAV είναι το νέο φουτουριστικού σχεδιασµού αυτόνοµο ψεκαστικό της Jacto, το οποίος συµπληρώνει τη νέα γκάµα µηχανηµάτων της βραζιλιάνικης εταιρείας. Το ψεκαστικό είναι εξοπλισµένο µε
µια προηγµένη τεχνολογία ψεκασµού. Χρησιµοποιεί
σαρωτή µε λέιζερ για να µετρήσει το µέγεθος και την
αναλογία των φυτών. Αυτές οι πληροφορίες χρησιµοποιούνται ύστερα για τη καλύτερη ανάλυσης του
περιβάλλοντος.

Ευφυές σύστηµα ψεκασµού
Το σύστηµα εφαρµογής είναι εξοπλισµένο µε ξεχωριστές βαλβίδες για του πολλαπλούς ανεµιστήρες, µε
τους τελευταίους να διαθέτουν ανεξάρτητους ηλεκτρικούς κινητήρες ενώ η ροή του αέρα ελέγχεται για κάθε ανεµιστήρα ανεξάρτητα και ανάλογα µε το µέγεθος
της καλλιέργειας. Αυτό αυξάνει την απόδοση του ψεκασµού και µειώνει το λεγόµενο «drift», δηλαδή την
ολίσθηση ή µετατόπιση.
Σύµφωνα µε την εταιρεία, το ευφυές αυτό σύστηµα ψεκασµού εφαρµόζει τη σωστή ποσότητα χηµικών σε κάθε µέρος της εγκατάστασης µε καλύτερη δυνατή ροή
αέρα, µε την δεξαµενή ψεκασµού να µπορεί να φιλοξενήσει 4.000 λίτρα.

Έλεγχος από απόσταση

από τον βασικό εξοπλισµό εφοδιασµένα µε το
γνωστό κιβώτιο ταχυτήτων 12x12 της εταιρείας.
Η κατασκευάστρια λέει ότι πρόκειται για ένα
ανθεκτικό µηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων που
παρέχει ένα ευρύ φάσµα στροφών για εργασίες και µεταφορές. Είναι ιδανικό για εργασίες
όπως το κούρεµα, ενώ µε τη µετακίνηση προς
τα εµπρός/προς τα πίσω, δεν απαιτείται η χρήση του συµπλέκτη. Βολικά τοποθετηµένος στη
κολόνα τιµονιού, ο µοχλός ελέγχου ισχύος παρέχει οµαλές, εύκολες αλλαγές κατεύθυνσης
και κρίνεται ιδανικός για εργασίες φορτωτή.
Μαζί µε την κλίση της κολόνας του τιµονιού
και την επίπεδη, ανεµπόδιστη πλατφόρµα, τα
µοντέλα ROPS -ανοικτοκάµπινα- έρχονται τώρα µε ένα νέο ποιοτικότερο κάθισµα, παρέχοντας µεγαλύτερη υποστήριξη και άνεση, την οποία θα εκτιµήσουν οι χειριστές όταν εργάζονται

Χωρίς συµπλέκτη
Είναι ιδανικά για εργασίες όπως το
κούρεµα, ενώ µε τη µετακίνηση προς
τα εµπρός/προς τα πίσω, δεν απαιτείται η χρήση του συµπλέκτη

σε δύσκολες συνθήκες ή σε ανώµαλο έδαφος.
Τα βασικά µοντέλα µε καµπίνα διαθέτουν διπλές κλειδαριές, πόρτες εισόδου/εξόδου, τιµόνι
µε ρύθµιση και θέρµανση/κλιµατισµό. ∆ιατίθεται
επίσης ένα προαιρετικό πακέτο Deluxe Cab που
περιλαµβάνει ακόµη πιο άνετο κάθισµα, φώτα
εργασίας LED, ραδιόφωνο µε Bluetooth και CD
player, θερµαινόµενο πίσω παρµπρίζ, σκίαστρο.

Υδραυλικά µε ασυνήθιστα υψηλή απόδοση
Τα νέα κόµπακτ µοντέλα 1800Μ και 2800Μ
προσφέρουν υδραυλική ισχύ έως και 12,6 gpm,
έναν αριθµό από τους υψηλότερους στην κατηγορία. Παράλληλα, όλα τα τρακτέρ της σειράς M
είναι εξοπλισµένα µε ανεξάρτητο pto 540 σ.α.λ.
Ένας εύχρηστος διακόπτης µε κουµπιά τοποθετηµένος στο πίσω φτερό επιτρέπει στον χειριστή να διαχειριστεί το πίσω PTO από διαφορετικά σηµεία. Ακόµη, το προαιρετικό PTO 2.000
σ.α.λ. διαθέτει ηλεκτρο-υδραυλική εµπλοκή µε
την απλή περιστροφή ενός κουµπιού. Τα µοντέλα 1835M, 1840M και 2850M διαθέτουν σύνδεσµο 3 σηµείων Cat I πίσω, ενώ τα µοντέλα 2855M
και 2860M διαθέτουν σύνδεσµο Cat. I-II τριών
σηµείων µε 3,086-lb. ικανότητα ανύψωσης, παρέχοντας συµβατότητα µε ένα ευρύτερο φάσµα
εξαρτηµάτων. Όλα τα µοντέλα µπορούν να εξοπλιστούν µε δεκάδες εργαλεία και εξαρτήµατα.

Όπως αναφέρθηκε, το Jacto Arbus 400 JAV µπορεί να
λειτουργήσει αυτόνοµα ενώ παρακολουθείται και ελέγχεται από απόσταση µέσω µιας κονσόλα. Πολλά
µηχανήµατα µπορούν να ελέγχονται και να παρακολουθούνται ταυτόχρονα, πράγµα που σηµαίνει ότι το
Arbus 4000 JAV µπορεί να λειτουργήσει ως µέρος ενός στόλου, µε την Jacto να αναφέρει πως όλα τα µηχανήµατα µπορούν ουσιαστικά να συνδεθούν µεταξύ
τους µέσω συγκεκριµένης λειτουργίας.
Το ψεκαστικό είναι εξοπλισµένο, τέλος, µε ένα σύστηµα ελέγχου των εµποδίων, το οποίο εντοπίζει εµπόδια
και σταµατά το µηχάνηµα όταν είναι απαραίτητο. Η κίνηση στο αυτόνοµο ψεκαστικό έρχεται από ένα πετρελαιοκινητήρα 132 ίππων ενώ, χάρη στην ανεξάρτητη ανάρτηση, το µηχάνηµα µπορεί να λειτουργεί σε σχετικά
υψηλές ταχύτητες, µε το σύστηµα διεύθυνσης Unitrack
να δίνει και την απαραίτητη ευελιξία, επιτρέποντας µια
µικρή ακτίνα στροφής στο µηχάνηµα.
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παραπάνω µεθόδων), οι οποίες αφενός αυξάνουν την παραγωγικότητα του ελαιώνα
και αφετέρου περιορίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στον άνθρωπο, που προέρχονται από τη χρήση συνθετικών εντοµοκτόνων, µειώνοντας παράλληλα το κόστος παραγωγής και βελτιώνοντας
την ποιότητα του παραγόµενου ελαιολάδου.

Ανταγωνιστικότητα
στην Ελαιοκαλλιέργεια

ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΝΑΚΗΣ
∆ιευθύνων Σύµβουλος
της Proactive AE

Εισαγωγή νέων
τεχνολογιών σε
όλα τα στάδια της
παραγωγικής
διαδικασίας του
ελαιολάδου

Για την παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου δεν
αρκεί η αποτελεσµατική δακοκτονία. Είναι απαραίτητο να εισάγουµε νέες τεχνολογίες και
επιστηµονική γνώση σε όλα τα στάδια της
καλλιέργειας και της παραγωγικής διαδικασίας µέχρι το ελαιόλαδο να φτάσει στο τραπέζι του καταναλωτή.
Σε µια περίοδο που αυξάνεται ο ανταγωνισµός και µπαίνουν στην παραγωγή του Ελαιολάδου ολοένα και περισσότερες χώρες, η Κρητική ελαιοκαλλιέργεια προκειµένου να αντέξει στον ανταγωνισµό, πρέπει να προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα και να εκσυγχρονιστεί.
Η Proactive στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών κανονισµών για τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας σε συνεργασία µε οµάδες ελαιοπαραγωγών και µε τη συµβολή ειδικών επιστηµόνων, υλοποιεί δράσεις που στοχεύουν:
Στην αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση
του ∆άκου.
Στην άρδευση ακριβείας.
Στην εκπαίδευση και κατάρτιση των παραγωγών.
Στην ολοκληρωµένη διαχείριση της παραγωγής.
Στην περιβαλλοντική διαχείριση.

Ενδεικτικά screenshot από την καταγραφή της πορείας
τρακτέρ κατά τη διάρκεια του ψεκασµού ανά αγροτεµάχιο

Παρακολούθηση και
αντιμετώπιση του
Δάκου της Ελιάς μέσω
εναλλακτικών τεχνικών
Στο πλαίσιο υλοποίησης του τριετούς προγράµµατος εργασίας (1/4/2018-31/3/2021)
των καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 από
το Τµήµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας – Ασφάλειας Τροφίµων και Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της Proactive Α.Ε., εφαρµόζει εναλλακτικές µεθόδους αντιµετώπισης του
∆άκου της ελιάς σε Οµάδες Παραγωγών.
Έµπειροι γεωτεχνικοί επιστήµονες πραγµατοποιούν σε τακτά χρονικά διαστήµατα επισκέψεις σε αγροτεµάχια των παραγωγών
προκειµένου να παρακολουθήσουν την κατάσταση των ελαιόδεντρων και να συµβουλέψουν τους παραγωγούς για τις κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες.
Στόχος είναι η βιώσιµη διαχείριση της ελαιοκαλλιέργειας µέσω εναλλακτικών τεχνικών αντιµετώπισης του δάκου της ελιάς
(εφαρµογή καολίνη, ανάρτηση παγίδων µαζικής παγίδευσης και συνδυασµός των δύο

∆ιαδραστικός χάρτης αγροτεµαχίων στα πλαίσια του
έργου παρακολούθησης και αντιµετώπισης του ∆άκου.

Κατά την υλοποίηση του παρόντος έργου:
Έχουν τοποθετηθεί σε επιλεγµένα αγροτεµάχια παγίδες παρακολούθησης του δακοπληθυσµού.
Ελέγχεται η πορεία ψεκασµού της εφαρµογή του καολίνη (παρακολούθηση της πορείας του τρακτέρ κατά τη διάρκεια του ψεκασµού ανά αγροτεµάχιο, χρόνος ψεκασµού,
µήκος διαδροµής) µέσω συσκευών GPS τα
οποία είναι ενσωµατωµένα σε τρακτέρ,
Ελέγχεται η προσβολή των καρπών από
τους ∆άκους, και
Ελέγχεται η ευρύτερη περιοχή εφαρµογής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους προκειµένου να πραγµατοποιούνται οι ορθές καλλιεργητικές πρακτικές.
Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή, επιδιώκεται αφενός να προσδιοριστεί η αποτελεσµατικότητα των εναλλακτικών µεθόδων αντιµετώπισης του δάκου της ελιάς έναντι της συµβατικής µεθόδου (χρήση χηµικών εντοµοκτόνων µε δολωµατικό ψεκασµό) αλλά και να ελεγχθεί γενικότερα
ο δακοπληθυσµός στις περιοχές παρακολούθησης, αποφεύγοντας τη µείωση της
παραγωγής και την ποιοτική υποβάθµιση
του ελαιολάδου.

H παραπάνω δράση πραγµατοποιείται σε
συνεργασία µε τον Ροδιτάκη Εµµανουήλ, Αναπληρωτή Καθηγητή Γεωργικής Εντοµολογίας και Φαρµακολογίας του Τµήµατος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστηµών
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου
καθώς και µε εξειδικευµένους εξωτερικούς
συνεργάτες της εταιρείας ZenAgro, Κωνσταντίνο Χαρτζουλάκη, M.Sc, PhD, Επιστηµονικό
Συνεργάτη, Αρδεύσεων και Ελαιοκοµίας ΕΛΓΟ, Ινστιτούτο Ελιάς & Υποτροπικών Φυτών.

Αγροτεµάχιο στο οποίο έχει γίνει τοποθέτηση παγίδων
µαζικής παγίδευσης για παρακολούθηση δακοπληθυσµού.
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Άρδευση ακριβείας µε στόχο τη βιώσιµη διαχείριση της ελαιοκαλλιέργειας.

Ευφυής γεωργία Άρδευση ακριβείας
στην ελαιοκαλλιέργεια

Επισκέψεις
Έµπειροι γεωτεχνικοί
πραγµατοποιούν σε τακτά
χρονικά διαστήµατα
επισκέψεις σε
αγροτεµάχια των
παραγωγών προκειµένου
να παρακολουθήσουν την
κατάσταση των
ελαιόδεντρων και να
συµβουλέψουν τους
παραγωγούς για τις
κατάλληλες καλλιεργητικές
φροντίδες.

Θρέψη
Η ελεγχόµενη εφαρµογή
των ΥΑΕ συνεισφέρει
σηµαντικά στην αύξηση της
περιεκτικότητας του
εδάφους σε κάλιο,
µειώνοντας το κόστος
ανόργανης λίπανσης των
ελαιώνων, συµβάλλοντας
ταυτόχρονα στην αύξηση
της γονιµότητάς του.

Άρδευση
∆ιαπιστώνοντας τη µη
ορθολογική χρήση του
αρδευτικού νερού, κρίθηκε
αναγκαία η εύρεση
εξειδικευµένων,
καινοτόµων πρακτικών
άρδευσης για τα µέλη των
συνεργαζόµενων ΟΕΦ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος εργασίας Καν. (ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 από το
Τµήµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας – Ασφάλειας
Τροφίµων και Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
της Proactive Α.Ε
Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας εστιάζοντας στον εξορθολογισµό των πρακτικών άρδευσης που εφαρµόζουν οι παραγωγοί - µέλη
των Ο.Ε.Φ. (Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων), µέσω της παροχής τεχνικής υποστήριξης.
Στόχος είναι η βιώσιµη διαχείριση της ελαιοκαλλιέργειας µε πρακτικές οι οποίες αφενός
συµβάλλουν στην αύξηση των αποδόσεων και
τη µείωση του κόστους παραγωγής και αφετέρου
ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις της επίδρασης
της ελαιοκαλλιέργειας στους υδάτινους πόρους.
∆ιαπιστώνοντας τη µη ορθολογική χρήση
του αρδευτικού νερού, κρίθηκε αναγκαία η
εύρεση εξειδικευµένων, καινοτόµων πρακτικών άρδευσης για κάθε ένα από τα αγροτεµάχια του κάθε µέλους – παραγωγού των συνεργαζόµενων ΟΕΦ.
Λαµβάνοντας υπόψη:
Την υφιστάµενη κατάσταση των ελαιώνων
Την ακριβή τοποθεσία του κάθε ελαιώνα
(χαρτογράφηση αγροτεµαχίων).
Αναλύσεις εδάφους
Αναλύσεις νερού
Εγκατάσταση µετεωρολογικών σταθµών
∆εδοµένα από µετεωρολογικούς σταθµούς

Λογισµικό άρδευσης

Για τον ακριβή υπολογισµό των αναγκών
άρδευσης της ελιάς, το λογισµικό
άρδευσης χρησιµοποιεί:
τα διαθέσιµα µετεωρολογικά δεδοµένα
της περιοχής,
τα χαρακτηριστικά του εδάφους,
τα στοιχεία της καλλιέργειας,
τη διαθεσιµότητα και
την ποιότητα του νερού και
τη µέθοδο άρδευσης

Και µε βάση τους απαιτούµενους υπολογισµούς του λογισµικού άρδευσης, εκδίδεται οδηγία άρδευσης, όταν καταστεί ανάγκη για άρδευση των ελαιόδεντρων.
Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα στον παραγωγό να αρδεύει έπειτα από sms ή mail που
λαµβάνει, ενηµερώνοντας τον για την ακριβή
ποσότητα νερού που έχει ανάγκη το κάθε αγροτεµάχιο του.
Η παραπάνω δράση πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε την εταιρεία ZenAgro και τον Κωνσταντίνο Χαρτζουλάκη, M.Sc, PhD, Επιστηµονικό Συνεργάτη, Αρδεύσεις και Ελαιοκοµία ΕΛΓΟ, Ινστιτούτο
Ελιάς & Υποτροπικών Φυτών.

Η Αξιοποίηση
Υγρών Αποβλήτων
Ελαιουργείων
στη θρέψη της ελιάς
Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος εργασίας Καν. (ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 από το
Τµήµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας – Ασφάλειας
Τροφίµων και Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
της Proactive A.E, έχει αναλάβει την υλοποίηση της τεχνικής της υδρολίπανσης µε υγρά απόβλητα ελαιουργείου σε ελαιώνες σε Οµάδες
Παραγωγών.
Η εφαρµογή καινοτόµων δράσεων συµβάλλει
στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας µέσω του εκσυγχρονισµού, στην
αύξηση των αποδόσεων, τη βελτίωση της ποιότητας και ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις της επίδρασης της ελαιοκαλλιέργειας στο περιβάλλον.
Η ελεγχόµενη επιφανειακή διάθεση των υγρών
αποβλήτων των ελαιουργείων (ΥΑΕ), σε ελαιώνες, αποτελεί µια εναλλακτική µέθοδο διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, οικονοµικά εφικτή
και περιβαλλοντικά αποδεκτή. Συνδυάζει απλότητα στην εφαρµογή, χαµηλό κόστος, αποφυγή δυσµενών επιδράσεων στο περιβάλλον και
µείωση της όχλησης λόγω δυσµενών οσµών.
Η Proactive A.E. έχοντας µελετήσει για σηµαντικό χρονικό διάστηµα την επίδραση της ελεγχόµενης διάθεσης των ΥΑΕ στο έδαφος ελαιώνων, έχει αποκτήσει την τεχνογνωσία για την ασφαλή διάθεσή τους, χωρίς αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη και παραγωγή των ελαιοδέ-
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Μετεωρολογικοί σταθµοί.

ντρων, στα χαρακτηριστικά του εδάφους και τη
ρύπανση του υπόγειου υδροφορέα.
Η ελεγχόµενη εφαρµογή των ΥΑΕ συνεισφέρει
σηµαντικά στην αύξηση της περιεκτικότητας του
εδάφους σε κάλιο, µειώνοντας το κόστος ανόργανης λίπανσης των ελαιώνων, συµβάλλοντας
ταυτόχρονα στην αύξηση της γονιµότητάς του.
Με την υδρολίπανση, σύµφωνα µε τις αρχές
της κυκλικής οικονοµίας, µετατρέπουµε ένα υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο µέχρι σήµερα θεωρούταν τοξικό απόβλητο, σε πολύτιµο λίπασµα. Σε όλη την σφαίρα της οικονοµίας,
αυτά τα οποία σήµερα αποκαλούνται απόβλητα
µπορούν να µετατραπούν σε πολύτιµα συστατικά για την υπόλοιπη παραγωγική διαδικασία.
Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων αποτελεί σύγχρονη επιλογή θρέψης των ελαιώνων,
βασισµένη στη γνώση και στην εξέλιξη της επιστήµης, που στηρίζεται στην ορθή καλλιεργητική πρακτική.
Η παραπάνω δράση πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε τον Κωνσταντίνο Χαρτζουλάκη, M.Sc, PhD,
Επιστηµονικό Συνεργάτη, Αρδεύσεων και Ελαιοκοµίας ΕΛΓΟ, Ινστιτούτο Ελιάς & Υποτροπικών Φυτών.

Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων αποτελεί
σύγχρονη επιλογή θρέψης των ελαιώνων.
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Ο Χρήστος Αθανασόπουλος δραστηριοποιείται στο χώρο
της πρωτογενούς παραγωγής σιτηρών και αραβόσιτου και της
µεταποίησης αυτών σε παράγωγα όπως αλεύρι από το 2014.
Χρήστος Αθανασόπουλος

Aγρόκτημα Αθανασόπουλου

Από το σπυρί μέχρι
το αλεύρι ο τζίρος
πενταπλασιάζεται
Με 200 στρέμματα στην κοιλάδα του Μόρνου ένας αγρότης
με δικό του μύλο προμηθεύει φούρνους σε όλη την Ελλάδα

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Πόρτα-πόρτα
Ο νεαρός αγρότης,
το 2015 πόρτα-πόρτα
βρήκε ενδιαφερόµενους για το αλεύρι του
φούρναρους
και εστιάτορες

Πηγαίνοντας κανείς στον
έµπορα µε 10 τόνους
καλαµπόκι, οι τρέχουσες τιµές στην αγορά
θα του εξασφάλιζαν στο
χέρι το πολύ 1.900 ευρώ.
Έχοντας όµως επενδύσει
γύρω στις 40.000 ευρώ για
έναν βασικό εξοπλισµό µύλου,ο
Χρήστος Αθανασόπουλος, ένας νεαρός αγρότης από την κοιλάδα του Μόρνου, πετυχαίνει έναν τζίρο από 11 τόνους καλαµποκιού κοντά στις 10.000 ευρώ.
Γεννηµένος και µεγαλωµένος στην Αθήνα, µόλις ολοκλήρωσε το φανταρικό του, ο
Χρήστος Αθανασόπουλος στράφηκε στη γη
των παππούδων του για να εξασφαλίσει τα
προς το ζην. Εκεί βρήκε κοντά στα 100 εύφορα αλλά ανεκµετάλλευτα στρέµµατα όπου στο
παρελθόν καλλιεργούνταν τριφύλλι και κα-

λαµπόκι. Στα χωράφια αυτά είδε το 2014 µια επιχειρηµατική ευκαιρία που δεν άφησε
ανεκµετάλλευτη. Η «γονική
παροχή» του εξασφάλισε τα
πρώτα έξοδα και αµέσως έπιασε δουλειά, στήνοντας έναν µύλο για να µεταποιεί την
πρώτη ύλη από το χωράφι και
ένα µικρό βαν για να τη µεταφέρει στους αγοραστές.
Το 2015, «πόρτα-πόρτα» βρήκε ενδιαφερόµενους για το αλεύρι του φούρναρους
και εστιάτορες. Στα χωράφια έσπειρε καλαµπόκι και δίκκοκο σιτάρι που αλώνισε µε νοικιασµένο εξοπλισµό και ο µύλος δεν σταµατούσε
να δουλεύει κατά τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς µήνες. Με τον καιρό τα στρέµµατα διπλασιάστηκαν και πέντε χρόνια µετά, εξηγεί στην Agrenda, πως η δουλειά έχει στρωθεί και πλέον αναζητά τρόπους που θα αυτοµατοποιήσουν την παραγωγή και θα λύσουν
τα χέρια του, κάνοντας τη ζωή του πιο εύκολη.

Η καθετοποίηση της
επιχείρησης επιτρέπει στον
Χρήστο Αθανασόπουλο να
παρέχει ποιοτικό προϊόν σε
ανταγωνιστικές τιµές.
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Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κ.Μπατάκης
Director of
Commerce
Operations
της ΕΖΑ

Χωρίς χρηματοδοτικές λύσεις για νέους
αγρότες τα πράγματα είναι πιο δύσκολα
Το ξεκίνηµα δεν ήταν εύκολο, αφού
η χρηµατοδότηση της δραστηριότητας δεν µπορούσε να γίνει παρά
µόνο µε ίδια κεφάλαια. Το ζήτηµα
της χρηµατοδότησης εξακολουθεί
να υφίσταται και τώρα, που η επιχείρηση είναι στρωµένη και ο µύλος πλήρως λειτουργικός, καθυστερώντας έτσι την αναβάθµιση της.
Ωστόσο ο συνοµιλητής µας παραµένει αισιόδοξος για το µέλλον
της επιχείρησής του, αφού σε σύντοµο χρονικό διάστηµα κατάφερε να σταθεροποιηθεί στην αγορά
στηριζόµενος αποκλειστικά στις
δυνάµεις του. Όπως εξηγεί άλλωστε, όσο περνά ο καιρός, οι επιδόσεις του αυξάνονται και η αρχική
επένδυση των 40.000 ευρώ έχει αποσβεστεί αποδίδοντας πλέον µε
πιο γρήγορους ρυθµούς.
Τα µαθηµατικά άλλωστε είναι απλά. Οι 20 τόνοι δίκοκκου σιταριού
µε τιµή αγοράς στα 35 λεπτά το κιλό, θα απέδιδαν 7.000 εισόδηµα.
Μεταποιώντας τα σε αλεύρι, πετυχαίνει πλέον των 20.000 ευρώ τζίρο, ενώ το ίδιο ισχύει και για τους
11 τόνους καλαµποκιού και 15 τόνους µαλακού σιταριού που παράγει.

e-shop
Εκτός από χονδρική,
η παραγωγή διατίθεται
και µέσω ηλεκτρονικού
καταστήµατος σε µεµονωµένους καταναλωτές

Η επιχείρηση διαθέτει συσκευασίες των 5, 10 και 25 κιλών, µε την
παραγωγή να διατίθεται στα µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας και
στα νησιά. Εκτός από χονδρική, η
παραγωγή διατίθεται και µέσω ηλεκτρονικού καταστήµατος σε µεµονωµένους καταναλωτές, αν και
προς το παρόν το eshop λειτουργεί συµπληρωµατικά. Όπως επισηµαίνει ο ίδιος, οι σταθερές συνεργασίες που έχει επιτύχει «οφείλονται στο γεγονός ότι η εκµετάλλευση είναι κάθετη και όλα τα στάδια
παραγωγής, της επεξεργασίας, της
πώλησης και παράδοσης στο χώρο των πελατών γίνονται χωρίς την
παρουσία µεσαζόντων. Έτσι, το κόστος µπορεί να διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα για εκείνους αφού
µπορώ και παρέχω ποιοτικό προϊόν σε ανταγωνιστικές τιµές».
Σε αυτήν την πενταετή πορεία, ο
κ. Αθανασόπουλος πειραµατίστηκε
µε την περαιτέρω µεταποίηση της
παραγωγής του. «∆οκίµασα την
παραγωγή ζυµαρικών, όµως δεν
απέδωσε. Υπάρχουν στο εµπόριο
πολλά προϊόντα και ο ρυθµοί ανάπτυξης του προϊόντος είναι αργοί».

Ο Κωνσταντίνος Μπατάκης, στο
πλαίσιο αναδιοργάνωσης των
εµπορικών λειτουργιών της
Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης,
ανέλαβε τη θέση του Director of
Commerce Operations, µε ευθύνη
τη λειτουργία των Τµηµάτων
Πωλήσεων & ∆ιανοµής.

Όλγα Κουρέα
Πρόεδρος ΣΟΕ
Συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆Σ
στον Σύνδεσµο Ορυζόµυλων
Ελλάδος (ΣΟΕ), που ανέδειξαν οι
εκλογικές αρχαιρεσίες της 30ης
Σεπτεµβρίου 2020. Στην θέση του
προέδρου τοποθετήθηκε η Όλγα
Κουρέα (∆ιευθύντρια Marketing
της 3αλφα –Αφοι Κ.
Καραγεωργίου ΑΕΒΕ).

Χανς Έμπεν
CEO στην
Agricom Χιλής
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Αν θέλετε να προβληθεί η επιχείρησή σας
µέσα από τις σελίδες µας
επικοινωνήστε µαζί µας

agrenda@agronews.gr

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Η επιχείρηση εδρεύει στην κοιλάδα
του Μόρνου στη Ναύπακτο
Αιτωλοακαρνανίας, όπου παράγεται
η πρώτη ύλη. Αφού µεταποιηθεί
µεταφέρεται σε ιδιόκτητη αποθήκη
στην περιοχή του Πειραιά.

Η Westfalia Fruit International
Ltd ανακοίνωσε ότι ο Χάνς Έµπεν
αναλαµβάνει το ρόλο του
∆ιευθύνοντος Συµβούλου στην
πλήρως θυγατρική της Agricom
Ltda, στη Χιλή. Ο Έµπεν είναι
γνωστός στη Χιλή, έχοντας
περάσει τα τελευταία 18 χρόνια
σε ηγετικές θέσεις στη Unilever.
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Μιχάλης Παναγιωτάκης

Αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος ∆Ω∆ΩΝΗ
∆ιατηρώντας τη µεγαλύτερη ζώνη γάλακτος στην Ελλάδα,
µε πάνω από 70.000 τόνους εισκοµίσεων σε συνεργασία µε
5.500 παραγωγούς, η ∆Ω∆ΩΝΗ συνεχίζει σταθερά να προσφέρει την υψηλότερη τιµή γάλακτος στην αγορά, αναφέρει
στη συνέντευξή του στην Agrenda ο αναπληρωτής διευθύνων
σύµβουλος της γαλακτοβιοµηχανίας, Μιχάλης Παναγιωτάκης.
Όπως λέει ο ίδιος, τα επόµενα χρόνια η βιοµηχανία σκοπεύει να εστιάσει σε βελτιώσεις των κυρίαρχων γραµµών παραγωγής στις εργοστασιακές της µονάδες στα Ιωάννινα, τη Θήβα και την Κύπρο, µε ετήσιες επενδύσεις τουλάχιστον 1,5-2
εκατ. ευρώ. Όσον αφορά την αυξηµένη ζήτηση για ελληνικό αιγοπρόβειο γάλα που καταγράφεται, ο κ. Παναγιωτάκης
δηλώνει ικανοποίηση, ακόµη κι αν για κάποιες βιοµηχανίες αυτή
η τάση προέρχεται από τον νέο νόµο περί ελληνοποιήσεων και όχι
λόγω της αγάπης τους για την ελληνική κτηνοτροφία.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ:
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟ

Πώς βλέπετε να ξεκινάει η νέα
γαλακτοκοµική περίοδος;
Η νέα γαλακτοκοµική περίοδος έχει ξεκινήσει δυναµικά κι αυτό µας
χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς η ανάπτυξη του κλάδου µας συνδέεται άµεσα µε την πρόοδο και τη βιωσιµότητα
των Ελλήνων παραγωγών γάλακτος.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ως
∆Ω∆ΩΝΗ προχωρήσαµε στην πολιτική των προκαταβολών και συνεχίζουµε σταθερά να προσφέρουµε την υ-

Τάση με διάρκεια
το ζωηρό ενδιαφέρον
για αιγοπρόβειο γάλα
Ο νόμος περί ελληνοποιήσεων μπορεί να παγιώσει τη ζήτηση

ψηλότερη τιµή γάλακτος στην αγορά,
αποτελώντας τον «βασικό αιµοδότη»
της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου
κι ένα ασφαλές λιµάνι για τους 5.500
παράγωγούς µας. Χρησιµοποιώντας αποκλειστικά 100% ελληνικό γάλα και
διατηρώντας τη µεγαλύτερη ζώνη γάλακτος στη χώρα, κύριο µέληµα µας,
πέραν της παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας, είναι να εφαρµόζουµε διαχρονικά πολιτική που υποστηρίζει τον πρωτογενή τοµέα και διαφυλάσσει ένα καλύτερο µέλλον για
τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

γάλα µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα;

Καταγράφεται αυξηµένο
ενδιαφέρον από την πλευρά του
κλάδου για αιγοπρόβειο γάλα. Πού
οφείλεται αυτό;

Οκτώ χρόνια µετά την αλλαγή
του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της
∆Ω∆ΩΝΗ, η εταιρεία καταγράφει σηµαντικές επιδόσεις σε όλους τους τοµείς και παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια καταφέραµε
να αυξήσουµε την παραγωγική βάση
µας, διπλασιάσαµε τις θέσεις εργασίας
συγκριτικά µε το 2012, έχουµε 3 εργοστάσια σήµερα αντί ενός το 2012,
ενισχύουµε κάθε χρόνο τις πωλήσεις
µας και αυξάνουµε σταθερά την εξαγωγική µας δραστηριότητα, µε αποτέλεσµα σήµερα τα προϊόντα ∆Ω∆ΩΝΗ να ταξιδεύουν σε πάνω από 50
χώρες του κόσµου. Επιπλέον έχουµε λανσάρει πολλά νέα προϊόντα, µε
πιο πρόσφατο το κατσικίσιο γιαούρτι ∆Ω∆ΩΝΗ από 100% ελληνικό κατσικίσιο γάλα, αλλά και το ∆Ω∆ΩΝΗ
Τυρί ΤουΤοστ, τη φέτα ∆Ω∆ΩΝΗ µε
λιγότερο αλάτι, το Ηπειρώτικο Στραγγιστό, τα τριµµένα τυριά και πολλά άλλα. Η προσέγγισή µας ως προς την ανάπτυξη της εταιρείας είναι βασισµένη σε 3 βασικούς πυλώνες: τους παραγωγούς µας, το προσωπικό µας και
τους καταναλωτές που µας τιµούν καθηµερινά µε την εµπιστοσύνη τους.

Υπάρχει µια ένδειξη στην αγορά γενικότερα, ωστόσο δεν έχω παρατηρήσει καταγεγραµµένη αύξηση ζήτησης
γάλακτος για τη νέα χρονιά. Ίσως αυτή η ένδειξη να προέρχεται από την
εκτίµηση του κλάδου ότι θα πουλήσει παραπάνω φέτα λόγω πανδηµίας. Θεωρώ ότι στο τέλος όλες οι γαλακτοβιοµηχανίες θα παράξουν την ίδια
περίπου ποσότητας φέτας µε πέρυσι,
λαµβάνοντας υπόψιν ότι τόσο η αγορά του HORECA, όσο και οι εξαγωγές
δείχνουν αντίστροφη τάση. Η ∆Ω∆ΩΝΗ ανέκαθεν επιλέγει µόνο ελληνικό
γάλα κι αποτελεί έναν από τους βασικότερους αγοραστές αιγοπρόβειου
στη χώρα µας, προσφέροντας από τις
καλύτερες τιµές στην αγορά.
Μας ικανοποιεί απόλυτα που άλλες
γαλακτοβιοµηχανίες πλέον εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την εισκόµιση
αιγοπρόβειου ελληνικού γάλακτος, ακόµη κι αν αυτή η τάση προέρχεται από τον νέο νόµο περί ελληνοποιήσεων και όχι λόγο της αγάπης τους για
την ελληνική κτηνοτροφία.
Αυτή η τάση οφείλεται στην πρόσφατη ψήφιση του νόµου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αναφορικά µε τις ελληνοποιήσεις τροφίµων
και στις πολύ αυστηρές ποινές που
προβλέπονται. Η εξέλιξη είναι πολύ
σηµαντική καθώς δεν αφήνει περιθώρια για παράνοµες πρακτικές που
ταλαιπωρούσαν εδώ και χρόνια τον
κλάδο µας και προστατεύει την ελληνική παραγωγή. Ελπίζω δε, αυτή
η στροφή του ανταγωνισµού προς το
ελληνικό γάλα να έχει διάρκεια και
να µην είναι απλά µια προσωρινή
προσέγγιση καθώς και «στάχτη στα
µάτια» της Πολιτείας µέχρι να βρεθεί
«νέος τρόπος» προµήθειας και παράνοµης χρήσης αλλοδαπού γάλακτος
στη παραγωγή φέτας.

Ποια θα βλέπατε εσείς ως δίκαιη
τιµή για τον παραγωγό στο πρόβειο

Η σχέση παραγωγών µας και εταιρίας είναι πολύχρονη και βασίζεται
στην αµοιβαία σχέση εµπιστοσύνης
που έχει δηµιουργηθεί και έχει χτισθεί
εδώ και µισό αιώνα. Η τιµή είναι συνδυασµός της ποιότητας της εισκοµιζόµενης πρώτης ύλης και όπως ξέρετε
η ∆Ω∆ΩΝΗ παραλαµβάνει γάλα άριστης ποιότητας και αυτό αναγνωρίζεται και φυσικά ανταµείβεται.

∆ώστε µας µια εικόνα των µεγεθών
της βιοµηχανίας από τη στιγµή που
ιδιωτικοποιήθηκε µέχρι σήµερα.

Πώς κρίνεται τη µέχρι τώρα πορεία
της και πού πιστεύετε ότι έγιναν
κάποια λάθη χειρισµών µε κόστος
για την ανάπτυξη της εταιρείας;
Η ∆Ω∆ΩΝΗ είναι µια δυνατή εταιρεία η οποία κάθε χρόνο ενισχύει τα
µεγέθη της και ακολουθεί µια σταθερά αναπτυξιακή τροχιά. Όλα αυτά τα
χρόνια έχουµε καταφέρει να διατηρήσουµε την ηγετική µας θέση στις πωλήσεις της ΠΟΠ φέτας στην Ελλάδα,
ενώ επενδύουµε σταθερά σε κατηγορίες που παρουσιάζουν υψηλούς
ρυθµούς ανάπτυξης, όπως αυτή του
στραγγιστού γιαουρτιού. Κάθε απόφαση που αφορά την ανάπτυξη της
εταιρείας είναι προσεκτικά µελετηµένη και µεθοδικά σχεδιασµένη ώστε
να αποφεύγουµε τυχόν λάθος χειρισµούς. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν θα
γίνουν λάθη. Σίγουρα έχουν γίνει, θα
συνεχίσουν να γίνονται, και εµείς θα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
µαθαίνουµε από αυτά για να γινόµαστε όλο και καλύτεροι. Αυτό που θα
ήθελα να συγκεκριµενοποιήσω είναι
η άµεση ολοκλήρωση της σύστασης
της ∆ιεπαγγελµατικής της Φέτας, ενός θεσµού που λείπει από καταβολής και που αν στηθεί σωστά εξαρχής, θα προστατεύσει την ποιότητα
και την ταυτότητα της Φέτας.

Πώς είναι αυτό τον καιρό η σχέση
της εταιρείας µε τους παραγωγούς;
Οι σχέσεις µας είναι άριστες, καθώς βασίζονται σε γερά θεµέλια και
διακατέχονται από αµοιβαία εµπιστοσύνη, ειλικρίνεια, αξιοπιστία και αµοιβαίο σεβασµό. Είµαστε πολύ περήφανοι που διατηρούµε τη µεγαλύτερη ζώνη γάλακτος στη χώρα, µε
πάνω από 5.500 παραγωγούς, τους
οποίους θεωρούµε πολύτιµα µέλη
της µεγάλης «οικογένειας» µας. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για µας να
ξέρουν πως στη ∆Ω∆ΩΝΗ θα βρουν
έναν αξιόπιστο συνεργάτη, στον οποίο µπορούν να βασιστούν. Προστατεύουµε τους παραγωγούς µας
και τους εξασφαλίζουµε τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. ∆ιατηρούµε σταθερά την πολιτική προκαταβολών για
το γάλα της νέας περιόδου και συµβάλλουµε στη σηµαντική ενίσχυση
της απασχόλησης στην περιοχή. Τα
τελευταία χρόνια, επεξεργαζόµαστε
σε ετήσια βάση πάνω από 70.000 τόνους 100% ελληνικού γάλακτος, ενώ
έχουµε συστήσει προγράµµατα στήριξής τους, ενισχύοντας στην πράξη
τη βιωσιµότητα του πρωτογενή τοµέα. Αν κάποιος παραγωγός µας θέλει να επενδύσει στη φάρµα του, δεν
έχει παρά να µας προτείνει το επιχειρηµατικό του µοντέλο κι αν αυτό είναι βιώσιµο και συνάµα επικεντρώνεται και στη διαρκή βελτίωση της
ποιότητας µαζί µε την ποσότητα, τότε τον στηρίζουµε υλικά και τεχνικά.

∆ώστε µας µια εικόνα των
µεγεθών, πρόβειου, γίδινου και
αγελαδινού γάλακτος που
εισκοµίζετε ετησίως
Εισκοµίζουµε περίπου 50.000 τόνους αιγοπρόβειο για τις ανάγκες
µας στη παραγωγή φέτας και άλλων κίτρινων τυριών, όπως κεφαλογραβιέρα και κεφαλοτύρι, καθώς
και 20.000 τόνους αγελαδινό το οποίο χρησιµοποιούµε για το γιαούρτι, το φρέσκο γάλα και για τα αντίστοιχα ηµίσκληρα και σκληρά τυριά.

Ποιοι είναι οι αναπτυξιακοί στόχοι
που τίθενται για τα επόµενα χρόνια
και πως αυτοί επιτυγχάνονται;
Ο βασικός µας στόχος είναι να µε-

BIOΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Μιχάλης Α. Παναγιωτάκης
είναι αναπληρωτής διευθύνων
σύµβουλος της Ηπειρωτικής
∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε. Έως τις 3 Ιουλίου
2014 διετέλεσε γενικός
διευθυντής Οικονοµικών και
∆ιοικητικών Υπηρεσιών στις
Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε..
Επίσης διετέλεσε Γενικός
∆ιευθυντής στον ΕΟΜΜΕΧ και
στην Τραµ ΑΕ. Σηµαντική είναι
και η εµπειρία του στον χώρο
των τροφίµων, καθώς το 2000
ανέλαβε γενικός διευθυντής
στην Blauel Organic Products.

γαλώνουµε κάθε χρόνο. ∆εν µπορούµε να µένουµε στάσιµοι. Πιο συγκεκριµένα, οι αναπτυξιακοί στόχοι µας
εστιάζουν στην παραγωγή, στη διάθεσή και στην ενίσχυση των µεριδίων αγοράς σε όσο το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Ελλάδα και
στις 55 χώρες που έχουµε παρουσία ως ∆Ω∆ΩΝΗ. Στο πλαίσιο αυτό,
παρακολουθούµε στενά τις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις και προτιµήσεις και επενδύουµε στη δηµιουργία νέων προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σύγχρονων
καταναλωτών. Κάθε χρόνο επενδύουµε τουλάχιστον 1,5 µε 2 εκατ. ευρώ για ενίσχυση των υποδοµών, ενδυνάµωση των εξαγωγών µας και υλοποίηση ερευνών για την ανάπτυξη
νέων προϊόντων. Τα επόµενα χρόνια
σκοπεύουµε να εστιάσουµε σε βελτιώσεις των κυρίαρχων γραµµών παραγωγής στις εργοστασιακές µας µονάδες στα Ιωάννινα, τη Θήβα και την
Κύπρο, στην παραγωγή νέων προϊόντων, στην ενδυνάµωση των υπαρχόντων κωδικών και στην περαιτέρω
ενίσχυση των εξαγωγών µας.

Μήπως το επενδυτικό σχήµα που
µετέχει στη ∆Ω∆ΩΝΗ είναι πολύ
µεγάλο για τα µέτρα της εταιρείας;
Αυτή είναι µια ερώτηση που θα αφορούσε το 2012, όχι το σήµερα: Ύστερα από 8 έτη απόλυτα επιτυχηµένης ανάκαµψης της εταιρείας σε όλους τους τοµείς, όντας παράδειγµα
επιχειρηµατικού µοντέλου ανάπτυξης για το σύνολο του ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου, αποδεικνύεται στην πράξη ότι η ιδιοκτησιακή
µας ταυτότητα ταυτίζεται απόλυτα
µε όλες τις βασικές παραµέτρους ύπαρξης και ανάπτυξης της ∆Ω∆ΩΝΗ.
Αν περνούσατε µια ηµέρα κοντά
µας, θα καταλαβαίνατε από το κλίµα, το ηθικό και την αυτοπεποίθηση
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των εργαζοµένων, τι ακριβώς εννοώ.

Ποιο είναι το σηµαντικότερο χαρτί
που έχει στα χέρια της η ∆Ω∆ΩΝΗ;
Η αδιαπραγµάτευτη προσήλωση στις
αρχές µας και η αφοσίωσης µας στην
Ελληνική κτηνοτροφία. Είµαστε «Η»
ελληνική εταιρεία, κάτι που δεν έχει όµοιο της στον Ελληνικό χώρο.
Πιο συγκεκριµένα, το σηµαντικότερο στοιχείο που διαφοροποιεί την
∆Ω∆ΩΝΗ είναι η υψηλή ποιότητα
που χαρακτηρίζει όλα της τα προϊόντα αλλά και η 60χρονη ιστορία της
η οποία είναι απόλυτα συνυφασµένη µε την νεότερη ιστορία της Ελλάδας. Είναι πολύ σηµαντικό για εµάς
να αναγνωρίζεται η προσπάθεια και
η δέσµευσή µας για την παραγωγή
αυθεντικών, αγνών γαλακτοκοµικών
και τυροκοµικών προϊόντων υψηλής
ποιότητας από 100% ελληνικό γάλα.

Πώς βλέπετε το µέλλον της φέτας
στη διεθνή αγορά και τι πρέπει να
προσέξει ο κλάδος;
Η ελληνική ΠΟΠ φέτα είναι ένα
από τα πιο γνωστά ελληνικά προϊόντα παγκοσµίως, χάρη στη µοναδική
της γεύση και την υψηλή θρεπτική
της αξία. Είναι στο χέρι µας να παραµείνει σε αυτό το επίπεδο της καταναλωτικής συνείδησης και σε κανενός άλλου. Αυτοί που παραβιάζουν
κατά κύριο λόγο το ΠΟΠ της Φέτας
είναι οι φίλοι µας Ευρωπαίοι, όπως
για παράδειγµα οι ∆ανοί οι οποίοι εδώ και χρόνια προβάλουν το προϊόν
τους λευκό τυρί ως «Φέτα». Έπονται
οι Γάλλοι και ούτω καθεξής. Επίσης
οι Έλληνες παραγωγοί φέτας, πρέπει όλοι ανεξαιρέτως να µην θυσιάζουν τη ποιότητα προς χάριν της ευκαιριακής πώλησης, πρέπει να µην
προβαίνουν σε τυχόν παραποίηση ή
αλλοίωση του κανονισµού ΠΟΠ Φέτας στη παραγωγή αυτής, και πρέπει
να συµβάλλουν οικονοµικά ο καθένας αναλογικά µε την αξία των πωλήσεων του, στη διαµόρφωση µιας συνεχούς και διαρκούς κεντρικής επικοινωνιακής στρατηγικής σε διάφορες χώρες ανά έτος. Ένας σηµαντικός ρόλος για τη ∆ιεπαγγελµατική.
∆εν πρέπει να περιµένουµε από
την πολιτεία και µόνο αυτήν να προασπίσει την ταυτότητα της ελληνικής
Φέτας, αλλά όλοι εµείς θα πρέπει να
δηµιουργήσουµε εκείνο το κονσόρτσιουµ για την υποστήριξη της πολιτείας στην ιερή αυτή αποστολή. Μέχρι πρότινος δεν προστατευόταν επαρκώς, µε αποτέλεσµα οι καταναλωτές να εξαπατώνται µε «λευκά τυριά» που φέρουν εσφαλµένα το όνοµά της, χωρίς να πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές παραγωγής

της αληθινής φέτας. Σ’ αυτή την κατεύθυνση, οι συµφωνίες που επιτυγχάνονται για την προάσπισή της διεθνώς, είναι ιδιαίτερα σηµαντικές και
σ’ αυτό θα συµβάλλει σηµαντικά και
η ∆ιεπαγγελµατική Φέτας µόλις ξεκινήσει το έργο της. Εποµένως, οι προοπτικές για το µοναδικό αυτό ΠΟΠ
προϊόν πιστεύω πως είναι ευοίωνες,
καθώς το πρόβληµα της παραπληροφόρησης των καταναλωτών στις
αγορές του εξωτερικού, θα αρχίσει
να περιορίζεται και να εξαλείφεται.

Πώς επηρέασε η πανδηµία τη
ζήτηση στα προϊόντα της
εταιρείας σας και τι αλλαγές έχει
φέρει στα επενδυτικά σας πλάνα;
Παρά την πρωτόγνωρη συγκυρία
λόγω της πανδηµίας του COVID-19
και τις δυσκολίες που όλες οι εταιρίες κληθήκαµε να ανταπεξέλθουµε, οι
πωλήσεις µας διατήρησαν θετική πορεία, µε κυριάρχους κωδικούς τη φέτα ΠΟΠ ∆Ω∆ΩΝΗ, η οποία είναι Νο1
σε πωλήσεις στην Ελλάδα και το γιαούρτι ∆Ω∆ΩΝΗ Στραγγιστό Κλασικό
το οποίο είναι στα 3 πρώτα σε πωλήσεις στραγγιστά γιαούρτια στη Λιανική. Τα επενδυτικά µας πλάνα παραµένουν σταθερά, µε κύριους τοµείς εστίασης την ενδυνάµωση της γκάµας
των προϊόντων µας και την ενίσχυση των εξαγωγών µας, αυξάνοντας
τις πωλήσεις σε υπάρχουσες αγορές
και αποκτώντας παρουσία σε νέες.

∆ώστε µας µια ιδέα της δικής σας
πορείας ως manager και τι
όνειρα έχει για την καριέρα του
ο Μιχάλης Παναγιωτάκης;
Είµαι στην ευτυχή θέση να υλοποιώ τα όνειρά µου µέσω της διοίκησης της ∆Ω∆ΩΝΗ. Συµβάλω µέσω
της δουλειάς µου στη κοινωνία προσφέροντας εξαιρετικά ποιοτικά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, αισθάνοµαι δε ότι µε πολύ ευθύ και ξεκάθαρο τρόπο στηρίζουµε ανεπιφύλακτα
και χωρίς ενδοιασµούς την ελληνική κτηνοτροφία, όταν οι ντιρεκτίβες
της ΕΕ δείχνουν την τάση για το αντίθετο, και µέσω αυτής της προσφοράς στην πατρίδα µου, µια σύνθεση κατάστασης και στάσης ζωής που
δυστυχώς παρατηρώ καθηµερινά ότι φθίνει στους συµπατριώτες µου.
Είναι η ώρα και η στιγµή της γενιάς µου να βγει µπροστά, να υπερασπιστεί τα κεκτηµένα µας αλλά και
τους θησαυρούς της Ελλάδας, θεωρώντας δεδοµένο ότι η υποστήριξη
από την Ευρώπη θα είναι συµβολική και υποτυπώδης. Από κει και ύστερα, θεωρώ ότι δεν υπάρχουν όρια στο τι θα οραµατιστεί κανείς στο
τι µπορεί να κατακτήσει.
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70.000
τόνοι γάλα
Τα τελευταία χρόνια,
επεξεργαζόµαστε σε ετήσια
βάση πάνω από 70.000 τόνους
100% ελληνικού γάλακτος,
ενώ έχουµε συστήσει
προγράµµατα στήριξης των
παραγωγών, ενισχύοντας
στην πράξη την ανάπτυξη
και την βιωσιµότητα του
πρωτογενή τοµέα της χώρας.

Θετική
πορεία
Παρά την πρωτόγνωρη
συγκυρία λόγω της πανδηµίας
του COVID-19, οι πωλήσεις µας
διατήρησαν θετική πορεία, µε
κυριάρχους κωδικούς τη φέτα
ΠΟΠ ∆Ω∆ΩΝΗ, η οποία είναι
Νο1 σε πωλήσεις στην Ελλάδα
και το γιαούρτι ∆Ω∆ΩΝΗ
Στραγγιστό Κλασικό.

Να βγούμε
μπροστά
Είναι η ώρα της γενιάς µου να
βγει µπροστά, να υπερασπιστεί
τα κεκτηµένα αλλά και τους
θησαυρούς της Ελλάδας,
θεωρώντας δεδοµένο ότι η
υποστήριξη από την Ευρώπη
θα είναι υποτυπώδης. ∆εν
υπάρχουν όρια στο τι θα
οραµατιστεί κανείς ούτε στο
τι µπορεί να κατακτήσει.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Προβασικές» μητρικές δέκα εμπορικές ποικιλίες ελιάς
Ενίσχυση στην αλυσίδα αξίας της ελαικοµίας δίνει ο χαρακτηρισµός 10 εµπορικών ποικιλιών ελιάς ως «προβασικών» µητρικών, ο οποίος επιτεύχθηκε από τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αµπέλου (ΙΕΛΥΑ) στα Χανιά, µετά από µία
πολυετή διαδικασία. Στο ΙΕΛΥΑ, υπό την επίβλεψη και τον συντονισµό του ερευνητή ελαιοκοµίας ∆ρ Γ. Κουµπούρη καθώς και τη συµπαράστα-

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ

ση της ∆ιοίκησης του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, του ΥπΑΑΤ και της Ένωσης Φυτωριούχων Ελλάδας, χαρακτηρίστηκαν ως «προβασικά» µητρικά τα δέντρα από 8 Ελληνικές εµπορικές ποικιλίες ελιάς:
Αµφίσσης, Χονδρολιά Χαλκιδικής, Κορωνεϊκη,
Κουτσουρελιά, Λιανολιά Κέρκυρας, Μεγαρείτικη, Στρογγυλολιά και Τσουνάτη, καθώς και 2 Ισπανικές: Arbequine και Picual.
Η ύπαρξη χαρακτηρισµένης «προβασικής» µη-

τρικής φυτείας ποικιλιών ελιάς, αποτελούσε ζητούµενο πολλών ετών. Πλέον, µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι Έλληνες φυτωριούχοι, που
πληρούν τις προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας, δύναται πλέον να εγκαταστήσουν «βασικές» µητρικές φυτείες και να παράξουν πιστοποιηµένα δενδρύλλια ελιάς, µε εξασφαλισµένη
την «ποικιλιακή ταυτότητα», την «καθαρότητα»,
την καλή και οµοιόµορφη ανάπτυξη των φυτών.

Μη βιώσιμο το
εγχώριο παραγωγικό
μοντέλο στην
αιγοπροβατοτροφία,
λένε οι ειδικοί
επιστήμονες για τη
«χαμένη» αξία του
γίδινου γάλακτος
και της Φέτας

ΓΙΔΙΝΟ
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ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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ΦΕΤΑ

4,20

Η θέσπιση τιµών βάσης για το γίδινο γάλα
στα 70 λεπτά και για τη φέτα τουλάχιστον στα
5,50 – 6 ευρώ το κιλό, προκειµένου να µπορεί και ο κτηνοτρόφος να ζήσει αξιοπρεπώς
και να µπουν νέοι άνθρωποι στο επάγγελµα, είναι ένα από τα βασικά «κλειδιά», που
θα κρατήσουν ανοιχτή την πόρτα για να έχει αύριο η ελληνική αιγοπροβατοροφία.
Την εκτίµηση αυτή διατύπωσε ο καθηγητής του τµήµατος Ζωοτεχνίας του ΑΠΘ Γεώργιος Αρσένος, σηµειώνοντας χαρακτηριστικά
πως πρέπει να ακολουθηθεί και στην Ελλάδα
το ιταλικό µοντέλο για την Παρµεζάνα, για
την οποία όσοι εµπλέκονται µε την παραγωγή και την εµπορία της, έχουν συµφωνήσει
πως από µια τιµή και κάτω δεν θα πουλάνε.
«Πρέπει να αποφασίσουµε όλοι όσοι εµπλεκόµαστε µε το χώρο και να κάνουµε µια
συµφωνία κυρίων. Παραγωγοί, επιστήµονες,
βιοµηχανία και εµπόριο να πούµε ότι αυτή
είναι η τιµή βάσης για τη φέτα, ώστε να βγάλει και ο παραγωγός ένα µεροκάµατο», επεσήµανε ο κ. Αρσένος και χαρακτήρισε αδιανόητο το να κυµαίνεται η τιµή του γίδινου
γάλακτος στα 52 - 53 λεπτά το κιλό, του πρόβειου στα 82-85 λεπτά και η φέτα να πωλείται ακόµη και κάτω από 4,20 ευρώ το κιλό.

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

Να επιστρέφουν οι µεταποιητές
υπεραξία στον παραγωγό
Μιλώντας σε ηµερίδα για την αξία του γίδινου γάλακτος και της φέτας και το µέλλον
της κτηνοτροφίας, που οργάνωσε η περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, ο δι

O καθηγητής
του τµήµατος
Ζωοτεχνίας του
ΑΠΘ Γεώργιος
Αρσένος.

Στόχος συμβόλαια με τιμή βάσης

Το ιταλικό μοντέλο
παρμεζάνας ελκύει
την κτηνοτροφία
ακεκριµένος καθηγητής κατέστησε σαφές ότι αν θέλουµε να έχει µέλλον ο κλάδος πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι µεταποιητές
ότι δεν µπορούν να πουλάνε µε περιθώριο
κέρδους 7% ή και λιγότερο, όταν οι ανταγωνιστές τους στη Γαλλία είναι στο 15% και να
αποφασίσουν κατόπιν να επιστρέψουν ένα
κοµµάτι της υπεραξίας του προϊόντος στον παραγωγό, για να µπορέσει να είναι βιώσιµος.
Στο σηµείο αυτό µάλιστα υπενθύµισε πως
µόλις το 15% των κτηνοτρόφων είναι κάτω
των 50 ετών, που σηµαίνει πως θα χαθούν
χιλιάδες κοπάδια όταν η γενιά των 50+ αποχωρήσει από το επάγγελµα. «Το ακολουθού-

µενο µοντέλο δεν είναι πλέον βιώσιµο», υποστήριξε και συµπλήρωσε πως για να ανατραπεί η κατάσταση πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση σε πηγές χρηµατοδότησης των παραγωγών, να συγχρονιστεί η απόδοση των επιδοτήσεων µε τις ανάγκες σε αγορές ζωοτροφών και να συγκροτηθούν ισχυροί συνεταιρισµοί και οµάδες παραγωγών που θα διαπραγµατεύονται επί ίσοις όροι και δεν θα είναι έρµαια των διαθέσεων της βιοµηχανίας.
Παράλληλα χαρακτήρισε επιβεβληµένο
να στηριχθούν ελληνικές φυλές αιγοπροβάτων, µε την κατάλληλη γενετική βελτίωση,
αντί να γίνεται αθρόα εισαγωγή ισπανικών
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Δουλειές στην αγροδιατροφή σε Βαμβακού και Πάρνωνα
Μια νέα πρωτοβουλία υποστήριξης της αγροδιατροφικής δραστηριότητας ξεκίνησε στην ευρύτερη περιοχή του χωριού της Βαµβακούς στη
Λακωνία και του βουνού του Πάρνωνα από το
πρόγραµµα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» σε
συνεργασία µε την οµάδα Vamvakou Revival
και στήριξη από το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος.
Η δράση υποστήριξης θα διαρκέσει ένα χρόνο
και έχει ως όραµα την ενδυνάµωση της επιχει-

ρηµατικότητας και την τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης, µέσα από ενέργειες στήριξης
της πρωτογενούς παραγωγής και διασύνδεσής
των προϊόντων της µε ευκαιρίες στην αγορά. Το
ετήσιο αυτό πρόγραµµα επιστηµονικής και επιχειρηµατικής υποστήριξης, θα υλοποιηθεί σε
συνεργασία µε το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και µε την εταιρεία εξειδικευµένων συµβούλων ανάπτυξης αγροδιατροφικής επιχειρη-

µατικότητας, Sweet Ideas. Περιλαµβάνει στοχευµένες ενέργειες, που θα εστιάζουν στους κλάδους της αιγοπροβατοτροφίας και των αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών. Μάλιστα, έχει
βρεθεί η πρώτη οµάδα ενδιαφερόµενων αγροτών και επιχειρηµατιών της περιοχής και µέσα
από συνέργειες θα διερευνηθούν οι δυνατότητες και προοπτικές βιώσιµης ανάπτυξης στους
δύο επιλεγµένους κλάδους της αγροδιατροφής.

Συμβάσεις με οκτώ περιφέρειες
για διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης

Εκτέλεση
του έργου
ζώων, των οποίων το γάλα υστερεί ποιοτικά.

Ανεκµετάλλευτο «όπλο» για τη φέτα
οι ισχυρισµοί υγεία
Στη µεγάλη αδράνεια που παρατηρείται
στις τάξεις των εµπλεκόµενων µε τον γαλακτοτυροκοµικό τοµέα να επικοινωνηθεί σωστά εντός και εκτός συνόρων η τεράστια αξία που έχει για την ανθρώπινη υγεία το αιγοπρόβειο γάλα κι η φέτα, στάθηκε ο καθηγητής βιοχηµείας και βιοτεχνολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, ∆ηµήτρης Κουρέτας.
«∆εν έχουµε εκµεταλλευτεί καθόλου τα τελευταία χρόνια ότι πάνω στη συσκευασία φέτας θα µπορούσε να αναγράφεται ότι οι πρωτεΐνες συµβάλλουν στην αύξηση και τη διατήρηση της µυϊκής µάζας και στη διατήρηση
της φυσιολογικής κατάστασης των οστών»,
είπε ο κ. Κουρέτας και αφού σηµείωσε πως «η
φέτα έχει δυο φορές περισσότερη Β12 από το
Cedar, 4 φορές περισσότερη βιταµίνη D από
την παρµεζάνα, δύο φορές περισσότερο σίδηρο από το blue cheese και τρεις φορές περισσότερο ασβέστιο από το Brie», υπογράµµισε πως σε αγορές µε υψηλό βιοτικό επίπεδο, όπως η ιαπωνική, υπάρχουν καταναλωτές που πληρώνουν ακριβά τέτοια προϊόντα.

Αποχώρηση
Μόλις το 15%
των κτηνοτρόφων είναι κάτω
από την ηλικία
των 50 ετών,
που σηµαίνει
πως θα χαθούν
χιλιάδες κοπάδια
όταν η γενιά των
50+ αποχωρήσει
από το επάγγελµα

Ο «Φορέας Ωρίµανσης
και ∆ηµοπράτησης του
Έργου» αναλαµβάνει να
εκτελέσει το σχεδιασµό
υλοποίησης του έργου,
τη σύνταξη τευχών
δηµοπράτησης και το
µηχανισµού πληρωµών.
Επίσης, τη διεξαγωγή
διαγωνιστικής
διαδικασίας, της
διαδικασίας αξιολόγησης
των προσφορών, την
υπογραφή συµβάσεων
µε τους αναδόχους, την
υλοποίηση και την
παραλαβή του Έργου,
την παράδοση του
Έργου µε πλήρη τεχνική
και οικονοµική
τεκµηρίωση, την
υποβολή του φακέλου
και των συµβατικών
κειµένων στο Ελεγκτικό
Συνέδριο για τον
προβλεπόµενο
προσυµβατικό έλεγχο.

Στην έγκριση σύναψης προγραµµατικών συµβάσεων µε 8 περιφέρειες
της χώρας για την εκπόνηση των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης σε
επίπεδο ισάριθµων περιφερειακών
ενοτήτων προχώρησε το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης.
Σύµφωνα µε την απόφαση του υπουργού, Μάκη Βορίδη, οι προγραµµατικές συµβάσεις αφορούν τις εξής
περιφέρειες: ∆υτικής Μακεδονίας,
Κρήτης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας.
Στη σύνταξη των διαχειριστικών
Σχεδίων Βόσκησης, για λόγους ενιαίας διαχείρισης περιλαµβάνονται όλες οι εκτάσεις που µπορούν να διατεθούν για χρήση βόσκησης.
Το Έργο αφορά στη σύνταξη µελετών διαχείρισης των βοσκήσιµων γαιών, οι οποίες θα έχουν ως επιδίωξη
την αειφορική αξιοποίηση τους, προς
όφελος της βιώσιµης ανάπτυξης της
κτηνοτροφίας και της προστασίας του
φυσικού περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα επιδιώκεται η πλήρης και αντικειµενική απογραφή της φυσιογνωµίας, του καθεστώτος χρήσης και
του παραγωγικού δυναµικού των βοσκήσιµων γαιών σε πανελλαδική κλίµακα µε σύγχρονες τεχνολογίες, προκειµένου να γίνει ο χωρικός προσδιορισµός, να είναι γνωστή η ακριβής ε-

πιφάνειά τους, η αξιόπιστη εκτίµηση
της βοσκοϊκανότητας τους, η λιβαδική κατάσταση και να καταστεί δυνατή η διαίρεσή τους σε λιβαδικές µονάδες, οι οποίες θα κατανεµηθούν στη
συνέχεια στους κτηνοτρόφους, ούτως
ώστε να εξατοµικευτεί η χρήση τους.

Έργα υποδοµής για αύξηση
βοσκοϊκανότητας
Επιπλέον, καθορίζονται τα έργα υποδοµής και οι βελτιώσεις βλάστησης που θεωρούνται απαραίτητες για
την ανάπτυξη των βοσκήσιµων γαιών και την αύξηση της βοσκοϊκανότητάς τους. Το ∆ιαχειριστικό Σχέδιο
Βόσκησης ολοκληρώνεται µε τον υπολογισµό του κόστους ανάπτυξης
και την οργάνωση της διαχείρισης
των βοσκήσιµων γαιών και του ζωικού κεφαλαίου.
Οι πόροι χρηµατοδότησης του Έργου θα προέλθουν: α) από την είσπραξη των τελών βόσκησης της εκάστοτε
Περιφέρειας και β) από πόρους του
Ταµείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.
H διάρκεια υλοποίησης του Έργου,
όπως επίσης και ο καθορισµός περιοχής µελέτης, θα καθορίζεται στην Προγραµµατική Σύµβαση και οποιαδήποτε τροποποίησή της η οποία θα υπερβαίνει τους έξι µήνες, θα γίνεται µετά
από σύµφωνη γνώµη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
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ΑΓΡΟΝΕΑ
Ένα κλάσμα
∆ιαχρονικό: Ο άνθρωπος
µοιάζει µε κλάσµα, όπου ο αριθµητής
είναι ο πραγµατικός εαυτός του και ο
παρονοµαστής η ιδέα που έχει για
τον εαυτό του. Όσο µεγαλύτερος ο
παρονοµαστής, τόσο µικρότερη η
αξία του κλάσµατος. Και, όσο ο
παρονοµαστής διογκώνεται προς το
άπειρο, τόσο το κλάσµα τείνει προς
το µηδέν.
Συνεταιρισµοί: H κοινωνική
οικονοµία ως «οικοσύστηµα»
δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
«Στο πέρασµα από τη 2η στη 3η
βιοµηχανική επανάσταση, η εργασία
όπως την ξέραµε τελειώνει. Η
εργασία επινοείται ξανά σε νέα
πεδία. Πολλοί θα αναγκαστούν να
γίνουν εργοδότες του εαυτού τους,
πέραν της µισθωτής εργασίας». Β.
Τακτικός, 24/9/2020
Αγκαλιά: Η
µέση διάρκεια
µιας αγκαλιάς
µεταξύ δύο
ανθρώπων είναι
3’’. Όταν µια
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ
αγκαλιά διαρκεί
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
20’’ προκαλεί
θεραπευτική
επίδραση στο σώµα και το µυαλό,
διότι παράγεται «ωκυτοκίνη»,
γνωστή ως η ορµόνη της αγάπης.
Μας βοηθά να χαλαρώσουµε, να
νιώσουµε ασφαλείς και να διώξουµε
τους φόβους και το άγχος µας.
Χ. Τσολάκης, facebook, 2-9-2020.
Άγρια ζώα: Αισιοδοξία
προκαλούν τα άγρια ζώα (γεράκια,
βίσονες, κάστορες και λύκοι) που
επανεµφανίζονται στην Ευρώπη,
ενώ η µείωση της βιοποικιλότητας
είναι ανάµεσα στις πέντε κυριότερες
απειλές που αντιµετωπίζει ο
πλανήτης. 13 ψαλιδιάρηδες στην
Αγγλία απελευθερώθηκαν το 1990
και σήµερα υπολογίζονται σε 4.600
ζευγάρια. 54 Ευρωπαϊκοί Βίσονες
ήταν το 1950 και σήµερα στο δάσος
Μπιαλοβιέζα Πολωνίας ζουν 1.000
άγριοι βίσονες. Το 2013, βίντεο στα
µέσα κοινωνικής δικτύωσης
έδειχναν κάστορες να κατοικούν και
πάλι σε ποτάµι της νότιας Αγγλία. Οι
Λύκοι κυνηγήθηκαν και σχεδόν
εξαφανίστηκαν στην Ευρώπη µέχρι
το 1950. Σήµερα απαγορεύεται το
κυνήγι λύκου. World Economic
Forum. lifo.gr, texnologowgeoponos.
gr, 2/9/2020.
*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

Από κονδύλια της δάσωσης
γαιών το 30άρι στις λαδοελιές
Αντιδράσεις για τις ανακατανομές κονδυλίων από οργανωμένους παραγωγούς
που είχαν βασισθεί στους οδηγούς των διαχειριστικών για τα Μέτρα 8.1 και 8.2
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Αποσύρονται µέτρα και ειδικές δράσεις µε µεγάλη απήχηση στους δραστήριους συντελεστές
της αγροτικής οικονοµίας χάριν της ανάγκης εξοικονόµησης πόρων για την έκτακτη ενίσχυση
στο ελαιόλαδο. Το ουσιαστικότερο εξ αυτών, το
πρόγραµµα δάσωσης αγροτικών γαιών υπό το
Μέτρο 8.1 του ΠΑΑ, µπαίνει στο συρτάρι αφού
παραχωρεί περί τα 50 εκατ. ευρώ ώστε να συγκεντρωθεί το 2% του ΠΑΑ, ήτοι 94,2 εκατ. ευρώ που µε εθνική συµµετοχή συµπληρώνουν
τα 126,3 εκατ. µε τα οποία ενισχύονται 144 χιλιάδες ελαιοπαραγωγοί µε 30 ευρώ το στρέµµα.
Πρόκειται για ώριµες επενδυτικές πρωτοβουλίες στο πεδίο δάσωσης γαιών αλλά και
µια σειρά άλλων δράσεων που αφορούν σε
µεταποίηση και εµπορία δασικών προϊόντων,
αντισταθµιστική ενίσχυση για παραγωγούς σε
περιοχές Natura, καθώς και πρόληψη ζηµιών
από δασικές πυρκαγιές.
Τα προγράµµατα δάσωσης γαιών άνοιγαν
έναν νέο επενδυτικό κύκλο στις τοπικές οικονοµίες τις υπαίθρου, µε το πριµ να φτάνει ακόµα και τα 1.107 ευρώ το στρέµµα για φυτεύσεις
κερασιών, καρυδιών και άλλων παραγωγικών
δέντρων να ήταν ενταγµένα στο µέτρο, που θα
τώρα θα παραχωρήσουν τη θέση τους για κατακερµατισµένα εφάπαξ επιδόµατα τα οποία εκτός από πραγµατικά ζηµιωθέντες ικανοποιούν
και πελατειακές ανάγκες. Αξίζει να σηµειωθεί

ότι οι δασώσεις, εκτός από τις ανάγκες που ικανοποιούσαν σε συγκεκριµένες περιοχές, στήριζαν και µια πρακτική ευθυγραµµισµένη µε τις
πολιτικές κατευθύνσεις στις οποίες δίνει όλο
και περισσότερη έµφαση η Ευρώπη.
Υπενθυµίζεται ότι το πρόγραµµα που συνδέεται µε τη δάσωση γαιών ξαναµπήκε στις ράγες
στις αρχές του έτους µετά από ενέργειες του υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Κωστή
Χατζηδάκη, στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγεται η όλη επίβλεψη µετά την προκήρυξη του
προγράµµατος από τις διαχειριστικές αρχές του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης.
Οι αποφάσεις – οδηγοί για την υλοποίηση
των εν λόγω µέτρων είχαν ήδη εκδοθεί και
αυτό που απέµενε ήταν η προκήρυξη. Λέγεται µάλιστα ότι σε κάποιες περιοχές, µε ενέργειες τοπικών φορέων, καλλιεργητές και φυτωριούχοι, έχουν κάνει ήδη τον προγραµµατισµό τους για την συµµετοχή στις αντίστοι-

Ακάλυπτες υποσχέσεις
Η επιλογή δέσµευσης του συνόλου
των κονδυλίων του ΠΑΑ για
αποζηµιώσεις σε αγρότες και
κτηνοτρόφους, αφήνει ακάλυπτες
υποσχέσεις προς παραγωγούς
άλλων καλλιεργειών

χες δράσεις. Συγκεκριµένα, τα Μέτρα 8.1 και
8.2 που µαζί δέσµευαν περί τα 80 εκατ. ευρώ,
θα κάλυπταν το 100%, των επιλέξιµων δαπανών για την εγκατάσταση της φυτείας των δένδρων που θα επιλέγονταν για την δάσωση συγκεκριµένων αγροτικών γαιών, την απώλεια
του εισοδήµατος των αγροτών έως και 12 έτη, µε εξαίρεση τα είδη καρυδιάς, καστανιάς
και µαστιχόδενδρου που έφτανε στα οκτώ έτη, το 80% των επιλέξιµων δαπανών για την εγκατάσταση του γεωργοδασικού συστήµατος.
Πάντως η εγκατάλειψη των εν λόγω προγραµµάτων οφείλεται και σε διαχρονικές αδυναµίες των αρµόδιων υπηρεσιών και υπουργείων να ορίσουν δασικούς χάρτες και βοσκοτόπους εγκαίρως, προκειµένου να διευκολυνθεί η προκήρυξη των µέτρων.
Αξίζει ακόµα να σηµειωθεί ότι η επιλογή της
ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, να δεσµεύσει το σύνολο των κονδυλίων
του ΠΑΑ που επιτρέπει η σχετική τροπολογία
της Κοµισιόν για αποζηµιώσεις σε αγρότες και
κτηνοτρόφους, αφήνει ακάλυπτες υποσχέσεις
προς παραγωγούς που δραστηριοποιούνται σε
άλλες καλλιέργειες. Υποσχέσεις δηλαδή ότι εφόσον τα οικονοµικά αποτελέσµατα παραγωγών το επιβεβαιώνουν, θα ενισχυθούν µέσω
του λεγόµενου «7χίλιαρου», το οποίο δε αποδείχτηκε 4χίλιαρο για όσους δικαιούχους κατ’
επάγγελµα ελαιοπαραγωγούς διαχειρίζονται
πλέον των 200 στρεµµάτων ελαιώνα, ήτοι εφάπαξ ενίσχυση 20 ευρώ το στρέµµα.
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Επενδύουν στην
αγροδιατροφή
Γαλλία και Ιταλία
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Αοριστείες

Επί του παρόντος οι
ιθύνοντες στην Ελλάδα
τηρούν σιγή ιχθύος για την
αξιοποίηση των 32 δις, µε το
σκεπτικό να περιστρέφεται
γύρω από αόριστες
πρωτοβουλίες περί
εκσυγχρονισµού υποδοµών,
επενδύσεις στην έρευνα και
στην ψηφιοποίηση του
δηµόσιου τοµέα.

Αλυσίδα
Στην Ιταλία η κυβερνητική
γραµµή αφορά σε έργα νέων
σύγχρονων υποδοµών στην
εφοδιαστική αλυσίδα, στην
µηχανοποιήση του
πρωτογενή µε εργαλεία που
θα εξυπηρετούν «πράσινους»
και «ψηφιακούς» στόχους.

Διανομή
Πρωτεϊνούχες καλλιέργειες,
βέλτιστες πρακτικές στην
κτηνοτροφία και ηλικιακή
ανανέωση της υπαίθρου
στα πρότζεκτ της Γαλλικής
κυβέρνησης µέσω του
Ταµείου Ανάκαµψης.

Στον τοµέα της αγροδιατροφής φαίνεται ότι ποντάρουν την ανάκαµψη
των εθνικών τους οικονοµιών η Ιταλία και η Γαλλία, κατευθύνοντας
πολλά δις ευρώ από το Ταµείο Ανάκαµψης, που θα λειτουργήσουν
συµπληρωµατικά µε τα κονδύλια
της ΚΑΠ τα επόµενα χρόνια.
Την ίδια στιγµή στην Ελλάδα οι
ιθύνοντες τηρούν σιγήν ιχθύος για
την αξιοποίηση των 32 δις ευρώ
που δικαιούται η χώρα από το Ταµείο αυτό, µε το σκεπτικό πάντως
να περιστρέφεται γύρω από αόριστες πρωτοβουλίες περί εκσυγχρονισµού των υποδοµών, επενδύσεις
στην έρευνα και την ψηφιοποίηση
του δηµοσίου τοµέα.

Σχέδιο 17 δις
ευρώ με πόρους
αποκλειστικά από το
Ταμείο Ανάκαμψης
εκπόνησε η Ιταλία,
ενώ η Γαλλία
θα κατευθύνει
1,2 δις ευρώ
στην πρωτογενή
παραγωγή της

∆ίκτυο µεταφορών,
αναδιάρθρωση ελαιώνα και
τυποποίηση ελαιολάδου
Το σχέδιο ανάκαµψης της Ιταλίας θα χρηµατοδοτήσει µια συστάδα έργων στον τοµέα της αγροδιατροφής, που θα αντλήσουν 17 δισ.
ευρώ από το Ταµείο Ανάκαµψης.
«Παρά το γεγονός ότι διαθέτουµε
σηµαντικούς πόρους από την Κοινή Αγροτική Πολιτική, η γεωργία
µπορεί και πρέπει να διαδραµατίσει αποφασιστικό ρόλο και στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας (PNRR) που χρηµατοδοτείται από το Ταµείο Ανάκαµψης,
λόγω της συµβολής που µπορεί να
προσφέρει ο τοµέας στην οικονοµία της χώρας» δήλωσε η Ιταλίδα
υπουργός Γεωργίας, Τερέζα Μπελανόβα, ξεκαθαρίζοντας τις γραµµές που θα ακολουθήσει η κυβέρνησή της. Έργα σε αυτόν τον τοµέα αφορούν τη δηµιουργία νέων
σύγχρονων υποδοµών στην εφο-

διαστική αλυσίδα αγροτικών προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένης µιας
παρέµβασης σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό των µονάδων επεξεργασίας, αποθήκευσης και συσκευασίας έξτρα παρθένου ελαιολάδου,
καθώς και την ανανέωση και την
αναφύτευση ελαιώνων.
Μια άλλη πρόταση αφορά τη µηχανοποίηση στον πρωτογενή τοµέα
που θα γίνει σύµφωνα µε τους πράσινους και ψηφιακούς στόχους µετάβασης, ενώ θα πρέπει να ενθαρρύνει τη χρήση των πιο σύγχρονων
τεχνολογιών που θα συµβάλουν
στην βελτίωση της απόδοσης, της
µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και των εκποµπών ρύπων.
Σε αυτό το πλαίσιο αναµένεται η
προώθηση της ανανέωσης του στόλου τρακτέρ των Ιταλών αγροτών.

Ζητούµενο τα κονδύλια του
Ανάκαµψης να πιάσουν τόπο
και όχι οι απορροφήσεις,
λέει το γερµανικό Brugel

Με 1,1 δισ. η Γαλλία ενισχύει
την αγροτική µεταρρύθµιση
Ούτε η Γαλλία πάντως θα αφήσει εκτός της στρατηγικής της για
την ανάκαµψη την πρωτογενή παραγωγή και την µεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Παρουσιάζοντας
τα πρώτα της σχέδια για την διανοµή των πόρων από το πρόγραµµα
στήριξης της οικονοµίας της χώρας,
ύψους 100 δισ. ευρώ, η Γαλλία θα
κατευθύνει 1,2 δισ. ευρώ στην αγροδιατροφή. Από αυτά, 100 εκατ.
θα στηρίξουν την παραγωγή φυτικών πρωτεϊνών, ενώ 500 εκατ. θα
ανανεώσουν την εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα τροφίµων.
Παράλληλα µερικές δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ θα επιταχύνουν
την ανανέωση γενών στην γαλλική ύπαιθρο, ενώ άλλα 200 εκατ. ευ-

Έκθεση της δεξαµενής σκέψης Brugel θέτει
το ερώτηµα, κατά πόσο τα κράτη µέλη θα
µπορέσουν να απορροφήσουν τους πόρους από
το Ταµείο Ανάκαµψης, επισηµαίνοντας ότι τόσο
οι σχεδιαστές της στρατηγικής, όσο κυρίως οι
ελεγκτές της δηµοσιονοµικής πολιτικής και η
κοινή γνώµη δεν θα έπρεπε να εστιάζουν σε
αυτό. Ζητούµενο σύµφωνα µε τους αναλυτές
του Brugel είναι το κατά πόσο τα ποσά αυτά θα
πιάσουν τόπο. Άλλωστε υπάρχει µια σχετική

ρώ περίπου θα επενδυθούν για την
βελτίωση της ευζωίας των ζώων.

Κάτι σαν Σχέδια Βελτίωσης
ετοιµάζει η Ελλάδα
Μέχρι τώρα έχουν ακουστεί λίγα πράγµατα για τις προθέσεις της
ελληνικής κυβέρνησης να στηρίξει
τον αγροτικό τοµέα µέσω των 32
δισ. του Ταµείου Ανάκαµψης που
αντιστοιχούν στη χώρα.
Ενδεικτικά, τον περασµένο µήνα
στη ∆ΕΘ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, υποστήριξε ότι έχει υποβάλει ήδη σχέδιο για την χρηµατοδότηση εξειδικευµένων προγραµµάτων και επενδύσεων που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες που καλύπτουν τα Σχέδια Βελτίωσης και θα
θυµίζουν τον τρόπο µε τον οποίο
αυτά υλοποιούνται.

ελευθερία ως προς τον σχεδιασµό των σχεδίων,
αφού η γενική οδηγία που υπαγορεύει το
Ευρωπαϊκό Εξάµηνο, είναι η ανάκαµψη των
εθνικών οικονοµιών. Σε αυτό το πλαίσιο και
όσο η πολυαναµενόµενη έκθεση της Επιτροπής
Πισσαρίδη, η οποία έχει υποσχεθεί σαφείς
κατευθύνσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής
αγροδιατροφής , καθυστερεί κρίνεται σκόπιµο
να επαναληφθεί το αίτηµα στήριξης του
πρωτογενούς και σύνδεσης µε τον δευτερογενή.
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...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
Άρχισαν οι συνεδριάσεις και οι διαβουλεύσεις για
την αποζηµίωση των πληγέντων από το πέρασµα του
Ιανού. Με εντολή πρωθυπουργού για ενίσχυση του
ταµείου του ΕΛΓΑ, όλα µοιάζουν να κινούνται πολύ
γρήγορα. Τώρα το βάρος και οι διαρροές αφορούν
τα ποσά της αποζηµίωσης. Για τη ζηµιά στα βαµβάκια
του θεσσαλικού κάµπου οι πρώτες ενδείξεις για τιµές
από 130 µέχρι 150 ευρώ το στρέµµα. Το καλύτερο;
Πρώτη δόση, σαν προκαταβολή, τον Οκτώβριο...
Η ζηµιά στα βαµβακοχώραφα είναι ξεκάθαρη. Αυτό
που λένε όµως οι καλλιεργητές στους αρµόδιους
είναι ότι εκτός από τις απώλειες στην εµπορική αξία
του σύσπορου, πρέπει να υπολογιστούν και οι ζηµιές
στα ίδια τα χωράφια. ∆εν είναι λίγα αυτά που
κινδυνεύουν µε υποβάθµιση, τόσοι τόνοι λάσπη τι θα
γίνουν; Πρέπει να αποσυρθούν και να επανέλθουν
τα αγροτεµάχια στην προτεραία τους κατάσταση…
Πάντως, ο οµότιµος καθηγητής της Γεωπονικής του
πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γέµτος ήταν ξεκάθαρος:
«Στα περισσότερα χωράφια από όσα πληµµύρισαν
θα απαιτηθούν 3 ως 5 χρόνια να καλλιεργηθούν
ξανά, καθώς έχουν γεµίσει πέτρα και χαλίκια, ενώ
έχει εξαφανιστεί το αργιλώδες χώµα, που είναι το
γόνιµο έδαφος, ιδιαίτερα στα επικλινή». Εν τω
µεταξύ, στη Λίµνη Πλαστήρα, χάθηκαν µαζί µε τα
αµπέλια και οι αναβαθµίδες που τα υποστήριζαν...
Μεγάλο το κακό και για τους κτηνοτρόφους της
Θεσσαλίας. Τα στοιχεία του ΕΛΓΑ ανεβάζουν τις
επίσηµες απώλειες στα 12.500 αιγοπρόβατα, 500
βοοειδή, 30.000 κοτόπουλα και 28.000 κυψέλες
µελισσών. Οι κτηνοτρόφοι έχουν αρχίσει να θάβουν
ήδη τα ζώα τους, όσα δηλαδή µπορούν να βρουν
κάτω από τις λάσπες και όσα δεν πήρε το ποτάµι. Για
αποζηµίωση λένε 70 µε 80 ευρώ το κεφάλι, αλλά
δεν είναι αρκετά αν υπολογιστεί ότι η παραγωγική
αξία κάθε ζώου είναι πάνω από 200 ευρώ. Όσο για
τα ΠΣΕΑ, αφενός δεν µπορούν να καλύψουν τις
ζηµιές και αφετέρου -ως γνωστό- θέλουν χρόνο...
Κι εκεί που οι αµυγδαλοπαραγωγοί της Λάρισας,
που ακόµα περιµένουν τις αποζηµιώσεις από τα
ΠΣΕΑ του 2017 είχαν απογοητευτεί, πήγε ο
βουλευτής Κέλλας στον αναπληρωτή υπουργό
Οικονοµικών Σκυλακάκη και του ζήτησε να δοθούν
άµεσα τα 7 µε 7,5 εκατ. ευρώ στους πληγέντες.
Αµέσως ο υπουργός έπιασε τα τηλέφωνα και µίλησε
µε υπηρεσιακούς παράγοντες και υποσχέθηκε ότι τα
χρήµατα θα δοθούν άµεσα, καθώς δεν δικαιολογείται
άλλη καθυστέρηση. Αυτό ήταν, τόσο απλό, λύθηκε!
Για ενσυνείδητο έγκληµα του υπουργείου
Γεωργίας όσον αφορά τους στάβλους, που
συντελέστηκε µέσω των Σχεδίων Βελτίωσης, τα
οποία συνδέονταν µε κτήρια παντελώς ακατάλληλα
για τα ζώα, έκανε λόγο ο καθηγητής του Τµήµατος
Ζωοτεχνίας του ΑΠΘ, Γιώργος Αρσένος σε
πρόσφατη εκδήλωση στην Κοζάνη για τη φέτα και το
γίδινο γάλα. «Στην Κρήτη οι στάβλοι µοιάζουν µε τα
οχυρά του Μεταξά, µε κάτι µικρά παράθυρα και
τεράστιους όγκους τσιµέντου. Είναι ακατάλληλα»,
Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ
είπε χαρακτηριστικά.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

«Στο ποινικό δίκαιο έχουµε
την έννοια «ενδεχόµενος
δόλος». ∆ηλαδή όταν
κάποιος πυροβολεί προς
κάποια οµάδα ανθρώπων,
χωρίς να θέλει να σκοτώσει,
αποδέχεται ότι µπορεί και
να σκοτώσει. Στην
περίπτωση Ερντογάν, θα
µπορούσαµε να πούµε ότι
έχουµε ενδεχόµενο δόλο».

;

ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΙΝΑΛ

«Τώρα διαµορφώνονται οι
συνθήκες για την ηγεσία
στο προοδευτικό χώρο.
Θέλουµε πρωταγωνιστικό
ρόλο, δεν µας αρκεί το
8,1%. Οι πόρτες του
Κινήµατος Αλλαγής είναι
ανοικτές σ’ όσα στελέχη
πικράθηκαν ή διαφώνησαν
αλλά δεν πήραν θέσεις στη
Ν∆ και τον ΣΥΡΙΖΑ».

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗΣ
ΑΓΡΟΤΟΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΗΣ

«H φυγή του Βαγγέλη
αφήνει πολύ µεγάλο κενό.
Μεγαλώνει το χάσµα της
διεκδίκησης µετά τη φυγή
και του Γιάννη Πατάκη και
του Θανάση Νασίκα. Όλοι
που ηγούνται τώρα του
αγροτικού κινήµατος πρέπει
να έχουν τις διδαχές και
τις παρακαταθήκες του
Βαγγέλη για οδηγό».

ΠΕ∆ΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ

«Βλέπω µια δυνατή ΑΕΚ
και δε νοµίζω ότι µόνο ο
Ολυµπιακός και ο ΠΑΟΚ
θα είναι οι διεκδικητές του
τίτλου. Ο Παναθηναϊκός
είναι αίνιγµα, αλλά είναι
πάντα εκεί, έχει µεγάλη
ιστορία ενώ υπάρχει και
η απαίτηση των φιλάθλων.
Θα είναι ανταγωνιστικό
το φετινό πρωτάθληµα».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΣΕ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Η ΒΑΡΚΑ∆Α ΒΟΡΙ∆Η ΚΑΛΥΜΝΟ ΚΩ

Υβρίδια

Λειτουργικό προϊόν, χαρακτήρισε τη Φέτα, ο καθηγητής
βιοτεχνολογίας και βιοχηµείας
του πανεπιστηµίου Θεσσαλίας,
∆ηµήτρης Κουρέτας.
Όπως εξήγησε σε
εκδήλωση στην Κοζάνη για τη
Φέτα και το γίδινο γάλα, µια
µικρή µερίδα 85 γραµµαρίων
του συγκεκριµένου τυριού,
εξασφαλίζει 14 γραµµάρια
πρωτεΐνης, το 74% της
ποσότητας βιταµίνης Β2, που
πρέπει να προσλαµβάνει ο
ανθρώπινος οργανισµός κάθε
µέρα, το 42% της βιταµίνης
Β12, το 75% του ασβεστίου
και το 50% του φωσφόρου.
«Μιλάµε για πραγµατικό
super food και ο υπουργός θα
έπρεπε να κυκλοφορεί µε µια
µπλούζα που θα το αναγράφει
αυτό ώστε να το διαφηµίζει»,
τόνισε σκωπτικά ο καθηγητής.

Πελαγίσια
«Τι ωραία, τι καλά, σκίζει η
βάρκα τα νερά». Αυτός θα
µπορούσε να είναι ο τίτλος της
επίσκεψης του Μαυρουδή στην
ακριτική Κάλυµνο και τους παιάνες προς το πρόσωπό του
από το σύλλογο µεγάλων πελαγικών ψαριών για τις κρατικές ενισχύσεις. Τέτοια, λέει
η ευγνωµοσύνη, που κατά την
αποχώρηση του για την Κω,
τον συνόδευσε το σύνολο του
εν λόγω αλιευτικού στόλου.

Μετά απ’ αυτό
πάµε για µεγάλα
πελαγίσια ψάρια!

Ο Κοπέρνικος µπούσουλας για τον ΕΛΓΑ
Στις πληγείσες περιοχές από τον Ιανό, ο κόσµος είναι ακόµα µέσα
στη λάσπη, περιµένοντας τη βοήθεια της πολιτείας να ανασυνταχθεί.
Στο υπουργείο της Βάθη, ο Μαυρουδής συγκάλεσε επιτελική σύσκεψη για την επιτάχυνση της καταβολής αποζηµιώσεων στους πληγέντες αγρότες-κτηνοτρόφους. Πότε ακριβώς, µε ποια διαδικασία και
σε τι ύψος θα είναι το βοήθηµα που θα δοθεί δεν γνωστοποιήθηκε από τη Βάθη, πέραν των ονοµάτων των συµµετεχόντων στη συνάντηση. Πάντως η υφυπουργός της πλατείας απαντώντας στο ΚΙΝΑΛ µίλησε για «γενναία» προκαταβολή και «fast track» εξόφληση.

Σωσίβιο
Μετά τα ευχαριστώ στην
Κάλυµνο, λέτε να υπάρξει
κάλεσµα στον Μαυρουδή και
για το 4ευρω από τους
Θεσσαλούς; Βέβαια, ουδείς
έχει δει ακόµη το χρώµα του
χρήµατος, ενώ δεν λες ότι
ξεχειλίζουν οι τσελιγκάδες από
ευγνωµοσύνη για τα µέτρα
στήριξης. Εξάλλου, το χτύπηµα
από τον Ιανό, τους έχει βυθίσει
στην απόγνωση και αναζητούν
«σωσίβια» αποζηµιώσεων.

Πριονοκορδέλα
Από… πριονοκορδέλα πέρασε
σε εκδήλωση στην Κοζάνη για
το γίδινο γάλα και τη φέτα τις
διαχρονικές πολιτικές ηγεσίες
του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης ο καθηγητής του
τµήµατος Ζωοτεχνίας του ΑΠΘ
Γιώργος Αρσένος. «Οι υπουργοί έρχονται και φεύγουν. Οι
υποσχέσεις τους κάθε φορά
και πιο µεγάλες. Όµως το αποτέλεσµα για τον κτηνοτρόφο,
είναι µηδέν», επεσήµανε.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

Καλή κίνηση, η δωρεάν
δήλωση ζηµιάς και ο
µη συµψηφισµός της
µε τις αποζηµιώσεις
στους πληγέντες
του Ιανού. Ακόµα
καλύτερη, θα έλεγε
ο ΣΥΡΙΖΑ, η κάλυψη
των ασφαλιστικών
εισφορών των αγροτών
από το κράτος.
«Κάνουν τάχα πως
µας ακούν. Βγάζουν
φωτογραφίες, τις
ανεβάζουν στο Fb και
όλη τους η πολιτική
σταµατάει εκεί» είπε o
καθηγητής ζωοτεχνίας
για τις πολιτικές
στην κτηνοτροφία
και την αξιοποίηση
του επιστηµονικού
προσωπικού.

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Πράσινα
ομόλογα

Τρίμματα

Σ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ο

ι εξελίξεις δείχνουν ότι
ο τοµέας της αγροτικής
παραγωγής βρίσκεται σε
πολύ κρίσιµο σταυροδρόµι. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι
η ελληνική γεωργία θα συνεχίσει
να αναπτύσσεται, το θέµα είναι µε
ποιους συντελεστές. Κι εδώ, δεν είναι απλά ότι οι αγρότες λιγοστεύουν, τα πολύ δύσκολα αρχίζουν από την ώρα που τα µέσα παραγωγής περνούν σε κεφαλαιουχικές εταιρείες, δηλαδή σε funds και οι αγρότες µετατρέπονται µε τον καιρό
σε αγρεργάτες.

Έναν αιώνα μετά
ΑΝ ∆ΟΥΜΕ λίγο πιο προσεκτικά την
αγροτική ιστορία στη διάρκεια των
τελευταίων 100 χρόνων, οι µεγάλες
δυσκολίες που αντιµετώπιζαν οι µεµονωµένοι αγρότες των αρχών του
περασµένου αιώνα, έφεραν τους συνεταιρισµούς. Οι εν λόγω οργανώσεις είχαν τεράστια συµµετοχή στην
ανάπτυξη του τοµέα της αγροδιατροφής, τουλάχιστον στο δεύτερο µισό
του 20ού αιώνα, συµβάλλοντας τα
µάλα (δια της επιστροφής υπεραξίας) στη βελτίωση της θέσης των αγροτικών εκµεταλλεύσεων και κατ’
επέκταση των Ελλήνων παραγωγών.

Έλα, πάρε κόσμε
Ο 21ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ βρίσκει αυτές τις
οργανώσεις να υφίστανται τεράστια
δολιοφθορά και να παρακµάζουν υπό το βάρος της πολεµικής, που αυτές υφίστανται από την ιδιωτική
πρωτοβουλία, τη διαβολή του
τύπου και την υπονόµευση
από την ίδια την πολιτεία.
Σήµερα οι συνεταιρισµοί,
ο ένας µετά τον άλλο, δίνουν τη θέση τους (µαζί
µε τα περιουσιακά τους
στοιχεία) στο ιδιωτικό κεφάλαιο.

Υπεραξίες
ΥΠΑΡΧΕΙ µια άποψη που λέει ότι η θέση των παραγωγών
βελτιώνεται όταν ενισχύεται η υ-

Οι δυνατότητες που
προσφέρονται στην
ψηφιακή εποχή και
η νέα τεχνολογία,
καθιστούν
καθοριστικό
τον παράγοντα
χρήµα. Σε πολύ
λίγο καιρό από
σήµερα, η υπόθεση
της αγροτικής
παραγωγής δεν
θα είναι θέµα
εµπειρίας του
διαχειριστή, αλλά
καθαρά ζήτηµα
του δυνάµενου να
επενδύσει σε νέα
τεχνολογία

περαξία του προϊόντος που παράγουν. Ο ιδιωτικός τοµέας, υποστηρίζουν οι θιασώτες αυτής της άποψης, είναι πιο επιδέξιοι στην ενίσχυση αυτής της υπεραξίας. Ο αντίλογος λέει ότι όσο ταχύτερα αναπτύσσεται αυτή η υπεραξία, τόσο αργότερα επιστρέφει στους παραγωγούς. Μια άλλη θεώρηση λέει ότι, στην Ελλάδα τουλάχιστον,
βρήκαν χώρο (αγροδιατροφή) να
αναπτυχθούν οι συνεταιρισµοί όσο δεν ενδιαφέρονταν γι’ αυτό οι
ιδιώτες. Και βρήκαν τρόπο να αναπτυχθούν οι προσωπικές αγροτικές εκµεταλλεύσεις όσο δεν ήθελαν καµιά σχέση µε το σπορ οι κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Ο παράγων χρήμα
ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ τα πράγµατα αλλάζουν. Μάλιστα, οι δυνατότητες
που προσφέρονται στην ψηφιακή
εποχή και γενικότερα η νέα τεχνολογία, διευκολύνουν αυτές τις αλλαγές και καθιστούν καθοριστικό
τον παράγοντα χρήµα. Σε πολύ λίγο καιρό από σήµερα, η υπόθεση
της αγροτικής παραγωγής δεν θα
είναι θέµα εµπειρίας του διαχειριστή, αλλά καθαρά ζήτηµα του δυνάµενου να επενδύσει σε νέα τεχνολογία. Άλλωστε, η ροµποτική
είναι ήδη εδώ και η συµβολή της
στην παραγωγική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, σε αντικατάσταση αγροτών και αγρεργατών.

Η μηχανότρατα
ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ, οι εικόνες του
Βορίδη από την Κάλυµνο και
οι ύµνοι για το πρόσωπό του
από τους επιτελείς του Αλιευτικού Συλλόγου µεγάλων πελαγικών ψαριών,
εκτός του ότι διαιωνίζουν
το ίδιο σάπιο πελατειακό σύστηµα, συντηρούν
το απαραίτητο πέπλο καπνού ώστε να γίνεται η
µετάβαση στη νέα «αγροτική τάξη πραγµάτων» µε
τις µικρότερες δυνατές αντιδράσεις.

την οµιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν
έθεσε στόχο τη συγκέντρωση, µέσω
«πράσινων» οµολόγων του 30% από τα 750 δισ.
που προβλέπει τo πρόγραµµα Next Generation
για στήριξη της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Αυτή
η µεγάλης κλίµακας έκδοση «πράσινων» οµολόγων της ΕΕ θα µπορούσε να µειώσει τα επιτόκια και να συµβάλει στην έναρξη µιας παγκόσµιας αγοράς «πράσινων» οµολόγων.
Η πρόκληση ωστόσο είναι να διασφαλιστεί
ότι τα «πράσινα» οµόλογα της ΕΕ θα είναι πραγµατικά «πράσινα». Η τυπική προσέγγιση είναι
ότι τα «πράσινα» οµόλογα θα πρέπει να προορίζονται για «πράσινα» έργα σύµφωνα µε τα
προκαθορισµένα «πράσινα» κριτήρια. Αλλά
αυτό δεν είναι απλό, διότι µεγάλο µέρος των
χρηµάτων του προγράµµατος Next Generation
θα δαπανηθούν από χώρες της ΕΕ, κάτι που θα
µπορούσε να θεωρηθεί αρκετά παρεµβατικό καθώς η ΕΕ θα έπρεπε να αξιολογήσει αυστηρά
κάθε απόφαση για δαπάνες σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, είναι αρκετά δύσκολο να προσδιοριστεί τι θεωρείται πράσινο και τι λαµβάνεται
ως πρόσθετη δαπάνη. Η διαδικασία αξιολόγησης πιθανότατα να επιβραδύνει την ταχύτητα
της εκτέλεσης.
Μία λύση θα ήταν να συνδεθούν
τα «πράσινα» οµόλογα µε τα απoτελέσµατα µιας περιβαλλοντολογικής
ΤOY ΓΚΕΟΡΓΚ ΖΑΧΜΑΝ* και κλιµατικής πολιτικής. Εποµένως
εάν η ΕΕ έχει χαµηλότερη απόδοση έναντι ενός συγκεκριµένου
δείκτη απόδοσης που σχετίζεται µε το κλίµα,
τότε για τα οµόλογα θα πληρώνεται αναλογικά
υψηλότερος τόκος, γεγονός που θα φέρει την
ΕΕ σε µειονεκτική θέση επειδή θα είναι πολύ
χαλαρή στην πολιτική της για το κλίµα. Ένας
δείκτης απόδοσης θα µπορούσε να είναι οι εκποµπές ρύπων. Αυτό θα µπορούσε να είχε πολλά πλεονεκτήµατα. Όταν ο αριθµός των έργων
δεν είναι περιορισµένος πολλά περισσότερα οµόλογα ενδέχεται να δηµιουργηθούν γρήγορα. Επιπλέον θα αποφεύγονταν περίπλοκα ζητήµατα διπλής καταµέτρησης ή άλλων πολιτικών που συνδέονται µε τα πράσινα οµόλογα.
Ως εκ τούτου η περιβαλλοντολογική ακεραιότητα των οµολόγων που συνδέονται µε τη ρύπανση θα ήταν µεγαλύτερη από εκείνη των µεµονωµένων οµολόγων. Τέλος, οι επενδυτές ενδέχεται να είναι πρόθυµοι να αποδεχτούν χαµηλότερα επιτόκια γι’ αυτά τα οµόλογα εφόσον
η ΕΕ πετυχαίνει τους φιλόδοξους στόχους της.
*ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ
THINK TANK, BRUEGEL, ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
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ΑΡΘΡΟ

ΤOY ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΠΕΡΕΤΣΟΥ*

Ποιος άραγε τελικά κυβερνά
το Leader Πελοποννήσου;

Μ

ια ακόµα Περιφέρεια – αυτή
της Θεσσαλίας – θριαµβολογεί,
δικαιολογηµένα άλλωστε,
για το Πρόγραµµα Leader της
περιοχής της: Στο νοµό Λάρισας εντάχθηκαν
64 νέες ιδιωτικές επενδύσεις µε δηµόσια
δαπάνη 8 περίπου εκατοµµύρια ευρώ,
και ο Περιφερειάρχης δίκαια ευχαριστεί
δηµόσια τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάκη Βορίδη και τον υφυπουργό Κώστα
Σκρέκα, διότι µε την εξασφάλιση χρηµατικής
υπερδέσµευσης, έδωσαν τη δυνατότητα να
ενταχθούν περισσότερα έργα από εκείνα που
προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασµός της Τοπικής
Αναπτυξιακής ΑΕΝΟΛ Α.Ε. Είναι γεγονός ότι
επί υπουργίας Βορίδη, προκειµένου να τρέξει
γρήγορα και αποτελεσµατικά το τόσο γνωστό
και δηµοφιλές πρόγραµµα Leader, τέθηκε στις
Οµάδες Τοπικής ∆ράσης που το υλοποιούν
ανά την Ελλάδα, συγκεκριµένος χρονικός
προγραµµατισµός διαδικασιών ένταξης έργων
και αναλήφθηκε πολιτική δέσµευση για
ενίσχυση µε επιπλέον πόρους των περιοχών,
που θα είναι συνεπείς.

Η

συνέπεια λοιπόν της Λάρισας (και
άλλων βέβαια περιοχών της Ελλάδας)
ανταµείφθηκε µε την συνέπεια του
υπουργού Βορίδη να τηρήσει τον λόγο
του, στηρίζοντας µε πρόσθετους
πόρους την ιδιωτική πρωτοβουλία
και επιχειρηµατικότητα της
Θεσσαλίας, στην παρούσα
ιδιαίτερα δύσκολη
οικονοµική συγκυρία.

Μ

ε την
Πελοπόννησο
τα πράγµατα
εξελίσσονται τελείως
διαφορετικά. Για τη Βόρεια
Πελοπόννησο (περιοχή
ΑΝΒΟΠΕ) όλοι ξέρουν, οι
περισσότεροι σιωπούν και
κάποιοι απλώς ψέλνουν. Επί

ογδόντα τριών υποβληθέντων επενδυτικών
σχεδίων εγκρίθηκαν προσωρινά µόνο δώδεκα,
περισσεύουν πόροι άνω του 1,5 εκατ. ευρώ,
αλλά εκκρεµεί η εκδίκαση 45 ενστάσεων
επενδυτών, που όµως έχει υπερβεί χρονικά τις
προβλεπόµενες προθεσµίες. Ο πρόεδρος της
Εταιρείας (αν και δεν συµµετέχει στην Επιτροπή
∆ιαχείρισης του Προγράµµατος) δηλώνει
δηµόσια ότι θα επαναπροκηρυχθούν
οι υπόλοιποι πόροι, προεξοφλώντας έτσι
εµµέσως ότι θα απορριφθούν αν όχι όλες,
τουλάχιστον οι περισσότερες ενστάσεις.
Πού άραγε βασίζεται τέτοια βεβαιότητα για
δυνατότητα επαναπροκήρυξης, που και δεν
προβλέπεται και υποψιάζει αρνητικά;

Π

ίσω από την ιδέα τόσο της
επαναπροκήρυξης, όσο και της µη
επιτάχυνσης των διαδικασιών ώστε
να τηρηθούν τα χρονοδιαγράµµατα του
προγράµµατος, υπάρχει, χωρίς να κρύβεται,
υπηρεσιακό στέλεχος που αυτοσυστήνεται µε
δεύτερη σύσταση την κοµµατική του ταυτότητα.
Μάλιστα, στο εν λόγω στέλεχος έχει ανατεθεί
από τα µέσα Μαΐου η ευθύνη του τοπικού
προγράµµατος Leader, χωρίς µάλιστα να
προηγηθεί η προβλεπόµενη ενηµέρωση και
έγκριση του υπουργείου, αναφορικά µε
τα προσόντα του. Το ίδιο στέλεχος,
εκτός από συντονιστής Leader,
είναι και πρόεδρος της
Επιτροπής Ενστάσεων και
ασφαλώς οι απόψεις
και θέσεις του έχουν
βαρύνουσα σηµασία
για την εξέλιξη
του προγράµµατος
Leader Βόρειας
Πελοποννήσου.

Π

ολλοί από τους
παροικούντες
την
Ιερουσαλήµ του Leader,
δηλαδή που έχουν γνώση των

όσων τεκταίνονται πανελλαδικά στον χώρο των
Αναπτυξιακών Εταιρειών, συνδυάζουν το εν
λόγω κοµµατικό πρόσωπο της Αρκαδίας µε την
πρόσφατη ερώτηση 42 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ,
που αφορά τη µετεξέλιξη /µετατροπή των
αναπτυξιακών εταιρειών ΟΤΑ σε αναπτυξιακούς
οργανισµός, που κοινοποιήθηκε και στην
Ευρώπη και επαπειλεί µε τίναγµα στον αέρα
του εθνικού Leader. Για την ώρα, σε επίπεδο
Πελοποννήσου, ο «κίνδυνος» αυτός αφορά τον
ΠΑΡΝΩΝΑ (µε 107 εγκεκριµένα έργα Leader),
που έγινε ήδη αναπτυξιακός οργανισµός, αλλά
παραµένει καθολικός διάδοχος ΑναπτυξιακήςΟµάδας Τοπικής ∆ράσης Leader και την
Αναπτυξιακή Μεσσηνίας (µε 46 εγκεκριµένα
έργα Leader), για την οποία η Περιφέρεια
Πελοποννήσου έχει ήδη αποφασίσει την
µετατροπή και αυτής σε αναπτυξιακό
οργανισµό.

Μ

ε δεδοµένα τα παραπάνω, µερικοί
επενδυτές, που παρά την απογοήτευσή
τους για τα αναπτυξιακά δρώµενα
Leader της Πελοποννήσου, διατηρούν το
χιούµορ τους, αναρωτιούνται πικρόχολα µεν,
αλλά µε νόηµα: «Ποιος άραγε κυβερνάει το
Leader Πελοποννήσου»; Και τι έχουν να πουν
για όλα αυτά οι τοπικοί θεσµικοί παράγοντες
και οι ιθύνοντες; Πρόκειται απλώς για
προσωπικές πολιτικές ή στο βάθος υπάρχουν
πολιτικές και κοµµατικές σκοπιµότητες, που
δυστυχώς αντιστρατεύονται την εφαρµογή και
επιτυχία του Leader Πελοπόννησο;

Μ

ήπως είναι ώρα να επιληφθεί ο καθ’
ύλην αρµόδιος υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων Μάκης
Βορίδης, που και τα λόγια του δεν µασάει
και ξέρει να δίνει ενδεικνυόµενες λύσεις και
απαντήσεις, εκεί που πρέπει; Οι επενδυτές το
περιµένουν και δεν πρέπει να διαψευστούν.

*Γενικού ∆ιευθυντή της ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΕ και
Αντιπροέδρου του Ελληνικού ∆ικτύου LEADER
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ON LINE

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ

Τον Νοέµβριο η Asia
Fruit Logistica On

Τα καρποφόρα
δέντρα στον
µετριασµό της
κλιµατικής αλλαγής

ΚΟΛΩΝΙΑ

Λύσεις και τάσεις
το 2021 στην Anuga
Από 9 µέχρι 13 Οκτωβρίου 2021, το Εκθεσιακό
Κέντρο της Κολωνίας θα ανοίξει τις πύλες του
για τη µεγαλύτερη ∆ιεθνή Έκθεση Τροφίµων και
Ποτών, Anuga 2021 η οποία, όπως όλες οι
διεθνείς εµπορικές εκθέσεις, θα διαδραµατίσει
καθοριστικό ρόλο στην µετά-κορωνοϊού εποχή,
παρουσιάζοντας λύσεις και τάσεις για ένα
επιτυχηµένο µέλλον στον κλάδο των τροφίµων
και ποτών. Για περισσότερες πληροφορίες: www.
german-fairs.gr, www.anuga.com.

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 του COVID-19,
το τελικό συνέδριο θα λάβει
χώρα σε «εικονικό
περιβάλλον». Συµµετοχές
στο https://forms.gle/.
FZjqkKDgqqzaQ8V6.

ΨΗΦΙΑΚΑ

Εκδηλώσεις 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 περισσότερες πληροφορίες
στο info@filaios.org.

Η Asia Fruit Logistica παίρνει µια
συναρπαστική νέα ψηφιακή µορφή
τον Νοέµβριο του 2020 και γίνεται
«Asia Fruit Logistica On», ως τόπος
όπου συναντάται η επιχείρηση
φρέσκων προϊόντων της Ασίας στο
διαδίκτυο. Θα δώσει σε χιλιάδες
εκθέτες και επισκέπτες την
καλύτερη πλατφόρµα για να
συνδεθούν, να κάνουν επιχειρήσεις
και να συνεχίσουν να αναπτύσσουν
τις δραστηριότητές τους στην Ασία
αυτή τη σεζόν. Περισσότερα στην
ιστοσελίδα της έκθεσης: https://
www.asiafruitlogistica.com/en/.
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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, Γερµανοχιώτικα, γίδια Μούρτια, Ζάννα και µοσχάρια ντόπια και Λιµουζίν. Τηλ. 6906/869090.
Πωλούνται µοσχάρια Λιµουζίν, Σίµενταλ και
Σβιτ, αρσενικά και θηλυκά για πάχυνση και
αναπαραγωγή. Τηλ. 694/0840982.
Πωλούνται 80 πρόβατα γερµανοχιώτικα 110
ευρώ το ένα Περιοχή ∆ερβενοχώρια Βοιωτία.
Τηλ. 6932730264
Πωλούνται 40 αγελάδες, διασταυρωµένες
Λιµουζίν µε Σίµενταλ, ελευθέρας βοσκής στην
Πρέβεζα, στη τιµή των 500 ευρώ η κάθε µια.
Τηλ. 6945449493.
Πωλούνται 380 πρόβατα Λακόν. Από αυτά, τα 140 είναι ετοιµόγεννα και τα 240
αρµεγόµενα, 300 κιλά γάλα ηµερησίως . Συν 15 κριάρια λακόν. Περιοχή Βόλος.
Tηλ.6906/432076.
Πωλούνται 200 πρόβατα Λακον µε Ασαφ και
50 αγελάδες Limouzin. Τηλ. 6947/004517.
Πωλούνται 80 ζυγουράκια Λακόν 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 αυτών εινα φυλής Σκοπέλου και τα άλλα µισά φυλής Καρύστου. Περιοχή Πάτρα. Τηλ.6974/632582.
Πωλούνται µοσχίδες Holstein, περιοχή Λάρισας.Τηλ.6976/604538.
Πωλούνται 14 θηλυκά µοσχάρια Σίµενταλ
και Σβιτς για αναπαραγωγή. Περιοχή Σερρών. Τηλ.6940/840982, ώρες 19:00-22:00.

Πωλούνται σε µικρά τετράγωνα δέµατα σανό από βρώµη, άχυρο από κριθάρι και τριφύλλι 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
τιµή. Περιοχή Αχαία, δυνατότητα µεταφοράς
στο χώρο σας. ∆εκτή ανταλλαγή µε πρόβατα
λακόν. Τηλ.6982485793
Πωλείται βίκος νέας σοδειάς, ποικιλία ΜΑΡΙΑΝΝΑ, καθαρισµένος, απολυµασµένος
πολύ παραγωγικός για σανό και για καρπό. Σε καλή τιµή. Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ.
6972/285256, 6974/313224 (what’s up).

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

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

Πωλείται βρώµη. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.
6972/810885.
Πωλoύνται ρεβύθια νέας σοδειάς χωρίς λιπάσµατα και φάρµακα, πολύ βραστερά και νόστιµα.
Τηλ. 6972/285256, 6974/313224 (what’s up).
Πωλείται βίκος ποικιλίας Ζέφυρος καθαρισµένος σακιασµένος, περιοχή Λάρισας Τηλ.
6988/114500.
Πωλείται βίκος σπόρος από παραγωγό για
χλωρή λίπανση και εµπλουτισµό µε άζωτο σε
ξηρικούς ελαιώνες, αµπέλια, δενδρώδη. Εξασφαλίζοντας ποιότητα στην καρπόδεση και µεγαλύτερη παραγωγή ελιάς ανά δέντρο και γονιµότητα του εδάφους. Τηλ. 6948/423151.
Πωλείται τριφύλλι βιολογικού επιπέδου µε πιστοποιητικά.Τηλ.6937/226036.
Πωλείται τριφυλλόπορος Σερρών νέας
εσοδείας. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Tηλ.
6937/253885.
Πωλούνται µελίσσια µε κυψέλες και σώµατα και κυψελίδια 6άρια. Περιοχή Αχαίας.
Τηλ.6934/278520.

Πωλούνται πρόβατα και ζυγούρια φυλής Χίου,έγκυα,πιστοποιηµένα.(γεννάνε τέλη δεκεµβρίου) Τηλ.6995033571.

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

Πωλούνται αγελάδες ελευθέρας βοσκής
κόκκινες, µαζί µε τα δικαιώµατα. Περιοχή Τρικάλων. Τηλ. 6943/582893.

Πωλείται τριφυλόσπορος Υπάτης, περιοχή
∆οµοκού. Καθαρός, άριστης ποιότητας, αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλ. 6942/282472.
Πωλούνται τριφύλλια και χορτοτρίφυλλα σε
στρογγυλη µπάλα. ∆υτική Μακεδονία. Τηλ.
6972/018965.

Ζητείται 70 πρόβατα µυτιληνιά µε κεφαλονίτικα, συµµαζεµένα Τηλ. 6982/113390.

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

ΦΥΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Πωλείται βίκος, µπιζέλι και κτηνοτροφικό
κουκί για σπόρο. Τηλ.6932/372270.

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών.
Τηλ.6987/310440.
Πωλείται τριφύλλι προς 0,15€ το κιλό και βιολογικό προς 0,17€ το κιλό. Περιοχή Σερρών
Τηλ.6987/310440.
Πωλούνται καθαρισµένα για σπορά κτηνοτροφικό µπιζέλι «’Ολυµπος», κριθάρι «nure»
και βρώµη «Κασσάνδρα». Πρωτοετή σε άριστη ποιότητα, αποστολή σ’όλη τη χώρα. Τηλ.
6972802670.
Πωλείται φακή, βρώσιµη πολύ βραστερή και
για σπόρο.Τηλ.6932/372270

Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρισµένος από
µαγνήτη, ποικιλία υπάτης. Τιµή 3 ευρώ το κιλό. Πωλείται και άχυρο 300 δέµατα, σε µεγάλες µπάλες µε 4 σχοινιά. Περιοχή Φθιώτιδας.
Τηλ. 6974/463920, 6943/029383.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται τριφύλλι σε µικρή τετράγωνη µπάλα, 18 λεπτά το κιλό. Περιοχή Γιαννιτσών. κ.
Χρήστος. Τηλ. 6945/805371.

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

Πωλούνται γουρουνάκια για εκτροφή από
µονάδα.Τηλ.6986824541.

ΖΗΤΗΣΗ

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

Πωλείται σιτάρι µαλακό σε µικρές ή µεγάλες
ποσότητες από παραγωγό. ∆υνατότητα µεταφοράς στο χώρο σας.6974/431615.
∆ιατίθεται βίκος από παραγωγό, κατάλληλος
για κτηνοτροφία-χλωρή λίπανση-δενδρώδη,
ελιές,αµπέλια κλπ. Εναλλαγή σπόρου –βίκοςσιτάρι.Τηλ.6981/088747.
Πωλούνται 1.600 µπάλες πρώτη κοψιά τριφυλλιού. Περιοχή Καµένων Βούρλων. Τηλ.
6976/226113.
Πωλούνται 2 θερµοκήπια βαρέου τύπου (15
µ.πλάτος Χ 68 µ. µήκος το καθένα). Με
υδρορροή, υδρονέφωση, σταγόνες, τρεις πόρτες και δύο παράθυρα. Τηλ. 6945/665253.
Πωλείται µηχάνηµα παστερίωσης 2 τόνων
σχεδόν καινούρια και ένας κορφολόγος αυτοκαθαριζόµενος 3 µήνες δουλεµένος 3 τόνους την ώρα. Τηλ.6947/509187.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται η ενοικιάζεται κτήµα 150 στρεµµάτων περιφραγµένο και µε νερό που χρησιµοποιείται ως φάρµα µε 1000 δέντρα καρυδιές.
Πωλείται 300000 ευρώ η ενοικιάζεται 4000
ευρώ το χρόνο.Τηλ.6942/228503.
Eνοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος ισο-

γειος 240 τµ µε θέσεις πάρκινγκ στον
περιφερειακό δρόµο Θεσσαλονίκης.
Tηλ.6937/359788.
Πωλούνται 38 στρέµµατα ξερικά,περιοχή
Βούζι ∆οµοκού.Τηλ.22310/21403.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 2,5 ιντσών
σε άριστη κατάσταση µε σωληνάκια κολληµένα για Μπεκ και σωλήνες ποτίσµατος αλουµινίου 3,5 ιντσών σε άριστη κατάσταση και σε
καλή τιµή.6972/285256. και 6974/313224
(whatsup)
Πωλούνται λάστιχα ποτίσµατος ΝETAFIM
4 λιτρα αυτορυθµιζόµενα, καινουρια , αφορετα, σε καλή τιµή.Τηλ.6972/285256,
6974/313224. (whatsup).

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

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

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

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

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

Πωλείται
χορτοδετική
πρέσα
Claas
για µικρά δέµατα.Περιοχή Γιαννιτσών.
Τηλ.6948/462012.
Πωλείται καρότσα 9,5 µέτρων για µεταφορα τριφυλλιού και βαµβακιού. Περιοχή Γιαννιτσών.Τηλ.6948/462012.
Πωλείται χαρµανιέρα 1200 κιλά µε σπαστήρα και µε 3 κυλίνδρους. Τιµή 6.000 ευρώ.
Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6948/102420,
6942/226598.
Πωλούνται πλαστικά σε εµπόρους για κρασί,
λάδι και µέλι. ∆ιάφορα µεγέθη µικρά και µεγάλα. Τηλ.2310/684438.
Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, ψηλοστάβαρο. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.
Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τιµή
400 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.
Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίππους πετρελαίου. Τιµή 500 ευρώ. Τηλ.
2310/711133.

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

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

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

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 καυσόξυλα και µια µηχανή πετρελαίου ατλας.
Τηλ.6971/770301

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

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

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

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

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

Πωλείται
σπαρτική
Τηλ.6974/394542.

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

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

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

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

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

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

Πωλείται γεννήτρια 6,5 KW ιταλική,Θεσσαλονίκη, περιοχή Σοφός Μαυρούδα.
Tηλ.6974/677830.

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

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

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

µηχανή

Ζ.

Πωλείται γεωργικός ελκυστήρας 50αρι Ζετόρ, δεντροκοµικό. Έτος κατασκευής 1978.
Σε καλή κατάσταση και µε πολλά εξαρτήµατα (φρέζα, άροτρο, σβάρνα). Σε καλή τιµή.
Τηλ.6994/236045.

Πωλείται ψυγείο 2Χ3Χ2,5 µε πάνελ χοντρό,πλήρως εξοπλισµένο.Περιοχή Εύβοιας.
Τηλ.6944/696387.
Πωλείται αγροτικό αυτοκίνητο NISSAN
NAVARA 4πορτο, V6, λευκό FULL EXTRA,
πανοραµική οροφή και δερµάτινο σαλόνι
navigation κάµερα οπισθοπορείας, εργοστασιακό χρώµα, καινούρια λάστιχα, βιβλίο σέρβις, µοντέλο του 2016.∆εκτός κάθε έλεγχος.
Τηλ.6946062106.
Πωλούνται σχεδόν καινούρια, φρέζα Κωνσταντινίδη 100 ιντσών, 2,5 µέτρων µε κύλινδρο, δισκοσβάρνα υπέρ βαρέως 32 δίσκων,
κατασκευής Σορογκας και υπεδαφοκαλλιεργητής(ρίπερ) υπερ βαρέως τύπου µε 11 νύχια.
Όλα µαζί 10000 ευρώ.Πωλούνται και µεµονωµένα. Τηλ.6937226036.
Πωλούνται κλούβες-κλουβάκια και µπιζινς.
περιοχη Βέροιας. Τηλ.6986/701716.
Πωλείται ψεκαστικό ενός τόνου, συρόµενο µε τουρµπίνα και αντλία ΚΟΜΙΚ. Περιοχή
Αγρινίου. Τηλ. 6948/683772.
Πωλείται ψεκαστικό 800 κιλών µε τουρµπίνα και κανόνι αναρτώµενο. Περιοχή Αγρινίου.
Τηλ. 6948/683772.
Πωλείται αρµεκτήριο 32 θέσεων, αρµέγει 16, αυτόµατο πλύσιµο σε τιµή ευκαιρίας.
Τηλ.6993/919022.
Πωλείται
αγροτικό
αυτοκίνητο
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-βιοθρυµµατιστής
VIKING GE-250.Τιµή 350 ευρώ καινούριο.
κος Γιώργος .Τηλ. 2108144103
Πωλείται αγροτικός ελκυστήρας Goldoni τύπου 714.Τηλ. 6988/8871133.
Πωλούνται κλούβες, µπινς, κλουβάκια, παλέττες και βαρέλια, Βέροια Τηλ. 6986701716
Πωλείται τρακτέρ FORD 3000, έτος κατασκευής 1974, γενική επισκευή το 2019.Κρύα

Βρύση Νοµού Πέλλας, 6979/336007.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ
Πωλείται χορτοκοπτικό µηχάνηµα 2 δίσκων
1,70 κοπής, ιταλικό µε µπουκάλα. Περιοχή Νέα
Πλάγια Χαλκιδικής.Τηλ.6982/776003.
Πωλούνται σιλό 4 χωρισµάτων ,διαστάσεων
2,3 µέτρα επι 5 µέτρα µάκρος και µηχανήµατα
ζωοτροφών, σπαστήρας µε µοτέρ 25 ίππων, ζυγαριά 2,5 τόνων µε σιλό και 3 σιλό µε κοχλίες
τροφοδοσίας. Τηλ.6977/323048.

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

Πωλούνται 50 σωλήνες 3αρες αλουµινίου
στην περιοχή της Βέροιας.Τηλ.6973/966777.
Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή 8070
New Holland σε τιµή ευκαιρίας.6946/482582.
Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 28 δίσκων
επισκευασµένη και βαµµένη.Τιµή.2.100 ευρώ.
Τηλ.2310/711133.
Πωλείται γεννήτρια 60ΚW, ιταλική,περιοχή Σοφός Μαυρούδα Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6974/677830.
Πωλούνται συγκρότηµα παραγωγής ζωοτροφών 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.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
Μια ιδιαίτερα τιµητική διάκριση αποτελεί η βράβευση από τον ∆ιεθνή Οργανισµό Αµπέλου και ΟίνουΟΙV του βιβλίου του έγκριτου νοµικού για το αµπελοοινικό δίκαιο, Θεόδωρου Γεωργόπουλου για τα καθεστώτα προστασίας ονοµασιών προέλευσης και εµπορικών σηµάτων
στον χώρο του οίνου. Το έργο Th.
Geogopoulos (επιµ.) «Appellations
d’origine et marques vitivinicolesConflits, mimétismes et nouveaux
paradigmes», που εκδόθηκε το 2019
από τον εκδοτικό οίκο Mare & Martin
(Παρίσι) απέσπασε το βραβείο του OIV
για το 2020 στην κατηγορία «∆ίκαιο
Αµπέλου και Οίνου».
Το βιβλίο εξετάζει τις ιδιαιτερότητες
του νοµικού καθεστώτος προστασίας
ονοµασιών προέλευσης και εµπορικών σηµάτων στον χώρο του οίνου,
καθώς και τις µεταξύ τους σχέσεις. Με
έµφαση στα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και µε µελέτες που

Πωλείται New Holland Μ101 θεριζοαλωνιστική που γίνεται και χορτοκοπτικό, χωρίς 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 διαφορικό Τιµή 8.000 ευρώ. Κος ∆ιαµαντής
Τηλ.6942/993078.
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Πωλούνται συγκρότηµα παραγωγής ζωοτροφών 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.
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Το βιβλίο του έγκριτου νομικού Θεόδωρου Γεωργόπουλου
βραβεύτηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου

Πωλείται τρακτέρ Stayer 110 άλογα, σε πολύ
καλή κατάσταση.Τηλ.2310715037.

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

Agrenda

Αμπελοοινικό Δίκαιο
με ελληνικό χρώμα

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

Πωλείται αγροτικό αυτοκίνητο Landrover
defender, 110 πετρέλαιο µοντέλο 1988, Το
αυτοκίνητο έχει αγοραστεί για ανταλλακτικά
και είναι λυµένο σε κοµµάτια. Σε άριστη κατάσταση στα µηχανικά και στα φανοποιιτικά µέρη. ∆εκτός κάθε έλεγχος Τηλ 6937226036.
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Η έκδοση εξετάζει την εµφάνιση νέων µοντέλων δηµιουργίας
προστιθέµενης αξίας για τα οινικά προϊόντα, όπως το συλλογικό σήµα.
αφορούν την προστασία γεωγραφικών ενδείξεων σε τρίτες χώρες (ΗΠΑ
και Αυστραλία), εξετάζεται η εµφάνιση νέων µοντέλων δηµιουργίας προστιθέµενης αξίας για τα οινικά προϊόντα, όπως το συλλογικό σήµα.
Ο υπεύθυνος της έκδοσης, Θεόδ.
Γεωργόπουλος, πανεπιστηµιακός στη
Νοµική Σχολή της Reims, κάτοχος
της ευρωπαϊκής έδρας Jean Monnet
για το αµπελοοινικό δίκαιο, Πρόεδρος της ∆ιεθνούς Ένωσης για το
∆ίκαιο του Οίνου και Πρόεδρος του

ΟΗΕ του οίνου
Ο OIV εργάζεται για την
διεθνή εναρµόνιση των
πρακτικών του αµπελοοινικού
τοµέα και την προβολή του
κρασιού ως πολιτιστικού
αγαθού

Ινστιτούτου Αµπέλου και Οίνου της
Καµπανίας ευελπιστεί «αυτή η διάκριση να ανοίξει τον δρόµο για µια
πιο συστηµατική µελέτη του αµπελοοινικού δικαίου και στην Ελλάδα».

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 σιτάρι ΣΙΜΕΤΟ για µύλο. Περιοχή Θεσσαλονίκης.
Τηλ. 6937/436309.
Πωλείται αλέτρι ΚVERNELAND , όλα καινούρια επάνω του. Τιµή 3.300 ευρώ. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6937/436309.
Πωλούνται κολώνες της ∆ΕΗ, λαµαρίνες, ευρωπαϊκή ξυλεία α’ ποιότητας και χαµηλές τιµές.
Περιοχή Λάρισας. Τηλ. 6972/173482.
Πωλείται άροτρο 4υνο-5υνο Pietro Moro µε
υδραυλική ρόδα, ανοιγοκλεινόµενο αζώτου.
Τηλ.6977/524520..

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητείται ενσιροδιανοµέας µε φρέζα από

8 έως 12 κυβικά.Περιοχή Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6976/141565.
Ζητείται καθαριστήριο µπαλαρίνης µεταχειρισµένο σε καλή κατάσταση.
Τηλ.6947/936986.
Zητείται τρακτέρ δενδροκοµικό από 50
έως 70 ίππους.Τηλ.6943/457861.

∆ιαδικτυακά η Παγκόσµια
Ηµέρα Αγρότισσας

Έργα αγροτικών
υποδοµών στην Φωκίδα

Οινική εκπαίδευση
WSPC στην Πάτρα

Πρωτοβουλία Όλυµπος
για καθαρισµό Πηνειού

Η Παγκόσµια Ηµέρα της Αγρότισσας καθιερώθηκε για πρώτη φορά
το 1996, την 15η Οκτωβρίου για να
υποστηρίξει τις αγρότισσες ώστε να
βρουν την δύναµη να διεκδικήσουν
τα δικαιώµατά τους και να κάνουν
έντονη την παρουσία τους στην
ανάπτυξη της υπαίθρου. Την Τετάρτη, 14 /10 στις 12.00, οργανώνεται
δηµόσια διαδικτυακή συζήτηση στο
facebook: skywalker, από τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αττικής, για την
Παγκόσµια Ηµέρα της Αγρότισσας.

Σε τροχιά ολοκλήρωσης φιλοδοξεί
να θέσει το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης µεγάλα έργα αγροτικών
υποδοµών στην πεδιάδα του Μόρνου, τον Τολοφώνα και το ∆ήµο
∆ωρίδας, που θα συµβάλλουν στην
µείωση κόστους άρδευσης και στην
τόνωση της τοπικής οικονοµίας.
Άµεση λύση στα προβλήµατα ολοκλήρωσης αγροπεριβαλλοντικών
έργων υποσχέθηκε ο Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης, Κ. Σκρέκας,
κατά την επίσκεψή του στη Φωκίδα.

Το Wine & Spirit Professional
Center, το κορυφαίο WSET Wine
School της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ο πρόεδρός του Κωνσταντίνος Λαζαράκης MW, πραγµατοποίησαν στις 24 Σεπτεµβρίου Open
Day Workshops, στην Αχαΐα. Ενενήντα επαγγελµατίες από αγορές
διανοµής & αντιπροσώπευσης κρασιών, εστίασης και του τουρισµού
ανακάλυψαν την αξία της οινικής
εκπαίδευσης και είχαν την ευκαιρία
να δοκιµάσουν ένα εύρος κρασιών.

Η γαλακτοβιοµηχανία Όλυµπος, στο
πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας, αναλαµβάνει και φέτος την
πρωτοβουλία για τον καθαρισµό
των όχθεων του Πηνειού από σκουπίδια, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου
2020. Η δράση, είναι ανοιχτή στο
κοινό και θα πραγµατοποιηθεί µε τη
συνεργασία του ∆ήµου Λαρισαίων
και του συλλόγου µαραθωνοδρόµων νοµού Λάρισας. Στο χώρο θα
υπάρχει ειδικό αυτοκίνητο - ψυγείο
µε προϊόντα Όλυµπος για όλους.
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ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

Τένις (Γαλικό Όπεν)
Αγώνας

12.00

ΕΡΤ SPORTS HD

17.00

COSMOTE SPORT 5 HD

19.30

COSMOTE SPORT 1 HD

21.45

Novasports 1 HD

12.00

ΕΡΤ SPORTS HD

16.00

Novasports 3 HD

16.00

ΣΚΑΪ

18.30

COSMOTE SPORT 1 HD

17.00

ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)
Ατλέτικο Μαδρίτης - Βιγιαρεάλ

Απώλεια στο Ρολάν

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)
Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι

Η Σερίνα Γουίλιαµς ανακοίνωσε
την απόσυρσή της από το φετινό
Ρολάν Γκαρός, λίγες ώρες πριν
ριχτεί στη µάχη του 2ου γύρου της
διοργάνωσης. Ο τραυµατισµός της
φαίνεται να είναι αρκετά σοβαρός,
ώστε να την αφήσει εκτός δράσης
µέχρι το τέλος του 2020,
σύµφωνα µε τις φήµες που έχουν
εκτυλιχτεί στο περιβάλλον της
39χρονης. Το Ρολάν Γκαρός
συνεχίζεται έως τις 11 Οκτωβρίου.

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)
Ουντινέζε – Ρόµα

Κυριακή 4 Οκτωβρίου
Τένις (Γαλικό Όπεν)
Αγώνας
Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)
Λάτσιο - Ίντερ
Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
Παναθηναϊκός – Άρης
Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)
Μάντσεστερ Σίτι – Λέστερ

5’

Μπάσκετ (Τσάµπιονς Λιγκ)
Μικρός Τελικός
Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναµ

Τα ραντεβού
στα αστέρια

18.30

Μπάσκετ (Τσάµπιονς Λιγκ)
Τελικός

20.00

ΕΡΤ3

Όμιλοι «φωτιά» στο Τσάμπιονς Λιγκ
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Επανεκκίνηση για
το Nations League
Επιστρέφουν στην Εθνική για το φιλικό µε την
Αυστρία και τα επίσηµα µε Μολδαβία και Κόσοβο οι
Βλαχοδήµος, Χατζηδιάκος, Λυκογιάννης, Πέλκας και
Τζαβέλλας. Οι επιλογές του Τζον Φαν’τ Σιπ αφορούν
συγκεκριµένα τα παιχνίδια της Εθνικής µε την
Αυστρία (φιλικό) στις 7 Οκτωβρίου, τη Μολδαβία στις
11 Οκτωβρίου και το Κόσοβο στις 14 Οκτωβρίου.

Με Πόρτο, Μάντσεστερ Σίτι και Μαρσέιγ θα αναµετρηθεί ο Ολυµπιακός
στη φάση των οµίλων του Τσάµπιονς
Λιγκ, όπως έδειξε η κλήρωση της περασµένης Πέµπτης στη Νιόν. Όµιλος φωτιά για τη φάση που ξεκινάει
στις 20 Οκτωβρίου, αυτός της Παρί
Σεν Ζερµέν που θα παλέψει για τις
δύο πρώτες θέσεις µε τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λειψία. Τον
όµιλο κλείνει η Μπασακσεχίρ. Χωρίς ιδιαίτερο πρόβληµα αναµένεται
να πάρει το εισιτήριο των «16» η υπερασπίστρια του τίτλου Μπάγερν,
καθώς εκτός από την Ατλέτικο Μαδρίτης, οι Σάλτσµπουργκ και Λοκο-

µοτίβ Μόσχας δεν µοιάζουν φόβητρα. Όµιλος µε καθαρά φαβορί ο
7ος µε τις Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους (Μέσι εναντίον Ρονάλντο)
να δεσπόζουν απέναντι σε Ντιναµό
Κιέβου και Φερεντσβάρος.
Τους υπόλοιπους οµίλους τώρα
απαρτίζουν οι: (Β’ Όµιλος) Ρεάλ Μαδρίτης, Σαχτάρ, Ίντερ, Γκλάντµπαχ,
(∆’ Όµιλος) Λίβερπουλ, Άγιαξ, Αταλάντα, Μίντιλαντ, (Ε’ Όµιλος) Σεβίλλη, Τσέλσι, Κράσνονταρ, Ρεν και (ΣΤ’
Όµιλος) Ζενίτ, Ντόρτµουντ, Λάτσιο,
Κλαµπ Μπριζ. Στα βραβεία τώρα που
απονεµήθηκαν κατά την κλήρωση
διακρίθηκαν οι Ντε Μπρόινε, Νόιερ,
Λεβαντόφσκι και Γιόσουα Κίµιχ ως
οι καλύτεροι της περασµένης σεζόν
στα 4 σηµεία του γηπέδου.

Τελικός στο µπάσκετ
Στη «βουβή» έδρα του ΟΑΚΑ, θα
πραγµατοποιηθεί την Κυριακή ο
τελικός της ευρωπαϊκής
διοργάνωσης «Basketball
Champions League» που θα κρίνει
τον τροπαιούχο για το 2020.
Νωρίτερα, την ίδια µέρα, θα γίνει
και ο µικρός-τελικός της
διοργάνωσης, που επανεκκίνησε
µε αγώνες νοκ-άουτ στο Final-8
την περασµένη Πέµπτη.

Για το πρώτο τρίποντο

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Οι τρεις λόγοι
που θα βελτιώσουν
την εγχώρια αγορά
σύσπορου βάμβακος

Βάσει σχεδίου
η αδράνεια
επανασχεδιασμού
της γεωργίας

Πόσο κοστίζει
και στον ίδιο τον
υπουργό η βαρκάδα
από Κάλυμνο - Κω

Ο Αλέξανδρος Νικολιάς θα
συνεχίσει τελικά την καριέρα του
στην ΑΕΛ, αφού ο Ολυµπιακός τον
δάνεισε στην θεσσαλική οµάδα για
2+1 χρόνια. Στο αγωνιστικό
κοµµάτι τώρα, οι «βυσσινί» θα
αντιµετωπίσουν τον Απόλλωνα
Σµύρνης την Κυριακή 4
Οκτωβρίου. Η ΑΕΛ ακόµα ψάχνει
το πρώτο τρίποντο της σεζόν µετά
από µία ήττα και µία ισοπαλία,
ώστε να µπορέσει να βρει τον
απαραίτητο ρυθµό.
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Iταλικό ενδιαφέρον
για εγχώριο σκληρό

Ο

Καναδάς φαίνεται πως σταµάτησε να προσφέρει πολύ χαµηλές τιµές για το σκληρό σιτάρι
και οι Ιταλοί αγοραστές ξανακοιτούν τις ευρωπαϊκές σοδειές. Για την ελληνική σοδειά δεν έχει ακουστεί κάποια νέα
εξαγωγή, αλλά φαίνεται να µην είµαστε µακριά. Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο σηµειώθηκε ανοδικό ξέσπασµα στα δηµητριακά,
µετά την ανακοίνωση του USDA για σηµαντικά µειωµένα στοκ τριµήνου, µε τους κερδοσκόπου να µην χάνουν την ευκαιρία και
πόνταραν δυναµικά στην άνοδο.
Προχωράει η συγκοµιδή βάµβακος στη
χώρα µας, µε τις αποδόσεις να είναι λίγο χαµηλότερες από πέρυσι. Νέες πωλήσεις είναι
σχεδόν µηδενικές και οι αγοραστές φαίνονται
διατεθειµένοι να πληρώσουν βάση 1 σεντ ανά λίµπρα χαµηλότερα από τις χρηµατιστηριακές τιµές ∆εκεµβρίου ‘20. Εξακολουθούµε και υστερούµε στον ανταγωνισµό µε τη
Βραζιλία και δεδοµένου ότι οι Τούρκοι δεν
φαίνονται ενεργοί δεν αποκλείεται να χρειαστεί να πιέσουµε λίγο ακόµα τις τιµές µας
για να βγαίνουν δουλειές.
Η διαδικασία της συγκοµιδής των σύκων στη Μεσσηνία τελείωσε για φέτος, πριν
την ώρα της, καθώς µε τις έντονες βροχοπτώσεις, την αυξηµένη υγρασία και τους ισχυρούς ανέµους, που προκάλεσε η πρόσφατη
κακοκαιρία του Ιανού, οι καρποί, τόσο στο
δέντρο, όσο και εκείνοι που έπεσαν στο έδαφος σάπισαν. Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος
της Συκικής Παναγιώτης Παπαγεωργίου, τονίζοντας ότι «τα πρώιµα περιβόλια έχουν σαφώς µικρότερα ποσοστά ζηµίας, ωστόσο στα
όψιµα, η κατάσταση δείχνει ζηµιά 30-40%».

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE
303,62
291,87

300,76

294,33

288,99

27/8

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα
ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

10/09

17/09

24/09

01/10

10/9

17/9

24/9

01/10

65,28

65,55

64,31
66,38

65,29
212

211

212
214

216

214

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

295

300

297

285

285

285

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

190

180

180

177

177

177

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

1,98

2,10

2.07

2.14

2.12

2.11

361,90

351,80

357,20

368,10

374,00

374,90

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

940,4

962,4

962,4

1032,20

1002,60

1024,20

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

19,75

16,95

16,95

19,10

18,36

20,04

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

55,35

58,80

61.250

66,70

69,60

74,10

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

102.95

103.92

105.12

106.77

107.52

108,65

66,73

63.82

63.98

63.90

63.48

63.27

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

Μεγάλο σουξέ φέτος τα ακτινίδια
Μέχρι και 90 λεπτά το κιλό οι πρώτες προσφορές Ιταλών εµπόρων
Άδεια ψυγεία και κορωνοϊός εντείνουν τη διεθνή ζήτηση του προϊόντος
Άδεια αγορά θα βρει µπροστά του το ελληνικό ακτινίδιο µε τις πρώτες ποσότητες να
συγκοµίζονται σε δύο περίπου εβδοµάδες.
Είναι τέτοια η συνθήκη που διαµόρφωσε η
πανδηµία στην ευρωπαϊκή αγορά, που το
ακτινίδιο θα συνεχίσει από εκεί που σταµάτησε την περασµένη άνοιξη, µε τις αξιώσεις από το εµπόριο να επιτρέπουν από
τώρα εκτιµήσεις που θέλουν την τιµή αυξηµένη ακόµα και 30% συγκριτικά µε την
προηγούµενη εµπορική χρονιά. Τότε οι
παραγωγοί της ποικιλίας Hayward πλη-

Ιταλία

03/09

3/9

Ασθένειες στις ιταλικές ακτινιδιές έχουν µετριάσει σηµαντικά
τις αξιώσεις του εµπορίου από
την γειτονική χώρα

Τιμή παραγωγού
ακτινίδιου
(ευρώ το κιλό)
2019

0,60-0,70

2020

0,90-1,00
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή 2019

Οι τιµές κυµάνθηκαν από τα 50 έως
τα 70 λεπτά την προηγούµενη χρονιά,
σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνοντας
ρεκόρ προηγούµενων ετών

ρώθηκαν 60 µε 70 λεπτά το κιλό ανάλογα
µε την ποικιλία και την ποιότητα.
Φέτος τα 90 λεπτά το κιλό δεν φαντάζουν άθλος. Όπως εξηγούν άνθρωποι της
αγοράς, ήδη Ιταλοί και Ισπανοί έµποροι,
έχοντας µάλιστα εξασφαλίσει καλή χρηµατοδότηση από τα µέτρα ανάκαµψης
της οικονοµίας στις χώρες τους, τριγυρίζουν παραγωγικά κέντρα της Ελλάδας
προσφέροντας µετρητά στο χέρι σε παραγωγούς γα να εξασφαλίσουν τις πρώτες ποσότητες της χρονιάς.

30%

Αυξηµένη κατά τουλάχιστον
30% αναµένεται ότι θα είναι η
τιµή για το ελληνικό ακτινίδιο
στη νέα εµπορική περίοδο
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Agrenda

ΒΑΜΒΑΚΙ

210

290

200

220

280

190

210

68.00
66.00
65.00
52.00

270

180

260

170

250

160

50.00
48.00

240

σέντς/λίµπρα

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

230

Εξτρα
παρθένο

2.000

69.00

65,55

ΚΡΙΘΑΡΙ

KΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
300

MAΪ
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IOYN

IOYΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

01
ΜΑΪ

OKT

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

285
¤/τόνος

01
IOYN

01
IOYΛ

01
ΑΥΓ

01
ΣΕΠ

01
OKT

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

150

177
¤/τόνος

01
IOYN

01
IOYΛ

01
ΑΥΓ

01
ΣΕΠ

01
OKT

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

200

1.000

190

500

0

01
IOYN

209,5
¤/τόνος

01
IOYΛ

01
ΑΥΓ

01
ΣΕΠ

01
OKT

01
IOYN

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

Προσφορά για σύσπορο βαµβάκι στα
41 λεπτά το κιλό κλειστά, µε προσαύξηση έως και 3 λεπτά για ποικιλίες βάµβακος µε πολύ ποιοτικά χαρακτηριστικά κυκλοφορεί τις ηµέρες αυτές στον
θεσσαλικό κάµπο από µεγάλη εκκοκκιστική επιχείρηση, µε παράδοση στην
αυλή του εκκοκκιστηρίου. Η εναλλακτική προσφορά από τον ίδιο όµιλο αφορά 37 λεπτά ανοιχτά µε εκκαθάριση όσο επιτρέπει η αγορά στο κλείσιµο της περιόδου, µε τους παραγωγούς
να έχουν την ευχέρεια να ορίσουν το
ποσοστό των ποσοτήτων που θα παραδώσουν µε ανοιχτή ή κλειστή τιµή.
Η αγορά δείχνει µάλλον «κοµπλαρισµένη», αναζητώντας κατεύθυνση
που θα επιτρέψει είτε νέα υψηλά γύρω από τα 70 σεντς, είτε µια µικρή
διόρθωση κάτω από τα 63 σεντς ανά λίµπρα, σύµφωνα µε διεθνείς αναλυτές. Προς το παρόν όµως διατηρείται στο ίδιο µοτίβο: χρηµατιστή-

ριο που στηρίζεται και αδύναµη ζήτηση στη φυσική αγορά η οποία πιέζει την βάση επί του χρηµατιστηρίου. Υπό αυτές τις συνθήκες θεωρείται µάλλον αναµενόµενο το γεγονός
ότι δεν σηµειώνονται νέες πωλήσεις,
διατηρώντας ένα περιβάλλον ασυνήθιστα «ήρεµο» αγοραστικά για την εποχή. Σηµειωτέον ότι προβλέπονται
καθυστερήσεις στις φορτώσεις, κάτι το οποίο αναµένεται να προκαλέσει νέα προβλήµατα στη ρευστότητα.
Όσον αφορά τις χρηµατιστηριακές
τιµές, το βαµβάκι µένει «κολληµένο»
στα 64-66 σεντς χωρίς µεγάλες διαφοροποιήσεις. Το θετικό είναι ότι όποτε
πήγε να διορθώσει η τιµή, επανήλθε
στα γνώριµα επίπεδα. Ωστόσο, το κακό -σύµφωνα µε τους αναλυτές- είναι
πως η αγορά δεν έχει ακόµα τη δυναµική για σπάσιµο προς τα πάνω. Υπάρχει
ένα έλλειµµα για λευκά βαµβάκια στις
ΗΠΑ, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι αυτό
θα µπορέσει να ανεβάσει την αγορά.
Πάντως, οι επενδυτές και τα funds
αύξησαν τις τοποθετήσεις τους ως

01
ΣΕΠ

01
OKT

Ανοδικά κινείται η αγορά
ελαιολάδου στην Ισπανία, όπου
πλέον διαµορφώνεται σε επίπεδα
άνω των 2,10 ευρώ το κιλό.

Μπορεί οι πωλήσεις σε
διάφορους τοµείς να
σηµειώνουν αύξηση τους
τελευταίους πέντε µήνες,
ωστόσο οι ρυθµοί διαφέρουν
και, όπως επισηµαίνουν
αναλυτές της αγοράς
βάµβακος, είναι ανησυχητικό
το γεγονός ότι οι πωλήσεις
ενδυµάτων έχουν
καθυστερήσει πιο πολύ από
τους υπόλοιπους κλάδους. Τον
Αύγουστο, οι πωλήσεις των
καταστηµάτων ειδών ένδυσης
µειώθηκαν κατά 35%, ενώ οι
πωλήσεις αθλητικών ειδών και
οικιακών ειδών αυξήθηκαν
κατά 11% και 15%, αντίστοιχα.
Αυτό το σενάριο θα πρέπει να
αντιστραφεί εάν οι τιµές του
βαµβακιού έχουν πιθανότητες
να κινηθούν σε σηµαντικά
υψηλότερα επίπεδα τιµών. Η
McKinsey Consulting που
παρακολουθεί το παγκόσµιο
εµπόριο βαµβακιού, τονίζει ότι
δεν αναµένει κάτι τέτοιο µέχρι
το πρώτο τρίµηνο του 2023στο πιο αισιόδοξο σενάριο- ή
κατά το δεύτερο τρίµηνο του
2025, αν όλα πάνε ανάποδα.

ΓΝΩΡΙΜΑ ΕΠΙΠΕ∆Α
Η αγορά δεν έχει ακόµα
τη δυναµική για σπάσιµο
προς τα πάνω του εύρους
64-66 σεντς ανά λίµπρα

∆εν σηµειώνονται νέες πωλήσεις
σύσπορου αυτό το διάστηµα.

01
ΑΥΓ

ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ

Εναλλακτική προσφορά τα 37 λεπτά ανοιχτά από µεγάλη εκκοκκιστική επιχείρηση της Θεσσαλίας
«Κολληµένο» πέριξ των 66 σεντς εδώ και τρεις εβδοµάδες το βαµβάκι στα διεθνή χρηµατιστήρια
gogos@agronews.gr

01
IOYΛ

2,11
¤/κιλό

Μέχρι 44 λεπτά για τις πριµοδοτούµενες ποικιλίες
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Βιοµ/νικοί
άσοι

1.500

180

01
ΜΑΪ

Παρθένο

προς την αύξηση της τιµής σε ισοδύναµο 5,1 εκατ. συµβολαίων. Αυτό
συνεχίζει να παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη στην αγορά. Ωστόσο,
πρέπει να αναλογιστεί κανείς πως
όσο περισσότερο καθυστερεί η ανάκαµψη χωρίς κάποια ευνοϊκά νέα από την πλευρά της ζήτησης, αυτοί θα
κουραστούν και η υποστήριξή τους θα
µπορούσε να εξασθενήσει.
Υπάρχουν δύο αριθµοί που οι αναλυτές παρακολουθούν προσεκτικά. Το κλείσιµο πάνω από τα 66,23
σεντς θα ενθάρρυνε µια νέα ανοδική κίνηση, ενώ το κλείσιµο κάτω από το 63,45 σεντς θα µπορούσε να υποχρεώσει την αγορά στην αναζήτηση χαµηλότερων επιπέδων στήριξης.

Ανησυχητική ηρεµία στη φυσική αγορά βάµβακος
66,2

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΝEA ΥOΡKH

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Οι τιµές ∆εκεµβρίου ‘20 εξακολουθούν να κυµαίνονται
στο ίδιο στενό εύρος χωρίς ιδιαίτερη διάθεση να
σπάσουν ένα από τα δύο όρια. ∆εν υπάρχουν και
ιδιαίτερες ειδήσεις όσον αφορά τα θεµελιώδη στοιχεία,
πέραν µιας υποβάθµισης χρώµατος στις ΗΠΑ, ενώ
παράλληλα τα χρηµατιστήρια στο σύνολο τους δεν
καταγράφουν κάποια αξιοσηµείωτη πορεία. Οι
αναλυτές των κερδοσκοπικών κεφαλαίων εκτιµούν ότι
υπάρχει περιθώριο για άνοδο, σε αντίθεση µε τους
εµπλεκόµενους στη φυσική αγορά, όπου η αναιµική
ζήτηση τους κάνει να αναµένουν σύντοµα κάποια
χρηµατιστηριακή διόρθωση.

Η συγκοµιδή έχει ξεκινήσει σε αρκετές περιοχές και
φαίνεται οι αποδόσεις στα χωράφια να είναι λιγάκι
χαµηλότερες των περσινών. Μέσα στην επόµενη
εβδοµάδα ο ρυθµός θα ανέβει, οπότε και θα έχουµε
καλύτερη εικόνα όσον αφορά τις ποσότητες και τις
ποιότητες. Νέες πωλήσεις δεν σηµειώνονται και για
την εποχή είναι ανησυχητικά ήρεµα. Θεωρητικά οι
προσφορές µας είναι στα ίδια επίπεδα µε τις
χρηµατιστηριακές τιµές ∆εκεµβρίου ‘20 (δηλαδή
χωρίς πριµ), όταν οι αγοραστές φαίνεται να είναι
έτοιµοι να αγοράσουν τις λευκές ποιότητες περίπου
1 σεντ ανά λίµπρα χαµηλότερα.

66,0
65,8
65,6
65,4
65,2
65,0
64,8

Πέµπτη

24/09

Παρασκευή ∆ευτέρα

25/09

28/09

Τρίτη

29/09

Τετάρτη

30/09

Συνεδρίαση 30/9/2020
Μήνας

Κλείσιµο

Μεταβολή

Δεκέμβριος '20

65,79

+0,50

Μάρτιος '20

66,54

+0,51
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Ξανά στην ευρωπαϊκή σοδειά σκληρού σιταριού
εστιάζει η ιταλική βιοµηχανία ζυµαρικών
Φρένο στην πτωτική πορεία του προϊόντος επικυρώνουν οι ευρωπαϊκοί δείκτες
ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Γύρω από τα 24 µε 25 λεπτά το
κιλό συνεχίζονται οι εµπορικές
πράξεις για το σκληρό σιτάρι, µε
την αγορά να ετοιµάζεται για «ανανέωση» αφού υπάρχουν ενδείξεις ότι το εξαγωγικό ενδιαφέρον επιστρέφει. Την ίδια στιγµή
οι ευρωπαϊκοί δείκτες δείχνουν
να σταθεροποιούνται, όσο στην
Αµερική τα δηµητριακά συνεχίζουν ένα ανοδικό ράλι.
Ο κοινός παρονοµαστής όλων
των παραπάνω εξελίξεων είναι
ο Καναδάς αλλά και οι αντιστάσεις στις φθηνές εξαγωγές που
κλιµακώθηκαν από τους Ιταλούς
παραγωγούς, σε τέτοιο βαθµό
που η προτελευταία συνεδρίαση του Σεπτεµβρίου στη Φότζια
αναβλήθηκε. Οι φήµες που θέλουν τη σοδειά του Καναδά να
σπάει πολλά ρεκόρ από άποψη
όγκου, πίεσαν σηµαντικά τις ευρωπαϊκές αγορές παρά το γεγονός ότι η φετινή εµπορική χρονιά χαρακτηρίζεται από µειωµένη παραγωγή στη γηραιά ήπειρο, πέρα από την ενισχυµένη ζήτηση που διαµόρφωσε η συνθήκη της πανδηµίας.
Συγκεκριµένα, περνώντας πλέον στη φετινή παραγωγοί, οι Καναδοί παραγωγοί φαίνεται ότι αναθεωρούν την πολιτική των χαµηλών προσφορών, µε το καναδικό εµπόριο να αποβάλει κάπως
το προσόν της ανταγωνιστικότητας. Παράλληλα η Coldiretti στην
Ιταλία, διαµαρτυρόµενη για την
αύξηση των εισαγωγών από τη

ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΙΣ
ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΑΓΟΡΑ ΣΚΛΗΡΟΥ

Oι Καναδοί παραγωγοί
φαίνεται ότι αναθεωρούν
την πολιτική των χαµηλών
προσφορών, µε το καναδικό
εµπόριο να αποβάλει κάπως
το προσόν της ανταγωνιστικότητας

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

ΕΛΛΑ∆Α

ΙΤΑΛΙΑ

2425

2828,5

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ
Οι συνθήκες της πανδηµίας
εξακολουθούν να επιδρούν
ενισχυτικά στη ζήτηση του
σκληρού από τη βιοµηχανία

χώρα της Βόρειας Αµερικής που
φτάνουν το 59%, επιχείρησε να
µπλοκάρει τις περαιτέρω πιέσεις
στην τιµή της ιταλικής πρώτης ύλης, σε µια προσπάθεια να θέσει όρια στις αξιώσεις της ιταλικής βιοµηχανίας για περαιτέρω
διόρθωση τιµών.
Κάπως έτσι, την εβδοµάδα που
πέρασε, η νέα λίστα της Φότζια έµεινε αµετάβλητη ως προς τις τιµές, µε την πρώτη ποιότητα σκληρού σίτου µε ειδικό βάρος 78 kg/
hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 13%
να διαµορφώνει τιµή αποθήκης
παραγωγού από τα 280 έως τα

285 ευρώ ο τόνος. Σε ό,τι αφορά
τη δεύτερη ποιοτικά κατηγορία,
µε ειδικό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 12% η τιµή
αποθήκης παραγωγού διατήρησε τα 270 µε 275 ευρώ ο τόνος.
Υπενθυµίζεται ότι την προηγούµενη εβδοµάδα, εξασφάλισε καθαρή τιµή παραγωγού
στα 24 λεπτά το κιλό το αποτέλεσµα της διαγωνιστικής διαδικασίας στον Αγροτικό Συνεταιρισµό Νίκαιας, κατά τη διάρκεια
του οποίου διατέθηκαν στην αγορά 627 τόνοι από το σκληρό
σιτάρι εσοδείας 2020 που είχε
ελεύθερο, δηλαδή χωρίς σύµβαση, στις αποθήκες του ο συνεταιρισµός. Ακόµη µεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε όµως η
δεύτερη διαπραγµάτευση του
συνεταιρισµού για τα συµβασιοποιηµένα σκληρά σιτάρια
για τα οποία πέτυχε θεαµατική
βελτίωση της τιµής παραγωγού

στα 25 λεπτά το κιλό.
Αυτός ο τελευταίος µεγάλος
διαγωνισµός για τις ελεύθερες
ποσότητες ήταν που έδωσε πάντως µια βαθιά ανάσα στην αγορά που το όλο το προηγούµενο
διάστηµα παρουσίαζε σηµάδια
κόπωσης τη στιγµή που το εµπόριο βρήκε χώρο ώστε να πιέσει
για τα 23 λεπτά το κιλό ή και λίγο παρακάτω σε κάποιες µεµονωµένες περιπτώσεις.
Σε κάθε περίπτωση, οι συνθήκες της πανδηµίας φαίνεται πως
εξακολουθούν να επιδρούν ενισχυτικά στη ζήτηση του σκληρού,
κυρίως από τη µεταποιητική βιοµηχανία, λόγω της αυξηµένης
κατανάλωσης ζυµαρικών. Σε αυτό το πλαίσιο, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, αναµένεται αύξηση των
εκτάσεων που θα καλλιεργηθούν
µε σκληρό σιτάρι το επόµενο διάστηµα. Πάντως για το 2021, τα
στοιχεία παραγωγής που αποτυπώνει η Κοµισιόν, δείχνουν οριακή µείωση της παραγωγής στην
Ευρώπη και χαµηλά σχετικά αποθέµατα διεθνώς.

Κρατά τη δυναµική του το καλαµπόκι
µε τις παραλαβές στα 19 µε 20 λεπτά
Όσο αυξάνονται οι διαθέσιµες ποσότητες καλαµποκιού
στην αγορά, η τιµή δείχνει να
σταθεροποιείται στα 19 λεπτά το κιλό, έχοντας στις αρχές του προηγούµενου µήνα
δοκιµάσει εύρος άνω των 20
λεπτών. Η Ένωση Αγρινίου
αυτό το διάστηµα παραλαµβάνει καλαµπόκι προς 19 λεπτά µε παράδοση στις εγκα-

ταστάσεις της, ενώ τις πρώτες µέρες ξεκίνησε µε τιµή
στα 22 λεπτά το κιλό.
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ
οι υποδεέστερες ποιότητες,
ξεκινούν µε τιµή από τα 18
λεπτά το κιλό για τα χορταριασµένα καλαµπόκια. Από
την άλλη σε απευθείας πωλήσεις αγροτών προς κτηνοτρόφους για περιορισµένες

ποσότητες, ακούγονται τα 20
λεπτά το κιλό. Βέβαια τιµή
20 λεπτά το κιλό ανακοίνωσε και ο συνεταιρισµός στα
Λεχαινά. Εν τω µεταξύ, ο δείκτης καλαµποκιού του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Σιτηρών
σηµείωσε άνοδο κατά 10%,
διαµορφώνοντας την υψηλότερη κορυφή των τελευταίων 28 µηνών.

Agrenda
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∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΣΗΜΑ∆ΙΑ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΤΑ ΣΚΛΗΡΑ

Σ

την ελληνική αγορά γίνονται κουβέντες για νέες δουλειές σκληρού σίτου στην εξαγωγή, αλλά
ακόµα οι τιµές που πληρώνουν
οι Ιταλοί δεν είναι υποσχόµενες για τους εµπόρους / εξαγωγείς. Το κοστολόγιο των αποθεµάτων τους είναι ακόµα υψηλότερο από την αντίστοιχη πώληση
εξαγωγής, οπότε και προτιµούν
να περιµένουν. Στο εσωτερικό
οι µύλοι εξακολουθούν να αγοράζουν ποσότητες από παραγωγούς και µικρότερους εµπόρους
σε επίπεδα περί των 25 λεπτών
το κιλό παραδοτέα για τα ποιοτικά στάρια.
Στα σκληρά στάρια, η νέα λίστα της Φότζια δεν είΤOY ΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ χε αλλαγές
papadogiannis@
στις τιµές. Συagronews.gr
γκεκριµένα τα
ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 78 kg/hl,
υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 13% η
τιµή αποθήκης παραγωγού διαπραγµατεύεται στα 280-285 ευρώ ο τόνος. Επίσης για τη δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 76
kg/hl, υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθήκης παραγωγού κυµαίνεται στα 270-275
ευρώ ο τόνος. Οι τιµές του Καναδά έχουν κάπως ισορροπήσει και
οι νέες προσφορές τους είναι λιγότερο ανταγωνιστικές. Ως αποτέλεσµα οι Ιταλοί αγοραστές επιστρέφουν διακριτικά για την ώρα
σε ευρωπαϊκές σοδειές, χωρίς όµως ακόµα να σηµειώνονται σηµαντικές αγορές.
Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο,
τέλος. είχαµε ανοδικό ξέσπασµα
στα δηµητριακά κατόπιν της ανακοίνωσης του αµερικανικού υπουργείου γεωργίας για σηµαντική µείωση (µεγαλύτερη των αρχικών εκτιµήσεων) των αποθεµάτων τριµήνου. Φυσικά αυτή η είδηση προκάλεσε µαζικές αγορές από κερδοσκοπικά κεφάλαια, προκαλώντας ταυτόχρονα την άνοδο
στα µαλακά σιτάρια, τα καλαµπόκια και τη σόγια. Η ανακοίνωση
του USDA έδωσε ώθηση και στις
γαλλικές τιµές µε τα συµβόλαια
∆εκεµβρίου ‘20 να κυµαίνονται
στα 198 ευρώ ο τόνος.
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Με το παράδοξο σχήµα η πράσινη ελιά Χαλκιδικής να είναι περιζήτητη, καθώς η παραγωγή της υπολείπεται των εκτιµήσεων, αλλά η τιµή της να µην «ξεκολλάει»
από το 1 ευρώ το κιλό για τα 110 τεµάχια, µπαίνει στην 3η εβδοµάδα συγκοµιδής, που γίνεται µετ’ εµποδίων, λόγω δυστοκίας στην εύρεση εργατικών χεριών.

Κάτι την κρατάει στο 1 ευρώ, τη λιγότερη φέτος ελιά Χαλκιδικής
1

Η ΠΑΡΑ∆ΟΞΟΤΗΤΑ αυτή, που αντιβαίνει στους νόµους της αγοράς, έχει σκορπίσει µεγάλη απογοήτευση
στους παραγωγούς του νοµού, οι οποίοι θεωρούν εξευτελιστικά αυτά τα
επίπεδα τιµών. «Ο µέσος όρος, στην
καλύτερη περίπτωση, θα διαµορφωθεί στα 0,80 – 0,85 ευρώ το κιλό, καθώς φέτος δεν έχει πολλή χοντρή ε-

λιά. Με τέτοια τιµή, όµως, µιλάµε για
θέµα επιβίωσης του παραγωγού και
όχι να του µείνει και µεροκάµατο»,
ανέφερε στην Agrenda ο πρόεδρος
του Α. Σ. Ορµύλιας, Χρήστος Τσιπέλης, όπου φέτος η παραγωγή υπολογίζεται πως δεν θα υπερβεί τους
15.000 τόνους, από περίπου 25.000
τόνους µια κανονική χρονιά.

3

«ΠΑΓΙΩΣΗ» της τιµής της ελιάς στα
τωρινά επίπεδα, διαβλέπει και ο ∆ηµήτρης ∆εληµανώλης, πρόεδρος του
Α.Σ. Τρίγλιας, στα λεγόµενα «Καλαµαριώτικα» που φέτος έχει χτυπηθεί
από χαλάζι. «Οι περισσότερες ελιές
στα Καλαµαριώτικα είναι χτυπηµένες και ανήκουν στην κατηγορία των

120-130 τεµαχίων, που σηµαίνει τιµή στα 0,80 – 0,90 ευρώ. Καταστροφή γιατί µε τέτοιες τιµές η καλλιέργεια δεν βγαίνει. Πού να πρωτοδώσουµε; Στον γεωπόνο, τον πρατηριούχο, στους εργάτες; Και τί θα µας
µείνει για να βγάλουµε τη χρονιά;»
τόνισε ο κ. ∆εληµανώλης.

5

«ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ που έχει δώσει το εµπόριο, αν δεν έχουµε χασούρα, ίσα που θα αλλάξουµε τα λεφτά µας.
Αν οι µεταποιητές διαπιστώσουν ότι
δεν τους φτάνει η παραγωγή, γιατί είναι λιγότερες οι ελιές φέτος, ίσως να δούµε κάτι παραπάνω», επε-

σήµανε ο ίδιος. Οι µεγάλοι του κλάδου πάντως, επιµένουν να κρατούν
«κλειδωµένη» την τιµή στο 1 ευρώ
για τα 110 τεµάχια και µέχρι τώρα,
επικαλούµενοι το επιχείρηµα πως
λόγω του κορωνοϊού η αβεβαιότητα
στην αγορά, διεθνώς είναι µεγάλη.

2

∆ΕΝ ΕΚΡΥΨΕ επίσης πως το συναίσθηµα των παραγωγών είναι η πικρία,
καθώς η µεγάλη πλειονότητα επένδυσε σε καλλιεργητικές φροντίδες,
έχοντας κατά νου και τις δύο προηγούµενες χρονιές, όταν το προϊόν
«έπιασε» τα 1,40-1,50 ευρώ και ανέµενε κάτι καλύτερο από το 1 ευρώ
που προσφέρεται. Αποκάλυψε, µά-

λιστα, ότι µετά το πέρας της συγκοµιδής η συντονιστική επιτροπή που
συγκροτήθηκε µε µέλη από την Ορµύλια, τα Βραστά και το ∆ιονυσίου
σχεδιάζουν να απευθυνθούν στην
Επιτροπή Ανταγωνισµού, για να διερευνήσει πόσο τυχαίο ήταν που
όλοι οι µεταποιητές παρουσίασαν
κοινή γραµµή στο θέµα της τιµής.

4

ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ επίπεδο διαµορφώνονται οι τιµές και για τις ελιές βιολογικής καλλιέργειας, καθώς, σύµφωνα µε τον πρόεδρο της οµάδας
παραγωγών ΒιοOlivia ∆ηµήτρη Ευαγγελινό, «είναι συνδεδεµένες µε
τις τιµές της συµβατικής, +45 λεπτά.
Οπότε όσο υποχωρήσει η τιµή της

συµβατικής, ανάλογα θα µειωθεί
και της βιολογικής, αν κι η ζήτηση
φέτος είναι πολύ µεγάλη». Για τον
παραγωγό Γιάννη Λανταβό από την
Ορµύλια, εάν δεν αλλάξει κάτι µέχρι
το τέλος της συγκοµιδής, τα πράγµατα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για
την πλειονότητα των παραγωγών.

6

ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ επιτείνει ακόµα περισσότερο, σύµφωνα µε τους µεταποιητές και το ό,τι η εστίαση υπολειτουργεί. ∆ύο µικρότεροι µεταποιητές, παρόλα αυτά, ένας στην Πορταριά και ένας στην Ορµύλια, έχουν
ανεβάσει στο 1,05 ευρώ την τιµή

για τα 110 τεµάχια, αλλά οι ποσότητες που απορροφούν είναι περιορισµένες. Εν τω µεταξύ πυκνώνουν
και οι φήµες πως γίνονται συµφωνίες «κάτω από το τραπέζι», µεταξύ
µεγάλων βιοµηχανιών και παραγωγών για υψηλότερη τιµή 10 λεπτά.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΛΙΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
Α. Σ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΩΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

40%

ΤΟΝΟΙ

ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2020

ΤΙΜΗ

ΤΙΜΗ

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

0,800,85

2020

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
1,251,35

2,5

ΕΥΡΩ / ΚΛΟΥΒΑ

0,800,90
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ

15.000
25.000

1,401,50

13%

2019

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ

ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ
90 ΛΕΠΤΩΝ / ΚΙΛΟ

ΚΟΣΤΟΣ

Συγκομιδή μετ’ εμποδίων, λόγω
μειωμένων εργατικών χεριών
Εκτός από το θέµα της τιµής του προϊόντος, οι παραγωγοί έχουν να προβληµατίζονται για έναν ακόµη λόγο. Η διαδικασία της έλευσης των µετακλητών εργατών γης εµφανίζει δυσλειτουργίες, µε συνέπεια να ανεβαίνει το εργατικό κόστος, να καθυστερεί η συγκοµιδή και να αυξάνονται οι πιθανότητες µέρος της παραγωγής να µαυρίσει και να οδηγηθεί τελικά για λάδι.
«Έχουν έρθει οι µισοί εργάτες. Καθυστερούν πάρα πολύ στα σύνορα κι όσοι έρχονται παρατηρούµε να πηγαίνουν σε άλλους παραγωγούς που είναι ετεροαπασχολούµενοι µε λίγα δέντρα, οι οποίοι τους δίνουν

κάτι παραπάνω για να τελειώνουν», µας ανέφερε ο
κ. ∆εληµανώνης. Τόνισε, µάλιστα, πως στην περιοχή
των Καλαµαριώτικων η συγκοµιδή, σε σχέση µε το τί
γίνεται κάθε χρόνο, είναι πίσω περίπου 15-20 µέρες.
«Τα αραιά κτήµατα έχουν αρχίσει να αλλάζουν χρώµα. ∆εν µαύρισαν ακόµη, αλλά αν συνεχιστεί η καθυστέρηση στο µάζεµα θα συµβεί κι αυτό. Από πολλά κτήµατα την Τρίγλια φοβάµαι η παραγωγή θα οδηγηθεί για λάδι», είπε.
Ανάλογα προβλήµατα αντιµετωπίζει όλη η Χαλκιδική, υπογραµµίζει ο κ. Τσιπέλης, σηµειώνοντας, παράλληλα, πως το εργατικό κόστος φτάνει τα 2,5 ευρώ
την κλούβα και θα αντιστοιχεί στο 13% της τιµής της
ελιάς, αν υποτεθεί πως αυτή κατά µέσο όρο θα είναι
στα 0,90 ευρώ το κιλό.
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ
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ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA

631,51

Πέµπτη 01/109
TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
635
630
625
620
615
610
Παρασκευή

25/09

∆ευτέρα

28/09

Τρίτη

29/09

Τετάρτη

Πέµπτη

30/09

01/10

Καλύπτει το χαμένο έδαφος
το ΧΑ που υστερεί σε τζίρους
Έχοντας καταφέρει να καλύψει σχεδόν το ήμισυ
του χαμένου εδάφους από την πτώση του τρίτου
δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου, το Χρηματιστήριο
Αθηνών βάζει πλώρη για τη δοκιμασία της
αντίστασης των 640 μονάδων. Προβληματίζουν
οι χαμηλοί τζίροι, που βαίνουν μειούμενοι αφού
η αγορά παραμένει στις 612-668 μονάδες εδώ
και τέσσερις μήνες. Αν δεν εξέλθει τεχνικά από
το τούνελ του στενού εύρους, θα συνεχίσει να
παλινδρομεί έως ότου υπάρξουν ενδείξεις
αποκλιμάκωσης των μετώπων αβεβαιότητας.

Top Movers

Ευρώ Μεταβολή %

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

0,3800 18,01 %

LAVIPHARM Α.Ε.

0,3000 17,19%

CENERGY HOLDINGS S.A.

1,2760 16,21%

VIOHALCO SA/NY
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

2,8200 12,80 %
14,2000

9,23%

ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

0,1680 -15,58 %

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε.

0,4020 -7,37 %

SPACE HELLAS Α.Ε.

4,2900 -5,92 %		

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

0,1290 -5,15 %

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε.

0,9100 -5,01 %

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

Moνάδες Μεταβολή
27,918.92 +0.49%
11,291.31 +1.11%
3,191.43 - 0.068%
5,878.58 + 0.21%
12,718.70 - 0.33%
4,821.15 + 0.37 %
10,238.09 + 0.50%
23,184.93- 0.00082 %

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

Τελευταία
αλλαγή
15.03.2020
18.09.2019
18.09.2019
11.03.2020
01.02.2020
01.06.2020
01.06.2020
01.06.2020

O σπαγκο...
...ραμμένος
MEDITERRA: Η Mediterra AE
ανακοίνωσε την εξαγορά 35%
της θυγατρικής της εταιρείας
με την επωνυμία Παραδοσιακά
Προϊόντα Ελλάδος ΕΠΕ. Το τίμημα
της εξαγοράς ανήλθε στα 5.000
ευρώ και μετά από αυτή η εταιρεία
κατέχει το 100%. Ολοκληρώθηκε και
η τροποποίηση του σκοπού και της
επωνυμίας της Παραδοσιακά
Προϊόντα Ελλάδος ΕΠΕ σε
«Ινστιτούτο Γαστρονομίας Μαστίχας
Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» και διακριτικό
τίτλο «Mastiha Cooking School».

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ: Κέρδη εμφάνισε
το α’ εξάμηνο για την Κτήμα Λαζαρίδη,
παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της
πανδημίας, που επηρέασαν πτωτικά τη
ζήτηση. Η εισηγμένη σημείωσε κύκλο
εργασιών 5,44 εκατ. έναντι 6,38 εκατ.
κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Κέρδη προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA) 1,588 εκατ.
έναντι 1,517 εκατ. ευρώ πέρυσι.
ΝΙΚΑΣ: Το α’ εξάμηνο του 2020 οι
συνολικές καθαρές πωλήσεις του
Ομίλου Νίκας αυξήθηκαν κατά
43,45% από την προηγούμενη
περίοδο και ανήλθαν σε 28.260
ευρώ. Τα Μικτά Κέρδη αυξήθηκαν
κατά 40,83% και διαμορφώθηκαν σε
5.923 ευρώ. Το EBITDA αυξήθηκε
κατα 845 χιλ.ευρώ έναντι του 2019.

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ: Αρνητικά εκτιμά η
διοίκηση της Μύλοι Λούλη ότι θα
εξελιχθούν οι εργασίες της το δεύτερο
εξάμηνο λόγω της πανδημίας και την
υφιστάμενη μείωση του τουρισμού με
επίπτωση στα «Επαγγελματικά
Προϊόντα Αλευρόμυλου», τα «Μείγματα
& Α’ Ύλες για την Αρτοποιία &
Ζαχαροπλαστική». Αναμένει συνολικές
πωλήσεις στα 104 εκατ. ευρώ.

Oλοταχώς προς
το ψηφιακό ευρώ
Αίτηση κατοχύρωσης e-νομίσματος από ΕΚΤ
To brand ΗΠΑ αιμορραγεί μετά το ντιμπέιτ
Οι κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο πειραματίζονται με ψηφιακές εκδόσεις των νομισμάτων τους, με την ιδέα της ασφαλούς προσαρμογής στην
ψηφιοποποίηση των οικονομιών. Στην
κατεύθυνση αυτή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπέβαλε αίτηση για να κατοχυρώσει το εμπορικό σήμα «ψηφιακό ευρώ», αναφέρει το Bloomberg, κάτι που επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της.
Εξάλλου, η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστιν Λαγκάρντ έχει επανειλημμένα μιλήσει για το θέμα, προετοιμάζοντας δημόσια διαβούλευση το επόμενο διάστημα.
«Το Ευρωσύστημα μέχρι στιγμής δεν έχει
αποφασίσει εάν θα εισαγάγει ένα ψηφιακό ευρώ. Αλλά, όπως και πολλές άλλες
κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο, διερευνούμε τα οφέλη, τους κινδύνους και
τις λειτουργικές προκλήσεις από αυτό»,
είπε σε ομιλία της τον περασμένο μήνα.

Την εικόνα της αμερικανικής δημοκρατίας η οποία «αιμορραγεί» σκιαγραφούν
οι Finacial Times, με το αμερικανικό brand
να βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, γεγονός που λειτουργεί προς όφελος της Κίνας. Μάλιστα, το ενδεχόμενο ακυβερνησίας στις ΗΠΑ κλυδωνίζει τις αγορές, υπογραμμίζει με ανάλυσή της η αμερικανική επενδυτική τράπεζα J.P. Morgan, μετά το χαοτικό ντιμπέιτ μεταξύ Τράμπ και
Μπάιντεν στο δρόμο για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου 2020.
Ως εκ τούτου, ο δείκτης φόβου – VIX αυξήθηκε περαιτέρω επιβεβαιώνοντας τους
φόβους των επενδυτών για μακρά περίοδο ακυβερνησίας, καθώς, σε περίπτωση
που ο πρόεδρος Τραμπ δεν επανεκλεγεί,
αναμένεται να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα. Για την Capital Economics, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν
παραμένει το ξεκάθαρο φαβορί.

Mεβγάλ

Lα sitia

Το SPECIALISTAS@HOME είναι η
νέα πρόταση Μεβγάλ για βελούδινο
αφρόγαλα, ειδικά σχεδιασμένη για τις
ανάγκες των απανταχού baristas. Για
τα ζεστά ροφήματα η Μεβγάλ προτείνει
το SPECIALISTAS@HOME με 3,5%
λιπαρά, ενώ για το freddo cappuccino
το SPECIALISTAS@HOME με 0%
λιπαρά. Τα προϊόντα διατίθενται σε
πρακτική συσκευασία 500 ml.

Στην ίδρυση της εταιρείας «ΕΛΑΙΑ
ΣΗΤΕΙΑΣ - La Sitia AE», προχωρά η
Ένωση Σητείας με την συμμετοχή των
εταιρειών «ΕΝΩΣΗ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΕΣ
ΑΕ», «ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΑΕ» του ομίλου
«Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ», την
«INSPIRING EARTH» με την
Θυγατρική της στον αγροτικό τομέα
«OLYMΡIAN GREEN» και την «GAIA
EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ».
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MAKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Συμπληρωματικές δηλώσεις επιδοτήσεων
και υποχρεώσεων αγροτών και κτηνοτρόφων

Α

πό 01.01.14, φορολογούνται και οι επιδοτήσεις σχεδόν στο σύνολό τους. Για τα
έτη 2014-2015, αθροίζονται όλες –ανεξαρτήτως είδους επιδότησης-, το δε ποσό που
ξεπερνά τις 12.000 ευρώ προστίθεται στο τζίρο από τις
πωλήσεις και φορολογείται το τελικό αποτέλεσµα, αφού αφαιρεθούν
έξοδα, αποσβέσεις, τόκοι κλπ..
Από το 2016, άλλαξε ο τρόπος αντιµετώπισης και προστίθεται στις πωλήσεις α) από το πρώτο ευρώ η βασιΑπό το µηδέν
κή ενίσχυση και β) το ποσό άνω των
Πολύς κόσµος θα ξεκι12.000 ευρώ που απορρέει από την
νήσει από το µηδέν την
άθροιση του πρασινίσµατος και της
επιχείρηση του, το σπίτι
συνδεµένης.
του, τις καλλιέργειες του Το φορολογικό πρόβληµα ξεκινά από την συνεχιζόµενη καταβολή επιδοτήσεων. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει τη δουλειά για την οποία µεταξύ άλλων προορίζεται: να καταβάλλει στους δικαιΓια το 2018
ούχους τις επιδοτήσεις, όταν αυτές
Υπάρχει υποχρέωση υπο- είναι διαθέσιµες προς εκταµίευση.
βολής συµπληρωµατικής
Έτσι, παρατηρούµε ότι κατά τη διδήλωσης για το 2018, ή
άρκεια του 2018 έχουν καταβληθεί
και για προγενέστερα έτη σε διάφορα διαστήµατα µέσα στο έτος (το ίδιο έχει συµβεί και στα προηγούµενα χρόνια), επιδοτήσεις διαφόρων τύπων και έτους αναφοράς,
(βιολογική γεωργία, δηµοσιονοµική πειθαρχία, µέτρο
10.2.3Α ολοκληρωµένη διαχείριση παραγωγής καπνού.
Επιδοτήσεις δηλαδή που αφορούν αρκετά χρόνια πίσω.
Σύµφωνα µε τις φορολογικές διατάξεις, υπάρχει υποχρέωση συµπληρωµατικής δήλωσης ώστε, να συµπεριληφθούν οι επιδοτήσεις που καταβλήθηκαν καθυστερηµένα. Αυτό µεταφράζεται σε νέα εκκαθάριση, νέο
µεγαλύτερο καθαρό φορολογητέο ποσό και κατά συνέπεια, νέο µεγαλύτερο ποσό φόρου / προκαταβολής.
Πολύς λόγος γίνεται για ευθύνες και
υποχρεώσεις, ποιος είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει ποιο και πότε.
Μέχρι και το 2017, ο καθένας µπο-

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

Ένταξη στο κανονικό καθεστώς
λόγω επιδότησης
Οι περισσότερες επιδοτήσεις αθροίζονται κι εφόσον ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ, ο δικαιούχος είναι υποχρεωµένος να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Επισήµανση σε µερικούς παντογνώστες: δεν αποφασίζετε εσείς αν θα µπείτε ή
όχι στα βιβλία, κοινώς δεν σας ρωτάµε κιόλας.
Αν δεν θέλεις να µπεις κύριε, υπέγραψε στο λογιστή σου υπεύθυνη δήλωση ότι ενηµερώθηκες
κι από κει και πέρα, µην µπεις ποτέ στο κανονικό
καθεστώς. Άλλο αυτό και άλλο να µου υποδεικνύεις αν και ποιες θα επιδοτήσεις µετρήσω.

ρούσε να δηλώσει ό,τι ήθελε, ποντάροντας στο γεγονός
της µη ύπαρξης διασταύρωσης. Αυτή η «άνεση» µας τελείωσε. Αφού από το 2018 κι εντεύθεν, οι εισπραχθείσες εµφανίζονται αυτόµατα στο έντυπο Ε3 του αγρότη.
Όσον αφορά δε, τις επιδοτήσεις που καταβάλλονται εντός του κάθε έτους και αφορούν προηγούµενες χρονιές, αυτές εµφανίζονται στη βεβαίωση αποδοχών που
υπάρχει αναρτηµένη στο Taxis.
ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ
Ακόµη κι αν ο αγρότης δεν ενηµερώσει ότι εισέπραξε επιδοτήσεις παλαιοτέρων ετών (κάτι που έχει υποχρέωση να το κάνει σε κάθε περίπτωση), ο λογιστής
µπορεί να δει στη βεβαίωση που εκτυπώνεται από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι σηµαίνει αυτό;
1. Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, θα πρέπει να
υποβληθούν συµπληρωµατικές δηλώσεις για τα προηγούµενα χρόνια, για τα χρόνια δηλαδή που κάθε φορά έχουν εισπραχθεί επιδοτήσεις.
2. ∆εν χρειάζεται να περιµένει ο λογιστής ενηµέρωση

από κανέναν. Η βεβαίωση του υποδεικνύει για ποιον
και για ποια έτη πρέπει να υποβληθούν συµπληρωµατικές φορολογικές δηλώσεις.
3. Οι συµπληρωµατικές φορολογικές δηλώσεις θα γίνουν χωρίς δεύτερη κουβέντα. ∆εν είναι στη διακριτική
ευχέρεια πλέον του πελάτη να αποφασίσει να θέλει ή
όχι, αλλά ούτε (κυρίως αυτό) και στην διακριτική ευχέρεια του λογιστή, να αποφασίσει αν θα τις υποβάλλει.
4. Το µόνο που έχουν να επιλέξουν και οι δύο (πελάτης και λογιστής), είναι το χρόνο που θα υποβληθεί η
συµπληρωµατική φορολογική δήλωση: εµπρόθεσµα
(µέχρι το τέλος του έτους που εκδόθηκε η βεβαίωση
του ΟΠΕΚΕΠΕ) ή εκπρόθεσµα µε πρόστιµο.
5. Μέχρι και το έτος 2017, µπορούσε ο καθένας να αποφασίζει αν θα κάνει ή όχι συµπληρωµατικές δηλώσεις και να δηλώσει τις επιδοτήσεις που αφορούν τα
προηγούµενα χρόνια, αναλαµβάνοντας το ρίσκο να τον
«τσιµπήσουν σε τυχόν έλεγχο. Πλέον αυτό αλλάζει: µε
το τέλος του έτους (π.χ. για τις επιδοτήσεις που καταβλήθηκαν εντός του 2019 και αφορούν προηγούµενα
έτη, οι συµπληρωµατικές δηλώσεις µπορούν να υποβληθούν µέχρι τις 31.12.20 χωρίς πρόστιµο), υπάρχει
η δυνατότητα να γίνει διασταύρωση µεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ και του taxis, άµεσα.
Θα πρέπει να έχετε στα υπ’ όψιν σας ότι υπάρχει υποχρέωση υποβολής συµπληρωµατικής δήλωσης για το
2018, ή / και για περισσότερα προγενέστερα έτη.
Φέτος είναι η χειρότερη χρονιά από τότε που θυµάµαι
τον εαυτό µου. Πάρα πολύς κόσµος θα ξεκινήσει από
το µηδέν την επιχείρηση του, το σπίτι του, τις καλλιέργειες του. Με καταστροφές παντού και χωρίς κανείς
πλέον να γνωρίζει τι ξηµερώνει την επόµενη µέρα, επιβεβαιώνεται το ρητό που λέει «όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει».

«Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ»
Είναι λάθος η επιµονή πολλών που απευθύνονται στους φοροτεχνικούς και τους ζητάνε να
τους βάλουν αγροτικό εισόδηµα για να πάρουν αγροτικό αυτοκίνητο. Με τους λογιστές
να βρίσκονται σε απόγνωση από τις πιέσεις,
λες και είναι το υπουργείο Συγκοινωνιών. Παρακαλούνται τα γραφεία διεκπεραίωσης αυτοκινητιστικών υποθέσεων, να σταµατήσουν
να παρακινούν τους πολίτες να «πάνε στο λογιστή να σας βάλει 100 ευρώ αγροτικό εισόδηµα κι ελάτε να σας βγάλω την άδεια», γιατί
θα αναγκαστούµε να κινηθούµε διαφορετικά!!

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Προς διεύρυνση της ζώνης
στο αιγοπρόβειο η ΜΕΒΓΑΛ
Η βιομηχανία επεκτείνει το δίκτυο εισκόμισης σε νέα γεωγραφικά πεδία
Αυξημένες ανάγκες για γάλα γεννούν οι συμφωνίες με Αυστραλία-ΗΠΑ
ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Η διευθύνουσα και
αντιπρόεδρος της
ΜΕΒΓΑΛ, Μαίρη
Χατζάκου.

Σχέδιο διεύρυνσης της ζώνης αιγοπρόβειου γάλακτος, που διαθέτει στη Βόρεια Ελλάδα, µέσω της ενδυνάµωσης της θέσης της σε περιοχές όπου ήδη διατηρεί παρουσία, αλλά και µε επέκταση του δικτύου
εισκόµισης σε νέα γεωγραφικά πεδία, έχει θέσει σε
εφαρµογή η ΜΕΒΓΑΛ. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις
κινήσεις της γαλακτοβιοµηχανίας για την αύξηση
των ποσοτήτων του εισκοµιζόµενου αιγοπρόβειου γάλακτος, ο προγραµµατισµός ενόψει της νέας
γαλακτικής περιόδου προβλέπει µια άνοδο της τάξης του 30%, σε σχέση µε τους περσινούς όγκους.
«Σε ποσοστό περί το 80% - 90% έχει ήδη συµβολαιοποιηθεί το τονάζ που θα χρειαστούµε για τη
νέα χρονιά», τόνισε στην Agrenda ο διευθυντής της
ζώνης γάλακτος της ΜΕΒΓΑΛ, Γιάννης Καϊµακάµης
και συµπλήρωσε πως φέτος η γαλακτοβιοµηχανία
επέκτεινε το δίκτυο της στη Χαλκιδική και το ∆ήµο
Λαγκαδά, πέραν των νοµών Πιερίας, Σερρών, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Φλώρινας, όπου ή-

δη δραστηριοποιείται για χρόνια στο αιγοπρόβειο.
Ο ίδιος ανέφερε πως οι τιµές που συµφωνούνται
φέτος είναι σηµαντικά υψηλότερες από τις περσινές, αλλά απέφυγε να προσδιορίσει πόσο (σ. σ. πηγές της Agrenda αναφέρουν ότι η αύξηση είναι περίπου 10% σε πρόβειο και γίδινο), µε το επιχείρηµα ότι ακόµη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγµατεύσεις µε όλους τους κτηνοτρόφους.
Το αναπτυξιακό πλάνο της ΜΕΒΓΑΛ έρχεται να…
κουµπώσει µε την πρόθεσή της να καλύψει τις αυξανόµενες ανάγκες σε α’ ύλη που «γεννούν» δύο νέες -και πολλά υποσχόµενες- εµπορικές συµφωνίες,
τις οποίες ενεργοποίησε, εσχάτως, στην Αυστραλία
και στις ΗΠΑ και έχουν στην αιχµή τους τη φέτα. Η
διευθύνουσα και αντιπρόεδρος της ΜΕΒΓΑΛ, Μαίρη
Χατζάκου, αποκάλυψε πως η πρώτη υπογράφηκε
µε την εταιρεία The Provedore Group και ξαναβάζει, µετά από χρόνια απουσίας, στην αγορά της Αυστραλίας σε πρώτη φάση τη φέτα και κάποια άλλα
τυριά, ενώ το δεύτερο deal έγινε µε την αµερικανική αλυσίδα σούπερ µάρκετ Cosco, για την οποία
θα παράγεται, ως ιδιωτική ετικέτα, βιολογική φέτα.

Επενδύσεις από τα «Ελληνικά Γαλακτοκομεία»
με περιβαλλοντικά και ενεργειακά οφέλη

Η γαλακτοβιοµηχανία
υπέγραψε σύµβαση
σύνδεσης των
εγκαταστάσεών της
µε το δίκτυο της «Ε∆Α
ΘΕΣΣ», από την οποία θα
προµηθεύεται, εφεξής 3,5
εκατ. Nm3 φυσικού αερίου
ετησίως, για την κάλυψη
των αναγκών της.

ΝΕΑ

Στήριξη βιοποικιλότητας,
αγροδιατροφής από
την Τράπεζα Πειραιώς

Στην 75η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις
25 Σεπτεµβρίου, ανακοινώθηκε η κοινή δέσµευση
26 χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων µεταξύ των
οποίων και η Τράπεζα Πειραιώς, για χρηµατοδότηση της βιοποικιλότητας. Σύµφωνα µε τον διευθύνοντα της Πειραιώς Χρ. Μεγάλου, η Τράπεζα
θα αναπτύξει συνεργασίες µε αγρότες και επιστήµονες ώστε να δροµολογήσει α δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας, δίνοντας προστιθέµενη
αξία στα αγροτικά προϊόντα.

Καθαρές µηδενικές εκποµπές έως
το 2050 στόχος της General Mills

Στην αξιοποίηση του φυσικού αερίου, ως καυσίµου,
για τη λειτουργία των παραγωγικών της µονάδων,
προχωρά η «Ελληνικά Γαλακτοκοµεία ΑΕ», του οµίλου Σαράντη, σε µια προσπάθεια µείωσης του ενεργειακού της κόστους, αλλά και του «αποτυπώµατος» άνθρακα στο περιβάλλον. Προς την κατεύθυνση αυτή η γνωστή γαλακτοβιοµηχανία υπέγραψε σχετική σύµβαση σύνδεσης των εγκαταστάσεών
της µε το δίκτυο της «Ε∆Α ΘΕΣΣ», από την οποία θα
προµηθεύεται, εφεξής 3,5 εκατ. Nm3 φυσικού αερίου ετησίως, για την κάλυψη των αναγκών της. Όπως επισηµαίνεται από την Ε∆Α ΘΕΣΣ, οι απαιτήσεις της παραγωγικής δραστηριότητας της Ελληνικά
Γαλακτοκοµεία είναι ιδιαίτερα υψηλές, αφού η επι-

χείρηση κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά
και στο εξωτερικό, στον γαλακτοτυροκοµικό τοµέα.
Η σύµβαση υπογράφηκε στο πλαίσιο συνάντησης που έγινε µεταξύ του, ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της «Ελληνικά Γαλακτοκοµεία Α.Ε.» κ. Σαράντη,
του Γενικού ∆ιευθυντή της Ε∆Α ΘΕΣΣ, κ. Μπακούρα,
και της ∆ιευθύντριας Ανάπτυξης Αγοράς Φυσικού
Αερίου Θεσσαλίας, της Ε∆Α ΘΕΣΣ, κας Καλογήρου.
Στην ανακοίνωσή της για τη µετάβαση στη χρήση φυσικού αερίου από τη βιοµηχανία, η Ε∆Α ΘΕΣΣ
υπογραµµίζει πως η «Ελληνικά Γαλακτοκοµεία, µε
σηµαντική εµπορική παρουσία στην Ευρώπη και την
Αµερική, προβαίνει σε επενδύσεις που αποφέρουν
περιβαλλοντικά και ενεργειακά οφέλη.

Ο αµερικανικός γίγαντας τροφίµων General Mills
σκοπεύει να µειώσει κατά 30% τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου την επόµενη δεκαετία, µε στόχο την επίτευξη καθαρών µηδενικών εκποµπών
ως το 2050. Οι ετήσιες εκποµπές του κατασκευαστή των Cheerios, Haagen-Dazs και Annie’s το
2019 ανήλθαν σε 15,3 εκατ. µετρικούς τόνους.

Νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τον
Σύνδεσµο Ορυζόµυλων Ελλάδος
Να συνεχιστεί η δυναµική παρουσία του Συνδέσµου Ορυζόµυλων Ελλάδος στον κλάδο τροφίµων για την προάσπιση του ελληνικού ρυζιού, επιδιώκει το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Πρόεδρος
Όλγα Κουρέα (3αλφα-Αφοι Κ. Καραγεωργίου
ΑΕΒΕ), α’ αντιπρόεδρος Τάσος Πιστιόλας (Agrino
– ΕΥ.ΓΕ. Πιστιόλας ΑΒΕΕ), β’ αντιπρόεδρος Γρηγόρης Τσιότσκας (Ορυζόµυλοι Αξιού ΑΕ).
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Ένα boutique οινοποιείο
με βουκολικό παρελθόν
Το «Κτήμα Μελίδου» στο Σιδηρόκαστρο Σερρών δεν χρησιμοποιεί
πιεστήριο και συλλέγει διεθνείς διακρίσεις για τα ποιοτικά κρασιά του

Από την κτηνοτροφία
στην οινοποιία

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Χτισµένο εκεί που ανταµώνουν νοητά η σκιά ενός µαύρου βράχου µε την
κοιλάδα του χείµαρρου Κρουσοβίτη,
είναι το «Κτήµα Μελίδου», ένα µικρό
οινοποιείο µε… βουκολικό παρελθόν,
που έχει αρχίσει, πλέον, να κεντρίζει
το ενδιαφέρον των ειδικών και στο εξωτερικό, όπου συλλέγει βραβεία για
την ποιότητα των οίνων του.
Το boutique οινοποιείο από το Σιδηρόκαστρο του νοµού Σερρών, µε τη ξεχωριστή τεχνική οινοποίησης, «τεστάρισε» τις δυνάµεις του σε δύο διεθνείς
διαγωνισµούς οίνου, στο Βερολίνο και
το Λονδίνο κι απέσπασε υψηλές διακρίσεις, για δύο κρασιά του.

Πετυχηµένα τα τεστ του οινοποιείου
σε διεθνείς διαγωνισµούς ποιότητας
«Πρόκειται για το Μαύρο Βράχο, έναν ερυθρό οίνο, ο οποίος κατέκτησε
το χρυσό µετάλλιο στο φετινό Berliner
Wein Trophy και έναν λευκό οίνο της
σειράς Λευκή Πόλη, που έλαβε το ασηµένιο µετάλλιο στο Decanter του Λονδίνου» εξηγεί η Ευαγγελία Μελίδου οινοποιός, αµπελουργός κι ιδιοκτήτρια
του οµώνυµου Κτήµατος.
Ο Μαύρος Βράχος είναι ένας µονοποικιλιακός Syrah που εµφιαλώθηκε
το 2019 και κυκλοφόρησε για πρώτη
φορά φέτος, µαζί µε την «Κρυφή Κοιλάδα», ένα blend Syrah µε Cabernet
Sauvignon, ενώ το έτερο κρασί που βραβεύτηκε είναι ένα λευκό 100% Ασύρτικο. Ανάλογες διακρίσεις στο Βερολίνο
είχε το Κτήµα Μελίδου και το 2015, το
2017 και το 2018, ενώ πλέον σχεδιάζει να µετάσχει σε διαγωνισµούς στη

Γαλλία και στις ΗΠΑ.
Στη γκάµα των κρασιών του οινοποιείου, ανήκουν επίσης ένα ροζέ από
Syrah κι ένα ερυθρό Cabernet
Sauvignon, αµφότερα της σειράς «Λευκή Πόλη». «Στα σχέδιά µας είναι να λανσάρουµε και ένα µονοποικιλιακό Κόνιαρο. Θα είναι µια σχεδόν συλλεκτική έκδοση, αφού δεν θα υπερβεί καν τις 300
φιάλες, είπε η κ. Μελίδου και προσδιόρισε τη διάθεση του κρασιού στην αγορά στο δεύτερο µισό του 2021.

Μισή φέτος η σοδειά στο Merlot, το
Chardonnay και το Cabernet
Σε σχέση µε το φετινό τρύγο του Κτήµατος, µε εξαίρεση τον Κόνιαρο, ο οποίος ωριµάζει αργά και πάει για τα µέσα
Οκτωβρίου, οι υπόλοιπες ποικιλίες του
αµπελώνα τρυγήθηκαν έως τις 20 Σεπτεµβρίου. «Η παραγωγή στο Merlot,
εν ήταν η αναµενόµενη. Τρυγήσαµε
µόλις περίπου 400 κιλά το στρέµµα,
όταν σε κανονική χρονιά η απόδοση
είναι διπλάσια» τόνισε η αµπελουργός
και εξήγησε πως «παρότι φέτος είχαµε
µικρό τσαµπί και µικρή ρόγα, το σταφύλι είναι καθαρό και η ποιότητα άριστη». Στις Syrah και Ασύρτικο εκτός
από ποιοτικό σταφύλι, καλά πήγαν κι
οι στρεµµατικές αποδόσεις.
Όσον αφορά τη µέθοδο της οινοποίησης, το Κτήµα έχει επιλέξει να µη
χρησιµοποιεί πιεστήριο. «∆εν θέλουµε να πιέζουµε την πρώτη ύλη. Παίρνουµε το µούστο ελευθέρας ροής. Ό,τι
έχει αποδεσµευτεί εκείνη την ώρα. Είναι λιγότερο το ποσοστό, αλλά επειδή
στοχεύουµε στην ποιότητα, θυσιάζουµε την ποσότητα για να το πετύχουµε»,
σηµείωσε η ίδια.

Το µεράκι, άλλωστε όπως, εξηγεί η Ευαγγελία
Μελίδου οινοποιός, αµπελουργός κι ιδιοκτήτρια του
οµώνυµου Κτήµατος, ήταν αυτό που την έσπρωξε να
ασχοληθεί µε την αµπελουργία και την οινοποίηση,
αφού η οικογένεια ήταν κτηνοτροφική και δεν είχε
καµία σχέση µε το χώρο. «Ξεκινήσαµε για να
βγάζουµε το δικό µας κρασί. Οι πρώτες φυτεύσεις
έγιναν το 1998, η πρώτη παραγωγή το 2002 και η
πρώτη εµφιάλωση το 2008, στο κτήριο που
παλαιότερα στέγαζε τις αγελάδες του ο πατέρας µου
και παρέµενε ανενεργό», περιγράφει η κ. Μελίδου
και τονίζει πως σήµερα ο ιδιόκτητος αµπελώνας
εκτείνεται σε 55 στρέµµατα, ενώ η ετήσια παραγωγή
του κτήµατος είναι περί τις 20.000 – 25.000
φιάλες. Η διάθεση των κρασιών του Κτήµατος
γίνεται κυρίως στην τοπική αγορά και σε ορισµένα
επιλεγµένα καταστήµατα στην υπόλοιπη Ελλάδα,
ενώ µικρές εξαγωγές γίνονται στη Γερµανία.

Χρυσός
Ο ερυθρός οίνος Μαύρος
Βράχος κατέκτησε το χρυσό
µετάλλιο στο Berliner Wein
Trophy και ο λευκός της σειράς
Λευκή Πόλη έλαβε το ασηµένιο
στο Decanter του Λονδίνου.

Συλλεκτικό
Στα σχέδια του οινοποιείου,
το λανσάρισµα ενός
µονοποικιλιακού, Κόνιαρου
πιθανότατα στο β’ εξάµηνο του
2021, σε µόλις 300 φιάλες.

Τοπικά
Η διάθεση των κρασιών του
Κτήµατος γίνεται κυρίως στην
τοπική αγορά και σε ορισµένα
επιλεγµένα καταστήµατα στην
υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ µικρές
εξαγωγές πραγµατοποιούνται
και σε επιχειρηµατίες της
εστίασης στη Γερµανία.

EΙ∆ΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 & ΚΥΡΙΑΚΗ 4 OΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
2020

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
2020

+10%

+6%

ΕΛΙΑ

Κερδισμένοι όσοι κυνηγούν το τρίγραμμο
Σε ανοδική τροχιά βρίσκεται η αγορά ελαιολάδου στην Ευρώπη, που επιστρέφει από το
στραβοπάτηµα του 2019, ενισχυµένη από την αυξηµένη ζήτηση και κατανάλωση. Οι τιµές
για την εµπορική περίοδο 2020-2021 τείνουν σε υψηλότερα από τα περσινά επίπεδα και
οι συνεπείς παραγωγοί δέχονται προτάσεις για σταθερές συνεργασίες µε την ανερχόµενη
µεταποίηση. Σηµαντική από εδώ και στο εξής η παρουσία µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων
που τυποποιούν, διεκδικώντας µερίδια στην εγχώρια αλλά και τις διεθνείς αγορές.
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ΕΛΙΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΑΓΟΡΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
2020/2021

ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΖΗΤΗΣΗ ∆ΙΝΟΥΝ
ΩΘΗΣΗ ΣΤΟ ΝΤΟΠΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

10%

ΕΛΛΑ∆Α

> Η αύξηση 10% στις εξαγωγές και 6% στην κατανάλωση στην ευρωπαϊκή αγορά
ζωηρεύουν τις φετινές διαπραγµατεύσεις, µε τις προσφορές να προδιαγράφουν ανοδικό κύκλο
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

30%40%

Μ
3%

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΙΣΠΑΝΙΑ

22%

1.500.000

ΤΟΝΟΙ

ΙΤΑΛΙΑ

287.000

ΤΟΝΟΙ

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
2019

600.000
ΤΟΝΟΙ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

3,80
ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ια χρονιά αξιώνουν οι παραγωγοί σε Ελλάδα,
Ιταλία και Ισπανία η οποία θα επουλώσει τις πληγές
που άνοιξε στα ισοζύγια των εκµεταλλεύσεων
το στραβοπάτηµα της αγοράς κατά την εµπορική
περίοδο 2019-2020. Μετρηµένες ποσότητες και
ευνοηµένος από τον καιρό καρπός συνθέτουν
το σκηνικό στους ελαιώνες ανά την Ελλάδα, ενώ
στο µεταξύ η αγορά δείχνει να βρίσκεται σε έναν
ανοδικό κύκλο εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση
βελτιωµένες τιµές παραγωγού συγκριτικά µε
την απελθούσα σεζόν. Στην Ιταλία η παραγωγή
αναµένεται επίσης µειωµένη κατά τουλάχιστον 22%,
µε τους ελαιοκοµικούς συνεταιρισµούς της χώρας να
αποκλείουν το ενδεχόµενο η παραγωγή να ξεπεράσει
τους 290.000 τόνους, όταν το 2019 συλλέχθηκαν περί
τους 365.000 τόνους, όσο και η Ισπανία δύσκολα θα
µπορέσει να φτάσει το ρεκόρ των 1,8 εκατ. τόνων του
2018, µε τις πρώτες εκτιµήσεις να τοποθετούν την
παραγωγή κοντά στους 1,5 εκατ. τόνους.
Αυτή η συγκυρία εξηγεί άλλωστε και την αγωνία
του ιταλικού εµπορίου να συµφωνήσει µεγαλύτερα
σε διάρκεια και όγκους συµβόλαια µε Έλληνες
παραγωγούς από ό,τι συνήθως, όπως προκύπτει
και από το ρεπορτάζ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη
Λακωνία οι Ιταλοί επιδιώκουν να «σκουπίσουν»
όλα τα περσινά αποθέµατα στους Μολάους, ενώ
λίγο νοτιότερα, στους Αγίους Αποστόλους, απ’ όπου
προέρχονται και τα πρώτα αγουρέλαια της χρονιάς,
οι συζητήσεις εστιάζουν στο να απορροφήσουν µε

τιµή στα 3,80 ευρώ το κιλό το σύνολο της φετινής
παραγωγής. Κάτι τέτοιο εξασφαλίζει την σταθερότητα
των τιµών σε ένα µεγαλύτερο χρονικό εύρος, αφού
υπενθυµίζεται ότι πέρυσι, αν και η πρώτη πράξη
άγγιξε τα 3,80 ευρώ το κιλό, αυτές που ακολούθησαν
έστειλαν τη τιµή στα 3,50 ευρώ και στη συνέχεια στα
3,10 ευρώ, ασκώντας έτσι πίεση και στην υπόλοιπη
παραγωγή της χώρας. Παράλληλα και στο Κρανίδι,
στον Συνεταιρισµό Θερµασία ∆ήµητρα, γίνονται
συζητήσεις για συµβόλαια που θα καλύψουν όλη τη
χρονιά σε τιµές 10% µε 15% πάνω από την αγορά.
Εν τω µεταξύ και η Κρήτη, που το 2019 είδε την
παραγωγή της να αποδεκατίζεται εξαιτίας ακραίων
καιρικών φαινοµένων και δακοπροσβολής περιµένει
µια µετριασµένη αύξηση της παραγωγής, µε τους
καλλιεργητές όµως να µην αναµένουν χρονιά
βεντέµας. Συνολικά η ελληνική παραγωγή αναµένεται
ότι θα είναι µειωµένη κοντά στο 10% συγκριτικά µε
τα περσινά επίπεδα των 275.000 τόνων.
Εξετάζοντας τις ισορροπίες της αγοράς, αξίζει
πλέον να λαµβάνει κανείς υπ’ όψιν και τις αξιόλογες
προσπάθειες που έχουν γίνει την τελευταία δεκαετία
από µικρούς παραγωγούς και τυποποιητές, που
πλέον έχουν αρχίσει να αποδίδουν και να γίνονται
αισθητές και στην αγορά. Είναι αξιοσηµείωτο
άλλωστε το γεγονός ότι µέσα στην περίοδο της
καραντίνας την άνοιξη, εκείνο που στήριξε την
ανάκαµψη των τιµών από τα επίπεδα του 2,10,
2,20 και 2,30 ευρώ το κιλό, ήταν το ενδιαφέρον και
η ζήτηση µικρών και µεσαίων τυποποιητών που
είδαν τις παραγγελίες τους να αυξάνονται και άρα τις
ανάγκες τους σε πρώτη ύλη.
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ΕΛΙΑ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α

∆YNAΜΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ BAYER
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  ΣΥΜΒΟΛΟ
> Η προστασία του ελαιώνα από το γλοιοσπόριο κατά το Φθινόπωρο είναι µέγιστης σηµασίας

Τ

ο Γλοιοσπόριο (Colletotrichum
gloeosporioides, Colletotrichum
acutatum, C. clavatum) είναι
ασθένεια γνωστή στη διεθνή
βιβλιογραφία ως anthracnose, ή
lebbra ή pastella και στις ηµέρες µας
αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες
µυκητολογικές ασθένειες της ελιάς,
τόσο της επιτραπέζιας όσο και της
ελαιοποιήσιµης.
Από το 2016 µέχρι και σήµερα,
παρατηρείται έξαρση της ασθένειας
σε πολλές περιοχές της xώρας, η
οποία κατά κύριο λόγο αποδίδεται
στις επικρατούσες ευνοϊκές
συνθήκες για την ανάπτυξη του
µύκητα, ως συνέπεια της κλιµατικής
αλλαγής (παρατεταµένες περίοδοι
βροχοπτώσεων το φθινόπωρο-υψηλή
σχετική υγρασία, ήπιοι χειµώνες).
Αποτέλεσµα των προσβολών αυτών,
είναι τόσο η ποσοτική όσο και η
ποιοτική υποβάθµιση της παραγωγής,
προκαλώντας σε πολλές περιοχές της
χώρας σηµαντικές οικονοµικές
απώλειες για τους
παραγωγούς (ενδεικτικά
για την Περιφέρεια
της Πελοποννήσου
αναφέρθηκαν
ζηµιές άνω των 200
εκατ. ευρώ, όπως
και στην Περιφέρεια
της Κρήτης όπου
αποτέλεσε αντικείµενο
προβληµατισµού και έρευνας).
Από τις Ελληνικές ποικιλίες πέραν
της Λιανολιάς Κερκύρας, έντονες
ζηµιές καταγράφονται στις ποικιλίες
Κορωνέικη, Αµφίσσης-Κονσερβολιά και
Καλαµών αλλά και σε άλλες ποικιλίες
ανά τη χώρα όπου επικρατούν ευνοϊκές
συνθήκες.
Μέσω της συνεχούς έρευνας
διαπιστώθηκε ότι το παθογόνο
προσβάλλει τόσο τα άνθη όσο και τα
καρπίδια. Η παραπάνω διαπίστωση
οδήγησε σε µια αναθεώρηση των
προγραµµάτων ψεκασµών που

ασθένειες και η διατήρηση πράσινης
φυλλικής επιφάνειας για καλύτερη
φωτοσύνθεση. Τέλος, το Flint επιτρέπει
την τελευταία επέµβαση να γίνεται 14
ηµέρες πριν τη συγκοµιδή (PHI = 14).

Serenade® Aso
…µε σύµµαχο τη φύση

Νέα πρόταση για το Γλοιοσπόριο...
για να µην σκέφτεσαι τις ηµέρες
από τη συγκοµιδή

αποσκοπούν πια στη µείωση των
µολυσµάτων της άνοιξης (πριν και κατά
την άνθηση), ώστε να ελαχιστοποιηθεί
και να είναι διαχειρίσιµο το µολυσµατικό
φορτίο το φθινόπωρο όπου ο
ελαιόκαρπος είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητος στην προσβολή.
Η προστασία του ελαιώνα
κατά την περίοδο
του φθινοπώρου
εξακολουθεί να
είναι καθοριστικήςµέγιστης σηµασίας από
το στάδιο έναρξης του
µεταχρωµατισµού του καρπού. Η
ανάγκη επεµβάσεων από αυτό το στάδιο
και µέχρι τη συγκοµιδή των καρπών,
απαιτεί λύσεις -φυτοπροστατευτικά
προϊόντα τα οποία - πέραν της
υψηλής αποτελεσµατικότητάς τουςθα ικανοποιούν και τις σύγχρονες
απαιτήσεις της αγοράς που έχουν να
κάνουν κυρίως µε τα υπολείµµατα
(µείωση αριθµού δραστικών ουσιών)
και τις ηµέρες από τη συγκοµιδή
(τελευταία εφαρµογή).
Η Bayer σε αυτήν την καθοριστική
στιγµή για την προστασία από το
Γλοιοσπόριο έρχεται να καλύψει την

ανάγκη των παραγωγών, ευέλικτα και
αποτελεσµατικά µε 2 νέες εγκρίσεις που
ξεχωρίζουν:

Flint®
Η σταθερή αξία...

...τώρα µε έγκριση και στο Γλοιοσπόριο
Το Flint® είναι µυκητοκτόνο µε
προληπτική αλλά και θεραπευτική
δράση για την καταπολέµηση τόσο
του Γλοιοσπόριου όσο και του
Κυκλοκόνιου. Ως συνθετικό παράγωγο
των φυσικών στροµπιλουρινών έχει
µεγάλη συνάφεια µε την επιδερµίδα
των φυτών, µε αποτέλεσµα να
προστατεύει την καλλιέργεια από
τυχόν µολύνσεις. Η απορρόφηση από
το κηρώδες στρώµα των φύλλων
εξασφαλίζει προστασία διαρκείας ενώ
η ανακατανοµή µέσω ατµών και η
διελασµατική του κίνηση εντός του
φυτού προστατεύει όλα τα µέρη του.
Φυσικό επακόλουθο η αποτελεσµατική
και συνεχής προστασία από τις

Το SERENADE® ASO είναι ένα
πολυδύναµο εργαλείο συνεισφοράς στην
αειφόρο παραγωγή της ελιάς και όχι µόνο
και χαρακτηρίζεται ως ένα σύγχρονο
εργαλείο στην αλυσίδα τροφίµων µια και
συνεισφέρει στη διαχείριση της µείωσης
εµφάνισης συνολικών υπολειµµάτων,
αφού δεν ορίζονται µέγιστα επιτρεπτά
όρια (MRL’S) καθώς και όρια εισαγωγής
(tolerances) από τις Η.Π.Α., ενώ η
τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή
ορίζεται στις 0 ηµέρες (PHI=0). To
SERENADE® ASO έχει ως βάση το
στέλεχος του Bacillus amyloliquefaciens
(former subtilis) το οποίο εµποδίζει
την προσκόλληση και διείσδυση του
παθογόνου του γλοιοσπόριου, ενώ
ταυτόχρονα σταµατά την ανάπτυξή του,
δρώντας ανταγωνιστικά ως προς αυτό.
Το στέλεχος του Bacillus
amyloliquefaciens (former subtilis) QST
713 παράγει κυρίως λιποπεπτίδια τα
οποία δρουν συνεργιστικά µεταξύ τους,
διατρυπούν τις κυτταρικές µεµβράνες
του παθογόνου και καταστρέφουν τους
βλαστικούς σωλήνες και το µυκήλιο. Με
αυτό τον τρόπο σταµατούν την προσβολή
και την επέκταση της ασθένειας.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ
FIELD ACTIVATION SPECIALIST
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
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ΥΠΟΥΛΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟ ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ
ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΕΊ ΜΕ ΣΎΓΧΡΟΝΑ ΜΈΣΑ

Τ

α τελευταία χρόνια το
γλοιοσπόριο έχει προκαλέσει
περιοδικά σημαντικές ζημιές στις
νοτιοδυτικές ελαιοκομικές περιοχές
της Ελλάδας, σε συνδυασμό με
εξάρσεις περιόδων βροχοπτώσεων
«εκτός εποχής», όπως αρχές ή μέσα
καλοκαιριού ή νωρίς το φθινόπωρο.
Έχει αποδειχθεί ότι η επιδημιολογία
του γλοιοσπορίου περιλαμβάνει
την κρίσιμη περίοδο εγκατάστασης
του παθογόνου την άνοιξη (άνθηση
ελαιόδεντρων). Στο στάδιο αυτό
πέραν της καταστροφής των ανθέων,
η οποία ανάλογα με την ένταση
προσβολής αναπληρώνεται, το
παθογόνο επιβιώνει σε λανθάνουσα
μορφή στον ελαιόκαρπο χωρίς
να αναπτύσσεται. Αργότερα με
τις βροχές εκδηλώνει έντονα
συμπτώματα με σοβαρή απώλεια
παραγωγής και υποβάθμιση
της ποιότητας του παραγόμενου
ελαιόλαδου, στις ελαιοποιήσιμες
ποικιλίες. Η εξάπλωση έτσι του
παθογόνου στους ελαιώνες, διατηρεί
μόλυσμα για την επόμενη περίοδο,
συντηρώντας τον κύκλο της
ασθένειας.

Περίοδος 2018

Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση
της ελαιοκομικής περιόδου 2018. Οι
παραδοσιακές εφαρμογές χαλκούχων
σκευασμάτων 2-3
φορές τον χρόνο με
βάση το «ημερολόγιο»
της καλλιέργειας
αποδείχθηκε,
ιδιαίτερα σε μια
δύσκολη χρονιά, ότι είναι μειωμένης
αποτελεσματικότητας και αυτό για 3
λόγους:
1) αστοχία επέμβασης στην άνθηση,
όπου τα χαλκούχα δεν ενδείκνυνται
λόγω ευαισθησίας των ανθέων
2) απουσία δράσης αμέσως
μετά τη μόλυνση ή λίγο αργότερα
(θεραπευτικά) της προσβολής
3) περιορισμένη διάρκεια δράσης
των περισσότερων χαλκούχων λόγω

έκπλυσης, ιδιαίτερα μετά από έκτακτες
ή έντονες περιόδους βροχών.
Η εκδήλωση της ασθένειας μετά από
καλοκαιρινές ή φθινοπωρινές βροχές,
σημαίνει πρακτικά ότι η μάχη για
έλεγχο της έχει χαθεί και οι άκαιρες
θεραπευτικές εφαρμογές, απλά
αυξάνουν το κόστος και επιβαρύνουν
με υπολείμματα τη συγκομιδή.
Κλείνοντας το 2020, τη 2η χρονιά
των πρότυπων ελαιώνων της
BASF, σε συνεργασία
με το εργαστήριο
φυτοπαθολογίας
τού Γεωπονικού
Πανεπιστημίου
Αθηνών και την
εγκατάσταση μετεωρολογικών
σταθμών από την Neuropublic στις
Μεσσηνία και Αιτωλοακαρνανία, έχει
εδραιωθεί πλέον η παρακάτω γνώση:
Με 2 εφαρμογές στο διάστημα
της άνθησης - καρπόδεσης
της στρομπιλουρίνης Insignia
(pyraclostrobin), στην οποία το
παθογόνο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε
πολύ χαμηλές δόσεις (10g δραστικής
ουσίας/στρέμμα), επιτυγχάνονται

4 στόχοι, εκεί ακριβώς που η
παραδοσιακή πρακτική αποτυγχάνει
στον έλεγχο της ασθένειας:
1) έγκαιρη προληπτική και νωρίς
θεραπευτική δράση στην εγκατάσταση
του παθογόνου, 2) αντοχή στην
έκπλυση από τη βροχή
3) πολύ καλή κάλυψη και διάχυση
της δραστικής ουσίας με απόλυτη
ασφάλεια στους ευαίσθητους ιστούς
4) διάρκεια δράσης που μπορεί να
καλύψει όλη την περίοδο από την
άνθηση έως την πρώτη ανάπτυξη του
ελαιόκαρπου. Το διάστημα αυτό στις
κρύες και παρατεταμένες ανοιξιάτικες
περιόδους, μπορεί να φτάσει και 68 εβδομάδες, τις οποίες το Insignia
καλύπτει αποτελεσματικά.

Κλιματολογικές συνθήκες

Θα πρέπει να τονισθεί εδώ,
ότι οι καταγραφές των
αγρομετεωρολογικών σταθμών,
αποκάλυψαν ότι κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού 2020 (ΙούνιοςΣεπτέμβριος) σε μία ιδιαίτερα ξηρή
περίοδο, οι ελαιώνες κατά τη νύχτα
έως τις πρώτες ώρες ανατολής

του ήλιου, παρουσιάζουν συνθήκες
υγρασίας κορεσμού φυλλώματος,
το οποίο αποδεικνύει ότι ακόμη και
σε φαινομενικά ξηρά καλοκαίρια το
παθογόνο μπορεί να επιβιώσει μέχρι
την συγκομιδή του ελαιόκαρπου, και
να δώσει καταστροφικές εξάρσεις,
ξεφεύγοντας από τις παραδοσιακές
εφαρμογές το φθινόπωρο.
Οι συνήθεις εφαρμογές χαλκούχων
στο τέλος καλοκαιριού και το
φθινόπωρο δεν μπορούν να
σταματήσουν τις ζημιές ενώ
επιβαρύνουν τον ελαιόκαρπο με
υπολείμματα χαλκού, τα οποία
φαίνεται ότι επιδρούν αρνητικά
στην περίπτωση των επιτραπέζιων
ποικιλιών (οξυγαλακτική ζύμωση).
Αποδεικνύεται επομένως ότι
με το πρόγραμμα έγκαιρων
εφαρμογών την άνοιξη με το
μυκητοκτόνο Insignia επιτυγχάνεται
η αποτελεσματική προστασία του
ελαιώνα από το γλοιοσπόριο.
Ο συμβουλευτικός ρόλος των
αγρομετεωρολογικών σταθμών
για την ολοκλήρωση του μοντέλου
πρόγνωσης γλοιοσπορίου (γεωργία
ακριβείας), σε συνδυασμό με το
γρήγορο μοριακό τεστ (Taqman probe
qPCR) το οποίο ήδη αναπτύχθηκε
με επιτυχία για την διάγνωση της
παρουσίας του παθογόνου ακόμη και
χωρίς την παρουσία συμπτωμάτων,
είναι πρόσθετα εργαλεία για τη
βελτιστοποίηση της φυτοπροστασίας
απο την ασθένεια.
Συνοψίζοντας, η χρήση Insignia
σε συνδυασμό με τις εφαρμογές
γεωργίας ακριβείας και μοριακής
διάγνωσης της ασθένειας που
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του
προγράμματος «Πρότυποι Ελαιώνες
BASF» φαίνεται ότι μπορούν να
εγγυηθούν την προστασία, υψηλή
ποιότητα και διασφάλιση της
βιωσιμότητας της παραδοσιακής
ελαιοκαλλιέργειας στη χώρα μας, μιας
παράδοσης που δεν πρέπει να χαθεί!
ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΣΈΡΒΗΣ
TECHNICAL MARKET
DEVELOPMENT MANAGER
ΤΗΣ BASF ΕΛΛΆΣ

32

ΕΛΙΑ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α

ΕΝΩ ΦΟΥΣΚΩΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ,

ΟΙ ΕΛΙΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΚΑΛΙΟ

Α

υτό το διάστηµα οι καρποί
των ελαιόδεντρων µπαίνουν στο
στάδιο φουσκώµατος, οπότε και
αρχίζει η συσσώρευση των ελαίων στο καρπό. Αυτό σηµαίνει ότι η συγκέντρωση και η ποιότητα
του ελαιολάδου, που θα παραχθεί
από τους συγκεκριµένους καρπούς, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό
από τη διαθεσιµότητα νερού και
θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος.
Είναι πειραµατικά αποδεδειγµένο

ότι όσα ελαιόδεντρα δεν έχουν επαρκή εφοδιασµό µε νερό, εµφανίζουν συρρικνωµένους καρπούς,
φτωχούς σε περιεκτικότητα ελαιολάδου και χαµηλής ποιότητας.
Οι γεωπόνοι των κατά τόπους
∆ΑΟΚ συστήνουν στους καλλιεργητές ενίσχυση της άρδευσης τις
επόµενες ηµέρες και µέχρι την
ωρίµανση των ελαιόκαρπων, καθώς το διάστηµα αυτό ο καρπός
της ελιάς συγκεντρώνει συνολικά περίπου το 60% του συνολικού καλίου (Κ) που απορροφά

µέσα στη χρονιά, ένα συστατικό
στο οποίο βασίζεται η τελική ποιότητα και παραγωγή ελαιολάδου.
Με τη χορήγηση φωσφοροκαλιούχων λιπασµάτων επιτυγχάνεται
κάλυψη των υψηλών αναγκών
σε κάλιο, µεγαλύτερη αντοχή στο
ψύχος και γρηγορότερη ωρίµανση των καρπών. Συνεπώς µε την
συµπλήρωση των επαρκών ποσοτήτων λιπασµάτων και νερού,
η παραγωγή θα καταφέρει να µεγιστοποιηθεί και σε ποσότητα και
σε ποιότητα.

▲
SYLLIT® OLEO

SYLLIT® OLEO

SYLLIT® OLEO ΤΗΣ UPL

ΓΙΑ ΥΓΙΗ ∆ΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΡΠΟ
Το προϊόν SYLLIT® OLEO της UPL Ελλάς είναι
ένα εκλεκτικό µυκητοκτόνο που παρέχει προληπτική και θεραπευτική δράση στο Κυκλοκόνιο και στο Γλοιοσπόριο της ελιάς, διασφάλιζοντας στον ελαιοπαραγωγό υψηλή και ποιοτική παραγωγή. Περιέχει
544 g/L της δραστικής
ουσίας dodine σε µορφή συµπυκνωµένου αιωρήµατος. Η dodine είναι µοναδική δραστική
ουσία και ανήκει στην οικογένεια των γουανιδινών. ∆εν παρουσιάζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα µε τις υπόλοιπες κατηγορίες µυκητοκτόνων και κατέχει σηµαντικό ρόλο σε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα φυτοπροστασίας για τη
διαχείριση της ανθεκτικότητας.

SYLLIT® OLEO

Τρόπος δράσης:
1. Μετά την εφαρµογή του SYLLIT® OLEO, η δραστική ουσία
dodine διεισδύει και ενσωµατώνεται στη µεµβράνη του µύκητα.
2. Η µεµβράνη του µύκητα διαταράσσεται και χάνει τη συνοχή της.
3. Η µεµβράνη αποδοµείται µε αποτέλεσµα τη θανάτωση του
µύκητα
Βασικά πλεονεκτήµατα του SYLLIT® OLEO:
■ Προληπτική και θεραπευτική δράση στο Κυκλοκόνιο και στο
Γλοιοσπόριο της ελιάς
■ Μοναδικός τρόπος δράσης (∆ιασυστηµατικό)
■ Ταχύτατη διείσδυση στο φυτικό ιστό (εντός 2 ωρών από τον
ψεκασµό)
■ Αντοχή στην έκπλυση από τη βροχή
■ Τελευταίος ψεκασµός πριν τη συγκοµιδή: 7 ηµέρες
■ Ευρωπαϊκά MRLs. Μπορεί να εφαρµοστεί σε επιτραπέζιες και
ελαιοποιήσιµες ποικιλίες ελιάς

