
     Αρ. Φύλλου 778  www.agronews.gr   agrenda@agronews.gr    Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020   Κωδ.: 7744   ISSN: 2241 9446   Τιµή 2 ευρώ

9
77
22
41

94
41
08

41

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

ΣABBATO: Ευλαµπίου και Ευλαµπίας µ. Μήνας 10ος, Εβδ. 41η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:29 - ∆ύση 18:54 ΣΕΛΗΝΗ: Τελ. Τετ. ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος

Πλαφόν σε διήµερους 
Άγιο, το τσιπουράκι 
Φρένο στη δυναµική του επώνυµου 
τσίπουρου απειλεί να βάλει η κρίση, 
σε συνδυασµό µε την ανεξέλεγκτη
διακίνηση του χύµα.  σελ. 34, 38

Αµερικανικός δάκτυλος 
Στηρίζει το καλαµπόκι

Φθηνότερο ευρώ και εκτιµήσεις για 
µείωση αµερικανικών αποθεµάτων 
στα χαµηλότερα 14 ετών ενισχύουν 
σηµαντικά το καλαµπόκι.  σελ. 4, 6, 22

Κερδίζει µεγαλύτερα µερίδια αγοράς η 
γαλοπούλα µε την αύξηση της ζήτησης 
κυρίως για αλλαντικά και λιγότερο 
εξαιτίας των... Χριστουγέννων.  σελ. 12

Εβδοµαδιαία µεταβολή τιµών
8/12

Σιτάρι σκληρόΣιτάρι σκληρό 288
ΚαλαµπόκιΚαλαµπόκι 187 189
ΒαµβάκιΒαµβάκι 92,00 86,58
Ελαιόλαδο 1,91 1,89

Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος, 
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ σελ. 22, 35

Τύµπανα διχασµού ακούγονται τις 
τελευταίες ημέρες στη Μεσογείων, με 
την απόφαση της κουρασμένης ηγεσί-
ας της ΠΑΣΕΓΕΣ να προχωρήσει -την 
Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου- σε διαδικασία 
παρωδία για την εκλογή νέας διοίκη-
σης. Η επιλογή κινείται αντίθετα με το 
γράμμα του νέου νόμου 4015/2011, φέρ-
νει σε πολύ δύσκολη θέση ακόμα και 
παραδοσιακούς φίλους του σημερινού 
προέδρου Τζ. Καραμίχα και προβλημα-
τίζει ήδη τους δικαστές.  σελ. 2, 47

H µαζική αντικατάσταση οπω-
ρώνων βιομηχανικού με επιτρα-
πέζιο ροδάκινο δημιούργησε έλ-
λειμμα στην αγορά. Αποτέλεσμα 
είναι η επικείμενη εξάντληση 
των αποθεμάτων κομπόστας το 
2012, η οποία, όπως εκτιμάται α-
πό αναλυτές και παράγοντες της 
αγοράς, μπορεί να οδηγήσει σε 
αύξηση της τιμής παραγωγού έως 
και τα 30 λεπτά το κιλό. σελ. 4

Μεταξύ πώλησης τώρα ή… αργότε-
ρα φαίνεται να βρίσκεται η ΑΤΕbank. 
Ζητούνται επειγόντως νέα κεφάλαια  
μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας, όμως η τρόικα δεν έχει 
δώσει ακόμα το «οκ». Σταγόνα στον ω-
κεανό η επικείμενη αύξηση κεφαλαί-
ου ύψους 290 εκατ. ευρώ. σελ. 19, 49

Στις ράγες ο Θρακών Αµνός
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με σκοπό να διαπραγματεύεται καλύτερα 
τις τιμές στο αιγοπρόβειο γάλα. σελ. 45

Θρίαµβος 69 
για τα τεύτλα
Επιστροφή στο Επιστροφή στο Επιστροφή
τιμολόγιο του 2009 
και διαβεβαιώσεις 
Δριβελέγκα για το 
ειδικό πριμ 42 ευρώ 
της Ολοκληρωμένης 
και για τα 55 ευρώ και για τα 55 ευρώ 
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εκτοξεύουν τα τεύτλα 
στις εαρινές. σελ. 44-45

Ξεσταχιάζει 
κι ο ηλίανθος
Εκτός μάχης 
βγαίνει ο 
ηλίανθος, με 
τους καλλιεργητές 
να μην έχουν 
ακόμα πληρωθεί 
ούτε το 1/3 της ούτε το 1/3 της ούτε το 1/3 της ούτε το 1/3 της 
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που παρέδωσαν στις 
βιομηχανίες. σελ. 46
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ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ ΤΟΥ BRANDING Με πέντε απλά βήµατα τα 
βασικά ελληνικά αγροτικά προϊόντα µπορούν να αυξήσουν την αναγνωρισι-
µότητά τους και κατ’ επέκταση την αξία τους στις αγορές. ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 27-30

Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, 
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ανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοι
Γιορτές με «χίλια βάσανα» φέτος για τους αγρότες 

Σε αναµονή για την εκκαθάριση 
του τσεκ οι επαγγελματίες του α-
γροτικού χώρου, μετρούν αυτές τις 
μέρες τις «πληγές» που αφήνει α-
νοικτές το 2011, περιορίζοντας α-
ναμφίβολα τις προσδοκίες για τη 
νέα χρονιά. Τα υπόλοιπα για την 
εξόφληση των καλλιεργητών σε 
κρίσιμες παραγωγές, όπως ο ηλίαν-

θος, το βαμβάκι και το βιομηχανι-
κό ροδάκινο, είναι μεγάλα και βά-
ζουν πολλούς σε δεύτερες σκέψεις 
για τον προγραμματισμό της νέας 
χρονιάς. Η κίνηση των διεθνών α-
γορών «μετράει αντίστροφα», ενώ 
η παντελής απουσία ισχυρών ορ-
γανώσεων των παραγωγών αυξάνει 
κατά πολύ το ρίσκο. σελ. 7, 46-47
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Εκλογές ή
πραξικόπημα 
στην ΠΑΣΕΓΕΣ;

Κόκκινο χαλί στο συμπύρηνο

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥ
ΝΑ ΜΑΣ ΚΟΒΕΙ ΧΡΕΟΣ
ΚΑΙ ΝΑ ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ ΜΗΝΕΣ

Τι φέρνει το 2012
για την ATEbank
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Συνδεδεμένη 
ενίσχυση  
για ελιές 
και ηλίανθο
Ανοίγει τη βεντάλια των 
συνδεδεµένων η ΕΕ µε 
ενισχύσεις για ηλίανθο, 
πιπεριές και επιτραπέζιες 
ελιές. σελ. 4-5

Ανεβάζει 
στροφές 
η αγορά  
ελαιολάδου
Από την κατοχύρωση 
των τριών ευρώ αρχίζει 
η φετινή προσπάθεια 
για καλύτερες τιµές 
παραγωγού. σελ. 10, 22
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ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΕΛΛΑ∆Α

500�550
ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΟΝΟΙ

475�480
ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΟΝΟΙ

BEEF

Νέα υβρίδια και ειδική θρέψη κάνουν τη διαφορά      
Το νέο χαρτοφυλάκιο µε υβρίδια από τις µεγαλύτερες εταιρείες του χώρου που 
ενσωµατώνουν καινοτόµες τεχνολογίες στα θερµοκηπιακά κηπευτικά, βρίσκεται ήδη στην 
ελληνική αγορά και υπόσχεται καρπούς µε άριστα εµπορικά χαρακτηριστικά και φυτά µε 
αντοχές. Εφόσον συνδυαστεί µε τη νέα γκάµα από βιοδιεγέρτες και προϊόντα υδρολίπανσης, 
η σωστή ανάπτυξη της καλλιέργειας µοιάζει εξασφαλισµένη. Τέλος, απολύµανση του εδάφους 
και καθάρισµα του θερµοκηπίου θεωρούνται «κλειδιά» για τη φυτοπροστασία.

Αφίξεις 
νέων υβριδίων
θερμοκηπίου

agrenda - σελ. 25-32

Πρόσθετες
αποσβέσεις 
για τρακτέρ   
και εξοπλισμό
Ευνοϊκές παρεμβάσεις 

για μεγαλύτερες αποσβέσεις 

και αφορολόγητο αποθεματικό 

στα αγροτικά μηχανήματα σελ. 8-9

Υποχρεωτική πλήρη εσωτερική 
σύγκλιση αγροτικών ενισχύσεων και 
αλλαγές στο πριµ εξόδου ψηφίζει η 
Ευρωβουλή εντός Οκτωβρίου. σελ. 47

ΝΕΑ ΚΑΠ

ΑΝΕΒΑΖΕΙ  
ΤΟΝ ΠΗΧΗ 
ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 
Η ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ

Αρχή με 65 λεπτά 
στα ακτινίδια που 
είναι και λίγα σελ. 12  

agrenda - σελ. 42 agrenda - σελ. 42 agrenda - σελ. 42

Με Valagro χτίζει 
βιολογικά η Syngenta   
Η εξαγορά της Valagro από τον 
ελβετικό κολοσσό αλλάζει το τοπίο 
στα βιολογικά σκευάσµατα. σελ. 33 

  
Αναπτυξιακό όραµα 
στα χωριά του λιγνίτη
Επενδύσεις άνω των 200 εκατ. 
ευρώ για οινοτουρισµό, υδροπονία 
και ευφυή κτηνοτροφία. σελ. 42 
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Κερδίζει µεγαλύτερα µερίδια αγοράς η 

Με Valagro χτίζει 
βιολογικά η Syngenta   
Η εξαγορά της Valagro από τον 
ελβετικό κολοσσό αλλάζει το τοπίο 
στα βιολογικά σκευάσµατα. σελ. 33 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

285
177

65,55
2,11

229
179

80,74
3,01

1/10 8/10

285
180

67,46
2,25

 

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

225
182
84,76
2,93

Μέχρι 44 λεπτά το κιλό η τιμή 
για 15 ποικιλίες σύσπορου σελ. 35

Ψηφιακή και φωτοβολταϊκά 
µαζί µε τα αρδευτικά σελ. 17-19
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EDITORIAL

• Πέντε νέα µοντέλα σε παγκόσµια 
πρεµιέρα για τη 2η γενιά Fendt σελ. 20
• Αναβάθµιση από την Kuhn για τους 
αυτοκινούµενους µίκτες σελ. 20

• Αγορά και εγκατάσταση φ/β συστηµάτων 
επιδοτεί το Μέτρο για αρδευτικά  σελ. 17
• Προκαταβολή µέσα στο µήνα για τους 
πληγέντες από τον Ιανό αγρότες σελ. 8-9

• Από τα 65 λεπτά το κιλό η βάση για την 
τιµή παραγωγού στο ακτινίδιο σελ. 12-13
• Η όψιµη σοδειά και τα λίγα αποθέµατα 
στρώνουν για τιµή στο ελαιόλαδο σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Σταθεροποιείται η εγχώρια αγορά σκληρού σίτου, µε την 
εξαγωγή στα 260 ευρώ ο τόνος FOB και τις τοπικές πράξεις στα 
26 λεπτά, ενώ οι αναλυτές περιµένουν και µικρή ανάκαµψη. 
Ακάθεκτο συνεχίζει χρηµατιστηριακά το βαµβάκι, προσπαθώντας 
να κατακτήσει τα 68 σεντς και µετά τα 70 σεντς. Βελτιωµένες 
αναµένονται οι τιµές παραγωγού ελαιολάδου τη νέα εµπορική 
περίοδο, µε την παραγωγή να είναι όψιµη και τα αποθέµατα λίγα. 

Βακτηρίωση εσπεριδοειδών
Για την ασθένεια, που αναπτύσσεται σε 
περιοχές µε υψηλή υγρασία, κρύο και 
ισχυρούς ανέµους κατά τη διάρκεια του 
χειµώνα και της άνοιξης ευθύνεται το 
Pseudomonas syringae pv. Syringae. Τα 
φύλλα, τα κλαδιά πορτοκαλιάς ή γκρέιπ 
φρουτ και οι καρποί λεµονιάς φέρουν τη 
µεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στην 
ασθένεια. Το βακτήριο εισέρχεται µέσω 
πληγών σε ευπαθή όργανα και οι 
µολύνσεις ξεκινούν από το µίσχο του 
φύλλου. Στη συνέχεια, επέρχεται 
µάρανση στα φύλλα η οποία συνεπάγεται 
και την πτώση τους, µε αποτέλεσµα 
ολόκληρα µικρά κλαδιά να ξεραίνονται.

Μέτρα αντιµετώπισης
Ως µέτρο πρόληψης συστήνεται από 
τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Ιωαννίνων, 
η εφαρµογή ψεκασµού µε χαλκούχα 
σκευάσµατα και επανάληψη ανά µηνιαία 
διαστήµατα, ενώ επιβάλλεται µετά από 
χαλάζι ή παγετό. Οι προσβεβληµένοι 
κλάδοι πρέπει να αφαιρούνται και να 
καταστρέφονται µε φωτιά, ενώ τα 
εργαλεία του κλαδέµατος πρέπει να 
απολυµαίνονται µε διάλυµα χλωρίνης. 
Επιπλέον, η εγκατάσταση ανεµοφρακτών 
είναι δυνατόν να περιορίσει τη 
δηµιουργία πληγών και κατά συνέπεια 
την προσβολή, στη διάρκεια του χειµώνα.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 10-10-2020
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
παροδικές νεφώσεις στα δυτικά 
και τα βορειοανατολικά. Άνεµοι 
βορειοδυτικοί µέτριοι και στο 
νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά πιο 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε άνοδο.

Κυριακή 11-10-2020
Στα δυτικά λίγες νεφώσεις 
παροδικά αυξηµένες, στα 
ανατολικά γενικά αίθριος καιρός. 
Άνεµοι στα νότια από δυτικές 
διευθύνσεις µέτριοι και στα 
υπόλοιπα νότιοι νοτιοανατολικοί 
άνεµοι µέτριοι. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή, σε 
κανονικά για την εποχή επίπεδα.

∆ευτέρα 12-10-2020
Αραιές νεφώσεις που βαθµιαία 
στα δυτικά θα πυκνώσουν και θα 
σηµειωθούν βροχές. Άνεµοι από 
νότιες διευθύνσεις µέτριοι, στο 
Ιόνιο πιο ισχυροί και στα νότια 
βορειοδυτικοί ασθενείς. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

Τρίτη 13-10-2020 και 
Τετάρτη 14-10-2020
Στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, το 
βόρειο και το ανατολικό Αιγαίο 
νεφώσεις µε βροχές και 
καταιγίδες. Τα φαινόµενα στα 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

δυτικά και τα βόρεια θα είναι 
κατά τόπους πιο ισχυρά. Άνεµοι 
νότιοι νοτιοανατολικοί, στα δυτικά 
µέτριοι και στο Ιόνιο πιο ισχυροί, 
που βαθµιαία θα εξασθενήσουν. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση ως 
προς τις µέγιστες τιµές.

Πέµπτη 15-10-2020
Παρασκευή 16-10-2020
Σε όλη τη χώρα παροδικά 
αυξηµένες νεφώσεις µε τοπικές 
βροχές και πρόσκαιρη βελτίωση 
από τα δυτικά. Άνεµοι από 
δυτικές διευθύνσεις µέτριοι 
και στο Αιγαίο πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία στα ίδια επίπεδα.

Οι άνεµοι θα πνέουν 
βορειοδυτικοί 
3 µε 4 και στο 
νοτιοανατολικό 
Αιγαίο τοπικά 5 
µποφόρ.
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Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να προσδιορί-
σει κανείς την πρόοδο ή την οπισθοδρό-
µηση που συντελείται σε έναν τοµέα. Βε-
βαίως, στο πεδίο της αγροτικής παραγω-
γής ίσως τα πράγµατα να είναι λίγο πιο 
δύσκολα. Εκατοντάδες χιλιάδες γεωρ-
γοί και κτηνοτρόφοι, εκατοντάδες αγρο-
τικά προϊόντα, πολλές και διαφορετικές 
αγροτικές περιοχές, πανσπερµία αγροτι-
κών εκµεταλλεύσεων και δραστηριοποι-
ούµενων σε κάθε επιµέρους τοµέα. Πώς 
θα µπορούσε να τεκµηριώσει κανείς µε 
ασφάλεια το θετικό ή αρνητικό πρόσηµο 
της πορείας αυτού του χώρου; 

Εδώ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η πρόταση ε-
νός έµπειρου συνεταιριστή, τουλάχιστον 
όπως αυτή κατατέθηκε στην Agrenda. 
Θα µπορούσε, λέει, ο υπουργός να βάλει 
το δάχτυλό του στο χάρτη και να επιλέ-
ξει, εντελώς τυχαία, ένα χωριό, µε ανα-
φορά στην αγροτική παραγωγή. Κι εκεί, 
να εξετάσει µια – µια την οικονοµική κα-
τάσταση και την κοινωνική θέση της κά-
θε αγροτικής οικογένειας που βρίσκεται 
εγκατεστηµένη σ’ αυτό το χωριό. 

Να ενηµερωθεί για το µέγεθος της εκµετάλ-
λευσης που διαθέτει, για τη γκάµα των 
προϊόντων που καλλιεργεί, για τα έσο-
δα που αυτή αφήνει. Να µάθει για τις δα-
πάνες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων, 
για τα ταξίδια που κάνουν, για τα ποσά 
που ξοδεύουν σε καλλωπισµό, σε δια-
σκέδαση και σε ψυχαγωγία. Να µετρή-
σει την ενέργεια που σπαταλούν για την 
υποστήριξη της παραγωγικής τους δρα-
στηριότητάς και τι απολαµβάνουν, αυ-
τοί οι άνθρωποι, από τις χαρές της ζωής.

Αφήνουµε στον ίδιο τον υπουργό τα συµπε-
ράσµατα από µια τέτοια αναζήτηση. Ό-
πως είναι στην αρµοδιότητά του και η α-
νάγκη αναζήτησης τρόπων για την ου-
σιαστική βελτίωση της θέσης των Ελλή-
νων αγροτών, για την πραγµατική βελτί-
ωση των συνθηκών ζωής στην ύπαιθρο. 

Κι αυτό δεν έρχεται µε το να φεύγει ο έλεγ-
χος των παραγωγικών µονάδων από 
τους συνεταιρισµούς και να περνάει σε 
ιδιωτικά συµφέροντα. ∆εν γίνεται µε 
τις ξεψυχισµένες ειδικές ενισχύσεις για 
τους πολλούς και τα καλοπιάσµατα των 
λίγων για τη «στελέχωση» του πελατει-
ακού συστήµατος. Κάθε υπουργός έχει 
την ανάγκη να εκλέγεται βουλευτής ή 
και να γίνεται κάποιες φορές πρωθυ-
πουργός. Αυτό που δεν συγχωρείται εί-
ναι να θυσιάζει το όφελος της κοινωνί-
ας στο βωµό της ανέλιξής του. Agrenda

Ένα χωριό
για τον Βορίδη 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
 1,10030

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,45840

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,07042

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,84850

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
109,98800



Μεγαλύτερη γίνεται η γκάμα των 

καυσίμων της BP καθώς η νέα BP 

Super Unleaded 98 με τεχνολογία 

ACTIVE έρχεται να συμπληρώσει 

τις ήδη υπάρχουσες επιλογές,  BP 

Unleaded 95 οκτανίων με τεχνολογία 

ACTIVE και τη BP Ultimate Unleaded 

100 οκτανίων με τεχνολογία ACTIVE.

Η πρωτοποριακή σύνθεση, που έχουν όλα τα 

καύσιμα ΒΡ, χρησιμοποιεί τεχνολογία ACTIVE την 

καλύτερή, έως σήμερα, τεχνολογία της BP για την 

απομάκρυνση των καταλοίπων του κινητήρα, με 

εκατομμύρια μόρια να διασπούν τη βρωμιά. 

ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΥΣ

Συγκεκριμένα, η τεχνολογία αυτή δρα με δύο έξυπνους 

τρόπους, χάρη στα ενεργά μόρια του καυσίμου που:

1.  Προσκολλώνται στα κατάλοιπα, απομακρύνοντάς 

τα από κρίσιμα μέρη του κινητήρα.

2.  Καλύπτουν τις μεταλλικές επιφάνειες του καθαρού 

κινητήρα, σχηματίζοντας ένα προστατευτικό στρώμα, 

που εμποδίζει τα κατάλοιπα να στερεοποιούνται 

στο μέταλλο.

Επιπλέον, με συνεχή χρήση, η νέα BP Super 

Unleaded 98 με τεχνολογία ACTIVE:

  προστατεύει τον κινητήρα και τον 

βοηθά να λειτουργεί σαν καινούριος

 βοηθά στη μείωση της πιθανότητας 

το αυτοκίνητο να χρειαστεί συντήρηση 

εκτός προγράμματος

  προσφέρει περισσότερα χιλιόμετρα ανά γέμισμα. * 

Έτσι, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών και διαδρομών 

η νέα βενζίνη της BP  επιτρέπει στους οδηγούς να 

απολαμβάνουν περισσότερες διαδρομές με λιγότερη 

κατανάλωση ανά λίτρο. 

Η BP ανταποδίδει την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι 

πελάτες της, και σε όποια διαδρομή και αν επιλέξουν, 

αυτή είναι δίπλα τους. Άλλωστε, με το αυτοκίνητο όλοι 

ζούνε πολλά και τώρα έχουν την επιλογή να του το 

ανταποδώσουν με τη νέα ΒΡ Super Unleaded 98 οκτανίων.  

Περισσότερα στο www.bpfuels.gr 

*  Σε σύγκριση με τα κοινά καύσιμα 95 οκτανίων. Τα πλεονεκτήματα 

μπορεί να διαφέρουν λόγω παραγόντων όπως ο τύπος του οχήματος, 

οι συνθήκες και ο τρόπος οδήγησης.

H BP λανσάρει στην 

ελληνική αγορά τη νέα 

BP Super Unleaded 98 

οκτανίων με τεχνολογία 

ACTIVE, τη νέα βενζίνη 

με περισσότερα οκτάνια 

που βγάζει περισσότερα 

χιλιόμετρα ανά γέμισμα, 

προστατεύει τον κινητήρα 

και απομακρύνει τα 

κατάλοιπα από τα κρίσιμα 

μέρη του. 
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Στον κατάλογο των προϊόντων που 
µπορούν να λαµβάνουν συνδεδε-
µένη ενίσχυση τη νέα περίοδο, ε-
ντάχθηκαν η επιτραπέζια ελιά και 
η πιπεριά ύστερα από πρόταση της 
προεδρίας του Συµβουλίου Γεωργί-
ας της ΕΕ. Μετά τον ηλίανθο, που 
έχει ήδη προσθέσει η Κοµισιόν, 
συνολικά τα κράτη-µέλη θα µπο-
ρούν να χορηγήσουν στην ερχό-
µενη ΚΑΠ συνδεδεµένη ενίσχυση 
σε 28 κατηγορίες αγροτικών προ-
ϊόντων. Συγκεκριµένα το κείµενο 
για τα Στρατηγικά Σχέδια της νέας 
ΚΑΠ όπως διαµορφώθηκε την 1η 
Οκτωβρίου 2020 από το Συµβού-
λιο Γεωργίας αναφέρει: 

Άρθρο 30 Πεδίο Εφαρµογής
«Η συνδεδεµένη εισοδηµατική 

στήριξη µπορεί να χορηγηθεί µό-
νον στους ακόλουθους τοµείς και 
παραγωγές, ή σε συγκεκριµένες 
µορφές γεωργικής δραστηριότητας 
στο πλαίσιο αυτών, εφόσον θεωρεί-
ται ότι είναι µεγάλης σηµασίας για 
οικονοµικούς, κοινωνικούς ή περι-
βαλλοντικούς λόγους: σιτηρά, ελαι-
ούχοι σπόροι µε εξαίρεση τον βρώ-
σιµο ηλιόσπορο, πρωτεϊνούχες καλ-
λιέργειες, όσπρια, µείγµα οσπρίων 
και αγρωστωδών, λινάρι, κάνναβη, 

ρύζι, καρποί µε κέλυφος, γεώµηλα 
αµυλοποιίας, γάλα και γαλακτοκο-
µικά προϊόντα, πρόβειο και αίγειο 
κρέας, βόειο κρέας, ελαιόλαδο και 
επιτραπέζιες ελιές, µεταξοσκώλη-
κες, αποξηραµένες ζωοτροφές, λυ-
κίσκος, ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλα-
µο και κιχώριο, φρούτα και λαχανι-
κά, πιπεριές του γένους capsicum 
ή pimenta, δενδρύλλια περιοδικής 
υλοτόµησης και άλλες µη εδώδιµες 
καλλιέργειες, εξαιρουµένων των δέ-
ντρων, που χρησιµοποιούνται για την 
παραγωγή προϊόντων που µπορούν 
να υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά».

Η Ισπανία έκανε το lobbying
Η επιτραπέζια ελιά εντάσσεται 

στον κατάλογο µετά από πιέσεις 
της ισπανικής κυβέρνησης, η οποία 
θέλει να ενεργοποιήσει τη συνδε-
δεµένη για τους καλλιεργητές της 
τη νέα περίοδο, λόγω των «ιδιαί-
τερων περιστάσεων» τις οποίες βι-
ώνει ο τοµέας σε συνέχεια των δυ-

σκολιών στην αγορά της Βόρειας 
Αµερικής, σύµφωνα µε τον Ισπα-
νό υπουργό Λουίς Πλάνας. 

Αυτό δεν σηµαίνει βέβαια ότι δεν 
µπορεί και η Ελλάδα να την ενερ-
γοποιήσει µε µία άλλη τεκµηρίω-
ση για όλες ή µεµονωµένες ποι-
κιλίες σύµφωνα µε τους Κοινοτι-
κούς Κανονισµούς. 

Στη χώρα µας υπολογίζεται πως 
καλλιεργούνται γύρω στα 1,5 εκατ. 
στρέµµατα βρώσιµες ελιές, σύµφω-
να µε στοιχεία του υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων. Για µία τέτοια έκταση, αν εί-
ναι να λάβει ενίσχυση η οποία θα 
προσφέρει ουσιαστική βοήθεια, 
θα πρέπει να δεσµευτεί ένα µεγά-
λο ποσοστό πόρων των συνδεδε-
µένων. Μένει, λοιπόν, να φανεί 
ποιες θα είναι οι αποφάσεις των 
ελληνικών αρχών, οι οποίες δεν έ-
χουν εκφράσει προς το παρόν σο-
βαρή διάθεση να «πειράξουν» τα 
18 προϊόντα που απολαµβάνουν 
συνδεδεµένες µέχρι και σήµερα. 

Από την άλλη, υπενθυµίζεται ε-
δώ πως όσον αφορά το ελαιόλαδο 
µόνο η Ιταλία έχει επιλέξει την τρέ-
χουσα περίοδο να προσφέρει συν-
δεδεµένη ενίσχυση 66.811.422 ευ-
ρώ ετησίως σε 8.867.890 στρέµµα-
τα αναφοράς, κάτι που µεταφράζε-
ται σε 7,5 ευρώ το στρέµµα. 

Με επιτραπέζια ελιά 
και ηλίανθο οι συνδεδεμένες   

Η επιτραπέζια ελιά 

και η πιπεριά είναι 

οι νέες προσθήκες 

μετά τον ηλίανθο 

στον κατάλογο των 

συνδεδεμένων 

ενισχύσεων, μέσα 

από τον οποίο 

διαλέγουν προϊόντα 

προς στήριξη τα 

κράτη-μέλη για τη 

νέα προγραμματική 

περίοδο

ΚΑΠ 2021-2027
Τα κτηνοτροφικά προϊόντα, 
τα όσπρια, τα ψυχανθή και 

το σιτάρι θεωρούνται τα πιο 
σίγουρα για να συνεχίσουν 
να λαµβάνουν συνδεδεµένη

Ισπανία
Η επιτραπέζια ελιά 
εντάσσεται στον κατάλογο 
µετά από πιέσεις της 
ισπανικής κυβέρνησης, 
η οποία θέλει να 
ενεργοποιήσει τη 
συνδεδεµένη για τους 
καλλιεργητές της τη νέα 
περίοδο λόγω των 
«ιδιαίτερων περιστάσεων» 
τις οποίες βιώνει ο τοµέας 
σε συνέχεια των 
δυσκολιών στην αγορά 
της Βόρειας Αµερικής, 
σύµφωνα µε τον Ισπανό 
υπουργό Λουίς Πλάνας. 

Βορίδης
Ανοιχτός σε διαβούλευση 
για αλλαγές στη θέσπιση 
των συνδεδεµένων έχει 
φανεί ο υπουργός Μάκης 
Βορίδης, αν και, για την 
περίπτωση του ελαιολάδου 
έχει δηλώσει πως θα 
πρέπει να κοπούν οι 
συνδεδεµένες ενισχύσεις 
από πολλά άλλα προϊόντα, 
µιας και το µπάτζετ είναι 
συγκεκριµένο.

Ελαιόλαδο
Όσον αφορά το ελαιόλαδο 
µόνο η Ιταλία έχει επιλέξει 
την τρέχουσα περίοδο να 
προσφέρει συνδεδεµένη 
ενίσχυση 66.811.422 
ευρώ ετησίως σε 
8.867.890 στρέµµατα 
αναφοράς, κάτι που 
µεταφράζεται σε 7,5 ευρώ 
το στρέµµα. 
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Τα 3 σηµαντικότερα προϊόντα προς επιδότηση 
αναζητούν οι ελληνικές αρχές στη διαβούλευση 
Ενδιαφέρον θα έχει η δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της δηµόσιας 
διαβούλευσης για τη νέα ΚΑΠ στη χώρα µας και ιδιαίτερα οι απαντήσεις 
που αφορούν τη συνδεδεµένη ενίσχυση, καθώς οι αρχές καλούσαν τους 
συµµετέχοντες να δηλώσουν τα 3 σηµαντικότερα προϊόντα που θεωρούν 
πως θα πρέπει να λαµβάνουν στήριξη. Σηµειώνεται εδώ πάντως, 
σύµφωνα µε πληροφορίες, ότι στο ερώτηµα αν θα πρέπει να είναι 
πολυάριθµες οι συνδεδεµένες όπως σήµερα (18 προϊόντα) ή πρέπει να 
περιοριστούν, οι συµµετέχοντες µάλλον προτιµούν τα πολλά προϊόντα.

∆εν έχει αποτιµηθεί η συµβολή της στήριξης στην 
επίλυση των προβληµάτων ανταγωνιστικότητας 
Είναι αναγκαία η κατάλληλη τεκµηρίωση για τους τοµείς που θα 
υποστηριχθούν στη νέα ΚΑΠ για να µη θεωρηθεί ότι στοχεύουν στην αύξηση 
της παραγωγής και συµβάλλουν, κατ’ επέκταση, στη στρέβλωση της αγοράς, 
αναφέρει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο κείµενο διαβούλευσης για 
τη νέα ΚΑΠ στην Ελλάδα. «Συνδεδεµένη ενίσχυση παρέχεται στη χώρα µας 
σε 18 προϊόντα αλλά δεν έχει αποτιµηθεί η συµβολή της στην επίλυση των 
προβληµάτων ανταγωνιστικότητας ή το αντίστοιχο περιβαλλοντικό ή 
κοινωνικό όφελος του ενισχυόµενου προϊόντος», συµπληρώνει.

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Ανεξάρτητα από το πώς θα προ-
χωρήσουν οι διαπραγµατεύσεις 
για την ερχόµενη ΚΑΠ τους επό-
µενους µήνες, θα δούµε περισ-
σότερη συνδεδεµένη ενίσχυση α-
πό ό, τι στην τρέχουσα περίοδο, 
εκτιµά ο αγροοικονοµολόγος Ά-
λαν Μάθιους. 

Αναλύοντας τις µέχρι σήµερα ε-
ξελίξεις στις Βρυξέλλες, κατά τον ί-
διο, η βεντάλια των συνδεδεµένων 
ενισχύσεων έχει ανοίξει πολύ, η ε-
νίσχυση ανά προϊόν βαίνει συνε-
χώς µειούµενη λόγω πλήθους δι-
καιούχων και εν τέλει οι νοµοθέτες 
«αντί να προσπαθούν να θέσουν 
πιο ρεαλιστικά όρια στη χρήση της 
συνδεδεµένης, βρίσκονται στη δι-
αδικασία να καταργήσουν ακόµη 
περισσότερο αυτά τα όρια». 

Τα κράτη-µέλη την ενθαρρύνουν
Μάλιστα όχι µόνο τα κράτη-µέ-

λη-εκτός ίσως από τη Γερµανία και 
την Ιρλανδία-, δεν προσπαθούν να 
µειώσουν αυτή την τάση, αλλά θέ-
λουν να ανοίξουν περαιτέρω το πα-
ράθυρο των συνδεδεµένων που έ-
χουν αφήσει οι ευρωπαϊκές αρχές, 
µε πιέσεις κυρίως από την πλευρά 
της µεταποίησης. 

Αν η πρόθεση όµως είναι να προ-
σφέρει το κράτος ένα έξτρα αγρο-

τικό εισόδηµα, αναγκάζοντας τον 
αγρότη να δραστηριοποιείται σε 
έναν κλάδο που είναι λιγότερο ε-
πικερδής για να είναι επιλέξιµος 
προς ενίσχυση, έτσι, µειώνει την 
αξία αυτής της στήριξης. Καλύτε-
ρα αυτοί οι πόροι να απορροφού-
νται στη βασική αποσυνδεδεµένη 
ενίσχυση. Αυτό το επιχείρηµα χρη-
σιµοποιεί ο Μάθιους δηλώνοντας 
«πολύ λιγότερο πεπεισµένος» πως 
οι συνδεδεµένες πληρωµές µπο-
ρούν να δικαιολογηθούν για κοι-
νωνικούς ή οικονοµικούς λόγους. 

Ωστόσο, σίγουρα, προσθέτει ο Ιρ-
λανδός καθηγητής, υπάρχουν περι-
πτώσεις που θα πρέπει να προβλέ-
πεται η χορήγηση συνδεδεµένης ε-
νίσχυσης σε καλλιέργειες και ζωι-
κό κεφάλαιο για να εξασφαλιστούν 
ορισµένα περιβαλλοντικά οφέλη. 
Όπως για παράδειγµα είναι η στή-
ριξη στα ψυχανθή, στα όσπρια και 
την εκτατική κτηνοτροφία. 

Το παράθυρο για επιπλέον 
συνδεδεµένες σε ζωικό κεφάλαιο

Οι διαπραγµατεύσεις για το φά-
κελο των άµεσων ενισχύσεων στη 
νέα ΚΑΠ, έχουν δηµιουργήσει πε-
ριθώρια για συνδεδεµένες «από το 
παράθυρο». Συγκεκριµένα, ο Άλαν 
Μάθιους επικαλούµενος µία πρό-
σφατη δηµοσίευση των συναδέλ-
φων του Sebastian Lakner και Guy 
Pe’er, λέει πως το Συµβούλιο άνοι-
ξε την πιθανότητα οι πληρωµές στο 
πλαίσιο οικολογικών συστηµάτων 
(eco-schemes) να είναι όχι µόνο α-
νά εκτάριο αλλά και ανά ζώο. 

Αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει 
σε συνδεδεµένες ενισχύσεις σε ζώα 
στο πλαίσιο συστηµάτων τύπου «α-
γροπεριβαλλοντικών µέτρων» µέ-

σω του 1ου Πυλώνα των άµεσων ε-
νισχύσεων. Πράγµατι, η Ιρλανδία 
χορηγεί ήδη συνδεδεµένες ενισχύ-
σεις σε κτηνοτρόφους στο πλαίσιο 
ενός αγροπεριβαλλοντικού µέτρου. 
Η πληρωµή πραγµατοποιείται βά-
σει της επιλέξιµης έκτασης βοσκό-
τοπου, όπου τα επιλέξιµα εκτάρια 
για τα οποία ο αιτών δικαιούται να 
διεκδικήσει ενίσχυση ορίζεται ίσο 
µε τον αριθµό των γεννηµένων α-
γελάδων στην εκµετάλλευσή του 
το 2014 δια 1,5 ΜΜΖ. 

Ενώ το ιρλανδικό σύστηµα δεν 
ενθαρρύνει την παραγωγή (έτος α-
ναφοράς το 2014) , άλλα κράτη µέ-
λη που θα θέλουν να χρησιµοποι-
ούν αυτό το µοντέλο ενδέχεται να 
µην είναι τόσο προσεκτικά.

Προς τι το πριμ
σε «πεθαμένη» 
καλλιέργεια;
Όταν σπρώχνεις τον αγρότη προς μία λιγότερο 
επικερδή δραστηριότητα μόνο και μόνο για να 
λάβει στήριξη, πώς αυτή η ενίσχυση λέγεται 
αναπτυξιακή, αναρωτιέται ο Άλαν Μάθιους

Μέχρι το 13% των πόρων του 
φακέλου άµεσων ενισχύσεων, 
συν ένα 2% για πρωτεϊνούχες 
καλλιέργειες, θα µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν τα κράτη-µέλη 
για τις συνδεδεµένες ενισχύσεις, 
όπως προτείνει η προεδρία του 
Συµβουλίου. Σύµφωνα µε το 
σχετικό άρθρο, ισχύουν τα εξής: 
«Τα ενδεικτικά χρηµατοδοτικά 
κονδύλια για τις παρεµβάσεις 
στήριξης συνδεδεµένου 
εισοδήµατος περιορίζονται στο 
13%, κατ’ ανώτατο όριο. Kατά 
παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, 
τα κράτη µέλη που 
χρησιµοποίησαν σύµφωνα µε το 
άρθρο 53 παράγραφος 4 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
για την προαιρετική συνδεδεµένη 
στήριξη περισσότερο από το 13% 
του ετήσιου εθνικού ανώτατου 
ορίου, µπορούν να αποφασίσουν 
να χρησιµοποιήσουν για τη 
συνδεδεµένη εισοδηµατική 
στήριξη ποσοστό µεγαλύτερο 
του 13% του ποσού. Το ποσοστό 
που προκύπτει δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το ποσοστό που 
έχει εγκρίνει η Επιτροπή για την 
προαιρετική συνδεδεµένη στήριξη 
για το έτος υποβολής αιτήσεων 
2018. Το ποσοστό που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο 
µπορεί να αυξηθεί κατά 2 
ποσοστιαίες µονάδες κατ’ 
ανώτατο όριο, υπό τον όρο ότι 
το ποσό που αντιστοιχεί στο 
ποσοστό που υπερβαίνει το 13% 
κατανέµεται για τις πρωτεϊνούχες 
καλλιέργειες.».

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Στο 13 συν 2% 
του φακέλου 
οι πόροι 

Προβληµατισµοί
Στο άρθρο µε τίτλο «Να 

έχετε το νου σας στις συνδε-
δεµένες», ο Άλαν Μάθιους 

εκφράζει προβληµατισµούς για 
το µέλλον των ενισχύσεων
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750

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 

ΒΑΣΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

2020

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΙ∆ΙΚΗ 
 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ

30,155
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

14
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΤΑΚΤΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

15,2
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

DE MINIMIS 
ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ

ΖΩΩΝ

3
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μετά από διαπάλη «υπηρεσιακών συµφε-
ρόντων» και «πολιτικά κρατούντων» προ-
χώρησε, όπως όλα δείχνουν, η επεξεργα-
σία των στοιχείων των δικαιούχων ενιαίας 
ενίσχυσης στο 100% και µάλιστα χωρίς τη 
«συνδροµή» του τεχνικού συµβούλου. Έ-
τσι, ανοίγει απ’ ό,τι φαίνεται ο δρόµος για 
την προκαταβολή του τσεκ στον ταχύτερο 
δυνατό χρόνο. Σύµφωνα µε ασφαλείς πλη-
ροφορίες (βλέπε ρεπορτάζ σελ. 10-11), ο 
προγραµµατισµός δείχνει ως πρώτο στόχο 
η δισκέτα να σταλεί στην Τράπεζα Πειραι-
ώς ακόµα  και την ερχόµενη Παρασκευή 
16 Οκτωβρίου. Είναι η πρώτη ηµεροµηνία 
που η Κοµισιόν έχει θέσει ως τυπικά δυ-
νατή για την πληρωµή της ενιαίας ενίσχυ-
σης του 2020 στα κράτη-µέλη. Εν τω µετα-
ξύ οι κατά τόπους ∆ΑΟΚ έχουν ολοκληρώ-
σει τις σχετικές διαδικασίες και άρχισαν ή-
δη τους διασταυρωτικούς ελέγχους, καθώς 
έχουν πάρει στα χέρια τους το αρχείο από 
την ΑΑ∆Ε. Βέβαια, πρέπει να σηµειωθεί ό-
τι πρόκειται για διαδικασία, η οποία απαι-

τεί κάποιο χρόνο, που συνήθως είναι πε-
ρί τις 10 ηµέρες, γεγονός που σηµαίνει ότι 
δύσκολα  µπορεί η υπόθεση πληρωµές να 
«κλείσει» µέχρι την επόµενη Παρασκευή. 
Αν δεν καταστεί εφικτό, η πίστωση του τσεκ 
ύψους περί τα 750 εκατ. ευρώ θα µεταφερ-
θεί την εβδοµάδα 19 µε 23 Οκτωβρίου µε 
πολύ πιθανή και την Τρίτη 20 Οκτωβρίου.   

Παράλληλα, οι ∆ΑΟΚ θα πρέπει να στεί-
λουν στα κεντρικά του ΟΠΕΚΕΠΕ και όποιες 
εκκρεµότητες έχουν σχετικά µε προγράµ-
µατα της περσινής χρονιάς, προκειµένου 
να συµπεριληφθούν στην πίστωση, όπως 
προβλέπεται από τον κοινοτικό κανονισµό. 

Όσον αφορά τώρα τις αποζηµιώσεις λό-
γω της θεοµηνίας του «Ιανού», ανακοινώ-
θηκε και επίσηµα από τον υπουργό Αγρο-
τικής Ανάπτυξης ότι θα δοθεί µέσα στον Ο-

κτώβριο µία προκαταβολή χωρίς περιορι-
σµούς και αφού προηγηθεί τροποποίηση 
του Κανονισµού του ΕΛΓΑ, η οποία µάλι-
στα χαρακτηρίζεται «γενναία» από το κυ-
βερνητικό επιτελείο. Επιπλέον, σύµφωνα 
µε την απάντηση του υπουργού Μάκη Βο-
ρίδη, σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή 
του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρου Αραχωβίτη, µέχρι τις 
αρχές Ιανουαρίου, µε τις οριστικές δηλώ-
σεις, θα γίνει και η εξόφληση του συνό-
λου της αποζηµίωσης των πληγέντων πα-
ραγωγών, για το 100% της ζηµιάς που έ-
χουν υποστεί.

Προσπάθεια για εκκρεµότητες του 2019
Μέσα στον επόµενο µήνα, και µετά την πί-

στωση της προκαταβολής του τσεκ, δροµο-
λογούν οι αρµόδιοι των πληρωµών να τα-
κτοποιηθούν ορισµένες εκκρεµότητες τό-
σο από τα προγράµµατα όσο και από τις ε-
νισχύσεις της περσινής χρονιάς. Σύµφωνα 
µε τις πληροφορίες, αναφορικά µε τα προ-
γράµµατα υπάρχουν κάποια υπόλοιπα που 
σχετίζονται µε εντάσεις και αιτήσεις θεραπεί-
ας στη Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία 
του έτους 2019. Όσον αφορά την ενιαία, τα 
απλήρωτα έχουν να κάνουν µε «κολλήµα-
τα» λόγω δασικών χαρτών και υπολογίζο-
νται σε ένα ποσό της τάξης των 6 εκατ. ευρώ.  

Για ∆εκέµβριο οι προκαταβολές 
σε Νιτρικά και Βιολογικά του 2020

Από τέλη Νοεµβρίου, µε πιθανότερο στις 
αρχές ∆εκεµβρίου, προγραµµατίζεται να πι-
στωθούν οι προκαταβολές των προγραµµά-
των, Νιτρορύπανση, Βιολογική Γεωργία και 
Κτηνοτροφία και Αυτόχθονες φυλές ζώων 
του έτους 2020. Σύµφωνα µε τις πληροφο-
ρίες, η πληρωµή αφορά το 4ο έτος των πα-
λιών και το 2ο έτος των νέων της Βιολογικής 
Γεωργίας, το 3ο έτος της Βιολογικής Κτηνο-
τροφίας, το 4ο έτος των Νιτρικών και το 3ο 
έτος της 1ης προκήρυξης και το 2ο έτος της 
2ης προκήρυξης για τις Αυτόχθονες φυλές.

Παγώνουν 
οι λογαριασμοί 
συνεταιρισμών 
χωρίς νέες 
διοικήσεις
Ειδοποιητήρια έχουν αποστείλει τα 
τραπεζικά ιδρύµατα στους 
συνεταιρισµούς ενηµερώνοντας 
πως θα προβούν σε πάγωµα των 
τραπεζικών τους λογαριασµών µετά 
τις 31 Οκτωβρίου, εάν δεν 
αποστείλουν εγκαίρως 
νοµιµοποιητικά στοιχεία των νέων 
∆ιοικήσεων. Το πρόβληµα, ωστόσο 
εδώ είναι ότι αν και η θητεία των 
∆ιοικητικών και Εποπτικών 
Συµβουλίων των συνεταιρισµών 
λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2020, τα 
κυβερνητικά µέτρα περιορισµού 
έως 12 Οκτωβρίου 2020, σχετικά 
µε την προληπτική αντιµετώπιση 
της διασποράς του κορωνοϊού, 
εµποδίζουν προς αυτή την 
κατεύθυνση. Μεταξύ των µέτρων 
που ισχύουν περιλαµβάνεται και η 
απαγόρευση συναθροίσεων άνω 
των εννέα ατόµων. 
Πολλοί συνεταιρισµοί, είχαν ορίσει 
την διεξαγωγή αρχαιρεσιών εντός 
Οκτωβρίου, για να είναι συνεπείς µε 
τις διατάξεις του ν. 4691/2020. 
Επισηµαίνεται ότι «τα τραπεζικά 
ιδρύµατα έχουν αποστείλει 
ειδοποιήσεις στους συνεταιρισµούς 
για τη λήξη της θητείας των 
οργάνων ∆ιοίκησης και Εποπτείας 
έως 31 Οκτωβρίου 2020, 
ηµεροµηνία µετά την οποία θα 
προβούν σε «πάγωµα» των 
τραπεζικών τους λογαριασµών, εάν 
δεν αποστείλουν τα νοµιµοποιητικά 
στοιχεία των νέων ∆ιοικήσεων που 
θα προκύψουν από τις 
αρχαιρεσίες», αναφέρει σε 
ανακοίνωση της η ΚΕΟΣΟΕ. 

Με προϋποθέσεις
  ως 20 Οκτωβρίου  
προκαταβολή τσεκ
Άρχισαν ήδη οι διασταυρωτικοί με το αρχείο της ΑΑΔΕ, 

μόνος κίνδυνος η υπονόμευση από τον τεχνικό σύμβουλο

Μέσα στον Νοέµβριο τοποθετείται, σύµφωνα µε τις 
πληροφορίες, η πληρωµή των Θεσσαλών κτηνοτρόφων για 
τον καταρροϊκό πυρετό του 2014. Πρακτικά η διαδικασία 
έχει ως εξής: Τα χρήµατα σε αυτή τη φάση βρίσκονται στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας και αντιστοιχούν σε 30 ευρώ ανά 
αιγοπρόβατο και 120 ευρώ ανά βοοειδές. Η αρµόδια 
υπηρεσία της Περιφέρειας πρέπει να παραλάβει από τη 

∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής τη λίστα της «ΚΑΥΣΙΣ» µε τους 
δικαιούχους  και να την αποστείλει στο κτηνιατρείο 
Τυρνάβου, προκειµένου οι κτηνοτρόφοι να πάνε να 
καταθέσουν την απαραίτητη αίτηση και το IBAN του 
τραπεζικού τους λογαριασµού. Θα ακολουθήσουν οι 
απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι, προς επιβεβαίωση του 
ορθού των δικαιούχων και τελικά η πληρωµή τους.

Νοέμβριο τα 30 ευρώ για καταρροϊκό του 2014

Ζηµιές Ιανού
Μέχρι και τη ∆ευτέρα 12 Οκτωβρίου 

παρατείνεται η υποβολή 
δηλώσεων ζηµιάς από 

την κακοκαιρία του «Ιανού»





Πρόσθετες 
αποσβέσεις  
για τρακτέρ  
και αγροτικά 
μηχανήματα

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Επενδυτικό κενό στις αγορές αγροτικού εξοπλι-
σµού και µηχανηµάτων που για το 2020 αγγίζει 
το -8,2% αποτυπώνει το προσχέδιο του κρατικού 
προϋπολογισµού για το δηµοσιονοµικό έτος 2021. 

Με δεδοµένο το γεγονός ότι ο νέος προϋπολο-
γισµός αξιολογείται από το οικονοµικό επιτελείο 
της κυβέρνησης ως µια ευκαιρία επιδίωξης οικο-
νοµικής ανάκαµψης µετά την πανδηµία, που ε-
νισχύεται από κοινοτικά κονδύλια αλλά και ευε-
λιξία ως προς τη δηµοσιονοµική πολιτική, πάγια 
αιτήµατα του αγροτικού χώρου -που αποδεδειγ-
µένα στέκεται στο ύψος των περιστάσεων όταν η 
συνθήκη καλεί σε ενίσχυση της παραγωγικότη-
τας- έρχονται ξανά στο προσκήνιο και χρήζουν 
ευνοϊκής ρύθµισης. 

Ένα εξ αυτών των αιτηµάτων, είναι και η ανά-
γκη δηµιουργίας ειδικού αφορολόγητου αποθε-
µατικού από την πώληση παλαιού αγροτικού ε-
ξοπλισµού το οποίο θα συµψηφίζεται ισόποσα 
µε την αξία αγοράς του καινούργιου µηχανήµα-
τος, καθώς και η αύξηση του ποσοστού απόσβε-
σης των γεωργικών µηχανηµάτων. Το αίτηµα να 
είναι αφορολόγητο το έσοδο από την αντικατά-
σταση του µεταχειρισµένου µηχανήµατος και αυ-
τό της αύξησης της ετήσιας απόσβεσης των γεωρ-
γικών µηχανηµάτων έχουν επανειληµµένα τεθεί 
και από τον ΣΕΑΜ τόσο στην ηγεσία του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όσο και σε στελέχη 
του υπουργείου Οικονοµικών. Συγκεκριµένα, η 
εισήγηση αφορά τη δηµιουργία ειδικού αφορο-
λόγητου αποθεµατικού, από το έσοδο της πώλη-
σης του παλαιού παγίου, το οποίο θα συµψηφί-
ζεται ισόποσα µε την αξία αγοράς του καινούρ-
γιου µηχανήµατος, µειώνοντας έτσι την αποσβέ-
σιµη αξία του. Παράλληλα, προκειµένου να έχει 
η ευελιξία αυτή ουσιαστικό αποτέλεσµα, αξίζει να 
συνοδευτεί και µε αύξηση του ποσοστού απόσβε-

σης των γεωργικών µηχανηµάτων, από 10% ετησί-
ως στο 20%, που συνεπάγεται και µείωση του χρό-
νου απόσβεσης από τα 10 στα 5 έτη.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε άλλες ανταγωνιστικές 
χώρες, όχι µόνο δεν υφίστανται τέτοιου είδους α-
ντικίνητρα, αλλά αντίθετα, αυξάνεται το ποσοστό 
της ετήσιας απόσβεσης µέχρι και του ποσοστού του 
100%, υπό προϋποθέσεις.

Αίτηµα ΣΕΑΜ για παροχή κινήτρων στους 
αγρότες για ανανέωση γεωργικών µηχανηµάτων

Νωρίτερα φέτος, αντιπροσωπεία του Συνδέσµου 
Εµπόρων Αντιπροσώπων Μηχανηµάτων (ΣΕΑΜ), σε 
συνάντηση που είχε µε τον υφυπουργό Οικονοµι-
κών Απόστολο Βεσυρόπουλο, έθεσε εκ νέου το αί-
τηµα αυτό, ενώ παράλληλα τα στελέχη τόσο της ση-
µερινής όσο και της προηγούµενης κυβέρνησης 
έχουν τεθεί υπέρ µιας τέτοιας ρύθµισης, χωρίς ω-
στόσο αποτελέσµατα. Τον περασµένο Μάιο λοι-
πόν, υπενθυµίζεται ότι ο υφυπουργός Οικονοµι-
κών είχε συµφωνήσει µε τις θέσεις και προτάσεις 
του Συνδέσµου και δεσµεύθηκε να προβεί στην α-
ναγκαία µελέτη και τροποποίηση του σχετικού άρ-
θρου της φορολογικής νοµοθεσίας.  

Σηµειώνεται πως θετικά προσκείµενη είναι και 
η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύµφωνα µε τον ΣΕΑΜ, η παροχή κινήτρων για 
ανανέωση του στόλου των γεωργικών µηχανηµά-

Για αύξηση αποσβέσεων και αφορολόγητο αποθεματικό στην αγορά 
αγροτικών μηχανημάτων προϊδεάζει ο κρατικός προϋπολογισμός

Με το προσχέδιο 
του κρατικού 
προϋπολογισµού 
ξεκλειδώνει η 
συζήτηση για την 
επιστροφή του 
αγροτικού πετρελαίου.
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των, εκτός από τον εκσυγχρονισµό της εκµηχά-
νισης, θα οδηγήσει και σε αύξηση των επενδύσε-
ων, που τόσο πολύ χρειάζεται η χώρα. Ειδικά σή-
µερα που είναι σε εξέλιξη το επενδυτικό κοµµά-
τι του ΠΑΑ 2014-2020 (Μέτρο 4.1. Σχέδια Βελτί-
ωσης) είναι αναγκαίο περισσότερο παρά ποτέ, να 
αρθούν όλα τα αντικίνητρα που υπάρχουν και να 
δοθούν κίνητρα που θα επιτρέψουν την οµαλή ε-
κτέλεση του προγράµµατος και την επίτευξη υψη-
λού ποσοστού απορροφητικότητας.

∆εν δίνει πολλά περιθώρια η φορολογία
Πέραν αυτού ωστόσο, η εξυπηρέτηση του αιτή-

µατος αποκτά και τον χαρακτήρα του δικαίου. Ό-
πως έχουν τώρα τα πράγµατα, εισφορές και φό-
ρους δύο και τρεις φορές πάνω από το πραγµα-
τικό τους εισόδηµα, καλούνται να πληρώσουν οι 
αγρότες που αγοράζουν ένα νέο τρακτέρ, πουλώ-
ντας το παλιό τους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 
πως η αξία στην οποία πουλάνε το τρακτέρ τους, 
ουσιαστικά µπαίνει στα έσοδά τους, ανεβάζοντας 
τον φορολογικό συντελεστή. Οι δυσκολίες  που α-
νακύπτουν από το φορολογικό καθεστώς, µε ιδι-
αίτερη έµφαση στα εµπόδια ανανέωσης του στό-
λου των τρακτέρ εξαιτίας της φορολόγησης µε υ-
ψηλό µάλιστα συντελεστή, των παλιών µηχανηµά-
των, προβάλλονται σταθερά από τους ενδιαφερό-
µενους αγρότες και κτηνοτρόφους.

Κάθε δεύτερη εβδοµάδα πάνω κάτω, κυ-
βερνητικά στελέχη επανέρχονται στο ζή-
τηµα της επαναφοράς επιστροφής του Ει-
δικού Φόρου Πετρελαίου, προσπαθώντας 
να διατηρήσουν το ενδεχόµενο σχετικής 
ρύθµισης στην πολιτική ατζέντα. Η έναρ-
ξη του κύκλου συζητήσεων και η πορεία 
επεξεργασίας του κρατικού προϋπολογι-
σµού δεν αποκλείεται να κρίνει την έκβα-
ση της συζήτησης αναφορικά µε την ει-
σαγωγή της ρύθµισης από το νέο δηµο-
σιονοµικό έτος. Μπορεί λοιπόν στο προ-
σχέδιο του προϋπολογισµού που παρα-
δόθηκε στη Βουλή τη ∆ευτέρα 5 Οκτωβρί-
ου να µην γίνεται σαφής αναφορά στο α-
γροτικό πετρέλαιο, φαίνεται όµως ότι υ-
πάρχει στόχευση στην ενίσχυση της πα-
ραγωγικότητας της χώρας, ώστε τα δεδο-
µένα του 2021 να επιτρέψουν µείωση του 
φορολογικού και ασφαλιστικού βάρους. 
Όπως επισηµαίνεται ο προϋπολογισµός 
του 2021, εκ της φύσεώς του λόγω παν-
δηµίας, δεν µπορεί να περιλαµβάνει µό-
νιµα δηµοσιονοµικά µέτρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, το οικονο-
µικό επιτελείο της κυβέρνησης, σύµφω-
να και µε τον υφυπουργό Οικονοµικών 
Απόστολο Βεσυρόπουλο, µελετά το θέµα 

της επαναφοράς επιστροφής του ΕΦΚ στο 
αγροτικό πετρέλαιο, η οποία θα συνδε-
θεί µε τα αποτελέσµατα εφαρµογής της 
φορολογικής πολιτικής στον πρωτογενή 
τοµέα µε συνισταµένη τη µείωση του κό-
στους παραγωγής. 

Ο κ. Βεσυρόπουλος αναφέρθηκε σε αυ-
τό, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή 
Ν∆ Μάξιµου Χαρακόπουλου, λέγοντας ό-
τι «οι τελικές αποφάσεις για τις όποιες µε-
ταβολές στη φορολογική πολιτική λαµβά-
νονται µε γνώµονα τη βιώσιµη ανάπτυξη, 
την παραγωγική ανασυγκρότηση και την 
κοινωνική δικαιοσύνη στο πλαίσιο των δη-
µοσιονοµικών δυνατοτήτων της χώρας». 

Από την πλευρά του, ο κ. Χαρακόπουλος 
υποστήριξε πως είναι επιβεβληµένη η επα-
ναφορά της επιστροφής του ΕΦΚ αγροτικού 
πετρελαίου, αφού «το υψηλό κόστος παρα-
γωγής είναι «γάγγραινα» για τον αγροτι-
κό κόσµο. Πάντως, είναι γνωστό στους α-
γρότες ότι από τον Αύγουστο του 2019 ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ζητήσει από 
τους επιτελείς του να επεξεργαστούν τρό-
πους ώστε να µειωθεί το αγροτικό πετρέ-
λαιο, που εκτός του ότι αυξάνει το κόστος 
για τους Έλληνες αγρότες, τους καθιστά 
λιγότερο ανταγωνιστικούς στην Ευρώπη.

Αποζημίωση στο 100% για ζημιές του Ιανού 
όμως ο δορυφόρος άργησε να αποθηκεύσει εικόνα 

Σταθερά στην πολιτική ατζέντα 
επιστροφή αγροτικού πετρελαίου

στις περιοχές της Θεσσαλίας που δέχθηκαν βα-
ρύ πλήγµα από το πέρασµα του Ιανού. Ειδικά για 
τις βαµβακοκαλλιέργειες Καρδίτσας, Φαρσάλων 
και Αλµυρού από τις οποίες πέρασαν ορµητικά 
τα νερά του Ενιπέα και των παράπλευρων ρεµά-
των, οι απόψεις τόσο µεταξύ των πληγέντων όσο 
και στις τάξεις των αρµόδιων αρχών διίστανται. 

Έτσι τα σενάρια για τις αποζηµιώσεις είναι πολ-
λά, µε τους περισσότερους να απαιτούν την από-
λυτη εξατοµίκευση των ζηµιών και όχι µια ορι-
ζόντια προσέγγιση η οποία θα αδικήσει αυτούς 

που έπαθαν πραγµατικά µεγάλη ζηµιά. Από την 
άλλη πλευρά, στις τάξεις της κυβέρνησης όπου 
κυριαρχεί η πρωθυπουργική εντολή για γρήγο-
ρες αποζηµιώσεις, παρατηρείται µια ροπή προς 
τις οριζόντιες προσεγγίσεις, οι οποίες πέραν των 
άλλων υποτάσσονται και σε µια πελατειακή λο-
γική που «υποχρεώνει» πολύ κόσµο.

Τα νούµερα που ακούγονται τις τελευταίες µέ-
ρες είναι για αποζηµιώσεις των βαµβακοκαλλι-
εργητών µε βάση τα ανώτερα όρια που προβλέ-
πονται στους επίσηµους καταλόγους του ΕΛΓΑ. 

Μια τέτοια προσέγγιση, θα αδικούσε κατάφο-
ρα, τονίζουν κάποιοι από τους πληγέντες, όπως 
ο βαµβακοκαλλιεργητής Γιώργος ∆ρόσος από 
τα Φάρσαλα, καθώς δεν εξετάζει τα ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά της κάθε καλλιέργειας. Ζήτηµα έ-
χει ανακύψει από τις πληροφορίες που θέλουν 
την οριοθέτηση των περιοχών που θα αποζηµι-
ωθούν στη βάση της εικόνας που προκύπτει α-
πό τον δορυφόρο Copernicus, αφού η ανάλυση 
βασίζεται σε εικόνα της 20ης Σεπτεµβρίου, όταν 
δηλαδή τα νερά είχαν τραβηχτεί. 

Αποζηµίωση των αγροτών που επλήγησαν α-
πό τον Ιανό στο 100% της ζηµιάς περιλαµβάνει 
το σχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης που προχωρά σε τροποποίηση του κανονι-
στικού πλαισίου του ΕΛΓΑ, ώστε να επιτευχθεί ο 
στόχος αυτός άµεσα. 

Επ’ αυτού, σύµφωνα µε δηλώσεις του υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, ο ΕΛΓΑ 
καλείται να καλύψει αποζηµιώσεις που υπολο-
γίζονται κοντά στα 100 εκατ. ευρώ, µε την προ-
καταβολή να πληρώνεται το προσεχές διάστηµα 
και την εξόφληση µέχρι το τέλος του Ιανουαρί-
ου του 2021. Όπως ο ίδιος υποστήριξε στη δια-
δικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου στη Βουλή, 
η προκαταβολή θα είναι «γενναία». 

Έρχονται de minimis σε ροδάκινο
Παράλληλα, προανήγγειλε κρατικές ενισχύ-

σεις προς του πληγέντες ροδακινοπαραγωγούς 
της Ηµαθίας και της Πέλλας. Συγκεκριµένα, µε 
βάση τα όσα ανέφερε ετοιµάζεται ήδη αποζηµί-
ωση για τους παραγωγούς που έχουν πληγεί η 
οποία θα ανακοινωθεί στο προσεχές χρονικό δι-
άστηµα και θα είναι σύµφωνη µε τους κοινοτι-
κούς κανονισµούς και τους κοινοτικούς όρους, 
κάνοντας χρήση των σχετικών αποζηµιωτικών  
εργαλείων που διαθέτει το Υπουργείο.

Πολλές οι γνώµες για αποζηµιώσεις 
Εν τω µεταξύ όµως, πολυγνωµία καταγράφεται 

γύρω από το θέµα των αγροτικών αποζηµιώσεων 
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Υπάρχει τρόπος
Το καλό ελαιόλαδο, 
οι χαμηλές υπεραξίες 
και οι συνεταιρισμοί
Τα λίγα καλά μηνύματα έρχονται από μικρές ομάδες 
παραγωγών που επιχειρούν καθετοποίηση παραγωγής 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Το παράδειγµα του ελαιολάδου και η 
δύσκολη οικονοµική θέση της πλει-
οψηφίας των παραγωγών που δρα-
στηριοποιούνται στην ελαιοκαλλιέρ-
γεια, είναι ενδεικτικό της σύγχρονης 
ιστορίας που διέπει τα θέµατα οργά-
νωσης της αγροτικής παραγωγής. 

Ο θησαυρός της ελληνικής γης, το 
ελαιόλαδο, δηλαδή ένα προϊόν που 
είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε τον 
αρχέγονο πολιτισµό και την ιστορία 
της χώρας, για λόγους που συνδυ-

άζονται αποκλειστικά µε τα θέµατα 
οργάνωσης της αγροτικής παραγω-
γής, δεν κατάφερε ποτέ να βρει τη χα-
µένη του υπεραξία και να δικαιώσει 
την προσπάθεια των καλλιεργητών. 

Ακόµα και στις «καλές εποχές» των 
συνεταιρισµών, το ελληνικό ελαιό-
λαδο παρέµεινε ένα «εµπόρευµα» 
χωρίς ξεκάθαρα δική του ταυτότη-
τα, χωρίς σαφή αναφορά στον τόπο 
προέλευσής του και στο όνοµα του 
παραγωγού. ∆ύο µεγάλες για τα ελ-
ληνικά δεδοµένα ιδιωτικές εταιρείες 
του χώρου είχαν καταφέρει να ποδη-
γετήσουν την εγχώρια αγορά τυπο-
ποιηµένου ελαιολάδου, αφήνοντας 
στους συνεταιρισµούς τον άχαρο ρό-
λο της διάθεσης του προϊόντος στο 
ελεύθερο εµπόριο και σε χύµα µορ-
φή, ενός προϊόντος που µε κόπο συ-
γκέντρωναν από τους παραγωγούς. 

Οι λίγες απόπειρες που έγιναν για 
τυποποίηση και προϊόν ταυτότητας, 
κόλλησαν, είτε στην υπονόµευση 
από τον ιδιωτικό ανταγωνισµό είτε 
στην έλλειψη χρηµατοδότησης α-
πό το τραπεζικό σύστηµα. Κάπως έ-
τσι οι συνεταιρισµοί, µικροί και µε-
γάλοι, δεν µπόρεσαν να δώσουν στο 
προϊόν την πραγµατική του αξία και 
φυσικά να επιστρέψουν στον παρα-
γωγό την αντίστοιχη υπεραξία. Η «Ε-
λαιουργική» (Κοινοπραξία Ελαιουρ-
γικών Συνεταιρισµών) ήταν η πρώτη 
που υπονοµεύθηκε, για να ακολου-
θήσουν η Ένωση Ηρακλείου, η ΕΑΣ 

Σητείας, η ΕΑΣ Πεζών 
και η ΕΑΣ Μεσσηνίας. 

Έτσι, η Ελαιουργική 
οδηγήθηκε σε εκκα-
θάριση, το Ηράκλειο 
πέρασε στον έλεγχο 
του ιδιώτη ελαιουρ-
γού Μιχάλη Αλιµπα-
ντάκη, η Σητεία ανα-
ζητά την τύχη της (αρ-
χικά µε τη Γαία του 
Κεφαλογιάννη και 
τώρα µε την τρόϊκα - 
Αντωνόπουλος, Ευ-
θυµιάδης, Γαργαλά-

κος), τα Πεζά έχουν περάσει υπό τον 
έλεγχο της ΕΛΓΕΚΑ, ενώ η Μεσση-
νία έχει «κουρνιάσει» στη... ζεστή 
αγκαλιά του όµιλου Κωσταντόπου-
λου. Αν µια σηµαντική οργάνωση 
του κλάδου καταφέρνει ακόµα να 
ανθίσταται στις πιέσεις της ιδιωτι-
κοποίησης, είναι η ΕΑΣ Λακωνίας. 
Με δυσκολίες βέβαια. Και µε πόλε-
µο... πανταχόθεν!   

Τα λίγα καλά µηνύµατα για τους 
ελαιοκαλλιεργητές, έρχονται από 
κάποιες µικρές τοπικής εµβέλειας 
οµάδες παραγωγών που επιχειρούν 
την καθετοποίηση της παραγωγής 
µε προσπάθεια στο εν λόγω πεδίο 
το branding. Βεβαίως, οι εν λόγω 
οµάδες είναι µικρές και λίγες. ∆ύ-
σκολα θα γυρίσουν τον τροχό για τη 
διεθνή αναγνώριση του επώνυµου 
ελληνικού ελαιολάδου.  

21-22, 35-36

Όψιμα τα νέα 
ελαιόλαδα, 
ζωηρή η αγορά 
με αποθέματα
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Αφού στεγνώσουν τα αµύγδαλα µετά τη συ-
γκοµιδή, από την ερχόµενη εβδοµάδα ανα-
µένεται ότι θα πέσουν στην αγορά οι πρώτες 
αξιόλογες ποσότητες. Σε αυτή τη φάση, το  
εµπόριο δείχνει πως οι προθέσεις του είναι 
να κρατήσει την τιµή στα επίπεδα του 2019, 
όταν οι ψίχα κυµαινόταν µεταξύ των 7 και 
8 ευρώ το κιλό, ενώ το άσπαστο έφτανε τα 
3 ευρώ. Ωστόσο η παραγωγή είναι µάλλον 
περιορισµένη την τρέχουσα εµπορική πε-
ρίοδο, δεδοµένων των ζηµιών που άφησε 
πίσω του η απρόσµενη παγωνιά του περα-

σµένου Μαρτίου. Σε αυτή τη συνθήκη έρχε-
ται να προστεθεί και η ενισχυµένη παγκό-
σµια ζήτηση, που καθιστά όλο και λιγότε-
ρο ανταγωνιστικές τις εισαγωγές. 

Πάντως, όπως εξηγεί στην Agrenda έµπει-
ρος παραγωγός, οι τιµές που θα ακουστούν 
το πρώτο διάστηµα θα απέχουν αρκετά α-
πό αυτές που θα ακολουθήσουν, αφού σε 
πρώτη φάση οι έµποροι θα προσπαθήσουν 
να κλείσουν συµφωνίες µε πιεσµένη τιµή 
µε παραγωγούς τα οικονοµικά των οποίων 
δεν επιτρέπουν την αναµονή. 

Τεχνικές οι δυσκολίες στο αµύγδαλο
Λίγα τα 8 ευρώ για ψίχα και 3 ευρώ στο άσπαστο για µια χρονιά όπως η φετινή
Διαφαίνεται συντονισµένη στάση του εµπορίου αν και η παραγωγή είναι µειωµένη
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Φ
αίνεται να γίνεται πραγµατικότη-
τα τα όσα ακούγονταν περί στα-
θεροποίησης στην ελληνική α-
γορά σκληρού σίτου. Μάλιστα 

οι αναλυτές κάνουν λόγο και για µια προσπά-
θεια έστω µικρής ανάκαµψης. Η εξαγωγή για 
τα µέτρια σιτάρια βρίσκεται στα 260 ευρώ ο τό-
νος FOB, ενώ στην τοπική αγορά τα καλά σιτά-
ρια πληρώνονται από τους µύλους µεταξύ 25-
26 λεπτών το κιλό παράδοση. Στο χρηµατιστή-
ριο του Σικάγο, συνεχίζεται η άνοδος στα δη-
µητριακά η οποία τροφοδοτείται από την πα-
γκόσµια ζήτηση (κυρίως Κίνα) σε συνδυασµό 
µε τις τοποθετήσεις κερδοσκόπων στην άνοδο.

  Στην ελληνική αγορά βάµβακος, µας χα-
ροποιεί που το χρηµατιστήριο ενισχύεται, µας 
δυσαρεστεί όµως που η φυσική αγορά δεν α-
κολουθεί αντίστοιχα. Γίνονται δουλειές αλλά 
χωρίς πλέον πριµ επί των χρηµατιστηριακών 
τιµών για τα λευκά βαµβάκια. Ο διαγωνισµός 
της Αιγύπτου έκλεισε σε χαµηλά επίπεδα στια 
69,40 σεντς παραδοτέο σε λιµάνι τους. Χρηµατι-
στηριακά, το βαµβάκι συνεχίζει ακάθεκτο προ-
σπαθώντας να κατακτήσει σε πρώτη φάση τα 68 
σεντς, µε ορίζοντα τα 70 σεντς. Η δυναµική έρ-
χεται από τη συνεχιζόµενη ανοδική πορεία των 
χρηµατιστηρίων και την πιθανότητα ο νέος τυ-
φώνας στις ΗΠΑ να πλήξει βαµβακοπεριοχές. 

  Νέες ποικιλίες άσπερµων σταφυλιών από 
Ισπανία και Ιταλία έχουν να ανταγωνιστούν τις 
επόµενες ηµέρες τα ελληνικά σταφύλια, µια 
περίοδο µε υποτονική κατανάλωση του προϊ-
όντος στην Ευρώπη. Παραγωγοί, έµποροι και 
εξαγωγείς ελπίζουν σε ανάκαµψη των εξαγω-
γών, µε τη βοήθεια του καιρού, δεδοµένου ότι 
µε χαµηλές θερµοκρασίες οι καταναλωτές θα 
στραφούν στα χειµερινά φρούτα. 

Μικρή ανάκαμψη 
στο σκληρό σιτάρι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

01/10 10/10 15/10 22/10 29/10

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

332,47
334,26

331,87

327,93

335,91

Πέρυσι 
Η τιµή παραγωγού στην ψίχα 

πέρυσι ξεκίνησε από τα 8 
ευρώ το κιλό, για να φθάσει 

αργότερα και στα 9 ευρώ

Μειωμένη 
Στη Θεσσαλία η φετινή παραγωγή είναι 
εξαιρετικά µειωµένη, λόγω του παγε-
τού του Μαρτίου, µε απώλειες 90% 
στα Τέµπη και 30% στην Ελασσόνα 

Πίεση 
Οι βιοµήχανοι θεωρούν δεδο-

µένη µια πίεση στις τιµές λόγω 
της υπερπαραγωγής που κατα-
γράφεται σε παγκόσµιο επίπεδο

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

3/9 10/9 17/9 24/9 01/10 8/10

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

300

212

180

209,5

351,80

962,4

16,95

58,80

103.92

63.82

297

212

180

209,5

357,20

962,4

16,95

61.250

105.12

63.98

285

214

177

209,5

368,10

1032,20

19,10

66,70

106.77

63.90

285

177

209,5

2.14

368,10

1032,20

19,10

66,70

106.77

63.90

285

216

177

209,5

374,90

1024,20

20,04

74,10

108,65

63.27

285

216

180

209,5

385,10

1050,60

20,66

77,40

109,85

63.24

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

64,31

2,10 2.07
2.14 2.12 2.11

2.25

64,83

66,38 65,28 65,55
67,46

Τιμή παραγωγού
αμύγδαλου  (ευρώ το κιλό)

Ψίχα  7-8 

Άσπαστο 3
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
(λεπτά/κιλό)
Περσινά   2,75

Αγουρέλαια   3,80

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Πάει για τα 70 σεντς 
το χρηματιστήριο 
βάμβακος

Λίγα τα 8 ευρώ 
στο αμύγδαλο 
για ψίχα φέτος

∆ιάρκεια στη ζήτηση 
πρόβειου βλέπει η Κοµισιόν 
Έχοντας σηµειώσει αύξηση των εξα-
γωγών γαλακτοκοµικών προϊόντων 
και τυριών κατά 8% το 2020 και πα-
ρά την κρίση της πανδηµίας, η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση αναµένεται πως θα 
επεκτείνει περαιτέρω τις εξαγωγές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ειδική ενίσχυση 
30 ευρώ...τύπου
ελεηµοσύνη
Μέσα σ’ αυτό το κλίµα ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, και κατ’ 
επέκταση η κυβέρνηση, επέλεξε να 
προσεγγίσει για µια ακόµη φορά το 
θέµα δια της µεθόδου... ελεηµοσύνη. 
Η ειδική ενίσχυση των 30 ευρώ το 
στρέµµα (ίσως και λιγότερο κατά µέσο 
όρο) µπορεί να κοστίσει, αν κοστίσει, 
όπως υποστηρίζεται, στον κρατικό 
προϋπολογισµό περί τα 126,3 εκατ. 
ευρώ, εφόσον θα αφορά 145.000 
επαγγελµατίες ελαιοπαραγωγούς, 
δεν πρόκειται ωστόσο να αλλάξει τις 
βασικές δοµές στην αγορά ελαιολάδου. 
Αντίθετα, πολλοί πιστεύουν ότι η εν 
λόγω ενίσχυση, εφόσον γίνει τελικά 
αποδεκτή και από τις Βρυξέλλες, θα 
«απορροφηθεί» σε ένα µεγάλο µέρος 
από την αγορά, δηλαδή από τις τιµές 
παραγωγού (µείωση), όπως συµβαίνει 
συχνά µε τις οριζόντιες ενισχύσεις. Θα 
είχε πολύ µεγαλύτερη απήχηση στο 
εισόδηµα των παραγωγών αν 
αξιοποιούνταν έστω για µια χρονιά, ως 
χρηµατοδότηση οργανώσεων που είναι 
σε θέση να κάνουν τυποποίηση.

Οι λίγες απόπειρες για 
τυποποίηση κόλλησαν, 
στην υπονόµευση από 
ιδιώτες ή στην έλλειψη 
χρηµατοδότησης από το 
τραπεζικό σύστηµα.

Ακόµα 
και στις 
«καλές 
εποχές» το 
ελληνικό 
ελαιόλαδο 
παρέµεινε 
ένα «εµπό-
ρευµα».
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Η Νιγηριανή Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα 
και η Νοτιοκορεάτισσα Γιου Μιουνγκ-
χι είναι οι δύο τελικές υποψήφιες για 
να αναλάβουν τη θέση του γενικού δι-
ευθυντή του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου, όπως ανακοίνωσε ο εκπρό-
σωπός του ΠΟΕ, Κιθ Ρόκγουελ.

Η µείωση των υποψηφίων από πέ-
ντε σε δύο σηµαίνει ότι ο Οργανισµός, 
που βρίσκεται σε κρίση λόγω των επα-
ναλαµβανόµενων επιθέσεων από την 
κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραµπ, θα έ-
χει γυναίκα επικεφαλής για πρώτη φο-
ρά από τη σύστασή του το 1995.

Η 66χρονη Οκόντζο-Ιουεάλα ήταν η 
πρώτη γυναίκα στη χώρα της που τέθη-
κε επικεφαλής των υπουργείων Οικο-
νοµικών και Εξωτερικών. Οικονοµολό-
γος η ίδια, ήταν επίσης υψηλόβαθµο 
στέλεχος στην Παγκόσµια Τράπεζα.  Α-
ντίστοιχα, στα 53 της, η Γιου Μιουνγκ-
χι είναι η πρώτη γυναίκα στη χώρα της 
που ανέλαβε επικεφαλής στο υπουργείο 
Εµπορίου. Το 1995 τέθηκε επικεφαλής 
του χαρτοφυλακίου του ΠΟΕ στο υπουρ-
γείο Εµπορίου και στη συνέχεια ήταν υ-
πεύθυνη για τις διαπραγµατεύσεις για 
τις συµφωνίες ελεύθερου εµπορίου.

Πλούσιο παρασκήνιο συνοδεύει 
για άλλη µια φορά το δρόµο για 
την προκαταβολή της ενιαίας ενί-
σχυσης, µιας υπόθεσης που για 
τις ευνοµούµενες χώρες δεν εί-
ναι τίποτα άλλο από µια τυπική 
διαδικασία της οποίας επιλαµ-
βάνονται οι αρµόδιες για το θέ-
µα υπηρεσίες και εν προκειµέ-
νω ο ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Οι πληροφορίες θέλουν αυ-
τή τη φορά «τα βόλια» να έχουν 
στόχο τον ίδιο τον πρόεδρο του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, απο την ώρα που α-
ποδείχθηκε ότι το εν λόγω στέ-
λεχος δεν είναι διατεθειµένο να 
συµπορευθεί µε τις επιθυµίες του 
τεχνικού συµβούλου του Οργα-
νισµού. Εικάζεται µάλιστα ότι 
ο εν λόγω «εργολήπτης» το τε-
λευταίο διάστηµα «ασχολήθη-
κε» µε τη συστηµατική υπονό-
µευση της όλης διαδικασίας, έ-
τσι ώστε να µην διαµορφωθούν 
έγκαιρα οι λίστες µε τα ποσά και 
τους δικαιούχους της ενιαίας ε-
νίσχυσης και να εκτεθεί ανεπα-
νόρθωτα η διοίκηση, κυρίως δε 
ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Λέγεται δε ότι ο υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βο-
ρίδης, ήταν έτοιµος να ζητήσει 
την... κεφαλή Βάρρα επί πίνακι, 

εάν ο οργανισµός δεν ήταν τελι-
κά σε θέση να πληρώσει εγκαί-
ρως, δηλαδή το κρίσιµο διάστη-
µα µεταξύ 16 και 23 Οκτωβρίου. 

Η «παγίδα» είχε στηθεί καλά 
µε τον υπουργό να υιοθετεί τις 
αιτιάσεις που ήθελαν όλη την ευ-
θύνη να ανήκει στο «ανανεωµέ-
νο» στελεχιακά δυναµικό του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ, εποµένως στη διοίκηση 
που έκανε αυτές τις επιλογές. Οι 
πληροφορίες θέλουν τη «µηχα-
νή» που είχε στηθεί από τον τε-
χνικό σύµβουλο να... έπεσε στο 
κενό τα τελευταία 24ωρα, όταν 
ο οργανισµός µε ελάχιστη «εξω-
τερική βοήθεια» κατάφερε να ο-
λοκληρώσει τους ελέγχους της 
µηχανογραφικής βάσης δεδοµέ-
νων και να δηλώνει σήµερα πα-
νέτοιµος -δηλαδή στο 100% των 
δικαιούχων ενίσχυσης- για την 
υλοποίηση της προκαταβολής. 

Αποµένει, όπως γίνεται πά-
ντα, το πέρασµα της λίστας από 
τις περιφερειακές υπηρεσίες του 
Οργανισµού για να παραδοθούν 
οι δισκέτες στην Τράπεζα Πειραι-
ώς, η οποία µε τη σειρά της εί-
ναι έτοιµη να τρέξει την εν λό-
γω πληρωµή. Αυτό σηµαίνει ό-
τι ανοίγει και ο δρόµος για νέο 
τεχνικό σύµβουλο. 

Δύο τελικές
υποψήφιες
για τον ΠΟΕ

Οι ίδιες λακούβες στο δρόμο 
της προκαταβολής του τσεκ

Η 66χρονη Οκόντζο-Ιουεάλα ήταν 
η πρώτη γυναίκα στη χώρα της, που 
τέθηκε επικεφαλής των υπουργείων 

Οικονοµικών και Εξωτερικών.

Μνηµόνιο 
Συνεργασίας 
υπέγραψαν 
ο πρόεδρος 
του ΕΛΓΑ Αν. 
Λυκουρέντζος 
(δεξιά) µε τον 
επικεφαλής 
του ΚΕΠΕ 
Π. Λιαργκόβα.

Πιθανή η ανάθεση αναλογιστικής µελέτης 
για την αναµόρφωση του ΕΛΓΑ στο ΚΕΠΕ

Επιτακτική γίνεται η ανάγκη, µετά και τις πρόσφατες καταστροφές στον 
αγροτικό τοµέα από την πρόσφατη θεοµηνία του «Ιανού», αναµόρφωσης του 
κανονιστικού πλαισίου του ΕΛΓΑ, στα νέα δεδοµένα που επιβάλλει και 
η κλιµατική αλλαγή. Στην κατεύθυνση αυτή, η συνάντηση την περασµένη 
Πέµπτη 8 Οκτωβρίου του προέδρου του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέντζου µε τον 
πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Επιστηµονικού ∆ιευθυντή του 
Κέντρου Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) Παναγιώτη 
Λιαργκόβα, στη διάρκεια της οποίας υπέγραψαν Μνηµόνιο Συνεργασίας µε 
σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών και συνεργειών σε επίπεδο έρευνας, 
µελέτης και καινοτόµων προγραµµάτων, µεταξύ του ΕΛΓΑ και του ΚΕΠΕ. 
Στη συνέχεια και στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, µε την παρουσία του 
αντιπροέδρου Μιχαήλ Ρηγίνου, συζήτησαν τη δυνατότητα εκπόνησης 
µελέτης µε αντικείµενο την εξέλιξη του γεωργοασφαλιστικού τοµέα 
και ειδικότερα την προοπτική του ΕΛΓΑ υπό το βάρος των ζηµιών στις 
καλλιέργειες φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, οι οποίες προκαλούνται από 
τα ακραία καιρικά φαινόµενα ως συνέπεια της κλιµατικής αλλαγής. 

Υπονόµευση
Εικάζεται ότι ο τεχνικός 
σύµβουλος το τελευταίο 
διάστηµα «ασχολήθηκε» 

µε τη συστηµατική 
υπονόµευση της όλης 
διαδικασίας, έτσι ώστε 
να εκτεθεί ανεπανόρ-

θωτα η διοίκηση, κυρίως 
δε ο πρόεδρος του 

ΟΠΕΚΕΠΕ
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Συναγερµό έχει σηµάνει στις τάξεις εγχώριων 
οργανώσεων παραγωγών ακτινιδίων η υφέρ-
πουσα φηµολογία ότι ο παρατηρούµενος συνω-
στισµός Ιταλών εµπόρων λίγες µέρες πριν την 
έναρξη της συγκοµιδής αποσκοπεί στο να κλει-
στούν συµφωνίες µε τις περσινές τιµές, όταν η 
εκκαθάριση έδωσε στον παραγωγό «στήσιµο» 
γύρω στα 0,50-0,55 ευρώ το κιλό. 

Ως πρώτη αντίδραση, ήδη, ο Αγροτικός Συνε-
ταιρισµός Παραγωγών Ακτινιδίου Άρτας, αποφά-
σισε να ασκήσει προληπτικά παρεµβατικό ρόλο 
και έσπευσε να δώσει έµπρακτα το µήνυµα ότι 
βάσει των συνθηκών αγοράς, οι προοπτικές του 
προϊόντος φέτος είναι για πιο υψηλές τιµές, το-
ποθετώντας έτσι τον πήχη στα 0,65 ευρώ το κιλό.

«Έχουµε κλείσει, ήδη, κάποιες συµφωνίες µε 
παραγωγούς, µε την τιµή στα 0,65 ευρώ, για πο-
σότητα σχεδόν 600-700 τόνων ακτινιδίων» ανέ-
φερε στην Agrenda ο πρόεδρος του συνεταιρι-
σµού Άρτας Άγγελος Ξυλογιάννης, σηµειώνοντας 
πως η οργάνωση θα χρειαστεί κι άλλες ποσότητες 
για τις ανάγκες της εµπορικής της στρατηγικής.

Ο έµπειρος συνεταιριστής µας µετέφερε πως 
παρότι η συγκοµιστική περίοδος θα αρχίσει επι-
σήµως µετά τις 15 Οκτωβρίου (σ.σ. ανάλογα µε 
το πότε θα καλυφθούν οι προϋποθέσεις για του-
λάχιστον 6,2% brix και 15% ξηρά ουσία), όλοι οι 
µεγάλοι Ιταλοί έµποροι του προϊόντος έχουν κά-
νει την εµφάνισή τους όχι µόνο στην Άρτα, αλ-
λά και στο Αγρίνιο, τη Λαµία, την Πιερία και την 
Καβάλα και συζητούν για συµφωνίες.

«Ακούγεται πως θέλουν να αγοράσουν µε τις 
περσινές τιµές. Κάνουν παιχνίδι, για να µπορούν 
να τις συγκρατήσουν και στην Ιταλία, όπου µα-

θαίνουµε πως δεν έχουν αγοράσει ακόµη σηµα-
ντικές ποσότητες από τη φετινή παραγωγή. Ευτυ-
χώς όµως δεν τσιµπάει κανείς και φαίνεται πως 
δεν έχουν γίνει πράξεις», λέει ο κ. Ξυλογιάννης.

Κίνδυνος µεταπήδησης της ασθένειας 
από την Ιταλία στην Ελλάδα

Ο ίδιος έκρουσε τον κώδωνα και για τον κίνδυ-
νο να µεταφερθεί στην Ελλάδα η ασθένεια που 
πλήττει τις ιταλικές φυτείες και τις έχει αποδεκα-
τίσει. Όπως εξήγησε, τα τελευταία 3-4 χρόνια η 
γειτονική χώρα από ένα αίτιο που ακόµη δεν έ-
χει ξεκαθαρίσει απολύτως από που έλκει τις ρί-
ζες του (σ. σ. είναι ένα σύµπλεγµα µυκήτων), έ-
χει χάσει γύρω στο 40% των φυτειών της, µε το 

πρόβληµα να έχει ξεκινήσει από τη Βόρεια Ιτα-
λία και πλέον να έχει φτάσει και στην Καλαβρία.

«Πρέπει να είµαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να 
µην προσβληθούν και οι δικές µας φυτείες. Η µε-
ταπήδηση της ασθένειας µπορεί να γίνει εύκολα 
µε τα µέσα µεταφοράς των ακτινιδίων γι’ αυτό 
δεν πρέπει να επιτραπεί η χρήση των ιταλικών 
bins. Να αγοράζουν από εδώ κλούβες ή υλικά 
συσκευασίας απαιτούνται» τόνισε.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη κά-
ποιοι Ιταλοί έχουν κάνει κρούσεις σε Έλληνες 
συνεργάτες τους να φιλοξενήσουν σε εγκαταστά-
σεις τους bins από την Ιταλία, µε τον ισχυρισµό 
ότι τα έχουν απολυµάνει. Αυτό όµως δεν αποτε-
λεί ισχυρό εχέγγυο και γίνονται ήδη συζητήσεις 
για να αποσταλεί από την υπό αναγνώριση ∆ι-
επαγγελµατική Οργάνωση Ακτινιδίου (είναι θέ-
µα ηµερών η αναγνώρισή της), αλλά και το ΣΕΒΕ, 
σχετική επιστολή προς το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και τις ελεγκτικές Αρχές ώστε να τη-
ρηθεί αυστηρά η οδηγία που ψηφίστηκε πέρυσι 
για απαγόρευση εξαγωγής ακτινιδίων σε χωρι-
κές συσκευασίες, που σηµαίνει µη χρήση bins.

Μια µεγάλη ευκαιρία για νέα µερίδια 
που δεν πρέπει να χαθεί

Εκτός από τους κινδύνους, ωστόσο, η προβλη-
µατική κατάσταση στην Ιταλία γεννά και µια µε-
γάλη ευκαιρία για το ελληνικό ακτινίδιο, ώστε 
να κερδίσει µερίδια σε υφιστάµενες και νέες α-
γορές, στις οποίες θα χάσει έδαφος η γειτονι-

κή χώρα λόγω της µειωµένης παραγωγής της.
«Ο λόγος που έχουν έρθει όλοι να αγοράσουν 

από την Ελλάδα είναι γιατί φοβούνται ότι εκτός 
από µερίδια αγορά στο ακτινίδιο, µπορεί να χά-
σουν και σε άλλα φρούτα, γιατί οι πελάτες τους 
ίσως προτιµήσουν να καλύψουν ευρύτερες α-
νάγκες τους από έναν προµηθευτή και κάλλι-
στα µπορούµε να το κάνουµε εµείς αυτό», ανέ-
φερε ο συνοµιλητής µας και έσπευσε να υπο-
γραµµίσει πως «η ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί». 

Η ελληνική παραγωγή φέτος δεν θα ξεπε-
ράσει τους 220.000 τόνους, καθώς προέκυψαν 
κάποια προβλήµατα µε λειψές ώρες ψύχους το 
χειµώνα που δεν επέτρεψε στις φυτείες να πιά-
σουν το µέγιστο της αποδοτικότητάς τους, οπό-
τε δεν περισσεύει για πωλήσεις στους Ιταλούς.

Πρωτόκολλα καταστροφής για όσους 
συγκοµίζουν άγουρα ακτινίδια

Μια άλλη παράµετρο που θέτουν πολλές ορ-
γανώσεις παραγωγών του κλάδου, για να µην 
υπονοµεύεται εκ των έσω η προσπάθεια ανάδει-
ξης του ελληνικού ακτινιδίου στις διεθνείς αγο-
ρές, είναι να τηρείται απαρέγκλιτα η νοµοθεσία 
όσον αφορά τις προδιαγραφές συγκοµιδής α-
κτινιδίου. Όταν διαπιστώνεται πως δεν τηρού-
νται τα όρια για τα brix και την ξηρά ουσία να 
δεσµεύονται οι ποσότητες και εκτός από την επι-
βολή χρηµατικών προστίµων, να συντάσσονται 
και πρωτόκολλα για καταστροφή τους, ώστε να 
λειτουργούν αποτρεπτικά για τους παραβάτες.

Η προβληµατική κατάσταση στην Ιταλία γεννά 
και µια µεγάλη ευκαιρία για το ελληνικό ακτινίδιο, 
ώστε να κερδίσει µερίδια σε υφιστάµενες και νέες 

αγορές, στις οποίες θα χάσει έδαφος η γειτονική 
χώρα λόγω της µειωµένης παραγωγής της.

Από τα 65 λεπτά ξεκινάει 
η διαπραγμάτευση στα ακτινίδια
Δεν «τσιμπάνε» οι παραγωγοί στο παιχνίδι των Ιταλών για συγκράτηση τιμών

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΩΝ �ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ�

0,50�0,55

ΠΡΟΣ ΚΙΝΑ 
> 0,65 

2,50 � 2,90 
2,70 � 3,00

3,30 � 3,50

1,50 � 2,50 

2019 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΙΝΕΖΙΚΑ

0,50�0,55

2019

> 0,65 

2020

2,50 � 2,90 
2,70 � 3,00

3,30 � 3,50

1,50 � 2,50 



Agrenda 13Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020

Βάσει της υγρασίας 13%-15% 
οι τιμές σύσπορου βάμβακος
Με πρόβλεψη ποινής για τα βαµβάκια µε υγρασία 
πάνω από 15%, όπως και bonus για τα βαµβάκια 
µε υγρασία µικρότερη του 13% προτίθενται να ξε-
κινήσουν τις παραλαβές του σύσπορου βάµβα-
κος τα εκκοκκιστήρια. Σε ανακοίνωσή της η Πα-
νελλήνια Ένωση Εκκκοκκιστών και Εισαγωγέων 
Βάµβακος παρέχει διευκρινήσεις ως προς το πλαί-
σιο εφαρµογής της ΚΥΑ 2769/04-07-2019 για τις 
παραλαβές του συσπόρου βάµβακος.

 Σηµειωτέον ότι από φέτος η εφαρµογή της 
παραπάνω ΚΥΑ είναι υποχρεωτική, ωστόσο δι-
ευκρινίζεται πως σε περιοχές που επικράτησαν 
ακραίες συνθήκες (ανωτέρας βίας), όπως τελευ-
ταία στην Κεντρική Ελλάδα κατόπιν συνεννόησης 
δύναται να υιοθετηθούν διαφορετικές πρακτικές.

Στις διευκρινίσεις προβλέπεται ότι:
α) Έκαστο εκκοκκιστήριο θα προβαίνει σε µέ-

τρηση του ποσοστού υγρασίας σύσπορου βάµβα-
κος και αναγραφή στα δελτία Ποιοτικής και Πο-
σοτικής παραλαβής για κάθε εισερχόµενη παρ-
τίδα του παραδιδόµενου προϊόντος

β) Η αναρτηµένη στην είσοδο εκάστου εκκοκ-
κιστηρίου τιµή αγοράς σύσπορου βαµβακιού α-
πό τους παραγωγούς θα αναφέρεται σε σύσπορο 
βαµβάκι της ποιότητας τύπος µε υγρασία 13%-15%. 

Σε περίπτωση αποκλίσεων της υγρασίας από 
το όριο της ποιότητας τύπος προτείνεται η υιοθέ-
τηση του κάτωθι πλαισίου:

Εάν η Μέση Υγρασία σύσπορου βάµβακος εί-

ναι κάτω του 13% να αυξάνεται η τιµή του προϊό-
ντος σε ίσο ποσοστό µε τη διαφορά κάτω του 13%

Σε περίπτωση που η Μέση Υγρασία σύσπο-
ρου βάµβακος είναι πάνω από 15% να εφαρµό-
ζονται µειώσεις της τιµής λαµβάνοντας υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν σε κάθε γεω-
γραφική περιοχή της Ελλάδος.

γ) Ενηµερώνουµε τους βαµβακοπαραγωγούς 
ότι δεν θα γίνουν παραλαβές σύσπορου βάµβα-
κος που έχει συλλεχθεί µε µηχανές απογύµνω-
σης φυτού Βάµβακος (µηχανές Stripper).

«Τα ανωτέρω προτείνονται όταν επικρατούν 
φυσιολογικές/κανονικές συνθήκες συγκοµιδής. 
Είναι αυτονόητο ότι σε περιπτώσεις ανωτέρας βί-
ας, όπως αυτές που επικράτησαν τελευταία στην 
Κεντρική Ελλάδα, δύναται σε συνεννόηση µε το 
συνεργαζόµενο εκκοκκιστήριο του κάθε παραγω-
γού να υιοθετηθούν διαφορετικές πρακτικές κα-
τά τη συγκοµιδή και παραλαβή του προϊόντος», 
καταλήγει η ανακοίνωση.

Εν τω µεταξύ, σε ό,τι αφορά τις απώλειες της 
παραγωγής που προκάλεσε ο Ιανός, οι πρώτες ε-
κτιµήσεις κάνουν λόγο για πρώτη ύλη που ανα-
λογεί σε τουλάχιστον 25.000 µε 30.000 τόνους 
εκκοκκισµένου βαµβακιού, ήτοι περί τους 70.000 
τόνους σύσπορου να έχει πάει χαµένη κάτω από 
τη λάσπη. Την ίδια στιγµή ακόµα και στα χωρά-
φια που θα µαζευτούν βαµβάκια, η ποιότητα θα 
είναι υποβαθµισµένη, ενώ οι υγρασίες θα «ανά-
ψουν» την πρώτη ύλη στην αποθήκη. 

Παρά το µέγεθος της ζηµιάς όµως, πολυγνω-
µία καταγράφεται γύρω από το θέµα των αγροτι-
κών αποζηµιώσεων στις περιοχές της Θεσσαλίας 
που δέχθηκαν το βαρύ πλήγµα πριν από τρεις ε-
βδοµάδες, αφού φαίνεται πως ακόµα δεν έχει α-
ποφασιστεί ο τρόπος µε τον οποίο θα γίνουν οι 
πληρωµές, αν και υποτίθεται πως οι προκαταβο-
λή θα δοθεί εντός του τρέχοντος µήνα. 

Μεταφορά
Η µεταπήδηση 

ασθένειας µπορεί 
να γίνει εύκολα 

µε τα µέσα 
µεταφοράς των 

ακτινιδίων γι’ αυτό 
δεν πρέπει να 

επιτραπεί η χρήση 
των ιταλικών bins 

Συµφωνίες
Ενώ η συγκοµιστική 

περίοδος αρχίζει µετά 
τις 15 Οκτωβρίου, οι 
Ιταλοί έµποροι έχουν 

εµφανιστεί ήδη σε 
Άρτα, Αγρίνιο, Λαµία, 
Πιερία, Καβάλα για να 
κλείσουν συµφωνίες

Υποχρεωτική από φέτος 
Στην ΚΥΑ δεν διευκρινίζεται αν σε 
περιοχές που επικράτησαν ακραίες 

συνθήκες (Ιανός), κατόπιν συνεννόησης 
θα υιοθετηθούν διαφορετικές πρακτικές

Με ξηρά
ουσία στο
15% περνάει
εξαγωγές
η Τσεχελίδης 
∆ιευκολύνεται η εξαγωγική διαδικασία 
της ποικιλίας Τσεχελίδης µετά την 
τροποποίηση του άρθρου 7 της υπ’ αριθµ. 
9475/136897/10.10.2018 Υπουργικής 
Απόφασης που ρυθµίζει θέµατα εµπορίας 
και διακίνησης ακτινιδίων. Ειδικότερα, 
προσαρµόστηκε η ελεγκτική διαδικασία 
προς τις απαιτήσεις ωρίµανσης που θέτει 
η Ενωσιακή Νοµοθεσία, έτσι ώστε να 
ελέγχονται οι προϋποθέσεις ωρίµανσης 
των ακτινίδιων, ό χι µόνο µε βάση τους 
βαθµούς BRIX (6,2), αλλά και µε βάση |
το ποσοστό της ξηράς ουσίας (15%). 
Με την εν λόγω τροποποίηση, λύθηκε το 
πρόβληµα των εξαγώγιµων φορτίων 
ποικιλίας Τσεχελίδη, λόγω λανθασµένης 
διατύπωσης προηγούµενων διατάξεων 
της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης και 
προσαρµόστηκε η ελεγκτική διαδικασία 
προς τις απαιτήσεις ωρίµανσης που θέτει 
η Ενωσιακή Νοµοθεσία, έτσι ώστε να 
ελέγχονται οι προϋποθέσεις ωρίµανσης 
των ακτινίδιων. Αποτρέπεται η δέσµευση 
εξαγώγιµων φορτίων που παρατηρήθηκε 
το προηγούµενο διάστηµα και ενίσχυσε 
την προσπάθεια των εξαγωγικών 
φορέων, εξορθολογίζοντας το θεσµικό 
πλαίσιο του ελεγκτικού µηχανισµού, που 
παραµένει αυστηρό, αποτρέποντας όµως 
τις κυρώσεις δέσµευσης των 
εµπορευµάτων, που προέκυπταν από τις 
προϋπάρχουσες αντιφάσεις της 
προηγούµενης Υπουργικής Απόφασης.
Οι Συλλογικοί Αγροτικοί Φορείς του 
Ακτινιδίου, µε επιστολή τους, εξέφρασαν 
την ικανοποίησή τους από την έκβαση της 
υπόθεσης και την εξυπηρέτηση από 
πλευράς υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, του αιτήµατός τους. Μάλιστα, 
στην επιστολή τους αναφέρουν ότι µε 
την εξέλιξη αυτή, δίνεται η ευκαιρία στην 
καλλιέργεια του ακτινιδίου να αυξήσει 
τις εξαγωγές, σε µια δύσκολη περίοδο 
για τη χώρα, λόγω της πανδηµίας του 
κορωνοϊού, στηρίζοντας την τοπική 
οικονοµία.

Παρέµβαση
Ο συνεταιρισµός 

Παραγωγών 
Ακτινιδίου Άρτας 
έσπευσε να τοπο-
θετήσει τον πήχη 
των τιµών φέτος 

στα 0,65 ευρώ 
το κιλό

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ



Πρώτα σημάδια 
σεπτορίωσης 
Μολύνσεις φυλλώματος φιστικιάς 
λόγω της παρατεταμένης υγρασίας

ΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΑΣ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
  fotopoulou@agronews.gr

Την εποχή αυτή παρατηρείται έ-
ντονη προσβολή των καλλιερ-
γειών φιστικιάς από σεπτορίω-
ση. Η ασθένεια συνοδεύεται από 
φυλλόπτωση, µε τα φαινόµενα 
να είναι πιο έντονα σε δενδρο-
κοµεία που δεν ψεκάστηκαν ε-
παρκώς ή δεν πραγµατοποιήθη-
κε σωστή κάλυψη των δένδρων 
µε ψεκαστικό υγρό στη διάρκεια 
της καλλιεργητικής περιόδου.

Ο µύκητας, προσβάλλοντας 
τα φύλλα της φιστικιάς, προκα-
λεί µεγαλύτερες ζηµιές στην πα-
ραγωγή τον Μάιο αλλά και κατά 
το διάστηµα από Σεπτέµβριο έ-
ως Οκτώβριο. Οι παραγωγοί, στα 
αρχικά συµπτώµατα στις καλλι-
έργειές τους, θα παρατηρήσουν 
καστανές κηλίδες στην επιφά-
νεια των φύλλων, οι οποίες γί-

νονται γρήγορα µελανές και σε 
επόµενο στάδιο επέρχεται αυξη-
µένη φυλλόπτωση.

Το παθογόνο διαθέτει την ι-
κανότητα να επιβιώνει στα πε-
σµένα στο έδαφος φύλλα όπου 
από τέλος του χειµώνα έως αρ-
χές της άνοιξης, σχηµατίζει την 
τέλεια µορφή του. Εποµένως, 
για τον περιορισµό του πρωτο-
γενούς µολύσµατος την επόµε-
νη καλλιεργητική περίοδο, είναι 
απαραίτητη η αποµάκρυνση κα-

θώς και η καύση των φύλλων 
αυτών. Μια άλλη µέθοδος κατα-
πολέµησης, σύµφωνα µε τους 
γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βό-
λου, είναι και η ενσωµάτωσή 
τους µε ελαφρύ φρεζάρισµα στο 
έδαφος, αφότου ψεκαστούν µε 
χαλκούχο σκεύασµα, πριν ή µε-
τά την πτώση τους στο έδαφος. 

Πρέπει να λαµβάνεται υπό-
ψη πως οι µολύνσεις του φυλ-
λώµατος από τη σεπτορίωση και 
τη βοτρυοσφαίρια, που θέτουν 
σε κίνδυνο την καλλιέργεια φι-
στικιάς, ευνοούνται ιδιαίτερα α-
πό συνθήκες υψηλής σχετικής 
υγρασίας. Με βάση αυτό, το χει-
µερινό κλάδεµα που θα λάβει χώ-
ρα το επόµενο διάστηµα, πρέπει 
να γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζει τον καλό αερισµό 
στο εσωτερικό των δέντρων, ως 
προληπτικό µέτρο για την απο-
φυγή εξάπλωσης του µύκητα.

Ξηράνσεις λόγω 
βοτρυοσφαίριας 

Όσον αφορά τη βοτρυοσφαί-
ρια (Botryosphaeria dothidea), 
τα συµπτώµατά της αυτή την ε-
ποχή είναι χαρακτηριστικά, πα-
ρατηρούνται ξηράνσεις φύλλων, 
καρπών και ταξικαρπιών, καθώς 
και ολόκληρων κλάδων. Τα προ-
σβεβληµένα όργανα που απο-
µένουν πάνω στα δέντρα αποτε-
λούν πηγή µολύσµατος για την 
επόµενη καλλιεργητική περίο-
δο, γι’ αυτό οι γεωπόνοι του Βό-
λου συνιστούν στους καλλιερ-
γητές τα εξής:

1. Συλλογή και καταστροφή 
όλων των προσβεβληµένων ορ-
γάνων πριν πέσουν τα φύλλα, 
γιατί τώρα διακρίνεται η προσβε-
βληµένη από την υγιή βλάστηση.

2. Αποµάκρυνση και καταστρο-
φή των ξερών, πεσµένων στο έ-
δαφος φύλλων ή ενσωµάτωσή 
τους µε ελαφρύ φρεζάρισµα.

Καθοριστικός ο φθινοπωρινός ψεκασµός για κυκλοκόνιο στην ελιά
Το κυκλοκόνιο αποτελεί µια µυκητολογική ασθένεια στην καλλιέργεια της 
ελιάς, η οποία παρουσιάζει ως χαρακτηριστικό σύµπτωµα την εµφάνιση 
κυκλικών κηλίδων, τα λεγόµενα «µάτια παγωνιού», τα οποία διαπιστώνει 
κανείς στην άνω επιφάνεια των φύλλων. Τα προσβεβληµένα αυτά φύλλα 
στη συνέχεια οδηγούνται σε κιτρίνισµα και τελικώς πρόωρη φυλλόπτωση. 
Σε περιοχές µε υγρό κλίµα, είναι δυνατόν τα προβλήµατα λόγω προσβολής 

να αποκτήσουν µεγαλύτερες διαστάσεις και να προκληθεί έως και καθολική 
φυλλόπτωση των ελαιόδεντρων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως ο µύκητας 
αναπτύσσεται σε µέτριες θερµοκρασίες (10-20oC) µε βροχοπτώσεις ή πολύ αυξηµένη 
υγρασία. ∆εδοµένου ότι η τρέχουσα περίοδος είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για µόλυνση, οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ιωαννίνων συνιστούν 
στους παραγωγούς άµεσα ψεκασµό µε καλή κάλυψη των δέντρων και επανάληψη 
µετά από 20 ηµέρες σε περίπτωση παρατεταµένων βροχοπτώσεων. Το κλάδεµα 
αραίωσης µπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα ωφέλιµο για την είσοδο αέρα και φωτός 
στο εσωτερικό των δέντρων, ειδικά σε πυκνοφυτεµένους ελαιώνες.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Μέτρα 
αντιµετώπισης 

Ψεκασµό φύλλων µε 
χαλκούχα και ενσωµά-
τωση µε άροση συστή-

νουν οι γεωπόνοι

Ωίδιο πιπεριάς
Το ωίδιο αποτελεί µια ασθένεια µε µεγάλο 
εύρος ξενιστών, η οποία οφείλεται σε 
µυκητολογική προσβολή. Συγκεκριµένα 
στην καλλιέργεια υπαίθριας και 
βιοµηχανικής πιπεριάς, συχνά είναι και 
κατά την τρέχουσα περίοδο τα περιστατικά 
προσβολής, καθώς οι καιρικές συνθήκες 
που επικρατούν ευνοούν σηµαντικά την 
ανάπτυξη και εξάπλωση του παθογόνου. 
Το ωίδιο προσβάλλει κυρίως τα ώριµα 
ανεπτυγµένα φύλλα και αναγνωρίζεται από 
τις µικρές κίτρινες ακανόνιστες κηλίδες 
διαµέτρου περίπου 1 εκατοστού που 
εµφανιζονται στην πάνω επιφάνειά τους.
Ταυτόχρονα διακρίνεται και µια λευκή 
εξάνθηση στην κάτω επιφάνειά τους. 
Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου, είναι ιδιαίτερα σηµαντική η 
έγκαιρη διαπίστωση των συµπτωµάτων της 
ασθένειας, ώστε να διενεργηθεί ψεκασµός 
κάλυψης, µε επιτρεπόµενα ωιδιοκτόνα. 

Σκευάσµατα
BASF: Dagonis, Vivando
FMC: Impact 125SC, Fungiben 12,5 EC
ELANCO: Systhane Ecozome 45EW, 
Topel 100EC
SYNGENTA: Cidely Top 125/15 DC, 
Taegro.

Περονόσπορος στο αµπέλι
Για την ανάπτυξη του περονοσπόρου 
απαιτούνται καιρικές συνθήκες που 
χαρακτηρίζονται από αυξηµένη σχετική 
υγρασία και θερµοκρασία. Όσον αφορά 
τους αµπελώνες, για το µόλυσµα του 
µύκητα ευθύνονται κυρίως τα ωοσπόρια 
που ενδηµούν σε κάθε αµπελώνα, καθώς 
και την κατάσταση αυτού. Με βάση τις 
οδηγίες των γεωπόνων του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Ιωαννίνων, 
σκοπός της επέµβασης είναι κυρίως η 
διαχείριση των αρχικών µολύνσεων 
προκειµένου αυτές να αποφευχθούν. 
Αναφέρεται ότι άν τα αµπέλια δεν είναι 
επαρκώς προστατευµένα πριν από τις 
βροχές, αναµένονται µεµονωµένες κηλίδες 
10 µε 15 µέρες µετά τις βροχές. Γι’ αυτό το 
λόγο προτείνουν ψεκασµό αµέσως µετά 
τον τρύγο ώστε να περιοριστούν τα 
ωοσπόρια σε συνδυασµό µε συλλογή και 
καύση των προσβεβληµένων φύλλων στο 
τέλος της καλλιεργητικής περιόδου, πριν 
όµως αυτά πέσουν στο έδαφος.

Σκευάσµατα
BASF: Enervin Duo, Valis Plus
FMC: Galben M, Foskey 80 WG
ELANCO: Electis CX 660WG, Equation 
Pro WG
SIPCAM: Hidroval 40WG, Lieto WG
SYNGENTA: Ridomil Gold MZ 68 WG, 
Ampexio.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Στο 1% 
της έκτασης 
η κατανοµή
Η χορήγηση των αδειών 
πραγµατοποιείται σε επίπεδο 
οκτώ (8) περιφερειών. 
Τα διαθέσιµα στρέµµατα σε 
επίπεδο περιφερειών (1 έως 
8) καθορίζονται στο ποσοστό 
1% της φυτεµένης έκτασης 
εκάστης περιφέρειας, όπως 
αυτές ανακοινώνονται στην 
ετήσια απογραφή του 
προηγούµενου έτους. 
Η αίτηση υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά µέσω της 
ιστοσελίδας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων (Ψηφιακές 
Υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ) και 
είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή 
επισυνάπτονται ηλεκτρονικά 
όλα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά για την 
ικανοποίηση του κριτηρίου 
επιλεξιµότητας. Αυτά τα 
δικαιολογητικά είναι:
1) Tαυτότητα.
2) Εκκαθαριστικό εφορίας. 
3) ∆ικαιολογητικά κατοχής 
της έκτασης. (Επισύναψη των 
συµβολαιογραφικών εντύπων 
και του πιστοποιητικού 
µεταγραφής τους στο 
υποθηκοφυλακείο) 
Για τα µη ιδιόκτητα 
αγροτεµάχια µπορεί να 
κατατεθεί συµβολαιογραφικό 
έγγραφο µίσθωσης ή ιδιωτικό 
συµφωνητικό µίσθωσης 
(ενοικιαστήριο) ή 
χρησιδάνειο. Γίνεται δεκτό 
το ιδιωτικό συµφωνητικό 
µίσθωσης η διάρκεια του 
οποίου πρέπει να είναι 
µεγαλύτερη των επτά (7) 
ετών από την ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης. 
Σε περίπτωση µίσθωσης ή 
χρησιδανείου, ο ενοικιαστής 
ή χρήστης κατά περίπτωση 
συνυποβάλλει σύµφωνη 
γνώµη του ιδιοκτήτη της 
έκτασης για τη 
δραστηριότητα αυτή.

Μέχρι 31 Οκτωβρίου ηλεκτρονικά οι αιτήσεις  

Κρίσιμο μέγεθος τα 50 στρέμματα 
για τις άδειες φύτευσης αμπέλου
Σε μεγάλες αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις ξανά η προτεραιότητα για τις άδειες του 2021

Με 3 μόρια αμείβονται
και οι νεοεισερχόμενοι 
Τα υπόλοιπα κριτήρια για το άρι-
στα «10» εκτός από την αµπελουρ-
γική έκταση είναι σε γενικές γραµ-
µές ίδια στις περιφέρειες. 

Συγκεκριµένα σύµφωνα µε την 
απόφαση ΥΑ αριθµ. 866/86629 
(ΦΕΚ Β΄1422/15.04.2020) τα υ-
πόλοιπα κριτήρια είναι:

 Παραγωγοί που φυτεύουν 
οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέ-
λου για πρώτη φορά και εγκαθί-
στανται ως αρχηγοί της εκµετάλ-
λευσης (νεοεισερχόµενοι), αµεί-
βονται µε 3 µόρια. Θεωρείται ότι 
πληρούται το κριτήριο αυτό, αν ο 
αιτών ανήκει σε µια από τις πα-
ρακάτω κατηγορίες:

α) Φυσικά πρόσωπα ηλικίας έ-
ως 40 ετών, κατά το έτος υποβο-
λής της αίτησης, που φυτεύουν 
οινοποιήσιµα αµπέλια για πρώ-
τη φορά και εγκαθίστανται ως αρ-
χηγοί της εκµετάλλευσης (νεοει-
σερχόµενοι).

β) Νοµικά πρόσωπα, ανεξάρτητα 
από τη νοµική µορφή τους, θεωρεί-
ται ότι πληρούν το κριτήριο αυτό, 
εάν το φυσικό πρόσωπο -το οποίο 
εγκαθίσταται ως επικεφαλής της 
εκµετάλλευσης και ασκεί αποτελε-

σµατικό και µακροχρόνιο έλεγχο 
στο νοµικό πρόσωπο όσον αφορά 
τις αποφάσεις που συνδέονται µε 
τη διαχείριση, τα κέρδη και τους 
χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους- 
φυτεύει για πρώτη φορά αµπέλια 
(«νεοεισερχόµενος») και είναι η-
λικίας έως 40 ετών, κατά το έτος 
υποβολής της αίτησης.

Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες 
συµβάλλουν στη διατήρηση του πε-
ριβάλλοντος, δηλαδή είναι βιολο-
γικοί ή έχουν αναβαθµίδες ή καλ-
λιεργούνται µε πρωτόκολλο ολο-
κληρωµένης διαχείρισης: 1 µόριο 

Εκτάσεις που αντιµετωπίζουν 
φυσικούς ή άλλους ειδικούς πε-
ριορισµούς: 1 µόριο. Περιλαµβά-
νουν αµπελώνες σε 500µ. και ά-
νω υψόµετρο ή µικρά νησιά του 
Αιγαίου Πελάγους.

Τέλος, 1,5 µόρια λαµβάνουν 
οι αµπελουργοί που δεν διαθέτουν 
αµπελουργικές εκτάσεις φυτεµέ-
νες χωρίς άδεια ή χωρίς δικαίω-
µα φύτευσης. 

Σηµειώνεται ότι στην περασµένη 
κατανοµή µε βάση τα ίδια κριτήρια 
κανένας αµπελουργός δεν έλαβε 
το 100% της αιτούµενης έκτασης. 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου πρέπει να 
κατατεθούν ηλεκτρονικά οι αιτή-
σεις για τη χορήγηση αδειών νέ-
ας φύτευσης οινοποιήσιµων ποι-
κιλιών αµπέλου του έτους 2021.
Η κατανοµή των αδειών θα γίνει 
σύµφωνα µε τα κριτήρια µοριοδό-
τησης που κινήθηκε η διαδικασία 
την περασµένη άνοιξη. Κρίσιµο µέ-
γεθος, λοιπόν, είναι η κατοχή 50 
στρεµµάτων και άνω που δίνουν 
συντελεστή βαρύτητας 0,35 στο σύ-
στηµα µοριοδότησης και θα παί-
ξει για άλλη µία φορά καθοριστι-
κό ρόλο στις σχετικές εγκρίσεις. 

Συγκεκριµένα, για την κατανο-
µή των αδειών νέας φύτευσης ορί-
ζονται οκτώ περιφέρειες. Τα µόρια 
ανάλογα µε την έκταση που δια-
θέτει ο αµπελουργός ανά περιφέ-
ρεια έχουν ως εξής:

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη:
Αµπελουργική έκταση του αιτού-
ντος ίση ή µεγαλύτερη των 200 
στρεµµάτων: 3,5 µόρια. Από 100 
έως 200 στρέµµατα: 2,45 µόρια

Κεντρική Μακεδονία: Αµπε-

λουργική έκταση του αιτούντος ίση 
ή µεγαλύτερη των 50 στρεµµάτων: 
3,5 µόρια. Από 30 έως 50 στρέµ-
µατα: 2,45 µόρια

∆υτική Μακεδονία: Αµπελουρ-
γική έκταση ίση ή µεγαλύτερη των 
100 στρεµµάτων: 3,5 µόρια. Από 
75 έως 100 στρέµµατα: 2,45 µόρια

Θεσσαλία:Αµπελουργική έκτα-
ση του αιτούντος ίση ή µεγαλύτερη 
των 75 στρεµµάτων: 3,5 µόρια. Από 
30 έως 75 στρέµµατα: 2,45 µόρια

Αττική, Στερεά Ελλάδα: Αµπε-
λουργική έκταση ίση ή µεγαλύτε-
ρη 75 στρεµµάτων: 3,5 µόρια. Από 
50 έως 75 στρέµµατα: 2,45 µόρια

∆υτική Ελλάδα: Αµπελουργι-
κή έκταση ίση ή µεγαλύτερη των 
50 στρεµµάτων: 3,5 µόρια. Από 
20 έως 50 στρέµµατα: 2,45 µόρια

Πελοπόννησος:Αµπελουργική 
έκταση ίση ή µεγαλύτερη των 75 
στρεµµάτων: 4 µόρια. Από 50 έως 
75 στρέµµατα: 3,50 µόρια

Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, 
Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, και Ήπει-
ρος: Αµπελουργική έκταση ίση ή 
µεγαλύτερη των 30 στρεµµάτων: 
3,5 µόρια. Από 3 έως 30 στρέµµα-
τα: 2,45 µόρια.

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
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ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Με νέες προσθήκες τα µικρά φωτοβολταϊκά 
συστήµατα και τις µεγάλες δεξαµενές µε ε-
πιδοτούµενες δαπάνες έως 3.100 ευρώ/kW 
και έως 60.000 ευρώ αντίστοιχα, δηµοσι-
εύτηκε σε ΦΕΚ το θεσµικό πλαίσιο του Μέ-
τρου 4.1.2 «Επιδότηση αρδευτικών συστη-
µάτων». Στο πρόγραµµα αυτό, του οποίου 
αναµένεται να ακολουθήσει η προκήρυξη 
ύψους 37 εκατ. ευρώ µέσα στο φθινόπω-
ρο, µπορούν να συµµετάσχουν όλοι οι κά-
τοχοι αγροτικών εκµεταλλεύσεων (φυσικά, 
νοµικά πρόσωπα και συλλογικοί φορείς) 
ανεξαρτήτως µεγέθους. 

Σύµφωνα µε την απόφαση οι επιδοτήσεις 
αφορούν επενδύσεις σε αρδευτικά συστή-
µατα στάγδην άρδευσης και µικροκαταιο-
νισµού (σταθεροί µικροεκτοξευτές τοπικής 
άρδευσης χαµηλού ύψους), υδατοδεξαµε-
νές κάθε είδους, αυτόνοµα και µη φωτο-
βολταϊκά net metering, γεωτρήσεις, γεννή-
τριες, πίνακες ∆ΕΗ ολοκληρωµένα συστή-
µατα γεωργίας ακριβείας κ.α. Ο επενδυτι-
κός φάκελος µπορεί να έχει ύψος προϋπο-
λογισµού έως 150.000 ευρώ για τα φυσι-
κά πρόσωπα και έως 200.000 ευρώ για τα 

νοµικά πρόσωπα. Ο εν λόγω προϋπολογι-
σµός για τις συλλογικές επενδύσεις µπο-
ρεί να ανέλθει έως και τα 500.000 ευρώ, 
µε την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών 
της τελευταίας κλεισµένης χρήσης του συλ-
λογικού σχήµατος ανέρχεται τουλάχιστον 
στο 25% του αιτούµενου προϋπολογισµού. 
Το ύψος της ενίσχυσης είναι ανάλογο την 
περιφέρεια, τα χαρακτηριστικά του δικαι-
ούχου, τη δυνητική εξοικονόµηση ύδατος 
που πετυχαίνει η επένδυση και την κατά-
σταση των υπόγειων υδάτων (καλή και λι-
γότερο από καλή). Σε κάθε περίπτωση κυ-
µαίνεται µεταξύ 40% και 85%.  

Οι επενδύσεις µπορούν να αφορούν εί-
τε την εγκατάσταση νέων συστηµάτων εί-
τε την αντικατάσταση παλιών εγκαταστάσε-
ων οι οποίες έχουν µερικώς ή πλήρως α-
ποσβεστεί. Σηµειώνεται πως δεν είναι επι-
λέξιµη η αντικατάσταση παλαιάς γεώτρη-
σης ή παλαιού πηγαδιού µε νέα/νέο, εφό-
σον η παλαιά γεώτρηση ή παλαιό πηγάδι 
παραµένει λειτουργική/ό, ασχέτως εάν έ-
χει πλήρως αποσβεστεί.

Για να ενταχθεί ο ενδιαφερόµενος στο Μέ-
τρο θα πρέπει να προσκοµίσει µελέτη εξοι-
κονόµησης ύδατος. Ανάλογα την επένδυ-
ση που θέλει να κάνει, πρέπει να τεκµηρι-
ώνει ότι θα πετύχει εξοικονόµηση κατά ένα 
ελάχιστο ποσοστό. Για παράδειγµα η αντι-
κατάσταση συστήµατος άρδευσης µε άλλο 
σύστηµα διαφορετικού τύπου προϋποθέτει 
δυνητική εξοικονόµηση κατανάλωσης ύδα-
τος ίση µε τουλάχιστον 25%. 

Επιπλέον, θα πρέπει να συµπληρώσουν 
οι ενδιαφερόµενοι και τα ανάλογα µόρια 
που απαιτούνται για την ένταξη, µε τη βά-
ση να διαµορφώνεται στο 30 µε άριστα το 
100. Απόλυτη προτεραιότητα συγκεντρώ-
νοντας απευθείας τα 30 µόρια της βάσης θα 
έχουν όσοι πετυχαίνουν µε την επένδυσή 
τους εξοικονόµηση ύδατος από 50% και ά-
νω. Από εκεί και πέρα ρόλο µεταξύ άλλων 
παίζουν η εγκατάσταση συστηµάτων εξοι-
κονόµησης ύδατος σε υδροβόρες καλλιέρ-
γειες και οι εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται 
εντός ευπρόσβλητης στη νιτρορύπανση πε-
ριοχής. Με µπάτζετ µόλις 37 εκατ. ευρώ, 
είναι βέβαιο πως ο πίνακας µοριοδότησης 
θα παίξει πολύ µεγάλο ρόλο στην ένταξη. 

Στις επιδοτήσεις για αρδευτικά   
αγροτικά φ/β και γεωργία ακριβείας 

Επιδοτούμενη 
δαπάνη μέχρι 

3.100 ευρώ ανά 
kW προβλέπει 

η υπουργική 
απόφαση για το 

θεσμικό πλαίσιο του 
Μέτρου 4.1.2, που θα 

προκηρυχθεί σύντομα
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Ακριβείας
Οι επενδύσεις στη 
γεωργία ακριβείας που 
βοηθά στην εξοικονόµηση 
ύδατος είναι επιλέξιµες 
προς ενίσχυση.

Δαπάνη
Η επιλέξιµη προς ενίσχυση 
δαπάνη αγοράς, 
φωτοβολταϊκού συστήµατος 
δεν µπορεί να υπερβαίνει 
τα 10.000 ευρώ.

Κόστος
Η δαπάνη σύνταξης της 
αίτησης στήριξης µαζί µε 
την περιβαλλοντική 
µελέτη µπορεί να 
ξεπεράσει τα 2.000 ευρώ. 
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     ΜΕΤΡΟ 4.1.2  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΨΟΣ 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΛΟΓΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

170 � 410
ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕMMΑ 

1.100 � 3.100
ΕΥΡΩ / K/W

105
ΕΥΡΩ / Κ.µ

2.800 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

2.350 � 6.000
ΕΥΡΩ

800 � 1.350
ΕΥΡΩ

ΕΩΣ 1.500
ΕΥΡΩ

     ΕΩΣ 500     
ΕΥΡΩ

+ 96,5 ΕΥΡΩ / MΕΤΡΟ

ΕΩΣ 60.000
  ή 3,25 ευρώ / κ.µ

    για δεξαµενές >20.000 κ.µ

40-85% 

150
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

200-500
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

200-500

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΣΤΑΓ∆ΗΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ-ΠΗΓΑ∆ΙΑ ∆ΕΞΑMΕΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗMΑΤΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Φάκελος μέχρι 150.000 ευρώ 

Οι έξι κατηγορίες 
κύριων επενδύσεων 
που επιδοτούνται
Έως 60.000 ευρώ το μέγιστο ύψος επιλέξιμης δαπάνης για 
μεγάλες υδατοδεξαμενές, μόνο οι νέες γεωτρήσεις στο Μέτρο

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

Για γεώτρηση χωρίς δοκιµαστική ά-
ντληση η επιλέξιµη δαπάνη ορίζεται στα 
1.500 ευρώ συν 90 ευρώ ανά µέτρο και 
για γεώτρηση µε δοκιµαστική άντληση 
στα 2.800 ευρώ συν 96,5 ευρώ/µέτρο.  
Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν το υποβρύ-
χιο αντλητικό συγκρότηµα και τον ηλε-
κτρικό πίνακα για τα οποία θα προσκο-
µίζονται τρεις προσφορές. Οι τιµές δεν 
αφορούν την περίπτωση διάνοιξης πη-
γαδιού-φρέατος για την οποία θα προ-
σκοµίζονται τρεις προσφορές.

∆εν είναι επιλέξιµη η αντικατάσταση 
παλαιάς γεώτρησης εφόσον η παλαιά 
παραµένει λειτουργική, ασχέτως εάν έ-
χει πλήρως αποσβεστεί.

Γεωτρήσεις, 
πηγάδια1

Τα αρδευτικά συστήµατα που επιδοτού-
νται είναι τα α) στάγδην άρδευσης και 
β) µικροκαταιονισµού (σταθεροί µικρο-
εκτοξευτές χαµηλού ύψους). Για όσους 
ενδιαφέρονται να αντικαταστήσουν ένα 
ήδη υπάρχον σύστηµα στάγδην, πρέπει 
να έχει κλείσει τουλάχιστον µία 6ετία ο 
παλιός εξοπλισµός. Επιπλέον, πρέπει α-
ποδεδειγµένα η επένδυση να συµβάλ-
λει στην εξοικονόµηση ύδατος σύµφω-
να µε τα εξής ποσοστά, ανάλογα µε το 
είδος της επένδυσης: 

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

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

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

Η επιλέξιµη δαπάνη ανά στρέµµα ορί-
ζεται για συστήµατα στάγδην άρδευσης 
ως εξής: Αροτραίες καλλιέργειες: 170 ευ-
ρώ, δέντρα: 220 ευρώ (κανονική φύτευ-
ση) και 300 ευρώ (πυκνή φύτευση). Αµπε-
λώνες: 410 ευρώ, Λαχανικά: 255 ευρώ.

Στάγδην 
άρδευση2

Επιλέξιµες προς ενίσχυση είναι δεξαµενές 
όγκου έως 500 κ.µ. (όπως πλαστικές, µε-
ταλλικές κ.λπ.) που δεν απαιτούν εκσκα-
φές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους. Η ανώ-
τατη επιλέξιµη δαπάνη ανέρχεται στα 105 
ευρώ/κ.µ. Επιλέξιµες είναι και οι δεξαµε-
νές (χωµάτινες, µεταλλικές, κ.λπ.) ανεξαρ-
τήτως µεγέθους που απαιτούν εκσκαφές 
ή επιχώσεις (λιµνοδεξαµενές) και χρησι-
µεύουν για την αποθήκευση νερού βρο-
χής (όµβρια). Η ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη 
εδώ έχει να κάνει µε τη χωρητικότητα σε 
κ.µ.. Συγκεκριµένα στον πίνακα προβλέ-
πεται ότι ξεκινώντας από τα 50 κ.µ η επι-
λέξιµη δαπάνη ορίζεται στα 1.700 ευρώ. 

Το µέγιστο της χωρητικότητας της δεξα-
µενής για τα οποία προβλέπεται εύλογο κό-
στος είναι 19.000 κ.µ µε 63.100 ευρώ. Για 
δεξαµενές άνω των 20.000 κ.µ προβλέπε-
ται ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη 3,25 ευρώ 
ανά κ.µ. Οι τιµές αφορούν χωµάτινες δε-
ξαµενές και περιλαµβάνουν εκσκαφές σε 
εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη, φόρτωση και 
αποµάκρυνση αποβλήτων εκσκαφών, ε-
ξυγιαντικές στρώσεις µε φυσικά αµµοχά-
λικα, κατασκευή επιστρώµατος µεµβρά-
νης, στεγανοποίηση κ.α.

Δεξαμενές 
κάθε είδους 3

TOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Όλα είναι έτοιµα πλέον για την πρόσκληση του Μέ-
τρου 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλ-
λουν στην εξοικονόµηση ύδατος», µετά τη δηµοσί-
ευση σε ΦΕΚ (4377/Β’/2020) του θεσµικού πλαισί-
ου. Ο χρόνος της προκήρυξης θα εξαρτηθεί από την 
ετοιµότητα του πληροφοριακού συστήµατος που θα 
δέχεται τους φακέλους ενίσχυσης των αγροτών, το 
οποίο εκτός απροόπτου αναµένεται να είναι έτοιµο 
εντός του Νοεµβρίου. Πριν κάνει την αίτηση ο ενδι-
αφερόµενος θα πρέπει να γνωρίζει ότι η διαδικα-
σία ένταξης θεωρείται απαιτητική καθώς χρειάζε-
ται περιβαλλοντική µελέτη εξοικονόµησης νερού, 
η οποία µαζί µε τη σύνταξη και υποβολή της αίτη-
σης ξεπερνούν σε κόστος τα 2.000 ευρώ . Ως εκ τού-
του, τα µόρια ένταξης που φιλοξενεί η Agrenda βο-
ηθούν στο να αποφασίσει κάποιος αν αξίζει τελικά 
ο κόπος. Όσον αφορά το εύλογο κόστος των επεν-
δύσεων, αυτά σύµφωνα µε την ΥΑ είναι:    

Στάγδην άρδευση: Το εύλογο κόστος ξεκινά α-
πό τα 170 και φτάνει τα 410 
ευρώ το στρέµµα ανάλογα 
την καλλιέργεια.

Γεωτρήσεις-πηγάδια: 
1.500 ευρώ συν 90 ευρώ 
ανά µέτρο και για γεώτρη-
ση µε δοκιµαστική άντλη-
ση στα 2.800 ευρώ συν 96,5 
ευρώ/µέτρο.

∆εξαµενές µε εκσκα-
φές: Έως 60.000 ευρώ ή  
3,25 ευρώ ανά κ.µ. για δε-
ξαµενές άνω των 20.000 κ.µ

Φωτοβολταϊκά συστήµατα: Από 1.100 έως 3.100 
ευρώ ανά k/W ανάλογα το σύστηµα. Σε καµιά πε-
ρίπτωση δεν πρέπει ξεπερνά το επιλέξιµο κόστος 
τα 10.000 ευρώ

 Γεννήτριες: Από 2.350 ευρώ έως 6.000 ευρώ.
Πίνακας µεταγωγής ∆ΕΗ-γεννήτρια: Από 800 

έως 1.350 ευρώ.
Σύνταξης και υποβολής της αίτησης στήριξης: 

Έως 1.500 ευρώ
 Εκπόνηση µελέτης δυνητικής εξοικονόµησης 

κατανάλωσης ύδατος: Έως 2.000 ευρώ.
Εκπόνηση µελετών εγκατάστασης και εφαρ-

µογής δικτύου ολοκληρωµένων λύσεων (π.χ. 
γεωργία ακριβείας): Έως 500 ευρώ.

Αναλυτικότερα, για κάθε επένδυση ισχύουν 
σύµφωνα µε την απόφαση τα εξής (βλ. δίπλα):

Προϋπολογισµός
Στα 37 εκατ. ευρώ 
o προϋπολογισµός 
της προκήρυξης 
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     ΜΕΤΡΟ 4.1.2  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΨΟΣ 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΛΟΓΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

170 � 410
ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕMMΑ 

1.100 � 3.100
ΕΥΡΩ / K/W

105
ΕΥΡΩ / Κ.µ

2.800 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

2.350 � 6.000
ΕΥΡΩ

800 � 1.350
ΕΥΡΩ

ΕΩΣ 1.500
ΕΥΡΩ

     ΕΩΣ 500     
ΕΥΡΩ

+ 96,5 ΕΥΡΩ / MΕΤΡΟ

ΕΩΣ 60.000
  ή 3,25 ευρώ / κ.µ

    για δεξαµενές >20.000 κ.µ

40-85% 

150
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

200-500
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΣΤΑΓ∆ΗΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ-ΠΗΓΑ∆ΙΑ ∆ΕΞΑMΕΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗMΑΤΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση εξοπλι-
σµού φωτοβολταϊκού συστηµάτων για την 
ηλεκτροδότηση του συστήµατος άντλησης 
νερού, είναι επιλέξιµη δαπάνη σύµφωνα µε 
το Παράρτηµα 4 της ΥΑ. Συγκεκριµένα, ορί-
ζονται οι µέγιστες δαπάνες ως εξής: 

Φωτοβολταϊκό συνδεδεµένο µε σταθε-
ρές βάσεις: 1.100 ευρώ/kW. 

Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό µε σταθερές 
βάσεις: 2.800 ευρώ/kW.

Φωτοβολταϊκό συνδεδεµένο στο δίκτυο 
µε ιχνηλάτες (trackers): 1.250 ευρώ/kW. 

Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό µε ιχνηλάτες 
(trackers): 3.100 ευρώ/kW.

Η δαπάνη αγοράς, µεταφοράς και ε-
γκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήµα-
τος δε µπορεί να υπερβαίνει τα 10.000 
ευρώ. Αυτό δεν σηµαίνει πως δεν µπο-
ρεί να ενταχθεί στο φάκελο ένα φω-
τοβολταϊκό σύστηµα µεγαλύτερου κό-
στους. Απλά, στα υπόψιν για τον υπο-
λογισµό της επιδότησης, θα τεθούν τα 
10.000 ευρώ. Σηµειώνεται ότι το κό-
στος εγκατάστασης του φωτοβολταϊ-
κού συστήµατος άρδευσης είναι αντί-
στοιχο του συστήµατος άρδευσης µε 
πετρελαιοκινητήρα. 

Φ/β net 
metering 6

Αν κάποιος αγρότης θέλει απλά να εκ-
συγχρονίσει τη γεώτρησή του, µπορεί να 
κάνει φάκελο αγοράς επιµέρους εξοπλι-
σµού όπως είναι ενδεικτικά: αλλαγή α-
ντλίας, γεννήτριας, ηλεκτρολογικού πί-
νακα, εγκατάσταση υδροµετρητή. Σε αυ-
τές τις περιπτώσεις δεν απαιτείται απόδει-
ξη εξοικονόµησης ύδατος. Σηµειώνεται ότι 
για τις αντλίες θα πρέπει να έχουν περάσει 
16 χρόνια χρήσης του παλιού εξοπλισµού 
και για τις γεννήτριες 10 χρόνια, ώστε να 
είναι επιλέξιµες Η ανώτατη επιλέξιµη δα-
πάνη για τις γεννήτριες ορίζεται ανάλο-
γα µε την απόδοσή τους (KVA). Το εύλο-
γο κόστος για γεννήτριες ξεκινάει από 8 
KVA και ορίζεται στα 2.350 ευρώ και φτά-
νει τα 6.000 ευρώ για 30 KVA. 

Οι ανωτέρω τιµές δύνανται να προσαυ-
ξάνονται κατά 15% όταν τεκµηριώνεται ότι 
στα τεχνικά χαρακτηριστικά της γεννήτρι-
ας περιλαµβάνεται η δυνατότητα σύνδε-
σης µε πίνακα αυτόµατης µεταγωγής. Επί-
σης, στις ανωτέρω τιµές δεν περιλαµβάνε-
ται το εύλογο κόστος αγοράς και εγκατά-
στασης του πίνακα µεταγωγής ∆ΕΗ - γεν-
νήτρια, που ορίζεται ως εξής: Πίνακες Χει-
ροκίνητης Μεταγωγής Η/Ζ 800 ευρώ και 
Αυτόµατης Μεταγωγής Η/Ζ 1.350 ευρώ. 

Επιμέρους 
εξοπλισμός4

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

Ειδικές προϋποθέσεις: 
Για αντικατάσταση συστήµατος άρ-

δευσης µε άλλο σύστηµα διαφορετικού 
τύπου απαιτείται δυνητική εξοικονόµη-
ση κατανάλωσης ύδατος ίση µε τουλά-
χιστον 25% (20% σε καλής ποσοτικής κα-
τάστασης υπόγεια ύδατα). 

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

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

Κριτήρια
μοριοδότησης
Σύµφωνα µε τον πίνακα µοριοδότησης, για την 
ένταξη στο Μέτρο απαιτείται η συγκέντρωση 30 
µορίων και πάνω. Από εκεί και πέρα, αν η ζήτη-
ση δεν καλύπτεται από τα κονδύλια (υπολογί-
ζονται στα 37 εκατ. ευρώ), όσοι συγκεντρώνουν 
τα περισσότερα µόρια θα κρίνονται δικαιούχοι.

Αναλυτικά ο πίνακας µοριοδότησης είναι ως εξής:
Ποσοστό δυνητικής εξοικονόµησης ύδατος 

µέσω υλοποίησης υποδοµής άρδευσης: Από 50% 
και άνω, 30 µόρια. Από 40% και άνω, 27 µόρια. 
Από 30%, 24 µόρια και από 25%, 21 µόρια. Από 
20%, 18 µόρια, από 15%, 15 µόρια. Από 10% εξοι-
κονόµηση ύδατος, 12 µόρια.

Ύπαρξη υδροµετρητή πριν την υλοποίηση 
της επένδυσης: Σε όλες τις αρδευτικές υποδοµές 
10 µόρια, σε περισσότερες από µία 8 µόρια, σε 
µία αρδευτική υποδοµή 7 µόρια.

Εξοικονόµησης ύδατος µέσω υλοποίησης εγ-
γείων βελτιώσεων: Υποδοµή για ανακύκλωση νε-
ρού, 20 µόρια, οµβροδεξαµενές όγκου έως 5.000 
κ.µ 12 µόρια, οµβροδεξαµενές όγκου από 3.000 
έως 4.999 κ.µ 10 µόρια, οµβροδεξαµενές όγκου 
από 500 έως 2.999 κ.µ 8 µόρια.

Εκµετάλλευση που βρίσκεται εντός ευπρό-
σβλητης στη νιτρορύπανση περιοχής: Από 2 έ-
ως 10 µόρια ανάλογα το ποσοστό. 

Εγκατάσταση συστηµάτων εξοικονόµησης 
ύδατος σε υδροβόρες καλλιέργειες. Υδροβόρες, 
10 µόρια, λοιπές καλλιέργειες 7 µόρια.

Κατάσταση των υδατικών σωµάτων: Υδατι-
κά σώµατα περιοχής λίµνης Κορώνειας 20 µό-
ρια, κατάσταση υδατικού σώµατος λιγότερο από 
καλή (ποσοτικά) 10 µόρια.

Ποσοστά ενίσχυσης
Ο επενδυτικός φάκελος µπορεί να έχει ύψος 

προϋπολογισµού έως 150.000 ευρώ για τα φυ-
σικά πρόσωπα και έως 200.000 ευρώ για τα νο-
µικά πρόσωπα. Ο εν λόγω προϋπολογισµός για 
τις συλλογικές επενδύσεις µπορεί να ανέλθει έ-
ως και τα 500.000 ευρώ, µε την προϋπόθεση ό-
τι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισµέ-
νης χρήσης του συλλογικού σχήµατος ανέρχε-
ται τουλάχιστον στο 25% του αιτούµενου προϋ-
πολογισµού. Από αυτό το ποσό, επιδοτείται µε 
τα εξής ποσοστά:

Νέοι αγρότες κάτω των 41 ετών κατοχή πτυ-
χίου - τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης 
ή ενταγµένοι στο Μέτρο 6.1 (Πρώτη Εγκατάστα-
ση): 80% για µικρά νησιά του Αιγαίου, 70% σε Α-
νατολική Μακεδονία-Θράκη και Ήπειρο, 60% 
στις υπόλοιπες Περιφέρειες (πλην Αττικής που 
ορίζεται στο 50%). 

Γεωργοί σε ορεινές περιοχές: 75% για µικρά 
νησιά του Αιγαίου, 60% στις υπόλοιπες Περιφέ-
ρειες (Αττική 50%).

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

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

Τα ποσοστά ενίσχυσης πέφτουν κατά 5% όταν 
πρόκειται για επενδύσεις σε γεωτρήσεις και πη-
γάδια-φρέατα. Μείωση 5% προκύπτει επίσης ό-
ταν επιτυγχάνεται εξοικονόµηση ύδατος από 20% 
και κάτω (25% για µη καλή ποσότητα υδάτων).

Γεωργία 
ακριβείας5
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Στην παγκόσµια πρώτη παρουσίαση της νέ-
ας γενιάς εξειδικευµένων τρακτέρ Fendt 200 
VFP Vario, προχώρησε η γερµανική εταιρεία 
στις 7 Οκτωβρίου. Η πρώτη σειρά «all around» 
µοντέλων µε ενσωµατωµένο διαισθητικό λει-
τουργικό σύστηµα FendtONE διαθέτει ολο-
καίνουργιο σχεδιασµό, νέα τεχνολογία ώ-
θησης DynamicPerformance και τα πρώτα 
µοντέλα θα πατήσουν Ευρώπη τον Ιανουά-
ριο του 2021. Η Fendt σκοπεύει µε τη Σειρά 

200 VFP Vario όσον αφορά τα µικρότερα µο-
ντέλα να καλύψει τις ανάγκες σε αµπελουρ-
γικά και δενδροκοµικά µηχανήµατα, ενώ τα 
πιο ισχυρά µηχανήµατα προορίζονται για ε-
τήσιες καλλιέργειες και βαριές εργασίες σπο-
ράς, άροσης και µεταφορών.

Πέντε µοντέλα 79 έως 124 ίππων
Η Σειρά χωρίζεται σε πέντε µοντέλα µε κω-

δική ονοµασία 207-211 Vario µε εξωτερικό 
πλάτος που κυµαίνεται µεταξύ 1,07 και 1,68 
µέτρα. Η µέγιστη απόδοση της σειράς ξεκινά 
από τους 79 και φτάνει τους 124 ίππους. Ό-

Παγκόσμια πρεμιέρα 
για τη δεύτερη γενιά 
Fendt 200 VFP Variο
Πέντε νέα μοντέλα που φτάνουν τους 124 ίππους 
παρουσίασε η Fendt διαδικτυακά στις 7 Οκτωβρίου

Φρεσκάρισµα στην 
ταΐστρα Vector Lely  
Η Lely φρεσκάρει την 
ροµποτική ταΐστρα 
Vector µε µια σειρά 
επεµβάσεων που 
αφορούν στην ποιότητα 
ανάµιξης και κοπής 
καθώς στην ακρίβεια της 
δοσολογίας. Τα στοιχεία 
αυτά θα ενσωµατωθούν 
στα νέα µοντέλα που 
θα ξεκινήσουν να 
κατασκευάζονται από την 
1η Οκτωβρίου του 2020. 

Αναβάθµιση για 
µίκτες της Kuhn
Η Kuhn αναβαθµίζει τους 
αυτοκινούµενους µίκτες 
SPW Intense ξεκινώντας 
από τον κινητήρα. Tο νέο 
7,7 λίτρων εξακύλινδρο 
σύνολο, ικανοποιεί προδια-
γραφές ρύπων Stage V, 
διαθέτει σύστηµα SCR και 
FAP νέες λειτουργίες για 
καλύτερη απόδοση κατά 
την εργασία και είναι το-
ποθετηµένο πίσω από το 
δοχείο ανάµιξης.

Ανανέωση για το 
Amazone UX 11201
Η Amazone ανανεώνει το 
UX 11201 Super, ένα από 
τα µεγάλα συρόµενα ψε-
καστικά της γκάµας της. 
Το συγκεκριµένο µοντέλο 
διαθέτει χωρητικότητα 
11.200 λίτρων και η 
Amazone το εξοπλίζει µε 
ένα νέο δοχείο επαγωγής 
60 λίτρων που προσφέρει 
αναρρόφηση έως και 200 
λίτρα/λεπτό και νέες τε-
χνολογίες µπούµας. 

Σε κινεζικά χέρια 
περνάει η Rabe
Μπορεί τον Ιούλιο του 
2019 η γερµανική κατα-
σκευάστρια Rabe να βίω-
σε τον εφιάλτη της πτώ-
χευσης, ως µέλος του 
γκρουπ Grégoire-Besson 
από το 2011, αλλά σήµερα 

Ψηφιακά πακέτα 
για τα Claas
Η Claas συνεργάζεται µε 
την πλατφόρµα 
365FarmNet, φέρνοντας σε 
παλιά και νέα τρακτέρ των 
σειρών Arion και Axion τρία 
µικτά ψηφιακά πακέτα δια-
χείρισης του στόλου, του 
αγροκτήµατος αλλά και του 
ίδιου του τρακτέρ. Μέσω 
ενός τερµατικού, ο χρήστης 
έχει πρόσβαση σε λειτουργί-
ες που έχουν να κάνουν µε 
την αυτόµατη καθοδήγηση, 
την τεκµηρίωση και τον 
έλεγχο του τρακτέρ ενώ στα 
πακέτα περιλαµβάνεται και 
η υπηρεσία εξ αποστάσεως 
επισκευής µε 5ετή κάλυψη.

επιστρέφει δίπλα στον κι-
νεζικό Όµιλο Zoomlion. 
Σύµφωνα µε το profi.de, η 
Zoomlion έχει αποκτήσει 
τώρα την επιχείρηση 
Rabe, µε το νέο Κινέζο ιδι-
οκτήτη να σχεδιάζει µάλι-
στα να επεκτείνει και να 
εκσυγχρονίσει τη µονάδα 
παραγωγής στη Γερµανία. 
Σηµειώνεται εδώ πως η 
Zoomlion κατασκευάζει 
και τρακτέρ. 
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λα τα µοντέλα είναι διαθέσιµα σε εκδόσεις 
Power, Profi και Profi+ (πριν ProfiPlus). Ξεκι-
νώντας από τον τρικύλινδρο κινητήρα 3,3 λί-
τρων  AGCO Power, εδώ η Fendt έχει εξασφα-
λίσει προδιαγραφές ρύπων Stage V, µε την κα-
τασκευάστρια εταιρεία να υποστηρίζει πως οι 
ηλεκτρικά ελεγχόµενοι Visctronic ανεµιστή-
ρες ψυγείου δουλεύουν µόνο όταν χρειάζεται 
ώστε να εξασφαλίζεται ήσυχη εργασία και ε-
ξοικονόµηση καυσίµου. Όσον αφορά την ώ-
θηση µε το σύστηµα DynamicPerformance, 
η Fendt λέει πως αυτό µπαίνει σε εφαρµογή 
όταν το τρακτέρ τραβάει βαριά παρελκόµενα 
όπως ψεκαστικό ή καλλιεργητική µηχανή σε 
κλίση. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρέχεται ι-
σχύς 10 επιπλέον ίππων. 

H γενιά Fendt 200 VFP έχει εξοπλιστεί µε 
καµπίνα µε τέσσερις κολόνες που προσφέ-

ρει περισσότερο χώρο για τον οδηγό σε σχέ-
ση µε τα περασµένα µοντέλα της Σειράς 200. 
Στη βασική της έκδοση η καµπίνα προσφέρει 
προστασία Κατηγορίας 2 ενώ µπορεί να τρο-
ποποιηθεί σε Κατηγορίας 4 αν το ζητήσει ο α-
γοραστής. Επίσης το σύστηµα φίλτρων µπο-
ρεί να αναβαθµιστεί σε Κατηγορία 4 σύµφω-
να µε τα ευρωπαϊκά στάνταρ για προστασία ε-
νάντια σε σκόνη, υγρά λιπάσµατα και τους υ-
δρατµούς τους. Όπως και να έχει τα Fendt 200 
VFP Vario τηρούν όλες τις προδιαγραφές που 
απαιτούνται για τις εργασίες φυτοπροστασίας.

Το σύστηµα FendtONE το οποίο είναι εν-
σωµατωµένο στο τρακτέρ, περιλαµβάνει ένα 
νέο πάνελ χειρισµού, πολυλειτουργικό χει-
ριστήριο και 12 ιντσών οθόνη. Μάλιστα, η ο-
θόνη αυτή βρίσκεται στην οροφή πάνω από 
το παρµπρίζ. Το ψηφιακό ταµπλό των 10 ι-
ντσών βρίσκεται µπροστά από το τιµόνι. Πε-
ριλαµβάνει ενδείξεις για την ταχύτητα οδή-
γησης, την ταχύτητα του κινητήρα και τα ε-
πίπεδα των υγρών.

Με την έκδοση αυτής της νέας γενιάς, η Fendt 
λέει «αντίο» στο 200 Vario. Τη σειρά που πού-
λησε πάνω από 12.000 µονάδες τα 11 χρόνια 
που βρίσκεται σε παραγωγή. «Η τρέχουσα σει-
ρά µπαίνει στην τελευταία σεζόν πωλήσεων 
πριν βγει η νέα γενιά», αναφέρει η εταιρεία. 

«Αντίο» στο παλιό
Η νέα γενιά έρχεται να αντικαταστή-
σει τα 200 Vario που βρίσκονται σε 

παραγωγή εδώ και 11 χρόνια, έχοντας 
πουλήσει πάνω από 12.000 µονάδες

Τρακτέρ New Holland 
με κινητήρα υδρογόνου  
Η Jos Scholman και η New Holland παρουσίασαν το 
T5.140 H2 Dual Power, ένα τρακτέρ που κινείται µε υδρο-
γόνο αλλά και µε πετρελαιοκινητήρα, µε το σύστηµα να 
λέγεται ότι µειώνει τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρα-
κα κατά 40 µε 45 τις εκατό. Ουσιαστικά πρόκειται για το 
γνωστό πετρελαιοκίνητο µοντέλο Τ5.140 Autocommand 
της εταιρείας, που όµως δέχτηκε τις απαραίτητες επεµ-
βάσεις ώστε να µπορεί να κινηθεί µε τον πρωτότυπο αυ-
τόν υβριδικό τρόπο.

Το τρακτέρ φιλοξενεί στην οροφή του ένα αρκετά µεγά-
λο χώρο αποθήκευσης µε πέντε χαλύβδινες δεξαµενές υ-
δρογόνου που µπορούν να συγκρατήσουν συνολικά 470 
κιλά αερίου υπο πίεση 350 bar. Αυτό αντιστοιχεί σε 11,5 
κιλά υδρογόνου. Το καύσιµο τροφοδοτείται στον κινητή-
ρα υπό πίεση 8 bar µέσω της πολλαπλής εισαγωγής και 
εισαγωγής αέρα κατά την οδήγηση και προστίθεται στο 
µείγµα πετρελαίου/αέρα. Η συµπίεση του πετρελαίου δι-
ασφαλίζει επίσης µια θερµοκρασία αρκετά υψηλή για να 
ανάψει το υδρογόνο. Το τελευταίο δεν περιέχει άνθρα-
κα, εποµένως είναι πολύ καθαρό, κάτι που οδηγεί τελικά 
σε κατά µέσο όρο 40 έως 45% λιγότερες εκποµπές CO2.

Σύµφωνα µε την εταιρεία, στο συνολικό µείγµα καυ-
σίµου µπορεί να προστεθεί, το µέγιστο, 65% υδρογόνου 
για να διατηρηθούν τα ίδια χαρακτηριστικά που έχει ο 
εργοστασιακός πετρελαιοκινητήρας FPT. Ειδικά στη βα-
ριά εργασία, ο κινητήρας χρειάζεται µεγαλύτερη ποσό-
τητα πετρελαίου για να διατηρήσει επαρκή την πρόσφυ-
ση που ήδη πετυχαίνει το «απλό» Τ5.140 ενώ οι δεξα-
µενές στην καµπίνα περιέχουν αρκετό υδρογόνο για τη 
λειτουργία του τρακτέρ για 8 ώρες. 

Ψηφιακά εργαλεία
από K&N Ευθυμιάδης
και AgroApps
Η πρώτη καλλιεργητική περίοδος κατά την οποία χρησι-
µοποιήθηκε το νέο ψηφιακό εργαλείο της Κ&Ν Ευθυµιά-
δης powered by AgroApps φτάνει στο τέλος της.
Με την υποστήριξη της εξειδικευµένης οµάδας της Κ&ΝΕ 
και της AgroApps πάνω από 500 παραγωγοί βάµβακος και 
οινοποιεία σε όλη την Ελλάδα έχουν πρόσβαση σε σειρά 
ψηφιακών υπηρεσιών που τους επιτρέπουν να παρακο-
λουθούν αποµακρυσµένα τα χωράφια τους και να λαµβά-
νουν συµβουλές και ειδοποιήσεις για τη διαχείρισή τους. 
«∆ουλεύουµε µαζί µε τους συνεργάτες µας - γεωπόνους, 
αναλύουµε τα αποτελέσµατα και σχεδιάζουµε τα επόµε-
να βήµατα για να επεκτείνουµε τις υπηρεσίες µας σε καλ-
λιέργειες σιτηρών», αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου. 
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Χωρίς νόμους, δεν 
υπάρχει κράτος

 ∆ιαχρονικό: dura lex sed lex, 
σκληρός νόµος, αλλά νόµος (χωρίς 
νόµους δεν υπάρχει κράτος).

 Αγροτικές εξαγωγές: Σε 
ιδιαίτερα θετικό έδαφος κινήθηκαν 
οι εξαγωγές φρουτολαχανικών το 
επτάµηνο του 2020 αυξηµένες 
κατά 23,1% σε σύγκριση µε την ίδια 
περίοδο του 2019, παρά τις 
επιπτώσεις του κορωνοϊού, 
φθάνοντας σε αξία τα 778.353.075 
ευρώ (632.242.182 ευρώ το 
2019) και σε όγκο 1.098.079 τόνοι 
(978.772 τόνοι το 2019). Τον 
Ιούλιο είχαν αύξηση κατά 35,9%. 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, 23/9/2020. 

 Βαµβάκι: Το βαµβάκι που 
παράγεται στην Ελλάδα εξάγεται 
σχεδόν όλο, κυρίως στην Τουρκία 

και παίρνουµε 
500 εκατ. ευρώ. 
Στην Τουρκία 
γίνεται νήµα και 
ρούχα. Αν 
έρχεται ως 
εσώρουχα 
πληρώνουµε 
1.500 εκατ. 

ευρώ και αν εισαχθεί ως ρούχο (πχ 
στολές ελληνικού στρατού) 
πληρώνουµε άλλα 5.000 εκατ. 
ευρώ. alithianews.gr, 4/10/2020. 

 Ελαιοπαραγωγοί: Ξεκίνησε το 
έργο ARTOLIO (Profitable & 
Sustainable artisanal olive oil 
industry in the Mediterranean), 
ύψους 2,7 εκατ. ευρώ για 3 χρόνια. 
Συµµετέχουν 10 φορείς από 7 
χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, 
Κύπρο, Παλαιστίνη, Ιορδανία και 
Ισραήλ). Προβλέπονται, µεταξύ 
άλλων, επιχορηγήσεις 80.000 
ευρώ σε αγρότες και ελαιοτριβείς  
για τη συµµετοχή τους. ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα, 2/10/2020

 Η κοινωνία όλη: Κτηνοτρόφοι 
Λιβερών και Σιδερών Κοζάνης στις 
17/9, µε εκατοντάδες γιδοπρόβατα 
και βοοειδή, διαδήλωσαν κατά της 
διάθεσης δηµοτικών χορτολιβαδικών 
εκτάσεων σε φωτοβολταϊκά, αφού 
χρησιµοποιούνται ως βοσκοτόποι. 
Και στην κοινότητα Μαυροδεντρίου 
Κοζάνης οι κάτοικοι λένε όχι στην 
εκµίσθωση δηµοτικών εκτάσεων του 
χωριού για την κατασκευή φ/β 
πάρκου. ΕΡΤ Κοζάνης, 17/9/2020. 
  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Μια πληθώρα άγνωστων ετικετών 
στο ράφι της κάβας, είναι αρκετή για 
να προκαλέσει σύγχυση ακόµα και 
στο πιο έµπειρο µάτι, πόσο µάλλον 
στο µέσο καταναλωτή που αναζητά 
τη χρυσή τοµή ανάµεσα στην περί-
σταση, το γούστο και το budget του.

Σε ένα ιδιότυπο «µάθηµα επικοι-
νωνίας» οι New York Times, παραθέ-
τουν µερικά απλά βήµατα, µέσω των 
οποίων επιτυγχάνεται η αποκωδικο-
ποίηση ακόµα και της πιο αλλοπρό-
σαλλης ετικέτας, διευκολύνοντας έ-
τσι την επικοινωνία ανάµεσα στον οι-
νοποιό και το οινόφιλο κοινό. 

Βασικό για να ξεπεραστεί η σύγ-
χυση στον καταναλωτή, είναι η α-
πλοποίηση της ετικέτας, κάτι που ή-
δη ορισµένα οινοποιεία έχουν υιο-
θετήσει, αναγράφοντας λιγότερες 
πληροφορίες στις ετικέτες τους, ό-
µως το νόηµα δεν είναι αυτό. Κρα-
σιά  που συχνά είναι εξαιρετικά δη-
µοφιλή στις αγγλόφωνες αγορές ό-
πως το Yellow Tail, το Barefoot και 
το 19 Crimes  βασίζονται σε ένα στε-
γνό µάρκετινγκ για να χτίσουν ένα 

κοινό, χωρίς πολλές τεχνικές πλη-
ροφορίες. Όµως, για τους αφοσιω-
µένους λάτρεις του κρασιού και τους 
θιασώτες του κλασσικού, οι πληρο-
φορίες της ετικέτας συνιστούν τη µι-
σή χαρά της κατανάλωσης, ακόµη κι 
αν χρειάζεται κάποια εκπαίδευση για 
την αποκωδικοποίηση της «οινικής 
σηµειολογίας». Η αρµονία της πλη-
ροφορίας λοιπόν είναι το ζητούµε-
νο. Σύµφωνα µε τους NYT, η ονοµα-
σία του κτήµατος, ο τρόπος παραγω-
γής, το όνοµα του οινοποιού και της 
περιοχής, είναι ίσως πιο σηµαντικά 
και από την ονοµασία του ίδιου του 
προϊόντος, αυτό που αναζητά το µά-
τι του καταναλωτή και αυτό που θα 
πρέπει να ξεχωρίζει µε µια απλή βια-

στική µατιά. Σε δεύτερη µοίρα έρχε-
ται η περιεκτικότητα σε αλκοόλ αλ-
λά και η ποικιλία του οίνου, ειδικά 
σε παραδοσιακές αγορές όπως εί-
ναι αυτές της Γαλλίας, της Ιταλίας 
και της Γερµανίας. 

Ωστόσο, σε ό,τι αφορά την κατα-
νόηση των µηνυµάτων της ετικέτας 
από τους καταναλωτές, τα πράγµατα 
γίνονται πιο σύνθετα, αφού κάθε οι-
νοποιείο ακολουθεί και έναν διαφο-
ρετικό δρόµο, επισηµαίνουν οι NYT. 
Ορισµένα οινοποιεία, ιδίως στην Ευ-
ρώπη, τονίζουν τον τόπο που καλλι-
εργούνται τα σταφύλια και όχι την 
ποικιλία των σταφυλιών στο κρασί, 
όµως και εδώ η κάθε χώρα κινείται 
πάνω στον δικό της ξεχωριστό κορµό. 

Ανάγνωση ετικέτας κρασιού 
και η αρμονία ανάμεσα στην 
παράδοση και το σύγχρονο 
μάρκετινγκ Οι πληροφορίες  που αναζητά 

ο καταναλωτής και όσες περισσεύουν 
στη σημειολογία μιας φιάλης

Ιστορικά το κρασί υπήρξε σε µεγάλο 
βαθµό µια τοπική έκφραση. 

Η οινική παράδοση της χώρας προέλευσης 
κατευθύνει τη δοµή της ετικέτας

Η ιστορική παράδοση κατευθύνει τους οινοποιούς στις ευρωπαϊκές ζώνες του 
κρασιού στο να απαρνιούνται την ποικιλία, παρόλο που ορισµένες περιοχές 
επιτρέπουν ή και ακόµη απαιτούν να αναγράφεται στην ετικέτα η ποικιλία των 
σταφυλιών. Ενδεικτικό είναι άλλωστε το γεγονός ότι ακόµα και στην Αµερική, 
όπου οι ετικέτες συχνά «ταυτοποιούν» την ποικιλία, µερικά από τα κρασιά που 
χαίρουν της υψηλότερης εκτίµησης δεν αναλύουν το χαρµάνι στους 
καταναλωτές. «Όµως δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ιστορικά το κρασί υπήρξε σε 
µεγάλο βαθµό µια τοπική έκφραση, µε τα έθιµα και τις παραδόσεις να 
προκύπτουν µε ασυνέπεια και άλλοτε µε περίεργους τρόπους» επισηµαίνουν 
οι NYT που καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η οµορφιά του κρασιού και των 
ετικετών του βρίσκεται στις διακρίσεις και τις διαφορές ανά περιοχή και 
συνεπώς µια εναρµόνιση των ετικετών θα ήταν παρά φύση. 

Πιο εύκολο
Οι καταναλω-
τές θα ήθελαν 
ένα διαφορε-
τικό σύστηµα 

για τις ετικέτες 
του κρασιού

Μισή χαρά
Για τους 

λάτρεις του 
κρασιού, οι 

πληροφορίες 
της ετικέτας 
συνιστούν τη 
µισή χαρά της 
κατανάλωσης

Σύνθετο
Κάθε οινοποι-
είο ακολουθεί 
έναν διαφο-
ρετικό δρόµο 
στο θέµα της 

ετικέτας

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Ανάχωµα στην περαιτέρω υποβάθµιση 
και ερηµοποίηση της γης από τη διά-
βρωση, τις πληµµύρες, τις χαλαζοπτώ-
σεις και άλλα ακραία καιρικά φαινόµε-
να, που προκαλεί η κλιµατική µεταβο-
λή, µπορεί να αποτελέσει, υπό όρους, η 
επαναξιοποίηση των εγκαταλειµµένων 
αναβαθµίδων στις πλαγιές βουνών, σε 
ορεινές και µειονεκτικές περιοχές της 
χώρας. Ειδικά στη νησιωτική Ελλάδα, η 
συγκεκριµένη τεχνική για τη διαχείρι-
ση της γης, µπορεί να προσθέσει µια ε-
ναλλακτική πηγή εισοδήµατος για τους 
κατοίκους τους ώστε να µειώσουν την 
εξάρτηση από τον τουρισµό. 

Αυτό έχει σκοπό να πετύχει το κοινο-
τικό project «Life-Terracescape» που θα 
εφαρµοστεί φέτος για 3η χρονιά στο νη-
σί της Άνδρου, µε συµµετοχή του τοπι-
κού ∆ήµου, του Πανεπιστηµίου Αιγίου, 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, του 
ΕΚΠα, του Πράσινου Ταµείου και του 
ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ. «Για να λύσουµε το 
ζήτηµα του κατακερµατισµένου αγρο-
τικού κλήρου συστήσαµε -για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα- τη δοµή της Συµ-
µετοχικής Επιστασίας Γης, στο πλαίσιο 
της οποίας οι αναβαθµίδες καλλιεργού-
νται συλλογικά από τους ιδιοκτήτες ή 
τους αγρότες που ενδιαφέρονται, ενώ 
αγοράσαµε κι ειδικό µηχανολογικό ε-
ξοπλισµό. Παράλληλα αξιοποιούµε έ-
να εκτεταµένο δίκτυο µε µετεωρολογι-
κούς σταθµούς που στήθηκε στο πλαί-
σιο του έργου, ώστε να εφαρµόζουµε 
τις κατάλληλες επεµβάσεις», εξηγεί η 
αναπληρώτρια ερευνήτρια δρ Φωτεινή 
Μυλωνά, από τον ΕΛΓΟ–∆ήµητρα. Στα 
πρώτα δύο χρόνια του Life-Terracescape 
και ύστερα από πάνω από 10 χρόνια στα 
οποία η γη έµεινε χέρσα, καλλιεργήθη-
καν 450 στρέµµατα µε κριθάρι, σε συν-
θήκες χαµηλών εισροών και τα πρώτα 
αποτελέσµατα κρίνονται ενθαρρυντι-
κά, κυρίως από περιβαλλοντική σκοπιά.

«Φάνηκε όµως ότι οι καλλιεργήσιµες 

αναβαθµίδες µπορεί να δράσουν πε-
ριοριστικά στις επιπτώσεις της κλιµα-
τικής αλλαγής, διότι ενισχύουν τη δυ-
νατότητα του εδάφους να συγκρατεί τα 
νερά και έτσι αποτρέπουν τις πληµµύ-
ρες. Παράλληλα εµπλουτίζεται το έδα-
φος σε οργανική ύλη και διαθέσιµο ά-
ζωτο, οπότε οι µελλοντικές καλλιέργει-
ες αναµένεται να έχουν πολύ καλύτε-
ρη παραγωγή, από τα περίπου 150 κι-
λά το στρέµµα που είχαν φέτος», ανέ-
φερε η κ. Μυλωνά. Πρόσθεσε δε, πως 
για την επόµενη καλλιεργητική χρονιά 
προγραµµατίζεται να αξιοποιηθούν πε-
ρί τα 900 στρέµµατα, ενώ αποκάλυψε 
πως ήδη υπήρξε ενδιαφέρον για να υι-
οθετήσουν το µοντέλο και από οµάδες 
παραγωγών άλλων νησιών των Κυκλά-
δων, όπως η Αµοργός.   

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

«Πράσινες» και με αποδόσεις
παραγωγής οι ξεχασμένες 
καλλιεργητικές αναβαθμίδες

Κανονιστικές επιβαρύνσεις τροχοπέδη
στις εξ αποστάσεως πωλήσεις οίνου
Μείζον ζήτηµα που απασχολεί ε-
δώ και µία 7ετία τους ανεξάρτη-
τους αµπελουργούς της ΕΕ απο-
τελούν οι κανονιστικές επιβαρύν-
σεις που µπαίνουν τροχοπέδη 
στις άµεσες εξ αποστάσεως πω-
λήσεις οίνου ενός παραγωγού σε 
κάποιον ιδιώτη, λόγω δυσανάλο-
γου κόστους και διοικητικής και 
φορολογικής γραφειοκρατίας.

Από το 2013, η Ευρωπαϊκή Συνο-
µοσπονδία Ανεξάρτητων Αµπελουρ-
γών (CEVI) έχει υποβάλλει φάκελο 
και ζητά ταχεία διοικητική απλού-
στευση προκειµένου να τροποποι-
ηθεί η οδηγία 2008/118 / ΕΚ. Η τε-
λευταία «υποχρεώνει τους οινοπα-
ραγωγούς να περάσουν από έναν 
φορολογικό αντιπρόσωπο για να 
διασφαλίσουν την καταβολή των 
ειδικών φόρων κατανάλωσης» ε-
ξηγεί η CEVI, η οποία υπογραµµί-
ζει ότι «το σύστηµα αυτό δηµιουρ-
γεί πράγµατι πρόσθετα κόστη και 
σηµαντικά διοικητικά βάρη που κά-
νουν την άµεση πώληση πρακτικά 
αδύνατη στην Ευρώπη για τους µι-
κρούς παραγωγούς». Μάλιστα τα 
παραπάνω εξηγεί σε πρόσφατη ε-
πιστολή του ο Thomas Montagne, 
πρόεδρος της CEVI, στον Ευρωπαίο 

Επίτροπο Thierry Breton, επικεφα-
λής της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτε-
ρικής Αγοράς, ζητώντας παρέµβαση 
που θα κινείται πάνω σε τρεις µο-
χλούς: Πρώτον, «δηµιουργίας χω-
ρίς περαιτέρω καθυστέρηση µιας 
ενιαίας θυρίδας για την πληρωµή 
ειδικών φόρων κατανάλωσης για 
αλκοολούχα ποτά».

∆εύτερον, της δηµιουργίας µιας 
«ενιαίας ιστοσελίδας» στην οποία 
θα αναφέρονται οι διάφορες δι-
αδικασίες που είναι γνωστές στα 
κράτη µέλη, καθώς και κατάλο-
γος φορολογικών εκπροσώπων.

Τρίτον, «ορισµός ενός ορίου α-
παλλαγής» σε επίπεδο Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για τις εξ αποστάσε-
ως πωλήσεις µεταξύ επιχειρήσε-
ων και καταναλωτών, και βάσει 
του οποίου ο πωλητής θα υπόκει-
ται µόνο σε ειδικούς φόρους κα-
τανάλωσης στη χώρα διαµονής.

«Το θέµα είναι κάπως τεχνικό» 
αναγνωρίζει ο Christophe Simon, 
υπεύθυνος για τις Ευρωπαϊκές Υ-
ποθέσεις της CEVI, ο οποίος υπο-
γραµµίζει ότι «απλές λύσεις θα µπο-
ρούσαν να εφαρµοστούν γρήγο-
ρα εάν εκδηλωθεί πολιτική βού-
ληση στις Βρυξέλλες». 

Πιο «πράσινη»
η νέα φιάλη 
της Carlsberg

Η Ολυµπιακή 
Ζυθοποιία παρουσίασε 
στην ελληνική αγορά 
τη νέα φιάλη της 
Carlsberg, µε 
ανανεωµένο design 
και καινοτόµα υλικά. 
Χαρακτηριστικό της 
νέας φιάλης και 
αποτέλεσµα διαρκούς 
έρευνας της εταιρείας 
για καινοτοµία, είναι 
το νέο καπάκι ZerO2 
Cap, όπου ο ειδικός 
µηχανισµός του 
απορροφά σταδιακά 
και αφαιρεί το 
οξυγόνο που 
συγκρατείται κατά 
τη διαδικασία 
εµφιάλωσης στην 
κορυφή της φιάλης, 
διατηρώντας 
αναλλοίωτη την 
εκλεπτυσµένη γεύση 
της µπύρας και τη 
φρεσκάδα της. 

Το project «Life-Terracescape» 
τρέχει για τρίτη συνεχή χρονιά.

Εκκρεµότητα
Το θέµα εκκρεµεί εδώ 

και µία 7ετία και η 
CEVI ελπίζει να ανα-

βιώσει τη συζήτηση σε 
ευρωπαϊκό πλαίσιο

ΤΡΕΙΣ ΜΟΧΛΟΙ 
ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΥ      

1
ΕΝΙΑΙΑ ΘΥΡΙ∆Α 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΦΚ

ΟΡΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΠΟ ΕΦΚ

ΕΝΙΑΙΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α2

3
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Οικολογικό Αγρόκτημα Λιβαδερού

Η καθετοποίηση σε 
απελευθερώνει από 
το άγχος ενισχύσεων
Την ουσία της πρωτογενούς παραγωγής με τα ήπιας 
επεξεργασίας προϊόντα βρήκε μία φάρμα στην Κοζάνη

Χαρτοφυλάκιο
Το προϊοντικό 
χαρτοφυλάκιο 

συµπεριλαµβάνει µια 
σειρά γαλακτοκοµικών 
προϊόντων, όπως είναι 

το φρέσκο γάλα, η 
φέτα, το γίδινο λευκό 

το τυρί, το κεφίρ 
και το γιαούρτι

Μαζί µε τη διαχείριση των 
ζώων καλλιεργεί επιπλέον 
500 στρέµµατα µε σιτηρά και 
τριφύλλια για ζωοτροφές, 
καθώς και 300 στρέµµατα 
λιβαδικών εκτάσεων.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

«Τη δεκαετία του 1990, τα ό-
νειρα ενός 25χρονου, δύσκο-
λα χωρούσαν σε ένα ορεινό 
χωριό σε υψόµετρο 1000 µέ-
τρων» θυµάται ο 55χρονος 
σήµερα Αλέξανδρος Βρόντζος από το Λιβα-
δερό Κοζάνης, ένα κτηνοτροφικό κεφαλοχώ-
ρι στον ορεινό όγκο των Καµβουνίων Κοζά-
νης. Προϋπόθεση για τον ίδιο να µείνει τότε 
και να συνεχίσει την παράδοση αιώνων της 
οικογένειάς του στην κτηνοτροφία, ήταν το 
να ακολουθήσει έναν δρόµο διαφορετικό α-
πό το σύνηθες της περιόδου. 

Πλέον, το οικολογικό του αγρόκτηµα, συ-
µπληρώνοντας 25 χρόνια πορείας, διαθέτει 
στις αγορές των µεγάλων αστικών κέντρων 
της χώρας ποιοτικά και υψηλής προστιθέµε-
νης αξίας γαλακτοκοµικά προϊόντα που πα-
ρασκευάζει ο ίδιος, από το γάλα 40 αγελά-
δων και 400 αιγοπροβάτων που φροντίζει  

στους στάβλους του.  
Από τα πρώτα κιόλας α-

ποτελέσµατα µετά την ε-
φαρµογή του επιχειρηµα-
τικού του σχεδίου για την 
πατρική κληρονοµιά, είδε 
πως από εκεί που τα έσο-
δα της εκµετάλλευσης ε-

ξαρτιόνταν παλιότερα σε ποσοστό πλέον του 
65% από τις ενισχύσεις, µια στροφή προς τις 
πωλήσεις και την παραγωγή. Υλοποιώντας 
επένδυση για αναβάθµιση στάβλου µέσα α-
πό τα Σχέδια Βελτίωσης του 1997 και συµ-
µετέχοντας σε ένα µικρό Leader για την α-
νέγερση τυροκοµείου εντός της εκµετάλλευ-
σης, µπόρεσε να κυνηγήσει τις πωλήσεις, 
βασιζόµενος µόλις στο 15% από τις κοινοτι-
κές ενισχύσεις. «Η καθετοποίηση της εκµε-
τάλλευσης µας έδειξε την ουσία της πρωτο-
γενούς παραγωγής. Από τότε το 85% των ε-
σόδων βασιζόταν στις πωλήσεις και συνει-
δητοποιήσαµε πως µέλλον θα έχουµε µόνο 
αν παράγουµε», αναφέρει ο ίδιος.  

Ο ένας εκ των στάβλων στο Οικολογικό Αγρόκτηµα Λιβαδερού είναι 
χτισµένος από το 1910, δηλαδή δύο χρόνια πριν την απελευθέρωση 
και την ένταξη της περιοχής στην ελληνική επικράτεια. 

Αλέξανδρος Βρόντζος



Agrenda 41Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020ΒUSINESSSTORY

Στα πρώτα βήµατα της µονάδας, τα 
εύγευστα προϊόντα αρκούσαν για να 
κερδίσουν τον καταναλωτή. «Λίγο 
έως πολύ, τότε όλοι είχαν αναµνή-
σεις από αυθεντικά προϊόντα. Έπι-
ναν το γάλα µας και θυµούνταν τα 
παιδικά τους χρόνια» αναφέρει ο 
συνοµιλητής µας, εξηγώντας πως 
πλέον αυτό δεν είναι αρκετό. «Χά-
ρη στην ηπιότερη επεξεργασία, εξα-
σφαλίζεται στα προϊόντα η φρεσκά-
δα, η πλούσια φυσική γεύση και ό-
λα τα απαραίτητα θρεπτικά συστα-
τικά» περιγράφει ο ίδιος για τα βι-
ολογικά προϊόντα που παράγει. Σε 
αυτό το πλαίσιο ετοιµάζεται και το 
επόµενο επιχειρηµατικό πλάνο της 
εκµετάλλευσης, που θέλει να προ-
σαρµόσει την εικόνα του τελικού 
προϊόντος και του αγροκτήµατος, 
ώστε να είναι πιο ελκυστικά στις νέ-
ες γενιές καταναλωτών. Αισθητική 
και πιο light προϊόντα λοιπόν είναι 
οι τοµείς στους οποίους θα εστιάσει 
το αγρόκτηµα στο Λιβαδερό. 

Στον σχεδιασµό πιο καινοτόµων 
συσκευασιών και προϊόντων ανα-
µένει ο Αλέξανδρος Βρόντζος πως 
θα συµβάλουν τα τρία παιδιά του. 

Στους υπόλοιπους στόχους της εκ-
µετάλλευσης βρίσκεται η περαιτέρω 
βελτίωση και ανάπτυξή της. «Θα δι-
ατηρήσουµε την καθετοποίηση» ε-
ξηγεί ο ίδιος, που µαζί µε τη διαχεί-
ριση των ζώων καλλιεργεί επιπλέ-
ον 500 στρέµµατα µε σιτηρά και τρι-
φύλλια για ζωοτροφές, καθώς και 
300 στρέµµατα λιβαδικών εκτάσε-
ων. Τέλος η επέκταση του δικτύου 
διανοµής και η βελτίωση των υπη-
ρεσιών προς τους πελάτες συµπλη-
ρώνει το τρίπτυχο του άξονα ανάπτυ-
ξης πάνω στον οποίο θα βασιστεί η 
επόµενη ηµέρα της εκµετάλλευσης. 

Η επιχείρηση σήµερα απασχολεί 
10 υπαλλήλους, ενώ το προϊοντικό 
χαρτοφυλάκιο συµπεριλαµβάνει µια 
σειρά γαλακτοκοµικών προϊόντων 
όπως είναι το φρέσκο γάλα, η φέ-
τα, γίδινο λευκό τυρί, κεφίρ, γιαούρ-
τι. Επιπλέον, διαθέτει συσκευασµέ-
νες κοπές βόειου και κατσικίσιου 
κρέατος, αλλά και ορισµένα ζυµα-
ρικά. Ντελικατέσεν στην Αθήνα και 
την Θεσσαλονίκη, αποτελούν τους 
βασικούς προορισµούς των προϊό-
ντων, ενώ οι εξαγωγές καλύπτουν 
το 10% των συνολικών πωλήσεων.

Αισθητική και πιο light προϊόντα 
είναι οι μελλοντικοί τομείς εστίασης

ΛΙΒΑ∆ΕΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Στο µεγαλύτερο διάστηµα της Τουρκοκρατίας, το 
Λιβαδερό Κοζάνης ήταν ελεύθερο κεφαλοχώρι µε 

αµιγή ελληνικό πληθυσµό. Ένα χωριό ορεινό και 
άγονο σε γεωργική παραγωγή, που περιοριζόταν 

στην καλλιέργεια και παραγωγή βρίζας. Ο 
βιοπορισµός των κατοίκων στηριζόταν στην 

κτηνοτροφία από γιδοπρόβατα, αγελάδες και χοιρινά.

Γεύση από χωριό
Η ήπια επεξεργασία της 
πρώτης ύλης διατηρεί 

αυτό που λέµε «γεύση από 
χωριό», που κάνει το κλικ 

στους µεγαλύτερους

ΛΙΒΑ∆ΕΡΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ

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

agrenda@agronews.gr

Γ.Α.Σ. Ιωαννίνων
Νέος πρόεδρος 
ο Θεοχ. Λιούρης
Ο Λιούρης Θεοχάρης ορίστηκε 
πρόεδρος στον Γενικό Αγροτικό 
Συνεταιρισµό Ιωαννίνων «Ένωση 
Αγροτών», µετά την ανακατανοµή 
αξιωµάτων των µελών του ∆Σ. 
Αντιπρόεδρος Αθ. Κατσανάκης, 
γραµµατέας Ιω. Νούσιας, ταµίας 
Αν. Περιστέρης και µέλη οι κκ. Χρ. 
Μπαλτογιάννης, Ν. Καραµπίνας 
Νικόλαος και Γ. Τζιάλλας.

Aλλαγή ΔΣ
Επιχειρηματίες 
Ελλάδος 
Στις 30 Σεπτεµβρίου έγιναν οι 
εκλογές για την ανάδειξη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου στο 
Σύνδεσµο Επιχειρηµατιών 
Ελλάδος και των αντιπροσώπων 
αυτού στην Πανελλήνια 
Οµοσπονδία Επιχειρηµατιών, 
Τουρισµού και Ναυτιλίας και την 
Οµοσπονδία Επαγγελµατιών, 
Εµπόρων Θεσσαλονίκης. 
Πρόεδρος του Συνδέσµου 
αναδείχθηκε παµψηφεί ο  
Ιωάννης Μανδρίνος. 

Βιωσιμότητα 2030
Βραβείο ΟΗΕ
Με το βραβείο SDGs and Her 
τιµήθηκε η Μελίνα Ταπραντζή, 
ιδρύτρια της µη κερδοσκοπικής 
Wise Greece, ως µία από τις 7 
γυναίκες παγκοσµίως, των οποίων η 
δραστηριότητα συµβάλλει σηµαντικά 
στην επίτευξη της Παγκόσµιας 
Ατζέντας Βιωσιµότητας 2030. 
Το βραβείο απονεµήθηκε από την 
Παγκόσµια Τράπεζα και τον ΟΗΕ.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Οικοσύστηµα οινικού τουρισµού στα 
πρότυπα της Βόρειας Ιταλίας µε ανα-
βάθµιση ιδιωτικών µονάδων παραγω-
γής και δηµιουργία καταλυµάτων σε υ-
πάρχοντα και νέα οινοποιία περιλαµ-
βάνει το masterplan µετάβασης των 
λιγνιτικών περιοχών της ∆υτικής Μα-
κεδονίας για την περίοδο 2021-2027.

Αντίστοιχα, για την Μεγαλόπολη 
αναφορικά µε τον πρωτογενή τοµέα 
προκρίνεται ως εµβληµατική επένδυ-
ση στην µεταλιγνιτική εποχή, µονάδα 
ευφυούς κτηνοτροφίας και ζωοτρο-
φών. Και στις δύο εξεταζόµενες περι-
οχές, ελκυστικές θεωρούνται οι επεν-
δύσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊ-
κών. Το Σχέδιο ∆ίκαιης Αναπτυξιακής 

Μετάβασης (masterplan), που βρίσκε-
ται σε διαβούλευση ως τις 10 Νοεµβρί-
ου (opengov.gr), εδράζεται σε πέντε πυ-
λώνες ανάπτυξης -καθαρή ενέργεια, 
βιοµηχανία, βιοτεχνία και εµπόριο, έ-
ξυπνη αγροτική παραγωγή, βιώσιµος 
τουρισµός, τεχνολογία και εκπαίδευ-
ση. Στόχος στις περιοχές της ∆υτικής 
Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης η 
προσέλκυση παραγωγικών επενδύ-
σεων και η δηµιουργία βιώσιµων θέ-
σεων εργασίας που θα υπερκαλύψουν 
αυτές που θα χαθούν λόγω της απο-
λιγνιτοποίησης. Εκτιµώνται περίπου 
2.500 συνολικές θέσεις εργασίας έως 
το 2023. Αναµφίβολα, η ∆. Μακεδονία 
κατατάσσεται στα κύρια κέντρα παρα-
γωγής οίνου στην Ελλάδα, δεδοµένου 
ότι το Αµύνταιο κατατάσσεται ανάµε-
σα στις κυριότερες ζώνες ΠΟΠ κρασιού 

στη χώρα, διαθέτοντας ποικιλίες διε-
θνούς φήµης, διαθέτοντας παράλλη-
λα φηµισµένα οινοποιία. Όλα τα οινο-
ποιία είναι επισκέψιµα, όµως δεν φαί-
νεται να διαθέτουν καταλύµατα για τη 
διαµονή των επισκεπτών. Εκτιµάται ό-
τι τα οινοποιία της περιοχής υποδέχο-
νται περίπου 19 εκατ. επισκέπτες κάθε 
χρόνο. Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 
καταλυµάτων στα πρότυπα της Βόρει-
ας Ιταλίας θα µπορούσαν να ενισχύ-
σουν το προφίλ της περιοχής και των 
τοπικών προϊόντων της.

Με βάση εξάλλου και την εξατοµί-
κευση των εγγενών πλεονεκτηµά-
των της περιοχής ο οινοτουρισµός 
φέρει έως και διπλάσια κατανάλωση 
από το µέσο επισκέπτη στη ∆. Μακε-
δονία καθώς υπολογίζεται ότι: Η µέ-
ση κατανάλωση ανά επισκέπτη στη 

∆. Μακεδονία είναι περίπου 250 ευ-
ρώ, ενώ η αντίστοιχη µέση δαπάνη 
ενός επισκέπτη οινοτουρισµού είναι 
έως περίπου 500 ευρώ.

Εµβληµατική επένδυση σε οινοποιεία
Το masterplan για την ανάπτυξη 

οικοσυστήµατος οινικού τουρισµού 
α λα Βόρεια Ιταλία, αφορά σε επιχει-
ρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 
οινοπαραγωγή, µε την συνολική ε-

πένδυση να εκτιµάται σε 20-25 εκατ. 
ευρώ. Οι επενδύσεις θα µπορούσαν 
να ολοκληρωθούν σε 2 έτη έως το 
2025, δηµιουργώντας έως περίπου 
100 άµεσες και έµµεσες θέσεις ερ-
γασίας κατά την κατασκευή και έ-
ως 300 κατά τη λειτουργία. Στόχος, 
η αναβάθµιση του brand της περιο-
χής και η προσέλκυση ευκατάστατου 
τουρισµού αλλά και η δηµιουργία ε-
ξαγωγικής δυναµικής από την ανά-
δειξη τοπικών προϊόντων.

Έξυπνες µονάδες υδροπονίας
Εξίσου εβληµατική επένδυση και 

αυτή για Μονάδα υδροπονίας ντοµά-
τας και µονάδα ΣΥΘΗΑ 40ΜW από ι-
διώτες. Η συνολική επένδυση εκτιµά-
ται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ, ενώ 
από αυτή δηµιουργούνται έως περί-

Το Master Plan
για οινικό τουρισμό 
στα ιταλικά πρότυπα 
Εμβληματικό πεδίο επενδύσεων στον πρωτογενή η Δυτ. Μακεδονία

∆ιπλάσια κατανάλωση 
Η µέση κατανάλωση ανά 

επισκέπτη στη ∆. Μακεδονία 
είναι περίπου 250 ευρώ, ενώ 

ενός επισκέπτη οινοτουρι-
σµού είναι έως 500 ευρώ
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που 300 άµεσες και έµµεσες θέσεις 
εργασίας κατά την κατασκευή και έ-
ως περίπου 700 κατά τη λειτουργία. 
Για την υλοποίηση του έργου υπολο-
γίζονται 12-18 µήνες που θα µπορού-
σε να λειτουργήσει έως το 2024, ο α-
ναµενόµενος κύκλος εργασιών µπο-
ρεί να φτάσει τα περίπου τα 60 εκατ. 
ευρώ το χρόνο.

Για τον πρωτογενή τοµέα στη ∆υ-
τική Μακεδονία δίνεται έµφαση σε 

επενδύσεις δυναµικών καλλιεργει-
ών και έµφαση στη µεταποίηση και 
ανάπτυξη καλλιεργειών που προορί-
ζονται για την τοπική αγορά µε σκο-
πό τη µείωση εξαγωγών. 

Γενικότερα, η περιοχή θα µπορού-
σε να εκµεταλλευτεί το απόθεµα ζωι-
κής παραγωγής που υπάρχει για την 
ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Μάλιστα 
υπάρχουσες ή νέες κτηνοτροφικές 
µονάδες θα µπορούσαν να αναβαθ-
µιστούν µε έξυπνες τεχνολογίες που 
µειώνουν το περιβαλλοντικό τους α-
ποτύπωµα και αυξάνουν την απόδο-
σή τους. Παράλληλα, έµφαση µπορεί 
να δοθεί στη µεταποίηση, είτε αφο-
ρά τρόφιµα(γαλακτοκοµικά) είτε εί-
δη ένδυσης προσθέτοντας στην πα-
ράδοση της περιοχής στον τοµέα της 
παραγωγής γούνας.

Μονάδα ευφυούς κτηνοτροφίας 
με ετήσιο τζίρο 15 εκατ. ευρώ
Επένδυση 40 εκατ. για αύξηση παραγωγής στην Αρκαδία κατά 50%

Επένδυση 25 εκατ. 
Η συνολική επένδυση µε χρη-
µατοοικονοµική στήριξη για 

αναβάθµιση των οινοποιείων 
στη ∆. Μακεδονία εκτιµάται 

σε 20-25 εκατ. ευρώ 

Εµβληµατική χαρακτηρίζεται, µε βά-
ση το Σχέδιο ∆ίκαιης Αναπτυξιακής 
Μετάβασης για την µεταλιγνιτική ε-
ποχή, η επένδυση για την ανάπτυξη 
µονάδας ευφυούς κτηνοτροφίας και 
ζωοτροφών µε στόχο την αύξηση της 
παραγωγής στην Αρκαδία κατά 50%. 
Η συνολική επένδυση εκτιµάται σε 
περίπου 30-40 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύ-
κλος εργασιών εκτιµάται σε 15 εκατ. 
ευρώ το χρόνο. Σηµειωτέον, η  κτη-
νοτροφική παραγωγή στην Πελοπόν-
νησο αποτελεί το 6% του κτηνοτρο-
φικού κύκλου εργασιών στην Ελλά-
δα, ενώ η Αρκαδία είναι υπεύθυνη 
για το περίπου 20% της παραγωγής 
µε βάση την κατανοµή ζώων, εποµέ-
νως για 30 εκατ. ευρώ. Ο αριθµός των 
ζωικών µονάδων στην Πελοπόννησο 
ανέρχεται σε 123, ενώ έχει σηµαντι-
κό κύκλο εργασιών στα τα αιγοπρό-
βατα (626 εκατ.), το γάλα (969 εκατ.) 
και τα χοιροειδή (240 εκατ.).

Ποιο το όφελος από την επένδυση;
 Έως περίπου 200 άµεσες και έµ-

µεσες θέσεις κατά την κατασκευή.
 Έως περίπου 400 άµεσες και έµ-

µεσες θέσεις κατά τη λειτουργία.
 ∆ηµιουργεί δυναµική για εξα-

γωγές, καθώς και για υποκατάστα-
ση εισαγωγών.

 ∆ηµιουργεί πρόσφορο έδαφος 
για περαιτέρω ανάπτυξη του κτηνο-
τροφικού κλάδου.

 ∆ηµιουργεί δυνατότητα ανάπτυ-
ξης δορυφορικών επιχειρήσεων σε 
σχετικούς τοµείς τεχνολογίας

Να σηµειωθεί ότι υπάρχουν τρεις ε-
νεργοί αγροτικοί συνεταιρισµοί στην 
Αρκαδία που µπορούν να στηριχθούν 
από την εν δυνάµει επένδυση: Αγρο-
τικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισµός 
Αρκαδίας «Η ΕΝΩΣΗ», Μελισσοκοµι-
κός Συνεταιρισµός Αρκαδίας, Τσακω-
νικός Αγροτικός Συνεταιρισµός Γυναι-

κών Λεωνιδίου. Με βάση πάντως το 
masterplan, φυσικός πλούτος και υ-
ποδοµές τα κύρια πλεονεκτήµατα, ε-
νώ η κατάρτιση ο κύριος προβληµα-
τισµός για την Αρκαδία-Μεγαλόπολη.

Η Αρκαδία παράγει αγροτικά 
προϊόντα µε εξαγωγική δύναµη

Στις εξεταζόµενες εµβληµατικές ε-
πενδύσεις πρωτογενή στη Μεγαλό-
πολη η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών 
πάρκων (~550MW) και οι έξυπνες α-
γροτικές µονάδες παραγωγής εξαγώ-
γιµων προϊόντων.

Οι δενδρώδεις καλλιέργειες κατα-
λαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος της 

γεωργικής έκτασης και ακολουθούν 
για σιτηρά και κτηνοτροφικούς σκο-
πούς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσι-
άζει το γεγονός πως το ~1/3 της καλ-
λιεργήσιµης έκτασης σιτηρών, κτη-
νοτροφικών και βιοµηχανικών κα-
θώς και το 100% των πεπονοειδών 
της Πελοποννήσου βρίσκεται στην 
Αρκαδία. Η ευρύτερη περιοχή παρά-
γει αγροτικά προϊόντα µε δυνατότη-
τα διεθνούς απήχησης (ελαιόλαδο, 
κρασί, καρύδια, µέλι).

Ελαιόλαδο: Τέσσερις αρχαίες γη-
γενείς ποικιλίες ελαιόδεντρων ευ-
δοκιµούν στην Αρκαδία (Κορονέι-
κη, Ματσολιά, Μανακολιά, Μεγαρεί-
τικη). Στη Γορτυνία Αρκαδίας ευδο-
κιµεί το γνωστό και ως «πικρό» ελαι-
όλαδο της ποικιλίας Χωραίτικη, η υ-
ψηλή συγκεντρωση του οποίου σε ε-
λαιοαλακάνθη του προσδίδει φαρµα-
κευτικές ιδιότητες.

Καρύδια: Υψηλή ποιότητα γεύσης 
και αρώµατος καρυδιού. Η ΕΕ είναι κα-
θαρός εισαγωγέας καρυδιού, µε πολ-
λές εισαγωγές από Αµερική ∆υνατό-
τητα περαιτέρω αύξησης παραγωγής 
αµερικανικού καρυδιού pecan, το ο-
ποίο ήδη έχει αρχίσει να παράγεται 
στη περιοχή της Αρκαδίας.

Κρασί: Προστατευόµενο Όνοµα 
Προέλευσης (ΠΟΠ): Μοσχοφίλερο Μα-
ντίνειας. Στους αµπελώνες της Μαντί-
νειας η ύπαρξη µικροκλίµατος προσ-
δίδει µοναδικές γεύσεις και αρώµα-
τα στα τοπικά κρασιά. Στην ευρύτερη 
περιοχή της Πελοποννήσου παράγο-
νται 1208 κωδικοί κρασιού που αντι-
στοιχούν στο ~30% του συνολικού οι-
νικού χάρτη της Ελλάδας.

Μέλι: Το Μέλι Αρκαδίας στα κο-
ρυφαία 50 προϊόντα της Μεγάλης 
Βρετανίας. ∆υναµική παρουσία σε 
Γερµανία, Βέλγιο, Αυστρία, Λουξεµ-
βούργο, Νορβηγία & ΗΑΕ. 

Πόροι από τρεις 
πυλώνες

Υπό εξέταση επενδύσεις 
δίδουν τη δυνατότητα 

αυξηµένης αξιοποίησης 
του ύψους των πόρων 
των τριών πυλώνων 

του Μηχανισµού ∆ίκαιης 
Μετάβασης

Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020 Agrenda 43FARMINGREPORT

O οινοτουρισµός
φέρει έως και 

διπλάσια
κατανάλωση
από το µέσο 

επισκέπτη 
στη ∆. Μακεδονία

450
368

327
248

131 118

ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ

520 500

385

Η ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΣΤΗ ∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ~ 250 ΕΥΡΩ Η ΜΕΣΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΩΣ ~ 500 ΕΥΡΩ

Μέση δαπάνη (2019,ευρώ/ επίσκεψη) Μέση δαπάνη (ευρώ/ επίσκεψη)
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Σαφή πρόβλεψη µε σχετικό µπάτζετ, για την α-
ντιµετώπιση ζηµιών από ακραία καιρικά φαινό-
µενα που σχετίζονται µε την κλιµατική αλλαγή 
θα περιλαµβάνει µέτρο στο νέο Πρόγραµµα Α-
γροτικής Ανάπτυξης 2021-2027, προκειµένου να 
απορροφά και τις πιέσεις που δέχεται ο ΕΛΓΑ και 
ο προϋπολογισµός. Mάλιστα το σχετικό µέτρο εί-
χε σχεδιαστεί επί Ν∆ στο προηγούµενο ΠΑΑ, α-
πό τους τότε υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης 

για ποσά που µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν 
για την αποζηµίωση λόγω κλιµατικής αλλαγής 
ή λόγω ακραίων καιρικών φαινοµένων, εντού-
τοις η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να µην α-
φήσει ποσά µέσα στο συγκεκριµένο µέτρο, µε α-
ποτέλεσµα να µην ενεργοποιήθηκε πότε.

Τα παραπάνω απάντησε ο υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης σε επίκαιρη ερώ-
τηση του τοµεάρχη αγροτικού του ΣΥΡΙΖΑ Σταύ-

ρου Αραχωβίτη, κατά τη διάρκεια της διαδικασί-
ας του κοινοβουλευτικού ελέγχου στη Βουλή την 
περασµένη Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.

Να σηµειωθεί ότι η παραπάνω εξαγγελία έγι-
νε αναφορικά µε τις  καταστροφές που υπέστη-
σαν οι ροδακινοπαραγωγοί της Ηµαθίας και της 
Πέλλας εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων, 
θέµα που έθεσε στον υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης η βουλευτής Πέλλας Θεοδώρα Τζάκρη.

Μέτρο για αποζημιώσεις λόγω κλιματικής αλλαγής στο ΠΑΑ

Σε εξέλιξη έρευνα και 
κοινοβουλευτικός 
έλεγχος για τις 
καταγγελίες 
σχετικά με τη δράση 
κυκλωμάτων που 
νέμονταν επιδοτήσεις 
για βοσκοτόπια, 
θέμα που ανέδειξε 
η Agrenda

ΤΗΣ   ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

To δρόµο για τις εισαγγελικές αρχές, εφό-
σον τα αποτελέσµατα των ελέγχων που δι-
εξάγουν οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ, θα πάρει ο φάκελος µε τις καταγγελί-
ες που έχουν περιέλθει εις γνώση της ∆ιοί-
κησης του οργανισµού αναφορικά µε παρα-
τυπίες στην κατανοµή βοσκοτόπων και επι-
δοτήσεων. Μάλιστα, για το θέµα και τα κόµ-
µατα της αντιπολίτευσης ζητούν αναλυτικά 
στοιχεία και πλήρη ενηµέρωση, στο πλαίσιο 
κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ήδη, σε απάντηση του ο πρόεδρος του Ορ-
γανισµού Πληρωµών Κοινοτικών Επιδοτήσε-
ων-ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας στην κοι-
νή δήλωση των Στ. Αραχωβίτη, Ολ. Τελιγιο-
ρίδου και Γ. Σαρακιώτη µε τίτλο «Συνειδητά 
βουβό το «επιτελικό κράτος» στις καταγγε-
λίες για τις πρακτικές στον ΟΠΕΚΕΠΕ», τονί-
ζει πως «όλες οι καταγγελίες που έρχονται 
εις γνώση της ∆ιοίκησης του Οργανισµού, 
κατ’ οποιονδήποτε τρόπο, ανώνυµες ή όχι, 
διαβιβάζονται άµεσα στις αρµόδιες ∆ιευθύν-
σεις του Οργανισµού, για να εξεταστούν».

Μάλιστα, υπογραµµίζει, πως «τα αποτε-
λέσµατα των ελέγχων, που θα επαληθεύ-
σουν ή όχι τις καταγγελίες, θα καθορίσουν 
τις περαιτέρω ενέργειες του Οργανισµού, 
στο πλαίσιο της χρηστής διακυβέρνησης, 
σύµφωνα µε το κανονιστικό πλαίσιο λει-
τουργίας του και την κείµενη νοµοθεσία».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ
«Σχετικά µε την κοινή δήλωση των Στ. Α-

ραχωβίτη, Ολ. Τελιγιορίδου, Γιάν. Σαρακιώ-
τη για καταγγελίες και δηµοσιεύµατα που α-

φορούν «περίεργες πρακτικές σε σχέση µε 
βοσκοτόπια και επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ», 
η διοίκηση του Οργανισµού δηλώνει, απόλυ-
τα και ξεκάθαρα, ότι δεν θα ανεχτεί τη σπίλω-
ση του έργου της. Όλες οι καταγγελίες που έρ-
χονται εις γνώση της ∆ιοίκησης του Οργανι-
σµού, κατ’ οποιονδήποτε τρόπο, ανώνυµες ή 
όχι, διαβιβάζονται άµεσα στις αρµόδιες ∆ιευ-
θύνσεις του Οργανισµού, προκειµένου να εξε-
ταστούν. Άµεσα, το ίδιο πράξαµε, και µε όσες 
καταγγελίες αναφέρονται στα πρόσφατα δη-
µοσιεύµατα, οι οποίες αφορούν βοσκοτόπια. 
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων, που θα επαλη-
θεύσουν ή όχι τις καταγγελίες, θα καθορίσουν 

τις περαιτέρω ενέργειες του Οργανισµού, στο 
πλαίσιο της χρηστής διακυβέρνησης, σύµφω-
να µε το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του 
και την κείµενη νοµοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση, µε απόλυτη διαφάνεια, 
ανεξαρτήτως εµπλεκόµενων προσώπων, τα πο-
ρίσµατα των ελέγχων θα κοινοποιηθούν τόσο 
στα ΜΜΕ που αναπαρήγαγαν τις καταγγελίες, 
ώστε να δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις που 
δεν θα αφήνουν καµία αµφιβολία για την ορ-
θή διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων από 
τον Οργανισµό, όσο και στις αρµόδιες εισαγ-
γελικές αρχές για περαιτέρω ενέργειές τους, 
αν συντρέχουν τέτοιοι λόγοι». 

Η «τεχνική λύση» 
επιτρέπει την εικο-
νική µεταφορά κο-
παδιών απ’ τη µια 
άκρη της χώρας 
στην άλλη και την 
τεράστια απώλεια 
εκτάσεων.

Έλεγχος για «χρυσά» βοσκοτόπια

Στο μικροσκόπιο
του ΟΠΕΚΕΠΕ 
οι καταγγελίες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

24,3

14,7

2013

ΕΚΑΤ. ΣΤΡΜ.

ΕΚΑΤ. ΣΤΡΜ.

Ο ΟMNIBUS ΤΟ 2017 ΕΠΕΤΡΕΨΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2018

2015

9,6
ΕΚΑΤ. ΣΤΡΜ.
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Ειδική πρόβλεψη που επιτρέπει στους αµβυκού-
χους να υποβάλλουν δηλώσεις συγκοµιδής και 
για άλλους προορισµούς, δίνει η απόφαση που 
καθορίζει το καθεστώς που διέπει τη λειτουργία 
των µικρών αποσταγµατοποιών. Αυτό δήλωσε προ 
ολίγων ηµερών ο υφυπουργός Οικονοµικών Α-
πόστολος Βεσυρόπουλος, κατά τη διάρκεια συνά-
ντησής του µε τον βουλευτή Ν∆, Χρήστο Κέλλα. 

Ο κ. Βεσυρόπουλος ενηµέρωσε τον κ. Κέλλα 

ότι η υπογραφή της πολυπόθητης απόφασης έ-
γινε γρηγορότερα από κάθε άλλη χρονιά, λόγω 
των έκτακτων γεγονότων του «Ιανού», και ανα-
φέρει ότι «δύνανται οι αµβυκούχοι, λόγω φυσι-
κών καταστροφών, να υποβάλουν δηλώσεις συ-
γκοµιδής για άλλους προορισµούς». Έτσι, λίγες 
µέρες µετά, το υπουργείο Οικονοµικών προχώ-
ρησε τις διαδικασίες, δίνοντας το πράσινο φως 
να ανάψουν σύντοµα και τα καζαναριά.

Επιπλέον, από την τρέχουσα αποστακτική πε-
ρίοδο παρέχεται η δυνατότητα στους διήµερους 
για έκδοση άδειας απόσταξης, διαταγή στους α-
µπελοκαλλιεργητές, που παραδίδουν τη συγκοµι-
σθείσα ποσότητα σταφυλιών στον συνεταιρισµό 
τους, ο οποίος στη συνέχεια παραδίδει τις ποσό-
τητες προς επεξεργασία σε οινοποιείο, για στέµ-
φυλα, τα οποία επιστρέφονται σε αυτούς από τα 
οινοποιεία µέσω του συνεταιρισµού.

Ευέλικτες δηλώσεις συγκομιδής προς διευκόλυνση διήμερων

Εύκολη απορρόφηση από την α-
γορά και µε τιµές που φτάνουν 
τα 3,60 ευρώ το κιλό για τα µεγέ-
θη της πρώτης ποιοτικής κατηγο-
ρίας, εµφανίζει φέτος το εµπόριο 
στο κάστανο µε εξαίρεση την πα-
ραγωγής της Πιερίας, η οποία έ-
χει πληγεί σοβαρά από τη σήψη 
και τη σφήκα, µε συνέπεια οι πα-
ραγωγοί εκεί να µιλούν για µια χα-
µένη χρονιά.

Στις πλαγιές του Κισάβου και του 
Μαυροβουνίου, στο ∆ήµο Αγιάς της 
Λάρισας, όπου παράγονται ετησίως 
περί τους 2.500 τόνους κάστανο, 
η ανοµβρία του φετινού καλοκαι-
ριού δεν βοήθησε τους καρπούς να 
µεγαλώσουν όσο θα χρειαζόταν κι 
αυτό αναπόφευκτα θα επηρεάσει το 
στήσιµο της χρονιάς. «Τα κάστανα 
είναι φέτος κυρίως της κατηγορί-
ας Β και Γ, αλλά δεν είµαστε ακό-
µη ούτε στη µέση της συγκοµιδής 
και τα µεγαλόκαρπα συνήθως εί-
ναι προς το τέλος της σεζόν», ανα-
φέρει ο Θάνος Σοφλιός πρόεδρος 
του Συνεταιρισµού Μελιβοίας, που 
καλλιεργεί περί τα 700 στρέµµατα.

Ως προς τις τιµές, τόνισε ο ίδιος, 
τα κάστανα της κατηγορίας «Extra 
A» πωλούνται αυτή την περίοδο σε 
τιµές µεταξύ 3,40-3,60 ευρώ το κι-
λό, τα «Α» από 2,70-3,0 ευρώ, τα 
«Β» από 1,70 – 2,10 ευρώ και τα 

«Γ» από 0,80-1,0 ευρώ το κιλό, α-
νάλογα τον αριθµό των τεµαχίων.

Μικροκαρπία και στα 
καστανοχώρια του Πάικου

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα από 
ασθένειες εξελίχθηκε η σεζόν και 
στα καστανοχώρια του Πάικου, ό-
που καλλιεργούνται περί τα 5.000 
– 5.500 στρέµµατα και η παραγωγή 
εκτιµάται ότι θα κυµανθεί φέτος µε-
ταξύ 1.300 – 1.500 τόνων.

Και εδώ, πάντως, υπάρχει θέµα 
µικροκαρπίας, «διότι φέτος τα δέ-
ντρα ήταν παραφορτωµένα», όπως 
µας ανέφερε ο Γιώργος Μπακάλης, 
µέλος του Α.Σ.ΚΑ.ΠΑ. του Γρίβα. Ως 
αποτέλεσµα, στην κατηγορία «Extra 
A», που έχει σήµερα τιµή από 3 έ-
ως και 3,20 ευρώ το κιλό, οι ποσό-
τητες είναι µόλις 10% της παραγω-
γής, ενώ τα «Α», που τιµολογούνται 
στα 2,50 - 2,70 ευρώ το κιλό, καλύ-
πτουν γύρω στο 30%. 

«Τα περισσότερα φέτος, ίσως και 
πάνω από το 50%, ανήκουν στην κα-
τηγορία Β και πουλιούνται στα 1,80 
έως 2,40 ευρώ το κιλό, ενώ το 10% 
αφορά τα ψιλά στην κατηγορία Γ, 
τα οποία φεύγουν µε 0,60-0,70 ευ-
ρώ το κιλό», µας εξήγησε ο ∆ηµή-
τρης Μπακάλης, παραγωγός µε 22 
στρέµµατα, επίσης από τον Γρίβα.  

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Πρωτοβουλίες κατά τεχνικής λύσης
Για το θέµα βοσκοτόπια-τεχνική λύση, πρω-

τοβουλίες έχει αναλάβει και η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ, 
η οποία χαιρετίζει τα αντανακλαστικά της πο-
λιτείας στις πολύ συγκεκριµένες καταγγελίες 
στις οποίες προχώρησε και η ίδια και έτυχαν, 
όπως λέει, της άµεσης ενεργοποίησης των αρ-
µοδίων φορέων και υπηρεσιών, µε αποτέλε-
σµα να είναι σε εξέλιξη µεγάλη έρευνα, κα-
θώς όπως λέει «το κύκλωµα που επί χρόνια 
λυµαίνονταν τις επιδοτήσεις των αγροτών 
και τα χρήµατα από το Εθνικό Απόθεµα, απο-
καλύπτεται πλέον σε όλο του το µεγαλείο».

Την ίδια στιγµή, ανάλογη κινητικότητα υ-
πάρχει και σε ότι αφορά την κατανοµή των 
βοσκοτόπων και τη λεγόµενη «τεχνική λύση» 
που επιτρέπει την εικονική µεταφορά κοπα-
διών απ’ τη µια άκρη της χώρας στην άλλη 
και την τεράστια απώλεια εκτάσεων.

Για το θέµα ζητά απάντηση από τον υπουρ-
γό και το ΚΙΝΑΛ, το οποίο εντοπίζοντας τον 
κίνδυνο στη νέα ΚΑΠ να µείνουν εκτός µεγά-
λες εκτάσεις βοσκοτόπων, δείχνει προς την 
ενσωµάτωση των περίπου 10 εκατ. στρεµµά-
των που εξαιρέθηκαν µε το action plan από το 
χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλ-
λά συµπεριλήφθησαν ξανά µέσω Omnibus.

10 εκατ. στρµ
Ενσωµάτωση 

των περίπου 10 
εκατ. στρεµµά-
των που εξαι-
ρέθηκαν µε το 

action plan από 
το χαρτογραφικό 

υπόβαθρο του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητά 

το ΚΙΝΑΛ

Εύκολα φεύγει στο εμπόριο το κάστανο,
πρόβλημα με σφήκα και σήψη στην Πιερία

Ζηµιά έως 80% 
στην παραγωγή 
Μεγάλη απογοήτευση, 
αντιθέτως, επικρατεί 
στους παραγωγούς 
στην Πιερία, καθώς η 
παραγωγή είναι 
µειωµένη εξαιτίας της 
σφήκας και της σήψης 
και γίνεται προσπάθεια 
να υπάρξει κάποια 
αποζηµίωση. 
«∆υστυχώς σε κάποια 
κτήµατα η ζηµιά φτάνει 
έως και το 80%», 
τονίζει ο παραγωγός 
Γιώργος Πολυχρός, που 
καλλιεργεί στη Σκοτίνα 
γύρω στα 80 
στρέµµατα και όπως 
τονίζει «από 22 τόνους 
που είχα πέρυσι είναι 
ζήτηµα αν πιάσω 10 
τόνους φέτος». Τα 
ευµεγέθη κάστανα 
αγοράζονται αναλογικά 
µε 2,20-2,30 ευρώ το 
κιλό και τα µεσαία 
1–1,40 ευρώ το κιλό.
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Το σενάριο 
κατάργησης  
Εθνικού 
Αποθέματος
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 αυτό το 
καθεστώς, δεν θα χρειάζονται έτσι 
πλέον τα κράτη-µέλη το Εθνικό 
Απόθεµα.  Στην Ελλάδα µάλιστα 
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. Την ίδια 
στιγµή, 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.  
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 µόνο 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.

Κληρώνει για πλαίσιο άμεσων 
πληρωμών και αναδιανεμητική 
Εξελίξεις στο ελληνικό στρατηγικό σχέδιο μετά τις οριστικές αποφάσεις στις Βρυξέλλες

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Βασική ενίσχυση και Πρόγραµµα Αγροτικής Α-
νάπτυξης που εισάγουν καθεστώτα ενιαίου τσεκ 
και διευκόλυνσης της εγκατάστασης νέων και 
νεαρών αγροτών αρχίζουν να ξεχωρίζουν στον 
ορίζοντα, όσο η σκόνη των διαπραγµατεύσεων 
για τη νέα ΚΑΠ της περιόδου 2022-2027, κάθεται. 

Έναν πιο «ευκρινή» σκελετό πάνω στον ο-
ποίο τα κράτη µέλη καλούνται να δοµήσουν τα 
στρατηγικά σχέδια της επερχόµενης προγραµ-
µατικής περιόδου, αναµένουν να δουν µπροστά 
τους οι θιασώτες των εξελίξεων που αφορούν 
την αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
µετά την λήξη των εργασιών του Συµβουλίου 
των υπουργών γεωργίας της ΕΕ που είναι προ-
γραµµατισµένες για την ∆ευτέρα 19 Οκτωβρίου. 

Εκεί αναµένεται να ληφθούν γενικές απο-
φάσεις για τα κείµενα της ερχόµενης προγραµ-
µατικής περιόδου, που θα αφορούν στο πριµ ε-
ξόδου αγροτών, στα περιθώρια που υπάρχουν 
για υποχρεωτική ή µη αναδιανεµητική ενίσχυ-
ση αλλά και στα περιθώρια διαµόρφωσης µιας 
ενιαίας βασικής ενίσχυσης στο εσωτερικό των 
κρατών µελών. Επιπλέον, προσεχώς αναµένεται 
ότι θα φανούν και τα περιθώρια που θα επιτρέ-
ψουν µια αύξηση του ποσού στο πριµ πρώτης 
εγκατάστασης. Όλα αυτά έχουν σηµασία, αφού 
θα επιτρέψουν στους ενδιαφερόµενους παρα-
γωγούς έναν πιο ασφαλή προγραµµατισµό για 
την επόµενη επταετία, ενώ η οριστική διαµόρ-

φωση των προτεραιοτήτων και των τροπολογι-
ών του Συµβουλίου για τη νέα ΚΑΠ, σηµατοδο-
τούν το έναυσµα για την έναρξη των τριµερών 
συζητήσεων ανάµεσα στους υπουργούς γεωρ-
γίας της ΕΕ, την Κοµισιόν και την Ευρωβουλή. 

Σύµφωνα µε τα όσα έχει παρουσιάσει το τε-
λευταίο διάστηµα η Agrenda, η µεταφορά των 
αποφάσεων αυτών στις δυνατότητες και τις προ-
τεραιότητες της ελληνικής αγροτικής πολιτικής 
φέρνουν κατά προσέγγιση τις εξής αλλαγές:

Τα σενάρια βασικής ενίσχυσης
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 µετάβα-
ση σε ένα Καθεστώς Ενιαίας Στρεµµατικής Ενί-
σχυσης (ΚΕΣΕ). Με αυτό το καθεστώς πραγµα-
τοποιείται αυτό που ονοµάζεται «ξαφνικός θά-

νατος» δηλαδή όλοι οι αγρότες θα λαµβάνουν 
ίσης αξίας ενίσχυση ανά στρέµµα που υπολο-
γίζεται στα 40 ευρώ το στρέµµα αν ληφθεί υ-
πόψη ο σηµερινός εθνικός φάκελος. Τώρα, αν 
θα είναι άλλη η αξία ανά περιφέρεια ενίσχυσης 
(βοσκοτόπια, αροτραίες, δενδρώδεις), αυτό εί-
ναι κάτι που δεν έχει εξεταστεί.

Το αναδιανεµητικό καθεστώς
Η αναδιανεµητική ενίσχυση είναι ένα κα-

θεστώς άµεσων ενισχύσεων που δίνεται µό-
νο σε όσες εκµεταλλεύσεις βρίσκονται κάτω α-
πό το µέσο όρο στρεµµάτων. Αυτός ο µέσος ό-
ρος µπορεί να είναι ανάλογος µε την καλλιέρ-
γεια (π.χ 100 στρέµµατα βαµβάκι δεν είναι το 
ίδιο µε 100 στρέµµατα ελαιώνα). Αν δοθεί µε 
αυτόν τον τρόπο και κρατηθεί ποσοστό 7% πε-
ρίπου του εθνικού φακέλου, θα είναι µία ενί-
σχυση που θα κυµαίνεται κοντά στα 450 ευρώ 
το στρέµµα ετησίως στην Ελλάδα. Μία πρόταση 
των Ισπανών, θέλει την αναδιανεµητική µόνο 
στους κατ’ επάγγελµα αγρότες.

Πριµ πρώτης εγκατάστασης
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 εκ-
φράσει την επιθυµία της, πράγµατι, να αυξηθεί  
κατά πολύ το πριµ που ισχύει σήµερα (17.000-
24.000 ευρώ), µε µία πρώτη προσέγγιση να γί-
νεται κοντά στο ποσό των 35.000 ευρώ.

Για γενική συµφωνία στο 
Συµβούλιο Υπουργών

Η γερµανική προεδρία παλεύει 
στο να υπάρξει γενική συµφωνία 
στο πλαίσιο για το νέα ΚΑΠ στο 
Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας 

της 19ης Οκτωβρίου
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Στην ολοµέλεια της Ευρωβουλής µπαίνει εντός 
των επόµενων ηµερών προς ψήφιση, ρύθµιση 
που ξεκλειδώνει περίπου 8 δισ. ευρώ από τους 
πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης ώστε να είναι 
διαθέσιµοι στα κράτη µέλη στο πλαίσιο της 
µεταβατικής περιόδου της ΚΑΠ. Σύµφωνα και µε 
προηγούµενο ρεπορτάζ της Agrenda, το ποσό 
που αναλογεί στην Ελλάδα, υπολογίζεται κοντά 
στα 400 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διαµορφώσουν 
στοχευµένα προγράµµατα ενίσχυσης του 

εκσυγχρονισµού των αγροτικών επενδύσεων. 
Συγκεκριµένα, µε τα κονδύλια αυτά, ανοίγει 
χώρος για δράσεις αναδιάρθρωσης 
καλλιεργειών όπως ίναι τα ροδάκινα, οι 
σταφίδες, τα σύκα και τα οινάµπελα, πριν τη νέα 
ΚΑΠ. Παράλληλα µηχανικός εξοπλισµός που 
επιτρέπει πρακτικές σύµφωνες µε αυτές που 
προάγει η Πράσινη Συµφωνία, αναµένεται να 
βρεθεί εντός του εύρους που θα εξυπηρετούν τα 
προγράµµατα αυτά. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ένας φάκελος µεταρρυθµίσεων ε-
πί της πρότασης της Κοµισιόν για τη 
νέα ΚΑΠ έχει λάβει την έγκριση των 
αρµόδιων επιτροπών της Ευρωβου-
λής και πλέον οι πολιτικές παρατά-
ξεις της Ευρωβουλής καλούνται να 
βάλουν τις τελευταίες πινελιές, προ-
τού πάει προς ψήφιση στην Ολοµέ-
λεια. Στις τροπολογίες της Ευρωβου-
λής, ξεχωρίζει η πρόβλεψη για πε-
ριορισµό του πριµ εξόδου µόνο σε 
συνταξιούχους αγρότες και όχι σε 
όσους είναι κοντά σε ηλικία συντα-
ξιοδότησης, όπως προτείνει το Συµ-
βούλιο και η Κοµισιόν. 

Μάλιστα οι αρµόδιες επιτροπές της 
Ευρωβουλής, θέλουν η προκήρυξη 
να γίνεται συµπληρωµατικά του πριµ 
πρώτης εγκατάστασης, προκειµένου 
να διευκολυνθεί η ανανέωση των 
γενεών στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο. 

Κάπως έτσι, ένα βήµα πριν την 
έναρξη των τριµερών συζητήσεων 
για τη νέα ΚΑΠ βρίσκονται τα αρµό-
δια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, αφού την ερχόµενη εβδοµάδα, 
στις 12 Οκτωβρίου, η Ευρωβουλή συ-
γκεντρώνει τους εκπροσώπους των 
παρατάξεων, ενώ λίγες µέρες µετά, 
στις 19 του µήνα, το Συµβούλιο των 
υπουργών Γεωργίας του µπλοκ α-
ναµένεται να λάβει οριστικές απο-
φάσεις για τα κείµενα της ερχόµε-
νης περιόδου. 

Στο report της Ευρωβουλής µε τον 
κατάλογο των τροπολογιών προβλέ-
πεται η µετονοµασία του γενικού Μέ-
τρου των νέων αγροτών σε «Εγκατά-
σταση νέων γεωργών, γεωργών νεα-
ρής ηλικίας, προγράµµατα πρόωρης 
συνταξιοδότησης, σύσταση αγροτι-
κών επιχειρήσεων και ανάπτυξη πο-
λύ µικρών και µικρών αγροτικών ε-
πιχειρήσεων». Κάτω από την οµπρέ-

λα του µέτρου αυτού, τα κράτη µέλη 
µπορούν να χορηγούν στήριξη για 
την εγκατάσταση νέων αγροτών, γε-
ωργών νεαρής ηλικίας, προγράµµα-
τα πρόωρης συνταξιοδότησης, σύ-
σταση αγροτικών επιχειρήσεων και 
ανάπτυξη πολύ µικρών και µικρών 
αγροτικών επιχειρήσεων που δηµι-
ουργούν και διατηρούν θέσεις απα-
σχόλησης υπό τους όρους που κα-
θορίζονται περαιτέρω στα στρατηγι-
κά τους σχέδια για την ΚΑΠ, µε σκο-
πό να συµβάλουν στην επίτευξη ε-
νός ή περισσότερων από τους ειδι-
κούς στόχους που ορίζονται στο εν 
λόγω άρθρο 6.

Μάλιστα, σε περίπτωση συνεργα-
σίας στο πλαίσιο της κληρονοµικής 
διαδοχής των αγροτικών εκµεταλ-
λεύσεων και µε περαιτέρω σκοπό 
την ενθάρρυνση της ανανέωσης των 

γενεών σε επίπεδο αγροτικής εκµε-
τάλλευσης, τα κράτη µέλη µπορούν 
να χορηγούν στήριξη µόνο στους α-
γρότες που έχουν συµπληρώσει την 
ηλικία συνταξιοδότησης, όπως ορί-
ζει η εκάστοτε εθνική νοµοθεσία.

Επιπλέον η Ευρωβουλή προχωρά 
σε δικές της προτάσεις για την ανα-
διανεµητική ενίσχυση. Συγκεκριµέ-
να προβλέπει τη δυνατότητα, όταν έ-
να κράτος µέλος χορηγεί συµπληρω-
µατική αναδιανεµητική εισοδηµατι-
κή στήριξη σε αγρότες και χρησιµο-
ποιεί για τον σκοπό αυτόν τουλάχι-
στον το 10% των χρηµατοδοτικών 
του κονδυλίων για άµεσες ενισχύ-
σεις, µπορεί να αποφασίσει να µην 
εφαρµόσει πλαφόν στο ανώτατο ύ-
ψος ενισχύσεων ανά εκµετάλλευση.

Για τα δικαιώµατα προβλέπει ό-
τι όταν η αξία των δικαιωµάτων ε-

νίσχυσης, δεν είναι οµοιόµορφη ε-
ντός κράτους µέλους ή εντός οµά-
δας εδαφών, τα κράτη µέλη διασφα-
λίζουν την πλήρη σύγκλιση της αξί-
ας των δικαιωµάτων ενίσχυσης προς 
ενιαία τιµή µονάδας το αργότερο έ-
ως το 2026.

Την ίδια στιγµή, οι επιτροπές της 
Ευρωβουλής προκρίνουν την θέσπι-
ση ενός ελάχιστου ποσοστού χρη-
µατοδότησης στο 30% του εθνικού 
φακέλου των άµεσων ενισχύσεων 
για τα eco-schemes. Συγκεκριµένα, 
τα κράτη µέλη θεσπίζουν και παρέ-
χουν στήριξη και ορίζουν ένα ελά-
χιστο ποσοστό χρηµατοδότησης ύ-
ψους τουλάχιστον 30% της αντίστοι-
χης εθνικής τους κατανοµής για ε-
θελοντικά προγράµµατα για το κλί-
µα και το περιβάλλον («οικολογικά 
προγράµµατα»).

To πριμ εξόδου 
μόνο στους 

συνταξιούχους
Ένα βήμα πριν την 

έναρξη των τριμερών 
συνομιλιών για 

τη νέα ΚΑΠ η 
Ευρωβουλή φέρνει 

προς ψήφιση 
σημαντικές 

τροπολογίες όπως 
για την ηλικιακή 

ανανέωση 

Προς ψήφιση 
η µεταφορά 8 δισ. ευρώ

 στα ταµεία της ΚΑΠ
για το 2021

Σύγκλιση
Για τα δικαιώµατα η 
Ευρωβουλή προβλέπει ότι 
όταν η αξία των δικαιωµάτων 
ενίσχυσης, δεν είναι 
οµοιόµορφη εντός κράτους 
µέλους ή εντός οµάδας 
εδαφών, τα κράτη µέλη 
διασφαλίζουν την πλήρη 
σύγκλιση της αξίας των 
δικαιωµάτων ενίσχυσης προς 
ενιαία τιµή µονάδας το 
αργότερο έως το 2026.

Αποφάσεις
Η Ευρωβουλή έχει θέσει ως 
στόχο να διαµορφώσει τις 
τελικές τις προτάσεις για τη 
νέα ΚΑΠ µέσα στον Οκτώβριο, 
ώστε µετά να ξεκινήσει ο 
τριµερής διάλογος µε τη 
συµµετοχή Κοµισιόν και 
Συµβουλίου. 

Μετάβαση
Μεγάλο ζήτηµα είναι να 
οριστικοποιηθεί και ο 
µεταβατικός κανονισµός της 
ΚΑΠ για τα έτη 2021-2022. 

Ο πρόεδρος 
της COMAGRI, 
Νόρµπερτ Λινς.
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ΑΛΚΙΒ. ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ
«Σε οποιοδήποτε σηµείο της 
Ελλάδας µπορεί να ξεκινήσει 
µια αύξηση κρουσµάτων 
λόγω υπερµετάδοσης. 
Έχουµε δύο Ελλάδες, την 
πρωινή, που ο κόσµος φοράει 
µάσκες, τηρεί τις αποστάσεις 
και πάει στη δουλειά του και 
τη βραδινή που οι άνθρωποι 
χαλαρώνουµε. Κι εκεί πρέπει 
εδώ να παρέµβουµε».

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
«Αυτή τη στιγµή 
αντιµετωπίζουµε τον 
κορωνοϊό, ταυτόχρονα µε 
τροχαία, εµφράγµατα, 
καρδιαγγειακές παθήσεις, 
βαριές ασθένειες, όλα αυτά 
συνεχίζουν να συµβαίνουν 
και το ΕΣΥ είναι εδώ για 
όλους µας. Κυρίως για τους 
συνανθρώπους µας που δεν 
µπορούν και δεν έχουν».

ΛΟΥΙΣ ΝΤΕ ΓΚΙΝΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΚΤ
«Οι προσδοκίες για τον 
πληθωρισµό είναι πολύ 
συγκρατηµένες λόγω της 
πανδηµίας και ορισµένων 
συγκεκριµένων 
παραγόντων και πρέπει να 
δράσουµε µε τα εργαλεία 
που έχουµε στη διάθεσή 
µας (σ.σ απαντώντας σε 
ερώτηση για τις αγορές 
οµολόγων της ΕΚΤ)».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ ΣΑΝ ΝΑ ΛΕΜΕ, ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΥΠΝΟΒΑΤΑΙ ΤΗ ΓΚΟΛΦΩ ΜΗ ΜΟΥ ΤΗ ΖΗΤΑΤΕ; 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Τρένο
«Έχουµε άλλη µια δεκαετία 
περιθώριο για να διορθώσουµε 
το παραγωγικό µας µοντέλο και 
να µετατραπούµε σε σύγχρονη, 
παραγωγική και βιώσιµη 
οικονοµία», λέει ο Νίκος 
Χριστοδουλάκης οικονοµολόγος 
αρκεί οι επενδύσεις από τα 
χρήµατα που θα έρθουν από το 
Ταµείο Ανάκαµψης να γίνουν 
στοχευµένα. Ειδάλλως, τα 
γνωστά µνηµόνια κλπ, κλπ.

Louboutin 
Αν µη τι άλλο, τη βουλευτή 
Πέλλης του ΣΥΡΙΖΑ, την 
ικανοποίησε η απάντηση του 
Μαρουδή για αποζηµιώσεις 
στους ροδακινοπαραγωγούς 
Ηµαθίας, µάλλον από τα de 
minimis. Βέβαια µπορεί να την 
στεναχώρησε όταν της είπε ότι 
επι κυβερνήσεως του κόµµατος 
της, αφαιρέθηκαν ποσά του 
ΠΑΑ για αποζηµιώσεις ακραίων 
καιρικών φαινόµενων.

Αρνί
Μαχητικός ο Γίτσας, απέναντι 
σε τηλεοπτικό σποτ που 
εµµέσως υπονοµεύει το 
πρόβειο κρέας. Σε επιστολή του 
προς την εταιρεία εξέφρασε 
την έντονη δυσαρέσκεια της 
Ε∆ΟΚ, ζητώντας να αποσυρθεί 
το εν λόγω σποτ, που 
«χλευάζει» το αρνάκι, κάτι που 
φαίνεται πως πέτυχε µετά τις 
διαβεβαιώσεις της 
∆ιευθύνουσας Συµβούλου.

Το εξπρές του ΕΛΓΑ έχει γενναίες προκαταβολές

Πιο εξπρές και πιο γενναίες αποζηµιώσεις στους πληγέντες του 
Ιανού, δεν γίνεται. Αυτό, τουλάχιστον, υποστήριξε από τη Βουλή 
ο Μαυρουδής, υπολογίζοντας το µέγεθος της καταστροφής στα 
100 εκατ. ευρώ. Η γενναία προκαταβολή, οσονούπω, αφού πρώ-
τα τροποποιηθεί µε τροπολογία στη Βουλή το νοµοθετικό πλαίσιο 
του ΕΛΓΑ. Για την ώρα, ο Οργανισµός έχει υπερστελεχωθεί για να 
βγει ο όγκος δουλειάς που απαιτεί η εκτιµητική διαδικασία. Άνευ 
προηγουµένου, λέει, η ταχύτητα του φορέα, που να έρθουν και 
τα tablet… Σε δεύτερο χρόνο, µε κρατική ενίσχυση η αποζηµίωση 
για τις ζηµιές σε υποδοµές και αγροτικά µηχανήµατα.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Νέες διαδικασίες για 
την αποκοµιδή των 
πλαστικών αποβλήτων 
γεωργικής χρήσης 
θα περιλαµβάνει νέα 
Υπουργική Απόφαση, 
κατόπιν αναφοράς της 
βουλευτού Ηλείας και 
προέδρου Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, ∆ρος 
Αυγερινοπούλου.

Καλά, µιλάµε για 
ασφάλεια τροφίµων, 
κι εκεί στον ΕΦΕΤ οι 
µόνιµοι υπάλληλοι 
καταγγέλλουν 
ελλείψεις σε ότι 
αφορά τις συνθήκες 
υγιεινής στους 
χώρους εργασίας και 
τη µη λήψη µέτρων 
για την αντιµετώπιση 
της πανδηµίας;

Υβρίδια
Πιέζει ο Λάκωνας, πρώην 

υπουργός της πλατείας τον νυν 
για άµεσες αποζηµιώσεις στους 
πληγέντες αγρότες του Ιανού, 
λέγοντας πως µέχρι τώρα τους 
χόρτασε µε τα «θα» και από 
ουσία τίποτα!

∆ιότι, όπως λέει, οι 
πληµµυροπαθείς αγρότες και 
κτηνοτρόφοι δεν έχουν δει 
ουσιαστική στήριξη ως σήµερα, 
όχι µόνο οικονοµική, αλλά ούτε 
στις υποδοµές πρόσβασης στα 
χωράφια και τους στάβλους 
τους, την ίδια στιγµή που πολλά 
νοικοκυριά παραµένουν χωρίς 
ηλεκτρικό και καθαρό νερό.

Ο ίδιος, θυµίζει, ότι επί 
κυβερνήσεως του δεν πήρε 
πάνω από δυο εβδοµάδες να 
πιστωθούν τα de minimis στους 
κτηνοτρόφους το ∆εκέµβρη 
του 2018, ενώ φέτος δεν 
έχουν ακόµη ενισχυθεί για τις 
απώλειες από την πανδηµία.

;

ΝΟΒΑΚ ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ
ΤΕΝΙΣΤΑΣ
«Είναι (σ.σ για Τσιτσιπά) 
ένας από τους καλύτερους 
παίκτες στον κόσµο. Παίζει 
το τένις της ζωής του τους 
τελευταίους 12 µήνες, 
κέρδισε και το ATP Finals. 
Είναι πολύ σταθερός σε 
όλες τις επιφάνειες. Είναι 
ένας µεγάλος τύπος. Είναι 
ένας ολοκληρωµένος 
παίκτης σοτ τένις».

Αυτά τα λόγια 
λέει ο Τάσος
που στην κοµπίνα 
είναι άσος... 

Αυτές τις µέρες του Οκτωβρίου, όλο το 
ενδιαφέρον του αγροτικού κόσµου πέφτει, κατά 
το σύνηθες, στην προκαταβολή της ενιαίας 
ενίσχυσης. Από τον Οργανισµό Πληρωµών, σου 
λέει, θα είναι έτοιµοι να δώσουν τη δισκέτα 
στην τράπεζα από τις 16 του µήνα, για να 
ξεκινήσει η πίστωση. Βέβαια, αν οι ∆ΑΟΚ δεν 
στείλουν στα κεντρικά της ∆οµοκού τις 
εκκρεµότητες από τα προγράµµατα του 2019, 
που πρέπει να µπουν στην πληρωµή, όπως 
προβλέπει ο κοινοτικός κανονισµός, τότε θα 
πάει πίσω! Τι σηµαίνει αυτό; Κάποιοι λένε για 
τις 23 του µήνα…. Υποµονή, κοντοζυγώνει! 

Αυτό, που ακόµα αργεί, είναι η απόφαση για 
την επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου. Και µπορεί να 
υπάρχει κυβερνητική βούληση, µπορεί από το 
Οικονοµικών να το αφήνουν ανοιχτό το θέµα, 
ωστόσο  «οι τελικές αποφάσεις για τις όποιες 
µεταβολές στη φορολογική πολιτική 
λαµβάνονται µε γνώµονα τη βιώσιµη ανάπτυξη, 
την παραγωγική ανασυγκρότηση και την 
κοινωνική δικαιοσύνη στο πλαίσιο των 
δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων της χώρας», 
όπως επανέλαβε και γραπτώς ο υφυπουργός 
Βεσυρόπουλος. Τουτέστιν, αν δεν το 
επιτρέψουν τα δηµοσιονοµικά, δεν πρόκειται….. 

Αυτοί που θα κάνουν αµάν να πληρωθούν 
είναι οι αιγοπροβατοτρόφοι. Βαρεθήκαµε να το 
λέµε, αλλά ακόµα τίποτα δεν γίνεται, τόσους 
µήνες µετά. Τώρα, ασφαλείς, σου λέει, 
πληροφορίες κάνουν λόγο για ολιγοήµερη µεν 
παράταση δε στη διαδικασία των αιτήσεων των 
κτηνοτρόφων. Μέχρι, λοιπόν, να γίνει ο 
έλεγχος των αιτήσεων, που υποβλήθηκαν, στην 
καλύτερη περίπτωση θα τελειώνει ο 
Οκτώβριος…. Άσε που πιο πιθανό το βλέπουν 
για αρχές Νοεµβρίου, άνευ άλλου απροόπτου! 
Στην περίπτωση αυτή, όµως, η υποµονή των 
κτηνοτρόφων έχει προ πολλού στερέψει!

Βαβούρα και µε τα περιβόητα 30 ευρώ ανά 
αιγοπρόβατα για τον απλήρωτο καταρροϊκό του 
2014 στη Θεσσαλία. Περιµένει η ∆ΑΟΚ 
Θεσσαλίας τη λίστα των δικαιούχων από την 
Κτηνιατρική για να τη στείλει στο Κτηνιατρείο 
Τυρνάβου, όπου οι κτηνοτρόφοι πρέπει να πάνε 
να υποβάλλουν αίτηση και IBAN και αφού 
γίνουν οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι, να 
πληρωθούν. Η γραφειοκρατία στο µεγαλείο της! 

Μια χαρά τα βλέπει ο Βορίδης όσον αφορά τις 
αποζηµιώσεις λόγω Ιανού. Ο ΕΛΓΑ, είπε στη 
Βουλή ο υπουργός, θα καταβάλλει περίπου 100 
εκατ. ευρώ έως τα µέσα Οκτωβρίου, αφού 
ενισχυθεί από το αποθεµατικό του κρατικού 
προϋπολογισµού που θα πρέπει βέβαια πρώτα 
να υπερψηφιστεί τις επόµενες ηµέρες από το 
κοινοβούλιο. Τώρα πώς θα προλάβουν να 
γίνουν όλα και να µπουν και τα λεφτά µέχρι τα 
µέσα του µήνα, δεν είπε, αλλά θα ξέρει….. Ίσως 
να γίνονται και θαύµατα!    
  Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Μ
πορεί κάποιες από τις 
ειδικές ενισχύσεις και 
αποζηµιώσεις που µε 
σχετική ευκολία ανα-

κοινώνει τον τελευταίο καιρό η κυ-
βέρνηση να απαντούν στην άµεση 
ανάγκη οικονοµικής επιβίωσης του 
αγροτικού κόσµου, ωστόσο, ποτέ 
η βιώσιµη αγροτική ανάπτυξη και 
φυσικά η βελτίωση της θέσης των 
αγροτών δεν προήλθε από τέτοιου 
είδους οριζόντια µέτρα.    

Ο πειρασμός 
Η ΧΑΡΑ των πολιτικών είναι να 
µοιράζουν χρήµα. Μ’ αυτή την έν-
νοια, η περίοδος του κορωνοϊού 
αποτελεί «χρυσή ευκαιρία». Το 
θέµα είναι πως το µοιράζουν, σε 
ποιους το µοιράζουν και γιατί το 
µοιράζουν. Ειδικά στον τοµέα της 
αγροτικής παραγωγής ο «πειρα-
σµός» επί του προκειµένου είναι 
µεγάλος. Ο κόσµος είναι πολύς, 
οι ψήφοι ακόµα περισσότερες, οι 
προκλήσεις ενδυνάµωσης του πε-
λατειακού δικτύου πολλές.      

Ψηφιακό μοντέλο 
ΑΡΚΕΙ µια προσεκτική µατιά στον 
τρόπο µε τον οποίο ξεδιπλώθηκαν 
οι ειδικές ενισχύσεις -λόγω κορω-
νοϊού- στους αγρότες προκειµέ-
νου να αξιολογήσει το πρίσµα υ-
πό το οποίο έγιναν οι αντίστοιχες 
επιλογές. Το πελατειακό πρόσηµο 
παραµένει κυρίαρχο. Η ευκαιρία 
επαναπροσέγγισης του αναπτυ-
ξιακού µοντέλου, µε αφορµή αυ-
τές τις ενισχύσεις, πάει περίπατο!  

Σ’ ένα χωριό 
ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΩΡΑ η κατάστα-
ση στις αγροτικές περιο-
χές γίνεται όλο και πιο 
δύσκολη. Όπως αναφέ-
ρεται και στο editorial της 
εφηµερίδας (σελ. 2) αρ-
κεί µια τυχαία επίσκεψη 
του υπουργού και των επι-
τελών του σε κάποιο αγρο-
τικό χωριό της Ελλάδας (κάτι 
σαν την επίσκεψη του Μαυρο-

γιαλούρου στο χωριό Άγριλος, 
κοντά στην Πλατανιά) για να α-
ξιολογηθεί η κατάσταση στην ο-
ποία βρίσκεται σήµερα ο αγρο-
τικός χώρος και βεβαίως οι άν-
θρωποι της υπαίθρου.

Να ’χει αγρότες 
ΑΝΤΙ ΑΥΤΟΥ παρακολουθούµε 
εκ νέου το τελευταίο διάστηµα, 
πανηγυρικές επισκέψεις του υ-
πουργού στην Περιφέρεια. Οι πε-
ρισσότερες, µάλιστα, σε συνέχεια 
ανακοινώσεων για ειδικές ενισχύ-
σεις (ανθοκαλλιεργητές Αττικής, 
ψαράδες Καλύµνου, ελαιοκαλλι-
εργητές Κρήτης - Λακωνίας κ.α.). 
Αν δεν είναι αυτό επιδερµική επι-
κοινωνιακή τακτική χωρίς πολιτι-
κή ουσία και αναπτυξιακό πρόση-
µο, τότε τι είναι... µικροπολιτική;

Μόνο το πρόβειο 
ΣΤΟΝ ΕΝΑΜΙΣΗ χρόνο παρουσί-
ας του Μάκη Βορίδη στο υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το έ-
χω ξαναπεί, πολιτική ήταν η θε-
σµική παρέµβαση στο θέµα της δι-
ακίνησης του αιγοπρόβειου γάλα-
κτος. Έφραξε το δρόµο στις εισα-
γωγές και τις αλχηµείες για την 
παρασκευή φέτας, κάτι που έφε-
ρε ενίσχυση της ζήτησης για εγ-
χώρια πρώτη ύλη και άνοδο των 
τιµών παραγωγού. Έκτοτε ουδέν!

Απαστερίωτα  
ΤΟ ΕΙΧΑ ΓΡΑΨΕΙ και στην αρχή, 
πολύ αρχή, της θητείας της ση-

µερινής κυβέρνησης. Θα ήταν 
προτιµότερο να µην κάνει τί-

ποτα, µέχρι να καταλάβει τι 
χρειάζεται να κάνει (για τα 
αγροτικά πάντα) παρά να 
πέσει κι αυτή στη διαχεί-
ριση της καθηµερινότητας 
και στις παγίδες των αυτό-
κλητων -τις περισσότερες 
φορές- συµβούλων. Εκεί 
δηλαδή που συναντώνται 
συνήθως οι µικροκοµµα-
τικές επιδιώξεις µε τα προ-
σωπικά µικροσυµφέροντα.

Το πελατειακό 
πρόσηµο παραµένει 
κυρίαρχο. Έτσι, 
η ευκαιρία 
επαναπροσέγγισης 
του αναπτυξιακού 
µοντέλου, µε 
αφορµή τις ειδικές 
ενισχύσεις, πάει 
περίπατο!

Μ
ε διθυραµβικά λόγια ο ΕΛΓΟ α-
νακοίνωσε τη δηµιουργία προ-
βασικής φυτείας Ελιάς στο Ινστι-
τούτο Χανίων µε την οποία άνοιξε 

ο δρόµος για παραγωγή πιστοποιηµένων δεν-
δρυλλίων ελιάς. Στο δηµοσίευµα του agronews.
gr καταχωρίστηκε το παρακάτω σχόλιό µου: 

«Επί τέλους έχουµε προβασική φυτεία Ελιάς! 
Συγχαρητήρια στον δρ Γ. Κουµπούρη ερευνη-
τή του Ινστιτούτου Χανίων του ΕΛΓΟ που µετά 
από οκτώ χρόνια οδύσσειας εργασιών, επιµο-
νής και υποµονής κατόρθωσε να του αναγνωρι-
σθούν ως προβασικά τα φυτά ελιάς στο δικτυο-
κήπιο Χανίων. Αποµένουν τουλάχιστον 6 έως 8 
χρόνια ακόµη διαδικασιών και εργασιών ώστε 
τα πρώτα ελληνικά δενδρύλλια ελιάς, µε µπλε 
καρτελάκι πιστοποίησης, να φθάσουν στον Έλ-
ληνα ελαιοκαλλιεργητή. Η αρµόδια Υπηρεσία 
Χανίων πρέπει να εκδώσει και να παραδώσει 
τις ατοµικές επίσηµες ετικέτες (λευκού χρώµα-
τος µε ιώδη διαγώνια γραµµή) προβασικών φυ-
τών και το πιστοποιητικό προβασικής φυτείας. 

Πρέπει να γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος, 
να επιλεγούν οι φυτωριακές επιχειρήσεις για 
να δηµιουργήσουν µε προβασικό υλικό (από 
αυτές τις προβασικές φυτείες) τις βασικές φυτεί-
ες από τις οποίες στη συνέχεια θα παραχθούν 

τα πιστοποιηµένα 
δενδρύλλια ελιάς».  

Αφού ο ΕΛΓΟ φαί-
νεται να συνειδητο-
ποίησε τη σηµασία 
της πιστοποίησης 
του πολλαπλασι-
αστικού υλικού, η 
αρµόδια διεύθυνση 
για το ΦΠΥ για να 

προωθήσει την περαιτέρω δηµιουργία προβασι-
κών φυτειών δενδρωδών και αµπέλου οφείλει: 

Να φροντίσει ώστε τα φυτά των εσπεριδο-
ειδών προερχόµενα από την Κύπρο και βρίσκο-
νται σε δικτυοκήπιο στο ∆.Σ. Ξυλοκάστρου να 
αναγνωρισθούν ως προβασικά φυτά.  

Για τον Φυτοπαθολογικό-ιολογικό έλεγχο 
των προβασικών φυτειών πυρηνοκάρπων, γι-
γαρτοκάρπων, ελιάς και αµπέλου, σε συνερ-
γασία µε τη ∆ιεύθυνση Φυτοπραστασίας του υ-
πουργείου, να δηµιουργήσει ∆ίκτυο Εργαστη-
ρίων µε τον Σταθµό Ελέγχου Φυτικού Πολλα-
πλασιαστικού Υλικού και ενδιαφερόµενα Φυ-
τοπαθολογικά Εργαστήρια (ΜΦΙ, Πανεπιστηµια-
κά, Αγροτικής Έρευνας, Ιδιωτικά και στην ανά-
γκη και ειδικά εργαστήρια του εξωτερικού). Η 
χρηµατοδότηση των εξετάσεων να έλθει από το 
Λογαριασµό Σποροπαραγωγής και Φυτωρίων.  

Να απλουστεύσει την εγγραφή των ποι-
κιλιών και κλώνων της αµπέλου στον Εθνικό 
Κατάλογο αρκούµενη στις ∆οκιµές ∆.Ο.Σ. βά-
σει της κείµενης νοµοθεσίας Εθνικής και Ε.Ε.  

* ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1564/1985 ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π.Υ., 
ΠΡΩΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ  Υ.Γ. & ΠΡΩΗΝ FAO EXPERT

Προβασικές 
φυτείες ελιάς

TOY ΗΛΙΑ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆Η *



Δομικός λίθος 
εξέλιξης στην 
κτηνοτροφία 
η εκπαίδευση    
Ειδικά προγράμματα κατάρτισης μπορούν να φέρουν 
πιο κοντά τη ζωική παραγωγή στην εφαρμογή νέων 
μεθόδων και τεχνολογιών που υιοθετεί η Ευρώπη

ΤΩΝ   ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΛΙΩΤΗ*
ΙΩΣΗΦ ΜΠΙΖΕΛΗ**

Η κτηνοτροφία στη χώρα µας κατέχει σηµα-
ντικό ρόλο στην εθνική οικονοµία αντιπρο-
σωπεύοντας περίπου το 1/4 της ακαθάριστης 
αξίας της γεωργικής παραγωγής. Παρέχει ερ-
γασία και εισόδηµα σε χιλιάδες οικογένειες, 
ιδιαίτερα σε ορεινές, νησιωτικές και µειονε-
κτικές περιοχές, συµβάλλοντας στη διατήρη-
ση του κοινωνικού ιστού των περιοχών αυτών 
αλλά και γενικότερα της χώρας µας.

 Παρά τη σηµαντικότητα του κλάδου, η ελ-
ληνική κτηνοτροφία παρουσιάζει πολλές δι-
αρθρωτικές αδυναµίες, οι οποίες όπως έχουν 
αναλυθεί και από παλιότερες δηµοσιεύσεις α-
φορούν το υψηλό κόστος παραγωγής, την α-
δυναµία παραγωγής προϊόντων υψηλής προ-
στιθέµενης αξίας και την προώθησή τους µέ-

σα από συλλογικές δοµές, την ηλικιακή ανα-
νέωση καθώς και το χαµηλό επίπεδο κατάρ-
τισης των ασχολούµενων µε τον κλάδο. Η τε-
λευταία παράµετρος (κατάρτιση), ενώ τα πα-
λαιότερα χρόνια δεν βρισκόταν στις άµεσες 
προτεραιότητες του κτηνοτροφικού κλάδου 
στις µέρες µας έχει, πλέον, γίνει κατανοητό 
ότι αποτελεί σηµαντικότερο δοµικό λίθο για 
την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. 

Για να είναι εφικτή η παρακολούθηση ό-
λων των σύγχρονων εξελίξεων καθώς και η 
υλοποίηση καινοτόµων εφαρµογών είναι 
αναγκαία η ύπαρξη ανάλογης παιδείας και 
κατάρτισης τόσο σε επίπεδο παραγωγών όσο 
και σε επίπεδο εκπαιδευτών και καταναλωτή. 

Η επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτι-
ση αποτελούν το βασικό φορέα µεταφοράς 
γνώσης και καινοτοµίας στον κτηνοτροφι-
κό τοµέα. ∆εν είναι τυχαίο ότι πυρήνας της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η καινο-
τοµία, η οποία συνιστά το καλύτερο µέσο για 
την επιτυχή αντιµετώπιση των µεγάλων κοι-
νωνικών προκλήσεων. Παράλληλα, στο πρό-
γραµµα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» 
(ΕΚ 2020) του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Παι-
δείας (2009), η επαγγελµατική εκπαίδευση 
και κατάρτιση διαδραµατίζει σηµαντικό ρό-
λο στην υποστήριξη των στόχων της συγκε-
κριµένης στρατηγικής («Ευρώπη 2020»). 

Η πλειοψηφία χωρίς τυπική κατάρτιση 
Στη χώρα µας, δυστυχώς το συντριπτικό πο-

σοστό των απασχολούµενων στον γεωργικό 
τοµέα (σχεδόν 97% και το 83% των νέων γε-
ωργών κάτω των 35 ετών) παρουσιάζεται χω-
ρίς τυπική κατάρτιση. Το ποσοστό αυτό τοπο-
θετεί τη χώρα µας µαζί µε την Βουλγαρία και 
την Ρουµανία στις τρείς πρώτες θέσεις χωρίς 
ουσιαστική τυπική κατάρτιση ανάµεσα στα 
κράτη µέλη της ΕΕ-27 και πολύ µακριά από 
τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (~32%). Η έλλειψη 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε συνδυασµό 
µε το «γηρασµένο» δυναµικό του κλάδου, ι-
δίως του κτηνοτροφικού, αντικατοπτρίζει την 
αδυναµία για εισαγωγή και εφαρµογή νέων 

 Εκπαίδευση
Αναγκαία είναι η ουσι-
αστική κατάρτιση του 
αγροτικού χώρου στα 
σύγχρονα προβλήµατα 

που αντιµετωπίζει ο 
χώρος και όχι µία απλή 

απορρόφηση ευρωπαϊκών 
κονδυλίων πάνω σε ήδη 
τετριµµένη θεµατολογία
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µεθόδων και τεχνολογιών, καινοτόµων ιδε-
ών, σύγχρονων διαχειριστικών σχεδίων, συ-
νεργατικότητας και γενικότερα πρωτοβουλιών 
προς την ανάπτυξη µιας βιώσιµης παραγωγής. 

Πρώτο µέληµα η κατάρτιση των νέων
Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη πιστοποι-

ηµένων εκπαιδευτών καθώς και η έλλειψη ε-
νηµέρωσης του καταναλωτικού κοινού οδη-
γεί σε χαµηλής ποιότητα κατάρτισης καθώς 
και σε λανθασµένες επιλογές τελικού προϊ-
όντος. Η κατάρτιση των νέων και νεοεισερ-
χόµενων αγροτών θα πρέπει να αποτελέσει 
πρώτο µέληµα στην υλοποίηση οποιασδήπο-
τε αγροτικής στρατηγικής. 

Στη χώρα µας, µέσω του Προγράµµατος Α-
γροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, το οποίο ή-
δη υλοποιείται στη χώρα µας µε πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Μέτρο 1 «Μεταφο-
ρά γνώσεων και ενηµέρωσης» παρέχει δυ-
νατότητες βελτίωσης της κατάρτισης των α-
πασχολούµενων στον γεωργικό τοµέα (γε-
ωργία και κτηνοτροφία). Τυπικά προγράµ-
µατα κατάρτισης, οµάδες συζήτησης, πιλοτι-
κά εργαστήρια και ατοµική καθοδήγηση πε-
ριλαµβάνονται ως «εργαλεία» για την κατάρ-
τιση των νέων γεωργών και γενικότερα των 

γεωργών (Υποµέτρο 1.1). Οι «δράσεις ενηµέ-
ρωσης» (Υποµέτρο 1.2) αποτελούν νέες προ-
σθήκες στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης ως προσπάθεια ενδυνάµωσης της εκπαί-
δευσης των αγροτών και των κτηνοτρόφων. 

Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα 
στους απασχολούµενους στον αγροτικό χώ-
ρο να µαθαίνουν στην πράξη, την παραγωγι-
κή διαδικασία, την αξιοποίηση των συγχρό-
νων µεθόδων παραγωγής, της καινοτοµίας 
και της χρήσης νέων τεχνολογιών.

 Τέλος, οι «βραχυπρόθεσµες ανταλλαγές» 
(Υποµέτρο 1.3) µε επίκεντρο τη διαχείριση 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων καθώς και επι-
σκέψεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις αποτε-
λούν έναν ακόµη νεωτερισµό του προγράµ-
µατος, µε άµεσο στόχο την ανταλλαγή γνώ-
σεων και καλών πρακτικών. Σε σύνδεση µε 
τις παραπάνω δράσεις, το Μέτρο 2 «Συµβου-
λευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης 
γεωργικής εκµετάλλευσης και υπηρεσίες α-
ντικατάστασης στην εκµετάλλευση», συµβάλ-
λει στην κατάρτιση των γεωργικών συµβού-
λων, στη δραστηριοποίηση αυτών στο πεδίο 
και στην ενθάρρυνση των ασχολούµενων µε 
τον κλάδο στη χρήση και αξιοποίηση του θε-
σµού των γεωργικών συµβούλων.

 Βασικός φορέας για την εκπαίδευση 
των γεωργικών συµβούλων είναι ο ΕΛΓΟ-
«∆ΗΜΗΤΡΑ», φορέας µε πολυετή εµπειρία 
στο συγκεκριµένο αντικείµενο. Ήδη έχει ξε-
κινήσει και ολοκληρώνεται η υλοποίηση της 
συγκεκριµένης δράσης. Προϋπόθεση όλων 
των παραπάνω είναι η ουσιαστική κατάρτι-
ση του αγροτικού χώρου στα σύγχρονα προ-
βλήµατα που αντιµετωπίζει ο χώρος και όχι 
µία απλή απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυ-
λίων πάνω σε ήδη τετριµµένη θεµατολογία. 

Χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηµατοδοτεί, επι-

πλέον, την εκπαίδευση και κατάρτιση σε ένα 
ακόµα επίπεδο, αυτό της αναβάθµισης των 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης σε τρίτες χώρες, µέσω της δρά-
σης «Capacity building in the field of higher 
education» του προγράµµατος Erasmus+. Η 
χρηµατοδότηση έγκειται στη δηµιουργία συ-
µπράξεων µεταξύ Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 
και Ερευνητικών Ινστιτούτων της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και τρίτων χωρών (Αφρικής, Α-
σίας, Ρωσίας κλπ.) µε στόχο την αναβάθµιση 
του εκπαιδευτικού τους προγράµµατος και τη 
µεταφορά τεχνογνωσίας σε καίρια ζητήµατα 
που αφορούν διάφορους τοµείς της ανθρώ-
πινης δραστηριότητας, ανάµεσα τους και ο 
αγροδιατροφικός τοµέας. 

Παράγοντας µετασχηµατισµού προς έναν 
πιο βιώσιµο τρόπο γεωργίας, κατανάλωσης

Στα πλαίσια αυτά, υλοποιείται από το Ερ-
γαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας του 
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, σε συ-
νεργασία µε άλλους 9 εταίρους το έργο µε 
τίτλο «Climate Change in Agriculture» (www.
clicha.eu), το οποίo άπτεται της σύγχρονης 
πρόκλησης του γεωργικού τοµέα απέναντι 
στο φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής. Ως 
ευρύτερο στόχο έχει να δηµιουργηθούν ε-
πιστήµονες που θα συµβάλλουν στην ανά-
πτυξη φιλικής προς το περιβάλλον και αει-
φόρου γεωργίας που θα επανδρώσουν την 
αγορά εργασίας. Αυτοί θα µπορούσαν να 
αποτελέσουν παράγοντα µετασχηµατισµού 
για ολόκληρη την κοινωνία προς έναν πιο 
βιώσιµο τρόπο γεωργίας, παραγωγής, κατα-
νάλωσης και διαβίωσης. 

Σύµφωνα µε την έως τώρα πρόοδο, έχει ολο-
κληρωθεί η ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατ-
φόρµα καθώς και η υλοποίηση του εκπαιδευ-
τικού υλικού σε συνεργασία µε τα Ιδρύµατα 
της αλλοδαπής. Παράλληλα, έχουν πραγµα-
τοποιηθεί πολλές εκπαιδευτικές επισκέψεις 
από τους ευρωπαϊκούς εταίρους στα Ιδρύµα-
τα των τρίτων χωρών, ώστε να δοθούν πιλοτι-
κές διαλέξεις στα θέµατα τις κλιµατικής αλλα-
γής στον τοµέα της γεωργίας. Έχουν υλοποι-
ηθεί, επίσης, δύο Business fora ενώ αναµέ-
νεται η διοργάνωση άλλων δύο καθώς και το 
τελικό συνέδριο συµπερασµάτων του έργου.

 Αντίστοιχες πρωτοβουλίες, αναφορικά µε 
τη σύγχρονη θεµατολογία και προκλήσεις που 
δέχεται η κτηνοτροφία µας θα µπορούσαν να 
υλοποιηθούν και σε εθνικό επίπεδο, µεταφέ-
ροντας τη γνώση από τους φορείς εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης στον κτηνοτροφικό κόσµο.

           *ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Γ.Π.Α 
 **ΚΑΘΗΓΗΤΗ Γ.Π.Α

 Επισκέψεις
 Οι «βραχυπρόθεσµες 

ανταλλαγές» αγροτών 
(Υποµέτρο 1.3) µε επίκε-
ντρο τη διαχείριση γεωρ-
γικών εκµεταλλεύσεων 
καθώς και επισκέψεις 

σε γεωργικές εκµεταλ-
λεύσεις αποτελούν έναν 

ακόµη νεωτερισµό 
του ΠΑΑ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται γουρουνάκια από 20 έως 40 κιλά από πα-
ραγωγό. 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 Λιµου-
ζίν. Τηλ. 6906/869090. 

Πωλούνται µοσχάρια Λιµουζίν, Σίµενταλ και Σβιτ, αρ-
σενικά και θηλυκά για πάχυνση και αναπαραγωγή. Τηλ. 
694/0840982.

Πωλούνται 80 πρόβατα γερµανοχιώτικα 110 ευ-
ρώ 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 εί-
ναι ετοιµόγεννα και τα 240 αρµεγόµενα, 300 κιλά γά-
λα ηµερησίως . Συν 15 κριάρια λακόν. Περιοχή Βόλος. 
Tηλ.6906/432076.

Πωλούνται 200 πρόβατα Λακον µε Ασαφ και 50 αγε-
λάδες  Limouzin. Τηλ. 6947/004517.

Πωλούνται 80 ζυγουράκια Λακόν γεννηµένα  τον Ια-
νουάριο, στην τιµη των 180 ευρώ το ένα. Περιοχή ∆ρά-
µας. 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.

Πωλούνται 120 γίδια  Τα µισα εξ αυτών  εινα φυλής  Σκο-
πέλου  και τα   άλλα µισά φυλής Καρύστου. Περιοχή Πά-
τρα.  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 γουρουνάκια για εκτροφή από µονάδα.
Τηλ.6986824541.

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

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

Πωλούνται 50 αγελάδες Ζvits και κόκκινες. Οι 16 γεν-
νηµένες. Περιοχή Βοιωτιας.Τηλ.6934/043602.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται 70 πρόβατα µυτιληνιά µε κεφαλονίτικα, συµµα-

ζεµένα Τηλ. 6982/113390..

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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 φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνικές ποικι-
λίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική καθώς και 
για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερ-
ρών. Τηλ.6987/310440.

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

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

Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής ποιότητας από τριφύλ-
λι, σανό, βρώµη, λιόλιο, αγριοτρίφυλλο, κριθάρι. ∆ε-
κτή ανταλλαγή µε πρόβατα λακόν. Τηλ.6982485793.

Πωλούνται άχυρα σοδειάς 2020, πολύ καλή τιµή. Πε-
ριοχή Αχαία, δυνατότητα µεταφοράς στο χώρο σας. ∆ε-
κτή ανταλλαγή µε πρόβατα λακόν. Τηλ.6982485793.

Πωλούνται 1.600 µπάλες πρώτη κοψιά τριφυλλιού. 
Περιοχή Καµένων Βούρλων. Τηλ. 6976/226113.

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

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

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

Πωλείται βρώµη νέας σοδειάς κόκκινη και δίκοκκη ποι-
κιλία ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ για σπόρο και για ζωοτροφή. 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 βρώµη. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ. 6972/810885.

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

Πωλείται βίκος ποικιλίας Ζέφυρος καθαρισµένος σα-
κιασµένος, περιοχή Λάρισας Τηλ. 6988/114500.

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

Πωλείται τριφύλλι βιολογικού επιπέδου µε πιστοποιη-
τικά.Τηλ.6937/226036.

Πωλείται τριφυλλόπορος Σερρών νέας εσοδείας. ∆ια-
νοµή σε όλη την Ελλάδα. Tηλ. 6937/253885.

Πωλούνται µελίσσια µε κυψέλες και σώµατα και κυ-
ψελίδια 6άρια. Περιοχή Αχαίας.Τηλ.6934/278520.

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

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

Πωλείται τριφυλόσπορος Υπάτης, περιοχή ∆οµοκού.  
Καθαρός, άριστης ποιότητας, αποστολή σε όλη την Ελ-
λάδα. Τηλ. 6942/282472.

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

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

Πωλείται φακή, βρώσιµη πολύ βραστερή και για σπό-
ρο.Τηλ.6932/372270.

Πωλείται σιτάρι µαλακό σε µικρές ή µεγάλες ποσότη-
τες από παραγωγό. ∆υνατότητα µεταφοράς στο χώρο 
σας.6974/431615.

∆ιατίθεται βίκος από παραγωγό, κατάλληλος για κτη-
νοτροφία-χλωρή λίπανση-δενδρώδη, ελιές,αµπέλια κλπ. 
Εναλλαγή σπόρου –βίκος-σιτάρι.Τηλ.6981/088747.

Πωλούνται καθαρισµένα για σπορά κτηνοτροφικό µπι-
ζέλι «’Ολυµπος», κριθάρι «nure» και βρώµη «Κασσάν-
δρα». Πρωτοετή σε άριστη ποιότητα, αποστολή σ’όλη 
τη χώρα. Τηλ. 6972802670.

Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρισµένος από µα-
γνήτη, ποικιλία υπάτης. Τιµή 3 ευρώ το κιλό. Τηλ. 
6974/463920, 6943/029383.

Πωλείται άχυρο 300 δέµατα, σε µεγάλες 
µπάλες µε 4 σχοινιά. Περιοχή Φθιώτιδας. 
Τηλ. 6974/463920, 6943/029383.

Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής ποιότητας, σανός αγρι-
οτρίφυλλου, βρώµης, κριθάρι και λιούλιου και άχυρα. 
Σε πολύ καλή τιµή µε δυνατότητα µεταφοράς στο χώρο 
σας. Περιοχή Αχαΐας. Τηλ. 6999/672735.

Πωλούνται 3000 δέµατα τριφύλλι προς 0,22 λεπτά το 
κιλό. Περιοχή Βοιωτιας.Τηλ.6934/043602.

Πωλείται βίκος και για φακή για σπόρο.Περιοχή Φαρ-
σάλων.Τηλ.6944/804870

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Eνοικιάζεται επαγγελµατικός  χώρος  ισογειος 240 τµ 
µε θέσεις πάρκινγκ στον περιφερειακό δρόµο Θεσσαλο-
νίκης. Tηλ.6937/359788.

Πωλούνται 38 στρέµµατα ξερικά,περιοχή Βούζι  ∆ο-
µοκού.Τηλ.22310/21403

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

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

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, υδρονέ-
φωση, σταγόνες, τρεις πόρτες και δύο παράθυρα. Τηλ. 
6980/001606 , 6945/665253.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται πρέσα CASE 540 µε 6 σκοινιά, σχεδόν και-
νούρια, µεγάλη τετράγωνη µπάλα.Τηλ.6972/173482.

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

Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων και σπαστήρας για κα-
λαµπόκι. Τηλ.6983/717473.

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

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

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 2,5 ιντσών σε άρι-
στη κατάσταση µε σωληνάκια κολληµένα για Μπεκ και 
σωλήνες ποτίσµατος αλουµινίου 3,5 ιντσών σε άρι-
στη 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 γεννήτρια 6,5 KW  ιταλική,Θεσσαλονίκη, πε-
ριοχή Σοφός Μαυρούδα.Tηλ.6974/677830.

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

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

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

Πωλείται καρότσα 9,5 µέτρων για µεταφορα τρι-
φυλλιού και βαµβακιού. Περιοχή Γιαννιτσών.
Τηλ.6948/462012.

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

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

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

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

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίππους πετρελαί-
ου. Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται αγροτικό αυτοκίνητο Fiat Ducato  µε κινητή-
ρα   2500  και ανοιχτό. Τηλ.6993/919022

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

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

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Μ101 µε επι-
σκευασµένο κινητήρα, χωρίς σαπίλες. ∆υνατότη-
τα 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 Deutz Fahr µοντέλο  του  2010,  100 ίππων 
µε 3767 ώρες χρήσης. Προσεγµένο µε όλα του τα σέρ-
βις κανονικά. Τηλ.6983107684. κος Γιάννης.

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

Πωλείται σπαρτική µηχανή Ζ .Τηλ.6974/394542.

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται αρµεκτήριο 24αρι µε 12 αρµεκτικές, αδού-
λευτο. Τηλ.6982/031336.

Πωλείται ταινία τροφοδοσίας αιγοπροβάτων 45 µέ-
τρων . Τιµή 7000 ευρώ. Τηλ.6982/031336.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή τύπου Μ101 επι-
σκευασµένος κινητήρας  χωρίς σαπίλες  σε λειτουργία.
Τηλ. 6978/308061.

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

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

Πωλείται αγροτικό αυτοκίνητο  NISSAN NAVARA 
4πορτο, V6,  λευκό FULL EXTRA, πανοραµική ορο-
φή και δερµάτινο σαλόνι navigation κάµερα οπισθο-
πορείας, εργοστασιακό χρώµα, καινούρια λάστιχα, βι-
βλίο σέρβις, µοντέλο του 2016.∆εκτός κάθε έλεγχος. 
Τηλ.6946062106.

Πωλούνται σχεδόν καινούρια,  φρέζα Κωνσταντινί-
δη 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 µεµο-
νωµένα. Τηλ.6937226036. 

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

Πωλείται ψεκαστικό ενός τόνου, συρόµενο µε τουρ-
µπίνα και αντλία ΚΟΜΙΚ. Περιοχή Αγρινίου. Τηλ. 
6948/683772. 

Πωλείται ψεκαστικό 800 κιλών µε τουρµπίνα και κανό-
νι αναρτώµενο. Περιοχή Αγρινίου. Τηλ. 6948/683772.

Πωλείται αρµεκτήριο 32 θέσεων, αρµέγει 16, αυτό-
µατο πλύσιµο σε τιµή ευκαιρίας.Τηλ.6993/919022.

Πωλείται µια γεννήτρια 32 καδρά DAIHATSU σε άρι-
στη 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 δηλα-
δή η γεννήτρια 6.000 ευρώ). Τηλ: 6909/189430, 
6934/043074.

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

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

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

Πωλούνται λάστιχα ραντιαλ 18,434 και  340,8524 ή 
13,624 .Τηλ.6972/307674.

Πωλούνται σπαρτική µηχανή σίτου και δισκοσβάρνα. 
Τηλ.6972307674.

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

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

Πωλείται χορτοκοπτικό µηχάνηµα 2 δίσκων 1,70  κο-
πής, ιταλικό µε µπουκάλα. Περιοχή Νέα Πλάγια Χαλκι-
δικής.Τηλ.6982/776003.

Πωλούνται σιλό 4 χωρισµάτων ,διαστάσεων 2,3 µέτρα 
επι 5 µέτρα µάκρος και µηχανήµατα ζωοτροφών, σπα-
στήρας µε µοτέρ 25 ίππων, ζυγαριά 2,5 τόνων µε σιλό 
και 3 σιλό µε κοχλίες τροφοδοσίας. Τηλ.6977/323048.

Πωλείται τρακτέρ Stayer 110 άλογα, σε πολύ καλή κα-
τάσταση.Τηλ.2310715037.

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

Πωλείται  αγροτικό αυτοκίνητο Landrover defender, 
110 πετρέλαιο µοντέλο 1988, Το αυτοκίνητο έχει αγο-
ραστεί για ανταλλακτικά και είναι λυµένο σε κοµµάτια. 
Σε άριστη κατάσταση στα µηχανικά και στα φανοποι-
ιτικά µέρη. ∆εκτός κάθε έλεγχος Τηλ 6937226036.

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

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

Πωλούνται 50 σωλήνες 3αρες αλουµινίου στην περι-
οχή της Βέροιας.Τηλ.6973/966777.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή 8070 New 
Holland σε τιµή ευκαιρίας.6946/482582.

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 28 δίσκων επι-
σκευασµένη 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 λί-
τρα µε δυνατότητα παραγωγής 1 τόνο/ώρα  µε 200 
ώρες χρήσης. Τιµή 6.400 ευρώ. Τηλ.6947/741230.

Πωλείται New Holland Μ101 θεριζοαλωνιστική που γί-
νεται 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 Τι-
µή 8.000 ευρώ. Κος ∆ιαµαντής Τηλ.6942/993078.

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

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

Πωλείται αλέτρι ΚVERNELAND , όλα καινούρια επά-
νω του. Τιµή 3.300 ευρώ. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6937/436309.

Πωλούνται κολώνες της ∆ΕΗ, λαµαρίνες, ευρωπαϊκή 
ξυλεία α’ ποιότητας και χαµηλές τιµές. Περιοχή Λάρι-
σας. Τηλ. 6972/173482.

Πωλείται άροτρο 4υνο-5υνο Pietro Moro µε υδραυλική 
ρόδα, ανοιγοκλεινόµενο αζώτου. Τηλ.6977/524520.

Πωλείται τρακτέρ Lamborghini 955, 95 ίππων.
Τηλ.6972/366041, 6972366043

Πωλείται µια δισκοσβάρνα µονόπατη. Τηλ. 
6972/366041, 6972366043.

Πωλείται  †ένα φρεζοσκαλιστήρι 5σειρο. 
Τηλ.6972/366041, 6972366043

Πωλείται  µία φρέζα 230 µε γρανάζι. Τηλ. 
6972/366041, 6972366043

Πωλείται ένα αναστρεφόµενο άροτρο 3υνο,πολλούς 
καλλιεργητές και άλλα εργαλεία. Τηλ.6972/366041, 
6972366043

Πωλείται  ένα ραντιστικό. Τηλ. 6972/366041, 
6972366043

Πωλείται ένας στελεχοκόπτης, ένας ισοπεδωτήρας και 
µία λατφόρµα.Τηλ.6972/366041, 6972366043

Πωλείται  µία σπαρτική Gaspardo.Τηλ.6972/366041, 
6972366043

Πωλούνται ράουλα, πέδιλα, στοιχεία κ.α καινούρια κα-
τάλληλα και για θεριζοαλωνιστικές µηχανές ρυζιού πα-
λαιού τύπου.Τηλ.6972/951763,2109820024.

Πωλείται αρµεκτήριo µάρκας WESTFALIA 36αρι, µε 
όλες τις θέσεις αρµεγόµενες. Έχει χρησιµοποιηθεί µό-
νο 4 µήνες.Τηλ.6981/880355.

Πωλούνται  χορτοκοπτικό µάρκας Κrone µε πλάτος 
κοπής 2,8 µέτρα, µία δισκοσβάρνα Ζορµπά 32αρα και 
µία πρέσα µάρκας Welger 530. Τηλ.6982/551234.

Πωλούνται ελαστικά 16,938 ραντιαλ.
Τηλ.6982/551234.

Πωλούνται ελαστικά για τρακτέρ 13,628 ραντιαλ.
Τηλ.6982/551234

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη 
στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και εν-
σίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγω-
νη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com
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On line παγκόσµια
ηµέρα αγρότισσας
Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στις 12.00, 
οργανώνεται δηµόσια διαδικτυακή συζήτηση από 
τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αττικής, για την 
Παγκόσµια Ηµέρα της Αγρότισσας. Η ηµέρα αυτή 
καθιερώθηκε για πρώτη φορά στις 15 Οκτωβρίου 
1996, για να υποστηρίξει τις αγρότισσες ώστε να 
βρουν τη δύναµη να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά 
τους. Η συζήτηση γίνεται πραγµατικότητα µε την 
υποστήριξη της διευθύντριας ∆ράσεων 
Skywalker Ελισάβετ Καλαρούτη, του 
δηµιουργικού του Skywalker (Ράνια Κουρή) και 
του τµήµατος ΙΤ (Ελευθερία Βενιζέλου, 
Skywalker). Η συζήτηση θα είναι ανοιχτή στο 
facebook: skywalker-εργασία στην Ελλάδα και 
στο site www.vgainoumemprosta.skywalker.gr.

Ψηφιακό σεµινάριο 
ΒΙΟΖΩΚΑΤ για 
τον καταρροϊκό
∆ιαδικτυακό σεµινάριο για τον καταρροϊκό πυρετό 
και άλλα νοσήµατα των µικρών µηρυκαστικών 
διοργανώνει την ∆ευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 
12:00 µέσω Zoom η βιοµηχανία ζωοτροφών 
ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε. . Στόχος του σεµιναρίου, µε 
κεντρικό οµιλητή τον καθηγητή  Κτηνιατρικής 
Α.Π.Θ. κ. Νεκτάριο Γιαδίνη, αποτελεί η ορθή 
ενηµέρωση των αιγοπροβατοτρόφων. O 
σύνδεσµος του σεµιναρίου: https://authgr.zoom.
us/j/94907842603?pwd=K3BxWUJuRzIzdjZEe
GR1aTRU UFhYUT09. Περισσότερες 
πληροφορίες στο www.agronews.gr.

Το υδατικό 
πρόβληµα 
της Θεσσαλίας

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 
στις 10:30π.µ. στην αίθουσα 
του ΓΕΩΤΕΕ (Καψούρη 4), 
διοργανώνεται, από το 
Παράρτηµα ΓΕΩΤΕΕ 
Κεντρικής Ελλάδας και τον 
Γεωπονικό Σύλλογο 
Λάρισας, συνάντηση 
εργασίας επιστηµόνων και 
φορέων για το υδατικό 
πρόβληµα της Θεσσαλίας, τη 
διαχείριση υδάτων και τις 
αρδεύσεις. Οι προσκλήσεις 
είναι περιορισµένες.

ΨΗΦΙΑΚΑ 

ΛΑΡΙΣΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΨΗΦΙΑΚΑ
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Το µέλλον 
της γεωργίας
από τη Bayer

Μια ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση 
στην αγγλική γλώσσα µε τον Liam 
Condon, Πρόεδρο του Τοµέα Crop 
Science της Bayer AG, σχετικά µε 
τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν 
οι παραγωγοί σήµερα, καθώς και 
για το πώς η Bayer εφαρµόζει τις 
δεσµεύσεις της για την αειφορία, 
διοργανώνει στις 13 Οκτωβρίου η 
Bayer. Πληροφορίες: https://www.
cropscience.bayer.com/who-we-
are/events/future-farming-
dialogue-2020
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Στο φινάλε το 
Ρολάν Γκαρός
Κρίνεται το τρόπαιο το σαββατοκύριακο 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Αυτό το σαββατοκύριακο πέφτει η 
αυλαία στο γαλλικό Όπεν µε τους 
µεγάλους τελικούς αντρών και γυ-
ναικών. Συγκεκριµένα, το Σάββα-
το 10 Οκτωβρίου (16.00 π.µ) στα 
γήπεδα του Ρολάν Γκαρός θα βρε-
θούν οι γυναίκες φιναλίστ, που 
προέκυψαν από τα ζευγάρια Σο-
φία Κένιν - Πέτρα Κβίτοβα και Ί-
γκα Σβιάτεκ - Νάντια Ποντορόσκα. 
Το τρόπαιο για τους άντρες θα κρι-
θεί την επόµενη ηµέρα, όπου µά-
χη για να βρεθούν στα κορτ του 
τελικού έδωσαν οι Στέφανος Τσι-
τσιπάς, Νόβακ Τζόκοβιτς, Ντιέγκο 
Σβάρτσµαν και Ραφαέλ Ναδάλ. 

Στο ποδόσφαιρο τώρα, συνεχί-
ζονται οι «µάχες» στα πλαίσια των 
οµίλων του UEFA Nations League. 
Το αντιπροσωπευτικό µας συγκρό-
τηµα θα υποδεχτεί τη Μολδαβία 
την Κυριακή, µε στόχο τη νίκη 
που θα την κρατήσει στο παιχνί-
δι της διεκδίκησης της 1ης θέσης. 
∆ύο σπουδαία ντέρµπι επιφυλάσ-
σει την ίδια ηµέρα η διοργάνω-
ση, καθώς η Αγγλία θα αντιµετω-
πίσει το Βέλγιο σε ένα αµφίρρο-
πο µατς, ενώ η Γαλλία υποδέχεται 
την Πορτογαλία. Τα παιχνίδια της 
διοργάνωσης συνεχίζονται µέχρι 
την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ηµέρα 
όπου η Ελλάδα θα παίξει ενάντια 
στο Κόσοβο (1-2 υπέρ της Ελλάδας 
το πρώτο µεταξύ τους παιχνίδι). 

Ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι εδώ 
και λίγα 24ωρα ο Έντισον Καβάνι, µε τον Ουρουγουανό 
φορ να υπογράφει διετές συµβόλαιο στους «κόκκινους 
διαβόλους». Ωστόσο οι φίλαθλοι της οµάδας θα 
χρειαστεί να περιµένουν λίγες ηµέρες παραπάνω για να 
τον δουν να αγωνίζεται µε την κόκκινη φανέλα, καθώς 
θα µπει σε προληπτική καραντίνα 14 ηµερών.

«Κόκκινος διάβολος» 
ο Έντισον Καβάνι  

Formula 1 (Γερµανία)

Ελεύθερα ∆οκιµαστικά 13.00 ΕΡΤ Sports HD

Τένις (Γαλικό Όπεν)

Τελικός γυναικών 16.00 ΕΡΤ SPORTS HD

Ποδόσφαιρο (Nations League)

Ισπανία - Ελβετία 21.45 COSMOTE SPORT 1 HD

Ουκρανία – Γερµανία 21.45 COSMOTE SPORT 2 HD

Τένις (Γαλικό Όπεν)

Τελικός ανδρών 16.00 ΕΡΤ SPORTS HD

Ποδόσφαιρο (Nations League)

Ιρλανδία - Ουαλία 16.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Φινλανδία – Βουλγαρία 19.00 COSMOTE SPORT 9 HD

Κροατία – Σουηδία 19.00 COSMOTE SPORT 7 HD

Αγγλία – Βέλγιο 19.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Ρωσία – Τουρκία 21.45 COSMOTE SPORT 5 HD

Πολωνία – Ιταλία 21.45 COSMOTE SPORT 3 HD

Ελλάδα – Μολδαβία 21.45 COSMOTE SPORT 1 HD

Formula 1 (Γερµανία)

Ελεύθερα ∆οκιµαστικά 13.00 ΕΡΤ Sports HD

Τένις (Γαλικό Όπεν)

Τελικός γυναικών 16.00 ΕΡΤ SPORTS HD

Ποδόσφαιρο (Nations League)

Ισπανία - Ελβετία 21.45 COSMOTE SPORT 1 HD

Ουκρανία – Γερµανία 21.45 COSMOTE SPORT 2 HD

Τένις (Γαλικό Όπεν)

Τελικός ανδρών 16.00 ΕΡΤ SPORTS HD

Ποδόσφαιρο (Nations League)

Ιρλανδία - Ουαλία 16.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Φινλανδία – Βουλγαρία 19.00 COSMOTE SPORT 9 HD

Κροατία – Σουηδία 19.00 COSMOTE SPORT 7 HD

Αγγλία – Βέλγιο 19.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Ρωσία – Τουρκία 21.45 COSMOTE SPORT 5 HD

Πολωνία – Ιταλία 21.45 COSMOTE SPORT 3 HD

Ελλάδα – Μολδαβία 21.45 COSMOTE SPORT 1 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Το πολιτικό  
κόστος τελευταίο 
ανάχωμα για τα 
ιστορικά δικαιώματα 

Βαµβάκι    
και ελαιόλαδο 
καθορίζουν τη φετινή 
καλλιεργητική χρονιά

Περισσότερες  
ευκαιρίες στην  
ψηφιακή γεωργία 
με την νέα ΚΑΠ

Ένα αστέρι γεννιέται
O νεότερος σκόρερ της Γαλλίας τα 
τελευταία 106 χρόνια και 2ος 
ιστορικά, µετά από τον Μορίς 
Γκασταϊγκέρ από το 1914, έγινε ο 
Εντουάρντο Καµαβινγκά στο 
φιλικό µε την Ουκρανία. Ο 
17χρονος ποδοσφαιριστής που 
αγωνίζεται στη Ρεν βρίσκεται στην 
αποστολή της Εθνικής Γαλλίας η 
οποία θα αντιµετωπίσει σε επίσηµο 
πλέον µατς την Πορτογαλία την 
Κυριακή 11 Οκτωβρίου.  

Σε µπελάδες η Red Bull
Η Honda αποφάσισε να αποχωρήσει 
από τη Formula 1 στο τέλος της 
σεζόν του 2021. Εξέλιξη που δένει 
τα χέρια της Red Bull που αναζητά 
ξανά προµηθευτή υβριδικών 
µηχανών για τις οµάδες της. Με τη 
σχέση µε τη Renault να έχει 
στραβώσει για τα καλά µετά το 
«διαζύγιο» τους και τις Mercedes-
Ferrari να µη φέρονται διατεθειµένες 
να παρέχουν ισχύ στον ανταγωνισµό.

Θέλει να ρεφάρει η ΑΕΛ
Με έναν µόλις βαθµό σε τρεις 
αγώνες έχει µείνει η ΑΕΛ στο 
φετινό πρωτάθληµα. Η οµάδα του 
θεσσαλικού κάµπου µετά το πολύ 
άσχηµo ξεκίνηµα συνεχίζει την 
προσπάθεια να ενισχυθεί, 
αποκτώντας τον διεθνή Κύπριο 
χαφ του Ολυµπιακού, Ιωάννη 
Κωστή µε τη µορφή δανεισµού. 
Επόµενο µατς για την ΑΕΛ είναι 
αυτό µε τον Αστέρα Τρίπολης, µε 
την διοργανώτρια αρχή όµως να 
µην έχει ανακοινώσει ακόµα 
ηµέρα διεξαγωγής. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





Λιγότερα 
τα «μπαμ» 
Με την ολοκλήρωση 
της µεταγραφικής περιόδου 
δηµοσιεύθηκαν και τα οικονοµικά 
στοιχεία, που φανερώνουν 
µεγάλη πτώση στο «πάρε-δώσε» 
των οµάδων. Στην Ισπανία το 
µπάτζετ έπεσε στο 46%, ενώ 
στην αγγλική Πρέµιερ, που είχε 
και το µικρότερο ποσοστό, ήταν 
στο -7%, όπως ανακοίνωσε η 
εταιρεία επενδύσεων Carteret 
Analytics. Συγκεκριµένα, οι 
βρετανικοί σύλλογοι ξόδεψαν 
820,2 εκατοµµύρια λίρες.
Αντίθετα, η Λα Λίγκα (58,6 
εκατοµµύρια λίρες) και η 
Μπουντεσλίγκα (8,9 εκατοµµύρια 
λίρες) έλαβαν περισσότερα 
χρήµατα από τις πωλήσεις 
παικτών. Ταυτόχρονα, στην 
Αγγλία σηµειώθηκε αρνητικό 
ρεκόρ απόκτησης παικτών την 
τελευταία στιγµή. Συγκεκριµένα 
αποκτήθηκαν στην κορυφαία 
κατηγορία 12 παίκτες, την ώρα 
που το αρνητικό ρεκόρ ήταν το 
2017 µε 17 µεταγραφές.

Ο δεινόσαυρος 
της Άρσεναλ 
Ο κορωνοϊός δηµιούργησε 
οικονοµικά προβλήµατα ακόµα 
και στις µεγαλύτερες οµάδες. Η 
Άρσεναλ µάλιστα απέλυσε 55 
υπαλλήλους. Ανάµεσα σε αυτούς 
και ο «Gunnersaurus», η ιστορική 
µασκότ των κανονιέρηδων, τα 
τελευταία 27 χρόνια. Ο Μεσούτ 
Εζίλ συγκινήθηκε από την 
ιστορία του δεινοσαύρου-µασκότ 
της Άρσεναλ και προσφέρθηκε 
να του καλύπτει τα έξοδα για να 
συνεχίσει να παρέχει τις 
υπηρεσίες του στους 
Λονδρέζους. 

Με όλα καταπιάνεται ο 
Μαυρουδής. Από την πανδηµία και 
τις µάσκες, µέχρι τα ελληνοτουρκικά 

και τις καταλήψεις στα σχολεία. Στο περιθώ-
ριο, πετάγεται και στα νησιά υπενθυµίζοντας 
µέτρα στήριξης µέσω κρατικών ενισχύσεων σε 
κλάδους του πρωτογενή. Όσο για τα εκατοµ-
µύρια που ανακοινώνονται ως µεγάλη εικόνα, 
ουδείς διαφωνεί. Προς τι λοιπόν οι διαφωνίες 
µε το 30ευρω που έβγαλε η διαίρεση στους ε-
λαιοπαραγωγούς; Αλήθεια, ποιος ο διαιρέτης 
για τα 10 εκατ. στις µελιτζάνες, τη ντοµάτα και 
το αγγούρι; Τα πάντα θα βρουν το 
δρόµο τους αρµοδίως για τα «χρυσαφένια» 
βοσκοτόπια, µε βάση τα όσα προκύπτουν α-
πό την απάντηση του επικεφαλής της ∆οµο-
κού αναφορικά µε την κοινή δήλωση Αρα-
χωβίτη, Τελιγιορίδου, Σαρακιώτη για «Συ-
νειδητά βουβό το «επιτελικό κράτος» στις 
καταγγελίες για τις πρακτικές στον ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ». Ο καθηγητής Βάρρας, δηλώ-
νει ευθαρσώς πως «µε απόλυτη διαφάνεια, α-
νεξαρτήτως εµπλεκόµενων προσώπων, τα πο-
ρίσµατα των ελέγχων θα κοινοποιηθούν στα 
ΜΜΕ που αναπαρήγαγαν τις καταγγελίες, ώ-
στε να δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις που δεν 
θα αφήνουν καµία αµφιβολία για την ορθή δι-
αχείριση των κοινοτικών κονδυλίων από τον 
Οργανισµό, αλλά και στις αρµόδιες εισαγγε-

λικές αρχές για περαιτέρω ενέργειές τους, αν 
συντρέχουν τέτοιοι λόγοι». Για να δούµε... 

Πληµµύρες στον κάµπο; Ο Αχελώος θα 
φταίει..., λέει σκωπτικά σε άρθρο του ο πρώ-
ην πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλά-
δας Κώστας Γκούµας, επιχειρώντας να βάλει 
στη σωστή διάσταση τη συζήτηση που έχει 
ανοίξει για τις καταστροφές που προκάλε-
σαν οι πληµµύρες στο νότιο τµήµα της Θεσ-
σαλίας. «Ο Αχελώος δεν συνδέεται µε 
τις πληµµύρες στον θεσσαλικό κάµπο. Τα νε-
ρά του «κυλάνε» µέσα από τα βουνά προς νό-
το και χύνονται στο Ιόνιο πέλαγος. Ακόµη κι 
όταν ολοκληρωθεί ο ταµιευτήρας Συκιάς, η µε-
ταφορά τους, µέσω της σήραγγας προς Μουζά-
κι, θα γίνεται προγραµµατισµένα και µόνο σε 
περιόδους αρδεύσεων. Και σε καµιά περίπτω-
ση δεν θα αποτελούν κίνδυνο για τη Θεσσα-
λία, εφόσον όταν έχουµε βροχές και πληµµύ-
ρες στη λεκάνη Πηνειού, δεν πρόκειται να α-
νοίγουν τα θυροφράγµατα της Συκιάς !», υπο-
γραµµίζει, αναµένοντας κινήσεις για την επί-
λυση του υδατικού προβλήµατος. ∆εν 
λέω να είµαστε µες στην ξινίλα και αγνώ-
µονες, ωστόσο οι ευχαριστίες και οι οσφυ-
οκαµψίες συλλογικών φορέων σε υπουρ-
γούς όταν λύνουν θέµατα, εφόσον αυτή εί-
ναι η δουλειά τους, δεν χρειάζεται να κοι-
νοποιούνται στα ΜΜΕ. O ΓΥΛΟΣ 

Τελικός για γυναίκες και άντρες στα χωµάτινα κορτ του Ρολάν Γκαρός • Σπουδαία ντέρµπι στο UEFA Nations League σελ. 54

Μελετημένο
Στη δισκοσβάρνα Lemken Rubin 10 έχει 
δοθεί µεγάλη προσοχή στη λεπτοµέρεια, 
όπως ο αυτόµατος έλεγχος βάθους των 
τροχών µετρητή και των δοντιών της 
σβάρνας και η ρύθµιση του βάθους στην 
µπάρα των δοντιών. Περισσότερα στην 
πρακτική δοκιµή του profi Οκτωβρίου.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

∆εν είσαι αίσθηµα απλό
στο κάθε βήµα µου το νιώθω 

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

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑ∆Α ΤΟΥ ROBERT BEVAN
Το γεωµετρικό µοτίβο των εξοχικών σπιτιών και το απαλό πλέγµα της αγροτικής γης που ξεθωριάζει στον ορίζοντα είναι η µόνη ένδειξη 
ανθρώπινης παρέµβασης στο τοπίο. Ζωγραφισµένο µε ένα βαρύ impasto το έργο ξεχωρίζει για το χρώµα, το σχεδιασµό και το ρυθµό του.
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Αφού στεγνώσουν τα αµύγδαλα µετά τη συ-
γκοµιδή, από την ερχόµενη εβδοµάδα ανα-
µένεται ότι θα πέσουν στην αγορά οι πρώτες 
αξιόλογες ποσότητες. Σε αυτή τη φάση, το  
εµπόριο δείχνει πως οι προθέσεις του είναι 
να κρατήσει την τιµή στα επίπεδα του 2019, 
όταν οι ψίχα κυµαινόταν µεταξύ των 7 και 
8 ευρώ το κιλό, ενώ το άσπαστο έφτανε τα 
3 ευρώ. Ωστόσο η παραγωγή είναι µάλλον 
περιορισµένη την τρέχουσα εµπορική πε-
ρίοδο, δεδοµένων των ζηµιών που άφησε 
πίσω του η απρόσµενη παγωνιά του περα-

σµένου Μαρτίου. Σε αυτή τη συνθήκη έρχε-
ται να προστεθεί και η ενισχυµένη παγκό-
σµια ζήτηση, που καθιστά όλο και λιγότε-
ρο ανταγωνιστικές τις εισαγωγές. 

Πάντως, όπως εξηγεί στην Agrenda έµπει-
ρος παραγωγός, οι τιµές που θα ακουστούν 
το πρώτο διάστηµα θα απέχουν αρκετά α-
πό αυτές που θα ακολουθήσουν, αφού σε 
πρώτη φάση οι έµποροι θα προσπαθήσουν 
να κλείσουν συµφωνίες µε πιεσµένη τιµή 
µε παραγωγούς τα οικονοµικά των οποίων 
δεν επιτρέπουν την αναµονή. 

Τεχνικές οι δυσκολίες στο αµύγδαλο
Λίγα τα 8 ευρώ για ψίχα και 3 ευρώ στο άσπαστο για µια χρονιά όπως η φετινή
Διαφαίνεται συντονισµένη στάση του εµπορίου αν και η παραγωγή είναι µειωµένη

Α1 |  21

Φ
αίνεται να γίνεται πραγµατικότη-
τα τα όσα ακούγονταν περί στα-
θεροποίησης στην ελληνική α-
γορά σκληρού σίτου. Μάλιστα 

οι αναλυτές κάνουν λόγο και για µια προσπά-
θεια έστω µικρής ανάκαµψης. Η εξαγωγή για 
τα µέτρια σιτάρια βρίσκεται στα 260 ευρώ ο τό-
νος FOB, ενώ στην τοπική αγορά τα καλά σιτά-
ρια πληρώνονται από τους µύλους µεταξύ 25-
26 λεπτών το κιλό παράδοση. Στο χρηµατιστή-
ριο του Σικάγο, συνεχίζεται η άνοδος στα δη-
µητριακά η οποία τροφοδοτείται από την πα-
γκόσµια ζήτηση (κυρίως Κίνα) σε συνδυασµό 
µε τις τοποθετήσεις κερδοσκόπων στην άνοδο.

  Στην ελληνική αγορά βάµβακος, µας χα-
ροποιεί που το χρηµατιστήριο ενισχύεται, µας 
δυσαρεστεί όµως που η φυσική αγορά δεν α-
κολουθεί αντίστοιχα. Γίνονται δουλειές αλλά 
χωρίς πλέον πριµ επί των χρηµατιστηριακών 
τιµών για τα λευκά βαµβάκια. Ο διαγωνισµός 
της Αιγύπτου έκλεισε σε χαµηλά επίπεδα στια 
69,40 σεντς παραδοτέο σε λιµάνι τους. Χρηµατι-
στηριακά, το βαµβάκι συνεχίζει ακάθεκτο προ-
σπαθώντας να κατακτήσει σε πρώτη φάση τα 68 
σεντς, µε ορίζοντα τα 70 σεντς. Η δυναµική έρ-
χεται από τη συνεχιζόµενη ανοδική πορεία των 
χρηµατιστηρίων και την πιθανότητα ο νέος τυ-
φώνας στις ΗΠΑ να πλήξει βαµβακοπεριοχές. 

  Νέες ποικιλίες άσπερµων σταφυλιών από 
Ισπανία και Ιταλία έχουν να ανταγωνιστούν τις 
επόµενες ηµέρες τα ελληνικά σταφύλια, µια 
περίοδο µε υποτονική κατανάλωση του προϊ-
όντος στην Ευρώπη. Παραγωγοί, έµποροι και 
εξαγωγείς ελπίζουν σε ανάκαµψη των εξαγω-
γών, µε τη βοήθεια του καιρού, δεδοµένου ότι 
µε χαµηλές θερµοκρασίες οι καταναλωτές θα 
στραφούν στα χειµερινά φρούτα. 

Μικρή ανάκαμψη 
στο σκληρό σιτάρι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

03/09 10/09 24/9 01/10 08/10

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

303,62

303,62

294,33
300,76

291,87

Πέρυσι 
Η τιµή παραγωγού στην ψίχα 

πέρυσι ξεκίνησε από τα 8 
ευρώ το κιλό, για να φθάσει 

αργότερα και στα 9 ευρώ

Μειωμένη 
Στη Θεσσαλία η φετινή παραγωγή είναι 
εξαιρετικά µειωµένη, λόγω του παγε-
τού του Μαρτίου, µε απώλειες 90% 
στα Τέµπη και 30% στην Ελασσόνα 

Πίεση 
Οι βιοµήχανοι θεωρούν δεδο-

µένη µια πίεση στις τιµές λόγω 
της υπερπαραγωγής που κατα-
γράφεται σε παγκόσµιο επίπεδο

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

3/9 10/9 17/9 24/9 01/10 8/10

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

300
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180

209,5

351,80

962,4

16,95

58,80

103.92

63.82

297

212

180

209,5

357,20

962,4

16,95

61.250

105.12

63.98

285

214

177

209,5

368,10

1032,20

19,10

66,70

106.77

63.90

285

177

209,5

2.14

368,10

1032,20

19,10

66,70

106.77

63.90

285

216

177

209,5

374,90

1024,20

20,04

74,10

108,65

63.27

285

216

180

209,5

385,10

1050,60

20,66

77,40

109,85

63.24

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

64,31

2,10 2.07
2.14 2.12 2.11

2.25

64,83

66,38 65,28 65,55
67,46

Τιμή παραγωγού
αμύγδαλου  (ευρώ το κιλό)

Ψίχα  7-8 
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Χρηµατιστηριακό ράλι σε περιβάλλον υποτονικής αγοράς
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

MAΪ IOYN IOYΛ ΑΥΓ ΣΕΠ OKT

Τυφώνας ∆έλτα και ανάκαµψη 
χρηµατιστηρίων ανέβασαν στα 68 
σεντς το βαµβάκι, που πλέον πάει για 
τα 70 σεντς η λίµπρα.

Αµετάβλητη η τιµή σκληρού στην 
Φότζια, που δείχνει να 
σταθεροποιείται στο εύρος αυτό, 
παρά τις πιέσεις από τον Καναδά.

Ανοδικά κινήθηκαν οι δείκτες 
στις ιταλικές αγορές για το 
κτηνοτροφικό καλαµπόκι, το 
οποίο κέρδισε 3 λεπτά το κιλό. 

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

Ανοδικά κινείται η αγορά 
ελαιολάδου στην Ισπανία, όπου 
πλέον διαµορφώνεται σε επίπεδα 
άνω των 2,25 ευρώ το κιλό.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Όψιµη δείχνει ότι είναι η χρονιά στους 
ελαιώνες της χώρας, µε τις πρώτες λα-
διές του βασικού όγκου παραγωγής να 
αναµένονται το δεύτερο δεκαπενθήµε-
ρο του Νοεµβρίου, δίνοντας έτσι χρό-
νο σε συνεταιρισµούς και εµπόριο για 
µεγαλύτερη απορρόφηση των περσι-
νών αποθεµάτων, τώρα που η αγορά 
εµφανίζει κινητικότητα σε βελτιωµέ-
νες τιµές παραγωγού. 

Με την πρώτη πράξη της χρονιάς στα 
3,80 ευρώ το κιλό στους Αγίους Απο-
στόλους, στην παρούσα φάση, τα «κα-
θαρά» περσινά ελαιόλαδα της Λακωνί-
ας, που έχουν διατηρήσει οξύτητα και 
ποιότητα, εµφανίζοντας παράλληλα χα-
µηλή υπολειµµατικότητα, έχουν σταθε-
ροποιηθεί στα 2,75 ευρώ, διατηρώντας 
δυναµική για τα 2,80 ευρώ όσο οι δε-
ξαµενές αδειάζουν. Άνοδο στην τιµή 
παραγωγού καταγράφουν τα ελαιόλα-
δα σε γειτονικές της Λακωνίας περιο-
χές, που προσεγγίζουν τα 2,50 ευρώ. 

Την κινητικότητα στην αγορά και το 
ενδιαφέρον των Ευρωπαίων εµπόρων 
για τα ελληνικά αποθέµατα αλλά και 
για την επερχόµενη σοδειά, υπερτονί-
ζει και η παραγωγή της Ιταλίας, η οποία 
φέτος είναι µικρή και δείχνει να είναι 
ελλειµµατική και από άποψη ποιότη-
τας, ενισχύοντας έτσι τις ανάγκες της 
ιταλικής βιοµηχανίας για ποιοτικά ελ-
ληνικά ελαιόλαδα που θα βελτιώσουν 
τα χαρµάνια τους. Παράλληλα η παρα-
γωγή της Τυνησίας φαίνεται πως είναι 
τέτοια που δεν θα αφήσει πολλά περι-
θώρια ώστε χώρες της Βορείου Αφρι-
κής να λειτουργήσουν ως δεκανίκι του 
ισπανικού εµπορίου. Άλλωστε, φηµο-
λογείται ότι και εκεί οι παραγωγοί ε-
λαιολάδου έχουν αρχίσει να «κλωτσά-
νε» αφού οι χαµηλές τιµές στις οποίες 
πουλάνε -προκειµένου να είναι αντα-
γωνιστικοί- τους φορτώνουν χρέη που 
δεν ξεπληρώνει η τιµή του προϊόντος.   

Συγκεκριµένα, η περαιτέρω ενίσχυ-
ση της κατανάλωσης ελαιολάδου στην 
ΕΕ στο 3,5% κατά τη νέα ελαιοκοµική 
περίοδο σε συνδυασµό µε τη χαµηλή 

παραγωγή της Ελλάδας (280.000 τό-
νοι) και της Ιταλίας (290.000 τόνοι) πα-
ρά την αργή ανάκαµψη του τουρισµού 
και των υπηρεσιών τροφίµων αναµέ-
νεται ότι θα στηρίξουν την αγορά. Επι-
πλέον, το καλοκαίρι οι καιρικές συνθή-
κες στην Ιβηρική χερσόνησο δεν ευνό-
ησαν την καλλιέργεια µε αποτέλεσµα 
χαµηλότερες εκτιµήσεις παραγωγής 
για το 2020-2021 που στην Ισπανία 
δεν ξεπερνούν τους 1,5 εκατ. τόνους 
και στην Πορτογαλία τους 100.000. 

Η παραγωγή ελαιολάδου υπολογί-
ζεται ότι θα είναι περίπου 2,2 εκατ. τό-
νοι, ενώ  οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση αναµένεται ότι θα µειωθούν 
κατά 58%, λόγω της χαµηλότερης δια-
θεσιµότητας σε χώρες εκτός ΕΕ.

Οψίµηση και λίγα αποθέµατα φτιάχνουν κλίµα
Βελτιωµένες και µε καλύτερη σταθερότητα αναµένονται οι τιµές παραγωγού ελαιολάδου τη νέα σεζόν
Ενίσχυση κατανάλωσης στο 3,5% και µικρή παραγωγή σε Ελλάδα και Ιταλία, καταγράφει η Κοµισιόν

Θετικές εµπορικές 
ισορροπίες αποτυπώνει η 
τελευταία έκθεση της 
Κοµισιόν για τα αγροτικά 
εµπορεύµατα, που κάνει λόγο 
για αύξηση των εξαγωγών 
ελαιολάδου στη νέα εµπορική 
χρονιά, έλλειµµα στην 
παραγωγή σιτηρών της ΕΕ 
που ευνοεί τιµολογιακά 
σκληρό σιτάρι και καλαµπόκι 
αλλά και µεγέθυνση της 
αγοράς γαλακτοκοµικών.
Η παραγωγή µήλων στην ΕΕ 
προβλέπεται στους 11,5 εκατ. 
τόνους στο εµπορικό έτος 
2020-2021, δηλαδή 2% 
κάτω από τον πενταετή µέσο 
όρο. Με το απόθεµα από την 
καµπάνια 2019-2020 
σχεδόν ανύπαρκτα, η αγορά 
φαίνεται καλά ισορροπηµένη.
Η κατανάλωση φρέσκων 
µήλων στην ΕΕ αναµένεται 
να µειωθεί στα 14,7 κιλά 
κατά κεφαλή, 8% κάτω από 
το επίπεδο της σεζόν 2019-
2020 και οι εξαγωγές να 
αυξηθούν κατά 8% σε 
σύγκριση µε πέρυσι. 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ 
Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΣΤΑ ΜΗΛΑ

Το βαµβάκι βρίσκεται σε ανοδικό κανάλι και προσπαθεί 
να κατακτήσει τιµές όσον δυνατόν πιο κοντά στα 70 
σεντς ανά λίµπρα. Η πιθανότητα ο νέος τυφώνας να 
πλήξει βαµβακοπεριοχές στις ΗΠΑ σε συνδυασµό µε 
κερδοσκοπικές τοποθετήσεις στην άνοδο έχουν φέρει 
την πρόσφατη δυναµική. Φυσικά όσο πλησιάζουµε τα 
70 σεντς θα βγαίνουν προς πώληση βαµβάκια από 
τους Αµερικανούς παραγωγούς, δυσκολεύοντας την 
περαιτέρω άνοδο. Η Κίνα από τη µεριά της, όπως σε 
άλλα εµπορεύµατα, έτσι και στο βαµβάκι προχωράει µε 
νέες αγορές στα πλαίσια της εµπορικής συµφωνίας µε 
τις ΗΠΑ, χτίζοντας τα κρατικά της αποθέµατα. 

ΝEA ΥOΡKH
Ο αιγυπτιακός διαγωνισµός για αγορά 4.000 τόνων 
ελληνικής ίνας έκλεισε στα 69,40 σεντς παραδοτέα σε 
αιγυπτιακό λιµάνι και φυσικά αυτή η τιµή χαρακτηρίστηκε 
από όλους ως χαµηλή. Οι πωλήσεις της νέας σοδειάς για τα 
λευκά βαµβάκια γίνονται σε ίδια επίπεδα µε τις αντίστοιχες 
χρηµατιστηριακές τιµές, δηλαδή χωρίς κάποιο πριµ, αλλά 
όσο ενισχύεται το χρηµατιστήριο είναι πιθανό να ζητηθεί 
από τους αγοραστές και έκπτωση επί του χρηµατιστηρίου. 
Συνολικά πρέπει να έχουν πουληθεί περίπου 80.000 τόνοι 
από εκτιµώµενη παραγωγή σχεδόν 300.000 τόνους, που 
σηµαίνει πως είµαστε λίγο πίσω στις πωλήσεις, ενώ και οι 
εκκοκκίσεις και οι φορτώσεις είναι εξαιρετικά αργές. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Όσο αδειάζουν οι δεξαµενές, τόσο θα 
αυξάνεται η δυναµική του προϊόντος.

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ
Έντονο ενδιαφέρον για τα 

ελληνικά αποθέµατα, καθώς 

η ιταλική παραγωγή είναι λίγη 

σε ποσότητα και ποιότητα 

Συνεδρίαση 7/10/2020
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος '20 67,59 +0,73

Μάρτιος '21 68,35 +0,63
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Στις εκτατικές καλλιέργειες, η 
παραγωγή δηµητριακών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, είναι µειω-
µένη κατά 6,8% για την περίοδο 
2020-2021, µε την κατανάλω-
ση να παραµένει σχετικά στα-
θερή στα-0,3%, σύµφωνα µε τα 
τελευταία διαθέσιµα στοιχεία 
που συγκεντρώνει σε έκθεσή 
της για την πορεία των αγρο-
τικών προϊόντων η Κοµισιόν. 

Σύµφωνα µε την έκθεση αυ-
τή, σε αυτό το πλαίσιο που ορί-
ζει η µειωµένη παραγωγή, οι 
εξαγωγές σιτηρών προς τρίτες 
χώρες περιορίζονται, ενώ πα-
ράλληλα αυξάνονται οι εισαγω-
γές κατά 2,1% ώστε να ισορρο-
πήσει το κενό στη ζήτηση. Εν 
τω µεταξύ, η ζήτηση για δηµη-
τριακά πέραν του µαλακού, συ-
µπεριλαµβανοµένου του σκλη-

ρού αναµένεται να ενισχυθεί.
Παράλληλα και η αγορά ψυ-

χανθών εµφανίζει µια ισορρο-
πία που διαµορφώνει ανοδι-
κές τάσεις στην αγορά. Η κα-
τανάλωση αναµένεται ότι θα 
σηµειώσει αύξηση 5,1% την 
περίοδο 2020-2021, µε τις ει-
σαγωγές να µειώνονται κατά 
11% όσο η παραγωγή αυξάνε-
ται κατά 10%.

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Στα 41 λεπτά στο χωράφι φτάνουν 
πλέον οι διαπραγµατεύσεις ανά-
µεσα σε παραγωγούς και εκκοκ-
κιστές για το σύσπορο βαµβάκι, µε 
πρόβλεψη για πριµ 2 ή 3 λεπτών 
έξτρα στις ποικιλίες µε υψηλά ποι-
οτικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται 
για µια «πρόοδο» στις προσφορές 
σχετικά µε την τιµή του προϊόντος, 
αφού υπενθυµίζεται ότι την προ-
ηγούµενη εβδοµάδα γινόταν λό-
γος για αντίστοιχα επίπεδα, αλλά 
µε παράδοση στην αυλή του εκ-
κοκκιστηρίου. Σηµειωτέον ότι το 
επιπλέον πριµ των 2 λεπτών αφο-
ρά 10 ποικιλίες και των 3 λεπτών 
άλλες 5 ποικιλίες µε ανώτερα ποι-
οτικά χαρακτηριστικά. 

Εν τω µεταξύ, µια αξιόλογη προ-
πώληση έκανε και η εταιρεία «Κα-
ραγιώργος ΑΒΕΕ», η οποία φόρ-
τωσε 8 κοντέινερ εκοκκισµένο 
βαµβάκι νέας εσοδείας από τα εκ-
κοκκιστήρια της Ένωσης Τρικά-
λων, µε αποστολή στο εξωτερικό. 

Την ίδια ώρα οι εκκοκκιστές 
και εξαγωγείς της ΠΕΕΕΒ ανακοί-
νωσαν την περασµένη εβδοµάδα 
πως θα παραλάβουν σύσπορο 
βαµβάκι µε βάσει την υγρασία, 
δηλαδή πληρώνοντας πριµ ποι-
ότητας σε υγρασίες κάτω του 13% 
και «προστίµου» για βαµβάκια µε 
υγρασία άνω του 15%, όπως προ-
βλέπει η σχετική ΚΥΑ. Φυσικά, υ-
πάρχει εδώ ειδική πρόβλεψη για 
τις περιοχές που επλήγησαν από 
την ακρότητα του Ιανού.

Σε ό,τι αφορά τώρα τη χρηµα-
τιστηριακή εικόνα, οι επενδυτές 

του εκκοκκισµένου που διαπραγ-
µατεύεται στα χρηµατιστήρια βάµ-
βακος της Αµερικής, είδαν την α-
ξία των συµβολαίων τους να αυ-
ξάνεται στο κλείσιµο της Τετάρ-
της 7 Οκτωβρίου, µε την τιµή να 
ξεπερνά τα 68 σεντς η λίµπρα για 
τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου. Σε αυ-
τή τη φάση, η τιµή δείχνει να έ-
χει επιστρέψει στα προ πανδηµί-
ας επίπεδα του περασµένου Φε-
βρουαρίου. Σύµφωνα µε τους α-
ναλυτές, η αγορά περίµενε ένα α-
νοδικό ή καθοδικό ξέσπασµα α-
πό το προϊόν, που ήταν αγκυλω-
µένο πέριξ των 66 σεντς για πά-

νω από τρεις εβδοµάδες. Πλησι-
άζοντας τα 66,5 σεντς στις αρχές 
της περασµένης εβδοµάδας, ου-
σιαστικά η αγορά έδωσε το σήµα 
για ένα ράλι της τιµής, που πλέον 
βάζει στόχο τα 70 σεντς. 

Η ανοδική πορεία των χρηµατι-
στηρίων εν γένει αλλά και άλλων 
αγροτικών commodities, όπως τα 
σιτηρά και η σόγια, που πέτυχαν 
υψηλά που είχαν να δουν τουλά-
χιστον δυο χρόνια, ενίσχυσαν πε-
ραιτέρω την τιµή βάµβακος στη 
Νέα Υόρκη και στο Σικάγο. Ωστό-
σο, τη µεγαλύτερη ώθηση φαίνε-
ται ότι θα δώσει από εδώ και πέ-
ρα η πορεία της καλλιέργειας σε 
βασικές περιοχές των ΗΠΑ, που 
θα χτυπηθούν από τον νέο τυφώ-
να ∆έλτα. Τη στιγµή που γράφο-
νταν οι γραµµές αυτές, η πορεία 
του τυφώνα έδειχνε πως θα πλή-
ξει ισχυρά τα βασικά παραγωγικά 
κέντρα των Νότιων Πολιτειών, µε 
την παραγωγική διαδικασία να 

βρίσκεται στο αρχικό στάδιο της 
συγκοµιδής. Πλέον λοιπόν φαί-
νεται ότι τα θεµελιώδη έχουν δια-
µορφωθεί σε τέτοιο βαθµό που να 
επιτρέπουν την από εδώ και στο 
εξής στήριξη των τιµών, αφού έ-
ως τώρα τα τεχνικά της αγοράς ή-
ταν εκείνα που διαµόρφωναν τις 
τιµές. Αυτό αναµένεται να συµβεί, 
ειδικά σε περίπτωση που τα παρα-
πάνω συνδυαστούν µε  επιστρο-
φή των φυσικών αγορών. 

Ρίχνει και άλλο την εκτίµηση 
παραγωγής η ICAC

Στην τελευταία έκθεση της ∆ιε-
θνούς Συµβουλευτικής Βάµβακος, 
τα θεµελιώδη αποτυπώνονται α-
κόµα πιο ευνοϊκά για µια ανάκαµ-
ψη των τιµών βάµβακος. Συγκρι-
µένα, η νέα εκτίµηση παραγωγής 
της ICAC, που δεν έχει λάβει υπ’ 
όψιν τις εν εξελίξει καταστροφές 
στις βαµβακοπολιτείες των ΗΠΑ, 
αποτιµούν την παγκόσµια παρα-
γωγή για την περίοδο 2020-2021 
στους 24,6 εκατ. τόνους, από τους 
25,1 εκατ. τόνους που ανέµεναν 
στην έκθεση Σεπτεµβρίου. 

Από 41 λεπτά στο χωράφι συν 3 στην πλάστιγγα
γράφουν οι πράξεις στο σύσπορο βαµβάκι 
Τυφώνας Δέλτα και αγορές ανεβάζουν το βαµβάκι στα 68 σεντς, µε τα 70 στόχο

Ενισχυµένη ζήτηση για σκληρό σιτάρι  
και ψυχανθή καταγράφει έκθεση της Κοµισιόν

ΠΡΙΜ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Οι εκκοκκιστές και εξαγωγείς 

ανακοίνωσαν πως θα παρα-

λάβουν σύσπορο βαµβάκι µε 

βάσει την υγρασία, δηλαδή 

πληρώνοντας πριµ ποιότητας 

σε υγρασίες κάτω του 13%

8 ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ
Μια αξιόλογη προπώληση από 

την Καραγιώργος ΑΒΕΕ για 8 

κοντέινερ εκκοκκισµένο νέας 

εσοδείας από την ΕΑΣ Τρικάλων

Η
εξαγωγή για τα µέτρια 
σιτάρια στην ελληνική 
αγορά φαίνεται να δια-
πραγµατεύεται γύρω α-

πό τα 260 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι 
µας. Η τιµή αυτή µπορεί να µην εί-
ναι και τόσο υποσχόµενη για τους 
πωλητές, εντούτοις περνάει το µή-
νυµα πως πλέον υπάρχει µια στα-
θεροποίηση στις διεθνείς τιµές και 
προσπάθεια έστω µικρής ανάκαµ-
ψης. Στο εσωτερικό οι τιµές παρά-
δοσης κυµαίνονται µεταξύ 25-26 
λεπτά το κιλό ανάλογα ποιότητας 
και -όπως εντοπίζεται- η ροή είναι 
ικανοποιητική.

Στα σκληρά σιτάρια, η νέα λίστα 
της Φότζια για δεύτερη εβδοµάδα 

δεν είχε αλ-
λαγές στις τι-
µές. Συγκεκρι-
µένα τα ποι-
οτικά σιτάρια 
µε ειδικό βά-

ρος 78 kg/hl, υαλώδη 80% και πρω-
τεΐνη 13% η τιµή αποθήκης παρα-
γωγού διαπραγµατεύεται στα 280-
285 ευρώ ο τόνος. Επίσης για τη 
δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 
76 kg/hl, υαλώδη 70% και πρωτεΐ-
νη 12% η τιµή αποθήκης παραγω-
γού κυµαίνεται στα 270-275 ευρώ 
ο τόνος. Οι τιµές της Γαλλίας έχουν 
όµως ανακάµψει σηµαντικά, πιά-
νοντας πλέον τα 270 ευρώ ο τόνος 
παραδοτέα σε λιµάνι τους (+15 ευ-
ρώ από την προηγούµενη εβδοµά-
δα). Υπήρξε µια στροφή των αγορα-
στών προς τις ευρωπαϊκές σοδειές, 
καθώς ο Καναδάς σταµάτησε να εί-
ναι τόσο επιθετικός στις τιµές του.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
εν τω µεταξύ, έχουµε για άλλη µια 
εβδοµάδα άνοδο για όλα τα δηµη-
τριακά. Μάλιστα τα µαλακά σιτάρια 
έπιασαν τα υψηλότερα επίπεδα α-
πό τον Ιούλιο του ‘15. Οι βασικοί 
λόγοι της ανόδου είναι η καλύτε-
ρη εικόνα της παγκόσµιας ζήτησης 
(κυρίως από την Κίνα), σε συνδυα-
σµό µε τις συνεχιζόµενες ανοδικές 
τοποθετήσεις κερδοσκοπικών κε-
φαλαίων στην άνοδο. Η δυναµική 
του Σικάγο αλλά και η πτώση του 
ευρώ έναντι του δολαρίου, έδωσε 
περαιτέρω ώθηση και στις γαλλι-
κές τιµές µε τα συµβόλαια ∆εκεµ-
βρίου ‘20 να πιάνουν ακόµα και τα 
200 ευρώ ο τόνος.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΡΑΛΙ ΣΤΑ ΜΑΛΑΚΑ 
ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΤΩΝ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΩΝ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

24,6

2020/212019/20

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

26,20

(ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ)
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Με ρυθμό 5% οι 
εξαγωγές τυριών

Θα έχει διάρκεια
η ζήτηση για 
το αιγοπρόβειο 

Έχοντας ση-
µειώσει αύξη-

ση των εξαγωγών γαλακτοκοµι-
κών προϊόντων και τυριών κατά 
8% το 2020 και παρά την κρίση 
της πανδηµίας, η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση αναµένεται πως θα επεκτείνει 
περαιτέρω τα µερίδιά της στις δι-
εθνείς αγορές κατά τουλάχιστον 
+5%, ειδικά σ την περίπτωση των 
τυριών. Το παραπάνω κλίµα απο-
τυπώνει σε έκθεσή της η γενική 
γραµµατεία γεωργίας της Κοµι-
σιόν (DG AGGRI), που αφορά τις 
προοπτικές των αγορών αγροτι-
κών προϊόντων της ΕΕ. 

Όπως επισηµαίνεται στην εν 
λόγω έκθεση, η κατανάλωση τυ-
ριού στην Ευρώπη µπορεί µεν να 
επηρεάζεται αρνητικά από τους 
χαµηλούς τζίρους που σηµειώνει 
ο κλάδος της εστίασης, ωστόσο η 
επίδραση αυτή δεν υπερβαίνει το 
0,2% ως προς τη µείωση της κα-
τανάλωσης για το έτος 2020. Α-
πό την άλλη, η αύξηση των εξα-
γωγών µε τέτοιους ρυθµούς και 

µε έντονη την παγκόσµια ζήτη-
ση, καλούν σε µια αύξηση της πα-
ραγωγής γαλακτοκοµικών προϊ-
όντων σε ποσοστό  τουλάχιστον 
κατά 0,7%. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η παγκό-
σµια ζήτηση για ευρωπαϊκά τυ-
ριά παραµένει σε θετικούς ρυθ-
µούς, µε την αύξηση των αποστο-
λών στην Ιαπωνία, την Ελβετία, 
τη Νότια Κορέα και την Ουκρα-
νία να καλύπτουν και µε το πα-
ραπάνω τις απώλειες που σηµει-
ώνονται στην αγορά των ΗΠΑ. Οι 
εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης αναµένεται να αυξηθούν και 
στην περίπτωση των τυριών κατά 
5% ως το τέλος του έτους, συνε-
χίζοντας µε ρυθµό +3% το 2021. 

Μάλιστα, το 2021 θα πρέπει 
να γίνουν προσαρµογές στα κα-
νάλια διανοµής ώστε να διευκο-
λυνθεί µια αύξηση της εσωτερι-
κής κατανάλωσης κατά 0,5% λέ-
ει η DG AGRI, η οποία κρίνει α-
παραίτητη µια περαιτέρω αύξηση 
της παραγωγής κατά 0,5%.

Το τοπίο αυτό φαίνεται πως ανταπο-
κρίνεται στο κλίµα που διαµορφώ-
νεται στη ζώνη αιγοπρόβειου γάλα-
κτος στην Ελλάδα. Είναι γεγονός ότι 
το προϊόν γνωρίζει ιδιαίτερη ζήτηση 
που ωθεί σε έντονο ανταγωνισµό µε-
ταξύ των βιοµηχανιών. Η αυξηµένη 
ζήτηση έχει να κάνει, τόσο µε το εν-
διαφέρον των διεθνών κυρίως αγο-
ρών για το προϊόν της φέτας, όσο και 
µε τη θεσµική θωράκιση της διαδικα-
σίας παρασκευής της φέτας και του 
περιορισµού του φαινοµένου παρα-
σκευής φέτας από εισαγόµενο γάλα.
Το τελευταίο διάστηµα έκλεισαν συµ-
φωνίες που ανεβάζουν την τιµή του 
αιγοπρόβειου γάλακτος πάνω από 
το 1 ευρώ, παρασύροντας σε ανοδι-
κό τέµπο και άλλα παραγωγικά κέ-
ντρα της χώρας, όπως είναι η Αιτο-
λοακαρνανία και η Ήπειρος. Η τιµή 
στα 1,02 ευρώ το κιλό που κατάκτη-
σαν οι συνεταιριστές του ΓάλαΕλάςς 
στην Ελασσόνα, είναι η υψηλότερη 
τιµή που έχει συµφωνηθεί για το πρό-
βειο γάλα της νέας περιόδου µέχρι 
στιγµής, ενώ και ο συνεταιρισµός από 
το Λιβάδι Ολύµπου έκλεισε συµφω-
νία µε τον Κολιό στο 1 ευρώ το κιλό 
για το πρόβειο.

Συνήθεια για µικρές εφοδιαστικές αλυσίδες χτίζει η πανδηµία του κορωνοϊού, µε την Κοµισιόν να 
βλέπει τις µετακινήσεις γάλακτος ως πρώτη ύλη ενδοκοινοτικά να περιορίζονται περαιτέρω το 2021  

Υποχωρεί η αγέλη γαλακτοπαραγωγής
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ

ΓΑΛΑ 
�ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ + 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ�

ΤΥΡΙ

ΕΙΣΚΟΜΙΣΕΙΣ

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΠΑ∆ΙΟΥ

+1,4%

+1,6%
+1,6%

+0,8%
-0,4%

0,7%

5%

3%

2%

0,5%
-0,2%

0,5%

-0,8%

2020 2021 

0,5%

ΚΟΜΙΣΙΟΝ

DG AGRI

Επιφυλακτική είναι η DG AGRI αναφορικά µε τις 
δυνατότητες περαιτέρω αύξησης της παραγωγής 
γάλακτος (αγελαδινού και αιγοπρόβειου) και κατ’ 
επέκταση γαλακτοκοµικών προϊόντων της ευρωπαϊκής 
κτηνοτροφίας, τουλάχιστον µε τους ρυθµούς που 
επέδειξε την τελευταία διετία. Αυτό γιατί, 
υποθέτοντας πως οι καιρικές συνθήκες κυµανθούν σε 
φυσιολογικά επίπεδα, τότε η παραγωγή γάλακτος δεν 
θα µπορούσε να αυξηθεί κατά περισσότερο από 
0,8%, δηλαδή ούτε µια ποσοστιαία µονάδα. Μάλιστα 
η αύξηση αυτή στηρίζεται αποκλειστικά στην αύξηση 
των αποδόσεων κατά 1,6%, αφού η αγέλη 
γαλακτοπαραγωγής υποχωρεί κατά 0,8%, ενώ µέχρι 
να τελειώσει το δεύτερο εξάµηνο του 2020, η 
ευρωπαϊκή αγέλη γαλακτοφόρων ζώων θα έχει ήδη 
υποχωρήσει κατά 0,4%. Αυτό προβληµατίζει τους 
τεχνοκράτες των Βρυξελλών, γιατί σε περίπτωση που 
η ζήτηση επιστρέψει, ακόµα και µε αργούς ρυθµούς, 
στο εσωτερικό της ηπείρου, η εξυπηρέτηση των 
αναγκών που έχουν οι βιοµηχανίες µεταποίησης 
γάλακτος ανά την Ευρώπη θα γίνει πιο δύσκολη, 
ενισχύοντας συµπερασµατικά τον µεταξύ τους 
ανταγωνισµό για την εξασφάλιση γάλακτος. 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
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Δοκίμασε τις 650 μονάδες  
το Χρηματιστήριο Αθηνών
H επάνοδος των αγοραστών στο Χρηματιστήριο 
πρόσφερε αισιοδοξία στην αγορά, η οποία 
προσέγγισε τις 650 μονάδες την Πέμπτη. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι στις 5 πρώτες συνεδριάσεις 
του Οκτωβρίου το Χρηματιστήριο ενισχύεται 
3,81% ενώ έχουν προστεθεί 1,3 δισ. ευρώ στην 
συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Τα 
μεγάλα χρηματιστήρια της Ευρώπης σημείωσαν 
κέρδη, καθώς προχωρούν οι συνομιλίες στις 
ΗΠΑ για τη βοήθεια στον κλάδο αερομεταφορών 
που έχει πληγεί από την πανδημία.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η 
Τράπεζα Πειραιώς και η 
Πειραιώς Leasing είναι ο 

αποκλειστικός χρηματοδότης,  
για την προμήθεια 200 αστικών 
λεωφορείων από το ΚΤΕΛ Αττικής, 
Κορίνθου, Θήβας και Εύβοιας και για 
την εκμίσθωση 180 λεωφορείων στη 
Θεσσαλονίκη. Η χρηματοδότηση 
γίνεται για τη βελτίωση του έργου 
της συγκοινωνίας λόγω πανδημίας.

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Η ενίσχυση της 
συνεργασίας για την καταπολέμηση 
του παράνομου εμπορίου προϊόντων 
καπνού αποτελεί τον σκοπό της 
υπογραφής μνημονίου αμοιβαίας 
κατανόησης ανάμεσα στο υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη και την 
«Παπαστράτος». Η εταιρεία ενισχύει 
νευραλγικές Υπηρεσίες ΕΛΑΣ με 
τεχνολογικό εξοπλισμό και συμβάλλει 
στη διεξαγωγή ενημερωτικών 
δράσεων και εκπαιδεύσεων.

JTI-ΣΕΚΑΠ: Το ποσό των 19 εκατ. 
δολάρια θα επενδύσει φέτος η JTI 
στη ΣΕΚΑΠ για περαιτέρω ανάπτυξη 
της παραγωγικής και εξαγωγικής 
δραστηριότητας του εργοστασίου της 
Ξάνθης, τα οποία προστίθενται στην 
αρχική επένδυση των 11,7 εκατ. δολ.  
Με την εγκατάσταση και λειτουργία 
πέντε γραμμών παραγωγής, η 
παραγωγική δύναμη του εργοστασίου 
θα φτάσει τα 5 δισ. τσιγάρα το 2020. 

DANONE: Η Danone ανακοίνωσε ότι 
ξεκίνησε την πώληση του υπόλοιπου 
6,61% που κατέχει στην εταιρεία 
προμήθειας προβιοτικών Yakult 
Honsha μέσω μιας επισπευσμένης 
διαδικασίας bookbuilding, καθώς 
συνεχίζει να εστιάζει στην ισχύ του 
ισολογισμού της και στην πειθαρχία 
στο κεφάλαιό της.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Τα ιστορικά παραδείγματα δείχνουν ότι 
καμιά μεγάλη ύφεση δεν είναι απλώς μια 
λακούβα από την οποία η οικονομία βγαί-
νει γρήγορα. «Η κρίση του κορωνοϊού ήρ-
θε για να μείνει... χρόνια. «Αντί για V, η α-
νάκαμψη θα μοιάζει με L», λέει σε ανάλυ-
ση του το Bloomberg. «Η ιδέα της ανάκαμ-
ψης σε σχήμα V, όπου μια οικονομία μετά 
από μια ραγδαία ύφεση «αναπηδά» κι επι-
στρέφει στην πορεία της πριν από την κρί-
ση, είναι ενσωματωμένη στα μοντέλα των 
κεντρικών τραπεζών και εδραιωμένη στη 
σκέψη των επενδυτών. Δυστυχώς, δεν α-
νταποκρίνεται στην πραγματικότητα», ανα-
φέρει η ανάλυση του Bloomberg επί 36 υ-
φέσεων από το 1965 ως σήμερα στις χώρες  
των επτά μεγαλύτερων οικονομιών (G7 ). 

Στη χώρα μας η υγειονομική κρίση προ-

καλεί «μεγάλες αβεβαιότητες στις μακρο-
οικονομικές και δημοσιονομικές προβλέ-
ψεις», αναφέρει το Γραφείο Προϋπολογι-
σμού της Βουλής, στη Γνώμη για το Προ-
σχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Εκτιμά πως είναι ασφαλείς οι προβλέ-
ψεις για εισροή ευρωπαϊκών πόρων, αλ-
λά μεγάλη η αβεβαιότητα για την επανα-
φορά των δημόσιων εσόδων, αφού θα ε-
ξαρτηθεί από την οικονομική κατάσταση 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Στο μετα-
ξύ, νέο πλαίσιο ρυθμίσεων χρεών στην Ε-
φορία ενεργοποιεί το υπουργείο Οικονο-
μικών με 120 δόσεις για οφειλές από δά-
νεια με εγγύηση δημοσίου, ειδική μεταχεί-
ριση χρεών του lockdown και δεύτερη ευ-
καιρία σε οφειλέτες που έχασαν τις ρυθμί-
σεις που είχαν ενταχθεί.

ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε.
Mία νέα πρωτοβουλία αναλαμβάνει η 
ένωση «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος», 
τη λειτουργία του «Παρατηρητηρίου 
Προστασίας της ένδειξης ΠΓΕ 
Μακεδονία» για οίνους. Θα 
παρακολουθεί τις χρήσεις της ΠΓΕ 
«Μακεδονία», με έμφαση σε 
εκδηλώσεις προβολής, σε διαδικασίες 
καταχώρισης εμπορικών σημάτων και 
στην κυκλοφορία ετικετών οίνου.

Συμμαχία
Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ εντάσσεται στη 
«Συμμαχία για τη μείωση της σπατάλης 
τροφίμων», η οποία τελεί υπό την αιγίδα 
του υπουργείου Περιβάλλοντος. Η 
Συμμαχία, πρωτοβουλία της οργάνωσης 
«Μπορούμε» και της ΑΒ Βασιλόπουλος, 
έχει στόχο την ανάπτυξη συνεργιών με 
σημαντικές επιχειρήσεις τροφίμων, μέλη 
ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, 
καταναλωτικές οργανώσεις και φορείς. 

Η ύφεση δεν είναι
μια απλή λακούβα

 Αντί για V, η ανάκαμψη θα μοιάζει με L  
 Με αβεβαιότητες ο νέος προϋπολογισμός

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
648,56

TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
Πέµπτη 08/10

650

645

640
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625

Παρασκευή
02/10

Πέµπτη
08/10

Τρίτη
06/10

∆ευτέρα
05/10

Τετάρτη
07/10

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
LAVIPHARM Α.Ε.0,3720  20,00 % 

ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΕΡΓ .ΤΟΥΡ. ΕΜΠ.ΒΙΟΜ.ΟΙ 0,4800 9,84% 

BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ1,1450  8,53%

ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε 0,9840 7,19 % 

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 0,1230 6,96%

ΣΩΛΗΝ. Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 2,2600 -9,60 % 

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,3100 -5,49 % 

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BANGO Α.Ε. 0,2970 -4,19 %  

ΙΑΣΩ Ι.Γ.ΜΑΙ.ΓΥΝ.&ΠΑΙΔ.ΚΛ.ΔΙΑ.ΘΕΡ.&ΕΡ 1,2300  -3,91 % 

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,5450 -3,54 % 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 28,339.49 +0.13%
 NASDAQ Comp 11,419.11  +0.48% 
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,260.90 + 0.85%
Λονδίνο FTSE 100 5,978.03 + 0.53%
Φρανκφούρτη DAX-30 13,042.21 + 0.88%
Παρίσι CAC-40 4,911.94 + 0.61 %
Ζυρίχη  SMI 10,270.24 + 0.81%
Τόκιο NIKKEI-225 23,647.07 + 0.96 %
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 0,25 15.03.2020 
EKT Βασικό 0,25 18.09.2019
 Καταθέσεων  - 0,50 18.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,25 11.03.2020
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 01.02.2020
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,61 01.06.2020
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,168 01.06.2020
 EURIBOR -1M - 0,468  01.06.2020
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Προσπάθειες αποκατάστασης καθημερινότητας 
στις πληγείσες περιοχές, αιτήσεις αποζημίωσης

Π
άνω από είκοσι ηµέρες από τη βιβλι-
κή καταστροφή της 18ης Σεπτεµβρίου 
2020 και στην Καρδίτσα η λάσπη τελει-
ωµό δεν έχει. Κι αυτό δεν πρόκειται να 

τελειώσει ούτε το ερχόµενο Πάσχα. Ο καιρός αρ-
χίζει και κρυώνει και αυτό κρατά 
την υγρασία στα υπόγεια και τη 
µούχλα στις καρδιές µας.

Η πόλη και ο κόσµος προσπαθεί 
σιγά – σιγά να επανέλθει στην κα-
νονικότητα. Οι επιχειρηµατίες έχουν 
καθαρίσει όσο µπορεί ο καθένας 
τους χώρους τους και περιµένουν 
να δουν τον κόσµο να κινείται. Κακά 
τα ψέµατα όµως, αν δεν πέσει χρή-
µα στην αγορά τα πράγµατα θα εξε-
λιχθούν εξαιρετικά δύσκολα για το 
χειµώνα που έρχεται.

Την Πέµπτη 08/10 άνοιξε η πλατ-
φόρµα στο gov.gr στην οποία µπο-
ρούν οι επιχειρήσεις αλλά και οι ιδι-
οκτήτες κατοικιών που επλήγησαν, 
να µπουν και να υποβάλλουν την αί-
τηση για άµεση καταβολή της οικο-
νοµικής ενίσχυσης, των 8.000 ευρώ 
και 5.000 ευρώ αντίστοιχα.

Τα χρήµατα αυτά θα δοθούν υπό τη 
µορφή οικονοµικής ενίσχυσης στους 

πληγέντες, προκειµένου να µπορέσουν να πάρουν µία 
ανάσα: να αποκαταστήσουν µέρος των ζηµιών, κυρί-
ως όµως να µπορέσουν να αντικαταστήσουν το χαµέ-
νο τους εµπόρευµα και να δώσουν κίνητρο στους πολί-
τες της περιοχής να βγουν και να ψωνίσουν ξανά. Κύ-
κλος είναι το ρηµάδι το χρήµα κι όταν ο κύκλος αυτός 
δεν κινείται, τα πάντα ερηµώνουν.

Φυσικά για µία ακόµη φορά, το gov.gr (ανήκει στο 
Υπουργείο Υποδοµών) έκανε το θαύµα του: ζητάει την 

ταυτοποίηση των στοιχείων του αι-
τούντος (σωστά), όχι όµως µε τους 
κωδικούς taxis που είναι και πρέ-
πει να είναι το προβλεπόµενο, αλ-

λά µέσω της γάγγραινας που λέγεται τράπεζα.
∆ηλαδή: Κάνεις είσοδο στην υπηρεσία, επιλέγεις µία 

από τις αιτήσεις οικονοµικής ενίσχυσης (για κατοικία ή 
για επιχείρηση) και ζητείται ταυτοποίηση. Και για να ο-
λοκληρωθεί αυτό, ζητάει να πληκτρολογήσεις του κω-
δικούς από το e - banking σου. 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ME ΧΡΗΣΗ ΚΩ∆ΙΚΩΝ E-BANKING
∆ηλαδή έχουµε ξεφύγει τελείως. Έχουµε τα προβλή-

µατα µας, έχουµε και τη τράπεζα να ζητά την ταυτοποί-
ηση, µε τη χρήση των κωδικών e-banking. 

Ευτυχώς µέχρι στιγµής, ο γ.γ του υπουργείου Οικο-
νοµικών Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος παρακο-
λουθεί από πολύ κοντά την όλη διαδικασία (έχει έρθει 
στην Καρδίτσα τις τελευταίες µέρες όσες φορές δεν έχει 
έρθει σε όλη του τη ζωή) ανταποκρίθηκε άµεσα, επικοι-
νώνησε µε τους αρµόδιους που χειρίζονται την πλατ-
φόρµα κι ελπίζω ότι γρήγορα θα µπορέσουν οι δικαι-
ούχοι να συνεχίσουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, 

να αποζηµιωθούν γρήγορα και να µπορέσουν να πά-
ρουν λίγο τα πάνω τους. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Εµπορικού και Βιοτεχνι-
κού Επιµελητηρίου, στο νοµό Καρδίτσας, υπέστησαν ζη-
µιές πάνω από 3.500 εµπορικές επιχειρήσεις, καθώς 
και επιχειρήσεις µεταποίησης, χωρίς να συµπεριλαµ-
βάνονται οι κτηνοτροφικές µονάδες και οι επιχειρή-
σεις του πρωτογενούς τοµέα (δεν έχουν υποχρέωση εγ-
γραφής στο ΓΕΜΗ και δεν έχουµε στατιστικά στοιχεία).

Οι συνολικές ζηµιές στο νοµό ξεπερνούν σύµφωνα 
µε τις πρώτες εκτιµήσεις, ξεπερνούν τα 150 εκατ. ευρώ.

TEΡΑΣΤΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 
Το χειρότερο όµως είναι ότι έχουν γίνει τεράστιες 

καταστροφές σε κτιριακές εγκαταστάσεις και σε υπο-
δοµές συγκοινωνίας. Πολλά χωριά του ορεινού όγκου 
παραµένουν αποκλεισµένα λόγω κατολισθήσεων, ενώ 
εκατοντάδες ζώα χάθηκαν ή πνίγηκαν, στερώντας ένα 
µεγάλο ποσοστό του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής.

∆εν έχει έννοια να µπω σε λεπτοµέρειες σχετικά µε 
τα αιτήµατα του Επιµελητηρίου Καρδίτσας για τις επι-
χειρήσεις, αυτά πήραν το δρόµο τους προς τα αρµόδια 
Υπουργεία κι ελπίζουµε να εισακουστούν στο µέγιστο 
βαθµό. Γιατί πώς να το κάνουµε: µπορεί το Υπουργείο 
π.χ. Οικονοµικών να έχει τον τελευταίο λόγο στις απο-
φάσεις που θα λάβει, αλλά τη γνώση για τις ζηµιές και το 
µέγεθός τους τον έχουν οι κάτοικοι της περιοχής (όπως 
φυσικά κι όλων των άλλων περιοχών που επλήγησαν.

∆υστυχώς, είναι η πρώτη φορά που πρωτεύουσα 
νοµού έχει πάθει τέτοια σχεδόν καθολική ζηµιά. ∆εν 
πρόκειται για ένα µικρό χωριό, αλλά για µια περιοχή 
45.000 κατοίκων, στην οποία δραστηριοποιείται το 40% 
του συνόλου των επιχειρήσεων του νοµού.

Γι’ αυτό το λόγο (και όχι µόνο), η αντιµετώπιση πρέ-
πει να είναι εξίσου πρωτόγνωρη. 

Χρόνια τώρα, παρακολουθούµε χωριά να ερηµώνουν 
στην ελληνική ύπαιθρο. Αν συνεχιστεί αυτό και µε το 
ξεκλήρισµα πόλεων, τότε το τέλος είναι πολύ πιο κο-
ντά απ’ ό,τι αρχικά πίστευα.

Ζηµιές
Στο νοµό Καρδίτσας, 

υπέστησαν ζηµιές πάνω 
από 3.500 εµπορικές 

επιχειρήσεις

Αιτήσεις ενίσχυσης
Άνοιξε η πλατφόρµα στο 
gov.gr για την υποβολή 

αιτήσεων καταβολής 
οικονοµικής ενίσχυσης

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

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

«ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΕΠ»

Αν συνεχίσει η πλατφόρµα του gov.gr 
να λειτουργεί µε τον ίδιο ηλίθιο τρόπο, 

τότε οι πολίτες και οι επιχειρηµατίες θα 
πρέπει να απευθυνθούν στα ΚΕΠ, 

ελπίζοντας ότι από εκεί θα είναι πιο 
εύκολα τα πράγµατα. 

«Πνίκη ο τόπος... φαίνει κανείς 
ή µόνο η φύση;»

Ο τόπος πνίγηκε κυριολεκτικά στη λάσπη. Τα 
ποτάµια γύρω από την πόλη την έπνιξαν χωρίς 
πολλά – πολλά. ∆εν θα κρίνω εγώ ποιος 
φταίει. Πρέπει όµως κάποια στιγµή να µάθει ο 
κόσµος µε λεπτοµέρειες τι συνέβη. Αυτό 
αποτελεί άµεση υποχρέωση των τοπικών 
αρχόντων προς τους πολίτες του νοµού.
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Κίνηση ματ στα βιολογικά 
σκευάσματα από Syngenta

Η εξαγορά της Valagro διαμορφώνει νέο τοπίο στην αγορά βιολογικών
Μέρος επενδυτικού πλάνου ύψους 2 δις η στρατηγική κίνηση Syngenta  

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Σε µια στρατηγική εξαγορά προχώρησε ο όµιλος 
Syngenta, ανακοινώνοντας την απόκτηση της Valagro, 
µιας κορυφαίας εταιρείας βιολογικών σκευασµά-
των, από την επιχειρηµατική της µονάδα Syngenta 
Crop Protection, χωρίς ωστόσο να κάνει γνωστούς 
τους οικονοµικούς όρους της συναλλαγής. Οι επεν-
δύσεις τοποθετούν τη Syngenta Crop Protection ως 
µία από τις εταιρείες που είναι έτοιµες να διαµορ-
φώσουν παγκοσµίως την ταχέως αναπτυσσόµενη 
αγορά βιολογικών, που αναµένεται να διπλασια-
στεί τα επόµενα πέντε χρόνια. Η Valagro θα συνε-
χίσει να λειτουργεί ως ανεξάρτητη µάρκα στην α-
γορά της επιχείρησης Syngenta Crop Protection. 

Η Valagro είναι ο κορυφαίος παραγωγός καινο-
τόµων βιολογικών σκευασµάτων, µε ρυθµό ανάπτυ-
ξης ~ 10% CAGR από το 2009-2019 και κατά προ-
σέγγιση έσοδα ύψους 175 εκατ. δολαρίων το 2019. 
Με 40 χρόνια εµπειρίας, προσφέρει στους πελάτες 
της ολοκληρωµένο χαρτοφυλάκιο για καλλιέργει-
ες βιολογικών µε κορυφαία θέση στην αγορά βι-

οδιεγερτικών και ειδικών θρεπτικών συστατικών. 
Με έδρα στην Atessa της Ιταλίας, η Valagro έχει ι-
σχυρή παρουσία στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αµε-
ρική, καθώς και ένα αυξανόµενο αποτύπωµα στην 
Ασία, συµπεριλαµβανοµένης της Κίνας και LATAM. 

Αυτή η στρατηγική εξαγορά επιτρέπει στη Syngenta 
Crop Protection να δηµιουργήσει µια παγκοσµίως 
κορυφαία επιχείρηση βιολογικών και λύσεων, κα-
θώς η Valagro έχει ισχυρή εµπορική και παραγω-
γική θέση, κορυφαία τεχνολογία και ερευνητική 
ικανότητα στον κλάδο. Το καθιερωµένο χαρτοφυ-
λάκιο της Valagro σε βιοδιεγερτικά και ειδικά θρε-
πτικά συστατικά θα συµπληρώσει τόσο την τρέχου-
σα γκάµα βιο-διεγερτικών και βιολογικών ελέγχων 
της Syngenta Crop Protection, όσο και τον µελλο-
ντικό αγωγό βιολογικών λύσεων. Αυτή η απόκτη-
ση ευθυγραµµίζεται πλήρως µε τη στρατηγική της 
Syngenta Crop Protection για πρόσθετες συµπλη-
ρωµατικές επιλογές προϊόντων και τεχνολογιών 
στους παραγωγούς, για αποτελεσµατική και βιώ-
σιµη φροντίδα των καλλιεργειών τους µε διαχεί-
ριση της αντίστασης, ενίσχυση της υγείας του εδά-
φους και µείωση καταλοίπων στις καλλιέργειες.

Ο Όµιλος Εργαστηρίων της AGROLAB RDS, µέλος 
του Γερµανικού δικτύου εργαστηρίων «TENTAMUS 
- Labs for Life» και του Οµίλου Αγροτεχνολογίας 
Ευθυµιάδη προχώρησε σε µία  στρατηγικής σηµα-
σίας συνεργασία µε την εταιρεία ΟΦΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ 
ΕΠΕ, η οποία εµπορεύεται και διακινεί γεωργικά ε-
φόδια για τον επαγγελµατία αλλά και ερασιτέχνη 
καλλιεργητή, δηµιουργώντας ένα παράλληλο δί-
κτυο πωλήσεων στην ελληνική αγορά που αφο-
ρά εργαστηριακές αναλύσεις σε εδάφη, φυτικούς 
ιστούς και νερά. Σκοπός της συνεργασίας είναι η 
ανάπτυξη ενός δικτύου που θα παρέχει ολοκληρω-
µένες υπηρεσίες συµβουλευτικής λίπανσης, βά-
σει αναλύσεων, οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν 

στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Οµίλου της 
AGROLAB RDS. Μέσω αυτών θα επιτυγχάνεται ο-
µαλότερη και ορθολογική χρήση λιπασµάτων για 
τους καλλιεργητές µε αποτέλεσµα την προστιθέµε-
νη αξία στο τελικό αγροτικό προϊόν.

Να σηµειωθεί ότι η συνεργασία επισφραγίστηκε 
από την εκπαιδευτική ηµερίδα η οποία έλαβε χώ-
ρα στις εγκαταστάσεις της AGROLAB RDS στη Βιο-
µηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης στη Σίνδο 
(24/9), παρουσία στελεχών των δύο εταιρειών. Η 
ηµερίδα είχε εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τα στελέ-
χη της ΟΦΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ και κοινωνικό έτσι ώ-
στε να γνωριστούν τα στελέχη των δύο εταιρειών, 
µε σκοπό µία δυναµική και γόνιµη συνεργασία.

Στρατηγική συνεργασία AGROLAB RDS με την 
Οφλίδης για δίκτυο συμβουλευτικής λίπανσης

Στις εξαγωγές προσβλέπει 
η «Ελληνικά Γαλακτοµεία»

Σε ενδυνάµωση των εξαγωγών και 
διατήρηση των µεριδίων της στην Ελλάδα 

αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη στην αγορά 
αναψυκτικών προσβλέπει η εταιρεία Ελληνικά 
Γαλακτοκοµεία, η οποία πέτυχε το 2019 αύξηση 
πωλήσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, υπό 
το brand Όλυµπος. Ο ενοποιηµένος κύκλος 
εργασιών ανήλθε στα 372,6 εκατ. ευρώ, (+9,8%), 
ενώ οι πωλήσεις στο εξωτερικό άγγιξαν τα 70 
εκατ. ευρώ από 56 εκατ. ευρώ. 

Κορυφαία γαλακτοβιοµηχανία 
µε όρους βιωσιµότητας η ∆Ω∆ΩΝΗ
Η ∆ωδώνη έλαβε µία σηµαντική διάκριση 
που την κατατάσσει στο 30% των κορυφαίων 
γαλακτοβιοµηχανιών διεθνώς στη Βιωσιµότητα 
και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, σε συνέχεια της 
αξιολόγησης από την EcoVadis. Η αξιολόγηση 
βασίστηκε σε 4 πυλώνες: Περιβαλλοντική Ευθύνη, 
Βιώσιµες Προµήθειες, Σεβασµό στα Εργασιακά 
και Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και Εταιρικά Πρότυπα. 

Στηρίζουν τα καταστήµατα της 
γειτονιάς 3 στους 4 καταναλωτές
Αυξάνεται µε γοργούς ρυθµούς η τάση των 
καταναλωτών να στρέφονται στα καταστήµατα 
της γειτονιάς για ψώνια, όπως καταδεικνύει νέα 
έρευνα της Mastercard. Σύµφωνα µε την έρευνα, 
τρεις στους τέσσερις καταναλωτές στρέφονται σε 
συνοικιακά καταστήµατα, αντιπροσωπεύοντας 
µια αύξηση 74% σε σχέση µε τις αντίστοιχες 
συναλλαγές πριν από ένα χρόνο.

Η Syngenta 
έχει δεσµευτεί 
να βοηθήσει 
τους αγρότες να 
αντιµετωπίσουν 
τις επιπτώσεις της 
κλιµατικής αλλαγής 
µε 2 δις δολάρια.

Σκοπός της συνεργασίας 
είναι η ανάπτυξη ενός 

δικτύου που θα παρέχει 
ολοκληρωµένες υπηρεσίες 
συµβουλευτικής λίπανσης, 

βάσει αναλύσεων, οι οποίες 
θα πραγµατοποιηθούν 

στις υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις της 

AGROLAB RDS.

ΝΕΑ

Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Oκτωβρίου 2020
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Στο µεγάλο ατού της υψηλής ποιότητας 
και της αυθεντικότητας των αγροτικών 
προϊόντων πρέπει να πατήσει για να α-
ναπτυχθεί µε όρους υπεραξίας ο εγχώρι-
ος αγροδιατροφικός τοµέας, που και στη 
διάρκεια της πανδηµίας επέδειξε ισχυρή 
αντοχή ανεβάζοντας τις εξαγωγικές του ε-
πιδόσεις. Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν εξασφα-
λίζεται από µόνο του, αλλά µέσα από τη 
σύνδεση της έρευνας µε όλα τα στάδια της 
παραγωγής, την εφαρµογή νέων τεχνο-
λογιών και την ανάπτυξη ισχυρών συν-
δέσεων µεταξύ των εµπλεκοµένων φο-
ρέων εντός της αλυσίδας εφοδιασµού.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τη δεύ-
τερη µελέτη της σειράς Sectors in focus 
της Alpha Bank, στην οποία παρουσιάζεται 
ο πρωτογενής τοµέας (γεωργία, δασοκο-
µία, αλιεία), η µεταποίηση τροφίµων και 
ποτών, αλλά και ευρύτερα θέµατα που 
συνδέονται µε αυτούς, όπως διεθνές ε-
µπόριο, σήµανση (branding), ασφάλεια 
και προστασία, έρευνα και καινοτοµία, 
τεχνολογία, περιβαλλοντικό αποτύπωµα.

Μάλιστα, η υψηλή ποιότητα των ελλη-
νικών αγροτικών προϊόντων που θα ανα-
δειχθεί µέσα από µία διεθνώς αναγνωρί-
σιµη εµπορική ονοµασία (brand name) 
θα συµβάλλει θετικά στην ενίσχυση της 
εξωστρέφειάς τους µέσω της σήµανσης 
«Made in Greece» και διασύνδεσης µε 
τη µεσογειακή διατροφή. Στη µελέτη της 
Alpha Bank υπογραµµίζεται ότι η αγροτι-
κή παραγωγή θα πρέπει να είναι προσα-
νατολισµένη και συνδεδεµένη µε τη ζή-
τηση στην αγορά και παράλληλα να κα-

ταφέρει να υπερκεράσει τα προβλήµατα 
του µικρού µεγέθους των γεωργικών εκ-
µεταλλεύσεων, της γήρανσης των αγρο-
τών και της δυσµενούς ηλικιακής διάρ-
θρωσης του αγροτικού πληθυσµού και άλ-
λων τρωτών που σηµείων που έχουν να 
κάνουν µε τα υψηλά κόστη παραγωγής.

∆ιαπιστώσεις της Alpha Bank 
Η ελληνική γεωργία παρουσιάζει συ-

γκριτικά πλεονεκτήµατα, λόγω των µο-
ναδικών κλιµατικών και εδαφικών συν-
θηκών, της µεγάλης βιοποικιλότητας και 
των τοπικών ποικιλιών. Τα βασικά ελλη-
νικά αγροτικά προϊόντα είναι τα φρούτα 
και λαχανικά, τα βιοµηχανικά φυτά, τα 
δηµητριακά, τα κτηνοτροφικά φυτά, το 
ελαιόλαδο (τρίτος µεγαλύτερος παραγω-
γός παγκοσµίως), οι πατάτες και το κρασί.

Η βιοµηχανία τροφίµων και ποτών 
στην Ελλάδα έχει καθοριστικό ρόλο στην 
οικονοµία και τη µεταποίηση, µε τη συµ-

βολή της στη µεταποίηση να είναι σηµα-
ντικά µεγαλύτερη συγκριτικά µε τον ευ-
ρωπαϊκό µέσο όρο. Σε όρους απασχόλη-
σης, επενδύσεων και προστιθέµενης αξί-
ας, η βιοµηχανία τροφίµων και ποτών επέ-
δειξε ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια της 
προηγούµενης οικονοµικής κρίσης, επι-
τυγχάνοντας να ανακάµψει µε πιο γρήγο-
ρο ρυθµό συγκριτικά µε άλλους κλάδους.

Ο ελληνικός αγροδιατροφικός το-
µέας παρουσιάζει ισχυρό εξαγωγικό 
προσανατολισµό, ιδιαίτερα στα προϊ-
όντα υδατοκαλλιέργειας, αν και υπάρ-
χει ακόµη εξάρτηση από τις εισαγωγές. 
Αυτό αντανακλάται στο σηµαντικά υψη-
λότερο ρυθµό αύξησης των εξαγωγών 
του τοµέα (51%), κατά τη δεκαετία 2009-
2019, σε σύγκριση µε την αύξηση των 
εισαγωγών (12%), µε τις εξαγωγές τρο-
φίµων και ποτών να αποτελούν το µε-
γαλύτερο µέρος των εξαγωγών του α-
γροδιατροφικού τοµέα το 2019.

ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΕΛΛΑ∆Α

ΤΖΙΡΟΣ 
(ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)

ΑΞΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΥΡΩΠΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΕΛΛΑ∆Α

ΤΖΙΡΟΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΥΡΩΠΗ

26%

13% 13% 12%
9%

14%

23% 22%
24%

34%

Τα μονοπάτια της αγροδιατροφής 
ανακαλύπτει και η Alpha Bank 
Συνδεδεμένη με την αγορά, τη γαστρονομία και την τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει 
να είναι η εγχώρια αγροτική παραγωγή, σύμφωνα με τη μελέτη της Alpha Bank

Ευκαιρίες
Στις ευκαιρίες που 
έχει µπροστά του ο 

εγχώριος αγροτικός 
τοµέας, η αύξηση 
αυτάρκειας και 

εξαγωγών ΠΟΠ/ΠΓΕ 
προϊόντων, η εφαρ-
µογή νέων τεχνο-

λογιών, η ενίσχυση 
µάρκετινγκ-καναλιών 

διανοµής κ.λπ.

Απειλές
Στις απειλές που αντι-
µετωπίζει ο εγχώριος 
αγροτικός τοµέας, οι 
φθηνές εισαγωγές 

οµοειδών προϊόντων, 
η διακύµανση και οι 
υψηλότερες τιµές 

πρώτων υλών, 
κλιµατικές και περι-
βαλλοντικές κρίσεις, 

η πανδηµία

Η βιοµηχανία τροφίµων 
έχει το υψηλότερο µερίδιο 
στους κλάδους µεταποίησης 
σε όρους προστιθέµενης 
αξίας (24%) και αριθµού 
επιχειρήσεων (26%).

Ατού η
ασφάλεια
βιοµηχανίας
τροφίµων
Στα ισχυρά σηµεία που 
εµφανίζει η Ελλάδα στον 
αγροδιατροφικό της τοµέα, 
σύµφωνα µε την Alpha Bank 
είναι και το ότι διακρίνεται 
για ζητήµατα ασφάλειας 
τροφίµων, καινοτοµίας και 
βελτίωσης σε βιώσιµες σε 
σχέση µε το περιβάλλον 
πρακτικές. Όπως προκύπτει 
από τη µελέτη: «Η Ελλάδα 
είναι 31η παγκοσµίως και 
17η στην Ευρώπη στην 
ασφάλεια των τροφίµων, 
σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο 
∆είκτη Ασφάλειας 
Τροφίµων, µε τα ελληνικά 
τρόφιµα να έχουν 
πλεονέκτηµα κυρίως στην 
ποιότητα των 
προγραµµάτων ασφάλειας, 
τις διατροφικές 
προδιαγραφές και την 
προστασία των τροφίµων.
Η βιοµηχανία τροφίµων τα 
τελευταία έτη παρουσιάζει 
καινοτοµίες σχετικά µε τις 
εξειδικευµένες και τις 
διατροφικές ανάγκες των 
καταναλωτών, αλλά και από 
περισσότερη διαφάνεια και 
αυξηµένη χρήση 
τεχνολογίας. Ωστόσο, στην 
Ελλάδα, η έρευνα στον 
τοµέα τροφίµων πρέπει να 
ενταθεί και να υιοθετηθούν 
νέες τεχνολογίες 
στηρίζοντας τη σύνδεση της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
µε παραγωγικές διαδικασίες 
σε όλη την αλυσίδα της 
αγροδιατροφής.
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500�550
ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΟΝΟΙ

475�480
ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΟΝΟΙ

BEEF

Νέα υβρίδια και ειδική θρέψη κάνουν τη διαφορά      
Το νέο χαρτοφυλάκιο µε υβρίδια από τις µεγαλύτερες εταιρείες του χώρου που 
ενσωµατώνουν καινοτόµες τεχνολογίες στα θερµοκηπιακά κηπευτικά, βρίσκεται ήδη στην 
ελληνική αγορά και υπόσχεται καρπούς µε άριστα εµπορικά χαρακτηριστικά και φυτά µε 
αντοχές. Εφόσον συνδυαστεί µε τη νέα γκάµα από βιοδιεγέρτες και προϊόντα υδρολίπανσης, 
η σωστή ανάπτυξη της καλλιέργειας µοιάζει εξασφαλισµένη. Τέλος, απολύµανση του εδάφους 
και καθάρισµα του θερµοκηπίου θεωρούνται «κλειδιά» για τη φυτοπροστασία.
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> Η φήμη των ελληνικών κηπευτικών και ο επαγγελματισμός που επέδειξε ο 
εγχώριος κλάδος κατά την πανδημία στρώνουν το έδαφος για νέα μερίδια αγοράς 

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Μια ανορθόδοξη χρονιά για τα κηπευτικά 
δείχνει έτοιμη να μπει ξανά σε τροχιά ανάκαμψης, 
με μοχλό στήριξης τις χειμερινές εξαγωγές και την 
ελπίδα επιστροφής της εστίασης από το β’ τρίμηνο 
του 2021 και μετά. Στο μεταξύ, όσο το ενδιαφέρον 
μετατοπίζεται από την εσωτερική αγορά στην 
εξαγωγή, ήδη οι τιμές βασικών κηπευτικών όπως 
η πρώτη ποιότητα της beef έχουν πάρει τα πάνω 
τους, διαμορφώνοντας επίπεδα άνω του 1 ευρώ 
το κιλό, με τον κανόνα να θέλει και τα υπόλοιπα 
κηπευτικά να ακολουθούν τις τάσεις της ντομάτας. 
Αυτή την περίοδο, οι θερμοκηπιακές μονάδες 
της Κρήτης προχωρούν τις προγραμματισμένες 
φυτεύσεις, όσο οι διαθέσιμοι όγκοι στην αγορά 
έχουν περιοριστεί αισθητά. 
Αναφορικά με τα δεδομένα της νέας παραγωγής, 
η εμφάνιση μιας νέας ίωσης στη ντομάτα 
προβληματίζει ελαφρώς τους παραγωγούς, αφού 

η εμπορική πορεία έρχεται σε άμεση συνάρτηση 
με τους όγκους που θα παραχθούν. Με άλλα 
λόγια, εφόσον οι ποσότητες είναι οι αναμενόμενες 
και δεν υπάρξουν προβλήματα με την παραγωγή, 
οι εξαγωγείς είναι εκεί για να τις απορροφήσουν, 
αφού η φήμη των ελληνικών κηπευτικών έχει 
βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, με τη χώρα να 
απομακρύνεται σιγά σιγά από τον ρόλο του 
μπαλαντέρ της Ιταλίας και της Ισπανίας. Όπως 
εξηγεί στην Agrenda, ο Διαμάντης Τσιατούρας, 
Managing Director της Rijk Zwaan στην 
Ελλάδα, «όσο οι αποδόσεις και οι επιδόσεις μας 
βελτιώνονται και το εμπόριο βλέπει ότι διαθέτουμε 
ποιότητες και χαμηλές υπολειμματικότητες, τόσο 
ανεβαίνουμε στις αγορές». Σε αυτό το πλαίσιο και 
με ώθηση από τον επαγγελματισμό που έδειξε ο 
εγχώριος κλάδος την άνοιξη, όταν το lockdown 
σε Ισπανία και Ιταλία άφησε εκτεθειμένους τους 
Ευρωπαίους διακινητές, οι Έλληνες εξαγωγείς 
θεωρούν ότι θα «τσιμπήσουν» κάτι παραπάνω στα 
φετινά μερίδια της αγοράς. 

ΠΙΟ ΠΟΛΛΗ ΠΙΠΕΡΙΑ 
ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 
ΑΛΛΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ 
SPECIALTIES 
Τάση αύξησης των εκτάσεων με 
θερμοκηπιακή πιπεριά αποτυπώνουν 
οι πρώτες εκτιμήσεις σε Ελλάδα, 
Ιταλία, Ισπανία και Τουρκία. Η αλλαγή 
οφείλεται εν μέρει και στις δυσκολίες 
που παρουσίασε το προϊόν νωρίτερα 
φέτος, αλλά και στην προτίμηση του 
καταναλωτικού κοινού για πιπεριά. 
Σε κάθε περίπτωση η τάση δείχνει 
πως η κατανάλωση των ευρωπαϊκών 
νοικοκυριών βαίνει αυξανόμενη όσον 
αφορά την κατηγορία των κηπευτικών. 

Προσωρινό φρένο στα specialties
Μια άλλη βασική τάση της νέα 
καλλιεργητικής χρονιάς είναι το πάγωμα 
των λεγόμενων specialty ποικιλιών. 
Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 
προβληματική εικόνα της εστίασης, αφού 
αυτή είναι και ο βασικός αποδέκτης 
των προϊόντων αυτών. Φυσικά το 
«φρένο» αυτό δεν αφορά τη μείωση της 
παραγωγής, αλλά το δισταγμό για μια 
περαιτέρω αύξηση των στρεμμάτων, κάτι 
που συνέβαινε τα τελευταία χρόνια.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΣΕΩΝ

ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 
ΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ, ΜΕ ΤΗ BEEF
ΝΤΟΜΑΤΑ ΝΑ ΠΙΑΝΕΙ ΞΑΝΑ 
ΤΙΜΗ ΑΝΩ ΤΟΥ 1 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

{ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΟΝΟI)

{ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΟΝΟI)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΕΛΛΑ∆Α

ΙΣΠΑΝΙΑ

712600

2.181

500�550

500�550

7�10

ΝΤΟΜΑΤΙΝΙΑ ΤΣΑΜΠΙΤΣΑΜΠΙ BEEF

10�15

475�480

ΙΤΑΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑ∆Α
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Τα θερμοκήπια είναι κατασκευασμένα 
ώστε να διαμορφώνουν ιδανικές συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την ανάπτυξη 
των φυτών των κηπευτικών. Παράλληλα, 
όμως, παρέχουν τις βέλτιστες συνθήκες για 
την αναπαραγωγή διαφόρων εντόμων και 
μικροοργανισμών, δημιουργώντας ποσοτικές 
και ποιοτικές διαρροές στην παραγωγή. Κατά την 
τρέχουσα περίοδο σημαντικές χαρακτηρίζονται 
οι απώλειες από την ασθένεια του ωίδιου και τις 
προσβολές του τετράνυχου στα κηπευτικά του 
θερμοκηπίου. Το ωίδιο οφείλεται κυρίως στην 
παρουσία του μύκητα Leveillula tayrica, ο οποίος 
πολλαπλασιάζεται και μολύνει τα κηπευτικά 
των θερμοκηπίων σε  συνθήκες θερμοκρασίας 
από 10-30 0C (άριστη θερμοκρασία 25-26 0C) 
και υγρασίας 55-75%. Η μόλυνση μεταξύ των 
φυτών της ίδιας καλλιέργειας πραγματοποιείται 
μέσω αερομεταφερόμενων κονιδίων 
(σπόρια του μύκητα), όπου εγκαθίστανται 
στην κάτω επιφάνεια τω φύλλων και έπειτα 
από την ανάπτυξη τους εμφανίζεται λεπτή 
λευκή μέχρι ανοιχτή καστανή, αλευρώδης 
εξάνθηση, ενώ στην πάνω επιφάνεια των 
φύλλων παρουσιάζονται κιτρινοπράσινες, 
κίτρινες ακανόνιστες ή γωνιώδεις κηλίδες 
διαμέτρου 10-15 mm. Οι χλωρωτικές κηλίδες 
που σχηματίζονται, στην συνέχεια γίνονται 
νεκρωτικές με αποτέλεσμα την υπολειτουργία 
των φύλλων και κατ’ επέκταση φυλλόπτωση 
με άμεση επιρροή στην ποιοτική και ποσοτική 

αξία των καρπών. Σε περίπτωση προσβολών, οι 
γεωπόνοι των αρμόδιων τμημάτων Ποιοτικού 
και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου προτείνουν 
αφαίρεση και καταστροφή των φύλλων 
που εμφανίζουν έντονη προσβολή, καθώς 
και ψεκασμός των φυτών με επιτρεπόμενα 
φυτοπροστατευτικά σκευάσματα αμέσως 
μόλις εμφανισθούν τα πρώτα συμπτώματα, με 
επανάληψη του ψεκασμού σε 8 ημέρες.  
Άμεση αντιμετώπιση, όμως, χρειάζεται και 
η περίπτωση του τετράνυχου. Ο πράσινος 
τετράνυχος (Τetranychus urticae) ανήκει 
στα ακάρεα με την παρουσία του να γίνεται 
εμφανή, τόσο στην κάτω επιφάνεια των 
φύλλων όπου αποικεί ο πληθυσμός, όσο και 
στην πάνω επιφάνεια μέσω της εμφάνισης 
μικρών ασπροκίτρινων κηλίδων. Οι κορυφές 
των προσβεβλημένων από ακάρεα φυτών 
παραμορφώνονται, τα φύλλα κατσαρώνουν και 
αποκτούν καφέ αποχρωματισμό ή μπρούτζινο 
χρώμα με τελικό αποτέλεσμα τη νέκρωση 
ολόκληρου του φυτού. Παρότι η διασπορά του 
παθογόνου μειώνεται με τα υψηλά ποσοστά 
υγρασίας, η διατήρηση θερμού μικροκλίματος 
εντός του θερμοκηπίου καθιστά ικανή 
την προσβολή των φυτών  που μπορεί να 
επιφέρουν σοβαρές μειώσεις στην παραγωγή. 
Οι ειδικοί συστήνουν ψεκασμούς που πρέπει να 
πραγματοποιούνται μόνο μετά τη διαπίστωση 
της προσβολής (3 άτομα/φύλλο) και όχι 
προληπτικά, με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά.

ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ ΩΙΔΙΟ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ 
ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

▲

Η Gavriel, με πάνω από 30 χρόνια 
εμπειρίας στον τομέα της λίπανσης και 
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, παρέχει μια 
ολοκληρωμένη γκάμα λιπασμάτων στην 
ελληνική αγορά τόσο σε κοκκώδη όσο 
και σε κρυσταλλικά λιπάσματα. Σήμερα η 
εταιρεία παρέχει πλήρη γκάμα όπως τα 
Fertiplant: Νιτρικό Κάλιο, Νιτρικό Μαγνήσιο, 
Νιτρικό Ασβέστιο, ΜAP, MKP κ.α. Την 
γκάμα της στην υδρολίπανση, έρχονται 
να συμπληρώσουν τα NPK κρυσταλλικά 
λιπάσματά της, με 7 διαφορετικές μάρκες 
τα Αtlas, Cronos, Verasol, FERTITOP, 
FERTIPLANT, Active Plus & Complet 

Soluble. Λιπάσματα υψηλής καθαρότητας 
και 100% υδατοδιαλυτά, διαθέσιμα σε 
πολλούς διαφορετικούς σύνθετους τύπους, 
δίνουν την δυνατότητα για αποτελεσματική 
θρέψη. Η Gavriel όπως λέει σε αντίθεση 
με άλλες εταιρείες, δε χρησιμοποιεί 
Χλωριούχο κάλιο σαν πηγή καλίου, γι’ αυτό 
και σε όλα τα σακιά γράφει «Ελεύθερο 
Χλωρίου». Επίσης τα λιπάσματά της Gavriel, 
δεν περιέχουν άλατα, είναι «Χαμηλής 
Αγωγιμότητας» γι’αυτό και είναι κατάλληλα 
και για διαφυλλικές λιπάνσεις. Διαθέτοντας 
υπερσύχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, 
η Gavriel εξασφαλίζει τέλεια ανάμιξη σε 

όλες τις φάσεις της παραγωγής. Την ίδια 
στιγμή μπορεί να παράγει τύπους κατά 
παραγγελία, δίνοντας τη δυνατότητα για 
ειδική θρέψη και διαφοροποίηση. 
Την γκάμα της έρχονται να ολοκληρώσουν 
τα χηλικά ιχνοστοιχεία IDHA, τα μοναδικά 
άμεσα βιοδιασπώμενα στην εληνική αγορά. 
Με αυτά η εταιρεία Gavriel ενισχύει και 
μάλιστα σε υψηλότερη συγκέντρωση από 
τα περισσότερα αντίστοιχα 
ανταγωνιστικά προϊόντα όπως 
αναφέρει, όλες τις σειρές 
των ΝPK υδατοδιαλυτών 
λιπασμάτων της.

ΜΕ ΠΛΉΡΕΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΤΉΝ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΉ Ή ΓΑΒΡΙΉΛ
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H Corteva Agriscience Hellas προσφέρει 
στην ελληνική αγορά μία ευρεία γκάμα υ-
βρίδιων για κηπευτικά όπως τομάτες, πιπε-
ριές και αγγούρι. Παρακάτω, παρουσιάζο-
νται οι προτάσεις της για το 2020:

ΤΟΜΑΤΕΣ
Το τσαμπί BOTERO F1 δίνει φυτό ζωηρό, 
με κοντά μεσογονάτια, κατάλληλο και για δι-
αχείμαση. Διαμορφώνει ομοιόμορφες τα-
ξιανθίες ψαροκόκαλο 5-6 καρπών, ενώ δί-
νει καρπούς 160-180 γραμμαρίων, ανθεκτι-
κούς στο σκάσιμο, με λαμπερό χρώμα και 
μεγάλη διατηρησιμότητα. Εμφανίζει ανεκτι-
κότητα σε: (HR) ToMV/ TSWV/Fol:0,1/Vd:0 
(IR) TYLCV/ Ma/Mi/Mj.

Το EXESIA F1 Beef δίνει φυτό αραιόφυλ-
λο με πλούσιο και δυνατό ριζικό σύστημα, 
υψηλής παραγωγής. Οι καρποί που σχημα-
τίζονται έχουν σχήμα μήλου, είναι γευστικοί, 
280-380 γρ., ανθεκτικοί στο κούφωμα με 
μεγάλη διατηρησιμότητα. Χρακτηρίζεται από 
απουσία ξύλου και πράσινης ράχης. Προ-
τεινόμενες φυτεύσεις: Αύγουστος-Σεπτέμ-
βριος και Ιανουάριος-Απρίλιος. Ανθεκτικό-
τητες: (HR) ToMV:0-2/Fol:1/TSWV:0 / Va:0/
Vd:0/Ff / For (IR) TYLCV/ Ma/Mi/Mj

Το ROSALINDA F1 ροζ beef δίνει φυ-
τό ζωηρό, με μεγάλες ταξιανθίες, κατάλλη-
λο για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλι-
έργεια. Οι καρποί είναι πολύ γευστικοί, σαρ-
κώδεις και εξαιρετικά λεπτόφλουδοι, τύπου 
ντόπιας. Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV/ Fol:0/
Va:0/Vd:0

Το Cherry τσαμπί NICAREDDHU F1 δί-
νει φυτό ζωηρό, με πολύ κοντά μεσογονά-
τια και υψηλή παραγωγικότητα. Οι καρποί 
είναι 15-20 γρ., διάμετρος 25-35 mm με έ-
ντονο κόκκινο χρώμα και πολύ γλυκιά γεύ-
ση (Βrix>8) και υψηλή αντοχή στο σκάσιμο. 
Μοναδικός κάλυκας αστέρι. Το πλέον κα-
τάλληλο για συγκομιδή και σε τσαμπί (δεν 
μαδάει). Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV:/Fol:1,2 
(IR) TYLCV.

Φυτό ζωηρό και παραγωγικό με ταξιανθίες 
8-12 καρπών δίνει το Cocktail οβάλ 
KARDOULA F1. Οι καρποί του είναι 30-40 
γρ., πολύ γευστικοί με έντονο κόκκινο 
χρώμα και μεγάλη διατηρησιμότητα. 
Προτεινόμενες φυτεύσεις: Αύγουστος-Ο-
κτώβριος και Ιανουάριος-Απρίλιος. 
Κατάλληλο και για συγκομιδή τσαμπιών 
μετά τον Οκτώβριο. Ανθεκτικότητες: (HR) 
ToMV/Fol:1,2 (IR) TYLCV.

Το βελανίδι ISI 82360 F1 (ACTION 
F1) προσφέρει ισορροπημένο και αραιό-
φυλλο φυτό με πολλαπλές ταξιανθίες σε ό-
λη την παραγωγική περίοδο. Οι καρποί του 
είναι πολύ νόστιμοι, σκληροί, πλήρως ανθε-
κτικοί στο σκάσιμο, με ζωηρό κόκκινο χρώ-
μα. Απουσία πράσινης ράχης ακόμη και σε 
πολύ θερμές περιόδους. Κατάλληλο και για 
συλλογή τσαμπιών. Ανθεκτικότητες: (HR) 
ToMV:0-2/Fol:0,1 (IR) TYLCV/ Ma/Mi/Mj

Το τσαμπί PROXY F1 Plum δίνει φυ-
τό πολύ ζωηρό και ανθεκτικό, κατάλληλο 
για διαχείμαση σε θερμοκήπιο και υπαίθρια 
καλλιέργεια. Οι καρποί του είναι 30-40 γρ., 
πολύ νόστιμοι, σκληροί και ανθεκτικοί με 
ζωηρό κόκκινο χρώμα. Συνιστάται για συλ-
λογή τσαμπιών (ψαροκόκαλο). Ανθεκτικό-
τητες: (HR) ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 (IR) 
TYLCV/ Ma/Mi/Mj

Το DOLLY F1 Mini plum προσφέρει φυ-
τό πρώιμο και παραγωγικό, μέτριας ζωη-
ρότητας με πολλαπλές ταξιανθίες. Οι καρποί 
είναι 18-25 γρ., πολύ νόστιμοι και αρωματι-
κοί με ελκυστικό κίτρινο χρώμα. Ανθεκτικό-
τητες: (HR) Fol:0,1 (IR) Ma/Mi/Mj

Το BLONDY F1 Mini plum δίνει πρώιμο, 
μέτριας ζωηρότητας, υψηλής παραγωγής 
φυτό. Οι καρποί είναι πολύ νόστιμοι και αν-
θεκτικοί, με έντονο πορτοκαλί χρώμα, σάρ-
κα τραγανή, γλυκιά και πολύ αρωματική, με 

μεγάλη περιεκτικότητα σε λυκοπένιο και β-
καροτένιο. Ανθεκτικότητες: (HR) Fol:0,1

Το ΜELANGE F1 Mini plum δίνει μέ-
τριας ζωηρότητας φυτό, με κοντά μεσο-
γονάτια. Έχει οβάλ, πολύ νόστιμους καρ-
πούς, σκληρούς και ανθεκτικούς με ζωη-
ρό καστανοκαφέ χρώμα και πράσινες ρα-
βδώσεις (τιγρέ). Σάρκα αρωματική, κόκκι-
νου-μωβ χρώματος. Ανθεκτικότητες: (HR) 
ToMV:0-2/Fol:0 (IR) Ma/Mi/Mj

Το Ρόμα SALADYN F1 δίνει φυτό ζωη-
ρό, με μεγάλες ταξιανθίες, κατάλληλο για 
διαχείμαση. Προσφέρει καρπούς 110-130 
γρ., με έντονο κόκκινο χρώμα και αντοχή 
στο σκάσιμο και εξαιρετική γεύση. Ανθεκτι-
κότητες: (HR) ToMV/ Fol:0,1/Va:0/Vd:0 (IR) 
TYLCV/ Lt/ Ma/Mi/Mj.

ΠΙΠΕΡΙΕΣ

Η πιπεριά Κέρατο τύπου Ουγγαρίας 
ACROPOL F1 πρόκειται για ένα υβρίδιο 
με κοντά μεσογονάτια και ισορροπημένη 
ανάπτυξη βραχιόνων, μειωμένες ανάγκες 
κλαδεμάτων και εργατικών. Οι καρποί του 
είναι κωνικοί, βάρους 120-160 γρ. με πολύ 
νόστιμη και αρωματική σάρκα με μεγάλη 
διατηρησιμότητα.. Η πλέον κατάλληλη και 
ανθεκτική για χειμερινή καλλιέργεια.

Η πιπεριά ντολμάς KARYATIS F1 είναι
υβρίδιο με υψηλή ανοχή στην ίωση του 

κηλιδωτού μαρασμού. Κατάλληλο για δια-
χείμαση σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες.
Φυτό ζωηρό, με συνεχή και ποιοτική καρ-
πόδεση ακόμα και σε κρύες συνθήκες, δί-
νει καρπούς τετράλοβους, 8X10 εκ. ανοι-
χτού χρώματος, κατάλληλους για την εσω-
τερική αγορά και για εξαγωγή. Ανθεκτικό-
τητες: (HR) TSWV

Η πιπεριά Φλωρίνης NEFELI F1 είναι
υβρίδιο με υψηλή ανοχή στην ίωση του 
κηλιδωτού μαρασμού και στην τροφοπε-
νία ασβεστίου (ξηρή κορυφή). Δίνει φυ-
τό ζωηρό, αραιόφυλλο με εύκολη καρπό-
δεση ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες. Οι 
καρποί της είναι εξαιρετικά ομοιόμορφοι 
και ίσιοι. Μήκος 18-22 εκ. και βάρος 120-
150 γρ.. Έντονο και λαμπερό χρώμα. Ανθε-
κτικότητες: (HR) TSWV

ΑΓΓΟΥΡΙ

Το νέο κοντό αγγουράκι STHENOS F1 
είναι ημι-αυτοκλαδευόμενο υβρίδιο, 
κατάλληλο για ανοιξιάτικη, καλοκαιρινή και 
φθινοπωρινή καλλιέργεια. Φυτό ζωηρό με 
κοντά μεσογονάτια, 3-4 καρπούς/κόμβο 
και παραγωγικούς πλάγιους βλαστούς με 
υψηλή ανοχή στο CΥSDV (ίκτερος της 
αγγουριάς), δίνει καρπούς ομοιόμορφους 
κυλινδρικούς, με εξαιρετικό 
σκουροπράσινο χρώμα, μήκους 16-18 εκ., 
ελαφρώς ραβδωτοί και πολλοί νόστιμοι. 
Άριστη συμπεριφορά στο ωίδιο και τον 
περονόσπορο. Ανθεκτικότητες: (IR) CYSDV

ΥΒΡΙΔΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 2020   
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Τα ForDefense υβρίδια αγγουριού της Rijk 
Zwaan, έχουν µέτρια ανεκτικότητα (IR) στο 
Fusarium oxysporumf.sp. radicis-cucumerinum. To 
Fusarium είναι ένας µύκητας του εδάφους και του 
υποστρώµατος που µολύνει το ριζικό σύστηµα. Αυτός 
ο µύκητας µπορεί να παραµείνει για πολύ καιρό στο 
έδαφος. Μετά τη µόλυνση των φυτών, το Fusarium 
µαραίνει ελαφρώς µόνο λίγα φύλλα και τα φυτά 
µπορούν να επανέλθουν υπό συνθήκες έλλειψης 
φωτός. Λίγες µέρες µετά την αρχική µόλυνση παρ’ 
όλα αυτά, το φυτό δεν είναι πια ικανό να επανέλθει 
και µαραίνεται τελείως. Αυτά τα φυτά είναι συνεπώς 
η πηγή µόλυνσης άλλων φυτών στο θερµοκήπιο.

Υποκείµενο ανεκτικό στο Fusarium
Η απολύµανση του εδάφους και των εµβολιασµένων 
φυτών είναι η µοναδική λύση µέχρι τώρα. Για τα 
εµβολιασµένα, η Rijk Zwaan διαθέτει το Aff yne RZ F1 
(C. sativus) αρκετά χρόνια τώρα. Το Aff yne RZ F1 είναι 
εύκολο στον εµβολιασµό και µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για καλλιέργεια και στο υπόστρωµα και στο έδαφος.

Υβρίδια ανεκτικά στο Fusarium
Στα υβρίδιά που είναι ανεκτικά στο Fusarium η 
εταιρεία προσφέρει µία νέα λύση για την αποτροπή 
της µόλυνσης από το συγκεκριµένο παθογόνο. 
Όλα τα νέα υβρίδια µε ανεκτικότητα µπορούν να 
αναγνωριστούν από το ForDefense λογότυπο ή 
ακόµα και από το όνοµά τους. Όλα τα υβρίδια τα 
οποία είναι ανεκτικά στο Fusarium ξεκινάνε µε 
«For» όπως ένα από τα πρώτα υβρίδια της Rijk 
Zwaan, το Forami RZ F1 και το Forada RZ F1 για την 
ελληνική αγορά. 

Οι συνθήκες εργασίας και υγιεινής 
είναι σηµαντικές
Τα υβρίδια που είναι ανεκτικά στο Fusarium 
δείχνουν πολύ καλά αποτελέσµατα σε όλα τα 
τεστ. Τα ForDefense υβρίδια δε µολύνονται, ενώ 
παρατηρείται ο πλήρης µαρασµός των ευπαθών 
φυτών. Παρ’ όλα αυτά, τα υβρίδια είναι µέτριας 
ανεκτικότητας, που σηµαίνει ότι δεν είναι τελείως 
απρόσβλητα από το Fusarium. Συνεπώς οι 
συνθήκες εργασίας και υγιεινής είναι σηµαντικές. 
Αυτές περιλαµβάνουν την απολύµανση του 
εδάφους, το καθάρισµα του θερµοκηπίου µετά 

από κάθε 
καλλιέργεια και 
την τοποθέτηση 
των µολυσµένων 
φυτών σε πλαστικές 
σακούλες.

Τα πειραµατικά δείχνουν 
µεγάλες διαφορές
Βάζοντας τα ανεκτικά υβρίδια της Rijk Zwaan 
σε ένα θερµοκήπιο µε µολυσµένο έδαφος, αυτά 
δείχνουν πολύ καλά αποτελέσµατα. Σε όλο το 
θερµοκήπιο φυτεύονται τα ανεκτικά υβρίδιά µαζί 
µε ευπαθή υβρίδια.
Η παραπάνω φωτογραφία δείχνει το αποτέλεσµα: 
Όλα τα ευπαθή φυτά µολύνθηκαν ενώ η ανεκτική 
καλλιέργεια παρέµεινε πράσινη και υγιής.

>  Η Rijk Zwaan παρουσιάζει τα ForDefense, τα υβρίδια αγγουριού που είναι ανεκτικά στο Fusarium

ΥΒΡΙ∆ΙΑ ΑΓΓΟΥΡΙΟΥ RIJK ZWAAN
ΑΝΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΜΥΚΗΤΑ FUSARIUM
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΡΕΨΗΣ

Η TimacAgro | ΛΥ∆Α 
ενσωµατώνοντας νέες τεχνολογίες 
στην ευρεία γκάµα λιπασµάτων και 
προϊόντων θρέψης που διαθέτει, φέρνει 
στην ελληνική αγορά τη διασυστηµατική 
µορφή χαλκού Fertileader Rame. 
Το Fertileader Rame ανήκει στην 
κατηγορία των βιοδιεγερτών της σειράς 
Fertileader και αποτελεί την πρόταση 
της TimacAgro | ΛΥ∆Α για τον Έλληνα 
παραγωγό και βιοκαλλιεργητή χάρη 
στην πατενταρισµένη µε δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας τεχνολογία SEACTIV®.
Η τεχνολογία SEACTIV® αποτελούµενη 
από ένα σύµπλεγµα 100% φυσικής 
προέλευσης, διεγείρει τη λειτουργία και 
την ανάπτυξη των φυτών, εξοπλίζοντας 
την καλλιέργεια µε ένα ειδικό σύµπλοκο 
ενεργών µορίων, τα οποία συνδυάζονται 
άριστα µε το µόριο του χαλκού. 
Συγκεκριµένα, τα µόρια του 
συµπλέγµατος SEACTIV® περιέχουν 
γλυκίνη-µπεταΐνη, ένα φυσικό 
οσµολύτη, ο οποίος αυξάνει 
κατακόρυφα την αντοχή του φυτού κατά 
του αβιοτικού στρες, εξασφαλίζοντας 
µια σταθερή και συνεχή ανάπτυξη. 
Επιπρόσθετα, τα ενεργοποιηµένα και 
κινητοποιηµένα αµινοξέα που περιέχει, 
βελτιστοποιούν την αφοµοίωση των 
θρεπτικών στοιχείων, εξασφαλίζοντας 
την απρόσκοπτη ανάπτυξη των φυτών 
και τη µεγιστοποίηση της πρόσληψης 
των θρεπτικών συστατικών. 

Βέλτιστη αφοµοίωση των 
θρεπτικών συστατικών
Η ενσωµάτωση ενεργοποιηµένων αµι-
νοξέων στη τεχνολογία SEACTIV® ενι-
σχύει την αποτελεσµατική αφοµοίωση 
και µεταφορά των θρεπτικών ενώσεων, 
αξιοποιώντας άριστα τις λιπαντικές µο-
νάδες. Ταυτόχρονα, εξαιτίας του ουδέτε-
ρου ηλεκτρικού φορτίου που διαθέτουν, 
καθώς και του χαµηλού µοριακού βά-
ρούς, διεισδύουν πολύ πιο αποτελεσµα-
τικά στο φυτό σε σύγκριση µε αντίστοιχα 
ανταγωνιστικά χηλικά σύµπλοκα. 

Αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση 
των αβιοτικών καταπονήσεων
Η γλυκίνηµπεταΐνη, αποτελώντας 
αναπόσπαστο κοµµάτι της τεχνολογίας 
SEACTIV® , συµβάλλει καθοριστικά 
στην αυξηµένη αντίσταση κατά των 
αβιοτικών καταπονήσεων, επιτρέποντας 
παράλληλα τη σταθερή ανάπτυξη 
της καλλιέργειας, καθώς και την 
µεγιστοποίηση των αποδόσεων.

Αύξηση του φωτοσυνθετικού 
ρυθµού και βέλτιστη κινητικότητα 
των θρεπτικών συστατικών
Το πρόσθετο IPA συνιστά ένα φυσικό 
συστηµικό µεταφορέα που δρα µε δύο 
τρόπους µέσα στο φυτό: 
1. Το IPA διεγείρει και παρατείνει 
τη δραστηριότητα των φύλλων 
(staygreeneff ect) και των 
χλωροπλαστών, οδηγώντας σε 
παραγωγή περισσότερης ενέργειας 
και ως εκ τούτου, σε µεγαλύτερη 
συσσώρευση βιοµάζας. 
2. Παράλληλα το IPA λειτουργεί ως 
«τροχονόµος» στη µεταφορά και 
διακίνηση των θρεπτικών συστατικών 
εντός του φυτού, κατευθύνοντας τα 
θρεπτικά στοιχεία εκεί ακριβώς που 
χρειάζονται ανάλογα το στάδιο στο οποίο 
βρίσκεται το φυτό.

Μια µοναδική µορφή Χαλκού
Ο χαλκός ως θρεπτικό στοιχείο συνιστά 
ζωτικής σηµασίας µικροθρεπτικό 

στοιχείο για την οµαλή λειτουργία 
και ανάπτυξη του φυτού, αφού 
εµπλέκεται σε διαδικασίες όπως η 
πρωτεϊνοσύνθεση και η ενεργοποίηση 
ενζύµων, οι οποίες σχετίζονται µε την 
οµαλή βλαστική ανάπτυξη και τον 
σχηµατισµό της λιγνίνης. Πρόκειται 
για να έναν µεταβολικό καταλύτη που 
ενισχύει και συµβάλλει στα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του χρώµατος, των 
σακχάρων και της γεύσης, ενώ η χρήση 
του µε προληπτικό και θεραπευτικό 
σκοπό έναντι παθογόνων είναι γνωστή 
από την αρχαιότητα. 
Η καινοτόµος σύνθεση του 
Fertileader Rame µε περιεκτικότητα 
χαλκού 11,9%, σε νιτρική µορφή, 
σε συνδυασµό µε την τεχνολογία 
SEACTIV®, εξασφαλίζει µια ισχυρή 
και υψηλή διασυστηµατικότητα αυτού 
του δυσκίνητου στοιχείου. Κατά την 

εφαρµογή του στα 
κρίσιµα στάδια 
της καλλιέργειας 
εξασφαλίζεται 
η αύξηση της 

συγκέντρωσης των ιόντων χαλκού 
εντός των φυτικών κυττάρων, 
ενισχύοντας δραστικά την αµυντική 
ικανότητα του φυτού, αποτρέποντας 
την εγκατάσταση παθογόνων, ενώ 
παράλληλα επωφελείται η καλλιέργεια 
όλων των υπόλοιπων πλεονεκτηµάτων 
της τεχνολογίας SEACTIV®.

Εφαρµογή του Fertileader Rame 
στις κηπευτικές καλλιέργειες
Στη καλλιέργεια των κηπευτικών, 
το Fertileader Rame βρίσκει 
εφαρµογή στις πρώτες µέρες κατά 
την εγκατάσταση της καλλιέργειας, 
καθώς και στο στάδιο της βλαστικής 
ανάπτυξης του φυτού. Εφαρµογές 
µπορεί να γίνουν και κατά την 
αποφύλλωση, το κορυφολόγηµα 
των βλαστών, καθώς επίσης και 
προληπτικά κατά των παθογόνων 
µυκήτων και βακτηρίων.
Η TimacAgro | ΛΥ∆Α πρωτοπορώντας 
για άλλη µια φορά στην ελληνική 
αγορά των λιπασµάτων και προϊόντων 
εξειδικευµένης θρέψης παρέχει 
µια ολοκληρωµένη λύση για τον 
Έλληνα παραγωγό, προσφέροντας 
ένα καινοτόµο προϊόν χαλκού µε 
πολλαπλά οφέλη.

>  Τη διασυστηµατική µορφή χαλκού της σειράς Fertileader φέρνει στην ελληνική αγορά η TimacAgro | ΛΥ∆Α

ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ FERTILEADER RAME 
ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

εφαρµογή του στα 
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