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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

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
Πάνω από
Μέχρι 35.000 ευρώ
182 τα 3 ευρώ
ΠΡΟΪΟΝ Εβδοµαδιαία
8/10 µεταβολή
15/10 τιµών
Αµερικανικός
δάκτυλος
84,76 ελαιόλαδο
η τιµή στο
το229µεγάλο πριµ
εξόδου
8/12
15/12
285
Στηρίζει το καλαµπόκιΣιτάρι σκληρό 285 285
179
2,93
Σιτάρι σκληρό 180 288 180 288
Καλαµπόκι
Το 5ευρω στα πρώτα
ελαιόλαδα
το ειδικό 177
µέτρο διαδοχής
80,74
Καλαµπόκι 67,46 18769,22 189 Εξειδικεύεται
Φθηνότερο
ευρώ και εκτιµήσεις γιαΒαµβάκι
65,55σύντοµα
Ιταλίας µε περιθώρια
ανόδου,
δίνει
µόνο
για
συνταξιούχους,
Βαµβάκι
92,00
86,58
3,01
µείωση αµερικανικών αποθεµάτωνΕλαιόλαδο
2,37
2,25
2,11
Ελαιόλαδο
1,91
1,89οι τελικές αποφάσεις. σελ.
αέρα στο ελληνικό προϊόν.
σελ.1442
4
Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
στα χαµηλότερα
ετών ενισχύουν
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο:
Σιτάρι καιευρώ/κιλό
καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
σηµαντικά το καλαµπόκι. σελ. 4, 6, 22
εξαιτίας
των...
Χριστουγέννων.
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό

Ενόψει
Άσπαρτοι,
πρόγραμμα
απλήρωτοι,
για Νέους
ανοργάνωτοι

Εκλογές ή
πραξικόπημα
Έως
και 45 λεπτά
οιστην
μισές ποικιλίες
ΠΑΣΕΓΕΣ;
ΒΑΜΒΑΚΙ

σελ. 15, 16

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

Αγρότες

Γιορτές με «χίλια βάσανα» φέτος για τους αγρότες
Σε αναµονή για την εκκαθάριση
του τσεκ οι επαγγελματίες του αγροτικού χώρου, μετρούν αυτές τις
μέρες τις «πληγές» που αφήνει ανοικτές το 2011, περιορίζοντας αναμφίβολα τις προσδοκίες για τη
νέα χρονιά. Τα υπόλοιπα για την
εξόφληση των καλλιεργητών σε
κρίσιμες παραγωγές, όπως ο ηλίαν-

Χρηματοδότηση 200 εκατ. ευρώ
για πρόγραμμα Νέων Αγροτών
εντός του 2021 μετά από δεσμευτικό
ψήφισμα της Ευρωβουλής σελ. 7

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥ
ΝΑ ΜΑΣ ΚΟΒΕΙ ΧΡΕΟΣ
ΚΑΙ ΝΑ ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ ΜΗΝΕΣ
ΣΚΛΗΡΟ
ΣΙΤΑΡΙ
Τι φέρνει
το 2012

Κόκκινο χαλί στο συμπύρηνο

Βρίσκει
για
για τηνχώρο
ATEbank
νέο κύκλο ανόδου

σελ. 15, 41

ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ ΤΟΥ BRANDING

ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑ
Πρώτες πράξεις στα 70 λεπτά και
προοπτική για τα 90, µε προβλήµατα
στην Ιταλία και άδειες αποθήκες.
Εµπορεύµατα, σελ. 15, 16, 41-42
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ σελ. 22, 35

ΣABBATO: Ωσηέ πρ.

H µαζική αντικατάσταση οπωρώνων βιομηχανικού με επιτραπέζιο ροδάκινο δημιούργησε έλλειμμα στην αγορά. Αποτέλεσμα
είναι η επικείμενη εξάντληση
των αποθεμάτων κομπόστας το
2012, η οποία, όπως εκτιμάται από αναλυτές και παράγοντες της
αγοράς, μπορεί να οδηγήσει σε
agrenda
σελ. παραγωγού
8-9, 10 έως
αύξηση
της-τιμής
και τα 30 λεπτά το κιλό. σελ. 4

Στο Μαξίμου
η... διαφθορά
με βοσκοτόπια

Με πέντε απλά βήµατα τα
βασικά ελληνικά αγροτικά προϊόντα µπορούν να αυξήσουν την αναγνωρισιµότητά τους και κατ’ επέκταση την αξία τους στις αγορές. ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 27-30
Μεταξύ πώλησης τώρα ή… αργότερα 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 ωκεανό η επικείμενη αύξηση κεφαλαίου ύψους 290 εκατ. ευρώ. σελ. 19, 49

θος, το βαμβάκι και το βιομηχανικό ροδάκινο, είναι μεγάλα και βάζουν πολλούς σε δεύτερες σκέψεις
για τον προγραμματισμό της νέας
χρονιάς. Η κίνηση των διεθνών αγορών «μετράει αντίστροφα», ενώ
η παντελής απουσία ισχυρών οργανώσεων των παραγωγών αυξάνει
κατά πολύ το ρίσκο. σελ. 7, 46-47

Θρίαµβος 69
για τα τεύτλα

Ξεσταχιάζει
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΣΕΚ
2020
κι ο ηλίανθος

Από Τρίτη και μετά όλα έτοιμα
για πίστωση της ενιαίας ενίσχυσης

Επιστροφή στο
Εκτός μάχης
τιμολόγιο του 2009
βγαίνει ο
και διαβεβαιώσεις
ηλίανθος, με
Δριβελέγκα για το
τους καλλιεργητές
Μεταξύ των τελευταίων κρατών
στον χρόνο προκαταβολής
ειδικό πριμ 42 ευρώ
νατης
μηνΕΕ
έχουν
της
ενιαίας
ενίσχυσης
η
Ελλάδα,
καθώς
η
διελκυστίνδα µεταξύ
της Ολοκληρωμένης
ακόμα πληρωθεί
των
διαχειριστών
του
ΟΣ∆Ε
καλά
κρατεί.
Από
και για τα 55 ευρώ
ούτε το 1/3 της Τρίτη και µετά όλα
Ιδρύθηκε ο πρώτος κτηνοτροφικός συδείχνουν
να
είναι
έτοιµα
για
την
πίστωση
των ενισχύσεων στους
Από µεγάλες δυσκολίες αναµένεται να περάσουν
τα
επόµενα
χρόνια
οι
Έλληνες
της νιτρορύπανσης,
αξίας
του προϊόντος
νεταιρισμός στη Θράκη με 50 μέλη και
λογαριασµούς
των
δικαιούχων.
Μαζί
και
τα
βοσκοτόπια;
σελ. 6
σελ.
2
αγρότες, πριν κάποιοι εξ αυτών βρουν τον τρόπο
να
γίνουν
βιοµήχανοι.
εκτοξεύουν τα τεύτλα
που παρέδωσαν
στις
με σκοπό να διαπραγματεύεται καλύτερα
στις εαρινές. σελ. 44-45
βιομηχανίες. σελ. 46
τις τιμές στο αιγοπρόβειο γάλα. σελ. 45

Έρχονται πέτρινα χρόνια
Μήνας 10ος, Εβδ. 42η

Στις ράγες ο Θρακών Αµνός

ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:36 - ∆ύση 18:44

ΣΕΛΗΝΗ: 1ας ηµέρας

ΚΑΙΡΟΣ: Άστατος

2

Agrenda

EDITORIAL

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Έρχονται δύσκολα
αγροτικά χρόνια
Η ψηφιακή εποχή υπόσχεται καλύτερες µέρες
και για την αγροτική παραγωγή, ωστόσο
σε µια αγροτική χώρα µε χαρακτηριστικά
της Ελλάδας τα επόµενα χρόνια και µέχρι
να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγµατα, αναµένεται ότι θα είναι πολύ δύσκολα.
Ειδικότερα αυτή η µετάβαση, στη γεωργία νέας εποχής, βρίσκει τον εγχώριο αγροτικό
τοµέα στη χειρότερή του στιγµή. Οι υποδοµές των αγροτικών εκµεταλλεύσεων έχουν εξασθενήσει, τα περιθώρια κέρδους
της αγροτικής δραστηριότητας έχουν στενέψει, οι συνεταιριστικές δοµές έχουν ατονήσει και οι υποστηρικτικοί µηχανισµοί
της κεντρικής διοίκησης έχουν διαλύσει.
Την ίδια στιγµή, η συνεισφορά του ιδιωτικού
τοµέα, τουλάχιστον στο συµβουλευτικό επίπεδο, έστω και µέσα από τα διαθέσιµα
κοινοτικά προγράµµατα δεν είναι αυτό
που έχει σήµερα ανάγκη η εγχώρια αγροτική εκµετάλλευση.
Η µετάβαση στην ψηφιακή γεωργία, δηλαδή
η αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων που προσφέρονται από τα GPS
και τους αισθητήρες, µέχρι την πλήρη ανάπτυξη της ροµποτικής απαιτούν κρίσιµα µεγέθη εκµετάλλευσης και κεφάλαια.
Οι Έλληνες αγρότες δεν διαθέτουν ούτε
το ένα, ούτε το άλλο. Εν τω µεταξύ, τα συνεργατικά σχήµατα, τουλάχιστον όπως τα
γνωρίσαµε στο δεύτερο µισό του περασµένου αιώνα έχουν απαξιωθεί πλήρως.
Πολλοί πιστεύουν ότι η εξέλιξη των πραγµάτων οδηγεί νοµοτελειακά στη στενή συνεργασία των συνεταιρισµών µε το ιδιωτικό κεφάλαιο. Ήδη ο νέος νόµος
4673/2020 παρέχει αυτή τη δυνατότητα. Η
πράξη πάντως δείχνει ότι σχετική διάταξή,
δηλαδή της δυνατότητας άµεσης συµµετοχής ιδιωτών στο µετοχικό κεφάλαιο συνεταιρισµών, δεν βρίσκει εφαρµογή. Οι ιδιώτες προτιµούν µια συνεργασία να έρχεται µέσα από νέες ανώνυµες εταιρείες, µε
ελάχιστη συµµετοχή των συνεταιρισµών
στο µετοχικό κεφάλαιο. Κι όπως φαίνεται
οι συνεταιρισµοί, τις περισσότερες φορές
δεν µπορούν να κάνουν αλλιώς.
Έτσι όµως, η όποια υπεραξία του αγροτικού
προϊόντος επιτυγχάνεται, δεν επιστρέφει
εύκολα ή µε άµεσο τρόπο στον παραγωγό. Θα χρειασθεί να περάσει πολύς καιρός, προκειµένου το νέο αυτό µοντέλο να
βρει τις ισορροπίες του και να αποδειχθεί
επαρκώς ωφέλιµο για τους συντελεστές
της πρωτογενούς παραγωγής. Μέχρι τότε,
τα χρόνια που ακολουθούν θα είναι πολύ δύσκολα για τους αγρότες. Agrenda
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∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
1,16980

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,90728

619,26

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ
655
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∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α
1,54660

637.39

636.32
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EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

TΖΙΡΟΣ
48.715.934

630
625

(15/10)

620
615
Παρασκευή

09/10

∆ευτέρα

12/10

Τρίτη

13/10

Πέµπτη

Τετάρτη

15/10

14/10

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕΛ. 17

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Σάββατο 17-10-2020
Στην ανατολική Μακεδονία, τη
Θράκη και το Αιγαίο νεφώσεις µε
βροχές και πιθανές καταιγίδες,
αλλά σταδιακή βελτίωση. Στις
υπόλοιπες περιοχές λίγες
νεφώσεις, παροδικά αυξηµένες
στα ∆ωδεκάνησα. Άνεµοι στο
Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις
µέτριοι, στρεφόµενοι σε
νοτιοδυτικούς µε εξασθένηση.
Στα υπόλοιπα βορειοδυτικοί
µέτριοι. Θερµοκρασία σε µικρή
πτώση στα δυτικά και βόρεια.

16°C

27°C

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

∆ευτέρα 19-10-2020
Στα δυτικά λίγες νεφώσεις
παροδικά αυξηµένες στα, στα
ανατολικά τοπικές βροχές και στα
νησιά µεµονωµένες καταιγίδες.
Άνεµοι από βόρειες διευθύνσεις
µέτριοι. Θερµοκρασία σε πτώση
κυρίως στα ανατολικά.

Εµφανής ακόµα η παρουσία της
φώµοψης σε καλλιέργειες αµυγδαλιάς,
ειδικά µετά τις έντονες βροχοπτώσεις σε
περιοχές χαµηλές και υγρές όπως οι
νοµοί Μαγνησίας, Λάρισας και
Φθιώτιδας. Εµφανίζεται ξήρανση των
κλαδίσκων του έτους, νέκρωση των
οφθαλµών καθώς επίσης και καστανές
ακανόνιστες έως κυκλικές κηλίδες στα
φύλλα. Η ζηµιά σηµατοδοτείται µε τη
δηµιουργία νεκρωτικής κηλίδας στη
βάση ή γύρο από ένα οφθαλµό. Ο
µύκητας εγκαθίσταται στους ετήσιους
βλαστούς κατά την πτώση φύλλων ή
ανθέων µέσω πληγών και διαχειµάζει
στα προσβεβληµένα φύλλα που πέφτουν
στο έδαφος. Σε µεγαλύτερους κλάδους
και βραχίονες τα φαινόµενα είναι
εντονότερα µε σχηµατισµό ελκών στα
οποία διαχειµάζει εξίσου.

KABΑΛΑ

30°C

4Β

ΛΑΡΙΣΑ

25°C

27°C

ΑΘΗΝΑ

4-5 B

ΠΑΤΡΑ

Κυριακή 18-10-2020
Λίγες νεφώσεις παροδικά
αυξηµένες, µε σποραδικές
βροχές κυρίως από το απόγευµα
στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά
του Αιγαίου. Άνεµοι βορειοδυτικοί
έως µέτριοι και από το απόγευµα
στα βόρεια θα στραφούν σε
βόρειους και θα ενισχυθούν.
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

Φώµοψη αµυγδαλιάς

23°C

5Β

4-5 B

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
1,07056

Μείωση 20% έως 30% στα στρέµµατα, που θα καλλιεργηθούν
για τη σεζόν 2020 -2021 αναµένεται στο βυνοποιήσιµο κριθάρι.
Όλο και πιο κοντά στα 70 σεντς πλησιάζει το βαµβάκι, αλλά
βρίσκει σηµαντικές αντιστάσεις όταν προσπαθεί να τα πιάσει.
Σηµάδια ανόδου στο σκληρό σιτάρι, µε τις τιµές εξαγωγής να
είναι βελτιωµένες. Αξιώσεις για αύξηση ακόµα και 30% στην τιµή
ακτινιδίου συγκριτικά µε την προηγούµενη εµπορική χρονιά.

651.47

645
640

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
123,44150

28°C
HΡΑΚΛΕΙΟ

Τρίτη 20-10-2020 και
Τετάρτη 21-10-2020
Λίγες νεφώσεις παροδικά
αυξηµένες στα κεντρικά και νότια,
όπου θα σηµειωθούν τοπικές
βροχές. Άνεµοι από βόρειες
διευθύνσεις µέτριοι και στο
Αιγαίο τοπικά πιο ισχυροί.
Θερµοκρασία στα ίδια επίπεδα.

Πέµπτη 22-10-2020 και
Παρασκευή 23-10-2020
Βελτιωµένος καιρός, µε νεφώσεις
και τοπικές βροχές στα ανατολικά.
Άνεµοι βόρειοι στα δυτικά µέτριοι
και στα ανατολικά πιο ισχυροί.
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

4-7Bf

Οι άνεµοι θα πνέουν
στο Αιγαίο νότιοι
5 µε 7 µποφόρ,
στρεφόµενοι
το απόγευµα σε
νοτιοδυτικούς µε
εξασθένηση. Στις
υπόλοιπες περιοχές
δυτικοί βορειοδυτικοί
4 µε 5 µποφόρ.

Μέτρα αντιµετώπισης
Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας
Φυτών Βόλου, ως καλλιεργητικό µέτρο
για την εξάλειψη των εστιών
διαχείµασης του παθογόνου προτείνεται
στα πρώτα συµπτώµατα αφαίρεση και
κάψιµο των προσβεβληµένων βλαστών.
Επιπλέον, συστήνεται ψεκασµός µε
εκλεκτικά και εγκεκριµένα σκευάσµατα
και επανάληψη µετά από βροχή.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Λιγότερα στρέµµατα κατά 30% φέτος
στο βυνοποιήσιµο κριθάρι σελ. 38
• Έτοιµοι δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ να
ξεκινήσει Τρίτη η πίστωση του τσεκ σελ. 6

• Τα 240 χρόνια από την ίδρυσή της
γιορτάζει η γερµανική Lemken σελ. 20
• Πρακτικά µαθήµατα στη γεωργία
ακριβείας από 4 πανεπιστήµια σελ. 45

• Απαρχαιωµένες δοµές αγοράς περιορίζουν
την αµυγδαλοκαλλιέργεια σελ. 13
• Ευκαιρία για κλείσιµο συµβολαίων
η άνοδος χρηµατιστηρίου βάµβακος σελ. 16
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Μόνο για συνταξιούχους

το πριμ εξόδου έως 35.000 ευρώ

Ολομέλεια
Οι πολιτικές οµάδες της
Ευρωβουλής έχουν κληθεί
να επεξεργαστούν
τη θέση τους και να
διαπραγµατευτούν
πιθανούς συµβιβασµούς,
κάτι που θα διευκολύνει
τη διαδικασία συµφωνίας
ώστε να κατατεθεί
εγκαίρως το τελικό
κείµενο για τη σύνοδο
ολοµέλειας του
Οκτωβρίου.

Σχέδια
Στο φάκελο
μεταρρυθμίσεων
που επεξεργάζεται
η Ευρωβουλή,
εξειδικεύεται το νέο
Μέτρο διαδοχής
στις αγροτικές
εκμεταλλεύσεις,
με τις τελικές
αποφάσεις να
λαμβάνονται μέσα
στον Οκτώβριο

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στα 35.000 ευρώ και µόνο σε συνταξιούχους αγρότες έρχεται να περιορίσει το πριµ εξόδου στη νέα ΚΑΠ,
η Ευρωβουλή, σύµφωνα µε τις τροπολογίες που µπήκαν σε συζήτηση
την περασµένη εβδοµάδα. Συγκεκριµένα, στον φάκελο µεταρρυθµίσεων της Ευρωβουλής ξεχωρίζει η
πρόβλεψη για περιορισµό του πριµ
εξόδου µόνο σε συνταξιούχους αγρότες και όχι σε όσους είναι κοντά σε ηλικία συνταξιοδότησης, όπως προτείνει το Συµβούλιο και η
Κοµισιόν. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην «τροπολογία 119», τα κράτη µέλη δύνανται να χορηγούν έως
και το 1/3 του ποσού των 100.000
ευρώ, που προορίζεται για το πριµ
εγκατάστασης νέων αγροτών, «για
τα προγράµµατα συνταξιοδότησης
για γεωργούς». Αυτό σηµαίνει ότι
το ποσό που προτείνει η Ευρωβουλή για το πριµ εξόδου ανέρχεται στα
35.000 ευρώ περίπου.
Πέραν αυτού, στο ίδιο report της
Ευρωβουλής µε τον κατάλογο των
τροπολογιών προβλέπεται η µετονοµασία του γενικού Μέτρου των νέων αγροτών σε «Εγκατάσταση νέων
γεωργών, γεωργών νεαρής ηλικίας, προγράµµατα πρόωρης συντα-

ξιοδότησης, σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων και ανάπτυξη πολύ µικρών και µικρών αγροτικών επιχειρήσεων». Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται µία απαραίτητη ευελιξία στα
κράτη-µέλη για το πώς θα χτίσουν
το νέο αυτό Μέτρο, καθώς η πρόταση της Κοµισιόν είναι να µπει στην
«οµπρέλα» του Μέτρου «Συνεργασία», κάτι που ενδεχοµένως δυσχεραίνει τον προγραµµατισµό του.
Σηµειώνεται εδώ πως οι πολιτικές
οµάδες της Ευρωβουλής έχουν κληθεί να επεξεργαστούν τη θέση τους
και να διαπραγµατευτούν πιθανούς
συµβιβασµούς, κάτι που θα διευκολύνει µε τη σειρά του τη διαδικασία
συµφωνίας, ώστε να κατατεθεί εγκαίρως το τελικό κείµενο για τη σύνοδο
ολοµέλειας του Οκτωβρίου.
Αναλυτικά, οι τροπολογίες µε
βάση τη Γνωµοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
της Ευρωβουλής έχουν ως εξής:
Τροπολογία 112 Πρόταση κανονι-

Σχεδιασµός
Ευελιξία στο σχεδιασµό του
πριµ εξόδου µπορεί να δώσει
η προκήρυξή του υπό την
οµπρέλα του Μέτρου στήριξης νέων αγροτών

σµού Άρθρο 69 – τίτλος: Εγκατάσταση νέων γεωργών, γεωργών νεαρής
ηλικίας, προγράµµατα πρόωρης συνταξιοδότησης, σύσταση αγροτικών
επιχειρήσεων και ανάπτυξη πολύ
µικρών και µικρών αγροτικών επιχειρήσεων
Τροπολογία 113 Πρόταση κανονισµού Άρθρο 69 – παράγραφος 1:
1. Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν στήριξη για την εγκατάσταση
νέων γεωργών, γεωργών νεαρής
ηλικίας, προγράµµατα πρόωρης συνταξιοδότησης, σύσταση αγροτικών
επιχειρήσεων και ανάπτυξη πολύ µικρών και µικρών αγροτικών επιχειρήσεων που δηµιουργούν και διατηρούν θέσεις απασχόλησης υπό τους
όρους που καθορίζονται στο παρόν
άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ, µε σκοπό να συµβάλουν στην επίτευξη ενός
ή περισσότερων από τους ειδικούς
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6.
Τροπολογία: 119 Πρόταση κανονισµού Άρθρο 69 – παράγραφος 4
α (νέα): 4α. Τα κράτη µέλη δύνανται
να χορηγούν έως και το 1/3 του ποσού του προηγούµενου σηµείου (σ.σ
ήτοι 35.000 ευρώ) για τα προγράµµατα πρόωρης συνταξιοδότησης για
γεωργούς, όπως διευκρινίζεται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια
για την ΚΑΠ.

Σηµαντικές καταγράφονται
οι διαφορές µεταξύ
Κοµισιόν, Ευρωβουλής
και Συµβουλίου στα
επιµέρους κείµενα της
νέας ΚΑΠ που προτείνουν.
Όπως και να έχει, τα
στρατηγικά σχέδια για
την ερχόµενη περίοδο θα
πρέπει να είναι έτοιµα από
τα κράτη-µέλη τον
Ιανουάριο του 2022.

Κατανομή

Σύµφωνα µε διαρροή
εγγράφου που επικαλείται
ο οργανισµός «Bird Life
Europe», τα µεγαλύτερα
κόµµατα της Ευρωβουλής
έχουν έρθει ήδη σε
συµφωνία ώστε στις
άµεσες ενισχύσεις της
νέας ΚΑΠ, το 6%
να δεσµεύεται για την
αναδιανεµητική ενίσχυση
και το 30% για τα
eco-schemes.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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Πάνω στο γαλλικό πρόγραµµα διαδοχής αγροτών
χτίστηκε η κοινοτική πρόταση για το πριµ εξόδου

Μεγάλο ποσοστό διαχειριστών εκµεταλλεύσεων
σε 10 χρόνια θα βγει στη σύνταξη

Ένα κρατικό πρόγραµµα εξόδου αγροτών µε παράλληλη µεταβίβαση της
εκµετάλλευση σε νεαρούς αγρότες τρέχει για την περίοδο 2014-2020 η
Γαλλία, µε την ονοµασία «Αccompagnement à l’installation Τransmission
en Αgriculture» (ΑΙΤΑ), δηλαδή «Συµµετοχή στην διαδοχή στη γεωργία».
Σε αυτά τα πρότυπα βασίστηκε και η πρόταση της Κοµισιόν για την
ενεργοποίησή του µε κονδύλια της ΚΑΠ για όλα τα κράτη µέλη.
Μάλιστα, οι Γάλλοι είχαν προτείνει να ανέβει και το ηλικιακό όριο
των νέων αγροτών, φτάνοντας τα 45, χωρίς όµως επιτυχία.

Την ανησυχία τους για την έλλειψη διαδόχων στις αγροτικές
εκµεταλλεύσεις εκφράζουν και οι Γερµανοί, ζητώντας ειδικά
προγράµµατα ανανέωσης γενεών. Ο πρόεδρος της Γερµανικής Ένωσης
Αγροτών (DPV) Joachim Rukwied, δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του
πως «οι διαρθρωτικές αλλαγές επιταχύνονται. Ένα µεγάλο ποσοστό των
διαχειριστών εκµεταλλεύσεων θα συνταξιοδοτηθούν τα επόµενα δέκα
χρόνια» και πρόσθεσε πως στη Γερµανία υπήρχαν περίπου 266.550
εκµεταλλεύσεις το 2019. Το 2010 υπήρχαν σχεδόν 300.000.

Μόλις το 10%
των ενισχύσεων
για αναδιανομή

kontonis@agronews.gr

Με το 10% του φακέλου των άµεσων
ενισχύσεων, θα είναι σε θέση η Ελλάδα να «παίξει» µεταξύ τριών βασικών
σεναρίων, σύµφωνα µε το συµβιβαστικό κείµενο της γερµανικής προεδρίας για τα στρατηγικά σχέδια της νέας
ΚΑΠ, που θα συζητηθεί 19-20 Οκτωβρίου στο υπουργικό συµβούλιο. Το
παραπάνω ποσοστό προκύπτει από
τις υποχρεώσεις και τα προαιρετικά
µέτρα που ορίζει ο νέος κανονισµός,
ο οποίος αφενός προβλέπει προαιρετικό χαρακτήρα στην αναδιανεµητική ενίσχυση και αφετέρου υποχρεωτικό χαρακτήρα στα eco-schemes στο
20% του εθνικού φακέλου.
Παρακάτω λοιπόν παρουσιάζεται η
σύγκριση του τρέχοντος φακέλου άµεσων ενισχύσεων µε τον µελλοντικό:

Προς γενική
συμφωνία στο
Λουξεμβούργο

Εθνικός φάκελος 2014-2020
Bασική ενίσχυση:58 %, 1,1 δις ευρώ
Πρασίνισµα: 30%, 570 εκατ. ευρώ
Ενίσχυση νέων αγροτών: 2% 38
εκατ. ευρώ
Συνδεδεµένες ενισχύσεις: 8% συν
2% για πρωτεϊνούχες: 180 εκατ. ευρώ
Επιπλέον 96 εκατ. ευρώ µεταφέρθηκαν στον Πυλώνα 2 για την εξισωτική και η ειδική ενίσχυση βάµβακος
απορροφά ετησίως 187 εκατ. ευρώ.
Τη νέα περίοδο θα είναι διαθέσιµα

2.075.656.043. Εφόσον αφαιρεθεί η
ειδική ενίσχυση βάµβακος, το ποσό διαµορφώνεται στα 1.891.660.043 ευρώ.
Αν υποθέσουµε πως θα γίνει η ίδια
µεταφορά πόρων για την εξισωτική
όπως την τρέχουσα περίοδο, ο εθνικός φάκελος διαµορφώνεται ως εξής:

Εθνικός φάκελος 2021-2027
Βασική ενίσχυση: 58%, 1,08 δις.
Eco-Schemes: 20%, 410 εκατ. ευρώ.
Ενίσχυση νέων αγροτών: 2%, 37,83
εκατ. ευρώ.
Συνδεδεµένες: 10%: 176 εκατ. ευρώ
Τα παραπάνω ποσοστά βγάζουν ένα 90%, οπότε αυτό το «10%» δηλαδή
180 εκατ. ευρώ ετησίως, µένει να φανεί πώς θα µοιραστεί. Ένα σενάριο είναι να διατεθεί εξολοκλήρου στην Αναδιανεµητική Ενίσχυση, που θα αφορά µόνο τους κατ’ επάγγελµα αγρότες.
∆εύτερο σενάριο είναι το 5% να πάει στη συνδεδεµένη (13% είναι το µέγιστο όριο που ορίζεται Κοινοτικά) και το

Κονδύλια
Στην Ελλάδα αντιστοιχούν
2,075 δις ευρώ ετησίως για
τις άµεσες ενισχύσεις, εκ των
οποίων τα 180 περίπου αφορούν την ειδική βάµβακος
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«Μετρημένα κουκιά» ο εθνικός φάκελος για
τη νέα ΚΑΠ εφόσον η Ελλάδα διατηρήσει ως
έχουν τις συνδεδεμένες μετά το συμβιβαστικό
κείμενο που ετοίμασε η γερμανική προεδρία
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Agrenda

υπόλοιπο στη βασική ενίσχυση ή την
αναδιανεµητική. Τρίτο σενάριο είναι
να απορροφηθεί το 10% εξολοκλήρου
από τη βασική ενίσχυση για να καλυφθούν επιπλέον επιλέξιµα στρέµµατα ή η «χασούρα» από το πρασίνισµα.
Αναλυτικότερα τώρα, τα κύρια σηµεία που τροποποιεί η γερµανική προεδρία στο νέο κανονισµό έχουν ως εξής:
Αναδιανεµητική ενίσχυση: Προαιρετική για τα στρατηγικά σχέδια. Όσα
κράτη-µέλη το επιλέξουν, θα µπορούν
να παρέχουν ένα ποσό ανά εκτάριο
ή διαφορετικά ποσά ανά εύρος εκταρίων, ανά γεωργό, που δεν θα υπερβαίνει τον εθνικό µέσο όρο των άµεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο για το
εν λόγω έτος.
Όριο στις ενισχύσεις: Το Άρθρο 15

«Περιορισµός και προοδευτική µείωση
των ενισχύσεων» τροποποιείται και ορίζεται ως προαιρετική η απαίτηση τα
κράτη-µέλη να ορίζουν ένα µέγιστο
όριο ενισχύσεων το οποίο δεν θα ξεπερνά τα 100.000 ευρώ ανά εκµετάλλευση. Επίσης προαιρετική θα είναι
και η µείωση των ενισχύσεων µεταξύ
των 60.000 και 100.000 ευρώ.
Eco-Schemes (Οικο-προγράµµατα):
Υποχρεώνονται όλα τα κράτη-µέλη να
δεσµεύσουν τουλάχιστον το 20% των
πόρων των άµεσων ενισχύσεων για
δράσεις «eco-schemes» σύµφωνα µε
το Άρθρο 86 παράγραφος 6α. Μόνο
για τα έτη 2023 έως 2025 όσα χρήµατα δεν αξιοποιούνται από αυτό το καθεστώς, µπορούν να πηγαίνουν σε άλλα καθεστώτα άµεσων ενισχύσεων.

Να επιβεβαιώσουν τη Γενική
Προσέγγιση στα νοµικά κείµενα
της ΚΑΠ, καλεί η γερµανική
προεδρία τα κράτη-µέλη ενόψει
του συµβουλίου υπουργών στις
19 και 20 Οκτωβρίου. Όπως
αναφέρει, παρά το γεγονός πως
δεν έχουν ληφθεί πλήρως υπόψη
όλες οι προτάσεις των κρατώνµελών, το κείµενο που προτείνεται
µπορεί να αποτελέσει την πρώτη
βάση πάνω στο οποίο θα χτιστεί
η τελική πρόταση της ΚΑΠ από τις
ευρωπαϊκές αρχές.
Αναλυτικά, η προεδρία αναφέρει:
«Η Προεδρία γνωρίζει πολύ καλά
ότι δεν έχουν ληφθεί πλήρως
υπόψη όλες οι ατοµικές
ανησυχίες των κρατών-µελών
στους συµβιβασµούς που
παρουσιάστηκαν. Ωστόσο,
λόγω της ανάγκης να αρχίσουν
διαπραγµατεύσεις µε τον
συννοµοθέτη και να δοθεί σε
όλα τα εµπλεκόµενα µέρη
προγραµµατισµού σχετικά µε την
ΚΑΠ για την επόµενη οικονοµική
περίοδο, η Προεδρία ζητά από τα
κράτη µέλη να εξετάσουν
προσεκτικά τα συµβιβαστικά
κείµενα, προκειµένου να
επιβεβαιώσουν, κατά τη σύνοδο
του Συµβουλίου στις 19 και 20
Οκτωβρίου 2020, ότι τα κείµενα
αυτά αποτελούν τη Γενική
Προσέγγιση του Συµβουλίου και
για να δώσουν την εντολή στην
Προεδρία, να ξεκινήσει, βάσει της
Γενικής Προσέγγισης, τριµερείς
διαπραγµατεύσεις µε το
Κοινοβούλιο και την Κοµισιόν».
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Δεν χάνεται η συνδεδεμένη λόγω Ιανού
«∆εν δηµιουργείται κανένα ζήτηµα όσον αφορά τις
συνδεδεµένες ενισχύσεις για τις καλλιέργειες που
υπέστησαν ζηµιά από την πρόσφατη θεοµηνία του Ιανού.
Σε αυτούς, λοιπόν, που έχουν υποστεί καταστροφή δεν
υπάρχει η απαίτηση της παραδόσεως των ελαχίστων
ποσοτήτων που απαιτεί η συνδεδεµένη». Αυτό
διευκρινίζει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης

Βορίδης, σε ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ
Αιτωλοακαρνανίας Γιώργου Βαρεµένου. Μάλιστα, ο
υπουργός, στη δευτερολογία του στη Βουλή υπογραµµίζει
ότι «θα ισχύσει παντού το ίδιο. Είπαµε ότι σε όσους έχουν
υποστεί καταστροφή παντού, δεν θα χάσουν τη
συνδεδεµένη», διευκρινίζοντας ότι το θέµα αφορά και
την Καρδίτσα για την οποία ερωτήθηκε.

Από την Τρίτη

πολιτικά... πότε θα
πληρωθεί το τσεκ
Στον ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνουν έτοιμοι, αν δεν κολλήσει
κάπου, η πίστωση είναι να ξεκινήσει την Τρίτη
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Ο καιρός γαρ εγγύς για την προκαταβολή της
ενιαίας ενίσχυσης. Στις καρτέλες των παραγωγών φαίνεται ήδη τι κατέχει ο καθένας τόσο
σε φυτικό κεφάλαιο όσο και σε ζώα, ενώ άµεσα θα φανεί και τι έχει λαµβάνειν. Στο σύστηµα δείχνει να είναι περασµένα τα βοσκοτόπια, όπως ισχύουν ως σήµερα, χωρίς τις αλλαγές που θα έπρεπε να έχουν γίνει, ενώ το
θέµα της ηµεροµηνίας πληρωµής τα τελευταία 24ωρα έχει πάρει έντονα πολιτικό χαρακτήρα. Από τη ∆οµοκού, υπηρεσιακοί και διοίκηση δηλώνουν έτοιµοι να προχωρήσουν
στην πίστωση ακόµα και µέσα σε µία ηµέρα.
Ωστόσο η «διαπάλη» σχετικά µε τη νέα προκήρυξη για τον τεχνικό σύµβουλο και οι αντιδράσεις του υπουργού Μάκη Βορίδη φαίνεται
πως έχουν µπλοκάρει τη διαδικασία και δεν
αποκλείεται να απαιτηθεί η παρέµβαση του
πρωθυπουργό για να αποκατασταθεί η «τάξη» (βλέπε ρεπορτάζ 10-11). Η ουσία είναι ότι αυτοί που θα την πληρώσουν πάλι θα εί-

ναι οι πραγµατικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι,
που δουλεύουν σκληρά και µε επαγγελµατισµό, οι οποίοι θα καθυστερήσουν ενδεχοµένως να λάβουν τα χρήµατα που δικαιούνται.
Πρακτικά, πάντως, κι αν όλα καταλήξει να
«σπρωχτούν» κάτω από το χαλί, δεν είναι απίθανο η πίστωση του τσεκ να ξεκινήσει την
Τρίτη 20 του µήνα. Σε κάθε περίπτωση, χωρίς
«εξωτερικές παρεµβάσεις», η πληρωµή ήταν
προγραµµατισµένη να έχει «τρέξει» µέχρι το
τέλος της εβδοµάδας. Το ζήτηµα πλέον είναι
αν θα κολλήσει και πού.

Τρίτη ψηφίζεται η τροπολογία του ΕΛΓΑ,
ξεκινούν οι προκαταβολές για ζηµιές Ιανού
Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου θα έρθει για ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που κατατέθηκε,

Άρση επικάλυψης
Μέχρι τις 31 Νοεµβρίου υποβολή
αιτηµάτων άρσης επικάλυψης
από τους παραγωγούς
για το έτος αιτήσεων 2020

µε την οποία καθίσταται δυνατή η αποζηµίωση των αγροτών που έχουν πληγεί από τον «Ιανό» στο 100% της ασφαλιζόµενης αξίας του
φυτικού και ζωικού τους κεφαλαίου και επιτρέπεται η πληρωµή προκαταβολής έναντι της
αποζηµίωσης που δικαιούνται. Σύµφωνα µε
την ανακοίνωση του υπουργείου, «ακολούθως θα ξεκινήσει σταδιακά η διαδικασία πίστωσης µίας γενναίας προκαταβολής στους
λογαριασµούς των πληγέντων αγροτών».
Σηµειωτέον ότι σε πρόσφατη ερώτηση του
βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ,
Γιώργου Βαρεµένου ο υπουργός υπογράµµισε και την επίσπευση της διαδικασίας εξόφλησης των εν λόγω αποζηµιώσεων, την οποία και όρισε στα τέλη Ιανουαρίου 2021, επισηµαίνοντας ότι η κανονική διαδικασία προέβλεπε την καταβολή του 65% των αποζηµιώσεων τον Ιούνιο του 2021 και του υπόλοιπου 35% τον ∆εκέµβριο του επόµενου έτους.
Αναφερόµενος στο συνολικό εκτιµώµενο
κόστος ζηµιών σε ζωικό και φυτικό κεφάλαιο
από τον Ιανό, ο υπουργός δήλωσε ότι ξεπερνάει τα 100 εκατ. ευρώ, τονίζοντας επίσης ότι «θα ήταν αδύνατον να τις καλύψει ο ΕΛΓΑ
από τον προϋπολογισµό του».

Ως τέλος Νοεµβρίου πρώτη δόση Κοµφούζιο
σε όσους έγινε διοικητικός έλεγχος
Υπεγράφη η απόφαση ένταξης πράξεων
της ∆ράσης 10.01.08 «Εφαρµογή της µεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των µικρολεπιδοπτέρων (Κοµφούζιο)», σύµφωνα µε την οποία εντάσσονται 5.013 παραγωγοί, µε συνολική έκταση 123.642 στρέµµατα και συνολικό
προϋπολογισµό 29,8 εκατ. ευρώ, για τα πέντε
έτη των δεσµεύσεων, µε πρώτο έτος το 2020.
Στους δικαιούχους (ανεξαρτήτως πρόσκλησης) που υπέβαλαν αίτηµα πληρωµής και εφόσον πραγµατοποιήθηκαν οι διοικητικοί
έλεγχοι στο 100%, προβλέπεται η χορήγηση
προκαταβολής µέχρι τις 30 Νοεµβρίου 2020.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ
ΒΑΣΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
2020

ΕΙ∆ΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ

750

30,155

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

14

15,2

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Τετάρτη 1,2
εκατ. ευρώ για
αποζημιώσεις
στην Εύβοια
Αποζηµιώσεις ύψους 1,2 εκατ.
ευρώ στους δικαιούχους,
ασφαλισµένους, πληγέντες
αγρότες της περιοχής της Εύβοιας
για τις απώλειες του φυτικού και
ζωικού κεφαλαίου, από τις
καταστροφικές πληµµύρες του
Αυγούστου καταβάλλει ο ΕΛΓΑ
την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Αυτό
ανέφερε ο πρόεδρος του φορέα
Ανδρέας Λυκουρέντζος, κατά την
επίσκεψή του στην Περιφερειακή
Ενότητα Εύβοιας, όπου συνάντησε
τον Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας Φάνη Σπανό και τον
Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής
Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής και
Περιβάλλοντος ∆ηµήτρη Βουρδάνο.
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του
ΕΛΓΑ, «οι εκτιµήσεις των ζηµιών
ξεκίνησαν στις 11 Αυγούστου και
ολοκληρώθηκαν λίγο µετά το
πέρας υποβολής των δηλώσεων,
ενώ µέχρι τις 4 Σεπτεµβρίου είχαν
ολοκληρωθεί και οι εκτιµήσεις
ΚΟΕ. Τα πορίσµατα συντάχθηκαν
άµεσα και περί τις 20 Σεπτεµβρίου
συνδέθηκαν µε τη ∆ΚΕ/22 και
είναι έτοιµα για πληρωµή».
Όπως έγινε γνωστό, υποβλήθηκαν
279 δηλώσεις φυτικής και 65
δηλώσεις ζωικής παραγωγής,
καθώς και 230 αρχικές δηλώσεις
που αφορούν ΚΟΕ. Μάλιστα, ο κ.
Λυκουρέντζος ανέφερε ότι «το
συνολικό ποσό των αποζηµιώσεων
ανέρχεται περί το 1,2 εκατ. ευρώ
και θα ήταν σχεδόν τριπλάσιο αν
πολλοί από τους παραγωγούς που
δραστηριοποιούνται κυρίως
στις λαϊκές αγορές, δεν έκαναν
«υπο-ασφάλιση» των καλλιεργειών
τους».

ΠΛΗΡΩΜΕΣ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
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ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Υποχρεωτικά τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ από τα κοινοτικά κονδύλια που θα µπουν εκτάκτως στο ταµείο του ελληνικού ΠΑΑ τα έτη 2021-2022, θα πρέπει να διοχετευθούν σε
πρόγραµµα Νέων Αγροτών (Μέτρο 6.1) ή/και
επενδυτικά µέτρα που θα επιδοτούν αγροτικές επενδύσεις σε γεωργία ακριβείας και ΑΠΕ. Αυτό προβλέπει το ψήφισµα της Επιτροπής Γεωργίας της Ευρωβουλής που εγκρίθηκε
κατά ευρεία πλειοψηφία την περασµένη Τρίτη και αφορά το πώς θα µοιραστούν τα χρήµατα του λεγόµενου «Next Generation Europe»
στα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης. Η
χώρα µας δικαιούται να βάλει στο ταµείο των
Προγραµµάτων 371 εκατ. ευρώ (το ποσό δεν
έχει «κλειδώσει» ακόµα) σύµφωνα µε έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (Fiche No. 85), για να εκδώσει νέες
προκηρύξεις καλύπτοντας την περίοδο 20212022, πριν δηλαδή την έναρξη της νέας ΚΑΠ.
Σύµφωνα µε το σχετικό δελτίο τύπου που
εξέδωσε η Επιτροπή Γεωργίας της Ευρωβουλής, το 55% αυτών των χρηµάτων (δηλαδή 205
εκατ. ευρώ για την Ελλάδα) πρέπει να διατεθούν στην εκπόνηση καινούργιου προγράµµατος Νέων Αγροτών αλλά και στην διαµόρφωση κινήτρων αντίστοιχων µε εκείνων που
υπάρχουν στα Σχέδια Βελτίωσης, µε σκοπό την
ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθµιση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων. Μάλιστα, στο ίδιο
δελτίο τύπου αναφέρεται ότι ζητείται ακόµη η
τροποποίηση του Μέτρου Νέων Αγροτών και
η αύξηση του µέγιστου πριµ από τα 70.000
στα 100.000 ευρώ για τη µεταβατική περίοδο.
Επιπλέον, το 37% του συνολικού ποσού,
δηλαδή 137 εκατ. ευρώ στην περίπτωση της
χώρας µας, θα πρέπει να αφορά σε αγροπεριβαλλοντικά µέτρα όπως Βιολογική Γεωργία,
Απονιτροποίηση κ.λπ. Τα υπόλοιπα χρήµατα
είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε κράτους-µέλους το πώς θα τα ξοδέψει.
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως τα παραπάνω
ποσά είναι µόνο «κοινοτική συνδροµή». Λαµβάνοντας υπόψη ότι τα προγράµµατα είναι συγχρηµατοδοτούµενα, θα πρέπει να υπολογιστούν
λοιπόν και εθνικά κονδύλια. «Εκτός από αυτά

Καινούργια προκήρυξη

Νέων Αγροτών 200 εκατ. ευρώ
Απόφαση της
Ευρωβουλής
φέρνει νέες
προκηρύξεις
ύψους άνω των
371 εκατ. ευρώ
στο ελληνικό
ΠΑΑ για τα έτη
2021 και 2022

τα κονδύλια, υπολογίστε και τη συγχρηµατοδότηση. Ελάχιστο 10% και µέγιστο 400%. Ουσιαστικά µπορείτε να πολλαπλασιάσετε επί 5
τα ποσά που δίνονται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αρµόδιος εισηγητής της πρότασης Πάολο
Ντε Κάστρο, ανακοινώνοντας την απόφαση της
Ευρωβουλής σε συνέντευξη τύπου.
Η ΕΕ πρέπει να χρηµατοδοτήσει το 90% των
επιλέξιµων µέτρων ανάκαµψης και ανθεκτικότητας, επιµένουν οι ευρωβουλευτές. Οι επενδύσεις από αγρότες και µεταποιητές τροφίµων που συµβάλλουν στη βιώσιµη και ψηφιακή οικονοµική ανάκαµψη θα µπορούσαν
να συγχρηµατοδοτηθούν από την ΕΕ συνολικά στο 80% (από 40%). Αυτό θα αυξηθεί έως και
90% σε λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές (από
50%) και σε εξόχως απόκεντρες περιοχές, σε
µικρότερα νησιά του Αιγαίου κ.α.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της επιτροπής γεωργίας (COM AGRI) αναφέρει µεταξύ άλλων:
Η Επιτροπή Γεωργίας ενέκρινε την Τρίτη για
πακέτο ταχείας, στοχευµένης και βιώσιµης ανάκαµψης για τους αγρότες της ΕΕ, τους πα-

ραγωγούς τροφίµων και τις αγροτικές περιοχές, τα οποία θα πρέπει επίσης να ενισχύσουν
την ανθεκτικότητά τους.
Οι ευρωβουλευτές ενηµέρωσαν το κείµενο
που πρότεινε η Επιτροπή για να προκαταβάλουν
όλα τα χρήµατα που διατέθηκαν για τις αγροτικές κοινότητες από το µέσο ανάκαµψης της ΕΕ
έως τα έτη 2021 και 2022. Ο εκτελεστικός υπάλληλος της ΕΕ αρχικά ήθελε να αποδεσµεύσει τα
χρήµατα από το 2022 έως το 2024. Περίπου το
30% των ευρώ 8,07 δισεκατοµµύρια ενισχύσεις
(σε τρέχουσες τιµές) θα έπρεπε να καταστούν διαθέσιµες το 2021, ενώ το υπόλοιπο 70% θα αποδεσµευόταν τότε το 2022, λένε οι ευρωβουλευτές.
Η Επιτροπή Γεωργίας θέλει να εξασφαλίσει
τουλάχιστον το 37% της διαθέσιµης χρηµατοδότησης ανάκτησης για δράσεις που σχετίζονται µε το περιβάλλον και το κλίµα. Τουλάχιστον το 55% του ταµείου ανάκαµψης θα πρέπει να υποστηρίζει προγράµµατα Νέων Αγροτών και τις επενδύσεις σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις που συµβάλλουν σε µια ανθεκτική, βιώσιµη και ψηφιακή οικονοµική ανάκαµψη.

Το 30% των πόρων θα καταστεί διαθέσιµο
το 2021 και το υπόλοιπο 70% το 2022

Τον ∆εκέµβριο η ενσωµάτωση της πρότασης
της Ευρωβουλής στον µεταβατικό κανονισµό

Η Επιτροπή Γεωργίας ενέκρινε την Τρίτη για πακέτο ταχείας,
στοχευµένης και βιώσιµης ανάκαµψης για τους αγρότες της ΕΕ. Οι
ευρωβουλευτές ενηµέρωσαν το κείµενο που πρότεινε η Επιτροπή για
να προκαταβάλουν όλα τα χρήµατα που διατέθηκαν για τις αγροτικές
κοινότητες από το µέσο ανάκαµψης της ΕΕ έως τα έτη 2021 και
2022. Περίπου το 30% των ευρώ 8,07 δισεκατοµµύρια ενισχύσεις
(σε τρέχουσες τιµές) θα πρέπει να καταστεί διαθέσιµο το 2021,
ενώ το υπόλοιπο 70% θα αποδεσµευτεί το 2022.

Το κείµενο σχετικά µε το µέσο ανάκαµψης της ΕΕ επόµενης γενιάς,
το οποίο εγκρίθηκε στην Επιτροπή Γεωργίας µε 46 ψήφους υπέρ και
καµία κατά και δύο αποχές, θα πρέπει τώρα να αποτελέσει αντικείµενο
διαπραγµάτευσης µε το Συµβούλιο. Οι νέοι κανόνες πρέπει στη
συνέχεια να ενσωµατωθούν στον µεταβατικό κανονισµό της ΚΑΠ.
Τελική συµφωνία σύµφωνα µε τον Πάολο Ντε Κάστρο, αναµένεται
να επέλθει τον ∆εκέµβριο του 2021, µε την ψήφιση του µεταβατικού
κανονισµού για τη 2ετία πριν µπει σε εφαρµογή η νέα ΚΑΠ.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οµιχλώδες το
τοπίο για το τι µέλει
γενέσθαι µε την
υπόθεση βοσκοτόπια
και την αµφιλεγόµενη
«τεχνική λύση».

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

«Ένοχη σιωπή» καλύπτει µέχρι σήµερα την τελευταία φάση διαχείρισης στα θέµατα των βοσκοτόπων και ειδικά τις ενέργειες που έχουν
γίνει σε έναν νέο κύκλο ενεργοποίησης δικαιωµάτων κατά βάση σε δηµόσιες γαίες. Ο λόγος
για τη δυνατότητα που έδωσε ο κοινοτικός κανονισµός 2017/2393, γνωστός ως «OMNIBUS»,
βάσει της οποίας καθίσταται εφικτή η ενσωµάτωση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή η κατανοµή σε ενδιαφερόµενους
κτηνοτρόφους, επιπλέον 9,6 εκατ. στρεµµάτων
που δεν ήταν επιλέξιµα µέχρι το 2017.
Οι πληροφορίες θέλουν αυτή τη διαδικασία
να έχει αρχίσει επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον από το 2019, δηλαδή λίγο πριν από
τις εθνικές εκλογές και να καλύπτεται από πλήρη αδιαφάνεια. Γι’ αυτό ποτέ δεν ανακοινώθηκε κάτι επίσηµα επ’ αυτού, αντίθετα, όλα τα νήµατα κινήθηκαν από µια «σφιχτή οµάδα» πολιτικά πρόθυµων και τεχνικά µυηµένων, οι οποίοι ανέλαβαν να φέρουν σε πέρας αυτή τη δουλειά, εξυπηρετώντας συγκεκριµένα συµφέροντα.
Το ρεπορτάζ λέει ότι βάσει «κρυφών συµφωνιών» µε τους κινούντες τα νήµατα, κάποιοι εκ
των µυηµένων µε αναφορά στον αγροτικό χώρο και µε αξιόλογες δηλώσεις ΟΣ∆Ε, µπαίνουν
στη διαδικασία δήλωσης στο Ε9 συγκεκριµένων
εκτάσεων (δηµόσιων ή δηµοτικών) έτσι ώστε να
υπάρχει το πρώτο ζητούµενο. Στη συνέχεια, αναζητούν υποψήφιους νέους αγρότες ή νεοεισερχόµενους στο αγροτικό επάγγελµα µε καθαρό ΑΦΜ (συχνά ακόµη και αλλοδαπούς) οι οποίοι εµφανίζονται να έχουν νοικιάσει από τον
πρώτο (µε το Ε9) τµήµα της παραπάνω (δηµόσιας) έκτασης και βάσει αυτής να αιτούνται ειδικής ενίσχυσης (δικαιώµατα) από το Εθνικό Απόθεµα. Είναι σαφές ότι σ’ αυτό το παιχνίδι παί-

Ένοχη σιωπή αναφορικά με το θέμα κατανομής επιλέξιμων εκτάσεων
που έδωσε δικαίωμα να μπουν στο σύστημα ενισχύσεων ο Omnibus το 2017

Τρώγονται
σιγά σιγά
τα 9,6 εκατ.
στρέμματα
βοσκοτόπων

ζουν πολλοί, το αντιλαµβάνονται όµως πολύ λίγοι και το νέµονται ακόµα λιγότεροι.
Το πουλόβερ αρχίζει να ξηλώνεται σιγά - σιγά, καθώς έρχονται σταδιακά στο φως της δηµοσιότητας συγκεκριµένες περιπτώσεις ωφελούµενων (Κύθηρα, Αγόριανη ∆οµοκού, Ανώγεια Ηρακλείου κ.α.) οι οποίες «βγάζουν µάτι» και ήδη έχουν γίνει αντικείµενο εισαγγελικού ενδιαφέροντος. Εξάλλου, δεδοµένων των καταγγελιών για
«χρυσαφένια βοσκοτόπια» στα οποία γίνεται λόγος για οργανωµένα κυκλώµατα που έχουν παρεισφρήσει και νέµονται µε τον έναν ή τον άλλο
τρόπο αυτή την υπόθεση, το ζήτηµα περιπλέκεται περαιτέρω και τα ερωτηµατικά διευρύνονται.
Μέσα σε αυτό το κλίµα, αλλεπάλληλα τα τηλεφωνήµατα στην Agrenda, από παραγωγούς που
ρωτούν αν έχει γίνει αυτή η κατανοµή µέσω του
εθνικού αποθέµατος, αναφέροντας πως έχει υποπέσει στην αντίληψη τους ότι σε κάποιους αυτό ήδη έχει γίνει. (βλ.σχετικό ρεπορτάζ σελ. 10).

Καθυστερούν τα ∆ιαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης
Επιπρόσθετα, αβεβαιότητες δηµιουργεί και η
καθυστέρηση (τελευταία εκκίνησε η διαδικασία
σε 10 από τις 13 περιφέρειες), των µελετών των
∆ιαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, µε την διαδικασία να εκπνέει στα τέλη του 2021.
Για την ώρα, δεν έχει γίνει επίσης γνωστό αν
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Πράσινο φως από τις Βρυξέλλες για διαμόρφωση
του φόρου στο τσίπουρο στα 1,40 ευρώ το λίτρο
φως» από τις Βρυξέλλες, ώστε να δώσει το
δικαίωµα στους αµπελουργούς που δεν πέρασαν από τα οινοποιεία λόγω προβληµατικής ποιότητας στην παραγωγή τους, να δηλώσουν τώρα σε ειδική πλατφόρµα που έχει ενεργοποιηθεί ότι διέθεσαν τα σταφύλια τους
σε «άλλους προορισµούς».
Ως τέτοιοι, χαρακτηρίζονται οι διήµεροι.
Συγκεκριµένα, τη δυνατότητα στους αµπελοκαλλιεργητές να αξιοποιήσουν την παραγωγή

τους οδηγώντας την σε αµπελοοινικά προϊόντα απόσταξης δίνει νέα ρύθµιση των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονοµικών,
ενσωµατώνοντας την ευρωπαϊκή ντιρεκτίβα,
που προβλέπει την κατεύθυνση της παραγωγής σε µικρά αποσταγµατοποιεία.
Η απόφαση αυτή έρχεται ως απόρροια των
ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαµορφωθεί στον αµπελοοινικό τοµέα εξαιτίας και των
έντονων καιρικών φαινοµένων σε αρκετές πε-

ριοχές της χώρας κατά τη διάρκεια της φετινής αµπελοοινικής περιόδου και οδήγησαν
στη µείωση της ποιότητας σε οινοποιήσιµες
ποικιλίες αµπέλου. Με την ρύθµιση που φέρει τις υπογραφές του υπουργού Μάκη Βορίδη και του υφυπουργού Απόστολου Βεσυρόπουλου, προβλέπεται η κατεύθυνση της παραγωγής στα καζάνια απόσταξης, ενώ δίνεται
λύση και στο θέµα εξασφάλισης πρώτης ύλης
για τους διήµερους αµβυκούχους.

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΠΑΖΑΚΑ

Ταβάνι στη φορολόγηση χύµα προϊόντων απόσταξης όπως το τσίπουρο εισάγει πρόσφατη απόφαση του Συµβουλίου Οικονοµικών και
∆ηµοσιονοµικών Θεµάτων (ECOFIN) της Ευρώπης, η οποία ορίζει ότι ο φόρος ανά λίτρο
προϊόντος απόσταξης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 1,40 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έρχεται να «παγώσει» τις
αξιώσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου προ ενός περίπου έτους, που εισήγαγε µια ελάχιστη
φορολόγηση στα 6 ευρώ το λίτρο. Μάλιστα,
πέρα από τη φορολογία που ορίζεται σε επίπεδα σαφώς ανεκτά για τους διήµερους αποσταγµατοποιούς της χώρας, αποφασίστηκαν
και κάποιες καταµετρήσεις για την καταγραφή του συνόλου των αµβύκων µέσω των οποίων παράγεται η τσικουδιά και το τσίπουρο.
Η απόφαση δίνει µια µεγάλη «ανάσα» στους
διήµερους αποσταγµατοποιούς, αφού υπενθυµίζεται ότι υπήρχε πρόβλεψη για την αύξηση του ΕΦΚ από 1,40 στα 12,75 ευρώ ανά
λίτρο αιθυλικής αλκοόλης. Μάλιστα, τον Ιούλιο του 2019, µια καταδικαστική απόφαση Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, υπογράµµιζε ότι η χώρα µας κινείται εκτός των κοινοτικών
κανόνων τόσο µε την έκπτωση φόρου (50%)
την οποία έχει υιοθετήσει στο εµφιαλωµένο
τσίπουρο, όσο και µε το καθεστώς των διήµερων το οποίο εφαρµόζει εδώ και χρόνια για
το χύµα τσίπουρο.
Ταυτόχρονα, η Ελλάδα πήρε το «πράσινο

Με αίτηση γνωστοποίησης
η εκκίνηση λειτουργίας στάβλων
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης απάντησε σε
σχετική ερώτηση της κοινοβουλευτικής οµάδας
του ΚΙΝΑΛ, για την «τύχη» των εν λόγω επιλέξιµων εκτάσεων. Συγκεκριµένα ερωτάται:
Ποιες είναι οι επιλέξιµες εκτάσεις βοσκοτόπων σε κάθε µία από τις 13 Περιφέρειες της
χώρας τα έτη 2018, 2019, 2020 και πως θα µεταβληθούν αυτές όταν ενσωµατωθούν και τα
επιπλέον 9,6 εκατ. στρέµµατα που εξαιρέθηκαν µε το action plan; Να κατατεθούν οι σχετικοί πίνακες.
Πότε θα γίνει η λειτουργική ενσωµάτωση
των 9,6 εκατ. στρεµµάτων στο χαρτογραφικό
υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ;
Ποια στοιχεία θα αποσταλούν στην ΕΕ µε βάση το έτος αναφοράς το 2018, αυτά που µέχρι
σήµερα λανθασµένα χρησιµοποιούνται ή τα επικαιροποιηµένα µετά τον Omnibus και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου και ποια
θα είναι αυτά τελικά;

Τι εν τέλει δηλώθηκε θα φανεί στα Στρατηγικά
Σε κάθε περίπτωση, η εξίσωση για τα 9,6 εκατοµµύρια στρέµµατα επιλέξιµα προς ενίσχυση και πως αυτή θα βγάλει τους X δικαιούχους,
θα πρέπει να έχει λυθεί έως την 1-1-2022, όποτε και θα πρέπει να δηλωθούν στα Στρατηγικά
Σχέδια της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Τις φόρµες που πρέπει να συµπληρώσουν οι κτηνοτρόφοι και να υποβάλλουν
στις ∆ΑΟΚ µε βάση τις οποίες θα γίνεται
η «γνωστοποίηση λειτουργίας» για τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις µικρής και
µεσαίας δυναµικότητας δηµοσίευσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η ∆ΑΟΚ
θα παραλαµβάνει τη γνωστοποίηση και
µετά ο ενδιαφέροµενος κτηνοτρόφος θα
µπορεί άµεσα να ξεκινήσει τη λειτουργία
της δραστηριότητάς του. Σε διαδικασία
γνωστοποίησης υπάγονται: Η λειτουργία
των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, που
µε βάση την περιβαλλοντική νοµοθεσία,
κατατάσσονται στην κατηγορία Β (µεσαίας δυναµικότητας) και η λειτουργία των
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δυναµικότητας κάτω των ορίων της κατηγορίας
Β (µικρής δυναµικότητας).
Τα παραπάνω είχαν προβλεφθεί µε το
Νόµο 4711/20 (ΦΕΚ 145Α΄/29-07-2020)
και το «Άρθρο 03 – ∆ιαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σύµφωνα µε την δυναµικότητα του».
Σύµφωνα µε τον παραπάνω νόµο οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουργίας ή άδεια ε-

γκατάστασης κατά την έναρξη ισχύος του,
υποχρεούνται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου
2022 να λάβουν έγκριση ίδρυσης και έγκριση λειτουργίας ή να λάβουν έγκριση
ίδρυσης και να προβούν σε γνωστοποίηση λειτουργίας, κατά περίπτωση.
Φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
για τις οποίες έχει εκδοθεί άδεια προέγκρισης εγκατάστασης µέχρι την έναρξη του
νόµου 4711/20, πρέπει, σε συνεννόηση
µε την αρµόδια ∆ΑΟΚ, να υποβάλλουν αίτηµα για χορήγηση έγκρισης ίδρυσης της
κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
Αιτήσεις για χορήγηση άδειας προέγκρισης κτηνοτροφικής εγκατάστασης
που υποβλήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του νόµου 4711/20 και δεν έχουν περατωθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του, εξετάζονται από την αρµόδια ∆ΑΟΚ ως αιτήσεις χορήγησης έγκρισης ίδρυσης της
κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
Η µη κατοχή έγκρισης ίδρυσης και έγκρισης λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή έγκρισης ίδρυσης και γνωστοποίηση λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα άρθρα 6Α, 6Β και 6Γ, αποτελεί παράβαση και
επιφέρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
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Λίγο πριν τα 70
σεντς το βαμβάκι

Π

ροχωρούν οι παραδόσεις και
εκκοκκίσεις βάµβακος σε όλη την Ελλάδα κι αν εξαιρέσουµε τις περιοχές που έπληξε ο Ιανός, η ποιότητα είναι καλή. Οι τιµές
της σοδειάς µας για τα λευκά βαµβάκια είναι στα ίδια επίπεδα µε τις χρηµατιστηριακές τιµές ∆εκεµβρίου, δηλαδή χωρίς κάποιο πριµ. Για τα υποδεέστερα βαµβάκια οι
εκπτώσεις που ζητούνται είναι µεγάλες. Οι
πωλήσεις που σηµειώθηκαν για λευκά βαµβάκια είναι περί τα 68,50 σεντς ανά λίµπρα.

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

Στην αµπελουργική ζώνη της Σάµου,
όπου παράγεται το άσπρο Μοσχάτου, σε
µια έκταση 13.000 στρεµµάτων, η χρονιά
ήταν εξαιρετική ποιοτικά, χωρίς προβλήµατα φυτοπροστασίας και ποσοτικά κινήθηκε
στα ίδια επίπεδα µε το 2019. Εκτιµάται ότι ο συνεταιρισµός θα συγκοµίσει περίπου
5.000.000 κιλά σταφύλια, µε τις τιµές σταθερές στα περσινά επίπεδα, που σηµαίνει
µεσοσταθµικά στα 50 λεπτά.
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Τάση ανάκαµψης στο σκληρό

Η αύξηση τιµών από τον Καναδά έφερε στο επίκεντρο τις ευρωπαϊκές σοδειές
Οι εγχώριοι µύλοι πιο πρόθυµοι να απορροφήσουν καλής ποιότητας σιτάρια

Μικρή κινητικότητα στην αγορά και τάση
για κάτι καλύτερο από τα επίπεδα των 260
ευρώ ο τόνος FOB, στα οποία γίνονται αυτές τις µέρες οι εξαγωγές δείχνει η τελευταία εβδοµάδα για το σκληρό σιτάρι. Αφορµή, η άνοδος των προσφερόµενων τιµών από τον Καναδά, που δραστηριοποίησε κατ’
επέκταση την ευρωπαϊκή αγορά, αλλά σε
τιµές που ακόµα δεν είναι υποσχόµενες
για το ελληνικό προϊόν. Με δεδοµένο ότι
οι πράξεις δεν είναι πολλές, οι γνώστες της
αγοράς εκτιµούν ότι τα καλά σιτάρια θα α-

Επιλογή

10/09

17/9

66,38

Τιμές σκληρού σίτου
(ευρώ ο τόνος)
Eλλάδα

260

πορροφηθούν από τους τοπικούς µύλους.
Εν τω µεταξύ, στην εγχώρια αγορά οι καλές ποιότητες συνεχίζουν να πληρώνονται
από τους µύλους περί τα 25 µε 26 λεπτά.
Τα επίπεδα αυτά διατηρούνται καταρχήν
από τη σταθερότητα που επιδεικνύουν το
τελευταίο διάστηµα τα χρηµατιστήρια της
Φότζια στα 280 µε 285 ευρώ ο τόνος για
τα ποιοτικά σιτάρια, αλλά και οι τιµές της
Γαλλίας που έχουν ανακάµψει σηµαντικά,
πιάνοντας πλέον τα 275 ευρώ ο τόνος παραδοτέα (+20 ευρώ µέσα σε 3 εβδοµάδες).

Αυξημένες έως
30% οι τιμές
στο ακτινίδιο

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE

300,76

10/9

64,83

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)
Στην ελληνική αγορά έγιναν κάποιες
δουλειές προς εξαγωγή σκληρού σίτου στα
260 ευρώ ο τόνος FOB για τις µέτριες ποιότητες, εντούτοις τα επίπεδα αυτά χαρακτηρίζονται ασύµφορα από τους περισσότερους εµπόρους καθώς έχουν υψηλότερο κοστολόγιο. Στο εσωτερικό ακόµα δουλεύουν τα 25-26 λεπτά το κιλό παραδοτέα
στους µύλους. Εν τω µεταξύ, στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, κρατάει την άνοδο και
διακριτικά πάει να δοκιµάσει κάτι υψηλότερο. Οι αγορές της Κίνας και οι τοποθετήσεις των funds πάνω στα εµπορεύµατα συντηρούν την ανοδική πορεία.
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Στροφή των αγοραστών προς τις
ευρωπαϊκές σοδειές, καθώς
ο Καναδάς σταµάτησε να είναι
τόσο επιθετικός στις τιµές του

Ιταλία

280-285

Γαλλία

275

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Ανοδικά

Οι τιµές εξαγωγής στα 260
ευρώ ο τόνος FOB περνάει
το µήνυµα τουλάχιστον για
σταθεροποίηση στις αγορές

Συριζαϊκά βοσκοτόπια
«χορταριάζουν» στην
αυλή του Μαξίμου
Στον πρωθυπουργό ο φάκελος του ΟΠΕΚΕΠΕ
που καλείται να κλείσει μια εστία παρανομίας

Ενίσχυση

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Η παραγωγή δηµητριακών της ΕΕ
είναι µειωµένη κατά 6,8% για την
περίοδο 2020-2021, σύµφωνα µε
την τελευταία έκθεση της Κοµισιόν

panagos@agronews.gr

Σε βόµβα της συριζαϊκής εποχής,
που είναι έτοιµη να εκραγεί στα θεµέλια της σηµερινής κυβέρνησης,
εξελίσσεται η υπόθεση που αφορά
δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης σε
βοσκότοπους και ο τρόπος µε τον
οποίο προσεγγίζουν εδώ και καιρό
το θέµα οι αρµόδιες αρχές.
Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν
την αιµορραγούσα πληγή των βοσκοτόπων να επιδρά σε ένα ευρύ
φάσµα θεµάτων, όπως είναι η δια-

Τιμή παραγωγού
ακτινιδίου (λεπτά/κιλό)
2020

90

2019

65
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Δρόμο για τα 70
σεντς ανά λίμπρα
παίρνει το βαμβάκι
Τάση ανάκαμψης
εμφανίζει το σκληρό
στις αγορές

Σταθερά άνω των 3 ευρώ
η αγορά ελαιολάδου
Η περαιτέρω ενίσχυση της κατανάλωσης
ελαιολάδου στην ΕΕ κατά 3,5% σε
συνδυασµό µε τη χαµηλή παραγωγή της
Ελλάδας και της Ιταλίας αναµένεται ότι
θα στηρίξουν την αγορά.

Η αιµορραγούσα
πληγή
επιδρά σε
ένα ευρύ
φάσµα
θεµάτων
όπως, η
διαχείριση
της µηχανογραφικής βάσης
του ΟΣ∆Ε.

χείριση της µηχανογραφικής βάσης
του ΟΣ∆Ε, η οριστικοποίηση των δικαιούχων ενιαίας ενίσχυσης για το
2020 και φυσικά η πίστωση των λογαριασµών των αγροτών µε τη φετινή προκαταβολή.
Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για άγρια κόντρα της διοίκησης
του ΟΠΕΚΕΠΕ µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη,
το αντικείµενο της οποίας έχει ήδη
φτάσει τα τελευταία 24ωρα στους θεµατοφύλακες του µεγάρου Μαξίµου
και πιθανότατα στον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο οποίος θα κληθεί να
αποφασίσει.
Το βέβαιο είναι ότι οι διαφωνίες αυτή τη φορά υπερβαίνουν τα στενά
όρια του ποιος έχει την ευθύνη του
ΟΣ∆Ε, όπως και της διαπάλης γύρω
από τη νέα προκήρυξη για τον τεχνι-

κό σύµβουλο η οποία εκκρεµεί, λόγω των ενστάσεων Βορίδη.
Το θέµα ξεκινάει από την τραγική
διαχείριση του ΟΣ∆Ε τα τελευταία
χρόνια και τις τεράστιες αλχηµείες που έχουν γίνει για την κατανοµή των άµεσων ενισχύσεων. Το ποτήρι έχει ξεχειλίσει βέβαια µε τις χαριστικές πράξεις που αφορούν στην
κατανοµή δικαιωµάτων επί βοσκοτόπων, ειδικά µετά τη δυνατότητα που
παρείχε ο Κανονισµός OMNIBUS του
2017, µε βάση τον οποίο η ελληνική
διοίκηση είχε τη δυνατότητα να εντάξει στο σύστηµα των ενισχύσεων επιπροσθέτως περί τα 9,6
εκατ. στρέµµατα.
Οι πληροφορίες θέλουν τη διαδικασία ενσωµάτωσης µέρους αυτών των εκτάσεων στο
σύστηµα των ενισχύσεων να έχει αρχίσει τον
τελευταίο χρόνο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ αδιαφανώς και χωρίς καµιά επίσηµη ενηµέρωση των εµπλεκόµενων αρχών και των
εν δυνάµει ενδιαφερόµενων, δηλαδή των αγροτών. Η όλη
διαχείριση του θέµατος φαίνεται να
έχει γίνει από ένα ιδιότυπο «κονκλάβιο» που συνέδεε τον τεχνικό σύµβουλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την προηγούµενη διοίκηση του Οργανισµού και
µια από τις κυβερνητικές «συνιστώσες» του ΣΥΡΙΖΑ, της οποίας τελικός
αποδέκτης ήταν ο πρώην υπουργός
Σταύρος Αραχωβίτης.
Με δεδοµένο ότι ένα τέτοιο βαρύ
θέµα είναι δύσκολο να κλείσει σήµερα στο επίπεδο της σηµερινής διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ και του επιβλέποντα υπουργού, Μάκη Βορίδη, όλα
δείχνουν ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα υποχρεωθεί
τις επόµενες µέρες να λάβει αναλυτική ενηµέρωση και να δώσει τις δικές του κατευθύνσεις για τον χειρισµό της υπόθεσης από δω και µπρος.

Οι πληροφορίες θέλουν τη
διαδικασία ενσωµάτωσης των
εκτάσεων στο σύστηµα ενισχύσεων
να έχει αρχίσει τον τελευταίο χρόνο
διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Στοιχεία για το
Εθνικό Απόθεµα
ζητά η Λιακούλη
«Έντονος προβληµατισµός κυριαρχεί στις
τάξεις των νέων παραγωγών, αναφορικά
µε την κατανοµή δικαιωµάτων από το
Εθνικό Απόθεµα από το 2017 και
µετέπειτα, καθώς δεν µπορούν να βρουν
διαθέσιµη γη, έστω και λίγων στρεµµάτων
για να αιτηθούν κατανοµή εθνικού
αποθέµατος και να ξεκινήσουν τη
γεωργική δραστηριότητά τους». Αυτό
αναφέρει σε ερώτηση προς τον Μάκη
Βορίδη η βουλευτής του ΚΙΝΑΛ νοµού
Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, ζητώντας
να κατατεθούν οι σχετικοί πίνακες
στοιχείων για το ποια είναι τα ποσά
δικαιωµάτων που περικόπηκαν σε κάθε
µία από τις 13 Περιφέρειες, προκειµένου
να δηµιουργηθεί το Εθνικό Απόθεµα προς
διανοµή τα έτη 2017-2020. Στην
ερώτηση της σηµειώνει πως «είναι
πια κοινή παραδοχή ότι δεν υπάρχει
διαφάνεια στην κατανοµή και οι
αδυναµίες στα κριτήρια κατανοµής του,
καθιστούν τη διαδικασία από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ ευάλωτη σε κάθε επιτήδειο
[...], µε πιο συχνή την ενοικίαση εκτάσεων
που φέρονται ως ιδιωτικοί βοσκότοποι».

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πώς δένουν τα καινούργια
βοσκοτόπια με το... απόθεμα
Η διανομή δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα αποτελούσε σχεδόν πάντοτε
μια «σκοτεινή ιστορία», με
έντονο πελατειακό αλλά και
εξόχως κερδοσκοπικό κάποιες φορές περιεχόμενο.
Ποτέ κανείς δεν κατάλαβε,
εκ των προτέρων ποιο ήταν
κάθε φορά το βάθος του Εθνικού Αποθέματος, όπως
ποτέ κανείς δεν ήταν ποτέ
σίγουρος για τον τρόπο με
τον οποίο αυτό μοιράζονταν
κάθε φορά στους ανακηρυσσόμενους ως δικαιούχους.
Ανάμεσα στα άλλα παρατηρούνταν συχνά το φαινόμενο, ένα σημαντικό μέρος του
Εθνικού Αποθέματος να μην
μοιράζεται κατά τη χρονιά από την οποία προέκυπτε αλλά να διανέμεται αφειδώς
στα προεκλογικά έτη.
Αυτό το οποίο δείχνει να
έγινε όμως το 2019 και ενδεχομένως να τείνει να επαναληφθεί το 2020, αν αληθεύουν πράγματι οι πληροφορίες, είναι άνευ προηγουμένου. Οι επιτήδειοι στα πέριξ του ΟΣΔΕ και οι καθοδη-

Στο Ε9
Γίνεται ένα άνευ
προηγουμένου
πανηγύρι, όπου οι
δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις
μετατρέπονται
σε ιδιωτικά Ε9

γούμενοι απ’ αυτούς συνεργάτες βρήκαν τη χαρά τους
όταν εκτός των άλλων έπεσε ως μάννα εξ ουρανού,
η δυνατότητα ένταξης στο
σύστημα των επιδοτήσεων
9,6 εκατ. στρεμμάτων κυρίως χορτολιβαδικών, βάσει
του Κανονισμού OMNIBUS
του 2017 (σελ.8-9).
Επιτήδειοι, καλοθελητές
και πολιτικό προσωπικό βρήκαν τον τρόπο να ωφεληθούν
ποικιλοτρόπως. Έτσι, αν όχι από το 2018 (δεν πρόλαβαν), από το 2019 και μετά
γίνεται ένα άνευ προηγουμένου πανηγύρι, όπου οι δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις μετατρέπονται σε ιδιωτικά Ε9, βρίσκουν χρηματοδότηση από το Εθνικό Απόθεμα από νέους και νεοεισερχόμενους στο αγροτικό
επάγγελμα, γίνονται δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης (25
ευρώ το στρέμμα) και ζουν
αυτοί καλά κι εμείς χειρότερα. Οι πυρήνες αυτής της εκμετάλλευσης εις βάρος της
αγροτικής κοινωνίας είναι
πολλοί και η ζημιά μεγάλη.
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∆ΕΛΤΙΟ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Φουζικλάδιο µηλιάς
Προσβολές από φουζικλάδιο εκδηλώνονται
σε όλα τα µέρη του φυτού, αλλά τα πιο
χαρακτηριστικά συµπτώµατα εµφανίζονται
στα φύλλα και καρπούς µηλιάς, υπό µορφή
κηλίδων, οι οποίες τελικά µετατρέπονται σε
ξηρές φελλώδεις περιοχές ελαφρά
υπερυψωµένες. Για την ασθένεια
ευθύνεται µύκητας, που διαχειµάζει µέσα
στα πεσµένα στο έδαφος φύλλα. Σε αυτό
το σηµείο σχηµατίζουν και τα περιθήκια,
από τα οποία κατά την εαρινή περίοδο
απελευθερώνονται τα ασκοσπόρια, που
δηµιουργούν τις πρωτογενείς µολύνσεις
στην τρυφερή βλάστηση. Προκειµένου να
αποφευχθούν οι ανοιξιάτικες µολύνσεις,
είναι σηµαντικό κατά την τρέχουσα περίοδο
να ακολουθούνται κοινές πρακτικές από το
σύνολο των παραγωγών µιας περιοχής
όπως η καταστροφή των περιθηκίων. Αυτή,
επιτυγχάνεται µε ενσωµάτωση πεσµένων
φύλλων στο έδαφος, αφαίρεση και κάψιµο
των προσβεβληµένων κλάδων και
κλαδίσκων. Σε περιστατικά σοβαρών
προσβολών, είναι απαραίτητος ψεκασµός
του φυλλώµατος µε ουρία ή µε ένα
κατάλληλο και εγκεκριµένο µυκητοκτόνο.

Ίχνη βακτηριακής κηλίδωσης καρπουζιάς σε Αττική και Βοιωτία
Σοβαρές βλάβες στην επιφάνεια προσβεβληµένων καρπών εντοπίστηκαν
στις περιοχές της Αττικής και της Βοιωτίας λόγω βακτηριακής κηλίδωσης
των καρπών της καρπουζιάς και της πεπονιάς. Το συγκεκριµένο παθογόνο
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ προσβάλλει και άλλα άλλα φυτά της οικογένειας των κολοκυνθοειδών
όπως η αγγουριά, η κολοκυθιά και η κολοκύθα. Η εξάπλωση στην
καλλιέργεια επιτυγχάνεται µέσω µολυσµένων φυτών, σπόρων, αρδευτικού
νερού καθώς και µέσω των µη απολυµασµένων εργαλείων. Στην άνω επιφάνεια
καρπών καρπουζιού, σχηµατίζονται µικρές σκουρόχρωµες ελαιώδεις κηλίδες που
σύντοµα επεκτείνονται καλύπτοντας επιφάνεια αρκετών εκατοστών µε ακανόνιστα
περιθώρια. Οι ειδικοί επισηµαίνουν πως δεν διατίθενται θεραπευτικά µέσα εναντίον
της ασθένειας. Συνεπώς οι παραγωγοί θα πρέπει να ακολουθήσουν καλλιεργητικά
µέτρα όπως η καταστροφή ασθενών όσο και γειτονικών σε αυτά φυτών. Η άρδευση
µε τεχνητή βροχή καθώς και ενέργειες που δηµιουργούν συνθήκες υπερβολικής
υγρασίας στο έδαφος είναι σηµαντικό να αποφεύγονται. Μετά το πέρας διαφόρων
εργασιών, τα εργαλεία πρέπει να απολυµαίνονται και να λαµβάνονται µέτρα υγιεινής.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Embrelia SC, Cuprofix Disperss
20 WG
BAYER: Luna experience 400SC, Flint
max 75WG
ELANCO: Clavier 20SC, Karamat 2,5EW
FMC: Impact 125 SC
SIPCAM: Hidroval 40WG
SYNGENTA: Chorus 50 WG, Score 25
EC.

Εξώασκος νεκταρινιάς
Ο µύκητας διαχειµάζει ως βλαστοσπόρια,
τα οποία µε υγρό και βροχερό καιρό
µεταφέρονται στις ευπαθείς επιφάνειες
των εκπτυσσόµενων φύλλων ή άλλων
τρυφερών οργάνων, βλαστάνουν και τις
µολύνουν. Τα όργανα διατήρησης του
µύκητα, επειδή παρουσιάζουν µεγάλη
αντοχή σε αντίξοες συνθήκες, παραµένουν
καθόλη την περίοδο του καλοκαιριού έως
και του χειµώνα, γεγονός που οδηγεί σε
µολύνσεις την επόµενη άνοιξη. Επιµελής
ψεκασµός στο λήθαργο µέχρι το φούσκωµα
οφθαλµών συνηστούν οι γεωπόνοι του
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας
Φυτών Βόλου µε κατάλληλο µυκητοκτόνο,
µε σκοπό τη µείωση των βλαστοσπορίων.
Παράλληλα µε τον ψεκασµό και µε ξηρό
καιρό, να γίνει και αφαίρεση και καύση των
προσβεβληµένων κλάδων και κλαδίσκων.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Zirafin 76 WG, Merpan 80 WG
BAYER: Flint max 75WG, Copperfield
20WG
SIPCAM: Hidroval 40WG
SYNGENTA: Score 25 EC.

Έντονα σημάδια
ανθράκωσης
Υψηλή υγρασία και βροχή ευνοούν
την εξάπλωσή της στις καρυδιές
ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
fotopoulou@agronews.gr

Η ασθένεια της ανθράκωσης
αποτελεί την πιο καταστρεπτική για την καλλιέργεια της καρυδιάς, ενώ σηµαντικό είναι το
γεγονός πως είναι διαδεδοµένη σε όλη τη χώρα. Οφείλεται
στη δραστηριότητα του µύκητα
Marssonina juglandis, ο οποίος είναι δυνατόν να προσβάλλει φύλλα, καρπούς αλλά και ετήσιους βλαστούς. Καθοριστικό
ρόλο για την εξέλιξη της ασθένειας, διαδραµατίζουν ο βροχερός
καιρός και η αυξηµένη υγρασία,
ήδη από τους καλοκαιρινούς µήνες, καθώς τα ασκοσπόρια µεταφέρονται συνήθως µε τον αέρα και το υδρονέφος µετά από
βροχές και προκαλούν σε φύλλα και βλαστούς την αρχική προσβολή. Στις κηλίδες που δηµι-

ουργούνται σύντοµα εµφανίζονται καρποφορίες της κονιδιακής µορφής του µύκητα.
Σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις
των γεωπόνων του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου, σε πολλές περιοχές
εκδηλώνονται σηµαντικές προσβολές από το εν λόγω φυτοπαθογόνο µε αποτέλεσµα µέχρι και
φυλλόπτωση των δέντρων. Αυτό παρατηρείται κυρίως σε δενδροκοµεία όπου δεν έγιναν επαρκείς ψεκασµοί ή κάλυψη
των δέντρων δεν ήταν η ενδε-

Κηλίδες
Στα αρχικά συµπτώµατα
µικρές νεκρωτικές
κηλίδες που προκαλούν
φυλλόπτωση

δειγµένη κατά την εφαρµογή
του ψεκαστικού υγρού.
Οι καλλιεργητές είναι σηµαντικό να έχουν κατά νου πως τα
πρωτογενή µολύσµατα προέρχονται από τα προσβεβληµένα
όργανα που έχουν πέσει στο έδαφος, µέσα στα οποία διαχειµάζει το παθογόνο. Αρχικά, µόλυνση εµφανίζεται µε τη µορφή
νεκρωτικών κηλίδων 2-3 χιλιοστών, οι οποίες συνήθως ενώνονται δηµιουργώντας ευρύτερες
νεκρωτικές επιφάνειες.
Υπενθυµίζεται ότι οι νεκρωτικές κηλίδες που εµφανίζονται
στους καρπούς είναι µικρότερες
εκείνων που προκαλούνται στα
φύλλα. Όσον αφορά τα τελευταία, η προσβολή τους προκαλεί
κιτρίνισµα ενώ σε τελικό στάδιο
πέφτουν. Η πρόωρη αυτή φυλλόπτωση φέρει αρνητικές επιπτώσεις στα δέντρα, καθώς αυτά εξασθενούν µε αποτέλεσµα

η καρποφορία που αναµένεται
να είναι λιγότερη ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. Σε ακραίες περιπτώσεις προσβολής, είναι δυνατόν να παρατηρηθεί και ολοκληρωτική νέκρωση του δέντρου.
Σηµαντικές απώλειες στην
παραγωγή προκύπτουν κι αν
η προσβολή αρχίσει ενώ τα καρύδια είναι ακόµη πολύ µικρά,
τότε αυτά δεν αναπτύσσονται
κανονικά και κατά συνέπεια πέφτουν πρόωρα. Η ένταση των
συµπτωµάτων εξαρτάται κι από καλλιεργητικές πρακτικές,
όπως άρδευση ή κλάδεµα, που
πιθανώς ευνόησαν την ύπαρξη
περίσσειας υγρασίας κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Γι’ αυτό οι ειδικοί προτείνουν σωστό κλάδεµα για καλό αερισµό της κόµης και ψεκασµό των φύλλων µε χαλκούχο
σκεύασµα πριν ή µετά την πτώση τους στο έδαφος.
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Μείζον θέµα η πρόωρη
άνθηση, που κοστίζει µεγάλες
απώλειες παραγωγής από
τους ανοιξιάτικους παγετούς.

∆ύσκολη
η επιστροφή
υπεραξίας

Απαρχαιωμένες δομές αγοράς
πλην στην αμυγδαλοκαλλιέργεια
Ακόμη κι όταν είναι εξαιρετικά μικρή η παραγωγή, η τιμή του προϊόντος συντηρείται
τεχνηέντως χαμηλά καθώς οι αγοραστές είναι λίγοι και τα δίκτυα διακίνησης μετρημένα
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Αγορά
Η αγορά είναι στηµένη µε τέτοιο τρόπο
που οι αποζηµιώσεις
του ΕΛΓΑ πολύ συχνά
αντιστοιχίζονται µε
την εναποµείνασα
προς διάθεση παραγωγή και οι τιµές
διαµορφώνονται
ανάλογα

Έλλειµµα
συνεργασίας
Αυτό που λείπει από
το αµύγδαλο είναι
ουσιαστική συνεργασία των παραγωγών
για προϊόντα µε
σταθερά ποιοτικά
χαρακτηριστικά και
ενδεχοµένως πιο
χαµηλό κόστος

Απουσία δοµών και έλλειµµα βάθους
στη λειτουργία της αγοράς του αµυγδάλου κάνουν δύσκολο το χτίσιµο
υπεραξιών γύρω από το προϊόν και
κρατούν χαµηλά απ’ ό,τι φαίνεται τις
τιµές παραγωγού, παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζει η καλλιέργεια.
Το µεγαλύτερο πρόβληµα στην καλλιέργεια της αµυγδαλιάς και ειδικά
στις ποικιλίες που κατά κύριο λόγο
καλλιεργούνται σήµερα στην Ελλάδα έχει να κάνει µε την πρόωρη άνθηση η οποία συνήθως κοστίζει µεγάλες απώλειες παραγωγής από τους ανοιξιάτικους παγετούς. Τα τελευταία
δύο χρόνια (2019 και 2020) η εγχώρια παραγωγή αµυγδάλων υπέστη βαρύ πλήγµα από τον παγετό και τις ιδιάζουσες καιρικές συνθήκες, χωρίς
την ίδια στιγµή, αυτό να αποτυπώνεται σαφώς στην εικόνα της αγοράς
και τις τιµές παραγωγού. Έτσι, ακόµα και σε µια χρονιά όπως η φετινή,
που η παραγωγή αµυγδάλων καταγράφεται σηµαντικά µειωµένη, ειδικά σε περιοχές όπως του Συκουρίου
και της Ελασσόνας, η τιµή του προϊόντος συντηρείται τεχνηέντως χαµηλά, καθώς οι αγοραστές είναι λίγοι
και τα δίκτυα διακίνησης µετρηµένα.
Σηµειωτέον ότι είναι η δεύτερη κατά σειρά χρονιά που οι αποδόσεις των
αµυγδαλεώνων δεν απέδωσαν τα αναµενόµενα, µε τον ΕΛΓΑ να καλείται να καλύψει ένα σηµαντικό µέρος
της απώλειας εισοδήµατος των παρα-

ΕΙΚΟΝΑ ΑΜΥΓ∆ΑΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤΑΙ ΣΕ

44
ΧΩΡΕΣ

ΗΠΑ

75%
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΑ∆Α

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

γωγών. Το θέµα είναι ότι η αγορά είναι στηµένη µε τέτοιο τρόπο που οι αποζηµιώσεις του ΕΛΓΑ πολύ συχνά αντιστοιχίζονται µε την εναποµείνασα
προς διάθεση παραγωγή και οι τιµές
διαµορφώνονται ανάλογα.
Με άλλα λόγια, η αύξηση των καλλιεργήσιµων εκτάσεων και της παραγωγής χωρίς ανάλογη ανάπτυξη µονάδων επεξεργασίας, τυποποίησης και
εν γένει διακίνησης του προϊόντος διατηρεί σε υπολανθάνουσα κατάσταση
τον κλάδο του αµυγδάλου και το µέλλον των καλλιεργητών αβέβαιο. Αρκεί να αναφερθεί ότι σε πολλές περιοχές, οι κάτοχοι σπαστήρων ξηρών
καρπών, είναι αυτοί που διαµορφώνουν το κλίµα της αγοράς, χωρίς να
διαθέτουν την απαραίτητη διασύνδεση και γνώση της αγοράς. Όπως συµβαίνει εδώ και χρόνια µε τους ελαιουργούς (ελαιοτριβεία) που «σκοτώ-

81,6%
ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

17.000
ΤΟΝΟI

νουν» τις τιµές του ελαιολάδου, έτσι
και µε τους κατόχους σπαστήρων, πέραν της συγκεκριµένης υπηρεσίας που
προσφέρουν, διαδραµατίζουν συχνά
αρνητικό ρόλο στη διαµόρφωση των
τιµών παραγωγού.
Αυτό που λείπει από το αµύγδαλο
είναι η ουσιαστική συνεργασία των
παραγωγών για προϊόντα µε σταθερά
ποιοτικά χαρακτηριστικά και ενδεχοµένως πιο χαµηλό κόστος. Παράλληλα, αυτό που χρειάζεται είναι ισχυρά
και ανταγωνιστικά µεταξύ τους κανάλια παραλαβής και διάθεσης του προϊόντος ανάλογα µε τη χρήση του. Είναι άλλο το προϊόν που τυποποιείται
για άµεση κατανάλωση (ψίχα), άλλο
αυτό που βρίσκει χρήσεις στη ζαχαροπλαστική και µεταποιητική βιοµηχανία (σοκολατοποιία, µπάρες δηµητριακών, παστέλια κ.α.) κι άλλο αυτό που
διατίθεται στη «γαλακτοβιοµηχανία».

Η χαώδης κατάσταση που
επικρατεί σήµερα δύσκολα θα
επιστρέψει υπεραξίες στους
παραγωγούς αµύγδαλου και
ακόµα δυσκολότερα θα βάλει
την καλλιέργεια του
προϊόντος σε κάποια σειρά.
Σηµειωτέον ότι η
αµυγδαλοκαλλιέργεια είναι
ιδιαίτερα απαιτητική,
ευαίσθητη στις ακραίες (για
τα ελληνικά δεδοµένα)
θερµοκρασίες, ενώ αρκετοί
είναι και οι κίνδυνοι από
βλαπτικά έντοµα, µυκητιάσεις
διαφόρων ειδών (monillia)
και άλλα. Η επέκταση της
καλλιέργειας τα τελευταία
χρόνια µε επίκεντρο
αναφοράς τη Θεσσαλία,
µοιάζει να είναι άναρχη και
αποσπασµατική. Έρχεται ως
αποτέλεσµα της ανάγκης για
εναλλακτικές και πιο
αποδοτικές καλλιέργειες και
ενισχύεται από την κάποια
µεγαλύτερη ζήτηση του
προϊόντος στην εσωτερική
αγορά ως αποτέλεσµα του
µοντέλου υγιεινής διατροφής.
Τη ζήτηση αυξάνει και η νέα
µορφή χρήσης του προϊόντος
που είναι το γάλα αµυγδάλου.
Βεβαίως, οι λίγες βιοµηχανίες
που ασχολούνται µε αυτό
υποχρεούνται να
παραλαµβάνουν µεγάλες
ποσότητες πρώτης ύλης
(αµύγδαλα), ωστόσο, µέχρι
σήµερα, οι παραλαβές αυτές
δεν αποτυπώνονται µε
ακρίβεια στα στοιχεία αγοράς.
Έτσι όλοι επικαλούνται το
φυσικό προϊόν από τον καρπό
της ελληνικής γης, λίγοι
ωστόσο, είναι σε θέση να
βεβαιώσουν τα στοιχεία
παραλαβής της πρώτης ύλης
από ντόπιους παραγωγούς.
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Μέχρι 2.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση

Μόνο σε δικαιούχους
Βιολογικών του 2019
η επιδότηση πιστοποίησης
Στη φυτική παραγωγή όσοι εντάχθηκαν στις προκηρύξεις των
Βιολογικών 2017 και 2019 και, στη ζωική, όσοι εντάχθηκαν
στην πρόσκληση του 2018 θα μπορούν να κάνουν αίτηση
Το Μέτρο 3.1 που προδημοσιεύτηκε καλύπτει το 100% του
κόστους παραστατικών πιστοποίησης βιολογικής γεωργίας
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Πλαίσιο
Αν και η ΥΑ εφαρµογής του
Μέτρου που είχε βγει το 2019
έλεγε πως θα καλύπτονται και
έξοδα για ενδείξεις ΠΟΠ και
ΠΓΕ οίνων και τα Προϊόντα
Ειδικών Πτηνοτροφικών
Εκτροφών (προϊόντα Ε.Π.Ε.), οι
προβλέψεις αυτές αφαιρέθηκαν
από την προδηµοσίευση.

5ετίες

∆εν είναι δικαιούχοι όσοι έχουν
ενταχθεί στο υποµέτρο 11.2
«∆ιατήρηση πρακτικών
βιολογικής γεωργίας»
(5ετείς δεσµεύσεις) σε δράση
αντίστοιχη µε το αιτούµενο
είδος πιστοποίησης.

Δαπάνες

Για κάθε έτος υλοποίησης
επιλέξιµες είναι οι πάγιες
δαπάνες που αφορούν
επακριβώς το χρονικό διάστηµα
του έτους υλοποίησης βάσει
των παραστατικών δαπανών.
Ο φόρος προστιθέµενης αξίας
δεν είναι επιλέξιµος.

Μόνο όσοι αγρότες και κτηνοτρόφοι ήταν δικαιούχοι του υποµέτρου
11.1 «Ενίσχυση για στροφή σε πρακτικές και µεθόδους βιολογικής γεωργίας» (τριετία) κατά το έτος εφαρµογής 2019, θα µπορούν να κάνουν
αίτηση για ένταξη στο νέο Μέτρο 3.1
«Στήριξη για συµµετοχή σε προγράµµατα ποιότητας». Αυτό αναφέρει η
προδηµοσίευση του Μέτρου που θα
προκηρυχθεί εντός του έτους και αφορά την κάλυψη των εξόδων πιστοποίησης µέχρι και το ποσό των 2.000
ευρώ ανά εκµετάλλευση.
Πιο συγκεκριµένα, αίτηση θα µπορούν να κάνουν: Στη φυτική παραγωγή όσοι εντάχθηκαν στις προκηρύξεις των Βιολογικών του 2017
και του 2019 και στη ζωική παραγωγή όσοι εντάχθηκαν στην πρόσκληση του 2018. Ως εκ τούτου, από την προκήρυξη αποκλείονται όλοι οι παραγωγοί βιολογικών που
δεν είχαν ενταχθεί σε κάποιο πρόγραµµα πριµοδότησης, παρά τα όσα έγραφε η ΥΑ εφαρµογής του Μέτρου που είχε εκδοθεί το ∆εκέµβριο
(ΦΕΚ: 4721/Β/19-12-2019).
Αναλυτικότερα τώρα στην προδηµοσίευση αναφέρονται τα εξής:

∆ικαιούχοι
Για την επιλογή και ένταξη των
πράξεων στο υποµέτρο 3.1 πρέπει να
πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) Οι υποψήφιοι να ήταν
δικαιούχοι του υποµέτρου 11.1 κατά
το έτος εφαρµογής 2019. Συγκεκριµένα οι δικαιούχοι της δράσης 11.1.1
«Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στη γεωργία» θα µπορούν
να συµµετέχουν στην Πρόσκληση
του υποµέτρου 3.1 για το είδος πι-

στοποίησης της φυτικής παραγωγής,
ενώ οι δικαιούχοι της δράσης 11.1.2
«Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» θα µπορούν να συµµετέχουν στην πρόσκληση για το είδος πιστοποίησης της Ζωικής παραγωγής.

Είδος παρεχόµενων ενισχύσεων
Παρέχεται ενίσχυση µε τη µορφή επιχορήγησης, ως ετήσιο ποσό υπό µορφή κινήτρου, για µέγιστη διάρκεια πέντε ετών, δηλαδή έως την ηµεροµηνία
συµπλήρωσης πέντε ετών από την αρχική συµµετοχή του εκάστοτε δικαιούχου στο σύστηµα ποιότητας/είδος πιστοποίησης της βιολογικής παραγωγής.
Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες πιστοποίησης βιολογικής φυτικής παραγωγής
και ζωικής παραγωγής.
Η ενίσχυση παρέχεται βάσει των παραστατικών του Οργανισµού Ελέγχου
και Πιστοποίησης (ΟΕΠ), µε τον οποίο
έχει συνάψει σύµβαση ο δικαιούχος
και τα οποία προσκοµίζει µε τις αιτήσεις πληρωµής του.

Ύψος ενίσχυσης
Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης καθορίζεται σε 1.000 ευρώ ανά εκµετάλλευση
ετησίως για κάθε είδος πιστοποίησης
Βιολογικής παραγωγής και έως 2.000
ευρώ ανά εκµετάλλευση ετησίως συνολικά και για τα δύο είδη πιστοποίησης.

25 εκατ. ευρώ
Ο συνολικός προϋπολογισµός της Πρόσκλησης του
Μέτρου 3.1 εκτιµάται
ότι θα κυµανθεί στα
25 εκατοµµύρια ευρώ

Οι ενταγµένοι
σε πρόγραµµα
Βιολογικών
τριετίας
(µετατροπή)
θα µπορούν να
λάβουν ενίσχυση
πιστοποίησης.

Τα έτη απόσβεσης για στήριξη
Περιορισµοί ως προς την ενίσχυση
αντικατάστασης εξοπλισµού που υπάρχει στην εκµετάλλευση και δεν
έχει πλήρως αποσβεστεί, προβλέπονται στο πλαίσιο του Μέτρου 4.1.2 «Επιδότηση αρδευτικών Συστηµάτων».
Οι περιορισµοί αυτοί είναι είτε «µπλοκάρισµα» της ενίσχυσης είτε µείωσή
της, ανάλογα µε την ηλικία του εξοπλισµού που ήδη υπάρχει στο χωράφι. Παρακάτω παρατίθεται η λίστα µε
τα έτη απόσβεσης και παράδειγµα του
πώς αυτή χρησιµοποιείται σύµφωνα
µε την ΥΑ (4377/Β’/2020):
Γεωργικές κατασκευές (αντλιοστάσιο, δεξαµενές που απαιτούν
εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους): Περίοδος απλής αντικατάστασης 30 έτη, συντελεστής απόσβεσης 3,33%, αντικατάσταση µε µείωση δαπάνης από 24 έτη και πάνω.
Γεωτρήσεις/Πηγάδια-Φρέατα:
Περίοδος πλήρους απόσβεσης 25 έτη, συντελεστής απόσβεσης 4%, αντικατάσταση µε µείωση δαπάνης από
20 έτη και πάνω.
Αντλίες: Περίοδος πλήρους απόσβεσης 20 έτη, συντελεστής από-

σβεσης 5%, αντικατάσταση µε µείωση δαπάνης από 16 έτη και πάνω.
Ηλεκτρογεννήτριες και µηχανολογικός εξοπλισµός επαναχρησιµοποίησης υδάτων: Περίοδος πλήρους απόσβεσης 12 έτη, συντελεστής απόσβεσης 8,33%, αντικατάσταση µε µείωση δαπάνης από 10
έτη και πάνω.
Αρδευτικά συστήµατα (αφορά αντικατάσταση από ιδίου τύπου αρδευτικό σύστηµα): Περίοδος πλήρους απόσβεσης 8 έτη, συντελεστής απόσβεσης 12,50%, αντι-
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Agrenda

43

LEADER ΑΝΒΟΠΕ

83

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

12

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

45

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
Άδειες φύτευσης
αµπέλου 2021

Απόρριψη 85%
στα Leader Βόρειας
Πελοποννήσου

αρδευτικών

Από 30 Νοεµβρίου
αιτήσεις ενίσχυσης
στο νέο «Εξοικονοµώ»

κατάσταση µε µείωση δαπάνης από
6 έτη και πάνω.
Παράδειγµα: Έστω ότι υποψήφιος
αιτείται τη στήριξη αγοράς καινούργιας αντλίας νερού µε αιτούµενη δαπάνη 5.000 ευρώ ενώ διαθέτει µηχάνηµα ίδιας χρήσης ηλικίας 18 ετών
σύµφωνα µε τα τηρούµενα λογιστικά στοιχεία. Η επιλέξιµη δαπάνη υπολογίζεται ως εξής: Αιτούµενη δαπάνη-(αιτούµενη δαπάνη x συντελεστή απόσβεσης x έτη που υπολείπονται για την απόσβεση) 5.000 ευρώ(5.000ευρώ Χ 5,00 % Χ 2)= 4.500 ευρώ.

Στις 30 Νοεµβρίου ξεκινά
η υποβολή αιτήσεων για το
«Εξοικονοµώ-Αυτονοµώ», µε
προϋπολογισµό ύψους 850
εκατ. ευρώ και ποσοστά
επιχορήγησης των επενδύσεων
για την εξοικονόµηση ενέργειας
που φθάνουν σε ορισµένες
περιοχές της χώρας ακόµη
και στο 95%. Το υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
προχώρησε παράλληλα στην
προδηµοσίευση του Οδηγού
του Προγράµµατος προκειµένου
να διευκολύνει τους
ενδιαφερόµενους ιδιοκτήτες
κατοικιών να προετοιµάσουν
την αίτησή τους. Το πρόγραµµα
θα παραµείνει «ανοιχτό» µέχρι
εξαντλήσεως των διαθέσιµων
πόρων ανά περιφέρεια, ενώ
εκτός από τις επιχορηγήσεις το
πρόγραµµα παρέχει και άτοκα
δάνεια. Ο ανώτατος επιλέξιµος
προϋπολογισµός για
µονοκατοικίες και διαµερίσµατα
είναι 50.000 ευρώ και για
πολυκατοικίες 80.000 ευρώ.

Οι µαζικές απορρίψεις της τάξεως
του 85% των αιτήσεων στα Leader
που διαχειρίζεται η Αναπτυξιακή
Βορείου Πελοποννήσου, έχει δηµιουργήσει αναβρασµό σε επενδυτές και τοπικούς φορείς της Περιφέρειας. Μάλιστα, µεταξύ των απορριπτόµενων βρίσκονται και επενδύσεις αγροτικής µεταποίησης
πολλών εκατοµµυρίων οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει, καθώς οι επενδυτές πόνταραν στην ένταξή τους.
Οι ενστάσεις που υπέβαλλαν βρίσκονται ακόµα «προς εξέταση» εδώ και 45 ηµέρες περίπου, ενώ το
θεσµικό πλαίσιο λέει καθαρά ότι εντός 15 εργάσιµων θα πρέπει να έχουν βγει αποτελέσµατα.
Ο λόγος του κύριου όγκου απορρίψεων, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ
της Agrenda, έχει να κάνει µε την
εξασφάλιση «πρόσβασης των ΑΜΕΑ» στις εγκαταστάσεις. Ωστόσο,
αυτός ο όρος, αναφέρουν οι έχοντες γνώση των πραγµάτων, πρώτον δεν υπήρχε ως διακριτό κριτήριο της προκήρυξης. ∆εύτερον, ακόµα και αν υπήρχε ως κριτήριο,
θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί µε

Απορρίψεις
8 εκατ. ευρώ
Επενδύσεις ύψους 8 εκατ.
ευρώ χάνονται µόνο στη
Νεµέα από τις απορρίψεις
των επενδυτικών σχεδίων
στα Leader

τον τρόπο άλλων Αναπτυξιακών Εταιρειών. ∆ηλαδή ως δέσµευση του
δικαιούχου κατά το τέλος της υλοποίησης του έργου. Πέραν αυτών εκτιµάται πως όσοι δεν είχαν το κριτήριο ΑΜΕΑ, «χαντακώθηκαν» και
σε άλλες βαθµολογίες.
Σηµειώνεται ότι επί ογδόντα τριών υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων εγκρίθηκαν προσωρινά µόνο
δώδεκα. «Τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά» διερωτάται ο δήµαρχος
Νεµέας Κωνσταντίνος Φρούσιος τη
στιγµή µάλιστα που το πανελλαδικό ποσοστό των θετικών αξιολογηµένων έργων ξεπερνά το 65% ενώ
στην ΑΝΒΟΠΕ βρίσκεται κάτω του
15%. Ειδικά στην Περιοχή της Νεµέας χάνονται επενδύσεις ύψους περίπου 8.000.000 ευρώ και µάλιστα
η συµµετοχή των ενδιαφεροµένων
στα Leader, που έχει καθυστερήσει
αδικαιολόγητα, τους στερεί τη δυνατότητα να συµµετάσχουν σε άλλα
προγράµµατα. Επιπλέον, στην ΑΝΒΟΠΕ προκύπτει περίσσευµα 1,5 εκατ. ευρώ, το οποίο λένε οι ιθύνοντες της Αναπτυξιακής ότι θα πάνε
σε µία δεύτερη πρόσκληση. «Αν στις
ενστάσεις δικαιωθούν κάποιοι, θα
περισσέψει 1 εκατ. ευρώ. ∆ηλαδή,
µας λένε ότι µε 1 εκατ. θα προκηρύξουν επτά υποδράσεις;», αναφέρει χαρακτηριστικά στην Agrenda
πηγή που γνωρίζει καλά το θέµα.
Το ζήτηµα έχει φτάσει στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει προς το παρόν κάποια εξέλιξη.

Οι ενδιαφερόµενοι
παραγωγοί µπορούν να
υποβάλουν ηλεκτρονικά,
µέσω της ιστοσελίδας του
ΥΠ.Α.Α.Τ. (www.minagric.
gr, ψηφιακές υπηρεσίες,
Αίτηση Αδειών Φύτευσης
Αµπέλου), αίτηση-υπεύθυνη
δήλωση για την απόκτηση
αδειών νέας φύτευσης
οινοποιήσιµων ποικιλιών
αµπέλου έως την 31η
Οκτωβρίου 2020

Αναπτυξιακός
Νόµος
Οι δύο προκηρύξεις
του Αναπτυξιακού Νόµου,
συνολικού προϋπολογισµού
500 εκατ. ευρώ, θα
µείνουν ανοιχτές για
αιτήσεις έως τις 30
Οκτωβρίου, σύµφωνα µε
τις σχετικές υπουργικές
αποφάσεις. Πρόκειται για
τα Καθεστώτα «Γενική
Επιχειρηµατικότητα» και
«Πολύ Μικρές και Μικρές
Επιχειρήσεις».
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Υψηλές αποδόσεις
με λιπάσματα
Nutrimore
H εταιρεία Gavriel προτείνει για αυξηµένη σοδειά και µειωµένα κοστολόγια τα λιπάσµατα Nutrimore. Όπως λέει, τα
περισσότερα χηµικά λιπάσµατα όπως το 20-10-0, 16-20-0,
20-20-0 κ.α. περιέχουν υψηλό ποσοστό νιτρικού αζώτου.
Το νιτρικό άζωτο, ξεπλένεται πολύ γρήγορα. Από την σπορά µέχρι το φύτρωµα µεσολαβούν τουλάχιστον 15-20 ηµέρες συνεπώς το νιτρικό άζωτο δεν φτάνει στο σιτάρι ποτέ. Επίσης λιπάσµατα που περιέχουν κοινή ουρία όπως τα κοινά
blending, χάνουν 30-50% του αζώτου που περιέχουν στον αέρα τις πρώτες κιόλας ηµέρες µετά την εφαρµογή τους. Για
κάθε τρεις µονάδες αζώτου που δεν φτάνουν στο φυτό η παραγωγή µειώνεται 100 κιλά/στρέµµα.
Τα Nutrimore δεν περιέχουν καθόλου νιτρικό άζωτο. Αντίθετα περιέχουν ένα µέρος αµµωνιακό-σταθερό άζωτο και
κυρίως ουρεϊκό άζωτο το οποίο όµως είναι ενισχυµένο 100%
µε Agrotain. Γι’ αυτό µε τα Nutrimore όσες µονάδες αζώτου
πληρώνει ο παραγωγός φτάνει στα φυτά και η σοδειά αυξάνεται τουλάχιστον 10%.

Φώσφορος που δεν φτάνει στα φυτά είναι σπατάλη
Η δεύτερη παγίδα αφορά στο φώσφορο µιας και πολλά
λιπάσµατα περιέχουν φώσφορο χαµηλής υδατοδιαλυτότητας. Τα φυτά µπορούν να απορροφήσουν µόνο τον υδατοδιαλυτό φώσφορο. Τα Nutrimore περιέχουν φώσφορο 95%
υδατοδιαλυτό, έτσι επιτυγχάνεται άριστη ανάπτυξη της ρίζας και ανάπτυξη εύρωστων φυτών µε ανθεκτικότητα στις
ασθένειες. Επιπλέον τα Nutrimore περιέχουν υψηλό ποσοστό θείου, στοιχείο που ενισχύει την αξιοποίηση του αζώτου
και την παραγωγή πρωτεΐνης, άρα την κερδοφορία. Τα φυτά καταλαβαίνουν µονάδες θρέψης και όχι κιλά λιπάσµατος. Τα Nutrimore παρέχουν πυκνούς τύπους λιπάσµατος.
Έτσι, σε ένα χωράφι π.χ. 500 στρµ. που θα πέσουν 20 κιλά/
στρέµµα 20-10-0 θα χρειαστούν 10 τόνοι λίπασµα ενώ εάν
χρησιµοποιηθεί λίπασµα Nutrimore 30-15-0 θα πρέπει να
χρειαστούν 13,5 κιλά/στρέµµα άρα 6,75 τόνους λιπάσµατος
συνολικά. Το κόστος λίπανσης µε Nutrimore είναι τουλάχιστον 15-20% χαµηλότερο σε σχέση µε τα κοινά λιπάσµατα
που ξεγελούν µε φθηνή τιµή στο σακί. Επιλέγοντας πυκνούς
τύπους Nutrimore, όλες οι µονάδες θρέψης που πληρώνει ο
παραγωγός φτάνουν στα φυτά.
Έτσι µε λιγότερα κιλά, πέφτει το
κόστος λίπανσης, τα σιτηρά τελικά τρέφονται καλύτερα και στο
τέλος η σοδειά αυξάνεται τουλάχιστον 10%. Στα ίδια συµπεράσµατα κατέληξε και το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας µε σχετικό
διετές πειραµατικό.

Μια οικογένεια
ηλικίας 240 ετών
φέτος η Lemken
Η γερμανική φίρμα γιορτάζει φέτος, περήφανη για
τον Smaragd του ‘40 και την Rubin 10 του 2020

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΚΟΥΝΟΥ,
ΥΠΕΥΘΥΝΗ MARKETING
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΙΤΗΡΩΝ
Κοινό 20-10-0
Κοινό 16-20-0
20-30 κιλά/στρ.
20-30 κιλά/στρ.
Αντιστοιχεί σε:
Αντιστοιχεί σε:
Nutrimore 30-15-0 15-20
Nutrimore 20-24-0
κιλά/στρ.
15-20 κιλά/στρ.
Nutrimore 25-15-5 15-20
Nutrimore 20-40-0
κιλά/στρ.
10-15 kgr/στρ.
Μειωµένο κόστος λίπανσης 10-20% συν 10-15%
αύξηση σοδειάς, ισούται µε µέγιστη κερδοφορία

Από το σιδηρουργείο του Wilhelmus Lemken
στις υπερσύγχρονες µονάδες παραγωγής παρελκόµενων σε όλο τον κόσµο και από το πρώτο µοντέλο καλλιεργητή Smaragd στη ναυαρχίδα Rubin 10, η Lemken έχει δυόµισι αιώνες
ιστορίας να διηγηθεί στους 1.600 εργαζοµένους της σε 29 χώρες του κόσµου. Φέτος, η εταιρεία κλείνει 240 χρόνια συνεχούς δραστηριοποίησης στον γεωργικό κλάδο και αποτελεί σίγουρα µία από τις ακλόνητες οικογενει-

ακές επιχειρήσεις κατασκευής παρελκόµενων.
Όλα ξεκίνησαν το 1780 στον Κάτω Ρήνο της
Γερµανίας, εκεί όπου ο Wilhelmus Lemken άρχισε να σφυρηλατεί, σε τοπικό επίπεδο, άροτρα,
καλλιεργητές και δισκοσβάρνες για τους ντόπιους αγρότες. Μηχανήµατα διαχρονικά, που
έρχονται τώρα να ενωθούν µε τα σύγχρονα εργαλεία επεξεργασίας εδάφους, που παράγει και
διανέµει η Lemken σε όλο τον κόσµο, ένα «άνοιγµα» που άρχισε η εταιρεία µετά την ηγεσία
του Viktor Lemken και κατά τη δεκαετία του ΄90.
Η Nicola Lemken είναι τώρα η 7η στη σειρά
επικεφαλής στο τιµόνι της οικογενειακής ε-
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Νέες πρακτικές που
φέρνουν έσοδα στους
αγρότες από Bayer
Στη µεταµόρφωση της βιοµηχανίας τροφίµων µέσω ενσωµάτωσης της καινοτοµίας στην γεωργία, παρά τις προκλήσεις της πανδηµίας, εστιάζει ο Τοµέας Crop Science
της Bayer, στο πλαίσιο των δεσµεύσεων της Bayer για βιώσιµη ανάπτυξη.
Στην κατεύθυνση αυτή, η πρωτοποριακή πρωτοβουλία
Carbon επαναπροσδιορίζει την αξία της γεωργίας επιβραβεύοντας τους παραγωγούς που εξοικονοµούν εκποµπές
άνθρακα, υιοθετώντας «έξυπνες» πρακτικές µε θετική επίδραση στην κλιµατική αλλαγή. Μεγάλη εξέλιξη φέρνει
και η κυκλοφορία του VITALA, του πρώτου παγκοσµίως
υβριδίου αραβόσιτου χαµηλής ανάπτυξης, διαθέσιµο στο
Μεξικό, για να βοηθήσει τους παραγωγούς να παράγουν
περισσότερα, χρησιµοποιώντας λιγότερους πόρους.
Επίσης, η πρωτοβουλία «Better Life Farming Alliance»
της οποίας ηγείται η Bayer για την ενδυνάµωση των παραγωγών µικρής κλίµακας παρέχει στους παραγωγούς αυτούς τεχνογνωσία, εισροές, χρηµατοοικονοµικές λύσεις
και πρόσβαση στην αγορά. Ως µέρος της σειράς των εξ’ αποστάσεως εκδηλώσεων Future of Farming Dialogue, o Λίαµ Κόντον, Πρόεδρος του Τοµέα Crop Science της Bayer,
αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της πανδηµίας COVID-19 και
επαγόµενης οικονοµικής αστάθειας, κατάσταση η οποία
ενίσχυσε την ανάγκη για ακόµη µεγαλύτερη επικέντρωση
στην καινοτοµία στον κλάδο της γεωργίας, ώστε να καταστεί η γεωργία µέρος της λύσης για την κλιµατική αλλαγή,
ενώ διασφαλίζεται επαρκής ποσότητα τροφής για όλους.

πιχείρησης, που διατελεί διευθύντρια και συνεχίζει να επικεντρώνεται στην επαγγελµατική παραγωγή µηχανηµάτων κατεργασίας
του εδάφους που χαρακτηρίζονται από καινοτοµία και υψηλή ποιότητα.
«Υποστηρίζουµε την αποτελεσµατική, βιώσιµη γεωργία και, µαζί µε τους συνεργάτες και
την οµάδα µας, προάγουµε τις αξιόπιστες, ασφαλείς και αποτελεσµατικές λύσεις εργασίας για τους αγρότες και τους εργολάβους σε
όλο τον κόσµο και σε ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών, για πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις
στην παραγωγή», σηµειώνει η ίδια. Η Nicola
Lemken, για να πετύχει τα παραπάνω συνεργάστηκε στενά µε εξειδικευµένους αντιπροσώπους και την οµάδα της, αποτελούµενη από ειδικούς πάνω σε θέµατα γεωργίας ακριβείας.
Σήµερα η Lemken εστιάζει µε τα νέα της

Ιστότοπος
Στη διεύθυνση 240lemken.com,
ειδικά σχεδιασµένη για την επέτειο,
ο επισκέπτης µπορεί να δει όλη την
ιστορία του γερµανικού οµίλου

προϊόντα στην άροση, τη σπορά και την καλλιέργεια, αξιοποιώντας πρόσφατα και τη τεχνολογία καµερών στις τσάπες ζιζανιοκτονίας ενώ χρησιµοποιεί φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα φροντίδας.
Ο τωρινός διευθύνων της Anthony van der
Ley, προσβλέπει στη συνεχή θετική εξέλιξη της
εταιρείας, λέγοντας πως η φίρµα απολαµβάνει
εξαιρετικής απήχησης πέρα από την εγχώρια αγορά της Γερµανίας. Στόχος της µάρκας είναι,
φυσικά, η κατεύθυνση µε επιτυχία στην επόµενη γενιά προϊόντων που θα διαθέτουν καινοτοµίες που ωφελούν τους πελάτες µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το καινοτόµο προφίλ των
προϊόντων της Lemken χαρακτηρίζει όµως και
το εργοστάσιο της εταιρείας στο Άλπεν της Γερµανίας, το οποίο εδώ και 15 χρόνια είναι ενεργειακά αυτόνοµο και ουδέτερο ως προς την εκποµπή άνθρακα, µε εγκατεστηµένη µία µονάδα
ηλεκτροπαραγωγής µικτού κύκλου.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ιστορία των 240
ετών της εταιρείας ψηφιοποιήθηκε και βρίσκεται πλάι στις τρέχουσες εξελίξεις στον ιστότοπο 240lemken.com. Εκεί θα συναντήσει κανείς ένα χρονολόγιο της Lemken αλλά και έναν τοίχο για τους επισκέπτες της
ιστοσελίδας, όπου µπορούν να συνεισφέρουν µε ιστορίες και φρέσκες ιδέες.

Ενημέρωση σε δέκτες
John Deere Starfire
Να ενηµερώσουν τους δέκτες τους ώστε να συνεχίσουν
να λαµβάνουν πληροφορίες και να έχουν ανανεωµένο
σήµα από τους δορυφόρους της John Deere, καλεί τους
πελάτες της η Agrotech S.A. Συγκεκριµένα, όπως λέει οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να προχωρήσουν άµεσα στην
ανανέωση των StarFire 3000 και StarFire 6000. Με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσουν να έχουν: Ακόµα πιο ισχυρό σήµα, άµεση υποστήριξή ακόµα και αποµακρυσµένα, καλύτερη διαχείριση του αγροκτήµατός τους, βέλτιστη ανάλυση των πληροφοριών τους από τους ειδικούς και νέες ενηµερώσεις RTK. Η τελευταία µέρα που
οι µη ανανεωµένοι δέκτες θα λαµβάνουν κατάλληλες
πληροφορίες και θα έχουν σήµα είναι η Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρονται για την ανανέωση, µπορούν να καλέσουν τους ειδικά εκπαιδευµένους τεχνικούς του τµήµατος Farmsight της Agrotech
S.Α και να προχωρήσουν την αναβάθµιση µόνοι τους ή
να προγραµµατίσουν το ραντεβού τους.

44 Agrenda

Σάββατο 17 & Κυριακή 18 Oκτωβρίου 2020

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Χαμηλή η στήριξη μέσω ΚΑΠ στον αγρότη, λένε οι πολίτες
H πλειοψηφία των Eυρωπαίων πολιτικών, ήτοι
το 95% πιστεύουν ότι η γεωργία και οι αγροτικές
περιοχές είναι σηµαντικές για το «µέλλον µας»
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εντούτοις το 39% εκτιµά πως η οικονοµική στήριξη των αγροτών µέσω της ΚΑΠ είναι χαµηλή. Μάλιστα, σύµφωνα µε
την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόµετρου, το
56% των πολιτών πιστεύει πως η στήριξη θα πρέπει να αυξηθεί τα επόµενα δέκα χρόνια. Επίσης,

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΖΑΝΝΑΣ

20

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
η επιλογή

8*

το 62% των πολιτών, θεωρεί πως κύριος στόχος
τη ΚΑΠ, αν και µόλις 9% γνωρίζει λεπτοµέρειες
για αυτή, πρέπει να είναι η παροχή τροφίµων υψηλής ποιότητας. Σύµφωνα µε την έρευνα του
Ευρωβαρόµετρου προκύπτουν επίσης τα εξής:
Το 76% των πολιτών πιστεύει πως ΚΑΠ ωφελεί όλους τους πολίτες, όχι µόνο τους αγρότες (έναντι 61% το 2017). Σε όλα τα κράτη µέλη, η πλειοψηφία των πολιτών συµµερίζεται

Επαγγελματίες
αγρότες θέτουν
σοβαρές
υποψηφιότητες για
συνεκμετάλλευση
του Αγροκτήματος
«Ζάννας» της
Αμερικανικής
Γεωργικής Σχολής

αυτήν την άποψη, εκτός από τη Μάλτα.
Ένα αυξανόµενο µερίδιο των πολιτών πιστεύει ότι η γεωργία είναι µια από τις κύριες
αιτίες της αλλαγής του κλίµατος (από 29% το
2010 σε 42% το 2020), εντούτοις πλειονότητα
των πολιτών πιστεύει ότι η γεωργία έχει ήδη
συµβάλει σηµαντικά στην καταπολέµηση της
κλιµατικής αλλαγής, µε 55% να διατηρεί αυτήν την άποψη, από 46% το 2010.

Ο ανάδοχος θα
καλλιεργεί 800
στρέµµατα µε
καλαµπόκι, κριθάρι
σποροπαραγωγής,
βαµβάκι και ρύζι.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
για συνεκµετάλλευση
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

800

ΣΤΡΕΜΜΑΤA
µεγάλης καλλιέργειας

ΤΖΙΡΟΣ

250.000
ευρώ

*ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

liamis@agronews.gr

Ζωηρή ανταπόκριση προκάλεσε στις τάξεις των παραγωγών της ∆υτικής Θεσσαλονίκης, η προοπτική συνεκµετάλλευσης του Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού
Αγροκτήµατος «Ζάννας», που εκτείνεται
σε συνολικά 800 στρέµµατα γης, στην περιοχή του Βαλτοχωρίου.
Το ακίνητο «φιλέτο» που θεωρείται ως
ένα από τα πιο γόνιµα και άρτια εξοπλισµένο από άποψη υποδοµών, αγροκτήµατα στην Ελλάδα, ανήκει στην Αµερικανική
Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, η οποία
ολοκλήρωσε την περασµένη εβδοµάδα
πρόσκληση ενδιαφέροντος, προκειµένου
έως τις 20 Οκτωβρίου, εκτός απροόπτου,
να επιλέξει τον συνεργάτη της στο Αγρόκτηµα «Ζάννας» για τα επόµενα 3 χρόνια.
«Αρχικό διερευνητικό ενδιαφέρον είχαµε από 18 παραγωγούς, εκ των οποίων οι 8 προχώρησαν και σε υποβολή του
φακέλου συµµετοχής σε µια διαδικασία
που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου», είπε στην Agrenda πηγή που
γνωρίζει λεπτοµέρειες για το θέµα και τόνισε πως πρόκειται για σοβαρές υποψηφιότητες, µε τον καθένα να διαθέτει εκµετάλλευση άνω των 2.000 στρεµµάτων,
µε διάφορες καλλιέργειες.
Θα ακολουθήσει ο έλεγχος των δικαιολογητικών, η επιβεβαίωση του µηχανολογικού εξοπλισµού, τον οποίο ισχυρίζεται ο κάθε υποψήφιος ότι διαθέτει και η
δια ζώσης συνέντευξή του µε στελέχη της
Σχολής, πριν γίνει η οριστικοποίηση του

Υποψήφιοι 8 καλλιεργητές

Μετάδοση εμπειρίας
σε εύφορη πλάκα
800 στρεμμάτων
προτιµητέου αναδόχου του έργου.
Το πέρασµα των υποψηφίων από «ψιλό
κόσκινο» κρίνεται απολύτως επιβεβληµένο, λόγω των απαιτήσεων που γεννά ο εκπαιδευτικός και ο ερευνητικός προσανατολισµός του Αγροκτήµατος Ζάννας. «Πρώτα από όλα ο παραγωγός που θα επιλεγεί
θα πρέπει να µπορεί να υποστηρίξει από
άποψη µεταδοτικότητας, τα προγράµµατα εκπαίδευσης της Σχολής διότι αποστολή του Αγροκτήµατος Ζάννας, είναι η επίδειξη εφαρµογής των γεωργικών πρακτικών παραγωγής σε πραγµατική κλίµακα,
στους µαθητές και σπουδαστές της για να

αποκτήσουν πρακτική εµπειρία και εποπτεία της αγαθούς επιχειρηµατικής γεωργικής εκµετάλλευσης. Γι’ αυτό οι υποψήφιοι που είναι απόφοιτοι της Αµερικανικής
Γεωργικής Σχολής, έχουν ένα µικρό προβάδισµα», εξηγείται αρµοδίως.
Εκτός από το γνωστικό υπόβαθρο, στις
προϋποθέσεις που θέτει η Σχολή είναι επίσης και το να διαθέτουν οι υποψήφιοι ιδιόκτητο κατάλληλο και νόµιµο µηχανολογικό
εξοπλισµό, ικανό να ανταποκριθεί σε εργασίες σε περίπου 800 στρέµµατα φυτών µεγάλης καλλιέργειας, αλλά και για φόρτο-εκφορτώσεις µηχανηµάτων, εφοδίων και πα-
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Στο δρόμο για ΠΟΠ/ΠΓΕ Σαρδέλα και Γαρίδα Αμβρακικού
Την πιστοποίηση της Σαρδέλας και της Γαρίδας
του Αµβρακικού κόλπου ως προϊόντα ΠΟΠ ή ΠΓΕ
ώστε να διαφοροποιούνται από παρόµοια είδη
άλλων θαλάσσιων περιοχών της χώρας και όχι
µόνο και να αποκτήσουν υπεραξία, προωθεί η Περιφέρεια Ηπείρου. Το όλο εγχείρηµα «τρέχουν»
οι αρµόδιες υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας Πρεβέζης, οι οποίες ετοίµασαν τους δύο φακέλους µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαι-

ολογητικά, που τεκµηριώνουν το αίτηµα πιστοποίησης των δύο εµβληµατικών ειδών της ιχθυοπανίδας του Αµβρακικού. Η έρευνα διεξήχθη
από το ΤΕΙ Ηπείρου, κατά την εκτέλεση ενός έργου για τον προσδιορισµό και την ταυτοποίηση
καινοτόµων προϊόντων ΠΟΠ ή ΠΓΕ Αµβρακικού
για την αξιοποίηση και την αειφόρο διαχείριση
των ιχθυοαποθεµάτων του κόλπου, στο πλαίσιο
Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος µε τίτλο

«Αειφορική Ανάπτυξη Στον Αµβρακικό (ΑΝΑΣΑ)».
Την περίοδο αυτή η ∆ΑΟΚ Πρεβέζης συζητά µε αλιευτικούς συλλόγους, οµάδες αλιέων
κι επιχειρήσεις του χώρου, για να διερευνηθεί
ποιος θα ηγηθεί της διαδικασίας υποβολής του
φακέλου, καθώς αυτό δεν µπορεί να γίνει από
την Περιφέρεια ή άλλο δηµόσιο φορέα. Μόλις
προκύψει ο ενδιαφερόµενος τα αιτήµατα θα
σταλούν στο ΥπΑΑΤ για αξιολόγηση.

Η γεωργία ακριβείας μαθαίνεται στην πράξη
μέσω του Εrasmus+ από 4 πανεπιστήμια

Η παρακολούθηση
είναι δωρεάν
ραγωγής. Επιπλέον, να ακολουθούν τις οδηγίες της Σχολής για την επιµελή και την
έγκαιρη προετοιµασία των αγρών, τις απαιτούµενες καλλιεργητικές φροντίδες και τη
συγκοµιδή, να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία του
περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και να εφαρµόζουν τους
κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, βάσει
οδηγιών της Σχολής. Προϋπόθεση είναι να
έχουν εξοικείωση µε συστήµατα διασφάλισης ποιότητας, να εφαρµόζουν όλα τα πρότυπα Agro 2-1 & 2-2, και να είναι και κατά
κύριο επάγγελµα γεωργοί.
Από το µοντέλο της συνεκµετάλλευσης του
Αγροκτήµατος, που κάνει έναν τζίρο πάνω
από 250.000 ευρώ, ωφεληµένες βγαίνουν
και οι δύο πλευρές. Η Σχολή θα αποκοµίσει
έσοδα για την αξιοποίησή τους σε εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς να χρειαστεί να επενδύσει σε ακριβό εξοπλισµό γεωργίας ακριβείας και σε εργασίες. Αντίστοιχα, ο ανάδοχος εκτός από το ό,τι θα καλλιεργεί µια εύφορη «πλάκα» 800 στρεµµάτων, µε καλαµπόκι, κριθάρι σποροπαραγωγής, βαµβάκι
και ρύζι, θα ενισχύει το εισόδηµά του και µε
µέρος των επιδοτήσεων του αγροκτήµατος.

3ετής
σύµβαση
Έως 20 Οκτωβρίου, εκτός
απροόπτου, η
Αµερικανική
Γεωργική Σχολή
θα επιλέξει τον
συνεργάτη της
για τα επόµενα
3 χρόνια

Το 2019 γράφτηκαν
στην πλατφόρµα περί
τα 400 άτοµα (και στις
τέσσερις χώρες) και
ολοκλήρωσαν το
πρόγραµµα περίπου οι
µισοί, µας ανέφερε ο κ.
Μπουρνάρης,
διευκρινίζοντας πως
στην Ελλάδα ήταν γύρω
στους 80 αυτοί που
γράφτηκαν. Ο στόχος
είναι το µεταπτυχιακό
της πλατφόρµας να
περιληφθεί αρχικά στα
προγράµµατα σπουδών
και των τεσσάρων
πανεπιστηµίων, και εάν
είναι δυνατό να
προωθηθεί και στα
άλλα πανεπιστήµια της
Ε.Ε. Για τους
µετέχοντες από τις
τέσσερις χώρες η
παρακολούθηση των
µαθηµάτων είναι
δωρεάν.

Τον Eυρωπαίο αγρότη του µέλλοντος,
τον λεγόµενο «agripreneur 4.0», ο οποίος χρειάζεται να διαθέτει συνδυασµό δεξιοτήτων, για να ασκεί το επάγγελµά του, όπως γεωργικές, επιχειρηµατικές, ψηφιακές, αλλά και περιβαλλοντικές, επιχειρούν να προετοιµάσουν τέσσερα πανεπιστήµια του
ευρωπαϊκού νότου, µέσω του κοινοτικού προγράµµατος Erasmus+. Στη
φιλόδοξη πρωτοβουλία που τιτλοφορείται SPARKLE (Sustainable Precision
Agriculture: Research & Knowledge for
Learning), εµπλέκονται το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της Φλωρεντίας
στην Ιταλία, της Μαδρίτης στην Ισπανία και της Εβόρα στην Πορτογαλία, τα
οποία δηµιούργησαν µια πλατφόρµα
εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, γύρω από τη γεωργία ακριβείας και την άσκησης του σύγχρονου επιχειρηµατικού
management στον πρωτογενή τοµέα.
«Ο αγροτικός τοµέας στην ΕΕ είναι
επί του παρόντος σε σταυροδρόµι. Όσοι ασχολούνται, καλούνται ή να παραµείνουν κολληµένοι σε παλιές πρακτικές ή να αγκαλιάσουν το µέλλον, που
αντιπροσωπεύεται από τη γεωργία ακριβείας. Αυτό, όµως, προϋποθέτει µια
νέα προσέγγιση νοοτροπίας και ένα καινούριο δίκτυο διαφορετικών τεχνολογιών, που έχει να κάνει µε τη ψηφιοποίηση, τα µεταδεδοµένα, το Internet

of Things, την τεχνητή νοηµοσύνη και
άλλα εργαλεία γνώσης» εξηγεί o Θωµάς Μπουρνάρης, επίκουρος καθηγητής στον τοµέα αγροτικής οικονοµίας
του Τµήµατος Γεωπονίας, στο ΑΠΘ.
Το κενό αυτό επιχειρεί να καλύψει
το SPARKLE που αφορά, στην ουσία,
µια µεταπτυχιακή ειδίκευση των φοιτητών των γεωπονικών σχολών, αλλά
και ενδιαφερόµενων αγροτών, ώστε
να βελτιωθούν οι δεξιότητές τους στο
νέο «έξυπνο» ψηφιακό περιβάλλον.
Περιγράφοντας το πρόγραµµα σπουδών, ο κ. Μπουρνάρης µας είπε πως
η εκπαίδευση είναι εξάµηνη, διεξάγεται καθαρά εξ’ αποστάσεως και στα
αγγλικά και περιλαµβάνει 12 µαθήµατα, που χωρίζονται σε 54 tasks. Υπάρχουν σηµειώσεις, αλλά και παρουσιάσεις και διάφορα βίντεο που έχουν
δηµιουργηθεί από τους καθηγητές,
µε αντικείµενο στο τί είναι η γεωργία
ακριβείας, µέχρι εφαρµογές της στην
άρδευση, στη λίπανση, στη φυτοπροστασία, στη συγκοµιδή, αλλά µαθήµατα για το πως ασκείται το management
στον γεωργικό τοµέα, µε βάση τις νέες τάσεις στον κλάδο και στην τεχνολογία. Εκτός από θεωρητικά µαθήµατα
γίνονται και πρακτικά σε φάρµες που
χρησιµοποιούν µε επιτυχηµένο τρόπο
µεθόδους και εργαλεία γεωργίας ακριβείας. Tο πρόγραµµα ολοκληρώνεται
µε εξετάσεις.
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ
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ΑΓΡΟΝΕΑ
Ο σεβασμός
επιστρέφει
∆ιαχρονικό: Την έννοια του
σεβασµού την καταλαβαίνουν
µόνο όσοι µεγάλωσαν µε αξίες
Ρόδι Ερµιόνης: Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό
«Ρόδι Ερµιόνης» ως ΠΟΠ και το
κυπριακό «Χοιροµέρι Πιτσιλιάς»
ως ΠΓΕ. Το «Ρόδι Ερµιόνης»
Αργολίδας Πελοποννήσου
χαρακτηρίζεται από γλυκιά γεύση
και από ελαστικό φλοιό µε
υποκίτρινο έως και κόκκινο χρώµα.
Το «Χοιροµέρι Πιτσιλιάς» είναι
ένα ώριµο, ξηρό, αλατισµένο,
κρασάτο, καπνιστό προϊόν κρέατος
από την ορεινή Πιτσιλιά, όπου το
κρασί είναι
κόκκινο, ξηρό
και προέρχεται
από την τοπική
ποικιλία
«Μαύρο». Το
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ
«Ρόδι
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
Ερµιόνης» και
το «Χοιροµέρι
Πιτσιλιάς» προστέθηκαν στα 1490
ήδη προστατευόµενα τρόφιµα, στη
βάση δεδοµένων eAmbrosia.
http://ec.europa.eu/greece,
8/10/2020.
Βόσκηση …: Συµβάσεις του
ΥπΑΑΤ για ∆ιαχειριστικά Σχέδια
Βόσκησης µε οχτώ Περιφέρειες
της χώρας: Θεσσαλίας, ∆υτικής
Μακεδονίας, Κρήτης, Ηπείρου,
Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου,
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας.
agronews.gr, 2/10/2020
Κτηνίατροι: Μεγάλες είναι οι
ελλείψεις σε κτηνιάτρους. Η
υποστελέχωση των αρµόδιων
υπηρεσιών µε κτηνιάτρους
επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό την
εύρυθµη λειτουργία των σφαγείων
και την απρόσκοπτη διακίνηση
ζώντων ζώων που γεννιούνται
στην Ελλάδα και έχει ως
αποτέλεσµα τις αθρόες
εισαγωγές». Το 2002
προσλήφθηκαν 2.000 κτηνίατροι
και υπήρχαν µέχρι και 10
κτηνίατροι ανά ∆ΑΟΚ, σήµερα 337
κτηνίατροι καλύπτουν 173 ∆ΑΟΚ
και σφαγεία, και υπάρχουν ∆ΑΟΚ
µε µόνο 2 κτηνιάτρους. Ε∆ΟΚ.
meatplace.gr, 28/9/2020.
*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

Παρατείνονται οι θητείες,
κόλλησε το συνεταιριστικό
Ο χρόνος δεν δείχνει να λειτουργεί για ανανέωση του δυναµικού στους συνεταιρισμούς
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Aν µη τι άλλο η πανδηµία και οι περιορισµοί
στις συναθροίσεις µπορεί και να βολεύει κάποιους, όπως στην περίπτωση κρατικοδίαιτων
συνεταιριστών που ηγούνται σχήµατα κινούµενοι µε την δύναµη της αδράνειας, κι ως εκ τούτου οι διαδοχικές παρατάσεις στις εκλογικές αρχαιρεσίες, τους διατηρούν στις καρέκλες τους.
Η τρίτη κατά σειρά παράταση της θητείας
των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των συνεταιρισµών, από τότε που ενέσκηψε η πανδηµία, ανακοινώθηκε την περασµένη Πέµπτη 15 Οκτωβρίου, µε τροπολογία που κατατέθηκε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη
Βορίδη στη Βουλή.
Με την συγκεκριµένη τροπολογία προβλέπεται και η παράταση µέχρι τις 30 Απριλίου 2021
της θητείας των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των ∆ιοικητικών και Εποπτικών Συµβουλίων των Αγροτικών Συνεταιρισµών, Αναγκαστικών Συνεταιρισµών και Ενώσεων Αναγκαστικών Συνεταιρισµών καθώς και η δυνατότητά τους να διενεργήσουν, έως την παραπάνω ηµεροµηνία, τακτικές γενικές συνελεύσεις.
Η εν λόγω εξέλιξη, δίνει «ανάσα» στις διοικήσεις συνεταιρισµών που είχαν λάβει από τραπεζικά ιδρύµατα ειδοποιητήρια πως θα προχωρούσαν σε πάγωµα των τραπεζικών τους λογαριασµών, αν δεν αποστείλουν τα νοµιµοποιητικά στοιχεία των νέων ∆ιοικήσεων που θα
προκύψουν από τις αρχαιρεσίες. Σηµειωτέων,

µε βάση και την τελευταία παράταση η θητεία
τους έληγε στις 31 Οκτωβρίου. Αν µη τι άλλο,
η υπόθεση εκλογές στους συνεταιρισµούς αν
δεν ξεκαθαρίσει το τοπίο µε την πανδηµία εν
µέσω ενός δύσκολου χειµώνα, µπορεί και να
παρατείνει εκ νέου το ορόσηµο του Απριλίου.
Μέσα σε αυτό το κλίµα, η πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και δη
ο επικεφαλής της συνεχίζει τις περιοδείες ανά
τη χώρα, επισκεπτόµενος οργανώσεις που καταφέρνουν ακόµη να ανθίσταται στις πιέσεις
της ιδιωτικοποίησης, είτε έχουν συµπράξει µε
αυτές, όπως για παράδειγµα τελευταία η ΕΑΣ
Σητείας. Την Παρασκευή (16/10) ο υπουργός
θα πραγµατοποιούσε συνάντηση στον Αγροτικό Οινοποιητικό Συνεταιρισµό Νεµέας της
Κορινθίας, Νωρίτερα, περιηγήθηκε στα Φυτώρια Aµπέλου «Μπακασιέτα» και είχε συνάντηση µε την Ένωση Φυτωριούχων Ελλάδος στο
Λεόντιο Νεµέας της Κορινθίας. Το Σάββατο, η

Ορόσηµο Απριλίου
Αν µη τι άλλο, η υπόθεση εκλογές
στους συνεταιρισµούς αν δεν
ξεκαθαρίσει το τοπίο µε την
πανδηµία εν µέσω ενός δύσκολου
χειµώνα, µπορεί και να παρατείνει
εκ νέου το ορόσηµο του Απριλίου

περιοδεία του στις περιφερειακές ενότητες Κορίνθου, Αργολίδας και Μεσσηνίας της Πελοποννήσου προκειµένου να συναντηθεί µε τοπικούς φορείς και εκπροσώπους του πρωτογενούς τοµέα, θα ολοκληρώνονταν µε τα εγκαίνια του πρότυπου ελαιοτριβείου «Καφαντάρη» στην περιοχή Λαδά της Πύλου Μεσσηνίας.
Όπως και να ‘χει οι πάσης φύσης ανάγκες και
δη οι οικονοµικές που έχει επιφέρει στην αγορά η πανδηµία, αν µη τι άλλο δηµιουργούν νέα
δεδοµένα στον τρόπο που προβάλλονται οι αιτιάσεις του πρωτογενούς κλάδους, οι οποίες όµως δείχνει να περνούν από φίλτρα. Στο κλίµα
αυτό, µια περίεργη σιωπή δείχνει να απλώνεται
τον τελευταίο καιρό στα θέµατα που έχουν σχέση µε την ανασυγκρότηση των οργανώσεων του
αγροτικού χώρου, στον απόηχο του πρόσφατου
νόµου 4673/2020 για τους συνεταιρισµούς.
Ο χρόνος πάντως δεν φαίνεται να λειτουργεί προς όφελος της ανανέωσης του δυναµικού που θα µπορούσε να πρωταγωνιστήσει στο συνεταιριστικό κίνηµα. Αντίθετα, οι
«παλιές καραβάνες» συνεχίζουν να κινούν
τα νήµατα και να ελέγχουν τις εξελίξεις που
θα ξεδιπλωθούν σταδιακά το επόµενο διάστηµα. Εικάζεται µάλιστα πως το καταστατικό για την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΘ.Ε.Α.Σ) έχει συνταχθεί και µένει η περιφορά του στις συνεταιριστικές οργανώσεις που θα κληθούν όποτε αυτό καταστεί εφικτό να στείλουν τους αντιπροσώπους
τους στη Γενική Συνέλευση της νέας κορυφαίας συνεταιριστικής έκφρασης του χώρου.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σάββατο 17 & Κυριακή 18 Oκτωβρίου 2020

Agrenda

47

Πόσο αγροτικό
είναι το αγροτικό
λόμπι της Ευρώπης;
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Εις βάρος

Οι επικριτές της κατεύθυνσης
που έχει λάβει πλέον η Copa
Cogeca, υποστηρίζουν πως
σταθερά οι αποφάσεις του
λόµπι γέρνουν προς την
πλευρά της µεταποίησης, της
βιοµηχανίας και σε βάρος
των πρωταγωνιστών της
αγροτικής παραγωγής.

Επισκιάζει
Ένα ετερόκλιτο «καρτέλ»
που έχει συµφέρον να κρατά
σε µη βιώσιµα επίπεδα τις
τιµές παραγωγού στην
Ευρώπη επισκιάζει τις
αξιώσεις ιστορικών
αγροτοσυνδικαλιστικών
οργάνων.

Αλλαγή
Οι ευρωπαϊκοί συνεταιρισµοί
που συσπειρώθηκαν το 1959
στο σκέλος της Cogeca
έχασαν τη συνεταιριστική
κοινωνικοπολιτική
κατεύθυνσή τους.

Η ακρόαση του αγροτικού λόµπι που
είναι εγκατεστηµένο στις Βρυξέλλες
γίνεται από τα θεσµικά όργανα του
µπλοκ µε όρους παραδοσιακής µεγαλοπρέπειας και αυλικής αβρότητας,
κατά τα λεγόµενα αρκετών. Η CopaCogeca, η ένωση αγροτικών και συνεταιριστικών συνδικαλιστικών οργανώσεων µετράει άλλωστε πάνω από 60
χρόνια παρουσίας στο ευρωπαϊκό πολιτικό γίγνεσθαι κάτι που την καθιστά
σχεδόν συνοµήλικη του οράµατος για
µια ενωµένη Ευρώπη.
Με τον καιρό, οι ευρωπαϊκοί συνεταιρισµοί που συσπειρώθηκαν το 1959
στο σκέλος της Cogeca έχασαν τη συνεταιριστική κοινωνικοπολιτική κατεύθυνσή τους, ενώ παράλληλα αµφιλεγόµενες ιδιωτικές εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στο περιθώριο
της αγροτικής παραγωγής αγόρασαν
τη συνδροµή τους στο όργανο αυτό.
Αυτό επισηµαίνουν µε την αρθρογραφία τους οι New York Times, καθώς και το Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο
σε θέµατα εταιρικού lobbying (CEO),
που αναδεικνύουν τον τρόπο µε τον
οποίο, χρόνο µε το χρόνο, η βούληση της πτέρυγας της Cogeca επιβαλλόταν επί της Copa. Έτσι, το ερώτηµα που τίθεται πλέον από αυτούς, είναι το κατά πόσο αγροτικό είναι τελικά, το αγροτικό λόµπι της Ευρώπης.
Funds από το Βέλγιο, ισχυρές πολυεθνικές της αγροδιατροφής στην κεντρική Ευρώπη, πρώην συνεταιριστικά σχήµατα του ανατολικού µπλοκ που
βρέθηκαν στα χέρια σκοτεινών επιχειρηµατικών οµίλων, ενώσεις βιοµηχανίας τροφίµων, µε λίγα λόγια ένα ετερόκλιτο «καρτέλ» που έχει συµφέρον
να κρατά σε µη βιώσιµα επίπεδα τις τιµές παραγωγού στην Ευρώπη επισκιάζει τις αξιώσεις ιστορικών αγροτοσυν-

Εταιρείες
συμβουλών και
πιστωτικά funds που
απλά πληρώνουν
συνδρομή μέλους
και συνεταιρισμοί
με προφίλ
πολυεθνικής που
προσυπέγραψαν την
κρίση στο γάλα το
2016 διαμορφώνουν
την ατζέντα της
Copa Cogeca

δικαλιστικών οργάνων, όπως η ιταλική Coldiretti. ∆εν είναι µάλιστα λίγες
οι περιπτώσεις χωρών, όπως η Ελλάδα, όπου η εκπροσώπηση στο αγροτικό και στο συνεταιριστικό σκέλος της
Copa-Cogeca γίνεται από το ίδιο -ιδιωτικών συµφερόντων- εταιρικό σχήµα.
Οι επικριτές της κατεύθυνσης που
έχει λάβει πλέον η Copa Cogeca, υποστηρίζουν πως σταθερά οι αποφάσεις
του λόµπι γέρνουν προς την πλευρά
της µεταποίησης, της βιοµηχανίας και
των συµβουλευτικών υπηρεσιών και
σε βάρος των πρωταγωνιστών της αγροτικής παραγωγής. Σε αυτό φυσικά συνέβαλλε και η κρίση ταυτότητας
που συντελέστηκε στις ηγεσίες µεγάλων συνεταιριστικών σχηµάτων, στο
απόγειο της εδραίωσής τους στις ευρωπαϊκές αγορές. Πάνω σε αυτό, επιχειρηµατολογεί ο Γάλλος τεχνοκράτης

Τα συνδικάτα των
µεγάλων αγροτών
υποστηρίζουν ακόµα την
Ένωση µε συνδροµή

Gérard Choplin, ο οποίος διαθέτει πολυετή πείρα και παρουσία στις υπόγειες συνοµιλίες που γίνονται σε διάφορα σηµεία των Βρυξελλών, ανάµεσα σε
στελέχη της Γενικής Γραµµατείας Γεωργίας της Κοµισιόν (DG AGRI), της Eπιτροπής Γεωργίας και της Copa-Cogeca.
Ο ίδιος κοιτάζει πίσω στο 2016, στην
καρδιά της κρίσης του γάλακτος. Όπως εξηγεί, τότε, ήταν οι µεγάλοι συνεταιρισµοί σε Ολλανδία και Γερµανία
που πίεζαν για απόρριψη του συστήµατος ποσοστώσεων, οδηγώντας στην
κλιµάκωση της κρίσης τιµών. Την ίδια
στιγµή, ήταν και εκείνοι που πλήρωναν τις χαµηλότερες τιµές στα µέλη
τους. Ακόµα και σήµερα δηλαδή, η τιµολογιακή πολιτική αρκετών τέτοιων
σχηµάτων που παρεκκλίνοντας από
το συνεταιρίζεσθαι, υιοθέτησαν τη διοικητική ψυχοσύνθεση πολυεθνικών

Απορίας άξιον είναι το γεγονός ότι εξακολουθούν
να υποστηρίζουν αυτό το µοντέλο µε τη συνδροµή
τους τα µεγάλα αγροτικά σωµατεία, αφού οι
οργανώσεις τους στις Βρυξέλλες δεν
υπερασπίζονται τα συµφέροντά τους. Σε διάφορες
χώρες όπως Γαλλία και η Ολλανδία, τα συνδικάτα
των µεγάλων αγροτών και συνεταιρισµών έχουν
καταστεί απαραίτητα για τους αγρότες για τις
υπηρεσίες που µπορούν να παρέχουν. Αλλά
ταυτόχρονα, αγροτικά σωµατεία µε διαφορετικά

και µε γνώµονα την εξασφάλιση υψηλών αντανακλαστικών ανταγωνιστικότητας στις διεθνείς αγορές είναι η αιτία συµπίεσης των τιµών παραγωγού
στην Ευρώπη.
Σε άλλο παράδειγµα, στο Βέλγιο,
το µέλος της Copa είναι η εταιρεία
Boerenbond, ενώ της Cogeca η Aveve
/ Boerenbond. Η Boerenbond έχει µια
εταιρεία την MRBB, η οποία αποτελείται
από δεκάδες εταιρείες που πωλούν ζωοτροφές, εισροές και προσφέρουν άλλες χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες. Η
φλαµανδική εφηµερίδα De Standaard
περιγράφει πώς σε περιόδους που πολλοί αγρότες ήταν στα πρόθυρα πτώχευσης, η Boerenbond ανθούσε. Οι αγρότες επικρίνουν την ένωσή τους για την
οικονοµική της δύναµη που εξαντλεί
πάνω τους, αλλά εξαρτώνται από αυτήν για τις αιτήσεις για επιδοτήσεις.

οράµατα έχουν προσελκύσει πολλά νέα µέλη σε
όλη την Ευρώπη. Για παράδειγµα, ο Ευρωπαϊκός
Συντονισµός της Via Campesina (ECVC) ενώνει
οργανώσεις µικρών και µεσαίων αγροτών που
αγωνίζονται για τον εκδηµοκρατισµό την
εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίµων. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο Γάλακτος, αντί των επιδοτήσεων και
των συµφωνιών ελευθέρων συναλλαγών,
επιθυµεί µια δίκαιη τιµή για τους αγρότες που
να καλύπτει το κόστος παραγωγής.
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ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
Το επόµενο δεκαήµερο είναι των πληρωµών
αναµφίβολα. Από τη µία περιµένουµε την
προκαταβολή του τσεκ και από την άλλη την
προκαταβολή των αποζηµιώσεων για τις ζηµιές
λόγω Ιανού. Κι ενώ θα έπρεπε όλα να είναι
τακτοποιηµένα και οι αγρότες και κτηνοτρόφοι να
µην έχουν κάτι για να ανησυχούν, όλο και κάποιο
κόλληµα…. εµφανίζεται.
Αυτή η «περιβόητη» τεχνική λύση στα βοσκοτόπια,
που τόσα χρόνια ταλαιπωρεί τον αγροτικό κόσµο
ακουµπά στη µηχανογραφική βάση του ΟΣ∆Ε και
κατ’ επέκταση στην οριστικοποίηση των δικαιούχων
και της φετινής ενιαίας ενίσχυσης, µε ό,τι αυτό
µπορεί να σηµαίνει για την πίστωση των
λογαριασµών των δικαιούχων. Η κόντρα µεταξύ
∆οµοκού και Βάθη ακούγεται πώς έφτασε ήδη στο
µέγαρο Μαξίµου… Ελπίζουµε αυτό να µην σηµαίνει
καθυστέρηση στην πληρωµή….
Από την άλλη, για να πληρωθούν, σου λέει ο
Βορίδης, οι αποζηµιώσεις από τον Ιανό, πρέπει να
τροποποιηθεί ο Κανονισµός του ΕΛΓΑ ώστε οι
παραγωγοί να λάβουν το 100% της αποζηµίωσης.
Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να προηγηθεί κατάθεση
τροπολογίας. Κάτι το οποίο έχει δροµολογηθεί από
βδοµάδα. Ο υπουργός µιλάει για εκταµίευση από τα
µέσα της ερχόµενης εβδοµάδας και µέχρι τα τέλη
του Ιανουαρίου, µε συνολικό ποσό πάνω από 100
εκατ. ευρώ. Κι εδώ το ίδιο ελπίζουµε…. Να µείνουν
στο προαναγγελθέν χρονοδιάγραµµα…
Μεγάλο ενδιαφέρον εκδηλώνεται εδώ και καιρό
για τα «αρδευτικά Σχέδια Βελτίωσης», αυτό είναι
φανερό. Το γεγονός όµως ότι η δηµόσια δαπάνη
του µέτρου είναι µόλις 30 εκατ. ευρώ, σηµαίνει ότι
οι εγκρίσεις θα πάνε σε πολύ λίγους, όταν βέβαια
βγει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Κάπου εκεί, οι γεωπόνοι-µελετητές τονίζουν ότι ο
παραγωγός πρέπει να καταθέσει µελέτη άρδευσης
που να αποδεικνύει την επιθυµητή βελτίωση σε
σχέση µε κάποιο υφιστάµενο ή καινούργιο σύστηµα
άρδευσης. Το πρόβληµά τους, όµως, προς το παρόν
τουλάχιστον, είναι ότι δεν υπάρχει ειδική εφαρµογή,
που να ορίζει τα κριτήρια. Κλασικά προβλήµατα, µε
εγκρίσεις, που τελικά κόβονται στην ολοκλήρωση...
Χάρηκε η βουλευτής Μακρή, που η έκθεση των
επιστηµόνων για τις ζηµιές που υπέστησαν οι
ελαιοπαραγωγοί Μαγνησίας µεταξύ Μαρτίου και
∆εκεµβρίου 2019 θα κατατεθεί στην ΕΕ έως τις
14 Οκτωβρίου, δηλαδή σχεδόν έναν χρόνο µετά
την ολοκλήρωση της ελαιοσυγκοµιδής. Μόνο που
δεν ρώτησε τους παραγωγούς πόσο χάρηκαν…
Η καλή είδηση, πάντως, της εβδοµάδας αφορά το
τσίπουρο και τη ρακή. Με απόφαση του Ecofin, από
το 2022 κάθε λίτρο θα φορολογείται µέχρι 1,40
ευρώ, γεγονός που βάζει τέλος στις «επιθυµίες» του
Ευρωδικαστηρίου για ελάχιστη φορολόγηση στα 6
ευρώ το λίτρο. Χαρά οι διήµεροι αποσταγµατοποιοί,
που παίρνουν επιτέλους µια πολυπόθητη ανάσα,
Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ
µετά από τόσα χρόνια!

Κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΕ∆Ρ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

«Η Τουρκία δείχνει
επιµονή στην παραβατική
συµπεριφορά, µε νέα
παραδείγµατα τη
δυνατότητα άδειας εισόδου
στο παραλιακό µέτωπο των
Βαρωσίων κατά παράβαση
των ψηφισµάτων του
Συµβουλίου Ασφαλείας
των ΗΠΑ, καθώς και το
θέµα της κυπριακής ΑΟΖ».

;

ΟΛΙΒΕΡ ΣΤΟΟΥΝ
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

«Σκέφτοµαι τη Ρωµαϊκή
Αυτοκρατορία: πήρε πολύς
χρόνος να καταρρεύσει.
Όλοι ήξεραν ότι γίνονταν
όλο και πιο διεφθαρµένοι,
υπήρχε µεγάλη παρακµή
στη Ρώµη, αλλά διήρκεσε.
Θα µείνει η αµερικανική
παρακµή για πάντα; Είµαι
παρατηρητής της
αµερικανικής κωµωδίας».

ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤ

«Μπροστά σε αυτό που
αποκαλώ αποτυχίες της
αγοράς, υπάρχει επίσης
ένα ερώτηµα που πρέπει να
αναρωτηθούµε για το εάν η
(κλιµατική) ουδετερότητα
της αγοράς θα πρέπει να
είναι η πραγµατική αρχή η
οποία θα οδηγεί το
πρόγραµµα αγοράς
περιουσιακών στοιχείων».

ΜΑΤΙΕ ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ

«Ειλικρινά έχω συναντήσει
εδώ (σ.σ για Ολυµπιακό)
υπέροχους ανθρώπους,
που µου δίνουν κίνητρο να
συνεχίσω και φροντίζουν
να είµαι καλά σωµατικά.
Κυρίως, έχω γνωρίσει
καλούς ανθρώπους που µε
κάνουν να θέλω συνέχεια
να κερδίζω και πρέπει
πάντα να κερδίζουµε».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

∆ΗΛΑ∆Η ΑΝ ∆ΕΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΜΟΥΦΕΣ ∆ΕΝ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Υβρίδια

Αφιέρωµα στις κινήσεις του
Λάκωνα, πρώην υπουργού της
πλατείας και δη, για τα θέµατα
δακοκτονίας που και επί των
ηµερών του δεν έφερε καµία
αλλαγή. Αλήθεια ο νέος νόµος,
που θα έφερνε και θα άλλαζε
τον πυρήνα του βασιλικού και
τα νοµοθετικά διατάγµατα του
1951-1953, τι απέγινε;.
Πάντως σε ερώτηση του µε
την Ολυµπία, ο Σταύρος τονίζει
το θέµα του κόστους και της
αποτελεσµατικότητας της
φετινής δακοκτονίας στη χώρα
µας, επιµένοντας στην
επιστροφή της φθηνής, όπως
λέει, δραστικής Dimethoate.
Κατά τον ίδιο, ενώ άλλα
κράτη (Ιταλία, Πορτογαλία)
φρόντισαν να εφοδιάσουν
τους ελαιοπαραγωγούς έγκαιρα
µε ένα ακόµη οικονοµικό και
αποτελεσµατικό εργαλείο,
η Βάθη «αγρόν ηγόραζε».

Μίλα Παναγιώτη
Μήλα, πριν
δακρύσει
η καµήλα!

Αν θέλουν µπορούν, κι αν δεν θέλουν τοίχος
Γιατί δεν γίνεται η εξαίρεση, ο κανόνας, στον τρόπο µε τον οποίο καταβάλλονται οι αποζηµιώσεις στους πληγέντες από θεοµηνίες, αγρότες; ∆ηλαδή, µε διαδικασίες εξπρές να προχωρά η εκτιµητική διαδικασία και άρα η χορήγηση της απαιτούµενης αποζηµίωσης. Χάριν ευαισθησίας, καληώρα µε τον «Ιανό», οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες για να µπορέσει ο ΕΛΓΑ
να καταβάλλει το 100% της αποζηµίωσης προς τους παραγωγούς και να προχωρήσει στην πληρωµή µίας «γενναίας», όπως λένε και ξαναλένε οι κυβερνώντες, προκαταβολής σε όσους ζηµιώθηκαν από το φαινόµενο, άµεσα κι όχι τον Ιούνιο.

Ποιες 60 µέρες;

Ούτε για δείγµα

Εξισωτική

Τι απάντησε ο Μαυρουδής στην
ερώτηση του βουλευτή της Ν∆
Φλώρινας, για το ότι ακόµη δεν
λειτουργεί η υποχρεωτική
πληρωµή εντός 60 ηµερών
στους αγρότες (ν. 4587/2018);
Υπάρχουν περιστατικά, λέει, µε
προϊόντα που πωλήθηκαν τον
Αύγουστο 2019, ο παραγωγός
έλαβε από τον έµπορο επιταγή
µετά από 7 µήνες η οποία είναι
πληρωτέα στα τέλη του 2020.

«∆ε χρειάζεται να µικραίνουµε
τη σακούλα, για να φαίνεται
µεγάλο το καρβέλι», λένε στους
Θεσσαλούς συναδέλφους τους
οι κτηνοτρόφοι της Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης, ρωτώντας
αν τους ικανοποιεί η
αποζηµίωση των 30 ευρώ για
τον καταρροϊκό του 2014 η
οποία αφορά µόνο τα έξοδα
δειγµατοληψίας και όχι µέτρα
εκρίζωσης και εµβόλια.

Εν αναµονή, µίας απόφασης
ακόµα από το Ευρωδικαστήριο
βρίσκονται οι ελληνικές αρχές,
για την περίοδο 2013-2014 και
τις εξισωτικές, που περικόπηκαν
τότε λόγω του «action plan» της
Κοµισιόν για τα βοσκοτόπια.
Θετική έκβαση, µετά και τον νέο
ορισµό, που βάζει µέσα 9,6
εκατ. στρέµµατα, θα σηµάνει
πιθανότατα και την επιστροφή
τους. Σε ποιους, όµως και πώς;

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

Στο Λογιστήριο
του κράτους το
µέτρο στήριξης των
παραγωγών της
επιτραπέζιας ελιάς,
λέει ο Μαυρουδής,
το 4ευρω στους
κτηνοτρόφους, θα πάει
ταµείο ή θα περιµένει
το Πάσχα του 2021
για να αυγατίσει;
Τα συντεχνιακά
αντί της ουσίας
αναδεικνύονται
σε κάθε κρίση που
ενσκήπτει όπως
καληώρα (βέβαια όχι
και τόσο καλή) µε τον
«Ιανό», που οδηγεί σε
έκτακτες προσλήψεις
και ενέργειες για τις
υπερωρίες και τα
σχετικά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Δύσκολο
ανάγνωσμα

Τρίμματα

∆

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ε

νδιαφέρουσα η προσέγγιση του Επιτελικού Κράτους (νόµος 4622/19) για
την οποία πολύς λόγος
γίνεται τον τελευταίο χρόνο, όταν όµως τα θέµατα που καλείται
να αντιµετωπίσει ο φέρων την επιτελική ευθύνη µηχανισµός είναι πολύ µεγάλα (βλέπε κορωνοϊός, ελληνοτουρκικά, οικονοµική
ύφεση) τότε όλα τ’ άλλα µένουν
πίσω, πολύ πίσω!

Μπλε φάκελος
ΤΟ ΛΕΩ αυτό, γιατί, στα αγροτικά τουλάχιστον, η χάραξη πολιτικής έχει µείνει πολύ πίσω. Ο
«µπλε φάκελος» που παρέλαβε
από το Μαξίµου ο υπουργός Μάκης Βορίδης, έχει ξεθωριάσει, χωρίς µάλιστα να έχει εξ αρχής κάποιο ζωηρό χρώµα, ενώ, τα συγγράµµατα σχεδιασµός – απολογισµός που συντάσσει µια φορά το
χρόνο η πλατεία Βάθη, είναι… σε
κουβέντα να βρισκόµαστε.

Χωρίς πυξίδα
ΚΑΠΩΣ έτσι, το καράβι της αγροτικής παραγωγής πορεύεται χωρίς πυξίδα, ναύτες και καπεταναίοι ενδιαφέρονται κυρίως για
τα καλά της εξουσίας, ενδεχοµένως και για την… διαιώνιση της
θέσης τους σ’ αυτή, ενώ οι συντελεστές της αγροτικής παραγωγής
εγκαταλείπονται στην τύχη τους,
είναι δηλαδή υποχρεωµένοι να τα
βγάζουν πέρα µόνοι τους.

Περί δικαίου
ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ θα ήταν πολύ πιο απλά, αν η κεντρική
διοίκηση, ανεξαρτήτως µάλιστα του ποιος βρίσκεται
κάθε φορά στην εξουσία,
µπορούσε να ξεκαθαρίσει
δύο πράγµατα. Τη δίκαιη
και επί πραγµατικής βάσεως κατανοµή των κοινοτικών ενισχύσεων (άµεσων και
διαρθρωτικών - προγράµµατα)
και τον αυστηρό έλεγχο των κα-

Παρακολουθούµε
µια κάστα
κρατικοδίαιτων
µε το µανδύα
του τεχνικού
συµβούλου να
διατηρεί το πάνω
χέρι στα θέµατα
του Οργανισµού,
να εξασφαλίζει
άλλη µια σύµβαση,
προκειµένου να
δώσει το πράσινο
φως για τις
πληρωµές

νόνων λειτουργίας της αγοράς. Αν
το δεύτερο έχει µια κάποια πολυπλοκότητα, το πρώτο θα µπορούσε να είναι εξόχως απλό. Αρκεί να
επικρατήσει ρεαλισµός και δικαιοσύνη. Η εξελίξεις στον τοµέα της
ψηφιοποίησης (γεωχωρικά, χαρτογράφηση κ.λ.π.) και της πληροφορικής (µηχανοργάνωση) είναι
τέτοιες που η διαχείριση των δεδοµένων, η διασταύρωση των στοιχείων και η ταυτοποίηση των δικαιούχων να γίνονται αυτόµατα.

Διαφάνεια
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, όλο αυτό το υλικό (εκτός των προσωπικών δεδοµένων) να είναι στη διάθεση παντός ενδιαφερόµενου. ∆ηλαδή,
στη διάθεση των παραγωγών, στη
διάθεση της επιστήµης, στη διάθεση της αγοράς. Της ελεύθερης
και ανοιχτής στον ανταγωνισµό
αγοράς. Τι καλύτερο, λοιπόν, από τη φιλοξενία αυτής της βάσης
στο open.gov; Τι ποιο καθαρό από την ανάθεση της ευθύνης διαχείρισης αυτών των δεδοµένων
στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Σε κανέναν άλλο.
Άλλωστε, ο Οργανισµός Πληρωµών των Κοινοτικών Ενισχύσεων
πληρώνεται γι’ αυτό.

Πολιτικό κόστος
ΑΝΤ’ ΑΥΤΟΥ, βλέπουµε άλλη µια
φορά τον εκβιασµό να περνάει!
Παρακολουθούµε µια κάστα κρατικοδίαιτων µε το µανδύα του τεχνικού συµβούλου να διατηρεί το
πάνω χέρι στα θέµατα του Οργανισµού, να εξασφαλίζει άλλη
µια σύµβαση, προκειµένου
να δώσει το πράσινο φως
για τις πληρωµές. Κι όλοι
αυτοί να διαιωνίζουν µε
πανάκριβο τίµηµα µια ανύπαρκτη στην ουσία υπηρεσία, µόνο και µόνο επειδή δεν θέλουν να δουλέψουν και κάποιοι άλλοι
κρύβονται πίσω από το
φόβο του πολιτικού κόστους! Όπως πάµε... και
του χρόνου!

εν είναι ότι η πρόεδρος της Κοµισιόν, Ursula von der Leyen, δεν ήξερε για τη θλιβερή κατάσταση του
κράτους δικαίου και τη χαµηλή τήρηση των αξιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αλλά για να το εξηγήσει, η Κοµισιόν στις 30
Σεπτεµβρίου, δηµοσίευσε το πρώτο της report
για την «κατάσταση του κράτους δικαίου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση». Η 26σελιδη έκθεση, συνοδευόµενη από 27 ξεχωριστές αναφορές για
κάθε ένα από τα κράτη-µέλη, είναι δύσκολο ανάγνωσµα. Είναι πολύ µεγάλο. Η γλώσσα είναι
συχνά γραφειοκρατική ή ασαφής. Το πιο θλιβερό από όλα είναι πως πλατειάζει.
Προτάσεις όπως «το κράτος δικαίου είναι µια
καλά εδραιωµένη αρχή» στη Σελίδα 1, είναι ένα µόνο παράδειγµα. Κι αυτό που διαβάζει κανείς στη σελίδα 5: «Ο µηχανισµός του ευρωπαϊκού κράτους δικαίου αναµένεται να συνεχίσει
να βελτιώνεται µέσω διοργανικών συζητήσεων
και διαλόγου µε τα κράτη-µέλη, ως µια συλλογική άσκηση εκµάθησης και ως ενεργοποίηση
της υποστήριξης της ΕΕ». Αυτά τα λόγια σίγουρα θα έχουν προκαλέσει ανατριχίλα στους ηγέτες Βουλγαρίας, Ουγγαρίας και Πολωνίας, οι οποίοι βρίσκονται σε θέση να αγνοήσουν πλήρως το κράτος δικαίου για αρκετά χρόνια! [...]
Αφού διαβάσει κανείς όλες τις αναφορές, η ετυµηγορία είναι σαφής. Το κράτος δικαίου είναι σε
άσχηµη κατάσταση
ιδιαίτερα σε ΚεντριΤΗΣ ΣΟΥΖΙ ΝΤΕΝΝΙΣΟΝ * κή Ευρώπη, Βουλγαρία και Ρουµανία. Η
Κοµισιόν µπορούσε
να ήταν πιο επικριτική και να αναφέρει ονόµατα, αλλά έτσι όπως έχουν οι αναφορές αξίζουν. Ωστόσο, αποτυγχάνουν σε τρία σηµεία.
Πρώτον, η Κοµισιόν δεν έχει κάνει συστάσεις. Θα µπορούσε να αναφέρει πώς θα πρέπει
να διανεµηθούν τα διαρθρωτικά και αναπτυξιακά funds στα κράτη-µέλη. Συχνά συνεισφέρουν µε ποσοστό άνω του 3% του ΑΕΠ µιας χώρας. 2%! Αυτό είναι πολλά χρήµατα των φορολογούµενων. Τα κεφάλαια θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν για να επιβάλουν κυρώσεις στις
χώρες που παραβιάζουν το κράτος δικαίου. [...]
∆εύτερον είναι το πώς οι ξένοι ολιγάρχες,
βρίσκουν άνετα, ασφαλή καταφύγια για τα λεφτά τους, τα assets τους και για την εκπαίδευση των παιδιών τους σε πολλά κράτη-µέλη. Η
ικανότητά τους να επηρεάζουν την ευρωπαϊκή
πολιτική είναι καλά τεκµηριωµένη [...]
Και τρίτον, υπάρχουν στρατηγικές, γεωπολιτικές επιπτώσεις της διφορούµενης στάσης απέναντι στην υπεράσπιση του κράτους δικαίου.[...].
Το κράτος δικαίου είναι το µεγάλο στρατηγικό
asset της ΕΕ. Οι γείτονές της θεωρούν το κράτος
δικαίου ως θεµελιώδης στρατηγική επιλογή.
*AΝΑΛΥΤΡΙΑΣ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ CARNEGIE ΕUROPE
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ΑΡΘΡΑ.ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΤOY NIKOΥ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ *

«Καταρροϊκός 2014 και 2020,
σαν να μην πέρασε μια μέρα»

Ο

καταρροϊκός πυρετός των προβάτων του 2014
προκάλεσε πολύ µεγάλες απώλειες στο ζωικό
κεφάλαιο της πατρίδας µας. Μετά το θανατηφόρο κύµα της νόσου, υπήρχαν οι υποσχέσεις από
την τότε πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, για αποζηµίωση των ζώων που χάθηκαν. Είναι χαρακτηριστική η υπόσχεση για αποζηµίωση του τότε υφυπουργού ΑΑΤ Π. Κουκουλόπουλου, επί υπουργίας του Γ. Καρασµάνη και παρουσία υπηρεσιακών
της ζωικής παραγωγής, σε σύσκεψη στο υπουργείο στα τέλη Αυγούστου του 2014, µε εκπροσώπους των κτηνοτροφικών συλλόγων της ΑΜΘ και της διοίκησης της περιφέρειας.
Στην ερώτησή των εκπροσώπων µας, για το πώς θα γίνει αυτό, αφού η κτηνιατρική υπηρεσία δεν προχώρησε σε εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου, η απάντηση ήταν ότι αυτό είναι
θέµα του υπουργείου.
Αποδείχθηκε ότι άλλα έλεγαν κι άλλα εννοούσαν. Αναφέρονταν τελικά σε αποζηµίωση 30 ευρώ, που αφορούσε τη δειγµατοληψία για εγκεφαλοπάθεια (ΜΣΕ, ΣΕΒ), αποζηµίωση που
δικαιούνταν οι κτηνοτρόφοι ασχέτως καταρροϊκού και φυσικά για τα ζώα που είχε περισυλλέξει, η ιδιωτική εταιρεία που
διαχειρίζονταν τότε τα νεκρά ζώα και µόνο για όσα από αυτά
έγινε δειγµατοληψία από τον εγκέφαλό τους, ενώ οι πραγµατικές απώλειες ήταν πολλαπλάσιες.
το επικοινωνιακό κοµµάτι ο στόχος επετεύχθη, αφού
πείστηκαν οι πολλοί από την ανακοίνωση του υπουργείου το 2015 ότι το ΥΠΑΑΤ αποζηµίωσε τον καταρροϊκό. Άλλωστε «το ανακοίνωσε ο υπουργός και δεν µπορεί
να λέει ψέµατα», είχαν σκεφτεί οι πιο πολλοί κτηνοτρόφοι.
Ο σηµερινός υπουργός Μ. Βορίδης, προς τιµή του, δεν παρέπεµψε στις προηγούµενες κυβερνήσεις για αποζηµίωση και
προχώρησε σε νοµοθετική διευθέτηση του αιτήµατος των κτηνοτρόφων, πάνω όµως στην ίδια λογική της έµµεσης αποζηµίωσης, όπως οι προηγούµενες πολιτικές ηγεσίες.
συγκεκριµένη ΚΥΑ αποζηµιώνει µε 30 ευρώ και µε
καθυστέρηση πολλών ετών, κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας που το 2014 είχαν τα ζώα τους στη διάθεση
της κτηνιατρικής υπηρεσίας, για να ληφθεί από τον εγκέφαλό τους δείγµα για έλεγχο εγκεφαλοπάθειας και που
χωρίς δική τους ευθύνη, αυτή η δειγµατοληψία
δεν πραγµατοποιήθηκε. Τα κεφάλια αυτών των
ζώων διατηρήθηκαν για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε ψυγεία, ως αποδεικτικά στοιχεία
και κάποια στιγµή, µετά από την καταγραφή της κτηνιατρικής υπηρεσίας, µε εντολή
της καταστράφηκαν. Μάλιστα η συγκεκριµένη ΚΥΑ δεν αναφέρεται µόνο σε πρόβατα αλλά και σε αίγες, που αποζηµιώνονται µε
το ίδιο ποσό και σε βοοειδή που αποζηµιώνονται µε 120 ευρώ.

Σ

Η

∆

εν γνωρίζουµε αν οι επί σειρά ετών αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου, έχουν ενηµερώσει την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, για την πραγµατική κατάσταση που δηµιουργήθηκε το 2014 από τον καταρροϊκό πυρετό. Πρέπει, αν δεν το έχουν ήδη κάνει, να ενηµερώσουν την πολιτική ηγεσία:
Γιατί δεν κατάφερε να ελεγχθεί ο καταρροϊκός και γιατί
δεν προχώρησαν σε άµεσο εµβολιασµό το 2014;
Γιατί δεν προχώρησαν σε εξυγίανση των βαρέως νοσούντων ζώων, τα οποία ήταν σε άθλια σωµατική κατάσταση, για
ανθρωπιστικούς λόγους αλλά και για να µειωθεί το µολυσµατικό φορτίο από τις µονάδες;
Γιατί δεν προχώρησαν σε εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου παρά µόνο στην πρώτη µονάδα που διαπιστώθηκε η νόσος στον Έβρο και άφησαν τα ζώα να ψοφούν ανεξέλεγκτα,
χωρίς να δίνουν τη δυνατότητα αποζηµίωσης, στους κτηνοτρόφους της χώρας µας;
Έχουν επισηµάνει τα λάθη του 2014 και ποια από αυτά
έχουν διορθώσει από τότε µέχρι σήµερα;
Έχουν υπολογίσει την οικονοµική ζηµιά των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων και κατ’ επέκταση της εθνικής µας οικονοµίας από τον καταρροϊκό πυρετό;
Γιατί οι κτηνιατρικές υπηρεσίες παραµένουν αποδεκατισµένες από κτηνιάτρους και πολλές υπολειτουργούν;
την ΚΥΑ 432/20486/14.02.2014 «Έγκριση προγράµµατος οικονοµικών αποζηµιώσεων και ενισχύσεων,
που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών µέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, για το έτος 2014»,
για τον καταρροϊκό πυρετό των προβάτων προβλέπονταν το
2014, αποζηµίωση 140 ευρώ, στην ιδανική ηλικία, δηλαδή
από έξι µηνών και µία µέρα ως τριών ετών, συν 10% τα έγκυα
που βρίσκονταν στο τελευταίο δίµηνο της κύησης. Στο ποσό
αυτό µπορούν να προστεθούν και τα 30 ευρώ της δειγµατοληψίας, όταν πληρούν τα ηλικιακά κριτήρια.
Το σχέδιο δράσης, που σε αυτές τις περιπτώσεις ενεργοποιείται και ανανεώνεται ανάλογα µε την πορεία της νόσου,
στην ουσία κατήργησε µε έµµεσο τρόπο την εξυγίανση του
ζωικού κεφαλαίου, απ’ ότι φαίνεται για οικονοµικούς λόγους. Μόνο στην πρώτη κτηνοτροφική µονάδα στον
Έβρο, που επιβεβαιώθηκαν κρούσµατα, έγινε εξυγίανση και ο κτηνοτρόφος αποζηµιώθηκε. Οι
χιλιάδες υπόλοιποι κτηνοτρόφοι είδαν τα ζώα
τους να ψοφούν και µετρούσαν µόνο ζηµιές.
Το 2013 είχαµε την ευλογιά των προβάτων, που περιορίστηκε στην περιφέρειά µας,
µε πολύ µεγάλες απώλειες και µε τους κτηνοτρόφους εν τέλει να αποζηµιώνονται µε αυξηµένα ποσά, σε σχέση µε αυτά που αρχικά προέβλεπε η ΚΥΑ του 2013.

Σ

Το ίδιο και το 2015 µε την οζώδη δερµατίτιδα των βοοειδών, όπου είχαµε την τραγική κατάσταση να αναγκάζονται οι
κτηνοτρόφοι, λόγω των capital controls, να παραγγείλουν τα
εµβόλια που χρειάζονταν για τον εµβολιασµό των βοοειδών,
µέσω Βουλγαρίας, αφού δεν ήταν δυνατό η τότε πολιτική ηγεσία να παρακάµψει τη γραφειοκρατία.
Αντιλαµβανόµενοι τον εµπαιγµό, οργανώσαµε το 2017 την
προσφυγή στη δικαιοσύνη 58 κτηνοτρόφων, µε στόχο να ζητήσουµε δικαίωση για την οικονοµική ζηµιά που υπέστησαν,
µε αγωγή κατά του ελληνικού δηµοσίου. Η εκδίκαση είχε οριστεί για τον Απρίλιο του 2020, όµως λόγω της πανδηµίας
µεταφέρθηκε για τον ερχόµενο Νοέµβρη.
Είναι προτιµότερο ο υπουργός να ανακοινώνει ξεκάθαρα ότι δεν µπορεί να αποζηµιώσει τον καταρροϊκό µετά από 6 χρόνια και ότι το µόνο που µπορεί να πράξει είναι η µικρή ενίσχυση των 30 ευρώ για τη δειγµατοληψία. Άλλωστε η ευθύνη βαραίνει την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ του 2014.
καταρροϊκός πυρετός είναι πάλι εδώ. Έκανε τον κύκλο του και επανήλθε. Είµαστε έτοιµοι να τον αντιµετωπίσουµε;
Που είναι τα εµβόλια για άµεσο εµβολιασµό από τις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες;
Πώς µεταφράζεται η έκτακτη ανάγκη από την πολιτεία, όταν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την παραλαβή εµβολίων µέχρι να περατωθούν, είναι τόσο χρονοβόρες, που η νόσος έχει κάνει τη ζηµιά της και έχει ήδη παρέλθει;
Ποιος θα αποζηµιώσει όσους κτηνοτρόφους πλήττονται
οικονοµικά από τα µέτρα για την αποφυγή µετάδοσης του καταρροϊκού, που αποφάσισε να εφαρµόσει το ΥΠΑΑΤ, όπως εµβόλια, εντοµοαπωθητικά, εντοµοκτόνα, ζωοτροφές αλλά και
απώλεια της παραγωγής σε γάλα και κρέας;
Λόγω όλων των παραπάνω, εµείς προτείνουµε:
Επάνδρωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών των νοµών, µε
µόνιµο κτηνιατρικό προσωπικό και του Κέντρου Εξωτικών Νοσηµάτων στον Έβρο.
Κάλυψη κόστους εµβολίων και εµβολιασµού των ζώων.
Τα νεκρά ζώα από εργαστηριακά επιβεβαιωµένες ζωονόσους, αφού δεν αποζηµιώνονται από το ΥΠΑΑΤ, να αποζηµιώνονται από τον ΕΛΓΑ µε αλλαγή του κανονισµού του.
Κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν από τα µέτρα που
επιβάλει η κτηνιατρική υπηρεσία, για την κάθε ζωονόσο, όπως φάρµακα, ζωοτροφές και παραγωγή.
∆εν χρειάζεται να µικραίνουµε τη σακούλα, για να φαίνεται µεγάλο το καρβέλι, συνάδελφοι!

Ο

*Προέδρου του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Καβάλας Η επιστολή,
συνυπογράφεται από τα ∆Σ των κτηνοτροφικων συλλόγων
Νευροκοπίου, Προσότσανης, Ξάνθης, Ίασµου, Αλεξανδρούπολης
και του κτηνοτροφικού συνεταιρισµού « Θρακών Αµνός» και του
αγροκτηνοτροφικού συνεταιρισµού Αρριάνων.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΑ
Τα καρποφόρα
δέντρα κατά
της κλιµατικής
αλλαγής

ΨΗΦΙΑΚΑ

Η µετάβαση
στη µεταλιγνιτική
εποχή, µια ευκαιρία
Η Enterprise Greece, µε σκοπό την προώθηση
του Σχεδίου ∆ίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας και του
∆ήµου Μεγαλόπολης στη µεταλιγνιτική εποχή,
συνδιοργανώνει µε την Συντονιστική Επιτροπή
για το Σχέδιο Αναπτυξιακής Μετάβασης (Σ∆ΑΜ)
διαδικτυακό επιχειρηµατικό φόρουµ την Πέµπτη
22 Οκτωβρίου µε τίτλο «∆υτική ΜακεδονίαΜεγαλόπολη: Μετάβαση στη µεταλιγνιτική εποχή
και νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες».
Περισσότερα στο www.econgress.gr/futureecongress/makedonia-forum

Το Ευρωπαϊκό Έργο Life
Climatree οργανώνει το
τελικό διαδικτυακό συνέδριο
του Έργου «Τα καρποφόρα
δέντρα στην υπηρεσία του
µετριασµού της κλιµατικής
αλλαγής», την Πέµπτη 22
Οκτωβρίου, υπό την αιγίδα
του Πράσινου Ταµείου, σε
«εικονικό περιβάλλον».
∆ηλώσεις συµµετοχής
στον ακόλουθο σύνδεσµο:
https://forms.gle/
eFZjqkKDgqqzaQ8V6.
Περισσότερες πληροφορίες
στο www.agronews.gr.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Τοπική διατροφική
ασφάλεια για όλους
και στα νησιά

∆ηµόσια διαδικτυακή συζήτηση στο facebook:
Skywalker-Εργασία στην Ελλάδα, µε θέµα: Τοπική
∆ιατροφική Ασφάλεια διοργανώνεται την Τετάρτη
21 Οκτωβρίου στις 12.00 από τον Κτηνοτροφικό
Σύλλογο Αττικής. Η συζήτηση γίνεται στα πλαίσια
της Παγκόσµιας Ηµέρας ∆ιατροφής, Η συζήτηση
γίνεται στα πλαίσια της Παγκόσµιας Ηµέρας
∆ιατροφής, που γιορτάζεται κάθε 16η Οκτωβρίου.
Για περισσότερα: www.agronews.gr

ΨΗΦΙΑΚΑ
Η σωστή διατροφή
των αιγοπροβάτων
από την ΒΙΟΖΩΚΑΤ
Στην επιµόρφωση των
αιγοπροβατοτρόφων στοχεύει
διαδικτυακό σεµινάριο που
διοργανώνει την ∆ευτέρα 19
Οκτωβρίου η βιοµηχανία
ζωοτροφών ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε. πάνω
σε ζητήµατα που αφορούν στην
διατροφή και σε σφάλµατα που
µπορούν να οδηγήσουν στην
εκδήλωση νοσηµάτων. Το
σεµινάριο, που θα πραγµατοποιηθεί
στις 12:00 το µεσηµέρι µέσω Zoom
έχει ως σκοπό την επιµόρφωση και
την ενηµέρωση των
αιγοπροβατοτρόφων. Για
περισσότερα: www.agronews.gr
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ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται γουρουνάκια από 20 έως 40 κιλά από
παραγωγό. Τηλ.6974/431615.
Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο από 20
έως 100 κιλά. Μεταφορά και στο χώρο σας.
Τηλ.6984/480055.
Πωλούνται πρόβατα Λακόν, Ασάαφ, Γερµανοχιώτικα, γίδια Μούρτια, Ζάννα και µοσχάρια ντόπια και
Λιµουζίν. Τηλ. 6906/869090.
Πωλούνται µοσχάρια Λιµουζίν, Σίµενταλ και Σβιτ,
αρσενικά και θηλυκά για πάχυνση και αναπαραγωγή. Τηλ. 694/0840982.
Πωλούνται 80 πρόβατα γερµανοχιώτικα 110 ευρώ το ένα Περιοχή ∆ερβενοχώρια Βοιωτία. Τηλ.
6932730264
Πωλούνται 40 αγελάδες, διασταυρωµένες Λιµουζίν µε Σίµενταλ, ελευθέρας βοσκής στην Πρέβεζα, στη τιµή των 500 ευρώ η κάθε µια. Τηλ.
6945449493.
Πωλούνται 380 πρόβατα Λακόν. Από αυτά, τα 140
είναι ετοιµόγεννα και τα 240 αρµεγόµενα, 300 κιλά γάλα ηµερησίως . Συν 15 κριάρια λακόν. Περιοχή Βόλος. Tηλ.6906/432076.
Πωλούνται 200 πρόβατα Λακον µε Ασαφ και 50
αγελάδες Limouzin. Τηλ. 6947/004517.
Πωλούνται 80 ζυγουράκια Λακόν γεννηµένα τον
Ιανουάριο, στην τιµη των 180 ευρώ το ένα. Περιοχή ∆ράµας. Tηλ. 6942/427966.
Πωλούνται κριαράκια 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
Σκοπέλου και τα άλλα µισά φυλής Καρύστου. Περιοχή Πάτρα. Τηλ.6974/632582.
Πωλούνται µοσχίδες Holstein, περιοχή Λάρισας.
Τηλ.6976/604538.
Πωλούνται 14 θηλυκά µοσχάρια Σίµενταλ
και Σβιτς για αναπαραγωγή. Περιοχή Σερρών.
Τηλ.6940/840982, ώρες 19:00-22:00.
Πωλούνται γουρουνάκια για εκτροφή από µονάδα.
Τηλ.6986824541.
Πωλούνται πρόβατα και ζυγούρια φυλής Χίου,έγκυα,πιστοποιηµένα.(γεννάνε τέλη δεκεµβρίου)
Τηλ.6995033571.
Πωλούνται αγελάδες ελευθέρας βοσκής κόκκινες, µαζί µε τα δικαιώµατα. Περιοχή Τρικάλων. Τηλ.
6943/582893.
Πωλούνται χηνόπαπιες και ντόπια γουρουνάκια σε τιµή ευκαιρίας.Περιοχή Χαλκηδόνας.
Τηλ.6934/501864.
Πωλούνται 50 αγελάδες Ζvits και κόκκινες. Οι 16
γεννηµένες. Περιοχή Βοιωτιας.Τηλ.6934/043602.

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητούνται 70 πρόβατα µυτιληνιά µε κεφαλονίτικα,

συµµαζεµένα Τηλ. 6982/113390.

ΦΥΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνικές
ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. Τηλ.6987/310440.
Πωλείται τριφύλλι προς 0,15€ το κιλό και βιολογικό προς 0,17€ το κιλό. Περιοχή Σερρών
Τηλ.6987/310440.
Πωλούνται σε µικρά τετράγωνα δέµατα σανό από
βρώµη, άχυρο από κριθάρι και τριφύλλι σε καλή τιµή.
Περιοχή Μαγνησίας. Τηλ. 6974/431615.
Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής ποιότητας από
τριφύλλι, σανό, βρώµη, λιόλιο, αγριοτρίφυλλο, κριθάρι. ∆εκτή ανταλλαγή µε πρόβατα λακόν.
Τηλ.6982485793.
Πωλείται ενσίρωµα τριφυλλιού σε στρογγυλη µπάλα. ∆υτική Μακεδονία. Τηλ. 6972/018965.

Πωλούνται άχυρα σοδειάς 2020, πολύ καλή τιµή. Περιοχή Αχαία, δυνατότητα µεταφοράς στο
χώρο σας. ∆εκτή ανταλλαγή µε πρόβατα λακόν.
Τηλ.6982485793
Πωλείται βίκος νέας σοδειάς, ποικιλία ΜΑΡΙΑΝΝΑ, καθαρισµένος, απολυµασµένος πολύ παραγωγικός για σανό και για καρπό. Σε καλή τιµή. Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ. 6972/285256, 6974/313224
(what’s up).
Πωλείται βρώµη νέας σοδειάς κόκκινη και δίκοκκη ποικιλία ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ για σπόρο και για ζωοτροφή. Σε καλή τιµή. Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ.
6972/285256, 6974/313224 (what’s up).
Πωλούνται χορτοτρίφυλλα σε στρογγυλη µπάλα 0.10 λεπτά το κιλό. ∆υτική Μακεδονία Τηλ.
6972/018965.
Πωλείται βρώµη.
6972/810885.

Περιοχή

Κιλκίς.

Τηλ.

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 αγροτεµάχιο 20 στρεµµάτων ξηρικό.Περιοχή Μελιταία ∆οµοκού, θέση Καράπλα στο νοµό Φθιώτιδας.Είναι κατάλληλο για φωτοβολταικό
πάρκο(έχει κοντά ρεύµα)ή για καλλιέργεια βοτάνων,αρωµατικών φυτών.Τελεί υπό αγραναύπαυση
επι 5ετίας.τιµή 30.000 ευρώ. Τηλ.6995309580.
Πωλείται αγρόκτηµα στη Ραχώνα ∆ήµου Πέλλας,
αποθήκη, στάβλος, οικία, υπόστεγο 4 στρεµµάτων.
Έτος κατασκευής 2003. Βρίσκεται κοντά στο χωριό. Τηλ.6994/236045.

Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτικός θάλαµος συντηρήσεως διαστάσεων 12,90 επί 7 επί 5 µέτρα
ύψος µε όζον και υγραντήρα. Περιοχή Λακωνίας.
Τηλ.6938/665074.
Πωλείται Deutz Fahr µοντέλο του 2010, 100 ίππων µε 3767 ώρες χρήσης. Προσεγµένο µε όλα του
τα σέρβις κανονικά. Τηλ.6983107684. κος Γιάννης.
Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 2,5 ιντσών σε άριστη κατάσταση µε σωληνάκια κολληµένα για Μπεκ
και σωλήνες ποτίσµατος αλουµινίου 3,5 ιντσών σε
άριστη κατάσταση και σε καλή τιµή.6972/285256.
και 6974/313224 (whatsup)
Πωλούνται λάστιχα ποτίσµατος ΝETAFIM 4 λιτρα
αυτορυθµιζόµενα, καινουρια , αφορετα, σε καλή τιµή.Τηλ.6972/285256, 6974/313224. (whatsup).
Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 3αρες και 2,5αρες
σε πολύ καλή κατάσταση.Τηλ.6973/052394.

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

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

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

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

Πωλείται αγρόκτηµα δενδροφυτευµένο µε δεκάχρονες ροδιές ελληνικής ποικιλίας Ερµιόνη.
54 στρέµµατα στη περοχή Άσκρο Βοιωτίας.Τιµή
στρέµµατος 4.000 ευρώ. Πληροφ. 6937195996.

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

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

Πωλείται βίκος σπόρος από παραγωγό για χλωρή λίπανση και εµπλουτισµό µε άζωτο σε ξηρικούς
ελαιώνες, αµπέλια, δενδρώδη. Εξασφαλίζοντας ποιότητα στην καρπόδεση και µεγαλύτερη παραγωγή
ελιάς ανά δέντρο και γονιµότητα του εδάφους. Τηλ.
6948/423151.
Πωλείται τριφυλλόπορος Σερρών νέας εσοδείας.
∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Tηλ. 6937/253885.
Πωλούνται µελίσσια µε κυψέλες και σώµατα και κυψελίδια 6άρια. Περιοχή Αχαίας.Τηλ.6934/278520.
Πωλείται βιολογικό λούπινο και βιολογικό κτηνοτροφικό µπιζέλι (Ολυµπος) σε µαύρο και λευκό.
Τηλ.6908/655592.
Πωλείται τριφυλόσπορος Υπάτης, περιοχή ∆οµοκού. Καθαρός, άριστης ποιότητας, αποστολή σε όλη
την Ελλάδα. Τηλ. 6942/282472.
Πωλούνται τριφύλλια και χορτοτρίφυλλα σε στρογγυλη µπάλα. ∆υτική Μακεδονία. Τηλ. 6972/018965.
Πωλείται βίκος, µπιζέλι και κτηνοτροφικό κουκί για
σπόρο. Τηλ.6932/372270.
Πωλείται φακή, βρώσιµη πολύ βραστερή και για
σπόρο.Τηλ.6932/372270.
Πωλείται σιτάρι µαλακό σε µικρές ή µεγάλες ποσότητες από παραγωγό. ∆υνατότητα µεταφοράς στο
χώρο σας.6974/431615.
∆ιατίθεται βίκος από παραγωγό, κατάλληλος για
κτηνοτροφία-χλωρή λίπανση-δενδρώδη, ελιές,αµπέλια κλπ. Εναλλαγή σπόρου –βίκος-σιτάρι.
Τηλ.6981/088747.
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.
Πωλούνται καθαρισµένα για σπορά κτηνοτροφικό
µπιζέλι «’Ολυµπος», κριθάρι «nure» και βρώµη «Κασσάνδρα». Πρωτοετή σε άριστη ποιότητα, αποστολή
σ’όλη τη χώρα. Τηλ. 6972802670.
Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρισµένος από µαγνήτη, 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
αγριοτρίφυλλου, βρώµης, κριθάρι και λιούλιου και
άχυρα. Σε πολύ καλή τιµή µε δυνατότητα µεταφοράς
στο χώρο σας. Περιοχή Αχαΐας. Τηλ. 6999/672735.

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

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

Πωλούνται πλαστικά σε εµπόρους για κρασί, λάδι και µέλι. ∆ιάφορα µεγέθη µικρά και µεγάλα.
Τηλ.2310/684438.
Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, ψηλοστάβαρο. Τιµή
300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιάρι. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 6980/001606 , 6945/665253.

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ Claas Νexus 101 ίππους δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιοχή Πιερίας. Τηλ.
6945/665253. Tηλ.6980/001606
Πωλείται Ford Transit µε µουσαµά, 280.000
χλµ. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 6980/001606,
6945/665253.
Πωλείται ΒMW E30, 4θυρο, 35 ετών. Περιοχή Πιερίας Τηλ. 6980/001606 , 6945/665253.
Πωλείται παρελκόµενο κλάρκ-αναβατόρι για τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.
Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, παστεριωτές,
ατµολέβητες, οµογενοποίηση, κορφολόγοι, ντουλάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζάκια µε καλούπια διάφορων τύπων. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ.
6947/509187.
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, υδρονέφωση, σταγόνες, τρεις πόρτες και δύο παράθυρα.
Τηλ. 6945/665253.
Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, παστεριωτές,
ατµολέβητες, οµογενοποίηση, κορφολόγοι, ντουλάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζάκια µε καλούπια διάφορων τύπων. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ.
6947/509187.

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

Πωλείται αγροτικό αυτοκίνητο NISSAN NAVARA
4πορτο, V6, λευκό FULL EXTRA, πανοραµική οροφή και δερµάτινο σαλόνι navigation κάµερα οπισθοπορείας, εργοστασιακό χρώµα, καινούρια λάστιχα, βιβλίο σέρβις, µοντέλο του 2016.∆εκτός κάθε έλεγχος.
Τηλ.6946062106.
Πωλούνται σχεδόν καινούρια, φρέζα Κωνσταντινίδη 100 ιντσών, 2,5 µέτρων µε κύλινδρο, δισκοσβάρνα υπέρ βαρέως 32 δίσκων, κατασκευής Σορογκας
και υπεδαφοκαλλιεργητής(ρίπερ) υπερ βαρέως τύπου µε 11 νύχια. Όλα µαζί 10000 ευρώ.Πωλούνται
και µεµονωµένα. Τηλ.6937226036.
Πωλούνται κλούβες-κλουβάκια και µπιζινς.περιοχη
Βέροιας. Τηλ.6986/701716.
Πωλείται γεωργικός ελκυστήρας 50αρι Ζετόρ, δεντροκοµικό. Έτος κατασκευής 1978. Σε καλή κατάσταση και µε πολλά εξαρτήµατα (φρέζα, άροτρο,
σβάρνα). Σε καλή τιµή. Τηλ.6994/236045.
Πωλείται ψεκαστικό ενός τόνου, συρόµενο µε τουρµπίνα και αντλία ΚΟΜΙΚ. Περιοχή Αγρινίου. Τηλ.
6948/683772.
Πωλείται ψεκαστικό 800 κιλών µε τουρµπίνα
και κανόνι αναρτώµενο. Περιοχή Αγρινίου. Τηλ.
6948/683772.
Πωλείται αρµεκτήριο 32 θέσεων, αρµέγει 16, αυτόµατο πλύσιµο σε τιµή ευκαιρίας.Τηλ.6993/919022.
Πωλείται αγροτικό αυτοκίνητο Fiat Ducato µε κινητήρα 2500 και ανοιχτό. Τηλ.6993/919022
Πωλείται µια γεννήτρια 32 καδρά DAIHATSU σε
άριστη κατάσταση τύπου κλειστού (αθόρυβη) µε
350 ώρες χρήσης µόνο. Τιµή: 6.000 ευρώ. Πάνω
σε τρέιλερ µε κοτσαδόρο και φρένο 7.000 ευρώ.
(µόνη της δηλαδή η γεννήτρια 6.000 ευρώ). Τηλ:
6909/189430, 6934/043074.
Πωλείται
κλαδοτεµαχιστής-βιοθρυµµατιστής
VIKING GE-250.Τιµή 350 ευρώ καινούριο.κος Γιώργος .Τηλ. 2108144103
Πωλείται αγροτικός ελκυστήρας Goldoni τύπου 714.
Τηλ. 6988/8871133.
Πωλούνται κλούβες, µπινς, κλουβάκια, παλέττες και
βαρέλια, Βέροια Τηλ. 6986701716

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

Πωλείται τρακτέρ FORD 3000, έτος κατασκευής
1974, γενική επισκευή το 2019.

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

Κρύα Βρύση Νοµού Πέλλας, 6979/336007.

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 κανόνι ποτίσµατος RainBird τιµή 200 ευρώ. Περιοχή Λαµίας.6944/665682.
Πωλείται σπαρτική µηχανή Ζ .Τηλ.6974/394542.
Πωλείται τρακτέρ stayer 8110 me 6000 ώρες χρήσης. Σε άριστη κατάσταση µαζί µε τα παρελκόµενα,
σπαρτική, άροτρο, 2 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 µάρκας CLAAS µοντέλο 2009 70 PS µε καµπίνα 4 χ4 , αµπελουργικό
Τηλ.6945/373163.

Πωλείται αγροτικός ελκυστήρας Goldoni τύπου 714.
Τηλ.6988/887113.
Πωλείται χορτοκοπτικό µηχάνηµα 2 δίσκων 1,70 κοπής, ιταλικό µε µπουκάλα. Περιοχή Νέα Πλάγια Χαλκιδικής.Τηλ.6982/776003.
Πωλούνται σιλό 4 χωρισµάτων ,διαστάσεων 2,3
µέτρα επι 5 µέτρα µάκρος και µηχανήµατα ζωοτροφών, σπαστήρας µε µοτέρ 25 ίππων, ζυγαριά 2,5
τόνων µε σιλό και 3 σιλό µε κοχλίες τροφοδοσίας.
Τηλ.6977/323048.
Πωλείται τρακτέρ Stayer 110 άλογα, σε πολύ καλή
κατάσταση.Τηλ.2310715037.
Πωλείται ρίπερ και λιπασµατοδιανοµέας σε πολύ καλή κατάσταση.Τηλ.2310715037.
Πωλείται αγροτικό αυτοκίνητο Landrover defender,
110 πετρέλαιο µοντέλο 1988, Το αυτοκίνητο έχει
αγοραστεί για ανταλλακτικά και είναι λυµένο σε
κοµµάτια. Σε άριστη κατάσταση στα µηχανικά και
στα φανοποιιτικά µέρη. ∆εκτός κάθε έλεγχος Τηλ
6937226036.

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται βίκος και για φακή για σπόρο. Περιοχή αρσάλων.Τηλ.6944/804870.

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

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

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

Πωλείται κτηνοτροφικό µπιζέλι για σπόρο, ποικιλίας Όλυµπος. Τηλ. 6934/405572.

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

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

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 28 δίσκων επισκευασµένη και βαµµένη.Τιµή.2.100 ευρώ.
Τηλ.2310/711133.

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

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

Πωλείται γεννήτρια 60ΚW, ιταλική,περιοχή Σοφός
Μαυρούδα Θεσσαλονίκης. Τηλ.6974/677830

Πωλείται µπιζέλι κτηνοτροφικό ποικιλίας Όλυµπος.
Τηλ 6937/479638.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται 38 στρέµµατα ξερικά,περιοχή Βούζι
∆οµοκού.Τηλ.22310/21403.

Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων και σπαστήρας για καλαµπόκι. Τηλ.6983/717473.
Πωλείται αγροτικός ελκτήρας Goldoni τύπου 714
1200 ευρώ. Τηλ.6987/876761.
Πωλείται γεννήτρια 6,5 KW ιταλική,Θεσσαλονίκη,
περιοχή Σοφός Μαυρούδα.Tηλ.6974/677830.

Πωλείται ψυγείο 2Χ3Χ2,5 µε πάνελ χοντρό,πλήρως
εξοπλισµένο.Περιοχή Εύβοιας.Τηλ.6944/696387.
Πωλούνται δισκοσβάρνα ζορµπά,28άρα υδραυλική,ραντιστικό 600άρι,τετράυνο άροτρο γκλαβαν όλα
σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλ.2310715037.

Πωλούνται κολώνες της ∆ΕΗ, λαµαρίνες, ευρωπαϊκή ξυλεία α’ ποιότητας και χαµηλές τιµές. Περιοχή
Λάρισας. Τηλ. 6972/173482.
Πωλούνται αγροτικά εργαλεία,µία σπαρτική µηχανή,
µία δισκοσβάρνα, ένας καλλιεργητής βάµβακος, ένας
λιπαντήρας, ένας καλλιεργητής, ένα τρακτέρ Belarus
και ένα ραντιστικό. Τηλ.6974410304.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ
Πωλείται τρακτέρ Lamborghini 955, 95 ίππων.
Τηλ.6972/366041, 6972366043
Πωλούνται συγκρότηµα παραγωγής ζωοτροφών της
Sylko Hellas αποτελούµενο από κυλινδροµυλο µάρκας
Gruber 5,5/2000 και ηµιοριζοντια χαρµανιερα 950
λίτρα µε δυνατότητα παραγωγής 1 τόνο/ώρα µε 200
ώρες χρήσης. Τιµή 6.400 ευρώ. Τηλ.6947/741230.

Πωλείται πλατφόρµα 15 τόνων. Τιµή 1.500 ευρώ.
Κος ∆ιαµαντής Τηλ.6942/993078.
Πωλείται σκληρό σιτάρι ΣΙΜΕΤΟ για σπόρο R2 µε
τιµή 37 λεπτά το κιλό και σκληρό σιτάρι ΣΙΜΕΤΟ για
µύλο. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6937/436309.
Πωλείται αλέτρι ΚVERNELAND , όλα καινούρια
επάνω του. Τιµή 3.300 ευρώ. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6937/436309.
Πωλείται µια δισκοσβάρνα
6972/366041, 6972366043.

µονόπατη.

Τηλ.

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
6972366043

ραντιστικό.Τηλ.6972/366041,

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
κατάλληλα και για θεριζοαλωνιστικές µηχανές ρυζιού παλαιού τύπου.Τηλ.6972/951763,2109820024.
Πωλούνται λάστιχα ραντιαλ 18,434 και 340,8524 ή
13,624 .Τηλ.6972/307674.
Πωλούνται σπαρτική µηχανή σίτου και δισκοσβάρνα. Τηλ.6972307674.
Πωλείται αρµεκτήριo µάρκας WESTFALIA 36αρι,
µε όλες τις θέσεις αρµεγόµενες. Έχει χρησιµοποιηθεί µόνο 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
Τηλ.6982/551234.

16,938
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Πρωτοβουλία για προσέγγιση της κροατικής τουριστικής αγοράς
από τον Δήμο Αριστοτέλη με ατού οινοτόπια και τοπικά προϊόντα

Πωλείται New Holland Μ101 θεριζοαλωνιστική που
γίνεται και χορτοκοπτικό, χωρίς κουβούκλιο. Τιµή
4.000 ευρώ. Τηλ. 6978/308061.

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

Agrenda

Πόλος οινικής έλξης
η Αθωνική Πολιτεία

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

Πωλείται δισκοσβάρνα 32 δίσκων και µια πρεσα
Welger 730. Tηλ.6993/308420.
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ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Mε «όχηµα» τη χαρτογραφηµένη οινική περιήγηση που εκτείνεται «από
τη Θεσσαλονίκη στον Άθωνα» και «οδηγό» το ∆ήµο Αριστοτέλη από την
ανατολική Χαλκιδική, επιχειρείται η
πρώτη εθνική πρωτοβουλία για την
προσέγγισης της κροατικής τουριστικής αγοράς. Σε συνεργασία µε το Επιµελητήριο Χαλκιδικής και το νεοσύστατο cluster τουριστικών επιχειρήσεων και παραγωγής τοπικών προϊόντων, που έχει συστήσει, ο ∆ήµος Αριστοτέλη οργάνωσε και πραγµατοποίησε θεµατική παρουσίαση της Ανατολικής Χαλκιδικής ως τουριστικού
προορισµού, στην κροατική τουριστική αγορά, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου,
στο νησί Solta του Split, στην Κροατία.
Παρουσία εκπροσώπων Τύπου, τουριστικών γραφείων, Κροατών chef και
στελεχών οργανισµών και φορέων,
ο ∆ήµος Αριστοτέλη πρόβαλε σε εκδήλωση στο µεσαιωνικό ξενοδοχείο
«MARTINIS-MARCHI», τον τρόπο µε
τον οποίο η τοπική πρωτογενής παραγωγή της εντάσσεται στο τουριστικό
προϊόν ως αναπόσπαστο τµήµα του.
Η παρουσίαση, όπως τονίζεται σε
σχετική ανακοίνωση του οργανισµού
τουριστικής προβολής της ανατολικής
Χαλκιδικής, εστίασε στην ανάδειξη

Ο ∆ήµος Αριστοτέλη πρόβαλε στο µεσαιωνικό ξενοδοχείο «MARTINIS-MARCHI», τον τρόπο µε τον οποίο
η τοπική πρωτογενής παραγωγή της εντάσσεται στο τουριστικό προϊόν ως αναπόσπαστο τµήµα του.
του οίνου ως του τοπικού προϊόντος,
που µετατρέπεται σε επίκεντρο τοπικής οινοτουριστικής ανάπτυξης µε:
τέσσερα εξαιρετικά οινοποιεία στα
γεωγραφικά όρια του ∆ήµου,
περίπου είκοσι παραδοσιακά τσιπουροκάζανα και
δώδεκα µοναδικούς οινότοπους
εντός της Αθωνικής Πολιτείας.
Πέρα από τον Αθωνικό Οίνο, που
αποτελεί το απόλυτο οινικό brand
στην Ανατολική Χαλκιδική, εκείνο
που συνδέει το τοπικό προϊόν µε την

KOUZINA 2021
Η µεσογειακή εβδοµαδιαία
θεµατική ενότητα του
KOUZINA 2021 είναι αφιερωµένη στην κροατική κουζίνα

αριστοτελική του διάσταση είναι η αναβίωση των συµποσίων στα τοπικά
οινοποιεία κατά το πρότυπο των αρχαιοελληνικών διοργανώσεων.
Η παρουσίαση αποτέλεσε σύµπραξη του KOUZINA και του «Taste The
Mediterranean», που αποτελεί αντίστοιχη κροατική γαστρονοµική διοργάνωση, η οποία πραγµατοποιείται
στο Split κάθε Οκτώβριο, παρέχοντας
την ευκαιρία στη Μεσόγειο Θάλασσα
να προβάλει στον κόσµο την περίφηµη µεσογειακή διατροφή.

ραντιαλ.

Πωλούνται δυο αλέτρια σαραπάνη 4υνα το πρώτο
12-14 ίντσες και το δεύτερο 12αρι σε λογική τιµή. Περιοχή Χαλκιδικής.Τηλ.6950/917760.
Πωλούνται ελαστικά για τρακτέρ 13,628 ραντιαλ.
Τηλ.6982/551234
Πωλείται άµβυκας( διήµερος) περιοχή πρέβεζα
τηλ.6946/307365.
Πωλείται σκαπτικό µηχάνηµα Goldoni 12 ιππων,1000
ευρώ. 6987876761.
Πωλείται τρακτέρ µάρκας DEUTZ FAHR
AGROTRON 150 MK3 µοντέλο 2002 full extra.
Τηλ.6945/373163.

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητείται ενσιροδιανοµέας µε φρέζα από 8 έως 12
κυβικά.Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6976/141565.
Ζητείται καθαριστήριο µπαλαρίνης µεταχειρισµένο σε καλή κατάσταση. Τηλ.6947/936986.
Zητείται τρακτέρ δενδροκοµικό από 50 έως 70
ίππους και µε µπροστινό διαφορικό σε µέτρια κατάσταση.Τηλ.6943/457861.
Zητείται αγροτικό αυτοκίνητο 4χ4 µε µιάµιση καµπί-

να σε µέτρια κατάσταση. Τηλ.6943/457861.

Τρέχει η αγροδιατροφή
µε την «Αγροανέλιξη»

Aγροτική οδοποιία µέσω
«Αντώνης Τρίτσης»

Έως τις 30 Οκτωβρίου
για επίδοµα Ορεινών

Η Ελληνίδα αγρότισσα
είναι multi tasking

Τέσσερις νικήτριες οµάδες θα
περάσουν στη δεύτερη φάση του
προγράµµατος επιχειρηµατικής
επιτάχυνσης, µικροχρηµατοδότησης
«Αγροανέλιξη», λαµβάνοντας
στήριξη έως 13.000 ευρώ µέσω
του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος.
Νικητές της πρώτης οι: Atallos
(καινοτόµος παγίδα δακοκτονίας),
HERBeat (υδροπονική φάρµα),
Beenotes (ψηφιακός βοηθός
µελισσοκοµίας) και Inagros
(e-πλατφόρµα δεδοµένων).

Μια νέα ηλεκτρονική εφαρµογή
είναι ενεργή από τις 13 Οκτώβρη
στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Αντώνης Τρίτσης»
για την υποστήριξη των ∆ήµων της
χώρας. Με την εν λόγω εφαρµογή,
που είναι διαθέσιµη στη διεύθυνση
https://tritsis.opekepe.gr/, δίνεται η
δυνατότητα στους ∆ήµους να
εκδώσουν τη «Βεβαίωση ΟΠΕΚΕΠΕ
για εξυπηρετούµενο πληθυσµό», ως
απαραίτητο δικαιολογητικό για τα
έργα αγροτικής οδοποιίας.

Έως και τις 30 Οκτωβρίου θα είναι
ανοικτή η ψηφιακή πλατφόρµα
αιτήσεων του 2020 για χορήγηση
επιδόµατος σε οικογένειες ορεινών
και µειονεκτικών περιοχών. Η
ενίσχυση είναι 600 ευρώ ετησίως,
εφόσον το οικογενειακό εισόδηµα
του αιτούντος ανά έτος δεν
υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ ή 300
ευρώ για 3.000 έως 4.700 ευρώ. Ο
δικαιούχος µε τους κωδικούς του
TAXIS. ηλεκτρονικά ολοκληρώνει
την υποβολή του αιτήµατός του.

Η Ελληνίδα αγρότισσα, αθόρυβος
ήρωας της υπαίθρου για πολλές
δεκαετίες, κατάφερε να έρθει στο
προσκήνιο, επιδιώκοντας να γίνει
ισότιµος µέτοχος στην προσπάθεια
για την παραγωγή και διακίνηση
ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. Η
αγρότισσα έχει όλα τα προσόντα
που χρειάζεται η σύγχρονη εποχή,
µε τη δυνατότητά της να υπηρετεί
ταυτόχρονα πολλούς στόχους
(Multi tasking), να έχει «θηλυκό»
µυαλό που «γεννά» λύσεις.
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ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)
Έβερτον - Λίβερπουλ

14.30

COSMOTE SPORT 1 HD

Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ

19.30

COSMOTE SPORT 1 HD

Βλέπει Ράµος η Γιούβε

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)
Ρεάλ Μαδρίτης – Κάντιθ

19.30

COSMOTE SPORT 2 HD

Χετάφε – Μπαρτσελόνα

22.00

COSMOTE SPORT 2 HD

16.30

COSMOTE SPORT 3 HD

19.30

COSMOTE SPORT 8 HD

21.15

COSMOTE SPORT 1 HD

22.00

COSMOTE SPORT 2 HD

Ο Σέρχιο Ράµος δεν έχει
ανανεώσει το συµβόλαιό του µε
τη Ρεάλ Μαδρίτης, που λήγει το
καλοκαίρι του 2021 και σύµφωνα
µε ισπανική τηλεοπτική εκποµπή,
δέχτηκε πρόταση από την
Γιουβέντους για να µετακοµίσει
στο Τορίνο από τη νέα σεζόν. Στο
ίδιο ρεπορτάζ υπογραµµίστηκε το
γεγονός πως ο 34χρονος Ράµος
κερδίζει 11,7 εκατ. ευρώ το χρόνο
από το συµβόλαιό του.

Κυριακή 18 Οκτωβρίου
Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)
Κολονία – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Μπάσκετ (Ισπανία)
Μπασκόνια - Μπαρτσελόνα

5’

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)
Λέστερ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)
Μπέτις – Ρεάλ Σοσιεδάδ

Ένα ευρωπαϊκό,
γεμάτο τριήμερο
Πρεμιέρα κάνουν Τσάμπιονς, Γιουρόπα Λιγκ
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στη Βιέννη το ATP
με την «αφρόκρεμα»
Σαν σε µικρό Grand Slam µοιάζει το Vienna Open,
που είναι τουρνουά της σειράς 500 της ATP, το
οποίο θα διεξαχθεί στη Βιέννη από τις 26 Οκτωβρίου
έως την 1η Νοεµβρίου. Στο τουρνουά αποφάσισε να
συµµετάσχει ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ενώ εκεί θα δούµε
εκτός από το Νο1 του κόσµου, το Νο3 τον Ντοµινίκ
Τιµ και το Νο5 τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Εβδοµάδα Τσάµπιονς και Γιουρόπα Λιγκ αυτή που έρχεται, µε µεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον και
σούπερ ευρωπαϊκά ντέρµπι. Ξεκινώντας από τη µεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου
το µατς που προφανώς ξεχωρίζει
θα διεξαχθεί στο Παρκ ντε Πρενς,
όπου η Παρί Σεν Ζερµέν θα αντιµετωπίσει τη σοβαρά ντεφορµέ,
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Την ίδια ηµέρα ακόµα µία αγγλική οµάδα θα µπει στη µάχη του
Τσάµπιονς Λιγκ, καθώς η Τσέλσι
υποδέχεται τη Σεβίλλη που πέρυσι,

ως είθισται, σήκωσε το Γιουρόπα.
Την Τέταρτη 21 Οκτωβρίου ξεκινούν οι υποχρεώσεις του Ολυµπιακού, ο οποίος θα φιλοξενήσει τη Μαρσέιγ, που είναι και η οµάδα µαζί µε την οποία θα διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση, καθώς
η «πρωτιά» µάλλον είναι καπαρωµένη από τη Μάντσεστερ Σίτι,
που θα παίξει ενάντια στην Πόρτο. Στα µατς της ίδιας ηµέρας, που
ξεχωρίζουν, η υπερασπίστρια του
τίτλου Μπάγερν θα βρεθεί αντιµέτωπη µε την Ατλέτικο Μαδρίτης.
Στο Γιουρόπα Λιγκ τώρα και στα
µατς µε ελληνικό ενδιαφέρον, η
ΑΕΚ δοκιµάζεται στην έδρα της
Μπράγκα στις 22 Οκτωβρίου, ενώ
ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Οµόνοια.

Γράφει ιστορία ο Νεϊµάρ
Με το χατ τρικ που πέτυχε στο
µατς των προκριµατικών του
Μουντιάλ 2022 µε τη φανέλα της
Βραζιλίας εναντίον του Περού,
ο Νεϊµάρ έφτασε τα 64 γκολ και
έγινε ο δεύτερος σκόρερ στα
χρονικά του αντιπροσωπευτικού
συγκροτήµατος της χώρας του
καφέ. Στην κορυφή παραµένει
ο τεράστιος Πελέ µε 77 γκολ,
αλλά µάλλον όχι για πολύ ακόµα.

Με απουσίες η ΑΕΛ

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Τα πλάνα
των τραπεζών
για το αγροτικό
πλαίσιο εγγυοδοσίας

Τον σχεδιασµό
για πιστοποιημένο
πολλαπλασιαστικό
υλικό του ΕΛΓΟ

Προϋποθέσεις
για το πρόγραμμα
Νέων Αγροτών με
τα 200 εκατομμύρια

Η ΑΕΛ θα αντιµετωπίσει τον
Αστέρα Τρίπολης την ερχόµενη
Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο
πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της
Σούπερλιγκ. Ωστόσο, οι «βυσσινί»
αντιµετωπίζουν αρκετά ζητήµατα
τραυµατισµών από τους παίκτες
τους. Μετά από τους Μάρκο
Νούνιτς, Νίκολα Ζίζιτς και Αλέξη
Μιχαήλ ήρθε ένα ακόµη πρόβληµα
να προστεθεί στην οµάδα της
Θεσσαλίας. Εκτός θα είναι και ο
Φιορίν Ντουρµισάι.

Top 50
THE

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

EΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΙΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
μαζί με την Agrenda
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Λίγο πριν τα 70
σεντς το βαμβάκι

Π

ροχωρούν οι παραδόσεις και
εκκοκκίσεις βάµβακος σε όλη την Ελλάδα κι αν εξαιρέσουµε τις περιοχές που έπληξε ο Ιανός, η ποιότητα είναι καλή. Οι τιµές
της σοδειάς µας για τα λευκά βαµβάκια είναι στα ίδια επίπεδα µε τις χρηµατιστηριακές τιµές ∆εκεµβρίου, δηλαδή χωρίς κάποιο πριµ. Για τα υποδεέστερα βαµβάκια οι
εκπτώσεις που ζητούνται είναι µεγάλες. Οι
πωλήσεις που σηµειώθηκαν για λευκά βαµβάκια είναι περί τα 68,50 σεντς ανά λίµπρα.

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

Στην αµπελουργική ζώνη της Σάµου,
όπου παράγεται το άσπρο Μοσχάτου, σε
µια έκταση 13.000 στρεµµάτων, η χρονιά
ήταν εξαιρετική ποιοτικά, χωρίς προβλήµατα φυτοπροστασίας και ποσοτικά κινήθηκε
στα ίδια επίπεδα µε το 2019. Εκτιµάται ότι ο συνεταιρισµός θα συγκοµίσει περίπου
5.000.000 κιλά σταφύλια, µε τις τιµές σταθερές στα περσινά επίπεδα, που σηµαίνει
µεσοσταθµικά στα 50 λεπτά.

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE

320,90

312,43
303,62

300,76
294,33

24/9

01/10

08/10

15/10

24/9

64,83

66,38

65,28

01/10

8/10

65,55
67,46

2.14

2.07

15/10

2.11

2.12

2.25

69,22

2.37

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

297

285

285

285

285

285

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

212

214

214

216

216

216

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

180

177

177

177

180

180

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

357,20

368,10

374,00

374,90

385,10

388,10

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

962,4

1032,20

1002,60

1024,20

1050,60

1061,60

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

16,95

19,10

18,36

20,04

20,66

20,86

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

61.250

66,70

69,60

74,10

77,40

69,85

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

105.12

106.77

107.52

108,65

109,85

109,60

63.98

63.90

63.48

63.27

63.24

65.60

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

Τάση ανάκαµψης στο σκληρό

Η αύξηση τιµών από τον Καναδά έφερε στο επίκεντρο τις ευρωπαϊκές σοδειές
Οι εγχώριοι µύλοι πιο πρόθυµοι να απορροφήσουν καλής ποιότητας σιτάρια

Μικρή κινητικότητα στην αγορά και τάση
για κάτι καλύτερο από τα επίπεδα των 260
ευρώ ο τόνος FOB, στα οποία γίνονται αυτές τις µέρες οι εξαγωγές δείχνει η τελευταία εβδοµάδα για το σκληρό σιτάρι. Αφορµή, η άνοδος των προσφερόµενων τιµών από τον Καναδά, που δραστηριοποίησε κατ’
επέκταση την ευρωπαϊκή αγορά, αλλά σε
τιµές που ακόµα δεν είναι υποσχόµενες
για το ελληνικό προϊόν. Με δεδοµένο ότι
οι πράξεις δεν είναι πολλές, οι γνώστες της
αγοράς εκτιµούν ότι τα καλά σιτάρια θα α-

Επιλογή

10/09

17/9

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)
Στην ελληνική αγορά έγιναν κάποιες
δουλειές προς εξαγωγή σκληρού σίτου στα
260 ευρώ ο τόνος FOB για τις µέτριες ποιότητες, εντούτοις τα επίπεδα αυτά χαρακτηρίζονται ασύµφορα από τους περισσότερους εµπόρους καθώς έχουν υψηλότερο κοστολόγιο. Στο εσωτερικό ακόµα δουλεύουν τα 25-26 λεπτά το κιλό παραδοτέα
στους µύλους. Εν τω µεταξύ, στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, κρατάει την άνοδο και
διακριτικά πάει να δοκιµάσει κάτι υψηλότερο. Οι αγορές της Κίνας και οι τοποθετήσεις των funds πάνω στα εµπορεύµατα συντηρούν την ανοδική πορεία.

10/9

Στροφή των αγοραστών προς τις
ευρωπαϊκές σοδειές, καθώς
ο Καναδάς σταµάτησε να είναι
τόσο επιθετικός στις τιµές του

Τιμές σκληρού σίτου
(ευρώ ο τόνος)
Eλλάδα
Ιταλία

260
280-285

Γαλλία

275
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Ανοδικά

Οι τιµές εξαγωγής στα 260
ευρώ ο τόνος FOB περνάει
το µήνυµα τουλάχιστον για
σταθεροποίηση στις αγορές

πορροφηθούν από τους τοπικούς µύλους.
Εν τω µεταξύ, στην εγχώρια αγορά οι καλές ποιότητες συνεχίζουν να πληρώνονται
από τους µύλους περί τα 25 µε 26 λεπτά.
Τα επίπεδα αυτά διατηρούνται καταρχήν
από τη σταθερότητα που επιδεικνύουν το
τελευταίο διάστηµα τα χρηµατιστήρια της
Φότζια στα 280 µε 285 ευρώ ο τόνος για
τα ποιοτικά σιτάρια, αλλά και οι τιµές της
Γαλλίας που έχουν ανακάµψει σηµαντικά,
πιάνοντας πλέον τα 275 ευρώ ο τόνος παραδοτέα (+20 ευρώ µέσα σε 3 εβδοµάδες).

Ενίσχυση

Η παραγωγή δηµητριακών της ΕΕ
είναι µειωµένη κατά 6,8% για την
περίοδο 2020-2021, σύµφωνα µε
την τελευταία έκθεση της Κοµισιόν
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Agrenda

ΒΑΜΒΑΚΙ

210

290

200

220

280

190

210

68.00
66.00
65.00
52.00

270

180

260

170

250

160

50.00
48.00

240

σέντς/λίµπρα

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

230

Εξτρα
παρθένο

2.000

69.00

69,22

ΚΡΙΘΑΡΙ

KΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
300

MAΪ

ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
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IOYN

IOYΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

15
ΜΑΪ

OKT

Βάζει στόχο τα 70 σεντς ανά λίµπρα
η χρηµατιστηριακή τιµή στο βαµβάκι,
µε τα θεµελιώδη να ευνοούν µια
µικρή ενίσχυση της τιµής.

285
¤/τόνος

15
IOYN

15
IOYΛ

15
ΑΥΓ

15
ΣΕΠ

15
OKT

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

150

180
¤/τόνος

15
IOYN

15
IOYΛ

15
ΑΥΓ

15
ΣΕΠ

15
OKT

Αµετάβλητοι παρέµειναν οι
δείκτες στις ιταλικές αγορές για
το κτηνοτροφικό καλαµπόκι την
περασµένη εβδοµάδα.

200

1.000

190

500

0

15
IOYN

209,5
¤/τόνος

15
IOYΛ

15
ΑΥΓ

15
ΣΕΠ

15
OKT

Χωρίς µεταβολή αυτή την
εβδοµάδα η τιµή για το κριθάρι
βυνοποίησης, που δείχνει
σηµάδια σταθεροποίησης.

15
IOYN

∆ιαπραγµατεύσεις ανάµεσα σε παραγωγούς και εκκοκκιστές, έδωσαν
την εβδοµάδα που πέρασε µια νέα
ώθηση στην τιµή του σύσπορου, το
οποίο πλέον διαµορφώνεται στα 42
λεπτά στο χωράφι στην κεντρική Ελλάδα και στα 40 λεπτά βορειότερα. Επιπλέον υπάρχει πρόβλεψη για πριµ
3 λεπτών έξτρα στις ποικιλίες µε υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, που
ανεβάζει την τιµή στα 45 λεπτά το κιλό. Σηµειώνεται ότι η αγορά εµφανίστηκε περισσότερο δραστήρια την εβδοµάδα που πέρασε, σε σχέση µε το
προηγούµενο διάστηµα, µε τις πωλήσεις να προχωρούν µε αργούς µεν,
αλλά σταθερά ανοδικούς ρυθµούς.
∆ιευκρινίζεται ότι σε µεγαλύτερο
βαθµό οι πωλήσεις αφορούν τα λευκά βαµβάκια, ενώ στις υποβαθµισµένες ποιότητες, οι εκπτώσεις που διεκδικεί το εµπόριο είναι σηµαντικές.
Παράλληλα το ενδιαφέρον της Τουρ-

κίας δείχνει περισσότερο µετριοπαθές από άλλες χρονιές. Όπως σηµειώνουν αναλυτές της αγοράς στην εφηµερίδα Agrenda, η πρόσφατη άνοδος στο χρηµατιστήριο βάµβακος,
το οποίο βρίσκεται στα 69 σεντς ανά
λίµπρα, συνιστά µια καλή ευκαιρία
για κλείσιµο συµβολαίων. Βέβαια
υπάρχουν αυτή τη στιγµή ενδείξεις
που θέλουν το χρηµατιστήριο να συνεχίζει την ανοδική του πορεία ευνοηµένο από την βελτίωση που εµφανίζουν τα θεµελιώδη της αγοράς, µε
τις απόψεις των αναλυτών να διίστανται ωστόσο επ’ αυτού.
Εν τω µεταξύ, είναι τέτοια τα θεµελιώδη στη διεθνή αγορά βάµβακος, που πολλοί αναλυτές κάνουν
λόγο για µια σταθερά ανοδική τάση
(bullish), που θα επιτρέψει στο προϊόν να εδραιωθεί σε επίπεδα άνω των
70 σεντς. Την ίδια στιγµή όµως οι
πιο «απαισιόδοξοι» θεωρούν ότι δύσκολα θα µπορέσει να αντέξει το κύµα ρευστοποιήσεων που θα σηµάνει
µια περαιτέρω ενίσχυση της τιµής.

15
ΣΕΠ

15
OKT

Ανοδικά κινείται η αγορά
ελαιολάδου στην Ισπανία, όπου
πλέον διαµορφώνεται σε επίπεδα
άνω των 2,37 ευρώ το κιλό.

Την ανάκαµψη της φυσικής
αγοράς ήρθε να επικυρώσει η
έκθεση προσφοράς και
ζήτησης Οκτωβρίου του
αµερικανικού υπουργείου
γεωργίας, η οποία, αν και δεν
γνώρισε τον αναµενόµενο
ενθουσιασµό από τους
επενδυτές, χαµηλώνει τα
παγκόσµια τελικά αποθέµατα
στις 101 εκατ. µπάλες, την
παγκόσµια παραγωγή στις 116
εκατ. µπάλες και την
παγκόσµια κατανάλωση στις
114 εκατ. µπάλες. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι η συγκεκριµένη
έκθεση δεν καταγράφει τις
απώλειες που υπέστη η
αµερικανική σοδειά από τον
πρόσφατο τυφώνα, που
αφήνει εκτεθειµένο σε
υψηλές υγρασίες το 40% µε
50% της παραγωγής της
χώρας. Σύµφωνα µε τους
αναλυτές, όσο περισσότερο
εµπεδώνεται η απώλεια της
παραγωγής, τόσο ενισχύονται
οι τιµές στο χρηµατιστήριο, µε
δεδοµένο ότι τα επενδυτικά
funds τοποθετούνται σε άνοδο.

ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΤΡΟΧΙΑ
Η άνοδος τροφοδοτείται από
τις κερδοσκοπικές τοποθετήσεις, τις ζηµιές στις ΗΠΑ
και τις αγορές από Κίνα

Σε περιβάλλον χαλαρής ζήτησης
το χρηµατιστήριο κοιτά υψηλότερα.

15
ΑΥΓ

ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΙ ΤΟ USDA

Στα 42 λεπτά στο χωράφι ανέβηκε η τιµή στις τελευταίες πράξεις, συν 3 λεπτά για τις µισές ποικιλίες
Ευκαιρία για κλείσιµο συµβολαίων η πρόσφατη άνοδος του χρηµατιστηρίου περί τα 69 σεντς/λίµπρα
gogos@agronews.gr

15
IOYΛ

2,37
¤/κιλό

Εδραίωση πάνω από τα 70 σεντς για το βαµβάκι
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Βιοµ/νικοί
άσοι

1.500

180

15
ΜΑΪ

Παρθένο

Σε κάθε περίπτωση, το τελευταίο
διάστηµα η τιµή στο χρηµατιστήριο
για τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου, κλείνει πέριξ των 69 σεντς ανά λίµπρα,
όσο τα συµβόλαια Μαΐου και Ιουλίου βρίσκονται πάνω από τα 70 σεντς.
Παρά το γεγονός ότι τα θεµελιώδη
εµφανίζουν στοιχεία βελτίωσης, µε
την κατανάλωση και τη ζήτηση να ενισχύονται στις αγορές της Ασίας, ενώ παραµένουν σταθερές στη Βόρεια
Αµερική, η αγορά εµφανίζεται «συντονισµένη» µε τις εξελίξεις των υπόλοιπων χρηµαταγορών, αφού εξακολουθούν τα διάφορα επενδυτικά funds χωρίς άµεση επαφή µε τον
κλάδο, να επενδύουν σηµαντικά κεφάλαια στο εν λόγω αγροτικό προϊόν.

Τεστάρει τα υψηλά το χρηµατιστήριο βάµβακος
69,5

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

10/08/2020

67.75

10/09/2020

67.64

10/12/2020

68.37

ΝEA ΥOΡKH

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Ολοένα πιο κοντά στα 70 σεντς πλησιάζει το βαµβάκι,
αλλά πλέον διακρίνονται σηµαντικές αντιστάσεις όταν
γίνεται προσπάθεια να πιάσει αυτά τα επίπεδα. Οι
αγορές της Κίνας για τα κρατικά τους αποθέµατα
συνεχίζονται, ενώ σταδιακά βλέπουµε κι άλλες αγορές
της Άπω Ανατολής να δραστηριοποιούνται. Παράλληλα
τα προβλήµατα της αµερικανικής σοδειάς (ποσοτικά και
ποιοτικά) βοηθούν την άνοδο, αν και οι περισσότεροι
αναλυτές στέκονται στην επιµονή των κερδοσκοπικών
κεφαλαίων να τοποθετούνται στην άνοδο. Οι αναλυτές
πιστεύουν πως η φυσική αγορά σύντοµα θα «µείνει από
καύσιµο» και θα διορθώσει σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα.

Οι πωλήσεις στη χώρα µας προχωρούν
10/13/2020 µε αργό ρυθµό
68.83
10/14/2020
και µπορούµε να ισχυριστούµε πως
η αγορά είναι λίγο68.93
πιο δραστήρια από τις προηγούµενες εβδοµάδες.
Σηµειώνονται πωλήσεις για λευκά βαµβάκια µόνο στα
ίδια επίπεδα µε τις αντίστοιχες χρηµατιστηριακές τιµές,
ενώ όταν πρόκειται για υποδεέστερα βαµβάκια οι
εκπτώσεις που ζητούνται είναι µεγάλες. Οι Τούρκοι
κλώστες κάνουν κάποιες αγορές στα επίπεδα περί τα
68 σεντς και σίγουρα δεν έχουν την ίδια διάθεση
αγορών/φορτώσεων µε τα προηγούµενα χρόνια. Τέλος,
η χρηµατιστηριακή άνοδος δίνει µια ωραία ευκαιρία για
περαιτέρω φιξαρίσµατα τιµών στα ανοιχτά συµβόλαια.
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68,0
67,5
67,0
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Πέµπτη

08/10

Παρασκευή ∆ευτέρα
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13/10

Τετάρτη
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Συνεδρίαση 14/10/2020
Μήνας

Κλείσιµο

Μεταβολή

Δεκέμβριος '20

68,93

+0,10

Μάρτιος '21

68,35

+0,63
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Λίγα αποθέµατα και προβλήµατα στην Ιταλία
γράφουν αύξηση 30% στο ακτινίδιο

ΖΕΣΤΑΙΝΕΤΑΙ ΞΑΝΑ
Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

Κερδισµένα µερίδια στις βασικές
για το ελληνικό ακτινίδιο αγορές, αναµονή για µεγαλύτερες
παραγγελίες από τις νέες αγορές που ξεκλείδωσαν την προηγούµενη διετία, όπως της Ταϋλάνδης, της Κορέας και της Αργεντινής, προβληµατική παραγωγή στην Ιταλία και µια άδεια
αγορά. Τα παραπάνω περιγράφουν το τοπίο στην αγορά ακτινιδίου, καθώς η παραγωγή προχωρά προς την κορύφωση της
συγκοµιδής.
Οι προσδοκίες τόσο των παραγωγών όσο και του εµπορίου είναι µεγάλες από τη νέα σεζόν, ενώ ήδη έχουν κοπεί τιµολόγια µε
τιµή παραγωγού στα 0,80 ευρώ
το κιλό, για την πράσινη ποικιλία Hayword, όταν πέρυσι η µέση τιµή κυµάνθηκε από τα 0,55
µέχρι τα 0,65 ευρώ το κιλό, ανάλογα µε την ποιότητα. Εν τω µεταξύ τα κίτρινα ακτινίδια, διατίθενται στην αγορά µε τιµή παραγωγού από 0,90 µέχρι 1,05 ευρώ το κιλό, όταν πέρυσι η τιµή
ήταν 0,70 µε 0,80 ευρώ το κιλό.
Αυτό που αρκετοί συντελεστές της αγοράς θεωρούν φέτος εφικτό είναι µια τιµή τουλάχιστον στα 0,80 ευρώ το κιλό
για τα µεγάλα µεγέθη, που µπορεί να φτάσει στην πορεία ακόµα και τα 0,90 ευρώ. Είναι άλλωστε τέτοια η συνθήκη που διαµόρφωσε η πανδηµία στην ευρωπαϊκή αγορά, ώστε τελικά το
ακτινίδιο να συνεχίζει από εκεί

ΑΞΙΩΣΕΙΣ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟΥ
(ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ)

gogos@agronews.gr

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ HAYWORD

0,70 0,80

0,901,05

ΚΙΤΡΙΝΑ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑ

0,80

0,550,65

2019

ΚΙΤΡΙΝΑ
Τα κίτρινα ακτινίδια διατίθενται
µε τιµή παραγωγού από 0,90
µέχρι 1,05 ευρώ, όταν πέρυσι
ήταν στα 0,70 µε 0,80 ευρώ

που σταµάτησε την περασµένη
άνοιξη, µε περιθώρια και αξιώσεις που θέλουν την τιµή αυξηµένη ακόµα και 30% συγκριτικά
µε την προηγούµενη εµπορική
χρονιά. Ιταλοί και Ισπανοί έµποροι, έχοντας µάλιστα εξασφαλίσει καλή χρηµατοδότηση από τα
µέτρα ανάκαµψης της οικονοµίας στις χώρες τους, τριγυρίζουν
παραγωγικά κέντρα της Ελλάδας προσφέροντας µετρητά στο
χέρι σε παραγωγούς γα να εξασφαλίσουν τις πρώτες ποσότητες της χρονιάς. Ωστόσο, όπως
ακούγεται, οι Ιταλοί επιχειρούν

2020

να συγκρατήσουν την άνοδο τόσο στην Ελλάδα όσο και στη χώρα τους. Πάντως, σύµφωνα µε
το ρεπορτάζ, πλέον οι παραγωγοί ξεκινούν τις διαπραγµατεύσεις ζητώντας 0,80 και 0,90 ευρώ για τη σοδειά τους, µε µόλις
το 5% της συνολικής παραγωγής
να έχει ήδη πουληθεί σε Άρτα,
Καβάλα και Πιερία.

Στοιχίζουν σε γνωριµίες
οι ακυρώσεις στις εκθέσεις
Όπως σηµειώθηκε, η αγορά είναι άδεια τη δεδοµένη περίοδο,
ενώ πλέον ποσότητες προορίζονται και για Αργεντινή, Κορέα και
Ταϋλάνδη, οι αγορές των οποίων
έχουν ανοίξει από πέρυσι. Όπως
εξηγούν άτοµα από τον χώρο, ειδικά στην περίπτωση της Αργεντινής και της Ταϋλάνδης θα υπάρξουν παραγγελίες, ωστόσο
η Κορέα «παίζεται». Αυτό γιατί
η αγορά άνοιξε µερικούς µόλις

Η συνθήκη που διαµόρφωσε
η πανδηµία στην ευρωπαϊκή
αγορά, επιτρέπει στο ακτινίδιο
αξιώσεις για τιµή αυξηµένη
ακόµα και 30% συγκριτικά
µε την προηγούµενη
εµπορική χρονιά

µήνες πριν η πανδηµία να κυριεύσει τον πλανήτη, παγώνοντας πολλές από τις δροµολογηµένες κινήσεις. Άλλωστε, το
γεγονός ότι µια σειρά µεγάλων
εκθέσεων του κλάδου των φρουτολαχανικών έχουν είτε ακυρωθεί, είτε αναβληθεί για το επόµενο έτος, είτε γίνονται διαδικτυακά χωρίς φυσικά να έχουν την ίδια απήχηση και επίδραση στις
εµπορικές συζητήσεις, δεν επιτρέπουν τη σύναψη νέων συµφωνιών στις αγορές που άνοιξαν
το τελευταίο διάστηµα.
Βασική προϋπόθεση ωστόσο
για να επικυρωθεί η ανοδική τάση στην αγορά ακτινιδίου, είναι
όπως επισηµαίνουν αρκετοί, το
να µην υπάρξουν απρόοπτα µε
νέες lockdown, που θα εµποδίσουν τη διακίνηση του προϊόντος. Ωστόσο, τουλάχιστον για
την ευρωπαϊκή αγορά, φαίνεται
πως είναι καλύτερα προετοιµασµένη ως προς αυτό το ενδεχόµενο, ώστε να αποφευχθεί τυχόν
συµφόρηση στα τελωνεία και στα
σύνορα ανάµεσα στα κράτη µέλη.

Στήνεται task force για την παράξενη ασθένεια
που αποδεκατίζει τις ακτινιδιές στη γειτονική Ιταλία
Τη συγκρότηση οµάδας κρούσης
«taskforce» για τη µελέτη µυστηριώδους ασθένειας που πλήττει
το 25% των καλλιεργειών ακτινιδίου στην Ιταλία ανακοίνωσε η υπουργός Γεωργίας της χώρας Τερέσα Μπελάνοβα. Η άγνωστης,
προς το παρόν, αιτιολογίας ασθένεια εµφανίστηκε για πρώτη φορά το 2012 στη Βερόνα και έκτοτε έχει δηµιουργήσει προβλήµα-

τα σε περιοχές που έως τότε ευδοκιµούσε για δεκαετίες το φυτό.
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του συνεταιρισµού παραγωγών φρούτων και λαχανικών Ιταλίας (CSO
Italy) οι καλλιεργούµενες εκτάσεις πράσινων ακτινιδίων το τρέχον έτος, ανέρχονται σε 212.000
στρέµµατα, παρουσιάζοντας µείωση της τάξεως του -5% σε σχέση
µε το προηγούµενο έτος.
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Οι πρώτες πράξεις µε τιµή στα 0,70 ευρώ, µε προοπτική για τα 0,90 ευρώ
ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Agrenda

Μάλιστα, πρόσφατες µελέτες
φανερώνουν πως σε ορισµένες
περιοχές εξαιτίας της ασθένειας
έχει επηρεαστεί το 80% των φυτών.
Σηµειώνεται πως παρόµοια συµπτώµατα έχουν εκδηλωθεί σε καλλιέργειες ακτινιδίου και σε άλλες
χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία,
η Τουρκία, η Ιαπωνία και η Κίνα,
χωρίς, όµως, την ένταση που εµφανίζει η προσβολή στην Ιταλία.

Σ

την ελληνική αγορά η εξαγωγή για τα µέτρια σιτάρια προχωράει στα 260
ευρώ ο τόνος FOB και φαίνεται να υπάρχει διάθεση για λίγο υψηλότερη τιµή, µε την προϋπόθεση ότι τα σιτάρια θα είναι σαφώς καλύτερα. Αυτές οι τιµές εξαγωγής είναι µεν βελτιωµένες, αλλά δεν δελεάζουν ιδιαίτερα τους εµπόρους, καθώς έχουν χτίσει υψηλότερο κοστολόγιο. Στο εσωτερικό
οι µύλοι συνεχίζουν να αγοράζουν
τις καλές ποιότητες περί των 25-26
λεπτών το κιλό παραδοτέα.
Στα σκληρά σιτάρια, η νέα λίστα
της Φότζια για τρίτη εβδοµάδα δεν είχε αλλαγές στις τιµές. Συγκεκριµένα
τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδιΤOY ΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ κό βάρος 78
papadogiannis@
kg/hl, υαλώδη
agronews.gr
80% και πρωτεΐνη 13% δίνουν τιµή αποθήκης παραγωγού
στα 280-285 ευρώ ο τόνος.
Επίσης για τη δεύτερη ποιότητα
µε ειδικό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη
70% και πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθήκης παραγωγού είναι στα 270275 ευρώ ο τόνος.
Οι τιµές της Γαλλίας ενισχύθηκαν άλλα 5 ευρώ ο τόνος, φτάνοντας τα 275 ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε λιµάνι τους. Ο Καναδάς έχει
σταµατήσει να προσφέρει τόσο δυναµικά, µε αποτέλεσµα οι Ευρωπαίοι αγοραστές να στρέφονται σε εντός της Ευρώπης σκληρά σιτάρια.
Εν τω µεταξύ, στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, τα σιτηρά συντηρούν την άνοδο των προηγούµενων εβδοµάδων και προσπαθούν
να δοκιµάσουν λίγο υψηλότερα επίπεδα. Οι βασικοί λόγοι της ανόδου είναιοι αγορές δηµητριακών
της Κίνας, το µέγεθος των οποίων
πλέον προκαλεί ερώτηµα, η ευρύτερη άνοδος των χρηµατιστηρίων
µέσω τοποθετήσεων κερδοσκοπικών κεφαλαίων και η ανησυχία όσον αφορά τις φθινοπωρινές σπορές στις ΗΠΑ και τη Ρωσία.
Να σηµειωθεί τέλος ότι η δυναµική του Σικάγο, αλλά και η αύξηση
ζήτησης για τα ευρωπαϊκά σιτάρια
έδωσαν ώθηση στις γαλλικές τιµές,
µε τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου ’20 να
έχουν φτάσει τα 203 ευρώ ο τόνος.
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Στεριώνει πάνω
από τα 3 ευρώ
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

Η αγορά
δείχνει να
συνετίζεται µε την µετριοπαθή προοπτική παραγωγής που αναµένεται στη λεκάνη της Μεσογείου τη
νέα σεζόν, ενώ ενισχύεται και από την ανάκαµψη της κατανάλωσης που αναµένεται να συνεχιστεί µε ρυθµούς 3,5% και για το
2021. Το πλαίσιο αυτό διαµορφώνει ένα ανοδικό κλίµα για το προϊόν στην Ελλάδα που µε νέες πράξεις σε νέα αγουρέλαια, κρατάει
το επίπεδο των 3,80 ευρώ το κιλό.
Υπενθυµίζεται ότι στα τέλη Σεπτεµβρίου οι συνεταιριστές στους
Αγίους Αποστόλους Λακωνίας, έκλεισαν συµφωνία µε ιταλική εταιρεία εγκαινιάζοντας τη χρονιά, µε τιµή στα 3,80 ευρώ το κιλό. Με αυτό το ποσό τιµολογούν
και ιδιωτικά ελαιοτριβεία στις γύρω περιοχές. Επιπλέον, ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Θερµασία ∆ήµητρα έκλεισε συµφωνίες στα ίδια επίπεδα µε ιταλική εταιρεία,
ενώ εφόσον το προϊόν των συνε-

ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Αύξηση
2 ευρώ το κιλό
περιμένουν
οι Ιταλοί

ΙΤΑΛΙΑ

Μετά βίας θα ξεπεράσει τους 235.000
τόνους η παραγωγή ελαιολάδου στην
Ιταλία, σύµφωνα µε νέες εκτιµήσεις
της Ιταλικής Ένωσης Ελαιοτριβείων
και της CIA, αφού τα παραγωγικά κέντρα του ιταλικού νότου, όπως η Απουλία και το Σαλέρνο υπολογίζεται
ότι θα γεµίσουν τις µισές δεξαµενές
απ’ όσες γέµισαν πέρυσι. Συγκεκριµένα, η Απουλία, από την οποία προέρχονται οι µεγαλύτερες ποσότητες,
φέτος θα διαθέσει στην αγορά περίπου 100.000 τόνους λιγότερους (µείωση 51%).
Σε αυτό το πλαίσιο, το κλίµα στην
αγορά σηκώνει, σύµφωνα µε την αρθρογραφία στον ιταλικό τύπο, αύξηση
τιµών µέχρι και 2 ευρώ το κιλό στον
παραγωγό, όσο τα φρέσκα ελαιόλαδα
της χρονιάς ξεπερνούν στο Μπάρι τα
5 ευρώ το κιλό, έχοντας δηλαδή σηµειώσει ήδη µια αύξηση της τάξης των
90 λεπτών. Την εβδοµάδα που πέρασε, οι τιµές για τα συµβατικά περσινά
έξτρα παρθένα ελαιόλαδα στις βασικές
αγορές της χώρας, ξεκινούν από τα 4
ευρώ το κιλό στο Μπάρι και φτάνουν
τα 4,20 στο Τράπανι και το Παλέρµο.

ταιριστών από το Κρανίδι εµφανίσει οργανοληπτικά χαρακτηριστικά κάτω των 3,5 γραµµών οξύτητας και συγκέντρωση σε πολυφαινόλες άνω των 500ml/kg θα προχωρήσει σε πράξεις και µε ελληνική εταιρεία, όπως εξηγεί στην
Agrenda o πρόεδρος του Συνεταιρισµού Κωνσταντίνος Μέλλος.
Εν τω µεταξύ, οι τιµές για τα περσινά ελαιόλαδα στη Λακωνία ανέβηκαν στα 2,80 ευρώ το κιλό, εµφανίζοντας σηµάδια σταθεροποίησης. Με δεδοµένο ότι η χρονιά
στην Ιταλία ξεκινά στο Μπάρι µε
τιµή στα 5 ευρώ το κιλό και προοπτικές περαιτέρω ανόδου, όλα
δείχνουν πως η αγορά στην Ελλάδα θα µπορέσει φέτος να επιστρέψει σε ένα εύρος άνω του ψυχολογικού ορίου των 3 ευρώ το κιλό, εµφανίζοντας παράλληλα µικρότερες διακυµάνσεις αλλά και
µεγαλύτερη σταθερότητα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το στοιχείο
της οψιµότητας, καθιστά επισφαλείς πιο συγκεκριµένες εκτιµήσεις.

Η παραγωγή ελαιολάδου στην ΕΕ υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου 2,2 εκατ. τόνοι, ενώ
οι εισαγωγές θα µειωθούν κατά 58%, λόγω της µικρότερης παραγωγής σε τρίτες χώρες

Άνοδος στα 2,36 ευρώ στην Ισπανία
Επικυρώνουν την ανοδική τάση στην αγορά

ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2020/21
3,7%

58%

+16,6%
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

3,80

ΠΕΡΣΙΝΑ

ΦΡΕΣΚΑ

5,00

4,20
2,36

2,80

ΕΛΛΑ∆Α

+3,5%

ΙΤΑΛΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ελαιολάδου και οι εξελίξεις στην Ισπανία, όπου για τρίτη
συνεχόµενη εβδοµάδα η µέση τιµή έξτρα παρθένου
ελαιολάδου σηµείωσε αύξηση, φτάνοντας τα 2,37
ευρώ το κιλό, έχοντας περάσει όλο το καλοκαίρι και την
άνοιξη, καρφωµένη στα 2 ευρώ. Σε αυτό συνέβαλε και
η αναθεώρηση προς τα κάτω της αναµενόµενης
παραγωγής, αφού το καλοκαίρι οι καιρικές συνθήκες
στην Ιβηρική χερσόνησο δεν ευνόησαν την καλλιέργεια,
µε αποτέλεσµα η παραγωγή να µην µπορεί να υπερβεί
τους 1,5 εκατ. τόνους στην Ισπανία και στην Πορτογαλία
τους 100.000 τόνους. Παράλληλα η παραγωγή της
Τυνησίας φαίνεται πως είναι τέτοια που δεν θα αφήσει
πολλά περιθώρια ώστε χώρες της Βορείου Αφρικής να
λειτουργήσουν ως δεκανίκι του ισπανικού εµπορίου.
Άλλωστε, φηµολογείται ότι και εκεί οι παραγωγοί
ελαιολάδου έχουν αρχίσει να «κλωτσάνε» αφού οι
χαµηλές τιµές στις οποίες πουλάνε -για να είναι
ανταγωνιστικοί- τους φορτώνουν χρέη που δεν
ξεπληρώνει η τιµή του προϊόντος. Να σηµειωθεί ότι η
περαιτέρω ενίσχυση της κατανάλωσης ελαιολάδου στην
ΕΕ στο 3,5% κατά τη νέα ελαιοκοµική περίοδο, παρά
την αργή ανάκαµψη του τουρισµού και της εστίασης,
αναµένεται ότι θα στηρίξουν περαιτέρω την αγορά.
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ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 15/10
TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
655
650
645
640
635
630
625
620
615
Παρασκευή

09/10

∆ευτέρα

12/10

Τρίτη

619,26

Τετάρτη

13/10

Πέµπτη

14/10

15/10

Αρνητικό κλίμα σε ευρωαγορές
αναγκάζει σε νέο σερί πτώσης
Η τουρκική προκλητικότητα υποχρεώνει σε ένα νέο
κύμα τους πωλητές και σε μια νέα βουτιά τον γενικό
δείκτη, καθώς και τα στηρίγματα από τις διεθνείς
αγορές απουσιάζουν, επιδεινώνοντας το ήδη αρνητικό
κλίμα. Η αγορά την περασμένη εβδομάδα υποχώρησε
κάτω από τα επίπεδα των 620 μονάδων, εν μέσω
αρνητικού κλίματος στις ευρωαγορές, οι οποίες
υποχωρούν καθώς απομακρύνεται το ενδεχόμενο για
νέο πακέτο τόνωσης της οικονομίας στις ΗΠΑ, αλλά
και εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων
κορωνοϊού σε πολλές περιοχές της Ευρώπης.

Top Movers

Ευρώ Μεταβολή %

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Α.Ε.

1,1350

9,13 %

2,0000

8,11%

ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡ. ΤΕΧΝ. ΑΒΕΤΕ

2,8400

5,19%

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

6,6000 3,94 %

ΑΡΤΟΒΙΟΜ. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.

ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ

1,6200

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

0,2400 -11,44 %

3,85%

O σπαγκο...
...ραμμένος
TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Για τρίτη
συνεχή χρονιά, το Project
Future, το πρόγραμμα εταιρικής
υπευθυνότητας της Τράπεζας
Πειραιώς, το οποίο απευθύνεται σε
πτυχιούχους έως 29 ετών, «ανοίγει»
τις πόρτες του και είναι έτοιμο να
στηρίξει κάθε νέο στα πρώτα του
επαγγελματικά βήματα. Δηλώσεις
συμμετοχής έως τις 27 Οκτωβρίου.

ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ: Σε καθεστώς
προσωρινής προστασίας από τους
πιστωτές της, έως τις 4 Νοεμβρίου,
βρίσκεται η βορειοελλαδίτικη οινοποιία
Μαλαματίνα, με τη συμφωνία
διάσωσης της από τη Mantis Group,
που αναδείχθηκε προτιμητέος
επενδυτής στη διαγωνιστική διαδικασία,
να βρίσκεται στην τελική ευθεία.
DOLE HELLAS: Θετικό πρόσημο
είχαν οι επιδόσεις της Dole Fresh
Fruits Hellas το 2019. Συγκεκριμένα,
ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 73,99
εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση
κατά 6,33% περίπου σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση (69,58 εκατ.
ευρώ). Τα κέρδη προ φόρων
ανήλθαν σε 1,73 εκατ. ευρώ.

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙ. ΜΑΚΕΔ. ΣΙΔΜΑ Α.Ε. 0,3920 -10,91 %
Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BANGO Α.Ε.

0,2690 -9,43 %

ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

0,1700 -7,10 %

MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP 44,6000 -6,50 %

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

Moνάδες Μεταβολή
11,657.53 -0.94%
3,189.21 - 2.57%
5,841.55 - 1.58%
12,706.43 - 2.47%
4,831.42 - 2.23 %
10,066.41 - 2.20%
23,507.23 - 0.51%

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

Τελευταία
αλλαγή
15.03.2020
18.09.2019
18.09.2019
11.03.2020
01.02.2020
01.06.2020
01.06.2020
01.06.2020

EUROBANK: Το βραβείο της
«Καλύτερης Ψηφιακής Τράπεζας στην
Ελλάδα» για το 2020 απέσπασε η
Eurobank από το διεθνούς κύρους
αμερικάνικο περιοδικό Global Finance.
Είναι η 3η χρονιά που η Eurobank
κατακτά την κορυφαία αυτή διάκριση.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ: Το «Βιολογικό
Χωριό», η μεγαλύτερη αλυσίδα
λιανικής βιολογικών τροφίμων στην
Ελλάδα, έφτασε τα 13 καταστήματα,
εγκαινιάζοντας πρόσφατα ένα ακόμα
one-stop shop στην περιοχή του
Περιστερίου (Λεωφ. Θηβών 71).

Εμβόλια ζητούν
τώρα και οι αγορές
Πακέτο στήριξης αιτούνται οίκοι στις ΗΠΑ
Σε κλοιό β’ κύματος πανδημίας η Ευρώπη
Τριγμούς προκαλεί στις ευρωπαϊκές αγορές ο φόβος για νέα lockdown λόγω κορωνοϊού, καθώς η μία μετά την άλλη οι μεγάλες οικονομίες επαναφέρουν αυστηρά
περιοριστικά μέτρα, εν μέσω έξαρσης των
κρουσμάτων. Την ίδια ώρα, μειώνονται οι
προσδοκίες ότι θα υπάρξει συμφωνία για
πακέτο στήριξης της αμερικανικής οικονομίας πριν τις προεδρικές εκλογές της 3ης
Νοεμβρίου, με μεγάλους οίκους να υπογραμμίζουν στις αναλύσεις τους ότι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προβαίνουν σε
σημαντικά λάθη, μετά και το ναυάγιο στις
συνομιλίες μεταξύ του προέδρου της αμερικανικής Βουλής, Νάνσι Πελόζι και του
υπουργού Οικονομικών Στήβεν Μούνχιν.
Για «βόμβα» στα θεμέλια της οικονομίας των ΗΠΑ από τη μη έγκριση ενός νέου
πακέτου δημοσιονομικής τόνωσης, μιλά
ο αμερικανικός οίκος πιστοληπτικής αξιο-

λόγησης Moody’s. «Η πανδημία αποτέλεσε σοβαρή πρόκληση για όλους. Όσο περισσότερο καθυστερούμε να παράσχουμε
την πρόσθετη υποστήριξη, τόσο πιθανότερο είναι να επιβραδυνθεί η ανάκαμψη και
να αυξηθούν τα ποσοστά ανεργίας», λέει
ο επικεφαλής της Moody’s, Μαρκ Ζαντί.
Στην προσέγγιση της για μετοχές, κρατικά ομόλογα, νομίσματα και εμπορεύματα
για το επόμενο διάστημα η Goldman Sachs
διατηρεί τη θετική σύστασή της για το ευρώ και τις ευρωπαϊκές μετοχές και σημειώνει ότι αυτές παραμένουν η κορυφαία επιλογή από όλες τις κατηγορίες επενδύσεων σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. H ανάπτυξη του εμβολίου για την Covid-19 αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην πορεία και
των μετοχών, σύμφωνα με την Goldman
Sachs μάλιστα ακόμη πιο σημαντικό από
το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ.

Γεροβασιλείου Ήπειρος
Εικοσιπέντε διακρίσεις απέσπασε το
Κτήμα Γεροβασιλείου με τη συμμετοχή
του σε έξι διεθνείς διαγωνισμούς οίνου
σε Αγγλία (Decanter World Wine
Awards), Βέλγιο (Concours Mondial
de Bruxelles), Βουλγαρία (Βalkans
International Wine Competition),
Γαλλία (Citadelles du Vin, Challenge
International du Vin) και Ελλάδα (50
Great Greek Wines 2020).

Τρία προϊόντα της ΗΠΕΙΡΟΣ, η
παραδοσιακή ΗΠΕΙΡΟΣ Φέτα ΠΟΠ, η
ΗΠΕΙΡΟΣ Βιολογική Φέτα ΠΟΠ και η
ΗΠΕΙΡΟΣ Φέτα ΠΟΠ με 40% λιγότερο
αλάτι, ξεχώρισαν και βραβεύτηκαν για την
ποιότητα και τη γεύση τους στα φετινά
βραβεία, Great Taste Awards 2020, στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Την ανώτατη
διάκριση, με τρία αστέρια απέσπασε η
παραδοσιακή φέτα ΗΠΕΙΡΟΣ.
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MAKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Aποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού
αγροτών και κίνητρα αντικατάστασης

Ο

αρχαίος Έλληνας ποιητής Θεόκριτος είπε
ότι «…χωρίς ελπίδα είναι µόνο οι νεκροί».
Κι αφού νεκροί δεν είµαστε, αφήνουµε πίσω την ταλαιπωρία όλων των προηγούµενων ηµερών (δεν γίνεται άλλωστε και διαφορετικά), οφείλοντας να ατενίσουµε το µέλλον
µε αισιοδοξία και να προσπαθήσουµε να µπούµε το συντοµότερο δυνατό σε µία κανονικότητα.
«Κλέβοντας» από το άρθρο της
Αgrenda της 07/10/20 διαβάζουµε:
Υπό συζήτηση
«…Με δεδοµένο το ότι ο νέος προΗ δηµιουργία αφορολόϋπολογισµός αξιολογείται από το
γητου αποθεµατικού για
οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνητα ποσά από την πώληση σης ως µια ευκαιρία επιδίωξης οικοτων παλιών τρακτέρ
νοµικής ανάκαµψης µετά την πανδηµία, πάγια αιτήµατα του αγροτικού
χώρου έρχονται ξανά στο προσκήνιο
και χρήζουν ευνοϊκής ρύθµισης. Ένα εξ αυτών είναι και η ανάγκη δηΑγοραπωλησία
µιουργίας ειδικού αφορολόγητου αΤιµολόγιο πώλησης
ποθεµατικού από την πώληση παλαιεκδίδει ο αγρότης στην
ού αγροτικού εξοπλισµού το οποίο
εταιρεία που θα πάρει
θα συµψηφίζεται ισόποσα µε την ατο παλιό του τρακτέρ
ξία αγοράς του καινούργιου µηχανήµατος και η αύξηση του ποσοστού
απόσβεσης των µηχανηµάτων….»
Από το 2017 έχω επισηµάνει ότι
πρέπει να πάψει η υφιστάµενη κατάσταση στην αντικατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού. Κι ενώ αυτό είναι εµφανές και γίνεται εύκολα αντιληπτό, µέχρι
στιγµής δεν είχε γίνει καµία ενέργεια της τροποποίησης του τρόπου λειτουργίας στην αγορά.
Επισηµαίνω ότι οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισµού,
γίνονται από οποιονδήποτε ασκεί αγροτική δραστηριότητα, είτε αγρότη του ειδικού είτε αγρότη του κανονικού καθεστώτος. Οι δε επιχειρηµατίες, οι οποίοι έχουν και αγροτικά εισοδήµατα (ακόµη και ελάχιστα), αντιµετωπίζονται και θεωρούνται ως αγρότες
του κανονικού καθεστώτος, αφού

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

Η ενηµέρωση των επιχειρήσεων
είναι υποχρέωση της ΑΑ∆Ε
Κάποιοι έξυπνοι στα καφενεία λένε «…και τι θα
κάνετε τώρα εσείς οι λογιστές; θα µείνετε χωρίς
δουλειά λόγω εφαρµογής των ηλεκτρονικών
βιβλίων…». Εγώ ενηµερώνω λοιπόν ότι η
εφαρµογή των ηλεκτρονικών βιβλίων δεν µπορεί
να γίνει χωρίς το λογιστή. Η ΑΑ∆Ε πότε θα
ενηµερώσει τις επιχειρήσεις (και τους αγρότες)
γι’ αυτό που θέλει να κάνει εν αγνοία τους;

από την 01.01.17 υποχρεούνται πλέον να δηλώνουν
ως δευτερεύουσες δραστηριότητες όλα τις αγροτικές
καλλιέργειες ανεξαρτήτως τζίρου.
ΑΓΡΟΤΗΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΤΡΑΚΤΕΡ
Έστω αγρότης, ο οποίος έχει αυξήσει τις καλλιέργειες του και αποφασίζει να αντικαταστήσει το παλιό του
τρακτέρ, µε ένα καινούργιο, µαζί µε τα παρελκόµενα
αλέτρι και καλλιεργητή. Η συνολική αξία, του προς αγορά εξοπλισµού, είναι 150.000 ευρώ, θα το αποπληρώσει καταβάλλοντας µέρος του ποσού µετρητοίς και
το υπόλοιπο µε δάνειο από την τράπεζα. Το παλιό του
τρακτέρ, η πωλήτρια εταιρεία το κρατά για 50.000 ευρώ, αφού είναι σε εξαιρετική κατάσταση και µε λίγες
ώρες εργασίας, τηρουµένης της αναλογίας µε την ηλικία του, ενώ φορολογικά είναι πλήρως αποσβεσµένο.
Στη σηµερινή φορολογική κατάσταση, για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή, πρέπει να εκδοθούν 2 παραστατικά:
α) Τιµολόγιο πώλησης, το οποίο θα εκδώσει ο αγρότης προς την εταιρεία που θα του πάρει το παλιό του

τρακτέρ, αξίας 50.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 12.000 ευρώ.
β) Τιµολόγιο πώλησης της προµηθεύτριας εταιρείας
προς τον αγρότη, αξίας 150.000 ευρώ [χωρίς ΦΠΑ, διότι θα πάρει απαλλαγή ΦΠΑ από τη ∆.Ο.Υ.].
Έστω τέλος, ότι η συναλλαγή ολοκληρώθηκε µε ηµεροµηνία 02.01.18. Πώς θα αποτυπωθούν στα βιβλία
του αγρότη οι παραπάνω συναλλαγές;
α) Η αγορά: Θα καταχωρηθεί στο µητρώο παγίων η
αγορά του τρακτέρ και των παρελκόµενων και για κάθε χρόνο, θα υπολογίζονται αποσβέσεις 10% [150.000
ευρώ x 10% = 15.000 ευρώ], οι οποίες θα προσαυξάνουν το κόστος παραγωγής και θα µειώνουν τα κέρδη.
β) Η πώληση: Θα καταχωρηθεί ως έσοδο από επιχειρηµατική δραστηριότητα, το ποσό των 50.000 ευρώ από την πώληση του τρακτέρ.
Προτεινόµενη λύση: Το παραστατικό πώλησης να
καταγράφει το πραγµατικά οφειλόµενο ποσό (στο παράδειγµά µας 100.000 ευρώ) και επί του ποσού αυτού
να διενεργούνται αποσβέσεις.
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Με τον τρόπο αυτό, οι αγρότες δεν θα επιβαρύνονται
µε φορολογία άσχετη µε το αγροτικό τους εισόδηµα,
δεν θα κινδυνεύουν να χάσουν την ιδιότητα τους ως επαγγελµατίες αγρότες και θα αποκτήσουν κίνητρο για
αντικατάσταση µηχανολογικού εξοπλισµού.
Τι συζητείται στα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης
και Οικονοµικών: η δηµιουργία αφορολόγητου αποθεµατικού για τα ποσά που προκύπτουν από την πώληση
των παλιών τρακτέρ, αλλά και η αύξηση των συντελεστών απόσβεσης. Ελπίζω να γίνουν πράξη µε οποιονδήποτε τρόπο κριθεί σκόπιµο οι πληροφορίες αυτές.
Η αγορά χρειάζεται τόνωση κι αυτό γίνεται µε απλούς
τρόπους: µείωση φορολογίας, κίνητρα αντικατάστασης
εξοπλισµού. Όλα τα άλλα περί απειλών, προστίµων κλπ,
είναι για να έχουν λόγο ύπαρξης όσοι τα προτείνουν.

Hλεκτρονικά βιβλία-ενηµερώστε τον
κόσµο/διαφορετικά σωπάστε!

Η ΑΑ∆Ε έχει αποφασίσει ότι πρέπει σώνει
και καλά να εφαρµόσει
τα ηλεκτρονικά βιβλία στην Ελλάδα, όταν
δεν εφαρµόζονται πουθενά στον κόσµο.
∆εν έχω αντίρρηση, εξοργίζοµαι όµως από
το γεγονός ότι δεν κάνουν αυτό που έχουν
υποχρέωση: να ενηµερώσουν τον κόσµο.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Αποδίδουν η ποιότητα και
οι καινοτομίες ΒΙΟΖΩΚΑΤ

Ανοδική πορεία και αύξηση 10% του κύκλου εργασιών στο 9μηνο του 2020
Στα σχέδια, μετά τα Βαλκάνια και την Κύπρο, εξαγωγές στη Βόρεια Αφρική
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Η εταιρεία
το καλοκαίρι
ολοκλήρωσε
επένδυση 1,2
εκατ. ευρώ για
εγκατάσταση
νέας γραµµής
παραγωγής.

Υψηλή ποιότητα και διαφοροποίηση και συνεργασίες προς αυτή την κατεύθυνση µε ακαδηµαϊκούς
φορείς και οίκους του εξωτερικού, χαρακτηρίζουν
την εταιρεία ΒΙΟΖΩΚΑΤ, η οποία έχει καταφέρει να
είναι µια από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες στον
κλάδο των ζωοτροφών στην Ελλάδα, κάτι που αξιολογείται από την αγορά και καταγράφεται στα αποτελέσµατα 9µήνου του 2020 µε αύξηση 10% του
κύκλου εργασιών της. Μάλιστα, η ανοδική πορεία
αναµένεται να διατηρηθεί έως το τέλος της χρήσης
και ο κύκλος εργασιών της βιοµηχανίας φέτος εκτιµάται ότι θα αυξηθεί στα 14 εκατ. ευρώ, ενώ ώθηση στις πωλήσεις της φαίνεται να δίνει και η υπέρβαση των προβληµάτων που είχε η ελληνική
αιγοπροβατοτροφία µε βελτίωση τιµών γάλακτος.
Η βιοµηχανία, που πραγµατοποιεί εξαγωγές σε
Βαλκάνια και Κύπρο, µε ειδικά προϊόντα για τη διατροφή προβάτων και αγελάδων στοχεύει να επεκταθεί εξαγωγικά και στη Βόρεια Αφρική.
Σύµφωνα µε στελέχη της εταιρείας, βασικό συ-

στατικό επιτυχίας, η ανάπτυξη νέων καινοτόµων
προϊόντων. Επ’ αυτού, η Βιοµηχανία Ζωοτροφών
ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε. σε συνεργασία µε τη γαλλική εταιρεία τεχνολογίας ζωοτροφών IDENA προχώρησαν
στη δηµιουργία του STARTJUNIOR, ενός πρωτοπόρου συµπληρώµατος µε ορυκτά αργίλου και χαρούπι που έχει την ιδιότητα να δεσµεύει υγρασία. Περιέχει επίσης εκχυλίσµατα αρωµατικών φυτών και
µαγιάς, θείο, βιταµίνη Ε και Σελήνιο για την υποστήριξη της φυσικής ανοσίας. Σαν αποτέλεσµα της
φυσικής ανοσίας που παρέχει, έχει παρατηρηθεί
ότι το STARTJUNIOR προφυλάσσει τα νεαρά µηρυκαστικά από την εµφάνιση λοιµώδους εκθύµατος.
Να σηµειωθεί ότι το καλοκαίρι η εταιρεία ολοκλήρωσε επένδυση 1,2 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση νέας γραµµής παραγωγής, βελτίωση των
συστηµάτων logistics-αποθήκευσης και υποδοµών
του εργοστασίου και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών.
Τον Αύγουστο του 2019 η εταιρεία απέκτησε τη
γερµανική πιστοποίηση VLOG (για τρόφιµα που
παράγονται µε µη γενετικά τροποποιηµένες πρώτες ύλες, προϋπόθεση που ζητούν τα σούπερ µάρκετ του εξωτερικού από τις γαλακτοβιοµηχανίες).

Κέρδισε το στοίχημα με τις ρυζογκοφρέτες
η Agrino, πλώρη για νέες αγορές και προϊόντα

ΝΕΑ

Aνοδικά ο κύκλος εργασιών
της Κολιός το α’ τρίµηνο

Στον µικρότερο βαθµό εκτιµά η διοίκηση
της Kολιός πως θα επηρεασθεί από την
πανδηµία του Covid- 19, καθώς, όπως σηµειώνεται
στην οικονοµική έκθεση, τη χρονική περίοδο
της έξαρσης της πανδηµίας (Μάρτιος-Απρίλιος
2020) εµφάνισε αύξηση του τζίρου της. Επίσης,
το α’ τρίµηνο του 2020, ο κύκλος εργασιών
της ήταν αυξηµένος κατά 5,65% και τα καθαρά
αποτελέσµατα περιόδου µειωµένα κατά 3,16%.

Λύση οι on line πωλήσεις οίνου,
ανησυχεί το οικονοµικό κλίµα

Η Αgrino το 2019
ανέπτυξε περαιτέρω τα
ήδη κυρίαρχα µερίδιά της
στο ρύζι, ενώ διατήρησε
τη δεύτερη θέση στην
κατηγορία των οσπρίων.

Στην περαιτέρω ενδυνάµωσή της στην ελληνική
αγορά και στις 3 προϊοντικές κατηγορίες ρύζι, όσπρια και σνακ που δραστηριοποιείται, εστιάζει η
Αgrino µε την ανάπτυξη των εξαγωγών και την είσοδο σε νέες αγορές, καθώς και µε την παραγωγή νέων καινοτόµων προϊόντων. Mε εφαλτήριο
την κερδοφόρα χρήση του 2019 και τα αισιόδοξα
αποτελέσµατα τους πρώτους µήνες του 2020, καθώς παρατηρήθηκε αξιοσηµείωτη αύξηση τζίρου,
τόσο στην κατηγορία ρυζιού που ηγείται, όσο και
σε αυτή των οσπρίων, η Agrino εκτιµά πως η εµφάνιση της πανδηµίας «δεν θα έχει ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της εταιρείας, δεδοµένου ότι διαθέτει ένα

πάρα πολύ ισχυρό πελατολόγιο, αλλά και του ότι ο κλάδος των τροφίµων καλύπτει και εξυπηρετεί βασικές καταναλωτικές ανάγκες οικονοµίας».
Σύµφωνα µε την οικονοµική έκθεση για τη χρήση του 2019, τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε
407.000 ευρώ περίπου έναντι προ φόρων ζηµιών
233.000 ευρώ προηγούµενη χρήση. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 29,3 εκατ. περίπου, αυξηµένος
κατά 3,4% από το 2018. Σηµαντικός σταθµός για
την εταιρεία η εισαγωγή στην κατηγορία των σνακ,
µε τις ρυζογκοφρέτες, όπου πλέον αποτελεί ηγέτη της κατηγορίας µε µερίδιο 30%, µέσα σε λίγους
µήνες. Οι εξαγωγές παρουσιάζουν αύξηση 8% και
αντιπροσωπεύουν το 13% του τζίρου της Agrino.

Το κρασί απολαµβάνει ένα «mini-boom» στην
εποχή της πανδηµίας, αλλά σκοτεινά οικονοµικά
σύννεφα σκιάζουν τη βιοµηχανία, σύµφωνα µε
την τελευταία έκθεση της Wine Intelligence,
«καταναλωτικές τάσεις στην περίοδο της Covid
19». Η αύξηση αποδίδεται καθώς οι διαδικτυακές
πωλήσεις οίνου σηµείωσαν εκρηκτική άνοδο,
εντούτοις εγείρονται ανησυχίες δεδοµένου του
επιδεινούµενου οικονοµικού περιβάλλοντος.

Οι γυναίκες δεν βρίσκουν «θέση»
ανωτέρου στη βιοµηχανία κρέατος
Νέα διεθνής έκθεση δείχνει ότι οι γυναίκες
αποτελούν το 36% του εργατικού δυναµικού της
βιοµηχανίας κρέατος, το 14% των διευθυντικών
στελεχών και 5% των ανώτερων εκτελεστικών
ρόλων. Η ανεξάρτητη έκθεση της Meat Business
Women προσδιόρισε επίσης αρκετά «σπασµένα
σκαλοπάτια» στη σταδιοδροµία που εµποδίζουν
τις γυναίκες να λάβουν ανώτερους ρόλους.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στη στρατηγική ενόψει
νέας σποράς, ζυθοποιίες
φέρεται να εξετάζουν
μείωση 20-30% στα
καλλιεργούμενα
στρέμματα, με στόχο τον
«εξορθολογισμό» των
όγκων της πρώτης ύλης,
που υπαγορεύει το αβέβαιο
περιβάλλον της πανδημίας

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στη σκιά των επιπτώσεων που προκαλούνται στην αγορά µπύρας από τα µέτρα περιορισµού της πανδηµίας του κορωνοϊού, αναµένεται να κινηθεί η φετινή σεζόν στην
καλλιέργεια του βυνοποιήσιµου κριθαριού,
η οποία βρίσκεται προ των πυλών για την έναρξή της. Πληροφορίες που διακινούνται το
τελευταίο διάστηµα στο κύκλωµα της συµβολαιακής καλλιέργειας βυνοποιήσιµου κριθαριού, αναφέρουν πως θα επιχειρηθεί «ψαλίδι» µεταξύ 20% και 30% στα στρέµµατα, που
θα καλλιεργηθούν για τη σεζόν 2020 -2021,
ενώ σε µια περίπτωση εταιρείας φαίνεται πως
θα υπάρξει και µείωση τιµής στις συµβάσεις.
Με την πληγή ακόµη να είναι χαίνουσα από το κλείσιµο αρχικά και στη συνέχεια τον
περιορισµό της λειτουργίας τόσο της εστίασης όσο και του τουρισµού, οι αποφάσεις
των ζυθοποιών για «εξορθολογισµό» των όγκων της πρώτης ύλης, που θα απορροφήσουν για το 2021, είχαν, από επιχειρηµατική σκοπιά, το χαρακτήρα του µονόδροµου.
Κι αυτό γιατί, όπως εξηγείται, η µείωση
της κατανάλωσης µπύρας το διάστηµα από
τα µέσα Μαρτίου, οπότε και επιβλήθηκε το

Λιγότερα στρέμματα 30%

φέτος στο βυνοποιήσιμο κριθάρι
Η νέα συντηρητική πολιτική των εταιρειών «πατάει» στη μειωμένη κατανάλωση μπύρας
καθολικό lockdown, έως και το τέλος του
καλοκαιριού, ήταν πολύ µεγάλη και άφησε
τις εγχώριες ζυθοποιίες µε σηµαντικά αποθέµατα. Ταυτόχρονα, η έξαρση του δεύτερου
κύµατος της πανδηµίας έρχεται να επιτείνει
την αβεβαιότητα στις επιχειρήσεις του κλάδου για το πώς θα εξελιχθούν οι επόµενοι
µήνες και τί θα ισχύσει εφεξής.
Στο πλαίσιο αυτό, σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, η «Αθηναϊκή Ζυθοποιία», ο µεγαλύτε-

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΒΥΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΚΡΙΘΑΡΙ
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΛΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΕΚΤΑΣΗ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2020 2021

ΓΙΑ ΟΓΚΟΥΣ

17,20

< 400

ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟ

ΚΙΛΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ
ΓΙΑ ΟΓΚΟΥΣ

1214

> 400

20%  30%

ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ

ΚΙΛΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΜΕΙΩΣΗ

ρος «παίκτης» του κλάδου, φέρεται να επιλέγει στη νέα καλλιεργητική σεζόν µια πιο
συντηρητική πολιτική, προκειµένου να παράξει συµβολαιακά όγκους τους οποίους θα
µπορεί να διαχειριστεί πιο εύκολα σε περιβάλλον κορωνοϊού, διότι και το 2021 ο τουριστικό τοµέας θα είναι πολύ µακριά από τις
επιδόσεις του 2019 και κανείς δεν ξέρει πως
θα λειτουργήσει και η εστίαση.

εταιρείας να αποφευχθεί η επανάληψη δυσάρεστων παρεξηγήσεων, όπως αυτή που απειλήθηκε τον περασµένο Ιούνιο, λίγο πριν
το αλώνι του 2020. Τότε από διάφορες διαρροές και µε επιχείρηµα τη µείωση κατανάλωσης στη µπύρα, φάνηκε να τίθεται εν αµφιβόλω το αν θα απορροφηθεί ή όχι το σύνολο των συµβασιοποιηµένων όγκων µε τις
συµφωνηθείσες τιµές.

Η στρατηγική της νέας σεζόν

Πληρώθηκαν κανονικά τα συµφωνηθέντα

Έτσι, όπως επισηµάνθηκε στην Agrenda
έχει µεταφερθεί στους αγρότες πως στο σχεδιασµό της εταιρείας, ενόψει της έναρξης
της σποράς, είναι να µοιράσει από 20% έως
30% λιγότερο σπόρο, σε σχέση µε πέρυσι,
προκειµένου αντίστοιχα να µειωθούν και τα
στρέµµατα που θα καλλιεργηθούν από τους
παραγωγούς. Από εκεί και πέρα δεν θα αλλάξει κάτι άλλο συγκριτικά µε το 2020, κάτι
που σηµαίνει πως οι ποσότητες που θα παραχθούν θα απορροφηθούν µε τιµή στα 17,2
ευρώ ο τόνος, για τους όγκους έως 400 κιλά
το στρέµµα και από το επίπεδο αυτό και πάνω µε τιµή κτηνοτροφικού κριθαριού.
Στην υιοθέτηση αυτής της στρατηγικής φαίνεται πως έπαιξε ρόλο και η προσπάθεια της

Το τέλος της αλωνιστικής περιόδου, ωστόσο, βρήκε τους παραγωγούς να πληρώνονται κανονικά τα συµφωνηµένα 17,2 ευρώ τον τόνο για όγκους µέχρι 400 κιλά ανά στρέµµα (σ. σ. τα άλλα απορροφήθηκαν
µε την τιµή του κτηνοτροφικού, από 12 έως
και 14 λεπτά το κιλό).

Η «Αθηναϊκή Ζυθοποιία», ο µεγαλύτερος
«παίκτης» του κλάδου, φέρεται να επιλέγει
στη νέα σεζόν να παράξει συµβολαιακά
όγκους, που θα µπορεί να διαχειριστεί
πιο εύκολα σε περιβάλλον κορωνοϊού.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Μετά τη θετική εξέλιξη, το πρόβληµα που
πήγε να δηµιουργηθεί, έχει µπει στην κατηγορία «περασµένα, ξεχασµένα» από τους αγρότες και αυτό φαίνεται από την εµπιστοσύνη που επιδεικνύουν στο πρόγραµµα συµβολαιακής της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, στο
οποίο πολλοί καλλιεργητές είναι αυτοί που
εκδηλώνουν ζωηρό ενδιαφέρον να συµµετάσχουν και φέτος.

Μειωµένες εκτάσεις φέτος
και από τη Ζυθοποιία Μακεδονίας
Ανάλογη στρατηγική στο θέµα των µειωµένων εκτάσεων λέγεται πως θα ακολουθήσει φέτος και η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης. Όπως ανέφερε στην Agrenda παραγωγός που συνεργάζεται µε τη ζυθοποιία τα τελευταία χρόνια, ο προγραµµατισµός της για
τη νέα καλλιεργητική περίοδο προβλέπει τα
2/3 των εκτάσεων που συµβολαιοποίησε πέρυσι. Επίσης, κατά την ίδια πηγή, οι συµβάσεις που υπογράφει είναι στα 16,5 ευρώ ο
τόνος, έναντι 17,5 ευρώ ο τόνος στα περσινά συµβόλαια µε τους παραγωγούς.
Και σε αυτή την περίπτωση το επιχείρηµα
που διατυπώνεται προς τους παραγωγούς είναι πως η κατανάλωση µπύρας έχει περιοριστεί δραστικά κι ο προγραµµατισµός στην
παραγωγή κριθαριού απαιτεί προσαρµογή.

Στην προετοιµασία του εδάφους, µε
οργώµατα και ζιζανιοκτονία οι αγρότες
Όσον αφορά το πού βρίσκεται η διαδικασία αυτή την περίοδο, στην περιοχή του Έβρου µετά και τις βροχές που έπεσαν τις τελευταίες µέρες οι αγρότες έχουν αρχίσει να
µπαίνουν σιγά – σιγά στα χωράφια για την
προεργασία του εδάφους, µε οργώµατα, δισκοσβαρνίσµατα και όπου απαιτείται και ζιζανιοκτονία, ενώ αν όλα πάνε καλά µε τον
καιρό, κοντά στην εορτή του Αγίου ∆ηµητρίου, θα ξεκινήσουν και οι πρώτες σπορές.
Στα πιο ήπια κλίµατα στην Κεντρική Μακεδονία, οι εργασίες αναµένεται να ξεκινήσουν λίγο αργότερα, καθώς ο προγραµµατισµός σε αυτές τις περιοχές για την έναρξη
της σποράς είναι κάπου µετά τις 5 Νοεµβρίου. Όπως µας έλεγε, µάλιστα, παραγωγός,
κάποιοι επιλέγουν να σπείρουν µετά από
χρήση µόνο καλλιεργητή και δισκοσβάρνας
για να µειώσουν τα κόστη. Ο ίδιος, ωστόσο,
σηµείωσε πως το γεγονός πως το πετρέλαιο
είναι σε χαµηλά επίπεδα αυτή την περίοδο,
«θα βοηθήσει τους παραγωγούς να το παλέψουν µε την καλλιέργεια».
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΓΑΛΑ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ

Κατά γράµµα
Στο τέλος της
αλωνιστικής περιόδου, οι παραγωγοί
πληρώθηκαν τα
συµφωνηµένα 17,2
ευρώ τον τόνο για
όγκους µέχρι 400
κιλά ανά στρέµµα

ΕΙΣΚΟΜΙΣΕΙΣ

-0,4%
-0,8%

+0,8%
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΠΑ∆ΙΟΥ

+1,6%
+1,6%

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ

2020
Τα 2/3 των
εκτάσεων
Ο προγραµµατισµός
της Ζυθοποιίας
Μακεδονία για τη
νέα καλλιεργητική
περίοδο προβλέπει
τα 2/3 των εκτάσεων που συµβολαιοποίησε πέρυσι

Μονόδροµος
Οι αποφάσεις των
ζυθοποιών για
«εξορθολογισµό»
των όγκων της
πρώτης ύλης για
το 2021, είχαν το
χαρακτήρα του
µονόδροµου

+1,4%

2021

Καλοπληρωμένο γάλα και καλή
τιμή στη φέτα πηγαίνουν μαζί
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Σε αναζήτηση νέας σταθεράς κινείται αυτό τον καιρό η αγορά στο αιγοπρόβειο γάλα, µετά από ένα
διάστηµα έντονης ζήτησης του προϊόντος, κυρίως
ως αποτέλεσµα της εξάντλησης των αποθεµάτων
φέτας από τις τυροκοµικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά βάση στην εγχώρια αγορά.
Οι τελευταίες συµφωνίες της γαλακτοβιοµηχανίας (Κολιός, Ήπειρος) µε οργανώσεις παραγωγών
όπως ο Αγροτικός – Κτηνοτροφικός Συνεταιρισµός
Λιβαδίου και ο Γάλα ΕΛΑΣΣ (Ελασσόνα), µε τιµή διάθεσης του πρόβειου στο 1 (ένα) και 1,02 λεπτά το
κιλό αντίστοιχα, φαίνεται να διαµορφώνουν µια
κορυφή για τις τιµές παραγωγού κατά τη νέα γαλακτοκοµική περίοδο που ξεκινάει αυτές τις µέρες.
Άλλωστε, σε όλες τις περιπτώσεις, µε βάση τις
συµφωνίες που έχουν γίνει φέτος ακόµα και σε µεµονωµένες περιπτώσεις, η τιµή παραγωγού για το
πρόβειο γάλα κινείται 8-10 λεπτά πάνω από την τιµή
που ίσχυε τον περασµένο χρόνο (2019) και άλλο τόσο πάνω (ίσως και περισσότερο) είναι η διαφορά από
την τιµή της αµέσως προηγούµενης χρονιάς (2018).
Βεβαίως, το ένα ευρώ το κιλό δεν λύνει όλα τα
προβλήµατα, που αντιµετωπίζει σήµερα η εγχώρια
αιγοπροβατοτροφία. Τα πολλά και διαφορετικά επίπεδα κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, τα διαφορετικά κόστη παραγωγής αλλά και το διαφορετικό
παραγωγικό αποτέλεσµα αυτών των µονάδων, δηµιουργεί ένα θέµα προσανατολισµού των συντελεστών του κλάδου, το οποίο έχει προφανώς τη σηµασία του και για την αγορά της φέτας.
Κάποια στιγµή, οι ίδιοι οι παραγωγοί θα πρέπει
να κατανοήσουν τη δοµή της εκµετάλλευσης και να
διασυνδεθούν ανάλογα µε τα τυροκοµεία και τις µεταποιητικές µονάδες που είναι σε θέση να προσφέρουν την αντίστοιχη υπεραξία του προϊόντος που
αυτοί οι κτηνοτρόφοι παράγουν.
Από την άλλη πλευρά και στο χώρο των µεταποιητικών µονάδων συνεχίζει να υπάρχει η ανά-

γκη συντονισµού της δράσης, έτσι, ώστε και η φήµη της φέτας, όπως και άλλων ελληνικών τυριών
να περιφρουρηθεί και η τιµή διάθεσης των προϊόντων να ανακάµψει. Εκτιµάται µάλιστα ότι ειδικά
στη διεθνή αγορά, η τιµή της φέτας που βάλλεται
πανταχόθεν και κυρίως από τα λεγόµενα λευκά τυριά, έχει χάσει την πραγµατική της αξία. Γι’ αυτόν
ακριβώς το λόγο, από πολλές πλευρές εκφράζεται
η ανάγκη ενεργοποίησης της ∆ιεπαγγελµατικής
για τη Φέτα, έτσι ώστε σε επίπεδο κλάδου πλέον,
να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις που θα επαναφέρουν τη διεθνή ζήτηση και κυρίως την τιµή του
προϊόντος στα επιδιωκόµενα επίπεδα.
Όπως δηλώνει στην Agrenda ο διευθύνων σύµβουλος της Ελληνικά Γαλακτοκοµεία, Μιχάλης Σαράντης, η αγορά έχει κάνει τα αναγκαία βήµατα για
την αποκατάσταση των τιµών παραγωγού σε ένα επίπεδο, που εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα των µονάδων, τώρα όµως θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε η τιµή της φέτας να βρει
την τιµή που χρειάζεται -για να στηριχθεί η πρώτη
ύλη- τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.
Όπως τονίζει µάλιστα, το σύνολο των συντελεστών
του κλάδου θα πρέπει να σεβαστούν τους χρόνους
που προβλέπονται για την ωρίµανση της φέτας (δύο
µήνες) και τη διάθεσή της στην αγορά και την ίδια
στιγµή να εργασθούν συστηµατικά για την αποκατάσταση της τιµής µε την οποία διαθέτουν το προϊόν στο λιανεµπόριο. Η ∆ιεπαγγελµατική έχει τεράστιο ρόλο σ’ αυτή την υπόθεση, γι’ αυτό και θα πρέπει να προχωρήσουν άµεσα οι διαδικασίες δραστηριοποίησης της και όχι να µείνει άπραγη, µε αφορµή την όποια βελτίωση έχει επέλθει στις συνθήκες
λειτουργίας της συγκεκριµένης αγοράς.
Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΣΕΒΓΑΠ διαβεβαιώνει ότι τα θέµατα συγκρότησης και αναγνώρισης της ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης για τη Φέτα προχωρούν, ήδη έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα στοιχεία στο Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εµπορικό Μητρώο)
και είναι θέµα χρόνου η επίσηµη αναγνώριση της
οργάνωσης από το υπουργείο.
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Νέο οινοποιείο με premium
κρασιά για την Οινόλιθος
Στόχος του «Κτήματος Δημόπουλου», ένα καινούργιο brand με
μονοποικιλιακούς οίνους από 450 στρέμματα αμπελώνα στο Αμύνταιο

Στα πλάνα ένα νέο
υπόσκαφο οινοποιείο
για.. εκλεπτυσµένους

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Το αµπελοοινικό πεπρωµένο «φυγείν
αδύνατο» αποδεικνύεται για την οικογένεια ∆ηµόπουλου από το Ξινό Νερό
Φλώρινας, που ετοιµάζεται να µυήσει
στα µυστικά του αµπελιού και του κρασιού την 3η γενιά της. Τα νήµατα, στην
προετοιµασία του εδάφους για την επόµενη ηµέρα της οικογενειακής εκµετάλλευσης, τα κινεί ο αµπελουργός και οινοποιός, Παναγιώτης ∆ηµόπουλος, εκπρόσωπος της δεύτερης γενιάς και ιδρυτής του Κτήµατος ∆ηµόπουλου, βάζοντας
στο παιχνίδι και τα παιδιά του.
Την αρχή είχε κάνει ο πατέρας του µε
έναν µικρό αµπελώνα και ένα κελάρι,
µέσω του οποίου τροφοδοτούσε µε κρασί επί δεκαετίες και σχεδόν µονοπωλιακά τις ταβέρνες και τα καλά εστιατόρια
της Καστοριάς, όταν η δυτικοµακεδονική πόλη ζούσε στον «αστερισµό» της
γούνας και το χρήµα στις τσέπες των
κατοίκων της έρεε άφθονο.
«Έχουµε συστήσει µια νέα εταιρεία,
την Οινόλιθος, στην οποία εκτός από εµένα µετέχουν ο 29χρονος γιος µου και
η 23χρονη κόρη µου», ανέφερε στην
Agrenda ο Παναγιώτης ∆ηµόπουλος, προσθέτοντας πως το νέο σχήµα ολοκλήρωσε προσφάτως τη δηµιουργία ενός καινούριου οινοποιείου, που θα αρχίσει να
λειτουργεί από το Νοέµβριο του 2020.
«Την πρώτη ύλη το οινοποιείο της Οινόλιθος θα την προµηθεύεται από τον ιδιόκτητο αµπελώνα µας που εκτείνεται σε
450 στρέµµατα στη ζώνη του Αµυνταίου»,
εξηγεί και αποκαλύπτει πως ο στόχος είναι να στηθεί ένα νέο brand µε premium
κρασιά. Σύµφωνα µε το υπάρχον πλάνο, θα πρόκειται για µονοποικιλιακούς
οίνους, έναν ερυθρό ξινόµαυρο, έναν

pinot noir, έναν ροζέ
από ξινόµαυρο και έναν λευκό Chardonnay.
Η δυναµικότητα του καινούριου οινοποιείου είναι
µεγάλη, καθώς όµως θα πρόκειται για την πρώτη χρονιά κυκλοφορίας οίνων της Οινόλιθος, απόφαση
της οικογένειας είναι να εµφιαλωθούν
φέτος περί τις 25.000 – 30.000 φιάλες.
Έτσι, θα τεσταριστεί η αγορά µε µικρό
σχετικά ρίσκο και ανάλογα µε την ανταπόκρισή της, χρόνο µε το χρόνο, θα αυξάνει και ο όγκος της παραγωγής που
θα εµφιαλώνεται.

Στις 85.000 φιάλες η φετινή
παραγωγή στο «Κτήµα ∆ηµόπουλου»
Το στοιχείο της ποιότητας στην πρώτη ύλη, κατά τον συνοµιλητή µας, είναι
εξίσου αδιαπραγµάτευτο και στα κρασιά που παράγει, ήδη, το Κτήµα ∆ηµόπουλου στο υφιστάµενο οινοποιείο του.
«Κάθε χρόνο κάνουµε εκτεταµένο
πράσινο τρύγο, για να αραιώνει το κλήµα και να αποδίδει ποιοτικό σταφύλι»,
τόνισε ο κ. ∆ηµόπουλος και επεσήµανε πως µέσα από την επιλογή αυτή οι
στρεµµατικές αποδόσεις στον αµπελώνα των 450 στρεµµάτων του Κτήµατος,
που απαρτίζεται από ξινόµαυρο (50%),
Sauvignon (25%) ασύρτικο, Chardonnay,
Syrah, Merlot, Cabernet, Μοντεπουτλσιάνο και pinot noir δεν ξεπερνούν τα 450
κιλά το στρέµµα και δίνουν κρασιά µε
υψηλό βαθµό αλκοόλης.
Για φέτος όπως ανέφερε ο συνοµιλητής µας, η παραγωγή αναµένεται να φτάσει τις 85.000 φιάλες, για τις εννέα ετικέτες της γκάµας κρασιών του Κτήµατος
∆ηµόπουλου, µε το 85% να κατευθύνεται στην ελληνική αγορά και το υπόλοιπο 15% να εξάγεται στη Γερµανία.

Κάτω από την οµπρέλα της Οινόλιθος, ωστόσο,
υπάρχουν κι άλλα σχέδια που πρόκειται να
υλοποιηθούν πολύ σύντοµα. «Θέλουµε να χτίσουµε
και ένα υπόσκαφο οινοποιείο. Έχουµε βρει το
µέρος, είναι στην πλαγιά ενός λόφου και θα θέλαµε
να ξεκινήσει να κατασκευάζεται στο τέλος του
φετινού χειµώνα ή στις αρχές της άνοιξης του
2021, εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες που
διαµορφώνει η πανδηµία του κορωνοϊού»,
σηµειώνει ο κ. ∆ηµόπουλος. Τα κρασιά που θα
παράγονται σε εκείνο το οινοποιείο, τονίζει ο κ.
∆ηµόπουλος, θα είναι ακόµη πιο εκλεπτυσµένα, από
αραιωµένα αµπελοτόπια, µε αποδόσεις που δεν θα
ξεπερνούν τα 150 κιλά το στρέµµα, για να είναι
πολύ ποιοτική η πρώτη ύλη και να µπορεί να
δικαιολογήσει πολύ υψηλές τιµές πώλησης.

450 κιλά
Οι στρεµµατικές αποδόσεις στον
αµπελώνα των 450 στρεµµάτων
του Κτήµατος ∆ηµόπουλου
δεν ξεπερνούν τα 450 κιλά το
στρέµµα και δίνουν κρασιά µε
υψηλό βαθµό αλκοόλης.

9 ετικέτες
Φέτος η παραγωγή αναµένεται
να φτάσει τις 85.000 φιάλες,
για τις εννέα ετικέτες της
γκάµας κρασιών του Κτήµατος
∆ηµόπουλου.

Η αρχή

Την αρχή είχε κάνει ο πατέρας του
Παναγιώτη ∆ηµόπουλου, µε έναν
µικρό αµπελώνα και ένα κελάρι,
µέσω του οποίου τροφοδοτούσε
µε κρασί επί δεκαετίες και σχεδόν
µονοπωλιακά τις ταβέρνες και τα
καλά εστιατόρια της Καστοριάς, όταν
η πόλη ζούσε στον «αστερισµό» της
γούνας και το χρήµα ήταν άφθονο.

EΙ∆ΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ
(ΕΛΛΑ∆Α 2019)
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ

6.699.293
ΖΩΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ

1.727.903
ΖΩΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ
AIΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ
Το σιτηρέσιο εξασφαλίζει μεγάλες
αποδόσεις και κορυφαία ποιότητα
Έναν πολύτιµο διαχειριστικό οδηγό για την εφαρµογή «διατροφής ακριβείας» στα
αιγοπρόβατα µε την παράλληλη προσθήκη νέων λύσεων στα σιτηρέσια όπως οι
ζύµες και τα συµπληρώµατα διατροφής, προσφέρουν σε αυτό το ειδικό αφιέρωµα
επιστηµονική κοινότητα και βιοµηχανία ζωοτροφών. Άλλωστε η επιστήµη της σωστής
διατροφής των ζώων φέρνει και τα υψηλά ποσοστά λιπαρών και πρωτεϊνών στο γάλα.
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ΣΎΓΧΡΟΝΗ
AIΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ

Η ΕΞΙΣΟΡΡΌΠΗΣΗ ΣΙΤΗΡΕΣΊΩΝ
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΈΝΑ ΑΜΙΝΟΞΈΑ
Σειρά εξειδικευμένων προϊόντων της Kemin για μεγιστοποίηση της παραγωγής

Τ

α αμινοξέα αποτελούν τις δομικές
μονάδες των πρωτεϊνών του γάλακτος και
του σώματος και θεωρούνται από τα πιο
σημαντικά θρεπτικά συστατικά στη διατροφή.
Αρκετά από αυτά τα αμινοξέα δεν μπορούν
να συντεθούν από τα ζώα και επομένως
απαιτείται συμπληρωματική χορήγηση μέσω
της τροφής. Ανεπαρκής κατανάλωσή τους
από τα ζώα περιορίζει την απόδοση σε γάλα
και την περιεχόμενη σε αυτό πρωτεΐνη. Η
μεθειονίνη και λυσίνη αποτελούν τα πρώτα
οριακά αμινοξέα στα συνήθως χορηγούμενα
σιτηρέσια. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η
περιεκτικότητα των πρωτεϊνούχων
ζωοτροφών σε μεθειονίνη και λυσίνη είναι
μικρότερη αυτής του γάλακτος, προβάλλεται
ως αναγκαία η συμπληρωματική χορήγηση
προστατευμένων αμινοξέων για να

καλυφθεί πλήρως το προφίλ των αναγκών
των γαλακτοπαραγωγών ζώων για
συντήρηση, ανάπτυξη, γαλακτοπαραγωγή
και αναπαραγωγή.
Η περιεκτικότητα του γάλακτος σε
πρωτεΐνη έχει ιδιαίτερη σημασία στην
τυροκομία. Ωστόσο, η πιο σημαντική
παράμετρος που επηρεάζει την τυροκομική
απόδοση (ποσότητα τυριού ανά κιλό
γάλακτος) είναι η καζεΐνη. Η περιεκτικότητα

της πρωτεΐνης του γάλακτος σε καζεΐνη
αγγίζει το 80%. Η κατάρτιση ισόρροπων
σιτηρεσίων με σωστές αναλογίες
αμινοξέων βελτιώνει όχι μόνο την πρωτεΐνη
του γάλακτος αλλά και την περιεχόμενη
σε αυτό καζεΐνη. Με δεδομένο ότι, η
χρήση προστατευμένων αμινοξέων στη
διατροφή των μηρυκαστικών βελτιώνει την
παραγωγή και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
του γάλακτος, η KEMIN προσφέρει τη σειρά
εξιδεικευμένων προϊόντων Kessent® και
LysiGEM®. Με εξειδικευμένη τεχνολογία
παραγωγής τα προϊόντα παρέχουν υψηλές
και αξεπέραστες βιοδιαθεσιμότητες. Η
KEMIN με την πολυετή της εμπειρία και
τεχνογνωσία αποτελεί τον πιο αξιόπιστο
συνεργάτη σας για να φτάσετε και να
τελειοποιήσετε το επόμενο επίπεδο στη
διατροφή των μηρυκαστικών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΣΕ 90 ΧΩΡΕΣ
Η Kemin ιδρύθηκε το 1961 στην
Αϊόβα των ΗΠΑ. Με έντονη
ερευνητική δραστηριότητα
παράγει περισσότερα
από 500 εξειδικευμένα
συστατικά για, την υγεία
και διατροφή ανθρώπων
και παραγωγικών ζώων,
διατροφοδραστικά, κατοικίδια
και ιχθυοκαλλιέργειες,
βιομηχανία τροφίμων και
φυτικές καλλιέργειες και
την κλωστοϋφαντουργία.
Δραστηριοποιείται σε 90
χώρες με πάνω από 2.800
εργαζόμενους και διαθέτει
εργοστάσια παραγωγής σε
εννέα χώρες (ΗΠΑ, Βέλγιο,
Βραζιλία, Ινδία, Κίνα, Ρωσία,
Ιταλία, Σαν Μαρίνο, Ν. Αφρική).

Tι κάνουμε στη ΜΙΛΙΟΡΑ ΦΑΡΜ για να σας
δώσουμε καλά ΑΡΣΕΝΙΚΑ και ΘΗΛΥΚΑ Λακόν
1. Λειτουργούμε ηλεκτρονική γαλακτομέτρηση της εταιρείας Afimilk και
γνωρίζουμε κάθε μέρα πόσο γάλα παράγει το κάθε ζώο.
2. Λειτουργούμε σε 24ωρη βάση και έτσι όταν γεννιέται ένα αρνάκι του
φοράμε το ενώτιο και γράφουμε δίπλα στο δικό του αριθμό τον αριθμό της μαμάς του. Ξέρουμε δηλαδή ΣΙΓΟΥΡΑ ποιάς προβατίνας είναι το
κάθε αρνί που γεννιέται.
3. Οι προβατίνες Λακόν της ΜΙΛΙΟΡΑ ΦΑΡΜ είναι καθαρόαιμες από την

Γαλλία με πιστοποιητικά pedigree της Upra Lacaune.
4. Τα κριάρια Λακόν που γονιμοποιούν τις προβατίνες της ΜΙΛΙΟΡΑ ΦΑΡΜ
είναι ΟΛΑ καθαρόαιμα Γαλλικά με πιστοποιητικά 3 + ,την ανώτερη γενετικά βαθμολογία της Upra Lacaune.
5. Από τα γεννηθέντα αρσενικά επιλέγουμε για ζωή από τις ανώτερες παραγωγικά μάνες το 15-20%.Είναι τα καλύτερα από κάθε άποψη.
6. Από τα γεννηθέντα θηλυκά απομακρύνουμε περίπου το 20%.

Κτηνιατρική περίθαλψη στην ΜΙΛΙΟΡΑ ΦΑΡΜ
Τα κριάρια πωλούνται πάνω από 6 μηνών και οι αρνάδες πάνω από 3 μηνών και ως την πώληση τους έχουν λάβει την απαραίτητη κτηνιατρική περίθαλψη που περιλαμβάνει :
α) χορήγηση βιταμίνης Ε και σελήνιου στις αρνάδες και τα κριάρια.
β) διπλό εμβολιασμό για τον έλεγχο των κλωστριδιακών λοιμώξεων και της
πνευμονικής παστεριδίασης στις αρνάδες και τα κριάρια.
γ) Ορολογικός έλεγχος στις αρνάδες και τα κριάρια για την προϊούσα πνευμονία.Θα πρέπει όλα να είναι αρνητικά.

δ) Γονοτύπιση των κριαριών για την τρομώδη νόσο σε 3 γονιδιακούς τόπους,
όπου όλα είναι γονότυπου ARR/ARR . (γονότυπος scrapie 1).
ε) Τα κριάρια θα είναι εμβολιασμένα για τον πυρετό Q (Coxiella burnetti).
Το σπέρμα των κριαριών θα έχει ελεγχθεί και θα είναι γόνιμο.
Το κόστος για όλα τα παραπάνω επιβαρύνει την ΜΙΛΙΟΡΑ ΦΑΡΜ.
Με πολλή χαρά δεχόμαστε επισκέψεις συναδέλφων κτηνοτρόφων από όλη
την Ελλάδα.

ΜΙΛΙΟΡΑ Α.Ε
Καγκάδι Αχαΐας
∆ιευθυντής: Χρήστος Κολοκούρης | Tηλ: 6934 545857 | Tηλ: Φάρµας 2693 771 007 | Email: info@miliorafarm.gr | www.miliorafarm.gr
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ΜΑΣΤΊΤΙΔΑ ΜΙΚΡΏΝ
ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΏΝ:
ΤΙ ΝΕΌΤΕΡΟ ΥΠΆΡΧΕΙ;
> Τα αποτελέσματα πρόσφατης εκτενούς μελέτης πεδίου
για τη Μαστίτιδα των Μικρών Μηρυκαστικών
TΩΝ ΝΑΤΑΛΊΑΣ Γ.Χ. ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ*
ΓΙΏΡΓΟΥ Χ. ΦΘΕΝΆΚΗ**

Σ

χετικά με τη μαστίτιδα των μικρών μηρυκαστικών, έχει δημοσιευτεί πληθώρα
άρθρων παγκοσμίως από το 1887, οπότε
το νόσημα αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τον Γάλλο κτηνίατρο Edmund Nocard, ο
οποίος έγραψε χαρακτηριστικά: “Αυτή η ασθένεια σωστά αναφέρεται ως η πανούκλα
των εκτροφών που στηρίζουν την τυροκομία. Δεν είναι σπάνιο να πλήττεται έως το ένα δέκατο των ζώων από το φοβερό αυτό
κακό. Όσα ζώα επιβιώνουν, χάνουν για πάντα την παραγωγή γάλακτος. Όλες οι θεραπείες που έχουν δοκιμαστεί, είναι εξίσου αποτυχημένες.”.

Ορισμός

Μαστίτιδα ονομάζεται η φλεγμονή του μαστικού αδένα, η οποία οφείλεται σε διάφορα μικρόβια, που εισέρχονται στον μαστικό
αδένα από τη θηλή. Εκεί, τα μικρόβια πολλαπλασιάζονται, ερεθίζουν το εσωτερικό
του μαστού και επακολουθεί φλεγμονή και
νόσος. Η μαστίτιδα είναι σημαντικό νόσημα
των προβατίνων και των αιγών, ιδιαίτερα
επώδυνο για το ζώο και με μεγάλες οικονομικές συνέπειες για τον κτηνοτρόφο. Είναι ενδιαφέρον ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για
την Ασφάλεια των Τροφίμων έχει κατατάξει
τη μαστίτιδα ως το μεγαλύτερο πρόβλημα
ευζωίας στα πρόβατα.

Οικονομική σημασία

Η οικονομική σημασία της μαστίτιδας οφείλεται στα παρακάτω:
1. Θάνατος ασθενών θηλυκών ζώων,
2. Απώλεια της λειτουργίας ενός μαστικού
αδένα και ανάγκη πρόωρης απομάκρυνσης προβατίνων ή αιγών σε γαλακτοπαραγωγή,
3. Έξοδα αντικατάστασης των ζώων που
απομακρύνονται πρόωρα,
4. Κτηνιατρικές δαπάνες,
5. Μειωμένη γαλακτοπαραγωγή προβατίνων και αιγών,
6. Αυξημένη θνησιμότητα και μειωμένη,
σε σχέση με την κανονική, αύξηση του βάρους των αρνιών και των εριφίων,
7. Υποβάθμιση της ποιότητας του γάλακτος,
λόγω μεταβολών στη σύνθεσή του και
8. Απόρριψη γάλακτος ακατάλληλου για
ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς μπορεί να
περιέχει μικρόβια ή τοξίνες τους ή κατάλοιπα φαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν για
θεραπευτική αγωγή.

Κλινική εκδήλωση

Η ασθένεια εκδηλώνεται με δύο μορφές:
κλινική και υποκλινική μορφή.
Η κλινική μαστίτιδα ανάλογα με τη βαρύτητα και τη διάρκεια των συμπτωμάτων διακρίνεται σε υπεροξεία, οξεία και χρόνια.
Στην υπεροξεία μορφή, παρουσιάζονται
βαριά γενικευμένα κλινικά συμπτώματα,
πυρετός, ταχυκαρδία, ανορεξία, μυϊκή αδυναμία. Η εξέλιξη αυτής της μορφής είναι

ταχύτατη: συχνά, ζώα που έχουν αρμεχθεί
το απόγευμα, βρίσκονται νεκρά το επόμενο
πρωί. Η οξεία μαστίτιδα εκδηλώνεται κυρίως με αλλαγή στη μακροσκοπική σύσταση
του γάλακτος (Εικόνα 1) και με συμπτώματα εντοπισμένα, στις περισσότερες περιπτώσεις, μόνον σε έναν μαστικό αδένα.
Στην υποκλινική μαστίτιδα απουσιάζουν τα
κλινικά συμπτώματα και τα σημαντικότερα
ευρήματα είναι η αύξηση των λευκοκυττάρων στο γάλα και η μείωση της γαλακτοπαραγωγής. Παρατηρείται επίσης μείωση
της περιεκτικότητας του γάλακτος σε λίπος, καζεϊνες και λακτόζη.

Εικόνα 1. Διάφοροι τύποι γάλακτος
προβάτων με μαστίτιδα, με αλλαγή στη
μακροσκοπική σύστασή τους.

Αιτιολογία

Τα μικρόβια που απομονώνονται πιο συχνά
από περιστατικά μαστίτιδας είναι οι σταφυλόκοκκοι. Συνήθως, αλλά όχι αποκλειστικά, για
την κλινική μαστίτιδα υπεύθυνο είναι το μικρόβιο Staphylococcus aureus και για την υ-

ποκλινική μαστίτιδα υπεύθυνα είναι μικρόβια
της ομάδας των πηκτάση-αρνητικών σταφυλοκόκκων. Οι σταφυλόκοκκοι μεταδίδονται
στα θηλυκά ζώα κατά τη στιγμή του αρμέγματος, από τα χέρια των αρμεκτών ή από τα
θήλαστρα των αρμεκτικών μηχανών. Οι σταφυλόκοκκοι είναι υπεύθυνοι για περισσότερα από 70% των περιστατικών μαστίτιδας.
Άλλα μικρόβια που επίσης προκαλούν μαστίτιδα, αλλά πιο σπάνια, είναι οι στρεπτόκοκκοι,
τα εντεροβακτήρια κ.ά.

Διάγνωση

Η διάγνωση της κλινικής μαστίτιδας είναι
εύκολη και βασίζεται στη διαπίστωση των
κλινικών συμπτωμάτων (π.χ., αλλαγή της
μορφής και της σύστασης του γάλακτος,
διόγκωση και αυξημένη θερμοκρασία μαστού). Για την ταυτοποίηση όμως του υπεύθυνου μικροβίου, απαιτείται η μικροβιολογική εξέταση του γάλακτος.
Αντίθετα, η διάγνωση της υποκλινικής μαστίτιδας είναι πιο περίπλοκη, επειδή σε αυτή
της μορφή της ασθένειας δεν παρατηρούνται κλινικά συμπτώματα. Έτσι, απαιτείται η
ταυτόχρονη απομόνωση μικροβίων από το
γάλα και η ταυτοποίηση αλλαγών στη σύνθεση του γάλακτος που αποδεικνύουν τη
φλεγμονή στον μαστικό αδένα.

Σωματικά κύτταρα

Σε περιπτώσεις μαστίτιδας, ο αριθμός σωματικών κυττάρων (δηλαδή λευκοκυττάρων)
στο γάλα αυξάνεται σημαντικά (Εικόνα 2). Στα
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Ο ΑΡΙΘΜΌΣ ΣΩΜΑΤΙΚΏΝ ΚΥΤΤΆΡΩΝ ΣΤΟ ΓΆΛΑ ΩΣ ΈΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΊΑ ΚΆΠΟΙΟΥ ΖΏΟΥ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΧΝΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΑΣΤΊΤΙΔΑΣ ΣΕ ΚΆΠΟΙΑ ΕΚΤΡΟΦΉ
ΤΎΠΟΣ ΔΕΊΓΜΑΤΟΣ
ΔΕΊΓΜΑ ΑΠΌ ΖΏΟ

ΔΕΊΓΜΑ ΑΠΌ
ΠΑΓΟΛΕΚΆΝΗ ΕΚΤΡΟΦΉΣ

μικρά μηρυκαστικά υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν έχουν καθοριστεί επίσημα τιμές σωματικών κυττάρων στο γάλα, ώστε να διαχωρίζονται τα υγιή από τα άρρωστα ζώα, καθώς
δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με αυτό στην
παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Επίσης,
σε κάποιο βαθμό, ο αριθμός των σωματικών
κυττάρων επηρεάζεται και από μη παθολογικούς παράγοντες, όπως είναι το ζωικό είδος
(πρόβατα ή γίδια), το στάδιο της γαλακτικής
περιόδου, οι κλιματολογικές συνθήκες και η
ηλικία και η φυλή των ζώων.
Οι διάφορες τιμές σωματικών κυττάρων
πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή,
ανάλογα με τον τύπο του δείγματος. Μολαταύτα, σε κάποιο βαθμό, ο αριθμός σωματικών κυττάρων στο γάλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένδειξη για την υγεία κάποιου ζώου και για τη συχνότητα της μαστίτιδας σε κάποια εκτροφή (Πίνακας).

Επιπτώσεις της μαστίτιδας
στο παραγόμενο γάλα
και στην τυροκόμηση

Κατ’ αρχήν, σε προβατίνες και αίγες με αυξημένο αριθμό σωματικών κυττάρων, έχει
καταγραφεί μείωση της ποσότητας του παραγόμενου γάλακτος από 5 έως 65%, ανάλογα με το υπεύθυνο μικρόβιο και τη βαρύτητα της ασθένειας και των βλαβών που έχει προξενήσει. Μάλιστα, η μείωση αυτή είναι πιο έντονη σε ζώα μεγαλύτερης γαλακτοπαραγωγικής ικανότητας.
Επιπλέον, η υποκλινική μαστίτιδα προκαλεί

ΑΡΙΘΜΌΣ ΣΩΜΑΤΙΚΏΝ ΚΥΤΤΆΡΩΝ ΣΤΟ ΓΆΛΑ
<500.000 κύτταρα / mL γάλακτος
500.001-1.000.000 κύτταρα / mL γάλακτος
>1.000.000 κύτταρα / mL γάλακτος
650.000 κύτταρα / mL γάλακτος
800.000 κύτταρα / mL γάλακτος
1.400.000 κύτταρα / mL γάλακτος
2.000.000 κύτταρα / mL γάλακτος

Εικόνα 2. Μικροσκοπική εικόνα γάλακτος με αύξηση των σωματικών κυττάρων (λευκοκυττάρων) σε αυτό

αλλοίωση της χημικής σύνθεσης του γάλακτος και επίσης επηρεάζει αρνητικά την διαδικασία τυροκόμησής του και την ποιότητα
του τελικού προϊόντος (τυριών). Συγκεκριμένα, το γάλα από ζώα με υποκλινική μαστίτιδα έχει μειωμένη συγκέντρωση λακτόζης,
πρωτεϊνών γάλακτος (καζεϊνών) και λίπους
και έχει αυξημένη συγκέντρωση πρωτεϊνών ορού του γάλακτος. Αυτές αυξάνονται
ως αποτέλεσμα της αύξησης της διαπερατότητας του φραγμού αίματος-μαστού και
της καταστροφής των καζεϊνών.
Η μείωση της περιεκτικότητας του γάλακτος σε λίπος και καζεΐνες εξαρτάται από
τη βαρύτητα της βλάβης στο μαστό και τη
μείωση του παραγόμενου γάλακτος (φαινόμενο συμπύκνωσης-αραίωσης των συστατικών). Πάντως, η αναλογία καζεϊνών
προς ολικές πρωτεΐνες (που είναι παράμετρος ανεξάρτητη από την ποσότητα του παραγόμενου γάλακτος) μειώνεται, ως αποτέλεσμα της μαστίτιδας.
Έτσι, η ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση
των χημικών χαρακτηριστικών του γάλακτος, εξαιτίας της μαστίτιδας, εξηγεί την αρνητική συσχέτιση μεταξύ αφενός των αυξημένων σωματικών κυττάρων στο γάλα και
αφετέρου των αποτελεσμάτων της πήξης
του γάλακτος, του παραγόμενης ολικής πο-

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΊ
Δείγμα από υγιές ζώο
Ανάγκη μικροβιολογικής εξέτασης
για σωστό χαρακτηρισμό
Δείγμα από ζώο με μαστίτιδα
15% των ζώων της εκτροφής με μαστίτιδα
25% των ζώων της εκτροφής με μαστίτιδα
50% των ζώων της εκτροφής με μαστίτιδα
75% των ζώων της εκτροφής με μαστίτιδα

σότητας τυροπήγματος και τελικά της ποιότητας του παραγόμενου τυριού. Ειδικότερα,
γάλα με αυξημένο αριθμό σωματικών κυττάρων έχει μικρή αναλογία καζεϊνών προς
πρωτεΐνες, γεγονός που οδηγεί σε παραγωγή μικρότερης ποσότητας τυριού, με περισσότερη υγρασία και μικρότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες. Επίσης, γάλα με αυξημένα σωματικά κύτταρα χρειάζεται μεγαλύτερο χρόνο πήξης, και οδηγεί σε παραγωγή
τυριού μαλακού και ελαστικού.

Η κατάσταση στην Ελλάδα

Τα αποτελέσματα μίας πρόσφατης εκτενούς
μελέτης πεδίου, που πραγματοποιήθηκε σε
εκτροφές προβάτων σε όλες τις διοικητικές
περιφέρειες της Ελλάδας, επιβεβαίωσαν τη
σημασία της υποκλινικής μαστίτιδας ως πολύ συχνή ασθένεια των προβάτων στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, βρέθηκε, σε έναν
πληθυσμό 35.000 προβάτων σε όλη τη χώρα, ότι η συχνότητα της υποκλινικής μαστίτιδας ήταν συγκεντρωτικά 26%.
Ως κύρια μικρόβια που προκαλούσαν την
ασθένεια, ταυτοποιήθηκαν οι σταφυλόκοκκοι σε ποσοστό 75% των περιστατικών της
ασθένειας.
Το σύστημα διαχείρισης στην εκτροφή
βρέθηκε ότι αποτελούσε τον πιο σημαντικό
παράγοντα προδιάθεσης για την υποκλινική μαστίτιδα (σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό βρέθηκε σε εκτροφές που εφάρμοζαν το ημιεντατικό σύστημα διαχείρισης).
Παράγοντες σχετιζόμενοι με τα ζώα, π.χ., το
στάδιο της γαλακτικής περιόδου ή η φυλή,
βρέθηκε ότι επίσης αποτελούσαν στοιχεία
προδιάθεσης στην ασθένεια. Η εφαρμογή
στοχευμένων μεθόδων διαχείρισης υγείας του μαστού, για παράδειγμα η εφαρμογή αντισηψίας στις θηλές μετά το άρμεγμα
ή η πραγματοποίηση εμβολιασμού, επίσης
συντελούσαν, σε κάποιον βαθμό, σε μειωμένη εκδήλωση της ασθένειας.
Στη μελέτη αυτή, αναγνωρίστηκε για πρώ-

τη φορά παγκοσμίως μία νέα νοσολογική οντότητα: μαστίτιδα προκαλούμενη από στελέχη μικροβίων που σχημάτιζαν βιομεμβράνη. Ο σχηματισμός βιομεμβράνης είναι μία ιδιότητα που κατέχουν κάποια στελέχη μικροβίων, με την οποία 1) εξαπλώνονται ευρέως σε επιφάνειες (π.χ., στα ελαστικά θήλαστρα), 2) διεισδύουν πιο εύκολα στο
μαστικό αδένα και πολλαπλασιάζονται εκεί
ταχύτερα και 3) αναπτύσσουν πιο αποτελεσματική άμυνα στα αντιβιοτικά. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι 60% των περιστατικών μαστίτιδας οφειλόταν σε τέτοια μικρόβια, δηλαδή η συχνότητα της μαστίτιδας από τέτοια
μικρόβια ήταν 16% σε όλη τη χώρα. Το άρμεγμα με τα χέρια βρέθηκε ότι αποτελούσε
τον πιο σημαντικό παράγοντα προδιάθεσης
για τη μαστίτιδα από στελέχη μικροβίων που
σχημάτιζαν βιομεμβράνη.
Τέλος, στην ίδια μελέτη βρέθηκε ότι διάφοροι κλιματολογικοί παράγοντες μπορούν να
προδιαθέσουν τα ζώα σε μαστίτιδα, επιπλέον δε με βάση αυτούς μπορούν να καταρτιστούν προγνωστικά πρότυπα για την υποκλινική μαστίτιδα λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικές και γεωγραφικές παραμέτρους. Αυτά τα ευρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προγράμματα πρόληψης της μαστίτιδας μέσω του καθορισμού στρατηγικών για
την πρόληψή της. Με βάση τα χωρογεωγραφικά ευρήματα, μπορούν να καταρτιστούν απολύτως εξειδικευμένα προγράμματα πρόληψης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των
γεωγραφικών περιοχών και των εκτροφών,
ανάλογα με τους εκάστοτε κυρίαρχους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Από το σύνολο των
ευρημάτων, έγινε σαφής η πολυπαραγοντική
φύση της μαστίτιδας στα μικρά μηρυκαστικά
και οι δυνατότητες στοχευμένης δράσης για
την πρόληψή της.
*Κτηνιάτρου, Διδάκτορος Κτηνιατρικής, Επίκουρης
καθηγήτριας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
**Καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΓΙΑ MIA ΑΕΙΦΟΡΟ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Η DSM αναλαμβάνει μια σημαντική πρωτοβουλία με τίτλο «ΤΟ ΚΆΝΟΥΜΕ ΕΦΙΚΤΌ»
για τη διαμόρφωση της παγκόσμιας διατροφής και τη διασφάλιση της υγείας των ζώων

K

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Η στρατηγική πρωτοβουλία
της DSM «Το κάνουμε
εφικτό» προκύπτει
μετά από πολλά χρόνια
επενδύσεων και καινοτομίας
σε επιστημονικές λύσεις.
Απώτερος σκοπός αποτελεί
η παροχή ουσιαστικών
λύσεων στις προκλήσεις
που αντιμετωπίζει σήμερα
ο κλάδος της ζωικής
παραγωγής. Το γεγονός
αυτό δεν σηματοδοτεί
μόνο μια νέα αρχή, αλλά
μια σημαντική επιτάχυνση
της πορείας προς ένα πιο
βιώσιμο μέλλον.
Ο σεβασμός προς το
άνθρωπο, το ζωικό
κεφάλαιο και το περιβάλλον,
αποτελούν τους βασικούς
πυλώνες της πολιτικής της
εταιρείας.

DSM Nutritional Products Hellas
Παραδείσου 14 & Πατρόκλου 1, Μαρούσι, Αθήνα
www.dsm.com/animal-nutrition-health
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-8774000
Email: info@dsm.com

αθώς ο πληθυσμός της γης
αυξάνεται, η ζήτηση για ζωικής
προέλευσης πρωτεΐνη αναμένεται
εξίσου αυξημένη. Με την πάροδο
του χρόνου, αυτή η ανάγκη για
ολοένα αυξανόμενες ποσότητες
πρωτεΐνης ζωικής προέλευσης, η
οποία ήδη ασκεί τεράστια πίεση
στους περιορισμένους φυσικούς
πόρους του πλανήτη, θα οδηγήσει
σε σημαντική περιβαλλοντική πίεση,
οδηγώντας ταυτόχρονα τα ήδη
υπάρχοντα συστήματα διατροφής
πολύ πέρα από τα όρια της γης.
Η ανάγκη παροχής επαρκούς
ποσότητας ζωικής πρωτεΐνης
για έναν συνεχώς αυξανόμενο
πληθυσμό με την ταυτόχρονη
απαίτηση της μείωσης του
περιβαλλοντικού αντικτύπου της
εκτροφής των ζώων, δημιουργεί
την ανάγκη εφαρμογής ευφυών,
επιστημονικά τεκμηριωμένων
και καινοτόμων λύσεων. Για να
αντιμετωπίσει επιτυχώς αυτήν την
πρόκληση, η DSM Animal Nutrition
and Health ξεκινά μία στρατηγική
πρωτοβουλία αιχμής με τίτλο:
«Το κάνουμε εφικτό». Στόχος
αυτής της πρωτοβουλίας είναι
να οδηγήσει σε μια ταχεία
αλλαγή παγκοσμίως για την
αειφόρο παραγωγή πρωτεΐνης
ζωικής προέλευσης, καθώς και
να επιταχύνει την εφαρμογή
καινοτόμων λύσεων που
θα επιφέρουν ευνοϊκότερες
συνθήκες διαβίωσης για όλους
και θα δημιουργήσουν αξία στους
ακόλουθους τρεις πολύ σημαντικούς

πυλώνες της πολιτικής της εταιρείας
μας: Άνθρωπος, Πλανήτης,
Κερδοφορία.
«Η DSM θέτει στόχους και αυξάνει
τις αποδόσεις της, γνωρίζοντας ότι
ο κλάδος της ζωικής παραγωγής
μπορεί να μετασχηματιστεί εκ των
έσω», δήλωσε ο επικεφαλής της
DSM, για τα θέματα Διατροφής και
Υγείας των Ζώων, Ivo Lansbergen.
Επιπλέον τονίζει: «Πιστεύουμε
ακράδαντα στην αειφόρο ανάπτυξη
των συστημάτων διατροφής και ότι
ο κλάδος της ζωικής παραγωγής
μπορεί να μεταμορφωθεί και να
αποτελέσει μέρος της λύσης.
Η αειφόρος ανάπτυξη είναι στο DNA
μας. Επιδιώκουμε να αναδείξουμε
το νέο μας όραμα, τόσο εντός όσο
και εκτός της εταιρείας μας, για το
πως βλέπουμε το ρόλο της ζωικής
παραγωγής καθώς και το ρόλο που
καλούμαστε να διαδραματίσουμε
εμείς ως εταιρεία. Αυτή η στρατηγική
πρωτοβουλία αποτελεί σημαντικό
παράγοντα αλλαγής, συνδέοντας τους

διάφορους εμπλεκόμενους φορείς
του κλάδου και δημιουργώντας ιδέες
και νέες θέσεις εργασίας. Γιατί...εάν
όχι εμείς, ποιός; Εάν όχι τώρα,
πότε;»
Σε συμφωνία με τις βασικές αρχές
της αειφόρου ανάπτυξης των
Ηνωμένων Εθνών 2, 3, 12 και 14
(βλ. το σχετικό σχήμα), η στρατηγική
πρωτοβουλία της DSM καθοδηγείται
από 6 βασικούς πυλώνες αειφορίας
οι οποίοι θα συμβάλουν στην επίλυση
των κύριων προκλήσεων που
αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος της
ζωικής παραγωγής. Συγκεκριμένα:
■ Βελτίωση των παραγωγικών
αποδόσεων των ζώων.
■ Αποτελεσματική αξιοποίηση
των φυσικών πόρων.
■ Μείωση της εκπομπής των
αερίων από τα ζώα.
■ Συμβολή στην αντιμετώπιση
της αντιμικροβιακής αντοχής.
■ Μείωση της εξάρτησής από
τους θαλάσσιους πόρους.
■ Βελτίωση της ποιότητας του
κρέατος, του γάλακτος, των
ψαριών και των αυγών, με
ταυτόχρονη μείωση της απώλειας
αλλά και της σπατάλης των
τροφίμων.
Περισσότερες πληροφορίες στο
www.dsm.com/animal-nutritionhealth.
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ΣΕ ΣΤΑΔΙΑ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ
ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ
Για τον καταρτισμό των
σιτηρεσίων που θα
χορηγηθούν κατά τα
τελευταία στάδια της
κυοφορίας πρέπει να
επιλέγονται τροφές υψηλής
ποιότητας, δηλαδή εύληπτες
και με υψηλή θρεπτική
αξία. Τα σιτηρέσια πρέπει να
καταρτίζονται από ειδικό που
γνωρίζει τις ανάγκες των
ζώων και τους παράγοντες
που τις επηρεάζουν και
να συνοδεύονται από
σχολαστικές οδηγίες
εφαρμογής (ανάγκη
για σταδιακή ποσοτική
προσαρμογή, σε δύο
ή τρία στάδια). Πολύ
συχνά πιστεύουμε ότι
το πρόβλημα μπορεί να
αντιμετωπιστεί αυξάνοντας
απλά την ποσότητα
των συμπυκνωμένων
ζωοτροφών που χορηγούμε
στα ζώα. Η αύξηση αυτή
είναι συνήθως μεγάλη και
απότομη και σε συνδυασμό
με την επικρατούσα μέθοδο
χορήγησης του σιτηρεσίου
(χωριστά οι χονδροειδείς
από τις συμπυκνωμένες
ζωοτροφές) προκαλούμε
υποξεία δυσπεπτική
οξέωση στα ζώα (μείωση
της κατανάλωσης και
αξιοποίησης της τροφής)
ενώ αυτά βρίσκονται ήδη
σε αρνητικό ενεργειακό
ισοζύγιο.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΖΥΜΗΣ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΊΑ
> Μία έξυπνη και λειτουργική λύση που αυξάνει σημαντικά την πρόσληψη τροφής και την αξιοποίησή της
TΟΥ ΓΕΏΡΓΙΟΥ Ε. ΒΑΛΕΡΓΆΚΗ*

H

εκτροφή ζώων υψηλής παραγωγικότητας και η εντατικοποίηση των μεθόδων
παραγωγής, έχει σαν αποτέλεσμα τη συχνή
εμφάνιση οριακών μεταβολικών καταστάσεων που απειλούν την υγεία, ευζωία και
παραγωγικότητα των ζώων.
Στα γαλακτοπαραγωγά πρόβατα και γίδια,
ειδικά σ’ αυτά που εμφανίζουν υψηλή πολυδυμία, μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση του παραγωγικού τους κύκλου είναι η χρονική περίοδος που προηγείται των τοκετών. Τις τελευταίες 6 εβδομάδες της κυοφορίας, η ραγδαία
αύξηση του κυήματος έχει σαν αποτέλεσμα
την μεγάλη και απότομη αύξηση των ενεργειακών αναγκών των ζώων. Τις 2 τελευταίες εβδομάδες της κυοφορίας είναι διπλάσιες
από τις ενεργειακές ανάγκες συντήρησης. Υπάρχει συνεπώς, μεγάλος κίνδυνος εμφάνισης αρνητικού ενεργειακού ισοζυγίου.
Οι προβατίνες και οι γίδες ανταποκρίνονται
κινητοποιώντας τα σωματικά τους αποθέματα. Πολλές έρευνες απέδειξαν ότι κατά
την περίοδο αυτή, τα ζώα που χάνουν βάρος διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν τοξαιμία κυοφορίας, κατακράτηση εμβρυικών υμένων, μητρίτιδα και μαστίτιδα καθώς και μειωμένη γαλακτοπαραγωγή τους πρώτους μήνες της γαλακτι-

κής περιόδου. Επιπλέον, υπάρχει αρνητική επίδραση και στο ανοσολογικό σύστημα
των ζώων όταν τα συνήθη εμβολιακά προγράμματα περιλαμβάνουν εμβολιασμό κατά
της λοιμώδους αγαλαξίας και της εντεροτοξιναιμίας, 60 και 20 ημέρες πριν τον τοκετό,
αντίστοιχα. Οι επιπτώσεις του αρνητικού ενεργειακού ισοζυγίου είναι συνεπώς πολύ
σημαντικές.
Ο καταρτισμός του σιτηρεσίου είναι προφανώς σημαντικός, δεν είναι όμως το μόνο μέτρο αντιμετώπισης του προβλήματος. Η σωστή ομαδοποίηση των ζώων με βάση την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετών και τον αριθμό των κυοφορούμενων εμβρύων (η υπερηχογραφική διάγνωση της κυοφορίας
συμβάλλει σημαντικά σ’ αυτό) αποτελεί πολύτιμο διαχειριστικό οδηγό για την εφαρμογή «διατροφής ακριβείας». Ταυτόχρονα, οι
καλές συνθήκες σταβλισμού και η αποφυγή ανταγωνισμού μεταξύ των μειώνουν την
καταπόνησή τους και δεν αυξάνουν τις ενεργειακές τους ανάγκες.
Η υψηλή πρόσληψη ξηρής ουσίας και η καλή αξιοποίηση της τροφής (υψηλή πεπτικότητα) έχουν μεγαλύτερη επίδραση στην συνολική πρόσληψη ενέργειας σε σχέση με
την ενεργειακή αξία των ζωοτροφών. Ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο αντιμετώπισης του προβλήματος είναι η χρησιμοποίηση καλλιέργειας ζύμης στο σιτηρέσιο των

ζώων. Η καλλιέργεια ζύμης είναι ένα προϊόν που χαρακτηρίζεται ως «λειτουργικό». Σε
πολύ μικρές ποσότητες, λόγω της παρουσίας μεγάλου αριθμού βιο-δραστικών συστατικών (μαννάνες, γλυκάνες, φυτοστερόλες, νουκλεοτίδια, πεπτίδια, αντιοξειδωτικές
ουσίες κλπ), αποτελεί μια «υπερ-τροφή» για
τη μικροβιακή χλωρίδα της μεγάλης κοιλίας. Αυξάνοντας το μεταβολισμό και προάγοντας τον πολλαπλασιασμό της, έχει σαν αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση της πρόσληψης τροφής και ταυτόχρονα, την πολύ καλύτερη αξιοποίησή της.
Οι υψηλής γαλακτοπαραγωγικής ικανότητας
προβατίνες και γίδες κατά τους πρώτους 23 μήνες της γαλακτικής περιόδου βρίσκονται επίσης σε αρνητικό ενεργειακό ισοζύγιο
και η χορήγηση καλλιέργειας ζύμης έχει τα
ίδια ευεργετικά αποτελέσματα. Αλλά και σε
περιόδους που απαιτείται ενίσχυση του μεταβολισμού (προετοιμασία συζεύξεων, χαμηλή ποιότητα χονδροειδών ζωοτροφών, απογαλακτισμός αμνάδων και βετούλων), η
χορήγηση καλλιέργειας ζύμης προάγει την
υγεία και την παραγωγικότητα των ζώων. Η
χρησιμοποίησή της στη διατροφή των ζώων
αποτελεί μια ασφαλή, «έξυπνη» και αειφόρα
λύση.
*DVM, PhD, Αναπληρωτή Καθηγητή, Εργαστήριο
Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής ΑΠΘ
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ΠΟΙΟΤΙΚΉ ΖΩΟΤΡΟΦΉ ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΠΟΙΟΤΙΚΉ ΔΙΑΤΡΟΦΉ
Η ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1966 και είναι μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες βιομηχανίες ζωοτροφών στα Βαλκάνια, με 2
εργοστάσια σε Κατερίνη και Σέρρες και αποθήκες στη Θεσσαλονίκη, ημερήσια παραγωγή 500 τόνους και αποθηκευτική δυνατότητα σιλό 40.000 τόνους. Πέρυσι ολοκλήρωσε εκσυγχρονισμό ύψους
1,2 εκ. ευρώ που αφορούσε σε νέο συγκρότημα πελλετοποίησης, αναβάθμιση στόλου φορτηγών, σιλό και εγκαταστάσεων logistics, πλήρη αναβάθμιση του προγράμματος παραγγελιοληψίας και εγκατάσταση συστήματος
Microdosing για απόλυτη ακρίβεια στην παραγωγή.
Σεβόμενη τον κτηνοτρόφο, το ζωικό κεφάλαιο και τον καταναλωτή, η ΒΙΟΖΩΚΑΤ δίνει
ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή προϊόντων
υψηλής ποιότητας και βιολογικής αξίας. Είναι
από τις πρώτες και λίγες ελληνικές βιομηχανίες με Κωδικό Έγκρισης από την Ευρωπαϊ-

κή Ένωση (αEL6100001) ενώ εφαρμόζει πιστοποιημένα συστήματα ISO 9001 διασφάλισης ποιότητας & ISO 22000 ασφάλειας τροφίμων (HACCP).
Καθημερινά διενεργούνται έλεγχοι στις
πρώτες ύλες και στα τελικά προϊόντα, καθώς και χημικές αναλύσεις
και έλεγχοι για αφλατοξίνες
των Α’ υλών και των παραγόμενων προϊόντων πριν τεθούν προς διάθεση, με στόχο την εξασφάλιση της υγείας των ζώων, τη
μείωση του κόστους παραγωγής και την υψηλή ποιότητα των τελικών προϊόντων.

Καινοτομίες συμπυκνωμένων
ζωοτροφών και συμπληρωμάτων διατροφής

Η ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε., σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρίες όπως η γερμανική
JOSERA, η γαλλική IDENA και η κροατική
FANON, με καθηγητές κτηνιατρικής και ζωοτεχνίας, ανέπτυξε μια νέα σειρά καινοτό-

μων μιγμάτων συμπυκνωμένων ζωοτροφών και συμπληρωμάτων διατροφής για
μηρυκαστικά και κότες αυγοπαραγωγής.
Αυτά αποτελούν την προτίμηση των πιο επιτυχημένων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, την Κύπρο και τις Βαλκανικές χώρες. Εξασφαλίζουν βελτίωση της υγείας των ζώων, ενίσχυση ανοσοποιητικού,
αύξηση της γαλακτοπαραγωγής και της λιποπρωτεΐνης γάλακτος, βελτίωση ποιότητας
κρέατος και αυγού και υψηλή γονιμότητα.
Καλύτερη αξιοποίηση
του αμύλου των
δημητριακών καρπών.
Καλύτερη αξιοποίηση
της ενέργειας του ολικού
σιτηρεσίου.
Προστασία των πρωτεϊνών του ολικού σιτηρεσίου στη Μεγάλη Κοιλία.

ΝΈΟ STARTJUNIOR

ΣΥΜΠΛΉΡΩΜΑ ΦΥΣΙΚΉΣ
ΑΝΟΣΊΑΣ ΝΕΑΡΏΝ
ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΏΝ
Σε συνεργασία με τη γαλλική IDENA, η ΒΙΟΖΩΚΑΤ ανέπτυξε ένα νέο καινοτόμο προϊόν. To
STARTJUNIOR είναι συμπλήρωμα με ορυκτά αργίλου και χαρούπι που έχουν την ιδιότητα να δεσμεύουν υγρασία ενώ περιέχει
εκχυλίσματα αρωματικών φυτών
και μαγιάς, θείο, βιταμίνη Ε και Σελήνιο για την υποστήριξη της φυσικής ανοσίας, η οποία συμβάλλει
σε προφύλαξη των νεαρών μηρυκαστικών από την εμφάνιση του
λοιμώδους εκθύματος.

OVISAN KAI ΜIPRO OVI 50

ΓΙΑ ZΩΑ ΥΨΗΛΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
> Η ΖΑΝΟ προσφέρει τα πλέον αναγνωρισμένα προϊόντα της,
το Ovisan και το Mipro Ovi 50 για υψηλά ποσοστά λιπαρών
και πρωτεϊνών στο γάλα

Ε

δώ και αρκετά χρόνια η
προβατοτροφία στην Ελλάδα έχει κάνει
άλματα τόσο στην παραγωγή όσο και τη
διαχείριση. Η εντατικοποίηση της όμως
έχει επιφέρει και ανάλογα προβλήματα
που χρήζουν επιστημονικών και
αξιόπιστων λύσεων. Τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει καθημερινά ο
κτηνοτρόφος είναι πολλά όπως η
εμφάνιση μαστίτιδων, υποκλινικών
και μη, η μη επίτευξη των στόχων στη
περιεκτικότητα λιπαρών και πρωτεΐνης
του γάλακτος, η μειωμένη πεπτικότητα
των χονδροειδών και συμπυκνωμένων
τροφών, η μη εμφάνιση
συγχρονισμένων και επιτυχών
οίστρων. Δυσκολίες στην ανάπτυξη
των αμνοεριφίων, προβλήματα με
ποδοδερματίτιδες και μαλακά νύχια,
δυστοκίες και αποβολές. Σε αυτά τα
προβλήματα και όχι μόνο, έρχεται η
εταιρεία ZANO να δώσει λύσεις με
αξιόπιστα προϊόντα και έμπειρο και
εξειδικευμένο προσωπικό. Με το
πλέον αναγνωρισμένο προϊόν της, το
Ovisan, ως συμπληρωματική ανόργανη
ζωοτροφή και με την κατάλληλη
διαχείριση – διατροφή, επιτυγχάνονται
τα επιθυμητά αποτελέσματα για τη
σύγχρονη εντατική προβατοτροφία.
Με τον βέλτιστο εφοδιασμό των
ζώων με ιχνοστοιχεία και βιταμίνες
επιτυγχάνεται συγκεκριμένα αυξημένη

γονιμότητα και ενδυνάμωση των
συμπτωμάτων του οίστρου, μείωση
των σωματικών κυττάρων και των
περιστατικών μαστίτιδας. Επιπρόσθετα,
το Ovisan εγγυάται υγιή και ζωηρά
αρνιά λόγω υψηλής περιεκτικότητας
σε Σελήνιο, αύξηση της κερατίνης που
παράγει ο οργανισμός και ενδυνάμωση
των νυχιών και των θηλών του μαστού
καθώς και διέγερση της μεγάλης
κοιλίας με καλύτερη πεπτικότητα. Οι
ανάγκες των υψηλά παραγωγικών
προβάτων σε πρόσληψη ξηράς ουσίας,
τόσο για τον οργανισμό τους όσο και
την μεγάλη παραγωγή γάλακτος,
επιβάλει στον κτηνοτρόφο την
κατάρτιση ορθολογικών σιτηρεσίων
με τις κατάλληλες πρώτες ύλες και
αξιόπιστα πρόσθετα προϊόντα. Η
εταιρεία ΖΑΝΟ βρίσκεται πάντα δίπλα
σε κάθε προβατοτρόφο, προσφέροντας
λύσεις στη διατροφή και τη διαχείριση
τη μονάδας του.

Ovisan και Mipro
Ovi 50 για υγιή ζώα
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▲
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
SIGNED BY NATURE
Eάν τεθεί εν αμφιβόλω το μέλλον
της αιγοπροβατοτροφίας, χάνεται
ένα μέρος της φύσης. Για αυτό και η
Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση
Κρέατος (ΕΔΟΚ) έχει αναλάβει το
ευρωπαϊκό πρόγραμμα Signed by
Nature, που θέλει να υπογραμμίσει
ότι η αιγοπροβατοτροφία είναι
μια αειφόρος διαδικασία με την
υπογραφή της φύσης και πολλαπλά
οφέλη για όλους.

ΑΙΓΟΠΡΌΒΕΙΟ ΚΡΈΑΣ: ΈΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΌ
ΚΑΙ ΑΕΙΦΌΡΟ ΠΡΟΪΌΝ ΣΤΟ ΠΙΆΤΟ ΜΑΣ
> Η καλή διαβίωση και διατροφή των αιγοπροβάτων φαίνονται στο τελικό προϊόν
> Αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς η εκτατική κτηνοτροφία

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ
Εξίσου σημαντική είναι και η «απόδοση»
της εκτροφής αιγοπροβάτων όσον αφορά
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου,
ευθύνεται για μόλις το 3,7% των εκπομπών
ρύπων της ευρωπαϊκής κτηνοτροφίας, χάρη
στη διαδικασία της βόσκησης. Η βοσκή στη
γη που δεν μπορεί να καλλιεργηθεί, αποτελεί
ιδανική μορφή αποτελεσματικής χρήσης των
φυσικών πόρων, στην οποία συμβάλλει η
εκτροφή αιγοπροβάτων. Σημειώνεται επίσης
ότι τα βοσκοτόπια είναι μια πολύ σημαντική
αποθήκη άνθρακα.

Η

κατανάλωση αιγοπρόβειου κρέατος
μειώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια και
από 18 κιλά κατά κεφαλήν τη δεκαετία του
1980, σήμερα δεν ξεπερνά τα 4 κιλά. Σε αυτό
έχει συμβάλλει σημαντικά η ενοχοποίησή του
από ορισμένους διατροφολόγους, αλλά και η
δυσκολία στη διαχείρισή του από τη σύγχρονη
εργαζόμενη νοικοκυρά. Αυτό που ίσως δεν
γνωρίζουν οι καταναλωτές είναι ότι πρόκειται
για ένα υψηλής διατροφικής αξίας κρέας, μιας
και οι αίγες και τα πρόβατα στη χώρα μας έχουν
καλή διαβίωση και τρέφονται φυσικά: η βάση της
διατροφής τους αποτελείται από φυτά πράσινων
βοσκότοπων υψηλής θρεπτικής αξίας, ούτε
γονιμοποιημένα ούτε ψεκασμένα με ζιζανιοκτόνα.
Ας μην ξεχνάμε ακόμη ότι η αιγοπροβατοτροφία
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής
μας κληρονομιάς. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αποδίδει ιδιαίτερο ρόλο στην κτηνοτροφία όσον
αφορά τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης

και προτείνει να συνδυάζεται η παραγωγή
προϊόντων ζωικής προέλευσης με την προστασία
του περιβάλλοντος, την υγεία των ζώων, και
την προσπάθεια για πιο νόστιμα και καλύτερης
ποιότητας προϊόντα, με καλύτερες συνθήκες και
οφέλη για τα ζώα, τη γη, τους κτηνοτρόφους, τη
βιομηχανία και, φυσικά, τους καταναλωτές.
Προστασία από φυσικές καταστροφές
Η εκτατική εκτροφή αιγοπροβάτων διαθέτει όλα
αυτά τα χαρακτηριστικά. Καταρχάς συμβάλλει
στη διατήρηση της βλάστησης, καθότι τα ζώα
εκτρέφονται κυρίως σε βοσκότοπους που
βρίσκονται σε μειονεκτικές περιοχές που δεν
μπορούν να αξιοποιηθούν για καλλιέργεια. Ακόμη,
η εκτατική εκτροφή αιγοπροβάτων προστατεύει
τη φύση από καταστροφές καθώς εξασφαλίζει
τον έλεγχο της ανεπιθύμητης συγκέντρωσης
βιομάζας και, κατά συνέπεια, τη μείωση του
κινδύνου πυρκαγιών με ανεκτίμητο κόστος.
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ΣΎΓΧΡΟΝΗ
AIΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ

Η ΣΗΜΑΣΊΑ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉ
> Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου η τιμή του γάλακτος επηρεάζονται
σημαντικά από τη σωστή κατάρτιση της διατροφής των μικρών μηρυκαστικών
TΟΥ ΗΛΊΑ ΓΙΆΝΝΕΝΑ*

▲
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Π.Θ. ΜΕ TIΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
«ΕΛ.ΒΙ.Ζ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ
Η επίδραση των ζωοτροφών στην περιεκτικότητα
του γάλακτος σε ανόργανες ουσίες στα μηρυκαστικά
ζώα είναι περιορισμένη. Κι αυτό γιατί παρεμβάλλονται
ρυθμιστικοί μηχανισμοί του ζωικού οργανισμού, οι οποίοι
συντελούν στο να είναι σταθερή η σύσταση του γάλακτος
σε ανόργανες ουσίες. Σε περίπτωση ανεπαρκούς
πρόσληψης από το ζώο βασικών ανόργανων ουσιών,
όπως ασβεστίου, φωσφόρου κ.ά., τότε ουσιαστικά
μειώνεται η ποσότητα του παραγόμενου γάλακτος και
όχι η περιεκτικότητά του σε αυτές τις ουσίες.
Αντίθετα, η επίδραση των ζωοτροφών στην
περιεκτικότητα του γάλακτος σε βιταμίνες και ιδιαίτερα
σε λιποδιαλυτές είναι θετική. Δηλαδή, αυξημένη
συγκέντρωση βιταμινών A, D και Ε στην τροφή των
ζώων συνεπάγεται και υψηλή περιεκτικότητά τους
στο γάλα. Το Εργαστήριο Διατροφής του Τμήματος
Κτηνιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου
Θεσσαλονίκης, τα τελευταία χρόνια ανέπτυξε ερευνητική
δραστηριότητα και συνεργασίες με βιομηχανίες
ζωοτροφών και επιστημονικά ιδρύματα τόσο της χώρας
μας όσο και του εξωτερικού με στόχο την κάλυψη των
αναγκών των ζώων καθώς και τη σχέση της διατροφής
με την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Για
το σκοπό αυτό, πραγματοποιεί τον καταρτισμό των
ορθολογικών σιτηρεσίων για την επίτευξη της μέγιστης
παραγωγικότητας και το οικονομικό κέρδος στις
εκτροφές των ζώων. Δεδομένου, ότι τα έξοδα διατροφής
αποτελούν 60 έως 70% των συνολικών εξόδων
παραγωγής, η ορθολογική διατροφή των εκτρεφόμενων
ζώων είναι επιτακτική ανάγκη για το μέλλον και την
αειφορική ανάπτυξη του κλάδου.

Η ποσότητα αλλά και η ποιότητα του γάλακτος που παράγεται από τα μηρυκαστικά ζώα, αγελάδες, προβατίνες, αίγες εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Οι δυο κυριότεροι είναι ο γενότυπος του ζώου και η διατροφή. Ειδικότερα στην περίπτωση της εκτροφής των μικρών μηρυκαστικών, η διατροφή των ζώων συσχετίζεται απόλυτα και
με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου γάλακτος αλλά και των γαλακτοκομικών προϊόντων. Η σύνθεση του σιτηρεσίου είναι ένας σημαντικός παράγοντας που
επηρεάζει την ποιότητα των ζωικών προϊόντων. Πράγματι υπάρχουν πολλές ζωοτροφές, οι οποίες με τη συμμετοχή τους στο σιτηρέσιο των ζώων μπορεί να έχουν αρνητικές ή θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα του γάλακτος. Τα
κύρια κριτήρια της εκτίμησης της ποιότητας του γάλακτος
είναι οργανοληπτικά, όπως η γεύση και ο χρωματισμός
καθώς και η χημική του σύσταση. Η γεύση του γάλακτος
μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την τροφή που καταναλώνει το ζώο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι αγελάδες ή τα μικρά μηρυκαστικά που διατρέφονται με χλωρά νομευτικά χόρτα με βόσκηση παράγουν εύγευστο γάλα και στην ανώτατη ημερήσια ποσότητα. Αντίθετα, υπάρχουν τροφές οι οποίες μπορεί να προσδώσουν στο γάλα
δυσάρεστη γεύση σε μεγάλες ποσότητες (π.χ. πλακούντας
ελαιοκράμβης) ή ακόμη γεύση ψαριού (π.χ. ταγγισμένοι
πλακούντες ελαιουργίας, στέμφυλα ζαχαρότευτλων σε
μεγάλες ποσότητες). Ακόμη, πολλές ζωοτροφές μπορεί
να δίνουν στο γάλα πικρή γεύση όπως τα πικρά λούπινα,
τα φασόλια, ο βίκος, τα μπιζέλια, κ.ά. Επίσης, οι ζωοτροφές
που έχουν υποστεί σήψη.
Έχουν σημασία το ζωικό είδος και η φυλή
Ο χρωματισμός του γάλακτος μπορεί να επηρεαστεί από
τη διατροφή, αν και έχουν σημασία το ζωικό είδος και η
φυλή του ζώου. Τα είδη των ζώων που δεν είναι σε θέση
να μετατρέψουν τα καροτένια (προβιταμίνες Α) σε βιταμίνη Α παράγουν γάλα και βούτυρο υποκίτρινου χρωματισμού. Αυτό συμβαίνει κυρίως στις αγελάδες κατά δεύτερο στις προβατίνες και καθόλου στις αίγες. Το κυριότερο
όμως κριτήριο της ποιότητας του παραγόμενου γάλακτος
είναι η χημική του σύσταση και αφορά πρωτίστως την περιεκτικότητά του σε λιπαρές ουσίες και πρωτεΐνες. Τα μηρυκαστικά ζώα όταν καταναλώνουν τροφές σχετικά φτωχές σε κυτταρίνες παράγουν γάλα με μειωμένη περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες, ενώ όταν καταναλώνουν τροφές με μεγάλη περιεκτικότητα σε κυτταρίνες παράγουν
γάλα με αυξημένη περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες, μέσα στα όρια που υπαγορεύει ο γενότυπος του ζώου.
Τα μηρυκαστικά ζώα όταν καταναλώνουν σιτηρέσια που
αποτελούνται κατά μεγάλο ποσοστό από ζωοτροφές

πλούσιες σε κυτταρίνες διατηρούν το pH της μεγάλης κοιλίας σε σχετικά υψηλές τιμές (6,7-6,8). Στο πλαίσιο των τιμών αυτών ευνοείται η υψηλή λιποπεριεκτικότητα του
γάλακτος.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σιτηρέσια που περιέχουν τις
χονδροειδείς ζωοτροφές με τη μορφή κανονικών τεμαχίων και όχι λεπτοαλεσμένων συντελούν στο να σχηματίζεται περισσότερο οξικό οξύ σε σχέση προς τα άλλα δυο οξέα. Και αυτό γιατί, παρατείνεται ο μηρυκασμός και αυξάνεται η παραγωγή σιέλου που δρα ως ρυθμιστικό διάλυμα το οποίο συντελεί στη διατήρηση του pH σε υψηλές τιμές και την προαγωγή της κυτταρινόλυσης. Σιτηρέσια πάλι που περιέχουν τις χονδροειδείς ζωοτροφές υπό μορφή αλέσματος οδηγούν σε αντίθετα με τα παραπάνω αποτελέσματα.
Η λιποπεριεκτικότητα του γάλακτος
Στα μηρυκαστικά ζώα, η αυξημένη περιεκτικότητα της
τροφής σε λιπαρές ουσίες δεν αυξάνει την λιποπεριεκτικότητα του γάλακτος. Ωστόσο, και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις αυτό που επηρεάζεται πάντοτε είναι η ποιότητα του λίπους που συνθέτεται, δηλαδή η αναλογία μέσα
σε αυτό των κατώτερων και ανώτερων λιπαρών οξέων,
καθώς και εκείνη των κορεσμένων και ακόρεστων λιπαρών οξέων. Κι αυτό, γιατί στα μηρυκαστικά, τα ακόρεστα λιπαρά οξέα των ζωοτροφών, κατά το πιο μεγάλο μέρος τους, μετατρέπονται σε κορεσμένα με υδρογόνωση
που υφίστανται μέσα στη μεγάλη κοιλία με την επίδραση
των εκεί μικροοργανισμών. Πρόσφατα, έχουν καταβληθεί προσπάθειες ώστε με κατάλληλους διατροφικούς χειρισμούς να αυξηθεί στο λίπος του γάλακτος, η ποσοστιαία
αναλογία του συζευγμένου λινελεϊκού οξέος (conjugated
linoleic acid-CLA). To οξύ αυτό ανήκει στα ισομερή του
ω-6 λινολεϊκού οξέος και δημιουργείται από τους μικροοργανισμούς της μεγάλης κοιλίας των μηρυκαστικών. Το
CLA παρουσιάζει σπουδαία σημασία για τον άνθρωπο,
καθώς νεότερα επιστημονικά δεδομένα αναφέρουν ότι μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη διαφόρων χρόνιων
φλεγμονών, στην αποφυγή της εκδήλωσης του διαβήτη, στην αποτροπή του σχηματισμού αθηρωματικών πλακών στα αγγεία, κ.ά. Η ανεπαρκής χορήγηση στα ζώα αζωτούχων ουσιών και ενέργειας έχει ως αποτέλεσμα τη
μείωση της περιεκτικότητας του γάλακτος σε πρωτεΐνες.
Πάντως στα μηρυκαστικά, η περιεκτικότητα του γάλακτος
σε πρωτεΐνες σχετίζεται και με το βαθμό αποδόμησης
των αζωτούχων ουσιών της τροφής σε αμμωνία και της
σύνθεσης των μικροβιακών πρωτεϊνών μέσα στη μεγάλη
κοιλία. Η διατροφή πρακτικά δεν επηρεάζει την περιεκτικότητα του γάλακτος των μηρυκαστικών σε λακτόζη, καθόσον αυτή καθορίζεται από το γενότυπο του.
* Επίκουρου καθηγητή ΑΠΘ, Διευθυντή Εργαστηρίου Διατροφής

