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Οι νεότερες γενιές   
µελετούν την ΚΑΠ      
Με διπλάσιο ποσό και για επτά έτη 
το συµπληρωµατικό πριµ των νεαρών 
αγροτών τη νέα περίοδο. σελ. 30 
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Αγριεύουν οι αγορές 
µε το νέο lockdown
Υπό την απειλή ενός δεύτερου  
lockdown βυθίζονται χρηµατιστήρια 
αξιών και εµπορευµάτων. σελ. 22, 23
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Στη διάθεση της δικαιοσύνης 
βρίσκεται από την Παρασκευή 
23 Οκτωβρίου ο φάκελος µε τις 
καταγγελίες για απάτες στην  
κατανοµή βοσκοτόπων. σελ. 10, 44

Στη λογική ή αυτός ή εγώ δείχνει 
να κινείται ο υπουργός Μάκης 
Βορίδης, ο οποίος δεν βλέπει µε 
καλό µάτι τις πρωτοβουλίες του 
προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ. σελ. 11

Το σύστηµα για τις αιτήσεις ειδικής 
ενίσχυσης των ελαιοπαραγωγών 
αναµένεται να τεθεί σε λειτουργία 
αρχές του Νοεµβρίου. Για το νέο 
έτος πάνε οι πληρωµές. σελ. 16

Τα βοσκοτόπια 
στον εισαγγελέα 

Θέµα για Βάρρα 
βάζει ο Βορίδης 

Άµεσα αιτήσεις 
για τα 30 ευρώ  

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ       
Επιστροφή στα καλοκαιρινά 
επίπεδα µε νέα αύξηση 5 ευρώ 
ο τόνος σε Ιταλία και Γαλλία.
Εµπορεύµατα, σελ. 21-36
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

292
192

71,84
2,57

285
177

65,55
2,11

229
179

80,74
3,01

22/10 29/10

295
195

70,08
2,50

 

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

225
182
84,76
2,93

Κωδ.: 7744   ISSN: 2241 9446   Τιµή 2 ευρώ

Οι νεότερες γενιές   
µελετούν την ΚΑΠ      

το συµπληρωµατικό πριµ των νεαρών 

YOUNG & NEW

FARMERS
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Νέοι αγρότες,  
πρωτάρηδες, 
και αγρότες 
πριν την έξοδο
Ειδικό πρόγραμμα με επιπλέον 
παροχές για νεοεισερχόμενους 
στο αγροτικό επάγγελμα την ώρα 
που οι πολλοί επιλέγουν αποχώρηση    

agrenda - σελ. 27-30

ΝΕΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΠ

ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ 
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• Συµφωνία Maschio και New Holland 
για νέα παρελκόµενα σελ. 20-37
• Υπό συζήτηση νέες υποδοµές υπέρ της 
ανταγωνιστικότητας αγροτών σελ. 19

• Για καλοστηµένη απάτη µε τα βοσκοτόπια 
µιλά ο Παύλος Σατολιάς σελ. 44-45
• Από χρεωµένοι ιδιοκτήτες ενοικιαστές 
για 12 έτη µε τον νέο Πτωχευτικό σελ. 8

• Μετά από 4 άσχηµα χρόνια επιστρέφει µε 
αποδόσεις και καλές τιµές το φασόλι σελ. 36
• Με 2 λεπτά πάνω από πέρυσι οι πρώτες 
πράξεις στα ρύζια Luna και Ronaldo σελ. 35

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Επιστροφή στην κανονικότητα, από άποψη παραγωγικότητας και 
τιµών, µετά από µια δύσκολη τετραετία για το φασόλι. Με καλές 
αποδόσεις και προσδοκίες για υψηλότερες τιµές, στα 2 ευρώ πάνω 
από πέρυσι οι πρώτες πράξεις για ρύζια Luna και Ronaldo. Άνοδο 
5 ευρώ ο τόνος στην Ιταλία και τη Γαλλία για το σκληρό σιτάρι. 
Μετά το νέο υψηλό, χρηµατιστηριακά διορθώνει το βαµβάκι µε 
δικαιολογία το δεύτερο κύµα κορωνοϊού και τα lockdown.

Γλοιοσπόριο ελιάς
Το παθογόνο του γλοιοσπόριου 
προκαλεί µια από τις σοβαρότερες 
ασθένειες των καρπών της ελιάς σε 
περιόδους υψηλής υγρασίας κατά τη 
διάρκεια της ωρίµανσης. Ως αποτέλεσµα 
έχει τη δηµιουργία σήψεων («σαπίλας»), 
µειώνοντας δραµατικά την απόδοση 
καθώς και την ποιότητα του ελαιόλαδου 
στα επιδηµικά χρόνια. Από τους 
προσβεβληµένους καρπούς, όσοι που 
παραµένουν πάνω στο δέντρο 
µουµιοποιούνται. Σε αυτούς που 
πέφτουν στο έδαφος παρατηρείται 
σήψη και παρουσία ρόδινης γλοιώδους 
µάζας. 

Μέτρα αντιµετώπισης
Οι ελιές που προσβάλλονται πέφτουν 
πρόωρα µειώνοντας την απόδοση της 
συγκοµιδής και στο στάδιο της 
ελαιοπαραγωγής παράγουν ένα 
κοκκινωπό λάδι χαµηλής ποιότητας, πολύ 
θολό και µε υψηλό βαθµό οξύτητας. 
Επιβάλλεται η συλλογή αποµάκρυνση 
του πεσµένου στο έδαφος καρπού, γιατί 
αποτελεί πολύ σηµαντική πηγή µόλυνσης 
για το επόµενο έτος. Για αποφυγή 
ανάπτυξης ανθεκτικότητας συστήνεται 
έλεγχος του µέγιστου αριθµού 
εφαρµογών µε το ίδιο σκεύασµα και οι 
επαναληπτικές εφαρµογές, να γίνονται 
µε εναλλαγή οµάδας δράσης.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 31-10-2020
Γενικά βελτιωµένος καιρός µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις στην 
Πελοπόννησο και την Κρήτη. Τις 
απογευµατινές όµως ώρες, στη 
Μακεδονία και τη Θράκη θα 
αναπτυχθούν νεφώσεις και στα 
βορειοανατολικά τοπικές 
βροχές. Άνεµοι από βόρειες 
διευθύνσεις µέτριοι και τοπικά 
στα πελάγη πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε πτώση κυρίως 
στα ανατολικά και τα βόρεια.

Κυριακή 01-11-2020
Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο 
πυκνές στα βορειοανατολικά 
όπου είναι πιθανόν να 
σηµειωθούν τοπικές βροχές. 
Άνεµοι βόρειοι βορειοδυτικοί 
µέτριοι και στο νοτιοανατολικό 
Αιγαίο τοπικά έως ισχυροί µε 
βαθµιαία όµως εξασθένηση. 
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή.

∆ευτέρα 02-11-2020 
και Τρίτη 03-11-2020
Αραιές νεφώσεις που γρήγορα 
στα δυτικά, τα κεντρικά και τα 
νότια θα πυκνώσουν και είναι 
πιθανόν να σηµειωθούν 
ασθενείς τοπικές βροχές. Άνεµοι 
από βόρειες διευθύνσεις µέτριοι 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

και στα πελάγη τοπικά έως πιο 
ισχυροί. θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή.

Τετάρτη 04-11-2020 ως
Παρασκευή 06-11-2020
Στα ανατολικά και τα νότια 
νεφώσεις µε τοπικές βροχές και 
στα θαλάσσια σποραδικές 
καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα 
λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες. Άνεµοι βόρειοι 
βορειοανατολικοί µέτριοι και 
τοπικά στο Αιγαίο πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε περαιτέρω 
πτώση µέχρι το τέλος της 
εβδοµάδας.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν από βόρειες 
διευθύνσεις 3 µε 5 
µποφόρ και τοπικά 
στα πελάγη τοπικά 
έως 6 µποφόρ. 
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Τον Σεπτέµβριο του 2016, µετά από ένα καλο-
καίρι άγονων διαβουλεύσεων ανάµεσα σε 
εκπροσώπους δευτεροβάθµιων οργανώσε-
ων του συνεταιριστικού χώρου, επήλθε η ο-
ριστική ρήξη στις τάξεις του κινήµατος, κα-
θώς δεν κατέστη δυνατή η συνεννόηση για 
κοινή έκφραση στην κορυφή της συνεταιρι-
στικής πυραµίδας.

Είχε προηγηθεί τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς, η 
λεγόµενη «αποστασία» στη διοίκηση της ΠΑ-
ΣΕΓΕΣ, µιας οργάνωσης µε ιστορία σχεδόν 
80 ετών (ιδρύθηκε αρχές του 1935 µετά από 
προσπάθειες του Θεόδωρου Τζωρτζάκη µε 
πρώτο πρόεδρο του Αλέξανδρο Μπαλτατζή). 

Τι έφερε την αποστασία; Εκτός από τα λάθη µιας 
παρηκµασµένης διοίκησης (Τζανέτος Καρα-
µίχας), το σχέδιο ενός αµφιλεγόµενου ιδιώτη 
επιχειρηµατία από τον κλάδο της πληροφορι-
κής να ποδηγετήσει το κίνηµα και να ελέγξει 
τις εξελίξεις στον αγροτικό χώρο. 

Τι διευκόλυνε αυτό το σχέδιο; Η παθητική στά-
ση µιας νεοφώτιστης αριστερής κυβέρνησης, 
που έβλεπε παντού συνεργάτες του µεταπολι-
τευτικού πολιτικού κατεστηµένου και καλλι-
εργούσε την εντύπωση ότι γκρεµίζοντας το 
παλιό θα «αγκαλιάσει» το καινούργιο.

Τι έχει δηµιουργηθεί σχεδόν 5 χρόνια µετά; Α-
πολύτως τίποτα! Στη θέση της ιστορικής ό-
σο και πολύπαθης τριτοβάθµιας συνεταιρι-
στικής οργάνωσης, η οποία αποτέλεσε για 
πολλές δεκαετίες τον επίσηµο συνοµιλητή 
του κράτους και τον κορυφαίο εκφραστή 
των αγροτών δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. 
Η λεγόµενη Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ έµεινε µε το όνο-
µα, ενώ το µόρφωµα του ΣΑΣΟΕΕ που θέλη-
σε να υποκαταστήσει µε τη χρηµατοδότηση 
ενός πολυµήχανου πληροφορικάριου τη κο-
ρυφαία συνεταιριστική φωνή, διαλύθηκε… 
στα εξ ων συνετέθη.    

Ποιος αλήθεια εκπροσωπεί σήµερα τους αγρό-
τες; Και πώς µπορεί να υπάρξει ανασυγκρό-
τηση του αγροτικού χώρου, σχεδιασµός της 
νέας ΚΑΠ, χάραξη νέας στρατηγικής για τον 
τοµέα της αγροτικής παραγωγής, µετάβαση 
της ελληνικής γεωργίας στην 4η βιοµηχανι-
κή επανάσταση χωρίς η πολυπληθής επαγ-
γελµατική οµάδα των αγροτών να έχει λόγο 
στα τεκταινόµενα; 

Το τι έχασαν οι αγρότες στα χρόνια της ανυπαρ-
ξίας του συνεργατισµού είναι κάτι που φαίνε-
ται δια γυµνού οφθαλµού. Το ίδιο µετρήσιµο 
είναι και το πόσο τους κόστισε η κακοδιαχεί-
ριση του ΟΣ∆Ε, τα κάλπικα δικαιώµατα των… 
εξωσχολικών, οι τσαλαβούτες στο Εθνικό Α-
πόθεµα, οι κοµπίνες µε τα βοσκοτόπια. Αυτή 
την κατάσταση συντηρεί πάντως µέχρι σήµε-
ρα και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτά-
κη. Οι αγρότες βέβαια σ’ αυτή τη χώρα δικαι-
ούνται χωρίς αµφιβολία µια καλύτερη τύχη.   

Agrenda

Ό,τι γκρεμίζεται 
δεν ξαναχτίζεται
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ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Να διαµορφώσει τις προτάσεις της για το στρα-
τηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ, καλείται πλέον η 
Ελλάδα, καθώς θα πρέπει να παραδώσει τον τε-
λικό της φάκελος µέσα στο επόµενο έτος. Θέ-
µατα όπως το µοντέλο που θα ακολουθήσει για 
τη σύγκλιση των δικαιωµάτων ενίσχυσης, την 
ενεργοποίηση ή όχι της αναδιανεµητικής επι-
δότησης και ο καθορισµός του σκελετού των νέ-
ων Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης µε τη 
συµπερίληψη εκεί µέτρων όπως το πριµ εξόδου, 
θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαριστούν σύντοµα. 

Πιο πριν όµως, καλείται η χώρα µας να φρο-
ντίσει για την οµαλή µετάβαση στη νέα ΚΑΠ, µε 
βάση τους κανονισµούς για τη µεταβατική περί-
οδο 2021-2022 που θα µπουν σε εφαρµογή α-
πό τον ερχόµενο ∆εκέµβριο. Η µεταβατική αυ-
τή ΚΑΠ θα λειτουργήσει µε τους ισχύοντες κα-
νονισµούς, στους οποίους ωστόσο θα πρέπει 
να γίνουν ορισµένες προσαρµογές. 

Οι άµεσες ενισχύσεις και τα κριτήρια λήψης 
τους θα παραµείνουν ουσιαστικά αµετάβλη-
τες. Ωστόσο, εκεί που αναµένονται ενδιαφέ-
ρουσες εξελίξεις είναι στα Προγράµµατα Αγρο-
τικής Ανάπτυξης. 

Πρώτον, γιατί θα εισρεύσουν πόροι ύψους 
370 εκατ. ευρώ για τα ελληνικά αγροτικά προ-
γράµµατα, χρήµατα που θα πρέπει να δεσµευ-
θούν κατά ένα ποσοστό ύψους 55% για τη στή-
ριξη νέων αγροτών και επενδύσεων σε γεωρ-
γία ακριβείας. Επίσης, τα 137 εκατ. από αυτό το 
πακέτο, καλείται η χώρα µας να αξιοποιήσει σε 
αγροπεριβαλλοντικά µέτρα (π.χ Βιολογική Γε-
ωργία, Απονιτροποίηση κ.α.) και σε επενδυτικές 
πρωτοβουλίες µε περιβαλλοντικό πρόσηµο. Οι 
πόροι αυτοί προέρχονται από το ειδικό πακέτο 
χρηµάτων «Next Generation Europe», οι οποίοι 
δίνονται στα κράτη-µέλη για την αντιµετώπιση 
των επιπτώσεων της πανδηµίας του κορωνοϊού. 

∆εύτερον, γιατί εκτός από τα παραπάνω χρή-
µατα, θα τεθούν στη διάθεση των κρατών-µε-
λών πόροι από το Ταµείο των Προγραµµάτων 
της ερχόµενης προγραµµατικής περιόδου. Το 
πόσα θα είναι αυτά θα καθοριστεί µε τον µε-
ταβατικό κανονισµό, ενώ, αναµένεται να υ-
πάρξουν και ορισµένες προϋποθέσεις ώστε 
τα κράτη-µέλη να µπορέσουν να τα λάβουν 
(π.χ να έχουν πετύχει σχεδόν 100% απορρό-
φηση κονδυλίων). 

Σηµειώνεται εδώ πως σήµερα το ελληνικό 
ΠΑΑ έχει πετύχει 55% απορρόφηση.

Τα επόµενα βήµατα σε Βρυξέλλες και Ελλάδα
Το ερχόµενο διάστηµα θα ξεκινήσουν οι δι-

αβουλεύσεις στην Ευρώπη µεταξύ των τριών 
οργάνων (Συµβούλιο-Ευρωβουλή-Κοµισιόν) 
για να οριστικοποιηθεί το τελικό κείµενο της 
ΚΑΠ µέσα στον Απρίλιο του 2021, επί πορτο-
γαλικής προεδρίας. Οι προτάσεις Συµβουλί-
ου και Ευρωβουλής οριστικοποιήθηκαν 21 Ο-
κτωβρίου και 23 Οκτωβρίου αντίστοιχα, οι ο-
ποίες και θα συγκεραστούν για να διαµορφω-
θεί το τελικό κείµενο. Από εκεί και πέρα η Ελ-
λάδα καλείται να λάβει τις δικές της αποφά-
σεις, σε σηµεία που θα της αφήσουν ελευθε-
ρία τα τελικά κείµενα. Αναλυτικότερα: Βασική 

ενίσχυση: Η σύγκλιση ή η κατάργηση των δι-
καιωµάτων και το περιφερειακό µοντέλο ενι-
σχύσεων. Αν επικρατήσει η πρόταση του Συµ-
βουλίου αναµένεται τουλάχιστον 75% σύγκλι-
ση, ενώ αν επικρατήσει η πρόταση της Ευρω-
βουλής θα πρέπει να έχουν όλοι οι αγρότες ί-
σα δικαιώµατα έως το 2026. 

Αναδιανεµητική πληρωµή: Η Ελλάδα δεν δεί-
χνει διάθεση να την ενεργοποιήσει. Εκτός και αν 
περάσει η πρόταση της Ευρωβουλής και της Κο-
µισιόν που λένε ότι πρέπει να είναι υποχρεωτική.

Συνδεδεµένες ενισχύσεις: ∆ιαµόρφωση του 
νέου καταλόγου προϊόντων. Υπό εξέταση η έ-
νταξη επιτραπέζιας ελιάς και ηλίανθου.

Πράσινες επιδοτήσεις (πρώην πρασίνισµα): 
∆ιαµόρφωση των ειδικών ετήσιων δράσεων 
που θα προκηρυχθούν µε κονδύλια από τον 
πυλώνα των άµεσων ενισχύσεων. 

Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης. Η πα-
λέτα των νέων Μέτρων που θα ενεργοποιηθεί, 
όπως Νέοι Αγρότες, πριµ εξόδου, Σχέδια Βελ-
τίωσης, Αγροπεριβαλλοντικά κ.λπ.

Η ευθύνη για 
την ελληνική 
προετοιμασία  
Στο πλαίσιο της προετοιµασίας 
κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου 
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
2021-2027 έχουν συσταθεί από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
τρεις Οµάδες Στρατηγικού 
Σχεδιασµού Εταιρικής Σχέσης 
(ΟΣΣΕΣ). Οι τρεις αυτές οµάδες είναι:
Οµάδα 1, Ανταγωνιστικότητα Αγρο-
διατροφικού τοµέα.
Οµάδα 2, Περιβάλλον & Κλίµα.
Οµάδα 3, Τοπική Ανάπτυξη.
Έχουν συσταθεί επίσης µία 
επιτελική Οµάδα Εργασίας µε 
επικεφαλής τον γενικό γραµµατέα 
Κωνσταντίνο Μπαγινέτα και µία 
Συντονιστική Οµάδα Εργασίας, µε 
επικεφαλής την Χρυσούλα 
Θεοδωρίδου προϊσταµένη του 
Τµήµατος Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής στο ΥΠΑΑΤ. 
Προς το παρόν, δεν έχει 
δηµοσιευθεί καµία από τις 
λεπτοµέρειες που συζητήθηκαν από 
συναντήσεις που έχουν κάνει αυτές 
οι οµάδες, εκτός από την τεχνική 
συνάντηση-γνωριµίας που 
πραγµατοποιήθηκε τον περασµένο 
Φεβρουάριο. 
Σηµειωτέον ότι εκτός από το 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 
το οποίο έχει αναλάβει από την 
προηγούµενη κυβέρνηση την 
ευθύνη να «τρέξει» τις εντατικές 
µελέτες (swot analysis) των 
ζητηµάτων που τίθενται, τελευταία, 
ρόλο σ’ αυτή την υπόθεση έχει 
αναλάβει και η Παγκόσµια Τράπεζα 
(World Bank) στην οποία έχει 
ανατεθεί η εκπόνηση της εκ των 
προτέρων αξιολόγησης του 
Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ. 

Η Γερµανία ήδη έχει δηµοσιεύσει την ανάλυση αναγκών του αγροτικού της 
τοµέα βάσει της οποίας θα διαµορφωθεί το στρατηγικό της σχέδιο. Η Γαλλία 
µέσα στο Νοέµβριο θα φέρει στο «φως» τα αποτελέσµατα της µεγάλης 
διαβούλευσης για την εφαρµογή των κύριων πολιτικών της ΚΑΠ. Η Ισπανία 
ήδη ετοιµάζει το προσχέδιο του στρατηγικού της σχεδίου και θα το έχει έτοιµο 
σε ένα εξάµηνο. Στην Ελλάδα, πέρα από την ανάλυση αναγκών που έχει σταλεί 
στις Βρυξέλλες προς έγκριση, επίσηµα τουλάχιστον δεν υπάρχει καµία 
τοποθέτηση ως προς το στρατηγικό σχέδιο, πέρα από σκόρπιες δηλώσεις του 
υπουργού ΥΠΑΑΤ, Μάκη Βορίδη για κατάργηση ιστορικών δικαιωµάτων. 

Σε προχωρηµένο
στάδιο ο σχεδιασµός

των κρατών-µελών
για το στρατηγικό  

Εισροή κονδυλίων
Θα τεθούν στη διάθεση 

των κρατών-µελών πόροι 
από τα Προγράµµατα της ερχόµενης 

προγραµµατικής περιόδου

Μεταβατική ΚΑΠ
τα νέα προγράμματα 
και ο εθνικός φάκελος
Το Δεκέμβριο οι αποφάσεις για τα έτη 2021 και 2022 που 
θα φέρουν καινούργιες προκηρύξεις και Νέους Αγρότες

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΠ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2020

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ

ΑΝΟΙΞΗ
2021

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
2022





Agrenda6 ΠΛΗΡΩΜΕΣ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣΣάββατο 31 Oκτωβρίου & Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

∆ιεκπεραιωµένες αρµοδίως οι πληρωµές που 
περίµενε ο αγροτικός κόσµος και είχαν ανα-
κοινωθεί από τους επιτελείς, ωστόσο η απο-
γοήτευση εκατοντάδων δικαιούχων δεν ήταν 
µικρή. Από την προκαταβολή της ενιαίας ε-
νίσχυσης οι συµψηφισµοί σε πολλές περι-
πτώσεις άφησαν λίγα στους λογαριασµούς 

των δικαιούχων προς χρήση, ε-
νώ και µε την περιβόητη ειδική 
ενίσχυση των αιγοπροβατοτρό-
φων πολλοί από τους µικρούς 
κτηνοτρόφους ήταν αυτοί που 
τελικά έµειναν εκτός πληρωµής 
επειδή δεν έκαναν οι γαλατάδες 
τις απαραίτητες 4 δειγµατοληψί-
ες. Όσον αφορά την προκαταβο-
λή του ΕΛΓΑ για τις ζηµιές λόγω 

Ιανού,  τυχεροί στην πρώτη αυτή φάση είναι 
µόνο οι αγρότες των οποίων οι καλλιέργει-
ες ήταν προ της συγκοµιδής και έχασαν το 
σύνολο της παραγωγής τους.  Οι υπόλοιποι 
θα πρέπει να περιµένουν την επόµενη πί-
στωση το πρώτο δεκαήµερο του Νοεµβρίου. 

Όσον αφορά επόµενες πληρωµές, οι αγρό-
τες έχουν να περιµένουν µια διορθωτική επί 
της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης και 

τις προκαταβολές των προγραµµάτων (Βιο-
λογική Γεωργία και Κτηνοτροφία, Νιτρορύ-
πανση, Σπάνιες φυλές κλπ), που δροµολο-
γούνται για τις αρχές ∆εκεµβρίου.

Οι λειψές δειγµατοληψίες έκοψαν την 
ειδική ενίσχυση των αιγοπροβατοτρόφων 

Εκατοντάδες µικροί αιγοπροβατοτρόφοι 
εξεπλάγην δυσάρεστα για άλλη µια φορά, 
καθώς διαπίστωσαν ότι έχασαν την ειδική 
ενίσχυση, επειδή δεν είχαν τις απαραίτητες 
4 δειγµατοληψίες. Η πληρωµή που έγινε αυ-
τές τις µέρες, βασίστηκε  στο αρχείο της συν-
δεδεµένης για το αιγοπρόβειο της περσινής 
χρονιάς, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσµα 
να αφήσει εκτός  όσους έχασαν τη συνδε-
δεµένη του 2019, επειδή είχαν λιγότερες α-
πό τις υποχρεωτικές 4 δειγµατοληψίες, κάτι 
το οποίο στα µικρά τονάζ ορισµένες φορές 
δεν γίνεται εφικτό είτε από αµέλεια του τυ-

ροκόµου είτε του παραγωγού. Μάλιστα, αρ-
κετοί γαλατάδες δηλώνουν ότι δεν προλα-
βαίνουν να κάνουν τις απαραίτητες δειγµα-
τοληψίες, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που οι 
παραδόσεις γάλακτος από τον κτηνοτρόφο 
είναι για µικρές ποσότητες και σε χρονικό 
διάστηµα λιγότερο από ένα µήνα. Ωστόσο, 
επί τοις ουσίας αυτό οδηγεί αρκετούς σε α-
πώλεια της συνδεδεµένης ενίσχυσης και κατ’ 
επέκταση και στην απώλεια της ειδικής ενί-
σχυσης λόγω κορωνοϊού. 

Οι αιγοπροβατοτρόφοι, σε αυτή τη φάση, 
ζητούν τουλάχιστον να υπάρχει διαδικασία 
ενστάσεων, η οποία όµως δεν ορίζεται στην 
απόφαση ή µε πολιτική απόφαση οι αρµόδι-
οι του υπουργείου και του Οργανισµού Πλη-
ρωµών να πάρουν αρχείο από τον ΕΛΟΓΑΚ 
που να δείχνει ποιοι παραγωγοί έκοψαν τι-
µολόγια για παράδοση γάλακτος πάνω από 
100 κιλά, ώστε να συµπεριληφθούν έστω και 

εκ των υστέρων στην πληρωµή, παρότι δεν 
είχαν τις απαραίτητες 4 δειγµατοληψίες του 
προϊόντος που παρέδωσαν µέσα στη σεζόν.  

Πάντως, στην ανακοίνωση του υπουργεί-
ου αναφέρεται ότι η πίστωση αφορά ποσό 
29.887.590,34 ευρώ το οποίο κατευθύνεται 
σε συνολικά 39.368 κτηνοτρόφους που υπά-
γονται στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας.

Από τον Ιανό 100 ευρώ για βαµβάκι 
και 1,4 εκατ. για ζωικό κεφάλαιο 

Πιστώθηκε στις 30 Οκτωβρίου η πρώτη φά-
ση των αποζηµιώσεων φυτικού και ζωικού 
κεφαλαίου, ύψους 26 εκατ. ευρώ σε 6.743 
δικαιούχους αγρότες και 169 κτηνοτρόφους. 
Σύµφωνα µε την πρόσφατη τροπολογία, η 
αποζηµίωση υπολογίζεται στο 100% της α-
σφαλιζόµενης αξίας για το φυτικό και ζωι-
κό κεφάλαιο, χωρίς τη µείωση κατά 20%, ό-
πως µέχρι τώρα υπολογιζόταν.

Η πληρωµή προκαταβολών ύψους 24,5 
εκατ. ευρώ για τη φυτική καλλιέργεια, σύµ-
φωνα µε την ανακοίνωση του ΕΛΓΑ, έχει ως 
εξής ανά στρέµµα: 100 ευρώ για το βαµβάκι, 
110 για τον αραβόσιτο, 30 ευρώ για τη µηδι-
κή ενώ για την αποζηµίωση του ζωικού κε-
φαλαίου καταβάλλονται 1.400.000 ευρώ.

Σηµειώνεται ότι η επόµενη πληρωµή προ-
καταβολών προγραµµατίζεται για το πρώτο 
δεκαήµερο του Νοεµβρίου, ενώ στόχος του 
ΕΛΓΑ ως προς τις αποζηµιώσεις λόγω Ιανού 
-όπως αναφέρεται από τον οργανισµό- είναι 
η ολοκλήρωση των πορισµάτων και της επε-
ξεργασίας τους µέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021.

Σε λειτουργία τέθηκε εκ νέου η εφαρµογή διοικητικών πράξεων 
για τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε έτους 2020, µε τις τροποποιήσεις των 
αιτήσεων να καταχωρούνται ηλεκτρονικά από το ΚΥ∆ στο οποίο 
υπεβλήθη η ενιαία αίτηση ενίσχυσης. Ο παραγωγός έχει δικαίωµα 
να τροποποιήσει όσα από τα επιτρεπτά πεδία της αίτησης επιθυµεί, 
τα οποία ορίζονται ως προφανή σφάλµατα, ως εξής: 
Α) Για µεταβολές που δεν εµπίπτουν σε κανόνα ελέγχου 

καταχωρίζονται απευθείας στην ΕΑΕ και οριστικοποιείται η ΕΑΕ 
χωρίς την υποβολή αιτήµατος διοικητικής πράξης.
Β) Για µεταβολές που απαιτείται έλεγχος υποβάλλεται αίτηµα 
διοικητικής πράξης. 
Επισηµαίνεται επίσης ότι η ενιαία αίτηση ενίσχυσης µπορεί να 
τροποποιηθεί µε διοικητική πράξη µόνο µία φορά και το αργότερο 
µέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021.

Οι δειγματοληψίες έκοψαν  
το 4ευρω από πολύ κόσμο 

Κοµφούζιο 
Μέχρι 6 Νοεµβρίου 

παραστατικά 
συµµόρφωσης για 
την 3η πρόσκληση 

Κοµφούζιο Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις ποσοτήτων για συνδεδεµένες
Ενεργές είναι αυτό το διάστηµα οι εφαρµογές καταχώρησης ποσοτήτων για τα 
συνδεδεµένα καθεστώτα, ώστε οι παραγωγοί να προχωρήσουν τη διαδικασία για να 
µπορέσουν να συµπεριληφθούν στις πληρωµές που γίνονται σταδιακά, αρχής 
γενοµένης από τον Φεβρουάριο του 2021. Ειδικότερα: 

Μέχρι 31 Ιανουαρίου οι καταχωρήσεις για συνδεδεµένη στη βιοµηχανική ντοµάτα, 
το ρύζι, τα ροδάκινα προς χυµοποίηση και την κορινθιακή σταφίδα.

Μέχρι 8 Φεβρουαρίου καταχωρήσεις για την ειδική ενίσχυση βάµβακος.
Έως 28 Φεβρουαρίου καταχωρήσεις για συνδεδεµένη πορτοκαλιών.
Μέχρι 2 Νοεµβρίου καταχωρήσεις παραγωγών για συνδεδεµένη σπόρων σποράς.

Συμπληρωματική 
πληρωμή βάσει 
του αρχείου του 
ΕΛΟΓΑΚ που 
δείχνει ποιοι  
έκοψαν τιμολόγια 
για παράδοση 
γάλακτος πάνω 
από 100 κιλά, 
ζητούν όσοι δεν 
πληρώθηκαν 

Ανοιχτή η εφαρμογή για διοικητικές πράξεις στη δήλωση ΟΣΔΕ 2020

ΒΑΜΒΑΚΙ

100

26

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

110
ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΜΗ∆ΙΚΗ

30
ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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Μια καινούργια πραγµατικότητα διαµορφώνει ο 
νέος Πτωχευτικός Κώδικας, που από την ερχό-
µενη Πρωτοχρονιά θα δίνει τη δυνατότητα τόσο 
σε φυσικά πρόσωπα όσο και σε επιχειρήσεις να 
ρυθµίσουν τις οφειλές τους ή να απαλλαγούν 
από το σύνολο των χρεών τους, υπό την προ-
ϋπόθεση ρευστοποίησης της περιουσίας τους.

Με την εφαρµογή του νόµου χιλιάδες επιχει-
ρήσεις µε οφειλές πάνω από 30.000 ευρώ πρέ-
πει να κάνουν αίτηση πτώχευσης, διαφορετικά 
θα έχουν σοβαρές αστικές και ποινικές ευθύνες.

Αυτό σηµαίνει ότι θα µπορεί να γίνεται κατά-
σχεση, εκτέλεση, και εκκαθάριση και στην προ-
σωπική περιουσία των φυσικών προσώπων των 
δανειστών και µάλιστα ότι αυτό θα αποτελεί προ-
ϋπόθεση για να έχουν οποιαδήποτε µελλοντική 
ευνοϊκή ρύθµιση. Στη ρύθµιση οι οφειλέτες θα 
πρέπει να είναι συνεπείς και τυπικοί, δηλαδή να 
πληρώνουν ανελλιπώς τις υποχρεώσεις τους, δι-
αφορετικά κινδυνεύουν να δουν την περιουσία 
τους να χάνεται οριστικά. Συγκεκριµένα, η ρύθ-
µιση χάνεται αν η καθυστέρηση φτάσει τις 3 µη-
νιαίες δόσεις ή το ληξιπρόθεσµο ποσό υπερβεί 
το 3% των συνολικών ρυθµισµένων οφειλών.

Ο νέος πτωχευτικός, που πυροδότησε µέχρι 
πρόταση µοµφής κατά του υπουργού Οικονοµι-
κών Χρήστου Σταϊκούρα (απορρίφθηκε από τη 
Βουλή), ψηφίστηκε εν τέλει µέσω αντιδράσεων 
µε 158 θετικές ψήφους έναντι 140 αρνητικών α-
πό την Ολοµέλεια, αναδεικνύοντας δύο διαφο-
ρετικές και πλήρως αντιθετικές προσεγγίσεις.

Από τη µία πλευρά η κυβέρνηση και ο πρωθυ-
πουργός έκαναν λόγο για νοµοσχέδιο τοµή που 
βάζει τέλος στη µάστιγα του ιδιωτικού χρέους, ε-
νώ από την άλλη πλευρά η αντιπολίτευση συνέ-
κλινε στην άποψη πως ανοίγει ο δρόµος για µα-

ζικούς πλειστηριασµούς αλλά και για την υποθή-
κευση στις τράπεζες των εισοδηµάτων µισθωτών 
και µικροµεσαίων καθώς θα πλέον και τα φυσικά 
πρόσωπα θα πτωχεύουν όπως οι επιχειρήσεις.

 Ο οφειλέτης, εφόσον αποπληρώσει τα χρέη 
του σε έως 20 έτη µέσω εξωδικαστικής ρύθµισης, 
διασώζει ολόκληρη την περιουσία του, και όχι µό-
νο την πρώτη κατοικία και προστατεύει τα εισο-
δήµατά του. Ωστόσο, εάν ο οφειλέτης αδυνατεί 
να εξοφλήσει τα χρέη του, ακόµη και µε ευνοϊκή 
ρύθµιση, το διάστηµα αυτό, τότε έχει πτωχεύσει. 

Σε αυτή την περίπτωση, ο νέος νόµος προβλέ-
πει την απαλλαγή του από όλες τις οφειλές, έτσι 
ώστε να λάβει «2η ευκαιρία», ήτοι επιστρέφει α-
παλλαγµένος χρεών στην οικονοµική δραστηρι-
ότητα σε 1-3 έτη και τα χρέη του να µην µεταφερ-
θούν στις επόµενες γενιές, οι οποίες µέχρι σήµε-

ρα οδηγούνταν στην αποποίηση κληρονοµιάς.
Ειδικά για την προστασία της πρώτης κατοικί-

ας των ευάλωτων νοικοκυριών µε ισχυρή ή πλή-
ρη οικονοµική αδυναµία, ο νέος νόµος προβλέ-
πει ίδρυση ιδιωτικού Φορέα, που θα αγοράζει την 
πρώτη κατοικία αυτών των νοικοκυριών και στη 
συνέχεια θα υποχρεούται να τους τη µισθώνει. 

Όταν ο οφειλέτης προχωρά σε εξωδικαστική 
ρύθµιση των οφειλών του για να αποφύγει την 
πτώχευση, το κράτος παρέχει επιδότηση στα δά-
νεια πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυ-
ριών για 5 έτη. Έτσι παρέχεται βοήθεια στον οφει-
λέτη να αντεπεξέλθει στη συνολική ρύθµιση χρε-
ών και να διασώσει ολόκληρη την περιουσία του.

Επιταχύνουν τις διαδικασίες πτώχευσης 
τα άρθρα 77 και 79

Το νοµοσχέδιο «υπόσχεται» γρήγορη κήρυξη 
πτώχευσης από τους πιστωτές  για όλους και στο 
βάθος ταχύτατους πλειστηριασµούς πρώτων κα-
τοικιών και επιχειρήσεων. Με το Άρθρο 79 παρ. 
1 κάθε πιστωτής, όσο µικρή απαίτηση κι αν έχει, 
µπορεί να ξεκινήσει διαδικασία κήρυξης πτώχευ-
σης απέναντι σε οποιοδήποτε πρόσωπο (έµπο-
ρο, αγρότη, νοικοκυριό, µισθωτό, συνταξιούχο, 
επιχειρηµατία). Εκ του παραλλήλου, µε το Άρ-
θρο 77, ο νόµος ευκολύνει την αναγνώριση της 
παύσης πληρωµών που είναι η βασική οδός για 
την κήρυξη πτώχευσης και τη ρευστοποίηση. Αν 
το τελευταίο εξάµηνο κάποιο νοικοκυριό δεν έ-
χει πληρώσει  το 60% των ληξιπρόθεσµων οφει-
λών (για εµπόρους, µικρούς επιχειρηµατίες και  
αγρότες είναι το 40%) σε καθεµία τράπεζα, στο 

∆ηµόσιο και σε κάθε  ιδιώτη, βρίσκεται σε παύ-
ση πληρωµών και το δικαστήριο θα τον κηρύξει 
πτωχευµένο. Στο παρελθόν τέτοιου είδους πτώ-
χευση αφορούσε µόνο όσους ασκούσαν οικονο-
µική δραστηριότητα και το αν βρίσκονταν σε παύ-
ση πληρωµών ήταν στην κρίση του δικαστηρίου. 

Οι βασικές αλλαγές
Οι νέοι πτωχευτικοί κανόνες θα τεθούν σε ε-

φαρµογή την 1η Ιανουαρίου 2021 διαφέρουν 
µε το ως σήµερα  πτωχευτικό πλαίσιο στα εξής:

Πρώτον, δίνεται δυνατότητα και σε φυσικά 
πρόσωπα να πτωχεύσουν και να κάνουν νέα αρχή.

∆εύτερον, τα ευάλωτα νοικοκυριά µπορούν 
να µείνουν στην κατοικία τους µετά την πτώχευση 
µε επιδοτούµενο από το κράτος ενοίκιο για 12 έτη, 
ενώ µετά την περίοδο της µίσθωσης έχουν δικαί-
ωµα επαναγοράς στην τρέχουσα εµπορική τιµή.

Τρίτον, επιδοτούνται για 5 έτη, υπό προϋπο-
θέσεις, οι δόσεις δανείων µε υποθήκη το σπίτι του 
οφειλέτη, που ρυθµίζονται µε τον εξωδικαστικό.

Τέταρτον, όσοι πτωχεύουν µπορούν να κάνουν 
νέα αρχή, µε πλήρη απαλλαγή από τα χρέη τους 
σε έως 3 έτη έναντι 10 ετών που ισχύει σήµερα.

Πέµπτον, γίνονται πιο ελαστικά τα κριτήρια 
ως προς το ποσοστό των υποχρεώσεων που βρί-
σκονται σε καθυστέρηση για την υποβολή αίτη-
σης πτώχευσης (από 50%+1 ευρώ σήµερα σε 40% 
ανά πιστωτή στο νέο πλαίσιο).

Έκτον, για πρώτη φορά προβλέπεται η δέ-
σµευση µέρους του εισοδήµατος του προσώπου 
που πτώχευσε, κατά το ύψος που υπερβαίνει τις 
εύλογες δαπάνες διαβίωσής του. 

Αν το τελευταίο εξάµηνο κάποιο νοικοκυριό 
δεν έχει πληρώσει  το 60% του συνόλου 

των ληξιπρόθεσµων οφειλών (για 
εµπόρους, µικρούς επιχειρηµατίες και  

αγρότες είναι το 40%) σε καθεµία τράπεζα, 
στο ∆ηµόσιο και σε καθένα  ιδιώτη, το 

δικαστήριο θα τον κηρύξει πτωχευµένο.

Συνεπείς στη ρύθμιση
για να μην έρθει η πτώχευση
Χρεωμένοι ιδιοκτήτες γίνονται ενοικιαστές για 12 χρόνια με το νέο Πτωχευτικό

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ

ΕΥΡΩ

>30.000 ΜΗΝΩΝ

των συνολικών υποχρεώσεων 
προς κάθε πιστωτή 

(∆ηµόσιο, τράπεζες, Ταµεία).

το

6

40% 
30%

1 2
ΧΡΕΗ

της συνολικής αξίας 
των οφειλών

ΣΥΝΟΛΙΚEΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

σε καθυστέρηση
τουλάχιστον

ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ

TA ΧΡΕΗ 
προς αυτούς 

να υπερβαίνουν το
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Επιστρέφει 
σε επικερδείς 
τιμές το φασόλι 
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Λιγότερες εκτάσεις αναµένεται ότι θα καλ-
λιεργηθούν µε πατάτα για την παραγωγή 
της επόµενης χρονιάς σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο, µε τη µείωση να υπερβαίνει το 15%. 
Οι αντιφάσεις στις οποίες εγκλωβίστηκε 
η αγορά του προϊόντος τους τελευταίους 
µήνες, φαίνεται ότι αποθάρρυναν αρκε-
τούς παραγωγούς αλλά και τη βιοµηχανία 
µεταποίησης στην Ευρώπη, µε τον κλάδο 
πλέον να ευελπιστεί πως µέσα από τη διόρ-
θωση των εκτάσεων οι τιµές θα µπορέσουν 
να ανακάµψουν ξανά σε βιώσιµα επίπεδα. 

Για το 2020, η έξαρση του κορωνοϊού πέ-
τυχε στην περίοδο σποράς τα περισσότε-
ρα παραγωγικά κέντρα της ηπείρου, µε τις 
ενδείξεις να καλούν σε αύξηση κατά 20% 
της ζήτησης από τα νοικοκυριά. Αυτό µετα-
φράστηκε ως κίνητρο αύξησης των στρεµ-
µάτων. Στην Ευρώπη οι εκτάσεις επιτραπέ-
ζιας πατάτας αυξήθηκαν τότε κατά 4%, ω-
στόσο η σταδιακή άρση των µέτρων περι-
ορισµού της πανδηµίας και η περιορισµέ-
νη κινητικότητα της εστίασης είχαν ως α-
ποτέλεσµα την καταβαράθρωση των τιµών. 

Προς λιγότερα στρέµµατα η πατάτα
Σε επίπεδο Ευρώπης αναµένεται µείωση στρεµµάτων πάνω από 15%
 Εγκλωβισµένοι παραγωγοί και βιοµηχανία περιµένουν βελτίωση της αγοράς
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Σ
την αγορά µας για τα σκληρά σιτά-
ρια φαίνεται να πλησιάζει το κάτι 
καλύτερο στην εξαγωγή, χωρίς αυ-
τό να σηµαίνει πως αναµένεται µε-

γάλο ράλι στις τιµές. Σήµερα πληρώνεται το 
270 µέχρι 275 ευρώ ο τόνος FOB, ενώ στους 
παραγωγούς οι τιµές επέστρεψαν στα καλο-
καιρινά επίπεδα των 24-25 λεπτών το κιλό. Οι 
πρώτες εκτιµήσεις για νέες σπορές είναι ιδιαί-
τερα αισιόδοξες για τα σκληρά σιτάρια µε τους 
ειδικούς να υπολογίζουν 15-20% αύξηση εκτά-
σεων. Εν τω µεταξύ, στη Φότζια οι τιµές είχαν 
άνοδο 5 ευρώ, φτάνοντας στα 285-290 ευρώ 
ο τόνος, ενώ και στη Γαλλία ενισχύθηκαν κα-
τά 5 ευρώ, φτάνοντας στα  275 ευρώ ο τόνος

  Στην αγορά µας, είχαµε πωλήσεις βάµβα-
κος κυρίως µέτριων ποιοτήτων µεταξύ 70-71 
σεντς ανά λίµπρα, ενώ για τις καλύτερες ποιό-
τητες υπάρχει διάθεση από πλευράς Κίνας για 
λίγο υψηλότερες τιµές, εντούτοις οι εκκοκκι-
στές αιφνιδιάστηκαν από τη συνεχόµενη µέ-
χρι πρόσφατα άνοδο και προτίµησαν να πε-
ριµένουν. Η Τουρκία ακόµα δεν είναι δυνα-
µική αλλά ευτυχώς έχουµε αρκετές εναλλα-
κτικές πωλήσεων για όλες τις ποιότητες µας. 

  Η απουσία καύσωνα την θερινή περίοδο 
της ωρίµανσης και η ανοµβρία στην τρυγητική 
περίοδο οδήγησαν σε άριστα σταφύλια, ενώ 
θετικά επηρεάστηκαν και οι όψιµες ποικιλίες 
(Αγιωργίτικο, Ροδίτης, Μοσχοφίλερο) από τις 
φθινοπωρινές βροχές, σύµφωνα µε τον Σύν-
δεσµο Ελληνικού Οίνου. Η παραγωγή σταφυ-
λιών ήταν µειωµένη, ωστόσο οι τιµές αγοράς 
κινήθηκαν πτωτικά λόγω µειωµένης ζήτησης 
στην εστίαση και τον τουρισµό.

Αύξηση 5 ευρώ 
για τα σκληρά σε 
Ιταλία και Γαλλία 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

01/10 08/10 15/10 22/10 29/10

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

303,62
312,43

317,74
326,57

320,90

Ζήτηση
Η ευρωπαϊκή αγορά δείχνει να 
σταθεροποιείται, µε τις τιµές να 

κινούνται ανοδικά µόλις επικυρω-
θεί η ενίσχυση της ζήτησης

Ευρώπη
Στην Ευρώπη η κατανά-
λωση το καλοκαίρι ήταν 

χαµηλότερη, µε αποτέλεσµα 
µειωµένες αποδόσεις  

Νευροκόπι 
Επιδιώκει τα 30 λεπτά για τη 

Spunta η Ένωση στο Νευροκόπι, 
µε τις πιέσεις να εντείνονται λόγω 

νέας έξαρσης της πανδηµίας

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

24/9 01/10 8/10 15/10 22/10 29/10

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

214

209,5

65,28

2.12

374,00

1002,60

18,36

69,60

107.52

63.48

216

209,5

65,55

2.11

374,90

1024,20

20,04

74,10

108,65

63.27

216

209,5

67,46

2.25

385,10

1050,60

20,66

77,40

109,85

63.24

216

209,5

69,22

2.37

388,10

1061,60

20,86

69,85

109,60

65.60

228

209,5

71,85

2.57

399,60

1076,40

21,58

66,20

103,35

67.87

230

209,5

70,08

2.57

385,10

1050,20

23,25

65,97

107,70

68.75

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος

285

177 177 180 180
192 195

285 285 285

292 295

Τιμές παραγωγού 
πατάτας Spunta
(ευρώ το κιλό)

2020 30 λεπτά 

2019 35 λεπτά

2018 43 λεπτά
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού   
(ευρώ/κιλό)
Γίγαντες   3,00 

Πλακέ   2,80
ΠΗΓΗ:  AGRENDA

Ενισχυµένη η τιµή 
κατά 2 λεπτά στο ρύζι 

Αυλαία ρίχνει αυτές τις ηµέρες το 
φετινό αλώνι στο ελληνικό ρύζι µε τα 
µηνύµατα να κρίνονται ενθαρρυντικά 
για τους παραγωγούς, τόσο από τις 
µέσες στρεµµατικές αποδόσεις, όσο και 
από τη ζήτηση στην αγορά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Εκεί που 
δεν το 
περιµένεις 
έχουν βρει 
βοσκότοπο 
για να 
κάνουν τη 
δουλειά 
τους οι 
επιτήδειοι.

Διορθώνει στα 70 
σεντς η αγορά 
στο βαμβάκι 

Ανακάμπτει σταδιακά 
το σκληρό σιτάρι

Ψευδεπίγραφα
Σε καινούργιο Βατοπέδι
μοιάζει να εξελίσσεται
η υπόθεση Βοσκοτόπια 
Η απαίτηση Βορίδη να απομακρυνθεί ο πρόεδρος 
του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας, βάζει σε σκέψεις   

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ευρύτατες πολιτικές διαστάσεις δείχνει 
να παίρνει το θέµα των ψευδεπίγραφων 
δικαιωµάτων που έχουν κατανεµηθεί α-
φειδώς την τελευταία τριετία και τα ο-
ποία δίνουν τη δυνατότητα σε επιτήδει-
ους και µάλιστα άσχετους µε το αγροτι-
κό επάγγελµα, να εισπράττουν γενναίες 
κοινοτικές επιδοτήσεις υποβάλλοντας 
ψεύτικες δηλώσεις κατοχής σε δηµόσιες 
και ιδιωτικές χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Το θέµα δεν είναι καινούργιο, µό-
νο που το τελευταίο διάστηµα το κακό 

έχει παραγίνει, καθώς, ο Κανονισµός 
OMNIBUS έδωσε τη δυνατότητα να ε-
νταχθούν στο σύστηµα των ενισχύσε-
ων επιπλέον 9,6 εκατοµµύρια στρέµ-
µατα βοσκότοποι, ανοίγοντας ανάλο-
γα και την όρεξη αυτών που ξέρουν ε-
δώ και καιρό να αξιοποιούν τις ευκαι-
ρίες προς ίδιον όφελος.   

Τη…  βιοµηχανία παραγωγής τέτοιων 
ψευδεπίγραφων δικαιωµάτων, προσπά-
θησε να σταµατήσει απ’ ότι φαίνεται το 
τελευταίο διάστηµα, ο πρόεδρος του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας. Μετά την δη-
µοσιότητα που έχει πάρει το θέµα και 
αξιοποιώντας σε κάποιο βαθµό τις κα-
ταγγελίες που φθάνουν σωρηδόν στο 
γραφείο του, ο κ. Βάρρας, πήρε, όπως 
ο ίδιος ανακοίνωσε µε συνέντευξή του 
στην εφηµερίδα ΤΑ ΝΕΑ, τη µεγάλη α-
πόφαση να παραδώσει στις εισαγγελι-
κές αρχές (στις 23 Οκτωβρίου 2020) έ-

ναν πρώτο ογκώδη φάκελο µε στοιχεία 
που βεβαιώνουν εκτεταµένη δραστηρι-
ότητες κυκλωµάτων στην κατεύθυνση 
της αποκόµισης µε νοµικοφανή τρόπο, 
κοινοτικών ενισχύσεων σε αναξιοποί-
ητα τις περισσότερες φορές «γεωχωρι-
κά υπόβαθρα» επί των οποίων δηλώ-
νεται κατοχή και χρήση χορτολιβαδι-
κών εκτάσεων.

Ποιοι όµως έχουν πρόσβαση σ’ αυτά 
τα γεωχωρικά υπόβαθρα; Πώς στήνεται 
η επιχείρηση «επιδοτήσεις από βοσκοτό-
πια»; Κάποιες πρώτες απαντήσεις δίνει 
µε τις δηλώσεις του την περασµένη ∆ευ-
τέρα (26 Οκτωβρίου) στα ΝΕΑ, ο Γρηγό-

ρης Βάρρας, ενώ, τη δι-
κή του διάσταση στο θέ-
µα περιγράφει µε συνέ-
ντευξή του σήµερα στην 
Agrenda ο µάχιµος κτη-
νοτρόφος, Παύλος Σατο-
λίας, πρόεδρος της Νέας 
ΠΑΣΕΓΕΣ και πρόεδρος 
του Συνεταιρισµού Κα-
λαβρύτων (τον οποίο ε-
πισκέφθηκε πολύ πρό-
σφατα ο κ. Βορίδης).

 «∆εν είναι δυνατόν 
να κατανέµεται το Εθνι-
κό Απόθεµα σε επιτήδει-

ους αιτούντες που δεν ασκούν καµιά γε-
ωργική δραστηριότητα και απλά δηλώ-
νουν κάτοχοι ή ενοικιαστές ιδιωτικών 
βοσκοτόπων µε γη σε καλή γεωργική 
κατάσταση, χωρίς µάλιστα ζώα», δηλώ-
νει επί λέξει στα ΝΕΑ ο κ. Βάρρας. Και 
συνεχίζει: «Τελειώνουµε µε την αδια-
φάνεια στην κατανοµή του αποθέµα-
τος που χρησιµοποιήθηκε ξεκάθαρα σε 
ορισµένες περιπτώσεις για ψηφοθηρι-
κούς λόγους. Τελειώνουµε µε την Τε-
χνική Λύση που η κακή χρήση της απο-
τελεί την πηγή του προβλήµατος, συν-
δεδεµένης τελικά µε πτυχές διαφθο-
ράς». Όπως ο ίδιος ανακοινώνει, «ήδη 
την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου εστάλη 
(στον εισαγγελέα) η πρώτη υπόθεση ύ-
στερα από ελέγχους». «Από την πλευρά 
µας», τονίζει, «όλα στο φως. Σύντοµα 
θα δείτε τα τερατουργήµατα που δηµι-
ούργησε η προηγούµενη κυβέρνηση». 

Μη αρµόζουσα
επιρροή στο 
όλον γίγνεσθαι 
Ειδικά για το θέµα της νέας προκήρυξης 
που έχει να κάνει µε τον τεχνικό 
σύµβουλο,  ο κ. Βάρρας δεν κρύβει τη 
διαφορετική προσέγγιση που έχει µέχρι 
τώρα επί του θέµατος ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης 
και η οποία προσέγγιση έχει 
καθυστερήσει την προκήρυξη.
«Υπάρχει µια ιδιαίτερη ανησυχία και 
ευαισθησία από πλευράς υπουργού» 
τονίζει ο κ. Βάρρας, «σε σχέση µε το 
θέµα, αφού ο σηµερινός τεχνικός 
σύµβουλος κάκιστα (µε κύρια ευθύνη 
προηγούµενων διοικήσεων και πολιτικών 
τους προϊσταµένων) είχε τα τελευταία 
χρόνια αποκτήσει «στρατηγική», µη 
αρµόζουσα, επιρροή στο γίγνεσθαι του 
ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΥΠΑΑΤ. Παρά την 
έγκαιρη προετοιµασία και την 
ολοκλήρωση της δηµόσιας διαβούλευσης 
του τεύχους της προκήρυξης του εν 
λόγω έργου από τις 2 Ιουλίου, έχουν 
χαθεί χωρίς λόγο τρεις πολύτιµοι και 
κρίσιµοι µήνες, οι οποίοι είχαν 
υπολογιστεί για να ολοκληρωθεί οµαλά η 
διαγωνιστική διαδικασία».

Οι επόµενες ώρες και µέρες 
αναµένονται καταιγιστικές για την 
υπόθεση βοσκοτόπια και την πορεία 
των θεµάτων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 



EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ως μία εξαιρετική οινική χρονιά 
καταγράφεται αυτή του 2020, η 
οποία όμως δεν αποτυπώθηκε 
στις τιμές παραγωγού που ση-
μείωσαν πτώση έως και 30% ε-
ξαιτίας των πιέσεων που δέχε-
ται η αγορά λόγω της πανδη-
μίας του κορωνοϊού.

«Οι Έλληνες οινοποιοί πάτη-
σαν στέρεα σε αυτά τα κλιματο-
λογικά δεδομένα και δημιούρ-
γησαν κρασιά που αναδεικνύ-
ουν πλήρως τον τυπικό χαρα-
κτήρα της κάθε ποικιλίας στα-
φυλιού, του κάθε ξεχωριστού 
terroir και την συνολική τυπι-
κότητα της φετινής χρονιάς που 
θα μας δώσει εξαιρετικά λευκά 
κρασιά ιδιαιτέρως αρωματικά 
με πολύ καλές οξύτητες ενώ τα 
κόκκινα θα έχουν βελούδινη ι-
σορροπία και πλούσια φαινο-
λική δομή.», αναφέρει ο Σύν-
δεσμος Ελληνικού Οίνου στο 
απογραφικό του Δελτίο, για 
τον φετινό τρύγο που κι αυ-
τός παραδέχεται πτώση τιμών 
που φθάνει το 25%. Αντίστοι-
χα, η ΚΕΟΣΟΕ, χαρακτηρίζει το 
2020 ως χρονιά ακραίων αντι-
θέσεων για τον αμπελοοινικό 
τομέα αφού στον αντίποδα της 

εξαιρετικής ποιότητας βρέθη-
κε για άλλη μια φορά το εισό-
δημα των καλλιεργητών, ενώ 
χαμηλής επίδρασης ήταν τα 
μέτρα Πράσινου Τρύγου και 
Απόσταξης Κρίσης.

Εξαίρεση στην πτωτική τάση 
των τιμών σταφυλιού, όπως άλ-
λωστε είχαν προαναγγείλει, 
αποτέλεσαν οι συνεταιρισμοί 
που στήριξαν τα μέλη τους και 
όχι μόνο, καταβάλλοντας τιμές 
αντίστοιχες με το 2019. Το ιδι-
ωτικό εμπόριο κατέβαλλε – ε-
κτός ελαχίστων εξαιρέσεων – 
χαμηλότερες τιμές κατά 10%-
30% από αυτές του 2019, στο 
σύνολο των αμπελουργικών 
ζωνών της χώρας.  Αξιοσημεί-
ωτο είναι ότι σε σύνολο περί-
που 1.500 οινοποιείων, μόνο 
128 υπέβαλλαν αίτημα Από-
σταξης κρίσης είτε γιατί το κό-
στος παραγωγής οίνων υπε-
ρέβαινε κατά πολύ το ποσό α-
ποζημίωσης, είτε γιατί τα απο-
θέματα που διέθεταν θα χρη-
σιμοποιούντο για εμπορικούς 
σκοπούς. Τα αποθέματα οίνου 
της 31ης Ιουλίου 2020 ανήλ-
θαν σε 3.117.801 hl, αυξημένα 
81,22% σε σχέση με το 2019.

Εξαιρετική οινική χρονιά, 
κάκιστες τιμές παραγωγού

Στόχευση
Χρηματοδοτικά 

εργαλεία, ένταξη 
στο 7χίλιαρο, και 

στόχευση με επαρκή 
κονδύλια στα μέτρα 
για Πράσινο Τρύγο 
και Απόσταξη Κρίση 

το 2021 ζητά  
η ΚΕΟΣΟΕ

«Ο Οργανισμός ανακτά 
την κυριαρχία του», 
τονίζει ο πρόεδρος του 
ΟΠΕΚΕΠΕ (κάτω 
αριστερά). «Όσοι 
αντιληφθούν τη νέα 
πραγματικότητα, μπορεί 
να καταφέρουν να 
μείνουν συνεργάτες, 
ειδάλλως θα 
αποχωρήσουν με κρότο. 
Δεν με φοβίζουν 
προσπάθειες που με 
στοχοποιούν, είτε αυτές 
εκπορεύονται από πάνω 
προς τα κάτω, είτε από 
κάτω προς τα πάνω.  
Ας πάνε να 
διαμαρτυρηθούν για μη 
συνεργασία όπου 
θέλουν.  
Η εργαλειοποίηση του 
ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί 
παρελθόν. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ 
θα συμβάλλει στην 
αγροτική ανάπτυξη με 
σύγχρονο τρόπο. Αυτή 
είναι η φιλοδοξία μου», 
συμπλήρωσε.



Ζημιές στο ξύλο 
από κορυφοξήρα
Σοβαρές προσβολές σε λεμονιές 
και κιτριές από το μύκητα

ΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΑΣ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
  fotopoulou@agronews.gr

Η κορυφοξήρα αποτελεί σοβα-
ρή µυκητολογική ασθένεια του 
ξύλου και καθίσταται καταστρε-
πτική ιδίως σε κιτριά, νεραντζιά, 
λεµονιά και περγαµόντο, που 
παρουσιάζουν µεγαλύτερη ευ-
αισθησία σε σύγκριση µε πορ-
τοκαλιά, µανταρινιά και γκρέιπ-
φρουτ. Προκαλεί απόφραξη των 
αγγείων του ξύλου µε αποτέλε-
σµα να δυσχεραίνεται η απορ-
ρόφηση νερού και θρεπτικών 
στοιχείων, µε αποτέλεσµα τη 
γρήγορη αποξήρανση των προ-
σβεβληµένων δέντρων. Σηµει-
ώνεται πως τα δέντρα είναι κυ-
ρίως ευπαθή κατά το φθινόπω-
ρο και το χειµώνα. 

Εύφορο έδαφος για νέες µο-
λύνσεις δηµιουργούν η υπερβο-
λική υγρασία και οι βροχές που 

συνδυάζονται µε την παρουσία 
πληγών, οι οποίες λειτουργούν 
ως σηµεία εισόδου του µύκητα 
για την ανάπτυξη της ασθένει-
ας στο εσωτερικό του δέντρου.

Τα αρχικά συµπτώµατα εκ-
δηλώνονται µε χλώρωση, µά-
ρανση και ξήρανση των φύλ-
λων νεαρών βλαστών που οδη-
γούν σε φυλλόπτωση µε τους 
µίσχους των φύλλων, ωστό-
σο, να παραµένουν στους βλα-
στούς. Ακολουθεί ξήρανση κλά-
δων και βραχιόνων που προ-
χωράει από την κορυφή προς 

τη βάση τους. Παθογνωµονι-
κό σύµπτωµα αποτελεί ο µετα-
χρωµατισµός πορτοκαλί  χρώ-
µατος στα αγγεία του προσβε-
βληµένου ξύλου. Παράλληλα, 
είναι δυνατόν να εντοπιστούν 
νεκρώσεις βραχιόνων, κλάδων 
ή και ολόκληρου του δέντρου.

Τις µέρες αυτές συνιστάται ψε-
κασµός µε χαλκούχα σκευάσµα-
τα. Υπενθυµίζεται πως κατά τη δι-
άρκεια της βροχερής περιόδου 
πρέπει να γίνεται προληπτικός 
ψεκασµός µε χαλκούχα σκευά-
σµατα αµέσως µετά από χαλάζι, 
παγετό ή πολύ δυνατό άνεµο.

Οι γεωπόνοι του Περιφερει-
ακού Κέντρου Προστασίας Φυ-
τών Ηρακλείου τονίζουν την α-
ποφυγή κλαδέµατος και την κα-
τεργασία εδάφους κατά τη βρο-
χερή περίοδο, ιδιαίτερα στις λε-
µονιές. Ιδιαίτερη µέριµνα χρειά-
ζονται οι κλάδοι, οι κορµοί και 
οι ρίζες ώστε να µην τραυµατί-

ζονται κατά τις καλλιεργητικές 
εργασίες. Στην περίπτωση που 
κατά το συγκεκριµένο διάστη-
µα προκληθούν πιθανές πλη-
γές είναι επιβεβληµένη ανάγκη 
να προστατεύονται µε εγκεκρι-
µένα µυκητοκτόνα σκευάσµατα.

Σπουδαία σηµασία έχουν το 
κλάδεµα και ο καθαρισµός των 
δέντρων, µε τη σειρά: αφαίρεση, 
αποµάκρυνση και καταστροφή 
των ξηρών κλάδων µαζί µε υγιές 
τµήµα 15-20 εκ. Όσον αφορά τα 
ξερά δέντρα, αυτά θα πρέπει να 
εκριζώνονται και να καίγονται. 

Τέλος, όπως τονίζουν οι γε-
ωπόνοι, χρήζει ιδιαίτερης προ-
σοχής η επιλογή νέων δενδρυλ-
λίων διότι η χρήση υγιούς πολ-
λαπλασιαστικού υλικού και αν-
θεκτικών ποικιλιών λεµονιάς, 
όπως Αδαµοπούλου, Καρυστί-
νη, Ερµιόνη, Monachello, Santa 
Teresa και Interdonato περιο-
ρίζουν την ασθένεια.

Εκτεταµένες ξηράνσεις φυλλικής επιφάνειας ντοµατιάς από ωίδιο
Η προσβολή από ωίδιο στην τοµάτα οφείλεται στον µύκητα µύκητα Leveillula taurica 
δηµιουργώντας ανοικτές κίτρινες ή κιτρινοπράσινες κηλίδες διαµέτρου 10-15 mm, 
στην πάνω επιφάνεια του ελάσµατος του φύλλου, ενώ από την άλλη, η κάτω 
επιφάνεια καλύπτεται από λευκή µέχρι ανοιχτή καστανή αραιή εξάνθηση. Ο 
προσβεβληµένος ιστός ξηραίνεται από το κέντρο της κηλίδας προς την περιφέρεια, 
επιφέροντας την ξήρανση των φύλλων που οδηγεί σε µείωση της 

φωτοσυνθετικής δραστηριότητας. Είδη που διαφορετικά δεν ήταν γνωστό ότι µπορούν 
να προσβληθούν από το ωίδιο στην περιοχή της παρατήρησης χρήζουν ιδιαίτερης 
προσοχής όπως µετάδοση της ασθένειας από την τοµάτα στην πιπεριά. Για τον 
αποκλεισµό άλλων πηγών µόλυνσης απαιτείται έλεγχος τόσο σε εισαγόµενο από 
άλλες χώρες πολλαπλασιαστικό υλικό όσο και σε ζιζάνια που λειτουργούν 
δυνητικά ως ξενιστές του παθογόνου. Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου επισηµαίνουν σε όσους παραγωγούς διαπιστώσουν 
συµπτώµατα προσβολών από το ωίδιο να προστατεύσουν την καλλιέργεια τους 
µε ψεκασµούς κάλυψης µε επιτρεπόµενα, φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σύµπτωµα 
Πορτοκαλί µεταχρωµα-
τισµός των αγγείων του 

ξύλου σε κλάδους και 
κλαδίσκους

Περονόσπορος αγγουριάς
Συµπτώµατα περονόσπορου εντοπίζονται 
την τρέχουσα περίοδο σε θερµοκηπιακές 
καλλιέργειες αγγουριάς. Ειδικότερα στην 
πάνω επιφάνεια των φύλλων η προσβολή 
εκδηλώνεται υπό τη µορφή στρογγυλών ή 
γωνιωδών κίτρινων κηλίδων ενώ στην 
κάτω επιφάνεια δηµιουργούνται 
υπόλευκες εξανθήσεις. Σηµειώνεται πως 
καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη και 
µετάδοση της ασθένειας διαδραµατίζουν 
οι καιρικές συνθήκες, µε µεγαλύτερη 
επιρροή να παρουσιάζουν τα αυξηµένα 
επίπεδα υγρασίας και ο παρατεταµένος 
χρόνος διαβροχής του φυλλώµατος. Οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου συνιστούν 
αποµάκρυνση των προσβεβληµένων 
φύλλων, ψεκασµό µε κατάλληλο 
σκεύασµα µόλις εµφανιστούν τα πρώτα 
συµπτώµατα και επανάληψη ύστερα από 
8 ηµέρες.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Traverso WG, Mirador 25 SC
BAYER: Aliette 80WG, Volare 687,5SC
FMC: FOSKEY 80 WG
HELLAFARM: Limbor 25 SC, Manzate
SIPCAM: Hidroval 40WG
SYNGENTA: Coprantol Duo 28WG, 
Ridomil Gold MZ 68 WG.

Φουζικλάδιο αχλαδιάς
Οι παθογόνοι µύκητες περνούν το χειµώνα 
ανάµεσα στα πεσµένα φύλλα σε ειδικά 
διαµορφωµένες δοµές, τα περιθήκια, οι 
οποίες την άνοιξη απελευθερώνουν τα 
ασκοσπόρια, που ευθύνονται για τις 
πρωτογενείς µολύνσεις του παθογόνου 
στην τρυφερή βλάστηση. Επειδή την 
εποχή αυτή είναι σηµαντικό να 
καταστραφούν τα περιθήκια προς 
αποφυγή ανοιξιάτικων µολύνσεων, οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου συστήνουν 
ενσωµάτωση των πεσµένων φύλλων στο 
έδαφος, αφαίρεση αλλά και κάψιµο των 
προσβεβληµένων κλάδων και κλαδίσκων. 
Επιπλέον, προτείνεται ψεκασµός είτε του 
φυλλώµατος µε ουρία ή µε ένα κατάλληλο 
µυκητοκτόνο των πεσµένων κάτω φύλλων.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Embrelia SC, Merpan 80 WG
BAYER: Luna experience 400SC, Flint 
max 75WG
FMC: IMPACT 125 SC
HELLAFARM: Κουπρολ 50 WP, Jade 
40 WG
SIPCAM: Hidroval 40WG
SYNGENTA: Chorus 50 WG, Score 25 
EC
UPL-LTD: Syllit 544SC, Orthocide 80 
WG, Ksar Max, Pyrus 400 SC, Vondozev 
72 WP, Vondozeb 80 WP, Vondozeb R 
75 WG, Colpenn 80 WG.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Το απόθεμα θρέψης 
καθοριστικό στα σιτηρά 
Αυτή την περίοδο, εφαρμόζεται η βασική λίπανση στα σιτηρά, η οποία και 
δημιουργεί σημαντικά αποθέματα σε φώσφορο και κάλιο, η επάρκεια των οποίων 
ειδικά στα αρχικά στάδια, επηρεάζει καθοριστικά την επιτυχία της καλλιέργειας

TΩΝ   ∆Ρ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ*    
 ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ ΑΓΑΠΗΣ**

Κατά τη συγκοµιδή της καλλιέργειας του 
σιταριού, αποµακρύνονται σηµαντικές πο-
σότητες θρεπτικών στοιχείων από το έδα-
φος, τα οποία είναι αναγκαίο να αναπλη-
ρωθούν µέσω της λίπανσης σε κάθε καλ-
λιεργητικό κύκλο. Η ορθολογική λίπανση 
του σιταριού αυξάνει τις αποδόσεις και τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής, 
ενώ διατηρεί τη γονιµότητα των εδαφών. 

Η βελτίωση της ποιότητας των ελληνικών 
σιτηρών, τα καθιστά ανταγωνιστικά στην 
ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά και ταυ-
τόχρονα αποδίδει καλύτερη τιµή στον Έλ-
ληνα παραγωγό, εξασφαλίζοντάς και κα-
τά συνέπεια ικανοποιητικότερο εισόδηµα. 
Η περιεκτικότατα των σιτηρών σε πρωτεΐνη 
έχει αποδειχτεί από επιστηµονικά δεδοµέ-
να ότι εξαρτάται από την επάρκεια των θρε-
πτικών στοιχείων του εδάφους και αυξά-
νεται σηµαντικά όταν ακολουθείται η εν-
δεδειγµένη λίπανση. 

Το κατάλληλο πρόγραµµα λίπανσης
Η ισορροπηµένη παροχή θρεπτικών στοι-

χείων, η αλληλεπίδραση των θρεπτικών 
στοιχείων, η γνώση των εδαφολογικών ι-
διοτήτων, των ιδιαίτερων συνθηκών καλλι-
έργειας, αλλά και των κλιµατικών δεδοµέ-
νων της κάθε περιοχής που καλλιεργείται 
το σιτάρι, είναι αναγκαίο να λαµβάνονται 
υπόψη για το σχεδιασµό του προγράµµα-
τος λίπανσης, ώστε να εξασφαλιστεί το κα-
λύτερο αποτέλεσµα. Οι ανάγκες της καλ-
λιέργειας σε θρεπτικά στοιχεία ποικίλουν 
ανάλογα µε την ποικιλία, την αναµενόµε-
νη απόδοση και τον εδαφικό τύπο. Για αυ-
τό το λόγο συνιστάται πριν την προσθήκη 
λιπασµάτων να πραγµατοποιείται εδαφο-
λογική ανάλυση, ώστε να προσδιορίζονται 
τα διαθέσιµα θρεπτικά στοιχεία, και να ε-
φαρµόζεται η πλέον ορθολογική λίπανση. 

Το σιτάρι έχει υψηλές απαιτήσεις σε ά-
ζωτο και κάλιο, και ταυτόχρονα η επάρκεια 
φωσφόρου, ασβεστίου, θείου και µαγνη-
σίου κρίνεται απαραίτητη (Benton, 1998, 
Hewstone et al., 1999). 

Οι συνολικές ανάγκες θρέψης του σκλη-
ρού σιταριού, στα τρία κύρια στοιχεία, εί-
ναι: άζωτο (Ν) 14-16 κιλά/στρέµµα, φώ-
σφορος (Ρ2Ο5) 5-6 κιλά/στρέµµα, κάλιο 
(Κ2Ο) 5-6 κιλά/στρέµµα.

Ο ρυθµός πρόσληψης των θρεπτικών στοι-
χείων από την καλλιέργεια σιταριού επηρε-
άζεται ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξής της, 
δηλαδή τις ηµέρες µετά την σπορά, και για 
να επιτευχθεί η βέλτιστη θρέψη είναι ανα-
γκαίο σε αυτές τις χρονικές στιγµές τα θρε-
πτικά στοιχεία να είναι διαθέσιµα στα φυ-
τά. (Σχήµα 1: Εποχιακή πρόσληψη θρεπτι-
κών στοιχείων από το σιτάρι (Hirzel and 
Undurraga, 2013)).

Αυτή την περίοδο, εφαρµόζεται η βασι-
κή λίπανση, η οποία µπορεί να γίνει κα-
τά τη σπορά ή να προηγηθεί αυτής. Στόχος 
της είναι να εγκατασταθούν σωστά τα φυ-
τά δηµιουργώντας ένα πλούσιο ριζικό σύ-
στηµα και να εφοδιαστούν µε όλα τα απα-
ραίτητα θρεπτικά στοιχεία για σωστή βλα-
στική ανάπτυξη και ανθοφορία.

 Παράλληλα, δηµιουργούνται σηµαντικά 
αποθέµατα σε φώσφορο και κάλιο για τα ε-
πόµενα κρίσιµα στάδια ανάπτυξης. Η επάρ-
κεια των στοιχείων αυτών, στα αρχικά στά-
δια ανάπτυξης, επηρεάζει καθοριστικά την 
εξέλιξη και την επιτυχία της καλλιέργειας.

Προτεινόµενες µονάδες φωσφόρου, 
καλίου και αζώτου στη βασική λίπανση

Στην βασική λίπανση εφαρµόζουµε ό-
λες τις απαιτούµενες µονάδες φωσφόρου 
(5-6 κιλά/στρέµµα) και καλίου και το 1/2 
ή το 1/3 των απαιτούµενων µονάδων αζώ-
του. Το σιτάρι έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε 
θείο, µαγνήσιο και ασβέστιο.

Οι εταιρείες µέλη του ΣΠΕΛ παρέχουν 
στον παραγωγό κατάλληλα προϊόντα προ-
σαρµοσµένα στις ανάγκες θρέψης του φυ-
τού. Ωστόσο στην Ελλάδα, σύµφωνα µε στοι-
χεία του ΣΠΕΛ, παρατηρείται τα τελευταία 
χρόνια σηµαντική και συνεχόµενη µείωση 
της κατανάλωσης λιπασµάτων. 

Η συστηµατική µείωση στη χρήση λιπα-
σµάτων επιφέρει πλήθος αρνητικών επι-
πτώσεων στην καλλιέργεια σιταριού, µε 
κυριότερες τη µείωση των αποδόσεων και 
την υποβάθµιση της ποιότητας του, κα-
θώς και των παραγόµενων προϊόντων, ό-
πως, επίσης, και υποβάθµιση της γονιµό-
τητας του εδάφους.

Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων
Η απόδοση των σιτηρών είναι συνδεδε-

µένη µε την ορθολογική λίπανση. Σύµφω-
να µε στοιχεία του Ινστιτούτου Σιτηρών, η 
αναµενόµενη απόδοση των σιτηρών είναι 

συνάρτηση της κάλυψης των αναγκών της 
καλλιέργειας σε άζωτο. Συγκεκριµένα, έχει 
αποδειχθεί ότι η προσθήκη αζώτου στην καλ-
λιέργεια του σιταριού επιδρά θετικά στον α-
ριθµό των στάχεων και των καρπών ανά τα-
ξιανθία, καθώς και στο βάρος των καρπών 
και στην πρωτεϊνοπεριεκτικότητα. Ενδεικτι-
κά αναφέρεται ότι σύµφωνα µε µελέτη του 
Παγκόσµιου Ινστιτούτου Θρέψης Φυτών 
(Bruulsema et al., 2013) η σχέση µεταξύ της 

Ανάπτυξη
Αυτή την περίοδο, εφαρµόζεται η 
βασική λίπανση, η οποία µπορεί 
να γίνει κατά τη σπορά ή να 
προηγηθεί αυτής. Στόχος της 
είναι να εγκατασταθούν σωστά 
τα φυτά δηµιουργώντας ένα 
πλούσιο ριζικό σύστηµα και να 
εφοδιαστούν µε όλα τα 
απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία 
για σωστή βλαστική ανάπτυξη 
και ανθοφορία. 

Θρεπτικά
Ο ρόλος του φωσφόρου είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικός στην 
ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος 
και στη σκλήρυνση των ιστών 
του στελέχους, αυξάνοντας την 
αντοχή των φυτών στο 
πλάγιασµα. Το κάλιο έχει ενεργό 
ρόλο στον µεταβολισµό των 
υδατανθράκων και στην 
συσσώρευση του αµύλου, ενώ 
παράλληλα ευνοεί το γέµισµα 
των καρπών και αυξάνει την 
αντοχή της καλλιέργειας σε 
αβιοτικές καταπονήσεις.
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αναµενόµενης παραγωγής καρπού στα σι-
τηρά και της περιεκτικότητάς τους σε πρω-
τεΐνη συνδέεται µε την ποσότητα του αζώ-
του (Σχήµα 2: Ανταπόκριση της παραγωγής 
και της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνης του 
σιταριού στην προσθήκη Αζώτου).

Ο ρόλος του φωσφόρου είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικός στην ανάπτυξη του ριζικού συ-

στήµατος και στη σκλήρυνση των ιστών του 
στελέχους, αυξάνοντας την αντοχή των φυ-
τών στο πλάγιασµα. Το κάλιο έχει ενεργό 
ρόλο στον µεταβολισµό των υδατανθράκων 
και στην συσσώρευση του αµύλου, ενώ πα-
ράλληλα ευνοεί το γέµισµα των καρπών και 
αυξάνει την αντοχή της καλλιέργειας σε α-
βιοτικές καταπονήσεις. 

Συνεπώς για την άριστη ανάπτυξη του σι-
ταριού είναι απαραίτητο να ικανοποιούνται 
οι ανάγκες της καλλιέργειας σε βασικά θρε-
πτικά στοιχεία, σε δευτερεύοντα στοιχεία και 
ιχνοστοιχεία. Το κάθε θρεπτικό στοιχείο έ-
χει διαφορετική επίδραση στην ανάπτυξη 
της καλλιέργειάς, ενώ η έλλειψή του δηµι-
ουργεί πλήθος προβληµάτων τόσο στην α-

νάπτυξη της καλλιέργειας και στις µεταβο-
λικές διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα ε-
ντός του φυτού όσο και στην ποσότητα της 
παραγωγής και την ποιότητα των παραγό-
µενων προϊόντων. 

*ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΣΠΕΛ
**ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΠΕΛ

Κατάλληλη
προσθήκη
θρεπτικών πριν
την καλλιέργεια  
Ο βέλτιστος χρόνος εφαρµογής της 
Λίπανσης στα Χειµερινά σιτηρά, 
ώστε τα θρεπτικά στοιχεία να είναι 
διαθέσιµα για να καλύψουν τις 
ανάγκες της καλλιέργειας σε όλα 
τα στάδια ανάπτυξής της αποτελεί 
βασική παράµετρο για την επιτυχία 
της καλλιέργειας. 
Παράλληλα η προσθήκη της 
κατάλληλης ποσότητας λιπάσµατος 
και των κατάλληλων θρεπτικών 
στοιχείων πριν την έναρξη της 
καλλιέργειας, ώστε να είναι 
διαθέσιµη στα αρχικά στάδια, αλλά 
και κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής 
της, εξασφαλίζει αυξηµένη και 
ποιοτικότερη παραγωγή.

Σχήµα 1: Ο ρυθµός πρόσληψης των θρεπτικών στοιχείων από την καλλιέργεια σιταριού 
επηρεάζεται ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξής της, δηλαδή τις ηµέρες µετά τη σπορά.

Σχήµα 2: Η σχέση µεταξύ της αναµενόµενης παραγωγής καρπού στα σιτηρά και 
της περιεκτικότητάς τους σε πρωτεΐνη συνδέεται µε την ποσότητα του αζώτου.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Το κείµενο της προκήρυξης του Μέ-
τρου 21 µέσω του οποίου θα αποζηµι-
ωθούν οι παραγωγοί ελαιολάδου µε 
ένα ποσό περί τα 30 ευρώ το στρέµ-
µα βρίσκεται στην τελική του φάση ε-
πεξεργασίας, µε τις πληροφορίες να 
θέλουν τη δηµοσίευση της πρόσκλη-
σης ακόµα και στις αρχές του Νοεµ-
βρίου. Έπειτα από τη δηµοσίευση του 
µέτρου στην Εφηµερίδα της Κυβέρνη-
σης, οι αρµόδιες υπηρεσίες της γενι-
κής γραµµατείας διαχείρισης κοινοτι-
κών πόρων προχωρούν τις διεργασίες 
για την ολοκλήρωση του πληροφορι-
ακού συστήµατος. Προς το παρόν οι 
πληροφορίες είναι περιορισµένες, ω-
στόσο όπως προκύπτει από το ρεπορ-
τάζ, τόσο το κείµενο της πρόσκλησης, 
όσο και το πληροφοριακό σύστηµα ο-
λοκληρώνονται, κάτι που τοποθετεί 
την έναρξη των αιτήσεων στις αρχές 
ή στα µέσα Νοεµβρίου.

Το δεδοµένο είναι ότι µέχρι το τέ-
λος του έτους η διαδικασία ένταξης 
των δικαιούχων παραγωγών πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί, σύµφωνα και µε 
τον κοινοτικό κανονισµό, µε τις πλη-
ρωµές να γίνονται από το 2021. Υπεν-
θυµίζεται ότι µέσω του µέτρου αυτού 
κατανέµονται ενισχύσεις 30 ευρώ το 
στρέµµα σε 145.000 περίπου κατ’ ε-
πάγγελµα ελαιοπαραγωγούς, µε τον 
συνολικό προϋπολογισµό να ανέρχε-
ται στα 126,3 εκατ. ευρώ και αφορά 
κατ’ αποκοπή εφάπαξ ποσό.

Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται 

στο ΦΕΚ, δικαιούχοι του µέτρου µπο-
ρούν να κριθούν µόνο ελαιοπαρα-
γωγοί κατά κύριο επάγγελµα αγρό-
τες, βάσει της φορολογικής δήλω-
σης έτους 2020 και το ύψος της ενί-
σχυσης ανά εκµετάλλευση ξεκινά α-
πό 300 ευρώ και µπορεί να φθάσει έ-
ως τις 4.000 ευρώ. Η ιδιότητα αυτή α-
ποδεικνύεται από την εγγραφή τους 
ως Κατά Κύριο Επάγγελµα Αγρότες 
(ΚΚΕΑ) στο Μητρώο Αγροτών και Α-
γροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), 
όπως τηρείται στο υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, έως 
και τη λήξη υποβολής φορολογικής 
δήλωσης έτους 2020 (οικονοµικό έ-
τος 2019). Μετά τη δηµοσιοποίηση 
της πρόσκλησης και προκειµένου να 
ενταχθούν στο µέτρο, οι υποψήφιοι 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά µέσω του 
ΠΣ αίτηση στήριξης- πληρωµής, και 
παράλληλα δηλώνουν ότι:

  δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για 

χρηµατοδότηση από άλλο Εθνικό ή Ε-
νωσιακό Πρόγραµµα, ή

  δεν έχουν ήδη λάβει οικονοµική 
ενίσχυση για το σύνολο ή µέρος της 
προτεινόµενης πράξης, ή

  έχουν λάβει σχετική στήριξη για 
συγκεκριµένο καθεστώς. Το εν λόγω 
ποσό συµπληρώνεται βάσει παραµε-
τρικού αρχείου, εντός της προθεσµί-
ας που προβλέπεται στην Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυ-
χώς µέσω του ΠΣ, λαµβάνει µοναδι-
κό κωδικό και ηµεροµηνία οριστικο-
ποίησης, από την οποία τεκµαίρεται 
το εµπρόθεσµο της υποβολής.Η ορ-
θή καταχώριση και υποβολή στο ΠΣ 
της αίτησης στήριξης- πληρωµής, κα-
θώς και η εµπρόθεσµη οριστικοποίη-
σή της, αποτελεί αποκλειστική ευθύ-
νη του υποψηφίου. Ο υποψήφιος ε-
κτυπώνει την οριστικοποιηµένη αίτη-
ση και τη φυλάσσει στο αρχείο του.

Βγήκαν οι οδηγίες για τα 30 ευρώ 
στο ελαιόλαδο, αρχίζουν οι αιτήσεις
Το πληροφοριακό σύστημα για τις αιτήσεις των ελαιοπαραγωγών αναμένεται να τεθεί 
σε λειτουργία το Νοέμβριο, με την πληρωμή τους να τοποθετείται αρχές του νέου έτους

Έως 4.000 ευρώ
∆ικαιούχοι οι ελαιοπα-

ραγωγοί κατά κύριο 
επάγγελµα αγρότες, 
µε την ενίσχυση ανά 
εκµετάλλευση από 

300 ευρώ έως 4.000 
ευρώ 

Εφάπαξ ποσό 
Πρόκειται για ενι-
σχύσεις περί τα 30 

ευρώ το στρέµµα σε 
145.000 περίπου κατ’ 
επάγγελµα ελαιοπα-
ραγωγούς, µε συνο-
λικό προϋπολογισµό 
στα 126,3 εκατ. ευρώ 

και κατ’ αποκοπή 
εφάπαξ ποσό

Η ιδιότητα του κατά 
κύριο επάγγελµα αγρότη 
αποδεικνύεται από την 
εγγραφή στο ΜΑΑΕ. 

Συνεχίζει
σε ανοδική
πορεία η
ευρωπαϊκή
αγορά
Τα φρέσκα ελαιόλαδα στην 
Ισπανία προσεγγίζουν τιµές 
πέριξ των 2,75 ευρώ το κιλό 
µε δυναµική για τα 3 ευρώ, 
όσο στην Ιταλία πολλά 
παραγωγικά κέντρα έχουν 
υπερβεί τα 5,5 ευρώ το κιλό. 
Την ίδια στιγµή στην Ελλάδα 
όσο ξεκινά η συγκοµιδή της 
βασικής παραγωγής, τα 
αγουρέλαια διατηρούν τα 
3,80 ευρώ, ενώ όλα δείχνουν 
πως η µικρή παραγωγή της 
χώρας σε συνδυασµό µε τη 
µικρή παραγωγή Ιταλίας και 
Τυνησίας, θα διαµορφώσουν 
ένα εµπορικό περιβάλλον 
που επιτρέπει σταθερές τιµές 
και ροές, εφόσον δεν υπάρξει 
απρόσµενη αναταραχή στην 
αλυσίδα εφοδιασµού. 
Άλλωστε, για πρώτη φορά 
µετά από δεκαετίες η 
κατανάλωση ελαιολάδου 
αναµένεται να υπερβεί την 
παραγωγή κατά 200.000 
περίπου τόνους. Στο άκουσµα 
της εκτίµησης αυτής, οι τιµές 
στην Ισπανία, απ’ όπου 
προέρχεται ο αναλυτής Χουάν 
Βιλλάρ, που υπογράφει την 
έκθεση, κινήθηκε ανοδικά 
σχηµατίζοντας κατακόρυφη 
σχεδόν καµπύλη. Σύµφωνα 
µε τον ίδιο, τα επίπεδα τιµών 
θα κινηθούν τουλάχιστον 
κατά τις πρώτες εβδοµάδες 
της νέας περιόδου σε επίπεδα 
άνω των 3 ευρώ το κιλό.
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0-1 300

1-1,5 600

1,5-3 1.100

3-5 1.600

 5-7 2.000

7-10 2.500

10-15 3.000

15-20 3.500

>20 4.000
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Νέα δάνεια συνδεδεμένα με Αειφορία  

Χαμηλότερη τιμολόγηση 
δανείου για επενδύσεις 
σε ευφυή γεωργία και 
βιολογικές πρακτικές   

Η σύνδεση του κόστους δανεισμού με «δείκτες αειφορίας» κερδίζει 
έδαφος στην ελληνική τραπεζική, που αναπροσανατολίζει τις ροές 
κεφαλαίου σε αγροτικές επενδύσεις με περιβαλλοντικό πρόσημο

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ένα νέο πλαίσιο χρηµατοδότησης 
που συνδέει τους όρους δανεισµού 
µε το περιβαλλοντικό αποτύπωµα 
της επένδυσης, έχει ξεκινήσει να 
αναδύεται στην ελληνική αγορά. 
Στην αγροτική οικονοµία, η βιολο-
γική γεωργία και η ενσωµάτωση τε-
χνολογιών ακριβείας στις εκµεταλ-
λεύσεις, είναι τοµείς που αναµένε-
ται να ενισχυθούν ιδιαίτερα από αυ-
τή την τάση, η οποία έχει ήδη ξεκι-
νήσει να ωφελεί κλάδους όπως εί-
ναι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργει-
ες. ∆ηλαδή, όσο πιο περιβαλλοντι-
κά βιώσιµη είναι µία επένδυση τό-
σο µεγαλύτερες πιθανότητες συ-
γκεντρώνει η εξασφάλιση χρηµα-
τοδότησης µε χαµηλότερη µάλιστα 
τιµολόγηση σε σχέση µε «λιγότερο 
αειφόρα» επιχειρηµατικά σχέδια. 

Μέχρι σήµερα, παρόµοια στρατη-
γική ακολουθείται µε τα λεγόµενα 
Sustainability linked loans (∆άνεια 
Συνδεδεµένα µε την Αειφορία), τα ο-
ποία προορίζονται για τη χρηµατο-
δότηση πολύ µεγάλων επιχειρήσε-
ων και για στρατηγικές επενδύσεις. 
Το κόστος του δανεισµού συνδέεται 
σε αυτές τις περιπτώσεις µε κάποιους 
δείκτες αειφορίας. 

Στη χώρα µας, η Τράπεζα Πειραι-
ώς είναι η πρώτη που έχει εκφράσει 
µε σαφήνεια την ενίσχυση πρωτο-
βουλιών στον αγροτικό τοµέα που 
έχουν να κάνουν µε τον τοµέα της 
«πράσινης ανάπτυξης», ξεκινώντας 
µε το ειδικό τραπεζικό προϊόν για τη 
χρηµατοδότηση εγκατάστασης αγρο-
τικών φωτοβολταϊκών net-metering. 
Στο εγγύς µέλλον αναµένεται και το 
ειδικό πρόγραµµα «Γεωργία και Βι-
οικονοµία» ύψους 200 εκατ. ευρώ, 
κεφάλαια που προσφέρει στις ελλη-
νικές τράπεζες η Ευρωπαϊκή Τράπε-

Ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά µε τα 
εγγυηµένα δάνεια κατά 80% του Τα-
µείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς 
οι πληροφορίες θέλουν, ακόµα τέσ-
σερις τράπεζες να υπογράφουν τις 
σχετικές συµβάσεις µε το Ευρωπαϊ-
κό Ταµείο Επενδύσεων (EIF). Πρό-
κειται για την Εθνική Τράπεζα, την 
Τράπεζα Πειραιώς, την Παγκρήτια 
και την ProCredit Bulgaria, οι οποί-
ες γνωστοποίησαν τους όρους µε 
τους οποίους θα προσφέρουν εγγυ-
ηµένο δανεισµό στις αγροτικές επι-
χειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα 
για να καλύψουν την ίδια συµµε-
τοχή σε Σχέδια Βελτίωσης και Με-
ταποίηση. Αναµένεται παράλληλα 
και η υπογραφή της Eurobank. Υ-
πενθυµίζεται πως από τον περασµέ-
νο Αύγουστο είχαν υπογράψει τις 
σχετικές συµβάσεις µε το EIF η Συ-
νεταιριστική Θεσσαλίας και η Συ-
νεταιριστική Καρδίτσας. Ως εκ τού-
του, προβλέπεται πως από το Νο-
έµβριο θα ξεκινήσει η ευρεία πρό-
σβαση σε αυτά τα νέα χρηµατοδο-
τικά προϊόντα των δικαιούχων των 
αγροτικών προγραµµάτων.  

Εν τω µεταξύ, προ των πυλών βρί-
σκεται ο β’ κύκλος αιτήσεων στο Τα-
µείο Εγγυοδοσίας, µέσω του οποίου 
θα δοθούν σε µεγάλες, µικροµεσαί-
ες και µικρές επιχειρήσεις δάνεια 
µε την εγγύηση του ελληνικού ∆η-
µοσίου. Πρόκειται για δάνεια κεφα-
λαίου κίνησης, τα οποία λόγω της 
εγγύησης που παρέχει το ∆ηµόσιο 
θα δοθούν µε ευνοϊκά επιτόκια και 
χαµηλές εξασφαλίσεις, έτσι ώστε 
να δοθεί η αναγκαία ρευστότητα 
στις επιχειρήσεις για να αντιµετω-

Νέες υπογραφές για αγροτική

ζα Επενδύσεων (EIB). Με αυτό το εργα-
λείο, θα µπορούν να βρίσκουν χρηµα-
τοδότηση µόνο τα αγροτικά business 
plans που έχουν να κάνουν µε την ε-
ξοικονόµηση πόρων στο χωράφι και 
οι επενδύσεις σε ΑΠΕ όπως το βιοαέ-
ριο. Όπως αναφέρει η Ανώτερη Γενική 
∆ιευθύντρια, Corporate & Investment 
Banking της Τράπεζας Πειραιώς, Ελένη 
Βρεττού, ο θεσµός της βιώσιµης τραπε-
ζικής δεν είναι απλά «η τελευταία µό-
δα», αλλά ήρθε για να µείνει. Τα πα-
ραπάνω µεταφράζονται σε ενέργειες ή 
προϊόντα και χρηµατοοικονοµικές λύ-
σεις όπως η ενίσχυση των πελατών για 
βιολογικές καλλιέργειες, ή την υιοθέ-
τηση πρακτικών ευφυούς Γεωργίας ό-
πως λέει η κ. Βρεττού. Για όλα αυτά, η 
Τράπεζα Πειραιώς παρέχει ειδικές δέ-
σµες προϊόντων µε προνοµιακή τιµο-
λόγηση και όρους, εφόσον αντικειµε-
νικοί δείκτες αειφορίας τηρούνται κα-
τά τη διάρκεια της επένδυσης.

Ο αναπροσανατολισµός των ροών κε-
φαλαίου προς µια πιο βιώσιµη οικονο-
µία, είναι µία τάση που ανεβαίνει συνε-
χώς σε διεθνή κλίµακα ενώ και η Ε.Ε, 
στα πλαίσια της «Πράσινης Συµφωνίας» 
θέλει να ενθαρρύνει αυτές τις πρακτι-
κές µε όρους χρηµατοδότησης. Όπως 
περιγράφoυν σε άρθρο τους οι Financial 
Times, τα προϊόντα Sustainability linked 
loans στον τοµέα της αγροδιατροφής α-
φορούσαν χρηµατοδότηση 4,3 δις δο-
λάρια, ενώ το 2019 135,3 δις δολάρια. 

Αγροδιατροφή
Στην αγροδιατροφή ο δανει-

σµός συνδεδεµένος µε δείκτες 
αειφορίας κερδίζει συνεχώς 

έδαφος στις διεθνείς πρακτικές 
χρηµατοδότησης  

Ο θεσµός 
της βιώσιµης 
τραπεζικής 
έχει στόχο να 
ενθαρρύνει 
τις «πράσινες» 
αγροτικές 
επενδύσεις.

Σάββατο 31 Oκτωβρίου & Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020Agrenda18 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Πρόγραμμα
Στο εγγύς µέλλον αναµένεται 
και το ειδικό πρόγραµµα 
«Γεωργία και Βιοικονοµία» 
ύψους 200 εκατ. ευρώ, 
κεφάλαια που προσφέρει 
στις ελληνικές τράπεζες η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (EIB).

Τάση
Ο αναπροσανατολισµός των 
ροών κεφαλαίου προς µια πιο 
βιώσιµη οικονοµία, είναι µία 
τάση που ανεβαίνει συνεχώς 
σε διεθνή κλίµακα ενώ και η ΕΕ, 
στα πλαίσια της «Πράσινης 
Συµφωνίας» θέλει να 
ενθαρρύνει αυτές τις πρακτικές 
µε όρους χρηµατοδότησης. 

135 δις
Τα προϊόντα Sustainability 
linked loans στον τοµέα της 
αγροδιατροφής αφορούσαν το 
2017 χρηµατοδότηση 4,3 δις 
δολάρια, ενώ το 2019, 135,3 δις 
δολάρια, σύµφωνα µε τους F.T.



εγγυοδοσία

Ιδιώτες επενδυτές
σε έργα αγροτικών
μεγάλων υποδομών 
Την επέκταση του θεσµού των 
Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδι-
ωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) και σε άλ-
λους τοµείς, πέραν όσων εφαρ-
µόζονται µέχρι σήµερα, όπως 
οι αγροτικές υποδοµές, εξετά-
ζει η κυβέρνηση, όπως δήλω-
σε ο νέος Γενικός Γραµµατέας 
Σ∆ΙΤ και Ιδιωτικών Επενδύσε-
ων Ορέστης Καβαλάκης. 

Όπως ανέφερε κατά τη διάρ-
κεια παρέµβασης στο συνέδριο 
Prodexpo για την αγορά ακι-
νήτων, υπάρχει ισχυρή πολιτι-
κή βούληση για επέκταση και 
σε νέους τοµείς όπως η υγεία, 
η τεχνολογία και η αγροτική α-
νάπτυξη. «Η ταχύτατη αναβάθ-
µιση των υποδοµών υγείας α-
ποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. 
Έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για 
έργα αγροτικών υποδοµών που 
θα ενισχύσουν την ανταγωνιστι-
κότητα των Ελλήνων αγροτών», 
είπε συγκεκριµένα.

Επιπλέον, όπως είπε ο Γ.Γ. Σ∆ΙΤ 
και Ιδιωτικών Επενδύσεων, το υ-
πουργείο Ανάπτυξης έχει «ζητή-
σει από το Ταµείο Ανάκαµψης 

αρκετά χρήµατα ώστε να ενισχύ-
σουµε το θεσµό των Σ∆ΙΤ». Ο κ. 
Καβαλάκης είπε πως µέχρι σή-
µερα έχει δηµιουργηθεί ένα α-
σφαλές θεσµικό πλαίσιο για τις 
Σ∆ΙΤ µε περισσότερες από 60 α-
ποφάσεις του Συµβουλίου της 
Επικρατείας (ΣτΕ) που δικαίω-
σαν τη γενική γραµµατεία. Επι-
πλέον, στα συγκεκριµένα έργα 
υπάρχει ταχύτερη αδειοδότηση 
αφού εντάσσονται στον κατάλο-
γο των στρατηγικών επενδύσε-
ων. Υπενθύµισε πως στους δια-
γωνισµούς για έργα Σ∆ΙΤ υπάρ-
χει και σοβαρός ανταγωνισµός, 
αφού κατά µέσο όρο έξι σχήµα-
τα εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην 
πρώτη φάση των διαγωνισµών 
και τρία κατέθεσαν δεσµευτικές 
προσφορές στη δεύτερη φάση.

Μέχρι σήµερα έχουν υπογρα-
φεί 14 συµβάσεις Σ∆ΙΤ συνολι-
κού ύψους 722 εκατ. ευρώ. Σε ε-
ξέλιξη είναι σειρά διαγωνισµών 
κυρίως για κτιριακά έργα όπως 
για τα σχολεία και άλλα υποδο-
µές του δήµου Χανίων (34 εκατ. 
ευρώ), της Ακαδηµίας Αθηνών 
(59 εκατ.), των φοιτητικών εστι-
ών του Πανεπιστηµίου Κρήτης 
(209 εκατ.), αντίστοιχο έργο του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (92 
εκατ.) και του ∆ηµοκρίτειου Πα-
νεπιστηµίου (105 εκατ.) καθώς 
και το Κέντρο Καινοτοµίας της 
Γενικής Γραµµατείας Έρευνας 
και Τεχνολογίας στο οικόπε-
δο της ΧΡΩΠΕΙ (58,5 εκατ.) κ.α.

Προ των πυλών το νέο
Εξοικονοµώ-Αυτονοµώ 
Ανακοινώθηκε από το υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων η 
ένταξη της ∆ράσης «Εξοικονοµώ-
Aυτονοµώ» (Εξοικονόµηση κατ’ 
Οίκον ΙΙ) στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 
(ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020) 
µε προϋπολογισµό 600 εκατ. 
ευρώ. Στη δράση µπορούν να 
ενταχθούν κτίρια που 
χρησιµοποιούνται ως κύρια 
κατοικία, των οποίων οι ιδιοκτήτες 
επιδοτούνται ανάλογα µε 
εισοδηµατικά κριτήρια σύµφωνα 
µε τον σχετικό Οδηγό. Επίσης 
προαιρετική είναι και η λήψη 
δανείου του οποίου οι τόκοι 
επιδοτούνται. Στη δράση  
περιλαµβάνονται και κίνητρα για 
παρεµβάσεις σε πολυκατοικίες και 
κοινόχρηστους χώρους. 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόµενων 
που ξεκινάνε σταδιακά από 
τις 30 Νοεµβρίου θα γίνονται 
ηλεκτρονικά µέσω της επίσηµης 
διαδικτυακής πύλης του 
Προγράµµατος στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Ενέργειας.

πίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης. 
Αποδέκτριες των δανείων µπορούν 
να είναι όλες οι επιχειρήσεις ανε-
ξαρτήτως εάν ανήκουν στους πλητ-
τόµενους ΚΑ∆, µαζί και οι αγροτι-
κές. Το ποσό που θα λάβει κάθε ε-
πιχείρηση δεν µπορεί να υπερβαί-
νει ένα από τα παρακάτω όρια (ό-
ποιο είναι µεγαλύτερο):

1. Το διπλάσιο του ετήσιου µι-
σθολογικού κόστους για το 2019. 

2. Το 25% του συνολικού κύ-
κλου εργασιών της επιχείρησης.

Αγροτικά έργα
Έχουν ξεκινήσει συζητή-
σεις για έργα αγροτικών 

υποδοµών, που θα ενισχύ-
σουν την ανταγωνιστικό-
τητα των αγροτών, είπε ο 

κ. Καβαλάκης
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Άδειες φύτευσης 
αµπέλου 2021
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

Σπάνιες φυλές
Στο πλαίσιο των 
διασταυρωτικών ελέγχων 
για τον υπολογισµό 
πληρωµής προκαταβολής 
της ∆ράσης 10.1.09 ,οι 
ενταγµένοι δικαιούχοι µε 
ιπποειδή της 1ης και 2ης 
Πρόσκλησης της ∆ράσης 
10.1.09 «∆ιατήρηση 
απειλούµενων αυτόχθονων 
φυλών αγροτικών ζώων», 
οφείλουν να καταχωρήσουν 
τον αριθµό σήµανσης όλων 
των ενταγµένων ίππων 
µέχρι και την Παρασκευή 6 
Νοεµβρίου 2020. 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

14

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

722

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Σ∆ΙΤ
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Η New Holland υπέγραψε αποκλειστική συµ-
φωνία µε την ιταλική Maschio Gaspardo, η 
οποία αφορά την κατασκευή επιλεγµένων 
µηχανηµάτων δισκοσβάρνας και υπεδα-
φοκαλλιεργητές για διάθεση στην ευρω-
παϊκή αγορά µε το χαρακτηριστικό µπλε 
χρώµα της NH. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε σχετικό δελτίο 
τύπου, στο χαρτοφυλάκιο της New Holland 
εισάγονται από το 2021 οι δισκοσβάρνες SDM 

και SDH µαζί µε τα µηχανήµατα SUM και SUH 
της Maschio Gaspardo. Η New Holland, η ο-
ποία ανακοίνωσε πρόσφατα τη συνεργασία 
της µε την ιταλική φίρµα, επεκτείνει περαι-
τέρω την γκάµα παρελκόµενων άροσης και 
χορτονοµής, κάτι που άρχισε να γίνεται από 
τότε που ο όµιλος CNH Industrial αγόρασε 
την Kongskilde, τον Οκτώβριο του 2016. Ω-
στόσο, υπήρξαν κάποια µεγάλα κενά στην 
πρώην γκάµα προϊόντων Kongskilde µετά 
από έλλειψη επενδύσεων από τον προη-
γούµενο ιδιοκτήτη.

«Είµαστε πολύ ευχαριστηµένοι για τη νέα 

Συμφωνία Maschio 
και New Holland 
για νέα παρελκόμενα
Δισκοσβάρνες και υπεδαφοκαλλιεργητές θα σχεδιάζει 
και θα φτιάχνει η ιταλική εταιρεία για λογαριασμό της NH

Νέο McCormick 
X7.624 VT-Drive

Νέο σχεδιασµό, βελτιωµέ-
νο φωτισµό led, περισσότε-
ρη δύναµη και πλήθος τε-
χνολογικών βοηθηµάτων 
φέρνει µαζί του το νέο 
McCormick X7.624 VT-
Drive, η ναυαρχίδα της σει-
ράς X7.6. του οµίλου Argo 
Tractors. To αναβαθµισµέ-
νο µοντέλο αποδίδει πλέον 
240 ίππους και εφοδιάζε-
ται µε έναν εξακύλινδρο κι-
νητήρα Beta Power.

Smartphone της Cat, 
µε µεγάλες αντοχές

Ο Όµιλος Bullitt και η 
TCCM παρουσιάζουν τη 
ναυαρχίδα -στον τοµέα 
των smartphone µε θερµι-
κή απεικόνιση- το Cat S62 
Pro. Το νέο smartphone 
διαθέτει ενσωµατωµένο 
τον υψηλότερης ανάλυσης 
αισθητήρα Lepton της 
FLIR Systems. Με βαθµό 
προστασίας IP68 για 
αντοχή σε σκόνη και νερό.

«Όλα σε ένα» µε τα 
τερµατικά Topcon 
Με ενσωµατωµένη την 
πλατφόρµα Topcon 
Agriculture και δυνατότητα 
προσαρµογής για κάθε ερ-
γασία, παρέχοντας στον 
επαγγελµατία βελτιστοποίη-
ση της επένδυσής του έρ-
χονται τα νέα τερµατικά της 
Topcon XD και XD+ της 
σειράς X. Οι νέες συσκευές 
διατίθενται µε προεγκατε-
στηµένο το ολοκαίνουργιο 
λογισµικό Horizon 5.

Κλειστό κύκλωµα 
για ψεκαστικό υγρό
Η ADAMA, η BASF, η 
Corteva Agriscience, η 
Nufarm και η Syngenta 
προωθούν τη χρήση της τε-
χνολογίας κλειστού συστή-
µατος µεταφοράς φυτοπρο-

Η Kubota επενδύει 
στη φυτοπροστασία
Μεγάλο είναι το ενδιαφέ-
ρον που δείχνει η Kubota 
απέναντι στη φυτοπροστα-
σία, µε την πρόσφατη συ-
νεργασία της µε την ολλαν-
δική Pymwymic και την ιτα-
λική Oltre Venture για την 
επένδυση 3,7 εκατοµµυρίων 
ευρώ στην Trapview. 
Η Trapview ειδικεύεται 
στον σχεδιασµό συνδεδεµέ-
νων παγίδων εντόµων, οι 
οποίες καθιστούν δυνατή 
την αποστολή καθηµερινής 
φωτογραφίας του είδους 
και του αριθµού που συλ-
λαµβάνεται.

στατευτικών (closed 
transfer system-CTS). Μέ-
χρι το 2021/2022, ένα ευ-
ρύ φάσµα εµπορευµατοκι-
βωτίων (βιοµηχανικό πρότυ-
πο IS 63) σχεδιάζεται να 
εξοπλισθεί µε το τυποποιη-
µένο βιδωτό πώµα και θα 
προσφέρεται αρχικά στους 
αγρότες της ∆ανίας, τη Γερ-
µανίας, τη Γαλλίας, την Ολ-
λανδίας και του Η.Β µε άλ-
λες χώρες να ακολουθούν.
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Εξοικονόμηση 
στις εισροές με τις 
λύσεις Nutrimore
H εταιρεία Gavriel προτείνει για αυξηµένη σοδειά και µει-
ωµένα 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 α-
ζώτου. 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 περιέ-
χουν στον αέρα τις πρώτες κιόλας ηµέρες µετά την εφαρ-
µογή τους. Για κάθε τρεις µονάδες αζώτου που δεν φτά-
νουν στο φυτό η παραγωγή µειώνεται 100 κιλά/στρέµµα.

Τα Nutrimore δεν περιέχουν καθόλου νιτρικό άζωτο. Α-
ντίθετα περιέχουν ένα µέρος αµµωνιακό-σταθερό άζωτο 
και κυρίως ουρεϊκό άζωτο το οποίο όµως είναι ενισχυµέ-
νο 100% µε Agrotain. Γι’ αυτό µε τα Nutrimore όσες µονά-
δες 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 υδατοδιαλυτό-
τητας. Τα φυτά µπορούν να απορροφήσουν µόνο τον υ-
δατοδιαλυτό φώσφορο. Τα Nutrimore περιέχουν φώσφο-
ρο 95% υδατοδιαλυτό, έτσι επιτυγχάνεται άριστη ανάπτυ-
ξη της ρίζας και ανάπτυξη εύρωστων φυτών µε ανθεκτικό-
τητα στις ασθένειες. Επιπλέον τα Nutrimore περιέχουν υ-
ψηλό ποσοστό θείου, στοιχείο που ενισχύει την αξιοποίη-
ση του αζώτου και την παραγωγή πρωτεΐνης, άρα την κερ-
δοφορία. Τα φυτά καταλαβαίνουν µονάδες θρέψης και ό-
χι κιλά λιπάσµατος. Τα Nutrimore παρέχουν πυκνούς τύ-
πους λιπάσµατος. Έτσι, σε ένα χωράφι π.χ. 500 στρµ. που 
θα πέσουν 20 κιλά/ στρέµµα 20-10-0 θα χρειαστούν 10 τό-
νοι 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 σχέ-
ση µε τα κοινά λιπάσµατα που ξεγελούν µε φθηνή τιµή στο 
σακί. Επιλέγοντας πυκνούς τύπους Nutrimore, όλες οι µο-

νάδες θρέψης που πληρώνει ο 
παραγωγός φτάνουν στα φυ-
τά. Έτσι µε λιγότερα κιλά, πέ-
φτει το κόστος λίπανσης, τα σι-
τηρά τελικά τρέφονται καλύτε-
ρα και στο τέλος η σοδειά αυ-
ξάνεται τουλάχιστον 10%. Στα 
ίδια συµπεράσµατα κατέληξε 
και το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
µε σχετικό διετές πειραµατικό. 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΚΟΥΝΟΥ, 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ MARKETING 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

µας συνεργασία µε τη Maschio Gaspardo», 
λέει ο Carlo Lambro, πρόεδρος της εταιρεί-
ας New Holland Agricultures. «Στη New 
Holland προσπαθούµε συνεχώς να βελτιώ-
νουµε και να επεκτείνουµε τα προϊόντα µας 
για να παρέχουµε στους πελάτες µας σε ό-
λο τον κόσµο καινοτόµες και ολοκληρωµέ-
νες λύσεις για τις γεωργικές τους ανάγκες. 
Στη Maschio Gaspardo βλέπουµε έναν συ-
νεργάτη µε µια µακροχρόνια εµπειρία και 
έναν ηγέτη στον τοµέα αυτόν, έτσι ώστε µε 
αυτήν τη συµφωνία να φέρνουµε τα προϊ-
όντα υψηλής ποιότητας στους πελάτες, δι-
ευρύνοντας περαιτέρω την επιλογή των ερ-
γαλείων για να ικανοποιήσουν τις απαιτή-
σεις οργώµατος µε προηγµένο εξοπλισµό», 
ήταν οι δηλώσεις του προέδρου.

Από την πλευρά του, ο Mirco Maschio, 

πρόεδρος του οµίλου Maschio Gaspardo, 
πρόσθεσε: «Η Maschio Gaspardo έχει ήδη 
µια συνεργασία εφοδιασµού µε OEM (σ.σ  
αρχικός κατασκευαστής εξοπλισµού) προ-
ϊόντα για την New Holland. Είµαστε περή-
φανοι για αυτό το νέο έργο, καθώς επιβε-
βαιώνει και τα υψηλής ποιότητας πρότυπα 
που έχει πετύχει η Maschio Gaspardo στα 
προϊόντα και την προσφερόµενη εξυπη-
ρέτηση πελατών. Είναι ένα άλλο σηµαντι-
κό δοµικό στοιχείο για την ανάπτυξή µας».

Σε µεγάλες αγορές οι πρώτες 
κυκλοφορίες των µοντέλων

Tα νέα προϊόντα θα κυκλοφορήσουν πρώ-
τα σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές: στην Αυ-
στρία, το Βέλγιο, τη ∆ανία, τη Γαλλία, τη Γερ-
µανία, την Ιρλανδία, την Ολλανδία, την Πο-
λωνία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία, την Ι-
σπανία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Να ση-
µειωθεί, τέλος, ότι η New Holland θα πα-
ρουσιάσει τα νέα παρελκόµενά της λεπτο-
µερώς αργότερα µέσα στο έτος.

Σηµειώνεται εδώ πως η συµφωνία αφο-
ρά µόνο αυτά τα µοντέλα µηχανηµάτων (δι-
σκοσβάρνες SDM και SDH µαζί µε τα µηχα-
νήµατα SUM και SUH) και προς το παρόν 
κανένα άλλο παρελκόµενο. 

Στο χωράφι από το Μάρτιο
Tα νέα προϊόντα θα κυκλοφορήσουν 

πρώτα σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές 
και θα είναι διαθέσιµα αργότερα, 

µέσα στο επόµενο έτος

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΙΤΗΡΩΝ

Κοινό 20-10-0
20-30 κιλά/στρ.

Κοινό 16-20-0
20-30 κιλά/στρ.

Αντιστοιχεί σε: Αντιστοιχεί σε:
Nutrimore 30-15-0 15-20 
κιλά/στρ.

Nutrimore 20-24-0
15-20 κιλά/στρ.

Nutrimore 25-15-5 15-20 
κιλά/στρ.

Nutrimore 20-40-0
10-15 kgr/στρ.

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

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΙΤΗΡΩΝ
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Όχι τι θα γίνει,
τι θα μαθευτεί

 ∆ιαχρονικό: ∆εν έχει σηµασία 
τι θα συµβεί. Σηµασία έχει τι θα 
µάθει ο κόσµος. Ναπολέων.

 Ζωικό κεφάλαιο: Η ΕΕ έχει 
143 εκ χοίρους, 77 εκατ. βοοειδή, 
62 εκατ. πρόβατα και 12 εκατ. 
κατσίκες (∆εκέµβριος 2019). Η 
πλειονότητα των ζώων της ΕΕ 
εκτρέφονται σε λίγα µόνο κράτη 
µέλη της ΕΕ. Η Ισπανία έχει το 
22% των χοίρων, το 9% των 
βοοειδών, το 25% των προβάτων 
και το 23% των αιγών της ΕΕ, ενώ 
η Γερµανία έχει το 18% των 
χοίρων και το 15% των βοοειδών. 
Μερικά κράτη είναι εξειδικευµένα, 
όπως: Η ∆ανία έχει το 9% των 
χοίρων της ΕΕ, η Ιρλανδία το 9% 
των βοοειδών και η Ελλάδα το 
14% των προβάτων και το 31% 

των αιγών. 
EUROSTAT, 
4/10/2020.

 Κρασιά: Τα 
αποθέµατα 
οίνου στην 
Ελλάδα ήταν 
3.117.801 HL 

(31/7/2020). ∆ηλ 81,19% πιο 
πολλά από το 2019. Μετά πήγαν 
σε απόσταξη κρίσης 340.428 HL. 
Οι ΠΟΠ οίνοι είχαν  αύξηση 
αποθεµάτων µόνο 1,98% ενώ οι 
ΠΓΕ οίνοι 176,23%! Η φετινή 
παραγωγή εκτιµάται σε 2.386.000 
HL, που µάλλον δηµιουργεί σοβαρό 
πρόβληµα ρευστοποίησης των 
οίνων µε κίνδυνο δηµιουργίας 
αθέµιτων πρακτικών, αλλά και 
αντιµετώπισης µιας κρίσης που 
δεν έχει προηγούµενο». ΥπΑΑΤ, 
ΚΕΟΣΟΕ, 25/10/2020.

 Εµπειρίες: Το Ευρωπαϊκό 
∆ίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ENRD), ενόψει της προετοιµασίας 
της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σχετικά µε το 
«Μακροπρόθεσµο Όραµα για τις 
αγροτικές περιοχές» συγκεντρώνει 
ιδέες, ιστορίες παραδείγµατα από 
διαφορετικές µεριές της Ευρώπης 
προκειµένου να αποτελέσουν 
έµπνευση για άλλες αγροτικές 
κοινότητες. Αν θέλετε να 
µοιραστείτε την εµπειρία σας, 
µπορείτε να την καταγράψετε στον 
παρακάτω σύνδεσµο. https://enrd.
ec.europa.eu/enrd-sfr/add/enrd-
ruralstory_en       *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Προ ολίγων ηµερών, οι Ευρωβου-
λευτές, µε 386 ψήφους υπέρ και 290 
κατά, αποφάσισαν να επιβάλουν α-
κόµα πιο αυστηρούς περιορισµούς 
στη χρήση ονοµασιών σχετικών µε 
τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, από 
προϊόντα φυτικής προέλευσης. Έ-
τσι, µετά το «γάλα» σόγιας, αµυγδά-
λου κ.λπ που µε ειδική ρύθµιση α-
πό το 2017 οι βιοµηχανίες τροφίµων 
έχουν απωλέσει το δικαίωµα να τα 
βαφτίζουν ως γάλα, πλέον, προϊό-
ντα που προσοµοιάζουν στο τυρί ή 
το γιαούρτι από φυτικές όµως πρώ-
τες ύλες, δεν µπορούν να αναγρά-
φουν τις ονοµασίες αυτές στη συ-
σκευασία τους.    

Εκεί όµως που η Ευρωβουλή έκα-
νε πίσω είναι στην περίπτωση των 
προϊόντων κρέατος, αφού διατηρεί 
στο κοινοτικό «µενού» τα υποκατά-
στατα. Τελικά το λόµπι των χορτο-
φάγων στις Βρυξέλλες έπεισε τους 
Ευρωβουλευτές ώστε να ψηφίσουν 
υπέρ του δικαιώµατος των ανερχό-
µενων βιοµηχανιών εναλλακτικών 
του κρέατος προϊόντων, να διαθέτει 
στην αγορά φυτικά προϊόντα µε ο-

νοµασίες που παραπέµπουν σε δη-
µοφιλή κρεατοσκευάσµατα.

Πέρασε από την Ευρωβουλή
Συγκεκριµένα, η κινητοποίηση 

των ∆ιεπαγγελµατικών Οργανώσεων 
Κρέατος σε ολόκληρη την Ευρώπη 
βρήκε τελικά τοίχο στο Στρασβούρ-
γο, όπου την περασµένη Παρασκευή 
23 Οκτωβρίου, η Ευρωβουλή απο-
φάσισε µε την ψήφο της (379 κατά 
και 284 υπέρ) να µην απαγορεύσει 
τη χρήση σχετικών µε το κρέας ονο-
µασίες προϊόντων που παρασκευά-
ζονται µε φυτικά υποκατάστατα, ό-
πως είναι τα µπιφτέκια και τα λου-
κάνικα για χορτοφάγους. 

Από την πλευρά του το πράσινο 
«µπλοκ» της Ευρώπης έδειξε υπέρ-

µετρο ενθουσιασµό µε «την ήττα της 
βιοµηχανίας κρέατος», αλλά  δεν δί-
στασε να καταδικάσουν την επιλο-
γή των νοµοθετών του Ευρωκοινο-
βουλίου για την έγκριση της τροπο-
ποίησης που αφορά τα γαλακτοκο-
µικά προϊόντα. «Είναι αξιολύπητο 
το γεγονός ότι το κοινοβούλιο δεν 
θα έρθει καν σε αντίθεση µε τους 
λοµπίστες της βιοµηχανικής κτη-
νοτροφίας σχετικά µε αυτό», σχο-
λίασε ο επικεφαλής της αγροτικής 
πολιτικής της Greenpeace, Μάρκο 
Κοντιέρο, αποσιωπώντας ωστόσο 
το γεγονός πως πολλά από τα συ-
στατικά των φυτικών εναλλακτικών 
του κρέατος ή του γάλακτος εισάγο-
νται από βιοµηχανικού τύπου εκµε-
ταλλεύσεις της Βόρειας Αµερικής.

Στραβά μάτια των Βρυξελλών   
σε αυστηρότερους κανόνες για 
τα λεγόμενα «κρέατα» φυτικής 
προέλευσης    Η Ευρωβουλή προχωρά στην περαιτέρω 

θωράκιση των γαλακτοκομικών προϊόντων 
από τον... φυτικό τους ανταγωνισμό

Η βιοµηχανία εναλλακτικών κρέατος ή 
γάλακτος θα φτάσει τα 7,5 δις το 2025.

Πάνε για ανάπτυξη 70% τα φυτικά 
προπαρασκευασµένα τρόφιµα µέχρι το 2025

Πέρα από την πολιτική διάσταση του πράγµατος, φαίνεται πως η 
ανερχόµενη βιοµηχανία φυτικών προϊόντων εναλλακτικών του κρέατος ή 
του γάλακτος, αναµένεται να αγγίξει τα 7,5 δισ. ευρώ µέχρι το 2025, από 
τα 4,4 δισ. που έγραψε το 2019. Σύµφωνα µε έρευνα της ολλανδικής 
τράπεζας ING, οι ετήσιες πωλήσεις προϊόντων όπως τα vegan burgers και 
λουκάνικα  ή τα φυτικά ροφήµατα και επιδόρπια καταγράφουν ρυθµό 
αύξησης πωλήσεων 10% ετησίως. Βέβαια θεωρούνται ακόµα niche 
προϊόντα για πολλούς καταναλωτές, ενώ και η εξέλιξή τους γευστικά δεν 
έχει καταφέρει ακόµα να τα καθιερώσει. Πάντως όπως σηµειώνει και η 
ING, ακόµα κι αν η αγορά αυτή διατηρήσει τους σηµερινούς ρυθµούς 
ανάπτυξης, δεν θα καταφέρει πριν το 2050 να απορροφήσει κάποιο 
σηµαντικό µερίδιο από την εδραιωµένη αγορά γαλακτοκοµικών και κρέατος. 

Πράσινοι
Το πράσινο 

«µπλοκ» της 
Ευρώπης 

ενθουσιάστηκε 
µε «την ήττα» 
της βιοµηχα-
νίας κρέατος

Πολιτική
Η στροφή 

σε τρόφιµα 
µακριά από 
ζωικά προϊ-
όντα αποκτά 

πλέον πολιτική 
διάσταση

Έκανε πίσω
Η Ευρωβουλή 

στην περί-
πτωση των 
προϊόντων 
κρέατος, 

διατηρεί τα 
υποκατάστατα

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Ζητήµατα που αφορούν την ασφάλεια 
τροφίµων, την απάτη στην αγροδιατρο-
φική αλυσίδα και τους ελέγχους των ει-
σαγωγών σε ζώντα ζώα ή αγαθά, τοπο-
θετεί στον 10λογο του πολυετούς προ-
γράµµατος του ελεγκτικού της πλαισίου 
για την περίοδο 2021-2025, η Κοµισιόν.

Μετά εξάλλου και τη δηµοσίευση στην 
εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 
εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/1550 
της Επιτροπής της 23ης Οκτωβρίου 2020 
ιεραρχείται από εµπειρογνώµονες της Ε-
πιτροπής το κανονιστικό πλαίσιο ελέγ-
χων στα κράτη µέλη για την εξακρίβωση 
της εφαρµογής της νοµοθεσίας της Ένω-
σης για την αγροδιατροφική αλυσίδα.

Για την εν λόγω περίοδο η Επιτροπή 
προσδιόρισε ορισµένους τοµείς προτε-
ραιότητας όσον αφορά την ασφάλεια 
των τροφίµων και των ζωοτροφών, την 
ποιότητα των τροφίµων, την υγεία και 
την καλή µεταχείριση των ζώων, την υ-
γεία των φυτών, τα φυτοπροστατευτικά 
και τη λειτουργία των εθνικών συστηµά-
των ελέγχου και των αρµόδιων αρχών.

Αναφορικά µε τα ζητήµατα απάτης, η 
Επιτροπή µέσα από το ελεγκτικό πλέγ-
µα επιδιώκει να εξακριβώσει κατά πό-
σο έχουν τα κράτη-µέλη υιοθετούν την 
νοµοθεσία της Ένωσης που διέπει τον 
εντοπισµό και την παρακολούθηση δό-
λιων ή παραπλανητικών πρακτικών σε 
όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα και τη 
διενέργεια σχετικών επίσηµων ελέγχων.

Εξίσου σηµαντική µε τους ελέγχους 
για ενεργές επιζωοτίες (π.χ. αφρικανική 
πανώλη των χοίρων, υψηλής παθογο-
νικότητας γρίπη των πτηνών) και αυτοί 
που αφορούν τη φυτοϋγεία µε έµφαση 
στη συµµόρφωση των κρατών µελών µε 
την εφαρµοστέα ενωσιακή νοµοθεσία 
που διέπει τον έλεγχο των επιβλαβών 
για τα φυτά οργανισµών όπως, για πα-
ράδειγµα, xylella fastidiosa, ιός της κα-
στανής ρυτίδωσης των καρπών ντοµά-
τας, νηµατώδης σκώληκας των κωνοφό-

ρων, σκαθάρια του γένους Anoplophora, 
ψύλλες του γένους Trioza κλπ.

Το εν λόγω πολυετές πρόγραµµα ε-
λέγχων, σύµφωνα µε την απόφαση της 
Κοµισιόν, συµβάλλει στον τοµέα προτε-
ραιότητας της Επιτροπής «Ευρωπαϊκή 
πράσινη συµφωνία» και στη στρατηγική. 
Συµβάλλει επίσης στην παρακολούθη-
ση της ΚΑΠ σύµφωνα µε τους κανόνες 
πολλαπλής συµµόρφωσης που ορίζονται 
στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου. Μάλιστα, οι έλεγχοι που 
προβλέπονται στο πολυετές πρόγραµ-
µα ελέγχων επιτρέπουν στην Επιτροπή 
να εκπληρώνει τις νοµικές υποχρεώσεις 
της όσον αφορά την εποπτεία της εφαρ-
µογής του δικαίου της Ένωσης, εξακρι-
βώνοντας ότι οι επίσηµοι έλεγχοι στα 
κράτη είναι σύµφωνοι µε τη νοµοθεσία.

Ασφάλεια τροφίμων σε δέκα 
τομείς με το Πολυετές Ελεγκτικό
Πρόγραμμα της Κομισιόν

Η κατανάλωση οίνου κερδίζει 
τους νέους Gen Z και Millenials
Οι άνθρωποι των οποίων η ηλι-
κία τους κατατάσσει στις οµάδες 
των Gen Z και Millennials, δη-
λαδή άτοµα 21-24 και 25 µε 39 
φαίνεται ότι έχουν γοητευτεί α-
πό τον κόσµο του κρασιού. Τα 
χαµηλά επίπεδα αλκοόλ, η γεύ-
ση αλλά και το πολιτισµικό κε-
φάλαιο που συνεπάγεται η κα-
τανάλωση του κρασιού, σύµφω-
να µε νέες έρευνες έχει κερδίσει 
τις ηλικιακές αυτές κατηγορίες 
καταναλωτών, οι οποίες πλέον 
ευθύνονται για τον µεγαλύτε-
ρο. Μάλιστα και η περίοδος της 
πανδηµίας έπαιξε τον ρόλο της 
στο να γνωρίσουν οι νέες γενιές 
καλύτερα το κρασί τους. Έτσι, 
η µικρότερη ηλιακή κατηγορία 
καταναλωτών, οι Gen Z, στην 
οποία αναλογεί το 8% των συ-
χνών καταναλωτών αλκοολού-
χων, αύξησε κατά 25% τον δεί-
κτη προτίµησης του κρασιού έ-
ναντι άλλων ποτών. 

Οι Millennials, που διατηρούν 
ποσοστό 31% στην κατηγορία των 
συχνών καταναλωτών κρασιού, 
δηλαδή εκείνων που πίνουν του-
λάχιστον µια φορά το µήνα, αύ-
ξησαν την κατανάλωση κρασιού 

κατά 28%. Ακολουθεί η γενιά Χ, 
που αποτελείται από άτοµα ηλι-
κίας 40 έως 54 ετών. Εδώ η συ-
χνότητα κατανάλωσης αυξήθη-
κε κατά 29%, ενώ πρόκειται για 
µια ηλικιακή κατηγορία στην 
οποία αναλογεί το 24% των συ-
χνών καταναλωτών κρασιού. Να 
σηµειωθεί ότι τη µικρότερη µετα-
βολή κατανάλωσης παρουσιάζει 
η γενιά των Boomers, η οποία 
αν και «ελέγχει» το 37% της κα-
τάταξης συχνών καταναλωτών 
κρασιού, µετά την πανδηµία αύ-
ξησε τα ποτήρια της µόνο κατά 
4%. Σύµφωνα µε τους ερευνη-
τές, αυτό οφείλεται στο κλείσι-
µο των εστιατορίων, όπου στα-
τιστικά είναι το αγαπηµένο µέ-
ρος της γενιάς αυτής για να κα-
ταναλώνει οίνο.   

Πλέον, η κατανάλωση κρασιού 
είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε 
τους Millennials (25-39) και Gen 
X (40-54) καταναλωτές, µε τους 
Gen Z (21-24) να ακολουθούν 
µε µικρή διαφορά. Σηµειώνε-
ται ότι ο διαχωρισµός των κα-
ταναλωτών οίνου ανά γενιά εί-
ναι µια δηµοφιλής και συνηθι-
σµένη στρατηγική µάρκετινγκ. 

Τα κρασιά 
Bag-In-Box 
η τάση 
της πανδηµίας
Τα κρασιά Bag-In-Box 
κερδίζουν εκατοµµύρια 
καταναλωτές λόγω του 
κορωνοϊού. Με τα εννέα 
εργοστάσιά της σε όλο τον 
κόσµο, η Smurfit Kappa, 
κατασκευάστρια στα Bag-In-
Box είναι ο Ευρωπαίος 
ηγέτης σε αυτή την αγορά, 
που γνωρίζει εκρηκτικούς 
ρυθµούς. Μάλιστα, µελέτη, 
που πραγµατοποίησε η 
εταιρεία σε συνεργασία µε τη 
συµβουλευτική Wine 
Intelligence, έδειξε πως 3,7 
εκατ. νέοι καταναλωτές 
εκτιµώνται στη Γαλλία και 
στο Ηνωµένο Βασίλειο τους 
τελευταίους έξι µήνες. 
Επίσης, τέσσερις στους δέκα 
πιθανούς αγοραστές είναι 
κάτω των 35 ετών, ενώ 4,4 
εκατοµµύρια επιπλέον 
καταναλωτές ενδιαφέρονται 
για αυτό το προϊόν τους 
επόµενους µήνες (+27%).

Η Επιτροπή θέλει να εξακριβώσει αν 
τα κράτη ακολουθούν τη νοµοθεσία.

Κατάταξη
Η κατανάλωση 

κρασιού είναι συν-
δεδεµένη µε τους 

Millennials (25-39), 
τους Gen X (40-54) 

και τους Gen Z (21-24) 

ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΟΙΝΟΥ

25%

28%

Gen Z

Millennials
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E.thos of Crete

Ακόμα και 36 ευρώ 
το λίτρο μπορεί το 
ελληνικό ελαιόλαδο
Με 40 στρέμματα στη Μεσαρά ο Κρητικός ελαιοπαραγωγός 
επανασυστήνει στους Άγγλους το premium ελληνικό προϊόν

Σε delicatessen
Eκτός από το ελαιό-

λαδο «e.thos», 
η εταιρεία διαθέτει 

στην αγορά και 
συσκευασµένο µέλι 
από µελίσσια που 

ανεβοκατεβαίνουν τα 
Αστερούσια Όρη

Το ελαιόλαδο E.thos που φέτος 
κυκλοφόρησε σε συσκευασία 
των 500 ml έχει τιµή 18 ευρώ 
ή 17 λίρες στην αγορά του 
Ηνωµένου Βασιλείου.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Το ελαιόλαδο από τα 700 
περίπου δέντρα του Μάρ-
κου Kelly στη Μεσαρά πλη-
ρωνόταν ανέκαθεν κατά 
τι παραπάνω από τον µέ-
σο όρο της αγοράς στο ελαι-
οτριβείο. Άλλωστε ο παππούς 
του 35χρονου νεοεισερχόµενου ε-
πιχειρηµατία είχε ρίξει πολλή δουλειά στους 
ελαιώνες του τις προηγούµενες δεκαετίες. 

 Έχοντας όµως σπουδάσει και ζήσει τα τε-
λευταία 10 χρόνια στο Λονδίνο ο συνοµι-
λητής µας συνειδητοποίησε αυτό που λίγο 
έως πολύ κάθε Έλληνας που κινείται στις 
µεγαλουπόλεις της Εσπερίας και συνανα-
στρέφεται τους κατοίκους τους βλέπει: Το 
ελληνικό ελαιόλαδο δεν έχει συστηθεί ακό-
µα στον µέσο Ευρωπαίο. 

«Πάντα ήθελα να ασχοληθώ µε το ελαιό-
λαδο. Όταν όµως ξεκίνησα να καταλαβαί-

νω τι γίνεται πάνω κάτω στην ελ-
ληνική αγορά, το χύµα άρχισε 
να µε ενοχλεί». Κάπως έτσι, ο 
Μάρκος Kelly, τα έβαλε κάτω, 
έκανε την προετοιµασία του 
και µόλις φέτος κυκλοφόρη-
σε στην αγορά µε την υπογρα-

φή του το ελαιόλαδο E.thos σε 
συσκευασία των 500 ml. Η τιµή 

αυτού, 18 ευρώ (36 ευρώ το λίτρο) ή 
17 λίρες στην αγορά του Ηνωµένου Βα-

σιλείου, η οποία αποτέλεσε τον αρχικό στό-
χο της επιχείρησης. 

Όσο εντυπωσιακή κι αν ακούγεται πά-
ντως αυτή η τιµή, το κέρδος που µένει µε-
τά την τυποποίηση κυµαίνεται γύρω στα 5 
µε 10 ευρώ το κιλό, ανάλογα µε τη χρονιά, 
µε την αρχική επένδυση που φυσικά εξακο-
λουθεί να βρίσκεται υπό ανάπτυξη, να προ-
σεγγίζει τις 60.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτω-
ση πάντως «Η υπεραξία που συνεπάγεται 
η τυποποίηση, δεν µπορεί να παραχθεί αλ-
λιώς στο ελαιόλαδο» θα πει ο ίδιος.

Ο Μάρκος Kelly καλλιεργεί τους οικογενειακούς ελαιώνες πολλά χρόνια 
τώρα, ενώ έχει φέρει νέες, σύγχρονες τεχνικές στην καλλιέργεια και την 
ελαιοποίηση. Μόλις το 2020 βγήκε στην αγορά µε το ελαιόλαδο e.thos.

Μάρκος Kelly
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Ένας επιχειρηµατίας ελαιοκαλλιερ-
γητής στην Ελλάδα καλώς ή κακώς 
δεν έχει να περιµένει πολλά από το 
εθνικό πρόγραµµα δακοπροστασίας. 
Άλλωστε από την ποιότητα του τελι-
κού προϊόντος κρίνεται και πληρώ-
νεται αυτός και όχι η ελαϊκή, όπως 
πολλοί αρέσκονται να την χαρακτη-
ρίζουν, εθνική πολιτική. 

Με αυτό το πνεύµα, ο Μάρκος 
Kelly, έχοντας από τα παιδικά του 
χρόνια απορροφήσει πολλά ερεθί-
σµατα από το µεράκι του παππού 
του για τον ελαιώνα αποφάσισε να 
κάνει  το επόµενο βήµα. «Φαίνεται 
πως τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες 
παραγωγοί δεν ασχολούνται µε τα 
δέντρα τους όσο παλιά και είναι λο-
γικό αφού τα προβλήµατα είναι α-
ποθαρρυντικά. ∆εν µπορούµε όµως 
να περιµένουµε τα πάντα από τις δα-
κοκτονίες ή τις διαθέσεις του εµπο-
ρίου. Θα πρέπει να ασχολούµαστε 
οι ίδιοι, να κάνουµε τις παρεµβά-
σεις που πρέπει, όταν πρέπει αλλά 
και να αναλάβουµε προσωπικά την 
αναβάθµιση της παραγωγής µέσω 
της τυποποίησης, αντί να την υπο-
βαθµίζουµε µε το χύµα» αναφέρει. 

Κατά την επικοινωνία της Agrenda 
µε τον φιλόδοξο παραγωγό, τον πε-
τύχαµε στον ελαιώνα, όπου ολοκλή-
ρωνε τη φετινή συγκοµιδή, την ο-
ποία υπολογίζει περί τους 6 τόνους. 
Το ελαιόλαδο όµως δεν είναι το µό-
νο προϊόν της νεοσύστατης «e.thos». 
Σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης, η εται-
ρεία διαθέτει στην αγορά και συσκευ-
ασµένο µέλι από µελίσσια που ανε-
βοκατεβαίνουν τα Αστερούσια Όρη.   

Τα προϊόντα διατίθενται σε delicatessen 
της Ελλάδας, της Αγγλίας και των 
Σκανδιναβικών χωρών. Η Ιαπωνία 
προορίζεται να γίνει η επόµενη αγο-
ρά που θα ξεκλειδώσει για τα προϊ-
όντα που παράγει και εµπορεύεται 
ο Μάρκος Kelly, µαζί µε αυτήν των 
ΗΠΑ. «Οι αγορές του εξωτερικού εί-
ναι µεγάλες, υπάρχει µερίδιο για τα 
ποιοτικά ελληνικά προϊόντα και εί-
ναι δικό µας στοίχηµα να τα αναδεί-
ξουµε, συνεργατικά» είναι πεπεισµέ-
νος ο ίδιος. Μάλιστα εν καιρώ ετοι-
µάζεται να διευρύνει το προϊοντικό 
χαρτοφυλάκιο µε πάστες ελιάς, βό-
τανα και άλλα τρόφιµα που ανταπο-
κρίνονται στην κουλτούρα και το α-
ριστοτελικό έθος της ελληνικής γης. 

Στις αποδοτικές εισροές και τη συνέπεια 
στο κτήμα παίζεται η αξία της παραγωγής 

E.THOS OF CRETE

Αναµνήσεις και προκλήσεις οδήγησαν στη 
δηµιουργία του e.thos of crete, ενός 

premium προϊόντος ελαιολάδου και µελιού 
που δίνει έµφαση στην προέλευση, το 

περιεχόµενο και την συσκευασία.
https://www.ethosofcrete.co.uk/index.html

6 τόνοι
Ολοκληρώνοντας τη 

φετινή συγκοµιδή, ο Μάρ-
κος Kelly την υπολογίζει 

περί τους 6 τόνους

ΜΕΣΑΡΑ
KΡΗΤΗ

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

agrenda@agronews.gr

Χάρης Λιούρης
Νέα διοίκηση 
στην ΕΑΣ 
Ιωαννίνων
Ο Χάρης Λιούρης είναι ο νέος 
πρόεδρος στον Γενικό Αγροτικό 
Συνεταιρισµό Ιωαννίνων «Ένωση 
Αγροτών. Μετά την ανακατανοµή 
αξιωµάτων το νέο ∆Σ έχει ως 
εξής: πρόεδρος Λιούρης 
Θεοχάρης, αντιπρόεδρος 
Κατσανάκης Αθανάσιος, 
γραµµατέας Νούσιας Ιωάννης, 
ταµίας Περιστέρης Αναστάσιος 
και µέλη Μπαλτογιάννης 
Χριστόδουλος, Καραµπίνας 
Νικόλαος και Τζιάλλας Γεώργιος.

ΕΛΟΠΥ
Ξανά πρόεδρος 
ο Απ. Τουραλιάς
Το νέο της ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
ανέδειξε η γενική συνέλευση 
της Ελληνικής Οργάνωσης 
Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας 
(ΕΛΟΠΥ) στις 26 Οκτωβρίου 
2020, µε τον Απόστολο Τουραλιά 
να επανεκλέγεται για δεύτερη 
θητεία ως πρόεδρος. 

Ιωάννης Καλλιάς 
Τρίτη φορά στην 
HELLASCERT
O Ιωάννης Καλλιάς, διευθύνων 
σύµβουλος της TÜV AUSTRIA 
Hellas, ανέλαβε για τρίτη φορά 
τα καθήκοντα του προέδρου της 
HELLASCERT. Ο κ. Καλλιάς από 
το Μάρτιο 2020 έχει αναλάβει 
και καθήκοντα στο TÜV AUSTRIA 
Group ως ένας από τους 4 global 
executive business directors.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε βάθος δεκαετίας τοποθετεί η Πα-
γκόσµια Τράπεζα την επιστροφή βα-
σικών δεικτών της οικονοµίας σε ε-
πίπεδα ελαφρώς υψηλότερα εκεί-
νων που είχαν σχηµατιστεί την µέ-
ρα πριν από την πανδηµία. 

Εξαίρεση στην βραδυκίνητη ανά-
καµψη των οικονοµικών κλάδων 
συνιστούν σύµφωνα µε πρόσφατη 
έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας ο 
τοµέας των µετάλλων και της αγρο-
τικής παραγωγής, που έχουν να πε-
ριµένουν για το 2021 µετριοπαθείς 
αυξήσεις των τιµών κατά 2% και 1% 
αντίστοιχα. Μάλιστα η ενίσχυση των 
τοµέων αυτών αποδίδεται στην εντυ-
πωσιακή επιστροφή της οικονοµίας 
της Κίνας αλλά και στις αναταράξεις 
που έχουν σηµειωθεί στις αλυσίδες 
εφοδιασµού παγκοσµίως.  

Οι µακροοικονοµικές συνθήκες 
αναµένεται ότι θα ευνοήσουν τα α-
γροτικά εµπορεύµατα και, ιδίως για 
τις τιµές εκείνων που αποτελούν α-
ντικείµενο υψηλού εµπορικού εν-
διαφέροντος, όπως είναι το σιτάρι, 
το βαµβάκι και το ρύζι, διαµορφώ-
νοντας µια σταθερή ανοδική τάση. 
Η αποδυνάµωση του δολαρίου, ιδί-
ως αν συνεχίσει να εξασθενεί, έχο-
ντας ήδη απωλέσει το 5% της αξί-
ας του από τον Απρίλιο έως τον Σε-

πτέµβριο, µπορεί να συνέβαλε στη 
διαµόρφωση ενός ευνοϊκού για τις 
αγορές κλίµατος, ενισχύοντας τα ε-
µπορεύµατα αυτά. 

Αν και παράγοντας επιβαρυντι-
κός για την γενική εικόνα της οικο-
νοµίας, το χαµηλό κόστος ενέργειας 
έρχεται και αυτό να ευνοήσει την α-
γροτική παραγωγή. Συγκεκριµένα, 
η ενέργεια είναι µια σηµαντική συ-
νιστώσα κόστους για τις περισσότε-
ρες καλλιέργειες, µε απευθείας κα-
νάλια (τιµές πετρελαίου) και έµµε-
σα κανάλια (τιµές χηµικών και λιπα-
σµάτων). Οι τιµές τόσο για την ενέρ-
γεια όσο και για τα λιπάσµατα ανα-
µένεται να αυξηθούν το 2021 (κα-
τά 9% και 3% αντίστοιχα). Ωστόσο η 
αύξηση αυτή έρχεται µετά από µια 
πτώση για το 2020, που γράφει το 

33% στην περίπτωση του πετρελαί-
ου και το 10% στην περίπτωση των 
λιπασµάτων.  

Μια πιο αργή από την αναµενόµε-
νη ανάκαµψη των τιµών της ενέρ-
γειας και των λιπασµάτων θα µπο-
ρούσε να µειώσει το κόστος παρα-
γωγής για µια σειρά εκτατικών καλ-
λιεργειών, επισηµαίνει στην έκθεσή 
της η Παγκόσµια Τράπεζα, η οποία 
συνδυάζει την εξέλιξη αυτή και µε 
την ενίσχυση της ζήτησης για βασι-
κά προϊόντα αγροδιατροφής και α-
γροτικές πρώτες ύλες.  

Μάλιστα στην περίπτωση του βαµ-
βακιού, οι πρώτες εκτιµήσεις για την 
περίοδο 2020-21 της Παγκόσµιας 
Τράπεζας, δείχνουν πτώση της προ-
σφοράς κατά 5% κυρίως από τις Η-
νωµένες Πολιτείες και τη Βραζιλία, 
σε συνδυασµό µε µια ευρεία αύξη-
ση της ζήτησης, η οποία αποτιµάται 
στο 6%. Ωστόσο, όπως υπογραµµί-
ζει ο Οργανισµός, παρά την επανε-
ξισορρόπηση, τα αποθέµατα αναµέ-
νεται να φθάσουν σχεδόν τους 9 ε-
κατ. τόνους, ως αποτέλεσµα της ανα-
πάντεχης υποχώρησης της ζήτησης 
την προηγούµενη εµπορική περίο-
δο, περιορίζοντας έτσι την ανάκαµ-
ψη των τιµών. Σε κάθε περίπτωση, 
οι τιµές του βαµβακιού αναµένεται 
να αυξηθούν κατά 3% το 2021, έχο-
ντας όµως υποχωρήσει κατά  σχεδόν 
10% τους προηγούµενους µήνες.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΤΙΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΑ
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ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟ 2020 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟ 2021

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟ 2021

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟ 2021
ΤΙΜΕΣ

41,0 44,0 

470,0 
�∆ΟΛΑΡΙΑ / ΒΑΡΕΛΙ�

Στα αγροτικά ποντάρει 
για άνοδο οικονομικών  
δεικτών η Παγκόσμια 
Τράπεζα 

Πολιτική για ανθρώπους 
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Ακόμα και με έξαρση 
της πανδημίας τα αγροτικά 
δείχνουν λιγότερο εύθραυστα

Μονοπώλες και 
τραπεζοκαθίσµατα
«Αυτή είναι η στιγµή 
µας!», λέει η 
επικεφαλής του ∆ΝΤ 
Κρισταλίνα 
Γκεοργκίεβα, όµως αυτό 
που αντιλαµβάνονται οι 
κεντρικές τράπεζες, 
σύµφωνα µε την 
Rabobank είναι πως 
µπορούν να 
επιστρέψουν στην 
αύξηση των τιµών των 
χρηµατιστηριακών 
οµολόγων και των 
µετοχών blue-chip για 
να ανταµείψουν τους 
κάθε λογής σοβαρούς, 
µονοπώλες και 
ευκαιριακούς 
επενδυτές, την ώρα που 
οι υπεύθυνοι χάραξης 
πολιτικής των 
κυβερνήσεων θα 
συνεχίσουν να 
επεξεργάζονται πόσα 
άτοµα µπορούν να 
κάθονται σε µια παµπ κι 
άλλα τέτοια φαιδρά.

Λίγο πριν την εκλογή του νέου προέ-
δρου στις ΗΠΑ, το ∆ιεθνές Νοµισµα-
τικό Ταµείο προβάλλει ως ανάγκη 
µια νέα αρχιτεκτονική για την επό-
µενη µέρα της παγκόσµιας οικονο-
µίας από την πανδηµία, στα πρότυ-
πα των δύο ιστορικών διασκέψεων 
του Bretton Woods. 

Το πρώτο Bretton Woods δηµιούρ-
γησε την τρέχουσα γεωπολιτική αρχι-
τεκτονική στο τέλος του Β’ Παγκοσµί-
ου Πολέµου, ενώ το δεύτερο στις αρ-
χές της δεκαετίας του 1970 έφτασε στο 
τέλος του κανόνα του χρυσού και την 
εισαγωγή ενός συστήµατος βασισµέ-
νου στο δολάριο των ΗΠΑ που µας ο-
δήγησε στο σηµείο που βρισκόµαστε 
σήµερα. Η σηµερινή συγκυρία, σύµ-
φωνα µε την επικεφαλής του ∆ΝΤ, 
Γκεοργκίεβα, είναι ανάλογη αυτής 
που διαµόρφωσε το Bretton Woods, 
καθώς η πανδηµία που έχει ήδη κο-
στίσει πάνω από ένα εκατοµµύριο ζω-
ές και έχει συρρικνώσει την παγκό-
σµια οικονοµία κατά 4,4% το 2020 αυ-
ξάνοντας την φτώχεια για πρώτη φο-
ρά εδώ και δεκαετίες.

Όµως το µόνο που καθίσταται πα-
σιφανές από το ∆ΝΤ σύµφωνα µε 
ανάλυσή της ολλανδικής τράπεζας 
Rabobank είναι η αναγκαιότητα να 
συνεχιστεί το ράλι των αγορών και οι 
τιµές τους ψηλά καθώς δεν δίνονται 



Την παρέµβαση της Ε.Ε. στην εφαρµο-
γή κοινών κανόνων για τη µετακίνηση 
των απαραίτητων για τη συγκοµιδή ερ-
γαζοµένων, αλλά και την ανάγκη ύπαρ-
ξης κοινής πολιτικής για την προστασία 
τoυς µέσα στο χώρο εργασίας και τη δια-
χείριση των συρροών ζητά η Ευρωπαϊκή 
Οργάνωση Μεταποιηµένων Φρούτων και 
Λαχανικών PROFEL. Όπως επισηµαίνει 
το λόµπι της µεταποίησης φρούτων και 
λαχανικών, το ολικό κλείσιµο των εργο-
στασίων σε περίπτωση εµφάνισης κρου-
σµάτων δεν αποτελεί κοινή πρακτική α-
νάµεσα στα κράτη µέλη, αφού οι βιοµη-
χανίες τροφίµων αναγνωρίζονται ως α-
παραίτητες επιχειρήσεις για την οµαλή 
λειτουργία της κοινωνίας. Ωστόσο όπου 
κλείνουν, όπως στην Ελλάδα, διαταράσ-
σεται η ισορροπία  στον ανταγωνισµό. 

Τη ∆ευτέρα 26 Οκτωβρίου, στην ολο-
µέλεια της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης του Ευρωκοινοβουλίου έλαβε χώρα 
συνεδρίαση µε θέµα: «Η κατάσταση της 
αγοράς των φρούτων, λαχανικών και 
κρασιού – Η επίδραση των µέτρων της 
Ε.Ε. για την αντιµετώπιση των συνεπει-
ών της πανδηµίας». Η Ευρωπαϊκή Ορ-
γάνωση Μεταποιηµένων Φρούτων και 
Λαχανικών PROFEL, εκπροσωπήθηκε 
από την Ολυµπία Αποστόλου της Ένω-

σης Κονσερβοποιών Ελλάδος. Η κ. Απο-
στόλου ανέφερε πόσο σηµαντικό είναι 
για τον κλάδο να καταργηθούν οι επι-
πλέον δασµοί των ΗΠΑ και να υπάρξει 
συµφωνία που θα επιτρέπει την ελεύθε-
ρη πρόσβαση τους στην αγορά του ΗΒ 
µετά το BREXIT. Ο εκπρόσωπος της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, απαντώντας στην 
κ. Αποστόλου ανέφερε ότι σε περίπτω-
ση που δεν υπάρξει πρόοδος στο θέµα 
των δασµών, δε θα διστάσει να επιβά-
λει δασµούς σε αµερικανικά προϊόντα .

Ζήτημα κοινού πλαισίου
λειτουργίας εργοστασίων
θέτει η βιομηχανία τροφίμων

Οι δασµοί σε αµερικανικά προϊόντα ως 
µέσο πίεσης, είναι κάτι που εξετάζει η ΕΕ.

λέει το ΔΝΤ, που κοιτά τις αγορές

οι κατευθύνσεις για το πώς θα «χτι-
στεί το µέλλον» και θα αντιµετωπι-
στούν επίµονα προβλήµατα όπως: 
χαµηλή παραγωγικότητα, αργή α-
νάπτυξη, υψηλές ανισότητες και 
µια επικείµενη κλιµατική κρίση. 

Σύµφωνα µε την ολλανδική τρά-
πεζα, το ∆ΝΤ εκτός του ότι δεν απα-

ντά µε σαφήνεια στο πώς θα βγει ο 
κόσµος όσο πιο αλώβητα γίνεται α-
πό ετούτη την κρίση, ο µερκαντιλι-
σµός που χαρακτηρίζει πολλά µέλη 
του ∆ΝΤ, απλά είναι ικανός να τινά-
ξει το παγκόσµιο σύστηµα στον αέ-
ρα. Ποιες είναι όµως οι σωστές πο-
λιτικές, διερωτάται ο αναλυτής της 
Rabobank. «Αν αυτό ήταν γνωστό 
δεν θα ακολουθούνταν οι λανθα-

σµένες για τόσο πολύ καιρό. Σήµε-
ρα υπάρχει ήδη µια νέα µεσοπρό-
θεσµη πολιτική και όµως οι κεντρι-
κές τράπεζες αδιαφορούν και ρω-
τούν «τι µπορούµε να κάνουµε;», 
αναφέρει. Εν τω µεταξύ, «οι πολι-
τικές πρέπει να είναι για τους αν-
θρώπους», τονίζει η επικεφαλής 
του ∆ΝΤ, πράγµα που αποτελεί, 
κατά την Rabobank, κάλεσµα σε ε-
πενδύσεις στον ανθρώπινο παρά-
γοντα, στους ευάλωτους, έτσι ώστε 
να αυξηθεί το ανθρώπινο κεφάλαιο. 
Το θέµα είναι πως και εδώ θα πρέ-
πει να ληφθεί η συµβατότητα της 

επένδυσης αυτής µε τους στόχους 
του δηµόσιου χρέους γεγονός που 
αποκλείει κάθε µορφής λαϊκισµό, 
πράγµα δύσκολο. Ας πάρουµε για 
παράδειγµα την Πράσινη πολιτική, 
επισηµαίνει η Rabobank, που συ-
νεπάγεται τεράστιες δηµόσιες δα-
πάνες για µηδενικά επιτόκια, που 
όµως είναι στο πνεύµα του Bretton 
Woods. Αυτό που δεν απαντούν οι 
προθέσεις του Ταµείου είναι ποιος 
«ξοδεύει» τα τρισεκατοµµύρια και 
ποιος παράγει αυτά τα Πράσινα 
προϊόντα, και έτσι παίρνει και ό-
λες τις καλές δουλειές.
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Mερκαντιλισµός
Το ∆ΝΤ εκτός του 
ότι δεν απαντά µε 

σαφήνεια στο πώς θα 
βγει όσο πιο αλώβητα 

γίνεται η κρίση, ο 
µερκαντιλισµός που 
χαρακτηρίζει πολλά 

µέλη του είναι ικανός 
να τινάξει το παγκόσµιο 

σύστηµα στον αέρα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Η Biogard Greece ΕΠΕ, θυγατρική της CBC Europe στην Ελλάδα, και µε εξειδίκευση 
στη διακίνηση προϊόντων βιοπροστασίας και θρέψης των καλλιεργούµενων φυτών, 
σκοπεύει να προσλάβει ένα άτοµο ως υπεύθυνο εγκρίσεων για όλη την γκάµα των 
προϊόντων της, µε έδρα την Αθήνα και µε κύριες αρµοδιότητες:

• ∆ιαχείριση διαδικασιών έγκρισης προϊόντων φυτοπροστασίας και θρέψης.

•  Επικοινωνία και επαφή µε ρυθµιστικές αρχές και εµπλεκόµενα µέρη στη διαδικα-
σία των εγκρίσεων προϊόντων.

Απαραίτητα Προσόντα:

• Πτυχιούχος Γεωπόνος µε ειδίκευση στην Φυτική παραγωγή.

•  Ελάχιστη 3ετή εµπειρία σε διαχείριση εγκρίσεων προϊόντων φυτοπροστασίας και 
θρέψης.

•  Γνώσεις και αντίληψη των κανονισµών και αρχών που διέπουν την έγκριση 
των προϊόντων φυτοπροστασίας και θρέψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην 
Ελλάδα.

• Αντίληψη και γνώση διαχείρισης και αναγκών των καλλιεργειών.

•  ∆εξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης διαπροσωπικών επαφών (δυνατό-
τητα συµµετοχής σε Ευρωπαϊκές και τοπικές οµάδες, ικανότητα συνεργασίας 
και επικοινωνίας µε τις ρυθµιστικές αρχές και κατανόησης των αναγκών και 
απαιτήσεών τους)

•  Πολύ καλή γνώση και ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραµ-
µάτων επικοινωνίας, MS offi  ce, κ.α.

•  Πολύ καλή ικανότητα επικοινωνίας στην Αγγλική γλώσσα, γραπτά και προφο-
ρικά.

• Γνώση και ικανότητα επικοινωνίας στην Ιταλική γλώσσα θα εκτιµηθεί.

Παρακαλούµε αποστείλατε τα βιογραφικά σας 
στο email της εταιρείας:info@biogard.gr
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ: 
 ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟ 

Τον τελευταίο καιρό δείχνει να 
είναι σε εξέλιξη µια µεγάλη 
έρευνα σχετικά µε τα 
βοσκοτόπια, τη λεηλασία στο 
Εθνικό Απόθεµα και στις 
επιδοτήσεις των κτηνοτρόφων. 
Μάλιστα, η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ έχει 
εγκαίρως προχωρήσει σε 
συγκεκριµένες καταγγελίες επί 
του θέµατος. Που βρισκόµαστε 
σήµερα; 

Σας ευχαριστώ θερµά κ. Πανάγο 
που µου δίνετε αυτή την ευκαιρία 
να πω πράγµατα µε το όνοµά τους. 

Την υπόθεση την γνωρίζεται πο-
λύ καλά, λόγω της σοβαρής δηµο-
σιογραφικής σας έρευνας, η οποία 
ώθησε και εµάς στο να προχωρή-
σουµε στις δικές µας ενέργειες. 

Το ευτύχηµα είναι ότι στο τιµό-
νι του ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκε ένας άν-
θρωπος µε υψηλό αίσθηµα ευθύ-
νης και καθήκοντος, που όχι µόνο 
να «κουκουλώσει» δεν θέλησε, αλ-
λά αντίθετα, µε γνώµονα το δηµό-
σιο συµφέρον και την υπεράσπι-
ση του δικαίου και των κτηνοτρό-
φων της χώρας, άνοιξε το φάκελο 
και έστειλε ήδη στη ∆ικαιοσύνη τα 
πρώτα ευρήµατα, µε αποδείξεις της 
µεγάλης απάτης. 

Το κύκλωµα, βέβαια, παίζει τα 
ρέστα του και µε κάθε θεµιτό και 
αθέµιτο τρόπο προσπαθεί να εκ-
διώξει το «αγκάθι», ώστε να συνε-
χίσει ανενόχλητο να ελέγχει από-
λυτα το χώρο. 

Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα τιµω-
ρηθεί η προσπάθεια κάθαρσης και 
πως η έρευνα που τώρα ξεκίνησε 
θα φτάσει µέχρι το τέλος. 

Θυµίζω ότι ο πρόεδρος του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ, µε την αρωγή των αντιπρο-

έδρων, είναι αυτός που αντιστά-
θηκε σε φωτογραφικούς διαγω-
νισµούς και διαδικασίες που µό-
νο τιµή δεν περιποιούσαν για τη 
λειτουργία του Οργανισµού, είναι 
ο άνθρωπος που προσπαθεί να α-
νακτήσει το ίδιο το κύρος και την 
αυτονοµία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Θυµίζω επίσης ότι ο Οργανισµός 
φέτος πλήρωσε νωρίτερα από κά-
θε άλλη χρονιά και σε µεγαλύτερο 
ποσοστό, µε περισσότερους ελέγ-
χους από κάθε άλλη χρονιά. 

Θα επιµείνω στα βοσκοτόπια. 
Πόσο σοβαρή είναι αυτή η 
ιστορία;

Θα το δείξει η ίδια η έρευνα στην 
εξέλιξή της. Ωστόσο, ως  Νέα ΠΑ-
ΣΕΓΕΣ είµαστε σε θέση να γνωρί-
ζουµε ότι πρόκειται για απάτη µε-
γάλων διαστάσεων. Τα µέχρι τώ-
ρα ευρήµατα, άλλωστε, σ’ αυτό κα-
τατείνουν. 

Και δεν σας κρύβω ότι το συγκε-
κριµένο θέµα µε θλίβει και µε θυ-
µώνει ταυτόχρονα, διότι ως κτηνο-
τρόφος βλέπω καθηµερινά συνα-
δέρφους µου, από το πρωί µέχρι 
το βράδυ να δουλεύουν µε τα ζώα, 
µέσα στην κοπριά, για να εξασφα-
λίσουν τα απολύτως αναγκαία και 
λαµβάνουν µια επιδότηση πραγ-
µατική ελεηµοσύνη των 1000 ευ-
ρώ. Και την ίδια στιγµή, κάποιοι  
αετονύχηδες, θησαυρίζουν απο-
µυζώντας, αυτοί και στενά ακόµη 
συγγενικά τους πρόσωπα, επιδο-
τήσεις που δεν δικαιούνται της τά-
ξης των 30 και 40 χιλιάδων ευρώ, 
µε καταπάτηση δηµόσιων βοσκο-
τόπων που τα δηλώνουν µε ψέµα-
τα ως ιδιόκτητα βοσκοτόπια στο Ε9. 

Η µηχανή αυτή της κλοπής των ε-
πιδοτήσεων πρέπει να ελεγχθεί από 
το 2017 µέχρι το 2020. Αυτά τα λε-
φτά δεν περισσεύουν από κανένα, 
µειώνονται τα χρήµατα των πραγ-
µατικών κτηνοτρόφων.  Γιατί να τα 
λυµαίνονται ψευτο -κτηνοτρόφοι;

Τι ακριβώς συµβαίνει µπορείτε να 
µας το εξηγήσετε µε δύο λόγια;

Είναι µία καλοσχεδιασµένη α-
πάτη που εκµεταλλεύεται τις τρύ-
πες του χρυσοπληρωµένου µηχα-
νογραφικού συστήµατος, του τε-
χνικού συµβούλου και του δήθεν 
συντονιστή.

Οι φερόµενοι ψευτοβοσκοί, λοι-
πόν, έχοντας πρόσβαση στο λογι-
σµικό του ΟΠΕΚΕΠΕ, µέσω επιτήδει-
ων υπαλλήλων ΚΥ∆ ή και ορισµέ-
νοι ιδιοκτήτες ΚΥ∆, µε πρόσβαση 
επίσης στο χαρτογραφικό σύστηµα 
και γνωρίζοντας το πώς γίνεται η 
διανοµή των δηµόσιων βοσκοτό-

Για καλοστηµένη απάτη που εκµεταλλεύεται τις τρύπες του 
χρυσοπληρωµένου µηχανογραφικού συστήµατος του τεχνι-
κού συµβούλου και δήθεν συντονιστή του ΟΣ∆Ε, κάνει λό-
γο αναφερόµενος στην υπόθεση των βοσκοτόπων ο κτηνο-
τρόφος, πρόεδρος του Συνεταιρισµού Καλαβρύτων και της 
Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ, Παύλος Σατολιάς, µε συνέντευξή του στην 
Agrenda. Είναι ευτύχηµα, τονίζει, ότι στο τιµόνι του ΟΠΕΚΕΠΕ 
βρέθηκε ένας άνθρωπος µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης και κα-
θήκοντος που όχι µόνο να κουκουλώσει δεν θέλησε, αλλά α-
ντίθετα, µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον και την υπεράσπι-
ση του δικαίου των κτηνοτρόφων της χώρας, άνοιξε το φάκε-
λο και έστειλε στη δικαιοσύνη τα πρώτα ευρήµατα µε αποδεί-
ξεις της µεγάλης απάτης. Το «κύκλωµα» βέβαια, επισηµαίνει, 
παίζει τα ρέστα του και προσπαθεί να εκδιώξει το «αγκάθι», 
ώστε να συνεχίσει ανενόχλητο να ελέγχει απόλυτα το χώρο.   

Καλοστημένη απάτη 
στους φωτοχάρτες  
με τα βοσκοτόπια    
Είναι ευτύχημα που υπάρχει στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Βάρρας  

Παύλος Σατολιάς 
Κτηνοτρόφος, πρόεδρος της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ 
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πων από την περίφηµη τεχνική λύ-
ση, που, όπως πολλές φορές έχου-
µε τονίσει, µόνο τεχνική και µόνο 
λύση δεν είναι (άναρχο παρκάρι-
σµα την αποκαλούµε εµείς εδώ και 
χρόνια), δεσµεύουν τεράστιες δη-
µόσιες εκτάσεις ως µισθωµένες α-
πό ιδιώτη – συγγενικό τους πρόσω-
πο, που πρόσφατα φρόντισε ψευ-
δώς να τα δηλώσει στο Ε9, ώστε να 
λάβει τον αναγκαίο για το ΟΣ∆Ε α-
ριθµό αγροτεµαχίου, τον λεγόµε-
νο ΑΤΑΚ.  Έτσι παρουσιάζονται ι-
διοκτήτες ΚΥ∆ να έχουν δηλώσει 
χιλιάδες στρέµµατα ιδιωτικά, ακό-
µη και στον φηµισµένο Γράµµο. 

Αυτό µπορεί να αποφέρει ανά 
δήλωση, από 30 έως 60 χιλιάδες 
ευρώ ανά ψευτοβοσκό ανά έτος, 
χωρίς, µάλιστα, οι αιτούντες να έ-
χουν έστω ένα πρόβατο, να έχουν 
παράξει ένα κιλό γάλα ή να έχουν 
προσφέρει το ελάχιστο στην κοι-
νωνία παραγωγικά. 

Το µεγάλο ερωτηµατικό που µας 
βασανίζει είναι πώς οι αρµόδιοι του 
ΟΠΕΚΕΠΕ σε διοίκηση και διευθυ-
ντικές θέσεις δεν έβλεπαν κάτι που 
ο πιο απλός κτηνοτρόφος έβλεπε. 
Ποιος κάλυπτε αυτό το πράγµα; 

Είναι όντως τόσο απλό όσο το 
περιγράφετε και ποια η 
πραγµατική του έκταση;

Τόσο απλό, αρκεί ο υπουργός να 
συναινέσει µε την κατανοµή των 
βοσκοτόπων, δηλαδή να υπογρά-
ψει ότι συµφωνεί µε την κατανοµή, 
όπως προκύπτει από την «τεχνική 
λύση». Κάπως έτσι εµπλέκουν και 
τον εκάστοτε υπουργό στην απάτη, 
για να τον έχουν µετά σε οµηρία. 

Ταυτόχρονα ο ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς 
να προβαίνει στους απαραίτητους 
ελέγχους, µοιράζει στους ψευτοβο-
σκούς, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ 
από το Εθνικό Απόθεµα τα τελευ-
ταία χρόνια.

Το όλο κύκλωµα ξεκίνησε να 
δουλεύει πειραµατικά πριν από 5 
-6 χρόνια, αλλά µετά το 2018 απο-
θρασύνθηκε. Μάλιστα µε την αλλα-
γή κυβέρνησης όχι µόνο δεν στα-
µάτησε, αλλά συνέχισε και συνε-
χίζει να επιθυµεί να λειτουργεί α-
πρόσκοπτα.

Η εκτίµησή µου είναι ότι η απάτη 
αγγίζει δεκάδες εκατοµµύρια κάθε 
χρονιά και εκατοντάδες αν το αφή-
σουµε να εξελιχθεί µέχρι το 2027, 
αφού οι ψευτοβοσκοί τρέχουν να 
κατοχυρώσουν δικαιώµατα για άλ-
λα 7 χρόνια. 

Και είναι µεγάλο ερωτηµατικό αν 
τελικά οι πραγµατικοί κτηνοτρόφοι 
θα βρίσκουν σε λίγο ελεύθερο χώ-
ρο να δηλώσουν βοσκότοπο για τα 

ζώα τους και την παραγωγή τους. 
Είναι επίσης αξιοσηµείωτο ότι 

υπάρχει σηµαντική συγκέντρωση 
του φαινοµένου σε συγκεκριµένες 
περιοχές, εκεί που έχουν τα συµ-
φέροντα τους εµπλεκόµενοι στο 
κύκλωµα.

Τελικά δεν είναι τόσο απλό όσο 
είπατε πριν, καθώς θα πρέπει και 
ο υπουργός να βάλει µία 
υπογραφή.

Έτσι είναι. Και δυστυχώς για το 
2019 ο κ. Βορίδης την έβαλε. Για το 
2020 δεν το έχει κάνει ακόµη και 
µακάρι να µην τον οδηγήσουν να 
το πράξει, οι διάφοροι διαδροµι-
στές που θεωρεί ότι είναι µαζί του, 
αλλά επί της ουσίας, υπονοµεύ-
ουν και τη θέση του και την υστε-
ροφηµία του.

Και ξέρετε ποιο είναι το πιο πα-
ράδοξο, ο άνθρωπος που τον προ-
στατεύει από τις κακοτοπιές, δη-
λαδή ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, έ-
χει γίνει ο νούµερο ένα στόχος α-
πό αυτούς για να συνεχίσουν την 
δουλίτσα τους. Θεωρώ, πάντως, ότι 
ήρθε η ώρα να κριθούµε όλοι µας. 

Γιατί το λέτε αυτό; Έχετε να 
προσάψετε κάτι συγκεκριµένο 
στον υπουργό;

Όχι. Και πως θα µπορούσα, εξάλ-
λου… Όλοι, όµως, κρινόµαστε α-
πό το τι κάνουµε, αλλά και από τι 
δεν κάνουµε. 

Κατά την άποψή µου έχει τη χρυ-
σή ευκαιρία να βγει µπροστά, να 
καθαρίσει το χώρο απ’ τα κυκλώ-
µατα και τους απατεώνες, να γίνει 
ο υπουργός που θα συνδέσει το 
όνοµά του µε την απαλλαγή των 
κτηνοτρόφων απ’ τα βαµπίρ που 
τόσα χρόνια τους ρουφάνε το αί-
µα. Εξαρτάται απ’ τον ίδιο το τι τε-

λικά θα επιλέξει. Περιµένουµε. Και, 
για µία ακόµη φορά θα επαναλά-
βω, όλοι κρινόµαστε πια. Προσω-
πικά θα περίµενα, πάντως, ήδη να 
έχει τοποθετηθεί ο υπουργός. Όχι 
µε λόγια. Να έχει τοποθετηθεί δί-
πλα στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ 
και να υπερασπιστεί µε το κύρος 
της θέσης του την προσπάθειά του. 

∆εν χωράνε µισόλογα εδώ. Ούτε 
το κρυφτούλι µπορούµε να παίζου-
µε. Ο υπουργός γνωρίζει καλά. Και 
γνωρίζει τα πάντα. Για την τεχνική 
λύση, για τα ΚΥ∆ που κάποιοι ήθε-
λαν να παραµείνουν κλειστά λόγω 
κορονοϊού, τα οποία δώσαµε µάχη 
και έτοιµες λύσεις για να συνεχίσουν 
να λειτουργούν µε πλήρη ασφάλεια 
για τους εργαζοµένους και τους πα-
ραγωγούς. Αποδείχθηκε στην πρά-
ξη ότι ήταν η σωστή απόφαση που 
επίσης υιοθέτησε ο υπουργός, χά-
ρη στην οποία πληρώθηκαν φέτος 
οι αγρότες µας την προκαταβολή 
της ενιαίας ενίσχυσης. Είναι ώρα, 
ολόκληρη η βάση δεδοµένων του 
ΟΣ∆Ε να φιλοξενηθεί στο opengov.
gr, είναι ώρα, το έργο του τεχνικού 
συµβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ να ξεφύ-
γει από φωτογραφικές προκηρύξεις 
που το προσφέρουν πλουσιοπάρο-
χα εδώ και µια δεκαετία σε συγκε-
κριµένα ιδιωτικά συµφέροντα, είναι 
ώρα ο Οργανισµός Πληρωµών να 
γίνει κυρίαρχος µιας υπόθεσης που 
αφορά όχι µόνο στις πληρωµές αλ-
λά στην τεκµηρίωση πολιτικών για 
την ανάπτυξη της αγροτικής παρα-
γωγής για τη βελτίωση της θέσης 
των αγροτών.  

Μήπως και ο κάθε υπουργός 
πέφτει θύµα µιας καλοστηµένης 
ιστορίας, αυτής που κάθε χρόνο 
λέει ότι κινδυνεύει η καταβολή 
των επιδοτήσεων; 

Πράγµατι, το γνωστό παραµυθά-
κι. Ξέρετε ότι το βράδυ της προη-
γούµενης Παρασκευής, στήθηκε 
πλεκτάνη για να µην γίνει η πλη-
ρωµή της ειδικής ενίσχυσης για τα 
αιγοπρόβατα; Ξέρετε ότι η ίδια πλε-
κτάνη στήθηκε και για την πληρω-
µή της προκαταβολής; Μας έχουν 
κουράσει µε τα ίδια κόλπα του α-
ναντικατάστατου που έχουν αφή-
σει τον ΟΠΕΚΕΠΕ δέκα χρόνια πί-
σω. Αντί να επενδύουν σε τεχνο-
λογίες, επενδύουν να στήνουν τε-
ρατουργήµατα µε πολιτικές πλάτες 
και εκβιασµούς. 

Κοιτάχτε να δείτε, έχει έρθει πλέ-
ον η ώρα όπως σας είπα. Οι φάκε-
λοι πηγαίνουν στον εισαγγελέα. 
Το απόστηµα έσπασε και η δικαι-
οσύνη πια παίρνει τη σκυτάλη. Και 
θα δούµε πολλά… 

Γεννήθηκε το 1971 στη Σκοτάνη 
Καλαβρύτων. Από την ηλικία των 
19 χρόνων µέχρι και σήµερα 
ασχολείται επαγγελµατικά µε την 
κτηνοτροφία. Το 2003 
εκλέχθηκε για πρώτη φορά στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Ένωσης Αγροτικών 
Συνεταιρισµών Καλαβρύτων και 
από το 2007 µέχρι και σήµερα 
είναι Πρόεδρος του νυν 
Αγροτικού Γαλακτοκοµικού 
Συνεταιρισµού Καλαβρύτων. Από 
την ίδρυση της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ 
τον Σεπτέµβριο του 2016 είναι 
µέλος του ∆Σ και από τον Μάιο 
του 2017 είναι Πρόεδρος.

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

Το κύκλωµα, βέβαια, παίζει τα ρέστα του και µε κάθε 
θεµιτό και αθέµιτο τρόπο προσπαθεί να εκδιώξει το 
«αγκάθι», ώστε να συνεχίσει ανενόχλητο να ελέγχει 
απόλυτα το χώρο. 

Τα ρέστα του

Η απάτη αγγίζει δεκάδες εκατοµµύρια κάθε χρονιά και 
εκατοντάδες αν το αφήσουµε να εξελιχθεί µέχρι το 
2027, αφού οι ψευτοβοσκοί τρέχουν να κατοχυρώσουν 
δικαιώµατα για άλλα 7 χρόνια. 

Το όλο κύκλωµα ξεκίνησε να δουλεύει πειραµατικά πριν 
από 5 -6 χρόνια. Μετά το 2018 αποθρασύνθηκε. Με την 
αλλαγή κυβέρνησης όχι µόνο δεν σταµάτησε, αλλά συνέχισε 
και συνεχίζει να επιθυµεί να λειτουργεί απρόσκοπτα.

Πολλά εκατομμύρια

Πριν 5-6 χρόνια 
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Mεγαλοστομίες
το σχέδιο για 
εγγειοβελτιωτικά 
κατά Κασίμη
Αντί η κυβέρνηση να αναζητά λύσεις 
µέσω Σ∆ΙΤ για επιτάχυνση του σχεδίου 
για αρδευτικά έργα ύψους 1,2 δις µέσω 
του Ταµείου Ανάκαµψης, θα ήταν 
προτιµότερο να ασχοληθεί µε την 
υλοποίηση ενταγµένων 
χρηµατοδοτουµενων έργων για να µην 
απενταχθούν. Αυτό υποστηρίζει µε 
ανάρτηση του στα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης ο καθηγητής του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, πρώην γενικός 
γραµµατέας στο ΥΠΑΑΤ, Χαράλαµπος 
Κασίµης, σηµειώνοντας πως µε τις 
κινήσεις αυτές η κυβέρνηση «χτίζει» 
πελατειακές προσδοκίες στους αγρότες, 
την ώρα που τα µέχρι σήµερα 
πεπραγµένα της δεν δικαιολογούν 
αισιοδοξία για την υλοποίηση των 
µεγαλόπνοων σχεδίων της.
Κατά τον ίδιο, 16 µήνες µετά, η πολιτική 
ηγεσία του ΥΠΑΑΤ δεν έχει 
δηµοπρατήσει τα ενταγµένα ώριµα 
έργα, που δροµολόγησε η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ, εντούτοις «φιλοδοξεί» να 
διεκδικήσει ένα µεγάλο πρόγραµµα 
αρδευτικών έργων ύψους 1.2 δις µέσω 
του Ταµείου Ανάκαµψης που θα έχει 
αυστηρά χρονοδιαγράµµατα και θα 
πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα 
ολοκληρωθούν, αφού το 70% των 
κονδυλίων πρέπει να συµβασιοποιηθεί 
έως και το 2022, το υπόλοιπο 30% 
έως το τέλος του 2023, µε καταληκτική 
χρονολογία για τις πληρωµές τα µέσα 
του 2026. «Αναρωτιέται κανείς, τι 
αλήθεια κάνει η επιτελική κυβέρνηση 
όταν είναι γνωστό ότι για τα έργα 
ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης υπάρχει 
απαίτηση για ανάληψη κύριας νοµικής 
δέσµευσης εντός 18 µηνών από την 
έκδοση των αντίστοιχων αποφάσεων 
ένταξης; (θυµίζω οι εντάξεις έγιναν στις 
2/7/2019). Όταν, µε άλλα λόγια, µέχρι 
31/12/2020 πρέπει να δηµοπρατηθούν 
τα έργα, αλλιώς θα απενταχθούν και θα 
χαθεί η χρηµατοδότησή τους;» 
αναφέρει ο καθηγητής του ΓΠΑ.

Ρήτρες προστασίας αγροτών
στο συναλλακτικό εμπόριο
Αρχές του έτους σε ισχύ το πλαίσιο για αθέμιτες πρακτικές, βάσει νόμου Βoρίδη

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Φραγµό σε εµπορικές πρακτικές που «στραγγα-
λίζουν» τους παραγωγούς-προµηθευτές αγρο-
τικών προϊόντων φιλοδοξεί να βάλει µε νοµο-
θετικό πλαίσιο η κυβέρνηση ενσωµατώνοντας 
σχετική κοινοτική οδηγία στο εθνικό δίκαιο, αρ-
κεί βέβαια να µην έχει την «τύχη» της πληρω-
µής των 60 ηµερών. Συγκεκριµένα, στα «χαρ-
τιά» έχει µείνει η νοµοθεσία που υποχρεώνει 
τους λιανέµπορους να πληρώνουν τους προ-
µηθευτές φρέσκων και ευαλλοίωτων αγροτικών 
προϊόντων εντός 60 ηµερών µε την συντριπτική 
πλειοψηφία να πληρώνει τα τιµολόγια 5 µε 6 
µήνες, µετά την έκδοσή τους, συνιστώντας µια 
σηµαντική αθέµιτη πρακτική.

Πάντως το νοµοσχέδιο για την ενσωµάτωση 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις 
αθέµιτες εµπορικές πρακτικές στις σχέσεις των 
εµπλεκοµένων στην αλυσίδα εφοδιασµού  πα-
ρουσίασε την Πέµπτη ενώπιον του Υπουργικού 
Συµβουλίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Μάκης Βορίδης. Μάλιστα, ο υπουργός φέρεται 
αποφασισµένος να ενσωµατωθεί άµεσα στις ε-
θνικές διατάξεις η κοινοτική οδηγία παρά το γε-
γονός ότι η χώρα µας έχει προθεσµία µέχρι τον 
Μάρτιο του 2021, ώστε το πλαίσιο να τεθεί σε ι-
σχύ από τις αρχές του νέου έτους.

Να σηµειωθεί ότι στην όλη επεξεργασία ενσω-
µάτωσης της συγκεκριµένης κοινοτικής Οδηγί-
ας, συµµετείχε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αντα-
γωνισµού. Μάλιστα µέσα σε αυτό το πλαίσιο ε-
ξετάζονταν και ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση 

εναρµονισµένων εµπορικών πρακτικών, µέρος 
των οποίων και η αντιµετώπιση των ανοικτών 
τιµών, ειδικά σε ευαλλοίωτα προϊόντα όπως εί-
ναι το γάλα, κάτι που και φέρνει τον παραγωγό 
σε εξαιρετικά µειονεκτική θέση στη συναλλαγή.

Η νοµοθεσία κινείται παίρνοντας ως δεδοµέ-
νο τις συστάσεις της Κοµισιόν ότι εντός της α-
λυσίδας εφοδιασµού γεωργικών προϊόντων και 
τροφίµων, παρατηρούνται συχνά σηµαντικές α-
νισορροπίες στη διαπραγµατευτική ισχύ µεταξύ 
προµηθευτών και αγοραστών που µπορεί να ο-
δηγούν σε αθέµιτες εµπορικές πρακτικές, όπου 
µεγαλύτεροι και ισχυρότεροι εµπορικοί εταίροι 
προσπαθούν να επιβάλλουν προς όφελός τους 
σε σχέση µε συναλλαγή πώλησης.  

Σύµφωνα µε την οδηγία, κάθε κράτος µέ-
λος θα πρέπει να ορίσει µία ή περισσότερες 
αρχές για την επιβολή των απαγορεύσεων. 
Στην χώρα µας, η «αρχή επιβολής» θα είναι 
η νεοσυσταθείσα ∆ιυπηρεσιακή Μονάδα Ε-
λέγχου της Αγοράς (∆ΙΜΕΑ) του υπουργείου 
Ανάπτυξης.

Ποιες πρακτικές απαγορεύονται
Σύµφωνα µε την οδηγία 2019/633, τα κρά-

τη µέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι του-
λάχιστον όλες οι ακόλουθες εµπορικές πρα-
κτικές απαγορεύονται, εκτός εάν έχουν συµ-
φωνηθεί προηγουµένως µε σαφείς και αδι-
αµφισβήτητους όρους στη συµφωνία προ-
µήθειας. Οι απαγορεύσεις προβλέπουν ότι:

 Ο αγοραστής επιστρέφει στον προµη-
θευτή γεωργικά προϊόντα και τρόφιµα που 
δεν πωλήθηκαν, χωρίς να πληρώνει για αυ-
τά ή για τη διάθεση των προϊόντων αυτών ή 
και για τα δύο.

 Ο προµηθευτής χρεώνεται πληρωµή ως 
προϋπόθεση για να αποθεµατοποιήσει, να εκ-
θέσει ή να προσθέσει στους καταλόγους γεωρ-
γικά προϊόντα ή να τα διαθέσει στην αγορά.

 Ο αγοραστής απαιτεί από τον προµηθευ-
τή να βαρύνεται µε το σύνολο ή µε µέρος του 
κόστους οποιωνδήποτε εκπτώσεων αγροτικών 
προϊόντων ως µέρος προώθησης.

 Ο αγοραστής απαιτεί από τον προµηθευτή 
να πληρώσει για τη διαφήµιση από τον αγο-
ραστή γεωργικών προϊόντων και τροφίµων.

 Ο αγοραστής απαιτεί από τον προµηθευ-
τή να πληρώσει για την εµπορία από τον αγο-
ραστή γεωργικών προϊόντων και τροφίµων.

  Οι εκπρόθεσµες πληρωµές για αλλοιώ-
σιµα προϊόντα διατροφής,

 Οι ακυρώσεις παραγγελιών την τελευ-
ταία στιγµή

 Οι µονοµερείς αλλαγές συµβάσεων και 
η άρνηση γραπτής σύµβασης

  Η επιστροφή προϊόντων που δεν πουλή-
θηκαν ή που έχουν χαλάσει.

Ανοικτές τιµές
Στο πλαίσιο αυτό και ρυθµίσεις 

για την αντιµετώπιση 
εναρµονισµένων εµπορικών 

πρακτικών, µέρος των οποίων 
και η αντιµετώπιση 

των ανοικτών τιµών
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Στην τελική φάση αξιολόγησης και επιλογής 
έργων για το Πλάνο Ανάκαµψης των 32 δισ. 
ευρώ βρίσκεται η κυβέρνηση, σύµφωνα µε την 
εισήγηση που έκανε ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονοµικών Θεόδωρος Σκυλακάκης την Πέµπτη 
29 Οκτωβρίου, κατά τη συνεδρίαση του 
Υπουργικού Συµβουλίου υπό την προεδρία του 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, όπως ανάφερε, η πρώτη 
φάση, µε κατάθεση έργων και µεταρρυθµίσεων 

(δηλαδή η περιγραφή πρωτοβουλίας, οι ενδεικτικοί 
προϋπολογισµοί, οι στόχοι και τα ορόσηµα). Είπε 
πως υπάρχει υπερκάλυψη 65% σε ό,τι αφορά τις 
επιδοτήσεις, την οποία χαρακτήρισε ως εύλογη.
Εξήγησε πως ακολουθεί η δεύτερη και τελική φάση 
αξιολόγησης -και από τους θεσµούς- και επιλογής 
των έργων των προγραµµάτων. Η αναλυτική 
αξιολόγηση έργων και προγραµµάτων και η 
διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα γίνει 
από την 1η Ιανουαρίου έως τις 15 Ιανουαρίου. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με όλο και µεγαλύτερη δυσπιστία 
και επιφυλακή φαίνεται ότι επεν-
δύουν σε µεγάλες εταιρείες της α-
γροδιατροφής τα χρήµατά τους οι 
επενδυτές. «∆εν µπορώ να εντο-
πίσω κανένα ανταγωνιστικό πλε-
ονέκτηµα στους µεσάζοντες πλέ-
ον. Οι αγρότες έχουν πια την ίδια 
πρόσβαση σε πληροφορία µε την 
ADM φερ’ ειπείν και έτσι οι µεσά-
ζοντες δεν µπορούν να βγάλουν 
και πολλά από τυχόν αναταραχές 
στην ισορροπία της προσφοράς 
και της ζήτησης σε κάποιο σηµείο 
στον κόσµο. Αυτό είναι µια εξέλι-
ξη που αφορά τη δοµή της αλυσί-
δας της αγροδιατροφής και θα έχει 
µακροπρόθεσµες συνέπειες». Αυ-
τό υποστηρίζει ο Σεθ Γκολντστά-
ιν, αναλυτής της εταιρείας παρο-
χής πληροφοριών για χρηµαταγο-
ρές Morningstar Inc. που εδρεύει 
στο Σικάγο. 

Τις τελευταίες εβδοµάδες, παρά την 
αβεβαιότητα της συνθήκης της παν-
δηµίας το εµπόριο αγροτικών εµπο-
ρευµάτων δείχνει ενισχυµένο, κάτι 
που έρχονται να επιβεβαιώσουν µια 
σειρά από αναλύσεις φορέων όµως 
της Παγκόσµιας Τράπεζας, της Κο-
µισιόν και άλλων οργάνων. Σε αυ-
τό το ευνοϊκό κλίµα, που µια σειρά 
βασικών καλλιεργειών όπως είναι 
τα σιτηρά, το καλαµπόκι, το βαµβά-
κι, η σόγια και η ζάχαρη παρουσιά-
ζουν κέρδη στις αξίες των µελλοντι-
κών τους συµβολαίων, οι µεγάλες 
πολυεθνικές του εµπορίου αγροτι-
κών πρώτων υλών είδαν και αυτές 
τα κέρδη τους να επιστρέφουν. 

Ωστόσο, όπως επισηµαίνουν ανα-
λυτές, µπορεί τις τελευταίες εβδο-
µάδες, για πρώτη φορά µετά από 
καιρό το εµπόριο αγροτικών εµπο-

ρευµάτων να αποδίδει, ωστόσο ε-
ταιρείες όµως ADM, Bunge, Cargill 
και Louis Dreyfus δεν θα έπρεπε να 
σταθούν πολύ στη στροφή αυτή. 

Αλλαγή στη δοµή της παραγωγής
Τα µονοπωλιακά συµφέροντα 

που εδραιώνονται και στον χώρο 
της αγροτικής παραγωγής, η µε-
γέθυνση των αγροτικών εκµεταλ-
λεύσεων και οι επενδύσεις που έ-
χουν γίνει στον τοµέα της τεχνολο-
γίας, της πρώτης µεταποίησης, της 
αποθήκευσης και των logistics α-
πό τις εκµεταλλεύσεις αυτές, καθι-
στούν όλο και λιγότερο απαραίτη-
το τον ρόλο των µεσαζόντων στην 
αλυσίδα εφοδιασµού. Οι τελευταί-
οι µάλιστα, είδαν τα τελευταία δύο 
χρόνια τα κέρδη τους να εξανεµίζο-
νται και από τις προστατευτικές δια-

θέσεις στο εµπόριο, που κυριάρχη-
σαν κατά τη διακυβέρνηση του Ντό-
ναλντ Τραµπ, ενώ δεν αποκλείεται 
να δουν και τις µετοχές τους να υ-
φίστανται µεγαλύτερο πλήγµα, σε 
περίπτωση που το εκλογικό αποτέ-
λεσµα της 3ης Νοεµβρίου επικρο-
τήσει τα πεπραγµένα του Αµερικα-
νού προέδρου. 

Στο µεταξύ πάντως, το άλλοτε κρα-
ταιό ABCD της αγροδιατροφής, κα-
τάφερε να βγάλει ξανά κέρδος από 
τις υπό εξέλιξη συναλλαγές. Όπως 
µεταδίδει το Bloomberg, «µετά από 
χρόνια επισφαλών οικονοµικών α-
ποτελεσµάτων που σχετίζονταν άλ-
λωστε και µε τις υποτονικές επιδό-
σεις των αγροτικών προϊόντων, τα 
αστέρια δείχνουν να ευθυγραµµί-
ζονται για τους µεσάζοντες εµπό-
ρους». Η Κίνα φορτώνει αµερικα-

νικό καλαµπόκι και σόγια, τα κέρ-
δη από την επεξεργασία ελαιού-
χων σπόρων έχουν ανακάµψει και 
η ξηρασία ταλαιπωρεί τη Βραζιλία, 
γεγονός που αυξάνει περαιτέρω 
τις τιµές, αφού εµποδίζεται ή δεν 
γίνεται µε καλούς όρους η σπορά 
στο Νότιο Ηµισφαίριο. Ακόµη και 
η πολιορκηµένη από την πανδη-
µία αγορά βιοκαυσίµων βελτιώνει 
την εικόνα της.

Πάντως, φαίνεται πως και οι ίδιοι 
οι µεσάζοντες έχουν αντιληφθεί πως 
το κλίµα τους σηκώνει όλο και µε µε-
γαλύτερη δυσκολία και έτσι, αντιµε-
τωπίζοντας µικρότερα κέρδη από το 
εµπόριο ξεκίνησαν να διαφοροποι-
ούν το χαρτοφυλάκιό τους σε µια σει-
ρά από προϊόντα, όπως τις τροφές 
για κατοικίδια και ιχθυοκαλλιέργει-
ες, µέχρι τα µπιφτέκια λαχανικών.

Λιγότερο αναγκαίοι 
οι μεσάζοντες στην 

αλυσίδα εφοδιασμού 
Η μεγέθυνση 

των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων 
και οι επενδύσεις 

που έχουν γίνει 
στον τομέα της 

αποθήκευσης 
και των logistics, 

καθιστούν όλο και 
λιγότερο απαραίτητο 

τον ρόλο των 
μεσαζόντων 

Στο 65% η υπερκάλυψη 
επενδύσεων για

το Ταµείο Ανάκαµψης

Κέρδη
Μια σειρά βασικών 
καλλιεργειών όπως είναι τα 
σιτηρά, το καλαµπόκι, το 
βαµβάκι, η σόγια και η ζάχαρη 
παρουσιάζουν κέρδη στις αξίες 
των µελλοντικών τους 
συµβολαίων.

Ενίσχυση
Τις τελευταίες εβδοµάδες, 
παρά την αβεβαιότητα της 
συνθήκης της πανδηµίας 
το εµπόριο αγροτικών 
εµπορευµάτων δείχνει 
ενισχυµένο.

Αστέρια
Μετά από χρόνια επισφαλών 
οικονοµικών αποτελεσµάτων 
που σχετίζονταν άλλωστε και 
µε τις υποτονικές επιδόσεις 
των αγροτικών προϊόντων, 
τα αστέρια δείχνουν να 
ευθυγραµµίζονται για τους 
µεσάζοντες εµπόρους, 
µεταδίδει το Bloomberg.

Ο Κέβιν Σρόντερ, 
CEO της Bunge, 
πολυεθνικής που 
δραστηριοποιείται 
στο εµπόριο 
σιτηρών.
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ΕΛ. ΓΛΥΚΑΤΖΗ�ΑΡΒΕΛΕΡ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
«Η Αντίσταση µε έκανε 
αυτό που είµαι. Στο 
σχολείο που ήµουν οι 
Ιταλοί το έκαναν 
νοσοκοµείο. Η καθηγήτρια 
µου είπε να κάνουµε µία 
οµάδα αντίστασης. 
Λεγόµασταν «Σπίθα». 
Μου έδιναν στα κρυφά 
φυλλάδια για να τα πάω 
σε διάφορα µέρη».

ΑΝΤ. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Το πολιτικό µας σύστηµα 
είναι δοµηµένο µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να µην µπορεί 
να ξεφύγει. Πρωθυπουργός 
και αρχηγός κόµµατος είναι 
ισχυρά πρόσωπα µέσα στο 
δικό τους µπλοκ, µπορούν 
να σε καταστρέψουν ή να 
σε αναδείξουν. Γι’ αυτό και 
πρέπει να κάνεις την 
πάπια».

ΝΤΑΒΙΝΤ ΣΑΣΟΛΙ
ΠΡΟΕ∆. ΕΥΡΩΒΟΥΛΗΣ
«Οι επιθέσεις του προέδρου 
Ερντογάν στη Γαλλία και 
στον πρόεδρο Μακρόν 
είναι απαράδεκτες. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στέκεται αλληλέγγυο προς 
τον γαλλικό λαό και στην 
ελευθερία της έκφρασης. 
Καλώ την Τουρκία να 
τερµατίσει αυτή την 
επικίνδυνη αντιπαράθεση».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑΡΟΠΑΙ∆Α ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΙ ΚΡΥΒΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Τrend
Εδώ και κάποια χρόνια 
γράφαµε για την αναλογιστική 
µελέτη του ΕΛΓΑ. Πάει αυτή 
ξεχάστηκε, κι έρχονται διαρκώς 
εµβόλιµες... λύσεις για τις 
µαύρες τρύπες στα οικονοµικά 
του. Τώρα, το νέο trend είναι 
η ψηφιακή του µετάβαση και τα 
tablets. ∆εν ξέρω βέβαια αν 
αυτά ικανοποιούν το Μάξιµο για 
τα καιρικά δεινά που πλήττουν 
το Αργυργοπούλι.

Ζήτω
Παραλίγο να έρθει το επόµενο 
Πάσχα για να πληρωθεί το 
λειψό 4ευρω στους 
αιγοπροβατοτρόφους λόγω 
πανδηµίας. Λίγο πριν την 28η 
Οκτωβρίου, ο Μαυρουδής είπε 
το µεγάλο «ΝΑΙ» για να τρέξει 
στους λογαριασµούς η 
πληρωµή των συνολικά 29,8 
εκατ. ευρώ. Τώρα, κατά πόσο 
καλύπτει η εν λόγω ενίσχυση 
τους πληγέντες, τα ‘χουµε πει.

Έξοδος
Στο τελικό συµβιβαστικό 
κείµενο του Συµβουλίου 
υπουργών Γεωργίας, τονίζεται 
πως το πριµ εξόδου µπορεί να 
δίνεται σε αγρότες που σύντοµα 
«θα φτάσουν την ηλικία 
συνταξιοδότησης». Πως και πως 
το περιµένουν, µε βάση τα 
σχόλια που αναρτούν στα 
σχετικά θέµατα στο Agronews, 
γιατί η παραµονή µε τους όρους 
που τίθενται δεν συµφέρει.

Κροτίδες λάµψης για συστήµατα στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Οργανισµός Πληρωµών αγροτικών επιδοτήσεων, λέει ο επικε-
φαλής του, ανακτά την κυριαρχία του, κι όσοι αντιληφθούν τη 
νέα πραγµατικότητα µπορεί να καταφέρουν να µείνουν συνερ-
γάτες, ειδάλλως θα αποχωρήσουν µε κρότο. Αν µη τι άλλο, η συ-
νέντευξη του καθηγητή σε ηµερήσια εφηµερίδα έστειλε τα µηνύ-
µατά του µε αποδέκτες εκείνους που επιχειρούν να τον στοχο-
ποιήσουν, και εκπορεύονται κατ’ αυτόν, από πάνω προς τα κάτω, 
είτε από κάτω προς τα πάνω. «Ας πάνε να διαµαρτυρηθούν για 
µη συνεργασία όπου θέλουν. Η εργαλειοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ 
αποτελεί παρελθόν». Ο χρόνος θα δείξει αν θα τα καταφέρει...

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Τι θα επικρατήσει εν 
τέλει µε σύγκλιση, 
ιστορικά δικαιώµατα, 
οικοπρογράµµατα, 
νεοεισερχόµενους 
και νέους αγρότες, 
θα φανεί την άνοιξη. 
Όπως και να ‘χει η 
Agrenda βρίσκεται 
συντονισµένη µε τις 
εξελίξεις!

Το ότι µπαίνουν και 
τα φυσικά πρόσωπα 
στον πτωχευτικό, αν 
µη τι άλλο αποτελεί 
µια καινοτοµία. Η εν 
λόγω νοµοθεσία και 
η «δεύτερη ευκαιρία» 
που εισάγει κατά την 
κυβέρνηση προκαλεί 
αντιδράσεις, καθώς 
το πλαίσιο θεωρείται 
ασφυκτικό. 

Υβρίδια
∆εν ξέρω πόσο µελάνι έχει 

χύσει η Agrenda για το θέµα µε 
τα «χρυσαφένια» βοσκοτόπια, 
όµως ήρθε και η δικαίωση από 
τον καθηγητή της ∆οµοκού, που 
έχει βάλει στόχο να ξεδιαλύνει 
και µέσω εισαγγελέα το 
κουβάρι της κακοδιαχείρισης 
και όσων νέµονται ενισχύσεις 
από το Εθνικό Απόθεµα. 

«Τελειώνουµε µε την 
αδιαφάνεια στην κατανοµή του 
αποθέµατος που ξεκάθαρα 
χρησιµοποιήθηκε σε ορισµένες 
περιπτώσεις για ψηφοθηρικούς 
λόγους, αλλά και µε την 
Τεχνική Λύση που συνδέεται 
µε διαφθορά», λέει καθαρά. 

Μνηµείο πάντως οι 
δηµόσιες αναφορές του, για το 
θέµα, κάτι που γνωρίζει το 
Μαξίµου και εδώ κολλάει το 
«εγώ τα ‘λεγα»... σε περίπτωση 
που δεν κινηθούν οι 
απαιτούµενες διαδικασίες. 

;

ΖΟΣΕ ΜΟΥΡΙΝΙΟ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
«Είµαι πολύ χαρούµενος, 
τρία εκτός έδρας παιχνίδια 
κι έχουµε συγκεντρώσει 
εννέα βαθµούς.[...]. Για 
µένα δεν έχει σηµασία. 
Είτε κερδίσεις 6-1 είτε 1-0 
είναι τρεις βαθµοί. Είµαι το 
ίδιο χαρούµενος, όπως και 
µετά τον αγώνα µε τη 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
στο Ολντ Τράφορντ».

Σύντροφοι, αν 
έχετε κι εσείς 
οποιαδήποτε 
αµφιβολία για 
τους χειρισµούς 
µου µε τις 
χορτολιβαδικές 
εκτάσεις και το 
Εθνικό Απόθεµα 
µπορείτε
να ρωτήσετε 
και τον Βορίδη!

Επτά µήνες πήρε στους επιτελείς του υπουργείου 
και του οργανισµού πληρωµών για να δώσουν σε 
καµιά 40αριά χιλιάδες αιγοπροβαοτρόφους την 
ειδική ενίσχυση λόγω κορωνοϊού. Είχαν διάφορα 
θέµατα, σου λέει, αλλά ευτυχώς τα έλυσαν και τα 
λεφτά µπήκαν. Τσα! Όχι σε όλους. Πολύς κόσµος, 
ειδικά από τους µικρούς παραγωγούς, που 
παραδίδουν λίγα κιλά, έµειναν εκτός πληρωµής. 
Αιτία, οι γαλατάδες, σου λέει, δεν προλάβαιναν και 
δεν πήραν τις απαραίτητες 4 δειγµατοληψίες…. 

Κάτι που δεν θα έπρεπε να αποτελεί πρόβληµα, 
αφού στην απόφαση για την ειδική ενίσχυση δεν 
ζητείται κάτι τέτοιο. Το θέµα προκύπτει γιατί –όπως 
αποφασίστηκε- το βοήθηµα δόθηκε µε βάση το 
αρχείο της συνδεδεµένης του 2019 στο 
αιγοπρόβειο. Και εκεί τα 4 δείγµατα είναι 
προαπαιτούµενο! ∆εν φτάνει δηλαδή που έχασαν τη 
συνδεδεµένη, τώρα δεν πήραν ούτε τη στήριξη 
αυτή! Και µπορεί τα 4 ευρώ να µην είναι πολλά 
λεφτά, ειδικά αν έχεις λίγα ζώα, ωστόσο για 
κάποιους –ειδικά τους µικρούς- είναι σηµαντικά!   

Χαρούµενοι και εκεί στον ΕΛΓΑ, που «σε 
µικρότερο χρονικό διάστηµα του ενός µηνός από 
την ηµεροµηνία λήξης υποβολής δηλώσεων ζηµιάς», 
κοινώς πρωτάκουστο, πιστώθηκε η πρώτη δόση των 
αποζηµιώσεων για τον Ιανό. Βέβαια δεν λέει κανείς 
ότι τυχεροί στάθηκαν µόνο αυτοί που έπαθαν ολική 
ζηµιά στις καλλιέργειές τους και δεν συγκόµισαν 
ούτε ένα κιλό! Οι υπόλοιποι τον επόµενο µήνα και 
µέχρι τέλος Γενάρη…. Υποµονή! 

Αλήθεια η µεικτή επιτροπή που έχει συσταθεί για 
τα του ΕΛΓΑ και διερευνά πιθανές συνέργειες µε 
ιδιώτες στα ασφαλιστικά προϊόντα του Οργανισµού, 
πότε θα αποφανθεί;  Και µπορεί να µην τίθεται θέµα 
ιδιωτικοποίησης, αλλά εµπλοκής ιδιωτών, όπως 
εξάλλου και στις πληρωµές (βλέπε µηχανοπαρέα)... 
Το κόστος όµως ποιος θα το επωµίζεται;

«Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ αντί να ασχοληθεί 
µε την υλοποίηση των ενταγµένων 
χρηµατοδοτούµενων έργων για να µην 
απενταχθούν, αντί να οργανωθεί για την 
αντιµετώπιση των δυσκολιών, «µεγαλοπιάνεται», 
«χτίζει» πελατειακές προσδοκίες στους αγρότες και 
αναζητεί τον ιδιώτη-επενδυτή για τις «δουλειές» 
όπως τελικά αυτή µόνο ξέρει να κάνει», λέει σε 
άρθρο του ο πρώην γενικός της πλατείας, Χάρι 
αναφερόµενος στις κυβερνητικές αναφορές για 
µεγάλο πρόγραµµα αρδευτικών έργων ύψους 1,2 
δις µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης.

Χρονιά ακραίων αντιθέσεων η φετινή για τον 
αµπελοοινικό τοµέα, µε την πανδηµία να αιωρείται! 
Όσον αφορά τους όγκους, σηµειώθηκε µείωση, 
ωστόσο και το εισόδηµα των καλλιεργητών έπεσε. 
Γιατί; Λόγω χαµηλών τιµών. Μόνο οι συνεταιρισµοί 
πάλεψαν κάπως να σώσουν την κατάσταση, 
δίνοντας τις περσινές τιµές , γιατί το εµπόριο 
πλήρωσε 10 µε 30% κάτω από το 2019. Πιο έντονη 
πτώση τιµών σε Αχαΐα, Ηράκλειο Κρήτης, Βοιωτία 
και Αττική. Καλά κρασιά!   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Μ
ια ψύχραιµη αξιολόγη-
ση της κατάστασης λέει 
ότι ο τοµέας της αγρο-
τικής παραγωγής δεν 

είναι µεταξύ αυτών που επλήγησαν 
περισσότερο από την πανδηµία. Οι 
άνθρωποι δεν σταµάτησαν να τρέ-
φονται και οι αγρότες δεν σταµά-
τησαν να παράγουν. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις µάλιστα η ζήτηση για 
αγροτικά προϊόντα µεγάλωσε και 
οι τιµές παραγωγού ενισχύθηκαν. 

Υπάρχει διαφορά
ΒΕΒΑΙΑ, όπως συµβαίνει µε κάθε 
γενίκευση, έχει κι αυτή τις αδυνα-
µίες της. Πρώτον γιατί δεν είχαν 
και δεν έχουν αυτόν τον καιρό ό-
λα τα προϊόντα την ίδια τύχη. Τα 
πορτοκάλια για παράδειγµα, λό-
γω της ζήτησης που είχαν για χυ-
µούς (τόνωση του ανοσοποιητικού) 
έγιναν ανάρπαστα, ίσως για πρώ-
τη φορά µετά από χρόνια. ∆εν συ-
νέβη όµως το ίδιο µε τα αρνιά του 
Πάσχα που έµειναν απούλητα ή δό-
θηκαν κοψοχρονιά. ∆εν συνέβη το 
ίδιο µε το κρασί που µένει αδιάθε-
το στα κελάρια ή µε το βαµβάκι που 
µετά από µια µεγάλη βουτιά στις δι-
εθνείς χρηµαταγορές πασχίζει µετά 
από καιρό να ξαναβρεί ισορροπία. 

Χάλασε η πιάτσα
ΥΠΑΡΧΕΙ όµως και η άλλη πτυχή 
που έχει να κάνει µε τις ανακατα-
τάξεις εντός της αγοράς. Η ζήτηση 
για παράδειγµα, µετακινήθηκε από 
τη µαζική εστίαση στα σούπερ µάρ-
κετ. Έτσι, πολλοί παραγωγοί που 
είχαν χτίσει εδώ και χρόνια µια 
απευθείας συνεργασία µε τα 
εστιατόρια (κρέατα, ψάρια, 
ντοµάτες, κηπευτικά, κ.α.) 
βρέθηκαν ξαφνικά σε πο-
λύ δύσκολη θέση. Κι αυτό 
είναι κάτι που δεν αντιµε-
τωπίσθηκε µε τα λεγόµενα 
οριζόντια µέτρα προστασί-
ας της κυβέρνησης. Έτσι, 
ενώ υπάρχει µέριµνα για 
την εστίαση δεν διαφαίνεται 
ανάλογη φροντίδα για τους 
αγρότες προµηθευτές της. 

 Τέσσερα πουλάκια 
∆ΕΝ ΞΕΡΩ αν είναι περιττό να ανα-
φέρω για µια ακόµη φορά ότι και 
στην περίπτωση των αιγοπροβατο-
τρόφων που δόθηκε κάποια ειδική 
ενίσχυση (περί τα 30 εκατ. ευρώ σε 
39.368 παραγωγούς) τα χρήµατα 
δεν πήγαν ακριβώς εκεί όπου υ-
πήρξε το πρόβληµα. ∆εν έχουν τέ-
λος τα παράπονα των µικρών κτη-
νοτρόφων που για µια σειρά από 
λόγους χάνουν συνήθως τη συν-
δεδεµένη ενίσχυση στο αιγοπρό-
βειο γάλα κι ενώ είχαν αρνιά που 
έµειναν αδιάθετα ή πουλήθηκαν 
όσο – όσο δεν εισέπραξαν τελικά 
ούτε την ειδική ενίσχυση των 3,91 
ευρώ -ούτε τέσσερα- το κιλό. 

Χαντάκωμα
ΤΟΛΜΩ να πω ότι έχει έναν τρό-
πο η διοίκηση στην Ελλάδα να ε-
πιβραβεύει εκείνους που είναι πα-
ραγωγοί στα χαρτιά και να  χαντα-
κώνει τους ανθρώπους του καθη-
µερινού µόχθου που αγωνίζονται 
υπό αντίξοες συνθήκες. Όπως εί-
ναι για παράδειγµα οι κτηνοτρό-
φοι των µικρών νησιών και ορει-
νών όγκων, οι οποίοι, εκτός από 
την αγορά του Πάσχα έχασαν και 
την τουριστική αγορά το καλοκαίρι.

Διασυνδεδεμένοι
∆ΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ άλλωστε το ίδιο 
και µε τα βοσκοτόπια; ∆εν είναι 
οι διασυνδεδεµένοι µε το σάπιο 
σύστηµα του ΟΣ∆Ε που νέµονται 
τις επιδοτήσεις δηµόσιων εκτάσε-

ων, χωρίς να διαθέτουν ούτε έ-
να παραγωγικό ζώο, την ώρα 

που οι πραγµατικοί κτηνο-
τρόφοι, δηλαδή οι άνθρω-
ποι που βγαίνουν µια ζωή 
µε τα ζώα τους στα βουνά, 
ψάχνουν να βρουν λίγο τό-
πο να ενεργοποιήσουν τα 
δικαιώµατά τους; Και την 
ώρα που πάει να σπάσει 
το απόστηµα, κάποιος από 
µηχανής θεός βάζει το χέρι 
του για να µείνουν και πά-
λι τα πράγµατα ως έχουν; 

Έχει έναν τρόπο 
η διοίκηση 
στην Ελλάδα 
να επιβραβεύει 
εκείνους που 
είναι παραγωγοί 
στα χαρτιά και 
να χαντακώνει 
τους ανθρώπους 
του καθηµερινού 
µόχθου που 
αγωνίζονται υπό 
αντίξοες συνθήκες

Ε
νώ πολλές χώρες στην Κεντρική και Α-
νατολική Ευρώπη έχουν πρόσφατη την 
εµπειρία ενός επιτυχηµένου οικονοµι-
κού µετασχηµατισµού, λίγες από αυτές 

κάνουν µεγάλα βήµατα σε ό,τι αφορά την προ-
ετοιµασία τους για το νέο κύµα της βιοµηχανι-
κής επανάστασης. Αυτό το κύµα θα έχει ως κα-
θοριστικό του παράγοντα τη χρήση των τεχνο-
λογικών εξελίξεων όπως η τεχνητή νοηµοσύ-
νη ή το διαδίκτυο των πραγµάτων, καθώς και 
την ευελιξία και την προετοιµασία του καταρ-
τισµένου εργασιακού δυναµικού.

Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Κατάταξη Ψηφι-
ακής Ανταγωνιστικότητας του διακεκριµένου 
ελβετικού Ινστιτούτου για την Ανάπτυξη της ∆ι-
οικητικής Επιστήµης σε συνεργασία µε το σλο-
βακικό Ίδρυµα Φ.Α. Χάγιεκ της Μπρατισλάβα 
(www.hayek.sk) και άλλους συνεργαζόµενους 
οργανισµούς ανά τον κόσµο, πρόκειται για έ-
να πεδίο όπου η περιοχή της Κεντρικής και Α-
νατολικής Ευρώπης βρίσκεται πολύ πίσω από 
τις ανεπτυγµένες χώρες της δύσης. Αυτός ο δεί-
κτης συγκρίνει την ψηφιακή ανταγωνιστικότη-
τα 63 χωρών και αποτιµά τον βαθµό ετοιµότη-
τας του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στην έ-
λευση της ψηφιακής οικονοµίας. Οι τρεις κοµ-
βικές παράµετροι για την επιτυχία του ψηφι-

ακού µετασχηµα-
τισµού είναι: 1) Η 
γνώση - η ικανό-
τητα κατανόησης 
και µάθησης νέων 
τεχνολογιών, 2) Η 
τεχνολογία - η ικα-
νότητα ανάπτυξης 
νέων ψηφιακών 

καινοτοµιών, 3) Η ετοιµότητα για το µέλλον - 
η προετοιµασία για περαιτέρω εξελίξεις. […].

Οι καλύτερες δέκα οικονοµίες έχουν ως κοι-
νό χαρακτηριστικό ένα αποτελεσµατικό ρυθµι-
στικό πλαίσιο και υψηλή ταχύτητα υιοθέτησης 
νέων τεχνολογιών. Η σύγκριση τοποθετεί την 
Ανατολική Ασία, τη ∆υτική Ευρώπη και τη Βό-
ρεια Αµερική µεταξύ των πιο προηγµένων πε-
ριοχών στην ψηφιακή ικανότητα. Αντιθέτως, οι 
περιοχές της Λατινικής Αµερικής, της Κεντρι-
κής Ασίας και της Ανατολικής Ευρώπης έχουν 
τα µεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης.

Η κοινωνική και οικονοµική επίπτωση του 
κορονοϊού έχει αποκαλύψει ότι υπάρχει σήµε-
ρα µια σχεδόν απόλυτη εξάρτηση από τις ψη-
φιακές τεχνολογίες για την παροχή των εµπο-
ρικών υπηρεσιών, καθώς και δηµόσιων υπη-
ρεσιών όπως η εκπαίδευση και οι υπηρεσίες 
προς τους πολίτες.  Όλα αυτά καθιστούν την 
ψηφιακή ανταγωνιστικότητα απολύτως κρίσι-
µη για την ανάκαµψη της οικονοµίας και επι-
ταχύνουν διαδικασίες που διαφορετικά θα α-
παιτούσαν περισσότερο χρόνο. 

*∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΣΛΟΒΑΚΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ 
Φ.Α. ΧΑΓΙΕΚ

Aπουσία ψηφιακής
προετοιμασίας

ΤOY ΜΑΤΟΥΣ ΠΟΣΒΑΝΚ*



Σάββατο 31 Oκτωβρίου & Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020Agrenda50 ΑΡΘΡΑ.ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γ
ια πρώτη φορά στην Ελλάδα, επιτεύχθηκε από 
τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, στις εγκαταστάσεις του 
Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και 
Αµπέλου (ΙΕΛΥΑ) στα Χανιά, ο χαρακτηρισµός 

«προβασικών» µητρικών φυτών των κυριότερων Ελληνικών 
και Ισπανικών  ποικιλιών Ελιάς. Μετά από µια επίπονη 
διαδικασία ετών, µέσω εποικοδοµητικής συνεργασίας 
των αρµόδιων υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ µε τον επίσηµο 
διατηρητή των ποικιλιών (ΕΛΓΟ ∆ήµητρα/ ΙΕΛΥΑ) και την 
καθοριστική συµβολή του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού 
Ινστιτούτου, ολοκληρώθηκαν οι επίσηµοι έλεγχοι και 
χαρακτηρίστηκε η µητρική φυτεία ως «προβασική» 
µε την αριθ. 2100/264420/24.09.2020 απόφαση του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Ηύπαρξη χαρακτηρισµένης «προβασικής» µητρικής 
φυτείας ποικιλιών ελιάς αποτελεί σταθµό στην 
Ελληνική γεωργία, καθώς είναι η πρώτη φορά που 

επίσηµος φορέας του ελληνικού κράτους ολοκληρώνει 
µε επιτυχία το σύνολο των προβλεπόµενων από την 
νοµοθεσία ελέγχων και πληροί τις προϋποθέσεις για 
την παροχή «προβασικού» υλικού στους φυτωριούχους. 
Η ύπαρξη χαρακτηρισµένης «προβασικής» µητρικής 
φυτείας ποικιλιών ελιάς, ήταν ζητούµενο της Ελληνικής 
γεωργίας, λαµβάνοντας υπόψη την σηµαντικότητα της 
καλλιέργειας και την οικονοµία που συνδέεται µε την 
αλυσίδα αξίας της ελιάς. Με αυτό το επίτευγµα, η καλλιέργεια 
θωρακίζεται από ασθένειες των ελαιόδεντρων, οι οποίες 
ευνοούνταν από την διακίνηση µη πιστοποιηµένου 
πολλαπλασιαστικού υλικού. Η χώρα εναρµονίζεται 
µε τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία 
θέσπισε αυστηρούς κανόνες στην εµπορία 
των δενδρυλλίων, επιβάλλοντας την 
αποκλειστική διακίνηση Πιστοποιηµένου 
Πολλαπλασιαστικού Υλικού. Ο ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα, αναγνωρίζοντας την 
σοβαρότητα του θέµατος και µε 
υπευθυνότητα απέναντι στον 
παραγωγό και τους Έλληνες 
φυτωριούχους, ολοκλήρωσε µε 
επιτυχία τον χαρακτηρισµό της 
«προβασικής µητρικής» φυτείας 
ελιάς στα Χανιά, υλοποιώντας το 
πρώτο και σηµαντικότερο στάδιο 
προς την κατεύθυνση παραγωγής 
Πιστοποιηµένων δενδρυλλίων ελιάς 
από φυτώρια της Ελλάδος.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι Έλληνες 
φυτωριούχοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις 
της σχετικής νοµοθεσίας, µπορούν πλέον να 

εγκαταστήσουν «βασικές» µητρικές φυτείες. Το γεγονός αυτό 
αποτελούσε αναγκαιότητα ετών τόσο των παραγωγών όσο 
και του κλάδου των φυτωριούχων, η οποία ικανοποιήθηκε 
και εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις παραγωγής και διάθεσης 
στην επικράτεια Ελληνικών Πιστοποιηµένων δενδρυλλίων 
ελιάς, όπως πραγµατοποιείται ήδη σε άλλες αναπτυγµένες 
χώρες. Η ύπαρξη και διακίνηση πιστοποιηµένων 
δενδρυλλίων ελιάς, µε εξασφαλισµένη την ποικιλιακή 
ταυτότητα και την άριστη φυτοϋγεία, εξασφαλίζει την 
επιτυχία στις µελλοντικές φυτεύεις δενδρυλλίων ελιάς, 
σηµατοδοτώντας µια νέα εποχή για την ελαιοκοµία στην 
Ελλάδα. Στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και 
Αµπέλου στα Χανιά, µετά από οκτώ (8) χρόνια επίµονων 
και στοχευµένων προσπαθειών, υπό την επίβλεψη και 
τον συντονισµό του ερευνητή ελαιοκοµίας καθώς και 
την αµέριστη συµπαράσταση της ∆ιοίκησης του ΕΛΓΟ-
∆ΗΜΗΤΡΑ, του ΥπΑΑΤ και της Ένωσης Φυτωριούχων 
Ελλάδος, χαρακτηρίστηκαν ως «προβασικά» µητρικά 
τα δέντρα από οκτώ (8) Ελληνικές εµπορικές ποικιλίες 
ελιάς (Αµφίσσης, Χονδρολιά Χαλκιδικής, Κορωνέικη, 
Κουτσουρελιά, Λιανολιά Κέρκυρας, Μεγαρείτικη, Στρογγυλολιά, 
Τσουνάτη) και δύο (2) Ισπανικές (Arbequine και Picual). 

Ησυγκεκριµένη επιτυχία του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα και 
ιδιαίτερα του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών 
και Αµπέλου Χανίων, καταδεικνύει το αµέριστο 

ενδιαφέρον του Οργανισµού προς τις καίριες ανάγκες 
των αγροτών και την προσήλωση του προς τον σκοπό και 

την υποχρέωση που επωµίζεται από τον ρόλο 
του διατηρητή ποικιλιών καλλιεργούµενων 

ειδών απέναντι στους αγρότες. Αυτή η 
νέα εποχή για τον κλάδο ελαιοκοµίας 

σηµατοδοτείται και από το γεγονός ότι 
η Ελλάδα καινοτοµεί και συµβάλει 
µε επιτυχία στον εµπλουτισµό 
του  γονιδιωµατικού  Άτλα των 
φυτικών ειδών. Έλληνες και ξένοι 
επιστήµονες, ακαδηµαϊκοί και 
ερευνητές του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα 

ολοκλήρωσαν µε επιτυχία την πλήρη 
επαναλληλούχηση του γονιδιώµατος 

των ελληνικών ποικιλιών ελιάς. Εστίασαν 
το ενδιαφέρον τους στο γηγενές γενετικό 

υλικό και την ανάγκη διατήρησης του, ώστε 

να αποτελέσει βάση για την δηµιουργία βελτιωµένων 
ελληνικών ποικιλιών ελιάς, χάρης τις επαναστατικές 
δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη Γενετική επιστήµη. 
Ενεργό και πολύ ουσιαστικό ρόλο στην Εµβληµατική 
∆ράση «Οι ∆ρόµοι της Ελιάς»διαδραµάτιζει ο ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα, υπό την επίβλεψη ερευνητή του Ινστιτούτου 
Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων στη 
Θέρµη Θεσσαλονίκης, συντονιστή Υποέργου µε τίτλο 
«Γενετική ανάλυση και εφαρµογή -οµικών τεχνολογιών 
σε Ελληνικές ποικιλίες ελιάς», πραγµατοποιήθηκε η 
αλληλούχηση ολόκληρου του γονιδιώµατος (Whole 
Genome re-Sequencing – WGS) 42 Ελληνικών και δυο 
(2) Ισπανικών ποικιλιών καθώς και ενός (1) συγγενικού 
υποείδους, χρησιµοποιώντας τις πλέον σύγχρονες 
γονιδιωµατικές και διαγνωστικές τεχνολογίες. 

Τα επιστηµονικά αποτελέσµατα κρίνονται άκρως 
σηµαντικά καθώς δύναται να συµβάλουν στην 
εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων για την 

πληθυσµιακή γενετική σύσταση της ελιάς στην λεκάνη 
της Μεσογείου. Παράλληλα συµβάλουν θετικά προς την 
κατεύθυνση κατοχύρωση του εµπορικού σήµατος (brand 
name) των ελληνικών ποικιλιών ελιάς (πιστοποίηση 
πολλαπλασιαστικού υλικού και ιχνηλασιµότητα). Ο 
φαινοτυπικός και γονιδιωµατικός χαρακτηρισµός, µέσω 
της Εµβληµατικής ∆ράσης, αποτελούν τη βάση για την 
τεκµηρίωση της ελληνικότητας των ποικιλιών και την 
δηµιουργίας Εθνικής Βάσης ∆εδοµένων Ελληνικών 
ποικιλιών. Ο χαρακτηρισµός «προβασικής» µητρικής 
φυτείας ποικιλιών ελιάς στην Ελλάδα είναι πραγµατικότητα, 
ενώ παράλληλα η ενίσχυση της έρευνας στο πεδίο αυτό 
κατοχυρώνει το ποικιλιακό δυναµικό της χώρας στον 
Παγκόσµιο Άτλα γενετικού υλικού, αποτελεί θετική 
εξέλιξη για τον κλάδο της ελαιοκοµίας και των Ελλήνων 
φυτωριούχων. Ενισχύει σηµαντικά το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα και τους δίνει τη δυνατότητα να αυξήσουν 
την δυναµική των εξαγωγών µε σηµαντικά οφέλη για 
την εθνική οικονοµία.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πιστοποιημένα 
φυτά ελιάς με γενετική ταυτότητα

*Ερευνητή στο Ινστιτούτο Γενετικής, Βελτίωσης και Φυτο-

γενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα

**Ερευνητή του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών 

Φυτών και Αµπέλου

***Εντεταλµένου ερευνητή του Ινστιτούτου Ελιάς, 

Υποτροπικών Φυτών και Αµπέλου

ΑΡΘΡΟ
  ΤΩΝ ∆Ρ. ΓΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ*, ∆Ρ. ΖΙΩΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**, ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ***
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η σπουδαιότητα
της αγροτικής
εκπαίδευσης
Την Τετάρτη 4 Νοεµβρίου στις 12.00, 
οργανώνεται δηµόσια διαδικτυακή συζήτηση µε 
θέµα την αγροτική εκπαίδευση στην πλατφόρµα 
zoom µε δυνατότητα παρακολούθησης και 
υποβολής προτάσεων και ερωτήσεων στο 
facebook: skywalker, από τον Κτηνοτροφικό 
Σύλλογο Αττικής. Οι καλλιέργειες και οι 
εκτροφές στην Ελλάδα καλούνται να 
εναρµονιστούν µε την υπάρχουσα κατάσταση του 
περιβάλλοντος. Τα αγροτικά επαγγέλµατα είναι 
ταυτισµένα µε την αγροτική ζωή και η αγροτική 
εκπαίδευση είναι µαθητεία που ακολουθεί τη ζωή. 
Πληροφορίες στο www.agronews.gr

Σειρά εκδηλώσεων
της Φίλαιος για ελιά 
και ελαιόλαδο
τον Νοέµβριο
H Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου και Ελιάς 
«ΦΙΛΑΙΟΣ» συµµετέχει και φέτος στον παγκόσµιο 
εορτασµό για το ελαιόλαδο, θεσµό τον οποίο 

καθιέρωσε το ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιοκοµίας 
(IOC- COΙ, µε έδρα τη Μαδρίτη). Από τις 16 έως 
τις 30 Νοεµβρίου η ΦΙΛΑΙΟΣ θα 
πραγµατοποιήσει σειρά εκδηλώσεων για τα δύο 
εθνικά µας προϊόντα, ελαιόλαδο και επιτραπέζια 
ελιά. Για πληροφορίες στο info@filaios.org. 

Τα ελληνικά 
προϊόντα 
διατροφής πάνε 
Σκανδιναβία 

H Ελληνική Εταιρεία 
Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εµπορίου (Enterprise 
Greece) διοργανώνει στις 
9–13 Νοεµβρίου, σε 
συνεργασία µε τις εταιρείες 
Reco Exports και Moreganic 
την πρώτη ολοκληρωµένη 
διαδικτυακή δράση 
προβολής και προώθησης 
του κλάδου Τροφίµων και 
Ποτών στις αναπτυγµένες 
αγορές των Σκανδιναβικών 
χωρών - την Greek Nordic 
Trade Week. Περισσότερες 
πληροφορίες στο www.
greeknordictrade.com/

ΨΗΦΙΑΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΑ∆ΡΙΤΗ ON LINE

Ψηφιακά το ραντεβού 
της Interpoma

Το Interpoma 2020, η διεθνής 
έκθεση αφιερωµένη στα µήλα θα 
λάβει χώρα τον Νοέµβριο στο 
Μπολζάνο, θα παρουσιαστεί σε νέα 
υβριδική µορφή, µε εκδηλώσεις 
ψηφιακές αλλά και µε φυσική 
παρουσία. Το online ραντεβού θα 
λάβει χώρα στις 19 και 20 
Νοεµβρίου µε το «Interpoma 
Connects 2020: Digital Days for 
the Apple Economy» και στο Fiera 
Bolzano για το «Interpoma 
Congress». Πληροφορίες στο www.
fierabolzano.it/en/interpoma/home
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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

Πωλούνται πρόβατα Λακόν, Ασάαφ, Γερµανοχιώ-
τικα, γίδια Μούρτια, Ζάννα και µοσχάρια ντόπια και 
Λιµουζίν. Τηλ. 6906/869090. 

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

Πωλούνται 80 πρόβατα γερµανοχιώτικα 110 ευ-
ρώ το ένα Περιοχή ∆ερβενοχώρια Βοιωτία. Τηλ. 
6932730264

Πωλούνται 40 αγελάδες, διασταυρωµένες Λι-
µουζίν µε Σίµενταλ, ελευθέρας βοσκής στην Πρέ-
βεζα, 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 κι-
λά γάλα ηµερησίως . Συν 15 κριάρια λακόν. Περιο-
χή 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. Περιο-
χή ∆ράµας. Tηλ. 6942/427966. 

Πωλούνται κριαρακια Lacaune (Λακόν) απο Τε-
χνητή Σπερµατέγχυση και γονείς µε Pedigree, εµ-
βολιασµένα και αποπαρασιτωµένα. Περιοχή ∆ράµας. 
Τηλ.6942/427966. 

Πωλούνται 60 πρόβατα διασταύρωσης  Χίου, περι-
οχή Λαµία 80 ευρώ. Τηλ.6974/426911.

Πωλουνται 120 γίδια  Τα µισα εξ αυτών  εινα φυ-
λής  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,έ-
γκυα,πιστοποιηµένα.(γεννάνε τέλη δεκεµβρίου) 
Τηλ.6995033571.

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

Πωλούνται χηνόπαπιες και ντόπια γουρου-
νάκια σε τιµή ευκαιρίας.Περιοχή Χαλκηδόνας. 
Τηλ.6934/501864.

Πωλούνται 50 αγελάδες Ζvits και κόκκινες. Οι 16 
γεννηµένες. Περιοχή Βοιωτιας.Τηλ.6934/043602.

Πωλούνται 3 µουλάρια. Περιοχή Κοζάνης. Τηλ. 
6974/281683.

Πωλούνται 7-8 µοσχαράκια Λιµουζίν από 5 µη-
νών έως 12 µηνών µόνο µε κωδικό εκτροφής.
Τηλ.6937/215115.

Πωλούνται αρνιά Λακόν 60 ηµερών αρσενικά και 
θηλυκά από µάνες υψηλής γαλακτοπαραγωγής. 100 
ευρώ έκαστο. Περιοχή Λάρισας. Τηλ.6973/722978.

Πωλούνται γαϊδουράκια θηλυκά.Περιοχή Ευρυτα-
νίας. Τηλ.6978489950-51

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

Ζητούνται δικαιώµατα βοσκότοπου για αγορά.
Τηλ.6978/023728.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνικές 
ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική κα-
θώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Πε-
ριοχή Σερρών. Τηλ.6987/310440.

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

Πωλούνται σε µικρά τετράγωνα δέµατα 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, αγριοτρίφυλ-
λο, κριθάρι. ∆εκτή ανταλλαγή µε πρόβατα λακόν. 
Τηλ.6982485793.

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

Πωλείται βίκος νέας σοδειάς, ποικιλία ΜΑΡΙΑΝ-
ΝΑ, καθαρισµένος, απολυµασµένος πολύ παραγω-
γικός για σανό και για καρπό. Σε καλή τιµή. Περιο-
χή Φαρσάλων. Τηλ. 6972/285256, 6974/313224 
(what’s up).

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

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

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

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

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

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

Πωλείται τριφυλλόπορος Σερρών νέας εσοδείας. 
∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Tηλ. 6937/253885.

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

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

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

Πωλούνται τριφύλλια και χορτοτρίφυλλα σε στρογ-
γυλη µπάλα. ∆υτική Μακεδονία. Τηλ. 6972/018965.

Πωλείται ενσίρωµα τριφυλλιού  σε στρογγυλη µπά-
λα. ∆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 ποσό-
τητες από παραγωγό. ∆υνατότητα µεταφοράς στο 
χώρο σας.6974/431615.

∆ιατίθεται βίκος από παραγωγό, κατάλληλος για 
κτηνοτροφία-χλωρή λίπανση-δενδρώδη, ελιές,α-
µπέλια 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 «Κασ-
σάνδρα». Πρωτοετή σε άριστη ποιότητα, αποστολή 
σ’όλη τη χώρα. Τηλ. 6972802670.

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

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

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

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

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

Πωλείται  κτηνοτροφικό  µπιζέλι για σπόρο, ποικι-
λίας  Όλυµπος. Τηλ. 6934/405572.

Πωλείται  µπιζέλι κτηνοτροφικό ποικιλίας  Όλυµπος. 
Τηλ 6937/479638.

Πωλείται βρώµη για σπορά.Τηλ.6973722978.

Πωλείται κριθάρι. Tηλ. 6973/042482, 
6985/811600

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

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

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

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

Πωλείται αγρόκτηµα δενδροφυτευµένο µε δε-
κάχρονες ροδιές ελληνικής ποικιλίας Ερµιόνη. 54 
στρέµµατα στη περοχή Άσκρο Βοιωτίας.Τιµή στρέµ-
µατος 4.000 ευρώ. Πληροφ. 6937195996.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται βοσκότοπος µεγάλης έκτασης για 
ενοικίαση.Τηλ.6978/023728. 

Ζητoύνται εκτατικά δικαιώµατα χωραφιών.
Τηλ.6978023728.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται αρµεκτικό Fullwood ελαφρώς µε-
ταχειρισµένο, 12 στα 12.Περιοχή Πατρών.Τηλ. 
6906/512460.

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

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιάρι. Περι-
οχή  Πιερίας. Τηλ. 6980/001606 , 6945/665253. 

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

Πωλείται τρακτέρ  Claas  Νexus  101 ίππους δε-
ντροκοµικό, 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 Πιε-
ρίας Τηλ. 6980/001606 , 6945/665253.

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

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

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θειαφι-
στήρας και ένα BMW E36. Tηλ.  6945/665253,  
6980/001606.

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιάρι. Περιο-
χή  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 παρά-
θυρα. Τηλ. 6945/665253.

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

Πωλείται µηχάνηµα παστερίωσης 2 τόνων σχε-
δόν καινούρια και ένας κορφολόγος αυτοκαθαρι-
ζόµενος 3 µήνες δουλεµένος 3 τόνους την ώρα. 
Τηλ.6947/509187.

Πωλείται καινούριο τρακτέρ ΖΕΤΟR 100, ΡRΟΧΙ-
ΜΑ µε τον κουβά. Τηλ. 6983/717473.

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

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

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

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

Πωλείται  σκαπτικό µηχανηµα  Goldoni 12 ίππων.  
1200 ευρώ. Τηλ.6987/876761.

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

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

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

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

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

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

Πωλείται χορτοδετική πρέσα Claas για µικρά δέµα-
τα.Περιοχή Γιαννιτσών.Τηλ.6948/462012.

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

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

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

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

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τιµή 400 ευ-
ρώ. Τηλ. 2310/711133.

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

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

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

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Μ101 µε επι-
σκευασµένο κινητήρα, χωρίς σαπίλες. ∆υνατότη-
τα µετατροπής σε χορτοκοπτικό. Τιµή 2500 ευρώ.
Τηλ.2310/711133.

Πωλείται κεντρόφυγκα µε τη βάσης της κι το λάστι-
χο.Τηλ.6979/957956.

Πωλούνται µία πριονοκορδέλα για καυσόξυλα και 
µια µηχανή πετρελαίου ατλας.Τηλ.6971/770301

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

Πωλείται κανόνι ποτίσµατος RainBird τιµή 200 ευ-
ρώ. 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 παρελκό-
µενα,  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 µοντέ-
λο 2009 70 PS µε καµπίνα 4 χ4 , αµπελουργικό 
Τηλ.6945/373163.

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

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

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

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή τύπου Μ101 
επισκευασµένος κινητήρας  χωρίς σαπίλες  σε λει-
τουργία.Τηλ. 6978/308061.

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

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

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

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

Πωλούνται σχεδόν καινούρια,  φρέζα Κωνσταντινί-
δη 100 ιντσών, 2,5 µέτρων µε κύλινδρο, δισκοσβάρ-
να υπέρ βαρέως 32 δίσκων, κατασκευής Σορογκας 
και υπεδαφοκαλλιεργητής(ρίπερ) υπερ βαρέως τύ-
που µε 11 νύχια. Όλα µαζί 10000 ευρώ. Πωλούνται 
και µεµονωµένα. Τηλ.6937226036. 

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

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

Πωλείται ψεκαστικό 800 κιλών µε τουρµπίνα 
και κανόνι αναρτώµενο. Περιοχή Αγρινίου. Τηλ. 
6948/683772.

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

Πωλείται αγροτικό αυτοκίνητο Fiat Ducato  µε κινη-
τήρα   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 γεωργικός ελκυστήρας 50αρι Ζετόρ, δε-
ντροκοµικό. Έτος κατασκευής 1978. Σε καλή κατά-
σταση και µε πολλά εξαρτήµατα (φρέζα, άροτρο, 
σβάρνα). Σε καλή τιµή. Τηλ.6994/236045.

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

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

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

Κρύα Βρύση Νοµού Πέλλας, 6979/336007.

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 µέ-
τρα επι 5 µέτρα µάκρος και µηχανήµατα ζωοτρο-
φών, 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 αυτοκί-
νητο έχει αγοραστεί για ανταλλακτικά και είναι λυ-
µένο σε κοµµάτια. Σε άριστη κατάσταση στα µηχα-
νικά και στα φανοποιιτικά µέρη. ∆εκτός κάθε έλεγ-
χος Τηλ 6937226036.

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

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

Πωλούνται 50 σωλήνες 3αρες αλουµινίου στην πε-
ριοχή της Βέροιας.Τηλ.6973/966777.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή 8070 New 
Holland.σε αριστη κατασταση.6946/482582.

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 28 δίσκων επι-
σκευασµένη και βαµµένη.Τιµή.2.100 ευρώ. 
Τηλ.2310/711133.

Πωλείται γεννήτρια 60ΚW, ιταλική,περιοχή Σο-
φός Μαυρούδα Θεσσαλονίκης. Τηλ.6974/677830.

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

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

Πωλείται άροτρο 14άρι, µάρκας Γκλαβάνη, Τerra 
σε άριστη κατάσταση.Τηλ. 6983/738450.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη 
στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και εν-
σίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγω-
νη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com
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Πωλείται τρακτέρ Fiat 100αρι µε διπλό διαφορικό Τι-
µή 8.000 ευρώ. Κος ∆ιαµαντής Τηλ.6942/993078.

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

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

Πωλείται αλέτρι ΚVERNELAND , όλα καινούρια 
επάνω του. Τιµή 3.300 ευρώ. Περιοχή Θεσσαλονί-
κης. Τηλ. 6937/436309.

Πωλούνται κολώνες της ∆ΕΗ, λαµαρίνες, ευρωπαϊ-
κή ξυλεία α’ ποιότητας και χαµηλές τιµές. Περιοχή Λά-
ρισας. Τηλ. 6972/173482.

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

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

Πωλείται µια δισκοσβάρνα µονόπατη. Περιοχή Σίν-
δος Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366041, 6972366043.

Πωλείται  ένα φρεζοσκαλιστήρι 5σειρο. Περιοχή Σίν-
δος Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366041, 6972366043

Πωλείται  µία φρέζα 230 µε γρανάζι. Περιοχή Σίν-
δος Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366041, 6972366043

Πωλείται ένα αναστρεφόµενο άροτρο 3υνο,πολλούς 
καλλιεργητές και άλλα εργαλεία. Περιοχή Σίνδος Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ.6972/366041, 6972366043

Πωλείται  ένα ραντιστικό. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλο-
νίκης.Τηλ.6972/366041, 6972366043

Πωλείται ένας στελεχοκόπτης, ένας ισοπεδωτήρας 
και µία πλατφόρµα. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366041, 6972366043

Πωλείται  µία σπαρτική Gaspardo. Περιοχή Σίνδος 
Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366041, 6972366043

Πωλούνται ράουλα, πέδιλα, στοιχεία κ.α καινούρια 
κατάλληλα και για θεριζοαλωνιστικές µηχανές ρυ-
ζιού 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 δισκοσβάρ-
να. Τηλ.6972307674.

Πωλείται αρµεκτήριo µάρκας WESTFALIA 36αρι, 
µε όλες τις θέσεις αρµεγόµενες. Έχει χρησιµοποιη-
θεί 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 16,938 ραντιαλ.
Τηλ.6982/551234.

Πωλούνται δυο αλέτρια σαραπάνη 4υνα το πρώτο 
12-14 ίντσες και το δεύτερο 12αρι σε λογική τιµή. Πε-
ριοχή 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.

Πωλούνται αγροτικά εργαλεία,µία σπαρτική µηχανή, 
µία δισκοσβάρνα, ένας καλλιεργητής βάµβακος, ένας 
λιπαντήρας, ένας καλλιεργητής, ένα τρακτέρ Belarus 
και ένα ραντιστικό. Τηλ.6974410304.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας  Deutz Fahr Agrotron  150 
MK3  µοντέλο 2002 full extra. Τηλ.6945/373163.

Πωλείται άροτρο 14 τρίυνο ψηλοστάβαρο agrotica  
και 2 βαµβακοσπορές του Ψαλτίδη,µία 4σειρη, µία 
3σειρη και µία κεντρόφυγκα.Τηλ.6979/957956.

Πωλείται µεταφυτευτική µηχανή  FEDELE 4 σει-
ρών σε άριστη κατάσταση.Τιµή.3.200 ευρώ. 
Τηλ.6977/524520.

Πωλείται παγολεκανη 500 λίτρων ,περιοχη Πελο-
ποννήσου.Τιµη 1200 ευρώ.6944/780650

Πωλείται χορτοσυλλέκτης-ελικόπτερο µε 9 µπρατσα.
Τηλ.6982/776003.

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

Ζητείται καθαριστήριο µπαλαρίνης   µεταχειρισµέ-
νο   σε καλή κατάσταση. Τηλ.6947/936986. 

Zητείται  τρακτέρ δενδροκοµικό από 50 έως 70 
ίππους και µε µπροστινό διαφορικό σε µέτρια κα-
τάσταση.Τηλ.6943/457861.

AGRE781  Zητείται αγροτικό αυτοκίνητο 
4χ4 µε µιάµιση καµπίνα  σε µέτρια κατάσταση. 
Τηλ.6943/457861.

Ζητείται ραντιστικό µηχάνηµα για 1000 λίτρα.
Τηλ.6976/141565.

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Tο Ξινόµαυρο, η πιο ευγενής ερυθρή 
γηγενής ποικιλία της Βόρειας Ελλά-
δας, αναγνωρίζεται, εκτιµάται, επα-
ναπροσδιορίζεται, εξελίσσεται και κυ-
ρίως αγαπιέται, κερδίζοντας φίλους 
σε αρκετές χώρες παγκοσµίως. Άλ-
λωστε, το Ξινόµαυρο αποτελεί µία α-
πό τις τέσσερις ποικιλίες πρεσβευτές 
της Ελλάδας, µαζί µε το Ασύρτικο, το 
Μοσχοφίλερο και το Αγιωργίτικο.

Φέτος για 2η συνεχή χρονιά, το Ξι-
νόµαυρο, βρίσκεται στο παγκόσµιο 
ηµερολόγιο των εορτασµών των α-
µπελοοινικών ποικιλιών. Ως ηµερο-
µηνία του εορτασµού, ορίστηκε η 1η 
Νοεµβρίου, που θεωρητικά συµβα-
δίζει µε την πλήρη ολοκλήρωση του 
τρύγου της ποικιλίας. 

Η ένωση «Οινοποιοί Βορείου Ελλά-
δος» διακρίνοντας τη σπουδαιότητα 
και µοναδικότητα της ποικιλίας Ξινό-
µαυρο, µία από τις πλέον αξιόλογες 
ποικιλίες του Ελληνικού αµπελώνα, 
καθώς και τις τάσεις που παγκόσµια 
δηµιουργούνται, αποφάσισε το 2019, 
να προχωρήσει στην πρωτοποριακή 
κίνηση που συµβάλει στην προβολή 
και προώθηση της ποικιλίας αυτής, τη 
θέσπιση και καθιέρωση της «Παγκό-
σµιας Ηµέρας Ξινόµαυρου».

Ως µία πολυδυναµική ποικιλία, 

µπορεί να δώσει κρασιά εξαιρετικά 
δοµηµένα, µε στυλ και χαρακτήρα 
που ξεχωρίζει, όπως και µε δυνατότη-
τα µακρόχρονης παλαίωσης. Επίσης, 
προσφέρει ένα πλήρες εύρος στους 
τύπους κρασιών που παράγει, ερυ-
θρούς, ροζέ και λευκούς (blanc de 
noir), ξηρούς, ηµίξηρους, φρέσκους 
και παλαιωµένους, ηµιαφρώδεις, α-
φρώδεις και γλυκείς τύπου vins de 
liqueur, αλλά και αµπελοοινικά α-
ποστάγµατα. Τέσσερις είναι οι Ζώ-
νες παραγωγής οίνων Προστατευό-

µενης Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) 
της ποικιλία Ξινόµαυρο.   Στη Νάου-
σα και στο Αµύνταιο τη συναντάµε 
µονοποικιλιακή ενώ στη Γουµένισ-
σα σε χαρµάνι µαζί µε την ποικιλία 
Νεγκόσκα σε ένα µικρό ποσοστό 
και στη Ραψάνη µαζί µε τις ποικιλί-
ες Κρασάτο και Σταυρωτό ισοµερώς.

Συχνά στο εξωτερικό, το Ξινόµαυρο 
συγκρίνεται εξαιτιας της ιδιαιτερότη-
τας του αρώµατος και του χαρακτήρα 
του µε ποικιλίες όπως το Nebbiolo, 
το Sangiovese ή το Pinot Noir. 

∆ιάδοση
Οι Έλληνες οινοποιοί προ-
σκαλούν επαγγελµατίες και 
οινόφιλους να συµβάλλουν 

στη διάδοση της ιδέας

Μέχρι 31/12 απογραφή
ζωικού κεφαλαίου
Αρχίζει η ετήσια απογραφή του 
ζωικού κεφαλαίου 1η Νοεµβρίου 
από τα αιγοπρόβατα και το 
∆εκέµβρη για τους χοίρους.
Η απογραφή είναι υποχρέωση και 
όσων έχουν µηδενικό αριθµό 
αιγοπροβάτων ή χοίρων αλλά 
διαθέτουν κωδικό εκµετάλλευσης 
και διενεργείται για τα 
αιγοπρόβατα από 1η Νοεµβρίου 
µέχρι 15η ∆εκεµβρίου και για τους 
χοίρους από 1η ∆εκεµβρίου µέχρι 
31η ∆εκεµβρίου.

Πλανάται το πνεύµα
του Μύλου των Ξωτικών 
Με µία χιουµοριστική ανάρτηση 
ανακοίνωσε ο δήµαρχος Τρικάλων 
ότι ο «Μύλος των Ξωτικών» δεν 
θα λειτουργήσει φέτος εξαιτίας του 
επιβαρυµένου επιδηµιολογικού 
φορτίου του κορωνοϊού στην πόλη. 
Αντίθετα θα απλωθεί µέσα στην 
πόλη, η οποία θα στολιστεί πιο 
πολύ. Ο «Μύλος των Ξωτικών» 
άνοιγε κάθε χρόνο από τα τέλη του 
Νοεµβρίου µέχρι και τις αρχές 
Ιανουαρίου, µε χιλιάδες γονείς και 
παιδιά να τον επισκέπτονται.

Με «Χρυσό Βραβείο
Γεύσης» o ZAGORIN
Η διάκριση του Συνεταιρισµού 
Ζαγοράς Πηλίου στα «Best Greek 
Food Awards», θα µπορούσε να 
θεωρηθεί και ως επετειακό δώρο, 
καθώς στις 27 Οκτωβρίου 
συµπλήρωσε τον 104ο χρόνο 
λειτουργίας του. Τα επώνυµα µήλα 
Ζαγοράς Πηλίου αποτελούν τα 
πρώτα µήλα στην ΕΕ που 
κατοχύρωσαν Προστατευόµενη 
Ονοµασία Προέλευσης το 1996, 
ενώ το 2011 πιστοποιήθηκε και το 
παραδοσιακό Φιρίκι Πηλίου. 

Μετασχηµατισµός στην
εγχώρια αλιεία ψηφιακά
Στη «ρότα» του ψηφιακού 
µετασχηµατισµού από 2 Νοεµβρίου 
µπαίνει η αλιεία για εισαγωγή 
βάσης δεδοµένων που θα καλύπτει 
πλήρως τη «διαδροµή» των 
αλιευµάτων από την αλιεία στην 
κατανάλωση και η συµµόρφωση µε 
τους κανόνες της ΚΑλΠ. Στην 
πρόσκληση για «Αγορά και 
Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών 
Συσκευών ∆ιαβίβασης ∆εδοµένων 
(Σ∆Ε-VMS) ERS-AIS» η δαπάνη 
ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ. 

Συχνά στο εξωτερικό, το Ξινόµαυρο συγκρίνεται εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του αρώµατος 
και του χαρακτήρα του µε ποικιλίες όπως το Nebbiolo, το Sangiovese ή το Pinot Noir.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Η ντίβα του ελληνικού 
αμπελώνα γιορτάζει
Στο παγκόσμιο ημερολόγιο εορτασμών των αμπελοοινικών 
ποικιλιών, η πρώτη μέρα του Νοεμβρίου ανήκει στο Ξινόμαυρο
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Για το «3 στα 3» 
και την πρόκριση
Τρεις αγγλικές ομάδες με το βλέμμα στους 16 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ακόµα δεν ξεκίνησε, και ήδη το 
Τσάµπιονς Λιγκ «κλείνει» την ερ-
χόµενη εβδοµάδα τον πρώτο γύρο 
παιχνιδιών στη φάση των οµίλων. 
Οι Μπάγερν, Μπαρτσελόνα, Λίβερ-
πουλ και οι δύο οµάδες του Μά-
ντσεστερ συνεχίζουν δυναµικά τις 
υποχρεώσεις τους έχοντας το από-
λυτο «2 στα 2» και σε περίπτωση 
ακόµα ενός «τρίποντου», καπα-
ρώνουν πιθανότατα την πρόκρι-
ση στους 16 νωρίς - νωρίς.

Συγκεκριµένα την ερχόµενη Τρί-
τη, η Μάντσεστερ Σίτι θα υποδεχτεί 
τον Ολυµπιακό, ο οποίος την πε-
ρασµένη εβδοµάδα άφησε πολύτι-

µους βαθµούς στο Ντραγκάο. Την 
ίδια µέρα η Μπάγερν αναµένεται 
εύκολα ή δύσκολα να ξεπεράσει 
το εµπόδιο της Σάλτσµπουργκ, ε-
νώ η Λίβερπουλ θα παίξει για την 
πρωτιά του 4ου οµίλου στην έ-
δρα της Αταλάντα. Από την άλλη 
το σπουδαιότερο ντέρµπι της τρί-
της αγωνιστικής των οµίλων, εί-
ναι αυτό µεταξύ της τελευταίας 
στον όµιλό της Ρεάλ Μαδρίτης µε 
την προτελευταία Ίντερ. Για το «3 
στα 3» θα προσπαθήσουν την επό-
µενη ηµέρα, Τετάρτη 4 Νοεµβρί-
ου, οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και 
Μπαρτσελόνα, αντιµετωπίζοντας 
τις Μπασακσεχίρ και Ντιναµό Κι-
έβου αντίστοιχα, τις πιο αδύναµες 
οµάδες των οµίλων τους. 

Ο Μπαρτοµέου αποτελεί παρελθόν από την προεδρία της 
οµάδας της Καταλονίας και έτσι ο Λιονέλ Μέσι έχει έναν 
λόγο παραπάνω για να χαµογελά. Μάλιστα, όπως 
αναφέρουν δηµοσιεύµατα στην Ισπανία, η ικανοποίηση του 
είναι τόσο µεγάλη, που σκέφτεται να αλλάξει τα πλάνα που 
είχε για να φύγει το καλοκαίρι ως ελεύθερος από την 
Μπάρτσα και να βάλει την υπογραφή του σε νέο συµβόλαιο. 

Ο Μπαρτομέου έφυγε
και ο Μέσι ανανεώνει   

Formula 1 (Ιταλία)

Κατατακτήριες δοκιµές 15.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός – Απόλλων Σµύρνης 15.00 Novasports 2HD

Βόλος – ΑΕΛ 17.15 Novasports 3HD

Ατρόµητος – ΠΑΣ Γιάννινα 17.15 Novasports 1HD

Λαµία – Παναθηναϊκός 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ – Γουέστ Χαµ 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Formula 1 (Ιταλία)

Αγώνας 14.10 ΕΡΤ Sports HD

Τένις (ATP 500)

Αγώνες 15.00 COSMOTE SPORT 6HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – Αστέρας Τρίπολης 15.00 Novasports 1HD

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 17.15 Nonvasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ 18.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

AEK – ΟΦΗ 19.30 Novasports 1HD
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Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός – Απόλλων Σµύρνης 15.00 Novasports 2HD

Βόλος – ΑΕΛ 17.15 Novasports 3HD

Ατρόµητος – ΠΑΣ Γιάννινα 17.15 Novasports 1HD

Λαµία – Παναθηναϊκός 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ – Γουέστ Χαµ 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Formula 1 (Ιταλία)

Αγώνας 14.10 ΕΡΤ Sports HD

Τένις (ATP 500)

Αγώνες 15.00 COSMOTE SPORT 6HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – Αστέρας Τρίπολης 15.00 Novasports 1HD

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 17.15 Nonvasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ 18.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

AEK – ΟΦΗ 19.30 Novasports 1HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Κυριακή 1 Νοεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Λάβατε θέσεις
για καινούργια 
δικαιώματα ενόψει 
της νέας ΚΑΠ

Αν φύγει   
ο Βάρρας χάνει 
το Μαξίμου λένε 
αυτοί που ξέρουν 

Τα lockdown  
πάνε πίσω την  
ανάκαμψη των 
τιμών στο βαμβάκι

Πρόγραµµα για εξ αναβολής
Την 1η ∆εκεµβρίου θα διεξαχθεί η 
αναµέτρηση της Βιλερµπάν µε τον 
Παναθηναϊκό για την 3η 
αγωνιστική της Euroleague, η 
οποία είχε αναβληθεί λόγω του 
κορωνοϊού. Σύµφωνα µε τη 
σχετική ανακοίνωση της 
διοργανώτριας αρχής, ο νέος 
προγραµµατισµός των υπόλοιπων 
αγώνων που έχουν αναβληθεί θα 
γνωστοποιηθεί µέσα στις 
επόµενες ηµέρες.

Έφτασε τις 92 ο Λιούις 
Ξεπέρασε σε νίκες τον µεγάλο 
Μίκαελ Σουµάχερ, ο Λιούις 
Χάµιλτον µετά την «πρωτιά» στο 
γκραν πρι της Πορτογαλίας. Πλέον 
κυνηγά να τον ισοφαρίσει στους 
τίτλους διεκδικώντας το 7ο 
πρωτάθληµα της καριέρας του. Η 
συνέχεια του φετινού γκραν πρι, 
δίνεται στην πίστα της Εµίλια 
Ροµάνα στην Ιταλία αυτή την 
Κυριακή 1η Νοεµβρίου. .

Θεσσαλικό ντέρµπι
Η ΠΑΕ ΑΕΛ φιλοξενείται το 
ερχόµενο Σάββατο (31/10, 17:15) 
από το Βόλο στο Πανθεσσαλικό 
Στάδιο, στο πλαίσιο της 7ης 
αγωνιστικής του πρωταθλήµατος 
της Superleague 1. Ο τεχνικός των 
«βυσσινί» δεν µπορεί να 
υπολογίζει στον τραυµατία Αλί 
Γκαζάλ, στον ανέτοιµο Μάρκο 
Νούνιτς, ενώ ερωτηµατικά 
παραµένουν οι Νίκολα Ζίζιτς, 
Αλέξης Μιχαήλ, Φιορίν 
Ντουρµισάι.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

Πρακτική δοκιµή

Κuhn FC3115D ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Το χορτοκοπτικό Kuhn FC3115D έχει υποβληθεί από τη γαλλική εταιρεία σε ένα 
ριζικό «makeover». Το profi τεστάρει το µηχάνηµα σε πραγµατικές συνθήκες.

KΥΚΛΟΦΟΡΕΙ  7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Αποκλειστικά µε την AGRENDA
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Λιγότερες εκτάσεις αναµένεται ότι θα καλ-
λιεργηθούν µε πατάτα για την παραγωγή 
της επόµενης χρονιάς σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο, µε τη µείωση να υπερβαίνει το 15%. 
Οι αντιφάσεις στις οποίες εγκλωβίστηκε 
η αγορά του προϊόντος τους τελευταίους 
µήνες, φαίνεται ότι αποθάρρυναν αρκε-
τούς παραγωγούς αλλά και τη βιοµηχανία 
µεταποίησης στην Ευρώπη, µε τον κλάδο 
πλέον να ευελπιστεί πως µέσα από τη διόρ-
θωση των εκτάσεων οι τιµές θα µπορέσουν 
να ανακάµψουν ξανά σε βιώσιµα επίπεδα. 

Για το 2020, η έξαρση του κορωνοϊού πέ-
τυχε στην περίοδο σποράς τα περισσότε-
ρα παραγωγικά κέντρα της ηπείρου, µε τις 
ενδείξεις να καλούν σε αύξηση κατά 20% 
της ζήτησης από τα νοικοκυριά. Αυτό µετα-
φράστηκε ως κίνητρο αύξησης των στρεµ-
µάτων. Στην Ευρώπη οι εκτάσεις επιτραπέ-
ζιας πατάτας αυξήθηκαν τότε κατά 4%, ω-
στόσο η σταδιακή άρση των µέτρων περι-
ορισµού της πανδηµίας και η περιορισµέ-
νη κινητικότητα της εστίασης είχαν ως α-
ποτέλεσµα την καταβαράθρωση των τιµών. 

Προς λιγότερα στρέµµατα η πατάτα
Σε επίπεδο Ευρώπης αναµένεται µείωση στρεµµάτων πάνω από 15%
 Εγκλωβισµένοι παραγωγοί και βιοµηχανία περιµένουν βελτίωση της αγοράς
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Σ
την αγορά µας για τα σκληρά σιτά-
ρια φαίνεται να πλησιάζει το κάτι 
καλύτερο στην εξαγωγή, χωρίς αυ-
τό να σηµαίνει πως αναµένεται µε-

γάλο ράλι στις τιµές. Σήµερα πληρώνεται το 
270 µέχρι 275 ευρώ ο τόνος FOB, ενώ στους 
παραγωγούς οι τιµές επέστρεψαν στα καλο-
καιρινά επίπεδα των 24-25 λεπτών το κιλό. Οι 
πρώτες εκτιµήσεις για νέες σπορές είναι ιδιαί-
τερα αισιόδοξες για τα σκληρά σιτάρια µε τους 
ειδικούς να υπολογίζουν 15-20% αύξηση εκτά-
σεων. Εν τω µεταξύ, στη Φότζια οι τιµές είχαν 
άνοδο 5 ευρώ, φτάνοντας στα 285-290 ευρώ 
ο τόνος, ενώ και στη Γαλλία ενισχύθηκαν κα-
τά 5 ευρώ, φτάνοντας στα  275 ευρώ ο τόνος

  Στην αγορά µας, είχαµε πωλήσεις βάµβα-
κος κυρίως µέτριων ποιοτήτων µεταξύ 70-71 
σεντς ανά λίµπρα, ενώ για τις καλύτερες ποιό-
τητες υπάρχει διάθεση από πλευράς Κίνας για 
λίγο υψηλότερες τιµές, εντούτοις οι εκκοκκι-
στές αιφνιδιάστηκαν από τη συνεχόµενη µέ-
χρι πρόσφατα άνοδο και προτίµησαν να πε-
ριµένουν. Η Τουρκία ακόµα δεν είναι δυνα-
µική αλλά ευτυχώς έχουµε αρκετές εναλλα-
κτικές πωλήσεων για όλες τις ποιότητες µας. 

  Η απουσία καύσωνα την θερινή περίοδο 
της ωρίµανσης και η ανοµβρία στην τρυγητική 
περίοδο οδήγησαν σε άριστα σταφύλια, ενώ 
θετικά επηρεάστηκαν και οι όψιµες ποικιλίες 
(Αγιωργίτικο, Ροδίτης, Μοσχοφίλερο) από τις 
φθινοπωρινές βροχές, σύµφωνα µε τον Σύν-
δεσµο Ελληνικού Οίνου. Η παραγωγή σταφυ-
λιών ήταν µειωµένη, ωστόσο οι τιµές αγοράς 
κινήθηκαν πτωτικά λόγω µειωµένης ζήτησης 
στην εστίαση και τον τουρισµό.

Αύξηση 5 ευρώ 
για τα σκληρά σε 
Ιταλία και Γαλλία 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

01/10 08/10 15/10 22/10 29/10

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

303,62
312,43

317,74
326,57

320,90

Ζήτηση
Η ευρωπαϊκή αγορά δείχνει να 
σταθεροποιείται, µε τις τιµές να 

κινούνται ανοδικά µόλις επικυρω-
θεί η ενίσχυση της ζήτησης

Ευρώπη
Στην Ευρώπη η κατανά-
λωση το καλοκαίρι ήταν 

χαµηλότερη, µε αποτέλεσµα 
µειωµένες αποδόσεις  

Νευροκόπι 
Επιδιώκει τα 30 λεπτά για τη 

Spunta η Ένωση στο Νευροκόπι, 
µε τις πιέσεις να εντείνονται λόγω 

νέας έξαρσης της πανδηµίας

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

24/9 01/10 8/10 15/10 22/10 29/10

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

214

209,5

65,28

2.12

374,00

1002,60

18,36

69,60

107.52

63.48

216

209,5

65,55

2.11

374,90

1024,20

20,04

74,10

108,65

63.27

216

209,5

67,46

2.25

385,10

1050,60

20,66

77,40

109,85

63.24

216

209,5

69,22

2.37

388,10

1061,60

20,86

69,85

109,60

65.60

228

209,5

71,85

2.57

399,60

1076,40

21,58

66,20

103,35

67.87

230

209,5

70,08

2.57

385,10

1050,20

23,25

65,97

107,70

68.75

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος

285

177 177 180 180
192 195

285 285 285

292 295

Τιμές παραγωγού 
πατάτας Spunta
(λεπτά το κιλό)

2020 30 λεπτά 

2019 35 λεπτά

2018 43 λεπτά
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Εκλογές και δεύτερο κύµα κορωνοϊού διορθώνουν την αγορά

300

290

280

270

260

250

240

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
70,08    

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

195

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
210

200

190

180

170

160

150

209,5

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,50 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

MAΪ IOYN IOYΛ ΑΥΓ ΣΕΠ OKT

∆ιόρθωση για το χρηµατιστήριο 
βάµβακος, όπου το sell off στο 
άκουσµα της επιδείνωσης της 
πανδηµίας έκοψε 3 σεντς.

Ενισχυµένη η τιµή σκληρού 
στην Ιταλία, που δείχνει να ξεκινά 
νέα ανοδική πορεία επιδιώκοντας 
τα υψηλά του καλοκαιριού.

Ανοδικά κινήθηκαν οι δείκτες στις 
ιταλικές αγορές για το 
κτηνοτροφικό καλαµπόκι, το οποίο 
κέρδισε 3 ευρώ στον τόνο. 

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

Συνεχίζει την ανοδική πορεία η 
αγορά ελαιολάδου στην Ισπανία, 
όπου πλέον διαµορφώνεται σε 
επίπεδα άνω των 2,50 ευρώ το κιλό..

29
ΜΑΪ

29
IOYN

29
IOYΛ

29
ΑΥΓ

29
ΣΕΠ

29
OKT

29
ΜΑΪ

29
IOYN

29
IOYΛ

29
ΑΥΓ

29
ΣΕΠ

29
OKT

29
IOYN

29
IOYΛ

29
ΑΥΓ

29
ΣΕΠ

29
OKT

29
IOYN

29
IOYΛ

29
ΑΥΓ

29
ΣΕΠ

29
OKT

295

230

220

210

200

190

180

¤/τόνος ¤/τόνος

69.00

68.00

66.00

65.00

52.00

50.00

48.00

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Από τη µια στιγµή στην άλλη τα συµ-
βόλαια ∆εκεµβρίου στο βαµβάκι απώ-
λεσαν κοντά στα 3 σεντς ανά λίµπρα 
ξεκινώντας µια πορεία διόρθωσης των 
τιµών που απ’ ό,τι φαίνεται µπορεί να 
µετριάσει και να ανακόψει η αντίδρα-
ση της φυσικής αγοράς. 

Από το υψηλό 18µήνου που προ-
σέγγισε η αγορά στις 27 Οκτωβρίου 
στα 72,11 σεντς η λίµπρα, κάτι που 
διαµόρφωνε προσδοκίες για άνοιγ-
µα προς τα 75 σεντς, ανακοινώσεις 
για µερικά ή ολικά lockdown σε µε-
γάλες εµπορικές µητροπόλεις του κό-
σµου έγιναν η αφορµή ώστε οι επεν-
δυτές να σπεύσουν σε ρευστοποίηση. 

Όπως επισηµαίνουν αναλυτές, η δι-
όρθωση των τιµών αναµένεται από την 
άλλη να ενεργοποιήσει τα κλωστήρια 
και τις επιχειρήσεις ίνας, που θα βγουν 
στις αγορές για πρώτη ύλη ευκαιρια-
κά µε αφορµή την υποχώρηση των τι-
µών. Άλλωστε ήδη Κίνα και Πακιστάν 

προχωρούν σε αυξηµένες αγορές, µε 
την Κίνα να έχει ανεβάσει στο 90% την 
παραγωγικότητα της βιοµηχανίας υ-
φασµάτων της από το 30% που άγγιξε 
στην πανδηµία. Τα παραπάνω δεν α-
ποκλείεται σύµφωνα µε τους αναλυτές 
να ανακόψουν ελαφρώς την πίεση επί 
των χρηµατιστηριακών τιµών, ωστόσο 
κατά κανόνα όλοι σε αυτή τη φάση δι-
ατηρούν χαµηλό προφίλ, έως ότου το 
νέο µοτίβο µεταβλητότητας των αγο-
ρών εν γένει γίνει καλύτερα αντιληπτό. 

Τη στιγµή που γράφονταν οι γραµ-
µές, στο ταµπλό δινόταν µάχη για τη 
συγκράτηση των 70 σεντς, όσο τα συµ-
βόλαια Μαΐου του 2021 βρίσκονται 
στο πράσινο. Αξίζει να σηµειωθεί πά-
ντως ότι όταν προ ολίγων ηµερών οι 
διεθνείς χρηµαταγορές υπέκυψαν ξα-
νά στην αβεβαιότητα της πανδηµίας, 
το βαµβάκι συγκράτησε την πτώση. 

Την ίδια στιγµή, βελτιωµένη εικό-
να στην αγορά βάµβακος αποτυπώ-
νει πρόσφατη έκθεση της Παγκόσµι-
ας Τράπεζας. Σύµφωνα µε αυτήν, οι 
πρώτες εκτιµήσεις για την περίοδο 

2020-21 της Παγκόσµιας Τράπεζας, 
δείχνουν πτώση της προσφοράς κα-
τά 5% κυρίως από τις Ηνωµένες Πολι-
τείες και τη Βραζιλία, σε συνδυασµό 
µε µια ευρεία αύξηση της ζήτησης, η 
οποία αποτιµάται στο 6%. Ωστόσο, ό-
πως υπογραµµίζει ο Οργανισµός, πα-
ρά την επανεξισορρόπηση, τα αποθέ-
µατα αναµένεται να φθάσουν σχεδόν 
τους 9 εκατ. τόνους, ως αποτέλεσµα 
της αναπάντεχης υποχώρησης της 
ζήτησης την προηγούµενη εµπορική 
περίοδο, περιορίζοντας έτσι την ανά-
καµψη των τιµών. Σε κάθε περίπτω-
ση, οι τιµές του βαµβακιού αναµένε-
ται να αυξηθούν κατά 3% το 2021, έ-
χοντας όµως υποχωρήσει κατά σχε-
δόν 10% τους προηγούµενους µήνες.

Ρευστοποιούν οι επενδυτές, διορθώνει το βαµβάκι
 Oι ανακοινώσεις για νέα lockdown ανέστρεψαν την ανοδική πορεία µε στόχο τα 75 σεντς
 Mετά τη διόρθωση τιµών, κλωστήρια και επιχειρήσεις ίνας σπεύδουν να αγοράσουν πρώτη ύλη

Σηµαντικά µειωµένα 
αναµένεται να είναι τα 
αποθέµατα καλαµποκιού της 
Ευρώπης ήδη από τις αρχές 
του 2021, σύµφωνα µε την 
έκθεση του ∆ιεθνούς 
Συµβουλίου Σιτηρών, που 
καταγράφει και µειωµένη 
παραγωγή σε Ευρώπη, 
Ουκρανία και Κίνα. Σε αυτό το 
πλαίσιο, το IGC δεν αποκλείει 
την ενίσχυση των τιµών του 
προϊόντος, του οποίου η 
κατανάλωση αναµένεται να 
ενισχυθεί. Εν τω µεταξύ 
έπειτα από ένα ανοδικό  ράλι 
στις αγορές σιτηρών Ευρώπης 
και ΗΠΑ, ο δείκτης τιµών του 
∆ιεθνούς Συµβουλίου 
Σιτηρών σηµείωσε κέρδη 8%, 
διαµορφώνοντας υψηλό έξι 
εβδοµάδων. Έτσι, συγκριτικά 
µε τα δεδοµένα Σεπτεµβρίου, 
καλαµπόκι και σιτάρι έχουν 
αύξηση 18%, η οποία για 
τα σιτηρά κατανέµεται σε 
επιπλέον 10 εκατ. τόνους για 
τρόφιµα, 9 εκατ. τόνους για 
ζωοτροφές και 8 εκατ. τόνους 
για βιοµηχανική χρήση.

ΛΙΓΟΣΤΑ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ 
ΤΟΥ ‘21, ΛΕΕΙ ΤΟ IGC

Το δεύτερο κύµα της πανδηµίας και οι επιπλοκές που 
δείχνει πως έρχονται φόβισε τους επενδυτές, µε 
αποτέλεσµα όλα τα χρηµατιστήρια να σηµειώνουν 
σηµαντικές απώλειες. Παράλληλα η αβεβαιότητα από 
τις εκλογές στις ΗΠΑ δηµιούργησε ένα ακόµα κίνητρο 
για ρευστοποιήσεις παλαιότερων τοποθετήσεων. Το 
βαµβάκι έχοντας πιάσει πρόσφατα υψηλά λίγο πάνω 
από τα 72 σεντς, διόρθωσε προς τα 70 σεντς, 
επιβεβαιώνοντας αρκετούς αναλυτές που µιλούσαν για 
«υπερ-αγορασµένο» βαµβάκι και γενικά εµπορεύµατα. 
Φυσικά όσο το χρηµατιστήριο διορθώνει, οι κλώστες θα 
προσφέρουν µια στήριξη µε τις αγορές και φιξαρίσµατα.

ΝEA ΥOΡKH
Η ζήτηση εξακολουθεί να είναι έντονη, κυρίως από 
την Κίνα και το Πακιστάν για καλές και 
υποδεέστερες ποιότητες αντίστοιχα. Οι δουλειές 
όµως που βγαίνουν είναι λίγες, καθώς οι εκκοκκιστές 
έχουν αιφνιδιαστεί από τη µέχρι πρότινος ραγδαία 
χρηµατιστηριακή άνοδο και προτίµησαν να µειώσουν 
τις προσφορές τους. Παράλληλα, όσον αφορά τις 
καλές ποιότητες, προτιµούν να κρατήσουν αυτά τα 
αποθέµατα για αργότερα, προσδοκώντας σε 
υψηλότερες τιµές πωλήσεων. Πριν από την 
τελευταία διόρθωση η σοδειά µας για τις µέτριες 
ποιότητες έπιανε επίπεδα των 70-71 σεντς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Πτώση προσφοράς 5% από ΗΠΑ και 
Βραζιλία βλέπει η Παγκόσµια Τράπεζα.

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ
Όταν πριν λίγες µέρες 

οι διεθνείς χρηµαταγορές 

υπέκυψαν ξανά, το βαµβάκι 

συγκράτησε την πτώση

Συνεδρίαση 28/10/2020
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος '20 70,17 -1,86

Μάρτιος '21 71,03 -1,70

72,5

72,0

71,5

71,0

70,5

70,0

69,5

Πέµπτη
22/10

Παρασκευή
23/10

∆ευτέρα
26/10

Τρίτη
27/10

Τετάρτη
28/10

10/08/2020 67.75

10/09/2020 67.64

10/12/2020 68.37

10/13/2020 68.83

10/14/2020 68.93



Σάββατο 31 Oκτωβρίου & Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020 Agrenda Α3 | 35ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Συνολικά στην Ελλάδα εκτιµάται 
ότι καλλιεργήθηκαν φέτος περί 
τα 250.000 στρέµµατα και αναµέ-
νεται να παραχθούν γύρω στους 
200.000 τόνους ρυζιού, εκ των ο-
ποίων οι σχεδόν 120.000 τόνοι 
θα προέλθουν από το παραγω-
γικό κέντρο της δυτικής Θεσσα-
λονίκης, της Ηµαθίας και της Πι-
ερίας. Επίσης, πάνω από 20.000 
στρέµµατα έχουν καλλιεργηθεί 

στις Σέρρες, από όπου αναµένε-
ται µια παραγωγή της τάξης των 
17.000 τόνων, ενώ υπάρχουν ε-
κτάσεις και σε Θράκη και Στε-
ρεά Ελλάδα.

Ικανοποίηση από τα πρώτα δείγ-
µατα της χρονιάς για το ρύζι, εκ-
φράζει και ο γενικός γραµµατέας 
του Συνεταιρισµού Β’ Χαλάστρας 
Γιώργος Μπότας. «Ξεκινάµε από 
µια καλή αφετηρία, η οποία θέ-

τει βάσεις για να έχουµε ακόµη 
καλύτερη συνέχεια», µας ανέφε-
ρε. Πρόσθεσε δε, πως παρά το «α-
νακάτεµα» της αγοράς, λόγω της 
πανδηµίας κορωνοϊού, της έντα-
σης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις 
και τη διολίσθηση της αξίας του 
νοµίσµατος της Τουρκίας, από ό-
που έρχονται πολλοί έµποροι, η 
ζήτηση για το προϊόν είναι υψηλή 
και γεννά βάσιµες προσδοκίες.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Αυλαία ρίχνει αυτές τις ηµέρες 
το φετινό αλώνι στο ελληνικό 
ρύζι µε τα µηνύµατα να κρίνο-
νται ενθαρρυντικά για τους πα-
ραγωγούς, τόσο από τις µέσες 
στρεµµατικές αποδόσεις, όσο 
και από τη ζήτηση στην αγο-
ρά. Ήδη οι πρώτες «τροχιοδει-
κτικές» εµπορικές πράξεις της 
σεζόν 2020-2021, που έχουν 
κλειστεί στον κάµπο της ∆υτι-
κής Θεσσαλονίκης, είναι κα-
τά 1 έως και 2 λεπτά υψηλότε-
ρες από τις αντίστοιχες περσι-
νές στις βασικές ποικιλίες και 
αφήνουν υποσχέσεις για ακό-
µη καλύτερη συνέχεια.

«Έγιναν κάποιες πωλήσεις της 
µεσόσπερµης ποικιλίας Ronaldo 
µε τιµή παραγωγού στα 28 λε-
πτά το κιλό συν ΦΠΑ και η τά-
ση δείχνει πως έχει δυναµική 
και για περαιτέρω άνοδο. Από 
τις µακρύσπερµες, η ποικιλία 
Luna έχει κάνει πράξεις µε 29-
30 λεπτά το κιλό συν ΦΠΑ, που 
είναι 2 λεπτά υψηλότερα από 
πέρυσι», τονίζει ο πρόεδρος του 
Συνεταιρισµού Α’ Χαλάστρας, 
Χρήστος Γκατζάρας. Όσο για 
την Καρολίνα, η ποικιλία «ά-
νοιξε» µε 35 λεπτά το κιλό, ό-
σο και πέρυσι, αλλά πρόκειται 
για µικρές ποσότητες, καθώς α-
παιτεί ιδιαίτερη καλλιεργητική 
µεταχείριση και δεν αποδίδει 
στρεµµατικά όσο οι άλλες µε-
σόσπερµες και µακρύσπερµες.

Αναφορικά µε τις στρεµµα-
τικές αποδόσεις ο κ. Μπότας 

µας ενηµέρωσε πως µε τη συ-
γκοµιδή να έχει ολοκληρωθεί 
σε ποσοστό πάνω από 95%, οι 
µεσόσπερµες εµφανίζουν ένα 
«στήσιµο» µεταξύ 950-1.100 κι-
λών το στρέµµα, οι µακρύσπερ-
µες από 900 έως 1.000 κιλά το 
στρέµµα και οι Καρολίνες από 
800 έως 950 κιλά το στρέµµα.

«Ο συνεταιρισµός µας ανα-
µένεται να συγκεντρώσει φέ-
τος γύρω στους 45.000 τόνους 
ρύζι από την ευρύτερη περιο-
χή, έναντι περίπου 39.000 τό-
νων αντίστοιχα πέρυσι», εξη-
γεί ο γραµµατέας του Συνε-

ταιρισµού Α’ της Χαλάστρας, 
διευκρινίζοντας πως οι σχε-
δόν 33.000 τόνοι προϊόντος α-
ποθηκεύονται σε ιδιόκτητους 
χώρους της οργάνωσης και οι 
υπόλοιποι 12.000 τόνοι σε ε-
νοικιαζόµενα σιλό στη Νέα Ι-
ωνία Θεσσαλονίκης. 

Νέα επένδυση µέσω Leader στο 
συνεταιρισµό Α’ Χαλάστρας 

«Από την επόµενη χρονιά θα 
λειτουργήσουµε έναν καινού-
ριο αποθηκευτικό χώρο 2.700 
τ.µ., µε δυναµικότητα αποθή-
κευσης 5.500 τόνων έµφλοιου 
ρυζιού, ώστε να περιορίσου-
µε τις ανάγκες για ενοικίαση 
άλλων σιλό», επεσήµανε ο κ. 
Μπότας, προσθέτοντας πως «η 
επένδυση έχει εγκριθεί µέσω 
του Leader και αναµένεται να 
ξεκινήσει να υλοποιείται αµέ-
σως µετά το φετινό αλώνι, ώ-
στε να είναι έτοιµη το 2021».

Ανάλογες επενδύσεις σε νέ-
ους αποθηκευτικούς χώρους υ-
λοποιεί και ο Συνεταιρισµός Β’ 
Χαλάστρας, ο οποίος φέτος έ-
χει προγραµµατίσει να συγκε-
ντρώσει περί τους 35.000 τό-
νους ρυζιού από την περιοχή. 
Όπως ανέφερε στην εφηµερίδα 
Agrenda ο κ. Γκατζάρας η ορ-
γάνωση έχει εξασφαλίσει την 
έγκριση σε ένα Σχέδιο Βελτίω-
σης που προβλέπει την κατα-
σκευή τριών σιλό, µε δυναµι-
κότητα αποθήκευσης 1.000 τό-
νων το καθένα, συν µια οριζό-
ντια αποθήκη 1.200 τ.µ.. 

«Μόλις ολοκληρωθεί η κατα-
σκευή τους, µέσα στο 2021, θα 
φτάσει η δυναµικότητά µας κο-
ντά στους 40.000 τόνους», εί-
πε ο πρόεδρος του Συνεταιρι-
σµού Α’ Χαλάστρας και αποκά-
λυψε πως στα σχέδια της οργά-
νωσης είναι να κατασκευάσει 
σε δεύτερο χρόνο άλλα 6 σιλό, 
των 1.000 τόνων και δύο νέ-
ες «χαβούζες» υποδοχής του 
ρυζιού, για τα οποία ετοιµάζει 
σχετικό φάκελο.

Πρώτες πωλήσεις σε Luna και Ronaldo
Με 2 λεπτά υψηλότερα από πέρυσι 
Καλές αποδόσεις και υποσχέσεις για υψηλότερα επίπεδα τιµών στο ρύζι

Η αυξηµένη ζήτηση, παρά το ανακάτεµα 
της αγοράς, γεννά βάσιµες προσδοκίες  

ΑΠΟ 250.000 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

Φέτος αναµένεται να παρα-

χθούν περί τους 200.000 

τόνους ρυζιού, εκ των οποίων 

οι σχεδόν 120.000 τόνοι 

θα προέλθουν από δυτική 

Θεσσαλονίκη, Ηµαθία 

και  Πιερία

ΛΙΓΕΣ ΚΑΡΟΛΙΝΕΣ 
Η ποικιλία Καρολίνα «άνοιξε» 

µε 35 λεπτά το κιλό, όσο και 

πέρυσι, αλλά πρόκειται για 

µικρές ποσότητες,

Σ
την ελληνική αγορά σκλη-
ρού σίτου η εξαγωγή έχει 
πιάσει µε σιγουριά τα 270 
ευρώ ο τόνος FOB και φλερ-

τάρει µε υψηλότερες τιµές. Σε επίπεδα 
παραγωγού πλέον έχουµε επιστρέψει 
στα 24 µέχρι και 25 λεπτά το κιλό ό-
ταν πρόκειται για καλύτερες ποιότη-
τες. Υποβόσκει µια αίσθηση πως µπο-
ρεί η αγορά να κινηθεί σταδιακά υψη-
λότερα, χωρίς όµως να αναµένει κα-
νείς υπερβολικά ανοδικές κινήσεις. 
Μην ξεχνάµε πως οι πρώτες εκτιµή-
σεις για νέες σπορές είναι σηµαντι-
κά αυξηµένες και η αίσθηση πως θα 
υπάρξουν µελλοντικά πολλά σιτάρια 
στην αγορά εµποδίζει την γενικευµέ-
νη άνοδο των τιµών στα φετινά.

Στα σκληρά σιτάρια, η νέα λίστα της 
Φότζια µετά α-
πό αρκετές ε-
βδοµάδας στα-
θερότητας α-
νέβασε τις τι-
µές τις κατά 5 

ευρώ ανά κατηγορία. Συγκεκριµένα 
τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 
78 kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 
13% έχουν τιµή αποθήκης παραγω-
γού στα 285-290 ευρώ ο τόνος. Επί-
σης για τη δεύτερη ποιότητα µε ειδι-
κό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 70% και 
πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθήκης πα-
ραγωγού διαπραγµατεύεται στα 275-
280 ευρώ ο τόνος. Οι τιµές της Γαλ-
λίας αντίστοιχα ενισχύθηκαν κατά 5 
ευρώ ο τόνος, ξαναπιάνοντας τα 275 
ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε λιµάνι 
τους. Να σηµειωθεί ότι έχει αυξηθεί 
η ζήτηση εντός της Ευρώπης (κυρίως 
Ιταλία) και δεδοµένου πως ο Καναδάς 
δεν είναι πλέον επιθετικός στις προ-
σφορές του, υπάρχει προτίµηση των 
αγοραστών στις ευρωπαϊκές σοδειές.   

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, τα 
δηµητριακά σηµείωσαν σηµαντικές 
απώλειες υπό τον φόβο του δεύτε-
ρου κύµατος κορωνοϊού και τις επι-
πλοκές που µπορεί να προκληθούν. 
Φυσικά οι κερδοσκόποι που τόσο και-
ρό τράβαγαν τα χρηµατιστήρια προς 
τα πάνω, αποφάσισαν να αρχίσουν 
να ρευστοποιούν κερδοφόρες θέσεις 
τους, προκαλώντας γενικότερη πτώ-
ση σε όλα τα χρηµατιστήρια (αξιών 
και εµπορευµάτων). Οι αναλυτές ε-
κτιµούν πως µπαίνουµε σε µια ευ-
µετάβλητη περίοδο δεδοµένου πως 
έχουµε µπροστά µας τις αµερικανι-
κές εκλογές αλλά και την πανδηµία. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΤΑ∆ΙΑΚΗ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΣΤΑ 
ΣΚΛΗΡΑ ΣΙΤΑΡΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΥΖΙΟΥ 
(ΚΙΛA / ΣΤΡΕΜΜΑ)

ΜΕΣΟΣΠΕΡΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

ΜΑΚΡΥΣΠΕΡΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

ΚΑΡΟΛΙΝΕΣ

950�1.100

900�1.000

800�950
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Χρονιά της 5ετίας 
φέτος τα φασόλια

Έως τέλος 
του έτους 
αναγνώριση για
Διεπαγγελματική

Επιστροφή στην 
κανονικότητα, 

από άποψη παραγωγικότητας και 
τιµών, µετά από µια δύσκολη τε-
τραετία που κορυφώθηκε πέρυσι 
µε τις µεγάλες ζηµίες από τη θεο-
µηνία, σηµατοδοτεί για το ελληνι-
κό φασόλι η φετινή καλλιεργητική 
σεζόν, η οποία έχει εξελιχθεί, του-
λάχιστον µέχρι στιγµής, χωρίς δυ-
σάρεστες εκπλήξεις από ασθένειες 
και καιρικά φαινόµενα. Με τη συ-
γκοµιστική περίοδο να βαίνει προς 
ολοκλήρωση, από µέρα σε µέρα, η 
αίσθηση που διαµορφώνεται στους 
παραγωγούς του προϊόντος στα φα-
σολοπαραγωγικά κέντρα της χώρας 
είναι πως οδεύουµε σε µια χρονιά 
από τις καλύτερες της πενταετίας.

«Στους γίγαντες η ζήτηση που 
καταγράφεται είναι πολύ µεγάλη 
και από ό,τι φαίνεται η παραγωγή 
δεν θα φτάσει να την ικανοποιήσει. 
Τα µικρά, για τη σούπα, έχουν λί-
γο πιο αργή ροή στην απορρόφη-
ση, αλλά κι αυτά φεύγουν σχετικά 
εύκολα για την αγορά», περιέγρα-

ψε στην Agrenda ο Μιχάλης Ναλ-
µπαντίδης, πρόεδρος του ΤΟΕΒ Πρε-
σπών, Φλώρινας.

Ο ίδιος µας ανέφερε πως καθώς 
οι πρώτες συναλλαγές της εµπορι-
κής σεζόν 2020-2021 γίνονται στα 
3 ευρώ το κιλό για τους γίγαντες και 
µεταξύ 2,5 έως και 2,80 ευρώ για τα 
πλακέ, ενώ στους µαυρογίγαντες, 
«παίζουν» από 3,20 έως 3,50 ευρώ. 
«Οι τιµές ευτυχώς είναι καλές φέτος 
και το σηµαντικό είναι ότι υπάρχει 
και καλή απόδοση, η οποία κινείται 
συν–πλην στα 300 κιλά το στρέµµα, 
µε αποτέλεσµα ένας παραγωγός µε 
αυτές τις αποδόσεις να προσδοκά κο-
ντά στα 900 ευρώ το στρέµµα, όταν 
τα κόστη παραγωγής εκτιµώνται µε-
ταξύ 400 και 450 ευρώ το στρέµµα», 
εξήγησε ο κ. Ναλµπαντίδης.

Αναφέρεται, επίσης, ότι µε ενέρ-
γειες του γενικού γραµµατέα Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων θα ενερ-
γοποιηθεί σύντοµα ένα εργαστή-
ριο που θα µπορεί µια µέθοδο ισο-
τόπων να πιστοποιεί την προέλευ-
ση των φασολιών.

Καλή χαρακτηρίζει τη φετινή χρονιά κι ο 
Θεόδωρος Ιφόγλου, πρόεδρος του Αγρο-
τικού Συνεταιρισµού Ορεινών Προϊόντων 
Νευροκοπίου, στο οροπέδιο του οποίου 
καλλιεργούνται γύρω στα 2.000 στρέµµατα 
µε φασόλι, µε επίκεντρο το Βαθύτοπο και 
το Κατάφυτο. «Οι αποδόσεις µας ήταν στα 
250 έως 350 κιλά το στρέµµα, ανάλογα 
το χωράφι και οι τιµές για τους γίγαντες 
είναι στα 2,70 ευρώ και για τα πλακέ στα 
2,40 µε 2,50 ευρώ», τόνισε ο κ. Ιφόγλου.

Οι συνοµιλητές µας θέτουν εκ νέου το 
ζήτηµα της ανάγκης να ενταθούν οι έλεγ-
χοι για την αποτροπή πώλησης εισαγόµε-
νων φασολιών, κυρίως από την Κίνα και 
τον Καναδά, ως ελληνικά. «∆εν φοβόµα-
στε τη σύγκριση. Ας κάνουν εισαγωγές, 
αλλά να γνωρίζει ο καταναλωτής ποια εί-
ναι η προέλευση του φασολιού που κατα-
ναλώνει, διότι το ελληνικό φασόλι είναι 
πολύ ποιοτικό», επεσήµανε ο κ. Μάνος.  

Ένα ακόµη όπλο έναντι των «ελληνο-
ποιήσεων» φασολιών ευελπιστούν οι πα-
ραγωγοί να αποτελέσει και η Εθνική ∆ιε-
παγγελµατική Οργάνωση Οσπρίων, για 
την οποία έχει υπογραφεί το καταστατικό 
και αναµένεται να αναγνωριστεί έως το τέ-
λος του χρόνου, µε έδρα στην Καστοριά.

Τόσο οι αποδόσεις της καλλιέργειας όσο και οι τιµές φέτος είναι καλές, µε τον παραγωγό να προσδοκά 
περί τα 900 ευρώ το στρέµµα, όταν τα κόστη παραγωγής εκτιµώνται στα 400-450 ευρώ το στρέµµα

Λιγότερα στρέμματα με καλές αποδόσεις 

ΦΑΣΟΛΙΑ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ

Συνολικά η Φλώρινα καλλιέργησε φέτος περί τα 
10.000 στρέµµατα φασόλια, από τα οποία εκτιµάται πως 
έχουν παραχθεί περί τους 2.500 έως 3.000 τόνοι 
προϊόντος, που επιµερίζονται σχεδόν ισοµερώς µεταξύ 
των γιγάντων και των πλακέ, ενώ οι µαυρογίγαντες δεν 
θα ξεπεράσουν τους 150 τόνους. «Πέρυσι η θεοµηνία 
έκανε τεράστια ζηµιά στις φυτείες µας, σε σηµείο ώστε 
κάποιοι παραγωγοί δεν µπήκαν καν στον κόπο να 
αλωνίσουν τα χωράφια τους. Συνολικά δεν πρέπει να 
συγκοµίστηκαν ούτε 1.000 τόνοι στο νοµό», τόνισε ο 
συνοµιλητής µας, προσθέτοντας πως «φέτος, αν 
εξαιρέσουµε ένα πρόβληµα που είχαµε µε τα εργατικά 
χέρια, λόγω covid-19, η χρονιά πήγε καλά».
Λίγες φυτείες αποµένουν να µαζευτούν για να 
κλείσει η παραγωγική σεζόν και στην Καστοριά. Οι 
στρεµµατικές αποδόσεις στο νοµό είναι 300-350 κιλά, 
ενώ οι τιµές παραγωγού είναι στα 2,70 µε 3 ευρώ το 
κιλό για τους γίγαντες και στα πλακέ κυµαίνονται από τα 
2,60 έως και τα 2,80 ευρώ. «Φέτος είχαµε περίπου 10-
15% λιγότερα στρέµµατα διότι είχαν προηγηθεί 3-4 
χρόνια µε ζηµιές από ακραία καιρικά φαινόµενα, που δεν 
βοήθησαν τους παραγωγούς να κρατήσουν τις ίδιες 
εκτάσεις», είπε ο πρόεδρος του συνεταιρισµού 
παραγωγών οσπρίων Καστοριάς Θωµάς Μάνος.

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΦΑΣΟΛΙΩΝ

2.500 - 3.000

3 2,5 - 2,80

3,20 - 3,50

150

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

(ΤΟΝΟΙ)

ΓΙΓΑΝΤEΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΕ

ΜΑΥΡΟΓΙΓΑΝΤΕΣ

ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΠΛΑΚΕ ΜΑΥΡΟΓΙΓΑΝΤΕΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΗΚΑΝ

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΧΘΕΙ 

300 – 350
ΚΙΛΑ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

2,70 - 3,00

2,60 - 2,80

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΠΛΑΚΕ

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

10.000
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΦΛΩΡΙΝΑ
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Στις 564 μονάδες βυθίστηκε ο Γ.Δ, 
ισχυρό το τραπεζικό σφυροκόπημα 
Στη σκιά της μεσοβδόμαδης βουτιάς των διεθνών 
αγορών και των σκληρών μέτρων που ανακοινώθηκαν 
σε Γαλλία και Γερμανία και άλλες χώρες για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού το ελληνικό 
χρηματιστήριο πραγματοποίησε ελεύθερη πτώση. 
Μάλιστα, την περασμένη Πέμπτη, υποχώρηση του 
Γενικού Δείκτη ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων 
επτά μηνών. Με ορατό πλέον το ενδεχόμενο 
απαιτηθούν ανακεφαλαιοποιήσεις στις τράπεζες, η 
αγορά φαίνεται να προεξοφλεί «χειρότερες μέρες», 
στέλνοντας στα Τάρταρα τις τραπεζικές μετοχές.

COCA-COLA: Πτώση 6% στις 
οργανικές πωλήσεις της Coca-
Cola για το τρίμηνο μέχρι τις 25 

Σεπτεμβρίου, αλλά βελτίωση από 
την πτώση 26% στο β’ τρίμηνο. Τα 
καθαρά κέρδη μειώθηκαν στα 1,74 
δισ. δολάρια, από τα 2,59 δισ. 
δολάρια, ενώ τα καθαρά έσοδα 
μειώθηκαν 9% στα 8,7 δισ. δολάρια, 
υψηλότερα από τις εκτιμήσεις για 
8,36 δισ. δολάρια.

UNILEVER: Η Unilever PLC 
ανακοίνωσε ότι οι υποκείμενες 
πωλήσεις γ’ τριμήνου αυξήθηκαν 
4,4% σε ετήσια βάση λόγω αύξησης 
της ζήτησης για προϊόντα υγιεινής 
κατοικιών, καθώς και για τρόφιμα που 
καταναλώνονται σπίτι, ενώ ο τζίρος 
μειώθηκε 2,4% στα 12,9 δισ. ευρώ.

PERNOD RICARD: Η Pernod Ricard 
ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις 
μειώθηκαν οργανικά κατά 6% στη 
διάρκεια του α’ τριμήνου της χρήσης 
2021 αλλά ότι αναμένει επιστροφή 
στην ανάπτυξη στο β’ εξάμηνο. Η 
γαλλική εταιρεία ποτών εμφάνισε 
πωλήσεις 2,24 δισ. ευρώ, 
χαμηλότερα από τα 2,48 δισ. ευρώ 
πέρυσι. Η μεγαλύτερη πτώση των 
πωλήσεων κατά 10% καταγράφηκε 
στο στρατηγικό τμήμα με διεθνή 
εμπορικά σήματα, που περιλαμβάνει 
το κονιάκ Martell και τα ουίσκι 
Chivas, Jameson και Ballantine’s.

ΜΟNDELEZ: Με μικρή άνοδο 3,5% 
έκλεισε το 2019 η Mondelez Hellas, 
καθώς ο κύκλος εργασιών της για την 
προηγούμενη χρήση ανήλθε σε 
120,31 εκατ. ευρώ έναντι 116,25 
εκατ. ευρώ το 2018.Τα μικτά κέρδη 
στα 18,45 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 
-1,24% και σημαντική μείωση 55,53% 
στα κέρδη χρήσης προ φόρων.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Στη μέγγενη των lockdown, αποπληθωρι-
σμού και ύφεσης η παγκόσμια οικονομία, 
με τους αναλυτές να καυτηριάζουν το γε-
γονός ότι εκτός από το εμβόλιο πολύ λίγες 
δυτικές οικονομίες έχουν βρει τη μαγική 
φόρμουλα για την επιτυχή αντιμετώπιση 
της πρωτόγνωρης πανδημίας.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι επεν-
δυτές πρέπει να προετοιμαστούν για τις ε-
ξελίξεις που έρχονται και μέχρι να σταθε-
ροποιηθεί η κατάσταση, θα προηγηθεί πο-
λύς πόνος...Ενδεικτική και η κατάρρευση 
του Γενικού Δείκτη στο Ελληνικό Χρηματι-
στήριο κάτω από τις 600 μονάδες την περα-
σμένη Πέμπτη λίγο πριν την ανακοίνωση 
νέων περιοριστικών μέτρων από το Μαξί-
μου για περιορισμό της πανδημίας εξαιτίας 
της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων.

Πάντως σε ανάλυση της η Deutsche Bank 
υποστηρίζει ότι οι ιστορικοί του μέλλοντος 

θα αποδοκιμάσουν την επιβολή του δεύ-
τερου lockdown για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας. Με τη Γαλλία να επιστρέφει σε 
εθνικό lockdown και τη Γερμανία να κλεί-
νει μεγάλα τμήματα της οικονομίας της, δεν 
μπορεί να αποφευχθεί η διπλή ύφεση στη 
ζώνη του ευρώ, ενώ ιδιαίτερα ανησυχητι-
κή είναι και η μακροπρόθεσμη προοπτι-
κή. Οι οικονομολόγοι βλέπουν τον μέσο 
όρο του πληθωρισμού στο 1,5% το 2023, 
πολύ κάτω από τον στόχο της ΕΚΤ.

Στο μεταξύ, με το βλέμμα στο Δεκέμβριο, 
αμετάβλητη παρέμεινε η νομισματική πολι-
τική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 
καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσι-
σε να διατηρήσει το επιτόκιο των πράξεων 
κύριας αναχρηματοδότησης και τα επιτό-
κια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδό-
τησης και της διευκόλυνσης καταθέσεων 
στο 0,00%, 0,25% και -0,50% αντίστοιχα. 

ΟΛΥΜΠΟΣ
Η ΟΛΥΜΠΟΣ, με εμπειρία μεγαλύτερη 
του μισού αιώνα στην παραγωγή αγνού 
ελληνικού γάλακτος υψηλής ποιότητας 
και διατροφικής αξίας, δημιούργησε τη 
νέα σειρά προϊόντων παιδικής 
διατροφής «ΟΛΥΜΠΟΣ μεγαλώνω», για 
παιδιά από τον 12ο μήνα. Αποτελείται 
από τρία παιδικά ροφήματα γάλακτος, 
αγελαδινό, κατσικίσιο και χωρίς λακτόζη, 
από 100% ελληνικό γάλα.

Heineken
Η Heineken ανακοίνωσε ότι από το α’ 
τρίμηνο του 2021 θα «εκσυγχρονίσει» 
τα κεντρικά και περιφερειακά γραφεία 
της για να μειώσει τα κόστη καθώς 
προετοιμάζεται για παρατεταμένη 
περίοδο μεταβλητότητας λόγω της 
πανδημίας. Η ολλανδική ζυθοποιία που 
κατέχει τις μάρκες μπύρας Sol, Birra 
Moretti και Tiger αναμένει μείωση 
περίπου κατά 20% στα σχετικά έξοδα.

Η ιστορία θα κρίνει 
και για το lockdown

 Διπλή ύφεση στην Ευρώπη βλέπουν αναλυτές 
 Πόνος στις αγορές, βούλιαξε το χρηματιστήριο  
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΕΚΔ. ΟΡΓ. ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.  0,0605 +19,80%

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.  0,3600 9,76% 

ΣΙΔ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε. 0,4920 +9,33%

PASAL Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   0,7200 +3,60% 

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ-ΔΡΟΜΕΑΣ 0,4090 +2,25%

LAVIPHARM Α.Ε. 0,2960 -14,45% 

ΙΛΥΔΑ Α.Ε 0,5250  -11,76% 

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε. Δ.Ε. & Σ. 1,4000 -11,39%  

CAIRO MEZZ PLC 0,0997 -10,58% 

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 0,1950 -10,55%  
 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 26,591.07 +0.27%
 NASDAQ Comp 11,147.15  +1.29%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  2,959.97 - 0.12%
Λονδίνο FTSE 100 5,570.74 -0.22%
Φρανκφούρτη DAX-30 11,602.71 +0.37%
Παρίσι CAC-40 4,574.32 + 0.070%
Ζυρίχη SMI 9,577.35 -0.43%
Τόκιο NIKKEI-225 23,331.94 - 0.37%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 0,25 15.03.2020 
EKT Βασικό 0,25 18.09.2019
 Καταθέσεων  - 0,50 18.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,25 11.03.2020
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 01.02.2020
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,61 01.06.2020
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,168 01.06.2020
 EURIBOR -1M - 0,468  01.06.2020
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Η υποβολή αιτήσεων για την εφάπαξ 
οικονοµική ενίσχυση των 8.000 ευρώ 

είναι µέχρι τις 30.11.20. Η υποβολή 
του φακέλου αποζηµιώσεων στις 

Περιφέρειες των πληγεισών 
περιοχών, θα πρέπει να είναι 

υποχρεωτικά, τουλάχιστον µέχρι την 
ίδια καταληκτική ηµεροµηνία.
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Ενέργειες για αποζημίωση αγροτών λόγω Ιανού

Σ
τις 29.09.20 (ΦΕΚ 1856) ψηφίστηκε ο νό-
µος υπ’ αρίθµ. 4728 «Επείγουσες ρυθµί-
σεις για την αντιµετώπιση των καταστρο-
φικών συνεπειών από την πορεία του µε-

σογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω µέτρα για 
την αντιµετώπιση των συνεχιζό-
µενων συνεπειών της πανδηµίας 
του COVID-19 και άλλες κατεπεί-
γουσες διατάξεις».

Στο άρθρο 1 «Χορήγηση οικονοµι-
κής ενίσχυσης στους πληγέντες από 
τις φυσικές καταστροφές που προ-
κλήθηκαν από την πορεία του µεσο-
γειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συ-
νεπακόλουθες πληµµύρες της 18ης 
και 19ης Σεπτεµβρίου 2020» στην 
παράγραφο 2, ορίζεται ότι: […Την έ-
κτακτη εφάπαξ ενίσχυση της παρ. 1, 
δικαιούνται: α) οι ένοικοι κατοικιών, 
είτε αυτοί είναι ιδιοκτήτες (µε πλήρη 
ή ψιλή κυριότητα) είτε είναι επικαρ-
πωτές, ή µισθωτές, εξαιρουµένων των 
βραχυχρόνιων µισθώσεων, ή ένοικοι 
µε δωρεάν παραχώρηση, των οποί-
ων η κατοικία έχει πληγεί από τα φαι-
νόµενα της παρ. 1, β) οι επιχειρήσεις 
(φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή νοµι-
κές οντότητες) που στεγάζονται σε κτι-

ριακές εγκαταστάσεις, και επλήγησαν από τα φαινόµε-
να της παρ. 1 µε την προϋπόθεση ότι η κτιριακή εγκατά-
σταση ήταν σε χρήση την ηµέρα του συµβάντος και η ε-
πιχείρηση που επλήγη ήταν σε λειτουργία].

ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Στο ίδιο άρθρο στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι: […Η 

αίτηση, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δή-
λωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς την αλήθεια του 
περιεχοµένου της, απευθύνεται στη ∆ιεύθυνση Αποκα-
τάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής 
Ελλάδας του υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και 

υποβάλλεται σε ειδική πλατφόρµα, 
µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (gov.gr) του 
υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνη-

σης. Για την είσοδο του αιτούντος στην πλατφόρµα απαι-
τείται η προηγούµενη αυθεντικοποίησή του µε τη χρήση 
των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραµµατείας 
Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του 
Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης. Εναλλακτικά, η 
αίτηση δύναται να υποβάλλεται µέσω Κέντρου Εξυπηρέ-
τησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) από τον δικαιούχο, σύµφωνα µε 
τις παρ. 1 και 2, ή τον νόµιµο ή εξουσιοδοτηµένο εκπρό-
σωπο του δικαιούχου ή της επιχείρησης, ανάλογα µε τη 
νοµική µορφή αυτής. Τα στοιχεία της ταυτότητας που α-
ναφέρονται στην αίτηση, όταν πρόκειται για Έλληνες πο-
λίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο αστυνοµικής ταυτότη-
τας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρµόδιας Αρ-
χής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης. Η ταυτότητα 
των αλλοδαπών αποδεικνύεται µε το διαβατήριο και την 
ισχύουσα άδεια παραµονής. Με απόφαση του υπουργού 
Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης καθορίζονται οι τεχνικές λε-
πτοµέρειες και τα ειδικότερα ζητήµατα για την υποβολή 
της αίτησης και το περιεχόµενο αυτής].

Στο νόµο 4172/13 στο άρθρο 21 παρ. 1 ορίζεται ότι: 
[..1. Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεω-
ρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές συ-

ναλλαγές µετά την αφαίρεση των επιχειρηµατικών δα-
πανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επι-
σφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις επιχειρηµατικές 
συναλλαγές περιλαµβάνονται και τα έσοδα από την πώ-
ληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, κα-
θώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά προ-
κύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους. Ειδικά, 
για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος από αγροτική ε-
πιχειρηµατική δραστηριότητα στα έσοδα από επιχειρηµα-
τικές συναλλαγές περιλαµβάνονται τα έσοδα από την πα-
ραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, 
δασοκοµικών, υλοτοµικών και αλιευτικών προϊόντων]. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
Ας δούµε συµπερασµατικά που καταλήγουµε:
Ο αγρότης θεωρείται και είναι επιχειρηµατίας, α-

φού πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο φορολο-
γικός νόµος. 

Ο νόµος 4728 ορίζει ότι για να λάβει την εφάπαξ οι-
κονοµική ενίσχυση των 8.000 ευρώ ένας επιχειρηµα-
τίας, θα πρέπει να έχει επαγγελµατική στέγη.

 Συνεπώς κατά την άποψη µου, ο κάθε αγρότης έχει δι-
καίωµα να υποβάλλει την αίτηση στο υπουργείο Υποδο-
µών και µεταφορών για να ελεγχθεί και να λάβει το πο-
σό της εφάπαξ οικονοµικής ενίσχυσης των 8.000 ευρώ.

Για αποφυγή παρεξηγήσεων, την αίτηση µπορεί να 
την υποβάλλει ο καθένας. Αλλά σε περίπτωση που εί-
ναι ψευδής (σσ. επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης) θα 
επιστρέψει το ποσό x 4, δηλαδή 32.000 ευρώ. 

Θεωρώ ότι κανείς δεν θα κάνει ψευδή δήλωση για-
τί τα χρήµατα αυτά τα χρειάζονται άνθρωποι, οι οποίοι 
τα έχουν πραγµατικά ανάγκη.

Τέλος, όσον αφορά το φάκελο τεκµηρίωσης για 
τις αποζηµιώσεις, εξαιρουµένων των καταστροφών 
στη φυτική και ζωική παραγωγή (αποζηµιώνονται α-
πό τον ΕΛΓΑ), µπορεί να συνταχθεί φάκελος για απο-
ζηµίωση όσον αφορά µηχανήµατα, παρελκόµενα και 
πάσης φύσεως εξοπλισµός, ο οποίος χρησιµοποιεί-
ται για την παραγωγική διαδικασία.

32.000 ευρώ
Σε περίπτωση ψευδούς 
δήλωσης, ο αγρότης θα 
επιστρέψει το ποσό της 

ενίσχυσης επί 4

Ταυτοποίηση
Τα στοιχεία του αιτού-
ντος Έλληνα πολίτη 

αποδεικνύονται από την 
αστυνοµική ταυτότητα

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

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

Ποιος είναι αυτός που θα τολµήσει 
να πει δεν δεχόµαστε φακέλους;
Υπάρχουν άνθρωποι που ακόµη δεν έχουν 
συνέλθει από την καταστροφική πληµµύρα του 
Ιανού. Απόλυτα φυσιολογικό λοιπόν, τώρα να 
ξεκινούν να συγκεντρώνουν τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για να υποβάλλουν το φάκελο 
στην Περιφέρεια. Ποιος θα τολµήσει να πει 
«έπρεπε να τα φέρετε µέχρι 30.10.20»; Αν 
υπάρχει κάποιος, αν έχει τα κότσια ας βρεθεί 
µπροστά σε κάποιον πληµµυροπαθή 
επιχειρηµατία και του το πει! Αν τολµά…





Άρδευση 
ακριβείας 
στο βαμβάκι με 
κόστος 83 ευρώ 
το στρέμμα
Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάκαμψης 
των υδάτων της λεκάνης Πηνειού 
στη Θεσσαλία με κοστολογημένες 
παρεμβάσεις για αγρότες και υποδομές 

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Το ζήτηµα διαχείρισης των υδάτων και της αντιµετώπι-
σης του υδατικού ελλείµµατος στον Θεσσαλικό κάµπο, 
έχει αναδειχθεί το τελευταίο διάστηµα ως ένα σοβαρό 
και επείγον πρόβληµα, µε λύσεις προς το παρόν να α-
ναζητούνται από την κατάλληλη αξιοποίηση πόρων του 
Ταµείου Ανάκαµψης. Σε αυτά τα πλαίσια έχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον µία πρόταση, και µάλιστα κοστολογηµένη, 
για τη λεκάνη απορροής του Πηνειού, η οποία περιλαµ-
βάνει παρεµβάσεις σε εκµεταλλεύσεις όπως είναι η ε-
φαρµογή ελλειµµατικής άρδευσης και η ενσωµάτωση 
τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας, αλλά και σε επίπεδο 
δοµών τη βελτίωση της µεταφοράς νερού και η επανα-
χρησιµοποίηση επεξεργασµένων λυµάτων.

Η πρόταση αυτή είχε γίνει στα πλαίσια του προγράµ-
µατος NOMOTELEIA την οποία και είχε επιµεληθεί η κα-
θηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Μα-
ρία Μιµίκου. 

Μία από τις παραπάνω παρεµβάσεις, αυτή της άρδευ-
σης ακριβείας σε συνδυασµό µε στάγδην άρδευση, µε-
λετήθηκε για την καλλιέργεια βάµβακος και δίνει πο-
λύτιµα στοιχεία κόστους-οφέλους για τον αγρότη ο ο-
ποίος θέλει να ενταχθεί στο µέτρο 4.1.2 που ετοιµάζε-
ται προς προκήρυξη, και θα επιδοτεί την αγορά νέων 
αρδευτικών συστηµάτων. 

Συγκεκριµένα, το ερευνητικό έργο στη λεκάνη α-
πορροής του ποταµού Πηνειού που εφάρµοσε πειρά-
µατα γεωργίας ακριβείας (i-adapt) εστίασε στην καλλι-

έργεια του βαµβακιού, αφού θεωρήθηκε επαρκώς προ-
σοδοφόρο για να στηρίξει το κόστος της πρακτικής. Η 
έρευνα βασίστηκε και στα αποτελέσµατα προηγούµε-
νων ερευνητικών προγραµµάτων στην ίδια περιοχή 
(πχ. HydroSense). Τα κύρια στάδια αυτής της διαδικα-
σίας περιλάµβαναν:

1. Ανίχνευση πεδίων µε σχετικά µεγάλες διακυµάν-
σεις των ιδιοτήτων του εδάφους µε χρήση δορυφορι-
κών εικόνων υψηλής ανάλυσης.

2. Οριοθέτηση του κάθε πειραµατικού πεδίου σε δια-
φορετικές ζώνες διαχείρησης αναλόγως κυρίως µε την 
περιεκτικότητα σε οργανική ύλη του εδάφους, χρησι-
µοποιώντας είτε ειδικούς πολυφασµατικούς αισθητή-
ρες είτε δορυφορικές εικόνες

3. Εγκατάσταση διαφορετικών συστηµάτων αισθη-
τήρων για την παρακολούθηση των αναγκων του βαµ-
βακιού σε νερό.

α) σύστηµα αισθητήρων υπέρυθρης ακτινοβολίας για 
την καταγραφή της θερµοκρασίας του φυλλώµατος της 
καλλιέργειας (Smart Crop)

β) συστήµατα καταγραφής εδαφικής υγρασίας
γ) συσκευή καταγραφής της εξατµισοδιαπνοής
4. Εγκατάσταση στάγδην άρδευσης µε µεταβλητό ρυθµό.
5. Ολοκληρωµένη παρακολούθηση των αναγκών 

σε νερό της καλλιέργειας βαµβακιού και εφαρµογή 
αρδευόµενου νερού σύµφωνα µε τις αναγνώσεις των 
αισθητήρων

6. ∆ηµιουργία χαρτών απόδοσης µε την παρακολού-
θηση της απόδοσης για την αξιολόγηση του πειράµατος.

Η εγκατάσταση και δοκιµή τεχνολογιών άρδευσης α-

Άρδευση ακριβείας σε συνδυασµό µε στάγδην 
άρδευση στην καλλιέργεια βάµβακος 

προσεγγίζει µε µελέτη του το ΕΜΠ και δίνει 
πολύτιµα στοιχεία κόστους-οφέλους για 
τον αγρότη. Τα στοιχεία αυτά αποκτούν 

µεγαλύτερη βαρύτητα τώρα που γίνονται οι 
προετοιµασίες για την ένταξη στο µέτρο 4.1.2 

που προκηρύσσεται προσεχώς και επιδοτεί την 
αγορά νέων αρδευτικών συστηµάτων. 
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κριβείας πραγµατοποιήθηκε σε επιλεγµένες πιλοτικές 
περιοχές, που ήταν αντιπροσωπευτικές των διαφόρων 
τύπων εδάφους, των τοπογραφικών χαρακτηριστικών, 
της δυνητικής εξατµισοδιαπνοής και των συµφερόντων 
της αγροτικής κοινότητας στη λεκάνη του Πηνειού. Η 
µελέτη έδειξε ότι σε δύο αγροτικές ζώνες η κατανάλω-
ση του νερού µειώθηκε κατά 5-35%, ανάλογα µε τις το-
πικές συνθήκες, ενώ οι αποδόσεις αυξήθηκαν µέχρι και 
31%. Στην τρίτη αγροτική ζώνη, που καταλαµβάνεται α-
πό αργιλώδη εδάφη, οι µετρήσεις σε δύο διαφορετικά 
πεδία έδειξαν ότι η µείωση του νερού κατά 18% και 28% 
οδήγησε σε µείωση της απόδοσης κατά 10% και 18% α-
ντίστοιχα. Ωστόσο, ακόµα και σε αυτή την περίπτωση, 
η παραγωγικότητα των καλλιεργειών σε νερό (kg/m3) 
αυξήθηκε κατά 5% σε σχέση µε την αρχική κατάσταση. 
Ένα άλλο ενδιαφέρον σηµείο είναι ότι τα αζωτούχα λι-
πάσµατα µειώθηκαν αρκετά (αν και τα λεπτοµερή απο-
τελέσµατα δεν είναι διαθέσιµα).

Κοστολόγηση γεωργίας ακριβείας
Η εφαρµογή της γεωργίας ακριβείας στο πεδίο έχει 

σηµαντικό κόστος, κυρίως λόγω του εξοπλισµού που 
απαιτείται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει. Ανά-
λογα µε το βαθµό αυτοµατοποίησης της διαδικασίας 
και το είδος του εξοπλισµού που θα επιλεχθεί, το κό-
στος αυτό παρουσιάζει ένα εύρος διακύµανσης. Οι πιο 
οικονοµικές λύσεις περιλαµβάνουν την χρήση αισθη-
τήρων εδαφικής υγρασίας και ατµόµετρων, ενώ οι πιο 
ακριβές περιλαµβάνουν επίσης ψηφιακούς αισθητή-
ρες υπέρυθρης ακτινοβολίας για τη µέτρηση της θερ-

µοκρασίας των φυλλωµάτων, αισθητήρες εξατµισοδι-
απνοής και καταγραφικά συστήµατα. Βέβαια, στο συ-
νολικό κόστος της πρακτικής θα πρέπει κανείς να συ-
νυπολογίσει και το κόστος της µετατροπής των υφι-
στάµενων δικτύων άρδευσης σε από άλλα είδη σε στά-
γδην, καθώς µόνο αυτό επιτρέπει την απόλυτα ελεγχό-
µενη άρδευση των καλλιεργειών. Τα οφέλη που µπο-
ρεί να προκύψουν για το γεωργό περιλαµβάνουν την 
εξοικονόµηση νερού και λιπάσµατος και, στις περισ-
σότερες περιπτώσεις, την αύξηση της παραγωγικότη-
τας των καλλιεργειών.

Ένα οικονοµικό σενάριο γεωργίας ακριβείας που ε-
ξετάστηκε για τη λεκάνη απορροής του ποταµού Πηνει-
ού περιελάµβανε τις παρακάτω παρεµβάσεις:

Εγκατάσταση 1 µόνιτορ αποδόσεων (7000 ευρώ) 
και 16 αισθητήρων εδαφικής υγρασίας (35 ευρώ/συ-
σκευή) ανά 1.000 στρέµµατα.

Εγκατάσταση 1 καταγραφικού δεδοµένων (200 
ευρώ/συσκευή) και 1 συσκευής µέτρησης της εξατµι-
σοδιαπνοής (350 ευρώ/συσκευή) ανα 100 στρέµµατα.

Το κόστος µιας τέτοιας επένδυσης ανέρχεται σε 18,2 
ευρώ/στρ. Λαµβάνοντας υπόψη και τις αναγκαίες πα-
ρεµβάσεις για τη δηµιουργία δικτύου στάγδην άρδευ-
σης προκύπτει ένα επιπλέον ετήσιο κόστος 65 ευρώ/
στρέµµα. Άρα το τελικό κόστος της πρακτικής αυτής υ-
πολογίζεται σε 83,2 ευρώ/στρέµµα.

Το κέρδος (ή κόστος) από την αυξηµένη (ή µειωµέ-
νη) απόδοση βαµβακιού, εκτιµάται σε 0,54 ευρώ/κιλό 
και το κέρδος από την µειωµένη εφαρµογή Ν που εκτι-
µάται σε 1,3 ευρώ/κιλό αζωτούχας λίπανσης.

Κοστολόγιο
Στη γεωργία 
ακριβείας οι 

πιο οικονοµικές 
λύσεις 

περιλαµβάνουν 
την χρήση 

αισθητήρων 
εδαφικής 

υγρασίας και 
ατµόµετρων

Η ελλειµµατική
άρδευση 
φέρνει απώλεια
10-20 ευρώ 
το στρέµµα 
H πριµοδότηση της ελλειµµατικής 
άρδευσης βάµβακος είναι µία από τις 
προτάσεις για ένταξη στις πράσινες 
δράσεις των άµεσων ενισχύσεων της 
νέας ΚΑΠ. Η ελλειµµατική άρδευση 
σύµφωνα µε τη µελέτη του ΕΜΠ, 
εξοικονοµεί νερό χωρίς να έχει επιπλέον 
κόστος υλοποίησης που να συνδέεται µε 
συγκεκριµένο εξοπλισµό. Η άρδευση 
γίνεται ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο όπως 
και η συµβατική, αξιοποιώντας τις 
υφιστάµενες υποδοµές. Το βασικό 
κόστος της πρακτικής αυτής συνδέεται 

µε την απώλεια 
γεωργικού 
εισοδήµατος λόγω 
της χαµηλότερης 
απόδοσης των 
καλλιεργειών σε 
συγκοµιδή, η οποία 
υπολογίζεται στα 
10-20 ευρώ το 
στρέµµα. Αυτή 
ακριβώς την 
απώλεια στην 
παραγωγή θα έχει 
σκοπό να 
αποζηµιώσει η 

ειδική πράσινη δράση που εξετάζεται να 
ενεργοποιηθεί στα πλαίσια της νέας 
ΚΑΠ. H παραπάνω πρόταση πρέπει 
βέβαια να εξετασθεί και να συζητηθεί 
απο όλες τις πλευρές διότι έρχεται σε 
αντίθεση µε τις προϋποθέσεις που 
υφίστανται στις αποφάσεις για τη 
χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης στο 
βαµβάκι και αφορούν την παράδοση 
ποσότητας σύσπορου βαµβακιού 
ανάλογη µε τις αποδόσεις της 
αντίστοιχης ΠΕ. Στην ελλειµµατική 
άρδευση υπάρχει άλλωστε σαφώς 
µείωση της απόδοσης.
Το πόσο θα είναι τώρα αυτή η πτώση της 
απόδοσης η µελέτη του Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου επικαλείται αποτελέσµατα 
από περίπτωση ελλειµµατικής άρδευσης 
που εφαρµόστηκε σε καλλιέργειες 
βαµβακιού σε περιοχή του Τέξας. Η 
εφαρµοσθείσα µείωση αρδευτικού νερού 
ήταν 43% σε σύγκριση µε την πλήρη 
άρδευση. Οι απώλειες εισοδήµατος από 
τη µειωµένη απόδοση εκτιµήθηκαν σε 10 
µε 20 δολάρια ανά στρέµµα.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 178 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Βελτίωση της απόδοσης κατά τη 
μεταφορά και διανομή του νερού
Η µεταφορά νερού µε κλειστά δίκτυα υπό πίεση (πχ. σωλήνες) θεωρείται ότι έχει 
απώλειες λόγω διαρροών της τάξης του 5-20%, ενώ η µεταφορά νερού µε 
ανοιχτούς αγωγούς (πχ. τάφροι, κανάλια, διώρυγες) θεωρείται ότι έχει σηµαντικά 
υψηλότερες απώλειες, της τάξης του 40-50%. Μελετήθηκε λοιπόν η βελτίωση της 
απόδοσης µεταφοράς και διανοµής του αρδευτικού νερού κατά 20-30%, µέσω της 
µετατροπής των ανοιχτών καναλιών άρδευσης σε υπόγεια συστήµατα σωληνώσεων 
στα συλλογικά συστήµατα άρδευσης:
Ταυρωπός: Μετατροπή σε ένα υπόγειο σύστηµα σωλήνων. Κόστος 89 εκατ. ευρώ
Μέρος Υπέριας - Ορφανών: Βελτίωση της υπάρχουσας υποδοµής. Προχωρώντας 
σε ένα υπόγειο σύστηµα σωλήνων (απώλειες 5-10%). Κόστος 35 εκατ. ευρώ.
Μέρος Σµόκοβου: Επέκταση του υφιστάµενου δικτύου υπόγειων σωλήνων 
(απώλειες 5-10%): 7-8 εκατ. ευρώ.
Μέρος συλλογικού δικτύου Τρικάλων: Επέκταση του υφιστάµενου δικτύου υπόγειων 
σωλήνων (απώλειες 5-10%): 5 -6 εκατ. ευρώ.
Μέρος του Πηνειού- Πλατύκαµπου: 40 εκατ. ευρώ.

Χωρίς 
επιπλέον 
κόστος

Η ελλειµµα-
τική άρδευση 
εξοικονοµεί 

νερό χωρίς να 
έχει κόστος 
εξοπλισµού

ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ
(ΕΥΡΩ / Κ.Μ)

ΛΑΡΙΣΑ 0,195

0,232

0,123

0,304

0,257

0,301

0,285

0,298

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΦΑΡΣΑΛΑ

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
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Ξινόμαυρο α λα Beaujolais 
στα σχέδια της Blink Wines

 Ενίσχυση της παρουσίας των οίνων «Έρως και Ψυχή» και λανσάρισμα 
το Πάσχα ενός cool red προωθεί επίσης ο οινολόγος Αργυρόπουλος

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Αναζήτηση νέων αγορών στο εξωτερικό 
για το αφρώδες Blink. Ενίσχυση της πα-
ρουσίας των οίνων της σειράς «Έρως και 
Ψυχή» και στην Ελλάδα. Παραγωγή ενός 
νέου «cool red» οίνου από ξινόµαυρο, µε 
ειδική τεχνική οινοποίησης και αν το επι-
τρέψουν οι συνθήκες και ενός λευκού από 
την ίδια ποικιλία. Και στο… βάθος αλλαγή 
και του εταιρικού ονόµατος, ώστε εννοιο-
λογικά να καλύπτει και τις νέες δραστηρι-
ότητες της εταιρείας. Η «ατζέντα» των επό-
µενων σχεδίων για την «Blink Wines», εται-
ρεία που έχει συστήσει ο οινολόγος Παύ-
λος Αργυρόπουλος µαζί µε την κόρη του 
Φανή, είναι πλούσια και εκείνοι ανυπόµο-
να… υποµονετικοί -µια και έχει προκύψει 
κι ο παράγοντας κορωνοϊός που προκα-
λεί αβεβαιότητες- να αρχίσουν να πετυ-
χαίνουν τους στόχους που έχουν θέσει.

Ένα από τα project, που έχει πάρει υψη-
λό βαθµό προτεραιότητας από την οικογέ-
νεια Αργυρόπουλου αφορά την παραγω-
γή ενός ερυθρού οίνου από ξινόµαυρο, 
µέσα από µια ιδιαίτερη τεχνική οινοποί-
ησης, που στοχεύει να αναδεικνύει, κυ-
ρίως, τα φρουτώδη αρώµατα της ποικιλί-
ας και όχι τόσο το τανικό της χαρακτήρα.

«Είναι ένας ειδικός τρόπος οινοποίη-
σης, που παντρεύει την κλασσική µέθοδο 
µε µια δική µας παραλλαγή της τεχνικής 
maceration carbonic, που εφαρµόζεται 
στα Beaujolais. Τη δοκιµάσαµε πειραµατι-
κά πριν από 3-4 χρόνια και αποφασίσαµε, 
πλέον, να τη µεταφέρουµε σε µεγαλύτερη 
κλίµακα, καθώς το κρασί που βγήκε ήταν 
πολύ φινετσάτο και µε ένταση», ανέφερε 
στην Agrenda ο Παύλος Αργυρόπουλος. 
Όπως µας εξήγησε η κόρη του Φανή, «η 
διαφορά είναι ότι ενώ στο ώριµο ξινόµαυ-
ρο, µε την κλασσική µέθοδο, µετά από 1-2 

χρόνια του βγαίνει η 
λιαστή ντοµάτα κι η ε-
λιά, µε αυτή την ειδική 
τεχνική, αναδεικνύονται 
τα ώριµα µαύρα και κόκκι-
να φρούτα». Για το νέο cool red 
κρασί της εταιρείας έχει χρησιµοποιηθεί 
ξινόµαυρο Αµυνταίου από τον τρύγο του 
2020 κι έχουν παραχθεί µε τη συγκεκριµέ-
νη τεχνική οινοποίησης, 5.000 λίτρα, που 
βρίσκονται αυτή την περίοδο σε βαρέλια.

Εµπορικά διαθέσιµο, ωστόσο, θα είναι 
µάλλον το 2021, πιθανώς κοντά στο Πά-
σχα και αυτό διότι οι συνθήκες που έχουν 
διαµορφωθεί στην αγορά της εστίασης, ε-
ξαιτίας του κορωνοϊού, δεν ευνοεί τέτοιου 
είδους εγχειρήµατα για τα φετινά Χριστού-
γεννα, όπως ήταν το αρχικό πλάνο.

Σε προχωρηµένο στάδιο βρίσκεται κι  ένα 
δεύτερο project της Blink Wines, το οποίο 
σχετίζεται µε την παραγωγή ενός λευκού 
κρασιού και πάλι από ποικιλία ξινόµαυρο. 

«Το να πάρεις λευκό κρασί από κόκκι-
νη ποικιλία είναι εύκολο, εφόσον χρησι-
µοποιήσεις άγουρο σταφύλι. Έτσι, όµως, 
δεν θα έχει βαθµούς και θα είναι πολύ ξι-
νό. Τεχνικά η πρόκληση είναι να πάρεις 
από το ώριµο ξινόµαυρο, λευκό γλεύκος. 
Αυτό µπορείς να το πετύχεις αν πάρεις µι-
κρές ποσότητες σταφυλιού και δουλέψεις 
πολύ γρήγορα µε κάποιες τεχνικές µε CO2

και σε χαµηλή θερµοκρασία για να φρε-
νάρει την εκχύλιση», µας εξήγησε ο κ. Αρ-
γυρόπουλος. Ωστόσο, δεν έχει αποφασι-
στεί πότε θα κυκλοφορήσει το νέο προϊόν.

Όσον αφορά τις τρεις υφιστάµενες ετι-
κέτες της Blink Wines, από τη σειρά «Έρως 
και Ψυχή», που περιλαµβάνει ένα λευκό 
από Sauvignon, ένα ερυθρό χαρµάνι από 
Ξινόµαυρο και Syrah και ένα ροζέ χαρµάνι 
µε Ξινόµαυρο και Μαλαγουζιά, η στόχευ-
ση της οικογένειας είναι να τονώσει την 
παρουσία τους και στην εγχώρια αγορά. 

Σε ΗΠΑ, Γερµανία 
το Έρως και Ψυχή
και σε πεντάστερα
«Η σειρά Έρως και Ψυχή κυκλοφορεί ήδη στις 
αγορές των ΗΠΑ και της Γερµανίας, µε σηµαντική 
µάλιστα ζήτηση και ανεβαίνει και ως ιδιαίτερο κρασί 
για all inclusive πεντάστερα στην Ελλάδα. Από τον 
Οκτώβριο του 2020, η στρατηγική µας είναι να 
τονωθούν ακόµη περισσότερο οι πωλήσεις της στην 
ελληνική αγορά», εξηγεί η Φανή Αργυροπούλου.
Ανάλογες προσδοκίες για αύξηση πωλήσεων, τόσο 
εντός, όσο και εκτός συνόρων, υπάρχουν και για το 
αφρώδες κρασί της εταιρείας, το Blink, το οποίο 
παράγεται από το Μοσχάτο Αλεξανδρείας από 
βιολογικούς αµπελώνες της Λήµνου. Η οινοποίηση 
των κρασιών γίνεται σε ένα οινοποιείο στο Ξινό Νερό 
Φλώρινας, όπου σε ετήσια βάση παράγονται 80.000 
φιάλες. Μάλιστα η οικογένεια αποφάσισε µέχρι τέλος 
του έτους θα αλλάξει το όνοµα της εταιρείας.

Σε προχωρηµένο στάδιο 
βρίσκεται, επίσης, ένα δεύτερο 
project από τη Blink Wines, 
το οποίο σχετίζεται µε την 
παραγωγή ενός λευκού κρασιού 
και πάλι από ποικιλία ξινόµαυρο.

Για το νέο cool red κρασί της 
εταιρείας έχει χρησιµοποιηθεί 
ξινόµαυρο Αµυνταίου από 
τον τρύγο του 2020 κι έχει 
παραχθεί µε τη συγκεκριµένη 
τεχνική οινοποίησης, µια 
ποσότητα της τάξης των 5.000 
λίτρων, η οποία βρίσκεται αυτή 
την περίοδο σε βαρέλια.

Λευκό κρασί

Cool red

Την οινοποίηση των κρασιών της η 
εταιρεία την πραγµατοποιεί σε ένα 
οινοποιείο στο Ξινό Νερό Φλώρινας 
και σε ετήσια βάση παράγει περί τις 
80.000 φιάλες.

80.000



ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ανοίγει κοινοτικά το µέτρο ενίσχυσης πρώτης 
εγκατάστασης, δίνοντας την ευκαιρία σε νεοει-
σερχόµενους αγρότες άνω των 40 ετών να διεκ-
δικήσουν ενίσχυση έως 100.000 ευρώ. Συγκε-
κριµένα, στα τελικά κείµενα της ΚΑΠ που απο-
φάσισε η Ευρωβουλή και βρίσκονται στα χέρια 
της Κοµισιόν, δίνεται η δυνατότητα στα κράτη-
µέλη να προκηρύξουν στα νέα Προγράµµατα 
Αγροτικής Ανάπτυξης, δύο ξεχωριστά Μέτρα:

1) Ενίσχυση για τους νέους αγρότες («young 
farmers») κάτω των 40 ετών, που εγκαθίστανται 
για πρώτη φορά ως αρχηγοί εκµετάλλευσης.

2) Ενίσχυση για τους νεοεισερχόµενους α-
γρότες (ορίζονται ως «new farmers») άνω των 
40 ετών, που εγκαθίστανται για πρώτη φορά 
ως αρχηγοί εκµετάλλευσης.

Και στις δύο περιπτώσεις το ύψος της ενίσχυ-
σης µπορεί να φτάσει τα 100.000 ευρώ και θα 
απαιτεί επιχειρηµατικό σχέδιο.

Έτσι το γνωστό Μέτρο 6 της τρέχουσας περι-
όδου, που κάλυπτε νέους αγρότες (Μέτρο 6.1) 
και µικρές εκµεταλλεύσεις (Μέτρο 6.3 το «14χί-
λιαρο»), µετονοµάζεται σε: «Εγκατάσταση νέων 
αγροτών, νεοεισερχόµενων αγροτών, σύστασης 
και ανάπτυξης βιώσιµων αγροτικών επιχειρή-
σεων». Να σηµειωθεί εδώ ότι ούτε από την Ευ-
ρωβουλή αλλά ούτε και από την Κοµισιόν, δεν 
έχει γίνει πρόβλεψη για την ενίσχυση των µι-
κρών εκµεταλλεύσεων µέσω του συγκεκριµέ-
νου Μέτρου. Αντίθετα, το Συµβούλιο υπουργών 
Γεωργίας έχει φροντίσει να εντάξει στο Μέτρο 
και τους µικρούς αγρότες.  Μένει να φανεί λοι-
πόν, στα οριστικά κείµενα της ΚΑΠ που θα γί-
νει η προσπάθεια ένωσης των κειµένων Συµ-
βουλίου και Ευρωβουλής, ποιο θα επικρατήσει. 

Για µία 7ετία και διπλάσια η ενίσχυση 
στο καθεστώς νεαρών αγροτών

Αλλαγές παράλληλα προβλέπονται σχετικά 
και µε το γνωστό καθεστώς «συµπληρωµατι-
κής ενίσχυσης νεαρών αγροτών» στα πλαί-
σια των άµεσων ενισχύσεων, το οποίο τρέχει 
την περίοδο 2014-2020 η Ελλάδα. 

Συγκεκριµένα, η Ευρωβουλή έχει προβλέ-
ψει το πριµ αυτό να δίνεται για µία επταετία 
αντί για µία 5ετία και διπλασιασµό των κον-
δυλίων, δηλαδή από 38 εκατ. ευρώ που δί-
νει σήµερα η Ελλάδα, να αυξηθεί το ποσό αυ-
τό στα 76 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, σηµειώνε-
ται ότι δικαιούχοι θα είναι γεωργοί έως 40 
ετών, που δηµιουργούν γεωργική εκµετάλ-
λευση για πρώτη φορά και είναι επικεφαλής 
της εκµετάλλευσης ή έχουν εγκατασταθεί ε-
ντός των 7 ετών που προηγούνται της πρώ-
της υποβολής αίτησης ενίσχυσης.

Πριμ πρώτης εγκατάστασης
και για αγρότες άνω των 40 ετών
Οι νεοεισερχόμενοι στο χώρο άνω των 40 ετών θα είναι σε θέση να διεκδικήσουν την 
ένταξή τους σε μέτρο πρώτης εγκατάστασης, ξεχωριστό από εκείνο των Νέων Αγροτών

Ο ορισµός των 
«new farmers»

Για νεοεισερχόµενους 
αγρότες (κωδική ονοµασία 
«new farmers») άνω των 

40 ετών που εγκαθίστανται 
για πρώτη φορά αρχηγοί 
εκµετάλλευσης θα είναι 

σε θέση τα κράτη-µέλη να 
προκηρύξουν µέτρο πρώτης 

εγκατάστασης
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Έως 100.000 ευρώ πριμ 
για Young & New Farmers
Δύο θα είναι οι προκηρύξεις, μία για νεοεισερχόμενους άνω των 40 ετών και μία για 
νέους αγρότες, με ειδικές προβλέψεις για να μην υπάρχει εμπλοκή με το πριμ εξόδου

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Το Άρθρο 69 «Εγκατάσταση νέων αγροτών, νεοει-
σερχόµενων αγροτών, σύστασης και ανάπτυξης βιώ-
σιµων αγροτικών επιχειρήσεων» προβλέπει καθαρά 
ότι το πριµ πρώτης εγκατάστασης θα µπορεί να δί-
νεται και σε νεοεισερχόµενους και σε νέους αγρό-
τες, σε δύο ξεχωριστές προσκλήσεις, ώστε να µην 
είναι ανταγωνιστικές µεταξύ τους. Μάλιστα, υπάρ-
χει ειδική πρόβλεψη στην παράγραφο 2α, που δί-
νει τη δυνατότητα στα κράτη-µέλη να θεσπίζουν ει-
δικές διατάξεις διασφαλίζοντας ότι δεν θα χάνουν 
το πριµ όσοι εντάσσονται σε διάφορα καθεστώτα 
συνεργασίας. Για παράδειγµα η συνεργασία µετα-
ξύ παλαιού και νέου αγρότη που θα συνοδεύεται α-
πό την οριστική µεταβίβαση της εκµετάλλευσης µε-
τά από κάποια χρόνια (πριµ εξόδου). 

Άρθρο 69
Αναλυτικότερα, η Ευρωβουλή τροποποιεί το Άρθρο 
69 το οποίο έχει ως εξής:

«Εγκατάσταση νέων αγροτών, νεοεισερχόµενων 
αγροτών, σύστασης και ανάπτυξης βιώσιµων αγρο-
τικών επιχειρήσεων

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν στή-
ριξη για την εγκατάσταση νέων γεωργών ή για 
την ενσωµάτωσή τους σε υπάρχουσες αγροτικές 
επιχειρήσεις, νεοεισερχόµενους αγρότες, για τη 
σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων και για την α-
νάπτυξη, συµπεριλαµβανοµένης της διαφοροποί-
ησης των γεωργικών δραστηριοτήτων υπό τους 
όρους που καθορίζονται στο Άρθρο 6. Η στήρι-
ξη βάσει του παρόντος άρθρου εξαρτάται από 
την παρουσίαση ενός επιχειρηµατικού σχεδίου.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να παρέχουν στή-
ριξη βάσει του παρόντος άρθρου για να βοηθή-
σουν µόνο:

α) την εγκατάσταση νέων γεωργών που πλη-
ρούν τους όρους που περιλαµβάνονται στον ο-
ρισµό του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

(αα) την εγκατάσταση νεοεισερχόµενων αγροτών,
(β) την έναρξη και ανάπτυξη αγροτικών επι-

χειρήσεων που συνδέονται µε τη γεωργία, τη δα-
σοκοµία, τη βιοοικονοµία, την κυκλική οικονο-
µία και τον αγροτουρισµό ή τη διαφοροποίηση 
του εισοδήµατος,

(γ) την έναρξη λειτουργίας µη γεωργικών δρα-
στηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές που αποτε-
λούν µέρος τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών, 
από τους γεωργούς να διαφοροποιούν τις δρα-
στηριότητές τους, καθώς και από µικροεπιχειρή-
σεις και φυσικά πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές.

2α. Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίσουν ει-
δικές διατάξεις για να διασφαλίσουν ότι οι νέοι 
αγρότες και οι νεοεισερχόµενοι αγρότες που ε-
ντάσσονται σε οµάδες αγροτών, οργανώσεις πα-
ραγωγών ή συνεργατικές δοµές δεν θα χάσουν 
την ενίσχυση εγκατάστασης. Οι διατάξεις αυτές 
πρέπει συµµορφώνονται µε την αρχή της ανα-
λογικότητας και προσδιορίζεται η συµµετοχή των 
νέων αγροτών και των νεοεισερχόµενων αγρο-
τών στη δοµή.

3. Τα κράτη µέλη καθορίζουν τους όρους υ-
ποβολής και περιεχοµένου ενός επιχειρηµατι-
κού σχεδίου.

4. Τα κράτη µέλη χορηγούν στήριξη υπό µορ-
φή κατ ‘ αποκοπή ποσών, τα οποία µπορούν να 
διαφοροποιηθούν σύµφωνα µε αντικειµενικά 
κριτήρια. Η στήριξη περιορίζεται στο µέγιστο πο-
σό που καθορίζεται στο παράρτηµα IXαα (σ.σ έ-
ως 100.000 ευρώ) και µπορεί να συνδυαστεί µε 
χρηµατοοικονοµικά µέσα.

4α. Η στήριξη σύµφωνα µε το παρών άρθρο 
µπορεί να χορηγηθεί σε πολλές δόσεις».

Ο καινούργιος
ορισµός του
«new farmer»
Άρθρο 4 
Ορισµοί που θα διατυπωθούν στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ [...]
ε) ο «νέος γεωργός» ορίζεται κατά 
τρόπο που περιλαµβάνει και το όριο 
ηλικίας των 40 ετών και:
ii) τις προϋποθέσεις για να είναι 
«αρχηγός της εκµετάλλευσης».
(iii) την κατάλληλη εκπαίδευση ή / 
και δεξιότητες. Κατά την αξιολόγηση 
της συµµόρφωσης µε τους όρους για 
να είναι επικεφαλής της 
εκµετάλλευσης, τα κράτη µέλη 
λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
των συµφωνιών στα πλαίσια της 
συνεργασίας. 
(εα) «νεοεισερχόµενος αγρότης» 
(new farmer) ορίζεται κατά τρόπο 
ώστε να περιλαµβάνει: (i) τους όρους 
για να είναι «επικεφαλής της 
εκµετάλλευσης», (ii) την κατάλληλη 
εκπαίδευση ή / και δεξιότητες, (iii) 
όριο ηλικίας άνω των 40 ετών. Ένας 
«νεοεισερχόµενος αγρότης» βάσει 
αυτού του ορισµού δεν 
αναγνωρίζεται ως «νέος αγρότης» 
όπως ορίζεται στο στοιχείο ε).
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Συνεργασία 
Υπάρχει ειδική 

πρόβλεψη που να 
διασφαλίζει ότι δεν θα 

χάνουν το πριµ όσοι 
εντάσσονται σε διάφορα 
καθεστώτα συνεργασίας

ΝΕΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΠ

ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ 

ΕΤΩΝ
ΠΡΩΤH ΦΟΡΑ 
ΑΡΧΗΓΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
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Συντηρεί το 14χίλιαρο 
το Συμβούλιο Υπουργών
Το γνωστό Μέτρο 6 της τρέχουσας περιόδου 
που κάλυπτε νέους αγρότες (Μέτρο 6.1) και µι-
κρές εκµεταλλεύσεις (Μέτρο 6.3 το «14χίλια-
ρο») µετονοµάζεται σε: «Εγκατάσταση νέων α-
γροτών, νεοεισερχόµενων αγροτών, σύστασης 
και ανάπτυξης βιώσιµων αγροτικών επιχειρήσε-
ων», σύµφωνα µε την πρόταση της Ευρωβουλής. 

Ως εκ τούτου, αν τελικά επικρατήσει αυτή η 
πρόταση στα τελικά κείµενα της ΚΑΠ, δεν θα 
µπορούν να ενεργοποιήσουν τα κράτη-µέλη 
το ειδικό Μέτρο για τη στήριξη των µικρών εκ-
µεταλλεύσεων. Σηµειώνεται εδώ, ότι ούτε η Κο-
µισιόν στην αρχική της πρόταση για την ΚΑΠ 
το 2018, δεν είχε προβλέψει το σχετικό Μέτρο. 

Αντίθετα, στη γενική συµφωνία για τα κείµε-
να της ΚΑΠ που κατέληξε το Συµβούλιο Υπουρ-
γών Γεωργίας στις 21 Οκτωβρίου, προστίθεται 
η συγκεκριµένη πρόβλεψη, για το πρόγραµµα 
του «14χίλιαρου» όπως είναι γνωστό σήµερα. 
Υπενθυµίζεται ότι την τρέχουσα περίοδο, στο 
συγκεκριµένο µέτρο εντάχθηκαν 5.000 εκµε-
ταλλεύσεις µε προϋπολογισµό 70 εκατ. ευρώ. 

Άρθρο 69
Αναλυτικότερα τώρα το Άρθρο 69, σύµφω-

να µε τη γενική συµφωνία του Συµβουλίου υ-
πουργών Γεωργίας έχει ως εξης:

«Άρθρο 69 Εγκατάσταση νέων γεωργών, σύ-
σταση αγροτικών επιχειρήσεων και ανάπτυξη 
µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν στή-
ριξη για την εγκατάσταση νέων γεωργών, τη 
σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων και την α-
νάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων 
υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέ-
δια της ΚΑΠ, µε σκοπό να συµβάλουν στην ε-

πίτευξη ενός ή περισσότερων εκ των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6.

 2. Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν 
στήριξη µόνο στο πλαίσιο αυτού του άρθρου 
για να βοηθήσουν: 

α) την εγκατάσταση νέων γεωργών που πλη-
ρούν τους όρους που προβλέπονται από τα κράτη 
µέλη στο οικείο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ σύµ-
φωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε)· 

α-α) την ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλ-
λεύσεων, όπως καθορίζονται από τα κράτη µέλη

β) τη σύσταση των αγροτικών επιχειρήσε-
ων που συνδέονται µε τη γεωργία ή τη δασο-
κοµία, ή τη διαφοροποίηση του εισοδήµατος 
των γεωργικών νοικοκυριών µε µη γεωργι-
κές δραστηριότητες,

γ) την εκκίνηση των µη γεωργικών δραστη-
ριοτήτων στις αγροτικές περιοχές, όπως καθο-
ρίζεται από τα κράτη µέλη. 

3. Τα κράτη µέλη καθορίζουν όρους για την 
υποβολή και το περιεχόµενο ενός επιχειρηµα-
τικού σχεδίου το οποίο θα εφαρµόζεται για να 
µπορούν οι δικαιούχοι να λάβουν στήριξη βά-
σει του παρόντος άρθρου. 

4. Τα κράτη µέλη χορηγούν στήριξη υπό µορ-
φή κατ’ αποκοπήν ποσών ή χρηµατοδοτικών 
µέσων ή συνδυασµού και των δύο. Η στήριξη 
περιορίζεται στο µέγιστο ποσό ενίσχυσης των 
100 000 ευρώ και µπορεί να διαφοροποιείται 
σύµφωνα µε αντικειµενικά κριτήρια».

Μένει να φανεί λοιπόν, στα οριστικά κείµε-
να της ΚΑΠ που θα γίνει η προσπάθεια ένωσης 
των κειµένων Ευρωβουλής (σελ. 28) και Συµ-
βουλίου, ποιο από τα δύο Άρθρα θα επικρατή-
σει. Βέβαια δεν είναι απίθανο, στο τέλος να συν-
δυαστούν αυτές οι δύο προτάσεις, καθώς η µία 
δεν «συγκρούεται» µε την άλλη. 

Τα κράτη µέλη 
χορηγούν στήριξη 
υπό µορφή 
κατ’ αποκοπήν 
ποσών ή 
χρηµατοδοτικών 
µέσων ή 
συνδυασµού 
και των δύο. 
Η στήριξη 
περιορίζεται στο 
µέγιστο ποσό 
ενίσχυσης των 
100.000 ευρώ.
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ΗΛΙΚΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΕΤΗ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

18-24 2.511
25-34 21.469
35-44 80.655
45-54 151.186
55-64 179.946
>65 248.483



Διπλάσιο 
το ποσό για 
το καθεστώς 
νεαρών αγροτών  
Επταετής αντί για πενταετής 
η συμπληρωματική ενίσχυση 
από τις άμεσες πληρωμές

Αλλαγές προβλέπονται σχετικά και µε το 
γνωστό καθεστώς της «συµπληρωµατικής 
ενίσχυσης νεαρών αγροτών» στα πλαίσια 
των άµεσων ενισχύσεων, το οποίο τρέχει 
την προγραµµατική περίοδο 2014-2020 
η Ελλάδα. 

Συγκεκριµένα, η Ευρωβουλή έχει προ-
βλέψει το πριµ αυτό να δίνεται για µία ε-
πταετία αντί για µία 5ετία και διπλασιασµό 
των κονδυλίων, δηλαδή από 38 εκατ. ευ-
ρώ που δίνει σήµερα η Ελλάδα, να αυξη-
θεί το ποσό αυτά στα 76 εκατ. ευρώ. Συ-
γκεκριµένα, δικαιούχοι θα είναι γεωργοί 
έως 40 ετών που δηµιουργούν γεωργική 
εκµετάλλευση για πρώτη φορά και είναι 
επικεφαλής της εκµετάλλευσης ή έχουν 
εγκατασταθεί εντός των 7 ετών που προ-
ηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης 
ενίσχυσης.

Παράλληλα, υπάρχει και πρόβλεψη για 
όσους έχουν ενταχθεί στο καθεστώς την 
τρέχουσα περίοδο και το 5ετές διάστηµα 
για το οποίο λαµβάνουν ενίσχυση έχει λή-
ξει, να µπορούν να συνεχίσουν να λαµβά-
νουν το πριµ τη νέα περίοδο µέχρι να συ-
µπληρώσουν την προβλεπόµενη 7ετία. 
Σηµειώνεται τέλος, ότι η πληρωµή χορη-
γείται για ορισµένα στρέµµατα που ο αριθ-
µός τους δεν υπερβαίνει το µέσο µέγεθος 
των εκµεταλλεύσεων σε εθνικό επίπεδο.

Το Άρθρο 27 όπως τροποποιείται
Αναλυτικότερα το Άρθρο 27 «Συµπλη-

ρωµατική εισοδηµατική στήριξη των νέων 
γεωργών» αναφέρει:

«1. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέ-
πουν συµπληρωµατική εισοδηµατική στή-
ριξη για νέους αγρότες που ορίζεται σύµ-
φωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 4 παρά-
γραφος 1 στοιχείο δ), υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και όπως ο-
ρίζεται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέ-
δια για την ΚΑΠ .

2. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους να 
προσελκύσουν νέους αγρότες σύµφωνα µε 
τον στόχο που ορίζεται στο στοιχείο ζ) του άρ-
θρου 6 παράγραφος 1 και να αφιερώσουν 
τουλάχιστον το 4% των πιστώσεών τους για 
άµεσες ενισχύσεις σε αυτόν τον στόχο σύµ-

φωνα µε το άρθρο 86 (4), τα κράτη µέλη 
µπορούν να παράσχουν συµπληρωµατική 
εισοδηµατική στήριξη σε νέους γεωργούς 
που πρόσφατα εγκαθίστανται για πρώτη 
φορά ως επικεφαλής της εκµετάλλευσης 
και δικαιούνται πληρωµή βάσει της βασι-
κής εισοδηµατικής στήριξης που αναφέ-
ρεται στο άρθρο 17

3. Η συµπληρωµατική ενίσχυση εισο-
δήµατος για νέους αγρότες χορηγείται για 
µέγιστη περίοδο επτά ετών, αρχής γενο-
µένης από την υποβολή της αίτησης πλη-
ρωµής για νέους αγρότες και λαµβάνει 
τη µορφή είτε κατ’ αποκοπή πληρωµής α-
νά ενεργό γεωργό είτε ετήσια αποσυνδε-
δεµένη πληρωµή ανά επιλέξιµο εκτάριο. 
Στην περίπτωση αυτή µπορεί να υπολο-
γιστεί σε εθνικό επίπεδο ή βάσει των εδα-
φών που ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 
18 παράγραφος 2.

3α. Οι νέοι γεωργοί που έλαβαν κατά το 
τελευταίο έτος εφαρµογής του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 τη στήριξη που προ-
βλέπεται στο άρθρο 50 του εν λόγω κανονι-
σµού µπορούν να λάβουν τη στήριξη που 
προβλέπεται στο παρόν άρθρο για τη µέ-
γιστη συνολική περίοδο που αναφέρεται 
στην παράγραφο 3.

3β. Η πληρωµή χορηγείται για ορισµέ-
να εκτάρια που δεν υπερβαίνουν το µέσο 

µέγεθος των εκµεταλλεύσεων σε εθνικό ε-
πίπεδο ή σύµφωνα µε τα εδάφη που ορίζο-
νται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

3γ. Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίσουν 
ειδικές διατάξεις σχετικά µε τους νέους αγρό-
τες που ανήκουν σε οµάδες αγροτών, ορ-
γανώσεις παραγωγών ή συνεταιρισµούς µε 
σκοπό να διασφαλίσουν ότι δεν θα χάσουν 
την υποστήριξη σύµφωνα µε το παρόν άρ-
θρο κατά την ένταξη σε αυτές τις οντότητες.

3δ. Στην περίπτωση νοµικών προσώπων 
είτε οµάδας φυσικών ή νοµικών προσώ-
πων, τα κράτη µέλη έχουν το δικαίωµα να 
παρέχουν την στήριξη των νέων αγροτών 
σε µέλη των ιδιωτικών αυτών σχηµάτων. 
Προϋπόθεση για να γίνει αυτό, είναι το να 
υπάρχει ειδική πρόβλεψη στην εθνική νο-
µοθεσία, σύµφωνα µε την οποία τα µέλη τέ-
τοιων ιδιωτικών σχηµάτων να έχουν ούτως 
ή άλλως παρόµοια δικαιώµατα και υποχρε-
ώσεις µε τους µεµονωµένους αγρότες που 
διατηρούν το προφίλ του επικεφαλής εκµε-
τάλλευσης µε όσες οικονοµικές, κοινωνικές 
και φορολογικές υποχρεώσεις κάτι τέτοιο 
συνεπάγεται. Άρα τα µέλη που απαρτίζουν 
νοµικές οντότητες ή ενώσεις φυσικών προ-
σώπων και πληρούν τις προϋποθέσεις αυ-
τές και έχουν αποδεδειγµένα ενισχύσει τις 
αγροτικές αυτές δοµές, έχουν δικαίωµα έ-
νταξης στο εν λόγω µέτρο.».
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Η ενίσχυση 
εισοδήματος για 
νέους αγρότες 
από τις άμεσες 
ενισχύσεις 
χορηγείται για 
μέγιστη περίοδο 
επτά ετών είτε με 
κατ’ αποκοπή 
πληρωμή είτε με 
ποσό ανά στρμ. 

Η πληρωµή αφορά 
ορισµένα στρέµµατα 
που δεν υπερβαίνουν 
το µέσο µέγεθος των 
εκµεταλλεύσεων σε 
εθνικό επίπεδο.
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