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Διαδοχή
και νέα
δικαιώματα
ενίσχυσης

Βρέθηκε
budget για
νέους αγρότες
Η συμφωνία για το «αγροτικό
πακέτο ανάκαμψης» 2021-2022
φέρνει νέες προκηρύξεις 370 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα. σελ. 4, 11

Φθηνό χρήμα
καλύτερα από
επιδοτήσεις
Πολιτική χαμηλών επιτοκίων,
γενναίων επενδυτικών προγραμμάτων και αναδιανομής
ενισχύσεων προτείνει για τη νέα
ΚΑΠ μελέτη Σταϊκούρα. σελ. 16

Η τουρκική
λίρα... στύβει
τα λεμόνια
Φέτος για τα εσπεριδοειδή
η αγορά κινείται καλά. Εκεί
που τα πράγματα γίνονται
κάπως δύσκολα, λόγω της λίρας,
είναι στα λεμόνια. σελ. 21

Οι κρίσιμες προετοιμασίες
εν όψει της νέας ΚΑΠ για
μεταβιβάσεις, ενοικιαστήρια

ΣABBATO: † Φιλίππου απ., Γρηγορίου Παλαμά

ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:05 - Δύση 17:14

Οι παραγωγοί ελιάς Χαλκιδικής
ζητούν ειδική ενίσχυση, με μοντέλο που δεν θα έχει επιπλοκές όπως της Καλαμών. σελ. 8

Κάτι γίνεται
στα αγροτικά
εμπορεύματα
Νέο ανοδικό κύκλο σε σιτηρά,
βαμβάκι και σόγια πυροδοτεί
το δεύτερο κύμα της πανδημίας, λόγω μαζικών αγορών προς
δημιουργία αποθεμάτων. σελ. 36

agrenda - σελ. 5, 10-11

Μήνας 11ος, Εβδ. 46η

Η Καλαμών
ξυπνάει τις
επιτραπέζιες

ΣΕΛΗΝΗ: 29 ημερών

ΚΑΙΡΟΣ: Άστατος
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EDITORIAL

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Με τον ίδιο
ενθουσιασμό
15 χρόνια
∆εκαπέντε χρόνια δεν είναι λίγα για µια εκδοτική προσπάθεια που ξεκίνησε µε µόνο όπλο
τον ενθουσιασµό κάποιων ανθρώπων και
χωρίς... µπάρµπα στην Κορώνη. ∆εν είναι όµως και πολλά για µια εφηµερίδα που θέλει να βλέπει µακριά και να αντιλαµβάνεται
το ρόλο της στο διεθνές αγροτικό γίγνεσθαι.
Η Agrenda κλείνει αυτές τις µέρες 15 χρόνια αδιάλειπτης κυκλοφορίας και είναι η εφηµερίδα που έµαθε τους αγρότες να πηγαίνουν
κάθε Σάββατο στα περίπτερα.
Είναι πραγµατικά προϊόν γενναίας προσπάθειας λίγων ανθρώπων µε αγροτική καταγωγή και άγνοια κινδύνου στα βαθιά νερά
των εκδόσεων. Έπιασε ρίζες γιατί µίλησε από την πρώτη στιγµή καθαρά, εκφράζοντας
τις πραγµατικές αγωνίες µιας επαγγελµατικής τάξης ξεκοµµένης από τα κέντρα της εξουσίας. Παράλληλα, έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να δώσει απαντήσεις στα χιλιάδες
ερωτηµατικά που γεννά µια σύνθετη δραστηριότητα, όπως είναι αυτή της αγροτικής
παραγωγής.
Μια µικρή στατιστική έρευνα βεβαιώνει ότι οι
άνθρωποι που παρακολουθούν ανελλιπώς
την Agrenda από τα πρώτα φύλλα της κυκλοφορίας της είναι µεταξύ αυτών που διαπρέπουν στο αγροτικό επάγγελµα και ατενίζουν
το µέλλον µε περισσότερη αισιοδοξία. Είναι
οι άνθρωποι που µεγάλωσαν µε την Agrenda
και η Agrenda µεγαλώνει µαζί τους.
Θα ήταν καλό για τον αγροτικό χώρο και προφανώς χρήσιµο για την Agrenda οι άνθρωποι αυτοί να είναι ακόµα περισσότεροι. Βέβαια δεν αρκούν οι προσπάθειες µιας εφηµερίδας για να πυκνώσουν οι πετυχηµένες
επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες σε ένα περιβάλλον µε πολλές αντιξοότητες και χρόνιες
παθογένειες. Η Agrenda είναι εδώ για να διευκολύνει τον κόσµο, που τη µελετά προσεκτικά, να τις ξεπεράσουν.
Σε κάθε περίπτωση, το όφελος των επαγγελµατιών του χώρου που µε συνέπεια µελετούν την αρθρογραφία της εφηµερίδας είναι πολλαπλάσιο από τα δύο ή τρία ευρώ
που κοστίζει το φύλλο της, κάθε Σάββατο.
Το γνωρίζουν καλά οι άνθρωποι που τη διαβάζουν, καλό θα ήταν να το µετρήσουν κάποια στιγµή και εκείνοι που δεν έτυχε, τα τελευταία 15 χρόνια, να γίνουν κοινωνοί του
πλούσιου περιεχοµένου της.
Η Agrenda είναι σταθερά εδώ για να είναι
χρήσιµη στον κόσµο της παραγωγής.
Χρόνια της πολλά!
Agrenda
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ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Σάββατο 14-11-2020
Στα κεντρικά και τα βόρεια
νεφώσεις µε τοπικές βροχές και
στα βορειοανατολικά σποραδικές
καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα
λίγες νεφώσεις παροδικά
αυξηµένες µε τοπικές βροχές
κυρίως στην Πελοπόννησο. Άνεµοι
στα κεντρικά και τα βόρεια
µεταβλητοί µέτριοι και από το
απόγευµα από βόρειες διευθύνσεις
έως πιο ισχυροί. 5 µποφόρ.
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση στα
βόρεια ως προς τις µέγιστες τιµές.

∆ευτέρα 16-11-2020
και Τρίτη 17-11-2020
Λίγες νεφώσεις παροδικά
αυξηµένες κυρίως στα δυτικά και
τα νότια της χώρας. Από το
απόγευµα της ∆ευτέρας στα

19°C

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καρκίνωση ελιάς

16°C

Η ασθένεια της καρκίνωσης προκαλείται
όταν το παθογόνο βακτήριο εισβάλλει
µέσα από πληγές ή σχισµές στο φλοιό
των κλάδων της ελιάς. Οι συνθήκες που
ευνοούν την είσοδό του αφορούν
κυρίως βροχερό ή υγρό καιρό, δηλαδή
παγετό, χαλάζι ή µετά από κλάδεµα και
συγκοµιδή. Ως αποτέλεσµα έχει τη
δηµιουργία υπερπλαστικών όγκων σε
κλαδίσκους, κλάδους, βραχίονες, στον
κορµό των δένδρων, ακόµα και στις
ρίζες, οδηγώντας στην εξασθένηση του
δένδρου και τη µείωση της παραγωγής.
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Κυριακή 15-11-2020
Στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα
νησιά του Αιγαίου σχεδόν αίθριος
καιρός. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες, µε
τοπικές βροχές στα ανατολικά
ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την
Εύβοια, τις Κυκλάδες και την
Κρήτη. Άνεµοι από βόρειες
διευθύνσεις µέτριοι και στο Αιγαίο
τοπικά πιο ισχυροί. Θερµοκρασία
σε µικρή πτώση στα ανατολικά.

14°C

4 Β∆

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
1,07968

Πάνω από τα 25 λεπτά η τιµή παραγωγού για τα ποιοτικά
σκληρά σιτάρια, µε τη λίστα της Φότζια να ενισχύεται µε άλλα 8
ευρώ. Λίγες οι πράξεις στα βαµβάκια, η Τουρκία υποτονική και
η Άπω Ανατολή πληρώνει 73 σεντς. Το κλείσιµο της εστίασης
και η κάµψη στον τουρισµό µειώνουν τα κανάλια διάθεσης για
το εγχώριο µανταρίνι. Σε ανοδικό κύκλο βαµβάκι και σιτάρι όσο
οι χώρες προχωρούν σε µαζικές αγορές για δηµιουργία στοκ.

640
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ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
124,21600

HΡΑΚΛΕΙΟ

κεντρικά και δυτικά τοπικές
βροχές. Άνεµοι από βόρειες
διευθύνσεις µέτριοι και στο Αιγαίο
τοπικά πιο ισχυροί. Θερµοκρασία
σε µικρή άνοδο.

Τετάρτη 18-11-2020 ως
Παρασκευή 20-11-2020
Στα δυτικά, τα βόρεια και βαθµιαία
και στις υπόλοιπες περιοχές
αυξηµένες νεφώσεις µε τοπικές
βροχές. Τα φαινόµενα στα
ανατολικά και τα νότια θα
ενταθούν. Άνεµοι από βόρειες
διευθύνσεις µέτριοι, ενισχυόµενοι
στα βόρεια. Θερµοκρασία σε
πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

3-6Bf

Μέτρα αντιµετώπισης

Οι άνεµοι θα πνέουν
στα κεντρικά και τα
βόρεια µεταβλητοί
3 µε 4 µποφόρ και
στην υπόλοιπη χώρα
βορειοδυτικοί 3 µε
5 µποφόρ και στο
νοτιοανατολικό
Αιγαίο 6 µποφόρ.

Σηµειώνεται πως οι ποικιλίες Κορωνέικη,
Αµφίσσης και Μεγαρίτικη είναι
ευαίσθητες στην ασθένεια, ενώ οι
ποικιλίες Καλαµών, Κορφολιά κ.ά. είναι
πιο ανθεκτικές. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
της ασθένειας αποτελεί η ολική ή µερική
ξήρανση των κλαδίσκων και κλάδων και
σπανιότερα ολόκληρων δέντρων. Οι
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου
Προστασίας Φυτών Καβάλας προτείνουν
την αφαίρεση και το άµεσο κάψιµο των
κλάδων που παρουσιάζουν όγκους και
την απολύµανση των κλαδευτικών
εργαλείων µετά τη χρήση τους, ενώ
απαιτείται και ψεκασµός µε χαλκούχο
σκεύασµα ύστερα από χαλάζι, παγετό,
κλάδεµα ή συγκοµιδή.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Κοινοτική συµφωνία για το αγροτικό
πακέτο 370 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα σελ. 4
• Ξανά στην εισπρακτική στέλνει
η ∆ΕΗ τους αγρότες-οφειλέτες σελ. 9

• Κατάλληλη για τρακτέρ µικρής ισχύος
η νέα σπαρτική Kuhn Kosma σελ. 20
• Νέες ποικιλίες σιτηρών υψηλών
αποδόσεων αναπτύσσει ο ΕΛΓΟ σελ. 12

• Στη λίστα της Φότζια οι τιµές του σκληρού
σίτου ενισχύθηκαν άλλα 8 ευρώ σελ. 21
• Λιγότερα κανάλια διάθεσης φέτος πιέζουν
την τιµή στο εγχώριο µανταρίνι σελ. 35
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Βρίσκει προϋπολογισμό

η 4η πρόσκληση Νέων Αγροτών
Μετάβαση
«Τώρα θα πρέπει να
ολοκληρώσουµε γρήγορα
τις διαπραγµατεύσεις για
τους κανόνες της ΚΑΠ για
το 2021 και το 2022, έτσι
ώστε, µέχρι το τέλος του
έτους, να έχουν εγκριθεί
για να βοηθήσουµε τους
αγρότες να είναι πιο
ανθεκτικοί στο µέλλον»,
δήλωσε ο πρόεδρος
της Επιτροπής Γεωργίας
Νόρµπερτ Λινς (EPP, DE).

ΠΔΠ
Συμφωνία στις
Βρυξέλλες για το
«αγροτικό πακέτο
ανάκαμψης»
που θα φέρει
προκηρύξεις ύψους
370 εκατ. ευρώ
στην Ελλάδα κατά
τη διάρκεια της
μεταβατικής ΚΑΠ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Αύξηση του κοινοτικά επιτρεπόµενου πριµ νέων αγροτών στα 100.000
ευρώ, επιδότηση του 75% των δαπανών για φακέλους επενδύσεων
στη γεωργία ακριβείας και κάλυψη
των προκηρύξεων κατά 100% µε ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό αποφάσισαν για τις προσκλήσεις των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης
2021 και 2022 (µεταβατική ΚΑΠ)
που θα χρηµατοδοτηθούν στην Ελλάδα µε 370 εκατ. ευρώ, Ευρωβουλή και Συµβούλιο την Τρίτη 10 Νοεµβρίου. Πρόκειται για το λεγόµενο «αγροτικό πακέτο ανάκαµψης»,
δηλαδή χρήµατα που θα διατεθούν
στα κράτη-µέλη, ώστε να χρηµατοδοτήσουν νέες προσκλήσεις ΠΑΑ
µε το ισχύον πλαίσιο, πριν µπει σε
εφαρµογή η νέα ΚΑΠ.
Βάσει της απόφασης, η Ελλάδα,
είναι υποχρεωµένη να χρησιµοποιήσει το 55% των χρηµάτων που
της αντιστοιχούν (περί τα 200 εκατ.
ευρώ) για προκηρύξεις Νέων Αγροτών και µέτρα που θα επιδοτούν επενδύσεις στη γεωργία ακριβείας.
Επιπλέον, τουλάχιστον το 37% της
χρηµατοδότησης (130 εκατ. ευρώ)
θα πρέπει να κατευθυνθούν σε δράσεις βιολογικής γεωργίας και α-

γροπεριβαλλοντικά προγράµµατα.
Το κείµενο σχετικά µε το πακέτο
αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ θα ενσωµατωθεί στον µεταβατικό κανονισµό της ΚΑΠ, πρωτού τεθεί σε ισχύ
την 1η Ιανουαρίου 2021.

Η ανακοίνωση της συµφωνίας
«Το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
κατέληξαν σε µια προσωρινή συµφωνία την Τρίτη σχετικά µε ένα πακέτο ανάκαµψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους αγρότες, τους παραγωγούς τροφίµων και τις αγροτικές
περιοχές που αναµένεται να ενισχύσει την ανθεκτικότητά τους. Η πολιτική συµφωνία πρέπει ακόµη να εγκριθεί επισήµως τόσο από το Κοινοβούλιο όσο και από το Συµβούλιο.
Οι διαπραγµατευτές συµφώνησαν να διατεθούν όλα τα κονδύλια
από το µέσο ανάκαµψης της ΕΕ το
2021 και το 2022. Περίπου το 30%
της βοήθειας των 8,07 δισεκατοµµυρίων ευρώ θα διατεθεί το 2021

Συγχρηµατοδότηση
Η ΕΕ θα χρηµατοδοτήσει έως
και το 100% των επιλέξιµων
µέτρων από τα πρόσθετα
κεφάλαια, που παρέχονται
από το αγροτικό πακέτο

και το υπόλοιπο 70% θα διατεθεί το
2022, λέει το συµφωνηµένο κείµενο.
Οι ευρωβουλευτές κατάφεραν να
εξασφαλίσουν τουλάχιστον το 37%
της χρηµατοδότησης για βιολογική
γεωργία και για δράσεις που σχετίζονται µε το περιβάλλον και το κλίµα
και την καλή µεταχείριση των ζώων. Τουλάχιστον το 55% των πόρων
θα υποστηρίξει την εγκατάσταση νέων αγροτών και τις επενδύσεις στις
εκµεταλλεύσεις που συµβάλλουν σε
µια ανθεκτική, βιώσιµη και ψηφιακή ανάκαµψη.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρηµατοδοτήσει έως και το 100% των επιλέξιµων µέτρων από τα πρόσθετα
κεφάλαια που παρέχονται. Οι χώρες της ΕΕ δεν θα χρειαστεί να συνεισφέρουν επιπλέον χρήµατα από
τους εθνικούς προϋπολογισµούς τους.
Οι διαπραγµατευτές συµφώνησαν
ότι οι επενδύσεις που πραγµατοποιούνται από αγρότες και µεταποιητές
τροφίµων που συµβάλλουν σε µια βιώσιµη και ψηφιακή οικονοµική ανάκαµψη µπορούν να υποστηριχθούν
σε ποσοστό έως και 75% του κόστους
τους. Οι ευρωβουλευτές κατάφεραν
επίσης να αυξήσουν το ανώτατο όριο για την ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης από το Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης για νέους αγρότες από 70.000 ευρώ, σε 100.000 ευρώ».

Από αυτό το πακέτο
κονδυλίων η Ελλάδα
δικαιούται περί τα 370
εκατ. ευρώ. Το τελικό
ποσό δεν έχει ακόµα
ανακοινωθεί καθώς
είναι αντικείµενο
διαπραγµάτευσης στα
πλαίσια του Πολυετούς
∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου.

8,07 δις

Περίπου το 30% της
βοήθειας των 8,07
δισεκατοµµυρίων ευρώ
θα διατεθεί το 2021
και το υπόλοιπο 70% θα
κυκλοφορήσει το 2022,
λέει το συµφωνηµένο
κείµενο.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Σάββατο 14 & Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020

Με τους ίδιους κανόνες οι µεταβιβάσεις και η
πρόσβαση στο Εθνικό Απόθεµα το 2021 και 2022

Παράδειγµα αγρότη µε 85 δικαιώµατα
που χάνει τη µίσθωση για 150 στρέµµατα γης

Τα τρέχοντα δικαιώµατα θα παραταθούν για το 2021 και το 2022. Σε αυτά
τα δύο χρόνια, οι ισχύοντες κανόνες για τη µεταβίβαση δικαιωµάτων και για
την πρόσβαση στο Εθνικό Απόθεµα παραµένουν σε ισχύ. Έτσι, οι αγρότες
θα µπορούν να αγοράζουν και να πωλούν δικαιώµατα και θα µπορούν να
λαµβάνουν ενισχύσεις από το εθνικό απόθεµα, εάν τηρούν τις
προϋποθέσεις (νέοι αγρότες, νεοεισερχόµενοι κ.λπ). Φυσικά, µπορεί η
Ελλάδα, αν το θελήσει να αλλάξει κάποιες προϋποθέσεις για αυτά τα δύο
έτη µετάβασης, αλλά µέχρι στιγµής δεν έχει εκδηλώσει τέτοιες προθέσεις.

Για παράδειγµα ένας αγρότης µε 85 δικαιώµατα νοικιάζει 150 στρέµµατα
γης και διαθέτει ιδιόκτητα 700 στρέµµατα (όλες αροτραίες εκτάσεις). Αν ο
ιδιοκτήτης της γης δεν θέλει να ανανεώσει το συµβόλαιο και ο αγρότης δεν
βρίσκει άλλη γη να νοικιάσει. Τι πρέπει να κάνει στην αίτηση ΟΣ∆Ε 2021;
Τα 15 αχρησιµοποίητα δικαιώµατα το 2021 µένουν στο «χαρτοφυλάκιο»
του για ένα χρόνο. Από το δεύτερο έτος, αν δεν χρησιµοποιηθούν χάνονται
(µπαίνουν στο Απόθεµα). Οπότε µάλλον, πρέπει να πουλήσει τα δικαιώµατά
του, εκτός αν έχει πρόθεση να αυξήσει την επιλέξιµη έκτασή του το 2022.

Δικαιώματα,
μισθωτήρια
και νέα ΚΑΠ

kontonis@agronews.gr

Το µοντέλο των δικαιωµάτων βασικής
ενίσχυσης που θα ακολουθήσει η χώρα µας στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ, αναµένεται να καθορίσει και την τύχη
στα µισθωτήρια γης, ένα κρίσιµο ζήτηµα για τους Έλληνες αγρότες καθώς πάνω από το 50% της αγροτικής
γης στη χώρα µας νοικιάζεται. Όποιο
και να είναι το µοντέλο, το ζήτηµα εδώ
είναι να διαµορφωθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε οι επαγγελµατίες του χώρου
και ιδιαίτερα οι νέοι αγρότες να µπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε
φθηνά ενοίκια (πολυετή) ή σε συµφέρουσες τιµές αγοράς. Αυτό φυσικά θα
εξαρτηθεί από τις εθνικές επιλογές όπως είναι ο αποκλεισµός των γαιών
υπό αγρανάπαυση, το επίπεδο της ενίσχυσης ειδικά στις αροτραίες εκτάσεις και το κατά πόσο θα υπάρξει ειδική στήριξη για κατ’ επάγγελµα αγρότες (βλέπε ρεπορτάζ σελ. 10-11).
Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι το 2021
και 2022 είναι δύο χρονιές µετάβασης
και οι ισχύοντες κανόνες για την πρόσβαση στο Εθνικό Απόθεµα και τη µεταβίβαση δικαιωµάτων θα συνεχίσουν
να εφαρµόζονται, οπότε είναι κρίσιµο
να µπορέσουν να προετοιµαστούν ανάλογα αγρότες και ιδιοκτήτες γης.
Αναλυτικότερα τα δύο σενάρια σχετικά µε τα δικαιώµατα της ΚΑΠ για τα

έτη εφαρµογής 2023-2027 είναι:
Σενάριο ενιαίας τιµής χωρίς δικαιώµατα: Εάν η Ελλάδα αποφασίσει να εφαρµόσει ένα καθεστώς ενίσχυσης χωρίς δικαιώµατα για τη νέα
ΚΑΠ, ο αγρότης θα υποβάλλει την αίτηση ΟΣ∆Ε ετησίως µε τις επιλέξιµες
εκτάσεις και θα λαµβάνει µία ενιαία
πληρωµή ανά εκτάριο, χωρίς να χρειάζεται να διαθέτει δικαιώµατα. Εάν η
γη είναι µισθωµένη, ο αποδέκτης της
πληρωµής βασικής ενίσχυσης είναι
αποκλειστικά και µόνο ο µισθωτής.
Με τη λήξη της µίσθωσης, εάν ο ιδιοκτήτης αποφασίσει να µην κάνει νέο
συµβόλαιο, η πληρωµή θα κατευθύνεται στον ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση
µιας ενιαίας ετήσιας πληρωµής ανά
επιλέξιµο εκτάριο ή στην περίπτωση
µιας ετήσιας οµοιόµορφη πληρωµής
ανά επιλέξιµο εκτάριο που διαφοροποιείται ανά περιφέρεια ενίσχυσης,
τα τρέχοντα δικαιώµατα θα λήξουν
στις 31 ∆εκεµβρίου 2022 και θα κα-

Προγραµµατισµός
Ο αγροτικός Τύπος στην
Ιταλία, ήδη µιλά για το άγχος
των αγροτών σχετικά µε τα
µισθωτήρια γης, ενόψει της
εφαρµογής της νέας ΚΑΠ
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Η ΠΡΩΤΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Ξεκίνησε
ο τριμερής
διάλογος

Κρίσιμη η διαμόρφωση προγραμματισμού
για τα μισθωτήρια από τους αγρότες, πριν την
κατανομή νέων δικαιωμάτων. Αλλάζει τη
στρατηγική μια πιθανή κατάργησή τους
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Agrenda

ταργηθούν. Από αυτή την προοπτική, το επίπεδο πληρωµής θα υπολογίζεται διαιρώντας τον ετήσιο χρηµατοδοτικό φάκελο της Ελλάδας µε την
επιλέξιµη γεωργική έκταση. Σήµερα
υπολογίζονται περί τα 37 εκατ. επιλέξιµα στρέµµατα γης στην Ελλάδα, τα
οποία λαµβάνουν βασική ενίσχυση
ύψους 1,1 δις ευρώ και πρασίνισµα
500 εκατ. ευρώ. Με τη νέα ΚΑΠ εφόσον βασική και πρασίνισµα ενώνονται, τότε αντιστοιχεί κάτι παραπάνω
από 40 ευρώ ανά στρέµµα επιδότηση.
Σενάριο σύγκλισης µε δικαιώµατα: Αν η Ελλάδα, αντίθετα, αποφασίσει να συνεχίσει να υιοθετεί το σύστηµα πληρωµών µε βάσει τα δικαιώµατα, µόνο η αξία τους θα υπολογιστεί
εκ νέου καθώς δεν λήγουν. Κάθε υφι-

στάµενο δικαίωµα θα παραµείνει στον
ίδιο κάτοχο και εποµένως θα πρέπει
να περιµένει έναν απλό επανυπολογισµός της αξίας µε βάση το µοντέλο σύγκλισης που θα ακολουθηθεί.
Είναι απαραίτητο λοιπόν, ξεκινώντας από το έτος 2023 και µε βάση το
έτος αναφοράς 2022, ο επανυπολογισµός των παλαιών δικαιωµάτων,
λόγω δύο καινοτοµιών που θα εισάγει η νέα ΚΑΠ 2023 - 2027. Η πρώτη
αλλαγή αφορά το πρασίνισµα, το οποίο θα καταργηθεί και θα ενσωµατωθεί στη βασική ενίσχυση. Η δεύτερη συνδέεται µε τη σύγκλιση, πλήρη
ή µερική όπου τα «ακριβά» δικαιώµατα θα µειωθούν σε αξία και τα χαµηλά θα αυξηθούν, ώστε να προσεγγίζουν το µέσο όρο.

Την περασµένη Τρίτη ξεκίνησε
ο τριµερής διάλογος µεταξύ
Κοµισιόν, Ευρωβουλής και
Συµβουλίου, µε στόχο την τελική
συµφωνία για τη νέα ΚΑΠ.
Ο Επίτροπος Γεωργίας Γιάνους
Βοϊτσεχόφσκι και ο
αντιπρόεδρος της Κοµισιόν
Φρανς Τίµερµανς προσπαθούν
να στρέψουν τις
διαπραγµατεύσεις προς µία
ΚΑΠ που θα λαµβάνει υπόψη
σε µεγάλο βαθµό τις
περιβαλλοντικές πτυχές της
Πράσινης Συµφωνίας, όπως
άφησαν να εννοηθεί µε
διαδοχικές τους δηµοσιεύσεις
στο twitter πριν την τριµερή
συνάντηση. Μετά τον πρώτο
τριµερή διάλογο στις 10
Νοεµβρίου που κάλυψε και τα
τρία νοµοθετικά κείµενα σχετικά
µε τη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ,
οι τριµερείς διαπραγµατεύσεις
για κάθε κανονισµό θα
προχωρήσουν χωριστά.
Οι επόµενοι τριµερείς διάλογοι
έχουν προγραµµατιστεί
προσωρινά για τις 19 Νοεµβρίου
(κανονισµός Στρατηγικών
Σχεδίων), για τις 2 ∆εκεµβρίου
(κανονισµός για την Κοινή
Οργάνωση Αγοράς) και για
τις 4 ∆εκεµβρίου (κανονισµός
Χρηµατοδότησης, ∆ιαχείρισης
και Παρακολούθησης).
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Μοντέλο
«Καρδίτσας» για
τις αποζηµιώσεις
στην Κρήτη

Νέοι
Αγρότες
∆εν έχει
ανοίξει ακόµα η
πλατφόρµα για τη
β’ δόση των Νέων
Αγροτών, ενώ
αναστέλλονται
και τα µαθήµατα
από τον ΕΛΓΟ
∆ήµητρα, λόγω
πανδηµίας

Το σχέδιο δράσης που εφαρµόστηκε στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα
για τις ζηµιές από τον Ιανό θα εφαρµοστεί και στις περιοχές της Κρήτης,
µετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις. Αυτό, όπως δήλωσε ο
πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος σηµαίνει την άµεση
ενίσχυση µε 20 γεωπόνους του υποκαταστήµατος ΕΛΓΑ στο Ηράκλειο,
οι οποίοι θα συνδράµουν στο έργο που εκτελείται ήδη για να αποζηµιωθεί
άµεσα στο σύνολό του το ζωικό κεφάλαιο, µόλις καταγραφούν οι
απώλειες. «Επίσης ό,τι δεν αποζηµιώνεται από τον κανονισµό του ΕΛΓΑ
και ό,τι αποζηµιώνονται από τα ΠΣΕΑ θα καταγραφούν από οµάδα
εργασίας που θα συσταθεί», δήλωσε ο πρόεδρος του οργανισµού.

Κόσκινο αγροτεμάχια
ιδιόκτητα, μισθωμένα
για εξόφληση του τσεκ
Εντείνονται οι διοικητικοί έλεγχοι για την πληρωμή των
προγραμμάτων και της ενιαίας πριν τα Χριστούγεννα

Βιολογικά
του 2019

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ

Πληρώθηκαν
εκκρεµότητες για
τα Βιολογικά του
2019 σε 6.769
παραγωγούς
και 3.793
κτηνοτρόφους

Μπόλικη δουλειά περιµένει τους επιτελείς της
∆οµοκού το επόµενο διάστηµα και µέχρι τα Χριστούγεννα, καθώς µέσα σε ενάµιση περίπου µήνα καλούνται να διευθετήσουν έγκαιρα και χωρίς λάθη, που θα στερήσουν ενισχύσεις και δικαιώµατα στους αγρότες, αλλά και προς αποφυγήν ενδεχόµενων κοινοτικών καταλογισµών,
µια σειρά πιστώσεων προς τους αγρότες. Σε αυτή την κατεύθυνση εντείνονται αυτές τις µέρες οι
διοικητικοί έλεγχοι της δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης, δηλαδή τα Ε9 τόσο για τους ιδιοκτήτες όσο και τα για τους ενοικιαστές αγροτεµαχίων. Οι αγρότες θα χρειαστεί να προσκοµίσουν τα προβλεπόµενα αποδεικτικά νόµιµης
κατοχής όπως συµβόλαια, αποδεικτικό µεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο, αριθµός κτηµατολογίου κλπ, για να µην µηδενιστεί το αγροτεµάχιό
τους. Στην περίπτωση, µάλιστα, των µισθωµένων
αγρών, αν το παραστατικό ενοικίασης καλύπτει
τις απαιτήσεις τότε ζητείται από τον αιτούντα γεωργό να προσκοµίσει µια σειρά από επιπλέον δικαιολογητικά, όπως Ε9, τίτλους κτηµατολογίου,

Συντάξεις
ΟΓΑ
Την Πέµπτη
26 Νοεµβρίου
πληρώνονται οι
συνταξιούχοι του
ΟΓΑ τη σύνταξη
του ∆εκεµβρίου

ΠΛΗΡΩΜΕΣ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

douska@agronews.gr

συµβολαιογραφικές πράξεις, κληρονοµιές κλπ.
Οι πιστώσεις που περιµένει ο αγροτικός κόσµος
αφορούν την προκαταβολή της τάξης του 70-75%
για τα αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα, την εξισωτική αποζηµίωση που πέρυσι αυξήθηκε στα
253 εκατ. ευρώ, αλλά και την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης περί τα 390 εκατ. ευρώ, µε το πρασίνισµα ύψους 550 εκατ. ευρώ και την ενίσχυ-

Για τέλος Νοεµβρίου η ειδική
ενίσχυση για απόσταξη οίνου
Με ένα µήνα καθυστέρηση αναµένεται να
πληρωθούν οι δικαιούχοι της ειδικής
ενίσχυσης για την απόσταξη οίνου σε
περίπτωση κρίσης, µετά από τροποποιητική
απόφαση. Σύµφωνα µε αυτή, το Άρθρο 16
«∆ιαδικασία πληρωµής» τροποποιείται ως
εξής: στην παρ. 3β, όπως αυτή προστέθηκε
µε την υπ’ αριθµ. 2499/258466/18-92020, η προθεσµία «έως 30 Οκτωβρίου»
αντικαθίσταται σε «έως 30 Νοεµβρίου».

ση των νεαρών γεωργών 36,7 εκατ. ευρώ, µαζί
µε το Εθνικό Απόθεµα και τις µεταβιβάσεις που
ξέµειναν από την προκαταβολή του Οκτωβρίου.
Πρώτη στις πληρωµές έρχεται η προκαταβολή των προγραµµάτων για το έτος εφαρµογής
2020, για τα οποία µέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές είχαν εγκριθεί 110 εκατ.
ευρώ για τη Βιολογική Γεωργία και τη Βιολογική Κτηνοτροφία, ενώ αναµένονται οι αντίστοιχες εγκρίσεις πιστώσεων για τη Νιτρορύπανση,
τις σπάνιες φυλές αγροτικών ζώων και το Κοµφούζιο. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι τις επόµενες ηµέρες πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι από τους διοικητικούς του Οργανισµού Πληρωµών και να περαιωθούν οι φάκελοι από τις τοπικές ∆ΑΟΚ. Βάσει του κοινοτικού κανονισµού, η τελική προθεσµία για την
εν λόγω πληρωµή είναι η 30η Νοεµβρίου, ωστόσο κατά το σύνηθες τα χρήµατα µπαίνουν
στα βιβλιάρια των παραγωγών τις πρώτες ηµέρες του ∆εκεµβρίου, αφού εγράφησαν, για το
τυπικό της υπόθεσης και για να αποφευχθούν
καταλογισµοί από τις Βρυξέλλες την οριζόµενη ηµεροµηνία. Για φέτος, αν και ακόµα δεν αναφέρεται κάτι επίσηµο από τους διοικητικούς
του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρώτος στόχος είναι η πληρωµή
να ξεκινήσει µέχρι την Παρασκευή 27 Νοεµβρίου. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, τότε η πίστωση των λογαριασµών θα τρέξει την επόµενη εβδοµάδα, 1 µε 4 ∆εκεµβρίου, µε την πληρωµή
να ολοκληρώνεται σταδιακά εκείνες τις ηµέρες.
Αµέσως µετά, οι αρµόδιοι επί των πληρωµών
θα κληθούν να ολοκληρώσουν τις διορθώσεις
στη βασική ενίσχυση, αφού στο τέλος Νοεµβρίου θα έχει λήξει και η προθεσµία που έχουν οι
αγρότες προκειµένου να προχωρήσουν σε υποβολή αιτηµάτων άρσης επικάλυψης για το έτος
αιτήσεων 2020. Σε πρώτη φάση, ο προγραµµατισµός υπουργείου και ΟΠΕΚΕΠΕ δροµολογεί την
εξόφληση του τσεκ µέχρι τις 23 ∆εκεµβρίου, ενώ ακόµα χρειάζεται µια µε δύο εργάσιµες για
να ακολουθήσει η πληρωµή της εξισωτικής, που
«πατάει» πάνω στο ίδιο αρχείο των δικαιούχων.

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

390
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

550
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ

36,7
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΝΕΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 40 ΕΤΩΝ

110

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
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Με το κανάλι της
Ηoreca κλειστό, οι
υπουργοί Γεωργίας
στις 16 Νοεμβρίου
συζητούν νέους
μηχανισμούς
στήριξης για τα
αγροτικά προϊόντα

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Κύκλο συζητήσεων για νέα µέτρα αγοράς που
θα στοχεύουν στην αποσυµφόρησή της στο κοµµάτι που αφορά τον πρωτογενή τοµέα, ανοίγουν την επόµενη ∆ευτέρα 16 Νοεµβρίου οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ, στο πλαίσιο της προγραµµατισµένης συνάντησης του Συµβουλίου.
Το κανάλι της Horeca κλείνει εκ νέου ελέω
του δεύτερου κύµατος της πανδηµίας που πλήττει την Ευρώπη, χωρίς µάλιστα να έχει προλάβει
να ανακάµψει στο µεσοδιάστηµα. Όπως έκανε
γνωστό σε δηλώσεις του στην Ισπανία ο υπουργός Γεωργίας Λούις Πλάνας, έχει ήδη συµφωνηθεί στο επόµενο Συµβούλιο Γεωργίας, να διατυπωθεί αίτηµα προς την
Κοµισιόν ώστε να ενερΛούις Πλάνας
γοποιηθούν καινούριοι
«Σε πρώτη φάση,
µηχανισµοί της αγοράς
για συγκεκριµένους σε
στήριξη αναµένεται
πρώτη φάση τοµείς. Ακαι στον κλάδο της
νάµεσα σε αυτούς βρίκτηνοτροφίας», λέει
σκεται και ο κλάδος της
ο Ισπανός υπουργός
κτηνοτροφίας, σύµφωνα
µε τον Ισπανό υπουργό.
Στη γενική ατζέντα του Συµβουλίου, που θα
γίνει υπό τη µορφή ανεπίσηµης τηλεδιάσκεψης,
έχει προγραµµατιστεί η παρουσίαση της κατάστασης των αγροτικών αγορών από την Κοµισιόν, ενώ ακολουθεί και συζήτηση επί της παρουσίασης, οπότε και αναµένεται να συζητηθεί
το ενδεχόµενο νέων µέτρων.
Επιπλέον, στο ελαφρύ πρόγραµµα του Συµβουλίου Νοεµβρίου, έπειτα από τις σκληρές διαπραγµατεύσεις του Οκτωβρίου που οριστικοποίησαν τη θέση των υπουργών επί της νέας ΚΑΠ,
έχει προγραµµατιστεί συζήτηση για την πολιτική «Από το αγρόκτηµα στο πιάτο», παρουσίαση προόδου σε µελέτη αναφορικά µε τη σπατάλη τροφίµων, προετοιµασία της προεδρίας
για τη συµµετοχή σε συνέδριο αγροδιατροφής
υπό τον ΟΗΕ, καθώς και συζήτηση αναφορικά
µε τις προοπτικές της δασικής πολιτικής της ΕΕ.
Σε ό,τι αφορά τώρα τα έκτακτα µέτρα που
είχαν υιοθετηθεί από την άνοιξη και για τα οποία η Κοµισιόν έχει ήδη εγκρίνει την παράτασή τους για το 2021, αυτά αφορούν τα εξής:

Ενίσχυση για την ιδιωτική αποθεµατοποίηση
Για να σταθεροποιηθεί η αγορά µέσω της προ-

Νέα μέτρα από την Κομισιόν
για αποσυμφόρηση της αγοράς
σωρινής µείωσης της διαθέσιµης προσφοράς, η
Επιτροπή αποφάσισε να στηρίξει την ενίσχυση
της ιδιωτικής αποθεµατοποίησης για τα γαλακτοκοµικά προϊόντα (αποκορυφωµένο γάλα σε
σκόνη, βούτυρο, τυρί) και τα προϊόντα κρέατος
(βόειο, πρόβειο και αίγειο κρέας). Υπενθυµίζεται ότι το µέτρο αυτό που επιτρέπει την προσωρινή απόσυρση προϊόντων από την αγορά για
τουλάχιστον δύο έως τρεις µήνες και το πολύ
πέντε έως έξι µήνες, οι κτηνοτρόφοι της ΕΕ δεν
το υποδέχτηκαν µε ενθουσιασµό, διοργανώνοντας συµβολικές παραστάσεις διαµαρτυρίας.

Προσωρινή παρέκκλιση από τους κανόνες
ανταγωνισµού της ΕΕ
Η Επιτροπή ενέκρινε την παρέκκλιση από
ορισµένους κανόνες ανταγωνισµού της ΕΕ,
που προβλέπονται στο άρθρο 222 του κανονισµού για την κοινή οργάνωση των αγορών, για τους τοµείς του γάλακτος, της ανθοκοµίας και της πατάτας. Με τον τρόπο αυτόν, παρέχει τη δυνατότητα στους φορείς
εκµετάλλευσης να οργανώνονται και να εφαρµόζουν µέτρα παρέµβασης στην αγορά
στο δικό τους επίπεδο για µέγιστη περίοδο 6
µηνών. Για παράδειγµα, στον γαλακτοκοµικό τοµέα θα επιτραπεί ο συλλογικός σχεδιασµός της παραγωγής γάλακτος ενώ για τις
πατάτες και τα άνθη θα επιτραπεί η απόσυρση προϊόντων από την αγορά. Επίσης, θα επιτραπεί η αποθεµατοποίηση από ιδιωτικούς
φορείς εκµετάλλευσης. Οι τιµές καταναλωτή
θα παρακολουθούνται στενά για την πρόληψη δυσµενών επιπτώσεων.

Τα ανοιξιάτικα µέτρα
στήριξης της Κοµισιόν
Οι δικαιούχοι ενισχύσεων για
την αγροτική ανάπτυξη
µπορούσαν να λάβουν δάνεια
ή εγγυήσεις για την κάλυψη
των δαπανών λειτουργίας τους
έως και 200 000 ευρώ µε
ευνοϊκούς όρους, όπως πολύ
χαµηλά επιτόκια ή ευνοϊκά
χρονοδιαγράµµατα πληρωµών.
Η Κοµισιόν πρότεινε κι ένα νέο
µέτρο που έδωσε τη
δυνατότητα στις χώρες που
διαθέτουν εναποµείναντα
κονδύλια ΠΑΑ να καταβάλουν
το 2020 ενισχύσεις σε
αγρότες και µικρές
επιχειρήσεις αγροδιατροφής.
Το λεγόµενο 7χίλιαρο, το
οποίο στην Ελλάδα δεν
υπερβαίνει τα 4.000 ευρώ και
αφορά το πρόσφατο µέτρο για
τα 30 ευρώ το στρέµµα στους
ελαιοπαραγωγούς. Ωστόσο η
ενεργοποίηση του µέτρου ήρθε
µαζί µε την ακύρωση του
προγράµµατος των δασικών, το
οποίο πολλοί περίµεναν,
έχοντας ήδη προχωρήσει σε
µια µικρή προετοιµασία.

Ευελιξία όσον αφορά τα προγράµµατα
στήριξης της αγοράς
Η Επιτροπή θα επιτρέψει ευελιξία στην εφαρµογή των προγραµµάτων στήριξης της αγοράς
για τον οίνο, τα οπωροκηπευτικά, τις επιτραπέζιες ελιές και το ελαιόλαδο, τη µελισσοκοµία,
καθώς και για το πρόγραµµα της ΕΕ για τα σχολεία (που καλύπτει το γάλα, τα φρούτα και τα
λαχανικά). Η ευελιξία αυτή αποσκοπεί στον περιορισµό της διαθέσιµης προσφοράς στον εκάστοτε τοµέα, µε σκοπό την αποκατάσταση της ισορροπίας στις αγορές. Επίσης, µε τον τρόπο
αυτόν, οι προτεραιότητες χρηµατοδότησης θα
µπορέσουν να στραφούν προς τα µέτρα διαχείρισης της κρίσης.
Επιπλέον, έχουν ήδη θεσµοθετηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι ρυθµίσεις που επιτρέπουν την
εύρυθµη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασµού.
Συγκεκριµένα, υφίστανται «πράσινες λωρίδες
κυκλοφορίας» για τη διατήρηση της ροής τροφίµων σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπου διενεργούνται συνοριακοί έλεγχοι που δεν υπερβαίνουν τα 15 λεπτά. Η διέλευση επιτρέπεται πλέον για όλα τα εµπορεύµατα, συµπεριλαµβανοµένων των αγροδιατροφικών προϊόντων.
Παράλληλα, οι εποχικοί εργαζόµενοι χαρακτηρίζονται ως «εργαζόµενοι σε θέσεις κρίσιµης σηµασίας» καθώς στηρίζουν τον τοµέα των τροφίµων, µε την Κοµισιόν να έχει δηµοσιεύσει πρακτικές κατευθυντήριες γραµµές για να διασφαλίσει ότι, εντός της ΕΕ, οι µετακινούµενοι εργαζόµενοι που θεωρούνται σηµαντικοί για την αντιµετώπιση της πανδηµίας του κορονοϊού µπορούν να φθάσουν στον χώρο εργασίας τους.
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Η έκταση του ζητήµατος, θα υποβιβαζόταν
αν στεκόταν κανείς µόνο στην περίπτωση
της Καλαµών, ωστόσο ξεδιπλώνεται µια
διαχειριστική αδυναµία και προβληµατική
ανοργανωσιά που θα είναι δύσκολο να
συγκαλυφθεί, αφού πλέον άπτεται της
διακριτικής ευχέρειας της Κοµισιόν
όποια ρεαλιστική προσέγγιση του
προβλήµατος υπάρχει.

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Ακόµα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
δεν έχει βρει τρόπο ώστε να παρακάµψει το
ζήτηµα που προέκυψε µε την ελιά Καλαµών.
Ένα µπέρδεµα, που αφήνει δεκάδες χιλιάδες στρέµµατα εκτός της έκτακτης ενίσχυσης
των 70 ευρώ που ενέκρινε τον Οκτώβριο η
Κοµισιόν και εκθέτει τη χώρα και τον κυβερνητικό µηχανισµό στις Βρυξέλλες.
Για να µην αδικηθούν χιλιάδες παραγωγοί κυρίως από τα παραγωγικά κέντρα της
Αιτωλοακαρνανίας, που όπως έγινε γνωστό την προηγούµενη εβδοµάδα, περί τα
150.000 στρέµµατα Καλαµών έχουν δηλωθεί στο ΟΣ∆Ε µε τον κωδικό Ελαιώνας - Επιτραπέζια ελιά, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Πηγές της Agrenda εκτιµούν ότι το
µόνο που θα µπορούσε πλέον να γίνει είναι
να ανοίξει εκ νέου η πλατφόρµα του 2019,
ώστε οι ενδιαφερόµενοι να προβούν σε διορθωτικές κινήσεις, κάτι που από µόνο του
είναι αρκετά σύνθετο. Στη συνέχεια, µε τα
νέα πλέον δεδοµένα θα χρειαστεί να εκπονηθεί καινούρια µελέτη που θα εγκριθεί από το υπουργείο Οικονοµικών και στη συνέχεια θα σταλεί εκ νέου στην Κοµισιόν, αφού
προφανώς τα 16,12 περίπου εκατ. ευρώ που
εγκρίθηκαν τον Οκτώβριο δεν είναι αρκετά.

∆ηλώσεις στο πόδι, αναξιόπιστα στατιστικά
Στην περίπτωση της ελιάς Καλαµών, όπως υποστηρίζουν άνθρωποι της αγοράς, το πρόβληµα βαραίνει τον παραλήπτη των δηλώσεων των
αγροτών, που δέχτηκε δήλωση ΟΣ∆Ε χωρίς να
είναι ξεκάθαρη η ποικιλία της καλλιέργειας.

Προβληματικό ΟΣΔΕ
αφήνει ξεκρέμαστους παραγωγούς
Η προχειρότητα των δηλώσεων στην ελιά Καλαμών στερεί την ειδική ενίσχυση
Η έκταση του ζητήµατος, θα υποβιβαζόταν
αν στεκόταν κανείς µόνο στην περίπτωση της
Καλαµών, αφού για ακόµα µια φορά αναδεικνύεται η προχειρότητα µε την οποία ο κυβερνητικός µηχανισµός έχει επιλέξει να διαχειρίζεται το ΟΣ∆Ε, κάτι που όπως φαίνεται
«κοστίζει» αρκετά σε µια κρίσιµη στιγµή. Ωστόσο ξεδιπλώνεται µια διαχειριστική αδυναµία και προβληµατική ανοργανωσιά που θα
είναι δύσκολο να συγκαλυφθεί, αφού πλέον
άπτεται της διακριτικής ευχέρειας της Κοµισιόν όποια ρεαλιστική προσέγγιση του προβλήµατος στην Καλαµών υπάρχει. Όσο λοιπόν αξιόπιστα και αναγκαία είναι τα στατιστικά στοιχεία του ΟΣ∆Ε, σε κάθε παραγωγική
πτυχή, από την κατανοµή έκτακτων ενισχύ-

ΠΑΚΕΤΟ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ)

ΚΑΛΑΜΩΝ

70

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΠΑΤΑΤΑ

245

ΠΡΩΙΜΟ ΚΑΡΠΟΥΖΙ

300

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΡΗΤΗΣ

540

σεων µέχρι τον προγραµµατισµό σε συνάρτηση µε τα δεδοµένα της αγοράς των καλλιεργητικών επιλογών, άλλο τόσο αναξιοποίητες είναι οι δυνατότητες του εργαλείου αυτού.

Το 70% πάει στη HORECA
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι πέραν την έκτακτης ενίσχυσης στο τραπέζι είχε πέσει το καλοκαίρι ακόµα µια ιδέα, που αφορά την ελαιοποίηση του 30% περίπου των αποθεµάτων
της Καλαµών, που βρίσκεται σε δεξαµενές
παραγωγών, ώστε αυτοί να πληρωθούν από το ελαιοτριβείο µε τιµή λαµπάντε και στη
συνέχεια να αποζηµιωθούν και µε µια έκτακτη ενίσχυση. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε επειδή δεν υπάρχουν αξιόπιστα στατιστικά δεδοµένα, οπότε και δροµολογήθηκε η
λύση αποζηµίωσης µε 70 ευρώ το στρέµµα.
Το πρόβληµα στην αγορά Καλαµών τραβάει από τις αρχές του έτους, αφού η σοδειά συνέπεσε τον Φεβρουάριο µε το πρώτο κύµα της
πανδηµίας, όσο το 70% περίπου της ελληνικής
παραγωγής εξάγεται στον κλάδο της εστίασης.
Έτσι, όσο κι αν ανέβουν τιµή και κατανάλωση
στο ράφι του σούπερ µάρκετ, ο βασικός όγκος
που είναι η εστίαση και µε τον οποίο εξυπηρετούν τις ανάγκες τους µεγάλοι πελάτες του
εξωτερικού, µένει ως απόθεµα στους µεσάζοντες, που µάλιστα είχαν αγοράσει και πιο ακριβά τα προηγούµενα χρόνια, κάτι που εξηγεί
την πίεση των τιµών σήµερα, όσο επιχειρούν
να µετακυλήσουν τη χασούρα στον παραγωγό.

Αίτηµα ενίσχυσης σε επιτραπέζιο σταφύλι
και ελιά Χαλκιδικής
Εν τω µεταξύ, τη δυνατότητα χορήγησης οικονοµικής ενίσχυσης στους παραγωγούς επιτραπέζιων σταφυλιών κι επιτραπέζιας ελιάς
τύπου Χαλκιδικής , µε σκοπό την ενίσχυση και
στήριξη του εισοδήµατός τους, αξιοποιώντας
όλα τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά εργαλεία που
έχει το Υπουργείο (de minimis, Ταµείο αλληλεγγύης, Ταµείο στήριξης λόγω πανδηµίας,
κ.α.), ζητά µε επιστολή του από τον υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης το Παράρτηµα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιµελητήριου Ελλάδας. Σύµφωνα µε το ΓΕΩΤΕΕΕ- Ανατολικής Μακεδονίας η πανδηµία ενέτεινε
προς τα κάτω την εµπορική ζήτηση σε αγροτικά προϊόντα, όπως το επιτραπέζιο σταφύλι
και η επιτραπέζια ελιά τύπου Χαλκιδικής, η οποία µειώθηκε κατακόρυφα, τόσο σε εθνικό
όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς οι καταναλωτές παρά την πεποίθηση τους ότι πρέπει να
συµπεριλαµβάνονται στην καθηµερινή τους
διατροφή δεν τα θεωρούν είδη πρώτης ανάγκης στη διάρκεια της πανδηµίας.
Αποτέλεσµα των παραπάνω ήταν η χαµηλή
εµπορική ζήτηση των επιτραπέζιων σταφυλιών και της επιτραπέζιας ελιάς τύπου Χαλκιδικής, η οποία οδήγησε σε ελεύθερη πτώση των τιµών πώλησής τους και στην αδυναµία απορρόφησης του συνόλου της παραγωγής στη διεθνή αγορά, καθότι πρόκειται για
προϊόντα κατεξοχήν εξαγώγιµα.

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Ξανά στην εισπρακτική στέλνει
η ΔΕΗ τους αγρότες-οφειλέτες
Η εξόφληση στον τρέχοντα λογαριασμό, μένουν πίσω τα υπόλοιπα
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Σκληρό πρόσωπο
Οι αγρότες γνωρίζουν
το σκληρό πρόσωπο
της εισπρακτικής στην
οποία έχει αναθέσει η
∆ΕΗ την αναζήτηση
λύσεων για όλες τις
ανείσπρακτες οφειλές
της εταιρείας τα
τελευταία χρόνια

Για άλλη µία φορά αντιµέτωποι µε το
σκληρό πρόσωπο της εισπρακτικής που
έχει αναλάβει την τηλεφωνική «ρύθµιση» οφειλών προς τη ∆ΕΗ, φαίνεται πως
βρίσκονται οι αγρότες, αφού πληθαίνουν οι καταγγελίες των παραγωγών
για τον τρόπο µε τον οποίο διαχειρίζεται η ∆ΕΗ τις εξοφλήσεις λογαριασµών
τους, κάτι που τους αφήνει εκτεθειµένους στα ενοχλητικά τηλεφωνήµατα.
Συγκεκριµένα, όποτε ένας αγρότης
προχωρά σε εξόφληση λογαριασµού
που µόλις χαρακτηρίστηκε ληξιπρόθεσµος, η ∆ΕΗ αυτόµατα καταχωρεί την
πληρωµή ως εξόφληση του νέου τρέχοντος λογαριασµού, µε το υπόλοιπο του προηγούµενου να βαραίνει το
«µητρώο» του παραγωγού. Εκεί είναι
που ξεκινά ένας φαύλος κύκλος ασυ-

νεννοησίας µε την εισπρακτική εταιρεία που έχει αναλάβει να διαχειρίζεται τις υποθέσεις εκκρεµών οφειλών
για λογαριασµό της ∆ΕΗ, να µην σταµατά τα τηλεφωνήµατα. Σύµφωνα µε
το ρεπορτάζ, το τελευταίο πεντάµηνο,
λίγο καιρό δηλαδή µετά την ανακοίνωση της ρύθµισης που µπορούν να κάνουν οι αγρότες για τις οφειλές τους
στη ∆ΕΗ, ξεκίνησε να παρατηρείται το
φαινόµενο αυτό, κάτι που υποχρεώνει τον παραγωγό σε άµεση εξόφληση λίγο καιρό αφού πλήρωσε τον λογαριασµό, είτε να προβεί στην αρκετά
απαιτητική ρύθµιση.
Όπως περιγράφουν στην Agrenda, η
∆ΕΗ και η εισπρακτική δεν διευκολύνουν καµία ευέλικτη κίνηση ώστε η τελευταία εξόφληση να αφορά τον ληξιπρόθεσµο λογαριασµό. Από την άλλη,
η ρύθµιση χρέους µε τη ∆ΕΗ συνεπάγεται αυστηρούς όρους και απαιτεί τυ-

Οι ληξιπρόθεσµοι λογαριασµοί των αγροτών-πελατών της ∆ΕΗ µε µεγάλη
κατανάλωση ρεύµατος, έχουν περάσει στη δικαιοδοσία της EOS Matrix.
πική διαχείριση των δόσεων. Πρόκειται
για µεγάλα ποσά που ξεκινούν από 700
ευρώ και υπερβαίνουν τα 1.500 ευρώ.
Έτσι, οι παγιωµένες αθέµιτες εµπορικές πρακτικές από τη µια και η νέα αποδιοργάνωση των δοµών προσφοράς
και ζήτησης στις αγορές, αφήνουν λίγα
περιθώρια στους αγρότες να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Όπως επισηµαίνει άνθρωπος της αγοράς, «όσο
η ρύθµιση των 60 ηµερών δεν εφαρµόζεται και οι έλεγχοι αθέµιτων πρακτι-

κών σε βάρος αγροτών είναι ανύπαρκτοι, δεν µπορεί να υπάρχει απαίτηση
εµείς να είµαστε τυπικοί».
Ο κοινός τόπος ώστε να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στα αντλιοστάσια
των αγροτών υπάρχουν 2 επιλογές για
τους ληξιπρόθεσµους οφειλέτες - καταναλωτές αγροτικού ρεύµατος. Η πρώτη αφορά 15% προκαταβολή επί της συνολικής οφειλής και αποπληρωµή σε
18 µηνιαίες δόσεις και η δεύτερη 20%
προκαταβολή και 24 µηνιαίες δόσεις.
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Άλλα 8 ευρώ
επάνω το σκληρό
σιτάρι στην Ιταλία

∆

εν ακούστηκαν νέες εξαγωγές
στην ελληνική αγορά σκληρού
σίτου, παρόλο που φαίνεται να
πιάσαµε τα 275 ευρώ ο τόνος
FOB. Χρειάζεται λίγη ακόµα άνοδος, λένε
οι αναλυτές, ώστε να νιώσουν πιο άνετα
οι εξαγωγείς για νέες πωλήσεις, οι οποίοι
είχαν αγοράσει ακριβά. Εν τω µεταξύ, στη
λίστα της Φότζια οι τιµές ενισχύθηκαν άλλα 8 ευρώ, µε τα καλής ποιότητας στα 308
ευρώ ο τόνος. Αντίστοιχα, στη Γαλλία οι τιµές διατηρούν τα 275 ευρώ ο τόνος, µε την
τάση να παραµένει ανοδική
Στην αγορά µας, πολλές κουβέντες αλλά λίγες δουλειές γίνονται στα βαµβάκια.
Ακόµα το Πακιστάν αγοράζει κάποια βαριά
βαµβάκια γύρω στα 65 σεντς ανά λίµπρα, η
Τουρκία περισσότερο ψάχνεται και η Άπω
Ανατολή πληρώνει 73 σεντς λίµπρα αλλά
µε υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις. Χρηµατιστηριακά, το βαµβάκι κρατιέται στα επίπεδα των 69-70 σεντς ανά λίµπρα παρά το λίγο απαισιόδοξο USDA report.
Τη σύναψη συµβολαιακής γεωργίας για
το σιτάρι ανακοίνωσε ο Αγροτικός Συνεταιρισµός επαρχίας Φαρσάλων «Ο Ενιπέας», για
συµβόλαια αγοράς σιταριού µε κατώτερη εγγυηµένη τιµή τα 20 λεπτά το κιλό. Σύµφωνα µε την οργάνωση, ο παραγωγός πληρώνεται µετά την πώληση του προϊόντος και έχει τη δυνατότητα ανοιχτής τιµής έως τις 30
Νοεµβρίου. Επιπλέον, ο συνεταιρισµός παρέχει τη δυνατότητα αγοράς και πίστωσης εφοδίων (φάρµακα, σπόρους, λιπάσµατα) µε
εξόφληση κατά την πώληση του προϊόντος.

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

08/10

15/10

285

285

180

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος

180

22/10

29/10

05/11

295

298

282

12/11

305

192
196

195

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

196

216

216

228

230

230

230

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

67,46

69,22

71,85

70,08

70,23

68,87

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

2.25

2.37

2.57

2.57

2.67

2.64

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

385,10

388,10

399,60

385,10

388,70

405,70

1050,60

1061,60

1076,40

1050,20

1102,40

1142,40

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

20,66

20,86

21,58

23,25

23,60

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

77,40

69,85

66,20

65,97

67,05

67,25

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

109,85

109,60

103,35

107,70

108,12

112,27

63.24

65.60

67.87

68.75

69.09

70,01

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

18,42

Η τούρκικη λίρα πιέζει τα λεµόνια
Δεν επωφελείται της ανοδικής τάσης στα εσπεριδοειδή λόγω πανδηµίας
Η υποτίµηση της λίρας φέρνει στη χώρα µας φθηνό προϊόν από Τουρκία
Στα 35 λεπτά το κιλό βρίσκεται αυτές τις µέρες η µέση τιµή παραγωγού για τα λεµόνια,
µε το προϊόν βιολογικής παραγωγής να κυµαίνεται περί τα 50 λεπτά. Σηµειωτέον ότι
στην αγορά έχει διαµορφωθεί ένα ταβάνι
στα 45 λεπτά για τα συµβατικά προς εξαγωγή και στα 70 λεπτά για τα βιολογικά,
µε τις τιµές να έχουν υποστεί πίεση, αφού
όπως ακούγεται στην πιάτσα το εµπόριο επιδίδεται σε αθρόες εισαγωγές και ελληνοποιήσεις τουρκικού προϊόντος. Μάλιστα
πριν από τρεις εβδοµάδες η τιµή της συµ-

Τιμή παραγωγού
λεμονιού
(λεπτά το κιλό)

βατικής παραγωγής είχε αγγίξει τα 60 λεπτά στο χωράφι για την ποικιλία Μαγληνή.
Να σηµειωθεί ότι την αντίστοιχη περίοδο
πέρυσι η τιµή του συµβατικού δεν έπεφτε
κάτω από τα 50 λεπτά, όπως εξηγούν στην
Agrenda παραγωγοί, εκφράζοντας τη δυσφορία τους για τα εµπορικά τερτίπια των
διακινητών, σχολιάζοντας πως µε την υφιστάµενη κατάσταση η παραγωγή λίγο επωφελείται από την ανοδική τάση που παρατηρείται ελέω πανδηµίας στις υπόλοιπες
κατηγορίες εσπεριδοειδών.

Η φθηνή
τουρκική
λίρα πιέζει το
εγχώριο λεμόνι

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE

330,30

326,57

320,90

323,75

317,74
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2020

Συµβατικό

35-45

Βιολογικό

50-70

2019

Συµβατικό

50

Ενοικιαστήρια,
μεταβιβάσεις
και δηλώσεις ΟΣΔΕ
Στην κατάλληλη προετοιμασία κρίνεται πολλές φορές
η εξασφάλιση νέων δικαιωμάτων και χρηματοδοτήσεων

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Στα δέντρα

15/10

22/10

29/10

05/11

12/11

Οι παραγωγοί ανησυχούν
γιατί η αγορά έχει γεµίσει λεµόνια
αµφιβόλου ποιότητας
και σε πολύ χαµηλή τιµή

Κόστος

Μεγάλο µέρος της παραγωγής είναι στα δέντρα, αφού οι
παραγωγοί δεν µπορούν να
ανταγωνιστούν τα εισαγόµενα

Τουρκική λίρα

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Το φρένο που παρατηρείται
στην αγορά οφείλεται σε αθρόες
εισαγωγές τούρκικου λεµονιού,
λόγω υποτίµησης της λίρας

panagos@agronews.gr

Μπροστά σε καινούργιες αγωνίες
βρίσκονται οι Έλληνες αγρότες εν όψει της οριστικοποίησης του πλαισίου της νέας ΚΑΠ, των κανόνων κατανοµής νέων δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης και των προϋποθέσεων ένταξης στα διαρθρωτικά προγράµµατα.
Ακόµα και ανεξάρτητα από την τύχη που έχουν τα λεγόµενα ιστορικά
δικαιώµατα, οι παλιοί δικαιούχοι (ενισχύσεων) καλούνται για µια ακόµη φορά να αποσαφηνίσουν εκ νέ-

Τιμή παραγωγού
(λεπτά/κιλό)
2020

45 λεπτά

2019

50 λεπτά
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Ζήτηση στα 73 σεντς
για λευκό βαμβάκι από
Κίνα
Ξανά πάνω από τα
25 λεπτά τα ποιοτικά
σκληρά

Λιγοστά τα κανάλια
διάθεσης στο µανταρίνι
Εικόνα αντίρροπων δυνάµεων
προκαλείται φέτος στην ελληνική αγορά
µανταρινιού. Κι αυτό γιατί η Ελλάδα
σε µία σταθερή παραγωγικά χρονιά
σηµαντικό µέρος των ποσοτήτων
κινδυνεύει να µην διατεθεί στην αγορά.

Πολλά θα
κριθούν
από την
κατάληξη των
διαπραγµατεύσεων σε
κοινοτικό
επίπεδο.

ου τη σχέση τους µε τους ιδιοκτήτες των αγροτεµαχίων (ενοικιαστήρια), εκεί όπου δεν είναι οι ίδιοι κάτοχοι της γης που καλλιεργούν. Σε
ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις, ακόµα και αν δραστηριοποιούνται σε
µονοετείς καλλιέργειες θα πρέπει να
προσανατολισθούν και να αναζητήσουν πολυετή συµβόλαια (5ετίας ή
7ετίας) έτσι ώστε να είναι σε θέση να
διεκδικήσουν εγκρίσεις συµµετοχής
και σε κάποια από τα πολυετή προγράµµατα (απονιτροποίηση, βιολογικά, Eco - Schemes κ.α.) τα οποία
θέτουν εξ αρχής αυτού του είδους
τις προϋποθέσεις ένταξης.
Πολλά βέβαια θα εξαρτηθούν και
από την κατάληξη των διαπραγµατεύσεων σε κοινοτικό επίπεδο, όπως
και από την αντίστοιχη προσέγγιση
των εθνικών αρχών επ’ αυτών.

Με την ελληνική κυβέρνηση βέβαια να µην έχει ακόµη ξεκαθαρίσει
τη θέση της στο θέµα των ιστορικών
δικαιωµάτων, το ενδεχόµενο δηλαδή
υιοθέτησης της πλήρους εσωτερικής
σύγκλισης ή ακόµα και µε την πιθανότητα η ενίσχυση να «δεθεί» ευθέως µε το κάθε αγροτεµάχιο, οι αβεβαιότητες είναι ακόµα πολλές. Οι τεχνοκράτες επιµένουν ότι τυχόν σύνδεση των ενισχύσεων µε την «ταυτότητα» του αγροτεµαχίου θα πρέπει
να προλάβει ενδεχόµενη µεταφορά
πόρων σε µη ενεργούς κατόχους αγροτικής γης. Σ’ αυτή την περίπτωση παίζουν ρόλο:
το επίπεδο της
ενίσχυσης (ειδικά
στα αροτραία), έτσι
ώστε οι απλοί ιδιοκτήτες να µην έχουν ισχυρό κίνητρο εµπλοκής στην
παραγωγή,
ο αποκλεισµός
της µόνιµης αγρανάπαυσης από τέτοιου πριµοδοτήσεις και
η στήριξη εκείνων που πραγµατικά ασκούν αγροτική δραστηριότητα.
Σηµειωτέον ότι οι φέροντες την
πολιτική ευθύνη επί του θέµατος σ’
αυτή τη φάση αποφεύγουν µεθοδικά κάθε συζήτηση και για το λεγόµενο «πριµ εξόδου» των αγροτών.
Έτσι, δεν έχουν στηρίξει µε θέρµη
την αντίστοιχη συζήτηση στα αρµόδια κοινοτικά όργανα, ενώ δεν έχουν
εκφράσει τη γνώµη τους ούτε για την
πρόταση στην οποία κατέληξε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Σ’ αυτή αναφέρεται µεταξύ άλλων το
πριµ εξόδου να είναι µέχρι 35.000
ευρώ, να χορηγείται µέχρι και 5 χρόνια πριν από τη συνταξιοδότηση του
αγρότη, πάντα υπό την προϋπόθεση
ότι ο δικαιούχος θα µεταβιβάζει το
σύνολο της εκµετάλλευσης και θα
διατηρεί σ’ αυτή έναν ρόλο µέντορα.

Οι φέροντες την πολιτική
ευθύνη επί του θέµατος
αποφεύγουν σε αυτή
τη φάση µεθοδικά κάθε
συζήτηση και για το
λεγόµενο «πριµ εξόδου».

Απλόχερη
η νέα ΚΑΠ στην
ψηφιακή εποχή
Από την άλλη πλευρά, καινούργιες
προσεγγίσεις των ευρωπαϊκών αρχών
στα φιλοπεριβαλλοντικά ζητήµατα
(green deal) και φιλόδοξες
αναζητήσεις για ένα άλλο µοντέλο
αγροτικής παραγωγής (farm to fork)
κάνουν το χρόνο να πιέζει. Μ’ αυτή την
έννοια, καθίσταται υποχρεωτική η
έγκαιρη προετοιµασία των αγροτικών
εκµεταλλεύσεων και προς το στόχο
που θέλει… περισσότερα µε λιγότερα.
∆ηλαδή, διάρθρωση των αγροτικών
εκµτελλεύσεων µε τέτοιο τρόπο που να
επιτυγχάνουν µεγαλύτερη παραγωγή
µε τις κατά το δυνατόν λιγότερες
εισροές. Αυτό κατ’ ουσίαν σηµαίνει,
µετάβαση στην ψηφιακή εποχή,
επένδυση στη νέα τεχνολογία,
συστηµατοποίηση των αγροτεµαχίων
και γενικά των µονάδων παραγωγής,
προσαρµογή των καλλιεργητικών
επιλογών (προϊόντα) και των
καλλιεργητικών µεθόδων στα νέα
δεδοµένα. Η νέα ΚΑΠ θα είναι
απλόχερη σε τέτοιου είδους
παρεµβάσεις χρειάζεται όµως δουλειά.
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Βάση
δεδομένων
ετοιμάζει
η ΔΟΕΠΕΛ

Λύση αγοράς δικαιωμάτων
και επιλογή για πριμ εξόδου
Μέσα σ’ αυτό το όχι και πολύ ξεκάθαρο περιβάλλον, οι Έλληνες
αγρότες καλούνται να κάνουν τη
δική τους προετοιµασία, ξεκινώντας κατά βάση από την ανάγκη
διασφάλισης των παλιών δικαιωµάτων και την αγορά ή αναζήτηση
νέων από τη νέα διανοµή.
Η ιστορία δείχνει ότι οι αγρότες που είχαν το θάρρος να επενδύσουν στην αγορά δικαιωµάτων
µετά το 2006, προβαίνοντας στις
ανάλογες συνοδευτικές κινήσεις
(εξασφάλιση γης) έχουν βγει κερδισµένοι. Κι αυτό γιατί, ενώ έχουν
µεσολαβήσει δύο µεταρρυθµίσεις
της ΚΑΠ και δύο 7ετείς προγραµµατικές περίοδοι, τα δικαιώµατα
-ιστορικά και µη- ζουν και βασιλεύουν. Ειδικά σε χώρες όπως η
Ελλάδα, µε πολυδιάσπαση αγροτεµαχίων και αναρίθµητους ιδιοκτήτες αγροτικής γης, η υπόθεση
των δικαιωµάτων επενεργεί ποικιλοτρόπως, ενισχύοντας τις αβεβαιότητες και επιβραβεύοντας
τους τολµηρούς.
Έτσι, ανάµεσα στα ερωτήµατα
τα οποία τίθενται εν όψει της νέας
ΚΑΠ και της αντίστοιχης νέας κατανοµής δικαιωµάτων -όπως έχει
γίνει και µε τις προηγούµενες µεταρρυθµίσεις και προγραµµατικές

Η ιστορία δείχνει
Η ιστορία δείχνει ότι οι
αγρότες που είχαν το
θάρρος να επενδύσουν
στην αγορά δικαιωµάτων µετά το 2006,
έχουν βγει κερδισµένοι

περιόδους- ανάµεσα στα ερωτήµατα που κυριαρχούν είναι:
Αξίζει να αγοράσει κανείς σήµερα δικαιώµατα και ποια θα πρέπει να είναι σ’ αυτή την περίπτωση
µια δίκαιη και λογική τιµή;
Ποια είναι η βάση επί της οποίας θα κατανεµηθούν τα νέα δικαιώµατα στη νέα περίοδο;
Πώς θα επενεργήσει η διετής
παράταση του ισχύοντος καθεστώς
(γέφυρα) µέχρι την ουσιαστική έναρξη της νέας νέας ΚΑΠ;
Ποια είναι η καλύτερη στιγµή να προχωρήσει κανείς σε µεταβιβάσεις δικαιωµάτων, προκειµένου να συµβάλλει στην ενίσχυση της θέσης του αποδέκτη για τη
διεκδίκηση νέων τίτλων;
Σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα πρόσβασης και συµµετοχής στη
νέα διανοµή, µε παλιά δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης και «διαβατήριο» την προηγούµενη δήλωση
ΟΣ∆Ε θέλει προετοιµασία. Κι αυτό
ανεξάρτητα από το ότι κάθε φορά
ο ορίζοντας αυτών των τίτλων γίνεται όλο και στενότερος. Σηµασία
έχει η αποτίµηση του κόστους αγοράς δικαιωµάτων να είναι λελογισµένη και διαδικασία µεταβίβασης
και ενεργοποίησης αυτών αρκούντως τυπική και κατοχυρωµένη.

Σε µια νέα εποχή εισέρχεται η ∆ΟΕΠΕΛ
που αναγνωρίζεται ως η επίσηµη ελληνική διεπαγγελµατική οργάνωση της επιτραπέζιας ελιάς. Η απόφαση αυτή έρχεται σε µια περίοδο που ο κλάδος της ελαιοκοµίας και δη της επιτραπέζιας ελιάς
δοκιµάζεται έντονα, µε την αγορά να πιέζει τις τιµές παραγωγού, όσο η κλειστή
εστίαση και η ήπια εξαγωγική δραστηριότητα ελέω πανδηµίας δυσκολεύουν το
έργο της µεταποίησης.
Στόχοι της ∆ΟΕΠΕΛ είναι, µεταξύ άλλων:
ο σχεδιασµός και υλοποίηση εθνικής στρατηγικής για την επιτραπέζια ελιά
η δηµιουργία βάσης δεδοµένων µε
όλα τα πληροφοριακά στοιχεία για την άσκηση πολιτικής και την υλοποίηση της
εθνικής στρατηγικής
η ενίσχυση και εφαρµογή κανόνων
Ορθής Παραγωγικής & Μεταποιητικής
Πρακτικής για προϊόν άριστης ποιότητας
η στήριξη ενεργειών που στοχεύουν
στη µεγιστοποίηση της προστιθέµενης αξίας του προϊόντος σε όλα τα στάδια παραγωγής του και στη διαφανή διαχείριση των αγορών.

Σύµφωνα µε την απόφαση της
10ης Νοεµβρίου, η ∆ΟΕΠΕΛ
αποδεικνύει ότι κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης αναγνώρισης
αντιπροσωπεύει διά των µελών της
το 29,1% της συνολικής παραγωγής
(µ.ο. τριετίας) και το 56,6% της
µεταποίησης (µ.ο. τριετίας).

H προκήρυξη
θα βγει µετά
το τέλος των
δηλώσεων ΟΣ∆Ε
2021, ανακοίνωσε
το υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης.

Πρόσκληση Νέων Αγροτών ανακοίνωσε το υπουργείο,
για Κοζάνη και Φλώρινα µέσω του Ταµείου Μετάβασης
Την πρόθεση να προχωρήσει σε προκήρυξη Νέων Αγροτών (Μέτρο 6.1)
το καλοκαίρι του 2021 µε ποσό ενίσχυση από 17.000 έως 22.000 ευρώ
ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η οποία θα αφορά
αποκλειστικά υποψήφιους µε µόνιµη κατοικία σε Κοζάνη και Φλώρινα, στο
πλαίσιο της αντιµετώπισης των συνεπειών της απολιγνιτοποίησης (Ταµείο
Μετάβασης). Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του Υπουργείου, το µέτρο
απευθύνεται σε ενήλικες που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας
τους και που εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε γεωργική εκµετάλλευση κατά
το δεκαοκτάµηνο που προηγείται της υποβολής του αιτήµατος στήριξης.
Το µέγεθος της γεωργικής τους εκµετάλλευσης που θα δηλωθεί στο ΟΣ∆Ε
του έτους 2021, εκπεφρασµένο ως τυπική απόδοση, πρέπει να είναι από
8.000 έως 100.000 ευρώ. Για τον προγραµµατισµό των ενεργειών τους, το
υπουργείο πληροφορεί τους υποψηφίους ότι η αίτηση στήριξης θα βασίζεται
στο ΟΣ∆Ε που θα υποβληθεί το 2021. Το ποσό της ενίσχυσης κυµαίνεται
από 17.000 έως 22.000 ευρώ. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις.
Η πρώτη δόση, αφορά το 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης.
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ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Νέες υψηλοαποδοτικές ελληνικές ποικιλίες σιτηρών, για τη βιοµηχανία ζυµαρικών και τη ζυθοποιία, µε ανταγωνιστικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και ανθεκτικότητα στις στρεσογόνες συνθήκες της κλιµατικής αλλαγής, προετοιµάζονται για τους Έλληνες παραγωγούς.
Το νέο γενετικό υλικό θα προκύψει από τα
εργαστήρια του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, του ΕΛΓΟ – ∆ήµητρα στη Θεσσαλονίκη και σχεδιάζεται έτσι ώστε να απαντά, ταυτόχρονα µε τις ανάγκες των
αγροτών για υψηλές αποδόσεις και σε εκείνες
της µετοποιητικής βιοµηχανίας και των τελικών καταναλωτών για ποιότητα.
Όχηµα για την επίτευξη του επιδιωκόµενου
στόχου αποτελούν δύο νέα προγράµµατα, που
υλοποιούνται αυτή την περίοδο από ερευνητές
του Ινστιτούτου για την παραγωγή νέων ποικιλιών «αιχµής», που θα έρθουν να υποκαταστήσουν
ανάλογο εισαγόµενο πολλαπλασιαστικό υλικό.

Αποδοτικές ποικιλίες, υψηλής ποιότητας
Το ένα πρόγραµµα αφορά στη δηµιουργία
νέων αποδοτικών ποικιλιών υψηλής ποιότητας σκληρού σιταριού, προσαρµοσµένων στα
ελληνικά ξηροθερµικά κλιµατικά δεδοµένα
και το δεύτερο σε υψηλής ποιότητας ποικιλίες κριθαριού, επίσης ανθεκτικών σε ξηροθερµικές συνθήκες χαµηλών εισροών.
«Στην περίπτωση του σκληρού σιταριού, οι
ερευνητές συγκέντρωσαν τις καλύτερες ποικιλίες που χρησιµοποιούνται από τις µεγάλες
βιοµηχανίες ζυµαρικών, εντόπισαν ποιες από
αυτές προσαρµόζονται καλύτερα στην Ελλάδα και προχώρησαν στη διασταύρωση τους, µε
σκοπό να παραχθεί µια ελληνική ποικιλία, η
οποία θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική µε τις
ευρωπαϊκές, από άποψη ποιότητας και αποδόσεων και θα προορίζεται για τη δηµιουργία πάστας για µακαρόνια», ανέφερε στην Agrenda
ο Γιάννης Μυλωνάς, ερευνητής στη βελτίωση
φυτών του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα.

ΕΦΟ∆ΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

Ποικιλίες σιτηρών αιχμής
φέρνει στην αγορά ο ΕΛΓΟ
Το νέο γενετικό υλικό θα προκύψει από τα εργαστήρια του Ινστιτούτου Γενετικής
Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, του ΕΛΓΟ-Δήμητρα στη Θεσσαλονίκη
Ο ίδιος σηµείωσε πως η έρευνα έχει προχωρήσει αρκετά και σύµφωνα µε τον υφιστάµενο
προγραµµατισµό, οι νέες ποικιλίες θα έχει καταστεί δυνατό να εγγραφούν στον κατάλογο
και να είναι εµπορικά διαθέσιµες στους Έλληνες (και όχι µόνο) παραγωγούς, µέσα στην επόµενη τριετία, διεκδικώντας να πάρο sυν σηµαντικά µερίδια αγοράς.
Παρόµοια µεθοδολογία έχει ακολουθηθεί και
στο δεύτερο πρόγραµµα για την παραγωγή ανθεκτικών και υψηλοαποδοτικών ποικιλιών κριθής, µε τη στόχευση της έρευνας, αυτή τη φορά,
να εστιάζει στη βιοµηχανία ζύθου, η οποία αναπτύσσεται γρήγορα στην Ελλάδα, αλλά για την
ώρα, όπως τονίζει ο κ. Μυλωνάς, εξυπηρετείται
από ποικιλίες, που έρχονται στη χώρα µας, από
τη Γαλλία, τη ∆ανία, τη Γερµανία και την Ιταλία.
«Και στο κριθάρι βυνοποίησης πήραµε τις
σπουδαιότερες ποικιλίες από όλη την Ευρώπη,
τις αξιολογήσαµε ως προς την προσαρµογή τους
στην Ελλάδα και δηµιουργήσαµε έναν µαγικό
πληθυσµό (magic population). Τώρα έχουµε
φτάσει σε έναν σπόρο ο οποίος συγκεντρώνει
όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που επιδιώκουµε,
όπως µεγάλο µέγεθος, χαµηλή περιεκτικότητα
σε πρωτεΐνη και άλλα, αλλά θέλει κι αυτός περίπου τρία χρόνια, ώστε να φτάσει να είναι εµπορικά διαθέσιµος στην ελληνική αγορά», µας είπε ο κ. Μυλωνάς, υπογραµµίζοντας πως ο χώρος δείχνει να έχει δυναµική και «αναµένεται

Εντός 3ετίας
Η έρευνα έχει προχωρήσει
αρκετά και οι νέες ποικιλίες
θα έχει καταστεί δυνατό να
εγγραφούν στον κατάλογο και
να είναι εµπορικά διαθέσιµες
µέσα στην επόµενη τριετία

Ποικιλίες
Το ένα πρόγραµµα αφορά στη
δηµιουργία νέων αποδοτικών
ποικιλιών υψηλής ποιότητας
σκληρού σιταριού, και το
δεύτερο σε υψηλής
ποιότητας ποικιλίες

πως στα επόµενα 5 έως 10 χρόνια η συµβολαιακή καλλιέργεια του βυνοποιήσιµου κριθαριού
θα ξεπεράσει τα περίπου 500.000 στρέµµατα».
Πέραν του σκληρού σταριού και του κριθαριού,
στο Ινστιτούτο γίνονται παράλληλα έρευνες για
τη βελτίωσης και την αξιοποίηση βιοµηχανικών
φυτών, όπως το βαµβάκι, η κάνναβη, τα κηπευτικά και τα αρωµατικά φυτά, ενώ το Ινστιτούτο
Λάρισας ασχολείται µε τα κτηνοτροφικά φυτά.

Πολλαπλασιαστικό υλικό σε ανταγωνιστικές
τιµές και ευπροσάρµοστο
«Η δηµιουργία νέων ποικιλιών είναι πολύ
σηµαντική για µια χώρα. Έχει να κάνει µε τη
διατροφική της ασφάλεια, έναντι κινδύνων αδυναµίας να γίνουν εισαγωγές, αλλά και µε
την οικονοµία της καθώς οι σπόροι θα παράγονται τοπικά. ∆ηµιουργούνται επίσης νέες
θέσεις εργασίας για γεωπόνους και επιχειρήσεις και εξασφαλίζεται για τους παραγωγούς
πολλαπλασιαστικό υλικό σε ανταγωνιστικότερες τιµές και κυρίως που είναι προσαρµοσµένο
στις τοπικές συνθήκες», σηµείωσε ο ερευνητής
του ΕΛΓΟ – ∆ήµητρα, ο Γιάννης Μυλωνάς. Υπενθύµισε δε, πως το Ινστιτούτο από τις αρχές
του περασµένου αιώνα έχει δηµιουργήσει πάνω από 100 ποικιλίες χειµερινών σιτηρών και
αυτή τη στιγµή έχει στο εµπόριο 6 σκληρού σίτου, 8 κριθαριού, 18 µαλακού σίτου και 4 βρώµης, εγγεγραµµένες στον Εθνικό Κατάλογο.

ΕΦΟ∆ΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ
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Πρωιμότητα, υψηλότερες
αποδόσεις και χαμηλότερο
κόστος με την ακατεργασία
Μεγαλύτερη παραγωγή σε συνδυασμό με τη χρήση granoduro.net® έδειξε
ο Πιλοτικός Αγρός στη Χάλκη από το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Μια από τις δράσεις του Προγράµµατος Ελληνικού Σίτου MISKO που
εφαρµόστηκαν την καλλιεργητική
περίοδο 2019-020 και έκαναν τη δέσµευση της MISKO να στέκεται στο
πλευρό των αγροτών πράξη, ήταν η
δηµιουργία ενός Πιλοτικού Αγρού.
Η περιοχή που επιλέχθηκε ήταν η
Χάλκη Λάρισας, όπου 92 στρέµµατα γης χωρίστηκαν σε 4 υποτεµάχια
και σε κάθε τεµάχιο εφαρµόστηκε
από µία διαφορετική καλλιεργητική πρακτική. Ο στόχος; Η σύγκριση των καλλιεργητικών µεθόδων ώστε η καλύτερη, να τεθεί στην υπηρεσία του εκάστοτε παραγωγού, αλλά και η εκπαίδευση των αγροτών
σε σύγχρονες πρακτικές.

Οι καλλιεργητικές πρακτικές
που εφαρµόστηκαν στον
Πιλοτικό Αγρό ήταν οι εξής:
1. Σπορά σκληρού σιταριού µετά από καλαµπόκι µε ακατεργασία,
µε τη σπαρτική για ακατεργασία του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Οι καλλιεργητικές φροντίδες ακολούθησαν τις οδηγίες του granoduro.net®.
2. Σπορά µετά από καλαµπόκι µε
κατεργασία του εδάφους που περιελάµβανε ένα πέρασµα για τεµαχισµό-διασκορπισµό της βιοµάζας, ένα
πέρασµα µε καλλιεργητή και ένα µε
βαρέως τύπου «σβωλοτρίφτη» (πε-

ριστροφικό καλλιεργητή) και σπορά
µε τη σπαρτική για ακατεργασία του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Οι καλλιεργητικές φροντίδες ακολούθησαν τις συνήθειες του παραγωγού
δηλαδή λίπανση σε µια δόση κλπ.
3. Σπορά µετά από ρεβίθι µε µειωµένη κατεργασία δηλαδή πέρασµα µε ένα µέσο καλλιεργητή και
σπορά µε συµβατική σπαρτική µηχανή. Οι καλλιεργητικές φροντίδες ακολούθησαν τις οδηγίες του
granoduro.net®.
4. Σπορά µετά από ρεβίθι µε µειωµένη κατεργασία δηλαδή πέρασµα
µε ένα µέσο καλλιεργητή και σπορά µε συµβατική σπαρτική µηχανή.
Οι καλλιεργητικές φροντίδες ακολούθησαν τις συνήθειες του παραγωγού, δηλαδή κυρίως µία δόση επιφανειακής αζωτούχου λίπανσης.

φφφοµίδης, διευθυντής Marketing Syngenta Hellas Mediterranean
(αριστερά), παρουσίασε το Σχέδιο Καλής Ανάπτυξης της Syngenta
και αναφέρθηκε στους στόχους της εταιρείας.

Τελικά συµπεράσµατα

Λάρισα

Πρώτα συµπεράσµατα
Η ακατεργασία στο καλαµπόκι µε το granoduro.net® έδωσε τη
µεγαλύτερη παραγωγή
Το καλαµπόκι έναντι του ρεβιθιού δηµιουργεί µεγαλύτερο στρώµα βιοµάζας που µειώνει για την
επόµενη καλλιέργεια τις απώλειες υγρασίας
Οι πρωτεΐνες στις καλλιέργειες µετά από καλαµπόκι παραµένουν φυσιολογικές.
Οι πρωτεΐνες στις καλλιέργειες µετά από ρεβίθι είναι αυξηµένες στο 14,4%.

Στη Χάλκη 92 στρέµµατα
χωρίστηκαν σε 4 υποτεµάχια και σε καθένα
εφαρµόστηκε άλλη καλλιεργητική πρακτική

Προσµετρώντας την παραγωγή,
το κόστος (µε βάση τις πραγµατικές τιµές της αγοράς) και το κέρδος από τις 4 διαφορετικές µεταχειρίσεις του Πιλοτικού Αγρού του
Προγράµµατος Ελληνικού Σίτου
MISKO, προέκυψαν τα παρακάτω
συµπεράσµατα:
1. Η συµβατική διαχείριση των
αγροκτηµάτων οδηγεί σε υψηλότερο κόστος παραγωγής χωρίς να
έχει πάντα την καλύτερη απόδοση.
2. Η ακατεργασία προσφέρει
µεγαλύτερη απόδοση, χαµηλότερο κόστος παραγωγής και υψηλότερο κέρδος. Ευνοεί την πρώιµη σπορά προσφέροντας ευκολία. Ειδικά στην καλλιέργεια µε-

τά από καλαµπόκι λόγω της διατήρησης του υπολείµµατός του
έχει και ευεργετικές επιπτώσεις
αυξάνοντας την οργανική ουσία
του εδάφους.
3. Η χρήση του granoduro.net®
είναι ιδιαίτερα χρήσιµη και συµβάλλει στην καλύτερη διαχείριση
της καλλιέργειας σκληρού σίτου.
Επιπλέον η σύνδεσή του µε µετεωρολογικούς σταθµούς δίνει έγκυρες πληροφορίες οδηγώντας
σε καλύτερα αποτελέσµατα.
4. Η αµειψισπορά µε ψυχανθές
συνδυάζοντας την µε τη χρήση του
granoduro.net®, που συνυπολογίζει το υπολειµµατικό άζωτο του
ρεβιθιού στις λιπάνσεις, δίνει το
καλύτερο αποτέλεσµα.

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΥΛΟ ΤΗΣ MISKO ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ
Παραγωγή,
κ/στρέµµα

Ειδικό
βάρος

Υγρασία

Πρωτεΐνες
%

Ποιότητα
γλουτένης

∆είκτης
χρώµατος

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ, GRANODURO.NET®

650

79,45

11,25

12,89

5,74

22,60

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ

630

78,15

10,57

12,70

5,8

21,90

ΡΕΒΙΘΙ, GRANODURO.NET®

617

79,90

9,93

14,42

5,82

22,10

ΡΕΒΙΘΙ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ

593

79,25

9,95

14,41

5,64

22,84

ΤΕΜΑΧΙΟ

Το Πρόγραµµα Ελληνικού Σίτου της MISKO ξεκίνησε το 2017.
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∆ΕΛΤΙΟ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Βοτρύτης ντοµάτας
θερµοκηπίου
Ο µύκητας είναι δυνατόν να βλάψει όλα τα
µέρη του φυτού. Στα στελέχη δηµιουργεί
καστανού χρώµατος έλκη, που καλύπτονται
από τεφρά εξάνθηση, τα προσβεβληµένα
άνθη αποκτούν καστανό χρώµα και πέφτουν.
Στους καρπούς η προσβολή αρχίζει από τον
ποδίσκο ή την κορυφή. Η µετάδοση του
µύκητα ευνοείται από τα υψηλά επίπεδα
υγρασίας, σε θερµοκρασίες 1-30οC και µε
την προυπόθεση ότι έχει δηµιουργηθεί
κάποιο είδος πληγής για την επιτυχή είσοδο
του παθογόνου. Οι γεωπόνοι του
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών
Βόλου συνιστούν για την αποφυγή της
ασθένειας καλλιεργητικά µέτρα όπως καλό
αερισµό και καταστροφή προσβεβληµένων
φυτικών οργάνων ή φυτών καθώς και άµεσο
ψεκασµό µε επιτρεπόµενα
φυτοπροστατευτικά.

ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ

Βαθιά άροση προς αποφυγή βακτηρίωσης και ανθράκωσης στην καρυδιά
Οι σηµαντικότερες ασθένειες της καρυδιάς είναι η βακτηρίωση κυρίως για τους
καρπούς και η ανθράκωση κυρίως για τα φύλλα. Μία σειρά από προληπτικά µέτρα πριν
και µετά τη φύτευση, ωστόσο, µπορούν να µειώσουν τον κίνδυνο προσβολής. Με βάση
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ τις οδηγίες των γεωπόνων του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και
Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου η καλλιέργεια είναι σηµαντικό να αποφεύγεται σε περιοχές
όπου η ατµοσφαιρική υγρασία είναι υψηλή κατά τη βλαστική περίοδο και ειδικότερα
όταν τα εδάφη είναι βαριά και δεν επιτυγχάνεται σωστή αποστράγγιση του εδάφους.
Παράλληλα, προτείνεται ως προηγούµενη καλλιέργεια κάποιο είδος σιτηρών σε
συνδυασµό µε βαθιά άροση πριν την εγκατάσταση της νέας φυτείας. Η στάγδην
άρδευση θεωρείται το ιδανικότερο σύστηµα άρδευσης, ενώ δε θα πρέπει να
παραλείπεται η καταστροφή ζιζανίων χωρίς χρήση ζιζανιοκτόνων. Όπως
αναφέρουν οι ειδικοί, προκειµένου να µειωθεί ο κίνδυνος εµφάνισης ασθενειών,
έχει σπουδαία σηµασία η αποφυγή σχηµατισµού πληγών ή η µεταφορά µολυσµένου
εδάφους. Επίσης, µε το σωστό κλάδεµα επιτρέπεται ο καλός αερισµός και η διείσδυση
του ηλιακού φωτός στο εσωτερικό της κόµης.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Sari 40 SC, Folpet Adama 80
WG
BAYER: Teldor 50WG, Luna sensation
500SC, Serenade Aso SC
ELANCO: Clavier 20SC, Polyversum WP
HELLAFARM: Romeo
SIPCAM: Frupica-S 50WP
SYNGENTA: Switch 25/37.5 WG, Geoxe
50 WG.

Ωίδιο αχλαδιάς
Ο συγκεκριµένος µήκυτας είναι υπεύθυνος
για µια καταστροφική ασθένεια ειδικά για
ορισµένες ευπαθείς ποικιλίες της αχλαδιάς,
που προσβάλλει φύλλα, οφθαλµούς, αλλά
και τρυφερούς βλαστούς. Κατ’ επέκταση το
ωίδιο εξαπλώνεται τόσο σε άνθη όσο και σε
καρπούς. Κατά τη διάρκεια του χειµώνα,
ο µύκητας παραµένει στα προσβεβληµένα
µέρη του δέντρου. Οι καρποί προσβάλλονται
µόνο όταν είναι νεαροί και στις θέσεις της
προσβολής παρατηρείται σκωριόχρωση της
επιφάνειας, µε τη µορφή πυκνών λεπτών
νηµατοειδών γραµµών λόγω της νέκρωσης
των επιδερµικών κυττάρων. Προκειµένου
να µειωθούν οι πρωτογενέις µολύνσεις την
εαρινή περίοδο, συστήνονται χειµερινός
ψεκασµός των κλάδων που έχουν
προσβληθεί µε εγκεκριµένα σκευάσµατα και
η αφαίρεσή τους µε χειµερινό κλάδεµα.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Kantarel 10 EC, Lonselor 60 SC
BAYER: Flint max 75WG, Luna
Experience 400SC
ELANCO: Clavier 20SC, Systhane
Ecozome 45EW
FMC: Impact 125 SC
HELLAFARM: Χελλαθειον 80 WG, Krill
10 EC
SIPCAM: Altis
SYNGENTA: Topas 100 EC, Cidely Top
125/15 DC.

Διαχειμάζει το
πράσινο σκουλήκι
Αναστροφή εδάφους για πιο
λίγες προσβολές στα βαμβάκια
ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
fotopoulou@agronews.gr

Το πράσινο σκουλήκι αποτελεί έναν σηµαντικό εντοµολογικό εχθρό για της καλλιέργεια βάµβακος σε όλες τις
περιοχές της Ελλάδας. Οι προσβολές που προκαλεί εντοπίζονται σε όλα τα µέρη του βαµβακοφύτου όπως φύλλα, χτένια, άνθη καθώς και καρύδια.
Και µπορεί ο εχθρός να διαχειµάζει ως διαπαύουσα νύµφη
στο έδαφος, κυρίως τους µήνες Σεπτέµβριο και Οκτώβριο,
οπότε και σταµατά η πτήση του
εντόµου, ωστόσο οι παραγωγοί καλούνται να προχωρήσουν σε µια σειρά από καλλιεργητικές επεµβάσεις αµέσως µετά τη συγκοµιδή στις
βαµβακοφυτείες. Στόχος είναι
να ελαχιστοποιηθεί ο αριθµός

των επιτυχώς διαχειµαζόντων
εντόµων του σκουληκιού, καθώς αυτά θεωρούνται υπεύθυνα για το πλήθος των ζηµιών
που θα υποστεί το φυτό τη νέα
καλλιεργητική περίοδο.
Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρουν οι γεωπόνοι της ∆ΑΟΚ
Σερρών, ύστερα από µετά τη
στελεχοκοπή είναι απαραίτητο να διενεργηθεί όργωµα µε
υνιοφόρο αλέτρι σε βάθος 20
έως 25 εκατοστών, σε όλα τα
χωράφια που είχαν καλλιεργηθεί προηγουµένως µε βαµβάκι

Επεµβάσεις
Αµέσως µετά τη
συγκοµιδή συνιστάται
στελεχοκοπή και αναστροφή του εδάφους

ανεξαρτήτως της καλλιέργειας
που θα ακολουθήσει στο χωράφι. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται πλήρης αναστροφή του εδάφους και ταυτόχρονα πλήρης ενσωµάτωση των
θρυµµατισµένων από τη στελεχοκοπή υπολειµµάτων των
βαµβακοφύτων στο έδαφος.
Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα ως προς
την ανάπτυξη των πληθυσµών
του εντόµου και συγκεκριµένα
τον περιορισµού τους. Ειδικότερα, πραγµατοποιείται επιτυχής και άµεση καταστροφή των
νυµφών. Παράλληλα η έκθεσή τους σε αντίξοες, τόσο κλιµατικές όσο και εδαφικές συνθήκες, όπως ο υδατικός κορεσµός του εδάφους σε συνδυασµό µε τις χαµηλές θερµοκρασίες αυτού, είναι δυνατόν
να φέρει αντίστοιχα αποτελέσµατα. Επιπλέον, γίνεται εφι-

κτή η µεταφορά των νυµφών
σε βάθη 20 έως 25 εκατοστά
και καταστροφή των στοών εξόδου των πεταλούδων, µε τέτοιο τρόπο ώστε να παρεµποδίζεται µηχανικά η έξοδός τους
στην επιφάνεια του εδάφους.
Άλλες καλλιεργητικές πρακτικές, πρακτικών όπως ρίπερ,
καλλιεργητής, δισκοσβάρνα
κ.α., αντί του οργώµατος µε υνιοφόρο αλέτρι, δεν αποτελούν
αποτελεσµατικές µεθόδους ελέγχου του πράσινου σκουληκιού, αφού δεν επιφέρουν ορθή
αναστροφή του εδάφους. Είναι
σηµαντικό, όπως αναφέρουν
οι ειδικοί, ότι το ενδεχόµενο
αύξησης του κόστους καλλιέργειας από τις µεθόδους αυτές,
ισοσκελίζεται από τη µείωση
του αριθµού των ψεκασµών µε
εντοµοκτόνα που θα απαιτηθούν κατά την επόµενη καλλιεργητική περίοδο.
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Μέχρι στιγµής έχουν
υποβληθεί αιτήµατα για
133 προκαταβολές ύψους
9,5 εκατ. ευρώ. Για τις
79 εξ αυτών έχει γίνει
ήδη η εκταµίευση.

Τρεις
πρόσθετες
προσφορές;

Δυνατή προκαταβολή σε Σχέδια
Βελτίωσης χωρίς επιτόπιο έλεγχο
Διευκολύνεται η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων Σχεδίων Βελτίωσης με τη νέα
τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου, στα 720 τα μέχρι στιγμής αιτήματα για 25 εκατ. ευρώ
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Περιφέρεια
Σε Περιφερειακό
επίπεδο έχουν
συσταθεί οι Επιτροπές
Παρακολούθησης,
οι οποίες έχουν ήδη
χρεωθεί τα πρώτα
αιτήµατα πληρωµής

Εγγυηµένη
δανειοδότηση
Οι αιτήσεις για εγγυηµένη δανειοδότηση
κατά 80% για τους
δικαιούχους Σχεδίων
Βελτίωσης αναµένεται να ξεκινήσουν από
τις 17 Νοεµβρίου

Την παράκαµψη µίας σειράς γραφειοκρατικών διαδικασιών ώστε να προχωρήσουν ευκολότερα τα αιτήµατα πληρωµής
στα Σχέδια Βελτίωσης, προβλέπει νέα τροποποιητική απόφαση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου. Κατάργηση επιτόπιων
ελέγχων για δαπάνες κάτω του 50% του
εγκεκριµένου προϋπολογισµού, κατάργηση συγκριτικού πίνακα λειτουργικότητας και προδιαγραφών, αλλά και ευελιξία
στην απόδειξη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελµα αγρότη, προβλέπονται µεταξύ άλλων, στην 6η τροποποίηση του Μέτρου.
Συγκεκριµένα η απόφαση ορίζει τα εξής:
Κατά τη διάρκεια των έκτακτων µέτρων λόγω της πανδηµίας του COVID 19,
δίνεται η δυνατότητα µη διενέργειας επιτόπιας επίσκεψης εφόσον οι αιτούµενες
δαπάνες δεν ξεπερνούν το 50% της εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης. Αντίθετα,
πρέπει να προσκοµίζονται φωτογραφίες των επενδυτικών δαπανών.
Το αίτηµα πληρωµής υποβάλλεται
εγγράφως σε δύο αντίτυπα (∆ΑΟΚ-∆ΑΟΠ) εντός προθεσµίας δέκα εργάσιµων
ηµερών από την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης τροποποίησης.
Το αίτηµα τροποποίησης υποβάλλεται εγγράφως σε δύο αντίτυπα (∆ΑΟΚ-∆ΑΟΠ) εντός προθεσµίας δέκα εργάσιµων
ηµερών από την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης τροποποίησης.
Προσθήκη των φυτειών στην ευνοϊκή διάταξη περί µη υποβολής αιτήµατος
τροποποίησης για αλλαγή χωροθέτησης.
Για την απόδειξη της ιδιότητας του ε-

ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΤΙΣ ∆ΑΟΚ

∆ΑΠΑΝΗΣ 25 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

∆ΑΠΑΝΗΣ 1,6 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

120

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ

9,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

79 ΑΙΤΗΜΑΤΑ

∆ΑΝΕΙΑΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

204

παγγελµατία αγρότη προσκοµίζεται η βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών
και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).
Καταργείται η υποχρέωση προσκόµισης
του Κωδικού Αριθµού ∆ραστηριότητας.
∆εν απαιτείται η προσκόµιση θεωρηµένου συγκριτικού πίνακα λειτουργικότητας και προδιαγραφών, όταν η επένδυση έχει υλοποιηθεί σύµφωνα µε
την έγκριση. Σε περίπτωση διαφοροποίησης απαιτείται η προσκόµιση θεωρηµένου συγκριτικού πίνακα λειτουργικότητας και προδιαγραφών σύµφωνα µε τον
οποίον οι εγκαταστάσεις τηρούν τις κατά περίπτωση προδιαγραφές.
Αυξήθηκε το αποδεκτό διάστηµα της
έκδοσης του δελτίου ταξινόµησης από την
άδεια κυκλοφορίας από τους 36 στους 48
µήνες, στα δικαιολογητικά πληρωµής προκειµένου να είναι σύµφωνο µε παλαιότερη τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου.
∆εν απαιτείται η προσκόµιση της δι-

60

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ

10,2 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

άταξης του εξοπλισµού που ενσωµατώνεται εντός του χώρου σταβλισµού, όταν η
επένδυση έχει υλοποιηθεί σύµφωνα µε
την έγκριση. Στην περίπτωση διαφοροποίησης, υποβάλλεται βεβαίωση της ∆ΑΟΚ ότι οι εγκαταστάσεις µετά την ενσωµάτωση του εξοπλισµού τηρούν τις κατά
περίπτωση προδιαγραφές.
Προστέθηκε η υποχρέωση υποβολής τεχνικής έκθεσης στις περιπτώσεις
που κατά την υλοποίηση έχουν επέλθει
µεταβολές στα κριτήρια βαθµολογίας 4.1
(επενδύσεις σε σταβλικές εγκαταστάσεις
- επενδύσεις σε εγκατάσταση νέων φυτειών), 5.1 (επενδύσεις σε συγκεκριµένο εξοπλισµό στη ζωική παραγωγή - µείωση
του δείκτη τυπικής απόδοσης προς ΜΑΕ),
6.1 (επενδύσεις που αφορούν εγκαταστάσεις ή/και εξοπλισµό για την προετοιµασία ή/και συσκευασία ή/και πρώτη πώληση της παραγωγής) και 7.1 (καινοτόµες επενδύσεις).

Σε αντίθεση µε τις
διευκολύνσεις που
προσφέρει η τροποποιητική
απόφαση, µε πρόσφατη
εγκύκλιο οι διαχειριστικές
αρχές φέρονται να ζητούν
τρεις πρόσθετες προσφορές
για τα τρακτέρ από τους
δικαιούχους. Συγκεκριµένα,
αν για παράδειγµα ένας
αγρότης έχει «κλείσει»
τρακτέρ των 80.000 ευρώ,
και µε τη γνωστή υπόθεση
του τιµοκαταλόγου,
η επιλέξιµη δαπάνη βάσει
της οποίας θα πληρωθεί
έχει µειωθεί κατά 5%
(76.000 ευρώ), ζητείται
η προσκόµιση τριών
πρόσθετων προσφορών
που να ανταποκρίνονται
στο «νέο» εγκεκριµένο
ποσό. Η υπόθεση αυτή έχει
φέρει αναστάτωση τόσο
στις εταιρείες αγροτικών
µηχανηµάτων όσο και
στους δικαιούχους και είναι
προφανές ότι καθυστερεί
την υλοποίηση των έργων.
Πάντως, στη νέα
τροποποίηση του θεσµικού
πλαισίου δεν γίνεται
αναφορά περί κατάργησης
των 3 πρόσθετων
προσφορών. Για το θέµα
αυτό, ο ΣΕΑΜ κάνει λόγο
σε σχετική του ανακοίνωση,
ζητώντας να ξεπεραστεί
και αυτό το εµπόδιο για να
προχωρήσει απρόσκοπτα
η διαδικασία πληρωµών.
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Οι άµεσες πληρωµές, όχι µόνο δεν
είναι πανάκεια για την αύξηση του
αγροτικού εισοδήµατος αλλά κάποιες από αυτές µάλιστα συµβάλλουν σε υψηλότερα επίπεδα χρέους
των εκµεταλλεύσεων, µειώνουν έτσι την καθαρή προστιθέµενη αξία
της παραγωγής και έχουν εγκλωβίσει τον αγροτικό τοµέα σε µία χρόνια πιστωτική κρίση. Αντίθετα, µία
δραστική µείωση των επιτοκίων, η
διαµόρφωση γενναίων αναπτυξιακών προγραµµάτων και η αναδια-

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

νοµή της εισοδηµατική στήριξης
σε µικροµεσαίες εκµεταλλεύσεις
και νέους αγρότες, είναι κρίσιµες
µεταβλητές για µια µακροχρόνια
ανάκαµψη του κλάδου.
Στα συµπεράσµατα αυτά, καταλήγει η οικονοµετρική µελέτη που
συνέταξαν ο νυν υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας µαζί µε τον πρώην γενικό γραµµατέα
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής Εµµανουήλ Μαµατζάκη, η οποία δηµοσιεύτηκε φέτος στις εκδόσεις του
λονδρέζικου πανεπιστηµίου Μπίρµπεκ και «έρχεται εγκαίρως» όπως
αναφέρουν οι συγγραφείς καθώς
η ΕΕ βρίσκεται στη διαδικασία µεταρρύθµισης της ΚΑΠ.
Συγκεκριµένα, στην µελέτη µε τίτλο «Κοινή Αγροτική Πολιτική στην
ΕΕ, άµεσες πληρωµές, φερεγγυότητα και εισόδηµα» µελετώνται η αλ-

ληλεπίδραση µεταξύ των άµεσων
ενισχύσεων και της καθαρής προστιθέµενης αξίας της γεωργίας. Επιπλέον, εστιάζει στην φερεγγυότητα των αγροτικών νοικοκυριών,
δείκτης που παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την ικανότητα µιας
εκµετάλλευσης να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις χρέους της, δηλαδή
την αποπληρωµή των υποχρεώσεών της, εάν πωληθούν όλα τα περιουσιακά της στοιχεία.
Οι συγγραφείς στην ανάλυσή
τους υποστηρίζουν ότι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η φερεγγυότητα, ανταποκρίνεται θετικά σε ένα σοκ στις άµεσες πληρωµές, κάτι που σηµαίνει ότι ορισµένες από τις άµεσες πληρωµές συµβάλλουν σε υψηλότερο επίπεδο του
γεωργικού χρέους.
Για παράδειγµα, οι συνδεδεµέ-

Πότε οι επιδοτήσεις

αυξάνουν το αγροτικό χρέος
Μελέτη Σταϊκούρα δείχνει το δρόμο για τον ελληνικό φάκελο της νέας περιόδου

νες ενισχύσεις πολλές φορές οδηγούν
τους αγρότες σε µη κερδοφόρες δραστηριότητες, που τις ακολουθούν µόνο και µόνο για να εισπράξουν την επιδότηση. Ακόµα και η προεξόφληση της ενίσχυσης από το Ανοικτό ∆άνειο Αγροτών ή την Κάρτα του Αγρότη, στο τέλος ουσιαστικά, αυξάνει το
χρέος του αγροτικού νοικοκυριού το
οποίο επωµίζεται τους τόκους. Φυσικά, ο αντίκτυπος των άµεσων πληρωµών στην καθαρή προστιθέµενη αξία
είναι θετικός αλλά µάλλον µικρός σε
µέγεθος, σύµφωνα µε τα ευρήµατα
της µελέτη. Από την άλλη, οι επενδύσεις έχουν µεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο στο γεωργικό εισόδηµα, γεγονός
που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι είναι
το κλειδί για την ανάκαµψη του τοµέα.
Από την άλλη ο δείκτης της φερεγγυότητας έχει σοβαρά αρνητικές επιπτώσεις στην παραγόµενη καθαρή
προστιθέµενη αξία της γεωργίας όπως δείχνουν όλα τα µοντέλα. Ως αποτέλεσµα, η φερεγγυότητα παίζει µε-
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Η γεωργία συνεχίζει σήμερα να πλήττεται
από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008

O υπουργός Οικονοµικών
Χρήστος Σταϊκούρας

γάλο ρόλο ως παράγοντας κινδύνου
για το γεωργικό εισόδηµα.

Αποτυχηµένες οι παραδοσιακές
πολιτικές της Ευρώπης
«Οι παραδοσιακές αγροτικές πολιτικές της ΕΕ λοιπόν, όπως οι επιδοτήσεις, δεν αρκούν για την ενίσχυση του
γεωργικού εισοδήµατος», σηµειώνουν
οι συγγραφείς. Ως εκ τούτου, τα κράτη-µέλη θα πρέπει να επανεξετάσουν
σοβαρά το πώς θα µπορέσουν να ενισχύσουν τις επενδύσεις που έχουν άµεση σχέση µε το εισόδηµα των εκµεταλλεύσεων. «Η παροχή χαµηλού επιτοκίου στους αγρότες θα µπορούσε να βοηθήσει τη γεωργική φερεγγυότητα και θα µπορούσε να είναι το
κλειδί για την ανάκαµψη, καθώς θα
παρείχε την απαραίτητη ώθηση για
την ενίσχυση της καθαρής προστιθέµενης αξίας και, ως εκ τούτου, της οικονοµικής δραστηριότητας», σηµειώνουν παράλληλα οι κκ. Σταϊκούρας
και Μαµατζάκης.

Ο πρώην γενικός γραµµατέας
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής
Εµµανουήλ Μαµατζάκης

Η ρίζα του
προβλήµατος
Το αγροτικό χρέος έχει
εξελιχθεί σε µία παράµετρο που συνεχίζει να
αλλοιώνει τον χαρακτήρα
της γεωργίας, όσο δεν
αντιµετωπίζονται στη ρίζα
τους οι επιπτώσεις της
χρηµατοπιστωτικής κρίσης
στον κλάδο

Μετά την οικονοµική κατάρρευση το 2008, µια
πληθώρα µελετών, που επικεντρώνονταν κυρίως στον χρηµατοπιστωτικό κλάδο ή στη µακροοικονοµία, προσέφερε πληροφορίες για
το τι προκάλεσε την κρίση και για τις παρεµβάσεις οικονοµικής πολιτικής που ακολούθησαν. Η αγροτική οικονοµία είχε µάλλον αγνοηθεί από τις προαναφερθείσες έρευνες,
αν και η σηµασία της είναι ξεκάθαρη. Μάλιστα, είναι σαφές ότι η γεωργία της ΕΕ δεν έχει απαλλαγεί από την πιστωτική κρίση που
προκάλεσε η οικονοµική κρίση. Ωστόσο, λίγες µελέτες διερευνούν πώς η γεωργία επηρεάστηκε από αυτήν.
Συγκεκριµένα, υπάρχει περιορισµένη έρευνα για το γεωργικό εισόδηµα της ΕΕ, όπως µετράται από την καθαρή προστιθέµενη
αξία, µετά την κρίση.
Από τη µελέτη γίνεται φανερό ότι η Καθαρή Προστιθέµενη Αξία είναι σχεδόν ανεξάρτητη από τις άµεσες ενισχύσεις. Όπως δείχνει και το διάγραµµα (βλ. πάνω), η κρίση οδήγησε σε σηµαντική πτώση από το 2007 έως το 2011. Προφανώς, η καθαρή προστιθέµενη αξία µειώθηκε δραµατικά το 2008, ενώ
στη συνέχεια υπάρχει αργή ανάκαµψη. Φαίνεται ότι η καθαρή προστιθέµενη αξία της γεωργίας ανακάµπτει κάπως από το 2011 έως
το 2013. ∆υστυχώς, αυτή η ανάκαµψη είναι
µάλλον αναιµική, καθώς το 2014 και το 2015
η καθαρή προστιθέµενη αξία µειώθηκε ξανά.
Επιπλέον, επιβεβαιώνεται η διπλή πτώση
ως προς την καθαρή προστιθέµενη αξία της
γεωργίας, όπως συνέβη µε την διπλή πτώση στην οικονοµική δραστηριότητα της ΕΕ.
Επιπλέον, είναι ανησυχητικό το ότι η καθαρή προστιθέµενη αξία της γεωργίας στην ΕΕ
φαίνεται να βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία
επίσης το 2015, αν και µετά υπάρχει κάποια
θετική πρόοδος.
Όσον αφορά τις άµεσες πληρωµές στη γεωργία, από το 2004 έως το 2009, υπήρξε κάποια θετική πορεία, αλλά στη συνέχεια παρέµειναν κατά βάση σταθερές. Φαίνεται ότι
στις αρχές της χρηµατοπιστωτικής κρίσης οι

άµεσες πληρωµές αυξήθηκαν έτσι ώστε να αντισταθµιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο
γεωργικό εισόδηµα λόγω πιστωτικών περιορισµών, παρόλο που αυτή η εξέλιξη έφτασε στην κορυφή της το 2009 και στη συνέχεια σηµειώθηκε µάλλον αναιµική αύξηση.
Η αναφερόµενη διπλή πτώση στην καθαρή
προστιθέµενη αξία της γεωργίας δεν είναι τόσο έντονη όσο η πτώση στη συνολική παραγωγή της ΕΕ, ωστόσο εγείρει ανησυχίες σχετικά µε το εάν η οικονοµία της ΕΕ θα µπορούσε να βρίσκεται στην πορεία της ανάκαµψης
δέκα χρόνια µετά τη χρηµατοπιστωτική κρίση. Στην πραγµατικότητα, η ανάκαµψη της
Ευρώπης από τη χρηµατοπιστωτική κρίση ήταν ασθενέστερη από ό, τι σε προηγούµενες
φάσεις ύφεσης υποστηρίζουν οι ερευνητές.
Σε µια προηγούµενη έρευνα, προσφέρεται κάποια συζήτηση σχετικά µε τους περιορισµούς που αντιµετωπίζει η γεωργία της
ΕΕ ως αποτέλεσµα της πιστωτικής κρίσης µεταξύ των χωρών. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα έχουν πληγεί σοβαρά από την οικονοµική κρίση και ως
εκ τούτου ενεργούν ως µηχανισµός µετάδοσης αυτής της κρίσης στον κλάδο της γεωργίας. Ως αποτέλεσµα, η καθαρή προστιθέµενη αξία της γεωργίας έπεσε το 2009. Άλλοι
ερευνητές υπογραµµίζουν ότι η οικονοµική
δραστηριότητα δεν έχει ανακάµψει πλήρως
στην ΕΕ, κυρίως λόγω των αδύναµων υποστηρικτικών πολιτικών.
Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να προβληµατίσει σοβαρά τους έχοντες την ευθύνη των
πραγµάτων στα θέµατα της αγροτικής πολιτικής και της ΚΑΠ, υπογραµµίζει η µελέτη των
κκ. Σταϊκούρα και Μαµατζάκη. Οι άµεσες ενισχύσεις όπως φαίνεται απλά λειτουργούν
ως µηχανισµός αντιστάθµισης των δυσκολιών και όχι ανάπτυξης του κλάδου. Αντίθετα,
το αγροτικό χρέος έχει εξελιχθεί σε µία παράµετρο που συνεχίζει να αλλοιώνει τον χαρακτήρα της γεωργίας, όσο δεν αντιµετωπίζονται στη ρίζα τους οι επιπτώσεις της χρηµατοπιστωτικής κρίσης στον κλάδο.
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Προδημοσίευση Μέτρου 5.1

Δίχτυα και μεμβράνες
σε δέντρα και αμπέλια, με
ενίσχυση έως 3.950 ευρώ
Στις αρχές Δεκεμβρίου θα βγει η προκήρυξη για εξοπλισμό
ενεργητικής προστασίας ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, αυξάνονται οι επιλέξιμες δαπάνες για τα δίχτυα
Μέχρι τις 100.000 ευρώ ο φάκελος για φυσικά πρόσωπα, έως
1 εκατ. για συλλογικά σχήματα που είναι πρώτη φορά επιλέξιμα
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

ΟΣΔΕ
Οι αιτήσεις στήριξης των
υποψηφίων θα
πραγµατοποιηθούν βάσει της
Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης
(ΕΑΕ) έτους 2020 (έτος
αναφοράς). Το έτος 2020
θα αποτελεί και το πρώτο έτος
εφαρµογής των δεσµεύσεων
της Πρόσκλησης.

Δαπάνες

Οι γενικές δαπάνες
υπολογίζονται ως ποσοστό έως
10% πλέον του συνόλου των
επιλέξιµων δαπανών. Όλες
οι γενικές δαπάνες σε καµία
περίπτωση δεν µπορούν να είναι
χαµηλότερες των 300 ευρώ
και δεν πρέπει να ξεπερνούν το
ποσό των 10.000 ευρώ.

Δεκέμβριος

Η αναµενόµενη ηµεροµηνία
έναρξης της διαδικασίας
υποβολής των αιτήσεων
στήριξης, προσδιορίζεται
χρονικά στις αρχές ∆εκεµβρίου.

Στην έκδοση της 2ης πρόσκλησης
για την υποβολή αιτήσεων στο Μέτρο 5.1 που αφορά την επιδότηση
δαπάνης για εξοπλισµό προστασίας από το χαλάζι, τη βροχή και τον
πάγο προτίθεται να προχωρήσει ο
ΕΛΓΑ στις αρχές ∆εκεµβρίου.
Σύµφωνα µε τη σχετική προδηµοσίευση του Μέτρου, αιτήσεις θα
µπορούν να κάνουν αγρότες και
συλλογικά σχήµατα για εξοπλισµό
προστασίας ανώτατου προϋπολογισµού 100.000 ευρώ και 1 εκατ.
ευρώ αντίστοιχα σε αµπέλια, ακτινίδια, µηλοειδή, πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή και κερασιές. Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα
πραγµατοποιηθούν βάσει το ΟΣ∆Ε
έτους 2020 (έτος αναφοράς).
Το ύψος της εν λόγω ενίσχυσης
ορίζεται στο 80% της δαπάνης για επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων και στο 100% για Συλλογικά Σχήµατα Γεωργών.

Αντιχαλαζική και αντιβρόχινη
προστασία
Ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη ανά
στρέµµα εγκαταστάσεων αντιχαλαζικής – αντιβρόχινης προστασίας είναι:
Αντιχαλαζική προστασία: ∆ενδρώδεις (πυρηνόκαρπα, µηλοειδή,
ακτινίδια) και αµπέλια µε υποστύλωση: 2.050 ευρώ, ροδιές έως 1.900
ευρώ. ∆ενδρώδεις πυκνής φύτευσης (πυρηνόκαρπα-µηλοειδή) έως
2.350 ευρώ.
Αντιχαλαζική και αντιβροχική προστασία: Αµπέλια µε υποστύλωση έως 3.550 ευρώ, κεράσια
έως 3.950 ευρώ.
Αντιβροχική: Αµπέλια µε υποστύλωση έως 3.150 ευρώ, κεράσια

έως 3.400 ευρώ.
∆ίχτυα (χωρίς εργατικά): ∆ενδρώδεις (πυρηνόκαρπα, µηλοειδή, ακτινίδια, ρόδια) έως 770 ευρώ, αµπέλια έως 630 ευρώ.
Αντιβροχική (∆εν δικαιολογούνται εργατικα): Αµπέλια 1.250 ευρώ
και κεράσια 1.500 ευρώ.
Στις αναφερόµενες επιλέξιµες δαπάνες συµπεριλαµβάνεται, όπου προβλέπεται, κόστος εργατικών – εγκατάστασης, το οποίο είναι επιλέξιµο έως
του ποσοστού 25 % επί της αναφερόµενης επιλέξιµης δαπάνης. Επίσης για
τις περιπτώσεις αντικατάστασης αντιχαλαζικού διχτυού ή/ και αντιβροχικής µεµβράνης συµπεριλαµβάνονται
και δαπάνες για την αγορά συρµατόσχοινων, καπέλων, πλακετών και
σχοινιών κλπ.

Αντιπαγετική προστασία
Η ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη εγκαταστάσεων αντιπαγετικής προστασίας
ξεκινά από τα 9.000 ευρώ (έκταση 810 στρεµµάτων) και φτάνει τα 21.500
ευρώ (έκταση 40,1-44 στρεµµάτων).
Το ύψος προϋπολογισµού της προκήρυξης είναι 15 εκατ. ευρώ. Τα κριτήρια επιλογής, η µοριοδότηση ανά
κριτήριο, οι συντελεστές βαρύτητας
και η ελάχιστη βαθµολογία σύµφωνα µε την προδηµοσίευση θα αποτυπώνονται σε σχετικό Παράρτηµα, που
θα αποτελεί µέρος της Πρόσκλησης.

Με 80 ή 100%
Η µέγιστη ένταση ενίσχυσης
για επενδύσεις φυσικών ή
νοµικών προσώπων ανέρχεται
στο 80% και των Συλλογικών
Σχηµάτων Γεωργών στο 100%

Συστήµατα για
προστασία από
παγετό, χαλάζι
και βροχή επιδοτεί
η 2η πρόσκληση
του Μέτρου 5.1.

Δάνεια με εγγύηση δημοσίου
Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής προτάσεων από το τραπεζικό σύστηµα για τον δεύτερο κύκλο του Προγράµµατος Εγγυοδοσίας CoViD-19 ανακοίνωσε η Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα (ΕΑΤ). Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας, η πρώτη τράπεζα που υπέβαλε προτάσεις χρηµατοδότησης
πελατών της, µε την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ήταν η Eurobank,
ενώ αµέσως µετά ακολούθησε η Παγκρήτια. Με βάση το συµφωνηµένο
χρονοδιάγραµµα, όλα τα υπόλοιπα από τα συνολικά 12 χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που συµµετέχουν
στο πρόγραµµα, θα ενταχθούν στην
εγγυοδοσία τις ερχόµενες ηµέρες.
Το Ελληνικό ∆ηµόσιο -για τον β’
κύκλο του Προγράµµατος Εγγυοδοσίας - διαθέτει 780 εκατ. ευρώ τα οποία -µε τη µόχλευση µέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας,θα µετατραπούν σε επιχειρηµατικά
δάνεια συνολικού ύψους 2,5 δις ευρώ. Από αυτά, το 85% αφορά πολύ
µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και το 15% µεγάλες επιχειρήσεις.

Αιτήσεις θα µπορούν να κάνουν και
οι αγρότες φυσικά πρόσωπα.
Μέσω του προγράµµατος, οι τράπεζες προσφέρουν δάνεια κεφαλαίου κίνησης και οµολογιακά δάνεια µε προνοµιακούς όρους χρηµατοδότησης, καθώς το Ταµείο παρέχει εγγύηση 80% και τη δυνατότητα επιδότησης της προµήθειας
εγγύησης έως και 100%.
Τα δάνεια αυτά αποσκοπούν στο
να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες
των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί
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∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

26

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ Γ.Σ.
ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΡΗΤΗ

260

3084

Νέα καθυστέρηση
με τις δομές των
αγροσυμβουλών

από την ΕΑΤ

Σκέψεις για αναβολή
στο «Εξοικονοµώ»

λόγω της πανδηµίας, παρέχοντάς
τους άµεση ρευστότητα. Το ύψος
των δανείων ανά επιχείρηση µπορεί να ανέλθει:
Έως το 25% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης του 2019 ή
Έως το διπλάσιο του µισθολογικού κόστους του 2019 της επιχείρησης.
Σύµφωνα µε το νέο προσωρινό
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
εκταµίευση των δανείων έχει χρονικό ορίζοντα την 30η Ιουνίου 2021.

Προς αναβολή οδεύει το πρόγραµµα
ενεργειακής αναβάθµισης κατοικιών
«Εξοικονοµώ - Αυτονοµώ», καθώς
υπάρχουν σκέψεις στην πολιτική
ηγεσία του υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας η
πλατφόρµα για την υποβολή των
αιτήσεων να µην ανοίξει από τις 30
Νοεµβρίου, όπως έχει ανακοινωθεί,
αλλά να µετατεθεί για αργότερα.
Την ηµέρα εκείνη, λήγει θεωρητικά
και το lockdown που επέβαλε η
κυβέρνηση για την αντιµετώπιση
της πανδηµίας του κορωνοϊού.

Ανοιχτή η πλατφόρµα για
επιδότηση πιστοποίησης
Τη ∆ευτέρα 9 Νοεµβρίου άνοιξε
η πλατφόρµα υποβολής αιτήσεων
για ένταξη στο Μέτρο 3.1 που αφορά
την κάλυψη δαπανών πιστοποίησης
βιολογικής γεωργίας σε αγρότες
και κτηνοτρόφους. Η υποβολή των
αιτήσεων θα παραµείνει ανοιχτή έως
18 ∆εκεµβρίου, και επιδοτεί µέχρι
2.000 ευρώ ετησίως εκµεταλλεύσεις
που είχαν ενταχθεί σε τριετές
πρόγραµµα Βιολογικών το 2019.
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Καθυστερήσεις παίζουν οι ιθύνοντες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για άλλη µία φορά, σχετικά µε την ενεργοποίηση του θεσµού Συστήµατος Παροχής Συµβουλών σε Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις (ΣΠΣΓΕ) και
την πρόσκληση του Μέτρου 2.1.
Ενώ λοιπόν ήταν έτοιµη η διαδικασία για να βγει η προκήρυξη
που θα πιστοποιούσε τους «Φορείς Παροχής Γεωργικών Συµβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.)», δηλαδή τις
νοµικές οντότητες που θα παρέχουν τις εξειδικευµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες στους γεωργούς, εµφανίστηκε προ τεσσάρων µηνών στο τραπέζι των συζητήσεων µία τροποποιητική απόφαση του πλαισίου του 2018.
Οι πληροφορίες θέλουν την
τροποποιητική αυτή να ορίζει,
πρώτον πως δεν χρειάζεται να
έχουν ξεχωριστό ΑΦΜ οι πάροχοι των Γεωργικών Συµβουλών.
Έτσι ανοίγει η πόρτα σε εταιρείες που αν και κατέχουν δραστηριότητα ασυµβίβαστη µε την παροχή συµβουλών (π.χ κάνουν

3.084 Σύµβουλοι
Το αντίστοιχο Μητρώο
Συµβούλων για τα φυσικά
πρόσωπα έχει διαµορφωθεί από τις 18 Σεπτεµβρίου
2020, µε 3.084
Συµβούλους

εµπόριο εισροών ή αγροτικών
προϊόντων), να µπορούν µέσω
θυγατρικών να δραστηριοποιούνται στις πιστοποιηµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες.
∆εύτερον, πως δεν χρειάζεται
να έχουν τον µετοχικό έλεγχο του
παρόχου (άνω του 51%), πιστοποιηµένοι σύµβουλοι (φυσικά πρόσωπα). Μάλιστα, πληροφορίες θέλουν, κάποιοι να θέτουν και ως ζήτηµα να προσφέρουν συµβουλές
και οι συνεταιρισµοί, κάτι που καταρχάς προσέκρουε στο ασυµβίβαστο. Για την απόφαση αυτή έχει εκφράσει τις αντιρρήσεις του
το ΓΕΩΤΕΕ, το οποίο είχε κληθεί
να συναποφασίσει για το πώς θα
είναι η δοµή αυτών των Φορέων
που θα παρέχουν τις Συµβουλές,
µε την τροποποιητική αυτή να αντιτίθεται ευθέως στις θέσεις του.
Σηµειώνεται εδώ πως µέσα στον
Οκτώβριο σε συνάντηση που είχαν οι γεωπόνοι-γεωτεχνικοί µαζί
µε τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα και τον
γενικό γραµµατέα, Κωνσταντίνο
Μπαγινέτα, υπήρξε η δέσµευση
από πλευράς πολιτικής ηγεσίας
ότι το θέµα της τροποποίησης θα
λυθεί άµεσα. Ωστόσο µέχρι στιγµής η υπόθεση παραµένει στο
συρτάρι. Σηµειώνεται εδώ πως
ο προϋπολογισµός του Μέτρου
2.1 που θα επιδοτεί τις συµβουλές έχει πέσει στα 30 εκατ. ευρώ,
από τα 120 εκατ. που είχαν προβλεφθεί το 2018.

Άδειες φύτευσης
αµπέλου 2021
Η καταχώρηση αιτήσεων
για την απόκτηση άδειας
νέας φύτευσης αµπελιών
συνεχίζεται έως και την 18η
Νοεµβρίου 2020.Οι
παραγωγοί που
ενδιαφέρονται, πρέπει να
υποβάλουν αίτηση
ηλεκτρονικά, µέσω της
ιστοσελίδας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων (Ηλεκτρονική
διεύθυνση: www.minagric.
gr – Ψηφιακές Υπηρεσίες –
Αίτηση Αδειών Φύτευσης
Αµπέλου).

Βιολογική Γεωργία,
Σπάνιες Φυλές
Oι ενταγµένοι δικαιούχοι
2ης και 4ης Πρόσκλησης
του του Μέτρου 11
«Βιολογική Γεωργία»
καθώς και, οι ενταγµένοι
δικαιούχοι Σπάνιων Φυλών
οφείλουν να ολοκληρώσουν
τις προβλεπόµενες
διαδικασίες ετήσιας
απογραφής του ζωικού
κεφαλαίου των
εκµεταλλεύσεων
αιγοπροβάτων µέχρι και
τη ∆ευτέρα 16-11-2020 για
το έτος εφαρµογής 2020.
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Χρυσή έκδοση
της McCormick

Σε µία ειδικά έκδοση
κυκλοφόρησε το
McCormick X8.680,
παραγγελία ενός Ελβετού
εργολάβου, ο οποίος
ήθελε να ταιριάξει το
χρυσαφί τρακτέρ του
µε τα άλλα µηχανήµατα
του στόλου του. Η ειδική
χρυσή έκδοση του X8.680
είναι το αποτέλεσµα της
δουλειάς του Ελβετού
εισαγωγέα των τρακτέρ
McCormick και Landini,
Samuel Stauffer.

Υψηλές αποδόσεις
µε την Claas Lexion
Στο πεδίο για να δείξει τις
δυνατότητές της βρέθηκε
η ναυαρχίδα των θεριζοαλωνιστικών της Claas, στα
πλαίσια επίδειξης στη Μεγάλη Βρετανία. Η Claas
Lexion 8900 TerraTrac
µε την κεφαλή Vario πλάτους 13,80 µέτρων αλώνισε δύο αγροκτήµατα εκεί
όπου οι αποδόσεις σιτηρών έφτασαν 10-12 τόνους ανά εκτάριο.

Merlo, µε σκοπό να µπει
«αθόρυβα» στον στάβλο.
Tο νέο e-Worker έχει
ικανότητα ανύψωσης
2.500 κιλών, ύψος ανύψωσης 4,8 µέτρα και
απόδοση 60 ίππους ενώ
µε µέση κατανάλωση
6kW / ώρα, το νέο ηλεκτρικό µηχάνηµα
µπορεί να έχει αυτονοµία
οκτώ ωρών.

Υπό ανάπτυξη νέα
ενσιρωτική Krone
Να λανσάρει στην αγορά
την αντίστροφη ενσιρωτική
για τρακτέρ θέλει η Krone,
η οποία δοκιµάζει το πρωτότυπο µηχάνηµα, ούσα µάλιστα ανοικτή σε απόψεις και
περιµένοντας την γνώµη
των ενδιαφερόµενων σχετικά µε τη νέα αυτή ιδέα.
Σύµφωνα µε την ιστοσελίδα
profi.uk, το νέο µηχάνηµα
είναι συµβατό µε τρακτέρ
υψηλής ιπποδύναµης, τα
οποία κάνουν το µηχάνηµα
όµοιο σε ισχύ, κατανάλωση
καυσίµου και ποιότητα κοπής µε την αυτοκινούµενη
ενσιρωτική Big X 480.

Αυτόνοµη γεωργία
από τη Raven

Νέος ηλεκτρικός
φορτωτής Merlo
Με αυτονοµία τις 8
ώρες, και διαθέσιµος σε
έκδοση µε ή χωρίς τετρακίνηση έρχεται στην αγορά ο αµιγώς ηλεκτρικός
φορτωτής e-Worker της

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

Ένας από τους πλέον πρωτοπόρους κατασκευαστές
γεωργικών συστηµάτων
ακριβείας, η Raven, εγκαινιάζει σε λίγες ηµέρες το
νέο της «campus» στον
Καναδά, µέσα στο οποίο
θα αναπτύσσονται όλα τα
νέα της συστήµατα, όπως
είναι η δυναµική πλατφόρµα DOT Power Platform
και το σύστηµα αυτόνοµης
λειτουργίας AutoCart.

Ακρίβεια στη σπορά
χωρίς πολλούς ίππους
με την Kuhn Kosma
Η νέα Σειρά εξασφαλίζει μειωμένη συμπύκνωση
εδάφους και ποικιλία «έξυπνων» εφαρμογών
ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Το µικρό βάρος της Planter 3 και την ακρίβεια
της µεγάλης Maxima 3 συνδύασε η Kuhn για την
ανάπτυξη της νέας σειράς σπαρτικών Kosma,
γνώµονας πίσω από την κατασκευή των οποίων ήταν η χρήση τους από µικρά τρακτέρ και η
µειωµένη συµπύκνωση του εδάφους.
H Kuhn µεταφράζει τα παραπάνω πλεονεκτήµατα σε κόστος, λέγοντας πως οι µικρές απαιτήσεις σε ισχύ που έχουν τα νέα µοντέλα
φέρνει στο πεδίο και µικρότερα τρακτέρ, συνε-

πώς και µειωµένη συµπύκνωση εδάφους. Αυτό που δεν µειώνεται όµως, σύµφωνα µε την
κατασκευάστρια, είναι η ακρίβεια σποράς, η οποία παραλληλίζεται µε εκείνη της Maxima 3.
Πιο αναλυτικά, οι νέες Kosma είναι ελαφρύτερες από τη σειρά Maxima 3 κατά 25 κιλά, µε
την εταιρεία να λέει ότι αυτό αποδίδεται στη
νέα αρχιτεκτονική του σασί στα νέα µοντέλα.
Αυτό σηµαίνει πως το πλαίσιο δίνει µε τη σειρά του και µεγαλύτερη ανυψωτική ικανότητα
κατά 20-30% έναντι της Maxima 3, ενώ το κέντρο βάρους έρχεται τώρα πιο κοντά στο τρακτέρ. Το τελευταίο µπορεί µε λίγα λόγια να α-
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Διάκριση για την
ευρωπαϊκή γραμμή
των Case IH και Steyr
Το ευρωπαϊκό «σπίτι» των τρακτέρ 100 έως και 300 ίππων των Case IH και Steyr λαµβάνει τον τίτλο «Efficient
Company of the Year», ένα τιµητικό βραβείο που αντανακλά την ευελιξία του εκάστοτε εργοστασίου, τα υψηλά πρότυπα ποιότητας, τα άριστα συστήµατα παραγωγής, το ιστορικό συνεχών βελτιώσεων και, φυσικά, την
επιτυχία στην αντιµετώπιση των προκλήσεων που έφερε η πανδηµία του κορωνοϊού.
Το εργοστάσιο, και κατ’επέκταση ο όµιλος CNH, έλαβε
το βραβείο στα πλαίσια του διαγωνισµού Factory 2020,
διεξαγόµενου από τις εταιρείες Fraunhofer Austria και
Austrian Industriemagazin. Το βραβείο ήταν το αποκορύφωµα µιας ολοκληρωµένης διαδικασίας που περιλαµβάνει αυτοαξιολόγηση, λεπτοµερή ερωτηµατολόγια, επιτόπιες αξιολογήσεις και σε πολλές συνεντεύξεις µε βασικά άτοµα του προσωπικού.
Μετά από αυστηρό έλεγχο, οι αρχικοί συµµετέχοντεςκατασκευάστριες από 10 περιορίστηκαν σε τέσσερις.
Αυτοί οι φιναλίστ υποβλήθηκαν σε µια ολοκληρωµένη διαδικασία αξιολόγησης από κριτές της Fraunhofer
Austria, η οποία ερευνά λύσεις προσανατολισµένες
στην εφαρµογή προς όφελος της οικονοµίας και της
κοινωνίας, µαζί µε την Austrian Industriemagazin, το
κορυφαίο µέσο για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στον κατασκευαστικό τοµέα.

Οι καινοτοµίες του εργοστασίου

ντιπροσωπεύει ένα τετρακύλινδρο µοντέλο µε
µικρότερο έρµα, διαµόρφωση που ελαχιστοποιεί τη συµπύκνωση του εδάφους, µειώνει την
κατανάλωση καυσίµου και αφήνει το καλύτερο δυνατό φινίρισµα στο πεδίο.

Ελαφριά αλλά ανθεκτική
Στη νέα Kosma έχει ενσωµατωθεί η τεχνολογία των υλικών που η Kuhn χρησιµοποιεί
και σε άλλα µηχανήµατά της, υλικά που βοήθησαν στην µείωση του βάρους αλλά και στην
βελτίωση της ανθεκτικότητας.
Η ακρίβεια απαιτεί και σταθερότητα, µε την
Kuhn να αναφέρει πως οι Kosma έχουν εφοδιαστεί και µε ένα αποτελεσµατικό σύστηµα ελέγχου βάθους που επιτρέπει την προσθήκη επιπλέον 12,5 ή 25 κιλών για περαιτέρω κατακράτηση εδάφους. Η µέγιστη ασκούµενη δύ-

Προσθήκη βάρους
Οι Kosma έχουν εφοδιαστεί µε ένα
αποτελεσµατικό σύστηµα ελέγχου
βάθους που επιτρέπει την προσθήκη
επιπλέον 12,5 ή 25 κιλών

ναµη προς το έδαφος αγγίζει τα 120 κιλά και
αυτή προσαρµόζεται ανάλογα µε τις συνθήκες.
Το συγκεκριµένο σύστηµα ελέγχου βάθους
στα νέα µοντέλα προέρχεται από τα παρελκόµενα Maxima 3, είναι απλό στη χρήση του και
δεν απαιτεί την χρήση εργαλείων και τακτικής συντήρησης.

Σπορά µε ποικιλία εφαρµογών
Όπως αναφέρει η Kuhn, το σύστηµα διανοµής των Kosma είναι αποδεδειγµένα αποτελεσµατικό, αφού έχει δείξει πολύ καλά αποτελέσµατα στην Maxima 3 µε τον δίσκο διαµέτρου
262 χιλιοστών που διαθέτει. Παράλληλα, το
σύστηµα επιτρέπει την σπορά όλων των τύπων
σπόρων, µε τον επιλογέα σπόρων να επικουρεί
για την ακρίβεια της σποράς κάθε προϊόντος.
Να σηµειωθεί ότι οι Kosma είναι εξοπλισµένες µε σύστηµα GPS αλλά και µε Isobus. Ο συνδυασµός των δύο συστηµάτων βοηθά, για παράδειγµα, στην αποκοπή της λειτουργίας κάθε σειράς για να αποφευχθεί το διπλό πέρασµα στις άκρες, κάτι που µειώνει το κόστος
των εισροών. Συνολικά, µε τη λειτουργία του
Isobus η εργασία απλοποιείται ενώ µε τη βοήθεια του τερµατικού CCI 1200 ο χειριστής έχει ευελιξία και πλήρη εικόνα για ό,τι συµβαίνει κατά τη διάρκεια της σποράς.

Το αυστριακό εργοστάσιο (St. Valentin), το οποίο έχει
κατασκευάσει περίπου 600.000 τρακτέρ από το 1947, καλύπτει 170.180 τ.µ. και απασχολεί 600 άτοµα από 18 διαφορετικές εθνικότητες. Ενσωµατώνοντας τις αρχές κατασκευής παγκόσµιας κλάσης (WCM), ήταν η πρώτη βιοµηχανική µονάδα παραγωγής CNH στην περιοχή της Ευρώπης που πέτυχε την κλάση Silver WCM.
Ένα από τα δυνατά σηµεία του εργοστασίου, και το
«κλειδί» για τη συνεχιζόµενη επιτυχία του, είναι το υψηλό επίπεδο ευελιξίας κατασκευής που είναι δυνατό στην
προσαρµόσιµη γραµµή συναρµολόγησης. Αυτό επιτρέπει την παραγωγή ενός ευρέος φάσµατος µοντέλων τρακτέρ, ανεξάρτητα από τον τύπο κατασκευής, τη γραµµή εξοπλισµού ή τα πρότυπα εκποµπών για κάθε χώρα. Ωστόσο, παρά την πολυπλοκότητα και την αποτελεσµατικότητά του, παρέχει ένα σχετικά ήσυχο, χαλαρό εργασιακό περιβάλλον. ∆ιαχειριζόµενο 12.000 ανταλλακτικά από περισσότερους από 400 προµηθευτές σε όλο τον κόσµο, το
εργοστάσιο παράγει περίπου 10.000 τρακτέρ ετησίως για
πελάτες σε Ευρώπη, Ασία, Μέση Ανατολή, Αφρική, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Τα τρακτέρ Case IH Optum
CVXDrive, Puma Series, Maxxum Series και Luxxum κατασκευάζονται εκεί παράλληλα µε τα Steyr Terrus CVT,
CVT, Impuls CVT, Profi Series και Multi, δίνοντας συνολικά 24 σειρές προϊόντων και 98 µοντέλα.

ADVERTORIAL

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗ

Η

Βιομηχανία Ζωοτροφών ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗ, ως μέλος του Ομίλου
«ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗ ΑΒΕΕ – Κοτόπουλα Ολύμπου», γνωρίζοντας εξ ιδίων
εδώ και δεκαετίες τις διατροφικές ανάγκες των πουλερικών, έχει σχεδιάσει πλήρως εξειδικευμένες τροφές, ανάλογα με το είδος των πτηνών και το
στάδιο της ανάπτυξής τους.

Η ΣΩΣΤΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ

των παραγωγικών
ζώων είναι
η καθημερινή μας
φροντίδα

Εκτρέφουμε κοτόπουλα στις ιδιόκτητες φάρμες μας σχεδόν 60 χρόνια!
Η ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ Κοτόπουλα Ολύμπου που έχει γίνει γνωστή με τα Κοτόπουλα Εξοχής, συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση και αποτελεί μια από τις
πλέον καθετοποιημένες πτηνοτροφικές επιχειρήσεις ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ της χώρας
αφού διαθέτει ιδιόκτητο εκκολαπτήριο, βιομηχανία ζωοτροφών , ιδιόκτητες
φάρμες εκτροφής , σύγχρονο πτηνοσφαγείο και δίκτυο υποκαταστημάτων
χονδρικής σε όλη την Ελλάδα .
Πριν φτάσουμε όμως στην διατροφή και την εκτροφή του κοτόπουλου,
έχουμε ξεκινήσει από το πρώτο στάδιο επιλέγοντας τα καλύτερα αυγά που θα
εκκολάψουμε στο ιδιόκτητο εκκολαπτήριο μας.
*Οι εγκαταστάσεις του εκκολαπτηρίου ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗ ως οι πλέον
σύγχρονες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο παρέχουν καθημερινά νεοσσούς που
πληρούν πιστοποιημένα από Διεθνή φορείς όλα τα πρότυπα Ποιότητας,
Βιοασφάλειας και Ευζωίας. (C.H.I.C.K program / CEVA).
Οι νεοσσοί μας φιλοξενούνται και εκτρέφονται στις φάρμες μας, που είναι
εξοπλισμένες με τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα για να τους παρέχουν τις
ιδανικές συνθήκες που χρειάζονται.
Έχοντας διασφαλίσει τα δυο πρώτα στάδια, η επιστημονική ομάδα από την
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗ, καλείται πλέον να παράγει την
βέλτιστη τροφή που θα χαρίσει στην εκτροφή των πτηνών μας όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για να αναπτυχθούν σωστά και να αποδώσουν τα βέλτιστα .
Για εμάς είναι σημαντικό να μελετάμε και να ερευνούμε, παρακολουθώντας τις
συνεχείς εξελίξεις του κλάδου και συμμετέχοντας σε διεθνή συνέδρια και ημερίδες που αφορούν την εφαρμοσμένη επιστήμη της πτηνοτροφίας σε θέματα όπως:
Βιοασφάλεια
Παθολογία / Μεταβολικά νοσήματα
Εμβολιασμοί
Ανοσοβιολογία
Εφαρμοσμένη διατροφή
Φυσιολογία θρέψεως

Heidi Κατσάρα Υπεύθυνη Συντονισμού
Ζωοτροφών Αμβροσιάδη
& Strategic Sourcing Manager

Εφαρμογή φυτογενών κλπ.
Παράλληλα, συμβουλευόμενοι παγκόσμιας εμβέλειας επιστήμονες φροντίζουμε να μεταλαμπαδεύουμε σε Έλληνες πτηνοτρόφους την τεχνογνωσία και
εμπειρία για τη συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας και την ανάδειξη του κλάδου.
Αξιοποιώντας τη γνώση, την επιστήμη, την τεχνολογία και την εμπειρία παράγουμε και συστήνουμε νέα προϊόντα που καλύπτουν τις ολοένα αυξανόμενες
διατροφικές ανάγκες των πτηνών και ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΜΕ με νέες πρακτικές όπως :
*Η εισαγωγή / χρήση αρωματικών φυτών και μειγμάτων αιθέριων ελαίων

Οι εγκαταστάσεις της
εταιρείας βρίσκονται στον Κορινό
Πιερίας / ΚΑΤΕΡΙΝΗ και όλα τα
προϊόντα διατίθενται χονδρικώς
σε επαγγελματίες πτηνοτρόφους /
κτηνοτρόφους όπως επίσης και σε
επιλεγμένα καταστήματα ζωοτροφών
σε συσκευασίες 40 και 25 κιλών
για οικόσιτη εκτροφή.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗ
ΛΕΥΚΑ ΚΟΡΙΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΗΛ. 2351-0-42200 & 42282

www.ambrosiadis.gr

όπως ρίγανη, γλυκάνισο, κανέλα, σκόρδο και γνωρίζοντας τις ευεργετικές
ιδιότητες τους τόσο στο επίπεδο της ευζωίας / υγείας όσο και στο επίπεδο
ποιότητας του τελικού προϊόντος.
Την υλοποίηση της πολυετούς έρευνας αποτελεί το «ΧΡΥΣΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗ» που έχει ήδη τύχει ιδιαίτερης υποδοχής καταλαμβάνοντας εξέχουσα
θέση στο τραπέζι των καταναλωτών. Είναι ένα ιδιαίτερο κοτόπουλο που η διατροφή του είναι
βασισμένη στο καλαμπόκι και έχει εμπλουτιστεί με λιναρόσπορο, ρίγανη και
μείγμα αρωματικών φυτών όπως γλυκάνισος, κανέλα, σκόρδο. Η εκτροφή του
είναι πολύ μελετημένη, προσεγμένη και προσανατολισμένη, έτσι ώστε το
τρυφερό, ζουμερό και ιδιαίτερα γευστικό του κρέας να ικανοποιήσει και τους πιο
απαιτητικούς γευσιγνώστες . Μέσα στο 2020 έχει λάβει 2 ανώτατες
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ – σε διεθνή διαγωνισμούς .
Όλες οι παραγόμενες Ζωοτροφές της Βιομηχανίας ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗ , βασίζονται σε άριστα δημητριακά- είναι ισορροπημένα και σχεδιασμένα να καλύπτουν
το ιδανικό ισοζύγιο βιταμινών, ιχνοστοιχείων, αμινοξέων που απαιτεί κάθε
παραγωγικό ζώο, η ασφάλεια και η ποιότητα τους εξασφαλίζεται με τη χρήση νέων τεχνολογιών ελέγχου όπως NIR, ELISA, HPLC, ενώ οι συνεχείς
αυτοέλεγχοι, εξασφαλίζουν την άριστη υγιεινή και ιχνηλασιμότητα με πιστοποιήσεις κατά HACCP (ISO 22000 / FSSC 22000).
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗ δραστηριοποιείται και στην
παραγωγή Ζωοτροφών για μηρυκαστικά με την ίδια φιλοσοφία των υψηλών
προδιαγραφών γεγονός που αντανακλάται στην προτίμηση του επαγγελματία
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ.
Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που στοχευμένα συμβάλουμε μέσω της
διατροφής τόσο στην υγεία του ζωϊκού κεφαλαίου όσο και στις υψηλές αποδόσεις γαλακτοπαραγωγής που χρειάζονται οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΟΙ πελάτες μας.
Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό πρώτα απ’ όλα να ενημερώσουμε σωστά
τους παραγωγούς για τα πλεονεκτήματα που παρέχει η σωστή διατροφή στο τελικό προϊόν είτε αυτό είναι το κρέας των πουλερικών, είτε τα παραγόμενα αυγά, είτε το γάλα και το κρέας των αιγοπροβάτων και αμνοεριφίων αντίστοιχα.
Η σωστή διατροφή είναι ίσως και ο πιο δυνατός σύμμαχος του παραγωγού, είναι το μέσο με το οποίο και θα οχυρώσει το ζωικό του κεφάλαιο αλλά συγχρόνως θα πετύχει και τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που προσδοκά .
Είναι πλεονέκτημα της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗ, να είναι παραγωγός αλλά συγχρόνως και πελάτης των ζωοτροφών της.
Βρισκόμαστε καθημερινά μέσα στις ιδιόκτητες φάρμες μας και στις μονάδες
των παραγωγών μας , αφουγκραζόμενοι τις κοινές δυσκολίες, αγωνίες και έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κοινή καθημερινότητα . Είναι γνωστό ότι το ζωικό
κεφάλαιο και η ενασχόληση με την ζωική παραγωγή απαιτούν προσήλωση,
συνεχή παρουσία και πολύ ζήλο . Για τον λόγο αυτό είμαστε διαρκώς πλάι τους με
σεβασμό, με άριστα προϊόντα και διαρκή τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτική .
Τέλος, ευχόμαστε μια καλή και παραγωγική χρονιά σε όλους τους κλάδους της
πτηνοτροφίας και κτηνοτροφίας, καλή δύναμη στους παραγωγούς, να συνεχίσουν να παράγουν με ζήλο και μεράκι και να στρώνουν το ελληνικό τραπέζι
με νόστιμα και υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας αγαθά.
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«Το κοπάδι βόσκει στα βοσκοτόπια του οροπεδίου του Μπουρίνου, µε τα
µοναδικά βότανα και µας δίνει ένα στήσιµο γύρω στα 400 κιλά γάλα το
χρόνο, ανά κατσίκα», αναφέρει ο 64χρονος γιδοτρόφος από την Κοζάνη.
Βαγγέλης Ζαµίχος

Γιδοτροφική μονάδα Ζαμίχου

Έφτασε 1.200 ζώα,
στόχος τώρα μια
επισκέψιμη μονάδα
Ένας από τους πιο δραστήριους κτηνοτρόφους της Κοζάνης,
κάνει σχέδια για ολική αναβάθμιση του αγροκτήματός του
Ζωικό κεφάλαιο
Εδώ και περίπου 1,5
µήνες η εκτροφή
αριθµεί περί τα 1.200
γίδια. Το παλιό κοπάδι
που διατηρούσε ο κ.
Ζαµίχος ήταν γύρω
στα 800 ζώα, αλλά
αγόρασε άλλα 380
για τα παιδιά του, τον
Κωνσταντίνο και τον
Θοδωρή

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Η φιλοσοφία του είναι
πως στην κτηνοτροφία
η εµπειρία θα πρέπει να
«παντρεύεται» µε την επιστήµη και πως η ενασχόληση µε τα ζώα δεν είναι έσχατη επιλογή επαγγελµατικής αποκατάστασης γιατί δεν έχεις τί άλλο να κάνεις, αλλά µια κανονική επιχείρηση.
Παρά τα 64 έτη του, ο Βαγγέλης Ζαµίχος,
γιδοτρόφος από τη Λευκοπηγή Κοζάνης, η οπτική µε την οποία βλέπει την οικογενειακή
εκµετάλλευση και πώς θα την εξελίξει σε µια
πιο κάθετη παραγωγική δοµή διαπνέεται από «φρέσκιες» ιδέες που θα τις ζήλευαν νεαρότεροι συνάδελφοί του. Πιθανώς και καλύτερα µορφωτικά καταρτισµένοι από τον ίδιο.
Όραµά του όπως µας εκµυστηρεύεται είναι
να µετατρέψει την εκτροφή του σε ένα σύγχρονο αγρόκτηµα, που θα προσφέρει εµπει-

ρία στον επισκέπτη.
Ένα από τα πρώτα βήµατα προς
την κατεύθυνση αυτή, έγινε πρόσφατα µε τη µεγέθυνση του κοπαδιού. «Εδώ και περίπου 1,5
µήνες η εκτροφή αριθµεί περί
τα 1.200 γίδια. Το παλιό κοπάδι που διατηρούσαµε ήταν γύρω
στα 800 ζώα, αλλά αγοράσαµε άλλα 380 για τα παιδιά µας, τον Κωνσταντίνο και τον Θοδωρή», ανέφερε στην
Agrenda ο κ. Ζαµίχος.
Όπως µας εξήγησε «το κοπάδι αποτελείται
από ζώα διασταύρωσης Σκοπέλου, ∆αµασκού
κι άλλων φυλών κι έχουµε δηµιουργήσει, µε
τη βοήθεια και επιστηµόνων έναν εκπληκτικό
πληθυσµό, που βόσκει στα βοσκοτόπια του οροπεδίου του Μπουρίνου, µε τα µοναδικά βότανα και µας δίνει ένα στήσιµο γύρω στα 400
κιλά γάλα το χρόνο, ανά κατσίκα. Μάλιστα είναι ιδιαίτερα ποιοτικό γάλα και έχει βραβευτεί από τη γαλακτοβιοµηχανία Όλυµπος, µε
την οποία συνεργαζόµαστε».

Το κοπάδι αποτελείται από
ζώα διασταύρωσης Σκοπέλου,
∆αµασκού κι άλλων φυλών και
έχει δηµιουργηθεί µε τη βοήθεια
ζωοτεχνών.
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Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

FEAP
Πρόεδρος η Λάρα
Γερουλάνου

Στα παιδιά η σκυτάλη για να δοκιμάσουν
την παραγωγή τυριού και γιαουρτιού
Η αφορµή για να κάνει την εκµετάλλευσή του ακόµη πιο δυναµική και
να προσλάβει χαρακτηριστικά κανονικής επιχείρησης, δόθηκε όταν
πριν περίπου 4-5 χρόνια ο µεγάλος
του υιός Κωνσταντίνος, εργαζόταν
σε µια αποθήκη εταιρείας στην Κοζάνη για 600 ευρώ το µήνα. Την ίδια στιγµή εκείνος πλήρωνε τους δικούς του εργαζόµενους στην κτηνοτροφική του εκτροφή µε 850 ευρώ
το µήνα. «Του εξήγησα πως είναι
κρίµα να έχουµε δική µας επιχείρηση και να παιδεύεται αλλού για λιγότερα χρήµατα. Πείστηκε και µαζί
και µε τον Θοδωρή, µπήκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών και µας
πλαισίωσαν στην οικογενειακή εκµετάλλευση. Έτσι αποφασίσαµε να
µεγαλώσουµε και το κοπάδι», περιγράφει ο κ. Ζαµίχος.
«Για τις νέες εγκαταστάσεις µας,
µια νέα υποδοµή 700 τ.µ. κι άλλα
450 τ.µ. που τα αγοράσαµε σε διπλανό χώρο, αποφασίσαµε να κάνουµε την επένδυση µόνοι µας, καθώς τα σχέδια βελτίωσης καθυστέρησαν πάρα πολύ να ενεργοποιηθούν. Αντίστοιχα για το αρµεκτή-

Εγκαταστάσεις
Μια νέα υποδοµή 700 τ.µ.
κι άλλα 450 τ.µ. που τα
αγόρασε ο κ. Ζαµίχος σε
διπλανό χώρο, αποτελούν
τις νέες εγκαταστάσεις

ριο επειδή η άδεια της εκτροφής έχει εκδοθεί στο όνοµα της συζύγου
και των δύο παιδιών µας, ο αναπτυξιακός νόµος δεν µας επιδοτεί, επειδή θεωρεί ότι έχουµε συστέγαση εκµεταλλεύσεων», διευκρινίζει
ο κ. Ζαµίχος.
Παρά τα εµπόδια που προκύπτουν
ο επίµονος γιδοτρόφος δηλώνει πως
δεν αποθαρρύνεται. «Σκοπός µου
είναι, µε τη βοήθεια και των παιδιών µας, να κάνουµε κάτι πρότυπο στο χώρο της κτηνοτροφίας. Ένα αγρόκτηµα επισκέψιµο και κατά
κάποιον τρόπο και διδακτικό. Να δίνει την ευκαιρία σε όσους έρχονται
να το βλέπουν να µαθαίνουν για τα
ζώα, να µπορούν να απολαύσουν έναν καφέ κι αν θέλουν να αγοράζουν και κάποια από τα προϊόντα
που θα προσπαθήσει να βγάλει κάποια στιγµή στο µέλλον η εκτροφή
µας. Ένα γάλα, ένα γιαούρτι ή ένα
τυρί, όπως είναι ο στόχος µας», αναφέρει χαρακτηριστικά και ζητά από τους φορείς της πολιτείας, τις υπηρεσιακές δοµές και τον ίδιο τον
κόσµο να µην απαξιώνουν το επάγγελµα του κτηνοτρόφου.

Πρόεδρος της FEAP (Federation
of European Aquaculture
Producers), δηλαδή της
Οµοσπονδίας Ευρωπαίων
Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας,
εκλέχθηκε στις 4 Νοεµβρίου η
Λάρα Μπαράζι Γερουλάνου,
πρόεδρος και διευθύνουσα
σύµβουλος της εταιρείας
Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς.

Β. Μανούρας
Νέος πρόεδρος
κτηνοτρόφων
στα Ανώγεια
Ο κτηνοτρόφος Βασίλης
Μανουράς, είναι ο νέος πρόεδρος
των κτηνοτρόφων στο ορεινό
χωριό Ανώγεια, κατόπιν
οµόφωνης απόφασης των
συναδέλφων του, δίδοντας το
µήνυµα ότι οι κτηνοτρόφοι της
περιοχής προχωρούν ενωµένοι
και δυνατοί µε µοναδικό στόχο
την επίλυση των προβληµάτων
που ταλανίζουν τον κλάδο.

Απώλεια
Ο πρόεδρος
της Βαρβακείου
ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

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

agrenda@agronews.gr

ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ

ΚΟΖΑΝΗΣ

Η Λευκοπηγή βρίσκεται σε απόσταση 10 χλµ.
νοτιοδυτικά της Κοζάνης στους πρόποδες του
Βούρινου. Παλαιός οικισµός όπως µαρτυρούν και
ευρήµατα δύο προϊστορικών φρουρίων.
Στην αρχαιότητα η περιοχή ήταν γνωστή για το
ιαµατικό περιβάλλον και λατρεύονταν
ο Ασκληπιός και η Υγεία.

Έχασε τη µάχη µε τον κορωνοϊό
την Τετάρτη 11 Νοεµβρίου, ο
πρόεδρος της Βαρβακείου
Αγοράς, Κλεάνθης Τσιρώνης.
Όπως έγινε γνωστό από τη
σύζυγό του, νοσηλευόταν στο
νοσοκοµείο «Σωτηρία» για
είκοσι µέρες.
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Ο εκσυγχρονισµός του πρωτογενούς τοµέα
περιλαµβάνεται στα 10 συγκεκριµένα
Επιχειρησιακά Σχέδια µεταρρυθµίσεων και
επενδύσεων για το µετασχηµατισµό της
ελληνικής οικονοµίας, σε µία ενδογενή
κυκλική οικονοµία µε εξωστρεφή και
ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, σύµφωνα
µε την έρευνα-πρόταση του διαΝΕΟσις.

Με 2,5 δις
για άρδευση
και ενέργεια
κάτι μπορεί
να γίνει στον
αγροτικό τομέα

Κρίσιμος ο ρόλος της έξυπνης γεωργίας,
γενναίο ΠΑΑ με 1,5 δις και Agri-e-gov.gr
προϋποθέτει το νέο μοντέλο στην Ελλάδα

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Ένα υπερστοχευµένο επενδυτικό µοντέλο µε κονδύλια
που θα αγγίζουν το 2,5 δις και θα κατευθυνθούν σε «έξυπνες» δράσεις άρδευσης και ενέργειας και «γενναία»
αγροτικά προγράµµατα µέσω της ΚΑΠ ύψους 1,5 δις θα
µπορούσαν να αναµορφώσουν τον πρωτογενή τοµέα της
χώρας. Η εφαρµογή ευφυούς γεωργίας στο νερό, την ενέργεια και τις ψηφιακές εφαρµογές αποτελεί τη µοναδική προοπτική ο πρωτογενής τοµέας να πολλαπλασιάσει τη συµβολή του στο ΑΕΠ, να δηµιουργήσει θέσεις
εργασίας και να αυξήσει το εισόδηµα των επαγγελµατιών αγροτών, σύµφωνα µε την έρευνα που υπογράφει
για το διαΝΕΟσις ο αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Πειραιά και πρώην υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης.
Σύµφωνα µε τον καθηγητή, η Ελλάδα, µετά από µια επώδυνη δεκαετία στην οποία απώλεσε πάνω από το 25%
του ΑΕΠ της, βρίσκεται µπροστά στην ιστορική πρόκληση να µάθει από τα λάθη του παρελθόντος και να διαµορφώσει ένα ασφαλέστερο και αειφορικό µέλλον, έχοντας στη διάθεσή της σηµαντικά κονδύλια. Το πρότυπο
του e-gov.gr πρέπει να εφαρµοσθεί τοµεακά στη γεωργία ώστε να δηµιουργηθεί το Agri-e-gov.gr για να µπορεί να γίνει αξιολόγηση των εφαρµοζόµενων πολιτικών
και της τήρησης των µέτρων από τους αγρότες.
Μάλιστα, εφόσον υλοποιηθούν οι εν λόγω κατευθυντήριες που προτείνονται στη µελέτη, θα µπορούσε να
αντιστραφεί αυτό που είχε πει για τους δείκτες του ΑΕΠ

ο Μποµπ Κένεντι το 1968 στο Πανεπιστήµιο του Κάνσας,
ότι «το ΑΕΠ µετρά τα πάντα, εκτός από αυτά που κάνουν
τη ζωή να αξίζει να τη ζεις», δηλαδή η νέα «πράσινη συµφωνία» να αποτελέσει ορόσηµο για επενδύσεις µε παραγωγικό, φιλοπεριβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωµα.
Ο εκσυγχρονισµός του πρωτογενούς τοµέα περιλαµβάνεται στα 10 συγκεκριµένα Επιχειρησιακά Σχέδια µεταρρυθµίσεων και επενδύσεων για µετασχηµατισµό της
ελληνικής οικονοµίας, σε µία ενδογενή κυκλική οικονοµία µε εξωστρεφή και ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε την έρευνα-πρόταση του διαΝΕΟσις.
Ως εκ τούτου η Ελλάδα οφείλει να προσαρµοστεί στις
νέες απαιτήσεις που θέτει η στρατηγική «Από το Χωράφι στο Πιάτο» στο πλαίσιο της Πράσινης Συµφωνίας µε
τους εξής τοµείς αναγκαίων παρεµβάσεων:
Έξυπνες λύσεις για τη διαχείριση του αρδευτικού νερού, µε κρατικές και ιδιωτικές επενδύσεις 1,5 δισ. ευρώ
Αξιοποίηση ΑΠΕ, ενεργειακός συµψηφισµός για αγρότες
Επενδύσεις για στήριξη Γενικών και Τοπικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων, χρήση γεωθερµίας και εγκατάσταση ΑΠΕ σε ορεινές αγροτικές περιοχές.
Έξυπνες λύσεις για τη γεωργία ακριβείας και διοίκηση της ελληνικής γεωργίας µέσω ενός ολοκληρωµένου ψηφιακού εργαλείου.
∆ηµιουργία του agri-e-gov.gr, ενός ψηφιακού συστήµατος µε γεωγραφικές πληροφορίες.
«Με την εφαρµογή της αρχής του ευρωπαϊκού Green
Deal «Από το Χωράφι στο Πιάτο – From Farm to Fork»
και µε αξιοποίηση έξυπνων και αειφορικών µεθόδων
χρήσης νερού (µείωση κατά 80%), εγκατάσταση αποκε-
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ΤΟ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑΣ, ΙΣΡΑΗΛ
ΤΟ ΜΕΣΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ *
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Σε κίνδυνο οι χρηματοροές αγροτών
με το υπάρχον ψηφιακό σύστημα
Χωρίς ψηφιοποιηµένο σύστηµα παρακολούθησης του τι εισροές χρησιµοποιεί ο
κάθε µικρός και µεσαίος παραγωγός, η ελληνική γεωργία δε θα µπορεί να λάβει
την κοινοτική χρηµατοδότηση, ξεκαθαρίζει µελέτη. Τα ποσά που µπορεί να χάσει η
χώρα είναι πολύ µεγάλα για να υπάρξει τέτοιο διακύβευµα, αναφέρει και τονίζει
πως η γεωργία ακριβείας είναι ο υποχρεωτικός στόχος. «Το κατακερµατισµένο
υφιστάµενο ψηφιακό σύστηµα σε οργανισµούς και µητρώα, δεν µπορεί να βοηθήσει
και απαιτεί δραστικές αλλαγές», σηµειώνει η µελέτη Μανιάτη και προκρίνει το
πρότυπο του e-gov.gr να εφαρµοσθεί τοµεακά στη γεωργία για αξιολόγηση των
εφαρµοζόµενων πολιτικών και της τήρησης των µέτρων από τους αγρότες.
Για να υπάρξει εφαρµόσιµη λύση, απαιτείται ένα σύγχρονο ψηφιακό σύστηµα µε
γεωγραφικές πληροφορίες, όπου µε συνεργασία Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων, ΟΠΕΚΕΠΕ και Κτηµατολογίου, θα δηµιουργηθεί το
Agri-e-gov.gr. Χρειάζεται µια βασική υποδοµή 20-30 εκατ. και έργα προώθησης
της γεωργίας ακριβείας και συµβουλευτική 120-130 εκατ. ως προϋπόθεση για τη
δηµιουργία καθολικής υποδοµής που θα µειώνει το κόστος χρήσης του συστήµατος.

ντρωµένων ΑΠΕ για σηµαντική µείωση του κόστους ενέργειας (έως 60%) και χρήση ευρυζωνικών δικτύων, τεχνολογιών τηλεπισκόπησης, Γεωγραφικών Συστηµάτων
Πληροφοριών – G.I.S., µπορεί ο ελληνικός πρωτογενής
τοµέας να ακολουθήσει τα παραδείγµατα της Ολλανδίας και του Ισραήλ, µε τουλάχιστον υπερδιπλασιασµό της
παραγωγικότητας και πρωτοπορία στην ποιότητα και βιολογική καθαρότητα προϊόντων», αναφέρει η µελέτη.

λή µέθοδο άρδευσης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν.
■ Η παραγωγή νερού ιδιαίτερα στις ξηρές και νησιωτικές περιοχές µε αφαλάτωση και χρήση ΑΠΕ.
■ Η προσαρµογή των καλλιεργειών της κάθε περιοχής σύµφωνα µε το υδρολογικό της δυναµικό και τις δυνατότητες µεταφοράς νερού από αλλού.
■ Η αποφυγή µόλυνσης από τα λιπάσµατα και φυτοφάρµακα και αστικά, ή κάθε είδους ανεπεξέργαστα και
επικίνδυνα βιοµηχανικά ή αστικά λύµατα.

Επενδύσεις 1,5 δις ευρώ για αρδευτικό νερό
Η χώρα, µε εξαίρεση τη ∆υτική Ελλάδα, έχει έλλειψη
αρδευτικού νερού. Τα προβλήµατα προκύπτουν από
την ανεξέλεγκτη άντληση και σπατάλη από τις παλιές
αρδευτικές υποδοµές, την έλλειψη έργων αντιµετώπισης πληµµυρικών φαινοµένων, την υφαλµύρωση, κ.ά.
Οι «έξυπνες λύσεις», που απαιτούν δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις υλοποίησης, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, είναι:
■ Η αποταµίευση του νερού της βροχής µε κάθε τρόπο.
■ Η σχεδίαση και υλοποίηση των αντιπληµµυρικών
και αντιδιαβρωτικών έργων να αποτελεί συνδυασµό έργων αποταµίευσης νερού σε τοπική ή ευρύτερη κλίµακα.
■ Η µεταφορά του νερού για άρδευση να γίνεται µε
κλειστά σύγχρονα συστήµατα αγωγών αντί των σηµερινών ανοικτών, µε τις τεράστιες απώλειες.
■ Η εισαγωγή και χρήση µεθόδων αποτελεσµατικής άρδευσης για εξοικονόµηση νερού, όπως η στάγδην άρδευση και η αποφυγή του κατακλυσµού των καλλιεργειών.
■ Η ενιαία διαχείριση όλων των νερών µιας περιοχής
υπέργειων και υπόγειων, ακόµη και των αστικών λυµάτων, που µετά από κατάλληλη επεξεργασία και ασφα-

Γενναίο πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης 1,5 δις
«Ένα σηµερινό κλασικό πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης προβλέπει δαπάνες γύρω στα 350 εκατ. για 7 περίπου χρόνια. Το ποσό αυτό είναι πολύ µικρό ακόµη και
για τη συντήρηση και ανανέωση των σηµερινών υποδοµών και των φραγµάτων. Ένα πρόγραµµα 1,5 δισ. µέχρι το 2030 είναι αναγκαίο για να έχει θετικό αποτύπωµα στην ελληνική γεωργία» αναφέρει η µελέτη του διαΝΕΟσις κοστολογώντας τις δράσεις:
700 εκατ. για φράγµατα που εκκρεµούν προς κατασκευή
150 εκατ. για τη βελτίωση των υφισταµένων φραγµάτων και των δικτύων τους για να µειωθούν οι απώλειες,
200 εκατ. για µικρά φράγµατα που θα συνδυάζονται µε αντιπληµµυρικά έργα,
150 εκατ. για τη βελτίωση των µεθόδων άρδευσης,
150 εκατ. για την παραγωγή νερού από αφαλάτωση,
100 εκατ. για έργα προστασίας του υδροφόρου ορίζοντα από µολύνσεις,
50 εκατ. για χρήση νερού από κατάλληλα επεξεργασµένα αστικά λύµατα.

Παραγωγικότητα
Ο ελληνικός πρωτογενής τοµέας µπορεί
να ακολουθήσει τα
παραδείγµατα της
Ολλανδίας και του
Ισραήλ, µε τουλάχιστον υπερδιπλασιασµό
της παραγωγικότητας
και πρωτοπορία στην
ποιότητα και βιολογική
καθαρότητα προϊόντων, λέει η µελέτη
του διαΝΕΟσις

Agrenda

43

Πυλώνας
ενεργειακής
δηµοκρατίας
τα φωτοβολταϊκά
Οι αγρότες είναι η ιδανική περίπτωση
prosumers µε αξιοποίηση ΑΠΕ (βιοµάζα, αιολική, ηλιακή, γεωθερµία) και ενεργειακό
συµψηφισµό (net metering), αναφέρει η µελέτη του διαΝΕΟσις για τη νέα «πράσινη
συµφωνία». Ιδιαίτερα τονίζεται η αξιοποίηση υπολειµµάτων βιοµάζας από καλλιέργειες, σε συνδυασµό µε ζωικά απόβλητα, καθώς και η εξοικονόµηση ενέργειας µε σύγχρονες µεθόδους ευφυούς γεωργίας. «Τα
αποκεντρωµένα φωτοβολταϊκά συστήµατα
αποτελούν τον πυλώνα της ενεργειακής δηµοκρατίας. Στην ουσία, αναµένεται να είναι
ο βασικός συντελεστής διαµόρφωσης των
µελλοντικών ενεργειακών συστηµάτων»,
τονίζει. Η γεωµορφολογία της χώρας µας
(νησιωτικότητα, ορεινό ανάγλυφο, πολλοί
µικροί ορεινοί οικισµοί), ευνοεί σηµαντικά τη
δηµιουργία αποκεντρωµένων
Χρηµατοδότηση
φωτοβολταϊκών
Τα φωτοβολταϊκά,
συστοιχιών, σητονίζει η µελέτη,
µαντικό στοιχείο
µπορούν και πρέπει
για τη µετάβαση
κατά 50-70% να
σε βιώσιµο
ενεργειακό µείγεπιδοτηθούν από τα
µα. Τα φωτονέα χρηµατοδοτικά
βολταϊκά, τονίζει
προγράµµατα
η µελέτη, µποΕΣΠΑ-ΠΑΑ-Ταµείο
ρούν και πρέπει
Ανασυγκρότησης
κατά 50-70%
να επιδοτηθούν
από τα νέα χρηµατοδοτικά προγράµµατα
ΕΣΠΑ-ΠΑΑ-Ταµείο Ανασυγκρότησης. «Αποτελούν δηµόσια αγροτική υποδοµή, ίδιας
φύσης µε τα εγγειοβελτιωτικά έργα, αφού
πλέον οφείλουµε να τα θεωρήσουµε ως
αναπόσπαστο µέρος τους, και τα οποία χρηµατοδοτούνται µε δηµόσιες δαπάνες».
Οι νέες θέσεις εργασίας που µπορούν να
δηµιουργηθούν στον πρωτογενή τοµέα
εκτιµάται ότι ξεπερνούν τις 10.000, ενώ για
να είναι ουσιαστικό το αποτέλεσµα µείωσης
του κόστους παραγωγής και βελτίωσης του
εισοδήµατος των αγροτών απαιτούνται
επενδύσεις της τάξης των 700 εκατ. ευρώ:
200 εκατ. για τη στήριξη των Γενικών
και Τοπικών Οργανισµών Εγγείων
Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ) για
επενδύσεις ΑΠΕ για τη λειτουργία των
αντλιοστασίων άρδευσης,
100 εκατ. για εγκατάσταση ΑΠΕ αγροτών
και για τη λειτουργία των αντλιοστασίων,
150 εκατ. για τη λειτουργία µονάδων
παραγωγής βιοαερίου από βιοµάζα και
ζωικά απόβλητα και υπολείµµατα,
150 εκατ. για τη χρήση γεωθερµίας για
τη θέρµανση παραγωγικών εγκαταστάσεων
και κυρίως θερµοκηπίων και
100 εκατ. για την εγκατάσταση ΑΠΕ σε
µονάδες παραγωγής ορεινών και
νησιωτικών περιοχών για τη στήριξη του
εισοδήµατος των αγροτών.
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Θολό τοπίο το ακατάσχετο των αποζημιώσεων ΠΣΕΑ
Από το 2005 στην ελληνική νοµοθεσία υφίσταται και αναµορφώνεται ο Κανονισµός των
Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), των
γνωστών ΠΣΕΑ για επανορθώσεις ζηµιών στο
πάγιο κεφάλαιο, µε αρµόδιο φορέα τον ΕΛΓΑ.
Εντούτοις δεν είναι σαφές αν οι αποζηµιώσεις
αυτές για το πάγιο κεφάλαιο, που είναι απαραίτητες για την αποκατάστασή των ζηµιών,
προκειµένου να συνεχίσουν να έχουν εισό-

155.660

}

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

έχουν υφιστάµενες
αµπελουργικές
εκµεταλλεύσεις

ΜΟΝΟ

249

>75

δηµα οι πληγέντες αγρότες, είναι ακατάσχετες, όπως εκείνες του ΕΛΓΑ.
Την ανάγκη διευκρίνισης του ακατάσχετου των
αποζηµιώσεων που πιστώνονται στους παραγωγούς µέσω ΠΣΕΑ καθώς και το αίτηµα ένταξης
σε αυτές των αγροτικών µηχανηµάτων και του
εξοπλισµού µεταφέρει στην ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονοµικών ο
βουλευτής Λαρίσης, Μάξιµος Χαρακόπουλος.

Συγκεκριµένα, ρωτά τους αρµόδιους υπουργούς:
Είναι ακατάσχετες οι αποζηµιώσεις µέσω ΚΟΕ
για το πάγιο κεφάλαιο και τον αγροτικό και κτηνοτροφικό εξοπλισµό; Αν όχι, προτίθεστε να προβείτε σε ξεκάθαρη νοµοθετική ρύθµιση που θα
θεσπίζει το ακατάσχετο και στις ΚΟΕ;
Προτίθεστε να εντάξετε στο αποζηµιωνόµενο,
από τον Κανονισµό ΚΟΕ, πάγιο κεφάλαιο, τον αγροτικό εξοπλισµό και τα αγροτικά µηχανήµατα;

Το 2020 δόθηκαν
Άδειες Φύτευσης
αμπέλου για 6.236
στρέμματα σε
δικαιούχους, που
ήταν 60% λιγότεροι
από άλλες χρονιές,
με τη µοριοδότηση
να αφήνει χώρο µόνο
για πολύ µεγάλους

ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ

119

αµπελουργικές
εκµεταλλεύσεις
διαθέτουν έκταση

>100

ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

}
0,16%

του συνόλου
των παραγωγών

ΚΕΟΣΟΕ
100

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

10

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

3

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

AΝΩΤΑΤΟ ΠΛΑΦΟΝ
στην κατοχή αµπελουργικών
εκτάσεων
ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ
στην κατοχή
αµπελουργικών εκτάσεων
(στο συντελεστή 0,35)
ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ
Β. και Ν. Αιγαίου
Κρήτης
Ιονίων Νήσων
Ηπείρου

Στους έχοντες και... κατέχοντες ήδη µεγάλες αµπελουργικές εκτάσεις, στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας χορηγήθηκαν
οι άδειες φύτευσης του 2020, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τους φόβους των µικρότερων αµπελοκαλλιεργητών ότι αυτή τη φορά
ο τρόπος µοριοδότησης άφησε χώρο µόνο
για τους πολύ µεγάλους. Μάλιστα, τα απολογιστικά δεδοµένα του τµήµατος Αµπέλου
Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών, επιβεβαιώνουν πλήρως το ρεπορτάζ της Agrenda και
του Agronews τον περασµένο Αύγουστο µε
τίτλο «∆ρόµος επιστροφής στη φεουδαρχία
µε χορήγηση αδειών αµπελοφυτεύσεων», µε
οδηγό την σχετική απόφαση του υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη.
Στο ίδιο µήκος κινείται και η ΚΕΟΣΟΕ, η
οποία µιλά για παραποµπή σε «φεουδαρχικό µοντέλο» κατανοµής αδειών φύτευσης,
ζητώντας την επανατροποποίηση των κριτηρίων προτεραιότητας. Σε µία σύγκριση των
στοιχείων για τις άδειες φύτευσης µε τα προηγούµενα έτη χαρακτηριστικό είναι κατ’ έτος το πλήθος των αιτούντων που ήταν επιλέξιµοι και στους οποίους χορηγήθηκαν Άδειες Φύτευσης περίπου 6.300 στρεµµάτων
ετησίως. Έτσι, µε βάση αυτά προκύπτει ότι:
Το 2016 εγκρίθηκαν 2.229 αιτήµατα,
το 2017 εγκρίθηκαν 1.026 αιτήµατα,
το 2018 εγκρίθηκαν 1.264 αιτήµατα,
το 2019, που άλλαξαν τα κριτήρια προτεραιότητας από εθνικό επίπεδο σε τρείς µεγάλες περιφέρειες εγκρίθηκαν 800 αιτήµατα και
το 2020 εγκρίθηκαν 507 αιτήµατα σε ισάριθ-

Στην Ελλάδα µόνο
249 παραγωγοί σε
σύνολο 155.660
έχουν αµπελουργικές εκµεταλλεύσεις άνω των 75
στρεµµάτων.

Γέρνει μονόπατα το μοντέλο αδειών

Σε «κατέχοντες»
τα 6.236 στρέμματα
των νέων φυτεύσεων
µες αιτήσεις φυσικών και νοµικών προσώπων.
Συνεπώς το 2020 χορηγήθηκαν Άδειες
Φύτευσης για 6.236 στρέµµατα σε δικαιούχους, οι οποίοι σε πλήθος ήταν λιγότεροι κατά
60% περίπου από τις προηγούµενες χρονιές.
Φυσικά το κριτήριο προτεραιότητας, που
κατηύθυνε σε λιγότερους δικαιούχους τις ίδιες εκτάσεις, ήταν η αύξηση του µεγέθους
των µικρών και µεσαίων εκµεταλλεύσεων, αφού τη µέγιστη µοριοδότηση µε συντελεστή
0,35 την έλαβαν αιτούντες που κατείχαν ήδη
αµπελουργικές εκτάσεις, από 200 στρέµµατα
και άνω (Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης), από 100 στρέµµατα και άνω (∆υτ. Μα-

κεδονία), από 75 στρέµµατα και άνω (Θεσσαλία, Στ. Ελλάδα και Αττική, Πελοπόννησος), από 50 στρέµµατα και άνω (Κ. Μακεδονία, ∆. Ελλάδα) και από 30 στρέµµατα και
άνω (Νησιά, Κρήτη και Ήπειρος).

Καταστρατηγήθηκε η έννοια του κριτηρίου
για µικροµεσαίες εκµεταλλεύσεις
Ως πρώτο συµπέρασµα η ΚΕΟΣΟΕ αναφέρει ότι η έννοια του κριτηρίου που αφορά την αύξηση των µικρών και µεσαίων εκµεταλλεύσεων, καταστρατηγήθηκε, εάν ληφθεί υπόψιν ότι διαφορετική είναι η έννοια
της µικρής και µεσαίας έκτασης στην Ελλάδα
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Έως 606 ευρώ επιστροφή εισφορών ΕΦΚΑ σε αγρότες
Ολοκληρώθηκε στην Η∆ΙΚΑ ΑΕ η εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2019 ελεύθερων επαγγελµατιών, αυτοαπασχολούµενων και αγροτών
από την οποία προκύπτει η επιστροφή εισφορών σε 343.669 δικαιούχους. Πρόκειται για ποσά κατά µέσο όρο στα 606,17 ευρώ ανά δικαιούχο, σύµφωνα µε ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ και η
καταβολή τους θα γίνει έως τις 15 ∆εκεµβρίου
στο λογαριασµό που έχουν δηλώσει, εκτός εάν

µέχρι 30/11/2020 επιλέξουν στο δικτυακό τόπο
του e-ΕΦΚΑ συµψηφισµό µε επόµενες εισφορές.
Αφορά τους µη µισθωτούς που είχαν πιστωτικό υπόλοιπο το 2019, καθώς κατέβαλαν (µε βάση το εισόδηµα του 2018) εισφορές υψηλότερες
σε σχέση µε εκείνες που αναλογούσαν στο εισόδηµα που δήλωσαν το 2019. Λόγω της εκκαθάρισης, έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο για
800.349 (στα 1355 ευρώ κατά µέσο όρο) για µη

µισθωτούς που πρέπει να καταβληθεί σε 5 ισόποσες µηνιαίες δόσεις, αρχής γενοµένης από τον
τρέχοντα µήνα. Ως εκ τούτου η εξόφλησή τους
πρέπει να γίνει έως το Μάρτιο του 2021 (παράλληλα µε την καταβολή των τρεχουσών εισφορών).
Τα ειδοποιητήρια εκκαθάρισης έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Φορέα (www.efka.gov.
gr ) στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποχρεώσεις
Κοινωνικής Ασφάλισης Εκκαθάριση έτους 2019.

Αναιμική ζήτηση αφήνει ακόμα άκοπα
τα τελευταία σκεπαστά επιτραπέζια σταφύλια

Χάνονται µερίδια
και άλλη η έννοια που δίνει ο σχετικός κανονισµός. Ο κανονισµός (ΕΕ) 2018/273 ορίζει
ότι µικρή εκµετάλλευση είναι αυτή που έχει
έκταση τουλάχιστον 5 στρεµµάτων, ενώ µεσαίου µεγέθους εκµετάλλευση είναι αυτή που
µε τουλάχιστον 500 στρέµµατα. Είναι φυσικό
ο σχετικός κανονισµός να µην λαµβάνει υπ’
όψη του τις ειδικές διαρθρωτικές συνθήκες
κάθε κράτους ,αφού σε ορισµένα ο µέσος όρος των αµπελουργικών εκµεταλλεύσεων είναι από 100 έως 300 στρέµµατα, ενώ στην Ελλάδα ανέρχεται στα 3,98 στρέµµατα ανά εκµετάλλευση, µε αποτέλεσµα η έννοια της µικρής και µεσαίας εκµετάλλευσης να διαφοροποιείται έντονα ως προς την έκτασή τους.
Συνεπώς µε βάση το Αµπελουργικό Μητρώο, η κλιµάκωση του εν λόγω κριτηρίου
σε εκτάσεις άνω των 75 στρεµµάτων αφορά
«µεγάλες» για την Ελλάδα εκµεταλλεύσεις.
Να τονισθεί ότι στην Ελλάδα µόνο 249 παραγωγοί (µαζί και νοµικά πρόσωπα) σε σύνολο 155.660 έχουν αµπελουργικές εκµεταλλεύσεις άνω των 75 στρεµµάτων, εκ των
οποίων 119 είναι άνω των 100 στρεµµάτων
και κατέχονται από το απειροελάχιστο ποσοστό του 0,16% του συνόλου των παραγωγών
της χώρας που ασχολούνται µε το αµπελι.

Έως 18
Νοεµβρίου
Η καταχώρηση
αιτήσεων για την
απόκτηση άδειας
νέας φύτευσης
αµπελιών 2021
συνεχίζεται έως
και τις 18 Νοεµβρίου, σύµφωνα
µε υπουργική
απόφαση

Προβληµατισµένος ο
Γιώργος Κατσακιώτης
παραγωγός τρίτης
γενιάς από τη Νέα
Πέραµο, του οποίου η
οικογένεια καλλιεργεί
300 στρέµµατα σταφύλι
επιτραπέζιο, ενώ
διατηρεί εδώ και 32
χρόνια κι εξαγωγική
επιχείρηση. «Ό,τι έφυγε
φέτος για το εξωτερικό
πήγε µε πολύ χαµηλές
τιµές. Για παραγωγούς
και επιχειρήσεις της
Καβάλας φέτος µπαίνει
θέµα επιβίωσης.», τονίζει
και σηµειώνει πως το
ίδιο βιώνουν και στην
Κορινθία. Την
κατάσταση αποδίδει στο
ότι το ελληνικό
επιτραπέζιο σταφύλι
χάνει µερίδια στις
αγορές της Ευρώπης,
όπως Γερµανία, Αγγλία,
Πολωνία κ.λπ από τους
ανταγωνιστές.

Αναιµική ζήτηση από το εξωτερικό, πίεση στις τιµές και µεγάλοι όγκοι παραγωγής που πάνε για «λάντζα», συνθέτουν
την αποκαρδιωτική εικόνα της φετινής
εµπορικής σεζόν στο εγχώριο επιτραπέζιο σταφύλι. «Η χρονιά φέτος είναι
καταστροφική. Οι τιµές είναι εξευτελιστικές και το χειρότερο είναι πως δεν
υπάρχει ροή στην απορρόφηση. Σχεδόν όλα τα συσκευαστήρια στο νοµό έχουν κλείσει και αν πάτε στον κάµπο θα
δείτε ότι παραµένουν ακόµη σταφύλια
άκοπα», περιγράφει ο Γιώργος ∆ανιηλίδης, πρόεδρος της Οµάδας Παραγωγών Αµπελώνες Παγγαίου και σηµειώνει πως «στα αµπέλια µου στο Ελαιοχώρι Καβάλας αυτή τη στιγµή υπάρχουν 130 τόνοι άκοπων σταφυλιών ποικιλίας «Italia» και σε ανάλογα δυσµενή θέση είναι η πλειονότητα των τοπικών παραγωγών».
Αν εξαιρέσει κανείς ένα βραχύβιο διάστηµα στην αρχή του τρυγητού, όταν
οι τιµές άνοιξαν ενθαρρυντικά, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη και µε επίκληση επιχειρηµάτων γύρω από το brix,
το χρώµα των σταφυλιών και τις περιορισµένες παραγγελίες από τα σούπερ
µάρκετ, λόγω covid-19, η ζήτηση από
το εµπόριο «πάγωσε» µαζί µε τις τιµές.
«Στα Βικτώρια η τιµή ήταν εξευτελιστική στα 0,25 – 0,30 ευρώ το κιλό. Η
Σουλτανίνα για τα σκεπαστά σταφύλια είναι περίπου στα 0,60 ευρώ και

στα Ιτάλια που είναι πιο όψιµη ποικιλία, στα ξεσκέπαστα οι πράξεις που
γίνονται από κάποιους εµπόρους από
τα Βαλκάνια είναι στα 0,25 ευρώ, ενώ
για τα σκεπασµένα δίδονται 0,50 ευρώ
το κιλό, αλλά δεν υπάρχει σοβαρή ζήτηση και οι περισσότεροι τα πάνε για
λάντζα (σ. σ. απόσταξη και χυµοποίηση) µε 0,10 ευρώ το κιλό που δεν αξίζει τον κόπο να βάλεις εργάτες για να
τα τρυγήσει», εξηγεί µε απογοήτευση
ο κ. ∆ανιηλίδης.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, όπως
τονίζει ο Γιώργος Παπαναστασίου, γεωπόνος και παραγωγός µε 64 στρέµµατα αµπέλι στην Κάριανη, του ∆ήµου
Παγγαίου, «οι παραγωγοί ούτε κατά διάνοια θα µπορέσουν να καλύψουν φέτος το κόστος παραγωγής. Ο κόσµος είναι σε δύσκολη θέση. Η ατµόσφαιρα είναι βαριά, πολλοί αγρότες δεν θα µπορέσουν να καλλιεργήσουν σωστά την επόµενη χρονιά λόγω έλλειψης ρευστότητας και κάποιοι θα πάµε σε αναδιάρθρωση. Εγώ για αρχή θα χαλάσω ένα
αµπέλι 20 στρέµµατα και θα το βάλω
ελιά, αλλά παρόµοιες σκέψεις κάνουν
και άλλοι που έχουν απελπιστεί µε το
επιτραπέζιο σταφύλι, διότι φέτος είναι
η τρίτη συνεχόµενη χρονιά που δεν πάει καλά το προϊόν, καθώς προηγήθηκαν το 2018 και 2019 µε προβλήµατα
από τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες».
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ
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ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018-2019 ΣΕ ΕΚ. ΕΥΡΩ

Μη μένεις
ακίνητος
∆ιαχρονικό: Αν δεν µπορείς
να πετάξεις, τρέξε. Αν δεν µπορείς
να τρέξεις, περπάτησε. Αν δεν
µπορείς να περπατήσεις σύρσου.
Αλλά πάση θυσία µη µένεις
ακίνητος. M. Luther King
120% επιδότηση: Τα «Κίνητρα
120% για φάρµες µαύρου χοίρου»
ζητούν σε Κοινοβουλευτική
Ερώτηση προς Βορίδη, Γεωργιάδη,
δύο βουλευτές της Ελληνικής
Λύσης. Όπως αναφέρουν, αυτό το
ποσοστό αναφέρθηκε σε σύσκεψη
στο ΥπΑΑΤ. Συνεπώς,
υπογραµµίζουν οι Αβδελάς –
Χήτας, κρίνεται αναγκαίο, λόγω του
ότι η χρονική συγκυρία είναι η πιο
κατάλληλη από ποτέ, να αναδειχθεί
η ντόπια φυλή µαύρου χοίρου, κατά
το πρότυπο άλλων χωρών, όπως η
Ισπανία, η οποία
έχει αναδειχθεί
σε κορυφαίο
γαστρονοµικό
προορισµό.
Επιβεβληµένη,
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ
τέλος, είναι η
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
θεσµοθέτηση και
στη χώρα µας
ενός συστήµατος διαχείρισης της
ζωικής παραγωγής, ώστε να µην
προκύπτουν φαινόµενα νοθείας και
να σερβίρεται στον καταναλωτή
άλλο κρέας, αντί µαύρου χοίρου.
meatnews.gr, 19/10/2020
Απάτη ΟΣ∆Ε: Με φυλάκιση
14 µηνών καταδικάστηκε προχθές
από το Τριµελές Εφετείο
Πληµµεληµάτων Λάρισας ένας
83χρονος σήµερα αγρότης για
απάτη σε βάρος της ΕΕ, κατ’
εξακολούθηση. Ο Τρικαλινός
αγρότης εισέπραξε παράνοµα,
επιδοτήσεις 40.673 ευρώ
υποβάλλοντας στον ΟΠΕΚΕΠΕ
πλαστά ιδιωτικά συµφωνητικά
στην Φαρκαδόνα.
Σπατάλη: Οι άνθρωποι που
τρώνε στο σπίτι σπαταλούν
(πετούν) περίπου το 3% του
φαγητού τους, ενώ όσοι τρώνε
έξω (fast food, ξενοδοχεία,
εστιατόρια κλπ) πετούν, κατά µέσο
όρο, 40% του φαγητού που
επιλέγουν. Ohio State University.
PLOS ONE. Φ. Πουρνάρα,
facebook, 3/11/2020.
*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

2017

2018

2019

20172019

ΣΥΝΟΛΟ

20172019
%

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

5,4

1,5

1,8

8,7

11,1

ΗΠΕΙΡΟΣ

1,3

0,8

0,6

2,7

3,4

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΑ

2,4

0,7

0,8

3,9

5,0

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

3,8

1,3

1,8

6,9

8,8

ΣΥΝΟΛΟ

12,9

4,3

5,0

22,2

28,3

ΚΡΗΤΗ

3,8

6,8

13,0

23,6

30,1

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

36,2

18

24,2

78,4

100,0

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Βγάζουν μάτια τα δικαιώματα
Κρητικών στο Εθνικό Απόθεμα
Η διαπλοκή του ΟΣΔΕ πίσω από την κατανομή νέων επιδοτήσεων την τελευταία τριετία
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Ένα γράφηµα όσο χίλιες λέξεις, θα µπορούσε να είναι ο τίτλος στον παραπάνω πίνακα που δείχνει την κατανοµή των ενισχύσεων από το Εθνικό Απόθεµα την τελευταία
τριετία (2017-2019). Αυτό το οποίο δείχνει
ξεκάθαρα είναι ότι οι δικαιούχοι της Περιφέρειας Κρήτης (µε αµφιβολίες για το κατά πόσο είναι αγρότες) κατέχουν τη µερίδα
του λέοντος στην εν λόγω κατανοµή, καθώς, εισπράττουν το 24,2% των συνολικών
ενισχύσεων (πάντα από το Εθνικό Απόθεµα)
σε όλη την Ελλάδα και περισσότερα απ’ ότι
η Κεντρική Μακεδονία, η Ήπειρος, η ∆υτική Μακεδονία και η Θεσσαλία µαζί (22,2%).
Επειδή µάλιστα η ευθύνη µοιάζει διακοµµατική, κάποιος εκ των ιθυνόντων θα πρέπει να εξηγήσει τι έγινε, πώς έγινε και αυτά
τα χρόνια οι Κρητικοί (σηµειωτέον ότι δεν υπάρχει καµιά προκατάληψη µε τους ανθρώπους του νησιού) µπόρεσαν να βάλουν...
τόσο βαθιά το χέρι στο Εθνικό Απόθεµα.
Τεχνικά πάντως, η µέθοδος είναι λίγο πολύ γνωστή. Κάποιος µαρκάρει µια µεγάλη
δηµόσια χορτολιβαδική, κατά κύριο λόγο,
έκταση στο χάρτη (δεν χρειάζεται να είναι
καν στην Κρήτη, µπορεί να είναι σε οποιοδήποτε µέρος της Ελλάδας), κάποιος ή κάποιοι τη δηλώνουν στο Ε9 σαν δική τους και
στη συνέχεια τη µοιράζουν σε δικούς τους

πάλι (ντόπιους ή αλλοδαπούς) που πληρούν
κάποιες από τις προϋποθέσεις για να δικαιούνται ενισχύσεις από το Εθνικό Απόθεµα.
Το θέµα είναι πώς µπαίνει σε εφαρµογή
αυτό το σχέδιο, µε τι θάρρος κάποιοι αναλαµβάνουν αυτό το ρίσκο και ποιος είναι ο
ιθύνων νους που ενθαρρύνει και τελικά εξασφαλίζει σ’ αυτόν τον κόσµο ένα τέτοιο,
τόσο προσοδοφόρο πλεονέκτηµα. Να αναφερθεί εδώ, όπως έχει γράψει αναλυτικά από το προηγούµενο φύλλο η Agrenda, κάποιες λίγες, σταγόνα στον ωκεανό, απ’ αυτές τις υποθέσεις, µε ευθύνη του απερχόµενου προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα που πήραν το δρόµο για τον εισαγγελέα.
Το βέβαιο είναι ότι και ο κ. Βάρρας πήρε το
δρόµο για το σπίτι του, µόλις οι σχετικές αποκαλύψεις είδαν το φως της δηµοσιότητας. Επιστρέφουµε όµως στα προνόµια της

Κρήτης. Το ρεπορτάζ λέει ότι στη γη της λεβεντοµάνας έχει στηθεί ένα δίκτυο, το οποίο καθοδηγείται από την Αθήνα (για την
ακρίβεια από τον Πειραιά) και το οποίο δένει µε την αγάπη κάποιων για τη διαχείριση του ΟΣ∆Ε και τον έρωτα των Κρητικών
για τις επιδοτήσεις. ∆εν είναι τυχαίο που η
λογική του ενός τρίτου (1/3) στην κατανοµή των κοινοτικών ενισχύσεων (υπέρ των
Κρητικών) υιοθετήθηκε (πρόβα τζενεράλε)
πριν από 2 χρόνια µε τη µοιρασιά στους ΟΕΦ.
Η ιστορία λέει ότι και τότε έγινε πολύ µεγάλη -παρασκηνιακά πάντα- µάχη, προκειµένου οι οργανώσεις της Κρήτης να εξασφαλίσουν προνοµιακή µερίδια (διεκδικούσαν
σχεδόν τα µισά) από τα χρήµατα της τριετίας (περί τα 33 εκατ. ευρώ) που προβλέπονται για τα συγκεκριµένα επιχειρησιακά
προγράµµατα. Κι αυτό, παρά τις ενστάσεις
που διατύπωνε µέχρι την τελευταία στιγµή,
ο καθ’ ύλην αρµόδιος (τότε) γενικός γραµµατέας, Νίκος Αντώνογλου. Τότε είπαν, ότι
κάποιος άλλος Νίκος είχε βάλει το χέρι του.
Πάντως, από τότε µπήκε το νερό στ’ αυλάκι. Ένα «αυλάκι» που βάλθηκε να χαλάσει ο Βάρρας και τελικά πήγε σπίτι του. Ένα
«αυλάκι» στο οποίο µάλλον κάνει τα στραβά µάτια, ο σηµερινός υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης, ο οποίος το τελευταίο τρίµηνο έχει τύχει πολύ θερµής φιλοξενίας από τους Κρητικούς και απαίτησε
προ ηµερών την κεφαλή Βάρρα επί πίνακι.
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Αγροτικό χρέος και
πολιτική δασμών
στην ατζέντα ΗΠΑ
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Ένοικος

Ευρεία πρόσβαση σε αγορές
προστιθέµενης αξίας, όπως
αυτή της Ευρώπης, θα
µπορούσε να επέλθει µόνο
µε ∆ηµοκρατικό ένοικο
στον Λευκό Οίκο.

Αιτήματα
Το αµερικανικό αγροτικό
λόµπι έσπευσε να υποδεχτεί
τον ∆ηµοκρατικό πρόεδρο
Τζο Μπάιντεν µε µία λίστα
αιτηµάτων που δύσκολα θα
διευθετούσε ο Τραµπ.

Φόροι
Κατά τη διάρκεια της
εκστρατείας του, ο Τζο
Μπάιντεν είχε δεσµευτεί
στο πρόγραµµά του να µην
αυξήσει τη φορολογία στις
αγροτικές εκµεταλλεύσεις
µε εισόδηµα κάτω των
400.000 ευρώ.

Η εικόνα των λογιστικών βιβλίων που
αποτυπώνει τον υψηλότερο δείκτη αγροτικού χρέους εδώ και δεκαετίες αλλά και τα χαµηλότερα διαθέσιµα κεφάλαια κίνησης της δεκαετίας, δεν αποθάρρυνε τον αγροτικό κόσµο των ΗΠΑ από το να υπερψηφίσει τον απερχόµενο πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ σε
ποσοστό 54%.
Ο πρόεδρος των δασµών και της αγοράς αρκούδας στη σόγια και το βαµβάκι, τα βασικά εξαγώγιµα αγροτικά
προϊόντα των ΗΠΑ δεν έπαψε να πείθει τους Αµερικανούς αγρότες, οι οποίοι επλήγησαν περισσότερο από
τους άλλους κλάδους κατά την τετραετία διακυβέρνησης Τραµπ. Οι δεκάδες δις επιδοτήσεων και η ελπίδα ανοίγµατος εκ νέου των αγορών προς
εξαγωγή, κράτησαν σε υψηλά επίπεδα τη δηµοφιλία του Τραµπ, όσο παράλληλα το στοίχηµα της Κίνας που
βάλθηκε να αγοράσει περισσότερες
ποσότητες σόγιας και βαµβακιού από
τις ΗΠΑ φέτος σε πρωτόγνωρα επίπεδα, είναι κάτι που οι αγρότες αναγνωρίζουν στον Ρεπουµπλικάνο.
Ωστόσο µόλις το εκλογικό τοπίο στην
πολιτεία της Πενσιλβάνια ξεκαθάρισε
δείχνοντας τον νικητή για το 2020, το
αµερικανικό αγροτικό λόµπι έσπευσε να υποδεχτεί τον επερχόµενο ∆ηµοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν µε
µία λίστα αιτηµάτων που δύσκολα θα
διευθετούσε ο Τραµπ.
Ευρεία πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, διευκολύνσεις στην πρόσληψη αγρεργατών αλλά και θεσµικές παρεµβάσεις στο αποκαλούµενο Farm Bill
(την αντίστοιχη ΚΑΠ των ΗΠΑ), ώστε
να καταργηθούν υποχρεώσεις τις οποίες οι Αµερικανοί αγρότες αντιµετωπίζουν ως εµπόδια παραγωγικότητας, είναι τα αιτήµατα που διαµορφώ-

Με τα αγροτικά
στοιχήματα που
θα κληθεί να
αντιμετωπίσει μόλις
πατήσει το πόδι
του στον Λευκό
Οίκο, υποδέχεται
το αμερικανικό
αγροτικό λόμπι τον
Τζο Μπάιντεν και
την Καμάλα Χάρις

νουν τον µεταρρυθµιστικό άξονα που
αναµένει το Οµοσπονδιακό Γραφείο Αγροτών των ΗΠΑ. Σε αυτά συµπληρώνεται και η ανάγκη ολοκλήρωσης του
έργου συνδεσιµότητας της αµερικανικής υπαίθρου στο ευρυζωνικό δίκτυο.
Κι αν οι λιγότερες περιβαλλοντικές
υποχρεώσεις είναι κάτι που εύκολα θα
µπορούσε να εξασφαλίσει ο Τραµπ,
ευρεία πρόσβαση σε αγορές προστιθέµενης αξίας, όπως αυτή της Ευρώπης, θα µπορούσε να επέλθει µόνο µε
∆ηµοκρατικό ένοικο στον Λευκό Οίκο.
Ο Μπάρακ Οµπάµα έφτασε πολύ
κοντά, από την άλλη ο Τραµπ κατάφερε να κόψει τους εµπορικούς δεσµούς µε την ΕΕ και από την εβδοµάδα που πέρασε η Ευρώπη βγήκε στην
αντεπίθεση επιβάλλοντας τους δικούς
της δασµούς αξίας 4 δις που θα πιέσουν προς µια αµοιβαία απόσυρση

Στο τέλος των δασµών
ποντάρουν οι Αµερικανοί
κατασκευαστές τρακτέρ

των εµπορικών περιορισµών.
Πέραν την ευρωπαϊκής αγοράς,
η προοπτική της οποίας για τα αµερικανικά αγροτικά προϊόντα θα καθυστερήσει σύµφωνα µε αναλυτές,
ως σηµαντικό αίτηµα των Αµερικαανών παραγωγών προωθείται και η
ανάγκη στήριξής τους µε πόρους, όσο από την πλευρά των αστικών κοινωνιών και της Πολιτείας όπου προωθούνται αιτήµατα βιώσιµης και πράσινης αγροτικής παραγωγής.
Από την πλευρά του, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του ο Τζο Μπάιντεν, είχε δεσµευτεί στο πρόγραµµά
του να µην αυξήσει τη φορολογία στις
αγροτικές εκµεταλλεύσεις µε εισόδηµα κάτω των 400.000 ευρώ, αναζωογόνηση των τοπικών οικονοµιών,
επενδύσεις σε υποδοµές σε αγροτικές περιοχές.

Με δασµούς σε µικρά τρακτέρ έρχονται οι Βρυξέλλες να πιέσουν τις ΗΠΑ ώστε να αποσύρουν
τους δικούς τους περιορισµούς στο εµπόριο ευρωπαϊκών κρασιών, µεταποιηµένων φρούτων, τυριών και ελαιολάδου που ισχύουν από τον Οκτώβριο του 2019. Οι νέοι δασµοί έχουν τεθεί σε
εφαρµογή από τις 10 Νοεµβρίου, ωστόσο ο Ευρωπαίος αξιωµατούχος δεν απέκλεισε το ενδεχόµενο
άρσης των µέτρων, εφόσον υπάρξει επίλυση του
διµερούς ζητήµατος -ένα σενάριο, το οποίο συγκε-

Το βιοντίζελ και το καλαµπόκι
Μια από τις πρώτες πράξεις που θα
«γράψει» ο νέος 77χρονος πρόεδρος
είναι η επανεκκίνηση της αγοράς βιοντίζελ. Τα τελευταία χρόνια οι ποσοστώσεις για βιοντίζελ από αγροτικές
πρώτες ύλες και ειδικά από καλαµπόκι έχουν µείνει αµετάβλητες, παρά το
ότι κάθε χρόνο το ποσοστό συµµετοχής του βιοντίζελ στο σύνολο καυσίµων που αξιοποιούνται στις ΗΠΑ αυξάνεται. Ο Τζο Μπάιντεν αναλαµβάνει τα ηνία σε µια περίοδο που η τιµή
πετρελαίου βρίσκεται σε ανησυχητικά χαµηλά επίπεδα. Η κατάσταση αυτή παρέσυρε και την τιµή του βιοντίζελ, το οποίο µε τη σειρά του βούλιαξε την αγορά καλαµποκιού. Αναµένεται ο έµπειρος ∆ηµοκρατικός να επιχειρήσει µια µεταρρύθµιση αποσυµφόρησης της αγοράς καλαµποκιού.

ντρώνει αρκετές πιθανότητες, χάρη στην εκλογή
του Τζο Μπάιντεν στην προεδρία των ΗΠΑ.
Άλλωστε ο 78χρονος πολιτικός έχει επανειληµµένως διαµηνύσει ότι επιθυµεί να αποκαταστήσει τις
σχέσεις και τη συνεργασία µε τη Γηραιά Ήπειρο.
Από την πλευρά τους John Deere, CNH και AGCO
αναµένουν ότι σύντοµα θα επιλυθεί η δασµολογική διαµάχη, χωρίς να επηρεάσει τους τιµοκαταλόγους τους, ενώ ξεκαθαρίζουν πως οι ναυαρχίδες
των εταιρειών δεν εµπίπτουν στο πλαίσιο της ΕΕ.

48 Agrenda

ΑΓΡΟΣΧΟΛΟΣ

Σάββατο 14 & Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
Ότι οι ζηµιές που υπέστησαν αγρότες και
κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας και της ∆υτικής
Ελλάδας από τον Ιανό είναι τεράστιες δεν
χωράει αµφιβολία. Ότι µε εντολή Μαξίµου, οι
διαδικασίες επισπεύσθηκαν και ότι µια πρώτη
δόση έχει ήδη πιστωθεί και µάλιστα πολύ άµεσα,
είναι κι αυτό στα θετικά της υπόθεσης, αν
µπορεί κάποιος να µιλήσει για «θετικά» µετά
από µια τέτοιου µεγέθους καταστροφή….
Οι τοπικοί βουλευτές όµως βρήκαν ευκαιρία,
και ίσως και να µην έχουν άδικο, και ζητούν από
τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ να χειριστεί και τις
υπόλοιπες ζηµιές, εκτός Ιανού, µε την ίδια
ταχύτητα και µε τη λογική του 100%
προκαταβολή. Βέβαια, σε συνάντηση του
Λυκουρέντζου µε τον βουλευτή
Αιτωλοακαρνανίας Καραγκούνη, ο πρόεδρος
είπε ότι οι εκκρεµείς αποζηµιώσεις θα γίνουν από
Γενάρη και µετά. ∆ηλαδή λεφτά, από Φλεβάρη
έως Μάρτη. Ευτυχώς, όµως, τονίζει ο πρόεδρος,
και πάλι νωρίτερα είναι από τον Ιούνιο ή Ιούλιο
που θα δίνονταν παλιά….. Τι χαρά!
«Πολυδιάστατη» χαρακτηρίζει την καταστροφή
στην Καρδίτσα από τον Ιανό ο αντιπρόεδρος του
ΕΛΓΑ Νίκος ∆ούκας, τονίζοντας βέβαια – για να
ευλογήσει τα γένια της σηµερινής διοίκησης του
οργανισµού προφανώς- ότι η ταχύτητα ήταν
πρωτόγνωρη καθώς ποτέ δεν υπήρξαν
προκαταβολές µέσα σε ένα µήνα και ποτέ δεν
θα γίνουν –όπως τώρα- εκτιµήσεις 700.000
στρεµµάτων σε τρεις µήνες. Άσε που
διαβεβαιώνει ότι µέχρι 31 Ιανουαρίου 2021 θα
έχουν πληρωθεί τα πάντα, και µάλιστα χωρίς το
πλαφόν του 20% που ίσχυε όλα τα προηγούµενα
χρόνια. Για να δούµε…..
∆εν µας έφτανε το λάθος µε τα δηλωµένα στο
ΟΣ∆Ε για την ελιά Καλαµών και τους χιλιάδες
παραγωγούς που µένουν εκτός της ειδικής
ενίσχυσης λόγω κορωνοϊού, τώρα – σου λέειαντίστοιχο πρόβληµα αντιµετωπίζουν και οι
καλλιεργητές πρώιµου καρπουζιού χαµηλής
κάλυψης. Περίπου το 50% των εκτάσεων στην
Τριφυλία φαίνεται πως δηλώθηκε σαν υπαίθρια,
βασικά λόγω χαµηλότερων εισφορών ΕΛΓΑ,
αλλά αυτό σηµαίνει ότι θα µείνουν εκτός,
τουλάχιστον µε τις παρούσες συνθήκες.
Πρόταση: η ενίσχυση να βασιστεί στα τιµολόγια
αγοράς σποροφύτων και πώλησης των
καρπουζιών µέχρι το τέλος Ιουνίου µε αρχές
Ιουλίου που πωλούνται τα πρώιµα καρπούζια….
Όλοι θέλουµε µια στήριξη, αυτό να λέγεται!
Κάπως έτσι και οι καλλιεργητές ελάτου του
Ταξιάρχη δεν επιτρέπεται να µετακινηθούν
εκτός περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής και
δεν µπορούν να πωλήσουν τα έλατα τους στις
πόλεις της Ελλάδας. Εκτός από τις οικονοµικές
απώλειες λόγω lockdown στην εστίαση και τον
χειµερινό τουρισµό, τους φαίνεται αδιανόητο
που το προϊόν τους δεν αντιµετωπίζεται ως
Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ
αγροτικό…

ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤ

«Παρόλο που οι τελευταίες
ειδήσεις για το εµβόλιο
φαίνονται ενθαρρυντικές,
η ανάκαµψη µπορεί να µην
είναι γραµµική, αλλά να
είναι ασταθής[...] Είµαστε
µπροστά σε µια εξαιρετικά
ασυνήθιστη ύφεση λόγω
πανδηµίας. Πρόκειται για
µία ύφεση στις υπηρεσίες
και όχι σε διαρκή αγαθά».

;

ΜΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΝΑΣ
ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΣ

«Τουλάχιστον ως το τέλος
της άνοιξης θα είµαστε
πολύ πιεσµένοι. Για να
επιβιώσουµε πρέπει να
µείνουµε σπίτια µας, να
περιορίσουµε συναθροίσεις
µας και τις ανεξέλεγκτες
κοινωνικές επαφές. Να
φτιάξουµε ο καθένας
ξεχωριστά ένα µικρό και
σταθερό κύκλο επαφών».

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΛΑΝΤΗ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ

«Στη δική µας δουλειά το
έχουµε αυτό το θέµα µε την
οµορφιά. Όταν κάνεις
κάποια πράγµατα στην
αρχή της καριέρας σου,
λένε όλοι πως τα πέτυχες
επειδή είσαι όµορφη. Που
ισχύει, είναι διαβατήριο η
οµορφιά. Στην πορεία,
όµως, φαίνεται τι κάνεις
και πως εξελίσσεσαι».

ΠΕ∆ΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ

«Ο πρωταρχικός στόχος
είναι πάντα να κερδίζουµε.
Εµείς θέλουµε να
κερδίζουµε και για να γίνει
αυτό πρέπει να παίζουµε
καλά. Όπως λέω πάντα,
µία οµάδα, που παίζει
καλά, είναι πάντα πιο
κοντά στη νίκη από µία
άλλη οµάδα, που δεν παίζει
καλά».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

Ο ΠΑΠΑΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΟ ΑΦΗΣΕ ‘Η ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΟ ΒΡΗΚΕ Ο ΒΑΡΡΑΣ

Υβρίδια

Το ζήτηµα των
ελληνοποιήσεων αγροτικών
προϊόντων όποιος περνάει από
το πόστο του υπουργείου της
πλατείας, διατείνεται ότι το...
επιλύει κατά κάποιο τρόπο. Κι
όταν φεύγει, ξαναφουντώνει.
Κάπως έτσι, κι ο Λάκωνας
πρώην υπουργός που µαζί µε
άλλους 48 βουλευτές της
παράταξής του µε επίκαιρη
τους ερώτηση µιλούν για
έξαρση του φαινοµένου εν
µέσω πανδηµίας, µε τους
παραγωγούς να γίνονται
«µάρτυρες» αυτής της
πρακτικής των µεγαλεµπόρων.
«Οι πάγκοι των λαϊκών,
ιδίως της ∆υτικής Μακεδονίας,
κατακλύζονται µε ντοµάτες και
πιπεριές ξένης προέλευσης,
που πωλούνται στους
καταναλωτές ως «ελληνική
ντοµάτα» και «ελληνική
πιπεριά»», καταγγέλουν.

Η διοίκηση έχει
συνέχεια... ενίοτε
βέβαια µε την
προπροηγούµενη
διοίκηση!!!

Με τα δίκια των παραγωγών ποιος θα ασχοληθεί
Ευτυχώς που υπάρχει κι ο πρωτογενής γιατί µε τον τουρισµό «µπαταρισµένο», θα ήµασταν φάτε µάτια ψάρια. Ο Μαυρουδής, που άφησε λίγο τα «δίκια» των ζώων συντροφιάς, µιλώντας στο διαδικτυακό Economist, αναφέρθηκε στα ρεκόρ που σηµείωσε εξαγωγικά
η αγροδιατροφή εν καιρώ πανδηµίας. Βέβαια, υπάρχουν και τοµείς
που... κλαίει κόσµος, όµως εκεί παρενέβη καίρια - όπως είπε - µε
το πακέτο των 150 εκατ. ευρώ. Αλήθεια, για τη νέα ΚΑΠ, ποιο είναι
το «success story», ότι οι Έλληνες αγρότες θα παίρνουν κάποιες επιδοτήσεις; Πάντως, οι µέχρι πρότινος κοστοβόρες περιβαλλοντικές φιλοδοξίες της Ένωσης, τώρα έγιναν πρόκληση, για τη Βάθη.

Συνέχεια;

∆ιάτρητο

Μπουρδούκλωµα

Με την υπόσχεση διασφάλισης
του δηµοσίου συµφέροντος και
στήριξης των αγροτών που
µοχθούν, προσµένοντας µε
διαφάνεια την ανταµοιβή των
προσπαθειών τους, ανέλαβε ο
νέος πρόεδρος στη ∆οµοκού.
«Η διοίκηση έχει... συνέχεια!»,
αναφέρει στη δήλωσή του,
τουτέστιν θα συνεχίσει το έργο
Βάρρα και τις αποκαλύψεις για
τα «χρυσαφένια» βοσκοτόπια;

Κάθε φορά που έρχεται η ώρα
της κρίσης, δηλαδή µίας
πληρωµής, όπως καληώρα µε
τις έκτακτες κορωνο-ενισχύσεις
για τις ελιές Καλαµών,
ξεφυτρώνουν τα ζητήµατα του
ΟΣ∆Ε και τα µπαλώµατα στις
δηλώσεις που τις καθιστούν
προβληµατικές. Ζητούµενο και
πάλι να βρεθεί η χρυσή τοµή
για να µην απειληθεί πρόστιµο
κι από τις Βρυξέλλες.

Το β’ µέρος καραντίνας είναι
πιο προβληµατικό για τους
περιορισµούς στις µετακινήσεις
καταγγέλλουν παραγωγοί, µε
παράδειγµα τη συγκοµιδή ελιάς.
Εκτάσεις που δεν είναι
δηλωµένες στο ΟΣ∆Ε, εργάτες
χωρίς χαρτιά και φίλοι και
συγγενείς που συνδράµουν στο
µάζεµα χωρίς βεβαιώσεις.
Κάποιες φορές άλλος είναι ο
εργοδότης άλλος ο ιδιοκτήτης...

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

Το κυνήγι λέει το
ΚΙΝΑΛ είναι µοναχικό
σπορ, ως εκ τούτου
γιατί να µη ενταχθεί
στην άθληση και να
επιτραπεί στο πλαίσιο
των περιοριστικών
µέτρων του καθολικού
lockdown µε την
αποστολή σχετικού
SMS, στο 13033;
Βαρύ το κλίµα στο
εγχώριο επιτράπεζιο
σταφύλι λόγω
αναιµικής ζήτησης στο
εξωτερικό ελέω covid
19 µε δεκάδες τόνους
άκοπους και µεγάλους
όγκους να πηγαίνουν
για «λάντζα». Μέτρα
στήριξης ζητά το
ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής
Μακεδονίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Τα λαχανικά που
έγιναν... κρέας

Η

Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Π

ίσω από τη γκρίζα εικόνα του θανάτου
που συντηρεί η πανδηµία, η αλήθεια είναι ότι στην οικονοµία τουλάχιστον κάποια πράγµατα προχωρούν. Όταν µάλιστα µε το καλό έρθει το εµβόλιο και φύγει ο µεγάλος
φόβος και η θλίψη για τις απώλειες, σε ανθρώπινες
ζωές, που αφήνει στο πέρασµά του ο κορωνοϊός, είναι πολύ πιθανό ότι στον επιχειρηµατικό στίβο τα θέµατα θα τρέξουν πολύ πιο γρήγορα.

Περίοδος ωριμότητας
∆ΙΑΤΥΠΩΝΩ µε ευθύτητα την άποψη ότι αυτή τη φορά, ο χώρος της αγροτικής παραγωγής θα βρεθεί σε
ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση. Η χρονιά της πανδηµίας και τα όσα τη συνοδεύουν, έχει βοηθήσει να ωριµάσουν πολλά απ’ αυτά που για χρόνια έµεναν µόνο στα λόγια. Έτσι, έχει αναδείξει τη σηµασία της διατροφικής επάρκειας, έχει επιβεβαιώσει την αξία της
υγιεινής διατροφής, έχει επισπεύσει τα µέτρα για την
αειφορία και τη χρήση ηπιότερων µέσων
παραγωγής, έχει δώσει χώρο στην
ψηφιακή εποχή και τη νέα τεχνολογία αυτή τη φορά πιο φιλική
στο περιβάλλον.

Υπάρχει εξήγηση
Αλήθεια πώς εξηγούν οι ιθύνοντες
το γεγονός ότι την τελευταία τριετία
η Κρήτη εξασφάλισε το 23,6% των
ενισχύσεων από το Εθνικό Απόθεµα;

Sur Mesure
ΠΟΥ ΚΟΛΛΑΕΙ σε όλα αυτά η χώρα µας και η ελληνική γεωργία; Θα τολµούσα να πω ότι τα περισσότερα εξ αυτών είναι κοµµένα και ραµµένα στις ανάγκες της ελληνικής γεωργίας. Η διάρθρωσή της ευνοείται τα µάλα από την ενδυνάµωση της µεσογειακής δίαιτας, από τη στροφή στο πράσινο µοντέλο
παραγωγής, από τις προσφερόµενες τεχνολογικές
λύσεις για την υποστήριξη της ευφυούς γεωργίας.

Μονοπάτι δίκαιης μετάβασης
ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ αυτή τη φορά είναι ότι για όλα τα
παραπάνω φαίνεται να εξασφαλίζονται και οι αναγκαίες χρηµατοδοτήσεις. Ήδη το παράδειγµα της
προκήρυξης νέου προγράµµατος Νέων Αγροτών στις
Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας, µε
προϋπολογισµό περί τα 5 εκατ. ευρώ και χρηµατοδότηση από το Ταµείο ∆ίκαιης Μετάβασης, είναι εν-

δεικτικό των νέων δυνατοτήτων και ευκαιριών που
δηµιουργούνται αντίστοιχα.

Τραχανάς χοντροκομμένος
ΤΟ ΚΑΚΟ είναι ότι σ’ αυτή τη χώρα, η οπτική επικοινωνίας, ακόµα και για τα πιο «πιασάρικα» θέµατα γίνεται υπό το πρίσµα της «εκλογικής πελατείας». Έτσι, άλλα τονίζονται µε τον χοντροκοµµένο τρόπο της
κυβερνητικής προπαγάνδας και άλλα µένουν κρυφά
για να τα «πουλήσει» µε το δικό του παλαιοκοµµατικό
τρόπο ο κάθε τοπικός βουλευτής στους πελάτες του
ψηφοφόρους. Τεράστια ξεφτίλα!

Ποιος τσιμπάει τα ποσοστά
ΣΑΝ ΚΙ ΑΥΤΗ που προκύπτει από την προσεκτική ανάγνωση της κατανοµής των δικαιωµάτων (ενιαίας ενίσχυσης) από το Εθνικό Απόθεµα. Αλήθεια, πώς εξηγούν οι ιθύνοντες το γεγονός ότι την τελευταία τριετία (2017, 2018, 2019) η Κρήτη εξασφάλισε το 23,6% των ενισχύσεων από
το Εθνικό Απόθεµα, όταν Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, ∆υτική Μακεδονία και Θεσσαλία
µαζί, εξασφάλισαν λιγότερο,
δηλαδή µόλις το 22,2% των
διαθέσιµων πόρων;

Τριμηνίτης
ΤΙ ΞΕΡΕΙ π.χ. για όλα αυτά
το µέγαρο Μαξίµου που πριν
από λίγες µέρες φρόντισε
να αντικαταστήσει, στη θέση προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ,
τον άνθρωπο που θεώρησε υποχρέωσή του να βάλει
µια τάξη σ’ αυτή την υπόθεση; Και πώς εξηγεί το γεγονός ότι η σπουδή για την αντικατάσταση ήταν τέτοια, που τον αντικατέστησε µε έναν τριµηνίτη, πρώην πολιτευτή, ο οποίος ουδεµία σχέση φαίνεται να
έχει µε το συγκεκριµένο αντικείµενο;

Για τα μπουγαδοκόφινα
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ∆Ε κοινό µυστικό ότι η συγκεκριµένη επιλογή δύσκολα θα µπορέσει να καλύψει τις προϋποθέσεις που έχει αυτή η θέση, όταν µε το καλό προκηρυχθεί κανονικά, µετά το πέρας του τριµήνου. Εποµένως, αυτό που τώρα έρχεται να προσφέρει, είναι κάλυψη στα όσα τραγικά έχουν γίνει µε την κατανοµή
βοσκοτόπων και δικαιωµάτων από το Εθνικό Απόθεµα, δηλαδή να σώσει την «οµερτά» και το δίκτυο που
αυτή έχει δηµιουργήσει και εξυπηρετεί (πλένοντας
και ξεπλένοντας) πολλές προσωπικές φιλοδοξίες και
ακόµη περισσότερες µικροπολιτικές σκοπιµότητες.

βασισµένη σε φυτά προσέγγιση «κρέατος» µε επικεφαλής εταιρείες όπως η
Impossible Foods και η Beyond Meat
χρησιµοποιούν λαχανικά υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες όπως µπιζέλια, φασόλια και σόγια για να αναπαράγουν τη γεύση,
την υφή και την εµφάνιση του κρέατος. Η κρεµώδης υφή και η γεύση του Impossible Burger προέρχεται από γενετικά τροποποιηµένη ζύµη που
χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία του κεντρικού
συστατικού της σόγιας. Μια άλλη προσέγγιση είναι η κυτταρική, στην οποία ηγούνται εταιρείες
όπως η Memphis Meat και η Mosa Meat. Είναι ένα σενάριο επιστηµονικής φαντασίας που έγινε
πραγµατικότητα στο εργαστήριο. Οι εταιρείες αυτές παίρνουν κύτταρα από ζώα, π.χ αγελάδας, σολοµού, κοτόπουλου, ή γαλοπούλας και αναπτύσσουν συγκεκριµένα προϊόντα -κιµά, φιλέτο, στήθος κοτόπουλου ή γαλοπούλας ή σολοµού. [...].
Σύµφωνα µε έρευνα της Nielsen, οι εναλλακτικές λύσεις για το κρέας σηµείωσαν αύξηση 30%
στις πωλήσεις των ΗΠΑ από τον Απρίλιο 2017 έως τον Απρίλιο 2018. Όταν αυτές οι µέθοδοι εξελιχθούν, το εναλλακτικό κρέας θα κοστίζει λιγότερο από το πραγµατικό και θα χρησιµοποιείται
κατά 99% λιγότερη γη [...]. Η βιοµηχανία κρέατος
προειδοποιεί τους καταναλωτές ότι το «φυτικό κρέας είναι ψεύτικο», ότι είναι υπερεπεξεργασµένο.
Αρκετές πολιτείες στις ΗΠΑ έχουν νόµους που η
χρήση λέξεων «βόειο κρέας» ή «κρέας» σε προϊόντα από φυτικά συστατικά απαγορεύεται.
Μειονεκτήµατα είναι: για να παραχθεί
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΥ * 1 κιλό βόειου κρέατος χρειάζονται 3
κιλά τροφής ανθρώπινης κατανάλωσης και το άψητο βόειο κρέας περιέχει 75 mg αλατιού, ενώ
η ίδια µερίδα φυτικού 370 mg. Η σύσταση του
«κρέατος από φυτά» είναι πρωτεΐνη σόγιας, µπιζελιών, φασολιών, ίνες µπαµπού στα no chicken,
κρεµµύδι και σκόνη καρότου και λαχανικά. [...].
Όσον αφορά την παραγωγή κρέατος µε κυτταρικές σειρές, µε τις υπάρχουσες τεχνολογίες είναι πιο εύκολο για λουκάνικο ή κιµά παρά µπριζόλα, καθώς εκεί υπάρχουν πολλά διαφορετικά
είδη κυττάρων και η δοµή είναι αρκετά περίπλοκη. Πλεονεκτήµατα: Το καλλιεργούµενο κρέας
χρειάζεται 100 φορές µικρότερη επιφάνεια γης,
µειωµένες εκποµπές αερίου θερµοκηπίου, λιγότερη ενέργεια, λιγότερο νερό, χωρίς αντιβιοτικά,
φυτοφάρµακα και λιπάσµατα. Μειονεκτήµατα: Τo
υψηλό κόστος 250.000 ευρώ για το πρώτο µπιφτέκι, αλλά ακόµα και σήµερα είναι ακριβό, ζήτηµα επίσης ή συνοχή των προϊόντων.
Σήµερα µόλις το 1% της αγοράς κρέατος ανήκει
στην κατηγορία «κρέας από φυτά», µπορεί όµως
να φτάσει στο 35% τα επόµενα χρόνια.
*ΠΡΩΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΕΦΕ
∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Π. ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΕΦΕΤ, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ NEW YORK COLLEGE
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Από τις δημόσιες θέσεις να φύγεις
όχι πλουσιότερος, αλλά τίμιος

Α

γαπητοί, αυτή είναι η τελευταία ανακοίνωση ως διατελέσαντα Προέδρου του ∆Σ
του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Μετά από ένα γόνιµο ταξίδι ενός χρόνου, αισθάνοµαι συγκινηµένος από την προσπάθεια
που έγινε και παραδίδω στον επόµενο Πρόεδρο τον
Οργανισµό.
Πιο χρήσιµο και προσιτό στην εξυπηρέτηση για
τους αγρότες και την πολιτεία.
Πιο έτοιµο για την εφαρµογή της νέας ΚΑΠ και ειδικά για τα βοσκοτόπια.
Πιο οργανωµένο στους ελέγχους µε βάση τους
κοινοτικούς κανονισµούς, µε αποτελέσµατα στη µείωση των παρατυπιών και µε υποθέσεις που πήγαν
στη δικαιοσύνη.
Πιο κοντά στους εργαζόµενους και στην παροχή
ευκαιριών σε όλους µε τις νέες κρίσεις που είχαν 9 ολόκληρα χρόνια να γίνουν.
Πιο κοντά στις έγκαιρες πληρωµές µε 2,9 δις ευρώ σε ένα χρόνο και την πιο έγκαιρη πληρωµή προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης το 2020.
Πιο κοντά στην έγκαιρη συγκέντρωση των αιτήσεων ΟΣ∆Ε 2020 εν µέσω µάλιστα της πανδηµίας του
κορωνοϊού.
Πιο κοντά στην αγωνία των αγροτών και των κτηνοτρόφων στην επίλυση του προβλήµατος από τους δασικούς χάρτες και την αδικαιολόγητη µη πληρωµή τους.
Πιο κοντά στην αξιοποίηση των εγγενών δυνάµεων του Οργανισµού για να µειώσει την αδόκιµη εξάρτηση από υπηρεσίες άλλων που στοχεύουν και στη δική τους προβολή.
Πιο κοντά στη διαφάνεια, αφού µόλις πρόσφατα
δηµοσιεύθηκαν τα στατιστικά του Εθνικού Αποθέµατος των ετών 2017, 2018, 2019.
Όµως, θα µπορούσε να πει κάποιος
ότι αυτή είναι και η δουλειάς σας.
Νοµίζω ότι εκεί και εµείς ως ∆ιοίκηση επικεντρωθήκαµε.

Σ

το να κάνουµε το πιο απλό για ∆ηµόσιο Λειτουργό, να κάνουµε το καθήκον µας και τη δουλειά µας. Αυτό ήταν και η πολιτική εντολή που
είχαµε από τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και Πρωθυπουργό της Χώρας.
Θα µπορούσα να πω πολλά, αλλά αυ-

τό που έχει σηµασία είναι να πω και τι δεν προλάβαµε να ολοκληρώσουµε µε τους εργαζόµενους, τους οποίους ευχαριστώ και πάλι.
Τη νέα Αίτηση ΟΣ∆Ε µε λιγότερο κόστος για όλους και ελάχιστο για αυτούς που οι αιτήσεις είναι ίδιες µε προσιτή τεχνολογία. Στη δοκιµαστική πληρωµή που ζήτησα να γίνει, για να πετύχω την πληρωµή
στις 21 Οκτωβρίου 2020, γύρω στις 420.000 αιτήσεις
ήταν ακριβώς ίδιες µεταξύ 2019 και 2020.
Την επανένταξη των 9,6 εκ στρεµµάτων επιλέξιµων βοσκοτόπων, σηµείο κλειδί για τη νέα ΚΑΠ. Τελειώσαµε τη δοκιµαστική εφαρµογή στην Κρήτη µε το
µεγαλύτερο πρόβληµα έλλειψης βοσκοτόπων, µε τεχνογνωσία του Οργανισµού κάτω από τη καθοδήγησή
µου. Αυτό δεν πρέπει να σταµατήσει και να χαθεί, είναι
κεφάλαιο που αναγνωρίζουν και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τις οποίες είχα συχνή επαφή.
Την αλλαγή του συστήµατος υποβολής των αιτήσεων ΟΣ∆Ε µέσω τηλε-συνεννόησης, αλλά και την απελευθέρωση της διαδικασίας, αφού µετά από µια µακρά περίοδο 7 ετών ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να απασχοληθεί πιο συστηµατικά µε τους ελέγχους και όχι µε τους
ανταγωνισµούς των ΚΥ∆. Αρκεί ένα νέο φιλελεύθερο,
αλλά αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας τους.
Την αναβάθµιση του νέου LPIS, ο διαγωνισµός
του οποίου ύψους 3,6 εκ ευρώ αθόρυβα και αποτελεσµατικά τελειώνει, σε αντίθεση µε αυτόν του Τεχνικού Συµβούλου που υπήρξαν δυστοκίες συνεννόησης όχι µε δική µας ευθύνη.
Τη µείωση των προβληµάτων στα βοσκοτόπια και
στον µη πραγµατικό αριθµό των ζώων, θέµατα για τα
οποία το ΥΠΑΑΤ πρέπει να λάβει επείγοντα µέτρα,
γιατί ό,τι η χώρα κέρδισε στα βοσκοτόπια από επιστροφές καταλογισµών θα τα χάσει από
αυτόν τον εφιάλτη που εξελίσσεται πλέον θρασύτατος και πιέζει. Το θέµα θα
το αντιληφθείτε από τους ελέγχους
που πρόσφατα διεξήγαγα και την
αναφορά ελεγκτή «…τα παραπάνω συνιστούν σε αρκετές περιπτώσεις σοβαρές παρατυπίες και µάλιστα σε ορισµένες περιπτώσεις συστηµατική απάτη (δικαιώµατα από
εθνικό απόθεµα σε κλειστές ανακυκλούµενες οµάδες ή συγγενείς) οι οποίες µεµονωµένα ή οργανωµένα φαίνεται να ασκούν, όλο και πιο φανερά, πίε-

ση σε διάφορα επίπεδα από ΚΥ∆ έως και υπαλλήλους
διαχέοντας “ΦΟΒΟ” σε όσους ασχολούνται ουσιαστικά µε το θέµα, επιδιώκοντας µε αυτό τον τρόπο την
κατά το δυνατόν µόνο την τυπική ενασχόλησή τους,
την δοκιµασία της οποίας (δηλαδή του τυπικού ελέγχου) γνωρίζουν ότι µπορούν να ξεπεράσουν εύκολα.
Για τους λόγους αυτούς απευθύνθηκα µε εµπιστευτικό έγγραφο σε εσάς κ. Πρόεδρε, γιατί θεωρώ ότι η απλή κοινοποίηση δηµιουργεί κίνδυνο σε αυτούς που
ασχοληθήκαµε αλλά κυρίως θα χαθεί το πλεονέκτηµα
της έρευνας που ενδεχόµενα γίνει από εδώ και πέρα.»
∆ε θα µείνω στο γεγονός ότι ο Οργανισµός ήταν
ενδεχοµένως όµηρος καταστάσεων, που µε το πρόσχηµα της µη πληρωµής εκφόβιζαν περί τα 9 χρόνια για
να µην γίνουν κρίσεις. Αυτό είπαν και σε µένα. Απέναντι σε αυτό το φοβικό σύστηµα αντέδρασα µε τόλµη
και αποφασιστικότητα και οι κρίσεις έγιναν γρήγορα,
αλλά και οι πληρωµές ακόµα γρηγορότερα.

Α

υτό που µε συγκινεί ιδιαίτερα µέσα από το γόνιµο αυτό ταξίδι του ενός χρόνου στον Οργανισµό, είναι η αγάπη των υπαλλήλων - εξαιρούνται κάποιοι που χάλασε η βολή τους και η µονοκαθεδρία τους - και τους ευχαριστώ θερµά, αλλά κυρίως η αγάπη των αγροτών και κτηνοτρόφων, που είναι
καθηµερινή έκπληξη για µένα. Αυτό είναι το πραγµατικό κέρδος µου. Τώρα τελευταία, όταν γνωστοποιήθηκε η αποχώρησή µου, αυτό εντάθηκε και µε απλές
παρεµβάσεις σε µέσα ενηµέρωσης. Μια τέτοια εκποµπή παρακολουθούσε η µητέρα µου 86 ετών στα Τρίκαλα, όπου πέρα από τους παραγωγούς που έλεγαν
επαινετικά λόγια για το έργο, την ακεραιότητα και τη
συµπεριφορά µου, παρενέβη και ο υφυπουργός κος
Κώστας Σκρέκας, µιλώντας επαινετικά για το έργο και
την τεχνοκρατική µου αντίληψη και στάση και η οποία
µητέρα µου, προς έκπληξή µου, έστειλε sms µε το ακόλουθο µήνυµα µε το οποίο κλείνω:
«Εκ των κοινών επιµελείν απάλλαττον µη πλουσιότερος αλλά ενδοξότερος, πολλών χρηµάτων κρείττων
ο παρά του πλήθους έπαινος» και συνεχίζει η ίδια τη
µετάφραση: «Από τις δηµόσιες θέσεις να φύγεις όχι
πλουσιότερος αλλά τίµιος».
Είναι ουσιαστικά ένα ευχαριστώ της µάνας προς τον
γιό της για όλα αυτά που µας γαλούχησαν οι γονείς µας.
Σας ευχαριστώ πολύ
*τέως προέδρου του ∆.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ
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ΜΑ∆ΡΙΤΗ
Σειρά εκδηλώσεων
της Φίλαιος για
ελιά και ελαιόλαδο

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ

Προς Σκανδιναβία
κοιτούν 50 ελληνικές
επιχειρήσεις
Πενήντα από τις πιο εξωστρεφείς ελληνικές
επιχειρήσεις επιλέχθηκαν να λάβουν µέρος στην
Greek-Nordic Trade Week στις 16-20
Νοεµβρίου, την πρώτη ολοκληρωµένη δράση
ανάπτυξης εξαγωγών στις Σκανδιναβικές αγορές
που συνδιοργανώνουν διαδικτυακά οι Εταιρείες
Reco Exports & Moreganic και η Enterprise
Greece. Μεταξύ των συµµετεχόντων και
εταιρείες της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ,
καθώς και των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδος
και Ηπείρου, οι οποίες επιθυµούν τη διείσδυση
στις αγορές των Σκανδιναβικών χωρών και της
Βαλτικής. Για περισσότερες πληροφορίες στο
www.greeknordictrade.com/

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.

ΨΗΦΙΑΚΑ

∆ιαδικτυακό και
το ραντεβού της
Asia Fruit Logistica
Η Asia Fruit Logistica παίρνει µια συναρπαστική
νέα ψηφιακή µορφή από 18-20 Νοεµβρίου και
γίνεται «Asia Fruit Logistica On», ως τόπος όπου

συναντάται η επιχείρηση φρέσκων προϊόντων της
Ασίας στο διαδίκτυο. Θα δώσει σε χιλιάδες
εκθέτες και επισκέπτες την καλύτερη πλατφόρµα
για να συνδεθούν, να κάνουν επιχειρήσεις και να
συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις δραστηριότητές
τους στην Ασία αυτή τη σεζόν. Περισσότερες
πληροφορίες είναι διαθέσιµες στο www.
asiafruitlogistica.com/en/Exhibitors/

ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Τον Ιανουάριο 2021
η Πράσινη Εβδοµάδα
H ∆ιεθνής Έκθεση Τροφίµων και
Αγροτικών Προϊόντων µε
απευθείας πώληση στο κοινό,
Internationale Grüne Woche Berlin
2021, µετατρέπεται σε αποκλειστικό
B2B event (B2B διεθνείς
συναντήσεις) και θα γίνει 18 µε 22
Ιανουαρίου, όπως ανακοίνωσε ο
Εκθεσιακός Οργανισµός του
Βερολίνου, ο οποίος
αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από
το Ελληνογερµανικό Εµπορικό και
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. Η
επόµενη γνωστή σε όλους
Internationale Grüne Woche Berlin
µε απευθείας πώληση στο κοινό
έχει προγραµµατιστεί να λάβει
χώρα 21 µε 30 Ιανουαρίου. Για
περισσότερα στην ιστοσελίδα της
έκθεσης στο www.greenweek.de

52 Agrenda

ΜΙΚΡΕΣΑΓΓΕΛΙΕΣ

Σάββατο 14 & Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020

ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται γουρουνάκια από 20 έως 40
κιλά από παραγωγό. Τηλ.6974/431615.
Πωλούνται χηνόπαπιες και ντόπια γουρουνάκια σε τιµή ευκαιρίας.Περιοχή Χαλκηδόνας. Τηλ.6934/501864.
Πωλούνται 50 αγελάδες Ζvits και κόκκινες. Οι 16 γεννηµένες. Περιοχή Βοιωτιας.Τηλ.6934/043602.
Πωλούνται 3 µουλάρια. Περιοχή Κοζάνης. Τηλ. 6974/281683.
Πωλούνται 7-8 µοσχαράκια Λιµουζίν
από 5 µηνών 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 καθαρισµένα για σπορά κτηνοτροφικό µπιζέλι «’Ολυµπος», κριθάρι
«nure» και βρώµη «Κασσάνδρα». Πρωτοετή σε άριστη ποιότητα, αποστολή σ’όλη
τη χώρα. Τηλ. 6972802670.
Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρισµένος από µαγνήτη, ποικιλία υπάτης. Τιµή 3 ευρώ το κιλό. Τηλ. 6974/463920,
6943/029383.
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 λεπτά το κιλό. Περιοχή Βοιωτιας.
Τηλ.6934/043602.
Πωλείται βίκος και για φακή για σπόρο.
Περιοχή αρσάλων.Τηλ.6944/804870.
Πωλείται
κτηνοτροφικό
µπιζέλι για σπόρο, ποικιλίας Όλυµπος. Τηλ.
6934/405572.

Πωλούνται γαϊδουράκια θηλυκά. Περιοχή Ευρυτανίας. Τηλ.6978489950-51

Πωλείται µπιζέλι κτηνοτροφικό ποικιλίας
Όλυµπος. Τηλ 6937/479638.

Πωλούνται κατσίκια βιτούλες 10 µηνών,
καθαρόαιµα ∆αµασκού,χρώµατος καφε,περιοχή Σερρών.Τηλ.6984/340383.

Πωλείται
βρώµη
Τηλ.6973722978.

Πωλούνται 20 µοσχάρια Λιµουζίν, Σιµπερλίν, αρσενικά και θηλυκά για πάχυνση από 140 έως 200 κιλά ζώο βάρους,
όλα µαζί.. Τηλ. 6972/173482
Πωλούνται 100 πρόβατα διασταυρωµένα, τα 50 γεννηµένα και τα άλλα 50
γεννάνε σε ένα µήνα. Τιµή 12.000 ευρώ.
Αχαΐας. Τηλ. 6982/113390.

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητούνται δικαιώµατα βοσκότοπου για
αγορά.Τηλ.6978/023728.
Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα (πρόβατα - γίδια), έως 30.000 ευρώ αξία δικαιωµάτων καθαρό µείον της παρακράτησης.
Τηλ.6946388293
Ζητούνται αγελάδες βραχυκερατικες σε
πρόγραµµα σπάνιας φυλής πιστοποιηµενα. Απο 20 έως 150 ζώα. Τιµή 500-600
ευρώ Τηλ. 6946/388293..

ΦΥΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται σε µικρά τετράγωνα δέµατα
σανό από βρώµη, άχυρο από κριθάρι και
τριφύλλι σε καλή τιµή. Περιοχή Μαγνησίας. Τηλ. 6974/431615.
Πωλείται βίκος, µπιζέλι και κτηνοτροφικό κουκί για σπόρο. Τηλ.6932/372270.
Πωλείται φακή, βρώσιµη πολύ βραστερή
και για σπόρο.Τηλ.6932/372270.
Πωλείται σιτάρι µαλακό σε µικρές
ή µεγάλες ποσότητες από παραγωγό. ∆υνατότητα µεταφοράς στο χώρο
σας.6974/431615.
Πωλείται τριφύλλι σε µικρή τετράγωνη
µπάλα, 18 λεπτά το κιλό. Περιοχή Γιαννιτσών. κ. Χρήστος. Τηλ. 6945/805371.
Πωλείται άχυρο 300 δέµατα, σε µεγάλες µπάλες µε 4 σχοινιά. Περιοχή Φθιώτιδας. Τηλ. 6974/463920, 6943/029383.
Πωλείται τριφύλλι σε µικρές µπάλες 30 κιλών. Περιοχή Σερρών. Τηλ.
6942/823313.

για

σπορά.

Πωλείται κριθάρι. Tηλ. 6973/042482,
6985/811600
Πωλείται σιτάρι για σπόρο ποικιλίας ΣΙΜΕΤΟ πρωτοετές από σποροπραγωγή
καθαρισµένος και απολυµασµένος, πρώτης ποιότητας. Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ.
6972/285256.
Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές,
τετράγωνη µπάλα µε 6 σκοινιά. Περιοχή
Λάρισα. Τηλ. 6947/509187.
Πωλείται βίκος µπιζέλι από παραγωγό για χλωρή λίπανση, βελτίωση εδάφους-άζωτο και παραγωγή ζωοτροφής.
Τηλ.6948/423151.
Πωλούνται µπιζέλι βίκος κτηνοτροφικό καθαρισµένα, για καλλιέργεια ζωοτροφής, σανό για ζώα και χλωρή λίπανση. Ελιές, αµπέλι, δενδρώδη. Τηλ.
6981/088747.
Πωλείται σιτάρι σκληρό για σπόρο, ποικιλίας Μοναστήρι Ρ2. Τηλ. 6932/372270.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµποκιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη
στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγωνη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-mail:
papapg100@gmail.com
Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και
θειαφιστήρας και ένα BMW E36. Tηλ.
6945/665253, 6980/001606.
Πωλείται Ford Transit µε µουσαµά,
280.000 χλµ. Περιοχή Πιερίας. Τηλ.
6980/001606 , 6945/665253.
Πωλείται αγρόκτηµα δενδροφυτευµένο
µε δεκάχρονες ροδιές ελληνικής ποικιλίας Ερµιόνη. 54 στρέµµατα στη περοχή
Άσκρο Βοιωτίας.Τιµή στρέµµατος 4.000
ευρώ. Πληροφ. 6937195996.
Πωλούνται 7 αγροτεµάχια σύνολο
80 στρεµµάτων, φυτεµένα µε ακακίες
για ξυλεία.Περιοχή Αετοχώρι Αριδαίας,
νοµός Πέλλας, 250 ευρώ το στρέµµα.
Τηλ.6946/960379.

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται σπαρτική µηχανή ΒΕΚΑΜ
14αρα µε υδραυλική αλυσίδα βαρέου τύπου, µοντέλο του 2014,σχεδόν καινούρια.
Τηλ.6974/225009.
Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά σταβάρια 2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ.
6980/001606 , 6945/665253.
Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιάρι.
Περιοχή Πιερίας.
Τηλ. 6980/001606 , 6945/665253.

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών.
Τηλ.6987/310440.

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

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

Πωλείται γεννήτρια 6,5 KW ιταλική,Θεσσαλονίκη, 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 µοντέλο του 2004 και µια πρέσα CASE
540 µοντέλο του 2004 σε άριστη κατάσταση.
Τηλ.6947/509187.

Πωλείται ΒMW E30, 4θυρο, 35 ετών.
Περιοχή Πιερίας Τηλ. 6980/001606 ,
6945/665253.
Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και
θειαφιστήρας και ένα BMW E36. Tηλ.
6945/665253, 6980/001606.
Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, παστεριωτές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, κορφολόγοι, ντουλάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζάκια µε καλούπια διάφορων τύπων. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 6947/509187.
Πωλείται µηχάνηµα παστερίωσης 2 τόνων
σχεδόν καινούρια και ένας κορφολόγος αυτοκαθαριζόµενος 3 µήνες δουλεµένος 3 τόνους την ώρα. Τηλ.6947/509187.
Πωλείται πρέσα CASE 540 µε 6 σκοινιά,
σχεδόν καινούρια, µεγάλη τετράγωνη µπάλα.
Τηλ.6972/173482.
Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε όλα
τα µηχανήµατα 5 µήνες δουλεµένο µε 7 κωδικούς. Τηλ.6972/173482.

Πωλείται πιεστικό µηχάνηµα µάρκας Φερόζα Ισπάνα (ισπανικό) στο κουτί του.
Τηλ.6942/228503.
Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Μ101
µε επισκευασµένο κινητήρα, χωρίς σαπίλες. ∆υνατότητα µετατροπής σε χορτοκοπτικό. Τιµή 2500 ευρώ.Τηλ.2310/711133.

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

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

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

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

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

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

Πωλείται αρµεκτικό Fullwood ελαφρώς
µεταχειρισµένο, 12 στα 12.Περιοχή Πατρών.Τηλ. 6906/512460.

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πωλούνται µπάλες από άχυρο µικρού µεγέθους. Νοµός Θεσσαλονίκης.Τηλ.6937
/313613.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

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

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

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

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

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

Ζητoύνται εκτατικά δικαιώµατα χωραφιών.Τηλ.6978023728.

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

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ µάρκας Lamborghini
τύπου 990 δενδροκοµικό 4χ4 µε καµπίνα. Τηλ.6945/373163.
Πωλούνται κλούβες-κλουβάκια και µπιζινς.περιοχη Βέροιας. Τηλ.6986/701716.
Πωλείται κλαδοτεµαχιστής-βιοθρυµµατιστής VIKING GE-250.Τιµή 350 ευρώ
καινούριο.κος Γιώργος .Τηλ. 2108144103
Πωλείται χορτοκοπτικό µηχάνηµα 2 δίσκων 1,70 κοπής, ιταλικό µε µπουκάλα. Περιοχή Νέα Πλάγια Χαλκιδικής.
Τηλ.6982/776003.

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

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

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

Πωλούνται κολώνες της ∆ΕΗ, λαµαρίνες, ευρωπαϊκή ξυλεία α’ ποιότητας. Περιοχή Λάρισας. Τηλ. 6972/173482.

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

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

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

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

Πωλείται µηχάνηµα παστερίωσης 2 τόνων σχεδόν καινούρια και ένας κορφολόγος αυτοκαθαριζόµενος 3 µήνες δουλεµένος 3 τόνους την ώρα. Τηλ.6947/509187.
Πωλείται καινούριο τρακτέρ ΖΕΤΟR 100, ΡRΟΧΙΜΑ µε τον κουβά. Τηλ.
6983/717473.
Πωλείται πρέσα CASE 540 µε 6 σκοινιά,
σχεδόν καινούρια, µεγάλη τετράγωνη µπάλα.Τηλ.6972/173482.
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.
Πωλούνται πλαστικά σε εµπόρους για
κρασί, λάδι και µέλι. ∆ιάφορα µεγέθη µικρά και µεγάλα. Τηλ.2310/684438.
Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, ψηλοστάβαρο. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται µια δισκοσβάρνα µονόπατη. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366041, 6972366043.
Πωλείται ένα φρεζοσκαλιστήρι 5σειρο. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366041, 6972366043
Πωλείται
µία φρέζα 230 µε γρανάζι. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366041, 6972366043
Πωλείται ένα αναστρεφόµενο άροτρο
3υνο,πολλούς καλλιεργητές και άλλα εργαλεία. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366041, 6972366043
Πωλείται ένα ραντιστικό. Περιοχή Σίνδος
Θεσσαλονίκης.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

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ
Πωλούνται ράουλα, πέδιλα, στοιχεία κ.α
καινούρια κατάλληλα και για θεριζοαλωνιστικές µηχανές ρυζιού παλαιού τύπου.
Τηλ.6972/951763,2109820024.
Πωλούνται λάστιχα ραντιαλ 18,434 και
340,8524 ή 13,624 .Τηλ.6972/307674.

Πωλούνται ελαστικά 16,938 ραντιαλ.
Τηλ.6982/551234.
Πωλούνται δυο αλέτρια σαραπάνη 4υνα
το πρώτο 12-14 ίντσες και το δεύτερο
12αρι σε λογική τιµή. Περιοχή Χαλκιδικής.
Τηλ.6950/917760.
Πωλούνται ελαστικά για τρακτέρ 13,628
ραντιαλ.Τηλ.6982/551234
Πωλείται άµβυκας( διήµερος) περιοχή
πρέβεζα τηλ.6946/307365.
Πωλείται σκαπτικό µηχάνηµα Goldoni 12
ιππων,1000 ευρώ. 6987876761.
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.
Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι
µε κολόνες της ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. Τηλ.6947/509187.
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 σειρών σε άριστη κατάσταση.Τιµή.3.200
ευρώ. Τηλ.6977/524520.
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Τα 15 χρόνια γιορτάζει η Αgrenda στις 19 Νοεμβρίου, που κρατάει
ζωηρή την ενημέρωση των επαγγελματιών του πρωτογενούς τομέα

Πωλούνται σπαρτική µηχανή σίτου και δισκοσβάρνα. Τηλ.6972307674.

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

Agrenda

Η γνώση δύναμη
και η πένα ξίφος

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

Πωλείται
αρµεκτήριo
µάρκας
WESTFALIA 36αρι, µε όλες τις θέσεις αρµεγόµενες. Έχει χρησιµοποιηθεί µόνο 4 µήνες.Τηλ.6981/880355.
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ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

«Η γνώση είναι δύναµη. Ευχαριστώ
την Agrenda που µου δίνει γνώση
και ενηµέρωση για τον αγροτικό τοµέα. Τουλάχιστον µέχρι σήµερα βλέπω πως τα άρθρα της ακουµπάνε και
υπαρξιακά και γενικότερα πολλά θέµατα. Επίσης βλέπω πως το σύνολο
των γραφέντων της είναι ελεύθερα,
χωρίς σκοπιµότητες, χωρίς να υπάρχουν κατευθυντήριες γραµµές.
Υ.Γ. Όλα τα παραπάνω δεν τυγχάνουν σκοπιµότητας, άλλωστε ό,τι θέλω
το παίρνω ελεύθερα κάθε Σάββατο».
Αυτό το γράµµα, από έναν αγρότη
από το Κόσµιο στη Ροδόπη, µαζί µε
δεκάδες άλλα, που έρχονται πολύ
συχνά στην Agrenda, είναι ένα από
τα πολυτιµότερα δώρα που έχει λάβει στη µέχρι τώρα αδιάλειπτη 15ετή πορεία της. Μάλιστα, σε όλη αυτή τη διαδροµή, από το πρώτο φύλλο κυκλοφορίας στις 19 Νοεµβρίου
του 2005 συνεχίζει να κρατά ζωντανή και ζεστή τη σχέση της µε το αναγνωστικό κοινό της κοινό, που δεν είναι άλλοι από τους γνήσιους συντελεστές του πρωτογενή τοµέα. Το γεγονός επίσης, ότι διατηρεί ενεργή επαφή µε τους αναγνώστες της, τη βοηθά να παραµένει ζωηρή, χωρίς να
χάνει την σπίθα της. Εξάλλου, η σχέ-

Σε όλη αυτή τη διαδροµή, από το πρώτο φύλλο κυκλοφορίας στις 19 Νοεµβρίου του 2005
η Agrenda συνεχίζει να κρατά ζωντανή και ζεστή τη σχέση της µε το αναγνωστικό της κοινό.
ση Αgrenda-παραγωγών είναι αµφίδροµη. Ο ένας µαθαίνει από τον άλλο.
Αναµφίβολα, τα φετινά γενέθλια,
για τα 15 χρόνια Agrenda, έρχονται σε
µία δύσκολη για τον κόσµο συγκυρία,
αυτή της πανδηµίας, κάνοντας όµως
τη σφιχτή οµάδα των συντελεστών της
να παίρνει ακόµη πιο σοβαρά το ρόλο
της ενηµέρωσης των παραγωγών. Εξάλλου, γι’ αυτό είναι εδώ η Agrenda,
για να διευκολύνει τον κόσµο, που τη
µελετά να ξεπεράσει τις δυσκολίες αλλά και να ανοίξει δρόµους για επιτυ-

Φύση αισιόδοξη
Oι άνθρωποι που παρακολουθούν την Agrenda είναι
µεταξύ αυτών που διαπρέπουν στο αγροτικό επάγγελµα

χηµένες επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες, σε ένα περιβάλλον µε πολλές αντιξοότητες και παθογένειες.
Αυτές τις παθογένειες, η δηµοσιογραφική οµάδα της εφηµερίδας προσπαθεί µε ψύχραιµη µατιά να διορθώσει, «χτυπώντας» στους έχοντες κάθε
φορά την αρµοδιότητα και την πολιτική ευθύνη, τα ανάλογα καµπανάκια. Εξάλλου, όπως είπε κι ο Έντουαρντ Μπούλβερ-Λύττον, Άγγλος συγγραφέας και πολιτικός, «η πένα είναι
πιο δυνατή από το ξίφος».

Πωλείται άροτρο 14άρι, µάρκας Γκλαβάνη, Τerra σε άριστη κατάσταση.Τηλ.
6983/738450.
Πωλείται παγολεκανη 500 λίτρων ,περιοχη Πελοποννήσου.Τιµη 1200 ευρώ.6944/780650
Πωλείται σβωλοκόπτης ιταλικός 2 µέτρων και ένας καταστροφέας 1,8 m
Tηλ.6980/001606.
Πωλείται τρακτέρ John Deere 6620, µοντέλο του 20011 σε άριστη κατάσταση µε
πρόσφατο service και καινούρια λάστιχα
KLEBER φυλασσόµενο σε υπόστεγο , έτοιµο για χρήση. .Τηλ. 6977/608235.

ΖΗΤΗΣΗ
Zητείται τρακτέρ δενδροκοµικό από 50
έως 70 ίππους και µε µπροστινό διαφορικό
σε µέτρια κατάσταση.Τηλ.6943/457861.
Zητείται αγροτικό αυτοκίνητο 4χ4 µε
µιάµιση καµπίνα σε µέτρια κατάσταση.
Τηλ.6943/457861.
Ζητείται ραντιστικό µηχάνηµα για 1000
λίτρα.Τηλ.6976/141565..

Αναστολή µαθηµάτων
ΕΛΓΟ σε Νέους Αγρότες

Βεβαιώσεις µετακίνησης
στον πρωτογενή τοµέα

Κόστος παραγωγής οίνου Σχέδιο Σαµοθράκης για
50 λεπτά στην Ισπανία
µείωση υπερβόσκησης

Αναστέλλεται η λειτουργία των
Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑΣ)
και των Οικοτροφείων του ΕΛΓΟ
∆ήµητρα, καθώς επίσης και όλα τα
προγράµµατα κατάρτισης των
«Νέων Γεωργών», που αυτή τη
στιγµή είτε βρίσκονται σε εξέλιξη
ή επρόκειτο να ξεκινήσουν, στο
πλαίσιο των νέων προληπτικών
µέτρων που έλαβε η Κυβέρνηση
για την αποφυγή διάδοσης του
Covid-19. Η αναστολή µαθηµάτων
ξεκίνησε από τις 9 Νοεµβρίου.

Στις περιοχές επιδηµιολογικής
παρατήρησης Γ (Συναγερµού),
αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς,
προκειµένου να µετακινηθούν για
να εκτελέσουν τις εργασίες τους
θα πρέπει να συµπληρώνουν τη
βεβαίωση, που φέρει τον τίτλο
«Βεβαίωση Κυκλοφορίας
Εργαζόµενου» (https://forma.gov.
gr/) ή σε περίπτωση, που δεν
έχουν πρόσβαση στο έντυπο να
συµπληρώνουν σε χειρόγραφη,
τα απαιτούµενα στοιχεία.

Η Ισπανική ∆ιεπαγγελµατική
Οργάνωση Οίνου (OIVE)
συνεργάστηκε µε το Πολυτεχνικό
Πανεπιστήµιο της Βαλένθια για
εκπόνηση µελέτης σχετικά µε το
κόστος παραγωγής των
σταφυλιών.Όπως προκύπτει, το
µέσο κόστος ανά κιλό σταφυλιών
είναι στα 50 λεπτά, µε διαφορές
ανά περιοχή και καλλιεργητική
πρακτική. Πιο φθηνή η καλλιέργεια
µε υποστύλωση σε αρδευόµενες
εκτάσεις στα 39 λεπτά το κιλό.

Σχέδιο για τη µείωση της
υπερβόσκησης ετοιµάζει ο ∆ήµος
Σαµοθράκης σε συνεργασία µε
άλλους φορείς αλλά κυρίως µε
τους κτηνοτρόφους του νησιού.
Η αντιδήµαρχος Οικονοµικών
και Πρωτογενούς τοµέα
Αναστασία Τερζή αναφέρθηκε
στις προσπάθειες αυτές
αλλά παράλληλα έδωσε και
απαντήσεις για τους αυξηµένους
λογαριασµούς νερού που ήδη
έφτασαν στους καταναλωτές.
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ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ

Σάββατο, 14 Νοεµβρίου

ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

Formula 1 (Τουρκία)
Κατατακτήριες ∆οκιµές

5’

14.00

ΕΡΤ Sports HD

Γερµανία - Ουκρανία

21.45

COSMOTE SPORT 7 HD

Στο δρόµο για το Μουντιάλ

Σουηδία – Κροατία

21.45

COSMOTE SPORT 3 HD

Πορτογαλία – Γαλλία

21.45

COSMOTE SPORT 1 HD

Ελβετία – Ισπανία

21.45

COSMOTE SPORT 2 HD

12.10

COSMOTE SPORT 5 HD

16.00

COSMOTE SPORT 6 HD

Οι Εθνικές Οµάδες της Νότιας
Αµερικής βρίσκονται στον δρόµο
για το Μουντιάλ 2022, που θα
φιλοξενηθεί στο Κατάρ. Στην 4η
αγωνιστική των προκριµατικών στις
17 Νοεµβρίου η Βενεζουέλα θα
φιλοξενήσει τη Χιλή, ενώ ο
Ισηµερινός αντιµετωπίζει την
Κολοµβία. Την επόµενη µέρα,
έρχεται το σούπερ ντέρµπι µεταξύ
Ουρουγουάης και Βραζιλίας, ενώ το
Περού έχει αντίπαλο την Αργεντινή.

Σλοβακία - Σκωτία

16.00

COSMOTE SPORT 2 HD

Τουρκία – Ρωσία

19.00

COSMOTE SPORT 8 HD

Ουαλία – Ιρλανδία

19.00

COSMOTE SPORT 3 HD

Ιταλία – Πολωνία

21.45

COSMOTE SPORT 3 HD

Μολδαβία – Ελλάδα

21.45

COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Nations League)

Κυριακή, 15 Νοεµβρίου
Formula 1 (Τουρκία)
Αγώνας
Τένις (Nitto ATP Finals)
Αγώνας
Ποδόσφαιρο (Nations League)

Αγωνία για το
μεγάλο φινάλε
Τελευταίες αγωνιστικές στο Nations League
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

«Κόκκινοι Διάβολοι»
για επιστροφή CR7
Την επιστροφή του Κριστιάνο Ρονάλντο θέλει η
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η αγγλική οµάδα, σύµφωνα
µε το δηµοσιογράφο του ESPN και του Fox Sports
Κριστιάν Μάρτιν, σκέφτεται πολύ σοβαρά το ενδεχόµενο
επιστροφής του Πορτογάλου στο Νησί, µε τις
πληροφορίες να λένε ότι οι Κόκκινοι ∆ιάβολοι έχουν ήδη
προσεγγίσει τον CR7 και του κατέθεσαν πρόταση.

Εβδοµάδα µε µατς Εθνικών Οµάδων αυτή που έρχεται, για το φινάλε των οµίλων του UEFA Nations
League. Από τα σηµαντικότερα
µατς της 5ης αγωνιστικής είναι
µία επανάληψη του τελικού του
Euro 2016, καθώς η πρωταθλήτρια κόσµου Γαλλία, αντιµετωπίζει την πρωταθλήτρια Ευρώπης
Πορτογαλία στις 14 Νοεµβρίου.
Παράλληλα την κορυφή στον
πρώτο όµιλο θα διεκδικήσουν στο
µεταξύ τους µατς Ιταλοί και Πολωνοί, µε την Ολλανδία να ακολουθεί
από κοντά και να θέλει οπωσδήποτε το τρίποντο ενάντια στη Βοσνία.

Από την άλλη η Ελλάδα θα φιλοξενηθεί από τη Μολδαβία στο προτελευταίο µατς των οµίλων στις 15
Νοεµβρίου και µε νίκη θα µπορέσει να διεκδικήσει την πρωτιά στην
τελευταία αγωνιστική, στο καθοριστικό µατς απέναντι στη Σλοβενία,
την Τετάρτη 18 του µήνα.
Εν τω µεταξύ, στο τένις, η προσοχή είναι στραµµένη στο ATP Finals
στο Λονδίνο (15-22 Νοεµβρίου),
που είναι και το τελευταίο σπουδαίο γεγονός στον χώρο για το
2020. Εκεί θα αναµετρηθούν οι
οκτώ κορυφαίοι τενίστες αυτή τη
στιγµή στον κόσµο και φυσικά δεν
θα µπορούσε να λείπει ο Στέφανος
Τσιτσιπάς, που είναι No.6 στην παγκόσµια κατάταξη.

Καλεντάρι 2021 για F1
Η Formula 1 ανακοίνωσε το
καλεντάρι της για το επόµενο έτος
(2021), το οποίο θα περιλαµβάνει
23 αγώνες, µε σκοπό να
αναπληρωθεί το χαµένο έδαφος
από τους λιγότερους αγώνες που
έγιναν µέσα στο 2020, λόγω του
κορωνοϊού. Εν τω µεταξύ, η
συνέχεια στο φετινό πρωτάθληµα
δίνεται αυτή την Κυριακή, στην πίστα
της Κωνσταντινούπολης..

Προετοιµασία ενόψει ΑΕΚ

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Η βοήθεια
για τη νέα ΚΑΠ
έρχεται όταν ξέρεις
τι θέλεις να κάνεις

Στο δρόµο
της Φλώρινας
η νέα προκήρυξη
Νέων Αγροτών

Σε ένα τρίµηνο
μπορεί να γίνει
ζημιά όση για
τρεις τετραετίες

Για το παιχνίδι µε την ΑΕΚ στις 22
Νοεµβρίου προετοιµάζονται οι
«βυσσινί», που µέχρι στιγµής έχουν
σηµειώσει µόλις µία νίκη σε έξι
αγώνες πρωταθλήµατος.
Παράλληλα, η επιστροφή στη δράση
των εθνικών πρωταθληµάτων µετά
από τη λήξη των υποχρεώσεων των
εθνικών οµάδων δεν θα βρει τον
Αντνάν Σεσέροβιτς στην ΑΕΛ,
µε την οµάδα της Θεσσαλίας να
ανακοινώνει την Τετάρτη 11
Νοεµβρίου το τέλος της
συνεργασίας των δύο πλευρών.

Top 50
THE

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΊ ΣΤΙΣ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

AgroNews.gr

Ο τριµηνίτης
της ∆οµοκού
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Τελευταίες δύο αγωνιστικές στο UEFA Nations League σελ. 54 • Φήµες για επιστροφή Κριστιάνο στο Μάντσεστερ σελ. 54

Οι «ακριβοί»
Έλληνες
Κώστας Μανωλάς και
∆ηµήτρης Ληµνιός µε
εκτιµώµενη αξία 15-20
εκατοµµύρια ευρώ αµφότεροι,
είναι οι πιο ακριβοί Έλληνες
ποδοσφαιριστές στην
µεταγραφική αγορά.
Αυτό αναφέρει το CIES Football
Observatory, διεθνές κέντρο
αθλητικών σπουδών που εδρεύει
στο Νοσατέλ και δηµιουργήθηκε
σε συνεργασία της FIFA και το
Πανεπιστήµιο της ελβετικής
πόλης. Πίσω από τους, Μανωλά
και Ληµνιό, βρίσκεται o Κώστας
Τσιµίκας, που πήγε το καλοκαίρι
στη Λίβερπουλ από τον
Ολυµπιακό, έχοντας πλέον
εκτιµώµενη αξία µετακίνησης
7-10 εκατοµµύρια ευρώ και
ακολουθεί ο Γιώργος
Κυριακόπουλος, 24χρονος
αµυντικός της Σασουόλο, οµάδα
έκπληξη στην Ιταλία (δεύτερη
θέση πίσω από την Μίλαν σε
απόσταση δύο βαθµών), µε εύρος
αξίας 7-10 εκατοµµύρια ευρώ.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ
Με αυτά και µε εκείνα γύρω
από την υπόθεση «χρυσαφένια βοσκοτόπια» και τα δικαιώµατα από το
Εθνικό Απόθεµα, που γενικώς ήταν στη σφαίρα της θεωρίας αφού, ουδέποτε είχαν αναρτηθεί σχετικά στοιχεία και πίνακες µε τα ποσά και τους δικαιούχους, τώρα στην ιστοσελίδα του οργανισµού στη ∆οµοκού, υπάρχει
µία ροή... Μέχρι πότε όµως; Με βάση τα στοιχεία, πρωταθλήτρια η Κρήτη στους δικαιούχους Εθνικού Αποθέµατος την τελευταία τριετία, η οποία το 2019 είχε διπλάσιες απολαβές.
«Πρέπει να ελεγχθούν όλες οι νέες
αιτήσεις της 7ετίας που πήραν δικαίωµα άνω των 2.000 ευρώ και όπου είναι παράνοµες να καταλογιστούν άµεσα και όχι... στο
τέλος σκέπασµα. Οι επιδοτήσεις θα πρέπει
να φτάνουν στον παραγωγό», ένα από τα
πολλά σχόλια στο agronews για την υπόθεση βοσκοτόπια, που περιµένει τον έλεγχο
«Βγάζουν και κατου εισαγγελέα.
νένα σκάνδαλο για ξεκάρφωµα και από πίσω
γίνονται όργια παντού. Τώρα άµα παρέµβει η
δικαιοσύνη καλά κρασιά, λες και δεν ξέρουµε
πια τι γίνεται. Στο τέλος τίποτα δεν θα γίνει,
αθώοι όλοι και όλοι θα φάνε. Αυτή η ατιµωρησία παντού χρεοκόπησε την Ελλάδα», γράφει άλλος φίλος.
Αν θέλουµε όµως
να γυρίσουµε σελίδα, µήπως θα πρέπει να

λάβουµε υπόψη αυτά που λέει και η µελέτη του διαNEOσις για το πώς θα πρέπει να
τοποθετηθεί και ο παραγωγικός ιστός του
πρωτογενούς µε βάση τις επιταγές της νέΑναµας «πράσινης συµφωνίας»;
φίβολα, αυτό που προκρίνεται είναι οι επενδύσεις που θα γίνουν να µην έχουν πελατειακό πρόσηµο για να προχωρήσουν, ώστε να
µην χαθεί άλλη µία κρίσιµη 10ετία. Σε κάθε
περίπτωση το ζητούµενο είναι οι «έξυπνες λύσεις» που θα φέρνουν αποδόσεις και «value
for money», µε χαµηλό περιβαλλοντικό αποΣε αυτό το τέµπο και η υτύπωµα.
φυπουργός της πλατείας που µιλώντας σε
διαδικτυακή ηµερίδα για τα «έξυπνα προϊόντα», είπε µεταξύ άλλων πως πλέον η «Έξυπνη Γεωργία» νοηµατοδοτείται ως επιχειρηµατική γεωργία», αρκεί όπως σηµείωσε
να µην είµαστε «laggards», δηλαδή βραδυκίνητοι στην υιοθέτηση της σύγχρονης τεχνολογίας.
Πόσες άραγε φορές ακόµη, θα πρέπει να γίνει η σύγκριση του ελληνικού βραδυκίνητου µοντέλου στην εφαρµογή των σύγχρονων εφαρµογών στη γεωργία
µε άλλες προηγµένες χώρες; Έτσι, ενώ το µέσο αγροτικό εισόδηµα στην Ελλάδα είναι 190
ευρώ το στρέµµα, στην Ολλανδία είναι 1.700
ευρώ το στρέµµα και στο Ισραήλ 1.290 ευρώ
το στρέµµα. Τουτέστιν, «laggards»! Ο γύλος

Το Puma 2021
Η Case ανανεώνει για πρώτη φορά
τα νέα Puma 185, 200, 220 και 240
επεµβαίνοντας για το 2021 σε σασµάν
και εξοπλισµό φωτισµού, ενώ υπόσχεται
µεγαλύτερη οικονοµία στα λειτουργικά
κόστη που επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες.
Περισσότερα στο profi Νοεµβρίου.

Τι και αν βρέχει,
το κορτ αντέχει
Ο αδελφός του Στέφανου
Τσιτσιπά, Πέτρος έγινε viral
διεθνώς. Συγκεκριµένα, από την
Κρήτη οπού και βρίσκεται για έναν
αγώνα της ITF ανάρτησε στο
Instagram σχετικά στιγµιότυπα
παίζοντας τένις σε κορτ που είχε
µετατραπεί σε... πισίνα, λόγω της
σφοδρής κακοκαιρίας που
«χτύπησε» τα περασµένα 24ωρα
το νησί. Όπως φαίνεται από την
ανάρτηση, ο Πέτρος Τσιτσιπάς δεν
πτοήθηκε από την εικόνα του
γηπέδου και άρχισε να σερβίρει
στο γεµάτο λασπόνερα γήπεδο.

ΠΟΙΜΕΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΟΥ CARL P. WEBER 18501921

Το αυστηρό, εκλεπτυσµένο στιλ που χαρακτηρίζει τα τοπία του Carl Weber µπορεί να αποδοθεί στον θείο του, τον διάσηµο Γερµανό ζωγράφο
Paul Weber (1823-1916). Πολλά από τα έργα του υποδηλώνουν ότι ζωγράφιζε σε µεγάλο καµβά ατενίζοντας ταυτόχρονα τα τοπία.
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Άλλα 8 ευρώ
επάνω το σκληρό
σιτάρι στην Ιταλία

∆

εν ακούστηκαν νέες εξαγωγές
στην ελληνική αγορά σκληρού
σίτου, παρόλο που φαίνεται να
πιάσαµε τα 275 ευρώ ο τόνος
FOB. Χρειάζεται λίγη ακόµα άνοδος, λένε
οι αναλυτές, ώστε να νιώσουν πιο άνετα
οι εξαγωγείς για νέες πωλήσεις, οι οποίοι
είχαν αγοράσει ακριβά. Εν τω µεταξύ, στη
λίστα της Φότζια οι τιµές ενισχύθηκαν άλλα 8 ευρώ, µε τα καλής ποιότητας στα 308
ευρώ ο τόνος. Αντίστοιχα, στη Γαλλία οι τιµές διατηρούν τα 275 ευρώ ο τόνος, µε την
τάση να παραµένει ανοδική
Στην αγορά µας, πολλές κουβέντες αλλά λίγες δουλειές γίνονται στα βαµβάκια.
Ακόµα το Πακιστάν αγοράζει κάποια βαριά
βαµβάκια γύρω στα 65 σεντς ανά λίµπρα, η
Τουρκία περισσότερο ψάχνεται και η Άπω
Ανατολή πληρώνει 73 σεντς λίµπρα αλλά
µε υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις. Χρηµατιστηριακά, το βαµβάκι κρατιέται στα επίπεδα των 69-70 σεντς ανά λίµπρα παρά το λίγο απαισιόδοξο USDA report.
Τη σύναψη συµβολαιακής γεωργίας για
το σιτάρι ανακοίνωσε ο Αγροτικός Συνεταιρισµός επαρχίας Φαρσάλων «Ο Ενιπέας», για
συµβόλαια αγοράς σιταριού µε κατώτερη εγγυηµένη τιµή τα 20 λεπτά το κιλό. Σύµφωνα µε την οργάνωση, ο παραγωγός πληρώνεται µετά την πώληση του προϊόντος και έχει τη δυνατότητα ανοιχτής τιµής έως τις 30
Νοεµβρίου. Επιπλέον, ο συνεταιρισµός παρέχει τη δυνατότητα αγοράς και πίστωσης εφοδίων (φάρµακα, σπόρους, λιπάσµατα) µε
εξόφληση κατά την πώληση του προϊόντος.

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE
330,30

326,57
320,90

323,75
317,74

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

08/10

15/10

285

285

180

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος

180

22/10

29/10

05/11

295

298

282

305

192
196

195

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

12/11

196

216

216

228

230

230

230

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

67,46

69,22

71,85

70,08

70,23

68,87

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

2.25

2.37

2.57

2.57

2.67

2.64

385,10

388,10

399,60

385,10

388,70

405,70

1050,60

1061,60

1076,40

1050,20

1102,40

1142,40

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

20,66

20,86

21,58

23,25

23,60

18,42

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

77,40

69,85

66,20

65,97

67,05

67,25

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

109,85

109,60

103,35

107,70

108,12

112,27

63.24

65.60

67.87

68.75

69.09

70,01

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

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

Η τούρκικη λίρα πιέζει τα λεµόνια
Δεν επωφελείται της ανοδικής τάσης στα εσπεριδοειδή λόγω πανδηµίας
Η υποτίµηση της λίρας φέρνει στη χώρα µας φθηνό προϊόν από Τουρκία
Στα 35 λεπτά το κιλό βρίσκεται αυτές τις µέρες η µέση τιµή παραγωγού για τα λεµόνια,
µε το προϊόν βιολογικής παραγωγής να κυµαίνεται περί τα 50 λεπτά. Σηµειωτέον ότι
στην αγορά έχει διαµορφωθεί ένα ταβάνι
στα 45 λεπτά για τα συµβατικά προς εξαγωγή και στα 70 λεπτά για τα βιολογικά,
µε τις τιµές να έχουν υποστεί πίεση, αφού
όπως ακούγεται στην πιάτσα το εµπόριο επιδίδεται σε αθρόες εισαγωγές και ελληνοποιήσεις τουρκικού προϊόντος. Μάλιστα
πριν από τρεις εβδοµάδες η τιµή της συµ-

Τιμή παραγωγού
λεμονιού
(λεπτά το κιλό)
2020
Συµβατικό

35-45

Βιολογικό

50-70

2019
Συµβατικό

50

βατικής παραγωγής είχε αγγίξει τα 60 λεπτά στο χωράφι για την ποικιλία Μαγληνή.
Να σηµειωθεί ότι την αντίστοιχη περίοδο
πέρυσι η τιµή του συµβατικού δεν έπεφτε
κάτω από τα 50 λεπτά, όπως εξηγούν στην
Agrenda παραγωγοί, εκφράζοντας τη δυσφορία τους για τα εµπορικά τερτίπια των
διακινητών, σχολιάζοντας πως µε την υφιστάµενη κατάσταση η παραγωγή λίγο επωφελείται από την ανοδική τάση που παρατηρείται ελέω πανδηµίας στις υπόλοιπες
κατηγορίες εσπεριδοειδών.

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Στα δέντρα

15/10

22/10

29/10

05/11

12/11

Οι παραγωγοί ανησυχούν
γιατί η αγορά έχει γεµίσει λεµόνια
αµφιβόλου ποιότητας
και σε πολύ χαµηλή τιµή

Κόστος

Μεγάλο µέρος της παραγωγής είναι στα δέντρα, αφού οι
παραγωγοί δεν µπορούν να
ανταγωνιστούν τα εισαγόµενα

Τουρκική λίρα
Το φρένο που παρατηρείται
στην αγορά οφείλεται σε αθρόες
εισαγωγές τούρκικου λεµονιού,
λόγω υποτίµησης της λίρας
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Agrenda

ΒΑΜΒΑΚΙ

210

290

200

220

280

190

210

68.00
66.00
65.00
52.00

270

180

260

170

250

160

50.00
48.00

240

σέντς/λίµπρα

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

230

Εξτρα
παρθένο

2.000

69.00

68,87

ΚΡΙΘΑΡΙ

KΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
300

IOYN

ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
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IOYΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

OKT

ΝΟΕ

Ρευστοποιούνται ή µεταφέρονται για
τον Μάρτιο οι τοποθετήσεις των
συµβολαίων ∆εκεµβρίου µε την
αντίσταση στα 68 σεντς.

12
IOYN

305
¤/τόνος

12
IOYΛ

12
ΑΥΓ

12
ΣΕΠ

12
OKT

12
ΝΟΕ

Κάθε εβδοµάδα ενισχύεται από λίγο
η τιµή σκληρού στις αγορές της
Ιταλίας, που επικυρώνει νέα
ανοδική πορεία.

150

196
¤/τόνος

12
IOYΛ

12
ΑΥΓ

12
ΣΕΠ

12
OKT

200

1.000

190

500

12
ΝΟΕ

Σταθεροί παρέµειναν οι δείκτες
στις ιταλικές αγορές για το
κτηνοτροφικό καλαµπόκι, το οποίο
διατηρεί ανοδική τάση.

0

12
IOYΛ

12
ΑΥΓ

12
ΣΕΠ

12
OKT

12
ΝΟΕ

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

209,5
¤/τόνος

12
IOYΛ

Σε µια διαδικασία ανάκαµψης βρίσκεται το βαµβάκι, µε τη φυσική αγορά σε
διεθνή κλίµακα να επιχειρεί επανεκκίνηση, όσο χρηµατιστηριακά τα καλά
νέα από την προοπτική αποτελεσµατικού εµβολίου παρασέρνουν στην άνοδο τις αξίες των συµβολαίων. Στην Ελλάδα, οι τιµές που λαµβάνουν οι καλλιεργητές, παρά το γεγονός ότι περίπου
η µισή παραγωγή των 300.000 τόνων
εκκοκκισµένου έχει πουληθεί, παραµένουν αόριστες, µε τους περισσότερους
παραγωγούς να πληρώνονται για το
σύσπορο στα 40 µε 41 λεπτά ανοιχτά.
Εν τω µεταξύ, έχουν σηµειωθεί στην
ελληνική αγορά κάποιες πωλήσεις προς
το Πακιστάν για ποιότητες που επιτρέπουν σχετικά ανταγωνιστικές τιµές για
τα δεδοµένα της αγοράς, πέριξ των 67
σεντς, όσο προβληµατίζει τους συντελεστές της αγοράς η υποτονικότητα
της Τουρκίας, της οποίας άλλωστε τα
οικονοµικά δεδοµένα διαµορφώνουν

νέα ιστορικά χαµηλά κάθε εβδοµάδα.
Από την άλλη, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, βιοµηχανίες από την Άπω Ανατολή βρίσκονται σε αναζήτηση ποιοτικών ποσοτήτων εκκοκκισµένου λευκού βαµβακιού, από καλές ποικιλίες,
ωστόσο µε δεδοµένη τη ζηµιά στο Θεσσαλικό κάµπο από τον Ιανό, είναι αισθητά περιορισµένες οι δυνατότητες
να καλυφθεί η ζήτηση αυτή. Πάντως το
πριµ αγγίζει τα 4 λεπτά σχεδόν επί των
χρηµατιστηριακών τιµών ∆εκεµβρίου,
ήτοι σηµαίνει ότι οι προσφορές κυµαίνονται περί τα 73 σεντς ανά λίµπρα.
Χρηµατιστηριακά, οι επόµενες ηµέρες θα κρίνουν την πορεία του προϊόντος στο υπόλοιπο της εµπορικής σεζόν, αφού τώρα καλούνται οι επενδυτές να αποφασίσουν αν θα ρολάρουν
τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου που λήγουν
το τελευταίο δεκαήµερο του Νοεµβρίου ή αν θα ρευστοποιήσουν. Προς το
παρόν τα συµβόλαια Μαρτίου φαίνονται αρκετά ελκυστικά στους αγοραστές, µε την τιµή πάνω από τα 71 σεντς.
Να σηµειωθεί ότι τα τελευταία στοι-

12
OKT

12
ΝΟΕ

Τάσεις σταθεροποίησης εµφανίζει
η αγορά ελαιολάδου στην Ισπανία,
που διατηρεί τα επίπεδα άνω των
2,60 ευρώ το κιλό.

Σηµάδια κόπωσης που
συντελούν σε µια
σταθεροποίηση της αγοράς
ελαιολάδου παρουσίασε το
εµπόριο την εβδοµάδα που
πέρασε τόσο στην Ελλάδα όσο
και σε Ιταλία, Ισπανία. Έτσι,
στην Ελλάδα οι τελευταίες
ποσότητες Αθηνολιάς έφυγαν
από τα συνεταιριστικά
ελαιοτριβεία πέριξ των 3,30
ευρώ το κιλό, µε τα ιδιωτικά
ελαιοτριβεία να πληρώνουν
γύρω από τα 3,10 ευρώ τις
µικρές ποσότητες έξτρα
παρθένων. Στην Ιταλία η
αγορά σταθεροποιείται γύρω
από τα 5 ευρώ το κιλό, µε τους
Ιταλούς να αναµένουν όσο η
ευρωπαϊκή παραγωγή
κορυφώνεται, προσπαθώντας
να αξιοποιήσουν προς όφελός
τους την οψιµότητα της
χρονιάς. Στην Ισπανία, µε την
παραγωγή να µην έχει µπει
ακόµα σε φυσιολογικούς
ρυθµούς, οι µέση τιµή
ελαιολάδου νέας εσοδείας
διαµορφώνεται λίγο πάνω από
τα 2,60 ευρώ το κιλό, µε
φρένο στην ανοδική τροχιά.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
Τα συµβόλαια Μαρτίου
φαίνονται αρκετά ελκυστικά
µε τιµή πάνω από τα 71
σεντς ανά λίµπρα

Το πριµ στα 4 λεπτά σχεδόν επί των
χρηµατιστηριακών τιµών ∆εκεµβρίου.

12
ΣΕΠ

ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ
Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

Προβληµατίζει η υποτονικότητα της Τουρκίας, µπαίνουν δυνατά βιοµηχανίες της Άπω Ανατολής
Οι επενδυτές τώρα αποφασίζουν αν θα ρευστοποιήσουν ή θα ρολάρουν τα συµβόλαια Δεκεµβρίου
gogos@agronews.gr

12
ΑΥΓ

2,64
¤/κιλό

Στα 73 σεντς η ζήτηση για τα λευκά βαµβάκια
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Βιοµ/νικοί
άσοι

1.500

180

12
IOYN

Παρθένο

χεία δείχνουν µια επιστροφή της βιοµηχανίας µεταποίησης βαµβακιού
παγκοσµίως, κάτι που σύµφωνα µε αναλυτές δεν θα καθυστερήσει να φανεί στην αγορά βάµβακος. Όπως εξηγούν, η διαφορά ανάµεσα στην κρίση
του 2020 που έκοψε απότοµα την κατανάλωση βάµβακος και ίνας, και στην
οικονοµική κρίση του 2008, έγκειται
στο γεγονός ότι σήµερα, τόσο η κατανάλωση όσο και η παραγωγή τελικών
προϊόντων µειώθηκαν ταυτόχρονα. Με
την ύφεση του 2008, η καταναλωτική
δαπάνη έπεσε κατακόρυφα, ενώ η παραγωγική δραστηριότητα συνεχίστηκε, µε τα αποθέµατα να απορροφούνται «άτακτα», καθυστερώντας την ανάκαµψη των τιµών στην πρώτη ύλη.

Κρατιέται το βαµβάκι παρά την πτωτική έκθεση του USDA
70,5

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

10/29/2020

69.86

10/30/2020

68.92

11/02/2020

68.73

ΝEA ΥOΡKH

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Η πρόσφατη έκθεση προσφοράς/ζήτησης βάµβακος
του αµερικανικού υπουργείου γεωργίας USDA
χαρακτηρίστηκε ως πτωτική για τις τιµές, καθώς ενώ
οι αναλυτές περίµεναν µείωση της παραγωγής στις
ΗΠΑ κατόπιν των παλαιότερων τυφώνων, τελικά
ανακοινώθηκε µικρή αύξηση. Αυτό άσκησε πίεση στις
χρηµατιστηριακές τιµές, οι οποίες όµως βρήκαν
στήριξη στα θετικά νέα για το εµβόλιο κατά του
κορωνοϊού. Στις επόµενες συνεδριάσεις θα έχει πολύ
ενδιαφέρον η αντίδραση της αγοράς στο ρολάρισµα
ή ρευστοποίηση θέσεων προθεσµιακών συµβολαίων
∆εκεµβρίου ‘20, τα οποία και οδεύουν στη λήξη τους.

Σηµειώθηκαν κάποιες µικρές
πωλήσεις
προς το
11/03/2020
70.24
11/04/2020σε επίπεδα
70.23
Πακιστάν για χαµηλές ποιότητες
µεταξύ
των 65 µε 67 σεντς ανά λίµπρα. Παράλληλα, η
τουρκική αγορά είναι ακόµα υποτονική για τα
δεδοµένα της, ενώ από πλευράς Άπω Ανατολής
ζητούν λευκά βαµβάκια µε καλά χαρακτηριστικά
πληρώνοντας καλές τιµές περί τα 73 σεντς ανά
λίµπρα, αλλά δυστυχώς φέτος τα λευκά βαµβάκια
στη σοδειά µας δεν είναι και τόσα πολλά. Φαίνεται
πως λογικά θα πιάσουµε τους 300.000 τόνους
εκκοκκισµένο, εκ των οποίων µέχρι στιγµής εκτιµάται
ότι είναι πουληµένα περίπου τα µισά.

70,0
69,5
69
68,5
68
67,5

Πέµπτη

05/11

Παρασκευή ∆ευτέρα

06/11

09/11

Τρίτη

10/11

Τετάρτη

11/11

Συνεδρίαση 11/11/2020
Μήνας

Κλείσιµο

Μεταβολή

Δεκέμβριος '20

69,28

-0,57

Μάρτιος '21

71,38

-0,27
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Λιγότερα κανάλια διάθεσης φέτος
Πιέζουν το εγχώριο µανταρίνι

ΚΑΘΕ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ
ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

Εικόνα αντίρροπων δυνάµεων
προκαλείται φέτος στην ελληνική αγορά µανταρινιού. Κι αυτό
γιατί η Ελλάδα παρά το γεγονός ότι διατηρεί σταθερότητα
στις παραγόµενες ποσότητες
σε όγκο µε οριακή µείωση κατά
-1% σε σύγκριση µε το 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία
του Παγκόσµιου Οργανισµού
Εσπεριδοειδών (WCO), κινδυνεύει από την άλλη πλευρά να
µην διαθέσει µέρος των ποσοτήτων της δεδοµένων των συνθηκών που επιφέρει η νόσος
Covid-19.
Ο Παγκόσµιος Οργανισµός
έχει αντλήσει στοιχεία από εννέα αγορές κοµβικής σηµασίας στην παραγωγή του φρούτου, πραγµατοποιώντας προκαταρκτική πρόβλεψη για την
πορεία της παραγωγής, βάσει
της οποίας θα κινηθεί πτωτικά σε αυτές κατά 1% ανερχόµενη σε 28,7 εκατ. τόνους για
τη χρονιά που διανύουµε. Τα
στοιχεία που συνέλεξε προέρχονται από την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Ιταλία,
το Μαρόκο, την Ισπανία, την
Τυνησία, την Τουρκία και τις
Ηνωµένες Πολιτείες. Αναφορικά µε την ευρωπαϊκή παραγωγή, αναµένεται στο σύνολο
των χωρών που εξετάστηκαν να
καταγράψει άνοδο στους παραγόµενους όγκους, ενώ Ιταλία αλλά και Ισπανία κατέγραψαν αύξηση όγκου κατά 12%.
Όπως επισηµαίνει σχετικά µε

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ WCO

Η ευρωπαϊκή παραγωγή
αναµένεται να καταγράψει
άνοδο στους παραγόµενους
όγκους, µε την Ιταλία και την
Ισπανία να έχουν αύξηση
όγκου κατά 12%

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΟΥ ΑΝΑ ΧΩΡΑ
ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019

ΕΛΛΑ∆Α ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΙΣΡΑΗΛ ΤΟΥΡΚΙΑ

-1%

-8% -4%

-15%

ΗΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

-9%

-1%

ΜΑΡΟΚΟ ΤΥΝΗΣΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

13%

12%

12%

ΜΙΚΡΑ ΦΡΟΥΤΑ
Η Ισπανία παρουσιάζει υπεραυξηµένη παραγωγή, γεγονός
που σηµατοδοτεί την παραγωγή
µεγάλου αριθµού µικρών
φρούτων

τη φετινή παραγωγή αλλά και
τις προοπτικές διάθεσης των παραγόµενων ποσοτήτων στη συνέχεια, ο Γιώργος Φραγκίστας
εξαγωγέας και πρόεδρος του
Incofruit-Hellas «το lockdown
σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει
αποµειώσει την κατανάλωση.
Ο κόσµος συνεχίζει να καταναλώνει, ωστόσο τα κανάλια διάθεσης όπως είναι ο ξενοδοχειακός τοµέας ή και η εστίαση παραµένουν κλειστά».
Μάλιστα, να σηµειωθεί ότι η

20%

Ισπανία παρουσιάζει υπεραυξηµένη παραγωγή, γεγονός που
σηµατοδοτεί την παραγωγή µεγάλου αριθµού µικρών φρούτων. Σύµφωνα µε τα στοιχεία,
ο φυσικός χώρος διάθεσης των
µανταρινιών Ισπανίας είναι η
∆υτική Ευρώπη, ενώ η Ανατολική Ευρώπη χρησιµοποιείται ως
δευτερεύουσα αγορά διάθεσης
για υποδεέστερα µεγέθη και κατώτερης ποιότητας προϊόντα. Γι’
αυτό και η Ανατολική Ευρώπη
έχει δεχτεί µεγάλο αριθµό µικρού µεγέθους µανταρινιών.
Όσον αφορά τις τιµές παραγωγού, τόσο στο πορτοκάλι και
στο µανταρίνι ξεκίνησαν σε υψηλά επίπεδα, δεδοµένου ότι
υπήρχε η προσδοκία πως ο κόσµος θα καταναλώσει εντονότερα λόγω του κορωνοϊού. Παρόλ’ αυτά η συνέχεια δεν ήταν
αναµενόµενη, δεδοµένου ότι η
τιµή του µανταρινιού για τα µε-

γαλύτερα µεγέθη θα διατηρηθεί σε περίπου 40 λεπτά το κιλό, ενώ η εικόνα για τα µικρότερα φρούτα δεν είναι ιδιαίτερα καλή, µε τους απαισιόδοξους παραγωγούς να λένε ότι
τα µικρά φρούτα θα παραµείνουν στα αζήτητα.
Όπως αναφέρει από την πλευρά του ο γενικός γραµµατέας του Γεωργικού Συνεταιρισµού Ανυφίου Αργολίδας, Μιχάλης Μιτροσύλης, η τιµή αυτή τη στιγµή κυµαίνεται γύρω στα 40 λεπτά το κιλό καθαρά για τον παραγωγό, ήτοι
48 µε 50 λεπτά µεικτά, ενώ το
κόστος κοπής ανέρχεται στα 8
λεπτά το κιλό. «Αυτό που διαφαίνεται είναι η ύπαρξη κινητικότητας στην αγορά. Εκείνο
ωστόσο που µας κλόνισε ήταν
το πορτοκάλι, το οποίο την περασµένη εβδοµάδα ανερχόταν
στα 35 λεπτά µεικτά και αυτή
την εβδοµάδα πήρε την κατιούσα και συγκοµίσαµε στον συνεταιρισµό και πουλήσαµε µε
30 λεπτά», σηµειώνει ο ίδιος.

Πτώση 2,2% στην παραγωγή σύνθετων
ζωοτροφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020
Tο 2020 η παραγωγή σύνθετων
ζωοτροφών στην ΕΕ έχει επηρεαστεί αρνητικά από την εξάπλωση ζωικών ασθενειών, αλλά έµµεσα και από την πανδηµία λόγω µετατόπισης της ζήτησης των
καταναλωτών για προϊόντα ζωικής προέλευσης. Η παραγωγή
σύνθετων ζωοτροφών της ΕΕ (ΕΕ
27 + ΗΒ) για εκτρεφόµενα ζώα
το 2020 εκτιµάται σε 161,4 εκατ.

τόνους, καταγράφοντας µείωση
2,2% σε σύγκριση µε το 2019,
σύµφωνα µε εκτιµήσεις των µελών της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Κατασκευαστών Σύνθετων
Τροφίµων-FEFAC.
Η παραγωγή ζωοτροφών, η οποία εκτιµάται ότι θα µειωθεί κατά 2,9% σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος, υποφέρει περισσότερο από τα µέτρα COVID-19
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Σηµαντικό µέρος της παραγωγής κινδυνεύει να µείνει αδιάθετο
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Agrenda

που εφαρµόστηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου και του δεύτερου κύµατος, ιδίως µε το κλείσιµο της αλυσίδας HORECA (Hotel
/ Restaurant / Catering ).
Η µειωµένη ζήτηση για πιο ακριβά τεµάχια κρέατος, όπως µοσχάρι, φρέσκο κρέας και υψηλής αξίας γαλακτοκοµικά προϊόντα, επηρέασε ολόκληρη την
αλυσίδα εφοδιασµού.

Σ

την αγορά µας η εξαγωγή
για τα µέτρια σκληρά σιτάρια κυµαίνεται στα 275
ευρώ ο τόνος FOB, αλλά
δεν ακούγονται να κλείνονται νέες δουλειές. Η ανοδική τάση που
εξακολουθεί να επικρατεί στην αγορά φρενάρει τους εµπόρους / εξαγωγείς να δεσµεύσουν νέες ποσότητες. Μην ξεχνάµε πως µεγάλο
κοµµάτι των αποθεµάτων έχουν χτιστεί µε υψηλό κοστολόγιο και η ανάκαµψη των τιµών θεωρείται αναγκαία ώστε να πουληθούν τα σιτάρια. Στο εσωτερικό τα ποιοτικά σιτάρια εξακολουθούν να πληρώνονται στα 25 λεπτά το κιλό στον παραγωγό.
Στη νέα λίστα της Φότζια ενισχύθηκαν για άλλη µια εβδοΤOY ΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ µάδα οι τιµές
papadogiannis@
κατά 8 ευρώ αagronews.gr
νά κατηγορία.
Συγκεκριµένα
για τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 13% η τιµή αποθήκης παραγωγού βρίσκεται στα 300-308 ευρώ ο
τόνος. Επίσης για τη δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 12% η τιµή
αποθήκης παραγωγού διαπραγµατεύεται στα 290-295 ευρώ ο τόνος.
Παράλληλα, οι τιµές της Γαλλίας
διατηρούν τα 275 ευρώ ο τόνος, ενώ η τάση εξακολουθεί να είναι ανοδική. Η αύξηση της ζήτησης από
την Ιταλία και τις βορειο-αφρικάνικες χώρες σε συνδυασµό µε τη χαµηλότερη διαθεσιµότητα στοκ από
τον Καναδά, ενισχύουν την αισιοδοξία που επικρατεί για τις τιµές εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, η
αµερικανική έκθεσης προσφοράς /
ζήτησης δηµητριακών ήταν ιδιαίτερα ανοδική για τις τιµές, καθώς αποτύπωσε την έλλειψη ποσοτήτων
προς διάθεση, κυρίως για τη σόγια
και τα καλαµπόκια. Παράλληλα η
Κίνα εξακολουθεί να αγοράζει σηµαντικές ποσότητες στενεύοντας
την παγκόσµια προσφορά, ενώ τα
θετικά νέα για το εµβόλιο κατά του
κορωνοϊού δυνάµωσε την ανοδική κίνηση. Στη Γαλλία για τους ίδιους λόγους είχαµε άνοδο τιµών,
µε τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου ‘20 να
βρίσκονται στα 211 ευρώ ο τόνος.
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Επικερδείς θέσεις
σκληρό, βαμβάκι
FINANCIAL TIMES
Από µόνο του το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας θα ήταν αρκετό για να
ενεργοποιηθεί εκ νέου ο ανοδικός
κύκλος σε βασικές αγροτικές πρώτες
ύλες, όπως σιτηρά και βαµβάκι. Αυτή τη φορά όµως στην εξίσωση των
αγορών έρχονται να προστεθούν πέρα από τις µαζικές αγορές των κρατών για τη δηµιουργία αποθέµατος,
και οι συνθήκες ξηρασίας σε βασικά
κέντρα της Λατινικής Αµερικής, αλλά και η αναπτυξιακή τροχιά της κινεζικής οικονοµίας που τώρα θέλει
να ενισχύσει την χοιροτροφία της.
Πριν λίγες ηµέρες η σόγια βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο της τετραετίας, άνω των 11 σεντς το µπούσελ, όσο καλαµπόκι και σιτάρι καταγράφουν άνοδο τιµών καθώς ενισχύεται η ζήτηση από τις µεγάλες αγορές της Βόρειας Αφρικής. Αυτόν
τον πληθωριστικό πανικό των αγορών αποτυπώνουν σε άρθρο τους οι
Financial Times, που εκτιµούν ότι τα
θεµελιώδη στην αγορά επιτρέπουν

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Αυξάνεται
ο πληθωρισμός
των τροφίμων,
λέει η Rabobank
Η ισχυρή ζήτηση αγροτικών προϊόντων
«υποδηλώνει ότι ορισµένες χώρες ανησυχούν για τον πληθωρισµό των τροφίµων», δήλωσε στους Financial Times ο Andrew Rawlings, αναλυτής της Rabobank.
Ο πληθωρισµός «αυξάνεται σε ορισµένα µέρη», πρόσθεσε.
Το ράλι στα αµερικανικά σιτηρά και
τους ελαιούχους σπόρους αυξάνει τις
παγκόσµιες τιµές υψηλότερα, µε τον Οργανισµό Τροφίµων και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών να σηµειώνει ότι ο δείκτης τιµών των τροφίµων τον Οκτώβριο
αυξήθηκε κατά 6% από έτος σε έτος, στο
υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο.
Η άνοδος των τιµών του σιταριού, του
καλαµποκιού, του κριθαριού και του σόργου οδήγησε σε αύξηση 17% στον υποδείκτη δηµητριακών, περισσότερο από
την αντιστάθµιση της πτώσης των τιµών
του ρυζιού, οι οποίες βρίσκονται σε χαµηλά επίπεδα επτά µηνών καθώς οι κύριες συγκοµιδές στις βασικές χώρες παραγωγής σε εξέλιξη. Αν και οι συνολικές
προβλέψεις παραγωγής σιτηρών για το
2020 δείχνουν επίπεδα ρεκόρ, οι πρόσφατες υποβαθµίσεις τροφοδοτούν ανησυχίες για τον πληθωρισµό τροφίµων.

ακόµη υψηλότερες τιµές στην κατηγορία των αγροτικών προϊόντων.
Ο προβληµατισµός όµως έγκειται
στο γεγονός ότι από την άνοιξη και
το καλοκαίρι, διάφορα κερδοσκοπικά funds, επικουρούµενα από το
φθηνό χρήµα που θεσµοθετήθηκε
για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης της πανδηµίας, στράφηκαν στα χρηµατιστήρια αγροτικών εµπορευµάτων, µε µακροπρόθεσµες
τοποθετήσεις που πόνταραν στην άνοδο των τιµών. Όπως και έγινε. Ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει πότε αυτοί οι επενδυτές θα αποφασίσουν να
ρευστοποιήσουν τα κέρδη τους, διαµορφώνοντας κλίµα πίεσης.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η αγορά στο βαµβάκι, έχοντας πέσει την
άνοιξη στα 50 σεντς, µόλις τα περιοριστικά µέτρα άρχισαν να γίνονται
πιο ευέλικτα, προσέλκυσε τέτοια κεφάλαια που επέτρεψαν σε διάστηµα
µερικών µηνών την άνοδο της τιµής
στα 72 σεντς. Και σήµερα οι τοποθετήσεις των funds επιτρέπουν παράθυρο για φιξαρίσµατα στα 70 σεντς.

Συνθήκες ανοδικής τροχιάς στα αγροτικά εµπορεύµατα διαµορφώνουν η επανεκκίνηση της
κινεζικής οικονοµίας και το φαινόµενο Λα Νίνια που προκάλεσε ξηρασία στη Λατινική Αµερική

BLOOMBERG

Ξηρασία και Κίνα συντηρούν τον ανοδικό κύκλο
ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2020

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

298

ΣΟΓΙΑ

196

ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ

11,55

ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ

ΒΑΜΒΑΚΙ

∆ΟΛΑΡΙΑ/ΤΟΝΟΣ

∆ΕΙΚΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

71,83

ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ

FAO +17%

Στο κλίµα αυτό της αγοράς, που υπαγορεύει η
πανδηµία, έρχονται ακόµα δυο βασικοί παράγοντες να
προστεθούν που δεν υπήρχαν την άνοιξη. Ο ένας είναι
το φαινόµενο Λα Νίνια, το αντίθετο του Ελ Νίνιο, το
οποίο συνεπάγεται ξηρασία στη Λατινική Αµερική, µε
σαφώς αρνητική επίδραση στις καλλιέργειες σόγιας,
καλαµποκιού και βάµβακος. Ειδικά η παραγωγή της
Βραζιλίας που είδε τα µερίδιά της να ανεβαίνουν στην
Ασία την τελευταία διετία λόγω του εµπορικού πολέµου
του νυν προέδρου των ΗΠΑ Τραµπ, πλήττεται αισθητά.
Ο άλλος παράγοντας είναι η Κίνα, η οποία βρήκε
τρόπο να επανακινήσει την οικονοµία της και πλέον
αγοράζει µεγάλες ποσότητες βαµβακιού και σόγιας από
τις ΗΠΑ, καθώς και άλλων αγροτικών πρώτων υλών
από τις διεθνείς αγορές. Σηµειώνεται ότι η χώρα
βρίσκεται και σε µια διαδικασία αναδιάρθρωσης της
χοιροτροφίας της, αφού τα προηγούµενα χρόνια το
κοπάδι χοίρων της αποδεκατίστηκε από την Αφρικανική
Πανώλη. Μάλιστα, στελέχη της βιοµηχανίας λιπασµάτων
εκτιµούν στο Bloomberg ότι οι προσπάθειες αυτές της
Κίνας δεν αποκλείεται να διαµορφώσουν συνθήκες
ανοδικού κύκλου στην παγκόσµια αγορά σιτηρών και κατ’
επέκταση στη βιοµηχανία εισροών, όσο η ζήτηση για
σόγια και καλαµπόκι ενισχύεται παράλληλα.
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ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 12/11
TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)

657,01

680
660
640
620
600
580
560
Παρασκευή

06/11

∆ευτέρα

Τρίτη

09/11

Τετάρτη

10/11

11/11

Πέµπτη

12/11

Κρατιέται στις 660-670 µονάδες
το ΧΑ υπό τη σκιά της πανδηµίας
Η ζώνη τιµών ανάµεσα στις 660 µε 670 µονάδες
αποτελεί, πλέον, την ουσιαστικότερη αντίσταση στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών που παράλληλα διαθέτει
ισχυρά επίπεδα στηρίξεων στις 625 - 620 µονάδες.
Έπειτα από την ανοδική έκρηξη στις αρχές της
περασµένης εβδοµάδας µε αφορµή την προοπτική
ενός αποτελεσµατικού εµβολίου, το σενάριο που
φαίνεται πλέον να λαµβάνει τις περισσότερες
πιθανότητες είναι η αγορά να παλινδροµήσει µεταξύ
αυτού του εύρους, µέχρι να έχει περισσότερα στοιχεία
για την πορεία της πανδηµίας στη χώρα.

Top Movers

Ευρώ Μεταβολή %

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.

0,0815 +19,85%

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

0,5500 17,02%

PASAL Α.Ε. ΑΝ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1,1000+10,00%

BIOKARPET S.A.

0,7050 +9,30%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,3560 +8,54%
FORTHNET Α.Ε.

0,2720 -9,33%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜ. ΓΑΛ.

0,7540 -6,22%

ΣΩΛΗΝ. Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 2,1400 -6,14%
CENERGY HOLDINGS S.A.

1,6640 -5,99%

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

1,3200 -4,35%

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

Moνάδες Μεταβολή
29,279.28 -0.40%
11,822.95 +0.31%
3,437.52 -0.86%
6,334.42 -0.75%
13,066.43
-1.13%
5,379.72 - 1.20%
10,490.87 -0.39%
25,520.88 + 0.68%

Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα
FFED
EKT

Επιτόκιο

Τιµή

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

Τελευταία
αλλαγή
15.03.2020
18.09.2019
18.09.2019
11.03.2020
01.02.2020
01.06.2020
01.06.2020
01.06.2020

O σπαγκο...
...ραμμένος
ΦΑΓΕ: Αύξηση πωλήσεων κατά
6% σε αξία στα 133,4 εκατ.
δολάρια πέτυχε το γ’ τρίµηνο
του 2020 ο όµιλος ΦΑΓΕ. Η
γαλακτοβιοµηχανία επιβεβαιώνει
την εγκατάλειψη των σχεδίων
δηµιουργίας εργοστασίου στο
Λουξεµβούργο, χώρα όπου έχει
µεταφέρει τη φορολογική της έδρα
από το 2012 και υποστηρίζει πως
αναζητά εναλλακτική τοποθεσία για
την ίδρυση παραγωγικής µονάδας.

ΥΟLENIS’S: Αίτηση προστασίας από
τους πιστωτές της, η οποία είχε
ορισθεί να συζητηθεί στις 4 Νοέµβρη
στο Πρωτοδικείο Αθηνών, κατέθεσε
στις αρχές Σεπτεµβρίου η Yoleni’s.
Πέρυσι οι πωλήσεις της έκλεισαν
στα 1,513 εκατ. ευρώ, ενώ εµφάνισε
ζηµιές 668.567 ευρώ από τζίρο 1,548
εκατ. ευρώ και ζηµιές 1,013 εκατ.
ευρώ που είχε παρουσιάσει το 2018.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ: Σε πλήρη
ετοιµότητα το δίκτυο της Παγκρήτιας
Τράπεζας, το οποίο από 11 Νοέµβρη
υποδέχεται αιτήσεις στον β’ κύκλο
εγγυοδοτικών δανείων COVID-19, µε
εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας. Η Τράπεζα καλείται να
χρηµατοδοτήσει µε 71,7 εκατ. ευρώ
την πραγµατική οικονοµία σε ένα
πλαίσιο που προβλέπει πακέτο
εγγυήσεων 780 εκατ. ευρώ για όλο
το τραπεζικό σύστηµα.

FRIESLANDCAMPINA HELLAS: Οι
πωλήσεις της Frieslandcampina
Hellas ανήλθαν σε 275 εκατ. το 2019
έναντι 267,5 εκατ. ευρώ την
περασµένη χρήση, σε αύξηση 2,8%.
Τα µικτά κέρδη σε 56,7 εκατ. ευρώ,
ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων σε 10 εκατ. ευρώ, έναντι
ζηµιών 7,3 εκατ. ευρώ το 2018.

Σβήνει η χαρά του
εμβολίου στις αγορές
Λάθος τα νέα lockdowns λέει η JP Morgan
Δεν βλέπει ανάκαμψη V ο Καραμούζης
«Η διατήρηση των δηµόσιων δραστηριοτήτων χωρίς καραντίνα και η ανίχνευση ευπαθών ατόµων µέσω της τεχνολογίας µε συστηµατικά tests φαίνεται να έχουν καλύτερη ανταµοιβή κινδύνου για
εµάς»... αναφέρει η αµερικανική επενδυτική τράπεζα, JP Morgan. Kατά την ίδια
«τα νέα lockdowns είναι λάθος, πλήττουν
την ψυχική υγεία και όχι τον κορωνοϊό,
δεν θα αγοράζαµε τα νέα µέτρα αναφέρει χαρακτηριστικά». Ενώ τα τελευταία νέα
σχετικά µε την πρόοδο του εµβολίου από
το Pfizer ήταν ευπρόσδεκτα από την αγορά (και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλός της πούλησε πάνω από το 60% των µετοχών που
κατείχε την ηµέρα της ανακοίνωσης) σε
παγκόσµιο επίπεδο τα κρούσµατα κορωνοϊού συνεχίστηκαν µε εκρηκτικό ρυθµό.
Παρά το ράλι, λόγω των ανακοινώσεων
για το νέο εµβόλιο κατά του κορωνοϊού

που αναπτύσσει η φαρµακευτική εταιρεία
Pfizer, αγορές και οικονοµίες παραµένουν στη ζώνη του λυκόφωτος, σύµφωνα µε όσα αναφέρει η ολλανδική τράπεζα
Rabobank. Στο ίδιο µήκος και η Citigroup
που προκρίνει δηµοσιονοµικές λύσεις από τις κυβερνήσεις.
«∆εν βλέπω V τύπου οικονοµική ανάκαµψη το 2021», αναφέρει και ο πρόεδρος
της Grant Thornton, ∆ρ. Ν. Καραµούζης
σε άρθρο του µε θέµα «Πανδηµία & Οικονοµική Ανάκαµψη: Οι προκλήσεις µπροστά µας», επισηµαίνοντας ότι «η µεταβολή του ΑΕΠ θα είναι µεν θετική το 2021,
αλλά οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδηµίας θα επεκταθούν και στο α’ εξάµηνο
του επόµενου έτους».
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της Grant
Thornton, το 2020 ο ρυθµός µείωσης του
ΑΕΠ στην Ελλάδα θα είναι γύρω στο 8%.

ΟΛΥΜΠΟΣ

delivery.gr

∆ύο νέες σηµαντικές διακρίσεις για
την καινοτοµία των προϊόντων της
απέσπασε η ΟΛΥΜΠΟΣ. Τα Best
Launching Awards 2020 επεφύλαξαν
ξεχωριστές βραβεύσεις για τα φυτικά
ροφήµατα ΚΑΡΠΟΣ Βρώµη και
ΚΑΡΠΟΣ Βρώµη-Φουντούκι στην
κατηγορία των τροφίµων. Πρόκειται
για 100% φυτικά ροφήµατα τα που
παράγονται από ελληνική βρώµη.

Το νέο, ανανεωµένο delivery.gr
ανακοίνωσε ότι εγκαινιάζει µια δυνατή
συνεργασία µε την ΑΒ Βασιλόπουλος.
Οι παραγγελίες µπορούν να γίνουν σε
πάνω από 2.500 κωδικούς, µε 25 ευρώ
ελάχιστη παραγγελία, µε παράδοση εντός
δύο ωρών. Η νέα υπηρεσία του delivery.
gr µε την ΑΒ Βασιλόπουλος ξεκίνησε ήδη
σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και θα επεκταθεί
σταδιακά σε όλη την Ελλάδα.
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ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Οι διαδικασίες για την εισαγωγή εργατών
γης για έξι μήνες από τρίτες χώρες

Π

ριν 3-4 χρόνια περίπου, είχα διαβάσει µία αγγελία, η οποία µου είχε κάνει φοβερή εντύπωση: αγροτικοί συνεταιρισµοί στην περιοχή της Ηµαθίας αλλά και των όµορων νοµών, ζητούσαν εργατικό προσωπικό για τη συλλογή της
παραγωγής τους (κεράσια κλπ).
∆εν είχε να κάνει µε την αγγελία
αυτή καθ’ αυτή, αλλά από την εξέλιξη της: όπως πληροφορήθηκα, εστάλησαν τότε 400 αιτήσεις ενδιαΜε εργόσηµο
φέροντος, εκ των οποίων µόλις οι
Οι αγρεργάτες δεν
3 ήταν ηµεδαπών και οι υπόλοιπες
µπορούν να είναι για
αλλοδαπών. Μου φάνηκε τότε απίπάνω από έξι µήνες, µε
στευτο γιατί δεν µπορούσα να διανοασφάλιση µε εργόσηµο
ηθώ αυτό που συνέβη, σε µια περίοδο µάλιστα κατά την οποία η ανεργία
ήταν στο Θεό, ξεπερνώντας το 25%.
Οι αγρότες είδαν κι αποείδαν ότι
προκοπή δεν γίνεται µε τους ηµεδαΠαράβολο
πούς, ενώ η παραγωγή τους κινδύΗλεκτρονικό παράβολο
νευε να µείνει στο χωράφι. Παλεύ100 ευρώ για κάθε
οντας πολύ καιρό και µε πρωτοστάπολίτη τρίτης χώρας
τη κυρίως την Κοινοπραξία Συνεταιπου θα απασχολήσουν
ρισµών Οργανώσεων Παραγωγών
Ηµαθίας, κατάφεραν να εξασφαλίσουν εργατικά χέρια για τα χωράφια
τους. Μόνο που είναι …εισαγόµενα.
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΜΕ ΑΓΡΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
Στις 14 Μαίου η Εθνική ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση
Πυρηνόκαρπων και Αχλαδιών ενηµέρωσε τους παραγωγούς ότι θα έφταναν τα πρώτα λεωφορεία µε τους
εργάτες γης από την Αλβανία , µε την εταιρεία που έχει αναλάβει το εν λόγω έργο και η οποία έχει αδειοδοτηθεί από την Αλβανική Κυβέρνηση.
Η διαδικασία «εισαγωγής» ξεκινά από την Αποκεντρωµένη κατά τόπους ∆ιοίκηση,
στην οποία οι ενδιαφερόµενοι απευθύνονται για να εκδηλώσουν
το ενδιαφέρον τους για εργάτες

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

θρου 80 του Ν.3386/2005 (Α’ 212).
4. Θα εκπληρώσω το σύνολο των υποχρεώσεων µου,
όπως αυτές απορρέουν από τις κείµενες διατάξεις της
εργατικής νοµοθεσίας για τη σύναψη της σύµβασης
εργασίας την οποία, λόγω έκτακτων αναγκών, αδυνατώ να συνάψω εγκαίρως για την αντιµετώπιση των αναγκών της εκµετάλλευσης µου.
5. Θα του/τους παρέχω επαρκές κατάλυµα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
γ. Την ενιαία δήλωση καλλιέργειας (δήλωση ΟΣ∆Ε).
δ. Φωτοαντίγραφο της σελίδας του διαβατηρίου µε τα
στοιχεία του/των πολίτη/των της τρίτης χώρας.
Η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι
θεωρηµένες για το γνήσιο της υπογραφής, ή µπορούν να
εκδοθούν ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση www.gov.gr.

Ιανός & κορωνοϊός: ∆ύο
από τα κακά της µοίρας µας
Και για τα δύο, όπως και για τα περισσότερα
ευθύνεται, ποιος άλλος; ο άνθρωπος. Αυτό το
δίποδο ζώο που περπατά όρθιο και που [σε
πολλές περιπτώσεις] ως βασικό του στόχο έχει,
όχι το καλό το δικό του αλλά το κακό του άλλου.
Λογικό λοιπόν, αγανάκτησε ο Θεός και η Φύση.

γης. Σηµαντικό να τονιστεί ότι οι εργάτες που θα απασχοληθούν µε τη διαδικασία αυτή, δεν µπορούν να είναι για παραπάνω από έξι µήνες, ενώ ασφάλιση τους
θα γίνεται µε εργόσηµο. Φυσικά, όλες οι συναλλαγές,
ανταλλαγές δικαιολογητικών, οι υποβολές αιτήσεων
κλπ, γίνονται κυρίως ηλεκτρονικά.
ΟΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ:
Αίτηση προς την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση της Περιφέρειας τους, στην οποία θα αναγράφουν τα πλήρη
στοιχεία των ανθρώπων που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν (Ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, Μητρώνυµο,
Αρ. ∆ιαβατηρίου, ιθαγένεια). Συνηµµένα υποβάλλουν:
α. Ηλεκτρονικό παράβολο 100 ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που επιθυµούν να απασχολήσουν.
β. Υπεύθυνη δήλωση µε τα στοιχεία τους και κείµενο:
1. Θα απασχολήσω τον/τους κάτωθι πολίτ__ Γ’ χώρας:
για περίοδο απασχόλησης 20 τουλάχιστον ηµερών από την ηµεροµηνία εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια.
2. Θα καταβάλλω όλες τις ασφαλιστικές τους εισφορές.
3. Θα αναλάβω τις προβλεπόµενες δαπάνες εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της §3 του άρ-

ΠΑΡAΜΕΝΕΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΣΩ ΙΚΑ
Η διαδικασία αυτή παρατάθηκε µέχρι τις 31.12.20, χωρίς όµως να έχει λυθεί το µεγαλύτερο πρόβληµα όλων:
η ασφάλιση των εργατών αυτών εξακολουθεί να γίνεται
µέσω ΙΚΑ αντί του εργόσηµου όπως είχε ανακοινωθεί.
Πάντα έλεγα και εξακολουθώ να το λέω, η ανεργία
στη χώρα µας πάντα ήταν δυνητική, δηλαδή επιλεκτική. Εξακολουθώ να λέω επίσης, ότι τηνµεγάλη ευθύνη την έχουµε οι γονείς, γιατί µεγαλώνουµε τα παιδιά
µας µέσα σε γυάλινο κουβούκλιο, νοµίζοντας ότι µε
τον τρόπο αυτό τα προστατεύουµε και τα αφήνουµε
να φτάσουν τα 35 τους χωρίς να έχουν «κολλήσει» ούτε ένα µεροκάµατο στο χωράφι ή οπουδήποτε αλλού.
Τώρα λοιπόν θα αρχίσουν να γεµίζουν τα χωράφια
από αλλοδαπούς, ενώ ταυτόχρονα οι κάρτες ανεργίας
θα πολλαπλασιάζονται στους ΟΑΕ∆ της χώρας.
Αν δεν σταµατήσει η επιδότηση της ανεργίας και δεν
αρχίσει η επιδότηση της εργασίας, σε λίγα χρόνια θα
εργαζόµαστε ως υπάλληλοι σε όλους τους τοµείς της
παραγωγικής διαδικασίας του τόπου, µε ξένους ιδιοκτήτες. Ίσως όµως συνεχίσουµε να κυνηγάµε µία θέση στο ∆ηµόσιο, γιατί έτσι µας έµαθαν...

Aιτήσεις αποζηµίωσης των
πληγέντων αγροτών από τον Ιανό
Μέχρι τις 16 Νοεµβρίου οι πληγέντες
αγρότες µπορούν να απευθύνονται
στους ανταποκριτές ΕΛΓΑ της
περιοχής τους και να υποβάλλουν
αίτηση ότι επλήγησαν από τον «Ιανό».
Στη συνέχεια, θα ξεκινήσουµε να
συντάσσουµε φακέλους για την
αποζηµίωση.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Στη λιανική η Damavand
σε συνεργασία με τη Μινέρβα
Στόχος για το 2021 είναι η ημερήσια παραγωγή 3.000 τόνων ντομάτας
Νέες συνεργασίες με παραγωγούς σε Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λάρισα
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Η Damavand
συνεργάζεται
συµβολαιακά
µε περίπου 250
παραγωγούς.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της Damavand βρίσκεται η αύξηση της παραγωγικής της δυναµικής,
µε την προσθήκη νέων γραµµών στο εργοστάσιο
της Καρδίτσας για την αύξηση της απορρόφησης
ποσοτήτων βιοµηχανικής ντοµάτας το προσεχές
διάστηµα. «Επιδίωξή µας για να αυξήσουµε το συνολικό tonnage και ταυτόχρονα την απορρόφηση
ποσοτήτων στο εργοστάσιο», αναφέρει σχετικά ο
διευθυντής γεωπονικού τµήµατος της Damavand,
Βαγγέλης Βαγενάς. Στόχος για το 2021 είναι η παραγωγή 3.000 τόνων ηµερησίως και συνολικά περισσότερων από 110.000 τόνων, όταν ολοκληρωθεί επένδυση. «Ήδη υφίσταται αυξηµένη ζήτηση
για το προϊόν µας, ενώ έχουµε πελάτες που επιθυµούν να διευρύνουν τη συνεργασία µαζί µας»,
επισηµαίνει ο κ. Βαγενάς. Η συνολική παραγόµενη ποσότητα του εργοστασίου της Damavand υπερέβη τους 90.000 τόνους φέτος, έναντι 80.000 τόνων το 2019. Η αύξηση της παραγωγικότητας θα
σηµάνει την διεύρυνση των συνεργασιών µε Έλληνες παραγωγούς βιοµηχανικής ντοµάτας. «Ε-

κτός από τις ήδη υπάρχουσες συµβάσεις θα εντάξουµε και νέους παραγωγούς στο δυναµικό µας,
από περιοχές της Ελλάδας µε τις οποίες δεν διατηρούµε προς το παρόν συνεργασία. Έχουµε ήδη υλοποιήσει κάποιες κινήσεις µε συνεργασίες στην
περιοχή της Μακεδονίας, µε καλλιέργεια περίπου
1.500 στρεµµάτων σε περιοχές όπως τα Μάλγαρα. Επιδίωξή µας είναι να αναπτύξουµε συνεργασίες σε χωριά των Τρικάλων Καρδίτσας και Λάρισας, τα οποία δεν δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ντοµάτας», σηµειώνει. Να σηµειωθεί ότι η
Damavand συνεργάζεται συµβολαιακά µε περίπου
250 παραγωγούς, ενώ πάγια στρατηγική της είναι
να παρακινήσει και νέους να προβούν στην καλλιέργεια ντοµάτας παρέχοντας κίνητρα στην τιµή.
Η Damavand προχώρησε πρόσφατα στην ανάπτυξη του πρώτου προϊόντος λιανικής σε συνέργεια µε τη Μινέρβα - στην οποία όπως σε εκείνη
- έχει επενδύσει η Deca Investments. Η νέα σειρά
προϊόντων τοµάτας υπό την ετικέτα «Χωριό» της
Μινέρβα περιλαµβάνει: ελαφρά συµπυκνωµένο
χυµό τοµάτας, τριµµένες τοµάτες, ψιλοκοµµένες
και τοµατοπολτό διπλής συµπύκνωσης.

Στο «Κτήμα Κίκονες» θυσίασαν τον τρύγο
για να μην θέσουν σε κίνδυνο την οινοποίηση

Τα αδέρφια Μελίνα
και Βασίλης Τάσσου
αναβιώνουν µε το «Κτήµα
Κίκονες» την αµπελουργική
ζώνη της Μαρώνειας, µε
κριτήρια την ποιότητα
και τη λεπτοµέρεια.

ΝΕΑ

Η Τράπεζα Πειραιώς
χρηµατοδοτεί 5 φ/β πάρκα
της National Energy

Η Τράπεζα Πειραιώς χρηµατοδοτεί την
National Energy Holdings, διεθνή επενδυτή στον
κλάδο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, για
την κατασκευή πέντε φωτοβολταϊκών πάρκων,
συνολικής δυναµικότητας 24 MW στην Κεντρική
Ελλάδα. Η χρηµατοδότηση ύψους 22 εκατ. ευρώ,
εντάσσεται στην στρατηγική της Τράπεζας για τη
στήριξη πράσινων επενδύσεων που συµβάλλουν
στη µετάβαση στη βιώσιµη οικονοµία.

Μείωση 35% κύκλου εργασιών για
Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου

Σε µια ανατρεπτική κίνηση, που πιστοποίησε στην
πράξη ότι εννοούν να µην βάζουν… νερό στο κρασί
τους, όταν υπάρχει υποψία ότι µπορεί να τεθεί επ’
αµφιβόλω η ποιότητα των προϊόντων τους προχώρησαν φέτος οι οινοποιοί Μελίνα και Βασίλης Τάσσου. Τα αδέρφια από τη Ροδόπη, που διατηρούν έναν βιολογικό αµπελώνα έκτασης 100 στρεµµάτων
στη ζώνη Μαρώνειας και το «Κτήµα Κίκονες», ένα
οινοποιείο που το επισκέφτηκε και η πρόεδρος της
∆ηµοκρατίας τον Μάιο, αποφάσισαν να θυσιάσουν
τον τρύγο, ώστε να εκµηδενίσουν τον κίνδυνο να
µην πάει κάτι καλά µε την οινοποίηση, λόγω Covid.
«Οι εργάτες που απασχολούµε στον τρύγο, αλλά
και στο καθάρισµα του σταφυλιού, που διεξάγεται

ρώγα–ρώγα, είναι από τα Ποµακοχώρια, τα οποία
στην αρχή της πανδηµίας είχαν πολλά κρούσµατα και είχαν τεθεί σε τοπική καραντίνα. Κρίναµε ότι δεν πρέπει να ρισκάρουµε κάποιο κρούσµα που
θα µας υποχρέωνε να αποκλίνουµε από τον ειδικό
τρόπο οινοποίησης µας και πουλήσαµε τα σταφύλια
µας σε τοπική ποτοποιία για απόσταξη. Με δεδοµένο το δεύτερο γενικευµένο lockdown, µάλλον πράξαµε σοφά», εξηγεί η οινολόγος Μελίνα Τάσσου.
Η προσήλωση του Κτήµατος Κίκονες στην ποιότητα έχει εκτιµηθεί από την αγορά, αφού οι περίπου 40.000 φιάλες, που παράγει ετησίως, σε 7 ετικέτες κρασιών, µέχρι και πριν δύο χρόνια εξαντλούνταν πρόωρα.
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Μείωση του ετήσιου κύκλου εργασιών κατά 3035% από πέρυσι περιµένει η Κλωστοϋφαντουργία
Ναυπάκτου µε τα µέχρι σήµερα δεδοµένα, όπως
λέει σε ανακοίνωσή της. H εισηγµένη σηµειώνει
πως «εν µέσω δεύτερου κύµατος πανδηµίας τα
µελλοντικά αποτελέσµατα των εργασιών της και
οι πιθανές οικονοµικές επιπτώσεις δεν µπορούν
στο παρόν στάδιο να εκτιµηθούν αξιόπιστα».

Πτωτικά τα αποτελέσµατα
α’ εξαµήνου στο Κτήµα Λαζαρίδη
Πτώση του κύκλου εργασιών κατά 14,8% και
15,3% παρουσίασαν ο Όµιλος και η Εταιρεία
αντίστοιχα το α’ εξάµηνο του 2020 σε σχέση µε
πέρυσι, σύµφωνα µε ανακοίνωση από το Κτήµα
Λαζαρίδη. Η πτώση αυτή οφείλεται αποκλειστικά
στον κορωνοϊό, λόγω αναστολής λειτουργίας της
εστίασης τους πρώτους µήνες του 2020 και
µειωµένης τουριστικής κίνησης µέχρι τον Ιούνιο.

B4 | 34

Agrenda

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σάββατο 14 & Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020

Ενισχύει τη δυναμική της
στο σκληρό η Εurimac
Νέα γραμμή παραγωγής για ετήσιες απορροφήσεις 100.000 τόνων
σκληρού σίτου και διεύρυνση συνεργασίας σε Θεσσαλία και Μακεδονία

Έξι συσκευαστικές
στον εξοπλισµό της

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ
∆υνατότητα απορρόφησης περισσότερων από 100.000 τόνων ελληνικών
σκληρών σιταριών ετησίως θα έχει
κατά το προσεχές χρονικό διάστηµα
η Eurimac, η οποία θα θέσει σε λειτουργία νέα γραµµή παραγωγής ζυµαρικών, όπως επισηµαίνει σχετικά
ο πρόεδρος της βιοµηχανίας ζυµαρικών Σταύρος Κωνσταντινίδης. Μέσω
της συγκεκριµένης κίνησης, η οποία
εντάσσεται σε ευρύτερο επενδυτικό
πλάνο τριετίας ύψους 11 εκατ. ευρώ
- µε ορίζοντα ολοκλήρωσης το πρώτο τρίµηνο του 2021 - η εταιρεία θα
υποστηρίζει µε τα προϊόντα της τόσο
την εγχώρια όσο και τη διεθνή αγορά.
Η βιοµηχανία ζυµαρικών µε έδρα
τη βόρεια Ελλάδα προµηθεύεται πρώτες αλλά και βοηθητικές ύλες, όπως
σκληρά σιτάρια, εύκαµπτα υλικά συσκευασίας, χαρτοκιβώτια από Έλληνες παραγωγούς και επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά. Σύµφωνα µε τον κ. Κωνσταντινίδη τα σκληρά σιτάρια που χρησιµοποιεί η Eurimac προέρχονται από παραγωγούς µε δραστηριότητα στη Μακεδονία, αλλά και τη Θεσσαλία.

Ενίσχυση της αποθηκευτικής
δυναµικής σε σιτάρι
Ταυτόχρονα, η εταιρεία προχωράει στην ενίσχυση της αποθηκευτικής
δυναµικής του εργοστασίου της σε έτοιµα προϊόντα και πρώτες ύλες – σιτάρι – µε την αποθήκη έτοιµων προϊόντων να έχει χωρητικότητα 10.000
παλετοθέσεων, ενώ τα σιλό αποθήκευσης σκληρού σίτου µετά την ολοκλήρωση της ανέγερσης και τεσσάρων

νέων, θα έχουν συνολική χωρητικότητα 57.000 τόνων.
Στην ελληνική αγορά η
εταιρεία συνεργάζεται µε όλες
τις µεγάλες αλυσίδες λιανικής,
για λογαριασµό των οποίων παράγει
ζυµαρικά µε την ετικέτα τους (private
label) είτε εφοδιάζει τα ράφια πανελλαδικά µε το εµπορικό σήµα ΜΑΚΒΕΛ,
το οποίο καταγράφει άνοδο πωλήσεων κατά 30% κατά τα έτη 2019-2020,
όπως αναφέρει ο κ. Κωνσταντινίδης.
Επίσης η εταιρεία θα επενδύσει στην
ανάπτυξη και ψηφιοποίηση των διαδικασιών της σε όλο το φάσµα της λειτουργίας της (Industry 4.0).

Επενδυτικό πλάνο 11 εκατ. ευρώ
Το επενδυτικό πρόγραµµα των 11 εκατ. ευρώ περιλαµβάνει εκτός από την
προσθήκη της νέας γραµµής παραγωγής ζυµαρικών και την αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας σίτου µε νέα
σιλό και την αγορά νέου όµορου οικοπέδου 23.000 τ.µ. µε κτιριακές εγκαταστάσεις 7.000 τ.µ. και την ανέγερση νέων αποθηκών για βοηθητικές ύλες µε
συνολική δοµηµένη επιφάνεια 850 τ.µ.
Nα σηµειωθεί ότι η Eurimac το 2019
είχε κύκλο εργασιών 36,56 εκατ. ευρώ
έναντι 31,36 εκατ. το 2018. Τα κέρδη µετά τους φόρους ανήλθαν πέρυσι σε 3,36 εκατ. ευρώ έναντι 2,26 εκατ. ευρώ το 2018. Επίσης, οι πωλήσεις στην Ελλάδα το 2019 ανήλθαν
σε 23,37 εκατ. ευρώ και στο εξωτερικό σε 13,19 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, το
εννεάµηνο του 2020 η Eurimac παρουσιάζει αύξηση πωλήσεων σε τόνους κατά 1,5% στην Ελλάδα και κατά 3% στο εξωτερικό.

Στον επενδυτικό σχεδιασµό εντάσσεται επίσης
η αγορά 6 νέων συσκευαστικών µηχανών των
ιταλικών οίκων Ricciarelli και Stiavelli, δύο νέων
εγκιβωτιστικών µηχανών του οίκου Selematic,
επέκταση του συστήµατος ροµποτικής
παλετοποίησης λόγω της νέας γραµµής παραγωγής
ζυµαρικών, φωτοβολταϊκός σταθµός 1000KW και
την ήδη λειτουργούσα γεώτρηση βάθους 235
µέτρων που αντλεί νερό από τον υδροφόρο
ορίζοντα του όρους Μπέλες. Σε ό,τι αφορά την
πορεία του εννεαµήνου του 2020, η Eurimac
παρουσιάζει αύξηση πωλήσεων σε τόνους κατά
1,5% στην Ελλάδα και κατά 3% στο εξωτερικό, ενώ
στη διάρκεια του 2019 τα οικονοµικά της µεγέθη
κινήθηκαν αυξητικά. Να σηµειωθεί ότι το περασµένο
έτος η εταιρεία διέθεσε τα προϊόντα της εκτός από
την Ελλάδα και σε αγορές της υπόλοιπης Ευρώπης,
στην Αµερική, στην Ασία και στην Αφρική.

ΜΑΚΒΕΛ
H εταιρεία συνεργάζεται µε όλες
τις µεγάλες αλυσίδες λιανικής,
για λογαριασµό των οποίων
παράγει ζυµαρικά (private label)
είτε εφοδιάζει τα ράφια µε το
εµπορικό σήµα ΜΑΚΒΕΛ.

Εννεάμηνο
Το εννεάµηνο του 2020
η Eurimac παρουσιάζει αύξηση
πωλήσεων σε τόνους κατά 1,5%
στην Ελλάδα και κατά 3%
στο εξωτερικό.

Επενδύσεις

Το επενδυτικό πρόγραµµα των
11 εκατ. ευρώ περιλαµβάνει
εκτός από την προσθήκη της νέας
γραµµής παραγωγής ζυµαρικών
και την αύξηση της αποθηκευτικής
ικανότητας σίτου µε νέα σιλό, την
αγορά νέου όµορου οικοπέδου µε
κτιριακές εγκαταστάσεις και την
ανέγερση νέων αποθηκών.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ

ΣΤΑΒΛΟΣ

EΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Η νέα τεχνολογία ρυθμιστής των πάντων
Η ΑΓΕΛΑ∆ΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΣΕ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ
ΓΑΛΑ

30-40%

ΜΕΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α

200-250
ΑΓΕΛΑ∆ΕΣ

Με τις προτάσεις ρομποτικών συστημάτων και εξοπλισμού διαχείρισης ζωικού
κεφαλαίου στην ελληνική αγορά, ο κτηνοτρόφος γίνεται εύκολα ο απόλυτος
κυρίαρχος της μονάδας του, αρκεί να ξέρει πού θέλει να φτάσει την εκμετάλλευσή
του. Έπειτα, το σωστό κλίμα στο στάβλο είναι το κλειδί για μία αποδοτική
γαλακτοπαραγωγή, με τους ανεμιστήρες να κάνουν «θαύματα» κατά του θερμικού
στρες. Και όπως λέγεται για τη νέα ΚΑΠ, όποιος επενδύσει στην ευζωία δεν θα χάσει.
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ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ

ΣΤΑΒΛΟΣ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΑΡΜΕΚΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΤΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗ WESTFALIA
> Τα σύγχρονα εργαλεία της GEA µειώνουν τον κόπο του επαγγελµατία και αυξάνουν την παραγωγικότητα γάλακτος

Έ

Ο µύθος της ροµποτικής αγελάδας

να, δύο, τρία ή ακόµα και τέσσερα ροµπότ µε
µια µόνο κεντρική µονάδα διαχείρισης. Το DairyRobot
R9500 είναι η αιχµή της ροµποτικής όπως µόνο η GEA
ξέρει να την µετατρέπει σε κτηνοτροφικό εργαλείο. Με
στόχο το επιτυχηµένο ροµποτικό σύστηµα Monobox
να γίνει ακόµα καλύτερο, οι Γερµανοί µηχανικοί της
GEA σχεδίασαν τη νέα γενιά του. Το µέλλον λέγεται πια
DairyRobot R9500 – ένα πλήρως αυτοµατοποιηµένο
σύστηµα αρµεγής/διαχείρισης και το µοναδικό στην αγορά που µπορεί µε µια και µόνο µονάδα παροχής να εξυπηρετήσει έως και τέσσερα ροµποτικά συστήµατα. Εδώ η µέγιστη ευελιξία δουλεύει στο πλευρό του κτηνοτρόφου για την εύκολη, γρήγορη και οικονοµική ανάπτυξη της µονάδας του. Η WestfaliaTechnologies φέρνει
στα µέτρα κάθε ελληνικής εκµετάλλευσης τα σύγχρονα
εργαλεία της GEA που επικοινωνούν µεταξύ τους 24/7
µειώνοντας τον κόπο του επαγγελµατία κτηνοτρόφου
και τον χρόνο διαχείρισης, όσο αυξάνουν την παραγωγικότητα και την ποιότητα.

Η ευέλικτη λύση για την βήµα-βήµα
επέκταση της κτηνοτροφικής µονάδας
Κάθε εκµετάλλευση έχει ξεχωριστές ανάγκες. Το
DairyRobot R9500 είναι έτσι δοµηµένο, ώστε να µπορεί
να ανταποκριθεί ακόµα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. To σχεδιαστικό τµήµα της GEA - WestfaliaTechnologies λαµβάνει υπόψη την υπάρχουσα δοµή του χώρου και αναλύει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε µονάδας. Έτσι εξασφαλίζεται η στοχευµένη και οικονοµική
εφαρµογή ροµποτικής αρµεγής για την µετάβαση στη
νέα εποχή.

DairyMilk M6850 – έξυπνη και οικονοµική καταπολέµηση µαστίτιδας
Αυτόµατη και οικονοµική ανίχνευση σωµατικών κυτ-

Ο ροµποτικός βραχίονας Milkrack της GEA κατέρριψε
οριστικά την αντίληψη ότι µόνο συγκεκριµένες αγελάδες µπορούν να αρµεχτούν ροµποτικά. Ο ειδικός σχεδιασµός της αρµεκτικής µονάδας ανταποκρίνεται ακόµα και στην πιο απαιτητική µορφολογία µαστού. Έτσι
µια υψηλοπαραγωγική αγελάδα δε χρειάζεται να αποµακρυνθεί λόγω «κακής µορφολογίας µαστού».

Με ένα άγγιγµα
■ Εργονοµικός χώρος εργασίας και µέγιστη άνεση για
τον αρµεκτή και το ζώο
τάρων, χωρίς τη χρήση χηµικών αντιδραστικών µε το
πατενταρισµένο σύστηµα M6850, το απόλυτο εργαλείο
για την έγκυρη προειδοποίηση µαστίτιδας. Το µοναδικό
στην αγορά σύστηµα που «µε την ακρίβεια του 21ου αιώνα» ελέγχει τα σωµατικά κύτταρα σε κάθε τεταρτηµόριο ξεχωριστά, καθ΄ όλη τη διάρκεια της αρµεγής.

■ Real-Time απεικόνιση της αρµεγής
■ Ευέλικτος σχεδιασµός φιλικός προς τον χρήστη
Το DairyRobot R9500 ενσωµατώνει εξαιρετικά καινοτόµες λειτουργίες σε µια µόνο οθόνη αφής. Σε πραγµατικό χρόνο απεικονίζονται γεγονότα, µε ευανάγνωστη γραφική µορφή, ενώ επιπρόσθετες πληροφορίες
είναι προσβάσιµες µε ένα µόνο άγγιγµα της οθόνης.

Η αγελάδα στο επίκεντρο της προσοχής

Εκεί που οι άλλοι σταµατούν

Ο σχεδιασµός της εισόδου στο ροµπότ είναι τέτοιος ώστε
να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη αλλά και την ήρεµη πρόσβαση στο χώρο αρµεγής. Έτσι ακόµα και τα πιο ανήσυχα
ζώα εύκολα προσαρµόζονται στα νέο περιβάλλον. Αν και
όλα δουλεύουν µόνα τους, ο κτηνοτρόφος έχει ανά πάσα
στιγµή τη δυνατότητα να παρεµβαίνει στην διαδικασία της
αρµεγής, όταν αγελάδες έχουν συγκεκριµένες ανάγκες. Σε
περίπτωση που µια αγελάδα είναι ιδιαίτερα ανήσυχη, όπως συµβαίνει συχνά µε τις µοσχίδες, ο κτηνοτρόφος µπορεί να ξεκινήσει ελεγχόµενα, ακόµα και χειροκίνητα τη διαδικασία της αρµεγής, εξουδετερώνοντας έτσι σχεδόν απόλυτα το περιττό στρες του ζώου. Αυτή η λειτουργία µειώνει σηµαντικά το χρόνο προσαρµογής των ζώων στη ροµποτική αρµεγή.

Όλα δένουν µεταξύ τους -σχεδιασµός χώρου,
έξυπνο θήλαστρο, σύστηµα διαχείρισης- στη νέα
πρόταση της GEA που αποκτά ελληνικό χαρακτήρα
µέσα από την πολυετή εµπειρία της λαρισαϊκής
WestfaliaTechnologies. Η αποδεδειγµένη αύξηση της
παραγωγικότητας, η µείωση του χρόνου εργασίας
και του κόπου του κτηνοτρόφου, καθώς και η
ενίσχυση της ποιότητας είναι η αφετηρία του νέου
ροµποτικού κόσµου της GEA. Με γερµανική ακρίβεια
σχεδιάζεται κάθε λεπτοµέρεια, ώστε ο κτηνοτρόφος
να γίνεται εύκολα ο απόλυτος
κυρίαρχος της µονάδας
του, αρκεί να ξέρει πού
θέλει να φτάσει την
εκµετάλλευσή του.

▲

ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ∆ΟΥΛΕΥΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ
Κάθε στάδιο της αρµεγής, από την εφαρµογή του θηλάστρου, τoν ερεθισµό των θηλών, τον καθαρισµό, το προάρµεγµα, την αρµεγή, ως και την εµβάπτιση των θηλών (dipping), γίνεται µέσα στο θήλαστρο! Με αυτόν
τον τρόπο, η πρωτοποριακή αρµεκτική µονάδα του
DairyRobot R9500 εξασφαλίζει την ιδανική αρµεγή
µαζί µε µια σταθερή ρουτίνα αρµέγµατος. Άψογη υγιεινή και προστασία των θηλών συµπληρώνουν το
πακέτο, ως παράγοντες που µε την υπογραφή
της GEA εγγυούνται την άριστη ποιότητα γάλακτος µε αποδεδειγµένα λιγότερα σωµατικά κύτταρα.
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ΤΟ COWSCOUT ΕΝΑΣ ΑΚΟΥΡΑΣΤΟΣ ΖΩΟΤΕΧΝΗΣ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΓΕΛΑ∆Α ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
> Ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης της µονάδας για 24ωρη παρακολούθηση του ζώου η καινοτόµα πρόταση της Westfalia

Η

εµπειρία και το «µάτι» δεν µπορούν να βγάζουν πάντα ασπροπρόσωπο
τον αγελαδοτρόφο όσο οι ζωοτροφικές απαιτήσεις αυξάνονται µαζί µε το µέγεθος
του κοπαδιού. Άλλωστε οι κρίσιµες αποφάσεις που θα καθορίσουν την κερδοφορία µιας µονάδας απαιτούν καθαρό µυαλό
και χρόνο για τις δουλειές «γραφείου» που
θα φέρουν τους επιθυµητούς επιχειρηµατικούς ελιγµούς.
Κάθε σύγχρονη κτηνοτροφική µονάδα που
θέλει να έχει θέση στο ανταγωνιστικό περιβάλλον των ηµερών µας, χρειάζεται πλέον έναν ακούραστο ζωοτέχνη που επιβλέπει 24/7 κάθε ζώο του κοπαδιού χωριστά, συλλέγει δεδοµένα και στοιχεία, βοηθά τον επικεφαλής της εκµετάλλευσης να
πάρει τις σωστές αποφάσεις την κρίσιµη
στιγµή. Αυτήν την «βρώµικη» δουλειά στον
στάβλο αναλαµβάνει το CowScout, η καινοτόµα πρόταση της GEA, που µέσω της
WestfaliaTechnologies παρέχει στον Έλληνα αγελαδοτρόφο ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης της µονάδας που για
τουλάχιστον µια δεκαετία, όση δηλαδή είναι η διάρκεια ζωής της µπαταρίας, µπορεί
να γίνει το ακούραστο δεξί χέρι του.
Κανένας άλλωστε δεν µπορεί να γνωρίσει καλύτερα την αγελάδα από το σύστηµα
CowScout της GEA που φορεµένο στο πόδι ή στον λαιµό, παρακολουθεί το ζώο όλη την ώρα, µέρα και νύχτα. Εδώ κρύβεται
και η διαφορά ανάµεσα σε έναν επιτυχηµένο κτηνοτρόφο και σε έναν που ακολουθεί ασθµαίνοντας τις εξελίξεις στον κλάδο. Στις λεπτοµέρειες δηλαδή που παρέχουν στοιχεία της γονιµότητας, της διατροφής, της συνολικής ρουτίνας της αγελάδας.
Τα δεδοµένα αυτά είναι που επιτρέπουν το
προσδιορισµό της υγείας του ζώου και οποιαδήποτε παράξενη συµπεριφορά φτάνει σε κλάσµατα του δευτερολέπτου στις
συσκευές του κτηνοτρόφου, ώστε η παρέµβαση να είναι έγκαιρη, στοχευµένη και
αποτελεσµατική. Έτσι γλιτώνει κανείς κόστος και διαφυλάσσει το ζωικό του
κεφάλαιο.
Πρόκειται για µια επένδυση δεκαετίας, συµβατή µε κάθε µονάδα ανε-

νουν ταυτόχρονα ένα εξατοµικευµένο ηµερολόγιο όλων των αγελάδων:
■ Ηµεροµηνία γέννησης.
■ Γαλακτική περίοδος.
■ Ηµεροµηνία Γονιµοποίησης.
■ Επιβεβαίωση εγκυµοσύνης.
■ Ενέργειες διαχείρισης υγείας.

Παράδειγµα ανίχνευσης οίστρου
Το περιλαίµιο CowScout καταγράφει διαρκώς την δραστηριότητα της αγελάδας αναγνωρίζοντας τις κινήσεις του λαιµού, όπως
το µύρισµα και την ανάπαυση του σαγονιού τα οποία υποδεικνύουν εάν µια αγελάδα βρίσκεται σε οίστρο. Με αυτά τα δεδοµένα πραγµατικού χρόνου, οι αγελάδες
σε οίστρο µπορούν να αναγνωριστούν άµεσα επιτρέποντας βελτιωµένα αποτελέσµατα γονιµοποίησης, υψηλότερα ποσοστά εγκυµοσύνης, µικρότερα διαστήµατα γεννήσεων και µειωµένο κόστος γονιµοποίησης.

Πώς λειτουργεί;

ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Με µοναδική για τα δεδοµένα της αγοράς ανθεκτικότητα και χαρακτηριστική αξιοπιστία το CowScout ξέρει πότε οι αγελάδες είναι έτοιµες
για γονιµοποίηση. Ευκατανόητες
λειτουργίες συναγερµών διασφαλίζουν ότι ο κτηνοτρόφος δεν θα χάσει ούτε µια αναφορά δραστηριότητας, δίνοντας το πλεονέκτηµα της άµεσης αντίδρασης και της επιτυχηµένης διαχείρισης της γονιµότητας
του ζώου. Όλα µε µειωµένο κόστος
και σχεδόν µηδενικές εργατοώρες αφιερωµένες
στην παρακολούθηση του
κοπαδιού.

ξαρτήτου µεγέθους. Το πρώτο βήµα προς
την εκµηχάνιση και την οργάνωση του
στάβλου για τους µικρούς κτηνοτρόφους
και το εργαλείο που έρχεται να ενσωµατωθεί στους ροµποτικούς αυτοµατισµούς
σε µια σύγχρονη µονάδα.
Το CowScoutTM είτε ως περιλαίµιο είτε ως
περιπόδιο:
■ Ανιχνεύει τον οίστρο
■ Προσδιορίζει τη βέλτιστη / καλύτερη
στιγµή γονιµοποίησης
Ασταµάτητα συλλέγει και αξιολογεί στοιχεία για τη διαχείριση της υγείας των ζώων όπως:
■ Χρόνο που λαµβάνει η αγελάδα τροφή
στο παχνί
■ Χρόνους µηρυκασµού
■ Χρόνους ανάπαυσης
■ Χρόνους κίνησης
Το σύστηµα που είναι προσβάσιµο από
παντού, αποθηκεύει τα στοιχεία και λειτουργεί µε όλους τους υπολογιστές και κινητά. Όλα αυτά τα δεδοµένα διαµορφώ-

Σε µια ορισµένη στιγµή δραστηριότητας του ζώου, ένας συναγερµός υποψίας ενεργοποιείται για την αγελάδα, ο οποίος αργότερα επισηµαίνει την αυξηµένη δραστηριότητα. Μια πράσινη µπάρα στο
τερµατικό του κτηνοτρόφου υποδεικνύει την ιδανική στιγµή γονιµοποίησης. Μέσα σε αυτό το περιθώριο ιδανικά η αγελάδα πρέπει να γονιµοποιηθεί.

Για την διαφύλαξη του ζωικού
κεφαλαίου
Το περιπόδιο CowScout, δείχνει πόσο ευκίνητα είναι τα ζώα δείχνοντας τον δρόµο
για την βελτίωση της υγείας του κοπαδιού.
Μαζί µε την παρακολούθηση του οίστρου
του ζώου, το περιπόδιο CowScout παρακολουθεί συνεχώς πέντε από τις καθηµερινές συνήθειες µίας αγελάδας: χρόνο ορθοστασίας, ξαπλώµατος , περπατήµατος,
µέτρηση σηκωµάτων και βηµάτων. Εάν η
αγελάδα παρουσιάζει αυξηµένη ή µειωµένη δραστηριότητα το περιπόδιο Cowscout
στέλνει ένα συναγερµό. Οι αλλαγές από τον µέσο όρο µετρήσεων της κανονικής συµπεριφοράς θα µιλούν από µόνες
τους για το κατά πόσο χρειάζεται περαιτέρω προσοχή, δίνοντας το περιθώριο που
θα κάνει την διαφορά ώστε να αντιµετωπιστούν προβλήµατα υγείας γρήγορα, πριν
παρουσιάσουν αντίκτυπο στην παραγωγή.
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ABBIFAN 140X

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ
ΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ
> Τον ανεµιστήρα ABBI-FAN 140-X προσφέρει η εταιρεία FarmSystems,
που εξασφαλίζει τις καλύτερες συνθήκες στην γαλακτοπαραγωγική µονάδα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
ΑΕΡΑ ΨΥΞΗΣ
Οι ανεµιστήρες ABBI-FAN 140-X είναι
η καλύτερη επιλογή για την παροχή του
απαραίτητου αέρα ψύξης και την επίτευξη των
ακολούθων:
■ Επιπρόσθετη κίνηση αέρα για τα ζώα.
■ ∆ιεγείρουν την απελευθέρωση θερµότητας.
■ Αποτρέπουν το Heat Stress.
■ ∆ιατηρούν τα επίπεδα παραγωγής γάλακτος.
■ ∆ιεγείρουν την πρόσληψη τροφής.
■ Μειώνουν τις ενοχλητικές µύγες και σκνίπες
και τις ασθένειες που µεταδίδουν.
■ ∆ιατηρούν την τροφή φρέσκια για
περισσότερο χρόνο.
■ Μειώνουν τη µαστίτιδα.
■ Αυξάνουν τα ποσοστά γονιµότητας &
σύλληψης.
■ Απαιτούν χαµηλό κόστος απόκτησης και
λειτουργίας.
ABBIFAN 140-XXP:
■ 20% περισσότερος αέρας.
■ Ανθεκτικά υλικά.
■ Εξοικονόµηση ενέργειας 40-70%.
■ Εξελιγµένη κατασκευή.
■ Ανταγωνιστική αναλογία τιµής / ποιότητας.
■ Απλή εγκατάσταση.

Ο

ανεµιστήρας γαλακτοπαραγωγικών
µονάδων ABBIFAN 140-XXP-2 εγγυάται εξαιρετικά χαµηλή κατανάλωση ενέργειας και τέλειο έλεγχο. Αυτός ο εξαιρετικά ενεργειακά αποδοτικός ανεµιστήρας είναι εξοπλισµένος µε
ηλεκτροµαγνητικό µοτέρ µε ενσωµατωµένα
ηλεκτρονικά. Η έλικα είναι τοποθετηµένη απευθείας στον άξονα του κινητήρα αντικαθιστώντας την παραδοσιακή κίνηση µε ιµάντα.
Heat Stress: ένα «υποτιµηµένο» ζήτηµα
για τα ζώα γαλακτοπαραγωγής
Τα ζώα γαλακτοπαραγωγής είναι πολύ
ευαίσθητα στο θερµικό στρες, το οποίο
µπορεί να κοστίσει στον γαλακτοπαραγωγό
πολλά χρήµατα ανά ζώο ανά έτος. Τα ζώα
υψηλότερης παραγωγής παρουσιάζουν
ακόµη περισσότερα σηµάδια θερµικού
στρες. Υπάρχουν αυξανόµενες ενδείξεις ότι
σχετικά υψηλές θερµοκρασίες µπορούν
να οδηγήσουν σε καταθλιπτική πρόσληψη
τροφής, χαµηλότερες αποδόσεις γάλακτος,
µειωµένη γονιµότητα και αυξηµένο κίνδυνο
µαστίτιδας. Το Heat Stress (θερµικό στρες)
συνδέεται µε τη θερµοκρασία περιβάλλοντος
και τη σχετική υγρασία.
Ο δείκτης θερµοκρασίας-υγρασίας, ή
THI, είναι ο κοινός δείκτης για το θερµικό
στρες. Ενώ το όριο θερµικής πίεσης είχε
προηγουµένως οριστεί σε τιµή THI 72, νέες
µελέτες δείχνουν ότι ένα THI 68 επηρεάζει

ήδη την παραγωγή γάλακτος, την υγεία και
την αναπαραγωγή ζώων υψηλής απόδοσης.
Το σωστό «κλίµα» στο στάβλο
είναι το κλειδί
Ο τύπος του στάβλου , η θέση του, οι διαστάσεις, οι ειδικές κλιµατολογικές συνθήκες, η
διαρρύθµιση στο εσωτερικό, τα συστήµατα που χρησιµοποιούνται κ.λπ., επηρεάζουν
τη σωστή επιλογή για να µεγιστοποιήσετε το
καλύτερο αποτέλεσµα για τα ζώα σας.
Η FARMSYSTEMS σε συνεργασία µε την
κορυφαία στο είδος Abbi Aerotech βοηθά
τους ενδιαφερόµενους στο σχεδιασµό της
σωστής λύσης που τους εξοικονοµεί χρήµατα και εγγυάται τις καλύτερες συνθήκες στην
γαλακτοπαραγωγική µονάδα για την άνεση
των ζώων και για το κέρδος.
Απλές συµβουλές για τη µείωση των
αρνητικών επιπτώσεων του θερµικού στρες
στα γαλακτοπαραγωγά ζώα:
1. Παροχή επαρκούς σκιάς.
2. Παροχή ψύξης µε ανεµιστήρες.
3. Παροχή αρκετού φρέσκου και καθαρού
νερού.
4. Τροποποίηση της σύνθεσης της τροφής µε
σκοπό την αύξηση παροχής ενέργειας και
µείωση του θερµικού φορτίου στα ζώα.
5. Προσθήκη «µπεκ» υδρονέφωσης όταν
είναι δυνατόν.
Περισσότερες πληροφορίες
στο www.farmsystems.gr

