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Από τα τιμολόγια 
ο ενεργός αγρότης

Παραμένουν οι τρεις κατηγορίες δικαιωμάτων, επιταχύνεται η σύγκλιση εντός 
της διετίας 2021-2022, στα 12,5 ευρώ το στρέμμα η ενιαία στα βοσκοτόπια. σελ. 4-5, 50

Στις καθυστερήσεις 
η ειδική ενίσχυση
βαμβακοπαραγωγών
Αφού κλείσουν τα φιξαρίσµατα και γίνει 
καταγραφή των τιµολογίων και η σύγκριση 
µε τον τζίρο του 2019, θα έρθει η ενίσχυση.

agrenda - σελ. 12

Από 50.000 ευρώ και άνω επιλέξιµες 
επενδύσεις του πρωτογενή τοµέα για 
επιδότηση έως 55%. Ανοιχτές µέχρι 
τις 31 Μαρτίου οι αιτήσεις. σελ. 16

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ

Νέος κύκλος
με τρεις
προκηρύξεις

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
∆ιατηρείται το ανοδικό 
µοµέντουµ στο σκληρό 
µε βοήθεια από Ιταλία.  
Εµπορεύµατα, σελ. 19, 37

Τετάρτη 
η εξόφληση 
της ενιαίας 
ενίσχυσης  

σελ. 6, 11

Ρεαλισμός
και ουτοπία
με την ελιά 
Καλαμών  

σελ. 40-41

σελ. 4-5
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• Πρεµιέρα σε 10 χωράφια για το 
ροµποτικό τρακτέρ της AgXeed σελ. 18
• Στο µέτρο των αρδευτικών και οι 
µπαταρίες φωτοβολταϊκών σελ. 16-17

• Θυσία 11 υποµέτρων του ΠΑΑ για να 
καλυφθεί φέτος η εξισωτική σελ. 46
• Πιο λίγες ποσότητες, ίδιες τιµές για 
τα κριθάρια από την Αθηναϊκή σελ. 45 

• Από Ιανουάριο πράσινος φόρος στο ντίζελ, 
αντί για επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου σελ. 13
• Νέο ανοδικό υπερκύκλο στα αγροτικά 
περιµένει η Goldman Sachs σελ. 38

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Έναν πολυετή ανοδικό κύκλο των τιµών βασικών αγροτικών 
εµπορευµάτων περιµένει η Goldman Sachs. Ανάκαµψη τιµών και 
για το ελαιόλαδο, αλλά µε την αναχαίτιση της πανδηµίας, τους 
πρώτους µήνες του 2021. Σταθερά στα 280 ευρώ ο τόνος, αλλά 
υποτονικά λόγω των εορτών, η εξαγωγή στο σκληρό. Υποτονική 
και η αγορά βάµβακος, λόγω της άσχηµης ισοτιµίας δολαρίου-
ευρώ, µε τις λιγοστές πωλήσεις να δίνουν 75 σεντς για τα λευκά.

Νηµατώδεις στα αµπέλια
Πολλά είδη νηµατωδών 
ανιχνεύονται στα εδάφη όπου είναι 
καλλιεργούµενα αµπέλια.
Τα έντοµα (ενήλικο) 
δραστηριοποιούνται στη διάρκεια 
του χειµώνα και στην αναπτυξιακή 
περίοδο των φυτών. Τα 
προσβεβληµένα πρέµνα 
παρουσιάζουν µειωµένη ζωτικότητα 
και παραγωγικότητα, υπερπλασίες 
και νέκρωση του ριζικού συστήµατος 
των φυτών, ενώ παράλληλα είναι 
πιθανή και η µετάδοση στο φυτό 
σηµαντικών ασθενειών. Η µετάδοση 
του εντόµου από το ένα σηµείο του 
αγρού στο άλλο, γίνεται κυρίως 
µηχανικά.   

Μέτρα αντιµετώπισης
Για να περιοριστούν τα προβλήµατα 
από νηµατώδεις, η πρόληψη γίνεται 
µε τη χρήση καθαρού 
πολλαπλασιαστικού υλικού, 
ανθεκτικών ποικιλιών και 
απολύµανσης γεωργικών εργαλείων 
και µηχανηµάτων. Σε περίπτωση 
µόλυνσης η εφαρµογή 
νηµατωδοκτόνων θα πρέπει να 
εφαρµόζεται κατόπιν συµβουλής 
γεωπόνου και προσδιορισµού της 
πυκνότητας του πληθυσµού στο 
έδαφος.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 12-12-2020
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη 
χώρα. Τα φαινόµενα πιο ισχυρά 
στα δυτικά. Λίγες πρόσκαιρες 
χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά 
ορεινά της κεντρικής και βόρειας 
χώρας. Άνεµοι νότιοι νοτιοδυτικοί 
µέτριοι και στο Αιγαίο τοπικά έως 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε µικρή 
πτώση ως προς τις µέγιστες τιµές.

Κυριακή 13-12-2020
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε τοπικές βροχές και σποραδικές 
καταιγίδες στην ανατολική και τη 
νότια νησιωτική χώρα. Βαθµιαία 
από τα νοτιοδυτικά τα φαινόµενα 
θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες 
περιοχές. Άνεµοι νότιοι µέτριοι 
στο Αιγαίο ισχυροί. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή. 

∆ευτέρα 14-12-2020
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε βροχές και µεµονωµένες 
καταιγίδες. Βαθµιαία ο καιρός θα 
βελτιωθεί. Άνεµοι βόρειοι µέτριοι 
και στο Ιόνιο έως ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση.

Τρίτη 15-12-2020 και
Τετάρτη 16-12-2020
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

µε τοπικές βροχές και καταιγίδες. 
Άνεµοι από βόρειες διευθύνσεις 
µέτριοι και στο Αιγαίο έως 
ισχυροί µε βαθµιαία εξασθένηση. 
Θερµοκρασία σε πτώση ως προς 
τις ελάχιστες τιµές της.

Πέµπτη 17-12-2020 και
Παρασκευή 18-12-2020
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες, µε πιθανότητα 
πρόσκαιρων τοπικών βροχών στη 
βόρεια Κρήτη. Άνεµοι στα δυτικά 
ασθενείς και στις υπόλοιπες 
περιοχές βόρειοι µέτριοι. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο 
ως προς τις µέγιστες τιµές της.

Οι άνεµοι θα πνέουν 
νότιοι νοτιοδυτικοί 
στα δυτικά 3 µε 
5 µποφόρ, στα 
ανατολικά 4 µε 6 και 
στο Αιγαίο τοπικά 7 
µποφόρ.
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Απ’ όλα όσα γράφονται τον τελευταίο καιρό µε α-
ναφορά στον τοµέα της αγροτικής παραγω-
γής, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η άποψη του Ι-
ταλού Ciampaolo Sodano, πρώην δηµοσιογρά-
φου - σκηνοθέτη και σήµερα πεισµατάρη ελαι-
οπαραγωγού, ο οποίος υποστηρίζει µεταξύ άλ-
λων ότι «το συλλογικό θυµητικό του ελαιολά-
δου χτίστηκε γύρω από τις αυλές των ελαιοτρι-
βείων και µαζί του άνθησε ένα οικονοµικό και 
κοινωνικό µοντέλο ανάπτυξης της υπαίθρου». 

«Τους προηγούµενους αιώνες» λέει, «η συντε-
χνία του ελαιολάδου είχε οργανώσει τις κοι-
νωνίες της υπαίθρου στα µεγάλα παραγωγι-
κά κέντρα, σε επίπεδο οικονοµικό, πολιτισµι-
κό και κοινωνικό, µε έναν ανεξίτηλο µέχρι 
και σήµερα τρόπο. Η νέα γενιά του ελαιολά-
δου, τι σκοπεύει να κάνει τώρα που ο κοινω-
νικός ιστός των χωριών αποσυντίθεται χρόνο 
µε το χρόνο, που η παράδοση του ελαιολά-
δου και του τόπου ντύνει απλά τις συσκευασί-
ες και προσθέτει στις ιστορίες των brands;».

«Είναι απαραίτητο στις µεσογειακές µικρές κοι-
νότητες, το ελαιόλαδο να αποκτήσει ξανά τον 
ρόλο του ως ισχυρός ενοποιητικός σύνδεσµος 
του κοινωνικού ιστού. Αυτό που προσπαθώ 
να πω είναι ότι η αναζήτηση νέας ταυτότητας 
του ελαιολάδου, στα πρότυπα του οικείου της 
παράδοσης καλείται να απαντήσει σ’ αυτό το 
βασικό ερώτηµα: Τι σχέση θέλει να έχει η εται-
ρεία ελαιολάδου µε την τοπική κοινότητα-αι-
µοδότη της επιχείρησης σε επίπεδο πρώτης ύ-
λης, προσωπικού µε συσσωρευµένη εµπειρία 
αιώνων, περιβάλλοντος και καταναλωτών;».

«Οι νέοι άνθρωποι που αναλαµβάνουν ελαιο-
κοµικές επιχειρήσεις, πρέπει να δουν και τις 
δυο όψεις του νοµίσµατος της υφιστάµενης 
συγκυρίας. Πράγµατι, οι εµπορικές προοπτι-
κές τους µήνες της πανδηµίας είναι απρόβλε-
πτες. Από την άλλη, συµπίπτουµε µε µια πο-
λιτική στροφή σε επίπεδο Ευρώπης, που θέ-
λει να επενδύσει σε ένα διαφορετικό προφίλ 
της αγροδιατροφής». «Ας είναι τα κεφάλαια 
αυτά», τονίζει ο Ιταλός αναλυτής, «το όχηµα, 
ώστε να δώσει η νέα γενιά το στίγµα της στην 
αναγέννηση της ιδέας του ελαιολάδου».

Αυτό που µπορεί να συµπληρώσει κανείς στις ε-
πισηµάνσεις του Ιταλού είναι ότι η προσέγγι-
ση αυτή αποτυπώνεται εύγλωττα στο εν λόγω 
προϊόν δεν περιορίζεται όµως µόνο στο ελαι-
όλαδο. Η ιστορία δείχνει ότι η οικονοµική επι-
τυχία (success story) στο επίπεδο των αγροτι-
κών προϊόντων έρχεται όταν τα προϊόντα και η 
διαχείρισή τους γίνονται κοµµάτι και προέκτα-
ση του κοινωνικού γίγνεσθαι. Υπάρχουν και 
σήµερα κάποια πρώτα ενθαρρυντικά σηµάδια 
προς αυτή την κατεύθυνση. Μένει να επιβεβαι-
ωθούν σε µια νέα πραγµατικότητα.    Agrenda

Αγροτικά προϊόντα
και τοπικές κοινωνίες
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Στο σταδιακό «ξεσκαρτάρισµα» 
των δικαιούχων βασικής ενίσχυ-
σης µέσω της εξέτασης τιµολογί-
ων στα πλαίσια του νέου ορισµού 
για τον «ενεργό» ή «πραγµατικό» 
αγρότη προσανατολίζεται το υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Σύµφωνα µε καλά ενηµερωµέ-
νες πηγές, η φόρµουλα που έχει 
προταθεί στην πολιτική ηγεσία και 
εξετάζεται ώστε και να µην χαθεί ε-
πιλέξιµη γη στη νέα ΚΑΠ αλλά και 
να µειωθούν τελικά οι δικαιούχοι 
ετεροεπαγγελµατίες και όσοι δεν 
παράγουν καθόλου, θα βασιστεί 
στο εξής µοντέλο: 

Με την έναρξη της νέας ΚΑΠ θα 
µπει ως προϋπόθεση καταβολής 
της βασικής ενίσχυσης η ένταξη 
στο Μητρώο Αγροτών και Αγρο-
τικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). 
Για την ένταξη στο ΜΑΑΕ όµως 
πλέον θα πρέπει να είναι σε θέση 
κάποιος να αποδείξει ότι πράγµα-
τι έχει αγροτική δραστηριότητα µε 
βάση οικονοµικές συναλλαγές ό-
πως τιµολόγια από ένα ποσό και 
πάνω (π.χ 3.000 έως 4.000 ευρώ). 

Τυχόν ετεροεπαγγελµατίες που 
είτε πουλούν «µαύρα» την παρα-
γωγή τους, είτε δεν µπορούν να α-

ποδείξουν έστω στοιχειώδη αγρο-
τική δραστηριότητα, δεν θα λαµβά-
νουν ενισχύσεις. Έτσι, πρώτον, τα 
δικαιώµατα αυτά που «χάνονται» 
θα πηγαίνουν στο Εθνικό Απόθε-
µα για ανακατανοµή. ∆εύτερον, 
βλέποντας πως απειλούνται µε α-
πώλειες στις ενισχύσεις, το κίνη-
τρο µεταβίβασης επιλέξιµης γης 
και δικαιωµάτων προς κατ’ επάγ-
γελµα ή νέους αγρότες είναι σα-
φώς µεγαλύτερο. Τρίτον, η επιλέ-
ξιµη γη παραµένει στο «χαρτοφυ-
λάκιο» της Ελλάδας µε την έναρ-
ξη της νέας ΚΑΠ, ώστε να διατη-
ρήσει τα 2 δις ευρώ άµεσων ενι-
σχύσεων που δικαιούται ετησίως. 
Τέταρτον, αν πράγµατι οι ετεροε-
παγγελµατίες έχουν σηµαντική α-
γροτική δραστηριότητα, θα πρέπει 
πλέον να είναι «διαφανής»  αν θέ-
λουν να συνεχίσουν να καρπώνο-
νται ενισχύσεις, τονώνοντας κατά 
κάποιον τρόπο και τα φορολογι-
κά έσοδα. 

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως ή-
δη έχει διαµορφωθεί σχέδιο το Μη-
τρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµε-
ταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) να εξελιχθεί σε 
Επιχειρησιακό Μητρώο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων και να 
συνδεθεί ηλεκτρονικά µε τη βάση 
δεδοµένων του ΟΠΕΚΕΠΕ (βλ. ρε-
πορτάζ σελ. 42-43).

Όσον αφορά τα στοιχεία του ορι-
σµού του «ενεργού αγρότη» δεν θα 
αλλάξει ουσιαστικά κάποια άλλη 
πτυχή του σε σχέση µε τον ορισµό 
που ακολουθείται την τρέχουσα πε-
ρίοδο. Άλλωστε το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης δεν διαθέτει µέχρι 
σήµερα αξιόπιστα δεδοµένα για το 
πώς διαµορφώνεται το συνολικό ει-
σόδηµα των δικαιούχων βασικής ε-
νίσχυσης (δηλαδή τι ποσοστό αντι-
προσωπεύει σε σχέση µε το συνο-
λικό). Οπότε δεν είναι και σε θέση 
να ακολουθήσει ένα µοντέλο Ισπα-
νίας (π.χ το 20-30% να είναι αγρο-
τικό εισόδηµα για τη λήψη ενισχύ-
σεων), καθώς δεν γνωρίζει πώς θα 
επηρεαστεί η επιλέξιµη γη. 

Να σηµειωθεί εδώ πάντως πως 
σύµφωνα µε κάποια στοιχεία για το 
αγροτικό εισόδηµα, ο αριθµός των 
κατ’ επάγγελµα αγροτών είναι στη 
χώρα µας 179.000 περίπου. ∆ηλα-
δή, περίπου το 20% των δικαιούχων 
βασικής ενίσχυσης.

Παράδοση τιμολογίων
προϋπόθεση για βασική ενίσχυση

Η απόδειξη 

οικονομικών 

συναλλαγών του 

αγρότη μέσω του 

ΜΑΑΕ, το μοντέλο 

που έχει προταθεί 

και εξετάζουν 

οι ελληνικές 

αρχές για τους 

δικαιούχους βασικής 

ενίσχυσης τη νέα 

προγραμματική 

∆ιαβούλευση
Το µοντέλο οικονοµικών 

συναλλαγών για τη βασική 
ενίσχυση είχε τεθεί και σε 

µορφή διαβούλευσης 
στις αρχές του έτους

Το 20%
Ο αριθµός των κατ’ 
επάγγελµα αγροτών 
εκτιµάται πως είναι 
στη χώρα µας 179.000. 
Αριθµός που αντιστοιχεί, 
περίπου το 20% των 
δικαιούχων βασικής 
ενίσχυσης.

Σύνδεση
Ήδη έχει διαµορφωθεί 
σχέδιο το Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) 
να εξελιχθεί σε 
Επιχειρησιακό Μητρώο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
να συνδεθεί ηλεκτρονικά 
µε τη βάση δεδοµένων 
του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μητρώο
Με το νόµο 3874/2010 
(Α’ 151) στο «Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων» 
(Μ.Α.Α.Ε.), εγγράφονται 
υποχρεωτικά όλα τα 
ενήλικα φυσικά πρόσωπα 
και τα νοµικά πρόσωπα 
που ασκούν στην 
Επικράτεια αγροτική 
δραστηριότητα ή κατέχουν 
αγροτική εκµετάλλευση 
(άρθρο 1 παρ.1). ∆εν 
υπάρχει κάποια απαίτηση 
για το αγροτικό εισόδηµα.



Agrenda 5ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Σάββατο 12 & Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ Π.Ε 1 ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ

2019 2023 �ΝΕΑ ΚΑΠ�

ΣΥΝΟΛΟ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑ
ΑΞΙΑ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
�ΑΝΑ ΕΚΤΑΡΙΟ�

ΒΑΣΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΕΚΤΑΣΗ

12,71

1.271.446

215

ΕΚΑΤ. ΣΤΡΜ.

ΕΥΡΩ

275
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

22

2.200.000

125

ΕΚΑΤ. ΣΤΡΜ.

ΕΥΡΩ

275
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΗΓΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΣ∆Ε 2019, ΟΠΕΚΕΠΕ,
SWOT ANALYSIS ΚΑΠ 2021�2022

Κάπως πρέπει να κλείσει η «µαύρη τρύπα» 
µε το Εθνικό Απόθεµα τη νέα περίοδο
Μπροστά στη «µαύρη τρύπα», όπως την χαρακτηρίζουν, του Εθνικού 
Αποθέµατος βρέθηκαν οι φορείς που εκπόνησαν την ανάλυση SWOT για 
λογαριασµό της Ελλάδας. Συγκεκριµένα, εκτός από τη γνωστή υπόθεση 
απάτης µε τα βοσκοτόπια, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης ενηµερώθηκε αρµοδίως και για τη σωρεία περιπτώσεων 
νεαρών χωρίς σχέση µε το επάγγελµα οι οποίοι νοικιάζουν νόµιµα «γυµνή 
γη», ζητάνε δικαιώµατα τα οποία δεν ενεργοποιούν για ένα χρόνο και τον 
δεύτερο ξενοικιάζουν και τα µεταβιβάζουν σε συγγενείς πρώτου βαθµού. 

Τον Φεβρουάριο η πρώτη σειρά διαβουλεύσεων 
µε συνεταιρισµούς και διεπαγγελµατικούς φορείς
Στα µέσα του Φεβρουαρίου αναµένεται να ξεκινήσει µία σειρά από 
διαβουλεύσεις µεταξύ των αρχών υπεύθυνων για τον στρατηγικό φάκελο 
της νέας ΚΑΠ και αγροτικών φορέων, όπως συνεταιρισµοί και 
διεπαγγελµατικές οργανώσεις. Σηµειώνεται εδώ πως θα πρέπει η χώρα 
µας να έχει ολοκληρώσει και καταθέσει στις Ευρωπαϊκές Αρχές µέσα 
στους ερχόµενους µήνες το στρατηγικό της σχέδιο, το οποίο θα 
περιλαµβάνει όλο το πλάνο για τις άµεσες ενισχύσεις, τα Προγράµµατα 
Αγροτικής Ανάπτυξης και τις τοµεακές πολιτικές (κρασί, ελιά κ.λπ). 

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Προς τη συνέχιση του µοντέλου µε τις 
τρεις κατηγορίες βασικής ενίσχυσης, 
δενδρώδεις, αροτραίες και βοσκότο-
πους στη νέα ΚΑΠ και τη σύγκλιση 
δικαιωµάτων µε µεγαλύτερη ένταση 
την ερχόµενη διετία (µεταβατική πε-
ρίοδος), φαίνεται πως προσανατολί-
ζονται οι Εθνικές αρχές. Μέχρι σήµε-
ρα, ο εθνικός φάκελος όριζε πως µέ-
χρι το τέλος του 2019 όλα τα δικαιώ-
µατα  θα πρέπει να προσεγγίζουν το 
60% του εθνικού µέσου όρου. Η σκέ-
ψη, λοιπόν, σύµφωνα και µε τα όσα 
ανέφερε προ ηµερών ο υφυπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας 
Σκρέκας, είναι τη µεταβατική περίο-
δο 2021-2022, το «βήµα» του 60% να 
αυξηθεί (π.χ στο 75% ή 80%).

Τελικός στόχος, είναι να εισαχθεί 
η χώρα µας µέσα στην ερχόµενη πε-
ρίοδο στο καθεστώς «flat rate» µε πε-
ριφερειακό µοντέλο. ∆ηλαδή, όλα τα 
δικαιώµατα µε ίση αξία εντός της ί-
διας κατηγορίας ενίσχυσης. Το ζήτη-
µα εδώ είναι πότε θα γίνει αυτό, δη-
λαδή το 2023 που θα µπει η νέα ΚΑΠ 
ή το 2026 που τελειώνει. 

Το µοντέλο σύγκλισης 
για την περίοδο 2014-2020

Μερική σύγκλιση σε πέντε ισόποσα 
βήµατα από το 2015 έως το 2019, ανά 

περιφέρεια Εφόσον η Αρχική Μοναδι-
αία Αξία ∆ικαιώµατος (ΑΜΑ∆) είναι κα-
τώτερη του 90% του µέσου περιφερει-
ακού όρου, θα αυξάνεται ως το 2019, 
προκειµένου να καλυφθεί το 1/3 της 
διαφοράς µε το 90% και να προσεγγί-
σει το 60% του εθνικού µέσου όρου. Ε-
φόσον η Αρχική Μοναδιαία Αξία ∆ικαι-
ωµάτων είναι ανώτερη του 100% του 
µέσου περιφερειακού όρου, θα µειώ-
νεται το µέγιστο κατά 30%. 

Πώς διαµορφώνεται η αξία 
δικαιωµάτων στα βοσκοτόπια

Εν τω µεταξύ, αλλαγές στις επιδο-
τήσεις τους όσον αφορά τη Μοναδι-
αία Αξία ∆ικαιώµατος (ποσό ανά 10 
στρέµµατα δηλαδή εκτάρια), θα δουν 
οι κτηνοτρόφοι, µε την προσθήκη των 
νέων επιλέξιµων βοσκότοπων που υ-
πολογίζονται στα 9,6 εκατ. στρέµµα-
τα. Συγκεκριµένα:

Σύµφωνα µε τα στοιχεία ΟΣ∆Ε 2019, 
συνολικά 1.271.446 δικαιώµατα κα-

τανέµονταν σε 12,71 εκατ. βοσκοτό-
πια. Η µέση αξία του κάθε δικαιώµα-
τος είναι 215 ευρώ (ποσό ανά 10 
στρέµµατα). ∆ηλαδή, οι κτηνοτρό-
φοι λαµβάνουν 275 εκατ. ευρώ βα-
σική ενίσχυση (χωρίς πρασίνισµα). 

Αν το ποσό που κατανέµεται στους 
βοσκότοπους µείνει το ίδιο στη νέα 
ΚΑΠ, δηλαδή 275 εκατ. ευρώ, και ο 
επιλέξιµος βοσκότοπος αυξηθεί από 
τα 12,71 εκατ. στρέµµατα στα 22 εκατ. 
περίπου, τότε η µέση µοναδιαία αξία 
του δικαιώµατος θα διαµορφωθεί στα 
125 ευρώ το εκτάριο. Ή αλλιώς η ε-
νίσχυση που θα λαµβάνεται κατά µέ-
σο όρο ανά στρέµµα βοσκότοπου θα 
είναι 12,5 ευρώ. ∆ηλαδή θα µειωθεί 
περίπου στο µισό. Το ζήτηµα εδώ εί-
ναι πώς θα κατανεµηθεί αυτός ο βο-

σκότοπος, αν θα γίνει µε βάση το ζω-
ικό κεφάλαιο του κάθε κτηνοτρόφου 
και τελικώς πώς θα µπορέσουν να ι-
σοφαρίσουν οι γνήσιοι παραγωγοί 
την απώλεια στη Μοναδιαία Αξία ∆ι-
καιώµατος µε επιπλέον επιλέξιµη γη. 

Υπενθυµίζεται ότι η ένταξη των ε-
πιπλέον βοσκότοπων θα γίνει µε βά-
ση τον κανονισµό Omnibus (2017) 
ο οποίος διεύρυνε τον σχετικό ορι-
σµό για την επιλέξιµη βοσκήσιµη γη. 

Να σηµειωθεί εδώ πως η Ευρω-
βουλή στον τρίλογο διαπραγµατεύ-
σεων για το κείµενο της νέας ΚΑΠ, 
πιέζει ώστε η στήριξη για τους µό-
νιµους βοσκότοπους στα πλαίσια 
της βασικής ενίσχυσης να έχει αυ-
ξηµένο ποσό, αν φυσικά το επιλέ-
ξουν τα κράτη-µέλη.

Στα 12,5 ευρώ
το δικαίωμα 
για βοσκότοπο   
H διατήρηση του περιφερειακού μοντέλου 
ενισχύσεων και η προσθήκη των νέων 
επιλέξιμων βοσκοτόπων, μειώνει σχεδόν στο 
μισό την αξία δικαιωμάτων των κτηνοτρόφων 

Ένα χρήσιµο εργαλείο που θα 
βοηθήσει σε κάποιο βαθµό τις 
µικρές εκµεταλλεύσεις να 
επιβιώσουν στη νέα 
προγραµµατική περίοδο, είναι η 
αναδιανεµητική ενίσχυση. 
Σύµφωνα µε τους έχοντες 
γνώση των πραγµάτων, το 
καθεστώς αυτό θα 
ενεργοποιηθεί τη νέα περίοδο 
στην Ελλάδα και ουσιαστικά θα 
αναδιανέµει ένα µερίδιο 
ενισχύσεων από πολύ µεγάλες 
σε έκταση εκµεταλλεύσεις προς 
τις µικρότερες. Για παράδειγµα, 
µία εκµετάλλευση µε 1.000 
στρέµµατα λαµβάνει 30.000 
ευρώ ενίσχυση και µία µε 50 
στρέµµατα 1.500 ευρώ. Από τη 
µεγάλη εκµετάλλευση, για τα 
πρώτα 100 στρέµµατα που 
δηλώνει, η ενίσχυση θα 
αφαιρείται και θα µεταβιβάζεται 
προς τη µικρότερη. Έτσι, από τα 
30.000 ευρώ, θα λαµβάνει 
27.000 και η µικρότερη από 
1.500 ευρώ, η πριµοδότηση θα 
αυξηθεί στα 4.500 ευρώ. Για 
µία εκµετάλλευση των 1.000 
στρεµµάτων µε εκατ. ευρώ 
κεφάλαια επενδυµένα, η 
διαφορά «δεν θα φανεί», 
ωστόσο για τον µικρό 
παραγωγό, ίσως αυτή είναι η 
διαφορά µεταξύ της εξόδου από 
το επάγγελµα και τη συνέχιση 
της δραστηριότητας. 

ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Πώς λειτουργεί 
στην πράξη
η αναδιανομή

Με ίση αξία
Τελικός στόχος είναι να 

εισαχθεί η χώρα µας µέσα 
στην ερχόµενη περίοδο στο 

καθεστώς «flat rate» µε 
περιφερειακό µοντέλο
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Αντίστροφα κυλούν οι µέρες για την εξόφλη-
ση της βασικής, το πρασίνισµα και την αυξη-
µένη σε ποσοστό φέτος ενίσχυση για τους 
νεαρούς γεωργούς κάτω των 40 ετών, που 
δροµολογούνται να ξεκινήσουν από την Τε-
τάρτη 16 ∆εκεµβρίου. Οι τελευταίες διορθώ-
σεις ολοκληρώνονται και η δισκέτα µε τους 
δικαιούχους είναι να φύγει για την τράπεζα 
το πρωί της Τετάρτης, προκειµένου οι πρώ-
τες αναλήψεις να αρχίσουν το µεσηµέρι της 
ίδιας ηµέρας από την Πειραιώς. Σταδιακά θα 
µπουν τα χρήµατα και στις υπόλοιπες τράπε-
ζες, µε στόχο από την επόµενη εβδοµάδα και 
πιθανότατα από το µεσηµέρι της ∆ευτέρας 21 
του µήνα να ξεκινήσει και η πίστωση της εξι-
σωτικής αποζηµίωσης του 2020. Επί του πα-
ραπάνω χρονοδιαγράµµατος δηλώνει ότι ε-
νηµερώθηκε από τον ίδιο τον υπουργό Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και ο γραµµατέας της Κ.Ο 
Κινήµατος Αλλαγής και βουλευτής Ηρακλεί-
ου Βασίλης Κεγκέρογλου.

Εκκρεµότητα που αναµένεται να τακτοποι-

ηθεί το ίδιο χρονικό διάστηµα, µε εντολή της 
ηγεσίας της πλατείας Βάθη, και σίγουρα µέσα 
στις γιορτές των Χριστουγέννων είναι και οι 
ειδικές ενισχύσεις για το ελαιόλαδο συνολι-
κού ποσού 126,3 εκατ. ευρώ, αλλά και το πα-
κέτο των 37,9 εκατ. ευρώ για ελιές Καλαµών 
και κηπευτικά. Σηµειωτέον ότι τη ∆ευτέρα 14 
∆εκεµβρίου λήγει η προθεσµία των ενστάσε-
ων για τους ελαιοπαραγωγούς, γεγονός που 
σηµαίνει ότι χρειάζεται λίγος χρόνος για να 
τρέξει η διαδικασία της πληρωµής τους, αλ-
λά σε κάθε περίπτωση θα έχει ολοκληρωθεί 
πριν αλλάξει ο χρόνος, σύµφωνα µε τις προ-
θέσεις των επιτελών του υπουργείου. 

Μέχρι το τέλος του έτους αναµένεται να έ-
χουν πληρωθεί και το Εθνικό Απόθεµα, αλλά 
και οι ενισχύσεις για τα νησιά του Αιγαίου. 

Με τη νέα λίστα του ΕΦΚΑ δικαιούχοι 
εξισωτικής και συνταξιούχοι 
που απορρίφθηκαν µε κωδικό 5 

Λίγες ηµέρες πριν την πληρωµή της εξισω-
τικής, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δίνει διευκρινίσεις σχετικά 
µε τις ενστάσεις των απορριφθέντων. Όπως 
αναφέρεται, σχετικά µε την πρώτη κατάταξη 
του Μ13 για το έτος 2020 και τους µη εγκε-
κριµένους παραγωγούς µε κωδικό απόρρι-
ψης 5: «Ο αιτών έχει αποχωρήσει από την ε-
νεργό επαγγελµατική δραστηριότητα- συ-
νταξιούχος µε άµεση σύνταξη», σε συνέχεια 
διευκρινίσεων που δόθηκαν από τον ΕΦΚΑ 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ και κατόπιν νεότερης επεξερ-
γασίας του αρχείου το οποίο έχει σταλεί α-
πό τον εν λόγω φορέα, διαπιστώθηκαν περι-
πτώσεις παραγωγών που αφορούν συνταξι-
ούχους λόγω θανάτου συζύγου ή γονέα και 
οι οποίοι θα εξαιρεθούν από τον κωδικό α-
πόρριψης (5) κατά τη δεύτερη κατάταξη. Αυ-
τό σηµαίνει ότι λογικά υπάρχει χρόνος προ-
κειµένου να συµπεριληφθούν στην πληρω-
µή και αυτοί οι παραγωγοί και να µην περι-
µένουν µια συµπληρωµατική πίστωση. Ωστό-
σο, ακόµα αυτό δεν είναι βέβαιο. 

Μέχρι 20 ∆εκεµβρίου τα ΠΣΕΑ του 2017
Την υπογραφή της σχετικής πίστωσης των 

χρηµάτων από τον αρµόδιο αναπληρωτή Οι-
κονοµικών Θεόδωρο Σκυλακάκη για να τρέξει 
η πληρωµή των ΠΣΕΑ του 2017 περιµένουν 
σε αυτή τη φάση από τον ΕΛΓΑ. Σύµφωνα µε 
τις πληροφορίες, η πίστωση που δροµολογεί-
ται πριν από τις αργίες των Χριστουγέννων, 
αφορά δικαιούχους των οποίων τα πορίσµα-
τα έχουν παραδοθεί στις κατά τόπους περιο-
χές, ενώ για όσους δεν υπάρχουν πορίσµα-
τα η πληρωµή θα γίνει σε δεύτερο χρόνο ό-
ταν τα σχετικά στοιχεία τους καταχωρηθούν 
στο σύστηµα. Υπενθυµίζεται ότι τα ΠΣΕΑ του 
2017 αφορούν τα αµύγδαλα της Λάρισας και 
τους νοµούς Καρδίτσας και Τρικάλων.

Στο 36,5%  
η προσαύξηση 
δικαιωμάτων 
για νεαρούς 
Στον καθορισµό του συντελεστή που 
χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 
της ενίσχυσης γεωργών νεαρής 
ηλικίας, για το έτος αιτήσεων 2020 
σε 36,5%, δηλαδή αυξηµένο σε σχέση 
µε το 25% που ίσχυε τις περασµένες 
χρονιές, προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. 
Σύµφωνα µε τη σχετική εγκύκλιο µε 
τίτλο «Καθορισµός συντελεστή για 
τον υπολογισµό ενίσχυσης γεωργών 
νεαρής ηλικίας για το έτος αιτήσεων 
2020», αποφασίστηκε «ο καθορισµός 
του συντελεστή που χρησιµοποιείται 
για τον υπολογισµό της ενίσχυσης 
γεωργών νεαρής ηλικίας, για το έτος 
αιτήσεων 2020 στο 36,5%».
Για περιπτώσεις φυσικών προσώπων, 
γεωργοί νεαρής ηλικίας είναι όσοι:
• δηµιουργούν πρώτη φορά γεωργική 
εκµετάλλευση ή έχουν εγκατασταθεί 
ήδη κατά τη διάρκεια των πέντε ετών 
που προηγούνται της πρώτης 
υποβολής αίτησης βασικής ενίσχυσης,
• είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το 
έτος υποβολής της αίτησης.
Έτσι, για το έτος υποβολής πρώτης 
αίτησης το 2020 νέοι/-ες γεωργοί 
θεωρούνται όσοι/-ες γεννήθηκαν από 
01.01.1980 έως 31.12.2002 και η 
έναρξη γεωργικής δραστηριότητάς 
τους ταυτίζεται µε το έτος που έχουν 
υποβάλλει πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση 
Ενίσχυσης από το έτος 2015 και µετά.
Επίσης, γεωργοί νεαρής ηλικίας είναι 
τα φυσικά πρόσωπα που εντάχθηκαν 
στο καθεστώς γεωργών νεαρής 
ηλικίας τα έτη 2016-2019.
Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται 
µε τον πολλαπλασιασµό των 
ενεργοποιηθέντων δικαιωµάτων από 
το νέο γεωργό, µε συντελεστή που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% µε 50% 
της µέσης αξίας των δικαιωµάτων 
που κατέχει ή µισθώνει ο/η γεωργός. 
Για φέτος το ποσοστό είναι 36,5%.

Από Τετάρτη 
 εξόφληση τσεκ,
μετά η εξισωτική

Μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων και η ειδική 
ενίσχυση στο ελαιόλαδο ποσού 126 εκατ. ευρώ 

Αιτήµατα διοικητικών πράξεων για διορθώσεις του αριθµού 
των αιτούµενων ζώων µέχρι τις 31 Ιανουαρίου καλούνται να 
υποβάλλουν οι αιγοπροβατοτρόφοι, προκειµένου να µη χάσουν 
τη συνδεδεµένη στο αιγοπρόβειο κρέας και τη συνδεδεµένη 
αιγοπροβατοτρόφων. Σύµφωνα µε ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
«σε περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης ενιαίας 
ενίσχυσης 2020 καταχωρήθηκε εσφαλµένος αριθµός 

αιτούµενων ζώων συνδεδεµένης αιγοπροβάτων λόγω 
λανθασµένης εκτίµησης αναφορικά µε την τελικά παραδοθείσα 
ποσότητα γάλακτος στη λήξη του έτους, παρακαλούµε όπως:
Προβείτε στη υποβολή αιτήµατος διοικητικής πράξης 
διόρθωσης του αριθµού των αιτούµενων ζώων
α) συνδεδεµένης αιγοπροβάτων για αιγοπρόβειο κρέας
β) συνδεδεµένη αιγοπροβατοτρόφων έως 31/01/2021».

Διορθώσεις ως 31/1 για συνδεδεμένη αιγοπρόβειου 

Συντάξεις ΟΓΑ
Νωρίτερα, στις 21 ∆εκεµβρίου 

θα καταβληθούν οι συντάξεις ΟΓΑ 
Ιανουαρίου 2021 στους δικαιούχους, 

µε απόφαση του e-ΕΦΚΑ

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

 390
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

550 256,9
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

36,7
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΝΕΑΡΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ



Τώρα που οι συνθήκες µας καλούν ξανά να περάσουµε περισσότερο 

καιρό στο σπίτι, ένα ζεστό και άνετο περιβάλλον για τις ηµέρες του 

χειµώνα κοστίζει λιγότερο µε πετρέλαιο θέρµανσης ΕΚΟ. 

Για να µείνει το σπίτι πιο ζεστό, στις ανταγωνιστικές τιµές των πρατηρίων 

της ΕΚΟ έρχεται να προστεθεί µια προσφορά 5% στο πετρέλαιο 

θέρµανσης, δίνοντας σε όλους τη δυνατότητα να το προµηθευτούν. 

Με ιδιαίτερη ευαισθησία στις συνθήκες της εποχής και σε συνέχεια της 

ειδικής προσφοράς που διαµορφώθηκε τον περασµένο Απρίλιο, µέσα 

από τη νέα ενέργεια «Το παίρνουµε ζεστά!» η ΕΚΟ προσφέρει ξανά 

πετρέλαιο θέρµανσης µε 5% µειωµένη τιµή. Έτσι διευκολύνει ακόµα 

περισσότερο τους πελάτες της για να ανταποκριθούν στην κάλυψη 

των αναγκών θέρµανσης των σπιτιών τους. Ταυτόχρονα, προσφέρει 

ευελιξία στην πληρωµή, µε τη δυνατότητα για έως και 12 άτοκες 

δόσεις για τις πιστωτικές κάρτες όλων των ελληνικών τραπεζών.

Η ενέργεια τρέχει ήδη από τις 24 Νοεµβρίου και ισχύει µέχρι και τις 

31 ∆εκεµβρίου. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί είτε να τηλεφωνεί 

στην αποκλειστική γραµµή για το πετρέλαιο θέρµανσης 18198 ή στο 

210-7725555, είτε να απευθυνθεί σε ένα συνεργαζόµενο πρατήριο 

ΕΚΟ, και να ενηµερώνεται για την τρέχουσα τιµή ανά λίτρο και για την 

προσφορά του 5%. Στη συνέχεια, µπορεί να θέσει την παραγγελία του 

µε χρήση οποιασδήποτε τραπεζικής κάρτας, χρεωστικής ή πιστωτικής, 

που έχει εκδοθεί από Ελληνική Τράπεζα (Eurobank, Alpha Bank, 

Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Attica Bank, Συνεταιριστική 

Τράπεζα Χανίων, κτλ.).

Το τελικό ποσό που θα πιστωθεί, θα είναι 5% χαµηλότερο από ότι θα 

ήταν βάση της τιµής λίτρου που ανακοινώνει το εκάστοτε πρατήριο 

εκείνη τη µέρα. Επιπλέον, για όσους επιλέξουν να χρησιµοποιήσουν 

πιστωτική κάρτα, υπάρχει ευελιξία στη χρέωση µε τη δυνατότητα 

εξόφλησης σε 2 έως και 12 άτοκες δόσεις.

Η ΕΚΟ για άλλη µια φορά βρίσκεται κοντά στο καταναλωτικό κοινό 

και στηρίζει τους πελάτες της για να ανταποκριθούν στις απαιτητικές 

συνθήκες της εποχής. Με την καθηµερινότητα πολλών να επικεντρώνεται 

ξανά στο σπίτι, είναι σηµαντικό να δηµιουργούµε ένα περιβάλλον 

γεµάτο ζεστασιά και άνεση. Έτσι, µε την ενέργεια «Το Παίρνουµε ζεστά», 

στηρίζουµε έµπρακτα την Ελληνική οικογένεια, και παραµένουµε 

αισιόδοξοι για το µέλλον», σηµείωσε ο ∆ιευθυντής Marketing της 

ΕΚΟ ΑΒΕΕ, κ. Σωτήρης Αναστασιάδης.

Σηµείωση: Η µειωµένη τιµή κατά 5% επί της αξίας των αγορών, ισχύει για αγορές αποκλειστικά πετρελαίου θέρµανσης αξίας από 200€ και πάνω, µε πιστωτικές ή χρεωστικές 

κάρτες όλων των Ελληνικών Τραπεζών και για το χρονικό διάστηµα από 24/11/2020 έως και 31/12/2020, για παραδόσεις που θα πραγµατοποιηθούν έως και 31/12/2020.

Περισσότερες πληροφορίες για την ΕΚΟ ΑΒΕΕ: Η ΕΚΟ ΑΒΕΕ, µέλος του οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, κατέχει ηγετική θέση στην εµπορία 
καυσίµων και λιπαντικών της χώρας, έχοντας στη διάθεση της το µεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Ελληνική επικράτεια, αλλά και µε 
ισχυρή παρουσία και στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όπως στην Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο.
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ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Μεγαλύτερη και πιο εύκολη µόχλευ-
ση δανειακών κεφαλαίων για αγρο-
τικές επενδύσεις υψηλού κινδύνου 
µε άµεση επίδραση στο κόστος αλλά 
και στις εξασφαλίσεις από τον πελά-
τη, φέρνει η εµπλοκή του Ευρωπα-
ϊκού Ταµείου Στρατηγικών Επενδύ-
σεων (ΕΤΣΕ), στο ήδη υπάρχον πλαί-
σιο εγγυοδοσίας του ελληνικού ΠΑΑ. 

Συγκεκριµένα, τη συµµετοχή του 
ΕΤΣΕ στο εργαλείο δανειοδοσίας του 
Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανά-
πτυξης που ήδη δέχεται αιτήσεις, ε-
ξασφάλισε η Eurobank. Όπως ανα-
φέρει το έγγραφο για την πρόοδο υ-
λοποίησης των Προγραµµάτων που 
παρουσιάστηκε κατά την 9η Επιτρο-
πή Παρακολούθησης του ΠΑΑ την 
περασµένη Παρασκευή, ειδικά στο 
χαρτοφυλάκιο της Eurobank «έχει 
αποφασισθεί και η συµµετοχή του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Στρατηγικών 
Επενδύσεων, που θα δηµιουργήσει 
ακόµη µεγαλύτερη µόχλευση των πό-
ρων του ΠΑΑ 2014 – 2020.».  Η σχε-
τική συµφωνία θα υπογραφεί τις ε-
πόµενες εβδοµάδες. 

Το Ταµείο Στρατηγικών Επενδύ-
σεων βοηθά τις µικρές επιχειρήσεις 
να ξεκινήσουν, να αναπτυχθούν και 
να επεκταθούν, µε την παροχή χρη-
µατοδότησης µε κεφάλαια επιχειρη-
µατικού κινδύνου και µάλιστα για ε-
πενδυτικά πλάνα που χαρακτηρίζο-
νται «υψηλού κινδύνου». 

Όσον αφορά τώρα ειδικότερα το 
Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανά-
πτυξης µέχρι σήµερα, έχουν υπογρα-
φεί πέντε επιχειρησιακές συµφωνί-
ες µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Επενδύσεων και των Τραπεζών Συ-
νεταιριστική Θεσσαλίας, Συνεταιρι-
στική Καρδίτσας, ProCredit, Πειραι-
ώς και Εθνική, ενώ αναµένεται άµε-
σα και η υπογραφή συµφωνίας µε 
την Παγκρήτια Τράπεζα. Σύµφωνα 
µε τις σχετικές ανακοινώσεις των 
Τραπεζών, το ανώτατο δεσµευµένο 

χαρτοφυλάκιο αγροτικών επενδύσε-
ων µε εγγύηση του ΠΑΑ που θα κα-
λύψουν είναι: 

Τράπεζα Πειραιώς: 200 εκατ. ευρώ
Eurobank: 150 εκατ. ευρώ.
Εθνική Τράπεζα: 70 εκατ. ευρώ.
Συνεταιριστική Θεσσαλίας: 20 

εκατ. ευρώ.
Συνεταιριστική Καρδίτσας: 10 

εκατ. ευρώ.

Πώς γίνεται η ένταξη αγροτών
Ο ενδιαφερόµενος για δανεισµό κά-

νει αίτηση στην ιστοσελίδα ependyseis.
gr επιλέγοντας τη ∆ράση «Χρηµατο-

δοτικά Εργαλεία ΠΑΑ». Εκεί συµπλη-
ρώνει τα στοιχεία της επένδυσής του 
(είδος δανείου, ποσό, συµπληρωµα-
τικό κεφάλαιο κίνησης), τον ΚΑ∆ της 
επένδυσης, το ΑΦΜ, το οικονοµικό 
µέγεθος της εκµετάλλευσης, την έ-
κταση και τον τεχνοοικονοµικό προ-
σανατολισµό. Επιπλέον θα γνωστο-
ποιεί αν συµµετέχει σε Σχέδιο Βελ-
τίωσης ή πρόγραµµα Μεταποίησης. 
Έπειτα, διαλέγει την Τράπεζα που 
θέλει να συνεργαστεί και λαµβάνει 
τη σχετική βεβαίωση. Εφόσον εγκρι-
θεί το αίτηµά του, τότε θα µπορεί να 
χρηµατοδοτήσει τις επενδύσεις του 

µέσω δανείου που µπορεί να ξεκινά 
από τα 10.000 ευρώ και να έχει διάρ-
κεια 12 µηνών έως 15 ετών. Το κό-
στος του δανεισµού (επιτόκια και ε-
ξασφαλίσεις) είναι ανάλογο εκείνο 
που προσφέρει η κάθε τράπεζα στο 
αγροτικό της πελατολόγιο, µε εν-
σωµατωµένη κάποια «έκπτωση». Για 
παράδειγµα, στην τραπεζική αγορά, 
µέσω του ΤΕΑΑ, υπάρχουν προϊόντα 
που προσφέρουν δανεισµό µε µείω-
ση επιτοκίου και εξόδων 20%. Είτε, 
πρόβλεψη για µέγιστο επιτόκιο µα-
ζί µε παροχή περιορισµένων εξα-
σφαλίσεων και εκπτώσεις στα έξοδα.

Πήρε μπρος η μηχανή της εγγυοδοσίας   

Εγγυημένα δάνεια 
και σε υψηλού ρίσκου
επενδύσεις αγροτών

Η εγγυηµένη χρηµατοδότηση 
απευθύνεται σε αγρότες, 

αγροτικούς συνεταιρισµούς, 
οµάδες και οργανώσεις 
παραγωγών, καθώς και 

ιδιωτικές επιχειρήσεις σε 
συγκεκριµένους κλάδους της 

µεταποίησης και εµπορίας 
αγροτικών προϊόντων .

Επιπλέον μόχλευση μέσω Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων

Σε λειτουργία έχει τεθεί από 1η 
∆εκεµβρίου 2020 η ηλεκτρονική 
πλατφόρµα του Πληροφοριακού 
Συστήµατος Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την 
υποβολή από τους 
ενδιαφερόµενους παραγωγούς-
επενδυτές αιτήσεων 
δανειοδότησης προς τις Τράπεζες 
που συµµετέχουν στο Ταµείο 
Εγγυήσεων Αγροτικής 
Ανάπτυξης, σε συνέχεια των 
επιχειρησιακών συµβάσεων που 
σύναψαν µε το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Επενδύσεων στο πλαίσιο 
των χρηµατοδοτικών εργαλείων 
του ΠΑΑ. 
Σε αυτά τα πλαία, υπεγράφη την 
περασµένη εβδοµάδα η 
συµφωνία χρηµατοδότησης 
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Επενδύσεων µε την Εθνική 
Τράπεζα για χαρτοφυλάκιο 
ύψους 70 εκατ. ευρώ, µέσω του 
οποίου διευκολύνεται η 
χρηµατοδότηση αγροτών µε 
εγγυηµένα από το Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης που 
κυµαίνονται µεταξύ των 10.000 
έως 5 εκατ. ευρώ. Η σχετική 
ανακοίνωση αναφέρει:
«Το Ταµείο Εγγυήσεων 
Αγροτικής Ανάπτυξης προβλέπει 
την παροχή δανείων για την 
υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων 
µε µειωµένο επιτόκιο και 
εξασφαλίσεις, επιδιώκοντας 
τη µέγιστη δυνατή µόχλευση 
πόρων, ώστε να προκύψουν 
χαρτοφυλάκια δανείων 
πενταπλάσιου ύψους από τους 
πόρους του ΠΑΑ που θα 
δεσµευθούν ανά χαρτοφυλάκιο.
Μέσω αυτού του χρηµατοδοτικού 
εργαλείου και της εγγύησης που 
παρέχεται, δίνεται η δυνατότητα 
σε αγρότες, αγροτικούς 
συνεταιρισµούς, οµάδες και 
οργανώσεις παραγωγών, 
καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις 
σε συγκεκριµένους κλάδους 
της µεταποίησης και εµπορίας 
αγροτικών προϊόντων που 
πραγµατοποιούν επιλέξιµες 
επενδύσεις να χρηµατοδοτηθούν 
µε προνοµιακούς όρους.».

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ανοιχτό 
το σύστημα 
για αιτήσεις
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Πολύ το ρίσκο
Αγροτικά επαγγέλματα 
σε καιρούς πανδημίας 
φορτωμένα δυσκολίες
Υψηλό ρίσκο έκθεσης σε κίνδυνο στις καλλιεργητικές 
εργασίες και στη διαλογή προϊόντων, καταγράφει μελέτη

ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
liamis@agronews.gr

Κρούσµατα υπερµετάδοσης κορω-
νοϊού, όπως αυτά που καταγράφη-
καν εσχάτως σε βιοµηχανίες επε-
ξεργασίας φρούτων και επιτραπέ-
ζιων ελιών σε Πέλλα και Χαλκιδική 
ή εκείνα µεταξύ εργατών γης που 
αξιοποιούνται κατά κόρον κυρίως 
στις εαρινές και θερινές καλλιέρ-
γειες, αποδεικνύουν την ευαλωτό-
τητα κάποιων αγροτικών επαγγελ-
µάτων στην πανδηµία.

Το πρόβληµα, πέραν της υγειονο-
µικής του διάστασης, συνοδεύεται 

και από σηµαντικές κοινωνικές και 
οικονοµικές επιπτώσεις, δεδοµένου 
ότι προκύπτει κίνδυνος µείωσης ει-
σοδηµάτων, µέσω της απώλειας θέ-
σεων εργασίας, οι οποίες επηρεά-
ζουν µε τη σειρά τους, την εξασφά-
λιση του εφοδιασµού της αλυσίδας 
παραγωγής, αλλά και την ασφάλεια 
των παραγόµενων τροφίµων.

Ενδεικτική της «βαριάς σκιάς» 
που απλώνει η «Covid-19» πάνω 
από τον αγροδιατροφικό τοµέα δι-
εθνώς, είναι η εκτίµηση ότι µόνο 
στην Ευρώπη δυνητικά ενδέχεται 
να τεθούν σε κίνδυνο έως και 4 ε-
κατοµµύρια θέσεις εργασίας, ενώ 
σε επίπεδο πιθανότητας απώλειας 
εισοδήµατος, µαζί και µε τις ΗΠΑ, 
ο λογαριασµός ανεβαίνει σε περί-
που 17 δισ. δολάρια.

Τα δυσοίωνα αριθµητικά αυτά δε-

δοµένα προκύπτουν από έρευνα για 
τον προσδιορισµό των επιπτώσεων 
της πανδηµίας πάνω στο γεωργικό 
εργατικό δυναµικό, που εκπονήθη-
κε σε συνεργασία του Ινστιτούτου 
Βιο-οικονοµίας και Αγρο-Τεχνολο-
γίας του ΕΚΕΤΑ, του Πανεπιστηµί-
ου Lincoln του Ηνωµένου Βασιλεί-
ου και του Πανεπιστηµίου Aarhus 
της ∆ανίας.

«Επαγγέλµατα που απαιτούν πολ-
λούς ανθρώπους να εργάζονται στον 
ίδιο χώρο ταυτόχρονα ή προϋποθέ-
τουν συναντήσεις µε διαφορετικά 
άτοµα έχουν µέτριο και υψηλό βαθ-
µό ρίσκου έκθεσης σε κίνδυνο. Για 

παράδειγµα, στη δι-
αλογή προϊόντων, 
υψηλό ρίσκο µετά-
δοσης έχει το 80% 
των εργασιών, στους 
εργολάβους αγρο-
τικής εργασίας α-
νέρχεται στο 73%, 
ενώ στους εργά-
τες καλλιεργειών 
η απειλή είναι µέ-
τρια και φτάνει στο 
43%», εξηγεί στην 
Agrenda η ερευνή-
τρια του Ινστιτούτου 

Βιο-Οικονοµίας και Αγρο-Τεχνολο-
γίας του ΕΚΕΤΑ, Μαρία Λαµπρίδη.

Στον αντίποδα, όπως µας διευκρι-
νίζει ο συνάδελφός της ερευνητής, 
Λευτέρης Μπένος «επαγγέλµατα τα 
οποία σχετίζονται, κυρίως µε τις επι-
στηµονικές και διαχειριστικές πτυ-
χές της γεωργίας διατρέχουν µικρό 
έως ελάχιστο κίνδυνο επιµόλυνσης 
και µετάδοσης, καθώς µπορούν να 
εκτελεστούν εξ αποστάσεως και σε 
κάθε περίπτωση µε ελάχιστη δυνα-
τή επαφή µε άλλους ανθρώπους».

Με δεδοµένο, εξάλλου, πως ο ερ-
γαζόµενος δαπανά ένα συγκεκριµέ-
νο αριθµό ωρών για την εκτέλεση 
µιας εργασίας, το ρίσκο απώλειας 
των εργατοωρών, όπως αναφέρεται 
στη µελέτη, µπορεί να εκφραστεί κι 
ως το ρίσκο µερικής απώλειας της 
θέσης εργασίας. 

19-20, 37-38

Βελτιώνονται 
οι τιμές 
παραγωγού 
για αρνιά και 
κατσίκια
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Σ
τάσιµα είναι τα πράγµατα το τελευ-
ταίο διάστηµα στην ελληνική αγορά 
σκληρού σίτου. Η εξαγωγή για τα µέ-
τρια σιτάρια είχε µείνει στα 280 ευ-

ρώ ο τόνος FOB, αλλά διακρίνεται µια δυσκο-
λία στις πωλήσεις. Φυσικά πλησιάζουµε το τέ-
λος του έτους και τα Χριστούγεννα όπου παρα-
δοσιακά είναι πιο ήσυχα στο εµπόριο.

  Η άσχηµη ισοτιµία δολαρίου - ευρώ έχει 
κάπως παγώσει τις νέες πωλήσεις στην ελλη-
νική αγορά, µε τους εκκοκκιστές να προσπα-
θούν να ανεβάσουν λίγο τις τιµές τους µε σκο-
πό να πιάσουν τα ίδια επίπεδα σε ευρώ, αλλά 
οι πωλήσεις είναι λιγοστές. Αυτή την περίοδο 
πιάνονται τα 75 σεντς ανά λίµπρα για λευκά 
βαµβάκια µε καλά χαρακτηριστικά.

Σταθερά το σκληρό, 
και μέσα στις γιορτές 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
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ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

Τιμή παραγωγού
(ευρώ/κιλό) 
Αρνιά  4,60-4,80

Κατσίκια  6,00

ΠΗΓΗ: AGRENDA,

Οι συνθήκες για τιμή 
στο ελαιόλαδο άνω 
των 3,20 ευρώ το κιλό 

Από τα 1,75 ευρώ 
ζων βάρος στα 1,20 
το χοιρινό κρέας

Αγορά ταύρων διαρκείας 
στις αγροτικές πρώτες ύλες 

Προς έναν κύκλο ανόδου για τις τιµές 
των εµπορευµάτων παγκοσµίως, 
ανάλογο µε αυτόν που σηµειώθηκε 
το 2000, προετοιµάζονται
οι παγκόσµιες αγορές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Χαµένες ώρες 
εργασίας, χαµένα 
εισοδήµατα
«Όσον αφορά το ρίσκο απώλειας των 
εργατοωρών, που µπορεί να εκφραστεί 
κι ως ρίσκο µερικής απώλειας της 
θέσης εργασίας, το 41% των 
γεωργικών θέσεων εργασίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε µέτριο 
έως υψηλό κίνδυνο, µε το παραπάνω 
νούµερο να αντιστοιχεί σε περίπου 
4 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας», 
αναφέρει η ερευνήτρια του 
Πανεπιστηµίου του Λίνκολν, Βάσω 
Μαρινούδη. Προσθέτει δε, πως «από 
πλευράς απώλειας εισοδηµάτων, 
σύµφωνα µε την εκτίµηση για τις ΗΠΑ, 
λόγω πανδηµίας, σε υψηλό ή µέτριο 
κίνδυνο είναι το 54% των ετήσιων 
εισοδηµάτων, τα οποία αντιστοιχούν σε 
περίπου 8.6 δισ. δολάρια και αφορούν 
κυρίως χαµηλόµισθους εργαζόµενους, 
ενώ στα ίδια επίπεδα κινείται το κόστος 
απώλειας εργασίας και στην ΕΕ, µε 
αποτέλεσµα να είναι επιβεβληµένη η 
ανάγκη υιοθέτησης µέτρων για την 
αύξηση της ανθεκτικότητας και της 
βιωσιµότητας του τοµέα, µέσω της 
προστασίας των θέσεων εργασίας».

Τη µελέτη εκπόνησε το Ινστιτούτο 
Βιο-οικονοµίας και Αγρο-
Τεχνολογίας του ΕΚΕΤΑ, του 
Πανεπιστηµίου Lincoln του Ην. 
Βασιλείου και του Πανεπιστηµίου 
Aarhus της ∆ανίας.

Επαγγέλ-
µατα που 
σχετίζο-
νται µε τις 
επιστη-
µονικές 
πτυχές της 
γεωργίας 
διατρέχουν 
µικρό έως 
ελάχιστο 
κίνδυνο
επιµόλυν-
σης.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΡΙΣΚΟ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΕΕ

13% 21%44%
ΜΗ∆ΕΝΙΚΟ

22%
ΧΑΜΗΛΟ ΜΕΤΡΙΟ ΥΨΗΛΟ
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O Τοµ Βίλσακ, ο υπουργός Γεωργίας του 
Μπάρακ Οµπάµα, αναµένεται να βρεθεί 
ξανά στο παλιό του γραφείο, αφού από 
τις 8 ∆εκεµβρίου στην Ουάσιγκτον κυ-
κλοφορεί η φήµη πως ο νικητής των πρό-
σφατων εκλογών Τζο Μπάιντεν εξετάζει 
σοβαρά το ενδεχόµενο να αντικαταστή-
σει τελικά µε τον τεχνοκράτη από την Α-
ϊόβα τον ρεπουµπλικανό κτηνίατρο Σόν-
νι Περντιού της διακυβέρνησης Τραµπ.

Ο Τοµ Βίλσακ, προέρχεται από τον σκλη-
ρό πυρήνα του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος, 
ωστόσο µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2008 
που ο Μπάρακ Οµπάµα τον τοποθέτησε 
στο υπουργείο Γεωργίας, έδειχνε να µην 
µπορεί να διακρίνει τα φαβορί των εκλο-
γών. Στην κούρσα του 2004, ήταν συνυ-
ποψήφιος του Τζον Κέρι που ηττήθηκε 
από τον Τζορτζ Μπους, το 2007 επιχείρη-
σε να πάρει το χρίσµα του κόµµατος του, 
αλλά οι λιγοστοί οικονοµικοί πόροι τον 
υποχρέωσαν τελικά να ακολουθήσει την 
Χίλαρι Κλίντον. Κάπως έτσι, ο Τοµ Βίλ-
σακ βρέθηκε τελικά σε ένα υπουργείο µε 
προσωπικό 100.000 ατόµων και προϋ-
πολογισµό 140 δισ. δολάρια. 

∆ιευρύνονται οι πιέσεις για πολι-
τικές στήριξης σε πυρηνόκαρπα, 
αµπέλια, όψιµα καρπούζια, ενώ 
εκ νέου θέση στην ουρά των ενι-
σχύσεων διεκδικούν οι ανθοπα-
ραγωγοί, όπως και οι αιγοπροβα-
τοτρόφοι που έχουν µείνει εκτός 
της πρώτης πληρωµής. 

Τις τελευταίες ηµέρες έντονη 
είναι η πίεση που ασκούν καλλι-
εργητές καρπουζιών απ’ όλη την 
Ελλάδα, διαµαρτυρόµενοι για το 
γεγονός ότι έµειναν εκτός, παρό-
τι, όπως λένε, η οικονοµική ζη-
µιά που υπέστησαν ήταν µεγα-
λύτερη απ’ αυτή των πρώιµων.  

Την ίδια στιγµή, την ένταξη των 
δενδροκαλλιεργειών (µηλοειδή 
και πυρηνόκαρπα) στις πληγεί-
σες εκµεταλλεύσεις του covid 19, 
βάσει δήλωσης ΟΣ∆Ε, προκειµέ-
νου να αντισταθµιστούν κατά το 
δυνατό οι απώλειες εισοδήµατος, 
από τη µειωµένη ζήτηση για τα 
τοπικώς παραγόµενα προϊόντα, 
ζητά από την πολιτεία ο Σύνδε-
σµος Αγροτικών Συνεταιρισµών 
νοµού Πέλλας, που εκπροσωπεί 
πάνω από 10.000 παραγωγούς.

Ταυτόχρονα, επισηµαίνει την 
ανάγκη να υπάρξει πρόβλεψη 
για τον κλάδο, σε σχέση µε τις 
µελλοντικές νοµοθετικές ενέρ-

γειες που θα δώσουν λύση στα 
νέα δεδοµένα που έχουν δηµι-
ουργήσει οι αγορές και η λογι-
κή «από το χωράφι στο πιάτο», 
καθώς ο κλάδος τοπικά συν-
δράµει στην εθνική οικονοµία 
µε πάνω από 600 εκατ. ευρώ.

Μέτρο όπως της λαδολιάς 
και στο αµπέλι

Τη δραµατική συρρίκνωση των 
εισοδηµάτων τους καταγράφουν 
στα οικονοµικά τους βιβλία οι Έλ-
ληνες αµπελουργοί, που διεκδι-
κούν τώρα την προκήρυξη µέτρου 
αντίστοιχου µε αυτό που επιδο-
τήθηκε η ελαιοκαλλιέργεια και 
για τον δικό τους κλάδο.

Οι πολιτικές που υιοθετήθηκαν, 
όπως ο πράσινος τρύγος και η α-
πόσταξη κρίσης, των οποίων η α-
ποτελεσµατικότητα δεν µπόρεσε 
να συγκρατήσει την τάση πίεσης 
των αγορών στους τζίρους τους. 
Γι’ αυτό οι αµπελουργικοί φορείς 
ζητούν από την πολιτεία να εξετά-
σει σοβαρά το ενδεχόµενο έντα-
ξης του κλάδου τους στο Μέτρο 
21 του ΠΑΑ το οποίο επιδοτεί κατ’ 
επάγγελµα ελαιοπαραγωγούς, µε 
το ποσό των 30 ευρώ το στρέµµα.

Τέλος, ειδικοί µέριµνα ζητούν 
οι αιγοπροβατοτρόφοι (σελ. 37).

Ο Τομ Βίλσακ 
για τρίτη θητεία 
στο υπουργείο 
γεωργίας ΗΠΑ

Νέες διεκδικήσεις για στήριξη 
σε πυρηνόκαρπα και αμπέλια 

Ο δικηγόρος από την Αϊόβα είναι ο 
µοναδικός υπουργός Γεωργίας της 

τελευταίας 50ετίας στις ΗΠΑ που 
διατήρησε για τόσο πολύ τη θέση του, 

συµπληρώνοντας δύο θητείες. Με 
την ανάληψη του χαρτοφυλακίου για 

τρίτη φορά, πάει για νέο ρεκόρ.

Στο νέο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 
της «Ένωσης 
Αγρινίου» 
πρόεδρος 
αναλαµβάνει 
ο Θωµάς 
Κουτσουπιάς.

Ισχυρό συνεταιριστικό σχήµα από τη συγχώνευση 
Ένωσης Αγρινίου και ΕΑΣ Άµφισσας

Ολοκληρώθηκε σε κοινή γενική συνέλευση των µελών των συνεταιρισµών 
Α.Σ. Ένωση Αγρινίου και Ελαιουργικού Αγροτικού Συνεταιρισµού Άµφισσας, 
η διαδικασία συγχώνευσής τους σε ενιαίο συνεταιρισµό, δι’ απορροφήσεως 
του δεύτερου από τον πρώτο, κατά τα οριζόµενα και στις διατάξεις του ν. 
4673/2020 περί συνεταιρισµών. Στη συνεδρίαση, που πραγµατοποιήθηκε µε 
τηλεδιάσκεψη (08-12-2020), των µελών των συγχωνευθέντων οργανώσεων 
ψηφίστηκε το νέο καταστατικό του συνεταιρισµού, ο οποίος θα φέρει την 
επωνυµία «Αγροτικός Συνεταιρισµός Επεξεργασίας και Εµπορίας Αγροτικών 
Προϊόντων Παραγωγών Αγρινίου και Άµφισσας» και το διακριτικό τίτλο 
«Ένωση Αγρινίου», µε έδρα το Αγρίνιο και περιφέρεια τη γεωγραφική 
περιοχή στα διοικητικά όρια των Νοµών Αιτωλοακαρνανίας και Φωκίδος. 
Στόχος, η δηµιουργία ενός πιο ισχυρού και αποτελεσµατικού συνεταιριστικού 
σχήµατος σε επίπεδο οικονοµικών στοιχείων αλλά και ανθρώπινων πόρων. 
Στο νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, πρόεδρος αναλαµβάνει ο Θωµάς Κουτσουπιάς 
και αντιπρόεδρος ο Καλλίµορφος Ιωάννης. Ταµίας ο Στυλιαράς Ιωάννης, 
γραµµατέας ο Τσώλος Ιωάννης και µέλος ο Τσώλης ∆ηµήτριος.

Εγκατάλειψη
Οι δροµολογούµενες 
µεταρρυθµίσεις της 
ΚΑΠ που προωθούν 
µέτρα πριµοδότησης 

εξόδου των αγροτών, 
στην περίπτωση της 
αµπελοκαλλιέργειας 

εµφιλοχωρούν σοβαρό 
κίνδυνο µαζικής 
εγκατάλειψης 
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Προς τα τέλη Ιανουαρίου και µε πόρους 
από το φρέσκο χρήµα της µεταβατικής 
περιόδου 2021- 2022, τοποθετούν την 
ανακοίνωση µιας έκτακτης ειδικής ε-
νίσχυσης στο βαµβάκι, οι τελευταίες ε-
ξελίξεις γύρω από την υπόθεση αυτή. 

Προηγείται το να κλείσουν τα φιξαρί-
σµατα, να γίνει µετά η καταγραφή των 
τιµολογίων και η σύγκριση µε τον τζίρο 
του 2019 και µετά να δροµολογηθεί η 
ενίσχυση στο βαµβάκι σύµφωνα µε το 
προσχέδιο του χρονοδιαγράµµατος που 
συζήτησαν προ ολίγων ηµερών ο πρό-
εδρος της ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνω-
σης Βάµβακος (∆ΟΒ), Βασίλης Μάρκου 
και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Μάκης Βορίδης. 

Στην τηλεδιάσκεψη οι δύο άντρες ε-
πιχείρησαν να ορίσουν το πλαίσιο µέσα 
στο οποίο θα µπορούσε να κατανεµηθεί 
µια ειδική ενίσχυση στους παραγωγούς 
βάµβακος. Η αλήθεια είναι ότι η συζή-
τηση δεν απέκτησε µεγάλο βάθος, µε 
τον υπουργό να προσπαθεί να αναβά-
λει για τις επόµενες εβδοµάδες κάποια 
πιο δεσµευτική στάση απέναντι στο αί-
τηµα ενίσχυσης. Για αυτό απ’ ό,τι φαί-
νεται δεν εξέδωσε και κάποιο δελτίο Τύ-
που, κατά την προσφιλή του συνήθεια. 

Πάντως η προοπτική να προχωρή-
σει τελικά το υπουργείο σε µια έκτακτη 
στήριξη της βαµβακοκαλλιέργειας µέσω 
µιας κλιµακωτής ενίσχυσης στο προϊόν, 
καθίσταται όλο και πιο ρεαλιστική, δε-
δοµένου ότι ο δηµόσιος διάλογος επί 
του θέµατος έχει φουντώσει µετά από 

τα δηµοσιεύµατα του agronews.gr και 
της Agrenda, µε παράγοντες του κλά-
δου να εκτιµούν πως όσο η πίεση στη 
Βάθη παραµένει, τόσο στενεύουν τα πε-
ριθώρια για την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ να 
υπεκφεύγει.  

Όπως προκύπτει και από τα λεχθέντα 
της συνάντησης, η ειδική ενίσχυση των 
βαµβακοκαλλιεργητών κυµαίνεται περί 
τα 60 εκατ. ευρώ και το ποσό εξασφα-
λίζεται από τον ενδιάµεσο προϋπολο-
γισµό του ΠΑΑ 1,2 δις ευρώ για την δι-
ετία 2021-2022, κάτι που είναι σύµφω-
νο µε τις κοινοτικές οδηγίες που δίνουν 
τη δυνατότητα µεταφοράς του Μέτρου 
21 για την πανδηµία και για το πρώτο 
εξάµηνο του 2021.

Αυτό  σηµαίνει ότι µπορεί να υπάρ-
ξει δέσµευση ποσού τουλάχιστον 24 ε-
κατ. ευρώ το οποίο µαζί µε την εθνική 
συµµετοχή δύναται να καλύψει τη δα-
πάνη ύψους 60 εκατ. ευρώ που απαιτεί-

ται για την στήριξη των βαµβακοκαλλι-
εργητών µε τον τρόπο που περιγράφε-
ται παραπλεύρως.

Στον τρόπο διανοµής της ενίσχυσης, 
απ’ ότι φαίνεται µάλλον προκρίνεται η 
ενίσχυση στο στρέµµα, όπως έγινε µε 
όλα τα προϊόντα που έχουν ενταχθεί 
στο ειδικό καθεστώς ενίσχυσης, παρά 
το γεγονός ότι στο βαµβάκι υπάρχει ο 
κίνδυνος να επιδοτηθούν και φυτείες 
οι οποίες δεν είναι παραγωγικές και ε-
γκαθίστανται -ως γνωστόν- για τη συν-
δεδεµένη ενίσχυση.

Σύµφωνα µε ρεπορτάζ στο προηγού-
µενο φύλλο της Αgrenda οι πληροφο-
ρίες κάνουν λόγο για µια ενίσχυση που 
θα ξεκινάει από τα 40 ευρώ το στρέµµα 
και θα περιορίζεται στα 20 ευρώ για τους 
µεγάλους καλλιεργητές, δηλαδή θα κι-
νείται σε ένα µέσο όρο περί τα 30 ευρώ 
το στρέµµα και µε ανώτατο όριο τα 600 
στρέµµατα ανά παραγωγό βάµβακος. 

Πρώτα το φιξάρισμα των τιμών
μετά η ενίσχυση covid στο βαμβάκι
Με νέους πόρους από το ταμείο της μεταβατικής ΚΑΠ 2021-2022 και με Μέτρο 21 
όπως της ελαιοποιήσιμης ελιάς το επικρατέστερο σενάριο για ενίσχυση στο σύσπορο 

Με σκαλοπάτια
Κλιµακωτή ενίσχυση 
που θα φθάνει µέχρι 
40 ευρώ το στρέµµα 

σχεδιάζει η Βάθη

Εκλογές ∆ΟΒ
Για τις 20 Ιανουαρίου 

προγραµµατίζονται 
οι αρχαιρεσίες που 

θα αναδείξουν το νέο 
διοικητικό συµβούλιο 
της ∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης Βάµβακος. 

Eιδική µέριµνα θα υπάρξει 
βεβαίως για τις περιοχές 
που έχουν πληγεί από τον 
τυφώνα Ιανό.

Ρευστοποιούν
οι επενδυτές,
πιέζεται το
χρηµατιστήριο
Οι χρηµατιστηριακές τιµές 
βάµβακος πιέστηκαν την 
εβδοµάδα που πέρασε, αφού 
οι επενδυτές έσπευσαν σε 
ρευστοποιήσεις των 
συµβολαίων τους, ενόψει της 
έκθεσης προσφοράς και 
ζήτησης που θα εξέδιδε προς 
το τέλος της εβδοµάδας το 
υπουργείο γεωργίας των 
ΗΠΑ. 
Παρά το πιεστικό κλίµα ειδικά 
στο κοµµάτι της ζήτησης, η 
ψυχολογία των αγοραστών 
επιµένει στην άνοδο, µε τις 
τιµές να διατηρούν ένα εύρος 
πέριξ των 73 σεντς η λίµπρα. 
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις 
αναλυτών, ο µοναδικός 
παράγοντας που θα επέτρεπε 
έναν νέο ανοδικό κύκλο στο 
προϊόν, θα ήταν η αποτίµηση 
των καταστροφών που 
έγιναν στα βαµβακοχώραφα 
των ΗΠΑ το προηγούµενο 
δίµηνο από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες του υπουργείου 
γεωργίας των ΗΠΑ. Από την 
άλλη, όσο το µοτίβο 
παραµένει ίδιο εκφράζονται 
ανησυχίες ότι η τιµή θα 
γλιστρήσει κάτω από τα 70 
σεντς. Προς το παρόν η 
βιοµηχανία αγοράζει 
ποσότητες τόσες όσες να 
καλύψουν τις άµεσες 
ανάγκες της σε ηµερήσια 
βάση, αποφεύγοντας τις προ-
αγορές.  
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Με την τιµή του πετρελαίου να έχει 
σηµειώσει αύξηση κοντά στο 30% τον 
Νοέµβριο, τους επόµενους µήνες 
ενισχύεται περαιτέρω το κόστος 
παραγωγής για τους Έλληνες αγρότες, 
αφού πέραν της ενσωµάτωσης της 
µεταβολής τιµών, από τον Ιανουάριο 
του 2021 τίθεται σε ισχύ κι ένας νέος 
φόρος, το λεγόµενο «Πράσινο Τέλος» 
πάνω στην τιµή του πετρελαίου 
κίνησης, το οποίο θα εισπράττεται από 
1/1/2021, προσθέτοντας περίπου 3 
λεπτά στο λίτρο ντίζελ. Εν τω µεταξύ 
η τιµή του πετρελαίου αυξάνεται 
διαρκώς, συµπαρασύροντας ανοδικά το 
κόστος παραγωγής, τα µεταφορικά, τις 
βιοµηχανίες εφοδίων και µεταποίησης.  
Ταυτόχρονα, σχεδόν όλα τα αγροτικά 
προϊόντα πλήττονται λόγω πανδηµίας.

«Πράσινος» 
φόρος αντί ΕΦΚ
πετρελαίου

Με αγρότες και ο 5ος κύκλος επιστρεπτέας
Δικαίωμα ένταξης για όσους παραγωγούς δεν πρόλαβαν τις αιτήσεις του Νοεμβρίου   

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στον απόηχο των πρόσφατων α-
νακοινώσεων επί του βασικού ά-
ξονα του πέµπτου κύκλου της ε-
πιστρεπτέας προκαταβολής, καθί-
σταται σαφές ότι οι αγρότες τεκµη-
ριώνουν δικαίωµα ένταξης στην 
κατανοµή πλέον των 1 δισ. ευρώ, 
που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο. 

Όπως εξηγούν στην Agrenda λο-
γιστές, µε τον έως τώρα προγραµ-
µατισµό όσοι αγρότες κατέθεσαν 
µε επιτυχία αίτηση στον προηγού-
µενο 4ο κύκλο του µέτρου της ε-
πιστρεπτέας προκαταβολής και έ-
λαβαν το ποσό των 1.000 ευρώ, 
µπορούν να επαναλάβουν τη δια-
δικασία και τον Ιανουάριο. Ωστό-
σο είναι γεγονός πως παραµένει 
ασαφές ακόµα το πλαίσιο που θα 
διέπει τους αγρότες, δεδοµένου ό-
τι η ένταξή τους στο µέτρο αυτό έ-
γινε την τελευταία στιγµή, όπως 
σχολιάζουν αρκετοί. 

Μένει να διασαφηνιστεί αν δί-
νεται η δυνατότητα σε όσους α-
γρότες δεν πρόλαβαν να αιτη-
θούν την Επιστρεπτέα Προκατα-
βολή 4, να λάβουν την ενίσχυ-
ση για το σύνολο του ποσού, ή-
τοι των 1.000 ευρώ συν 1.000 ευ-
ρώ του προηγούµενου κύκλου.

Πάντως, όπως ανέδειξαν αγρό-
τες εµπλεκόµενοι στο θέµα της 

επιστρεπτέας 4, το ποσό ενίσχυ-
σης στην περίπτωσή τους είναι 
1.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 
500 θα πρέπει να επιστραφούν 
έστω και σε 40 µηνιαίες δόσεις. 
Αυτό που µένει µε τη µορφή ε-
πιχορήγησης είναι 500 ευρώ κι 
από αυτά αφαιρείται και η δαπά-
νη γραφειοκρατίας που απαιτεί-
ται για να γίνει η αίτηση.

1.000 + 1.000 ευρώ
∆εν είναι ακόµα σαφές αν 

όσοι αγρότες δεν πρόλαβαν 
να αιτηθούν την Επιστρε-
πτέα Προκαταβολή 4, θα 

λάβουν την ενίσχυση για το 
σύνολο του ποσού, ήτοι των 
1.000 ευρώ συν 1.000 ευρώ 
του προηγούµενου κύκλου

Από τα 1.000 ευρώ έχει γίνει σαφές ότι πρέπει να επιστραφούν τα 500 ευρώ σε 40 µηνιαίες δόσεις.



Ξελάκωμα 
και εκρίζωση
Άμεσες επεμβάσεις σε πυρηνόκαρπα 
για βακτηριακό έλκος, σήψη λαιμού

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Την εγρήγορση των παραγω-
γών ροδάκινων, βερίκοκων, κε-
ρασιών, αµυγδαλιών και δαµά-
σκηνων, εφιστούν οι γεωπόνοι 
της περιφέρειας Θεσσαλονίκης 
για την αντιµετώπιση µιας σει-
ράς παθολογικών µολύνσεων 
των καλλιεργειών τους αυτό το 
διάστηµα. Η παρουσία ελκών 
µε καφεκόκκινου αποχρωµατι-
σµού κάτω από τον προσβεβλη-
µένο φλοιό και η υδαρής εµφά-
νιση είναι τυπικά χαρακτηριστι-
κά της προσβολής από τα βα-
κτήρια του είδους Pseudomonas 
syringae που προσβάλουν τα πυ-
ρηνόκαρπα. 

Τα συµπτώµατα του βακτηρι-
ακού έλκους είναι εµφανέστερα 
κατά το τέλος του χειµώνα και 
συµπεριλαµβάνουν νέκρωση 
των οφθαλµών, µε το σηµείο 

να καλύπτεται µε άφθονο κόµ-
µι, ενώ σε µεγάλες προσβολές 
µπορεί να ξεραθούν κλάδοι α-
κόµα και ολόκληρο το δέντρο. Η 
µεγαλύτερη ευπάθεια των φυτι-
κών ιστών στις µολύνσεις παρα-
τηρείται στα τέλη φθινοπώρου 
και τις αρχές του χειµώνα. Ση-
µειωτέον ότι τα µολύσµατα που 
έχουν φτάσει αυτή την περίοδο 
σε µεγάλους πληθυσµούς, δια-
σπείρονται µε βροχή και ανέµους. 

Στην περίπτωση της µόλυν-
σης από τη σήψη του λαιµού 
(Phytophthor spp.), που στα πυ-

ρηνόκαρπα είναι γνωστή και ως 
αποπληξία, οι µύκητες µεταδί-
δονται µε το έδαφος και ευνο-
ούνται από τη µεγάλη εδαφική 
υγρασία. Ιδιαίτερο κίνδυνο δι-
ατρέχουν τα µικρής ηλικίας δέ-
ντρα που µπορούν να ξεραθούν 
ολοκληρωτικά. 

Για την αντιµετώπιση και των 
δύο ασθενειών, οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστα-
σίας Φυτών Θεσσαλονίκης συ-
νιστούν την εκρίζωση και κα-
ταστροφή (κάψιµο) των έντονα 
προσβεβληµένων δέντρων. Ε-
πιπρόσθετα θα πρέπει να ακο-
λουθήσει απολύµανση των πλη-
γών των δέντρων µε χαλκούχο 
σκεύασµα και κάλυψή τους µε 
αλοιφή εµβολιασµού ή λινέλαιο. 
Τέλος, µπορεί να πραγµατοποι-
ηθεί ψεκασµός µετά την πτώ-
ση των φύλλων, µε χαλκούχα 
σκευάσµατα χρησιµοποιώντας 
την µέγιστη συνιστώµενη δόση.

Από τα έλκη πρωτογενείς 
µολύνσεις λόγω µονίλιας 

Οι µουµιοποιηµένοι καρποί 
που παρέµειναν πάνω στο δέ-
ντρο είτε στο έδαφος, διατη-
ρούν το µόλυσµα της µονίλιας 
(Monilinia fructicοla, Monilinia 
laxa, Monilinia fructigena) σε ό-
λη τη διάρκεια του χειµώνα. Ο 
µύκητας προσβάλει και τα κλα-
διά, δηµιουργώντας πληγές από 
τις οποίες εκρέει κόµµι και σχη-
µατίζονται έλκη. Από τους καρ-
πούς και τα έλκη θα προέλθουν 
οι πρωτογενείς µολύνσεις που 
θα µολύνουν τα άνθη. 

Σηµαντικό µέτρο πρόληψης 
της ασθένειας, σύµφωνα µε τους 
γεωπόνους, είναι η εξαφάνιση 
των αρχικών εστιών µόλυνσης, 
που µπορεί να γίνει µε καθαρι-
σµό και καταστροφή όλων των 
κλάδων που φέρουν έλκη, καθώς 
και των µουµιοποιηµένων καρ-
πών στα δέντρα και το έδαφος.

Μετά τη συγκοµιδή και το κλάδεµα για καρκινώµατα στις ελιές
Χαρακτηριστικό σύµπτωµα της ασθενείας της καρκίνωσης είναι ο σχηµατισµός 
µικρών εξογκωµάτων (καρκινωµάτων ή φυµατίων) στους κλαδίσκους, 
κλάδους στον κορµό και στις ρίζες των προσβεβληµένων από το βακτήριο  
(Pseudomonas syringae pv. savastanoi) ελαιόδεντρων. Οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Καβάλας εφιστούν την προσοχή 
των παραγωγών κατά την παρούσα βροχερή περίοδο, η οποία συµπίπτει µε 

την περίοδο µολύνσεων του παθογόνου. Το βακτήριο επιβιώνει µέσα στους όγκους 
καθώς επίσης και στα φύλλα και σε νεαρούς βλαστούς , µε ελάχιστη θερµοκρασία 
ανάπτυξης 1οC. Η µόλυνση και µετάδοση γίνονται πάντοτε µέσω φρέσκων πληγών που 
προκαλούνται από την φυλλόπτωση, το κλάδεµα και τη συγκοµιδή µε ράβδισµα των 
δέντρων. Σε περιπτώσεις ελαιώνων µε καρκίνωση, οι γεωπόνοι συνιστούν ιδιαίτερη 
προσοχή κατά το κλάδεµα, µε απολύµανση των τοµών µε ένα πυκνό διάλυµα χαλκούχου 
σκευάσµατος ή µε κατάλληλες αλοιφές κλαδέµατος. Τέλος, το κλάδεµα των δέντρων θα 
πρέπει να αποφεύγεται µε υγρό και βροχερό καιρό, να εφαρµόζεται τακτική απολύµανση 
των κλαδευτικών εργαλείων και καταστροφή των υπολειµµάτων του κλαδέµατος.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Εξώασκος 
Αφαίρεση και κάψιµο  
των προσβεβληµένων 
κλάδων µε ξηρό καιρό 

για τον εξώασκο

Ψύλλα αχλαδιάς
Στα φυλλοβόλα δέντρα, η περίοδος του 
λήθαργου κατά την διάρκεια του χειµώνα, 
«εκµεταλλεύεται» από  τους παραγωγούς 
για την εφαρµογή επεµβάσεων που 
αποσκοπούν στην µείωση των αρχικών 
πληθυσµών των εχθρών της 
καλλιέργειας. Η ψύλλα της αχλαδιάς 
αποτελεί σηµαντικό εχθρό και 
δραστηριοποιείται σε όλες τις περιοχές 
καλλιέργειας αυτής. Προνύµφες και 
ενήλικα µυζούν το χυµό ων φύλλων, 
βλαστών και καρπών, παράγοντας 
µελιτώδη εκκρίµατα που ευνοούν 
δευτερεύοντες προσβολές από µύκητες. 
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού 
Ελέγχου Βόλου συνιστούν τον ψεκασµό 
µε εγκεκριµένα σκευάσµατα όταν 
επικρατεί ηλιοφάνεια και θερµοκρασία 
υψηλότερη των 10οC.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Invert 1.8 EW, Divepron 25 WG
BAYER: Movento 150OD, Decis 25EC
FARMACHEM:  Valmec 1,8 EW, Grial 
2,5 EC
FMC: ZORO 1.8 EW
SYNGENTA: Voliam Targo 063 SC, 
Insegar 25 WG

Βοτρύτης στη ντοµάτα
θερµοκηπίου
Σηµαντικό πρόβληµα των παραγωγών 
θερµοκηπιακών καλλιεργειών ντοµάτας 
αποτελεί ο βοτρύτης (Botrytis cinerea), 
και ιδιαίτερα στους νοµούς Καρδίτσας, 
Τρικάλων, Λάρισας, Μαγνησίας και 
Φθιώτιδας. Ο βοτρύτης  προσβάλλει όλα 
τα µέρη του φυτού, σχηµατίζοντας 
καστανού χρώµατος έλκη καλυπτόµενα 
µε την τεφρά εξάνθηση του µύκητα, 
προκαλώντας ανθόπτωση και 
καταστροφή των καρπών . Η υψηλή 
υγρασίας  που επικρατεί το παρόν 
διάστηµα λόγω των αυξηµένων 
βροχοπτώσεων και των µέτριων 
θερµοκρασιών δηµιουργούν  ιδανικό 
περιβάλλον για την ανάπτυξη του 
παθογόνου. Για την αποφυγή 
προσβολών και εξάπλωση του µύκητα, οι 
γεωπόνοι συνιστούν την καταστροφή 
των προσβεβληµένων φυτών, καλό 
αερισµό των θερµοκηπίων, αποφυγή της 
υπερβολικής αζωτούχου λίπανσης και 
τον ψεκασµό µε τα κατάλληλα 
σκευάσµατα.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Sari 40 SC, Folpet ADAMA 80 
WG
BAYER: Luna sensation SC, Serenade 
ASO
FARMACHEM: Bellis gold, Scala 
SIPCAM: Frupica-S 50WP
SYNGENTA: Switch 25/37.5 WG, Geoxe

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Έως 31 Μαρτίου αιτήσεις ενίσχυσης

Με τρεις προκηρύξεις 
525 εκατ. ευρώ άνοιξε  
ξανά ο Αναπτυξιακός

Ακόμα μία ευκαιρία για την επιδότηση επενδύσεων ύψους 
50.000 ευρώ και άνω για αγροτικά μηχανήματα, αποθήκες, 
εξοπλισμό, θερμοκήπια, στάβλους και μονάδες μεταποίησης 

Oι ενισχύσεις για τις επιχειρήσεις του πρωτογενή τοµέα 
φτάνουν έως 55% και δίνονται µε τη µορφή επιδότησης 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Επενδυτικά σχέδια αγροτών που α-
φορούν σε αναβάθµιση της εκµε-
τάλλευσης και στην αγορά µηχανη-
µάτων εξυπηρετούνται στον νέο κύ-
κλο του Αναπτυξιακού, µε τις προ-
κηρύξεις «Γενική Επιχειρηµατικότη-
τα» και «Πολύ Μικρές και Μικρές Ε-
πιχειρήσεις» να τρέχουν µέχρι τις 31 
Μαρτίου του 2021. Η τρίτη προκήρυ-
ξη που αφορά στην αγορά Μηχανο-
λογικού Εξοπλισµού θα µείνει ανοι-
χτή µέχρι τον Σεπτέµβριο του 2021. 

Oι ενισχύσεις για τις επιχειρήσεις 
του πρωτογενή τοµέα φτάνουν έως 
55% των δαπανών του έργου και δί-
νονται εξολοκλήρου µε τη µορφή επι-
δότησης (εκτός από το καθεστώς Μη-
χανολογικού Εξοπλισµού που αφο-
ρά εξολοκλήρου φορολογική απαλ-
λαγή). Στις επιλέξιµες δαπάνες περι-
λαµβάνονται τρακτέρ, παρελκόµενα, 
µεγάλα µηχανήµατα όπως οι θεριζο-
αλωνιστικές, κτιριακές εγκαταστάσεις 
(αποθήκες, θερµοκήπια) κ.α..

«Γενική Επιχειρηµατικότητα»
Ο προϋπολογισµός για αυτό το κα-

θεστώς ανέρχεται στα 170 εκατ. ευ-
ρώ. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις µε 
τη µορφή ατοµικής επιχείρησης, ε-
µπορικής εταιρείας, συνεταιρισµού, 
Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικού Συνεταιρισµού, 
Οµάδας Παραγωγών ή Αγροτικών Ε-
ταιρικών Συµπράξεων. Το ελάχιστο ε-
πιλέξιµο ύψος έργου ορίζεται:

α. για µεγάλες επιχειρήσεις, στο 
ποσό των 500.000 ευρώ,

β. για µεσαίες επιχειρήσεις και συ-
νεταιρισµούς 250.000 ευρώ,

γ. για µικρές επιχειρήσεις, στο πο-
σό των 150.000 ευρώ,

δ. για πολύ µικρές επιχειρήσεις, 
στο ποσό των 100.000 ευρώ,

ε. για τις Κοιν.Σ.Επ, τους Αγροτι-

Η αγορά συσσωρευτών έως τα 500 
ευρώ ανά kw για τις ανάγκες αυ-
τόνοµων αγροτικών φωτοβολταϊ-
κών, θα επιδοτούνται από το πρό-
γραµµα ενίσχυσης αρδευτικών ε-
πενδύσεων, σύµφωνα µε την τρο-
ποποίηση της σχετικής ΥΑ που υ-
πέγραψε ο υφυπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας. 

Πρόκειται σαφώς για µία θετι-
κή εξέλιξη, καθώς η αυτόνοµη δι-
άταξη επαναφορτιζόµενων µπατα-
ριών ιόντων λιθίου χρησιµοποιεί-
ται κατά κόρον από τα αυτόνοµα 
φωτοβολταϊκά αποθηκεύοντας 
την ενέργεια όσο αυτή είναι δια-
θέσιµη (ήλιος, άνεµος, γεννήτρια, 
∆ΕΗ) και εξασφαλίζει τη λήψη της 
όταν υπάρχει ανάγκη. 

Σύµφωνα λοιπόν µε την τροπο-
ποιητική απόφαση το επιλέξιµο 
κόστος που θα επιδοτεί το Μέτρο 
4.1.2 για εγκατάσταση φ/β το ο-
ποίο θα καλύπτει τις ανάγκες άρ-
δευσης είναι:

Φωτοβολταϊκό συνδεδεµένο µε 
σταθερές βάσεις: 1.100 ευρώ/kW.

Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό µε 

σταθερές βάσεις: 2.800 ευρώ/kW.
Φωτοβολταϊκό συνδεδεµένο 

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

Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό µε ι-
χνηλάτες (trackers): 3.100 ευρώ/kW. 

Φορητή αυτόνοµη διάταξη ε-
παναφορτιζόµενων µπαταριών ι-
όντων λιθίου: 500 ευρώ/kwh και 
ενεργειακής χωρητικότητας µέ-
χρι 40kwh.

Η δαπάνη αγοράς, µεταφοράς 
και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού 

Στο Μέτρο αρδευτικών και οι 

κούς Συνεταιρισµούς, τις Οµάδες Πα-
ραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρι-
κές Συµπράξεις, 50.000 ευρώ.

Προθεσµία υποβολής αιτήσεων έως 
31 Μαρτίου 2021.

Πολύ Μικρές, Μικρές Επιχειρήσεις
Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στα 

205 εκατ. ευρώ. Απευθύνεται σε επιχει-
ρήσεις που απασχολούν λιγότερους α-
πό 10 εργαζόµενους και ο ετήσιος κύ-
κλος εργασιών και/ή το σύνολο του ε-
νεργητικού τους δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατ. ευρώ. Το ελάχιστο επιλέξιµο ύ-
ψος της επένδυσης ορίζεται:

α. για µικρές επιχειρήσεις, στο ποσό 
των 150.000 ευρώ,

β. για πολύ µικρές επιχειρήσεις, στο 
ποσό των 100.000 ευρώ.

Προθεσµία υποβολής αιτήσεων έως 
31 Μαρτίου 2021.

Μηχανολογικός Εξοπλισµός
Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στα 

150 εκατ. ευρώ που αφορούν µόνο 
στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής 
απαλλαγής. Ενισχύονται δαπάνες µη-
χανολογικού εξοπλισµού και µεταφο-
ρικών µέσων που χρησιµοποιούνται ε-
ντός της µονάδας. Τα κριτήρια για το 
ελάχιστο επιλέξιµο ύψος και τις επιλέ-
ξιµες επιχειρήσεις είναι τα ίδια που ι-
σχύουν στο καθεστώς «Γενική Επιχει-
ρηµατικότητα». Προθεσµία υποβολής 
αιτήσεων έως 30 Σεπτεµβρίου 2021.

Προκαταβολή
Στα πλαίσια του Αναπτυξιακού 

παρέχεται η δυνατότητα 
λήψης προκαταβολής 25% µε 
την υλοποίηση του 25% του 

εγκεκριµένου προϋπολογισµού

Υπάρχει πλέον 
η δυνατότητα 
επιδότησης έργων 
πρωτογενή τοµέα 
που ξεπερνούν τις 
500.000 ευρώ. 
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Ποσοστά
Τα ποσοστά ενίσχυσης για τις 
επενδύσεις στον πρωτογενή 
τοµέα χωρίζονται ανάλογα µε το 
µέγεθος της επιχείρησης και την 
Περιφέρεια και κυµαίνονται 
από 30% έως και 55%. 

Δαπάνες
Στις επιλέξιµες δαπάνες 
περιλαµβάνονται τρακτέρ, 
παρελκόµενα, µεγάλα 
µηχανήµατα όπως οι 
θεριζοαλωνιστικές, κτιριακές 
εγκαταστάσεις (αποθήκες, 
θερµοκήπια).

Ενέργεια
Μέρος του επενδυτικού σχεδίου 
µπορεί να συνδέεται µε την 
παραγωγή, σε επίπεδο 
γεωργικής εκµετάλλευσης, 
ενέργειας από ανανεώσιµες 
πηγές για την κάλυψη των 
αναγκών της µονάδας (net 
metering).



μπαταρίες φ/β

∆ΡΑΣΗ 3.1

∆ΡΑΣΗ 3.2

16,5
ΕΥΡΩ / ΚΥΨΕΛΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

3,44
ΕΥΡΩ/MΕΤΑΚΙΝΟΥMΕΝΗ

ΚΥΨΕΛΗ

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αιτήσεις ενίσχυσης
για αγορά κυψελών
έως 10 Φεβρουαρίου  
∆ηλώσεις στα Κέντρα Μελισσο-
κοµίας καλούνται να κάνουν οι 
µελισσοκόµοι που ενδιαφέρο-
νται για ένταξη στις ∆ράσεις 3.1 
και 3.2 που επιδοτούν την αντι-
κατάσταση και µετακίνηση των 
κυψελών στα πλαίσια των µελισ-
σοκοµικών προγραµµάτων 2021, 
µε την προθεσµία να λήγει στις 
10 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριµένα, οι ενδιαφερό-
µενοι µελισσοκόµοι κάτοχοι του-
λάχιστον 20 µελισσιών µε µελισ-
σοκοµικό βιβλιάριο σε ισχύ που 
ενδιαφέρονται να αγοράσουν ε-
πιδοτούµενες κυψέλες αντικατά-
στασης µε το εθνικό πρόγραµµα 
2021 -∆ράση 3.1 «Εξοπλισµός για 
τη διευκόλυνση των µετακινήσε-
ων», έχουν προθεσµία µέχρι τις 
10 Φεβρουαρίου 2021 για να κα-
ταθέσουν σχετική αίτηση και τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, στα 
Κέντρα Μελισσοκοµίας.

Το ποσοστό αντικατάστασης 
ανέρχεται σε 10% επί των κατε-
χόµενων κυψελών. Οι κυψέλες 
θα µπορούν να αγοράζονται και 
να εξοφλούνται µέχρι και τις 20 

Μαΐου 2021. ∆εκτά θα γίνονται 
τιµολόγια αποδείξεις λιανικής 
πώλησης και αποδείξεις εξοφλή-
σεως αυτών µε ηµεροµηνία έκ-
δοσης από 1η Αυγούστου 2020 
έως και 20 Μαΐου 2021.

Η αξία της κάθε κυψέλης α-
ντικατάστασης καθορίζεται µέ-
χρι του ποσού των 30 ευρώ, ε-
νώ το ποσοστό αντικατάστασης 
ανέρχεται σε 10% επί των κατε-
χόµενων κυψελών.

Επίσης, µέσω της ∆ράσης 3.2 
«Οικονοµική στήριξη της νοµαδι-
κής µελισσοκοµίας» ενισχύεται 
µέρος της δαπάνης για τη µετα-
κίνηση κυψελών από τον συνήθη 
µόνιµο τόπο εγκατάστασης- έδρα 
της µελισσοκοµικής εκµετάλλευ-
σης σε άλλον ή αντίστροφα κα-
θώς και πιθανές ενδιάµεσες µε-
τακινήσεις µε σκοπό τη βέλτιστη 
δυνατή εκµετάλλευση των ανθο-
φοριών και των µελιτοεκκρίσεων.

Η περίοδος µετακίνησης των 
κυψελών δηλώνεται από την 1η 
Ιανουαρίου έως τη 10η  Φεβρου-
αρίου κάθε µελισσοκοµικού έ-
τους και πραγµατοποιείται από 
τις 11 Φεβρουαρίου έως και τις 
20 Ιουνίου του αντίστοιχου µε-
λισσοκοµικού έτους. Η υλοποί-
ηση της δράσης εκ µέρους των 
δικαιούχων προϋποθέτει ότι µε-
τακινούν κατά τη διάρκεια κά-
θε µελισσοκοµικού έτους του-
λάχιστον το 40% των κατεχοµέ-
νων κυψελών που δηλώνουν σε 
µία µετακίνηση ή περισσότερες.

Ετοιµάζεται πρόσκληση 
για βελτίωση στάβλων
Την 1η προκήρυξη για ένα νέο 
µέτρο του ΠΑΑ για τις επενδύσεις 
σε σταβλικές εγκαταστάσεις 
σχετικές µε την πρόληψη µετάδοσης 
της Αφρικανικής Πανώλης των 
χοίρων, ετοιµάζει το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο θα 
το χρηµατοδοτήσει µε 5 εκατ. ευρώ. 
Όπως αναφέρουν οι αρχές, για την 
πρόληψη, τον έλεγχο και την 
εξάλειψη λοιµωδών νοσηµάτων στα 
ζώα θα πρέπει να ενισχυθούν 
επενδύσεις οι οποίες θα αφορούν 
στην ενίσχυση των µέτρων 
βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις, καθώς επίσης και 
την κατάλληλη διαχείριση των 
νεκρών ζώων 
συµπεριλαµβανοµένων αυτών που 
θανατώνονται για λόγους ελέγχου 
της ασθένειας. 
Οι προληπτικές αυτές επενδύσεις θα 
χρηµατοδοτηθούν από το υποµέτρο 
5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές 
δράσεις που αποσκοπούν στη 
µείωση των συνεπειών πιθανών 
φυσικών καταστροφών, δυσµενών 
κλιµατικών φαινοµένων και 
καταστροφικών συµβάντων». 

συστήµατος δε µπορεί να υπερβαί-
νει τα 10.000 ευρώ. Ενώ, η δαπά-
νη αγοράς, µεταφοράς και εγκα-
τάστασης αυτόνοµης διάταξης ε-
παναφορτιζόµενων µπαταριών ι-
όντων λιθίου η οποία δεν µπορεί 
να ξεπερνά τα 20.000 ευρώ. 

Υπενθυµίζεται, όπως είχε γρά-
ψει η Agrenda, ότι η πρόσκληση 
για το Μέτρο 4.1.2 προγραµµατίζε-
ται για τον ερχόµενο Φεβρουάριο 
λόγω δυσκολιών στην ενεργοποί-
ηση της πλατφόρµας αιτήσεων. 

Ύψος ενίσχυσης
Για τη δράση 3.1 η ενίσχυση 

του 2020 ορίστηκε στα 
16,5 ευρώ ανά κυψέλη 

αντικατάστασης και για τη 
δράση 3.2 στα 3,44 ευρώ 

ανά µετακινούµενη κυψέλη
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Επιδότηση 
αντιχαλαζικών
Περιθώριο έως τις 31 
Μαρτίου 2021, έχουν 
αγρότες και συλλογικά 
σχήµατα για να κάνουν 
αίητησ ενίσχυσης στα 
πλαίσια του Μέτρου 5.1 
που επιδοτεί την αγορά και 
εγκατάσταση αντιχαλαζικών, 
αντιβρόχινων και 
αντιπαγετικών συστηµάτων. 

Άδειες φύτευσης 
αµπελώνων 2021
Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 
2020 έχουν περιθώριο οι 
ενδιαφερόµενοι για να 
υποβάλουν ηλεκτρονική 
αίτηση αδειών φύτευσης 
οινοποιήσιµων ποικιλιών 
αµπέλου. 

Μέτρο ενίσχυσης 
πιστοποίησης
Μέχρι τις 18 ∆εκεµβρίου 
συνεχίζονται οι αιτήσεις 
στήριξης στο Μέτρο 3.1 που 
καλύπτει τα έξοδα 
πιστοποίησης για δικαιούχους 
βιολογικής γεωργίας και 
κτηνοτροφίας που 
ακολουθούν τριετείς 
δεσµεύσεις (µετατροπή). 
Η ενίσχυση έχει οριστεί έως 
τα 2.000 ευρώ ανά 
εκµεταλλεύση. 
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Η ολλανδική νεοφυής επιχείρηση AgXeed 
είχε αποκαλύψει πριν δύο µήνες, και για χά-
ρη της ιστοσελίδας FutureFarming, το πρώ-
το της ροµποτικό τρακτέρ. Το ροµπότ που 
περιµέναν πολλοί αγρότες, όπως λέει η ε-
ταιρεία, κάνει τώρα πρεµιέρα, λειτουργώ-
ντας αυτόνοµα ως υπεδαφοκαλλιεργητής.

Στα πεδία για την επεξεργασία του εδάφους 
βρέθηκε το ροµποτικό τρακτέρ της AgXeed, 
το οποίο είχε εν µέρει αποκαλυφθεί για χά-

ρη της ιστοσελίδας FutureFarming. Φιλοξενώ-
ντας στο σασί του έναν υπεδαφοκαλλιεργη-
τή Imants 38WX, το αυτόνοµο µηχάνηµα της 
εταιρείας αποδίδει 156 ίππους από έναν τε-
τρακύλινδρο πετρελαιοκινητήρα της Deutz, ο 
οποίος είναι τοποθετηµένος στο κέντρο του 
µηχανήµατος. Υπάρχει επίσης µια διάταξη για 
ηλεκτρικά εργαλεία, χρησιµοποιώντας την ο-
δηγία AEF Isobus µε πορτοκαλί καλώδια που 
µοιάζουν µε υδραυλικούς σωλήνες.

Σε συνεργασία µε την εταιρεία Imants, το πα-
ρελκόµενο που ενσωµατώθηκε µετατράπηκε 
σε ηλεκτρικό. Ως ροµπότ, δεν έχει κεντρικό κι-

Σε δέκα κτήματα 
το πρώτο εμπορικό 
αυτόνομο τρακτέρ   
Σε επιλεγμένα ευρωπαϊκά αγροκτήματα τα AgXeed 
των 165 ίππων θα βγάλουν τη σοδειά για το 2021 

Τηλεσκοπικό 
κοπτικό της Kuhn

Με ένα εύρος 7,4 µέτρων 
στην πλήρη του έκταση και 
µέγιστο κατακόρυφο ύψος 
8,4 µέτρα, το Multi-Longer 
GII 7457 E-TPAL είναι το 
µακρύτερο τηλεσκοπικό µη-
χάνηµα κοπής κορυφών 
της Kuhn και ο πρώτος µε 
τηλεσκοπικό βραχίονα. Το 
νέο µηχάνηµα συνιστάται 
για χρήση σε τρακτέρ µε 
ελάχιστη ισχύ 120 ίππων.

Νέοι κινητήρες 
για Claas Scorpion
Η Claas αλλάζει τους κινη-
τήρες στους τηλεσκοπι-
κούς φορτωτές Scorpion, 
οι οποίοι συµµορφώνονται 
µε τις προδιαγραφές 
Stage V και συνεχίζουν 
την πορεία τους στην ευ-
ρωπαϊκή αγορά. Σε µοντέ-
λα µε µικρό πλαίσιο (635 
έως 1033), αλλάζει πα-
ράλληλα και ο τρόπος λει-
τουργίας του πεντάλ προ-
σέγγισης.

Χορτοκοπτικό John 
Deere 3,1 µέτρων
Αποδοτική λειτουργία από 
τρακτέρ 100 ίππων, ευελι-
ξία και ταχύτητα προσφέ-
ρει το νέο χορτοκοπτικό 
R310R, σύµφωνα µε την 
κατασκευάστρια John 
Deere, η οποία λάνσαρε 
την προηγούµενη περίοδο 
τη νέα γενιά των κάθετων 
οπίσθιων µηχανηµάτων 
χορτονοµής. Το νέο 
R310R διαθέτει πλάτος 
κοπής 3,1 µέτρα.

Επέκταση γκάµας 
Precea της Amazone
Η σπαρτική µηχανή 
Precea, η οποία έλαβε το 
βραβείο «Machine of the 
Year» για το 2020, γίνεται 
8 σειρών, µε την Amazone 
να επεκτείνει το 2021 την 

Αποκαλυπτήρια για 
τον Turbofarmer
Η Merlo παρουσίασε στην 
ψηφιακή έκθεση EIMA τη 
νέα γενιά τηλεσκοπικών 
φορτωτών αγροτικών προ-
διαγραφών Turbofarmer. 
Ένα από αυτά τα µοντέλα 
είναι το TF 65.9 των 170 
ίππων. Το µοντέλο 
Turbofarmer 65.9 σύµφω-
να µε την κατασκευάστρια 
εταιρεία αντικαθιστά το 
P55.9CS και διαθέτει νέα 
χαρακτηριστικά όπως είναι 
η µέγιστη ικανότητα ανύ-
ψωσης που είναι στα 
6.500 κιλά αλλά και το 
ύψος στα 8,8 µέτρα.

γκάµα στην δηµοφιλή σει-
ρά παρελκοµένων της. τα 
µέρη του µηχανήµατος 
µπορούν να κινηθούν 
ελεύθερα σε ράγα. Αυτό 
καθιστά εύκολη τη ρύθµι-
ση της απόσταση των σει-
ρών µεταξύ των στοιχείων. 
Έτσι, µπορεί να γίνει σπο-
ρά αραβόσιτου στα 75 
εκατοστά (µε οκτώ στοι-
χεία) και τεύτλων σε 50 
εκατοστά (µε 12 στοιχεία).
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Έκδοση Red Power 
για τα McCormick 
κάνει πρεμιέρα 
Νέα εµφάνιση µε πινελιές «σήµα κατατεθέν» της έκδοσης, 
πιο άνετη καµπίνα και πλήθος πολυτελών χαρακτηριστικών 
θα εξοπλίζεται η νέα σειρά X6 Red Power της McCormick, 
γεύση από τα µοντέλα της οποίας πήραν οι διαδικτυακοί επι-
σκέπτες της διεθνούς έκθεσης EIMA. Τα µοντέλα Red Power 
είναι ειδικής έκδοσης τρακτέρ της σειράς McCormick X6. Στα 
χαρακτηριστικά τους περιλαµβάνονται τα κόκκινα µεταλλικά 
χρώµατα, οι µαύρες ζάντες και ο πρόσθετος εξοπλισµός που 
περιλαµβάνει άξονα µε σούστα, κλιµατισµό και ηλεκτρονι-
κό σύστηµα ανύψωσης. Τα τρία µοντέλα της σειράς - X6.35, 
X6.45 και X6.55 - είναι εξοπλισµένα µε κινητήρες Deutz 3,6 
λίτρων µε 4 κυλίνδρους και ένα ηλεκτρονικό σύστηµα ψε-
κασµού common-rail, δίνοντάς τους απόδοση 110, 119 και 
126 ίππων αντίστοιχα. Χάρη στο καινοτόµο σύστηµα ανακυ-
κλοφορίας καυσαερίων (EGR) και το σύστηµα µετεπεξεργα-
σίας DOC και SCR, πληρούν τις απαιτήσεις εκποµπών Tier 
4 Final. Η ηχοµονωµένη καµπίνα είναι κατασκευασµένη µε 
υλικά ποιότητας αυτοκινήτου, λέει η εταιρεία.

Με τη βοήθεια του αποτελεσµατικού καλοριφέρ και του 
κλιµατισµού, δηµιουργείται ένα ευχάριστο περιβάλλον υπό 
όλες τις συνθήκες εργασίας, σύµφωνα µε την κατασκευά-
στρια. Το πίσω παράθυρο και η διαφανής πόρτα οροφής 
µπορούν να ανοίξουν για φυσικό εξαερισµό ενώ η πανο-
ραµική θέα διευκολύνει την εργασία µε έναν µπροστινό 
φορτωτή και σε περιορισµένους χώρους.

Σε δύο εκδόσεις το κιβώτιο
Οι µηχανικοί της McCormick εξασφάλισαν άνεση κα-

τά την εργασία στο πεδίο ή τη µεταφορά µέσω των επιλο-
γών του µπροστινού άξονα µε κεντρική ανάρτηση και µη-
χανική ανάρτηση καµπίνας. «Αυτά κατασκευάζονται και 
προσαρµόζονται σύµφωνα µε τα υψηλότερα πρότυπα ό-
σον αφορά την εργονοµία, τη µόνωση θορύβου και την 
ορατότητα», επισηµαίνει η εταιρεία.

Το κιβώτιο ταχυτήτων διατίθεται σε δύο εκδόσεις: µε υ-
δραυλικές ταχύτητες οπισθοπορείας 12 + 12 ή 36 + 12 µε 
σύστηµα HML. Παράλληλα, αµφότερες οι εκδόσεις κιβω-
τίου διαθέτουν την επιλογή «creeper». Το πίσω σύστηµα 
ανύψωσης µε ικανότητα ανύψωσης 6.000 κιλών λειτουρ-
γεί µε υδραυλικό σύστηµα και ανοιχτό κύκλωµα µε από-
δοση 66 λίτρων/λεπτό. Σηµειωτέον ότι το µέγιστο µέγε-
θος των πίσω τροχών είναι 38».

Στον αµιγώς τεχνολογικό εξοπλισµό να σηµειώσουµε το 
σύστηµα Isobus που διαθέτουν τα µοντέλα για αποτελεσµα-
τική επικοινωνία παρελκόµενου-τρακτέρ και για το δορυ-
φορικό σύστηµα καθοδήγησης. Σύµφωνα µε την εταιρεία, 
αυτές οι λύσεις δικτύωσης συµπληρώνονται επίσης από το 
McCormick Fleet Management System, το οποίο επιτρέπει 
στον διαχειριστή του στόλου να διατηρεί τον έλεγχο του οχή-
µατος κατά τη διάρκεια της εργασίας, να βλέπει την πορεία 
της εργασίας και την κατανάλωση καυσίµου, βελτιστοποιώ-
ντας έτσι την συνολική απόδοση και τα λειτουργικά κόστη.

βώτιο ταχυτήτων και σύστηµα µετάδοσης κίνη-
σης, αλλά έναν µεγάλο υγρόψυκτο ηλεκτρικό 
κινητήρα που κινεί τον άξονα του παρελκόµε-
νου. Όπως αναφέρεται, το ροµπότ δεν ακού-
γεται καθόλου µέχρι να περάσει από µπροστά 
ενώ ο ήχος που κυριαρχεί είναι εκείνος της η-
λεκτρικής λειτουργίας της µετάδοσης.

Aισθητήρες και οπτική αναγνώριση
Το Agbot µε το GPS και τους αισθητήρες του 

και, τώρα, µε την οπτική αναγνώριση των σει-
ρών, είναι απόλυτα ικανό να βρει τον δικό του 
τρόπο εργασίας. Πρώτα ο χρήστης πρέπει να 
εφαρµόσει τη προτιµώµενη δροµολόγηση και 
άλλες ρυθµίσεις µέσα από την ψηφιακή πλατ-
φόρµα, η οποία αποτελεί κρίσιµο κοµµάτι της 
συνολικής ιδέας, αφού µέσα από αυτή γίνονται 
σχεδόν όλες οι ρυθµίσεις για τα ακρωτήρια, τη 

θέση έναρξης και τερµατισµού. Για να ξεκινή-
σει το ροµπότ, ο χρήστης καθορίζει τα όρια του 
πεδίου µετρηµένα από το AgXeed ή άλλη εται-
ρεία που ειδικεύεται σε αυτό. Στη συνέχεια, δη-
µιουργείται µια εργασία και επιλέγεται το πε-
δίο εργασίας. Στη συνέχεια, πρέπει να καθορι-
στούν παράµετροι όπως βάθος/ύψος εργασί-
ας και, εάν χρειάζεται, τα ποσοστά εφαρµογής.

Η AgXeed έχει τοποθετήσει µια µικρή µονάδα 
ECU στο παρελκόµενο µε όλες τις παραµέτρους 
του. Αυτό είναι απαραίτητο επειδή το λογισµικό 
και το ροµπότ πρέπει να γνωρίζουν τις διαστά-
σεις και τα πλάτη εργασίας του εργαλείου, ποιες 
ταχύτητες απαιτούνται, ποιες οι θέσεις ανύψω-
σης, ο έλεγχος πρόσφυσης κ.λπ. Αυτά τυποποι-
ούνται µέσω Isobus. Όσο για παλαιότερα εργα-
λεία χωρίς συµβατότητα µε Isobus, τα δεδοµέ-
να πρέπει να εισαχθούν µε µη αυτόµατο τρόπο.

Μετά από αυτό, ο χειριστής επιλέγει πώς 
θέλει να λειτουργεί ο συνδυασµός: διαδρο-
µή κατά µήκος (για όργωµα για παράδειγµα) 
ή κατά µήκος µια διαδροµής βελτιστοποιηµέ-
νης από το λογισµικό. Για παράδειγµα επιλέ-
γει το περίγραµµα πεδίου µε το οποίο θέλει 
να ξεκινήσει το ροµπότ, τη θέση έναρξης και 
τερµατισµού κ.ο.κ.. Με την ολοκλήρωση του 
προγραµµατισµού, όλη η εργασία αποστέλ-
λεται ασύρµατα µέσω 3G ή 4G στη«βάση».

Κινητήρας Deutz
Τα ροµπότ διαθέτουν κινητήρα Deutz 

ο οποίος είναι τοποθετηµένος 
στο κέντρο του µηχανήµατος 

και αποδίδει 156 ίππους
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου το γράμμα του νόμου τείνει 

να υπονομεύει την πραγματικότητα μιας αγοράς με αξία άνω 

των 400 εκατ. ευρώ, συνιστά η χρόνια αντιδικία ανάμεσα στο 

ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας και το εμπορικό σήμα kalamata Olives  

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ 
gogos@agronews.gr

Στα δικαστήρια παίζεται για µια ακόµη φο-
ρά το σίριαλ του ΠΟΠ Ελιάς Καλαµάτας και 
του εµπορικού σήµατος Kalamata Olives, σε 
συνέχεια της γνωστής απόφασης Αποστό-
λου που µετά από χρόνια έδωσε µια ρεαλι-
στική λύση στη διαχείριση του προϊόντος. 
Αντιµαχόµενες πλευρές, τοπικοί παράγοντες 
της Καλαµάτας (ΠΟΠ - Ελιά Καλαµάτας) και 
το σύνολο παραγωγών και µεταποιητικών 
µονάδων της χώρας που αντιπροσωπεύουν 
90.000 τόνους παραγωγή και 65.000 τόνους 
εξαγόµενου προϊόντος. Βάσει καταγραφής της 
∆ΟΕΠΕΛ, ενόψει της εκδίκασης σχετικής προ-
σφυγής στο ΣτΕ την προσεχή Τρίτη 15 ∆εκεµ-
βρίου, από τη δεκαετία του 1930 οι επιτραπέ-
ζιες ελιές της ποικιλίας Καλαµών εξάγονται 
µε το όνοµα «Kalamata olives».

Το 1979 µε το Π.∆. 221/1979 «Περί τυπο-
ποιήσεως, συσκευασίας και ποιοτικού ελέγ-
χου των προς εξαγωγήν επιτραπεζίων ελαι-
ών» η ελληνική ∆ιοίκηση υιοθετεί την παρα-
πάνω ονοµασία «Kalamata olives», που ήδη 
έχει γίνει brand name και υποχρεώνει ρητά 
τις εξαγωγικές επιχειρήσεις να εξάγουν τις 
επιτραπέζιες ελιές της ποικιλίας Καλαµών, 
µε την ονοµασία «Kalamata olives». ∆ηλα-
δή η ελληνική ∆ιοίκηση µε το Π.∆.221/1979 
υποχρεώνει ρητά, οι επιτραπέζιες ελιές της 
ποικιλίας Καλαµών να ονοµάζονται στο ε-
ξωτερικό «Kalamata olives».

Tο 1993, µετά από 14 χρόνια από το 
Π.∆.221/1979 και ενώ οι επιτραπέζιες ε-
λιές της ποικιλίας Καλαµών / Kalamata olives 
παρουσιάζουν αυξηµένη εξαγωγική δυνα-
µική (20.000 τόνοι), η Ελληνική ∆ιοίκηση 
αποδέχεται τουλάχιστον επιπόλαια, πρότα-
ση του νοµού Μεσσηνίας για τη δηµιουργία 
ΠΟΠ µε το όνοµα «Ελιά Καλαµάτας» / PDO 
«Elia Kalamatas» χωρίς να µελετήσει τις ε-
πιπτώσεις που θα δηµιουργούσε στους ελαι-
οπαραγωγούς, στις µεταποιητικές/εξαγωγι-
κές επιχειρήσεις και στις εξαγωγές των επι-
τραπέζιων ελιών της ποικιλίας Καλαµών/ 
Kalamata olives της χώρας. Ας σηµειωθεί 
ότι, η ΠΟΠ «Ελιά Καλαµάτας» / PDO «Elia 
Kalamatas» σηµαίνει προέλευση και δευτε-
ρευόντως ποικιλία, το όνοµα της οποίας συ-
µπίπτει µε την προέλευση.

Έτσι το 1996 µε την έγκριση της ΠΟΠ/PDO 
από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Έλληνες εξαγωγείς υποχρεούνται από την Ελ-
ληνική ∆ιοίκηση να µην εξάγουν µε την από 
60ετίας καθιερωµένη ονοµασία «Kalamata 
olives», δηλαδή µε το brand name που είχε 
κτιστεί από την ποικιλία και όχι φυσικά από 

την προέλευση και εξαγόταν σε περισσότερες 
από 100 χώρες στην παγκόσµια αγορά, λό-
γω του ότι παραπέµπει στην Προστατευόµε-
νη Ονοµασία, µένοντας στην ουσία οι ελλη-
νικές επιτραπέζιες ελιές της ποικιλίας Καλα-
µών χωρίς όνοµα στην εκτός Ελλάδας αγορά.

Τη σύγχυση που επικρατούσε στις εξα-
γωγές της χώρας µετά τη θέσπιση του ΠΟΠ 
(1996) µε πολύ σηµαντικά οικονοµικά και 
κοινωνικά προβλήµατα τα οποία το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης γνώριζε, µετά α-
πό διαβούλευση από τον Ιούνιο 2015 και πα-
λινωδίες µέχρι το 2018, ήρθε να επιλύσει η 
υπ’αριθµ.331/20735/26.2.2018/ΦΕΚ648/Β 
Υπουργική Απόφαση του υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

Ψευτοδιλήµµατα και ουτοπίες
Η Υπουργική Απόφαση 331/20735/26.2.2018 

επανέφερε την ηρεµία στην αγορά επιτρέπο-
ντας την απρόσκοπτη εξαγωγή των εµπορι-
κών τύπων των επιτραπέζιων ελιών της ποι-
κιλίας «Καλαµών» µε την καθιερωµένη και 
θεσµοθετηµένη ονοµασία τους «Kalamata 
Olives» (65.000+ τόνοι), όπως επίσης και τη 
διάθεση χωρίς κανένα πρόβληµα και του ε-
µπορικού τύπου ΠΟΠ «Ελιά Καλαµάτας» / 
PDO «Elia Kalamatas» που, ας σηµειωθεί, α-
πό το 1996 και µέχρι σήµερα, επί 24 χρόνια, 
η παραγωγή του δεν έχει ξεπεράσει τους 350 
τόνους ετησίως (0,47% της εγχώριας παρα-
γωγής της ποικιλίας Καλαµών). ∆ιαπιστώ-

νεται συνεχώς ότι:
το ελληνικό brand name της ποικιλίας 

«Kalamata Olives» «πουλάει» σε πάνω από 
100 χώρες και προσπορίζει στη χώρα πάνω 
από 200 εκατ. ευρώ,

το ΠΟΠ «Ελιά Καλαµάτας»/PDO «Elia 
Kalamatas», δηλαδή η προέλευση απλά «δεν 
πουλάει».

Είναι ψευτοδίληµµα ο ισχυρισµός ότι η Υ-
πουργική Απόφαση 331/20735/26.2.2018 
προωθεί την εµπορική ονοµασία των εµπορι-
κών τύπων της ποικιλίας Καλαµών/ «Kalamata 
olives» εις βάρος του ΠΟΠ. 

Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, η ονοµα-
σία του προϊόντος της ποικιλίας «Kalamata 
olives» είχε ήδη γίνει brand name και διέθε-
τε στο εξωτερικό 11.000 τόνους όταν το 1979 
η ελληνική διοίκηση µε το 221/1979 Προ-
εδρικό ∆ιάταγµα «Περί τυποποιήσεως, συ-
σκευασίας και ποιοτικού ελέγχου των προς 
εξαγωγήν επιτραπεζίων ελαιών» που ισχύ-
ει µέχρι και σήµερα, θεσµοθέτησε και υπο-
χρέωσε ρητά οι επιτραπέζιες ελιές της ποι-
κιλίας Καλαµών να εξάγονται µε την ονοµα-
σία «Kalamata olives».

Το ΠΟΠ «Ελιά Καλαµάτας»/PDO «Elia 
Kalamatas» είναι κατά 17 χρόνια µεταγε-
νέστερο (1996), όταν οι εµπορικοί τύποι 
της ποικιλίας Καλαµών µε την ονοµασία 
«Kalamata olives» πουλούσαν στην παγκό-
σµια αγορά 25.000 τόνους.

Είναι ψευτοδίληµµα και ουτοπία ότι, αν ακυ-

ρωθεί η Υ.Α. 331/20735/26.2.2018 θα προω-
θηθεί το προϊόν ΠΟΠ «Ελιά Καλαµάτας»/PDO 
«Elia Kalamatas», αφού επί 22 χρόνια, από 
το 1996 µέχρι το 2018 που θεσπίστηκε η Υ-
πουργική Απόφαση, δεν ξεπέρασε τους 350 
τόνους ετησίως και ότι θα καλύψει το κενό 
των εξαγωγών που θα αφήσουν οι 65.000 τό-
νοι του ελληνικού προϊόντος της ποικιλίας, 
µε το brand name «Kalamata olives». 

Είναι επίσης ψευτοδίληµµα και ουτοπία ό-
τι, αν ακυρωθεί η Υ.Α. 331/20735/26.2.2018, 
οι 350 τόνοι ετήσιας παραγωγής και παρα-
σκευής του ΠΟΠ είναι δυνατόν να επιβάλ-
λουν την απαγόρευση χρησιµοποίησης του 
brand name «Kalamata olives» της ποικιλίας 
Καλαµών που παράγεται από ανταγωνίστρι-
ες χώρες (Αίγυπτος, Τουρκία, κ.α.), όταν θα 
έχουν αποσυρθεί από την εξωτερική αγορά 
οι 65.000 τόνοι των ελληνικών εξαγωγών µε 
το brand name «Kalamata olives» κι όταν η 
παγκόσµια αγορά δεν θα σταµατήσει να ζη-
τά το συγκεκριµένο προϊόν. 

Αντίθετα, η ακύρωση της Υ.Α.331/20735/26.2.2018 
θα προσδώσει τεράστιο συγκριτικό ανταγω-
νιστικό πλεονέκτηµα στους ανταγωνιστές 
του ελληνικού προιόντος (Αίγυπτος, Τουρ-
κία, κ.α.) ιδιαίτερα στις αγορές των τρίτων 
εισαγωγικών χωρών (ΗΠΑ, Καναδάς, Αρα-
βικές χώρες κ.α.) όπου δεν ισχύουν οι Κοι-
νοτικοί Κανονισµοί, αφού οι τρίτες παραγω-
γικές χώρες θα πωλούν µε την ελληνική ε-

Ο μύθος ενός 
ΠΟΠ και η ουσία 
του kalamata olives  

Δάκτυλος των
Καλαματιανών
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µπορική ονοµασία «Kalamata Olives», ενώ 
στο ελληνικό προιόν θα απαγορεύεται να 
εξαχθεί σ’ αυτές τις χώρες µε την ονοµασία 
που επί 90 χρόνια έχτισε στις αγορές αυτές. 
Ας σηµειωθεί επίσης ότι στις τρίτες -εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης- χώρες η Ελλάδα εξά-
γει το 60% (40.000 τόνους).  

∆υστυχώς τα αυτονόητα στη χώρα µας γίνο-
νται δυσνόητα. Θεωρητικολογούµε και προ-
βάλλουµε ως επιχειρήµατα, ψευτοδιλήµµα-
τα, θεωρητικές προσεγγίσεις και ουτοπίες. 

Απ  ́όλη την παραπάνω ανάλυση καταφαίνεται 
ότι, η ακύρωση της Υ.Α.331/20735/26.2.2018 
µόνο τεράστια οικονοµική και κοινωνική ζη-
µιά µπορεί να προκαλέσει στη χώρα µας. 

Η Υ.Α.331/20735/26.2.2018:
 Ήρθε την τελευταία στιγµή πριν την κα-

ταστροφή των εξαγωγών της χώρας σαν «Σο-
λοµώντεια λύση» και έφερε ηρεµία στην αγο-
ρά επιτρέποντας και στους δυο εµπορικούς 
τύπους ΠΟΠ «Ελιά Καλαµάτας»/ PDO «Elia 
Kalamatas» και «Kalamata olives» να µπορούν 
να κυκλοφορούν απρόσκοπτα στην αγορά.

 ∆ίνει το χρονικό περιθώριο να συνετι-
στούµε και να µετατρέψουµε την υφιστάµε-
νη Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης 
σε Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη 
(ΠΓΕ) για όλο το ελληνικό προϊόν της ποικι-
λίας Καλαµών, 75.000+ τον. σήµερα και πά-
νω από 100.000 τον. µέσα στα επόµενα 10 
χρόνια µε την συνεχόµενη είσοδο σε καρπο-

φορία των φυτεύσεων των τελευταίων χρό-
νων στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοα-
καρνανίας, Λακωνίας και Φθιώτιδας. Πρέπει 
να παραµένει συνεχώς στη σκέψη µας ότι, οι 
εξαγωγές της χώρας είναι εξαιρετικά σοβαρό 
θέµα και οι καιροί «ου µενετοί».  

Συνέπειες κατάργησης της απόφασης
Αν ο µη γένοιτο ακυρωθεί η παραπάνω Υ-

πουργική Απόφαση στο ΣτΕ, 65.000 τόνων 
επιτραπέζιων ελιών της ποικιλίας Καλαµών 
που εξάγονται µε τη γνωστή εµπορική ονο-
µασία (Kalamata olives) που έχτισε επί 90 
χρόνια η ποικιλία, θα αλλάξουν άµεσα την 
εµπορική ονοµασία τους µε αποτέλεσµα να 
µην αναγνωρίζονται από τους καταναλωτές 
των αγορών του εξωτερικού (αλλαγή ονόµα-
τος/άγνωστο προϊόν) χαρίζοντας συγκριτικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στις τρίτες αντα-
γωνίστριες παραγωγικές χώρες, που θα κα-
λύψουν γρήγορα το κενό, µε σοβαρά επακό-
λουθα, τα οποία έχουν ως εξής: 

1. Τη µείωση των ελληνικών εξαγωγών των 
εµπορικών τύπων της ποικιλίας Καλαµών / 
Kalamata olives που εξάγονται σε 100+ χώρες 
και προσπορίζουν στη χώρα πλέον των 200 ε-
κατ. ευρώ, σε όφελος των ανταγωνιστών τρί-
των χωρών οι οποίοι θα καλύψουν το κενό.  

2. Την επακόλουθη κατάρρευση της ζήτη-
σης, από αδυναµία απορρόφησης, όλης της 
παραγόµενης ποσότητας των ελαιοπαραγω-

Εξαγωγή
Aπό την Υπουργική Απόφαση 
Υ.Α. 331/20735/26.2.2018 
εξαρτάται αν η παραγωγή των 
65.000 τόνων των εµπορικών 
τύπων επιτραπέζιων ελιών της 
ποικιλίας Καλαµών σήµερα, και 
οι 100.000 τόνοι αύριο, θα 
οδηγούνται στην εξαγωγή 
ή στην ελαιοποίηση.

γών από την µεταποίηση/εξαγωγή (το 90% 
του παραγόµενου προϊόντος εξάγεται) και 
κατά συνέπεια την σίγουρη κατακρήµνιση 
των τιµών ελαιοπαραγωγού.

3. Το δικαιολογηµένο ξέσπασµα της α-
γανάκτησης των 8.700 ελαιοπαραγωγών 
της ποικιλίας Καλαµών που παράγουν το 
97% του ελληνικού προϊόντος (βλέπε πίνα-
κα) που θα αναγκαστούν να οδηγήσουν µε-
γάλο µέρος του προϊόντος τους στην έκθλι-
ψη, για να εισπράξουν την τιµή «απόσυρ-
σης» µέσω του ελαιολάδου. 

4. Την απόγνωση και ανασφάλεια 150+ 
ελληνικών µεταποιητικών/εξαγωγικών επι-
χειρήσεων από την συρρίκνωση των εργα-
σιών τους και ενδεχοµένως της χρεοκοπίας.

Τα ΠΟΠ/ΠΓΕ εργαλείο µάρκετινγκ
Τα προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ αποτελούν εθνική 

κληρονοµιά και θα µπορούσαν να λειτουρ-
γούν ως εργαλείο marketing και όχι ως τρο-
χοπέδη όταν θεσπίζονται µε γνώση και χω-
ρίς κοντόφθαλµα κριτήρια.

Το λάθος που έγινε το 1993 δεν πρέπει να 
επαναληφθεί. Η ∆ΟΕΠΕΛ έχοντας µελετήσει 
και συζητήσει µε τα µέλη της το θέµα, έχει ήδη 
προτείνει την προστασία της φήµης του προϊ-
όντος µέσω της Προστατευόµενης Γεωγραφι-
κής Ένδειξης (ΠΓΕ) για όλο το ελληνικό προ-
ϊόν της ποικιλίας Καλαµών (75.000+ τόνοι). 

Μόνο µέσω του ΠΓΕ µπορεί να γίνει προ-
στατευόµενη η ονοµασία του ελληνικού προ-
ϊόντος και όχι το 0,47% (350 τόνοι) να επιβάλ-
λει το χάος στις ελληνικές εξαγωγές και επί 
της πρότασης αυτής δεν έχει ακουστεί και δη-
µοσιευτεί κανένα σχόλιο από εκπροσώπους 
της γεωγραφικής περιοχής του ΠΟΠ.

Πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι στα επόµε-
να 10 χρόνια προβλέπεται έκρηξη της παρα-
γωγής του έτοιµου προϊόντος σε πάνω από 
100.000 τόνους.

Θα το προωθήσουν στην παγκόσµια α-
γορά οι 350 τόνοι του ΠΟΠ ή θα οδηγηθεί 
στην ελαιοποίηση;

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ «ΚΑΛΑΜΩΝ» 
ΠΟΥ Ο∆ΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

�ΤΟΝ.�

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 40.000 44%

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 25.000 28%

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 16.000 18%

ΑΛΛΟΙ 7.000 7%

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2.500 3%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 90.500 100%

  ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

10.000 11%

   ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ

65.000 89%

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΕΩΝ 75.000 100%

Η διαφορά που προκύπτει στις ποσότητες (90.500 τόνοι-75.000 τόνοι) 
οφείλεται στις αποµειώσεις (φύρες) επεξεργασίας κατά τη µεταποίηση. 



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μπορεί ο κρατικός µηχανισµός να βρί-
σκονταν, κυρίως προ πανδηµίας, εν 
πολλοίς εγκλωβισµένος στην εποχή 
του χαρτιού και του τυπογράφου, ω-
στόσο το πλάνο µετάβασης των κρατι-
κών υπηρεσιών στην εποχή των σύγ-
χρονων πληροφοριακών συστηµάτων, 
έρχεται να θέσει τέσσερις στόχους και 
για την ελληνική αγροτική παραγωγή, 
µε την φιλοδοξία η αγροτική οικονο-
µία της χώρας να εισέλθει και αυτή 
στον κόσµο της λεγόµενης 4ης Βιο-
µηχανικής Επανάστασης. 

Η «Ψηφιακή Βίβλος» που τέθηκε 
στις αρχές της προηγούµενης εβδοµά-
δας σε δηµόσια διαβούλευση από το 
υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης  
έχει µακροπρόθεσµο ορίζοντα δεκαετί-
ας σε ορισµένες παρεµβάσεις, ωστόσο 

υποτίθεται ότι στην ολοκλήρωση του 
πλάνου οι αγρότες θα έχουν στα χέ-
ρια τους εύχρηστες πλατφόρµες που 
θα συνδέουν λειτουργίες του Μητρώ-
ου Αγροτών και του ΟΣ∆Ε µε τις υπό-
λοιπες πλατφόρµες του κράτους, ό-
πως η ΕΡΓΑΝΗ και το Taxisnet , ενώ 
παράλληλα φιλοδοξεί να ξεκλειδώσει 
µια σειρά αυτοµατισµών σε διαδικασίες 
υποβολής αιτήσεων σε προγράµµατα. 

Στα έργα του αγροδιατροφικού το-
µέα στην «Ψηφιακή Βίβλο» συγκατα-
λέγονται τα εξής:

Επιχειρησιακό Μητρώο
Αγροτικής Ανάπτυξης

Το έργο θα δηµιουργήσει το Επιχει-
ρησιακό Μητρώο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων (ΕΜΑΑΤ), το οποίο 
θα βασιστεί στο Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), 

θα αρχικοποιηθεί µε επικαιροποιηµέ-
να δεδοµένα και οι διαδικασίες που θα 
υλοποιηθούν, θα υποστηρίζουν γεγο-
νότα για όλο τον κύκλο ζωής των ο-
ντοτήτων που θα διαχειρίζεται. Παράλ-
ληλα θα αναπτυχθούν διαδικασίες δι-
αλειτουργικότητας µε εφαρµογές και 
συστήµατα του ΥΠΑΑΤ και άλλων φο-
ρέων για τη διασταύρωση, επικαιρο-
ποίηση και βελτίωση της ποιότητας δι-
αθέσιµων δεδοµένων. Στα συστήµατα 
του αγροδιατροφικού τοµέα που θα δι-
ασυνδεθούν περιλαµβάνονται το Μη-
τρώο Αγροτικών Μηχανηµάτων, το Ο-
λοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστη-
µα Κτηνιατρικής,τα στοιχεία του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ, το Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών. 
Αναφορικά µε συστήµατα και βασικά 
µητρώα του ∆ηµοσίου το ΕΜΑΑΤ θα 
διασυνδεθεί µε τα συστήµατα της ΑΑ-
∆Ε, του Κτηµατολογίου, του Μητρώου 
Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, 

του Μητρώου Οχηµάτων του Υπουργείου 
Μεταφορών, του ΕΦΚΑ, του συστήµατος 
«Εργάνη» του Υπουργείου Εργασίας κα-
θώς και µε συστήµατα του Υπουργείου Ε-
µπορικής Ναυτιλίας. 

Παρακολούθηση εφαρµογής,
αξιολόγηση της ΚΑΠ (e-CAP) 

Θα αναπτυχθεί πληροφοριακό σύστη-
µα για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και 
µορφοποίηση των δεδοµένων που απαι-
τούνται για τον σχεδιασµό, την παρακο-
λούθηση και την κοινοποίηση της προό-
δου των µέτρων και στρατηγικών σχεδί-
ων αγροτικής πολιτικής. Το σύστηµα θα 
εξυπηρετεί επίσης τις υποχρεώσεις του Υ-
ΠΑΑΤ ως Αρχής του Ελληνικού Στατιστι-
κού Συστήµατος για την παροχή πιστο-
ποιηµένων επίσηµων στατιστικών σύµ-
φωνα µε τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής.

∆ιάθεση Μελετών
Αναπτυξιακών έργων του
Αγροδιατροφικού τοµέα

Οι εποπτευόµενοι φορείς του ΥΠΑΑΤ 
υλοποιούν εφαρµοστικές µελέτες και ε-

Έγκριση αυτομάτως 
στα προγράμματα και πλάνο
καλλιέργειας στην οθόνη 
Η ψηφιακή βίβλος θέλει να ενώσει με μια πλατφόρμα αγρότη και κεντρική διοίκηση
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ρευνητικές εργασίες στον αγροδιατροφι-
κό τοµέα. Έχοντας ως σκοπό τη διάχυση 
και την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων 
των ερευνών και των µελετών αυτών, θα 
υλοποιηθεί ψηφιακό τοµεακό αποθετή-
ριο, το οποίο θα φιλοξενεί όλο το σχετικό 
ψηφιοποιηµένο υλικό καθώς και ανοιχτά 
δεδοµένα, παρέχοντας ανοιχτή πρόσβα-
ση σε πολίτες και παραγωγικούς φορείς.

Πληροφοριακό Σύστηµα
Κεντρικής Γεωχωρικής
Πληροφορίας του ΥΠΑΑΤ 

Το έργο αποσκοπεί στη δηµιουργία 
κόµβου συγκέντρωσης γεωχωρικής πλη-
ροφορίας αποθετηρίου του γεωργικού το-
µέα. Θα αξιοποιεί υποδοµές και γεωχω-
ρικά υπόβαθρα του Εθνικού Ψηφιακού 
Χάρτη και θα διασυνδέεται µε τα εξής υ-
πό ανάπτυξη συστήµατα: α) σύστηµα κατα-
γραφής και διαχείρισης των βοσκήσιµων 
γαιών, β) σύστηµα διαχείρισης ακίνητης 
περιουσίας, γ) υφιστάµενο Σύστηµα Γεω-
γραφικών Πληροφοριών για τον ελαιοκο-
µικό τοµέα και δ) σύστηµα Αµπελουργι-
κού Μητρώου µετά την αναβάθµισή του.

Κάθε κράτος-µέλος  έχει την υποχρέωση να παρέχει 
από τη νέα προγραµµατική περίοδο της ΚΑΠ δωρε-
άν στους αγρότες ένα ψηφιακό εργαλείο διαχείρι-
σης των εκµεταλλεύσεων. Εκείνοι µε τη σειρά τους 
θα πρέπει να το ενεργοποιήσουν και να συµπληρώ-
σουν τα στοιχεία τους, δουλεύοντάς το στη συνέχεια 
σε τακτική βάση, ως µία προϋπόθεση για να συνεχί-
σουν να λαµβάνουν άµεσες ενισχύσεις, σύµφωνα µε 
τα όσα προβλέπονται στα νοµικά κείµενα της ΚΑΠ. 

Τη δέσµευση αυτή έρχεται να αποτυπώσει η ψη-
φιακή βίβλος της ελληνικής κυβέρνησης, που έχει 
τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση από την περασµένη 
εβδοµάδα. Συγκεκριµένα, ο προγραµµατισµός που 
αφορά τον τοµέα της αγροτικής παραγωγής, µετα-
ξύ άλλων προβλέπει την αξιοποίηση από πλευράς 
αγροτών αυτού του διαδικτυακού εργαλείου παρο-
χής συµβουλών Έξυπνης Γεωργίας. 

Πρώτη εφαρµογή σε σιτηρά,
καλαµπόκι, δενδρώδη και αµπέλια 

Το έργο θα εστιάσει, αρχικά, στην προσαρµογή 
και αξιολόγηση των µοντέλων για τη διαχείριση του 
αζώτου και του φωσφόρου σε δύο αρόσιµες καλλι-
έργειες (σιτηρά και καλαµπόκι) και σε δύο πολυε-
τείς (δενδρώδη και αµπέλι). Η επιλογή των καλλιερ-
γειών έγινε µε κριτήριο την κατανάλωση λιπασµά-
των που χρησιµοποιείται σ’ αυτές, τον περιβαλλο-
ντικό αντίκτυπο που αυτή επιφέρει, καθώς και την 
επίδραση που έχει στο κόστος παραγωγής.

Όπως σηµειώνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει  ή-
δη σχεδιάσει και διαθέτει ένα πρωτότυπο εφαρµο-
γής,που θα ήταν δυνατό να εφαρµοστεί για το σκο-
πό αυτό, συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα δεδοµέ-
να και βαθµονοµώντας σχετικά χαρακτηριστικά του, 
όπως τα µοντέλα ανάπτυξης των καλλιεργειών και 
τα ισοζύγια θρεπτικών στοιχείων. Μάλιστα σύµφω-
να µε τα νοµικά κείµενα της ΚΑΠ, η αξιοποίηση του 
εργαλείου αυτού συνδέεται µε την πληρωµή της βα-
σικής ενίσχυσης των αγροτών.

Το εργαλείο της Επιτροπής λέγεται FaST από το 
Farm Sustainability Tool for Nutrients (δηλαδή: ερ-
γαλείο βιωσιµότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσε-
ων για τα θρεπτικά συστατικά), το οποίο σύµφωνα 
µε ενηµέρωση της ΕΕ είναι ουσιαστικά µία εφαρµο-
γή για κινητό, τάµπλετ ή υπολογιστή, στην οποία ο 
αγρότης εισάγει τα δεδοµένα της εκµετάλλευσής του 
κι αυτή µε τη σειρά της θα του παρέχει εξατοµικευµέ-

νες συµβουλές διαχείρισης των εισροών.
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Κοµισιόν, το 

εργαλείο θα έχει επίσης νόηµα από γεωπονική ά-
ποψη. Θα συµβάλει στην αύξηση της απόδοσης των 
καλλιεργειών, όταν υπάρχει υπο-λίπανση, ή θα µει-
ώσει τη χρήση των θρεπτικών ουσιών, όταν υπάρχει 
υπερβολική λίπανση. Και στις δύο περιπτώσεις, αυ-
τό θα οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων και της απο-
δοτικότητας των γεωργών, όπως υποστηρίζει η ΕΕ.

Μάλιστα, το εργαλείο αυτό θα λαµβάνει υπόψη ό-
λες τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις που έχει ο α-
γρότης για να λάβει άµεσες ενισχύσεις, ώστε να τον 
συµβουλέψει κατάλληλα, ώστε να µην έχει απώλει-
ες από τις επιδοτήσεις αλλά και να κάνει καλύτερη 
διαχείριση των εισροών του και κυρίως της θρέψης.

Ανάλυση φωτογραφιών φυτών 
για διαπίστωση ασθενειών 

Το συγκεκριµένο έργο αφορά τη δηµιουργία υπο-
δοµής big data biobank για την αποθήκευση φωτο-
γραφιών υψηλής ανάλυσης µε metadata περιγραφής 
τύπου, ασθενειών, περιοχής κ.λπ. Επίσης προβλέπει 
τη δηµιουργία υποδοµής εκπαίδευσης convolutional 
neural network (CNN) για την αυτόµατη αναγνώρι-
ση χαρακτηριστικών που σχετίζονται µε τις αντίστοι-
χες ασθένειες. ∆ηµιουργία web application/portal 
όπου οι χρήστες αγρότες θα µπορούν να βγάλουν 
φωτογραφίες από το κινητό τους, από φυτά που πι-
θανώς να έχουν κάποια ασθένεια και να αναγνωρί-
ζεται αυτόµατα από το εκπαιδευµένο νευρωνικό δί-
κτυο. Επιπλέον, θα δίνονται και οδηγίες θεραπείας 
και πιθανά φυτοπροστατευτικά προς χρήση.

Υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας 
στα νησιά των Κυκλάδων 

Η ανάπτυξη ενός συνόλου ψηφιακών υπηρεσιών 
µε εστίαση στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της 
ευφυούς γεωργίας, προσαρµοσµένες στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των Κυκλάδων, µε την αξιοποίηση 
των οποίων θα επιτευχθεί η υποστήριξη του παρα-
γωγικού µοντέλου της περιοχής περιλαµβάνονται 
στον χάρτη ψηφιακού µετασχηµατισµού των κρα-
τικών παροχών προς τους αγρότες. Αναµένεται να 
αναπτυχθούν και να παρασχεθούν στους ωφελού-
µενους υπηρεσίες αποµακρυσµένης παρακολού-
θησης και διαχείρισης βοσκοτόπων, συµβουλευτι-
κές υπηρεσίες και ηλεκτρονική διάθεση προϊόντων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ 

Με «λογαριασμό χρήστη» σε ψηφιακό εργαλείο 
εισροών η πίστωση της βασικής ενίσχυσης
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∆ιέξοδος
Ο ψηφιακός µετασχη-
µατισµός του ΥΠΑΑΤ 

αποτελεί πλέον τη µονα-
δική διαθέσιµη διέξοδο 
για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του τόσο 
απέναντι στην ελληνική 

πολιτεία όσο και στη
νέα ΚΑΠ 

ΕΛΓΑ
Η Ψηφιαφή Βίβλος 

προβλέπει τη δηµιουργία 
ενός «Ψηφιακού κέντρου 

διεργασιών» και την
διασύνδεσή του ΕΛΓΑ µε 
υπάρχουσες ψηφιακές 

υπηρεσίες και υποδοµές 
του Οργανισµού για πιο 
στοχευµένες και γρήγο-
ρες εκτιµήσεις ζηµιών

 01  ΑΝΑΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ 

 02  ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ

03
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

04
  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

05
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

06
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΓΕΩΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΑΑΤ

07
  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

08   ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΑΛΙΕΙΑ

09
  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΠ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ �E�CAP�

10
   ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ �E�LEARNING�
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

 11
  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ   
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

12
  ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
ΕΞΥΠΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

13   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤIΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ

14   ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΤΡΟΦΙΜΟΥ

15   ΨΗΦΙΑΚΗ  ΧΑΡΤΑ  ΤΟΥ  ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ  
ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

16   E� ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ

 17   ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 

18
  ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ 
COMPUTER VISION ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

19
  ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΛΓΟ�∆ΗΜΗΤΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

20   ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΓΟ

21   ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΠΕΚΕΠΕ 

22   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΓΑ 

ΕΡΓΑ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ
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Πρεµιέρα από τις Περιφέρειες Ηπείρου-Ιονίων 
Νήσων και Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης έ-
κανε την Παρασκευή 11 ∆εκεµβρίου η πλατφόρ-
µα του «Εξοικονοµώ-Αυτονοµώ» προκειµένου να 
υποδεχθεί τις αιτήσεις των πολιτών που θέλουν 
να υπαχθούν στο νέο πρόγραµµα.

Θα ακολουθήσουν στις 13 ∆εκεµβρίου η ∆υτι-
κή Μακεδονία, στις 14 ∆εκεµβρίου η Αττική, στις 
15 ∆εκεµβρίου η Κεντρική Μακεδονία, στις 16 

∆εκεµβρίου η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννη-
σος, στις 18 ∆εκεµβρίου η ∆υτική Ελλάδα, στις 20 
∆εκεµβρίου η Θεσσαλία και στις 21 ∆εκεµβρίου 
οι Περιφέρειες Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νο-
τίου Αιγαίου. Όσον αφορά την υπαγωγή πολυ-
κατοικιών στο πρόγραµµα, οι αιτήσεις θα γίνο-
νται δεκτές από 18 Ιανουαρίου, ενώ η ηλεκτρονι-
κή πλατφόρµα θα ανοίγει κάθε πρωί στις 10.00.

Στο πρόγραµµα, αναµένεται να ενταχθούν 

60.000 κατοικίες, µε το ποσό των επιδοτήσε-
ων να ανέρχεται στα 900 εκατ. ευρώ. Στόχος 
είναι η αναβάθµιση 170.000 κατοικιών σε βά-
θος τριετίας, µε συνολικό προϋπολογισµό 3 
δισ. ευρώ. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχε-
ται έως το 65% και ανάλογα µε το εισόδηµα κά-
θε δικαιούχου θα µπορεί να φτάσει έως το 95%. 

Να σηµειωθεί ότι στο πρόγραµµα συµµετέχει 
και ο τραπεζικός τοµέας της χώρας.

Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις στο νέο Εξοικονομώ

Θεσμικό πλαίσιο 
και προκήρυξη, για 
το Μέτρο 10.1.10 
φύτευσης τοπικών 
ποικιλιών, θα βγουν 
το 2021 υποστηρίζουν 
οι διαχειριστικές 
αρχές, στο έγγραφο 
προόδου υλοποίησης 
των Προγραμμάτων

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

∆ιατηρείται στην παλέτα των Προγραµ-
µάτων Αγροτικής Ανάπτυξης µε πρόθεση 
προκήρυξης µέσα στο ερχόµενο έτος, το 
Μέτρο 10.1.10 για την ενίσχυση έως 90 
ευρώ το στρέµµα για αγρότες που προτί-
θενται να φυτέψουν τοπικές ποικιλιές στις 
εκµεταλλεύσεις τους, σύµφωνα µε το έγ-
γραφο για την πρόοδο υλοποίησης του 
ΠΑΑ που συζητήθηκε στην Επιτροπή Πα-
ρακολούθησης στις 11 ∆εκεµβρίου 2020.

Αντίθετα προς διαγραφή οδεύει το Μέ-
τρο 10.2.10, που είχε σκοπό να ενισχύσει 
Φορείς που προστατεύουν και διατηρούν 
τοπικές ποικιλίες, σύµφωνα µε το σχετι-
κό έγγραφο των διαχειριστικών αρχών.

Το Μέτρο 10.1.10, έχει σκοπό να στη-
ρίξει συγκεκριµένα την τάση αναβίωσης 
παλιών τοπικών ποικιλιών που επιχει-
ρούν κυρίως µικρές αγροτικές βιοτεχνι-
κές επιχειρήσεις, αλευρόµυλοι, οινοποι-
εία και νέοι αγρότες. Είναι το τελευταίο 
που προβλέπεται στο Πρόγραµµα Αγροτι-
κής Ανάπτυξης 2014-2020 από τα αγρο-
περιβαλλοντικά Μέτρα που δεν έχει προ-
κηρυχθεί αλλά ταυτόχρονα δεν έχει κα-
ταργηθεί και ως εκ τούτου διαθέτει κά-
ποια δεσµευµένα κονδύλια για µία πε-
ριορισµένη πρόσκληση εντός του έτους. 

Κριθάρι Νάξου, σιτάρι σκληρό Μαυρα-
γάνια, µονόκκοκο Καπλουτζάς, ξινόµη-
λα Αγιάσου, αµύγδαλα Αφράτα, Μαύ-
ρες συκιές, δαµάσκηνα Σκοπέλου, νερο-
κρέµµυδο Ζακύνθου, τοµατοπιπεριά, α-
γκινάρα Κρήτης, κερκυραϊκή µικρόκαρ-

πη φράουλα, φασόλι Τήνου, ρίγανη Τρι-
κάλων, τσάϊ του βουνού Κρήτης. Οι πα-
ραπάνω αποτελούν κάποιες  καλλιέργει-
ες από τις συνολικά 53 που θα επιδοτού-
νται από το πρόγραµµα.

Πρόκειται για ένα µέτρο που λειτουρ-
γεί ουσιαστικά στα πρότυπα των «Σπά-
νιων Φυλών», αλλά για τη φυτική παρα-
γωγή πριµοδοτώντας όποιον αγρότη ε-
πιθυµεί να φυτέψει τις παραπάνω τοπι-
κές αβελτίωτες ποικιλίες, θυσιάζοντας 
ως ένα βαθµό αποδόσεις, χρησιµοποιώ-
ντας πολλαπλασιαστικό υλικό είτε από 
τον ΕΛΓΟ είτε ιδιοπαραγόµενο.

Μόνο σε τόπους που ευδοκιµούν
Η ενίσχυση στο Μέτρο προστασίας το-

πικών ποικιλιών θα λαµβάνεται για την 
καλλιέργεια µόνο σε τόπους που ευδο-
κιµούν αυτές οι ποικιλίες. Για παράδειγµα 
η ρίγανη λαµβάνει ενίσχυση µόνο για 
την καλλιέργειά της στον Όλυµπο (Πιε-
ρία, Λάρισα), στα Τρίκαλα και στη Λακω-
νία, ή το όψιµο ροδάκινο Νάουσας, µόνο 
στην Ηµαθία. Οι δικαιούχοι αναλαµβά-
νουν τη δέσµευση να καλλιεργούν τους 
αβελτίωτους πληθυσµούς – ποικιλίες, στις 
συγκεκριµένες περιοχές κατανοµής ανά 
πληθυσµό - ποικιλία και ενισχύονται για 

Η ενίσχυση στο 
Μέτρο προστασίας 
τοπικών ποικιλιών 
θα λαµβάνεται για 
την καλλιέργεια 
µόνο σε τόπους 
που ευδοκιµούν 
αυτές οι ποικιλίες. 

Πρόγραμμα αρχές του 2021

Μέχρι 90 ευρώ 
το στρέμμα για 53 
τοπικές ποικιλίες

ΣΚΛΗΡΟ
ΣΙΤΑΡΙ

ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ �ΕΥΡΩ/ ΣΤΡΕMMΑ

36,7

ΨΥΧΑΝΘΗ 52,4

ΕΛΙΑ 62,1

ΑMΠΕΛΙΑ 72,9

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 60,0

ΦΑΡMΑΚΕΥΤΙΚΑ
ΑΡΩMΑΤΙΚΑ

60,0

∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ
�ΘΑMΝΟΙ�

ΛΟΙΠΑ MΙΚΡΑ
ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ

90,0

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
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Εκτός αποζηµιώσεων από τις ενισχύσεις για τον 
κορωνοϊό µένουν σχεδόν οι µισοί παραγωγοί προ-
ϊόντων θερµοκηπίου της Κρήτης εξαιτίας κενών 
στη σχετική ΚΥΑ για το ΟΣ∆Ε. Το θέµα φέρνει στο 
επίκεντρο ο γραµµατέας της Κ.Ο «Κίνηµα Αλλα-
γής» και βουλευτής Ηρακλείου Βασίλης Κεγκέ-
ρογλου, µε ερώτηση του προς τα υπουργεία Οι-
κονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώντας 
άµεσες ενέργειες για να µην εξαιρεθούν των α-

ποζηµιώσεων οι πληγέντες παραγωγοί που εί-
δαν το εισόδηµα τους να µειώνεται κατακόρυφα 
από την πανδηµία. Συγκεκριµένα, ενώ η αγροτι-
κή παραγωγή Μαρτίου και Απριλίου και εν πολ-
λοίς Μαΐου και Ιουνίου έχει συµπεριληφθεί στη 
δήλωση ΟΣ∆Ε «επίσπορης καλλιέργειας» του 
2019, το ηλεκτρονικό σύστηµα στο οποίο γίνο-
νται οι αιτήσεις καταβολής αποζηµιώσεων δέχε-
ται µόνο δηλώσεις ΟΣ∆Ε 2020.

Μάλιστα, το 50% τουλάχιστον των παραγωγών 
προϊόντων θερµοκηπίων, που ζηµιώθηκαν από 
τον κορωνοϊό την προηγούµενη άνοιξη και οι 
καλλιέργειες των οποίων δηλώθηκαν στον ΟΣ-
∆Ε 2019, δεν έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν 
αιτήσεις. «Τι προτίθεστε να πράξετε ώστε να µην 
εξαιρεθούν των αποζηµιώσεων οι πληγέντες πα-
ραγωγοί προϊόντων θερµοκηπίων της Κρήτης;», 
ρωτά τους αρµόδιους ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ.

Οι μισοί παραγωγοί θερμοκηπιακών Κρήτης εκτός ενίσχυσης 

Σε µικρή ποσοστιαία µείωση των πο-
σοτήτων κριθαριού που θα απορρο-
φήσει το 2021 θα οδηγηθεί πιθανότα-
τα και δεδοµένων των συνθηκών που 
επιτάσσει η πανδηµία, η Αθηναϊκή Ζυ-
θοποιία, όπως ανέφερε στην Agrenda 
ο, διευθύνων σύµβουλος της εταιρεί-
ας Αλέξανδρος ∆ανιηλίδης. 

Ταυτόχρονα επεσήµανε ότι στη δι-
άρκεια της χρονιάς που διανύουµε, 
παρά το δικαίωµα που εκπορεύεται α-
πό τις σχετικές συµβάσεις για περιπτώ-
σεις συνθηκών ανωτέρας βίας, βάσει 
του οποίου υφίσταται το δικαίωµα να 
παραλάβει µικρότερες ποσότητες, α-
πορρόφησε το σύνολο των ποσοτήτων 
που είχε συµφωνήσει. «Αυτή τη στιγµή 
πραγµατοποιούµε µία διπλή άσκηση. 
Αφενός καλούµαστε να υπολογίσουµε 
τις ανάγκες που έχουµε να καλύψουµε 
ως εταιρεία για το νέο έτος και αφετέ-
ρου πρέπει να εξετάσουµε τι ποσότη-
τες θα χρειαστεί να εξάγουµε την επό-
µενη χρονιά. Σε κάθε περίπτωση οι α-
νάγκες µας για την εγχώρια αγορά, εί-
ναι πολύ µικρότερες από τις ποσότητες 
που τελικά αγοράζουµε και η εκτίµη-
ση που µπορούµε να κάνουµε αυτή τη 
στιγµή, είναι ότι θα υπάρξει πολύ µικρή 
µείωση της ποσότητας που θα αγορά-
σουµε το 2021 σε σχέση µε το 2020», 
σηµειώνει ο επικεφαλής της εταιρείας. 

Προσθέτει µάλιστα ότι η Αθηναϊκή 
Ζυθοποιία θα συνεχίσει να εξάγει ένα 

σηµαντικό µέρος των ποσοτήτων κρι-
θαριού που απορροφά και κατά τη δι-
άρκεια του 2021. Όπως αναφέρει οι 
εξαγωγές λειτούργησαν ως ανάχωµα, 
µε αποτέλεσµα και το 2020 η εταιρεία 
να απορροφήσει το σύνολο των ποσο-
τήτων που είχε συµφωνήσει µε τους α-
γρότες. «Συνεχίζουµε να στηρίζουµε έ-
να πρόγραµµα που δεν αποτελεί βασι-
κή µας δραστηριότητα, εφαρµόζοντας 
συµβολαιακή γεωργία, παρά το γεγο-
νός ότι αν δεν το υλοποιούσαµε θα εί-
χαµε τη δυνατότητα να εξετάζουµε ποια 
είναι η καλύτερη τιµή στην παγκόσµια 
αγορά, για ένα προϊόν commodity ό-
πως το κριθάρι. Εντούτοις θεωρούµε ότι 
αποτελεί µέρος του DNA της εταιρείας 
η συνεργασία µε Έλληνες αγρότες, ε-
νώ συνειδητοποιούµε τη σηµασία που 
έχουν για την εγχώρια παραγωγή οι 
ποσότητες που απορροφούµε», εξηγεί. 

Ο ίδιος επεσήµανε ότι µε ενέργειες 
της εταιρείας αυξήθηκαν οι στρεµµατι-
κές αποδόσεις. «Το βέβαιο είναι ότι θα 
απορροφήσουµε και το 2021 µεγαλύ-
τερες ποσότητες από αυτές που έχουµε 
ανάγκη για την Ελλάδα». Αναφορικά 
µε το θέµα διακύµανσης των τιµών και 
ενδεχόµενης µείωσής τους, ο κ. ∆ανιη-
λίδης επισηµαίνει ότι η Αθηναϊκή Ζυ-
θοποιία δεν έχει οριστική εικόνα για 
το θέµα. «∆εν έχω καµία ενηµέρωση 
για διαφοροποίηση στις τιµές», ανα-
φέρει χαρακτηριστικά.      Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

τηναπώλεια εισοδήµατος που η καλλιέρ-
γεια αυτή τους επιφέρει. Επίσης δεσµεύο-
νται να συνεργάζονται και να χορηγούν 
δείγµα σπόρου ή άλλου πολλαπλασιαστι-
κού υλικού ή κάθε άλλη σχετική πληρο-
φορία στις υπηρεσίες και αρµόδιους φο-
ρείς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης. Η δέσµευση είναι πενταετούς διάρ-
κειας και εφαρµόζεται σε σταθερά αγρο-
τεµάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετί-
ας, τα οποία κατέχονται νόµιµα κατ’ έτος 
και καθ’ όλη την περίοδο της δέσµευσης. 

Ύψος ενίσχυσης
Τα ποσά στήριξης ανά στρέµµα έχουν 

καθοριστεί ανάλογα µε την απώλεια ει-
σοδήµατος που υφίσταται ο παραγωγός 
λόγω της µειωµένης απόδοσης των τοπι-
κών ποικιλιών. Τα ποσά έχουν ως εξής:

Χειµερινά σιτηρά: 36,7 ευρώ
Ψυχανθή: 52,4 ευρώ
∆ενδρώδεις-θάµνοι-λοιπά µικρά καρ-

ποφόρα: 90 ευρώ
Ελιά: 62,1 ευρώ
Αµπέλια: 72,9 ευρώ
Κηπευτικά: 60 ευρώ
Φαρµακευτικά, αρωµατικά: 60 ευρώ.

Κάποιες 
ποικιλίες

Κριθάρι Νάξου, 
σιτάρι σκληρό 
Μαυραγάνια, 
µονόκκοκο 

Καπλουτζάς, 
ξινόµηλα Αγιά-
σου, αµύγδαλα 

Αφράτα, Μαύρες 
συκιές, δαµά-

σκηνα Σκοπέλου 

Λιγότερες ποσότητες, αμετάβλητες τιμές
στα συμβόλαια κριθαριού της Αθηναϊκής

 1/3
ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΟΥ
ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ

2.500
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

19

62.00040.000

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
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2008
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Αναζήτηση 
699 εκατ. 
επιπλέον 
πόρων
Στην «8η Τροποποίηση των 
Προγραµµάτων Αγροτικής 
Ανάπτυξης» οι αρχές περιγράφουν 
το ζήτηµα χρηµατοδότησης της 
εξισωτικής ετών 2020-2022 ως 
εξής: «Σύµφωνα µε τις µέχρι τώρα 
πληρωµές του Μέτρου, για τα έτη 
από το 2021 έως και το 2023, 
αποµένουν περίπου 21,43 εκατ. 
ευρώ (Κοινοτική Συµµετοχή) και 
περίπου 230,16 εκατ. ευρώ 
πρόσθετης εθνικής χρηµατοδότησης, 
δηλαδή 253,4 εκ. ευρώ ∆ηµόσιας 
∆απάνης. Όπως αναφέρθηκε 
ανωτέρω δεν είναι εφικτή, αυτή τη 
χρονική περίοδο, η άµεση χρήση της 
πρόσθετης εθνικής χρηµατοδότησης 
λόγω των πολλών οικονοµικών 
επιπτώσεων της πανδηµίας 
COVID-19 και της ανάγκης 
εξοικονόµησης αυτών των πόρων.
Με αυτά τα δεδοµένα αποµένουν 
στο χρηµατοδοτικό σχήµα του µέτρου 
περίπου 21 εκατ. ευρώ Κοινοτικής 
Συµµετοχής για πληρωµές των ετών 
εφαρµογής από το 2020 και πέρα. 
Η κατ’ έτος ανάγκες για την κάλυψη 
των πληρωµών του Μ13 ανέρχονται 
σε 235-240 εκατ. ευρώ (∆ηµόσια 
∆απάνη), συνεπώς για τα έτη 
εφαρµογής 2020 έως και 2022 
θα πρέπει να αναζητηθούν επιπλέον 
πόροι, ύψους 699 εκατ. ευρώ 
∆ηµόσιας ∆απάνης, ήτοι περίπου 
652,3 εκατ. ευρώ Κοινοτικής 
Συµµετοχής, τα οποία δεν κρίνεται 
σκόπιµο να µεταφερθούν άµεσα στο 
µέτρο δεδοµένου ότι ακόµα δεν έχει 
οριστικοποιηθεί το κανονιστικό 
περιβάλλον για τα µεταβατικά έτη 
2021 και 2022. Στο παρόν µέτρο 
θα µεταφερθούν περίπου 
272,89 εκατ. ευρώ τα οποία θα 
υπερκαλύψουν τις ανάγκες και τ
ων τριών υποµέτρων του Μ13 για 
πληρωµές του έτους εφαρµογής 
2020 συµπεριλαµβανοµένων και 
των απαιτούµενων πόρων για την 
ενίσχυση των προτεινόµενων 
περιοχών στο Μ13.3.».

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ

ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΩΝ

3
Μ3.2

Μ2.1 Μ3.1 Μ4.3.1
Μ4.1.4 
Μ4.2.4 Μ4.3.3 Μ5.1 Μ6.3

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ 2020

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ300.000
Μ4.4.1

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΚΟΥ∆Α

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ2,9
Μ4.4.3

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΑΝΑΒΑΘΜΙ∆ΩΝ

565.500
M10.2.2

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΑΒΕΛΤΙΩΤΩΝ

ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΣΕ ΓΕΩΡΓΟΥΣ

ΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΓΕΙΕΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟ∆ΑΝΕΙΑ
ΑΓΡΟΤΩΝ

∆ΑΣΙΚΟ 
Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥO

ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΖΗΜΙΩΝ 

ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
38

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
13,4

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
115

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
30

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
30,26

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
20

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
20

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΜΙΚΡΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Θυσία 11 Μέτρα του ΠΑΑ 
για να δοθεί φέτος εξισωτική
«Δεν συνεχίζεται η ενίσχυση χωρίς να μπει το χρήμα της μεταβατικής» λένε οι αρχές

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Στην κατάργηση ή µείωση των κονδυλίων συ-
νολικά έντεκα υποµέτρων του Προγράµµατος Α-
γροτικής Ανάπτυξης, προχώρησαν οι ελληνικές 
αρχές, για να µπορέσουν να καλύψουν 272,89 
εκατ. ευρώ της εξισωτική του 2020, ενώ για τα έ-
τη 2021-2022 δηλώνουν «βλέποντας και κάνο-
ντας». Συγκεκριµένα, µετά την έκτακτη ενίσχυ-
ση στο ελαιόλαδο όπου «θυσιάστηκαν» κυρίως 
οι ∆ασώσεις (Μέτρα 8.1 και 8.2), τώρα πόροι από 
Συµβούλους, Μικροχρηµατοδοτήσεις αγροτών, 
Έγγειες Βελτιώσεις και Ενισχύσεις Μικρών Εκ-
µεταλλεύσεων, κατευθύνθηκαν στο Μέτρο 13, 
δηλαδή την εξισωτική αποζηµίωση. Να σηµει-
ωθεί εδώ ότι τα Εθνικά Κονδύλια ύψους 30 ε-
κατ. ευρώ τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για το 
Μέτρο 21 του ελαιολάδου, αφαιρέθηκαν από τη 
φετινή εξισωτική, οπότε και αυτή η ανακατανο-
µή έπρεπε κάπως να καλυφθεί. 

«∆εν υπάρχει δυνατότητα για τη συνέχιση 
της παροχής ενισχύσεων εξισωτικής»

Τα παραπάνω αποτυπώνονται στο έγγραφο 
σχετικά µε την «8η Τροποποίηση των Προγραµ-
µάτων Αγροτικής Ανάπτυξης». Εκεί οι ελληνικές 
αρχές αναφέρουν επί λέξει πως: «∆εν υπάρχει µε 
το υφιστάµενο χρηµατοδοτικό σχήµα του Προ-
γράµµατος, δυνατότητα για τη συνέχιση της πα-
ροχής ενισχύσεων στους δικαιούχους του Μ13 
«Ενισχύσεις σε περιοχές µε φυσικούς ή άλλους 

ειδικούς περιορισµούς» για τα επόµενα έτη έως 
και το 2022, δεδοµένου ότι από 1/1/2023 ξεκι-
νάει η νέα προγραµµατική περίοδος». Γίνεται 
πλέον φανερό, πως το πρόβληµα κάλυψης της 
εξισωτικής θα έρθουν να το λύσουν µόνο τα ε-
πιπλέον κονδύλια του ΠΑΑ (1,6 δις ευρώ) από 
τα οποία γύρω στα 450-500 εκατ. ευρώ θα πρέ-
πει να διατεθούν στην εξισωτική. Αλλιώς, θα 
χρειαστεί επιπλέον περικοπή Μέτρων. 

Όσον αφορά τη δυνατότητα χρήσης Εθνι-
κών Κονδυλίων οι αρχές αναφέρουν πως και 
αυτή είναι δύσκολη: «Επιπλέον, είναι επιβε-
βληµένη η εξεύρεση / εξοικονόµηση εθνικών 
πόρων για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων 
της πανδηµίας του COVID-19, γεγονός που 
στερεί αυτή τη χρονική στιγµή τη δυνατότητα 
άµεσης διάθεσής τους (ως συµπληρωµατική 
εθνική χρηµατοδότηση) για την κάλυψη των 
χρηµατοδοτικών αναγκών του µέτρου της εξι-

σωτικής αποζηµίωσης, τόσο για το τρέχον έ-
τος, όσο και για τα επόµενα έτη», αναφέρει 
το σχετικό έγγραφο. Αναλυτικότερα τα µέτρα 
που επηρεάστηκαν λόγω εξισωτικής:

∆ιαγραφή Μέτρων
Μ 3.2 «Στήριξη για δραστηριότητες ενηµέρω-

σης και προώθησης»: 3 εκατ. ευρώ
Μ4.4.1 και Μ 4.4.3«Προστασία γεωργοκτη-

νοτροφικής δραστηριότητας» και «∆ιατήρηση 
και δηµιουργία αναβαθµίδων: 300.000 ευρώ 
και 2,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα

M10.2.2 «∆ιατήρηση τοπικών αβελτίωτων 
ποικιλιών»: 565.500 ευρώ

Από τις ανωτέρω διαγραφές Μέτρων/∆ράσε-
ων του ΠΑΑ 2014-2020 εξοικονοµούνται κοινο-
τικοί πόροι ύψους 6,75 εκατ. ευρώ

Μείωση ποσών
Μ2.1 «Παροχή συµβουλών σε γεωργούς»: 

περικοπή 38 εκατ. ευρώ
Μ3.1«Στήριξη για νέες συµµετοχές σε συστή-

µατα ποιότητας»: 13,4 εκατ. ευρώ
Μ4.3.1 «Έγγειες Βελτιώσεις»: 115 εκατ. ευρώ
Μ4.1.4 και Μ4.2.4 «Μικροδάνεια αγροτών»: 

30 εκατ. ευρώ
Μ4.3.3 «∆ασικό οδικό δίκτυo»: 30,26 εκατ. ευρώ
Μ5.1 «Επενδύσεις πρόληψης ζηµιών στη γε-

ωργία»: 20 εκατ. ευρώ
Μ6.3 «Ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλ-

λεύσεων»: 20 εκατ. ευρώ
Συνολική εξοικονόµηση 266,7 εκατ. ευρώ.

Ακόµα 42 χωριά και 17.000 
στρέµµατα για εξισωτική
Εν τω µεταξύ οι απαιτήσεις για 

την εξισωτική αυξήθηκαν κατά 4 
εκατ. ευρώ ακόµα, καθώς µπήκαν 

στις µειονεκτικές χωριά από 
Κοζάνη, Γρεβενά και Αρκαδία
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Από την 1η Ιανουαρίου του 2021, 
η Πορτογαλία αναλαµβάνει την προεδρεία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
παραλαµβάνοντας από την Γερµανία 
ωστόσο τόσο την ατζέντα όσο και τις 
κατευθύνσεις για την υλοποίηση αυτής. Ο 
προγραµµατισµός της Πορτογαλίας εστιάζει 
στην ανάπτυξη κοινωνικής πολιτικής µε τις 
πρώτες εκταµιεύσεις από το Ταµείο 
Ανάκαµψης να δροµολογούνται στη βάρδιά 

της. Στο κοµµάτι των αγροτικών η χώρα 
δεν αναµένεται να πάρει πρωτοβουλίες, 
αφού την «βρόµικη» δουλειά της σύναψης 
συµφωνίας επί της ΚΑΠ σε επίπεδο 
υπουργών Γεωργίας, την έκανε η Γερµανία. 
Η Μαρία ντο Σέου Αντούνες, η υπουργός 
Γεωργίας της χώρας, καλείται τώρα να 
διατηρήσει το διαπραγµατευτικό πνεύµα 
που έθεσε η συνάδελφός της, απερχόµενη 
από την προεδρεία, Γιούλια Κλόκνερ. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Κάθε τι νέο και φερόµενο ως επανα-
στατικό, δεν είναι παρά ένα όχηµα πε-
ραιτέρω συντηρητικοποίησης όταν το 
πλαίσιο µέσα στο οποίο αναπτύσσεται 
και εφαρµόζεται παραµένει απαράλ-
λαχτο ως προς τις βασικές του δοµές. 
Το παραπάνω αποτελεί µια γενική δι-
απίστωση που έρχεται από τις πολιτι-
κές επιστήµες. Η απόσταση όµως από 
τις αθόρυβες βιβλιοθήκες των ακαδη-
µαϊκών κέντρων ως τα ακαθόριστα χω-
ράφια της υπαίθρου είναι µικρή στην 
περίπτωση των νέων τεχνολογιών γε-
ωργίας ακριβείας και των επιπτώσεων 
που επιφέρουν στον επαρχιακό ιστό.  

Η αρθρογραφία της Agrenda έχει α-
ποτυπώσει τόσο το γεγονός ότι οι τε-
χνολογίες αυτές ούτε για όλους τους 
τύπους εκµεταλλεύσεων είναι, ούτε για 
όλους εν γένει, όσο και το ότι ο ρυθ-
µός συγκέντρωσης της γης επιταχύνε-
ται µέσω αυτών. Το τελευταίο δε, έρχε-
ται να επιβεβαιώσει νέα έρευνα από το 
Πανεπιστήµιο Monash της Αυστραλί-
ας. Σε αυτή, ο καθηγητής φιλοσοφίας 
Ρόµπερτ Σπάρροου, επισηµαίνει ότι η 
πλειονότητα των αγροτών αποκλείεται 
από την ψηφιακή και ροµποτική επο-
χή της γεωργίας λόγω προφανών οι-
κονοµικών παραγόντων, ενώ παράλ-
ληλα θίγει το ζήτηµα των ηθικών και 
πολιτικών προκλήσεων που φέρνει η 
απότοµη συγκεντροποίηση της γης.  

Σηµειώνεται άρα, πως η συντηρητι-
κοποίηση δεν άπτεται του ηθικού κώ-
δικα της εποχής, αλλά περιγράφει µια 
διαδικασία οπισθοδρόµησης προς τα 
γεωχωρικά µεγέθη του φεουδαρχικού 
µεσαίωνα. Η διαφορά έγκειται στο γε-
γονός ότι η παραγωγικότητα αυξάνε-
ται, όσο το κόστος παραγωγής πέφτει. 
Μαζί µε το κόστος όµως µειώνεται και 
η προστιθέµενη αξία του τελικού προ-
ϊόντος ελέω ροµποτικής, αφού ο απα-

ράβατος κανόνας της πολιτικής οικο-
νοµίας ορίζει ότι µόνο η ανθρώπινη 
εργασία µπορεί να παράξει υπεραξία. 

Η φόρµουλα της ευφυούς γεωργί-
ας, όσο εφαρµόζεται άναρχα και µε-
µονωµένα, φέρνει στην υπό διαµόρ-
φωση «επανεκκίνηση της οικονοµίας» 
τους σιδερένιους όρους ανταγωνιστι-
κότητας που αναπτύχθηκαν τον προ-
ηγούµενο αιώνα και εγγυάται τη δια-
µόρφωση συµφερόντων ανώνυµων 
funds, πίσω από κάθε αξιόλογο και µε-
γάλο αγροτεµάχιο. Είναι γεγονός άλ-
λωστε πως το τελευταίο διάστηµα µε 
την αγροτική δραστηριότητα «φλερτά-
ρουν» και µια σειρά τέτοιων ταµείων, 
που σύµφωνα µε παλιότερο ρεπορ-
τάζ της Agrenda έχουν πολλαπλασι-
άσει µε το 30 τα ποσά που διαθέτουν 
σε αγροτικού χαρακτήρα επενδύσεις. 

Πολλοί προβάλουν τη συνεταιριστι-

κή οδό και τα επενδυτικά εργαλεία σε 
αγρότες ως λύση ανάσχεσης της τά-
σης αυτής, ωστόσο στα ελληνικά δε-
δοµένα µέχρι στιγµής η µεταρρυθµι-
στική παρέµβαση της υφιστάµενης η-
γεσίας του υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης δεν δείχνει να έχει προσελ-
κύσει το υγιές ενδιαφέρον των συντε-
λεστών του κλάδου, σε ό,τι αφορά το 
πρώτο σκέλος της λύσης.  

Την ίδια στιγµή στη Γερµανία η τά-
ση αυτή έχει περάσει από το πεδίο της 
παρατήρησης, στο πεδίο της ενεργούς 
αντιπαράθεσης των αντικρουόµενων 
πλευρών και της αναδιοργάνωσης του 
αγροτικού συνδικαλισµού. Εδώ και 
δύο χρόνια σχεδόν οι κινητοποιήσεις 
αγροτών γίνονται όλο και πιο πυκνές, 
παρά την πανδηµία. Η ενίσχυση των 
τιµών παραγωγού και η διευκόλυνση 
των αγροτικών επενδύσεων µαζί µε τις 

καταγγελίες περί πτώχευσης των εκ-
µεταλλεύσεων επειδή δεν εφαρµόζο-
νται θεσµικά ευνοϊκοί για την αγροτική 
παραγωγή όροι στις αγορές, φτάνουν 
µε κάθε ευκαιρία στους αρµόδιους.

Εν ολίγοις, η ανάγκη συντήρησης 
του αγροτικού ιστού φαίνεται να βρί-
σκεται σε υψηλή θέση στην ατζέντα 
του δηµόσιου διαλόγου µε τον αγρο-
τικό κόσµο να αξιοποιεί µε µαεστρία 
την πολιτική πίεση που συνεπάγεται 
η άρρηκτη σύνδεση της υπαίθρου µε 
το συντηρητικό κόµµα των Χριστιανο-
δηµοκρατών. 

Πλέον, η ιστορία θα δείξει αν τα χω-
ριά του µέλλοντος θα στολίζουν µια ε-
ταιρική δυστοπία ή αν τελικά η πολυ-
πόθητη αναγέννηση της ευρωπαϊκής 
υπαίθρου θα εξασφαλιστεί όπως δη-
λώνει πως επιδιώκει µε τις νοµικές της 
παρεµβάσεις η Κοµισιόν.  

Χρειάζονται πολλά 
μυαλά για ένα 

έξυπνο χωράφι 
Όσο οι αυτοματισμοί 

και οι τεχνολογίες 
ακριβείας 

ενσωματώνονται 
στα καλλιεργητικά 

μοτίβα, τόσο 
επιταχύνεται 
και ο ρυθμός 

συγκέντρωσης 
της γης

Οι πρώτες εφαρµογές
των πόρων ανάκαµψης

µε πορτογαλική
προεδρεία της ΕΕ

Έρευνα
Η πλειονότητα των αγροτών 
αποκλείεται από την ψηφιακή 
και ροµποτική εποχή της 
γεωργίας λόγω προφανών 
οικονοµικών παραγόντων.

Επί 30
Είναι γεγονός ότι µια σειρά 
ανώνυµα funds το τελευταίο 
διάστηµα «φλερτάρουν» µε 
την αγροτική δραστηριότητα κι 
έχουν πολλαπλασιάσει µε το 
30 τα ποσά που διαθέτουν 
σε αγροτικές επενδύσεις.

Στο τέλος
Η ιστορία θα δείξει αν τα 
χωριά του µέλλοντος θα 
στολίζουν µια εταιρική 
δυστοπία ή αν τελικά η 
πολυπόθητη αναγέννηση 
της ευρωπαϊκής υπαίθρου 
θα εξασφαλιστεί. 

O καθηγητής 
φιλοσοφίας 
Ρόµπερτ 
Σπάρροου.
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ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑ 
CEO PFIZER
«Αισθάνοµαι πολύ άνετα για 
την ικανότητά µας να 
διανείµουµε το προϊόν 
(εµβόλιο covid 19) στους 
-70ο αυτή τη στιγµή. Νοµίζω 
ότι όλοι θα δουν πολύ 
σύντοµα ότι αυτό δεν είναι 
πρόκληση, τουλάχιστον σε 
χώρες που υπάρχουν βασικές 
υποδοµές όπως ένας δρόµος, 
για παράδειγµα».

ΣΟΦΙΑ ΚΟΠΟΛΑ 
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
«Ήταν ενοχλητικό να 
εκτοξεύοµαι στο κοινό µε 
τέτοιο τρόπο (σ.σ για 
συµµετοχή της στην 
ταινία Νονός III, του 
΄90). Αλλά δεν ήταν το 
όνειρό µου να γίνω 
ηθοποιός, οπότε δεν 
ήµουν συντριµµένη. Είχα 
άλλα ενδιαφέροντα. ∆εν 
µε κατέστρεψε».

ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ
BΡΕΤ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
«Οι φίλοι µας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
επιµένουν επί του 
παρόντος ότι εάν περάσουν 
νέο νόµο στο µέλλον µε 
τον οποίο εµείς σε αυτή 
τη χώρα δεν 
συµµορφωνόµαστε… 
τότε θέλουν το αυτόµατο 
δικαίωµα… να µπορούν να 
µας τιµωρούν».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΚΥΡΙΕ ΜΑΚΗ, ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Κιβωτός
Ένα ενδιαφέρον τηλεφώνηµα 
φηµολογείται πως έγινε προ 
ηµερών, µεταξύ του πρώην 
δηµάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη 
Μπουτάρη και της υπουργού 
Πολιτισµού Λίνας Μενδώνη. Ο 
γνωστός οινοποιός, φέρεται να 
επαναδιατύπωσε την πρότασή 
του για την αξιοποίηση έκτασης 
του κτήµατος Τατοΐου, µε σκοπό 
τη δηµιουργία της ιδέας του για 
«Κιβωτό» ελληνικού αµπελώνα. 

Win-win
Win- win, που λένε και στο 
χωριό µου, είναι το σχέδιο που 
προωθεί η ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ ΑΕ, 
για µονάδα ηλεκτροπαραγωγής 
από 4.000-5.000 τόνους 
λυµατολάσπης που παράγονται 
κατ’ έτος από εγκατεστηµένες 
επιχειρήσεις στις οργανωµένες 
βιοµηχανικές περιοχές. Το 
υλικό αυτό, εκτός ότι κοστίζει 
για να το µεταφέρει εκτός ΒΙΠΕ 
επιβαρύνει το περιβάλλον.

Ποικιλία
«Το καλό µε την ασκούµενη 
πολιτική στη χώρα µας είναι ότι 
ποτέ δεν πλήττεις, σήµερα 
ισχύει το Α αύριο το Β και λίγο 
πριν τη λήξη ή την εφαρµογή 
µιας απόφασης ισχύει το Γ. Η 
σταθερότητα στις αποφάσεις 
είναι προφανής...», σχολιάζει 
φίλος λόγω καθυστερήσεων και 
τροποποιήσεων για την 
ενεργοποίηση του θεσµού των 
γεωργικών συµβουλών.

Οι συµπονιάρηδες στο βαµβάκι 

Γίνεται να ανεβαίνει η χρηµατιστηριακή αξία στο βαµβάκι, αν δεν 
πουλιέται; Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει ζήτηση στη συγκεκριµένη τι-
µή, λέει ο πρόεδρος του συνεταιρισµού Ορχοµενού, παραθέτοντας 
σκέψεις για τα τεκταινόµενα γύρω από το προϊόν, τα νταραβέρια µε 
τους Τούρκους εµπόρους και την εγκατάλειψη του οράµατος για ποι-
οτικό βαµβάκι. Πόσο πιο υποτιµητικά να µας συµπεριφέρονται; ∆ιε-
ρωτάται σχολιάζοντας επαφές «συµπόνιας» εκκοκκιστών-κυβέρνη-
σης για κανένα... επιδοµατάκι στους βαµβακοπαραγωγούς περί τα 
1 µε 2 λεπτά το κιλό για να µπορέσουν οι ίδιοι µε τη σειρά τους να 
µειώσουν την τιµή τους 5 µε 6 από την περσινή πολύ χαµηλή τιµή.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Ε, δεν πάθατε ότι οι 
Θεσσαλοί µε τον Ιανό, 
είπε στον Κεγκέρογλου 
ο Μαυρουδής, 
τονίζοντας ότι µε 
τον ψηφιακό ΕΛΓΑ 
(λέµε τώρα), και µε τις 
προσλήψεις γεωπόνων 
θα δουν µέσα στο νέο 
έτος τις αποζηµιώσεις 
οι πληγέντες.

Στήριξη κατά 
το πρότυπο της 
ελαιοποιήσιµης ελιάς 
µέσω ΠΑΑ, ζητούν οι 
αµπελοκαλλιεργητές, 
από το υπουργείο 
της πλατείας, γιατί ο 
πράσινος τρύγος και 
η απόσταξη κρίσης, 
δεν απέτρεψαν την 
κατάρρευση του 
εισοδήµατός τους.

Υβρίδια
 Επί του παρόντος οι 

δηµοσιονοµικές συνθήκες ως 
φαίνεται δεν επιτρέπουν την 
επιστροφή του ΕΦΚ στο 
αγροτικό πετρέλαιο, διαχρονικό 
αίτηµα των αγροτών για µείωση 
του κόστους παραγωγής και 
διακηρυγµένη πρόθεση της 
κυβέρνησης. 

 Εντούτοις, εν µέσω 
πανδηµίας και προβληµάτων 
που έχουν ενσκήψει και στον 
πρωτογενή θεσµοθετήθηκε µε 
τροπολογία του Ενέργειας, ένα 
νέο «πράσινο τέλος», πάνω 
στην τιµή του πετρελαίου 
κίνησης που θα εισπράττεται 
από 1/1/2021. 

 Ο Λάκωνας, πρώην 
υπουργός της πλατείας, θεωρεί 
ότι το εν λόγω τέλος είναι 
«χτύπηµα στον αγροτικό κόσµο, 
πισώπλατο και τριπλό» και 
έρχεται να καλύψει το έλλειµµα 
στο λογαριασµό ΑΠΕ.

;

ΛΕΜΠΡΟΝ ΤΖΕΪΜΣ 
ΠΑΙΧΤΗΣ NBA
«Το καλύτερο µε αυτή 
την ανανέωση του 
συµβολαίου µου, είναι 
πως όταν θα µένω 
ελεύθερος από τους 
Λέικερς, ο µεγαλύτερος 
µου γιος, θα τελειώνει το 
κολέγιο. Οπότε θα έχω 
όλες τις προοπτικές µου 
ανοικτές. Θα δω τι θα 
κάνω τότε».

Αφήνω τα 
χαλάσµατα, 
γυρίζω στα 
λιπάσµατα! 

Ανάσες ρευστότητας φέρνει ο ∆εκέµβριος. 
Μετά την προκαταβολή των προγραµµάτων, την 
άλλη βδοµάδα µπαίνει και η εξόφληση της βασικής, 
µαζί µε το πρασίνισµα, ενώ ακολουθούν εξισωτική, 
αλλά και τα 30 ευρώ στους ελαιοπαραγωγούς! 
Κατόπιν ακούγεται ότι έρχεται και νέο µέτρο για 
τους κοµµένους της ελιάς Καλαµών, ενώ κάτι 
ψιθυρίζεται για την πρόθεση του υπουργείου να 
στηριχθούν κι άλλα είδη βρώσιµης ελιάς.

Να µην ξεχαστούν και να κάνουν ενστάσεις 
καλεί ο Σύνδεσµος Ελληνικής Κτηνοτροφίας τους 
αιγοπροβατοτρόφους που θεωρούν ότι έχουν 
αδικηθεί και δεν πληρώθηκαν το παρά κάτι 4ευρώ. 
Μαζί µε την ένσταση πρέπει να στείλουν στη 
∆οµοκού και αντίγραφα τιµολογίων γάλακτος για το 
έτος 2019, αλλά και υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν 
τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 3836 /2020) 
για την καταβολή της ενίσχυσης. Ακούγεται, µάλιστα, 
ότι κάποιοι που έµειναν εκτός λόγω λάθους του 
συστήµατος, έχουν ήδη απευθυνθεί σε δικηγόρους!

«Κανονικότατα και σε εύλογο χρονικό διάστηµα 
θα καταβληθούν οι αποζηµιώσεις για τα αµύγδαλα 
Ελασσόνας από τα ΠΣΕΑ 2017», διαβεβαίωσε -σου 
λέει- ρητά ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ τη βουλευτή Ν∆ 
Στέλλα Μπίζιου. Χάρηκε και η βουλευτής, που «ο 
ΕΛΓΑ και το υπουργείο αποδεικνύουν καθηµερινά 
πως στέκονται δίπλα στον Έλληνα παραγωγό». Ότι 
πρόκειται για αποζηµιώσεις του 2017 κι έχουν 
περάσει ήδη 3 χρόνια, της λέει κάτι; Εύλογο 
διάστηµα, χωρίς να δίνει χρονοδιάγραµµα τι 
σηµαίνει για τον πρόεδρο; Μήπως άλλα 3 χρόνια; 

«Βαριά σκιά» ρίχνει πάνω από τον αγροδιατροφικό 
τοµέα η Covid-19. Έρευνα δείχνει πως λόγω του 
υψηλού ρίσκου µετάδοσης του ιού σε ορισµένα 
γεωργικά επαγγέλµατα, µπορεί να βρεθούν σε 
κίνδυνο έως 4 εκατ. θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. 
Εάν δε, συνυπολογιστούν και οι ΗΠΑ, το οικονοµικό 
πλήγµα, από την απώλεια θέσεων απασχόλησης, 
µπορεί να ξεπεράσει τα 17 δισ. δολάρια. Η έρευνα 
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την ανάγκη 
λήψης µέτρων προστασίας της υγείας των 
εργαζοµένων στο χώρο και την προστασία των 
θέσεων εργασίας τους, καθώς η απουσία τους, θέτει 
και ζήτηµα εξασφάλισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Είναι από τις περιπτώσεις που ξεχωρίζουν σαν τη… 
µύγα µέσα στο γάλα κι αφήνουν υποσχέσεις ότι η 
εγχώρια κτηνοτροφία µπορεί να ελπίζει σε 
καλύτερες ηµέρες. Ο λόγος για τον Νίκο Κολτσίδα, 
έναν 39χρονο από τα Γρεβενά, µε πτυχίο στην 
εφαρµοσµένη πληροφορική και µεταπτυχιακό στα 
ευφυή συστήµατα, ο οποίος από το 2014 αποφάσισε 
να ασχοληθεί µε την προβατοτροφία. Ο λόγος του 
συγκροτηµένος, οι ιδέες του για τη διαχείριση 
κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων πρωτοποριακές 
και η εκτροφή του, που συστεγάζεται εδώ και ένα 
χρόνο µε εκείνη του συνοµήλικου φίλου του Στάθη 
Πασχαλίδη, στον Άγιο ∆ηµήτριο Κοζάνης, να µην 
έχει να ζηλέψει τίποτε από σύγχρονες εκτροφές της 
εσπερίας, τόσο σε αποδόσεις, όσο και σε ποιότητα 
γάλακτος.    Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ό
σο κι αν επιµένουν ορισµένοι εκ των 
ιθυνόντων να βλέπουν τους αγρότες 
και τον τοµέα της αγροτικής παρα-
γωγής σαν κοµµάτι του πελατειακού 

τους συστήµατος, το βέβαιο είναι ότι η απάντηση 
θα δοθεί από τις εξελίξεις στην πραγµατική αγορά 
και τη δυνατότητα των ίδιων των αγροτών να προ-
σαρµοσθούν έγκαιρα και αναπτύξουν τη δραστη-
ριότητά τους στο νέο περιβάλλον.

Αγρότες της νέας εποχής
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ να πως πάντως ότι τα δείγµατα εί-
ναι ενθαρρυντικά. Πρώτον γιατί στις τάξεις των α-
γροτών έχουν εµφιλοχωρήσει πλέον πολλά νέα 
παιδιά µε πλούσιο εγκυκλοπαιδικό και κοινωνικό 
µπαγκράουντ και αδιαµφισβήτητο επιχειρηµατικό 
κριτήριο. Μάλιστα πολλά εξ αυτών κυρίως από ε-
πιλογή και όχι από ανάγκη έχουν ταυτίσει την κα-
ριέρα τους µε το αγροτικό επάγγελµα. 

Επιχειρηματικό δαιμόνιο 
∆ΕΥΤΕΡΟΝ γιατί ο ίδιος ο τοµέας της αγροτικής πα-
ραγωγής αναβαθµίζεται τεχνολογικά, οργανωτικά 
και οικονοµικά, προσφέροντας άλλη αίγλη στους 
συντελεστές του. Είναι χρόνια τώρα που η αγροτι-
κή δραστηριότητα συνιστά ένα σύνθετο επιχειρη-
µατικό πεδίο, στο οποίο η χειρωνακτική εργασία 
περιορίζεται κι αυτό που έχει σηµασία είναι η διο-
ρατικότητα, ώστε να λαµβάνονται οι σωστές απο-
φάσεις την κατάλληλη στιγµή. 

Ισχυρός κοινωνικός ιστός
ΤΡΙΤΟΝ γιατί ο τρόπος µε τον οποίο οργανώνεται 
πλέον η παραγωγική διαδικασία και η ανάγκη δι-
ασύνδεσης των αγροτών µε τα επόµενα στάδια της 
αλυσίδας αξίας, διαµορφώνουν προϋποθέσεις ε-
νίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και αναβάθµι-
σης του ρόλου των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες, 
αναµφίβολα θα ωφεληθούν σηµαντικά από την 

οικονοµική επιτυχία και αποτελεσµατικότητα  του 
νέου παραγωγικού µοντέλου.

Από τη ρητορική στην πράξη 
ΜΕΧΡΙ τότε βέβαια, θα χρειασθεί να γίνουν πολ-
λά. Είναι η στιγµή, οι ίδιοι οι αγρότες να πιστέψουν 
στις δυνατότητές τους και στην κρισιµότητα του ρό-
λου τους. Είναι όµως ευκαιρία και η ίδια η Πολι-
τεία να µετουσιώσει σε πράξη τη ρητορική που κά-
νει συχνά λόγο για ένα νέο παραγωγικό µοντέλο 
στο οποίο οι αγρότες θα έχουν σηµαίνοντα ρόλο. 

Μαγάρισαν τα βοσκοτόπια 
ΕΝΑ πρώτο δείγµα γραφής εκ µέρους των ιθυνό-
ντων θα µπορούσε να δοθεί µε τον παραµερισµό 
εκείνων των «ξένων σωµάτων» που είδαν τον α-
γροτικό χώρο σαν εύκολη λεία και επιδόθηκαν, 

ειδικά την τελευταία δεκαετία και µε-
τά την κατάρρευση των συνεταιρι-

στικών δοµών σε µια άνευ προ-
ηγουµένου λεηλασία της συ-
νεταιριστικής περιουσίας και 
των υπηρεσιών που οι οργα-
νώσεις προσέφεραν.

Απόκληροι
ΕΙΝΑΙ στιγµή η κυβέρνηση 
να ανακτήσει τον έλεγχο 
της κατάστασης στο σχεδι-
ασµό της αγροτικής πολιτι-
κής στο πλαίσιο πάντα των 

ευρωπαϊκών κανόνων και την κατανοµή των κοι-
νοτικών πόρων µε αντικειµενικά και παραγωγι-
κά κριτήρια. Η νέα ψηφιακή βίβλος, δύναται να 
αποτελέσει µια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τη 
συγκέντρωση όλων των δεδοµένων στην ψηφι-
ακή πλατφόρµα του open.gov, έτσι ώστε να πε-
ριορισθεί και να κατανεµηθεί µε βάση τις πραγ-
µατικές ανάγκες ο ρόλος των λεγόµενων εξωτε-
ρικών τεχνικών συµβούλων. 

Έχουσιν γνώσιν οι φύλακες
Η ΑΙΣΘΗΣΗ που υπάρχει αυτή τη στιγµή είναι ό-
τι σε επίπεδο κορυφής τουλάχιστον έχουν εντο-
πισθεί οι τεράστιες παθογένειες της προηγούµε-
νης δεκαετίας και γίνεται προσπάθεια να αντιµε-
τωπισθούν οι γενεσιουργές αιτίες του αποπρο-
σανατολισµού και της καθυστέρησης. Το αν οι 
κατευθύνσεις φθάσουν στους καθ’ ύλην χειρι-
στές αυτών των θεµάτων είναι κάτι που θα επιβε-
βαιωθεί το επόµενο διάστηµα. Σε κάθε περίπτω-
ση, τα µέχρι τώρα µηνύµατα είναι ενθαρρυντικά.          

Ζητούνται θεµατοφύλακες
Σε επίπεδο κορυφής τουλάχιστον έχουν 

εντοπισθεί οι τεράστιες παθογένειες 
της προηγούµενης δεκαετίας και γίνεται 
προσπάθεια να αντιµετωπισθούν οι αιτίες 
αποπροσανατολισµού και καθυστέρησης 

Η
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φτάσει σε 
κρίσιµο σταυροδρόµι. Είτε οι ηγέ-
τες της θα επιλέξουν να προστατεύ-
σουν τις αξίες τις οποίες αντιπρο-

σωπεύει το µπλοκ, είτε µπορούν να τις απορρί-
ψουν και να γυρίσουν την πλάτη στα επιτεύγ-
µατα που έχει καταγράψει η ΕΕ από την ίδρυσή 
της, µετά το 1945. Το διακύβευµα είναι η διαρ-
κής δέσµευση της Ευρώπης στη δηµοκρατία.

Αυτά τα επιτεύγµατα κερδήθηκαν µε µεγά-
λο κόπο. Ήταν βασικά για την επίτευξη ειρή-
νης και σταθερότητας σε µια Ευρώπη της οποί-
ας µεγάλα τµήµατα καταστράφηκαν κατά τον Β’ 
Παγκόσµιο Πόλεµο. Μεταξύ άλλων, αυτά αφο-
ρούσαν το τέλος της χρόνιας εχθρότητας Γαλλί-
ας και Γερµανίας. Και ειδικά για τη Γερµανία, ε-
πρόκειτο για την αναγνώριση της  ευθύνης της 
για την καταστροφή της ευρωπαϊκής εβραϊκής 
κοινότητας στο Ολοκαύτωµα. Ένα µεταγενέστε-
ρο επίτευγµα ήταν η πολιτική διεύρυνσης της 
ΕΕ. [...]. Η ένταξη Ελλάδας, Πορτογαλίας και Ι-
σπανίας στο µπλοκ τη δεκαετία του ‘80 έδωσε 
σε αυτές τις χώρες την ευκαιρία να οικοδοµή-

σουν δηµοκρατίες 
µετά από χρόνια τα 
οποία πέρασαν υπό 
φασιστικές ή στρα-
τιωτικές δικτατορί-
ες. Το big bang του 
2004, όταν η ΕΕ δέ-
χτηκε στο εσωτερι-
κό της τις περισσό-
τερες πρώην κοµ-
µουνιστικές χώρες 

της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, έστελ-
νε το µήνυµα ότι η Ευρώπη ολοκληρωνόταν, ε-
λεύθερη και ενωµένη. Τι επιτεύγµα, αλήθεια!

Σήµερα, ωστόσο, αυτή η ενότητα, η ελευθε-
ρία και η δηµοκρατία βρίσκονται υπό απειλή, 
καθώς δύο χώρες που προσχώρησαν το 2004, 
η Ουγγαρία και η Πολωνία, καταβάλλουν κά-
θε δυνατή προσπάθεια για να υπονοµεύσουν 
ένα τροµερά µεγάλο µέρος όσων αντιπροσω-
πεύει η ΕΕ. Οι ηγέτες της Ουγγαρίας και της 
Πολωνίας, µέχρι στιγµής, δείχνουν αποφα-
σισµένοι να µπλοκάρουν το πακέτο προϋπο-
λογισµού 1,8 τρισ. ευρώ της ΕΕ, το οποίο απο-
τελείται από τον επταετή προϋπολογισµό της 
Ένωσης για την περίοδο 2021-2027 και το ε-
φάπαξ πακέτο του Ταµείου Ανάκαµψης, το ο-
ποίο στοχεύει να βοηθήσει τις οικονοµίες του 
µπλοκ να ανακάµψουν από η πανδηµία. Μετά 
από πολλά χρόνια κατά τα οποία η ΕΕ έκανε ό-
τι δεν έβλεπε ή τιµωρούσε µε ελαφριές ποινές 
την Ουγγαρία και την Πολωνία για την υπονό-
µευση του κράτους δικαίου, τα περισσότερα α-
πό τα κράτη µέλη έφτασαν στα όριά τους. [...].

Με το µπλοκάρισµα των κρισιµότατης σηµα-
σίας πόρων, οι ηγέτες της Ουγγαρίας και της 
Πολωνίας υπονοµεύουν την προσήλωση της ΕΕ 
στη δηµοκρατία στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

*AΝΑΛΥΤΡΙΑΣ ΤΟΥ CARNEGIE ΕUROPE

Υπονόμευση 
δημοκρατίας

ΤΗΣ ΤΖΟΥΝΤΙ
ΝΤΕΜΠΣΕΪ *
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Αξιότιµοι Κύριοι,

Β
ρισκόµαστε στη δυσάρεστη θέση να σας µε-
ταφέρουµε το κλίµα έντονης αγανάκτησης 
που επικρατεί εδώ και καιρό µεταξύ των 
κτηνοτρόφων-µελών µας για τη δέσµευ-

ση και δήλωση στο ΟΣ∆Ε 2019 και 2020 εκτάσεων 
χιλιάδων στρεµµάτων στα νησιά µας, σε βοσκοτο-
πικές ενότητες από «παραγωγούς» που δεν κατοι-
κούν µόνιµα στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αι-
γαίου και δεν έχουν ζωικό κεφάλαιο.

Συγκεκριµένα µετά από ενδελεχή επεξεργα-
σία των διασταυρωτικών ελέγχων των αιτή-
σεων του ΟΣ∆Ε 2020, διαπιστώσαµε να δη-

λώνονται αγροτεµάχια εκτάσεων άνω των 1.000 
στρεµµάτων ανά παραγωγό µε τον Κωδικό Ποικιλί-
ας 90002 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ στα 
νησιά των Κυκλάδων της ζώνης ευθύνης µας (Άν-
δρος, Ανάφη, Κέα, Κύθνος, Σίφνος, Σέριφος, Σίκι-
νος, Ίος, Φολέγανδρος, Κίµωλος και Μήλος) από 
«δικαιούχους και υποψήφιους δικαιούχους επιδο-
τήσεων στο ΟΣ∆Ε» που ενώ η εκµετάλλευση τους 
είναι αποκλειστικά στα νησιά µας, η µόνιµη κατοι-
κία τους είναι στη συντριπτική πλειοψηφία των πε-
ριπτώσεων η Κρήτη.

Το φαινόµενο αυτό έγινε από πέρσι αντιλη-
πτό (αν και ήταν σε µικρή έκταση) από τους 
κτηνοτρόφους µας κατά την προσθήκη νέων 

αγροτεµαχίων (τα περισσότερα τοπογραφηµένα) ό-
που µε έκπληξη διαπίστωναν κατά τη χαρτογράφη-
ση ότι τα αγροτεµάχια που είχαν µόλις ενοικιάσει 
ή είχαν αποδεχτεί ως κληρονοµιά ήταν ήδη χαρτο-
γραφηµένα από άλλους παραγωγούς εκτός Κυκλά-
δων ως ενοικιαζόµενα. Φέτος όµως το φαινόµενο ε-
κτραχύνθηκε αφού οι αιτήσεις ΟΣ∆Ε 2019 
των «νεοφερµένων» στις Κυκλάδες α-
πέκτησαν δικαιώµατα από το Εθνι-
κό Απόθεµα, πληρώθηκαν κανο-
νικά και ...έγιναν φωτεινό παρά-
δειγµα προς µίµηση. 

Ησυνταγή απλή: Μηδενι-
κό ζωικό κεφάλαιο + βο-
σκότοπος σε καλή κατά-

σταση (κωδικός ποικιλίας 90002) 
και εξεύρεση ενός ενοικιαστηρίου ε-

κατοντάδων ή και χιλιάδων στρεµµάτων οπουδήποτε.
Τις τελευταίες ηµέρες πριν το κλείσιµο του συστή-

µατος τον Ιούλιο του 2020 µε ποινές εισήλθαν στο-
χευµένα νέοι «παραγωγοί» µε παρόµοια χαρακτηρι-
στικά στις δηλώσεις τους και τοποθετήθηκαν σε α-
γροτεµάχια τα οποία είχαν χρησιµοποιηθεί από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ στην Τεχνική Λύση του 2019, επικάλυψη 
η οποία δεν θα τους δηµιουργούσε προβλήµατα α-
φού η Τεχνική Λύση του 2020 επαναπροσδιορίζε-
ται και θα δοθεί σε αδήλωτες ενότητες. 

Επίσης µε περαιτέρω έρευνα σε τοπικό επίπεδο 
και σε συνεργασία µε έµπειρους κατοίκους-
οριοδείκτες κλπ διαπιστώσαµε ότι οι εν λόγω 

«παραγωγοί» τοποθετήθηκαν και σε αδήλωτες για 
χρόνια βοσκοτοπικές ενότητες, που οι νόµιµοι ιδι-
οκτήτες τους κατοικούν µόνιµα στο εξωτερικό ή ε-
κτός της περιφέρειας και τα επίθετά τους ουδεµία 
σχέση έχουν µε αυτά που αναφέρονται στις αιτή-
σεις. Το παράδοξο ήταν για µια κλειστή νησιωτική 
κοινωνία ότι κανείς στην περιοχή δεν γνώριζε ούτε 
τους ίδιους πρωτοεµφανιζόµενους παραγωγούς αλ-
λά ούτε και τους «φαινοµενικούς ιδιοκτήτες» τους 
στο ΟΣ∆Ε. Η λύση στο πρόβληµα των φετινών επι-
κείµενων επικαλύψεων δόθηκε τόσο απλά, αλλά έ-
γινε το έναυσµα να µας οδηγήσει στο παρόν έγγρα-
φο. Με ένα τηλεφώνηµα στους ίδιους ή στα ΚΕΑ ε-
ξυπηρέτησής τους οι δηλωµένες εκτάσεις από το νη-
σί αποσύρονταν άµεσα χωρίς ιδιαίτερες διαµαρτυρί-
ες προφασιζόµενοι ΕΚ ΠΑΡΑ∆ΡΟΜΗΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕ-
ΝΗ ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ και µετέφεραν τα εν λό-
γω αγροτεµάχια απτόητοι κατευθείαν σε άλλες πε-
ριοχές, πάντοτε όµως σε «διαλεγµένους» βοσκοτό-
πους αυξηµένου ποσοστού επιλεξιµότητας. Παρα-
τηρήθηκε σε λίγες περιπτώσεις και η µεταφορά του 
βοσκοτόπου σε άλλο νησί!!

Συνέπειες του όλου αυτού προ-
βλήµατος φάνηκαν και στον 
τελευταίο διασταυρωτικό έ-

λεγχο µε την πληρωµή της προκα-
ταβολής πριν λίγες ηµέρες. ∆ια-
πιστώθηκαν ΜΗ πληρωµές κτη-
νοτροφών µας εξαιτίας επικαλύ-
ψεων µε τους εν λόγω «παραγω-

γούς» που οι ενστάσεις τους είναι 
άγνωστο πότε θα εξεταστούν και αν 

θα δικαιωθούν.

Κύριε υπουργέ, κύριε πρόεδρε,

Σας καλούµε άµεσα να επιληφθείτε του θέµατος και 
να διερευνήσετε τη νοµιµότητα της απόκτησης δι-
καιωµάτων από το Εθνικό Απόθεµα παραγωγών µε 

τα ανωτέρω χαρακτηριστικά στις εκµεταλλεύσεις τους, προ-
βαίνοντας σε ουσιαστικό έλεγχο, διοικητικό και επιτόπιο 
αυτών των δικαιούχων/ υποψήφιων δικαιούχων που κα-
τοικούν µόνιµα τόσο µακριά από τις εκµεταλλεύσεις τους!!! 
Προτείνεται να ελεγχθούν περαιτέρω και οι εµπλεκόµενοι 
«ιδιοκτήτες» των νησιωτικών βοσκοτόπων προσκοµίζοντας 
νόµιµα παραστατικά κατοχής τους (Συµβόλαια αγοράς, κλη-
ρονοµητήρια, Τίτλους Ιδιοκτησίας κλπ,) οπότε να διερευ-
νηθεί πλήρως εάν οι δηλωµένες ενοικιαζόµενες εκτάσεις 
περιλαµβάνονται ακριβώς και στο Ε9 τους, µε έλεγχο του 
αριθµού των στρεµµάτων, διότι πιθανή αναντιστοιχία θα 
αποδείξει παράνοµη µίσθωση που διώκεται από το Νόµο.

Αποφασίσαµε φέτος να αναδείξουµε το θέµα διότι 
έχει πάρει ευρύτερες διαστάσεις αφού µόνο στη 
ζώνη ευθύνης µας έχουµε εντοπίσει 230 νεοει-

σερχόµενους «παραγωγούς» που δεν είναι µόνιµοι κά-
τοικοι Κυκλάδων, που δεν τους γνωρίζει κανείς, που α-
πολαµβάνουν ενισχύσεις που πιθανώς δεν δικαιούνται 
εις βάρος των πραγµατικών κτηνοτρόφων των µικρών 
νησιών µας που διαµένουν εκεί µόνιµα καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του έτους, παρά τις αντιξοότητες, τα λιγοστά δρο-
µολόγια το χειµώνα και τις µειωµένες υποδοµές, αποφα-
σισµένοι να µην εγκαταλείψουν τον τόπο τους!

Μετά την εµπεριστατωµένη ανάδειξη του προβλή-
µατος και έχοντας εµπιστοσύνη στις Υπηρεσίες 
του Υπουργείου σας και του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη δι-

ασφάλιση της ίσης µεταχείρισης όλων των παραγωγών 
καθώς  της νοµιµότητας των αγροτικών ενισχύσεων, α-
ναµένουµε να κινήσετε άµεσα, προτού η κατάσταση ξε-
φύγει µε τις κατανοµές Εθνικού Αποθέµατος 2020, τις δι-
αδικασίες ελέγχων των νεοεισερχόµενων «παραγωγών» 
στις Κυκλάδες µε τον Κωδικό Ποικιλίας 90002  ΒΟΣΚΟ-
ΤΟΠΟΣ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ στις αιτήσεις τους, σε ε-
κτάσεις εκατοντάδων ή και χιλιάδων στρεµµάτων.

Καπακωμένα βοσκοτόπια της άγονης γραμμής
και ένοχη σιωπή της πλατείας Βάθη

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Την επιστολή υπογράφει η πρόεδρος 

της Ένωσης συνεταιρισµών νήσων Κυκλάδων

∆ήµητρα Παναγιωτοπούλου και εστάλη στις 30-10-2020   

προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη 

και τον µέχρι τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, 

Γρηγόρη Βάρρα.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

∆ιήµερο on line
το 11o συνέδριο
ελληνικού µελιού
Το φετινό συνέδριο Ελληνικού Μελιού και 
Προϊόντων Μέλισσας, µε ιστορία 11 ετών, θα 
πραγµατοποιηθεί διαδικτυακά λόγω της παν-
δηµίας, δίνοντας την ευκαιρία και τη δυνατό-
τητα σε δεκάδες χιλιάδες επαγγελµατίες του 
κλάδου, να παρακολουθήσουν τις εισηγήσεις  
από καταξιωµένους επιστήµονες, ερευνητές, 
εκπροσώπους αναπτυξιακών φορέων, επιχει-
ρηµατίες και µελισσοκόµους για όλα τα θέµα-
τα της µελισσοκοµίας και να συµµετάσχουν 
ενεργά. Όλοι οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
το παρακολουθήσουν το Σάββατο 12 και την 
Κυριακή 13 ∆εκεµβρίου µέσα από το site 
www.greekhoneyfestival.gr.

Για τον Μάρτιο 2022 
µετατίθεται η Prowein 
Σε αναβολή οδηγήθηκε η κορυφαία οινική έκθεση 
Prowein, στο Ντίσελντορφ της Γερµανίας, 
δίνοντας ραντεβού για τις 27- 29 Μαρτίου 2022. 
Οι εξελίξεις από το µέτωπο της πανδηµίας 
οδήγησαν τους διοργανωτές να µεταθέσουν 

ακόµη ένα έτος την έκθεση που είχε 
προγραµµατιστεί να πραγµατοποιηθεί από τις 19 
έως τις 23 Μαρτίου 2021. Σύµφωνα µε τους 
διοργανωτές, οι εκθέτες µπορούν τώρα να 
επικεντρωθούν στις νέες ηµεροµηνίες ProWein 
και να προετοιµαστούν µε ασφάλεια. Για 
περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα 
της έκθεσης στο www.prowein.com

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ 

ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 

Βιώσιµες αλυσίδες 
αγροδιατροφής

Το 9ο Συνέδριο Αγροβιοτε-
χνολογίας µε τίτλο «Ανάπτυ-
ξη Βιώσιµων και Ανθεκτικών 
Αγροδιατροφικών Αλυσί-
δων», θα πραγµατοποιηθεί εξ 
ολοκλήρου διαδικτυακά την 
Παρασκευή 18 ∆εκεµβρίου 
υπό την αιγίδα Ελληνο-Αµε-
ρικανικό Επιµελητήριο, µε 
την Επιτροπή Αγροτεχνολο-
γίας. Στο συνέδριο θα συζη-
τηθεί η αναγκαιότητα για µε-
τάβαση σε ένα αγροδιατρο-
φικό σύστηµα φιλικότερο στο 
περιβάλλον, µε την εκµετάλ-
λευση νέων τεχνολογιών που 
θα δηµιουργήσουν νέες ευ-
καιρίες στην προσπάθεια αυ-
τή. Πληροφορίες στην ιστο-
σελίδα www.amcham.gr.

Το φθινόπωρο 
η 12η Zootechnia
Η «Zootechnia» αποτελεί µια  
από τις µεγαλύτερες εκθεσι-
ακές διοργανώσεις του πρω-
τογενούς τοµέα στη Ν.Α. Ευ-
ρώπη µε εξειδίκευση στον 
τοµέα των παραγωγικών ζώ-
ων. Η ∆ΕΘ-HELEXPO απο-
φάσισε τη µεταφορά του συ-
νεδρίου από το τέλος Ιανου-
αρίου στις 30 Σεπτεµβρίου 
έως τις 3 Οκτωβρίου 2021. 
Οι επισκέπτες θα έχουν την 
ευκαιρία να ενηµερωθούν 
για όλες τις δυνατότητες εκ-
συγχρονισµού και αναβάθµι-
σης της παραγωγής τους και 
να συµµετάσχουν σε B2C 
και B2B συναντήσεις. Πλη-
ροφορίες στην ιστοσελίδα 
www.zootechnia.helexpo.gr.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΨΗΦΙΑΚΑ
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Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη 
στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και εν-
σίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγω-
νη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com

ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται γουρουνάκια από 20 έως 40 κι-
λά από παραγωγό. Τηλ.6974/431615.

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

Πωλούνται 50 αγελάδες Ζvits και κόκκι-
νες. 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 εκτρο-
φής.Τηλ.6937/215115.

Πωλούνται αρνιά Λακόν 60 ηµερών αρσε-
νικά και θηλυκά από µάνες υψηλής γαλακτο-
παραγωγής. 100 ευρώ έκαστο. Περιοχή Λά-
ρισας. Τηλ.6973/722978.

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

Πωλούνται κατσίκια βιτούλες 10 µηνών, κα-
θαρόαιµα ∆αµασκού, χρώµατος καφε, περιο-
χή Σερρών.Τηλ.6984/340383.

Πωλούνται 20 µοσχάρια Λιµουζίν, Σιµπερ-
λίν, αρσενικά και θηλυκά για πάχυνση από 
140 έως 200 κιλά ζώο βάρους, όλα µαζί.. 
Τηλ. 6972/173482

Πωλούνται αρνάδες φυλής γερµανικής, από 
µάνες υψηλών αποδόσεων, περιοχή Λαµίας. 
κος ∆ηµήτρης. Τηλ.6932/634495.

Πωλούνται 95 αιγοπρόβατα,60 πρόβατα 
γερµανικά-Λακόν,35 κατσίκια ράτσας Ζαν –
∆αµασκού. Τιµή συζητήσιµη. Κολινδρός Πιε-
ρίας.Τηλ.6948/483873. 2353/031142.

Ζητούνται πρόβατα µε δικαιώµατα ή δικαιώ-
µατα χωρίς ζώα. Τηλ.6974/567958.

Πωλούνται 50 πρόβατα γεννηµένα .  Περιο-
χή Λαµία. Τιµή 130 ευρώ.Τηλ.6974/ 426911.

Πωλούνται αρσενικά και θηλυκά πρό-
βατα Ασσαφ και κατσίκια Μούρθια. Τηλ. 
6974/875833.

Πωλούνται αρνάδες και αρσενικά φυλής 
Ασαφ,Μπέλα και κοκκινοκέφαλα από µάνες 
υψηλής γαλακτοπαραγωγής και εµβολιασµέ-
να.Τηλ.6985/692012.

Πωλούνται πρόβατα,λακόν,αβας,ασαφ.Τηλ. 
6907/327682.

Πωλούνται Γίδια Μουρθια, Ζανα, Αλπίνο.
Τηλ. 6907/327682.

Πωλούνται αγελάδες ελευθέρας βο-
σκής, Λιµουζίν και Γαλακτοπαραγωγής.
Τηλ.6907327682

ΖΗΤΗΣΗ

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

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα (πρόβα-
τα - γίδια), έως 30.000 ευρώ αξία δικαι-
ωµάτων καθαρό µείον της παρακράτησης. 
Τηλ.6946388293

Ζητούνται αγελάδες βραχυκερατικες σε 
πρόγραµµα σπάνιας φυλής πιστοποιηµενα. 
Απο 20 έως 150 ζώα. Τιµή 500-600 ευ-
ρώ Τηλ. 6946/388293.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται σε µικρά τετράγωνα δέµατα 
σανό από βρώµη, άχυρο από κριθάρι και 
τριφύλλι σε καλή τιµή. Περιοχή Μαγνησί-
ας. 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 µεγά-
λες ποσότητες από παραγωγό. ∆υνατότητα 
µεταφοράς στο χώρο σας.6974/431615.

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

Πωλούνται καθαρισµένα για σπορά κτη-
νοτροφικό µπιζέλι «’Ολυµπος», κριθάρι 
«nure» και βρώµη «Κασσάνδρα». Πρωτο-
ετή σε άριστη ποιότητα, αποστολή σ’όλη τη 
χώρα. Τηλ. 6972802670.

Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρισµέ-
νος από µαγνήτη, ποικιλία υπάτης. Τι-
µή 3 ευρώ το κιλό. Τηλ. 6974/463920, 
6943/029383.

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

Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής ποιότη-
τας, σανός αγριοτρίφυλλου, βρώµης, κρι-
θάρι 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 κτηνοτροφικό µπιζέλι για σπόρο, 
ποικιλίας Όλυµπος. Τηλ. 6934/405572.

Πωλείται βρώµη για σπορά.
Τηλ.6973722978.

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

Πωλείται τριφύλλι σε µικρές µπά-
λες 30 κιλών. Περιοχή Σερρών. Τηλ. 
6942/823313.

Πωλείται σιτάρι για σπόρο ποικιλίας ΣΙ-
ΜΕΤΟ πρωτοετές από σποροπραγωγή 
καθαρισµένος και απολυµασµένος, πρώ-
της ποιότητας. Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ. 
6972/285256.

Πωλείται βίκος ποικιλίας ΜΑΡΙΑΝΝΑ, 
καθαρισµένος και απολυµασµένος, σε σα-
κιά 40 κιλών και σε καλή τιµή. Περιοχή 
Φαρσάλων. Τηλ. 6972/285256.

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές, τε-
τράγωνη µπάλα µε 6 σκοινιά. Περιοχή Λά-
ρισα. Τηλ. 6947/509187.

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, ποι-
κιλίας Μοναστήρι Ρ2. Τηλ. 6932/372270

Πωλούνται µπάλες από άχυρο µι-
κρού µεγέθους. Νοµός Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6937 /313613.

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερρών νέ-
ας εσοδείας. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλά-
δα.6937/253885.

Πωλείται µπιζέλι κτηνοτροφικό ποικιλίας 
Όλυµπος. Τηλ 6937/479638.

Πωλείται χορτοτρίφυλλο και τρι-
φύλλι καθαρό. Περιοχή Ναυπάκτου.
Τηλ.6943/920243.

Πωλείται βίκος µπιζέλι από παραγω-
γό για χλωρή λίπανση, βελτίωση εδά-
φους-άζωτο και παραγωγή ζωοτροφής. 
Τηλ.6948/423151. 

Πωλείται βιολογικό τριφύλλι και κα-
λαµπόκι. Περιοχή Ναυπάκτου. Τηλ. 
6976/288400.

Πωλούνται για βιολογική ζωοτροφή 14 
τόνοι βρώµη και 17 τόνοι µείγµα κριθάρι µε 
κτηνοτροφικό µπιζέλι. Τηλ.6972/802670.

Πωλούνται καθαρισµένα για σπορά κτη-
νοτροφικό µπιζέλι «’Ολυµπος», κριθάρι 
«nure» και βρώµη «Κασσάνδρα». Πρωτο-
ετή σε άριστη ποιότητα, αποστολή σ’όλη τη 
χώρα. Τηλ. 6972/802670.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται υποπροϊόντα δηµητριακών για 
ζωοτροφή. Τηλ.6974/567958.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

Πωλείται αγρόκτηµα δενδροφυτευµένο 
µε δεκάχρονες ροδιές ελληνικής ποικι-
λίας 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, νο-
µός Πέλλας, 250 ευρώ το στρέµµα. 
Τηλ.6946/960379.

Eνοικιάζεται αποθήκη 1000 τ.µ για επαγ-
γελµατική - αγροτική χρήση µε νερό και 
ρεύµα.Τηλ.6983/717473.

ΖΗΤΗΣΗ

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

Ζητoύνται εκτατικά δικαιώµατα χωρα-
φιών.Τηλ.6978023728.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται αρµεκτικό Fullwood ελαφρώς 
µεταχειρισµένο, 12 στα 12.Περιοχή Πα-
τρών.Τηλ. 6906/512460.

Πωλείται καινούριο ραντιστικο,αµεταχεί-
ριστο.Τηλ. 6943/457861.

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά στα-
βάρια 2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6980/001606 

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιά-
ρι. Περιοχή Πιερίας.Τηλ. 6980/001606 

Πωλούνται 2 θερµοκήπια   βαρέου   τύ-
που  (15 µ.πλάτος Χ 68 µ.  µήκος το καθέ-
να). Με υδρορροή, υδρονέφωση, σταγό-
νες, τρεις πόρτες και δύο παράθυρα. Τηλ. 
6980/001606

Πωλείται τρακτέρ Claas Νexus 101 ίππους 
δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιοχή Πιερί-
ας. ΤηλTηλ.6980/001606

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

Πωλείται ΒMW E30, 4θυρο, 35 ετών. Πε-
ριοχή Πιερίας Τηλ. 6980/001606, 

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

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

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, πα-
στεριωτές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, 
κορφολόγοι, ντουλάπες για γιαούρτια ψύ-
ξη-θέρµανση, ντιζάκια µε καλούπια διά-
φορων τύπων. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 
6947/509187.

Πωλείται µηχάνηµα παστερίωσης 2 τό-
νων σχεδόν καινούρια και ένας κορφολό-
γος αυτοκαθαριζόµενος 3 µήνες δουλεµέ-
νος 3 τόνους την ώρα. Τηλ.6947/509187.

Πωλείται καινούριο τρακτέρ ΖΕ-
ΤΟR 100, ΡRΟΧΙΜΑ µε τον κουβά. Τηλ. 
6983/717473.

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

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

Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων και σπα-
στήρας για καλαµπόκι. Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται πλαστικά σε εµπόρους για 
κρασί, λάδι και µέλι. ∆ιάφορα µεγέθη µι-
κρά και µεγάλα. Τηλ.2310/684438.

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, ψηλοστά-
βαρο. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133. 

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

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίπ-
πους πετρελαίου. Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133.

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

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Μ101 
µε επισκευασµένο κινητήρα, χωρίς σαπί-
λες. ∆υνατότητα µετατροπής σε χορτοκο-
πτικό. Τιµή 2500 ευρώ.Τηλ.2310/711133.

Πωλείται καταστροφέας. Τιµή 400 ευρώ.
Τηλ.2310/711133.

Πωλείται τρακτέρ stayer 8110 me 6000 
ώρες χρήσης. Σε άριστη κατάσταση µαζί µε 
τα παρελκόµενα, σπαρτική, άροτρο, 2 καλ-
λιεργητές (ελαφρύς, βαρύς) , µε λιπασµα-
τοδιανοµέα.Τηλ.6943/457861.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας CASE µο-
ντέλο 2006 CVX 1170 full extra.
Τηλ.6945/373163.

Πωλούνται σπαρτική µηχανή σίτου και δι-
σκοσβάρνα. Τηλ.6972307674.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας CLAAS µοντέ-
λο 2009 70 PS µε καµπίνα 4 χ4 , αµπε-
λουργικό Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας Lamborghini 
τύπου 990 δενδροκοµικό 4χ4 µε καµπί-
να. Τηλ.6945/373163.

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

Πωλείται κλαδοτεµαχιστής-βιοθρυµµατι-
στής VIKING GE-250.Τιµή 350 ευρώ και-
νούριο.κος Γιώργος .Τηλ. 2108144103

Πωλείται χορτοκοπτικό µηχάνηµα 2 δί-
σκων 1,70 κοπής, ιταλικό µε µπουκά-
λα. Περιοχή Νέα Πλάγια Χαλκιδικής.
Τηλ.6982/776003.

Πωλείται συγκρότηµα παραγωγής ζω-
οτροφών της Sylko Hellas αποτελούµε-
νο από κυλινδροµυλο µάρκας Gruber 
5,5/2000 και ηµιοριζοντια χαρµανιερα 
950 λίτρα µε δυνατότητα παραγωγής 1 τό-
νο/ώρα µε 200 ώρες χρήσης. Τιµή 6.400 
ευρώ. Τηλ.6947/741230.

Πωλούνται κολώνες της ∆ΕΗ, λαµαρί-
νες, ευρωπαϊκή ξυλεία α’ ποιότητας. Περι-
οχή Λάρισας. Τηλ. 6972/173482.

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

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

Πωλείται µια δισκοσβάρνα µονόπα-
τη. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6972/366041, 6972366043.

Πωλείται ένα φρεζοσκαλιστήρι 5σει-
ρο. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6972/366041, 6972366043

Πωλείται µία φρέζα 230 µε γρα-
νάζι. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6972/366041, 6972366043

Πωλείται ένα αναστρεφόµενο άροτρο 
3υνο,πολλούς καλλιεργητές και άλλα ερ-
γαλεία. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6972/366041, 6972366043

Πωλείται ένα ραντιστικό. Περιοχή Σίν-
δος Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366041, 
6972366043

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

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

Πωλούνται ράουλα, πέδιλα, στοιχεία κ.α 
καινούρια κατάλληλα και για θεριζοαλω-
νιστικές µηχανές ρυζιού παλαιού τύπου.
Τηλ.6972/951763,2109820024.

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

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

Πωλούνται χορτοκοπτικό µάρκας Κrone 
µε πλάτος κοπής 2,8 µέτρα, µία δισκο-
σβάρνα Ζορµπά 32αρα και µία πρέσα µάρ-
κας Welger 530. 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.

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

Πωλείται παγολεκανη 500 λίτρων ,πε-
ριοχη Πελοποννήσου.Τιµη 1200 ευ-
ρώ.6944/780650
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Σε πέντε φάσεις έως το 2030 θα υλο-
ποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσε-
ων, το µεγαλύτερο που έχει γίνει ποτέ 
στη χώρα, το οποίο θα καλύψει έκταση 
500.000 στρεµµάτων που έχουν καεί, 
αποψιλωθεί ή υποβαθµισθεί. Σύµφω-
να µε το σχέδιο του υπουργείου Περι-
βάλλοντος η δάσωση-αναδάσωση θα 
εµπλουτίσει τη χώρα µε 30 εκατοµµύ-
ρια πιστοποιηµένα δέντρα και θα χρη-
µατοδοτηθεί µε 310 εκατ. ευρώ από 
το Ταµείο Ανάκαµψης.

Το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων 
υλοποιείται σε πέντε φάσεις:

 Στο πρώτο στάδιο, έχει εκπονη-
θεί ήδη από το Τµήµα ∆ασολογίας 
και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ 
η µελέτη εντοπισµού και ιεράρχησης 
των περιοχών που θα αναδασωθούν 
σε εθνικό επίπεδο, µε βάση επιστηµο-
νικά κριτήρια. Προτεραιότητα δίνεται 
στις περιοχές όπου δεν επαρκεί η φυ-
σική αναδάσωση και στα περιαστικά 
δάση (πυρκαγιά σε Μάτι, Κινέττα κλπ).

 Το δεύτερο στάδιο αφορά τη δη-
µιουργία οµάδας εργασίας για συντο-
νισµό και παρακολούθηση του έργου 
εντός του 2020. Σκοπός της οµάδας 
θα είναι η κινητοποίηση εθελοντών 
(π.χ. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 
µαθητές κλπ), καθώς και η ενεργο-

ποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 Το τρίτο στάδιο αφορά την οργά-

νωση, τον σχεδιασµό και την προετοι-
µασία του έργου των αναδασώσεων, 
µε εκπόνηση των ειδικών µελετών δά-
σωσης των επιλεγµένων περιοχών.

 Το τέταρτο στάδιο αφορά την υ-
λοποίηση των αναδασώσεων µέχρι 
το 2026. Η προσπάθεια θα ξεκινήσει 
µε τη φυτευτική περίοδο του 2021.

 Το πέµπτο στάδιο ολοκληρώνει 
τον επιχειρησιακό σχεδιασµό µέχρι 
το 2030 και περιλαµβάνει την εγκα-

θίδρυση µηχανισµού προστασίας, δι-
ατήρησης και παρακολούθησης των 
εγκαταστηµένων αναδασώσεων.

Παράλληλα, ήδη χρηµατοδοτείται 
από το ΕΣΠΑ πρόγραµµα για την προ-
στασία δασών, προϋπολογισµού πε-
ρίπου 100 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε, 
σύµφωνα µε το ΥΠΕΝ, µηδενική συµ-
βασιοποίηση µέχρι τον 2019.

Μαζί µε τη χρηµατοδότηση από 
το ΕΣΠΑ της νέας περιόδου το Εθνι-
κό Σχέδιο Αναδασώσεων θα φτάσει 
περί τα 700 εκατ. ευρώ έως το 2030.

Ταµείο Ανάκαµψης
Η δάσωση-αναδάσωση 

θα χρηµατοδοτηθεί 
µε 310 εκατ. ευρώ από 
το Ταµείο Ανάκαµψης

Πληρώνονται ΠΣΕΑ 2017 
σε Τέµπη και Τύρναβο
Πριν την εκπνοή του χρόνου, θα 
καταβληθούν στους παραγωγούς 
Τεµπών και Τυρνάβου οι 
αποζηµιώσεις για τις ζηµιές σε 
αµύγδαλα και ελαιόδεντρα που 
εντάχθηκαν στα ΠΣΕΑ του 2017. 
Αυτό διαβεβαίωσε ο πρόεδρος του 
ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος 
στον αναπληρωτή γραµµατέα της 
ΚΟ της Ν∆, βουλευτή νοµού 
Λάρισας Χρήστο Κέλλα, 
αναφέροντας πως θα ακολουθήσει 
και ο ∆ήµος Ελασσόνας. 

Ζωγράφισε µε τρακτέρ το
πορτρέτο του Μπετόβεν
Με τον πιο περίεργο τρόπο ένας 
καλλιτέχνης «ζωγράφισε» ένα 
πορτρέτο του Λούντβιχ βαν 
Μπετόβεν, µε αφορµή την 250η 
επέτειο από τη γέννηση του 
σπουδαίου µουσικοσυνθέτη. Με 
τρακτέρ όργωσε κι έσκαψε µία 
έκταση στη Βόρεια Ιταλία, ώστε να 
δηµιουργηθεί η προσωπογραφία του 
Μπετόβεν. Ο ίδιος έχει σχεδιάσει, 
επίσης, αντίστοιχα πορτρέτα των 
Μπαράκ Οµπάµα, Νέλσον Μαντέλα 
και του Πάπα Φραγγίσκου.

Μνηµόνιο Mediterra µε
Αµερικανική Γεωργική
Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση 
παρεµβάσεων και επενδύσεων στο 
πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα 
της Χίου, βρίσκονται στο επίκεντρο 
πολυετούς Μνηµονίου Συνεργασίας 
της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής 
και της θυγατρικής εταιρείας της 
Ένωσης Μαστιχοπαραγών Χίου 
«Mediterra AE». Περιλαµβάνονται 
οργάνωση πιλοτικού µαστιχώνα, 
αξιοποίηση κτηµάτων της Παλαιάς 
Γεωργικής Σχολής Χίου, µονάδα 
εκτροφής του Χιακού προβάτου.

H 3αλφα στο πλευρό του
Νοσοκοµείου Σερρών  
Αρωγός σε µία περιοχή της 
χώρας, που αυτή τη στιγµή 
πλήττεται σηµαντικά από την 
πανδηµία, τις Σέρρες, στέκεται η 
3αλφα – Αφοί Κ. Καραγεωργίου 
ΑΕΒΕ, ηγετική δύναµη στον κλάδο 
παραγωγής οσπρίων και ρυζιών. 
Συγκεκριµένα, η 3αλφα κάλυψε 
τις αυξηµένες ανάγκες σίτισης του 
Γενικού Νοσοκοµείο Σερρών 
προσφέροντας 500 κιλά ρύζι και 
500 κιλά φακές για τη σίτιση 
ασθενών και ιατρικού προσωπικού.

Σύµφωνα µε το σχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, η δάσωση-αναδάσωση θα εµπλουτίσει 
τη χώρα µε 30 εκατοµµύρια πιστοποιηµένα δέντρα και θα χρηµατοδοτηθεί µε 310 εκατ. ευρώ.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Υποβαθμισμένα δάση 
ξαναγεμίζουν δέντρα
Μέσα στην επόμενη 10ετία δάσωση-αναδάσωση σε 500.000 
στρέμματα που έχουν καεί, αποψιλωθεί ή υποβαθμιστεί

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. 6987/876761.

Πωλούνται αγροτικά εργαλεία,µία σπαρ-
τική µηχανή, µία δισκοσβάρνα, ένας καλλι-
εργητής βάµβακος, ένας λιπαντήρας, ένας 
καλλιεργητής, ένα τρακτέρ Belarus και ένα 
ραντιστικό. Τηλ.6974410304.

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι 
µε κολόνες της ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώ-
ρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χα-
µηλές. Τηλ.6947/509187.

Πωλείται άροτρο 14 τρίυνο ψηλοστάβαρο 
agrotica και 2 βαµβακοσπορές του Ψαλτί-
δη,µία 4σειρη, µία 3σειρη και µία κεντρόφυ-
γκα.Τηλ.6979/957956.

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

Πωλείται άροτρο 14άρι, µάρκας Γκλα-
βάνη, Τerra σε άριστη κατάσταση.Τηλ. 
6983/738450.

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

Πωλείται σβωλοκόπτης ιταλικός 2 µέ-
τρων και ένας καταστροφέας 1,8 m 
Tηλ.6980/001606.

Πωλείται τρακτέρ John Deere 6620, µο-
ντέλο του 20011 σε άριστη κατάσταση µε 
πρόσφατο service και καινούρια λάστιχα 
KLEBER φυλασσόµενο σε υπόστεγο , έτοι-
µο για χρήση. .Τηλ. 6977/608235.

Πωλείται σπαρτική µηχανή ΒΕΚΑΜ 
14αρα µε υδραυλική αλυσίδα βαρέου τύ-
που, µοντέλο του 2014,σχεδόν καινούρια.
Τηλ.6974/225009.

Πωλείται τρακτέρ John Deere 6820, 
140 ίππων µοντέλο του 2004 µε 9000 
ώρες λειτουργίας.Πωλείται λόγω συνταξι-
οδότησης. Τιµή 38000 ευρώ συζητήσιµη. 
Τηλ.6932/005070.

Πωλείται αγροτικό FORD TRANSIT 2.400 
κυβικά, πετρέλαιο, 5αρι σασµάν, υδραυλικό 
τιµόνι, καρότσα αλουµινίου. Περιοχή Σερ-
ρών 6937/253885.

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

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή NEW 
HOLLAND 8070 σε καλή κατάσταση.
Τηλ.6946/482582.

Πωλείται µηχάνηµα χάραξης ελαιών σχε-
δόν αµεταχείριστο. Χαράσσει 800 κιλά ανά 
ώρα. Περιοχή Λαµίας. Τηλ.6980/677936.

Πωλείται φρέζα δενδροκοµική Τερανό-
βα 70αρα, καθώς και Ρίπερ 7αρι. Περιοχή 
Αγρίνιο.Τηλ.6972/882057..

ΖΗΤΗΣΗ

Zητείται τρακτέρ δενδροκοµικό από 50 
έως 70 ίππους και µε µπροστινό διαφορι-
κό σε µέτρια κατάσταση.Τηλ.6943/457861.

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

Ζητείται ραντιστικό µηχάνηµα για 1000 λί-
τρα.Τηλ.6976/141565.
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Στην Ελβετία 
για τα νοκ άουτ
Τα ζευγάρια των «16» στην κληρωτίδα

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ραντεβού στη Νυόν της Ελβετίας 
τη ∆ευτέρα 14 ∆εκεµβρίου έχουν 
οι οµάδες που κατάφεραν να προ-
κριθούν στους «16» του Τσάµπιονς 
Λιγκ και στους «32» του Γιουρόπα. 
Εκεί θα µάθουν τους αντιπάλους 
τους για τα νοκ άουτ παιχνίδια. 

Στο Τσάµπιονς Λιγκ και στο 
γκρουπ των δυνατών βρίσκονται 
Μπάγερ, Ρεάλ, Μάντσεστερ Σίτι, 
Λίβερπουλ, Τσέλσι, Ντόρτµουντ, 
Γιουβέντους και Παρί, οι οποί-
ες τερµάτησαν πρώτες στον όµι-
λό τους την περασµένη εβδοµά-
δα. Στους αδύναµους βρίσκεται 
η «πρωτάρα» Γκλάντµπαχ που έ-

κανε την έκπληξη πετώντας εκτός 
την Ίντερ και ακολουθούν Μπαρ-
τσελόνα, Ατλέτικο, Πόρτο, Αταλά-
ντα, Σεβίλλη, Λάτσιο και Λειψία. 
Τα πρώτα νοκ άουτ µατς της διορ-
γάνωσης θα διεξαχθούν 16-24 Φε-
βρουαρίου.

Στο Γιουρόπα Λιγκ τώρα που έ-
χει και ελληνικό ενδιαφέρον, ο Ο-
λυµπιακός βρίσκεται στο γκρουπ 
των αδυνάτων οπότε αν δεν στα-
θεί τυχερός τον περιµένουν οµά-
δες όπως Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 
Άγιαξ, Ρόµα, Άρσεναλ και Μίλαν 
του Ζλάταν Ιµπραϊµοβιτς. Τα πρώ-
τα παιχνίδια της φάσης των «32» 
της διοργάνωσης θα διεξαχθούν 
στις 18 Φεβρουαρίου και τα δεύ-
τερα στις 25 Φεβρουαρίου. 

Ο Μικ Σουµάχερ είναι ο νέος παγκόσµιος 
πρωταθλητής στη Formula 2, λίγες µέρες πριν 
αρχίσει η αντίστροφη µέτρηση για την είσοδό του 
στην Formula 1. Συγκεκριµένα, ο Μικ ετοιµάζεται να 
ανοίξει τα φτερά του για την Formula 1 και την Haas, 
τριάντα χρόνια µετά το ντεµπούτο του πατέρα του 
στην κορυφαία κατηγορία του αθλήµατος.

Υπέγραψε στη Χάας
ο Μικ Σουμάχερ  

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)
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Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD
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Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 12 ∆εκεµβρίου

Κυριακή 13 ∆εκεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Υπάρχει συνέχεια
στην υπόθεση 
της διαχείρισης
των βοσκοτόπων

Τρέχει η διαδικασία
υποβολής αιτήσεων
για αγροτικά δάνεια
μέσω εγγυοδοσίας 

Πώς δένουν
οι αρχαιρεσίες
στην ΔΟΒ με τις 
τιμές στο βαμβάκι

Προς Γιούβε ο Πογκµπά
Ανοιχτό αφήνει η Γιουβέντους το 
ενδεχόµενο να κινηθεί για την 
απόκτηση του Πολ Πογκµπά, 
καθώς ο Γάλλος χαφ έκανε σαφές 
µέσω του ατζέντη του ότι ήρθε 
η ώρα να αποχωρήσει από το 
Μάντσεστερ. Η οποία Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ, µε τη σειρά της, δεν 
έχει κρύψει ότι της αρέσει ο 
Πάουλο Ντιµπάλα, ο οποίος δεν 
περνάει και την καλύτερη περίοδό 
του στους Τορινέζους.

Ο δρόµος για το Κατάρ
Αρκετά δύσβατο είναι για την 
εθνική µας οµάδα το µονοπάτι που 
οδηγεί στην τελική φάση του 
Παγκοσµίου Κυπέλλου, που θα 
διεξαχθεί στο Κατάρ το 2022. Η 
Ελλάδα από τον 2ο προκριµατικό 
όµιλο καλείται να αντιµετωπίσει 
την Ισπανία, τη Σουηδία, τη 
Γεωργία και το Κόσοβο και να 
βρει τρόπο να εξασφαλίσει 
τουλάχιστον τη 2η θέση.

Θέλει ενίσχυση η ΑΕΛ
Με τελικό µοιάζει η αναµέτρηση 
του Σαββάτου για την ΑΕΛ 
κόντρα στον ΟΦΗ, αφού θέλει 
οπωσδήποτε βαθµό ή βαθµούς 
στο µατς µε τους Κρητικούς. 
Η Λάρισα βρίσκεται πλέον στην 
προτελευταία θέση της 
βαθµολογίας της Σούπερ Λιγκ και 
κινδυνεύει να τελειώσει τη χρονιά 
στη ζώνη του υποβιβασµού. 
Βέβαιη θα πρέπει να θεωρείται 
η ενίσχυση της οµάδας στην 
µεταγραφική περίοδο του 
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Σ
τάσιµα είναι τα πράγµατα το τελευ-
ταίο διάστηµα στην ελληνική αγορά 
σκληρού σίτου. Η εξαγωγή για τα µέ-
τρια σιτάρια είχε µείνει στα 280 ευ-

ρώ ο τόνος FOB, αλλά διακρίνεται µια δυσκο-
λία στις πωλήσεις. Φυσικά πλησιάζουµε το τέ-
λος του έτους και τα Χριστούγεννα όπου παρα-
δοσιακά είναι πιο ήσυχα στο εµπόριο.

  Η άσχηµη ισοτιµία δολαρίου - ευρώ έχει 
κάπως παγώσει τις νέες πωλήσεις στην ελλη-
νική αγορά, µε τους εκκοκκιστές να προσπα-
θούν να ανεβάσουν λίγο τις τιµές τους µε σκο-
πό να πιάσουν τα ίδια επίπεδα σε ευρώ, αλλά 
οι πωλήσεις είναι λιγοστές. Αυτή την περίοδο 
πιάνονται τα 75 σεντς ανά λίµπρα για λευκά 
βαµβάκια µε καλά χαρακτηριστικά.

Σταθερά το σκληρό, 
και μέσα στις γιορτές 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
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Έχει βρει τη «βολή» του πάνω από τα 70 σεντς το βαµβάκι
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IOYΛ ΑΥΓ ΣΕΠ OKT ΝΟΕ ∆ΕΚ

Μετά τις ρευστοποιήσεις, οι 
αγοραστές επανήλθαν µε 
τοποθετήσεις σε νέα άνοδο και 
ώθηση από θετικές εκτιµήσεις USDA

Για τρίτη εβδοµάδα αµετάβλητη 
η τιµή σκληρού στις αγορές της 
Ιταλίας, που σταθεροποιείται 
στα πρόσφατα υψηλά.

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

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

∆ιόρθωση στα 2,58 ευρώ το κιλό 
στη µέση τιµή του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου στην Ισπανία, την 
περασµένη εβδοµάδα

10
IOYΛ

10
ΑΥΓ

10
ΣΕΠ

10
OKT

10
ΝΟΕ

10
∆ΕΚ

10
IOYΛ

10
ΑΥΓ

10
ΣΕΠ

10
OKT

10
ΝΟΕ

10
∆ΕΚ

10
ΑΥΓ

10
ΣΕΠ

10
OKT

10
ΝΟΕ

10
∆ΕΚ

10
ΑΥΓ

10
ΣΕΠ

10
OKT

10
ΝΟΕ

10
∆ΕΚ

306

230

220

210

200

190

180

¤/τόνος ¤/τόνος

69.00

68.00

66.00

65.00

52.00

50.00

48.00

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Όσο το βασικό κανάλι απορρόφη-
σης του ελαιολάδου είναι οι πωλή-
σεις της λιανικής, τα όρια της αγο-
ράς δεν µπορούν να υπερβούν το 
φράγµα των 3 ευρώ το κιλό, µε το 
εµπόριο να ακούει τη δεδοµένη πε-
ρίοδο µε µεγαλύτερη προθυµία τι-
µές πέριξ των 2,90 ευρώ.

Τις τελευταίες ηµέρες οι τιµές ε-
λαιολάδου στην ελληνική αγορά υ-
πόκεινται σε σηµαντικές πιέσεις που 
προέρχονται κυρίως από την εγχώ-
ρια βιοµηχανία τυποποίησης και τα 
µικρά «µαγαζιά» της Ιταλίας, µε τους 
παραδοσιακούς οίκους της γειτονι-
κής χώρας να µην έχουν κάνει α-
κόµα την εµφάνισή τους στα παρα-
γωγικά κέντρα της Πελοποννήσου. 

Σε αυτό το πλαίσιο, µε τη ζήτηση 
να αφορά αποκλειστικά πλέον την 
κατανάλωση των ευρωπαϊκών νοι-
κοκυριών, η ελληνική αγορά δύσκο-
λα θα µπορέσει να ακολουθήσει τον 

ανοδικό κύκλο που εξελίσσεται στις 
αγορές της Ιταλίας και της Ισπανί-
ας. Όπως εκτιµούν άνθρωποι της 
αγοράς, «όταν µε το καλό απαλλα-
γούµε από την πανδηµία και βγού-
µε πάλι στην εστίαση και τον τουρι-
σµό, µπορούµε να περιµένουµε τι-
µές πάνω από 3,20 ευρώ το κιλό».

Εν αναµονή να ανοίξει η εστίαση
Όπως εξηγούν, η υφιστάµενη κα-

τάσταση που επιβάλλει η συνθήκη 
της πανδηµίας, ευνοεί τις πωλήσεις 
των Ισπανών, οι οποίοι µε το προϊόν 
τους µπορούν να υποσχεθούν µια 
καλή ποιότητα και συνέπεια, όχι ό-
µως κάτι το εξεζητηµένο. «Το καλό 
ελληνικό ελαιόλαδο θα πληρωθεί 
σε καλύτερες τιµές µε το άνοιγµα 
της εστίασης και την επιστροφή του 
τουρισµού, όταν ξεκινήσουν δηλα-
δή οι παραγγελίες απ’ αυτό το κα-
νάλι» λένε οι ίδιοι. 

Σε αυτήν την περίοδο, οι τιµές 
που διαµορφώνει η ελληνική αγο-
ρά κυµαίνονται περί τα  2,80-2,90 

ευρώ το κιλό στη Λακωνία, µε τη 
Μεσσηνία να πουλά σε τιµές πέριξ 
των 2,50 ευρώ το κιλό, ενώ το ΠΟΠ 
Καλαµάτας φτάνει τα 2,90 ευρώ το 
κιλό. Στην Κρήτη, η ελληνική τυπο-
ποίηση αγοράζει σε επίπεδα τιµών 
που δεν υπερβαίνουν τα 2,60 ευρώ 
το κιλό, ενώ οι ιταλικές βιοµηχανί-
ες πληρώνουν 10 λεπτά παραπάνω 
για παράδοση στην Ιταλία. 

Σηµειώνεται πως οι συντελεστές 
του κλάδου, τοποθετούν σε ένα ι-
δανικό για την αγορά σενάριο, την 
ανάκαµψη των τιµών τους πρώτους 
µήνες του 2021, µε προϋπόθεση 
την αναχαίτιση της πανδηµίας και 
την επιστροφή της ζήτησης από το 
κανάλι της εστίασης. 

Συνθήκες ζήτησης για πάνω από 3,20 ευρώ
 Με την αναχαίτιση της πανδηµίας, τους πρώτους µήνες του 2021 ανάκαµψη τιµών ελαιολάδου
 Τα µεγάλα «µαγαζιά» της Ιταλίας δεν έχουν ακόµα «ψαχτεί» για αγορές στην Πελοπόννησο 

Κατά 8 δισ. δολάρια 
αναµένεται να ενισχυθεί ο 
κύκλος εργασιών της 
παγκόσµιας αγοράς 
ελαιολάδου, σύµφωνα µε 
ανάλυση βρετανικού 
ερευνητικού ινστιτούτου που 
αναλαµβάνει εκπόνηση 
µελετών για βιοµηχανίες. Η 
αγορά ελαιολάδου αναµένεται 
να κλείσει το τρέχον έτος, 
διαµορφώνοντας έναν τζίρο 
πέριξ των 16,6 δισ. δολαρίων. 
Παρουσιάζοντας όµως έναν 
ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης της 
τάξης του 5,8%, εκτιµάται ότι 
θα ανέλθει στα 24,73 δισ. 
δολάρια µέχρι το 2026. Η 
συγκεκριµένη έκθεση, που 
έγινε για λογαριασµό µεγάλων 
τυποποιητών ελαιολάδου, 
επικεντρώνεται κυρίως στη 
δυναµική των αγορών της 
Βόρειας Αµερικής, Ευρώπης,  
Ασίας, Μέσης Ανατολής και 
Αφρικής. Οι προοπτικές που 
παραθέτει η έρευνα, φαίνεται 
πως βρίσκονται σε συµφωνία 
και µε τις έως τώρα εκτιµήσεις 
που έρχονται από το USDA.

ΣΥΝ 5,8% Ο ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

Όσο περνάει ο καιρός και το βαµβάκι βρίσκεται γύρω από 
τα 70 σεντς, εδραιώνει ολοένα και περισσότερο τη θέση 
του σε αυτά τα επίπεδα. Σύµφωνα µε τους αισιόδοξους, τα 
χειρότερα έχουν περάσει κι εφόσον µπροστά µας έχουµε 
µια καλύτερη προοπτική της παγκόσµιας οικονοµίας, λόγω 
του εµβολίου κατά του κορωνοϊού, τα χρηµατιστήρια δεν 
έχουν κάποιο λόγο να διορθώσουν σηµαντικά. Ήµασταν 
τυχεροί διότι πάνω στον φόβο της πανδηµίας η Κίνα 
αγοράζει ποσότητες για τα αποθέµατά της, στηρίζοντας το 
χρηµατιστήριο, µε τη βοήθεια και των κερδοσκόπων. Κατά 
τους απαισιόδοξους η αγορά χρωστά µια καλή διόρθωση 
και δεν αποκλείεται αυτή να έρθει κατόπιν του κορωνοϊού.

ΝEA ΥOΡKH
Το χαµηλό δολάριο έχει µειώσει τις νέες πωλήσεις, 
εντούτοις υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον από 
παραδοσιακούς πελάτες της σοδειάς µας. 
Προσπαθούµε να πιάσουµε υψηλότερα επίπεδα, 
διατηρώντας το ίδιο πριµ επί του χρηµατιστηρίου, όµως 
οι αγοραστές είναι λίγο πιο κάτω στις προσφορές τους. 
Ως αποτέλεσµα γίνονται λίγα και στοχευµένα νέα 
συµβόλαια γύρω στα 75 σεντς για τα λευκά βαµβάκια 
και λίγο κάτω από τα 70 σεντς για τις υποδεέστερες 
ποιότητες. Οι πωλήσεις έχουν φτάσει σε σηµείο που 
δεν προκαλείται άγχος για πράξεις από εκκοκκιστές 
κι αυτό θα στηρίζει τη βάση επί του χρηµατιστηρίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Περί τα 16,6 δισ. δολάρια ο τζίρος 
στην παγκόσµια αγορά ελαιολάδου.

ΑΓΟΡΑ
Αυτή την περίοδο, οι τιµές 

στην ελληνική αγορά 

κυµαίνονται περί τα  2,80-

2,90 ευρώ στη Λακωνία 

Συνεδρίαση 9/12/2020
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάρτιος '21 73,05 +1,07

Μάιος '21 73,89 +1,04

73,5

73,0

72,5

72,0

71,5

71,0

71,5

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 21

Πέµπτη
03/12

Παρασκευή
04/12

∆ευτέρα
07/12

Τρίτη
08/12

Τετάρτη
09/12

10/29/2020 69.86

10/30/2020 68.92

11/02/2020 68.73

11/03/2020 70.24

11/04/2020 70.23
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«Ιστορικά χαµηλά» για τις τιµές 
του χοιρινού κρέατος, όχι µόνο 
στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκλη-
ρη την Ευρώπη, καταγράφουν 
το τελευταίο διάστηµα οι χοι-
ροτρόφοι. 

Ενόψει Χριστουγέννων η τι-
µή παραγωγού στην Ελλάδα, 
διαµορφώνεται στα 1,20 ευρώ 
το κιλό ζων βάρος, όταν πέρυ-
σι τέτοιες µέρες, έφτανε ακόµα 

και τα 1,75 ευρώ το κιλό. Όπως 
εξηγεί στην Agrenda ο Γιάννης 
Μπούρας, πρόεδρος της Νέας 
Οµοσπονδίας Χοιροτροφικών 
συλλόγων Ελλάδος, η πίεση της 
τιµής σε τέτοιο επίπεδο οφείλε-
ται σε δύο λόγους, την πανδηµία 
αλλά και την επέκταση της αφρι-
κανικής πανώλης στην Γερµανία. 

Η κλειστή εστίαση έχει µειώ-
σει αισθητά τη ζήτηση για χοιρι-

νό, ειδικά ελληνικής προέλευ-
σης και «προσεγµένων» κοπών. 
Από την άλλη, τα κρούσµατα 
αφρικανικής πανώλης στην 
Γερµανία, έφραξαν τον δρόµο 
στις εξαγωγές της χώρας εκτός 
µπλοκ και ειδικά στην Κίνα. Αυ-
τό είχε ως αποτέλεσµα να γε-
µίσει η αγορά µε γερµανικής 
προέλευσης χοιρινό, σε ασυ-
νήθιστα χαµηλές τιµές.  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ανοδικά κινήθηκαν την τελευ-
ταία εβδοµάδα οι τιµές παραγω-
γού στα ντόπια αρνιά, καθώς αρ-
χίζει να εκδηλώνεται ζωηρό εν-
διαφέρον από το εµπόριο µετά 
τις παραγγελίες που έρχονται 
από Ιταλία και Ισπανία. 

Τις τελευταίες ηµέρες οι κο-
πές στα σφαγεία κάνουν λόγο 
για τιµή που προσεγγίζει τα 4,60 
µε 4,80 ευρώ το κιλό για τα αρ-
νιά του γάλακτος, ενώ λίγες µέ-
ρες πριν η τιµή δεν ξεπερνούσε 
τα 4,20 ευρώ το κιλό. 

Πολύ καλύτερη είναι η εικόνα 
αγοράς που καταγράφεται για 
τα κατσίκια, η τιµή των οποίων 
εδώ και µέρες έχει φθάσει τα 
6 ευρώ το κιλό. Στη Θεσσαλία 
και σε άλλες περιοχές της χώ-
ρας η παραγωγή στα κατσίκια 
αυτό τον καιρό δείχνει να είναι 
µικρή σε αντίθεση µε τη ζήτη-
ση που έχει το κατσικίσιο κρέας 
τόσο στην εσωτερική αγορά ό-
σο και στο εξαγωγικό εµπόριο.  

Οι εκτιµήσεις που γίνονται 
από τους εµπόρους είναι ότι 
οι ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις 
οποίες δροµολογούνται φέτος 
οι γιορτές των Χριστουγέννων 
και της Πρωτοχρονιάς, µάλλον 
επιδρούν ευνοϊκά για την κα-
τανάλωση των κρεάτων αυτής 
της κατηγορίας, η παραγωγή 
των οποίων φαίνεται να ακο-
λουθεί φθίνουσα πορεία. 

Σηµειωτέον ότι η καλή τιµή 
την οποία απολαµβάνει φέτος 
το αιγοπρόβειο γάλα κάνει πολ-

λούς κτηνοτρόφους και κυρίως 
των εντατικών εκµεταλλεύσεων 
να επιλέγουν νωρίτερα τον «α-
πογαλακτισµό», προκειµένου 
να έχουν µεγαλύτερες αποδό-
σεις σε γάλα.  

Πάντως πρέπει να σηµειωθεί 
ότι η τιµή για το αρνί πριν λίγο 
διάστηµα είχε ανέβει αρκετά, ε-
νώ αυτές τις µέρες ακόµα κινεί-
ται σε χαµηλά επίπεδα, µε τους 
παραγωγούς να περιµένουν ό-
τι θα κινηθεί ξανά ανοδικά µέ-
σα στις γιορτές. Ενδεικτικό εί-
ναι και το γεγονός ότι τώρα δεν 
σφάζονται πλέον πολλά ζώα κι 

αυτό φαίνεται και από το ότι τα 
σφαγεία είναι ανοιχτά λιγότε-
ρες ηµέρες την εβδοµάδα. Βέ-
βαια, πρέπει να σηµειωθεί ό-
τι τόσο στην κεντρική όσο και 
στη βόρεια Ελλάδα δεν δεν υ-
πάρχει και τόσο µεγάλη παρα-
γωγή αυτή την περίοδο.

Πρόσθετη ενίσχυση σε όσους 
δεν πήραν το 4ευρω

Εν τω µεταξύ, ακούγεται πως 
το διάστηµα αυτό το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης εξετάζει 
το ενδεχόµενο να δοθεί πρόσθε-
το µέτρο στήριξης σε όσους έ-
µειναν εκτός της έκτακτης ενι-
σχύσεως στα αιγοπρόβατα ε-
πειδή δεν πληρούσαν ορισµέ-
νες προϋποθέσεις για τη λήψη 
της συνδεδεµένης και για όσους 
παρέδωσαν κρέας χωρίς να έ-
χουν παραδώσει γάλα. Τη δια-
βεβαίωση πως το υπουργείο θα 
προχωρήσει σε πρόσθετο µέ-

τρο, έλαβε η βουλευτής Λάρι-
σας της Ν∆ Στέλλα Μπίζιου α-
πό τον υπουργό Μάκη Βορίδη 
σε συνάντηση που είχαν προ ο-
λίγων ηµερών. 

Υπενθυµίζεται ότι οι ειδικές 
διατάξεις για το µέτρο που πα-
ρείχε ενίσχυση στον πρωτογενή 
τοµέα εκτροφής αιγοπροβάτων, 
προέβλεπαν: α) ότι το ποσό της 
ενίσχυσης καθορίζεται σε 4 ευ-
ρώ ανά ενήλικο ζώο και β) ότι 
το µέγιστο ποσό ενίσχυσης α-
νά επιχείρηση περιορίζεται σε 
2.000 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 
ενίσχυση έως 500 ζώων ανά ε-
πιχείρηση. Παρά το γεγονός ό-
τι το µέτρο αφορούσε την απο-
ζηµίωση λόγω των χαµηλών τι-
µών που διαµορφώθηκαν για 
τα αµνοερίφια την περίοδο του 
Πάσχα, οι επιλέξιµοι δικαιούχοι 
έπρεπε να είχαν κτηνοτροφικές 
µονάδες µε τουλάχιστον 20 ε-
νήλικα θηλυκά αιγοπρόβατα (ά-
νω των ενός έτους) και να είχαν 
παραδώσει γάλα σε εγκεκριµέ-
νες µονάδες επεξεργασίας γά-
λακτος το έτος 2019.

Αιφνίδια άνοδος στις τιµές παραγωγού
µεταξύ 4,60 µε 4,80 ευρώ τα αρνιά 
Καλύτερη εικόνα για τα κατσίκια, που πιάνουν ήδη τα 6 ευρώ το κιλό

Την κάτω βόλτα πήραν οι τιµές στο χοιρινό  
 µε κλειστή την εστίαση στο 1,20 ευρώ το κιλό

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΣΕ ΓΑΛΑ
Η καλή τιµή που απολαµβάνει 

φέτος το αιγοπρόβειο γάλα 

κάνει πολλούς κτηνοτρόφους 

να επιλέγουν νωρίτερα τον 

«απογαλακτισµό», προκειµέ-

νου να έχουν µεγαλύτερες 

αποδόσεις σε γάλα

ΑΛΛΑΓΕΣ
Ευνοϊκές για την κατανάλωση 

κατσικίσιου κρέατος οι ιδιαί-

τερες συνθήκες των φετινών 

εορτών των Χριστουγέννων

Η
εξαγωγή σκληρού σίτου 
στην ελληνική αγορά θε-
ωρητικά έχει µείνει στα 
280 ευρώ ο τόνος FOB λι-

µάνι µας, αλλά δεν ακούγονται νέες 
πωλήσεις, καθώς οι αγοραστές είναι 
διστακτικοί. Πλησιάζουµε και στο τέ-
λος του έτους, οπότε και παραδοσια-
κά τα πράγµατα είναι πιο υποτονικά 
όσον αφορά ο κοµµάτι του εµπορίου. 
Λογικά θα υπάρξει αντίσταση σε πιθα-
νή διόρθωση των τιµών, δεδοµένου ό-
τι η διαθεσιµότητα σκληρού σίτου ολο-
ένα και περιορίζεται. Από την πλευρά 
του παραγωγού τα καλά σιτάρια πλη-
ρώνονται περί τα 25 λεπτά το κιλό.  

Στα σκληρά σιτάρια, στη νέα λίστα 
της Φότζια δεν υπήρξαν αλλαγές για 
τρίτη εβδοµάδα. Συγκεκριµένα για τα 

ποιοτικά σιτά-
ρια µε ειδικό 
βάρος 78 kg/
hl, υαλώδη 80% 
και πρωτεΐνη 
13% η τιµή α-

ποθήκης παραγωγού διατηρείται στα-
θερά στα 300-305 ευρώ ο τόνος. Επί-
σης για τη δεύτερη ποιότητα µε ειδι-
κό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 70% και 
πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθήκης παρα-
γωγού βρίσκεται στα 290-295 ευρώ 
ο τόνος. Την ίδια ώρα και στη Γαλλία 
οι τιµές συντηρούνται στα 275 ευρώ 
ο τόνος και δυσκολεύονται να δοκι-
µάσουν κάτι υψηλότερο, καθώς ο Κα-
ναδάς έχει αρχίσει ξανά να προσφέ-
ρει πιο δυναµικά. Το καλό βέβαια εί-
ναι πως ζήτηση υπάρχει εντός Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Υπόψιν όµως πως 
ο Καναδάς ανακοίνωσε αύξηση της 
φετινής παραγωγής του κατά 2 εκατ. 
τόνους, φτάνοντας τελική ποσότητα 
τους 6,5 εκατ. τόνους. 

Εν τω µεταξύ, στο χρηµατιστήριο 
του Σικάγο, αναµένοντας νέα περι-
κοπή παραγωγής για τη σόγια, τα πε-
ρισσότερα δηµητριακά ανακάµπτουν. 
Βέβαια είχαν καταγράψει µια κανο-
νική διόρθωση στις προηγούµενες 
συνεδριάσεις οπότε ήρθε και η ώρα 
της στήριξης της αγοράς.  Στη Γαλλία 
οι τιµές  επίσης προσπαθούν να α-
νακάµψουν, αλλά είναι λίγο δυσκο-
λότερο λόγω ακριβού ευρώ (έναντι 
του δολαρίου). Παράλληλα ανακοι-
νώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Σύνδε-
σµο ∆ηµητριακών (Coceral) εκτίµη-
ση για σηµαντική αύξηση παραγω-
γής σιτηρών (+15 εκατ. τόνους) στην 
Ευρώπη κατά το 2021.  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΡΕΚΟΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ 
ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ∆Α 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΓΟΡΑ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΑΡΝΙΑ

ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ
4,80

ΚΑΤΣΙΚΙΑ

ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ
6,00
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Κύκλος ανόδου
ξανά στα αγροτικά

Δομικές αλλαγές
στις αγορές, 
το νέο μοτίβο 

Προς έναν κύκλο ανόδου για τις τι-
µές των εµπορευµάτων παγκοσµίως, 
ανάλογο µε αυτόν που σηµειώθηκε 
το 2000, προετοιµάζονται οι παγκό-
σµιες αγορές. Συγκεκριµένα, για έ-
ναν πολυετή ανοδικό κύκλο των τι-
µών βασικών αγροτικών εµπορευ-
µάτων κάνει λόγο σε έκθεσή της η 
Goldman Sachs, περιγράφοντας βα-
σικές δοµικές αλλαγές στις ισορρο-
πίες των παγκόσµιων αγορών που 
θα υποκινήσουν τη διαδικασία αυτή. 

Σύµφωνα µε την τράπεζα, όλα 
ξεκινούν από την σόγια και το κα-
λαµπόκι. Αναµένεται να διαµορ-
φωθούν ευνοϊκές συνθήκες στην 
αγορά βιοντίζελ τα επόµενα χρό-
νια, ξεκινώντας από τις ΗΠΑ, κάτι 
που θα αυξήσει σηµαντικά τη ζήτη-
ση για ποσότητες καλαµποκιού και 
σόγιας. Την ίδια στιγµή, η αύξηση 
των αναγκών της Κίνας για ζωοτρο-
φές, αφού η χώρα δίνει πλέον ιδι-
αίτερη έµφαση στην ανάπτυξη της 
κτηνοτροφίας της, ενισχύει την ζή-

τηση περαιτέρω. Σε αυτό το  πλαί-
σιο, σόγια και καλαµπόκι αναµένε-
ται σύµφωνα µε τους µελετητές της 
τράπεζας να διαµορφώσουν ακόµα 
υψηλότερα επίπεδα τιµών κιόλας α-
πό τους επόµενους µήνες.

Κατ’ επέκταση, δεδοµένου ότι οι 
καλλιέργειες αυτές είναι ανταγωνι-
στικές του βαµβακιού ως προς τις ε-
κτάσεις, τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στην 
Βραζιλία, µεταφέρεται το κλίµα ανό-
δου και στην συγκεκριµένη καλλι-
έργεια. Αρκετοί αγρότες αναµένε-
ται ότι θα στραφούν στην καλλιέρ-
γεια καλαµποκιού και σόγιας, επη-
ρεασµένοι από  το κλίµα στις αγο-
ρές και κατά συνέπεια, οι εκτάσεις 
βάµβακος θα µειωθούν, κάτι που µε 
την σειρά του θα οδηγήσει σε δια-
µόρφωση τιµών άνω των 75 σεντς 
η λίµπρα σε βάθος 12µήνου. «Η α-
ξιοσηµείωτη ανάκαµψη πολλών βα-
σικών αγροτικών εµπορευµάτων το 
τελευταίο διάστηµα, δεν µπορεί πα-
ρά να ενισχυθεί περαιτέρω το επό-
µενο διάστηµα» σχολιάζει χαρακτη-
ριστικά σε σηµείωµά της η τράπεζα. 

Το µοτίβο που περιγράφει η επενδυτι-
κή τράπεζα στις αγορές αγροτικών, έρ-
χεται να ενισχυθεί και από µια ακόµα 
υπό διαµόρφωση πολιτική και οικονο-
µική τάση. Σύµφωνα µε έναν εκ των 
κορυφαίων αναλυτών της Goldman 
Sachs για τα εµπορεύµατα, τον Τζεφ 
Κάρεϊ, µε την πανδηµία έσπασε η εµ-
µονή των κυβερνήσεων και των τρα-
πεζικών διοικήσεων για πολιτικές συ-
ντήρησης και µετριοπαθούς ανάπτυ-
ξης που συνεπάγεται µε λιτές δηµο-
σιονοµικές παρεµβάσεις. 

Το τελευταίο διάστηµα γίνεται όλο 
και πιο δηµοφιλής η ιδέα αναδιανοµής 
του πλούτου µε τη µορφή διαφόρων 
µορφών ενισχύσεων και επιδοµάτων, 
που µε τη σειρά τους θα ενισχύσουν 
την κατανάλωση που προέρχεται από 
τα πολυπληθέστερα στρώµατα, εφόσον 
βέβαια συνεχιστούν οι πολιτικές αυτές. 
«Η σταθερότητα των αγορών δεν είναι 
πλέον επιλογή. Το αποκαλούµε ανα-
κύκλωση της ζήτησης εµπορευµάτων. 
Πολιτικές αναδιανοµής, περιβαλλοντι-
κές πολιτικές  και έπειτα υπάρχει η ευ-
ελιξία στις αλυσίδες εφοδιασµού µε τη 
µορφή αποθήκευσης εµπορευµάτων 
από χώρες όπως η Κίνα», δήλωσε ο ί-
διος στους Financial Times.

«Η ζήτηση που βασίζεται σε πολιτικές παρεµβάσεις πρόκειται να δηµιουργήσει έναν κύκλο µεγαλύτερο 
από εκείνον της δεκαετίας του 2000. Μιλάµε για αγορά ταύρων στα εµπορεύµατα» λέει ο Τζεφ Κάρεϊ.

Επιστροφή στα 65 δολάρια το βαρέλι το 2021 

ΤΖΕΦ ΚΑΡΕΪ

GOLDMAN SACHS

ΕΡΕΥΝΑ

«Ο κόσµος µπαίνει σε µια «µακροχρόνια αγορά 
ταύρων» ενώ ακόµη και το πετρέλαιο θα επωφεληθεί 
καθώς η πρόσφατη υποεπένδυση, η αδυναµία του 
δολαρίου, οι κυβερνητικές δαπάνες και η ενεργειακή 
µετάβαση ενισχύουν τη ζήτηση σε γενικές γραµµές» 
συνεχίζει ο επικεφαλής της παγκόσµιας έρευνας για 
τα προϊόντα της Goldman Sachs, Τζεφ Κάρεϊ σε 
δηλώσεις του. Η Goldman Sachs υπολογίζει πως η 
τιµή του πετρελαίου θα επιστρέψει στα 65 δολάρια 
ανά βαρέλι ως τα τέλη του 2021 και προβλέπει 
ταχεία ανάκαµψη της ζήτησης, µε την παγκόσµια 
ζήτηση να φτάσει τα 102,5 εκατοµµύρια βαρέλια την 
ηµέρα το 2022, όταν η ζήτηση πετρελαίου το 2019 
ήταν στα 100,1 εκατοµµύρια βαρέλια ηµερησίως.
«Είναι σηµαντικό να διαχωρίσουµε το εµβόλιο, το 
οποίο είναι ένας τακτικός ανοδικός καταλύτης, από 
την ίδια την πανδηµία, που είναι ένας δοµικός 
καταλύτης σε µια αγορά ταύρων µεγαλύτερης 
διάρκειας. Καθώς κοιτάζουµε το 2021, το εµβόλιο 
δηµιουργεί αυτήν την ανάκαµψη σε σχήµα V ... αλλά 
κοιτάζοντας πέρα από αυτό πιστεύουµε ότι είναι η 
αρχή µιας αγοράς διαρθρωτικών ταύρων όχι µόνο 
στο πετρέλαιο, αλλά και σε ολόκληρο το συγκρότηµα 
εµπορευµάτων», δήλωσε ο ίδιος.

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ GOLDMAN SACHS ΓΙΑ ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟ 2021

ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ
>75

ΣΙΤΑΡΙ

∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
0,6%

ΣΟΓΙΑ

∆ΟΛΑΡΙΑ/ΜΠΟΥΣΕΛ
>11,50

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

∆ΟΛΑΡΙΑ/ΒΑΡΕΛΙ 
65
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Νέα καύσιµα για να συνεχίσει 
στις 800 µονάδες το ΧΑ
Μετά από 14 ηµέρες συνεχούς ανόδου, το ΧΑ 
µπήκε σε µια πορεία ελεγχόµενης διόρθωσης που 
σύµφωνα µε αναλυτές, ήταν λίγο έως πολύ 
αναγκαία για την ενθυλάκωση των κερδών και την 
αποφόρτιση του κλίµατος. Η αγορά δεν θα 
µπορούσε άλλωστε να συντηρεί για πολύ το 
ανοδικό της σερί, το οποίο ήταν και το µεγαλύτερο 
από το 1997. Πλέον θα χρειαστούν νέα καύσιµα 
για να συνεχίσει ανοδικά και πάνω από τις 800 
µονάδες, οι οποίες από χθες φάνηκε να τη 
δυσκολεύουν. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η 
Τράπεζα Πειραιώς από το 2011 
στηρίζει την προσπάθεια των 

ελληνικών νοικοκυριών, για 
ενεργειακή αναβάθµιση και 
αυτονοµία των κατοικιών τους µε 
ταυτόχρονη εξοικονόµηση του 
κόστους τους, συµµετέχοντας και 
στο νέο πρόγραµµα «Εξοικονοµώ – 
Αυτονοµώ» του υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙ∆Η: Ο Όµιλος και η 
εταιρεία Κτήµα Κώστα Λαζαρίδη AE 
ενηµερώνει ότι το τρίτο τρίµηνο 
σχεδόν κάλυψαν τις απώλειες των 
προηγούµενων µηνών, αφού κινήθηκε 
ανοδικά σε πωλήσεις σε σχέση µε το 
αντίστοιχο περσινό τρίτο τρίµηνο. 
Εντούτοις, εκτιµά ότι κατά το 
τελευταίο τρίµηνο του 2020 δεν 
αναµένεται να συνεχιστεί η καλή 
πορεία, καθώς το δεύτερο κύµα της 
αναστολής λειτουργίας της εστίασης, 
επηρεάζει αρνητικά τις πωλήσεις.

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ: 
Προσδοκίες εξόδου από την κρίση 
που έχει επιφέρει η πανδηµία και 
ανάκαµψης των πωλήσεων το 2021 
διατηρεί η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, παρά 
το ότι η επιστροφή του κλάδου στα 
επίπεδα του 2019 δεν πρέπει να 
αναµένεται πριν το τέλος του 2022. 
Όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν θα υπάρξει ένα νέο lockdown 
και ο τουρισµός θα κινηθεί ανοδικά.

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Η Αρτοβιοµηχανία 
Καραµολέγκος ΑΕ ανακοίνωσε ότι ο 
Καραµολέγκος Εµµανουήλ του Ηλία 
προέβη, δυνάµει χρηµατιστηριακών 
συναλλαγών, σε αγορά 480.000 
κοινών ονοµαστικών µετοχών της 
αρτοβιοµηχανίας, ανεβάζοντας την 
συµµετοχή του στο 58,148% όλου.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Με τα νέα lockdowns να σφυροκοπούν 
την οικονοµία, τα εµβόλια να καταφτά-
νουν µόλις και το Brexit να κινείται στην 
κόψη του ξυραφιού, η Ευρωπαϊκή Κεντρι-
κή Τράπεζα προσθέτει 500 δισ. ευρώ στο 
έκτακτο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων 
πανδηµίας (PEPP) και το παρατείνει του-
λάχιστον έως το Μάρτιο του 2022. Στόχος 
είναι να διατηρηθούν οι χαλαρές συνθή-
κες χρηµατοδότησης στη διάρκεια της οι-
κονοµικής κρίσης. Το επιτόκιο κύριας α-
ναχρηµατοδότησης καθώς και τα επιτό-
κια της διευκόλυνσης οριακής χρηµατο-
δότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής 
καταθέσεων θα παραµείνουν αµετάβλητα 
σε 0,00%, 0,25% και -0,50% αντιστοίχως. 

Η πανδηµία πιθανότατα θα κρατήσει 
σε οµηρία την παγκόσµια οικονοµία έως 
ότου ξεκινήσει η µαζική διάδοση αποτε-
λεσµατικών εµβολίων, λέει σε ανάλυση 

της η ΝΝ Investment Partners. «Το µέγε-
θος της δηµοσιονοµικής στήριξης θα κα-
θορίσει και τη δύναµη της ανάκαµψης. Ε-
νώ είµαστε πιο αισιόδοξοι για τη δηµοσιο-
νοµική πολιτική στην Ευρωζώνη από ό,τι 
στις ΗΠΑ, και ενώ βλέπουµε σαφείς προ-
κλήσεις για ορισµένες βασικές αναδυό-
µενες οικονοµίες, πιστεύουµε ότι για την 
παγκόσµια οικονοµία, ο σταδιακός περι-
ορισµός της δηµοσιονοµικής χαλάρωσης 
µετά το 2021 θα είναι διαχειρίσιµος, µόλις 
η ανάκαµψη κερδίσει ορµή από το δεύ-
τερο µισό του έτους και µετά», αναφέρει. 

Στο µεταξύ, δέσµη µέτρων έκτακτης α-
νάγκης, για αµοιβαία αεροπορική και οδι-
κή συνδεσιµότητα ΕΕ και Ηνωµένου Βασι-
λείου και αλιευτικής πρόσβασης των σκα-
φών στα ύδατα των δύο µερών, παρουσί-
ασε η Κοµισιόν καθώς ο χρόνος για οµα-
λό Brexit εξαντλείται.

Ήπειρος
Τη γαλακτοβιοµηχανία Ήπειρος, 
τη µεγαλύτερη µάρκα τυροκοµικών 
προϊόντων στην ελληνική αγορά, 
πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV 
NORD), δίνοντάς της «διαβατήριο» 
ώστε να διαθέτει τα προϊόντα της 
στα ράφια της Costco, µιας από τις 
µεγαλύτερες αλυσίδες τροφίµων 
παγκοσµίως. Η Ηπειρος αποτελεί 
µέλος του οµίλου ΟΠΤΙΜΑ. 

ΙWSR
Νέα µελέτη, το IWSR προβλέπει ότι το 
ηλεκτρονικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών 
υπό την επίδραση της πανδηµίας φέτος 
θα αυξηθεί 42% σε 10 µεγάλες αγορές, 
µε την παγκόσµια αξία να υπολογίζεται 
στα 24 δισ. δολάρια (19,8 δισ. ευρώ). Η 
Κίνα βρίσκεται στην κορυφή του βάθρου, 
αλλά ο ρυθµός ανάπτυξής της (+ 23%) 
έχει ξεπεραστεί από αυτόν των ΗΠΑ, Ην. 
Βασιλείου, Αυστραλίας και Βραζιλίας. 

Σήμα ΕΚΤ για χαλαρή
χρηματοδότηση αγοράς

Το β’ εξάμηνο του 2021 σημάδια ανάκαμψης
Kλείνει η κλεψύδρα Brexit, μέτρα ανάγκης 
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.  0,1680 +9,80% 

ΣΩΛΗΝ. Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 2,8900 +9,47%

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 0,1100 +7,84%

BIOKARPET S.A. 0,8500 +6,25%

ΑΦΟΙ Ι.&Β. ΛΑ∆ΕΝΗΣ Α.Ε. 0,2860 +5,15%

SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ. 0,0155 -18,42%

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. 1,2050 -11,40%

ALPHA BANK Α.Ε. 0,8500 -9,28%

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 1,9050 -8,41%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1,1960 -8,35% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 29.998,94 -0,23%
 NASDAQ Comp 12.362,51  + 0,19%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.522,31 - 0,19%
Λονδίνο FTSE 100 6.599,76 + 0,54%
Φρανκφούρτη DAX-30 13.295,73 - 0,33%
Παρίσι CAC-40 5.549,65 +0,051%
Ζυρίχη  SMI 10.395,96 -0.33%
Τόκιο NIKKEI-225 26.756,24 -0,23%

Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία
      αλλαγή
FFED Βασικό 0,25 15.03.2020 
EKT Βασικό 0,25 18.09.2019
 Καταθέσεων  - 0,50 18.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,25 11.03.2020
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 01.02.2020
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,61 01.06.2020
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,168 01.06.2020
 EURIBOR -1M - 0,468  01.06.2020
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Δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσουν 
οι αγρότες για το κλείσιμο του έτους

Π
λησιάζουµε στο τέλος του έτους και καλό εί-
ναι να δούµε τα δικαιολογητικά που πρέπει 
να συγκεντρώσει ο αγρότης για να διαµορ-
φώσει το αποτέλεσµα προς φορολόγηση. 

ΕΣΟ∆Α
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ: Ολοκληρώνεται τις ε-
πόµενες µέρες  η εξόφληση της βα-
σικής ενίσχυσης, το πρασίνισµα, ί-
σως και κάποιες άλλες. Έχουµε ε-
ποµένως πλήρη εικόνα όσον αφο-
ρά τη φορολόγηση της βασικής από 
το πρώτο ευρώ και θα µπορούµε να 
προσδιορίσουµε σε αρκετά µεγάλο 
βαθµό το φορολογητέο εισόδηµα.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ: Για τις  πωλήσεις των πα-
ραχθέντων προϊόντων, παραλαµ-
βάνετε τα τιµολόγια (πώλησης, α-
γοράς, αυτοτιµολόγησης, εκκαθα-
ρίσεις κλπ). Όλα τα τιµολόγια πρέ-
πει να τα συγκεντρώσετε και να τα 
προσκοµίσετε στο λογιστή σας το 
αργότερο µέχρι 10 Γενάρη προκει-
µένου να προλάβουµε να καταχω-
ρήσουµε και να υποβάλουµε τον 
ΦΠΑ 4ου τριµήνου.

ΕΞΟ∆Α
ΕΛΓΑ: Η δαπάνη του ΕΛΓΑ καταχω-

ρείται στα βιβλία είτε είναι εξοφληµένη είτε όχι. Στο 
σύστηµα του ΕΛΓΑ θα εµφανιστεί περίπου το Μάρ-
τη, εκτός κι αν πάτε τη δήλωση καλλιέργειας στο λο-
γιστή σας.
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Να προσκοµίσετε τα συµ-
φωνητικά µίσθωσης, ανεξάρτητα αν είναι πληρωµέ-
να ή όχι. ∆απάνη είναι η έγγραφη συµφωνία και ό-
χι η εξόφλησή της. Μισθωτήρια που έχετε εξοφλή-
σει, εάν αυτό δεν έγινε µετρητοίς, δεν αναγνωρίζε-

τε ως έξοδο. 
ΕΡΓΟΣΗΜΑ: Για τον παραγωγό ο ο-
ποίος πληρώνει, τα εργόσηµα α-
ποτελούν δαπάνη στο χρόνο πλη-

ρωµής (και όχι είσπραξης). 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  ∆εν υπάρχει κάποιος πίνακας που να ο-
ρίζει πόσα εργόσηµα πρέπει να βάλει κάποιος ως έ-
ξοδα στα χωράφια του. Η απόδειξη της πραγµατοποί-
ησης των µεροκάµατων από εργάτες γης, είναι υπο-
χρέωση του παραγωγού. 

Τα εργόσηµα, αν δεν εισπραχθούν από τον δικαι-
ούχο σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, επιστρέ-
φονται τα χρήµατα στον παραγωγό που τα κατέβαλε.

Ο παραγωγός είναι  υποχρεωµένος να ενηµερώσει 
το λογιστή του για την ακύρωση του εργόσηµου, προ-
κειµένου να αφαιρέσει τη δαπάνη αυτή από τα έξοδα. 
Γιατί, εφόσον έχει επιστραφεί δεν αποτελεί δαπάνη.

Αν δεν ενηµερώσει το λογιστή για την ακύρωση 
των εργόσηµων, φέρει ευθύνη στην περίπτωση που 
ο έλεγχος στο µέλλον του βγάλει λογιστικές διαφο-
ρές και αναπροσαρµόσει τους φόρους της συγκεκρι-
µένης χρονιάς.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΟΣ∆Ε: Την ά-
νοιξη 2020 συντάχθηκε η δήλωση ΟΣ∆Ε, για την ο-
ποία πληρώθηκε αµοιβή στους φορείς που τη συνέ-
ταξαν. Επειδή την πληρωµή του εξόδου αυτού, κά-
ποιοι δήλωσαν να πληρωθεί µέσω της τράπεζας µε 
την καταβολή των επιδοτήσεων, οι φορείς αυτοί εξέ-
δωσαν ένα παραστατικό το οποίο το ονόµασαν προ-
σφορά η οποία περιλάµβανε το συνολικό κόστος. Αυ-

τό το παραστατικό δεν είναι δαπάνη για τα βιβλία. 
Πρέπει να εκδώσουν Τ.Π.Υ. αλλιώς δεν καταχωρεί-
ται τίποτα στα βιβλία.  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Προσκο-
µίζετε το συµβόλαιο και όχι την απόδειξη πληρωµής 
του συµβολαίου. Η καταχώρηση γίνεται αναλογικά 
αφού στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα συµ-
βόλαια περιλαµβάνουν δύο χρήσεις και θα πρέπει 
να γίνει επιµερισµός της δαπάνης.
Μπορούν να καταχωρηθούν αποδείξεις λιανικής 
πώλησης όταν η δαπάνη είναι µέχρι 100 ευρώ, ε-
νώ για µεγαλύτερα ποσά απαιτείται τιµολόγιο για 
να αναγνωριστεί η  δαπάνη. Για αναγνώριση εξό-
δων Α’ και Β’ υλών (φάρµακα, λιπάσµατα, σπόροι, 
κλπ.), καλό είναι να υπάρχουν τιµολόγια ανεξάρ-
τητα του ποσού. 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ∆ΕΗ  ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΕ ΑΓΡΟ-
ΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Στις περιπτώσεις που τη δαπάνη 
της ∆ΕΗ την επιβαρύνονται περισσότεροι αγρότες, 
βγάζετε φωτοτυπία το λογαριασµό της ∆ΕΗ και κά-
νουµε κατανοµή της δαπάνης, ανάλογα µε τα πο-
σά που πλήρωσε ο καθένας, (όπως ακριβώς γίνο-
νταν και πριν την ένταξη στα βιβλία).
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Η δαπάνη πληρώνεται τώρα και 
αποτελεί δαπάνη για το επόµενο έτος. ∆εν χρειάζεται 
να εκτυπώσετε κανένα έντυπο αλλά για την πληρωµή 
τους πηγαίνετε κατευθείαν στην τράπεζα έχοντας µαζί 
σας την άδεια κυκλοφορίας και γνωρίζοντας τον ΑΦΜ 
σας, πληρώνετε στο ταµείο της τράπεζας και φεύγετε. 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Για ό-
λες τις εργασίες που έχουν γίνει στα χωράφια των α-
γροτών από τρίτους, πρέπει οι ιδιοκτήτες των µηχανη-
µάτων που έχουν χρησιµοποιηθεί, να εκδώσουν πα-
ραστατικό προκειµένου η δαπάνη αυτή να καταχωρη-
θεί στα βιβλία. Η επιβάρυνση του ΦΠΑ δεν πρέπει να 
είναι λόγος για κάποιον να µην ζητάει το παραστατι-
κό γιατί, ο ΦΠΑ συµψηφίζεται στα γενικότερα έξοδα. 
ΠΡΟΣΟΧΗ. ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: Όσοι δεν έχετε δικά σας 
µηχανήµατα, φροντίστε να ζητάτε και να λαµβάνετε 
τιµολόγια παροχής για τις υπηρεσίες που σας παρέ-
χουν άλλοι, γιατί έχουν αρχίσει εντατικοί έλεγχοι.

Ανείσπρακτα
Εργόσηµα που δεν 

εισπράχθηκαν από τον 
εργάτη γης, επιστρέφο-

νται στον παραγωγό 

Στο ταµείο
Τα τέλη κυκλοφορίας 
πληρώνονται τη µία 

χρονιά, αλλά αποτελούν 
δαπάνη το επόµενο έτος

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

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

ΤΩΝ ΦΡΟΝΙΜΩΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ, ΠΡΙΝ 
ΠΕΙΝΑΣΟΥΝ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΝ

Για να µην βρεθείτε προ εκπλήξεων, 
όσοι είστε αγρότες του ειδικού 

καθεστώτος θα πρέπει να γνωρίζετε εάν 
έχετε υποχρέωση να ενταχθείτε στο 

κανονικό καθεστώς. Χρόνος εµπρόθεσµης 
ένταξης στο κανονικό καθεστώς: 30.01.21.

Αιτήσεις αποζηµίωσης λόγω Ιανού

Προσοχή απαιτείται από όλους όσους κάνατε ή 
θέλετε να υποβάλλετε αίτηση για αποζηµίωση 
από τον Ιανό. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης 
(η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης), 
τα χρήµατα επιστρέφονται στο 4πλάσιο.





ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Aξιοποίηση ιλύος για ενέργεια
κι εδαφοβελτιωτικά στη γεωργία

Σχέδιο ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ για μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο 1 MW
Επένδυση 20 εκατ. με στόχο χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Εδαφοβελτιωτικό υλικό και ηλεκτρικό ρεύµα, από 
την αξιοποίηση της ιλύος που προκύπτει από τη λει-
τουργία επιχειρήσεων στις οργανωµένες βιοµηχα-
νικές περιοχές της χώρας και όχι µόνο, σχεδιάζει 
να παράξει η ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ, µέσα από µια επενδυτική 
κίνηση τουλάχιστον 20 εκατ. ευρώ µε πολλαπλά 
οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

«∆ιαχειριζόµαστε σε όλη τη χώρα οργανωµένες 
Βιοµηχανικές Περιοχές συνολικής έκτασης περί 
τα 70.000 στρέµµατα, όπου λειτουργούν πάνω α-
πό 2.000 επιχειρήσεις και παράγουν γύρω στους 
4.000-5.000 τόνους ιλύος ετησίως. Το υλικό αυ-
τό έχει ένα µεταφορικό κόστος για να αποτεθεί ε-
κτός ΒΙΠΕ, που µετακυλίεται στα κοινόχρηστα κό-
στη. Οι ∆ήµοι της χώρας, επίσης, παράγουν λυµα-
τολάσπη, ενώ υπάρχουν κι άλλες µεγάλες ποσό-
τητες λυµάτων που προκύπτουν από κτηνοτροφι-
κές κι άλλες γεωργικές εκµεταλλεύσεις. Σκεφτή-
καµε να αξιοποιήσουµε όλο αυτό το υλικό και να 

έχουµε µια δραστηριότητα που αντί να προσθέτει 
κόστος στη λειτουργία των ΒΙΠΕ θα φέρνει έσοδα 
και θα βοηθά και στην προστασία του περιβάλλο-
ντος», εξηγεί στην Agrenda ο διευθύνων σύµβου-
λος της ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ, Θάνος Ψαθάς, θυµίζοντας πως 
υπάρχει πάντα και η δαµόκλειος σπάθη των προ-
στίµων από την ΕΕ, για τη διαχείριση αποβλήτων.

Το σκεπτικό είναι να δηµιουργηθεί µια µονάδα 
ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο, δυναµικότητας 
1 MW, στην οποία θα γίνεται επεξεργασία της ιλύ-
ος κι εκτός από το ηλεκτρικό ρεύµα θα παράγεται, 
µέσω αναερόβιας χώνεψης κι εδαφοβελτιωτικό υ-
λικό για χρήση σε καλλιέργειες, αντί των κλασσι-
κών χηµικών λιπασµάτων. Για τη χωροθέτηση της 
σχεδιαζόµενης επένδυσης προκρίνεται κάποια πε-
ριοχή της Βορείου Ελλάδος, όπου και είναι συγκε-
ντρωµένες οι περισσότερες, αλλά και µεγαλύτερες 
οργανωµένες Βιοµηχανικές Περιοχές της χώρας.

Η τεχνική και οικονοµική µελέτη βιωσιµότητας 
για το project είναι σε ιδιαίτερα ώριµο επίπεδο και 
δεν αποκλείεται ακόµη και εντός του ∆εκεµβρίου 
να φτάσει ως εισήγηση στο ∆.Σ. της ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ. 

Mία ευέλικτη οντότητα αποτελεί ο συνεταιρισµός Α-
γελαδοπαραγωγών Ανατολικής Πελοποννήσου, ο 
οποίος παράγει τα προϊόντα µε το εµπορικό σήµα 
το Γάλα του Μοριά και το Περιβόλι του Μοριά. Σύµ-
φωνα µε τον πρόεδρο του συνεταιρισµού Λευτέρη 
Αντωνάκο, το γάλα εισκοµίζεται τόσο από ιδιόκτητα 
κοπάδια αγελάδων µελών της οργάνωσης, όσο και 
από συνεργαζόµενους αγελαδοτρόφους της Αργο-
λίδας. Η φιλοσοφία του συνεταιρισµού αντιτίθεται 
στην εισαγωγή ζώων και επικεντρώνεται στην ανά-
πτυξη και βελτίωση του υπάρχοντος ζωικού κεφα-
λαίου µέσω της γενετικής βελτίωσης και της τεχνη-
τής γονιµοποίησης στα κοπάδια, ενώ πραγµατοποι-
ούνται δοκιµές για ανάπτυξη των αγελάδων Σβιτς, 

επισηµαίνει ο πρόεδρος της οντότητας.
Οι τιµές στο γάλα συµφωνούνται από την έναρ-

ξη της χρονιάς και η εξόφληση πραγµατοποιείται 
30 ηµέρες µετά την έκδοση του τιµολογίου. Ο συ-
νεταιρισµός αγοράζει το αιγινό γάλα στα 0,60 ευ-
ρώ το λίτρο και το πρόβειο στα 0,90 ευρώ, παρου-
σιάζοντας ανοδικές τάσεις το β’ εξάµηνο του 2020. 
Η τάση για τις αρχές του 2021, σύµφωνα µε τον κ. 
Αντωνάκο, είναι να κινηθεί στα 0,55 ευρώ το λίτρο 
για το αιγινό και στα 0,90 έως 0,92 ευρώ/λίτρο για 
το πρόβειο. Η τιµή αγοράς στο αγελαδινό είναι σή-
µερα στα 0,44-0,45 ευρώ το λίτρο, µε τον ίδιο να 
προβλέπει ότι η θα παραµείνει σταθερή στις αρχές 
του 2021.    ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Συνεταιρισμός πρότυπο πίσω από το «Γάλα του 
Μοριά» που κρατά σφικτές σχέσεις με τα μέλη του

Η Ελληνικά Γαλακτοκοµεία 
πρώτη µε πιστοποίηση 

CoVid Shield
Η Ελληνικά Γαλακτοκοµεία Α.Ε., είναι η 

πρώτη ελληνική γαλακτοβιοµηχανία που 
λαµβάνει πιστοποίηση CoVid Shield, σε επίπεδο 
Principal, από την TÜV AUSTRIA για τη 
λειτουργία της και τις εγκαταστάσεις της και 
δεσµεύεται για την πιστή και συνεχή εφαρµογή 
τους µε στόχο τον περιορισµό εξάπλωσης του 
κορωνοϊού.

Η EBRD βραβεύει την Πειραιώς
για τις «πράσινες» επενδύσεις
Σηµαντική διάκριση για τη δραστηριότητά της στο 
πλαίσιο του Green Trade Facilitation 
Programme έλαβε η τράπεζα Πειραιώς από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης. Η Τράπεζα έλαβε το βραβείο Most 
Active Issuing Bank 2019-Green Trade για την 
υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων φιλικών στο 
περιβάλλον. 

Πανδηµία και ΕΦΚ πλήγµα για 
τον εγχώριο κλάδο αλκοολούχων 
Σοβαρή επίπτωση στον κλάδο των αλκοολούχων 
ποτών στη χώρα µας έχει επιφέρει η πανδηµία 
µε τις εκτιµήσεις για το 2020 να δείχνουν 
µείωση των πωλήσεων περίπου 40%, ενώ οι 
απώλειες εσόδων (ΕΦΚ, ΦΠΑ, φόροι 
εισοδήµατος) αναµένονται στους 380 εκατ. 
ευρώ. Σύµφωνα µε τον ΙΟΒΕ, η άµεση µείωση 
ΕΦΚ αλκοολούχων στα 1.800 ευρώ (µέσος όρος 
Ε.Ε.), θα είχε θετική άµεση επίδραση στην αγορά.

Η επένδυση θα 
επιδιωχθεί να 
χρηµατοδοτηθεί από 
πόρους του Ταµείου 
Ανάκαµψης.

Η πλειονότητα των 
αγελαδοτρόφων είναι 

συνεργάτες-συνεταίροι από 
την ηµέρα σύστασης του 
συνεταιρισµού το 2011, 

ο οποίος έχει κύκλο 
εργασιών περί τα 3 εκατ. 
ευρώ και καθαρά κέρδη 

200.000 ευρώ.

ΝΕΑ
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Επαρκείς μονάδες ίσον παραγωγική χρονιά
Ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα θρέψης είναι απαραίτητο, για να επαναφέρει σε επάρκεια τα 
επίπεδα των θρεπτικών στοιχείων που αφαιρέθηκαν κατά τη συγκοµιδή ελαιοκάρπου για να 
υποστηρίξουν τα δέντρα µία καλή παραγωγή και την επόµενη χρόνια. Οι διαφυλλικές λιπάνσεις, 
λοιπόν µπορούν να χαρακτηριστούν σαν «µικροεπεµβάσεις» µε εντυπωσιακά αποτελέσµατα, 
ειδικά όταν χρησιµοποιούνται προϊόντα νέας τεχνολογίας. Τέτοιες λύσεις προτείνουν µέσω 
του ειδικού αυτού αφιερώµατος, οι µεγαλύτερες εταιρείες του χώρου.

95% 9

ΕΚ. ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ 
ΣΤΗ  ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΛΙΑΣ
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>  Βασικές οδηγίες για την ορθή λίπανση του ελαιώνα,  
με σκοπό την παραγωγή ποιοτικών καρπών και ελαιολάδου 

ΠΡΙΝ ΤΗ ΝΈΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ 
ΤΑ 2/3 ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΖΏΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ 

ΤHΣ ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Η ορθή λίπανση σε έναν παραγωγικό και 
εμπορικά εκμεταλλεύσιμο ελαιώνα αποτελεί 
ακρογωνιαίο λίθο στην παραγωγή των καρπών και 
του ελαιόλαδου. Ο παραγωγός για να προσδιορίσει 
τις ανάγκες σε ποσότητα και είδος λίπανσης 
της φυτείας του, που αντανακλούν τη θρεπτική 
κατάσταση των δέντρων, συνήθως βασίζεται στην 
εμπειρία προηγούμενων ετών και σε χημικές 
αναλύσεις του εδάφους και των φύλλων. Η 
μέθοδος της χημικής ανάλυσης των φύλλων 
(φυλλοδιαγνωστική) συνίσταται ως η βέλτιστη 
μέθοδος προσδιορισμού της περιεκτικότητας των 
θρεπτικών στοιχείων στα φύλλα του ελαιόδεντρου, 
κατά τις διάφορες φάσεις της βλάστησής του. Γι’ 
αυτή την ανάλυση θα πρέπει να συλλέγονται φύλλα 
που βρίσκονται στις ενδιάμεσες θέσεις ενός κλάδου, 
μέσης ηλικίας. Είναι σημαντικό τα φύλλα να είναι 
ίδιας ηλικίας ή να ταξινομηθούν σε ομάδες με βάση 
αυτήν, επειδή η περιεκτικότητα των φύλλων της 
ελιάς σε άζωτο φώσφορο και κάλιο μειώνεται με την 
αύξηση της ηλικίας, ενώ η περιεκτικότητά τους σε 
ασβέστιο αυξάνεται.
Ο «βασιλιάς» των θρεπτικών στοιχείων, που είναι 
απαραίτητο για τη βλάστηση και την παραγωγικότητα 
της ελιάς, είναι το άζωτο (Ν). Το άζωτο διεγείρει  την 
έκπτυξη και ανάπτυξη  των βλαστών, των κλάδων, 
του κορμού και του ριζικού συστήματος των δέντρων. 
Συνθήκες τροφοπενίας αλλά και υπερβολικής 
αζωτούχου λίπανσης  μπορεί να οδηγήσουν σε 

μειωμένη καρπόδεση και παραγωγικότητα. Το κύριο 
σύμπτωμα της έλλειψης αζώτου είναι η μικρή σε μήκος 
ετήσια βλάστηση σε συνδυασμό με χαρακτηριστική 
χλωρωτική όψη των φύλλων. 

Σε δύο δόσεις η αζωτούχος λίπανση
Η εφαρμογή της αζωτούχου λίπανσης συνίσταται 
να πραγματοποιείται σε 2 δόσεις, με τα 2/3 της 
συνολικής ποσότητας (10-15 κιλών Ν ανά στρέμμα)  
πριν την έναρξη της νέας βλάστησης και την 
υπόλοιπη πριν την ανθοφορία. Η λίπανση αζώτου 
δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις συνιστώμενες-
αναγκαίες ποσότητες, καθώς η περίσσεια αζώτου 
έχει αρνητικές επιπτώσεις  στην ανθεκτικότητα 
των δέντρων στο κρύο, την ξηρασία και στην 
ευπάθεια προσβολής από παθογόνους οργανισμούς. 
Παράλληλα μειώνει την ικανότητα πρόσληψης του 
φυτού σε κάλιο, που συνεπάγεται καθυστέρηση της 
ωρίμανση των καρπών. 
Ο φώσφορος συμβάλλει στον σχηματισμό των 
ανθέων, την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος 
και στην διαδικασία ωρίμανσης του ελαιόκαρπου. 
Φωσφορική λίπανση πρέπει να εφαρμόζεται όταν η 
περιεκτικότητα στα φύλλα είναι σε κρίσιμα επίπεδα, ή 
παρατηρηθούν οπτικά συμπτώματα τροφοπενίας στα 
φύλλα κατά τον χειμώνα-άνοιξη. Οι προστιθέμενες 
ποσότητες φωσφόρου να μην υπερβαίνει το 1/3-
1/5 του χορηγούμενου αζώτου. Σημαντικό είναι 
να αποφεύγεται η υπερβολική φωσφορούχος 
λίπανση, που θα έχεις ως αποτέλεσμα την μείωση 
της ικανότητας των δένδρο για πρόσληψη καλίου, 
ασβεστίου, σιδήρου και βορίου.

ΑΠΌ ΔΕΚΕΜΒΡΙΌ 
ΜΕΧΡΙ ΦΕΒΡΌΥΑΡΙΌ
Το κάλιο (ή ποτάσιο) και το ασβέστιο 
αποτελούν στοιχεία ιδιαίτερης 
σπουδαιότητας, για την θρέψη της 
ελιάς. Συχνά μαζί με την καλιούχο 
λίπανση συνίσταται η χορήγηση και 
μικρή ποσότητας βόρακα, με το βόριο 
να αποτελεί στοιχείο σε έλλειψη στα 
ελληνικά χώματα. Τροφοπενία καλίου 
μειώνει την ανθεκτικότητα στο κρύο και 
σε ορισμένα παράσιτα, ενώ παράλληλα 
μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στην ανθοφορία, στο μέγεθος και στην 
περιεκτικότητα του καρπού σε λάδι. 
Γενικά ανάγκη για καλιούχο λίπανση 
εμφανίζεται συχνότερα σε αβαθή, 
ελαφρά όξινα και ασβεστούχα εδάφη.
Η βασική λίπανση της ελιάς γίνεται κατά 
την περίοδο του Δεκεμβρίου έως τα 
μέσα Φεβρουαρίου, ώστε τα δέντρα 
να έχουν στη διάθεση τους όλα τα 
θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητο 
για τη διαφοροποίηση των ανθοφόρων 
οφθαλμών και την έναρξη της βλάστησης. 
Πριν την εφαρμογή λιπάνσεων είναι 
προτιμότερο να γνωρίζουμε τις φυσικές 
και χημικές ιδιότητες του εδάφους, 
όπως η σύσταση, η διαπερατότητα, το 
βάθος, το pH και η περιεκτικότητά του 
σε ασβέστιο και νερό. Χαρακτηριστικά 
που εμπλέκονται στην περιεκτικότητα 
και απορροφησιμότητα των θρεπτικών 
στοιχείων από την καλλιέργεια. Η 
εφαρμογή των λιπασμάτων πρέπει να 
εφαρμόζεται ομοιόμορφα στη ζώνη 
κάτω από την κόμη των δέντρων και να 
αποφεύγεται η περιοχή κοντά στον κορμό. 

ΒΑΣΙΚΗ

ΘΡΕΠΤΙΚΌ ΣΤΌΙΧΕΙΌ ΜΌΝΆΔΆ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΡΌΦΌΠΕΝΙΆ ΕΠΙΘΥΜΗΤΆ ΕΠΙΠΕΔΆ ΘΡΕΨΗΣ

Ν % <1,4 1,5-2

P % < 0,09 0,1-0,3

Κ % <0,3 0,8-1,6

CA % <0,5 >1

B PPM <14,5 19-40

ΤΙΜΈΣ ΘΡΈΠΤΙΚΏΝ ΣΤΟΙΧΈΙΏΝ, ΜΕΤΆ ΆΠΌ ΦΥΛΛΌΔΙΆΓΝΩΣΤΙΚΉ  
ΓΙΆ ΤΉΝ ΘΡΕΠΤΙΚΉ ΚΆΤΆΣΤΆΣΉ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΤΉΣ ΕΛΙΆΣ

Υπενθυμίζεται ότι 1 κιλό Ν αντιστοιχεί περίπου με: 5 κιλά θειικής αμμωνίας (21%Ν) ή 6,5 κιλά νιτρικού ασβεστίου (15,5%Ν),  
ή  3 κιλά νιτρικής αμμωνίας (33%Ν), ή 2 κιλά ουρίας (46%Ν).
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ΚΟΚΚΩ∆Η ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΟΝ 
ΜΕ ∆ΙΠΛΟ ∆ΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΖΩΤΟΥ

Η Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 
1989 και δραστηριοποιείται στον τοµέα της 
θρέψης των φυτών για τρείς δεκαετίες. Σε 
αυτά τα χρόνια ανέπτυξε ένα πλήρες «πα-
κέτο» προϊόντων, ικανών να δώσουν λύση 
σε όλα τα προβλήµατα λίπανσης των καλλι-
εργειών. ∆ιαθέτει τρεις εργοστασιακές µο-
νάδες, τέσσερις µονάδες παραγωγής και 
δύο γραµµές ενσάκισης. Όπως επίσης και 
δύο logistic centers στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής και στον Ισθµό Κορίνθου.
Τα προϊόντα της Φυτοθρεπτικής διανέµο-
νται σε ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, στην 
Ελληνική αγορά, καθώς και στις χώρες των 
Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. 
Το ανθρώπινο δυναµικό της εταιρείας απο-
τελείται από γεωπόνους εξειδικευµένους 
στα θέµατα λίπανσης των καλλιεργειών. 
Παράλληλα συµµετέχει σε πανεπιστηµια-
κά ερευνητικά προγράµµατα, µε στόχο την 
ανάπτυξη καινοτόµων 
προϊόντων θρέψης.

Τι ακριβώς κάνει 
το άζωτο στην ελιά;
Ευνοεί τη βλάστηση, τη 
διαφοροποίηση των ο-
φθαλµών, την καρπόδε-
ση και τέλος την απόδοση. Η σηµαντικότε-
ρη βέβαια επίδραση αφορά την αύξηση του 
ποσοστού των τέλειων ανθέων. Η έλλειψη 
αζώτου στα κρίσιµα στάδια, οδηγεί σε µει-
ωµένη καρποφορία ή σε παρενιαυτοφορία. 
Γίνεται εποµένως κατανοητό πως οι λιπάν-
σεις αζώτου είναι ιδιαίτερα σηµαντικές, µε 
δεδοµένη την ιδιαίτερη βλαστική ανάπτυ-
ξη και καρποφορία της ελιάς. Συνεπώς, η ε-
πιλογή των αζωτούχων λιπασµάτων πρέ-
πει να γίνεται µε τέτοιον τρόπο ώστε να α-
ποφεύγεται η αποφυγή απωλειών αζώτου 
λόγω εξαέρωσης της αµµωνίας ή λόγω έκ-
πλυσης.  Ο όρος «λιπάσµατα βραδείας απο-
δέσµευσης» ή «σταθεροποιηµένα λιπάσµα-
τα» αναφέρεται στα λιπάσµατα τα οποία πε-
ριέχουν παρεµποδιστές ουρεάσης ή/και 
παρεµποδιστές νιτροποίησης.
Οι παρεµποδιστές ουρεάσης που βασίζο-
νται στο θειοφωσφορικό τριαµίδιο (NBPT), 
κλειδώνουν τις θέσεις δέσµευσης του εν-

ζύµου ουρεάση. Με αυτό τον τρόπο, καθυ-
στερούν τη µετατροπή της ουρίας σε αµ-
µωνιακά ιόντα (NH4+) και ως εκ τούτου 

µειώνουν την πιθανότητα 
πτητικότητας της αµµωνί-
ας (NH3).
Οι παρεµποδιστές νιτρο-
ποίησης που βασίζονται 
στη δικυανδιαµίδη (DCD) 
και στο DMPP, επιβραδύ-
νουν τη διαδικασία της νι-

τροποίησης µέσω της καθυστέρησης της ο-
ξείδωσης των αµµωνιακών (ΝΗ4+) σε δι-
οξείδιο του αζώτου (ΝΟ2-) και κατά συνέ-
πεια σε νιτρικά (ΝΟ3-). Έτσι ελαχιστοποιού-
νται οι απώλειες αζώτου από το έδαφος λό-
γω έκπλυσης νιτρικών (ΝΟ3-).
Η προσεκτικά σχεδιασµένη διαχείριση της 
αζωτούχας λίπανσης αποτελεί, στις µέρες 
µας, βασική προτεραιότητα ενός προγράµ-
µατος θρέψης της ελιάς. Η Φυτοθρεπτικής 
Α.Β.Ε.Ε. πρωτοστατεί και σε αυτόν τον το-
µέα, αναπτύσσοντας τη σειρά κοκκωδών 
λιπασµάτων NEON, ιδανική για χειµωνιάτι-
κες λιπάνσεις.
Η σειρά NEON ενσωµατώνει την καινοτόµα 
τεχνολογία PENXCEL που αποτελεί την τε-
λευταία εξέλιξη προϊόντων µε παρεµποδι-
στές αζώτου. Τα προϊόντα ΝΕΟΝ βασίζονται 
τόσο σε αναστολέα ουρεάσης (NBPT) για α-
ποφυγή απωλειών αζώτου σε µορφή αέρι-
ας αµµωνίας, όσο και σε αναστολέα νιτρο-

ποίησης (DCD) για µείωση των απωλειών 
αζώτου λόγω έκπλυσης. Έτσι µε την εφαρ-
µογή των λιπασµάτων NEON εξασφαλίζου-
µε πολλαπλά καλλιεργητικά οφέλη. Συνι-
στάται η εφαρµογή του λιπάσµατος να γίνε-
ται σε απόσταση από τον κορµό και στη νο-
ητή περιφέρεια της κόµης των δένδρων, ό-
πως επίσης να γίνεται ενσωµάτωση του λι-
πάσµατος αµέσως µετά την εφαρµογή, για 
την αποφυγή τυχών απωλειών.
Η ορθολογική βασική λίπανση της ελαιο-
καλλιέργειας πρέπει να αποσκοπεί, κατά 
περίπτωση, σε:
■ Ισορροπηµένη λίπανση αζώτου - φω-
σφόρου - καλίου - µαγνησίου & βορίου.
■ Εξισορρόπηση φορτίου – βλάστησης.
■ Ενίσχυση της παραγωγής.
■ Μειωµένες απώλειες Αζώτου.
■ Οικονοµία στη λίπανση.
■ Προστασία του περιβάλλοντος.
Ο ελαιοκαλλιεργητής µπορεί να παρακο-
λουθεί την αποτελεσµατικότητα της αζω-
τούχας λίπανσης και να κάνει τις απαραί-
τητες διορθώσεις, ανάλογα µε τις συστά-
σεις του γεωπόνου συµβούλου. Γιατί η ορ-
θολογική λίπανση εκτιµάται πάντα σε σχέση 
µε την ιδιοµορφία της περιοχής (ύψος βρο-
χοπτώσεων, σύσταση και γονιµότητα εδά-
φους), τις µακροχρόνιες παρατηρήσεις, την 
ηλικία δέντρων και τη φυλλοδιαγνωστική.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

∆ΟΣΟΛΟΓΙΕΣ � ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ NEON

ΤΥΠΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΟΣΟΛΟΓΙΕΣ
ΝΕΟΝ 25�7�20+0,3B+0,1ZN 2 � 4 ΚΙΛΑ ΑΝΑ ∆ΕΝ∆ΡΟ

ΝΕΟΝ  40�0�0+0,2B+0,1ZN+�12SO3� 2 � 3 ΚΙΛΑ ΑΝΑ ∆ΕΝ∆ΡΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΥΚΛΟΣ
Η ελιά (Οlea europaea L.) είναι ένα φυ-
τό αιωνόβιο, υποτροπικό, αειθαλές και 
ανεµόφιλο. Τα κύρια προϊόντα που πα-
ράγονται από την καλλιέργειά της, είναι 
το ελαιόλαδο και οι επιτραπέζιες ελιές. 
Καλλιεργείται σε ευρεία έκταση στις 
περιοχές του Ελλαδικού χώρου (60% 
των συνολικών καλλιεργούµενων ε-
κτάσεων), απασχολώντας ένα µεγάλο 
κοµµάτι του αγροτικού πληθυσµού. 
Υπό οµαλές συνθήκες ο ετήσιος βιολο-
γικός κύκλος της ελιάς διαιρείται στα α-
κόλουθα στάδια:
■  Χειµερινός λήθαργος (αναστολή 

βλαστιτικής αύξησης).
■  Εαρινοποίηση (Επίδραση χαµηλών 

θερµοκρασιών στη διαφοροποίηση 
των οφθαλµών).

■  ∆ιαφοροποίηση οφθαλµών από τα 
µέσα του χειµώνα.

■  Έναρξη νέας βλάστησης και άνθηση. 
■ Αρχική ανάπτυξη καρπών.
■ Σκλήρυνση του πυρήνα.
■  Καλοκαιρινή διάπαυση (αναστολή 

βλαστιτικής αύξησης).
Η διαφοροποίηση των οφθαλµών στην 
ελιά συµβαίνει τον χειµώνα, στάδιο που 
σύµφωνα µε αρκετές αναφορές, είναι 
κρίσιµη η επάρκεια του αζώτου. Το Ά-
ζωτο (Ν) αποτελεί για την ελιά το σηµα-
ντικότερο από τα θρεπτικά στοιχεία που 
είναι απαραίτητα για τη βλάστηση και 
την παραγωγή της. Η επίτευξη υψηλών 
αποδόσεων, καθίσταται αδύνατη χωρίς 
την επάρκειά του. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

> Η καινοτόµα τεχνολογία αζωτούχας λίπανσης στην ελληνική αγορά µέσω της Φυτοθρεπτικής ΑΒΕΕ
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ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ 
ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ NUTRIMORE

Η ελιά, ανθεκτική από την φύση 
της, συχνά δημιουργεί την λανθασμένη 
εντύπωση χαμηλών απαιτήσεων θρέψης. 
Υψηλές αποδόσεις όμως στην ελιά και 
καρποφορία κάθε χρόνο έρχονται μόνο 
μετά από επαρκή λίπανση. Η εταιρεία 
GAVRIEL, προτείνει τα λιπάσματα 
νέας τεχνολογίας Nutrimore και 
εγγυάται αποτελεσματική λίπανση 
και αύξηση των αποδόσεων της 
ελιάς χωρίς σπατάλες. Συγκεκριμένα, 
η εταιρεία προτείνει τα Nutrimore 
20-7-12+2MgO+B ή 20-6-14+Β ή 
16-6-18+2MgO+B κ.α. στην βασική 
λίπανση της ελιάς για κέρδος σε:
n Υψηλές μονάδες αζώτου με μη-
δενικές απώλειες που παρέχονται 
σε ιδανικό ρυθμό. Το άζωτο είναι κα-
θοριστικό για την διαφοροποίηση των ο-
φθαλμών σε ανθοφόρους και βλαστο-
φόρους, άρα για τις αποδόσεις της ε-
πόμενης χρονιάς. Επίσης καθορίζει την 
τρέχουσα ανοιξιάτικη νέα βλάστηση. 
Ευνοεί την καλή ανθοφορία και την ε-
πιτυχημένη καρπόδεση ενώ παραμέ-
νει βασική προϋπόθεση για την υψη-
λή ελαιοπεριεκτικότητα αλλά και το κα-
λό μέγεθος του καρπού. Το άζωτο στα 
Nutrimore αποτελείται από ουρεϊκό ά-

ζωτο που προστατεύεται 100% από το 
Agrotain και ένα μέρος αμμωνιακό-στα-
θερό άζωτο. Δεν περιέχουν νιτρικό άζω-
το το οποίο και παρουσιάζει μεγάλες α-
πώλειες λόγω έκπλυσης, φαινόμενο έ-
ντονο ιδιαίτερα κατά την χειμερινή πε-
ρίοδο λόγω των βροχοπτώσεων. Με τα 
Nutrimore όσο άζωτο πληρώνει ο πα-
ραγωγός φτάνει στα ελαιόδεντρα αξι-
οποιώντας το λίπασμα 100%. Πετυχαί-
νει ομαλή και παρατεταμένη θρέψη εξα-
σφαλίζοντας τέλεια ισορροπία βλάστη-
σης – καρποφορίας και άρα μεγιστοποί-
ηση της καρποφορίας και κερδοφορίας. 
n Φώσφορο πάνω από 95% 
υδατοδιαλυτό. Η ελιά όπως και όλα τα 

υπόλοιπα δέντρα και φυτά, μπορούν να 
απορροφήσουν μόνο τον υδατοδιαλυτό 
φώσφορο που περιέχεται σε ένα 
λίπασμα. Οι επαρκείς μονάδες πλήρως 
απορροφήσιμου φωσφόρου που 
εμπεριέχονται στα Nutrimore βοηθούν 
στην βελτίωση της ποσότητας αλλά 
και της ποιότητας του παραγόμενου 
ελαιολάδου αλλά και την καλύτερη 
ωρίμαση των καρπών.
n Υψηλές μονάδες 100% 
υδατοδιάλυτου καλίου, για αυξημένο 
μέγεθος καρπών και υψηλή 
ελαιοπεριεκτικότητα. 
n Καινοτόμο μορφή Βορίου DDP 
που είναι 10 φορές πιο ισχυρό 

από τις υπόλοιπες μορφές Βορίου. 
Απορροφάται στο 100% από τα 
δέντρα και έτσι πετυχαίνουμε άριστη 
γονιμοποίηση, καρπόδεση και άρα 
καρποφορία. Τέλος υπάρχει η δυνατότητα 
για επιλογή τύπων που παρέχουν 
Μαγνήσιο , απαραίτητο στοιχείο για την 
παραγωγή χλωροφύλλης και τέλεια 
καρπόδεση. Επιλέγοντας τον κατάλληλο 
τύπο Nutrimore οι ανάγκες θρέψης της 
ελιάς καλύπτονται με μία εφαρμογή. Τα 
κοστολόγια μειώνονται και οι αποδόσεις 
αυξάνονται. 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΚΟΥΝΟΥ  
ΥΠΕΥΘΥΝΗ MARKETING GAVRIEL

To άζωτο είναι το σημαντικότερο θρεπτικό στοι-
χείο στην γεωργική παραγωγή, απαραίτητο 
για όλες τις καλλιέργειες.
Όμως από την ποσότητα  αζώτου που ε-
φαρμόζεται, άνω του 50% τελικά χάνε-
ται, μέσω εξαέρωσης, έκπλυσης, δέ-
σμευσης στο έδαφος και απονιτρο-
ποίησης, χωρίς να το εκμεταλλεύ-
ονται τα φυτά. Το γεγονός αυτό, έ-
χει σαν αποτέλεσμα, τόσο την αύξηση του κόστους 
της λίπανσης λόγω των σημαντικών απωλειών α-
ζώτου, όσο και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος 

είτε τόσο μέσω των εκπομπών αμμωνίας, όσο και 
μέσω της έκπλυσης των νιτρικών στον υδροφό-

ρο ορίζοντα.
Η ουρία αποτελεί ιδιαίτερα τα τελευταία 

χρόνια, τη σημαντικότερη παγκοσμίως 
μορφή αζωτούχου λιπάσματος, οι 

απώλειές της όμως, κατά τη μετατροπή 
της σε αμμωνιακή μορφή και στη 
συνέχεια σε νιτρική όπου κυρίως 

απορροφάται από τα φυτά, είναι ιδιαίτερα σημαντικές.
Μέσω της εφαρμογής στην ουρία το μοναδικού δι-
πλού αναστολέα ουρεάσης LIMUS (NBPT+NPPT) 

της BASF, επιτυγχάνει αναστολή της λειτουργίας ε-
νός ευρύτερου-σε σχέση με το απλό ΝΒΡΤ-φάσμα-
τος του ενζύμου ουρεάση, μειώνοντας τις απώλει-
ες έως και 98%.
Ειδικά για την καλλιέργεια της ελιάς, η ΑΛΦΑ προ-
τείνει τους παρακάτω τύπους της σειράς:
l ΑδΑΜΑΣ 20-5-20+0,3Β ή 21-7-11+0,3Β για την 
βασική λίπανση
l ΑδΑΜΑΣ 40-0-0+0,2Β για την επιφανειακή λίπανση

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΣΕΑΣ – ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ

Η ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΔΑΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΟΥΡΕΑΣΗΣ LIMUS ΤΗΣ BASF

> Ομαλή και παρατεταμένη θρέψη εξασφαλίζουν τα λιπάσματα τεχνολογίας Agrotain

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ –  ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ

NUTRIMORE NUTRIMORE N-PLUS 46-0-0

20-7-12+2MgO+B

ή 21-7-17+2MgO+B

ή 21-7-17+2MgO+Fe+Zn

ή 20-6-14+Β

ή 16-6-18+2MgO+B

ή NUTRIMORE WINNER 40-0-0+14.5 SO3

ή NUTRIMORE WINNER BOR

ΕΛΙΑ ΒΡΩΣΙΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 3-5 KGR/ ΔΕΝΤΡΟ 1-2 KGR/ΔΕΝΤΡΟ

ΕΛΙΑ ΓΙΑ ΛΑΔΙ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 2-4 KGR/ΔΕΝΤΡΟ 1-2 KGR/ΔΕΝΤΡO

ΕΛΙΑ ΓΙΑ ΛΑΔΙ ΞΗΡΙΚΗ 2-3 KGR/ΔΕΝΤΡΟ 1-2 KGR/ΔΕΝΤΡΟ
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Κάθε χρόνο απομακρύνονται ση-
μαντικές ποσότητες θρεπτικών στοιχεί-
ων από τον ελαιώνα με την συγκομι-
δή του καρπού, το κλάδεμα των ελαι-
όδεντρων και την πτώση των φύλλων. 
Κρίνεται λοιπόν, απαραίτητη η σωστή 
αναπλήρωση των θρεπτικών με την ε-
φαρμογή ενός ορθολογικού προγράμ-
ματος λίπανσης, ικανό να καλύψει τις 
ανάγκες των δέντρων σε θρεπτικά και 
να διατηρήσει τον ελαιώνα παραγωγι-
κό για την φετινή συλλογή, καθώς και 
την παραγωγή της επόμενης καλλιερ-
γητικής χρονιάς. 
Στα κρίσιμα στάδια της ελιάς (διαφο-
ροποίηση ανθοφόρων οφθαλμών, άν-
θηση, καρπόδεση, ανάπτυξη καρπών 
και ελαιοποίηση) οι ανάγκες σε Άζω-
το, Φώσφορο, Κάλιο και Βόριο παρου-
σιάζονται αυξημένες με το καθένα από 
αυτά να παίζει σημαντικό ρόλο στις φυ-
σιολογικές λειτουργίες των δέντρων σε 
διαφορετικές χρονικές φάσεις.    
Σ’ αυτή τη φιλοσοφία η TEOFERT α-
νέπτυξε εξειδικευμένους τύπους για 

την καλλιέργεια της ελιάς και τις ελ-
ληνικές συνθήκες, με το μεγαλύ-
τερο προϊόν σε πωλήσεις σε ό-
λη την Ελλάδα, το Alzabor neo-Ν 
(20.6.16+0,3Β+0,0025Μο)
To alzabor neo-N είναι ειδικό ΝPK λί-
πασμα για την καλλιέργεια της ελιάς 
που εξασφαλίζει μέγιστες αποδόσεις 
και άριστη ποιότητα λαδιού, καθώς και 
καρπού.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  

του Alzabor neo-N: 

l Τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία (Ν, 
P, Κ, Β, S) που περιέχει βρίσκονται σε ι-
δανική αναλογία για την ολοκληρωμέ-
νη θρέψη των ελαιόδεντρων
l Περιέχει 3 διαφορετικές μορφές Ά-
ζωτου, ικανές να καλύψουν τις ανά-
γκες της ελιάς σε όλη τη διάρκεια τις 
καλλιέργειας, χάρις την άμεση και πα-
ρατεταμένη δράση τους 
α) Αlzon neo-N, το μόνο αζωτούχο λί-
πασμα στον κόσμο με παρεμπόδιση νι-
τροποίησης και ουρεάσης μέσα στον ί-
διο κόκκο
β) Αμμωνιακό Άζωτο
γ) Καρβαμιδικό Άζωτο
l Υψηλή διαλυτότητα Φωσφόρου 
(>93%)
l Ενδεδειγμένη ποσότητα Θείου 
(8,5%S) για την αύξηση της σύνθεσης 
των ελαίων και τη σωστή αξιοποίηση 
του αζώτου που εφαρμόζεται 
l Απαραίτητη ποσότητα Βορίου (0,3Β) 
και Μολυβδαινίου (0,0025Μο) σε δύο 

διαφορετικές μορφές για άμεση αλλά 
και παρατεταμένη απορροφήσιμη μορ-
φή από τα δέντρα. Η προσθήκη Μολυ-
βδαινίου συμβάλει σημαντικά στην α-
ποτελεσματικότερη διαχείριση του α-
ζώτου από τα δέντρα. 

Επίσης, προτείνεται και άλλος ένας 

ειδικός τύπος για την ελιά το  PiaMax 

ελαία 18.5.12+ 2Μg+ 0,3Β 

Περιέχει 18 μονάδες αζώτου, στα-
θεροποιημένες με παρεμπόδιση νι-
τροποίησης PiaMax (Μethyl Pyrazol 
& Triazole) της γερμανικής εταιρείας 
SKW-Piesteritz για παρατεταμένη τρο-
φοδότηση αζώτου στα δέντρα σύμφω-
να με τις ανάγκες τους. 

 ΔΡ. ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΚΟΝΤΟΠΟΎΛΟΎ, 
ΔΙΕΎΘΎΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΎ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

& ΜARKETING

ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ KAI ΚΑΡΠΟΥ
> To Alzabor neo-N περιέχει τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία σε ιδανική αναλογία για ολοκληρωμένη θρέψη

Η εφαρμογή του Alzabor neo-N στην καλλιέργεια 

της ελιάς προσφέρει: 

l  Πλήρη κάλυψη των θρεπτικών αναγκών 
κατά την βλάστηση, διαφοροποίηση 
των ανθοφόρων οφθαλμών, άνθιση και 
καρπόδεση.

l  Απρόσκοπτη διαθεσιμότητα αζώτου από 
την 1η κιόλας ημέρα εφαρμογής του και 
για μεγάλο χρονικό διάστημα χάρις τις τρεις 
διαφορετικές μορφές αζώτου.

l  Με προσθήκη Alzon neo-N, του μοναδικού 
λιπάσματος με παρεμπόδιση νιτροποίησης 
και ουρεάσης μέσα στον ίδιο κόκκο.

l  Απαραίτητα ιχνοστοιχεία Β, Μο με διπλή 
δράση απορρόφησης.

l  Σωστή αναπλήρωση θρεπτικών στοιχείων. 
l  Σχεδιασμένο ειδικά για τις Ελληνικές. 

συνθήκες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ALZABOR NEO-N 
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Η ωρίμανση του ελαιόκαρπου ξεκινάει 
με την εμφάνιση των πρώτων μωβ κηλίδων 
πάνω στον πράσινο καρπό και ολοκληρώ-
νεται όταν όλοι οι ελαιόκαρποι αποκτήσουν 
το χαρακτηριστικό χρώμα της εκάστοτε ποι-
κιλίας. Η διαδικασία της ωρίμανσης δεν γί-
νεται ταυτόχρονα σε όλους τους καρπούς ε-
νός δένδρου, αλλά σταδιακά. Ο χρόνος ω-
ρίμανσης εξαρτάται από το ύψος της παρα-
γωγής, την ποικιλία και τις κλιματολογικές 
συνθήκες της περιοχής. Καθώς εξελίσσεται 
η ωρίμανση, αυξάνεται και η περιεκτικότη-
τα των καρπών σε λάδι και φτάνει στο μέγι-
στο όταν δεν υπάρχουν πια πράσινοι καρποί 
στο δένδρο. Τότε είναι το σημείο που ο καρ-
πός έχει το μέγιστο μέγεθός του. Από το ση-
μείο αυτό και μετά, η ολική ελαιοπεριεκτικό-
τητα σε βάρος παραμένει πρακτικά σταθε-
ρή, αν και η απώλεια υγρασίας από τον καρ-
πό αυξάνει την ποσοστιαία ελαιοπεριεκτι-
κότητα του καρπού. Η στρεμματική απόδο-
ση σε ελαιόλαδο δεν αυξάνεται από το ση-
μείο της πλήρους ωρίμανσης και μετά. Εί-
ναι γνωστό πως το πιο αρωματικό ελαιόλα-
δο παράγεται όταν συγκομίζουμε στα αρχι-
κά στάδια της ωρίμανσης, όταν δηλαδή έ-
χουμε μεγάλο ποσοστό πράσινων καρπών. 
Όσο καθυστερούμε τη συγκομιδή οι οργα-

νοληπτικές ιδιότητες των ελαιόκαρπων φθί-
νουν.  Συμπερασματικά, ο σωστός χρόνος 
συγκομιδής της ελιάς είναι όταν ο ελαιόκαρ-
πος έχει ωριμάσει πλήρως, δεν έχουμε δη-
λαδή πράσινους καρπούς στο δένδρο, οπό-
τε έχουμε την καλύτερη απόδοση σε ελαιό-
λαδο. Αν όμως θέλουμε καλύτερης ποιότη-
τας ελαιόλαδο, τότε πρέπει να συγκομίσου-
με λίγο νωρίτερα (10-20 ημέρες), με την πα-
ραδοχή ότι η ποσότητα του ελαιόλαδου θα 
είναι ελαφρώς μικρότερη.
Ο χρόνος συγκομιδής του ελαιόκαρπου ε-
πηρεάζει σημαντικά και το μέγεθος της αν-
θοφορίας της επόμενης χρονιάς. Αν η συ-
γκομιδή γίνεται πολύ όψιμα και ο ελαιόκαρ-
πος μείνει για μεγάλη περίοδο πάνω στα 
δένδρα, η ανθοφορία της επόμενης χρονιάς 

θα είναι φτωχή και με χαμηλό ύψος παρα-
γωγής. Η όψιμη συγκομιδή επηρεάζει τη δι-
αφοροποίηση των οφθαλμών, που γίνεται 
κατά την περίοδο του χειμώνα, λόγω αντα-
γωνισμού με τους υπάρχοντες καρπούς.
Με τη συγκομιδή, εκτός από τον ελαιόκαρ-
πο, αφαιρούμε από τα δένδρα και σημαντι-
κές ποσότητες από υδατάνθρακες και θρε-
πτικά συστατικά. Όσο μεγαλύτερη είναι η 
παραγωγή τόσο μεγαλύτερη είναι και η «ε-
ξάντληση» του δένδρου για την επόμενη 
χρόνια, δίνοντας περιορισμένη ανθοφορία 
και χαμηλή παραγωγή.

Πρόγραμμα θρέψης
Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα θρέψης εί-
ναι απαραίτητο, για να επαναφέρει σε ε-
πάρκεια τα επίπεδα των θρεπτικών στοι-
χείων που αφαιρέθηκαν με τον ελαιόκαρ-
πο και να δώσει τη δυνατότητα στα δέν-
δρα να υποστηρίξουν μία καλή παραγωγή 
και την επόμενη χρόνια. Θα πρέπει να περι-
λαμβάνει 1 με 2 διαφυλλικές λιπάνσεις με-
τά τη συγκομιδή. Οι διαφυλλικές λιπάνσεις, 
αν είναι σωστά τοποθετημένες στο πρό-
γραμμα θρέψης, μπορούν να χαρακτηρι-
στούν σαν «μικροεπεμβάσεις» με εντυπω-
σιακά αποτελέσματα, συνδράμοντας σημα-
ντικά στην αύξηση της παραγωγής και στη 
βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων 
προϊόντων.
Για την καλλιέργεια της ελιάς, η διαφυλλική 
λίπανση μετά τη συγκομιδή αυξάνει τις συ-
γκεντρώσεις ορισμένων θρεπτικών στοιχεί-
ων και ειδικότερα κάποιων ιχνοστοιχείων ε-
ντός των δένδρων. Αυτό μπορεί να επηρε-
άσει θετικά τη διαφοροποίηση των οφθαλ-
μών, ώστε να επιτύχουμε μια πλούσια αν-
θοφορία που είναι η βάση για μια μεγάλη 
παραγωγή. 

Τα προϊόντα YaraVita
Εδώ έρχεται η πρόταση της Yara, που ως 
παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλι-
εργειών παρέχει τα κατάλληλα προϊόντα σε 
κάθε στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας. 
Τα προϊόντα διαφυλλικών εφαρμογών 
YaraVita έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν 
ταχεία δράση και αποτελεσματική αντιμε-
τώπιση των θρεπτικών ανεπαρκειών της 
καλλιέργειας. Τα διαφυλλικά σκευάσματα 
YaraVita αποτελούνται από υψηλής ποιότη-
τας θρεπτικά στοιχεία με βοηθητικά ουσίες, 
όπως διαβρέκτες, προσκολλητικά μέσα και 
βοηθήματα απορρόφησης, τα οποία ελέγ-
χουν και ενισχύουν την απόδοση.
Η διαφυλλική εφαρμογή με YaraVita 
BRASSITREL PRO μετά τη συγκομιδή ε-
πηρεάζει τη διαφοροποίηση των οφθαλ-
μών, ώστε να πάρουμε πιο πλούσια ανθο-
φορία την ερχόμενη άνοιξη. Το YaraVita 
BRASSITREL PRO δίνει στο δένδρο έ-
να μίγμα θρεπτικών στοιχείων και ιχνοστοι-
χείων σε μια περίοδο που η ρίζα δεν είναι ι-
διαίτερα ενεργή. Τέλος, εάν η συγκομιδή γί-
νεται νωρίς (Νοέμβριος – Δεκέμβριος) προ-
τείνεται άλλος ένας διαφυλλικός ψεκασμός 
κατά το φούσκωμα των οφθαλμών (συ-
νήθως κατά το Φεβρουάριο) με το προϊόν 
YaraVita BUD BOOST. Το YaraVita BUD 
BOOST είναι ένα υγρό σκεύασμα που συν-
δυάζει κύρια θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοι-
χεία σε υψηλές συγκεντρώσεις για διαφυλ-
λικές εφαρμογές, για να βελτιώνει την άνθη-
ση και την καρπόδεση. Μετασυλλεκτική ε-
φαρμογή του ενισχύει τα επίπεδα ψευδαρ-
γύρου, μαγνησίου και βορίου για την επόμε-
νη καλλιεργητική χρονιά.

ΚΏΣΤΑΣ ΤΡΥΦΏΝΌΠΌΥΛΌΣ, BUSINESS 
DEVELOPMENT MANAGER FOLIAR AND 

FERTIGATION, YARA ΕΛΛΑΣ

Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ 
ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΣΥΝΘΈΣΈΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ YARAVITA

Yara Vita BRASSITREL PRO YaraVita BUD BOOST
N (ουρικό) 6.9% β/ο N (ουρικό) 6.9% β/ο

Ca 8.9% β/ο P2O5 5% β/ο

Mg 7% β/ο MgO 24% β/ο

Β 6% β/ο Β 3% β/ο

Mn 7% β/ο Zn 10% β/ο

Mo 0.4% β/ο 

Η Yara διαθέτει ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο προϊόντων και για τη βασική λίπανση της 
ελιάς. Η σειρά YaraMila: διαθέτει μια γκάμα από τύπους σύνθετων λιπασμάτων, με 
την τεχνολογία της πέρλας (prill) και με την τεχνολογία P-Extend® (με 3 διαφορετικές 
μορφές φωσφόρου), που μπορούν να εφαρμοστούν στην καλλιέργεια της ελιάς, 
ελαιοποιήσιμης και επιτραπέζιας. Ανάλογα με τον τύπο του εδάφους, η επιλογή για τη 
βασική λίπανση της ελιάς μπορεί να είναι ένα από τα παρακάτω προϊόντα: 
n YaraMila PANTHER: Ένα λίπασμα σχεδιασμένο για την καλλιέργεια της ελιάς, 
βασισμένο στις απαιτήσεις της καλλιέργειας, προσθέτοντας τα απαραίτητα θρεπτικά 
στοιχεία και ιχνοστοιχεία, που χρειάζεται το δένδρο. 
n YaraMila COMPLEX: Ένα λίπασμα με υψηλή περιεκτικότητα καλίου, που 
συνίσταται όταν οι ανάγκες της καλλιέργειας σε κάλιο είναι υψηλές. Βρίσκει ευρεία 
εφαρμογή στην καλλιέργεια της βρώσιμης ελιάς.
n YaraMila SPRINTER: Είναι ένα λίπασμα με αναλογία NPK 3:1:2, πολύ κοντά στις 
απαιτήσεις της ελιάς. 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.yara.gr

ΣΕΙΡΑ YARAMILA

MΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ P-EXTEND® 

> Με το YaraVita BRASSITREL PRO η Yara δίνει λύσεις στη διαφυλλική λίπανση
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ΕΛΙΑΣ

SYLLIT® OLEO 

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ  

ΣΤΗΝ ΑΝΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΠΟΔΕΣΗ 

Η Agrohellas A.E. έχει ως αντι-
κείμενο την παραγωγή και την εμπο-
ρία λιπασμάτων, ζωοτροφών όπως ε-
πίσης και την εμπορία γεωργικών ε-
φοδίων. Στόχος της είναι η παραγωγή 
λιπασμάτων ομοιόμορφης κοκκομε-
τρίας, υψηλής υδατοδιαλυτότητας, α-
παλλαγμένα σκόνης. Ταυτόχρονα ει-
σάγει και διανέμει αποκλειστικά στην 
Ελλάδα υδατοδιαλυτά λιπάσματα ό-
πως και ένα ευρύ φάσμα προϊόντων 
ειδικής θρέψης για υδρολίπανση και 
διαφυλλική εφαρμογή της πολυεθνι-
κής εταιρίας Eurosolids. 
Η ελιά αποτελεί μία από τις σημαντι-
κότερες καλλιέργειες στη χώρα μας. 
Εντοπίζεται σε μεγάλο εύρος γεωγρα-
φικών περιοχών στη χώρα μας και 
λόγω του Μεσογειακού μας κλίματος 
παράγει εξαιρετικής ποιότητας βρώσι-
μου καρπού και ελαιόλαδου. 
Σε αρδευόμενους ελαιώνες, αν κρίνε-
ται απαραίτητο, συνίσταται η εφαρμο-
γή επιφανειακής αζωτούχο λίπανσης 
αμέσως μετά την καρπόδεση και χρή-
ση της θειϊκής αμμωνίας σε δόση πε-
ρίπου 1 – 3 κιλά/δένδρο. Επιπρόσθε-
τα σε ελαιώνες βρώσιμης ελιάς ενδεί-
κνυται η προσθήκη λίπανσης με Κάλιο 
(Ιούλιος – Αύγουστος)  για  αύξηση του 
μεγέθους, του βάρους, των ολικών δι-
αλυτών στερεών και της ομοιομορφίας 
ανάπτυξης των καρπών σε δόση 0,5 – 
1,5 κιλά/δένδρο. Κατάλληλα λιπάσμα-
τα για την συγκεκριμένη περίοδο είναι 
η εφαρμογή θειϊκού καλίου 0-0-50 ή 
0-0-30 + 10Mg. Αξίζει να σημειωθεί ό-
τι σε προβληματικά εδάφη λόγω αλα-
τότητας είναι προτιμότερο το κάλιο να 
βρίσκεται σε μορφή θειϊκού καλίου.
Επιπλέον, το Βόριο (B) είναι το σπου-
δαιότερο ιχνοστοιχείο για την ελιά. 
Η έλλειψή του προκαλεί ανθόρροια, 
καρπόπτωση, ανοιχτό κιτρινοπράσι-
νο χρώμα στα φύλλα και παραμορ-

> Το BoroAgro (17,5% Βορικό Νάτριο) που διανέμει αποκλειστικά η Agrohellas Α.Ε., εξασφαλίζει την ταχύτερη απορρόφηση Βορίου

▲

Σημαντικός παράγοντας για την 
παραγωγή καρπών και ελαιόλαδου 
είναι η σωστή λίπανση των δένδρων. 
Έχοντας το χαρακτηριστικό της 
παρενιαυτοφορίας η σωστή 
αζωτούχος λίπανση (μαζί με τη 
σωστή διαμόρφωση των δένδρων 
και την άρδευση) έχει ευνοϊκές 
συνέπειες στον περιορισμό της. Οι 
ενδεικτικές τιμές απαιτήσεων ανά 
δένδρο των κύριων θρεπτικών 
στοιχείων στην ελιά είναι 1-1,5 κιλό 

Άζωτο (N), 0,2-0,4 κιλό Φώσφορο 
(P) και 0,5 – 1,5 κιλό Κάλιο (K). Στον 
παραπάνω πίνακα φαίνονται οι 
περίοδοι αυξημένων αναγκών για 
κάθε θρεπτικό στοιχείο.
Βάση του πίνακα η πρόταση 
μας είναι η χρήση βασικών 
λιπασμάτων των τύπων 12-12-
17 +2MgO+27SO3+0,3B+TE (SOP), 
20-6-12+2MgO+0,3B+0,1Zn & 
22-8-10+2MgO+15SO3+0,5B+ TE 
σε δοσολογία 3-5 κιλά/δένδρο, 

αναλόγως της ηλικίας και της 
θρεπτικής κατάστασής τους. Η 
βασική λίπανση πραγματοποιείται 
κυρίως από τα τέλη Νοεμβρίου έως 
τα μέσα Φεβρουαρίου. Σε ξηρικούς 
ελαιώνες η συνολική ποσότητα 
λιπάσματος προστίθεται σε μία δόση 
ενώ σε αρδευόμενους, κυρίως στους 
ελαιώνες βρώσιμης ελιάς, συνίσταται 
το 30% του συνολικού Αζώτου 
και του Καλίου να εφαρμόζεται 
τμηματικά σε μεταγενέστερα στάδια.

ΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ  
ΑΝΑΓΚΩΝ  
ΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Περίοδοι αυξημένων αναγκών σε Άζωτο, Κάλιο & Βόριο για την ελιά.

φώσεις στους καρπούς. Έτσι έχου-
με μείωση της παραγωγής. Για την α-
ντιμετώπιση της τροφοπενίας Βορί-
ου συνίσταται κάθε 2-3 χρόνια ξεχω-
ριστή λίπανση με τη μορφή βόρακα 
(250γρ το δένδρο) ενώ για την ταχύ-
τερη απορρόφηση του Βορίου μπορεί 
να γίνει διαφυλλικός ψεκασμός με το 
σκεύασμα BoroAgro (17,5% Βορικό 
Νάτριο), το μόνο προϊόν της αγοράς 

με αυτή την περιεκτικότητα Βορίου 
που διανέμεται αποκλειστικά από την 
Agrohellas Α.Ε., την περίοδο της άνθι-
σης και της καρπόδεσης. Κλείνοντας 
σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι για 
την προσαρμογή λίπανσης ακριβώς 
στης ανάγκες του κάθε ελαιώνα, πο-
λύτιμοι σύμβουλοι είναι η εδαφοανά-
λυση και η φυλλοδιαγνωστική. 

TMHMA MARKETING AGROHELLAS A.E.
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