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Πρόγραμμα
ανανέωσης
ποικιλιών
Από το Ταμείο Ανάκαμψης θα
χρηματοδοτηθεί η αναδιάρθρωση ποικιλιών στις δενδρώδεις καλλιέργειες. σελ. 16-17

Ταχύ βήμα
σύγκλισης
ενισχύσεων
Στα χέρια Λιβανού το σημείωμα Βορίδη για γενναία σύγκλιση δικαιωμάτων το 2021. Στις
19 Φεβρουαρίου φεύγει για
Βρυξέλλες η απόφαση. σελ. 12
ΣABBATO: Προσκύνησις αλύσεως Πέτρου
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Με τα ίδια
δικαιώματα
θα τρέξει
η νέα ΚΑΠ

Έρχεται
ενίσχυση
στο βαμβάκι
Για ειδική ενίσχυση στο βαμβάκι προορίζονται τα μισά περίπου από τα 156 εκατ. ευρώ που έχει στη διάθεσή του
ο Σπήλιος Λιβανός. σελ. 6, 35

Μέσα στο 2021 προκήρυξη
για Νέους Αγρότες
και Σχέδια Βελτίωσης

ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:39 - Δύση 17:31

Από μικρή ομάδα στο facebook,
τώρα κάθεται στο ίδιο τραπέζι
με πολυεθνικές, η νέα γενιά
των μπλοκατζήδων. σελ. 42

Βοσκοτόπια
στα Σκόπια
για το τσεκ
Δεν έχουν τέλος οι «τρύπες»
στο ΟΣΔΕ που επιτρέπουν καταβολή ενισχύσεων με κτήματα
στα Σκόπια και ελαιώνες στην
ψυχρή Φλώρινα. σελ. 10-11

agrenda - σελ. 4-5, 12-13, 16-17, 18-19

Μήνας 1ος, Εβδ. 2η

Νέο κίνημα
των μπλόκων
στη Γερμανία

ΣΕΛΗΝΗ: 3 ημερών

ΚΑΙΡΟΣ: Χιονιάς
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ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Σκέψεις έξω
από το κουτί
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Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Σάββατο 16-01-2021
Νεφώσεις µε βροχές ή χιονόνερο
στα ανατολικά και τα νότια και
µεµονωµένες καταιγίδες στα
θαλάσσια - παραθαλάσσια.
Χιονοπτώσεις στα ορεινάηµιορεινά της χώρας. Άνεµοι
βόρειοι βορειοανατολικοί µέτριοι
και στα πελάγη έως ισχυροί.
Θερµοκρασία σε χαµηλά επίπεδα,
µε παγετό στα ηπειρωτικά.
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4°C

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Βλαστορύκτης
της ροδακινιάς

6°C

KABΑΛΑ

Το έντοµο Grapholitha molesta έχει
µεγάλη γκάµα ξενιστών
(πυρηνόκαρπα και γιγαρτόκαρπα
δέντρα) µε βασικότερους την
ροδακινιά. Με 5-6 γενεές το έτος,
διαχειµάζει ως ανεπτυγµένη
προνύµφη σε ρωγµές του φλοιού, και
προσβάλλει τους ακραίους
οφθαλµούς, και τους καρπούς,
ορύσσοντας στοές κοντά στην κορυφή
των νεαρών βλαστών, προκαλώντας
την µάρανσή τους και εκτεταµένες
ζηµιές ιδίως σε νεαρά δέντρα. Με την
πάροδο της εποχής οι προνύµφες
τρέφονται µε τους ακραίους
οφθαλµούς και τους καρπούς.

6Β
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Κυριακή 17-01-2021
Αυξηµένες νεφώσεις στα νότια
και ανατολικά, µε τοπικές βροχές
ή χιονόνερο και µεµονωµένες
καταιγίδες. Παροδικά χιονιά στα
ορεινά-ηµιορεινά και σε περιοχές
της ηπειρωτικής χώρας µε
χαµηλό υψόµετρο. Άνεµοι
βόρειοι µέτριοι και στα πελάγη
ισχυροί, µε βαθµιαία εξασθένηση.
Θερµοκρασία σε µικρή περαιτέρω
πτώση στα ανατολικά και νότια.

∆ευτέρα 18-01-2021
και Τρίτη 19-01-2021
Νεφώσεις µε χιονόνερο και
ασθενείς χιονοπτώσεις κυρίως
στα ορεινά-ηµιορεινά. Βαθµιαία
από τα νοτιοδυτικά προβλέπεται
εν νέου επιδείνωση µε βροχές,
σποραδικές καταιγίδες και χιόνια
σε ορεινά και ηµιορεινά. Άνεµοι

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
1,07862

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

815

805

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
126,15400

Τάση επιστροφής σε υψηλότερες τιµές, λόγω αυξηµένης ζήτησης,
διαφαίνεται στα πορτοκάλια Ναβελίνες, µε την τιµή τώρα µόλις
στα 13 µε 15 λεπτά το κιλό. ∆ιαθέσεις ανοδικής κινητικότητας και
στην αγορά ελαιολάδου το επόµενο διάστηµα µε την επάνοδο της
εστίασης και ενόψει καλοκαιριού. Επαναδραστηριοποίηση στο
σκληρό σιτάρι, µε τις εξαγωγές στα 280 ευρώ. Μειούµενες εδώ
και τρία χρόνια οι καλλιεργούµενες µε βαµβάκι εκτάσεις.
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∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
1,21240

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ

Η µεγάλη αγωνία της κυβέρνησης αυτές τις
µέρες είναι να βρει τρόπους ώστε να αξιοποιήσει αποτελεσµατικά τους πόρους που
προέρχονται από το Ταµείο Ανάκαµψης
και θα µπορούσαν ενδεχοµένως να δώσουν τη σηµαντική αναπτυξιακή ώθηση,
που έχει ανάγκη η ελληνική οικονοµία.
∆εδοµένων των συνθηκών, ο τουρισµός,
στον οποίο η Ελλάδα έχει εναποθέσει µεγάλες ελπίδες για την άνοδο του ΑΕΠ, ειδικά την τελευταία δεκαετία δεν ενδείκνυται ως πεδίο άµεσης απόδοσης. Η διαδικασία αντιµετώπισης της πανδηµίας
κινείται αργά και η αποκατάσταση της κινητικότητας στον πλανήτη δύσκολα θα επανέλθει στα προ της υγειονοµικής κρίσης επίπεδα. Προσαρµογές στο τουριστικό προϊόν της χώρας είναι απαραίτητες,
ωστόσο οι µεγάλες επενδύσεις σε µονάδες φιλοξενίας µάλλον θα πρέπει να περιµένουν για χρόνια.
Ανάλογη είναι η εικόνα και σε ότι αφορά την
οικοδοµική δραστηριότητα. Η πληθυσµιακή εικόνα της χώρας, σε συνδυασµό µε
την υποχώρηση της οικονοµικής δραστηριότητας και τις νέες δυνατότητες που
προσφέρονται από την ψηφιακή εποχή,
καθιστούν άκυρη µια προσδοκία άνθησης
της οικοδοµής, όπως στο παρελθόν.
Ένας χώρος µε µεγάλο ενδιαφέρον είναι αυτός των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.
Εδώ και κάποια χρόνια συνιστά τοµέα οικονοµικής και περιβαλλοντικής σηµασίας
και θα πρέπει να στηριχθεί ανάλογα. Βεβαίως, δεν προβλέπει τη δηµιουργία γενναίου αριθµού θέσεων απασχόλησης, ενώ
την ίδια στιγµή, κάπου η ενέργεια αυτή
θα πρέπει να διοχετεύεται. ∆εν αρκεί προφανώς η ηλεκτροκίνηση στα αυτοκίνητα,
ειδικά όταν αυτά παράγονται στο εξωτερικό µε ό,τι αυτό σηµαίνει για το εµπορικό
ισοζύγιο της χώρας.
Καθίσταται για µια ακόµη φορά σαφές ότι η αγροτική ανάπτυξη και δη ο τοµέας της αγροδιατροφής θα µπορούσε να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο στο νέο παραγωγικό µοντέλο της χώρας. Βεβαίως, µόνο
µε λύσεις καθετοποίησης της παραγωγής και µόνο στην προοπτική παραγωγής
προϊόντων υψηλής, κορυφαίας θα λέγαµε, προστιθέµενης αξίας. Χώρος υπάρχει,
τρόπος υπάρχει, τώρα, µε το Ταµείο Ανάκαµψης, λεφτά υπάρχουν. Αυτό που χρειάζεται είναι σοβαρός σχεδιασµός και ευρεία αντίληψη των πραγµάτων. Να σκεφτόµαστε, δηλαδή, έξω από το κουτί!
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18°C
HΡΑΚΛΕΙΟ

βόρειοι µέτριοι, που θα στραφούν
σε ανατολικούς και θα
ενισχυθούν. Θερµοκρασία
σε χαµηλά επίπεδα.

Τετάρτη 20-01-2021 ως
Παρασκευή 22-01-2021
Λίγες νεφώσεις, παροδικά
αυξηµένες µε τοπικές βροχές,
στα νησιά του Αιγαίου
σποραδικές καταιγίδες, χιόνια στα
ορεινά-ηµιορεινά και σε περιοχές
της ανατολικής ηπειρωτικής
χώρας µε χαµηλό υψόµετρο.
Άνεµοι από βόρειες διευθύνσεις
µέτριοι και στο Αιγαίο ισχυροί.
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

4-7Bf

Μέτρα αντιµετώπισης

Οι άνεµοι θα
πνέουν βόρειοι
βορειοανατολικοί 4
µε 6 και στα πελάγη
βαθµιαία τοπικά 7
µποφόρ.

Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού
Κέντρου Προστασίας Φυτών και
Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας συνιστούν
την παρακολούθηση του πληθυσµού
του εντόµου µε φεροµονικές παγίδες
για προσδιορισµό της αναγκαιότητας
και χρονικής στιγµής της επέµβασης µε
εντοµοκτόνα. Επιπρόσθετα, χειµερινοί
ψεκασµοί των κοιµώµενων δέντρων µε
γαλάκτωµα ορυκτελαίου ή/και µε
οργανοφωσφορούχα εντοµοκτόνα
µπορούν να µειώσει των αριθµό των
διαχειµαζόντων ατόµων.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Αναχρονιστικό το µοντέλο αλυσίδων
εφοδιασµού πολλών χιλιοµέτρων σελ. 47
• Σύγκλιση των άµεσων ενισχύσεων µε
µεγαλύτερο βήµα το 2021-2022 σελ. 12

• Σπορά αραβόσιτου σε διπλή σειρά µε τη
µέθοδο «DeltaRow» της Lemken σελ. 20
• Μετάθεση ηµεροµηνιών για τις
αιτήσεις στο νέο Εξοικονοµώ σελ. 19

• Κύµα αύξησης για την τιµή του ελαιολάδου
µε το άνοιγµα της εστίασης σελ. 22
• Μέσα σε ένα µήνα έχασε ένα ευρώ από την
τιµή της η θερµοκηπιακή ντοµάτα σελ. 36

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ Green Box Eκδοτική Α.Ε. • ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γιάννης Πανάγος • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Μαρία Γιουρουκέλη • ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γιώργος Κοντονής
• ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Παναγιώτης Αραβαντινός • ΑΤΕΛΙΕ Φανή Παπαπετροπούλου - Σοφία Ιντζεβίδου - Στέλλα Καλατζή
• ΓΡΑΦΕΙΑ Νίκης 24, Σύνταγµα, Τ.Κ. 10557 • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103232905, FAX: 2103232967 • ΕΚTΥΠΩΣΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. • ∆ΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
• E MAIL: agrenda@agronews.gr
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο,
µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς προηγούµενη άδεια του εκδότη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιεθνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
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Χωρίς πρώτη κατανομή,

με ίδια δικαιώματα στη νέα ΚΑΠ
ΕΞΕΛΙΞΗ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

2015

45,5%

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΡΕΙΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

5/1

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ

ΕΛΛΑ∆Α

3.876.360

15 / 1

2019

21,7%

12,5 / 1

4/1

11 / 1

6/1

ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ

32,8%
ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ

Μοναδική λύση οι
μεταβιβάσεις για να
ντύσουν «γυμνή»
γη οι αγρότες που
δεν μπορούν να
μπουν στο Εθνικό
Απόθεμα στη νέα
ΚΑΠ. H αφαίρεση
της εμπορικής αξίας
των δικαιωμάτων
που συζητάνε
στις Βρυξέλλες
περιπλέκει τις
αγοραπωλησίες τους

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με τον ίδιο αριθµό δικαιωµάτων που
έχουν στην κατοχή τους σήµερα, θα
πορευθούν στη νέα ΚΑΠ οι αγρότες,
καθώς δεν θα υπάρξει νέα µοιρασιά ή
«πρώτη κατανοµή» όπως ονοµάστηκε την τρέχουσα περίοδο. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι αν για παράδειγµα ένας αγρότης έχει στην κατοχή
του σήµερα «γυµνή» γη από δικαιώµατα, αυτή θα παραµείνει έτσι τουλάχιστον έως το 2027 (έτος λήξης νέας
ΚΑΠ), εκτός κι αν αποκτήσει κάποια
µέσω µεταβίβασης. Ή, προφανώς, αν
είναι νεοεισερχόµενος ή νέος αγρότης, µέσω του Εθνικού Αποθέµατος.
Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες της Agrenda, πιο συγκεκριµένα το
2023, έτος εφαρµογής της νέας ΚΑΠ :
Πρώτον, δεν θα υπάρξει ανακατανοµή δικαιωµάτων, ούτε «περίοδος αναφοράς».
∆εύτερον, ο αριθµός δικαιωµάτων
µένει ο ίδιος, αλλά η αξία τους αναπροσαρµόζεται για να ταιριάξει µε το
νέο ταβάνι χρηµατοδότησης.
Τρίτον, θα οριστεί µέγιστη µοναδιαία αξία δικαιώµατος έως το 2026.
Τέταρτον, οι µεταβιβάσεις δικαιωµάτων θα συνεχίσουν να είναι δυνατές.
Όλα τα παραπάνω προβλέπονται
στον κανονισµό της νέας ΚΑΠ και στα

Άρθρα 19-22 που περιγράφεται το καθεστώς ενεργοποίησης και αξίας δικαιωµάτων της ερχόµενης περιόδου.
Τι συµβαίνει τώρα µε τα επιπλέον στρέµµατα βοσκότοπου που θα
µπουν στην παραγωγική διαδικασία.
∆ικαιώµατα θα µπορούν να λάβουν
µόνο από το Εθνικό Απόθεµα. Μάλιστα, σύµφωνα µε πηγές που έχουν
γνώση των διαβουλεύσεων που διεξάγονται µε τις ελληνικές αρχές, έχει προταθεί να συνδεθεί το Εθνικό
Απόθεµα µε ένα σύστηµα σε στυλ
ΑΓΡΟΓΗ που θα διαχειρίζεται τους
δηµόσιους βοσκότοπους. ∆ηλαδή,
όταν ένας νέος κτηνοτρόφος αιτείται
βοσκότοπο να του δίνεται µαζί µε τα
δικαιώµατα και µάλιστα µε πολυετές
µίσθωµα που θα δεσµεύει τον δικαιούχο. Έτσι θα αποφευχθεί και η µεγάλη µείωση στη µοναδιαία αξία δικαιώµατος στα βοσκοτόπια εφόσον
η χρηµατοδότησή τους θα γίνεται µε
οριζόντια µείωση όλων των ενισχύσεων (πηγή χρηµατοδότησης Εθνι-

Επαναϋπολογισµός
Επαναϋπολογισµός της αξίας
και όχι ανακατανοµή των
δικαιωµάτων επιφυλάσσει
η νέα ΚΑΠ σύµφωνα µε το
θεσµικό πλαίσιο

κού Αποθέµατος). Όπως προαναφέρθηκε, αν κάποιος δεν είναι νέος αγρότης ή νεοεισερχόµενος, ο µόνος
τρόπος να «ντύσει» µε δικαιώµατα τη
γη είναι οι µεταβιβάσεις. Ωστόσο, εδώ έρχεται µία πρόταση για αφαίρεση της εµπορικής αξίας των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης να περιπλέξει τα πράγµατα. Συγκεκριµένα,
η πρόταση αυτή προέρχεται από την
Ευρωβουλή και τις επίσηµες θέσεις
που έχει ψηφίσει και έχει καταθέσει
στα πλαίσια του τριλόγου διαπραγµατεύσεων για τη νέα ΚΑΠ. Η τροπολογία αναφέρει τα εξής:
Τροπολογία 202 Πρόταση κανονισµού: Άρθρο 24 Μεταβίβαση δικαιωµάτων πληρωµής– παράγραφος 1 α (νέα):
1 α. Τα δικαιώµατα ενίσχυσης δεν
µπορούν να αποκτήσουν εµπορική αξία.
Αν τελικά περάσει η συγκεκριµένη
πρόταση στα τελικά κείµενα της ΚΑΠ,
ενοικιάσεις και αγοραπωλησίες δικαιωµάτων, ειδικά όσων δεν συνοδεύονται µε γη, θα δυσκολέψουν από το
2023 και µετά. Φυσικά, δεν παύει να
µπορούν να γίνονται «άτυπα», ωστόσο φαινόµενα όπως οι πλειστηριασµοί
τους θα σταµατήσουν. Πάντως, αν αναλογιστεί κάποιος ότι δεν θα γίνει νέα
κατανοµή δικαιωµάτων το 2023 µε την
εισαγωγή της ερχόµενης ΚΑΠ, δύσκολα θα περάσει και µία τέτοια πρόταση
που θα περιπλέξει τις µεταβιβάσεις.

Περιφέρεια
Η «πρώτη κατανοµή»
δικαιωµάτων έγινε την
τρέχουσα περίοδο 20142020 καθώς έγινε η
εισαγωγή του συστήµατος
«περιφεριοποίησης» των
ενισχύσεων στην Ελλάδα.
Για τη νέα περίοδο, δεν
υπάρχει παρόµοια
πρόβλεψη.

Εμπόριο

Σε πολλά κράτη-µέλη της
ΕΕ έχει δηµιουργηθεί ένα
ολόκληρο επιχειρηµατικό
σύστηµα µε συµβούλους,
brokers, δικηγορικά
γραφεία και
πλειστηριασµούς που
απασχολούνται µε τις
υπηρεσίες που έχουν να
κάνουν µε τις
αγοραπωλησίες
δικαιωµάτων.

Κατανομή

Στην Ελλάδα σήµερα είναι
µοιρασµένα 3.876.360
δικαιώµατα, που µπορούν
να καλύψουν 38,76 εκατ.
στρέµµατα επιλέξιµης γης.
Το 45,5% των
δικαιωµάτων αντιστοιχεί
στις Αροτραίες, το 21,7%
στις ∆ενδρώδεις και το
32,8% στους
Βοσκοτόπους.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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Με παρακράτηση 25% υπέρ του Αποθέµατος
οι µεταβιβάσεις χωρίς γη για τη διετία

Γραµµική µείωση στα δικαιώµατα η πηγή
για το Εθνικό Απόθεµα, χωρίς το όριο του 3%

Στη µεταβίβαση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη εφαρµόζεται
παρακράτηση ύψους 25% επί της µοναδιαίας αξίας των δικαιωµάτων βασικής
ενίσχυσης υπέρ του Εθνικού Αποθέµατος. Η ως άνω παρακράτηση δεν
εφαρµόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Στην οριστική µεταβίβαση
δικαιωµάτων χωρίς γη, σε περίπτωση που οι συµβαλλόµενοι είναι συγγενείς α’
βαθµού εξ’ αίµατος ή εξ’ αγχιστείας ή σύζυγοι β) Στη µεταβίβαση δικαιωµάτων
λόγω κληρονοµιάς γ) Στη λύση µίσθωσης δικαιωµάτων και ταυτόχρονη οριστική
µεταβίβαση δικαιωµάτων χωρίς γη (συµβαλλόµενοι συγγενείς α’ βαθµού κ.λπ).

Τη νέα προγραµµατική περίοδο δεν προβλέπεται το όριο του 3% για τη
γραµµική µείωση των δικαιωµάτων όσον αφορά τα χρήµατα που απαιτούνται
για την κάλυψη νέων και νεοεισερχόµενων από το Εθνικό Απόθεµα.
Πρακτικά, λοιπόν δεν αλλάζει κάτι, καθώς την τρέχουσα περίοδο που ίσχυε
το σχετικό όριο, και πάλι, τα κράτη-µέλη είχαν δικαίωµα να παρεκκλίνουν
από το 3% για να καλυφθούν οι ανάγκες των δύο παραπάνω κατηγοριών
δικαιούχων. Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν συµπληρωµατικούς
κανόνες για τη χρήση του αποθεµατικού και την αναπλήρωσή του.

Θωράκιση
του Εθνικού
Αποθέματος

kontonis@agronews.gr

Την εισαγωγή επιπρόσθετων προϋποθέσεων για την εισαγωγή νεοεισερχόµενων στο Εθνικό Απόθεµα, προβλέπει η νέα ΚΑΠ, ώστε να θωρακιστεί από περιπτώσεις κατανοµής δικαιωµάτων σε πρόσωπα που δεν έχουν ή δεν αποκτήσουν καµία σχέση
µε το αγροτικό επάγγελµα. Συγκεκριµένα, εισάγεται ως υποχρέωση οι νεοεισερχόµενοι να τηρούν παρόµοιες
προϋποθέσεις µε τους νέους αγρότες,
όσον αφορά τη δέσµευση κατάρτισής
τους και «να αποκτήσουν επαρκή επαγγελµατικά προσόντα». Κάτι τέτοιο
ήταν προαιρετικό στην τρέχουσα περίοδο, ωστόσο άλλα κράτη-µέλη όπως
για παράδειγµα η Ισπανία και η Πολωνία το είχαν ενσωµατώσει στους
κανονισµούς τους. Επιπροσθέτως,
στην Ιρλανδία, για να µπει ένας νεοεισερχόµενος να λάβει δικαιώµατα από το εθνικό απόθεµα το 2020 πρέπει
πρώτον να διαθέτει αγροτικό εισόδηµα το οικονοµικό έτος 2018 ή 2019
έως 40.000 ευρώ και δεύτερον να είχε λάβει σχετικό αγροτικό πτυχίο επιπέδου 6 (Green Cert) που αντιστοιχεί σε φοίτηση µε ΑΕΙ/ΤΕΙ γεωπονικού προσανατολισµού στη χώρα µας.
Αντίθετα, στην Ελλάδα δεν επιλέχθηκε καµία δικλείδα ασφαλείας µε αποτέλεσµα «τα βοσκοτόπια της Αγορια-

νής» και άλλες παρόµοιες περιπτώσεις που έχουν φτάσει στη δικαιοσύνη από την περασµένη ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναλυτικότερα, στον κανονισµό της ΚΑΠ για το Εθνικό Απόθεµα αναφέρονται τα εξής:
Άρθρο 22 Αποθεµατικά για δικαιώµατα ενίσχυσης
1. Κάθε κράτος µέλος που αποφασίζει να χορηγήσει τη βασική εισοδηµατική στήριξη βάσει δικαιωµάτων ενίσχυσης διαχειρίζεται εθνικό αποθεµατικό.
2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, όταν τα κράτη µέλη αποφασίζουν να διαφοροποιήσουν τη βασική
εισοδηµατική στήριξη σύµφωνα µε το
άρθρο 18 παράγραφος 2, δύνανται να
αποφασίσουν να διαθέτουν αποθεµατικό για κάθε οµάδα περιοχών που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο.
3. Στις περιπτώσεις που κάποια κράτη µέλη αποφασίζουν να εφαρµόσουν
τον ορισµό του «πραγµατικού γεωργού» και τις σχετικές προϋποθέσεις ό-

Αγροτικό εισόδηµα
Στην Ιρλανδία, για να µπει
ένας νεοεισερχόµενος στο
Εθνικό Απόθεµα το 2020
πρέπει να διαθέτει αγροτικό
εισόδηµα έως 40.000 ευρώ
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2021-2022

Διαδικασία
μεταβιβάσεων

Δεσμεύσεις αγροτικού εισοδήματος, πράσινου
πτυχίου και παραμονή στο επάγγελμα,
οι δυνατότητες που δίνει η νέα ΚΑΠ για όσα
κράτη θέλουν να προστατεύσουν το Απόθεμα

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
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πως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1α, τα εν λόγω κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα δικαιώµατα ενίσχυσης
από το αποθεµατικό να χορηγούνται
µόνον σε γεωργούς αυτού του είδους.
4. Τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν
το αποθεµατικό τους κατά προτεραιότητα για τη χορήγηση δικαιωµάτων
ενίσχυσης στις ακόλουθες κατηγορίες γεωργών:
α) νέοι γεωργοί που έχουν συστήσει νέα γεωργική εκµετάλλευση για
πρώτη φορά·
β) γεωργοί που έχουν συστήσει πρόσφατα γεωργική εκµετάλλευση για
πρώτη φορά, ως υπεύθυνοι της εκµετάλλευσης και µε την κατάλληλη κατάρτιση ή έχουν αποκτήσει τις απαραίτη-

τες δεξιότητες όπως προσδιορίζονται από τα κράτη µέλη για νέους γεωργούς
[...] 7. Τα κράτη µέλη µπορούν να
θεσπίζουν συµπληρωµατικούς κανόνες για τη χρήση του αποθεµατικού
και τις περιπτώσεις που θα οδηγούσαν στην αναπλήρωσή του. Στις περιπτώσεις που η αναπλήρωση του αποθεµατικού γίνεται µε γραµµική µείωση της αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης, η εν λόγω γραµµική µείωση
ισχύει για όλα τα δικαιώµατα ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο ή, όταν τα κράτη µέλη εφαρµόζουν την παρέκκλιση
που προβλέπεται στην παράγραφο 2,
στο επίπεδο της συναφούς οµάδας περιοχών που αναφέρεται στο άρθρο 18
παράγραφος 2.

Η ψηφιακή πλατφόρµα για τις
µεταβιβάσεις δικαιωµάτων
ανοίγει παράλληλα µε τις
αιτήσεις ΟΣ∆Ε την Άνοιξη, µε
τη διαδικασία, εκτός απροόπτου,
να µένει η ίδια για τα έτη
2021-2022 (µεταβατική ΚΑΠ).
Υπενθυµίζεται ότι:
1. Τα δικαιώµατα βασικής
ενίσχυσης είναι δυνατόν να
µεταβιβάζονται µε πώληση ή µε
οποιαδήποτε άλλη οριστική
µεταβίβαση ή να
εκµισθώνονται, συνοδευόµενα
ή µη από γη.
2. Αριθµός δικαιωµάτων
ενίσχυσης ισοδύναµος µε τον
συνολικό αριθµό των
δικαιωµάτων ενίσχυσης που
δεν έχουν ενεργοποιηθεί από
γεωργό επί δύο συναπτά έτη,
εκτός αν η ενεργοποίηση δεν
πραγµατοποιήθηκε λόγω
ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών
περιστάσεων, οδηγείται στο
Εθνικό Απόθεµα.
3. Σε περίπτωση µεταβίβασης
του συνόλου των δικαιωµάτων
(σύνολο εκµετάλλευσης) από
γεωργό σε γεωργό, ο διάδοχος
αποκτά όλα τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις του
µεταβιβάζοντος, που
απορρέουν από την έννοµη
σχέση του µεταβιβαστή και της
αρµόδιας αρχής, την οποία
δηµιουργεί η αίτηση ενίσχυσης.
4. Σε περίπτωση µίσθωσης
δικαιωµάτων βασικής
ενίσχυσης µε γη, δικαιώµατα
και αγροτεµάχια µισθώνονται
υποχρεωτικά για το ίδιο
χρονικό διάστηµα.
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ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

3%
ΒΑΣΙΚΗ
EΝΙΣΧΥΣΗ

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Χωρίς κάποια πίστωση προς τους αγρότες, κατά πως φαίνεται, θα βγει ο Ιανουάριος. Από τη µία, στον Οργανισµό Πληρωµών τρέχουν διοικητικές διορθώσεις
µέχρι το τέλος του µήνα, προκειµένου
µέσα στον Φεβρουάριο να γίνει µια διορθωτική πίστωση. Όπως αναφέρουν οι
αρµόδιοι, αυτό το διάστηµα προχωρούν
και οι διοικητικοί έλεγχοι για τα δεσµευµένα αγροτεµάχια σχετικά µε το Εθνικό
Απόθεµα, µε τους ιδιοκτήτες παραγωγούς
να καλούνται να προσκοµίσουν τα απαραίτητα έγγραφα που θα αποδεικνύουν
την ιδιοκτησία την οποία έχουν δηλώσει.
Αν εγκριθούν και δεν απορριφθούν, θα
µπουν στην πρώτη διορθωτική πληρωµή
του έτους, τον επόµενο µήνα.
Από την άλλη, εντείνονται
οι διεκδικήσεις των παραγω∆ιοικητικές
γών για ειδικές ενισχύσεις
πράξεις
λόγω της ανισορροπίας που
Μέχρι 31 Ιανουαρίου έχει επιφέρει στις αγορές η
διορθώσεις του
πανδηµία. Ο νέος υπουργός
αριθµού των αιγοΑγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιπροβάτων για να µη ος Λιβανός, πάντως, σε µία αχαθεί η συνδεδεµένη πό τις πρώτες του συνεντεύξεις ξεκαθάρισε ότι «έχουν
εγκριθεί 426 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους για τη στήριξη του αγροτικού κόσµου και µέχρι σήµερα εξ αυτών έχουν εκταµιευθεί περί τα
270 εκατ. ευρώ». Αυτό σηµαίνει ότι µένει ένα υπόλοιπο 156 εκατ. ευρώ για έκτακτες ενισχύσεις αγροτών που έρχονται να περιορίσουν τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει η πανδηµία στον κλάδο
που δραστηριοποιούνται. Πιο αναλυτικά, ανά προϊόν ισχύουν τα εξής:
Βαµβάκι: Στα πρώτα προϊόντα, για τα

5%

10%

7,9

156

ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ

ΓΕΩΡΓΟΙ
ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Με 156 εκατ. ευρώ,

κουβαρδαλίκια με μέτρο
Πρώτοι για αποζημίωση οι βαμβακοπαραγωγοί, εκκρεμότητα με την
Καλαμών, κόβονται χρήματα από φθινοπωρινή πατάτα και καρπούζι
οποία η νέα πολιτική ηγεσία της πλατείας Βάθη θα κληθεί να πάρει αποφάσεις
περί του «ύφους» και του ύψους της ειδικής ενίσχυσης είναι το βαµβάκι, που
εκτός του ότι επλήγη από την πανδηµία,
συµπλήρωσε το 2020 δύο αλλεπάλλη-

Ενστάσεις εξισωτικής
έως 25 Ιανουαρίου
Μέχρι 25 Ιανουαρίου ενστάσεις
επί της εξισωτικής. Εκτός των
άλλων ο παραγωγός καλείται να
υποβάλλει σκαναρισµένα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Όσον
αφορά το εύρηµα «97201:
∆εσµεύσεις από ∆ΑΑΑ-ΑΦΜ
για περαιτέρω έλεγχο άµεσης
σύνταξης», διευκρινίζεται ότι
περιπτώσεις παραγωγών που
λαµβάνουν κύρια σύνταξη γήρατος
ή/και θανάτου ή/και αναπηρίας
εµπίπτουν στην περίπτωση
καταβολής άµεσης σύνταξης προς
το πρόσωπο του δικαιούχου.

λες χρονιές µε ιστορικά χαµηλές τιµές
για τους παραγωγούς (βλέπε ρεπορτάζ
σελ. 22-35).
Ελιά Καλαµών: Μένει ακόµα µια εκκρεµότητα µε τους παραγωγούς ελιάς Καλαµών από την Αιτωλοακαρνανία, οι οποίοι έµειναν ως γνωστό εκτός της έκτακτης ενίσχυσης που πληρώθηκε τον ∆εκέµβριο του 2020, λόγω λαθών στο ΟΣ∆Ε, µε τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη να είχε δεσµευτεί
τότε για µια συµπληρωµατική ενίσχυση
των πληγέντων.
Φθινοπωρινή πατάτα και καρπούζι: Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
προκειµένου να γίνουν κάποιες µειώσεις
στο ποσό που είχε εισηγηθεί το υπουργείο, δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν όλα
τα απαιτούµενα χρήµατα, βρίσκεται αυτές τις µέρες ο φάκελος για τις έκτακτες
ενισχύσεις λόγω κορωνοϊού σε υπαίθριο
καρπούζι και φθινοπωρινή πατάτα, µετά
την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μόλις ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία της αποµείωσης, οι πληγέντες παραγωγοί θα έχουν περιθώριο για περίπου
15 ηµέρες να υποβάλλουν το αίτηµα ζηµιάς για να αποζηµιωθούν, αµέσως µετά

Αιτήσεις πληρωμής αντιχαλαζικών ως 15/7
Εξάµηνη παράταση της προθεσµίας υποβολής των
πρώτων αιτήσεων πληρωµής αγροτών για επενδύσεις
αντιχαλαζικών δίκτυων (Υποµέτρο 5.1) του ΠΑΑ,
ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Συγκεκριµένα, µε απόφαση του υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού παρατείνεται η προθεσµία
υποβολής των αιτήσεων για το Υποµέτρο 5.1 έως και 15
Ιουλίου 2021. Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, η

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

απόφαση έρχεται στο πλαίσιο της εφαρµογής ενός
ολοκληρωµένου σχεδίου µε κύριο γνώµονα την πληρότητα
της υποβολής των πρώτων αιτηµάτων πληρωµής, τα οποία
αντιστοιχούν στο 20% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού
των ενταγµένων πράξεων. Αφορά επενδύσεις σε
προληπτικά µέτρα για τη µείωση των δυσµενών
επιπτώσεων φυσικών φαινοµένων, δυσµενών καιρικών
συνθηκών και καταστροφικών συµβάντων.

τον έλεγχο από τους αρµόδιους.
Ελαιοπαραγωγοί: Υπάρχει αίτηµα για
την ένταξη των ελαιοπαραγωγών που αποκλείστηκαν από το πρώτο πρόγραµµα, όπως αγρότες ειδικού καθεστώτος
µε εισόδηµα κάτω των 15.000 ευρώ και
επιδότηση κάτω των 5.000 ευρώ και ετεροεπαγγελµατίες, εργαζόµενοι, άνεργοι και µικροσυνταξιούχοι, σε πρόσθετο
πρόγραµµα µε επιπλέον χρηµατοδότηση
πέραν των 126 εκατ. ευρώ που δόθηκαν.
Πτηνοτροφία: Για ενισχύσεις περί τα
12 εκατ. ευρώ στον κλάδο της πτηνοτροφίας είχαν συζητήσει η ∆ιεπαγγελµατική του κλάδου µε τον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη και πληρωµή κατά τη
δεύτερη φάση πακέτων ενίσχυσης µέσα
στον Ιανουάριο.
Χοιροτροφία: ∆ροµολογηµένη πρέπει
να θεωρείται η αποζηµίωση των χοιροτρόφων, ενώ σύντοµα θα υπάρχουν ανακοινώσεις από το υπουργείο σχετικά
µε τα µέτρα στήριξης του κλάδου, ο οποίος έχει πληγεί ιδιαίτερα από την πανδηµία του κορωνοϊού. Τις σχετικές διαβεβαιώσεις έλαβε πρόσφατα η Οµοσπονδία Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος
από τον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη.
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Στην περίπτωση της έκτακτης
ενίσχυσης στο ελαιόλαδο,
όπως φαίνεται η έξοδος
από το ειδικό καθεστώς και
η τήρηση βιβλίων εσόδων
εξόδων αποτελεί µονόδροµο.

ΣΧΕ∆ΙΟ

Επέκταση
του «Γέφυρα»
και για δάνεια
επιχειρηματικά

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Σύγχυση στους κόλπους των παραγωγών ελαιολάδου φαίνεται ότι έχει προκαλέσει η «φορολογική αντιµετώπιση» της έκτακτης ενίσχυσης που δόθηκε στο προϊόν
τον προηγούµενο µήνα, αφού σε
περιπτώσεις πολλών ελαιοκαλλιεργητών που ανήκουν στο ειδικό καθεστώς ο «αέρας» των 5.000 ευρώ
σε ενισχύσεις πλέον εξαντλείται.
Όπως επισηµαίνουν στην Agrenda
άνθρωποι της αγοράς, σύµβουλοι
και φοροτεχνικοί, ακόµα δεν είναι
γνωστό το πώς θα υπολογιστεί η
ενίσχυση αυτή, ενώ παράλληλα
έχουν συσσωρευτεί πολλά φορολογικά θέµατα που µένουν αδιευκρίνιστα. Πάντως, εάν δεν υπάρξει κάποια ειδική πρόβλεψη στην
περίπτωση της έκτακτης ενίσχυσης
στο ελαιόλαδο, τότε κατά πώς φαίνεται η έξοδος από το ειδικό καθεστώς και η τήρηση βιβλίων εσόδων εξόδων αποτελεί µονόδροµο.
Υπενθυµίζεται ότι µέσω του µέτρου 21 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης κατανεµήθηκαν
126,3 εκατ. ευρώ ως κατ’ αποκοπή
εφάπαξ ποσό σε 145.000 περίπου
ελαιοπαραγωγούς. Το ύψος της ενίσχυσης ανά εκµετάλλευση ξεκινούσε από τα 300 ευρώ το στρέµµα και σε ελάχιστες περιπτώσεις έφτασε τις 4.000 ευρώ. Ωστόσο κατά
µέσο όρο οι περισσότεροι πληρώθηκαν από 1.100 έως 2.000 ευρώ
ενίσχυση, ποσό το οποίο έρχεται
να συµπληρωθεί στη βασική ενίσχυση, το πρασίνισµα και την εξισωτική σε ορισµένες περιπτώσεις.
Η αγωνία εντείνεται αφού σύµφωνα και µε πρόσφατο ρεπορτάζ
της Agrenda έχουν ξεκινήσει έλεγχοι από τα φορολογικά κλιµάκια
και έχουν αποσταλεί πάρα πολλά
σηµειώµατα – προσκλήσεις σε αγρότες, οι οποίοι δεν εντάχθηκαν

Προς έξοδο από το ειδικό καθεστώς

Η έκτακτη ενίσχυση
σε στέλνει στα βιβλία
Σε προβληματισμό οι ελαιοπαραγωγοί που πιστώθηκαν τα 30 ευρώ
ως όφειλαν στο κανονικό καθεστώς. Μάλιστα οι έλεγχοι αυτοί
καταλήγουν σε τσουχτερά πρόστιµα. Σύµφωνα µε το ίδιο ρεπορτάζ, η µη ένταξη σε καθεστώς βιβλίων εφόσον δεν πληρούνται οι
όροι παραµονής στο ειδικό καθεστώς, θα του κοστίσουν στον παραγωγό 800 ευρώ σε πρόστιµα, συν
κάτι ψιλά χαρτόσηµα και προσαυξήσεις (κάθε υποβολή έχει αυτοτελές πρόστιµο 102,40 ευρώ). Εάν
δε, κάποιο ή κάποια από τα ΦΠΑ
είναι χρεωστικά, τότε το αυτοτελές
πρόστιµο εκτοξεύεται στα 250 ευρώ πλέον προσαυξήσεων και χαρτοσήµου.

Επιπλέον, εάν είχε εισπράξει ΦΠΑ
µε τη διαδικασία του κατ’ αποκοπή
συντελεστή (υποβολή αίτησης Φ6
µέσω συνεταιρισµού και είσπραξη ποσοστού 6% επί των πωληθέντων προϊόντων), τότε πρέπει να
επιστρέψει τα χρήµατα αυτά.
Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε
το άρθρο 41 του νόµου 2859/2000:
«1. Οι αγρότες, οι οποίοι κατά το
προηγούµενο φορολογικό έτος
πραγµατοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους
και παροχές αγροτικών υπηρεσιών των οποίων η αξία ήταν κατώτερη των δεκαπέντε χιλιάδων

(15.000) ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, υπάγονται στο
ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 5. Οι εν λόγω αγρότες δεν
επιβαρύνουν µε φόρο προστιθέµενης αξίας τις παραδόσεις των αγαθών τους και τις παροχές των υπηρεσιών τους και δικαιούνται επιστροφής του φόρου του παρόντος
νόµου που επιβάρυνε τις αγορές
αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις
οποίες πραγµατοποίησαν για την
άσκηση της αγροτικής εκµετάλλευσής τους, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3.

Την επέκταση του
προγράµµατος επιδότησης
δόσεων και για επιχειρηµατικά
δάνεια, το οποίο έως τώρα
εφαρµόζεται µε το πρόγραµµα
«Γέφυρα» σε στεγαστικά µε
υποθήκη την πρώτη κατοικία του
δανειολήπτη εξετάζει η
κυβέρνηση.
Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο
υπουργός Οικονοµικών Χρήστος
Σταϊκούρας, επιβεβαίωσε το
σχέδιο αυτό λέγοντας ότι είναι
µια προτεραιότητα που θα τεθεί
στους θεσµούς, εξηγώντας πως
θα αφορά επιχειρήσεις που
πλήττονται από τους
περιορισµούς που έχει επιφέρει
η υγειονοµική κρίση
«Βοηθήσαµε την κοινωνία, τα
πράσινα και τα κόκκινα
πρόσωπα για 9 µήνες
επιδοτώντας τις δόσεις τους.
Μόνο το 2020 δώσαµε 23,2
εκατ. ευρώ σε πάνω από
60.000 δάνεια και έχουµε κι
άλλα» τόνισε. Ο υπουργός
εξήγησε ότι «αυτό που πάµε να
κάνουµε είναι αντίστοιχο
πρόγραµµα για µικροµεσαίες
επιχειρήσεις που πλήττονται από
την υγειονοµική κρίση». Όπως
είπε, θα υπάρχουν εισοδηµατικά
και περιουσιακά κριτήρια και θα
επιδιώξουν να είναι το
αντίστοιχο χρονικό διάστηµα.
Σηµείωσε, επίσης, ότι δεν θα
σχετίζονται µε την πρώτη
κατοικία, όπως το πρόγραµµα
«Γέφυρα».
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Έχασαν τη συνδεδεμένη και χρωστούν
Εγκλωβισμένοι 2.000 αγρότες της Μακεδονίας, με νοικιαζόμενες εκτάσεις χωρίς τακτοποιημένα κληρονομικά
Η περίπτωση 2.000 παραγωγών από τη Μακεδονία που έχουν βρεθεί
να «χρωστάνε» στον ΟΠΕΚΕΠΕ «αχρεωστήτως καταβληθέντα» ποσά από 30.000 έως 70.000 ευρώ αφού απ’
ό,τι φαίνεται οι εκτάσεις που νοίκιαζαν δεν έχουν τακτοποιηµένο κληρονοµικό υπόβαθρο, αναστατώνει τον αγροτικό κόσµο της περιοχής. Αγροτικοί σύλλογοι από τις Σέρρες, τα Γιαννιτσά, το Κιλκίς και τη ΘεσσαλονίκηΧαλκιδική, καταγγέλλουν ότι δειγµατοληπτικοί έλεγχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ που
τους ανακοινώθηκαν τον περασµένο
Μάρτιο, έχουν εγκλωβίσει 2.000 αγρότες στις περιοχές αυτές σε µια κατάσταση που τους φέρνει αντιµέτωπους
µε την οικονοµική κατάρρευση. Έχασαν τις συνδεδεµένες του 2019, πήραν
µόνο το 70% του τσεκ του 2020, κινδυνεύουν να χάσουν τα δικαιώµατά
τους και βρέθηκαν να χρωστούν ποσά στον ΟΠΕΚΕΠΕ που υπερβαίνουν
τις ενισχύσεις που έλαβαν.
Όπως εξηγεί στην Agrenda ο αγροτοσυνδικαλιστής Στέργιος Λίτος, µια ανώνυµη καταγγελία έστρεψε το ενδιαφέρον του ελεγκτικού µηχανισµού του
ΟΠΕΚΕΠΕ στις παραπάνω περιοχές και
µε αφορµή το σκάνδαλο των βοσκοτόπων, η περίπτωση των 2.000 αγροτών, πήρε δυσανάλογες εκτάσεις. Συγκεκριµένα, παραγωγοί βρίσκονται υπόλογοι στον οργανισµό πληρωµών,
αφού οι εκτάσεις που νοίκιαζαν από
συγχωριανούς τους για να τις καλλι-

εργήσουν κρίθηκαν µη επιλέξιµες για
ενισχύσεις που είχαν ήδη λάβει. Αυτό επειδή οι ιδιοκτήτες δεν είχαν ξεκαθαρίσει το κληρονοµικό καθεστώς
µε τους υπόλοιπους δικαιούχους συγγενείς τους ή δεν είχαν αποδεχθεί την
κληρονοµιά για οικονοµικούς λόγους.
Οι έλεγχοι που έτρεξαν ήταν διοικητικοί και όχι επιτόπιοι κάτι που έκανε ακόµα πιο περίπλοκη την κατάσταση.
Οι παραγωγοί αυτοί δεν έλαβαν τις
συνδεδεµένες ενισχύσεις του 2019,
πλέον καλούνται να επιστρέψουν το
τσεκ του 2019, ενώ για το έτος 2020,
πληρώθηκαν µόνο το 70% της προκαταβολής. «Στην εκκαθάριση του τσεκ,

εκτός του ότι δεν πληρωθήκαµε, εµφανίστηκαν στις καρτέλες µας αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, σε µεγέθη
που κλείνουν σπίτια» εξηγεί ο κ. Λίτος.
Τώρα οι παραγωγοί έχουν προθεσµία µέχρι τις 18 του µηνός να καταθέσουν δικαιολογητικά σχεδόν αδύνατον να συλλεχθούν, αφού όπως
σηµειώθηκε, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων που νοίκιασαν
δεν έχει τακτοποιηθεί από τους ιδιοκτήτες. Όλα αυτά έχουν συµβεί παρά το γεγονός ότι οι παραγωγοί και
πλήρωσαν τα νοίκια τους και προχώρησαν στην παραγωγή τους, ενώ φορολογήθηκαν κιόλας για αυτήν. «Ζη-

τάµε να τελειώσει όλη αυτή κατάσταση. Ακόµα και οι υπάλληλοι των ΚΥ∆
δεν µπορούν να καταλάβουν από πού
προκύπτουν τα ποσά που µας ζητάνε
πίσω, ενώ και αρκετοί ιδιοκτήτες αδυνατούν ή αδιαφορούν στο να τακτοποιήσουν τα κληρονοµικά. Πού θα
βρούµε αλλού χωράφι να καλλιεργήσουµε; Σχεδόν όλες οι οµαδοποιηµένες εκτάσεις µε γεωτρήσεις βγαίνουν άκυρες» συµπληρώνει ο ίδιος.
Μάλιστα, όπως υπογραµµίζει, κανένας από τους 2.000 παραγωγούς
δεν δικαιώθηκε. «∆εν είναι δυνατόν
και οι 2.000 να έχουµε λερωµένη τη
φωλιά µας» καταλήγει.

Οι παραγωγοί που δεν έλαβαν
τις συνδεδεµένες ενισχύσεις
του 2019, πλέον καλούνται
να επιστρέψουν το τσεκ του
2019, ενώ για το έτος 2020,
πληρώθηκαν µόνο το 70%
της προκαταβολής της ενιαίας
ενίσχυσης.

Σκάει ξανά στους παραγωγούς το θέμα της
αναστολής 75 ημερών για πληρωμή επιταγών
Χρονικό περιθώριο επιπλέον 75 ηµερών
στους εκδότες µεταχρονολογηµένων επιταγών προκειµένου να καλύψουν τα αναγραφόµενα ποσά αναµένεται ότι θα δώσει η Κυβέρνηση µε νέα νοµοθετική ρύθµιση, η οποία δεν αποκλείεται να επεκταθεί και στον Φεβρουάριο. Με δεδοµένο ότι
οι αγρότες είναι κατά βάση αποδέκτες και
όχι εκδότες επιταγών, η διευκόλυνση αυτή έρχεται να δηµιουργήσει σοβαρές πρόσθετες δυσκολίες στον αγροτικό κόσµο.
Συγκεκριµένα η νοµοθετική ρύθµιση θα
δίνει περιθώριο 75 ηµερών στους εκδότες των επιταγών µε ηµεροµηνία λήξεως
εντός του Ιανουαρίου, µια δυνατότητα η
οποία θα λειτουργήσει συνδυαστικά µε
την 5η φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής και εκτιµάται ότι θα εξασφαλίσει
πρόσθετο χρόνο στους εκδότες των επιταγών µέχρι να οµαλοποιηθεί η οικονοµική κατάσταση στην αγορά.

Ήδη πολλοί είναι οι αγρότες οι οποίοι
βρίσκονται εγκλωβισµένοι σε ιστορίες επιταγών οι οποίες είτε έχουν φθάσει στα
χέρια τους (αποδέκτες) είτε έχουν περάσει από τα χέρια τους (κοµιστές), δηλαδή
οπισθογραφήθηκαν και δόθηκαν σε τρίτους και φαίνεται πως είναι πολύ δύσκολο να πληρωθούν στην ώρα τους.
Σηµειωτέον ότι η κυβερνητική απόφαση έρχεται από πλευράς timing σε δύσκολη στιγµή για τους αγρότες, οι οποίοι, έχοντας διαθέσει τους προηγούµενους µήνες τα προϊόντα τους, έχουν αυτό τον καιρό στα χέρια τους µεγάλο αριθµό επιταγών µε λήξη κατά τους χειµερινούς µήνες.
Μάλιστα δύο µεγάλοι κλάδοι που συνδέονται αντίστοιχα µε προϊόντα όπως είναι το βαµβάκι και η φέτα αλλά και αρκετοί άλλοι που αφορούν σε µεταποιητικές
και εµπορικές επιχειρήσεις έχουν περάσει (λόγω ΚΑ∆) σε προστατευόµενο καθε-

στώς. Αυτό σηµαίνει ότι εκκοκκιστές και
τυροκόµοι π.χ., έχουν αυτή τη στιγµή τη
δυνατότητα να προστατευθούν και να µην
πληρώσουν τις επιταγές για 75 µέρες από τη λήξη τους.
Προς απάντηση των αβεβαιοτήτων αυτών, εκτιµάται ότι θα ισχύσουν ευνοϊκές
ρυθµίσεις και για τους κοµιστές των επιταγών, οι οποίοι επίσης µπορεί να έρθουν αντιµέτωποι µε σοβαρά προβλήµατα ρευστότητας από τη στιγµή που δεν
θα µπορούν να εισπράξουν τις επιταγές
που έχουν στα χέρια τους. Συγκεκριµένα οι κοµιστές θα µπορούν να µεταθέσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις και
του Ιανουαρίου (αλλά και του Φεβρουαρίου ανάλογα µε τη λήξη των επιταγών
που θα µπουν στη ρύθµιση). Σηµειώνεται ότι η προηγούµενη ρύθµιση που είχε γίνει για τις επιταγές εξέπνευσε στο
τέλος του 2020.
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Θετικό κλίμα
στο σκληρό

03/12

Σ

την ελληνική αγορά σκληρού
σίτου δείχνει να ζεσταίνεται το
κλίµα για δραστηριοποίηση της
εξαγωγής. Φαίνεται να γίνονται
κουβέντες στα επίπεδα των 275-280 ευρώ
ο τόνος, εντούτοις αρκετοί εξαγωγείς βλέποντας ανοδικά τα εµπορεύµατα στο σύνολο τους δεν βιάζονται. Την ίδια ώρα η Ιταλία διατηρεί τα 298 ευρώ ο τόνος και η Γαλλία, αφού έχασε 5 ευρώ σε µία µόνο συνεδρίαση, επέστρεψε στα 275 ευρώ ο τόνος,
παρά την ελαφριά αποδυνάµωση του ευρώ έναντι του δολαρίου.
Παρά τη χρηµατιστηριακή άνοδο, στην
ελληνική αγορά βαµβακιού προσπαθούµε
να κρατήσουµε σχεδόν το ίδιο πριµ επί του
χρηµατιστηρίου και για την ώρα κρατάµε
καλά. Βέβαια οι πωλήσεις που γίνονται αφορούν µικρές ποσότητες, οι οποίες όµως
είναι ικανές να υποστηρίξουν τις προσφορές των εκκοκκιστών. Αρχίζει να ζεσταίνεται το κλίµα για προπωλήσεις της νέας σοδειάς, µε τις τελευταίες πράξεις γύρω από
τα 84 σεντς, ενώ διαµορφώνεται µια αγορά
περί τα 2,5-3 σεντς ανά λίµπρα πάνω από
τις αντίστοιχες τιµές του ∆εκεµβρίου ‘21.
Από τις 4 Ιανουαρίου η εξαγωγή φρούτων και λαχανικών προς το Ηνωµένο Βασίλειο άρχισε να αυξάνεται και πάλι. Ωστόσο
τις επόµενες εβδοµάδες αναµένεται να αυξηθούν τα προβλήµατα για τους εξαγωγείς,
καθώς εκτός από το πρόσθετο κόστος περί
τα 200 ευρώ για το έγγραφο - διασάφηση
εισαγωγής - εξαγωγής, υπάρχει και φόβος
για καθυστερήσεις, αναφέρει ο Incofruit.

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

2.58

305

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)
ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

305

230

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

17/12

30/12

77,30

77,20

2.55

2.56

2.67

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

10/12

07/01

14/01

80,10

81,31

2.47

2.51

74,22

71,15

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

230

302

302

229

229

302

302

235

229

196

196

195

195

195

211

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

403,20

400,80

401,30

412,70

440,60

463,20

1166,60

1159,80

1190,40

1289,40

1359,60

1431,00

15,98

16,23

16,55

17,98

18,73

18,94

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

66,92

65,40

65,80

67,37

69,90

66,60

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

112,47

112,00

113,70

114,60

115,07

111,82

83,83

85,27

83,33

81,02

80,48

81,76

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

Προσεχώς ξανά άνοδος µε Νάβελ Λέιτ
Η ενισχυµένη ζήτηση επιτρέπει υψηλότερες τιµές στα πορτοκάλια
Μετά το ξεκίνηµα στα 40 λεπτά, οι Ναβελίνες έπεσαν στα 13 λεπτά
Στρέφεται στα εσπεριδοειδή και δη στα πορτοκάλια αυτή την περίοδο η Ευρώπη, εξέλιξη που έρχεται να οµαλοποιήσει την αγορά για τα εγχώρια Μέρλιν και τις λίγες εναποµείνασες Ναβελίνες, ενώ στη συνέχεια
δεν αποκλείεται η ενισχυµένη ζήτηση να επιτρέψει στην αγορά ανοδικούς ρυθµούς.
Με ξεκίνηµα στα 40 λεπτά το κιλό η αγορά στις Ναβελίνες διαµορφώνεται πλέον στα 13 µε 15 λεπτά, σε κοινό επίπεδο
τιµών µε την ποικιλία Μέρλιν, αφού τις τελευταίες εβδοµάδες η απορρόφηση ποσο-

Ναβελίνες
(λεπτά/κιλό)
Ξεκίνηµα

40

τήτων από το εµπόριο απορρυθµίστηκε. Με
τον καιρό όµως να µπαίνει πλέον σε πιο ταιριαστά για την εποχή επίπεδα, ήδη η κατανάλωση σε ευρωπαϊκές χώρες µε εξαγωγικό ενδιαφέρον τονώνεται, ενώ ο παγετός
στην Ισπανία είχε ως αποτέλεσµα οι τιµές
να ανεβούν, κάτι που θα προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις και στα υπόλοιπα παραγωγικά κέντρα της ΕΕ. Ενόψει των προετοιµασιών για τη συγκοµιδή των ποικιλιών
Νάβελ Λέιτ και Λάνε Λέιτ τον Φεβρουάριο,
εκτιµάται βελτίωση της εγχώριας αγοράς.

Ελιές στη Φλώρινα
και βοσκοτόπια
κοντά στα Σκόπια
Δεν έχουν τέλος οι περιπτώσεις απάτης στο σύστημα
ενισχύσεων με ευθύνη της διαχείρισης του ΟΣΔΕ

Έτοιμο για νέο
κύκλο ανόδου
το ελαιόλαδο
∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE

374,04

374,04

356,96

333,30

339,90

Νάβελ Λέιτ

10/12

17/12

30/12

07/01

14/01

Ξεκίνηµα στα 30 µε 40 λεπτά
για τα Νάβελ Λέιτ πέρυσι, µε την
αγορά στη συνέχεια να διαµορφώνει τιµές ακόµα και στα 70 λεπτά
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Πιο ομαλά

Μετά τις γιορτές η αγορά
εσπεριδοειδών έχασε το
βηµατισµό της, ωστόσο πλέον
οδεύει σε οµαλοποίηση

Ιταλία

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Μετά από συνεχόµενες «συνεδριάσεις» µε πτώση στην τιµή, η αγορά
πορτοκαλιών στην Ιταλία εµφανίζει σηµάδια σταθεροποίησης

panagos@agronews.gr

Νέα βόµβα φαίνεται ότι ετοιµάζεται
να σκάσει γύρω από τον τρόπο µε τον
οποίο γίνεται η διαχείριση του ΟΣ∆Ε
και η κατανοµή δικαιωµάτων του Εθνικού Αποθέµατος από κυκλώµατα
επιτήδειων που αποσκοπούν στον παράνοµο προσπορισµό µεγάλων ποσών από άµεσες ενισχύσεις, αξιοποιώντας… χαλαρές ηθικές αντιστάσεις
και τρύπες του συστήµατος.
Αρνητικό επίκεντρο των παραβατικών συµπεριφορών, στις οποίες ό-

Τιμή παραγωγού
ευρώ/κιλό
Ελλάδα

2,90

Ισπανία

2,50

Ιταλία

4,30
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Χάνει στρέμματα
η καλλιέργεια βάμβακος
σε Ελλάδα και ΗΠΑ
Αποσυμφόρηση
στα εσπεριδοειδή
με νέο κύμα ζήτησης

Έχασε 1 ευρώ σε ένα µήνα
η ντοµάτα θερµοκηπίου
Αδυνατεί να κατευθυνθεί στην
αγορά το 70% περίπου της ντοµάτας
θερµοκηπίου που καλλιεργείται την
περίοδο αυτή, όσο οι τιµές της δεν
ξεπερνούν τα 30 λεπτά το κιλό, κι αυτά
για την πρώτη κατηγορία lux προϊόντος.

Αψηφούν
τον βαρύ
χειµώνα της
Φλώρινας
οι δικτυωµένοι των
επιδοτήσεων.

λα δείχνουν ότι συµµετέχουν κρίκοι
από όλη την αλυσίδα των διαδικασιών διαχείρισης του ΟΣ∆Ε, αυτή τη
φορά εµφανίζεται να είναι η Φλώρινα. Στο κόλπο δε, που έχει διπλή διάσταση και ενδεχοµένως να αφορά
πάνω από συνολικά 20.000 στρέµµατα, φέρεται να εµπλέκονται τόσο
η γειτονική Βόρεια Μακεδονία, όσο
και κάποιοι αγρότες από την Κρήτη.
Τί ακριβώς συµβαίνει; Σύµφωνα µε
τη φηµολογία που έχει διαφύγει πλέον από τα στενά όρια της περιοχής, ο
ακριτικός νοµός όχι µόνο είναι µεγαλύτερος σε έκταση από ό,τι τον γνωρίζουµε, µε βάση τα στοιχεία των αρµόδιων υπηρεσιών χαρτογράφησης
της χώρας, αλλά έχει και υποτροπικό
κλίµα αφού, µπορεί να φιλοξενεί και
καλλιέργειες… ελιάς.
Όπως µεταφέρθηκε στην Agrenda

από πηγές οι οποίες είναι σε θέση να
γνωρίζουν πτυχές της φάµπρικας που
έχει στηθεί, αγρότες από την περιφερειακή ενότητα της Φλώρινας δηλώνουν ψευδώς στο ΟΣ∆Ε ως επιλέξιµα
αγροτεµάχια, εκτάσεις γης που πιθανώς ξεπερνούν τα 10.000 στρέµµατα.
Για τα συγκεκριµένα χωράφια, όπως
αναφέρουν οι πηγές, αν βάλει κανείς
στους χάρτες του εθνικού κτηµατολογίου τα στοιχεία από τις συντεταγµένες «χ» και «ψ», µε τις οποίες προσδιορίζονται στις δηλώσεις ΟΣ∆Ε, θα διαπιστώσει πως στην πραγµατικότητα
βρίσκονται εκτός ελληνικής επικράτειας, µέσα στα γεωγραφικά όρια της
Βόρειας Μακεδονίας,
µε την οποία η περιοχή συνορεύει. Κατά τις σχετικές πληροφορίες οι ψευδείς
δηλώσεις που αντιστοιχούν στις «εξωχώριες» εκτάσεις, υποβάλλονται στο ΟΣ∆Ε για τουλάχιστον
2-3 χρόνια και καθώς προϋποθέτουν
«πείραγµα» της οριογραµµής στον ορθοφωτοχάρτη του
συστήµατος ψηφιοποίησης, ώστε να
µπορεί να «καταπιεί» την παρατυπία,
εικάζεται βάσιµα πως το κύκλωµα δρα
µε ανοχή αν όχι την ενεργό συµµετοχή και προσώπων σε θέσεις «κλειδιά»,
στο τοπικό σύστηµα διαχείρισης και
ελέγχου των επιδοτήσεων.
Όσο για το προσποριζόµενο όφελος; Με δεδοµένο ότι το δικαίωµα
στην περιοχή για τις αρόσιµες καλλιέργειες -όπως δηλώνονται τα χωράφια αυτά- ανέρχεται σε 32,5 ευρώ
το στρέµµα, ένας πρόχειρος υπολογισµός για τα πάνω από 10.000 στρέµµατα που εκτιµάται πως βρίσκονται
στη βορειοµακεδονική πλευρά ανεβάζει τις παράνοµα κτηθείσες ενισχύσεις σε τουλάχιστον 325.000 ευρώ,
ενώ οι εµπλεκόµενοι εκτιµάται πως
είναι πάνω από 100 άτοµα.

Πέρα από τα σύνορα
τρέχει η φαντασία
για τις κοινοτικές
ενισχύσεις, την ώρα
που τα συστήµατα
διευκολύνουν.

Ανθεκτικοί...
οι ελαιώνες
στη Φλώρινα
Η δεύτερη πτυχή της διενεργούµενης,
κατά πώς φαίνεται, κατάχρησης άµεσων
επιδοτήσεων στην περιοχή, σχετίζεται
µε αγροτεµάχια που έχουν δηλωθεί στο
ΟΣ∆Ε ως ελαιώνες. Κι εδώ, εφόσον η
φηµολογία είναι ακριβής, πρόκειται για
αυταπόδεικτη εξαπάτηση, δεδοµένου ότι
στη Φλώρινα, µε τις κλιµατικές συνθήκες
που έχει, είναι γνωστό πως η ελιά δεν
γίνεται να ευδοκιµήσει. Στην περίπτωση
αυτή, οι φυτείες ελιάς που υποτίθεται ότι
βρίσκονται σε κτήµατα της περιοχής των
Πρεσπών (σ. σ. στους χάρτες φαίνεται
ότι είναι δάσος), υπολογίζεται ότι
αφορούν γύρω στα 10.000 στρέµµατα.
Το ποσό των παράνοµων ενισχύσεων
εδώ είναι πολύ µεγαλύτερο, διότι το
δικαίωµα για τις ελιές είναι στα 115
ευρώ το στρέµµα. Τις δηλώσεις
φέρονται να έχουν κάνει κυρίως
αγρότες από την Κρήτη και εκείνο που
προξενεί εντύπωση -και παραπέµπει σε…
πλάτες ψηλά στο σύστηµα διαχείρισηςείναι το πώς το έχουν καταφέρει, από
τη στιγµή που στη ∆υτική Μακεδονία το
ΟΣ∆Ε δεν έχει κωδικό για ελαιώνες.
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Λήξη τριμερών
συζητήσεων
για την ΚΑΠ
εντός εξαμήνου

Η πλατφόρμα Telepac και
δωρεάν ΟΣΔΕ για όλους
Άµεση πρόσβαση στα δικαιώµατα, ιστορικό πληρωµών και διεκπεραίωση των αιτήσεων ΟΣ∆Ε µέσω του κινητού, δωρεάν
για όλους τους αγρότες. Αυτές
είναι µόνο λίγες από τις υπηρεσίες που απολαµβάνουν οι
Γάλλοι παραγωγοί στα πλαίσια
της ηλεκτρονικής πλατφόρµας
Telepac που είναι στον αέρα από το 2016 και χρησιµοποιείται
υποχρεωτικά για τις διαδικασίες πληρωµών της ΚΑΠ. Συγκεκριµένα από το 2016, το 100%
των Γάλλων αγροτών χρησιµοποιεί υποχρεωτικά διαδικτυακή
δήλωση για τα αρχεία της ΚΑΠ,
που ονοµάζεται Telepac. Αυτή
η εφαρµογή επιτρέπει στους αγρότες να καθοδηγούνται βήµα προς βήµα στην ηλεκτρονική τους δήλωση, ενώ παρέχεται
και ειδική γραµµή υποστήριξης.
Μάλιστα η εφαρµογή αυτή είναι
προσβάσιµη όλο το χρόνο, επιτρέποντας σε κάθε αγρότη να έχει ασφαλή πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία και ιδίως
στις καταστάσεις πληρωµών που
έχουν πραγµατοποιηθεί και τα
δικαιώµατά τους κατά τη διάρκεια ολόκληρης της προγραµµατικής περιόδου. Σε σύγκριση µε

Αγροτεµάχια
Οι χρήστες µπορούν
να δουν επίσης τα
αγροτεµάχια που έχουν
καταχωρήσει από
έγχρωµες φωτογραφίες, να µεγεθύνουν
τις λεπτοµέρειες και να
χρησιµοποιήσουν πολλά
εργαλεία που διευκολύνουν τον σχεδιασµό
τους

την έντυπη δήλωση, η ηλεκτρονική δήλωση είναι απλούστερη
και πιο ασφαλής, αναφέρουν οι
γαλλικές αρχές.
Οι χρήστες µπορούν να δουν
επίσης τα αγροτεµάχια που έχουν καταχωρήσει από έγχρωµες φωτογραφίες, να µεγεθύνουν τις λεπτοµέρειες και να χρησιµοποιήσουν πολλά εργαλεία
που διευκολύνουν τον σχεδιασµό τους. Παράλληλα, η εφαρµογή Telepac περιλαµβάνει διαδραστικά µενού και µηνύµατα
προειδοποίησης σε όλα τα στάδια για την αποφυγή κυρώσεων.
Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται επίσης µέσω Telepac. Το
µόνο που χρειάζεται ο χρήστης
είναι ένα smartphone ή tablet
Android, για να συνδεθεί. Επιπλέον, µέσω της εφαρµογής µπορεί ο χρήστης να δει την τοποθεσία του µέσω GPS γεγονός που
τον διευκολύνει να προσανατολιστεί στη δήλωση του αγροτεµαχίου. Επιπλέον, µπορεί να
βρει και όλες τις φόρµες που απαιτούνται για όλα τα καθεστώτα της ΚΑΠ από το 2010. Όλες
αυτές οι πληροφορίες παραµένουν διαθέσιµες στον λογαριασµό των αγροτών Telepac.

Οι τριµερείς διαπραγµατεύσεις πάνω στη
µεταρρύθµιση της νέας ΚΑΠ θα ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος εξαµήνου,
µε την Μαρία ντο Σέου Αντούνες να χρεώνεται το δύσκολο έργο της διατήρησης
των θέσεων των υπουργών Γεωργίας της
ΕΕ στα τελικά κείµενα. Αυτή είναι άλλωστε
και η γραµµή που έλαβε η Πορτογαλίδα
υπουργός από την απελθούσα του προεδρείου Γερµανίδα, Γιούλια Κλόκνερ. Η
Πορτογαλία ανέλαβε την προεδρεία της
ΕΕ στις αρχές του έτους και η Μαρία ντο
Σέου Αντούνες θα διαιτητεύσει το πρώτο
Συµβούλιο των υπουργών γεωργίας της
ΕΕ την ∆ευτέρα 25 Ιανουαρίου.
Στους ειδικούς στόχους της εξάµηνης
θητείας της περιλαµβάνεται και ο συντονισµός των κρατών µελών ώστε να προσαρµοστούν στις προτεραιότητες που θέτει το Ταµείο Ανάκαµψης.
Η ίδια σε δηλώσεις της εξηγεί πως στον
πολιτικό διάλογο που ξεκινά θα επιχειρήσει να κατευθύνει τις συζητήσεις ώστε να διαµορφωθούν κοινοί στόχοι για
µια «δίκαιη, πράσινη και πιο ψηφιακή»
ευρωπαϊκή αγροτική παραγωγή.

Η Μαρία ντο Σέου Αντούνες είναι
η υπουργός Γεωργίας της
Πορτογαλίας και προεδρεύων
του Συµβουλίου Γεωργίας της ΕΕ
µέχρι τις 30 Ιουνίου.

Με υπεύθυνο
τον ∆ηµοσθένη
Χάχαλη το ΜΦΙ
συντονίζει το έργο
ZeroParasitic.

Καινοτόµο πρότζεκτ του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού
Ινστιτούτου το ZeroParasitic για τη διαχείριση ζιζανίων
Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο αποτελεί έναν από τους πιο
ισχυρούς «παίκτες» στον χώρο της καινοτοµίας και έρευνας στην Ελλάδα,
εκπονώντας και συµµετέχοντας σε πολλά και υψηλού κύρους ερευνητικά
προγράµµατα. Το εργαστήριο της Ζιζανιολογίας του ΜΦΙ µε υπεύθυνο τον
δρ ∆ηµοσθένη Χάχαλη συντονίζει το έργο ZeroParasitic, υπό τη
χρηµατοδότηση του Prima 2018, που στοχεύει να προσφέρει καινοτόµες
λύσεις σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση και αντιµετώπιση του
ολοπαρασιτικού ζιζανίου οροβάγχη, που προκαλεί σηµαντικές απώλειες στην
απόδοση των καλλιεργούµενων φυτών-ξενιστών. Σε αυτή τη διεπιστηµονική
προσπάθεια συµµετέχουν 10 εταίροι, µε στόχο τη µελέτη του ζιζανίου, την
ανάπτυξη µοντέλων πρόβλεψης για την εµφάνισή του, καθώς και
ολοκληρωµένων συστηµάτων διαχείρισης. Τα µέλη του ZeroParasitic
πρόσφατα δήλωσαν πρόθυµα να επεκτείνουν τον κύκλο συνεργασιών τους
και να υποστηρίξουν την κοινοπραξία GREEN-UP, στο υπό έγκριση, από την
ΕΕ, έργο της για την µείωση της χρήσης βλαβερών παρασιτοκτόνων και των
απωλειών θρεπτικών των λιπασµάτων στην καλλιέργεια.
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Με ταχύ βήμα η σύγκλιση
ενισχύσεων 2021 και 2022
Έως τις 19 Φεβρουαρίου κοινοποιεί στην Κομισιόν την απόφασή της η Ελλάδα, με τον Σπήλιο
Λιβανό να έχει στα χέρια του το memo Βορίδη για σύγκλιση δικαιωμάτων με αυξημένο βήμα
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τη σύγκλιση των άµεσων ενισχύσεων µε µεγαλύτερο βήµα µέσα στη διετία 2021-2022 και
την εφαρµογή flat rate, δηλαδή ένα ενιαίο ποσό ανά περιφέρεια ενίσχυσης το 2023, είχε αποφασίσει η απερχόµενη πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σύµφωνα
µε πληροφορίες της Agrenda. Η ευχέρεια της
σχετικής παρέµβαση πλέον βρίσκεται στα χέρια
του νέου υπουργού, Σπήλιου Λιβανού. Μένει
λοιπόν να φανεί αν τελικά θα προωθήσει την
βούληση του προκατόχου του µε πολιτικό κόστος για τον ίδιο (εκλογή σε περιοχή µε καπνά
και ιστορικά δικαιώµατα), ή, θα επιλέξει να ακολουθήσει τελικά µία µετριοπαθή διαχείριση
της σύγκλισης των δικαιωµάτων.
Το πολιτικό του στίγµα άλλωστε καλείται να
το δώσει γρήγορα, καθώς η Κοµισιόν απαιτεί έως τις 19 Φεβρουαρίου, να ενηµερώσουν οι ελληνικές αρχές το πώς θα υπολογιστούν τα δικαιώµατα το 2021 µε τα οποία θα πληρωθούν
φέτος οι αγρότες. Σηµειώνεται εδώ ότι µέχρι
σήµερα η λεγόµενο εσωτερική σύγκλιση, γίνεται µε βήµα 60%. ∆ηλαδή, τα δικαιώµατα
που έχουν αξία κάτω από το 90% του περιφερειακού µέσου όρου, θα πρέπει να προσεγγίζουν έως το 2019 το 60% του εθνικού µέσου όρου. Η χρηµατοδότηση αυτής της αύξησης γίνεται µε τη µείωση των ακριβών δικαιωµάτων
που έχουν Μοναδιαία Αξία µεγαλύτερη από το
100% του περιφερειακού µέσου όρου. Σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές η απόφαση να προχωρήσουν οι αρχές σε µεγαλύτερο βήµα (το ποσοστό δεν είναι γνωστό) έχει να κάνει µε το να µη
φανεί τόσο µεγάλη η διαφορά στους λογαριασµούς των αγροτών µε τα ιστορικά δικαιώµα-

Η διαµόρφωση
της κατανοµής
δικαιωµάτων
Στην Ελλάδα παρατηρείται σήµερα
ανισοκατανοµή των άµεσων
ενισχύσεων, µε το 10% των
εκµεταλλεύσεων να συγκεντρώνει το
48% των άµεσων ενισχύσεων, ενώ
το 45% των εκµεταλλεύσεων που
µπορούν να θεωρηθούν ως
µικροκαλλιεργητές λαµβάνουν το
10% των άµεσων ενισχύσεων
(2019). Κατά την εσωτερική
σύγκλιση στη µεταβατική περίοδο
2020-2022, αναµένονται
µεταβιβάσεις ποσών από τις
εκµεταλλεύσεις µικρού οικονοµικού
µεγέθους στις εκµεταλλεύσεις
µεγαλύτερων οικονοµικών µεγεθών,
καθώς οι αγρότες µε µικρά
αγροτεµάχια µε ελιές, βαµβάκια και
καπνά κ.α. είναι κυρίως οι κάτοχοι
των ιστορικών δικαιωµάτων. Αξίζει
να σηµειωθεί εδώ πως στο 78% των
εκµεταλλεύσεων της χώρας η
οικονοµική λειτουργία τους σε πολύ
µεγάλο βαθµό ή αποκλειστικά
εξαρτάται από τις άµεσες ενισχύσεις,
σύµφωνα µε ευρήµατα µελέτης το
εθνικό στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ.

τα το 2023, έτος πλήρους εξίσωσης ενισχύσεων. Σηµειώνεται εδώ ότι για το 2022 θα πρέπει
να κοινοποιήσει στην ΕΕ τη σχετική απόφαση
για τα δικαιώµατα η χώρα µας, έως την 1η Αυγούστου του 2021.
Υπενθυµίζεται ότι η µέση περιφερειακή αξία
δικαιωµάτων ανά στρέµµα το 2020, διαµορφώθηκε στα 20,2 ευρώ για τα βοσκοτόπια, στα
27,6 ευρώ για τα αροτραία και στα 34,1 ευρώ
για τις δενδρώδεις.

Οι επιλογές της σύγκλισης στην εθνική
δηµόσια διαβούλευση της νέας ΚΑΠ
Όσον αφορά στην εσωτερική σύγκλιση της
αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης (∆.Ε.) για τη
νέα ΚΑΠ που ξεκινά το 2023, οι αποφάσεις θα
ενσωµατωθούν στο στρατηγικό σχέδιο που θα
σταλεί στην Κοµισιόν µέσα στο έτος. Οι επιλογές που έχει η χώρα µας, σύµφωνα µε την εθνική διαβούλευση που είχε πραγµατοποιηθεί
αρχές του περασµένου έτους ήταν:
Η εσωτερική σύγκλιση κατά τουλάχιστον
75% της αξίας των ∆.Ε. να επιτευχθεί το αργότερο µέχρι το 2026.
Η εσωτερική σύγκλιση κατά τουλάχιστον
75% της αξίας των ∆.Ε. να επιτευχθεί στο µέσον
της περιόδου - Η εσωτερική σύγκλιση κατά τουλάχιστον 75% της αξίας των ∆.Ε. να επιτευχθεί
από το πρώτο έτος εφαρµογής της νέας ΚΑΠ.
Η καταβολή της ενίσχυσης να γίνεται ως ενιαίο ποσό ανά εκτάριο για τη χώρα, µε κατάργηση των δικαιωµάτων ενίσχυσης.
Η καταβολή της ενίσχυσης να γίνεται ως ενιαίο ποσό, ανά εκτάριο, ανά οµάδα περιοχών
µε παρόµοιες κοινωνικο-οικονοµικές ή αγρονοµικές συνθήκες (π.χ. υφιστάµενες περιφέρειες αροτραίων / βοσκοτόπων / δενδρωδών
καλλιεργειών).

ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ (ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ)

Μείωση αξίας
ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ

ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ

2019

21,5

27,9

34,4

2020

20,2

27,6

34,1

Η περιφερειακή
µοναδιαία αξία
δικαιωµάτων βαίνει
συνεχώς µειούµενη και
αναµένεται να µειωθεί
και το 2021

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Τον µεταβατικό
κανονισµό
της ΚΑΠ
υπογράφουν
για το
Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο
o πρόεδρος
D. M. Sassoli
και για το
Συµβούλιο
ο πρόεδρος
M. Roth
(φώτο).

Το μεταβατικό πλαίσιο για
τις ενισχύσεις έγινε νόμος
Η σύγκλιση των δικαιωµάτων τη διετία 20212022 θα γίνει µε βάση τον µεταβατικό κανονισµό της ΚΑΠ που δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ στις 23 ∆εκεµβρίου 2020.
Εκεί, συνίσταται από την Κοµισιόν στα κράτηµέλη για να διασφαλιστεί η οµαλότερη µετάβαση σε µια ενιαία αξία στην ερχόµενη ΚΑΠ
να συνεχίσουν τη σύγκλιση, µε τις εκάστοτε
εθνικές αρχές να πρέπει να κοινοποιήσουν
τις αποφάσεις τους το Φεβρουάριο και τον Αύγουστο για τα έτη 2021 και 2022 αντίστοιχα.
Η σύγκλιση, θα γίνει µε βάση το Άρθρο 25 του
Καν. ΕΕ 1307/2013 στο οποίο προστίθενται οι
ακόλουθες παράγραφοι:
«11. Αφού εφαρµόσουν την προσαρµογή
που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος
5, τα κράτη µέλη που έχουν κάνει χρήση της
παρέκκλισης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου µπορούν να αποφασίσουν ότι η µοναδιαία αξία των δικαιωµάτων ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωργοί στις
31 ∆εκεµβρίου 2019 µε αξία χαµηλότερη από
την εθνική ή περιφερειακή µοναδιαία αξία το
2020, όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, αυξάνεται προς την εθνική ή περιφερειακή µοναδιαία αξία το 2020.
Η αύξηση υπολογίζεται σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους:
α) η µέθοδος υπολογισµού για την αύξηση
που αποφασίζει το οικείο κράτος µέλος βασίζεται σε αντικειµενικά και αµερόληπτα κριτήρια,
β) για τη χρηµατοδότηση της αύξησης, µειώνεται το σύνολο ή µέρος των ιδιόκτητων ή
µισθωµένων δικαιωµάτων ενίσχυσης των γεωργών στις 31 ∆εκεµβρίου 2019 µε αξία ανώτερη της εθνικής ή περιφερειακής µοναδιαίας

αξίας για το 2020, όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο· η εν λόγω µείωση εφαρµόζεται στη διαφορά µεταξύ της αξίας των
εν λόγω δικαιωµάτων και της εθνικής ή περιφερειακής µοναδιαίας αξίας το 2020· η εφαρµογή της εν λόγω µείωσης βασίζεται σε αντικειµενικά και αµερόληπτα κριτήρια, τα οποία
µπορούν να περιλαµβάνουν τον καθορισµό
µέγιστης µείωσης.
Η εθνική ή περιφερειακή µοναδιαία αξία το
2020 που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου υπολογίζεται διαιρώντας
το εθνικό ή περιφερειακό ανώτατο όριο για το
καθεστώς βασικής ενίσχυσης που καθορίζεται
σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 1 ή το
άρθρο 23 παράγραφος 2 για το 2020, εξαιρουµένου του ποσού των εθνικών ή των περιφερειακών αποθεµάτων, διά του αριθµού των ιδιόκτητων ή µισθωµένων δικαιωµάτων ενίσχυσης των γεωργών στις 31 ∆εκεµβρίου 2019.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της
παρούσας παραγράφου, τα κράτη µέλη που έχουν κάνει χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου µπορούν να αποφασίσουν να διατηρήσουν την αξία των δικαιωµάτων ενίσχυσης που
υπολογίζεται σύµφωνα µε την εν λόγω παράγραφο, µε την επιφύλαξη της προσαρµογής
που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 5.
Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν τους γεωργούς
εγκαίρως για την αξία των οικείων δικαιωµάτων ενίσχυσης όπως υπολογίζεται σύµφωνα
µε την παρούσα παράγραφο.
12. Για τα ηµερολογιακά έτη 2021 και 2022, τα
κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να εφαρµόσουν περαιτέρω εσωτερική σύγκλιση εφαρµόζοντας την παράγραφο 11 στο σχετικό έτος.».

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2014-2019

< 90%
ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ
ΑΥΞΗΣΗ
ΣΤΟ 1/3 ΤΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ
ΕΩΣ ΤΟ 60%
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ

>100%
ΑΡΧΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ
ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ
ΜΕΙΩΣΗ
ΕΩΣ 30%
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Αλτερναρίωση πατάτας
Η αλτερναρίωση ή πρώιµος
περονόσπορος αποτελεί µια ιδιαίτερα
διαδεδοµένη ασθένεια της πατάτας, που
κάνει την εµφάνισή της κυρίως στις
περιοχές καλλιέργειας µε θερµό κλίµα,
και ανταγωνίζεται σε καταστρεπτικότητα
τον περονόσπορο. Υπαίτιο παθογόνο είναι
ο µύκητας Alternaria solani που είναι
ικανός να προσβάλλει την καλλιέργεια σε
όλα τα στάδια ανάπτυξης του φυτού, µε
την επικράτηση υψηλής υγρασίας και
ευνοϊκών θερµοκρασιών. Οι µολύνσεις
ξεκινούν από υπολείµµατα καλλιέργειας
ή από αυτοφυή µολυσµένα φυτά και
ευνοούνται από χαµηλές θερµοκρασίες,
στις οποίες βλαστάνουν τα σπόρια. Τα
πρώτα συµπτώµατα να εµφανίζονται στα
φύλλα της βάσης, ως σκοτεινές
ακανόνιστες κηλίδες µε οµόκεντρες
ζώνες. Τα συµπτώµατα σταδιακά
επεκτείνονται και στα νεότερα φύλλα, ενώ
ακόµα παρατηρούνται µαύρες κηλιδώσεις
και ξηρή σήψη. Οι αρµόδιοι γεωπόνοι
συνιστούν διατήρηση της ευρωστίας των
πατατόφυτων, επιλογή ανθεκτικών
ποικιλιών, καταστροφή των φυτικών
υπολειµµάτων στο έδαφος και εφαρµογή
ψεκασµών µε την εµφάνιση των πρώτων
συµπτωµάτων, µε κατάλληλα µυκητοκτόνα.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Trimanoc R 75 WG,
Mavita 250 EC
ELANCO: Equation Pro WG
FMC: Vendetta 525 SC
SIPCAM: Vitene Triplo R
SYNGENTA: Score 25 EC, Revus Top SC
UPL: Vondozeb 72 WP,
Vondozeb 80 WP.

Περονόσπορος σε φακή,
µπιζέλι και βίκο
Η παραγωγή της καλλιέργειας των
ψυχανθών, όπως η φακή, συντρέχει
µεγάλο κίνδυνο σε περίπτωση προσβολής
από περονόσπορο. Η ασθένεια ανήκει στις
µυκητολογικές και ευνοείται από
οµιχλώδη, υγρό και ψυχρό καιρό.
Ο µύκητας διαχειµάζει στα φυτικά
υπολείµµατα στο χωράφι. Η µετάδοσή του
σε µεγάλες αποστάσεις µπορεί να γίνει
µέσω του σπόρου, ενώ µέσα στην
καλλιέργεια µπορεί να διασπαρθεί µε τη
µεταφορά των σπορίων του µύκητα µε τον
αέρα και τη βροχή. Με τα πρώτα
συµπτώµατα, δηλαδή την εµφάνιση
λευκών εξανθήσεων στην κάτω µεριά των
φύλλων και τις κιτρινοκάστανες γωνιώδεις
κηλίδες στην πάνω, οι γεωπόνοι του
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας
Φυτών Βόλου συνιστούν ψεκασµούς µε
κατάλληλα, εκλεκτικά φυτοπροστατευτικά.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Trigramm WG (Μπιζέλι).

Τον Φεβρουάριο κλαδέµατα για αντιµετώπιση ξυλοφάγων εντόµων ελιάς
Τα ξυλοφάγα έντοµα της ελιάς, µε βασικότερο εχθρό τον φλοιοτρίβη της ελιάς (Ploeotribus
scarabaeoides) αποτελούν ένα σύνηθες πρόβληµα των ελαιοπαραγωγών. Το έντοµο έχει
µήκος 2-2,5 εκατοστά, είναι σκοτεινοκαστανού χρώµατος και έχει 3-4 γενεές ανά
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ έτος. Τα ενήλικα που διαχείµασαν στα βοθρία διατροφής και στις στοές
αναπαραγωγής, δραστηριοποιούνται τον Φεβρουάριο και ξεκινάνε την ωρίµανση
και τη διατροφή τους ορύσσοντας στοές στις µασχάλες των κλαδίσκων (1-2 ετών)
των δέντρων από όπου είναι συνήθως εµφανή στις εξόδους, ρινίσµατα ξύλου. Αυτή τους η
δραστηριότητα προκαλεί βαθµιαία ξήρανση και σπάσιµο του προσβεβληµένου κλαδίσκου και
επιβαρύνει την υγεία και παραγωγικότητα των δέντρων. Τα µέτρα αντιµετώπισης είναι κυρίως
καλλιεργητικά µε τους γεωπόνους να συνιστούν αποµάκρυνση και καταστροφή των µη
παραγωγικών (λόγω εξασθένισης) δέντρων και των ξερών και προσβεβληµένων από το
έντοµο κλάδων, µε την εφαρµογή κλαδεµάτων έως τα µέσα Φεβρουαρίου. Παράλληλα
προτείνεται η τοποθέτηση στους ελαιώνες κλάδων-παγίδων, τον χειµώνα, για ωοτοκία και
ακολούθως έγκαιρο κάψιµό τους. Τέλος, σε περίπτωση εκτεταµένων προσβολών µπορούν
να εφαρµοστούν ψεκασµοί µε οργανοφωσφορούχα εντοµοκτόνα.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

«Βελούδο»
στα μηλοειδή
Προληπτικοί ψεκασμοί για να
μην «καρπίσει» το φουζικλάδιο
ΤΗΣ ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
provelengiou@agronews.gr

Πρόκειται για µία από τις σηµαντικότερες παθήσεις των
µηλοειδών και απαντάται µε
τις ονοµασίες φουδικλάδια,
εσχαρώσεις, εφυµενιδώσεις,
βούλα ή µουντζούρα, και προκαλεί µείωση της ποιότητας,
ποσότητας, αλλά και διατηρησιµότητας των καρπών. Τα
συµπτώµατα εµφανίζονται
σε όλα τα µέρη του άνθους,
στους καρπούς και τα φύλλα,
µε µορφή κηλίδων (κυκλικών
ή ακανόνιστων) µε ελαιώδες
αρχικά χρώµα που εξελίσσεται σε καστανόµαυρο µε µια
«βελούδινη» επιφάνεια.
Ο µύκητας που προσβάλει τη µηλιά είναι ο Venturia
inaequalis, διαχειµάζει στα
πεσµένα φύλλα στο έδαφος
µε παράλληλο σχηµατισµό

των περιθήκιων που περιέχουν τα ασκοσπόρια (πρωτογενή µολύσµατα). Η ανάπτυξη των περιθηκίων ευνοείται
από τις εναλλαγές υγρού και
ξηρού καιρού (κατά το τέλος
του χειµώνα, θερµοκρασίες 624οC), ωριµάζουν την περίοδο έκπτυξης των οφθαλµών
της µηλιάς, µεταδίδονται µε
τα ρεύµατα αέρα, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή µόλυνση είναι η ύπαρξη υψηλής υγρασίας ή βροχοπτώσεων. ∆ευτερογενείς

Στα νεαρά φύλλα
Συνιστάται πρόγραµµα
προληπτικών ψεκασµών
του νεαρού φυλλώµατος

αλλεπάλληλες µολύνσεις από την άνθιση µέχρι τη συγκοµιδή προκαλούνται από
τα κονίδια του µύκητα, υπό
την επικράτηση παρόµοιων
περιβαλλοντικών συνθηκών.
Αυτό σηµαίνει ότι άνοιξη
υγρή και βροχερή, µε µικρή
ηλιοφάνεια αποτελεί καµπανάκι κινδύνου για τους γεωπόνους και τους παραγωγούς µήλων. Η λήψη προληπτικών µέτρων για την αποφυγή µολύνσεων καθώς
επίσης και η έγκαιρη και αποφασιστική αντιµετώπισή
πιθανών προσβολών, είναι
καίριας σηµασίας για τη διασφάλιση της παραγωγής και
υγείας των δέντρων.
Πιο συγκεκριµένα, οι γεωπόνοι του Περιφερειακού
Κέντρου Προστασίας Φυτών
Καβάλας συνιστούν συνδυασµό προληπτικών και κατα-

σταλτικών µέτρων για την αποφυγή και αντιµετώπιση των
προσβολών. Τα καλλιεργητικά µέτρα αποσκοπούν στη
µείωση της υψηλής υγρασίας και τον καλό αερισµό της
κόµης των δέντρων. Συνιστάται και η επιλογή ανθεκτικών
στο φουζικλάδιο ποικιλιών.
Αποτελεσµατικότερα και οικονοµικότερα οφέλη έχει η διενέργηση προληπτικών ή/και
θεραπευτικών ψεκασµών. Τρείς
τουλάχιστον είναι οι προληπτικοί ψεκασµοί που πρέπει
να γίνουν στα στάδια:
α. της πράσινη κορυφής,
β. της ρόδινης κορυφής,
γ. όταν έχουν πέσει το 75%
των πετάλων.
Το φουζικλάδιο αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά µε µυκητοκτόνα όπως τα χαλκούχα,
φθαλιµίδια, διθειοκαρβαµιδικά και βενζιµιδαζολικά.

ΦΥΤΙΚOΚΕΦΑΛΑΙΟ
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Βασικές αρχές εγκατάστασης
και διαχείρισης του αμπελώνα
Εύρωστα και ζωηρά πρέμνα, πιο σύνθετα συστήματα υποστύλωσης
ΤΗΣ ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
provelengiou@agronews.gr

Φυσιολογική
ανάπτυξη πρέµνου
Τα επιµέρους στοιχεία
της υποστύλωσης θα
πρέπει να προσαρµόζονται ώστε να µην
επηρεάζουν δυσµενώς
τις φυσιολογικές λειτουργίες του πρέµνου

Με τη νέα εγκατάσταση ενός αµπελώνα ο παραγωγός θα πρέπει να έχει υπ’ όψιν του µερικές βασικές αρχές για τη βελτιστοποίηση του τρόπου παραγωγής. Αρχικά, ευνοϊκότερη κατεύθυνση των γραµµών φύτευσης στις περισσότερες αµπελουργικές περιοχές της χώρας, λόγω των
υψηλών θερµοκρασιών που επικρατούν, θεωρείται η κατεύθυνση δύσης-ανατολής, µε προσοχή βέβαια
στα ισχυρά ρεύµατα αέρα που ενδέχεται να επικρατούν και τον βαθµό
κλίσης του εδάφους του αµπελώνα.
Παράλληλα καίριας σηµασίας είναι το σύστηµα διαµόρφωσης και
υποστύλωσης που θα εφαρµοστεί
στα νεαρά πρέµνα µετά τη φύτευσή
τους στον αµπελώνα, µε βασικούς
στόχους, να δοθεί στο πρέµνο κα-

τάλληλη µορφή και να καθοριστεί
το µέγεθος και η αρχιτεκτονική διάταξη των σκελετικών στοιχείων και
του φυλλώµατος στον χώρο, ενώ εξαρτάται από τη ζωηρότητα της ποικιλίας που θα καλλιεργηθεί, το περιβάλλον στο οποίο θα ανήκει ο αµπελώνας µας, το µικροκλίµα της υποπεριοχής αλλά και από το κόστος
εγκατάστασης.
Τρία είναι τα βασικά σχήµατα µόρφωσης των πρέµνων και διακρίνονται στα κυπελλοειδή, τα γραµµικά,
την κρεβατίνα και το ριπιδοειδές.
Αντίστοιχα ανάλογα µε την εκµετάλλευση, την ποικιλία και το κλάδεµα µόρφωσης που θα επιλεγεί, ο
αµπελουργός έχει να διαλέξει ανάµεσα σε ατοµική ή συλλογική, µόνιµη ή προσωρινή υποστύλωση, που
µπορεί να αφορά όχι µόνο τον κορµό (κατακόρυφο και οριζόντιο) αλλά και τους βραχίονες, τις παραγω-

Όσο µεγαλύτερη είναι η ζωηρότητα και ευρωστία του αµπελώνα,
τόσο πιο σύνθετα γίνονται και τα συστήµατα υποστύλωσης.
γικές µονάδες και το φύλλωµα των
πρέµνων. Λόγω των πιο σύγχρονων
τεχνικών καλλιέργειας και των πυκνών φυτεύσεων που ακολουθούνται
συνδυαζόµενα συνήθως µε γραµµικά σχήµατα µόρφωσης, επιλέγεται
οµαδική µόνιµη υποστύλωση των
πρέµνων, κατακόρυφη επί ενός επιπέδου (σε απλά γραµµικά σχήµατα) ή επί δύο επιπέδων (διαιρούµενα
γραµµικά σχήµατα). Όσο µεγαλύτερη
είναι η ζωηρότητα και ευρωστία του
αµπελώνα, τόσο πιο σύνθετα γίνονται και τα συστήµατα υποστύλωσης.
Τα επιµέρους στοιχεία της υποστύλωσης θα πρέπει να προσαρµό-

ζονται ώστε να µην επηρεάζουν δυσµενώς τις φυσιολογικές λειτουργίες του πρέµνου (ανάπτυξη, παραγωγικότητα, φωτοσύνθεση), να διασφαλίζεται ευνοϊκό µικροκλίµα στην
κόµη (αερισµός) και παράλληλα να
µειώνεται το κόστος εγκατάστασης.
Έτσι, ο συνδυασµός ενός απλού
γραµµικού σχήµατος µε µία ή δύο
σειρές συρµάτων υποστύλωσης και
µεγάλη πυκνότητα φύτευσης δίνει,
για την ίδια ποικιλία, ισοδύναµη παραγωγή µε το συνδυασµό περισσότερο σύνθετου συστήµατος µόρφωσης, αλλά µε µικρότερη πυκνότητα
φύτευσης.

16 Agrenda
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Στον άξονα των ιδιωτικών επενδύσεων
κυρίως, γίνονται αναφορές
από την πολιτική ηγεσία για µια σειρά
µέτρων που αποτελούν µέχρι
σήµερα µέτρα του ΠΑΑ ή θα µπορούσαν
εν δυνάµει να αποτελέσουν.

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με αναφορές σε καινούργια Σχέδια Βελτίωσης,
δράσεις Μεταποίησης, Νέων Αγροτών και ενισχύσεις αναδιάρθρωσης καλλιεργειών, βρίσκεται αυτή την περίοδο υπό διαπραγµάτευση µε
τις Βρυξέλλες, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας, ύψους 32 δις ευρώ. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες της
Agrenda, σε ό,τι αφορά τον αγροτικό χώρο και
τον αγροδιατροφικό τοµέα το κυβερνητικό σχέδιο επικεντρώνεται σε δύο από τους τέσσερις άξονες του Ταµείου Ανάκαµψης:
α) Τη µετάβαση σε µια πράσινη οικονοµία: Εδώ οι παρεµβάσεις επικεντρώνονται σε εγγειοβελτιωτικά έργα που στοχεύουν στη µείωση της
κατανάλωσης υπόγειων υδάτων, στην άρδευση και την εκµετάλλευση των επιφανειακών.
Στην κατεύθυνση αυτή σχεδιάζεται και η αναδιοργάνωση των Τοπικών και Γενικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ/ ΓΟΕΒ) µε νέο
νοµοθετικό πλαίσιο για το οποίο δεν έχουν δοθεί λεπτοµέρειες ακόµα. Παράλληλα, έχουν εν-

Στο Ταμείο Ανάκαμψης

η αναδιάρθρωση καλλιεργειών
Ενισχύσεις για τη φύτευση νέων ποικιλιών στο σχέδιο που έχει αποσταλεί στην ΕΕ

σωµατωθεί κάποιες δράσεις ανάδειξης των περιοχών Natura, ενώ έχουν ενταχθεί και οι Αναδασώσεις. Τέλος, στον άξονα αυτό περιλαµβάνεται και η αναδιάρθρωση καλλιεργειών, ωστόσο, σύµφωνα µε όσους έχουν δει το σχέδιο που
έχει αποσταλεί στις Βρυξέλλες, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη αναφορά σε ποιες καλλιέργειες θα αφορά το σχέδιο. Το πιθανότερο είναι
εδώ να ενταχθούν ειδικές δράσεις για τα πυρηνόκαρπα που υπάρχει άµεση ανάγκη, ενώ ένα
παρόµοιο πλάνο έχει υποσχεθεί η υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης, Φωτεινή Αραµπατζή για

ΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΠ 2021-2022

2021
680.177.956

ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΠ
ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΥΡΩ

2022
556.953.600

τη σταφίδα ύψους 50 εκατ. ευρώ (10 εκ. ευρώ ετησίως για τα επόµενα πέντε χρόνια).
β) Τις ιδιωτικές επενδύσεις και τον µετασχηµατισµό της οικονοµίας: Εδώ είναι που έχουν εντάξει οι αρχές παρόµοιες δράσεις µε εκείνες
που χρηµατοδοτεί το ΠΑΑ. ∆ηλαδή εκσυγχρονισµός αγροτικών εκµεταλλεύσεων στα πρότυπα των Σχεδίων Βελτίωσης, επενδύσεις σε µονάδες µεταποίησης αγροτικών προϊόντων και
ενέργειες ενθάρρυνσης πρώτης εγκατάστασης
αγροτών. Σύµφωνα µάλιστα µε τις ίδιες πηγές,
εδώ, οι αρχές, έχουν εντάξει ακόµα και την εξισωτική αποζηµίωση των ετών 2021 και 2022.
Τα σχέδια βρίσκονται ήδη στη φάση της διαπραγµάτευσης µε τις ευρωπαϊκές αρχές, ενώ, η
διαδικασία, αυτή µε βάση το αρχικό χρονοδιάγραµµα, θα πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι και
το τέλος Απριλίου.
Τα κονδύλια για τις παραπάνω δράσεις προγραµµατίζεται να διατεθούν από τον «κουµπαρά»

Στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών
το πιο πιθανό είναι να ενταχθούν τα
πυρηνόκαρπα και η σταφίδα που αποτελεί
πάγιο αίτηµα των συντελεστών των δύο
παραπάνω παραγωγικών κλάδων.

του Ταµείου Ανάκαµψης. Μάλιστα το 70% αυτών
των πόρων θα πρέπει να έχει δεσµευθεί (νοµικές δεσµεύσεις µε προκηρύξεις) εντός της διετίας 2021-2022 και το 30% το 2023. Οι πληρωµές
θα µπορούν να γίνονται έως το 2026.
Ωστόσο, όσον αφορά ιδιαίτερα τις δράσεις
που προσοµοιάζουν τις δαπάνες που καλύπτει
το ΠΑΑ, κάθε άλλο παρά σίγουρο είναι πως θα
τις εγκρίνει η ΕΕ, καθώς βρίσκεται ακόµη σε εκκρεµότητα το κανονιστικό πλαίσιο που θα διέπει τέτοιες προσκλήσεις εφόσον είναι ενέργειες που καλύπτει κατ’ εξοχήν η ΚΑΠ. ∆ηλαδή το
ερώτηµα εάν µέτρα του ΠΑΑ χρηµατοδοτούνται
από το Ταµείο Ανάκαµψης, µε βάση ποιον Κανονισµό θα προκηρυχθούν και τι νοµικά προβλήµατα µπορεί να προκύψουν, αν αντίστοιχη
πρόσκληση σχεδιάζεται να εκδοθεί και από το
ΠΑΑ, δεν έχει απάντηση.

Ο µεταβατικός κανονισµός της ΚΑΠ
Εδώ, έρχεται και ο µεταβατικός κανονισµός
της ΚΑΠ που έχει νόµος της ΕΕ στις 23 ∆εκεµβρίου του 2020. Εκεί προβλέπεται ότι στα ελληνικά Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης, θα
ενσωµατωθούν:
Το 2021 πόροι 680.177.956 από την ερχόµενη ΚΑΠ συν επιπρόσθετοι πόροι 108.072.886
από το Next Generation Europe.
Το 2022 πόροι 556.953.600 από την ερχό-

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
µενη ΚΑΠ συν επιπρόσθετοι πόροι 257.213.470
από το Next Generation Europe.
∆ηλαδή σύνολο 1,237 δις ευρώ µέσω ΚΑΠ συν
365,2 εκατ. ευρώ τα οποία διατίθενται µέσω του
Ταµείου Ανάκαµψης στο ΕΓΤΑΑ (Ταµείο του ΠΑΑ).
Από τα 365,2 εκατ. ευρώ, τα 200 εκατ. θα πρέπει να µοιραστούν τη διετία 2021-2022 σε προκηρύξεις για: 1) βραχείες αλυσίδες εφοδιασµού
και τις τοπικές αγορές, β) επενδύσεις γεωργίας
ακριβείας και έξυπνης γεωργίας, καινοτοµίας,
ψηφιοποίησης και εκσυγχρονισµού των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού παραγωγής, γ) τις
συνθήκες ασφαλείας στην εργασία, δ) την ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές, την κυκλική οικονοµία και τη βιοοικονοµία, ε) την πρόσβαση σε
τεχνολογίες πληροφορικής υψηλής ποιότητας
στις αγροτικές περιοχές.
Εδώ, το πιο πιθανό, σύµφωνα µε ανθρώπους
που βρίσκονται κοντά στις διαχειριστικές αρχές
του ΠΑΑ, είναι να διατεθεί το σύνολο των πόρων
σε δύο προσκλήσεις Νέων Αγροτών και Σχεδίων
Βελτίωσης. Ως εκ τούτου, τουλάχιστον για αυτές
τις δύο δράσεις, µάλλον θα γίνει η επιλογή χρηµατοδότησής τους από την µεταβατική ΚΑΠ και
όχι από τους πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης.
Τα 135 εκατ. ευρώ από τα 365,2 εκατ. ευρώ
σύµφωνα µε τον µεταβατικό κανονισµό θα πρέπει να διατεθούν µεταξύ άλλων για: α) τη βιολογική γεωργία, β) αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα, γ) τη βελτίωση της χρήσης και διαχείρισης των υδάτων, συµπεριλαµβανοµένης
της εξοικονόµησης ύδατος, δ) τη δηµιουργία,
διατήρηση και αποκατάσταση ευνοϊκών για τη
βιοποικιλότητα ενδιαιτηµάτων, ε) τις δράσεις
συνεργασίας LEADER.
Για τα παραπάνω µέτρα που θα αξιοποιήσουν
τα πρόσθετα αυτά κονδύλια, µπορεί να προβλεφθεί κατά 100% χρηµατοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους, χωρίς εθνική χρηµατοδότηση. Επιπλέον, προβλέπονται διαφορετικά ποσοστά έντασης ενίσχυσης για Σχέδια Βελτίωσης και Μεταποίησης που µπορεί να φτάσει το 90%.

Τρεις πηγές χρηµατοδότησης
Εν ολίγοις, υπάρχουν τρεις «κουµπαράδες»
για την αγροδιατροφή για τη διετία 2021-2022.
Πρώτον πόροι από το Ταµείο Ανάκαµψης, δεύτερον πόροι της ΚΑΠ και τρίτον οι επιπρόσθετοι πόροι του Next Generation Europe. Μάλλον, εκτός από τα εγγειοβελτιωτικά έργα και
την αναδιάρθρωση καλλιεργειών, όλες οι δράσεις για την αγροδιατροφή θα χρηµατοδοτηθούν από την ΚΑΠ.
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Συνολικά 1,5
δις ευρώ έχουν
εξασφαλιστεί για
προσκλήσεις των
Προγραµµάτων για
τη διετία 20212022

Αργεί ακόµα
το ΤΑΑ
Είναι εξαιρετικά
αµφίβολο, πως το
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης θα εγκριθεί
τον Απρίλιο. Στην
καλύτερη περίπτωση µέσα στον
Μάιο ίσως υπάρξει
τελική έγκριση

Χρηµατοδότηση
Τα µέτρα που θα
αξιοποιήσουν τα
πρόσθετα κονδύλια
του ΠΑΑ, µπορούν
να χρηµατοδοτηθούν 100% από
ευρωπαϊκούς
πόρους

2022

ΕΥΡΩ

108.072.886
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1,5 δις ευρώ

Μέσα στο καλοκαίρι οι Νέοι
Αγρότες για Φλώρινα - Κοζάνη
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Εκτός από το Ταµείο Ανάκαµψης, ο αγροδιατροφικός
τοµέας, διεκδικεί κονδύλια στα πλαίσια του Ταµείου
∆ίκαιης Μετάβασης που αφορά κυρίως τις λιγνιτικές
περιοχές της ∆υτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης. Η αρχή έγινε µε την προδηµοσίευση της 3ης προκήρυξης των Νέων Αγροτών για τους νοµούς Κοζάνης
και Φλώρινας η οποία θα τρέξει αµέσως µετά το κλείσιµο των αιτήσεων ΟΣ∆Ε, δηλαδή µέσα στο καλοκαίρι. Επιπλέον, από το Ταµείο ∆ίκαιης Μετάβασης, σύµφωνα µε το Master Plan που έχει συνταχθεί, θα χρηµατοδοτηθούν εµβληµατικές επενδύσεις στην υδροπονία, στην ευφυή κτηνοτροφία και ένα οικοσύστηµα οινικού τουρισµού στα πρότυπα της Βόρειας Ιταλίας µε αναβάθµιση ιδιωτικών µονάδων παραγωγής
και δηµιουργία καταλυµάτων σε υπάρχοντα και νέα
οινοποιία. Στα βήµατα που αποµένουν ώστε να ξεκινήσει µέσα στο 2021 η υλοποίηση του masterplan,
περιλαµβάνεται η κατάρτιση των εδαφικών σχεδίων,
που αποτελούν προϋπόθεση για να «ξεκλειδώσουν»
τα κονδύλια του Ταµείου, ύψους 5 δισ. ευρώ, από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Περιεχόµενο προδηµοσίευσης για Νέους

2021

Agrenda

257.213.470

Αναλυτικότερα τώρα, όσον αφορά ειδικά τους Νέους Αγρότες σύµφωνα µε την προδηµοσίευση ισχύουν τα εξής:
Η 3η πρόσκληση του υποµέτρου 6.1 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 εφαρµόζεται στο πλαίσιο της λήψης µέτρων για την µετρίαση των επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας.

Έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης
Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το
έτος 2021. Συνεπώς, η αίτηση στήριξης συντάσσεται
µε βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) που υποβάλλεται το 2021.

Κριτήρια επιλεξιµότητας, επιχειρηµατικό
σχέδιο, οικονοµική ενίσχυση
1. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν α)
φυσικά πρόσωπα και β) νοµικά πρόσωπα στα οποία
ο αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευσης είναι νέος
γεωργός που, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1.1. Είναι ενήλικας και δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του.
1.2. Είναι µόνιµος κάτοικος της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ή της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
1.3. Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκµετάλλευση κατά το δεκαοκτάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
1.4. Υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2021.
1.5. ∆εν έχει σύζυγο που είναι είτε επαγγελµατίας
αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης του ΜΑΑΕ, ή
έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελµατίας αγρότης / αγρότισσα από το ΜΑΑΕ, εξαιρουµένων των συζύγων των επαγγελµατιών αγροτών στο
τοµέα της αλιείας.
1.6. ∆εν είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια
που δεν έχει συµπληρώσει τον αριθµό των προβλεπόµενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
1.7. Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας του/της αρχηγού της εκµετάλλευσης, να έχει
ελάχιστο µέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) 8.000 ευρώ και να έχει περιληφθεί στην ΕΑΕ 2021.
2. Το ποσό ενίσχυσης δεν συνδέεται µε συγκεκριµένες δαπάνες και διαµορφώνεται ως εξής: Βασικό ποσό ενίσχυσης τα 17.000 ευρώ επί του οποίου µπορεί
να υπολογίζονται οι πιο κάτω προσαυξήσεις:
α) 2.500 ευρώ, εφόσον η περιοχή µόνιµης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή µειονεκτικές ή σε µικρά νησιά (νησιά µέχρι και
3.000 κατοίκους πληθυσµό) ή συνδυασµό αυτών των
κατηγοριών περιοχών.
β) 2.500 ευρώ, εφόσον η βασική κατεύθυνση της γεωργικής εκµετάλλευσης είναι η πτηνοκτηνοτροφική.
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Σε συνεννόηση τα αρμόδια υπουργεία

Μετά την ψυχρολουσία
με την ακύρωσή της,
εξετάζεται επιστροφή
Δασώσεων μέσω ΕΣΠΑ

H μεταφορά του Μέτρου στο Περιβάλλοντος μπορεί να ανοίξει
το δρόμο της προκήρυξης, καθώς πέρσι οι αρχές άφησαν
ξεκρέμαστους ενδιαφερόμενους καλλιεργητές και φυτωριούχους
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ελαιόλαδο
Τα Μέτρα 8.1 και 8.2 για τις
∆ασώσεις αγροτικών γαιών δεν
έτρεξαν τελικά στην τρέχουσα
προγραµµατική περίοδο, καθώς
τα κονδύλια τους µεταφέρθηκαν
σχεδόν εξολοκλήρου στην
έκτακτη ενίσχυση ελαιολάδου
στα πλαίσια του Μέτρου 21.

Συντήρηση

Το Μέτρο 8.1 «∆άσωση και
δηµιουργία δασικών εκτάσεων»
είχε σχεδιαστεί για να καλύψει
περί τα 44.000 στρέµµατα γης,
µε δικαιούχους αγρότες που θα
λάµβαναν πριµ συντήρησης των
εκτάσεων και την κάλυψη των
εξόδων για τις νέες φυτεύσεις.

Εκ νέου

Το µέτρο θα σχεδιαστεί εκ νέου
την επόµενη προγραµµατική
περίοδο, εφόσον δικαιολογείται
σχετική ανάγκη από τη SWOT
ανάλυση.

Η ακύρωση των προκηρύξεων για
τις δράσεις ∆άσωσης Γαιών (Μέτρα
8.1 και 8.2) για χάρη των ενισχύσεων του κορωνοϊού, άφησε ξεκρέµαστους χιλιάδες αγρότες που προέβησαν σε προεργασίες ένταξης στρεµµάτων σε συνεργασία µε εκατοντάδες φυτωριούχους της χώρας, καθώς το µέτρο αφορούσε σε 108 δενδρώδεις καλλιέργειες. Τώρα, οι αρχές φέρονται να εξετάζουν τη µεταφορά των συγκεκριµένων δράσεων
από τα Προγράµµατα στο νέο ΕΣΠΑ
ώστε να µπορέσει να «σωθεί» κάτι, έστω και µε µία µικρή πρόσκληση µέσα στο έτος.
Σύµφωνα µε πληροφορίες της
Agrenda η µετακίνηση του Κωνσταντίνου Σκρέκα στην ηγεσία του ΥΠΕΝ
διευκολύνει ακόµα περισσότερο τα
πράγµατα, καθώς ο ίδιος από τη θέση του υφυπουργού του ΥΠΑΑΤ είχε
ξεκινήσει τις σχετικές διερευνητικές
επαφές. Αν πραγµατοποιηθεί αυτό,
περί τα 300 εκατ. ευρώ θα απελευθερωθούν από τα Προγράµµατα της νέας περιόδου για άλλες δράσεις, ενώ,
µε το θεσµικό πλαίσιο για τις ∆ασώσεις σχεδόν έτοιµο, δεν αποκλείεται
να τρέξει µία πρόσκληση την τρέχουσα διετία µέσω του ΕΣΠΑ. Τα πάντα
θα εξαρτηθούν από το κανονιστικό
πλαίσιο των Ταµείων που βρίσκονται
υπό την οµπρέλα του ΕΣΠΑ, ενώ, όπως λένε οι έχοντες γνώση των πραγµάτων στην Αgrenda, αυτό θα λύσει
και τα χέρια των διαχειριστικών αρχών του ΠΑΑ σχετικά µε ορισµένους
περιβαλλοντικούς δείκτες απόδοσης
που θα πρέπει να ικανοποιήσουν.
Υπενθυµίζεται ότι τα Μέτρα 8.1 και
8.2 που αφορούσαν τις ∆ασώσεις αγροτικών γαιών δεν έτρεξαν τελικά
στην τρέχουσα προγραµµατική πε-

ρίοδο, καθώς τα κονδύλια τους µεταφέρθηκαν σχεδόν εξολοκλήρου στην
έκτακτη ενίσχυση του ελαιολάδου στα
πλαίσια του Μέτρου 21. Το Μέτρο 8.2
«Ενίσχυση για γεωργοδασοκοµικά συστήµατα» άλλωστε απαιτεί και την ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων
βόσκησης, κάτι που είναι προφανές ότι
δεν µπορεί να γίνει σύντοµα.
Από την άλλη, το Μέτρο 8.1 «∆άσωση και δηµιουργία δασικών εκτάσεων»
είχε σχεδιαστεί για να καλύψει περί τα
44.000 στρέµµατα γης, µε δικαιούχους
αγρότες που θα λάµβαναν πριµ συντήρησης των εκτάσεων και την κάλυψη
των εξόδων για τις νέες φυτεύσεις. Στο
κείµενο για την ακύρωση του Μέτρου αναφέρεται: «Μεταφορά πόρων από το
Μ8.1 «∆άσωση και δηµιουργία δασικών εκτάσεων», µε η υλοποίηση της
δράσης για νέα δάσωση γεωργικών
γαιών, µε εξοικονόµηση 50 εκατ. ευρώ. ∆ιατηρούνται στο παρόν υποµέτρο
µόνο οι πόροι που επαρκούν να καλύψουν τις ανειληµµένες υποχρεώσεις
του προγράµµατος. Η διάρκεια της
στήριξης είναι κατά το µέγιστο 12 χρόνια. Η δάσωση θα αφορούσε γεωργικές γαίες. Άργησε εξαιρετικά η προκήρυξη των νέων δράσεων του υποµέτρου λόγω διοικητικών προβληµάτων.
Το µέτρο θα σχεδιαστεί εκ νέου την επόµενη προγραµµατική περίοδο, εφόσον δικαιολογείται σχετική ανάγκη από τη SWOT ανάλυση. Τα εκτάρια για
τη νέα δράση εγκατάστασης αφορούσαν 4.416 εκτάρια.».

Ταµεία
Όλα θα εξαρτηθούν
από το κανονιστικό πλαίσιο
των Ταµείων που βρίσκονται
υπό την οµπρέλα του ΕΣΠΑ

Άργησε εξαιρετικά
η προκήρυξη των
νέων δράσεων
του υποµέτρου
λόγω διοικητικών
προβληµάτων
και στο τέλος
ακυρώθηκε.

Σε ένα μήνα ονόματα για άδειες
Μέσα στον Φεβρουάριο αναµένεται
να βγουν τα αποτελέσµατα και οι
βαθµολογίες για τις αιτήσεις αδειών φύτευσης αµπέλου του 2021.
Οι αιτήσεις, που έληξαν µετά από δύο παρατάσεις τον περασµένο ∆εκέµβριο, αυτή τη στιγµή εξετάζονται από τις ∆ΑΟΚ που διενεργούν τους απαραίτητους διοικητικούς ελέγχους ώστε να ενηµερωθούν έπειτα ηλεκτρονικά οι
δικαιούχοι για τα αποτελέσµατα.
Πάντως, εκτιµάται πως η εικόνα
των εγκρίσεων δεν θα είναι και
πολύ διαφορετική από εκείνη του
2020, όπου ίσχυσαν τα ίδια κριτήρια µοριοδότησης.
Συγκεκριµένα, πέρσι, τα αιτήµατα που έλαβαν το «πράσινο φως»
για το 2020 ανέρχονταν σε 507 σε
ισάριθµες αιτήσεις φυσικών και
νοµικών προσώπων, οι οποίες ήταν λιγότερες σε ποσοστό 60% περίπου από το 2019, όταν και είχαν
εγκριθεί 800 αιτήµατα, χρονιά που
είχαν αλλάξει τα κριτήρια προτεραιότητας από εθνικό επίπεδο.
Από τις συνολικά 507 αιτήσεις

που εγκρίθηκαν, το 25,05% αυτών
(127 αιτήσεις) αφορά υφιστάµενες εκµεταλλεύσεις από 0,1 έως
10 στρέµµατα, το 18,93% (96 αιτήσεις) από 10 έως 30 στρέµµατα.
Τέλος, το 15,78% (80 αιτήσεις) των
συνολικών αιτήσεως που εγκρίθηκαν, αφορούν εκµεταλλεύσεις από 50 έως 75 στρέµµατα.
Όσον αφορά το νέο πρόγραµµα
αναδιάρθρωσης αµπελώνων που
αναµένουν οι αµπελουργοί, αυτό
αναµένεται να προκηρυχθεί µέσα
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ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

80%

500

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΤΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ

EUROBANK

ATTICA
BANK

PROCREDIT
BANK

Η μεταποίηση στο
Ταμείο Εγγυοδοσίας
Επενδύσεων 80%

αμπελώνων
στην Άνοιξη και θα καλυφθεί από κονδύλια που εξασφάλισε για
τον οίνο ο µεταβατικός κανονισµός της ΚΑΠ.
Υπενθυµίζεται πως το εν λόγω
πρόγραµµα αναδιάρθρωσης επιδοτεί µε ποσά τους αµπελουργούς
που ξεκινούν από τα 1.020 ευρώ
το στρέµµα και φτάνουν στις περιπτώσεις των ορεινών περιοχών
τα 1.450 ευρώ το στρέµµα για το
σκοπό εκρίζωσης και αναφύτευσης των οινάµπελων.

Μετάθεση ηµεροµηνιών
για αιτήσεις Εξοικονοµώ
Σε τεχνικές αλλαγές που αφορούν
τη λειτουργία της πλατφόρµας
εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για το πρόγραµµα ΕξοικονοµώΑυτονοµώ προχώρησε το
υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Όπως έγινε γνωστό, το
ΥΠΕΝ µετέθεσε κατά 14 ηµέρες τη
διαδικασία υποβολής αιτήσεων για
το πρόγραµµα σε 4 περιφέρειες και
συγκεκριµένα σε Αν. Μακεδονία –
Θράκη (25 Ιανουαρίου αντί για 11
Ιανουαρίου), ∆υτική Μακεδονία (27
Ιανουαρίου αντί για 13 Ιανουαρίου),
Κεντρική Μακεδονία (29
Ιανουαρίου αντί για 15 Ιανουαρίου)
και Θεσσαλία (1η Φεβρουαρίου αντί
για 20 Ιανουαρίου).
Επίσης η υποβολή των αιτήσεων
που αφορούν τις πολυκατοικίες θα
ξεκινήσει από τις 3 Φεβρουαρίου
σε όλη την επικράτεια.
Υπενθυµίζεται ότι το πρόγραµµα
έχει προϋπολογισµό 850 εκατ.
ευρώ και παρέχει επιδότηση έως
και 85% για την υλοποίηση
οικιακών παρεµβάσεων µε στόχο τη
µείωση της ενεργειακής
κατανάλωσης.

Την ενεργοποίηση του νέου Ταµείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων για την παροχή εγγυήσεων
ύψους 80% που θα αφορούν τη
χρηµατοδότηση των επενδυτικών σχεδίων µικροµεσαίων επιχειρήσεων, µε νέα δάνεια χαµηλού επιτοκίου, µειωµένων εξασφαλίσεων και µεγαλύτερης
περιόδου αποπληρωµής, ανακοίνωσαν σε τηλεδιάσκεψη οι
αρµόδιες αρχές.
Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν
να υποβάλουν αίτηση χρηµατοδότησης στα πέντε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα - Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank,
Attica Bank και ProCredit Bank
–, µε τα οποία το ΕΤαΕ έχει ήδη
συνάψει επιχειρησιακές συµφωνίες. Τα συγκεκριµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα θα προβούν,
το αµέσως προσεχές διάστηµα,
σε σχετικές ανακοινώσεις.
∆ικαιούχοι για ένταξη θα είναι µικροµεσαίες επιχειρήσεις όπως για παράδειγµα οι µεταποιητικές αγροτικών προϊόντων, ενώ δεν έχει γίνει ακόµα γνωστό,

Σε 5 τράπεζες
Αίτηση χρηµατοδότησης
σε πέντε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, Τράπεζα
Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα,
Eurobank, Attica Bank και
ProCredit Bank

αν θα µπορούν να ενταχθούν σε
αυτό οι αγρότες-φυσικά πρόσωπα. Σηµειώνεται, πως για τον αγροτικό τοµέα ήδη τρέχει σχετικό πρόγραµµα από το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.
Παράλληλα, σύµφωνα µε την
ανακοίνωση για την ενεργοποίηση του νέου αυτού εργαλείου,
διαχειριστής του Ταµείου είναι
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), το οποίο θα λειτουργεί ως εγγυητής των δανείων επενδυτικού σκοπού, σε ύψος έως 80%. Το Ταµείο συγχρηµατοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» (ΕΠΑνΕΚ), του ΕΣΠΑ 2014-2020,
ύψους 100 εκατ. ευρώ. Με την
τραπεζική µόχλευση, ο προϋπολογισµός του Ταµείου θα ανέλθει σε 500 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ρευστότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Στη σχετική τηλεδιάσκεψη, όπου έγινε και η ανακοίνωση,
συµµετείχαν ο αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, ο αρµόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων,
Alain Godard, καθώς και εκπρόσωποι των χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων.

Επιδότηση
αντιχαλαζικών
Περιθώριο έως τις 31
Μαρτίου 2021, έχουν
αγρότες και συλλογικά
σχήµατα για να κάνουν
αίητηση ενίσχυσης στα
πλαίσια του Μέτρου 5.1
που επιδοτεί την αγορά και
εγκατάσταση αντιχαλαζικών,
αντιβρόχινων και
αντιπαγετικών συστηµάτων.
Εν τω µεταξύ η υποβολή
αίτησης πρώτης πληρωµής
της προηγούµενης
προκήρυξης παρατείνεται
µέχρι τις 15 Ιουλίου.

Μέτρο ενίσχυσης
πιστοποίησης
Μέχρι τις 29 Ιανουαρίου
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
εκµετάλλευση.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

Nutrimore Winner
το μόνο με διπλή
ασπίδα προστασίας
Στην επιφανειακή αζωτούχο λίπανση των σιτηρών τα τελευταία χρόνια το λίπασµα πρωταγωνιστής δεν είναι άλλο παρά η σταθεροποιηµένη ουροθειϊκή.
Γι’αυτό και η Gavriel για εγγυηµένα αυξηµένες αποδόσεις
προτείνει Nutrimore Winner – τη µοναδική σταθεροποιηµένη ουροθειϊκή µε διπλή ασπίδα προστασίας.
ΑΣΠΙ∆Α 1: Το Nutrimore Winner παράγεται πάντα και µόνο µε θειϊκή αµµωνία- χαµηλής οξύτητα γι’ αυτό και είναι η
µόνη σταθεροποιηµένη ουροθειϊκή που παραµένει δραστική και άρα αποτελεσµατική για τουλάχιστον ένα χρόνο από
την ηµέρα της ενσάκισης. Οι περισσότερες (σταθεροποιηµένες) ουροθειϊκές χρησιµοποιούν κοινές θειϊκές αµµωνίες οι
οποίες από την φύση τους έχουν πολύ υψηλή οξύτητα. Χιλιάδες πειραµατικά στην Αµερική αλλά και παγκοσµίως που
πραγµατοποιήθηκαν σε αξιόπιστα εργαστήρια έχουν αποδείξει ότι στις ουροθειϊκές που στην παραγωγή τους χρησιµοποιήθηκε θειϊκή αµµωνία υψηλής οξύτητας, ο σταθεροποιητής NBPT απενεργοποιήθηκε µέσα σε 15 ηµέρες από την συσκευασία του προϊόντος. Αυτό
έχει ως συνέπεια η θεωρητικά
σταθεροποιηµένη ουροθειϊκή
να φτάνει στο χωράφι σαν µια
απλή ουροθειϊκή και πρακτικά το λίπασµα να χάνει πάνω
από το 40% των µονάδων αζώτου που περιέχει στον αέρα, τις πρώτες ώρες µετά την
εφαρµογή του.
ΑΣΠΙ∆Α 2: Το Nutrimore
Winner είναι το µόνο που περιέχει Agrotain- το µόνο γνήσιο και µε πατέντα Αµερικάνικο σταθεροποιητή ουρεάσης. Το Agrotain είναι ένα µίγµα από NBPT και συγκεκριµένες βοηθητικές ουσίες και όχι
απλά NBPT. Οι βοηθητικές ουσίες που εµπεριέχονται στο
Agrotain προέκυψαν µετά από πολυάριθµα πειράµατα και
χρόνια πειραµατισµού στην Αµερική και σε πολλές άλλες
χώρες σε διάφορες περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Αποδείχτηκε ότι χωρίς αυτές ή µε τη χρήση διαφορετικών βοηθητικών ουσιών το NBPT γίνεται πολύ ασταθές και χάνει
άµεσα την αποτελεσµατικότητά του.
Η παρουσία του Agrotain είναι ο δεύτερος παράγοντας µετά
την χρήση της θειϊκής αµµωνίας ειδικών προδιαγραφών µε
χαµηλή οξύτητα, που βοηθά στο να παραµένει το Nutrimore
Winner 100% σταθεροποιηµένο και άρα αποτελεσµατικό τουλάχιστον ένα χρόνο µετά την συσκευασία του. Η επένδυση σε
άζωτο είναι σοβαρή απόφαση. Απώλεια σε άζωτο, σηµαίνει
απώλεια σε αποδόσεις (για κάθε 4 µονάδες αζώτου που χάνονται, η απόδοση των
σιτηρών µειώνεται κατά
100 kgr/στρ.) και άρα σε
χρήµατα.
Το Nutrimore Winnerείναι η µόνη αξιόπιστη σταθεροποιηµένη ουροθειϊκή µε διπλή ασπίδα προστασίας γι’ αυτό και εγγυάται τουλάχιστον 10% αύξηση σοδειάς στην καλλιέργεια των σιτηρών, οικονοµία και κερδοφορία.
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΚΟΥΝΟΥ,
ΥΠΕΥΘΥΝΗ MARKETING,
GAVRIEL

Νέα φιλοσοφία
σποράς δίνει αέρα στα
φυτά για αποδόσεις
Σπορά καλαμποκιού σε διπλή σειρά και σπόρους
εναλλάξ προτείνει η μέθοδος «DeltaRow» της Lemken
ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Η σπορά καλαµποκιού σε διπλή σειρά και
η σπορά των σπόρων εναλλάξ, οδηγεί σε υψηλότερες αποδόσεις καλαµποκιού και καλύτερη ποιότητα. Αυτό αποδεικνύεται από
µια µελέτη του Πανεπιστηµίου του Όσναµπρουκ που πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε την εταιρεία Lemken.
Συγκεκριµένα, µέσα από αυτή τη µελέτη, όπως υποστηρίζει η Lemken, επιβεβαιώθηκε ότι η διπλής σειράς σπορά µε τη µέ-

θοδο σποράς «DeltaRow» φέρνει µεγαλύτερες αποδόσεις στον αραβόσιτο, περισσότερη ενέργεια στην καλλιέργεια και αυξηµένες αναπνοές από την τελευταία. Όλα
αυτά σε σύγκριση µε µία συµβατική µονής
σειράς σπαρτική.
Σύµφωνα µε τη Lemken, αυτά τα θετικά
αποτελέσµατα ήταν εµφανή σε όλες τις δοκιµασµένες παραλλαγές, αλλά ήταν πιο έντονα µε ρυθµό σποράς οκτώ σπόρων ανά
τετραγωνικό µέτρο. Σε αυτό το ρυθµό, παρατηρήθηκαν αυξήσεις 4,5% στις αποδόσεις αραβοσίτου, 8,2% στην καθαρή ενέρ-
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Με έγκριση
120 ημερών το
BENEVIA® 10 OD
της FMC για φράουλα
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης χορήγησε άδεια διάθεσης
στην αγορά στο εντοµοκτόνο BENEVIA® 10 OD (δραστική
ουσία: cyazypyr®), για περιορισµένη και ελεγχόµενη χρήση
στην καλλιέργεια της φράουλας θερµοκηπίου εναντίον
του θρίπα Frankliniella occidentalis για χρήση εντός των
Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας και Αχαϊας, για την περίοδο
1/02/2021-31/05/2021
O F. occidentalis, αποτελεί τον πιο επικίνδυνο εντοµολογικό
εχθρό της φράουλας. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζηµιά
στην παραγωγή και σηµαντικό οικονοµικό πλήγµα στους
παραγωγούς. Το BENEVIA® 10 OD µε δραστική ουσία το
cyazypyr® παρέχει ένα νέο τρόπο δράσης για τον έλεγχο
του θρίπα (IRAC group 28) και αποτελεί ένα ιδιαίτερα

γεια (NEL), 7,9% στη µεταβολιζόµενη ενέργεια (ME) και 5,4% στις αποδόσεις αερίου
σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες τιµές που
επιτεύχθηκαν µε σπορά µονής σειράς και
χωρίς DeltaRow.
Αυτά τα πλεονεκτήµατα απόδοσης και
ποιότητας που προσφέρει η προσέγγιση
DeltaRow οφείλονται στο γεγονός ότι αυτό το σύστηµα της Lemken δίνει στα φυτά
περίπου 70% περισσότερο χώρο για ανάπτυξη σε σύγκριση µε τις συµβατικές σπαρτικές. Ως αποτέλεσµα, κάθε φυτό έχει περισσότερο χώρο για να απορροφήσει νερό
και θρεπτικά συστατικά και εποµένως περισσότερο χώρο για να αναπτυχθεί και µακροπρόθεσµα αυτό έχει ευεργετική επίδραση στην ανάπτυξη των φυτών.
Η δοκιµή διεξήχθη στο Μπόρκεν (Βόρεια

Στο Profi
Τη σπαρτική Azurit της Lemken µε
την οποία εγκαινιάστηκε αυτή η
µέθοδος σποράς στη Βόρεια Ρηνανία
έχει δοκιµάσει και το περιοδικό Profi

Ρηνανία-Βεστφαλία) την άνοιξη του 2020.
Οι επιπτώσεις του συντελεστή σποράς (επτά, οκτώ ή εννέα σπόροι ανά τετραγωνικό µέτρο) και η προσέγγιση σποράς στην
απόδοση και την ποιότητα των καλλιεργειών εξετάστηκαν σε δοκιµή µεγάλης κλίµακας και, φυσικά, οι χρόνοι οργώµατος, καταπόνησης σπόρων, σποράς και συγκοµιδής ήταν πανοµοιότυποι για όλες τις παραλλαγές δοκιµής.

αποτελεσµατικό προϊόν για να επιτευχθεί και διασφαλιστεί
η µέγιστη δυνατή απόδοση της παραγωγής.Το BENEVIA®
10 OD της FMC διαθέτει όλες τις προδιαγραφές να µπει
στα προγράµµατα ψεκασµών προστατεύοντας τη φράουλα
από το θρίπα, µπορεί να χρησιµοποιείται έως 2 φορές ανά
καλλιεργητική περίοδο, ενώ παράλληλα εµφανίζει µεγάλη
εκλεκτικότητα στα ωφέλιµα. Σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι και
το χρονικό διάστηµα από την εφαρµογή µέχρι τη συγκοµιδή
(PHI) που είναι µόλις 1 µέρα. Έτσι το BENEVIA® 10 OD θέτει
τις βάσεις για µια συγκοµιδή µε υψηλή εµπορική αξία και
βοηθά τους παραγωγούς να ανταποκριθούν καλύτερα στις
απαιτήσεις της αλυσίδας τροφίµων αλλά και να διατηρήσουν
την βιωσιµότητα της επιχείρησής τους.

Ακρίβεια σε υψηλές ταχύτητες

Ανταλλακτικά SDF
μέσω του κινητού

Σηµειώνεται εδώ πως τη σπαρτική Azurit
της Lemken που εγκαινίασαν αυτή τη µέθοδο σποράς, έχει δοκιµάσει και το περιοδικό Profi. Σύµφωνα µε τη σχετική δοκιµή σποράς, µε στόχο το ρυθµό των 90.000
σπόρων ανά στρέµµα και τη ταχύτητα στα
8 χλµ. ανά ώρα, περίπου το 90% των σπόρων ήταν στην επιθυµητή απόσταση, στα
12 χλµ./ώρα ο αριθµός µειώθηκε στο 85%.
Σε κάθε σειρά, η απόκλιση από την απόσταση-στόχο ήταν κατά µέσο όρο 44 χιλιοστά.
Με την αύξηση της ταχύτητας στα 12 χλµ./
ώρα, αυξήθηκαν αντίστοιχα οι διπλοί σπόροι και τα κενά, όµως το 91% -94% των σπόρων εξακολουθούσε να είναι εντός των επιθυµητών ορίων.

Πιο εύκολη, πιο διαισθητική αλλά και πιο γρήγορη κάνει
ο όµιλος SDF την διαδικασία παραγγελίας και παραλαβής
ανταλλακτικών, εγκαινιάζοντας για πρώτη φορά έναν πλήρη
κατάλογο από γνήσια εξαρτήµατα για τρακτέρ, µοντέλα του
1980-2021. Αυτό το είδος απευθείας πώλησης είναι η πρώτη
πρωτοβουλία του κατασκευαστή γεωργικών µηχανηµάτων να
επιτρέπει στο κοινό να αγοράζει ανταλλακτικά µέσω ιστοτόπου.
Το κατάστηµα προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα για
τους πελάτες, µεταξύ των οποίων µια λειτουργία για τον
προσδιορισµό ακριβώς των σωστών ανταλλακτικών που
απαιτούνται για τρακτέρ, µε τον χρήση να χρειάζεται
να εισάγει µόνο τον σειριακό αριθµό (ή αναζητώντας
µε συγκεκριµένο µοντέλο). Επιπλέον, τα ανταλλακτικά
µπορούν να παραγγελθούν 24 ώρες την ηµέρα, 7 ηµέρες την
εβδοµάδα, ακόµη και από smartphone, και αποστέλλονται
απευθείας στη διεύθυνση του σπιτιού.
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ΑΓΡΟΝΕΑ
Σε θαυμάζουν
αλλά δεν σε
καταλαβαίνουν
∆ιαχρονικό: Όταν
συναντήθηκαν ο Charlie Chaplin
και ο Albert Einstein, ο Einstein
είπε: Αυτό που θαυµάζω σε σένα
είναι ότι δεν λες µια λέξη, αλλά
όλος ο κόσµος σε καταλαβαίνει.
Είναι αλήθεια, απάντησε ο Τσάπλιν,
αλλά η δόξα σου είναι πολύ
µεγαλύτερη από τη δική µου. Όλος
ο κόσµος σε θαυµάζει αλλά κανείς
δεν σε καταλαβαίνει.
Αγροτικά Προϊόντα: Μεγάλοι
εµπορικοί οίκοι και τραπεζικοί όµιλοι
εκτιµούν την πορεία των αγροτικών
προϊόντων ως εξής: 1) Η παραγωγή
βιοµηχανικής ντοµάτας θα χάσει
στρέµµατα, ενώ την επόµενη
δεκαετία υπάρχει ζωηρή συζήτηση
για πελτέ και
υποπροϊόντα
ντοµάτας.
2) Θα αυξηθούν
οι εξαγωγές
κοµπόστας, ενώ
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ
θα είναι
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
σταθερή ζήτηση
στα επιτραπέζια
ροδάκινα. 3) Ζήτηση θα
παρουσιάσουν τα πορτοκάλια λόγω
της πανδηµίας. 4) Η παραγωγή
µήλου θα είναι σταθερή µέχρι το
2030 µε νέες ποικιλίες. 5) Το
ελαιόλαδο θα ανακάµψει και σε
κατανάλωση και σε εξαγωγές. 6)
Προβλέπεται θετικό πρόσηµο, τόσο
για το βαµβάκι, όσο και για τα
δηµητριακά και για το σιτάρι.
eleftheria.gr, 28/12/2020.
Κατοχύρωση: Επιδότηση
για την κατοχύρωση εθνικού και
κοινοτικού εµπορικού σήµατος
έως 1.500 ευρώ/ επιχείρηση, από
11/1/2021. Έχει σκοπό να θέσει τη
διανοητική ιδιοκτησία στην υπηρεσία
κυρίως των µικρών και µεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ώστε αυτές
να εφοδιασθούν και να
αξιοποιήσουν στο έπακρο τα άυλα
περιουσιακά τους δικαιώµατα επί
εµπορικών σηµάτων και σχεδίων
µε στόχο να αυξήσουν την
ανταγωνιστικότητά τους. ΥπΑνΕπ.
∆ιεύθυνση Σηµάτων ΓΓ Εµπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή
(κα Ρ. Πετροπουλέα 2103893282,
rebpetrop@gge.gr). atlantea.news,
4/1/2021.

* ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

Πιλότος το ARTOLIO
για βελτίωση παραγωγής
έξτρα παρθένου ελαιολάδου
στη Μεσόγειο

Στόχος του έργου η στήριξη μικρών
ελαιοπαραγωγών και η αναγνώριση
των προϊόντων τους στη διεθνή αγορά

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Σχήµα
Εταίροι του
έργου Ελλάδα,
Ισραήλ, Γαλλία, Κύπρος,
Παλαιστίνη,
Ιορδανία και
Ισπανία

Ισραήλ
Το έργο συντονίζεται από
τον Οργανισµό
Αγροτικής
Έρευνας του
Ισραήλ

Σε πλήρη εφαρµογή βρίσκεται από
τον Οκτώβριο του 2020 το νέο ευρωπαϊκό έργο «ARTOLIO», το οποίο
αναµένεται να ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο του 2023 µέρος του προγράµµατος ENI CBC Med για τη διασυνοριακή συνεργασία στη Μεσόγειο, µε στόχο την εφαρµογή καινοτόµων, αναπτυξιακών µέτρων που θα
οδηγήσουν στη βελτίωση της ποιότητας παραγωγής του ελαιολάδου.
Το εν λόγω έργο αξίας 2,9 εκατ.
ευρώ (το 90% της χρηµατοδότησης,
ήτοι 2,6 εκατ. από την ΕΕ) συντονίζεται από τον Οργανισµό Αγροτικής
Έρευνας του Ισραήλ και υλοποιείται σε συνεργασία µε 9 εταίρους από Κύπρο, Ελλάδα, Γαλλία, Ισραήλ,
Ιορδανία, Παλαιστίνη και Ισπανία.
Το ARTOLIO, επιπρόσθετα µε την
εστίασή του στη βελτίωση της επεξεργασίας, της βιωσιµότητας και της
ενεργειακής αποδοτικότητας, θα συνεισφέρει στη θεµελίωση ενός νέου
επιπέδου ανώτερης ποιότητας για το
εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Τα
µέτρα αυτά στοχεύουν στη βελτίωση

της τοπικής οικονοµίας των συµµετεχόντων χωρών, καθώς και στο να
παρέχουν στον κόσµο της υπαίθρου
και στον αγροτικό τοµέα γενικότερα τα εργαλεία εκείνα που θα βοηθήσουν στην τοποθέτηση των προϊόντων που παράγονται στην αγορά, αλλά και στη θέση της ποιότητάς τους και την αναγνώρισή τους
σε διεθνές πεδίο.

Οι συµµετέχοντες φορείς
Φορείς από τις Μεσογειακές χώρες
του Ισραήλ, της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Κύπρου, της Παλαιστίνης,
της Ιορδανίας και της Ισπανίας αποτελούν το εταιρικό σχήµα του έργου.
Το ARTOLIO συντονίζεται από τον

Οργανισµό Γεωργικής Έρευνας του
Ισραήλ (ARO Volcani Center και εταίρους του Beit Hakerem Cluster)
και συµµετέχουν το Εθνικό Κέντρο
Αγροτικής Έρευνας της Ιορδανίας,
το Παλαιστινιακό Κέντρο Αγροτικής
Έρευνας και Ανάπτυξης, ο Όµιλος
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής (Ελλάδα), ο Ελληνικός
Γεωργικός Οργανισµός «∆ήµητρα»,
το τµήµα Γεωργίας του υπουργείου
Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου
και Περιβάλλοντος της Κύπρου, το
Πανεπιστήµιο της Χαέν (Ισπανία), το
Πανεπιστήµιο Corse Pasquale Paoli
της Γαλλίας και η εταιρία Kellenfol
Advertising S.L. από την Ισπανία.

∆εσµεύσεις για µείωση εκποµπών άνθρακα
και ανάπτυξης πρακτικών ενεργειακής απόδοσης

Πωλήσεις
Στόχος η
παροχή
γνώσης και
τεχνολογίας
στην προώθηση
και στις
πωλήσεις
Το ARTOLIO θα παρέχει ένα ψηφιακό
σύστηµα για το έξτρα παρθένο.

Στους κεντρικούς στόχους του ARTOLIO η ουσιαστική βελτίωση στην
ποιότητα του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου. Σε συµφωνία µε τις
δεσµεύσεις της ΕΕ για µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και
για την προστασία του περιβάλλοντος, το έργο στοχεύει επίσης να βοηθήσει
τους παραγωγούς στην εφαρµογή µεθόδων αειφόρους ανάπτυξης και
πρακτικών βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης. Στοχεύει στην παροχή γνώσης
στην προώθηση και στις πωλήσεις, καθώς επίσης και στην παροχή
τεχνολογίας που βοηθάει στη βελτίωση της παγκόσµιας αναγνώρισης του
τοπικού προϊόντος. Για την επίτευξη αυτού, το ARTOLIO θα παρέχει ένα
ψηφιακό σύστηµα που προτίθεται να φέρει κοντά παραγωγούς, ειδικούς,
αγοραστές και καταναλωτές, µε σκοπό την ενεργοποίηση της υπάρχουσας
γνώσης και κουλτούρας που φέρει το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Νέα σειρά
ανθρακούχων
λεµονοποτών
της AB InBev
Η Bud Light της AB
InBev επεκτείνει το
χαρτοφυλάκιό της µε
την προσθήκη νέων
ανθρακούχων
λεµονάδων (Seltzer
Lemonades) στις ΗΠΑ.
Η νέα σειρά, αλκοόλης
5%, θα κυκλοφορήσει
σε τέσσερις γεύσεις:
αυθεντική λεµονάδα,
λεµονάδα µαύρου
κερασιού, λεµονάδα
φράουλας και
λεµονάδα ροδάκινου.
«Το Bud Light Seltzer
Lemonade γίνεται µε
ζάχαρη ζαχαροκάλαµου
και φυσικές γεύσεις
φρούτων και περιέχει
µόλις 100 θερµίδες
και λιγότερο από 1
γραµµάριο ζάχαρης
ανά ποτό», δήλωσε ο
αντιπρόεδρος
µάρκετινγκ Andy
Goeler.

Στους νέους η μεγαλύτερη ευθύνη
για την σπατάλη των τροφίμων
Η ακατανίκητη έλξη των λεγόµενων «προσφορών», οι λανθασµένες ή ελλιπείς αντιλήψεις και γνώσεις για αρκετά οικολογικά ζητήµατα περί σπατάλης, το νεαρό της
ηλικίας, τα µη αγροτικά βιώµατα,
βρίσκονται πίσω από την καθηµερινή αλόγιστη απόρριψη τροφίµων από τα ελληνικά νοικοκυριά.
Τα παραπάνω προκύπτουν από
σχετική έρευνα στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής που εκπονήθηκε στο Τµήµα Γεωπονίας του ΑΠΘ
από τη Βασιλική Αϊτσίδου, µε επιβλέπουσα την καθηγήτρια Όλγα Ιακωβίδου. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα:
Τα φρούτα (48,9%) και λαχανικά
(38,7%) καταλήγουν στα σκουπίδια
γιατί χαλούν στα ράφια της κουζίνας και του ψυγείου, πριν καταναλωθούν. Το γάλα-γιαούρτι (40,9%),
καθώς επέρχεται η αναγραφόµενη
ηµεροµηνία λήξης τους και το ψωµί (35%) ως αποφάγια.
Το κρέας (35%) και τα ψάρια
(31,8%) καταλήγουν σε οικιακούς
κάδους απορριµµάτων αφού πρώτα έχουν µαγειρευτεί ως αποφάγια.
Η παραγωγή οικιακών απορριµµάτων τροφίµων παρατηρείται,
κυρίως, σε νεαρές ηλικίες. Το 20%

ΕΙΚΟΝΑ
ΓΙΑ ΣΠΑΤΑΛΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
48,9%
ΦΡΟΥΤΑ

38,7%
ΛΑΧΑΝΙΚΑ

35%
ΚΡΕΑΣ

31,8%
ΨΑΡΙΑ
ΓΑΛΑ
ΓΙΑΟΥΡΤΙ

40,9%
35%

ΨΩΜΙ

Ώρα για δράση
Η ανάγκη καταπολέµησης της σπατάλης
τροφίµων βρίσκει το
94% να ενδιαφέρεται
για µείωση/πρόληψη
οικιακών απορριµµάτων

ατόµων ηλικίας 18-25 ετών πετούν
τρόφιµα επειδή χαλούν πριν ακόµη τα καταναλώσουν και οι 26-35
ετών τα πετούν ως αποφάγια. Αντίθετα, το 70% των ηλικιωµένων (65+
άνω ετών) δεν πετά τρόφιµα ποτέ.
Το 72% των ερωτηθέντων αδυνατεί να συνδέσει το φαινόµενο
του θερµοκηπίου µε τα οικιακά απορρίµµατα τροφίµων, καθώς δεν
γνωρίζει ότι τα απορρίµµατα καταλήγουν σε χωµατερές όπου καίγονται και εκλύονται αέρια.
Ωστόσο, ενθαρρυντικό είναι το
ότι το 87% προσπαθεί να µην πετάει τρόφιµα στα σκουπίδια, γνωρίζοντας (73%) ότι ετησίως το 1/3
της παγκόσµιας παραγωγής τροφίµων καταλήγει στα σκουπίδια και
κατανοώντας (85%) ότι πρόκειται
για µία ποσότητα που δύναται να
θρέψει τον παγκόσµιο πληθυσµό
που υποσιτίζεται.
Η καταγωγή (80%) και η διαβίωση (70%) των ερωτηθέντων κατά το
παρελθόν σε αγροτική περιοχή συµβάλλει στη µείωση/πρόληψη των
οικιακών απορριµµάτων των τροφίµων. Η σύνδεσή τους µε τον αγροτικό χώρο προσδίδει συναισθηµατική αξία και το «αγροτικό ιδεώδες».
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Οινικό χάρτη στις πλαγιές
του όρους Άθω σχημάτισαν
16 οινοποιεία της περιοχής
Στα οινικά µονοπάτια που ανοίγονται
από ένα πλήθος από µοναστικά κι όχι
µόνο οινοποιεία και παραδοσιακά τσιπουροκάζανα στις πλαγιές του όρους
Άθω, µέσα στο εµβληµατικό «περιβόλι της Παναγιάς», όσο και στην ευρύτερη προ Αθωνική περιοχή, θέλει να
µυήσει τους επισκέπτες του ο ∆ήµος
Αριστοτέλη στην Ανατολική Χαλκιδική, που εννοεί να κάνει πράξει τη…
χέρι – χέρι ανάπτυξης της γαστρονοµίας µε την αναψυχή.
Με «όχηµα» το cluster τοπικών επιχειρήσεων που έχει δηµιουργηθεί το
τελευταίο διάστηµα, υπό την «οµπρέλα» της αυτοδιοικητικής Αρχής έχει
στηθεί ένας οινικός χάρτης, που περιλαµβάνει τα 16 οινοποιεία της περιοχής, εντός κι εκτός του Άθω, καθώς και τα πάνω από 20 καζάνια για
απόσταξη τσίπουρου, στα πρότυπα διεθνών οινοπροορισµών.
Προκειµένου µάλιστα, να διαπιστωθούν οι τάσεις και η δυναµική της συγκεκριµένης µορφής τουριστικής ανάπτυξης, πριν περίπου δύο µήνες έγινε επίσκεψη από στελέχη του ∆ικτύου, στην περιοχή του Freiburg στη Βάδη–Βυρτεµβέργη, όπου εξακριβώθηκε ότι οι οινικές περιηγήσεις ως προσφερόµενο τουριστικό προϊόν αποτελεί µια πλουτοπαραγωγική πηγή στην
οποία το κρατίδιο βασίζει αποκλειστικά την οικονοµία του.
Έτσι, πάνω στο αµπελοοινικό «απόθεµα» του νοµού, που ανέδειξε η χαρτογράφηση, έχουν «χτιστεί» µια σειρά από περιηγητικές οινικές διαδροµές, που
θα αρχίσουν να προωθούνται στο εξωτερικό σε χώρες µε παράδοση στον οινικό τουρισµό, όπως Γερµανία, Κροατία
και Γαλλία, µε τη µορφή ποικίλων τουριστικών πακέτων µε έµφαση στην πεζοπορία, το ποδήλατο και τον πολιτισµό.
Επίσης οι άνθρωποι του cluster θα
εκπαιδεύσουν όσους επαγγελµατίες
εµπλέκονται στο εγχείρηµα, όπως εκείνοι του χώρου της εστίασης, για

Στους πρώτους θα εκπαιδευτούν
οι επαγγελµατίες της εστίασης.

να γνωρίσουν τους τοπικούς οίνους
και να τους δώσουν θέση στα µενού
τους. Ο συνολικός σχεδιασµός του
∆ήµου Αριστοτέλη και των επιχειρήσεων της δικτύωσης, φέρει τον τίτλο
«Από τη Θεσσαλονίκη στον Άθωνα:
Μια µυθική, οινική διαδροµή» κι είναι προγραµµατισµένο να παρουσιαστεί στις 31 Ιανουαρίου στο δηµοτικό
θέατρο Μεγάλης Παναγίας.
Στην ίδια λογική σχεδιάζεται µια
σειρά προωθητικές ενέργειες και για
άλλα θεµατικά πεδία που συνδυάζουν
τη γαστρονοµία µε τον τουρισµό. Έτσι για παράδειγµα, εντός του 2021
θα υπάρξουν δράσεις µε επίκεντρο το
τσάι και τα βότανα του Αριστοτέλη που
θα στοχεύσουν στην αγορά της Ινδίας
αλλά και την προσέγγιση της Αµµουλιανής µε τις Βαλεαρίδες νήσους, µε
γέφυρα το ελαιόλαδο της Χαλκιδικής.
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Επίσκεψη από στελέχη του ∆ικτύου στο Freiburg στη Βάδη–Βυρτεµβέργη,
όπου διαπιστώθηκε ότι το τουριστικό προϊόν είναι πλουτοπαραγωγική πηγή.
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Η πρότυπη µονάδα ιδρύθηκε από το Μιχάλη και την Σουλτάνα Κλωνάρα
το 1997. Ο 28χρονος Γιάννης Κλωνάρας, γιος του ιδιοκτήτη της εκτροφής,
είναι αυτός που θα «τρέξει» την παραγωγή των νέων προϊόντων.
Οικογένεια Κλωνάρα

Φάρμα Κλωνάρα

Στην τυροκόμηση
με βελτιωμένο
Χιώτικο κοπάδι
Με επένδυση 400.000 ευρώ η πρότυπη Φάρμα Κλωνάρα
ετοιμάζεται φέτος το καλοκαίρι να μπει στην τυροκόμηση

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ζωοτροφές
Η Φάρµα Κλωνάρα
καλύπτει το 85% των
αναγκών της µέσα από
ιδιοπαραγόµενες ζωοτροφές, καλλιεργώντας 1.200 στρέµµατα
µε µηδική, κριθάρι,
βίκο, τριτικάλε και
κτηνοτροφικό µπιζέλι

∆υναµικότερη είσοδο στον τοµέα της τυροκόµησης ετοιµάζει η
µονάδα εκτροφής καθαρόαιµων
χιώτικων προβάτων της οικογένειας Κλωνάρα, από το χωριό Ταξιάρχης των Γρεβενών, η οποία, ταυτόχρονα, συνεχίζει το πρόγραµµα γενετικής βελτίωσης που εφαρµόζει τα τελευταία έτη, ενώ και αυξάνει και τις εκτάσεις που καλλιεργεί για την ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών, ώστε να τις ελέγχει καλύτερα και να µειώνει και το κόστος.
Η πρότυπη προβατοτροφική εκµετάλλευση του
Μιχάλη Κλωνάρα, που τιµήθηκε το 2014 από τον
όµιλο της Green Box ως «Kτηνοτρόφος της Xρονιάς», βρίσκεται πολύ κοντά στο να κατασκευάσει ένα νέο ιδιόκτητο τυροκοµείο κάνοντας ένα
ακόµη βήµα για την πλήρη καθετοποίησή της.
«Η επένδυση προϋπολογίζεται στα 400 χιλ. ευρώ και έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραµµα Leader.
Οι υπογραφές µε την Αναπτυξιακή Κοζάνης που

υλοποίησε την προκήρυξη, µπήκαν στις αρχές ∆εκεµβρίου», µας
είπε ο 28χρονος Γιάννης Κλωνάρας, γιος του ιδιοκτήτη της εκτροφής, ο οποίος ως απόφοιτος της
Γαλακτοκοµικής Σχολής Ιωαννίνων, όπου σπούδασε την τέχνη
της τυροκοµίας, είναι αυτός που θα
«τρέξει» την παραγωγή των καινούριων
γαλακτοτυροκοµικών προϊόντων της µονάδας.
Για τη χώροθέτηση του τυροκοµείου η οικογένεια Κλωνάρα διαθέτει ένα χωράφι σε πολύ κοντινή απόσταση από το στάβλο της εκτροφής. Το
πλάνο είναι να κατασκευαστεί ένα κτίριο συνολικής επιφάνειας 200 τ.µ. στο οποίο θα εγκατασταθεί εξοπλισµός µε δυναµικότητα επεξεργασίας περίπου 3 τόνων γάλακτος ηµερησίως.
«Εφόσον όλα πάνε καλά ευελπιστώ πως έως το
καλοκαίρι του 2021 το τυροκοµείο θα είναι έτοιµο
να λειτουργήσει», σηµειώνει ο Γιάννης Κλωνάρας,
προσθέτοντας ότι σε πρώτη φάση θα τυροκοµείται
ένα µέρος, µόνο, από τους περίπου 10 τόνους της
ετήσιας παραγωγής γάλακτος που έχει το κοπάδι.

Tο κοπάδι της οικογένειας,
αποτελείται σήµερα από
περίπου 300 καθαρόαιµα
χιώτικα πρόβατα πιστοποιηµένα
στα οποία εφαρµόζεται
γαλακτοµέτρηση και βελτίωση.
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Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελληνικές Αλυκές
Και ο καθηγητής
Χρήστος Σιάσος

Στα πλάνα τυριά Μπάτζιο και Ανεβατό
και εκσυγχρονισμός των μηχανημάτων
Αυτή τη στιγµή ο συνοµιλητής µας
παράγει, ήδη, ένα πρόβειο γιαούρτι και ένα πρόβειο τυρί, σε ένα χώρο στην οικογενειακή κατοικία, που
τον έχει µετατρέψει σε τυροκοµείο,
αλλά µε τη δηµιουργία της καινούριας υποδοµής το πλάνο είναι να «ανοίξει ακόµη περισσότερο τη βεντάλια» των προϊόντων, που θα έχουν
την ετικέτα της εκτροφής.
«Σκεφτόµαστε να παράξουµε τυρί Μπάτζιο και Ανεβατό, τα οποία
είναι και τα δύο τοπικά τυριά των
Γρεβενών, αλλά και µερικά κεφαλοτύρια και καπνιστά τυριά, για να
διανθίσουµε την γκάµα µας», εξηγεί ο ίδιος.
Αναφορικά µε το κοπάδι της οικογένειας, ο Γιάννης Κλωνάρας αναφέρει ότι αποτελείται σήµερα από περίπου 300 καθαρόαιµα χιώτικα πρόβατα πιστοποιηµένα, στα οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα γαλακτοµέτρησης και γενετικής βελτίωσης, ώστε να αυξάνεται η γαλακτοπαραγωγή, αλλά και να ενισχύεται η ανθεκτικότητα του κοπαδιού.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία, όπως τονίζει ο νεαρός κτηνοτρόφος

Αναπτυξιακός
Φάκελο για νέο τρακτέρ,
κοπτικό και σπαρτική έχει
υποβάλλει η οικογένεια
Κλωναρά στα πλαίσια του
Αναπτυξιακού Νόµου

και τυροκόµος, το «στήσιµο» του
κοπαδιού, ως προς τη γαλακτοπαραγωγή ανά γαλακτική περίοδο, έχει φτάσει στα περίπου 550-600 κιλά ανά ζώο και µε λιποπρωτεΐνες οι
οποίες κατά µέσο όρο κυµαίνονται
στο 12,7%. «Στόχος µας είναι να ανεβάσουµε τις αποδόσεις και την ποιότητα όσο περισσότερο γίνεται µέσα
από τη στοχευµένη αναπαραγωγή
και την ελεγχόµενη σύζευξη των ζώων» µας εξήγησε και υπογράµµισε
πως η εκτροφή εφαρµόζει και πρόγραµµα ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στην τροµώδη νόσο.
Για τη διασφάλιση των όρων βιωσιµότητας της εκµετάλλευσης εξάλλου, η οικογένεια Κλωνάρα έχει ενισχύσει την παρουσία της
και στον πρώτο κρίκο της αλυσίδας καθετοποίησής της. «Έχουµε
φτάσει να καλύπτουµε πλέον το
85% των αναγκών µας µέσα από
ιδιοπαραγόµενες ζωοτροφές. Συνολικά καλλιεργούµε µε βιολογικό τρόπο, γύρω στα 1.200 στρέµµατα µε κριθάρι, µηδική, τριτικάλε
και κτηνοτροφικό µπιζέλι», µας είπε ο κ. Κλωνάρας.

ΦΑΡΜΑ ΚΛΩΝΑΡΑ

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

agrenda@agronews.gr

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Η Πρότυπη µονάδα Χιώτικων προβάτων - Κλωνάρας
βρίσκεται στον Ταξιάρχη του δήµου Ηρακλεωτών
νοµού Γρεβενών. Η µονάδα ιδρύθηκε από το Μιχάλη
και την Σουλτάνα Κλωνάρα το 1997 και το 2007
µετεγκατασταθηκε σε σύγχρονες εγκαταστάσσεις
συνολικής έκτασης 2.500τµ..
Περισσότερες πληροφορίες: klonarasfarms.gr

Η Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών
και Περιουσίας Α.Ε. «ΕΕΣΥΠ»
ολοκλήρωσε τη σύνθεση του νέου
∆ιοικητικού Συµβουλίου των
Ελληνικών Αλυκών Α.Ε. Στο νέο
∆Σ και ο καθηγητής Χρήστος
Σιάσος, που υπηρέτησε επί σειρά
ετών στο Ιχθυοκαλλιεργητικό
Κέντρο Αχελώου (ΙΧΘΥ.Κ.Α.) Α.Ε.

Κρι Κρι
Νέο μέλος
Αναστ. Μούδιος
Η εταιρεία Κρι Κρι ανακοινώνει
ότι στις 13.1.2021, ο Θεόδωρος
Ξεντές του Κυρίλλου, ανεξάρτητο
µη εκτελεστικό µέλος του ∆Σ,
παραιτήθηκε για προσωπικούς
λόγους από µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της εταιρείας, καθώς
και από µέλος της Επιτροπής
Ελέγχου και της Επιτροπής
Αµοιβών και Παροχών.

Πειραιώς
Επικεφαλής
εσωτερικού
ελέγχου
Η Πειραιώς Financial Holdings
Α.Ε. ανακοινώνει ότι το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της
εταιρείας ενέκρινε στις
30.12.2020 τον ορισµό της
Παυλίνας Βιτζηλαίου ως
Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου.
Επισηµαίνεται ότι µέχρι τη
διάσπαση της Τράπεζα Πειραιώς
στις 30. 12.2020, Επικεφαλής
Εσωτερικού Ελέγχου ήταν
ο Παναγιώτης Τσουκάτος.
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ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Έχουν τη δυνατότητα να κινητοποιούν µερικές εκατοντάδες τρακτέρ µέσα σε λίγες ώρες, ενώ τα τελευταία
δύο χρόνια έχουν οργανώσει µεγάλα αγροτικά µπλόκα πολλών χιλιοµέτρων που παρέλυσαν τους γερµανικούς αυτοκινητοδρόµους. Τις τελευταίες ηµέρες υποχρεώνουν σε διάλογο διοικήσεις µεγάλων αλυσίδων σούπερ µάρκετ της Γερµανίας προκειµένου να αυξηθεί η τιµή παραγωγού σε
µια σειρά αγροτικών προϊόντων. Οι
δε εκπρόσωποι της λιανικής, βλέποντας τρακτέρ µπροστά στις εισόδους
κεντρικών καταστηµάτων, έχουν ήδη
κάνει κάποιες µικρές υποχωρήσεις.
Ένα νέο αγροτικό κίνηµα αναπτύσσεται τα τελευταία δύο χρόνια στη Γερµανία που πλέον αριθµεί σε περισσότερα από 100.000 µέλη, εκ των οποίων τα 40.000 διαµορφώνουν ένα στενό δίκτυο συνεργασίας µεταξύ παραγωγών, ενώ έχει αναδειχθεί
σε θεσµικό συνοµιλητή τόσο της κα-

γκελαρίας όσο και της µεταποίησης.
«Η γη ενώνει» θα ήταν µια απόδοση
του «Land schafft Verbindung» (LsV),
η ονοµασία του νέου αγροτικού κινήµατος της Γερµανίας που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2019 από µια οµάδα στο facebook.

Με αιχµή την πράσινη συµφωνία
Από τότε στη γερµανική ύπαιθρο
παρατηρείται ένας αναβρασµός, µε
τη δυσαρέσκεια του αγροτικού κόσµου να χτυπάει κόκκινο όταν βγήκαν στην επιφάνεια οι πρώτες κατευθύνσεις που θα δώσει η «πράσινη»
στροφή της αγροτικής πολιτικής της
Ευρώπης, µε αιχµή τότε την βούληση για µια δραστική µείωση των εισροών. Βέβαια η ισχυρότερη οικονοµία της Ευρώπης εδώ και δύο δεκαετίες βλέπει τον αγροτικό πληθυσµό
της να αποδεκατίζεται, όσο το αγροτικό εισόδηµα εκεί έχει υποχωρήσει
κατά 40% σύµφωνα µε στοιχεία της
Eurostat. Ο κλάδος της αγελαδοτροφίας και της χοιροτροφίας έχουν χτυπηθεί περισσότερο, µε τις απώλειες

που καταγράφονται από το 2014 να
προσεγγίζουν το 70%.
Με τον κόµπο να έχει φτάσει στο
χτένι, το µήνυµα για δίκαιες τιµές
παραγωγού στη Γερµανία δεν έφτανε στους αρµόδιους και έτσι η κατάσταση άρχισε να κλιµακώνεται. Οι
χαµηλές τιµές, ο φτηνές εισαγωγές
και η στοχοποίηση των αγροτών από τον πράσινο ακτιβισµό έβγαλε τα
τρακτέρ στους δρόµους.
Η είδηση των ηµερών θέλει τους
Γερµανούς αγρότες που οργανώθηκαν
σε ένα ανερχόµενο δυναµικό λόµπι,
να έχουν υποχρεώσει την Aldi, µια από τις µεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ
µάρκετ της Γερµανίας, σε απορρόφηση γάλακτος αποκλειστικά από γερµανικές εκµεταλλεύσεις για τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς. Μετά από αυτό, η ίδια οργάνωση τα έβαλε
µε µια µικρότερη αλυσίδα, την K + K
Klaas & Kock, που διαθέτει 200 καταστήµατα στο πιο πυκνοκατοικηµένο
κρατίδιο της Γερµανίας, την Βόρεια
Ρηνανία-Βεστφαλία. Αιτία η απόφαση της αλυσίδας να σταµατήσει την

Νηφάλιοι και νέοι

Η γενιά μπλοκατζήδων που
τρομάζει και πολυεθνικές
Ξεκίνησε από το facebook και πλέον με 40.000 μέλη διαμορφώνει τιμές στη Γερμανία

συνεργασία της µε µια κοντινή κτηνοτροφική µονάδα. Μέσα σε λίγες ώρες,
τα τρακτέρ του LsV βρέθηκαν έξω από το
µεγαλύτερο κατάστηµα της αλυσίδας, µε
την διεύθυνση να ανακοινώνει την ∆ευτέρα 11 Ιανουαρίου ότι θα προχωρήσει
σε νέα συµφωνία µε την εκµετάλλευση.
Τον περασµένο Νοέµβριο και ∆εκέµβριο, σε µια από τις τελευταίες πράξεις
της οργάνωσης αγροτών για το 2020,
οι παραγωγοί υποχρέωσαν τον όµιλο
Kaufland (που διαθέτει τα εµπορικά σήµατα Kaufland και Lidl) και την Rewe, σε
αύξηση της τιµής χοιρινού στο ράφι κατά
ένα ευρώ, ήτοι 20% αύξηση η οποία θα
ενσωµατωθεί ολόκληρη στην τιµή που
πληρώνονται οι παραγωγοί.
Σε αυτήν τη φάση οι τέσσερις µεγάλες
αλυσίδες της Γερµανίας, Aldi, Rewe, Lidl
και Kaufland που µαζί ελέγχουν πάνω
από το 70% της γερµανικής αγοράς, µε
ισχυρή παρουσία σε ολόκληρη την Ευρώπη και πλάνο επέκτασης και σε άλλες ηπείρους, δέχθηκαν να καθίσουν
στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων. Στις
συνοµιλίες συµµετέχει η Ένωση Γερµανών Αγροτών, µέλος της Copa και ο επίσηµος συνδικαλιστικός φορέας της Γερµανίας, ωστόσο οι αγρότες της LsV κατάφεραν να παρεισφρήσουν στις συνοµιλίες, που µάλλον ήταν µια δική τους νί-
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Ο Λούις Πλάνας σε δηλώσεις του πλαισιωµένος από εκπροσώπους
των κεντρικών συνεταιριστικών οργανώσεων Asaja, COAG και UPA.

ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το βασιλικό διάταγμα και ο δεκάλογος
ελαιολάδου έσωσαν την ισπανική κυβέρνηση
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Αγροτικό εισόδηµα

κη. Περισσότερα χρήµατα για το γάλα,
το βόειο κρέας και το χοιρινό βρίσκονται
στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα
τραβήξουν µέχρι τον Μάρτιο. Όµως δεν
είναι µόνο οι ενίσχυση των τιµών παραγωγού αυτό που απασχολεί το νέο αγροτικό λόµπι.
Σύµφωνα µε τον Ντιρκ Άντερσεν, επίσηµο εκπρόσωπο του LsV, «στόχος µας
είναι να πετύχουµε ότι µακροπρόθεσµα
οι αγρότες θα απολαµβάνουν δίκαιες τιµές και σε αντάλλαγµα οι καταναλωτές
θα έχουν καλύτερα πιστοποιηµένα προϊόντα στα χέρια τους». Είναι ο µόνος τρόπος ώστε να προχωρήσει σε ένα βαθµό
και οποιαδήποτε µεταρρύθµιση στην ευρωπαϊκή γεωργία σύµφωνα µε τον ίδιο.
Σηµειώνεται ότι το LsV δηλώνει ακηδεµόνευτο πολιτικά, ωστόσο στις τάξεις
του έχουν εµφανιστεί στοιχεία αρκετά
δεξιά και έξω από το δηµοκρατικό τόξο,
κάτι που η οργάνωση προσπαθεί τελευταία να διαχειριστεί, όσο το επίσηµο συνδικαλιστικό όργανο αγροτών της χώρας,
διστάζει να τους αναγνωρίσει. Ωστόσο
κριτική από τους Πράσινους της Γερµανίας έχει δεχτεί και ο εκπρόσωπος της οργάνωσης, µε τους πράσινους να σχολιάζουν ότι «εάν οι υποστηρικτές του γνώριζαν το µέγεθος της εκµετάλλευσής
του, δύσκολα θα ταυτίζοντας µαζί του».

Το αγροτικό εισόδηµα
στη Γερµανία έχει υποχωρήσει κατά 40% το 2020
σε σύγκριση µε το 2019
σύµφωνα µε τη Eurostat

Ένα καλά δοµηµένο πλάνο για την επόµενη επταετία της ΚΑΠ που είναι στο µεγαλύτερο µέρος του
ολοκληρωµένο, µια τροποποίηση του νόµου για
την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίµων που µε βασιλικό διάταγµα επιβάλει εγγυηµένες τιµές στους
αγρότες, αλλά και ένας δεκάλογος για την ελαιοκοµία που φιλοδοξεί να απεγκλωβίσει τον κλάδο από τις αρνητικές επιδόσεις.
Την άνοιξη και το φθινόπωρο του 2019 οι Ισπανοί αγρότες έκριναν πως η κατάσταση στις αγορές αγροτικών προϊόντων είχε φτάσει στο απροχώρητο, µε τους ελαιοπαραγωγούς να καταφθάνουν στη Μαδρίτη και τους παραγωγούς φρούτων και λαχανικών να αποµακρύνουν τα προϊόντα τους. Ο κατήφορος στις αγορές συνεχίστηκε
µε το ελαιόλαδο να προσεγγίζει τα 2 ευρώ. Στην
έκρυθµη κατάσταση, ο Ισπανός υπουργός Γεωργίας Λούις Πλάνας προχώρησε σε µια µεταρρύθµιση κι ένα πακέτο 10 µέτρων µε ορίζοντα επταετίας που υποσχόταν να αλλάξει τις ισορροπίες.
Κλείνοντας το έτος φάνηκε πως είχε πάρει µε το
µέρος του τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους
των Ισπανών αγροτών.

Απαγορεύεται κάτω του κόστους

Eurostat
Εδώ και δύο δεκαετίες
ο αγροτικός πληθυσµός
της Ευρώπης αποδεκατίζεται, όσο το αγροτικό
εισόδηµα έχει υποχωρήσει κατά 40%

Αρχικά, προχώρησε στην απαγόρευση σε λιανοπωλητές και µεταποιητές να αγοράζουν αγροτικά προϊόντα σε τιµές κάτω από το κόστος παραγωγής των αγροτών που τους προµήθευσαν
µε αυστηρές κυρώσεις. Το βασιλικό διάταγµα διαµορφώθηκε µετά από πιέσεις που άσκησαν τα
κεντρικά συνεταιριστικά όργανα Asaja, COAG
και UPA. Τα δύο βασικά στοιχεία της µεταρρύθµισης, περιλαµβάνουν:
Πρώτον, την εισαγωγή του κόστους παραγωγής στην τιµή ως «ελάχιστο στοιχείο» (ρήτρα) στις
συµβάσεις αγρότη και µεταποιητή. Για να εξασφαλιστεί η «αντικειµενικότητα» του µέτρου, το πρότυπο σύµβασης περιλαµβάνει έναν «ενδεικτικό
κατάλογο στοιχείων» που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όπως σπόροι, λιπάσµατα, φυτοπροστατευτικά, ενέργεια και µηχανήµατα.
∆εύτερον, απαιτεί από κάθε επιχειρηµατία που

εµπλέκεται στην αλυσίδα γεωργικών προϊόντων
διατροφής να καταβάλλει «τιµή ίση ή µεγαλύτερη από το κόστος παραγωγής» του προηγούµενου κρίκου, ώστε να µην µπορεί να διατεθεί στο
εµπόριο το προϊόν σε εξευτελιστικές τιµές. Επιλέον απαγορεύει στον τελικό λιανοπωλητή να
«µεταβιβάζει σε όποιον από τους προηγούµενους κρίκους τον επιχειρηµατικό κίνδυνο» που
απορρέει από την εµπορική τους πολιτική για τις
τιµές που προσφέρει στο κοινό.

Ο δεκάλογος στο ελαιόλαδο
Στη συνέχεια, το καλοκαίρι του 2020, κατέθεσε
ένα πλάνο δέκα θέσεων που φιλοδοξεί να βγάλει από ένα απάλευτο µις µατς τον ελαιοκοµικό
κόσµο της Ισπανίας, σε µια προσπάθεια να προλάβει τα χειρότερα, όσο οι ελαιοπαραγωγοί ετοιµάζονταν τότε ξανά για µεγαλειώδεις κινητοποιήσεις. Αυτός περιλαµβάνει άµεσες παρεµβάσεις
στην αγορά που θα διαµορφώσουν άλλες ισορροπίες προσφοράς και ζήτησης, αυστηροποίηση του πλαισίου της ιχνηλασιµότητας, προώθηση της τυποποίησης και ενίσχυση των προγραµµάτων προώθησης, αποτελούν τις βραχυπρόθεσµες και µεσοπρόθεσµες κινήσεις της ισπανικής
ηγεσίας για την στήριξη του κλάδου του ελαιολάδου, ενώ µακροπρόθεσµα περιλαµβάνεται ειδική ενίσχυση των παραγωγών µέσω του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα της νέας ΚΑΠ. Επιπλέον στοχεύει στην διαµόρφωση µιας νέας αγοράς αποκλειστικά για τα ελαιόλαδα που προέρχονται από παραδοσιακούς ελαιώνες µαζί µε
ειδικά µέτρα στήριξης για τους παραγωγούς και
τις περιοχές όπου ασχολούνται µε την παραδοσιακή εκδοχή της ελαιοκαλλιέργειας.
Μετά από αυτές τις δύο παρεµβάσεις, η ισπανική κυβέρνηση έσπευσε ώστε να ολοκληρώσει το στρατηγικό της σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ,
πολύ καιρό πριν τα υπόλοιπα κράτη µέλη καταλήξουν σε µια γενική συµφωνία, γεγονός
που έδωσε διαπραγµατευτική ισχύ στην χώρα
της Ιβηρικής στο πλαίσιο των ενδοκοινοτικών
συζητήσεων, αλλά και χρόνο προετοιµασίας
στους παραγωγούς που είχαν µπροστά τους
έναν βασικό άξονα για να προγραµµατίσουν
την επόµενη επταετία.
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Παράταση στις αιτήσεις της 5ης επιστρεπτέας αγροτών
Υπό ασφυκτικό καθεστώς προχωρά η υποβολή
αιτηµάτων για την ένταξη στον 5 κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής από τον αγροτικό κόσµο, αφού η καταληκτική προθεσµία της 15ης
Ιανουαρίου συµπίπτει µε την περίοδο τιµολόγησης πωλήσεων του 2020 από πολλούς συνεταιρισµούς και εξαγωγικές επιχειρήσεις.
Την παράταση της προθεσµίας τουλάχιστον
µέχρι το τέλος του µήνα τεκµηριώνει µε αίτηµά

της προς το υπουργείο Οικονοµικών η Πανελλήνια Οµοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελµατιών, αφού όπως εξηγεί το πλαίσιο της
Επιστρεπτέας δεν αφήνει περιθώρια υποβολής
διορθωτικών δηλώσεων µετά την οριστικοποίησή τους. Ειδικότερα µε τη λήξη του φορολογικού έτους 2020, χιλιάδες επιχειρήσεις εκδίδουν
τιµολόγια, πιστωτικά και εκκαθαρίσεις τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο, µε περίοδο αναφοράς

το 2020 και συγκεκριµένα το µήνα ∆εκέµβριο.
Ενδεικτικές περιπτώσεις είναι οι επιχειρήσεις
τεχνικών έργων (απαιτείται επιµέτρηση για την
έκδοση τιµολογίων), συνεταιρισµοί που εκδίδουν εκκαθαρίσεις για τις πωλήσεις των αγροτών, οι µεγάλες αλυσίδες διανεµητικού εµπορίου που εκδίδουν πιστωτικά λόγω έκπτωσης
τζίρου προς τους χονδρέµπορους) και εξαγωγικές επιχειρήσεις που κάνουν αυτοτιµολόγηση.

Οι μηδαμινές
αποδόσεις στις
ποικιλίες που έχουν
ως «γονέα» την
πρώιμη Τίρινθος
ή τη Μπεμπέκου,
αναδεικνύουν
την ανάγκη
αναδιάρθρωσης
της παραγωγής
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Σε άλλες λύσεις φαίνεται ότι θα πρέπει
να κατευθυνθούν οι παραγωγοί βερικοκιάς, κυρίως της Νότιας και Κεντρικής Ελλάδας, που καλλιεργούν ποικιλίες όπως
είναι οι «∆αναής», «Χαρίεσα», «Νόστος»,
«Bergarouge», «Shamade» και «Fardao»
αν θέλουν να προσβλέπουν σε αποδόσεις που θα µπορούν να τους εξασφαλίσουν µια βιώσιµη εκµετάλλευση.
Οι υψηλές απαιτήσεις των συγκεκριµένων ποικιλιών σε ώρες ψύχους τη χειµερινή περίοδο, σε συνδυασµό µε την άνοδο των θερµοκρασιών που έχουν αρχίσει
ήδη να καταγράφονται στην ελληνική επικράτεια εξαιτίας της κλιµατικής µεταβολής αποδεικνύεται καταστροφικός, καθώς οδηγεί συνήθως σε πάρα πολύ χαµηλές παραγωγές, όπως έγινε και το 2020.
«Οι στρεµµατικές αποδόσεις σε αυτές
τις ποικιλίες θα έλεγα πως φέτος ήταν
µηδαµινές», είπε στην Agrenda η Παυλίνα ∆ρογούδη, επικεφαλής ερευνών στο
Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Οπωροφόρων
∆έντρων Νάουσας, του ΕΛΓΟ – ∆ήµητρα.
Επικαλούµενη ερευνητικά αποτελέσµατα για την αξιολόγηση ποικιλιών βερικοκιάς, σε σχέση µε τις ώρες ψύχους,
που προέκυψαν στο πλαίσιο του έργου
«Free Climb», στο οποίο συµµετέχουν
15 ερευνητικοί φορείς από 9 χώρες της
Μεσογείου µε χρηµατοδότηση της ΓΓΕΤ,
η κ. ∆ρογούδη ανέφερε πως κάποιες από αυτές δεν θα έπρεπε να καλλιεργούνται ούτε καν στη Βόρεια Ελλάδα, όπου

Η µελέτη επικεντρώθηκε σε περίπου 45 ποικιλίες
κατά τη διάρκεια
την χειµερινή περίοδο δύο ετών.

Σε Β. Ελλάδα και Πελοπόννησο

Στροφή σε ποικιλίες
βερικοκιάς με χαμηλές
απαιτήσεις ψύχους
το κλίµα, συγκριτικά, είναι πιο ψυχρό.
«Μελετήσαµε περίπου 45 ποικιλίες κατά τη διάρκεια δύο χειµερινών περιόδων,
του 2018-19 και του 2019-20 και διαπιστώσαµε πως µερικές ποικιλίες έχουν πολύ υψηλές απαιτήσεις σε ψύχος» επισήµανε και µας εξήγησε πως «καταγράψαµε ότι οι απαιτήσεις σε ψύχος, σε συνθήκες θερµοκρασίας δηλαδή από 0 έως 7,2
βαθµούς Κελσίου, κατά το τρίµηνο του
χειµώνα, διέφεραν από 680 έως 1.200
ώρες. Μάλιστα το έτος 2020 διασπάστηκε οριακά ο λήθαργος σε αυτές, γεγονός
που οδήγησε σε ατελή ανθοφορία την ά-

νοιξη και εν τέλει πολύ µικρή παραγωγή. Ως εκ τούτου δεν πρέπει να καλλιεργούνται στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα
και τώρα λόγω της κλιµατικής αλλαγής,
ούτε και στη Βόρεια Ελλάδα».
Οι επίµαχες ποικιλίες, όπως εξηγεί η
ερευνήτρια, είχαν ως «γονέα» την πρώιµη Τίρινθος ή τη Μπεµπέκου, αµφότερες
ελληνικές και σαν έτερο «γονέα» κάποια
αµερικάνικη ποικιλία, µε ανθεκτικότητα
στη σάρκα, η οποία όµως έχει υψηλές απαιτήσεις σε ψύχος για να ευδοκιµήσει.
«Φαίνεται, λοιπόν, πως κληρονόµησαν
το χαρακτηριστικό των υψηλών απαιτή-
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Αναβάθμιση δημοπράτησης κηπευτικών Ιεράπετρας
Πρωτοβουλία για αναβάθµιση και απλούστευση
της διαδικασίας δηµοπράτησης των κηπευτικών
µε στόχο δίκαιες τιµές για τους παραγωγούς αλλά και για την ακτοπλοϊκή σύνδεση ΙεράπετραςΑλεξάνδρειας Αιγύπτου για τη διάθεση των προϊόντων σε νέες µεσογειακές αγορές αναλαµβάνει ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του «στην καθηµερινή διαδικασία διακίνησης κηπευτικών ε-

µπλέκονται δηµοπρατήρια, τοπικοί έµποροι, εξαγωγικές επιχειρήσεις-συσκευαστήρια καθώς και
απευθείας αποστολή προϊόντων από παραγωγούς σε εµπόρους εκτός Κρήτης». Όσον αφορά
τον καθορισµό των καθηµερινών τιµών στα προϊόντα, οι παράγοντες που τελικά τις διαµορφώνουν ποικίλουν αλλά εµπίπτουν στους κανόνες
που ορίζονται από την αγορά όπως π.χ. προσφορά και ζήτηση από άλλες περιοχές, χρόνος παρά-

δοσης, αγοραστική δύναµη, τρόπος και χρόνος
πληρωµής, έγκαιρη έκδοση παραστατικών, κ.α.
Σύµφωνα µε τον Αγροτικό Σύλλογο, οι περισσότεροι παραγωγοί αδυνατούν να λύσουν το ζήτηµα και δεν ορίζουν τελικά την προσδοκώµενη
τιµή για το προϊόν τους. Γι’ αυτό ο ΑΣ έχει ξεκινήσει µελέτη µε γνώµονα ότι κάθε προϊόν πρέπει να απολαµβάνει την τιµή που του αναλογεί,
βάσει ποιότητας και των δεδοµένων της χρονιάς.

Με τον κακό καιρό και την αργοπορία
ΕΛΓΑ αντιμέτωποι οι αγρότες

Σε ΤΟΕΒ 3,2 εκατ.
Κεντρ. Ελλάδος
σεων σε ψύχος», σηµείωσε κι υποστήριξε
ότι «όσοι καλλιεργούν τέτοιες ποικιλίες
πρέπει να κατευθυνθούν σε άλλες επιλογές µε πολύ µικρές απαιτήσεις σε ψύχος».

Οι προτάσεις της έρευνας
Ειδικά για την περιοχή της Ηµαθίας, της
Πέλλας και της Χαλκιδικής, που αποτελούν
παραγωγικά κέντρα βερικοκιάς στη Βόρεια
Ελλάδα και από ό,τι φαίνεται µε αυξανόµενο ενδιαφέρον από παραγωγούς, ιδανικές επιλογές, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του ερευνητικού έργου, είναι ποικιλίες όπως οι Farely, Magic Cot, Carmen,
Sanny Cot, Big Red, Anegat, Πλάκες Πηλίου, Farbaly, Bora, Τίρβυ, Tsounami,
Prinsia, Perle Cot, Orange Cap και άλλες,
που δεν χρειάζονται τόσο κρύο.
Οι µεγαλύτερες εκτάσεις βερικοκιάς,
ωστόσο, καλλιεργούνται στη Νότιο Ελλάδα και δη στην Πελοπόννησο κι όπως
σηµειώνει η κ. ∆ρογούδη, «οι κλιµατικές
συνθήκες στην Πέλλα και στην Πελοπόννησο είναι εντελώς διαφορετικές αλλά οι
ποικιλίες είναι ίδιες. Γι’ αυτό πρέπει ο παραγωγός να γνωρίζει τί θα πρέπει να φυτέψει και σε ποια περιοχή».

Ανθοφορία
Το έτος 2020
διασπάστηκε οριακά ο λήθαργος
σε κάποιες ποικιλίες, γεγονός
που οδήγησε σε
ατελή ανθοφορία
την άνοιξη και εν
τέλει πολύ µικρή
παραγωγή

Τη χρηµατοδότηση ΤΟΕΒ
της Κεντρικής Ελλάδος,
µε έµφαση στη Θεσσαλία,
µε 3,2 εκατ. ευρώ για
αποκατάσταση των
αρδευτικών υποδοµών
και δικτύων σε περιοχές
που επλήγησαν από τον
Ιανό, αποφάσισαν τα
υπουργεία Οικονοµικών
και Αγροτικής
Ανάπτυξης. Η ενίσχυση
θα δροµολογηθεί από το
ΥΠΑΑΤ σε ένα πλαίσιο
παρακολούθησης της
έγκαιρης υλοποίησης
και προόδου των έργων
αποκατάστασης
«ώστε να προχωρήσει
ανεπηρέαστος
ο παραγωγικός
προγραµµατισµός
χιλιάδων αγροτών
και να µην επηρεαστεί
δυσµενώς το εισόδηµά
τους», αναφέρει η
σχετική ανακοίνωση.

Αντιµέτωποι µε ένα σφοδρό κύµα κακοκαιρίας που εκδηλώθηκε µε ισχυρές
βροχοπτώσεις από τα µέσα της εβδοµάδας µεγάλο τµήµα της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας είναι οι αγρότες των
εν λόγω περιοχών, που είδαν το προηγούµενο διάστηµα τις καλλιέργειες
τους, µε σιτηρά, µηδική και κηπευτικά
να βρίσκονται κάτω από το νερό. Έκδηλη η ανησυχία (την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές) και για την επικείµενη επέλαση του χιονιά.
Οι έντονες βροχοπτώσεις στον Έβρο και τη Ροδόπη είχαν ως αποτέλεσµα συνολικά 110.000 στρέµµατα να
έχουν πληµµυρίσει (65.000 πληµµυρισµένα στρέµµατα στον Έβρο και γύρω
στα 45.000 στη Ροδόπη), µε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης να προαναγγέλλει αποζηµιώσεις, βάσει του κανονιστικού πλαισίου του ΕΛΓΑ. Βέβαια, πολλοί θα περίµεναν ότι ο νέος υπουργός θα κινούσε διαδικασίες, για καταβολή αποζηµιώσεων τύπου «Ιανού» και προκαταβολές εντός τριµήνου. Αντιστοίχως, θα αποζηµιωθούν µέσω των Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων (πρώην ΠΣΕΑ)
περιπτώσεις ζηµιών σε αποθηκευµένα
προϊόντα και εγκαταστάσεις υποδοµών.
Πάντως, οι πρώτες εκτιµήσεις, µιλούν
για ζηµιές που χρήζουν αποζηµίωσης
και αφορούν περίπου 25.000 στρέµµατα, ενώ µικρότερης έκτασης είναι αυ-

τές που αφορούν το ζωϊκό κεφάλαιο.
Κλιµάκια του ΕΛΓΑ βρέθηκαν στις πληγείσες περιοχές, προκειµένου να προετοιµάσουν µια πρώτη έκθεση προς τις
υπηρεσίες του υπουργείου, για να αξιολογηθεί περαιτέρω η κατάσταση.
Για την κατάσταση σε Έβρο και Ροδόπη ενηµερώθηκε από την πρώτη στιγµή, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Σπήλιος Λιβανός, από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο. Ταυτόχρονα, σε σύσκεψη, που συγκάλεσε, µε τον προέδρο του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέντζο και
υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΑΑΤ
και αποφασίστηκαν τα εξής:
Οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και προσδιορισµός των πληττοµένων καλλιεργειών, υφιστάµενων υποδοµών και αποθηκευµένων προϊόντων
µε τη συνεργασία υπηρεσιών της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και ΕΛΓΑ.
Κινητοποίηση του µηχανισµού του
ΕΛΓΑ για άµεση καταγραφή των επιπτώσεων των ισχυρών βροχοπτώσεων και
των ζηµιών σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο Έβρου και Ροδόπης. Ο κ. Λιβανός
έδωσε εντολή να καταβληθούν αποζηµιώσεις, όπως ορίζει ο Κανονισµός του
ΕΛΓΑ και να αποζηµιωθούν οι παραγωγοί το συντοµότερο.
Αποθηκευµένα προϊόντα και εγκαταστάσεις θα αποζηµιωθούν µέσω των
Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων.
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Ανοικτά
θέματα άφησε
ο Βορίδης
λένε οι ΑΜΘ
κτηνοτρόφοι
Πολλά τα ανοικτά θέµατα που άφησε
στη µέση στο υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης το δίδυµο Βορίδη-Σκρέκα
που «προήχθη» σε άλλα κυβερνητικά
πόστα, αναφέρουν οι κτηνοτρόφοι
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης σε
επιστολή τους προς τον νέο υπουργό.
Προεξέχοντα, στην λίστα των
εκκρεµοτήτων που είχαν θέσει στον
προκάτοχο του Μάκη Βορίδη, στον
ενάµιση χρόνο που προηγήθηκε: η
υποχρεωτική σύναψη συµφωνητικών
στις αγοραπωλησίες γάλακτος, µε
αναγραφή τιµής, παρατηρήσεις στη
διαβούλευση για τις αθέµιτες
εµπορικές πρακτικές, υποµνήµατα
σχετικά µε τις αποζηµιώσεις για την
εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου και
τις ενισχύσεις για τον covid-19 αλλά
τον καταρροϊκό πυρετό.
«Με µόλις ενάµιση χρόνο θητεία, µε
πολλά θεσµικά ζητήµατα ανοιχτά, µε
την πανδηµία του COVID-19 σε
εξέλιξη κι εν µέσω
διαπραγµατεύσεων για τη νέα ΚΑΠ,
δεν αλλάζει η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου, όταν αυτή θεωρείται
επιτυχηµένη!», αναφέρουν σκωπτικά
µε ανακοίνωση τους, ευχόµενοι καλή
επιτυχία στον υπουργό Σπήλιο
Λιβανό και στον υφυπουργό Γιάννη
Οικονόµου.
«∆εν µπορούµε όµως να µη
σχολιάσουµε την αλλαγή της ηγεσίας
του ΥΠΑΑΤ, κατά τον πρόσφατο
ανασχηµατισµό, µε την… (προαγωγή)
των κκ. Μ. Βορίδη και Κ. Σκρέκα,
σε σηµαντικότερα, σύµφωνα µε την
πολιτική λογική που επικρατεί στη
χώρα µας, υπουργεία. Μιλάµε
δηλαδή για επιτυχηµένα κυβερνητικά
στελέχη, στον τοµέα που τους
ανατέθηκε, αλλιώς δεν µπορεί να
εξηγηθεί λογικά, η πολιτική τους
προαγωγή!», σηµειώνουν.
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Διαρθρωτικά προγράμματα
στα όρια πλήρους αποτυχίας
Απορρόφηση μόνο στις εξισωτικές αποζημιώσεις που δεν είχαν προϋπολογισμό
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Στα όρια της πλήρους αποτυχίας, τόσο από άποψη σχεδιασµού και απορρόφησης πόρων,
όσο και από πλευράς αποτελεσµατικότητας
και συµβολής στην αγροτική ανάπτυξη της
χώρας, κινείται το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του αρµόδιου επί του θέµατος Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και Κοινοτικών Πόρων, Κώστα Μπαγινέτα.
Ο τελευταίος δεν δείχνει να αισθάνεται ιδιαίτερα άνετος µε τη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου, οι πληροφορίες περί αποµάκρυνσής του δίνουν και παίρνουν στην πλατεία Βάθη, γι’ αυτό και έσπευσε µε ανακοίνωσή του
στα τέλη της περασµένης εβδοµάδας να πείσει ότι όλα βαίνουν καλώς µε το ΠΑΑ και να
υπερασπισθεί τη µέχρι σήµερα διαχείριση των
πραγµάτων από την πλευρά του, ενδεχοµένως
και από την πλευρά της απερχόµενης πολιτικής ηγεσίας, Βορίδη – Σκρέκα.
Η πραγµατικότητα πάντως λέει ότι µε τη λήξη της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020,
η Ελλάδα µόνο να απολογείται µπορεί για τη
διαχείριση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, κι αυτό µε ευθύνη όχι µιας αλλά τριών
κυβερνήσεων που είχαν αναλάβει τον σχεδιασµό, τις επιµέρους προσαρµογές και την υλοποίηση των επιµέρους µέτρων και δράσεων. Κι αυτό γιατί, κατ’ αρχήν στα κλασικά προγράµµατα, όπως π.χ. οι Εξισωτικές Αποζηµιώσεις και Νέοι Αγρότες, απλώς ακολουθήθηκε
η πεπατηµένη, χωρίς κάποια φαντασία και ιδιαίτερη µέριµνα, εποµένως οι διαθέσιµοι πό-

ροι έστω και µε δυσκολίες απορροφούνται.
Εκεί που η κατάσταση µοιάζει τραγική, είναι στα προγράµµατα που συνδέονται µε επενδύσεις, τουτέστιν απαιτούν τεχνική αλλά
και χρηµατοδοτική υποστήριξη για να «τρέξουν». Ποιος µπορεί για παράδειγµα να επαινέσει τη λειτουργία της εν λόγω διοίκησης όταν η προγραµµατική περίοδος τυπικά
έχει τελειώσει και τα Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων γράφουν απορρόφηση πόρων µικρότερη του 5%;
Την ίδια στιγµή, µια πτυχή του εν λόγω προγράµµατος, δηλαδή αυτό που αφορά στα αρδευτικά συστήµατα δεν έχει ακόµα προκηρυχθεί και η επίσηµη δικαιολογία είναι οι αδυναµίες που παρουσιάζει το ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων).
Όλα τα παραπάνω δεν δυσκολεύουν, πάντως, τον αρµόδιο γενικό γραµµατέα να υποστηρίζει σε ανακοίνωσή του τα εξής:
«Ιδιαίτερα ικανοποιητικά ήταν τα αποτελέσµατα που κατέγραψε το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 µε την ολοκλήρωση του 2020, στη βάση την εντατικής

Μικρότερη του 5%
η απορρόφηση στα Σχέδια
Τα Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών
Εκµεταλλεύσεων γράφουν απορρόφηση πόρων µικρότερη του 5%
όταν η τρέχουσα προγραµµατική
περίοδος τυπικά έχει τελειώσει

και δηµιουργικής προσπάθειας που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους µε στόχο την
επιτάχυνση και τη βελτίωση των βασικών δεικτών υλοποίησής του και µάλιστα σε µία πολύ δύσκολη οικονοµική και κοινωνική συγκυρία λόγω της επέλευσης της πανδηµίας.
Συγκεκριµένα, σηµαντική ήταν η πρόοδος
στην ενεργοποίησή του, καθώς οι εντάξεις
έργων ξεπέρασαν το 113% και οι νοµικές δεσµεύσεις το 100% των συνολικών του πόρων,
σε όρους δηµόσιας δαπάνης.
Εξαιρετικά υψηλή ήταν και η απορρόφηση
των πόρων του ΠΑΑ, η οποία έφτασε σε ποσοστό το 65%, µε ετήσιες πληρωµές δηµόσιας δαπάνης της τάξης των 715 εκατ. ευρώ, επίδοση
που συγκαταλέγεται στις καλύτερες διαχρονικά και βεβαίως στις υψηλότερες σε σχέση και
µε τη συνολικότερη πρόοδο υλοποίησης των
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ.
Με τις επιδόσεις αυτές, το ΠΑΑ υπερκάλυψε το στόχο του ΕΣΠΑ για το έτος 2020, συνεισφέροντας ένα από τα µεγαλύτερα ποσά πληρωµών στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και κατ’ επέκταση εισροής κοινοτικών πόρων στη χώρα.
Επίσης, υπερκάλυψε τις υποχρεώσεις του
κανόνα ν+3, τον στόχο πληρωµών που θέτει η
ΕΕ για το έτος 2020, ενώ έχει ουσιαστικά καλυφθεί ο στόχος πληρωµών και για το έτος 2021.
Στην επιτυχή υλοποίηση του Προγράµµατος σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο αναφέρθηκαν τον ∆εκέµβριο 2020 στην 9η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του
ΠΑΑ, οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του συντονιστικού υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΕΣΠΑ».
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Μετριέται σε
χιλιόμετρα η νέα
πολιτική τροφίμων
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Μπλοκ

Ευρωβουλή και Κοµισιόν
φαίνεται ότι τα βρίσκουν,
επισηµαίνοντας ωστόσο
ότι ο στόχος της αυτάρκειας
τροφίµων πρέπει να γίνεται σε
επίπεδο µπλοκ και όχι
κράτους-µέλους.

Αλλαγή
Το δίπολο δεν κινείται πλέον
στον άξονα µεταξύ της
επισιτιστικής κυριαρχίας ή της
έλλειψής της, αλλά µεταξύ της
ευρωπαϊκής και της εθνικής
επισιτιστικής κυριαρχίας.

Ερώτημα
Πώς θα µπορούσε η Ευρώπη
να παράγει πιο ακριβά και µε
περιβαλλοντικές ευαισθησίες
προϊόντα αγροδιατροφής, τη
στιγµή που ήδη στα λιµάνια της
ηπείρου καταφθάνουν
αντίστοιχα προϊόντα σε πολύ
χαµηλότερες τιµές;

Από καθαρός εισαγωγέας αγροτικών
προϊόντων µε όρους όγκου η Ευρώπη θέλει να διαµορφώσει µια στρατηγική αυτονοµία γύρω από το τρόφιµο, µέσω µιας διαδικασίας που είναι ήδη υπό εξέλιξη. Το ζητούµενο
αυτό θα επηρεάσει σύµφωνα µε πολλούς και την επιτυχία οποιασδήποτε πράσινης και εξεζητηµένης πολιτικής µεταρρύθµισης που εισάγει η
νέα ΚΑΠ, αφού βάζει στον πυρήνα
των νέων µέτρων τη δυναµική της αγοράς. Άλλωστε το µοντέλο των αλυσίδων εφοδιασµού πολλών χιλιοµέτρων φαντάζει πλέον αναχρονιστικό
και µη συµβατικό µε τις αξιώσεις του
σύγχρονου καταναλωτή.
Κατ’ επέκταση γεννιέται και το εξής ερώτηµα: πώς θα µπορούσε η Ευρώπη να παράγει πιο ακριβά και µε
περιβαλλοντικές ευαισθησίες προϊόντα αγροδιατροφής, τη στιγµή που
ήδη στα λιµάνια της ηπείρου καταφθάνουν αντίστοιχα προϊόντα σε πολύ χαµηλότερες τιµές. Η στρατηγική
αυτονοµία λοιπόν της ΕΕ για τα τρόφιµα έρχεται τις τελευταίες ηµέρες
στο προσκήνιο, ενώ ήδη Ευρωβουλή και Κοµισιόν φαίνεται ότι τα βρίσκουν, επισηµαίνοντας ωστόσο ότι
ο στόχος της αυτάρκειας τροφίµων
πρέπει να γίνεται σε επίπεδο µπλοκ
και όχι κράτους-µέλους.
Μπορεί σε αυτήν τη φάση τα στρατηγικά σχέδια και οι περιβαλλοντικές
δεσµεύσεις να µονοπωλούν το ενδιαφέρον γύρω από τη νέα ΚΑΠ, ωστόσο
ορισµένοι εντοπίζουν και µια επικίνδυνη εσωστρέφεια στο εµπόριο τροφίµων που υποσκάπτει την κοινή αγορά.

Προσδιορίζοντας το ντόπιο
Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Γάλλος Ευρωβουλευτής Έρικ Αντριέ, στέ-

Το μοντέλο
των αλυσίδων
εφοδιασμού πολλών
χιλιομέτρων
φαντάζει πλέον
αναχρονιστικό και
μη συμβατικό με τις
αξιώσεις της νέας
Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής

κεται στο φαινόµενο του λεγόµενου
γαστρονοµικού εθνικισµού. Οι σηµαίες δηλαδή των κρατών µελών πάνω
στις συσκευασίες τροφίµων και κυρίως η καλλιέργεια από πλευράς θεσµικών παραγόντων και κυβερνήσεων µιας τάσης στους καταναλωτές να
προτιµούν εθνικά προϊόντα.
Για κάποιο λόγο οι Βρυξέλλες έχουν προβληµατιστεί έντονα µε την
τάση αυτή, ήδη από την περασµένη άνοιξη, οπότε εν µέσω πανδηµίας πολλές κυβερνήσεις παρότρυναν τους καταναλωτές να στηρίξουν τις εγχώριες
αγροτικές παραγωγές. Όπως επισηµαίνει ο ίδιος, «το δίπολο δεν κινείται πλέον στον άξονα µεταξύ της επισιτιστικής κυριαρχίας ή της έλλειψης
επισιτιστικής κυριαρχίας, αλλά µεταξύ
της ευρωπαϊκής επισιτιστικής κυριαρχίας και της εθνικής επισιτιστικής κυ-

Επιθετική γραµµή
για τις διεθνείς αγορές
αγροτικών υιοθετεί
η Ευρωπαϊκή Ένωση

ριαρχίας», µε τον Γάλλο ευρωβουλευτή να παίρνει θέση υπέρ µιας επισιτιστικής κυριαρχίας σε επίπεδο µπλοκ.
Από την άλλη όµως, να σηµειωθεί
ότι ο «κατακερµατισµός» όπως χαρακτηρίζει ο κ. Αντριέ την εσωστρέφεια
που παρατηρείται τελευταία, βρίσκεται
πιο κοντά στη φιλοσοφία της εντοπιότητας που προάγει η ΕΕ. Καθίσταται
λοιπόν κρίσιµο να προσδιοριστεί η ακτίνα του τι θεωρείται ντόπιο, αφού
ανταγωνισµός ως προς τις τιµές παραγωγού υπάρχει και σε ενδοκοινοτικό επίπεδο όσο τα κόστη παραγωγής διαφέρουν από µέλος σε µέλος.
Επιπλέον η ανταλλαγή πρώτων υλών
για τη µεταποίηση ή τη συσκευασία
τελικών προϊόντων αγροδιατροφής
κάθε άλλο παρά θετικό κλιµατικό αποτύπωµα έχει, όταν οι ντοµάτες λόγου χάρη διανύουν κατά µήκος ολό-

Η ΕΕ αναµένεται να διεκδικήσει τα εισαγόµενα
προϊόντα αγροδιατροφής να «σέβονται» τους
υγειονοµικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς
κανόνες που ισχύουν και για τους Ευρωπαίους
παραγωγούς. Όπως ανέφερε ο κ. Αντριέ, και µετά
το Brexit, η ΕΕ παραµένει καθαρός εισαγωγέας
γεωργικών προϊόντων σε όρους όγκου, που
σηµαίνει ότι οι Ευρωπαίοι µπορούν ακόµη να
έχουν την ευκαιρία να θέσουν υψηλότερα
περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα όταν

κληρη την Ευρώπη προτού µεταποιηθούν σε σάλτσα.
Σε κάθε περίπτωση φαίνεται πως
«η ανοικοδόµηση της ευρωπαϊκής επισιτιστικής κυριαρχίας είναι εξίσου
σηµαντική µε την Πράσινη Συµφωνία
και τις κοινοτικές επιδοτήσεις», όπως
δήλωσε ο Γάλλος Ευρωβουλευτής.
«Η απόφαση του Κοινοβουλίου για
την κυριαρχία των τροφίµων είναι σύµφωνη µε το νέο δόγµα της Επιτροπής
για ανοιχτή στρατηγική αυτονοµία»,
είπε, προσθέτοντας ότι η γεωργία πρέπει επίσης να βρίσκεται στο επίκεντρο
της συνεχιζόµενης αναθεώρησης της
εµπορικής πολιτικής της ΕΕ.
Ο ίδιος βρίσκεται στο τραπέζι των
διαπραγµατεύσεων εκπροσωπώντας
το Κοινοβούλιο στο κοµµάτι που αφορά την κοινή οργάνωση των αγροτικών αγορών.

διαπραγµατεύονται µε εµπορικούς εταίρους.
«Αν δεν το πετύχουµε, δεν θα υπάρξει κοινωνική
πρόοδος στις αγροτικές περιοχές, ενώ κάθε
αύξηση των προτύπων µας θα οδηγήσει σε αύξηση
της εισαγόµενης ρύπανσης, που θα µετατοπίσει το
πρόβληµα», πρόσθεσε ο ίδιος. Η αντιµετώπιση της
κυριαρχίας των τροφίµων εξαρτάται και από τη
βελτίωση των ικανοτήτων διαχείρισης κρίσεων,
τη διατήρηση της γεωργικής παραγωγής και την
ικανότητα επίλυσης κρίσεων υπερπαραγωγής.
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ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
Να παίρνουν χρήµατα αυτοί που πραγµατικά
έχουν ανάγκη και όχι να ακολουθούσαµε την
τακτική της διανοµής χρηµάτων µε το
ελικόπτερο, όπως είχε προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ,
γιατί θα είχαµε χάσει την εµπιστοσύνη των
αγορών. Αυτό είπε ο νέος υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός σε
συνέντευξή του στο ραδιόφωνο. Μάλιστα,
ενηµέρωσε τους αγρότες ότι για τη στήριξή
τους έχουν εγκριθεί 426 εκατ. ευρώ από
ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και από
αυτά µέχρι σήµερα έχουν εκταµιευθεί περί
τα 270 εκατ. ευρώ. Άρα, ο Λιβανός το είπε
ξεκάθαρα, δεν είναι «ατελείωτα» τα χρήµατα
για την ενίσχυση του πρωτογενούς τοµέα από
την πανδηµία.
Τα εκτιµώµενα έσοδα του ΕΛΓΑ πάντως
για το 2021 είναι αυξηµένα από πέρυσι κατά
45 εκατ. ευρώ περίπου, βάσει του
προϋπολογισµού που ενέκρινε η διοίκηση του
φορέα, πριν λίγες µέρες. Αυξηµένες
αναµένονται βέβαια και οι ανάγκες για
αποζηµιώσεις, κοντά στα 215 εκατ. ευρώ από
168 εκατ. ευρώ πέρυσι. Το θέµα είναι πότε
αυτές οι αποζηµιώσεις φτάνουν στους
πληγέντες παραγωγούς, κατά τα γνωστά….
Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ τα ‘ριξε στους
εργαζοµένους του υποκαταστήµατος της
Λάρισας για τα λάθη και τα απλήρωτα λόγω
Ιανού. Εννοείται πως την έλαβε την απάντησή
του. «Οι δηλώσεις του προέδρου του ΕΛΓΑ
δεν αποδίδουν τη συνέπεια και την κοπιώδη
προσπάθεια που κατέβαλαν και καταβάλλουν
οι υπάλληλοι του υποκαταστήµατος Λάρισας,
για την ολοκλήρωση του όλου έργου του
Ιανού και την καταβολή άµεσων
αποζηµιώσεων στους αγρότες», λένε και
προσθέτουν ότι «οι όποιες αστοχίες ή
παραλείψεις διαπιστώθηκαν, δεδοµένων των
ιδιαίτερα ασφυκτικών συνθηκών,
αντιµετωπίζονται άµεσα». Οι αγρότες δεν το
θεωρούν και πολύ άµεσα, βέβαια…. Τώρα, το
ποιος φταίει σίγουρα δεν είναι το ζητούµενο!
Εξόχως ευµετάβλητη χαρακτηρίζεται τα
τελευταία χρόνια η αγορά του ελληνικού
ρυζιού. Η εµπλοκή της Τουρκίας στη διάθεση
του προϊόντος παίζει καθοριστικό ρόλο. Tο
εµπόριο ρυζιού στη γειτονική χώρα εξαρτάται
σε µεγάλο βαθµό από τις παραγγελίες του
επίσηµου κράτους για προγράµµατα
επισιτιστικής βοήθειας κι όχι µόνο. Έτσι, µπορεί
τη µια στιγµή η εικόνα να είναι υποτονική και
µετά από λίγες µέρες η ζήτηση να αυξηθεί
κατακόρυφα. Έξαρση ενδιαφέροντος
περιµένουν αυτή την περίοδο οι Έλληνες
ρυζοπαραγωγοί, γιατί η αγορά από τα
Χριστούγεννα και µετά δείχνει µουδιασµένη
και οι λίγες πράξεις για τα µεσόσπερµα δεν
ξεπερνούν τα 29 λεπτά το κιλό.
Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

ΑΘ. ΕΞΑ∆ΑΚΤΥΛΟΣ
ΠΡ. ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

«∆εν µπορούµε να κάνουµε
πολλά βήµατα ταυτόχρονα.
∆εν έχουµε ακόµα
ξεπεράσει το πρόβληµα.
Σε οποιοδήποτε άνοιγµα
περιµένουµε επιβάρυνση
της επιδηµιολογικής
εικόνας. Ωστόσο, αν τα
στοιχεία το επιτρέπουν θα
ανοίξουν λιανεµπόριο και
γυµνάσια-λύκεια».

;

ΠΥΓΜ. ∆Α∆ΑΚΑΡΙ∆ΗΣ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ

«Ο πειρασµός στον οποίο
δεν µπορώ να αντισταθώ
είναι η ταχύτητα και
το αγαπηµένο µου
αντικείµενο µέσα στο σπίτι
µου είναι τα κλειδιά της
µηχανής µου. Αυτή είναι
η αρρώστια µου,
δεν κάνω τίποτα άλλο
για µένα, ούτε ρούχα
ούτε τίποτα...».

ΑΝ ΓΟΥΙΝΤΟΥΡ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ VOGUE

«∆εν υπήρχε επίσηµη
συµφωνία για το ποια θα
ήταν η επιλογή σε ό,τι
αφορά το εξώφυλλο. Κι
όταν οι δύο φωτογραφίες
έφτασαν στη Vogue,
αισθανθήκαµε έντονα ότι το
λιγότερο επίσηµο πορτρέτο
της αντιπροέδρου Καµάλα
Χάρις αντανακλούσε τη
στιγµή που ζούσαµε».

ΟΓΚΝΙΕΝ ΒΡΑΝΙΕΣ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ

«Η πρόταση που µου έγινε
τον Αύγουστο (σ.σ για την
ΑΕΚ) ήταν για συµβόλαιο
τριών ετών, αλλά το ποσό
ήταν υπερβολικά χαµηλό. Ο
κόσµος λέει πως ο Βράνιες
είναι µ@@@@ας και τον
ενδιαφέρουν µόνο τα
λεφτά, όµως αυτό δεν έχει
καµία σχέση µε την
πραγµατικότητα».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ Ο ΒΑΡΡΑΣ

Υβρίδια

Σε στενό κλοιό έντονων
πιέσεων από τους παραγωγούς
πυρηνόκαρπων Ηµαθίας και
Πέλλας, αναµένεται να βρεθεί,
µε το… καληµέρα ο νέος
«ένοικος» της Πλατείας Βάθη.
Στις προθέσεις των αγροτών
της περιοχής, που πλήττονται
και πάλι αυτές τις ηµέρες λόγω
πληµµυρών, είναι να
υπενθυµίσουν στον Σπήλιο πως
υπέστησαν µεγάλες απώλειες
παραγωγής από τις βροχές της
«Θάλειας» τον περασµένο
Αύγουστο και δεν υπήρξε καµία
πρόνοια αντιστάθµισης του
χαµένου εισοδήµατος.
Αίτηµα τους, µαθαίνουµε,
είναι αξιοποιηθεί το de minimis,
από το οποίο προσδοκούν
αποζηµιώσεις της τάξης των
9-10 εκατ. ευρώ κι επειδή
ο Μαυρουδής δεν είχε
συγκινηθεί, ο κλήρος πέφτει
στο (νέο) γενναίο…

Στο υπουργείο
πάντως ο Βορίδης
αν είχε µείνει
λίγο παραπάνω
θα µπορούσε να
ελπίζει και για
πρωθυπουργός!

Εκτός ύλης τα αγροτικά για τους ενοίκους της Βάθη
∆εν ξέρω γιατί οι εκάστοτε υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης µιλούν όταν τους δίνεται η ευκαιρία λιγότερο για τα του χαρτοφυλακίου τους
(σαν να ντρέπονται ένα πράγµα) και περισσότερο για τα άλλα πολιτικά-κοινωνικά ζητήµατα. Ο Σπήλιος, για παράδειγµα, µιλώντας
πρόσφατα στα ερτζιανά θύµισε τον Μαυρουδή µε τις δηλώσεις του
για τα ελληνοτουρκικά, την αντιπολίτευση και την πανδηµία. Μόνο στο δίκιο των ζώων συντροφιάς δεν αναφέρθηκε. Κατά τα λοιπά,
τα περί brain gain και σύνδεσής του µε τον πρωτογενή, τα υπόλοιπα που υπάρχουν στο ταµείο των κορωνοενισχύσεων και τα γνωστά περί αγροδιατροφικού πυλώνα δεν δίνουν ουσιαστικό στίγµα...

Cotton club

Κλείνουν σπίτια

Άλλος φταίει

Είπε, τις προάλλες ο Σπήλιος
στον Πρετεντέρη ότι από τα
εγκεκριµένα 426 εκατ. ευρώ
(εθνικοί, κοινοτικοί πόροι) για
βοήθεια στους τοµείς που
πλήττονται από την πανδηµία
έχουν αποµείνει 156 εκατ.
«Στηρίξατε ελαιοπαραγωγούς,
ψαράδες, κτηνοτρόφους... Στους
βαµβακοπαραγωγούς, που
πούλησαν 39 λεπτά θα δώσετε
κάτι;», ρωτούν οι βαµβακάδες.

Μεγάλη η αναστάτωση των
αγροτών στη Μακεδονία καθώς
περίπου 2.000 εξ αυτών
έχασαν τις συνδεδεµένες του
2019, πήραν µόνο το 70% του
τσεκ του 2020, κινδυνεύουν να
χάσουν τα δικαιώµατά τους και
βρέθηκαν να χρωστούν ποσά
στον ΟΠΕΚΕΠΕ σε µεγέθη που
«κλείνουν σπίτια». Αιτία,
νοικιασµένες εκτάσεις χωρίς
τακτοποιηµένα κληρονοµικά.

Για όποια ολιγωρία ή αστοχία
καθώς φαίνεται πάντα φταίνε οι
άλλοι. Κάπως έτσι και οι αιχµές
του προέδρου του ΕΛΓΑ, σε
αγροτική εκποµπή κατά του
υπηρεσιακού µηχανισµού του
υποκαταστήµατος Λάρισας σε
σχέση µε τις αποζηµιώσεις του
«Ιανού» και τις ΚΟΕ (πρώην
ΠΣΕΑ) του 2017 που αν µη τι
άλλο... ακύρωσαν τις όποιες
προσπάθειες των εκτιµητών.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

«Στόχος είναι να
βρισκόµαστε µπροστά
από τη ζωονόσο και
όχι να την «κυνηγάµε»,
λέει η Φωτεινή που
στο θέµα της πανώλης
χοίρων έχει δώσει
ρέστα. Συναγερµός
για τη νέα εστία στην
Βουλγαρία 1,5 χλµ από
τα σύνορα του Έβρου.
Το γράψαµε και
τις προάλλες ότι οι
«νέοι» στη Βάθη δεν
θα πρέπει να χάσουν
πολύτιµο παραγωγικό
χρόνο σε ανέξοδες
ενηµερώσεις,
επισκέψεις γνωριµίας
και γενικότερα πέρα
δώθε. Η παρέλαση
πάντως βουλευτών
και λοιπών... ξεκίνησε.

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ναλαµβάνοντας στα µισά περίπου της κυβερνητικής
θητείας, η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει την πολυτέλεια ούτε
να ενηµερωθεί εξ αρχής ούτε να περιµένει. Τα µεγάλα ανοικτά ζητήµατα του αγροτικού χώρου είναι πολλά, όπως πολλές είναι και οι απαιτήσεις του αγροτικού κόσµου, ειδικά από τη στιγµή που οι συνθήκες υπαγορεύουν ειδική στήριξη των παραγωγικών µονάδων µε κάθε πρόσφορο τρόπο.

Μεταρρυθμίσεις και ενέσεις
Μ’ ΑΥΤΗ την έννοια, ο νέος υπουργός καλείται, από τη µια
πλευρά να επανακαθορίσει το πλαίσιο εντός του οποίου θα
µπορέσει να αναπτυχθεί η ελληνική γεωργία και από την
άλλη να δώσει τις απαραίτητες «ενέσεις ζωής» στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις που λόγω των ειδικών συνθηκών, δηλαδή των επιπτώσεων από την πανδηµία, κινδυνεύουν µε
χρεοκοπία. Το κακό είναι ότι ο «πειρασµός» της καθηµερινότητας σε συνδυασµό µε τον λιγότερο θεωρητικά πολιτικό χρόνο που έχει στη διάθεσή της η νέα ηγεσία, δυσχεραίνουν την προώθηση των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων.

Πάρε κόσµε εγγυητικές
Με «τυράκι» τις εγγυητικές επιχειρείται
η συµµετοχή στα προγράµµατα των ΟΕΦ
όπως και την προηγούµενη τριετία

Λαϊκή απαίτηση-εθνική ανάγκη
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ, σε αντίθεση µε τις «ειδικές ενισχύσεις»
που συνήθως γίνονται λαϊκή απαίτηση, οι µεταρρυθµίσεις
ποτέ δεν παίρνουν αυτό τον χαρακτήρα. Αυτό σηµαίνει ότι
η ευθύνη για την προώθησή τους ανήκει στους ηγέτες. Αυτοί θα δουν τις βαθύτερες ανάγκες του χώρου, αυτοί θα επιδείξουν την απαραίτητη τόλµη για την υποστήριξή τους.
Άλλωστε, ποτέ µια ηγεσία δεν κρίθηκε και δεν έµεινε στην
ιστορία για τη διαχείριση της καθηµερινότητας.

Τελικά είναι θέμα management
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, η άσκηση πετυχηµένης πολιτικής είναι θέµα management. Είναι υπόθεση του υπουργού και της
νέας ηγεσίας, να βρεθεί ο τρόπος, έτσι ώστε και οι αναγκαίες µεταρρυθµίσεις να εντοπισθούν, να υποστηριχθούν και να
προχωρήσουν και τα τρέχοντα ζητήµατα να διευθετηθούν, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη κοινωνική γαλήνη.

Ήρθε η ώρα για το βαμβάκι
ΣΤΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ζητήµατα οι πληροφορίες θέλουν το βαµβάκι, τη φθινοπωρινή πατάτα και κάποια υπόλοιπα ελιάς Καλαµών, να παίρνουν σειρά για ειδική ενίσχυση από τα 156 εκατ.

ευρώ που, όπως ο ίδιος ο νέος υπουργός λέει, έχει εγκεκριµένα από την ΕΕ και προς διάθεση γι’ αυτό το σκοπό. Θέµα άµεσης προτεραιότητας αποτελεί επίσης, η διαµόρφωση του πλαισίου για τα έργα και τις δράσεις που θα χρηµατοδοτηθούν από
τους διαθέσιµους για τη γεωργία πόρους του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Εδώ, η αναδιάρθρωση καλλιεργειών και
κάποια έργα που έχουν να κάνουν µε αρδευτικά δίκτυα φαίνεται να έχουν προτεραιότητα. Περισσότερα τις επόµενες ηµέρες.

Πιστώνεται τις εκκρεμότητες
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ στρατηγικής ωστόσο, θα χρειασθεί δουλειά. Πρώτον γιατί, κανένας παραγωγικός κλάδος και καµιά υπηρεσία
δεν θα έλθει να σου πει ότι χρειάζονται µεταρρυθµίσεις. ∆εύτερον γιατί, όπως ξέρουµε, το αποτέλεσµα των µεταρρυθµίσεων, όσο πετυχηµένες και να είναι, συνήθως το καρπώνεται…
ο επόµενος υπουργός. Σε κάθε περίπτωση, η αποκατάσταση
της τάξης και της εκπροσώπησης στους συνεταιρισµούς, η αποσαφήνιση του θεσµικού πλαισίου για τις οµάδες και τις οργανώσεις παραγωγών, η επιλογή του τέλους των ιστορικών
δικαιωµάτων µαζί µε τα κίνητρα εξόδου από το αγροτικό επάγγελµα και η οριοθέτηση των ζωνών καλλιέργειας - εκτροφής είναι οι πρώτες σοβαρές αποφάσεις που αναµένεται να δροµολογηθούν.

Δήλωση από κινητό
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ θα είναι επίσης µια εντελώς νέα προσέγγιση στα θέµατα διαχείρισης του ΟΣ∆Ε, έτσι ώστε η δήλωση
να γίνεται από το κινητό τηλέφωνο και
τα δεδοµένα να φιλοξενούνται µε ασφάλεια στο opengov.gr, δίδοντας στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να επεξεργάζεται ποικιλοτρόπως τα αντίστοιχα και να
ασκεί βάσει αυτών πολιτική.

Οι ντίλερς της οδού ονείρων
ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι τα προγράµµατα θα γίνονται για τους
αγρότες και την ανάπτυξη και όχι για τους συµβούλους και
τους καταπατητές του ΟΣ∆Ε. Τελευταίο παράδειγµα οι «ντίλερς» της εν λόγω παρέας που µοιράζουν, όπως µαθαίνω, εγγυητικές επιστολές για συµµετοχή στα επικείµενα προγράµµατα των ΟΕΦ, όπως έκαναν και την προηγούµενη τριετία.

Που ‘σαι καημένε Αντώνογλου
ΜΑΛΙΣΤΑ στο Λασίθι, προτείνουν µέχρι και την υπογραφή σχετικής σύµβασης µε θυγατρικές τους εταιρείες πριν καταστρωθεί και υποβληθεί ο φάκελος του προγράµµατος, αναφορικά
µε το θέµα, αδιαφορώντας για την υπάρχουσα Υπουργική Απόφαση περί των Ο.Ε.Φ., όπως ισχύει, που αναφέρει αυτολεξεί
ότι:«Το πρόγραµµα εργασίας προετοιµάζεται και υποβάλλεται
από τον φορέα. ∆εν επιτρέπεται οποιαδήποτε δέσµευση του
φορέα µε προµηθευτή ή πάροχο υπηρεσιών πριν την έγκριση
του προγράµµατος εργασίας (άρθρο 6, πας. 3 της ΥΑ)», που συµπληρώνεται επαρκώς από το ότι «δεν γίνονται αποδεκτά σχέδια συµβάσεων µε αναδόχους εταίρους, µέλη ή µισθολογικά εξαρτώµενους από την οργάνωση» (άρθρο 12γ, παρ. 1.3. της ΥΑ).

ίναι λάθος η συµφωνία µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας; Οι πρόσφατες διαπραγµατεύσεις για τη Συνολική Συµφωνία για τις Επενδύσεις
(CAI) µεταξύ ΕΕ-Κίνας, θεωρήθηκαν από αξιωµατούχους της ΕΕ ως «µπούσουλας» για τις
µελλοντικές οικονοµικές σχέσεις µε την Κίνα.
Ασφαλώς, αυτό ήταν ένα µεγάλο «συν» για
την Καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ στη διάρκεια της προεδρίας της Γερµανίας στην
ΕΕ. Μετά από την πρώτη φάση της εµπορικής συµφωνίας του Αµερικάνου προέδρου
Tραµπ µε το Πεκίνο και την ασιατική µεγάλη
εµπορική συµφωνία, την Περιφερειακή Συνολική Οικονοµική Εταιρική Σχέση το 2020,
η ΕΕ δεν ήθελε να µείνει πίσω.
Το γεγονός πως οι διαπραγµατευτές της ΕΕ
για το εµπόριο «πάτησαν» πάνω στην πρόταση της τελευταίας στιγµής από την Κίνα για
να συνάψουν συµφωνία στις 30 ∆εκεµβρίου, αφού σερνόταν για επτά χρόνια, δεν αποτελεί έκπληξη. Και πάλι, το timing της συµφωνίας ακριβώς πριν αναλάβει ο Τζο Μπάιντεν, είναι σίγουρα πολύ µακριά από το ιδανικό. Η ΕΕ επίσης κοροϊδεύει τον εαυτό της
εάν θεωρεί δεδοµένο ότι το Πεκίνο θα τηρήσει απαραιτήτως τις δεσµεύσεις που έδωσε
στη συµφωνία και
εάν θεωρεί ότι είναι δυνατή περισσότερη «συνεργασία» και «εµπιστοσύνη» µε το κινεζικό καθεστώς.
Η CAI µπορεί να
ΤOY ΕΡΙΚ
απογοητεύσει κάΜΠΡΑΤΜΠΕΡΓΚ*
ποιους στην Ουάσιγκτον και να περιπλέξει τις προοπτικές
για ένα ταχύ διατλαντικό reset µε την καινούρια κυβέρνηση, αλλά δεν θα πρέπει να
αποκλείει τη δηµιουργία µιας ισχυρής κοινής διατλαντικής ατζέντας για την Κίνα στα
επόµενα χρόνια. Αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνει ανθρώπινα δικαιώµατα -όπου η
νέα οδηγία της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα τύπου Magnitsky, θα µπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο δεδοµένων
των νέων ενεργειών καταστολής στο Χονγκ
Κονγκ -µε έλεγχο επενδύσεων και περιορισµούς στην τεχνολογία.
Στην πραγµατικότητα, ο σύµβουλος εθνικής ασφάλειας του Μπάιντεν, Τζέικ Σάλιβαν, έχει ήδη υποβαθµίσει τις διαφορές µε
την ΕΕ και έχει εκφράσει επιθυµία να αναπτύξει µια κοινή ατζέντα θεµάτων κοινού
ενδιαφέροντος για την Κίνα. Όταν έρθει η
20η Ιανουαρίου, η ΕΕ θα πρέπει να είναι έτοιµη να παίξει µπάλα.
*∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ CARNEGIE
ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL PEACE
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ΤOY ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΟΥ*

Η αναπαραγωγή θα καθορίσει το μέλλον
της εγχώριας αιγοτροφίας και προβατοτροφίας

Η

αναπαραγωγή αποτελεί ίσως τον σηµαντικότερο παράγοντα που καθορίζει την
κερδοφορία και τη µελλοντική βιωσιµότητα κυρίως των εντατικών αλλά και ηµιεντατικών εκτροφών προβάτων και αιγών. Η σηµασία
της έγκειται στο γεγονός ότι εξασφαλίζει την οµαλότητα του παραγωγικού κύκλου αφού η γονιµοποίηση των θηλυκών ρυθµίζει και τη στιγµή της έναρξης
της νέας γαλακτικής-παραγωγικής περιόδου της εκτροφής 5 µήνες αργότερα. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στη γονιµοποίηση των ζώων σηµαίνει παράταση της περιόδου χαµηλής παραγωγικότητας και αναβολή του διαστήµατος υψηλής γαλακτοπαραγωγής
και κερδοφορίας, δηλαδή τους 4 πρώτους µήνες µετά τον τοκετό. Το ίδιο συµβαίνει και στην περίπτωση των νεαρών θηλυκών, όπου η αδυναµία γονιµοποίησής τους στην κατάλληλη ηλικία, αυξάνει τόσο
το κόστος διατήρησής τους στην εκτροφή όσο και το
χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την απόσβεσή
του. Η επιτυχία µιας εκτροφής είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την χρονική περίοδο της γονιµοποίησης των θηλυκών ζώων. Οποιαδήποτε αστοχία οδηγεί στη γέννηση λιγότερων αρνιών και κατσικιών τις
περισσότερες φορές σε περιόδους που η
ζήτηση και η τιµή του κρέατος είναι
σε χαµηλά επίπεδα. Τελικά, όλα
τα θηλυκά και αρσενικά ζώα µε
υπογονιµότητα αποµακρύνονται από την εκτροφή, γεγονός που αυξάνει το διαχειριστικό κόστος της εκτροφής
και µερικές φορές συνεπάγεται την απώλεια ζώων µε
υψηλό γενετικό δυναµικό.

Π

έρα από το διαχειριστικό κόστος η σηµασία της επιτυχηµένης αναπαραγωγικής διαχείρισης έχει ιδιαίτερη σηµασία και
για τη διασφάλιση κατάλληλων µελ-

λοντικών γεννητόρων, δηλαδή των ζώων της επόµενης γενιάς που θα αντικαταστήσουν τα ηλικιωµένα ή προβληµατικά θηλυκά µιας εκτροφής. Αποτυχία στην αναπαραγωγή, λόγω προβληµάτων
γονιµότητας, οδηγεί αναπόφευκτα στη µείωση του
ρυθµού αντικατάστασης, την αύξηση της µέσης ηλικίας των ζώων και την επιβράδυνση της γενετικής
βελτίωσης στο ποίµνιο. Ειδικότερα, σε ότι αφορά
τη γενετική βελτίωση, που η κλασσική προσέγγιση
στις ελληνικές εκτροφές εστιάζει στη γονιµοποίηση απλά των θηλυκών, είναι αδύνατο να διασφαλιστεί ν γενετική αναβάθµιση των ποιµνίων. Το θέµα αυτό αποτελεί διαχρονικά την αχίλλειο πτέρνα
της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας. Η λύση προϋποθέτει δράση σε δύο βασικούς άξονες.

Α

ρχικά, θα πρέπει να γίνεται η επιλογή των
καλύτερων προβατίνων και αιγών της εκτροφής, από τις οποίες µε βεβαιότητα θα
προκύψουν απόγονοι µε τα επιθυµητά χαρακτηριστικά. Η επιλογή αυτή µπορεί να γίνει µε βάση τα
δεδοµένα των αποδόσεων των θηλυκών ζώων µε
έµφαση στην ποσότητα και την ποιότητα του παραγόµενου γάλακτος µέσα από γαλακτοµετρήσεις ώστε να εντοπιστούν εκείνα µε
την υψηλότερη παραγωγή, λαµβάνοντας πάντα υπόψη και µορφολογικά χαρακτηριστικά όπως το σωµατικό µέγεθος, και η διάπλαση του µαστού καθώς και άλλα χαρακτηριστικά όπως η πολυδυµία και η ανθεκτικότητα
στις ασθένειες. Είναι αυτονόητο πως «καλοί» απόγονοι δεν
µπορούν να παραχθούν από
γονείς µε χαµηλό γενετικό υλικό. Η εξασφάλιση ικανοποιητικού αριθµού απογόνων από τα
καλύτερα ζώα προϋποθέτει υψηλού
επιπέδου αναπαραγωγική διαχείριση του ποιµνίου.

Ο

δεύτερος άξονας για την γενετική βελτίωση
των ζώων είναι η επιλογή κατάλληλων αρσενικών ζώων, τα οποία ασφαλώς θα συµβάλουν γονιδιακά κατά το ήµισυ στο γενετικό υλικό των απογόνων. Στην περίπτωση των αρσενικών
ζώων, οι ευκαιρίες επιλογής τις τελευταίες δεκαετίες έχουν πολλαπλασιαστεί θεαµατικά µέσω της εφαρµογής υποβοηθούµενων τεχνολογιών αναπαραγωγής, µε την τεχνητή σπερµατέγχυση να κατέχει την κυρίαρχη θέση λόγω χαµηλού κόστους, εύκολης εφαρµογής και υψηλής αποτελεσµατικότητας. Με την εφαρµογή της τεχνητής σπερµατέγχυσης και επιλογή ουσιαστικά µικρού αριθµού αρσενικών ζώων, πολύ υψηλής γενετικής αξίας, είναι
δυνατή η γονιµοποίηση εκατοντάδων ή και χιλιάδων θηλυκών κάθε χρόνο από το σπέρµα ενός µόνο κριού ή τράγου εξασφαλίζοντας έτσι διασπορά
γενετικού υλικού από άριστους αρσενικούς γεννήτορες σε µεγάλη κλίµακα και σε σύντοµο χρόνο. Η τεχνητή σπερµατέγχυση αποτελεί τον πυλώνα της επιτυχηµένης αναπαραγωγής και της γενετικής βελτίωσης σε όλες τις χώρες µε ανεπτυγµένη αιγοτροφία και προβατοτροφία. ∆υστυχώς στην
Ελλάδα δεν είναι γνωρίζει προς το παρόν ευρεία εφαρµογή αντίθετα είναι δηµοφιλής η εισαγωγή νεαρών γεννητόρων από το εξωτερικό µε ότι αυτό συνεπάγεται για την βιωσιµότητα των εκτροφών αλλά και την µετάδοση νοσηµάτων.

Ο

στοχευόµενος προγραµµατισµός και η αναβάθµιση των αναπαραγωγικών δεικτών
στη λειτουργία µιας εκτροφής αποτελούν
απαραίτητες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση της
τεχνητής σπερµατέγχυσης και µεθόδων διαχείρισης που θα βελτιώσουν γρήγορα το εγχώριο γενετικό υλικό, θα αναβαθµίσουν την ανταγωνιστικότητα και θα εξασφαλίσουν µέσο-µακροπρόθεσµα
την βιωσιµότητα των ελληνικών εκµεταλλεύσεων.

* Καθηγητή, διευθυντή του τµήµατος Ζωοτεχνίας του ΑΠΘ

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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ΣΠΑΤΑ

ΑΘΗΝΑ

Τον Οκτώβριο
όλα τα γεωργικά
µηχανήµατα
στην Eima 2021

Πολλές καινοτοµίες
στη Syskevasia Expo

∆ίνει ραντεβού το 2022
στο Γκάζι το Bio Festival

Η πανδηµία οδήγησε τη
διοργανώτρια εταιρεία
FederUnacoma, της
διεθνούς έκθεσης
Eima µε επίκεντρο τα
γεωργικά µηχανήµατα
και εξοπλισµό, να τη
µεταθέσει για τις 19 µε
23 Οκτωβρίου 2021.
Η έκθεση που έχει
καθιερωθεί στον
αγροτικό κόσµο, µε
ιστορία από το 1969 θα
διεξαχθεί στο Bologna
Exhibition Centre,
προσελκύοντας ετησίως
σχεδόν 2.000
εταιρείες που
παρουσιάζουν
περισσότερα από
50.000 προϊόντα και
εξαρτήµατα άρδευσης,
µηχανηµάτων
συγκοµιδής και
διαχείρισης γεωργικών
εκµεταλλεύσεων.
Περισσότερες
πληροφορίες στο www.
eima.it/en/index.php

Μετατέθηκε για τις 20 µε 23 Μαΐου του 2021
η 17η διεθνής έκθεση Syskevasia Expo, που
αφορά τους τοµείς συσκευασιών, µηχανηµάτων
και logistics. H έκθεση µε τα 32 χρόνια ιστορίας

ΜΠΟΛΟΝΙΑ

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ

Οn line σεµινάριο
για το ελαιόλαδο
Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το διαδικτυακό σεµινάριο (webinar) µε θεµατική τις «Ορθές πρακτικές στη συγκοµιδή, την ελαιοποίηση, την αποθήκευση και το φιλτράρισµα του ελαιολάδου» που
διοργανώνεται από το Κέντρο Αγροδιατροφικής
Επιχειρηµατικότητας Μεσσηνίας. Η έναρξη του
σεµιναρίου είναι στις 18 Ιανουαρίου, χωρίζεται
σε 4 ενότητες (συνολικής διάρκειας 12 ωρών)
και απευθύνεται σε όσους επιθυµούν να εµβαθύνουν στην τεχνολογία παραγωγής του ελαιολάδου, από την συγκοµιδή έως την αποθήκευση και
τα κριτήρια ποιότητας. Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες στο info@kaem.gr και
http://www.kaem.gr/seminars/.

και πολλαπλών διακρίσεων, θα πραγµατοποιηθεί
στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo της
Αθήνας και θα καλύπτει τέσσερις αίθουσες όπου
θα παρουσιάζονται καινοτόµες ιδέες και λύσεις
για τους εµπλεκόµενους κλάδους. Ανάµεσα στους
ενδιαφερόµενους πελάτες βρίσκονται
βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, συνεταιρισµοί και
επιχειρήσεις ποτών, κτηνοτροφικών, αγροτικών
προϊόντων καθώς επίσης λιπασµάτων και
φυτωρίων. Περισσότερες πληροφορίες στο
https://syskevasia-expo.gr/

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
Η 8η έκθεση ΕΞΠΟΤΡΟΦ
επιστρέφει 28-30 Ιανουαρίου
2022, στο Halexpo, µε µια
premium εµπειρία για ανάδειξη
τοπικών ελληνικών προϊόντων
για επαγγελµατίες τροφίµων και
ποτών. Πληροφορίες στο
https://expotrof.gr/

µε φυσική και ψηφιακή µορφή,
µέσω custom made πλατφόρµας,
στις 29 Μαΐου µε 1η Ιουνίου
2021, από τη FORUM AE.
Περισσότερες πληροφορίες στο
www.oenotelia.gr

Η 8η Free From & Functional
Food Expo, πρωτοπόρα έκθεση
για τη βιοµηχανία τροφίµων
µετατέθηκε 15-16 Ιουνίου 2021,
στο Άµστερνταµ. Πληροφορίες στο
www.freefromfoodexpo.com/

Η µεγάλη γαλλική έκθεση για
τον γεωργικό κλάδο, SIMA,
µεταφέρθηκε 6-10 Νοεµβρίου
του 2022, µε παρουσιάσεις νέων
µηχανηµάτων, συναντήσεις
καινοτοµίας, εκπαίδευσης και
εργασίας. Πληροφορίες στο
www.en.simaonline.com

Η µεγαλύτερη εµπορική
έκθεση οίνου και αποσταγµάτων
στην Ελλάδα, Oenotelia, έρχεται

H παγκόσµια και καινοτόµα
έκθεση Tuttofood του Μιλάνο,
που αφορά ολόκληρο τον

αγροδιατροφικό τοµέα, θα
πραγµατοποιηθεί στις 17-20
Μαΐου του 2021 µε παραπάνω
από 250 γεγονότα. Πληροφορίες
στο www.tuttofood.it
On line µεταφέρεται 13η
ετήσια παγκόσµια συνάντηση
τροφίµων και γεωργίας GFFΑ,
στοχεύοντας στην ανάλυση
καίριων ζητηµάτων για το µέλλον
του αγροδιατροφικού κλάδου.
Περισσότερες πληροφορίες στο
www. globalresearchalliance.org
Η έκθεση FOODTECH
στοχευόµενη στη βιοµηχανία
τροφίµων, από την παραγωγή,
επεξεργασία, τυποποίηση και

διακίνηση, θα πραγµατοποιηθεί
στις 13 – 16 Νοεµβρίου 2021, µε
πάνω από 200 εκθέτες, στο
Metropolitan Expo της Αθήνας.
Περισσότερες πληροφορίες στο
https://foodtech.gr/h-ekthesi/toprofil-tis-ekthesis/
Η 80η ετήσια διεθνής
εµπορική έκθεση Πράσινης
Eβδοµάδας τροφίµων, γεωργίας
και κηπουρικής , µε στόχο την
απευθείας πώληση προϊόντων,
θα διοργανωθεί διαδικτυακά στις
20-21 Ιανουαρίου 2021, µε τη
µορφή οµαδικών παρουσιάσεων.
Περισσότερες πληροφορίες στο
www.german-fairs.gr/berolino/
international-green-week/

Το Bio Festival, που είναι 100%
επικεντρωµένο στα βιολογικά
τρόφιµα, στοχεύει να εδραιώσει
την κουλτούρα του eco living στους
καταναλωτές. Το φεστιβαλ θα
πραγµατοποιηθεί τον Μάιο του
2022 στην τεχνόπολη στο Γκάζι,
µε 150 εκθέτες και 10.000
επισκέπτες, Στο Bio Festival
συµµετέχουν ως εκθέτες
επιχειρήσεις του κλάδου των
βιολογικών τροφίµων και ποτών
καθώς επίσης και εταιρείες
πιστοποίησης. Περισσότερες
πληροφορίες στο www.forumsa.gr/
ektheseis/bio-festival/

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Μέχρι 15 Ιανουαρίου οι αιτήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
ενίσχυση των 1.000 ευρώ που δίνει
ο 5ος κύκλος της επιστρεπτέας
προκαταβολής, στο
«myBusinessSupport».
Έχουν ξεκινήσει και θα
συνεχιστούν έως τις 25 Ιανουαρίου
οι ενστάσεις κατά της πληρωµής
του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε
περιοχές που χαρακτηρίζονται από
φυσικά ή άλλα ειδικά
µειονεκτήµατα».
Έως 29 Ιανουαρίου η υποβολή
δήλωσης µεταβολής αγροτών, για
την υποχρεωτική µετάταξή τους στο
κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ή την
προαιρετική µετάταξή τους στο
ειδικό καθεστώς ΦΠΑ.
Έως την 1η Φεβρουαρίου του
2021 η υποβολή δηλώσεων
δραστηριότητας των εταιρειών
παραγωγής ζωοτροφών για το 2020.
Έως τις 31 Μαρτίου οι αιτήσεις
για επιδότηση αγοράς γεωργικών
µηχανηµάτων και κτιριακών
εγκαταστάσεων.
Παρατάθηκε µέχρι τις 31 Μαρτίου
η προθεσµία υποβολής
δικαιολογητικών για το αγροτικό
τιµολόγιο της ∆ΕΗ.
Παράταση µέχρι 31 ∆εκεµβρίου
2021 δόθηκε για τη διαδικασία
νοµιµοποίησης σταβλικών
εγκαταστάσεων σε κατοικηµένες
περιοχές της χώρας, σύµφωνα µε
υπουργική απόφαση.

52 Agrenda

ΜΙΚΡΕΣΑΓΓΕΛΙΕΣ
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ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Κτηνοτροφική επιχείρηση σε λειτουργία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτεµάχιο 53 στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστάσεις µε πλήρη, υπερσύγχρονο εξοπλισµό και υποδοµές, κατσίκες επιλογής
µε εξαιρετικό γεννητικό υλικό. Σε κόµβο
της Εγνατίας οδού, οι χρήσεις γης είναι
συµβατές για οιανδήποτε δραστηριότητα (κτηνοτροφία, καθετοποίηση,αγροτουρισµό, φωτοβολταικά κλπ) email : Info@
kosynthos.gr
Πωλούνται µοσχίδες Λιµουζίν 260 έως
280 κιλά. Ελάχιστη παραγγελία 25 µοσχίδες.Τηλ.6906/779402.
Πωλούνται 20 προβατα frisarta γεννηµένα. Περιοχή Ιωαννίνων.Τηλ.6940/151407.
Πωλούνται 100 πρόβατα χιώτικα υψηλής
γαλακτοπαραγωγής. Τηλ. 6955/316314.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµποκιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη
στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγωνη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-mail:
papapg100@gmail.com

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα (πρόβατα - γίδια), έως 30.000 ευρώ αξία δικαιωµάτων καθαρό µείον της παρακράτησης. Τηλ.6946388293
Ζητούνται αγελάδες βραχυκερατικες
σε πρόγραµµα σπάνιας φυλής πιστοποιηµενα. Απο 20 έως 150 ζώα. Τιµή 500600 ευρώ Τηλ. 6946/388293.

ΦΥΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 100 γίδια γνήσια αγγλονούµπια. Τηλ. 6955/316314.

Πωλούνται σε µικρά τετράγωνα δέµατα
σανό από βρώµη, άχυρο από κριθάρι και
τριφύλλι σε καλή τιµή. Περιοχή Μαγνησίας. Τηλ. 6974/431615.

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

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

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

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

Πωλούνται 50 πρόβατα γεννηµένα. Περιοχή Λαµία. Τιµή 130 ευρώ.Τηλ.6974/
426911.

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

Πωλούνται αρσενικά και θηλυκά πρόβατα Ασσαφ και κατσίκια Μούρθια. Τηλ.
6974/875833.

Πωλείται τριφύλλι σε µικρές µπάλες 30 κιλών. Περιοχή Σερρών. Τηλ.
6942/823313.

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

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές, τετράγωνη µπάλα µε 6 σκοινιά. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 6947/509187.

Πωλούνται πρόβατα,λακόν,αβας,ασαφ.
Τηλ. 6907/327682.
Πωλούνται Γίδια Μουρθια, Ζανα, Αλπίνο.
Τηλ. 6907/327682.
Πωλούνται αγελάδες ελευθέρας βοσκής, Λιµουζίν και Γαλακτοπαραγωγής.
Τηλ.6907327682
Πωλούνται 30 αγελάδες µικτής κατεύθυνσης. Περιοχή Έδεσσα.Τηλ.6977/259943
Πωλούνται Αιγοπρόβατα ελευθέρας βοσκής, τα πρόβατα είναι 10 ράτσας γερµανικά µε Λακόν και τα κατσίκια είναι
38 ράτσας Ζαν µε ∆αµασκού. Βελτιωµένα µε µεγάλη παραγωγή γάλακτος και
έτοιµα για παραγωγή. Τηλ.6948483873,
2353031142 Ώρες επικοινωνίας από 8:00
π.µ. έως 10:00 το βράδυ. Περιοχή Κολινδρός Πιερίας.
Πωλούνται 100 πρόβατα χιώτικα υψηλής
γαλακτοπαραγωγής. Τηλ. 6955/316314.
Πωλούνται 100 γίδια γνήσια αγγλονούµπια. Τηλ. 6955/316314.
Πωλούνται 100 γίδια έγκυα Ζανε µε Αγγλονουµπια και 150 πρόβατα ντόπια µε
γερµανικά, όλα υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Τηλ.6932/299210.

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητούνται πρόβατα µε δικαιώµατα ή δικαιώµατα χωρίς ζώα. Τηλ.6974/567958.

Πωλείται βίκος µπιζέλι από παραγωγό για χλωρή λίπανση, βελτίωση εδάφους-άζωτο και παραγωγή ζωοτροφής.
Τηλ.6948/423151.
Πωλούνται µπιζέλι βίκος κτηνοτροφικό
καθαρισµένα, για καλλιέργεια ζωοτροφής,
σανό για ζώα και χλωρή λίπανση. Ελιές,
αµπέλι, δενδρώδη. Τηλ. 6981/088747.
Πωλείται σιτάρι σκληρό για σπόρο, ποικιλίας Μοναστήρι Ρ2. Τηλ. 6932/372270
Πωλούνται µπάλες από άχυρο µικρού µεγέθους. Νοµός Θεσσαλονίκης.Τηλ.6937
/313613.
Πωλείται φασόλι και ρεβύθι µέτριο από
ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό,
χοντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. Τηλ.6987/310440.
Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερρών νέας εσοδείας. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα.6937/253885.
Πωλείται χορτοτρίφυλλο και τριφύλλι καθαρό. Περιοχή Ναυπάκτου.
Τηλ.6943/920243.

Πωλούνται καθαρισµένα για σπορά κτηνοτροφικό µπιζέλι «’Ολυµπος», κριθάρι
«nure» και βρώµη «Κασσάνδρα». Πρωτοετή σε άριστη ποιότητα, αποστολή σ’όλη τη
χώρα. Τηλ. 6972/802670.
Πωλείται από παραγωγό εντός αποθήκης τριφύλλι και σανός για αιγοπρόβατα,
σε µπάλες των 24 κιλών. Περιοχή Καλαµάτας. Τηλ. 6985/699540.
Πωλούνται φυτώρια ελιάς,ποικιλίας κορωνέικης,καλαµών,σε υποκείµενο αγριελιάς και φυτώρια ροδιάς, ποικιλίας Ερµιόνης,περιοχή Λακωνίας.Τηλ.6946395102.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, παστεριωτές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση,
κορφολόγοι, ντουλάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζάκια µε καλούπια διάφορων τύπων. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ.
6947/509187.
Πωλείται µηχάνηµα παστερίωσης 2 τόνων σχεδόν καινούρια και ένας κορφολόγος αυτοκαθαριζόµενος 3 µήνες δουλεµένος 3 τόνους την ώρα. Τηλ.6947/509187.
Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε
όλα τα µηχανήµατα 5 µήνες δουλεµένο
µε 7 κωδικούς. Τηλ.6972/173482.

Πωλείται έξτρα παρθένο ελαιολαδο(0,1
% οξύτητα) από κορωνέικη ελιά, Μακρύνειας –Αιτωλοακαρνανίας. Τιµή 4 ευρώ/
κιλό. Για αγορά άνω των 500 κιλών τιµή
συζητήσιµη. Τηλ.6974/479624.

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

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

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τιµή
400 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.
Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίππους πετρελαίου. Τιµή 500 ευρώ. Τηλ.
2310/711133.
Πωλείται πιεστικό µηχάνηµα µάρκας Φερόζα Ισπάνα (ισπανικό) στο κουτί του.
Τηλ.6942/228503.

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

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

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

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

Πωλούνται 7 αγροτεµάχια σύνολο 80
στρεµµάτων, φυτεµένα µε ακακίες για
ξυλεία.Περιοχή Αετοχώρι Αριδαίας, νοµός Πέλλας, 250 ευρώ το στρέµµα.
Τηλ.6946/960379.
Eνοικιάζεται αποθήκη 1000 τ.µ για επαγγελµατική - αγροτική χρήση µε νερό και
ρεύµα.Τηλ.6983/717473.
Πωλούνται ή ενοικιάζονται 150 στρέµµατα περιφραγµένα µε καρυδιές καρποφόρες, µε δική τους άρδευση, παραπλεύρως σε τεχνητη λίµνη υπό κατασκευή. Τιµή 300000 ευρώ ή 4000 ευρώ το χρόνο.
∆εκτή και ανταλλαγή. Τηλ.6942/228503.
Πωλείται κτήµα 2 στρέµµατα µε αγριελιές και αποθήκη –στάβλο 90 τµ,περιοχή
Κατσαρού Μεσσηνίας, δήµος Οιχαλίας,εντός,πλήρες τοπογραφικού και χαρτιών.
Τηλ.6906/585476.

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητούνται χωράφια για ενοικίαση µέχρι
300 στρέµµατα, περιοχή Αταλάντης και
Κωπαίδας.6932/299210.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται µια δισκοσβάρνα µονόπατη. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366041, 6972366043.
Πωλείται ένα φρεζοσκαλιστήρι 5σειρο. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366041, 6972366043
Πωλείται µία φρέζα 230 µε γρανάζι. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366041, 6972366043
Πωλείται ένα αναστρεφόµενο άροτρο
3υνο,πολλούς καλλιεργητές και άλλα εργαλεία. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366041, 6972366043
Πωλείται ένα ραντιστικό. Περιοχή Σίνδος
Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366041,
6972366043
Πωλείται ένας στελεχοκόπτης, ένας ισοπεδωτήρας και µία πλατφόρµα. Περιοχή
Σίνδος Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366041,
6972366043
Πωλείται µία σπαρτική Gaspardo. Περιοχή
Σίνδος Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366041,
6972366043
Πωλούνται ράουλα, πέδιλα, στοιχεία κ.α
καινούρια κατάλληλα και για θεριζοαλωνιστικές µηχανές ρυζιού παλαιού τύπου.
Τηλ.6972/951763,2109820024.
Πωλούνται χορτοκοπτικό µάρκας Κrone
µε πλάτος κοπής 2,8 µέτρα, µία δισκοσβάρνα Ζορµπά 32αρα και µία πρέσα µάρκας 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.
Πωλούνται ελαστικά για τρακτέρ 13,628
ραντιαλ.Τηλ.6982/551234
Πωλείται άµβυκας( διήµερος) περιοχή
πρέβεζα τηλ.6946/307365.

Πωλείται καινούριο ραντιστικο,αµεταχείριστο.Τηλ. 6943/457861.

Πωλείται σκαπτικό µηχάνηµα Goldoni 12
ιππων,1000 ευρώ. 6987/876761.

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

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

Πωλείται τρακτέρ µάρκας CLAAS µοντέλο 2009 70 PS µε καµπίνα 4 χ4, αµπελουργικό Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ µάρκας Lamborghini
τύπου 990 δενδροκοµικό 4χ4 µε καµπίνα. Τηλ.6945/373163.
Πωλούνται κλούβες-κλουβάκια και µπιζινς.περιοχη Βέροιας. Τηλ.6986/701716.
Πωλείται κλαδοτεµαχιστής-βιοθρυµµατιστής VIKING GE-250.Τιµή 350 ευρώ καινούριο.κος Γιώργος.Τηλ. 2108144103
Πωλείται χορτοκοπτικό µηχάνηµα 2 δίσκων 1,70 κοπής, ιταλικό µε µπουκάλα. Περιοχή Νέα Πλάγια Χαλκιδικής.
Τηλ.6982/776003.
Πωλείται συγκρότηµα παραγωγής ζωοτροφών της Sylko Hellas αποτελούµενο από κυλινδροµυλο µάρκας Gruber
5,5/2000 και ηµιοριζοντια χαρµανιερα
950 λίτρα µε δυνατότητα παραγωγής 1 τόνο/ώρα µε 200 ώρες χρήσης. Τιµή 6.400
ευρώ. Τηλ.6947/741230.

Πωλείται βιολογικό τριφύλλι και καλαµπόκι. Περιοχή Ναυπάκτου. Τηλ.
6976/288400.

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ µάρκας Deutz Fahr
Agrotron 150 MK3 µοντέλο 2002 full
extra. Τηλ.6945/373163.
Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι
µε κολόνες της ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. Τηλ.6947/509187.
Πωλείται άροτρο 14 τρίυνο ψηλοστάβαρο
agrotica και 2 βαµβακοσπορές του Ψαλτίδη,µία 4σειρη, µία 3σειρη και µία κεντρόφυγκα.Τηλ.6979/957956.
Πωλείται µεταφυτευτική µηχανή FEDELE
4 σειρών σε άριστη κατάσταση.Τιµή.3.200
ευρώ. Τηλ.6977/524520.
Πωλείται άροτρο 14άρι, µάρκας Γκλαβάνη, Τerra σε άριστη κατάσταση.Τηλ.
6983/738450.
Πωλείται παγολεκανη 500 λίτρων,περιοχη Πελοποννήσου.Τιµη 1200 ευρώ.6944/780650
Πωλείται χορτοσυλλέκτης-ελικόπτερο µε
9 µπρατσα.Τηλ.6982/776003.
Πωλείται σβωλοκόπτης ιταλικός 2 µέτρων και ένας καταστροφέας 1,8 m
Tηλ.6980/001606.
Πωλείται αγροτικό FORD TRANSIT
2.400 κυβικά, πετρέλαιο, 5αρι σασµάν,
υδραυλικό τιµόνι, καρότσα αλουµινίου. Περιοχή Σερρών 6937/253885.

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

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

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ

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

Με προµετωπίδα τον Ασκληπιό και
ανάδειξη 5 διαφορετικών τοµέων,
µε ιδιαίτερη έµφαση στον πρωτογενή, ξεκινά ένα από τα µεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα του ∆ήµου Τρικκαίων. Πρόκειται για το «Σχέδιο Ασκληπιός», συνολικού προϋπολογισµού,
1,2 εκατ. ευρώ (πόροι «Αντώνης Τρίτσης», Leader) που επικεντρώνεται
στον πρωτογενή τοµέα, τα φαρµακευτικά φυτά, την εκπαίδευση και την ενίσχυση τριτογενούς τοµέα.
Το έργο υλοποιείται στο χωριό Πρίνος, του τέως δήµου Κόζιακα. Ο δήµος Τρικκαίων, όπως ανακοίνωσε, αξιοποιεί ακίνητη δηµοτική περιουσία,
καθώς όλες οι δράσεις γίνονται µέσα
και γύρω από το κτήριο που προοριζόταν -πριν τον «Καλλικράτη»- για ∆ηµαρχείο Κόζιακα. Πρόκειται για ένα
ολοκληρωµένο σχέδιο, που στοχεύει στην αξιοποίηση του branding Ασκληπιός και του φυσικού χώρου του
βουνού Κόζιακα, από όπου αντλούσε
βότανα ο θεός της ιατρικής.
Το Σχέδιο, µε άλλα λόγια, αξιοποιεί τα αρωµατικά φυτά, δίνει έµφαση
στην τεχνολογία, δηµιουργεί Ψηφιακό Ασκληπιείο και Πάρκο Ασκληπιού, ενισχύει εκπαιδευτικές δράσεις.
Προβλέπεται ουσιαστικά αναµόρφω-

Πωλείται τρακτέρ MASSEY FERGUSON
590, του 1980 επισκευασµένος κινητήρας,
κουβούκλιο εργοστασιακό. Τιµή 5000 ευρω.τηλ.2310711320, 6973/831035.
Πωλείται χορτοδετική Βέλγκερ 730 και
χορτοκοπτικό LALY µε πλάτος κοπής
280 αναρτώµενο. Περιοχή Λαµίας. Τηλ.
6973/697961.
Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά σταβάρια 2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ.
6980/001606
Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιάρι. Περιοχή Πιερίας.Τηλ. 6980/001606
Πωλούνται 2 θερµοκήπια βαρέου τύπου (15 µ.πλάτος Χ 68 µ. µήκος το καθένα). Με υδρορροή, υδρονέφωση, σταγόνες, τρεις πόρτες και δύο παράθυρα. Τηλ. 6980/001606,Πωλείται τρακτέρ Claas Νexus 101 ίππους δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιοχή Πιερίας.
ΤηλTηλ.6980/001606
Πωλείται Ford Transit
µε µουσαµά, 280.000 χλµ. Περιοχή Πιερίας. Τηλ.
6980/001606
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Το αναπτυξιακό έργο στα Τρίκαλα ενθαρρύνει τη δημιουργία
τοπικών ομάδων παραγωγών με πιστοποιημένα αρωματικά φυτά

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

Πωλείται τρακτέρ Claas XERION 3800
TRAC VC ‘10, ώρες χρήσης 6.500
ώρες, ίπποι 379 bhp. Τιµή 90.000 ευρώ.
Τηλ.6974/497426.

Agrenda

«Σχέδιο Ασκληπιός»
για τον πρωτογενή

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

Πωλείται µηχάνηµα χάραξης ελαιών σχεδόν αµεταχείριστο. Χαράσσει 800 κιλά ανά
ώρα. Περιοχή Λαµίας. Τηλ.6980/677936.
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giouroukeli@agronews.gr

Παράλληλα, στα πλαίσια του έργου, οικοδοµήθηκαν δίαυλοι συνεργασίας µε τον ιδιωτικό τοµέα,
δηµιουργήθηκαν µητρικές καλλιέργειες µε άγριο τριαντάφυλλο, µελισσόχορτο, µπιτούνι και ρίγανη.
ση του παλιού ∆ηµαρχείου Κόζιακα
και µετατροπή του σε Ψηφιακό Ασκληπιείο. Το έργο αφορά τον περιβάλλοντα χώρο και στο περιεχόµενο του Ψηφιακού Ασκληπιείου.
Ο επισκέπτης θα µπορεί να γίνεται
κοινωνός του έργου του Ασκληπιού,
του πρώτου γιατρού του αρχαίου ελληνικού κόσµου, σε συνδυασµό µε
την πορεία της ιατρικής.
Ειδικότερα δηµιουργούνται Παραγωγικός Κήπος, Κήπος των Ιαµατικών Φυτών, Πάρκο Ασκληπιού, Ιερό

Ψηφιακό Ασκληπιείο
Το Σχέδιο αξιοποιεί τα αρωµατικά φυτά, µε έµφαση στην
τεχνολογία, φτιάχνει Ψηφιακό Ασκληπιείο και Πάρκο

Άλσος, Ανθόκηπος & Οπωρώνας, µε
χρήση ψηφιακών και καινοτόµων συστηµάτων και εφαρµογών.
Το επόµενο στάδιο είναι οι δηµοπρατήσεις ώστε να ολοκληρωθούν
σύντοµα οι εργασίες. Σύµφωνα µε
το δήµαρχο Τρικκαίων και πρόεδρο της ΚΕ∆Ε ∆ηµήτρης Παπαστεργίου «ενθαρρύνθηκε η σύσταση τοπικών οµάδων παραγωγών για τη
δηµιουργία πιστοποιηµένων αρωµατικών φυτών και υλοποιήθηκαν
εκπαιδευτικά σεµινάρια».

Πωλείται ΒMW E30, 4θυρο, 35 ετών. Περιοχή Πιερίας Τηλ. 6980/001606,
Πωλείται
παρελκόµενο
κλάρκ-αναβατόρι για τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη.
Τηλ.6983/717473.
Πωλείται κεραµίδι γαλλικό σε τιµή ευκαιρίας (για στάβλο ή σπίτι) ποσότητα έως 2000
τµχ. Τηλ. 6987/072325.
Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και
θειαφιστήρας και ένα BMW E36. Tηλ.
6980/001606.

ΖΗΤΗΣΗ
Zητείται τρακτέρ δενδροκοµικό από
50 έως 70 ίππους και µε µπροστινό διαφορικό σε µέτρια κατάσταση.
Τηλ.6943/457861.
Zητείται αγροτικό αυτοκίνητο 4χ4 µε
µιάµιση καµπίνα σε µέτρια κατάσταση.
Τηλ.6943/457861.
Ζητείται ραντιστικό µηχάνηµα για 1000
λίτρα.Τηλ.6976/141565.
Ζητείται τρακτέρ από 80 έως 100 ίππους.Tηλ.6940/151407.

Αύξηση 2% στις ΑΠΕ
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Έως 25 Ιανουαρίου
οι ενστάσεις εξισωτικής

Εξαίρεση θερµοκηπίων
από τον κανόνα γηπέδων

Τα µακεδονικά αγροτικά
προϊόντα πάνε στην Ασία

Το 2019, οι ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας αποτελούσαν το 34%
της ακαθάριστης κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ,
ελαφρώς αυξηµένη από 32%
το 2018. Σύµφωνα µε στοιχεία
της Εurostat, µεταξύ των
κρατών µελών της ΕΕ, πάνω
από το 70% της ηλεκτρικής
ενέργειας που καταναλώθηκε
το 2019 προήλθε από ΑΠΕ
στην Αυστρία (75%) και στη
Σουηδία (71%).

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 12
Ιανουαρίου η περίοδος υποβολής
των ενστάσεων (ενδικοφανείς
προσφυγές) κατά των
αποτελεσµάτων πληρωµής
εξισωτικής που έγιναν την
παραµονή των Χριστουγέννων.
Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί
τη ∆ευτέρα 25 Ιανουαρίου.
Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε τα
όσα είχε ανακοινώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ,
είχαν δεσµευτεί συνολικά 6.567
µοναδικά ΑΦΜ.

Την εξαίρεση εγκεκριµένων
επενδυτικών σχεδίων, που έχουν
υποβληθεί στα Σχέδια Βελτίωσης
για κατασκευή θερµοκηπίων,
διχτυοκηπίων από τον περιορισµό
των 2,5 µέτρων από τα όρια του
γηπέδου ζητά ο Αγροτικός
Σύλλογος Τυµπακίου ∆ήµου
Φαιστού. Με επιστολή του ο ΑΣ,
τονίζει στο υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης την ανάγκη διαχωρισµού
για να µην κριθούν µη βιώσιµες οι
επενδύσεις λόγω πολυτεµαχισµού.

Κρασί, ξύδι, τυροκοµικά προϊόντα
αλλά και ελιές και λάδι από την
Κεντρική Μακεδονία πρόκειται να
«ταξιδέψουν» στην Κίνα, την
Ιαπωνία και το Χονγκ Κονγκ για να
διεκδικήσουν µια θέση εκεί. Ήδη,
επιχειρήσεις του διατροφικού
χώρου από την εν λόγω
περιφέρεια έχουν εκφράσει την
πρόθεσή τους για συµµετοχή στις
αποστολές που πρόκειται να γίνουν
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου
«ExperienceEU».
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ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ

Σάββατο 16 Ιανουαρίου

ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

Ποδόσφαιρο (Μπουντσελίγκα)
Ντόρτµουντ – Μάιντς

16.30

COSMOTE SPORT 3 HD

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός

17.15

Novasports 1HD

ΑΕΛ – Απόλλων Σµύρνης

19.30

Novasports 2HD

22.00

COSMOTE SPORT 7 HD

Ολυµπιακός – ΠΑΣ Γιάννινα

15.00

Novasports 1HD

Βόλος – Λαµία

17.15

Novasports 3HD

17.15

Novasports 2HD

18.30

COSMOTE SPORT 2 HD

Άρης – Παναθηναϊκός

19.30

Novasports 1HD

ΑΕΚ – Ατρόµητος

21.30

Novasports 2HD

5’

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Τριάδα της φωτιάς
Η ανταλλαγή της χρονιάς έγινε
στο NBA καθώς ο Τζέιµς Χάρντεν
θα αγωνίζεται πλέον στους
Μπρούκλιν Νετς. Ο γκαρντ που
µέχρι τώρα αγωνιζόταν για τους
Χιούστον Ρόκετς, πίεζε την οµάδα
του για ανταλλαγή, µε το
Μπρούκλιν να είναι ο επιθυµητός
προορισµός του. Ο Χάρντεν θα
καταλήξει στους Νετς παρέα µε
τους Ιρβινγκ και Ντουράντ σε µία
τριάδα «φωτιά».

UFC (Fight Night 2021)
Μαξ Χάλαγουεϊ – Κάλβιν Κάταρ

Κυριακή 17 Ιανουαρίου
Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

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

17.15

Novasports 2HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ
Άρης – ΠΑΟΚ

19.30

Novasports 1HD

21.30

COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)
Αγώνας

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)
Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ξεπερνώντας
τον Σερ Άλεξ
Το ντέρμπι της χρονιάς για τους «διαβόλους»
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τελικός Σούπερ Καπ
Ισπανίας την Κυριακή
Η Μπαρτσελόνα πήρε την πρόκριση για τον τελικό
του ισπανικού Super Cup, επικρατώντας της
σπουδαίας Σοσιεδάδ µε συνολικό σκορ 4-3
(κανονικός αγώνας και παράταση 1-1). Στον τελικό
της διοργάνωσης που θα πραγµατοποιηθεί στις 17
Ιανουαρίου θα συναντήσει µία εκ των Ρεάλ Μαδρίτης
και Αθλέτικ Μπιλµπάο.

Οκτώ χρόνια πέρασαν από την τελευταία φορά που οι «κόκκινοι διάβολοι» βρίσκονταν τέτοια εποχή στην
πρώτη θέση της Πρέµιερ Λιγκ. Κι όµως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «φιγουράρει» πρώτη στη βαθµολογία µε
36 πόντους και αυτή την Κυριακή 17
Ιανουαρίου θα διεξαχθεί ίσως το µεγαλύτερο ντέρµπι της χρονιάς στο νησί. Συγκεκριµένα η Λίβερπουλ των
33 βαθµών θα υποδεχτεί τη Γιουνάιτεντ, µε την οµάδα του Σόλσκιερ να
θέλει να στείλει µήνυµα τίτλου που
θα φτάσει έως το Ουίλµσλοου που
ξεκουράζεται ο Άλεξ Φέργκιουσον.
Εν τω µεταξύ, έχουν ξεκινήσει και διά-

φορα Προολυµπιακό τουρνουά, καθώς σε λίγους µήνες στο Τόκιο θα
ανάψει η Φλόγα της 32ης Ολυµπιάδας. Συγκεκριµένα, στην τελική ευθεία έχει µπει η προετοιµασία της Εθνικής οµάδας πόλο των γυναικών
για το Προολυµπιακό τουρνουά στην
Τεργέστη 19-24 Ιανουαρίου. Ουσιαστικά η «γαλανόλευκη» θέλει µια νίκη στον όµιλο απέναντι στο αδύναµο Ισραήλ προκειµένου να προκριθεί
στα ηµιτελικά, µαζί µε την Ουγγαρία
που είναι στο ίδιο γκρουπ.
Στον άλλο όµιλο, ξεχωρίζουν Ιταλία και Ολλανδία. Έτσι θα πάµε σε
δυο µεγάλους ηµιτελικούς που θα
κρίνουν και τις δυο οµάδες που θα
περάσουν στους Ολυµπιακούς Αγώνες στο Τόκιο.

«Πράσινος» ο Κάτας
Ο Όντετ Κάτας ανέλαβε και επίσηµα
τα ηνία του µπασκετικού
Παναθηναϊκού, αφού οι «πράσινοι»
ανακοίνωσαν τη συµφωνία τους µε
τον έµπειρο τεχνικό για τον επόµενο
1,5 χρόνο. Ο Κάτας θα αποτελέσει
τον 9ο διαφορετικό προπονητή που
θα καθίσει στην άκρη του «πράσινου»
πάγκου τα τελευταία εννέα χρόνια,
µε τον Παναθηναϊκό να έχει κάνει 14
αλλαγές στο σύνολο.

Ενίσχυση από Καµερούν

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Σε ένα µήνα
η πρώτη κλήρωση
για το εθνικό σχέδιο
της νέας ΚΑΠ

Βαραίνει
η κληρονομιά
του Μάκη Βορίδη
με τα δικαιώματα

Οι ευθύνες
για τα βοσκοτόπια
στα Σκόπια και τις
ελιές στη Φλώρινα

«Λαβράκι» στο Καµερούν φαίνεται
πως βρήκε η ΑΕΛ. Οι «βυσσινί»
συµφώνησαν και θα αποκτήσουν
τον 20χρονο µεσοεπιθετικό Σιντικί
Αµπουµπακαρί, ο οποίος
αγωνίζονταν στην οµάδα της
χώρας του Ουνιόν Ντουαλά. Ο
νεαρός (παίζει κυρίως στο
αριστερό «φτερό») είναι «µόνιµο»
στέλεχος της U23 της πατρίδας
του. Στα αγωνιστικά, η Λάρισα θα
υποδεχτεί τον Απόλλωνα Σµύρνης
το Σάββατο 16 Ιανουαρίου.

ΣΤΙΣ

23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA

Τα προγράµµατα
χρειάζονται Moller’s
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Κορυφαίος
ο Σιμεόνε
Ο Ντιέγκο Σιµεόνε είναι
ο κορυφαίος προπονητής της
10ετίας (2011-2020) στον
κόσµο, σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή
Οµοσπονδία Ιστορίας και
Στατιστικής του Ποδοσφαίρου
(IFFHS). Ο Αργεντινός
προπονητής της Ατλέτικο
Μαδρίτης, που αναδείχθηκε το
2016 κορυφαίος τεχνικός της
χρονιάς, συγκέντρωσε 152
βαθµούς, αφήνοντας πίσω του
τον Πεπ Γκουαρντιόλα (144),
νικητή το 2011, και τον Γιούργκεν
Κλοπ (105), νικητή το 2019.
Ο Σιµεόνε σε αυτήν τη δεκαετία
κατέκτησε µε την Ατλέτικο
Μαδρίτης: ένα πρωτάθληµα
Ισπανίας, ένα Κύπελλο Ισπανίας,
ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας, δύο
τίτλους Γιουρόπα Λιγκ, δύο
Ουέφα Σούπερ ΚΑΠ και έφθασε
δύο φορές στον τελικό του
Τσάµπιονς Λιγκ. Ο Ζινεντίν
Ζιντάν, νικητής του Τσάµπιονς
Λιγκ τρεις συνεχόµενες χρονιές
περιορίστηκε στην 7η θέση.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ
Ο Μάξιµος (σ.σ έδωσα τη µάχη στο γάλα), θεωρεί πως ο πρώην υπουργός της πλατείας έκανε το... αγροτικό του µε επιτυχία, καθώς όπως λέει αποτέλεσε «µια ευχάριστη έκπληξη µε τη θητεία του στο υπουργείο των αγροτών, καθώς
το αντικείµενο του χαρτοφυλακίου του ήταν
άγνωστο, ωστόσο όχι µόνο αντιµετώπισε µε επάρκεια τα ζητήµατα, αλλά έδωσε και λύσεις
σε µία σειρά ζητηµάτων στην κρίσιµη περίοδο της πανδηµίας». Σε ποια ακριβώς;
Ένα ζήτηµα, πάντως που καίει είναι και η
αναµονή των συνταξιοδοτούµενων αγροτών, λόγω εκκρεµότητας στην εκκαθάριση εργοσήµων των ετών 2017, 2018 και
2019, καθυστέρηση που αποδίδεται στο ότι δεν έχει γίνει η προµήθεια του απαραίτητου λογισµικού βάσει του οποίου οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ θα προέβαιναν στους υπο«Το πάτηµα ενός κουλογισµούς...
µπιού, µε το οποίο η κυβέρνηση της Ν∆ θα έβγαζε τις συντάξεις, όπως υποσχόταν, αποδείχθηκε υποκρισία καθώς εδώ και ενάµιση
χρόνο έχει σε αναµονή χιλιάδες εργάτες γης,
κυρίως γυναίκες αγρότισσες, που περιµένουν
να πάρουν τη σύνταξή τους», λέει η βουλευτής Σκούφα του ΣΥΡΙΖΑ. «Γιατί δεν αµβλύνετε τις αλγεινές συνέπειες της έλλειψης λογισµικού µε τη χορήγηση προσωρινών συντά-

ξεων ή και παροχών;», ρωτά η βουλευτής.
∆ιπλό το κακό φέτος για τους παραγωγούς µανταρινιών Θεσπρωτίας και Άρτας. ∆εν φτάνει που ένα µεγάλο µέρος της
παραγωγής είτε δεν έχει πουληθεί, είτε έφυγε µε εξευτελιστικές τιµές, φέτος είχαν άλλο
ένα δυσβάσταχτο κόστος. Επειδή υπήρξε έλλειψη αλλοδαπών εργατικών χεριών για τη
συγκοµιδή, οι λιγότεροι εργάτες, κυρίως από Αλβανία, απαίτησαν και απέσπασαν µεγαλύτερα µεροκάµατα. Έτσι, ενώ µέχρι πέρυσι για 32-35 κλούβες στο 8ωρο ελάµβαναν 25 ευρώ, φέτος πήραν 30 ευρώ και για
την πέραν του 8ώρου απασχόλησή τους, 1
Το θέµα των αλευρώ ανά κλούβα.
λοδαπών εργατών γης «καίει» και τους παραγωγούς στη Χαλκιδική αν και από µια άλλη οπτική. Ζητούν και το κοινοποίησαν ήδη µε επιστολή του τοπικού επιµελητηρίου προς τον
υπουργό της πλατείας, να τους επιστραφεί το
παράβολο των 100 ευρώ που πλήρωσαν για
να έρθουν οι µετακλητοί από τις χώρες τους.
Όπως εξηγούν, πολλοί εργοδότες, βρέθηκαν
στη δυσάρεστη κατάσταση, ενώ ακολούθησαν
κατά γράµµα τις διαδικασίες που προβλεπόταν για, πολλοί είτε δεν εισήλθαν στην Ελλάδα για εργασία, είτε δεν εργάστηκαν στον εργοδότη που τους είχε προσκαλέσει, οποίος όµως έχει επιβαρυνθεί προκαταβολικά. O ΓΥΛΟΣ

Το πιο μικρό
Αν χρειάζεστε ένα τηλεσκοπικό µηχάνηµα
που µπορεί να ελίσσεται άνετα σε στενές
γωνίες αλλά να διαθέτει και αρκετή
δύναµη ανύψωσης τότε η Manitou έχει
µία ενδιαφέρουσα πρόταση. Στην οδηγική
δοκιµή του profi Φεβρουαρίου, µπαίνουµε
στην καµπίνα του Manitou MLT 420-60H,
του µικρότερου Manitou της αγοράς.

Στα χνάρια
του Νίκου Μαχλά
Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ
Γιώργος Γιακουµάκης είναι αυτό
που λένε... on fire, στο ολλανδικό
πρωτάθληµα όπου αγωνίζεται.
Συγκεκριµένα µε το πρόσφατο
καρέ των γκολ που πέτυχε µε την
Φένλο ενάντια στην Ντεν Χάαγκ
έγινε ο µόλις δεύτερος Έλληνας
που πετυχαίνει αυτή την απόδοση
στο εξωτερικό. Πρώτη φορά κάτι
τέτοιο το είχε πετύχει ο Νίκος
Μαχλάς στις 23/2/1997 και σε
ένα παιχνίδι της Φίτεσε απέναντι
στη Χρόνινχεν µε τελικό σκορ
6-1. Γράφει ιστορία ο Κρητικός.

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ROBERT RUE ΤΟΥ RICHARD SHEPPARD

Ενθουσιώδης εξερευνητής του κρασιού, ο Αµερικανός καλλιτέχνης Richard Sheppard, βρήκε το οικογενειακό οινοποιείο Robert Rue κατά τη
διάρκεια των «∆ρόµων του Κρασιού» στην Τζόρτζια των ΗΠΑ. Το συγκεκριµένο οινοποιείο του κέντρισε το ενδιαφέρον και το φιλοτέχνησε.
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Θετικό κλίμα
στο σκληρό

03/12

Σ

την ελληνική αγορά σκληρού
σίτου δείχνει να ζεσταίνεται το
κλίµα για δραστηριοποίηση της
εξαγωγής. Φαίνεται να γίνονται
κουβέντες στα επίπεδα των 275-280 ευρώ
ο τόνος, εντούτοις αρκετοί εξαγωγείς βλέποντας ανοδικά τα εµπορεύµατα στο σύνολο τους δεν βιάζονται. Την ίδια ώρα η Ιταλία διατηρεί τα 298 ευρώ ο τόνος και η Γαλλία, αφού έχασε 5 ευρώ σε µία µόνο συνεδρίαση, επέστρεψε στα 275 ευρώ ο τόνος,
παρά την ελαφριά αποδυνάµωση του ευρώ έναντι του δολαρίου.
Παρά τη χρηµατιστηριακή άνοδο, στην
ελληνική αγορά βαµβακιού προσπαθούµε
να κρατήσουµε σχεδόν το ίδιο πριµ επί του
χρηµατιστηρίου και για την ώρα κρατάµε
καλά. Βέβαια οι πωλήσεις που γίνονται αφορούν µικρές ποσότητες, οι οποίες όµως
είναι ικανές να υποστηρίξουν τις προσφορές των εκκοκκιστών. Αρχίζει να ζεσταίνεται το κλίµα για προπωλήσεις της νέας σοδειάς, µε τις τελευταίες πράξεις γύρω από
τα 84 σεντς, ενώ διαµορφώνεται µια αγορά
περί τα 2,5-3 σεντς ανά λίµπρα πάνω από
τις αντίστοιχες τιµές του ∆εκεµβρίου ‘21.
Από τις 4 Ιανουαρίου η εξαγωγή φρούτων και λαχανικών προς το Ηνωµένο Βασίλειο άρχισε να αυξάνεται και πάλι. Ωστόσο
τις επόµενες εβδοµάδες αναµένεται να αυξηθούν τα προβλήµατα για τους εξαγωγείς,
καθώς εκτός από το πρόσθετο κόστος περί
τα 200 ευρώ για το έγγραφο - διασάφηση
εισαγωγής - εξαγωγής, υπάρχει και φόβος
για καθυστερήσεις, αναφέρει ο Incofruit.

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE

374,04

374,04
356,96
333,30

339,90

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

17/12

30/12

07/01

14/01

17/12

30/12

77,30

77,20

2.55

2.56

07/01

14/01

80,10

81,31

2.47

2.51

74,22

71,15

2.58
2.67

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

305

305

302

302

302

302

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

230

230

229

229

229

235

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

196

196

195

195

195

211

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

403,20

400,80

401,30

412,70

440,60

463,20

1166,60

1159,80

1190,40

1289,40

1359,60

1431,00

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

15,98

16,23

16,55

17,98

18,94

18,73

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

66,92

65,40

65,80

67,37

69,90

66,60

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

112,47

112,00

113,70

114,60

115,07

111,82

83,83

85,27

83,33

81,02

80,48

81,76

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

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

Προσεχώς ξανά άνοδος µε Νάβελ Λέιτ
Η ενισχυµένη ζήτηση επιτρέπει υψηλότερες τιµές στα πορτοκάλια
Μετά το ξεκίνηµα στα 40 λεπτά, οι Ναβελίνες έπεσαν στα 13 λεπτά
Στρέφεται στα εσπεριδοειδή και δη στα πορτοκάλια αυτή την περίοδο η Ευρώπη, εξέλιξη που έρχεται να οµαλοποιήσει την αγορά για τα εγχώρια Μέρλιν και τις λίγες εναποµείνασες Ναβελίνες, ενώ στη συνέχεια
δεν αποκλείεται η ενισχυµένη ζήτηση να επιτρέψει στην αγορά ανοδικούς ρυθµούς.
Με ξεκίνηµα στα 40 λεπτά το κιλό η αγορά στις Ναβελίνες διαµορφώνεται πλέον στα 13 µε 15 λεπτά, σε κοινό επίπεδο
τιµών µε την ποικιλία Μέρλιν, αφού τις τελευταίες εβδοµάδες η απορρόφηση ποσο-

Νάβελ Λέιτ

10/12

10/12

Ξεκίνηµα στα 30 µε 40 λεπτά
για τα Νάβελ Λέιτ πέρυσι, µε την
αγορά στη συνέχεια να διαµορφώνει τιµές ακόµα και στα 70 λεπτά

Ναβελίνες
(λεπτά/κιλό)
Ξεκίνηµα

40

Ιανουάριος 2020

15
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Πιο ομαλά

Μετά τις γιορτές η αγορά
εσπεριδοειδών έχασε το
βηµατισµό της, ωστόσο πλέον
οδεύει σε οµαλοποίηση

τήτων από το εµπόριο απορρυθµίστηκε. Με
τον καιρό όµως να µπαίνει πλέον σε πιο ταιριαστά για την εποχή επίπεδα, ήδη η κατανάλωση σε ευρωπαϊκές χώρες µε εξαγωγικό ενδιαφέρον τονώνεται, ενώ ο παγετός
στην Ισπανία είχε ως αποτέλεσµα οι τιµές
να ανεβούν, κάτι που θα προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις και στα υπόλοιπα παραγωγικά κέντρα της ΕΕ. Ενόψει των προετοιµασιών για τη συγκοµιδή των ποικιλιών
Νάβελ Λέιτ και Λάνε Λέιτ τον Φεβρουάριο,
εκτιµάται βελτίωση της εγχώριας αγοράς.

Ιταλία

Μετά από συνεχόµενες «συνεδριάσεις» µε πτώση στην τιµή, η αγορά
πορτοκαλιών στην Ιταλία εµφανίζει σηµάδια σταθεροποίησης
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ΒΑΜΒΑΚΙ

ΚΡΙΘΑΡΙ

KΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
300

210

290

200

220

66.00

280

190

210

65.00

270

180

260

170

250

160

68.00

52.00
50.00
48.00

240

81,31

σέντς/λίµπρα

Εξτρα
παρθένο

2.000

69.00

ΑΥΓ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

230

ΣΕΠ

OKT

ΝΟΕ

∆ΕΚ

14
ΑΥΓ

IAN

Ξεπέρασε τα 81 σεντς η λίµπρα η
αγορά στα µελλοντικά συµβόλαια
Μαρτίου, µε φθηνό δολάριο και
θεµελιώδη να στηρίζουν νέα άνοδο.

302
¤/τόνος

14
ΣΕΠ

14
OKT

14
ΝΟΕ

14
∆ΕΚ

14
IAN

Στη νέα λίστα της Φότζια οι τιµές
των σιτηρών παραµένουν
αµετάβλητες µετά την πρώτη
συνεδρίαση της χρονιάς.

150

211
¤/τόνος

14
ΣΕΠ

14
OKT

14
ΝΟΕ

14
∆ΕΚ

14
IAN

∆υναµική ενίσχυση τιµής για το
κτηνοτροφικό καλαµπόκι στις
αγορές της Ιταλίας µετά την
πρώτη συνεδρίαση του έτους.

200

1.000

190

500

0

14
ΣΕΠ

14
OKT

209,5
¤/τόνος

14
ΝΟΕ

14
∆ΕΚ

14
IAN

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

14
ΣΕΠ

Το κλίµα µιας συγκρατηµένης αγοράς µε διαθέσεις ανοδικής κινητικότητας αποτυπώνουν οι τελευταίες εξελίξεις στα παραγωγικά κέντρα ελαιολάδου της χώρας. Μια εκ των εξελίξεων είναι η προσέγγιση επιπέδου τιµών πέριξ των 2,90 ευρώ το κιλό στην
Κρήτη που όλο το προηγούµενο διάστηµα «έπαιζε» σταθερά στα 2,55 µε
2,75 ευρώ το κιλό για το πρώτης ποιότητας προϊόν. Εξέλιξη αποτελεί και µια
πράξη στα 3 ευρώ το κιλό στη Λακωνία, στον συνεταιρισµό Μεταµόρφωσης, για µικρή ποσότητα ελαιολάδου
µε χαµηλές οξύτητες και µηδενικά υπολείµµατα. Πέραν αυτής της πράξης,
οι τιµές στη Λακωνία διατηρούνται στα
2,85 µε 2,90 ευρώ το κιλό, µε τη ροή επίσης συγκρατηµένη.
Κατά τ’ άλλα µεγάλη µερίδα παραγωγών και συνεταιρισµών φαίνεται
πως σε αυτή τη φάση αποθηκεύουν
ποσότητες, ευελπιστώντας σε ένα ά-

νοιγµα της αγοράς τους επόµενους
µήνες µε ορίζοντα την άνοιξη και το
καλοκαίρι. Μάλιστα σε αυτό το µοτίβο κινούνται και οι παραγωγοί της Ιταλίας, σύµφωνα µε τα όσα καταγράφει ο εκεί Τύπος, ενώ στο µεταξύ οι τιµές παραµένουν στάσιµες και εκεί µε
βάση τα 4,30-4,50 ευρώ το κιλό για τα
συµβατικά έξτρα παρθένα ελαιόλαδα.
Και στην Ισπανία οι τιµές βρίσκονται
ανάµεσα στα 2,50 µε 2,60 ευρώ το κιλό για δεύτερη συνεχόµενη εβδοµάδα, µε κάποια ελαιόλαδα να αγγίζουν
τα 3 ευρώ το κιλό.
Όπως εξηγούν άνθρωποι της αγοράς στην Agrenda, αυτή η στασιµότητα έγκειται στο γεγονός ότι και η βιοµηχανία τυποποίησης διατηρεί µια διστακτικότητα σχετικά µε το τι µέλλει
γενέσθαι στις ευρωπαϊκές αγορές. Έτσι, βλέποντας και την απροθυµία των
παραγωγών να συνεχίσουν σε πράξεις
κάτω του εύρους των 3 ευρώ το κιλό, απλά προµηθεύονται µικρές ποσότητες,
τόσες όσες είναι αρκετές για να καλύψουν άµεσες ανάγκες τους.

14
IAN

14
∆ΕΚ

Στα 2,51 ευρώ το κιλό η µέση τιµή
του έξτρα παρθένου ελαιολάδου στην
Ισπανία, µε τις καλύτερες ποιότητες
να προσεγγίζουν τα 3 ευρώ.

Με 50 εκατοστά χιόνι κάλυψε
350.000 στρέµµατα µε ελιά
στην Καταλονία και στις
βορειότερες περιοχές της
χώρας η κακοκαιρία Φιλοµένα
που έπληξε την Ισπανία τα
προηγούµενα 24ωρα. Οι
ζηµιές εντοπίζονται τόσο τον
ασυγκόµιστο καρπό, όσο και
στην επιβίωση των ίδιων των
δέντρων. Πέραν αυτού, όσα
δέντρα τελικά επιβιώσουν του
παγετού, αναµένεται να
εµφανίσουν προβληµατικές
παραγωγές τις επόµενες
χρονιές, καθώς οι «πληγές»
στα κλαδιά καθιστούν το φυτό
ευάλωτο σε προσβολές από
ασθένειες. Το 20% σχεδόν
της παραγωγής που παρέµενε
ασυγκόµιστη θα κατευθυνθεί
στη βιοµηχανία για λαµπάντε,
βάζοντας ένα απότοµο τέλος
στην καµπάνια έξτρα
παρθένου και παρθένου
ελαιολάδου. Η Οµοσπονδία
Αγροτικών Συνεταιρισµών
(FCAC) της Καταλονίας
αποτιµά τη ζηµιά κοντά στα
4.300 ευρώ ανά εκτάριο.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ
Παραγωγοί και συνεταιρισµοί αποθηκεύουν
ποσότητες, ευελπιστώντας
σε ένα άνοιγµα της αγοράς

Η βιοµηχανία τυποποίησης διατηρεί
µια διστακτικότητα για το τι θα γίνει.

14
ΝΟΕ

ΣΚΕΠΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΧΙΟΝΙ
350.000 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ

Αυξηµένη στα 2,90 ευρώ η τιµή για το έξτρα παρθένο στην Κρήτη, στα 3 ευρώ πράξη στη Λακωνία
Κύµα αύξησης για τον παραγωγό µε το άνοιγµα της εστίασης και τις προετοιµασίες για το καλοκαίρι
gogos@agronews.gr
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OKT

2,51
¤/κιλό

Τάση ενίσχυσης τιµών στην αγορά ελαιολάδου
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Βιοµ/νικοί
άσοι

1.500

180

14
ΑΥΓ

Παρθένο

Η συσσώρευση αυτή στην αγορά ελαιολάδου είτε θα εκτονωθεί σε ένα εύρος τιµών άνω των 3 ευρώ το κιλό στην
ελληνική περίπτωση, είτε θα αφοµοιωθεί στο υφιστάµενο κλίµα αγοράς. Όπως µεταφέρουν συντελεστές της αγοράς, όσο η λιανική παραµένει το βασικό κανάλι απορρόφησης του προϊόντος, δύσκολα µπορεί να σπάσει η ατσάλινη γραµµή που επιβάλουν οι µεγάλες αλυσίδες. Από την άλλη, όταν µε
το καλό ανοίξει η εστίαση, τότε η ευελιξία ενός δεύτερου καναλιού και οι
προετοιµασίες για την καλοκαιρινή περίοδο δεν µπορούν παρά να αναβαθµίσουν τις τιµές παραγωγού, αφού έτσι και αλλιώς οι ποσότητες σε Ελλάδα και Ιταλία είναι µικρές.

Ανοδική δυναµική από την πρόσφατη έκθεση του USDA

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 21
82,0

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΝEA ΥOΡKH

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Το βαµβάκι δοκίµασε τα υψηλά του, λαµβάνοντας
δυναµική από την έκθεση προσφοράς/ζήτησης
βάµβακος του αµερικανικού υπουργείου γεωργίας,
αλλά και από τη γενικότερη ασταµάτητη άνοδο των
εµπορευµάτων στο σύνολό τους. Ανακοινώθηκε
περικοπή της σοδειάς των ΗΠΑ, αύξηση εξαγωγών και
µείωση τελικών αποθεµάτων. Για την παγκόσµια εικόνα
ανακοινώθηκε µείωση φετινών τελικών αποθεµάτων.
Αυτά τα νέα ανέβασαν τις τιµές ενδοσυνεδριακά µέχρι
τα 82 σεντς ανά λίµπρα, µε αποτέλεσµα στις επόµενες
συνεδριάσεις να δούµε µια διόρθωση η οποία
οφείλεται σε κερδοσκοπικές ρευστοποιήσεις.

Κρατάµε περίπου το ίδιο πριµ επί του χρηµατιστηρίου
παρά τη σηµαντική άνοδο και απ’ ότι φαίνεται για την
ώρα δεν τα πάµε άσχηµα. Σηµειώνονται βέβαια µικρές
πωλήσεις, αλλά φτάνουν ώστε να ενθαρρύνουν τους
πωλητές να επιµείνουν στα ίδια επίπεδα τιµών. Η
βελτίωση της ισοτιµίας δολαρίου δίνει επίσης µια
ευελιξία στους εκκοκκιστές µέσα σε µια
διαπραγµάτευση. Παράλληλα έχουµε ξεκίνηµα στη νέα
σοδειά, για την ώρα κυρίως κουβέντες και ελάχιστες
δουλειές. Φαίνεται να διαµορφώνεται µια αγορά
περίπου στα 2,5-3 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις
αντίστοιχες τιµές του ∆εκεµβρίου ‘21

81,5
81,0
80,5
80,0
79,5
79,0
78,5

Πέµπτη

07/01

Παρασκευή ∆ευτέρα

08/01

11/01

Τρίτη

12/01

Τετάρτη

13/01

Συνεδρίαση 13/1/2021
Μήνας

Κλείσιµο

Μεταβολή

Μάρτιος ‘21

80,92

-0,78

Μάιος ‘20

81,77

-0,68
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Αλλάζει η ισορροπία προσφοράς και ζήτησης
από τις κοµµένες εκτάσεις στο βαµβάκι
Τάση µείωσης στρεµµάτων έως 10% φέρνει ο έντονος ανταγωνισµός από σιτηρά
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Επί τρεις συνεχόµενες χρονιές οι
καλλιεργούµενες εκτάσεις βάµβακος βαίνουν µειούµενες και όπως όλα δείχνουν, η περίπτωση
της καλλιεργητικής περιόδου που
ξεκινά το 2021 δεν θα αντιστρέψει την τάση αυτή. Ήδη οι πρώτες ποσοτικοποιηµένες εκτιµήσεις
καταφθάνουν από τη Βόρεια Αµερική, η αγορά της οποίας άλλωστε λειτουργεί ως σηµείο αναφοράς για τις τιµές παραγωγού στην
Ελλάδα και δείχνουν περιορισµό
των εκτάσεων από 4,7% έως 10%.
Την ίδια στιγµή το κλίµα στα βασικά παραγωγικά κέντρα της Ελλάδας είναι επιβαρυµένο αφού οι
τιµές που φιξαρίστηκε το σύσπορο ήταν χαµηλότερες των περσινών, χωρίς πειστικό λόγο πέραν
φυσικά της πανδηµίας, αλλά και
χωρίς την πολιτεία να έχει ξεκαθαρίσει ακόµα την πρόθεσή της
σχετικά µε το ενδεχόµενο έκτακτης στήριξης της καλλιέργειας εξαιτίας της αναστάτωσης των αγορών λόγω covid-19. Συγκεκριµένα, τα 40 µε 42 λεπτά διαµορφώνουν τον κανόνα για το κλασσικό σύσπορο, µε τις ειδικές ποικιλίες να προσεγγίζουν τα 44 λεπτά.
Εν θερµώ πολλοί παραγωγοί δηλώνουν πως θα στραφούν σε άλλες καλλιέργειες, κυρίως σιτηρών,
όσοι δηλαδή δεν έχουν ήδη σπείρει σκληρό σιτάρι, κάτι που όµως
θα έχει ως αποτέλεσµα µια περαιτέρω συρρίκνωση του αγροτικού
ΑΕΠ, δεδοµένου ότι πρόκειται για
παραγωγές µε χαµηλότερη προ-

ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ Η ΑΓΟΡΑ

∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΣΕΝΤΣ / ΛΙΜΠΡΑ
81,23

83,03

77,20

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΜΑΡΤΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΙΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Οι εκτιµήσεις του USDA
αποτυπώνουν ένα περιβάλλον
αύξησης των εξαγωγών και
ισχυρής ζήτησης

στιθέµενη αξία. Από την άλλη, οποιοδήποτε βήµα προς αυτή την
κατεύθυνση, θα άφηνε στην καλλιέργεια παλαίµαχους και έµπειρους βαµβακοπαραγωγούς που έχουν επενδύσει πολλά σε µηχανήµατα και εξοπλισµό.
Πάντως η συνθήκη αυτή διαµορφώθηκε σε µια περίοδο που η διεθνής αγορά βάµβακος σηµειώνει εντυπωσιακή πρόοδο ως προς
τις τιµές διάθεσης. Συγκεκριµένα,
την εβδοµάδα που πέρασε η χρηµατιστηριακή τιµή διαµορφώθηκε
σε εύρος άνω των 81 σεντς για τα
συµβόλαια Μαρτίου 2021, ενώ τα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

µελλοντικά συµβόλαια Μαΐου και
Ιουλίου διαπραγµατεύονται αντίστοιχα στα 82 και 83 σεντς.
Για τις προοπτικές της επόµενης εµπορικής περιόδου, µια µερίδα οικονοµικών αναλυτών προτρέχει και τοποθετείται υπέρ µιας
µετριοπαθούς πίεσης των τιµών
του εκκοκκισµένου στο χρηµατιστήριο, επικαλούµενη τα υφιστάµενα θεµελιώδη. Η Τζόντι Κάµπις,
αντιπρόεδρος στο τοµέα οικονοµικών και πολιτικής στην Εθνικό
Συµβούλιο Βάµβακος των ΗΠΑ, αν
και θεωρεί δεδοµένη την ισχυρή
ζήτηση από την Κίνα, αξιολογεί
πεσιµιστικά τα απόνερα της πανδηµίας. Από την άλλη, οι εκτιµήσεις του αµερικανικού υπουργείου γεωργίας (USDA) αποτυπώνουν
ένα περιβάλλον αύξησης των εξαγωγών και ισχυρής ζήτησης που
µπορεί να διατηρήσει αυτόν τον
ισχυρό εξαγωγικό ρυθµό.
Ο αναλυτής Dr. Ο. Α Κλήβελαντ,

Τα 40 µε 42 λεπτά διαµορφώνουν τον κανόνα για το
κλασσικό σύσπορο, µε τις
ειδικές ποικιλίες να προσεγγίζουν τα 44 λεπτά

επίτιµος καθηγητής αγροτικής οικονοµίας στο Πανεπιστήµιο του
Μισισιπή, θεωρεί ότι η χρηµατιστηριακή τιµή µπορεί να συνεχίσει να ενισχύεται έως τα 87 σεντς
µέσα στο έτος. Μάλιστα συλλέγει
τους παράγοντες µε ανοδικό και
καθοδικό αντίκτυπο στις αγορές:

Άνοδος
Μικρότερη προσφορά από ζήτηση
Ανοδική παγκόσµια ζήτηση
Μείωση διεθνών αποθεµάτων
Μείωση αποθεµάτων στις ΗΠΑ
Πρόωρο ξεπούληµα της αµερικανικής σοδειάς του 2020
Μείωση εκτάσεων ως 10% στις
ΗΠΑ, µετά από µείωση 5,5% το 2020
Κερδοσκοπικές τοποθετήσεις
στις αγορές αγροτικών προϊόνττων

Κάθοδος
∆ιατήρηση αρνητικού κλίµατος της πανδηµίας
∆ιατήρηση παγκόσµιων αποθεµάτων περί τα 98 εκατ. δεµάτια
Αυξηµένες αποδόσεις
Χαµηλή τιµή συνθετικής ίνας
Μαζικές ρευστοποιήσεις.

Το θέµα έκτακτης ενίσχυσης στο βαµβάκι
επαναφέρουν οι αγρότες της Αλεξάνδρειας
Το βαµβάκι χρήζει άµεσης στήριξης µέσω ειδικής ενίσχυσης, όπως
είχε άλλωστε δεσµευτεί η κυβέρνηση ότι θα πράξει σε τυχόν ανισορροπίες της αγοράς, εξηγούν
οι αγρότες από την Αλεξάνδρεια
στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό, φέρνοντας το
θέµα εκ νέου υπ’ όψιν της ηγεσίας του υπουργείου. Καλή ποιότητα βάµβακος, εξαιρετικές απο-

δόσεις ίνας και χρηµατιστηριακή
τιµή σε υψηλά διετίας. Παρ’ όλα
αυτά οι αγρότες παρέλαβαν επιταγές που ρίχνουν την τιµή του
προϊόντος τους περί τα 40 λεπτά
µε πρόφαση από πλευράς εκκόκκισης τα δύσκολα οικονοµικά εξαιτίας της πανδηµίας. Αφού έτσι
έχουν τα πράγµατα, σύµφωνα µε
τα όσα εξηγούν οι αγρότες από τον
Αγροτικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας

στον νέο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό, το προϊόν χρήζει άµεσης στήριξης µέσω
ειδικής ενίσχυσης. «Εάν πιστεύετε ότι αυτό το προϊόν δεν αξίζει
κορωνοενίσχυση παρακαλούµε
να µας το πείτε, ώστε κι εµείς να
στραφούµε σε άλλες καλλιέργειες
λιγότερο κοστοβόρες και επικίνδυνες και ίσως περισσότερο ευνοούµενες» καταλήγουν.

Agrenda
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ΖΕΣΤΑΙΝΕΤΑΙ
Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

Σ

ηµάδια επαναδραστηριοποίησης της εξαγωγής
διακρίνονται στην ελληνική αγορά σκληρού σίτου. Φαίνεται πως οι Ιταλοί αγοραστές αναθερµαίνουν το ενδιαφέρον
τους για τη σοδειά µας, κλασσικά
για τα µέτρια ποιοτικά σιτάρια. Οι
τιµές που κουβεντιάζονται κυµαίνονται µεταξύ 275-280 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας. Εν τω µεταξύ µε το βλέµµα στη γενικευµένη
θετική πορεία των εµπορευµάτων
στα χρηµατιστήρια, οι εξαγωγείς
δεν βιάζονται να πουλήσουν τα αποθέµατα τους, εκτιµώντας πως το
κλίµα ανόδου στα περισσότερα δηµητριακά θα επηρεάσει θετικά και
το σκληρό σιτάρι.
Στα σκληρά
σιτάρια,
στην
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ πρώτη λίστα
papadogiannis@
της Φότζια για
agronews.gr
το νέο έτος δεν
υπήρξαν αλλαγές στις τιµές. Συγκεκριµένα για
τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος
78 kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 13% η τιµή αποθήκης παραγωγού κυµαίνεται στα 293-298 ευρώ ο
τόνος. Επίσης για τη δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 12% η τιµή
αποθήκης παραγωγού διαπραγµατεύεται στα 282-288 ευρώ ο τόνος.
Στη Γαλλία οι τιµές για µια συνεδρίαση µόνο έχασαν 5 ευρώ ο τόνος, αλλά κατόπιν επέστρεψαν στα
275 ευρώ ο τόνος, παρά την ελαφριά αποδυνάµωση του ευρώ έναντι του δολαρίου.
Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο,
παρατηρούνται τελευταία διάφορες κερδοσκοπικές ρευστοποιήσεις κατόπιν της συνεχιζόµενης
ανοδικής πορείας στα περισσότερα δηµητριακά. Μόνο το καλαµπόκι άντεξε στη διόρθωση λόγω της
µείωσης παραγωγής που καταγράφηκε στην τελευταία έκθεση προσφοράς / ζήτησης δηµητριακών
του αµερικανικού υπουργείου γεωργίας USDA. Την ίδια ώρα, µε τη
Ρωσία να σκέφτεται να επεκτείνει
τους περιορισµούς εξαγωγής και
σε άλλα δηµητριακά, οι γαλλικές
τιµές δεν ακολούθησαν τη διόρθωση του Σικάγο και δοκίµασαν νέα
υψηλά. Οι τιµές Μαρτίου έπιασαν
τα 227 ευρώ ο τόνος.
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Έχασε ένα ευρώ
μέσα σε ένα μήνα
ΝΤΟΜΑΤΑ

Αδυνατεί να
κατευθυνθεί
στην αγορά το 70% περίπου της ντοµάτας θερµοκηπίου που καλλιεργείται την περίοδο αυτή, όσο οι τιµές διάθεσης του προϊόντος δεν µπορούν
να ξεπεράσουν τα 30 λεπτά το κιλό,
και αυτά για την πρώτη κατηγορία
lux προϊόντος. Λίγο η διαταραχή στη
δοµή της ζήτησης εξαιτίας της πανδηµίας που ακόµα κρατά κλειστή την
εστίαση, λίγο οι υψηλές για την εποχή θερµοκρασίες των προηγούµενων εβδοµάδων, τσαλάκωσαν για
τα καλά τις ισορροπίες της αγοράς.
Το εµπορικό πρόβληµα πλήττει κυρίως τους Κρητικούς παραγωγούς,
αφού αυτό το διάστηµα ο µεγαλύτερος όγκος που κατευθύνεται στις
κεντρικές λαχαναγορές και τη λιανική κόβεται στο νησί. Όπως εξηγούν
άνθρωποι της αγοράς στην Agrenda,
η παραγωγή της Κρήτης έπεσε πάνω στον τοίχο της κλειστής εστίασης
µε µεγαλύτερη από την προβλεπόµενη ταχύτητα. Ο λόγος είναι ότι ο
καλός καιρός ευνόησε την καλλιέρ-

ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Προς ανατροπή
της αρνητικής
συγκυρίας

ΤΡΙΦΥΛΙΑ

Οι εκτιµήσεις συντελεστών του κλάδου
θέλουν την αγορά να ανακάµπτει έστω
και ελαφρώς τις επόµενες εβδοµάδες,
µε τον ίδιο παράγοντα που επιδείνωσε
την αρνητική συγκυρία, να επιφέρει την
αντιστροφή της τάσης. Συγκεκριµένα, εφόσον τώρα βγήκαν µαζικά µεγάλες ποσότητες, αναµένεται να προκύψει ένα έλλειµµα στην παραγωγή το επόµενο διάστηµα, µε δεδοµένο το γεγονός ότι η δυνατότητα συντήρησης της παραγωγής είναι περιορισµένη. Έτσι µέχρι τα τέλη Μαρτίου που βγαίνει στην αγορά ξανά η Τριφυλία, η αγορά αναµένεται ότι θα έχει ισορροπήσει, αν όχι νωρίτερα. Σηµειώνεται πάντως ότι την περίοδο αυτή, η πρώτη
ποιότητα ντοµάτας διατίθεται στους καταναλωτές στα 1,15 µέχρι 1,30 ευρώ το κιλό.
Επιπλέον, η κατάσταση αυτή στην αγορά φαίνεται ότι έχει επηρεάσει σε µικρότερο βαθµό και τις επιχειρήσεις στις βορειότερες περιοχές της χώρας. Οι επενδύσεις
που έχουν γίνει εκεί στο πεδίο της υδροπονίας και οι προηγµένες θερµοκηπιακές
µονάδες που λειτουργούν όλο το έτος, διαµορφώνουν µια ξεχωριστή αγορά που εστιάζει σε πιο premium τελικά προϊόντα,
τα οποία διατίθενται και στην αγορά µέσα από ισχυρές και θεµελιωµένες σε γερές επιχειρηµατικές βάσεις συµφωνίες.

γεια µε αποτέλεσµα να βγουν πρώιµα µεγάλες ποσότητες, ταυτόχρονα,
κάτι που δεν είχε προβλεφθεί την
περίοδο των φυτεύσεων νωρίτερα.
Μάλιστα, η θετική πορεία που είχε το προϊόν κατά την φθινοπωρινή περίοδο που ευνόησε κυρίως την
παραγωγή της Τριφυλίας, µάλλον
αιφνιδίασε παραγωγούς και αγορά, παρά προϊδέαζε για την εξέλιξη που αναπτύσσεται τώρα. Ήδη από τον Σεπτέµβριο του 2020 η τιµή
της πρώτης ποιότητας beef ντοµάτας
θερµοκηπίου έδειχνε σηµάδια ανάκαµψης από τα χαµηλά που διαµόρφωσε την άνοιξη και το καλοκαίρι.
Οι τιµές έφτασαν ακόµα και τα
1,40 ευρώ το κιλό, µε την κατάσταση
να µετριάζει όταν ξεκίνησε η εφαρµογή νέων περιοριστικών µέτρων.
Σε διάστηµα ενός µήνα, από τα τέλη Νοεµβρίου µέχρι τα τέλη ∆εκεµβρίου και πάνω στην αλλαγή βάρδιας από την παραγωγή της Τριφυλίας στην παραγωγή της Κρήτης, η τιµή του προϊόντος έχασε 1 ευρώ, διαµορφώνοντας τα σηµερινά επίπεδα.

Η παραγωγή επιτραπέζιας ντοµάτας κατευθύνεται από µια τάση µείωσης
των εκτάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτιµά µελέτη της Κοµισιόν

Ενισχύονται τα μερίδια σπεσιαλιτέ προϊόντων
ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
ΤΣΑΜΠΙ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

1,30

4%

20%

ΜΕΙΩΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

0,30

ΚΙΛΟ

/

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩΠΗ

ΕΥΡΩΠΗ

ΙΑΝ

ΟΚΤ ΝΟΕ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΕΤΗΣΙΟΣ
ΡΥΘΜΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΙΣΠΑΝΙΑ

+2%

Κατά 4% αναµένεται ότι θα έχει µειωθεί η παραγωγή
επιτραπέζιας ντοµάτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι
το τέλος της δεκαετίας, διαµορφώνοντας ένα συνολικό
τονάζ πέριξ των 6,2 εκατ. τόνων. Η τάση αυτή
αποδίδεται από τους αναλυτές της Κοµισιόν σε σχετική
έρευνα, από την επιλογή των Ισπανών να περιορίσουν
σηµαντικά την χειµερινή παραγωγή, αλλά και από την
στροφή µεγάλου αριθµού εκµεταλλεύσεων στην
καλλιέργεια µικρότερων ποικιλιών ντοµάτας όπως τα
βελανίδια, τσέρι και τα τσαµπιά, η αγορά των οποίων
από εξειδικευµένη γίνεται σιγά σιγά µαζική.
Ο ανταγωνισµός από το Μαρόκο αλλά και η ζήτηση
για άλλου είδους θερµοκηπιακές καλλιέργειες όπως το
αγγούρι και οι κολοκύθες ενισχύουν την τάση αυτή.
Όπως επισηµαίνει η Κοµισιόν, η αλλαγή αυτή θα
ενισχύσει την αξία της παραγωγής, παρά τον
περιορισµό του όγκου. Άλλωστε σύµφωνα µε την ίδια
έκθεση της Κοµισιόν, φαίνεται πως η κατανάλωση
επιτραπέζιας ντοµάτας στην Ευρώπη οδεύει προς την
σταθεροποίηση, µε την ζήτηση να εστιάζει κυρίως στα
µικρότερα µεγέθη. Ταυτόχρονα και οι εξαγωγές σε
Τρίτες αγορές αναµένεται να σταθεροποιηθούν. Μέσα
σε αυτό το πλαίσιο, η µείωση της παραγωγής στην
Ισπανία αναµένεται ότι θα φτάσει το 20%.
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ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 14/01

794,03

820
815
810
805
800
795
790
Παρασκευή

08/01

∆ευτέρα

11/01

Τρίτη

12/01

Τετάρτη

13/01

Πέµπτη

14/01

Εβδομάδα διόρθωσης με τις
τράπεζες να γράφουν απώλειες 8%
Τη στιγμή που οι απώλειες του γενικού δείκτη από
την αρχή του έτους μόλις που ξεπερνούν το 1,6%,
ο τραπεζικός κλάδος χάνει λίγο πάνω από 8%.
Έτσι, από τις 8 Ιανουαρίου, όταν άρχισε η
διορθωτική πορεία της αγοράς, ο γενικός δείκτης
παλινδρομεί σε ένα στενό εύρος μεταξύ 794 και
805 μονάδων, προσπαθώντας να διαχειριστεί τις
πιέσεις που έρχονται κυρίως από τον τραπεζικό
κλάδο. Η διόρθωση έρχεται μετά την έντονα
ανοδική πορεία του τελευταίου διμήνου του 2020.

Top Movers

Ευρώ Μεταβολή %

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.

0,1920+20,00%

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.

0,1760+10,00%

ΙΛΥΔΑ Α.Ε

0,7700 +8,45%

ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε.

1,7000 +8,28%

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.

0,9000 +6,89%

SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ.

0,0275 -19,12%

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

0,2020 -15,83%

MODA BANGO Α.Ε.

0,3450 -8,97%

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

0,1800 -8,63%

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε

2,5600 -8,57%

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

Moνάδες Μεταβολή
31.171,47 +0,36%
13.178,65 +0,38%
3.641,61 +0,69%
6.801,96 +0,84%
13.988,70 +0,35%
5.681,14 +0,33%
10.850,81 +0,036%
28.698,26 +0,85%

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

Τελευταία
αλλαγή
15.03.2020
18.09.2019
18.09.2019
11.03.2020
01.02.2020
01.06.2020
01.06.2020
01.06.2020

O σπαγκο...
...ραμμένος
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Στο νέο
Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα του
Ευρωπαϊκού Ταμείου
Επενδύσεων (EIF) για τη
χρηματοδότηση μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 500
εκατ. ευρώ, συμμετέχει η Τράπεζα
Πειραιώς. Οι πόροι αυτοί θα
ενισχύσουν τη ρευστότητα των
ελληνικών επιχειρήσεων όλων των
κλάδων και θα χρηματοδοτήσουν
επενδυτικά σχέδια, με ευνοϊκούς
όρους, με στόχο την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητάς τους μέσω της
στήριξης πρωτοβουλιών επέκτασης
και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

ΤESCO: Η εταιρεία τροφίμων και
ψιλικών του Ηνωμένου Βασιλείου,
Tesco ανακοίνωσε ότι οι συγκρίσιμες
πωλήσεις αυξήθηκαν στη διάρκεια της
χριστουγεννιάτικης περιόδου κατά
8,1% υποστηριζόμενες από τις ισχυρές
πωλήσεις τροφίμων και μέσω
διαδικτύου που αυξήθηκαν κατά 80%.
TÜV HELLAS: Μια από τις κορυφαίες
εταιρείες στην παροχή υπηρεσιών
Τεχνητής Νοημοσύνης, την
αμερικανική DataRobot πιστοποίησε
η TÜV HELLAS (TÜV NORD).
Η αμερικανική εταιρεία επέλεξε
τον κορυφαίο ελληνικό φορέα για
πιστοποίηση με βάση το Σύστημα
Διαχείρισης Ασφάλειας
Πληροφοριών σύμφωνα με το
πρότυπο ISO 27001:2013.

BAT Hellas: Η British American
Tobacco Hellas λειτουργεί από τις
αρχές του έτους σε ευθυγράμμιση με
το myDATA την νέα πλατφόρμα
ηλεκτρονικών βιβλίων που όρισε η
ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο του ψηφιακού
μετασχηματισμού της Φορολογικής
Διοίκησης.

Ευφορία με δανεικά
από άγνωστο μέλλον
Οικονομικό πακέτο 2 τρις από Μπάιντεν
Ανησυχεί την ΕΚΤ μια παράταση μέτρων
Επιφυλακτικός όσον αφορά τις προοπτικές της χρηματιστηριακής αγοράς το τρέχον έτος εμφανίζεται ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Λεόν Κούπερμαν. Παρότι
ο 77χρονος τιτάνας των hedge fund εξακολουθεί να «βλέπει» ευκαιρίες στην αγορά, προειδοποιεί για υπερβολική κερδοσκοπία και σημάδια «ευφορίας» ανησυχώντας ιδιαίτερα για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς, λόγω του
αυξανόμενου επιπέδου χρέους των ΗΠΑ και του ομοσπονδιακού ελλείμματος. «Νομίζω ότι δανειζόμαστε από το
μέλλον», λέει χαρακτηριστικά και προσθέτει ότι «Κανείς δεν αναμένει πτώση
του χρηματιστηρίου το 2021. Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις για τον S&P 500 τοποθετούν τον δείκτη πάνω από τις 4.000

μονάδες» (ο S&P 500 «αποχαιρέτησε» το
2020 στις 3.700 μονάδες).
Στο μεταξύ, πακέτο ύψους 2 τρισ. δολαρίων για την τόνωση της οικονομίας
και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της πανδημίας φέρεται πως ετοιμάζει
ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο
Μπάιντεν, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα 20 Ιανουαρίου.
Τέλος, εμμένει στις πρόσφατες προβλέψεις της ΕΚΤ για τον ρυθμό ανάπτυξης 3,9% στην ευρωζώνη το 2021 η πρόεδρός της. «Βασιζόμαστε στην εκτίμηση
ότι τα περιοριστικά μέτρα θα συνεχιστούν
ως το τέλος του α’ τριμήνου. Ανησυχητικό
είναι το ενδεχόμενο μετά το τέλος Μαρτίου τα κράτη να διατηρήσουν τα μέτρα»,
δήλωσε στο Reuters η Κριστίν Λαγκάρντ.

Moët

Ποτά

Τους περισσότερους followers σε
Facebook (2.464.555) και Instagram
(666.373) με διαφορά στην κατηγορία
σαμπάνιας, έχει η Moët & Chandon. Το
ψηφιακό αποτύπωμα της σαμπάνιας
διεθνώς από 2 Νοεμβρίου 2020 μέχρι
28 Δεκεμβρίου 2020 κατέγραψε η
έρευνα της Oensights. Η δεύτερη θέση
ακολούθων στο FB στην Mumm & Cie
(548.358), 3η η Taittinger (462.169).

Με συρρίκνωση των πωλήσεων 52% στο
χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών
έκλεισε το 2020, σύμφωνα με την Ένωση
Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών.
Το σύνολο των πωλήσεων του κλάδου
αλκοολούχων παρουσίασε πτώση 32%
σε σύγκριση με το 2019, ενώ την πτώση
συγκράτησε μερικώς το κανάλι της
λιανικής και Cash and Carry, όντας και
το μόνο που παρέμεινε σε λειτουργία.
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ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ακατάσχετες και αφορολόγητες οι ειδικές
ενισχύσεις που δόθηκαν, λόγω της πανδημίας

Σ

τις 23.12.20 (ΦΕΚ Α’ 256) ψηφίστηκε ο νόµος
υπ’ αρίθµ 4764 «Ρυθµίσεις για την προστασία της δηµόσιας υγείας από τις συνέπειες
της πανδηµίας Covid 19, την ενίσχυση των
µέσων µαζικής µεταφοράς, την επιτάχυνση της απονοµής των συντάξεων, τη ρύθµιση
οφειλών προς τους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις».
Το µέρος Θ’ «Επείγουσες ∆ιατάξεις αρµοδιότητας υπουργείου ΑΣτα βιβλία
γροτικής Ανάπτυξης», περιλαµβάΛόγω των έκτακτων
νει τα άρθρα 146 και 147 που ενδιενισχύσεων, ενδέχεται
αφέρουν τους αγρότες.
ένας ελαιοπαραγωγός να
Άρθρο 146: « Οι ενισχύσεις που καπρέπει να ανοίξει βιβλία ταβάλλονται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες στο πλαίσιο δράσεων αντιµετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού Covid 19
στον πρωτογενή τοµέα, συγχρηµατο∆εν βάζουν χέρι
δοτούµενων ή µη, δεν υπόκεινται σε
∆ηµόσιο ή τράπεζες δεν οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά
µπορούν να «πειράξουν» ή άλλη κράτηση υπέρ του ∆ηµοσίου,
τις επιδοτήσεις που δόθη- συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής
καν λόγω κορωνοϊού
εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου
43A του ν. 4172/2013 (Α’ 167), µη εφαρµοζόµενης της παρ. 1 του άρθρου
47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής τους, είναι ανεκχώρητες και
ακατάσχετες στα χέρια του ∆ηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσµεύονται και δεν συµψηφίζονται µε βεβαιωµένα χρέη προς το ∆ηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νοµικά πρόσωπα τους, τα ασφαλιστικά ταµεία
και τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων
απαλλάσσονται από την υποχρέωση
προσκόµισης αποδεικτικού φορολο-

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

ντίστοιχες σε παραγωγούς άλλων προϊόντων (π.χ. καρπούζια), αν δεν αλλάξει κάτι, συµπεριλαµβάνονται στις
υπόλοιπες επιδοτήσεις και όλες µαζί προσδιορίζουν την
υποχρέωση ένταξης στο κανονικό καθεστώς. Υπάρχει
δηλαδή µεγάλη πιθανότητα, ένας αγρότης του ειδικού
καθεστώτος να ενταχθεί υποχρεωτικά στο κανονικό λόγω αυτών των ενισχύσεων. Αν δεν ληφθεί µέριµνα αντίστοιχη µε τις επιδοτήσεις που δόθηκαν το 2019 στις
δενδροκαλλέργειες και τις εξαίρεσαν µε ρητή απόφαση
από τον υπολογισµό, ενδεχοµένως να βρεθούν πολλοί µπροστά στην υποχρεωτική ένταξης στα βιβλία (το
αν συµφέρει ή όχι, είναι άλλο θέµα).

Λήξη υποβολής αιτήσεων
επιστρεπτέας στις 15 Γενάρη
Οι αιτήσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή
λήγουν στις 15 Ιανουαρίου (συζητείται την ώρα
που γράφω αυτές τις γραµµές, η περίπτωση
ολιγοήµερης παράτασης). Για να µην υπάρξουν
πάλι οι παρεξηγήσεις της επιστρεπτέας 4,
συνεννοηθείτε µε το λογιστή σας και
ενηµερώστε τον αν επιθυµείτε να υποβάλλει
για λογαριασµό σας την αίτηση ή όχι.

γικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας για τη συµµετοχή
τους στις δράσεις και για την είσπραξη των ενισχύσεων».
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 21 ΣΤΟΥΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
∆ηλαδή, οποιασδήποτε µορφή επιδότηση έχει καταβληθεί στον αγρότη εξαιτίας του κορωνοϊού, δεν µπορεί κανείς (∆ηµόσιο ή τράπεζες) να τις πειράξει. Είναι αφορολόγητες και δεν µπορούν να κατασχεθούν σε καµία περίπτωση. Πρόχειρα µπορώ να σκεφτώ την ενίσχυση που δόθηκε στους ελαιοπαραγωγούς (Μέτρο 21).
Με αφορµή την αναφορά αυτή, θα ήθελα να επισηµάνω ότι η συγκεκριµένη ενίσχυση χαρακτηρίστηκε
λανθασµένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι έχει έτος αναφοράς το 2019. Προφανώς έγινε από λάθος, ίσως γιατί
ο υπεύθυνος για το χαρακτηρισµό παρασύρθηκε από
την αναφορά Covid 19 και νόµισε ότι αφορά το έτος
2019. Ευελπιστώ ότι θα διορθωθεί άµεσα, σίγουρα πάντως πριν από την έκδοση της βεβαίωσης για το 2020.
Να τονίσω επίσης ότι η ενίσχυση αυτή, λόγω Covid
19 που δόθηκε στους ελαιοπαραγωγούς, κι άλλες α-

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ
Με το άρθρο 147 Συνέχιση λειτουργίας υφιστάµενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ορίζεται: «Η παρ.
3 του άρθρου 17Α του ν. 4056/2012 (Α’ 52) τροποποιείται και διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουργούσαν
εντός ή πλησίον κατοικηµένων περιοχών, σύµφωνα µε
τις προϋποθέσεις της παρ. 2 και εφόσον επιθυµούν να
συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηµα στην οικεία ∆ΑΟΚ µέχρι τις 31.12.2021. Έως την ηµεροµηνία αυτή αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν αλλά δεν εκτελέστηκαν και διατάσσουν τη διακοπή λειτουργίας, την αποβολή, την κατεδάφιση ή την επιβολή προστίµου. Οι διοικητικές πράξεις του προηγούµενου εδαφίου ανακαλούνται
οριστικά εφόσον εκδοθεί η άδεια διατήρησης της παρ. 2.»
Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι µε τη ρύθµιση αυτή, αντιµετωπίζεται το πραγµατικό πρόβληµα
που έχουν οι κάτοχοι των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, να συγκεντρώσουν το σύνολο των δικαιολογητικών εγγράφων που απαιτούνται για την έκδοση της
άδειας διατήρησης των σταυλικών τους εγκαταστάσεων, εν µέσω πανδηµίας, δεδοµένου ότι για την έκδοση ορισµένων από τα εν λόγω δικαιολογητικά απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες. Με την προτεινόµενη διάταξη παρατείνεται η προθεσµία µέχρι τις 31/12/2021.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ
GOV.GR ΜΕΧΡΙ 31.01.21
Η υποβολή αιτήσεων για την
εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση
των 8.000 ευρώ παρατάθηκε
µέχρι τις 31.01.21. Το υπουργείο
Υποδοµών ξεκίνησε ελέγχους
των υποβληθεισών αιτήσεων.
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ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ YARA
Μοναδική
τεχνολογία
Η τεχνολογία P-Extend
διασφαλίζει την ανεµπόδιστη µετακίνηση
του Φωσφόρου προς τις
ρίζες των δένδρων και τη
µεγαλύτερη απορρόφησή
του από αυτές, ακόµα
και σε δύσκολες τιµές
εδαφικού pH

Βάζει τις βάσεις
για µια ανώτερη
παραγωγή

Σημασία του Φωσφόρου
στη δενδροκαλλιέργεια
Η μοναδική τεχνολογία
Φωσφόρου P-Extend
των λιπασμάτων YaraMila
θρέφει σωστά την
καλλιέργειά σας
TOY ΝΙΚΟY ΜΥΤΙΛΕΚΑ*
Η λίπανση µιας δενδροκοµικής καλλιέργειας
στοχεύει στη βελτίωση της γονιµότητας του
εδάφους και στην επίτευξη ανώτερης παραγωγής µε καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η
ανάπτυξη των δένδρων στηρίζεται στα θρεπτικά στοιχεία που προσλαµβάνουν από το έδαφος. Μια εντατική καλλιέργεια αποµακρύνει
µεγάλες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος που πρέπει άµεσα να αναπληρώνονται, ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής
παραγωγικότητά της. Τα λιπάσµατα είναι η
βασικότερη και πιο άµεση πηγή θρεπτικών
στοιχείων για µια καλλιέργεια. Στο τέλος του
χειµώνα µε αρχές της άνοιξης γίνεται η βασική λίπανση των δενδροκοµικών καλλιεργειών. Τα λιπάσµατα που χρησιµοποιούνται
την περίοδο αυτή περιέχουν κυρίως Άζωτο,
Φώσφορο και Κάλιο σε διάφορες αναλογίες,
καθώς και άλλα δευτερεύοντα στοιχεία και ιχνοστοιχεία ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας.
Η σηµασία του Φωσφόρου: Ο Φώσφορος
είναι βασικό θρεπτικό στοιχείο για τα δένδρα
και συµµετέχει σε πολλές λειτουργίες τους

καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξής
τους. Είναι σηµαντικότατο στοιχείο για την ανάπτυξη της ρίζας και των βλαστών, για την
καλή ανθοφορία, για την επίτευξη µεγαλύτερου αριθµού και µεγέθους καρπών, για την
πρωιµότητα της παραγωγής και για τον περιορισµό των εσωτερικών υποβαθµίσεων των
καρπών κατά την ωρίµανση και µετασυλλεκτικά. Είναι το κύριο θρεπτικό στοιχείο για τη
µεταφορά ενέργειας µέσα στα φυτά και γενικά για το µεταβολισµό τους, λειτουργώντας
ως «µπαταρία». Λόγω της συµµετοχής του σε
πολλές µεταβολικές δραστηριότητες των φυτών, ο Φώσφορος θα πρέπει να είναι συνεχώς διαθέσιµος προς απορρόφηση στο έδαφος, για µεγάλο χρονικό διάστηµα από την
στιγµή της εφαρµογής του.
Μπορεί ο Φώσφορος να αποτελεί αναγκαίο
θρεπτικό στοιχεία για τα φυτά ωστόσο, η απορρόφησή του από τα δένδρα δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Είναι στοιχείο πολύ δυσκίνητο στο έδαφος και εποµένως η εφαρµογή φωσφορικών
λιπασµάτων επιφανειακά, γύρω από τους κορµούς των δένδρων, δεν διασφαλίζει την καλύτερη αξιοποίησή τους από τις ρίζες που βρίσκονται σε ορισµένο βάθος µέσα στο χώµα.
Σε αλκαλικά εδάφη (pH>7) αλλά και πολύ όξινα (pH<6), ο Φώσφορος δεσµεύεται
πολύ γρήγορα µετά την εφαρµογή του (λίγες µόνο ηµέρες µετά) σχηµατίζοντας αδιάλυτες ενώσεις µε το Ασβέστιο, το Σίδηρο και
το Αργίλιο και εποµένως δεν είναι διαθέσιµος για τα δένδρα.
Η απορρόφηση του Φωσφόρου από τις

ρίζες των δένδρων περιορίζεται όταν η θερµοκρασία του εδάφους είναι χαµηλή, γεγονός που συµβαίνει συνήθως την περίοδο των
βασικών λιπάνσεων.

Η τεχνολογία Φωσφόρου P-Extend
των λιπασµάτων YaraMila
Η µοναδική τεχνολογία P-Extend των λιπασµάτων YaraMila που παράγονται στο εργοστάσιο της Yara στο Porsgrunn της Νορβηγίας, βασίζεται στο συνδυασµό τριών µορφών
Φωσφόρου µέσα στον ίδιο κόκκο λιπάσµατος,
σε αναλογίες που διασφαλίζουν την άµεση,
αλλά και παρατεταµένη απορρόφησή του από τα δένδρα για πολύ µεγαλύτερο χρονικό
διάστηµα συγκριτικά µε τα κλασικά φωσφορικά λιπάσµατα. Η τεχνολογία P-Extend διασφαλίζει την ανεµπόδιστη µετακίνηση του
Φωσφόρου προς τις ρίζες των δένδρων και
τη µεγαλύτερη απορρόφησή του από αυτές,
ακόµα και σε δύσκολες τιµές εδαφικού pH.
*SENIOR AGRONOMIST, YARA ΕΛΛΑΣ

• Μεγαλύτερη διάρκεια
παροχής Φωσφόρου στην
καλλιέργεια
• Μέχρι και 3 φορές
µεγαλύτερη
απορροφησιµότητα από τα
δένδρα συγκριτικά µε τα κοινά
φωσφορικά λιπάσµατα
• Καλύπτει τις ανάγκες των
δένδρων ακόµα και σε
αλκαλικά ή όξινα εδάφη
• Προωθεί την ευρωστία των
φυτών, την καλύτερη
ανάπτυξη της ρίζας και των
βλαστών
• Στηρίζει µια ποιοτικότερη
ανθοφορία και µια καλύτερη
καρπόδεση
• Αυξηµένο µέγεθος καρπών
µε καλύτερα ποιοτικά
χαρακτηριστικά
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.yara.gr
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προσθέτει 70 στρέμματα
υδροπονικής η Wonderplant
Επένδυση 30 εκατ. για 70 στρέμματα υδροπονικής καλλιέργειας ντομάτας
Παράγει ετησίως 10.000 τόνους ντομάτες τύπου cherry, cluster και beef
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

2019

21,64
17,32

2018

ΚΑΘΑΡΑ
ΚΕΡ∆Η
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

2019

3,15
2,29

2018
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ
(31/12/2019)

27,57

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Σε διαδικασία υλοποίησης επένδυσης συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ για την επέκταση των υαλόφρακτων θερµοκηπίων της κατά 70 στρέµµατα βρίσκεται η εταιρεία καλλιέργειας ντοµάτας Wonderplant,
η οποία βασίζει το σύνολο της παραγωγής της στην
υδροπονική καλλιέργεια. Οι πρώτες ποσότητες ντοµάτας από τη συγκεκριµένη επένδυση θα ξεκινήσουν να διατίθενται από το καλοκαίρι του 2022, ενώ η ολοκλήρωση του επενδυτικού βήµατος αναµένεται έως το τέλος της φετινής χρονιάς, όπως αναφέρει στην Agrenda ο διευθύνων σύµβουλος της
επιχείρησης, Θεµιστοκλής Μακρής.
Να σηµειωθεί ότι η εταιρεία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της µε 120 στρέµµατα θερµοκηπιακής καλλιέργειας στην Πετρούσσα ∆ράµας, πρόσθεσε ακόµη 40 στρέµµατα το 2019 και προχωράει στην προσθήκη των νέων εκτάσεων στην παραγωγική της δυναµική. Οι αρχικές εγκαταστάσεις της Wonderplant
δηµιουργήθηκαν από τη Greentech σε συνεργασία
µε την ολλανδική Van der Hoeven, ενώ η επέκτα-

ση των 40 στρεµµάτων του 2019 υλοποιήθηκε από τη Greentech, η οποία ειδικεύεται στον σχεδιασµό, την προµήθεια και την εγκατάσταση ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού.
Η επιχείρηση παράγει σε ετήσια βάση περίπου
10.000 τόνους ντοµάτας, ενώ αυτή τη στιγµή διατηρεί 150 στρέµµατα παραγωγής. Η Wonderplant διαθέτει καθετοποιηµένη διαδικασία παραγωγής από
την καλλιέργεια έως και τη συσκευασία των προϊόντων της. Παράγει ντοµάτα τύπου cherry, µεσόκαρπη τσαµπί τύπου cluster, καθώς και τη ντοµάτα beef.
Το 2020 χαρακτηρίστηκε, κατά τον διευθύνοντα
σύµβουλό της, από δύο περιόδους. Την καλοκαιρινή περίοδο προέκυψε πτώση τιµών 20% µε 30%
στη χονδρική, καθώς -όπως επισηµαίνει- ο αριθµός
των καταναλωτών ήταν µικρότερος από τον προσδοκώµενο και προέκυψε υπερπροσφορά. «Βρεθήκαµε αντιµέτωποι µε τις απρόβλεπτες συνθήκες που
δηµιούργησε η πανδηµία και η µείωση του τουριστικού ρεύµατος», αναφέρει. Μετά το Σεπτέµβριο
η αγορά οµαλοποιήθηκε, δεδοµένου ότι η παραγωγή προσαρµόστηκε στα δεδοµένα της ζήτησης.

Νέος στάβλος στη Φάρμα Φιλιππίδη για να σπάσει
το ημερήσιο φράγμα των 10 τόνων αγελαδινού

Η εκµετάλλευση έχει
εξασφαλίσει επίσης άδεια
για την ανέγερση µιας
µονάδας βιοαερίου, µε
δυναµικότητα 500 κιλοβάτ
και στόχο να είναι έτοιµη κι
αυτή µέσα στο 2021.

ΝΕΑ

Η Μπαρµπα Στάθης
δίπλα σε κοινωφελείς
οργανισµούς

Η Μπαρµπα Στάθης κατά τη διάρκεια του
2020, µίας χρονιάς που η κοινωνία αντιµετώπισε
επιπλέον δυσκολίες λόγω πανδηµίας, ενίσχυσε
περαιτέρω τη δωρεάν διάθεση τροφίµων, µε
κατεψυγµένα λαχανικά και προϊόντα ζύµης που
ξεπέρασαν τους 70 τόνους, ήτοι 350.000 µερίδες
φαγητού σε κοινωφελείς οργανισµούς όπως:
Ένωση Μαζί για το παιδί, Χαµόγελο του παιδιού,
Χατζηκυριάκειο Ίδρυµα, Κιβωτό του Κόσµου.

Αρνητικό και το επόµενο 6µηνο
το καταναλωτικό κλίµα

Να σπάσει το φράγµα των 10 τόνων γάλα την ηµέρα, από τους περίπου 6 τόνους που παράγει σήµερα, βάζει ως στόχο σε µια τριετία η Φάρµα Φιλιππίδη από το Γάζωρο Σερρών, η οποία για το σκοπό αυτό προχωρά στην κατασκευή ενός καινούριου στάβλου. Οι εργασίες για την κατασκευή του 4ου στάβλου της εκτροφής, έχουν ξεκινήσει ήδη εδώ και
κάποιες εβδοµάδες κι αν όλα εξελιχθούν µε βάση
το πλάνο της οικογένειας Φιλιππίδη, εκτιµάται πως
θα είναι έτοιµος γύρω στα µέσα Μαρτίου του 2021.
«Η δυναµικότητά του θα είναι για 140 αρµεγοµένες αγελάδες αλλά σε πρώτη φάση, για το 2021,
στοχεύουµε να φιλοξενηθούν περί τις 50 και να φτάσουµε, κατά µέσο όρο, στα 200 αρµεγοµένα ζώα α-

πό τα 150 σήµερα», είπε o Σοφοκλής Φιλιππίδης.
Η αύξηση του κοπαδιού, όπως συνηθίζεται τα τελευταία σχεδόν 20 έτη, θα γίνει εσωτερικά µε το σύστηµα αναπαραγωγής που εφαρµόζεται στη µονάδα και το οποίο, όπως εξηγεί ο διατροφολόγος και
γεωπόνος της εκτροφής, Γιώργος Κλιάµπας, έχει
αποτελέσµατα και διασφαλίζει την υγεία του κοπαδιού, καθώς «γνωρίζουµε το κάθε ζώο ξεχωριστά».
Η εκµετάλλευση έχει εξασφαλίσει άδεια για την
ανέγερση µιας µονάδας βιοαερίου, µε δυναµικότητα 500 κιλοβάτ, η οποία αναµένεται επίσης να είναι έτοιµη µέσα στο 2021, παρέχοντας ένα επιπλέον έσοδο, αλλά και λίπασµα για τα περίπου 1.000
στρέµµατα που καλλιεργεί για ζωοτροφές. Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Παραµένει αρνητικό το καταναλωτικό κλίµα στην
Ελλάδα το τελευταίο εξάµηνο και µε χαµηλές
προσδοκίες για το επόµενο, µε το 50% των
δαπανών να κατευθύνεται πλέον για τρόφιµα.
Έρευνα, του Σύνδεσµου Επιχειρήσεων &
Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος δείχνει ότι 1 στους
2 καταναλωτές θα µειώσει τις δαπάνες για αγορά
προϊόντων το επόµενο εξάµηνο.

Εµποδίων συνέχεια για τη
βιοµηχανία οίνου Ν. Αφρικής
Τα εµπόδια συνεχίζονται για τη βιοµηχανία οίνου
της Νοτίου Αφρικής, καθώς η κυβέρνηση επέβαλε
νέα απαγόρευση πώλησης αλκοολούχων ποτών
στη χώρα. Σύµφωνα µε τον επαγγελµατικό
οργανισµό Vinpro, οι δύο προηγούµενες
απαγορεύσεις έφεραν απώλεια πάνω από 406
εκατ. ευρώ στον κύκλο εργασιών, µε αντίκτυπο
στην απασχόληση, τον τουρισµό και τα οινοποιεία.
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Η Wonderplant
διατηρεί παρουσία
στο σύνολο
των ελληνικών
σούπερ µάρκετ και
περιορισµένη στο
δίκτυο HoReCa.

Η Friesland
κάνει βήμα
για φιάλες
100% PET
Ο γαλακτοκοµικός συνεταιρισµός
FrieslandCampina ανακοίνωσε ότι
θα κατασκευάσει φιάλες PET από
100% ανακυκλωµένο υλικό από τον
Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.
Ο Patrick van Baal, παγκόσµιος
διευθυντής ανάπτυξης συσκευασιών στη FrieslandCampina, δήλωσε:
«Με το 100% ανακυκλωµένο µπουκάλι PET, η FrieslandCampina κάνει ένα νέο βήµα για να κάνει τη
συσκευασία της κυκλική.
«Η φιλοδοξία µας είναι να γίνουµε πλήρως κυκλικοί. Γι ‘αυτό αυξάνουµε το ανακυκλωµένο
περιεχόµενο των φιαλών PET από 20% σε 100%. Με τις τελευταίες αλλαγές στο σχεδιασµό, η
FrieslandCampina ισχυρίζεται ότι
θα είναι η πρώτη εταιρεία στον γαλακτοκοµικό τοµέα που θα κάνει
τις φιάλες της «σχεδόν» κυκλικές
για τα σήµατα προϊόντων της στις
Κάτω Χώρες, το Βέλγιο, το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ουγγαρία.

Η FrieslandCampina
ανακοίνωσε πρόσφατα ότι όλα
τα προϊόντα της ολλανδικής
Campina θα παράγονται
χρησιµοποιώντας πράσινη
ενέργεια που παράγεται από
τους αγρότες της.

ΚΑ/ΧΥΜΑ
ΦΡΕΣ

+7,2%

ΤΑΧΥ
ΚΙ

+10,7%

ΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚ
ΤΑ Κ
Α
Η
Ν

+10,5%

Άγγιξε το 10% η αύξηση του τζίρου σουπερ µάρκετ το 2020
Ο συνολικός τζίρος του οργανωµένου λιανεµπορίου τροφίµων αυξήθηκε
κατά +9,7% το 2020 σύµφωνα µε στοιχεία της Nielsen. Η ανάπτυξη αυτή,
αποτελεί την υψηλότερη ετήσια µεταβολή της τελευταίας δεκαπενταετίας.
Τα φρέσκα/χύµα προϊόντα αυξήθηκαν κατά +7,2%, τα είδη bazaar +10,7%,
ενώ τα ταχυκίνητα καταναλωτικά προϊόντα αναπτύχθηκαν κατά +10,5%.
Την καταναλωτική προτίµηση συγκέντρωσαν τα Hypermarkets (άνω των
2.500 τ.µ. καταστήµατα) που αναπτύχθηκαν κατά +17,7%, ενώ οι πωλήσεις
των Supermarkets ήταν ανοδικές, µε τον νοµό Θεσσαλονίκης στο +11,8%.

Αυξήσεις στα κόμιστρα
εμπορευμάτων στη Μάγχη
Σηµαντική αύξηση καταγράφει το ύψος των κοµίστρων για τις µεταφορές εµπορευµάτων µέσω της Μάγχης µετά το οριστικό «διαζύγιο» του
Ηνωµένου Βασιλείου από την ΕΕ,
µε εκπροσώπους του χώρου να εκτιµούν ότι µέρος της αύξησης αυτής θα διατηρηθεί µόνιµα. Ειδικότερα, το κόστος για τη µεταφορά ενός φορτηγού από τη Γαλλία στο Ηνωµένο Βασίλειο την προηγούµενη
εβδοµάδα ήταν κατά 39% υψηλότερο σε σχέση µε τη µέση τιµή κατά
το τρίτο τρίµηνο του 2020, σύµφωνα µε τα στοιχεία της παγκόσµιας
πλατφόρµας logistics Transporeon.
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Αύξησε
αποθέµατα
λόγω ζήτησης
η Καλαµάτα
Παπαδηµητρίου

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΙ∆Η BAZAAR

Agrenda

Η αύξηση αποδίδεται στην αναζωπύρωση της ζήτησης για µεταφορές εµπορευµάτων που καταγράφηκε την προηγούµενη εβδοµάδα, η οποία ανήλθε στο 78% του
µέσου όρου της συνήθους κίνησης
το εν λόγω διάστηµα, µετά από µια
χαλάρωση που καταγράφηκε λίγο
πριν την Πρωτοχρονιά, όταν η ζήτηση µειώθηκε καθώς πολλές εταιρείες είχαν στοκάρει προϊόντα πριν
την αποχώρηση του Ηνωµένου Βασιλείου από την ενιαία αγορά και
την τελωνειακή ένωση της ΕΕ προκειµένου να αποφύγουν τυχόν καθυστερήσεις.

Παρά τις ιδιαιτερότητες,
το 2020 καταφέραµε να
κρατήσουµε τα οικονοµικά
µας µεγέθη στα επίπεδα
του 2019, λέει ο Χρήστος
Παπαδηµητρίου διευθύνων
σύµβουλος της Καλαµάτα
Παπαδηµητρίου. Οι
πωλήσεις της επιχείρησης,
που επί σειρά ετών
δραστηριοποιούταν στην
εξαγωγή κορινθιακής
σταφίδας και είναι ευρέως
γνωστή για τα βαλσαµικά
ξύδια και τις κρέµες
βαλσαµικού που παράγει,
κινήθηκαν στα 4,6 εκατ.
ευρώ. «Ωστόσο η σύνθεση
του τζίρου διαφοροποιείται
από το 2019, γιατί οι
τοµείς του αεροπορικού
και ξενοδοχειακού
catering, µε µικρές
συσκευασίες, που
αντιστοιχούν στο 12-13%
του τζίρου, έχουν πληγεί
εντονότατα», εξηγεί ο
ίδιος. Κύριο κανάλι
διάθεσης για τα προϊόντα
της τα σούπερ µάρκετ σε
Ελλάδα και εξωτερικό, που
ενισχύθηκε λόγω της
αυξηµένης οικιακής
κατανάλωσης,
αντισταθµίζοντας τις
απώλειες.
Στο ερώτηµα κατά πόσο
χρειάστηκε η εταιρεία να
περιορίσει τα αποθέµατα
σε πρώτη ύλη και σε
συσκευασµένα προϊόντα, ο
ίδιος είναι σαφής. «Όχι
µόνο δεν περιορίσαµε τα
αποθέµατά µας, αντιθέτως
τα ενισχύσαµε κατά 100%.
Προετοιµαστήκαµε για τα
φαινόµενα εντονότερης
ζήτησης. Ανάλογη θα είναι
η πολιτική µας και για το
Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ
2021».
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Έτσι γεννήθηκε το πρώτο
απόσταγμα από οινολάσπες
Το Hefebrand, το νέο αλκοολούχο γέννημα του Lost Lake Distillery,
προέρχεται από οινολάσπες με βάση διάφορες ποικιλίες κρασιών

Με ρίζες από
το 1937 η ιστορία
του αποστακτηρίου

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ
Το νέο αλκοολούχο γέννηµα του Lost
Lake Distillery αποτέλεσε ταυτόχρονα
και το πρώτο απόσταγµα ευγενών οινολασπών στην ελληνική αγορά αλκοολούχων. Πρόκειται για µία ετικέτα που
δηµιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της οινοποίησης, θα έλεγε κανείς κατά τύχη,
µε ερέθισµα τα έντονα αρώµατα που ανέδιδαν οι οινολάσπες µετά την αλκοολική ζύµωση του κρασιού. Σε αυτό αποδόθηκε η ονοµασία Hefebrand, λέξη που στα γερµανικά σηµαίνει «απόσταγµα οινολασπών», ούτως ώστε να είναι διεθνώς αναγνωρίσιµο και εύληπτο
το περιεχόµενο του διάφανου µπουκαλιού, το οποίο δηµιούργησε η οικογένεια Ζαχαρία. Ο λόγος για την οικογένεια οινοποιών και αποσταγµατοποιών,
η οποία βρίσκεται πίσω από σειρά ετικετών τόσο υπό το Κτήµα Μουσών, όσο
και υπό την έτερη δραστηριότητα που
είναι το Lost Lake Distillery και αποτελεί τη µετεξέλιξη της προϋπάρχουσας
εταιρείας «Τσίπουρο Ζαχαρία».
«Βρισκόµασταν στο οινοποιείο και
δηµιουργούσαµε τα χαρµάνια για τα
πρώτα κρασιά πριν από περίπου ενάµιση µήνα. Αφού κάναµε τις πρώτες µεταγγίσεις και επέβλεπα τη διαδικασία,
αδειάσαµε την πρώτη δεξαµενή για να
πέσει το τελικό χαρµάνη, πλύναµε τις
λάσπες και κατά την απόρριψή τους µοσχοβόλησε ο τόπος. Τότε αποφάσισα ότι θα έπρεπε να τις αποστάξουµε καθώς
οι οινολάσπες ήταν πιο αρωµατικές και
από το ίδιο το κρασί. Έτσι γεννήθηκε
το απόσταγµα οινολασπών», περιγράφει ο οινολόγος και αποσταγµατοποιός, Νίκος Ζαχαρίας. Για την απόσταξη
του συγκεκριµένου αποστάγµατος επιλέγονται οι ονοµαζόµενες ευγενείς

οινολάσπες. «Οι οινολάσπες της πρώτης ζύµωσης είναι πολύ βαριές και εκπέµπουν
δυσάρεστα αρώµατα γι’ αυτό και τις απολασπώνουµε και
στη συνέχεια τις απορρίπτουµε. Εποµένως ξεκινάει η αλκοολική ζύµωση µετά την απολάσπωση και έχουµε στη διάθεσή µας ένα καθαρό γλεύκος. Μετά
την ολοκλήρωση της ζύµωσης στο κάτω µέρος αποµένουν κάποιες λεπτές οινολάσπες. Επειδή είναι λεπτές και ιδιαίτερα αρωµατικές ονοµάζονται ευγενείς οινολάσπες. Από αυτές επιλέγουµε το πάνω µέρος, που είναι και το πιο
φίνο», εξηγεί ο κύριος Ζαχαρίας.

Βήµα διάθεσης των µονοποικιλιακών
αποσταγµάτων στις ΗΠΑ
Οι οινοποιοί επέλεξαν οινολάσπες
από διάφορες ποικιλίες κρασιών και
δηµιούργησαν το Hefebrand στους 40
αλκοολικούς βαθµούς. Τα περισσότερα από τα 800 µπουκάλια που θα κυκλοφορήσουν στην αγορά πρόκειται να
διατεθούν τόσο στο εξωτερικό - η κύρια
δραστηριότητα του Lost Lake Distillery
είναι εκτός Ελλάδας στις Ηνωµένες Πολιτείες αλλά και σε χώρες της Ευρώπης
- όσο και στην εγχώρια αγορά, µε τον
Νίκο Ζαχαρία να εξηγεί ότι η βάση της
εταιρείας βρίσκεται στη χώρα µας και
δεν θα µπορούσαν να µην διατεθούν
κάποιες ποσότητες και εδώ. Aυτή την
περίοδο το Lost Lake Distillery βρίσκεται σε διαδικασία διάθεσης στην αµερικανική αγορά και των µονοποικιλιακών
αποσταγµάτων που παράγει όπως το απόσταγµα από ποικιλία Μούχταρο ή το
απόσταγµα από ποικιλία Μαλαγουζιά
καθώς και το νεότευκτο απόσταγµα από ποικιλία Ροµπόλα.

H ιστορία του αποστακτηρίου ξεκινάει το 1937,
όταν ο παππούς της οικογένειας, Νίκος Ζαχαρίας,
δούλευε ως οδηγός στον Άγγλο διοικητή που ήταν
υπεύθυνος για την αποξήρανση της λίµνης
Κοπαΐδας. Εκεί µυήθηκε σε πολλά αλκοολούχα ποτά
και έλαβε όλα τα ερεθίσµατα και τις γνώσεις,
από ποτά τα οποία οι Βρετανοί κατανάλωναν στην
καθηµερινότητά τους. Ο ίδιος ίδρυσε το οινοποιείο
του το 1946, το οποίο ήρθε στη συνέχεια και
ανακαίνισε ο γιος του, Θανάσης. Η ίδρυση του
αποστακτηρίου έρχεται το 1999 µε την ονοµασία
Τσίπουρο Ζαχαρία, αποτελώντας το πρώτο στην
ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας, το οποίο
µετονοµάστηκε το 2017 σε Lost Lake Distillery µε
το βλέµµα των ιδιοκτητών του να βρίσκεται πλέον
εντονότερα στραµµένο και στη διεθνή αγορά.

800 φιάλες
Τα περισσότερα από τα
800 µπουκάλια που θα
κυκλοφορήσουν στην αγορά
πρόκειται να διατεθούν τόσο
στο εξωτερικό - η κύρια
δραστηριότητα του Lost Lake
Distillery είναι εκτός Ελλάδας
στις ΗΠΑ αλλά και σε χώρες της
Ευρώπης, όσο και στην εγχώρια
αγορά.

Ευγενείς
Για την απόσταξη του
συγκεκριµένου αποστάγµατος
επιλέγονται οι ονοµαζόµενες
ευγενείς οινολάσπες.

40° vol

Οι οινοποιοί επέλεξαν οινολάσπες
από διάφορες ποικιλίες κρασιών και
δηµιούργησαν το Hefebrand στους
40 αλκοολικούς βαθµούς.
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Οι δυνατοί του πρωτογενούς
στην ΕΕ «λύγισαν» το 2020
Πτώση 7,9% στο αγροτικό εισόδημα στην ΕΕ, αύξηση 1,9 στην Ελλάδα, λέει η Eurostat
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Αναταράξεις, αν και όχι τόσο λόγω της πανδηµίας, στην αξία της αγροτικής παραγωγής και τα
εισοδήµατα των Ευρωπαίων αγροτών δείχνουν
οι προκαταρκτικές εκτιµήσεις της Eurostat για
τους οικονοµικούς λογαριασµούς στη γεωργία
το 2020. Αν µη τι άλλο, από τα στοιχεία, τεκµηριώνεται η ανθεκτικότητα του τοµέα, σε σχέση
µε άλλους κλάδους της οικονοµίας, µε την αξία της παραγωγής να γράφει το 2020 απώλειες 1,5% σε σχέση µε το 2019 και το επιχειρηµατικό εισόδηµα στην ΕΕ-27 να υπολείπεται κατά
7,9%, µε χώρες ισχυρές όπως η Γερµανία (-28%),
η Ολλανδία (-15,5%), το Βέλγιο (-11,9%), η Γαλλία
(11,3%) κλπ, να τροφοδοτούν αυτό το αρνητικό
σπιράλ. Επιπρόσθετα, η αξία παραγωγής της α-

γροτικής βιοµηχανίας µειώθηκε κατά 1,6% από
το 2019, αλλά ήταν ακόµη µπροστά κατά 0,3%
του µέσου όρου των προηγούµενων τριών ετών.
Με βάση τα στατιστικά της Eurostat, oι πατάτες
και το ελαιόλαδο ξεχωρίζουν ως δύο τοµείς που
επλήγησαν ιδιαίτερα το 2020, σηµειώνοντας απώλειες σε αξία παραγωγής 13,8% και 33% αντίστοιχα. Για τις µεν, πατάτες η επίδραση της πανδηµίας από τα lockdown στην εστίαση ήταν ορατή, ενώ στο ελαιόλαδο, η απότοµη πτώση σχετίζεται περισσότερο µε το υψηλό επίπεδο παραγωγής το 2019 που οδήγησε σε χαµηλές τιµές
αγοράς το πρώτο εξάµηνο του 2020. Συνολικά,
η αξία της παραγωγής στην ΕΕ αυξήθηκε σε 16
χώρες και το επιχειρηµατικό εισόδηµα σε 15. Εντούτοις ξεχωρίζουν οι απότοµες πτώσεις σε σχέση µε τις τιµές παραγωγού και το επιχειρηµατικό εισόδηµα στη Ρουµανία (- 13,9% και -56,6%

αντίστοιχα) και τη Βουλγαρία (-8,3% και -6,3%).
Στην Ελλάδα, το εν λόγω διάστηµα καταγράφεται µείωση στην αξία της παραγωγής κατά 1,2%,
ενώ στο επιχειρηµατικό εισόδηµα το ισοζύγιο είναι θετικό δείχνοντας αύξηση 1,9%.
Την δική του οπτική πάνω στους αγροτικούς
λογαριασµούς του 2020, όπως αυτοί αποτυπώνονται από τους πίνακες της Eurostat, δίνει µε
ανάλυση του ο διακεκριµένος αγροτοοικονοµολόγος του πανεπιστηµίου του Τρίνιτι, Άλαν
Μάθιους, σύµφωνα µε την οποία το σύστηµα
της αγροδιατροφής, χάριν των αγροτών και των
ρυθµιστικών αρχών της Κοµισιόν άντεξε εν µέσω πανδηµίας και σηµαντικών περιορισµών. Εντούτοις, σχολιάζει, πως παραµένει γρίφος, το
γεγονός ότι τα πακέτα βοήθειας των κρατών µελών για την πανδηµία δεν εµφανίζονται στους
γεωργικούς λογαριασµούς.

Μεγάλοι χαµένοι
Οι πατάτες και το ελαιόλαδο
ξεχωρίζουν ως δύο τοµείς
που επλήγησαν ιδιαίτερα
το 2020, σηµειώνοντας
απώλειες σε αξία παραγωγής
13,8% και 33% αντίστοιχα,
µε βάση τα στατιστικά
της Eurostat

B6 | 28

Agrenda

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021

Φρούτα και λαχανικά
τα μόνα με αύξηση
αξίας παραγωγής 9%
Δεν ήταν η πανδημία που έβαλε το μείον στα έσοδα των παραγωγών
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Ως µία περίεργη χρονιά θα καταγραφεί το 2020 και για τον πρωτογενή τοµέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε το ταµείο να δείχνει µείον
για εκατοµµύρια Ευρωπαίους αγρότες, που είχαν στα µισά του έτους
να αντιµετωπίσουν -εκτός των άλλων τρεχουσών υποχρεώσεών τουςκαι τις παρενέργειες από τους περιορισµούς της πανδηµίας του κορωνοϊού. Οι προκαταρκτικές εκτιµήσεις της Eurostat για τους αγροτικούς λογαριασµούς το 2020, αν
µη τι άλλο δείχνουν εν µέρει αναταράξεις, που αποδίδεται και στη
µεταβλητή... της πανδηµίας Covid
19, όπως για παράδειγµα το γεγο-

νός ότι η αξία της παραγωγής της
γεωργικής βιοµηχανίας µειώθηκε
κατά 1,6% σε σύγκριση µε το 2019,
αλλά ήταν ακόµη µπροστά (κατά
0,3%) του µέσου όρου των προηγούµενων τριών ετών.
Συνολικά, αυτό υποδηλώνει, κατά τον αγροτοοικονοµολόγο Άλαν
Μάθιους ότι η πιθανότητα διαταραχής της Covid 19 που επισηµάνθηκε στην αρχή των lockdown, (κλείσιµο συνόρων και περιορισµοί µεταφορών, ελλείψεις εποχιακών εργαζοµένων, κλείσιµο εγκαταστάσεων µεταποίησης) και τη σηµαντική
αλλαγή στα πρότυπα κατανάλωσης
τροφίµων λόγω του κλεισίµατος
της εστίασης και των ξενοδοχειακών µονάδων (HORECA), σηµειώθηκε εν µέρει.

Εξάλλου, τα στοιχεία της Eurostat
δείχνουν πως για παράδειγµα, τα
φρουτολαχανικά ήταν στους µεγάλους νικητές το 2020, αυξάνοντας την αξία τους κατά 9%, έναντι
του 2019. Την ίδια ώρα, ο τοµέας
της ζωϊκής παραγωγής κατέγραφε πτώση 1,3%, µε µεγάλους «χαµένους» την πτηνοτροφία (µε ποσσοστό -4,8%) και τα βοοειδή (µε ποσοστό -2%).
Μια πιο προσεκτική µατιά σε µεµονωµένα αντικείµενα αποκαλύπτει µερικές από τις αναταράξεις
του τοµέα, αναφέρει ο Άλαν Μάθιους, στην ανάλυση του, ξεκινώντας
από τις πατάτες και το ελαιόλαδο,
που ξεχωρίζουν ως δύο τοµείς που
επλήγησαν ιδιαίτερα το 2020. Αντίστοιχα και η πτώση της αξίας της πα-

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ 27
9,0%
∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

0,4%

ΠΑΤΑΤΕΣ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ΦΡΟΥΤΑ

ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ

2,0%

3,8%

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

0,2%

Κτηνοτροφία
Η αξία της παραγωγής
κρέατος και γάλακτος µειώθηκε, µε µια ιδιαίτερα µεγάλη
πτώση στα πουλερικά

ραγωγής κατά 3,8% στα δηµητριακά (κυρίως µαλακό σιτάρι, πτώση
εξαγωγών, παραγωγής) και κατά
7,7% σε άλλες εκτατικές καλλιέργειες, εµπλουτίζουν τον πίνακα της
Eurostat µε τις απώλειες του 2020.

∆εν έφταιξε η πανδηµία για την
πτώση 33% στο ελαιόλαδο
Αναµφίβολα, οι πατάτες επηρεάστηκαν από τη µείωση της ζήτησης

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ
ΕΥΡΩΠΗ

ΓΑΛΑ

0,7%
4,8%

για µεταποίηση, και συγκεκριµένα
αυτές που προορίζονται για τηγανητές, καθώς τα ταχυφαγεία και
άλλα εστιατόρια έκλεισαν. «Αυτός
είναι ένας άµεσος αντίκτυπος της
Covid 19», λέει ο Μάθιους.
Ωστόσο, η απότοµη πτώση της
αξίας της παραγωγής ελαιολάδου
σχετίζεται περισσότερο µε το υψηλό επίπεδο παραγωγής το 2019 που
οδήγησε σε χαµηλές τιµές αγοράς
το πρώτο εξάµηνο του 2020. «Επίσης, οι ΗΠΑ επέβαλαν δασµούς στις
εισαγωγές επιτραπέζιων ελιών της
Ισπανίας, αλλά αυτό δεν είναι παράγοντας, για τις τιµές του ελαιολάδου. Η παγκόσµια κατανάλωση
ελαιολάδου ήταν σε επίπεδα ρεκόρ το 2020 και οι εξαγωγές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

401.708,63

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

395.747,65

ΕΛΛΑ∆Α
11.880,09

11.740,63

1,2%

1,5%

13,8%
106.626,74
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

33,0%

5.577,80

98.214,68

1,9%

7,9%
2019

5.685,17

2020

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ
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Κατάρρευση έδειξε ο δείκτης
για το επιχειρηματικό εισόδημα
Την ίδια ώρα αύξηση 6,9% στο κόστος αγοράς παγίου κεφαλαίου

Κατάρρευση
Το επιχειρηµατικό εισόδηµα
παρουσίασε σηµαντική
µείωση 7,9% το 2020
σε σύγκριση µε το 2019

κατά 16% την περίοδο εµπορίας από τον Οκτώβριο 2019 µέχρι τον
Σεπτέµβριο 2020. Αν και η συγκοµιδή ελιών επηρεάζεται από µειωµένο αριθµό ξένων εποχιακών εργαζοµένων, η απότοµη πτώση της
αξίας στην παραγωγή ελαιολάδου
το 2020 δεν φαίνεται να σχετίζεται µε την πανδηµία», σηµειώνει
ο καθηγητής.
Πρέπει επίσης να υπογραµµιστε

Tο γεγονός ότι ο πίνακας της Eurostat
µε τις προκαταρκτικές εκτιµήσεις για
το 2020, που δείχνει τις µεταβολές
στην παραγωγή και το αγροτικό εισόδηµα στην ΕΕ-27 (σε εκατ. ευρώ,
σε τρέχουσες τιµές), έναντι του 2019
στις 9 από τις 11 στήλες του έχει αρνητικό πρόσηµο στους σχετικούς
δείκτες, µαρτυρά...την ισχυρή πίεση
που υφίσταται ο αγροτικός τοµέας.
Εξάλλου, και οι τεχνοκράτες των
Βρυξελλών αλλά και σε πολιτικό επίπεδο λένε και ξαναλένε τα περί ανθεκτικότητας της γεωργίας σε κρίσεις, χωρίς να αναλύουν επακριβώς
τα σηµαίνουν αυτά τα ποσοστά µείωσης για τα αγροτικά νοικοκυριά και
τα επιχειρηµατικά κόστη.
Αναλύοντας τον πίνακα ο αγροτοοικονοµολόγος Άλαν Μάθιους αναφέρει ότι οι δαπάνες για την ενδιάµεση κατανάλωση διατηρήθηκαν σταθερές, οπότε η µείωση της γεωργικής ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας (GVA) σε βασικές τιµές στο - 3,5%
ήταν µεγαλύτερη από την πτώση της
αξίας της γεωργικής παραγωγής σε
σύγκριση µε το 2019. Η περαιτέρω
αύξηση της κατανάλωσης παγίου κεφαλαίου σήµαινε ακόµη µεγαλύτερη
πτώση της καθαρής προστιθέµενης
αξίας σε βασικές τιµές 6,9%.
Η αφαίρεση της αποζηµίωσης των
εργαζοµένων και η προσθήκη άλλων επιδοτήσεων στην παραγωγή
(ενώ αφαιρούνται οι άλλοι φόροι
επί της παραγωγής, δεν εµφανίζονται) δίνει το λειτουργικό πλεόνασµα στη γεωργία. Αφαιρώντας τα ενοίκια και τους καταβληθέντες τόκους (σηµειώνοντας ότι τα µισθώµατα που καταβάλλονται δείχνουν
µια µικρή αύξηση, ένα άλλο σηµάδι
της ανθεκτικότητας του γεωργικού
τοµέα) µας δίνει ότι το επιχειρηµα-

η σταθερότητα των εσόδων για άλλους τοµείς που θεωρείται ότι επηρεάστηκαν αρνητικά κατά την πρώιµη περίοδο του lockdown. Για παράδειγµα, διατηρήθηκαν τα συνολικά έσοδα για τα λαχανικά και τα
κηπευτικά, τα οποία όµως ήταν ιδιαίτερα εκτεθειµένα σε τρωτά σηµεία λόγω έλλειψης εργασίας και
συµφόρησης στις µεταφορές. Αυτό ισχύει και για τον υποτοµέα λουλουδιών παρά τις πρώτες ενδείξεις
απώλειας στις Κάτω Χώρες. Από την
άλλη πλευρά, η αξία της παραγωγής κρέατος και γάλακτος µειώθηκε, µε µια ιδιαίτερα µεγάλη πτώση
αυτής των πουλερικών, η οποία,
και πάλι, µπορεί να αντικατοπτρίζει το κλείσιµο των καταστηµάτων
εστίασης κατά το lockdown.

Ελαιόλαδο
Η απότοµη πτώση της
αξίας της παραγωγής
ελαιολάδου σχετίζεται
κυρίως µε το υψηλό
επίπεδο παραγωγής το
2019, που οδήγησε σε
χαµηλές τιµές αγοράς το
α’ εξάµηνο του 2020

τικό εισόδηµα παρουσίασε σηµαντική µείωση 7,9% το 2020 σε σύγκριση µε το 2019.
Να σηµειωθεί ότι η απόλυτη µείωση της αξίας του επιχειρηµατικού εισοδήµατος (7,1 δισ. ευρώ) αντιπροσωπεύεται πλήρως από τη µείωση
της αξίας της γεωργικής παραγωγής
(7,5 δισ. ευρώ). Η µεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση (7,9%) στο πρώτο αντικατοπτρίζει την ενίσχυση και τη µόχλευση των µεταβολών στο εισόδηµα σε σύγκριση µε τις αλλαγές στην
αξία της παραγωγής, δεδοµένης της
σταθερότητας στην ενδιάµεση κατανάλωση και άλλες δαπάνες.

Πάντως, οι συνεχείς αναφορές περί αντοχής του πρωτογενούς, φαίνεται πως εµπεδώθηκαν µε τα περιορισµένα µέτρα στήριξης της αγοράς
(σ.σ. υψηλή γραφειοκρατία κλπ) που
εισήγαγε η Επιτροπή κατά την έναρξη της πανδηµίας COVID-19.
Έτσι, µε εξαίρεση την ενίσχυση
της ιδιωτικής αποθεµατοποίησης
για διάφορα γαλακτοκοµικά προϊόντα, το βοδινό και πρόβειο κρέας,
έναντι 80 εκατ. ευρώ, επί της ουσίας δεν υπήρξαν άλλα µέτρα που συνεπάγονταν άµεσο κόστος για τον
προϋπολογισµό της ΕΕ.
Κοντολογίς, κατά τον Μάθιους, τα
µέτρα που ελήφθησαν σε επίπεδο
ΕΕ απλώς επέτρεψαν στα κράτη µέλη να κάνουν χρήση των αχρησιµοποίητων δεσµεύσεων στα Προγράµµατα Αγροτικής ανάπτυξης και στα
Τοµεακά Προγράµµατα. Αυτό αντικατοπτρίζει τον πολύ περιορισµένο
χώρο του προϋπολογισµού για ελιγµούς κατά το τελευταίο έτος του Πολυετούς ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου
και την απροθυµία των κρατών µελών να ενεργοποιήσουν το αποθεµατικό κρίσης. Αντ ‘αυτού, η ΕΕ εισήγαγε ένα προσωρινό πλαίσιο για
τις κρατικές ενισχύσεις που επιτρέπει στα κράτη µέλη να παρέχουν
πρόσθετη βοήθεια, µεταξύ άλλων,
στους τοµείς της γεωργίας και της
επεξεργασίας τροφίµων. Σηµειωτέων, η ΕΕ έχει κοινοποιήσει τα σχετικά καθεστώτα στήριξης στην Επιτροπή Γεωργίας του ΠΟΕ. Μάλιστα, σε
αυτές τις κοινοποιήσεις, εµφανίζονται κράτη µέλη που σχεδιάζουν να
διαθέσουν πάνω από 4,4 δισ. ευρώ
στους τοµείς της γεωργίας και της
µεταποίησης τροφίµων ως απάντηση στην πανδηµία, ζητώντας σχετική έγκριση από την Κοµισιόν.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ 27
2020

M.O. 20172019

2020

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

410.902,96

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

236.409,14

ΜΕΙΚΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

174.493,82

ΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

61.543,61

ΚΑΘΑΡΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

112.950,21

M.O. 20172019

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

0,3%
1,7%
1,6%
5,9%
5,3%

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ

41.604,08

1,2%

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

50.112,45

1,4%

ΜΕΙΚΤΑ ΕΣΟ∆Α

116.807,40

ΕΝΟΙΚΙΑ

13.676,72

ΤΟΚΟΙ

5.493,28

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

98.214,68

5,0%
2,5%
3,1%
6,1%
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Αύξηση 10%
στη ψηφιακή
γεωργία, ίσον
1,4% στο ΑΕΠ

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

Στόχος η µετάβαση
στην ψηφιακή
γεωργία και ανάπτυξη
να αφορά και να
συµφέρει πρωτίστως
τους αγρότες.

Ο πρωτογενής τομέας έχει
μετατραπεί σε εντάσεως γνώσης
και θέλει δομές πληροφορικής
ΤΗΣ ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
provelengiou@agronews.gr

Από εντάσεως εργασίας, ο πρωτογενής
τοµέας µετατράπηκε σε εντάσεως κεφαλαίου. Και από εντάσεως κεφαλαίου, σήµερα θεωρείται εντάσεως γνώσης. Ως εκ
τούτου, η πρόσβαση σε έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες προσαρµοσµένες
σε συγκεκριµένες συνθήκες «κοµµένες
και ραµµένες» για τον κάθε αγρότη και
το κάθε αγροτεµάχιο είναι το βήµα που η
κεντρική εθνική πολιτική πρέπει να στοχεύσει αν θέλει να αυξήσει αγροτικό ΑΕΠ και εισόδηµα. Άλλωστε, στην Ευρώπη,
µια αύξηση 10% στην ψηφιοποίηση οδηγεί σε αύξηση 1,4% του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ).
Ωστόσο, πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας είναι πολύ πίσω στο λεγόµενο «ψηφιακό
βήµα» και παρά το γεγονός πως η Γηραία
Ήπειρος πρωτοστατεί στην ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων, οι δοµές και οι πολιτικές δεν είναι σε θέση να την υποστηρίξουν την ώρα που η αποεπένδυση στον
πρωτογενή τοµέα συνεχίζεται.
Τα παραπάνω αναφέρει η µελέτη για
την κατάσταση της ψηφιακής γεωργίας
στην Ευρώπη της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) σε συνεργασία µε τον
Παγκόσµιο Οργανισµό Τροφίµων (FAO).
Στη συγκεκριµένη έκθεση δίνουν κατευθυντήριες προτάσεις και συµβουλές για
τα επόµενα βήµατα που πρέπει να πραγµατοποιηθούν ώστε να διευκολυνθεί και
να διασφαλισθεί πιο αποτελεσµατική εφαρµογή των στρατηγικών ανάπτυξης της
ψηφιακής γεωργίας των χωρών της Ευρώπης. Λόγω του ότι η έννοια της ψηφιακής γεωργίας είναι ένας αρκετά ευρείς
όρος και η υλοποίηση της περιλαµβάνει
την κινητοποίηση διαφορετικών φορέων και υπουργείων, είναι κοµβικής σηµασίας η συντονισµένη δράση όλων των
εµπλεκόµενων µερών.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τη µελέτη,
ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί από τα
πρώτα κιόλας στάδια, στην εφαρµογή κα-

Η έννοια της
ψηφιακής
γεωργίας είναι
αρκετά σύνθετη
και η υλοποίηση
της περιλαμβάνει
την κινητοποίηση
διαφορετικών
φορέων

θώς και στη συνεχή επίβλεψη και αξιολόγηση, µιας και η διαδικασία συνήθως
χάνει τον προσανατολισµό της κατά το τέλος της οργανωτικής περιόδου και κατά
τα επακόλουθα στάδια.
Για την παρακολούθηση την ανάπτυξη της κάθε χώρας σε σχέση µε την ψηφιακή γεωργία είναι αναγκαίο να δηµιουργηθούν νέοι πρωτογενείς δείκτες (και
δείκτες τεχνολογίας πληροφορικής) και
να ενσωµατωθούν στα υπάρχοντα συστήµατα συλλογής γεωργικών δεδοµένων.
Παράλληλα, η συνδεσιµότητα αποτελεί έννοια κλειδί, και µπορεί να επιτευχθεί µε τη δηµιουργία µιας ενιαίας βάσης
δεδοµένων που θα εξυπηρετήσει στη διάδοση εννοιολογικών µοντέλων, µεθοδολογιών και ορθών πρακτικών υιοθέτησης των καθιστώντας εφικτή την συντονισµένη λειτουργία, επαναξιολόγηση και αναβάθµιση των επιµέρους συστηµάτων-στρατηγικών και µετατροπή
τους σε εθνικές στρατηγικές για την ψηφιακή γεωργία, µε σκοπό τη µετάβαση
σε ψηφιακό µετασχηµατισµό και επίτευξη των στόχων βιώσιµης ανάπτυξης µέσω της συνεισφορά των κυβερνήσεων
των επιµέρους χωρών, των διεθνών οργανισµών και άλλων εµπλεκόµενων ενδιαφεροµένων.
Συµπληρωµατικά η δηµιουργία µιας
τοπικής βάσης δεδοµένων γεωργικών

υπηρεσιών και δεδοµένων πληροφορικής, όπου θα καταγράφονται παλαιότερες επιτυχίες ή αποτυχίες των τρέχων και
παλαιότερων προγραµµάτων ψηφιακής
γεωργίας, µπορεί να χρησιµεύσει στην
διαµόρφωση καταλληλότερων αποφάσεων και στρατηγικών σε εθνικό επίπεδο.

Με υπεύθυνες µεθόδους καινοτοµίας
Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις
στρατηγικές προσεγγίσεις για την εισαγωγή και την εφαρµογή ψηφιακών τεχνολογιών για µικροκαλλιεργητές και οικογενειακούς αγρότες, χρησιµοποιώντας υπεύθυνες µεθόδους καινοτοµίας, µε σεβασµό στην
πρακτική εµπειρία, την παράδοση, τη στάση, τη νοοτροπία, τα σχετικά τοπικά θέµατα γεωργίας και διαβίωσης, µε τη βοήθεια
µιας καλής λειτουργίας αγροτικής συµβουλευτικής υπηρεσία σε ισχύ.
Η στατηγική θα πρέπει να έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και όχι αυστηρά τεχνοκρατικό, χτίζοντας µε βάση και γύρω από τον αγρότη.
Εποµένως στόχος είναι να σχεδιαστεί και
να εφαρµοστεί ένα πρόγραµµα στρατηγικών για να εξασφαλιστεί µια κατάσταση
win-win τόσο για τους αγρότες όσο και για
την κυβέρνηση (και άλλους ενδιαφερόµενους), µε τη µετάβαση στην ψηφιακή γεωργία και ανάπτυξη να αφορά και να συµφέρει πρωτίστως τους αγρότες.

