ΕΝΘΕΤΟ

772241

944108

04

9

AgroNews.gr

Αρ. Φύλλου 793 www.agronews.gr agrenda@agronews.gr

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 Κωδ.: 7744 ISSN: 2241 9446 Τιµή 3 ευρώ

Καθεστώς ενιαίας

στρεμματικής ενίσχυσης
Έτοιμος ο κανονισμός της Ε.Ε. που μεταφέρει τα δικαιώματα ενισχύσεων
από τους αγρότες στην αγροτική γη στη λήξη της μεταβατικής 2021-2022 σελ. 8-9

Το νέο ΟΣΔΕ
και τα μεγάλα
προγράμματα
του Λιβανού
Συνέντευξη σελ. 26-31

Καλή τιμή,
μεγάλο σουξέ
για τα πράσα
Μακεδονίας
σελ. 38-39

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
Περιζήτητο και µε τιµή που
φθάνει µέχρι και 25 λεπτά
το κιλό τώρα το καλαµπόκι.
Εµπορεύµατα, σελ. 21-36
ΣABBATO: Aγαθαγγέλου µ.

Τροχοπέδη οι νεκρές
άδειες για αμπελώνες
Ζητείται άμεσα ρύθμιση
Πολλές οι άδειες αµπελοκαλλιέργειας, ελάχιστες
οι δηλώσεις συγκοµιδής για τα οινοστάφυλα.
Κίνδυνος να χαθούν δικαιώµατα, λέει η ΚΕΟΣΟΕ.
agrenda - σελ. 44-45

Μήνας 1ος, Εβδ. 3η

ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Φθινόπωρο
έρχεται η νέα
προκήρυξη
Με το σχεδιασµό για εθνικές εκλογές
το Φθινόπωρο δένει η προκήρυξη για
τα νέα Σχέδια Βελτίωσης και τους
Νέους Αγρότες. σελ. 5, 10, 18

ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:36 - ∆ύση 17:38

ΣΕΛΗΝΗ: 10 ηµερών

ΚΑΙΡΟΣ: Κρύος
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EDITORIAL

∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
1,21580

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Σαν το ρόδι
σε ξερή φλούδα

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,88612
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∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α
1,53606

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

800.76

795

πια, προκαλείται, κυρίως, από το γεγονός ότι καιροσκόποι και κερδοσκόποι, µεσάζοντες
και τσιράκια, ρουφιάνοι και υποκριτές απαρ-
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ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
1,07700

Με 25 λεπτά το κιλό φεύγουν από τα αποθήκες παραγωγών
ποσότητες καλαµποκιού τις τελευταίες ηµέρες, µε το κριθάρι να
έχει ανέβει στα 22 λεπτά και το τριφύλλι στα 23 µε 24 λεπτά.
Σε ανοδική τροχιά και το σκληρό σιτάρι, µε το χρηµατιστήριο της
Φότζια να κερδίζει 7 ευρώ τον τόνο από την περασµένη
εβδοµάδα. Απούλητη σχεδόν η µισή παραγωγή πατάτας Κάτω
Νευροκοπίου, µε τις τιµές να έχουν κατρακυλήσει στα 8 λεπτά.

800

Η απαξίωση της πολιτικής, παγκόσµιο φαινόµενο

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
125,94150

τίζουν όλο και συχνότερα τις ηγετικές οµάδες
των κοµµάτων εξουσίας.
Υπάρχει όµως και η άλλη πλευρά. Στη βάση των κοµµάτων (και όχι µόνο της Αριστεράς) υφίστανται
σπόροι που θα ήθελαν να ανθίσουν: Ιδεολόγοι,

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

αλληλέγγυοι στους πάσχοντες, έντιµοι, αξιο-

Σάββατο 23-01-2021

κρατικοί, µορφωµένοι, εµπνευσµένοι. Βρίσκο-

Αυξηµένες νεφώσεις µε τοπικές
βροχές, στα δυτικά σποραδικές
καταιγίδες, που µετά το µεσηµέρι
θα ενταθούν. Χιονοπτώσεις στα
ορεινά της ηπειρωτικής
Ελλάδας. Άνεµοι νοτιοδυτικοί
έως ισχυροί στα πελάγη τοπικά
ισχυροί µε µικρή εξασθένηση τη
νύχτα στα δυτικά. Θερµοκρασία
σε χαµηλά επίπεδα.

νται στο σκοτάδι, όµως, δεν φαίνονται. Ταιριάζει η φράση του Κώστα Ουράνη για την Ισπανία,
στο ταξιδιωτικό του βιβλίο Sol y Sombra: «Είναι σαν το ρόδι, που µέσα από µια ξερή φλούδα κρύβει αναρίθµητα αστραφτερά ρουµπίνια».
Από άρθρο του Αλέκου Αλαβάνου για τον ∆ηµήτρη
∆ηµόπουλο (1940-2021) στα Νέα Σαββατοκύριακο 16-17 Ιανουαρίου 2021.
Η παραπάνω περιγραφή ταιριάζει γάντι µε τα όσα
συµβαίνουν σήµερα στον ευρύτερο αγροτικό
χώρο. Η εκµετάλλευση πάει σύννεφο! Την ώ-

Κυριακή 24-01-2021

ρα που όλοι µιλούν για τις τεράστιες δυνατότη-

Αυξηµένες νεφώσεις µε τοπικές
βροχές και σποραδικές
καταιγίδες στα δυτικά και στα
νησιά του Αιγαίου. Χιονοπτώσεις
στα ορεινά της κεντρικής και
βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας.
Άνεµοι στα δυτικά, αρχικά
δυτικοί µέτριοι και από το
µεσηµέρι νοτιοδυτικοί έως
ισχυροί. Στα ανατολικά νότιοι
µέτριοι. Θερµοκρασία σε
µικρή άνοδο στα νότια.

τες της αγροτικής παραγωγής, αυτό που στην
πραγµατικότητα συµβαίνει, είναι µια δράκα επιτήδειων να ποδηγετεί τις εξελίξεις στον αγροτικό χώρο και να νέµεται, χωρίς να προσφέρει
κάτι, τεράστιους πόρους που έχουν προορισµό
την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας.
Η αλήθεια είναι ότι τους δόθηκε κάποια στιγµή η
ευκαιρία να βρεθούν αγκαλιά µε τον… κουβά. Να πιάσουν στα χέρια τους το εύκολο χρήµα και να επιδοθούν χωρίς κανέναν ενδοιασµό στον εκµαυλισµό συνειδήσεων. Να εγκαταστήσουν δίπλα στην κεντρική διοίκηση το
δικό τους παρακράτος και να ορίζουν για καιρό τις τύχες του αγροτικού κόσµου. ∆εν είναι
η πρώτη φορά που κάποιοι βρίσκονται από τη
µια στιγµή στην άλλη µε πολλά, εύκολα, λεφτά. Είναι πάντως από τις λίγες φορές που ο
κουβάς πέφτει σε χέρια που δεν έχουν κανέναν δισταγµό στη διαχείρισή τους.
∆εν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι όλη αυτή

∆ευτέρα 25-01-2021
και Τρίτη 26-01-2021
Στα δυτικά, την ανατολική
Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά
του Αιγαίου και τα ∆ωδεκάνησα
αυξηµένες νεφώσεις µε βροχές
και σποραδικές καταιγίδες.
Χιονοπτώσεις στα ορεινά της

Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Ανθράκωση φράουλας
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ΦΛΩΡΙΝΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Η πιο σοβαρή ασθένεια για την
φράουλα προκαλείται από τον µύκητα
Colletotrichum acutatum, o οποίος
προσβάλλει όλα τα εναέρια όργανα
του φυτού, προκαλώντας καστανέςµαύρες βυθισµένες κηλίδες στα
προσβεβληµένα µέρη, ενώ
περιφερειακά εµφανίζονται λευκά
µυκήλια. Επιπλέον, προσβάλλει
στόλωνες και ζίσχους των φύλλων και
τελικά προκαλεί σήψη της κεφαλής και
των καρπών των φυτών.
Η προσβολή στους καρπούς µπορεί να
συνεχίσει και µετά την συγκοµιδή
προκαλώντας εκτεταµένες ζηµιές στο
αποθηκευµένο προϊόν.
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βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας.
Άνεµοι νοτιοδυτικοί µέτριοι και
στο Αιγαίο τοπικά έως ισχυροί.
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη
µεταβολή.

Τετάρτη 27-01-2021 ως
Παρασκευή 29-01-2021
Σε όλη τη χώρα νεφώσεις
παροδικά αυξηµένες µε τοπικές
βροχές. Χιονοπτώσεις στα
ορεινά της κεντρικής και
βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας.
Άνεµοι νοτιοδυτικοί µέτριοι, που
θα στραφούν σε βόρειους µε την
ίδια ένταση και στα πελάγη έως
ισχυροί. Θερµοκρασία σε πτώση.

Ψεκασµοί

5-7 Bf

Οι άνεµοι θα πνέουν
νότιοι νοτιοδυτικοί 5
µε 6 και στα πελάγη
τοπικά 7 µποφόρ µε
µικρή εξασθένηση τη
νύχτα στα δυτικά.

Ο µύκητας είναι συνήθως παθογόνο
αδυναµίας και προσβάλλει τους
καρπούς από πληγές που προέρχονται
από παγετούς, ισχυρούς ανέµους,
µηχανικές ζηµιές. Οι συνθήκες που την
ευνοούν είναι υψηλή σχετική υγρασία,
υψηλή θερµοκρασία και πυκνή
φύτευση. Για την καταπολέµηση της
ασθένειας, οι γεωπόνοι συνιστούν
στους καλλιεργητές να προχωρήσουν
στους απαραίτητους ψεκασµούς µε τα
κατάλληλα και εγκεκριµένα για την
περίπτωση µυκητοκτόνα, αλλά και µε
χαλκούχα σκευάσµατα.

τη στρέβλωση επήλθε σε µια εποχή που η ελληνική οικονοµία φλερτάριζε µε τη χρεοκοπία, που ο αγροτικός χώρος και οι οργανωτικές του δοµές κατέρρεαν και η συντριπτική
πλειοψηφία των Ελλήνων αγροτών πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Είναι εύκολος ο εκµαυλισµός όταν η πείνα γίνεται απειλητική και
οι αρχές και τα ήθη δοκιµάζονται.
Αν υπάρχει µια ελπίδα, έρχεται από τους λίγους
τους έντιµους, τους εµπνευσµένους, τους αλληλέγγυους που όπως το ρόδι του Ουράνη,
κρύβουν µέσα από την ξερή φλούδα αναρίθµητα αστραφτερά ρουµπίνια.
Agrenda
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Η υλοποίηση επενδύσεων στα Σχέδια
Βελτίωσης πάει ένα χρόνο πίσω σελ. 18
• Χωρίς δήλωση συγκοµιδής το 55% των
αµπελουργικών εκµεταλλεύσεων σελ. 44

• Το ροµποτικό Lely Calm για καλύτερη
ανάπτυξη στα µοσχαράκια σελ. 20
• Από το αδέρφωµα µέχρι το καλάµωµα
ζιζανιοκτονία στα σιτηρά σελ. 27-30

• Με 25 λεπτά φεύγει από τις αποθήκες των
παραγωγών το καλαµπόκι σελ. 21
• Μέσα σε µια εβδοµάδα κέρδισε 7 ευρώ
ο τόνος το σκληρό στην Ιταλία σελ. 22

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
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Με το ΟΣΔΕ 2021 ένταξη

σε Σχέδια και Νέους Αγρότες

Το Φθινόπωρο
αναμένονται
οι καινούργιες
προκηρύξεις
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
για πριμ πρώτης
εγκατάστασης,
ενίσχυση αγροτικού
εξοπλισμού και
αρδευτικών
συστημάτων

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με βάση τις αιτήσεις του ΟΣ∆Ε του
2021 θα εξεταστούν οι εντάξεις στις
καινούργιες προκηρύξεις Νέων
Αγροτών (Μ.6.1), Σχεδίων Βελτίωσης
αγροτικών µηχανηµάτων (Μ.4.1.1)
και Σχεδίων Βελτίωσης αρδευτικών
επενδύσεων (Μ.4.1.2), που τοποθετούνται χρονικά αµέσως µετά
το ερχόµενο καλοκαίρι. Μάλιστα,
η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ο
παραπάνω προγραµµατισµός κουµπώνει γάντι και µε τα σενάρια περί εκλογών το Σεπτέµβριο, οπότε
και το ΥΠΑΑΤ θα επιλέξει να «τρέξει» τις σχετικές προσκλήσεις. Όπως έχει αναφέρει επανειληµµένα η Agrenda µε πρωτοσέλιδους
τίτλους (Φύλλα 767, 776, 779 και
786), ειδικά για τους Νέους Αγρότες, έχει αποφασιστεί ο διπλασιασµός της περιόδου δέσµευσης (ήταν τρία µε τέσσερα έτη στην πρώτη πρόσκληση) και πριµ που ξεκινά από τα 35.000 ευρώ για την ένταξη περί των 10.000 δικαιούχων.

Ανοιχτό για όσους έχουν ήδη
ασκήσει δραστηριότητα στο 18µηνο
Στη νέα πρόσκληση εξετάζεται παράλληλα η αύξηση του περιθωρίου πρώτης εγκατάστασης,

να αυξηθεί από το 12µηνο στους
18 µήνες. ∆ηλαδή, να µπορεί κάποιος που έχει εγκατασταθεί για
πρώτη φορά µέσα στο καλοκαίρι
του 2020 να ενταχθεί στο Μέτρο.
Σε κάθε περίπτωση, βέβαιο είναι
ότι η ένταξη θα γίνει µε βάση τις
δηλώσεις ΟΣ∆Ε 2021 και τη γνωστή πια τυπική απόδοση. Κατώτατο όριο εκτός απροόπτου προβλέπονται τα 8.000 ευρώ ανά εκµετάλλευση.

Μηλοειδή: 12 στρέµµατα.
Αµπελώνες (οίνος): 12 στρέµµατα.
Αµπελώνες (επιτραπέζιο σταφύλι): 9 στρέµµατα.
Κηπευτικά: 7 στρέµµατα.
Σκληρό σιτάρι: 245 στρέµµατα.
Βαµβάκι: 53 στρέµµατα.
Πρόβατα: 86 θηλυκά.
Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής:
13 θηλυκά.

Τυπικές αποδόσεις

Κατά τα άλλα ο υπόλοιπος σκελετός του προγράµµατος όσον αφορά τους δικαιούχους και τα χαρακτηριστικά της εκµετάλλευσης
αναµένεται να µην αλλάξει θεαµατικά. ∆ηλαδή, για να ενταχθεί
κάποιος στο Μέτρο πρέπει να είναι κάτω των 41 ετών. Επίσης, δεν
πρέπει να 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. Τέλος, δεν πρέπει να είναι
σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια
που δεν έχει συµπληρώσει τον αριθµό των προβλεπόµενων ετών
φοίτησης για κάθε σχολή.

Τα 8.000 ευρώ µεταφράζονται
µε βάση τις κύριες καλλιεργητικές επιλογές και επιλογές εκτροφών των παραγωγών σε:
Ελαιώνας (επιτραπέζια ελιά):
27 στρέµµατα.
Ελαιώνας (ελαιοποιήσιµη ελιά): 43 στρέµµατα.
Ακρόδρυα: 16 στρέµµατα.
Εσπεριδοειδή: 16 στρέµµατα.
Πυρηνόκαρπα: 12 στρέµµατα.

10.000 δικαιούχοι
Περί τους 10.000 δικαιούχους νέους αγρότες σχεδιάζει το ΥΠΑΑΤ να εντάξει µε
το πριµ πρώτης εγκατάστασης το Φθινόπωρο

Εκτός οι φοιτητές και οι σύζυγοι
επαγγελµατιών αγροτών

Όπως έχει αναφέρει
επανειληµµένα η Agrenda µε
πρωτοσέλιδους τίτλους (Φύλλα
767, 776, 779 και 786), ειδικά
για τους Νέους Αγρότες, έχει
αποφασιστεί ο διπλασιασµός
της περιόδου δέσµευσης (ήταν
τρία µε τέσσερα έτη στην πρώτη
πρόσκληση) και πριµ που ξεκινά
από τα 35.000 ευρώ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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Στήριξη για όσους θέλουν να παραµείνουν
στο επάγγελµα µε πολυετείς δεσµεύσεις

Σηµαντικά χαµηλότερα ποσοστά εγκατάλειψης
για εκµεταλλεύσεις άνω των 160 στρεµµάτων

Στόχος της προκήρυξης των Νέων Αγροτών είναι να αναδειχθούν
επαγγελµατίες αγρότες µε δραστήριες εκµεταλλεύσεις και όχι
δικαιούχοι των 8 στρεµµάτων µε όσπρια και κηπευτικά που αξίωσαν
και έλαβαν χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια 20.000 ευρώ πριµ σε
περασµένες προσκλήσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην περασµένη
προκήρυξη κατατέθηκαν επιχειρηµατικά σχέδια 3ετίας µε µικρά
µποστάνια, ίσα-ίσα για να ικανοποιήσουν οι παραγωγοί το κριτήριο
ένταξης της τυπικής απόδοσης των 8.000 ευρώ.

Μεταξύ των νέων γεωργών που λαµβάνουν στήριξη, τα ποσοστά
εγκατάλειψης είναι σηµαντικά χαµηλότερα για τις εκµεταλλεύσεις που είναι
µεγαλύτερες των 160 στρεµµάτων έναντι εκείνων µε µικρότερη έκταση
(4,6 % έναντι 9,5 %), όπως και για τους δικαιούχους που εγκαταστάθηκαν
σε εκµετάλλευση µε νοµικό πρόσωπο έναντι όσον εγκαταστάθηκαν σε
ατοµικές εκµεταλλεύσεις (3,7 % έναντι 6,5 %). Πολλές χώρες έχουν
επιλέξει να πριµοδοτούν κατά προτεραιότητα όσους νέους αναλαµβάνουν
την εκµετάλλευση από µεγαλύτερους ηλικιακά παραγωγούς.

Σε νέα βάση
οι ενισχύσεις
μηχανημάτων

kontonis@agronews.gr

Πιο σύνθετα είναι τα πράγµατα σε
σχέση µε τη νέα πρόσκληση προγράµµατος εκσυγχρονισµού των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, καθώς
οι παθογένειες του Μέτρου Σχεδίων Βελτίωσης είναι γνωστές και εξετάζεται σοβαρά να είναι πιο στοχευµένη, για µικρότερες επενδύσεις και µε µεγαλύτερη διάρκεια.
Πάντως, εφόσον τελικά αξιοποιηθούν οι πόροι από το Ταµείο Ανάκαµψης και όχι από τα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης, θα πρέπει να προετοιµαστεί µία πρόσκληση σε µία εντελώς νέα βάση από
τα γνωστά Σχέδια Βελτίωσης. Με
καινούργια ποσοστά έντασης ενίσχυσης και λιγότερες επιδοτούµενες δαπάνες.
Για να γίνει πιο κατανοητό, ένα
πρώτο παράδειγµα έρχεται από τη
Γαλλία όπου έχει προκηρυχθεί στα
πλαίσια του Ταµείου Ανάπτυξης (Ρελάνς Φρανς) ένα µέτρο επιδότησης
αγροτικού µηχανολογικού εξοπλισµού µε στόχο τη µείωση των εισροών στο χωράφι. Σε αυτό επιδοτούνται µόνο ψεκαστικά µηχανήµατα ακριβείας, σπαρτικές προς αντικατάσταση των παλαιών µηχανηµάτων και λιπασµατοδιανοµείς
ακριβείας. Η ένταση ενίσχυσης δι-

αµορφώνεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα δηλαδή σε 20-40% µε ένα
συν 10% για τις περιπτώσεις νέων
αγροτών, ενώ καλύπτονται δαπάνες έως 40.000 ευρώ.
Γίνεται φανερό ότι όταν τα χρήµατα ληφθούν από το Ταµείο Ανάκαµψης οι επιλογές είναι περιορισµένες όπως και η ένταση της
ενίσχυσης. Πάντως αυτό το µοντέλο δείχνει βολικό καθώς από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν
θέλουν να «κουβαλήσουν» µεγάλη προίκα από ανειληµµένες υποχρεώσεις στην ερχόµενη περίοδο
2023-2027 όπως έγινε στην περίπτωση της πρόσκλησης του 2011
και την τρέχουσα προγραµµατική.
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πάντως
ότι η ενίσχυση της αγοράς γης που
δεν είναι δυνατή µέσω των Σχεδίων Βελτίωσης λόγω έλλειψης ευρωπαϊκού θεσµικού πλαισίου, µία
πρόσκληση µέσω του Ταµείου Α-

Αρδευτικά
Μέσα στον Φεβρουάριο αναµένεται η προδηµοσίευση της
πρόσκλησης για την ένταξη
στο Μέτρο 4.1.2 που επιδοτεί
αρδευτικά συστήµατα
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Η διάρθρωση
των πόρων

Πιο στοχευμένη, για μικρότερες επενδύσεις,
μεγαλύτερης διάρκειας και με διαφορετικά
ποσοστά έντασης ενίσχυσης η πρόσκληση
μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Agrenda

νάκαµψης θα την έκανε δυνατή.
Σηµειώνεται παράλληλα πως έχει ασκηθεί αρµοδίως κριτική (ανάλυση SWOT για την ελληνική ΚΑΠ)
στα Σχέδια Βελτίωσης πως δεν καλύπτουν µέρος τουλάχιστον του
χρηµατοοικονοµικού ελλείµµατος
που έχουν οι πολυετείς φυτείες, µέχρι να φθάσουν στην οικονοµική
αυτοδυναµία. Και αυτή η σηµείωση µπορεί να ληφθεί υπόψη κατά
την προετοιµασία της πρόσκλησης.
Όπως και να έχει, η πρόσκληση
θα είναι στοχευµένη µόνο στους
κατ’ επάγγελµα αγρότες µε βάση
το ΟΣ∆Ε που θα κάνουν µέσα στην
ερχόµενη Άνοιξη, οπότε χρειάζονται προσοχή οι δηλώσεις.

Εν τω µεταξύ, µέσα στον Φεβρουάριο θα δηµοσιευθεί και η προδηµοσίευση της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου
4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που
συµβάλλουν στην εξοικονόµηση ύδατος» σύµφωνα µε πληροφορίες.
Και αυτό το Μέτρο που επιδοτεί τα
αρδευτικά και φωτοβολταϊκά συστήµατα στο χωράφι θα προκηρυχθεί µετά το καλοκαίρι, αν και το
θεσµικό του πλαίσιο (που έχει ήδη
τροποποιηθεί µία φορά) βρίσκεται
δηµοσιευµένο σε ΦΕΚ από τον περασµένο Σεπτέµβριο. Η προκήρυξη του Μέτρου 4.1.2 αναµένεται να
απορροφήσει δηµόσια δαπάνη ύψους 35 εκατ. ευρώ.

Στα ελληνικά Προγράµµατα
Αγροτικής Ανάπτυξης, θα
ενσωµατωθούν µε βάση την
µεταβατική ΚΑΠ:
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 ερχόµενη 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 20212022 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.
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Μέχρι τέλος Ιανουαρίου επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας αγροτών
Λίγες ακόµα ηµέρες περιθώριο και µέχρι τις 31 Ιανουαρίου
2021 έχουν οι αγρότες προκειµένου να υποβάλλουν αίτησηδήλωση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας. Ειδικότερα, σε
λειτουργία παραµένει, στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ
(www.efka.gov.gr), η ηλεκτρονική πλατφόρµα µέσω της
οποίας οι ασφαλισµένοι αγρότες µπορούν να επιλέξουν
ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυµούν

Μειωμένη
σχεδόν ένα ευρώ
η συνδεδεμένη
σκληρού σίτου
λόγω αύξησης των
καλλιεργούμενων
εκτάσεων,
υψηλότερη στα
67 ευρώ περίπου
η ειδική βάμβακος

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Με τους διοικητικούς ελέγχους να συνεχίζονται προκειµένου να αρχίσουν από
τον επόµενο µήνα οι διορθωτικές πιστώσεις τόσο για την ενιαία ενίσχυση όσο και
για τα προγράµµατα, το βάρος των πληρωµών -όπως κάθε χρόνο τέτοια περίοδοπέφτει στις συνδεδεµένες ενισχύσεις. Κατά τα γνωστά, το ενδιαφέρον εντείνεται
στις εκτατικές καλλιέργειες και ειδικότερα στο σκληρό σιτάρι και το βαµβάκι, καθώς αφορούν το µεγαλύτερο
πλήθος του αγροτικού κόσµου
αλλά και τα περισσότερα χρή∆ιοικητικές
µατα. Ειδικότερα, για το σκληπράξεις
ρό σιτάρι, η πληρωµή της συνΈως 31 Ιανουαρίου
δεδεµένης του οποίου εντάσδιορθώσεις αριθµού
σεται στο πρώτο πακέτο κάθε
των ζώων από αιγο- χρόνο (µαζί µε πρωτεϊνούχα
προβατοτρόφους
και σανοδοτικά ψυχανθή, όγια να µη χάσουν τη σπρια, ενδεχοµένως καρπούς
συνδεδεµένη
χωρίς κέλυφος και µήλα) και
τοποθετείται µετά τα µέσα Φεβρουαρίου, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για µειωµένη ενίσχυση. Βάσει
των στρεµµάτων που καλλιεργήθηκαν µε
σκληρό σιτάρι µέσα στο 2020 και υπολογίζονται κατά 10 µε 15% περισσότερα από τα 1.450.000 στρέµµατα του 2019, µε
βάσει τον προϋπολογισµό του έτους στα
11,743 εκατ. ευρώ, οι παραγωγοί θα πρέπει να περιµένουν ενίσχυση σχεδόν ένα

να καταταχθούν για το νέο έτος 2021. (Ενότητα
Ασφαλισµένοι-> Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας
Ασφάλισης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
από 1/1/2021). Να σηµειωθεί ότι η επιλογή ασφαλιστικής
κατηγορίας δηλώνεται για τους κλάδους Κύριας και
Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχής σε ενιαία
αίτηση και ισχύει για όλο το 2021.

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

ΒΑΜΒΑΚΙ
περίπου

7,0

67,0

2020

2020

64,249

8,1
2019

2019

Λιγότερο το πριμ σκληρού

αυξημένη ειδική βάμβακος
ευρώ κάτω από τα περσινά, γύρω στα 7
ευρώ το στρέµµα. Αντίστοιχα, όσον αφορά την ειδική ενίσχυση στο βαµβάκι, µε εξαίρεση τον νοµό Έβρου όπου υπήρχε σηµαντική µείωση καλλιεργούµενων εκτάσεων, πανελλαδικά τα στρέµµατα παραµένουν σχεδόν αµετάβλητα περίπου στα
2,76 εκατ. Αυτό σηµαίνει ότι οι βαµβακοπαραγωγοί για το 2020 θα δουν µια αύξηση της τάξης των 3,5 ευρώ το στρέµµα
στην ειδική ενίσχυση, η οποία αναµένεται να προσεγγίζει τα 67 ευρώ το στρέµµα
από τα 64,249 ευρώ το στρέµµα του 2019.

Άγνωστο τι θα γίνει µε τη γραµµική
µείωση επί της βασικής του 2020
Εν τω µεταξύ, 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.
Επί του θέµατος και µε αφορµή το σάλο
που έγινε µε την κουτσουρεµένη εξόφληση της βασικής ενίσχυσης τον ∆εκέµβριο,
ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Φάνης Παππάς
διευκρινίζει στον αναπληρωτή γραµµατέα
της ΚΟ της Ν∆ και βουλευτή Λάρισας Χρήστο Κέλλα ότι «το 2,9% που αφορά τη δηµοσιονοµική πειθαρχίας που παρακρατήθηκε, θα επιστραφεί στους παραγωγούς,
όπως και το 3%, µετά την ολοκλήρωση των
ειδικών ελέγχων». Όσον αφορά το υπόλοιπο 2,6% που δεν καταβλήθηκε στους
δικαιούχους της ενιαίας ενίσχυσης, «αυτό οφείλεται στη γραµµική µείωση που εφαρµόστηκε λόγω αύξησης του Εθνικού
Αποθέµατος, όπως ορίζει η κοινοτική α-

πόφαση» εξήγησε ο πρόεδρος του φορέα
χωρίς να κάνει λόγο για επιστροφή χρηµάτων στους αγρότες.

Εµπλοκή µε τις ενστάσεις εξισωτικής
Κλειστό µέχρι νεοτέρας παραµένει το
σύστηµα για την υποβολή των ενστάσεων επί του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα» του έτους 2020, σύµφωνα µε ενηµέρωση από
τον ΟΠΕΚΕΠΕ (τουλάχιστον µέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές). Αιτία, τεχνικά προβλήµατα στο πληροφοριακό σύστηµα για την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών πληρωµής της εξισωτικής του 2020. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ενηµερώσει τους ενδιαφερόµενους µε νέα ανακοίνωση για τον ορισµό καινούργιας ηµεροµηνίας έναρξης και λήξης υποβολής
ενδικοφανών προσφυγών πληρωµής.

Την επόµενη εβδοµάδα εξόφληση Ιανού
και περσινές αποζηµιώσεις

Αιτήσεις αντικατάστασης κυψελών έως 10 Φεβρουαρίου
Οι µελισσοκόµοι θα έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση για αναβάθµιση
των συνθηκών παραγωγής µε αντικατάσταση των κυψελών τους. Έχει ξεκινήσει
η υλοποίηση του προγράµµατος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και
εµπορίας των προϊόντων της µελισσοκοµίας για το έτος 2021, που αφορά την
αντικατάσταση κυψελών και µετακινήσεων µελισσοσµηνών. Η κατάθεση
δικαιολογητικών είναι µέχρι τις 10 Φεβρουαρίου. Για περισσότερες πληροφορίες
στις κατά τόπους ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής.

Μέχρι το τέλος της επόµενης εβδοµάδας προγραµµατίζεται από τον ΕΛΓΑ να
έχουν εξοφληθεί όσοι Θεσσαλοί αγρότες επλήγησαν από τη θεοµηνία Ιανός
και δεν έλαβαν προκαταβολή αποζηµιώσεων, µετά το πρόβληµα που δηµιουργήθηκε λόγω του δορυφόρου. Στην ίδια
πληρωµή, σύµφωνα µε τις πληροφορίες, και µια ακόµα παρτίδα για ζηµιές της
περσινής χρονιάς.
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Κλείδωσε το συμπλήρωμα
ενιαίας για τους «μικρούς»
Δύο μοντέλα οικονομικής ενίσχυσης έχει στη διάθεσή του το υπουργείο στην προοπτική
της αναδιανεμητικής πληρωμής που θα ενεργοποιηθεί με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τα δύο οικονοµικά σενάρια που έχουν στη διάθεσή τους για την ενεργοποίηση της επιπρόσθετης
στρεµµατικής ενίσχυσης προς τις µικροµεσαίες εκµεταλλεύσεις, εξετάζουν οι ελληνικές αρχές, καθώς
έχει ληφθεί η απόφαση να ενεργοποιηθεί το καθεστώς «Αναδιανεµητικής Επιδότησης» µε τον ετήσιο κουµπαρά να υπολογίζεται µεταξύ 36-70 εκατ.
ευρώ. Κύριο µέληµα είναι να γίνει µια πρώτη διαλογή για τους δικαιούχους της συγκεκριµένης ενίσχυσης, δηλαδή να οριστούν τα µεγέθη εκµεταλλεύσεων σε όρους Τυπικής Απόδοσης (δείκτης τζίρου)
που θα λαµβάνουν αυτό το αποσυνδεδεµένο πριµ
και αντίστοιχα, να βρεθούν οι εκµεταλλεύσεις από
τις οποίες θα αφαιρείται το συγκεκριµένο ποσό για
τη χρηµατοδότησή τους.
Το βέβαιο είναι πως το ποσό θα διαφοροποιείται
ανάλογα µε την περιφέρεια ενίσχυσης που ανήκει
ο δικαιούχος (αροτραίες, βοσκοτόπια, δενδρώδεις).

Το σχέδιο αναδιανοµής για τα 50 στρέµµατα
Ένα πρώτο σχέδιο που εξετάζεται είναι να αφαιρεθούν από τα πρώτα 50 στρέµµατα των µεγάλων
εκµεταλλεύσεων οι ενισχύσεις και να αναδιανεµηθούν αντίστοιχα στα 50 στρέµµατα γης στις µικρές
εκµεταλλεύσεις. Για παράδειγµα αν µία µεγάλη εκµετάλλευση λαµβάνει 25 ευρώ το στρέµµα ενίσχυση, θα της αφαιρεθούν 1.250 ευρώ τα οποία αντίστοιχα θα κατανεµηθούν σε µία µικρή εκµετάλλευση. Ακόµα και αν ο δικαιούχος της αναδιανεµητικής ενίσχυσης διέθετε 100 στρέµµατα γης, η αναδιανεµητική θα του συµπλήρωνε το ποσό της βασικής στα 50 στρέµµατα µε συν 25 ευρώ το στρέµµα.
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πάντως πως το στρεµµατικό ποσό της αναδιανοµής µπορεί να φτάσει µέχρι
το µέσο όρο άµεσων ενισχύσεων που διαµορφώνεται στη χώρα. Για παράδειγµα, ο µέσος όρος άµεσων

Η σύγκλιση για
πληρωµές 2021
έως 19 Φλεβάρη
Μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου καλείται
να καταθέσει η Ελλάδα στην Κοµισιόν
το µοντέλο σύγκλισης που θα
ακολουθήσει για τα δικαιώµατα
ενίσχυσης του 2021, ώστε να µάθουν
και οι αγρότες της χώρες πόσο
θα αυξηθούν ή θα µειωθούν οι
πληρωµές τους µέσα στο έτος.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Σπήλιος Λιβανός έχει «προίκα» από
τον Μάκη Βορίδη την απόφαση να
προχωρήσει σε ταχύτερη σύγκλιση
µέσα στο έτος, ωστόσο ακόµα δεν
έχει λάβει την τελική απόφαση για
το αν θα ακολουθήσει την πορεία
της περασµένης ηγεσίας του ΥπΑΑΤ.
∆εν εξηγείται αλλιώς η στάση που
κράτησε σε επίκαιρη ερώτηση του
βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ και πρώην ΥπΑΑΤ
Βαγγέλη Αποστόλου, που τον ρώτησε
για την οριστικοποίηση του πλαισίου
χορήγησης των άµεσων ενισχύσεων
για τη διετία 2021-2022, αλλά ο κ.
Λιβανός δεν έκανε την παραµικρή
νύξη για αυτό το θέµα που µάλιστα
αφορά τα λεφτά που θα λάβουν οι
αγρότες µε τη φετινή δήλωση ΟΣ∆Ε.

ενισχύσεων ανά εκµετάλλευση στην Ελλάδα είναι
γύρω στα 50 ευρώ το στρέµµα (συµπεριλαµβάνονται βασική, πρασίνισµα, συνδεδεµένη, νεαροί αγρότες). Ως εκ τούτου, µπορεί η αναδιανοµή να αφορά λιγότερα στρέµµατα του µικρού αγρότη (π.χ
αντί για 50 στρέµµατα να την πληρώνεται για τα 40
στρέµµατα). ∆ηλαδή, η αναδιανεµητική στο παραπάνω παράδειγµα θα πριµοδοτήσει τον µικρό µε 31
ευρώ το στρέµµα για 40 στρέµµατα γης.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι της αναδιανοµής
Το µεγάλο ζήτηµα που δεν έχει ξεκαθαρίσει είναι το ποιοι θα είναι οι τελικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης και από ποιές εκµεταλλεύσεις θα χρηµατοδοτηθεί αυτή η ενίσχυση. Όσον αφορά τη δεύτερη
κατηγορία, δεδοµένο είναι ότι οι αγρότες µε Τυπική
Απόδοση (Τ.Α) άνω των 50.000 ευρώ λαµβάνουν
περί τα 18.000 ευρώ άµεσες ενισχύσεις κατά µέσο
όρο. Αυτή η κατηγορία αγροτών είναι η κύρια υποψήφια να δει κάποια µείωση στις άµεσες ενισχύσεις της, καθώς αναµένεται να επωφεληθεί και από τη σύγκλιση της αξίας δικαιωµάτων ενίσχυσης.
Για τους δικαιούχους τώρα, τα πράγµατα είναι πιο
σύνθετα. Οι πολύ µικρές µονάδες (κάτω των 8.000
ευρώ Τ.Α) θεωρούνται οριακά βιώσιµες ωστόσο είναι και εκείνες που οι ιδιοκτήτες τους έχουν εξωγεωργική δραστηριότητα και κατά συνέπεια µικρότερη εξάρτηση από το αγροτικό εισόδηµα.
Αν λοιπόν επιλεγεί να ενισχυθεί αυτή η οµάδα
καλλιεργητών, το να αναδιανέµεται η ενίσχυση
προς όφελος παραγωγών των οποίων το εισόδηµα εξαρτάται ασήµαντα από τη γεωργία, κρίνεται απαράδεκτο οπότε ίσως αναζητηθεί φόρµουλα απόδειξης σηµαντικού αγροτικού εισοδήµατος σε σχέση µε το συνολικό. Αυτό ίσως να
µην είναι τόσο µεγάλο πρόβληµα µε την κατηγορία αγροτών µε τυπική απόδοση εκµετάλλευσης 8.000 έως 25.000 ευρώ, µέγεθος που µοιάζει πιο πιθανό να κάτσει η «µπίλια».

ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 2015

ΚΛΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΜΕΓΕΘΟΥΣ (ΕΥΡΩ)
2.000 - <8.000

ΓΕΩΡΓΙΚΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ (ΕΥΡΩ)
4.049

ΑΜΕΣΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
(ΕΥΡΩ)

% ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ /
ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

2.256

55,72%

8.000 - <25.000

9.279

5.036

54,27%

25.000 - <50.000

19.950

11.198

56,13%

50.000 - <100.000

34.166

17.095

50,04%

100.000 - <500.000

60.377

>500.000

ΣΥΝΟΛΟ

27.288
-

11.590

45,20%
-

6.152

-

53,08%

∆είκτης τζίρου
Κύριο µέληµα να γίνει
µια πρώτη διαλογή για
τους δικαιούχους της
αναδιανεµητικής ενίσχυσης
σε όρους Τυπικής
Απόδοσης
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Με την Ενιαία
Στρεµµατική
Ενίσχυση
διαιρείται
η επιλέξιµη
γη που
δηλώνεται στο
πληροφοριακό
σύστηµα
ετησίως σε
όλη τη χώρα
µε το ποσό
που υπάρχει
διαθέσιµο.

Λύση στο Καθεστώς Ενιαίας
Στρεμματικής Ενίσχυσης
Η µετάβαση στο καθεστώς ενιαίας στρεµµατικής
ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) από το 2023 αποτελεί τη µόνη λύση για να ενεργοποιήσουν αυτόµατα ενισχύσεις επιλέξιµα εκτάρια που δεν διαθέτουν δικαιώµατα, στην τρέχουσα περίοδο. Όπως είναι
πλέον γνωστό, κατά την έναρξη της νέας ΚΑΠ
δεν θα υπάρξει «κοπή» νέων δικαιωµάτων και
ως εκ τούτου όσοι έχουν «γυµνά» αγροτεµάχια,
θα µπορέσουν να λάβουν ενισχύσεις γι’ αυτή τη
γη µόνο από µεταβιβάσεις, οι οποίες φυσικά έχουν κόστος. Μένει να φανεί µάλιστα, κατά πόσο αυτή η πρόβλεψη του κανονισµού της νέας
ΚΑΠ θα αλλάξει και τους όρους που γίνονται οι
αγοραπωλησίες των δικαιωµάτων, µε ό,τι και να
σηµαίνει αυτό για την τιµή τους.
Το Καθεστώς Ενιαίας Στρεµµατικής Ενίσχυσης
αποτέλεσε τη λύση ώστε να λαµβάνουν στρεµµατικές ενισχύσεις οι αγρότες των χωρών που
µπήκαν στην ΕΕ µετά το 2004, δηλαδή Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Κύπρος κ.α., καθώς δεν
µπορούσαν να εφαρµόσουν σύστηµα δικαιωµάτων καθώς αυτά προήλθαν ως µέσος όρος
των ενισχύσεων ανά εκµετάλλευση της περιόδου 2000-2002. Έτσι, ο τρόπος υπολογισµός
των ενισχύσεων απλοποιείται σε πολύ µεγάλο
βαθµό: Απλά διαιρείται η επιλέξιµη γη που δηλώνεται στο πληροφοριακό σύστηµα ετησίως σε
όλη τη χώρα ή ανά περιφέρεια ενίσχυσης (π.χ
εδώ στην Ελλάδα αροτραίες, βοσκοτόπια, δενδρώδεις) µε το ποσό που υπάρχει διαθέσιµο. Έτσι, προκύπτει µία στρεµµατική ενίσχυση ενιαία
για όλους, εκτός αν διαφοροποιείται. Με απλά
λόγια λοιπόν, η γη θα «κουµπώνει» µε την ενίσχυση, τα δικαιώµατα καταργούνται όπως και
το Εθνικό Απόθεµα.
Το κατά πόσο η ελληνική πολιτεία είναι πρόθυµη τώρα να αφήσει πίσω της το καθεστώς δι-

καιωµάτων και να µειώσει τη µέση ενίσχυση ανά στρέµµα (περισσότερη γη, ίδια χρήµατα) ώστε να ικανοποιήσει όσους έχουν γη χωρίς δικαιώµατα, µένει να φανεί.
Τα παραπάνω προβλέπονται στα Άρθρα 18 και
19 της νέας ΚΑΠ, τα οποία αναφέρουν:
Άρθρο 18: Ποσό στήριξης ανά εκτάριο
1. Η ενίσχυση καταβάλλεται ως ενιαίο ποσό ανά εκτάριο εκτός εάν τα κράτη µέλη αποφασίσουν
να χορηγήσουν τη βασική εισοδηµατική στήριξη
βάσει των δικαιωµάτων ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 19.
2. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να
διαφοροποιήσουν το ποσό της βασικής εισοδηµατικής στήριξης ανά εκτάριο µεταξύ διαφορετικών
οµάδων περιοχών που αντιµετωπίζουν παρόµοιες
κοινωνικοοικονοµικές ή γεωπονικές παραµέτρους,
συµπεριλαµβανοµένων παραδοσιακών µορφών
γεωργίας, όπως η εκτατική βόσκηση.
Άρθρο 19: ∆ικαιώµατα ενίσχυσης
1. Τα κράτη µέλη που έχουν εφαρµόσει το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, όπως προβλέπεται στον
τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο Ι τµήµα 1 του κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 1307/2013, µπορούν να αποφασίσουν να
χορηγούν τη βασική εισοδηµατική στήριξη βάσει
δικαιωµάτων ενίσχυσης σύµφωνα µε τα άρθρα 20
έως 24 του παρόντος κανονισµού.
2. Εάν κράτη µέλη που έχουν εφαρµόσει το
καθεστώς βασικών ενισχύσεων, όπως ορίζεται
στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο I τµήµα 1 του κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013, αποφασίσουν να µη χορηγούν πλέον βασική εισοδηµατική στήριξη βάσει δικαιωµάτων ενίσχυσης, τα δικαιώµατα ενίσχυσης που χορηγούνται βάσει του κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 λήγουν στις 31 ∆εκεµβρίου του έτους που προηγείται του έτους έναρξης ισχύος της απόφασης.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΑΠΟ 1/1/2023

ΛΗΞΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

31

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022

ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ/
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
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Σα ανοδικό τέμπο
το βαμβάκι,
έπιασε 86 σεντς

Σ

ηµειώθηκαν νέες πωλήσεις ελληνικού βάµβακος κυρίως προς την
Αίγυπτο, αλλά και την Τουρκία.
Τα επίπεδα που πιάνονται ανάλογα ποιότητας κυµαίνονται µεταξύ 82-86
σεντς ανά λίµπρα. Χρηµατιστηριακά, το βαµβάκι αφού χώνεψε τα 80 σεντς ανά λίµπρα
συνεχίζει την ανοδική του πορεία µαζί µε
σχεδόν όλα τα χρηµατιστήρια εµπορευµάτων και αξιών. Εκτός από τη γενικευµένη
άνοδο, υπάρχουν και ενθαρρυντικά σηµάδια στη ζήτηση του τελικού προϊόντος σύµφωνα µε τα στοιχεία εισαγωγών των ΗΠΑ.
Στην αγορά µας έχουν αρχίσει οι κουβέντες στην εξαγωγή για τα σκληρά σιτάρια, αλλά δεν βγαίνουν δουλειές καθώς υπάρχει ένα χάσµα περίπου 10 ευρώ ο τόνο
ς µεταξύ αγοραστών και πωλητών. οι αναλυτές περιµένουν να δουν πως θα αντιδράσει η αγορά της Ιταλίας στις επόµενες µέρες κατόπιν της ανόδου κατά 7 ευρώ στη
Φότζια. Αν κινηθούν προς τα 285 ευρώ ο
τόνος FOB θα κλειστούν δουλειές σίγουρα.
Αύξηση των καλλιεργούµενων εκτάσεων και µάλιστα στα επίπεδα ρεκόρ των
190,5 εκατ. στρεµµάτων για το καλαµπόκι
στη Βραζιλία, µε µειωµένες αποδόσεις περί το 3% από πέρυσι λόγω ξηρασίας περιµένει το USDA. Αντίστοιχα, στην Αργεντινή τη
σεζόν 2020-2021 αναµένονται σταθερές εκτάσεις περίπου στα 60,1 εκατ. στρέµµατα,
αλλά κι εδώ µειωµένη παραγωγή κατά 3%
περίπου επίσης λόγω ξηρασίας.

03/12

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

77,30

77,20

2.55

2.56

305

302

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

230

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

196

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

17/12

2.58

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

10/12

30/12

07/01

14/01

80,10

81,31

82,57

2.47

2.51

2.52

302

302

305

74,22

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

229
195

302
229

229

195

235

195

211

235
226

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

400,80

401,30

412,70

440,60

463,20

449.20

1159,80

1190,40

1289,40

1359,60

1431,00

1368,0

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

16,23

16,55

17,98

18,94

18,73

16,43

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

65,40

65,80

67,37

69,90

66,60

73,97

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

112,00

113,70

114,60

115,07

111,82

120,10

85,27

83,33

81,02

80,48

81,76

82,31

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

Φεύγει µε 25 λεπτά το καλαµπόκι
Περιορισµένες οι ποσότητες στην παγκόσµια και ευρωπαϊκή αγορά
Ενισχυµένη η τιµή στο κτηνοτροφικό κριθάρι µε πράξεις ως 22 λεπτά
Με 25 λεπτά το κιλό φεύγουν από τα αποθήκες των παραγωγών ποσότητες καλαµποκιού τις τελευταίες ηµέρες, µε την
τιµή του προϊόντος να έχει σηµειώσει αξιοσηµείωτη ανοδική πορεία από την αρχή της εµπορικής περιόδου. Οι πρώτες
ποσότητες διατέθηκαν τέλη Αυγούστου
και αρχές Σεπτεµβρίου στην εγχώρια αγορά, στα 21 λεπτά το κιλό, µε την τιµή
κατόπιν να διορθώνει στα 19 λεπτά. Το
τελευταίο δίµηνο ωστόσο η ζήτηση κορυφώθηκε µε τις ποσότητες στην ευρωπαϊκή και παγκόσµια αγορά περιορισµένες.

Καλαμπόκι
τιμή παραγωγού
(λεπτά/κιλό)

Την ίδια στιγµή, ανοδική µεταβολή σηµειώνουν οι τιµές στο κτηνοτροφικό κριθάρι, το µαλακό σιτάρι και το τριφύλλι.
Συγκεκριµένα, οι τελευταίες πράξεις ανέβασαν την τιµή του κριθαριού ακόµα και
στα 22 λεπτά το κιλό, όσο τα µαλακά σιτάρια φεύγουν από την αποθήκη του παραγωγού µε 20 και 21 λεπτά ανάλογα την
περιοχή. Το τριφύλλι διαπραγµατεύεται
πλέον στα 23 µε 24 λεπτά το κιλό, µε τις
τιµές σε όλα τα προϊόντα αυτά να εµφανίζουν περιθώρια µόνο ανοδικής κίνησης τουλάχιστον για το επόµενο δίµηνο.

Ξεκίνησε η διάθεση
80% εγγυημένων
δανείων σε αγρότες
Περίοδος χάριτος 2 ετών και ετήσιες δόσεις ανακοίνωσε
η Πειραιώς για δάνεια από 10.000 έως 5 εκατ. ευρώ

Με 25 λεπτά
από την αποθήκη
παραγωγού
του καλαμπόκι

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
385,70
AGRICULTURE
394,59

374,04

356,96

339,90

Στρέμματα

17/12

30/12

07/01

14/01

21/01

Κερδίζει στρέµµατα, έναντι του
βαµβακιού, η καλλιέργεια καλαµποκιού στην Στερεά Ελλάδα
και τη Θεσσαλία
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Ευρώπη

Και στις αγορές σιτηρών
της Ευρώπης η τιµή του
καλαµποκιού είναι
ενισχυµένη κατά 10%

Τριφύλλι

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Το τριφύλλι διαπραγµατεύεται
πλέον στα 23 µε 24 λεπτά το κιλό
µε περιθώρια ανόδου µέσα
στο επόµενο δίµηνο

kontonis@agronews.gr

Να επισκεφτούν τα εµπορικά καταστήµατα των τραπεζών και να διαπραγµατευτούν το δανεισµό τους µε εγγυηµένο το 80% του κεφαλαίου, είναι πλέον σε θέση οι αγρότες καθώς την περασµένη εβδοµάδα τέθηκαν προς διάθεση τα δανειακά προϊόντα του Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα ποσά που µπορούν να διεκδικήσουν οι αγρότες κυµαίνονται µεταξύ 10.000 και 5 εκατ. ευρώ, η αποπληρωµή είναι ευέλικτη (µηνιαία, ετήσια
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(λεπτά/κιλό)
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Κέρδισε 7 ευρώ
στον τόνο το σκληρό
στη Φότζια
Από 82 μέχρι 86
σεντς η λίμπρα το
εγχώριο βαμβάκι

Στήσιµο µέχρι 75 λεπτά
δίνει φέτος το ακτινίδιο
«Ζεστό» παραµένει το ενδιαφέρον
της διεθνούς αγοράς για ελληνικό
ακτινίδιο, αν και οι ρυθµοί της ζήτησης
υπολείπονται των προσδοκιών που
είχαν καλλιεργηθεί εσχάτως στις
τάξεις εξαγωγέων.

∆ίνεται η
δυνατότητα να
χορηγηθεί
κεφάλαιο
κίνησης για
δαπάνες,
που είναι
άµεσα συνδεδεµένες
µε την
επένδυση.

κ.λπ), ενώ προσφέρεται και περίοδος
χάριτος. Με αυτό το δάνειο, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να χρηµατοδοτήσουν Σχέδιο Βελτίωσης (Μ 4.1.1), έργο Μεταποίησης (Μ. 4.2.1) και επενδύσεις εκτός επιδοτούµενου προγράµµατος. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να χορηγηθεί και κεφάλαιο κίνησης για δαπάνες, που είναι άµεσα
συνδεδεµένες µε την υλοποίηση των
επενδύσεων. Μειωµένα επιτόκια και
λιγότερες εξασφαλίσεις είναι επίσης
ένα όφελος που προσφέρουν τα συγκεκριµένα προϊόντα.
∆ικαιούχοι του Προγράµµατος είναι επαγγελµατίες αγρότες, αγροτικοί συνεταιρισµοί, οµάδες και οργανώσεις παραγωγών, καθώς και ιδιωτικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις σε συγκεκριµένους κλάδους της µεταποίησης και εµπορίας αγροτικών προϊ-

όντων, που πραγµατοποιούν επιλέξιµες επενδύσεις και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας.
Προς το παρόν, την εκκίνηση διάθεσης των δανειακών προϊόντων που
συνδέονται µε το Ταµείο Εγγυήσεων
Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει ανακοινώσει µόνο η Τράπεζα Πειραιώς. Σύµφωνα µε τη σχετική της ανακοίνωση, η
Τράπεζα έχει στη διάθεσή της χαρτοφυλάκιο ύψους 200 εκατ. ευρώ για
το σκοπό αυτό. Η αποπληρωµή του
δανείου µπορεί να γίνει σε µηνιαίες,
3µηνιαίες, 6µηνιαίες ή ετήσιες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις,
ενώ παρέχεται και
περίοδο χάριτος µέχρι 2 έτη.
Να σηµειωθεί εδώ
πως οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να
υποβάλουν την αίτησή τους στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (https://www.
ependyseis.gr/mis)
επιλέγοντας µία εκ των δύο κάτωθι
δράσεων:
4.1.4 «Υλοποίηση επενδύσεων
που συµβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης µέσω χρηµατοδοτικών εργαλείων» ή
4.2.4 «Μεταποίηση, εµπορία και
ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εντός του
Παραρτήµατος I µέσω χρηµατοδοτικών εργαλείων».
Η αίτηση είναι απαραίτητη για να
προχωρήσει ο δανεισµός µε τη συνεργαζόµενη Τράπεζα και µπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο των ενδιαφερόµενο, είτε σε συνεννόηση µε το εκάστοτε τραπεζικό ίδρυµα.
Εκτός από την Τράπεζα Πειραιώς
στο Ταµείο επίσης συµµετέχουν οι:
Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Συνεταιριστική Καρδίτσας, Συνεταιριστική
Θεσσαλίας και η ProCredit.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΡΩ

300
600
1.100
1.600
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
ΣΥΝΟΛΑ
Μόλις 171
ελαιοπαραγωγοί
κατάφεραν να
εξασφαλίσουν το
µέγιστο ποσό των
4.000 ευρώ.

Με άλλο αέρα
η υλοποίηση
των Σχεδίων
Οι χρηµατοδοτικές λύσεις που έρχεται
να προσφέρει το Ταµείο Εγγυήσεων
Αγροτικής Ανάπτυξης αναµένεται να
επιταχύνουν και τον ρυθµό υλοποίησης
των Σχεδίων Βελτίωσης και ειδικότερα
των αιτηµάτων πληρωµής (βλ. ρεπορτάζ
σελ. 18). Μάλιστα, οι δικαιούχοι των
Σχεδίων Βελτίωσης µπορούν στο
επενδυτικό δάνειο να ζητήσουν να
καλύψουν και άλλες δαπάνες που έχουν
ανάγκη εκτός επιδοτούµενου φακέλου.
Όπως για παράδειγµα ένα
µεταχειρισµένο µηχάνηµα ή την αγορά
γης. Σηµειώνεται, πως µέσω του
Ταµείου, χρηµατοδοτούνται όλες οι
δαπάνες αγοράς µηχανολογικού
εξοπλισµού (τρακτέρ, παρελκόµενα,
συγκοµιστικές, γεωργία ακριβείας),
αγροτικών κτιρίων (αποθήκες,
αµελκτήρια), ειδικού εξοπλισµού
(παγολεκάνες, ψυγεία, διαλογητήρια
κ.λπ) και οι νέες πολυετείς φυτεύσεις
(αγορά δενδρυλλίων, εκσκαφές κ.λπ).
Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα
αγοράς µεταχειρισµένου εξοπλισµού και
ζωικού κεφαλαίου.
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ΠΛΗΘΟΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
ΕΥΡΩ

57.172

28.622,21

17.127.800,00

20.499

25.554,00

12.299.093,68

35.733

76.792,93

39.306.256,80

18.733

71.809,13

29.971.377,28

6.988

40.877,77

13.976.000,00

3.516

28.817,46

8.790.000,00

1.264

14.997,25

3.791.750,00

278

4.747,34

973.000,00

171

5.038,73

684.000,00

144.354

297.256,82

126.919.277,76

Το «7χίλιαρο» ήταν 300 ευρώ
για 57.000 ελαιοπαραγωγούς
Μόλις 300 ευρώ έλαβε ένας στους
τέσσερις ελαιοπαραγωγούς εκ των
144.354 που έκαναν αίτηση ένταξης στο Μέτρο 21, που όταν προκηρύχθηκε προπαγανδιζόταν για
λόγους εντυπωσιασµού ως «7χίλιαρο». Σύµφωνα µε στοιχεία που
φέρνει στο φως η Agrenda (βλ. πίνακα), µόλις 171 ελαιοπαραγωγοί
(0,001% των αιτούντων) κατάφεραν να εξασφαλίσουν το µέγιστο
ποσό των 4.000 ευρώ, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των δικαιούχων µετά βίας ξεπέρασε το χιλιάρικο αποζηµίωσης.
Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τα
στοιχεία των αιτήσεων για τις αποζηµιώσεις ελαιοπαραγωγών µέσω
του Μέτρου 21 η κατανοµή έγινε
ως εξής: 300 ευρώ έλαβαν 57.172
παραγωγοί, 600 ευρώ 20.499 παραγωγοί, 1.100 ευρώ 35.733 αιτούντες. Με 2.000 ευρώ αποζηµιώθηκαν 6.988 ελαιοπαραγωγοί,
µε 2.500 ευρώ 3.516, 3.000 ευρώ
πήραν 1.264 αιτούντες και 3.500
ευρώ, 278 παραγωγοί. Το µέγιστο
ποσό των 4.000 ευρώ όπως προαναφέρθηκε πιστώθηκαν µόλις
171 ελαιοπαραγωγοί µε πάνω από 200 στρέµµατα καλλιεργούµενη έκταση.
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως τα

Μέτρο 21
Με βάση την κοινοτική
νοµοθεσία της µεταβατικής ΚΑΠ, η χώρα
µας δεν έχει δικαίωµα
να χρησιµοποιήσει
τον κουµπαρά των
κονδυλίων 2021-2022
για να προκηρύξει άλλο
παρόµοιο Μέτρο µέσω
των Προγραµµάτων

κοινοτικά κονδύλια που διατέθηκαν µέσω του ΠΑΑ εξαντλήθηκαν
σε αυτό το Μέτρο. Με βάση µάλιστα την κοινοτική νοµοθεσία περί µεταβατικής ΚΑΠ που δηµοσιεύτηκε στις 23 ∆εκεµβρίου 2020,
η χώρα µας δεν έχει δικαίωµα να
χρησιµοποιήσει τον κουµπαρά των
κονδυλίων 2021-2022 για να προκηρύξει άλλο παρόµοιο Μέτρο στα
πλαίσια του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. Αναλυτικότερα,
ο κανονισµός αναφέρει:
Για την ανταπόκριση στις επιπτώσεις της κρίσης που προκύπτουν από την επιδηµική έξαρση της COVID-19, η διάρκεια του
µέτρου που αναφέρεται στο άρθρο 39β του κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
1305/2013 θα πρέπει να επεκταθεί για την αντιµετώπιση των προβληµάτων ρευστότητας που θέτουν
σε κίνδυνο τη συνέχιση των γεωργικών δραστηριοτήτων και των µικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη µεταποίηση, την
εµπορία ή την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. Η στήριξη για το
εν λόγω µέτρο θα πρέπει να χρηµατοδοτείται από 2 % κατ’ ανώτατο όριο από τα κονδύλια του ΕΓΤΑΑ που διατίθενται στα κράτη
µέλη για την περίοδο 2014-2020.
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Το αδιέξοδο
εκτροπής του
Αχελώου στην
Ολομέλεια
Ολιστική αντιµετώπιση των ηµιτελών
έργων του Αχελώου ζητά µε επιστολή του ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Θεσσαλίας, δήµαρχος Κιλελέρ, Θανάσης Νασιακόπουλος. Με αυτή ζητείται, µεταξύ άλλων, τα αρµόδια υπουργεία να φέρουν σε πέρας όλες τις εκκρεµότητες που παρεµβλήθηκαν τα τελευταία
χρόνια και παρεµποδίζουν την αδειοδότηση του ΥΗ έργου Μεσοχώρας,
ώστε να οδηγηθούµε το ταχύτερο σε
µια νέα, τελική, έγκρισή του.
«Ανά πάσα στιγµή, αν σύντοµα δεν
υπάρξει πρωτοβουλία υλοποίησης της
πολιτικής βούλησης για επανεκκίνηση των έργων, µπορεί να βρεθούµε σε
δυσάρεστες καταστάσεις. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς τι θα είχε συµβεί αν
ο “Ιανός” είχε ξεσπάσει την ορµή του
πιο δυτικά. Είναι ώρα αποφάσεων». Τα
παραπάνω δήλωσε ο βουλευτής Λαρίσης της Ν∆, Μάξιµος Χαρακόπουλος,
µε αφορµή την νέα Αναφορά που κατέθεσε στους υπουργούς Επικρατείας,
Περιβάλλοντος και Υποδοµών.

Να φέρουν σε πέρας όλες
τις πολιτικές και διοικητικές
εκκρεµότητες που παρεµβλήθηκαν
τα τελευταία χρόνια και
παρεµποδίζουν την αδειοδότηση του
ΥΗ έργου Μεσοχώρας ζητά από τα
αρµόδια υπουργεία ο πρόεδρος ΠΕ∆
Θεσσαλίας, Θανάσης Νασιόπουλος.

Ο υπουργός
Αγροτικής
Ανάπτυξης Σπ.
Λιβανός (δεξιά)
και ο πρόεδρος
του ΕΛΓΑ Α.
Λυκουρέντζος
κατά την
υπογραφή του
έργου.

Με ορίζοντα 3ετίας η ολοκλήρωση του έργου
ψηφιοποίησης της εκτιµητικής διαδικασίας ΕΛΓΑ
Υπεγράφη η Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ ΕΛΓΑ και «Κοινωνίας της
Πληροφορίας ΑΕ» για την υλοποίηση του Έργου «Ψηφιακή Εφαρµογή
Εκτιµητικής ∆ιαδικασίας ΕΛΓΑ» µε την προσδοκία για έγκαιρες χωρίς
αστοχίες αποζηµιώσεις. Το έργο συνολικού προϋπολογισµού 1, 8 εκατ. ευρώ,
εντάσσεται στο τρέχον ΕΣΠΑ 2014-2020 και προβλέπει ανάπτυξη λογισµικού
σε πλάνο τριετίας και διάθεση tablet και laptop στα Υποκαταστήµατα του
ΕΛΓΑ για την διευκόλυνση του εκτιµητικού τους έργου. Με τη χρήση
εφαρµογής (mobile app), ο εκτιµητής του ΕΛΓΑ θα προσέρχεται στο προς
εκτίµηση αγροτεµάχιο και µε τη χρήση φορητής συσκευής (tablet) θα έχει
πρόσβαση µέσω διαδικτύου σε όλα τα διαθέσιµα στοιχεία του πληττόµενου
αγρότη, ώστε να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της εκτιµητικής διαδικασίας
γρήγορα και χωρίς αστοχίες. Στην τελετή υπογραφής ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης κ. Λιβανός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη στήριξη που παρείχε ο
Πρωθυπουργός για να επιτευχθεί η οικονοµική ευστάθεια του ΕΛΓΑ ώστε να
πληρώνονται χωρίς αναβολές οι υποχρεώσεις του και στα 30 εκατ. ευρώ στον
ΕΛ.Γ.Α., για την κάλυψη των διοικητικών εξόδων και λειτουργικών δαπανών.
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Σύνδεση µε
στρεµµατικές
αποδόσεις
Παραγωγικοί κύκλοι λένε
πως δεν γίνεται κάποιος
να πετυχαίνει 600 κιλά
το στρέµµα απόδοση και
να λαµβάνει την ίδια
ενίσχυση µε κάποιον που
«παίζει» στα 100 και
τα 200 κιλά

Σε αιτία πολέμου
τείνει να εξελιχθεί
η ένεση στο βαμβάκι
Με μπλόκα απειλούν
πάλι οι Θεσσαλοί, καθώς
είναι δεδομένη η απώλεια
εισοδήματος λόγω covid
στη διάρκεια του 2020
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Η οµοψυχία των Θεσσαλών αγροτών δεν µοιάζει σε
τίποτα µε αυτή της Βιοκαρπέτ, ωστόσο η πραγµατική απώλεια εισοδήµατος λόγω Covid το 2020, σε
συνδυασµό µε τις διαδοχικές χαµηλές πτήσεις από
πλευράς τιµής του σύσπορου τα τελευταία χρόνια,
κάνουν το µείγµα στον κάµπο εκρηκτικό.
Οι τιµές που πρόσφεραν οι εκκοκκιστές την τελευταία εµπορική περίοδο ήταν απόρροια της δραµατικής πτώσης της διεθνούς αγοράς µετά το Μάρτιο
του 2020 και της δικής τους αδυναµίας να κάνουν
έγκαιρα προπωλήσεις. Η µέση τιµή παραγωγού κινείται κάτω από τα 40 λεπτά το κιλό, έναντι 43 λεπτών ένα χρόνο πριν, δηλαδή σε σύγκριση µε µια
ακόµα κακή χρονιά. Σηµειωτέον ότι στο ελαιόλαδο
που δόθηκαν 126 εκατ. ευρω ειδική ενίσχυση λόγω
Covid, µετά την πανδηµία οι τιµές πήγαν καλύτερα.
Η εικόνα που δίνει η διεθνής αγορά βάµβακος,
µε τη χρηµατιστηριακή τιµή να έχει ξεπεράσει τα 83
σεντς για τα συµβόλαια Μαρτίου, όσο εκείνα του Ιουλίου προσεγγίζουν τα 85 σεντς, φαίνεται πως µεταφέρει λάθος µηνύµατα στους αρµόδιους για τη χάραξη πολιτικής στήριξης των αγροτών στην Ελλάδα. Ο Ιανουάριος κοντεύει να εκπνεύσει και οι Έλληνες βαµβακοπαραγωγοί, που πούλησαν στις χα-

µηλότερες τιµές της 5ετίας µε ταβάνι τα 42 λεπτά
για το σύσπορο, αναµένουν ακόµα νέα για την ειδική στήριξη του προϊόντος. Είναι κάτι το οποίο είχε βάλει υψηλά στη λίστα προτεραιοτήτων της για
το 2021 η απερχόµενη ηγεσία της πλατείας Βάθη.
Η δυσµενής θέση των Ελλήνων παραγωγών διαµορφώνει πλέον αίσθηµα αγανάκτησης, αφού η διεθνής αγορά ακολουθούσε έντονη ανοδική πορεία
πριν κλείσει η περίοδος των φιξαρισµάτων. Παρά τη
βελτίωση της αγοράς, οι ίδιοι δεν έλαβαν ούτε σεντ
παραπάνω από αυτά που η εγχώρια εκκόκκιση είχε αποφασίσει ότι θα δώσει από το ξεκίνηµα της περιόδου, µε τις τιµές στα 65 σεντς ανά λίµπρα τότε.
Έπειτα από δύο αλλεπάλληλες χρονιές χαµηλών
τιµών παραγωγού, έρχεται στην επιφάνεια µια δοµική αδυναµία της εγχώριας αγοράς που προδιαγράφει µέλλον δυσοίωνο για την καλλιέργεια βάµβακος στη χώρα. Η δυσκαµψία στην εξασφάλιση προστιθέµενης αξίας για το προϊόν αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισµα ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασµού, σύµφωνα µε ανθρώπους που γνωρίζουν καλά το αντικείµενο και ας επωµίζονται τις συνέπειες
κατά προτεραιότητα οι παραγωγοί. ∆εν είναι δηλαδή
µόνο οι αγρότες εκείνοι που καλούνται να δώσουν
έµφαση σε σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές
και να αναζητήσουν ποιοτικές πλην όµως απαιτητικές ποικιλίες. Επενδύσεις φαίνεται ότι χρειάζονται
και σε εκκοκκιστήρια, κλωστήρια και στις εναποµείνασες επιχειρήσεις νηµατουργίας και υφασµάτων.
Με άλλα λόγια, όσο η χώρα εξασφαλίζει το 80%
της ευρωπαϊκής παραγωγής βάµβακος, η προοπτική για το ευρωπαϊκό βαµβάκι αποκτά πλέον νόηµα
µόνο µέσω µιας εµφατικής ενίσχυσης της προστιθέµενης αξίας ολόκληρης της αλυσίδας.
Ένα πρώτο βήµα θα µπορούσε να θεωρηθεί η έκτακτη ενίσχυση στο προϊόν, µια κίνηση που θα έρθει να καλύψει απώλειες σε πολλά επίπεδα, τόσο στο
κοµµάτι της παραγωγής λόγω καταστροφών, όσο και

∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
(ΣΕΝΤΣ / ΛΙΜΠΡΑ)

Μετατίθενται
οι εκλογές στη ∆ΟΒ

84,33
82,61

13%

ΑΥΞΗΣΗ
ΧΡΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΜΑΡΤΙΟΥ
2021

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΙΟΥΛΙΟΥ
2021

ΠΗΓΗ USDA/ ICE

στο κοµµάτι της διατάραξης της διεθνούς αγοράς.
Παράλληλα θα είχε και µια ενθαρρυντική επίδραση, ενόψει των ανοιξιάτικων σπορών, αφού όπως
φαίνεται δεν είναι λίγοι οι αγρότες εκείνοι που εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόµενο στροφής στα σιτηρά.
Το αίτηµα αυτό έρχεται από αγρότες σε µεγάλα
παραγωγικά κέντρα και αποτελεί εν ολίγοις «λαϊκή
απαίτηση» προς τη νέα ηγεσία της Βάθη. Άλλωστε
ταµειακά διαθέσιµα υπάρχουν για µια ειδική στήριξη σε ένα προϊόν που κατά γενική οµολογία επλήγη
το 2020 περισσότερο από τις υπόλοιπες αγροτικές
πρώτες ύλες σε παγκόσµιο επίπεδο. Ένα δεύτερο
βήµα, πλέον σε συνθήκες οµαλοποιηµένης αγοράς
θα ήταν ενεργοποίηση των ποιοτικών κριτηρίων που
θεσµοθετεί ειδική ΚΥΑ αλλά κυρίως η πληρωµή αυτών από την αγορά. Επιπλέον, µε την τουρκική λίρα να βρίσκεται σε περιπέτειες εδώ και 3 χρόνια, η
αναζήτηση νέων αγορών µπορεί να δώσει λύσεις.
Ένα τρίτο βήµα θα ήταν µια πολιτική παρέµβαση
για διαφορετική κατανοµή της ειδικής βάµβακος που
πριµοδοτεί τους «σωστούς» παραγωγούς. Αυτό συζητείται σε κύκλους παραγωγών και θέλει τη σύνδεση της ενίσχυσης µε τις στρεµµατικές αποδόσεις,
αφού όπως λένε δεν γίνεται αυτός που πετυχαίνει
600 κιλά το στρέµµα να λαµβάνει την ίδια ενίσχυση µε αυτός που «παίζει» στα 100 και τα 200 κιλά.

Αναβάλλονται µέχρι νεοτέρας
οι αρχαιρεσίες στην
∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση
Βάµβακος (∆ΟΒ) που ήταν
προγραµµατισµένες για τις 20
Ιανουαρίου. Η
προγραµµατισµένη Γενική
Συνέλευση στη Λάρισα
επρόκειτο να αναδείξει το νέο
9µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της ∆ΟΒ, ενώ βάσει
καταστατικού στη νέα θητεία η
θέση του προέδρου θα δοθεί
στους συνεταιριστές. Μέχρι
την ολοκλήρωση της
διαδικασίας, η αναβολή της
οποίας αποδίδεται στις
δυσκολίες που συνεπάγονται
τα µέτρα για τον περιορισµό
της πανδηµίας, την θέση του
προέδρου διατηρεί ο
εκπρόσωπος των εκκοκκιστών,
Βασίλης Μάρκου. Σύµφωνα µε
τα όσα ακούγονται, τη θέση
του προέδρου διεκδικούν ο
πρόεδρος του Αγροτικού
Συνεταιρισµού Τρικάλων
Αχιλλέας Λιούτας, ο πρόεδρος
του Αγροτικού Συνεταιρισµού
Λαµίας Θανάσης
Παπαθανασόπουλος, ο
πρόεδρος του Αγροτικού
Συνεταιρισµού «Νέα Ένωση»
Καρδίτσας Βασίλης Γιαννάκος
και το µέλος του Αγροτικού
Συνεταιρισµού Λαρισαίων
Αγροτών Γιώργος Καραΐσκος.
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∆ΕΛΤΙΟ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Εξώασκος νεκταρινιάς
Οι εξώασκοι αποτελούν µυκητολογικές
ασθένειες που στην Ελλάδα προκαλούν
συχνότερες και σοβαρότερες ζηµιές
στην ροδακινιά και την νεκταρινιά. Η
ασθένεια που προκαλείται από
ασκοµύκητες του γένους Τaphrina,
παρουσιάζει συµπτώµατα στα δέντρα
που χαρακτηρίζονται από έντονη
υπερπλασία και παραµόρφωση του
τρυφερού φυλλώµατος ή άλλων
υπέργειων µερών του δέντρου δίνοντας
τα χαρακτηριστικά «καρουλιάσµατα των
φύλλων» την άνοιξη. Αποτέλεσµα της
προσβολής είναι η έντονη φυλλόπτωση,
η εξασθένιση των δέντρων και η
µειωµένη και υποβαθµισµένη
παραγωγή. Πέρα από τις καλλιεργητικές
επεµβάσεις όπου τα προσβεβληµένα
µέρη αφαιρούνται και καταστρέφονται,
οι γεωπόνοι του Περιφερειακό Κέντρο
Προστασίας Φυτών &
Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου Βόλου
συνιστούν την εκτέλεση ενός ψεκασµού
πριν το φούσκωµα των οφθαλµών, µε
κατάλληλα µυκητοκτόνα για την
καταστροφή των µολυσµάτων.

ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ

Απαραίτητος ένας ψεκασµός µε χαλκούχα µετά τον παγετό
Η επέλαση της κακοκαιρίας «Λέανδρος» κάλυψε µε χιόνι πολλές από τις
αµπελουργικές περιοχές της χώρας, δηµιουργώντας προβλήµατα παγετού.
Παρά την ανάγκη σε ψύχος που έχουν τα πρέµνα για επιτυχές «σπάσιµο»
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ του ληθάργου τον χειµώνα, οι πολύ χαµηλές θερµοκρασίες, µεγάλης
διάρκεια, µπορεί να είναι ιδιαίτερα ζηµιογόνες προκαλώντας «κάψιµο» των
παραγωγικών µονάδων (κληµατίδες, λανθάνοντες οφθαλµοί) και απαιτούν τη
λήψη µέτρων από τους παραγωγούς. Ένα από τα σηµαντικά και συχνά εφαρµοζόµενα
µέτρα, που συνιστούν οι γεωπόνοι είναι η διενέργηση ψεκασµών µε χαλκούχα
σκευάσµατα. Συµπληρωµατικά, τα τµήµατα του δέντρου όπου υπάρχουν σχισίµατα του
φλοιού πρέπει να θεραπεύονται µε µυκητοκτόνα και να καλύπτονται µε κόλλα
εµβολιασµού για να αποφθεχθεί η είσοδος παθογόνων. Σε περιπτώσεις εκτεταµένων
ζηµιών, η αζωτούχος λίπανση πρέπει να είναι µειωµένη έως και να αποφεύγεται.
Τέλος τα κλαδέµατα για την αφαίρεση των κατεστραµµένων µερών ή/και για τον
επανασχηµατισµό της κόµης (µε καρατόµηση) πρέπει να πραγµατοποιηθεί
καθυστερηµένα στις αρχές τις άνοιξη και σε καµία περίπτωση αµέσως µετά τον παγετό.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σκευάσµατα
BAYER: Copperfield 20 WG
SIPCAM: Hidroval 40WG
UPL: SYLLIT 544SC,
Orthocide 80 WG

Ωίδιο σε θερµοκήπια
κολοκυνθοειδών
Η ασθένεια προσβάλει όλα τα είδη των
κολοκυνθοειδών, µε περισσότερο
ευπαθή την αγγουριά και κολοκυθιά.
Παρά τις χαµηλές θερµοκρασίες,
προσβολές από ωίδιο αναφέρθηκαν σε
θερµοκήπια της βορείου Ελλάδας,
παρουσιάζοντας την τυπική λευκή
εξάνθηση, αλευρώδους υφής, των
µυκήτων του γένους Oidium , στα
φύλλα των φυτών. Στα αρχικά στάδια
η ασθένεια προσβάλει τα κατώτερα
φύλλα και προχωράει προς την κορυφή,
µε ακόµα και πλήρη κάλυψη του
υπέργειου τµήµατος του φυτού
οδηγώντας σε ξήρανση των
προσβεβληµένων φύλλων, υποβάθµιση
της ποιότητας και ποσότητας των
καρπών. Ως προστατευτικό µέτρο οι
γεωπόνοι συνιστούν ψεκασµούς µε θείο
ανά 20 ηµέρες και για την
αντιµετώπιση του ωιδίου, ψεκασµούς
µε τα κατάλληλα µυκητοκτόνα.

Σκευάσµατα
BASF: Dagonis®, Vivando®
BAYER: Flint max 75 WG,
Sonata SC
FMC: Fungiben 12.5 EC
SIPCAM: Altis 25EC
UPL: Zoxis 250 SC, Pencol 10 EC.

Αλλάζουν χρώμα
οι ντομάτες
Απολύμανση του εδάφους στο
θερμοκήπιο για τις αδρομυκώσεις
ΤΗΣ ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
provelengiou@agronews.gr

Χαρακτηριστικό σύµπτωµα των
αδροµυκώσεων είναι ένας καστανός µεταχρωµατισµός των
αγγείων του ξύλου που εµφανίζεται σε επιµήκη ή εγκάρσια τοµή του στελέχους των φυτών, µε
την ασθένεια να προκαλεί σηµαντικά προβλήµατα στις θερµοκηπιακές καλλιέργειες ντοµάτας.
Ο µεταχρωµατισµός αυτός είναι εµφανής στις ρίζες, ξεκινά
από τον λαιµό του φυτού και
µπορεί να επεκτείνεται και σ’ όλο το µήκος των στελεχών, ακόµη και µέχρι τα αγγεία των καρπών της ντοµάτας. Παράλληλα,
τα προσβεβληµένα φυτά µπορεί να εµφανίζουν συµπτώµατα έλλειψης σπαργής, µε κάµψη και µαρασµό των φύλλων ενώ συνήθης είναι και οι εµφάνιση χλώρωσης στα φύλλα µε

εξέλιξη σε νεκρωτικές κηλίδες.
Σε προχωρηµένα στάδια, τα
φυτά παρουσιάζουν νανισµό,
καχεξία (λόγω απόφραξης των
αγγείων), µε τα νεκρωµένα φύλλα να παραµένουν στα στελέχη.
Η περίσσεια αζώτου, η µικρή φωτοπερίοδος και η έλλειψη φωτισµού κάνουν τα φυτά περισσότερο ευπαθή στην προσβολή.

Βερτισίλλιο και φουζάριο,
οι πιθανοί υπαίτιοι
∆ύο είναι τα βασικά παθογόνα υπεύθυνα για την πρόκληση

Βερτισίλλια
Βερτισίλια και µικροσκληρώτια µπορούν να
επιβιώσουν στο έδαφος
πάνω από 10 χρόνια

της παραπάνω περιγραφείσας
συµπτωµατολογίας: το Βερτισίλλιο (Verticillium dahliae) και το
Φουζάριο (Fuzarium oxysporym
f. sp. lycopersici). Με οπτικές
παρατηρήσεις είναι επισφαλές
να πραγµατοποιηθεί ο ακριβής
προσδιορισµός του παθογόνου.
Τα βερτισίλλια είναι φυτοπαθογόνοι µύκητες που ζουν στο έδαφος, και χάρη στις ανθεκτικές
µορφές τους (τα µικροσκληρώτια) µπορούν να επιβιώσουν και
να παραµείνουν µολυσµατικά,
απουσία ξενιστών για περισσότερο από 10 χρόνια.
Τα φυτά που έχουν προσβληθεί εµφανίζουν το σύνδροµο του
βραδέως µαρασµού, ενώ πολλές φορές εµφανίζεται µε µορφή ηµιπληγίας. Κύριο µέτρο αντιµετώπισης είναι η αποφυγή
υπερβολικής υγρασίας του εδάφους και βελτίωση της στράγγισής του. Επιπρόσθετα, είναι ση-

µαντικό να αποµακρύνονται και
να καταστρέφονται τα υπολείµµατα της προηγούµενης καλλιέργειας καθώς επίσης να γίνεται
συνδυασµός απολύµανσης του
εδάφους µε χηµικά απολυµαντικά ευρέως φάσµατος (κυρίως
βρωµιούχο µεθύλιο) µε ηλιοαπολύµανσης, καθώς επίσης και
καλλιέργεια ανθεκτικών ποικιλιών τοµάτας. Τέλος υπάρχει η δυνατότητα βιολογικής καταπολέµησης του µύκητα µε χρήση διαφόρων ανταγωνιστών (Bacillus
και Talaromyces flavus).
Στην περίπτωση που η αδροµύκωση έχει προκληθεί από φουζάρια ως µέτρα πρόληψης συνιστόνται η αποφυγή φύτευσης σε
κρύο έδαφος και άρδευσης µε
πολύ ψυχρό νερό σε συνδυασµό
µε εφαρµογή προγράµµατος αµειψισποράς. Η χηµική καταπολέµηση είναι εφικτή αλλά µειωµένης αποτελεσµατικότητας.
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ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Μια ιδιάζουσα τακτική φαίνεται πως ακολουθούν το τελευταίο διάστηµα συµβουλευτικές εταιρείες που «σχετίζονται» µε
συγκεκριµένο δίκτυο παροχής συµβουλών
όσον αφορά τα νέα προγράµµατα εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων. Αφού µοίρασαν εγγυητικές επιστολές σε αγροτικούς συνεταιρισµούς και Ενώσεις για συµµετοχή στα νέα προγράµµατα ΟΕΦ, τα οποία υποβάλλονται αυτές
τις µέρες για τη διετία 2020-2021, τώρα
επιβάλλονται και οι σχετικές συµβάσεις
δέσµευσης για αποφυγή -όπως αναφέρεται σε αυτές- ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων εκ µέρους των ΟΕΦ αργότερα.
Ωστόσο, φαίνεται πως αγνοείται επιδεικτικά η υπάρχουσα Υπουργική Απόφαση
περί των ΟΕΦ, 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).
Ειδικότερα, να σηµειωθεί ότι στις επίµαχες αυτές συµβάσεις µε θυγατρική εταιρεία µιας ευρύτερης «οικογένειας» αναφέρεται στο άρθρο µε τίτλο «Ανταγωνισµός» ότι «η ΟΕΦ εγγυάται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν έχει συνάψει µε τρίτους συµβάσεις που να αντίκεινται στο περιεχόµενο της παρούσης σύµβασης ούτε
πρόκειται να προχωρήσει στη σύναψη µε
τρίτους τέτοιων συµβάσεων».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σε κρυφές συμβάσεις
υποχρεώνονται κάποιες
οργανώσεις για τα ΟΕΦ
Εγγυητικές επιστολές μοιράζει απλόχερα γνωστή κοινοπραξία συμβούλων,
ενώ την ίδια στιγμή δεσμεύει τους ελαιουργικούς φορείς με «ψιλά γράμματα»
Έµφαση όσον αφορά τη δέσµευση των
ΟΕΦ δίνεται στο άρθρο µε τίτλο «Αποκλειστικότητα», στο οποίο αναφέρεται ότι «η
ΟΕΦ δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι
επιθυµεί την αποκλειστική συνεργασία µε
την εταιρεία στα πλαίσια υλοποίησης του
προγράµµατος εργασίας, στο οποίο η εταιρεία αναλαµβάνει και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες. Άλλως δηλώνει ότι θα αναλάβει την αποζηµίωση της εταιρείας για
την αποκατάσταση κάθε βλάβης που αυτή
θα υποστεί από τη διάδοση, αναπαραγωγή και δηµοσιοποίηση του προγράµµατος
εργασίας ΟΕΦ».
Σε συσχέτιση µε όσα ορίζει ο σχετικός
κανονισµός των προγραµµάτων ΟΕΦ, ενδεικτικό είναι το άρθρο µε τίτλο «Τρόπος
πληρωµής», στο οποίο αναφέρεται ότι «η
συνεργασία της οργάνωσης µε την εταιρεία
για την υλοποίηση των ως άνω αναφερόµενων εργασιών και για την τιµολόγηση
των παρεχοµένων από αυτή υπηρεσιώνεφαρµογών που θα ενσωµατωθούν στο εγκεκριµένο πρόγραµµα εργασίας της ΟΕΦ
της διετίας 2021-2022 θα προσδιοριστούν
µετά την έγκριση αυτού».

Υπουργική Απόφαση
«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»,
ξεκαθαρίζει η ΥΑ για τις ΟΕΦ

Πληρωµή
«Η συνεργασία της οργάνωσης µε την εταιρεία για την
υλοποίηση εργασιών και την
τιµολόγηση των παρεχοµένων
από αυτή υπηρεσιών- εφαρµογών που θα ενσωµατωθούν
στο εγκεκριµένο πρόγραµµα
εργασίας της ΟΕΦ της διετίας
2021-2022 θα προσδιοριστούν
µετά την έγκριση αυτού»,
αναφέρει η σύµβαση

Σε κάθε περίπτωση, στο άρθρο µε τίτλο «Οριστική Σύµβαση» γίνεται σαφές ότι «Οι οριστικές συµβάσεις για τη συνεργασία και υλοποίησή των, εις το παρόν,
συµφωνηθέντων υπηρεσιών και εφαρµογών, θα υπογραφεί το αργότερο µέχρι 21/12/2021».
Τέλος, προς αποφυγήν «διαρροών»
προς πάσα κατεύθυνση, στο άρθρο σχετικά µε την «Εµπιστευτικότητα» των σχετικών αυτών δεσµευτικών συµβάσεων, γίνεται σαφές ότι «η εταιρεία και η οργάνωση αποδέχονται και αναγνωρίζουν ότι όλοι οι όροι του παρόντος, όλα τα έγγραφα, παραστατικά, οικονοµικά στοιχεία
και όλες οι επικοινωνίες µεταξύ των µερών και πάσης φύσεως προσωπικού τους
αναφορικά µε το παρόν, όλα τα αντικείµενα εργασιών, καθώς και οι υπηρεσίες
που θα παρασχεθούν, καθώς και κάθε
πληροφορίες που θα τεθεί υπ’ όψιν τους
στα πλαίσια του παρόντος και της εκπλήρωσης των συµβατικών τους υποχρεώσεων (συνολικά «εµπιστευτικές πληροφορίες») είναι και πρέπει να παραµείνουν
αυστηρώς εµπιστευτικά».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Με 2 κατευθύνσεις
η νέα οδηγία για το
πολλαπλασιαστικό
Δηλωμένοι αμπελώνες και για το standard υλικό,
υποχρεωτικός ένας έλεγχος το χρόνο από τους ελεγκτές
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Με την τελευταία οδηγία σχετικά µε το
σχήµα παραγωγής πιστοποίησης αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού της αµπέλου αποτυπώνεται για πρώτη φορά µε
σαφή και απλό τρόπο η σχετική νοµοθεσία, µε δύο κατευθύνσεις τόσο προς τους
φυτωριούχους όσο και προς τους αρµόδιους φυτοϋγειονοµικούς ελεγκτές. ∆είχνει να γίνεται µια προσπάθεια να οργανωθεί το σύστηµα παραγωγής και ελέγχου του πολλαπλασιαστικού υλικού στην
αµπελουργία, µε τελικό στόχο την προστασία του παραγωγού.
Συγκεκριµένα, µε την οδηγία αυτή του
υπουργείου προς τους φυτωριούχους, γίνεται για πρώτη φορά ξεκάθαρο ότι τα φυτώρια εκτός από µητρικές φυτείες πιστοποιηµένου υλικού, πρέπει να έχουν και
µητρικές φυτείες standard υλικού, δηλαδή να έχουν δηλωµένους τους αµπελώνες από τους οποίους παίρνουν τα εµβόλια, κάτι που µέχρι σήµερα δεν τηρούνταν σε όλες τις περιπτώσεις, αφήνοντας
τους παραγωγούς εκτεθειµένους σε τυχόν λάθη, που δεν θα µπορούσαν να αναγνωριστούν από την αρχή.
Στη δεύτερη κατεύθυνση, όσον αφορά
τους ελεγκτές, η νέα οδηγία του υπουργείου καθιστά σαφές ότι πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον µία επίσηµη επιθεώρηση το χρόνο, από τους αρµόδιους των
περιφερειακών υπηρεσιών, ακόµα και
για το standard υλικό, δίνοντας έµφαση
στις υποχρεώσεις που έχουν όχι µόνο τα
φυτώρια, αλλά και οι κρατικές υπηρεσίες ως προς τους ελέγχους, µε στόχο της
νοµοθεσίας να προστατευτεί ο παραγωγός από οποιαδήποτε αβλεψία. Αναφέρεται ρητά ότι «ο έλεγχος για τους επιβλαβείς οργανισµούς καραντίνας (ενωσιακούς ή στις προστατευόµενες ζώνες)
είναι αρµοδιότητα των φυτοϋγειονοµικών ελεγκτών».
Ειδικότερα, στην οδηγία µε τίτλο «Σχήµα
παραγωγής πιστοποίησης αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού αµπέλου» αναφέρονται µεταξύ άλλων τα εξής:

Κατηγορίες αγενούς
πολλαπλασιαστικού υλικού αµπέλου:
1. Αρχικό υλικό
2. Βασικό υλικό
3. Πιστοποιηµένο υλικό

4. Τυποποιηµένο υλικό (Υλικό Standard)
Μητρικές φυτείες: φυτείες (φυτώρια)
που προορίζονται για την παραγωγή:
1. εµβολιοµοσχευµάτων των εξής κατηγοριών: α) αρχικού υλικού, β) βασικού
υλικού, γ) πιστοποιηµένου υλικού και δ)
τυποποιηµένου υλικού (standard) και
2. άρριζων εµβολιάσιµων ή/και άρριζων µοσχευµάτων ριζοβολίας υποκειµένων των εξής κατηγοριών: α) αρχικού υλικού, β) βασικού υλικού και γ) πιστοποιηµένου υλικού, και οι οποίες έχουν ελεχθεί επίσηµα (Τµήµατα Αγροτικής και Ελέγχων, ΤΑΑΕ) και έχουν γίνει επίσηµα
αποδεκτές.
Φυτώρια: φυτείες (φυτώρια) που προορίζονται για την παραγωγή έρριζων µοσχευµάτων των εξής κατηγοριών:
1. α) αρχικού υλικού, β) βασικού υλικού, γ) πιστοποιηµένου υλικού και δ) τυποποιηµένου υλικού (standard) για έρριζα εµβολιασµένα µοσχεύµατα
και
2. α) αρχικού υλικού, β) βασικού υλικού και γ) πιστοποιηµένου υλικού για έρριζα µοσχεύµατα απλά υποκειµένων. και
τα οποία έχουν ελεχθεί επίσηµα (Τµήµατα Αγροτικής και Ελέγχων, ΤΑΑΕ) και έχουν γίνει επίσηµα αποδεκτά.

Απαιτήσεις φυτωριούχων:
Α. Φυτώρια µητρικής φυτείας αµπέλου
1. Να είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο του
άρθρου 6 της αριθ. 2128/83966/01.08.2017
ΚΥΑ «Καθορισµός των προϋποθέσεων
και της διαδικασίας για την έναρξη λειτουργίας των φυτωριακών επιχειρήσεων
µητρικών φυτειών αµπέλου.» (Β΄ 2725).
2. Να είναι εγγεγραµµένοι στο φυτοϋγειονοµικό µητρώο.

Β. Φυτώρια αµπέλου
1. Να είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο του
άρθρου 6 της αριθµ. 2078/80743/25.07.2017
ΚΥΑ «Καθορισµός των προϋποθέσεων και
της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας των
επιχειρήσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούµενων φυτικών ειδών και των επιχειρήσεων εµπορίας του υλικού αυτού» (Β΄ 2679), ως φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α (περ. β)
της παρ. 2 του άρθρου 2).
2. Να είναι εγγεγραµµένοι στο φυτοϋγειονοµικό µητρώο.
Επίσηµοι έλεγχοι µητρικών φυτειών
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ΜΗΤΡΙΚΕΣ ΦΥΤΕΙΕΣ ΕΜΒΟΛΙΟΛΗΨΙΑΣ-ΦΥΤΩΡΙΑ
Μητρική Φυτεία Εµβολιοληψίας
(ΜΦΕ) προοριζόµενη για παραγωγή
αρχικού υλικού (φύτευση µε υλικό
καλλιτερευτού)/υποχρεωτικά σε
δικτυοκήπιο.
ΕΡΡΙΖΑ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΑ
ΑΡΧΙΚΟ

ΕΜΒΟΛΙΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ
ΑΡΧΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣΦΥΤΩΡΙΟ
ΜΗΤΡΙΚΗ ΦΥΤΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΟΛΗΨΙΑΣ ΜΦΕ
προοριζόµενη για παραγωγή βασικού ή
πιστοποιηµένου ή Standard υλικού
ΕΜΒΟΛΙΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ
(βασικό ή πιστοποιηµένο ή Standard υλικό)
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣΦΥΤΩΡΙΟ

ΕΡΡΙΖΑ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΑ
(βασικό ή πιστοποιηµένο
ή Standard υλικό)

ΜΗΤΡΙΚΗ ΦΥΤΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΟΛΗΨΙΑΣ ΜΦΕ
προοριζόµενη για παραγωγή πιστοποιηµένου ή
Standard υλικού (από βασικό υλικό)
ΕΜΒΟΛΙΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ
(πιστοποιηµένο ή Standard υλικό)

ΕΡΡΙΖΑ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΑ
(πιστοποιηµένο ή
Standard υλικό)

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣΦΥΤΩΡΙΟ
ΜΗΤΡΙΚΗ ΦΥΤΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΟΛΗΨΙΑΣ ΜΦΕ προοριζόµενη για
παραγωγή Standard υλικού (από πιστοποιηµένο ή Standard υλικό)
ΕΜΒΟΛΙΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ (Standard υλικό)
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣΦΥΤΩΡΙΟ

Καθαρό
Το παραγόµενο από τις µητρικές
φυτείες υλικό πρέπει να είναι
ουσιαστικά απαλλαγµένο από
επιβλαβείς οργανισµούς που
µειώνουν τη χρησιµότητα και
την ποιότητά του

ΕΡΡΙΖΑ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΑ
(Standard υλικό)

και φυτωρίων αµπέλου. Οι επίσηµοι έλεγχοι των µητρικών φυτειών και φυτωρίων αµπέλου διεξάγονται από τα ΤΑΑΕ
και αφορούν στον έλεγχο των προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί η καλλιέργεια και το παραγόµενο από αυτές πολλαπλασιαστικό υλικό.

Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν:

Μια φορά κατ’ έτος
Ο έλεγχος για τους επιβλαβείς
οργανισµούς καραντίνας (ενωσιακούς ή στις προστατευόµενες
ζώνες) είναι αρµοδιότητα των
φυτοϋγειονοµικών ελεγκτών

Επιθεώρηση
Για την παραγωγή τυποποιηµένου υλικού (standard ποικιλίες)
διενεργείται µια τουλάχιστον
οπτική επιθεώρηση κατ’ έτος

1. Στην διαπίστωση της ταυτότητας της
ποικιλίας ή κατά περίπτωση του κλώνου,
2. Στην ικανοποίηση των φυτοϋγειονοµικών απαιτήσεων καθώς και των µέτρων
στις µονάδες παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή που θέτει η νοµοθεσία.

Ποικιλιακή Ταυτότητα
∆ιενεργείται τουλάχιστον µια επίσηµη επιθεώρηση στις µητρικές φυτείες
που προορίζονται για την παραγωγή αρχικού, βασικού, πιστοποιηµένου υλικού
και τυποποιηµένου υλικού (standard).
Σε περιπτώσεις αµφισβήτησης, διενεργούνται πρόσθετες επίσηµες επιθεωρήσεις των µητρικών φυτειών.
Η διενέργεια της επίσηµης επιθεώρησης γίνεται στο κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας, ώστε να µπορεί
να διαπιστωθεί η ταυτότητα της ποικιλίας
ή κατά περίπτωση του κλώνου.
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Μετά τα Leader και τη Μεταποίηση

Περιθώριο χρόνου για το
πρώτο αίτημα πληρωμής
στα Σχέδια Βελτίωσης
Με αργούς ρυθμούς προχωρούν οι πληρωμές, ειδικά για όσους
δικαιούχους είναι υποχρεωτικός ο επιτόπιος έλεγχος, ξεπέρασαν
τις προσδοκίες της αγοράς οι πωλήσεις τρακτέρ το 2020
Τα χρήματα της μεταβατικής ΚΑΠ ανοίγουν και το ζήτημα
της ένταξης των επιλαχόντων υπό την πίεση των Περιφερειών
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

4 αιτήματα
Kάθε αίτηση µερικής πληρωµής
-από τις 4 που δικαιούται να
κάνει κάθε αγρότης -γίνεται
δεκτή εφόσον, µετά την υποβολή
της αποµένει προς υλοποίηση,
τουλάχιστον 20% του συνολικού
εγκεκριµένου προϋπολογισµού.

65 αγρότες

Σύµφωνα µε στοιχεία από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ∆εκέµβριο
έως σήµερα, έχουν εκταµιευθεί
γύρω στα 6,5 εκατ. ευρώ για
πληρωµές/προκαταβολές
Σχεδίων Βελτίωσης σε 65
δικαιούχους.

Διορία

Ήδη στην Αττική, σύµφωνα µε
συµβούλους, από τις 23
∆εκεµβρίου 2020 έχει λήξει η
διορία για το πρώτο αίτηµα
πληρωµής, ωστόσο δεν έχει
έρθει ακόµα κάποια ειδοποίηση
στους δικαιούχους.

Παράταση στο 12µηνο που έχουν
στη διάθεσή τους οι δικαιούχοι των
Σχεδίων Βελτίωσης ώστε να ξεκινήσουν την υλοποίηση της επένδυσής τους, δροµολογούν οι διαχειριστικές αρχές. Την ίδια ώρα, λίγοι
είναι οι αγρότες που έχουν δει το
χρώµα του χρήµατος αναλογικά µε
τα αιτήµατα πληρωµών που έχουν
κατατεθεί στο ΠΣΚΕ, ενώ, όσοι τρέχουν µικρού προϋπολογισµού Σχέδια, βρίσκονται αντιµέτωποι µε την
αργοπορία των επιτόπιων ελέγχων.
Ειδικότερα, όταν ένας δικαιούχος
για παράδειγµα έχει στα χέρια του
έγκριση για 80.000 ευρώ επένδυση
και µόνο τα τιµολόγια του τρακτέρ
φτάνουν τα 50.000 ευρώ, ξεπερνά
έτσι το 50% της δαπάνης και δεν εξαιρείται από τους επιτόπιους ελέγχους. Αυτοί οι δικαιούχοι θα πρέπει
να περιµένουν έως και 3 µήνες από την «άρση των περιοριστικών µέτρων για την πανδηµία του κορωνοϊού», για να έρθει ο έλεγχος στην εκµετάλλευσή τους όπως αναφέρει το
θεσµικό πλαίσιο του Μέτρου.
Όσον αφορά τώρα τους άλλους
δικαιούχους, που το αίτηµα πληρωµής τους δεν ξεπερνά το 50% της συνολικής δαπάνης, πληροφορίες της
Agrenda αναφέρουν ότι οι εκταµιεύσεις προχωρούν κανονικά αλλά
όχι µε τον ρυθµό που θα ήθελε η αγορά. Ειδικότερα, µε τη διαδικασία
αιτηµάτων πληρωµής να είναι ανοιχτή από τον περασµένο Σεπτέµβριο, µέχρι τα µέσα ∆εκεµβρίου είχαν υποβληθεί αιτήµατα για 8,38
εκατ. ευρώ εκταµιεύσεις, εκ των οποίων µόλις το 26,73% είχε αξιολογηθεί από τις Επιτροπές των ∆ΑΟΚ
ώστε να πάει προς πληρωµής στον
ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντίθετα, η κατάσταση µε

τις προκαταβολές ήταν καλύτερη: Από τα 10,58 εκατ. ευρώ που είχαν αιτηθεί οι αγρότες, τα 8,45 εκατ. είχαν
αξιολογηθεί. Σηµειώνεται εδώ πως
σύµφωνα µε στοιχεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ∆εκέµβριο έως σήµερα, έχουν εκταµιευθεί γύρω στα 6,5
εκατ. ευρώ για πληρωµές/προκαταβολές Σχεδίων Βελτίωσης σε 65 δικαιούχους. «Σταγόνα» σε σύγκριση µε το
σύνολο των 10.000 δικαιούχων µε εγκριµένες επιδοτήσεις δηµόσιας δαπάνης 584,71 εκατ. ευρώ, αν αναλογιστεί κανείς ότι µιλάµε για µία προκήρυξη που βγήκε προ 3-4 ετών. Αξίζει πάντως να σηµειωθεί πως µέσα
στο 2020, πραγµατοποιήθηκαν περίπου 2.800 πωλήσεις τρακτέρ, νούµερο αρκετά µεγαλύτερο σε σχέση µε τις
προβλέψεις της αγοράς

Ανοίγει ξανά θέµα επιλαχόντων
Εν τω µεταξύ, τα χρήµατα που βρίσκονται στη διάθεση των ελληνικών
αρχών από τη µεταβατική ΚΑΠ (σύνολο ευρωπαϊκών πόρων 1,6 δις για τα
έτη 2021-2022) έχουν ανοίξει ξανά τη
συζήτηση για την ένταξη των επιλαχόντων στα Σχέδια Βελτίωσης, µε τους
Περιφερειάρχες να πιέζουν µε κάθε
τρόπο προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, κάθε άλλα παρά σίγουρο είναι
ότι δίνεται αυτή η δυνατότητα από το
σχετικό κοινοτικό πλαίσιο που δηµοσιεύτηκε στις 23 ∆εκεµβρίου.

Μόνο διοικητικοί έλεγχοι
Η εκκαθάριση γίνεται χωρίς
την υποχρέωση επιτόπιας
επίσκεψης, εφόσον οι αιτούµενες δαπάνες δεν ξεπερνούν
το 50% της δηµόσιας δαπάνης

Μέσα στο 2020,
πραγµατοποιήθηκαν
περίπου 2.800
πωλήσεις τρακτέρ,
νούµερο αρκετά
µεγαλύτερο από
τις προβλέψεις
της αγοράς.

Ξεκινούν οι οριστικές εντάξεις
Τους οριστικούς πίνακες κατάταξης
δικαιούχων των επενδυτικών σχεδίων του γ’ κύκλου του καθεστώτος
«Γενική Επιχειρηµατικότητα, αναµένεται να εκδώσει σύντοµα το υπουργείο Ανάπτυξης σύµφωνα µε
ανακοίνωσή του. Προς το παρόν,
αναρτηµένοι ανά περιφέρεια είναι
µόνο οι προσωρινοί που ξεκίνησαν
να δηµοσιεύονται από τον περασµένο Σεπτέµβριο.
Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράφηκε η
απόφαση κατανοµής στους αρµόδιους φορείς των ποσών ενισχύσεων
των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο συγκεκριµένο καθεστώς.
Πρόκειται για ποσά συνολικού ύψους
475 εκατ. ευρώ για φοροαπαλλαγές
και 295 εκατ. ευρώ για επιχορηγήσεις. Αναλυτικά, η κατανοµή προς
τους αρµόδιους φορείς έχει ως εξής:
∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων ΥΠΕΣ (Τοµέας ΜακεδονίαςΘράκης): 825.000 ευρώ ως φορολογική απαλλαγή και 44.120.000
ευρώ ως επιχορήγηση, επιδότηση
χρηµατοδοτικής µίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δηµιουρ-

γούµενης απασχόλησης.
Αττική: 3 εκατ. ευρώ.
Ανατολική Μακεδονίας και Θράκη: 5,56 εκατ. ευρώ.
Κεντρική Μακεδονία: 8,255 εκατ. ευρώ.
∆υτική Μακεδονία: 2,56 εκατ. ευρώ.
Θεσσαλία: 20,39 εκατ. ευρώ
Στερεά Ελλάδα: 8,145 εκατ. ευρώ.
Ήπειρος: 3,87 εκατ. ευρώ
Πελοπόννησος: 7,29 εκατ. ευρώ
∆υτική Ελλάδα: 4,075 εκατ. ευρώ
Κρήτη: 8,935 εκατ. ευρώ
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ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ (ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ)

1.0201.450

390745

ΕΚΡΙΖΩΣΗ
ΑΝΑΦΥΤΕΥΣΗ

ΦΥΤΕΥΣΗ
ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ

620680

240390

ΕΠΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙ∆ΕΣ

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
Επιδότηση
αντιχαλαζικών

Προς υπογραφή
η λίστα δικαιούχων
αναδιάρθρωσης

Αναπτυξιακού
Ιόνια Νησιά: 5,695 εκατ. ευρώ.
Νότιο Αιγαίο: 4,71 εκατ. ευρώ
Τµήµα Κινήτρων Περιφερειακής
Ανάπτυξης ∆ωδεκανήσου: 2,45 εκατ. ευρώ.
Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (Γ∆ΙΕ): 175 εκατ. ευρώ.
Υπενθυµίζεται πως έως τις 31 Μαρτίου 2021 θα µείνει ανοιχτός ο νέος
κύκλος αιτήσεων Αναπτυξιακού Νόµου µε επιδοτήσεις ύψους έως 55%
για τον επενδύσεις του πρωτογενή
τοµέα (τρακτέρ, παρελκόµενα κ.λπ).

Παράταση υλοποίησης
για επενδύσεις Leader
Παράταση έως τρεις µήνες έπειτα
από τη λήξη των έκτακτων µέτρων
προστασίας που ισχύουν στην
εκάστοτε Περιφερειακή Ενότητα
στους δικαιούχους των Leader
προκειµένου να υλοποιήσουν τις
επενδυτικές δράσεις δόθηκε µε
σχετική υπουργική απόφαση.
Σύµφωνα µε τη σχετική
ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, µε αυτή
την παράταση διευκολύνονται οι
δικαιούχοι σε µια σειρά από στάδια
υλοποίησης των επενδυτικών
σχεδίων, όπως η τροποποίηση
τεχνικών ∆ελτίων Πράξεων, στην
αίτηση προκαταβολής του
δικαιούχου, στην αίτηση πληρωµής
του δικαιούχου και στην
ολοκλήρωση της διαδικασίας
ίδρυσης του Φορέα ή της
επιχείρησης. «Επιπροσθέτως, µε
την παράταση διασφαλίζονται η
απορροφητικότητα της δηµόσιας
ενίσχυσης και η αποφυγή
απώλειας κρίσιµων ενωσιακών
πόρων, ενώ συνεχίζεται η εύρυθµη
υλοποίηση των επενδύσεων του
Υποµέτρου», αναφέρει τέλος η
ανακοίνωση.

Την υπογραφή Λιβανού, περιµένει η οριστική λίστα µε τους δικαιούχους Αναδιάρθρωσης και µετατροπής αµπελουργικών εκτάσεων 2020-2021, που θα επιτρέψει στους τελικούς δικαιούχους
να προχωρήσουν στις εργασίες εκρίζωσης, οι οποίες θα πρέπει να
πραγµατοποιηθούν το αργότερο
έως τις 28 Φεβρουαρίου. Πληροφορίες αναφέρουν πως η σχετική λίστα έχει αποσταλεί προς υπογραφή από το αρµόδιο Τµήµα Αµπέλου από τα µέσα ∆εκεµβρίου,
µε τους αµπελουργούς να περιµένουν ακόµα τη δηµοσίευσή της
ώστε να προχωρήσαν µε σιγουριά στις απαιτούµενες εκριζώσεις.

Το χρονοδιάγραµµα εργασιών
και πληρωµής της ενίσχυσης
Μετά την εκρίζωση, στη συνέχεια η εκάστοτε ∆ΑΟΚ προβαίνει
στη χορήγηση άδειας αναφύτευσης στον δικαιούχο και ακολουθεί η διαδικασία φύτευσης που
θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί
το αργότερο έως και τις 10 Ιουνίου 2021, προκειµένου η οικονο-

Μέχρι 28 Φλεβάρη
Το αργότερο έως τις 28
Φεβρουαρίου οι τελικοί
δικαιούχοι θα πρέπει να
προχωρήσουν στις εργασίες εκρίζωσης σύµφωνα
µε τη σχετική ΚΥΑ

µική ενίσχυση να καταβληθεί άπαξ χωρίς την σύσταση εγγυητικής επιστολής.
∆ιαφορετικά, η ενίσχυση καταβάλλεται προκαταβολικά, εφόσον έχει επιβεβαιωθεί η έναρξη
της υλοποίησης του και έχει συσταθεί από τον δικαιούχο - παραγωγό η σχετική εγγύηση. Το αργότερο µέχρι τις 10 Ιουλίου 2021
θα πρέπει όλοι οι αµπελουργοί
να έχουν πληρωθεί τις ενισχύσεις τους σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο (ΦΕΚ Β’/2096/2019).
Η κατανοµή των κονδυλίων ανέρχεται στο σύνολο της χώρας σε
10.937.068,85 ευρώ και αφορά την
αναδιάρθρωση 7.398,50 στρεµµάτων, σύµφωνα µε την προσωρινή κατάταξη των δικαιούχων.

Από 1η Μαρτίου αιτήσεις για το
νέο πρόγραµµα 2021-2022
Οι αιτήσεις για το νέο πρόγραµµα αναδιάρθρωσης αµπελώνων
θα ξεκινήσουν την 1η Μαρτίου
2021 και θα µείνουν ανοιχτές έως
τις 25 Μαΐου. ∆ικαιούχοι του προγράµµατος είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οµάδες και οργανώσεις παραγωγών, που καλλιεργούν οινοποιήσιµες ποικιλίες
αµπέλου ή διαθέτουν άδειες φύτευσης από µετατροπή ή άδειες αναφύτευσης. Η ενίσχυση για εκρίζωση-αναφύτευση ξεκινά από τα
1.020 ευρώ το στρέµµα και φτάνει
στις περιπτώσεις των ορεινών περιοχών τα 1.450 ευρώ το στρέµµα.

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.

Πιστοποίηση
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).

Ασφάλιση αγροτών
Έως την 31 Ιανουαρίου
2021 η προθεσµία για την
υποβολή της αίτησηςδήλωσης επιλογής
ασφαλιστικής κατηγορίας
στον διαδικτυακό τόπο του
e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr)
για τους αγρότες.
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Αποµακρυσµένη
πλήρωση ελαστικών
H TRS Tire & Wheel, που
ανήκει στην Trelleborg
Wheel Systems, παρουσίασε την εφαρµογή TLC
Plus, την οποία συνοδεύει
ένα ολοκληρωµένο κιτ
διαχείρισης του αέρα, επιτρέποντας, µεταξύ άλλων,
τον εξ αποστάσεως έλεγχο της πίεσης των ελαστικών ακόµη και όλου του
στόλου.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

Density, η οποία τιµάται µε
το βραβείο Good Design
για το 2020. Ως νικητής
του βραβείου, η BigBaler
1290 High Density θα παρουσιαστεί στο Good
Design Yearbook για το
2020-2021. Σύµφωνα µε
την εταιρεία, η BigBaler
1290 High Density «έχει
σχεδιαστεί για να παρέχει
αποτελεσµατική απόδοση
και παραγωγικότητα».

Οι JCΒ Loadall µε
κιβώτιο DualTech

Ανίχνευση ασθενειών
µοσχαριών Futuro
Η εταιρεία Futuro
Farming GmbH µε το
«Calf Monitoring System»
βραβεύτηκε µε ασηµένιο
µετάλλιο στα πλαίσια της
έκθεσης Eurotier. Πρόκειται για ένα σύστηµα παρακολούθησης των ζώων
που υποστηρίζει τον κτηνοτρόφο στην εργασία του
µε ένα ακριβές πακέτο αισθητήρων για την έγκαιρη
ανίχνευση ασθενειών.

Πλήρη αναβάθµιση στην
γκάµα των αγροτικού προσανατολισµού τηλεσκοπικών φορτωτών Loadall
Agri κάνει η βρετανική κατασκευάστρια JCB, που
συνδυάζει τώρα τους σύγχρονους Stage V κινητήρες της µε τα εξίσου σύγχρονα υδροµηχανικά κιβώτια συνεχώς µεταβαλλόµενων σχέσεων
DualTech VT.

Η πρώτη ρομποτική
ταΐστρα σε ελληνική
μονάδα με αγελάδες
Ηλεκτρικό, αυτόνοµο
τρακτέρ Ztractor

Βραβείο για την NH
BigBaler 1290
Η New Holland
Agriculture παίρνει άλλη
µία νίκη, αυτή τη φορά ως
αναγνωρισµένος κατασκευαστής της χορτοδετικής BigBaler 1290 High

Αισθητήρες, κάµερες και
εξοπλισµό µετρήσεων
ακριβείας που συλλέγουν
ένα µεγάλο όγκο δεδοµένων ενσωµατώνει ένα από
τα πρώτα ηλεκτρικά και
αυτόνοµα τρακτέρ της
Ztractor, µε την τελευταία
να διαθέτει το µηχάνηµα
στη αγορά µέσω παραγγελίας. Σύµφωνα µε την
εταιρεία, το ηλεκτρικό αυτό τρακτέρ είναι ιδανικό
για λαχανικά και αµπελώνες, µε την ηλεκτρική του
τροφοδοσία και τον σύνδεσµο 3 σηµείων.

Ηρεμία στο στάβλο και καλύτερη ανάπτυξη στα
μοσχαράκια υπόσχεται το ρομποτικό Lely Calm
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Μια µηχανική… αγελάδα, που µπορεί να τα
ταΐζει όλο το 24ωρο, χωρίς ανθρώπινη παρουσία και ταυτόχρονα να παρέχει κρίσιµες
πληροφορίες για την καλύτερη παρακολούθηση της υγείας τους, «φροντίζει» εδώ και λίγες εβδοµάδες τα µοσχαράκια µιας αγελαδοτροφικής εκτροφής, στο Παραλίµνιο Σερρών.
Πρόκειται για το πρώτο ροµποτικό σύστηµα αυτόµατου ταΐσµατος των προς απογαλακτισµό µοσχαριών που έχει τοποθετηθεί στην
Ελλάδα και βρίσκεται στην εκµετάλλευση του

αγελαδοτρόφου Γιώργου Λιάρα. Το ροµπότ
της Lely τοποθετήθηκε στη φάρµα στο τέλος
Νοεµβρίου του 2020 και από τις αρχές ∆εκεµβρίου άρχισε να λειτουργεί, στην αρχή µε περίπου 20 µοσχαράκια, τα οποία εκπαιδεύτηκαν γρήγορα για το πώς µπορούν να θηλάζουν από το µηχανικό θήλαστρο.
«Αποφάσισα να επενδύσω στο ροµποτικό γιατί έβλεπα αυτό που έκανα εγώ, να ταΐζω δηλαδή τα ζώα στις 8 το πρωί και στις 4 το απόγευµα, δεν µου άρεσε. Τα µοσχάρια µεταξύ τους είχαν µεγάλο πρόβληµα. Γινόταν ανταγωνιστικά
κι επιθετικά το ένα προς το άλλο. Ήθελα λοιπόν να πάρω οπωσδήποτε αυτό το µηχάνηµα,
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Αναβάθμιση στα
John Deere 5058E
Μεγαλύτερο κάθισµα, 50% µικρότερο τούνελ ανάµεσα
στα πόδια, ολοκαίνουργια δεξιά κονσόλα µε 2 νέους
µοχλούς και ευέλικτη µετάδοση 24F/12R µε σύστηµα
PowrReverser υιοθετεί ως νέα χαρακτηριστικά το µικρό
τρικύλινδρο τρακτέρ 5058E της John Deere, το οποίο
έρχεται διαθέσιµο µε ή χωρίς καµπίνα.
Η ισχύς προέρχεται από έναν τρικύλινδρο κινητήρα
2,9 λίτρων που αποδίδει 58 ίππους και δίνει την επιλογή ενός χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων 12 ή 24 ταχυτήτων, ενώ αµφότερα έρχονται µε µηχανισµό χωρίς
συµπλέκτη. Το πίσω µέρος του µοντέλου φιλοξενεί ένα σύνδεσµο Cat 2 µε ισχύ ανύψωσης 1,8 τόνων, δύο
βαλβίδες πηνίου που µπορούν να αναβαθµιστούν σε
τέσσερις και pto 540/540e.
Η υδραυλική απόδοση είναι στα 43,5 λίτρα/λεπτό.
Όλα τα µοντέλα διαθέτουν τετρακίνηση µε ηλεκτρο-υδραυλική εµπλοκή και υπάρχει µηχανικό διαφορικό Το
σύστηµα διεύθυνσης είναι υδροστατικό µε γωνία διεύθυνσης 55 µοιρών που δίνει ακτίνα στροφής 8,5 µέτρα.
Σύµφωνα µε την εταιρεία, το 5E διαθέτει πλαίσιο ανατροπής, αλλά υπάρχουν και τα µοντέλα µε καµπίνα,
για την οποία δίνεται η δυνατότητα ενσωµάτωσης συστήµατος κλιµατισµού.

Το μεγάλο πείραμα
Rabobank για το φως
στην καλλιέργεια
ώστε να φέρω ηρεµία στο στάβλο και, ήδη, το
έχω καταφέρει», εξηγεί ο κ. Λιάρας και σπεύδει να προσθέσει ότι και ως ανάπτυξη τα ζώα
παρουσιάζουν µεγαλύτερη από ό,τι ήταν στο
τάισµα µε το παραδοσιακό κουβαδάκι, γιατί,
πλέον «τρώνε την ώρα που θέλουν εκείνα και
όχι την ώρα που µπορώ ή θέλω εγώ».

Τάισµα ανάλογα µε το ηλικιακό στάδιο
Για την καλύτερη διαχείριση των νεαρών
µοσχαριών, το σύστηµα έχει σχεδιαστεί ώστε
να τα χωρίζει σε δύο οµάδες, ανάλογα µε το
ηλικιακό τους στάδιο. Αφού µάθουν να θηλάζουν στο πλαστικό θήλαστρο, τους βάζουν το
ηλεκτρονικό κολάρο και τα τοποθετούν στο
έναν από τους δύο χώρους που έχουµε διαµορφώσει. Εκεί θα µείνουν για έναν µήνα και
θα πίνουν 6 λίτρα γάλα την ηµέρα, πάντα σε
θερµοκρασία σχεδόν 42 βαθµών Κελσίου για
να είναι ζεστό. Κατόπιν, επειδή το σωµατικό

Σε δύο οµάδες
Για την καλύτερη διαχείριση
των νεαρών µοσχαριών,
το σύστηµα έχει σχεδιαστεί
ώστε να τα χωρίζει σε δύο οµάδες

τους βάρος θα έχει αυξηθεί, θα µεταφερθούν
στο δεύτερο χώρο και θα παραµείνουν για ακόµη έναν µήνα, µέχρι τον απογαλακτησµό
τους, µε την ηµερήσια δοσολογία να είναι
πλέον στα 8 λίτρα γάλα την ηµέρα.
«Με το ηλεκτρονικό κολάρο που φοράνε τα
ζώα, το ροµποτικό σύστηµα µας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουµε πόσες επισκέψεις έχει κάνει το µοσχαράκι στο µηχανικό θήλαστρο, πόσα λίτρα γάλα έχει πιει κι από εκεί
µπορούµε να καταλάβουµε και ποια είναι η υγεία του. ∆ιότι αν διαπιστώσουµε ότι δεν τρέφεται σωστά ειδοποιούµε τον κτηνίατρο να το
δει µήπως χρειάζεται κάποια ιατρική περίθαλψη», διευκρινίζει ο κ. Λιάρας, συµπληρώνοντας
πως «στόχος µας είναι να αναπληρώσουµε το
ένστικτο της µητρότητας. Έχουµε µια ροµποτική αγελάδα 24 ώρες το 24ωρο στη διάθεση
των µωρών και µπορούν να την εκµεταλλεύονται, χωρίς την ίδια στιγµή να στενοχωρούµε την πραγµατική τους µητέρα».
Η εκµετάλλευση του κ. Λιάρα είναι τόσο γαλακτοπαραγωγική, όσο και κρεοπαραγωγική.
Αριθµεί συνολικά 700 ζώα, εκ των οποίων τα
200 είναι αρµεγώµενα µε µέσο στήσιµο στα
30 λίτρα την ηµέρα. Στόχος του είναι στα επόµενα χρόνια να το ανεβάσει στα 35 λίτρα την
ηµέρα και για να το πετύχει αυτό εφαρµόζει
πρόγραµµα γενετικής βελτίωσης, µε εσωτερική αναπαραγωγική διαδικασία.

Εµπνευσµένοι από την επιστήµη που διερευνά την θετική επίδραση του σωστού φωτισµού στα φυτά, οι καλλιτέχνες του ολλανδικού πρότζεκτ Grow έντυσαν µε χιλιάδες λάµπες µία έκταση 20.000 τ.µ.
Υπεύθυνος του πρότζεκτ ο Ολλανδός καλλιτέχνης
Daan Roosegaarde, στόχος του οποίου είναι να τονίσει
τη σηµασία της καινοτοµίας στον γεωργικό τοµέα και
πιο συγκεκριµένα το κατά πόσο ο σωστός και έξυπνος
σχεδιασµός του φωτισµού µπορεί να βοηθήσει τα φυτά να αναπτυχθούν µε πιο βιώσιµο τρόπο.
Το έργο Grow αποτελείται από µια ελαφριά συνταγή φωτισµού βασισµένη στην κατακόρυφη λάµψη σε
µια έκταση 20.000 τ.µ καλλιεργήσιµης γης µε πράσο
(Allium porrum).
«Το φως είναι «ποιητικό» και εµπνέεται από τεχνολογίες φωτοβιολογίας της επιστήµης του φωτός ενώ έχουν δείξει ότι ορισµένες συνταγές του µπλε, του κόκκινου και του υπεριώδους φωτός µπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη των φυτών και να µειώσουν τη χρήση φυτοφαρµάκων έως και 50%», αναφέρει ο αρτίστας
Roosegaarde. Να πούµε ότι το πρότζεκτ είναι µέρος του
προγράµµατος της Rabobank.
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ΑΓΡΟΝΕΑ
Έμπνευση
∆ιαχρονικό: Η διδασκαλία είναι
κάτι περισσότερο από το να διανέµεις
τη γνώση, είναι να εµπνέεις την
αλλαγή. William Arthur Ward.
Ελαιόλαδα: Ο διαγωνισµός
ελαιόλαδων στον Καναδά (CANADA
International Olive Oil Competition
-CIOOC 2021) δέχεται αιτήµατα
µέχρι 31-1-2021 µε έκπτωση 50
ευρώ. Για δηλώσεις: https://
canadaiooc.com/cart/?add-tocart=669. Πληροφορίες στο info@
compassexpo.info.
Αντι-covid 19: Σε εργαστηριακό
επίπεδο οι πολυφαινόλες στα
σταφύλια και το κρασί µπλοκάρουν
ένζυµο κλειδί αναπαραγωγής του ιού
covid-19. Οι Αµερικανοί ερευνητές
βρήκαν ότι, οι φλαβόνες και
προανθοκυανιδίνες στα σταφύλια και
το κρασί εµποδίζουν τον ιό SARSCoV-2 να προσκολληθεί στα
ανθρώπινα κύτταρα. Αυτές οι
πολυφαινόλες,
που υπάρχουν
στο πράσινο τσάι,
το κακάο και
το αµπέλι Vitis
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ
rotundifolia θα
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
µπορούσαν να
βοηθήσουν στην
καταπολέµηση της πανδηµίας, καθώς
και οι λωτοί. De-Yu Xie, Πανεπιστήµιο
Βόρειας Καρολίνας. Science.
ΚΕΟΣΟΕ, 5/1/2021.
ΟΡΑΜΑ 2040: Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, όπως εξήγγειλε η
πρόεδρος Ursula v-d Leynen
(7/9/2020), δέχεται προτάσεις από
συλλογικότητες µετά από δηµόσιες
συζητήσεις µέχρι 31 Ιανουαρίου.
Είναι η πρώτη φορά που η ΕΕ
διακηρύττει ότι έχει µεγάλη
σηµασία η τοπική ανάπτυξη, όπως
διαµορφώνεται από τους πολίτες
και τις οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών, και µάλιστα η
ύπαιθρος. Τα 20 χρόνια δεν είναι
και τόσο µακριά, αλλά επιτρέπουν
ένα καλό προγραµµατισµό και την
πιθανότητα επιτυχίας και
συνέργειας όλων των
εµπλεκοµένων για να υπάρξει
ελκυστική και ευηµερούσα
ύπαιθρος, που µπορεί να στηρίξει
τα µεγάλα τεχνητά αστικά κέντρα,
και µε καθαρό αέρα, και µε πόσιµο
νερό και µε φυσικό τοπίο …
*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

Σύνδεση πρασοκαλλιέργειας
με το DNA ενός χωριού
της Πέλλας που έχει τη φύση
συνεργάτη
Στον ποταμό «Κρύο Νερό» το φινίρισμα πριν
οι καλοσχηματισμένες δέσμες με πράσα από
τη Δωροθέα Αλμωπίας πάνε στη λαϊκή

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

Καταγωγή
Ποώδες φυτό,
κατάγεται
από τη Μέση
Ανατολή και
χώρες της
ανατολικής
Μεσογείου

∆ωροθέα
Το 85% της
παραγωγής
πάει στην
Κεντρική
Αγορά Θεσσαλονίκης και
το υπόλοιπο
στις λαϊκές

liamis@agronews.gr

Στη Γαλλία τα πράσα είναι γνωστά,
ως τα «σπαράγγια του φτωχού», στην
Ουαλία ένα από τα εθνικά βλήµατα,
στη ∆ωροθέα του νοµού Πέλλας αποτελούν ένα δώρο του Θεού.
Το ταπεινό αυτό λαχανικό, που
κατάγεται από τη Μέση Ανατολή και
από τις χώρες της ανατολικής Μεσογείου, και διαδόθηκε στην Ευρώπη
από τους Ρωµαίους αποκτά πραγµατικά άλλη διάσταση στο όµορφο
χωριό της ∆ωροθέας του δήµου Αλµωπίας. Εκεί, οι οι πρασοκαλλιεργητές παραδίδουν τη σοδειά τους
για το τελικό φινίρισµα πριν οδηγηθεί στις λαϊκές αγορές, στα... εργατικά χέρια της φύσης. Μάλιστα,
η εικόνα µε τα εκατοντάδες δεµάτια πράσων στοιχισµένα µέσα στον
ποταµό «Κρύο Νερό» για να ξεπλυθούν τα «µουστάκια», προτού οδηγηθούν φρέσκα-φρέσκα στην Κεντρική Αγορά της Θεσσαλονίκης
και στις κατά τόπους λαϊκές αγορές, είναι κυριολεκτικά βγαλµένη
από παραµύθι.

Η ποικιλία που καλλιεργούν εδώ
και ένα αιώνα οι περισσότεροι κάτοικοι στο χωριό είναι ντόπια, ήρθε από τη Μικρά Ασία και την αναπαράγουν µόνοι τους, στηρίζοντας το εισόδηµά τους. Η µέση ετήσια παραγωγή πράσων στο χωριό, υπολογίζεται περί τους 1.600 τόνους, µε τη
τιµή πώλησης να κυµαίνεται στα 5060 λεπτά το κιλό.
Η φετινή καλλιεργητική σεζόν,
στη ∆ωροθέα κύλησε χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα από ασθένειες. «Είµαστε λίγο πάνω από το µέσον της
συγκοµιδής. Πάµε καλά και ελπίζουµε να µην έχουµε θέµατα µε την
παγωνιά. Η ποιότητα είναι πολύ καλή, η απορρόφηση κανονική και οι

τιµές παίζουν στα 0,50 – 0,60 ευρώ
το κιλό, από 0,40 ευρώ πέρυσι» λέει ο παραγωγός ∆ηµήτρης Ριζάκης.
Καλές στρεµµατικές αποδόσεις,
υψηλή ποιότητα παραγωγής κι εύκολη απορρόφηση από το εµπόριο µε ικανοποιητικές τιµές παραγωγού, είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν, µέχρι στιγµής, την τρέχουσα εµπορική σεζόν για το πράσο στη Βόρεια Ελλάδα.
Με τη συγκοµιδή να έχει ξεπεράσει, ήδη, το 50% της παραγωγής και
σε κάποιες περιοχές να τείνει να ολοκληρωθεί, η εικόνα για την πορεία
του προϊόντος παραπέµπει σε µια χρονιά σαφώς καλύτερη από την περσινή
για όσους επέλεξαν την καλλιέργεια.

Πράξεις στα 0,90 ευρώ το κιλό στο Παρθένιο
Θεσσαλονίκης, λόγω της υψηλής ζήτησης

Κόστος
Το κόστος
παραγωγής
µε τα εργατικά
φτάνει τα
1.000 ευρώ
το στρέµµα
Για προστιθέµενη αξία που δεν
πληρώνεται µιλούν οι παραγωγοί.

«Η ζήτηση είναι υψηλή. ∆εν πουλήσαµε κάτω από τα 0,50 ευρώ το κιλό, ενώ
κάποιες πράξεις έγιναν στα 0,70 ευρώ το κιλό. Σε αυτά τα επίπεδα βγαίνει ένα
µεροκάµατο, παρότι το κόστος παραγωγής φτάνει µαζί µε τα εργατικά στα 1.000
ευρώ το στρέµµα, καθώς φέτος είχαµε και καλές αποδόσεις, που ξεπέρασαν τους
4 τόνους το στρέµµα», ανέφερε στην Agrenda ο Αθανάσιος Κεραµάρης από την
Ελαιούσα Θεσσαλονίκης, µε 12 στρέµµατα καλλιέργειας πράσου. Με καλύτερες
τιµές από πέρσι, αλλά όχι όσο θα ήθελε πουλά και ο Λάζαρος Κερασίδης, µε
φυτεία 70 στρεµµάτων πράσο, στο Παρθένιο Θεσσαλονίκης, όπου κάνει και
τυποποίηση. «Έχει η ζήτηση κι οι τιµές είναι στα 0,90 ευρώ το κιλό. Όµως µιλάµε
για προϊόν έτοιµο, ζυγισµένο, µε barcode, ετικέτα και στα 55 εκατοστά για να
χωρά στο χαρτοκιβώτιο. Όλα αυτά σηµαίνουν προστιθέµενη αξία που δεν
πληρώνεται», είπε ο παραγωγός, που στόχευε τουλάχιστον στο 1 ευρώ το κιλό.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Βιώσιµη
γεωργία
στα προϊόντα
της PepsiCo
Με τη γεωργία να
αντιπροσωπεύει
περίπου το 1/4 των
παγκόσµιων εκποµπών
αερίων θερµοκηπίου
και το 1/3 των
εκποµπών της
PepsiCo, η εταιρεία θα
επικεντρωθεί σε
περαιτέρω αναβάθµιση
βιώσιµης γεωργίας και
των αναγεννητικών
πρακτικών, µε στόχο
την απόλυτη µείωση
ρίπων σε ποσοστό
πάνω από 40% έως το
2030 και µε τη
δέσµευση για επίτευξη
µηδενικών εκποµπών
έως το 2040. Επίσης
θα αναπτύξει µια
τεχνική για παραγωγή
λιπασµάτων χαµηλών
εκποµπών από
απορρίµµατα πατάτας
στα εργοστάσια των
Walkers και Lay’s.

Με ένα κλικ εξαγωγές αγροτικών
προϊόντων σε τρίτες χώρες
Σε λειτουργία τέθηκε το easyagroexpo.
gov.gr, που αποτελεί το ψηφιακό «διαβατήριο» για µια σειρά
ελληνικών προϊόντων σε κοµβικής σηµασίας αγορές τρίτων χωρών, όπως ΗΠΑ, Αυστραλία, Ιαπωνία, Καναδάς, βάζοντας τέλος
σε µια χρονοβόρα, κατά το παρελθόν, διαδικασία, καθώς πλέον όλα θα γίνονται µε ένα κλικ.
Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν να υποβάλουν πλέον µόνο ηλεκτρονικά, µέσω του
gov.gr, τις σχετικές αιτήσεις, συµπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εξαγωγή
προϊόντων όπως τα γαλακτοκοµικά, τα αλιεύµατα, το µέλι, το
κρέας, τα αυγά κ.α. Η πλατφόρµα περιλαµβάνει 120 διακριτές
αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγών σε τριάντα χώρες, οι οποίες είναι διαθέσιµες
στο gov.gr, στην κατηγορία «Γεωργία και κτηνοτροφία» και την
υποκατηγορία «Εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και ζώντων ζώων». Επιτυγχάνεται, έτσι, ουσιαστικά η ψηφιοποίηση του συνόλου του εξαγωγικού εµπορίου
ζώντων ζώων, προϊόντων ζωι-

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ
ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΜΕ 1 ΚΛΙΚ
Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

120
ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

>200

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Σε 30 χώρες
Η πλατφόρµα περιλαµβάνει 120 διακριτές
αιτήσεις για έκδοση
πιστοποιητικών
εξαγωγών σε τριάντα
χώρες

κής προέλευσης και ζωικών υποπροϊόντων προς τρίτες χώρες.
Οι ενδιαφερόµενοι αρχικά ταυτοποιούνται µε τους κωδικούς
τους στο Taxisnet και αµέσως
µετά υποβάλλουν ψηφιακά την
αίτηση εξαγωγής, ανά κατηγορία και είδος προϊόντων. Αυτόµατα η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά για έλεγχο από κτηνίατρο της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) της περιοχής, όπου
έχουν έδρα οι εγκαταστάσεις της
επιχείρησης. Αν η αίτηση εγκριθεί, το τελικό πιστοποιητικό εξαγωγής παραλαµβάνεται από τις
κατά τόπον αρµόδιες ∆ΑΟΚ, ώστε να φέρει τις υπογραφές και
σφραγίδες που ορίζει η σχετική
διακρατική συµφωνία.
Να σηµειωθεί ότι η πλατφόρµα τέθηκε σε ισχύ µετά την υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τους συναρµόδιους
υπουργούς, Επικρατείας και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης Κυριάκο
Πιερρακάκη, Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό και της υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
Φωτεινής Αραµπατζή.
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Οι πάνινες τσαντίλες σήμα
κατατεθέν του κατσικίσιου
στραγγιστού γιαουρτιού Grego
Με νέες γευστικές πινελιές, όπως πρόβειο γιαούρτι, κεφίρ κλασσικό και σε
διάφορες γεύσεις φρούτων, αλλά και
κατσικίσιο στραγγιστό γιαούρτι µε φυσική γκλυκαντική ουσία αντί ζάχαρης,
ετοιµάζεται να εµπλουτίσει την «παλέτα» των γαλακτοκοµικών της προϊόντων, η εταιρεία Grego AE, που παράγει και εµπορεύεται αποκλειστικά βιολογικά τρόφιµα. «Οδηγό» στα νέα αναπτυξιακά σχέδια της επιχείρησης από την Κρύα Βρύση Γιαννιτσών αποτελεί το παραδοσιακό βιολογικό στραγγιστό κατσικίσιο γιαούρτι που παρασκευάζεται µε 100% ελληνική πρώτη ύλη και
χρήση πάνινων τσαντίλων.
«Χρησιµοποιούµε την παραδοσιακή
συνταγή, προκειµένου το γιαούρτι να
στραγγίζει µε φυσικό τρόπο, µέχρι να
αποκτήσει την επιθυµητή υφή και παράλληλα, επειδή δεν υφίσταται καµία
θερµική επεξεργασία, να διατηρεί αναλλοίωτα τα θρεπτικά και τα γευστικά χαρακτηριστικά του», εξηγεί στην Agrenda
ο ∆ηµήτρης Ζιγκ, ο οποίος «τρέχει» για
την Grego όλα τα project που σχετίζονται µε τον τοµέα των γαλακτοκοµικών.
Αυτή τη στιγµή η θυγατρική του οµίλου Βιοαγρός κυκλοφορεί ήδη, στην
αγορά, κάτω από το brand «Βελούδο»,
πέντε κωδικούς στραγγιστού γιαουρτιού από βιολογικά παραγόµενο κατσικίσιο γάλα ηµέρας. «Είναι ένα κλασσικό στραγγιστό γιαούρτι κι άλλα τέσσερα µε γεύσεις, όπως µύρτιλο, φράουλα, βερίκοκο-ροδάκινο και βανίλια.
Σκεφτόµαστε τη σειρά µε τα φρούτα να
τη βγάλουµε και χωρίς προσθήκη ζάχαρης, µε κάποια φυσική γλυκαντική ουσία, όπως µε χυµό σταφύλι. Είµαστε στο
στάδιο των δοκιµών και ευελπιστούµε
πριν το Πάσχα τα προϊόντα να είναι διαθέσιµα στην αγορά», εκτίµησε ο κ. Ζίγκ.
Λίγο νωρίτερα αναµένεται να έχει
λανσαριστεί στην αγορά το Κεφίρ από
βιολογικό κατσικίσιο γάλα. «Έχουµε ή

Ετοιµάζεται και γιαούρτι από πρόβειο
βιολογικό γάλα, στη γκάµα Βελούδο.

δη ολοκληρώσει τα γευστικά τεστ και το
προϊόν µέσα στο Φεβρουάριο θα αρχίσει
να τοποθετείται στα ράφια µε το brand
Βελούδο. Αρχικά µιλάµε για την κλασσική γεύση, ενώ στην πορεία θα πάµε
και σε άλλες όπως φράουλα, ρόδι, σοκολάτα» διευκρινίζει ο ίδιος και δεν αποκλείει σε επόµενο στάδιο να κυκλοφορήσει κεφίρ κι από αγελαδινό γάλα.
Για την πρώτη ύλη η Grego συνεργάζεται µε βιολογικές κτηνοτροφικές εκτροφές στη Χρυσή Αριδαίας και στην
Αλεξάνδρεια Ηµαθίας. Η δυναµικότητα
του εργαστηρίου της φτάνει τους 4,5 τόνους την εβδοµάδα και µεταφράζεται σε
25.000 κεσεδάκια γιαούρτης. Υπάρχουν
σκέψεις για επέκταση των γραµµών παραγωγής, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί και
από την έκβαση κάποιων συζητήσεων
µε αλυσίδα στη Γερµανία. Λ. ΛΙΑΜΗΣ

40 Agrenda

ΒUSINESSSTORY

Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021

Με την ιδιοπαραγωγή βιολογικών ζωοτροφών και τη διαρκή γενετική βελτίωση
αγελάδων της ελληνικής Κόκκινης Φυλής ο ∆ηµήτρης Γιγκλάς και ο αδερφός
του Σπύρος επιδιώκουν τη διάθεση των προϊόντων τους σε όλα τα ντελικατέσσεν.
∆ηµήτρης Γιγκλάς

Αγρόκτημα Γιγκλά

Μια «δυναστεία»
κτηνοτρόφων με
boutique κρεοπωλείο
Στο Αγρίνιο με 300 αγελάδες τα αδέρφια Γιγκλά κάνουν
διπλάσια την προστιθέμενη αξία της παραγωγής τους

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Για ζωοτροφές
Καλλιεργούν ταυτόχρονα µε βιολογικές
πρακτικές 500 στρέµµατα καλαµποκιού,
ψυχανθών και µηδικής, όπου καταλήγουν
τα λύµατα του στάβλου

Με τους κόπους τεσσάρων γενιών,
οι 10 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής
έγιναν µια πρότυπη µονάδα κρεατοπαραγωγής στο Αγρίνιο όπου η οικογένεια Γιγκλά εκτρέφει 300 ζώα της
ελληνικής Κόκκινης Φυλής. Πλέον η
φήµη των προϊόντων του αγροκτήµατος ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες
προσφοράς, όσο η εξέλιξη της παραγωγικής φιλοσοφίας των δύο νεαρών αδερφών Γιγκλά που τρέχουν τώρα την εκµετάλλευση, τους
δίνει τα πλεονεκτήµατα του µονοπωλίου.
Η αρχή έγινε όταν ο ∆ηµήτρης Γιγκλάς εγκαταστάθηκε στην περιοχή το 1851, µοιράζοντας
αρχικά το γάλα στα ζαχαροπλαστεία του Αγρινίου. Μέσα στα επόµενα 100 χρόνια η οικογένεια βρήκε τρόπους να διατηρήσει και να αναπτύξει την εκµετάλλευση παίρνοντας κατεύθυνση προς την παραγωγή κρέατος, ώσπου το
1982 ιδρύει κρεοπωλείο στην πόλη και διαθέ-

τει την παραγωγή της. Ο 33χρονος σήµερα ∆ηµήτρης Γιγκλάς
µαζί µε τον αδερφό του Σπύρο,
έχτισαν πάνω στο ένστικτο κτηνοτροφικό υπόβαθρο των προγόνων τους, επιλέγοντας την ανάπτυξη και τη βελτίωση του κοπαδιού που παρέλαβαν από τους
προγόνους. Καλλιεργούν ταυτόχρονα µε βιολογικές πρακτικές
500 στρέµµατα καλαµποκιού,
ψυχανθών και µηδικής, όπου
καταλήγουν τα λύµατα του στάβλου, όσο µε επιστηµονικές µεθόδους βελτιώνουν γενετικά
αγελάδες της ελληνικής Κόκκινης Φυλής ώστε
το τελικό προϊόν να ανταποκρίνεται στις υψηλές γαστρονοµικές απαιτήσεις της σύγχρονης
µαγειρικής τέχνης. «Η παραγωγή που έχουµε
δεν αρκεί για να καλύψει τη ζήτηση» λέει στην
Agrenda ο ∆ηµήτρης Γιγκλάς, την ώρα που καταβάλει προσπάθειες ώστε να επεκταθεί το δίκτυο διανοµής του αγροκτήµατος και σε άλλα,
µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.

Από το 1851 ξεκίνησαν
µοιράζοντας το γάλα στα
ζαχαροπλαστεία του Αγρινίου,
ενώ µέσα σε 100 χρόνια
η οικογένεια πέρασε στην
παραγωγή κρέατος.
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Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναπτυξιακή
Γενικός Ηπείρου
ο Γ. Θεοχάρης

Επενδύσεις 1 εκατ. ευρώ για επέκταση
στα γκουρμέ ράφια της ελληνικής αγοράς
Τα τελευταία δύο χρόνια, τα αδέρφια, πτυχιούχοι και οι δύο της «Ζωικής Παραγωγής» στην Αµερικανική Γεωργική Σχολή µε πτυχία στον
τοµέα των σύγχρονων κρεατοπαρασκευασµάτων και ειδικών κοπών,
έβαλαν την υπογραφή τους σε συσκευασµένα προϊόντα κρέατος µε
σύγχρονες κοπές που διαθέτουν
στο µοντέρνο κρεοπωλείο της οικογένειας αλλά και σε ορισµένες
ξενοδοχειακές µονάδες.
Μέχρι τώρα οι επενδύσεις που
έτρεξαν αφορούν το ζωικό κεφάλαιο και την αγορά εξοπλισµού, όπως τρακτέρ και µηχανηµάτων για
διευκόλυνση της παραγωγής ζωοτροφών. Στο µεταξύ, σε µια προσπάθεια να βελτιώσουν περαιτέρω το κοπάδι, αποφάσισαν να περιορίσουν
στα 300 ζώα από τα 400 που βρήκαν. «Ήθελα να εστιάσω στην ποιοτική παραγωγή, να αυξήσω το ενδοµυικό λίπος στα ζώα και έτσι πέρασα από κόσκινο το κοπάδι» εξηγεί
ο ∆ηµήτρης Γιγκλάς συµπληρώνοντας πως πλέον τα ζώα που διαχειρίζονται είναι πιο µεγαλόσωµα. Φυσικά η προστιθέµενη αξία αυτής της

300 ζώα
Σε µια προσπάθεια να
βελτιώσουν περαιτέρω το
κοπάδι, αποφάσισαν να
περιορίσουν στα 300 ζώα
από τα 400 που βρήκαν

επιµελούς προσπάθειας υπερδιπλασιάζεται σε σύγκριση µε τη συµβατική παραγωγή, δίνοντας µεγάλο προβάδισµα στην αγορά. «∆εν είναι εύκολο να βρει κάποιος µοσχάρι στην
Ελλάδα, αναθρεµµένο και τυποποιηµένο από ένα χέρι. Είναι καινοτοµία για τα δεδοµένα της χώρας αυτό
που κάνουµε» λέει ο ίδιος.
«Στόχος µας είναι να µπούµε σε
καλά µαγαζιά της Αθήνας µε ντελικατέσσεν αλλά να καλύψουµε κιόλας τις ανάγκες της πόλης µας, αφού πολλές φορές η παραγωγή µας
δεν φτάνει να καλύψει τη ζήτηση
στο κρεοπωλείο» εξηγεί. Προκειµένου όµως να γίνει αυτό, θα χρειαστούν επενδύσεις της τάξης του 1 εκατ. ευρώ, αφού η δηµιουργία νέων
εγκαταστάσεων είναι απαραίτητη.».
«Επιδιώκουµε την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση του
εργαστηρίου για να ανταποκρίνεται
στους όγκους» συµπληρώνει, αποκαλύπτοντας πως παράλληλα ενδιαφέρονται να ασχοληθούν και µε
την εκτροφή της φυλής µοσχαριών
Wagyu, που παράγουν κοπές οι οποίες αγγίζουν τα 310 ευρώ το κιλό.

ΓΙΓΚΛΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

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

agrenda@agronews.gr

AΓΡΙΝΙΟ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Με ελεύθερο σταβλισµό στο Αγρίνιο
η οικογένεια Γιγκλά εκτρέφει
αγελάδες αρχαίας ελληνικής φυλής,
χρησιµοποιώντας 100% βιολογικές
τροφές και σε συνεργασία µε
Γάλλους επιστήµονες.
info@agroktima-gigklas.gr

Ο Γιώργος Θεοχάρης ανέλαβε
καθήκοντα γενικού διευθυντή
στην Αναπτυξιακή Ηπείρου ΑΕ,
µετά τη συνταξιοδότηση του
Γεράσιµου Παπαηλία. Ο Γιώργος
Θεοχάρης προέρχεται από τα
σπλάχνα της εταιρείας που έχει
βασικό µέτοχο την Περιφέρεια και
µε µικρότερα ποσοστά τους ∆ήµους.

Στην πλατεία Βάθη
Νέοι διευθυντές
∆ιευθυντής στο ιδιαίτερο γραφείο
του υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού
αναλαµβάνει ο Νίκος
Κωστακόπουλος, ενώ διευθυντής
στο γραφείο του υφυπουργού
Γιάννη Οικονόµου ο Κωνσταντίνος
Μπακογιάννης. Οι διορισµοί αυτοί,
σύµφωνα µε τις αποφάσεις στα
ΦΕΚ 18ης και 19ης Ιανουαρίου,
καλύπτουν κενές θέσεις
µετακλητών υπαλλήλων.

Κρι-Κρι
Παραιτήθηκε ο
Θεόδωρος Ξεντές
Την παραίτησή του υπέβαλε από
το διοικητικό συµβούλιο της
Κρι-Κρι για προσωπικούς λόγους
το µέχρι πρότινος ανεξάρτητο
µη εκτελεστικό µέλος Θεόδωρος
Ξεντές. Αντικαταστάτης του θα
είναι ο Αναστάσιος Μούδιος.
Επίσης, το ∆Σ αποφάσισε ο
αντιπρόεδρός του Γ. Κοτσαµπάσης
να οριστεί µη εκτελεστικό µέλος
του διοικητικού συµβουλίου.
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Ετοιµάζεται εγκύκλιος
η οποία θα ορίζει πως
οι αγρότες δεν θα
είναι απαραίτητο να
συγκεντρώνουν τα
περιουσιακά στοιχεία
των ιδιοκτητών.

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Ένα σύνθετο ζήτηµα, που φέρνει στην επιφάνεια και
τον προβληµατικό τρόπο µε τον οποίο αξιοποιούνται
χιλιάδες αγροτικές εκτάσεις στη χώρα σε καθεστώς µίσθωσης, µεταθέτει απόνερα σε αγρότες ενοικιαστές
τεµαχίων. Το τελευταίο διάστηµα οι διοικητικοί έλεγχοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν ενταθεί και περνάνε από
το κόσκινο τόσο ιδιόκτητα όσο και µισθωµένα αγροτεµάχια, στέλνοντας µπιλιετάκια από 20.000 έως και
300.000 χιλιάδες ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και πρόσθετες διοικητικές κυρώσεις σε αγρότες.
Παράλληλα, τροποποίηση της εγκυκλίου για τις
«∆ιαδικασίες Ελέγχων του καθεστώτος της βασικής
ενίσχυσης και λοιπών καθεστώτων και µέτρων στήριξης» µε ηµεροµηνία την 29η Οκτωβρίου του 2020, όρισε νέες απαιτήσεις παραστατικών εκµίσθωσης από
αυτές που όριζε η αρχική Εγκύκλιος του 2020, όπως
είναι το Ε9 του ιδιοκτήτη και πιστοποιητικά µεταβίβασης και µεταγραφής των εκτάσεων στο υποθηκοφυλακείο, φέρνοντας σε ορισµένες περιπτώσεις σε σύγκρουση αγρότες και εκµισθωτές.
Ενόψει της νέας ΚΑΠ και προς αποφυγήν «αµαρτωλών» καταστάσεων που επιτρέπουν τη διαρροή των
κοινοτικών ενισχύσεων, η αυστηροποίηση του πλαισίου για τα παραστατικά χρήσης αγροτεµαχίων συνιστά µονόδροµο σύµφωνα µε πολλούς. Ωστόσο, αυτό
χτυπά στις ειδικές περιπτώσεις αγροτών που µισθώνουν αγροτεµάχια σε καθεστώς «συµφωνίας κυρίων»,
ελέω µιας διαχείρισης των εκτάσεων που ισορροπεί
στο όριο της παρατυπίας εκ µέρους των ιδιοκτητών.
Απ’ ό,τι φαίνεται δε, αυτές οι ειδικές περιπτώσεις
είναι πολλές. Ενδεικτικό είναι ότι σε περιοχή του Έβρου δεν έχει γίνει καµία αποδοχή κληρονοµιάς από την δεκαετία του 1950, όπως περιγράφει εµφατικά αγρότης στην Agrenda. Επίσης στον Έβρο, ο πρόεδρος της Ένωσης, Λάµπης Κουµπρίδης αναφέρει
πως το προηγούµενο διάστηµα σε τουλάχιστον 100
αγρότες που διαχειρίζονται εκτάσεις άνω των 1.000

Πρόστιμα από 30.000 έως 300.000 ευρώ σε αγρότες ενοικιαστές
αγροτεμαχίων επειδή οι ιδιοκτήτες δεν είχαν τακτοποιήσει τα χαρτιά της γης

Μισθωμένη
γη χωρίς
τίτλους
στοιχίζει σε
ενισχύσεις

στρεµµάτων έφτασε στην αλληλογραφία τους «µπουγιουρντί» από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που τους καλεί εντός 14
ηµερών να συλλέξουν:
α) Ε9 του 2020 του εκµισθωτή και
β) Τίτλους κτηµατολογίου (προσωρινούς ή οριστικούς) εφόσον υπάρχουν ή συµβολαιογραφικές πράξεις αγοράς, ή αποδοχής δωρεάς, ή αποδοχής κληρονοµιάς, ή γονικής παροχής και τα πιστοποιητικά µεταγραφής τους ή δικαστικές αποφάσεις και τα πιστοποιητικά µεταγραφής τους ή παραχωρητήρια και τα πιστοποιητικά µεταγραφής τους ή διοικητικές πράξεις (Απόφαση Νοµάρχη / Περιφερειάρχη, Υπουργική Απόφαση)
και τα πιστοποιητικά µεταγραφής / ΦΕΚ δηµοσίευσης
Η απάντηση που έλαβε αγρότης από τον φοροτεχνικό εκµισθωτή µε τον οποίο συνεργάζεται όταν ζήτηση
Ε9 ήταν: «πέρα από το ΑΤΑΚ που αξιοποιείται και σε
άλλες περιπτώσεις, δεν γίνεται να κοινοποιηθεί το Ε9,
καθώς περιλαµβάνει προσωπικά δεδοµένα». Όποτε οι
ιδιοκτήτες των αγροτεµαχίων δεν είναι αρνητικοί στη
συνεργασία µε τους αγρότες, η αδυναµία συνεργασίας εξαιτίας της πανδηµίας ή της απουσίας στο εξωτερικό των ιδιοκτητών βάζει τέλος στο κυνήγι δικαιολογητικών που αιφνιδίασε τους παραγωγούς.
Η υπόθεση είναι παρόµοια µε εκείνη των 2.000 αγροτών από τις Σέρρες, οι οποίοι ήρθαν αντιµέτωποι µε
την υπόθεση των ελέγχων για τις δηλώσεις του 2019
και έχασαν τις συνδεδεµένες του 2019, πήραν µόνο
το 70% του τσεκ του 2020 και τώρα κινδυνεύουν να
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Μέχρι 29 Γενάρη άνοιγμα βιβλίων αγροτών,
παράθυρο για την ειδική ενίσχυση ελαιολάδου
Μένει ανοιχτό το ενδεχόµενο η φορολογική διοίκηση της χώρας να µην συνυπολογίσει τις έκτακτες ενισχύσεις που έλαβαν οι αγρότες στο
πλαίσιο της αντιµετώπισης των συνεπειών της
πανδηµίας στο όριο των 5.000 ευρώ, η υπέρβαση του οποίου στέλνει τους παραγωγούς ειδικού καθεστώτος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
Πρόκειται για µια απόφαση µε εξαιρετικά επίκαιρο χαρακτήρα, αφού µέχρι τις 29 Ιανουαρίου καλούνται οι αγρότες να οριστικοποιήσουν
τις δηλώσεις µετάταξης στο κανονικό καθεστώς
ΦΠΑ, σε περίπτωση που έχουν ξεπεράσει το όριο
των 15.000 ευρώ σε πωλήσεις ή/και των 5.000
ευρώ σε ενισχύσεις και επιδοτήσεις.
Προσωπική εκτίµηση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή και επιστηµονικού συνεργάτη στο Taxheheaven,
Κωνσταντίνου Νιφορόπουλου, οι ενισχύσεις του
Μέτρου 21 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους
γεωργούς των τοµέων που πλήττονται ιδιαίτερα
από τις επιπτώσεις της Covid 19», αφορούν ενισχύσεις στο πλαίσιο της ανάγκης στήριξης των
παραγωγών σε περιόδους ειδικών δυσχερειών,
έχουν αποζηµιωτικό χαρακτήρα. Όπως αναφέρει, µε βάση το «πνεύµα» των έως τώρα αποφάσεων της φορολογικής αρχής, δεν αποκλείεται η ενίσχυση να µη συµπεριληφθεί στο όριο.
Σε ό,τι αφορά τη µετάταξη στο κανονικό καθεστώς, µε τις νέες διατάξεις στον προσδιορισµό
του ορίου των 15.000 ευρώ περιλαµβάνεται το
συνολικό ποσό από την παράδοση αγροτικών
προϊόντων των αγροτών από δική τους αγροτι-

κή εκµετάλλευση ή παροχή αγροτικών υπηρεσιών, όχι µόνο προς άλλους υποκείµενους στο
φόρο και προς απαλλασσόµενα πρόσωπα (νοσοκοµεία, κλινικές κλπ) αλλά και σε άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος και σε πρόσωπα µη
υποκείµενα στο φόρο (ιδιώτες, ΝΠ∆∆, δηµόσιο,
δήµοι κλπ), όπως το ποσό αυτό προκύπτει από
τα τιµολόγια αγοράς που εκδίδουν στον πωλητή αγρότη οι υποκείµενοι στο φόρο αγοραστές
των αγροτικών προϊόντων, καθώς και από τα ει-

δικά στοιχεία που εκδίδει ο αγρότης του ειδικού.
Στον προσδιορισµό του ορίου των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις, από 01.01.2017 λαµβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό επιδοτήσεων ή ενισχύσεων κάθε µορφής που πράγµατι καταβλήθηκε στον αγρότη εντός του προηγούµενου φορολογικού έτους, έστω κι αν στο ποσό αυτό περιέχονται και ποσά επιδοτήσεων ή ενισχύσεων
που αφορούν άλλα φορολογικά έτη (χρήσεις).
∆ιευκρινίζεται ότι στο ποσό των επιδοτήσεων

περιλαµβάνεται οποιοδήποτε ποσό επιδότησης ή
ενίσχυσης καταβλήθηκε στον αγρότη, όπως πράσινη ενίσχυση, βασική, ενίσχυση για γεωργούς
νεαρής ηλικίας, συνδεδεµένες, εξισωτική, ειδική
ενίσχυση βάµβακος κ.λπ. ∆εν θεωρούνται επιδοτήσεις ή ενισχύσεις και δεν λαµβάνονται υπόψη
για τον υπολογισµό του ορίου των 5.000 ευρώ,
οι κάθε είδους ενισχύσεις από το κράτος για την
πραγµατοποίηση επενδύσεων, καθώς και οι αποζηµιώσεις που καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ.

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ
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ΝΕΑΡΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
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ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΓΑ
DE MINIMIS

Χωρίς αντιρρήσεις επί δασικών,
πολλοί οι ξεκρέμαστοι αγρότες
χάσουν τα δικαιώµατά τους όσο βρέθηκαν να χρωστούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ χιλιάδες ευρώ, αφού όποτε µηδενίζονται αγροτεµάχια που υπερβαίνουν το 30% της
δήλωσης, βγαίνει άκυρη όλη η δήλωση.
Οι αγρότες αυτοί είναι πεπεισµένοι ότι αν αντίστοιχοι έλεγχοι γίνονταν σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, τότε το 60% των δηλώσεων θα έβγαιναν άκυρες, αφού οι περισσότεροι ιδιοκτήτες αγροτεµαχίων
δεν έχουν τακτοποιήσει τις περιουσίες τους, για τις οποίες ωστόσο εξακολουθούν να λαµβάνουν ενοίκια
από παραγωγούς. Μάλιστα ο αγροτοσυνδικαλιστής
Στέργιος Λίτος λέει πως οι αγρότες από τις Σέρρες θα
διεκδικήσουν στον εισαγγελέα ώστε οι έλεγχοι από
δειγµατοληπτικοί να γίνουν καθολικοί. Ο Λάµπης
Κουµπρίδης θεωρεί ότι αντί η υπόθεση να «χτυπά»
στον παραγωγό, η Πολιτεία θα έπρεπε να βρει τρόπο ώστε να υποχρεώσει τους εκµισθωτές να τακτοποιήσουν τα περιουσιακά τους. «Αγρότες είµαστε, γη
να σπείρουµε θέλουµε, ο ενοικιαστής οφείλει να έχει σωστά τα χαρτιά του» αναφέρει χαρακτηριστικά.

∆εν θα συλλέγουν οι αγρότες στοιχεία ιδιοκτητών
Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Φάνης Παππάς, δεσµεύτηκε ότι εγκύκλιος που αναµένεται να εκδοθεί σύντοµα θα προβλέπει ότι δεν θα είναι απαραίτητο οι αγρότες να συγκεντρώνουν οι ίδιοι τα
περιουσιακά στοιχεία των ιδιοκτητών, παρά µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. καταγγελία).

Αντιµέτωποι µε το ενδεχόµενο να µην µπορούν να προχωρήσουν σε αντιρρήσεις επί
των δασικών χαρτών, αλλά και να µείνουν
µε δασωµένο αγρό χωρίς να δικαιούνται
επιδότηση αναµένεται να βρεθούν χιλιάδες αγρότες το επόµενο διάστηµα. Αφορµή η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Περιβάλλοντος, που εκδόθηκε στις 14-01-21,
βάσει της οποίας δεν θα επιτρέπεται να γίνουν αντιρρήσεις στο σύνολο του νέου δασικού χάρτη, παρά µόνο στο αναµορφούµενο τµήµα αυτού. Μια απόφαση που αφήνει εκτεθειµένους χιλιάδες αγρότες,
που δεν θα µπορέσουν να καταθέσουν αντιρρήσεις για τις εκτάσεις τους, που χαρακτηρίστηκαν εσφαλµένα ως δασικές χωρίς
να λάβουν γνώση, όπως τους είχαν υποσχεθεί µε την ψήφιση του Περιβαλλοντικού Νόµου 4685/20, όπως καθορίστηκε
µε την 64663/2956/8 Ιουλίου 2020 απόφαση του τότε υπουργού Περιβάλλοντος.
Εν τω µεταξύ, είναι πολλοί αυτοί που ενηµερώθηκαν κατά τη σύνταξη του Κτηµατολογίου στην περιοχή τους, ότι οι εκτάσεις τους είναι δασικές και επειδή δεν
έκαναν αντίρρηση θα περιέλθουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο ή στην καλύτερη περίπτωση θα έχουν έναν δασωµένο αγρό, εφόσον

κερδίσουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς, κάτι που θεωρείται, δεδοµένου ότι οι περισσότεροι στερούνται παλιών συµβολαίων.
Σηµειωτέον ότι από το υπουργείο Περιβάλλοντος εκδόθηκε η εξής ανακοίνωση:
«Ξεκίνησε η ανάρτηση των δασικών χαρτών για τις περιοχές Καβάλας, Πιερίας, ∆ράµας, Αρκαδίας, Καστοριάς, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου. Η έναρξη της ανάρτησης έρχεται µετά την ψήφιση του περιβαλλοντικού νόµου 4685/2020 και τη συνεχή συνεργασία του υπουργείου Περιβάλλοντος µε
τους συντονιστές των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, τα στελέχη των δασικών τους υπηρεσιών, του Ελληνικού Κτηµατολογίου και
την έγκαιρη προετοιµασία και έκδοση των
προαπαιτούµενων διοικητικών πράξεων.
Στόχος είναι η επίτευξη της κύρωσης των
δασικών χαρτών έως το τέλος του 2021 για
το σύνολο της ελληνικής επικράτειας -συµπεριλαµβανοµένης της εξέτασης της πλειονότητας των αντιρρήσεων κατά του περιεχοµένου
του δασικού χάρτη από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων. Ήδη έχει αποσταλεί σε όλες τις αποκεντρωµένες ∆ασικές Υπηρεσίες
αλλά και τους εµπλεκόµενους φορείς (Ελληνικό Κτηµατολόγιο, ΟΠΕΚΕΠΕ) πρόγραµµα
αναρτήσεων έως τέλη Φεβρουαρίου 2021».
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Προσεχώς υπολογισμός εργοσήμων αγρεργατών στη σύνταξη
Το αµέσως επόµενο διάστηµα θα είναι έτοιµη η
εφαρµογή υπολογισµού των εργοσήµων εργατών γης στις συντάξεις, υποστηρίζει το υπουργείο Εργασίας, βάζοντας τέλος στην αναµονή
των συνταξιοδοτούµενων αγροτών. Αυτό προκύπτει από απάντηση του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Π. Τσακλόγλου
στη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μπέττυ Σκούφα, αναφορικά µε τη χρονοβόρα εκκαθάριση των εισφο-

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΜΙ∆ΗΣ 2020
∆ΗΛΩΣΕΙΣ

284.194,40

ΣΤΡΜ.

ρών του εργοσήµου των εργατών γης.
«Ο ΕΦΚΑ έχει ήδη αποτυπώσει τις απαιτούµενες προδιαγραφές για την ανάπτυξη του λογισµικού που θα πραγµατοποιεί την εκκαθάριση
των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων
µε εργόσηµο». Μάλιστα ο ίδιος τόνισε ότι «ενηµερώθηκα πριν λίγες ηµέρες από τη διοίκηση
του ΕΦΚΑ ότι βρισκόµαστε ήδη στο τελικό στάδιο των ελέγχων του σχετικού λογισµικού, το ο-

ποίο θα τεθεί σε εφαρµογή στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα».
Υπενθυµίζεται ότι στην επίκαιρη ερώτηση προς
τον υπουργό Εργασίας η βουλευτής Πιερίας του
ΣΥΡΙΖΑ καυτηρίαζε την καθυστέρηση στη διαδικασία υπολογισµού και απονοµής των συντάξεων, λόγω εκκρεµότητας στην εκκαθάριση εργοσήµων των ετών 2017, 2018 και 2019, ελλείψει
του απαραίτητου λογισµικού στον ΕΦΚΑ.

Oι δειγματοληπτικοί
έλεγχοι των ΔΑΟΚ
γίνονται σε ενεργούς
αμπελώνες, που
δεν «δημιουργούν»
προβλήματα,
καθοριστική θα ήταν
η συμβολή τους στην
κατεύθυνση ελέγχου
των «ανενεργών»
εκτάσεων
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ

631.807,00
ΣΤΡΜ.*

ΟΠΟΥ
ΣΥΓΚΟΜΙΣΤΗΚΑΝ

265.168,50
ΤΟΝΟΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΟΙΝΟΥ

<2.000.000 HL
*ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2018/19

Μείζον ζήτηµα συνιστά η επαναξιολόγηση
των αδειών φύτευσης οινάµπελων, κάτι που
επιβεβαιώνεται και από τις τελευταίες δηλώσεις συγκοµιδής βάσει των οποίων το 55% των
εκµεταλλεύσεων δεν υποβάλουν στοιχεία.
Από µια πρώτη επεξεργασία της ΚΕΟΣΟΕ, προκύπτει σαφώς ότι περισσότερα από 100.000
στρέµµατα (έναντι 630.000 στρεµµάτων αδειοδοτηµένων αµπελώνων) παραµένουν
ανενεργά, θέτοντας σε κίνδυνο και την ίδια τη δυνατότητα της χώρας να διασφαλίσει αυτές τις άδειες. Την ίδια στιγµή, οι κατέχοντες τις άδειες, µη έχοντας υποβάλει δηλώσεις συγκοµιδής δεν µπορούν να µπουν
σε προγράµµατα αναδιάρθρωσης ούτε να
καταστήσουν παραγωγικές τις εκµεταλλεύσεις τους. Η πολική ηγεσία καλείται να επανεξετάσει το όλο θέµα, καθώς, υπάρχουν υποψίες για ένα παιχνίδι διακράτησης δικαιωµάτων, µεταξύ αµπελουργών και κατά τόπους ∆ιευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας.
Με βάση τα τελευταία στοιχεία, που δεν διαφοροποιούνται µε τα προηγούµενα, το 2020
υποβλήθηκαν ∆ηλώσεις Συγκοµιδής για
284.194,40 στρέµµατα, σε σύνολο 631.807
στρεµµάτων (απογραφή 2018/2019), από τα
οποία συγκοµίστηκαν 265.168,5 τόνοι οινοποιήσιµων σταφυλιών, γεγονός που παραπέµπει σε παραγωγή οίνου το περασµένο
Φθινόπωρο κάτω των 2.000.000 HL, επιβεβαιώνοντας τη φθίνουσα πορεία των παραγωγικών µεγεθών του κλάδου.
Εντύπωση φέτος προκαλεί, ο υψηλός αριθµός µηδενικών ∆ηλώσεων Συγκοµιδής,

Η µονιµοποίηση του
χαµηλού αριθµού
υποβολής ∆ηλώσεων Συγκοµιδής διαχρονικά, εγείρει το
θέµα της πραγµατικής έκτασης του
ενεργού αµπελώνα.

Το 55% χωρίς δήλωση συγκομιδής

Ανάγκη επανεξέτασης
των παλιότερων αδειών
φύτευσης οινάμπελων
για µια χρονιά που δεν παρατηρήθηκαν καταστροφικά κλιµατικά φαινόµενα. Εξηγείται
ίσως από το γεγονός ότι ακόµη και η µηδενική ∆ήλωση Συγκοµιδής είναι απαραίτητος όρος για την επιλεξιµότητα των αιτούντων στα
προγράµµατα Αναδιάρθρωσης, καθώς και υπαγωγής στο µέτρο του Πράσινου Τρύγου.
Οι παραγωγοί Φλώρινας εµφανίζονται ως
οι πλέον συνεπείς στις υποχρεώσεις τους ως
προς την υποβολή ∆ήλωσης Συγκοµι δής, αφού µόνο για το 4,45% των εκτάσεων του νοµού δεν υπεβλήθησαν δηλώσεις. Οι υπόλοιποι νοµοί κινούνται σε διψήφια ποσοστά, µε
τους νοµούς της Περιφέρειας των Ιονίων Νή-

σων να εµφανίζουν τους «ασυνεπέστερους»
παραγωγούς (87,11%), της Περιφέρειας Κρήτης (72,36%), της Αττικής (65,6%), της ∆υτ. Ελλάδος (60,88%), του Νοτίου Αιγαίου (57,87%).
Η µονιµοποίηση του χαµηλού αριθµού υποβολής ∆ηλώσεων Συγκοµιδής διαχρονικά,
εγείρει για πρώτη φορά το θέµα της πραγµατικής έκτασης του ενεργού αµπελώνα.
Είναι γνωστές πάρα πολλές περιπτώσεις,
εγγραφών αµπελοτεµαχίων στο Αµπελουργικό Μητρώο εκτάσεων, οι οποίες έχουν εγκαταλειφθεί για διάφορους λόγους, δεν έχουν
δικαίωµα πλέον να αναδιαρθρωθούν και το
κυριότερο, δεν παράγουν. Το ζητούµενο είναι
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Καυγάς για δασικούς χάρτες και προσφυγή στο ΣτΕ
Νέος καυγάς έχει ξεσπάσει για τους δασικούς
χάρτες µε αφορµή την προσφυγή περιβαλλοντικών οργανώσεων στο ΣτΕ κατά της αναµόρφωσής τους, επιδιώκοντας την ακύρωση του νόµου
Χατζηδάκη. Ανοιχτή επιστολή προς τις περιβαλλοντικές οργανώσεις απηύθυνε η Ένωση Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων Ελλάδος αντιδρώντας στις «υπερβολές», όπως αναφέρουν, της δασικής νοµοθεσίας βάσει της οποίας το 72% του ε-

θνικού χώρου εµφανίζεται ως δάσος.
Κάτι τέτοιο, λένε, συνεπάγεται ακόµη τη δήµευση κάθε αγροτικής περιουσίας, που βρίσκεται εντός αυτού του 72%, αφαιρώντας την περιουσία από χιλιάδες αγρότες που δεν είναι προνοµιούχοι, καταστρέφοντας και την κτηνοτροφία. ∆ριµεία κριτική εξαπολύουν και για το ρόλο των δασαρχών, οι οποίοι όπως λένε ανασύρθηκαν από τα τελευταία σκαλοπάτια της υπαλλη-

λικής ιεραρχίας και έχουν καταστεί πρωταγωνιστές της οικονοµικής ανάπτυξης και δεν αδειοδοτείται καµία επένδυση αν δεν την εγκρίνουν.
Θα περιοριστούµε, λένε, στον ν.4173/1929
ο οποίος µε το άρθρο 48, σαφέστατα καθορίζει:
«Ως αντικείµενο δασοπονίας και δασικής εκµεταλλεύσεως θεωρούνται κυρίως τα δάση τα επί
των ορέων, αι ορειναί δασικαί βοσκαί και κατά
δεύτερον λόγον τα πεδινά δάση».

Συσσωρευμένες οι απώλειες που μετράει
τα τελευταία χρόνια το επιτραπέζιο ροδάκινο

Συνδεδεµένες και
αναδιάρθρωση
ποιο είναι το ποσοστό αυτών των εκτάσεων
και ποιο του ενεργού ελληνικού αµπελώνα.
∆υστυχώς οι δειγµατοληπτικοί έλεγχοι των
∆ΑΟΚ πραγµατοποιούνται σε αµπελώνες ενεργούς που δεν «δηµιουργούν» προβλήµατα. Η συµβολή τους στην κατεύθυνση ελέγχου των «ανενεργών» εκτάσεων θα ήταν καθοριστική, για να αποκαλυφθεί η διάσταση
του προβλήµατος και να ασκηθούν αναπτυξιακές πολιτικές, για όσους ασχολούνται επαγγελµατικά µε την αµπελουργία.
«Η διάσταση αυτή είναι απαραίτητο να διερευνηθεί και να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις αφού η έκταση του ελληνικού αµπελώνα και η παραγωγή του, αποτελούν τα κύρια
µεγέθη , βάσει των οποίων υπολογίζεται στις
Βρυξέλλες ο προϋπολογισµός του Εθνικού
Φακέλου, που ανέρχεται σήµερα στα 23 εκατ.
ευρώ. Αν δεν υπάρξει σήµερα κινητοποίηση
του κρατικού µηχανισµού στην κατεύθυνση
«αποκατάστασης» των ενεργών εκτάσεων,
αύριο θα βρεθούµε προ δυσάρεστων εκπλήξεων, αφού όπως προβλέπεται, εκτάσεις για
τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί ∆ηλώσεις
Συγκοµιδής µία 5ετία, θεωρούνται εγκαταλελειµµένες και δεν συµµετέχουν στα προβλεπόµενα µέτρα της ΕΕ», τονίζει η ΚΕΟΣΟΕ.

Στην 5ετία
Οι εκτάσεις για
τις οποίες δεν
έχει υποβληθεί
∆ήλωση Συγκοµιδής για µία
5ετία, θεωρούνται εγκαταλελειµµένες και
δεν συµµετέχουν
στα µέτρα

Με βάση την καταγραφή
του Αγροτικού
Συλλόγου Ηµαθίας, η
καλλιέργεια ροδάκινων
και νεκταρινιών στη
χώρα µας, κινδυνεύει µε
αφανισµό τα επόµενα
έτη, βάσει συνθηκών
εφόσον δεν ληφθούν
τα απαραίτητα µέτρα:
Επίλυση προβληµάτων
(Ρώσικο εµπάργκο και
ανάλογη στήριξη του
χαµένου εισοδήµατος
όσο διαρκεί.
Αναθεώρηση του
κανονισµού ΕΛΓΑ.
Αναδιάρθρωση,
δηµιουργία ενιαίου
φορέα διαχείρισης του
ροδάκινου µε τη
συµµετοχή αγροτών.
Προσθήκη στη λίστα
των συνδεδεµένων
ενισχύσεων και του
επιτραπέζιου ροδάκινου
και νεκταρινιού.

Τιµές πώλησης κάτω του κόστους κατά
µέσο όρο την 7ετία 2014-2020, µεγάλες ζηµιές από τις άκαιρες βροχοπτώσεις και µη αποζηµιωθείσες από τον
ΕΛΓΑ, µείωση τουρισµού και περιορισµοί ελέω πανδηµίας, αλλά και συσσωρευµένες απώλειες από το ρωσικό
εµπάργκο, συνθέτουν την εικόνα στα
επιτραπέζια ροδάκινα και νεκταρίνια.
Μάλιστα, οι παραγωγοί εκφράζουν
το παράπονο ότι την ώρα που δίνεται
ή και µελετάται να δοθεί ενίσχυση, σε
πλήθος άλλων καλλιεργειών οι οποίες δεν επλήγησαν στο µέγεθος που επλήγη η ροδακινοκαλλιέργεια, δεν έχει δοθεί από την πλευρά της κυβέρνησης, η δέουσα προσοχή.
Ενδεικτική είναι η ανακοίνωση του
Αγροτικού Συλλόγου Ηµαθίας, που
περιγράφει το ασφυκτικό κλίµα στον
κλάδο και την «ανισονοµία», όπως λέει έναντι άλλων παραγωγικών τοµέων, ζητώντας την άµεση καταβολή de
minimis για τις ζηµιές που προκάλεσαν
οι έντονες και άκαιρες βροχοπτώσεις
τους καλοκαιριού, µε ποσά ανά στρέµµα, ανάλογα των ζηµιών οι οποίες εκτιµώνται σε ποσοστά 50-80%, που αντιστοιχεί βάση του ΕΛΓΑ σε 300-500 ευρώ το στρέµµα ανάλογα την ποικιλία.
«Ο ανασχηµατισµός της κυβέρνησης έφερε αλλαγή στην ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι δροµολογηµένα ζητήµατα όπως η

αποζηµιώσεις των ροδακινοπαραγωγών, θα πρέπει να καθυστερούν αδικαιολόγητα, όταν µάλιστα έχουν παρέλθει 7 µήνες από τις µεγάλες καταστροφές στην ροδακινοπαραγωγή και
οι πληγέντες αγρότες βιώνουν την αδιαφορία και τον εµπαιγµό της κυβέρνησης», αναφέρουν χαρακτηριστικά
προειδοποιώντας για κινητοποιήσεις.
Αρνητικοί παράγοντες, σύµφωνα µε
τον ΑΣ Ηµαθίας, είναι οι εξής:
Η κατάρρευση τιµών πάνω από 60%
σε σχέση µε την προ εµπάργκο εποχή.
Ροδάκινα και νεκταρίνια που πωλούνταν 0,55 και 0,65 ευρώ το κιλό έφτασαν να πωλούνται 0,23 και 0,33 ευρώ αντίστοιχα (τιµές κάτω του κόστους
παραγωγής), κατά µέσο όρο την 7ετία
2014-2020, χωρίς την ανάλογη στήριξη των παραγωγών για ένα προϊόν που
επλήγη περισσότερο από όλα τα άλλα.
Οι ανεπανόρθωτες ζηµιές στη ροδακινοπαραγωγή από τις έντονες και
άκαιρες βροχοπτώσεις τα τελευταία 4
έτη και µάλιστα µε τα αίτια να µην θεωρούνται αποζηµιωθέντα από τον ΕΛΓΑ και οι παραγωγοί να λαµβάνουν
µόλις 20% των ζηµιών που υπέστησαν.
Η µείωση του τουρισµού παγκοσµίως επηρέασε αρνητικά την κατανάλωση, όπως και το κλείσιµο της εστίασης
και του λιανεµπορίου, η δυσκολία των
εξαγωγών, η αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω έλλειψης αγρεργατών.
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Η ανακοίνωνση του Πανελλήνιου
Σύλλογου Εργαζοµένων ΟΠΕΚΕΠΕ
Συνάδελφοι: Στις 7/1/2021 οι Υπηρεσίες του
ΟΠΕΚΕΠΕ έλαβαν email µε το περιεχόµενο:
H µεταξύ µας Σύµβαση για το 2020, έληξε στις
31/12/2020. Στην φάση αυτή ο Οργανισµός σας
έχει ξεκινήσει διαγωνιστική διαδικασία,
προκειµένου να επιλεγεί ο Ανάδοχος της
Σύµβασης για το έτος 2021. Ως εκ τούτου σας
γνωρίζουµε ότι δεν έχουµε πλέον αρµοδιότητα να
υλοποιούµε τα αιτήµατα σας ούτε να
υποστηρίζουµε το IDC του ΟΠΕΚΕΠΕ.
NEUROPUBLIC AE: Μεθώνης 6, Πειραιάς, 18545,
Αττική : www.neuropublic.gr | www.gaiasense.gr
Αυτό σηµαίνει ότι οι η Κεντρική Υπηρεσία και οι
Περιφερειακές µας ∆ιευθύνσεις δεν θα έχουν
πρόσβαση σε σηµαντικές εφαρµογές που
απαιτούνται για την λειτουργία του Οργανισµού.
Για ακόµη µια φορά ο περίφηµος kai
αναντικατάστατος συνεργάτης του ΟΠΕΚΕΠΕ
(Τεχνικό Σύµβουλο τον ονοµάζουν), µας
υπενθυµίζει την απαραίτητη παρουσία του για τον
Οργανισµό. Θορυβηµένος µάλλον από κάποιες
ενέργειες του απελθόντα στις 6/11/2020
Προέδρου Γρηγόρη Βάρρα, οι οποίες
αµφισβητούσαν τον απόλυτο έλεγχο που ασκούσε
µέχρι σήµερα στο σύστηµα ΟΣ∆Ε, αλλά και την
κυρίαρχη παρουσία του στο σύνολο των
διαδικασιών, συλλογής των αιτήσεων των
αγροτών και πληρωµής των αγροτικών
ενισχύσεων, επαναλαµβάνει την ίδια τακτική
όπως και στο παρελθόν και προσπαθεί να επιβάλει
µε την µορφή κληρονοµικού δικαιώµατος την
παρουσία του στον Οργανισµό. Ένας εξωτερικός
συνεργάτης που έχει αποκοµίσει για πολλά χρόνια
δεκάδες εκατοµµύρια από την συνεργασία του µε
τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και χάρη της οποίας απέκτησε
οντότητα ως εταιρεία πληροφορικής, µας
κοινοποιεί απαράδεκτο τελεσίγραφο διακοπής
των υπηρεσιών του. Την ίδια στιγµή οι
συνεργάτες και µέτοχοί του, Κέντρα Υποδοχής
Αιτήσεων (ΚΥ∆) της κοινοπραξίας GAIANEUROPABLIC, έχουν πρόσβαση στις παραπάνω
υπηρεσίες.
Το ερώτηµα που τίθεται από την πλευρά των
εργαζοµένων είναι, πως ένας ∆ηµόσιος φορέας
που τα τελευταία δέκα χρόνια έχει επενδύσει
πολλά εκατοµµύρια στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα
∆ιαχείρισης και Ελέγχου αγροτικών ενισχύσεων,
δεν µπορεί να απαλλαγεί από οποιοδήποτε
εξωτερικό έλεγχο, ενώ θα έπρεπε να επιλέγει
τους εξωτερικούς του συνεργάτες µε
προγραµµατισµό, στο σωστό χρόνο χωρίς πιέσεις.
Περιµένουµε από τον νέο Πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ
αλλά και το Νέο Υπουργό ΥΠΑΑΤ να αναλάβουν
πρωτοβουλίες ώστε ο Οργανισµός αυτόνοµα και
σε συνεργασία µε άλλες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, να
φέρει σε πέρας την αποστολή του, χωρίς να
παρατηρούνται φαινόµενα όπως της τελευταίας
πληρωµής των ενισχύσεων που έγιναν µε ευθύνη
της πολιτικής ηγεσίας , αλλά και των καταγγελιών
που εκκρεµούν στη ∆ικαιοσύνη και µας εκθέτουν
στην ΕΕ και στους Έλληνες πολίτες.
Οι εργαζόµενοι έχουν συνειδητοποιήσει πλέον ότι,
το µέλλον τους εξαρτάται από την απρόσκοπτη
λειτουργία του Οργανισµού, σύµφωνα µε τον
ιδρυτικό του νόµο, χωρίς αµφιταλαντεύσεις και
φοβικά σύνδροµα που διασπείρουν ιδιωτικά και
πολιτικά συµφέροντα.

Τα λάθη της δυναστείας
και οι εντολές του Λιβανού
Στα χέρια του υπουργού η «καυτή πατάτα» του ΟΣΔΕ μέχρις εκκαθαρίσεως
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Μπορεί να είναι θέµα ωρών, ωστόσο, µέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραµµές, τυπικά τουλάχιστον, οι τελικές αποφάσεις για το µεγάλο θέµα της διαχείρισης του ΟΣ∆Ε δεν έχει ακόµα ληφθεί. Αυτό
που φαίνεται ωστόσο, είναι µια σταδιακή
απεµπλοκή του Οργανισµού Πληρωµών
από τη γνωστή «δυναστεία» που λυµαίνεται το χώρο την τελευταία 15ετία και η µεταφορά της επίµαχης ηλεκτρονικής βάσης
στο opengov.gr. Ακολούθως σχεδιάζεται
η εκ βάθρων επαναδηµιουργία της τεχνικής βάσης µε σύγχρονα λογισµικά συστήµατα, έργο στο οποίο θα κληθούν να συνδράµουν σίγουρα περισσότεροι του ενός
εξωτερικοί «τεχνικοί συνεργάτες», αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων κάθε πτυχής του
έργου. Αυτονόητη θεωρείται επίσης η διασύνδεσή της ηλεκτρονικής βάσης µε τα
πληροφοριακά συστήµατα του TAXIS και
των εποπτευοµένων από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης οργανισµών (ΕΛΓΑ,
ΕΛΓΟ κ.α.) και φυσικά η πολύπλευρη αξιοποίηση αυτής από τις αρµόδιες αρχές
τόσο για την κατανοµή των δικαιωµάτων
ενιαίας ενίσχυσης και τις πληρωµές των
κοινοτικών ενισχύσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), όπως
και για την αναζήτηση στοιχείων απαραίτητων στη χάραξη αγροτικής πολιτικής.
Η αλήθεια είναι ότι ο πολύς κόσµος δεν

αντιλαµβάνεται τη στρέβλωση που έχει επιφέρει η σαθρή βάση του όλου πλέγµατος
λειτουργίας του ΟΣ∆Ε στη βελτίωση των
δοµών και στην εν γένει ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα. Λίγοι αντιλαµβάνονται
ότι οι δυνάστες του ΟΣ∆Ε, έχοντας διεισδύσει στα άδυτα του Οργανισµού Πληρωµών και έχοντας υπό τον πλήρη και απόλυτο έλεγχό τους την ηλεκτρονική βάση,
επιχείρησαν από κάποια στιγµή και µετά
να κυριεύσουν στον αγροτικό χώρο, υποκαθιστώντας στην ουσία, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και σε
κάποιες από τις ένδοξες εποχές του ΣΥΡΙΖΑ και την ίδια την κυβέρνηση, εννοείται
για τα αγροτικά ζητήµατα πάντα, στην Ελλάδα και στις Βρυξέλλες.
Υπ’ αυτή την έννοια, κάθε ιδέα και σχεδιασµός όσον αφορά τη χάραξη και δια-

Έπεσε στην παγίδα
του εκβιασµού ο δόλιος
Η άρνηση να δεχθεί παράταση
της σύµβασης πριν αυτή λήξει,
αποδεικνύεται καθοριστική για
την απεµπλοκή του ΟΠΕΚΕΠΕ
από τις παλιές του αγάπες

µόρφωση της αγροτικής πολιτικής, έπρεπε
να περάσει από το «κονκλάβιο» της εν λόγω δυναστείας. Την ίδια στιγµή, οι δυνάστες του ΟΣ∆Ε φρόντιζαν και επιδιώκουν
σε κάποιο βαθµό ακόµα, την προσαρµογή
των επίµαχων πολιτικών στα µέτρα τους.
Έτσι, δροµολογήθηκε το φαραωνικό έργο της ευφυούς γεωργίας, έτσι µπήκαν τα
θεµέλια για την κυριαρχία στους αγροτικούς συµβούλους, έτσι καπακώθηκαν τα
προγράµµατα των ΟΕΦ, έτσι άνοιξε η όρεξη ακόµα και για τη διεκδίκηση κοµβικού
ρόλου στον τοµέα των εισροών.
Την ίδια στιγµή, οι αγρότες χάνονται
κάθε τόσο σε έναν κυκεώνα παραστατικών και γραφειοκρατίας, πληρώνουν για
κάθε απαίτηση που έχουν από τους κοινοτικούς κανονισµούς και τα προγράµµατα τρεις φορές σε συµβούλους και παρασυµβούλους, αδυνατούν να παρακολουθήσουν τι βγαίνει σε προκήρυξη, πότε θα
πρέπει να ενεργήσουν, πως θα πρέπει να
κινηθούν. Κι όλα αυτά, όταν οι συνάδελφοί τους οι Γάλλοι υποβάλλουν τη δήλωσή τους από το κινητό τηλέφωνο, όταν έχουν επίσης στο κινητό τους πλήρη και έγκαιρη ενηµέρωση για τα αγροτικά προγράµµατα που τρέχουν ή βρίσκονται σε
διαβούλευση, όταν η επίσηµη Πολιτεία έχει υπό τον απόλυτο έλεγχό της ό,τι έχει
να κάνει µε τη νοµοθεσία και την εκπόνηση των αγροτικών προγραµµάτων και τις
πληρωµές των κοινοτικών ενισχύσεων.
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Σε δεύτερο χρόνο
η υπόθεση δασμοί
στα αγροτικά
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Ακυρώσεις

Μετά την ορκωµοσία του ο
Μπάιντεν έσπευσε να ακυρώσει
µια σειρά διαταγµάτων του
απερχόµενου Ντόναλντ Τραµπ,
µε υψηλό «πολιτικό φορτίο»
για τη µετανάστευση και την
κλιµατική αλλαγή.

Τέρμα
«Αν κερδίσει τις εκλογές, ο
εκλεκτός του ∆ηµοκρατικού
Κόµµατος, θα τερµατίσει τον
εµπορικό πόλεµο µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση» δήλωνε
πριν την εκλογική αναµέτρηση
ο σύµβουλος του Τζο
Μπάιντεν σε ζητήµατα
εµπορίου, Τόνι Μπλίνκεν.

Κρασιά
Στις τελευταίες του πράξεις,
ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ
Τραµπ ενεργοποίησε ακόµα πιο
βαρείς δασµούς σε πολιτικά
ευαίσθητα ευρωπαϊκά προϊόντα
αγροδιατροφής, δίνοντας
έµφαση στα γαλλικά κρασιά.

Ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ορκίστηκε την περασµένη Τετάρτη 20 Ιανουαρίου σε µια ογκώδη
βίβλο που έχει η οικογένειά του από
το 1893, µε την πολιτική αφρόκρεµα της Ευρώπης να αναπαράγει τις
εντυπωσιακές εικόνες από το Καπιτώλιο και να προβάλει τις αξιώσεις
της από τον νέο αρχηγό των Ηνωµένων Πολιτειών.
Και ο ίδιος βέβαια αµέσως µετά
την ορκωµοσία του έσπευσε στο οβάλ γραφείο για να ακυρώσει µια
σειρά διαταγµάτων του απερχόµενου Ντόναλντ Τραµπ, µε µηδαµινό
οικονοµικό αντίκτυπο αλλά υψηλό
«πολιτικό φορτίο» που σχετίζονται
µε τη µετανάστευση και την κλιµατική αλλαγή.
Την τελευταία εβδοµάδα έχουν
συζητηθεί πολλά γύρω από τις προτεραιότητες του νέου αρχηγού των
ΗΠΑ, εκτός από ένα πράγµα, που
µέχρι ένα βαθµό απασχολεί έντονα την ευρωπαϊκή αγροτική οικονοµία. Τι θα γίνει µε την εκκρεµότητα των δασµών Τραµπ και την εµπορική συµφωνία ανάµεσα στις
δύο όχθες του Ατλαντικού;
Ο σύµβουλος του Τζο Μπάιντεν σε
ζητήµατα εµπορίου, Τόνι Μπλίνκεν,
είχε σπεύσει τον περασµένο Σεπτέµβριο, εβδοµάδες πριν από την επεισοδιακή εκλογική αναµέτρηση να δηλώσει πως εάν κερδίσει τις εκλογές
ο εκλεκτός του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος, θα τερµατίσει τον εµπορικό
πόλεµο µε την Ευρωπαϊκή Ένωση,
ενώ παράλληλα θα επιδιώξει να αποκατασταθεί η ισορροπία ως προς
τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων.
Πέραν αυτού, τίποτα δεν έχει ειπωθεί από επίσηµα χείλη Αµερικανών
αξιωµατούχων, ειδικά µετά το πέρας

Οι εμπορικές
συμφωνίες
βρίσκονται
τελευταίες στη λίστα
προτεραιοτήτων του
Μπάιντεν, όμως το
ζήτημα των δασμών
στα αγροτικά
προϊόντα της ΕΕ
βαραίνει τις σχέσεις

του εκλογικού θρίλερ. Ειδικοί του διεθνούς εµπορίου από την άλλη περιγράφουν µια ανάµεικτη εικόνα. «Είναι ακόµα δύσκολο να υποθέσουµε
τον βαθµό στον οποίο η νέα διακυβέρνηση θα αντιστρέψει την εµπορική πολιτική του Ρόµπερτ Λάιτχαϊζερ, του επικεφαλής των εµπορικών
συναλλαγών επί Τράµπ» υποστήριξε πρόσφατα στο Politico ο Χόλγκερ
Χέστερµέγερ, καθηγητής νοµικής επί
διεθνών θεµάτων στο King’s College
του Λονδίνου.
Απ’ ό,τι φαίνεται, οι εµπορικές συµφωνίες βρίσκονται τελευταίες στη λίστα προτεραιοτήτων του προέδρου
Τζο Μπάιντεν, όπως συνοµολογούν
αρκετοί αναλυτές, µε το θετικό σενάριο που σχηµατίζουν να περιορίζεται στην κατάργηση µέρους των υφιστάµενων δασµών Τραµπ στα α-

Ακυρώθηκε το συµβούλιο
των υπουργών Γεωργίας
της 25ης Ιανουαρίου

γροτικά προϊόντα της ΕΕ, αλλά και
µια αποκατάσταση των σχέσεων των
ΗΠΑ µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό
Εµπορίου. Το τελευταίο δε θα άνοιγε τον δρόµο για την εκλογή νέων
εκτελεστικών οργάνων που διαιτητεύουν το παγκόσµιο εµπόριο, κάτι
που µε συνέπεια µπλόκαρε καθ’ όλη
τη διάρκεια της θητείας του ο Τραµπ.
Στην ευρωπαϊκή γειτονιά τώρα, ο
επικεφαλής της Επιτροπής Γεωργίας
της Ευρωβουλής, Νόρµπερτ Λινς, µε
αφορµή την τελετή ορκωµοσίας στο
Καπιτώλιο, έστειλε δηµόσια επιστολή στον επίτροπο εµπορίου της ΕΕ,
Βάλντις Ντοµπρόφσκις, µε την οποία
ζητά την αναστολή των εµπορικών
κυρώσεων και από τις δυο πλευρές
του Ατλαντικού. Ο ίδιος παρότρυνε
την Κοµισιόν να «αδράξει την ευκαιρία που προσφέρει το νέο πολι-

Mε µια λακωνική ανακοίνωση το Συµβούλιο της
ΕΕ ανακοίνωσε ότι η συνάντηση των υπουργών
Γεωργίας, προγραµµατισµένη για τη ∆ευτέρα 25
Ιανουαρίου, ακυρώθηκε. Η συνάντηση θα γινόταν
στις Βρυξέλλες και θα ήταν η πρώτη για το νέο
έτος καθώς και επί προεδρίας της Πορτογαλίας.
Σε αυτό αναµενόταν να ανασυνταχθούν οι
υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ, σύµφωνα µε την
πρόοδο των τριµερών συζητήσεων που γίνονται
το τελευταίο δίµηνο αναφορικά µε τη νέα ΚΑΠ.

τικό µοµέντουµ στην Ουάσινγκτον».
Σηµειώνεται εδώ πως µόλις την
προηγούµενη εβδοµάδα, σε µια από τις τελευταίες του πράξεις, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραµπ, υπέγραψε την ενεργοποίηση ακόµα πιο βαριών δασµών σε πολιτικά
ευαίσθητα ευρωπαϊκά προϊόντα αγροδιατροφής, δίνοντας ιδιαίτερη
έµφαση στα γαλλικά κρασιά αλλά
και µια συνέχεια στην επί σειρά ετών διαµάχη για τις επιδοτήσεις σε
Boeing και Airbus.
O υπουργός Ευρώπης και εξωτερικών υποθέσεων της Γαλλίας Ζαν
Ιβ Λε Ντριάν έκανε λόγο για µια διαµάχη που «δηλητηριάζει τους πάντες» και πως αναµένει από τον Τζο
Μπάιντεν µια διατλαντική συνεργασία που τουλάχιστον θα βάλει ένα
τέλος στους δασµούς Τραµπ.

Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές
δεν είχε αποσαφηνιστεί ο λόγος της ακύρωσης,
καθώς επίσης και το αν η συνάντηση επρόκειτο να
µετατεθεί σε κάποια επόµενη ηµεροµηνία εντός
του Ιανουαρίου ή οι υπουργοί γεωργίας της ΕΕ θα
συσκεφτούν τον Φεβρουάριο στην επόµενη
σύνοδο. ∆εν αποκλείεται ωστόσο η αναβολή να
σχετίζεται µε την προγραµµατισµένη για την ίδια
µέρα ανακοίνωση της προόδου επί των τριµερών
διαβουλεύσεων για την ΚΑΠ.
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ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
Από πληρωµές αυτό το διάστηµα δεν παίζει τίποτα.
Όσο για τα χρωστούµενα στους αγρότες, χρειάζεται
υποµονή! Το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο πρόεδρος
του ΕΛΓΑ ότι έγινε παρακράτηση 8,5% της βασικής
ενίσχυσης. Από αυτά, σου λέει, µη σας νοιάζει το
2,9% της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και το 3% µετά
την ολοκλήρωση των ελέγχων θα επιστραφεί στους
παραγωγούς, είναι σαφές. Όσο για τη γραµµική
µείωση, που όπως τονίζει, έγινε βάσει κοινοτικής
απόφασης, ούτε κουβέντα! Μην τα είδατε!
Του είπε του Παππά ο βουλευτής Κέλλας και για
τη δυσκολία των αγροτών να συγκεντρώνουν οι
ίδιοι τα περιουσιακά στοιχεία των ιδιοκτητών των
εκτάσεων που νοικιάζουν, όπως το Ε9, ενώ αυτά
-όπως το ΑΦΜ- είναι ήδη αναρτηµένα στα
ηλεκτρονικά συµβόλαια και βρίσκονται στη
διάθεση των υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγµή και ο
πρόεδρος δεσµεύτηκε ότι ετοιµάζει εγκύκλιο που
θα αναιρεί αυτή την υποχρέωση γιατί, σου λέει,
κατανοεί το δίκαιο του αιτήµατος των παραγωγών.
Τα υπόλοιπα δίκαια ποιος θα τα κατανοήσει;
Κάποιοι αγρότες περιµέναν να ξεµπλοκάρουν
τις αγροτικές τους εκτάσεις, υποβάλλοντας
αντιρρήσεις για όσες εκτάσεις χαρακτηρίστηκαν
εσφαλµένα ως δασικές, όπως όριζε ο σχετικός
νόµος. Όµως, βγήκε νέα εγκύκλιος µε την οποία,
σου λέει, δεν επιτρέπονται αντιρρήσεις στο σύνολο
του νέου δασικού χάρτη, παρά µόνο στο
αναµορφούµενο τµήµα του χάρτη. Τι σηµαίνει
αυτό; Πολλοί αγρότες δεν θα µπορέσουν να
υποβάλλουν αντιρρήσεις και οι εκτάσεις τους θα
περιέλθουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Υπάρχει και
µια καλύτερη περίπτωση, να έχουν πλέον έναν
δασωµένο αγρό, αν βέβαια κερδίσουν το
ιδιοκτησιακό καθεστώς, κάτι πολύ δύσκολο, αφού
οι περισσότεροι δεν έχουν παλιά συµβόλαια.
Τα ηλεκτρονικά συστήµατα κολλάνε, γνωστό
αυτό. Τώρα, σου λέει, τεχνικά προβλήµατα
εµποδίζουν να ολοκληρωθεί η διαδικασία της
υποβολής ενστάσεων κατά της εξισωτικής. Κι εκτός
που µετά την εξόφληση του τσεκ, είναι αρκετοί οι
παραγωγοί που έχουν παράπονα από την πληρωµή
και της εξισωτικής και ζητούν επανεξέταση της
υπόθεσής τους, µέχρι να ανοίξει ξανά το σύστηµα
και να γίνει η διαδικασία και ο απαραίτητος έλεγχος,
η συµπληρωµατική πληρωµή παίζει να µην
προλαβαίνει για τον Φλεβάρη…. Υποµονή!
Γενάρης γαρ, εξού και οι αγροτικές
κινητοποιήσεις. Βγήκαν µε τα τρακτέρ στην
κεντρική πλατεία του Παλαµά, µε αφορµή κυρίως
τις αποζηµιώσεις για τον Ιανό στο 100% της
χαµένης παραγωγής και η ολική κάλυψη των
φετινών µεγάλων απωλειών που υπέστησαν τα
αγροτικά εισοδήµατα. Τους πρόλαβε, όµως ο νέος
υπουργός και κατά την υπογραφή της
Προγραµµατικής Σύµβασης για την «ψηφιακή
εφαρµογή εκτιµητικής διαδικασίας ΕΛΓΑ» τόνισε
ότι ο «ΕΛΓΑ θα καταβάλλει σε µια πληρωµή, σε µία
δόση, στο ακέραιο, στο 100%, τις οφειλόµενες
αποζηµιώσεις για πρώτη φορά». Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

ΧΑΣΑΝ ΡΟΧΑΝΙ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΙΡΑΝ

«Στη διάρκεια των
τεσσάρων ετών του στον
Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ
Τραµπ δεν έφερε άλλα
φρούτα πέραν από αυτά
της αδικίας και της
διαφθοράς και προκάλεσε
µόνο προβλήµατα στον λαό
του και στον κόσµο. Η
µπάλα είναι πλέον στο
γήπεδο των ΗΠΑ».

;

ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ

«Όπως καταλαβαίνετε δεν
ήταν εύκολο να µιλήσω
δηµόσια για κάτι τόσο
τραυµατικό. Ωστόσο, αφού
µίλησα, έχοντας εισπράξει
τα συναισθήµατα από τον
κόσµο, αλλά και την
αγκαλιά της Πολιτείας,
µπορώ να πω σε κάθε θύµα
να φύγει απ’ αυτή τη θέση!
Να σπάσει τη σιωπή του!».

ΤΑΣΟΣ ΝΟΥΣΙΑΣ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ

«Ζούµε µία άλλη φρίκη µε
τη διαδικτυακή εκπαίδευση,
µε τα παιδιά να είναι επί έξι
ώρες καρφωµένα σε έναν
υπολογιστή και να
παρακολουθούν µαθήµατα.
∆εν µπορώ να καταλάβω τι
είναι αυτός ο µετάνθρωπος
που πάει να δηµιουργηθεί,
σε αυτή τη virtual reality
κοινωνία».

∆ΗΜ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ

«Ήταν όνειρο να παίξω σε
µια αγγλική οµάδα και
τώρα πραγµατοποιήθηκε.
Ανυποµονώ να πατήσω
στο χορτάρι µε τους νέους
µου συµπαίκτες. Είµαι ένας
γρήγορος παίκτης. Μου
αρέσει το στυλ της Νόριτς,
ελπίζω να προσαρµοστώ
και να βοηθήσω την οµάδα
να προβιβαστεί».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΤΙΣ ∆ΟΥΛΕΙΕΣ, ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Υβρίδια

«Θα προκύψει µεγάλο
πρόβληµα αν δεν γίνουν
έγκαιρα τα διαχειριστικά
σχέδια βοσκοτόπων, µε
βασικότερα τη µη ένταξη
εκτεταµένων περιοχών στις
επιλέξιµες εκτάσεις, αλλά και
τον υπολογισµό τους στην
εξωτερική σύγκλιση», λέει ο
Βαγγέλης, εκ των πρώην
υπουργών της πλατείας.
Κατά τον ίδιο, «είναι κρίµα
να έχουµε διασφαλίσει τόσες
εκτάσεις και να µην έχουµε
ετοιµάσει το απαραίτητο
υπόβαθρο».
Ποιο υπόβαθρο όµως,
αυτό µε τα «χρυσαφένια»
βοσκοτόπια; Αλήθεια, πότε θα
ασχοληθεί µε το θέµα ο νέος,
και µε όσα έχουν διαµειφθεί το
προηγούµενο διάστηµα µε τις
λαθροχειρίες στις πληρωµές
από το Εθνικό Απόθεµα, γιατί
εκεί κι αν είναι κρίµα...

∆εν ξέρω τι
θα γίνει όταν
βγάλουµε τη
µάσκα!

Υπάρχει περίπτωση το ποτάµι να γυρίσει πίσω;
Το ποτάµι λένε δεν γυρίζει πίσω, όταν οι αποκαλύψεις διαδέχονται
η µία την άλλη, όπως στην περίπτωση του τρύπιου ΟΣ∆Ε και των έως τώρα ατασθαλιών σε σχέση µε τον τρόπο διαχείρισης των επιδοτήσεων. Βέβαια, επειδή βρισκόµαστε στο Ελλάντα... και οι φάµπρικες δύσκολα ξεστήνονται, όλα είναι πιθανά. Τελευταία, ενδεχοµένως πράξη, οι εκβιασµοί της µηχανοπαρέας ως προς το απαραίτητο
της παρουσίας της σε εφαρµογές στη ∆οµοκού, κάτι που επιβεβαιώνουν και οι εργαζόµενοι στον Οργανισµό. Μετά το βατερλό µε την
εξόφληση του τσεκ, κι ενώ είχε προηγηθεί η καρατόµηση του καθηγητή, ο τριµηνίτης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.

Άσυλο

Πριν βρέξει

Προσεχώς

Αλήθεια, για ποια ακριβώς
θέµατα συντονισµού και
συνεργασίας για πιο
αποτελεσµατική αξιοποίηση
προγραµµάτων του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης µε το
Μετανάστευσης και Ασύλου,
συναντήθηκαν ο Σπήλιος µε το
Νότη; Εκτός του φωτογραφικού
ενσταντανέ, η ανακοίνωση δεν
κάνει κανέναν σοφότερο. Τα
πέρα δώθε κρατούν στη Βάθη.

Αφού ήρθαν τα tablets και η
ψηφιακή εποχή στον ΕΛΓΑ,
οι αποζηµιώσεις θρυλείται
αρµοδίως θα καταβάλλονται
σε χρόνο dt. Βέβαια, η
ανάπτυξη λογισµικού είναι σε
πλάνο τριετίας. Πάντως, εντός
του έτους και σε µία δόση το
100% στις οφειλόµενα ζηµιών
υποσχέθηκε ο Σπήλιος κατά τα
αποκαλυπτήρια για την
e-µετάβαση του οργανισµού.

Αφού νοικοκύρεψε (λέµε
τώρα) και εκσυγχρόνισε τον
ΕΛΓΑ σε βραχύ διάστηµα, ο
επικεφαλής του έβαλε στόχο
εντός του 2021 να επιτύχει
«τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις
και αλλαγές στον Οργανισµό,
ούτως ώστε στο τέλος του
έτους ο ΕΛΓΑ να είναι ένας
σύγχρονος, δυναµικός
φερέγγυος, αξιόπιστος και
αποτελεσµατικός Οργανισµός».

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

Εφ’ όλης της ύλης
αλλά από απόσταση
στα καυτά ζητήµατα
για το σχεδιασµό
της ΚΑΠ, η πρώτη
τοποθέτηση Σπήλιου
στη Βουλή και
το κάλεσµα για
εποικοδοµητικές
προτάσεις και λιγότερη
κριτική.
«Φαντάζεστε τι θα
είχε γίνει αν δεν
υπήρχε η µεταβατική
περίοδος; Θα είχε
εκτροχιαστεί η
προετοιµασία του
στρατηγικού σχεδίου»,
η απόκριση Αποστόλου
στο στόχο για ένα
ολοκληρωµένο
Στρατηγικό Σχέδιο
έως το ∆εκέµβριο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021

Agrenda

49

Συμπυκνωμένος
μερκελισμός

Τρίμματα

Ο

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Γ

ια όλες τις χώρες – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η βάση δεδοµένων του ΟΣ∆Ε, εκτός από µέσον για την κατανοµή των
κοινοτικών ενισχύσεων, είναι ένα πολύτιµο εργαλείο για τη χάραξη της αγροτικής πολιτικής.
Μόνο στην Ελλάδα, αυτή η βάση αποτέλεσε «εφαλτήριο» για
την ανάδειξη σε παράγοντα του
αγροτικού χώρου ενός τύπου
παντελώς άσχετου µε τα αγροτικά θέµατα και για την εγκαθίδρυση µιας κάστας συµφερόντων που λειτουργεί σε βάρος
των ανθρώπων της παραγωγής.

Γυμνή κάστα
ΕΙΝΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΟ το γεγονός ότι ο νέος υπουργός Σπήλιος Λιβανός δείχνει να αντιλαµβάνεται τη ζηµιά που έχει
γίνει στην αγροτική οικονοµία
από τη δεκαετή και πλέον παρουσία αυτής της κάστας στα αγροτικά δρώµενα. Είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι ακόµα και
στο Μαξίµου έχει γίνει αντιληπτή η κακή επιρροή ενός εξωθεσµικού παράγοντα στη χάραξη της αγροτικής πολιτικής,
η απήχησή του στη διάβρωση
των δοµών (υπηρεσιακών και
συνεταιριστικών), η κατάχρηση της προνοµιακής του θέσης
για τη συγκέντρωση εξουσίας
και πλούτου.

Τώρα open
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΩΡΑ που γράφονται αυτές οι γραµµές, δεν έχει ξεκαθαρίσει αν άνοιξε τελικά ο δρόµος για την
απελευθέρωση του αγροτικού χώρου από
τους δυνάστες του ΟΣ∆Ε. Εκφράστηκε ωστόσο, µέχρι ενός σηµείου, η πολιτική βούληση να αποκατασταθεί η
τάξη στα πράγµατα. Να
µεταφερθεί η βάση δεδο-

Φεύγει... όταν
έχει αποδειχθεί
διαχρονικά και
διακοµµατικά,
η πλάνη των
ιθυνόντων που
εµπιστεύθηκε τη
«δυναστεία», όταν
έχει καταστεί
ολοφάνερη η ζηµιά
που έχει γίνει στους
θεσµούς, στις δοµές
και στη συνοχή του
αγροτικού χώρου
και όταν έχουν
αποφευχθεί…
τα χειρότερα

µένων στο opengov.gr, να αναλάβει ολοκληρωτικά ο ΟΠΕΚΕΠΕ µε τις υπηρεσίες του την ευθύνη διαχείρισης του ΟΣ∆Ε, να
«σπάσει» η τεχνική υποστήριξη
αυτής της πλατφόρµας, έτσι ώστε να αναπτύσσεται τµηµατικά
και συνδυαστικά µε βάση τις ειδικότερες ανάγκες, να υπάρχει
αλληλουχία µεταξύ των λογισµικών συστηµάτων και να παρακολουθείται από περισσότερα του
ενός τεχνικά κλιµάκια.

Έφυγε ο φόβος
ΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ από όλη αυτή την ιστορία, είναι ότι έφυγε ο φόβος!
Ο φόβος για το τι θα κάνουµε χωρίς τους… βαρβάρους. Κατέστη
σαφές ότι τίποτα στη ζωή δεν είναι µονόδροµος, καµιά εταιρειούλα δεν είναι σε θέση να κρατάει δέσµια για πάντα την εξέλιξη του τόπου και την ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας, επειδή βρήκε τον τρόπο, κάποια
στιγµή, να διεισδύσει στα άδυτα
ενός Οργανισµού Πληρωµών.

Αντίο δυνάστες
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ να πω µάλιστα
ότι αυτή η εξέλιξη, ανεξαρτήτως
της τεράστιας ζηµιάς που έχει γίνει, έρχεται σε µια καλή χρονική
στιγµή. Έρχεται, όταν έχει αποδειχθεί διαχρονικά και διακοµµατικά, η πλάνη των ιθυνόντων που
εµπιστεύθηκε τη «δυναστεία», όταν έχει καταστεί ολοφάνερη η
ζηµιά που έχει γίνει στους θεσµούς, στις δοµές και στη
συνοχή του αγροτικού χώρου και όταν έχουν αποφευχθεί… τα χειρότερα.
Σηµειωτέον ότι η εν λόγω κάστα επεδίωκε κυρίαρχο ρόλο στην ευφυή γεωργία, κυρίαρχο ρόλο στους γεωργικούς συµβούλους, κάποια στιγµή, ακόµα και
κυρίαρχο ρόλο στις εισροές. Ο τυχοδιωκτισµός
σε όλο του το µεγαλείο!

Άρµιν Λάσετ, ο ευχάριστος αλλά
κάπως «ελαφρύς» πρωθυπουργός
της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας,
είναι βεβαίως ανακουφισµένος και
ενθουσιασµένος που αναλαµβάνει νέος ηγέτης της Χριστιανικής ∆ηµοκρατικής Ένωσης
(CDU) της Γερµανίας, µετά από έναν ανέλπιστα αµφίρροπο αγώνα µεταξύ τριών διεκδικητών της ηγεσίας. Το ίδιο ισχύει και για την καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ. Αυτό συµβαίνει επειδή ο Λάσετ είναι ο µόνος εκ των τριών διεκδικητών του τίτλου του ηγέτη της CDU, ο οποίος δεν φέρει κάποια προσωπική µνησικακία
εναντίον της. Ωστόσο, ο Λάσετ, ακόµη και ως
πρόεδρος του ισχυρότερου κόµµατος, µπορεί
να µην οριστεί υποψήφιος για την καγκελαρία
στις γερµανικές οµοσπονδιακές εκλογές που
διεξάγονται στις 26 Σεπτεµβρίου. Εµφανίζεται
αρκετά πεσµένος στις δηµοσκοπήσεις το τελευταίο διάστηµα, µετά από διάφορες αποτυχίες
και απότοµες στροφές στον αγώνα του κρατιδίου, του οποίου ηγείται κατά της Covid-19. Το
πιο σηµαντικό, υπάρχει ένας άλλος συντηρητικός στον οποίο οι Γερµανοί, συµπεριλαµβανοµένων και των περισσότερων Χριστιανοδηµοκρατών, αποδίδουν καλύτερες πιθανότητες.
Αυτός είναι ο Μάρκους Ζέντερ, πρωθυπουργός της Βαυαρίας
και ηγέτης της Χριστιανικής Κοινωνικής Ένωσης. Κατά
παράδοση, η CDU
και η CSU - από κοινού γνωστές ως «ΈΤOY AΝΤΡΕΑΣ ΚΛΑΟΥΘ * νωση» στη Γερµανία - σχηµατίζουν
µία και µόνη οµάδα στο οµοσπονδιακό κοινοβούλιο και συµφωνούν σε κοινό υποψήφιο για την καγκελαρία. [...].Ο Ζέντερ, ευέλικτος και πονηρός πολιτικός µε ιστορικό απότοµων «µεταστροφών»,
µπορεί να τα καταφέρει. Κατά τη διάρκεια της
πανδηµίας, έχει εµφανίσει ένα καλύτερο ηγετικό προφίλ σε σχέση µε τον Λάσετ, υποστηρίζοντας αυστηρότερους περιορισµούς. [...].Η
ιδιοσυγκρασία και ο χαρακτήρας του επόµενου Γερµανού καγκελαρίου θα κάνουν διαφορά στην εσωτερική γερµανική, στην ευρωπαϊκή, αλλά και στην παγκόσµια πολιτική κατάσταση. Και ο Ζέντερ θα είχε µεγαλύτερο ανάστηµα από τον Λάσετ.
Η Γερµανία υπό τον επόµενο καγκελάριο της
είναι πιθανό να συνεχίσει να επιταχύνει τις προσπάθειές της ενάντια στην κλιµατική αλλαγή.
Θα αναλάβει µεγαλύτερες ευθύνες στην Ευρώπη και τον κόσµο. Και θα παραµείνει ένα αντίβαρο κεντρώου προσανατολισµού έναντι του
λαϊκισµού και της πόλωσης που έχει µολύνει
µερικούς από τους συµµάχους του Βερολίνου,
συµπεριλαµβανοµένων των ΗΠΑ. Τα παραπάνω αποτελούν «συµπυκνωµένο» µερκελισµό...
*ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ BLOOMBERG
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ΤOY XΡΗΣΤΟΥ ΡΟΥΚΟΥ*

Όταν τα πράγματα ζορίζουν
συνεχίζουν οι ζόρικοι!

κεί που η µακρά περίοδος των ατελείωτων
µνηµονίων φάνταζε µια κακή ανάµνηση, άλλος ένας «κακός δαίµονας» έρχεται και χτυπά
τον αγροτικό τοµέα: η πανδηµία του COVID.
Η πανδηµία µπορεί να επισκίασε χρόνιες «παθογένειες» και να δηµιούργησε πολλαπλά προβλήµατα,
όµως προσέφερε και ευκαιρίες που δεν έµειναν ανεκµετάλλευτες.
Η συγκυρία ευνόησε την επίτευξη θετικού πρόσηµου
στο ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων της χώρας έπειτα από 36 χρόνια από το συνδυασµό της αύξησης εξαγωγών σε ορισµένα προϊόντα και της παράλληλης
σηµαντικής µείωσης στις εισαγωγές άλλων προϊόντων (π.χ. τοµάτες).
Η διατήρηση αυτής της κατάστασης απαιτεί παρεµβάσεις σε δύο επίπεδα. Αφενός ενίσχυση και επιβράβευση των εξωστρεφών επιχειρήσεων και αφετέρου στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής για την παραγωγή
τροφίµων και την εξασφάλιση της µέγιστης δυνατής
επάρκειας τροφίµων της χώρας.
Η στήριξη της εγχώριας παραγωγής, πέρα από τις παρεµβάσεις της άµεσης εισοδηµατικής ενίσχυσης που
προσφέρουν πρόσκαιρη ανακούφιση, απαιτεί την εφαρµογή µιας πολιτικής ενθάρρυνσης κατανάλωσης
των εγχώριων ποιοτικών προϊόντων.
«βαριά βιοµηχανία» της χώρας, ο τουρισµός
µπορεί να διασυνδεθεί µε τον αγροδιατροφικό τοµέα µέσω της εφαρµογής ενός συµφώνου ποιότητας που θα καθιστά υποχρεωτική τη χρήση εγχώριων πρώτων υλών για την παρασκευή σειράς πιάτων. Είναι αδιανόητο η ξακουστή «greek salad»
να παρασκευάζεται µε τοµάτα και αγγούρι Τουρκίας,
ελιά Τυνησίας, ελαιόλαδο Ιταλίας και κρεµµύδι Αυστρίας. Στη νέα αυτή στρατηγική µπορεί να αξιοποιηθεί και η δυναµική που έχουν και τα τρόφιµα οικοτεχνικής παρασκευής.
Με τις διαπραγµατεύσεις για την ΚΑΠ 2023
– 2030 και τη στρατηγική «από το αγρόκτηµα στο πιάτο» να βρίσκονται σε
κρίσιµο σταυροδρόµι, το ζητούµενο µίγµα πολιτικής και παρεµβάσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων ποιοτικών προϊόντων καθίσταται άµεσης προτεραιότητας άλλως το ενδεχόµενο να βρεθούν ολόκληροι κλάδοι της αγροτικής παραγωγής στον
πάτο είναι ορατό.
Και αυτό δεν είναι καθόλου υπερβολή. Α-

Η

ΑΡΘΡΑ.ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

πό µόνη της µια πανευρωπαϊκή υιοθέτηση ενός συστήµατος επισήµανσης των τροφίµων, όπως το Nutriscore για το οποίο πολύ σοφά τέθηκε βέτο από την
ελληνική πλευρά, όπου θα παρουσιάζεται στον ευρωπαίο καταναλωτή το ελληνικό ελαιόλαδο και η φέτα
µε κόκκινη επισήµανση (ως χαµηλής διατροφικής αξίας!!!) ενώ ένα αναψυκτικό diet µε πράσινη επισήµανση (υψηλής διατροφικής αξίας!!), θα είχε εξαιρετικά δυσµενείς επιπτώσεις στα ελληνικά προϊόντα.
αι τα ανοιχτά ζητήµατα δεν σταµατούν εδώ!
Οι στόχοι για µείωση της σπατάλης των τροφίµων, της χρήσης φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων και για αύξηση της βιολογικής γεωργίας παραµένουν υψηλά στην ατζέντα.
Εκτός βέβαια από τα σύνθετα αυτά ζητήµατα πολιτικής, υπάρχουν πιο απλά, ιδιαίτερα χρήσιµα εργαλεία,
που µπορούν να αναπτυχθούν άµεσα και να συµβάλλουν θετικά στους τιθέµενους στόχους.
Για παράδειγµα, η αναβάθµιση του προγράµµατος των
«Γεωργικών Προειδοποιήσεων» µε ανάπτυξη θεσµικών συνεργασιών του ΥΠΑΑΤ µε την ΕΜΥ, τα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα και φορείς των παραγωγών, όπως επίσης και η ανάπτυξη ενός δυναµικού εδαφολογικού χάρτη µπορούν να συµβάλλουν ουσιαστικά στη
µείωση της χρήσης φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων.
Η περαιτέρω ανάπτυξη ενός αγρο-κλιµατικού χάρτη
για τις καλλιεργήσιµες εκτάσεις της χώρας θα ευνοούσε τη βέλτιστη ανάπτυξη πολιτικών για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής.
δη ένας άλλος «χάρτης», αυτός των βοσκοτόπων οδεύει προς την πραγµατοποίησή
του. Τα διαχειριστικά σχέδια φιλοδοξούν
να κλείσουν οριστικά στο χρονοντούλαπο της ιστορίας όλες τις αδικίες από την εφαρµογή της περιβόητης «τεχνικής λύσης», για την οποία θα παραµείνουν
ως ανάµνηση οι θλιβερές περιπτώσεις που πρόσφατα είδαν το φως της δηµοσιότητας.
Η ένταξη επιπλέον επιλέξιµων εκτάσεων βοσκοτόπων στο σύστηµα των ενισχύσεων
σε συνδυασµό µε την αλλαγή της ΚΑΠ
δηµιουργεί µια νέα δυναµική. Η δυναµική αυτή µετριάζεται από το διακύβευµα της ορθής υλοποίησης και
εφαρµογής των διαχειριστικών σχεδίων των βοσκοτόπων. Τα διαχειριστικά σχέδια δεν είναι µια θεωρητική
µελέτη ή άσκηση επί χάρτου αλλά θα
αποτελέσουν πράξεις εφαρµογής. Συνεπώς, πέραν των άλλων στόχων, επιβάλλεται

Κ

Ή

να «κουµπώσουν» οµαλά µε το σύστηµα των ενισχύσεων διασφαλίζοντας την οµαλή καταβολή των ενισχύσεων στους πραγµατικούς κτηνοτρόφους.
Επιπλέον, η πανδηµία δηµιουργεί νέες συνθήκες
στην αγορά. Ο καταναλωτής συνεχίζει και δαπανά το
50% του εισοδήµατός του για αγορά τροφίµων, αλλάζει όµως το πρότυπο διατροφής και τις αγοραστικές
του πρακτικές.
ο ηλεκτρονικό εµπόριο έχει κάνει αισθητά έντονη την παρουσία του. Επιχειρήσεις διαθέτουν
ακόµα και απευθείας στον καταναλωτή προϊόντα από τον παραγωγό, µε αγορές µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας. Η προέλευση, η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων αυτών είναι αναγκαίο να υπόκεινται στον αναγκαίο έλεγχο όχι µόνο για τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας αλλά και για τη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισµού, ακρογωνιαίο λίθο
σε κάθε σοβαρή προσπάθεια ανάπτυξης.
Στην αγορά του γάλακτος, η νοµοθετική παρέµβαση
µε τον Ν. 4691/2020, όπου αυστηροποιήθηκαν οι ποινές για τις «ελληνοποιήσεων» άφησε θετικό αποτύπωµα. Στον τοµέα του κρέατος και των οπωροκηπευτικών, συνεχίζουν να υπάρχουν φωνές για µειωµένες
τιµές και ενδεχόµενες «ελληνοποιήσεις».
Αναµφίβολα όµως, τη «ναυαρχίδα» όλων των νοµοθετηµάτων αποτελεί η επικείµενη ενσωµάτωση της Οδηγίας 2019/633 σχετικά µε τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές, νοµοθέτηµα που καλείται πρακτικά να βάλει τάξη και στις πληρωµές των εµπόρων προς τους αγρότες
και κτηνοτρόφους. Η ενσωµάτωση απαιτεί επιδέξιους
χειρισµούς ώστε να µην ακολουθήσει την άδοξη πορεία του «προκατόχου» της Ν. 4492/2017 που προέβλεπε την εξόφληση του παραγωγού εντός 60 ηµερών.
ίναι βέβαιο ότι οι αλλαγές στη λειτουργία της αγοράς και ο επερχόµενος ψηφιακός µετασχηµατισµός του κράτους θα ασκήσουν έντονη πίεση
για την αναδιάταξη της διοικητικής δοµής και την αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισµό του ελεγκτικού µηχανισµού.Όλα τα ανωτέρω, συγκλίνουν ότι στη νέα
πραγµατικότητα των πολλαπλών προκλήσεων που
διαµορφώνεται, τα πράγµατα ζορίζουν και απαιτούν
σχεδιασµό και εφαρµογή µίγµατος πολιτικής ικανής
να διαµορφώσει ένα ανταγωνιστικό πρότυπο της ελληνικής παραγωγής στη µετά COVID εποχή. Ωστόσο,
«αν δε δαρθεί ο πηλός, κέραµος δε γίνεται».

Τ
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* Γεωπόνου, προέδρου του Συνδέσµου
Γεωπόνων νοµού Ιωαννίνων
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

ON-LINE
Αγροτική βιοποικιλότητα
και κλιµατική αλλαγή

WEBINAR

Η αγροδιατροφή
µετά την πανδηµία
∆ιαδικτυακό σεµινάριο µε θέµα: «Η Γεωργία και
η Αγροδιατροφή στην ΕΕ και την Ελλάδα µετά
την πανδηµία του COVID – 19», διοργανώνει το
Σάββατο 23 Ιανουαρίου ο Σύλλογος Φοιτητών
Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης ∆ΠΘ.
Κεντρικός οµιλητής του σεµιναρίου θα είναι ο
∆ρ. Καραντινινής Κωνσταντίνος καθηγητής στο
Πανεπιστήµιο Γεωργικών Επιστηµών (SLU).
Κατά την διάρκεια του σεµιναρίου θα εξεταστούν
οι επιπτώσεις που θα έχει η πανδηµία στο
σύστηµα αγροδιατροφής, τοπικά και σε
παγκόσµιο επίπεδο. Το webinar θα διεξαχθεί
µέσω Zoom µέσω του ακόλουθου συνδέσµου:
https://slu-se.zoom.us/j/69365964852 µε
κωδικό σύσκεψης: 419980.

Webinar µε τίτλο «O ρόλος της
αγροτικής βιοποικιλότητας στην
κλιµατική αλλαγή» διοργανώνει στο
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
(ΓΠΑ), την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου
στις 18:00, µέσω zoom, στα αγγλικά.
Οι οµιλητές Πηνελόπη Μπεµπέλη και
Ιωσήφ Μπιζέλης θα προσπαθήσουν
να απαντήσουν σε ερωτήµατα για τις
επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στη
µείωση γενετικής βιοποικιλότητας και
πώς η χρήση τοπικών ποικιλιών φυτών
και φυλών παραγωγικών ζώων θα
βοηθήσουν στην παραγωγή τροφίµων.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
εγγραφούν στο https://forms.
gle/9wkVW9A79o4VYLBTA
και να το δουν σε live streaming στο
facebook.com/Clicha.erasmusplus.

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚO

Online το συνέδριο
transport logistic
Σε online συνέδριο, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί
από τις 4 έως τις 6 Μαΐου 2021, µετατρέπεται η
transport logistic, η διεθνής έκθεση για logistics,
µεταφορές, ΙΤ και διαχείριση εφοδιαστικής
αλυσίδας. Η Transport Logistic δείχνει όλο τον
κόσµο των µεταφορών µε µια µατιά. Η επόµενη
έκθεση δια φυσικής παρουσίας θα γίνει στις 9-12

Μαΐου 2023, όπου το Ελληνογερµανικό
Επιµελητήριο θα διοργανώσει Ελληνικό Οµαδικό
Περίπτερο για τρίτη φορά. Κάθε ενδιαφερόµενη
επιχείρηση µπορεί να απευθύνεται στο
Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο, προκειµένου να αντλήσει επιπλέον
πληροφορίες για τη φετινή έκθεση. Όλες οι
λεπτοµέρειες στο www.transportlogistic.de/en/

ΨΗΦΙΑΚΑ
Delifair από
την ΕΞΠΟΤΡΟΦ
Για πρώτη φορά στις 1-5
Μαρτίου, διοργανώνεται ένα
online Delifair από την
ΕΞΠΟΤΡΟΦ. Στόχος της
έκθεσης είναι να φέρει σε
επαφή Έλληνες
παραγωγούς και
επιχειρήσεις µε
επαγγελµατίες της εστίασης
και της αγοράς τροφίµων
µέσω της ειδικής
πλατφόρµας www.
thedelifair.gr. Τα προϊόντα
θα παρουσιάζονται στο κοινό
σε ζωντανές µεταδόσεις από
τα Social Media, µε δυνατή
την αποστολή δειγµάτων.
Περισσότερες πληροφορίες
στο www.thedelifair.gr/
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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 100 γίδια γνήσια αγγλονούµπια.
Τηλ. 6955/316314.
Πωλούνται αρνάδες φυλής γερµανικής, από
µάνες υψηλών αποδόσεων, περιοχή Λαµίας.
κος ∆ηµήτρης. Τηλ.6932/634495.
Πωλούνται 95 αιγοπρόβατα,60 πρόβατα γερµανικά-Λακόν,35 κατσίκια ράτσας Ζαν –∆αµασκού. Τιµή συζητήσιµη. Κολινδρός Πιερίας.
Τηλ.6948/483873. 2353/031142.
Ζητούνται πρόβατα µε δικαιώµατα ή δικαιώµατα χωρίς ζώα. Τηλ.6974/567958.
Πωλούνται 50 πρόβατα γεννηµένα . Περιοχή Λαµία. Τιµή 130 ευρώ.Τηλ.6974/ 426911.
Πωλούνται αρσενικά και θηλυκά πρόβατα Ασσαφ και κατσίκια Μούρθια. Τηλ.
6974/875833.
Πωλούνται αρνάδες και αρσενικά φυλής
Ασαφ,Μπέλα και κοκκινοκέφαλα από µάνες
υψηλής γαλακτοπαραγωγής και εµβολιασµένα.Τηλ.6985/692012.
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.

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

ΦΥΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΩΛΗΣΗ
Πωλούνται σε µικρά τετράγωνα δέµατα σανό από βρώµη, άχυρο από κριθάρι και τριφύλλι σε καλή τιµή. Περιοχή Μαγνησίας. Τηλ.
6974/431615.
Πωλείται σιτάρι µαλακό σε µικρές ή µεγάλες
ποσότητες από παραγωγό. ∆υνατότητα µεταφοράς στο χώρο σας.6974/431615.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµποκιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και
ενσίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγωνη µπάλα. Τηλ.6977/440923, E-mail:
papapg100@gmail.com
Πωλείται ελαιόλαδο από παραγωγό, έξτρα
παρθένο, χωρίς κανένα φυτοφάρµακο, φετεινής εσοδείας, περιοχή Αγρίνιο( Μακρύνειας) ποικιλίας κουτσουροελιά. Τιµή 4 ευρώ /κιλό. Kος Χρήστος. Τηλ.6943/706498,
2311/300209.
Πωλούνται µπιζέλι βίκος κτηνοτροφικό καθαρισµένα, για καλλιέργεια ζωοτροφής, σανό
για ζώα και χλωρή λίπανση. Ελιές, αµπέλι, δενδρώδη. Τηλ. 6981/088747.

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

Πωλείται σιτάρι σκληρό για σπόρο, ποικιλίας
Μοναστήρι Ρ2. Τηλ. 6932/372270.

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

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

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

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές, τετράγωνη µπάλα µε 6 σκοινιά. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 6947/509187.
Πωλείται βίκος µπιζέλι από παραγωγό για
χλωρή λίπανση, βελτίωση εδάφους-άζωτο και
παραγωγή ζωοτροφής. Τηλ.6948/423151.
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.
Πωλείται βιολογικό τριφύλλι και καλαµπόκι. Περιοχή Ναυπάκτου. Τηλ. 6976/288400.
Πωλούνται για βιολογική ζωοτροφή 14 τόνοι
βρώµη και 17 τόνοι µείγµα κριθάρι µε κτηνοτροφικό µπιζέλι. Τηλ.6972/802670.
Πωλούνται καθαρισµένα για σπορά κτηνοτροφικό µπιζέλι «’Ολυµπος», κριθάρι «nure»
και βρώµη «Κασσάνδρα». Πρωτοετή σε άριστη ποιότητα, αποστολή σ’όλη τη χώρα. Τηλ.
6972/802670.
Πωλείται φρέζα δενδροκοµική Τερανόβα
70αρα, καθώς και Ρίπερ 7αρι. Περιοχή Αγρίνιο.Τηλ.6972/882057.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται πλαστικά σε εµπόρους για κρασί,
λάδι και µέλι. ∆ιάφορα µεγέθη µικρά και µεγάλα. Τηλ.2310/684438.
Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, ψηλοστάβαρο.
Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.
Πωλείται 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.
Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Μ101 µε
επισκευασµένο κινητήρα, χωρίς σαπίλες. ∆υνατότητα µετατροπής σε χορτοκοπτικό. Τιµή
2500 ευρώ.Τηλ.2310/711133.
Πωλείται καταστροφέας. Τιµή 400 ευρώ.
Τηλ.2310/711133.

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

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

Πωλείται κτήµα 2 στρέµµατα µε αγριελιές και
αποθήκη –στάβλο 90 τµ,περιοχή Κατσαρού
Μεσσηνίας, δήµος Οιχαλίας,εντός,πλήρες τοπογραφικού και χαρτιών.Τηλ.6906/585476.

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

Πωλούνται 100 γίδια έγκυα Ζανε µε Αγγλονουµπια και 150 πρόβατα ντόπια µε γερµανικά, όλα υψηλής γαλακτοπαραγωγής.
Τηλ.6932/299210.
Πωλούνται αγελάδες ράτσας Ζβίτς και Λιµουζίν, 45 ζώα, τα 19 γεννηµένα, περιοχή
Βοιωτίας.Τηλ.6934/043602.

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

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

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

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

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

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

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα (πρόβατα - γίδια), έως 30.000 ευρώ αξία δικαιωµάτων καθαρό µείον της παρακράτησης.
Τηλ.6946388293

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

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

Πωλούνται φυτώρια ελιάς,ποικιλίας κορωνέικης,καλαµών,σε υποκείµενο αγριελιάς και
φυτώρια ροδιάς, ποικιλίας Ερµιόνης,περιοχή
ακωνίας.Τηλ.6946395102.

ΖΗΤΗΣΗ

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

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.

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

ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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

Πωλούνται 7 αγροτεµάχια σύνολο 80 στρεµµάτων, φυτεµένα µε ακακίες για ξυλεία.Περιοχή Αετοχώρι Αριδαίας, νοµός Πέλλας, 250 ευρώ το στρέµµα. Τηλ.6946/960379.

Πωλείται από παραγωγό εντός αποθήκης
τριφύλλι και σανός για αιγοπρόβατα, σε µπάλες των 24 κιλών. Περιοχή Καλαµάτας. Τηλ.
6985/699540.

Πωλούνται 100 πρόβατα χιώτικα υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Τηλ. 6955/316314.

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται τρακτέρ µάρκας CASE µοντέλο
2006 CVX 1170 full extra.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.
Πωλούνται κολώνες της ∆ΕΗ, λαµαρίνες, ευρωπαϊκή ξυλεία α’ ποιότητας. Περιοχή Λάρισας. Τηλ. 6972/173482.

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 σκαπτικό µηχάνηµα Goldoni 12 ιππων,1000 ευρώ. 6987/876761.
Πωλούνται αγροτικά εργαλεία,µία σπαρτική
µηχανή, µία δισκοσβάρνα, ένας καλλιεργητής
βάµβακος, ένας λιπαντήρας, ένας καλλιεργητής, ένα τρακτέρ Belarus και ένα ραντιστικό.
Τηλ.6974410304.
Πωλείται τρακτέρ µάρκας Deutz Fahr
Agrotron 150 MK3 µοντέλο 2002 full extra.
Τηλ.6945/373163.
Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι
µε κολόνες της ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. Τηλ.6947/509187.
Πωλείται άροτρο 14 τρίυνο ψηλοστάβαρο
agrotica και 2 βαµβακοσπορές του Ψαλτίδη,µία 4σειρη, µία 3σειρη και µία κεντρόφυγκα.Τηλ.6979/957956.
Πωλείται µεταφυτευτική µηχανή FEDELE 4
σειρών σε άριστη κατάσταση.Τιµή.3.200 ευρώ. Τηλ.6977/524520.
Πωλείται άροτρο 14άρι, µάρκας Γκλαβάνη, Τerra σε άριστη κατάσταση.Τηλ.
6983/738450.
Πωλείται παγολεκανη 500 λίτρων ,περιοχη Πελοποννήσου.Τιµη 1200 ευρώ.6944/780650
Πωλείται σβωλοκόπτης ιταλικός 2 µέτρων και
ένας καταστροφέας 1,8 m Tηλ.6980/001606.

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

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

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

Πωλείται µια δισκοσβάρνα µονόπατη. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366041,
6972366043.

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

Πωλείται αγροτικό FORD TRANSIT 2.400
κυβικά, πετρέλαιο, 5αρι σασµάν, υδραυλικό
τιµόνι, καρότσα αλουµινίου. Περιοχή Σερρών
6937/253885.
Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 3αρες
και 2,5αρες σε πολύ καλή κατάσταση.
Τηλ.6973/052394.
Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή NEW
HOLLAND 8070 σε καλή κατάσταση.
Τηλ.6946/482582.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ
Πωλείται τρακτέρ Claas XERION 3800 TRAC
VC ‘10, ώρες χρήσης 6.500 ώρες, ίπποι 379
bhp. Τιµή 90.000 ευρώ. Τηλ.6974/497426.
Πωλείται τρακτέρ MASSEY FERGUSON
590, του 1980 επισκευασµένος κινητήρας,
κουβούκλιο εργοστασιακό. Τιµή 5000 ευρω.
τηλ.2310711320, 6973/831035.

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

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ

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

Έναν τεράστιο πλούτο παλαιών ποικιλιών µήλων που ενδηµούν κυρίως σε ορεινές και ηµιορεινές περιοχές της χώρας µας και αξίζει να σωθούν, αποκαλύπτει το ερευνητικό έργο Ecovariety «Ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών και αυτοφυών
οπωροφόρων δέντρων και θάµνων»,
που βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2018.
Κατά την επιτόπια έρευνα που έγινε στο πλαίσιο του έργου Ecovariety,
καταγράφηκαν πάνω από 400 δέντρα,
τα οποία ανήκουν σε παλιές, τοπικές,
παραδοσιακές και µη, ποικιλίες. Τα
περισσότερα δέντρα που καταγράφηκαν ήταν πολύ µεγάλης ηλικίας, ορισµένα µεγαλύτερης και από έναν
αιώνα. Πολλά βρίσκονται πια στο όριο της βιωσιµότητάς τους, καθιστώντας την ανάγκη για τη διάσωση και
διατήρηση των αντίστοιχων ποικιλιών πιο επιτακτική από ποτέ.
Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζουν: τα µήλα
«Καρλάτ» από τα χωριά της Αριδαίας,
γνωστή ποικιλία από την οποία βρέθηκαν µετά από έρευνα δύο µόνο δέντρα, οι «τούρκικες» µηλιές από την
Καλύβα της Ξάνθης, οι οποίες χρονολογούνται πριν το 1922, τα µήλα Ζίµτσκα και Εµπάλκα, µικρό δείγµα της
ποικιλότητας που έχουν καταφέρει να

Πωλείται Ford Transit µε µουσαµά, 280.000
χλµ. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 6980/001606
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.
Πωλείται κυλινδρόµυλος Gruber Αυστρίας 5,5
Hp µοτέρ και ηµιοριζόντια χαρµανιέρα Sylko
χωρητικότητας 2000 λίτρων µε κινητήρα 7,5
ίππων 3380 V, µε δυνατότητα παραγωγής 1 τόνο/ώρα µε 200 ώρες χρήσης. Σε άριστη κατάσταση. Τιµή: 6.400 ευρώ. Τηλ. 6947/741230.
Πωλείται αρµεκτήριο DELAVAL 24 θέσεων
12Χ2 αρµεκτικων µονάδων αποτελούµενο από
παγίδα 24 ζώων γρήγορης εξόδου µε αυτόµατη ταιστρα, 6 παλµδότες ηλεκτρονικού τύπου,
αυτόµατο πλυντήριο, µονάδα συλλογής γάλακτος 50 lit, αντλία κενού. Τιµή 12.000 Ευρώ.
Τηλ.6947/741230.
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Τα περισσότερα δέντρα που καταγράφηκαν στο πλαίσιο του
έργου Ecovariety είναι ακόμα και μεγαλύτερα από έναν αιώνα

Πωλείται χορτοδετική Βέλγκερ 730 και χορτοκοπτικό LALY µε πλάτος κοπής 280 αναρτώµενο. Περιοχή Λαµίας. Τηλ. 6973/697961.

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

Agrenda

Παραδοσιακές μηλιές
στα ελληνικά βουνά

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

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.
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Ποικιλίες µηλιάς ήρθαν από τα Συµµαχικά στρατεύµατα κατά τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο, άλλες από
πρόσφυγες της Ανατολής ή µετανάστες από τις ΗΠΑ κι άλλες από το ΕΘΙΑΓΕ τη διάρκεια του 1950.
διατηρήσουν οι Ποµάκοι καλλιεργητές, τα «Αρβανίτικα» µήλα από το Ελατοχώρι, γνωστά για το άρωµά τους
αλλά σήµερα σχεδόν εξαφανισµένα,
τα φιρίκια από την Καστάνιανη, τα µήλα «Μπλακνταβίτσα» από την κοιλάδα του Λαδοποτάµου, µια ονοµαστική «ιδιοποίηση» της γνωστής ποικιλίας Black Davis, τα µήλα «Καλιφόρνια» στον Ακρίτα Φλώρινας, τα οποία
έφερε το 1930 µετανάστης από τις ΗΠΑ, την αρωµατική Ρενέτα στη Βούρµπιανη του Γράµµου, τα σπάνια κοκ-

Αξίζει να διατηρηθούν
Πολλά από τα δέντρα
βρίσκονται πια στο όριο της
βιωσιµότητάς τους

κινόσαρκα στην Καστανερή και τη Λάγκα και τόσες άλλες ποικιλίες, που αξίζει να διατηρηθούν.
Αυτή την περίοδο, η έρευνα συνεχίζεται στο εργαστήριο, όπου γίνεται
γενετική ταυτοποίηση των φυτών που
επιλέχθηκαν και αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των καρπών
τους. Ταυτόχρονα, τα συνεργαζόµενα φυτώρια αναπαράγουν 5.000 δενδρύλλια από 50 περίπου επιλεγµένες
ποικιλίες, συµβάλλοντας έτσι άµεσα
στη διάσωσή τους.

Πωλείται πρέσα Welger 530 µε σκοινί..
Τηλ.6982/551234
Πωλείται δισκοσβάρνα µάρκας Ζορµπά
32αρα.Τηλ.6982/551234
Πωλείται τρακτέρ CASE MXM 175 µε 5.500
ώρες λειτουργίας, 175 ίππων, σε άριστη κατάσταση.Πωλείται λόγω συνταξιοδότησης. Τιµή
40.000ευρώ.6944/437980

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
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.

Η ώρα της πληρωµής
για επίδοµα θέρµανσης

Συνεργασία Alpha Bank
µε Perrotis College

Αγροτική εκµετάλλευση
στο Κτήµα Τατοΐου

Το 2021 έτος φρούτων
και λαχανικών

Σε τροχιά πληρωµής το επίδοµα
θέρµανσης, µε το ποσό να
κυµαίνεται από 80 έως 650 ευρώ.
Οι αιτήσεις στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα της ΑΑ∆Ε άγγιξαν τις
700.000. Οι πληρωµές θα γίνουν
σε δύο φάσεις, ως εξής:
Έως τις 31 Ιανουαρίου θα
πληρωθεί το επίδοµα θέρµανσης
για αγορές έως τις 21/12/2020.
Έως τις 31 Μαρτίου θα πληρωθεί
το επίδοµα θέρµανσης για αγορές
έως 28 Φεβρουαρίου 2021.

Σε σηµαντική συνεργασία µε την
Alpha Bank προχώρησε το Perrotis
College µε στόχο την ουσιαστική
ενδυνάµωση της
ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων διατροφής, µέσω
της παροχής εξειδικευµένων
συµβουλευτικών υπηρεσιών.
Εντάσσεται στο πλαίσιο της
διάθεσης, από την Alpha Bank,
του Εγγυοδοτικού Προγράµµατος
Μικροπιστώσεων EaSI από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων.

Στη θεµατική Αγροτική Οικονοµία,
της Μελέτης Βιωσιµότητας του
πρώην βασιλικού κτήµατος Τατοΐου,
προβλέπονται παρεµβάσεις που θα
αναβιώσουν αγροτοκτηνοτροφικές
δράσεις και θα προσδώσουν
αγροτουριστικό χαρακτήρα. Θα
αξιοποιηθεί µεγάλο µέρος των
κτηρίων-εκτάσεων (οινοποιείο,
ελαιώνας, αρωµατικά φυτά), ενώ στα
σχέδια είναι η δηµιουργία ξενώνα
αγροτουρισµού, εστιατορίου και
εκτεταµένη αγροτική εκµετάλλευση.

Η Γενική Συνέλευση των
Ηνωµένων Εθνών όρισε το 2021
το ∆ιεθνές Έτος Φρούτων και
Λαχανικών (IYFV 2021), µέσα στο
οποίο θα γίνει η ∆ιάσκεψη για τα
∆ιατροφικά Συστήµατα, ώστε να
καταστούν πιο ανθεκτικά, βιώσιµα
και χωρίς να αποκλείουν κανέναν.
Η Οργάνωση για τα Τρόφιµα και τη
Γεωργία των Ηνωµένων Εθνών
(FAO) είναι ο κύριος συντονιστής
του εορτασµού σε συνεργασία µε
φορείς και οργανισµούς του ΟΗΕ.
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ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ

Σάββατο 23 Ιανουαρίου

ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ

15.00

Novasports 2HD

Απόλλων Σµύρνης – Άρης

17.15

Novasports 1HD

19.00

Novasports 3HD

19.30

Novasports 2HD

14.00

COSMOTE SPORT 1 HD

15.00

Novasports 1HD

17.15

Novasports 3HD

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

5’

Ο Σπανούλης βλέπει σύνταξη

Μίλαν – Αταλάντα

Ο Βασίλης Σπανούλης µίλησε στο
Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων
(AFP) και τόνισε πως έχει σκεφτεί
τη στιγµή της αποχώρησής του
από τη δράση. «Eίµαι 38 χρόνων,
σε λίγο καιρό θα γίνω 39. Αυτή η
στιγµή (της αποχώρησης) θα έρθει
πιθανότατα σύντοµα. ∆εν ξέρω τι
θα κάνω µετά από αυτό. Θα ήθελα
να συνεχίσω να ασχολούµαι µε
κάτι που σχετίζεται µε το άθληµα»,
τόνισε ο έµπειρος γκαρντ.

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

Κυριακή 24 Ιανουαρίου
Ποδόσφαιρο (Κύπελλο Αγγλίας)
Τσέλσι – Λούτον
Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
Ατρόµητος – Ολυµπιακός
Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)
Κατακτήριες δοκιµές

14.50

ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
ΑΕΛ – ΟΦΗ

Παναιτωλικός – Λαµία
ΠΑΣ Γιάννινα – Βόλος

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)
22.00

COSMOTE SPORT 1 HD

Λαµία – Ολυµπιακός

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης

15.00

Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός

17.15

Novasports 3HD

17.15

Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ
Άρης – ΠΑΟΚ

19.30

Novasports 1HD

21.30

COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)
Αγώνας

17.25

Ποδόσφαιρο (Κύπελλο Αγγλίας)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ

19.00

COSMOTE SPORT 1 HD

19.30

Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

Σφήνα μετά
από επτά χρόνια
Η Ατλέτικο τελειώνει τους δύο αιωνίους
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Νέα τουρνουά στο
πρόγραμμα ATP
Η ATP Tour ανακοίνωσε το πλήρες καλεντάρι της
σεζόν 2021 που περιλαµβάνει και µερικά
ολοκαίνουρια τουρνουά. Η κυριότερη προσθήκη
αφορά ένα τουρνουά στη Σιγκαπούρη (της σειράς
ATP 250) ακριβώς µετά το πέρας του Αυστραλιανού
Όπεν (22-28 Φεβρουαρίου) σε σκληρή επιφάνεια
σύµφωνα µε τις σχετικές ανακοινώσεις.

Πλώρη για να σπάσει το «δίπολο»
Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης έχει
βάλει η Ατλέτικο Μαδρίτης που ξανά µετά από επτά χρόνια διεκδικεί
µε αξιώσεις τον τίτλο στο ισπανικό
πρωτάθληµα. Η Ατλέτικο που υποδέχεται τη Βαλένθια στις 24 Ιανουαρίου, έχει την ευκαιρία να ξεφύγει από τους διώκτες της δέκα βαθµούς. Ως γνωστόν, η Μπαρτσελόνα ζει το δράµα της µε το φεύγωµένω του Μέσι, ενώ και η ήττα από την Μπιλµπάο στον τελικό του
Σούπερ Καπ δεν βοηθά στο κλίµα
ενός κλαµπ στα πρόθυρα της πτώχευσης. Σε παρόµοια µοίρα και η

Ρεάλ που ξεφτιλίστηκε καθώς αποκλείστηκε από οµάδα 3ης κατηγορίας στο Κύπελλο µε τερµατοφύλακα 42χρονο.... φούρναρη.
Στην Αγγλία τώρα, αυτό το σαββατοκύριακο διεξάγονται οι αγώνες
του FA Cup. Το µεγαλύτερο ντέρµπι που επιφυλάσσει ο 4ος γύρος
της διοργάνωσης είναι αυτό µεταξύ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ την Κυριακή 24 Ιανουαρίου. Ματς Κυπέλλου έχουµε και
στην Ιταλία και µάλιστα προηµιτελικά. Συγκεκριµένα η Ίντερ θα υποδεχτεί την πρωτοπόρα στη βαθµολογία του ιταλικού πρωταθλήµατος Μίλαν του Ζλάταν Ιµπραΐµοβιτς (26/1), ενώ η Γιουβέντους
φιλοξενεί την Σπαλ (27/1).

Σενάρια για αντι-Λαµπάρντ
Τα σενάρια περί της πιθανής
αντικατάστασης του Φρανκ
Λάµπαρντ µετά την νέα κακή
εµφάνιση και την ήττα της Τσέλσι
στο µατς µε την Λέστερ δίνουν και
παίρνουν αυτή την περίοδο.
Μάλιστα, για προπονητή που να
µιλάει γερµανικά και θα µπορεί να
«αναγεννήσει» τους Βέρνερ και
Χάβερτς κάνουν λόγο
δηµοσιεύµατα στον αγγλικό Τύπο.

Επιστροφή Φέστα

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Το κάλεσµα
για προτάσεις
και η απουσία
σχεδίου για ΚΑΠ

Το βαµβάκι
στο επίκεντρο
των χειμερινών
αντιδράσεων

Περίσσευµα
κονδυλίων και
έλλειμμα ιδεών
για προγράμματα

Έτοιµος για την δεύτερη θητεία
του στον πάγκο της ΑΕΛ είναι ο
Τζιανλούκα Φέστα, µε τους
«βυσσινί» να ανακοινώνουν την
πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού.
Ο Φέστα βρέθηκε στο «τιµόνι» της
ΑΕΛ και την σεζόν 2018-19,
έχοντας απολογισµό 10 νικών,
ισάριθµων ισοπαλιών και 11 ηττών,
επί συνόλου 31 αγώνων προτού
αποχωρήσει για την πατρίδα του. Ο
Ιταλός θα βρίσκεται στον πάγκο
της ΑΕΛ για το µατς µε τον Αστέρα
Τρίπολης στις 23 Ιανουαρίου.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΊ ΣΤΙΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA

Πάρτε τα όλα πάρτε τα
βάλτε φωτιά και κάφτε τα
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Ο επίμονος
φούρναρης
Στο Αλικάντε η οµάδα
της τρίτης κατηγορίας του
ισπανικού πρωταθλήµατος
κατάφερε να αποκλείσει από το
Κύπελλο τη Ρεάλ Μαδρίτης.
«Ήρωας» της Αλκογιάνο ήταν ο
42χρονος γκολκίπερ της, Χοσέ
Χουάν Φιγκέρας ιδιοκτήτης...
φούρνου. Ήταν πραγµατικά
ανίκητος κάτω από τα γκολπόστ,
τελειώνοντας τον αγώνα µε 10
αποκρούσεις, τις περισσότερες
για οποιοδήποτε τερµατοφύλακα
που έχει βρεθεί αντιµέτωπος
φέτος µε τη Ρεάλ σε όλες τις
διοργανώσεις.
Αγωνίζεται στο σύλλογο από το
2019, έχοντας ξεκινήσει την
καριέρα του το 1998 στη δεύτερη
οµάδα της Βαγιαδολίδ, ενώ στην
καριέρα του έχει αγωνιστεί
µεταξύ άλλων στις Μούρθια,
Γρανάδα και Έλτσε. ∆ιανύοντας
την πέµπτη δεκαετία της ζωής του
έµελλε να βιώσει τη µεγαλύτερη
στιγµή στην καριέρα του, που δεν
πρόκειται να ξεχάσει ποτέ.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ
«Για ακόµη µια φορά
ο περίφηµος και αναντικατάστατος συνεργάτης του ΟΠΕΚΕΠΕ (Τεχνικό Σύµβουλο τον ονοµάζουν), µας υπενθυµίζει την απαραίτητη παρουσία του
για τον Οργανισµό», λένε οι εργαζόµενοι στη ∆οµοκού, κάνοντας λόγο για επιβολή ενός άτυπου κληρονοµικού δικαιώµατος...πάνω σε ένα δηµόσιο φορέα.
«Περιµένουµε από τον νέο πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τον νέο υπουργό ΥΠΑΑΤ να αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε ο Οργανισµός αυτόνοµα
και σε συνεργασία µε άλλες ∆ηµόσιες
Υπηρεσίες, να φέρει σε πέρας την αποστολή του, χωρίς να παρατηρούνται φαινόµενα όπως της τελευταίας πληρωµής
των ενισχύσεων που έγιναν µε ευθύνη
της πολιτικής ηγεσίας , αλλά και των καταγγελιών που εκκρεµούν στη ∆ικαιοσύνη και µας εκθέτουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους Έλληνες πολίτες»,
λένε και ο νοών, νοείτο.
Κάποιοι
άλλοι, πάντως για το lockdown στο σύστηµα της ∆οµοκού, λένε ότι µόνο ο Θεοφάνης δεν φταίει, για το ότι «ο γνωστός άγνωστος προσπαθεί να διαχειριστεί τα εχέγγυα του µονοπωλίου που διατηρούσε
τις τελευταίες δεκαετίες στον οργανισµό

κι από την άλλη κάποια δικά του παιδιά,
πρώην δεξιά του χέρια, που διεκδικούν την
ίδια θέση στην πίτα που λέγετε ΟΣ∆Ε.»....
«Ας µην πιάσω τους αιγοπροβατοτρόφους και τους ελαιοκαλλιεργητές,
δύο κατηγορίες, που αφορούν και τη δική σας πατρίδα και αποκλείστηκε πάνω
από το 50%», από τις ενισχύσεις για την
πανδηµία λέει ο Βαγγέλης, εκ των πρώην υπουργών της πλατείας, στον νυν,
χτυπώντας καµπανάκια για µηδαµινή
προετοιµασία στα της ΚΑΠ. «Ο αγροτικός κόσµος δεν έχει ιδέα τι του ξηµερώνει και πως θα πρέπει να προετοιµαστεί», τονίζει. «Σας θέλουµε δίπλα µας
µε προτάσεις προς όφελος των αγροτών
και όχι απέναντί µας µε στείρα κριτική
του χθες», ανταπαντά ο Σπήλιος. Τουτέστιν, τι ωραία τι καλά σκίζει η βάρΣιγά σιγά, ένας µεκα τα νερά...
τά τον άλλο οι παραγωγικοί φορείς αποκαλύπτουν τις φρούδες υποσχέσεις που
άφησε ο πρώην υπουργός της πλατείας
για µέτρα στήριξης ελέω πανδηµίας. Μετά τους κτηνοτρόφους και οι παραγωγοί
θερµοκηπιακών κηπευτικών της Κρήτης
που πήραν κάτι τις µπας και τρέξει η... υποσχετική για µελιτζάνα, ντοµατίνια, πιπεριές και κολοκύθια. O ΓΥΛΟΣ

Λαμποκοπά
Το Vario 200 χαρακτηριζόταν σχεδόν...
σπαρτιάτικο σε σχέση µε τις υπόλοιπες
σειρές των υψηλών προδιαγραφών Fendt.
Όχι πια. Σήµερα, δεν υιοθετεί µόνο το στυλ
των µεγαλύτερων µοντέλων της Fendt
αλλά και τα πιο σοφιστικέ χαρακτηριστικά.
Στο profi Φεβρουαρίου µπαίνουµε στη
θέση του οδηγού στο νέο Vario 211.

Μεταγραφή
με bitcoin

Η πρώτη ποδοσφαιρική µεταγραφή
µε ηλεκτρονικό νόµισµα είναι
γεγονός. Πρόκειται για τον Ντάβιντ
Μπαράλ, µε την Ιντερνασιονάλ
Μαδρίτης που αγωνίζεται στην
Segunda B να γράφει ιστορία. Ο
37χρονος επιθετικός αγοράστηκε
από τη νέα του οµάδα µε το
bitcoin. Σε συνεργασία µε τον
χορηγό της, η οµάδα της 3ης
κατηγορίας του ισπανικού
ποδοσφαίρου προχώρησε στο
ιστορικό αυτό γεγονός, δείχνοντας
πως το κρυπτονόµισµα έρχεται για
να µείνει και στον αθλητισµό.

ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ PHIL MCDONEL

Το µονοπάτι Blue Oaks απεικονίζει η παραπάνω δηµιουργία. Πρόκειται για µία διαδροµή 5,3 χιλιοµέτρων κοντά στο Λαφαγιέτ της Καλιφόρνια και
αποτελεί µέρος του καταφυγίου Healdsburg Ridge όπου φιλοξενούνται άγρια ζώα και 40 είδη πτηνών όπως και δείγµατα σπάνιας χλωρίδας.
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Σε ανοδικό τέμπο
το βαμβάκι,
έπιασε 86 σεντς

Σ

ηµειώθηκαν νέες πωλήσεις ελληνικού βάµβακος κυρίως προς την
Αίγυπτο, αλλά και την Τουρκία.
Τα επίπεδα που πιάνονται ανάλογα ποιότητας κυµαίνονται µεταξύ 82-86
σεντς ανά λίµπρα. Χρηµατιστηριακά, το βαµβάκι αφού χώνεψε τα 80 σεντς ανά λίµπρα
συνεχίζει την ανοδική του πορεία µαζί µε
σχεδόν όλα τα χρηµατιστήρια εµπορευµάτων και αξιών. Εκτός από τη γενικευµένη
άνοδο, υπάρχουν και ενθαρρυντικά σηµάδια στη ζήτηση του τελικού προϊόντος σύµφωνα µε τα στοιχεία εισαγωγών των ΗΠΑ.
Στην αγορά µας έχουν αρχίσει οι κουβέντες στην εξαγωγή για τα σκληρά σιτάρια, αλλά δεν βγαίνουν δουλειές καθώς υπάρχει ένα χάσµα περίπου 10 ευρώ ο τόνο
ς µεταξύ αγοραστών και πωλητών. οι αναλυτές περιµένουν να δουν πως θα αντιδράσει η αγορά της Ιταλίας στις επόµενες µέρες κατόπιν της ανόδου κατά 7 ευρώ στη
Φότζια. Αν κινηθούν προς τα 285 ευρώ ο
τόνος FOB θα κλειστούν δουλειές σίγουρα.
Αύξηση των καλλιεργούµενων εκτάσεων και µάλιστα στα επίπεδα ρεκόρ των
190,5 εκατ. στρεµµάτων για το καλαµπόκι
στη Βραζιλία, µε µειωµένες αποδόσεις περί το 3% από πέρυσι λόγω ξηρασίας περιµένει το USDA. Αντίστοιχα, στην Αργεντινή τη
σεζόν 2020-2021 αναµένονται σταθερές εκτάσεις περίπου στα 60,1 εκατ. στρέµµατα,
αλλά κι εδώ µειωµένη παραγωγή κατά 3%
περίπου επίσης λόγω ξηρασίας.
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195

195

195

211

226

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

400,80

401,30

412,70

440,60

463,20

449.20

1159,80

1190,40

1289,40

1359,60

1431,00

1368,0

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

16,23

16,55

17,98

18,94

18,73

16,43

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

65,40

65,80

67,37

69,90

66,60

73,97

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

112,00

113,70

114,60

115,07

111,82

120,10

85,27

83,33

81,02

80,48

81,76

82,31

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

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

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

Φεύγει µε 25 λεπτά το καλαµπόκι
Περιορισµένες οι ποσότητες στην παγκόσµια και ευρωπαϊκή αγορά
Ενισχυµένη η τιµή στο κτηνοτροφικό κριθάρι µε πράξεις ως 22 λεπτά
Με 25 λεπτά το κιλό φεύγουν από τα αποθήκες των παραγωγών ποσότητες καλαµποκιού τις τελευταίες ηµέρες, µε την
τιµή του προϊόντος να έχει σηµειώσει αξιοσηµείωτη ανοδική πορεία από την αρχή της εµπορικής περιόδου. Οι πρώτες
ποσότητες διατέθηκαν τέλη Αυγούστου
και αρχές Σεπτεµβρίου στην εγχώρια αγορά, στα 21 λεπτά το κιλό, µε την τιµή
κατόπιν να διορθώνει στα 19 λεπτά. Το
τελευταίο δίµηνο ωστόσο η ζήτηση κορυφώθηκε µε τις ποσότητες στην ευρωπαϊκή και παγκόσµια αγορά περιορισµένες.

Στρέμματα

17/12

30/12

07/01

14/01

21/01

74,22

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

Κερδίζει στρέµµατα, έναντι του
βαµβακιού, η καλλιέργεια καλαµποκιού στην Στερεά Ελλάδα
και τη Θεσσαλία

Καλαμπόκι

τιμή παραγωγού
(λεπτά/κιλό)
Σεπτέµβριος 2020

19-21

Ιανουάριος 2020
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ΠΗΓΗ: AGRENDA

Ευρώπη

Και στις αγορές σιτηρών
της Ευρώπης η τιµή του
καλαµποκιού είναι
ενισχυµένη κατά 10%

Την ίδια στιγµή, ανοδική µεταβολή σηµειώνουν οι τιµές στο κτηνοτροφικό κριθάρι, το µαλακό σιτάρι και το τριφύλλι.
Συγκεκριµένα, οι τελευταίες πράξεις ανέβασαν την τιµή του κριθαριού ακόµα και
στα 22 λεπτά το κιλό, όσο τα µαλακά σιτάρια φεύγουν από την αποθήκη του παραγωγού µε 20 και 21 λεπτά ανάλογα την
περιοχή. Το τριφύλλι διαπραγµατεύεται
πλέον στα 23 µε 24 λεπτά το κιλό, µε τις
τιµές σε όλα τα προϊόντα αυτά να εµφανίζουν περιθώρια µόνο ανοδικής κίνησης τουλάχιστον για το επόµενο δίµηνο.

Τριφύλλι

Το τριφύλλι διαπραγµατεύεται
πλέον στα 23 µε 24 λεπτά το κιλό
µε περιθώρια ανόδου µέσα
στο επόµενο δίµηνο

A2 | 22
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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

82,57

σέντς/λίµπρα

Εξτρα
παρθένο

2.000

69.00

ΑΥΓ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

230

ΣΕΠ

OKT

ΝΟΕ

∆ΕΚ

21
ΑΥΓ

IAN

Πέριξ των 83 σεντς η λίµπρα
κυµαίνεται η αγορά στα µελλοντικά
συµβόλαια Μαρτίου, µε τους αναλυτές
να αναµένουν αύξηση χρήσης 13%

305
¤/τόνος

21
ΣΕΠ

21
OKT

21
ΝΟΕ

21
∆ΕΚ

21
IAN

Ενισχύθηκε κατά 7 ευρώ ο τόνος η τιµή
σκληρού στη νέα λίστα της Φότζια µε τις
υπόλοιπς αγορές της Ιταλίας να
ακολουθούν επίσης ανοδική πορεία.

150

226
¤/τόνος

21
ΣΕΠ

21
OKT

21
ΝΟΕ

21
∆ΕΚ

21
IAN

∆υναµική ενίσχυση τιµής για το
κτηνοτροφικό καλαµπόκι στις
αγορές της Ιταλίας για δεύτερη
συνεχόµενη συνεδρίαση.

200

1.000

190

500

0

21
ΣΕΠ

209,5
¤/τόνος

21
OKT

21
ΝΟΕ

21
∆ΕΚ

21
IAN

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

21
ΣΕΠ

Προς περαιτέρω ενίσχυση οδεύει η
αγορά σκληρού σίτου στην Ελλάδα,
µε τις τιµές για τις λιγοστές ποσότητες που έχουν παραµείνει σε αποθήκες παραγωγών να αυξάνονται από
τα 25 στα 26 λεπτά το κιλό. Τις τελευταίες εβδοµάδες η εγχώρια αγορά ήταν µάλλον υποτονική, µε αντίστοιχη
εικόνα να παρουσιάζει και η καθοριστική αγορά της γειτονικής Ιταλίας.
Σε αυτή τη φάση το εγχώριο εµπόριο πιέζει τους Ιταλούς για ενίσχυση των τιµών έως τα 285 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας, εκµεταλλευόµενο την ανάκαµψη των τιµών στη
Φότζια και το Μπάρι, που αγγίζουν
ακόµα και τα 305 ευρώ ο τόνος. Το
γεγονός ότι τα αποθέµατα λιγοστεύουν, δίνουν κατά µια έννοια µεγαλύτερη άνεση για διαπραγµάτευση υψηλότερων τιµών, όπως µεταφέρουν
στην Agrenda άνθρωποι της αγοράς.
Στην ιταλική αγορά, δύο αντίθε-

τες µεταξύ τους τάσεις απασχολούν
το εµπόριο. Από τη µία είναι η αβεβαιότητα που σχετίζεται µε την πανδηµία, αφού απ’ ό,τι φαίνεται οι αγορές της Ευρώπης αντιδρούν στο περιβάλλον της καραντίνας µε διαφορετικό τρόπο από εκείνον της άνοιξης του 2020, όταν τα αποθέµατα ζυµαρικών στις µεγαλύτερες βιοµηχανίες τελείωσαν. Έτσι, οι προτεραιότητες και η παρουσία των µύλων και
της βιοµηχανίας ζυµαρικών στην αγορά πλέον βρίσκονται σε συνάρτηση µε τις δυνατότητες και τις ανάγκες που διαµορφώνει το επικείµενο
άνοιγµα της εστίασης και η επιστροφή στη µετά covid εποχή. Η επιφυλακή αυτή, σύµφωνα µε τον ιταλικό
Τύπο, δεν επιδρά πιεστικά στην αγορά, αλλά φαίνεται να περιορίζει την
περαιτέρω ανοδική τάση.
Από την άλλη, οι αναπτυσσόµενες
τρίτες χώρες βρίσκονται σε µια διαδικασία ελέγχου των αποθεµάτων
τους, κάτι που σηµαίνει φραγµούς
στις εξαγωγές τους, όσες έχουν πα-

21
∆ΕΚ

21
IAN

Στα 2,52 ευρώ το κιλό η µέση τιµή
του έξτρα παρθένου ελαιολάδου στην
Ισπανία, µε τις καλύτερες ποιότητες
να προσεγγίζουν τα 3 ευρώ.

∆ιαµορφώνεται το τελευταίο
διάστηµα µια δυναµική στην
εγχώρια αγορά ελαιολάδου
που θα µπορούσε να ενισχύσει
τις τιµές παραγωγού σε εύρος
άνω των 3 ευρώ το κιλό. Με το
άνοιγµα της εστίασης, όπως
µεταφέρουν άνθρωποι της
αγοράς στην Agrenda, η
κινητικότητα στα παραγωγικά
κέντρα αναµένεται να ενταθεί,
ενώ οι τιµές έχουν εµφανίσει
ήδη σηµάδια ανάκαµψης, µε
πράξεις πέριξ των 2,90 και 3
ευρώ σε Λακωνία και Κρήτη.
Την ίδια στιγµή, στοιχεία του
∆ιεθνούς Συµβουλίου
Ελαιοκοµίας (IOC) δείχνουν ότι
την προηγούµενη δεκαετία η
ελληνική αγορά διαµόρφωσε
τη χαµηλότερη µέση τιµή στο
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο σε
σχέση µε τις κεντρικές αγορές
της Ιταλίας και της Ισπανίας.
Την τρέχουσα περίοδο, η τιµή
που καταγράφει το IOC για την
Ελλάδα έχει υποχωρήσει κατά
1,1% σε σχέση µε το 2019. Οι
µέγιστες και οι ελάχιστες τιµές
στην Ελλάδα ήταν 3,88 ευρώ
και 1,82 ευρώ αντίστοιχα.

∆ΕΝ ΦΤΑΝΕΙ
Οι έµποροι λένε ότι το
κοστολόγιο φέτος είναι
υψηλό και οι τιµές των 275
ευρώ δεν το καλύπτουν

Η νέα σοδειά σκληρού αναµένεται
πρώιµη και ποσοτικά υποσχόµενη.

21
ΝΟΕ

Ο∆ΕΥΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3 ΕΥΡΩ
Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

Μεγαλύτερη άνεση για διαπραγµάτευση υψηλότερων τιµών δίνει η µείωση των αποθεµάτων
Αύξηση 7 ευρώ ο τόνος στο χρηµατιστήριο της Φότζια, µε τα συµβόλαια έως τα 305 ευρώ
gogos@agronews.gr

21
OKT

2,52
¤/κιλό

Επαναδραστηριοποίηση µε ενίσχυση στο σκληρό
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Βιοµ/νικοί
άσοι

1.500

180

21
ΑΥΓ

Παρθένο

ραγωγή ή διαγωνισµοί για µεγάλες
ποσότητες. Η λειτουργία που έχουν
οι χώρες αυτές στις διεθνείς αγορές
ενισχύουν την ανοδική τάση για την
τιµή του σκληρού σίτου, σύµφωνα
µε τα όσα υποστηρίζουν αναλυτές.
Σε κάθε περίπτωση, η νέα λίστα της
Φότζια σηµείωσε άνοδο 7 ευρώ ο τόνος στις δύο βασικές εµπορεύσιµες
ποιότητες. Έτσι, για τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 13% διαµορφώνεται τιµή αποθήκης παραγωγού στα
300-305 ευρώ ο τόνος. Για τη δεύτερη
ποιότητα µε ειδικό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 12% η τιµή
αποθήκης παραγωγού κυµάνθηκε ανάµεσα στα 290 µε 295 ευρώ ο τόνος.

Γενικευµένη άνοδος µε βοήθεια και από τη ζήτηση

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 21
81,8

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΝEA ΥOΡKH

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Τα εµπορεύµατα στο σύνολο τους κινούνται ανοδικά,
ο Dow Jones καταγράφει νέο υψηλό και το βαµβάκι
έχοντας κάποια θετικά θεµελιώδη στοιχεία συνεχίζει
την ανοδική του πορεία. Αφού οι τιµές του Μαρτίου
αφοµοίωσαν τα 80 σεντς, άρχισαν δοκιµές για ακόµα
υψηλότερα επίπεδα. Παράλληλα έχουµε σηµαντική
αύξηση εισαγωγών στις ΗΠΑ για βαµβακερά προϊόντα
(όχι µόνο ένδυσης), γεγονός το οποίο δείχνει πως η
άνοδος έχει υποστήριξη και από τη ζήτηση στη φυσική
αγορά. Από τεχνικής άποψης η αγορά «χρωστάει»
µια διόρθωση αλλά µικρή σηµασία έχει αυτό, όταν
τα χρηµατιστήρια συνολικά δείχνουν απτόητα.

Σηµειώθηκαν νέες πωλήσεις µε προορισµό κυρίως την
Αίγυπτο, η οποία και είχε µείνει λίγο πίσω στις αγορές.
Φαίνεται πως οι κλώστες, εκτιµώντας πως η αγορά
είναι ανοδική, πληρώνουν εύκολα τις σηµερινές φιξ
τιµές που προσφέρουµε. Τα τουρκικά κλωστήρια είναι
λίγο πιο κάτω στις τιµές που µπορούν να πληρώσουν,
µε αποτέλεσµα οι πωλήσεις προς Τουρκία να είναι πιο
λίγες. Σχετικά µε τις προπωλήσεις νέας σοδειάς
διαµορφώνεται µια αγορά 2,5 µε 3 σεντς ανά λίµπρα
πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ‘21, εντούτοις οι
πωλήσεις προς το παρόν είναι λίγες. Τόσο αγοραστές
όσο και πωλητές δεν έχουν κάποιο λόγο να βιαστούν.

81,6
81,4
81,2
81,0
80,8
80,6
80,4

Τετάρτη

13/01

Πέµπτη

14/01

Παρασκευή ∆ευτέρα

15/01

18/01

Τρίτη

19/01

Συνεδρίαση 20/01/2021
Μήνας

Κλείσιµο

Μεταβολή

Μάρτιος ‘21

81,59

+0,44

Μάιος ‘21

82,50

+0,43
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Κοντά στα 70 λεπτά το στήσιµο για το ακτινίδιο
µε µικρότερη ζήτηση απ’ ό,τι αναµενόταν
Λόγω µειωµένων στρεµµατικών αποδόσεων µετριάζεται η καλή φετινή τιµή
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

«Ζεστό» παραµένει το ενδιαφέρον
της διεθνούς αγοράς για ελληνικό ακτινίδιο, αν και οι ρυθµοί της
ζήτησης υπολείπονται των προσδοκιών που είχαν καλλιεργηθεί εσχάτως στις τάξεις εξαγωγέων του
προϊόντος περί επικείµενης «έκρηξης» των παραγγελιών εντός Ιανουαρίου. Οι τιµές στο συσκευασµένο προϊόν των 100 γραµµαρίων κυµαίνονται µεταξύ των 1,051,40 ευρώ το κιλό, ανάλογα τον
πελάτη και την αγορά προορισµού
και παρότι θεωρούνται καλές, είναι αρκετά χαµηλότερες έναντι
εκείνων που αποσπά το ανταγωνιστικό ακτινίδιο από την Ιταλία.
Στο «χέρι» του παραγωγού αντίστοιχα φαίνεται να «κλειδώνει»,
για την πλειονότητά τους, τουλάχιστον, ένα «στήσιµο» κοντά
στα 70 λεπτά το κιλό µε µια συν πλην απόκλιση της τάξης των 3–
5 λεπτών. Το επίπεδο αυτό είναι
µακράν από τα καλύτερα των τελευταίων ετών, αλλά µετριάζεται
για πολλούς από τη µείωση των
στρεµµατικών αποδόσεων.
«Η ροή είναι ελαφρώς υποτονική το τελευταίο χρονικό διάστηµα, αλλά σίγουρα δεν προκαλεί ανησυχία. Αν και δεν είχαµε την έξαρση ζήτησης που αναµενόταν,
επειδή τόσο εµείς, όσο και οι Ιταλοί είχαµε µικρότερη παραγωγή,
ήδη περίπου το 60% της περσινής
παραγωγής έχει πουληθεί», τονίζει ο γενικός διευθυντής της ΕΑΣ
Καβάλας, Κλέαρχος Σαραντίδης.
Θετική χαρακτηρίζει την εικό-

ΝΕΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ

ΑΓΟΡΑ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟΥ
1,05  1,40

1015%

ΜΕΙΩΣΗ
ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

0,700,75

Εκφράζονται ανησυχίες
µήπως η τάση των νέων
φυτεύσεων γυρίσει κάποια
στιγµή µπούµερανγκ για το
προϊόν, γιατί δεν υπάρχουν οι
υποδοµές για να αποθηκευτούν σωστά τέτοιοι όγκοι

ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ
ΣΤΗΣΙΜΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΤΙΜΗ
100ΓΡ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ

MΕ ΡΥΘΜΟ
Οι περισσότεροι εξαγωγείς
θα έχουν κάνει τις τελευταίες
φορτώσεις τους έως το πρώτο
δεκαήµερο του Απριλίου

να της εµπορίας και ο επικεφαλής
της Ζευς Ακτινίδια, από την Πιερία, ∆ηµήτρης Μανώσης, ο οποίος
σηµειώνει πως «τα προϊόντα φεύγουν χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα, ενώ ευχάριστο είναι πως και η
συντήρησή τους γίνεται σωστά».
Βεβαιότητα ως προς την απορρόφηση της παραγωγής εκφράζει κι ο Άγγελος Ξυλογιάννης από το συνεταιρισµό Άρτας. «Η αλήθεια είναι πως για ένα διάστηµα
το προϊόν είχε καθίσει. Όµως µετά τις παγωνιές στην Ισπανία και
την Ιταλία, η ζήτηση για ακτινίδιο
έχει επανακάµψει και νοµίζω ό-

τι θα τραβήξει έτσι µέχρι το Μάιο.
∆εν µας φοβίζει πλέον τίποτα»,
είπε χαρακτηριστικά.

Με την εκκαθάριση 65 έως
75 λεπτά στον παραγωγό
Αναφορικά µε τις τιµές παραγωγού, οι συνοµιλητές µας επισηµαίνουν πως η εκκαθάριση θα δώσει
έναν εύρος µεταξύ 0,65 έως 0,75
ευρώ το κιλό. «Θα µιλούσαµε για
εξαιρετική χρονιά για τους παραγωγούς, αλλά σε κάποιες περιοχές είχαµε µειώσεις των στρεµµατικών αποδόσεων, οι οποίες στην
περιοχή µας υπολογίζεται πως ήταν 10%-15% χαµηλότερα από πέρυσι», σηµείωσε ο κ. Σαραντίδης
και προς επιβεβαίωση τόνισε πως
η ΕΑΣ Καβάλας απορρόφησε φέτος γύρω στους 7.500 τόνους, που
είναι περί το 10% κάτω από τον αρχικό προϋπολογισµό της.
Ακόµη µεγαλύτερες απώλειες
κατέγραψαν οι παραγωγοί στην

Άρτα, εκτιµά ο κ. Ξυλογιάννης.
«Η µείωση πιθανώς να ξεπερνά
και το 35% στην περιοχή µας, αλλά και πανελλαδικά είµαστε κάτω από το 2019», υποστήριξε και
απέδωσε την εξέλιξη στο ό,τι «πέρυσι το χειµώνα οι θερµοκρασίες
ήταν υψηλές και τα δέντρα δεν συµπλήρωσαν τις ώρες ψύχους που
απαιτούνται για να έχουµε σωστή
ανθοφορία».
Τις αιτιάσεις περί µη συµπλήρωσης των ωρών ψύχους συµµερίζεται και ο κ. Μανώσης, αλλά εκτιµά πως η µείωση της περσινής
παραγωγής δεν είναι τόσο µεγάλη
όσο παρουσιάζεται, καθώς «µπήκαν σε παραγωγή κι αρκετές νέες φυτείες, αναπληρώνοντας µέρος των απωλειών». Ανέφερε µάλιστα πως το 2020 η Ζευς Ακτινίδια συγκέντρωσε περί τους 7.000
τόνους, από 6.400 το 2019.
Σχολιάζοντας, τέλος τις νέες φυτεύσεις που συνεχίζονται, εξέφρασε το φόβο «µήπως η τάση κάποια
στιγµή γυρίσει µπούµερανγκ για
το προϊόν, διότι δυστυχώς δεν έχουµε τις υποδοµές να αποθηκεύσουµε σωστά τέτοιους όγκους».

Έως 1,40 ευρώ τα συσκευασµένα 100 γρµ.
αν και υπολείπονται των αντίστοιχων ιταλικών
Από 1,05 έως και 1,40 ευρώ το κιλό, για το φρούτο των 100 γραµµαρίων τοποθετεί το εύρος τιµών
στο συσκευασµένο ελληνικό ακτινίδιο ο επικεφαλής της Ζευς
Ακτινίδια ∆ηµήτρης Μανώσης, ο
οποίος, ωστόσο, σπεύδει να σηµειώσει πως το αντίστοιχο ιταλικό πωλείται πάνω από 1,60 ευρώ και υπενθυµίζει ότι «σχεδόν
το 40% των εξαγωγών µας προς

την Ευρώπη, κατευθύνθηκε στην
Ιταλία. Οι Ιταλοί τα πουλάνε στη
συνέχεια στις δικές τους αγορές
µε υψηλότερες τιµές, στερώντας
πιθανά µερίδια από εµάς». Ο ίδιος
διαβλέπει πως προσεχώς η αγορά
θα κινηθεί ανοδικά ως προς τις τιµές, αλλά το ελληνικό ακτινίδιο
δεν θα επωφεληθεί σοβαρά, διότι «τα περισσότερα ακτινίδιά µας
θα έχουν πουληθεί µέχρι τότε».

Για την τιµή του συσκευασµένου προϊόντος και ο Άγγελος Ξυλογιάννης από το συνεταιρισµό
Άρτας επεσήµανε ότι «στο µέγεθος των 100 γραµµαρίων το ελληνικό ακτινίδιο πληρώνεται γύρω στα 1,15 ευρώ και ανεβαίνει 57 λεπτά ανά κατηγορία στα µεγαλύτερα µεγέθη ή µειώνεται αντίστοιχα στα µικρότερα, πάντα σε συνάρτηση µε τον εκάστοτε πελάτη».

Agrenda
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∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΧΩΡΙΣ ∆ΟΥΛΕΙΕΣ
ΑΚΟΜΑ ΣΤΗΝ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΚΛΗΡΟΥ

Ο

ι Ιταλοί έµποροι είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν περί τα 275 ευρώ ο
τόνος FOB λιµάνι µας για
τα µέτρια σιτάρια της σοδειάς µας, όταν οι πωλητές προσφέρουν προς τα
285 ευρώ ο τόνος αντιστοίχως. Ως αποτέλεσµα αναβάλλονται οι νέες πωλήσεις µέχρι να βρεθεί η σωστή τιµή που θα ικανοποιήσει και τις δύο
πλευρές. Οι έµποροι/εξαγωγείς σηµειώνουν πως το κοστολόγιο φέτος
είναι υψηλό και οι τιµές των 275 ευρώ δεν το καλύπτουν, οπότε και προτιµούν να περιµένουν κρατώντας τα
αποθέµατα τους για αργότερα. Άλλωστε τα στοκ είναι διαχειρήσιµα και οι
οικονοµικές υποχρεώσεις σε µεγάλο
βαθµό καλυµµένες. Από την άλλη βέβαια, όσο περνάει ο καιρός
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ τόσο πιο κοντά
papadogiannis@
ερχόµαστε στη
agronews.gr
νέα σοδειά, η
οποία φαίνεται
πρώιµη και ποσοτικά υποσχόµενη.
Στα σκληρά σιτάρια, στη νέα λίστα της Φότζια είχαµε άνοδο 7 ευρώ
σε κάθε ποιότητα. Συγκεκριµένα για
τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος
78 kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη
13% η τιµή αποθήκης παραγωγού διαπραγµατεύεται στα 300-305 ευρώ ο
τόνος. Για τη δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 70% και
πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθήκης παραγωγού είναι στα 290-295 ευρώ ο
τόνος. Στη Γαλλία οι τιµές σκληρού
σίτου για την ώρα δεν µπορούν να ακολουθήσουν την άνοδο του µαλακού, λόγω έλλειψης νέων πωλήσεων και παραµένουν στα 275 ευρώ ο
τόνος παραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι.
Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, τα
µαλακά σιτάρια έχουν καταγράψει εδώ και µήνες σηµαντική άνοδο, κατακτώντας νέα υψηλά επίπεδα. Βέβαια
φαίνεται πως έχουµε µπει σε φάση
υψηλής µεταβλητότητας µε ρευστοποιήσεις, οι οποίες κατά καιρούς πιέζουν λίγο την αγορά. Σύντοµα έρχεται η ώρα για τη Ρωσία να θέσει σε εφαρµογή τους δασµούς εξαγωγής στα
µαλακά σιτάρια κι αυτό υποστηρίζει
τις τιµές. Η ποσοτική στενότητα στα
δηµητριακά κρατάει υψηλά τις τιµές
και στη Γαλλία παρά τις ρευστοποιήσεις, µε τις τιµές Μαρτίου πλέον στα
233 ευρώ ο τόνος, αυξηµένες κατά 5
ευρώ από την περασµένη εβδοµάδα.
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Στο Νευροκόπι
8 λεπτά πατάτα
ΠΑΤΑΤΑ

Από 30% µέχρι
40% εκτιµάται ότι έχουν µειωθεί οι εκτάσεις µε θερµοκηπιακή πατάτα στα παραγωγικά
κέντρα της Πελοποννήσου, µε την
τάση αποµάκρυνσης έστω και προσωρινά από την καλλιέργεια να διατηρείται και στην περίπτωση της υπαίθριας που φυτεύεται το προσεχές
διάστηµα. Η κατάσταση στην εγχώρια και ευρωπαϊκή αγορά παρέµεινε προβληµατική καθ’ όλη τη διάρκεια του β’ εξαµήνου του 2020, πιέζοντας σηµαντικά τις τιµές που διατηρήθηκαν περί τα 20 λεπτά το κιλό
στο µεγαλύτερο διάστηµα του έτους.
Με το κόστος παραγωγής να κυµαίνεται στα 1.000 ευρώ το στρέµµα, παραγωγοί αναφέρουν στην
Agrenda πως η εµπειρία της προηγούµενης χρονιάς αποθάρρυνε
πολλούς από την καλλιέργεια το
2021. Εν τω µεταξύ, µε ανησυχητικά χαµηλούς ρυθµούς για την εποχή και σε τιµές που δεν επιτρέπουν
την κάλυψη ούτε καν των εξόδων
παραγωγής, εξελίσσεται η εµπορι-

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
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ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Έκαψε ο πάγος
τις πρώιμες
φετινές σπορές
στην Αχαΐα
Μεγάλη ζηµιά στις καλλιέργειες θερµοκηπιακής πατάτας προκάλεσαν οι συνθήκες παγετού που επικράτησαν σε περιοχές
της Αχαΐας στις 20 Ιανουαρίου, γεγονός
που έρχεται να επιδεινώσει έτη περαιτέρω του παραγωγούς της περιοχής, αφού
έπειτα από την καταστροφική εµπορική
σεζόν του 2020, βλέπουν τώρα να διακυβεύεται και η νέα εµπορική χρονιά. Ο πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Λακκόπετρας Χρήστος Μπεκίρης, κάλεσε τον προϊστάµενο του ΕΛΓΑ και τους γεωπόνους
του οργανισµού στην περιοχή, ώστε να
δουν το µέγεθος της ζηµιάς και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την
αποζηµίωση των παραγωγών.
Επιστρέφοντας στο Νευροκόπι, οι παραγωγοί αναφέρουν ότι «πάµε για φούντο». ∆εν υπάρχει σοβαρή ζήτηση και η
τιµή πιέζεται διαρκώς. Σε κάθε παραγγελία
από τις λιγοστές που υπάρχουν, οι έµποροι ζητούν 1 λεπτό χαµηλότερα και έχουν
φτάσει να πουλάµε την πατάτα µε 8 λεπτά
κάτω από κόστος παραγωγής. Κύριες αιτίες για την προβληµατική εικόνα που καταγράφει φέτος το προϊόν, σύµφωνα µε
τον πρόεδρο της ΕΑΣ ∆ράµας Γιάννη Κεσκίνογλου, η πανδηµία και οι εισαγωγές.

κή σεζόν για την πατάτα Νευροκοπίου, µε συνέπεια στην περιοχή να
έχει σηµάνει συναγερµός.
Το παρατεταµένο «λουκέτο» στην
εστίαση σε συνδυασµό µε τις αθρόες εισαγωγές πατάτας, αποδεικνύεται «εκρηκτικό κοκτέιλ», προκαλώντας προβληµατισµό στους παραγωγούς, οι οποίοι θεωρούν βέβαιη,
πλέον, τη χασούρα και αναζητούν
κάποια στήριξη, όπως έλαβαν οι παραγωγοί στην Πελοπόννησο, για να
περιορίσουν τη ζηµιά. «Η διάθεση
του προϊόντος είναι προβληµατική.
Στις αποθήκες συνεχίζει να βρίσκεται
σχεδόν το 40% της παραγωγής. Υπολογίζουµε πως σε όλο το Νευροκόπι, όπου καλλιεργούνται πάνω-κάτω 25.000 στρέµµατα, παράχθηκαν
περί τους 120.000 τόνους. Σε άλλες
χρονιές τέτοιο καιρό τα αποθέµατα
δεν θα ήταν ούτε 10.000-15.000 τόνοι πατάτας και σήµερα παραµένουν
απούλητοι γύρω στους 50.000 τόνους», ανέφερε ο πρόεδρος της Οµάδας Παραγωγών Κάτω Νευροκοπίου Σάββας Συµεωνίδης.

Με το κόστος παραγωγής να είναι στα 20-25 λεπτά το κιλό, για να
µείνει ένα µεροκάµατο πρέπει ο παραγωγός να πουλά στα 35 λεπτά

Στις αποθήκες ακόμα το 40% της παραγωγής
ΑΓΟΡΑ ΠΑΤΑΤΑΣ ΕΛΛΑ∆Α
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Προβληµατισµένος δηλώνει και ο Σάββας Σαββίδης
από το Βαθύτοπο, ο οποίος µαζί µε συνεργάτη του
καλλιεργεί 300 στρέµµατα πατάτας. «Στο χωριό µας
άλλες χρονιές τέτοια εποχή ψάχναµε πατάτες και τώρα
µέσα στις αποθήκες πρέπει να υπάρχουν γύρω στους
2.500-2.000 τόνοι, διότι σε αυτές τις εξευτελιστικές
τιµές που δίνει το εµπόριο, οι παραγωγοί αν πουλήσουν
θα εγγράψουν µεγάλες ζηµιές και δεν θα έχουν
χρήµατα για να ξεκινήσουν τη νέα καλλιεργητική σεζόν.
Με το κόστος παραγωγής να είναι στα 20-25 λεπτά το
κιλό, ανάλογα τη φροντίδα του καλλιεργητή, για να
πούµε ότι θα µείνει ένα µεροκάµατο πρέπει να πουλάµε
στα 35 λεπτά το κιλό, τιµή ζυγίσµατος στην αποθήκη,
γιατί έχουµε και φύρες και στα 40 λεπτά στο
διαλογητήριο», τόνισε ο παραγωγός.
«Εδώ και µήνες η εστίαση είτε είναι κλειστή,
είτε λειτουργεί µε περιοριστικά µέτρα και όπως είναι
φυσική αυτό έχει επηρεάσει αρνητικά την
κατανάλωση της πατάτας. Από την άλλη πλευρά,
παρακολουθούµε να έρχονται καραβιές πατάτας από
την Αίγυπτο και την Ευρώπη. Πώς λοιπόν να
πουληθούν οι ελληνικές πατάτες;», διερωτάται ο κ.
Κεσκίνογλου και αφήνει αιχµές για «χειραγώγηση της
αγοράς από 5-10 µεγαλεµπόρους».
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Διατήρηση της δυναμικής το 2021
στο ΧΑ βλέπει η Optima Bank
Η θετική εικόνα του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου
αναμένεται να επικρατήσει στην ελληνική
χρηματιστηριακή αγορά το 2021, όπως εκτιμά η
Optima Bank σε έκθεσή της για τη μετοχή της
ΕΧΑΕ, με τίτλο «Κοιτώντας μπροστά στο 2021 με
συγκρατημένη αισιοδοξία». Σύμφωνα με την
Optima, το ισχυρό ράλι θα επαναληφθεί καθώς,
μεταξύ άλλων, η ελληνική οικονομία αναμένεται
να σημειώσει ανάκαμψη μετά την απομάκρυνση
των ανησυχιών για την Covid-19, λόγω της
μεγάλης εξάρτησης της από τον τουρισμό.

Top Movers

Ευρώ Μεταβολή %

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.

0,4530 +19,21%

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε.

0,5000 +19,05%

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. 0,2320 +9,43%
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜ. ΓΑΛ.
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

0,9080 +5,58%
10,7500 +3,86%

ΚΛ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ A.B.E.E.

0,7500 -9,64%

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

2,0000 -5,66%

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.

0,1930 -5,39%

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ0,6600 -4,35%
Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BANGO Α.Ε.

0,3620 -4,23%

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
31,190.41 +0.0065%
13,518.85 +0.46%
3,626.75 +0.075%
6,715.42 -0.37%
13,906.67
-0.11%
5,590.79 -0.67%
10,913.11 -0.30%
28,756.86 +0.82%

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
BASF: Η ΒASF SE προβλέπει
αύξηση των κερδών προ φόρων
και τόκων καθώς και των
πωλήσεων για το δ’ τρίμηνο του
2020, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά
στοιχεία που ανακοινώθηκαν την
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου. Ο
γερμανικός όμιλος χημικών
ανακοίνωσε ότι τα τριμηνιαία ΕΒΙΤ
θα διαμορφωθούν στα 932 εκατ.
ευρώ σε σχέση με τα 579 εκατ. ευρώ
στο δ’ τρίμηνο του 2019.

ΑNDROMEDA: Διαδικτυακή
συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη
Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου, (14:00 με
15:00.), ώστε να απαντηθούν από τον
Group CEO του Ομίλου Andromeda
Seafood, Άλεξ Μάιερς τα της
επόμενης ημέρας για τη μεσογειακή
ιχθυοκαλλιέργεια και τα νέα δεδομένα
από το ξεκίνημα των εταιρειών
Ανδρομέδα, Σελόντα, Νηρέα και
Περσεύς.
LIDL ΕΛΛΑΣ: Στους εργαζομένους
της είναι αφιερωμένη η νέα καμπάνια
της Lidl Ελλάς, με τίτλο «Ένα μεγάλο
ευχαριστώ», σε μία περίοδο που η
δουλειά είναι κάτι παραπάνω από μια
απλή δουλειά. Στο πλαίσιο αυτό η
εταιρία λέγοντάς τους ένα μεγάλο
ευχαριστώ, όχι μόνο με λόγια, αλλά
και με πράξεις προσφέρει έκτακτες
παροχές συνολικής αξίας 6 εκατ.
ευρώ, 24ωρη τηλεφωνική γραμμή
συμβουλευτικής υποστήριξης.

MΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ: H εταιρεία Μύλοι
Λούλη, ενισχύοντας το έργο τους
Ινστιτούτου Prolepsis προσέφερε 200
κιλά αλεύρι ολικής αλέσεως για να
παραχθούν 3.400 ψωμάκια ολικής
άλεσης που θα διατεθούν σε μαθητές
σχολείων σε Αττική, Θεσσαλονίκη και
Ημαθία στις αρχές του 2021.

Οι ΗΠΑ επέστρεψαν
η Ευρώπη το βλέπει
Έλεγχο της πανδημίας η εντολή Μπάιντεν
Εκτόξευση Ελλάδας το 2022 βλέπει η Citi

Η αλλαγή πορείας των ΗΠΑ ξεκίνησε από την πρώτη κιόλας ημέρα της διακυβέρνησης του 46ου προέδρου Τζο Μπάιντεν,
δημιουργώντας ευφορία στις αγορές και
σε Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους, μετά από μία ταραχώδη 4ετία στις σχέσεις με
την κυβέρνηση Τράμπ. Από την οικονομική πολιτική έως τις διεθνείς σχέσεις, τη μετανάστευση και τη διαχείριση της πανδημίας, ο Μπάιντεν θα επιχειρήσει να αφήσει άμεσα το δικό του αποτύπωμα.
«Πόσο θα διαρκέσει αυτό το νέο αίσθημα ευτυχίας θα φανεί όταν η νέα ομάδα
ξεκινήσει τη δουλειά της, επιστρέψει η καθημερινή ρουτίνα διακυβέρνησης και τα
πάθη κάμψουν τα συμφέροντα», γράφει
η Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Οι ΗΠΑ επέστρεψαν. Και η Ευρώπη
είναι έτοιμη» ανέφερε η επικεφαλής της

Διάκριση

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς
Πηλίου, γνωστός από τα μήλα με το
εμπορικό σήμα «ZAGORIN», ξεκινάει
δυναμικά το νέο έτος με σημαντική
διάκριση για την εξαγωγική του
δράση. Έλαβε «Χρυσό» Βραβείο για
την εξαγωγή μήλων και άλλων
προϊόντων ως «Τop Branded Export
Product», στα πλαίσια των «Greek
Exports Forum & Awards 2020».

Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Στα
του οίκου μας υψηλότερη ανάπτυξη βλέπει η Citi για την Ελλάδα φέτος στο 3,9%
και αρκετά χαμηλότερα από το 4,8% που
εκτιμά η ελληνική κυβέρνηση, ενώ «ανεβάζει» την εκτίμησή της για την ύφεση του περασμένου έτους στο 8,9% τονίζοντας πως το σημαντικό ριμπάουντ της
ελληνικής οικονομίας θα καταγραφεί από τα μέσα του τρέχοντος έτους.
Εντούτοις έτος «εκτόξευσης», θεωρεί
το 2022, τοποθετώντας την Ελλάδα ανάμεσα στους πρωταγωνιστές στην Ευρώπη και την ευρωζώνη αφού η ελληνική
οικονομία θα τρέξει με ρυθμούς της τάξης του 6%, με μόνο την Γερμανία να την
ξεπερνά με ανάπτυξη 6,6%. Για το 2023
τοποθετεί την ανάπτυξη της Ελλάδας στο
2,6%, το 2024 στο 2,% και το 2025 στο 2%.

Κουκάκη

To Choco High είναι το νέο
σοκολατούχο γάλα της Φάρμας
Κουκάκη. Το προϊόν είναι εμπλουτισμένο
με πρωτεΐνες γάλακτος οι οποίες
αποτελούνται κατά 80% από καζεΐνες
και 20% από πρωτεΐνες ορού γάλακτος.
Το Choco High φτιάχνεται από φρέσκο
ελληνικό γάλα και συμπληρώνει τη σειρά
των υπόλοιπων σοκολατούχων της
εταιρείας, Choco Full και Choco Light.
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MAKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Aπαιτείται γνώση του αντικειμένου για
τη διαδικασία συνταξιοδότησης αγροτών

Π

ολλές φορές χρησιµοποιώ σκληρή γλώσσα στο γραπτό λόγο και παρεξηγούµαι.
∆εν είναι ο σκοπός µου να προσβάλλω κανέναν, ούτε να θίξω τιµές και υπολήψεις. ∆υστυχώς όµως δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά, αφού µε άλλο τρόπο
δεν καταλαβαίνουν αυτοί στου οποίους απευθύνεται κάθε φορά
το άρθρο µου.
Πριν δύο χρόνια περίπου, όταν
ακόµη δεχόµασταν κόσµο στα γραTaxis
φεία µας και χαιρετιόµασταν χωρίς
Όλοι θεωρούν ότι, αφού
φόβο, ήρθε ένας αγρότης και ζήτηµε τους κωδικούς taxis
σε να του ετοιµάσω τα δικαιολογητιγίνονται τα πάντα, τότε
κά για τη σύνταξη της γυναίκας του.
πρέπει το κάνει ο λογιστής
Του εξήγησα τότε ότι τη διαδικασία αυτή δεν µπορώ την κάνω εγώ,
διότι δεν ασχολούµαι µε συνταξιοδοτικά θέµατα αφενός, αλλά κι επειδή το θέµα σύνταξη είναι εξαιρετικά
∆ίνουν βοήθεια
σοβαρό αφετέρου. Ότι θα πρέπει να
Κάποιοι ανταποκριτές
ασχοληθεί κάποιος εξειδικευµένος
ΟΓΑ ασχολούνται νυχθη- προκειµένου να τύχει της καλύτερης
µερόν µε τα θέµατα των δυνατής αντιµετώπισης.
αγροτών
Πράγµατι, το θέµα το ανέλαβε γραφείο διεκπεραίωσης συνταξιοδοτικών υποθέσεων και η σύζυγός του
σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα
άρχισε να πληρώνεται από τη σύνταξη της. Πληροφοριακά να πω ότι επρόκειτο για την πιο απλή περίπτωση συνταξιοδότησης: η σύζυγός του είναι ασφαλισµένη όλα τα χρόνια, µόνο στον ΟΓΑ.
ΑΥΤΑ ΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΡΑΦΟ
Άλλαξαν αρκετά από τότε και βρισκόµαστε στο σήµερα: «η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά µε ένα κλικ», έτσι
λένε. Ποιοι; Ας ξετυλίξουµε το κουβάρι της παραπληροφόρησης. Τα πάντα ξεκινάνε από
ένα βασικό λάθος: όλοι θεωρούν
ότι, αφού µε τους κωδικούς taxis
γίνονται τα πάντα, τότε πρέπει να

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

κιόλας, γιατί χρεώνει τόσα χρήµατα για κάτι τόσο απλό.
Προσέξτε τώρα: η αναφορά στο συγκεκριµένο παράδειγµα γίνεται για τη συµπεριφορά του ανταποκριτή.
Ο οποίος αντί να ασχοληθεί µε τον ασφαλισµένο του
ταµείου στο οποίο εργάζεται, θέλησε να υποδείξει σε
ελεύθερο επαγγελµατία πώς θα κάνει τη δουλειά του.
∆ηλαδή έχουµε ξεφύγει εντελώς.
Γνωρίζω ανταποκριτές ΟΓΑ οι οποίοι ασχολούνται
νυχθηµερόν µε τα θέµατα των αγροτών, δίνουν την
ψυχή τους και βοηθάνε όσο δεν παίρνει. Οι ελάχιστοι
ανάποδοι, αν δεν τους αρέσει, µπορούν απλά να πάνε στα σπίτια τους και να µην ταλαιπωρούν τον κόσµο.
Και υποδείξεις να κάνουν όταν θα γίνουν αυτοί ελεύθεροι επαγγελµατίες.

Μετάταξη από το κανονικό
στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ
Όποιος έχει τη δυνατότητα να βγει από το
καθεστώς των βιβλίων και να κάνει µετάταξη
στο ειδικό καθεστώς, αυτό πρέπει να το κάνει
µέχρι τις 30.01.21. ∆ιαφορετικά είναι
υποχρεωµένος να παραµένει µέχρι το τέλος
τους έτους και να βγει του χρόνου τέτοιο καιρό.

τα κάνει ο λογιστής. Και κάπου εκεί χάνεται η µπάλα.
Λίγο πριν το τέλος του 2020, υποψήφιος για συνταξιοδότηση ζήτησε από το λογιστή του να του υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση. Ο λογιστής του (το γραφείο του οποίου ασχολείται µε συνταξιοδοτικά θέµατα
-δεν γνωρίζω αν ασχολείται ο ίδιος ο συνάδελφος ή να
συνεργάζεται µε νοµικό γραφείο) τον ενηµέρωσε ότι
η διαδικασία αυτή στοιχίζει ένα Α’ ποσό. Του είπε επίσης ότι, θα µπορούσε να απευθυνθεί στον ανταποκριτή της περιοχής του και να ζητήσει να του κάνει την αίτηση εκείνος, χώρια που θα ήταν δωρεάν.
Πράγµατι ο αγρότης πήγε στον ανταποκριτή του
ΟΓΑ, του εξήγησε τη συνοµιλία που είχε µε το λογιστή
και του ζήτησε να υποβάλλει την αίτηση.
Και τότε συνέβη το εξής απίστευτο: ο ανταποκριτής,
αντί να του πει «οκ, θα σου κάνω την αίτηση», ή «όχι,
δεν θα σου υποβάλλω την αίτηση διότι δυστυχώς δεν
έχω το δικαίωµα», άρχισε να βάλλει κατά του λογιστή
του αγρότη µε θέµα αναφοράς τα χρήµατα που ζήτησε
για την υποβολή της αίτησης.
Μάλιστα σε µια έξαρση επαναστατικής διάθεσης, πήρε τηλέφωνο το λογιστή του αγρότη και του την είπε

ΑΥΤΑ ΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΡΑΦΟ
Όσο για τους φίλους αγρότες θα ήθελα να πω ότι,
τις περισσότερες φορές το φθηνό σου βγαίνει ακριβό.
Έχουν υπάρξει άπειρες περιπτώσεις κατά τις οποίες,
πολλοί παρασύρθηκαν από το «γείτονα» που τα ήξερε
όλα και «έλα µωρέ δεν είναι τίποτε…» και τους βγήκε
ο κούκος αηδόνι.
Και ξέρετε κάτι; Όταν θα βγει ο λογαριασµός, ο κακός λογαριασµός, θα βγει στον ΑΦΜ το δικό σας. Ο έξυπνος «γείτονας» δεν φαίνεται πουθενά. Έκανε το
κοµµάτι του κι άµα πας να τον αρπάξεις θα σου πει «εγώ να βοηθήσω ήθελα, εσύ γιατί µε άκουσες;» και θα
βγείτε µε πλευρά σπασµένα.
Το θέµα τη σύνταξης είναι πάρα πολύ σηµαντικό για
να το προσπεράσετε έτσι απλά. Πρέπει να είστε προσεκτικοί και τα βήµατα σας να είναι σταθερά, για κάθε τι που σας αφορά.
Φυσικά και θα συµβουλευτείτε το λογιστή σας, πάντα να το κάνετε, δεν πρέπει να ξεχνάτε όµως ότι, δεν
κάνουµε τα πάντα. Το έντιµο είναι το εξής: δεν γνωρίζω κάτι; ∆ε θα το κάνω, δεν θα ασχοληθώ µαζί σου όσα
χρήµατα κι αν µου δώσεις, γιατί µπορεί από το πράγµα που θα µου ζητήσεις να σου υλοποιήσω να προκύψει στο µέλλον ζηµιά µη αναστρέψιµη.

Μετάταξη στο κανονικό
καθεστώς µέχρι 30.01.21
Η διαδικασία µετάταξης στο
κανονικό καθεστώς όσων
εισέπραξαν εντός του 2020
επιδοτήσεις άνω των 5.000
ευρώ ολοκληρώνεται µέχρι τις
30.0121. φροντίστε να
ενηµερώσετε το λογιστή σας.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Σπήλιος Λιβανός

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Αποφασισµένος να βάλει τέλος στις παθογένειες του παρελθόντος αναφορικά µε το ΟΣ∆Ε, εµφανίζεται µε την πρώτη συνέντευξή του στο νέο πόστο ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός. Μιλώντας στην «Αgrenda» ο υπουργός δεν ανοίγει ακόµα τα χαρτιά του για το θέµα των ιστορικών
δικαιωµάτων, διαβεβαιώνει ωστόσο για προκηρύξεις νέων µέτρων στη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου της ΚΑΠ. Ειδικό
βάρος αποδίδει στις συνδυαστικές κινήσεις µε τα κονδύλια του
Ταµείου Ανάκαµψης, έτσι ώστε να δοθεί ισχυρή ώθηση στην ενδυνάµωση του τοµέα της αγροδιατροφής στη χώρα µας. Παίρνοντας µάλιστα αφορµή από την αγάπη του για τη γη και το δέσιµο µε την ιδιαίτερή του πατρίδα, επιµένει στην αναζήτηση µιας
χρυσής συνταγής µέτρων ανάπτυξης και κοινωνικής προστασίας που θα καθορίσουν τη ζωή στην ύπαιθρο για πολλά χρόνια.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ:
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟ

Με ποιες σκέψεις αναλαµβάνετε
την πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης;
Κατάγοµαι από µια περιοχή αγροτική. Ξέρω τα προβλήµατα και τις αγωνίες του αγροτικού κόσµου, αλλά
ξέρω και τις δυνατότητες του πρωτογενούς τοµέα και πόσο µπορεί να
προσφέρει στην ελληνική οικονοµία. Συνεπώς έχω πλήρη συνείδηση
της ευθύνης που έχω αναλάβει µετά

Τέλος οι παθογένειες
στην υπόθεση ΟΣΔΕ,
επιστρέφει η πολιτική
Οι κοινοτικοί πόροι θα μοιρασθούν με σεβασμό στους αγρότες

την τιµητική, για µένα απόφαση του
πρωθυπουργού να µου αναθέσει το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων. Στόχος µου είναι να είµαι
όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικός
και οι αποφάσεις µου πιο χρήσιµες
για τον αγροτικό κόσµο.

Ποιες είναι οι κατευθυντήριες
γραµµές του πρωθυπουργού για
τον χώρο;
Βιώνουµε µια πολύ κρίσιµη χρονική περίοδο. Από τη µια έχουµε την
πανδηµία που επηρεάζει κάθε µορφή της οικονοµικής ζωής της χώρας
και από την άλλη πρέπει να λάβουµε στρατηγικές αποφάσεις που θα δεσµεύσουν πόρους και θα καθορίσουν
την εξέλιξη των κλάδων της αγροδιατροφής για την επόµενη δεκαετία.
Μέληµα του πρωθυπουργού αλλά και
προσωπικό µου είναι να αναδείξουµε τον πρωτογενή τοµέα σε βασικό
πυλώνα της οικονοµίας. Ο αγρότης
κατέχει κεντρικό ρόλο στην ελληνική οικονοµία και στην κοινωνία και
πρέπει να αναγνωρίζεται ο ρόλος και
η σκληρή εργασία του. Άλλωστε η υγειονοµική κρίση απέδειξε ότι µπορούµε να ζήσουµε χωρίς ορισµένα υ-

λικά αγαθά, αλλά σίγουρα δεν µπορούµε να ζήσουµε χωρίς τα προϊόντα
του πρωτογενούς τοµέα.

Μπορεί ένας αστός να καταλάβει
τις βαθύτερες ανάγκες του τόπου;
Ανάλογα µε την αντίληψη που έχει... Αλλά επειδή καταλαβαίνω ότι η
ερώτηση είναι προσωπική, σας θυµίζω ότι κατάγοµαι από το Μεσολόγγι
και εκλέγοµαι στην Αιτωλοακαρνανία, µια περιοχή η οποία στηρίζεται
στην αγροτική παραγωγή. Από µικρό
ο πατέρας µου µε έκανε να αγαπήσω τη γη. Κατ΄ επάγγελµα αγρότης
δεν υπήρξα ποτέ, ωστόσο πριν από
12 χρόνια δηµιούργησα και διατηρώ
έναν ελαιώνα µε βρώσιµες ελιές Καλαµών και έναν δεύτερο µε κωρονέικες λαδοελιές και παράγω εξαιρετικό παρθένο αγουρέλαιο. Η ενασχόληση µε τη γη είναι για µένα ζωογόνος και ένα εξαιρετικό σχολείο για
τα τρία παιδιά µου. Θεωρώ όµως ότι και οι γνώσεις µου από τις σπουδές µου στα οικονοµικά και τις πολιτικές επιστήµες αλλά και οι µεταπτυχιακές στις ευρωπαϊκές και διεθνείς
σχέσεις αποτελούν ένα ισχυρό εφόδιο για την αντιµετώπιση των προβληµάτων του αγροτικού κόσµου, αλλά
και για τη συµµετοχή µου στα κέντρα
λήψης αποφάσεων στην Ελλάδα και
στις Βρυξέλλες. Με απλά λόγια, για
να µιλήσω µε τη γλώσσα του τόπου
µου «είµαι και του αλωνιού και του
σαλονιού». Στόχος µου είναι να αξιοποιήσω τις γνώσεις και τις πολιτικές επαφές τόσο στον τόπο µας όσο
και στην ΕΕ προς όφελος των συµφερόντων των ανθρώπων του καθηµερινού µόχθου, του συνόλου του αγροτικού κόσµου.

Σας ενδιαφέρει πιο πολύ η
αναπτυξιακή ή η κοινωνική
διάσταση της πολιτική σας;
Η ανάπτυξη δεν µπορεί να επέλθει
χωρίς τη συµµετοχή και τη συνέργεια
της κοινωνίας, αλλά και η κοινωνική ευηµερία δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς ανάπτυξη. Εποµένως οι
δύο διαστάσεις που αναφέρετε, αναπτυξιακή και κοινωνική είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µεταξύ τους. Μάλιστα εγώ θα πρόσθετα και µία τρίτη
διάσταση που κρίνω ότι δεν πρέπει
πλέον να παραβλέπεται, την περιβαλλοντική. Θέλουµε να πετύχουµε περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη προκειµένου να εξασφαλίσουµε τους απαραίτητους πόρους για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Συνεπώς
αναπτυξιακή και κοινωνική διάσταση της πολιτικής µας είναι αλληλένδετες, πιο απλά, οι δύο όψεις του ιδίου νοµίσµατος.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Η συγκέντρωση των αγροτικών
εκµεταλλεύσεων σε όλο και
λιγότερα χέρια είναι νοµοτελειακή;
Ο κατακερµατισµός του κλήρου και
το µικρό µέγεθος των εκµεταλλεύσεων
που αυτό συνεπάγεται είναι από τα βασικά διαρθρωτικά προβλήµατα του αγροτικού τοµέα στην πατρίδα µας. Μία
από τις επιλογές της πολιτικής του Υπουργείου είναι η αντιµετώπιση του
προβλήµατος µε την ανάπτυξη συνεργατικών σχηµάτων τα οποία µέσω οικονοµιών κλίµακας µπορούν να οδηγήσουν σε µείωση του κόστους παραγωγής και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Για το σκοπό αυτό άλλωστε
η προηγούµενη ηγεσία προέβη στην
ψήφιση νέου θεσµικού πλαισίου για
τους συνεταιρισµούς. Πρόθεσή µας
είναι η συνέχιση των προσπαθειών
προς αυτή την κατεύθυνση.

Τι ξέρετε για τη νέα ΚΑΠ;
Φαντάζοµαι θέλετε να ρωτήσετε τη
γνώµη µου για τη νέα ΚΑΠ… Η ΚΑΠ
αποτελεί µια µοναδική ευκαιρία όχι
µόνο για τον κόσµο του πρωτογενούς
τοµέα, αλλά και για το σύνολο της ελληνικής οικονοµίας. Το ύψος των πόρων της νέας ΚΑΠ 19,3 δισ. ευρώ, αποτελεί µια εθνική επιτυχία και είναι
αποτέλεσµα της σκληρής και µεθοδικής εργασίας της κυβέρνησης και
προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Όπως ξέρετε, παρά το γεγονός ότι το
νοµοθετικό πακέτο για τη νέα ΚΑΠ,
θα έπρεπε να ισχύει για την περίοδο
2021-2027, λόγω των καθυστερήσεων που σηµειώθηκαν, αλλά και στην
εξέταση αυτού καθεαυτού του νοµοθετικού πακέτου για τη µεταρρύθµιση
της ΚΑΠ, ήταν αναγκαία η εξασφάλιση µεταβατικής περιόδου. Η νέα ΚΑΠ
και τα Στρατηγικά Σχέδιά της αφορούν
στην περίοδο 2023-2027. Οι πόροι της
κατανέµονται ως εξής: Άµεσες ενισχύσεις (Πυλώνας Ι): 14.529,60 δισ. ευρώ.
Αγροτική ανάπτυξη (χωρίς Μέσο ανάκαµψης ): 4.021,90 δισ. ευρώ.
Αγροτική ανάπτυξη Μέσο Ανάκαµψης: 371,10 εκατ. ευρώ
Μέτρα αγοράς (Πυλώνας Ι: µελισσοκοµία, οίνος, ελαιόλαδο και Μικρά
Νησιά Αιγαίου): 440 εκατ.
Η κυβέρνησή και το ΥΠΑΑΤ έχουν
σχέδιο και στρατηγική. Είµαι σίγουρος ότι το αποτέλεσµα στο τέλος της
περιόδου εφαρµογής της ΚΑΠ θα είναι θετικό για τη χώρα.

Ποια η γνώµη σας για τα ιστορικά
δικαιώµατα; Ο προκάτοχός σας είχε
αποφασίσει να τα σβήσει εντός της
διετίας. Τι θα κάνετε;
Στο πλαίσιο της προετοιµασίας των
µέτρων αγροτικής πολιτικής κατά την
µεταβατική περίοδο 2021- 2022, ένα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Σπήλιος Λιβανός γεννήθηκε
στην Αιτωλοακαρνανία το 1967.
Σπούδασε Οικονοµικά και
Πολιτικές Επιστήµες στις ΗΠΑ
και συνέχισε µε µεταπτυχιακές
σπουδές στην Αγγλία, στις
∆ιεθνείς Σχέσεις και στη
Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση. Το
2007 εκλέχθηκε για πρώτη
φορά βουλευτής ενώ το 2013
ανέλαβε τη θέση του Γραµµατέα
Πολιτικού Σχεδιασµού και
Επικοινωνίας της Ν∆. Το 2019
εκλέχτηκε βουλευτής και
ορίστηκε Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος Ν∆. Είναι
παντρεµένος και έχει τρία παιδιά.
από τα ζητήµατα που θα διερευνηθούν
είναι και το συγκεκριµένο.

Μαθαίνουµε ότι η Ε.Ε. σκοπεύει να
απαγορεύσει την µεταπώληση
δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης. Η
γνώµη σας;
Μετά την ολοκλήρωση των τριµερών
διαπραγµατεύσεων (Ευρωκοινοβούλιο
– Συµβούλιο Υπουργών και Ευρωπαϊκή Επιτροπή) για τους κανονισµούς
που θα διέπουν τη νέα ΚΑΠ 23-27 , θα
διερευνηθούν όλα τα ανωτέρω στην
κατεύθυνση πάντα που ενισχύει τον
αγροτικό µας τοµέα και τα συµφέροντα του Έλληνα αγρότη.

Έχει νόηµα η οριοθέτηση ζωνών
καλλιέργειας-εκτροφής µε βάση τα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα της κάθε
περιοχής;
Οι Έλληνες αγρότες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και το έχουν αποδείξει, τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα και
τις καλύτερες καλλιέργειες-εκτροφές
που ευδοκιµούν σε κάθε περιοχή. Εµείς θέτουµε ως έναν από τους βασικούς µας στόχους να σταθούµε αρωγοί στην προσπάθειά τους να κάνουν
τις καλλιέργειές-εκτροφές τους πιο ανταγωνιστικές και τα ποιοτικά προϊόντα του πρωτογενούς τοµέα πιο αναγνωρίσιµα. Οι Έλληνες παραγωγοί
γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τι πρέπει να κάνουν, πού και πώς
να το κάνουν.
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µέρας για τη χώρα. Η Ελλάδα είναι ένα µοναδικής αξίας «οικόπεδο» το οποίο προσφέρει εξαιρετικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα σε όλα τα προϊόντα που παράγονται σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση, οι τιµές ρυθµίζονται από την ελεύθερη αγορά.

Καθετοποιηµένες αγροτικές
επιχειρήσεις, συνεταιρισµοί, οµάδες
ή καλύτερη συνεργασία των κρίκων
της αλυσίδας αξίας;
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Προγράμματα
Προκήρυξη αρκετών µέτρων από το ΠΑΑ φέρνει
ο µεταβατικός κανονισµός για το 2021-2022.
«Είµαστε σε διαδικασία αξιολόγησης των µέτρων
και προτεραιοποίησης τους», αναφέρει ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός.

Όλα τα παραπάνω πρέπει να εφαρµοστούν συνδυαστικά, καθώς η καθετοποίηση προσδίδει προστιθέµενη αξία στα προϊόντα. Οι Οµάδες -Συνεταιρισµοί δηµιουργούν οικονοµίες κλίµακος και ισχυρά διαπραγµατευτικά
σχήµατα και η συνεργασία της αλυσίδας αξίας ενισχύει τη θέση του παραγωγού και το εισόδηµα στην τσέπη του.

Ποια προγράµµατα θα βγουν κατά
την ενδιάµεση διετία 2021-2022,
πριν από την νέα ΚΑΠ; Τι
προϋπολογισµός προβλέπεται;
Η ψήφιση του µεταβατικού κανονισµού για το 21- 22 δίνει τη δυνατότητα να προκηρυχθούν αρκετά µέτρα
από το ΠΑΑ. Είµαστε στη διαδικασία
αξιολόγησης των µέτρων και προτεραιοποίησής τους στις κατευθύνσεις
που θέτει ο µεταβατικός κανονισµός
και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία,
προκειµένου σύντοµα να ληφθεί η τελική απόφαση. Απόφαση η οποία θα
συναρτηθεί και από τη δυνατότητα
προκήρυξης µέτρων αγροτικής ανάπτυξης µέσα από το Ταµείο Ανάκαµψης που διαχειρίζεται το Υπουργείο
Οικονοµικών.

Δικαιώματα
∆εν ανοίγει για την ώρα τα χαρτιά του γύρω από το
θέµα «ιστορικά δικαιώµατα» και τι µέλει γένεσθαι, ο
νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, λέγοντας πως
είναι ένα από τα θέµατα που θα διερευνηθούν εντός
της µεταβατικής περιόδου 2021-2022.

Σας έχει απασχολήσει η λειτουργία
του ΟΣ∆Ε, η εµπλοκή ιδιωτών σε
ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, η
υποκατάσταση του ρόλου του
κράτους και οι καταχρηστικές
πράξεις που έχουν καταγραφεί;
Είµαστε σε στενή συνεργασία µε τη
διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειµένου
παθογένειες του παρελθόντος και κακές πρακτικές να διορθωθούν προς όφελος της αποτελεσµατικής λειτουργίας του Οργανισµού και πάνω από
όλα του Έλληνα αγρότη.

Μήπως το οικόπεδο στην Ελλάδα
είναι πολύ ακριβό για την
υποστήριξη της αγροτικής
παραγωγής;

Είπατε ότι το εγκεκριµένο υπόλοιπο
για έκτακτες ενισχύσεις αγροτών,
λόγω πανδηµίας ανέρχεται στα 156
εκατ. Ευρώ. Είναι το βαµβάκι µέσα
στα προϊόντα που θα τύχουν ειδικής
στήριξης;

Ο πρωτογενής τοµέας είναι διαχρονικά ένας από τους βασικούς πυλώνες
της οικονοµίας µας. Εποµένως δεν τίθεται θέµα ως προς τον αποκλεισµό
του από τον σχεδιασµό της επόµενης

Παρακολουθούµε καθηµερινά τις επιπτώσεις της πανδηµίας στον πρωτογενή τοµέα και λαµβάνουµε τις αποφάσεις που πρέπει για τους κλάδους
που πλήττονται.

Το όραμα
«Πέρα από την οικογενειακή ιστορία από την εποχή
του θείου και νονού µου Παναγιώτη Κανελλόπουλου
και του πατέρα µου ∆ιονύση Λιβανού, στην πολιτική
µε έφερε η αγάπη για τον τόπο που µε γέννησε, την
Αιτωλοακαρνανία και η επιθυµία για προσφορά. Μέσα
από το πέρασµά µου από την πολιτική, φιλοδοξία µου
είναι να είµαι χρήσιµος», λέει ο υπουργός.
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Δικό του δίκτυο απευθείας διανομής
στο λιανεμπόριο θέλει ο Πελεκάνος
Στο κάδρο και η έκπτωση στη
μερίδα για προσέλκυση νέων
μελών στην οργάνωση

∆υσχέρεια
µε επιβολή
εργοσήµου
αγρεργατών

Στα σχέδια επένδυση άνω
του 1 εκατ. ευρώ για αγορά
μηχανολογικού εξοπλισμού
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ
Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή
της βρίσκεται η περίοδος των πωλήσεων για τον Αγροτικό Συνεταιρισµό Φασολοπαραγωγών Εθνικού ∆ρυµού Πρεσπών, Πελεκάνος, µε το µεγαλόσπερµο
πλακέ φασόλι να εµφανίζει έντονη ζήτηση, όπως επισηµαίνει ο Κώστας Ναλπαντίδης πρόεδρος της οργάνωσης. Ο
συνεταιρισµός διαθέτει τα προϊόντα του
είτε σε βιοµηχανίες, όπως είναι 3αλφα
- Αφοί Καραγεωργίου, είτε σε συνεργαζόµενους χονδρεµπόρους καθότι δεν διαθέτει το δίκτυο για απευθείας διανοµή στο οργανωµένο λιανεµπόριο για το
φασόλι Πρεσπών, που αποτελεί προϊόν
ΠΓΕ. Στους στόχους των στελεχών του
συνεταιρισµού µελλοντικά είναι η δηµιουργία δικτύου που θα µπορούσε να µειώσει το λειτουργιΦύρα 40%
κό κόστος που προκύπτει από
Καλή ως προς τα
τη διάθεση των προϊόντων του
ποιοτικά χαρακτηρι- µέσω τρίτων. «Σε κάθε περίπτωστικά η παραγωγή,
ση όµως δεν είναι εύκολο να ειωστόσο µε σηµαντική σάγει κανείς τα προϊόντα του στα
ράφια ενός σούπερ µάρκετ όταν
φύρα καθώς χρειάστηκε να απορριφθεί διαθέτει µόλις δύο ή τρεις κωδιτο 40% του συνόλου κούς όπως εµείς».

σε φασόλια γίγαντες
και ελέφαντες

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

7001.000

Στο επίκεντρο η µείωση µερίδας

Στο άµεσο µέλλον και σε µία
προσπάθεια να ενισχύσει τη δυναµική του προϊόντος που παράγει, ο
Πελεκάνος εξετάζει τη διεύρυνση της
βάσης των µελών του από 30 άτοµα σήµερα σε περισσότερα από 100 που είναι
το σύνολο των παραγωγών της περιοχής. «Επί της ουσίας είµαστε διασπασµένοι µε αποτέλεσµα κάποιοι να αγοράζουν από τον συνεταιρισµό και κάποιοι από µεµονωµένους παραγωγούς.
Γι’ αυτό το λόγο εξετάζουµε, µέσω φοροτεχνικών και δικηγόρων, τη µείωση
της µερίδας συµµετοχής των µελών από 33.717 ευρώ που είναι σήµερα σε
µικρότερο ποσό, δίνοντας έτσι το κίνητρο και σε άλλους παραγωγούς να ενταχθούν στον συνεταιρισµό».
Ως προς τη φετινή παραγωγή, ο πρόε-

ΤΟΝΟΙ/ΕΤΟΣ

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ
3,20

ΦΑΣΟΛΙ
ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ

3,05

ΦΑΣΟΛΙ
ΓΙΓΑΝΤΑΣ

2,50

ΜΕΣΟΣΠΕΡΜΟ
ΠΛΑΚΕ

δρος του συνεταιρισµού επισηµαίνει ότι εµφάνισε καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, ωστόσο µε σηµαντική φύρα καθώς χρειάστηκε να απορριφθεί το 40%
του συνόλου της παραγωγής. Η συγκεκριµένη εικόνα κυριάρχησε στα φασόλια γίγαντες και ελέφαντες, ωστόσο
δεν συµβαίνει κάτι ανάλογο στο µεγαλόσπερµο πλακέ φασόλι. «∆ιατηρούµε
την ποιότητα, κρατώντας σταθερές τις τιµές κι αυτές που αφορούν την πώληση
στην αγορά αλλά και τις τιµές αγοράς
από τους παραγωγούς. Ταυτόχρονα καταφέραµε να µειώσουµε το λειτουργικό
µας κόστος, προβαίνοντας σε εδαφολογικές και φυλλοδιαγνωστικές αναλύσεις
για να αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά τις ανάγκες της καλλιέργειάς µας»,
εξηγεί ο κ. Ναλπαντίδης.
Ο Πελεκάνος έχει θέσει στον προγραµµατισµό του επένδυση άνω του 1 εκατ.
ευρώ για την προσθήκη µηχανολογικού
εξοπλισµού, µε την ένταξή του σε τρέχον πρόγραµµα ενίσχυσης για το 70%
του συνόλου αυτής. «Στο πλάνο είναι
να αγοράσουµε εξοπλισµό για τον καθαρισµό, τη διαλογή καθώς και κλαρκ»,
εξηγεί ο πρόεδρος του συνεταιρισµού.

Κυρίαρχο ζήτηµα που καλούνται
να αντιµετωπίσουν τα µέλη του
Πελεκάνου, σύµφωνα µε τον κ.
Ναλπαντίδη, είναι η δυσχέρεια που
προκάλεσε ως προς την
απασχόληση εργατών γης η
νοµοθεσία της κυβέρνησης λόγω
της πανδηµίας, όπου καθορίζεται
ότι θα πληρώνονται µέσω
εργοσήµου και όχι µέσω ΙΚΑ,
όπως γινόταν µέχρι πρότινος.
«Απευθύναµε πρόσκληση για να
προσελκύσουµε εργάτες από την
Αλβανία, αλλά αντιµετωπίσαµε
σηµαντικό πρόβληµα διότι θα
έπρεπε να εκδώσουν ΑΦΜ στην
Ελλάδα, καθότι δεν µπορούσαµε
από πλευράς µας να εκδώσουµε
ΑΦΜ στην εφορία. Είχαµε λάβει
την υπόσχεση ότι οι διαδικασίες θα
έτρεχαν µέσω Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης για ταχύτερη έκδοση
ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, κάτι που τελικά
δεν έγινε. Το αποτέλεσµα ήταν ότι
πληρώθηκαν οι άνθρωποι και στη
συνέχεια επέστρεψαν στη χώρα
µας». Το σηµαντικότερο θέµα που
προκύπτει, κατά τον ίδιο, µέσα από
αυτή τη διαδικασία είναι ότι τα
έξοδα µισθοδοσίας δεν
εµφανίζονται ως λειτουργικά
έξοδα του συνεταιρισµού.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Στην αγορά
του καφέ
μπαίνει
η Chobani
InVivo και Soufflet
για μία σαν τη BayWa
Μία από τις µεγαλύτερες γεωργικές επιχειρήσεις της Ευρώπης µε 10 δισ. ευρώ σε πωλήσεις, αναµένεται να δηµιουργήσει η δροµολογούµενη συµφωνία µεταξύ του γαλλικού συνεταιριστικού οµίλου InVivo για εξαγορά της εταιρίας αγροδιατροφής Soufflet που ελέγχεται από την οµώνυµη οικογένεια.
Η συγχώνευση θα µπορούσε επίσης
να επιτρέψει στην InVivo, που αριθµεί
192 συνεταιρισµούς και τη Soufflet, να
ανταγωνιστούν καλύτερα τους αντιπάλους της, όπως τον αµερικανικό γίγαντα Cargill και τη γερµανική BayWa.
Η πιθανή ενοποίηση έρχεται καθώς
η Γαλλία, ο µεγαλύτερος παραγωγός

γεωργικών προϊόντων της ΕΕ, προσπαθεί να αγκαλιάσει τις περιβαλλοντικά συνειδητές γεωργικές πρακτικές
και τον ανταγωνισµό µε φθηνότερους
προµηθευτές σιτηρών όπως η Ρωσία.
«Ο συνδυασµός του Οµίλου InVivo και
Soufflet Group θα οδηγήσει στη δηµιουργία ενός Γάλλου πρωταθλητή στη
γεωργία και τη γεωργία µε διεθνές αποτύπωµα», αναφέρει η κοινή δήλωση. Η συµφωνία θα συγχωνεύσει τις διεθνείς δραστηριότητές τους στην εµπορία σιτηρών, θα συνδυάζει την παραγωγή άλευρων και βύνης της Soufflet
και τη διανοµή κρασιού και το λιανικό εµπόριο ειδών κήπου της InVivo.

Στην αγορά του RTD καφέ µπαίνει ο
αµερικανικός κολοσσός του γιαουρτιού Chobani, µε το λανσάρισµα της
νέας σειράς Chobani Coffee. H σειρά
περιλαµβάνει τέσσερις κωδικούς, που
θα κυκλοφορήσουν εντός του Ιανουαρίου στις ΗΠΑ σε συσκευασίες του
1 λίτρου: µε γάλα, µε γάλα και βανίλια, µε γάλα βρώµης και Pure Black,
χωρίς ζάχαρη και γάλα. Όλα τα προϊόντα παρασκευάζονται αποκλειστικά
από µονοποικιλιακούς κόκκους καφέ Arabica. Σύµφωνα µε στοιχεία της
Nielsen που επικαλείται η εταιρεία, η
αγορά στις ΗΠΑ αναπτύσσεται µε ρυθµό 17% σε ετήσια βάση και η αξία της
υπολογίζεται στα 1,6 δισ. δολάρια.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ένα
γενικότερο πλαίσιο επέκτασης της
εταιρείας και σε άλλες αγορές πλην
γιαουρτιού, καθώς στο χαρτοφυλάκιό της έχουν προστεθεί µεταξύ άλλων γάλα και γιαούρτι από βρώµη,
κρέµες γάλακτος για καφέ και plantbased κρύα ροφήµατα µε φρούτα.

Στη Eurocatering
το fund Ταµβακάκη
Σηµαντικό ποσοστό
µειοψηφίας στο µετοχικό
κεφάλαιο της Eurocatering,
γνωστής µε το brand
«Φρεσκούλης», φέρεται πως
απέκτησε EOS Capital του
Απ. Ταµβακάκη. Το ακριβές
ποσοστό, το τίµηµα του deal
και το πλάνο ανάπτυξης δεν
έχουν γίνει γνωστά. Στελέχη
της αγοράς συνδέουν την
είσοδο Ταµβακάκη στην
Eurocatering, µε τον
σχεδιασµό της τελευταίας για
δηµιουργία νέου εργοστασίου.
H σειρά έχει τέσσερις κωδικούς,
που θα κυκλοφορήσουν εντός
του Ιανουαρίου στις ΗΠΑ σε
συσκευασίες του 1 λίτρου: µε
γάλα, µε γάλα και βανίλια, µε
γάλα βρώµης και Pure Black,
χωρίς ζάχαρη και γάλα.

ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

70%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΤΟΝΟI
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΤΟΝΟI

30%
10.000
ΕΚΤΙΜΗΣΗ

25.000 – 30.000
ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Φεβρουάριο το καταστατικό της ∆ιεπαγγελµατικής Οσπρίων
Σε συµφωνία φέρεται πως έχουν έρθει τα εµπλεκόµενα µέρη ως προς
τα τελικά σηµεία του καταστατικού της ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης
Οσπρίων που αναµένεται να κατατεθεί προς έγκριση από το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης, εντός Φεβρουαρίου. Στο άτυπο ∆Σ που έχει συσταθεί
συµµετέχουν στελέχη από την βιοµηχανία και συγκεκριµένα από επιχειρήσεις
όπως η Agrino, η Αφοί Καραγεωργίου-3αλφα, η Άροσις καθώς και ο πρώην
πρόεδρος του Συνεταιρισµού Πελεκάνος και νυν µεταποιητής και παραγωγός,
Νίκος Στεργίου. Από πλευράς των αγροτών θα µετέχουν αποκλειστικά
συνεταιρισµοί και οµάδες και όχι µεµονωµένοι παραγωγοί µεταξύ των
οποίων στο προσωρινό ∆Σ συµµετέχουν ο Συνεταιρισµός Θεστο, καθώς και
ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Καστοριάς. Το νέο ∆Σ µε βάση τα µέχρι στιγµής
δεδοµένα θα απαρτίζεται από 7 στελέχη της βιοµηχανίας και ισάριθµα από
οργανώσεις παραγωγών και συνεταιρισµούς, ενώ για τη λήψη αποφάσεων
θα απαιτείται θετική ψήφος από τα 2/3 των µελών.

Εντός 3μήνου επισφραγίζεται
το ντηλ Pummaro σε Μινέρβα
Η εταιρεία Μινέρβα Ελαιουργικών
Επιχειρήσεων, είναι ο επενδυτής που
αναδείχθηκε προτιµητέος στη διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του εργοστασίου και του brand
τοµατικών προϊόντων Pummaro
της Unilever, µε την ολοκλήρωση
της συµφωνίας να αναµένεται µέσα στο πρώτο τρίµηνο του έτους.
Βασικοί µέτοχοι της Μινέρβα είναι το DIORAMA Investments Sicar
S.A. που κατέχει το 66,67% της εταιρείας µέσω της Κυπριακής εταιρείας
Mirties Enterprises. Το Elikonos 2
SCA που ελέγχει το 16,67% του µετο-
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χικού κεφαλαίου και η EOS Hellenic
Renaissance, τα κεφάλαια της οποίας διαχειρίζεται η EOS Capital
Partner, επικεφαλής της οποίας είναι ο Απόστολος Ταµβακάκης που
ελέγχει το 16,67% της Μινέρβα.
Η Μινέρβα, έχει ήδη εισέλθει
στην αγορά τοµατικών προϊόντων
µε το brand Χωριό, από τα τέλη
της περασµένης χρονιάς. Τα προϊόντα τα παράγει για λογαριασµό
της η Damavand, βασικός µέτοχος της οποίας µε ποσοστό 75%
είναι η DECA που διαχειρίζεται το
DIORAMA Investments Sicar S.A.

Προς ολοκλήρωση
το υπερσύγχρονο
ελαιοτριβείο της
Παναιγιάλειου
Στους επόµενους µήνες
αναµένεται να ολοκληρωθεί
το νέο εργοστάσιο
ελαιόλαδου της
Παναιγιαλείου Ενώσεως
Συνεταιρισµών, µια
επένδυση περί τα 3 εκατ.
ευρώ µε στόχο να βελτιώσει
την ποιότητα παραγωγής.
H υπερσύγχρονη µονάδα θα
εξυπηρετεί τους
παραγωγούς της ευρύτερης
περιοχής της Αιγιάλειας, µε
αποθηκευτικούς χώρους για
τη συγκέντρωση του
ελαιόλαδου και σύγχρονο
µηχανολογικό εξοπλισµό.

Νέο πρόγραµµα
σταδιακών
καταβολών από την
Τράπεζα Πειραιώς
Η Τράπεζα Πειραιώς,
στο πλαίσιο στήριξης
δανειοληπτών της που
πλήττονται από την πανδηµία,
των οποίων έληξαν οι
αναστολές πληρωµών που
δόθηκαν λόγω Covid -19,
δίνει τη δυνατότητα να
επανέλθουν σε κανονική
αποπληρωµή των δανείων
τους σε 18 µήνες. Έτσι, οι
δανειολήπτες δύναται να
καταβάλλουν το 50% της
δόσης για το σύνολο του
2021 και το 75% της δόσης
για το α’ εξάµηνο του 2022.
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Ελληνικά Κελάρια
Οίνων στη διανομή
των Santo Wines
Στα 3 ευρώ έπεσε η τιμή του ασύρτικου το 2020
ελέω πανδημίας και αυξημένης παραγωγής
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ
Στην ανάληψη της διανοµής
των προϊόντων της Ένωσης Συνεταιρισµών Θηραϊκών προϊόντων -Santo Wines προχώρησε,
σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες, η Ελληνική Κελάρια Οίνων, λαµβάνοντας τη σκυτάλη
από την Τσάνταλης µε την οποία διεκόπη η αντίστοιχη συνεργασία.
Σε επικοινωνία της Agrenda
µε τον πρόεδρο του συνεταιρισµού Μάρκο Καφούρο, ο ίδιος
ανέφερε προς επιβεβαίωση του
ρεπορτάζ ότι: «Έχουµε εµπιστοσύνη στον οινοποιητικό κλάδο,
συµπορευόµαστε µε µία εταιρεία του κλάδου µετά την επιτυχηµένη συνεργασία των τελευταίων ετών µε την Τσάνταλης. Έχει σηµασία να αναφέρουµε ότι στις δύσκολες συνθήκες που αντιµετωπίζει η αγορά, ένα ιδιωτικό οινοποιείο
συνεργάζεται µε ένα συνεταιριστικό».
Ο συνεταιρισµός Santo Wines
εντός του 2020 κλήθηκε να αντιµετωπίσει τους ισχυρούς κλονισµούς που δέχθηκε η αγορά σε επίπεδο πωλήσεων, παρά το γεγονός ότι η Σαντορίνη κατέγραψε µετά από σει-

ρά ετών µία ισχυρή παραγωγικά χρονιά. «Μας έχει επηρεάσει η πτώση της αγοράς. Ιδίως για τα κρασιά της Σαντορίνης, των οποίων ο κύριος χώρος κατανάλωσης είναι η εστίαση και δευτερευόντως τα σούπερ µάρκετ, αντιλαµβάνεστε ότι οι επιπτώσεις ήταν εντονότερες σε σύγκριση µε τα µεσαίας
και χαµηλής τιµολογιακής κλίµακας κρασιά».
Για τη Santo Wines ο εξαγωγικός τοµέας δεν εµφάνισε σηµαντικές επιπτώσεις µε τον κ. Καφούρο να επισηµαίνει ότι συγκρατήθηκαν οι πωλήσεις εκεί.
«Το κυριότερο πρόβληµα εµφανίστηκε για εµάς στην εγχώρια
αγορά αλλά και στην τοπική αγορά του νησιού, καθώς η Σαντορίνη είναι πλήρως συνυφασµένη µε τον τουρισµό». Κατά
τον ίδιο η πτώση πωλήσεων συνολικά για τον συνεταιρισµό υπερβαίνει το 50%, ενώ σε επίπεδο Σαντορίνης η αντίστοιχη
πτώση ήταν ακόµη εντονότερη.

Πού οφείλεται η πτώση
της τιµής του σταφυλιού
Σε ό,τι αφορά την τιµή στο
ασύρτικο θα κινηθεί πτωτικά
στα επίπεδα των 3 ευρώ για τη
σοδειά του 2020 τη στιγµή που

Η συνολική παραγωγή ασύρτικου του νησιού ήταν 3.000 τόνοι.

«Αν και το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής του 2019 παραµένει
απούλητο, εξοφλήσαµε όλες τις ποσότητες που λάβαµε από τους
παραγωγούς», λέει ο πρόεδρος της οργάνωσης Μάρκος Καφούρος.

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΤΟΝΟΙ

3.000
2020

1.500
2019

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

4,5
2019

3,0
2020

Πωλήσεις
Η πτώση πωλήσεων για
τον συνεταιρισµό υπερβαίνει το 50%, ενώ σε
επίπεδο Σαντορίνης
ήταν ακόµη εντονότερη

την προηγούµενη χρονιά ανήλθε σε περίπου 4,5 ευρώ. Στην
πτώση της τιµής του σταφυλιού
προς τον παραγωγό συνέτεινε
-εκτός από την πανδηµία- και
η αυξηµένη παραγωγή σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η συνολική παραγωγή του νησιού
ανήλθε σε περίπου 3.000 τόνους, έναντι περίπου 1.500 τόνων που ήταν το 2019.
«Παρά το γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής του 2019 παραµένει απούλητο, καταφέραµε να εξοφλήσουµε το σύνολο των ποσοτήτων που παραλάβαµε από τους
παραγωγούς, ενώ για το 2020
έχουµε εξοφλήσει µέχρι στιγµής περίπου το 50% των ποσοτήτων που παραλάβαµε», επι-

σηµαίνει ο πρόεδρος του συνεταιρισµού.

Τα δεδοµένα για το
ντοµατάκι Σαντορίνης
Υπενθυµίζουµε ότι ο συνεταιρισµός εισκοµίζει και σχεδόν το σύνολο των παραγόµενων ποσοτήτων στο ντοµατάκι
Σαντορίνης, ένα προϊόν που ο
κ. Καφούρος χαρακτηρίζει ως
delicatessen. «Σε αυτόν τον τοµέα είχαµε να αντιµετωπίσουµε µία κανονική χρονιά µε επαρκείς ποσότητες. Ωστόσο κι
αυτό το προϊόν απαιτεί µια κανονικότητα στην αγορά για να
πουληθεί». Η τιµή που έδωσε
ο συνεταιρισµός για το ντοµατάκι Σαντορίνης ανήλθε στο 1
ευρώ, παραλαµβάνοντας για
το 2020 συνολικά 50 τόνους.

Ο συνεταιρισµός το 2020 παρέλαβε 50 τόνους ντοµατάκι Σαντορίνης και πλήρωσε τους παραγωγούς µε 1 ευρώ το κιλό.

AgroNews.gr
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Το «ιστορικό»
των ζιζανίων
κρύβει τη λύση
Η επιτυχής ζιζανιοκτονία στα χειμερινά σιτηρά
απαιτεί καλό «διάβασμα» και στοχευμένη δράση
ΤΗΣ ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

EKTΑΣΕΙΣ (ΕΛΛΑ∆Α)

provelengiou@agronews.gr

Τα ζιζάνια (ανεπιθύµητα φυτικά είδη) αποτελούν αιώνες τώρα τον «σιωπηλό» εχθρό των καλλιεργητών, απειλώντας µε
την παρουσία τους την τελική συγκοµιδή, σε βαθµό έως και 85%. Η απειλή είναι ακόµα µεγαλύτερη στις καλλιέργειες χειµερινών σιτηρών, µιας και τα συγκεκριµένα είδη, λόγω της µικρής φυλλικής τους επιφάνειας, αποτελούν πιο αδύναµους ανταγωνιστές σε σύγκριση µε
τα εκάστοτε ζιζάνια που καλούνται να αντιµετωπίσουν στον αγρό. Στη χώρα µας
τα χειµωνιάτικα σιτηρά (σιτάρια, κριθάρι,
βρώµη, σίκαλη και τριτικάλε) αποτελούν
πολύ σηµαντικές καλλιέργειες και καταλαµβάνουν µια έκταση περί τα 10 εκατοµµύρια στρέµµατα, µε το σιτάρι να καταλαµβάνει το 75% αυτών.
Οι καλλιεργούµενες ποικιλίες των χειµερινών σιτηρών έχουν βελτιωθεί µε την
πάροδο των χρόνων µε στόχο τη µεγιστοποίηση της παραγωγικότητάς τους και την
προσαρµογή τους στις σύγχρονες µεθόδους καλλιέργειας, χάνοντας κάποια φυσικά χαρακτηριστικά ανταγωνισµού. Σε αντίθεση, τα ζιζάνια έχουν αναπτύξει εξαιρετικούς µηχανισµούς ανταγωνισµού, αναπαραγωγής και προσαρµοστικότητας.
Οι καλλιεργητές διαθέτουν στη «φαρέτρα» τους µια ποικιλία µέτρων που µπορούν να συνδυάσουν για να καταπολεµήσουν ή πιο ορθά να διαχειριστούν αυτούς τους εχθρούς.
Οι άµεσες επεµβάσεις κατά των ζιζανίων µπορεί να είναι καλλιεργητικές ή
χηµικές, προφυτρωτικές ή µεταφυτρωτικές. Η χρήση κατάλληλων και επιλεκτικών ζιζανιοκτόνων, ιδίως σε µεταφυτρωτικές εφαρµογές, αποτελεί την κατασταλτική µέθοδο µε τα µεγαλύτερα ποσοστά

2%
2%
3%

18%
75%

ΣΙΤΑΡΙ

ΚΡΙΘΑΡΙ

ΣΙΚΑΛΗ

ΒΡΩΜΗ

ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ

Μεγαλύτερη επιτυχία
Η µεταφυτρωτική ζιζανιοκτονία
αποτελεί την κατασταλτική µέθοδο
µε τα µεγαλύτερα
ποσοστά επιτυχίας
επιτυχίας. Πριν από οποιαδήποτε επέµβαση ο παραγωγός θα πρέπει να γνωρίζει το «ιστορικό» των ζιζανίων (είδη) που
εµφανίζονται στο χωράφι του, το µέγεθος
των πληθυσµών τους, καθώς και τα σηµεία-κηλίδες εξάπλωσής τους.
Έχοντας αυτές τις πληροφορίες, η επιλογή του τρόπου αντιµετώπισης και
είδους του ζιζανιοκτόνου, το στάδιο και
το σηµείο εφαρµογής του θα είναι πιο εστιασµένα, αυξάνοντας την αποτελεσµατικότητα, µειώνοντας το κόστος και µαζί τις δυσµενείς επιπτώσεις που µπορεί
να έχει µε τοξικότητες στην καλλιέργεια.
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ZIZANIOKTONIAΣΙΤΗΡΩΝ

Ελεύθερο από ζιζάνια
από τη 12η έως την 24η
μέρα μετά την έκπτυξη
Στην «κρίσιμη» περίοδο αποτελεσματικότερη δράση στο σιταροχώραφο
ΤΗΣ ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
provelengiou@agronews.gr

Η γνωριµία µε τον αντίπαλο αποτελεί πάντα ένα βασικό πλεονέκτηµα
που µπορεί να οδηγήσει στην επιτυχή αντιµετώπισή του. Τα περισσότερα ζιζάνια έχουν αναπτύξει πολύ αποτελεσµατικούς µηχανισµούς αναπαραγωγής και διασποράς είτε µέσω ριζωµάτων (για τα πολυετή) είτε
µε την παραγωγή εκατοντάδων χιλιάδων σπόρων, που έχουν τη δυνατότητα να επιβιώνουν για πολλά
χρόνια στο έδαφος. Είναι απαραίτητο ο παραγωγός να παρεµβαίνει
µε ζιζανιοκτονία (χηµικά ή µε καλλιεργητικές µεθόδους) εγκαίρως ώστε να µην ζηµιωθεί η καλλιέργειά
του, αλλά και για προλάβει να µην
σποριάσουν τα ζιζάνια και αυξηθεί
κατακόρυφα η τράπεζα σπόρου που
δηµιουργούν στο έδαφος.
Η παρουσία µεγάλων πληθυσµών
ζιζανίων στο χωράφι µαζί µε την καλλιέργεια µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικές απώλειες παραγωγής (έως
και 85%), λόγω ανταγωνισµού και
αλληλοπάθειας (τοξικότητας) των
ζιζανίων, ενώ παράλληλα αυξάνεται και ο κίνδυνος πλαγιάσµατος
των φυτών, δυσχεραίνουν την συγκοµιδή και µειώνουν τη καθαρότητα του συγκοµιζόµενου προϊόντος.
Στις καλλιέργειες χειµερινών σιτηρών, πιο συχνά απαντώνται από
τα αγρωστώδη ζιζάνια: αγριοβρώµη,

ήρα, φάλαρη, βροµός και αλεπονουρά, ενώ από τα πλατύφυλλα: παπαρούνα, σινάπι, κολλιτσίδα, κίρσιο,
στελλάρια, χαµοµήλι και πολυκόµπι.
Η αντιµετώπιση των ζιζανίων κρίνεται απαραίτητη στις περιόδους
(στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας) όπου η ύπαρξή τους στο χωράφι
θα έχει τον µέγιστο αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη και παραγωγικότητα της καλλιέργειας. Η διάρκεια της περιόδου αυτής είναι γνωστή ως «κρίσιµη περίοδος» (Critical
Period of Weed Control), εξαρτάται
από διάφορες παραµέτρους συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου έκπτυξη των ζιζανίων, την πυκνότητα του
πληθυσµού τους, την ικανότητα ανταγωνισµού τους σε σύγκριση µε
το καλλιεργούµενο είδος και το οικονοµικό όφελος ως αποτέλεσµα
της επέµβασης (κόστος απωλειών
απόδοσης-κόστος ζιζανιοκτονίας).
Πιο συγκεκριµένα, µελέτες αναφέρουν ότι αποτελεσµατική ζιζανιοκτονία στην καλλιέργεια του σιταριού θα πρέπει να αφήνει το χωράφι ελεύθερο από ζιζάνια, µεταξύ της
12ης και της 24ης ηµέρας µετά την
έκπτυξη των φυτών της καλλιέργειας.
Σε αυτό το στάδιο ο ανταγωνισµός
των φυτών του σιταριού είναι εξαιρετικά χαµηλός σε σύγκριση µε τα
διάφορα είδη ζιζανίων και η έλλειψη παρέµβασης µπορεί να οδηγήσει
σε µεγάλες απώλειες στην απόδοση.
Στην καλλιέργεια κριθαριού που θε-

ΚΡΙΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΚΡΙΣΙΜΗ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ %

ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΖΙΖΑΝΙΩΝ
ΣΕΠΤ.ΙΑΝ

ΦΕΒΡ.ΜΑΡ

ΑΠΡΜΑΗΣ

ΙΟΥΝΑΥΓ

Ανταγωνισµός
Κατά την «κρίσιµη»
περίοδο ο ανταγωνισµός
των φυτών του σιταριού
είναι εξαιρετικά χαµηλός
σε σχέση µε τα διάφορα
ζιζάνια και η έλλειψη
παρέµβασης µπορεί να
οδηγήσει σε µεγάλες
απώλειες στην απόδοση

ωρείται πιο ανταγωνιστική, η κρίσιµη περίοδος δεν µπορεί να οριστεί
τόσο αυστηρά. Πέρα από τα κατασταλτικά µέτρα, ο παραγωγός µπορεί να «βοηθήσει» την καλλιέργειά
του, επιλέγοντας πιο ανταγωνιστικές
ποικιλίες, εφαρµόζοντας πρωϊµότερη και πυκνότερη σπορά, καθώς επίσης πραγµατοποιώντας προφυτρωτικό έλεγχο των ζιζανίων, εξαγοράζοντας χρόνο για την καλλιέργειά
του να φυτρώσει και να αναπτυχθεί.

Ολοκληρωµένη διαχείριση
Η ζιζανιοκτονία θα πρέπει να αποτελεί µια ολιστική παρέµβαση µε
συνδυασµό χηµικής καταπολέµησης
και καλλιεργητικών µέτρων, που αποτελούν την ολοκληρωµένη δια-

χείριση. Ο συνδυασµός των µεθόδων µπορεί να αποφασιστεί για κάθε χωράφι ξεχωριστά, σύµφωνα µε
τις ανάγκες του παραγωγού και να
εναλλάσσεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα για µέγιστη αποτελεσµατικότητα. Πριν την εγκατάσταση της
καλλιέργειας µπορεί να εφαρµοστεί
µια προφυτρωτική επέµβαση µε ζιζανιοκτόνα ή/και καλλιεργητικές
µέθοδοι όπως η ψευδοσπορά, βαθύ όργωµα, και πρόγραµµα αµειψισποράς που θα µειώσουν τον πληθυσµό των ζιζανίων και θα δώσουν
χρόνο στην καλλιέργεια να αναπτυχθεί. Παράλληλα, µπορεί να ενδυναµωθεί η ανταγωνιστικότητα της καλλιέργειας µε ορθή λίπανση, πρώιµη
και πυκνότερη σπορά.
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ZIZANIOKTONIAΣΙΤΗΡΩΝ

Από το αδέρφωμα μέχρι το καλάμωμα
Για μεγαλύτερη ακρίβεια στη ζιζανιοκτονία σιτηρών οι γεωπόνοι συστήνουν εστιασμένους ψεκασμούς
ΤΗΣ ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Zιζανιοκτόνα
χειµερινών σιτηρών
από την CORTEVA
AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ

provelengiou@agronews.gr

Αναστολή
Όταν το
ζιζανιοκτόνο
εφαρµόζεται πριν
το στάδιο του
αδελφώµατος,
αναστέλλεται η
διεργασία του
αδελφώµατος, ενώ
σε µεταγενέστερα
στάδια παρατηρείται
επιµήκυνση της
ράχης και κακή
ανάπτυξη των
σταχιδίων

Γεωργία
ακριβείας
Ο καλλιεργητής
µπορεί να
εκµεταλλευτεί
εργαλεία της
ευφυούς γεωργίας
(γεωργία
ακριβείας),
όπως drones και
προσαρτηµένα στο
τρακτέρ συστήµατα
GPS και GIS

Η πιο διαδεδοµένη µε υψηλότερη αποτελεσµατικότητα µέθοδος διαχείρισης
των ζιζανίων στις καλλιέργειες χειµερινών σιτηρών (ιδιαιτέρως στο µεταφυτρωτικό στάδιο) είναι ο ψεκασµός
µε χηµικά σκευάσµατα. Πέρα από την
προφυτρωτική ζιζανιοκτονία που συνήθως εφαρµόζεται, στις καλλιέργειες σιτηρών είναι υψίστης σηµασίας η
διενέργεια και µεταφυτρωτικών ζιζανιοκτονιών. Τα µεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα (post emergence) εφαρµόζονται
µετά το φύτρωµα των ζιζανίων και των
καλλιεργούµενων φυτών, στο φύλλωµα και διαθέτουν διαφορετικά φάσµατα δράση και εξειδίκευσης.
Οι πιο γνωστοί τρόποι δράσης των
εµπορικών ζιζανιοκτόνων αφορούν
την καταστροφή του συστήµατος της
φωτοσύνθεσης, του µεταβολισµού και
τη διαίρεση/αύξηση του κυττάρου στα
φυτά στόχους. Η βέλτιστη στρατηγική
χρήσης τους είναι ο συνδυασµός και η
εναλλαγή των σκευασµάτων, ακολουθώντας πάντα βέβαια τις οδηγίες της
εταιρείας παραγωγής και τις συµβουλές των γεωπόνων. Επιπροσθέτως, απαραίτητος είναι και ο τακτικός έλεγχος και συντήρηση των ψεκαστικών
µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται,
ώστε να διασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή των ζιζανιοκτόνων.
Παράλληλα, για αύξηση της αποτελεσµατικότητας και µείωση των εξόδων
και του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος, ο παραγωγός θα πρέπει να «διαβάζει» το χωράφι του, εντοπίζοντας µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ακρίβεια τα
σηµεία που βρίσκονται οι ζιζανιολογικοί πληθυσµοί και να προβαίνει σε εστιασµένους ψεκασµούς. Σε αυτή του
την προσπάθεια, ο καλλιεργητής µπορεί να εκµεταλλευτεί εργαλεία της ευφυούς γεωργίας (γεωργία ακριβείας), όπως drones και προσαρτηµένα στο τρακτέρ συστήµατα GPS και GIS. Σε κάθε
περίπτωση, η άσκοπη εφαρµογή ζιζανιοκτόνων θα πρέπει να αποφεύγεται.

Σηµαντική η επίδραση του σταδίου
της καλλιέργειας στην εφαρµογή
Ο ακριβής προσδιορισµός του είδους
του ζιζανιοκτόνου που θα χρησιµοποιηθεί και η στιγµή εφαρµογής του εξαρτώνται από το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων αλλά και της καλλιέργειας. Γενικά τα µεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα
εφαρµόζονται νωρίς, όταν τα ζιζάνια
έχουν έως 4 ή 6 το πολύ πραγµατικά
φύλλα, το οποίο αντιστοιχεί σε 20 µε
30 ηµέρες από τη σπορά της καλλιέρ-

Primus® Perfect
Σκληρό µε τα
ζιζάνια, φιλικό µε
την καλλιέργεια
Εκλεκτικό, µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο
για την αντιµετώπιση πλατύφυλλων
ζιζανίων σε χειµερινά σιτηρά. Το
Primus® Perfect είναι ένας µοναδικός
συνδυασµός δύο δραστικών ουσιών µε
διαφορετικό και συµπληρωµατικό
τρόπο δράσης, το Florasulam (2,5%)
και το Clopyralid (30%).
ΑΑ∆Α 70150 30/3/2016

CrossbowΤΜ 600 EC
Ισχυρή δράση, γρήγορα αποτελέσµατα
Εκλεκτικό, διασυστηµατικό
ζιζανιοκτόνο για την αντιµετώπιση
πλατύφυλλων ζιζανίων σε
καλλιέργεια σιταριού, κριθαριού και
αραβόσιτου. Περιέχει τη δραστική
ουσία 2,4-D (60%).
ΑΑ∆Α 7995 29/10/2012

γειας στο χωράφι. Αντίστοιχα µε τα ζιζάνια, τα χειµερινά σιτηρά περνούν από διάφορα αναπτυξιακά στάδια µε την
ανοχή τους στα ζιζανιοκτόνα να µεταβάλλεται. Τα περισσότερα ζιζανιοκτόνα του εµπορίου συνιστάται να εφαρµόζονται όταν η καλλιέργεια βρίσκεται
από το στάδιο του αδελφώµατος έως την
αρχή του καλαµώµατος, µε της εταιρείες να προσπαθούν να επεκτείνουν περαιτέρω την περίοδο αυτή (πιο συγκεκριµένες πληροφορίες ανά σκεύασµα
βρίσκονται στην ετικέτα του).
Στο σιτάρι, όταν το ζιζανιοκτόνο εφαρµόζεται πριν το στάδιο του αδελφώµατος, τότε αναπτύσσονται στενόµακρα φύλλα (που µοιάζουν µε φύλλα κρεµµυδιού) και αναστέλλεται η διεργασία του αδελφώµατος, ενώ σε µεταγενέστερα στάδια παρατηρείται επιµήκυνση της ράχης, το στρίψιµο των
αγάνων και κακή ανάπτυξη των σταχιδίων. Σε κάθε περίπτωση το ζιζανιοκτόνο που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι εκλεκτικό για την καλλιέργεια (δηλαδή να µην την επηρεάζει).

Προσέχουµε για να έχουµε
Τα ζιζάνια µπορούν να αναπτύξουν
ανθεκτικότητα όχι µονό σε ένα σκεύασµα αλλά και σε µία δραστική ουσία,
«αχρηστεύοντας» µια ολόκληρη σειρά
ζιζανιοκτόνων. Αυξάνονται ανησυχητικά οι αναφορές για µη αποτελεσµατι-

κότητα ευρέος χρησιµοποιούµενων ζιζανιοκτόνων, ακόµα και από χρονιά σε
χρονιά. Αυτό σηµαίνει ότι ένα ζιζάνιο
που καταπολεµούνταν επιτυχώς µε έναν ψεκασµό του ζιζανιοκτόνου, πλέον φαίνεται να µην επηρεάζεται ακόµα και µετά από αλλεπάλληλους ψεκασµούς µε το εν λόγω σκεύασµα. Η ανάπτυξη ανθεκτικότητας µπορεί να προκληθεί από επαναλαµβανόµενη χρήση
(3 έως 5 χρόνια) του ίδιου σκευάσµατος
(µε την ίδια δραστική ουσία) σε µεγάλες ποσότητες στην ίδια καλλιέργεια.
Είναι εξαιρετικά σηµαντικό να αποφευχθεί αυτό το φαινόµενο µε κάθε τρόπο, γιατί ένα τέτοιο γεγονός θα
«ακυρώσει» πολλαπλά σκευάσµατα
που έχουν την ίδια δραστική ουσία.
Από τα σηµαντικότερα και συνήθη ζιζάνια στις καλλιέργειες χειµερινών σιτηρών ήδη 5 από αυτά έχει βρεθεί ότι
έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα, σύµφωνα µε την Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία (ΕΖΕ). Τα είδη αυτά είναι
η ήρα (lolium rigidum), η παπαρούνα (papaver rhoeas), η αγριοβρώµη
(avena fatua) και η φάλαρη (phalaris
brachystachys και phalaris paradoxa).
Η εναλλαγή των χρησιµοποιούµενων
ζιζανιοκτόνων µε βάση τη δραστική
ουσία και η υιοθέτηση ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος διαχείρισης
είναι τεχνικές που κρύβουν την αναγκαία λύση του προβλήµατος.

BroadwayΤΜ 85 WG
Ένα σκεύασµα δύο
στόχοι
Εκλεκτικό µεταφυτρωτικό
ζιζανιοκτόνο, µε διασυστηµατική
δράση για τον έλεγχο πλατυφύλλων
και αγρωστωδών ζιζανίων σε σκληρό
και µαλακό σιτάρι. Το BroadwayΤΜ
85 WG αποτελεί µίγµα των
δραστικών ουσιών Florasulam (1,4%)
και Pyroxsulam (7,1%) παρέχοντας
λύσεις για ένα ευρύ φάσµα ζιζανίων.
ΑΑ∆Α 7967 28/12/2011

CorelloΤΜ 75 WG
Μικρή ποσότητα
δραστικής, µεγάλα αποτελέσµατα
∆ιασυστηµατικό εκλεκτικό
ζιζανιοκτόνο για την καταπολέµηση
αγρωστωδών και πλατύφυλλων
ζιζανίων σε σκληρό και µαλακό
σιτάρι.Το CorelloΤΜ 75 WG περιέχει
τη δραστική ουσία Pyroxsulam
(7,5%) και δίνει λύσεις έναντι
δυσεξόντοτων ζιζανίων όπως η
αγριοβρώµη και ο βρώµος.
ΑΑ∆Α 70361 20/11/2019

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να
χρησιµοποιούνται µε ασφαλή τρόπο. Να
διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες
σχετικά µε το προϊόν πριν τη χρήση, καθώς και τις
προειδοποιητικές φράσεις και σύµβολα.
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