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Η Zetor κλείνει
75 χρόνια από
το πρώτο της
τρακτέρ σελ. 18

Πάνω 30%
το κόστος
ζωοτροφών
Η ξαφνική άνοδος στις τιµές
των ζωοτροφών πυκνώνει τα
αιτήµατα κτηνοτρόφων για
ενίσχυση του κλάδου. σελ. 44

Τροπολογία
σώζει ειδικά
δικαιώματα
Ένα ποσό ανά εκµετάλλευση
για όσους παραγωγούς δεν
έχουν γη, προβλέπει ειδική
διάταξη της νέας ΚΑΠ που
εισάγει η Ευρωβουλή. σελ. 5
ΣABBATO: † Τριών ιεραρχών

Βαριά έξοδα,
ακριβή γη
σβήνουν το
πριμ Νέων

Τα 4 μέτωπα
που θα κριθεί
το αγροτικό
Ισχυροποίηση του παραγωγού
στην αλυσίδα αξίας, βλέπει ο
πρωθυπουργός ενόψει της
νέας ΚΑΠ και µε πόρους του
Ταµείου Ανάκαµψης. σελ. 11

Απλήρωτοι, χωρίς δικαιώματα
και με υψηλό εξοδολόγιο,
οι νέοι αγρότες στο περιθώριο

ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:31 - ∆ύση 17:46

Στη λογική πριµ ανταγωνιστικότητας, ο σχεδιασµός των συνδεδεµένων µε διαφοροποιηµένο ποσό ανά δικαιούχο. σελ. 4

Στο κανονικό
καθεστώς έως
31 Μαρτίου
Παράταση για ένταξη αγροτών στα βιβλία και ευελιξία
για τις τροποποιητικές αγροτικών ενισχύσεων σε νοµοσχέδιο του Οικονοµικών. σελ. 8

agrenda - σελ. 10

Μήνας 1ος, Εβδ. 4η

Με αυξημένη
συνδεδεμένη
οι αποδοτικοί

ΣΕΛΗΝΗ: 17 ηµερών

ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος
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EDITORIAL
Καλά είναι, ανεξαρτήτως των δυσκολιών, να
βλέπουµε το ποτήρι µισογεµάτο. Κανείς ποτέ δεν κέρδισε χάνοντας την αισιοδοξία και
την αυτοπεποίθησή του κι’ αν αυτό συνέβη
κάποιες φορές, ήταν σε περιβάλλον γενικευµένης καταστροφής.
Μ’ αυτή την έννοια, επιλογή και της συντακτικής οµάδας της Agrenda είναι να προσεγγίζει τα πράγµατα από την ελπιδοφόρα
τους πλευρά. Μ’ αυτή την έννοια, κάθε νέο
µέτρο στήριξης των προσπαθειών στο τοµέα της αγροτικής παραγωγής, τυγχάνει ιδιαίτερης υποδοχής. Ειδικά τα µεγάλα αναπτυξιακά προγράµµατα, όπως, η Πρώτη Εγκατάσταση Νέων Αγροτών, τα Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων και η
Εµπορία και Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων, συνιστούν εδώ και δεκαετίες τους
ακρογωνιαίους λίθους της αγροτικής ανάπτυξης της χώρας και είναι φυσικό να επικοινωνούνται ανάλογα.
Κανείς δεν λέει ότι στις συγκεκριµένες προκηρύξεις όλα βαίνουν καλώς. Παρά την τεράστια εµπειρία των αρµόδιων αρχών στα συγκεκριµένα προγράµµατα, καθώς επαναλαµβάνονται σχεδόν πανοµοιότυπα σε όλες τις προγραµµατικές περιόδους, οι παθογένειες είναι µεγάλες. ∆εν υπάρχει η δέουσα προετοιµασία και προσαρµογή αυτών στις ανάγκες της κάθε εποχής, καλύπτονται από πέπλο µυστικότητας και µπλέκουν αδικαιολόγητα στ’ αδράχτια της γραφειοκρατίας, καλύπτουν φωτογραφικά σε
κάποιες περιπτώσεις συγκεκριµένες απαιτήσεις, απηχούν σε πολύ µεγάλο βαθµό τις
ανάγκες των µελετητών αντί των αγροτών,
καθυστερούν εξαντλητικά για τους εν δυνάµει υποψήφιου και σχεδόν κάθε φορά
βγαίνουν… εκτός προγραµµατισµού.
Συµµεριζόµαστε έως ένα βαθµό τις παρατηρήσεις πολλών αναγνωστών που τονίζουν ότι ασχολούµαστε πολύ µε την αναγγελία
τους και λιγότερο µε την υλοποίησή τους.
Γινόµαστε κι εµείς µάρτυρες της απογοήτευσης, ειδικά των Νέων Αγροτών για τις
δυσκολίες που βρίσκουν στο δρόµο τους.
Η συντακτική οµάδα της Agrenda είναι εδώ για να εντοπίζει τις παθογένειες και να
αναδεικνύει τις τεράστιες δυσκολίες που
ανακύπτουν στη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου. Είναι πάντως υπόθεση
των πολιτικά υπευθύνων και των αρµόδιων αρχών να ενηµερώνονται για τις δυσλειτουργίες και να προσεγγίζουν τις ενδεδειγµένες λύσεις.
Οι πολιτικοί δίνουν τις κατευθυντήριες γραµµές και οι επιτελείς των αρµόδιων φορέων και οργανισµών φροντίζουν για την υλοποίησή τους. Κι όταν οι τελευταίοι θέτουν προσχώµατα, τότε έρχεται η ώρα για
την αντικατάστασή τους. Agrenda
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∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
1,20910

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Καλά προγράμματα
σε κακή εκτέλεση
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ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Σάββατο 30-01-2021
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές και
σποραδικές καταιγίδες στα
ανατολικά. Πρόσκαιρες
χιονοπτώσεις στα ορεινά της
κεντρικής και βόρειας
ηπειρωτικής χώρας. Άνεµοι
νοτιοδυτικοί έως ισχυροί και στα
πελάγη ισχυροί, στρεφόµενοι
βαθµιαία σε βορειοδυτικούς
µε σταδιακή εξασθένηση.
Θερµοκρασία σε άνοδο.
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ΦΛΩΡΙΝΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Μάυρη αφίδα
των εσπεριδοειδών

14°C

KABΑΛΑ

Η µαύρη αφίδα των εσπεριδοειδών
(Taxoptera aurantii) είναι ένα
πολυπληθές και σύνηθες έντοµο για
τους καλλιεργητές, µε πολλαπλές
γενεές το έτος. Προσβάλει κυρίως
νεαρά φύλλα, προκαλώντας έντονη
συστροφή, τρυφερούς βλαστούς,
ενώ σπανιότερα συµπτώµατα
µπορούν να παρατηρηθούν σε άνθη
και καρπούς. Η σηµαντικότητα του
εντόµου έγκειται στο γεγονός ότι
µπορεί να µεταδώσει τον ιό tristeza
που αποτελεί έναν από τους
µεγαλύτερους εχθρούς των
εσπεριδοειδών.
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Κυριακή 31-01-2021
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες,
µε τοπικές βροχές και
σποραδικές καταιγίδες στα
βορειοδυτικά, βαθµιαία στα
υπόλοιπα δυτικά, τα κεντρικά
και τα βόρεια. Παροδικές
χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά.
Άνεµοι από νότιες διευθύνσεις
µέτριοι, στα πελάγη τοπικά πιο
ισχυροί. Θερµοκρασία χωρίς
αξιόλογη µεταβολή.

∆ευτέρα 01-02-2021
και Τρίτη 02-02-2021
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες
µε τοπικές βροχές στα δυτικά
και την ανατολική νησιωτική
χώρα και λίγα χιόνια στα ορεινά
της Ηπείρου. Σποραδικές
καταιγίδες στο Αιγαίο. Άνεµοι

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
1,07710

Τις προϋποθέσεις να διατηρήσει τα 37 λεπτά στα συµβόλαια
έχει ο ηλίανθος, λόγω έλλειψης παγκοσµίως, παρά τις φήµες
που µιλούν για µείωση τιµών. Καθυστέρησε το φύτρωµα της
ελαιοκράµβης, λόγω καιρικών συνθηκών, µε τους παραγωγούς
να την αντικαθιστούν µε σκληρό σιτάρι. Ξανά στα 280 ευρώ ο
τόνος, µε σηµάδια ανοδικής τάσης, οι εξαγωγές στο σκληρό.
Λίγες προπωλήσεις στα 86 σεντς για τα λευκά βαµβάκια µας.

778.98

780

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
126,47650

19°C
HΡΑΚΛΕΙΟ

νότιοι νοτιοδυτικοί µέτριοι, στο
Αιγαίο πρόσκαιρα έως ισχυροί.
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση
κυρίως στα βόρεια.

Τετάρτη 03-02-2021 ως
Παρασκευή 05-02-2021
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες
µε τοπικές βροχές και στις
νότιες θαλάσσιες και
παραθαλάσσιες περιοχές
µεµονωµένες καταιγίδες. Άνεµοι
από νότιες και βαθµιαία στα
βόρεια από ανατολικές
διευθύνσεις µέτριοι και στα
πελάγη τοπικά έως ισχυροί.
Θερµοκρασία στα ίδια επίπεδα.

Μέτρα αντιµετώπισης

5-8 Bf

Οι άνεµοι θα
πνέουν νοτιοδυτικοί
5 µε 7 και στα
πελάγη 8 µποφόρ,
στρεφόµενοι
βαθµιαία σε δυτικούς
βορειοδυτικούς
µε σταδιακή
εξασθένηση.

Οι αφίδες συγκεντρώνονται σε
αποικίες στην κάτω επιφάνεια των
φύλλων ή στις βλαστικές κορυφές.
Εκεί αποµυζούν φυτικούς χυµούς
µε αποτέλεσµα να εµποδίζεται η
κανονική ανάπτυξη των φυτικών
µερών, τα οποία καρουλιάζουν. Η
καταπολέµηση του εντόµου γίνεται
µε εκλεκτικά, διασυστηµατικά
εντοµοκτόνα. Όπως αναφέρουν οι
γεωπόνοι, ο περιορισµός του
πληθυσµού τους είναι εφικτός και
µε εξαπόλυση φυσικών εχθρών,
κυρίως παρασιτοειδών.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΓΕΛΑ∆ΟΤΡΟΦΙΑ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Προσωρινός πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ ο
Χρήστος Γιαννακάκης οµόφωνα σελ. 46
• Υπό εξέταση η µείωση του ορίου 30%
e-αποδείξεων για αφορολόγητο σελ. 8-9

• Έντονη επενδυτική κινητικότητα στην
εγχώρια ζώνη γάλακτος σελ. 23-35
• Ενίσχυση τιµών αγελαδινού λόγω
ανταγωνισµού βιοµηχανιών σελ. 24

• Χωρίς αποθέµατα, µονόδροµος η άνοδος
τιµής στη βιοµηχανική ντοµάτα σελ. 38
• Έφτασε τα 24 λεπτά το τριφύλλι και έως
τα 25 λεπτά το καλαµπόκι σελ. 19

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

οι νέες συνδεδεμένες ενισχύσεις
Διανομή
Οι προαιρετικές
συνδεδεµένες ενισχύσεις
παρέχονται σε 19 προϊόντα
το έτος 2019 και διένειµαν
176,2 εκατ. ευρώ, σε
περίπου 195 χιλ.
εκµεταλλεύσεις, δηλαδή
στο 1/3 των αγροτών που
λαµβάνουν άµεσες
ενισχύσεις. Σε πέντε
προϊόντα (από 19 συνολικά)
καταβάλλεται το 72% των
συνολικών πληρωµών των
συνδεδεµένων ενισχύσεων.

Σύνδεση

Να στοχεύσουν
ή να αυξήσουν
τη συνδεδεμένη
ενίσχυση ανάλογα
με την ποιότητα
της παραγωγής και
τις στρεμματικές
αποδόσεις δίνει το
δικαίωμα, στα κράτημέλη, τροπολογία
στη νέα ΚΑΠ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τη δυνατότητα η χώρα µας να διαφοροποιεί ανά δικαιούχο το ποσό
της συνδεδεµένης ενίσχυσης βάσει στρεµµατικών αποδόσεων και
ποιότητας του παραγόµενου προϊόντος την ερχόµενη προγραµµατική περίοδο, έρχεται να προβλέψει ειδική διάταξη της νέας ΚΑΠ.
Σήµερα, το 1/3 των ελληνικών
εκµεταλλεύσεων λαµβάνουν κάποια µορφή συνδεδεµένης, µε την
πολυδιάσπασή τους να έχει γίνει
αντικείµενο κριτικής όχι µόνο από
την ΕΕ αλλά και από τους φορείς
που υποστηρίζουν το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης στην κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου της
νέας ΚΑΠ. Συγκεκριµένη αναφορά
µάλιστα, έχει γίνει από τους παραπάνω φορείς για την ειδική βάµβακος προτείνοντας αυτή να συνδέεται µε την ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος.
Αναλυτικότερα, όσον αφορά τα
υπόλοιπα προϊόντα, που θα αξιώσουν συνδεδεµένη ενίσχυση (άγνωστος ο αριθµός τους αλλά πιθανότατα λιγότερα από 18 που είναι σήµερα), προτείνεται τα κράτη-µέλη να
µπορούν να στοχεύσουν ή ακόµα
και να αυξήσουν την πριµοδότηση

εφόσον ο δικαιούχος δεσµευθεί να
«βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά
του, την ποιότητα ή τη διάρθρωση
του τοµέα.». Το παραπάνω µπορεί
για παράδειγµα να µεταφραστεί σε
αύξηση του ελαχίστου όριο πιστοποιηµένου σπόρου στο σκληρό σιτάρι (είναι 12 κιλά σήµερα). Είτε,
στη βιοµηχανική ντοµάτα, ως µεγαλύτερο πριµ σε όσους παραδίδουν
στη βιοµηχανία προϊόν µε χαµηλό
ποσοστό ποιοτικών ελαττωµάτων.
Σηµειώνεται εδώ πως για την παραγόµενη ποσότητα, υπάρχουν κάποιες διατάξεις στις συνδεδεµένες
που δίνονται αλλά αυτές είναι κατά βάση τυπικές. Όπως π.χ στο ρύζι τα 400 κιλά το στρέµµα, όταν κατά µέσο όρο οι αποδόσεις είναι στα
900 κιλά.
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω,
ενδιαφέρον θα έχουν οι επιλογές
της χώρας µας ως προς τα προϊόντα
που θα λαµβάνουν συνδεδεµένη
την ώρα που δεν είναι λίγα εκείνα

Προσθήκες
Η µείωση των προϊόντων θα
µπορούσε να δώσει χώρο για
την προσθήκη νέων καλλιεργητικών οµάδων όπως για
παράδειγµα η ελιά

που το ποσό µε το οποίο πριµοδοτούνται είναι µηδαµινό (π.χ ακρόδρυα 13 ευρώ το στρέµµα). Υπό αυτή την έννοια η µείωση των προϊόντων θα µπορούσε να αυξήσει την
τιµή σε κάποια άλλα ή ακόµα και να
δώσουν χώρο για την προσθήκη νέων καλλιεργητικών οµάδων όπως
είναι η επιτραπέζια ελιά η οποία
όµως χρειάζεται σοβαρό µπάτζετ.
Αναλυτικότερα, στο Άρθρο 29 της
νέας ΚΑΠ για τις Συνδεδεµένες ενισχύσεις συζητείται στα ευρωπαϊκά όργανα (τρίλογος) η προσθήκη
της παραγράφου 3α. και η τροποποίηση της παραγράφου 3 που αναφέρουν:
[...] 3. Η συνδεδεµένη ενίσχυση
είναι ένα σύστηµα περιορισµού της
παραγωγής που λαµβάνει τη µορφή ετήσιας πληρωµής βάσει σταθερών εκτάσεων και αποδόσεων ή
σε έναν καθορισµένο αριθµό ζώων
και τηρεί τα ανώτατα όρια που καθορίζονται από τα κράτη µέλη για
κάθε µέτρο και κοινοποιείται στην
Επιτροπή.
3α. Τα κράτη µέλη µπορούν να
αποφασίσουν να στοχεύσουν ή να
αυξήσουν τη συνδεδεµένη ενίσχυση σύµφωνα µε τη δέσµευση του
δικαιούχου να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του, την ποιότητα ή
τη διάρθρωση του τοµέα.

Οι συνδεδεµένες
ενισχύσεις συνδέονται µε
καλλιέργειες που σε
προηγούµενες περιόδους
απολάµβαναν υψηλές
στρεµµατικές ενισχύσεις ή
αφορούσαν ενισχύσεις
επεξεργασίας β’ ποιότητας
προϊόντων και τα παλιά
«πριµ» ζωικής παραγωγής
που έχουν µετατραπεί
σήµερα σε
αποσυνδεδεµένες
ενισχύσεις (βασική
ενίσχυση).

Βαμβάκι

Το γεγονός ότι η παροχή
της ειδικής ενίσχυσης
βάµβακος δεν συνδέεται
µε την ποιότητα του
παραγόµενου προϊόντος
έχει διαπιστωθεί ως µία
αδυναµία του καθεστώτος
που ισχύει σήµερα, στα
πλαίσια της συζήτησης για
τη νέα ΚΑΠ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Σάββατο 30 & Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021

Με βραδύ βήµα ο τρίλογος για την ΚΑΠ, παραµένει
σε εκκρεµότητα η κουβέντα για τις ενισχύσεις

Ξεκίνησαν τις διαδικασίες για να λάβουν το πριµ
εξόδου από το επάγγελµα οι Βρετανοί αγρότες

Ο τρίλογος µεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων για τα τελικά κείµενα της
νέας ΚΑΠ συνεχίζεται, ωστόσο, µέχρι στιγµής δεν έχουν αγγίξει σοβαρά
ζητήµατα που άπτονται των άµεσων ενισχύσεων, όπως για παράδειγµα η
σύγκληση, η αναδιανεµητική ενίσχυση, το πριµ νεαρών αγροτών και ο
ορισµός του πραγµατικού/ενεργού αγρότη. Τα µόνα ζητήµατα που
φαίνεται πως υπάρχει κάποια συµφωνία, έχουν να κάνουν µε τις
περιβαλλοντικές υποχρεώσεις των αγροτών (η σηµερινή πολλαπλή
συµµόρφωση), οι οποίες µάλλον δεν θα είναι τελικά τόσο αυστηρές.

Να αρχίσουν να προετοιµάζονται από τώρα τακτοποιώντας ενοικιαστήρια,
µεταβιβάσεις και συµβόλαια για την αγροτική γη που θα αφήσουν πίσω,
συµβουλεύουν τους Βρετανούς παραγωγούς που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα
«Πληρωµές Εξόδου από το Αγροτικό Επάγγελµα» οι αγροτικοί συνεταιρισµοί.
Το πρόγραµµα θα ξεκινήσει το 2022 και έχει συγκεντρώσει πολύ µεγάλο
ενδιαφέρον καθώς το ποσό που θα προσφερθεί θα προεξοφλεί τη βασική
ενίσχυση που λαµβάνουν έως σήµερα για µία 5ετία. Το αντίστοιχο πρόγραµµα
τα κράτη-µέλη της ΕΕ θα µπορούν να το προκηρύξουν το 2023 µε τη νέα ΚΑΠ.

Εφάπαξ ποσό
σώζει τα ειδικά
δικαιώματα

kontonis@agronews.gr

Ο κόφτης
του 30%

Παράθυρο ενεργοποίησης στην ερχόµενη ΚΑΠ των ενισχύσεων µε βάση τα λεγόµενα «ειδικά δικαιώµατα» κτηνοτρόφων χωρίς γη, βρίσκεται υπό διαβούλευση αυτή την περίοδο στις Βρυξέλλες. Ο αρχικά προτεινόµενος κανονισµός όριζε πως
µόνο οι παραγωγοί µε επιλέξιµη γη
µπορούν να λάβουν την ερχόµενη
περίοδο βασική ενίσχυση η οποία
δίνεται ανά εκτάριο. Ωστόσο, εδώ
έρχεται η Ευρωβουλή να προτείνει
τροπολογία όπου αναφέρει ότι όταν
η φύση του αγροκτήµατος είναι τέτοια και δεν υπάρχει γη, µπορεί να
προβλεφθεί βασική ενίσχυση, ως ένα ποσό ανά εκµετάλλευση.
Σηµειώνεται εδώ πως, οι Έλληνες
κτηνοτρόφοι που λαµβάνουν ακόµα ένα ποσό ανά ζώο λόγω των ειδικών δικαιωµάτων είχαν εκφράσει
πρόσφατα την ανησυχία τους για
ενδεχόµενη απώλεια των ενισχύσεων καθώς ενδεχόµενη κατάργησή της, αν δεν αντικατασταθεί µε ενίσχυση ισοδύναµης αξίας στη νέα
ΚΑΠ, θα σηµάνει και τον πλήρη αφανισµό τους. Πιο συγκεκριµένα
στο Άρθρο 17 που ορίζει τους γενικούς κανόνες λήψης της βασικής
ενίσχυσης, η Ευρωβουλή εισάγει
την παράγραφο «2α»:

Άρθρο 17 Γενικοί Κανόνες
1. Τα κράτη µέλη παρέχουν βασική εισοδηµατική στήριξη για τη βιωσιµότητα («βασική εισοδηµατική
στήριξη») υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν υποτµήµα και
όπως ορίζεται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ.
2. Τα κράτη µέλη παρέχουν βασική εισοδηµατική στήριξη µε τη
µορφή ετήσιας αποσυνδεδεµένης
πληρωµής ανά επιλέξιµο εκτάριο.
2α. Σε συγκεκριµένες καταστάσεις όπου, λόγω της φύσης του γεωργικού συστήµατος, οι αγρότες
δεν έχουν γη αλλά έχουν λάβει ενίσχυση µε τη µορφή της βασικής
πληρωµής κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος κανονισµού, η βασική εισοδηµατική στήριξη είναι ένα
ποσό ανά εκµετάλλευση.
Το καθεστώς ενίσχυσης κτηνοτρόφων µε ειδικά δικαιώµατα είχε
ενεργοποιηθεί την περίοδο 2007-

∆ύο επταετίες
Το καθεστώς ενίσχυσης κτηνοτρόφων µε ειδικά δικαιώµατα
είχε ενεργοποιηθεί την περίοδο
2007-2013 και συνεχίστηκε
την τρέχουσα προγραµµατική
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ΣΥΓΚΛΙΣΗ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με τροπολογία της Ευρωβουλής στα κείμενα
της νέας ΚΑΠ επιχειρείται να μην κοπούν
τα ειδικά δικαιώματα κτηνοτρόφων ώστε να
λαμβάνουν ένα ποσό ανά εκμετάλλευση

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Agrenda

2013 και συνεχίστηκε την τρέχουσα
προγραµµατική (Καν ΕΕ (1307/2013
Άρθρο 52 4β) µε τη µορφή συνδεδεµένης. ∆ικαιούχοι είναι όσοι το
2014 είχαν στην κατοχή τους ειδικά δικαιώµατα µε την ενίσχυση αυτή να είναι ετησίως περίπου 247 ευρώ ανά βοοειδές και 46,4 ευρώ ανά
αιγοπρόβατο.
Εφόσον η παραπάνω τροπολογία
δεν είναι σε θέση να καλύψει αυτή
την κατηγορία κτηνοτρόφων, η Ευρωβουλή έχει εισάγει και µία τροπολογία στην επιλεξιµότητα των δικαιούχων συνδεδεµένων ενισχύσεων
(Άρθρο 31), ώστε να καλυφθούν µε
ενισχύσεις από εκεί. Συγκεκριµένα
η τροπολογία αναφέρει:

Άρθρο 31 Επιλεξιµότητα
1α. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, µπορεί να χορηγηθεί
συνδεδεµένη στήριξη σε παραγωγούς που δεν διαθέτουν επιλέξιµα
εκτάρια. Κατά τη χορήγηση συνδεδεµένης στήριξης, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) υπάρχει σαφής περιβαλλοντική ή κοινωνικοοικονοµική ανάγκη
ή όφελος.
(β) η υποστήριξη δεν δηµιουργεί
σηµαντικές στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά · και
γ) η στήριξη για την κτηνοτροφία είναι σύµφωνη µε την οδηγία
2000/60 / ΕΚ.

Οι έχοντες υψηλής αξίας
δικαιώµατα µέχρι σήµερα
προστατεύονται από τον
«κόφτη» του 30%. ∆ηλαδή δεν
µπορούν να πέσουν τα
δικαιώµατά τους µέχρι το πέρας
της προγραµµατικής περιόδου,
κάτω από το 30% σε σχέση µε
την µοναδιαία αξία που είχαν το
2015. Εφόσον, γίνει η επιλογή
για µετάβαση στην πλήρη
σύγκλιση των δικαιωµάτων το
συγκεκριµένο όριο θα πάψει να
ισχύει. Ωστόσο µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για τα έτη που
θα προηγούνται της πλήρους
εξίσωσης των δικαιωµάτων
βασικής ενίσχυσης.
Συγκεκριµένα, το Άρθρο 20
«Αξία των δικαιωµάτων
ενίσχυσης και σύγκλιση»
αναφέρει για την περίπτωση
σύγκλισης και µείωσης των
µεγάλων ενισχύσεων για τη
χρηµατοδότηση των
χαµηλότερων δικαιωµάτων:
«Οι µειώσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 6 βασίζονται
σε αντικειµενικά και
αµερόληπτα κριτήρια. Με την
επιφύλαξη της ελάχιστης αξίας
που καθορίζεται σύµφωνα µε
την παράγραφο 5, τα κριτήρια
αυτά µπορούν να
περιλαµβάνουν τον καθορισµό
µέγιστης µείωσης η οποία δεν
µπορεί να είναι κατώτερη του
30%.»
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ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
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ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ
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3%
ΒΑΣΙΚΗ
EΝΙΣΧΥΣΗ

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Συµπληρωµατικά δικαιολογητικά απόδειξης
κατοχής αγροτεµαχίων και βοσκήσιµων γαιών, ενστάσεις εξισωτικής και ταυτοποίηση στοιχείων παραγωγών µε βάση την ενιαία αίτηση
ενίσχυσης, τις λίστες του ΕΦΚΑ και της ΑΑ∆Ε
δουλεύουν αυτό το διάστηµα οι διοικητικοί
του Οργανισµού Πληρωµών, προκειµένου να
προχωρήσει η διαδικασία των ελέγχων. Στόχος, µετά τα µέσα Φεβρουαρίου να γίνει µια
διορθωτική πίστωση, που να αφορά την ενιαία αλλά και προγράµµατα του έτους 2020.
Σηµειωτέον ότι δόθηκε παράταση 15 ηµερών τόσο στους παραγωγούς όσο και στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ όσον
αφορά τα αιτήµατα επιλεξιµότητας, άρσης επικάλυψης και ένταξης σε περιφέρεια. Σύµφωνα
µε τροποποιητική εγκύκλιο, «ο παραγωγός που
Νέοι Αγρότες
διαφωνεί µε το απορριΜέσα στον Φεβρου- πτικό αποτέλεσµα ελέγάριο αναµένεται να
χου, µπορεί να υποβάλανοίξει η πλατφόρµα λει έντυπο αίτηµα ως 15
για πληρωµές Νέων Φεβρουαρίου στις αρµόδιες Περιφερειακές ∆ιΑγροτών σύµφωνα
ευθύνσεις, προσκοµίµε µελετητές
ζοντας πρόσθετα δικαιολογητικά που ενισχύουν την ορθότητα του αιτήµατός του, ειδικά
για τις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φωτοερµηνευτικά η επιλεξιµότητα του αγροτεµαχίου, σύµφωνα µε τα στοιχεία της δήλωσης. Οι
αρµόδιες Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις, εφόσον εξετάσουν τα πρόσθετα στοιχεία δύναται να αλλάξουν το αποτέλεσµα επανελέγχου
της επιλεξιµότητας έως τις 28 Φεβρουαρίου».
Καλώς εχόντων των πραγµάτων, θα ακολουθήσει η πληρωµή των πρώτων συνδεδεµένων, η οποία τα τελευταία χρόνια αφορά σκληρό σίτο, πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά
ψυχανθή και σανοδοτικά ψυχανθή, καρποί

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Πρώτα μία διορθωτική,

μετά στη σειρά συνδεδεμένες
Μια διορθωτική πληρωμή ενιαίας και προγραμμάτων του 2020 για εύκολες
περιπτώσεις και ύστερα η πρώτη παρτίδα συνδεδεμένων μέσα στον Φεβρουάριο
µε κέλυφος, µήλα, όσπρια που προορίζονται
για ανθρώπινη κατανάλωση και ζαχαρότευτλα. Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν σε µια
µείωση της συνδεδεµένης στο σκληρό σιτάρι, βάσει της αναµενόµενης αύξησης της τάξης του 10 µε 15% στις εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν το 2020, µε τους παραγωγούς να εκτιµάται ότι θα λάβουν ενίσχυση κοντά στα 7
ευρώ το στρέµµα.

Έως 15/2 τροποποιήσεις,
µεταβιβάσεις Κοµφούζιο
Αιτήµατα τροποποίησης, µεταβίβασης
και ανάκλησης ένταξης πράξης από 15
Φεβρουαρίου και για δύο µήνες µέχρι
15 Απριλίου µπορούν να υποβάλλουν
οι δικαιούχοι του Κοµφούζιο, µε βάση
τη νέα 8η τροποποίηση. Ειδικότερα, η
προθεσµία υποβολής των:
α) αιτηµάτων τροποποίησης
β) αιτηµάτων µεταβίβασης µε ιδία
βούληση του δικαιούχου
ήτοι από 15/2 έως 15/4 εκάστου
έτους εφαρµογής, ισχύει και για τα
έτη εφαρµογής 2021, 2022, 2023
και 2024 της 3ης πρόσκλησης της
δράσης 10.1.08 Κοµφούζιο.

Από 29 Ιανουαρίου ξανά
ενστάσεις εξισωτικής 2020
Μια θετική είδηση για τους παραγωγούς, όσον αφορά το «ξεµπλοκάρισµα» του ηλεκτρονικού συστήµατος, έρχεται µε το άνοιγµα εκ νέου της διαδικασίας υποβολής ενστάσεων για
την εξισωτική του 2020 από τις 29 Ιανουαρίου
και µέχρι τις 11 Φεβρουαρίου. Ειδικότερα, σύµφωνα µε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, «Οι προσφυγές υποβάλλονται αρχής γενοµένης από την
29.01.2021 και εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών, δηλαδή ως και την 11.02.2021 απ’ ευθείας από τον ενδιαφερόµενο παραγωγό µε
τη χρήση των προσωπικών του κωδικών, µέσω
της οθόνης «Υποβολή Ενδικοφανούς Προσφυγής πληρωµής» της Καρτέλας Αγρότη (https://
osdeopekepe. dikaiomata.gr/FarmersTab) >
Μέτρο 13 > 2020 > Πληρωµή στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Εξόφληση για τον Ιανό και 16 εκατ.
για ζηµιές του 2020 από ΕΛΓΑ
Με το ποσό των 15 εκατ. ευρώ σε αγρότες
και κτηνοτρόφους, που επλήγησαν από τον Ιανό ολοκληρώνει ο ΕΛΓΑ, εντός της προθεσµίας της 31ης Ιανουαρίου 2020-που είχε ανακοινώσει- την πληρωµή των αποζηµιώσεων. Αυτό αναφέρει ο πρόεδρος του φορέα, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα ότι ξεκινά και η διαδικασία των ενστάσεων για όσους αισθάνονται
ότι τα πορίσµατα δεν ανταποκρίνονται στην

Τέλη Φλεβάρη τα ΠΣΕΑ 2017 για αμύγδαλο
Τη δέσµευση ότι το αργότερο έως το τέλος Φεβρουαρίου
θα πληρωθούν τα ΠΣΕΑ του 2017 στους
αµυγδαλοπαραγωγούς της Ελασσόνας και του Κιλελέρ,
παρείχε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος
στη βουλευτή Λάρισας της Ν∆, Στέλλα Μπίζιου.
Στην συνάντηση εργασίας, ο κ. Λυκουρέντζος ενηµέρωσε
παράλληλα τη Λαρισαία βουλευτή ότι οι δηλωθείσες, από
τον παγετό του 2020, ζηµιές των αµυγδάλων βρίσκονται

σε στάδιο επεξεργασίας και θα υπάρξουν σύντοµα
ανακοινώσεις. Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ επεσήµανε επίσης
πως γίνονται προσπάθειες να αποκατασταθούν τυχόν
αστοχίες στις εκτιµήσεις των ζηµιών του Ιανού για
αγρότες κυρίως της επαρχίας Φαρσάλων, ενώ
διερευνάται και η πιθανότητα πρόσθετης αποζηµίωσης,
µέσω de minimis, για την απώλεια εισοδήµατος στην
σοδειά των αµυγδάλων του έτους 2019.

πραγµατική τους ζηµιά. Να σηµειωθεί ότι στις
28 Ιανουαρίου πιστώθηκαν και 16 εκατ. ευρώ
σε 16.516 δικαιούχους για ζηµιές φυτικού και
ζωικού κεφαλαίου του έτους 2020.

Στο διπλάσιο, έως 200.000 ευρώ το µέγιστο
των ειδικών ενισχύσεων ανά εκµετάλλευση
Τον διπλασιασµό του µέγιστου χορηγούµενου ποσού ενίσχυσης στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις από τα 100.000 στα 200.000 ευρώ, περιλαµβάνει το σχέδιο που απέστειλε η Κοµισιόν
προς διαβούλευση, αναφορικά µε την παράταση των µέτρων έκτακτης στήριξης λόγω του κορωνοϊού µέχρι το τέλος του 2021. Το µέγιστο
αυτό ποσό αφορά όλα τα µέτρα που θεωρούνται έκτακτη ενίσχυση όπως για παράδειγµα:
Χορήγηση εγγυηµένων κατά 80% δανείων µέσω του Ταµείου Εγγυοδοσίας Covid (αιτήσεις
έως 30 Ιουνίου 2021) και έκτακτες ενισχύσεις
σε καλλιέργειες και εκτροφές. Ούτως ή άλλως
το όριο των 100.000 ευρώ δύσκολα µπορεί να
το ξεπεράσει κάποια ελληνική εκµετάλλευση,
καθώς ακόµα και µέσω του εγγυηµένου δανεισµού µπορεί να αντλήσει κεφάλαια έως 25%
του τζίρου. Σηµειώνεται ότι στο δελτίο τύπου
για τη διαβούλευση του σχεδίου, η Κοµισιόν αναφέρεται σε αύξηση των ποσών αλλά όχι στο
ακριβές ποσό, µε την ιταλική αγροτική συνεταιριστική οργάνωση Coldiretti να προβαίνει
στη σχετική αποκάλυψη για τα 200.000 ευρώ.
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∆εν υπάρχει προς το παρόν
πρόβλεψη για τους αγρότες
του ειδικού καθεστώτος
που λόγω των έκτακτων
ενισχύσεων που τυχόν
έλαβαν, τώρα υποχρεούνται
να ανοίξουν βιβλία.

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Μετατίθεται στις 31 Μαρτίου η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής δηλώσεων µετάταξης αγροτών του ειδικού καθεστώτος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ µε νέο
νοµοσχέδιο που κατατέθηκε στις 27 Ιανουαρίου στη
Βουλή. Σηµειώνεται πως η ρύθµιση αυτή αφορά τα φορολογικά έτη 2018,2019 και 2020, όπως επισηµαίνουν
οι φοροτεχνικοί της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., ενώ η ρύθµιση αφορά
µόνο όσους υπερβαίνουν το όριο των 5.000 ευρώ στις
ενισχύσεις. Στο ίδιο νοµοσχέδιο µε τίτλο «∆ιενέργεια
Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της πανδηµίας Covid 19,
επείγουσες δηµοσιονοµικές και φορολογικές ρυθµίσεις κι άλλες διατάξεις» προβλέπεται η απαλλαγή των
αγροτών από την καταβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2020. Με το εν λόγω νοµοσχέδιο ρυθµίζονται συνολικά τρία ζητήµατα που αφορούν τη µετάταξη σε καθεστώς ΦΠΑ, την
απαλλαγή από την καταβολή εισφοράς αλληλεγγύης για το έτος 2020, ενώ έρχεται και µια ρύθµιση για
το χρόνο κτήσης εισοδήµατος από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις.

∆ιευκρινίσεις για ελαιοπαραγωγούς
Φαίνεται να µην υπάρχει προς το παρόν ειδική πρόβλεψη για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος που
λόγω των έκτακτων ενισχύσεων που τυχόν έλαβαν,
τώρα υποχρεούνται να ανοίξουν βιβλία µέχρι 2 Φεβρουαρίου. Σύµφωνα µε την ΠΟΦΕΕ, δεν είναι ξεκάθαρο αν τα ποσά του Μέτρου 21 αφορούν ενίσχυση ή
αποζηµίωση, µε αποτέλεσµα να πρέπει να ακυρωθούν
µεταγενέστερα µετατάξεις που έχουν ήδη υποβληθεί.
Μάλιστα η καταληκτική ηµεροµηνία για την ολοκλήρωση των µετατάξεων βάσει του νόµου 4174/2013 είναι η 01/2/2021. Συνεπώς προτείνουν ένταξη και του
φορολογικού έτους 2021 στην τροποποίηση.

Πέρασε η απαλλαγή των αγροτών από την καταβολή της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης, υπό εξέταση οι αποδείξεις για αφορολόγητο
Μετάταξη στο κανονικό καθεστώς

Έως τις 31
Μαρτίου
μετάβαση
αγροτών
στα βιβλία

Στην περίπτωση των µετατάξεων, το νοµοσχέδιο φιλοδοξεί στην αντιµετώπιση προβληµάτων που ανέκυψαν µε την αναδροµική υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου
41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2059/2000, Α’ 248), κατά τα έτη
2018, 2019 και 2020, λόγω είσπραξης επιδοτήσεων, κατά το προηγούµενο εκάστοτε φορολογικό έτος, ποσού
που υπερβαίνει το όριο της παρ. 1 του ως άνω άρθρου
και νόµου (5.000 ευρώ). Συγκεκριµένα προβλέπεται:
«Η υποχρεωτική µετάταξη στο κανονικό καθεστώς για
τα φορολογικά έτη 2018, 2019 και 2020 λόγω είσπραξης, κατά το εκάστοτε προηγούµενο φορολογικό έτος, ποσών επιδοτήσεων που υπερβαίνουν τα 5.000 ευρώ, αγροτών που δεν εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς, ισχύει από 1ης.1.2021 και η δήλωση µεταβολών υποβάλλεται µέχρι 31.3.2021.

Ανάκληση ειδοποιητηρίων της ΑΑ∆Ε σε
αµπελουργούς για τις ενισχύσεις αναδιάρθρωσης
Με τροπολογία στο πλαίσιο της συζήτησης σχεδίου
νόµου του υπουργείου Οικονοµικών που µπήκε στη
Βουλή στις 26 Ιανουαρίου, αντιµετωπίζεται το ζήτηµα
που είχε προκύψει σε πολλούς αµπελουργούς του ειδικού καθεστώτος στους οποίους η ΑΑ∆Ε αντιµετώπισε
την ενίσχυση που έλαβαν για την αναδιάρθρωση των αµπελώνων τους τα έτη 2017, 2018, 2019 ως εισόδηµα.
Η συγκεκριµένη τροπολογία αναγνωρίζει την επεν-
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Ετοιμάζεται να κόψει ξανά το ρεύμα
στις πομόνες η ΔΕΗ για μικρο-οφειλές
Η περίπτωση του Κυριάκου Γκαγκά, ενός βαµβακοπαραγωγού από το Κόσµιο του νοµού Ροδόπης, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα
των εκβιαστικών πιέσεων που υπόκειται ξανά το τελευταίο διάστηµα οι αγρότες εξαιτίας
µικρο-οφειλών στην ∆ΕΗ.
Με µια χειρόγραφη επιστολή στην Agrenda,
ο κ. Γκαγκάς καταγγέλλει αλλεπάλληλα ενοχλητικά τηλεφωνήµατα από την ακάθεκτη εισπρακτική που έχει προσλάβει η ∆ΕΗ, µε τον
άνθρωπο στην άλλη άκρη της γραµµής να ενηµερώνει τον αγρότη πως η ∆ΕΗ θα κόψει
το ρεύµα στην εκµετάλλευσή του για µια οφειλή της τάξης των 540 ευρώ.
Το ζήτηµα διακοπής του αγροτικού ρεύµατος
– τόσο στις οµαδικές γεωτρήσεις, όσο και στις
µικρές οφειλές – λόγω καθυστερήσεων στις αποπληρωµές των διακανονισµών από τους πελάτες – αγρότες της ∆ΕΗ τείνει να λάβει πλέον και πολιτικές διαστάσεις, µε βουλευτές να
απευθύνουν ερωτήµατα στους συναρµόδιους
υπουργούς για το αν είναι ενήµεροι για το µέγεθος τους προβλήµατος. Ενδεικτικά σε σχετική του ερώτηση ο βουλευτής ΚΙΝΑΛ, Απόστολος Πάνας, καλεί τους υπουργούς Ενέργειας
και Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης
να τοποθετηθούν επί του θέµατος όχι µέσω της
∆ΕΗ, καθώς και να διευκρινίσουν ποια µέριµνα
θα ληφθεί, προκειµένου να πάψουν οι αναίτιες
ενοχλήσεις των εισπρακτικών εταιρειών σε παραγωγούς- καλλιεργητές, ιδίως, στις περιπτώ-

σεις οφειλών µικρών και πολύ µικρών ποσών.
Οι απαράδεκτα χαµηλές τιµές στο βαµβάκι
και η συµφόρηση στην αγορά κηπευτικών φαίνεται ότι έχουν ακυρώσει τον προγραµµατισµό
των οικονοµικών υποχρεώσεων των παραγωγών που πλέον αναµένουν τον επόµενο κύκλο
ενισχύσεων για να τις διευθετήσουν, όσο ταυτόχρονα ετοιµάζονται για τις ανοιξιάτικες σπορές.
Επιστρέφοντας στην περίπτωση του κ. Γκάγκα, ο ίδιος αναµένει την συνδεδεµένη βάµ-

βακος προκειµένου να εξοφλήσει αυτό το υπόλοιπο 20% ενός συνολικού λογαριασµού
2.800 ευρώ περίπου, εξηγώντας πως ποτέ δεν
υπήρξε στρατηγικός κακοπληρωτής σε αντίθεση µε τους αγοραστές της παραγωγής των
αγροτών που διαρκώς διαµορφώνουν αρνητικό εµπορικό κλίµα.
Όπως επισηµαίνουν πλήθος παραγωγών που
µεταφέρουν το κλίµα στην Agrenda, η διοίκηση της ∆ΕΗ φαίνεται να αδυνατεί να αντιλη-

φθεί το γεγονός πως τόσο οι αγρότες, όσο και
οι κτηνοτρόφοι, δυστυχώς, δεν εισπράττουν αµοιβές σε τακτά διαστήµατα για την παραγωγή
τους, προκειµένου να αποπληρώνουν τις οφειλές τους, στα διαστήµατα που έχει προκαθορίσει η εταιρία, έχοντας κατά νου άλλους καταναλωτές µε πιο κανονικές (µηνιαίες) κατανοµές αµοιβών, όπως π.χ. υπάλληλοι του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα, αλλά και κάθε είδους επιχειρήσεις.

Άρχισε η καταβολή επιδόματος
θέρμανσης με μαθηματικό τύπο
δυτική φύση των εν λόγω ενισχύσεων, κάτι που καθιστά άκυρα τα ειδοποιητήρια της ΑΑ∆Ε στους αγρότες
που υπερέβησαν το όριο ενισχύσεων των 5.000 ευρώ
λόγω συνυπολογισµού της επιδότησης των αναδιαρθρώσεων. Το παραπάνω υποστηρίζει η ΚΕΟΣΟΕ, που
επικαλείται δικές της πηγές, ενώ ταυτόχρονα αναφέρει
πως για την αντιµετώπιση του ίδιου προβλήµατος για
τις ενισχύσεις της αναδιάρθρωσης του 2020, θα κατατεθεί ξεχωριστή ρύθµιση το επόµενο χρονικό διάστηµα.
Υπενθυµίζεται ότι έλαβαν ειδοποίηση από την ΑΑ∆Ε
οι δικαιούχοι αµπελουργοί, που υλοποίησαν το 2019,
το 2018 και το 2017 προγράµµατα Αναδιάρθρωσης
και µετατροπής των αµπελώνων τους, εισπράττοντας
την προβλεπόµενη ενίσχυση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βάσει της έκτασης και της περιοχής που αναδιάρθρωσαν.

Υπό εξέταση η µείωση του ορίου
30% e-αποδείξεων για αφορολόγητο
Εν τω µεταξύ, την αναστολή των τεκµηρίων και των
ηλεκτρονικών αποδείξεων προκειµένου να αποφευχθεί εν µέσω πανδηµίας η βεβαίωση υπέρογκων φόρων στους φορολογούµενους δροµολογεί το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης. Εξετάζεται λοιπόν µείωση του ορίου 30% των ζητούµενων ηλεκτρονικών αποδείξεων στο 20 ή 10 % εφόσον αποδειχθεί ότι οι φορολογούµενοι µείωσαν τις συναλλαγές τους το 2020
λόγω πανδηµίας και καραντίνας ή εξαιτίας της µείωσης των εισοδηµάτων τους.

ΝΕΟ
ΕΠΙ∆ΟΜΑ
ΜΕ 2 ΠΑΙ∆ΙΑ
ΕΥΡΩ

ΠΑΛΙΟ
ΕΠΙ∆ΟΜΑ
ΜΕ 2 ΠΑΙ∆ΙΑ
ΕΥΡΩ

ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ήµος Αθηναίων

114

106

ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ήµος Πεντέλης

181

106

∆ήµος Βάρης-ΒούλαςΑΤΤΙΚΗΣ
Βουλιαγµένης

83

106

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ∆ήµος Νεµέας

252

132

ΑΧΑΪΑΣ ∆ήµος Πάτρας

80

106

188

173

ΦΛΩΡΙΝΑΣ ∆ήµος Φλώρινας

312

240

ΚΑΒΑΛΑΣ ∆ήµος Καβάλας

202

173

ΤΡΙΚΑΛΩΝ ∆ήµος Τρικκαίων

178

173

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ∆ήµος Ηρακλείου

80

77

ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ∆ήµος Σύρου-Ερµουπόλης

80

77

∆ήµος’Εδεσσας, οικισµός
Έδεσσα

257

173

∆ήµος Βέροιας,
οικισµός Κάτω Βέρµιον

421

173

∆ήµος Παιρνίας, οικισµός
Λιβάδια

386

173

ΣΕΡΡΕΣ ∆ήµος Σερρών

367

240

ΠΡΕΒΕΖΑΣ ∆ήµος Πρέβεζας

95

106

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ∆ήµος Θεσσαλονίκης

ΠΕΛΛΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ

Ξεκίνησε την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου
η καταβολή του φετινού επιδόµατος θέρµανσης, η οποία θα γίνει σε δύο φάσεις,
ενώ το ποσό φέτος θα είναι εξατοµικευµένο και θα εξαρτάται από την περιοχή κατοικίας και τον αριθµό των ανήλικων µελών της οικογένειας.
Τον µαθηµατικό τύπο µε βάση τον οποίο θα προκύπτει το τελικό ποσό που θα
λαµβάνει κάθε δικαιούχος του επιδόµατος
θέρµανσης καθορίζει απόφαση που εξέδωσε το οικονοµικό επιτελείο. Συγκεκριµένα,
το ύψος του επιδόµατος για αγορές καυσίµων θέρµανσης καθορίζεται στο ποσό των
220 ευρώ πολλαπλασιαζόµενο µε τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισµό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία. Το εν λόγω ποσό προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε
εξαρτώµενο τέκνο του δικαιούχου.
Για παράδειγµα φορολογούµενος η κύρια κατοικία του οποίου βρίσκεται στο Βελούχι δικαιούνται (ανώτατο ποσό) 355,784
ευρώ. Στην περίπτωση που έχει και ένα παιδί το ποσό ανεβαίνει στα 391,36 ευρώ. Σηµειώνεται πως το επίδοµα που θα προκύψει
δεν µπορεί να υπολείπεται του ποσού των
80 ευρώ ούτε να υπερβαίνει τα 650 ευρώ.
Το επίδοµα χορηγείται υπό τον όρο ο δι-

καιούχος να έχει κάνει αγορές καυσίµων
θέρµανσης αξίας µεγαλύτερης ή ίσης µε το
διπλάσιο του επιδόµατος, από 1η Οκτωβρίου 2020 έως και 28 Φεβρουαρίου 2021. Ειδικά για το πετρέλαιο θέρµανσης από 15 Οκτωβρίου 2020 και για τα καυσόξυλα λαµβάνονται υπόψη αγορές που έγιναν από
την 1η Ιουνίου 2020 και µετά. Σε περίπτωση που η αξία αγοράς υπολείπεται του ανωτέρω ορίου, ο δικαιούχος λαµβάνει επίδοµα ίσο µε το µισό της αξίας των αγορών που πραγµατοποίησε το ίδιο διάστηµα.
Όσοι είχαν τιµολόγια διπλάσιας αξίας του
επιδόµατος έως 31 ∆εκεµβρίου θα πληρωθούν πρώτοι τις επόµενες µέρες. Τα ποσά
θα καταβληθούν σε δύο δόσεις ως εξής:
Έως την 31η Ιανουαρίου 2021 για το
σύνολο των αγορών που τιµολογήθηκαν
έως την 31η ∆εκεµβρίου 2020.
Έως την 31η Μαρτίου 2021 για το σύνολο των αγορών που θα τιµολογηθούν έως την 28η Φεβρουαρίου 2021.
Για το φυσικό αέριο θα καταχωρούνται
δικαιολογητικά αγορών της περιόδου από
1η Ιανουαρίου 2021 έως 28 Φεβρουαρίου
2021 µέχρι και την 31η Μαρτίου 2021 και
η πληρωµή αυτή δύναται να πραγµατοποιηθεί έως την 26η Απριλίου 2021.
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Υποβόσκει
ανοδική τάση
στο σκληρό

10/12

17/12

230

229

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

Σ

υνεχίζονται οι κουβέντες στην ελληνική αγορά για πωλήσεις σκληρού σίτου προς εξαγωγή και µπορούµε να πούµε πως οι τιµές των
αγοραστών έχουν βελτιωθεί ελαφρά. Περί
τα 280 ευρώ ο τόνος FOB πληρώνονται, αλλά οι περισσότεροι πωλητές έχουν θέσει υψηλότερους στόχους. Υποβόσκει µια ανοδική τάση, αλλά οι αναλυτές αναφέρουν
ότι δεν πρέπει να περιµένουµε την τρέλα
που υπάρχει στη σόγια, το καλαµπόκι και
τα µαλακά σιτάρια.
Η πρόσφατη διόρθωση στην ελληνική αγορά βάµβακος πάγωσε τις νέες πωλήσεις,
καθώς οι εκκοκκιστές προσφέρουν στα ίδια επίπεδα µε πριν, οπότε και µόνο όσοι
έχουν πραγµατική ανάγκη από ίνα αγοράζουν µικρές ποσότητες. Στη νέα σοδειά οι
πολύ λίγες προπωλήσεις που έγιναν έως
τώρα κυµαίνονται στα 2,5-3 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ’21,
µε τα λευκά βαµβάκια να πωλούνται στα
86 σεντς ανά λίµπρα.
Μόλις 6,29 εκατ. στρέµµατα µε καλαµπόκι καλλιεργήθηκαν το 2019 στην Ιταλία, όταν το 2000 οι καλλιεργούµενες εκτάσεις
της γείτονος έφταναν τα 10,6 εκατ. στρέµµατα, σύµφωνα µε στοιχεία του Ismea. Αντίστοιχα, η παραγωγή καλαµποκιού της
Ιταλίας από 10 εκατ. τόνους το 2000 έπεσε στους 6,2 εκατ. τόνους, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν από 500.000 τόνους στους
6,4 εκατ. τόνους το 2019. Αυτό, σύµφωνα
µε το Ismea, καταδεικνύει µείωση της αυτάρκειας στο 50% το 2019.

2.58

2.55

305

302

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)
ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)
ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)
ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)
ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

30/12

07/01

229

229

196

195

209,5

209,5

2.56

302
195

2.47

2.51

302

302

195

209,5

209,5

394,59

385,70

383,46

374,04

07/01

14/01

21/01

28/01
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2.60

302
211
209,5

74,22

77,30

77,20

80,10

81,31

79,

401,30

412,70

440,60

463,20

442,40

1159,80

1190,40

1289,40

1359,60

1431,00

1351,60

16,23

16,55

17,98

18,94

18,73

16,66

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

65,40

65,80

67,37

69,90

66,60

76,47

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

112,00

113,70

114,60

115,07

111,82

122,75

85,27

83,33

81,02

80,48

81,76

82,84

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

Στα 24 λεπτά έφτασε το τριφύλλι
Η σταθερή ζήτηση δεν αφήνει χώρο για αποσταθεροποίηση της αγοράς
Αξιοσηµείωτη ανοδική πορεία και για το καλαµπόκι που πιάνει έως 25 λεπτά
Σταθεροποιείται στα υψηλά των 24 λεπτών η τιµή στο τριφύλλι, το οποίο τις
προηγούµενες δύο εβδοµάδες ακολούθησε ανοδική πορεία, µαζί µε το καλαµπόκι και το κριθάρι.
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, στη Βοιωτία η τιµή αποθήκης παραγωγού διαµορφώνεται στα 23 µε 24 λεπτά το κιλό, µε
τη ζήτηση για το προϊόν να παραµένει
σταθερή, κάτι που δεν αφήνει χώρο αποσταθεροποίησης της τιµής από το εύρος
αυτό. Την ίδια ώρα, η τιµή για το κτηνο-

Δίμηνο

30/12

211
209,5

28/01

400,80

ffκίς

ffκιλία Wonderful
(ffώ το κιλό)

τροφικό καλαµπόκι διαµορφώνεται στα
25 λεπτά το κιλό, µε την τιµή του προϊόντος να έχει σηµειώσει αξιοσηµείωτη ανοδική πορεία από την αρχή της εµπορικής περιόδου. Συγκεκριµένα, οι πρώτες ποσότητες διατέθηκαν τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτεµβρίου στην εγχώρια αγορά, στα 21 λεπτά το κιλό, µε την
τιµή να διορθώνει στα 19 λεπτά. Το τελευταίο δίµηνο η ζήτηση κορυφώθηκε
µε τις ποσότητες στην ευρωπαϊκή και παγκόσµια αγορά περιορισµένες.

Μπορεί ξανά
στα 37 λεπτά
ο ηλίανθος

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE

356,96

14/01

235

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

Περιθώρια µόνο ανοδικής κίνησης
τουλάχιστον για το επόµενο
δίµηνο σε καλαµπόκι, τριφύλλι και
µαλακό σιτάρι
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f ποιοτικά

fηγορία Α΄

fτηγορία Β΄
f χυµό

1,20

1,00

0,60
0,20
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Αποθέματα

Στην εγχώρια αγορά τα αποθέµατα είναι µειωµένα και η
ζήτηση έντονη για το προϊόν
από τους κτηνοτρόφους

Σαν άλμα στο κενό
η πρώτη εγκατάσταση
των Νέων Αγροτών
Καλό είναι να λένε πόσα θα πάρεις ως νέος αγρότης αλλά
ακόμη καλύτερο να τονίζουν το πόσα πρέπει να δώσεις

Εξαίρεση

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Μελανό σηµείο οι τεράστιες ζηµιές
στην περιοχή της Θεσσαλίας από
τον Ιανό, σε χωράφια που δεν
είχαν κοπεί, αλλά και σε αποθήκες

kontonis@agronews.gr

Με λίγα δικαιώµατα και τις δόσεις του
πριµ πρώτης εγκατάστασης να καθυστερούν, όταν την ίδια ώρα έχουν πληρώσει σε µελετητές, συµβολαιογράφους και αγροτική γη µία µικρή περιουσία, οι Νέοι Αγρότες στη χώρα µας αισθάνονται και δικαίως στο περιθώριο.
Μάλιστα, ακούγοντας για την καινούργια προκήρυξη που ετοιµάζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως εύστοχα επισηµαίνουν ««καλό είναι να σου
λέει κάποιος πόσα θα πάρεις αν γίνεις

ΕΑΣ Ορεστιάδας
Συµβόλαια 2020 37 λεπτά το κιλό
Συνεργαζόµενοι παραγωγοί 3.000
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Χτίζει αντίσταση
στα 80 σεντς η λίμπρα
η αγορά βάμβακος
Κινητικότητα στην
αγορά ελαιολάδου
στηρίζει τιμές

Συµβόλαια µε ενισχυµένα
πριµ στην βιοµηχανική
Ενισχυµένες τιµές στον βασικό όγκο
παραγωγής και πριµ πρωιµότητας
και οψιµότητας αναµένεται να
ανακοινωθούν την ερχόµενη εβδοµάδα
από τις βιοµηχανίες µεταποίησης
βιοµηχανικής ντοµάτας.

Συχνά τα
όνειρα
των νέων
αγροτών
είναι πολύ
διαφορετικά από
αυτά που
τους επιφυλάσσει
η πραγµατικότητα.

νέος αγρότης αλλά ακόµη καλύτερο θα
ήταν αν σου έλεγε κιόλας το πόσα θα
πρέπει να δώσεις». Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του Νίκου, γεωπόνου
και νέου αγρότη του 2014 που αναφέρει σε ανάρτησή του στο Agronews πως
ενώ το υπουργείο προσφέρει ένα πριµ
15.000 ευρώ οι νέοι «πλήρωσαν 2.000
ευρώ στον µελετητή, πληρώνουν 1.500
ευρώ το έτος ΕΦΚΑ, 650 ευρώ το χρόνο
ως τέλος επιτηδεύµατος εκτός της οποίας άλλης φορολογίας, 600 ευρώ το χρόνο στο λογιστή, λόγω βιβλίων, 80 ευρώ ετησίως για δήλωση ΟΣ∆Ε, 600 ευρώ το έτος περίπου ΕΛΓΑ, σύµφωνα µε
τις καλλιέργειες για να φτάσει ο υποψήφιος την τυπική απόδοση των 8.000
ευρώ, συµβολαιογραφικά έξοδα και µεταγραφές σε υποθηκοφυλακεία που ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ ανάλογα µε την
κάθε περίπτωση και φυσικά αν δεν υ-

πάρχει διαθέσιµη γη τότε η αγορά ανάλογα πάντα µε την περιοχή κυµαίνεται από 800 - 2.000 ευρώ το στρέµµα».
Η δροµολογούµενη νέα προκήρυξη
λοιπόν µε αύξηση του πριµ πρώτης εγκατάστασης στα 35.000 ευρώ ίσως είναι το ελάχιστο, για να δηµιουργηθούν
πράγµατι οι κατάλληλες συνθήκες βιώσιµης απασχόλησης στην ύπαιθρο των
νεαρών αγροτών. «Η γη αλλάζει χέρια
και έχουν εισέλθει καινούργιοι επαγγελµατίες αγρότες στον κλάδο για να
επενδύσουν ρίχνοντας µάλιστα πολύ
µεγάλα κεφάλαια. Το αποτέλεσµα: Το
σύστηµα να τους αναγνωρίζει ως εχθρούς και να τους πετάει έξω», αναφέρει ένας ακόµα νέος αγρότης, ο Βασίλης και προσθέτει: «∆εν γίνεται ένας
επαγγελµατίας αγρότης
νεοεισερχόµενος που έχει επενδύσει πάνω από
250.000 ευρώ σε εξοπλισµό, να καλλιεργεί πάνω από 200 στρέµµατα
δυναµικές καλλιέργειες
και δέκα χρόνια τώρα η
βασική του ενίσχυση να
µην ξεπερνάει τα 17 ευρώ το στρέµµα. Την ίδια ώρα, ένας 70
χρόνος αγρότης κάθεται στον καναπέ
του, πιθανόν να καλλιεργεί άλλος για
λογαριασµό του την γη και αυτός καρπώνεται δικαιώµατα που µπορεί να ξεπερνούν σε κάποιες περιπτώσεις και τα
80 ευρώ το στρέµµα µε τη µορφή βασικής ενίσχυσης».
Παρόλα αυτά, ακόµα και σήµερα είναι έκδηλος ο δισταγµός της πολιτείας
να διαχειριστεί και να αλλάξει παγιωµένες καταστάσεις στον τοµέα των άµεσων ενισχύσεων και των διαρθρωτικών προγραµµάτων. Ταυτόχρονα, η ολοκληρωτική απουσία συµπληρωµατικών µέτρων εθνικής πολιτικής (φορολογικά, ασφαλιστικά κ.α.) και κινήτρων
µεταβίβασης αγροτεµαχίων σε νέους,
σαµποτάρουν ακόµα και βιώσιµες προσπάθειες, µε την πολιτεία να εµµένει ακόµα στο να µετρά το πολιτικό κόστος.

Στον κλάδο έχει
δηµιουργηθεί ένα
σύστηµα δύο ταχυτήτων
όλα αυτά τα χρόνια και
η δικαιολογία είναι το
πολιτικό κόστος.

Το στρεβλό
σύστηµα
ενισχύσεων
Εφόσον δεν αποκατασταθεί η τάξη στο
Εθνικό Απόθεµα και δεν δροµολογηθεί
γρήγορα η εξίσωση των δικαιωµάτων
ενίσχυσης που θα απαγκιστρώσει τη γη
από τους ετεροεπαγγελµατίες µε
µηδενικό αγροτικό εισόδηµα, η αγορά
αγροτεµαχίων θα συνεχίσει να είναι
απλησίαστη. Ενώ, όταν το 40% των
νέων αγροτών στην Ελλάδα δανείζεται
από γνωστούς και φίλους βάσει
µελέτης, καθώς οι µισές περίπου
αιτήσεις χρηµατοδότησής τους
απορρίπτονται από τις Τράπεζες,
η δηµιουργία µίας σύγχρονης µονάδας
µε νέας τεχνολογίας εξοπλισµό µοιάζει
υπόθεση για λίγους. Γίνεται φανερό
λοιπόν, γιατί η εγκατάλειψη της
γεωργίας µετά την υποχρεωτική
περίοδο παραµονής των δικαιούχων
του Μέτρου της Πρώτης Εγκατάστασης
είναι ένα από τα πορίσµατα στα οποία
κατέληξε το Γεωπονικό Αθηνών στη
µελέτη αναγκών για τη νέα ΚΑΠ. Προς
το παρόν όµως, ακόµη ο σχεδιασµός
του στρατηγικού σχεδίου, βρίσκεται
στο στάδιο «ανάλυσης αναγκών».
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Το ελεύθερο
εμπόριο βοηθά
τους αγρότες
της Ευρώπης

Αγροτική πολιτική σε τέσσερις
άξονες προτάσσει ο Μητσοτάκης
Στις µεγάλες αλλαγές που θα πρέπει να λάβουν χώρα, έτσι ώστε ο
αγροτικός τοµέας να ξεφύγει από
την παθογένεια των τελευταίων ετών και να αποτελέσει θεµέλιο λίθο στο νέο παραγωγικό µοντέλο
που έχει ανάγκη η χώρα, εστιάζει το Μέγαρο Μαξίµου. Σ’ αυτό το
πλαίσιο και η εκ του σύνεγγυς επικοινωνία του πρωθυπουργού µε
την πολιτική ηγεσία και τα επιτελικά στελέχη της πλατείας Βάθη.
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου προγραµµατισµού του Μαξίµου, ωστόσο η περίπτωση του Αγροτικής Ανάπτυξης καθίσταται ξεχωριστή, καθώς έρχεται σε χρόνο
που αναµένεται να κλείσουν τέσσερα κρίσιµα ζητήµατα:
Η οριστικοποίηση του εθνικού
φακέλου για τη νέα ΚΑΠ.
Τα νέα προγράµµατα µε συµβολή του Ταµείου Ανάκαµψης.
Η αποκατάσταση της ενότητας
στους συνεταιρισµούς.
Η αναδιοργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ και της διαχείρισης του ΟΣ∆Ε
Οι πληροφορίες θέλουν τον κ.
Μητσοτάκη να έχει ενηµερώσεινωρίτερα τον νέο υπουργό για τις βασικές κατευθύνσεις. Την ίδια στιγµή, ο πρωθυπουργός θα ήθελε να

Τεκµηρίωση
και τόλµη
Κρίσιµες αποφάσεις
για τον εθνικό φάκελο
της ΚΑΠ, τα βοσκοτόπια, την αναδιάταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ και ΟΣ∆Ε
απαιτούν τεκµηρίωση
και πολιτική τόλµη

δει από κοντά τα πρόσωπα µε τα οποία καλεί να βγάλει εις πέρας την
δύσκολη αποστολή του ο Σπήλιος
Λιβανός, έτσι, ώστε να διευκολύνει, κάποιες αλλαγές εκεί όπου
αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Ειδικά για τα θέµατα της ΚΑΠ,
θεωρείται κάτι παραπάνω από επιβεβληµένη η ενδυνάµωση της
επιτελικής οµάδας µε καταρτισµένα στελέχη ικανά να αποδώσουν
σε ορατό χρόνο το έργο του εθνικού φακέλου. Εκτιµάται µάλιστα
ότι αυτή τη φορά, κρίσιµες αποφάσεις όπως είναι: η εγκατάλειψη των ιστορικών δικαιωµάτων,
η υιοθέτηση του Καθεστώτος Ενιαίας Στρεµµατικής Ενίσχυσης, το
πριµ εξόδου και η αξιοποίηση των
βοσκοτόπων µε αναπτυξιακά κριτήρια. Πρόκειται για επιλογές που
απαιτούν τεκµηρίωση και πολιτική τόλµη. Τέλος, βαθιά είναι η πεποίθηση του Μαξίµου ότι για να γίνουν αυτά καλύτερα και ταχύτερα,
θα πρέπει να προχωρήσει άµεσα
η αναδιάταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εκσυγχρονισµός του ΟΣ∆Ε και η φιλοξενία της µηχανογραφικής βάσης του Οργανισµού στην κυβερνητική πλατφόρµα opengov.gr. Εξού και η συνάντηση Λιβανού - Πιερρακάκη την περασµένη Τετάρτη.

Όσο οι εµπορικοί εταίροι της ΕΕ αποκτούν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά τόσο αυξάνονται και οι δικές της
εξαγωγές στον τοµέα των γεωργικών
τροφίµων, σύµφωνα µε έκθεση της
Κοµισιόν. Η µελέτη του ερευνητικού
κέντρου JRC, καλύπτει τις σωρευτικές
επιπτώσεις 12 συµφωνιών ελεύθερου
εµπορίου ( FTAs) στον τοµέα αγροδιατροφής έως το 2030 και την αποτελεσµατικότητα των δασµολογικών ποσοστώσεων σε ευαίσθητους τοµείς όπως: βόειο κρέας, ρύζι ζάχαρη.
Περιλαµβάνει δύο σενάρια, ένα φιλόδοξο (πλήρης απελευθέρωση δασµών 98,5% και µερική 50%) και ένα
συντηρητικό (πλήρης απελευθέρωση
97% και µερική 25% ). Βάσει αυτών, οι
εξαγωγές αγροτικών της ΕΕ στους εταίρους της (FTAs) αναµένεται να αυξηθούν κατά 25% (συντηρητικό) ή 29%
(φιλόδοξο), ενώ οι εισαγωγές 10% (συντηρητικό) ή 13% (φιλόδοξο), αξίας 4,7
δισ. συντηρητικό) ή 5,5 δις (φιλόδοξο)
και οι εισαγωγές 3,7 δις (συντηρητικό)
ή 4,7 δις (φιλόδοξο).

Σχολιάζοντας τη µελέτη, ο
εκτελεστικός αντιπρόεδρος της
Κοµισιόν, αρµόδιος για το εµπόριο,
Valdis Dombrovskis, δήλωσε ότι τα
στοιχεία δείχνουν να επετεύχθη η
σωστή ισορροπία, προστατεύοντας
τους αγρότες της ΕΕ από επιβλαβείς
επιπτώσεις αυξηµένων εισαγωγών.

Οι αδελφοί
Σαράντη κατά
την κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης
πίτας που περιείχε
23 φλουριά, αξίας
500 ευρώ το
καθένα.

Έµπρακτη στήριξη µε µπόνους 1,5 εκατ. ευρώ
από την ΟΛΥΜΠΟΣ σε εργαζοµένους και κτηνοτρόφους
Tην έµπρακτη στήριξη της µε µπόνους σε εργαζοµένους και συνεργάτες
κτηνοτρόφους που ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ για το έτος 2020, δείχνει η
Ελληνικά Γαλακτοµεία Α.Ε., γνωστή υπό το brand «Όλυµπος».
Σε µία λιτή εκδήλωση, στην έδρα της εταιρείας λόγω των ειδικών συνθηκών
που επιβάλει η πανδηµία, η διοίκηση της εταιρείας έκοψε την
πρωτοχρονιάτικη πίτα, ενώ σε διαδικτυακή σύνδεση µε όλες τις
εγκαταστάσεις του οµίλου, µίλησαν ο Πρόεδρος κ. ∆ηµήτρης Σαράντης και ο
∆ιευθύνων Σύµβουλος κ. Μιχάλης Σαράντης. Επιβράβευση δόθηκε και στους
κτηνοτρόφους - παραγωγούς της εταιρείας που διακρίθηκαν, για την ποιότητα
του γάλακτος και τις επενδύσεις που πραγµατοποίησαν στις µονάδες τους, τη
χρονιά που πέρασε. Συνολικά 27 κτηνοτρόφοι έλαβαν το ποσό των 160.000
ευρώ, µε επιταγές που τους απονεµήθηκαν σε δύο εκδηλώσεις οι οποίες
πραγµατοποιήθηκαν στα εργοστάσια της Λάρισας και Τρικάλων, τηρώντας τα
απαραίτητα µέτρα προστασίας κατά της πανδηµίας. Η Ελληνικά Γαλακτοµεία
Α.Ε. αποτελεί τον µεγαλύτερο εισκοµιστή ποσοτήτων Ελληνικού γάλακτος στη
χώρα µας, το οποίο συλλέγει καθηµερινά από 2.800 Έλληνες παραγωγούς.
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Με όριο κατώτατης τιμής αγοράζει
ελληνικά όσπρια και ρύζι η άροσις
Η επιλογή των παραγωγών
γίνεται με αυστηρά κριτήρια
για κορυφαίες σοδειές
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ
Από τέσσερις περιοχές της ∆υτικής Μακεδονίας και συγκεκριµένα από αυτές της Καστοριάς, της Φλώρινας, των Γρεβενών και της Κοζάνης καθώς και από τους νοµούς Λάρισας,
Φθιώτιδας, Θεσσαλονίκης και Σερρών προέρχονται τα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά η
εταιρεία µεταποίησης όσπριων, ρυζιών και δηµητριακών, άροσις. Όπως επισηµαίνει για τη
σχέση της επιχείρησης µε τους παραγωγούς
ο διευθύνων της εταιρείας Τρύφων Φωτιάδης,
«δεσµευόµαστε να αγοράζουµε κάθε χρόνο τα
προϊόντα τους µε όριο κατώτατης τιµής, στηρίζοντάς τους σε χρονιές που οι τιµές είναι χαµηλές, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ξανακαλλιεργήσουν την επόµενη χρονιά. ∆εσµευόµαστε να αγοράζουµε το σύνολο των ποσοτήτων
που παράγουν οι συνεργάτες µας, υπό την
προϋπόθεση ότι για κάθε αγροτεµάχιο ξεχωριστά πληρούνται οι ποιοτικές προϋποθέσεις που έ∆ίκαιο εµπόριο
χουµε θέσει από κοινού».
Στην άροσις είτε
Ο επικεφαλής της άροσις
έχουν υπογράψει
προσθέτει ότι η επιχείρηση
σύµβαση είτε όχι, µε σε συνεργασία µε την τράτους παραγωγούς,
πεζα Πειραιώς, έχει εντάξει
χτίζουν σχέσεις
όσους παραγωγούς επιθυδεκαετιών µε βάση
µούν στη συµβολαιακή γεωργία. «Είτε έχουµε υποτις αρχές δίκαιου
γράψει σύµβαση είτε όχι,
εµπορίου
µε τους παραγωγούς µας
χτίζουµε σχέσεις δεκαετιών µε βάση τις αρχές δίκαιου εµπορίου», τονίζει. Η εταιρεία διατηρεί δραστηριότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό µε τον κ. Φωτιάδη να αναφέρει ότι υπάρχει
πάντα χώρος για νέους παραγωγούς-συνεργάτες, ακόµα κι αν είναι αβέβαιη η απορρόφηση της σοδειάς τους από την αγορά. «Στην
άροσις µας ιντριγκάρει να λειτουργούµε υπό
την πίεση πώλησης όλο και παραπάνω ποσοτήτων είτε από νέες συνεργασίες, είτε από την
παραγωγή µεγαλύτερων ποσοτήτων από υφιστάµενους συνεργάτες».
Ως προς τα κριτήρια επιλογής νέων παραγωγών ο ίδιος σηµειώνει ότι «είναι τα ίδια µε
αυτά που ισχύουν και για τους ήδη συνεργα-

Οι τρεις γενιές της οικογένειας Φωτιάδη. Αριστερά ο Τρύφων Φωτιάδης, Πρόεδρος
και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας µεταποίησης τροφίµων Άροσις Α.Ε.
ζόµενους: δίκαιο εµπόριο, δέσµευση πολυετούς συνεργασίας και απορρόφησης του συνόλου της παραγωγής, συµβουλευτική από γεωπόνο της εταιρείας, βιώσιµη ανάπτυξη - συνεργασία µε την Αµερικάνικη Γεωργική Σχολή
-, κυκλική οικονοµία - οικολογική φυτοπροστασία από τα υποπροϊόντα των παραγωγών
– συνεργασία µε την IKORGANIC -, ενηµέρωση και προσαρµογή στις τάσεις της αγοράς».

Αποκλειστικά ελληνικά όσπρια,
ρύζια και δηµητριακά

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2020
2019

+29,92%
2,12
2,19

2018

ΠΩΛΗΣΕΩΝ
35% ΤΩΝ
ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

Ο Τρύφων Φωτιάδης επισηµαίνει ότι η άροσις παράγει αποκλειστικά ελληνικά όσπρια,
ρύζια και δηµητριακά. «Επιλέγουµε τις εγγυηµένα κορυφαίες σοδειές από τους αυστηρότατα επιλεγµένους άριστους Έλληνες παραγωγούς από 8 νοµούς της Ελλάδας». Η εταιρεία, όπως εξηγεί ο επιχειρηµατίας, επενδύει σε κοστοβόρες διαδικασίες όπως ο εξονυχιστικός έλεγχος σε κάθε χωράφι και προϊόν, η βιολογική καλλιέργεια, η οικολογική
απεντόµωση, η χειροδιαλογή, η επαναδιαλογή πριν τη συσκευασία και η καινοτόµα συσκευασία. Κατά τον ίδιο, η εταιρεία συσκευάζει µόνο τα προϊόντα, για τα οποία µπορεί
να εγγυηθεί, ενώ πάντα επενδύει στην αξία
των προϊόντων.

Το 35% των πωλήσεων είναι βιολογικά
Τα βιολογικά προϊόντα αποτελούν το 35%
των συνολικών πωλήσεων για την άροσις. Στόχος της είναι να αυξήσει τη διανοµή στους υφιστάµενους πελάτες και να αποκτήσει πρόσβαση σε νέους πελάτες στην ελληνική και στις
διεθνείς αγορές. «Προς αυτή την κατεύθυνση
θα µας βοηθήσει η ηγετική θέση που έχουµε
στην Ελλάδα, το λανσάρισµα νέων κωδικών
βιολογικών και παραδοσιακών οσπρίων και
ρυζιών, που αφορούν σε µίξεις προϊόντων καθώς και κωδικοί που έχουν ως κύριο συστατικό το ελληνικό όσπριο», λέει ο κ. Φωτιάδης.

Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις,
γραµµή συσκευασίας και marketing
Στον τοµέα των επενδύσεων η άροσις έχει
θέσει ως στόχο την περαιτέρω ποιοτική αναβάθµισή της. Αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη η επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων, η αγορά νέου µηχανολογικού εξοπλισµού και η τοποθέτηση δεύτερης γραµµής συσκευασίας - επένδυση 744.000 ευρώ µε χρηµατοδότηση µέσω Leader και ΕΣΠΑ. Η άροσις
θα πραγµατοποιήσει επίσης τα εγκαίνια τµήµατος marketing για την ενδυνάµωση της επικοινωνίας µε επένδυση 250.000 ευρώ µέσω του ΕΣΠΑ και ιδίων κεφαλαίων.

Βιολογικά στον ΑΒ, συνεργασία µε ΟΚ Markets, Lidl
Αναφερόµενος στην αντιµετώπιση των επιπτώσεων της
πανδηµίας, εξηγεί ότι η εταιρεία προέβη σε έκτακτες
συνεργασίες µε Έλληνες παραγωγούς για να καλύψει τη
ζήτηση και κάποιες από αυτές θα γίνουν µόνιµες. «Η
ανάπτυξή µας στην αγορά επιτυγχάνεται µόνο εάν η
συνεργασία µας µε τους πελάτες είναι επωφελής και για
τις δύο πλευρές. Στο πλαίσιο αυτό και όχι ευκαιριακά λόγω

της πανδηµίας - µεταξύ άλλων - τοποθετήσαµε βιολογικά
προιόντα στον ΑΒ Βασιλόπουλο, ξεκινήσαµε συνεργασία
µε τα OK Anytime Markets, επεκτείναµε τη συνεργασία
µας για επιλεγµένες εβδοµάδες µε τα Lidl».
Την τελευταία 10ετία της κρίσης η άροσις υπερδιπλασίασε
τον τζίρο της, που το 2020 αυξήθηκε κατά 29,92% από το
2019, ενώ το 2021 αναµένεται περαιτέρω αύξηση.

ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ YARA
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Μέτρηση σκληρότητας του YaraVera AMIDAS συγκριτικά µε την ουρία και τη θειική αµµωνία

Η κρισιμότητα
των επιφανειακών
λιπάνσεων των σιτηρών
O χρόνος της εφαρμογής των λιπασμάτων, όσο και το
είδος τους, καθορίζουν σημαντικά την παραγωγικότητα
TOY ΝΙΚΟY ΜΥΤΙΛΕΚΑ*
Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από µια σηµαντική αύξηση των εκτάσεων των σιτηρών, µε µεγάλο πρωταγωνιστή το σκληρό σιτάρι, που δείχνει να έχει κερδίσει µεγάλο µερίδιο στις εκτατικές καλλιέργειες. Τα προβλήµατα ανοµβρίας
που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου σε µεγάλο κοµµάτι της χώρας, διεύρυναν
κατά πολύ την περίοδο σποράς των σιτηρών.
Σε µερικές µάλιστα περιπτώσεις που οι σπορές
µετατοπίστηκαν µέσα στον χειµώνα, παραµερίστηκε και η εφαρµογή βασικών λιπασµάτων.
Η σωστή διαχείριση των επιφανειακών λιπάνσεων των σιτηρών στο προσεχές διάστηµα, είναι κρίσιµη για την οµαλή τους ανάπτυξη και παραγωγικότητά τους. Τόσο ο χρόνος
της εφαρµογής των επιφανειακών λιπασµάτων,
όσο και το είδος τους, αποτελούν πολύ σηµαντικές συνθήκες που θα καθορίσουν στο εξής
την παραγωγικότητα των σιτηρών.
Χρόνος εφαρµογής: Ο χρόνος εφαρµογής
τους θα πρέπει να συγχρονιστεί µε την έναρξη
της έντονης ζήτησης των φυτών κυρίως σε άζωτο. Από το τέλος του αδελφώµατος και µετά,
τα σιτηρά µπαίνουν σε φάση έντονης ανάπτυξης της βιοµάζας τους έχοντας αυξηµένη ηµερήσια ζήτηση σε θρεπτικά στοιχεία. Ένα επιφανειακό αζωτούχο λίπασµα θα πρέπει να διασφαλίζει αρχικά τη συνεχή και ανεµπόδιστη παροχή του αζώτου στην καλλιέργεια, αφού και οι ανάγκες των φυτών είναι συνεχείς και µεγάλες.
Είδος λιπάσµατος: Ένα επιφανειακό αζωτούχο λίπασµα θα πρέπει να διασφαλίζει την
υψηλότερη αποδοτικότητα του αζώτου στην
καλλιέργεια. Ο υψηλός δείκτης της αποδοτικής
χρήσης του αζώτου (Nitrogen Use Efficiency) είναι πρωταρχικός στόχος για τη Yara στην πο-

ρεία ανάπτυξης των λιπασµάτων της και των τεχνολογιών της.
Τα λιπάσµατα YaraVera AMIDAS, YaraBela
SULFAN καθώς και η καινούρια εν ’αναµονή
σειρά YaraVera NITRAMID που έχουν ως βάση τους το άζωτο και το θείο σε ισορροπηµένες
αναλογίες, αποτελούν τις ιδανικότερες επιλογές για την επιφανειακή λίπανση των σιτηρών.
Μπορεί η επιφανειακή λίπανση να είναι κυρίως εστιασµένη στη διαχείριση του αζώτου ωστόσο, η ταυτόχρονη χορήγηση θείου στις απαιτούµενες ποσότητες επιδρά θετικά στις τελικές αποδόσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής. Το άζωτο και το θείο αποτελούν βασικά στοιχεία των πρωτεϊνών και πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα και σε σωστή
αναλογία στις επιφανειακές λιπάνσεις των σιτηρών. Οι τροφοπενίες θείου στα σιτηρά συγχέονται πολύ συχνά µε αυτές του αζώτου και
µπορεί να εκδηλωθούν από νωρίς, στο στάδιο
της έντονης ανάπτυξης των φυτών, εµφανίζοντας φυτά κίτρινα, καχεκτικά, µε µικρούς κόκκους και µε χαµηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη.
Το YaraVera AMIDAS 40-0-0+14SO3 κυριαρχεί παγκοσµίως στις επιφανειακές λιπάνσεις
των σιτηρών, διαθέτοντας µια ειδική τεχνολο-

Χρόνος εφαρµογής
επιφανειακών λιπάνσεων
Ο χρόνος εφαρµογής των επιφανειακών λιπάνσεων θα πρέπει να συγχρονιστεί µε την έναρξη της έντονης
ζήτησης των φυτών κυρίως σε άζωτο.

γία και σύνθεση που εξασφαλίζουν τη συνεχόµενη και σταθερή τροφοδοσία των φυτών µε άζωτο και θείο για µεγάλο χρονικό διάστηµα. ∆ιαφέρει από τις υπόλοιπες κοινές ουροθειικές
που κυκλοφορούν στην αγορά µε παρόµοια
σύνθεση, καθώς:
Είναι οµοιογενές χηµικό λίπασµα και όχι
blend (ο κάθε κόκκος λιπάσµατος έχει σταθερή σύνθεση και δεν προέρχεται από τη µηχανική ανάµιξη ουρίας και θειικής αµµωνίας
στο ίδιο σακί). ∆ιασφαλίζεται έτσι η οµοιόµορφη διασπορά του λιπάσµατος στο χωράφι κατά τη στιγµή της εφαρµογής του και εποµένως
η σωστή λίπανση της καλλιέργειας.
Έχει πολύ υψηλότερο δείκτη αποδοτικότητας του αζώτου στην καλλιέργεια (Nitrogen
Use Efficiency). Σε όλες τις πειραµατικές εφαρµογές του σε εκτατικές καλλιέργειες, το YaraVera
AMIDAS παρουσιάζει τη µεγαλύτερη απόδοση σε
σπόρο ανά µονάδα λιπασµατικού αζώτου που
εφαρµόζεται στο χωράφι, συγκριτικά µε άλλα
αζωτούχα επιφανειακά λιπάσµατα.
Μικρότερες απώλειες αζώτου λόγω εξάτµισης. Tο YaraVera AMIDAS µε την εφαρµογή
του στο χωράφι µειώνει την τιµή του εδαφικού
pH, περιορίζοντας τις απώλειες αζώτου στην ατµόσφαιρα λόγω εξάτµισης.
Είναι λίπασµα µεγάλης πυκνότητας, που
σηµαίνει πως µπορεί να απλωθεί οµοιόµορφα
σε µεγάλες αποστάσεις µέχρι και 36 µέτρα κατά τη διασπορά του στο χωράφι.
Μεγαλύτερη σκληρότητα του κόκκου. Η
ιδιότητα αυτή ταυτίζεται µε τις απώλειες που έχει ένα λίπασµα λόγω θραύσης των κόκκων κατά τη διάρκεια της εφαρµογής τους στον λιπασµατοδιανοµέα.
YaraBela SULFAN
Το YaraBela SULFAN 24-0-0 + 7,5CaO +

15SO3 περιέχει άζωτο σε µορφή κατάλληλη για την γρηγορότερη παροχή του στην καλλιέργεια, καθώς και
θείο και ασβέστιο σε πλήρως υδατοδιαλυτές µορφές. Τροφοδοτεί την καλλιέργεια µε άζωτο ακόµα και σε χαµηλές θερµοκρασίες εδάφους, ενώ ενισχύει την αντοχή των φυτών στις διάφορες ασθένειες.
YaraVera NITRAMID
(εν’ αναµονή)
Το YaraVera NITRAMID είναι µια
νέα καινοτόµα σειρά αζωτούχων λιπασµάτων εµπλουτισµένα µε ασβέστιο,
θείο και βόριο. Αποτελεί µια πρωτοποριακή σύνθεση της Yara για µια
πιο ολοκληρωµένη αζωτούχο λίπανση που εξασφαλίζει µεγαλύτερες και
ποιοτικότερες παραγωγές.
Η Yara διαθέτει και άλλους τύπους
απλών αζωτούχων λιπασµάτων υψηλής ποιότητας, όπως το YaraBela
EXTRAN 33,5 µε άζωτο σε µορφή νιτρικής αµµωνίας και το CAN 26 (ασβεστούχος νιτρική αµµωνία) καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις των καλλιεργειών και των συνεργατών της.
*SENIOR AGRONOMIST, YARA ΕΛΛΑΣ
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∆ΕΛΤΙΟ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Αλευρώδης κηπευτικά
Προσβολές από τον αλευρώδη (λευκή
µύγα) των θερµοκηπίων (Trialeurodes
vaporariorum) αναφέρθηκαν τον
τελευταίο καιρό σε διάφορες
θερµοσκοπικές εγκαταστάσεις (µε και
χωρίς θέρµανση), σε καλλιέργειες
αγγουριού και κολοκυθιού. Το έντοµο έχει
πολύ µεγάλο κύκλο ξενιστών και τα τέλεια
άτοµα µε τις προνύµφες αποµυζούν
χυµούς από την τρυφερή βλάστηση για να
τραφούν. Οι πληθυσµοί είναι µεγαλύτεροι
στην κάτω πλευρά των φύλλων και τα
νύγµατα διατροφής προκαλούν
αποχρωµατισµούς και νεκρώσεις των
φύλλων ενώ τα κολλώδη εκκρίµατά του
ευνοούν την εµφάνιση του µύκητα της
καπνιάς, οδηγώντας σε περαιτέρω
επιβάρυνση της υγείας και
παραγωγικότητας των φυτών, καθώς και
σε ποιοτική υποβάθµιση των προϊόντων .
Για την αντιµετώπισή του οι αρµόδιοι
γεωπόνοι προτείνουν ψεκασµούς µε
κατάλληλα εντοµοκτόνα και χρήση των
κίτρινων παγίδων. Η βιολογική
καταπολέµηση του αλευρώδη µπορεί να
περιλαµβάνει σκευάσµατα τα οποία
περιέχουν εκχύλισµα neem, σκεύασµα µε
φυσική πυρεθρίνη, άλατα καλίου.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Ikarus II
SIPCAM: Krisant, Oikos

Ελµινθοσποριάσεις σιτηρών
Είναι ασθένειες που αφορούν το σύνολο των
φυτικών µερών και ανάλογα µε το είδος του
µύκητα (ανήκουν στο γένος) και της
καλλιέργειας, µπορεί να εκδηλωθεί ως
ασθένεια των ριζών, του λαιµού ή/και του
φυλλώµατος προκαλώντας καστανή
κηλίδωση στα φύλλων και παραµόρφωση
σταχυών. Οι προσβολές είναι πιο
εκτεταµένες και αποτελούν κίνδυνο για την
παραγωγή, στις περιοχές όπου επικρατεί
µονοκαλλιέργεια των σιτηρών. Τα
προσβεβληµένα φυτά εµφανίζονται
καχεκτικά και µε µειωµένη παραγωγικότητα.
Τα παθογόνα διατηρούνται στο έδαφος, επί
και εντός του σπόρου και στα υπολείµµατα
της καλλιέργειας. Σε περίπτωση που η
κατασταλτική επέµβαση καταστεί αναγκαία, οι
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου
Προστασίας Φυτών Βόλου συνιστούν
ψεκασµούς µε εγκεκριµένο µυκητοκτόνο.
Συµπληρωµατικά µέτρα όπως η όψιµη
σπορά, η ισορροπηµένη λίπανση, η
καταστροφή των υπολειµµάτων της
προηγούµενης καλλιέργειας και χρήση
υγιούς σπόρου, µπορούν να συµβάλλουν
στην πρόληψη κατά της ασθένειας.

Σκευάσµατα
AΛΦΑ: Custodia SC, Zakeo Extra SC
FMC: RIZA 200 EC, IMPACT 125 SC
SIPCAM: Altis 25EC

Προληπτικές επταήµερες επεµβάσεις για περονόσπορο στην πατάτα
Οι πρόσφατες καταστροφές και στρεσάρισµα των νεαρών πατατόφυτων λόγω των
παγετών που εκδηλώθηκαν και οι συνεχείς βροχοπτώσεις που αναµένονται
διαµορφώνουν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη του περονόσπορου στην
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ καλλιέργεια της πατάτας. Το στάδιο ανάπτυξης που βρίσκονται ή µπαίνουν τώρα
τα φυτά (15-20 εκατοστά ύψος) θεωρείται ιδιαίτερα ευπαθές, µε την εκδήλωση
των συµπτωµάτων της ασθένειας (υδαρές κηλίδες που εξελίσσονται σε
καφεµαύρες και µπορεί να φέρουν τη λευκή εξάνθηση του µύκητα) να παρατηρούνται σε
ολόκληρο το υπέργειο µέρος του φυτού της πατάτας, εντός 3-4 ηµερών από την
µόλυνση. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου
Προστασίας Φυτών Αχαΐας συστήνουν στους παραγωγούς πατάτας, να δράσουν
προληπτικά εφαρµόζοντας επταήµερες επεµβάσεις φυτοπροστασίας, ψεκάζοντας
µε κατάλληλα σκευάσµατα που θα καλύπτουν και το νέο αναπτυσσόµενο φύλλωµα,
ακολουθώντας τις οδηγίες των γεωπόνων. Στα προληπτικά καλλιεργητικά µέτρα
συγκαταλέγονται η καλή αποστράγγιση του εδάφους, ο καλός αερισµός της φυτείας και
η χρήση ανθεκτικών στον περονόσπορο ποικιλιών.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σαν καμένα από
φωτιά αχλάδια
Ψεκασμοί στην άνθιση κατά
του βακτηριακού καψίματος
ΤΗΣ ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
provelengiou@agronews.gr

Η ασθένεια της αχλαδιάς γνωστή ως «βακτηριακό κάψιµο»
αποτελεί µεγάλης οικονοµικής σηµασίας πρόβληµα στις
καλλιέργειας, έχοντας το δυναµικό µέσα σε λίγους µήνες
να αποξηράνει σηµαντικό αριθµό πλήρως παραγωγικών
δέντρων. Τα πλέον χαρακτηριστικά συµπτώµατα της προσβολής είναι η απότοµη ξήρανση και το µαύρισµα των
ταξιανθιών, των φύλλων και
των βλαστών που µοιάζουν
σαν να έχουν ζηµιωθεί από
φωτιά. Τα προσβεβληµένα
φύλλα γίνονται καστανά και
παραµένουν στο δένδρο όλο το έτος.
Η ασθένεια µε την πάροδο
του καιρού επεκτείνεται και
στους κλάδους και τους βρα-

χίονες όπου σχηµατίζονται έλκη. Το υπεύθυνο για τις προσβολές παθογόνο βακτήριο
(Erwinia amylovora) διαχειµάζει µέσα στα έλκη των κλάδων και γίνεται ενεργά µολυσµατικό νωρίς την άνοιξη
µε υγρό καιρό και επικράτηση µέτριων θερµοκρασιών, µέσω της παραγωγής βακτηριακού εκκρίµατος-βλέννας στους µίσχους ή στα έλκη των κλάδων.
Η µετάδοση της ασθένειας
σε αµόλυντες περιοχές γίνε-

Έλκη
Αφαίρεση και υγιούς
τµήµατος µήκους
30 εκατοστά κάτω από τα
ορατά όρια των ελκών

ται µέσω του πολλαπλασιαστικού υλικού (από προσβεβληµένα φυτώρια ή δενδροκοµεία) και µπορεί να εµφανίζει ή και όχι οπτικά συµπτώµατα. Καθώς η προσβολή εξαρτάται από την εποχή άνθισης της αχλαδιάς και από τα
καιρικά φαινόµενα που επικρατούν (ευνοϊκά για την ανάπτυξη του βακτηρίου), οι
αρµόδιοι φορείς προσπαθούν
να αναπτύξουν ένα αξιόπιστο
προβλεπτικό σύστηµα ώστε
να συµβουλεύουν εγκαίρως
του καλλιεργητές να προβούν
σε προληπτικές επεµβάσεις.
Στις περιοχές που ενδηµεί το
βακτηριακό κάψιµο εφαρµόζεται πρόγραµµα µε τρεις βασικούς στόχους για των περιορισµό των προβληµάτων.
Αρχικά η µείωση του πρωτογενούς µολύσµατος είναι
ιδιαίτερα σηµαντική, πραγ-

µατοποιώντας επιµελή αφαίρεση των ελκών και αυστηρά
κλαδέµατα (και καταστροφή)
των προσβληµένων κλάδων
και βραχιόνων µε αφαίρεση
και υγιούς τµήµατος µήκους
30 εκατ. κάτω από τα ορατά όρια των ελκών, και απολύµανση των τοµών κλαδέµατος µε
χαλκούχα ή αλλά κατάλληλα
σκευάσµατα. Συµπληρωµατικά µπορεί να πραγµατοποιηθεί ψεκασµός πριν την διακοπή του λήθαργου µε χαλκούχα. Τέλος, οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Αχαΐας συνιστούν
τακτικές επιθεωρήσεις της καλλιέργειας για συµπτώµατα κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, και έγκαιρη επέµβαση προγράµµατος
ψεκασµών (3 ψεκασµοί ανά
πενθήµερο) κατά την άνθιση,
µε κατάλληλα σκευάσµατα.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Με ΑΦΜ ιδιοκτήτη
και μίσθιο τα παράτυπα
αγροτεμάχια σε έλεγχο
Οι επίμαχες ενοικιαζόμενες αγροτικές εκτάσεις
ταυτοποιούνται με τα δηλωμένα στοιχεία στο ΟΣΔΕ
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Την εύκολη λύση της καταστολής του ελεγκτικού µηχανισµού του ΟΠΕΚΕΠΕ επιλέγει η διοίκηση του οργανισµού προκειµένου να αντιµετωπίσει την επιπλοκή
που προκλήθηκε το τελευταίο διάστηµα
µε το σύνθετο ζήτηµα των παράτυπα δηλωµένων αγροτεµαχίων, απορρίπτοντας
την εύλογη επιλογή ευέλικτων χρονοδιαγραµµάτων για την συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Αντί λοιπόν η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ να δώσει τα απαραίτητα χρονικά περιθώρια σε αγρότες και εκµισθωτές ώστε να συλλέξουν τα απαραίτητα έγγραφα, να τακτοποιήσουν µια και καλή τις
εκκρεµότητες µε το κληρονοµικό καθεστώς των αγροτικών γαιών, θωρακίζοντας παράλληλα το σύστηµα από περιπτώσεις που αποµυζούν τους κοινοτικούς πόρους για τους γεωργούς, διατηρεί το αυστηρό καθεστώς ελέγχων κυρίως σε περιπτώσεις καλά στοιχειοθετηµένων καταγγελιών, δηλαδή ρουφιανιάς.

Έλεγχος µόνο κατόπιν καταγγελιών
Συγκεκριµένα, µε νέα εγκύκλιο που
ακυρώνει εκείνη που εξέδωσε η προηγούµενη διοίκηση του Οργανισµού τον
Οκτώβριο του 2020 και ρυθµίζει το πλαίσιο των ειδικών ελέγχων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αρκείται στα παραστατικά που είχαν δηλωθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ετήσιας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για τα µισθωµένα αγροτεµάχια που καλλιεργούν.
Έτσι, µόνο σε περιπτώσεις καταγγελιών νοµότυπα στοιχειοθετηµένων θα
προχωρά η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε
επιτόπιους και ειδικούς ελέγχους των
δηλώσεων αγροτών που αφορούν µισθωµένα αγροτεµάχια.
Υπενθυµίζεται ότι η τελευταία εγκύκλιος προέβλεπε την προσκόµιση E9 και εγγραφών στο κτηµατολόγιο των ενοικιαζόµενων εκτάσεων από τον παραγωγό
σε διάστηµα 14 ηµερών. Η όλη υπόθεση
είχε ως αποτέλεσµα εκατοντάδες αγρότες να βρεθούν µε οφειλές δεκάδων χιλιάδων ευρώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ στις οποίες έρχονταν να προστεθούν και διοικητικές κυρώσεις.
Η νέα εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ που
φέρει την υπογραφή του Θεοφάνη Πα-

πά µαλακώνει τη στάση του οργανισµού,
αλλά από την άλλη κρύβει κάτω από το
χαλί την αντιµετώπιση του σύνθετου ζητήµατος που εξακολουθεί να υφίσταται
στην ελληνική ύπαιθρο και έχει να κάνει µε κενά και µη αντιστοιχία στοιχείων σε χιλιάδες στρέµµατα αγροτικής γης.
Σε κάθε περίπτωση, πλέον για τα ενοικιαζόµενα αγροτεµάχια, για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων
στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης ελέγχεται η ταυτοποίησή τους µε τα παραστατικά χρήσης που έχουν επισυναφθεί µε
ευθύνη του γεωργού στον ηλεκτρονικό
φάκελο που συνοδεύει την κατ’ έτος υποβληθείσα δήλωση ΟΣ∆Ε.
1.Προκειµένου να είναι νοµότυπο ένα παραστατικό χρήσης µη ιδιόκτητων
(ενοικιαζόµενων) αγροτεµαχίων–πρέπει να περιλαµβάνει όσα περιγράφονται στην κατ’ έτος ΕΓΚΥΚΛΙΟ-ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ήτοι:
να αναγράφονται υποχρεωτικά οι ΑΦΜ
ιδιοκτήτη/-τριαςκαι ενοικιαστή/-τριας,
να αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεµαχίων και το Α.Τ.Α.Κ.
όπου απαιτείται
να περιγράφεται το µίσθιο
να αναγράφεται η χρονική περίοδος της µίσθωσης,
να έχουν θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής για καθένα από τους αντισυµβαλλόµενους.

Ειδικοί έλεγχοι ενοικιαζόµενων
εκτάσεων βοσκοτόπων
Ειδικά στην περίπτωση ενοικιαζόµενων
εκτάσεων βοσκοτόπων που δηλώνονται
σε καλή γεωργική κατάσταση, για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων
τους στην ΕΑΕ ελέγχεται η ταυτοποίησή
τους µε τα παραστατικά χρήσης που έχουν επισυναφθεί µε ευθύνη του γεωργού στον ηλεκτρονικό φάκελο που συνοδεύει την κατ’ έτος υποβληθείσα ΕΑΕ.
Στην περίπτωση που το παραστατικό
ενοικίασης είναι νοµότυπο η επιτροπή
ελέγχου ζητά από τον αιτούντα γεωργό
να προσκοµίσει ο ίδιος ή ο εκµισθωτής
για λογαριασµό του ελεγχοµένου, σαρωµένα µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα µέσω ταχυδροµείου, τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση δηλωθείσας περιουσια-

Νοµότυπο
Για να είναι νοµότυπο ένα
παραστατικό χρήσης
µη ιδιόκτητων αγροτεµαχίων
πρέπει να περιλαµβάνει όσα
περιγράφονται στην κατ’ έτος
εγκύκλιο-εγχειρίδιο ΟΣ∆Ε

Μηδενισµός
Στην περίπτωση που
δεν προσκοµίζοντα τα αντίστοιχα
παραστατικά µηδενίζεται το
αγροτεµάχιο

Παραστατικά
Με νέα εγκύκλιο για τους
ειδικούς ελέγχους,
ο ΟΠΕΚΕΠΕ αρκείται στα παραστατικά που είχαν δηλωθεί στις
αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης για
τα µισθωµένα αγροτεµάχια

κής κατάστασης (Ε9) του εκµισθωτή όπως ισχύει 31/5 του έτους αιτήσεων που
ελέγχεται. Τα στοιχεία της δηλωθείσας
περιουσιακής κατάστασης του εκµισθωτή δύναται να παρέχονται σε ηλεκτρονική µορφή από την ΑΑ∆Ε ή
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
γ) Σε περίπτωση που ο εκµισθωτής
είναι Νοµικό Πρόσωπο, το καταστατικό
του εν λόγω Νοµικού Προσώπου, καθώς και νοµιµοποιητικά έγγραφα του
εκπροσώπου του, που εξουσιοδοτείται
να υπογράφει τα µισθωτήρια.
Σε περίπτωση που δεν προσκοµίζονται τα αντίστοιχα κατά περίπτωση παραστατικά µηδενίζεται το αγροτεµάχιο.
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Με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2022

Ακόμα μικρότερη ταρίφα
ετοιμάζεται για τα μικρά
φωτοβολταϊκά αγροτών
Η τροπολογία Χατζηδάκη έκανε την αρχή με τους διαγωνισμούς
και τώρα το Περιβάλλοντος αποτελειώνει τους μικρούς επενδυτές,
μελετώντας νέα μείωση στις τιμές αναφοράς για το νέο έτος
Στα δικαστήρια προσφεύγει η Ένωση Ενεργειακών
Κοινοτήτων Θεσσαλονίκης για πάγωμα των επενδύσεων
ΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
& ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

Οι παλιοί
Οι νέες τιµές αφορούν όσους
είχαν υποβάλλει πλήρεις
φακέλους στον ∆Ε∆∆ΗΕ για
οριστικούς όρους σύνδεσης
µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου
2020 καθώς όλοι οι υπόλοιπα
θα λαµβάνουν τιµή βάση
διαγωνισµών.

Αναφοράς

Το 2021 η τιµή αναφοράς για
έργα έως 500 kWp θα είναι 63
ευρώ/MWh και για αγρότες και
Κοινότητες 65 ευρώ/MWh.

Ένσταση

Βασική ένσταση όσων
αισθάνονται πως θίγονται από
την «τροπολογία Χατζηδάκη»
είναι ότι αφαιρεί το στοιχείο της
προτεραιότητας ως προς τον
έλεγχο των φακέλων που έχουν
κατατεθεί στον ∆Ε∆∆ΗΕ σε
σχέση µε αυτούς που θα
ακολουθήσουν στην αξιολόγηση.

Νέες χαµηλότερες τιµές αναφοράς
για τα φωτοβολταϊκά αγροτών έως
500kW µελετά το υπουργείο Περιβάλλοντος για το 2022, που θα αντικαταστήσουν τη σταθερή ταρίφα
των 65 ευρώ ανά MW η οποία θα ισχύσει από 1η Μαϊου 2021 και µέχρι το τέλος της χρονιάς. Συγκεκριµένα αυτό αφορά όσους είχαν υποβάλλει πλήρεις φακέλους στον ∆Ε∆∆ΗΕ για οριστικούς όρους σύνδεσης
µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2020 καθώς όλοι οι υπόλοιποι θα λαµβάνουν
τιµή βάσει διαγωνισµών. Η εξέλιξη
αυτή µάλιστα δείχνει να αφορά και
τις ενεργειακές κοινότητες µε εγκαταστάσεις έως 1 Μεγαβάτ. Για όσους
έχουν προλάβει να κλείσουν τιµή,
το 2021, για έργα έως 500 kWp θα
είναι 63 ευρώ/MWh και για αγρότες και Κοινότητες 65 ευρώ/MWh.

Μόνο η αυτοκατανάλωση
θα µείνει στο τέλος
Όπως είναι γνωστό η αντιµετώπιση των µικρών επενδυτών στα φωτοβολταϊκά από το υπουργείο Περιβάλλοντος µετά τη «µεταρρυθµιστική παρέµβαση» έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις από πλευράς και των αγροτών που βλέπουν
πως πλέον δείχνει να συµφέρουν
µόνο οι περιπτώσεις αυτοκατανάλωσης (net metering). Παράλληλα, κύµα δυσαρέσκειας που θα εκφραστεί και στα δικαστήρια έχει ξεσηκώσει η «τροπολογία Χατζηδάκη» και στις Ενεργειακές Κοινότητες. Συγκεκριµένα καταγγέλλεται
πως επαναπροσδιορίζεται η νοµοθεσία αναδροµικά, καθιστώντας ασύµφορες τις επενδύσεις στον κλάδο για συνεταιρισµούς και µεµονωµένους παραγωγούς. Ήδη η Ένωση

Ενεργειακών Κοινοτήτων Θεσσαλονίκης έχει αποφασίσει να κινηθεί ενάντια στη νοµοθετική παρέµβαση του
πρώην υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, που κατατέθηκε στις 30
∆εκεµβρίου του 2020 ως διευκρινιστική εγκύκλιος επί του άρθρου 160 του
Ν.4759/2020. Στο πλαίσιο αυτό ανέθεσε σε ειδικό για να προσφύγει στα
διοικητικά δικαστήρια, διεκδικώντας
«επιστροφή στο προηγούµενο καθεστώς». Βασική ένσταση όσων αισθάνονται πως θίγονται από την «τροπολογία Χατζηδάκη» είναι ότι αφαιρεί το
στοιχείο της προτεραιότητας ως προς
τον έλεγχο των φακέλων που έχουν
κατατεθεί στον ∆Ε∆∆ΗΕ σε σχέση µε
αυτούς που θα ακολουθήσουν. Επίσης αντιδράσεις προκαλεί και το ό,τι
από 1η Ιανουαρίου του 2021 όλες οι
ενεργειακές κοινότητες µπαίνουν στη
διαδικασία των διαγωνισµών.
«Θα στηριχθούµε κυρίως στην αναδροµικότητα ισχύος της τροπολογίας διότι πολλοί φάκελοι, που έχουν
κατατεθεί από ενεργειακές κοινότητες και παραγωγούς από το ∆εκέµβριο του 2019 και δεν έχουν ελεγχθεί έως τώρα, µε υπαιτιότητα, ∆Ε∆∆ΗΕ, θα µπουν στον ίδιο κουβά, χωρίς να ληφθεί υπόψη ότι έχουν γίνει πολύ σηµαντικά έξοδα», τονίζει
ο πρόεδρος της Ένωσης Ενεργειακών Κοινοτήτων Θεσσαλονίκης,
Χρήστος Ρώσσιος.

Κύµα δυσαρέσκειας
Η «τροπολογία Χατζηδάκη»
καταγγέλλεται πως καθιστά
ασύµφορες τις επενδύσεις στον
κλάδο για συνεταιρισµούς και
µεµονωµένους παραγωγούς

Από 1η Ιανουαρίου
του 2021 όλες
οι ενεργειακές
κοινότητες
µπαίνουν στη
διαδικασία των
διαγωνισµών.

Ενίσχυση βάσεων κυψέλης
Την προµήθεια µεµονωµένων κινητών βάσεων κυψελών για πρώτη φορά έρχεται να επιδοτήσει η δράση 3.1
«Εξοπλισµός για τη διευκόλυνση των
µετακινήσεων», µέχρι 9 ευρώ ανά κινητή βάση, σύµφωνα µε υπουργική
απόφαση, µε τις αιτήσεις να είναι ανοιχτές έως 10 Φεβρουαρίου.
Οι αιτήσεις πραγµατοποιούνται στα
τοπικά Κέντρο Μελισσοκοµίας, µε τη
δράση 3.1 να επιδοτεί ακόµα την αντικατάσταση κυψελών µε το ποσό
ενίσχυσης να κυµαίνεται κοντά στα
16-18 ευρώ ανά κυψέλη. Όσον αφορά ειδικότερα την προµήθεια µεµονωµένων κινητών βάσεων κυψελών
στη σχετική υπουργική απόφαση αναφέρεται πως επιλέξιµη δαπάνη αποτελεί το κόστος για την προµήθεια
µεµονωµένων κινητών βάσεων κυψελών, είτε ξύλινες, είτε πλαστικές.
Η καθαρή αξία της κάθε µεµονωµένης κινητής βάσης καθορίζεται µέχρι
του ποσού των εννέα ευρώ. Το µέγιστο ποσοστό προµήθειας µεµονωµένων κινητών βάσεων, καθορίζεται σε
20% επί των κατεχοµένων κυψελών.
Αναλυτικότερα η απόφαση που

υπογράφει η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Φωτεινή Αραµπατζή αναφέρει µεταξύ άλλων:
1. ∆ικαιούχοι για την προµήθεια
µεµονωµένων κινητών βάσεων κυψελών είναι τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές των δικαιούχων και τα κριτήρια επιλεξιµότητας συµµετοχής στη
δράση 3.1 του εθνικού µελισσοκοµικού προγράµµατος.
2. Επιλέξιµη δαπάνη αποτελεί το
κόστος για την προµήθεια µεµονω-
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ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΩΣ 12

µήνες µετά
την έγκριση φακέλου

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

ΕΩΣ 4

ΠΡΩΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΩΣ

50%

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

της δηµόσιας δαπάνης

Επιδότηση
αντιχαλαζικών

Πίεση για ένταξη
επιλαχόντων στα
Σχέδια Βελτίωσης

με 9 ευρώ
µένων κινητών βάσεων κυψελών,
είτε ξύλινες, είτε πλαστικές.
3. Η καθαρή αξία της κάθε µεµονωµένης κινητής βάσης καθορίζεται
µέχρι του ποσού των 9 ευρώ.
4. Το µέγιστο ποσοστό προµήθειας µεµονωµένων κινητών βάσεων,
καθορίζεται σε 20% επί των κατεχοµένων κυψελών.
5. Οι αγορασθείσες κινητές βάσεις οφείλουν να αναγράφουν «Καν.
1308/13 – 2021 (ή 2022 αντίστοιχα
για κάθε έτος εφαρµογής)»

Παράταση έως 26/2
για αιτήσεις ενισχύσεις
πιστοποίησης Βιολογικών
Παρατείνεται έως 26 Φεβρουαρίου
2021 η διαδικασία αιτήσεων
ενίσχυσης από το Μέτρο 3.1 που
επιδοτεί τις δαπάνες πιστοποίησης
βιοκαλλιεργητών και βιοκτηνοτρόφων
µέχρι το ποσό 2.000 ευρώ ανά
εκµετάλλευση ετησίως. Υπενθυµίζεται
πώς αίτηση στο Μέτρο 3.1 που
καλύπτει τις δαπάνες πιστοποίησης
µπορούν να κάνουν: Στη φυτική
παραγωγή όσοι εντάχθηκαν στις
προκηρύξεις των Βιολογικών του
2017 και του 2019 και στη ζωική
παραγωγή όσοι εντάχθηκαν στην
πρόσκληση του 2018. Επιπλέον
δύνανται να συµµετέχουν και οι
ενταγµένοι δικαιούχοι του υποµέτρου
11.1 «Ενίσχυση για τη µετατροπή σε
βιολογικές πρακτικές» οι οποίοι είναι
αποδέκτες ολικής µεταβίβασης στο
πλαίσιο του υποµέτρου 11.1 για το
έτος εφαρµογής 2020.
Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης
καθορίζεται σε 2.000 ευρώ/
εκµετάλλευση/έτος για τα δύο είδη
πιστοποίησης Βιολογικής παραγωγής.

Tα 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.
Ήδη οι Περιφερειάρχες πιέζουν
µε κάθε τρόπο προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ υπόµνηµα µε παραλήπτες την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης εξέδωσε και η Συντονιστική Επιτροπή των Αγροτών Κεντρικής Ελλάδος. Το συγκεκριµένα ζήτηµα µάλιστα αποτέλεσε και θέµα συζήτησης στη συνάντηση του υπουργού
Σπήλιου Λιβανού µε τον βουλευτή της Ν∆ Χρήστο Κέλλα. Ο κ. Λιβανός ωστόσο απέφυγε να δώσει
ξεκάθαρη απάντηση λέγοντας χαρακτηριστικά πως «η εξέλιξη του
ζητήµατος είναι και συνάρτηση
των κοινοτικών οδηγιών».
Ειδικότερα, από την πλευρά τους
οι αγρότες της Κεντρικής Ελλάδος
θέλοντας να επισηµάνουν το δίκαιο
του αιτήµατός τους για ένταξη των
επιλαχόντων, ανέφεραν τα εξής:

Λιβανός
Να εξεταστούν πρώτα οι
κοινοτικές οδηγίες, ήταν
η απάντηση Λιβανού στον
βουλευτή Χρήστο Κέλλα
πάνω στο αίτηµα ένταξης
των επιλαχόντων

1) Όταν βγήκε η προκήρυξη το
2018, είχε να βγει από το 2011 γι’
αυτό υπήρχαν τόσοι πολλοί αγρότες, οι οποίοι όµως θέλουν να επενδύσουν πραγµατικά και να µείνουν στο τόπο τους, στα χωριά τους.
2) Με τις υλοποιήσεις του προγράµµατος συνεισφέρουµε στην
αγροτική ανάπτυξη της υπαίθρου,
στην προστασία του περιβάλλοντος,
στην µείωση του κόστους παραγωγής, στον εκσυγχρονισµό των εκµεταλλεύσεων στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων.
3) Μπορούν να µεταφερθούν κονδύλια από το απερχόµενο ΠΑΑ, το
νέο ΠΑΑ, αλλά και από εθνικούς
πόρους, όπως βρέθηκαν κονδύλια για την εξισωτική αποζηµίωση ή τον κορωνοϊό µε παρόµοιο
τρόπο µπορούν να βρεθούν για
τα Σχέδια Βελτίωσης.
4) Η επιδότηση είναι στον µισό
προϋπολογισµό που σηµαίνει θα
βάλουµε λεφτά και εµείς θα πληρώσουµε φόρους και ΦΠΑ στο κράτος που σηµαίνει ότι και το κράτος χάνει έσοδα από φόρους, αλλά
και εµείς ως αγρότες επενδύουµε.
5) Όταν εγκριθήκαµε δηλώσαµε την φυσιολογική κατάσταση,
δεν κάναµε διάφορα τερτίπια ώστε
να αυξήσουµε την βαθµολογία .
6) Η βαθµολογία ήταν άδικη
σε αρκετούς κλάδους, ενδεικτικά
το 80% των αγελαδοτρόφων-βοοτρόφων ή οι παραγωγοί µεγάλων καλλιεργειών παρέµειναν επιλαχόντες.

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.

Αναπτυξιακός
Νόµος
Οι προκηρύξεις «Γενική
Επιχειρηµατικότητα» και
«Πολύ Μικρές και Μικρές
Επιχειρήσεις» τρέχουν µέχρι
τις 31 Μαρτίου του 2021 και
η προκήρυξη που αφορά
την αγορά Μηχανολογικού
Εξοπλισµού έως Σεπτέµβριο.
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H Kubota επενδύει
σε ροµπότ φρούτων
H Kubota επένδυσε στην
εταιρεία Tevel, η οποία
αναπτύσσει αυτόνοµα
drone συγκοµιδής φρούτων, τα οποία είναι ελεγχόµενα από µία πλατφόρµα. Αυτή η ισραηλινή επιχείρηση, που δηµιουργήθηκε το 2017, έχει αναπτύξει ιπτάµενα ροµπότ
ικανά, να συλλέγουν διάφορα είδη φρούτων.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

αµπελουργικών και όχι µόνο τρακτέρ των 100 ίππων. Τα τρακτέρ Dorado
CVT αναπτύχθηκαν ειδικά
ως τρακτέρ «all-rounder»
για µέγιστη ευελιξία σε
όλους τους σηµαντικούς
τοµείς δραστηριότητας.
Στα µοντέλα 90 και 100,
τα τρακτέρ διατίθενται µε
κινητήρες τριών και τεσσάρων κυλίνδρων για τη βελτιστοποίηση της ευελιξίας.

Εφαρµογή για την
υγεία των φυτών

Νέα χορτοκοπτικά
από την Kuhn
Τα FC 3115 D και FC 3115
R είναι τα νέα µοντέλα
χορτοκοπτικών που τοποθετεί στο χαρτοφυλάκιό
της η Kuhn για το 2021.
Το χορτοκοπτικό FC 3115
D διαθέτει το κιβώτιο
Digidry µε τους χαλύβδινους περιστροφικούς ρότορες µε διάµετρο 540 χιλιοστών, µε την ξήρανση
να γίνεται οµοιόµορφα σε
ένα µεγάλο πλάτος.

Η Drone Ag συνεργάζεται
µε την γαλλική εταιρεία
SpaceSense και φέρνει
στην δηµοφιλή εφαρµογή
Skippy Scout δεδοµένα
που συλλέγονται τόσο από
την πτήση του drone όσο
και από τους δορυφόρους
της SpaceSense, επιτρέποντας στον αγρότη να είναι
συνέχεια ενηµερωµένος
σχετικά µε την υγεία της
καλλιέργειάς του.

Τα 75 χρόνια κλείνει
η Zetor, που σχεδιάζει
τη νέα γενιά τρακτέρ
Φορτωτές Sigma
σε όλη την Ευρώπη

Η Same ανενεώνει
τα Dorado µε CVT
Τη νέα σειρά τρακτέρ
Dorado CVT λανσάρει η
Same του γκρουπ SDF,
θέλοντας να απαντήσει
στον ανταγωνισµό και την
κατηγορία των µικρών

Αύξηση παραγωγής, ενίσχυση καινοτοµίας και
επέκταση σχεδόν σε όλες
τις χώρες της Ευρώπης
κάνει η ιταλική φίρµα
Sigma 4 που εξειδικεύεται
στην κατασκευή µπροστινών φορτωτών για τρακτέρ. Η εταιρεία εξαγοράστηκε την άνοιξη του
2020 από τους Alberto
και Simeone Morra, µε
τους ίδιους να φιλοδοξούν
να φέρουν την εταιρεία
ακόµη πιο ψηλά αναφορικά µε τη διεθνή ακτινοβολία στον γεωργικό κλάδο.

Από το 1946 στην παραγωγή τα τρακτέρ της τσέχικης
φίρμας, το 1955 το πρώτο μηχάνημα στη χώρα μας
ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Η Zetor, η παραδοσιακή φίρµα των Τσέχων
κλείνει φέτος παρουσία 75 ετών στο χώρο της
γεωργίας µε τα τρακτέρ της. Παρά το γεγονός
ότι αρχικά η παρουσία της σηµατοδοτήθηκε από το πρώτο τρακτέρ «prototype Z» που ξεκίνησε αµέσως µετά το τέλος του 2ου Παγκοσµίου
Πολέµου, η µάρκα θεωρείται ότι ήρθε το 1946,
δηλαδή τον Αύγουστο, όταν η µάρκα Zetor έγινε επίσηµο εµπορικό σήµα. Ωστόσο, τα πρώτα
τρακτέρ παραδόθηκαν στους πελάτες πέντε µήνες νωρίτερα. Από την αρχή της ύπαρξής της,
η εταιρεία έχει κατασκευάσει πάνω από 1,3 ε-

κατοµµύρια τρακτέρ, ενώ η πλειονότητα αυτών έχει εξαχθεί σε περισσότερες από 130 χώρες σε πέντε ηπείρους. Σηµειώνεται εδώ πως
στην προσεχή περίοδο, η Zetor Tractors a.s.
σχεδιάζει να ξεκινήσει τις νέες γενιές των τρακτέρ της. Στην Ελλάδα το πρώτο µηχάνηµα της
Zetor ήρθε το 1955 από την Κοινοπραξία ΣΕΚΕ∆ΗΜΗΤΡΑ του Χριστόδουλο Γ. Γοργία που µετονοµάστηκε αργότερα σε «Η ∆ΗΜΗΤΡΑ» ΑΕ.
Σήµερα µάλιστα υπολογίζονται πως βρίσκονται σε λειτουργία περισσότερα από τα µισά
από αυτά. Με αφορµή την επέτειο, ένας νέος
ιστότοπος θα είναι διαθέσιµος, www.zetor75.
com, τεκµηριώνοντας τα 75 χρόνια ανάπτυξης
της µάρκας ZETOR. Ενηµερωθείτε για µεµονω-
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Υποστήριξη Bayer
σε μία ιστορική
έρευνα για τις
τροφικές αλλεργίες
Η Ukko εξασφάλισε χρηµατοδότηση 40 εκατοµµυρίων
δολαρίων σε σειρά Β, ως µέρος του προγράµµατος Leaps
της Bayer για την αντιµετώπιση των τροφικών αλλεργιών και των δυσανεξιώνστα συστήµατα παραγωγής. Συγκεκριµένα, η νέα προσέγγιση της Ukko χρησιµοποιεί µια ιδιόκτητη πλατφόρµα τεχνητής νοηµοσύνης, η οποία σχεδιάζει µε ακρίβεια τις πρωτεΐνες τροφίµων για
να εξαλείψει την αλλεργιογένεσή τους, διατηρώντας παράλληλα τα καλά βιοχηµικά και διατροφικά χαρακτηριστικά τους. Η πλατφόρµα χρησιµοποιεί δείγµατα ασθενών, υπολογιστική βιολογία, ανοσολογία και µηχανική
πρωτεϊνών για την παραγωγή πρωτεϊνών που δεν ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστηµα.
«Βρισκόµαστε σε ένα µοναδικό σταυροδρόµι στην ιστορία της επιστήµης», δήλωσε ο καθηγητής Yanay Ofran,
πρόεδρος και συνιδρυτής της Ukko. «Η πληθώρα διαθέσιµων δεδοµένων (Big data) µας επιτρέπουν να κατανοήσουµε τη «ρίζα» στο πρόβληµα των δυσανεξιών στα
τρόφιµα. Τα υπολογιστικά εργαλεία µας επιτρέπουν να
σχεδιάζουµε µε ακρίβεια τις πρωτεΐνες που συνθέτουν
το σώµα µας και την τροφή µας. Οι νέες τεχνολογίες επεξεργασίας γονιδιώµατος µας επιτρέπουν να ξαναγράψουµε το DNA για να παράγουµε αυτές τις νέες πρωτεΐνες σε ζωντανά κύτταρα. Η Ukko βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των πρωτοποριακών τεχνολογιών, επιτρέποντάς µας να επαναπροσδιορίσουµε την υγιεινή διατροφή
σε µοριακό επίπεδο, βάσει πραγµατικών δεδοµένων».

Η βιοµηχανία θα επαναπροσδιορίσει
το πώς σχεδιάζει τα τρόφιµα

µένες εκδηλώσεις στον ιστότοπο και στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Σύντοµη ιστορία παραγωγής των Zetor
1946-1960: Η παραγωγή τρακτέρ Z25 ξεκίνησε
το 1946. Κατά την περίοδο των είκοσι ετών, παρήχθησαν περισσότερα από 160.000 κοµµάτια.
1960–1968: Η Zetor εισήγαγε σχεδιασµό
ελκυστήρων µε βάση την ενοποίηση µεµονωµένων ανταλλακτικών και σειρών µοντέλων. Κυκλοφόρησαν τα πρώτα τρακτέρ της Ενοποιηµένης Σειράς I.

zetor75.com
Με αφορµή την επέτειο, ένας νέος
ιστότοπος θα είναι διαθέσιµος, www.
zetor75.com τεκµηριώνοντας τα 75
χρόνια ανάπτυξης της µάρκας ZETOR

1968 –1991: Η Zetor είναι η πρώτη στον
κόσµο που εισήγαγε την καµπίνα ασφαλείας ως µέρος της Ενοποιηµένης Σειράς II. Ο
µοναδικός σχεδιασµός των ελκυστήρων αναγνωρίζεται ευρέως σε όλο τον κόσµο. Την 1η
Νοεµβρίου 1976 ονοµάζεται επίσηµα ZETOR
ως Εταιρεία.
1991–2002: Κυκλοφορία της Ενοποιηµένης Σειράς III, η οποία εκτιµάται από τους πελάτες για τη δύναµη και την αντοχή της. Παρουσιάζονται νέες εκσυγχρονισµένες εκδόσεις
τρακτέρ µε το όνοµα προϊόντος της Forterra.
2002–2017: Βασική χρονιά για την Zetor και
την έναρξη µιας νέας εποχής. Η HTC Investments
a.s. γίνεται ιδιοκτήτης της εταιρείας και σταθεροποιεί σταδιακά την Zetor. Στη νέα χιλιετία, η
Zetor συνεχίζει να καινοτοµεί και να σχεδιάζει
νέα προϊόντα, επεκτείνοντας έτσι το χαρτοφυλάκιό της µε νέες σειρές µοντέλων: Proxima,
Major και το θρυλικό Crystal.
2017–2020: Σταδιακή επέκταση των µοντέλων και της προσφοράς προϊόντων µικρών ελκυστήρων ειδικής χρήσης Primo,
Compax, Utilix και Hortus. Ολοκληρώθηκε
η εφαρµογή του νέου σχεδιασµού Zetor από
τον Pininfarina σε σειρές µοντέλων 80-170
ίππων. Η επωνυµία και η Εταιρεία επικεντρώνονται στους πελάτες και στην ανάπτυξη δικτύου αντιπροσώπων.

Η Ukko έχει ήδη δηµιουργήσει έναν από τους µεγαλύτερους κλινικά επικυρωµένους µοριακούς χάρτες τροφικών
αλλεργιών, ο οποίος «ξεκλειδώνει» κρίσιµα δεδοµένα και
δίνει στην εταιρεία ένα δυνατό εφαλτήριο για περαιτέρω
καινοτοµία. Η Ukko έχει επίσης συλλέξει πολλά και ενδιαφέροντα δεδοµένα από δείγµατα ασθενών, που υποδηλώνουν ότι οι υπό έρευνα πρωτεΐνες φιστικιών και γλουτένης της εταιρείας δεν προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις
στο ανοσοποιητικό σύστηµα των ασθενών.
«Βρισκόµαστε προ των πυλών µιας επανάστασης. Η φαρµακευτική βιοµηχανία και η βιοµηχανία τροφίµων θα επαναπροσδιορίσουν το πώς σκέφτονται για τα προϊόντα
και τις αποστολές τους», δήλωσε ο Anat Binur, ∆ιευθύνων
Σύµβουλος και συνιδρυτής της Ukko. «Εκατοντάδες εκατοµµύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσµο πάσχουν από τροφικές αλλεργίες, γεγονός που οι ειδικοί το εκλαµβάνουν
ως παγκόσµια επιδηµία. Το τέλος της τροφικής αλλεργίας είναι καθοριστικό και αυτό είναι µόνο η αρχή. Η τεχνολογία της Ukko έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την επιστήµη και τα ανθρώπινα δεδοµένα για να επανασχεδιάσει τα τρόφιµα και τα φάρµακά µας».
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ΑΓΡΟΝΕΑ
Οι πατρίδες
είναι σαν τους
ανθρώπους
∆ιαχρονικό: Και οι πατρίδες
είναι σαν τους ανθρώπους.
Πεθαίνουν από τη στιγµή που
αρχίζουµε να τις ξεχνάµε.
Π. Ενεπεκίδης.
ΟΡΑΜΑ Λέρου: Το µέλλον
της αγροτικής Ευρώπης µπορεί να
διαµορφωθεί µόνο τοπικά, µε την
αρχή της «από τα κάτω»
συµµετοχής στον σχεδιασµό.
Η υλοποίηση του τοπικού
ΟΡΑΜΑΤΟΣ 2040 προϋποθέτει
τοπική διαχειριστική αυτάρκεια και
συµµετοχή των τοπικών δυνάµεων.
Η µακροχρόνια κρατικοδίαιτη
οικονοµία της Λέρου έχει
αδρανοποιήσει τα αντανακλαστικά
τοπικής κοινοτικής ενεργοποίησης
και απαιτείται
ιδιαίτερη
προσπάθεια για
επανενεργοποίηση του
ενδογενούς
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ
ανθρώπινου
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
δυναµικού για
τοπικά
σχεδιασµό και τοπική συµµετοχή
στην τοπική ανάπτυξη. timesnews.gr.
Θαλασσίτης… Το 2009 η Γαία
Οινοποιητική βύθισε, σε βάθος 20µ,
στη θάλασσα (Καµάρι, Σαντορίνη),
περίπου 500 φιάλες Θαλασσίτη, οι
οποίες αφέθηκαν να παλαιώνουν
εκεί κάτω, σε ιδανικές συνθήκες
σταθερής θερµοκρασίας, µακριά
από το φως. Έχει σχηµατιστεί ένα
«υποβρύχιο κελάρι» από τη βύθιση
κάθε χρόνου. Επέζησαν από το
2009-3 φιάλες, από το 2010-258
φιάλες, από το 2011-141, από το
2012-4, από το 2013-33, από το
2014-400, από το 2015-407 και
από το 2016-497 φιάλες. Ο
Θαλασσίτης έχει µια καπνιστή
αρωµατική διάσταση µε νότα
υδρογονανθράκων, που η γεύση
του έχει µαλακώσει εντυπωσιακά,
ενώ το χρώµα του φανερώνει
ακόµα µια απατηλή νιότη, καθώς
ταυτόχρονα κάθε διάσταση
οξείδωσης είναι εντελώς απούσα.
Μιλάµε για ένα σπάνιο «υβριδικό»
κρασί που ελίσσεται ανάµεσα στον
νέο, αλλά ταυτόχρονα εξελιγµένο
χαρακτήρα. atlantea.news,
24/1/2021.
*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

Η ζώνη εμφιάλωσης κρητικού
ελαιόλαδου στο νησί φέρνει
ενστάσεις στον υπό έγκριση
φάκελο ΠΓΕ

Το «ξάνοιγμα» του φακέλου εκτός της
ζώνης του νησιού , δίνει δυνατότητα για
ΠΓΕ Κρήτη και στην ιταλική βιομηχανία

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Πάγωµα
Η ένσταση
του ΣΕΒΙΤΕΛ
πάγωσε
προσωρινά
την εξέταση
του φακέλου

Όρια ζώνης
Οι Κρητικοί
δηλώνουν
κάθετοι µε το
όριο της ζώνης
εµφιάλωσης
του ΠΓΕ

Σε νοµικά κωλύµατα δείχνει να «σκοντάφτει» η πρωτοβουλία των ελαιοκοµικών οργανώσεων της Κρήτης για τη
θεσµική κατοχύρωση του κρητικού ελαιολάδου ως Προϊόντος Γεωγραφικής Ένδειξης, µε αφορµή ένα αυστηρό προαπαιτούµενο που θέτουν οι εν
λόγω οργανώσεις και η Περιφέρεια,
δηλαδή, όλο το προϊόν µε την ένδειξη
«ΠΓΕ Κρήτη» να εµφιαλώνεται στο νησί.
Ο φάκελος έχει ήδη πάρει την έγκριση της Βάθη και καθώς οι Κρητικοί ετοιµάζονταν για µια νέα περίοδο για
το ελαιόλαδο του νησιού, µια ένσταση του Συνδέσµου Συνδέσµου Ελληνικής Βιοµηχανίας Τυποποίησης Ελαιολάδου έρχεται να παγώσει προσωρινά την εξέταση, στέλνοντας την υπόθεση για εκδίκαση από αρµόδια επιτροπή του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, ο ΣΕΒΙΤΕΛ θέλει να εξασφαλίσει ότι τα µέλη
του που διατηρούν µονάδες τυποποίησης εκτός Κρήτης, θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν χύµα ελαιόλαδο
του νησιού και να αξιοποιούν την εν
λόγω γεωγραφική ένδειξη.

Από την πλευρά τους οι Κρητικοί είναι κάθετοι µε το όριο της ζώνης εµφιάλωσης του ΠΓΕ. Άλλωστε, όπως λένε, υπάρχουν κι άλλες περιπτώσεις ελαιολάδων που οριοθετούν εντός της
διοικητικής Περιφέρειας την εµφιάλωση του προϊόντος, εξηγώντας στην
Agrenda πως αυτό που ζητούν δεν συνιστά εξαίρεση στον κανόνα, αλλά τον
ίδιο τον κανόνα. Σηµειώνεται ότι ο κοινοτικός κανονισµός για τις γεωγραφικές ενδείξεις δίνει τη δυνατότητα διαµόρφωσης ζώνης τυποποίησης «εφόσον το αποφασίσει η αιτούσα οµάδα
και το αιτιολογήσει επαρκώς, διασφαλίζοντας ποιότητα, καταγωγή, έλεγχο,
λαµβανοµένου υπόψη του δικαίου της
Ένωσης, ιδίως για την ελεύθερη κυκλο-

φορία των αγαθών και την ελεύθερη
παροχή των υπηρεσιών». Πάνω στην
υπόθεση της ελεύθερης κυκλοφορίας
των αγαθών βασίζει τις ελπίδες του για
τροποποίηση του φακέλου ο ΣΕΒΙΤΕΛ,
ο οποίος κατά τ’ άλλα είναι θετικός στη
διαµόρφωση ένδειξης ΠΓΕ.
«Πριν από 30 χρόνια, όταν οι δυνατότητες τυποποίησης και εµφιάλωσης
στην Κρήτη ήταν περιορισµένες, η κατάργηση της ζώνης θα είχε ένα νόηµα. Πλέον έχουµε όλες τις υποδοµές
και τις εµπορικές επαφές για να στηρίξουµε τον φάκελο. Tο να εµφιαλώνεται κρητικό ελαιόλαδο χύµα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, είναι κακό
για το brand» αναφέρει εκπρόσωπος
του Συνδέσµου Εξαγωγέων Κρήτης.

∆υναµική για τα ελληνικά φρούτα στις ασιατικές αγορές
φέρνει η πρώτη εξαγωγή ακτινιδίου στη Νότια Κορέα

Novacert
Εκτελεστικός
φορέας της
καµπάνιας
Delicious
Fruits, η
Novacert ΕΠΕ
Ιστορική η πρώτη εξαγωγή ελληνικού
ακτινιδίου στις 26/1/ 2021 στη Ν. Κορέα.

Προοπτική για τις ελληνικές εξαγωγές φρούτων στις ασιατικές αγορές
προσδίδει η ιστορική πρώτη εξαγωγή φορτίου ελληνικού ακτινιδίου την 26η
Ιανουαρίου 2021 στην Νότια Κορέα. Η εν λόγω σηµαντική αγορά άνοιξε για το
ελληνικό ακτινίδιο µετά από µια µακρά διαδικασία δηµιουργίας τελωνειακών και
φυτοϋγειονοµικών πρωτοκόλλων µεταξύ Ελλάδας-Νότιας Κορέας, που
ξεκίνησε τέλη του 2019 µε επί τόπου επιθεωρήσεις Νοτιοκορεατών ελεγκτών
και υπό τις αυξηµένες απαιτήσεις ασφαλείας που έφερε η πανδηµία.
Η εξαγωγή του πρώτου φορτίου αποκτά προστιθέµενη αξία, καθώς γίνεται στο
πλαίσιο ευρωπαϊκής καµπάνιας «Ενέργειες Ενηµέρωσης και Προώθησης
φρέσκων φρούτων σε τρίτες χώρες (Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Βιετνάµ)» µε
τίτλο «Delicious Fruits», υλοποιείται από την Κοινοπραξία Συνεταιρισµών
Ο.Π. Ηµαθίας µε εκτελεστικό οργανισµό τη NOVACERT ΕΠΕ.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Château
Mouton
Rothschild
2018,
το καλύτερο
κρασί

Το καλύτερο κρασί
του κόσµου για το
2021 ακούει στο
όνοµα Château
Mouton Rothschild
2018. H διάκριση για
το κρασί του Μπορντό
έγινε στον διαγωνισµό
Best Wine of the
World, από όπου
προκύπτουν τα
καλύτερα κρασιά του
πλανήτη µεταξύ δέκα
διαφορετικών
κατηγοριών. Το εν
λόγω κρασί
δηµιουργείται 86%
από Cabernet
Sauvignon, 12% από
Merlot και 2% από
Cabernet Franc. H
τιµή ανά φιάλη των
750 ml κινείται στα
550 ευρώ µέσω του
wine.com.

Στον KOTINOS για τα κορυφαία
έξτρα παρθένα εσοδείας 2020/2021
Με µια νέα σηµαντική κατηγορία
διαγωνιζοµένων ελαιολάδων, την
κατηγορία των ελαιολάδων των παραγωγών, θα πραγµατοποιηθεί ο
6ος ∆ιαγωνισµός Ποιότητας Εξαιρετικών Παρθένων Ελαιολάδων
«KOTINOS 2021» τον οποίο διοργανώνει η Επιστηµονική Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου & Ελιάς «ΦΙΛΑΙΟΣ».
Οι επιχειρηµατίες και οι ελαιοπαραγωγοί, που ενδιαφέρονται
να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό,
θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση
συµµετοχής έως τις 5 Απριλίου στη
Γραµµατεία της ΦΙΛΑΙΟΣ στο email
info@filaios.org και να αποστείλουν τα ελαιόλαδα στη διεύθυνση
Ξενοφώντος 15α, Αθήνα, 10557.
«Τα ελαιόλαδα που διακινούν
προς τα επίσηµα κανάλια εµπορίας
οι παραγωγοί καλύπτουν ένα µεγάλο µέρος της ελαιοκαλλιέργειας»,
επεσήµανε ο πρόεδρος της ΦΙΛΑΙΟΣ Γρηγόρης Αντωνιάδης. «Ενισχύεται, δε, διαρκώς», πρόσθεσε,
«το ενδιαφέρον τους για τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόµενου προϊόντος, µε απώτερο στόχο
την τυποποίησή του και την επώνυµη διάθεσή του στην αγορά».
Ως εκ τούτου, στον 6ο διαγωνι-

6ος

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

2
3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

3
ΒΡΑΒΕΙΑ

1
ΕΠΑΙΝΟΣ

MARIO SOLINAS
Ο διαγωνισµός
«KOTINOS» διακρίνεται για τις διαδικασίες
και τα κριτήρια, βάσει
του διαγωνισµού
Mario Solinas

σµό µπορούν να συµµετάσχουν εκείνοι που διαθέτουν στην αγορά
επώνυµο τυποποιηµένο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο:
Οµάδα Α’: Επιχειρήσεις τυποποίησης/εµπορίας ελαιολάδου κάθε
µορφής, Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Οµάδες Παραγωγών.
Οµάδα Β’: Ελαιοπαραγωγοί
Οι κατηγορίες εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων που θα βραβευθούν και για τις δύο Οµάδες είναι:
1. Εξαιρετικά Παρθένα Ελαιόλαδα ΠΟΠ-ΠΓΕ
2. Βιολογικά Εξαιρετικά Παρθένα Ελαιόλαδα
3. Εξαιρετικά Παρθένα Ελαιόλαδα συµβατικής καλλιέργειας
Για κάθε µία από τις τρεις κατηγορίες ελαιολάδων θα απονεµηθούν
βραβεία, ανάλογα µε τη διάµεση τιµή της έντασης του φρουτώδους ισχυρή, µεσαία, απαλή, ως εξής:
i) ΧΡΥΣΟΣ ΚΟΤΙΝΟS 2021
ii) ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΟΤΙΝΟS 2021,
iii) ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΚΟΤΙΝΟS 2021,
iv) Έπαινος 2021 (σε όσα ελαιόλαδα συγκεντρώσουν, στην κατηγορία που ανήκουν, βαθµολογία
ίση ή µεγαλύτερη του 70 στην κλίµακα του 100).
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Η Τσεχία θέλει από το 2022
πάνω από τα μισά προϊόντα
στις αλυσίδες να είναι εγχώρια
Το πνεύµα της εποχής πριµοδοτεί κατά πώς φαίνεται το στοιχείο της εντοπιότητας στην παραγωγή τροφίµων, µε
την τάση που διαµορφώνεται να δίνει
εµπορικό πλεονέκτηµα στην εγχώρια
παραγωγή, όσο η θεσµική έκφανσή
της προκαλεί πονοκέφαλο στους Ευρωπαίους αξιωµατούχους.
Φυσικά η αγορά βλέπει ότι τα ντόπια
προϊόντα πείθουν τους σύγχρονους καταναλωτές και η επικοινωνία των παραδοσιακών προϊόντων δοµεί ξεχωριστό κεφάλαιο στην τέχνη του σύγχρονου µάρκετινγκ. Ενδεικτικό αυτού είναι και η απήχηση που είχε διαφήµιση µεγάλης αλυσίδας λιανικής. Εκεί
µπαίνει σε πρώτο κάδρο η ποιοτική
και γευστική ανωτερότητα των προϊόντων που φέρουν και την υπογραφή
του παραγωγού τους στη συσκευασία.
Μέλι από τα Κύθηρα, χυλοπίτες από το
Πήλιο και τσίπουρο από τον Τύρναβο.

Γαστρονοµικός εθνικισµός
Σε πολιτιστικό και «µαρκετίστικο» επίπεδο ο αντίκτυπος στον καταναλωτή
δείχνει αξιοσηµείωτος. Από την άλλη
εµπίπτει σε αυτό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φωτογραφίζει ως γαστρονοµικό
εθνικισµό, που µε τη σειρά του προκαλεί ανησυχίες αφού συνεπάγεται κατακερµατισµό της ενιαίας αγοράς. Βέβαια
είναι και οι νέες πολιτικές κατευθύνσεις της ίδιας της Κοµισιόν που υπαγορεύουν ένα στένεµα της διαµέτρου
στις αλυσίδες εφοδιασµού.
Ούτε η περιβαλλοντική ουδετερότητα των τροφίµων θα µπορούσε να επιδιωχθεί ούτε η ανταγωνιστικότητα της
ευρωπαϊκής παραγωγής θα µπορούσε να διαφυλαχθεί σε περίπτωση που
αθρόες εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από Τρίτες χώρες έρχονταν να
καλύψουν τις ανάγκες της γηραιάς ηπείρου. Πρόκειται για παρατηρήσεις
πολλών αγροτικών οργανώσεων, ε-

Η Τσεχία ψήφισε το 2022 το 55% των
τροφίµων να προέρχεται από τη χώρα.

πιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στον κλάδο και πολιτικών επί της νέας
Πράσινης Συµφωνίας της ΕΕ.
Πραγµατικό πονοκέφαλο όµως προκαλεί η επιθετική θεσµοθέτηση του
φαινοµένου γαστρονοµικός εθνικισµός στους τεχνοκράτες των Βρυξελλών. Πρόσφατα το νοµοθετικό όργανο της Τσεχίας ψήφισε ρύθµιση που
θέλει το 2022, το 55% των τροφίµων
που πωλούνται σε καταστήµατα άνω
των 400 τµ, να προέρχεται από το εσωτερικό της χώρας. Ως το 2028, οι νοµοθέτες προσδοκούν ότι το ποσοστό αυτό
θα αγγίξει το 73%. Προς το παρόν η Κοµισιόν δεν έχει αντιδράσει, όµως παρακολουθεί στενά την εξέλιξη την οποία
χαρακτηρίζει ως αντιπαραγωγική, ευελπιστώντας πως η ρύθµιση θα ακυρωθεί στην πράξη. Την ίδια στιγµή, Γαλλία και Γερµανία έχουν εκφράσει την
δυσαρέσκειά τους για την πρωτοβουλία της Πράγας, εξετάζοντας τον βαθµό
που η ρύθµιση αυτή στοιχειοθετεί παράβαση των κοινοτικών κανονισµών.

Κάθε γεύµα έχει το δικό του σηµάδι στον χάρτη της ελληνικής επικράτειας.
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Η ιστορία της οικογένειας Παππά στην τυροκοµία αρχίζει από τα λιβάδια
και τις στάνες στο χωριό Ματσούκι, στο όρος Τζουµέρκα, όπου ο παππούς
τους, Βλάχος στην καταγωγή, άρχισε να φτιάχνει κεφαλοτύρι.
∆ηµήτρης Παππάς

Σκάρφι ΕΠΕ

Βλάχικες συνταγές
συνδέουν παράδοση
και σύγχρονες τάσεις
Rebranding στις τεχνικές 10 και πλέον αιώνων τυροκόμησης
των Βαλκανίων κάνουν τα αδέρφια Παππά στη Φιλιππιάδα

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Αµέσως µετά
το άρµεγµα
Η Σκάρφι ΕΠΕ διαθέτει
ένα δίκτυο µε περίπου
90 συνεργαζόµενες
αιγοπροβατοτροφικές
µονάδες, σε ακτίνα
έως 20 χλµ από τη
µονάδα στη Φιλιππιάδα, που επιτρέπει την
επεξεργασία αµέσως
µετά το άρµεγµα
των ζώων

Ειδικά τυριά µε γάλα από επιλεγµένες γαλακτικές περιόδους του έτους, µεγαλύτερης ωρίµανσης, αλλά και από
νωπό γάλα, όλα σε ελεγχόµενες
ποσότητες, όπως συµβαίνει και µε τους, ήδη, υφιστάµενους κωδικούς, για να διασφαλίζεται η
ποιότητά τους σχεδιάζει για φέτος η τυροκοµική
Σκάρφι ΕΠΕ, των αδελφών Παππά στη Φιλιππιάδα, η οποία λανσάρει τα προϊόντα της στην αγορά µε την ετικέτα «Vlachian Mountains.
«Το πλάνο είναι να αποµονώσουµε εποχικά
παραγόµενη πρώτη ύλη για να παράξουµε ένα ιδιαίτερο κεφαλοτύρι. Η σκέψη είναι να αξιοποιηθεί γάλα, που θα εισκοµίσουµε στο τέλος της άνοιξης, όταν τα κοπάδια των συνεργατών µας ανεβαίνουν στα βουνά και βόσκουν σε λιβάδια µε
τη µοναδική ελληνική χλωρίδα, που του προσδίδει χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας και πλούσια
αρώµατα», τονίζει ο ∆ηµήτρης Παππάς, ο οποίος

«τρέχει» µε τον αδελφό του Κωνσταντίνο, το τυροκοµείο.
Τα δύο αδέλφια «φλερτάρουν»,
ταυτόχρονα και µε την ιδέα να
κάνουν ένα τυρί από νωπό απαστερίωτο γάλα, αφού, πλέον η νοµοθεσία δίνει και αυτή τη δυνατότητα. «Είµαστε έτοιµοι να ξεκινήσουµε τις δοκιµές µε γάλα από πρωινό άρµεγµα. Συλλέγουµε πολύ ποιοτική πρώτη ύλη, µε µικροβιακό φορτίο εξαιρετικά χαµηλό, που µας επιτρέπει
να πάµε σε ένα νέο τυρί από γάλα που δεν θα έχει υποστεί παστερίωση», εξηγεί ο κ. Παππάς και
προσθέτει πως «οι παραγωγές και των δύο θα είναι µικρές και πρόθεσή µας είναι να κυκλοφορήσουν στην αγορά λίγο πριν τα Χριστούγεννα του
2021». Επίσης εσχάτως ξεκίνησε και µια συνεργασία µε έναν συλλέκτη άγριας τρούφας, για να
παρασκευαστεί ένα µαλακό τυρί, εµπλουτισµένο
µε µανιτάρι τρούφα, το οποίο θα έρθει να προστεθεί στη σειρά Gourmet Grecale. Με την τρούφα υπάρχει πλάνο να παρασκευαστεί και ένα κεφαλοτύρι µακράς ωρίµανσης.

Η σειρά Gourmet Grecale
περιλαµβάνει ήδη ηµίσκληρα τυριά
από πρόβειο γάλα σε διάφορα
αρώµατα όπως µε µοσχοσίταρο, µε
φλούδα λεµονιού, µε βασιλικό και
σκόρδο και µε κεδροκούκουτσο.
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Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελαΐς - Unilever
Παραίτηση
Νίκου Σπέντζα

Στόχος οι μικρές παραγωγές ποιοτικών
προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία
Με βαθιές ρίζες στην τέχνη της τυροκοµίας, που ξεκινούν στις αρχές του
περασµένου αιώνα στα λιβάδια και
τις στάνες στο χωριό Ματσούκι των
Τζουµέρκων, όπου ο Βλάχος παππούς τους άρχισε να παρασκευάζει
κεφαλοτύρι και αργότερα ο πατέρας τους γραβιέρα, ο ∆ηµήτρης και
ο Κωνσταντίνος Παππάς, 3ης γενιάς
τυροκόµοι, έχουν πάρει τη «σκυτάλη» του οικογενειακού τυροκοµείου και επιχειρώντας να «παντρέψουν» τις παραδοσιακές βλάχικες
συνταγές τυροκόµησης µε τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς, προχώρησαν σε rebranding των προϊόντων
τους και σε νέες συσκευασίες, στο
πλαίσιο ενός ολοκληρωµένου σχεδίου export market.
Πλέον η φράση «Vlachian Mountains»
αποτελεί το νέο Logo της Σκάρφι
ΕΠΕ, σηµατοδοτώντας την περιοχή
δραστηριοποίησης των τριών γενιών τυροκόµων της οικογένειας,
αλλά και τη µεγάλη παράδοση των
Βλάχων, οι οποίοι ασχολούνταν µε
την κτηνοτροφία και την τυροκοµία,
για πάνω από 10 αιώνες, στα ορεινά
όλης της Βαλκανικής Χερσονήσου.

Προστιθέµενη αξία
Με παραγωγικότητα
8 τόνους ηµερησίως, η
τυροκοµική µονάδα των
αδερφών Παππά εστιάζει
σε µικρές ποσότητες

Οι νέες ετικέτες των τυριών της οικογενειακής µονάδας αποτελούνται
από τα πιο σύγχρονα οικολογικά υλικά και πέρα από τις υποχρεωτικές
και απαραίτητες πληροφορίες, περιέχουν συµβουλές κατανάλωσης, ακόµη και συνδυασµού του κάθε τυριού µε κατάλληλο ψωµί και κρασί
και µάλιστα όλα αυτά αποτυπώνονται και στην αγγλική γλώσσα, πέραν της ελληνικής. Στη γκάµα των
προϊόντων που παρασκευάζει η τυροκοµική επιχείρηση περιλαµβάνονται αιγοπρόβειο τυρί σε άλµη, γραβιέρα και κεφαλίσιο (σ. σ. κεφαλοτύρι) τυρί, Pecorino µε µαλακή υφή
όπως της Φλωρεντίας σε «κεφάλι»
δύο κιλών, κατσικίσια τυριά σε άλµη και σκληρά, τα τυριά της σειρά
Gourmet Anostru µε Πιπέρι και Πάπρικα και της Gourmet Grecale µε
αρώµατα, Κέδρου, Γραικόχορτου,
Λεµονιού και Σκόρδου- Βασιλικού.
Το 70% του εισκοµιζόµενου γάλακτος είναι πρόβειο και ανάλογα µε
την ποιότητά του, πληρώνεται έως
95-97 λεπτά το κιλό, ενώ το υπόλοιπο 30% του κατσικίσιου απολαµβάνει τιµές έως 65-70 λεπτά.

Παρελθόν αποτελεί από την Ελαΐς –
Unilever ο Νίκος Σπέντζας, µέχρι
πρότινος επικεφαλής της µονάδας
παγωτών της εταιρείας, θέση της
οποία κατείχε από τον Νοέµβριο
του 2017. Κατά τ’ άλλα, το ∆Σ της
εταιρείας παραµένει ως είχε, µε
πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο
τον Andrew John Kennedy.

Πλαστικά Θράκης
Δύο νέα μέλη
στο Διοικητικό
Την τοποθέτηση της Μυρτώ
Παπαθάνου και της Σπυριδούλας
Μαλτέζου στο διοικητικό της
συµβούλιο ανακοίνωσε η εταιρεία
Πλαστικά Θράκης οι οποίες
αντικαθιστούν µέλη του που
παραιτήθηκαν. Το νέο διοικητικό
συµβούλιο της εταιρείας
αποτελείται από 10 µέλη, ενώ η
θητεία του είναι 3ετής και θα
ολοκληρωθεί 19 Μαρτίου 2024.

Σεμέλη
Στο τιμόνι νέος
Γεν. Διευθυντής
WWW.VLACHIANMOUNTAINS.COM

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

agrenda@agronews.gr

ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η εταιρεία Σκάρφι ΕΠΕ ανέπτυξε και µια πολύ
λειτουργική και φιλική στον επισκέπτη ιστοσελίδα τη
www.vlachianmountains.com, η οποία, επίσης, διαθέτει
και επιλογή ανάγνωσης στα αγγλικά, καθώς η
εξωστρέφεια αποτελεί συνειδητή στόχευση για τους
αδελφούς Παππά, οι οποίοι πραγµατοποιούν ήδη
κάποιες εξαγωγές στην Αµερική.

Τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή της
εταιρείας Σεµέλη Οινοποιητική
αναλαµβάνει από την
1η Φεβρουαρίου ο Ηλίας
Κωνσταντόπουλος, στέλεχος που
συνδυάζει την εκτεταµένη εµπειρία
στο χώρο των οίνων και ποτών, µε
την πολύπλευρη δράση στο χώρο του
λιανικού εµπορίου.
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Καμπανάκι για αθρόες εισαγωγές τουρκικών κηπευτικών
Μεγάλο πλήγµα στην εγχώρια παραγωγή θερµοκηπιακών κηπευτικών Κρήτης έχει επιφέρει
το κλείσιµο της εστίασης λόγω της πανδηµίας, ενώ την ίδια ώρα όπως αναφέρουν οι παραγωγοί
η εγχώρια αγορά κατακλύζεται από φθηνά τουρκικά κηπευτικά αµφιβόλου ποιότητας, µε αποτέλεσµα τα ντόπια να καταλήγουν στα αζήτητα.
Το θέµα φέρνει στο επίκεντρο ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας, µε επιστολή του προς

ΑΓΟΡΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

2030%

ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

τον Επίτροπο Γεωργίας Γιάνους Βοϊτσιεχόφσκι,
ζητώντας να αναθεωρήσει το θεσµικό πλαίσιο
ελέγχου εισαγόµενων φρούτων και λαχανικών
από τρίτες χώρες και κυρίως από την Τουρκία.
«Στόχος είναι να αυξηθεί το ποσοστό ελέγχου,
ώστε να διαφυλαχτεί η υγεία του Ευρωπαίου καταναλωτή , η οικονοµική βιωσιµότητα του Ευρωπαίου παραγωγού και η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής
αγροτικής οικονοµίας και υπαίθρου», αναφέρει.

Στην επιστολή υπογραµµίζεται ότι «Οφείλουν
όλοι, Ελληνικές - Ευρωπαϊκές υπηρεσίες, να πράξουν υπεύθυνα ώστε να προστατευθεί η διατροφική επάρκεια και ασφάλεια των προϊόντων που
καταλήγουν στο τραπέζι του καταναλωτή, µε
προϊόντα απαλλαγµένα από φυτοφάρµακα. Αυτό δεν συµβαίνει µε τα τούρκικα κηπευτικά , καθώς όπως αναφέρεται τακτικά στο RASFF, υπάρχουν περιπτώσεις µε υπερβολικά υπολείµµατα».

Σύννεφα σωρεύει για
τις κτηνοτροφικές
μονάδες της χώρας
η ξαφνική άνοδος στις
τιμές των ζωοτροφών
την ώρα μάλιστα που
λίγοι καλλιεργητές
ψυχανθών και
καλαμποκιού έχουν
γράψει κέρδος

ΤΙΜEΣ
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

ΣΟΓΙΑ

12

>

ΣΕΝΤΣ /ΜΠΟΥΣΕΛ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

25

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

ΤΡΙΦΥΛΛΙ

25

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

60%
ΜΕΡΙΔΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

∆υσκολεύουν τα πράγµατα για πολλές κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις στη χώρα, αφού
η συνθήκη της πανδηµίας και µια σειρά άλλων παραγόντων στην εγχώρια και διεθνή
αγορά, ανεβάζουν συνεχώς την τιµή των ζωοτροφών. Η περίπλοκη κατάσταση στις αγορές σιτηρών, εκτινάσσει το συνολικό κόστος
παραγωγής στις κτηνοτροφικές µονάδες λένε οι οργανώσεις κτηνοτρόφων που πλέον
στοιχειοθετούν αίτηµα προς την ηγεσία του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τις ευρωπαϊκές αρχές, ώστε να εξασφαλιστεί ένα
πακέτο οικονοµικής στήριξης.
Με επιστολή τους στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ)
περιγράφουν µια αφόρητη οικονοµική κατάσταση, στην οποία έχουν περιέλθει οι κτηνοτροφικές µονάδες της χώρας. «Το κόστος
των ζωοτροφών, αποτελεί περισσότερο από
το 60% του συνολικού κόστους παραγωγής
των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. Αυτό
σηµαίνει ότι µία αύξηση της τάξης του 20 –
30% στα σιτηρά, στις πρωτεϊνούχες, αλλά και
στις χονδροειδείς ζωοτροφές, οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια σε οικονοµικό αδιέξοδο,
τις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, όταν αυτή δεν συνοδεύεται από την ανάλογη αύξηση στην τιµή πώλησης των κτηνοτροφικών
προϊόντων από τον παραγωγό» αναφέρουν.
Σύµφωνα µε πρόσφατο ρεπορτάζ της Agrenda,
η τιµή παραγωγού στο κτηνοτροφικό καλαµπόκι έχει ανέβει στα 25 λεπτά το κιλό.
Σ’ αυτές τις τιµές όµως, έρχονται να προστε-

Στρεβλώσεις και
στις παγκόσµιες
αγορές, µε τη
σόγια σε ιστορικά υψηλές τιµές
σταθερά άνω
των 12 σεντς ανά
µπούσελ.

Εκρηκτική άνοδος στις τιμές

Ψηλά οι ζωοτροφές
αίτημα ενίσχυσης
από κτηνοτρόφους
θούν τα παιχνίδια µεσαζόντων που κάνουν
τη ζωή δύσκολη και στους αγρότες και στους
κτηνοτρόφους, αφού κερδοσκοπούν διπλά
εις βάρος τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης παραγωγικής οµάδας. Ανοδική µεταβολή σηµειώνουν ταυτόχρονα 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 παραγωγού
µε 20 λεπτά ανάλογα την περιοχή..
Όπως αναφέρουν στην επιστολή τους οι
κτηνοτρόφοι ΑΜΘ, «έχουµε κερδοσκοπικά

παιχνίδια στην αγορά όλων των ζωοτροφών,
αφού οι επιτήδειοι προσπαθούν να εκµεταλλευτούν, κάθε εναλλακτικό τρόπο διατροφής
των ζώων, που αναζητούν οι κτηνοτρόφοι».
Την ίδια στιγµή, στις παγκόσµιες αγορές η
σόγια διαπραγµατεύεται στα χρηµατιστήρια
αγροτικών προϊόντων σε ιστορικά υψηλές
τιµές σταθερά άνω των 12 σεντς ανά µπούσελ. Πέραν της πανδηµίας, τόσο η ξηρασία
στη Λατινική Αµερική που αναµένεται πως
θα κόψει σηµαντικά τις επερχόµενες παραγωγές σόγιας και καλαµποκιού, όσο και η
κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης ζωοτροφών από την Κίνα, ανεβάζουν στα ύψη τις
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Προς επίλυση δασωμένοι αγροί και εκχερσωμένες εκτάσεις
Πρωτοβουλίες για οριστικοποίηση δασωµένων
αγρών, αγροτικών καλλιεργειών σε εκχερσωµένες εκτάσεις και νησιωτικών χορτολίβαδων υπόσχεται να αναλάβει το υπουργείο Περιβάλλοντος,
προκειµένου να διευθετηθούν άµεσα ζητήµατα
που αφορούν δασικές εκτάσεις οι οποίες σχετίζονται µε αγροτικές καλλιέργειες.
«Ειδικά για τους αγρότες, το υπουργείο Περιβάλλοντος αναγνωρίζοντας τις ανησυχίες τους

µετά από την επίσης πρόσφατη απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας, (710/2020) µε την
οποία ακυρώθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που αναφέρονται στις
εκχερσώσεις για αγροτική καλλιέργεια χωρίς διοικητικές πράξεις (εφαρµογή των διατάξεων των
άρθρων 47 και 47Β ν. 998/79), θα αναλάβει άµεσα πρωτοβουλίες για την επίλυση των θεµάτων.
Το ίδιο θα συµβεί και για την ταχύτατη επίλυ-

ση του ιδιοκτησιακού ζητήµατος που αφορά στις
χορτολιβαδικές εκτάσεις των νησιών µας, καθώς και στο θέµα των «δασωµένων αγρών» µε
ολοκληρωµένες προτάσεις που θα δίνουν οριστική λύση.», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση.
Στόχος, καταλήγει η ανακοίνωση, είναι «µέχρι το τέλος του 2021 να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κύρωσης δασικών χαρτών στο συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος της χώρας».

Αδειάζει η κλεψύδρα για έναρξη συγκομιδής
στο σπαράγγι, δυσεύρετοι πάλι οι εργάτες γης

Lockdown
σε βασικές
χώρες εξαγωγής
τιµές αγροτικών πρώτων υλών που αξιοποιούνται στις ζωοτροφές.
Από την άλλη, οι κτηνοτρόφοι βλέπουν µειώσεις στην τιµή παραγωγού στα περισσότερα είδη κρεάτων, όσο η αύξηση στο αιγοπρόβειο γάλα, µετά από πενταετή κρίση χαµηλών
τιµών, δεν µπορεί να καλύψει τη µεγάλη αύξηση στην τιµή των ζωοτροφών.
Σε αυτό το ασφυκτικό, λοιπόν, περιβάλλον
οι κτηνοτρόφοι ζητούν:
Την άµεση παρέµβαση του υπουργείου
για την οικονοµική στήριξη των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, λόγω των επιπτώσεων
του COVID- 19 στη µεγάλη και παρατεταµένη
αύξηση στις τιµές των ζωοτροφών.
Την πρωτοβουλία της ηγεσίας του υπουργείου, για να τεθεί προς συζήτηση στο
συµβούλιο υπουργών γεωργίας της ΕΕ και
να αποφασιστεί από κοινού, η οικονοµική
στήριξη όλων των ευρωπαϊκών κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, λόγω της µεγάλης και
παρατεταµένης αύξησης της τιµής των ζωοτροφών. Επίσης προτείνουν να δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός ελέγχου και στήριξης
της κτηνοτροφίας στην ΕΕ, όταν υπάρχουν
ακραίες και παρατεταµένες ανατιµήσεις στις
τιµές των ζωοτροφών.

Ανατιµήσεις
Τον τόνο στην
αγορά των
ζωοτροφών
δίνει η εισαγόµενη σόγια που
κινείται σταθερά
σε ιστορικό
υψηλό

Ανησυχία στις τάξεις
των παραγωγών
υπάρχει, επίσης και
για το πώς θα εξελιχθεί
εµπορικά η επικείµενη
φετινή σεζόν για το
σπαράγγι, διότι το
lockdown ισχύει και στις
βασικές αγορές
εξαγωγής του προϊόντος.
«Στη Γερµανία που
κατευθύνεται το 70%
του ελληνικού
σπαραγγιού έχουµε
κλειστή την εστίαση, ενώ
παρόµοια είναι η εικόνα
και στη Γαλλία και
την Ιταλία, οι οποίες
απορροφούν το άλλο
30% της παραγωγής
µας», παραδέχθηκε
ο κ. Αργυράκης και
συµπλήρωσε πως «υπό
αυτούς τους όρους είναι
λογικό να υπάρχει ένας
προβληµατισµός».

Τον «κώδωνα του κινδύνου», για πιθανή επανάληψη των προβληµάτων που
οδήγησαν πέρσι στο να µείνει σχεδόν
το 40% της παραγωγής τους στα χωράφια, εξαιτίας της έλλειψης εργατικών
χεριών, «κρούουν» οι παραγωγοί σπαραγγιών της πεδιάδας του Νέστου και
ζητούν έγκαιρα λύσεις για την έλευση
εργατών γης, πριν φτάσει ο κόµπος στο
χτένι. Κύρια αιτήµατά τους, τα οποία µετέφεραν µε επιστολή τους και προς το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι να ανοίξουν και οι υπόλοιπες συνοριακές δίοδοι µε τη Βουλγαρία, για
να γίνει πιο εύκολη και προσιτή οικονοµικά η έλευση εργατών από τη γειτονική χώρα και ταυτόχρονα να διευκολυνθούν οι µετακινήσεις και για τους
µετακλητούς από τρίτες χώρες και κυρίως από την Αλβανία.
Το θέµα απασχόληση ευρεία σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου στη Χρυσούπολη Καβάλας,
µε συµµετοχή εκπροσώπων από 9 τοπικές οµάδες παραγωγών σπαραγγιού
και του Αγροτικού Συλλόγου του ∆ήµου Νέστου, όπου καλλιεργούνται περί τα 8.500 στρέµµατα του προϊόντος,
µε στόχο να οργανώσουν τις επόµενες
κινήσεις τους. Και αυτό διότι βλέπουν
πως η κλεψύδρα για την έναρξη συγκοµιδής στο σπαράγγι, αδειάζει πλέον γρήγορα και τα µέτρα για την αναχαίτιση του δεύτερου κύµατος της παν-

δηµίας του κορωνοϊού δεν λένε να αρθούν ή έστω να χαλαρώσουν.
«Ο µόνος τρόπος για να εισέλθει κάποιος στη χώρα από τη Βουλγαρία, σήµερα, είναι ο συνοριακός σταθµός του
Προµαχώνα στις Σέρρες. Αυτό σηµαίνει, όµως, πως οι Βούλγαροι εργάτες
γης µε τους οποίους έχουµε συνεργασία, θα πρέπει να κάνουν έναν κύκλο
σχεδόν 400 χιλιοµέτρων για να έρθουν
στη Χρυσούπολη. Το κόστος για το ταξίδι είναι µεγάλο, καθώς αφορά ανθρώπους χαµηλών εισοδηµατικών τάξεων
κι αυτό δυσχεραίνει τη µετακίνησή τους.
Ζητάµε να ανοίξουν για αγρεργάτες κι
οι άλλοι συνοριακοί σταθµοί σε Ξάνθη,
Ροδόπη και Έβρο για να µειωθεί το κόστος µετακίνησής τους», επισηµαίνει ο
πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Νέστου, Σάββας Αργυράκης.
Ως προς τους µετακλητούς από τρίτες
χώρες, αίτηµα των οργανώσεων της περιοχής είναι να αποσυνδεθεί ο αριθµός
εργατών που µπορεί να προσκαλέσει ο
αγρότης, από τις εκτιµώµενες ώρες εργασίας στην κάθε καλλιέργεια. «Μπορεί στο σπαράγγι να απαιτούνται 100
ώρες εργασίας και σε αυτές να αναλογούν 2-3 εργάτες στη σεζόν, όµως επειδή οι 85 ώρες αφορούν συγκοµιδή και
συσκευασία είναι προφανές ότι το διάστηµα αυτό απαιτούνται επιπλέον χέρια», αναφέρει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Νέστου. Λ. ΛΙΑΜΗΣ
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Με τη σύµφωνη
γνώµη των Σατολιά
και Κουτσουπιά,
ο Γιαννακάκης
προσωρινός πρόεδρος.

Περίεργες συµπτώσεις γύρω από τη
διαχείριση 12.000 στρεµµάτων γης
στο Έλος Κλειδίου Ηµαθίας, τα οποία
ανήκουν στο υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης αλλά παραχωρούνται σε
αγρότες µέσα από τη ∆ιεύθυνση
Πολιτικής Γης µε χαµηλά εισοδήµατα
ή ανέργους, για κατ’ εξαίρεση χρήση
έως 100 στρέµµατα ανά δικαιούχο,
µε βάση το νόµο 4061 του 2012.
Για τα συγκεκριµένα αγροτεµάχια,
όπως καταγγέλθηκε στην Agrenda,
αν και οι αρχικές συµβάσεις έληξαν
από το 2015, τα χωράφια δεν έχουν
αλλάξει χέρια, διότι έκτοτε δίδεται,
κάθε χρόνο έως και το 2020, ετήσια
παράταση στην ισχύ τους µε ένα
αστείο όπως λένε επιχείρηµα. «Μας
λένε κάθε χρονιά πως δεν επαρκεί ο
χρόνος για να διενεργηθεί η
διαδικασία. Ωστόσο, αυτό συµβαίνει
µόνο στην περιφερειακή Ενότητα
Ηµαθίας. Έχουµε ακούσει για πιέσεις
που ασκούνται, καθώς τα χωράφια
αυτά τα υπενοικιάζουν από τους
δικαιούχους µεγαλοκαλλιεργητές
ρυζιού», επισηµάνθηκε στην Agrenda
από παραγωγό που ενδιαφέρεται
µάταια να πάρει κάποιο χωράφι στην
περιοχή. Στη θέση του συνοµιλητή
µας βρίσκονται άλλοι τουλάχιστον 30
αγρότες από Μάλγαρα
Θεσσαλονίκης, οι οποίοι έχουν
αποταθεί σε νοµικό κι εάν και φέτος
δεν γίνει ο διαγωνισµός θα
προσφύγουν στην ΕΕ. Ο
αντιπεριφερειάρχης Ηµαθίας Κώστας
Καλαϊτζίδης παραδέχθηκε ότι έχει
υπάρξει κωλυσιεργία στο θέµα όλα
τα προηγούµενα χρόνια, αλλά την
απέδωσε στο υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης. ∆ιαβεβαίωσε δε, ότι
«φέτος θα διεξαχθεί κανονικά ο
διαγωνισµός και θα γίνει και έγκαιρα
για να προλάβουν οι δικαιούχοι να
σπείρουν». Από τις υπηρεσίες του
υπουργείου, πάλι, η ευθύνη για το
πρόβληµα µετακυλίεται στην
Περιφέρεια.
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ
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Σκοπιμότητες
στην κατανομή
12.000 στρμ.
στο Έλος
Κλειδίου Ημαθίας

Ομόφωνα προσωρινός
πρόεδρος ο Γιαννακάκης
Προχωράει το σχήμα της ΕΘΕΑΣ, στον Πιερρακάκη η βάση του ΟΣΔΕ
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Σε ένα πρόσωπο που δεσµεύεται σε καθαρά
µεταβατικό ρόλο και δεν εκφράζει φιλοδοξίες
για τη διεκδίκηση της προεδρίας στην πρώτη
εκλεγµένη διοίκηση της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΘΕΑΣ), τον Χρήστο
Γιαννακάκη, συµφώνησαν τα ιδρυτικά µέλη
της νέας οργάνωσης, παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού.
Σε συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στις
3.30µ.µ. της Πέµπτης στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από πλευράς συνεταιριστών
κατατέθηκαν οι πρώτες σκέψεις για τη νέα οργάνωση, ενώ από πλευράς υπουργού εκφράστηκαν οι βασικοί άξονες στους οποίους θα
κινηθεί η πολιτική του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η συνάντηση έγινε σε καλό
κλίµα, ωστόσο έµεινε στην επιφάνεια των θεµάτων που αντιµετωπίζει σήµερα ο αγροτικός
χώρος, χωρίς να τεθούν προς το παρόν βάσεις για µια πραγµατικά νέα αρχή ανάπτυξης
της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.
Στον ορίζοντα της 9µελούς διοικούσας επιτροπής είναι η επικύρωση του καταστατικού από το πρωτοδικείο και η προώθηση
των διαδικασιών, έτσι ώστε πριν το καλοκαίρι να γίνουν οι πρώτες αρχαιρεσίες για
την εκλογή της νέας διοίκησης της ΕΘΕΑΣ.
Οι συµµετέχοντες στην εν λόγω πρωτοβουλία
εκπροσωπούν περί τους 150 πρωτοβάθµιους

συνεταιρισµούς µε τζίρο κοντά στα 800 εκατ.
ευρώ. Το σύνολο των πρωτοβάθµιων που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Συνεταιρισµών
φθάνει τους 830 µε συνολικό όµως τζίρο όχι µεγαλύτερο από 1,3 δισ. ευρώ.
Στην πρωτοβουλία για την ΕΘΕΑΣ έχουν
εκφράσει ήδη την υποστήριξή τους περί τις
10 οργανώσεις που µέχρι πρότινος ήταν στο
άρµα του ΣΑΣΟΕΕ, µεταξύ των οποίων η ΕΑΣ
Ηρακλείου και η ΕΑΣ Ρεθύµνου. ∆εν έχει ξεκαθαρίσει ωστόσο ποια θα είναι η στάση των
υπολοίπων, από τη στιγµή που ο Λιβανός δεσµεύεται να µην αναγνωρίσει -βάσει νόµουκαµιά άλλη «τριτοβάθµια» πλην της ΕΘΕΑΣ.
Σηµειωτέον ότι τη θέση του προέδρου στον
ΣΑΣΟΕΕ, µετά τους Κοντό και Πρίντζο, έχει αναλάβει τις τελευταίες µέρες ο Νίκος Κουτλιάµπας, µέχρι νεωτέρας.

Ανεµοδείκτης
Κακαβάς
Τίτλους τέλους στην πολυετή
παρουσία γνωστής εταιρείας στα
δρώµενα του ΟΠΕΚΕΠΕ βάζει µε
ανακοίνωσή της και η ΠΟΓΕ∆Υ

Συνάντηση Λιβανού – Πιερρακάκη
Στην κυβερνητική πλατφόρµα του opengov.
gr οδεύει η ηλεκτρονική βάση του ΟΣ∆Ε, µε
βάση τα όσα συµφωνήθηκαν στη συνάντηση
που είχε την Τετάρτη ο Σπήλιος Λιβανός µε
τον υπουργό Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη στην έδρα του δεύτερου.
Οι δύο υπουργοί είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν διεξοδικά το σχέδιο που αφορά τα
επόµενα βήµατα για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του πρωτογενούς τοµέα, ο οποίος αποτελεί δέσµευση της κυβέρνησης.
Ο κ. Λιβανός, άλλωστε, από την πρώτη µέρα της ανάληψης των καθηκόντων του, έχει υπογραµµίσει τη σηµασία και τα οφέλη
της τεχνολογίας στον τοµέα της παραγωγής.
Ήδη έγινε το πρώτο βήµα µε την ψηφιοποίηση του ΕΛΓΑ, η οποία συνιστά ένα αποφασιστικό άλµα προς το µέλλον, καθώς διασφαλίζει την άµεση εκτίµηση των ζηµιών µε τρόπο
ακριβή και δίκαιο. Εν τω µεταξύ, 24.800 ευρώ θα κοστίσουν τα τελευταία «µερεµέτια» της
παλιάς πλατφόρµας του ΟΣ∆Ε, δουλειά που
δεν αποκλείεται να είναι και η τελευταία για
τον µέχρι πρότινος αναντικατάστατο τεχνικό
σύµβουλο. Η σχετική απόφαση φέρει την υπογραφή Παπά, µε τον τριµηνίτη πρόεδρο, η
θητεία του οποίου λήγει στις 11 Φεβρουαρίου 2021 ελλείψει γνώσεων αγγλικής γλώσσας, να αποτελεί το τελευταίο ανάχωµα στις
διαδικασίες εκσυγχρονισµού του πολύπαθου
Οργανισµού Πληρωµών.
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Πρόταση για 20%
αμειψισπορά
στα αροτραία;
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Περιθώρια

Η οριστική συµφωνία µεταξύ
Συµβουλίου, Ευρωβουλής
και Κοµισιόν τοποθετείται
µέσα στην άνοιξη
προκειµένου να έχουν τα
κράτη µέλη περιθώριο οχτώ
µηνών για την
οριστικοποίηση των
στρατηγικών τους Σχεδίων

Μοντέλο
Το λεγόµενο µοντέλο
υλοποίησης που επιδιώκουν
οι υπουργοί γεωργίας της
ΕΕ, προβλέπει ότι
µεµονωµένα τα κράτη µέλη
θα προσαρµόσουν τα
στρατηγικά σχέδια τους σε
γενικές κατευθύνσεις.

Ενισχύσεις
Επέκταση των µέτρων
στήριξης των αγροτών και
για το 2021 αιτήθηκε η
Ελλάδα στην σύσκεψη των
υπουργών Γεωργίας,
προκειµένου να βρεθούν
κονδύλια για έκτακτες
ενισχύσεις.

Συµµάζεµα των διαπραγµατευτικών διαδικασιών για τη νέα ΚΑΠ µε την Ευρωβουλή και την Κοµισιόν, καθώς και
τελική συµφωνία µέχρι τον προσεχή
Απρίλιο θέλει να επιδιώξει η πορτογαλική προεδρεία της ΕΕ για το προσεχές εξάµηνο, µε την ατζέντα της να
έχει την υποστήριξη των υπουργών γεωργίας του µπλοκ. Από την άλλη, τα
περιθώρια να επιτευχθεί κάτι τέτοιο
στενεύουν αφού τόσο η Κοµισιόν, όσο και οι Ευρωβουλευτές επιθυµούν
τον προσδιορισµό κεντρικά θεσµοθετηµένων στόχων για τα κράτη µέλη, τα οποία θεωρούν πως αρκεί η διαµόρφωση γενικών κατευθύνσεων.
Την ∆ευτέρα 25 Ιανουαρίου ο υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ επικύρωσαν την ατζέντα της Πορτογαλίας η
οποία έχει αναλάβει την προεδρία
του Συµβουλίου της ΕΕ µέχρι και τον
προσεχή Ιούνιο. Σε αυτήν προγραµµατίζεται η οριστική συµφωνία µεταξύ Συµβουλίου, Ευρωβουλής και Κοµισιόν µέχρι τον Απρίλιο, προκειµένου να έχουν τα κράτη µέλη περιθώριο οχτώ µηνών για την οριστικοποίηση των στρατηγικών τους Σχεδίων.
Πέραν αυτού, η επικείµενη οριστικοποίηση της νέας ΚΑΠ, θα επιτρέψει
στη Λισσαβόνα να προωθήσει ένα
δικό της φιλόδοξο σχέδιο για το µέλλον της ευρωπαϊκής υπαίθρου, στοιχεία για το οποίο δεν υπάρχουν αρκετά, καθώς και να εξασφαλίσει τη θέση του συµβουλίου στο ζήτηµα που αφορά στην ευρωπαϊκή οδηγία για την
χρήση ζιζανιοκτόνων.
Παρά τις προθέσεις και την υποστήριξη των υπόλοιπων υπουργών του
µπλοκ, αναµένεται ότι θα συναντήσει εµπόδια ως προς την τελική συµφωνία επί της ΚΑΠ. Αυτό γιατί Κοµισιόν και Ευρωβουλή επιδιώκουν την

Οριστική συμφωνία
τον Απρίλιο
επιδιώκουν για την
ΚΑΠ οι υπουργοί
Γεωργίας της ΕΕ
για προετοιμασία
στρατηγικών
σχεδίων, σημείο
τριβής η εμπλοκή
Ευρωβουλής στους
στόχους

θέσπιση κεντρικών, σαφών οδηγιών
επί των στόχων της νέας ΚΑΠ, κάτι
που δεν προβλέπεται στις οριστικοποιηµένες από τον Οκτώβριο του 2020
θέσεις του Συµβουλίου. Το λεγόµενο
µοντέλο υλοποίησης που επιδιώκουν
οι υπουργοί γεωργίας της ΕΕ, προβλέπει ότι µεµονωµένα τα κράτη µέλη θα
προσαρµόσουν τα στρατηγικά σχέδια
τους σε γενικές κατευθύνσεις. Αν η
Ευρωβουλή και η Κοµισιόν κατάφερναν -όπως διεκδικούν- να δίνουν πιο
συγκεκριµένους και σαφείς τους στόχους στα στρατηγικά σχέδια, το τοπίο
θα γινόταν πιο σύνθετο για κράτη µέλη και αγρότες. Θα µπορούσε για παράδειγµα να ζητήσει η Κοµισιόν στις
αροτραίες άνω των 100 στρεµµάτων,
το 20% της έκτασης να µπει σε πρακτική αµειψισποράς. «Κάτι τέτοιο θα µεταφραζόταν σε πολύ υψηλό γραφει-

Ολοκλήρωση
της συµφωνίας,
αλλά όχι µε προχειρότητες
λένε οι Ευρωβουλευτές

οκρατικό φόρτο για τις κυβερνήσεις»
εξήγησε ο Γάλλος υπουργός Γεωργίας, Ζουλιέν Ντενορµαντί. «Τα στρατηγικά σχέδια άλλωστε ακόµα χρειάζονται την έγκριση της Κοµισιόν» σηµείωσε η Γερµανίδα υπουργός Γεωργίας, Γιούλια Κλόκνερ η οποία επιδιώκει ελάχιστες διαπραγµατεύσεις επί των θέσεων του Συµβουλίου, προκειµένου «να µπορούν και οι αγρότες να συνεχίσουν τον προγραµµατισµό τους σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις
µας» όπως σχολίασε.

Πρόσθετα κονδύλια για τους
αγρότες ζήτησε ο Λιβανός
Ο Έλληνας υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός, τάχθηκε υπέρ της πρόθεσης της πορτογαλικής προεδρίας για έγκριση της δέσµης µεταρρύθµισης της ΚΑΠ το συ-

Οι διαπραγµατεύσεις για την αγροτική πολιτική
της ΕΕ θα πρέπει να ολοκληρωθούν το
συντοµότερο δυνατό αλλά όχι µε προχειρότητες,
ανέφεραν οι διαπραγµατευτές της Ευρωβουλής,
σε συνάντηση που είχαν µε την Πορτογαλίδα
υπουργό Γεωργίας Μαρία Ντοσέου Αντούνες.
Μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης των
υπουργών Γεωργίας, οι ευρωβουλευτές
επέµειναν ότι οι τριµερείς συνοµιλίες πρέπει «να
επικεντρωθούν στην ποιότητα της συµφωνίας».

ντοµότερο δυνατό, ενώ στην τοποθέτησή του στάθηκε στην ανάγκη επέκτασης των µέτρων που ενεργοποιήθηκαν το 2020 για στήριξη των αγροτών έναντι των οικονοµικών επιπτώσεων της πανδηµίας και στην φετινή
χρονιά. Όπως επισήµανε στην τηλεδιάσκεψη «στην παρούσα συγκυρία,
εν µέσω της πανδηµίας, οι εθνικές
διοικήσεις εστιάζουν στην αξιοποίηση των πόρων που διατίθενται για
την ΚΑΠ κατά τη µεταβατική περίοδο,
µε σκοπό την ανάκαµψη του γεωργικού τοµέα. Τα έκτακτα µέτρα, που έλαβε πέρσι η Επιτροπή, δηµιούργησαν ισχυρό δίχτυ ασφαλείας για τον
αγρο-διατροφικό τοµέα της ΕΕ και
αναµένουµε αντίστοιχη στήριξη και
φέτος. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογραµµίζω την ανάγκη για επίσπευση της
παράτασης των µέτρων για τον οίνο».

Κάλεσαν τα κράτη µέλη να έρθουν πιο κοντά
στη θέση του Κοινοβουλίου, η οποία «είναι πιο
φιλόδοξη από τη θέση του Συµβουλίου» και
τόνισαν ότι η µελλοντική ΚΑΠ πρέπει «να είναι
πιο πράσινη, να διασφαλίζει ισότιµους όρους και
δίκαιο εισόδηµα για όλους τους αγρότες της ΕΕ
και να εγγυάται την επισιτιστική ασφάλεια για
όλους τους πολίτες της ΕΕ», δείχνοντας πως η
πορεία προς την ολοκλήρωση της συµφωνίας
επί της νέας ΚΑΠ θα έχει κραδασµούς.
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ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
Κι εκεί που νοµίζαµε ότι οι πληρωµές του
αγροτικού κόσµου είχαν µπει σε καλό δρόµο,
τουλάχιστον όσον αφορά τους χρόνους των
πιστώσεων, τώρα πάλι δείχνουν να µπλοκάρουν.
Αφενός φταίει το ψηφιακό σύστηµα του ΟΣ∆Ε,
σου λέει, αφετέρου οι ειδικοί έλεγχοι που είναι
σε εκκρεµότητα σχετικά µε το τεράστιο θέµα
που προέκυψε µε το Εθνικό Απόθεµα. Αν δεν
ξεδιαλύνουν αυτά, δεν έχει πληρωµή, λέει ο
πρόεδρος του Οργανισµού Φάνης. Το ζήτηµα,
βέβαια, είναι πάλι ότι την πληρώνουν οι σωστοί
και τυπικοί, πραγµατικοί παραγωγοί.
Νέα µπερδεψούρα το τελευταίο διάστηµα µε
τα µισθωτήρια και τα δηλωµένα αγροτεµάχια.
Αναστάτωση στον αγροτικό κόσµο και φόβος ότι
αν δεν προλάβουν να καταθέσουν το Ε9 των
ιδιοκτητών (αν τους έβρισκαν, αν το είχαν
διαθέσιµο και αν τους το έδιναν) µέσα σε 15
ηµέρες, θα έχαναν τις επιδοτήσεις τους.
Μετά και την επέµβαση κυβερνητικών
βουλευτών, από τον Οργανισµό Πληρωµών
έβγαλαν τροποποιητική απόφαση, σύµφωνα µε
την οποία ο παραγωγός µπορεί νοµότυπα να
καταθέσει το ιδιωτικό συµφωνητικό και
αφετέρου η υπηρεσία µπορεί να αντλήσει
οποιοδήποτε στοιχείο, αξιοποιώντας τον ΑΦΜ
του ιδιοκτήτη, που υπάρχει στη δήλωση του
ΟΣ∆Ε. Έλα να λύνονται ένα ένα τα θέµατα!
Έσπευσε σε δηλώσεις στην ΕΡΤ και ο
πρόεδρος Φάνης Παπάς, τονίζοντας ότι «οι
κανόνες για τους ελέγχους υπάρχουν. Όταν
υπάρχουν καταγγελίες ή τα στοιχεία δεν
συµφωνούν, οι έλεγχοι θα γίνονται µε ενδελεχή
τρόπο και δεν δίνεται λευκή επιταγή σε
κανέναν». Βέβαια, φρόντισε να επισηµάνει ότι
το θέµα τελικά θα λυθεί µόνο όταν ολοκληρωθεί
το Εθνικό Κτηµατολόγιο. ∆ηλαδή πότε;
Χάρηκε η βουλευτής Στέλλα Μπίζιου, που τη
διαβεβαίωσε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ ότι µέχρι τα
τέλη Φεβρουαρίου θα έχουν πληρωθεί τα ΠΣΕΑ
του 2017 οι αµυγδαλοπαραγωγοί Ελασσόνας
και Κιλελέρ. Ξέραµε ότι τα ΠΣΕΑ θέλουν 3
χρόνια για να δώσουν λεφτά, τώρα µπήκαµε
στον τέταρτο και το βγάζουµε είδηση, αντί να το
κρύβουµε;;; Τι χρωστάνε και οι καλλιεργητές;
Πάντως, σε µια προσπάθεια να κατευνάσει τα
πνεύµατα, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ τηλεφώνησε
στον εκπρόσωπο τύπο της ΕΟΑΣΝΛ. Ξεκίνησε
όµορφα, πέρασε σε παράπονα για τις
ανακοινώσεις της Οµοσπονδίας και τελικά
έφτασε στο σηµείο να απειλήσει µε «κίνηση
νοµικών διαδικασιών» για τις κριτικές που ασκεί
η Οµοσπονδία µέσω των ανακοινώσεων της
στον ΕΛΓΑ, όσο αναφορά τις αποζηµιώσεις των
αγροτών και κτηνοτρόφων από τον Ιανό. Αυτά
λέει ανακοίνωση της ΕΟΑΣΝΛ ξεκάθαρα.
Άραγε, τώρα να περιµένουµε µία απάντηση
Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ
από τον Λυκουρέντζο;

ΓΙΩΡ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ
ΥΠ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

«Όταν κάποιος δεν
φοβάται, δεν εκβιάζεται. Ο
σηµερινός πρωθυπουργός
δεν είναι συνήθης πολιτική
φυσιογνωµία. Είναι µια
ισχυρή προσωπικότητα, ο
οποίος στο πλαίσιο του
δηµοσίου συµφέροντος,
όπως ο ίδιος το
αντιλαµβάνεται, δεν θα
συνυπολογίσει το κόστος».

;

ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΪΕΝ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΕ

«Η περίοδος της πανδηµίας
τροφοδότησε θεωρίες
συνωµοσίας και την
παραπληροφόρηση.
Παρατηρείται ανησυχητική
αύξηση της διαστρέβλωσης
και της άρνησης του
Ολοκαυτώµατος [...]πρέπει
να εκπαιδεύσουµε τη νέα
γενιά για να αντιµετωπίσει
τον αντισηµιτισµό».

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝ∆Η
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΡΙΑ

«Συζητάµε διάφορα µε την
Άννα (σ.σ. Βίσση). Ήταν µια
πολύ ωραία στιγµή, το
απολαύσαµε και οι δύο το
ίδιο, όπως εσείς. Ήταν
καταπληκτικό, γιατί είχαµε
τροµερή χηµεία. Από το
πρώτο λεπτό αισθανθήκαµε
πολύ όµορφα µαζί. Ήταν
πραγµατικά σαν να
γνωριζόµαστε χρόνια».

ΜΑΡΚΟ ΛΙΒΑΪΑ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ

«Έχω φορέσει περήφανα
τη φανέλα ΑΕΚ για πολλά
χρόνια. Επέλεξα να
τελειώσω το ταξίδι µου µε
την ΑΕΚ, έζησα µε πάθος,
ενθουσιασµό, υπερηφάνεια
[...]. Θέλω να καταστήσω
σαφές ότι δεν είναι
οικονοµικοί λόγοι, αλλά
ανάγκη για νέα κίνητρα,
προκλήσεις και στόχους».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

Ο ΤΡΙΤΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΣΤΟ ΣΑΣΟΕΕ

Υβρίδια

«Καλύτερα να σου λέει
κάποιος πρώτα πόσα θα
δώσεις και µετά πόσα θα
πάρεις», σχολιάζει αναγνώστης
του Agronews για το
πρόγραµµα Νέων Αγροτών.
«Το υπουργείο δίνει για την
5ετια 15.000 ευρώ και οι
ενδιαφερόµενοι πρέπει να
πληρώσουν 2.000 ευρώ το
µελετητή και κατ’ έτος, 1.500
ευρώ ΕΦΚΑ, 650 ευρώ τέλος
επιτηδεύµατος, 600 ευρώ το
λογιστή, 80 ευρώ δήλωση
ΟΣ∆Ε, 600 ευρώ ΕΛΓΑ, για
να φτάσει την τυπική απόδοση
των 8.000 ευρώ.
Επίσης, συµβολαιογραφικά
έξοδα και µεταγραφές σε
υποθηκοφυλακεία πάνω από
1.000 ευρώ κι αν δεν υπάρχει
διαθέσιµη γη, τότε αγορά
ανάλογα πάντα µε την περιοχή
από 800 ως 2.000 ευρώ το
στρέµµα!» Θέλετε κι άλλα;

Αν πληρώνονται
σε δύο δόσεις
τα αµύγδαλα
σε πόσες
υπολογίζετε
να πληρωθούν
τα βαµβάκια;

Τοίχος απέναντι στην ανάπτυξη το πολιτικό κόστος
Πολλά τα µηνύµατα αναγνωστών µε αποδέκτη τον Σπήλιο, που
του εφιστούν προσοχή απέναντι στους χειρισµούς για την επικείµενη ΚΑΠ, ώστε να εξελίξει τον κλάδο προς τον καλύτερο και όχι
να αφήσει να διαιωνίζονται πρακτικές που εµποδίζουν τους νεοεισερχόµενους επαγγελµατίες αγρότες να σταθούν στα πόδια
τους. Θα του τα’ πε προφανώς κι ο Κυριάκος. «Ας αφήσει ο κ. Λιβανός τις ψήφους στο χωριό του και να βάλει τέλος στην αδικία
µε τα ιστορικά δικαιώµατα», λέει χαρακτηριστικά φίλος της στήλης περιγράφοντας το σύστηµα δύο ταχυτήτων που έχει δηµιουργηθεί τα τελευταία χρόνια µε δικαιολογία το πολιτικό κόστος.

Μatrix

Κοµφούζιο

Έτερος Εγώ

Πάντα µετά τις αποκαλύψεις κι
όταν διαφαίνεται ότι κάτι πάει
να γίνει προς τον τερµατισµό
παγιωµένων καταστάσεων,
κάνουν την εµφάνιση τους και
οι Κακαβάδες µε διάθεση για
εξυγίανση του χώρου. Κάπως
έτσι, για την υπόθεση ΟΣ∆Ε και
της κατανοµής των
βοσκοτόπων. «Η κτηνοτροφία
δεν µπορεί να ασκείται µε
όρους Matrix», λένε.

Άµεσα εξειδικευµένη
ενηµέρωση για τη στήριξη των
βαµβακοπαραγωγών, που είχε
εξαγγείλει η προηγούµενη
πολιτική ηγεσία µέσω του
«Κοµφούζιο», ζήτησε από τον
υπουργό της πλατείας ο
Μάξιµος (σ.σ έδωσα τη µάχη
στο γάλα). Ο βουλευτής
υπενθύµισε και την ξεχασµένη
εξαγγελία για φθηνό αγροτικό
πετρέλαιο και τα ΠΣΕΑ 2017.

Το «Έτερος Εγώ», ούτε καν
µε την πλατφόρµα «ΟΣ∆Ε
Εγώ» και τις απαιτήσεις του
αναδόχου ενάντια στην
προοπτική λήξης της
συνεργασίας. Σιγά µην έρθει
η συντέλεια του κόσµου, λένε,
οι γεωτεχνικοί του ∆ηµοσίου,
διερωτώµενοι αν υπήρχε ποτέ
περίπτωση να συµβεί αυτό στη
βάση του taxis. O ΟΠΕΚΕΠΕ,
θα πάψει πια τις εξαρτήσεις;

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

Εµπροσθοβαρές
πρόγραµµα νέων
αγροτών που εκτός
από τη χρονική
επιµήκυνση θα φέρει
γενναία αύξηση του
πριµ σε κάθε αγρότη
για νέα αρχή, πρότεινε
συµβουλευτικά στον
υπουργό της πλατείας
ο Μάξιµος.
Ενώ η υπόθεση σαθρό
ΟΣ∆Ε δείχνει να
βαίνει στο τέλος της,
µε την αποκαθήλωση
εµπλεκόµενων,
θυµήθηκαν και
οι Κακαβάδες
να πουν για τα
κροκοδείλια δάκρυα
από αναδόχους της
χρυσοπληρωµένης
βάσης δεδοµένων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Τα φύλλα
στο τραπέζι

Τρίμματα

Η

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ξ

εκινάω σήµερα µε την ενηµέρωση ενός φίλου
αναγνώστη από την Κοµοτηνή. Το 2009, λέει,
στο νοµό Ροδόπης, µερίδα βαµβακοπαραγωγών έλαβε ελλειµµατική συνδεδεµένη. Πριν
από 3 χρόνια βάλαµε δικηγόρο για να λάβουµε το υπόλοιπο ποσό. Σήµερα, εν έτη 2021, µας ζητούν εκ νέου να προσκοµίσουµε τα τιµολόγια του 2009. Όχι τιµολόγια δεν µπορώ να προσκοµίσω, δηλώνει µε αγανάκτηση ο αναγνώστης µας, δεν θυµάµαι καν σε πιο εκκοκκιστήριο παρέδωσα την παραγωγή µου!

Οι παλιές αμαρτίες
ΕΞΙΣΟΥ ενδιαφέρουσες οι επισηµάνσεις στο Agronews,
δύο αναγνωστών, του Νίκου και του Βασίλη. Ο πρώτος
µας εγκαλεί για το γεγονός ότι, ενώ γράφουµε για το
νέο πρόγραµµα Νέων Αγροτών που πρόκειται να προκηρυχθεί, πιθανότατα εντός του 2021, δεν λέµε για τις
τεράστιες δαπάνες στις οποίες υποχρεώνεται ένας νέος αγρότης (µελετητές, λογιστές, φόρος επιτηδεύµατος,
συµβολαιογραφικά, υποθηκοφυλακεία κ.α.) χωρίς µάλιστα να είναι σίγουρος αν θα εισπράξει ακόµα κι
αυτά που του υπόσχεται το κράτος (νέοι αγρότες 2014). Καλά τα λέει, ο Νίκος!

Αν έχεις ΚΥ∆ προχώρα
Σίγουρα δεν έχει νόηµα να παίρνουν
ενιαία ενίσχυση η δασκάλα ξαδέρφη
του προϊσταµένου του ΟΠΕΚΕΠΕ,
µε τις τρεις αδερφές του µπατζανάκη

Αβάντα στους μαθουσάλες
Ο ΒΑΣΙΛΗΣ επισηµαίνει ότι η δοµή του συστήµατος ενισχύσεων στον αγροτικό τοµέα, επιδοτεί απλόχερα τους
κατέχοντες ιστορικά δικαιώµατα, ακόµα κι αν οι ίδιοι έχουν πάψει να συµµετέχουν στην άσκηση της αγροτικής
δραστηριότητας, ενώ αντίθετα περιφρονεί εκείνους που
έχουν τη διάθεση να επενδύσουν ή έχουν ήδη επενδύσει µεγάλα ποσά για την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής. Κι εδώ ο Βασίλης έχει δίκιο. Θα συµπληρώσω ότι
η όποια εκπροσώπηση των αγροτών υφίσταται, προέρχεται από τους… µαθουσάλες της ελληνικής γεωργίας.

Πολλά τα στρέμματα
∆ΕΝ ΞΕΡΩ τι ακριβώς είπαν Μητσοτάκης και Λιβανός κατά την πολύωρη επίσκεψη του πρωθυπουργού στο υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης την Παρασκευή, αυτό που έχει ίσως τη µεγαλύτερη σηµασία σ’ αυτή τη φάση, είναι

ο επανακαθορισµός του τρόπου µε τον οποίο θα κατανεµηθούν από δω και µπρος τα 9,6 εκατ. στρέµµατα βοσκοτόπων και πως θα διαφυλαχθούν ως κόρη οφθαλµού οι πόροι από το Εθνικό Απόθεµα.

Οι χαραμάδες του Παπά
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ τριετία για παράδειγµα, οι κρατούντες,
στο συγκεκριµένο θέµα τα έχουν κάνει θάλασσα! Ένα
σηµαντικό µέρος από τα νέα επιλέξιµα -βάσει του κανονισµού OMNIBUS- βοσκοτόπια αποτέλεσαν µνηµείο παρατυπιών κι απάτης και κατέληξαν και µάλιστα µε χορηγό το Εθνικό Απόθεµα, σε επιτήδειους, άσχετους στις περισσότερες των περιπτώσεων µε την αγροτική παραγωγή, µυηµένους βέβαια στα άδυτα του ΟΠΕΚΕΠΕ και εξοικειωµένους µε τις «χαραµάδες» του ΟΣ∆Ε.

Πριμοδότηση του τίποτα
ΤΟ ΤΙ ΕΓΙΝΕ καλό είναι να το βρουν οι αρµόδιες αρχές,
κι αν χρειασθεί µε τη βοήθεια της δικαιοσύνης. Σηµασία έχει οι συγκεκριµένες, χαριστικές, έκνοµες και αντιαναπτυξιακές πράξεις να ανακληθούν και η νέα κατανοµή βοσκοτόπων και δικαιωµάτων ν’ αρχίσει βάσει συγκεκριµένων, αντικειµενικών και αδιάβλητων
κριτηρίων από µηδενική βάση.
Σηµασία έχει βοσκοτόπια και
ενισχύσεις να πιάσουν τόπο.
Πρωθυπουργός και κυβέρνηση
πρέπει να καταλάβουν ότι όταν
τα κοινοτικά χρήµατα κατευθύνονται στην παραγωγή, παράγουν οικονοµικό αποτέλεσµα
και συµβάλλουν στην αύξηση
του ΑΕΠ. Όταν διαρρέουν «εκτός», υπονοµεύουν την αγροτική ανάπτυξη και διευρύνουν το εµπορικό έλλειµµα της χώρας.

Κουνιαδάκια - μπατζανάκια
ΜΕ 38 ΕΚΑΤ. στρέµµατα (26 + 12 = 38) επιλέξιµες µέχρι πρότινος, τα 9,6 εκατ. στρέµµατα επιπλέον, αντιπροσωπεύουν κάτι παραπάνω από το 1/4 των εκτάσεων για τις οποίες δύναται να τεκµηριωθεί επιδότηση.
Αν δεν υπάρχει άλλος πιο πρόσφορος τρόπος (που σίγουρα υπάρχει και καλύτερος), ας ερµηνευθεί αυτό ως
αύξηση 25% σε όλα τα δικαιώµατα. Ή ως αύξηση 50%
των δικαιωµάτων που βρίσκονται χαµηλότερα του µέσου όρου. Ή ως διπλασιασµός των δικαιωµάτων των
νέων αγροτών. Σίγουρα δεν έχει νόηµα να παίρνουν
ενιαία ενίσχυση η δασκάλα ξαδέρφη του προϊσταµένου του ΟΠΕΚΕΠΕ, µε τις τρεις αδερφές του µπατζανάκη
που διαχειρίζεται το ΚΥ∆ και τις κουµπαριές του πρώην προέδρου της ΕΑΣ. Όσες ψήφους και να φέρνουν!

ορχήστρα που τραγουδούσε την επιστροφή των ΗΠΑ στις διατλαντικές
σχέσεις, «φάλτσαρε» όταν η ΕΕ αναπάντεχα ήλθε σε συνολική επενδυτική συµφωνία µε την Κίνα στο τέλος του 2020
-προς απογοήτευση των παρατηρητών από τις
ΗΠΑ. Καθώς η κυβέρνηση Μπάιντεν ορκίστηκε στις 20 Ιανουαρίου, η ΕΕ µε ασυνεπές χρονοδιάγραµµα, πρόκειται να παρουσιάσει µέτρα
για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ ώστε να µειωθεί η εξάρτησή της από το δολάριο και να αντιµετωπίσει τις οικονοµικές αδυναµίες της ΕΕ. Αυτές οι αποφάσεις είναι κάπως αντίθετες µε την πρόταση της ΕΕ για επανέναρξη των διατλαντικών σχέσεων γύρω από
την παγκόσµια υγεία και την ανάκαµψη µετά
την πανδηµία, το κλίµα και την τεχνολογία.
Υπάρχουν προειδοποιητικά σηµάδια ότι και η
Ευρώπη έχει αλλάξει, είναι τραυµατισµένη από
την τετραετία του Τραµπ και αυξάνει την άµυνα
της για µια πιθανή επιστροφή του Tραµπ-ισµού
το 2024. [...]. Ωστόσο η ΕΕ πρέπει να επενδύσει
στην ανοικοδόµηση της συνεργασίας της µε τις
ΗΠΑ, ακριβώς για να ασφαλίσει τις διατλαντικές
σχέσεις από την επιστροφή του Τραµπ-ισµου
ή ακόµη και από νίκες της ευρωπαϊκής Ακροδεξιάς. [...]. Η ΕΕ µπορεί να διεκδικήσει ηγετικό ρόλο στη µάχη
εναντίον της κλιµατικής κρίσης και να
προσδιορίσει προτεραιότητες που πρέπει να αντιµετωπιστούν από κοινού.
ΤΗΣ ΡΟΣΑ ΜΠΑΛΦΟΥΡ* Αλλά, η ΕΕ συνεχίζει να εξαρτάται από τις ΗΠΑ, από θέµατα ασφάλειας και άµυνας µέχρι αντιµετώπιση συγκρούσεων και αστάθειας στις γειτονιές
της Ευρώπης. Εδώ η συζήτηση για στρατηγική
αυτονοµία της ΕΕ κάνει «κοιλιά». [...] Ωστόσο
το να κινηθεί µεταξύ αυτών των περιπλοκοτήτων στις ΗΠΑ µετά από τέσσερα χρόνια µοναξιάς, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ.
[...]. Προχωρώντας προς τα εµπρός, τρεις αρχές
µπορούν να καθοδηγήσουν τη συνεργασία της
ΕΕ µε τις ΗΠΑ σε βασικά στρατηγικά θέµατα:
Πρώτον, η ΕΕ πρέπει να γίνει ελκυστικός εταίρος [...].Η ελκυστικότητα της ΕΕ κάποτε περιλάµβανε τον ισχυρισµό της ως προστάτιδα
των κανόνων παγκοσµίως και δεν πρέπει να
παραιτηθεί απ’ αυτό.[...]. ∆εύτερον, η ΕΕ θα πρέπει να δείξει την ικανότητά της να προσαρµόζεται σε κινούµενες µορφές συνεργασίας[...].
Τρίτον, η ΕΕ χρειάζεται να αποφύγει τις σιωπηλές προσεγγίσεις σε πολιτικές και να εστιάσει
σε τοµείς διατλαντικού συµβιβασµού. [...]Η ευκαιρία να αλλάξουν τα φύλλα στο τραπέζι θα
διαρκέσει τέσσερα χρόνια. Η ΕΕ θα πρέπει να
κάνει µια επένδυση και να σώσει αυτό που εξακολουθεί να είναι η πιο σηµαντική της σχέση.
*∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ CARNEGIE EUROPE
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ΑΡΘΡΟ

ΑΡΘΡΑ.ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΕΞΑΡΧΟΥ*

Οι αγρότες εκπέμπουν
σήμα κινδύνου και αφύπνισης

Η

γεωργία και η κτηνοτροφία τα τελευταία
χρόνια βρίσκονται σε κατάσταση
οικονοµικής ασφυξίας που δυστυχώς επιδεινώνεται λόγω των επιπτώσεων του
κορονοϊού και των µεγάλων και πιο συχνών καταστροφών λόγω της κλιµατικής αλλαγής.

Ό

σοι ζούµε στην Περιφέρεια διαπιστώνουµε την εικόνα µαρασµού που παρουσιάζουν τα χωριά και τα πρώην ισχυρά αγροτικά επαρχιακά κέντρα. ∆ιαπιστώνουµε την ανησυχία, την ανασφάλεια, τον έντονο προβληµατισµό των αγροτών. Το εισόδηµά τους µειώνεται,
τα προβλήµατα στην αγορά του βαµβακιού, του
λαδιού, της ελιάς, του κρασιού, των σιτηρών, των
φρούτων, των ξηρών καρπών και των ζωοτροφών
είναι µεγάλα.

Η

αξιοποίηση των διάφορων προγραµµάτων
γίνεται µετ’ εµποδίων. Στη διαχείριση των ενισχύσεων και του εθνικού αποθέµατος το
αλαλούµ συνεχίζεται µε ενδοκυβερνητικές αιχµές
για αδιαφάνεια και σκανδαλώδεις πρακτικές. Οι αντοχές του συστήµατος ασφάλισης της αγροτικής
παραγωγής δοκιµάζονται αφού µαταιώθηκαν οι
βελτιώσεις που σχεδιάζονταν να γίνουν το 2015.
Οι κτηνοτρόφοι µε απογοήτευση διαπιστώνουν ότι
ύστερα από αρκετές χρονιές µεγάλης µείωσης της
τιµής του γάλακτος, η όποια φετινή αύξηση
εξανεµίζεται λόγω της αύξησης των τιµών των ζωοτροφών.

Η

διαπίστωση ότι «ο γυαλός είναι στραβός και
στραβά αρµενίζουµε» είναι διάχυτη στην ύπαιθρο. Οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι εκπέµπουν σήµα κινδύνου και αφύπνισης. Ιδιαίτερα η κυβέρνηση που έχει τη
συνολική ευθύνη των αποφάσεων αλλά και η αντιπολίτευση,
οι αυτοδιοικητικοί, αγροτικοί και επιστηµονικοί φορείς οφείλουν να λάβουν τα µηνύµατα των αγροτών και να

κατανοήσουν ότι χρειάζεται συνεννόηση και διάλογος για την κατάρτιση και υλοποίηση ολοκληρωµένου Εθνικού Σχεδίου για την ανάπτυξη της υπαίθρου.

Τ

ο Εθνικό Σχέδιο, το πλαίσιο των ριζικών αλλαγών που πλέον είναι κατεπείγον πρέπει
να επικεντρώνεται:
Στην αναγνώριση µε µεγάλες επιλογές, έργα και
πράξεις του κρίσιµου ρόλου της γεωργίας και της
κτηνοτροφίας για την παραγωγή τροφίµων, τη διασφάλιση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής στην ύπαιθρο και την προστασία του περιβάλλοντος. Πρέπει να αποτελέσουν µεγάλες προτεραιότητες η συνολική αναβάθµιση του αγροτικού τοµέα στον αναπτυξιακό σχεδιασµό της χώρας,
η διασύνδεσή του µε τον τουρισµό και τη µεταποίηση µε έµφαση στη µεσογειακή διατροφή, η αύξηση της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων µε ενσωµάτωση ποιότητας, ασφάλειας, ιστορίας, πολιτισµού, νέων τεχνολογιών, γνώσεων και έξυπνων
πρακτικών.
Στη λήψη συγκεκριµένων µέτρων και την ενεργοποίηση µηχανισµών ελέγχου για εξυγίανση της αγοράς, διασφάλιση έγκαιρης πληρωµής των αγροτών, πάταξη στην πράξη και όχι στα λόγια της πρακτικής «των ανοιχτών τιµών» των ελληνοποιήσεων
και της κερδοσκοπίας εις βάρος των αγροτών και των καταναλωτών.
Στην έγκαιρη και αποτελεσµατική αξιοποίηση των πόρων της
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
και του Ταµείου Ανάκαµψης
που πρέπει να κατευθύνονται στην στήριξη της παραγωγής και των παραγωγών και να µην συνθλίβονται στις µυλόπετρες της
γραφειοκρατίας, της αδιαφάνειας και του ασφυκτικού Αθηνοκεντρισµού.
Στη λειτουργία ισχυρών,
σύγχρονων συλλογικών οργανώσεων (συνεταιρισµοί, οµάδες
παραγωγών). Είναι κατεπείγουσα α-

νάγκη η αποκατάσταση του κρίσιµου ρόλου και του
κύρους των συλλογικών οργανώσεων και οργάνων
που τα προηγούµενα χρόνια από αστοχίες και λάθη έχουν τραυµατιστεί βαρύτατα. Ο αγροτικός χώρος πρέπει πολύ γρήγορα να αποκτήσει ισχυρή ηγεσία και να διασφαλιστεί η συµµετοχή των αγροτών σε όλα τα όργανα λήψης των αποφάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στη βελτίωση του συστήµατος ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου µε την αξιοποίηση και κοινοτικών πόρων.
Στην παραγωγή και χρήση ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας στην γεωργία και κτηνοτροφία µε προστασία της παραγωγικής γης και των βοσκοτόπων.
Στην αξιοποίηση της γνώσης, των νέων τεχνολογιών, της διαρκούς εκπαίδευσης διασυνδέοντας τους
αγρότες και τους αγροτικούς φορείς µε τα πανεπιστήµια και τα ερευνητικά ιδρύµατα, προωθώντας συνεργασίες και συµπράξεις για ανταλλαγή εµπειριών
µε αγρότες, αγροτικούς φορείς και άλλων χωρών.
Στη γενναία στήριξη των νέων που επιλέγουν συνειδητά να ζήσουν και να δηµιουργήσουν στην ύπαιθρο.
Στη διαµόρφωση σύγχρονου, απλού, λειτουργικού πλαισίου υποχρεώσεων και δικαιωµάτων για
τους εργαζόµενους που προέρχονται από άλλες
χώρες που είναι απολύτως απαραίτητοι για την ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.
Στη συνολική αναδιοργάνωση των φορέων άσκησης αγροτικής πολιτικής (Υπουργείου, ΟΠΕΚΕΠΕ,
ΕΛΓΑ, ΕΛΓΟ, ΕΦΕΤ, Περιφερειών, ∆ήµων) µε µεγάλη αποκέντρωση αρµοδιοτήτων, πόρων και ευθυνών, µε ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού, µε
λειτουργική διασύνδεσή τους, ώστε να διασφαλίζεται αποτελεσµατικότητα, ταχύτητα, διαφάνεια.

Γ

ια να γίνουν πράξη όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν αλλαγή αντιλήψεων, νοοτροπιών,
πρακτικών, δοµών σε όλα τα επίπεδα, προϋποθέτουν αλλαγή της κοντόφθαλµης, πελατειακού
τύπου διαχειριστικής λογικής µε ορίζοντα τις επόµενες εκλογές, µε την οποία ασκείται η κυβενρητική αγροτική πολιτική και αυτά ασφαλώς είναι µεγάλα ζητούµενα για τη χώρα µας.
* Πρώην βουλευτή Λάρισας ΠΑΣΟΚ
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∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ
Αξιοποίηση
τοπικών ποικιλιών

WEBCAST

Επισήµανση τροφών
κατά Nutri–Score
Ανοικτό webcast µε θέµα: «Ανάλυση,
παρουσίαση και σχολιασµός του συστήµατος
διατροφικής επισήµανσης Nutri-Score»,
διοργανώνεται µέσω zoom, τη ∆ευτέρα 5
Φεβρουαρίου και ώρα 5:00µµ. Στη συζήτηση θα
συµµετέχουν οι βασικότεροι κλαδικοί συλλογικοί
φορείς που εκπροσωπούν επιχειρήσεις τροφίµων
και εκπρόσωποι του ΕΦΕΤ. Στόχος είναι να
συζητηθεί ο έντονος προβληµατισµός που έχει
προκαλέσει το σύστηµα επισήµανσης προϊόντων
διατροφής Nutri-Score και τα κριτήρια
αξιολόγησής του, δεδοµένου ότι όπως φαίνεται,
υποβαθµίζουν πολλά βασικά ελληνικά προϊόντα.
Στοιχεία σύνδεσης µέσω zoom: meeting ID: 857
9354 7039, passcode: 820294.

∆ιαδικτυακή συνάντηση µε
θέµα «∆ιατήρηση και
αξιοποίηση τοπικών
ποικιλιών οπωροφόρων και
αυτοφυών µικρών καρπών:
προβλήµατα και προοπτικές»
διοργανώνει την Τετάρτη 24
Φεβρουαρίου και ώρα
17:00, ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα και
το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων, στα πλαίσια του
ερευνητικού έργου
EcoVariety, µέσω zoom.
Έως 15/2 συµµετοχές στο
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLScRe0IqMuqJclCXpLyje
23CTfZV0prnmG_doYn23_
vsccUGQ/viewform.

ON LINE

Οι καινοτοµίες στη
βιοµηχανία τροφίµων
∆ιαδικτυακά θα πραγµατοποιηθεί στις 11 και 12
Μαρτίου το Future Food-Tech του Σαν
Φρανσίσκο που θα συγκεντρώσει µέλη και
προσωπικότητες από όλη τη βιοµηχανία
τροφίµων, µαζί µε επενδυτές, νεοσύστατες

επιχειρήσεις, τεχνολογικές εταιρείες και
κατασκευαστές τροφίµων και συστατικών. Οι
συµµετέχοντες θα µπορούν µέσω 1-1
συναντήσεων να δικτυωθούν, να συµµετέχουν σε
συζητήσεις και να «ρίξουν µια µατιά» στις
καινοτοµίες στον χώρο των τροφίµων. Λόγω
περιορισµένου αριθµού συµµετεχόντων είναι
απαραίτητη η εκ των προτέρων εγγραφή.
Περισσότερες πληροφορίες στο https://
download.futurefoodtechsf.com/FFTSF21-findout-more

e-ΕΚΘΕΣΗ
Όλο τον Φλεβάρη
µε την «e-ΒορΟινά»
Η πετυχηµένη έκθεση, που
απευθύνεται σε επαγγελµατίες του
χώρου (εστίαση, εµπόριο, ΜΜΕ) και
καταναλωτές φίλους του κρασιού,
µεταφέρεται φέτος διαδικτυακά,
ξεκινώντας από την 1η Φεβρουαρίου
και διαρκώντας ολόκληρο τον µήνα.
Οι Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος έχουν
οργανώσει µία σειρά διαδικτυακών
δράσεων, που θα περιλαµβάνουν
webinars, live συνεντεύξεις
οινοποιών και φυσικά κρασί που
θα προσφερθεί από τους εκθέτες.
Η «ΒορΟινά» πραγµατοποιείται
ανελλιπώς από το 2005, και πάντα
στις αρχές Φεβρουαρίου καθώς
συµπίπτει µε τον εορτασµό του Άγιο
Τρύφωνα, προστάτη των
αµπελουργών. Περισσότερες
πληροφορίες: www.voroina.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

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα (πρόβατα - γίδια), έως 30.000 ευρώ αξία δικαιωµάτων καθαρό µείον της παρακράτησης.
Τηλ.6946388293
Ζητούνται αγελάδες βραχυκερατικές σε πρόγραµµα σπάνιας φυλής πιστοποιηµένα. Από
20 έως 150 ζώα. Τιµή 500-600 ευρώ Τηλ.
6946/388293.

ΦΥΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΩΛΗΣΗ

Πωλούνται ταύροι Λιµουζίν αναπαραγωγής
µε pedigree Γαλλίας. Ηλικίας 9-12 µηνών. Περιοχή Ελασσόνας. ώρες επικοινωνίας 10.0014.00 και 18.00-20.00. Τηλ.6978/585744,

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

Πωλούνται µοσχίδες Λιµουζίν 260 έως
280 κιλά. Ελάχιστη παραγγελία 25 µοσχίδες.
Τηλ.6906/779402.

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

Πωλούνται 20 προβατα frisarta γεννηµένα.
Περιοχή Ιωαννίνων.Τηλ.6940/151407.

Πωλείται τριφυλλόσπορος,περιοχή Ξινό νερό
Φλώρινας. Κος Τάσος.6973/691012.

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

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

Πωλούνται 100 γίδια γνήσια αγγλονούµπια.
Τηλ. 6955/316314.
Πωλούνται 95 αιγοπρόβατα,60 πρόβατα
γερµανικά-Λακόν,35 κατσίκια ράτσας Ζαν –
∆αµασκού. Τιµή συζητήσιµη. Κολινδρός Πιερίας.Τηλ.6948/483873. 2353/031142.

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

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

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

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

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

Πωλείται βίκος µπιζέλι από παραγωγό για χλωρή λίπανση, βελτίωση εδάφους-άζωτο και παραγωγή ζωοτροφής. Τηλ.6948/423151.

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 35 γίδια ράτσας Ζαν µε ∆αµασκού και 10 πρόβατα γερµανικά µε Λακόν,
ετοιµόγεννα, βελτιωµένα µε µεγάλη παραγωγή γάλακτος. Περιοχή Κολινδρός Πιερίας.
Τηλ.6948483873, 2353031142
Πωλούνται 100 πρόβατα χιώτικα υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Τηλ. 6955/316314.
Πωλούνται 100 γίδια γνήσια αγγλονούµπια.
Τηλ. 6955/316314.
Πωλούνται 100 γίδια έγκυα Ζανε µε Αγγλονουµπια και 150 πρόβατα ντόπια µε γερµανικά, όλα υψηλής γαλακτοπαραγωγής.
Τηλ.6932/299210.
Πωλούνται αγελάδες ράτσας Ζβίτς και Λιµουζίν, 45 ζώα, τα 19 γεννηµένα, περιοχή
Βοιωτίας.Τηλ.6934/043602.
Πωλούνται 100 αγελάδες Σιµενταλ βιολογικής εκτροφής µε τα βιολογικα τους δικαιώµατα.Τηλ.6940/840982
Πωλούνται 100 αρνιά 3 µηνών διασταύρωσης Λακόν µε Ασαφ σε πολύ κατάσταση. Περιοχή Λάρισας.Τηλ.6972/102664

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

Πωλούνται µπιζέλι βίκος κτηνοτροφικό καθαρισµένα, για καλλιέργεια ζωοτροφής, σανό για
ζώα και χλωρή λίπανση. Ελιές, αµπέλι, δενδρώδη. Τηλ. 6981/088747.
Πωλείται σιτάρι σκληρό για σπόρο, ποικιλίας
Μοναστήρι Ρ2. Τηλ. 6932/372270.
Πωλούνται µπάλες από άχυρο µικρού µεγέθους. Νοµός Θεσσαλονίκης.Τηλ.6937 /313613.
Πωλείται 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.
Πωλείται από παραγωγό εντός αποθήκης
τριφύλλι και σανός για αιγοπρόβατα, σε µπάλες των 24 κιλών. Περιοχή Καλαµάτας. Τηλ.
6985/699540.
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.
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 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, φετινής εσοδείας, περιοχή Αγρίνιο( Μακρύνειας) ποικιλίας
κουτσουροελιάς. Τιµή 4 ευρώ /κιλό. Kος Χρήστος. Τηλ.6943/706498, 2311/300209.
Πωλούνται φυτώρια ελιάς,ποικιλίας κορωνέικης,καλαµών,σε υποκείµενο αγριελιάς και φυτώρια ροδιάς, ποικιλίας Ερµιόνης,περιοχή ακωνίας.Τηλ.6946395102.
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, περασµένος 2 φορές, εσοδείας 2020, ποσότητα ενός τόνου, περιοχή Ορχοµενός Κωπαΐδας. Τηλ.6980/524855.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται 4 οικόπεδα (2 στρέµµατα) άρτια
και οικοδοµήσιµα, εντός σχεδίου, µε δικαίωµα
κτίσης 400τ.µ ανά 500 τ.µ, επι του εθνικού
δρόµου Κερίου- Ζακύνθου, 200 µέτρα από το
χωριό Κερί Ζακύνθου.Τηλ.6937314086
Eνοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος ισόγειος
240 τµ µε θέσεις πάρκινγκ στον περιφερειακό δρόµο Θεσσαλονίκης. Tηλ.6937/359788.
Πωλείται αγρόκτηµα δενδροφυτευµένο µε
δεκάχρονες ροδιές ελληνικής ποικιλίας Ερµιόνη. 54 στρέµµατα στη περοχή Άσκρο Βοιωτίας.Τιµή στρέµµατος 4.000 ευρώ. Πληροφ.
6937195996.
Πωλούνται 7 αγροτεµάχια σύνολο 80 στρεµµάτων, φυτεµένα µε ακακίες για ξυλεία.Περιοχή Αετοχώρι Αριδαίας, νοµός Πέλλας, 250
ευρώ το στρέµµα. Τηλ.6946/960379.
Eνοικιάζεται αποθήκη 1000 τ.µ για επαγγελµατική - αγροτική χρήση µε νερό και ρεύµα.
Τηλ.6983/717473.
Πωλούνται ή ενοικιάζονται 150 στρέµµατα
περιφραγµένα µε καρυδιές καρποφόρες, µε
δική τους άρδευση, παραπλεύρως σε τεχνητη
λίµνη υπό κατασκευή. Τιµή 300000 ευρώ ή
4000 ευρώ το χρόνο. ∆εκτή και ανταλλαγή.
Τηλ.6942/228503.
Πωλείται κτήµα 2 στρέµµατα µε αγριελιές και
αποθήκη –στάβλο 90 τµ,περιοχή Κατσαρού
Μεσσηνίας, δήµος Οιχαλίας,εντός,πλήρες τοπογραφικού και χαρτιών.Τηλ.6906/585476.
Πωλείται ελαιώνας µε 76 ρίζες ελιές και 28
αµυγδαλιές εκτάσεως 4,850 µέτρα θέση Γελινιάτικα, περιοχή Ξυλόκαστρο Κορινθίας.
Τηλ.6987/876671..

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων και σπαστήρας
για καλαµπόκι. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται παρελκόµενο κλάρκ-αναβατόρι για
τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.
Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θειαφιστήρας και ένα BMW E36. Tηλ. 6980/001606.
Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, παστεριωτές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, κορφολόγοι,
ντουλάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζάκια µε καλούπια διάφορων τύπων. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 6947/509187.
Πωλείται µηχάνηµα παστερίωσης 2 τόνων σχεδόν καινούρια και ένας κορφολόγος αυτοκαθαριζόµενος 3 µήνες δουλεµένος 3 τόνους την
ώρα. Τηλ.6947/509187.
Πωλείται πρέσα CASE 540 µε 6 σκοινιά,
σχεδόν καινούρια, µεγάλη τετράγωνη µπάλα.
Τηλ.6972/173482.
Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε όλα τα
µηχανήµατα 5 µήνες δουλεµένο µε 7 κωδικούς.
Τηλ.6972/173482.
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 τρακτέρ stayer 8110 me 6000
ώρες χρήσης. Σε άριστη κατάσταση µαζί µε τα
παρελκόµενα, σπαρτική, άροτρο, 2 καλλιεργητές (ελαφρύς, βαρύς) , µε λιπασµατοδιανοµέα.
Τηλ.6943/457861.
Πωλείται καινούριο ραντιστικο,αµεταχείριστο.
Τηλ. 6943/457861.
Πωλείται τρακτέρ µάρκας CASE µοντέλο 2006
CVX 1170 full extra.Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ µάρκας CLAAS µοντέλο
2009 70 PS µε καµπίνα 4 χ4 , αµπελουργικό
Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ µάρκας Lamborghini τύπου 990 δενδροκοµικό 4χ4 µε καµπίνα.
Τηλ.6945/373163.
Πωλούνται κλούβες-κλουβάκια και µπιζινς.περιοχη Βέροιας. Τηλ.6986/701716.
Πωλείται κλαδοτεµαχιστής-βιοθρυµµατιστής
VIKING GE-250.Τιµή 350 ευρώ καινούριο.κος
Γιώργος .Τηλ. 2108144103

Πωλείται
ένα
αναστρεφόµενο
άροτρο 3υνο,πολλούς καλλιεργητές και άλλα εργαλεία. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366041, 6972366043
Πωλείται ένα ραντιστικό. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366041, 6972366043
Πωλείται ένας στελεχοκόπτης, ένας ισοπεδωτήρας και µία πλατφόρµα. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366041, 6972366043
Πωλείται µία σπαρτική Gaspardo. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366041,
6972366043
Πωλούνται ράουλα, πέδιλα, στοιχεία κ.α
καινούρια κατάλληλα και για θεριζοαλωνιστικές µηχανές ρυζιού παλαιού τύπου.
Τηλ.6972/951763,2109820024.
Πωλούνται χορτοκοπτικό µάρκας Κrone µε
πλάτος κοπής 2,8 µέτρα, µία δισκοσβάρνα Ζορµπά 32αρα και µία πρέσα µάρκας Welger 530.
Τηλ.6982/551234.
Πωλούνται δυο αλέτρια σαραπάνη 4υνα το
πρώτο 12-14 ίντσες και το δεύτερο 12αρι σε λογική τιµή. Περιοχή Χαλκιδικής.Τηλ.6950/917760.
Πωλούνται ελαστικά για τρακτέρ 13,628 ραντιαλ.Τηλ.6982/551234
Πωλείται άµβυκας( διήµερος) περιοχή πρέβεζα τηλ.6946/307365.
Πωλείται 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 χορτοσυλλέκτης-ελικόπτερο µε 9
µπρατσα.Τηλ.6982/776003.
Πωλείται σβωλοκόπτης ιταλικός 2 µέτρων και
ένας καταστροφέας 1,8 m Tηλ.6980/001606.

Πωλείται χορτοκοπτικό µηχάνηµα 2 δίσκων
1,70 κοπής, ιταλικό µε µπουκάλα. Περιοχή Νέα
Πλάγια Χαλκιδικής.Τηλ.6982/776003.

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.

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ John Deere 6820, 140 ίππων µοντέλο του 2004 µε 9000 ώρες λειτουργίας.

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

Πωλείται λόγω συνταξιοδότησης. Τιµή 38000
ευρώ συζητήσιµη. Τηλ.6932/005070.

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

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

Πωλείται ένα φρεζοσκαλιστήρι 5σειρο. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366041,
6972366043

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

Πωλείται µία φρέζα 230 µε γρανάζι. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366041,
6972366043

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.

Πωλούνται 2 θερµοκήπια βαρέου τύπου (15
µ.πλάτος Χ 68 µ. µήκος το καθένα). Με υδρορροή, υδρονέφωση, σταγόνες, τρεις πόρτες και δύο
παράθυρα. Τηλ. 6980/001606 ,Πωλείται τρακτέρ Claas Νexus 101 ίππους δεντροκοµικό, 2900
ώρες. Περιοχή Πιερίας. ΤηλTηλ.6980/001606
Πωλείται Ford Transit µε µουσαµά, 280.000
χλµ. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 6980/001606
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
αρµεκτικών µονάδων αποτελούµενο από παγίδα 24 ζώων γρήγορης εξόδου µε αυτόµατη ταΐστρα, 6 παλµοδότες ηλεκτρονικού τύπου,
αυτόµατο πλυντήριο, µονάδα συλλογής γάλακτος 50 lt, αντλία κενού. Τιµή 12.000 Ευρώ.
Τηλ.6947/741230.
Πωλείται πρέσα Welger 530 µε σκοινί..
Τηλ.6982/551234
Πωλείται δισκοσβάρνα µάρκας Ζορµπά 32αρα.
Τηλ.6982/551234
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Η ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα της βιοποικιλότητας
στις αντίξοες συνθήκες αναδείχθηκε στο webinar του CLICHA

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

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

Agrenda

Τοπικές ποικιλίες λύση
για κλιματική αλλαγή

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

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά σταβάρια
2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 6980/001606
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ΤΗΣ ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
provelengiou@agronews.gr

Οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής
δεν αποτελούν πλέον ένα θεωρητικό,
µελλοντικό σενάριο άλλα έχουν ήδη
επηρεάσει την αγροτική παραγωγή,
προβληµατίζοντας τους επιστήµονες
και τους παραγωγούς (καλλιεργητές
και κτηνοτρόφους) που αναζητούν ολοένα και πιο επιτακτικά λύσεις.
Tην ίδια ώρα, πληθαίνουν οι φωνές εκείνων που λένε πως για να απαντήσουµε στις µελλοντικές απαιτήσεις, πρέπει να στρέψουµε το βλέµµα στο παρελθόν. Αυτή την προσέγγιση ακολουθεί και το διακρατικό πρόγραµµα CLICHA (Climate Change in
Agriculture), µε στόχο την αξιοποίηση
τοπικών φυτικών ποικιλιών και φυλών αγροτικών ζώων για την αντιµετώπιση των προκλήσεων της κλιµατικής αλλαγής στον αγροδιατροφικό
κλάδο. ∆έκα ιδρύµατα από Ελλάδα, Ιταλία, Τυνησία και Λετονία συµβάλλουν στην υλοποίηση του καινοτόµου
αυτού έργου, µοιραζόµενα γνώση και
εµπειρία, διοργανώνοντας webinars
όπως αυτό της Τετάρτης 27 Ιανουαρίου, µε θέµα: «Η κλιµατική αλλαγή
στην αγροτική παραγωγή».
Οι δύο διακεκριµένοι οµιλητές, καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Π. Μπεµπέλη από το

Ο αγροτικός κλάδος έχει να αποκοµίσει πολλαπλά οφέλη από τη διατήρηση και χρήση των τοπικών ειδών
φυτών και ζώων, που έχουν να προσφέρουν προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας µε εξαιρετική ποιότητα.
τµήµα Βελτίωσης Φυτών και Ι. Μπιζέλης από το τµήµα Ζωικής Παραγωγής συντονιστής του προγράµµατος CLICHA, τόνισαν τη σηµασία
της αναγνώρισης, καταγραφής, διατήρησης και εκµετάλλευσης της (γενετικής) βιοποικιλότητας στα αγροσυστήµατα και µπορεί να προσφέρει
πολύτιµα «όπλα» στη µάχη του κλάδου για προσαρµογή στις νέες κλιµατολογικές συνθήκες. «Οι τοπικές
ποικιλίες των καλλιεργούµενων ειδών, κρύβουν έναν θησαυρό γενε-

Τράπεζα
Αναγκαία η διατήρηση τοπικών ποικιλιών στις τράπεζες
γενετικού υλικού, στον αγρό

τικής ποικιλότητας, µε ανεκµετάλλευτα γονίδια ανθεκτικότητας-προσαρµοστικότητας σε βιοτικές (ασθένειες) και αβιοτικές (πχ ξηρασία) καταπονήσεις και παραγωγικές σε συστήµατα χαµηλών εισροών», λέει η
κα. Μπεµπέλη. Το ίδιο ισχύει και για
τις αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων, εκ των οποίων το 53% βρίσκεται
σε κίνδυνο εξαφάνισης στη Ευρώπη,
λόγω τις µοναδικότητας τους και του
εντατικοποιηµένου τρόπου σύγχρονων εκµεταλλεύσεων.

Πωλείται τρακτέρ CASE MXM 175 µε 5.500
ώρες λειτουργίας, 175 ίππων, σε άριστη κατάσταση.Πωλείται λόγω συνταξιοδότησης. Τιµή
40.000ευρώ.6944/437980
Πωλούνται άροτρο Glavan, δισκοσβάρνα Ζορµπά, υδραυλική, 28 αρα,ρίπερ,ραντιστικό 600αρι.
2310/715037
Πωλείται τρακτέρ Stayer 110 ίππων σε πολύ καλή κατάσταση.2310/715037

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..

Προβληµατισµός για τις
αγροτικές περιοχές

∆ιαβούλευση για νέο
Πλαίσιο στα ΠΟΠ/ΠΓΕ

Υπεγράφη η ΚΥΑ για
διαβατήριο ιπποειδών

∆ύο ερευνητές του ΕΛΓΟ
κορυφαίοι επιστήµονες

Προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο
ελληνικός αγροτικός τοµέας,
προοπτικές ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών προϊόντων, εργάτες γης,
επαγγελµατίες αγρότες, ανησυχίες
για την κλιµατική αλλαγή, ερήµωση
των χωριών, κι άλλα καταγράφηκαν
σε διαβούλευση από το Εθνικό
Αγροτικό ∆ίκτυο του ΠΑΑ. Στοιχεία
θα αποσταλούν στις 31/1 στο
Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Αγροτικής
Ανάπτυξης, µε στόχο διαµόρφωση
πρωτοβουλίας έως το 2040.

∆ηµόσια διαβούλευση για ενίσχυση
της ευρωπαϊκής πολιτικής
προώθησης της ποιότητας και των
αναγνωρισµένων προϊόντων ΠΟΠ,
ΠΓΕ και ΕΠΙΠ διεξάγει από τις 15
Ιανουαρίου και µέχρι τις 9 Απριλίου
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο
της αναθεώρησης του συστήµατος.
Για συµµετοχή αρκεί η συµπλήρωση
ερωτηµατολόγιο στο διαδίκτυο
(διαθέσιµο σε όλες τις γλώσσες της
ΕΕ) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση.
agri-b3@ec.europa.eu.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε
την οποία ενσωµατώνονται στο
εθνικό δίκαιο οι κανόνες που
αφορούν µεθόδους αναγνώρισης
ιπποειδών (διαβατήριο ιπποειδών)
υπέγραψαν ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης Σπ. Λιβανός και ο
αναπληρωτής υπουργός
Οικονοµικών Θ. Σκυλακάκης. Με
αυτή καθορίζονται αρµόδιες αρχές,
αρχές εποπτείας και ελέγχου,
εκδίδουσες αρχές διαβατηρίων,
δηµιουργία βάσης δεδοµένων κλπ.

∆ηµοσιεύτηκε σε έγκριτο διεθνές
επιστηµονικό περιοδικό εργασία
ερευνητών του πανεπιστηµίου
Stanford των ΗΠΑ λίστα µε τους
160.000 κορυφαίους επιστήµονες.
Στη λίστα αυτή για το 2019 είναι
και δύο ερευνητές του Ινστιτούτου
Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ«∆ΗΜΗΤΡΑ»: O ∆ρ. Κ. Φερεντίνος,
ερευνητής στο Τµήµα Γεωργικής
Μηχανικής (θέση 49.511) και ο ∆ρ.
Π. Κούγιας, ερευνητής στη Θέρµη
του Ινστιτούτου (θέση 110.862).
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ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ

Σάββατο 30 Ιανουαρίου

ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
ΑΕΛ – Βόλος

15.00

Novasports 2HD

Αστέρας Τρίπολης – Άρης

17.15

Novasports 1HD

19.30

COSMOTE SPORT 1 HD

19.30

Novasports 2HD

00.00

ONE Channel

15.00

Novasports 1HD

17.15

Novasports 3HD

17.15

Novasports 2HD

19.00

ΕΡΤ 3

20.00

COSMOTE SPORT 9 HD

5’

Ρέκορντµαν ο Νόιερ

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)
Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Μάνουελ Νόιερ κατέφερε
να ξεπεράσει τον «θρύλο» της
Μπάγερν, Όλιβερ Καν, καθώς
έπιασε κορυφή στην κατηγορία
των περισσότερων ανέπαφων
εστιών στην ιστορία της
Μπουντεσλίγκα µε 197. Φέτος
η Μπάγερν πηγαίνει «τρένο» για
µία ακόµη φορά στη Γερµανία και
ο Νόιερ µπορεί να διευρύνει το
ρεκόρ του απέναντι στη Χόφενχαιµ
στο µατς του Σαββάτου.

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
Παναθηναϊκός – Λαµία
Μπάσκετ (NBA)
Σικάγο Μπουλς – Τρέλ Μπλέιζερς

Κυριακή 31 Ιανουαρίου
Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
ΟΦΗ – ΑΕΚ
Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)
Κατακτήριες δοκιµές

14.50

ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
ΑΕΛ – ΟΦΗ

ΠΑΣ Γιάννινα – Ατρόµητος
ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

17.15

Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30

COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα

19.30

Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)
Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης

22.00

COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
Λαµία – Ολυµπιακός

15.00

Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός

17.15

Novasports 3HD

17.15

Novasports 2HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ
Άρης – ΠΑΟΚ

19.30

Novasports 1HD

21.30

COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)
Αγώνας

Βόλεϊ (Βόλεϊ Λιγκ Ανδρών)
ΠΑΟΚ – Ολυµπιακός
Μπάσκετ (NBA)
Νιου Γιορκ Νικς – Λ.Α Κλίπερς

Μάχη Τσιτσιπά
με τον Ναδάλ
Στις 4 Φεβρουαρίου στο τουρνουά Εθνικών
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Πρώτος Γερμανός
στον πάγκο Τσέλσι
Η Τσέλσι ανακοίνωσε την πρόσληψη του Τόµας Τούχελ,
ο οποίος υπέγραψε συµβόλαιο 1,5 έτους. Αποτελεί τον
πρώτο Γερµανό προπονητή που θα καθοδηγήσει την
οµάδα του Λονδίνου, µετά από 2,5 χρόνια παρουσίας
του στην Παρί. Στην Τσέλσι σµίγει ξανά µε τους
Πούλισιτς και Τιάγκο Σίλβα, µε τους οποίους
συνεργάστηκε σε Ντόρτµουντ και Παρί, αντίστοιχα.

Με την Αυστραλία στις 3 Φεβρουαρίου θα κάνει πρεµιέρα στο ATP
Cup που θα διεξαχθεί από τις 2 έως
τις 6 Φεβρουαρίου στη Μελβούρνη, η Ελλάδα. Η Ελλάδα που έχει
ως βασικούς παίκτες τον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Μιχάλη Περβολαράκη είναι στον ίδιο όµιλο
µε την Αυστραλία και την Ισπανία
και µόνο η πρώτη οµάδα συνεχίζει
στα ηµιτελικά του 2ου ATP Cup.
Για τη χώρα µας στις 3 Φεβρουαρίου θα παίξουν στις 08:30 (Ελλάδος) ο Μιχάλης Περβολαράκης
και ο Τζον Μίλµαν και εν συνεχεία
ο Στέφανος Τσιτσιπάς µε τον Άλεξ

Ντε Μινόρ. Την επόµενη ηµέρα 4
Φεβρουαρίου, η Ελλάδα συναντά
την Ισπανία. Στις 08:30 θα δούµε
τον Περβολαράκη µε τον Μπαουτίστα Αγκούτ και µετά στις 10:00
τον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά µε τον Ράφα Ναδάλ. Υπενθυµίζεται ότι στις 8 του µήνα αρχίζει το Αυστραλιανό Όπεν.
Στο ποδόσφαιρο τώρα και στον
κόσµο της Πρέµιερ, το σηµαντικότερο µατς της αγωνιστικής θα διεξαχθεί αυτό το Σάββατο µε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να φιλοξενείται από την Άρσεναλ. Λίγες ηµέρες µετά, µεταφερόµαστε στην
Ιταλία και στο θεσµό του Κυπέλλου, όπου την Τετάρτη διεξάγεται
ο ηµιτελικός Ιντερ-Γιουβέντους.

Προς Παρί ο Ράµος
Μία από τις προτεραιότητες του
Λεονάρντο για την περαιτέρω
ενίσχυση της Παρί Σεν Ζερµέν,
είναι η απόκτηση του Σέρχιο
Ράµος, καθώς ο Ισπανός δεν
δέχτηκε να υπογράψει νέο
συµβόλαιο µε τη Ρεάλ.
Οι πρωταθλητές Γαλλίας
προσφέρουν στον έµπειρο άσο
5 εκατοµµύρια ετησίως για τριετές
συµβόλαιο συνεργασίας.

Στο καναβάτσο η ΑΕΛ

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Με χιλιάρικα
επιστρεπτέας δεν
χτίζεται η γεωργία
της επόμενης μέρας

Λίγες ελιές
και πολύ βαμβάκι
στις ειδικές
ενισχύσεις 2021

Στα µερεµέτια
ξεπέφτει η δυναστεία
του ΟΣΔΕ πριν πάει η
δουλειά στο opengov

Στη Λάρισα για λογαριασµό
της ΑΕΛ βρέθηκε ο Ανίς Μπεν
Χατίρα, για να υπογράψει
συµβόλαιο συνεργασίας µε την
ΠΑΕ. Ο πρώην διεθνής Τυνήσιος
έχει µεγάλη καριέρα στη Γερµανία
και αναµένεται να βοηθήσει τους
βυσσινί στη µάχη παραµονής τους
στην πρώτη κατηγορία. Για την
επόµενη αγωνιστική, η Λάρισα
θα υποδεχτεί το Σάββατο 30
Ιανουαρίου τον Βόλο στο πρώτο
θεσσαλικό ντέρµπι της χρονιάς.

Οδηγός αγοράς:

Λιπασματοδιανομείς
Στο Profi Φεβρουαρίου φιλοξενείται ένας κατατοπιστικός οδηγός αγοράς για
τους λιπασματοδιανομείς που προσφέρουν οι μεγαλύτερες εταιρείες το 2021.
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Υποβόσκει
ανοδική τάση
στο σκληρό

Σ

Η πρόσφατη διόρθωση στην ελληνική αγορά βάµβακος πάγωσε τις νέες πωλήσεις,
καθώς οι εκκοκκιστές προσφέρουν στα ίδια επίπεδα µε πριν, οπότε και µόνο όσοι
έχουν πραγµατική ανάγκη από ίνα αγοράζουν µικρές ποσότητες. Στη νέα σοδειά οι
πολύ λίγες προπωλήσεις που έγιναν έως
τώρα κυµαίνονται στα 2,5-3 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ’21,
µε τα λευκά βαµβάκια να πωλούνται στα
86 σεντς ανά λίµπρα.
Μόλις 6,29 εκατ. στρέµµατα µε καλαµπόκι καλλιεργήθηκαν το 2019 στην Ιταλία, όταν το 2000 οι καλλιεργούµενες εκτάσεις
της γείτονος έφταναν τα 10,6 εκατ. στρέµµατα, σύµφωνα µε στοιχεία του Ismea. Αντίστοιχα, η παραγωγή καλαµποκιού της
Ιταλίας από 10 εκατ. τόνους το 2000 έπεσε στους 6,2 εκατ. τόνους, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν από 500.000 τόνους στους
6,4 εκατ. τόνους το 2019. Αυτό, σύµφωνα
µε το Ismea, καταδεικνύει µείωση της αυτάρκειας στο 50% το 2019.

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE
385,70

383,46

374,04
356,96

07/01

14/01

21/01

230

229

28/01

30/12

07/01

229

229

14/01

28/01

235

235

2.47

2.51

2.60

2.58

2.55

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

305

302

302

302

302

302

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

196

195

195

195

211

211

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

74,22

77,30

77,20

80,10

81,31

79,

400,80

401,30

412,70

440,60

463,20

442,40

1159,80

1190,40

1289,40

1359,60

1431,00

1351,60

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

16,23

16,55

17,98

18,94

18,73

16,66

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

65,40

65,80

67,37

69,90

66,60

76,47

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

112,00

113,70

114,60

115,07

111,82

122,75

85,27

83,33

81,02

80,48

81,76

82,84

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

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

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

2.56

Στα 24 λεπτά έφτασε το τριφύλλι
Η σταθερή ζήτηση δεν αφήνει χώρο για αποσταθεροποίηση της αγοράς
Αξιοσηµείωτη ανοδική πορεία και για το καλαµπόκι που πιάνει έως 25 λεπτά
Σταθεροποιείται στα υψηλά των 24 λεπτών η τιµή στο τριφύλλι, το οποίο τις
προηγούµενες δύο εβδοµάδες ακολούθησε ανοδική πορεία, µαζί µε το καλαµπόκι και το κριθάρι.
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, στη Βοιωτία η τιµή αποθήκης παραγωγού διαµορφώνεται στα 23 µε 24 λεπτά το κιλό, µε
τη ζήτηση για το προϊόν να παραµένει
σταθερή, κάτι που δεν αφήνει χώρο αποσταθεροποίησης της τιµής από το εύρος
αυτό. Την ίδια ώρα, η τιµή για το κτηνο-

Δίμηνο

30/12

17/12

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

υνεχίζονται οι κουβέντες στην ελληνική αγορά για πωλήσεις σκληρού σίτου προς εξαγωγή και µπορούµε να πούµε πως οι τιµές των
αγοραστών έχουν βελτιωθεί ελαφρά. Περί
τα 280 ευρώ ο τόνος FOB πληρώνονται, αλλά οι περισσότεροι πωλητές έχουν θέσει υψηλότερους στόχους. Υποβόσκει µια ανοδική τάση, αλλά οι αναλυτές αναφέρουν
ότι δεν πρέπει να περιµένουµε την τρέλα
που υπάρχει στη σόγια, το καλαµπόκι και
τα µαλακά σιτάρια.

394,59

10/12

Περιθώρια µόνο ανοδικής κίνησης
τουλάχιστον για το επόµενο
δίµηνο σε καλαµπόκι, τριφύλλι και
µαλακό σιτάρι

Τιμή παραγωγού
(λεπτά/κιλό)
Οκτώβριος 2020

19

Ιανουάριος 2021

24
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Αποθέματα

Στην εγχώρια αγορά τα αποθέµατα είναι µειωµένα και η
ζήτηση έντονη για το προϊόν
από τους κτηνοτρόφους

τροφικό καλαµπόκι διαµορφώνεται στα
25 λεπτά το κιλό, µε την τιµή του προϊόντος να έχει σηµειώσει αξιοσηµείωτη ανοδική πορεία από την αρχή της εµπορικής περιόδου. Συγκεκριµένα, οι πρώτες ποσότητες διατέθηκαν τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτεµβρίου στην εγχώρια αγορά, στα 21 λεπτά το κιλό, µε την
τιµή να διορθώνει στα 19 λεπτά. Το τελευταίο δίµηνο η ζήτηση κορυφώθηκε
µε τις ποσότητες στην ευρωπαϊκή και παγκόσµια αγορά περιορισµένες.

Εξαίρεση

Μελανό σηµείο οι τεράστιες ζηµιές
στην περιοχή της Θεσσαλίας από
τον Ιανό, σε χωράφια που δεν
είχαν κοπεί, αλλά και σε αποθήκες

A2 | 20

Agrenda

ΒΑΜΒΑΚΙ

210

290

200

220

280

190

210

68.00
66.00
65.00
52.00

270

180

260

170

250

160

50.00
48.00

240

σέντς/λίµπρα

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

230

Εξτρα
παρθένο

2.000

69.00

79,94

ΚΡΙΘΑΡΙ

KΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
300

ΑΥΓ
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ΣΕΠ

OKT

ΝΟΕ

∆ΕΚ

28
ΑΥΓ

IAN

Μικρή διόρθωση στα 79,94 σεντς η
λίµπρα η αγορά στα µελλοντικά
συµβόλαια Μαρτίου, µε φθηνό δολάριο
και θεµελιώδη να στηρίζουν άνοδο.

302
¤/τόνος

28
ΣΕΠ

28
OKT

28
ΝΟΕ

28
∆ΕΚ

28
IAN

Στη νέα λίστα της Φότζια οι τιµές
των σιτηρών παραµένουν
αµετάβλητες για δεύτερη
συνεχόµενη εβδοµάδα.

150

28
ΣΕΠ

211
¤/τόνος

28
OKT

28
ΝΟΕ

28
∆ΕΚ

28
IAN

Σταθεροποίηση της τιµής για το
κτηνοτροφικό καλαµπόκι στις
αγορές της Ιταλίας µετά από δυο
εβδοµάδες ανόδου.

200

1.000

190

500

0

28
ΣΕΠ

209,5
¤/τόνος

28
OKT

28
ΝΟΕ

28
∆ΕΚ

28
IAN

28
ΣΕΠ

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

Η έντονη κινητικότητα αποτελεί το
βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς
ελαιολάδου το τελευταίο διάστηµα,
µε την εικόνα που στέλνουν τα µεγαλύτερα παραγωγικά κέντρα της
χώρας να αφορά ανάκαµψη των τιµών παραγωγού. Σύµφωνα µε το
ρεπορτάζ, στη Λακωνία οι τιµές διατηρούν τη βάση των 2,80 ευρώ το
κιλό, καθώς και το ταβάνι των 3 ευρώ το κιλό, µε σηµαντικές ποσότητες ωστόσο να φεύγουν πέριξ των
2,95 ευρώ το κιλό. Μάλιστα, να σηµειωθεί ότι η συγκοµιδή του καρπού βρίσκεται πλέον στα τελειώµατα, κάτι που συνάγεται εισροή σταθερά λιγότερων ποσοτήτων σε καθηµερινή βάση, που σε συνδυασµό
µε την ούτως ή άλλως µικρή φετινή παραγωγή, δείχνει πως οι τιµές
µπορούν να κινηθούν κατά βάση ανοδικά από ‘δω και στο εξής.
Ήδη το προηγούµενο διάστηµα

στην Κρήτη οι τιµές παραγωγού προσέγγισαν επίπεδα πέριξ των 2,90 ευρώ το κιλό για το πρώτης ποιότητας
ελαιόλαδο, ενώ στη Μεσσηνία οι τιµές προσεγγίζουν τα 2,60 ευρώ. Κατά τ’ άλλα µεγάλη µερίδα παραγωγών και συνεταιρισµών εξακολουθούν σε αυτή τη φάση να αποθηκεύουν ποσότητες ελαιολάδου, ευελπιστώντας σε ένα άνοιγµα της αγοράς
µέσα στους επόµενους µήνες µε ορίζοντα την άνοιξη και το καλοκαίρι.

Όπως εξηγούν άνθρωποι της αγοράς, ήδη η στασιµότητα των προηγούµενων εβδοµάδων υποχωρεί,
παρά το γεγονός ότι η βιοµηχανία
τυποποίησης διατηρεί µια διστακτικότητα σχετικά µε το τι µέλλει
γενέσθαι στις ευρωπαϊκές αγορές.
Πάντως, βλέποντας και την απροθυµία των παραγωγών να συνεχίσουν σε πράξεις κάτω του εύρους
των 3 ευρώ το κιλό, απλά προµηθεύονται µικρές ποσότητες, τόσες ό-

Απρόθυµοι οι παραγωγοί
να συνεχίσουν σε πράξεις
κάτω του εύρους των 3
ευρώ το κιλό

Η συνθήκη συσσώρευσης στην αγορά
θα εκτονωθεί σε ανοδικό µοµέντουµ.

28
∆ΕΚ

28
IAN

Στα 2,60 ευρώ το κιλό ανέβηκε η
µέση τιµή του έξτρα παρθένου
ελαιολάδου στην Ισπανία, µε τις
καλύτερες ποιότητες στα 3 ευρώ

Η Ρωσική κυβέρνηση ενέκρινε
επίσηµα πρόταση για την
επιβολή υψηλότερου φόρου
στις εξαγωγές σιταριού από
1η Μαρτίου, σε µια ακόµη
προσπάθεια για περιορισµό
της αύξησης των εγχώριων
τιµών τροφίµων ως απόρροια
της πανδηµίας. Η Ρωσία είναι
ένας από τους µεγαλύτερους
εξαγωγείς σιταριού στον
κόσµο. Οι παγκόσµιες τιµές
σιταριού σηµείωσαν άνοδο
µετά την πρώτη ανακοίνωση
της πρόθεσης αύξησης του
φόρου από τους Ρώσους
αξιωµατούχους στις αρχές
Ιανουαρίου, αναµένοντας ότι
θα µπορούσε να κάνει τους
αγοραστές να προτιµούν το
σιτάρι από άλλες χώρες.
Η Μόσχα ενέκρινε φόρο
εξαγωγής σιταριού 50 ευρώ
(61 $) ανά τόνο από 1η
Μαρτίου έως 30 Ιουνίου. Ο
φόρος εξαγωγής κριθαριού
και καλαµποκιού ορίζεται σε
10 ευρώ ο τόνος και 25 ευρώ
ο τόνος αντίστοιχα από 15
Μαρτίου έως έως 30 Ιουνίου.

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 3 ΕΥΡΩ

∆ιστακτικοί ακόµα οι τυποποιητές

28
ΝΟΕ

ΦΟΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 50 ΕΥΡΩ
Ο ΤΟΝΟΣ ΣΤΑ ΣΙΤΗΡΑ
ΡΩΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ

Παραγωγοί και συνεταιρισµοί αποθηκεύουν, ευελπιστώντας στο άνοιγµα της αγοράς την άνοιξη
Στα 2,95 ευρώ οι πράξεις στη Λακωνία, στα 2,90 στην Κρήτη και στα 2,60 ευρώ στη Μεσσηνία
gogos@agronews.gr

28
OKT

2,60
¤/κιλό

Κινητικότητα ανεβάζει την τιµή στο ελαιόλαδο
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Βιοµ/νικοί
άσοι

1.500

180

28
ΑΥΓ

Παρθένο

σες είναι αρκετές για να καλύψουν
τις άµεσες ανάγκες τους.
Κάπως έτσι διαµορφώνεται µια
συνθήκη συσσώρευσης στην αγορά
που µένει να εκτονωθεί σε ένα ανοδικό µοµέντουµ µε τιµές άνω των 3
ευρώ το κιλό. Άλλωστε ήδη οι τιµές
που πληρώνονται τώρα, βρίσκονται
πιο κοντά στη δυναµική της Ισπανίας των 2,60 ευρώ το κιλό, παρά
της Ιταλίας των 4,70 ευρώ το κιλό.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι
όσο η λιανική παραµένει το βασικό κανάλι απορρόφησης του προϊόντος, δύσκολα µπορεί να σπάσει
η ατσάλινη γραµµή που επιβάλουν
οι µεγάλες αλυσίδες για παραλαβές
φθηνού προϊόντος.

Ισχυρή αντίσταση στα 80 σεντς ανά λίµπρα

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 21
83,5

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΝEA ΥOΡKH

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Το βαµβάκι σηµείωσε µια µικρή διόρθωση, η οποία
οφειλόταν στο γενικότερο «γύρισµα» σε πολλά
χρηµατιστήρια (αξιών και εµπορευµάτων), στην άνοδο
του δολαρίου και στις ρευστοποιήσεις κερδοσκόπων.
Φάνηκε όµως πως στα 80 σεντς ανά λίµπρα υπάρχει
πολύ δυνατή αντίσταση και η αγορά δύσκολα θα χάσει
αυτά τα επίπεδα. Από πλευράς τεχνικής ανάλυσης το
βαµβάκι θεωρείται υπερ-αγορασµένο, καθώς
ανεβαίνει επί σειρά µηνών. Από την άλλη µεριά όµως
η παγκόσµια ανοδική πορεία των χρηµατιστηρίων
συνολικά, για πολλούς πλέον φούσκα, δεν θα αφήσει
το βαµβάκι σε χαµηλά επίπεδα.

Το χρηµατιστήριο διόρθωσε λίγο, εντούτοις οι
εκκοκκιστές προσπαθούν να κρατήσουν τις
τιµές στα ίδια επίπεδα µε πριν τη διόρθωση. Ως
αποτέλεσµα δεν σηµειώνονται πολλές δουλειές
παρά µόνο όταν οι κλώστες βρίσκονται σε
ανάγκη. Τα αποθέµατα δεν είναι και τόσα
πολλά, εποµένως δεν υπάρχει ιδιαίτερο άγχος
για τους πωλητές να ρευστοποιήσουν τη θέση
τους. Αναφορικά µε τη νέα σοδειά, έχουν γίνει
κάποιες πρώτες δουλειές σε επίπεδα γύρω από
τα 2,5-3 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις
αντίστοιχες τιµές ∆εκεµβρίου ’21.

83,0
82,5
82,0
81,5
81,0
80,5
80.0

Πέµπτη

21/01

Παρασκευή

22/01

∆ευτέρα

25/01

Τρίτη

26/01

Τετάρτη

27/01

Συνεδρίαση 27/01/2021
Μήνας

Κλείσιµο

Μεταβολή

Μάρτιος ‘21

80,84

-0,87

Μάιος ‘21

81,89

-0,82
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Μειωµένες εκτάσεις σε Ρωσία και Βαλκάνια
Μπορεί ξανά τα 37 λεπτά ο ηλίανθος
liamis@agronews.gr

ΑΡΓΗ ΚΑΙ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗ
ΑΝΟ∆ΟΣ ΣΤΙΣ
ΤΙΜΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Να πιάσουν το νήµα από εκεί
που το άφησαν πέρυσι, όταν
πληρώθηκαν την παραγωγή
τους µε 37 λεπτά το κιλό, χωρίς
περικοπές, επιθυµούν οι καλλιεργητές ηλίανθου, ενόψει των
συζητήσεων για τα συµβόλαια
της νέας παραγωγικής σεζόν
του 2021, που θα ξεκινήσουν,
προσεχώς, µε τις βιοµηχανίες
του κλάδου. Αν και προς το παρόν µόνο εικασίες µπορούν να
γίνουν, για το πού θα επέλθει
συµφωνία των δύο αντισυµβαλλόµενων µερών, δεδοµένου ότι το τοπίο δεν αναµένεται να ξεκαθαρίσει πριν τα µέσα Φεβρουαρίου, οι εκπρόσωποι των αγροτών διατηρούν βάσιµες, όπως λένε, ελπίδες πως
δεν θα επιβεβαιωθεί η παραφιλολογία περί αισθητής µείωσης τιµών.
«Υπάρχουν προϋποθέσεις να
πιάσουµε ακόµη και τα 37 λεπτά το κιλό των περσινών συµβάσεων, καθώς βλέπουµε πως
ο ηλίανθος λείπει από τη Ρωσία, την Ουκρανία, αλλά και
τα Βαλκάνια. Ακόµη όµως και
να µην φτάσουµε αυτό το επίπεδο, η βάση της συζήτησης
δεν µπορεί να είναι κάτω από
τα 35 λεπτά. Γιατί σε µια τέτοια
περίπτωση πολύ απλά δεν θα
σπείρει ο κόσµος», τονίζει ο
Λάµπρος Κουµπρίδης, πρόεδρος της ΕΑΣ Ορεστιάδας, της
οργάνωσης που πρώτη υπέγραψε πέρυσι σύµβαση µε 37 λε-

ΕΛΠΙ∆ΕΣ

ΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ

Οι εκπρόσωποι των αγροτών
διατηρούν βάσιµες, όπως
λένε, ελπίδες πως δεν θα
επιβεβαιωθεί η παραφιλολογία περί αισθητής µείωσης
τιµών στον ηλίανθο
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
80.000100.000
ΣΤΡΕΜΜΑΤA

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

17.000
ΤΟΝOI

ΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ
Η ΕΑΣ Ορεστιάδας είναι η
οργάνωση που πρώτη υπέγραψε
πέρυσι σύµβαση µε 37 λεπτά,
δίνοντας το «σήµα»

πτά το κιλό, δίδοντας «σήµα»
και στους υπόλοιπους.

Υπολογίσιµος συνοµιλητής
η ΕΑΣ Ορεστιάδας
Η δραστήρια οργάνωση αναµένεται να παίξει κοµβικό ρόλο
και φέτος, καθώς συνεργάζεται µε περίπου 3.000 παραγωγούς από την ευρύτερη περιοχή του Βόρειου Έβρου, οι οποίοι καλλιεργούν περί τα 80.000100.000 στρέµµατα ηλίανθο το
χρόνο (σ. σ. και το 2020 παρήγαν 17.000 τόνους), µε αποτέλεσµα η διαπραγµατευτική της

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ
ΜΕ

3.000

ΤΙΜΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

ΤΟ ΚΙΛΟ
37 ΛΕΠΤΑ
ΠΕΡΥΣΙ

ισχύ να είναι υπολογίσιµη. «Έχουµε κάνει µια ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις 12 Φεβρουαρίου
και ελπίζουµε ότι θα πραγµατοποιηθεί κανονικά, γιατί µε όσα
συµβαίνουν µε τον Covid-19
κανείς δεν µπορεί να εγγυηθεί τί θα γίνει», ανέφερε ο κ.
Κουµπρίδης, προσθέτοντας ότι
«περιµένουµε να δούµε ποιοι
θα ανταποκριθούν και τι προσφορές θα καταθέσουν».
Με δεδοµένο ότι θα χρειαστούν κάποιες ηµέρες για να
αξιολογηθούν οι όποιες προσφορές υποβληθούν, σε σχέση
µε κριτήρια όπως ο τρόπος κι ο
χρόνος αποθήκευσης της προσδοκώµενης παραγωγής, οι εγγυητικές, οι υγρασίες, οι ξένες
ύλες, η τιµή παραγωγού και ο
τρόπος εξόφλησης, η εκτίµηση
είναι ότι η κατάσταση για το τι
θα ισχύσει, θα µορφοποιηθεί

µετά τα µέσα Φεβρουαρίου. Υπό το πρίσµα αυτό, την περίοδο εκείνη αναµένεται να οριστικοποιηθούν και τα στρέµµατα που θα σπαρθούν φέτος, αφού, όπως επισηµαίνει, ο πρόεδρος της ΕΑΣ Ορεστιάδας «όλα
θα κριθούν από την τιµή που
θα συµβασιοποιηθεί».

∆υσκολεύουν οι πληµµύρες
το σχεδιασµό στις Σέρρες
Στο νοµό Σερρών, αντίστοιχα, εκτός από την παράµετρο
τιµή, το πόσα θα είναι τελικά
τα στρέµµατα που θα καλλιεργηθούν θα εξαρτηθεί και από
την έκβαση του καιρού. «Στον
κάµπο που σχηµατίζεται ανάµεσα στα χωριά Τούµπα, Ψυχικό, Παραλίµνιο και Πεθελινό,
τα χωράφια είναι µέσα στα νερά από τις βροχοπτώσεις των
περασµένων εβδοµάδων. Αν
δεν στεγνώσουν δεν µπορεί να
µπει µηχάνηµα µέσα», επεσήµανε στην εφηµερίδα Agrenda
ο παραγωγός Νίκος Σταµατιάδης από τον οικισµό Τούµπα.

Έχασε σηµαντικό έδαφος η ελαιοκράµβη
καθώς δεν την βοήθησαν οι καιρικές συνθήκες
Η ελαιοκράµβη στον αντίποδα, αν και πέρυσι πληρώθηκε
µε 40 λεπτά το κιλό, φαίνεται
φέτος να έχασε έδαφος σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς δεν την ευνόησαν οι καιρικές συνθήκες. «Πολλοί παραγωγοί χάλασαν τα χωράφια
τους και τα έσπειραν ξανά µε
σκληρό σιτάρι, γιατί η παρατεταµένη ανοµβρία το φθινό-

πωρο καθυστέρησε το φύτρωµα της ελαιοκράµβης και οι
αγρότες δεν ρίσκαραν µπροστά στον κίνδυνο να παγώσει
στους κρύους µήνες του χειµώνα», εξηγεί ο κ. Χρυσοβερίδης από την Κοζάνη.
Για πολύ λίγα στρέµµατα ελαιοκράµβης κάνει λόγο και ο
κ. Σταµατιάδης από την Τούµπα Σερρών, τονίζοντας χαρα-
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Μέσα Φεβρουαρίου αναµένονται οι πρώτες συµβάσεις παραγωγών
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

Agrenda

κτηριστικά πως «στην περιοχή µας παραδοσιακά έµπαιναν
περί τα 400–500 στρέµµατα,
αλλά φέτος δεν έχει τίποτα».
Ανάλογη εικόνα µε «πολύ
λίγες ελαιοκράµβες» περιγράφει και ο κ. Κουµπρίδης για
τον Βόρειο Έβρο, όπου συνήθως καλλιεργούνται γύρω στα
2.000 στρέµµατα του ενεργειακού αυτού φυτού.

Σ

την αγορά µας οι Ιταλοί
έµποροι φαίνεται να ανεβάζουν λιγάκι τις τιµές τους προς τα 280 ευρώ ο τόνος για τα µέτρια σκληρά
σιτάρια και ίσως λίγο υψηλότερα
για καλύτερες ποιότητες. Ωστόσο δεν ακούγονται ακόµα πωλήσεις, καθώς οι έµποροι / εξαγωγείς έχουν ως στόχο λίγο υψηλότερα επίπεδα. Εντούτοις έχει
ζεσταθεί το κλίµα ώστε να δούµε νέα συµβόλαια σύντοµα. Μην
ξεχνάµε πως και από την πλευρά
των τελικών αγοραστών, η πλειονότητα είναι καλυµµένη και βλέποντας µια νέα υποσχόµενη ποσοτικά σοδειά δεν πρόκειται να
βιαστούν να αγοράσουν.
Στα σκληρά
σιτάρια,
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ στη νέα λίpapadogiannis@
στα της Φόagronews.gr
τζια διατηρήθηκε η άνοδος της προηγούµενης εβδοµάδας
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.
Επίσης για τη δεύτερη ποιότητα
µε ειδικό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 12% η τιµή
αποθήκης παραγωγού είναι στα
290-295 ευρώ ι τόνος. Στη Γαλλία αντίστοιχα οι τιµές σκληρού
σίτου παρέµειναν στα 275 ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι.
Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο,
κατόπιν της τεχνικής διόρθωσης
στην αρχή της εβδοµάδας, η οποία και εντάθηκε από κάποιες
κερδοσκοπικές ρευστοποιήσεις,
τα δηµητριακά στο σύνολο τους
ανέκαµψαν λαµβάνοντας δυναµική από δουλειές στη φυσική αγορά. Η Κίνα αγόρασε σηµαντικές
ποσότητες σόγιας και καλαµποκιού από τις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα είχαµε και την επιστροφή της
Αλγερίας µε νέα αγορά σιτηρών
ποσότητας συνολικά 600.000 τόνων. Αυτό το κλίµα φυσικά και επηρέασε τις γαλλικές τιµές, οι οποίες έχοντας διορθώσει στα 223
ευρώ ο τόνος ανέκαµψαν προς τα
230 ευρώ ο τόνος.
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Αύξηση τιμών
στη βιομηχανική
ΝΤΟΜΑΤΑ

Ενισχυµένες
τιµές στον βασικό όγκο παραγωγής και πριµ πρωιµότητας και οψιµότητας αναµένεται
να ανακοινωθούν την ερχόµενη εβδοµάδα από τις βιοµηχανίες µεταποίησης βιοµηχανικής ντοµάτας. Η
σχεδόν µηνιαία καθυστέρηση στην
ανακοίνωση τιµολογίων οφείλεται,
σύµφωνα µε τα όσα ακούγονται στα
παραγωγικά κέντρα της χώρας, στον
ανταγωνισµό ανάµεσα στις βιοµηχανίες, αφού καµία δεν θέλει να ανοίξει τα χαρτιά της, πριν κάποια
άλλη κάνει την αντίστοιχη κίνηση.
Από τις ανεπίσηµες συζητήσεις πάντως προκύπτει ότι οι βασικοί παίκτες της αγοράς θα αναζητήσουν αυξηµένες ποσότητες και είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν κάτι παραπάνω, δίνοντας µάλιστα καλά κίνητρα σε όσους επιλέξουν να παραδώσουν στα δύο άκρα της περιόδου.
Οι προθέσεις καλλιέργειας στην
περιοχή της Θεσσαλίας δείχνουν µια
αύξηση των καλλιεργήσιµων εκτάσεων γύρω στο 7% µε 10%, που θα

Χωρίς αποθέματα
οι μεταποιητικές
βιομηχανίες

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ο θετικός τρόπος µε τον οποίο αντέδρασαν οι διεθνείς αγορές την προηγούµενη χρονιά, η ενισχυµένη ζήτηση στο κανάλι της λιανικής που απορροφά και τις µεγαλύτερες ποσότητες πολτού φαίνεται πως έχουν ήδη αδειάσει τα αποθέµατα στις περισσότερες βιοµηχανίες. Όπως επισηµαίνουν
άνθρωποι της αγοράς στην Agrenda,
οι ποσότητες που διατηρούν οι µεταποιητικές είναι στην πλειοψηφία τους
δεσµευµένες και το εύρος της εγχώριας παραγωγής παραµένει ελλειµµατικό, συγκυρία που αβαντάρει κι αυτή
από την πλευρά της την ενίσχυση των
τιµών παραγωγού.
Σε κάθε περίπτωση, εκεί που εστιάζουν οι περισσότεροι, είναι η πολιτική
που θα ακολουθήσουν Νοµικός και
Damavand που από πέρυσι φαίνεται
ότι προσπαθούν αµφότερες να κερδίσουν τους συστηµατικούς παραγωγούς.
Άλλωστε πρόκειται για µια απαιτητική
καλλιέργεια, τα έξοδα της οποίας προσεγγίζουν τα 650 ευρώ το στρέµµα. Η
ανάγκη για βελτίωση των αποδόσεων,
αλλά και της ποιότητας των παραδόσεων, δεν αφήνει περιθώρια στις µεταποιητικές βιοµηχανίες παρά να αυξήσουν
την τιµή µαζί µε τις απαιτήσεις τους.

φτάσουν δηλαδή τα 18.500 στρέµµατα. Όπως εξηγεί στην Agrenda ο
παραγωγός Χρήστος Σουλιώτης, µέλος του ∆Σ του συνεταιρισµού ΘΕΣΤΟ, µόλις ανακοινωθούν οι τιµές,
θα ξεκινήσει και ο σχεδιασµός της
χρονοκατανοµής φυτεύσεων. Ο ίδιος εκτιµά ότι η απορρόφηση της
πρώτης ύλης θα γίνει οµαλά εφόσον οι βιοµηχανίες πράγµατι προχωρήσουν στην ανακοίνωση ενισχυµένων πριµ, συγκριτικά µε την
περσινή χρονιά, για τις πρώιµες και
τις όψιµες παραδόσεις.
Μάλιστα οι παραγωγοί του κάµπου αναµένουν πως η παρουσία
της Damavand στη λιανική µέσω
της συνεργασίας της µε τη Minerva
που ανακοινώθηκε προς τα τέλη του
2020, δεν µπορεί παρά να ενισχύσει περαιτέρω τον ανταγωνισµό µεταξύ των βιοµηχανιών. Άλλωστε, επιδίωξη της εταιρείας είναι να παραλάβει µεγαλύτερο τονάζ, µε την αύξηση των φυτεύσεων από την πλευρά των παραγωγών να µην καλύπτει τις φετινές ανάγκες της αγοράς.

Μείωση κατά 5% στην παραγωγή βιοµηχανικής ντοµάτας της Ιταλίας έως το 2030,
ενισχυµένες τιµές παραγωγού στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει η Κοµισιόν

ΕΥΡΩΠΗ

Λιγότερες εκτάσεις, μεγαλύτερη ζήτηση
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕΖΟΝ 2020
ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΡΩ / ΤΟΝΟΣ

92
∆ΟΜΟΚΟΥ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ
>25 KM

90

DAMAVAND
(ΕΥΡΩ/ ΤΟΝΟΣ ΣΤΑ 5 BRIX)

87

85

ΣΤΑ 5 BRIX

83

81

ΖΩΝΗ Α

ΖΩΝΗ B

31/7

96

94

1/8-31/8

90

88

1/9-10/9

93

91

11/9-20/9

96

94

99

97

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΜΕΧΡΙ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

88

<25 KM

ΤΙΜΗ Α

83

ΤΙΜΗ Β

79
ΤΙΜΗ Γ

ΜΕΤΑ ΤΙΣ

20/9

Ανακατατάξεις στην αγορά βιοµηχανικής ντοµάτας
αναµένει η Κοµισιόν, ενώ η µείωση των
καλλιεργούµενων εκτάσεων, σε συνδυασµό µε την
ενισχυµένη ελαφρώς ζήτηση για εξαγωγή, εκτιµάται ότι
θα διαµορφώσουν ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον
ανάµεσα στις βιοµηχανίες για την εξασφάλιση των
απαιτούµενων πρώτων υλών.
Η παραγωγή ντοµάτας για τον τοµέα µεταποίησης
αναµένεται να διαφέρει µεταξύ των κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην Ελλάδα η Κοµισιόν αναµένει µικρή µείωση της
παραγωγής, που οφείλεται στον περιορισµό των
καλλιεργούµενων εκτάσεων.
Για την Ιταλία, που διατηρεί το ρόλο του µεγαλύτερου
παραγωγού βιοµηχανικής ντοµάτας, η µείωση της
καλλιεργούµενης έκτασης αναµένεται να οδηγήσει
σε µείωση της παραγωγής έως το 2030 κατά 5%.
Οµοίως, ο συνδυασµός µιας µικρότερης καλλιεργούµενης
έκτασης και η ελαφρά αυξανόµενη απόδοση αναµένεται
να οδηγήσει σε µείωση της παραγωγής κατά 7% στην
Ισπανία. Από την άλλη, τόσο η έκταση όσο και οι
αποδόσεις αναµένεται να αυξηθούν στην Πορτογαλία,
οδηγώντας σε αύξηση της παραγωγής κατά 14%.

B1 | 21
Σάββατο 30 & Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 28/01

754,25

790
780
770
760
750
740
730
Παρασκευή

22/01

∆ευτέρα

25/01

Τρίτη

Τετάρτη

26/01

27/01

Πέµπτη

28/01

Ο τραπεζικός δείκτης σε ανάκαμψη
ανεβάζει το Χρηματιστήριο
Μια ισχυρή αντίδραση του τραπεζικού κλάδου
προς το τελείωμα της εβδομάδας, κατάφερε να
οδηγήσει τον γενικό δείκτη πάνω από τις 750
μονάδες, δίνοντας το σήμα της αντίδρασης μετά
από μια κακή έναρξη της νέας χρονιάς. Πλέον
πολλά θα κριθούν στα περιθώρια ανάκαμψης
της οικονομίας. Το βασικό σενάριο θέλει η
ανάπτυξη να είναι της τάξεως του 4%-4,3% για
το τρέχον έτος, ενώ εφόσον η υγειονομική
κρίση υποχωρήσει ταχύτερα (ευνοϊκό σενάριο),
η ανάκαμψη θα επιταχυνθεί (5,0-5,3%)..

Top Movers

Ευρώ Μεταβολή %

ΕΜΠΟΡ.ΕΙΣ.ΑΥΤ/ΤΩΝ,ΔΙΤΡ. & ΜΗΧ. ΘΑΛ. 1,1900 +12,80%
ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. (ΛΑΝΑΚ)

0,7800 +12,23%

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΤΕ. 2,0100 +10,99%
Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΠΑΙΡ)

0,8850 +10,63%

MARFIN INV.GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤ. (ΜΙΓ) 0,0330 +10,00%
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. (ΜΠΤΚ) 0,2820 -10,19%
ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ (ΣΙΔΜΑ) 0,6600

-7,69%
-4,76%

MEDICON HELLAS A.E.

1,7900

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ

0,6600

-4,35%

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

1,6500

-4,62%

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
30.865,91 +1,86%
13.463,93 +1,46%
3.557,04 +0,58%
6.526,15 -0,63%
13.665,93 +0,33%
5,590.79 -0.67%
5.510,52 + 0,93%
28.197,42
-1,53%

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
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING: Την
πρώτη θέση στον κλάδο
χρηματοδοτικής μίσθωσης, με
συνολικό μερίδιο αγοράς της
τάξης του 40%, κατέλαβε για μία
ακόμη χρονιά η ΠΕΙΡΑΙΩΣ GROUP
LEASING. Η εταιρεία
πρωταγωνίστησε και το 2020 στις
χρηματοδοτήσεις νέων επενδυτικών
σχεδίων και αύξησε την παραγωγή
νέων εργασιών κατά 30%.

REMY COINTREAU: Αυξήθηκαν
κατακόρυφα τα έσοδα της Remy
Cointreau στο γ’ τρίμηνο, με το
αποτέλεσμα του 9μήνου σχεδόν
αμετάβλητο, καθώς οι πωλήσεις
κονιάκ αυξήθηκαν στις βασικές
αγορές κατά 33% Τα έσοδα έκλεισαν
στα 350 εκατ. ευρώ για το τρίμηνο
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, υψηλότερα
25% σε οργανική βάση από τα 290,2
εκατ. το ίδιο διάστημα πέρυσι.
BAT: H British American Tobacco
Hellas ανακηρύχθηκε «Κορυφαίος
Εργοδότης 2021» στην Ελλάδα, μια
σημαντική αναγνώριση για τις
καινοτόμες πρακτικές ανθρώπινου
δυναμικού που εφαρμόζει με έμφαση
στη συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη
των ανθρώπων της.

DIAGEO: Η Diageo PLC, η εταιρεία
παρασκευής του Johnnie Walker και
της Smirnoff, ανακοίνωσε καθαρά
κέρδη μειωμένα το α’ εξάμηνο της
χρήσης 2021 εξαιτίας χαμηλότερων
καθαρών πωλήσεων λόγω πανδημίας.
Εμφάνισε κέρδη 1,58 δισ. στερλίνων
(2,16 δισ. δολαρίων) στο εξάμηνο έως
31 Δεκεμβρίου, σε σχέση με τα 1,87
δισ. στερλίνες το αντίστοιχο διάστημα
του προηγουμένου έτους. Οι καθαρές
πωλήσεις μειώθηκαν στις 6,87 δισ.
στερλίνες, από 7,20 δισ. πέρυσι.

Φόβοι, εταιρικό χρέος
και risk off επεισόδιο
Για βαθιά διόρθωση της αγοράς μιλάει το ΔΝΤ
Τρώνε τα μαξιλάρια οι ευρωπαϊκές τράπεζες
Η έλλειψη εμβολίων κατά του κορωνοϊού
και τα χαμηλά επιτόκια συνιστούν απειλή
για τις τράπεζες και την πιστωτική επέκταση, σημειώνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το ΔΝΤ προειδοποιεί πως οι αναδυόμενες αγορές έχουν περιορισμένη πρόσβαση στα εμβόλια, κάτι που θέτει επ’ αμφιβόλω την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα και ανάκαμψη. «Οι επενδυτές ήδη
είναι risk on. Μπορεί να υπάρξει risk off
επεισόδιο», λέει το Ταμείο, προειδοποιώντας πως θεσμοί και οικονομικοί παράγοντες πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για
μία διόρθωση της αγοράς, που μπορεί να
διογκώσει χρηματοπιστωτικές αδυναμίες, όπως η αύξηση του εταιρικού χρέους.
Υπο πίεση οι χρηματαγορές, με τους ε-

Lola

Με μία σημαντική διεθνή διάκριση
ξεκίνησε το 2021 για τη Ζυθοποία
Πηνείου, καθώς η εταιρεία έλαβε
υψηλή διάκριση από το International
Taste Institute για την πρώτη της
ετικέτα Lola Pilsner, που βραβεύτηκε
με Superior Taste Award (**), από
κριτική επιτροπή διεθνών καταξιωμένων
σεφ και σομελίε, ξεχωρίζοντας για τη
γεύση και το άρωμά της.

πενδυτές να παρακολουθούν τις προσπάθειες της Ευρώπης να εξασφαλίσει εμβόλια
και τις προειδοποιήσεις του προέδρου της
Fed, Τζερόμ Πάουελ ότι η αμερικανική οικονομία έχει δρόμο προς την ανάκαμψη.
Την ίδια ώρα, έκθεση της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας λέει πως 9 τράπεζες
της Ευρωζώνης αξιοποιώντας το περιθώριο
που έδωσαν οι αρμόδιες εποπτικές αρχές,
κατέληξαν να «τρώνε» τα κεφαλαιακά τους
μαξιλάρια και πως 4 από αυτές μετά βίας
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις. Γενικό
καμπανάκι, ιδίως για τον κίνδυνο απότομης αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με τον επικεφαλής του εποπτικού
βραχίονα της ΕΚΤ του SSM, Αντρέα Ενρία
να στηρίζει τη δημιουργία «bad bank».

Vegan

Πρωτοποριακή εφαρμογή που
δημιούργησαν οι Greek Vegans (φορέας
ενημέρωσης στο ελληνόφωνο διαδίκτυο
για θέματα φυτικής διατροφής) σκανάρει
το barcode ενός συσκευασμένου
τροφίμου ή αναψυκτικού και δείχνει αν
έχει κάποιο συστατικό που το κάνει μη
vegan. Ήδη οι Greek Vegans έχουν
καταχωρήσει δεκάδες χιλιάδες προϊόντα
στη βάση δεδομένων του Vegan Scanner.
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ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Kαταβολή ενισχύσεων στους αγρότες λόγω
covid-19, Ιανού και επιστρεπτέα προκαταβολή

Σ

τις 29.09.20 (ΦΕΚ 1856) ψηφίστηκε ο νόµος
υπ’ αρίθµ. 4728 «Επείγουσες ρυθµίσεις για
την αντιµετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του µεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω µέτρα για την αντιµετώπιση
των συνεχιζόµενων συνεπειών της
πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».
Στο άρθρο 1 «Χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές που
Μέτρο 13
προκλήθηκαν από την πορεία του
Η εξισωτική προσµετράµεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και
ται στις επιδοτήσεις για
τις συνεπακόλουθες πληµµύρες της
ένταξη στο κανονικό
18ης και 19ης Σεπτεµβρίου 2020»
καθεστώς
στην παράγραφο 2, ορίζεται ότι: […
Την έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση της
παρ. 1, δικαιούνται: α) οι ένοικοι
κατοικιών, είτε αυτοί είναι ιδιοκτήτες (µε πλήρη ή ψιλή κυριότητα) είΒάσει τζίρου
τε είναι επικαρπωτές, ή µισθωτές, εΑν ο τζίρος ήταν µηδεξαιρουµένων των βραχυχρόνιων µινικός το 2019, µηδέν θα σθώσεων, ή ένοικοι µε δωρεάν παείναι και η επιστρεπτέα
ραχώρηση, των οποίων η κατοικία
που θα λάβετε
έχει πληγεί από τα φαινόµενα της
παρ. 1, β) οι επιχειρήσεις (φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες) που στεγάζονται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, και επλήγησαν από τα φαινόµενα της
παρ. 1 µε την προϋπόθεση ότι η κτιριακή εγκατάσταση ήταν σε χρήση την ηµέρα του συµβάντος και η επιχείρηση που επλήγη ήταν σε λειτουργία].
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Στο ίδιο άρθρο στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι: […Η αίτηση, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς την αλήθεια
του περιεχοµένου της, απευθύνεται
στη ∆ιεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
Κεντρικής Ελλάδας (∆.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.)

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

Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης καθορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες και τα ειδικότερα ζητήµατα για την υποβολή της αίτησης και το
περιεχόµενο αυτής].

Λήξη υποβολής αιτήσεων
Επιστρεπτέας 5 στις 03.02.21
Οι αιτήσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή 5,
λήγουν στις 3 Φεβρουαρίου. Για µία ακόµη
φορά, οι φωστήρες των παρατάσεων θεωρούν
ότι τα Σαββατοκύριακα είναι εργάσιµες ηµέρες.
Ενώ την ίδια στιγµή βρίσκονται στο σπίτι τους.
Για να το ξεκαθαρίσουµε: όταν κύριε δίνεις
παράταση από την Παρασκευή έως τη ∆ευτέρα,
οι µέρες παράτασης είναι δύο. Επισηµαίνω ότι
κριτήριο της ένταξης είναι ο τζίρος του 2019.

του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και υποβάλλεται σε ειδική πλατφόρµα, µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης. Για την είσοδο του αιτούντος στην ανωτέρω πλατφόρµα απαιτείται η προηγούµενη αυθεντικοποίησή του µε τη χρήση των κωδικώνδιαπιστευτηρίων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης. Εναλλακτικά, η αίτηση δύναται να υποβάλλεται µέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) από τον δικαιούχο, σύµφωνα µε
τις παρ. 1 και 2, ή τον νόµιµο ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του δικαιούχου ή της επιχείρησης, ανάλογα
µε τη νοµική µορφή αυτής. Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση, όταν πρόκειται για
Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρµόδιας Αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης. Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται
µε το διαβατήριο και την ισχύουσα άδεια παραµονής.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ
Στο νόµο 4172/13 στο άρθρο 21 παρ. 1 ορίζεται ότι:
[..1Ειδικά, για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος από
αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα στα έσοδα από επιχειρηµατικές συναλλαγές περιλαµβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών,
κτηνοτροφικών, δασοκοµικών, υλοτοµικών και αλιευτικών προϊόντων]. Ας δούµε συµπερασµατικά που καταλήγουµε: Ο αγρότης θεωρείται επιχειρηµατίας, άρα:
εφόσον έχει επαγγελµατική στέγη, µπορεί να υποβάλλει αίτηση στο gov.gr και να αιτηθεί την αποζηµίωση
των 8.000 ευρώ. (προσοχή: η τεκµηρίωση βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο). Για αποφυγή παρεξηγήσεων,
την αίτηση µπορεί να την υποβάλλει ο καθένας. Αλλά σε περίπτωση που είναι ψευδής (σσ. επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης) θα επιστρέψει το ποσό Χ 4, δηλαδή 32.000 ευρώ. Το ποσό των 8.000 ευρώ απευθύνεται σε όσους έχουν πάθει ζηµιά. Ο δορυφόρος γνωρίζει πού, πότε και πόσο µεγάλη είναι η ζηµιά που έγινε.
ΜΕΤΡΟ 21-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ: Το πνεύµα του νόµου ορίζει τα ποσά αυτά ως αποζηµίωση. Το
γράµµα του νόµου όµως δεν το λέει. Πρέπει άµεσα ο
ΟΠΕΚΕΠΕ να προσδιορίσει ξεκάθαρα τον τύπο των επιδοτήσεων για να ξέρουµε όλοι τι θα γίνει.
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ: Ανέκαθεν θεωρούνταν ενίσχυση και όχι
αποζηµίωση, άρα προσµετράται στις επιδοτήσεις που
υπολογίζονται για ένταξη στυο κανονικό καθεστώς.
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4: Πρόκειται για δάνειο από το ∆ηµόσιο. Από το ποσό που θα εγκριθεί, επιστρέφεται το 50% ξεκινώντας από την 01.01.22 και
max σε 40 δόσεις. Εγκρίθηκε σχεδόν στο 100% των αιτούντων αγροτών. Η σύγκριση εµφάνισε µείωση µεγαλύτερη του 20%.
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ 5: έµαθαν στο Υπουργείο, ήταν λιγότερα και τα χρήµατα προς διάθεση και µέχρι το ποσοστό προς έγκριση είναι 4 στους 10, µε µειωτική τάση.

Ένταξη στο κανονικό καθεστώς
Στις 29/1 ήταν η τελευταία µέρα που
µπορεί κάποιος να κάνει µετάταξη από το
ειδικό στο κανονικό καθεστώς, χωρίς
πρόστιµο. Προσοχή: η παράταση που πήγε
προ ψήφιση, αφορά τη µετάταξη λόγω
επιδότησης και όχι λόγω τζίρου.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καινούργια αρχή η Αvramar
στην εγχώρια ιχθυοκαλλιέργεια
Εθνικός παίκτης με προγραμματισμένες επενδύσεις 25 εκατ. ευρώ
Ο νέος όμιλος διαθέτει 71 μονάδες στην Ελλάδα και την Ισπανία
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

400

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΤΖΙΡΟΣ

700

ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

2.300 35

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΓΟΡΕΣ
∆ΙΕΘΝΩΣ

1.900

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

400

ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

245

ΕΚΑΤ. ΓΟΝΟΙ
ΑΝΑ ΕΤΟΣ

170.000
ΤΟΝΟΙ
ΑΝΑ ΕΤΟΣ

70.000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Γεγονός αποτελεί, µετά από µακροχρόνιες διαδικασίες, η ενοποίηση των τεσσάρων επιχειρήσεων
στον τοµέα των ιχθυοκαλλιεργειών µε τη συγχώνευση των Σελόντα, Νηρέα, Περσέα και Ανδροµέδας. To όνοµα της εταιρείας είναι πλέον Avramar,
από την ελληνική λέξη αύρα και τη λέξη Mar (θάλασσα στα ισπανικά). Το όραµα της εταιρείας παρουσίασε ο διευθύνων σύµβουλός της Alex Myers,
σηµειώνοντας πως το πρώτο βήµα στη νέα εποχή
είναι ο συνδυασµός της ελληνικής και της ισπανικής ιχθυοκαλλιέργειας καθώς ο όµιλος Avramar διατηρεί παρουσία και στις δύο χώρες. Στόχος η διασφάλιση της καλλιέργειας από τους ιχθυογεννητικούς σταθµούς µε ανταγωνιστικότητα, ποιότητα
και σύγχρονες τεχνικές παραγωγής. «Έχουµε 12 ιχθυογεννητικούς σταθµούς σε Ελλάδα και Ισπανία,
για καλό προϊόν µε εκτεταµένη έρευνα», σηµείωσε.
Ο όµιλος παράγει τις τροφές για τα ψάρια που
φέρνει στην αγορά. Αυτή τη στιγµή διαθέτει τρία
εργοστάσια ιχθυοτροφών, ενώ ο Περσέας ειδικεύεται σε λαβράκι και τσιπούρα, γεγονός που καθι-

στά την Avramar ανεξάρτητη για να ταΐζει τα δικά
της ψάρια. Ως προς τις εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας ο όµιλος διαθέτει 71 µονάδες σε Ελλάδα
και Ισπανία, όπου θα υλοποιηθεί εκσυγχρονισµός
µε προγραµµατισµένες επενδύσεις για το 2021,
που θα ανέλθουν σε έως 25 εκατ. ευρώ και έµφαση σε τεχνογνωσία και τεχνολογία. Στην Ισπανία η
Avramar θα δηµιουργήσει νέες φάρµες, ενώ στην
Ελλάδα θα αυξήσει το µέγεθος των υπαρχόντων µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. Όπως ανέφερε σχετικά
µε τις µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας ο εµπορικός διευθυντής του οµίλου, Απόστολος Τουραλιάς, η επιχείρηση θα ενισχύσει τις υπάρχουσες στο πλαίσιο
του χωροταξικού σχεδιασµού, που είναι σε εξέλιξη.
Στον τοµέα των εξαγωγών κύριες αγορές είναι
η Αµερική, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία. Mε το
βλέµµα στις διεθνείς πωλήσεις η Avramar θα επενδύσει σε µονάδες συσκευασίας και θα παρουσιάσει στην αγορά περισσότερα προϊόντα προστιθέµενης αξίας µε ψάρι σε φιλέτο και νέες συσκευασίες για ευκολία χρήσης και µεγαλύτερα µεγέθη ψαριών σε λαβράκι και τσιπούρα. Τέλος, η εταιρεία θα επεκτείνει και την εκτροφή της στον
Κρανιό και το Φαγκρί.

Mακρύς ο δρόμος μέχρι την εξαγορά
της Καλλιμάνης από την τουρκική Dardanel

Εφόσον όλα εξελιχθούν
οµαλά, η διαδικασία
σχετικά µε τη διευθέτηση
των λοιπών οφειλών της
εταιρείας προς ∆ηµόσιο,
ασφαλιστικά ταµεία και
προµηθευτές, αναµένεται
να κλείσει έως το τέλος του
2021 µε την υπογραφή της
τελικής συµφωνίας.

O Alex Myers,
∆ιευθύνων
Σύµβουλος του
όµιλου Avramar.

ΝΕΑ

∆ίµηνη παράταση σε ΕΦΚ
και ΦΠΑ για αλκοολούχα

Με νοµοθετική ρύθµιση, που θα
κατατεθεί άµεσα από το υπουργείο
Οικονοµικών, παρατείνεται έως τις 26
Μαρτίου 2021, η υποχρέωση καταβολής του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, του ΦΠΑ και των
λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε
αλκοολούχα προϊόντα και εξήλθαν από
φορολογικές αποθήκες τον ∆εκέµβριο του 2020.

Στο τυροκοµείο Αβραµούλη
το πρώτο σιλό γάλακτος Milkplan

Μπορεί για τις τράπεζες ο προτιµητέος επενδυτής
για την εξαγορά της άλλοτε κραταιάς εταιρείας κατεψυγµένων προϊόντων Καλλιµάνης, µε έδρα το Αίγιο να είναι η τουρκική Dardanel, ωστόσο έως την
τελική συµφωνία ο δρόµος είναι µακρύς, βάσει του
ρεπορτάζ. Σήµερα η διαδικασία απόκτησης των δανειακών υποχρεώσεων της Καλλιµάνης, που ανέρχονται σε 47,8 εκατ. ευρώ – οµολογιακό δάνειο που
έλαβε το 2015 – βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ τα νοµικά τµήµατα και οι αρµόδιες επιτροπές των τραπεζών εξετάζουν όλες τις παραµέτρους. Οι εν λόγω
δανειακές υποχρεώσεις, µε βάση το συµφωνηθέν
κούρεµα θα κατέλθουν σε έως και 7 εκατ. ευρώ.
Πηγές µε γνώση του θέµατος αναφέρουν πως ό,τι

αφορά τα δάνεια, θα έχει κλείσει έως τέλος Φεβρουαρίου για να ακολουθήσει µία ακόµα µακρά διαδικασία που σχετίζεται µε τη διευθέτηση των λοιπών
οφειλών της εταιρείας προς ∆ηµόσιο, ασφαλιστικά ταµεία και προµηθευτές, κάτι που αν όλα εξελιχθούν οµαλά θα κλείσει έως το τέλος του 2021 µε
την υπογραφή της τελικής συµφωνίας.
Η τουρκική Dardanel Onentas Gida Sanayi έχει έδρα την Κωνσταντινούπολη και τζίρο το 2019
στα 73,66 εκατ. ευρώ. ∆ραστηριοποιείται στη συσκευασία ψαρικών, όπως τόνος σε κονσέρβα, αλλά κι άλλων τροφίµων σε κονσέρβα, ενώ διαθέτει και κατεψυγµένες ψαροκροκέτες, κατεψυγµένες γαρίδες και σολωµός. ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Η νέα χρονιά ξεκινάει µε την εγκατάσταση του
πρώτου σιλό αποθήκευσης και συντήρησης
φρέσκου γάλακτος στην Ελλάδα από τη
Milkplan που προστέθηκε στην προϊοντική γκάµα
της. Πρόκειται για κάθετη δεξαµενή µεγάλης
χωρητικότητας, ασφαλούς ψύξης φρέσκου
γάλακτος, από ανοξείδωτο AISI 304. Μέσα στις
πρώτες εβδοµάδες του 2021, εγκαταστάθηκε το
MP Silo στο τυροκοµείο Αβραµούλη στον
Παραπόταµο Λάρισας για 40 τόνους γάλα.

Άλλο το BBQLOUMI και άλλο
το Χαλούµι λέει το Ευρωδικαστήριο
Mε δικαστική βούλα µπορεί πλέον να κυκλοφορεί
το τυροκοµικό προϊόν «BBQLOUMI» της βουλγαρικής εταιρείας M. J. Dairies, καθώς το Γενικό
∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε πως
δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης µε το προστατευόµενο στη ΕΕ κυπριακό χαλούµι, απορρίπτοντας
σχετική προσφυγή του ιδρύµατος για την
προστασία του παραδοσιακού τυριού της Κύπρου.

ΑΓΕΛΑ∆ΟΤΡΟΦΙΑ
EΙ∆ΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ ΓΑΛΑ (ΕΛΛΑ∆Α)

60%

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΠΟ 250
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

& ΖΩΝΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Η αγορά ανεβαίνει, στοίχημα ο εκσυγχρονισμός
Σε µια έντονη επενδυτική κινητικότητα βρίσκεται η εγχώρια ζώνη γάλακτος, µε τις µονάδες
αγελαδοτροφίας να αναζητούν λύσεις εκσυγχρονισµού και τη γαλακτοβιοµηχανία να ψάχνει
για περισσότερο γάλα. Ο ανταγωνισµός στις τάξεις της βιοµηχανίας φαίνεται πως οδηγεί σε
µικρή ενίσχυση των τιµών παραγωγού ενόψει των νέων συµβολαίων. Τόσο το συµµάζεµα σε
εδραιωµένες εταιρείες που προγραµµατίζουν ανανέωση στο προϊοντικό τους χαρτοφυλάκιο,
όσο και ανερχόµενοι περιφερειακοί παίκτες, διαµορφώνουν µια ενδιαφέρουσα τάση.

24

ΑΓΕΛΑ∆ΟΤΡΟΦΙΑ

& ΖΩΝΗ ΓΑΛΑΚΟΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
> Οι αλλαγές στη ζώνη γάλακτος οδηγούν σε µεγαλύτερη ένταση επενδύσεων από την πλευρά των γαλακτοπαραγωγών

Υ

πό εξέλιξη επενδύσεις σε κτηνοτροφικές
µονάδες και διεργασίες στις γαλακτοβιοµηχανίες της χώρας που αναµένεται ότι θα ενισχύουν τον µεταξύ τους ανταγωνισµό για εξασφάλιση της πρώτης ύλης, συνθέτουν το
τοπίο του εγχώριου κλάδου αγελαδοτροφίας.
Μάλιστα η δυναµική που αναπτύσσει ο κλάδος το τελευταίο διάστηµα, αφήνει ανοιχτή
την προοπτική ώστε εντός της δεκαετίας το
µέγεθος της ελλειµµατικής σήµερα παραγωγής να είναι τέτοιο που θα υποκαταστήσει σηµαντικό ποσοστό των όγκων γάλακτος που
εισάγονται στην Ελλάδα.
Το τελευταίο διάστηµα οι τιµές αναφοράς έχουν µείνει στάσιµες και άνθρωποι που γνωρίζουν καλά την αγορά αναµένουν πως µέσα
στο επόµενο δίµηνο εφόσον συµµαζευτούν
τα οικονοµικά της ∆ΕΛΤΑ µετά τη δροµολογούµενη εξαγορά της Vivartia από τον όµιλο
CVC, ο ανταγωνισµός ανάµεσα στις γαλακτοβιοµηχανίες θα ενταθεί. Σε αυτή τη φάση, η
∆ΕΛΤΑ φέρεται να απορροφά το 34% της εγχώριας παραγωγής µε τις τιµές που πληρώνει στις συνεργαζόµενες µονάδες να ξεκινούν
στα 32-34 λεπτά, ενώ µόνο τα µεγάλα τονάζ
πληρώνονται πέριξ των 38,5 λεπτών, δηλαδή
κοντά στον µέσο όρο της εγχώριας αγοράς.
Φαίνεται πως οι νέοι επενδυτές της ∆ΕΛΤΑ
θα κατευθυνθούν προς την αναβάθµιση του
προϊοντικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας,
κάτι που µεταφράζεται σε ανάγκη για µεγαλύτερες ποσότητες καλύτερου ποιοτικά γά-

Μονόδροµος για τους αγελαδοτρόφους η
διαρκής αναβάθµιση των µονάδων τους.
λακτος και σ’ αυτό το σηµείο έγκειται η προσµονή περί ενίσχυσης του ανταγωνισµού ανάµεσα στις γαλακτοβιοµηχανίες.
Ανοδική προοπτική στην εγχώρια αγορά
Ενισχυµένα είναι και τα µερίδια της εταιρείας
Ελληνικά Γαλακτοκοµία, που φέρεται να εισκοµίζει κοντά στο 18% της εγχώριας παραγωγής, µε τα συµβόλαια να κυµαίνονται πέριξ
των 38,7 λεπτών µε τις µεγάλες µονάδες να
απολαµβάνουν υψηλότερα συµβόλαια.
Την ίδια στιγµή, η εξυγίανση της ΜΕΒΓΑΛ έχει
καταστήσει την εταιρεία που απορροφά περί
το 12% της εγχώριας παραγωγής, ξανά κερδοφόρα. Η εταιρεία φέρεται να διατηρεί συµβόλαια που υπερβαίνουν τα 40 λεπτά το κιλό
σε µεγάλους παραγωγούς.
Σε έναν αξιόπιστο εταίρο των αγελαδοτρό-

φων έχει αναβαθµιστεί και η ΚΡΙ ΚΡΙ, η οποία
φέρεται να επιδιώκει σταθερά νέες συνεργασίες και περισσότερες ποσότητες γάλακτος,
πλησιάζοντας πλέον ένα ποσοστό περί το 9%
επί της συνολικής παραγωγής της Ελλάδας.
Σηµαντικές ποσότητες απορροφά φυσικά και
η FrieslandCampina, η οποία φέρεται να πληρώνει εµπρόθεσµα τους παραγωγούς µε
τους οποίους συνεργάζεται, σε τιµές άνω του
µέσου όρου για τις µεγάλες ποσότητες, θέτοντας ωστόσο αυστηρά ποιοτικά κριτήρια.
Την ανοδική προοπτική στην εγχώρια ζώνη
γάλακτος συντηρούν και οι µικρότεροι περιφερειακοί παίκτες που εµφανίζονται πλέον
στην αγορά, οι οποίοι έχουν να αναδείξουν ένα χαρτοφυλάκιο µε ποιοτικά προϊόντα. Ενδεικτικό παράδειγµα η βιοµηχανία της ∆ράµας ΝΕΟΓΑΛ, η διοίκηση της οποίας έχει χτίσει ένα καλό όνοµα στην αγορά.
Η τροπή που φαίνεται ότι έχει πάρει η ζώνη
γάλακτος καλεί πλέον σε µεγαλύτερη ένταση
επενδύσεων, κάτι που σε ορισµένες περιπτώσεις έχει δείξει ότι αποδίδει ήδη. Το 2020 εκτιµήσεις ανθρώπων της αγοράς µιλούν για παραγωγή κοντά στους 600.000 τόνους, η οποία
φέτος αναµένεται να ξεπεράσει τους 650.000
τόνους, σπάζοντας τον γύψο της στασιµότητας της προηγούµενης δεκαετίας. Τα προ διετίας στοιχεία του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα δείχνουν την
ίδια στιγµή ότι περίπου 270 κωδικοί αγελαδοτρόφων τροφοδοτούν την αγορά µε το 60%
των παραγόµενων ποσοτήτων. Σ’ αυτό το περιβάλλον όσοι παραµένουν στον κλάδο φαίνεται να µην έχουν άλλη επιλογή πέραν της
διαρκούς αναβάθµισης των µονάδων τους.

▲

TOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

ΚΕΡ∆ΙΖΟΥΝ
Ε∆ΑΦΟΣ ΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Με τις µεγαλύτερες
µονάδες της χώρας να
ενισχύουν διαρκώς τα
στησίµατά τους και το
µέγεθός τους, σε επίπεδο
διαχείρισης των ελληνικών
µονάδων φαίνεται ότι
κερδίζουν έδαφος
οι αυτοµατισµοί. «Τα
εξειδικευµένα εργατικά
χέρια είναι λιγοστά πλέον»
εξηγεί ο αγελαδοτρόφος
Γιώργος Κεφαλάς, ο
οποίος εκτιµά πως το
επίπεδο τεχνογνωσίας του
Έλληνα αγελαδοτρόφου
αναβαθµίζεται σταθερά
και στρέφεται εκ
των πραγµάτων σε
επενδύσεις ροµποτικού
και µηχανολογικού
εξοπλισµού.

ΑΓΕΛΑ∆ΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΤΟΝΟΙ

80–90

600.000

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΕΙΣΚΟΜΙΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

∆ΕΛΤΑ

650.000
ΕΛΛΑ∆Α

38,7

ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

35,95
2020

32-34%

2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ

18%

ΜΕΒΓΑΛ

12%

ΚΡΙ ΚΡΙ

9%
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ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ
ΜΟΝΆΔΑ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΊΑΣ
> Οι σύγχρονες εφαρμογές που παρέχουν ευζωία
και αυξημένη γαλακτοπαραγωγή στις μονάδες

Ο

ι υγιείς και χαρούμενες αγελάδες
παράγουν περισσότερο γάλα. Ένας από
τους σημαντικότερους παράγοντες που
συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση
είναι η επιλογή του κατάλληλου
κτηνοτροφικού εξοπλισμού για τη
μονάδα και η εγκατάστασή τους.
Τα οφέλη του σύγχρονου
κτηνοτροφικού εξοπλισμού
Η επιλογή του σωστού εξοπλισμού
είναι σημαντική απόφαση για κάθε
κτηνοτρόφο. Ο σωστός σχεδιασμός της
μονάδας και η επιλογή των κατάλληλων
προϊόντων, είναι καθοριστικοί

παράγοντες για την εύρυθμη λειτουργία
και την οικονομική ανάπτυξη της
μονάδας.
Το αρμεκτήριο
Το αρμεκτήριο πρέπει να διευκολύνει
την καθημερινότητα του κτηνοτρόφου,
παρέχοντας ταυτόχρονα ασφαλές,
γρήγορο και εύκολο άρμεγμα,
διασφαλίζοντας την υγεία των ζώων και
την υψηλή ποιότητα του παραγόμενου
γάλακτος. Αποτελεί παράγοντα για
τη βελτίωση παραγωγικότητας των
ζώων, τη μείωση χρόνου εργασίας,
τη διασφάλιση υγιεινής και τον

Παράλληλο αρμεκτικό σύστημα MP Armektron Superb.

έλεγχο φυσικής κατάστασης και
παραγωγικότητας του κοπαδιού.

του ζώου. Τα συστήματα αερισμού και
δροσισμόυ είναι αυτά που βελτιώνουν την
ατμόσφαιρα ανακυκλώνοντας τον αέρα
Σταβλικός εξοπλισμός
απομακρύνοντας τα επιβλαβή αέρια και
Ο σταβλικός εξοπλισμός είναι αυτός που
εισάγοντας καθαρό αέρα από το εξωτερικό
καθορίζει την άνεση και την ευζωία των
περιβάλλον και προστατεύοντας τα ζώα
αγελάδων κατά τη διάρκεια του 24ωρου.
από το θερμικό στρες. Οι ελαστικοί τάπητες
Επιτρέπει την άνετη κίνηση μέσα στο χώρο, σε συνδυασμό με το scraper διατηρούν το
καθώς παρέχει και όλες τις απαραίτητες
δάπεδο καθαρό και στεγνό, καθιστώντας
προϋποθέσεις για τη σωστή τροφοδοσία,
το κατάλληλο για άνετο βάδισμα, χωρίς
το μηρυκασμό και την ξεκούραση των
ολισθήσεις και χωρίς κραδασμούς. Οι
ζώων. Τα στρώματα σε συνδυασμό με τις παγίδες διασφαλίζουν σίγουρο και ασφαλή
θέσεις ανάπαυσης δίνουν σε κάθε ζώο τον εγκλωβισμό για λόγους σίτισης, παροχής
απαραίτητο χώρο να ξαπλώσει άνετα και
ιατρικής φροντίδας, δειγματοληψίας ή
με ασφάλεια, ακολουθώντας τις ανάγκες
σπερματέγχυσης.
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Τ

ο Lely Center Thessaloniki
εμπορεύεται κατ’ αποκλειστικότητα
τα προϊόντα Lely για εκτροφές
γαλακτοπαραγωγών αγελάδων και παρέχει
υπηρεσίες υποστήριξης για το σύνολο των
προϊόντων της. Ανταποκρίνεται πλήρως
στις ανάγκες του κτηνοτρόφου και μεριμνά
για την υγεία και ευημερία του ζώου
παρέχοντας προηγμένης τεχνολογίας λύσεις.
Μέσα σε μόλις λίγα χρόνια οι ρομποτικές
φάρμες της περιοχής είναι 17, με 37
εγκατεστημένα ρομπότ..

Ρομποτικές εφαρμογές στην
κτηνοτροφία
Τα ρομπότ απαλλάσσουν τον
γαλακτοπαραγωγό από τις δύσκολες
εργασίες, επιτρέποντάς του την καλύτερη
παρακολούθηση και διαχείριση των
εκτροφών, άρα και καθιστώντας την
παραγωγή πιο αποτελεσματική και
αποδοτική.
Ρομπότ αρμεγής
Το ορόσημο στη ρομποτική αρμεγή, Lely
Astronaut A5. Αξιόπιστο και εύκολο στη
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Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΜΈΛΛΟΝΤΟΣ
> Ρομποτικές φάρμες στη Βόρεια Ελλάδα με πλήρη τεχνική υποστήριξη από τη Lely
T4C είναι αυτό που ελέγχει την αρμεγή
και συγκεντρώνει όλες τις ενέργειες
και πληροφορίες που χρειάζεται ένας
κτηνοτρόφος για το κοπάδι του.

χρήση, προσφέρει εύκολο και γρήγορο
άρμεγμα, χωρίς στρες για τον κτηνοτρόφο
και το ζώο. Διασφαλίζει περισσότερο
και ποιοτικότερο γάλα, ταυτόχρονα
με την άνεση των ζώων. Ο υβριδικός
βραχίονας ακολουθεί τις κινήσεις της

αγελάδας παρέχοντας σταθερό άρμεγμα.
Με το σύστημα ανίχνευσης θηλών,
πραγματοποιείται και ο ψεκασμός μετά
το άρμεγμα, εξασφαλίζοντας την υγιεινή
του μαστού για την ελαχιστοποίηση
των μολύνσεων. Τέλος, το πρόγραμμα

Ρομποτικός σταβλικός εξοπλισμός
Σημαντική είναι η συμβολή της Lely στην
αγελαδοτροφία με τα προϊόντα για την
αυτοματοποίηση του στάβλου. Με το Lely
Juno, το ρομπότ προώθησης τροφής,
αυξάνεται σημαντικά η κατανάλωση από
τα ζώα. Με το Lely Vector επιτυγχάνεται
καλύτερη διατροφή των ζώων, χάρη στα
ακριβή σιτηρέσια και τη φρέσκια τροφή. Το
Lely Discovery Collector, έχει αποδειχθεί η
πιο ευέλικτη και ολοκληρωμένη λύση για τον
αυτόματο καθαρισμό κοπριάς. Το Lely Calm,
η μηχανή απογαλακτισμού, συνεισφέρει
σημαντικά στην ανάπτυξη ενός υγιούς
κοπαδιού. Και τέλος η βούρτσα μασάζ Lely
Luna έχει γίνει απαραίτητη για τη φροντίδα
και την άνεση των αγελάδων στο στάβλο.
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TO ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ COWSCOUT
ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ
> Επένδυση δεκαετίας και το πρώτο βήμα που κάνει ο παραγωγός όταν θέλει να αναβαθμίσει τη μονάδα του

Κ

Mέσα στο 2020 επιπλέον 5.000
αγελάδες φόρεσαν το κολάρο
Την αποτελεσματικότητα του
εργαλείου αυτού που έχει κερδίσει
την εμπιστοσύνη του Έλληνα
αγελαδοτρόφου μαρτυρούν και τα
στοιχεία πωλήσεων των καινοτόμων
κολάρων: Επιπλέον 5.000 αγελάδες,
περίπου το 6,25% του συνολικού
ζωικού κεφαλαίου γαλακτοφόρων
αγελάδων της χώρας, φόρεσαν μέσα
στο 2020 το κολάρο αυτό.
Το CowScoutTM συλλέγει ασταμάτητα
λεπτομέρειες που παρέχουν στοιχεία
της γονιμότητας, της διατροφής, της
συνολικής ρουτίνας της αγελάδας. Τα
δεδομένα αυτά είναι που επιτρέπουν το
προσδιορισμό της υγείας του ζώου και
οποιαδήποτε παράξενη συμπεριφορά
φτάνει σε κλάσματα του δευτερολέπτου
στις συσκευές του κτηνοτρόφου, ώστε η
παρέμβαση να είναι έγκαιρη, στοχευμένη
και αποτελεσματική. Με τον τρόπο αυτόν
γλιτώνει κανείς κόστος και διαφυλάσσει
την υγεία και την παραγωγικότητα του
ζωικού του κεφαλαίου.
Πρόκειται για μια επένδυση δεκαετίας

και το πρώτο βήμα που κάνει κανείς
όταν θέλει να αναβαθμίσει την μονάδα
του. Σημειώνεται ότι είναι μια επένδυση
που ανταποκρίνεται στις ανάγκες
κάθε μονάδας, ανεξάρτητα από το
μέγεθός της. Η ενσωμάτωση αυτής της
τεχνολογίας είναι πλέον η αποφασιστική
κίνηση προς την εκμηχάνιση και την
οργάνωση του στάβλου για τους
μικρούς κτηνοτρόφους και το εργαλείο
που έρχεται να ενσωματωθεί στους
ρομποτικούς αυτοματισμούς σε μια
σύγχρονη μονάδα.

Το CowScoutTM είτε ως περιλαίμιο είτε
ως περιπόδιο:
n Ανιχνεύει τον οίστρο.
n Προσδιορίζει τη βέλτιστη / καλύτερη
στιγμή γονιμοποίησης.
Ασταμάτητα συλλέγει και αξιολογεί
στοιχεία για τη διαχείριση της υγείας
των ζώων όπως:
n Χρόνο που λαμβάνει η αγελάδα
τροφή στο παχνί.
n Χρόνους μηρυκασμού.
n Χρόνους ανάπαυσης.
n Χρόνους κίνησης.

Το σύστημα που είναι προσβάσιμο από
παντού, αποθηκεύει τα στοιχεία και
λειτουργεί με όλους τους υπολογιστές
και κινητά. Όλα αυτά τα δεδομένα
διαμορφώνουν ταυτόχρονα ένα
εξατομικευμένο ημερολόγιο όλων των
αγελάδων:
n Ημερομηνία γέννησης.
n Γαλακτική περίοδος.
n Ημερομηνία Γονιμοποίησης.
n Επιβεβαίωση εγκυμοσύνης.
n Ασθένειες / Φαρμακευτική αγωγή.
n Ενέργειες διαχείρισης υγείας.

▲

άθε σύγχρονη κτηνοτροφική
μονάδα που θέλει να έχει θέση στο
ανταγωνιστικό περιβάλλον των ημερών
μας, χρειάζεται πλέον έναν ακούραστο
ζωοτέχνη που επιβλέπει 24/7 κάθε
ζώο του κοπαδιού χωριστά, συλλέγει
δεδομένα και στοιχεία, βοηθά τον
επικεφαλής της εκμετάλλευσης να πάρει
τις σωστές αποφάσεις την κρίσιμη στιγμή.
Τα έμπειρα εργατικά χέρια είναι
λιγοστά σήμερα και έτσι, αυτήν
την δύσκολη δουλειά στον στάβλο
αναλαμβάνει το CowScoutTM, η
καινοτόμα πρόταση της GEA, που μέσω
της WestfaliaTechnologies παρέχει
στον Έλληνα αγελαδοτρόφο ένα
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης
της μονάδας του. Τουλάχιστον για μια
δεκαετία, όση δηλαδή είναι η διάρκεια
ζωής της μπαταρίας του CowScoutTM,
γίνεται το ακούραστο δεξί χέρι του.

Η ΕΥΈΛΙΚΤΗ ΛΎΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΉΜΑ, ΒΉΜΑ ΕΠΈΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΆΔΑΣ
Κάθε εκμετάλλευση έχει ξεχωριστές ανάγκες. Το DairyRobot R9500 είναι η αιχμή της ρομποτικής όπως μόνο η GEA ξέρει να την μετατρέπει σε κτηνοτροφικό
εργαλείο και δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη
που μπορεί να προκύψει στον στάβλο. Το DairyRobot R9500 είναι έτσι δομημένο, ώστε να
μπορεί να ανταποκριθεί ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. To σχεδιαστικό τμήμα της GEA WestfaliaTechnologies λαμ-

βάνει υπόψη την υπάρχουσα δομή του
χώρου και αναλύει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε μονάδας. Έτσι εξασφαλίζεται η στοχευμένη και οικονομική εφαρμογή ρομποτικής αρμεγής για την μετάβαση
στη νέα εποχή.
Θήλαστρο πολυεργαλείο
δουλεύει μόνο του για άριστη ποιότητα Γάλακτος
Κάθε στάδιο της αρμεγής, από την εφαρμογή
του θηλάστρου, τoν ερεθισμό των θηλών, τον καθαρι-

σμό, το προάρμεγμα, την αρμεγή, ως και
την εμβάπτιση των θηλών (dipping), γίνεται μέσα στο θήλαστρο! Με αυτόν τον τρόπο, η πρωτοποριακή αρμεκτική μονάδα
του DairyRobot R9500 εξασφαλίζει την ιδανική αρμεγή μαζί με μια σταθερή ρουτίνα αρμέγματος. Άψογη υγιεινή και προστασία των θηλών συμπληρώνουν το πακέτο, ως παράγοντες που με την υπογραφή της GEA εγγυούνται την άριστη ποιότητα γάλακτος με αποδεδειγμένα λιγότερα
σωματικά κύτταρα και, κατ’ επέκταση, μεγαλύτερο κέρδος για τον κτηνοτρόφο.
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ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α-ΑΜΥΛΑΣΗΣ
ΣΤΑ ΣΙΤΗΡΕΣΙΑ ΑΓΕΛΑΔΩΝ
> Η α-αμυλάση σε σιτηρέσια με 20-30% άμυλο αραβοσίτου
αυξάνει περίπου 2 κιλά ανά ζώο την ημερήσια γαλακτοπαραγωγή

Ο

αραβόσιτος (καρπός
και ενσίρωμα) είναι μια από τις
σημαντικότερες ζωοτροφές που
χρησιμοποιούνται στα σιτηρέσια
των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής.
Το ενσίρωμα αραβοσίτου αποτελεί
μια εύγευστη ζωοτροφή (υψηλή
ελκυστικότητα) για τα ζώα και
παράλληλα μια πηγή σημαντικής
ποσότητας αμύλου που περνάει
(by-pass) από τη μεγάλη κοιλία. Το
άμυλο του αραβοσίτου, είναι μια
αργά διασπώμενη πηγή ενέργειας.
Αποδεικνύεται ότι έως και το
30% του αμύλου του αραβοσίτου
διαφεύγει της μεγάλης κοιλίας χωρίς
να έχει ζυμωθεί. Το άμυλο που δε
θα ζυμωθεί στη μεγάλη κοιλία θα
περάσει στο λεπτό έντερο, όπου
και θα διασπαστεί από τα ενδογενή
ένζυμα που εκκρίνονται από τους
αδένες του ζώου. Ως αποτέλεσμα,
κάποια ποσότητα άπεπτου αμύλου
θα καταλήξει τελικά στο παχύ έντερο
και έπειτα θα αποβληθεί μέσω της
κόπρου, μη αξιοποιούμενο, οδηγώντας
σε απώλεια ενός πολύτιμου θρεπτικού
συστατικού και προκαλώντας
οικονομική ζημία στον κτηνοτρόφο.
Οι αγελαδοτρόφοι κατά συνέπεια
δεν θα πρέπει να επενδύουν μόνο
στο γενετικό υλικό των ζώων αλλά
και στα υβρίδια του αραβοσίτου που
χρησιμοποιούν. Τα σύγχρονα υβρίδια
που καλλιεργούνται για ενσίρωμα
και/ή για καρπό θα πρέπει να
έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερες
αποδόσεις ανά στρέμμα από άποψη
ενέργειας (από το παραγόμενο
άμυλο), αλλά και από την παραγόμενη
χορτομάζα. Προκειμένου να παραχθεί
τροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε
ενέργεια θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στην περιεκτικότητα
του σιτηρεσίου σε άμυλο και στη
ζυμωτικότητά του στη μεγάλη κοιλία,

καθώς επίσης και στην περιεκτικότητα
και την πεπτικότητα των ινωδών
ουσιών του σιτηρεσίου.

Οι 6 βασικοί Πυλώνες Αειφορίας της DSM Animal Nutrition and Health

αποβάλουν το ισοδύναμο των 21
τόνων δημητριακού καρπού τις πρώτες
100 ημέρες της γαλακτοπαραγωγής.
Αυτό δημιουργεί την επιπλέον ανάγκη
για 2,5 εκτάρια περισσότερο αραβόσιτο
και κατά συνέπεια οικονομική απώλεια
της τάξης των 3.000 ευρώ. Εάν το
συγκεκριμένο κοπάδι αύξανε τη
γαλακτοπαραγωγή κατά 2 κιλά ανά
ζώο την ημέρα, τις πρώτες 100 ημέρες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΜΥΛΟΥ
Σε ένα κοπάδι 500 αγελάδων με
ημερήσια πρόσληψη 5,6 κιλών
αμύλου αραβοσίτου/ζώο, το οποίο
πέπτεται σε ποσοστό 95%, οι αγελάδες

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΈΝΖΥΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΤΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ
Τα ένζυμα είναι μια πραγματική καινοτομία στη διατροφή των αγελάδων
γαλακτοπαραγωγής και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να
μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση του αμύλου του αραβοσίτου και η πεπτικότητα
των ινωδών ουσιών του σιτηρεσίου στην έναρξη της γαλακτοπαραγωγής.
Από ένα μεγάλο αριθμό πειραμάτων σε εμπορικές εκτροφές και σε διάφορα
Πανεπιστημιακά ιδρύματα αποδεικνύεται ότι η α-αμυλάση αυξάνει τη
γαλακτοπαραγωγή σε σιτηρέσια που περιέχουν 20-30% άμυλο αραβοσίτου
κατά περίπου 2 κιλά ανά ζώο την ημέρα (Εικόνα). Επιπλέον, η χρήση του
ενζύμου μπορεί να μειώσει το κενό στην προσληφθείσα ενέργεια τις
πρώτες 150 ημέρες της γαλακτοπαραγωγής, επιτρέποντας στην αγελάδα να
αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά το αρνητικό ισοζύγιο ενέργειας κατά την
κρίσιμη αυτή περίοδο.
Γερµανία, δοκιµή πεδίου
Klingerman, ΗΠΑ
Azem & Meda, Μεξικό
Pereira, Βραζιλία
Toth, Ουγγαρία
Bach, Ισπανία
Masoero, Ιταλία
Vargas-Rodriguez, ΗΠΑ
Gengoclu, Τουρκία
Βραζιλία, παρατήρηση πεδίου
Ισπανία, δοκιµή πεδίου
CA Πεδίο I, ΗΠΑ
CA Πεδίο IΙ, ΗΠΑ
CA Πεδίο IΙΙ, ΗΠΑ
CΟ Πεδίο I, ΗΠΑ
CΟ Πεδίο IΙ, ΗΠΑ
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της γαλακτοπαραγωγής, λόγω της
χορήγησης της α-αμυλάσης, αυτό
θα σήμαινε 100 τόνους περισσότερο
γάλα. Με μια μέση τιμή γάλακτος στα
0,38 ευρώ το κιλό το συνολικό όφελος
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω
ανέρχεται σε 41.000 ευρώ!
ΠΑΡΟΧΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Οι αγελαδοτρόφοι στις μέρες μας
βρίσκονται αντιμέτωποι με πληθώρα
προκλήσεων. Ωστόσο, η διάθεσή
τους σχετικά με την αύξηση της
γαλακτοπαραγωγής των κοπαδιών
τους πιθανότατα να αλλάξει
γνωρίζοντας πως η ίδια ποσότητα
γάλακτος μπορεί να παραχθεί από
λιγότερα ζώα. Οι αγελαδοτρόφοι
μπορεί να επιτύχουν κάτι τέτοιο
υιοθετώντας καινοτόμες και αειφόρες
μεθόδους σε ό,τι αφορά τη διατροφή
των ζώων, όπως είναι η χορήγηση
συγκεκριμένων ενζύμων (α-αμυλάση,
Ronozyme® Rumistar). H DSM έχει
αναπτύξει ολοκληρωμένες διατροφικές
λύσεις και στοχευμένες στρατηγικές,
που συμβάλουν στη μείωση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων
προσφέροντας παράλληλα σημαντική
βελτίωση των αποδόσεων και της
κερδοφορίας.
Η στρατηγική πρωτοβουλία της DSM
Animal Nutrition & Health «ΤΟ
ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΦΙΚΤΟ» αποτελεί μια
σημαντική επιτάχυνση της πορείας
της προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Ο
σεβασμός προς το άνθρωπο, το ζωικό
κεφάλαιο και το περιβάλλον, αποτελούν
τους βασικούς πυλώνες πολιτικής της
εταιρείας.

5

Η θετική επίδραση της α-αμυλάσης στη γαλακτοπαραγωγή καταδεικνύεται σε
15 από 16 συνολικά πειράματα. Στον οριζόντιο άξονα παρατηρείται η επίδραση
της α-αμυλάσης στη γαλακτοπαραγωγή σε σχέση με το μάρτυρα (Bach, 2010)

l

DSM Nutritional Products Hellas
Παραδείσου 14 & Πατρόκλου 1, Μαρούσι, Αθήνα
l www.dsm.com/animal-nutrition-health
l Τηλ. Επικοινωνίας: 210-8774000
l Email: info@dsm.com
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ΣΤΗΡΙΞΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Η ΟΛΥΜΠΟΣ πίστεψε πρώτη στην αξία των
βιολογικών προϊόντων ενισχύοντας τον Έλληνα
κτηνοτρόφο και αναπτύσσοντας την ελληνική
βιολογική κτηνοτροφία.
Θεμελίωσε μακροχρόνιες συνεργασίες,
οικοδομώντας αμοιβαία εμπιστοσύνη,
υλοποιώντας προγράμματα συμβολαιακής
κτηνοτροφίας και εισάγοντας νέες κατηγορίες
ξεχωριστών προϊόντων υψηλής διατροφικής
αξίας όπως εκείνα του κατσικίσιου γάλακτος τα
οποία προσέφεραν νέα ώθηση στην ανάπτυξη
της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής.
Παρέχει, παράλληλα, συμβουλευτικές
υπηρεσίες στους κτηνοτρόφους με απώτερο
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, της
παραγωγικότητας και της απόδοσης της
κτηνοτροφικής μονάδας.
Ανταποκρινόμενη στην ανάγκη των
καιρών ανέλαβε έγκαιρα τις απαραίτητες
πρωτοβουλίες, για αξιόπιστες λύσεις στην
παραγωγή ελληνικών καθαρών ζωοτροφών.

ΓΆΛΑ ΟΛΥΜΠΟΣ ΈΝΑ ΔΏΡΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΦΎΣΗΣ
> Σε συνεργασία με 2.800 Έλληνες κτηνοτρόφους, η ΟΛΥΜΠΟΣ καινοτομεί και αναπτύσσεται

Η

ΟΛΥΜΠΟΣ διατηρεί βιωματική
σχέση με τους Έλληνες κτηνοτρόφους
από τους οποίους, για περισσότερο από μισό αιώνα, προμηθεύεται το ξεχωριστής ποιότητας Ελληνικό γάλα που δίνει αξία στα προϊόντα της.
Είναι υπερήφανη γιατί στηρίζει τους ανθρώπους της υπαίθρου συνεργαζόμενη
με 2.800 Έλληνες κτηνοτρόφους που,
σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛΟΓΑΚ,
την καθιστούν τον μεγαλύτερο εισκομιστή ελληνικού γάλακτος στη χώρα μας.
Η γόνιμη ελληνική γη, ο πλούτος της Ελληνικής κτηνοτροφίας και η υψηλή τεχνογνωσία του επιστημονικού δυναμικού της ΟΛΥΜΠΟΣ, συνέβαλαν καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας
και στην ποικιλία των ειδών του γάλακτος που φτάνουν σήμερα στο τραπέζι

του Έλληνα καταναλωτή. Οι καινοτομίες
συνοδεύουν την ανάπτυξη της εταιρείας και την καθιερώνουν πλέον ως μία
από τις σημαντικότερες Ελληνικές εταιρείες τροφίμων.
Επιβράβευση 27 παραγωγών στα
εργοστάσια Λάρισας και Καρδίτσας
Κάθε χρόνο η ΟΛΥΜΠΟΣ τιμώντας τη
σχέση της με τους παραγωγούς γάλακτος που την τροφοδοτούν καθημερινά, επιβραβεύει εκείνους που ξεχώρισαν κατά τη χρονιά που πέρασε για την
ποιότητα του γάλακτος και τις επενδύσεις που πραγματοποίησαν ισχυροποιώντας τις μονάδες τους.
Φέτος, σε δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις
στα εργοστάσια της Λάρισας και των
Τρικάλων, τιμήθηκαν 27 παραγωγοί συνεργάτες της ΟΛΥΜΠΟΣ, στις κατη-

γορίες του αγελαδινού, του πρόβειου,
του κατσικίσιου και του βιολογικού γάλακτος.
Στους βραβευθέντες απονεμήθηκαν
χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους
160.000 ευρώ..
Η ΟΛΥΜΠΟΣ χρηματοδότησε προγράμματα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με στόχο τη μελέτη της
καλλιέργειας μη τροποποιημένων γενετικά πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών φυτών για την αντικατάσταση της σόγιας
στο σιτηρέσιο των ζώων.
Ειδικά για το κατσικίσιο γάλα, απαιτήθηκε επίμονη προσπάθεια, και στήριξη των κτηνοτρόφων για την κατάκτηση
της απαραίτητης τεχνογνωσίας, ώστε να
παράγεται ένα ποιοτικό, θρεπτικό και ασφαλές προϊόν.
Παράλληλα, ενισχύθηκε σε σημαντικό

βαθμό η ανάπτυξη της αιγοτροφίας στην
Ελλάδα εξασφαλίζοντας εργασία σε πολυάριθμες αγροτικές οικογένειες των ορεινών περιοχών του τόπου μας.
Η ΟΛΥΜΠΟΣ στηρίζει έμπρακτα την ελληνική πρωτογενή παραγωγή και θα το
κάνει πάντα, μέσα από καινοτόμες πρωτοβουλίες και δράσεις για την ανάπτυξη νέων προϊόντων προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας τα αγαθά που απλόχερα προσφέρει η ελληνική φύση.
Η αφοσίωση της ΟΛΥΜΠΟΣ στην παραγωγή αγνών προϊόντων κορυφαίας διατροφικής αξίας ξεκίνησε το 1965. Έκτοτε, πιστή στις αξίες της και με αέναο
σεβασμό απέναντι στην ελληνική φύση, την κοινωνία και τον καταναλωτή, επέκτεινε το δίκτυό της σε ολόκληρη την
Ελλάδα, με συνεχή στήριξη της τοπικής
κτηνοτροφίας. Η ιστορία την δικαίωσε.
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ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ZANO ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
> Συμπληρώματα Camisan και Kristall Hefe και σύμπλεγμα Fertisan προσφέρουν σύγχρονες διατροφικές λύσεις

T

o Camisan είναι συμπληρωματική
ανόργανη ζωοτροφή με το δραστικό
συνδυασμό των Kerasan, Mastitisan
για αγελάδες γαλακτοπαραγωγής.
Ιδιότητες:
n Περιέχει διαφορετικές πηγές
μαγνησίου με θειικά ιόντα για
αυξημένη απόδοση και καλή
υγεία.
n Νιασίνη για βελτίωση του
μεταβολισμού, πρόληψη
κέτοσης και αύξηση της
απόδοσης σε γάλα.
n Σύμπλεγμα βιταμινών Β
για βέλτιστο μεταβολισμό
και λειτουργία του μυϊκού
και νευρικού συστήματος.
n Ιώδιο για αύξηση της

παραγωγικότητας του θυρεοειδούς
αδένα και αύξηση της γονιμότητας.
n Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε
Βιταμίνη Ε και Σελήνιο για αυξημένη
γονιμότητα, κανονικό οίστρο και καλή
υγεία των μαστών.
Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα:
n Βελτιώνει το ανοσοποιητικό
σύστημα σε αγελάδες και μοσχάρια.
n Αυξάνει την κερατίνη που παράγει ο
οργανισμός και δυναμώνει τους ιστούς
που κλείνουν τις θηλές.
n Μειώνει τα περιστατικά
μαστίτιδας.
n Μειώνει τα σωματικά
κύτταρα στο γάλα.
n Εξασφαλίζει υψηλή
απόδοση και καλύτερη
ποιότητα γάλακτος.
n Αποτρέπει την κέτοση.
n Βελτιώνει το
ανοσοποιητικό σύστη μα σε

KRISTALL HEFE
To Kristall Hefe είναι συμπλήρωμα διατροφής για αγελάδες υψηλής
παραγωγικότητας.
Ιδιότητες: Mίγμα δραστικών ουσιών που περιέχουν μαγιά μπάρας,
γλυκόζη και ζωντανή μαγιά καθώς και ειδικά προϊόντα (σκευάσματα) όπως
Herbasan και San Aram ,που προκαλούν διέγερση της μεγάλης κοιλίας.
To Kristal Hefe με επίπαση (top dressing) στο σιτηρέσιο που χορηγείται
στα ζώα, προκαλεί αύξηση της πρόσληψης τροφής και της λειτουργίας της
μεγάλης κοιλίας.
Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα:
n Αυξημένη πρόσληψη τροφής και καλή ανάπτυξη.
n Περισσότερη βιομάζα στην μεγάλη κοιλία.
n Βελτιστοποίηση της μικροχλωρίδας της μεγάλης κοιλίας.
n Αύξηση της εκμετάλλευσης των θρεπτικών στοιχείων της τροφής.
n Περισσότερο γάλα.
n Προστασία της υγείας των ζώων από μεταβολικές διαταραχές.
n Καλύτερη φυσική κατάσταση.
n Καλύτερη γονιμότητα.
Οδηγίες χρήσης: Στις αγελάδες 50 gr ανά
αγελάδα ανά ημέρα.
Σημαντικό: Η συγκεκριμένη τροφή ανταποκρίνεται
σε όλες τις κοινοτικές οδηγίες για οικολογικά
προϊόντα (EWG Nr 2092/91) και ενδείκνυται για
οικολογικές μονάδες.
Σύσταση: πίτυρα σίτου, ανθρακικό ασβέστιο,
χλωριούχο νάτριο, μαγιά μπύρας.
Ανάλυση: 11% Ο.Α.Ο., 2,2% Ο.Λ.Ο., 4,5% Ινώδεις
ουσίες, 50,0% Τέφρα, 14 % Ασβέστιο, 0,6%
Φώσφορος, 3,8% Νάτριο, 0,3% Μαγνήσιο.

Παράδειγμα αγελάδων που βρίσκονται στην γαλακτική περίοδο:
Ημερησίως
10 gr Camisan ανά kg γάλα
200 gr σε 20 kg ημερήσια παραγωγή γάλακτος
αντίστοιχα:
250 gr σε 25 kg ημερήσια παραγωγή γάλακτος
300 gr σε 30 kg ημερήσια παραγωγή γάλακτος
Με mastitisan®, Kerasan® και με Sano-Polyphenolkomplex
Στην ξηρά περίοδο δίνετε 100-150gr ημερησίως.
αγελάδες και μοσχάρια.
Οδηγίες Χρήσης: Λόγω της υψηλής
περιεκτικότητας του Camisan σε
πρόσθετες ύλες, επιτρέπεται να
καταναλώνεται μόνο από γαλακτοφόρες
αγελάδες και έως 300γρ/ημέρα/ζώο.
Η ποσότητα της μερίδας ρυθμίζεται
σύμφωνα με την παραγωγικότητα της
κάθε γαλακτοφόρας αγελάδας.
Σύσταση: Ανθρακικό ασβέστιο,
χλωριούχο νάτριο, φωσφορικό άλας
ασβεστίου-νατρίου, Οξείδιο του
μαγνησίου, Θειϊκό μαγνήσιο

FERTISAN

Ανάλυση: 20% Ca, 3% Ρ, 10% Na, 8%
Mg„ 0,7% S.
Διατροφικές Πρόσθετες ύλες / kg:
400.000 Δ.Μ. Βιταμίνη Α, 65.000 Δ.Μ.
Βwιταμίνη D3, 4.000 mg Βιταμίνη Ε (DLa-tocopherolacetate),40mg Βιταμίνη Β1,
20mg Βιταμίνη Β2, 10mg Βιταμίνη Β6,
100 mcg Βιταμίνη Β12,600 mg Νιασίνη,
40mg Παντοθενικό ασβέστιο, 25.000
mcg Βιοτίνη, 5.000 mg, Ψευδάργυρο
ως οξείδιο του ψευδαργύρου, 5.000mg
Μαγγάνιο, 1.000 mg Χαλκό, 150 mg
Ιώδιο, 20mg Κοβάλτιο, 30mg Σελήνιο.

▲

CAMISAN

To Fertisan είναι ένα σύμπλοκο δραστικών
ουσιών με αυξημένη βιταμίνη Ε και β καροτένια,
με ιχνοστοιχεία και βιταμίνες, που ενεργοποιούν
την γονιμότητα των αγελάδων, βελτιώνουν την
υγεία και ζωτικότητα των μοσχαριών.
Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα:
n Αυξάνει την συγκέντρωση τον ορμονών
γονιμότητας, βελτιώνοντας την ωρίμανση των
ωαρίων και μετέπειτα την ωοθυλακιορρηξία.
n Αποφεύγονται οι σιωπηλοί οίστροι,
εντείνοντας τα συμπτώματα της
ωοθυλακιορρηξίας.
n Προωθεί την ωορρηξία και την εμφύτευση
του γονιμοποιημένου ωαρίου στον ενδομήτριο
και την γρήγορη αποβολή του πλακούντα μετά
τον τοκετό.
n Μειώνει τον αριθμό θνησιγενών
και βελτιώνει την υγεία των
νεογέννητων μοσχαριών.
n Προστασία κατά των κύστεων στις
ωοθήκες και αποτροπή παραμονής
του ωχρού σωμάτειου
Σύσταση: Ανθρακικό ασβέστιο,
πίτυρα σίτου, ζύμες ζυθοποιίας,
άλευρο λιναρόσπορου
Ανάλυση: 15,0% ασβέστιο, 0,5%

φώσφορο, 0,0% νάτριο, 0,3% μαγνήσιο.
Πρόσθετα ανά kg: Διατροφικές προσθετες
ύλες:500.000 Δ.Μ. βιταμίνη A (E 672), 10.000 mg
βιταμίνη E (3a700), 7.000 mg βήτα καροτένιο
(Ε160a), 5.000 mg ψευδάργυρος (E6) ως
ένυδρο χηλικό σύμπλοκο ψευδαργύρουγλυκίνης, 10.000 mg μαγγάνιο (Ε5) ως ένυδρο
χηλικό σύμπλοκο μαγγανίου-γλυκίνης, 40 mg
σελήνιο (E 8) ως σεληνιώδες νάτριο.
Οδηγίες χρήσης:
n Ξηρά περίοδο: Δίνετε για 50 ημέρες 25g
Fertisan ανά ζώο/ημέρα
n Γαλακτική περίοδο: Δίνετε 2 φορές το χρόνο,
για 6 εβδομάδες 50g Fertisan ανά ζώο/ημέρα
Σύσταση: Ανθρακικό ασβέστιο, πίτυρα σίτου,
ζύμες ζυθοποιίας, άλευρο λιναρόσπορου
Ανάλυση: 15,0% ασβέστιο, 0,5% φώσφορο,
0,0% νάτριο, 0,3% μαγνήσιο.
Διατροφικές Πρόσθετες ύλες /
kg: 500.000 Δ.Μ. βιταμίνη A (E 672),
10.000 mg βιταμίνη E (3a700), 7.000
mg βήτα καροτένιο (Ε160a), 5.000
mg ψευδάργυρος (E6) ως ένυδρο
χηλικό σύμπλοκο ψευδαργύρουγλυκίνης, 10.000 mg μαγγάνιο (Ε5) ως
ένυδρο χηλικό σύμπλοκο μαγγανίουγλυκίνης, 40 mg σελήνιο (E 8) ως
σεληνιώδες νάτριο.

