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Τρακτέρ στους δρόμους
ξαναβγάζει το βαμβάκι
Αιτήματα για κύκλο ενισχύσεων λόγω Covid κινητοποιούν αγρότες σε όλη τη χώρα
Μια φωτιά αρχίζει να σιγοκαίει τα τελευταία 24ωρα στις αγροτικές περιοχές της χώρας, με τη σπίθα να έχει ξεκινήσει από τη δίκαιη αγανάκτηση
των βαμβακοκαλλιεργητών και το αίτημά τους για ειδική ενίσχυση λόγω
των δύσκολων συνθηκών αγοράς που προκάλεσε στο προϊόν η πανδη-

μία. Η μίνι παρέλαση των τρακτέρ την περασμένη εβδομάδα στα Φάρσαλα έδωσε τη σκυτάλη σε μια ισχυρή διαμαρτυρία των αγροτών στην Πέλλα. Κηπευτικά, ελιές Καλαμών, εσπεριδοειδή, χοιρινά, πτηνοτροφία ακολουθούν κατά πόδας τις 22 οργανώσεις του βαμβακιού. σελ. 8, 12-13, 46-47

Εκλογικός
φόβος σώζει
δικαιώματα
Δυσκολεύεται ο Λιβανός να καθορίσει τις στρεμματικές ενισχύσεις του 2021. Η προθεσμία λήγει στις 19 Φεβρουαρίου. Σενάρια εκλογών κρατούν ζωντανά
τα ιστορικά δικαιώματα. σελ. 4-5

Διπλάσιες
άδειες για
αμπελώνες;
Πρόταση της Κομισιόν για αύξηση από 1% σε 2% των αδειών για
φυτεύσεις οινάμπελων, διαμορφώνει συνθήκες για ενίσχυση
της θέσης της χώρας μας στον
παγκόσμιο οινικό χάρτη. Αντίθετη η Copa - Cogeca. σελ. 43, 44
ΣABBATO: † Φωτίου Μεγάλου

Η σύγκλιση φθείρει τα αροτραία
Μήνας 2ος, Εβδ. 5η

ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:25 - Δύση 17.54

Ροκανίζει τις εκτάσεις των αροτραίων καλλιεργειών
πανευρωπαϊκά η σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων.
Στροφή των αγροτών σε κηπευτικά και δέντρα. σελ. 5
ΣΕΛΗΝΗ: 24 ημερών

ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος
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EDITORIAL

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Όταν φοβάσαι
το πληρώνεις
Πάει καιρός τώρα που οι ιθύνοντες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καλούνται να
αποφασίσουν τι θα γίνει τελικά µε τα ιστορικά δικαιώµατα.
Ήδη 18 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποφασίσει την πλήρη σύγκλιση
των δικαιωµάτων, κάποιες δεν έχουν λόγο
να το κάνουν, ενώ, λίγες µόνο, µεταξύ των
οποίων και η Ελλάδα, ακόµα το σκέφτονται.
∆εν είναι κακό να ζυγίζει κανείς το βάρος των
αποφάσεων. ∆εν είναι κακό να µελετάει σε
βάθος τα δεδοµένα πριν οδηγηθεί στις τελικές αποφάσεις. Κακό είναι να τα υπολογίζει όλα µε βάση το πολιτικό κόστος και το
πολιτικό όφελος. Και είναι ακόµα χειρότερο να χάνει το χρόνο του µπροστά στον φόβο του πολιτικού κόστος και να τρέχει την
τελευταία στιγµή πανικόβλητος, απροετοίµαστος και υπό την πίεση των προθεσµιών,
να κάνει αυτό που άφηνε, κάθε φορά, για
την επόµενη µέρα.
Το µέλλον ανήκει σ’ αυτούς που το προετοιµάζουν, υποστήριζε ο Malcom X και η ιστορία
έχει άπειρα παραδείγµατα που επιβεβαιώνουν αυτή την προσέγγιση. Στο θέµα των
δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης η Ελλάδα
έχει αργήσει πολύ. Αν ήµασταν µια κανονική χώρα, όχι στη νέα ΚΑΠ αλλά από την
προηγούµενη προγραµµατική περίοδο η
χώρα θα είχε αποφασίσει την εξίσωση των
δικαιωµάτων (εσωτερική σύγκλιση). Θα είχε εγκαταλείψει ένα καθεστώς που επιδρά
στρεβλά στην ανάπτυξη, για να ενισχύσει
τον προσανατολισµό των αγροτών στις ανάγκες της αγοράς.
Άλλωστε, πολλοί από τους ίδιους αγρότες που
νέµονται τα ιστορικά δικαιώµατα, έχουν
στρέψει το ενδιαφέρον τους σε άλλες καλλιέργειες από αυτές που τους εξασφάλισαν
αυτό το παραπάνω της ιστορικότητας. Η ίδια η δοµή των εκµεταλλεύσεων σήµερα, έχει «προδώσει» το λόγο ύπαρξης των ιστορικών δικαιωµάτων. Κι εκεί όπου η πρόσθετη ενίσχυση αντικατοπτρίζει κάτι, όπως π.χ.
στο ελαιόλαδο (ελαιώνες ελαιοπαραγωγικής
κατεύθυνσης), µάλλον επιδρά αποτρεπτικά
στην ανασυγκρότηση των παραγωγών µε
στόχο την προστιθέµενη αξία. Σε κάθε περίπτωση, βαµβάκι, ζαχαρότευτλα, βιοµηχανική ντοµάτα, καπνός, σταφίδα και ελαιόλαδο
(κύρια προϊόντα µε ιστορικά δικαιώµατα), υπό τις παρούσες συνθήκες, δύσκολα θα κερδίσουν το τρένο του ανταγωνισµού, στη βάση των ιστορικών δικαιωµάτων που κάποτε
εξασφάλισαν στους κατόχους αυτών.
Φοβήθηκε την κατάργηση αυτών των δικαιωµάτων, η Νέα ∆ηµοκρατία, λίγο πριν τις εκλογές του 2015 και τις έχασε, φοβήθηκε να αντιµετωπίσει προεκλογικά το θέµα ο ΣΥΡΙΖΑ µέχρι το καλοκαίρι του 2019 και έχασε,
κάνει το ίδιο σήµερα η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και… θα
δούµε!
Agrenda
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Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Σάββατο 06-02-2021
Γενικά αίθριος καιρός µε λίγες
τοπικές νεφώσεις. Άνεµοι από
νότιες διευθύνσεις ασθενείς και
στα νότια δυτικοί τοπικά έως
ισχυροί. Θερµοκρασία σε υψηλά
για την εποχή επίπεδα και θα
ξεπεράσει κατά τόπους στα
κεντρικά και τα νότια τους 20
βαθµούς.

Κυριακή 07-02-2021
Αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα.
Βαθµιαία από τα δυτικά θα
αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις
που από το τις απογευµατινές
ώρες θα πυκνώσουν. Άνεµοι από
νότιες διευθύνσεις µέτριοι και στα
πελάγη έως ισχυροί. Θερµοκρασία
σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

∆ευτέρα 08-02-2021
και Τρίτη 09-02-2021
Μεταβολή του καιρού µε
βροχές, στα δυτικά και τα
ηπειρωτικά κεντρικής και
βόρειας χώρας. Σποραδικές
καταιγίδες στα βορειοδυτικά, τη
Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο.
Βαθµιαία στα δυτικά τα
φαινόµενα θα εξασθενήσουν.
Άνεµοι νότιοι νοτιοανατολικοί
µέτριοι και στο Αιγαίο ισχυροί,
στρεφόµενοι σε δυτικούς µε την
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Ανθράκωση και βακτηρίωση
της καρυδιάς
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KABΑΛΑ

Η ανθράκωση και η βακτηρίωση
αποτελούν τις κυριότερες ασθένειες
των φύλλων και των καρπών του φυτού
της καρυδιάς αντίστοιχα. Ο υγρός καιρός
αυτή την εποχή σε συνδυασµό και µε τον
κακό αερισµό της κόµης των δέντρων
δηµιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την
εµφάνιση και εξάπλωση και των δύο
παθογόνων. Χαρακτηριστικά
συµπτώµατα είναι οι πολυάριθµες ξηρές
σκουρόχρωµες κηλίδες στα διάφορα
όργανα του φυτού.
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Σε νέο ανοδικό κύκλο οδηγείται η αγορά καλαµποκιού, µε τις
τιµές παραγωγού αυτό το διάστηµα στα 25 λεπτά το κιλό. ∆εν
έχουν ακόµα ανακοινώσει τιµές οι µεταποιητές βιοµηχανικής
ντοµάτας, ενώ οι καλλιεργητές παραγγέλνουν ήδη τα φυτά. Καλό
εξαγωγικό βηµατισµό για όλη τη σεζόν προµηνύουν οι πράξεις
στη φράουλα µε τιµές παραγωγού στα 3 ευρώ το κιλό. Σταθερά
ανοδικά και το σκληρό σιτάρι, µε την εξαγωγή στα 285 ευρώ.
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ίδια ένταση. Θερµοκρασία σε
πτώση ως προς τις µέγιστες
τιµές κυρίως στο Ιόνιο και τα
ηπειρωτικά.

Τετάρτη 10-02-2021 έως
Παρασκευή 12-02-2021
Λίγες νεφώσεις παροδικά
αυξηµένες στα δυτικά, όπου θα
σηµειωθούν τοπικές βροχές
κατά διαστήµατα. Άνεµοι από
δυτικές διευθύνσεις µέτριοι θα
στραφούν σε νότιους
νοτιοδυτικούς µε την ίδια ένταση
και στα πελάγη τοπικά έως
ισχυροί. Θερµοκρασία χωρίς
αξιόλογη µεταβολή.

3-6Bf

Αντιµετώπιση

Οι άνεµοι θα
πνέουν από νότιες
διευθύνσεις 3 µε 5
και στα νότια δυτικοί
τοπικά
έως 6 µποφόρ

Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού
Κέντρου Φυτοπροστασίας και Ποιοτικού
ελέγχου Βόλου συνιστούν στους
καλλιεργητές καρυδιάς συνδυασµό
προληπτικών και κατασταλτικών
µέτρων, µε την εφαρµογή χαλκούχων
σκευασµάτων στα ευαίσθητα
βλαστητικά στάδια (έναρξη βλάστησης
και άνθιση), αραίωµα της κόµης του
δέντρου της καρυδιάς µε κλάδεµα
και εφαρµογή εγκεκριµένων
φυτοπροστατευτικών προϊόντων µε
θεραπευτική δράση, σε περίπτωση
έντονης προσβολής. Να σηµειωθεί
ότι οι επεµβάσεις αυτές συµβάλλουν
στην αντιµετώπιση και των δύο
ασθενειών ταυτόχρονα.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Με αφετηρία το αίτηµα ενίσχυσης του
βαµβακιού, ετοιµάζονται µπλόκα σελ. 8
• ∆εν πρέπει να αλλάξουν καθεστώς ΦΠΑ
όσοι έλαβαν ειδικές ενισχύσεις σελ. 16

• Με ύψος 1,84 µέτρα ο µικρότερος νέος
φορτωτής της JCB για στάβλο σελ. 20
• Νέα ποικιλία βάµβακος FILIA από την
Σπύρος Ανδριώτης ΑΕ σελ. 37

• Αυξηµένη ζήτηση και εξαγωγές στηρίζουν
την τιµή στα πορτοκάλια Μέρλιν σελ. 36
• ∆υναµική έναρξη µε 3 ευρώ και ανοδικές
τάσεις στην τιµή της φράουλας σελ. 21

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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Ο εκλογικός φόβος

διαιωνίζει ιστορικά δικαιώματα
Ισπανία
«Η σύγκλιση των βασικών
δικαιωµάτων πληρωµής
των οποίων η αρχική αξία
µονάδας είναι χαµηλότερη
από την περιφερειακή
µέση αξία το 2021, θα
χρηµατοδοτηθεί από τα
δικαιώµατα πάνω από την
µέση περιφερειακή αξία
και χωρίς µέγιστο
περιορισµό της µείωσης».
Εδώ φαίνεται πώς
λειτουργεί η κατάργηση
του κόφτη του 30%,
σύµφωνα µε την ισπανική
απόφαση για το 2021.

Ζητά χρόνο
ο Λιβανός για να
αποφασίσει την αξία
δικαιωμάτων του
2021 που πρέπει να
γνωστοποιήσει στις
Βρυξέλλες έως τις 19
Φεβρουαρίου και να
εκδώσει το σχετικό
ΦΕΚ πριν ανοίξει
το φετινό ΟΣΔΕ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στον «αέρα» βρίσκονται ακόµα οι αποφάσεις περί σύγκλισης ενισχύσεων
το 2021 που θα περιέχει ο φάκελος,
ο οποίος θα αποσταλεί στις Βρυξέλλες στις 19 Φεβρουαρίου για τις φετινές πληρωµές των αγροτών. Σύµφωνα µε πληροφορίες της Agrenda,
όλα θα εξαρτηθούν από το αν θα πέσει «σήµα» από το µέγαρο Μαξίµου
για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο,
καθώς εδώ δεν παίζεται µόνο το βήµα σύγκλισης, αλλά και η κατάργηση του λεγόµενου «κόφτη» του 30%
στη µέγιστη µείωση των ακριβών δικαιωµάτων που απολάµβαναν οι έχοντες ιστορικά δικαιώµατα.
Πηγές πολύ κοντά στη διαβούλευση που γίνεται αυτό το διάστηµα στη
Βάθη, λένε στην Agrenda πως ήδη
έχουν πραγµατοποιηθεί δύο τεχνικές συναντήσεις για τη σύγκλιση µε
τη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου, αλλά ο Σπήλιος Λιβανός ζητά περισσότερο χρόνο για να µελετήσει τα σενάρια που έχει µπροστά
του. Μάλιστα, είναι πιθανό, λένε οι
πληροφορίες, ο φάκελος που θα πάει στις Βρυξέλλες να µην περιέχει µέσα µόνο τις αποφάσεις για το 2021
αλλά και για το 2022, δηλαδή για ολόκληρη τη µεταβατική περίοδο. Η

πρώην ηγεσία του ΥΠΑΑΤ πάντως,
δηλαδή Βορίδης και Σκρέκας, έδειχναν να αντιλαµβάνονται πολύ καλά τα τεχνοοικονοµικά σενάρια σύγκλισης, µε τον κ. Βορίδη να έχει αποφασίσει γενναία εξίσωση δικαιωµάτων για τη διετία 2021-2022.
Από την άλλη, υπό το φόβο των εκλογών και τις αντιδράσεις των κατόχων ιστορικών δικαιωµάτων, προετοιµάζεται παράλληλα το έδαφος να
παραµείνει η κατάσταση ως έχει τουλάχιστον για το 2021, µε πρόσχηµα
τις επιπτώσεις της πανδηµίας. Μόνο
τυχαία άλλωστε δεν µπορεί να είναι
η αρθρογραφία στα ΝΕΑ του πρώην
ενοίκου της Βάθη, Ναπολέοντα Μαραβέγια που αναφέρει ότι «η διατήρηση των ιστορικών δικαιωµάτων ενίσχυσης των ελλήνων αγροτών είναι η κατάλληλη επιλογή στη σηµερινή συγκυρία» και πως µια τέτοια
επιλογή θα ήταν ισορροπηµένη από το ΥΠΑΑΤ.
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι πανευ-

Πριν το ΟΣ∆Ε
Οι εθνικές αρχές είναι υποχρεωµένες από τον κοινοτικό
κανονισµό να ενηµερώσουν
τους αγρότες έγκαιρα για τα
δικαιώµατα του 2021

ρωπαϊκά 18 χώρες έχουν ήδη προχωρήσει σε 100% σύγκλιση, η Γαλλία βρίσκεται στο 90% και η Ισπανία ψήφισε βασιλικό διάταγµα στις
26 Ιανουαρίου για 80% σύγκλιση έως το 2022. Σηµειώνεται επίσης ότι
στο βασιλικό διάταγµα καταργείται
ο «κόφτης» του 30%. Άλλωστε, την
1η Φεβρουαρίου ανοίγουν οι αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης σε πολλές
χώρες της EE και οι εθνικές αρχές είναι υποχρεωµένες από τον κοινοτικό κανονισµό να ενηµερώσουν τους
αγρότες για το πώς θα πληρωθούν
και ποια θα είναι η αξία των δικαιωµάτων πριν κάνουν αίτηση. «Τα
κράτη µέλη ενηµερώνουν τους γεωργούς εγκαίρως για την αξία των
οικείων δικαιωµάτων ενίσχυσης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στον µεταβατικό κανονισµό της ΚΑΠ.

Oι τρεις επιλογές
Οι επιλογές λοιπόν στις οποίες
βρίσκεται µπροστά η Βάθη βάσει των
σεναρίων που µελετά το Γεωπονικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών είναι τρεις:
Είτε µένουν τα δικαιώµατα και η
αξία τους ως έχει για το 2021.
Είτε συνεχίζεται η εσωτερική σύγκλιση όπως γινόταν την περίοδο
2014-2020 (βήµα 60%).
Είτε, αποφασίζεται µεγαλύτερο
βήµα σύγκλισης.

ΦΕΚ

Μέσα στο Φεβρουάριο το
υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης θα πρέπει να
εκδώσει υπουργική
απόφαση για τον
καθορισµό των
δικαιωµάτων ενίσχυσης
και να ενηµερώσει τους
αγρότες. Φυσικά, σε άλλα
κράτη-µέλη πρώτα έγινε
και η σχετική διαβούλευση.

Ιρλανδία

Στην Ιρλανδία
ενηµερώθηκαν οι αγρότες
από το υπουργείο
Γεωργίας πως το 2021
δεν θα συνεχίσει η
σύγκλιση των δικαιωµάτων
βασικής ενίσχυσης.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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Πολύ υψηλή εξάρτηση από ενισχύσεις για σιτηρά,
βοοειδή, χαµηλή για κηπευτικά και δενδρώδεις

Κατά 67% αυξήθηκε το οικονοµικό µέγεθος των
ελληνικών εκµεταλλεύσεων σε µία δεκαετία

Στο 78% των εκµεταλλεύσεων της χώρας η οικονοµική λειτουργία τους
σε πολύ µεγάλο βαθµό ή αποκλειστικά εξαρτάται από τις άµεσες
ενισχύσεις. Πιο συγκεκριµένα:
Πολύ υψηλή εξάρτηση εµφανίζουν: Σιτηρά, ελαιοπρωτεϊνούχοι σπόροι,
λοιπές αροτραίες, βοοειδή κρεοπαραγωγής.
Μικρή ή µηδενική εξάρτηση εµφανίζουν: Οπωροφόρα, συνδυασµός
µόνιµων καλλιεργειών, κηπευτικά, πουλερικά, χοιροτροφία (22% των
εκµεταλλεύσεων, δηλαδή περίπου 100.000 µονάδες).

Το µέσο οικονοµικό µέγεθος των εκµεταλλεύσεων της Ελλάδας έχει
αυξηθεί κατά 67% µεταξύ 2011 και 2019, µέσω και της εφαρµογής
των παραγωγικών συστηµάτων της κτηνοτροφίας και των κηπευτικών
(διαχρονική αύξηση του αριθµού των εκµεταλλεύσεων στους σχετικούς
παραγωγικούς τοµείς). Ωστόσο το πρόβληµα αποεπένδυσης στην Ελληνική
γεωργία παραµένει οξύτατο. Το ΠΑΑ δεν συµβάλλει επαρκώς στην
ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στην πρωτογενή παραγωγή και στην ουσία
«εξειδικεύεται» στην προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων.

Σύγκλισης
αναδιάρθρωση
στα αροτραία

kontonis@agronews.gr

Στην ανασυγκρότηση των καλλιεργητικών κατευθύνσεων και τη στροφή των παραγωγών προς δραστηριότητες προστιθέµενης αξίας, αναµένεται να στρέψει το ενδιαφέρον του
αγροτικού κόσµου η σύγκλιση των ενισχύσεων. Ειδικότερα, κάτι τέτοιο αφορά κυρίως κάποιους κατόχους αροτραίων εκτάσεων που ως γνωστόν
λειτουργούν µε οριακά περιθώρια κέρδους και το εισόδηµά τους µέχρι σήµερα είναι σε πολύ µεγάλο βαθµό εξαρτηµένο από τις άµεσες ενισχύσεις.
Αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει και
πρόσφατη έρευνα που παρουσιάστηκε
κατά τη διάρκεια Forum του Εθνικού
Ερευνητικό Ινστιτούτου Αγροτικής Ανάπτυξης της Ιρλανδίας Teagasc, όπου ένα από τα κύρια συµπεράσµατα ήταν ότι «η σύγκλιση είναι µία από τις κινητήριες δυνάµεις πίσω από
τις αποφάσεις των αγροτών να αποµακρυνθούν από τον τοµέα των αρόσιµων καλλιεργειών».
Υπό αυτό το πρίσµα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσέγγιση που θα ακολουθήσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όσον αφορά το πρόγραµµα της αναδιάρθρωσης καλλιεργειών που έχει συµπεριλάβει στο Ταµείο Ανάκαµψης.
Μέχρι στιγµής φαίνεται πως θα ικανοποιηθούν τα αιτήµατα των παρα-

γωγών για αναδιάρθρωση στο επιτραπέζιο αµπέλι, στη σταφίδα και τα
πυρηνόκαρπα, µε την ενίσχυση εκριζώσεων και αναφυτεύσεων µε ένα στρεµµατικό ποσό.
Ωστόσο γίνεται φανερό πως ένα
κεφάλαιο θα µπορούσε να αφιερωθεί σε νέες φυτεύσεις όπως έγινε για
παράδειγµα στην προκήρυξη των
Σχεδίων Βελτίωσης, για όσους καλλιεργητές αροτραίων επιθυµούν να
στραφούν σε πιο εντατικές δενδρώδεις εκµεταλλεύσεις ή ακόµα και εκµεταλλεύσεις αρωµατικών φυτών. Είναι µια επένδυση που συνήθως απαιτεί µεγάλα κεφάλαια άνω των 1.000
ευρώ το στρέµµα και αρκετά δαπανηρή όσον αφορά τα πρώτα χρόνια
που δεν έχει παραγωγή ο αγρότης
και γράφει µόνο έξοδα.
Σηµειώνεται εδώ πως το υπουργείο
Οικονοµικών βρίσκεται στην τελική
ευθεία για την αποστολή του Εθνικού
Προγράµµατος Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας στις Βρυξέλλες και του τε-

Σαν τα Σχέδια
Το κόστος που θα καλύπτεται
από την αναδιάρθρωση δεν
αναµένεται να διαφέρει πολύ
από αυτό στα Σχέδια Βελτίωσης για νέες φυτεύσεις
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟ
25% ΣΕ ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ

Διαρθρωτικές
μεταβολές

Η σύγκλιση είναι κινητήρια δύναμη πίσω από
τις αποφάσεις των αγροτών να απομακρυνθούν
από τον τομέα των αρόσιμων καλλιεργειών και
το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να δώσει λύσεις
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Agrenda

λικού κειµένου η οποία θα γίνει στα
µέσα Μαρτίου. Σε οποιαδήποτε περίπτωση πάντως το κόστος που θα καλύπτεται από το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης δεν αναµένεται να διαφέρει
ιδιαίτερα από εκείνο που φιλοξενούσε ο αντίστοιχος πίνακας των Σχεδίων Βελτίωσης για νέες φυτεύσεις. Σε
αυτές τις τιµές πρέπει να προστεθεί
και κάποιο ποσό για τυχόν εκριζώσεις (ποσά ανά στρέµµα):
Ακτινίδια: 1.259-1.466 ευρώ
Αµυγδαλιά: 261 ευρώ
Βερικοκιά: 392 ευρώ
Ελιά πυκνής φύτευσης και χαµηλού σχήµατος: 564 ευρώ
Ελιά σε παραδοσιακούς ελαιώνες: 216 ευρώ

Καρυδιά σε εµβολιασµένο υποκείµενο: 333 ευρώ
Λεβάντα: 380 ευρώ
Μηλιά σε πυκνή φύτευση σε
σχήµα παλµέτας: 1.424 ευρώ
Ροδακινιά: 315 έως 898 ευρώ
ανάλογα τη φύτευση.
Σταφύλια: σε κύπελο 907 ευρώ σε
υποστηριγµένα σχήµατα 1407 ευρώ.
Φιστικιές: 455 ευρώ
Σηµειώνεται τέλος πως στο πρώτο πακέτο «ώριµων» έργων-µεταρρυθµίσεων που δροµολογεί άµεσα
η Ελλάδα δεν περιλαµβάνεται η αναδιάρθρωση καλλιεργειών σύµφωνα τουλάχιστον µε τη λίστα που
έδωσε στη δηµοσιότητα το υπουργείο Οικονοµικών.

Σύµφωνα µε την ανάλυση
SWOT για την προετοιµασία του
στρατηγικού σχεδίου της νέας
ΚΑΠ στη χώρα µας η
διάρθρωση των
εκµεταλλεύσεων της χώρας µας
έχει ως εξής:
Μείωση 20% του συνολικού
αριθµού γεωργικών
εκµεταλλεύσεων µετά το 2007,
τα 2/3 περίπου της γεωργικής
γης είναι ενοικιαζόµενα.
Τρείς οµάδες παραγωγικών
εξειδικεύσεων: α) µόνιµες
καλλιέργειες, 54,7%, β) ετήσιες
καλλιέργειες το 25,4% και γ)
κτηνοτροφία 13,3% του συνόλου
των εκµεταλλεύσεων της
χώρας, αντίστοιχα.
Πρώτη η παραγωγική
εξειδίκευση της ελαιοκοµίας
(38,6% του συνόλου), µαζί µε
τις λοιπές µόνιµες καλλιέργειες
και τα εσπεριδοειδή
αντιπροσωπεύει τις µισές
εκµεταλλεύσεις της χώρας.
Τεχνικοοικονοµικός
Προσανατολισµός που αυξήθηκε
ο αριθµός εκµεταλλεύσεων την
περίοδο 2011-2019, είναι: τα
πρόβατα, τα βοοειδή, τα λοιπά
αµπελοκοµικά, τα κηπευτικάάνθη και οι πολυκαλλιέργειες
Το 13% των εκµεταλλεύσεων,
που έχουν κτηνοτροφική
εξειδίκευση, παράγει το 31,5%
της συνολικής Τυπικής Αξίας
Παραγωγής
Οι εκµεταλλεύσεις των
κτηνοτροφικών µονάδων έχουν
µέσο οικονοµικό µέγεθος
τετραπλάσιο από τις µονάδες
των δενδρωδών καλλιεργειών.
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Έως 22 Φεβρουαρίου Μητρώο αιγοπροβατοτρόφων για τη συνδεδεμένη
Περιθώριο µέχρι τις 22 Φεβρουαρίου έχουν οι αιγοπροβατοτρόφοι
που αιτήθηκαν συνδεδεµένη για το έτος 2020, προκειµένου να
προσκοµίσουν αντίγραφο νέου τύπου µητρώου της εκµετάλλευσης
τους στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο
ανήκει η έδρα εκµετάλλευσης τους. Ειδικότερα, η ανακοίνωση του
Οργανισµού Πληρωµών αναφέρει τα εξής: «Στο πλαίσιο της
διενέργειας διοικητικού ελέγχου του Μέτρου 2 της συνδεδεµένης

Μετά τις διορθώσεις
σφαλμάτων από
τους παραγωγούς
ακολουθεί πίστωση
μέχρι το τέλος του
μήνα, ενώ μπαίνει
σε τροχιά και η
πληρωμή των Νέων
Αγροτών

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Μια εβδοµάδα ακόµα έχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι για να προχωρήσουν σε διορθώσεις
σφαλµάτων µέσω διοικητικών πράξεων, προκειµένου µετά τους διοικητικούς ελέγχους να
γίνει η πολυπόθητη πληρωµή µε συµπληρωµατικά ποσά τόσο επί της ενιαίας όσο και επί
των προγραµµάτων. Στόχος των αρµοδίων, η
πίστωση αυτή να γίνει πριν το τέλος του µήνα, ωστόσο η δεκαπενθήµερη παράταση που
δόθηκε στους παραγωγούς για διορθώσεις αναµένεται να πάει πίσω την όλη διαδικασία.
Πάντως από τον Οργανισµό Πληρωµών διαµηνύουν ότι κάθε τι που θα είναι έτοιµο από
διοικητικό έλεγχο θα µπαίνει σε πληρωµή, ενώ το µεγαλύτερο πρόβληµα -ως γνωστό- εντοπίζεται
Ζωικό κεφάλαιο στα δεσµευµένα αγροτεµάΕγκρίθηκαν 1,1 εκατ. χια λόγω Εθνικού Αποθέµαευρώ για ενισχύσεις τος. Κάτι που συνδέεται και
µε την παρακράτηση του ∆εκτηνοτρόφων για
κεµβρίου στην εξόφληση
την εξυγίανση
της ενιαίας και τη γραµµιζωικού κεφαλαίου
κή µείωση επί των δικαιωµάτων των αγροτών, για την
οποία δεν ακούγεται αρµοδίως αν και πότε θα
επιστραφεί στους δικαιούχους. Σε κάθε περίπτωση, είναι σαφές ότι αν δεν ξεκαθαρίσει το
ζήτηµα µε τις καταγγελίες επί τους Εθνικού
Αποθέµατος, δεν υπάρχει περίπτωση να εξοφληθεί στο 100% η ενιαία ενίσχυση του 2020.
Μέσα στο µήνα αναµένεται να αρχίσει τµηµατικά και η πληρωµή των συνδεδεµένων, αν
και ακόµα δεν έχουν βγει στη ∆ιαύγεια οι α-

που χορηγείται στους κτηνοτρόφους αιγοπροβατοτροφικών
εκµεταλλεύσεων, βάσει των διατάξεων τoυ άρθρου 52 του Καν.
1307/2013, για το έτος 2020, καλούνται οι αιγοπροβατοτρόφοι που
έχουν αιτηθεί στην ενιαία 2020 ότι επιθυµούν να είναι δικαιούχοι
της εν λόγω ενίσχυσης να προσκοµίσουν αντίγραφο του νέου τύπου
µητρώου της εκµετάλλευσης τους στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις
του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ανήκει η έδρα της εκµετάλλευσής τους».

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
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ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Μέσα στον Φεβρουάριο
οι πρώτες συνδεδεμένες
ποφάσεις µε το ύψος των ενισχύσεων, τουλάχιστον για τα προϊόντα που αναµένεται να περιλαµβάνονται στο πρώτο πακέτο, µεταξύ των
οποίων και το σκληρό σιτάρι, τα κτηνοτροφικά
και σανοδοτικά ψυχανθή, οι καρποί µε κέλυφος και τα µήλα. Προς το τέλος Φεβρουαρίου
ανακοινώθηκε από τον υπουργό Σπήλιο Λιβανό ότι θα ανοίξει και η πολυαναµενόµενη
πλατφόρµα για αιτήµατα πληρωµής των Νέων Αγροτών, βάζοντας σε δρόµο την πληρωµή των δικαιούχων του 2016.
Ακόµα, στο τρίτο δεκαήµερο του µήνα αναµένεται να γίνει και µια πληρωµή από τον ΕΛΓΑ, που θα αφορά υπόλοιπα του Ιανού για όσες περιοχές έχουν πορίσµατα και αφού ολοκληρωθούν οι ενστάσεις των παραγωγών στις
15 Φεβρουαρίου στους ∆ήµους Καρδίτσας και
Παλαµά, αλλά και ζηµιές του 2020.

∆ιοικητικές πράξεις από παραγωγούς
µέχρι 15 Φεβρουαρίου
Όσον αφορά τις διορθώσεις προφανών
σφαλµάτων για τις αιτήσεις του έτους 2020,
µέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, εκτός της ενιαίας
αφορά και τα προγράµµατα, µε την εγκύκλιο
του ΟΠΕΚΕΠΕ να αναφέρει σχετικά:

Κοµφούζιο: Στην παράγραφο 3.2.3. του κεφαλαίου ΙΙ προτίθεται τελευταίο εδάφιο: «Κατά παρέκκλιση για τους (ενταγµένους) παραγωγούς για τους οποίους σύµφωνα µε τα
στοιχεία του ΟΠΣΑΑ υπάρχει ενεργό Τεχνικό
∆ελτίο για το έτος 2020 (3η πρόσκληση), επιτρέπεται σε επίπεδο αίτησης και αγροτεµαχίου η προσθήκη παράλληλης δράσης 10.1.08
και µετά την πρώτη πληρωµή του Μέτρου».
Νιτρορύπανση:
Στην παράγραφο 3.4.1 του
κεφαλαίου ΙΙ προτίθεται «4. Αρδευόµενο,
Τύπος Ενέργειας (Χρήση Νερού, Κωδικός
ΤΟΕΒ) όταν ο παραγωγός έχει ενταχθεί
στο Μ10.1.04. Η έγκριση γίνεται κατόπιν
ελέγχου (π.χ άδεια γεώτρησης) στα ήδη
υποβληθέντα έγγραφα».
Στο σηµείο 10 της παραγράφου 3.4.2 του
κεφαλαίου ΙΙ προστίθεται «ή εφόσον δεν µπορεί να αξιολογηθεί ο παραγωγός για την τήρηση δεσµεύσεων πρασινίσµατος σε περίπτωση
που δεν συµµετέχουν στις δράσεις Αγροτικής
Ανάπτυξης Μ8.1-Μ10-Μ11».
Στην παράγραφο 3.4.2 του κεφαλαίου ΙΙ
προτίθεται «12. Για µεταβολή ένδειξης Ξηρικό/Ποτιστικό όταν ένα ΑΦΜ έχει ενταχθεί στο

Καταχώρηση ποσοτήτων βάµβακος και σταφίδας
Ανοιχτές µένουν ακόµα δύο εφαρµογές καταχώρησης ποσοτήτων για τα
συνδεδεµένα καθεστώτα άµεσων ενισχύσεων. Όσον αφορά την ειδική ενίσχυση
βάµβακος, οι παραγωγοί έχουν περιθώριο µόλις λίγα ακόµα 24ωρα, µέχρι τη
∆ευτέρα 8 Φεβρουαρίου, ενώ περισσότερο χρόνο, µέχρι τις 19 του µήνα έχουν οι
καλλιεργητές κορινθιακής σταφίδας για να καταχωρήσουν τις ποσότητες που
παρέδωσαν προκειµένου να µη χάσουν τη συνδεδεµένη ενίσχυση.

Μ10.1.04. Η έγκριση θα πραγµατοποιείται κατόπιν ελέγχου όταν η δηλωθείσα καλλιέργεια
είναι ξηρική/ποτιστική (π.χ χειµερινά σιτηρά)».
Σχέδια Βελτίωσης, Νέοι Αγρότες και Ενίσχυση µικρών εκµεταλλεύσεων: Στο σηµείο
2 της παραγράφου 4.8.6 του κεφαλαίου ΙΙ προτίθεται «Κατά παρέκκλιση επιτρέπεται η υποβολή αιτήµατος διοικητικής πράξης για προσθήκη επίσπορης για δικαιούχους των υποµέτρων
4.1 και 6.1 και 6.3 σε αγροτεµάχια που δεν είχε εξ αρχής δηλωθεί επίσπορη».

Τέλη του µήνα ανοίγει
η πλατφόρµα για τους Νέους Αγρότες
Σε τροχιά πληρωµής δείχνει να µπαίνει η
β’ δόση των Νέων Αγροτών του 2016. Η διαδικασία φαίνεται πως ξεκολλάει από τα τέλη
Φεβρουαρίου, οπότε και έχει προγραµµατιστεί
να ανοίξει η πλατφόρµα για την αποπληρωµή των δικαιούχων που εντάχθηκαν σε αυτό
και περιµένουν την τελευταία δόση, σύµφωνα µε δέσµευση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στον βουλευτή της Ν∆ Καρδίτσας
Γιώργου Κωτσού.
Υπενθυµίζεται ότι η πληρωµή των Νέων Αγροτών έχει µείνει πολύ πίσω, ενώ προϋπόθεση για να προχωρήσει η διαδικασία είναι να έχουν ολοκληρώσει την απαραίτητη εκπαίδευσή τους. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει η ∆ΑΟΚ να καταχωρήσει στο ηλεκτρονικό σύστηµα
ΟΠΣΑΑ Απόφαση Ολοκλήρωσης της Πράξης,
να γίνει διοικητικός έλεγχος, να προχωρήσει
σε αίτηση πληρωµής µέσω της ειδικής εφαρµογής του υπουργείου, να ελεγχθεί διοικητικά από τις ∆ΑΟΚ ο φάκελος και να εκδοθεί από αυτές η απόφαση ολοκλήρωσης πράξης.
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Το κίνηµα των αγροτικών
µπλόκων, παρά τους
περιορισµούς της πανδηµίας,
βρήκε ξανά το δρόµο του
για τις επαρχιακές και
εθνικές οδούς.

Η οκνηρή διαχείριση της αγροτικής
ατζέντας επαναφέρει... τα τρακτέρ
Με αφετηρία τη δίκαιη αγανάκτηση των βαμβακοκαλλιεργητών που έχουν μείνει
να περιμένουν την ειδική ενίσχυση λόγω covid το κίνημα των μπλόκων ξαναξυπνάει
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Είναι προεόρτια
Μετά την µίνι παρέλαση
των τρακτέρ στα
Φάρσαλα, η Πέλλα
ήρθε να επιβεβαιώσει
ότι υπάρχει σοβαρό
πρόβληµα

Καθυστερήσεις
Μια εβδοµάδα µετά
την επίσκεψη του
πρωθυπουργού στην
πλατεία Βάθη, η
κατάσταση αρχίζει
να ξεφεύγει από τον
έλεγχο του υπουργού
Σπήλιου Λιβανού

Πυρήνες αντίδρασης στην οκνηρή διαχείριση της αγροτικής ατζέντας της κυβέρνησης βγάζουν ξανά τα τρακτέρ στους δρόµους, µε τις κινητοποιήσεις των αγροτών
σε Καρδίτσα, Γιαννιτσά και Σέρρες, που
αναµένεται να επεκταθούν και σε άλλες
περιοχές να φέρνουν στην επιφάνεια τα
ουσιαστικά προβλήµατα που ταλανίζουν
τον αγροτικό κόσµο. Το ζήτηµα της έκτακτης ενίσχυσης στο βαµβάκι διαµορφώνει µεν την αιχµή των διεκδικήσεων των
αγροτών, ωστόσο µια γενναία στήριξη
του προϊόντος δεν θα αρκέσει από µόνη
της για να βγάλει από τη δύσκολη θέση
τον νεοφώτιστο υπουργό.
Όπως όλα δείχνουν, ο νέος υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός,
ακολουθώντας τα στραβοπατήµατα των
προκατόχων του, δεν µπόρεσε να ξεφύγει ούτε κι αυτός από τη σφαίρα επιρροής της παράλληλης δοµής εξουσίας που
µε ορµητήριο το διαχειριστικό του ΟΣ∆Ε, αλλοιώνει το πνεύµα των παρεµβάσεων στον αγροτικό χώρο και στερεί τους
µετρηµένους πόρους από τους αγρότες.
Μια εβδοµάδα µετά την επίσκεψη του
πρωθυπουργού στην πλατεία Βάθη, που
έδωσε σε πολλούς την εντύπωση ότι οι
προτεραιότητες της εγχώριας αγροτικής
οικονοµίας ίσως µπουν σε µια τάξη, η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει από τον έλεγχο του υπουργού Σπήλιου Λιβανού.
Το κίνηµα των αγροτικών µπλόκων,
παρά τους περιορισµούς που επιφέρει η
πανδηµία, βρίσκει ξανά το δρόµο του για
τις επαρχιακές και εθνικές οδούς σχεδόν

ταυτόχρονα µε την απόφαση της ηγεσίας της Βάθη να διατηρήσει περαιτέρω ένα προβληµατικό τρόπο συντονισµού
της κατανοµής αγροτικών ενισχύσεων.
Εν τω µεταξύ, παρά το γεγονός ότι οι
βαµβακοκαλλιεργητές είχαν αποστείλει
από τις αρχές του έτους τελεσίγραφο για
την ανάγκη στήριξης των εισοδηµάτων
τους που έχουν πληγεί πάνω από25% λόγω των χαµηλών τιµών που πληρώθηκε
το σύσπορο ελέω πανδηµίας, καµία σχετική τοποθέτηση δεν έχει γίνει ακόµα από
τους ιθύνοντες, ενώ η σπορά πλησιάζει.
∆εν είναι όµως µόνο αυτά τα αγκάθια
στη σχέση αγροτικού κόσµου και κυβέρνησης. Από νωρίς την Πέµπτη 4 Φεβρουαρίου τα µέλη του Αγροτικού Συλλόγου
∆ήµου Πέλλας παρέταξαν τα τρακτέρ τους
αριστερά του οδοστρώµατος στην είσοδο
της πόλης των Γιαννιτσών, ενώ στο µεταξύ αγρότες από τις Σέρρες, την Καρδίτσα, τη Λάρισα, τον Έβρο και τα Πράσι-

να Φανάρια, ετοιµάζονταν να κινηθούν
προς την πόλη των Σερρών την εποµένη.
Οι αγρότες διεκδικούν αγροτικό πετρέλαιο, κάτι το οποίο η κυβέρνηση είχε αφήσει να εννοηθεί προεκλογικά και επί
δύο έτη σχεδόν το µεταθέτει για µια περίοδο «που τα δηµοσιονοµικά στοιχεία
θα το επιτρέψουν». Μάλιστα αντ’ αυτού
από τις αρχές του 2021 το κόστος παραγωγής επιβαρύνθηκε µε το «πράσινο τέλος» στο πετρέλαιο και οι αγρότες αιτούνται να εξαιρεθούν από αυτό. «Βγήκαµε
στους δρόµους για να κινητοποιηθούµε
για την ενίσχυση στους βαµβακοπαραγωγούς. Πρωθυπουργέ δεσµευτήκατε προεκλογικά επιστροφή φόρου πετρελαίου,
αντίθετα καθιερώθηκαν ακόµα 3 λεπτά
το λίτρο για πράσινο τέλος .Έχουµε προβλήµατα πολλά, νέα ΚΑΠ, Σχέδια Βελτίωσης, επιλαχόντες, τευτλοκαλλιέργεια»
λέει ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου δήµου Πέλλας Κυριάκος Ηλιάδης.

∆εν είναι
διάγγελµα,
αλλά
τελεσίγραφο
Σε ανακοίνωσή του
Αγροτικός Σύλλογος Πέλλας
αριθµεί τα βασικά αιτήµατα
της διαµαρτυρίας των
µελών του και διαβεβαιώνει
«πως θα τηρηθούν όλα τα
προβλεπόµενα µέτρα που
θεσπίζει η υγειονοµική
πειθαρχία και σαφώς θα
τηρηθούν οι κατάλληλες
αποστάσεις για το καλό
όλων µας! Ο κόµπος έφτασε
στο χτένι, δεν είναι
διάγγελµα αλλά
τελεσίογραφο!»:
«Κύριο αίτηµα είναι να δοθεί
ενίσχυση στους
βαµβακοπαραγωγούς λόγω
COVID-19 διότι αποτελεί το
κύριο και βασικό πρόβληµα
των αγροτών.
Κλωστήρια σταµάτησαν,
καταστήµατα έκλεισαν,
φορτώσεις πήγαν πίσω, το
basis ισοπεδώθηκε και οι
τιµές στο εκκοκκισµένο να
µην βρίσκονται σε ευθεία
σε σχέση µε τις
χρηµατιστηριακές τιµές.
Γι’ αυτό τον λόγο πως αν
δεν είχαµε κορωνοϊό θα
είχαµε καλύτερο εισόδηµα.
Να αρθεί το «πράσινο
τέλος» πετρελαίου στους
αγρότες που όχι µόνο δεν
έχει συµβάλλει στη µείωση
του κόστος παραγωγής αλλά
αντίθετα το επιβαρύνει
ακόµα περισσότερο.
Να ξαναµπεί στο τραπέζι
η προεκλογική δέσµευση του
πρωθυπουργού για
επιστροφή στο φόρο
πετρελαίου που διαιωνίζουν
συστηµατικά χρόνο µε τον
χρόνο οι εκάστοτε
κυβερνήσεις».
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Λίγα τα σκληρά,
με καλές τιμές
οι πράξεις

Ο

ι κουβέντες για εξαγωγή των
προηγούµενων εβδοµάδων
στην ελληνική αγορά σκληρού σίτου έγιναν τελικά δουλειές. Σηµειώθηκαν νέα συµβόλαια και
µάλιστα καλών ποσοτήτων σε επίπεδα µεταξύ 280-285 ευρώ ο τόνος FOB. Σηµειωτέον ότι η δραστηριότητα αυτή επηρέασε ανοδικά και τις τιµές στη χώρα µας,
δεδοµένου ότι δεν είναι πολλά τα σιτάρια σε χέρια παραγωγών και εµπόρων.
Βελτιώθηκε κάπως το δολάριο στην
ελληνική αγορά βάµβακος, αλλά οι προσφορές µας δεν έγιναν πιο δελεαστικές,
δεδοµένου ότι οι εκκοκκιστές επιµένουν
σε υψηλά επίπεδα τιµών. Μικροπωλήσεις γίνονται περί τα 85-86 σεντς ανά
λίµπρα, ενώ στη νέα σοδειά δεν είχαµε
δραστηριότητα. Το χρηµατιστήριο κράτησε τα 80 σεντς και δοκιµάζει και υψηλότερα, καθώς βοήθησε και η ανάκαµψη σε άλλα εµπορεύµατα αλλά και η στήριξη της φυσικής αγοράς, µόλις οι τιµές
πήγαν να διορθώσουν προς τα 80 σεντς,
σε άλλες σοδειές και όχι στο ελληνικό.
Γύρω στα 50 λεπτά το κιλό κινείται αυτές τις µέρες η τιµή της ντοµάτας
θερµοκηπίου, που ξεκίνησε από πολύ
χαµηλά επίπεδα, στη συνέχεια έκανε ένα άλµα στα 75 λεπτά για λίγες ηµέρες
και µετά έπεσε ξανά στα 50 λεπτά. Σύµφωνα µε τους παραγωγούς και τους εµπόρους, πρόβληµα αποτελούν το lock
down και η εστίαση που παραµένει κλειστή και περιορίζει τη ζήτηση.

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

17/12

30/12

77,30

77,20

2.56

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

07/01

14/01

80,10

81,31

2.47

2.51

28/01

79,94

2.60

2.55

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

302

302

302

302

302

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

229

229

229

235

235

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

04/02

84,28

2.71
305
235

195

195

195

211

211

228

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

401,30

412,70

440,60

463,20

442,40

465,20

1190,40

1289,40

1359,60

1431,00

1351,60

1371,60

16,55

17,98

18,94

18,73

16,66

16,07

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

65,80

67,37

69,90

66,60

76,47

79,32

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

113,70

114,60

115,07

111,82

122,75

123,52

83,33

81,02

80,48

81,76

82,84

82,22

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

∆υναµική έναρξη µε 3 ευρώ
Το δρόµο της στις αγορές της Ευρώπης βρήκε ήδη η ελληνική φράουλα
Πλεονέκτηµα για το εγχώριο φρούτο, ο παγετός του Ιανουαρίου στην Ισπανία
Με τιµές παραγωγού που αγγίζουν τα 3 ευρώ το κιλό για την πρώτη ποιότητα premium
ποικιλιών φράουλας, οι ισορροπίες στην αγορά επιτρέπουν έναν καλό εξαγωγικό βηµατισµό και για το υπόλοιπο της παραγωγικής και εµπορικής περιόδου. Προϋπόθεση είναι φυσικά να µην υπάρξουν φραγµοί
στις εξαγωγικές ροές λόγω πανδηµίας, όπως έγινε πέρυσι, µε αποτέλεσµα η δυναµική εκκίνηση του χειµώνα να σκοντάψει σε
χαµηλές τιµές το δίµηνο Μαρτίου-Απριλίου.
Όπως αναφέρει στην Agrenda o παρα-

Τιμή παραγωγού

φράουλας

(ευρώ το κιλό)

Φεβρουάριος 2020

2,50

γωγός από την Ηλεία Γιάννης Αρβανιτάκης, δεν υπάρχουν τέτοιες ανησυχητικές
ενδείξεις, µε τα φορτία να φτάνουν στην
ώρα τους στον προορισµό τους. Μέχρι στιγµής το 5% της δυναµικότητας παραγωγής
της χώρας έχει βρει το δρόµο της στις αγορές της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης µε
τιµές από 1,5 έως 3 ευρώ, αφού οι χαµηλές
θερµοκρασίες στα παραγωγικά κέντρα της
Ισπανίας τον Ιανουάριο έχουν προκαλέσει
πλήγµα στην εκεί παραγωγή, κάτι που δίνει πλεονέκτηµα στην ελληνική φράουλα.

Πιθανή ταύτιση
με τη φατρία ΟΣΔΕ
φορτώνει αμαρτίες
Ακροβασίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να εγκλωβίσουν
σε λάθη για τα αγροτικά την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Ανεβάζει τα μέρλιν
η υψηλή ζήτηση
για εξαγωγή
∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE
394,59

385,70

374,04

383,46

389,16

Victory

07/01

14/01

21/01

28/01

04/02

Έµφαση σε δηµοφιλείς ποικιλίες
στις αγορές της Ευρώπης,
όπως η Victory, εδωσαν φέτος
οι Έλληνες παραγωγοί

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Φεβρουάριος 2021

3,00
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Εξαγωγές

Ενισχυµένες είναι αυτήν την
περίοδο οι εξαγωγές ελληνικής φράουλας σε κεντρική
και βόρεια Ευρώπη

Παραγωγή

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Υπολογίζεται µικρή αύξηση
της παραγωγής συγκριτικά µε
το 2020, κατά 3.000 τόνους,
στους 75.000 τόνους

panagos@agronews.gr

Στον ίδιο παρονοµαστή που έχει επιφέρει δραµατική στρέβλωση στην ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία την τελευταία δεκαετία, τείνει να καταστεί όµηρος και ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός, η ατολµία
του οποίου επαναφέρει από το παράθυρο στη διαχείριση του ΟΣ∆Ε τη γνωστή «συντεχνία». Την ίδια στιγµή, ολόκληρη η κυβέρνηση, µε τις ακροβασίες
του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Φάνη Παπά, δείχνει να εγκλωβίζεται σε περίερ-

Τιμή παραγωγού
(λεπτά / κιλό)
Φεβρουάριος 2021

23

Φεβρουάριος 2020

25
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Η φυσική αγορά
ανέβασε το χρηματιστήριο
στο βαμβάκι
Δίνει τιμή στη
βιομηχανική ντομάτα
η διεθνής συγκυρία

Σε ανοδικό κύκλο περνά
το καλαµπόκι
Σε έναν νέο ανοδικό εµπορικό κύκλο
φαίνεται ότι βρίσκεται η αγορά
καλαµποκιού, µε τα µεσοπρόθεσµα
θεµελιώδη να υποδεικνύουν διατήρηση
των υφιστάµενων τιµών και στην
επόµενη καλλιεργητική περίοδο.

Εδώ
και µια
πενταετία
οι αγρότες
στερούνται
παντελώς
θεσµικής
εκπροσώπησης.

γες συναλλαγές και συµβάσεις οι οποίες, όχι µόνο δεν λύνουν το τεράστιο θέµα της ορθής διαχείρισης του συστήµατος διαχείρισης των κοινοτικών ενισχύσεων, αλλά αντιθέτως παρατείνουν τις
πρωτοφανείς απάτες που έχουν γίνει σε
βάρος των πραγµατικών παραγωγών.
Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση των
9,6 εκατ. στρεµµάτων βοσκοτόπων, τα
οποία, ενώ θα µπορούσαν να µπουν µε
µεθοδικό και διαφανή τρόπο στο σύστηµα ενισχύσεων, µοιράζονται όπως – όπως σε επιτήδειους και µυηµένους, οι
περισσότεροι εκ των οποίων δεν έχουν
καµιά σχέση µε το αγροτικό επάγγελµα. Ίσως δεν έχει γίνει κατανοητή από
όλους τους αγρότες η απάτη που έχει
στηθεί την τελευταία τριετία και µοιράζει δηµόσια γη σε κοινοτικό χρήµα, σε
ανθρώπους των διαδρόµων που ουδέποτε άσκησαν αγροτική δραστηριότητα.

Πέραν όµως της υπόθεσης των βοσκοτόπων, η σαθρή ηλεκτρονική βάση
και ο µηχανισµός που έχει στηθεί γύρω
από το ΟΣ∆Ε αλλοιώνουν το µείγµα αγροτικής πολιτικής και επιφέρουν διαρκή φθορά στην αγροτική δραστηριότητα. ∆εν είναι τυχαίο ότι εδώ και µια πενταετία οι αγρότες στερούνται θεσµικής
εκπροσώπησης, καθώς η συντεχνία του
ΟΣ∆Ε κατάφερε κάποια στιγµή να υπονοµεύσει τη διοίκηση της ΠΑΣΕΓΕΣ και
να οδηγήσει σε µικρό χρονικό διάστηµα στη διάλυση της ΠΑΣΕΓΕΣ, µιας οργάνωσης µε τεράστια συνεισφορά στην
ελληνική γεωργία επί 85 συναπτά έτη.
Αυτό που δεν αντιλαµβάνονται συχνά οι επιτελείς του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και οι
αρµόδιοι κυβερνητικοί αξιωµατούχοι, είναι το γεγονός ότι εδώ την τελευταία δεκαετία στον αγροτικό χώρο άλλος χαράσσει πολιτική και
η λεγόµενη πολιτική
διοίκηση επισφραγίζει απλώς τις αποφάσεις. Αρκεί να δει κανείς προσεκτικά τον τρόπο µε τον οποίο χτίζονται τα
προγράµµατα και δοµούνται οι θεσµικές παρεµβάσεις για να γίνει αντιληπτό
το βάθος της αλλοίωσης που έχει επέλθει σε ένα πολύ µεγάλο µέρος του διοικητικού µηχανισµού του υπουργείου.
Ό,τι ταιριάζει µε τις φιλοδοξίες και
τους σχεδιασµούς της συντεχνίας τίθεται σε εφαρµογή. Ό,τι χαλάει τα σχέδιά
της µένει ξεχασµένο στα συρτάρια των
υπηρεσιακών ή ενίοτε και της πολιτικής
ηγεσίας. Την ίδια στιγµή, τα στοιχεία
της βάσης δεδοµένων του ΟΣ∆Ε, που
θα µπορούσαν να είναι απαραίτητο εργαλείο ανάλυσης πληροφοριών για χάραξη πολιτικής, παραµένουν «καπακωµένα» από έναν στενό κύκλο «διαχειριστών», που ενδιαφέρονται µόνο για τη
διαιώνιση της «στρατηγικής» τους θέσης
στην οικονοµική και πολιτική εξουσία.

Από ευκαιρία
σε παγίδα για τη
Νέα ∆ηµοκρατία
Η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, υπό
την καθοδήγηση του εµπνευσµένου και
άφθαρτου πολιτικού Κυριάκου
Μητσοτάκη, έχει µπροστά της µία
µοναδική ευκαιρία να ξεκαθαρίσει το
τοπίο από την εν λόγω «κάστα» που µε
εφαλτήριο τη διαχείριση του ΟΣ∆Ε, έχει
παρεισφρήσει σε όλες τις εκφάνσεις του
αγροτικού χώρου ποδηγετώντας τις
αποφάσεις. ∆εν το έχει κάνει µέχρι τώρα
και κινδυνεύει να το βρει µπροστά της.
Σηµειωτέον ότι στην τελευταία φάση της
διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το συνδικάτο
του ΟΣ∆Ε κατάφερε να στρατοπεδεύει
µε δικό του άνθρωπο στο Μαξίµου και να
κινεί τα νήµατα µέσω του Νο2 της τότε
κυβέρνησης στα υπουργεία Ψηφιακής
Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης.
Σήµερα η ευκαιρία τείνει να εξελιχθεί σε
πρόβληµα. Οι πρόχειρες και απευθείας
αναθέσεις που εισηγείται ο πρόεδρος του
ΟΠΕΚΕΠΕ Φάνης Παπάς, οδηγούν την
κυβέρνηση σε µια µεγάλη παγίδα, στην
οποία, εφόσον πέσει, θα απολογείται σε
λίγο καιρό και για τα πολιτικά ατοπήµατα
της προηγούµενης κυβέρνησης.
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Προχωράει
ο διαγωνισμός
του ΟΠΕΚΕΠΕ
Η αρχή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών απέρριψε ως απαράδεκτη την προσφυγή που είχε καταθέσει στις 7 ∆εκεµβρίου 2020 ο… αναντικατάστατος τεχνικός σύµβουλος του ΟΣ∆Ε. Αυτό σηµαίνει
ότι συνεχίζεται κανονικά ο διαγωνισµός
για την επιλογή αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η παραπάνω απόφαση που βάζει για
πρώτη φορά φραγµούς στις «εργολαβίες»
του ΟΣ∆Ε, δηµιουργεί νέα δεδοµένα τόσο
για την τρέχουσα διαχείριση των θεµάτων
του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και για τον τρόπο µε
τον οποίο θα πρέπει να αντιµετωπισθεί
από δω και µπρος το σύνολο των υπηρεσιών που συνδέονται µε την ηλεκτρονική βάση υποστήριξης του έργου του οργανισµού και τη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Την ίδια στιγµή, τίθεται τεράστιο θέµα ηθικής βάσης και πολιτικής ευθύνης, καθώς, στον ίδιο εν δυνάµει πάροχο που προσφεύγει κατά του
διαγωνισµού, κάποιοι επιλέγουν να του
δώσουν το έργο µε απευθείας ανάθεση.

Υπό εξέταση τελεί και η προσωρινή
σύµβαση µε την οποία η διοίκηση του
ΟΠΕΚΕΠΕ επιχειρεί να ανανεώσει
για φέτος µε απευθείας ανάθεση
το έργο των υποστηρικτικών
υπηρεσιών εκ µέρους του εν λόγω
τεχνικού συµβούλου.
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Όσο η κυβέρνηση αποφεύγει να πάρει
µια σαφή θέση για το εάν, πότε και µε
τι ποσό θα συνδράµει στην οικονοµική
ανακούφιση των βαµβακοπαραγωγών από
τις επιπτώσεις της πανδηµίας, τόσο το κλίµα
στα παραγωγικά κέντρα βάµβακος της
χώρας θα γίνεται πιο εκρηκτικό.

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Είναι παραπάνω από σαφές στους παραγωγούς βάµβακος, οι οποίοι µετρούν απώλειες
στο εισόδηµά τους πάνω από 25% για το 2020,
ότι µια ειδική ενίσχυση για το βαµβάκι συνιστά µονόδροµος για την οικονοµική τους επιβίωση φέτος. Το ίδιο όµως φαίνεται ότι δεν είναι εξίσου προφανές για τους ιθύνοντες στην
πλατεία Βάθη που διατηρούν µια ένοχη σιωπή
ως προς το ζήτηµα.
Όσο η κυβέρνηση αποφεύγει να πάρει µια
σαφή θέση για το εάν, πότε και µε πόσα κονδύλια θα συνδράµει στην οικονοµική ανακούφιση ενός κλάδου που αναµφισβήτητα επλήγη από τις επιπτώσεις της πανδηµίας στην παγκόσµια οικονοµική ζωή, τόσο το κλίµα στα παραγωγικά κέντρα βάµβακος της χώρας θα γίνεται πιο εκρηκτικό.
Την περασµένη εβδοµάδα αγροτικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα έθεσαν εκ νέου επιτακτικά το θέµα της ειδικής ενίσχυσης της βαµβακοκαλλιέργειας, υπερτονίζοντας για µια ακόµη
φορά ότι η αγορά του βάµβακος επλήγη και µά-

Απώλεια 25% στο εισόδημα
επιβάλλει ενίσχυση βαμβάκος

Για εισοδηματική ασφυξία λόγω της πανδημίας κάνουν λόγο 22 αγροτικοί σύλλογοι
λιστα σε σηµαντικό βαθµό από τις εξαιρετικά δυσµενείς συνθήκες που προκάλεσε η πανδηµία.

Απαγορευτικές τιµές
για συνέχιση της καλλιέργειας
Σε ανακοίνωση που υπογράφουν 22 αγροτικοί σύλλογοι και απευθύνεται στον υπουργό Σπήλιο Λιβανό και σε όλες τις αρµόδιες επί του θέµατος κυβερνητικές αρχές, γίνεται λόγος για απώλεια εισοδήµατος λόγω των συνθηκών της τάξεως του 25%, ενώ το θέµα αφο-

ρά 45.928 παραγωγούς που καλλιέργησαν µε
βαµβάκι 2.766.777 στρέµµατα.
«Παρά τις προειδοποιήσεις προς το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης από εκπροσώπους παραγωγών, αλλά και από άλλους αρµόδιους φορείς
(∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Βάµβακος και Ένωση Εκκοκιστών), ότι οι βαµβακοκαλλιεργητές έχουν υποστεί οικονοµική ζηµιά, λόγω του
Covid 19, έχουµε φτάσει στη λήξη της εκκοκιστικής περιόδου έχοντας εισπράξει τιµές απαγορευτικές για τη συνέχιση της καλλιέργειας, καθώς

ΒΑΜΒΑΚΙ

Πορεία αγροτών µε τρακτέρ στις Σέρρες

ΠΟΡΕΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η έκτακτη ενίσχυση στο βαµβάκι και η άµεση
καταβολή αποζηµιώσεων στους αγρότες έπειτα από τις πρόσφατες ζηµιές στην Βόρεια Ελλά-

ΣΕΝΤΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

υπάρχει αδυναµία από τη πλευρά των βαµβακοπαραγωγών, να κλείσουν τις οφειλές του 2020,
πόσο µάλλον να ξεκινήσουν τη καλλιέργεια του
2021» αναφέρει µεταξύ άλλων η επιστολή, η οποία ακόµα υπενθυµίζει πως το 2020 οι αγρότες µπήκαν στη διαδικασία να σπείρουν και να
καλλιεργήσουν βαµβάκι έχοντας τη δέσµευση
της κυβέρνησης, πως όποιος κλάδος πληγεί οικονοµικά εξαιτίας της πανδηµίας θα ενισχυθεί.
«Καλούµε τη κυβέρνηση να δείξει την ίδια
υπεύθυνη στάση απέναντι σε εµάς όπως επιδείξαµε και εµείς καλλιεργώντας στο σκοτάδι
της παγκόσµιας υγειονοµικής κρίσης» καταλήγει η επιστολή.

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

81,31

25%
45.928

2.766.777

ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

77,20
74,22

10 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

30 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

∆ιψήφιοι αποτυπώνονται οι αριθµοί για
µείωση της παραγωγής βάµβακος σε βασικά
καλλιεργητικά κέντρα του κόσµου, γεγονός
που ανοίγει το δρόµο για αύξηση της
κινητικότητας στην αγορά για το υπόλοιπο
της τρέχουσας περιόδου 2020-2021.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
δα, βρέθηκε υψηλά στη λίστα διεκδικήσεων αγροτών από τις Σέρρες, την Καρδίτσα, τη Λάρισα, τον Έβρο και τα Πράσινα Φανάρια, που την
Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου δροµολόγησαν διαδήλωση στην πόλη των Σερρών.
Όµως και καθ’ όλο το προηγούµενο διάστηµα
η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, διεκδικώντας αιτήµατα επιβίωσης διοργάνωσε και έτρεξε κινητοποιήσεις µε στόχο την αναπλήρωση
του χαµένου εισοδήµατός των αγροτών από την
πανδηµία και το lockdown, από την υπολειτουργία των λαϊκών αγορών, από ζηµιές στην παραγωγή, αλλά και τις χαµηλές τιµές κάτω του κόστους παραγωγής.

Αποσυµφόρηση στην αγορά
αναµένει εφεξής η ICAC
Σε διπλά ψηφία αποτυπώνονται οι εκτιµήσεις
για µείωση της παραγωγής βάµβακος σε βασικά
καλλιεργητικά κέντρα του κόσµου, γεγονός που
ανοίγει τον δρόµο για αύξηση της κινητικότητας
στην αγορά για το υπόλοιπο της τρέχουσας περιόδου 2020-2021.
Οι εξαγωγές των ΗΠΑ και της Βραζιλίας αναµένεται να αυξηθούν κατά 45% και 17% αντίστοιχα και είναι ενδεικτικές της στροφής στην
διεθνή αγορά βάµβακος που την τελευταία διετία έχει εγκλωβιστεί σε ένα πτωτικό σπιράλ, ειδικά στην φυσική της έκφανση. Το παραπάνω
αποτελεί πεποίθηση µιας σειράς αναλυτών που
παρακολουθούν στενά το εµπόρευµα αυτό, ενώ πλέον η ∆ιεθνή Συµβουλευτική Βάµβακος
(ICAC) έρχεται να επικυρώσει την τάση, όσο τοποθετείται θετικά και για την επικείµενη καλλιεργητική περίοδο.
Όπως σηµειώνει στην ανάλυσή της για τον
µήνα Φεβρουάριο, τα τελικά αποθέµατα που θα
αφήσει µια χρονιά σαν τη φετινή, µε µειωµένη
παραγωγή και αυξηµένη εµπορική δραστηριότητα, αναµένεται ότι θα απαλύνουν τις πιέσεις
και στην τιµή της επερχόµενης περιόδου. Ακόµα
πιο ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι η ICAC ουσιαστικά ανασκευάζει τις προηγούµενες εκτιµήσεις της που ήθελαν τη διεθνή αγορά σε πτώση.
Φυσικά όλες αυτές οι διαπιστώσεις της κατάστασης στην αγορά έρχονται λίγο καιρό µετά τα
φιξαρίσµατα στην Ελλάδα, όπου οι παραγωγοί
είδαν για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά τα εισοδήµατά τους να συµπιέζονται µε τα εκκοκκιστήρια να πληρώνουν το πολύ 42 λεπτά το κιλό στο
σύσπορο. Με τη χρηµατιστηριακή τιµή σε ανοδική πορεία ήδη από τον περασµένο Απρίλιο και
έχοντας προσεγγίσει υψηλά 24 µηνών από τον
Νοέµβριο, το αίσθηµα εµπαιγµού ανάµεσα στους
Έλληνες αγρότες µόνον ενισχύεται όσο περνάει
ο καιρός και δεν γίνεται λόγος από πλευρά κυβέρνησης για κάποια έκτακτη ενίσχυση.

ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
2019

2020

4044

3942
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42 λεπτά
Οι παραγωγοί για
δεύτερη συνεχή
χρονιά βλέπουν τα
εισοδήµατά τους
να συµπιέζονται µε
τιµές έως 42 λεπτά
στο σύσπορο

25%
Υπολογίζεται
απώλεια εισοδήµατος λόγω των
συνθηκών της
τάξεως του 25%,
που αφορά 45.928
παραγωγούς που
καλλιέργησαν
2.766.777 στρέµµατα βαµβάκι

5 Φεβρουαρίου
∆ιαδήλωση στην
πόλη των Σερρών
έκαναν στις 5
Φεβρουαρίου
παραγωγοί από
Σέρρες, Καρδίτσα,
Λάρισα, Έβρο και
Πράσινα Φανάρια

Από τις ζωοτροφές ξεκινά το πλάνο
των επενδύσεων στην κτηνοτροφία
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Μια καλή ευκαιρία για επανασχεδιασµό της αναπτυξιακής στρατηγικής στη ζώνη του αιγοπρόβειου γάλακτος συνθέτουν η σταθερά ενισχυόµενη ζήτηση από την αγορά για πρώτη ύλη και η συγκυρία που έφερε στα ύψη τις τιµές των ζωοτροφών. Το µήνυµα
που στέλνουν το τελευταίο διάστηµα οι κτηνοτρόφοι
αποκαλύπτει ότι µέχρι και σήµερα δεν έχει γίνει συστηµατική δουλειά, ώστε οι ανάγκες του κλάδου σε
ζωοτροφές να καλύπτονται από την εγχώρια παραγωγική δυναµική. Αυτό αφήνει εκτεθειµένους σε περιόδους έντονης µεταβλητότητας των διεθνών αγορών
τόσο τους κτηνοτρόφους -όπως συµβαίνει τώρα που
η τιµή της σόγιας και του καλαµποκιού βρίσκονται σε
ιστορικά υψηλά- όσο και τους αγρότες, που τα προηγούµενα χρόνια διέθεταν σε οριακές τιµές την παραγωγή τους στους µεσάζοντες, οι οποίοι άλλωστε είχαν πρόσβαση σε άφθονες εισαγόµενες ποσότητες.
Ήδη συντελεστές του κλάδου συµφωνούν ότι η ενίσχυση της τιµής στο αιγοπρόβειο γάλα µετά από µια
τριετία δροµολόγησε µια σειρά επενδύσεων που µέχρι πρόσφατα ήταν απαγορευτικές για πολλές κτηνοτροφικές µονάδες. Άλλωστε κι αυτή η κρίση στην τιµή του γάλακτος άφησε εκτός ανταγωνισµού πολλές
µικρές µονάδες. Πλέον εκµεταλλεύσεις µε 500 ζώα
και άνω σπεύδουν να καλύψουν τον χαµένο χρόνο,
αυξάνοντας το ζωικό τους κεφάλαιο και εκσυγχρονίζοντας τις µονάδες τους για να ρίξουν το κόστος παραγωγής. Την ίδια στιγµή οι προοπτικές πωλήσεων
ελληνικών προϊόντων µε βάση το αιγοπρόβειο είναι
ενθαρρυντικές και δείχνουν ότι η συγκυρία βελτιωµένων τιµών και αυξηµένης ζήτησης θα κρατήσει. Αν
και δεν υπάρχουν επίσηµα δεδοµένα, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί σηµαντικά.

Το µοντέλο συµβολαιακής παραγωγής
ζωοτροφών που αναζήτησε η Όλυµπος
Οι µεγάλες εταιρείες παραγωγής ζωικών προϊόντων
αντί να επενδύουν στη χώρα και στην προώθηση της
καλλιέργειας ντόπιων ποικιλιών για ζωοτροφή, επιλέγουν την εισαγόµενη σόγια. Με βασικό αντίβαρο
λοιπόν στη σηµερινή συγκυρία τις τιµές των ζωοτρο-

φών, αξίζει να θυµηθεί κανείς την προσπάθεια για πιλοτική καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών και δη σόγιας που διεξήγαγε το εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών του τµήµατος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο
Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΘΙΑΓΕ, για λογαριασµό
της εταιρείας Όλυµπος την περίοδο 2012-2014. Στόχος του έργου ήταν η οργάνωση ενός δικτύου αγροτών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι αρχικά σε πιλοτική
και ακολούθως σε ευρεία κλίµακα, θα καλλιεργούσαν τις συνιστώµενες ποικιλίες σόγιας και τις προτεινόµενες ποικιλίες κτηνοτροφικών φυτών, µε σκοπό
την κάλυψη µεγάλου µέρους των διατροφικών αναγκών των κτηνοτροφικών µονάδων.
Στην περίπτωση της σόγιας, λοιπόν, τα δεδοµένα
που συλλέχθηκαν από τους πειραµατικούς αγρούς,
έδειξαν µέσες αποδόσεις που κυµαίνονταν ανάλογα
µε την περιοχή, από 285 κιλά το στρέµµα (σε βιολογική καλλιέργεια) έως τα 430 κιλά το στρέµµα, ενώ διαφοροποίηση παρατηρήθηκε µεταξύ των 10 υβριδίων
και των αποστάσεων φύτευσης που δοκιµάστηκαν (75
και 25 εκατοστά µεταξύ των γραµµών).

Το λούπινο ταιριάζει στη φυσιολογία της Ελλάδας
Στην ίδια έρευνα φάνηκε ότι το λούπινο έχει τη µεγαλύτερη ικανότητα προσαρµογής σε ξηρά και φτωχά εδάφη, ενώ είναι κατάλληλο για καλλιέργεια και
σε ορεινές και ηµιορεινές περιοχές. Η σπορά απαιτεί
14 κιλά σπόρου ανά στρέµµα, µε αποδόσεις που φτάνουν τα 348 κιλά/στρέµµα. Αντίστοιχα το µπιζέλι, το
ρεβίθι και το κουκί έχουν διπλάσια περιεκτικότητα σε
υδατάνθρακες από το λούπινο και το σογιάλευρο, ενώ τα σπέρµατα όλων των ποικιλιών σόγιας περιείχαν πολλαπλάσια περιεκτικότητα σε παρεµπόδισες
τρυψίνης σε σχέση µε τα λοιπά ψυχανθή.
Εν κατακλείδι, οι ερευνητές προτείνουν αντικατάσταση του σογιάλευρου µε σπέρµατα ψυχανθών σε
αναλογίες 5:2 (ρεβύθι: σογιάλευρο) έως 5:4 (λούπινο:
σογιάλευρο), που κρίνεται οικονοµικά συµφέρουσα
σε επέκταση της καλλιέργειας των ψυχανθών και τη
διάθεσή τους στην κτηνοτροφία σε τιµή ζωοτροφής.
Σηµειωτέον, δεδοµένα από αντίστοιχο έργο για λογαριασµό του ΘΕΣγη αναµένονται τον προσεχή Ιούνιο.
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∆ΕΛΤΙΟ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Ωίδιο στη φράουλα
Το ωΐδιο αποτελεί µια από τις
σηµαντικότερες ασθένειες φυλλώµατος
για την καλλιέργεια της φράουλας που
µπορεί να οδηγήσει σε µετρήσιµες
απώλειες σοδειάς λόγω προσβολής των
ανθέων, των καρπών, σηµαντική µείωση
ζωτικότητας και παραγωγικότητας των
φυτών καθώς επίσης και αναστολή της
ωρίµανσης. Ως παθογόνα αίτια έχουν
αναγνωριστεί οι µύκητες των ειδών
Sphaerotheca macularis και
Sphaerotheca pannosa που έχουν τη
δυναµική ταχύτατης ανάπτυξης και
δράσεις στις θερµοκηπιακές και υπό
χαµηλή κάλυψη καλλιέργειες, σε
ευνοϊκές περιβαλλοντικές συνθήκες
όπως υψηλή υγρασία και θερµοκρασία.
Τα προσβεβληµένα φυτά εµφανίζουν
πορφυρές και κοκκινωπές κηλίδες στην
κάτω επιφάνεια των φύλλων που στην
συνέχεια συστρέφονται και πέφτουν. Για
την πρόληψη και καταπολέµηση της
ασθένειας οι γεωπόνοι συνιστούν χρήση
υγιών φυταρίων, θειαφίσµατα και
ψεκασµούς µε κατάλληλα µυκητοκτόνα.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Karathane Star, Nimrod 25 EC
BAYER: Sonata SC, Luna sensation SC
FMC: Impact 125 SC
HELLAFARM: Κrill 10 EC, Alize
Κ&Ν: Takumi 10 SC, Amylo-X WG
UPL: Vacciplant SL, Colpenn 80 WG

Λευκή σκωρίαση στο σπανάκι
Η εµφάνιση του µύκητα Albugo
occidentalis, που προκαλεί την ασθένεια
της λευκής σκωρίασης, ανησύχησε τους
παραγωγούς σπανακιού στη Βοιωτία.
Ο υγρός καιρός µε βροχοπτώσεις και
χαµηλές θερµοκρασίες είναι ευνοϊκός
για την ανάπτυξη του παθογόνου, που
προκαλεί κίτρινες κηλίδες στην άνω
µεριά των φύλλων, ενώ λευκές κηλίδες
µε τις καρποφορίες του µύκητα
αναπτύσσονται στην κάτω µεριά. Τα
προσβεβληµένα φυτά παρουσιάζουν
αδυναµία και µπορούν να καταστραφούν
ολοκληρωτικά αν δεν ληφθούν εγκαίρως
µέτρα για αποτροπή της εξάπλωσης. Με
τα πρώτα συµπτώµατα οι γεωπόνοι
συνιστούν στους καλλιεργητές την
αφαίρεση των µολυσµένων µερών του
φυτού και ψεκασµό µε κάποιο κατάλληλο
µυκητοκτόνο. Προληπτικά µέτρα όπως η
στάγδην άρδευση, η ορθή λίπανση και η
χρήση ανεκτικών ποικιλιών µπορούν να
µειώσουν τον κίνδυνο προσβολής.

ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ

Ιός «Νέο ∆ελχί» σε ντοµατιές και κολοκυθιές Τριφυλίας
Η εύρεση φυτικών δειγµάτων από καλλιέργεια κολοκυθιών «θετικών» στον ιό
του καρουλιάσµατος των φύλλων της ντοµάτας «Νέο ∆ελχί» σήµανε
«συναγερµό» στην Τριφυλία, καθώς αποτελεί την πρώτη καταγραφή της
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ ασθένειας στην περιοχή. Ο ιός κατατάσσεται στα παθογόνα καραντίνας και
προσβάλλει ένα ευρύ φάσµα ξενιστών σολανωδών, µε κύριο τη ντοµάτα. Στα
προσβεβληµένα κολοκυνθοειδή ο ιός προκαλεί παραµόρφωση του
ελάσµατος, εµφάνιση µωσαϊκού και διόγκωση των νευρώσεων των φύλλων, ενώ στους
καρπούς εµφανίζεται τραχύτητα και διαµήκεις ρωγµές στην επιφάνειά τους. Καθώς δεν
υπάρχουν θεραπευτικά µέτρα κατά των ιώσεων, κύρια στρατηγική θεωρείται η
επιτυχηµένη διαχείριση του αλευρώδη Β. tabaci, που αποτελεί το βασικό µέσο
µετάδοσης του ιού στα φυτά. Οι γεωπόνοι συνιστούν χρήση υγιούς φυτωριακού υλικού,
εγκατάσταση δικτύου µαζικής παγίδευσης και εφαρµογή εγκεκριµένων εντοµοκτόνων.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τριπλή απειλή
από έντομα
Στο στάδιο έκπτυξης προληπτικές
επεμβάσεις στα εσπεριδοειδή
ΤΗΣ ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
provelengiou@agronews.gr

Με την ολοκλήρωση της συγκοµιδής στους οπωρώνες εσπεριδοειδών ακολουθούν φυτοπροστατευτικές επεµβάσεις που µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε
ευνοϊκές καιρικές συνθήκες το
δίµηνο Φεβρουαρίου-Μαρτίου.
Ανάλογα µε τις ανάγκες και το
ιστορικό της κάθε καλλιέργειας
ανά περιοχή, οι γεωπόνοι των
Περιφερειακών Κέντρων Φυτοπροστασίας Αχαΐας και Ναυπλίου συνιστούν επεµβάσεις ενάντια τριών σηµαντικών εντοµολογικών εχθρών της καλλιέργειας: της µύγας της µεσογείου, του
ακάρεος και του φυλλοκνίστη.
Η µεσογειακή µύγα (Ceratitis

capitata) αποτελεί έναν από τους
σοβαρότερους και µε ευρύ φάσµα ξενιστών, εντοµολογικούς
εχθρούς των καλλιεργειών. Με
τρεις έως επτά γενεές το έτος, οι
προνύµφες διαχειµάζουν στους
προσβεβληµένους καρπούς που
παραµένουν στα δέντρα ή στο έδαφος, ενώ τα ενήλικα κάνουν
την εµφάνισή τους την άνοιξη.
Ο παραγωγός συνίσταται να αποµακρύνει επιµελώς από τον

Μεσογειακή µύγα
Οι προνύµφες της
διαχειµάζουν στους
καρπούς και τα ενήλικα
εµφανίζονται την άνοιξη

οπωρώνα, καθ’ όλη την περίοδο, τους ώριµους καρπούς της
προηγούµενης χρονιάς.

Παραµόρφωση ανθέων από
το άκαρι των οφθαλµών
Το άκαρι (Eriophyes sheldoni)
δραστηριοποιείται την περίοδο της έναρξης της βλάστηση,
προσβάλλει κυρίως τη λεµονιά,
προκαλώντας παραµορφώσεις
σε άνθη, καρπούς, φύλλα και
βλαστούς. Η επέµβαση µε εντοµοκτόνα και ακαρεοκτόνα θα
πρέπει όσο είναι δυνατόν να αποφεύγεται διότι µπορεί να εξαλείψουν και πληθυσµούς ωφέλιµων εντόµων. Στην έναρξη της βλάστησης, επεµβάσεις
µε θειάφι ή λάδι προσφέρουν
ικανοποιητικά αποτελέσµατα.

Οφιοειδείς στοές στη νέα
βλάστηση από φυλλορύκτη
Η νεαρή βλάστηση και τα µικρής ηλικίας δέντρα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε προσβολές από
τον φυλλορύκτη (Phyllocnistis
citrella). Η προνύµφη µπαίνει
στο φύλλο και ορίσει χαρακτηριστική οφιοειδή στοά, µε αργυρόχρους ηµιδιαφανή εµφάνιση,
προκαλώντας κατσάρωµα και καταστροφή µέρους των φύλλων.
Για να αποφευχθεί ανάσχεση
της βλάστησης λόγω έντονων
προσβολών, οι γεωπόνοι συνιστούν παρακολούθηση του πληθυσµού µε φεροµονικές παγίδες,
αφαίρεση λαίµαργων βλαστών,
εισαγωγή φυσικών εχθρών και
επέµβαση µε κατάλληλα εντοµοκτόνα και θερινά ορυκτέλαια.
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Η γεωργία ακριβείας γίνεται
προσιτή στη λιπασματοδιανομή
Σημείο αναφοράς τα μηχανήματα Primo EW ISOBUS της Maschio
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Και µε µικρότερα
τρακτέρ
Tο κέντρο βάρους του
µηχανήµατος διατηρείται χαµηλά και έτσι
µπορεί να συνδυαστεί
ακόµα και µε µικρότερους σε ιπποδύναµη
γεωργικούς
ελκυστήρες

Mια µεγάλη γκάµα από λιπασµατοδιανοµείς ικανή να καλύψει κάθε ανάγκη προσφέρει στους επαγγελµατίες αγρότες, ο Ιταλικός όµιλος Maschio Gaspardo µετά από αρκετά χρόνια εξέλιξης και βελτίωσης.
Αιχµή του δόρατος της µεγάλης ποικιλίας αποτελεί το µοντέλο µε την
κωδική ονοµασία Primo EW ISOBUS.
Πρόκειται για ένα πλήρως ευρωπαϊκό µηχάνηµα που εφαρµόζει την τελευταία λέξης της τεχνολογίας στον
τοµέα της γεωργίας ακριβείας, σύµφωνα µε την εταιρεία Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ που προσφέρει τα µηχανήµατα
της Maschio Gaspardo στην ελληνική αγορά.
Το νέο µηχάνηµα αποτελείται από

διπλό σασί µε ενσωµατωµένο ζυγιστικό το οποίο ελέγχει σε πραγµατικό χρόνο την ροή του λιπάσµατος
αποφεύγοντας λάθη στη λίπανση
που µπορεί να οφείλονται από παράγοντες όπως η ταχύτητα του τρακτέρ αλλά και η µεταβολή της κοκκοµετρικής σύστασης του λιπάσµατος λόγω υγρασίας. Με άλλα λόγια
ο χρήστης είναι πλέον σε θέση να
µπορεί να ρυθµίζει τη ποσότητα λίπανσης από τη καµπίνα του τρακτέρ
µε χειρουργική ακρίβεια και να αποφεύγει την περιττή ρίψη λιπάσµατος.
Η στιβαρή κατασκευή του, για την
οποία άλλωστε είναι γνωστά τα µηχανήµατα του ιταλικού οίκου, προσφέρει χωρητικότητες από 1.500 λίτρα µε δυνατότητα προέκτασης έως
και 3.200 λίτρα, διπλές ανοξείδωτες
φτερωτές διασποράς και πλάτος δι-

Η στιβαρή κατασκευή του Primo EW ISOBUS προσφέρει χωρητικότητες
δεξαµενής από 1.500 λίτρα µε δυνατότητα προέκτασης έως 3.200 λίτρα.
ασποράς έως και 32 µέτρα. Σηµαντική λεπτοµέρεια είναι ότι το κέντρο βάρους του µηχανήµατος διατηρείται χαµηλά και έτσι µπορεί να
συνδυαστεί ακόµα και µε µικρότερους σε ιπποδύναµη γεωργικούς
ελκυστήρες. Τέλος, αυτό που κάνει
τον λιπασµατοδιανοµεά Gaspardo
Primo EW να ξεχωρίζει είναι ο αυτόµατος τµηµατικός έλεγχος (section

control) που επιτυγχάνεται µέσω
GPS σε χαρτογραφηµένο χωράφι.
Επιπλέον, το σύστηµα έχει δυνατότητα να συνδυαστεί µε χάρτες εδαφικής σύστασης λίπανση υψηλής
ακρίβειας µέσω συνδεσµολογίας
ISOBUS. Στα προαιρετικά αξεσουάρ
περιλαµβάνεται ένα πολύ εργονοµικό κάλυµµα, σκάλα εποπτείας και
ροδάκια µεταφοράς.
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Mε επερχόµενη
νοµοτεχνική
βελτίωση επί του
νοµοσχεδίου που
µένει να ψηφιστεί και
από την Ολοµέλεια
της Βουλής,
ακυρώνονται τα
πρόστιµα σε όσους
είχαν επιβληθεί
για εκπρόθεσµες
δηλώσεις µετάταξης.

Γλιτώνουν το φόρο όσοι
έλαβαν ειδικές ενισχύσεις
Δεν χρειάζεται να
μεταπηδήσουν στο
κανονικό καθεστώς οι
ελαιοπαραγωγοί που
έλαβαν ενισχύσεις λόγω
πανδημίας το 2020 και
υπερέβησαν τα 5.000 ευρώ

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Απαλλάσσονται τελικά από τη διαδικασία ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ όσοι αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν ενισχύσεις το 2020 για την αντιµετώπιση της
πανδηµίας, µε αποτέλεσµα να υπερβούν το
όριο των 5.000 ευρώ που ορίζει το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς τους. Σε
αυτούς συµπεριλαµβάνονται φυσικά και οι ε-

λαιοπαραγωγοί, οι οποίοι αποτελούν και την
πολυπληθέστερη κατηγορία εκείνων που το
τελευταίο διάστηµα δεν ήξεραν πώς έπρεπε
να κινηθούν αναφορικά µε το ζήτηµα αυτό.
Στις παραπάνω διευκρινίσεις προχώρησε ο
υφυπουργός Οικονοµικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, στην επιτροπή Οικονοµικών της
Βουλής, που ενέκρινε την περασµένη εβδοµάδα το νοµοσχέδιο µε τίτλο «∆ιενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων
της πανδηµίας του κορωνοϊού Covid-19, επείγουσες δηµοσιονοµικές και φορολογικές ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις». Σε αυτό
ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν την απαλλαγή των αγροτών από την πληρωµή εισφοράς αλληλεγγύης αλλά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας µετάταξης στα καθεστώτα ΦΠΑ µέχρι τις 31 Μαρτίου.
Ο ίδιος ανέφερε ότι µε επερχόµενη νοµοτεχνική βελτίωση επί του νοµοσχεδίου που
µένει να ψηφιστεί και από την Ολοµέλεια της
Βουλής, ακυρώνονται τα πρόστιµα σε όσους
είχαν επιβληθεί για εκπρόθεσµες δηλώσεις
µετάταξης, ενώ για τα πρόστιµα που είχαν καταβληθεί προβλέπεται η επιστροφή τους. Επιπλέον προβλέπεται ότι µε τη διάταξη αυτή οι
επιδοτήσεις θα δηλώνονται στο έτος που εισπράττονται και όχι στο έτος που ανάγονται.

Στέλνει στο κανονικό καθεστώς
η αναδιάρθρωση αµπελώνων
Αντίθετα, για τα επενδυτικά σχέδια ανακοίνωσε ότι το ποσό που χορηγείται ως ενίσχυση για την αναδιάρθρωση των αµπελώνων θεωρείται εισόδηµα αλλά µη φορολογητέο, δεν εµπίπτει στις ενισχύσεις αποζηµιωτικού χαρακτήρα και συµπεριλαµβάνεται
στο όριο των 5.000 ευρώ της παραγράφου 1
του άρθρου 41 του κώδικα ΦΠΑ.
«Τα ποσά που χορηγούνται ως «ενίσχυση για την αναδιάρθρωση αµπελώνων» θεωρούνται εισόδηµα, µη φορολογητέο, δεν
έχουν αποζηµιωτικό χαρακτήρα και συµπεριλαµβάνονται στο όριο των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις για τη µετάταξη από το ειδικό
στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και αντίστροφα. Αυτό σηµαίνει ότι τα συγκεκριµένα ποσά, που συνιστούν ενίσχυση για την αναδιάρθρωση αµπελώνων, έχουν διαφορετική
αντιµετώπιση από τα ποσά των αποζηµιώσεων λόγω COVID-19 για τους ελαιοπαραγωγούς και τους λοιπούς παραγωγούς, οι οποίες θεωρείται ότι έχουν αποζηµιωτικό χαρακτήρα», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
Επιπλέον υπενθυµίζεται ότι οι ενισχύσεις
που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο της αντιµετώπισης των συνεπειών της πανδηµίας, στον
αγροτικό τοµέα, είναι ακατάσχετες και δεν
υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος,

εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του ∆ηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης.

Ξανάλλαξε η εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ
για τα ιδιόκτητα αγροτεµάχια
Εν τω µεταξύ, την εβδοµάδα που πέρασε η
διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε νέα
τροποποίηση της εγκυκλίου που διέπει το
καθεστώς ελέγχων «για τα µη ιδιόκτητα αγροτεµάχια». Πλέον, όπως ορίζεται, τα παραστατικά χρήσης δύναται να είναι: συµβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια
παραχώρησης, τα οποία πρέπει:
να αναγράφουν υποχρεωτικά τον ΑΦΜ
του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή,
να αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των
αγροτεµαχίων και τη χρονική περίοδο της µίσθωσης. Η αναγραφή του ΑΤΑΚ του εκµισθωτή του αγροτεµαχίου όπως αποτυπώνεται στην
περιουσιακή του κατάσταση τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσιµος, είναι υποχρεωτική µόνο στην περίπτωση
δήλωσης ιδιωτικών βοσκότοπων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η αναγραφή ΑΤΑΚ είναι προαιρετική. Η συµπλήρωση της ΕΑΕ2020 µε τον ΑΤΑΚ δύναται να γίνει αποδεκτή όταν υποβληθεί το αργότερο έως 15 Φεβρουαρίου 2021.
να έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυµβαλλόµενων µερών
[αφορά τα ιδιωτικά έγγραφα µίσθωσης γεωργικών ακινήτων (συµφωνητικά αγροµίσθωσης και/ή χρησιδάνεια παραχώρησης),
στα οποία το συµφωνηθέν ετήσιο µίσθωµα δεν υπερβαίνει τα χίλια διακόσια ευρώ
(1.200 ευρώ) κατ’ έτος και έχουν συνταχθεί
πριν την 01/01/2014 ή το συµφωνηθέν ετήσιο µίσθωµα δεν υπερβαίνει τα εννιακόσια
εξήντα ευρώ (960 ευρώ) κατ’ έτος και έχουν
συνταχθεί µετά την 01/01/2014]».
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Για δανεισμό έως 5 εκατ. ευρώ

Καλύτερα με Αναπτυξιακό
παρά με Σχέδιο Βελτίωσης
η ένταξη στις Εγγυήσεις
Η μείωση της τελικής επιδότησης από το Μέτρο 4.1 με την ένταξη
στον εγγυημένο δανεισμό υποχρεώνει σε δεύτερες σκέψεις τους
δικαιούχους αγρότες. Κανένα πρόβλημα με τον Αναπτυξιακό
«Χτυπήματα» στο ΠΣΚΕ με αιτήσεις αγροτών ύψους 28 εκατ.
ευρώ βλέπουν οι τράπεζες, αργεί ωστόσο ακόμα η εκταμίευση
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Δικαιούχοι
Για επενδύσεις στον πρωτογενή
τοµέα (γεωργία) οι υποψήφιοι
δανειολήπτες, φυσικά πρόσωπα,
δύναται να είναι είτε κατ’
επάγγελµα αγρότες είτε νέοι
αγρότες του Μέτρου 6.1. Σε
κάθε περίπτωση το µέγεθος της
εκµετάλλευσης των πιστούχων
θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο
από 8.000 ευρώ.

Μεταποίηση
Οι επενδύσεις στη µεταποίηση
ή και την ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων, που µπορούν να
ενταχθούν στα εγγυηµένα
δάνεια, αφορούν µόνο τελικά
γεωργικά προϊόντα π.χ
κηπευτικά, δηµητριακά, γάλα.

Όροι

Η αποπληρωµή του δανείου
µπορεί να γίνει σε µηνιαίες,
3µηνιαίες, 6µηνιαίες ή ετήσιες
τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές
δόσεις, ενώ παρέχεται και
περίοδος χάριτος µέχρι 2 έτη.

Σε συνδυασµό µε τον Αναπτυξιακό
Νόµο ή µε ένα µη επιδοτούµενο επενδυτικό πλάνο δείχνει να συµφέρει καλύτερα η ένταξη των αγροτών
στο Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως ενηµερώνουν έµπειρα τραπεζικά στελέχη την Agrenda, ο
λόγος είναι πως όταν ένας αγρότης
είναι δικαιούχος των Σχεδίων Βελτίωσης για να λάβει εγγυηµένο δάνειο
από το ΠΑΑ θα πρέπει να υπολογίζει
µείωση της τελικής επιδότησης που
θα λάβει από το Μέτρο 4.1.1. Κι αυτό γιατί το εγγυηµένο δάνειο θεωρείται κάποιου είδους ενίσχυση από το
ΠΑΑ, περιπλέκοντας κάπως τη διαδικασία και δείχνει να αποθαρρύνει
κάποιους δικαιούχους. Αντίθετα, µε
τον Αναπτυξιακό Νόµο είτε η επένδυση αφορά µεταποιητική µονάδα (γεωργικό προϊόν) είτε τον πρωτογενή
τοµέα (στάβλοι, αποθήκες, θερµοκήπια), όπως λένε οι ίδιες πηγές, δεν τίθεται θέµα µείωσης της επιδότησης.
Αυτό σιγά-σιγά έχει ξεκινήσει να
γίνεται αντιληπτό από τους αγρότες,
και µέχρι στιγµής, και ενώ έχουν γίνει αιτήσεις δανείων ύψους 28 εκατ.
ευρώ, το ρεπορτάζ λέει, πως δεν έχει ακόµα εκταµιευθεί κάποιο δάνειο από τις συνεργαζόµενες τράπεζες. Μένει να φανεί πόσα από αυτά
αφορούν συνδυασµό µε επιδότηση
Σχεδίου Βελτίωσης.
Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος δανειολήπτης υποβάλλει αίτηση
µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ –
ependyseis.gr) στο πρόγραµµα «Χρηµατοδοτικά Εργαλεία ΠΑΑ» (δράσεις
4.1.4 και 4.2.4), δηλώνοντας τη τράπεζα µε την οποία επιθυµεί να συνεργαστεί. Η διαδικασία γίνεται συνήθως σε συνεργασία µε κάποιο µε-

λετητικό γραφείο, καθώς, θα πρέπει ο
αγρότης-επενδυτής να προσκοµίσει και
επιχειρηµατικό σχέδιο.
Σηµειώνεται εδώ πως µετά την Τράπεζα Πειραιώς που ανακοίνωσε ότι µπορούν πλέον οι ενδιαφερόµενοι να προσέλθουν ώστε να συζητήσουν µε τα αρµόδια τµήµατα για τον εγγυηµένο δανεισµό τους, και η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, κάλεσε τους αγρότες
να απευθυνθούν στο δίκτυό της για τα
σχετικά εργαλεία. Συγκεκριµένα, στον
ιστότοπό της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας αναφέρεται για το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης:
«Τα οφέλη που θα αποκοµίσει το πελατολόγιο της τράπεζας περιλαµβάνουν:
α) 20% χαµηλότερο επιτόκιο σε σχέση
µε αντίστοιχες χρηµατοδοτήσεις, µε µέγιστο ύψος 6,50% (πλέον εισφ. Ν.128),
β) καλύµµατα/εµπράγµατες εξασφαλίσεις έως 40% και
γ) έκπτωση 20% επί του τιµολογίου
της τράπεζας για τις προµήθειες της επιχειρηµατικής πίστης.
Ποσό ΜΠ δανείων: 10.000 έως
5.000.0000 ευρώ.
∆ιάρκεια ΜΠ δανείων: από 1 έως
15 έτη (max λήξης 31/12/2035).
Όριο Κεφάλαιο κίνησης: έως 30%
των συνολικών επιλέξιµων δαπανών
µε µέγιστο ποσό 200.000 ευρώ (τεκµηρίωση αναγκαιότητας στο επιχειρηµατικό σχέδιο προς εξυπηρέτηση της
επένδυσης)».

Χαρτοφυλάκιο
Συνολικά 480 εκατ. ευρώ
περίπου δανειακά κεφάλαια
υπολογίζονται προς διάθεση
ως εγγυηµένα δάνεια προς τον
αγροτικό τοµέα

Μετά την Τράπεζα
Πειραιώς και η
Συνεταιριστική
Τράπεζα Θεσσαλίας
καλεί τους αγρότες
να ενηµερωθούν
για τον εγγυηµένο
δανεισµό.

Κοντά στη λύση για τους
Όλο και πιο κοντά στην εύρεση λύσης για τους επιλαχόντες του Σχεδίων Βελτίωσης, φαίνεται πως βρίσκονται οι αρµόδιοι φορείς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Παρακολουθώντας την πορεία υλοποίησης των µέχρι στιγµής δικαιούχων έχει γίνει σαφές πως ένα µεγάλο ποσοστό αυτών δεν θα
προχωρήσουν το επενδυτικό τους
πλάνο (εκτιµήσεις µιλούν ακόµα
και για 60% τελική υλοποίηση), εξοικονοµώντας χρήµατα για την
ενσωµάτωση των επιλαχόντων.
Εφόσον επιβεβαιωθούν τα παραπάνω και ύστερα από τις πολλαπλές πιέσεις που έχουν ασκήσει Περιφερειάρχες και επιλαχόντες προς το ΥΠΑΑΤ, η ένταξη των
αγροτών που έµειναν εκτός Σχεδίων Βελτίωσης έρχεται πιο κοντά.
Προς το παρόν, πάντως, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης οι
ιθύνοντες δεν έχουν ανοίξει επισήµως τα χαρτιά τους γι’ αυτό το
ζήτηµα, την ώρα που ο Σπήλιος
Λιβανός απαντά ακόµα αόριστα,
περί µελέτης των κοινοτικών κα-

νονισµών, ώστε να ικανοποιηθεί
το αίτηµα των επιλαχόντων.
Υπενθυµίζεται πως λίγες µέρες
πριν, η συντονιστική επιτροπή αγροτών Κεντρικής Ελλάδας αλλά
και οι αντιπεριφερειάρχες Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησαν την έγκριση όλων των επιλαχόντων αγροτών στο πρόγραµµα 4.1.1 µε την
παροχή επιπλέον κονδυλίων, κατά τη διαδικτυακή συνάντηση µε
τον υπουργό Σπ. Λιβανό.
Σηµειώνεται πως µε βάση τους
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ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
ΚΥΨΕΛΩΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΥΨΕΛΩΝ

3,50

ΕΥΡΩ
ΠΟΣΟ 2020

16,50
ΕΥΡΩ
ΠΟΣΟ 2020

ΑΓΟΡΑ
ΚΙΝΗΤΩΝ
ΒΑΣΕΩΝ
ΕΩΣ

9ΕΥΡΩ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΩΣ

10

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Αιτήσεις ενίσχυσης
για μετακίνηση
κυψελών έως 10/2

επιλαχόντες
µεταβατικούς κανονισµούς της ΚΑΠ
στη χώρα µας θα εισρεύσουν 1,6
δις ευρώ κοινοτικά κονδύλια προς
διάθεση από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης για τη διετία 20202021. Τα χρήµατα αυτά µπορούν
να διατεθούν για νέες προκήρυξης ή για την κάλυψη παρατάσεων σε πολυετείς αγροπεριβαλλοντικές δεσµεύσεις του Μέτρου 10.
Σε αυτόν τον κανονισµό εκτιµάται
πως θα στηριχθεί το αίτηµα των επιλαχόντων για ένταξη.

Αιτήσεις τροποποίησης
Κοµφούζιο, Ορνιθοπανίδα
Από τη 01/02/2021 µέχρι και τις
15/03/2021, είναι δυνατή η
υποβολή για να αιτήµατα
τροποποιήσεων ή/και
µεταβιβάσεων ή/και ανακλήσεων
πράξης για το δεύτερο έτος
εφαρµογής (έτος 2021) για τη
δράση 10.1.01 «Προστασία της
άγριας ορνιθοπανίδας» του
Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020.
Οι αιτήσεις τροποποίησης,
συµπεριλαµβανοµένης της
µεταβίβασης, πραγµατοποιούνται
ηλεκτρονικά µέσω του
Πληροφοριακού Συστήµατος (ΠΣ)
της δράσης και ειδικότερα στη
Λειτουργική Μονάδα
«Μεταβιβάσεις – Τροποποιήσεις»,
σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση
του ΥΠΑΑΤ. Παράλληλα η
προθεσµία υποβολής των:
α) αιτηµάτων τροποποίησης για
άλλους λόγους
β) αιτηµάτων µεταβίβασης µε ιδία
βούληση του δικαιούχου
θα γίνεται από 15/2 έως 15/4 για
τα έτη εφαρµογής 2021, 2022,
2023 και 2024 όσον αφορά το
Μέτρο 10.1.8 «Κοµφούζιο».

Κατ’ επάγγελµα αγρότες, νεοεισερχόµενοι στον αγροτικό τοµέα τα δύο τελευταία έτη και συνταξιούχοι ΟΓΑ, έχουν λίγες ηµέρες ακόµα για να κάνουν αίτηση ενίσχυσης της δαπάνης
για µετακίνηση των κυψελών
τους. Συγκεκριµένα, έως τις 10
Φεβρουαρίου µπορούν όσοι έχουν από 110 κυψέλες και άνω να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση ενίσχυσης για να καλύψουν τις δαπάνες των µετακινήσεών τους κατά την Εαρινή –
Θερινή περίοδο δηλαδή από την
11η Φεβρουαρίου µέχρι και την
20η Ιουνίου 2021.
Η απόσταση θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή ίση των 50 χιλιοµέτρων σε κάθε µετακίνηση.
Σηµειώνεται εδώ πως ενισχύεται
µέρος της δαπάνης για τη µετακίνηση κυψελών από τον συνήθη µόνιµο τόπο εγκατάστασης –
«έδρα» της µελισσοκοµικής εκµετάλλευσης σε άλλον ή αντίστροφα, καθώς και πιθανές ενδιάµεσες µετακινήσεις.
∆ικαιούχοι της δράσης είναι

Τουλάχιστον
110 κυψέλες
Αίτηση υποβάλλουν όσοι
έχουν από 110 κυψέλες
και άνω για µετακινήσεις
από 11 Φεβρουαρίου µέχρι
και 20 Ιουνίου 2021

µελισσοκόµοι, οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τα εξής κριτήρια: i) είναι κάτοχοι µελισσοκοµικής εκµετάλλευσης τουλάχιστον 110 κυψελών, ii) διαθέτουν µελισσοκοµικό βιβλιάριο
σε ισχύ (θεωρηµένο), iii) έχουν
υποβάλει αίτηση – δήλωση κατεχόµενων κυψελών ή θεώρησαν
το µελισσοκοµικό τους βιβλιάριο κατά το κατά το χρονικό διάστηµα µεταξύ της 1ης Σεπτεµβρίου και της 31ης ∆εκεµβρίου
2020, iv) είναι «επαγγελµατίες
αγρότες» και δηλώνουν ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής τουλάχιστον 5.000 ευρώ ή
είναι συνταξιούχοι του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων
(ΟΓΑ) και δηλώνουν ακαθάριστη αξία συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής τουλάχιστον 5.000 ευρώ ή είναι «επαγγελµατίες αγρότες» νεοεισερχόµενοι στον αγροτικό τοµέα (δηλ. υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – ∆ήλωση ΟΣ∆Ε ή/και εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών ή/και
εγγράφηκαν, για πρώτη φορά
εντός των δύο προηγούµενων
ηµερολογιακών ετών).
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος
συµµετοχής στη δράση εκφράζεται µε την υποβολή τυποποιηµένης αίτησης – δήλωσης στα
Κέντρα Μελισσοκοµίας µέχρι τις
10 Φεβρουαρίου 2021.

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

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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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

Οι τρείς μεγάλοι
νικητές του
διαγωνισμού της
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ
Tους νικητές του διαγωνισµού των εντοµοκτόνων Closer
120SC και Delegate 250WG ανακοίνωσε η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ.
Ο διαγωνισµός διεξήχθη από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο του 2020 σε δενδροκοµικές περιοχές της χώρας, µε
τους νικητές να αναδεικνύονται µετά από κλήρωση που
έλαβε χώρα στα γραφεία της ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ την 15η Ιανουαρίου 2021, παρουσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της εταιρείας και δικηγόρου Αθηνών.

Τα αποτελέσµατα της κλήρωσης:
1. Ο Βαγγόπουλος Ιωάννης από τους Πύργους Εορδαίας
κερδίζει ένα δενδροκοµικό ελκυστήρα New Holland T3.70F.
2. Ο Πασώγιας Ιωάννης από το Μυλότοπο Γιαννιτσών
κερδίζει ένα συρόµενο ψεκαστικό µηχάνηµα 1.000 λίτρων TERRA DIAS 1000.
3. Ο Γενητσεφτσής Αναστάσιος από το Τύρναβο Λάρισας κερδίζει επίσης ένα συρόµενο ψεκαστικό µηχάνηµα
1000 λίτρων TERRA DIAS 1000.
Η παράδοση των παραπάνω δώρων θα γίνει σε ορισµένο χρόνο, που θα ανακοινωθεί το συντοµότερο δυνατό,
κοντά στις περιοχές διαµονής των νικητών. Η ΕΛΑΝΚΟ
ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ευχήθηκε στους νικητές συγχαρητήρια για
την επιτυχία τους και καλές παραγωγές, ενώ παράλληλα
ευχαρίστησε τους χιλιάδες συµµετέχοντες που την τίµησαν µε την εµπιστοσύνη τους.

H John Deere δεν
θα συμμετάσχει
στην Agritechnica
Στην ανακοίνωση πως δεν θα συµµετάσχει στην έκθεση
Agritechnica 2021 προχώρησε η John Deere. Όπως ενηµερώνει η εταιρεία, η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω της τρέχουσας κατάστασης µε την Covid 19 και την εξέλιξή της µέσα
στο φθινόπωρο. «Η ασφάλεια του προσωπικού µας και των
υπαλλήλων σας, καθώς και η ασφάλειας των πελατών µας
πρέπει να έχει προτεραιότητα» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Αναλυτικότερα, η ενηµέρωση που απέστειλε στους
συνεργάτες της η John Deere αναφέρει:
«Ανακοινώνουµε ότι η John Deere δεν θα συµµετάσχει
στην έκθεση Agritechnica στο Ανόβερο που έχει προγραµµατιστεί για τον Νοέµβριο του 2021. Αυτή η απόφαση οφείλεται στην τρέχουσα κατάσταση γύρω από την Covid 19 και
την πιθανή ανάπτυξή της µέσα στο φθινόπωρο. Η ασφάλεια
του προσωπικού µας και των υπαλλήλων σας, καθώς και η
ασφάλειας των πελατών µας πρέπει να έχει προτεραιότητα.
Η John Deere επανέλαβε τη δέσµευσή της στην Agritechnica
ως η παγκόσµια κορυφαία έκθεση για τη γεωργία».

Με ύψος 1,84 μέτρα
ο νέος φορτωτής της
JCB χωράει παντού
Τον μικρότερο φορτωτή της φίρμας παρουσίασε
η βρετανική εταιρεία για κτηνοτροφικές φάρμες
ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Ο νέος JCB 403 Plus είναι το µικρότερο µηχάνηµα στη γκάµα γεωργικών τροχοφόρων
φορτωτών της βρετανικής φίρµας, η οποία
αποκάλυψε σε διαδικτυακή εκδήλωση τη
νέα έκδοση του µηχανήµατος.
Ωστόσο, η νέα αυτή έκδοση έχει αναλογία
ισχύος προς βάρος ισοδύναµη µε τα µεγαλύτερα µηχανήµατα της γκάµας, κάτι πολύ
ενδιαφέρον για τις νέες, σύγχρονες απαιτήσεις. Με τη διπλάσια ισχύ σε σχέση µε το τρέ-

χον µοντέλο και απόδοση υδραυλικού συστήµατος 60 λίτρα/λεπτό µπαίνει στην γκάµα της JCB ο µικρός «Ultra-Compact» φορτωτής 403 Plus. Αυτό σηµαίνει ότι, παρά το
µικρό του µέγεθος, βελτιώνει την παραγωγικότητα σε στενά µέρη, µικρά κτίρια και άλλες περιορισµένες τοποθεσίες.
Τη νέα έκδοση Plus κινεί ένας κινητήρας
Stage V 1,7 λίτρων απόδοσης 50 ίππων, ο οποίος συνεργάζεται µε το σύστηµα Autostop
για να εξοικονοµεί καύσιµο και να περιορίζεται η φθορά του. Η βρετανική φίρµα εφοδιάζει σχεδόν όλα τα νέα της µηχανήµατα µε
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Νέα ποικιλία
βάμβακος FILIA
από την Σπύρος
Ανδριώτης ΑΕ
∆ιαθέσιµη σε µεγάλη κλίµακα από όλα τα συνεργαζόµενα
καταστήµατα γεωργικών εφοδίων θα είναι για το 2021 η
νέα ποικιλία βάµβακος FILIA, που διαθέτει η εταιρεία Σπύρος Ανδριώτης ΑΕ. Όπως αναφέρει η εταιρεία, η ποικιλία
αυτή µάλιστα θα συµµετέχει στα περισσότερα προγράµµατα πιστοποίησης – πριµοδότησης των εκκοκκιστηρίων ανά
την Ελλάδα. Το 2020 η νέα ποικιλία FILIA δοκιµάστηκε στην
περιοχή της Ηµαθίας και όπως αναφέρει η Σπύρος Ανδριώτης ΑΕ «τα αποτελέσµατα ήταν εντυπωσιακά σε όλα τα επίπεδα». Αναλυτικότερα, σε σχετικό δελτίο τύπου που υπογράφει για την Σπύρος Ανδριώτης ΑΕ, ο Βασίλης Ανδριώτης αναφέρονται τα εξής:
«Την καλλιεργητική περίοδο 2017 ξεκινήσαµε από την
Ηµαθία το πρόγραµµα πιστοποίησης και ποιοτικής αναβάθµισης βάµβακος FiberPro2. Μαζί µε την Γ&Π ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ Βάµβακος ΑΕ και την NOVACERT ΕΠΕ καταφέραµε τότε
να ανοίξουµε τον δρόµο για την παραγωγή βάµβακος υψηλής προστιθέµενης αξίας αυξάνοντας την τιµή παραγωγού.
Η βάση που θέσαµε τότε ακολουθήθηκε από αρκετούς παραγωγούς και εκκοκκιστήρια σε όλη την Ελλάδα µεγαλώνοντας την επιτυχία του προγράµµατος FiberPro2 και συνεχίσαµε παράλληλα την έρευνα για ακόµα καλύτερο γενετικό υλικό που θα αυξήσει την αξία του ελληνικού βαµβακιού ακόµα περισσότερο.

το σύστηµα τηλεµετρίας JCB LiveLink. Έτσι
και για το µικρό 403 Plus, ο χειριστής µπορεί να έχει µια σύντοµη επισκόπηση της κατάστασής του, εξ αποστάσεως.
Στις τεχνικές προδιαγραφές του µοντέλου αξίζει να σηµειωθεί η επιλογή των κιβωτίων, που επιτρέπουν την κίνηση µε 20
ή 30 χλµ./ώρα αλλά και τους βραχίονες υψηλής ροπής παράλληλης δράσης ή υψηλής ανύψωσης, πατέντα της JCB. Σύµφωνα µε την εταιρεία, ένα βοηθητικό κύκλωµα για τη λειτουργία εξαρτηµάτων, παρέχει
συνεχή ροή για την κίνηση ενός υδραυλικού κινητήρα σε ένα εξάρτηµα. Η ροή µπορεί να ελεγχθεί χρησιµοποιώντας µια κανονική βαλβίδα σε µοχλό ή κάνοντας χρήση του προαιρετικού ηλεκτρικού ελέγχου
στο χειριστήριο του φορτωτή.

Πτυσσόµενος θόλος
Ο πτυσσόµενος θόλος FOPS/ROPS
της JCB µπορεί να χαµηλώσει σε
µόλις 40 δευτερόλεπτα και να
µειωθεί σε µόλις 1,84 µέτρα

Οι υποψήφιοι αγοραστές έχουν την επιλογή µεγεθών για τον βραχίονα ανύψωσης. Όπως λέει η εταιρεία, η κανονική έκδοση προσφέρει έναν καλό συνολικό συνδυασµό δύναµης ξεµπλοκαρίσµατος, ικανότητας ανύψωσης και ύψους φόρτωσης 2,6 µ., ενώ η
εκτεταµένη επιλογή προσφέρει ύψος φόρτωσης έως 2,8 µ. για στοίβαξη και φόρτωση.
Η JCB προσφέρει τρεις επιλογές στον τρόπο µε τον οποίο θα «διαµένει» ο χειριστής εντός της καµπίνας.Ένας σταθερός θόλος µε
µπροστινά και πίσω παρµπρίζ παρέχει ευκολότερη πρόσβαση σε χειριστές που πρέπει να µετακινούνται και να απενεργοποιούν συχνά το µηχάνηµά τους, ενώ η καµπίνα µε πλήρη τζάµια παρέχει υψηλού επιπέδου άνεση και ασφάλεια, µε το σύστηµα θέρµανσης και τους υαλοκαθαριστήρες να συµβάλλουν σε αυτό.Το συνολικό ύψος του θόλου είναι 2,20 µέτρα µε αυτές τις επιλογές.
Για πρόσβαση σε κτίρια µε χαµηλές πόρτες, ή χαµηλές οροφές, ο πτυσσόµενος θόλος FOPS/ROPS της JCB µπορεί να χαµηλώσει σε µόλις 40 δευτερόλεπτα και να µειωθεί σε µόλις 1,84 µέτρα, ενώ εξακολουθεί
να παρέχει στον χειριστή κάλυψη από βροχή στην ανυψωµένη θέση, χάρη στα γυάλινα πάνελ στο πάνω µέρος του πλαισίου.

Το 2020 επιστρέψαµε στην ευρύτερη περιοχή της Ηµαθίας
για να δοκιµάσουµε την νέα µας ποικιλία FILIA, που όχι µόνο πληροί τις προδιαγραφές του προγράµµατος FiberPro2,
αλλά βάζει νέα standards στην ελληνική αγορά ίνας βαµβακιού. Τα αποτελέσµατα ήταν εντυπωσιακά σε όλα τα επίπεδα. Οι αποδόσεις συσπόρου στο χωράφι δεν αφήσαν
καµία αµφιβολία για το δυναµικό της ποικιλίας αφήνοντας
αρκετά χαµόγελα στους παραγωγούς.
Η Γ&Π ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ αξιολογώντας την υψηλή εκκοκκιστική απόδοση αλλά και τα ιδιαίτερα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της ίνας, επιβράβευσε τους παραγωγούς µε
αυξηµένη τιµή κατά 10% από την τιµή βάσης του στεγνού
συσπόρου βάµβακος ήτοι 4 λεπτών/κιλό
Για το 2021 η FILIA θα είναι διαθέσιµη σε µεγάλη κλίµακα από όλα τα συνεργαζόµενα καταστήµατα γεωργικών εφοδίων και θα συµµετέχει στα περισσότερα προγράµµατα πιστοποίησης – πριµοδότησης των εκκοκκιστηρίων ανά
την Ελλάδα. Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους τους παραγωγούς και συνεργάτες που µας εµπιστεύονται και µας
στηρίζουν σε όλη αυτή την διαδροµή αναβάθµισης του ελληνικού βαµβακιού. Η υπεραξία που έχουµε δηµιουργήσει τα τελευταία χρόνια στην αλυσίδα παραγωγής είναι αρκετά µεγάλη και αποτέλεσµα συλλογικής προσπάθειας.».
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ΑΓΡΟΝΕΑ
Η μόρφωση
και το ήθος δεν
είναι συνώνυμα
∆ιαχρονικό: Η µόρφωση και το
ήθος δεν είναι συνώνυµα. Μπορεί
ταυτόχρονα να είσαι και σπουδαίος
διανοούµενος και µεγάλο κάθαρµα.
Β. Ραφαηλίδης.
Αµύγδαλα: Βούτυρο και αλεύρι
από αµύγδαλα κάνουν παραγωγοί
του Συκουρίου Λάρισας. Αξιοποιούν
όλα τα παράγωγα της καλλιέργειάς
τους, ακόµα και τσόφλια και κλαδιά
για πέλλετ θέρµανσης. «Στόχος είναι
το ποιοτικό ολόκληρο αµύγδαλο.
∆ιαθέτουν σπαστήριο, όπου και το
ψήνουν και επεξεργάζονται και την
αµυγδαλόψυχα. Εµπορεύονται
αµύγδαλο σε φέτες ή σπασµένο,
προωθούν την παραγωγή κρέµας
αµυγδάλου µε ταχίνι, βούτυρο από
αµύγδαλο και αλεύρι αµυγδάλου,
που είναι ανάρπαστο στο εξωτερικό,
µε την ονοµασία
Almonds nuts».
Είναι ανάγκη η
δηµιουργία µιας
οργανωµένης
Οµάδας
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ
Παραγωγών στην
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
περιοχή του
∆ήµου Τεµπών.
Κ. Μητροδήµος. Γ. Ρούστας.
eleftheria.gr. texnologosgeoponos.
gr, 4/1/2021.
Κρασάδες πάλι: Στο Σύµφωνο
Συνεργασίας Attica Wine & Food
Experience µε την Περιφέρεια
Αττικής στον οινογαστρονοµικό
τουρισµό προβλέπεται εκπόνησης
ψηφιακού οινικού χάρτη της Αττικής
και ο σχεδιασµός και η υλοποίηση
δράσεων που ενισχύουν την
αναγνώριση των τοπικών προϊόντων
οίνου της Αττικής γης και των
διαδροµών οινοτουρισµού από ένα
ευρύτερο καταναλωτικό κοινό. Τ.
Ρόκου. traveldailynews.gr, 1/2/2021.
Cine vs κλίµα:
Η κινηµατογραφική βιοµηχανία έχει
συµβάλει στην επιδείνωση της
κλιµατικής αλλαγής. Μία µέση
κινηµατογραφική παραγωγή, µε
προϋπολογισµό άνω των 70 εκατ.
δολαρίων, παράγει 2.840 τόνους
CO2. Ισοδύναµο µε το αντίστοιχο
ποσό που απορροφάται από 3.709
στρέµµατα δάσους σε ένα χρόνο.
Screen New Deal. ecozen.gr,
25/1/2021. *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

Νέες τεχνολογίες αξιοποιεί
ο συνεταιρισμός Νάξου
για να κατοχυρώσει τη φήμη
της πατάτας

Σύμπραξη της ΕΑΣ Νάξου με το Ινστιτούτο
Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών
Πόρων για το πρόγραμμα GrEaTest-Potatoes

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

Παραγωγή
Φέτος η ΕΑΣ
συγκέντρωσε
από 300
παραγωγούς
3.250 τόνους
πατάτας

Ποικιλίες
Οι καλλιεργούµενες
ποικιλίες στο
νησί είναι οι
Liseta, Spunta,
Marfona,
Vivaldi, Alaska

liamis@agronews.gr

Τείχος προστασίας γύρω από τη φηµισµένη πατάτα Νάξου, ένα προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης, που στηρίζει δυναµικά το εισόδηµα τουλάχιστον 300
συνεργαζόµενων αγροτικών οικογενειών του νησιού, επιδιώκει να ορθώσει η τοπική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Νάξου. Στόχος της οργάνωσης, που φέτος συγκέντρωσε πάνω από 3.250 τόνους χειµερινής και ανοιξιάτικης πατάτας, εξασφαλίζοντας τιµή
βάσης στα 55 λεπτά το κιλό για τα µέλη της, µε υποσχέσεις και «για κάτι παραπάνω», είναι να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες, για να αναδείξει την υπεροχή του προϊόντος έναντι του ανταγωνισµού και να αποτρέψει τους επιτήδειους να καπηλεύονται το όνοµά της.
«Θέλουµε οι ισχυρισµοί µας ότι διαθέτουµε ένα ξεχωριστό προϊόν, µε
πλούσια οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και µια µοναδική γεύση, να µπορούν να στηριχθούν και µε απτές αποδείξεις. Έτσι το προϊόν µας θα αποκτήσει ακόµη µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία, ενώ θα χτυπηθούν και τα φαινόµε-

να να πωλούνται κάθε είδους πατάτες,
ως πατάτες Νάξου», εξηγεί ο Μιχάλης
Βερνίκος, γεωπόνος της ΕΑΣ Νάξου.
Για να επιτύχει τις επιδιώξεις της η
δραστήρια οργάνωση συνέπραξε µε
το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και
Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, στο πλαίσιο του προγράµµατος «GrEaTest-Potatoes», που θα επιχειρήσει µια ολιστική προσέγγιση για
την ανάδειξη, αξιολόγηση και βελτίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της
«πατάτας Νάξου», µε σύγχρονα φαινοτυπικά, µοριακά και χηµικά εργαλεία.
«Αρχικά θα καλλιεργήσουµε τον ίδιο
σπόρο, γαλλικής προέλευσης, µε τις ίδιες καλλιεργητικές πρακτικές, ίδια λίπανση και κατά το δυνατό και ίδια φυτο-

προστασία, τόσο εδώ στο νησί, όσο και
στη Θεσσαλονίκη, στο Ινστιτούτο του
ΕΛΓΟ – ∆ήµητρα, δύο φορές µέσα στο
2021 (σ. σ. σπορά το Φεβρουάριο και εξαγωγή τον Ιούνιο και κατόπιν δεύτερη
νέα σπορά τον Αύγουστο και εξαγωγή
το ∆εκέµβριο) και ισάριθµες φορές το
2022. Στη συνέχεια η παραγωγή που
θα προκύψει θα αξιολογηθεί µέσα από τις νέες τεχνολογίες, προκειµένου
να δούµε αν θα διαπιστωθεί και στην
πράξη ότι τα χώµατα και το κλίµα της
Νάξου, είναι αυτά που κάνουν την ποιοτική διαφορά στο προϊόν», ανέφερε
στην Agrenda ο κ. Βερνίκος, ο οποίος
έχει το ρόλο του επιστηµονικού υπεύθυνου στο έργο «GrEaTest-Potatoes»,
για λογαριασµό της ΕΑΣ Νάξου.

Συστηµατική αξιολόγηση σε διαφορετικά terroir
και προσδιορισµός διατροφικού προφίλ

Φήµη
Η «Πατάτα
Νάξου» θεωρείται προϊόν
µε υψηλές
ποιοτικές
προδιαγραφές
Ο δρ Ιωάννης Γανόπουλος από
το επιστηµονικό συµβούλιο του ΕΛΓΟ.

Εκ µέρους του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων
του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, το ρόλο επιστηµονικού συµβούλου έχει αναλάβει ο δρ
Ιωάννης Γανόπουλος, ο οποίος αναφέρει ότι στο πλαίσιο του προγράµµατος
θα γίνει συστηµατική αξιολόγηση και αποτύπωση του µικροβιώµατος σε
διαφορετικά terroir και αγρο-περιβάλλοντα, προσδιορισµός του διατροφικού,
µεταβολικού και οργανοληπτικού προφίλ των παραγόµενων κονδύλων
πατάτας και συγκριτική αξιολόγηση αυτών. «Θα διεξαχθούν συγκριτικές
αναλύσεις µε γευστικό πάνελ αξιολόγησης, φαινοτυπική και µεταβολοµική
ανάλυση των παραγόµενων κονδύλων πατάτας, συγκριτική µεγαγραφωµική
µελέτη του συνόλου των γονιδίων που εκφράζονται στον κόνδυλο της
πατάτας κατά τη συγκοµιδή, ώστε να ταυτοποιηθούν συγκεκριµένα γονίδια τα
οποία συνδέονται µε την ποιότητα», διευκρινίζει ο κ. Γανόπουλος.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τα νέα
Rossiu di
Munte από
το Κατώγι
Αβέρωφ
Κυκλοφόρησαν οι νέες
χρονιές για τα Rossiu
di Munte Βλάχικο
2018 και Rossiu di
Munte Pinot Noir
2016, όπως πάντα σε
περιορισµένο αριθµό
φιαλών, από το
οινοποιείο Κατώγι
Αβέρωφ. Τα Rossiu di
Munte, που στη
βλάχικη τοπική
διάλεκτο, σηµαίνει
Κόκκινο του Βουνού,
εκφράζουν εµφανώς
την ορεινή καταγωγή
τους. Με ζωηρή
οξύτητα και πληθωρικό
χαρακτήρα, είναι δύο
ξεχωριστά κρασιά µε
ιδιαίτερη κοµψότητα. Η
σειρά Rossiu di Munte
είναι τα «κρασιά του
βουνού», από τους πιο
ορεινούς αµπελώνες
του Κτήµατος.

Υπό προστασία ΕΕ-Ιαπωνίας κασέρι
ελαιόλαδο και κεφαλογραβιέρα ΠΓΕ
∆ΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΕ-ΙΑΠΩΝΙΑΣ
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∆ΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ
ΑΞΙΑ

}

Ελληνικά προϊόντα όπως ελαιόλαδο Καλαµάτας, κασέρι και κεφαλογραβιέρα περιλαµβάνει η νέα λίστα
µε τα 28 προϊόντα µε Γεωγραφικές Ενδείξεις που προστατεύονται
από αποµιµήσεις βάσει της εµπορικής συµφωνίας της ΕΕ µε την Ιαπωνία. Η συµφωνία που περπατά
στο τρίτο έτος παρέχει παράλληλα
διευκολύνσεις για το εξαγωγικό εµπόριο οίνου σε επίπεδο οινολογικών πρακτικών και δασµολογικών προτιµήσεων, ενώ επιτρέπει
στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών προϊόντων διατροφής, όπως
κρασί, φρούτα και τυριά, να εισέλθουν στην Ιαπωνία αφορολόγητα,
καθώς δασµοί που ανέρχονταν σε
1 δισ. ευρώ καταργούνται.
Υπενθυµίζεται ότι η συµφωνία ΕΕΙαπωνίας αναγνωρίζει το καθεστώς
περισσότερων από 200 ευρωπαϊκά
γεωργικά προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ. Μάλιστα, στο κοµµάτι των ΠΓΕ, πρόκειται για ταχύτερη επέκταση µιας λίστας προϊόντων βάσει της Συµφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών, η οποία θα επεκταθεί περαιτέρω κατά
55 ΠΓΕ και για τα δύο µέρη.
Σε αυτή τη φάση, ορισµένα από
τα προστατευόµενα ΠΓΕ από χώ-

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ

1/4

ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΑΕΠ
KΑΛΥΠΤΕΙ

>600

ΕΚΑΤ. ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

200
ΠΟΠ ΠΓΕ

Εξαγωγές οίνου
Η συµφωνία παρέχει
και διευκολύνσεις για
το εξαγωγικό εµπόριο
σε επίπεδο οινολογικών
πρακτικών και δασµολογικών προτιµήσεων

ρες της ΕΕ είναι το γαλλικό ποτό
Cassis de Dijon, το ισπανικό κρασί Carinena, το ιταλικό χοιροµέρι
«Culatello di Zibello, η ρουµάνικη
µαρµελάδα δαµάσκηνο «Magiun de
prune Topoloveni κλπ.
Σύµφωνα µε τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και Επίτροπο Εµπορίου
της ΕΕ, Βάλντις Ντοµπρόβισκς πρόκειται για µια από τις πιο σηµαντικές συµφωνίες Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης καθώς µαζί η ΕΕ και
η Ιαπωνία αντιστοιχούν στο 1/4 του
παγκόσµιου ΑΕΠ και το διµερές εµπόριο φτάνει περίπου 170 δισ. ευρώ ετησίως. «∆ιευκολύνουµε επίσης το εµπόριο κρασιού και αυτοκινήτων, υποστηρίζουµε κανόνες
ανοιχτού παγκόσµιου εµπορίου και
έναν ισχυρό Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου», ανέφερε.
Ο αρµόδιος για θέµατα Γεωργίας Επίτροπος της ΕΕ, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι τόνισε ότι «Μετά από
δύο µόνο χρόνια από την έναρξη ισχύος της συµφωνίας, επιπλέον 28 γεωγραφικές ενδείξεις προστατεύονται πλέον. Αυτά τα προϊόντα έχουν πραγµατική προστιθέµενη αξία, που αντικατοπτρίζει την
αυθεντικότητα και την ποιότητα».
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Πολλή κουβέντα μέχρι το 2022
για τα λιπαρά, το αλάτι, τις ίνες
και τα οξύμωρα του Nutri-Score
Μεγάλο κύκλο συζητήσεων έχει ανοίξει η πρόταση της Κοµισιόν για την υποχρεωτική θέσπιση του περίφηµου
Nutri-Score, ενός εναρµονισµένου συστήµατος επισήµανσης των τροφίµων,
ανάλογα µε το διατροφικό τους προφίλ
(λιπαρά, σάκχαρα, πρωτεΐνες, αλάτι και
φυτικές ίνες) και όχι τα συνολικά ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, κατατάσσοντας τα σε υγιεινά και σε λιγότερο υγιεινά. Το γεγονός ότι το συγκεκριµένο
σύστηµα δεν λαµβάνει όλες τις παραµέτρους δηµιουργεί διάφορες οξύµωρες κατατάξεις και έχει ως αποτέλεσµα
τρόφιµα-ναυαρχίδες της Ελλάδας, όπως
το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο να αντιµετωπίζονται όπως το επεξεργασµένο κραµβέλαιο και φοινικέλαιο.
Στον άδικο τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζει το σύστηµα Nutri-Score ορισµένα ελληνικά προϊόντα αναφέρθηκαν οι
οµιλητές του webcast, το οποίο διοργανώθηκε µε τη συµµετοχή αρκετών φορέων και διεπαγγελµατικών οργανώσεων όπως το Ινστιτούτο Προϊόντων Κρέατος, Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος, ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Κρήτης, ο ΣΕΒΙΤΕΛ κ.α.
Σύµφωνα µε τον Κώστα Μπαρµπέρη,
προϊστάµενο διεύθυνσης του ΕΦΕΤ, «η
Ελλάδα θα απαιτήσει την εξαίρεση των
ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων από την εν λόγω αξιολόγηση και κατά επέκταση των
µονοσυστατικών προϊόντων», σηµειώνοντας ότι Ελλάδα, Ιταλία και Τσεχία έχουν δηµιουργήσει έναν σκληρό πυρήνα προβάλλοντας τις ενστάσεις τους και
κατάφεραν τα συµπεράσµατα της εν λόγω συνόδου να περάσουν ως συµπεράσµατα προεδρίας της Γερµανίας, αφήνοντας χώρο για περαιτέρω διαβούλευση.

Φέτα και σαλάµι αέρος
Επι του παρόντος, το µέλι και ορισµένα βότανα εξαιρούνται από τη συγκεκριµένη αξιολόγηση, ωστόσο δεν διασφα-

Η Ελλάδα θα ζητήσει την εξαίρεση
των ΠΟΠ και ΠΓΕ από το Nutri-Score.

λίζει κανείς στο µέλλον ότι οι ξένες αλυσίδες µπορεί να ζητήσουν την τοποθέτηση της επισήµανσης και στο µέλι.
Από την άλλη, και η φέτα καθώς και το
σαλάµι αέρος δεν κινδυνεύουν από την
κατάταξη του Nutri-Score καθώς αποτελούν προϊόντα που προήλθαν από τη
διαδικασία ωρίµανσης. Επιπλέον, ένα
συστατικό που φαίνεται να επηρεάζει
σηµαντικά στο εάν ένα τρόφιµο θα τοποθετηθεί σε υψηλότερη ή χαµηλότερη κατηγορία, είναι το αλάτι. Για παράδειγµα, οι φρυγανιές και η γραβιέρα µε
χαµηλότερη περιεκτικότητα σε αλάτι κατατάσσονται σε υψηλότερη κατηγορία.
Σηµειωτέον, η ΕΕ µέχρι το 2022 θα κληθεί να αποφασίσει για την υποχρεωτική
υιοθέτηση του Nutri-Score, που έχει ήδη
υιοθετηθεί από Γερµανία, Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο και το Ηνωµένο Βασίλειο.
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Ο Αναστάσιος ∆ηµητρόπουλος από την Αχαΐα συγκαταλέγεται σε ένα
κλειστό club, όπου µετέχουν µόλις 4-5 µελισσοκόµοι σε όλη την Ελλάδα.
Αναστάσιος ∆ηµητρόπουλος

Μελισσοκομία Δημητρόπουλος

Από 13 χρονών,
πιο εργατικός από
τις μέλισσές του
Ο 44χρονος μελισσοκόμος ασκεί το επάγγελμα νομαδικά,
με τα 2.500 μελίσσια του να δίνουν παραγωγή 100 τόνων

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Επένδυση
Προχώρησε στην
απόκτηση ενός οικοπέδου 6,5 στρεµµάτων
όπου θα φτιαχτεί
αποθήκη 900 τ.µ. για
να γίνεται η δουλειά
πιο άνετα, αλλά και
για να διευκολυνθούν
και οι µεταφορές των
προϊόντων του

Υπηρετεί τον κόσµο της µέλισσας από πολύ µικρός. Μόλις 13 ετών κάθισε δίπλα σε
επαγγελµατίες µελισσοκόµους για να µάθει την τέχνη
τους. Στα 16 του αγόρασε τρία
µελίσσια και για άλλα 14 χρόνια
ήταν ερασιτέχνης, φτάνοντας να διαχειρίζεται έως 200 µελίσσια.
Εδώ και 14 χρόνια, ωστόσο, ο Αναστάσιος ∆ηµητρόπουλος από την Αχαΐα έχει αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη µελισσοκοµία και µε πολλή σκληρή δουλειά, που θα ζήλευαν και οι… εργάτριες των
πολυάριθµων κυψελών του, έχει φτάσει να συγκαταλέγεται στους κορυφαίους του κλάδου και κυρίως δεν σταµατά να βάζει νέους υψηλούς στόχους.
Ο 44χρονος σήµερα µελισσοκόµος διατηρεί
2.500 µελίσσια παραγωγικά που του δίνουν µια
ετήσια παραγωγή µελιού της τάξης των περίπου
80-100 τόνων, ανάλογα τη χρονιά, µε αποτέλε-

σµα να συγκαταλέγεται σε ένα ιδιαίτερα κλειστό club, όπου µετέχουν
µόλις 4-5 µελισσοκόµοι σε όλη την
Ελλάδα. «Στόχος µας είναι να φτάσουµε στα 3.500 µε 4.000 µελίσσια. Το θέµα, όµως, είναι να σταθεροποιηθούν λίγο οι τιµές, που
πιέζονται το τελευταίο διάστηµα»,
αναφέρει χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι ασκεί το επάγγελµα νοµαδικά,
µεταφέροντας τα µελίσσια του σε όλη τη χώρα.
«Ξεχειµωνιάζουµε τα µελίσσια στη Μεσσηνία,
διότι είναι εκεί πιο ήπιο το κλίµα. Μετά µπαίνουµε µε µια οµάδα µελισσών στο πρώτο βάρεµα στο
ανοιξιάτικο Πεύκο της Θάσου, µια άλλη πηγαίνει
στις πορτοκαλιές, στο Άργος ή στη Σκάλα Λακωνίας και µια τρίτη στα έλατα συνήθως στον Πάρνωνα και στον Ταΰγετο», εξηγεί ο συνοµιλητής µας,
προσθέτοντας µε απογοήτευση πως «δυστυχώς έχουµε χάσει το Μαίναλο, που ήταν η κύρια παραγωγή ελάτου. Από το 2009, κάτι έχει επηρεάσει
το παράσιτο και δεν κάνει τη µελιτοέκκριση. Εξαφανίζεται πριν ωριµάσει».

Η παραγωγή του Αναστάσιου
∆ηµητρόπουλου προέρχεται
κατά περίπου 60% από πεύκο,
20% από έλατο και βελανίδι
και 20% από ανθόµελα.
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Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αmazon
Ο αντικαταστάτης
του Μπέζος

Επέλεξε το κανάλι της χονδρεμπορίας,
αφήνοντας το marketing στους ειδικούς
Για τη διάθεση της παραγωγής του,
που προέρχεται κατά περίπου 60%
από πεύκο, 20% από έλατο και βελανίδι και 20% από ανθόµελα, ο κ.
∆ηµητρόπουλος, επιλέγει το κανάλι της χονδρεµπορίας, καθώς δηλώνει θιασώτης του λαϊκού ρητού «ή
παππάς παππάς ή ζευγάς ζευγάς».
«∆εν σκέφτηκα να µπω και στη
λιανική, διότι είµαι της άποψης ότι
ένας παραγωγός δεν µπορεί να τα
κάνει και τα δύο. Ή θα παράγεις ή
θα µπεις στο marketing, που είναι
δύσκολο. Πρέπει να το υποστηρίξει
άλλος, διότι απαιτείται να αφιερώσεις
χρόνο, για να είναι επιτυχηµένο».
∆υσκολίες, ωστόσο, διαπιστώνονται και µε το χονδρεµπόριο, ιδίως µε τα προβλήµατα από τις «ελληνοποιήσεις», για τις οποίες ζητά
από την πολιτεία «να κάνει πράξη
την καταπολέµησή τους», αλλά και
τα περιοριστικά µέτρα στην αγορά
και την εστίαση λόγω του covid-19.
«Φέρνουν µέλια, που δεν είναι
µέλια, από τρίτες χώρες όπως η Κίνα και τα βαφτίζουν ευρωπαϊκά µέσω της Βουλγαρίας και κατόπιν τα
περνούν στην αγορά µας, δυσκο-

Πιο κάτω από πέρυσι
Αν το µέλι είναι πολύ
ποιοτικό, οι τιµές παίζουν
στα 3,60 - 3,70 ευρώ το
κιλό από τα 4,40 - 4,50
ευρώ ένα χρόνο πριν

λεύοντας τις πωλήσεις ελληνικού
µελιού. Έτσι, αν και το µέλι µας είναι πολύ ποιοτικό, οι τιµές παίζουν
στα 3,60 - 3,70 ευρώ το κιλό από τα
4,40 - 4,50 ευρώ ένα χρόνο πριν κι
έχει και ποσότητες που µένουν αδιάθετες. Εκτιµάται ότι σήµερα στις αποθήκες είναι το 30%-40% της περσινής παραγωγής», αναφέρει ο κ.
∆ηµητρόπουλος, που είναι και πρόεδρος του Μελισσοκοµικού Συλλόγου Αχαΐας και δεν παραλείπει να
τονίσει πως «επηρέασε τον κλάδο
και όλο το θέµα µε την πανδηµία».
Παρά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο χώρος, πάντως, ο έµπειρος
µελισσοκόµος δεν σταµατά να επενδύει στην εκµετάλλευσή του. «Ήδη
έχουµε αποκτήσει ένα οικόπεδο 6,5
στρεµµάτων όπου θα φτιάξουµε µια
αποθήκη 900 τ.µ. για να δουλέψουµε λίγο πιο άνετα, αλλά και να µας
διευκολύνει και στις µεταφορές µας.
Θα αγοράσουµε και µηχανήµατα για
να µην φορτώνουµε χειρωνακτικά
τις κυψέλες µας», σηµειώνει και τονίζει πως η επένδυση θα ξεπεράσει
τα 200.000 ευρώ και θα καλυφθεί
από ίδια κεφάλαια.

Ο Άντι Τζάσι είναι ο άνθρωπος
που διαδέχεται τον Τζεφ Μπέζος
στη θέση του CEO της Αmazon.
Ο δισεκατοµµυριούχος
ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει
από τη θέση έπειτα από σχεδόν
τρεις δεκαετίες και θα γίνει
εκτελεστικός πρόεδρος. Το τιµόνι
περνά πλέον στον 52χρονο Άντι
Τζάσι, ο οποίος εντάχθηκε στην
Amazon το 1997.

Μύλοι Λούλη ΑΕ
Νέος διευθύνων
σε θυγατρική
Από την 1η Φεβρουαρίου 2021,
ο Kalin Yonov αναλαµβάνει το
ρόλο ∆ιευθύνοντος Συµβούλου
(CEO) της βουλγαρικής
θυγατρικής της Μύλοι Λούλη ΑΕ,
«Loulis Mel Bulgaria».
Ο Kalin Yonov, απόφοιτος του
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου
Αθηνών, εργάστηκε σε κορυφαίες
θέσεις, για περισσότερα από 10
χρόνια, σε θυγατρικές των
Βαλκανίων του ελληνικούβελγικού οµίλου Viohalco.

ΙΟΝ
Παραίτηση
από το ΔΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ

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

agrenda@agronews.gr

ΑΧΑΪΑ

Ο Αναστάσιος ∆ηµητρόπουλος από την Αχαΐα
σήµερα διατηρεί 2.500 µελίσσια παραγωγικά,
που του δίνουν µια ετήσια παραγωγή µελιού της
τάξης των περίπου 80-100 τόνων, ανάλογα τη
χρονιά, µε αποτέλεσµα να συγκαταλέγεται σε ένα
ιδιαίτερα κλειστό club, όπου µετέχουν µόλις 4-5
µελισσοκόµοι σε όλη την Ελλάδα.

Την παραίτησή του από το διοικητικό
συµβούλιο της ΙΟΝ υπέβαλε
πρόσφατα ο Αθανάσιος Τσιτούρας,
πρώην µέλος του ∆Σ και διευθυντής
πωλήσεων της εταιρείας. Σε
συνεδρίασή του, το ∆Σ της ΙΟΝ
αποφάσισε να µην προβεί σε
αναπλήρωση – αντικατάσταση του
παραιτηθέντος µέλους.
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«Κάθε νέα ΚΑΠ χαρακτηρίζεται από την
αξιοσηµείωτη µείωση των αγροτών της
ΕΕ. Μεταξύ του 2005 και του 2015 οι
στατιστικές της Κοµισιόν γράφουν 4 εκατ.
λιγότερους αγρότες», λέει χαρακτηριστικά
ο Ιρλανδός ευρωβουλευτής,
Κρις Μακµάνους.

Τελευταία
η νέα ΚΑΠ

για τους πολλούς
μικρομεσαίους
αγρότες της ΕΕ
Σε συγκέντρωση της γης και σε μεγάλου
μεγέθους αγροτικές επιχειρήσεις φαίνεται
να πέφτει το χρηματοδοτικό βάρος
της νέας προγραμματικής περιόδου

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Ανά επτά χρόνια, δηλαδή κάθε φορά που ξεκινά
µια νέα προγραµµατική περίοδος της ΚΑΠ, ο αριθµός των οικογενειακών αγροτικών εκµεταλλεύσεων της Ευρώπης µειώνεται σηµαντικά, δείχνουν τα στοιχεία της Κοµισιόν. Με τη σύνθεση
που διαµορφώνει ο ιστός της ευρωπαϊκής υπαίθρου, αλλά και την τροπή που παίρνουν οι πολιτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες, πλέον διατυπώνονται εκτιµήσεις που υποστηρίζουν πως η
νέα ΚΑΠ, αυτή που ετοιµάζεται για να ξεκινήσει το
2023, θα είναι και η τελευταία για «τους πολλούς».
Ο Ιρλανδός ευρωβουλευτής Κρις Μακµάνους,
που συµµετέχει στον κύκλο τριµερών διαπραγµατεύσεων, οι οποίες λαµβάνουν χώρα στις Βρυξέλλες το τελευταίο διάστηµα για την οριστικοποίηση του µοντέλου της ΚΑΠ, στέκεται στην ένταση
µε την οποία η συγκεντροποίηση των αγροτικών
εκµεταλλεύσεων της Ευρώπης προχωρά, καθώς
και στο γεγονός ότι η διατήρηση του µοντέλου ενισχύσεων που πρακτικά πριµοδοτεί δυσανάλογα τις µεγάλες εκµεταλλεύσεις επιταχύνει ακόµα
περισσότερο την τάση αυτή.
«Κάθε νέα ΚΑΠ χαρακτηρίζεται από την αξιοσηµείωτη µείωση των αγροτών της ΕΕ. Μεταξύ του
2005 και του 2015 οι στατιστικές της Κοµισιόν γράφουν 4 εκατ. λιγότερους αγρότες. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι οι µικροί αγρότες αναγκάζονται να

εγκαταλείψουν τη γη, καθώς καθίσταται για πολλά απανωτά χρόνια µη κερδοφόρα. Αυτή η γη αγοράζεται στη συνέχεια από τις µεγάλες επιχειρήσεις, µε αποτέλεσµα την ταχεία συγκεντροποίηση.
Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η δυσχερής οικονοµική κατάσταση που αντιµετωπίζουν αυτοί οι αγρότες δεν υφίσταται για τις βιοµηχανίες µεταποίησης αγροτικών προϊόντων της ΕΕ ούτε για τα πολυεθνικά σούπερ µάρκετ στα οποία πωλούν» σηµείωσε σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Ιρλανδός.
Ο ευρωβουλευτής επικαλέστηκε στοιχεία που
δείχνουν αυτήν την έντονη ανισότητα. «Τα στοιχεία της ΕΕ για το 2018 δείχνουν ότι σχεδόν το ένα τρίτο, ήτοι το 28,2% της γης βρίσκεται πλέον
στα χέρια µόλις του 1,3% ποσοστού επί των αγροτών. Βέβαια δεδοµένου του µέσου µεγέθους των
εκµεταλλεύσεων αυτών που υπερβαίνει τα 2500
στρέµµατα η κάθε µία, θα ήταν πιο ταιριαστό να
ονοµάσουµε την κατηγορία αυτή αγροτικές επιχειρήσεις. Λόγω αυτού του ελέγχου πάνω στις αγροτικές γαίες, καταπίνουν το 23% των άµεσων
ενισχύσεων. Από την άλλη πλευρά, το 48,2% όλων των αγροτών της ΕΕ, που είναι εκείνοι που
καλλιεργούν από 500 στρέµµατα και κάτω, λαµβάνουν µόλις το 5,5% των πληρωµών» δήλωσε ο
ίδιος χαρακτηριστικά.
«Πώς µπορούµε να επιµένουµε σε ένα σύστηµα όπου σχεδόν το 50% των αγροτών συνδυαστικά λαµβάνουν λιγότερο από το ένα τέταρτο από
αυτό που λαµβάνει το 1,3%, που αντιπροσωπεύει
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Επέκταση χωρίς
νέους πόρους
των µέτρων για
το κρασί της ΕΕ
Οι διαρθρωτικές αλλαγές στη γεωργία και οι τάσεις συγκέντρωσης των αγροτικών
εκτάσεων βρίσκονται στο επίκεντρο ενόψει των αλλαγών της ΚΑΠ µετά το 2023.

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΙΤ FOOD TRUST

Αξιόπιστος κρίκος της αλυσίδας
τροφίμων οι Ευρωπαίοι αγρότες
∆ύο στους τρεις καταναλωτές σε ολόκληρη της Ευρώπη θεωρούν πως οι
αγρότες είναι ο πιο αξιόπιστος κρίκος στην αλυσίδα εφοδιασµού τροφίµων, ήτοι
το 67% των συµµετεχόντων σε έρευνα του ινστιτούτου ΕΙΤ Food Trust που
αριθµεί σε 19.800 ανθρώπους απ’ όλη την Ευρώπη. Οι έµποροι λιανικής είναι
η επόµενη πιο αξιόπιστη οµάδα, µε το 53% των καταναλωτών να εκφράζουν
την εµπιστοσύνη τους - αύξηση 7% από το 2018, που πιθανώς σχετίζεται
µε την πανδηµία Covid-19 και την ευγνωµοσύνη ορισµένων στον κλάδο
για τη διατήρηση της προµήθειας τροφίµων και της πρόσβασης.
Από την άλλη πλευρά, η εµπιστοσύνη τόσο στις κρατικές υπηρεσίες
όσο και στους µεταποιητές έχει υποχωρήσει, µε λιγότερους από τους µισούς
καταναλωτές σε όλες τις χώρες (47% και 46% αντίστοιχα) να δηλώνουν
ότι εµπιστεύονται αυτές τις δύο οµάδες.
Εν τω µεταξύ, πάνω από το ένα τέταρτο των καταναλωτών δεν εµπιστεύονται
τις κυβερνητικές αρχές και τους µεταποιητές (29% και 26% αντίστοιχα).

τους µεγάλους αγρότες; ∆εν είναι τίποτα λιγότερο από σκανδαλώδες» υποστηρίζει ο ίδιος.

Με ρυθµό 50% η τάση συγκέντρωσης
αγροτικών εκµεταλλεύσεων στην Ελλάδα
Η µεγάλη εικόνα, όπως καταδεικνύεται και σε
σχετική ανάλυση του αγροτοοικονοµολόγου Άλαν
Μάθιους που παρουσίασε πρόσφατα η Agrenda, δείχνει πως έντονη συγκέντρωση εκτάσεων µικροµεσαίων εκµεταλλεύσεων µε ρυθµούς άνω του 50%
καταγράφεται στην Ελλάδα, ∆ανία, Γερµανία, Γαλλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Ρουµανία, Φινλανδία, Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο.
Ο τρόπος δοµής των αγροκτηµάτων στην ΕΕ έχει γίνει το επίκεντρο µιας αυξανόµενης πολιτικής ανησυχίας για τις τάσεις στην ενοποίηση των
γεωργικών εκµεταλλεύσεων και τη συγκέντρωση
των γεωργικών εκτάσεων. Μάλιστα, οι εν λόγω διαρθρωτικές αλλαγές στη γεωργία της ΕΕ και οι τάσεις συγκέντρωσης των αγροτικών εκτάσεων βρίσκονται στο επίκεντρο προσοχής ενόψει και των
απαιτητικών αλλαγών που φέρνει η νέα ΚΑΠ µετά το 2023 και το νέο περιβαλλοντικό και ψηφιακό µοντέλο. Για µερικούς, το επίκεντρο είναι στην
«αρπαγή γης» και στην άνοδο των µεγάλης κλίµακας βιοµηχανικών αγροτικών εκτάσεων. Για άλλους, στην προστασία της θέσης των οικογενειακών εκµεταλλεύσεων. Για µερικούς, επίσης είναι
το ζήτηµα στην ανανέωση γενεών, ενώ άλλοι επικεντρώνονται στη µείωση του συνολικού αριθ-

µού των εκµεταλλεύσεων. Κοινή σε όλους είναι
η άποψη ότι τα τρέχοντα πρότυπα της διαρθρωτικής αλλαγής των εκµεταλλεύσεων πρέπει να σταµατήσουν ή ακόµα και να αντιστραφούν.
Άλλωστε, η άποψη ότι η διαρθρωτική αλλαγή
είναι επιθυµητή επειδή βελτιώνει τη συνολική ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τοµέα και συµβάλλει στη µείωση του χάσµατος µεταξύ αγροτικών και µη γεωργικών εισοδηµάτων αµφισβητείται όλο και περισσότερο από εκείνους που ανησυχούν για την εµφάνιση µεγάλης κλίµακας («βιοµηχανική») αγροκτήµατων και στην εξαφάνιση
των µικρότερων και αγροτών.

Οι µικρότερες εκµεταλλεύσεις επικεντρώνονται
σε καλλιέργειες υψηλότερης αξίας
Πάντως, η διάρθρωση της αγροτικής παραγωγής ανά κατηγορία µεγέθους δεν είναι τόσο συγκεντρωµένη, γεγονός που αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι οι µικρότερες εκµεταλλεύσεις τείνουν
να χρησιµοποιούν τη γη τους πιο εντατικά, καθώς
και να επικεντρώνονται σε καλλιέργειες υψηλότερης αξίας (φρούτα, λαχανικά, κρασί, ελιές) από
τις µεγαλύτερες εκµεταλλεύσεις. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το µερίδιο της µεγαλύτερης κατηγορίας
µεγέθους (100 εκτάρια και άνω) στη συνολική γεωργική παραγωγή το 2016 ήταν 37%, σε σύγκριση
µε το µερίδιό του σε έκταση 53%. Μάλιστα, το µερίδιο αυξήθηκε σταθερά µε την πάροδο του χρόνου, από 28% το 2005 σε 37% το 2016.

Αρπαγή γης
Για µερικούς το
επίκεντρο είναι
στην «αρπαγή
γης» και στην
άνοδο των µεγάλης κλίµακας
βιοµηχανικών
αγροτικών
εκτάσεων

Παρατείνεται, µε αναδροµική ισχύ από τις
16 Οκτωβρίου 2020, η εφαρµογή έκτακτων
µέτρων στήριξης του αµπελοοινικού
κλάδου έπειτα από σχετική απόφαση της
Κοµισιόν, που ανοίγει τον δρόµο για
προκήρυξη του µέτρου της απόσταξης
κρίσης και του πράσινου τρύγου µέσα στο
2021. Ωστόσο η απόφαση της Κοµισιόν
αφήνει τα µέτρα ιδιωτικής
αποθεµατοποίησης και απόσταξης κρίσης
να χρηµατοδοτηθούν,
είτε από τα τυχόν
αδιάθετα κονδύλια
∆ύσκολα
των Εθνικών
Η Ελλάδα σύµΦακέλων, είτε από
φωνα µε την
τους εθνικούς
ΚΕΟΣΟΕ θα
προϋπολογισµούς
δυσκολευτεί
των Κρατών Μελών.
να χρηµατοδοΑπό την άλλη,
τήσει το µέτρο
αυξάνει τα ποσοστά
της απόσταξης
της ενωσιακής
συµµετοχής, όπως
ίσχυσε και το 2020,
στον πράσινο τρύγο και στα προγράµµατα
προβολής και προώθησης οίνων.
Η Ελλάδα που το 2020 διέθεσε 2 εκατ.
ευρώ για τον Πράσινο Τρύγο και 7,5 εκατ.
ευρώ για την απόσταξη κρίσης από τα
αδιάθετα κονδύλια του εθνικού της
φακέλου µαζί µε 17,5 εκατ. ευρώ από τον
κρατικό προϋπολογισµό (σύνολο 25 εκατ.
ευρώ για το µέτρο αυτό) φαίνεται ότι
φέτος θα δυσκολευτεί να χρηµατοδοτήσει
µε επαρκείς πόρους το µέτρο της
απόσταξης.
Σύµφωνα µε την ΚΕΟΣΟΕ «φέτος η χώρα
θα αδυνατήσει να χρηµατοδοτήσει µε
επαρκείς πόρους τα µέτρα από τον Εθνικό
της Φάκελο, αφού ήδη τα περισσότερα
κονδύλιά του διατίθενται στην
αναδιάρθρωση, τις επενδύσεις και τα
προγράµµατα προβολής-προώθησης οίνων
και εσωτερικής αγοράς».
Είναι γεγονός ότι η απόφαση της Κοµισιόν
αγνόησε τις εκκλήσεις των κρατών µελών
(µεταξύ των οποίων και της Ελλάδας,
Ισπανίας, Γαλλίας, Ιταλίας) για έκτακτη
χρηµατοδότηση του τοµέα, τη στιγµή που
πολλά κράτη µέλη ήδη έχουν δαπανήσει τα
κονδύλια των εθνικών τους φακέλων.
Με πιθανό δεδοµένο συνεπώς ότι δεν
υπάρχουν αδιάθετα κονδύλια στους
εθνικούς τους φακέλους, τα κράτη-µέλη
καλούνται να συνδράµουν στα µέτρα µε
εθνικά κονδύλια.

44 Agrenda

Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σε οικονομική ασφυξία παραγωγοί λεβάντας Δυτ. Μακεδονίας
Σε οικονοµική ασφυξία εξαιτίας των περιορισµών
που θέτει η υγειονοµική κρίση που έχει επηρεάσει την παγκόσµια βιοµηχανία, βρίσκονται οι
παραγωγοί λεβάντας της ∆υτικής Μακεδονίας.
Ήδη από το φθινόπωρο του 2019 µεγάλο µέρος της παραγωγής υπήρξε αδιάθετο, ενώ µε την
έλευση του Covid-19 κάθε πιθανότητα διοχέτευσης του παραχθέντος προϊόντος υπήρξε και συνεχίζει να είναι αδύνατη, λόγω του ότι τα ευρωπαϊ-

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΙΝΟΥ

Η ΕΕ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ

κά εργοστάσια είναι κλειστά ή υπολειτουργούν.
Το θέµα φέρνουν στο επίκεντρο µε ερώτηση
τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τη στήριξη των
παραγωγών. «Η καλλιέργεια λεβάντας τα τελευταία χρόνια συνέβαλλε στην οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής, προσφέροντας νέες ευκαιρίες
απασχόλησης και επιχειρηµατικότητας. Η αδυναµία διάθεσης του παραχθέντος προϊόντος λό-

γω της υγειονοµικής κρίσης, σε συνδυασµό µε
την αδιαφορία της κυβέρνησης για οποιαδήποτε βοήθεια, έχει οδηγήσει τους παραγωγούς λεβάντας σε αδιέξοδο, βάζοντας σε κίνδυνο την
συνέχιση της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας», αναφέρουν στην ερώτηση οι βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ∆υτικής Μακεδονίας, Ολυµπία
Τελιγιορίδου, Καλλιόπη Βέττα και Πέτη Πέρκα
και 14 ακόµη βουλευτές του κόµµατος.

Υπέρ της αύξησης
των νέων αδειών
φύτευσης αμπέλου
στο 2% τάσσεται η
Commission, εξέλιξη
η οποία διευκολύνει
την Ελλάδα να
ενισχύσει τη θέση
της στον παγκόσμιο
οινικό χάρτη

45%

ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

57%
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

63%

ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

70%

TΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Νέα δεδοµένα για την προοπτική του αµπελοοινικού τοµέα στη χώρα µας, δηµιουργεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει της οποίας εξετάζεται θετικά το ενδεχόµενο να αυξηθεί από 1%
σε 2% (επί των ήδη υφιστάµενων αδειοδοτηµένων εκτάσεων) το ποσοστό νέων αδειών φύτευσης αµπελιών, θέση
µε την οποία έχει ταυτιστεί εδώ και χρόνια η χώρα µας.
Σηµειωτέον ότι στην πρόταση αυτή αντιδρούν εδώ και χρόνια οι Γάλλοι και
κάποιες ακόµα χώρες του Βορρά, ενώ µε
θετικό τρόπο προσεγγίζουν το όλο ζήτηµα οι µεσογειακές χώρες και οι χώρες της
Ιβηρικής χερσονήσου. Ενδιαφέρον έχει
το γεγονός ότι την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκεί αυτό το εξάµηνο
η Πορτογαλία.
Αντίθετη γνώµη επί του θέµατος εκφράζει πάντως και το ιδιότυπο «συνδικάτο»
της Copa-Cogeca, εκφράζοντας προφανώς τις θέσεις των βορείων, σε µια προσπάθεια να συγκρατήσουν την προσφορά ευρωπαϊκών κρασιών και να στηρίξουν προσωρινά τις τιµές παραγωγού.
Μάλιστα, σε επιστολή, που φιλοξενεί η
ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ, προς την υπουργό Γεωργίας της Πορτογαλίας Maria do
Céu Antunes, η οποία έχει αναλάβει την
προεδρία από 1η Ιανουαρίου 2021 στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Copa-Cogeca, µέσω

Στην πρόταση αυτή
αντιδρούν εδώ και
χρόνια οι Γάλλοι και
κάποιες χώρες του
Βορρά, ενώ θετικά το
προσεγγίζουν οι µεσογειακές χώρες και οι
χώρες της Ιβηρικής.

Δεν θέλει το 2% η Copa-Cogeca

Σχέδιο Commission
για διπλασιασμό
των αδειών αμπέλου
του γενικού γραµµατέα Pekka Pesonen, ξεκαθαρίζουν πως αντιπαράσσονται σθεναρά σε οποιαδήποτε αύξηση του ποσοστού
για νέες άδειες φύτευσης έως το 2031.

Να παραταθεί το ισχύον σύστηµα
αδειοδότησης ζητούν οι Copa-Cogeca
Στο κείµενο τους προς την Πορτογαλίδα υπουργό Γεωργίας οι Copa-Cogeca αναφέρουν τα εξής:
«Μετά την πρόσφατη συζήτηση για τον
τριµερή διάλογο του κανονισµού για την
Κοινή Οργάνωση Αγοράς, η Copa-Cogeca
θα ήθελε να εκφράσει τις σοβαρές ανησυ-

χίες της σχετικά µε µια πρόσφατη πρόταση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το µέλλον
του συστήµατος αδειοδότησης φύτευσης
αµπέλου για την αύξηση του ετήσιου ποσοστού αύξησης των αδειών για νέες φυτεύσεις από 1% της συνολικής εθνικής έκτασης που φυτεύτηκε, σε 2% έως το 2031.
Μέχρι στιγµής, οι συζητήσεις σχετικά
µε τις άδειες φύτευσης αµπέλων επικεντρώθηκαν στην επέκταση της το ισχύον σύστηµα µετά το 2030. Ως εκ τούτου,
στα τελικά κείµενα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
εν όψει των τριµερών διαλόγων, το πο-
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Στο επίκεντρο η ανάδειξη Γράμμου και Πίνδου
Κοινές αναπτυξιακές δράσεις και έργα µε επίκεντρο τους ορεινούς όγκους του Γράµµου και
της Βόρειας Πίνδου µε στόχο την ανάδειξη και
προώθηση της ποιοτικής κτηνοτροφίας, της γεωργίας, θέτουν στον επίκεντρο συνεργασίας οι
περιφέρειες Ηπείρου και ∆υτικής Μακεδονίας.
Αυτό επισφραγίστηκε στην πρόσφατη συνάντηση των δύο Περιφερειαρχών Αλέξανδρου Καχριµάνη και Γεωργίου Κασαπίδη, στα Ιωάννινα,

κατά την οποία συµφωνήθηκε πλέγµα δράσεων
που πέραν της ανάδειξης του αγροτοκτηνοτροφικού προφίλ των εν λόγω περιοχών θα προωθεί έργα προστασίας του περιβάλλοντος και προβολής του πολιτισµού, της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και των ειδικών µορφών τουρισµού.
Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στον κοινό αγώνα
κατά των παράνοµων ελληνοποιήσεων αγροτικών προϊόντων, που πλήττουν κτηνοτρόφους και

αγρότες. Απώτερος σκοπός της πρωτοβουλίας, είναι οι δύο Περιφέρειες- που έχουν χαµηλό κατά
κεφαλή ΑΕΠ- να ενώσουν τις δυνάµεις τους και
να αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιµο χρηµατοδοτικό και αναπτυξιακό πρόγραµµα, όπως το «Ταµείο Ανάπτυξης», για κοινές δράσεις και έργα.
Ήδη συνεργάζονται σε εκδόσεις λευκωµάτων
και βιβλίων στο πλαίσιο του εορτασµού των 200
χρόνων από την Επανάσταση του 1821.

Βελτιώσεις για τα προγράμματα των ΟΕΦ
τέλος στους συμβούλους-τυχοδιώκτες

σοστό 1% δεν αγγίχθηκε. Οι Ευρωπαίοι αµπελουργοί είναι ικανοποιηµένοι µε το ισχύον σύστηµα αδειοδότησης φύτευσης
αµπέλων, το οποίο αποδείχθηκε αποτελεσµατικό και επωφελές, και πιστεύουµε ότι πρέπει να παραταθεί όπως είναι, όπως
προτείνεται επίσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. Αυτό θα εξασφαλίσει επίσης υψηλότερο επίπεδο σταθερότητας στον τοµέα. Πρέπει επίσης να
διατηρήσουµε την υποχρέωση αξιολόγησης του συστήµατος και υποβολής προτάσεων για να το βελτιώσουµε, εάν είναι απαραίτητο, στο µέλλον.
Από την άλλη πλευρά, αντιτασσόµαστε
σθεναρά σε οποιαδήποτε αύξηση του ποσοστού για νέες άδειες φύτευσης έως το
2031. Το τρέχον σύστηµα επιτρέπει µια ανάπτυξη σύµφωνα µε την εξέλιξη της αγοράς, διασφαλίζοντας µια δυναµική, προοδευτική και τακτική ανάπτυξη του αµπελώνα. Το υφιστάµενο σύστηµα αδειών συµβάλλει στην αποτροπή ξαφνικών αυξήσεων, διαρθρωτικών υπερπαραγωγών και
επακόλουθων µειώσεων ποιότητας. Βοηθά
επίσης στη διατήρηση της ποικιλοµορφίας
των αµπελώνων σε δύσκολες περιοχές».

Σοβαρή πρόκληση;
«Η αύξηση του ετήσιου
ρυθµού ανάπτυξης σε
2% έως το 2031, θα
αποτελούσε σοβαρή
πρόκληση για τον
αµπελοοινικό τοµέα, που
ήδη υφίσταται σοβαρές
πιέσεις», λένε οι CopaCogeca. «Έκτακτα µέτρα
αγοράς όπως η ιδιωτική
αποθεµατοποίηση, η
απόσταξη κρίσεων και η
πράσινη συγκοµιδή
έπρεπε να εφαρµοστούν
την περασµένη άνοιξη
για να ανακουφίσουν
τους αµπελουργούς της
ΕΕ. ∆υστυχώς, όµως
η κρίση Covid-19 δεν
έχει τελειώσει και η
κατάσταση της αγοράς
παραµένει πολύ
αβέβαιη» τονίζουν.

Προτάσεις
Θα αξιολογηθούν
οι προτάσεις που
υποβάλλονται
ως τις 15
Φεβρουαρίου
από τους ενδιαφερόµενους
φορείς

Βελτιώσεις στο θεσµικό πλαίσιο για τα
προγράµµατα των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιλαµβάνονται
στην υπουργική απόφαση που εκδόθηκε στις 29 Ιανουαρίου, µε βάση την
οποία θα αξιολογηθούν οι προτάσεις
που υποβάλλονται ως τις 15 Φεβρουαρίου από τους ενδιαφερόµενους φορείς.
Τα επίµαχα σηµεία στην απόφαση
που φέρει την υπογραφή της υφυπουργού Φωτεινής Αραµπατζή, είναι δύο:
-Το πρώτο αφορά το 3ο άρθρο του
κανονισµού και προβλέπει τη διαµόρφωση περιφερειακών ζωνών ώστε να
διασφαλίζεται η επαρκής αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων εργασίας.
-Το δεύτερο εντοπίζεται στο άρθρο 6
και έχει να κάνει µε τις εγγυήσεις προκειµένου να εγκριθεί το πρόγραµµα εργασίας. Με την εν λόγω ρύθµιση λύνεται και το ζήτηµα που είχε προκύψει τις
προηγούµενες ηµέρες, όπου συµβουλευτικές εταιρείες µοίρασαν εγγυητικές επιστολές σε αγροτικούς συνεταιρισµούς και Ενώσεις για συµµετοχή στα
νέα προγράµµατα ΟΕΦ, χωρίς να έχει
προηγηθεί η έγκριση του προγράµµατος εργασίας. Πλέον µπαίνουν φραγµοί
στην τυχοδιωκτική συµπεριφορά συµβουλευτικών εταιρειών αφού οι ενδιαφερόµενες Ενώσεις ρισκάρουν τον αποκλεισµό τους σε περίπτωση τέτοιων
παραπτωµάτων. Το πρόγραµµα εργασίας προετοιµάζεται και υποβάλλεται α-

πευθείας από τις ΟΕΦ, υπ’ ευθύνη τους.
Συγκεκριµένα, η υπουργική απόφαση
υπογραµµίζει: «∆εν επιτρέπεται οποιαδήποτε δέσµευση του φορέα µε προµηθευτή ή πάροχο υπηρεσιών πριν την έγκριση του προγράµµατος εργασίας».

Όρια ενωσιακής χρηµατοδότησης
1. Ως περιφερειακές ζώνες, για την
ελληνική επικράτεια ορίζονται οι εξής:
(α) Περιφερειακή ζώνη ηπειρωτικής χώρας συν Κρήτη και Εύβοια και (β) Περιφερειακή ζώνη υπόλοιπης νησιωτικής χώρας. Η ενωσιακή χρηµατοδότηση 21.332.000 ευρώ κατανέµεται στις
περιφερειακές ζώνες λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος, την ποικιλία των οικονοµικών καταστάσεων και την προτεραιότητα στήριξης του ελαιοκοµικού
τοµέα ανά περιφερειακή ζώνη, ως εξής:
1) ηπειρωτική χώρα 90%
2) υπόλοιπη νησιωτική χώρα 10%
Προκειµένου να διασφαλιστεί η επαρκής αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων εργασίας και για τη βελτιστοποίηση των διαθέσιµων πόρων:
α) για την περιφερειακή ζώνη (1), ως
ελάχιστος αιτούµενος προϋπολογισµός
ανά πρόγραµµα, ορίζονται τα 250.000
ευρώ και ως µέγιστος τα 500.000 ευρώ,
β) για την περιφερειακή ζώνη (2),
ως ελάχιστος αιτούµενος προϋπολογισµός τα 100.000 ευρώ και ως µέγιστος τα 250.000 ευρώ.
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Συμβολαιακή
και επενδύσεις
δρομολογεί η
Διεπαγγελματική
πτηνοτροφίας
Κινήσεις που αφορούν την ανάπτυξη
του κλάδου της πτηνοτροφίας στην
Ελλάδα και ταυτόχρονα θα
διευκολύνουν και θα ενισχύσουν
τους Έλληνες παραγωγούς του
κλάδου, θα επιδιώξει να υλοποιήσει
κατά το προσεχές χρονικό διάστηµα
η Εθνική ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση
Πτηνοτροφίας. Όπως επισηµαίνει
σχετικά ο πρόεδρος της
∆ιεπαγγελµατικής Θάνος Αγγελάκης,
«επιδίωξή µας είναι να
δηµιουργήσουµε ένα σχήµα
συµβολαιακής γεωργίας, µέσω του
οποίου οι επιχειρήσεις και οι
παραγωγοί του κλάδου θα µπορούν
να συνεργαστούν µε κάποια εκ των
ελληνικών τραπεζών προς αυτή την
κατεύθυνση». Οι συζητήσεις µε τον
τραπεζικό τοµέα για τη νεοσύστατη
∆ιεπαγγελµατική και τη δηµιουργία
των προγραµµάτων συµβολαιακής
πτηνοτροφίας θα υλοποιηθούν
το προσεχές χρονικό διάστηµα.
Στο πλάνο της ∆ιεπαγγελµατικής
είναι, µεταξύ άλλων, να εκπαιδεύσει
τους παραγωγούς σύµφωνα µε τις
σύγχρονες τάσεις της αγοράς στην
εκτροφή και στην παραγωγή, αλλά
και η αναβάθµιση πεπαλαιωµένων
πτηνοτροφείων. Μάλιστα για τον
εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων
µονάδων και την δηµιουργία νέων
θα αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιµα
επενδυτικά προγράµµατα.
Επί του παρόντος στην Εθνική
∆ιεπαγγελµατική συµµετέχουν τα
ιδρυτικά της µέλη και συγκεκριµένα η
Πίνδος, η Αµβροσιάδης, η Νιτσιάκος
και η Αγγελάκης. Τις επόµενες
ηµέρες θα πραγµατοποιηθεί
διοικητικό συµβούλιο για να
εισαχθούν και όλα τα νέα
ενδιαφερόµενα µέρη µεταξύ των
οποίων παραγωγοί και µεταποιητικές
επιχειρήσεις µε στόχο την κάλυψη
του 90% των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο.
Ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει η
Πανελλήνια Ένωση Πτηνοτρόφων
Παραγωγών, ανεξάρτητοι παραγωγοί
αλλά και σφαγεία. ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Με τα μεγάλα ζητήματα ανοικτά
τα της εκπαίδευσης περισσεύουν
Από το τέλος δείχνει να πιάνει την άκρη του νήματος ο νέος υπουργός Γεωργίας
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Χωρίς συνεκτικό κρίκο η µέχρι σήµερα ρητορική
του νέου υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού, στα θέµατα του αγροτικού τοµέα,
επαναφέρουν στο δηµόσιο λόγο την αοριστολογία περί «ανάδειξης της αγροτικής πολιτικής σε
πυλώνα για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας», λες και όλα άρχισαν χθες. Την ίδια ώρα,
η νέα πολιτική ηγεσία δεν δείχνει διάθεση να
εντοπίσει τις µεγάλες παθογένειες της ελληνικής γεωργίας, πράγµα που τη δυσκολεύει στη
χάραξη ενός ασφαλούς οδικού χάρτη που θα δηµιουργεί προϋποθέσεις για βιώσιµη ανάπτυξη.
Για τις µεγάλες προκλήσεις της νέας ΚΑΠ παρά το γεγονός ότι µέχρι τις 19 Φεβρουαρίου θα
πρέπει να κατατεθεί η ελληνική θέση αναφορικά µε το βαθµό εσωτερικής σύγκλισης των δικαιωµάτων (αποδυνάµωση της ιστορικότητας),
υπάρχει προς το παρόν σιγή ιχθύος.
Σκότος επικρατεί µέχρι τώρα και στον τρόπο
κατανοµής των νέων βοσκοτόπων που µε βάση
τον κανονισµό OMNIBUS ανέρχονται σε 9,6 εκατ.
στρέµµατα και τα οποία «στροβιλίζονται» στη χοάνη του πολυδαίδαλου και αδιαφανούς ΟΣ∆Ε.
Τέλος µεγάλη δυσπραγία και αναβλητικότητα παρατηρείται στην κατάρτιση κάποιων προγραµµάτων που θα συµβάλουν στην αποτελεσµατική απορρόφηση των πόρων του Ταµείου
Ανασυγκρότησης, µε τους ιθύνοντες να αναµασούν νούµερα για ποσά που έχουν προορι-

σµό τον αγροτικό χώρο, χωρίς κανείς να είναι
σε θέση να εξειδικεύσει αυτά τα κονδύλια και
να σχεδιάσει την κατανοµή τους.
Όπως οι σκόρπιες αναφορές σε καινούργια
αγροτικά δάνεια ύψους 480 εκατ. ευρώ µε την
εγγύηση 80% από το Ελληνικό ∆ηµόσιο που έκαναν έναν κύκλο της δηµοσιότητας στον αστικό τύπο το περασµένο Σαββατοκύριακο για να
στηρίξουν την περιοδεία του πρωθυπουργού
και υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλία. Πρόκειται για τα γνωστά χρηµατοδοτικά
µέσα του Ταµείου Εγγυοδοσίας Αγροτικής Ανάπτυξης, των οποίων η κατανοµή στις τράπεζες
έχει καθυστερήσει πάνω από µια διετία και των
οποίων η χορήγηση κινείται µε αργό ρυθµό.

Αυτό που εξόργισε τους αγρότες
Μέσα σ’ όλα αυτά µια αναφορά του κ. Λιβανού στην έλλειψη εκπαίδευσης των αγροτών,
φαίνεται να δηµιουργεί σοβαρές αντιδράσεις

Κατάρτιση
Το 97% των αγροτών µας δεν
έχει λάβει καµία κατάρτιση, ενώ
στην Ολλανδία αγροτική εκπαίδευση έχει το 71%, σύµφωνα µε
στοιχεία του κ. Λιβανού

στις τάξεις του αγροτικού κόσµου που περιµένει από τον νέο υπουργό περισσότερη αυτοκριτική για τις ευθύνες της πολιτείας στη χάραξη
µιας ουσιώδους αγροτικής πολιτικής και περισσότερη ευγένεια έναντι των ανθρώπων που υπό
δύσκολες συνθήκες εξασφαλίζουν τη διατροφική επάρκεια της χώρας και τη στήριξη της εθνικής οικονοµίας.
Αφορµή για τα παραπάνω έδωσε µια συνέντευξη του υπουργού στον ΣΚΑΙ όπου έκρινε σκόπιµο να παρουσιάσει στοιχεία µε βάση τα οποία
το 97% των αγροτών µας δεν έχει λάβει καµία
κατάρτιση. Αντίθετα, στην Ολλανδία, τόνισε, αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση έχει το 71%.
Σε ανακοίνωση µάλιστα του υπουργείου, που
εκδόθηκε στη συνέχεια, προβάλλεται η εκτίµηση του κ. Λιβανού ότι η Ελλάδα πρέπει να ξανασχεδιάσει το ζήτηµα της αγροτικής εκπαίδευσης σε συνεργασία µε το υπουργείο Παιδείας.
Λίγες µέρες νωρίτερα ο κ. Λιβανός στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, κατέγραψε τους τέσσερις άξονες που θα στηρίξουν
τον στρατηγικό σχεδιασµό του υπουργείου, ως
εξής: Πρώτος άξονας η ενίσχυση της κατάρτισης των νέων που επιθυµούν να ασχοληθούν
µε τον πρωτογενή τοµέα, δεύτερος ο στόχος να
γίνει παγκοσµίως γνωστή η «ελληνική διατροφή», τρίτος η δυνατότητα παροχής δανεισµού
σε όσους αγρότες θέλουν να µετεξελιχθούν από
εργάτες γης σε αγρότες επιχειρηµατίες και τέταρτος η χάραξη Εθνικής Στρατηγικής µέσα από
τη συναίνεση όλων των πολιτικών δυνάµεων.
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Δυσκολεύεται
ο Λιβανός για τις
αξίες δικαιωμάτων
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Ταχεία

Οι πληροφορίες θέλουν την
προηγούµενη πολιτική
ηγεσία του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης να
είχε επιλέξει την ταχεία
σύγκλιση εντός
της διετίας 2021-2022.

Αναλογικά
Μια πρώτη προσέγγιση λέει
ότι οι αναλογούντες πόροι,
δηλαδή η εξοικονόµηση από
τα ιστορικά δικαιώµατα, θα
µπορούσαν να διατεθούν
αναλογικά για αύξηση των
υπόλοιπων δικαιωµάτων και
δη των νεότερων αγροτών.

Διανομή
Μια δεύτερη σκέψη είναι
η αξιοποίηση αυτών των
πόρων για τη χρηµατοδότηση
της επιλεξιµότητας των νέων
εκτάσεων. Ζητούµενο η
σωστή διανοµή στους
πραγµατικούς αγρότεςκτηνοτρόφους.

Πρώτη καλή γεύση των προθέσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τον τρόπο µε τον οποίο θα κινηθεί η χώρα µας στις άµεσες ενισχύσεις, δηλαδή στη δραστική ή όχι µείωση των ιστορικών
δικαιωµάτων καλείται να δώσει ο
υπουργός Σπήλιος Λιβανός το προσεχές 15ήµερο. Η σχετική απόφαση θα προβλέπει το βαθµό εσωτερικής σύγκλισης των δικαιωµάτων και θα πρέπει να τεθεί υπόψη
των ευρωπαϊκών αρχών µέχρι τις
19 Φεβρουαρίου 2021.
Οι πληροφορίες θέλουν την προηγούµενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,
δηλαδή τον Βορίδη, να έχει λάβει
την απόφαση επ’ αυτού και να έχει
επιλέξει την ταχεία σύγκλιση εντός
της διετίας 2021-2022, έτσι ώστε η
νέα ΚΑΠ να «τρέξει» από πραγµατικά καινούργια αφετηρία και χωρίς το γνωστό βάρος των ιστορικών
δικαιωµάτων.
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι πανευρωπαϊκά 18 χώρες έχουν ήδη προχωρήσει σε 100% σύγκλιση, η Γαλλία βρίσκεται στο 90% και η Ισπανία ψήφισε βασιλικό διάταγµα στις 26 Ιανουαρίου για 80% σύγκλιση έως το 2022.

Αδειάζει η κλεψύδρα
Παρ’ ότι οι µέρες που αποµένουν
µέχρι τη λήψη και υποβολή στις
Βρυξέλλες της εν λόγω απόφασης
είναι λίγες, ο νέος υπουργός δείχνει να το σκέφτεται. Ο προβληµατισµός, µάλιστα, έχει να κάνει µε
το πολιτικό κόστος που συνοδεύει µια ταχεία κατάργηση των ιστορικών δικαιωµάτων (εντός της διετίας 2021-2022) αλλά το ανοικτό
ενδεχόµενο διεξαγωγής εκλογών.

Η αύξηση των
πιθανοτήτων για
εκλογές μέσα
στο 2021 μπορεί
να πάει πίσω τις
αποφάσεις για
ταχεία κατάργηση
των ιστορικών
δικαιωμάτων

Βέβαια, αν κρίνει κανείς από τις
πρώτες τοποθετήσεις Λιβανού σχετικά µε τη βούληση της κυβέρνησης
να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο χορήγησης των κοινοτικών ενισχύσεων ώστε οι επιδοτήσεις να κατευθύνονται στους πραγµατικούς παραγωγούς, µπορεί να εικάσει ότι η τελική του επιλογή δεν θα είναι πολύ
διαφορετική από αυτή στην οποία
έδειχνε να καταλήγει ο προκάτοχός του. Ωστόσο δεν είναι βέβαιο.
Σε µια τέτοια προοπτική, οι κάτοχοι ιστορικών δικαιωµάτων, δηλαδή οι δικαιούχοι υψηλών στρεµµατικών ενισχύσεων θα υποστούν
από φέτος µάλιστα σηµαντική περικοπή, η οποία θα επαναληφθεί
κατά το αντίστοιχο ποσοστό και την
επόµενη χρονιά (2022).
Το ζήτηµα είναι ποιοι θα βγουν

Αναζήτηση βηµατισµού
στο πρώτο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της ΕΘΕΑΣ
µε τηλεδιάσκεψη

ωφεληµένοι απ’ αυτή την περικοπή.
Εδώ, ο δρόµος που έχει να ακολουθήσει η κυβέρνηση δεν είναι ένας.
Μια πρώτη προσέγγιση λέει ότι οι αναλογούντες πόροι, δηλαδή η εξοικονόµηση από τα ιστορικά δικαιώµατα, θα µπορούσαν να
διατεθούν αναλογικά για αύξηση
των υπόλοιπων δικαιωµάτων και
δη των δικαιωµάτων των νεότερων αγροτών. Μια δεύτερη σκέψη
είναι η αξιοποίηση αυτών των πόρων για τη χρηµατοδότηση της επιλεξιµότητας των νέων εκτάσεων
(9,6 εκατοµµύρια βοσκοτόπια) που
δύνανται να ενταχθούν στο καθεστώς ενισχύσεων µετά το 2018 (Κανονισµός 1046/2018 OMNIBUS).
Το θέµα είναι πώς σ’ αυτή την περίπτωση, η διανοµή θα γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να ωφεληθούν, αν

Σε ανίχνευση διαθέσεων των εµπλεκοµένων
κινήθηκε η τηλεδιάσκεψη της προσωρινής
διοίκησης της νεοσύστατης Εθνικής Ένωσης
Αγροτικών Συνεταιρισµών την Πέµπτη 4
Φεβρουαρίου. Υπενθυµίζεται ότι πριν από λίγες
µέρες οι συνεταιριστές - µέλη της προσωρινής
διοίκησης της ΕΘΕΑΣ, όρισαν µεταβατικό
πρόεδρο τον Χρήστο Γιαννακάκη της Venus.
Προς το παρόν, η εν λόγω πρωτοβουλία
εκφράζει περί τις 158 µεγάλες συνεταιριστικές

αυτό είναι δυνατό, όλοι οι αγρότες
και κτηνοτρόφοι.

Κρίσιµη η 19η Φεβρουαρίου
Όπως και να έχουν τα πράγµατα,
η καταληκτική ηµεροµηνία της 19ης
Φεβρουαρίου και η κατάθεση της σχετικής πρότασης στα αρµόδια κοινοτικά όργανα θα δώσει σαφές στίγµα
των κοινοτικών προθέσεων και του
θάρρους µε το οποίο η νέα πολιτική
ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προσεγγίζει τα ζητήµατα.
Η πρώην ηγεσία του ΥΠΑΑΤ πάντως,
δηλαδή οι κ.κ. Βορίδης και Σκρέκας,
έδειχνε σε επίπεδο τουλάχιστον ρητορικής να αντιλαµβάνεται πολύ καλά
τα τεχνοοικονοµικά σενάρια σύγκλισης, µε τον κ. Βορίδη να έχει αποφασίσει γενναία εξίσωση των δικαιωµάτων τη διετία 2021-2022.

οργανώσεις σε σύνολο 830 εγγεγραµµένων
στο Μητρώο Συνεταιρισµών.
Το παρήγορο στην υπόθεση της
αντιπροσώπευσης είναι ότι αυτοί που µέχρι
τώρα µένουν έξω, είναι ένα µικρό µέρος
εκείνων που πρωτοστάτησαν στη διάλυση της
ΠΑΣΕΓΕΣ και στη διάσπαση του συνεταιριστικού
κινήµατος. Είναι αυτοί που έχουν µείνει πιστοί
στις επιταγές συγκεκριµένου ιδιωτικού φορέα
που νέµεται τα οφέλη του ΟΣ∆Ε

48 Agrenda

ΑΓΡΟΣΧΟΛΟΣ

Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
Έτοιµη να ανοίξει µέχρι το τέλος του µήνα
η ηλεκτρονική πλατφόρµα για τα αιτήµατα
αποπληρωµής των Νέων Αγροτών. Βέβαια, για
να υποβάλλει κάποιος από τους 15.572 νέους
αίτηση, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την
εκπαίδευσή του. Εδώ, λοιπόν, αρχίζουν τα
δύσκολα, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι σχεδόν
οι µισοί δεν έχουν κάνει τα µαθήµατά τους λόγω
κορωνοϊού. Άσε που και από τις Βρυξέλλες δεν
υπάρχει επίσηµη απάντηση για το αν «πιάνει»
η τηλεκατάρτιση των Νέων για εκπαίδευση.
Απαξιωτική βρήκαν τη συµπεριφορά του
πρωθυπουργού τα µέλη του Αγροτικού τµήµατος
της Προοδευτικής Συµµαχίας Λάρισας του
ΣΥΡΙΖΑ, γιατί -σου λέει- τους επέτρεψε να τον
συναντήσουν για µόλις 3 λεπτά. Επιπλέον
θεωρούν ότι «ο Κυριακός Μητσοτάκης
εξαπάτησε του Θεσσαλούς πληττόµενους
αγρότες, αφού τους είχε υποσχεθεί από τον
Σεπτέµβριο ότι οι αποζηµιώσεις θα ήταν γενναίες
και κυρίως στο 100% των ζηµιών και η
εξαπάτηση έγκειται στο γεγονός ότι τελικά στην
πράξη, ούτε γενναίες ήταν, ούτε στο 100%,
αλλά απεναντίας, τώρα γίνεται συµψηφισµός
και παρακρατούνται ποσά αποζηµιώσεων».
Στην Καρδίτσα, πάντως, πριν µπει ο
πρωθυπουργός στο ξενοδοχείο για τη σύσκεψη,
ο Τζέλλας της ΕΟΑΣ Καρδίτσας έσπευσε να του
υπενθυµίσει την προεκλογική του εξαγγελία από
τη Λάρισα, τον Μάϊο του 2019 για φθηνό
αγροτικό πετρέλαιο. Είδηση δεν βγήκε, αλλά
τουλάχιστον ο Μητσοτάκης έδειξε να µην το
έχει ξεχάσει…. Για να δούµε….
Μπερδεύονταν αυτές τις µέρες αµπελουργοί,
ελαιοπαραγωγοί και λογιστές, αλλά ευτυχώς
ήρθε ο Βεσυρόπουλος του Οικονοµικών και τα
ξεκαθάρισε για να µην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
«Η αποζηµίωση που παίρνει ο ελαιοπαραγωγός
της χώρας λόγω covid 19 δεν θεωρείται
εισόδηµα. Είναι αποζηµιωτικού χαρακτήρα και
δεν προσµετράται στο όριο των 5.000 ευρώ για
µετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς,
ενώ η ενίσχυση που παίρνει ο παραγωγός για
την αναµπέλωση είναι εισόδηµα µη
φορολογητέο, αλλά προσµετράται στο όριο των
5.000 ευρώ», είπε. Τελεία και παύλα!
Απώλειες 20% του τζίρου τους υπολογίζουν
τα οινοποιεία της Βόρειας Ελλάδας, λόγω της
πανδηµίας. Η αλήθεια είναι ότι το κρασί µπήκε
µε µεγαλύτερη συχνότητα στα σπίτια των
Ελλήνων, εν µέσω των διαδοχικών lockdown,
µε τις ηλεκτρονικές πωλήσεις να γράφουν
αύξηση στο εντυπωσιακό ποσοστό του 80%.
Την ίδια ώρα, βέβαια, σηµειώθηκε και µείωση
15% στις εξαγωγές ελληνικού κρασιού, γιατί
-όπως λένε- το ελληνικό κρασί δεν έχει ισχυρά
εδραιωµένη θέση στα δίκτυα διανοµής του
εξωτερικού και στηρίζεται κυρίως στην εστίαση!
Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΙΝΑΛ

«Συµπλήρωµα σε
κυβερνητικά σχήµατα δεν
θα γίνουµε. Τόσο δύσκολες
επιλογές έγιναν µε αίσθηµα
πολιτικής και πατριωτικής
ευθύνης όταν ήταν
απόλυτα επιβεβληµένο για
να αποτρέψουµε την έξοδο
της χώρας από την ΕΕ και
την οικονοµική και
κοινωνική καταστροφή».

;

ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΙΟ∆ΡΑΣ
ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΟΣ

«Ο κορονοϊός ξεφεύγει
από τα µέτρα κατά της
διασποράς, ο ιός είναι εδώ,
προσπαθεί να βρει τρόπο
να παραµείνει και θα
πιέσει και άλλο.[...]
Τα στατιστικά δεδοµένα
είναι ότι το εµβόλιο
προστατεύει από τη
λοίµωξη, τις νοσηλείες,
τους θανάτους».

ΡΙΑΝΑ
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΡΙΑ

«Η κυβέρνηση της Ινδίας
αποφάσισε να κόψει το
ίντερνετ στο Νέο ∆ελχί,
ενώ µεγάλες διαδηλώσεις
αγροτών οδηγούν σε
συγκρούσεις µε την
αστυνοµία. Γιατί δεν τα
αγγίζουµε καθόλου αυτά;
Η πολυπληθέστερη
δηµοκρατία παγκοσµίως
πολιορκείται».

ΚΑΡΛΟ ΑΝΤΣΕΛΟΤΙ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ

«Αυτή την περίοδο δεν
είναι στις δυνατότητες µας
(Έβερτον) η πρώτη
τετράδα, αλλά είναι τ’
όνειρο µας. Τα µατς µε
Λέστερ και Νιούκαστλ
ήταν µια απάντηση γι’
αυτούς που θέτουν µη
ρεαλιστικούς στόχους. Για
την τέταρτη θέση πρέπει
να βελτιωθούµε πολύ».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

∆ΗΛΑ∆Η ΑΝ ΚΕΡ∆ΙΖΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΥΝ

Υβρίδια
Σε τίτλους χωρίς καµία
περαιτέρω πληροφορία, η
ανακοίνωση της επίσκεψης
του Σπήλιου στον ΕΛΓΟ
∆ήµητρα, λες και δεν
ενδιαφέρει κανέναν που
βρίσκεται µέχρι τώρα η
αγροτική έρευνα, η κατάρτιση,
οι πολυθρύλητοι έλεγχοι
στα ισοζύγια γάλακτος και
κρέατος, οι ελληνοποιήσεις,
η κατάρτιση των αγροτών και
δη των Νέων, κλπ, κλπ.
Αλήθεια, το ότι ο νέος
υπουργός ενηµερώθηκε για τα
πεπραγµένα προηγούµενων
ετών και τους τρεις άξονες
δράσης του οργανισµού, σε τι
µας έκανε σοφότερους;
Πάντως, σε συνέχεια και
του προκατόχου του, πλούσιο
το φωτογραφικό υλικό µε τα
προϊόντα της ελληνικής γης,
αραδιασµένα στο τραπέζι της
υποτιθέµενης σύσκεψης.

Ό,τι δεν ξέρεις
από συµβάσεις
µε τους παρόχους
πρόεδρε... να
ρωτάς τον Παπά.

Με συµβουλές από τους πρώην χαΐρι δεν γίνεται
Αν ο Σπήλιος πιάσει από το σχολείο το θέµα της ανασύστασης
του αγροτικού τοµέα για να µειωθεί το έλλειµµα εκπαίδευσης
των αγροτών, που όπως λέει το 97% δεν έχει λάβει καµία κατάρτιση, µέχρι να βρει και τους πρωταθλητές στα ελληνικά προϊόντα για να επενδύσει η χώρα σε αυτά, δεν ξέρω αν τα κονδύλια της επικείµενης ΚΑΠ και του Ταµείου Ανάκαµψης, µε βάση τα σχέδιά του θα προλάβουν να πάνε στα σωστά χέρια. Βέβαια, αν λάβει κανείς υπόψη αυτό που είπε ότι παίρνει γνώµες από πρώην υπουργούς της πλατείας για... µικροδάνεια,
τότε αντιλαµβάνεται κανείς προς τα πού θα πάει το πράγµα.

Ιδού η απορία

Πάτος

∆ουλειές

«Εάν καταφέρουµε η επένδυση
στις υποδοµές να γίνει
ορθολογικά και µε αύξηση της
παραγωγής και των εξαγωγών
δίνοντας προστιθέµενη αξία στα
προϊόντα µας, τότε θα έχουµε
πετύχει. Αν καταναλωθούν τα
χρήµατα σε απλές
επιχορηγήσεις τότε θα έχουµε
αποτύχει, όπως έγινε στις
προηγούµενες δεκαετίες». Οι
σύµβουλοί του, τι του λένε;

Το πώς κινούνται τα πράγµατα
στον πρωτογενή τοµέα,
δηλαδή µε τη δύναµη της
αδράνειας, χωρίς ουσιαστική
στήριξη, µε ένα σαθρό
σύστηµα πληρωµών δείχνει
αν µη τι άλλο προς τα πού θα
οδηγηθεί ο τοµέας. Μείζονα
ζητήµατα επιβάλλουν
εµβληµατικές πολιτικές και
όχι τσιτάτα προς λαϊκή και
µικροκοµµατική κατανάλωση.

Τι κι αν έχουν γνώση οι
εισαγγελικές αρχές, να βοά το
σύµπαν για επιτήδειους που
λυµαίνονται κοινοτικό χρήµα
σε βάρος των πραγµατικών
αγροτών, κάποιες δουλειές...
δεν χαλάνε. Εξάλλου, ο όρος
πολιτική ευθύνη αποδεικνύεται,
χωρίς πραγµατικό βάρος.
Μάλλον αυτό έχει υπόψη του
κι ο τριµηνίτης µε τις απευθείας
αναθέσεις των 600.000 ευρώ.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

Γιατί από το επόµενο
και όχι από το τρέχον
έτος θα έρθει η πολιτική
για την ανάδειξη του
ελληνικού ελαιολάδου,
κατά τα πρότυπα αυτής
των προγραµµάτων
κρασιού, δεν το
εξήγησε ο Σπήλιος σε
συνέντευξή του, εν είδη
µονολόγου.
«Πρέπει να βάλουµε
κανόνες και να
ασκήσουµε έλεγχο
εκεί που δεν υπήρχε,
αλλά και να χτίσουµε
µια άλλη νοοτροπία
στην κατανάλωσή
µας». Αυτά και άλλα
τέτοια... φανταστικά
ακούστηκαν από τον
υπουργό της πλατείας
στα ερτζιανά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Κόπρος Αυγείου
τέρμα Αχαρνών

Τρίμματα

K

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

T

ο έγραφα πριν από λίγες µέρες και στο
editorial του Ελαίας Καρπός, είναι εύκολο να φορτώνεις στους αγρότες όλη
την ευθύνη για τις παθογένειες που
παρουσιάζει η ελληνική γεωργία. Είναι αποκοµµένοι από τα κέντρα εξουσίας, δυσκολεύονται
να εκφρασθούν µε ενιαίο τρόπο, δεν αφήνουν
τη δουλειά τους για να κάνουν lobbying και επικοινωνία. Το δύσκολο είναι οι φέροντες την
πολιτική ευθύνη για τα θέµατα του χώρου να επωµισθούν τη δική τους ευθύνη και να ενδιαφερθούν πραγµατικά για την επίλυση των δύσκολων θεµάτων που αντιµετωπίζει ο χώρος.

Ιπτάμενος Ολλανδός
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, λέει ο νέος υπουργός, Σπήλιος Λιβανός, το 97% των αγροτών δεν έχει λάβει
καµία κατάρτιση. Αντίθετα στην Ολλανδία, τονίζει, όσοι έχουν αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι 71%. ∆ηλαδή, είναι η ερώτησή µου, για το γεγονός ότι
δεν υπάρχει αυτή η εκπαιδευ-

Βιοµηχανία διευθετήσεων
Μ’ αυτή την έννοια το ΟΣ∆Ε δεν µπορεί
να είναι εργοστάσιο εκµαυλισµού
συνειδήσεων, ούτε χορηγός
σε βουλευτικές καµπάνιες

τική διαδικασία φταίνε οι αγρότες; Τι έκανε τόσα χρόνια ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα; Να µην πούµε για
τις πανεπιστηµιακές σχολές. Κι αν υπήρχε, αυτή η εκπαιδευτική διαδικασία και όλα τ’ άλλα ήταν όπως είναι θα ήµασταν Ολλανδία; Αν τα βοσκοτόπια και το Εθνικό Απόθεµα συνέχιζαν να
µοιράζονται µε ευθύνη της πολιτείας και του διάτρητου ΟΣ∆Ε σε συµπέθερους και µπατζανάκια που δεν σχετίζονται µε την αγροτική παραγωγή θα ήταν όλα καλά;

Οι αστοί και τα μπλόκα
«ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ να επανασυστήσουµε την ελληνική γεωργία στις πόλεις και να εξαλείψουµε το
κοινωνικό φαινόµενο που υπήρχε παλιά, της
σύγκρουσης ανάµεσα στους αστούς και στους
αγρότες, που είχε ξεκινήσει µε τα µπλόκα». Αλήθεια, τι θέλει να πει ο ποιητής… Λιβανός; Οι
καταναλωτές ξέρουν καλά την αξία που έχουν

τα εγχώρια αγροτικά προϊόντα. Αρκεί να βρίσκουν και να ξέρουν ότι είναι ντόπια. Να µη δίνεται συνεπώς η δυνατότητα στον κάθε µεταπράτη να βαφτίζει… το ψάρι κρέας! Κατά τα άλλα, οι άνθρωποι (αστοί και αγρότες) δεν έχουν
τίποτα να χωρίσουν. Ακόµα και στα µπλόκα, τη
διχόνοια την έσπερναν οι πολιτικοί!

Παιδική κατασκήνωση
ΕΚΤΙΜΗΤΕΟ το ενδιαφέρον του υπουργού να επιστρέψει στους εργαζόµενους του υπουργείου
τις παιδικές κατασκηνώσεις στο Λαύριο. Θα έβρισκα πάντως ακόµα πιο ενδιαφέρον να µεταφέρει
το υπουργείο από το θλιβερό και τρισάθλιο κτίριο της πλατείας Βάθη σε µια άλλη περιοχή και
σε ένα πιο φιλόξενο οίκηµα. Ο χώρος που στεγάζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σηµατοδοτεί µε έναν τρόπο και την εκτίµηση την οποία τρέφει η επίσηµη πολιτεία στους αγρότες.

Με χορηγό το ΟΣΔΕ
ΠΡΙΝ ΑΠ’ ΑΥΤΟ βέβαια, καλό
είναι, η δηµόσια αρχή, να αναλάβει την πλήρη ευθύνη
του τοµέα διαχείρισης των
κοινοτικών ενισχύσεων. Οι
επιδοτήσεις είναι για τους
συντελεστές της αγροτικής
παραγωγής και οι διαθέσιµες προς αγροτική αξιοποίηση δηµόσιες εκτάσεις είναι επίσης για τους ασκούντες τεκµηριωµένα αγροτική δραστηριότητα. Μ’ αυτή την έννοια το ΟΣ∆Ε δεν µπορεί να είναι «εργοστάσιο» εκµαυλισµού συνειδήσεων και διαφθοράς, δεν µπορεί να είναι «βιοµηχανία» διευθετήσεων προς ηµετέρους, «χορηγός» σε βουλευτικές καµπάνιες και εκλογικός µηχανισµός.

Αγράμματοι και μορφωμένοι
ΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Είναι δυνατόν, το κράτος
να προκηρύσσει έναν διαγωνισµό για κάποιο
έργο, ένας εκ των ενδιαφεροµένων για το έργο να αµφισβητεί δικαστικά το διαγωνισµό και
την ίδια στιγµή, το ίδιος ο δηµόσιος φορέας που
προέβη στη συγκεκριµένη προκήρυξη να αποφασίζει απευθείας ανάθεση του έργου και µάλιστα µε αµοιβή που υπερβαίνει τα όρια της απευθείας ανάθεσης, στον ίδιο τον αµφισβητούντα
και προσφεύγοντα; Κι αν ο πρόεδρος του οργανισµού είναι «αγράµµατος», µπορεί να το δέχεται αυτό ο υπουργός που είναι «µορφωµένος»;

ύριε υπουργέ, έχετε δηλώσει ότι «την περίοδο αυτή είµαστε στη φάση της προετοιµασίας του στρατηγικού σχεδίου….».
Το όποιο στρατηγικό σχέδιο εκπονηθεί,
οι εντολές του πρωθυπουργού, οι προτάσεις του
σχεδίου Πισσαρίδη και οι όποιες απόψεις υιοθετηθούν για την ανάπτυξη της γεωργίας, θα χρειασθούν κάποιους να τα εφαρµόσουν. Αυτοί δεν είναι
οι µετακλητοί και οι κοµµατικοί παρατρεχάµενοι,
αλλά στελέχη της Αγροτικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
που θα κατευθύνουν αγρότες και επιχειρήσεις. Όµως µε την υπάρχουσα προβληµατική δοµή της αγροτικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Οι εξαγγελίες και τα σχέδια θα πάνε στο
βρόντο, η γεωργία µας θα συνεχίσει να συνεισφέρει πολύ λιγότερα από όσα θα µπορούσε: i)Τα ετήσια έσοδα της χώρας µας από τις αγρο-διατροφικές
δραστηριότητες ανέρχονται σε 11,8 δισ. ευρώ (6,6%
του ΑΕΠ). Με δεδοµένα τα υψηλής ποιότητας αγροδιατροφικά προϊόντα, τις άριστες εδαφοκλιµατικές
συνθήκες και το πλήθος των γεωτεχνικών που διαθέτει η Ελλάδα, τα έσοδα θα έπρεπε να είναι πάνω
από 20 δις. ii) Τα ετήσια έσοδα της χώρας µας από
τις τουριστικές δραστηριότητες ανήλθαν το 2019 σε
39 δισ. ευρώ (20,8% του ΑΕΠ), στοιχεία προ Covid
19, γιατί στη συνέχεια ο τουρισµός κατέρρευσε, ενώ η γεωργία άντεξε!
Η δοµή του υπουργείου χρειάζεται να αναδιαρθρωθεί εκ βάθρων µε δραστική µείωση κατά 75% του αριθµού των Γενικών ∆ιευθύνσεων· π.χ. στον
ΤOY ΗΛΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆Η** πολυδάπανο ΕΛΓΟ µε
την ελάχιστη προσφορά και αντιαναπτυξιακό κανονισµό αγροτικής έρευνας υπάρχει στρατιά προϊσταµένων. Η Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου να αποτελείται αποκλειστικά από Επιτελικές ∆ιευθύνσεις. Οι εκτελεστικές και οι ελεγκτικές αρµοδιότητες να αποκεντρωθούν στην Περιφέρεια και στις ∆ΕΚΟ του υπουργείου. Παράδειγµα η ∆ιεύθυνση Φυτικού
Πολλαπλασιαστικού Υλικού, που συγκεντρώνει
δίκην αχταρµά και τις τρεις αρµοδιότητες µε αποτέλεσµα την απουσία κατάστρωσης στρατηγικής και την πλήρη αποτυχία: Τουλάχιστον 40%
παραεµπορία και παράνοµη παραγωγή σπόρων
και φυτωριακού υλικού, έντονο αρνητικό σχετικό
εµπορικό ισοζύγιο (τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ).
Σηµαντική πρέπει να είναι η αναδόµηση των ελεγκτικών υπηρεσιών µε επιτελική οργάνωση των
ελέγχων, 1ο βάθµιο, 2ο βάθµιο έλεγχο, έλεγχο των
ελεγκτών και αποτελεσµατικότητας. Σήµερα στον
Τοµέα των Ελέγχων παίζουµε τις κουµπάρες. [...].
Έχετε την πατριωτική υποχρέωση να συµβάλλετε αποφασιστικά· αρκεί να έχετε το αναγκαίο
πολιτικό σθένος για να καθαρίσετε την κόπρο του
Αυγείου, τέρµα Αχαρνών· γιατί θα χρειασθεί να
δώσετε σκληρή µάχη εναντίον των βολεµένων
και των συνδικαλιστών τους.
*ΠΡΩΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ Υ.Γ. ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ FAO EXPERT
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Πρακτικές για την υποστήριξη
των επικονιαστών είναι
η αξιοποίηση της φυσικής
βλάστησης µε αυτοφυή φυτά
και η εγκατάσταση µιγµάτων
από διάφορα φυτικά είδη.

Πάνω από 150 δις ευρώ ετησίως
η συνεισφορά των εποικονιαστών
Το 86% της επικονίασης των καλλιεργειών εξαρτάται από τα έντομα
ΤΗΣ ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

∆ιαβίωση
Η εντατικοποίηση της
γεωργίας και η µη
ορθολογική χρήση
γεωργικών φαρµάκων περιόρισαν τις
περιοχές διαβίωσης
των ωφέλιµων
εντόµων

Σε λωρίδες
Τα φυτικά αυτά
µίγµατα µπορούν
να σπέρνονται στις
παρυφές των χωραφιών ή ακόµα και σε
λωρίδες µέσα στην
καλλιέργεια

Η δράση των επικονιαστών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της αγροτικής παραγωγής, δεδοµένου ότι η επικονίαση του 86%
των καλλιεργειών εξαρτάται από αυτούς,
ενώ παράλληλα συµβάλλει στη βελτίωση
της ποιότητας των παραγόµενων φρούτων και καρπών. Εκτιµάται ότι η αξία των
υπηρεσιών που προσφέρουν οι επικονιαστές στο οικοσύστηµα ξεπερνούν τα 150
δισ. ευρώ ετησίως.
Τις τελευταίες δεκαετίες, η εντατικοποίηση της γεωργίας, η µη ορθολογική
χρήση γεωργικών φαρµάκων, η ρύπανση και η κλιµατική αλλαγή έχουν παίξει
καταλυτικό ρόλο στην υποβάθµιση του
περιβάλλοντος και στον περιορισµό των
περιοχών όπου τρέφονται και αναπαράγονται τα ωφέλιµα αυτά έντοµα. Γι’ αυτό,
δράσεις για την αντιστροφή αυτής της πορείας αποτελούν προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια πρακτική µε υποσχόµενα αποτελέσµατα για την υποστήριξη των επικονιαστών και άλλων ωφελίµων εντόµων, είναι η αξιοποίηση της
φυσικής βλάστησης µε αυτοφυή φυτά ή
ακόµα και η εγκατάσταση µιγµάτων από
διάφορα φυτικά είδη (καλλιεργούµενα ή
µη), που θα προσφέρουν µακρά περίοδο
βλάστησης και ανθοφορίας που είναι πολύτιµα για τα έντοµα αυτά. Τα φυτικά αυτά µίγµατα µπορούν να σπέρνονται στις
παρυφές των χωραφιών ή ακόµα και σε
λωρίδες µέσα στην καλλιέργεια.

Πειραµατισµοί µε τη σύνθεση
των µιγµάτων
Τέτοια πειράµατα για τη συλλογή πληροφοριών και τη βελτιστοποίηση αυτών

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

86%

της επικονίασης
των καλλιεργειών
εξαρτάται από
τους επικονιαστές

Αξία συνεισφοράς
επικονιαστών
ξεπερνούν τα
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∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ

των πρακτικών πραγµατοποιούνται τα
τελευταία χρόνια και στη χώρα µας, στο
πλαίσιο προγραµµάτων ερευνητικών φορέων όπως το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο σε συνεργασία µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα όπως το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και ιδιωτικές εταιρίες
(Syngenta Hellas, πρόγραµµα βιοποικιλότητας Operation Pollinator).
Οι παραπάνω επιστηµονικές οµάδες µελετούν τα ευεργετικά οφέλη της εφαρµογής µιγµάτων µε σπόρους ειδών που είναι διαθέσιµοι στην ελληνική αγορά και
τοπικών ποικιλιών, καθώς και την αποτελεσµατικότητα αξιοποίησης της αυτοφυούς χλωρίδας για την προσέλκυση και διατήρηση επικονιαστών και ωφελίµων εντόµων στο χωράφι, σε διάφορες καλλιέργειες. Τα αποτελέσµατα των µελετών
έχουν δηµοσιευθεί σε επιστηµονικά περιοδικά κι έχουν ανακοινωθεί σε πολλά
εθνικά και διεθνή συνέδρια.
Ένα παράδειγµα τέτοιας µελέτης είναι
ο πειραµατισµός για τρία χρόνια (20112013) µε διάφορα µίγµατα ανθοφόρων
φυτών σε ελαιώνα στη Μεσσαρά της Κρή-

της, όπου αξιολογήθηκε η δυνατότητά
τους να προσελκύουν επικονιαστές και
άλλα ωφέλιµα έντοµα όπως φυσικούς
εχθρούς εντοµολογικών εχθρών της ελιάς, σε σχέση µε την αυτοφυή χλωρίδα.
Τα φυτικά είδη που σπάρθηκαν στα µίγµατα ήταν η µαντηλίδα (Glebionis segetum
και Glebionis coronaria, Asteracae), η λαψάνα (Sinapis alba, Brassicaceae), ο βίκος (Vicia sativa, Fabaceae), το µπιζέλι
(Pisum sativum, ), το µποράγκο (Borago
officinalis, Boraginaceae), ο κορίανδρος
(Coriandrum sativum, Apiaceae) και ο γλυκάνισος (Pimpinella anisum, Apiaceae).
Τα µίγµατα σπάρθηκαν το φθινόπωρο
ή την άνοιξη κάθε έτους, σε νησίδες τριών τετραγωνικών µέτρων ανάµεσα στα
δέντρα επί των γραµµών των δέντρων, ώστε να µη δυσκολεύονται οι καλλιεργητικές εργασίες του παραγωγού.
Κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της άνθισης των φυτικών ειδών των µίγµατα, γίνονταν τακτικές µετρήσεις τόσο της ανθοφορίας όσο και των πληθυσµών των επικονιαστών και των ωφελίµων εντόµων
που προσελκύονταν από αυτά.

Υποσχόµενα
αποτελέσµατα
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι
οι νησίδες µε τα σπαρµένα
φυτικά µίγµατα προσέλκυσαν
κατά µέσο όρο µεγαλύτερους
αριθµούς υµενόπτερων
επικονιαστών, όπως η
µελιτοφόρος µέλισσα (Apis
mellifera), οι βοµβίνοι (Bombus
spp.) και άλλα είδη άγριων
µελισσών, σε σχέση µε τις
νησίδες που είχαν αυτοφυή
χλωρίδα. Επίσης, προσέλκυσαν
φυσικούς εχθρούς επιβλαβών
εντόµων, όπως τα αρπακτικά
έντοµα του γένους Orius
(Ηµίπτερα: Miridae), ενώ στα
δέντρα της ελιάς δίπλα από τα
σπαρµένα µίγµατα βρέθηκε και
το παρασιτοειδές του δάκου
Opius concolor (Hymenoptera:
Braconidae). Τα αποτελέσµατα
αυτά έδειξαν ότι η
εγκατάσταση κατάλληλων
ανθοφόρων φυτών σε µίγµατα
µπορεί να αποτελέσει µία
χρήσιµη πρακτική για την
υποστήριξη των επικονιαστών
και των ωφελίµων εντόµων.
Τα πειράµατα συνεχίζονται
σε διάφορες καλλιέργειες
και περιοχές της χώρας.
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WEBINAR
Νέα πλατφόρµα
easyagroexpo για
τα ζωικά προϊόντα

ΡΕΘΥΜΝΟ

Απρίλιο Παγκρήτιος
7ος διαγωνισµός
για τα ελαιόλαδα
O 7ος Παγκρήτιος διαγωνισµός τυποποιηµένου
ελαιολάδου θα πραγµατοποιηθεί στο Ρέθυµνο, στις
10 και 11 Απριλίου, σε διοργάνωση Περιφέρειας
Κρήτης και Αγροδιατροφικής Σύµπραξης Κρήτης σε
συνεργασία µε σηµαντικούς φορείς. Στον
διαγωνισµό συµµετέχουν επιχειρήσεις τυποποίησης
και εµπορίας ελαιολάδου κάθε µορφής,
συνεταιριστικές οργανώσεις και παραγωγοί που
διαθέτουν στην αγορά κρητικό επώνυµο
τυποποιηµένο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
Στόχος είναι η ανάδειξη των ιδιαίτερων
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών και
η ποιοτική αναβάθµιση του κρητικού ελαιολάδου.
Υποβολή συµµετοχών στο www.cretanooc.org.

Ανοικτή τηλεδιάσκεψη µε
θέµα: «Παρουσίαση
πλατφόρµας easyagroexpo.
gov.gr για την ηλεκτρονική
έκδοση πιστοποιητικών
εξαγωγών προϊόντων ζωικής
προέλευσης», οργανώνουν το
Ινστιτούτο Προϊόντων
Κρέατος και η Συµβουλευτική
Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων
του ΣΕΒΕΚ 8 Φεβρουαρίου
12:00-14:00, µέσω zoom.
Συντονιστής ο πρόεδρος του
ΙΠΚ, τέως καθηγητής
Κτηνιατρικής Απόστολος
Ράντσιος. Συµµετοχές στο
ipk@sevek.gr.

ΑΘΗΝΑ

Τα Olymp Awards
σε τρόφιµα και ποτά
Ο διεθνής διαγωνισµός γευσιγνωσίας και
συσκευασίας τροφίµων και ποτών Olymp Awards,
θα πραγµατοποιηθεί στις 19-20 Ιουνίου, στην
Αθήνα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον εγχώριων
και διεθνών επιχειρήσεων τροφίµων και ποτών. Οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµµετέχουν στο

διαγωνισµό ανώτερης ποιότητας τροφίµων και
ποτών, καλύτερης συσκευασίας και ανώτερης
ποιότητας οίνων και αποσταγµάτων. ∆ικαίωµα
συµµετοχής έχουν τα επώνυµα επεξεργασµένα ή µη
τρόφιµα και ποτά, όπως γαλακτοκοµικά, µέλι,
ζυµαρικά, παξιµάδια, ελαιόλαδο, ελιές, τσάι, οίνος,
τσίπουρο, οινοπνευµατώδη, βιολογικά, προϊόντα
κρέατος, ψαρικά. Περισσότερες πληροφορίες
στο www.olympawards.com

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Η ανάπτυξη των
νεογέννητων µόσχων
από τη ΒΙΟΖΩΚΑΤ
∆ιαδικτυακό σεµινάριο µε θέµα
«Ανάπτυξη νεογέννητων µόσχων»,
διοργανώνει 9 Φεβρουαρίου και
ώρα 12:00, η βιοµηχανία
ζωοτροφών ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε. σε
συνεργασία µε τη Josera GmbH &
Co.KG. Θα αναπτυχθεί το «∆ιαρροϊκό
σύνδροµο νεογέννητων µόσχων»
από τον καθηγητή Νικ. Πανούση,
Κλινική Παραγωγικών Ζώων ΑΠΘ
και το θέµα: «Προτεινόµενες Λύσεις
Josera για ανάπτυξη νεογέννητων
µόσχων» από την Andrea Herold,
International Dairy Specialist
(Josera). Η διοργάνωση θα γίνει
µέσω zoom στο σύνδεσµο https://
authgr.zoom.us/j/97661358852….
Πληροφορίες στο /www.facebook.
com/viozokatgr/

52 Agrenda

ΜΙΚΡΕΣΑΓΓΕΛΙΕΣ

Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021

ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Κτηνοτροφική επιχείρηση σε λειτουργία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτεµάχιο 53 στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστάσεις µε πλήρη,
υπερσύγχρονο εξοπλισµό και υποδοµές, κατσίκες επιλογής µε εξαιρετικό γεννητικό υλικό. Σε
κόµβο της Εγνατίας οδού, οι χρήσεις γης είναι
συµβατές για οιανδήποτε δραστηριότητα (κτηνοτροφία , καθετοποίηση ,αγροτουρισµό , φωτοβολταικά κλπ) email : Info@kosynthos.gr
Πωλούνται ταύροι Λιµουζίν αναπαραγωγής µε
pedigree Γαλλίας. Ηλικίας 9-12 µηνών. Περιοχή
Ελασσόνας. ώρες επικοινωνίας 10.00-14.00 και
18.00-20.00. Τηλ.6978/585744,
Πωλούνται µοσχίδες Λιµουζίν 260 έως
280 κιλά. Ελάχιστη παραγγελία 25 µοσχίδες.
Τηλ.6906/779402.
Πωλούνται 20 προβατα frisarta γεννηµένα.
Περιοχή Ιωαννίνων.Τηλ.6940/151407.
Πωλούνται 100 πρόβατα χιώτικα υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Τηλ. 6955/316314.
Πωλούνται 100 γίδια γνήσια αγγλονούµπια.
Τηλ. 6955/316314.
Πωλούνται 95 αιγοπρόβατα,60 πρόβατα γερµανικά-Λακόν,35 κατσίκια ράτσας Ζαν –∆αµασκού. Τιµή συζητήσιµη. Κολινδρός Πιερίας.
Τηλ.6948/483873. 2353/031142.
Ζητούνται πρόβατα µε δικαιώµατα ή δικαιώµατα χωρίς ζώα. Τηλ.6974/567958.
Πωλούνται 50 πρόβατα γεννηµένα . Περιοχή Λαµία. Τιµή 130 ευρώ.Τηλ.6974/ 426911.
Πωλούνται αρσενικά και θηλυκά πρόβατα Ασσαφ και κατσίκια Μούρθια.
Τηλ. 6974/875833.
Πωλούνται αρνάδες και αρσενικά φυλής
Ασαφ,Μπέλα και κοκκινοκέφαλα από µάνες
υψηλής γαλακτοπαραγωγής και εµβολιασµένα.
Τηλ.6985/692012.
Πωλούνται πρόβατα,λακόν,αβας,ασαφ.Τηλ.
6907/327682.
Πωλούνται Γίδια Μουρθια, Ζανα, Αλπίνο.Τηλ.
6907/327682.
Πωλούνται αγελάδες ελευθέρας βοσκής, Λιµουζίν και Γαλακτοπαραγωγής.
Τηλ.6907327682
Πωλούνται 30 αγελάδες µικτής κατεύθυνσης.
Περιοχή Έδεσσα.Τηλ.6977/259943
Πωλούνται 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 400 µικρά δέµατα χόρτα, καλής ποιότητας. Περιοχή Καρδίτσας. Τηλ.
6955/361856.
Πωλείται τριφυλλάχυρο 300 µικρά δέµατα. Περιοχή Καρδίτσας. Τηλ. 6955/361856.
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
Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο από 20
έως 100 κιλά µε δυνατότητα µεταφοράς στο
χώρο µας .Περιοχή Χαλκίδας, κος Παναγιώτης.
Τηλ.6984/480055.

ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΖΗΤΗΣΗ
Ζητούνται 50 έως
Τηλ.6985/858698.

100

αγριοκάτσικα

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

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

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

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θειαφιστήρας. Tηλ. 6980/001606.

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ζητούνται δικαιώµατα για ζώα η για χωράφια
καλλιεργήσιµα.Τηλ.6985/858698.

Πωλείται τριφυλλόσπορος εσοδείας 2020 σε
σακιά των 25 κιλών.6976/516447.

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

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

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

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

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

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

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

Ζητούνται αγελάδες βραχυκερατικές σε πρόγραµµα σπάνιας φυλής πιστοποιηµένα. Από
20 έως 150 ζώα. Τιµή 500-600 ευρώ Τηλ.
6946/388293.

ΦΥΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΩΛΗΣΗ
Πωλούνται σε µικρά τετράγωνα δέµατα σανό από βρώµη, άχυρο από κριθάρι και τριφύλλι σε καλή τιµή. Περιοχή Μαγνησίας. Τηλ.
6974/431615.
Πωλείται σιτάρι µαλακό σε µικρές ή µεγάλες
ποσότητες από παραγωγό. ∆υνατότητα µεταφοράς στο χώρο σας.6974/431615.
Πωλείται τριφυλλόσπορος,περιοχή Ξινό νερό
Φλώρινας. Κος Τάσος.6973/691012.
Πωλούνται τριφύλλι σε µικρή τετράγωνη µπάλα, 18 λεπτά το κιλό. Περιοχή Γιαννιτσών. κ.
Χρήστος. Τηλ. 6945/805371.
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.
Πωλείται τριφύλλι σε µικρές µπάλες 30 κιλών.
Περιοχή Σερρών. Τηλ. 6942/823313.
Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές, τετράγωνη µπάλα µε 6 σκοινιά. Περιοχή Λάρισα. Τηλ.
6947/509187.
Πωλείται βίκος µπιζέλι από παραγωγό για χλωρή λίπανση, βελτίωση εδάφους- άζωτο και παραγωγή ζωοτροφής. Τηλ.6948/423151.
Πωλούνται µπιζέλι βίκος κτηνοτροφικό καθαρισµένα, για καλλιέργεια ζωοτροφής, σανό για
ζώα και χλωρή λίπανση. Ελιές, αµπέλι, δενδρώδη. Τηλ. 6981/088747.
Πωλείται σιτάρι σκληρό για σπόρο, ποικιλίας
Μοναστήρι Ρ2. Τηλ. 6932/372270.
Πωλούνται µπάλες από άχυρο µικρού µεγέθους. Νοµός Θεσσαλονίκης.Τηλ.6937 /313613.
Πωλούνται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών.
Τηλ.6987/310440.
Πωλείται 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 τριφυλλόσπορος, περασµένος 2 φορές, εσοδείας 2020, ποσότητα ενός τόνου, περιοχή Ορχοµενός Κωπαΐδας. Τηλ.6980/524855.

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.
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.

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.6937/314086.
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.
Ενοικιάζεται κτήµα 330 στρέµµατων χορτολιβαδικής έκτασης.Τηλ.6942228503

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

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

Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε όλα τα
µηχανήµατα 5 µήνες δουλεµένο µε 7 κωδικούς.
Τηλ.6972/173482.
Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων και σπαστήρας για
καλαµπόκι. Τηλ.6983/717473.
Πωλούνται πλαστικά σε εµπόρους για κρασί, λάδι και µέλι. ∆ιάφορα µεγέθη µικρά και µεγάλα.
Τηλ.2310/684438.
Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, ψηλοστάβαρο. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.
Πωλείται 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.
Πωλούνται 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
Πωλούνται χορτοκοπτικό µηχάνηµα 2 δίσκων
1,70 κοπής, ιταλικό µε µπουκάλα. Περιοχή Νέα
Πλάγια Χαλκιδικής.Τηλ.6982/776003.
Πωλούνται κολώνες της ∆ΕΗ, λαµαρίνες, ευρωπαϊκή ξυλεία α’ ποιότητας. Περιοχή Λάρισας. Τηλ.
6972/173482.
Πωλείται άροτρο 4υνο-5υνο Pietro Moro µε
υδραυλική ρόδα, ανοιγοκλεινόµενο αζώτου.
Τηλ.6977/524520.
Πωλούνται τρακτέρ Lamborghini 955, 95 ίππων.
Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366041,
6972366043
Πωλείται µια δισκοσβάρνα µονόπατη. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366041,
6972366043.
Πωλείται ένα φρεζοσκαλιστήρι 5σειρο. 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.
Πωλούνται παγολεκάνη 500 λίτρων ,περιοχή
Πελοποννήσου. Τιµή 1200 ευρώ.6944/780650
Πωλούνται χορτοσυλλέκτης-ελικόπτερο µε 9
µπρατσα.Τηλ.6982/776003.
Πωλείται σβωλοκόπτης ιταλικός 2 µέτρων και
ένας καταστροφέας 1,8 m Tηλ.6980/001606.
Πωλούνται τρακτέρ John Deere 6620, µοντέλο του 20011 σε άριστη κατάσταση µε πρόσφατο service και καινούρια λάστιχα KLEBER φυλασσόµενο σε υπόστεγο , έτοιµο για χρήση. Τηλ.
6977/608235.
Πωλείται σπαρτική µηχανή ΒΕΚΑΜ 14αρα µε
υδραυλική αλυσίδα βαρέου τύπου, µοντέλο του
2014,σχεδόν καινούρια.Τηλ.6974/225009.
Πωλείται τρακτέρ John Deere 6820, 140 ίππων
µοντέλο του 2004 µε 9000 ώρες λειτουργίας.
Πωλούνται λόγω συνταξιοδότησης. Τιµή 38000
ευρώ συζητήσιµη. Τηλ.6932/005070.
Πωλείται αγροτικό FORD TRANSIT 2.400 κυβικά, πετρέλαιο, 5αρι σασµάν, υδραυλικό τιµόνι, καρότσα αλουµινίου. Περιοχή Σερρών
6937/253885.
Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 3αρες
και 2,5αρες σε πολύ καλή κατάσταση.
Τηλ.6973/052394.
Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή NEW
HOLLAND 8070 σε καλή κατάσταση.
Τηλ.6946/482582.
Πωλείται Ford Transit µε µουσαµά, 280.000
χλµ. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 6980/001606

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 ,Πωλούνται τρακτέρ Claas Νexus 101 ίππους δεντροκοµικό, 2900
ώρες. Περιοχή Πιερίας. ΤηλTηλ.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 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
Πωλείται τρακτέρ CASE MXM 175 µε 5.500
ώρες λειτουργίας, 175 ίππων, σε άριστη κατάσταση.Πωλούνται λόγω συνταξιοδότησης. Τιµή
40.000ευρώ.6944/437980
Πωλούνται άροτρο Glavan, δισκοσβάρνα Ζορµπά, υδραυλική, 28 αρα,ρίπερ,ραντιστικό 600αρι.
2310/715037
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Εμπνευσμένα κρασιά από τις 350 γηγενείς ποικιλίες σταφυλιού
πρόκειται να δώσουν ζωή στο κτήμα και στο οινοποιείο στο Τατόι

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

Γίνεται Κιβωτός του
ελληνικού αμπελώνα

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 ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Σάρκα και οστά φαίνεται πως θα πάρει
το όραµα του «Πάπα των ελληνικών
κρασιών», όπως τον αποκαλούν, του
Γιάννη Μπουτάρη, για τη δηµιουργία
µιας Κιβωτού του ελληνικού αµπελώνα µε τις 350 γηγενείς ποικιλίες σταφυλιού που υπάρχουν στη χώρα µας,
στα πρότυπα αντίστοιχου ιδρύµατος
στο Μονπελιέ της Γαλλίας.
Έχει ζητήσει από το υπουργείο Πολιτισµού να διαθέσει 500 από τα σαράντα τόσα χιλιάδες στρέµµατα των
πρώην βασιλικών κτηµάτων στο Τατόι, ώστε να καλλιεργηθούν εκεί αµπέλια και να στεγαστεί το Ινστιτούτο Οίνου. Σε αυτό θα οινοποιούνται
εµπνευσµένα κρασιά και θα πραγµατοποιούνται έρευνες. Το φιλόδοξο σχέδιο, αποτελεί πλέον σηµαντικό
κοµµάτι της φιλόδοξης Μελέτης Βιωσιµότητας του πρώην βασιλικού κτήµατος στο Τατόι, η οποία δηµοσιοποιήθηκε πριν από λίγες ηµέρες από την
υπουργό Πολιτισµού Λίνα Μενδώνη.
Μάλιστα, έρχεται σε συνέχεια και
της σχετικής αναφοράς στο αυτοβιογραφικό βιβλίο του γνωστού οινοποιού και επίτιµου προέδρου της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Αµπέλου και Οίνου «60 χρόνια
τρύγος», στο οποίο περιγράφει τις

Η ιδέα για την «Κιβωτό του Ελληνικού Αµπελώνα» γεννήθηκε στον Γιάννη Μπουτάρη όταν επισκέφθηκε
στο Montpellier ένα αντίστοιχο ίδρυµα που διασώζει ποικιλίες και κάνει πειραµατικές έρευνες στα οινοστάφυλα.
αλλεπάλληλες κρούσεις στους εκάστοτε υπουργούς Πολιτισµού την τελευταία 20ετία, που παρότι όλοι δήλωναν ένθερµοι υποστηρικτές της
πρότασης για την «Κιβωτό του Ελληνικού Αµπελώνα», κανείς δεν έκανε
όπως γράφει χαρακτηριστικά , «ένα
τσικ για να τη σπρώξει. [...] Μακάρι
ο Κυριάκος Μητσοτάκης να µη βάλει την επιστολή στο συρτάρι του, όπως έκαναν οι προηγούµενοι παραλήπτες». Και ως φαίνεται εισάκουσε.
∆εδοµένου ότι προγραµµατίζεται

Ε∆ΟΑΟ
Θα εξεταστεί πώς θα µπορούσε να συµβάλει η Ε∆ΟΑΟ
στην αποκατάσταση του
κτηρίου του παλαιού Οινοποιείου, που προγραµµατίζεται

η αποκατάσταση του κτηρίου του παλαιού Οινοποιείου θα εξεταστεί πως
θα µπορούσε να συµβάλει σε αυτή,
η Ε∆ΟΑΟ, οι δυνατότητες του χώρου
για δηµιουργία πωλητηρίου των παραγόµενων κρασιών, αλλά και ως
σηµείο οινογνωσίας. Σύµφωνα µε
τον Γιάννη Μπουτάρη, επίκειται συνάντηση µε τον υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης Σπ. Λιβανό όπου θα συζητηθούν όλα τα τεχνικά θέµατα της
«Κιβωτού», που είναι και ο βασικός
στόχος και η επιδίωξη της Ε∆ΟΑΟ.

Πωλείται τρακτέρ Stayer 110 ίππων σε πολύ καλή κατάσταση.2310/715037.
Πωλείται Φενιζόλ µε θέσεις, για σπόρο φυτών µεταχειρισµένο σε καλή κατάσταση. Περιοχή Καρδίτσας. Τηλ. 6955/361856.
Πωλείται φρέζα τύπου Τζέµκα, φάρδος 2 µέτρα.
Περιοχή Καρδίτσας. Τηλ. 6955/361856.

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.

Προσφορά αγάπης
από την ΕΑΣ Νάξου

Προς ανάκληση η απόφαση
για κατασκηνώσεις ΥπΑΑΤ

Προτάσεις για κατάρτιση
γαστρονοµικού χάρτη

Επιτήρηση για γρίπη
πτηνών συνιστά ο FAO

Στην αυγή του 2021, η Ένωση
Αγροτικών Συνεταιρισµών Νάξου
στάθηκε γι’ άλλη µια φορά δίπλα σε
συνανθρώπους µας που χρειάζονται
βοήθεια. Προσέφερε, πεντέµισι
τόνους της ξακουστής σ’ όλη την
Ελλάδα, θρεπτικής και
πεντανόστιµης πατάτας Νάξου στον
Όµιλο για την Unesco Πειραιώς και
Νήσων, που µαγειρεύτηκαν στον
φούρνο µε κοτόπουλο και
προσφέρθηκαν σε ανθρώπους
που σιτίζονται στις δοµές.

Την ανάκληση της απόφασης του
Γενικού ∆ιευθυντή ∆ασών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος η οποία
ακυρώνει αυτή του 1985 µε την οποία
παραχωρηθεί τα 170 στρέµµατα στο
Λαύριο όπου λειτουργούσαν οι
κατασκηνώσεις του ΥΠΑΑΤ ζήτησε ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Σπήλιος Λιβανός. Με επιστολή του στον
υπουργό Περιβάλλοντος, ο κ. Λιβανός
ζητά οι κατασκηνώσεις να αξιοποιηθούν
όπως παλιά για τα παιδιά εργαζοµένων
στο υπουργείο και τα αγροτόπαιδα.

Το υπουργείο Τουρισµού θέτει σε
δηµόσια διαβούλευση δέσµη
προτάσεων για την αναδιάρθρωση,
συστηµατοποίηση και ανάπτυξη του
Γαστρονοµικού Τουρισµού. Οι
προτάσεις της Οµάδας Εργασίας
αφορούν την καθιέρωση του
επικαιροποιηµένου Ειδικού
Σήµατος Ποιότητας, τη ∆ηµιουργία
και λειτουργία του Γαστρονοµικού
Χάρτη της χώρας, τη Γαστρονοµική
εκπαίδευση για τα επαγγελµατικά
στελέχη του τουρισµού κλπ.

Ανάγκη αποτελεί, σύµφωνα µε τους
ειδικούς του Παγκόσµιου
Οργανισµού Τροφίµων-FAO, η
επαγρύπνηση και ετοιµότητα για το
πρόβληµα ζωονόσων, µε πανδηµικό
δυναµικό και βαρύ κόστος για τους
αγρότες και τα συστήµατα τροφίµων.
Η γρίπη των πτηνών, για παράδειγµα
έχει προκαλέσει παγκόσµιες
πανδηµίες στο παρελθόν και οι
επιστήµονες συνιστούν αξιοποίηση
των πολυτοµεακών εργαλείων
διαχείρισης κίνδυνου από τα κράτη.
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ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ

Σάββατο 6 Φεβρουαρίου

ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)
Άστον Βίλα – Άρσεναλ

14.30

COSMOTE SPORT 1 HD

Λαµία – ΑΕΛ

17.15

Novasports 1HD

Ατρόµητος – Παναθηναϊκός

19.30

Novasports 2HD

20.00

COSMOTE SPORT 4 HD

22.00

COSMOTE SPORT 1 HD

15.00

Novasports 1HD

16.45

ΕΡΤ 3

17.15

Novasports 2HD

18.30

COSMOTE SPORT 1 HD

19.30

Novasports 1HD

5’

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Αποκάλυψη µονοθεσίων
Μετά τις McLaren (15/2), Alfa
Romeo (22/2) και Mercedes
(2/3), σειρά είχε η AlphaTauri να
ανακοινώσει την ηµεροµηνία κατά
την οποία θα τραβήξει το κάλυµµα
από την ΑΤ02. Η ιταλική οµάδα
θα συνεχίσει κι αυτή φέτος για
τελευταία χρονιά µε τους
κινητήρες της Honda, εν αναµονή
του τι µέλλει γενέσθαι σχετικά
µε το «πάγωµα» στην εξέλιξή τους
από το 2022 και µετά.

Μπάσκετ (NBA)
Νικς – Μπλέιζερς
Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ– Έβερτον

Κυριακή 7 Φεβρουαρίου
Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
ΠΑΟΚ – Απόλλων Σµύρνης
Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)
Κατακτήριες δοκιµές

14.50

ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
ΑΕΛ – ΟΦΗ

17.15

Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30

COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα

19.30

Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)
Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης

22.00

COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
Λαµία – Ολυµπιακός

15.00

Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός

17.15

Novasports 3HD

17.15

Novasports 2HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ
Άρης – ΠΑΟΚ

19.30

Novasports 1HD

21.30

COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)
Αγώνας

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
Ολυµπιακός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)
Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
ΑΕΚ – Άρης

Γκραν σλαμ
με διπλό φαβορί
Οι Τιμ, Τζόκοβιτς και οι ηχηρές απουσίες
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με ΗΠΑ και Γαλλία
κληρώθηκε η Ελλάδα
Μια µεγάλη πρόκληση αποτελούν για την εθνική
οµάδα µπάσκετ οι Ολυµπιακοί Αγώνες του Τόκιο.
Η «επίσηµη αγαπηµένη» θα πρέπει να προκριθεί σε
αυτούς, κατακτώντας το προολυµπιακό τουρνουά και
αν το επιτύχει, θα έχει αντιπάλους ΗΠΑ, Γαλλία και
Ιράν στον πρώτο όµιλο, όπως προέκυψε από
κλήρωση που έγινε για το ολυµπιακό τουρνουά.

Τη ∆ευτέρα 8 Φεβρουαρίου είναι
προγραµµατισµένη η πρεµιέρα του
πρώτου µεγάλου Όπεν του 2021, µε
το αυστραλιανό τουρνουά να συγκεντρώνει όλα τα φώτα του παγκόσµιου τένις µέχρι και το φινάλε της 21ης
Φεβρουαρίου. Η συµµετοχή του Ραφαέλ Ναδάλ πάντως είναι αµφίβολη λόγω τραυµατισµού, ενώ έχει γίνει γνωστό πως οι Άντι Μάρεϊ και Ρότζερ Φέντερερ δεν θα δώσουν το παρών στο πρώτο γκραν σλαµ της σεζόν. Ως εκ τούτου, οι Νόβακ Τζόκοβιτς και Ντοµινίκ Τιµ είναι πολύ πιθανό να συναντηθούν σε έναν ακόµη τελικό στα κορτ της Μελβούρνης.

Την ίδια ώρα στο ποδόσφαιρο και
ενώ οι οµάδες έχουν ξεκινήσει να
σκέφτονται τα µατς του Τσάµπιονς
Λιγκ που θα διεξαχθούν στα µέσα
Φεβρουαρίου, το µεγαλύτερο ντέρµπι που επιφυλάσσει το Σ/Κ διεξάγεται στην Αγγλία. Συγκεκριµένα
την ερχόµενη Κυριακή η Λίβερπουλ
θα φιλοξενήσει τη Μάντσεστερ Σίτι.
Οι «Ρεντς» έχουν χάσει το τρένο
της κατάκτησης του πρωταθλήµατος, ωστόσο έχουν την ευκαιρία να
κόψουν πόντους από την πρωτοπόρα Σίτι. Σίγουρα πάντως, το µατς θα
παρακολουθεί από κοντά η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που πρέπει να κερδίσει την Έβερτον το Σάββατο για να
πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής
τους «Μπλε» στην κορυφή.

Κριστιάνο έως το 2023
Οι επιδόσεις του Κριστιάνο
Ρονάλντο, σύµφωνα µε όσα
αναφέρει η Tuttosport, φέρνει
τους ιθύνοντες της Γιουβέντους,
σε µια εύκολη απόφαση. Αυτή της
ανανέωσης του 36χρονου άσου
µέχρι το καλοκαίρι του 2023.
Σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο
τότε ο «CR7» θα αγωνίζεται για
τη Γιουβέντους µέχρι τα 38 µε
στόχο ένα Τσάµπιονς Λιγκ.

Πόντο-πόντο το πάει η ΑΕΛ

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Τι περιµένει
ο Λιβανός για την
ειδική ενίσχυση
στο βαμβάκι

Η τελευταία
πινελιά στην
πρόταση για τα
ιστορικά δικαιώματα

Καµιά αγροτική
επένδυση προς το
παρόν στο Ταμείο
Ανάκαμψης

Με 7 αγωνιστικές να αποµένουν
µέχρι το τέλος της κανονικής
περιόδου του πρωταθλήµατος,
η ΑΕΛ έχει ξεκινήσει από τώρα
να σκέφτεται τα πλέι άουτ µε τις
θέσεις 7-14 να δίνουν τη µάχη για
να αποφύγουν τον υποβιβασµό. Η
οµάδα του θεσσαλικού κάµπου
είναι τελευταία στη βαθµολογία,
µε τον αγώνα απέναντι στην
προτελευταία Λαµία στις
6 Φεβρουαρίου να είναι ιδιαίτερα
κρίσιµος για τη συνέχεια της
πορείας προς τη σωτηρία.

Fresher
ΓΙΑ ΦΡΟΎΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΆ

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA

Κυκλοφορεί

13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

∆ηλαδή 593.900 ευρώ
του χρειάζονται ακόµα;

AgroNews.gr
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Πρεµιέρα στο Αυστραλιανό Όπεν στις 8 Φεβρουαρίου σελ. 54 • Με ΗΠΑ και Γαλλία η Εθνική µπάσκετ στο Τόκιο σελ. 54

Ο Μέσι
που τζιράρει
Η αποκάλυψη πως ο
Λιονέλ Μέσι κέρδισε 555 εκατ.
ευρώ την τελευταία τετραετία του
στη Μπαρτσελόνα προκάλεσε
σάλο. Ο Ζουάν Λαπόρτα, ο οποίος
διεκδικεί την προεδρία της
«Μπάρτσα» µετά τη θητεία του
από το 2003 µέχρι το 2010,
υποστήριξε απόλυτα τον
Αργεντινό. «Έχουµε κάνει µια
µελέτη και προκύπτει πως ο Μέσι
φέρνει περίπου το 1/3 από τα
έσοδα του κλαµπ», τόνισε και
πρόσθεσε: «Οι στιγµές που µας
έχει χαρίσει ο Μέσι είναι
ανεκτίµητης αξίας. Μας έχει
προσφέρει πολλά συναισθήµατα
και επιτυχίες. Χωρίς αυτόν,
δεν θα είχαµε κερδίσει πολλά
από όσα κατακτήσαµε», ενώ
υποσχέθηκε πως «…αν εκλεγώ,
θα προσπαθήσω να µάθω ποιος
έκανε τη διαρροή του ιδιωτικού
συµφωνητικού και θα φύγει από
το κλαµπ». Τέλος, δεσµεύτηκε
πως θα κάνει το παν για να
κρατήσει τον Μέσι στη Βαρκελώνη.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ
Έτοιµο σχέδιο, περισσότερη αυτοκριτική για τις ευθύνες της επίσηµης πολιτείας στη
χάραξη µιας ουσιώδους αγροτικής πολιτικής και όχι απλή έκθεση ιδεών θα περίµενε κανείς να ξεδιπλώσει από την πρώτη
κιόλας ηµέρα της έλευσής του στην πλατεία Βάθη, ο νέος υπουργός. Το ότι η κριτική, σε ραδιοσταθµό περιορίστηκε στο ότι οι Έλληνες αγρότες δεν έχουν στοιχειώδη κατάρτιση, αν µη τι άλλο προσβλητική έναντι των ανθρώπων που υπό δύσκολες συνθήκες εξασφαλίζουν τη διατροφική επάρκεια της χώρας και τη στήριξη της
εθνικής οικονοµίας.
Άστοχη, λοιπόν η σύγκριση µε τους Ολλανδούς που
η κατάρτιση τους φθάνει το 71%, µε φίλο αγρότη να σχολιάζει «µε τη διαφορά
ότι στην Ολλανδία εκτός από κατάρτιση
έχουν και ενίσχυση. Σοβαρή βοήθεια από το κράτος τους και την ΕΕ, που τόσα
χρόνια οι υπουργοί µας, όχι µόνο δεν έχτισαν και δεν γεφύρωσαν τις σχέσεις
µας µε τη διοίκηση της ΚΑΠ, αλλά αποστασιοποιήθηκαν µε σοβαρό αντίκτυπο στον πρωτογενή τοµέα της χώρας. Η
µόνη διπλωµατία τους είναι πώς θα κόψουν λεφτά από νέους αγρότες για τους
µικροκοµµατισµούς τους».
Στο

σχεδιασµό πάντως του Λιβανού να γίνουν
µονοετή η διετή προγράµµατα εκπαίδευσης για αγρότες και η αγροτική οικονοµία
να ενταχθεί και στα Επαγγελµατικά Λύκεια
αλλά και σε µικρότερες τάξεις ώστε να δηµιουργηθεί µια κουλτούρα σύνδεσης του
Έλληνα µε τη διατροφή και το παραγόµενο προϊόν. Μόνο που αυτά τα ‘παν κι άλλοι!
Αλήθεια, ποιος είπε του Σπήλιου
ότι ο κοινωνικός αυτοµατισµός που επιχειρούνταν από τις εκάστοτε κυβερνήσεις εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων, που κορυφώνονταν µε µπλόκα
στις εθνικές οδούς, έχει να κάνει µε συγκρουσιακές σχέσεις αστών-αγροτών;
Οι αγρότες έβγαιναν, και βγαίνουν
στους δρόµους προβάλλοντας διεκδικήσεις
για την παραγωγή τους, για στρεβλώσεις
στο σύστηµα επιδοτήσεων ή για θεσµικά
ζητήµατα. Κάπως έτσι, τώρα και οι διεκδικήσεις των βαµβακοπαραγωγών για έκτακτη ενίσχυση στην καλλιέργεια, που πλήττεται κι αυτή όπως κι άλλοι κλάδοι από την
πανδηµία.
Τώρα, το ότι ο υπουργός της πλατείας θεωρεί υποχρέωσή του
να επανασυστήσει την ελληνική γεωργία
στις πόλεις και να εξαλείψει -όπως λέειτο κοινωνικό φαινόµενο που υπήρχε παλιά, είναι άλλη ιστορία... O ΓΥΛΟΣ

Το μίνι Manitou
Αν βρίσκεστε στην αγορά για έναν φορτωτή
που µπορεί να χωρέσει σε µικρές γωνίες
χωρίς όµως να θυσιάζει δύναµη ανύψωσης,
τότε ο Manitou MLT 420-60H αξίζει µία
προσεκτική µατιά. Στο profi Φεβρουαρίου
µπαίνουµε στη καµπίνα του φορτωτή και
εκτελούµε σταβλικές εργασίες.

Ξεχνώντας
25 εκατ. ευρώ
Ο Άγιαξ κατάφερε να ξεχάσει να
συµπεριλάβει την πιο ακριβή του
µεταγραφή στην ευρωπαϊκή λίστα
ενόψει της επανέναρξης των
διοργανώσεων της UEFA.
Όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος, ο
Σεµπαστιέν Αλέ που αποκτήθηκε
τον Γενάρη από τη Γουέστ Χαµ
έναντι 25 εκατ. ευρώ δεν
τοποθετήθηκε στη λίστα του
Γιουρόπα Λιγκ επειδή οι άνθρωποι
της οµάδας απλώς... τον ξέχασαν.
Ο Αλέ είναι ο βασικός σέντερ φορ
του Άγιαξ από την ηµέρα που
µετακόµισε στην Ολλανδία.

PONT DES ARTS ΤΟΥ PHIL MCDONEL

Το Pont des Arts ή το Passerelle des Arts είναι µια πεζογέφυρα στο Παρίσι που διασχίζει τον ποταµό Σηκουάνα. Συνδέει το Ινστιτούτο της
Γαλλίας και την κεντρική πλατεία του Palais du Louvre, το οποίο είχε ονοµαστεί «Palais des Arts» υπό την Πρώτη Γαλλική Αυτοκρατορία.
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Λίγα τα σκληρά,
με καλές τιμές
οι πράξεις

Ο

ι κουβέντες για εξαγωγή των
προηγούµενων εβδοµάδων
στην ελληνική αγορά σκληρού σίτου έγιναν τελικά δουλειές. Σηµειώθηκαν νέα συµβόλαια και
µάλιστα καλών ποσοτήτων σε επίπεδα µεταξύ 280-285 ευρώ ο τόνος FOB. Σηµειωτέον ότι η δραστηριότητα αυτή επηρέασε ανοδικά και τις τιµές στη χώρα µας,
δεδοµένου ότι δεν είναι πολλά τα σιτάρια σε χέρια παραγωγών και εµπόρων.
Βελτιώθηκε κάπως το δολάριο στην
ελληνική αγορά βάµβακος, αλλά οι προσφορές µας δεν έγιναν πιο δελεαστικές,
δεδοµένου ότι οι εκκοκκιστές επιµένουν
σε υψηλά επίπεδα τιµών. Μικροπωλήσεις γίνονται περί τα 85-86 σεντς ανά
λίµπρα, ενώ στη νέα σοδειά δεν είχαµε
δραστηριότητα. Το χρηµατιστήριο κράτησε τα 80 σεντς και δοκιµάζει και υψηλότερα, καθώς βοήθησε και η ανάκαµψη σε άλλα εµπορεύµατα αλλά και η στήριξη της φυσικής αγοράς, µόλις οι τιµές
πήγαν να διορθώσουν προς τα 80 σεντς,
σε άλλες σοδειές και όχι στο ελληνικό.
Γύρω στα 50 λεπτά το κιλό κινείται αυτές τις µέρες η τιµή της ντοµάτας
θερµοκηπίου, που ξεκίνησε από πολύ
χαµηλά επίπεδα, στη συνέχεια έκανε ένα άλµα στα 75 λεπτά για λίγες ηµέρες
και µετά έπεσε ξανά στα 50 λεπτά. Σύµφωνα µε τους παραγωγούς και τους εµπόρους, πρόβληµα αποτελούν το lock
down και η εστίαση που παραµένει κλειστή και περιορίζει τη ζήτηση.

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE
394,59
385,70
374,04

383,46

389,16

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

14/01

21/01

28/01

04/02

30/12

77,30

77,20

2.56

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

07/01

14/01

80,10

81,31

2.47

2.51

28/01

79,94

2.60

2.55

04/02

84,28

2.71

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

302

302

302

302

302

305

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

229

229

229

235

235

235

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

195

195

195

211

211

228

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

401,30

412,70

440,60

463,20

442,40

465,20

1190,40

1289,40

1359,60

1431,00

1351,60

1371,60

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

16,55

17,98

18,94

18,73

16,66

16,07

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

65,80

67,37

69,90

66,60

76,47

79,32

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

113,70

114,60

115,07

111,82

122,75

123,52

83,33

81,02

80,48

81,76

82,84

82,22

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

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

∆υναµική έναρξη µε 3 ευρώ
Το δρόµο της στις αγορές της Ευρώπης βρήκε ήδη η ελληνική φράουλα
Πλεονέκτηµα για το εγχώριο φρούτο, ο παγετός του Ιανουαρίου στην Ισπανία
Με τιµές παραγωγού που αγγίζουν τα 3 ευρώ το κιλό για την πρώτη ποιότητα premium
ποικιλιών φράουλας, οι ισορροπίες στην αγορά επιτρέπουν έναν καλό εξαγωγικό βηµατισµό και για το υπόλοιπο της παραγωγικής και εµπορικής περιόδου. Προϋπόθεση είναι φυσικά να µην υπάρξουν φραγµοί
στις εξαγωγικές ροές λόγω πανδηµίας, όπως έγινε πέρυσι, µε αποτέλεσµα η δυναµική εκκίνηση του χειµώνα να σκοντάψει σε
χαµηλές τιµές το δίµηνο Μαρτίου-Απριλίου.
Όπως αναφέρει στην Agrenda o παρα-

Victory

07/01

17/12

Έµφαση σε δηµοφιλείς ποικιλίες
στις αγορές της Ευρώπης,
όπως η Victory, εδωσαν φέτος
οι Έλληνες παραγωγοί

Τιμή παραγωγού

φράουλας

(ευρώ το κιλό)

Φεβρουάριος 2020

2,50

Φεβρουάριος 2021

3,00
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Εξαγωγές

Ενισχυµένες είναι αυτήν την
περίοδο οι εξαγωγές ελληνικής φράουλας σε κεντρική
και βόρεια Ευρώπη

γωγός από την Ηλεία Γιάννης Αρβανιτάκης, δεν υπάρχουν τέτοιες ανησυχητικές
ενδείξεις, µε τα φορτία να φτάνουν στην
ώρα τους στον προορισµό τους. Μέχρι στιγµής το 5% της δυναµικότητας παραγωγής
της χώρας έχει βρει το δρόµο της στις αγορές της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης µε
τιµές από 1,5 έως 3 ευρώ, αφού οι χαµηλές
θερµοκρασίες στα παραγωγικά κέντρα της
Ισπανίας τον Ιανουάριο έχουν προκαλέσει
πλήγµα στην εκεί παραγωγή, κάτι που δίνει πλεονέκτηµα στην ελληνική φράουλα.

Παραγωγή

Υπολογίζεται µικρή αύξηση
της παραγωγής συγκριτικά µε
το 2020, κατά 3.000 τόνους,
στους 75.000 τόνους
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ΒΑΜΒΑΚΙ

ΚΡΙΘΑΡΙ

KΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
300

210

290

200

220

66.00

280

190

210

65.00

270

180

260

170

250

160

68.00

52.00
50.00
48.00

240

84,28

σέντς/λίµπρα

Εξτρα
παρθένο

2.000

69.00

ΣΕΠ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

230

OKT

ΝΟΕ

∆ΕΚ

IAN

04
ΣΕΠ

ΦΕΒ

∆υναµική για τα 84 σεντς η λίµπρα
βρήκε το χρηµατιστήριο βάµβακος
που πλέον παίρνει ώθηση και από
την φυσική αγορά.

305
¤/τόνος

04
OKT

04
ΝΟΕ

04
∆ΕΚ

04
IAN

04
ΦΕΒ

Στην ελληνική αγορά σηµειώθηκαν
νέες πωλήσεις για εξαγωγή
σκληρού στα 285 ευρώ ο τόνος
FOB λιµάνι µας.

150

228
¤/τόνος

04
OKT

04
ΝΟΕ

04
∆ΕΚ

04
IAN

04
ΦΕΒ

Κατά 17 ευρώ ο τόνος ενισχύθηκε
η τιµή στο κτηνοτροφικό
καλαµπόκι στις αγορές της Ιταλίας,
ανοδικά κινείται και το Σικάγο

200

1.000

190

500

0

04
ΣΕΠ

209,5
¤/τόνος

04
OKT

04
ΝΟΕ

04
∆ΕΚ

04
IAN

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

04
ΣΕΠ

Σε έναν νέο ανοδικό εµπορικό κύκλο
φαίνεται ότι βρίσκεται η αγορά καλαµποκιού, µε τα µεσοπρόθεσµα θεµελιώδη να υποδεικνύουν διατήρηση των
υφιστάµενων τιµών και στην επόµενη
καλλιεργητική περίοδο. Οι στατιστικές
δείχνουν ότι τα παγκόσµια αποθέµατα
είναι µειωµένα και η αναλογία χρήσης προς αποθέµατα στο 10,6% είναι
υποστηρικτική για τις τιµές του προϊόντος. Στην εγχώρια αγορά οι τιµές αποθήκης παραγωγού κυµαίνονται µεταξύ των 23 και 25 λεπτών το κιλό, ωστόσο οι διαθέσιµες ποσότητες είναι
περιορισµένες και ειδικά αυτές που
βρίσκονται σε χέρια καλλιεργητών.
Στο µεταξύ ξεκινά και ο προγραµµατισµός για τις ανοιξιάτικες σπορές
και απ’ ό,τι φαίνεται η καλλιέργεια θα
κερδίσει εκτάσεις. Όπως εξηγεί στην
Agrenda ο Γιώργος Ζαννάκης, έµπειρο στέλεχος της Pioneer, η αύξηση των
στρεµµάτων στην Ελλάδα θα κυµανθούν

µεταξύ 5% και 8%, σε µια αναλογία που
δεν θα µπορέσει να ταρακουνήσει τις
ισορροπίες της εγχώριας αγοράς. Συνεπώς, εφόσον η διεθνής συγκυρία διατηρήσει το ανοδικό κλίµα ως την αρχή της επερχόµενης περιόδου διαµορφώνονται σηµαντικά περιθώρια για υψηλότερες τιµές παραγωγού.
Είναι γεγονός ότι λίγοι ήταν οι αγρότες που είχαν µερίδιο στα κέρδη
της αύξησης της τιµής του καλαµποκιού το τελευταίο δίµηνο, αφού οι δυνατότητες αποθήκευσης παραµένουν
µια διαχρονική αδυναµία της εγχώριας αγροτικής δραστηριότητας. Ωστόσο ήδη από την αρχή της εµπορικής χρονιάς, ενώσεις συνεταιρισµών
έβαλαν πλάτες στην τιµή παραγωγού, υποχρεώνοντας και το εµπόριο
να πληρώσει κάτι παραπάνω στους
µεµονωµένους αγρότες. Η αρχή έγινε κατά την εµπορική περίοδο 20202021, µε τις τιµές παραγωγού να διαµορφώνουν υψηλότερα επίπεδα έως
τα 20 λεπτά το κιλό, µε την µέση τιµή
στο εµπόριο στα 17,5 λεπτά το κιλό.

04
∆ΕΚ

04
IAN

Στα 2,71 ευρώ το κιλό ανέβηκε η
µέση τιµή του έξτρα παρθένου
ελαιολάδου στην Ισπανία, µε τις
καλύτερες ποιότητες στα 3,4 ευρώ.

Οι τιµές της σόγιας στα
διεθνή χρηµατιστήρια
κινούνται ανοδικά το
τελευταίο εξάµηνο,
δείχνοντας πλέον σηµάδια
σταθεροποίησης στα ισοτρικά
υψηλά του περασµένου
Νοεµβρίου. Τα µελλοντικά
συµβόλαια Νοεµβρίου 2021
που παραδοσιακά µελετούν οι
αγρότες προκειµένου να
προγραµµατίσουν τις σπορές
τους είναι ενθαρρυντικά στα
11,56 δολάρια ανά µπούσελ
και όλα δείχνουν ότι οι
καλλιεργούµενες εκτάσεις
θα αυξηθούν φέτος. Ωστόσο
αυτό που προβληµατίζει τους
αναλυτές είναι η έντονη
µεταβλητότητα στις λοιπές
αγορές εµπορευµάτων και
ειδικά στο ασήµι το οποίο
βρίσκεται σε πτώση. Όπως
εξηγούν, µια περαιτέρω
υποχώρηση στην τιµή του θα
µπορούσε να πυροδοτήσει τη
ρευστοποίηση πολλών
µακροπρόθεσµων
τοποθετήσεων των funds στις
αγορές αγροτικών προϊόντων,
κάτι που θα πίεζε τις τιµές.

ΑΝΟ∆ΙΚΑ
Τον περασµένο Φεβρουάριο-Μάρτιο άρχισε την
ανοδική πορεία το καλαµπόκι, µε 20 λεπτά

Λίγοι αγρότες επωφελήθηκαν των
κερδών από την αύξηση της τιµής.

04
ΝΟΕ

H ΣΟΓΙΑ, ΤΟ ΑΣΗΜΙ ΚΑΙ ΟΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ FUNDS

Μέχρι τα 25 λεπτά η τιµή παραγωγού, µε τις διαθέσιµες ποσότητες να είναι περιορισµένες
Δεν θα αλλάξει τις ισορροπίες της αγοράς η µικρή αύξηση της τάξης του 5% στα στρέµµατα
gogos@agronews.gr

04
OKT

2,71
¤/κιλό

Σε κύκλο υψηλών τιµών περνά το καλαµπόκι
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Βιοµ/νικοί
άσοι

1.500

180

04
ΣΕΠ

Παρθένο

Αυτά τα ύψη τα έπιασε η παραγωγή
του 2019 µόλις τον περασµένο Φεβρουάριο-Μάρτιο, οπότε και τα αποθέµατα ξεκίνησαν να εξαντλούνται.
Στο διεθνές κοµµάτι, η Αργεντινή ως
γνωστόν έχει επιβάλει πλαφόν στις εξαγωγές της παραγωγής που αναµένεται
να συγκοµιστεί από τον προσεχή Μάρτιο, αφού φαίνεται πως οι φετινές αποδόσεις θα είναι µικρές. Αντίστοιχα προβλήµατα αντιµετωπίζει και η Βραζιλία.
Στις ΗΠΑ τώρα, όπου και εκεί οι αγρότες προετοιµάζονται για σπορές, φαίνεται ότι διαµορφώνεται καλή ζήτηση
για βιοντίζελ, ενώ από την άλλη και η
ζήτηση από την Κίνα θεωρείται δεδοµένη λόγω των προσπαθειών που γίνονται για ανάπτυξη ζωικού κεφαλαίου.

Υποστήριξη στο βαµβάκι από τη φυσική αγορά

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 21
81,2

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΝEA ΥOΡKH

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Παρά την ισχυροποίηση του δολαρίου, το βαµβάκι
κατάφερε να δοκιµάσει επίπεδα κοντά στα 82 σεντς.
Η δυναµική ήρθε από τη φυσική αγορά όπου τα
κλωστήρια µόλις είδαν τη µικρή διόρθωση
προέβησαν σε αγορές ή φιξαρίσµατα τιµών για τα
συµβόλαιά τους. Το γεγονός αυτό αρχικά στήριξε την
αγορά και κατόπιν µε την ανάκαµψη σε άλλα
εµπορεύµατα (δηµητριακά) δοκίµασε να συνεχίσει
την ανοδική του πορεία. Να σηµειωθεί πως αυτή τη
φορά η ανοδική αντίδραση σε συνέχεια της µικρής
διόρθωσης είναι πιο νωχελική σε σχέση µε τις
αντίστοιχες κινήσεις τους προηγούµενους µήνες.

Ζητήσεις υπάρχουν, αλλά µε δυσκολία βγαίνουν νέες
δουλειές, καθώς οι τιµές µας θεωρούνται ακριβές
από τους εµπορικούς οίκους και τα κλωστήρια.
Μπορεί να σηµειωθούν κάποιες νέες πωλήσεις, αλλά
αφορούν µικρές ποσότητες για άµεσες ανάγκες. Οι
τιµές που πιάνουµε κυµαίνονται στα 4 σεντς πάνω
από τις αντίστοιχες χρηµατιστηριακές. Η βελτίωση
του δολαρίου σαφώς και µας χαροποιεί, δεδοµένου
ότι βελτιώνει τις τιµές που λαµβάνουµε σε ευρώ.
Όσον αφορά τη νέα σοδειά δεν υπάρχουν σηµαντικές
εξελίξεις, καθώς οι εκκοκκιστές δεν βιάζονται να
γράψουν µεγάλες προπωλήσεις στα βιβλία τους.
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Ενώ οι αγρότες παραγγέλνουν φυτά ντοµάτας
οι µεταποιητές δεν ανακοινώνουν τιµές
Οι συνθήκες της αγοράς καλλιεργούν αύξηση τιµής παραγωγού στη βιοµηχανική
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 2020
ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟ

Άδειες αποθήκες στην εγχώρια βιοµηχανία, αυξηµένη ζήτηση και
ενισχυµένη διεθνής τιµή για τον
πελτέ ντοµάτας σε συνδυασµό µε
τις βλέψεις του κλάδου να αυξήσει κατά τουλάχιστον 10% τους όγκους παραγωγής, διαµορφώνουν
µια συγκυρία που θα µπορούσε να
ανεβάσει σηµαντικά την τιµή παραγωγού βιοµηχανικής ντοµάτας.
Τα παραπάνω θα µπορούσαν να
δικαιολογήσουν τη στάση των µεγάλων εργοστασίων µεταποίησης
βιοµηχανικής ντοµάτας, που παρά την καθυστέρηση δύο µηνών,
ακόµα δεν έχουν ανακοινώσει τα
τιµολόγια παραλαβής. ∆ηλαδή
θα µπορούσε να δει κανείς εδώ
µια παθητική τακτική συγκράτησης των τιµών όσο οι παραγωγοί
και οι συνεταιρισµοί ξεκινούν τις
προετοιµασίες φύτευσης, αφού ο
καιρός περνάει, έχοντας ακούσει
µόνο φήµες, υποσχέσεις και ανεπίσηµες δεσµεύσεις από τη βιοµηχανία για κάτι καλύτερο σε επίπεδο τιµών τη νέα σεζόν.
Το µόνο σίγουρο πάντως είναι
ότι ο ανταγωνισµός ανάµεσα στα
εργοστάσια έχει κλιµακωθεί σηµαντικά τον τελευταίο χρόνο και
µε τις διαθέσιµες ποσότητες πρώτης ύλης περιορισµένες, οι βλέψεις για αύξηση της παραγωγής
θα εξαρτηθούν από το πόσο διατεθειµένες είναι οι βιοµηχανίες
να κινηθούν στην αγορά µε ελκυστικά τιµολόγια για τους παραγωγούς. Πάντως οι εκτιµήσεις για
το 2021 κάνουν λόγο για µια µι-

ΝΟΜΙΚΟΣ

92

ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ
Ο ανταγωνισµός ανάµεσα στα
εργοστάσια έχει κλιµακωθεί
σηµαντικά τον τελευταίο
χρόνο, την ώρα που οι διαθέσιµες ποσότητες πρώτης
ύλης είναι περιορισµένες

DAMAVAND

96

ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Ακούγεται ότι οι βασικοί
µεταποιητές θα αναζητήσουν
αυξηµένες ποσότητες και θα
πληρώσουν κάτι παραπάνω

κρή αύξηση των στρεµµάτων που
θα καλλιεργηθούν µε βιοµηχανική ντοµάτα για τον σκοπό αυτό κοντά περίπου στο 10%, κάτι
που µεταφράζεται σε ενίσχυση
του συνολικού όγκου παραγωγής που θα έχουν διαθέσιµο οι
βιοµηχανίες και θα προσεγγίσει
περί τους 460.000 τόνους.
Σε κάθε περίπτωση αυτό που
ακούγεται είναι ότι οι τιµές θα είναι ενισχυµένες στον βασικό όγκο παραγωγής, ενώ σε καλύτερα επίπεδα θα κινηθούν και οι
ποσότητες που θα παραδούν µε
πριµ πρωιµότητας και οψιµότη-

τας, κάτι που µένει να επιβεβαιωθεί όταν ανακοινωθούν οι τιµές.
Μια ανακοίνωση που αναµενόταν την προηγούµενη εβδοµάδα
και τελικά µετατίθεται για την ερχόµενη… «και αν».
Όπως σηµειώθηκε, οι παραγωγοί έχουν ήδη ξεκινήσει τον προγραµµατισµό και τις παραγγελίες
για τα φυτάρια και από τις ανεπίσηµες συζητήσεις 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.
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 απαι-

τητική 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. Αυτό που ακούγεται είναι ότι και οι δύο θα δώσουν έµφαση στις όψιµες παραλαβές, µε την Damavand να δηλώνει διατεθειµένη να πληρώσει
και ένα πριµ ποιότητας σε όλα τα
στάδια παραλαβής.
Για τον λόγο αυτό, 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 δύο
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.

Κερδισµένα µερίδια στην εξαγωγή πέρυσι,
τέταρτη στην παγκόσµια κατάταξη η Ελλάδα
Την προηγούµενη χρονιά, οι
ελληνικές εταιρείες προϊόντων
βιοµηχανικής ντοµάτας πέτυχαν εξαγωγές της τάξης των
40.000 τόνων, αυξηµένες κατά 7.700 τόνους ή σε ποσοστό
23% σε σχέση µε την περίοδο
2018-2019, αλλά και 6.000 τόνους ή 17% µεγαλύτερους όγκους συγκριτικά µε τον µέσο
όρο της τριετίας. Σύµφωνα µε

τα στοιχεία που εξέδωσε πρόσφατα η ελβετική εταιρεία µετρήσεων Trade Data Monitor,
την περίοδο 2018-2019, η ελληνική βιοµηχανία ερχόταν τέταρτη παγκοσµίως σε µερίδιο
εξαγωγών, µετά την Ιταλία, την
Ισπανία και τις Ηνωµένες Πολιτείας Αµερικής.
Την ίδια στιγµή, το Ηνωµένο
Βασίλειο, η Πολωνία, το Βέλ-

γιο, η Τσεχία και η Νορβηγία
αύξησαν σηµαντικά τις εισαγωγές ελληνικών κονσερβών
πέρυσι. Από την άλλη σηµειώθηκε µια µικρή πτώση στις
πωλήσεις που έγιναν σε Γαλλία και Ολλανδία, χωρίς ωστόσο να καταγραφεί κάποια µείωση επί της δυναµικής των διεθνών πωλήσεων προϊόντων
βιοµηχανικής ντοµάτας.

Agrenda
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∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

Σ

την αγορά µας σηµειώθηκαν τελικά νέες πωλήσεις
για εξαγωγή σκληρού σίτου µεταξύ 280-285 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας. Οι υψηλότερες τιµές αφορούν πώληση προς την Τυνησία όπου και οι
ποιοτικές προδιαγραφές είναι ανώτερες. Η δραστηριότητα στην εξαγωγή φυσικά και έχει επηρεάσει
τις τιµές στο εσωτερικό, καθώς είναι λίγα τα σιτάρια που έχουν µείνει στα χέρια των παραγωγών ή
των µικρών εµπόρων. Παράλληλα η νέα σοδειά είναι εξαιρετικά
πρώιµη και αυτό σύµφωνα µε ειδικούς εµπεριέχει ρίσκο όσον αφορά το τελικό αποτέλεσµα ποιότητας/ποσότητας.
Στα σκληρά
σιτάρια,
στη
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ νέα λίστα της
papadogiannis@
Φότζια δεν είagronews.gr
χαµε αλλαγές
για δεύτερη συνεχόµενη εβδοµάδα. Συγκεκριµένα στα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό
βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 80% και
πρωτεΐνη 13% η τιµή αποθήκης παραγωγού κυµάνθηκε 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 διαπραγµατεύεται στα 290-295 ευρώ
ο τόνος. Στη Γαλλία, παρά τη γενική µεταβλητότητα στα δηµητριακά και την κινητικότητα στη παγκόσµια αγορά σκληρού σίτου, οι
τιµές διόρθωσαν κατά 5 ευρώ ο τόνος και κυµαίνονται στα 270 ευρώ
ο τόνος παραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στον Καναδά, οι φορτώσεις /εξαγωγές βελτιώνονται σηµαντικά και επακόλουθα οι τιµές
ενισχύονται.
Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, η
µεταβλητότητα είναι παρούσα σχεδόν σε όλα τα δηµητριακά. Οι τιµές
αφού κατέγραψαν µια διόρθωση
λόγω κερδοσκοπικών ρευστοποιήσεων, επιστρέφουν σε ανοδική πορεία. Η προτίµηση των αγοραστών
στη ρωσική σοδειά και οι µαζικές
εξαγωγές των Ρώσων πριν την επιβολή των δασµών πίεσαν τις γαλλικές τιµές προς τα 225 ευρώ ο τόνος, δηλαδή 5 ευρώ χαµηλότερα
από την προηγούµενη εβδοµάδα.

A4 | 36

Agrenda

ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021

Η ζήτηση ανεβάζει
ξανά τα Μέρλιν
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

Μεγαλύτερη
κινητικότητα εµφανίζουν τα παραγωγικά κέντρα εσπεριδοειδών της
χώρας, έπειτα από µια µάλλον υποτονική εκκίνηση της εµπορικής περιόδου για τα οµφαλοφόρα πορτοκάλια. Η ζήτηση από τους προορισµούς εξαγωγής αλλά και την εγχώρια αγορά έχει ανακάµψει το τελευταίο διάστηµα, κάτι που δίνει
ώθηση και στις τιµές παραγωγού.
Για τα πορτοκάλια ποικιλίας Μέρλιν που βρίσκονται την περίοδο αυτή στα µισά της παραγωγικής και εµπορικής περιόδου, οι τιµές παραγωγού διαµορφώνονται ανάµεσα
στα 17 και 23 λεπτά το κιλό, δηλαδή λίγο λιγότερο από τα 25 λεπτά
που διαµόρφωσαν την αντίστοιχη
περίοδο το 2020. Ωστόσο σηµαντική
είναι η διαφορά ως προς την προοπτική που δείχνει η αγορά. ∆ηλαδή
ήδη από τον Φεβρουάριο του 2020
είχε διαµορφωθεί σηµαντική ζήτηση µε αφορµή την επέκταση της επιδηµίας τότε εκτός Κίνας. Φέτος η

Στα 23 λεπτά και
με τάσεις ανόδου
τα μανταρίνια
ποικιλίας Ορτανίκ

ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η

Από 20 µέχρι 23 λεπτά πληρώνονται την
περίοδο αυτή τα µανταρίνια της ποικιλίας Ορτανίκ, µε τη συγκοµιδή να βρίσκεται υπό εξέλιξη σε περιοχές της Λακωνίας
όπου καλλιεργείται. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ η κινητικότητα στην αγορά είναι
συγκρατηµένη, ωστόσο δεν τίθεται ζήτηµα προβληµατισµού, αφού οι αγορές για
την ποικιλία αυτή είναι σταθερές και οι τιµές αναµένεται να ακολουθήσουν ανοδική πορεία στο δεύτερο µισό της συγκοµιστικής περιόδου. Την αντίστοιχη περίοδο
πέρυσι, η τιµή ξεκινούσε από 25 λεπτά.
Την ίδια στιγµή, σύµφωνα µε στοιχεία
του αµερικανικού υπουργείου γεωργίας
(USDA) η παραγωγή µανταρινιών στην ΕΕ
αναµένεται αυξηµένη την εµπορική περίοδο 2020-2021 κατά 10%, ενώ ενισχύεται η κατανάλωση και υποχωρούν οι εισαγωγές, στις οποίες Μαρόκο και Νότια
Αφρική διατηρούν πλεονεκτικά µερίδια.
Ανησυχητικά είναι όµως τα στοιχεία
του USDA για την υψηλή παραγωγή της
Τουρκίας περί το 25% που σε συνδυασµό
µε την υποτίµηση της λίρας αυξάνει τις ροές προς την ΕΕ. Ήδη οι Ισπανοί κατέθεσαν αίτηµα στην ΕΕ για αυστηροποίηση
των ελέγχων στα τουρκικά εσπεριδοειδή.

αγορά δείχνει να είναι πιο συγκρατηµένη, χωρίς αυτό να υποδηλώνει
µείωση του εµπορικού ενδιαφέροντος. Αντιθέτως, οι τιµές παραγωγού σηµείωσαν αύξηση από το εύρος των 15-19 λεπτών το κιλό που
διαπραγµατεύονταν οι ποσότητες
τον ∆εκέµβριο και τον Ιανουάριο,
µε τη ζήτηση για εξαγωγή να εκδηλώνεται µόλις τώρα στους βασικούς
προορισµούς που καλύπτουν τις περισσότερες αγορές των Βαλκανίων.
Σηµειώνεται επίσης ότι η παραγωγή φέτος, ήταν εκτός από όψιµη και
αυξηµένη, κάτι που σε συνδυασµό
µε την υποτονική έναρξη της περιόδου προκάλεσε στην αγορά ανησυχίες για συµφόρηση, κάτι που όµως φαίνεται ότι έχει αποφευχθεί.
Μέχρι το τέλος του µήνα αναµένεται να ξεκινήσει η συγκοµιδή των ποικιλιών Λάνε Λέιτ και
Νάβελ Λέιτ, µε την Αιτωλοακαρνανία να µπαίνει πρώτη στην αγορά. Πέρυσι η τιµή για τις ποικιλίες αυτές διαµόρφωσε βάση πάνω από τα 45-50 λεπτά το κιλό.

∆ιατηρούνται µακροπρόθεσµες τοποθετήσεις για άνοδο στις διεθνείς
αγορές, λόγω της µειούµενης παραγωγικότητας παγκοσµίως

USDA

Πτωτικά η διεθνής παραγωγή εσπεριδοειδών
Συγκρατηµένη αύξηση στην ευρωπαϊκή
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ΦΕΒ
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ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΙΝΗΤΟΣ
ΤΙΜΗ
ΜΟ
50 ΕΒ∆

ΚΙΝΗΤΟΣ
ΜΟ
200 ΕΒ∆

ΥΨΗΛΗ
ΤΙΜΗ
10ΕΤΙΑΣ

ΧΑΜΗΛΗ
ΤΙΜΗ
10ΕΤΙΑΣ

ΥΨΗΛΗ
ΤΙΜΗ
3ΕΤΙΑΣ

ΧΑΜΗΛΗ
ΤΙΜΗ
3ΕΤΙΑΣ

παραγωγή εσπεριδοειδών και σε αντίστοιχα επίπεδα
µείωση στην παραγωγή της Αµερικής καταγράφει η
τελευταία έκθεση του υπουργείου γεωργίας των ΗΠΑ,
την οποία επικαλείται και το τελευταίο δελτίο τιµών
της Τράπεζας Πειραιώς. Το πλαίσιο που περιγράφεται
υποδεικνύει µια µειούµενη παραγωγικότητα στις
περισσότερες περιοχές του πλανήτη. Συγκεκριµένα,
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του USDA, η παγκόσµια
παραγωγή πορτοκαλιού αναθεωρήθηκε πτωτικά στα
επίπεδα του προηγούµενου έτους.
Λόγοι της πτωτικής αναθεώρησης είναι
οι σχετικά δυσµενείς συνθήκες που επικρατούν στη
Φλόριντα, το τελευταίο διάστηµα, σε συνδυασµό
µε την επανεµφάνιση µιας ασθένειας στις καλλιέργειες
πορτοκαλιών, που είναι πιθανό να προκαλέσουν
έλλειψη στην εν λόγω αγορά, κάτι το οποίο
αποτυπώνεται στην πρόσφατη ενίσχυση των long
θέσεων από τους διαχειριστές. Ωστόσο, αν δεν υπάρξει
περαιτέρω παγκόσµια έξαρση κρουσµάτων κορωνοϊού
στο προσεχές διάστηµα, σηµατοδοτώντας ένα πιθανό
τρίτο πανδηµικό κύµα Covid-19, τότε οι τιµές στα
εσπεριδοειδή είναι πιθανό να ακολουθήσουν µια πιο
οµαλή πορεία, προσαρµοσµένη στα εποχιακά πρότυπα.
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ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 04/02
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770
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760
755
750
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29/01

∆ευτέρα

01/02

Τρίτη

Τετάρτη

02/02

03/02

Πέµπτη

04/02

Στασιμότητα στο Χρηματιστήριο,
προς αναζήτηση καταλύτη η αγορά
Ενώ οι εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας
και δη των τραπεζών μακροπρόθεσμα είναι
θετικές, σε πιο άμεσο ορίζοντα τα σύννεφα είναι
πολλά. Σε αυτόν τον ορίζοντα, το Χρηματιστήριο
Αθηνών που διατηρήθηκε γύρω από τις 750
μονάδες την περασμένη εβδομάδα, κινείται
με πιο υποτονικούς ρυθμούς ή ακόμα και
«θερινούς» όπως σχολίασαν ορισμένοι αναλυτές.
Πλέον οι επενδυτές αναμένουν έναν δυνατό
καταλύτη ή τουλάχιστον τις επόμενες αποφάσεις
αναφορικά με το μέτωπο της πανδημίας.

Top Movers

Ευρώ Μεταβολή %

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

0,3380 +16,55%

MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP61,8000 +8,42%
ΑΦΟΙ Ι.&Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε.ΜΙΝΕΡΒΑ 0,3600 +6,51%
Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

0,9900

6,45%

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε ΞΕΝ.ΤΟΥΡ. ΟΙΚΙΣΤ. ΛΑ 2,9100+5,63%
ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε.

0,5700 -10,94%

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε

1,8900 -10,00%

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BANGO Α.Ε.

0,3200 -9,86%

ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

0,2450 -7,55%

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

0,5450 -6,84%

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
30.984,03 + 0,86%
13.732,02 + 0,89%
3.640,20 + 0,84%
6.503,72 - 0,063%
14.060,29 + 0,91%
5.608,549 +0,82%
10.860,95 + 0,79%
28.341,95 - 1,06%

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

ALPHA BANK: Η Alpha Bank
ενώνει τις δυνάμεις της με το
Perrotis College της
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων αγροδιατροφικού
τομέα, με παροχή εξειδικευμένων
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η νέα
συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο
της διάθεσης, από την Alpha Bank,
του Εγγυοδοτικού Προγράμματος
Μικροπιστώσεων EaSI από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Barilla Hellas: H Barilla Hellas, η
μεγαλύτερη εταιρεία ζυμαρικών στην
Ελλάδα, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις
διαδικασίες για την πιστοποίηση του
Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας
στο εργοστάσιό της στην Θήβα,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου
ISO 50001. Η πιστοποίηση, έρχεται
σε συνέχεια της προηγούμενης του
Μύλου στον Βόλο το 2019.
Unilever: Η Unilever ανακοίνωσε
πτώση στα καθαρά κέρδη το 2020,
ωστόσο τόνισε ότι για το 2021 είναι
αισιόδοξη ότι θα προσαρμοστεί στο
ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Η εταιρεία λιανικής, με brands όπως
τα παγωτά Ben & Jerry και τα
σαπούνια Dove, εμφάνισε καθαρά
κέρδη 5,58 δισ. ευρώ έναντι των
5,63 δις, για το 2019. Ο τζίρος
μειώθηκε στα 50,72 δισ. ευρώ από
τα 51,98 δισ. πριν από ένα χρόνο.

HEINEKEN: Την πλήρη εξαγορά της
Brixton Brewery ανακοίνωσε η
Heineken, κίνηση που έρχεται αφού
προηγήθηκε πριν περίπου τρία χρόνια
η απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού
συμμετοχής στην μικροζυθοποιία που
εδρεύει στο νότιο Λονδίνο.

Με ρόπαλα ο στρατός
των μικροεπενδυτών
Σε εξέλιξη η αντεπίθεση των hedge funds
O κανόνας Ντράγκι για διάσωση της Ιταλίας
Σε δεινή θέση θεωρεί πως είναι οι μικροεπενδυτές υποστηρικτές της GameStop,
η ολλανδική τράπεζα Rabobank, που εμμέσως πλην σαφώς υποστηρίζει ότι πολεμούν τα τανκς των hedge funds και τη φεουδαρχία της Wall Street, με ξύλινα ρόπαλα. «Τι πράττει το σύστημα και η καθεστηκυία τάξη όταν δέχονται επίθεση; Αντεπιτίθενται εις διπλούν. Και η αντεπίθεση είναι
πλέον εν εξελίξει…», αναφέρει. Τα short
selling funds, που κάποιες φορές κατηγορήθηκαν ως αρπακτικά, έχουν τώρα γίνει
στόχος της οργής των μικρών επενδυτών,
που -σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως
το Reddit- τα έχουν παρουσιάσει ως μέλη
μιας ελίτ που αυξάνει τις πιθανότητες να
χάσουν οι μεμονωμένοι επενδυτές. «Ο οικονομολόγος Χερμπ Στάιν είχε πει κάποτε: Αν κάτι δεν μπορεί να συνεχιστεί για
πάντα, θα σταματήσει. Η προοπτική κερ-

AGRINO

H Agrino, συνεχίζοντας να επενδύει
στην κατηγορία των σνακ κυκλοφορεί
στην αγορά μια νέα, σειρά προϊόντων,
τις mini ρυζογκοφρέτες. Η νέα σειρά
που παράγεται στο εργοστάσιο της
Agrino στη Σίνδο, περιλαμβάνει τρεις
γεύσεις σε σακουλάκι των 50g τις
mini ρυζογκοφρέτες: με ελληνική
Ρίγανη, με Τυρί με Gouda, Cheddar
και Γραβιέρα και τις Barbeque.

δών πρέπει να μεταφραστεί σε πραγματικά κέρδη. Μέχρι τώρα, το σθένος των μικροεπενδυτών δεν έχει δοκιμαστεί σε συνθήκες σοβαρής διόρθωσης», αναφέρει άρθρο των Financial Times.
Στο μεταξύ, ο πρώην επικεφαλής της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο
Ντράγκι, ξεκινά έναν αγώνα δρόμου επαφών με τα ιταλικά πολιτικά κόμματα προκειμένου να οδηγήσει σε τερματισμό του
πολιτικού αδιεξόδου την Ιταλία, η οποία
σημαδεύεται από την ένταση μιας δριμείας
διπλής κρίσης, υγειονομικής και οικονομικής. Ο Ντράγκι που πιστώθηκε ευρέως για
τη διάσωση της ζώνης του ευρώ από την
κατάρρευση το 2012 εξαιτίας της κρίσης
χρέους, αποδέχθηκε την εντολή του προέδρου Σέρτζιο Ματαρέλα, για την συγκρότηση κυβέρνησης ευελπιστώντας να βρει
υποστήριξη στο κοινοβούλιο της Ιταλίας.

LIDL

Σε συνεργασία με τους εταίρους της,
η Lidl αναπτύσσει το πρώτο πρότυπο
πιστοποίησης αγροκαλλιέργειας που
εστιάζει στη βιοποικιλότητα για συμβατική
παραγωγή φρούτων και λαχανικών. Θα
καταστεί διαθέσιμο για όλους τους
παραγωγούς σε συνδυασμό με την ήδη
καθιερωμένη πιστοποίηση του Προτύπου
Ολοκληρωμένης Διασφάλισης Φάρμας
GLOBALG.A.P. IFA, έως τέλη του 2021.
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MAKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Tο πρόβλημα με τον ΑΤΑΚ στα μισθωτήρια

Σ

ύµφωνα µε νέα τροποποιητική απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Για τα αγροτεµάχια
τα οποία δεν είναι ιδιότητα, ο µισθωτής
αποδεικνύει τη νοµιµότητα της χρήσης
τους µε ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης ή συµβολαιογραφικά έγγραφα ή χρησιδάνεια παραχώρησης, τα οποία θα πρέπει να περιλαµβάνουν τον
ΑΦΜ των ιδιοκτητών, να αναφέρουν αναλυτικά τα
στοιχεία των αγροτεµαχίων και τη χρονική περίοδο της µίσθωσης και να είναι
θεωρηµένα για το γνήσιο της υπογραφής των αντισυµβαλλόµενων µερών».
Η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής αφορά τα µισθωτήρια
Μισθωτήρια
για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέΕξαιρούνται από την
ωση ηλεκτρονικής υποβολής και
υποχρέωση υποβολής τα
οι ιδιοκτήτες επιλέγουν να µην τα
αγροτεµάχια µε µίσθωµα υποβάλλουν ηλεκτρονικά, µέσα
έως 960 ευρώ/έτος
από το Taxis Net (να υπενθυµίσω εδώ ότι αυτό ισχύει για ποσά
έως 960 ευρώ/έτος).
Πολλοί ιδιοκτήτες νοµίζοντας ότι κοροϊδεύουν το σύστηµα, αποΓνήσιο υπογραφής φεύγουν να συντάσσουν ηλεκτροΜε γνήσιο υπογραφής τα νικά συµφωνητικά, σπάζοντας το
µισθωτήρια για τα οποία ίδιο χωράφι σε περισσότερα από
δεν υπάρχει υποχρέωση ένα συµφωνητικά. Π.χ., έστω ιδιηλεκτρονικής υποβολής οκτήτης ο οποίος έχει στην κατοχή του αγρό έκτασης 30 στρεµµάτων, τον οποίο εκµισθώνει αντί του ποσού των 50 ευρώ/στρέµµα ήτοι 1.500 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης αυτός είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει το συµφωνητικό του ηλεκτρονικά, αντ’ αυτού όµως συντάσσει µε τον µισθωτή δύο συµφωνητικά εκµισθώνοντας στο κάθε συµφωνητικό 15 στρέµµατα (15x50 ευρώ = 750
ευρώ < 960 ευρώ έκαστο συµφωνητικό), αποφεύγοντας την υποχρέωση για ηλεκτρονική υποβολή.
ΤΟ ΠΙΟ ΑΣΤΕΙΟ όµως είναι ότι στις περισσότερες από
τις παραπάνω περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες δηλώνουν κανονικά τα
µισθώµατα στο Ε2 και φορολογούνται για το σύνολο των ενοι-

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

στρ. x 47,67 ευρώ = 476,67 ευρώ, διότι από συνήθεια λαµβάνει το µηνιαίο µίσθωµα και το πολλαπλασιάζει µε το σύνολο των στρεµµάτων που έχει
µισθωµένα, χάνοντας έτσι µέρος της δαπάνης των
ενοικίων του. Η αποφυγή της ηλεκτρονικής υποβολής των µισθωτηρίων έχει ακόµη µία παράµετρο:
οι ιδιοκτήτες πολλών αγροτεµαχίων έχουν αποβιώσει και οι κληρονόµοι αυτών, είτε είναι σκορπισµένοι στα πέρατα της γης, είτε είναι «σκοτωµένοι»
και δεν ανταλλάσσουν ούτε µατιά µεταξύ τους, είτε έχουν προχωρήσει κάποιο εξ αυτών σε αποποίηση κληρονοµιάς, είτε για ένα σωρό λόγους ακόµη
δεν έχουν προχωρήσει σε αποδοχή κληρονοµιάς.

Αγρότες ειδικού και ΜΥΦ
Όσοι είστε αγρότες ειδικού καθεστώτος πρέπει
να προσκοµίσετε άµεσα όλα τα τιµολόγιά σας
του 2020 στο λογιστή σας για να µπορέσει
να ετοιµάσει και να υποβάλλει την ετήσια
συγκεντρωτική κατάσταση τιµολογίων του
έτους 2020. Η προθεσµία τελειώνει σύντοµα
κι όταν τα περιθώρια στενεύουν, έρχονται
τα πρόστιµα και είναι κρίµα.

κίων που εισπράττουν. Άρα θέµα φοροδιαφυγής
δεν τίθεται. Για ποιο λόγο άραγε να συµβαίνει αυτό;
ΝΑ ΘΥΜΙΣΩ καταρχάς ότι από την 01.01.14 υπήρξε
καθολική υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής µισθωτηρίων για τα πάντα από 0 ευρώ, κάτι το οποίο
ίσχυσε µόνο για το 2014. Από το 2015 υπήρξε τροποποίηση (ισχύει µέχρι σήµερα), µε βάση την οποία εξαιρούνται από την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής ειδικά τα αγροτεµάχια, το µίσθωµα
των οποίων δεν υπερβαίνει τα 960 ευρώ κατ’ έτος.
Εδώ να επισηµάνω το λάθος που γίνεται και που
κάποια στιγµή θα δηµιουργήσει πρόβληµα (αν δεν
έχει γίνει το λάθος ήδη) στους µισθωτές των αγροτεµαχίων. Γίνονται ηλεκτρονικά συµφωνητικά και
ο ιδιοκτήτης που το συντάσσει, δηλώνει στην εφαρµογή µηνιαίο µίσθωµα για τα χωράφια. Π.χ. έστω
αγρός 10 στρεµµάτων x 50 ευρώ/στρέµµα = 500
ευρώ ετήσιο µίσθωµα.
Προχωρώντας στην ηλεκτρονική υποβολή ο ιδιοκτήτης, στο πεδίο µηνιαίο µίσθωµα δηλώνει
500 ευρώ/12 = 47,67 ευρώ το µήνα. Επειδή δεν
υπάρχει όµως κανείς που να πληρώνει µίσθωµα
στα χωράφια µε το µήνα, συµβαίνει το εξής συνηθισµένο λάθος: ο µισθωτής δηλώνει µίσθωµα 10

ΦΥΣΙΚΑ ΕΙΝΑΙ γνωστό ότι όλοι οι κληρονόµοι είναι
υποχρεωµένοι από την ηµέρα του θανάτου του ιδιοκτήτη και µέχρι την ηµεροµηνία αποδοχής της
κληρονοµιάς, να δηλώνουν τα αγροτεµάχια στο
Ε9 τους, στο ποσοστό που τους αναλογεί. Κάτι το
οποίο φυσικά και ∆ΕΝ γίνεται για όλους του προαναφερθέντες λόγους.
Θύµατα όλων αυτών των ανωτέρω είναι οι µισθωτές οι οποίοι καλλιεργούν τα αγροτεµάχια αυτά χρόνια, γνώριζαν τον αποβιώσαντα και τηρούνταν µία
συµφωνία κυρίων. Και ξαφνικά βρίσκονται επί ξύλου κρεµάµενοι κινδυνεύοντας να απωλέσουν δικαιώµατα εξαιτίας του ότι δεν βρίσκουν άλλα χωράφια να καλλιεργήσουν, ενώ τα προαναφερόµενα αγροτεµάχια τα καλλιεργούν µεν, αλλά δεν µπορούν να τα δηλώσουν στις δηλώσεις του ΟΣ∆Ε γιατί δεν υπάρχουν µισθωτήρια… Ένας κακός χαµός.
ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ µήνες δόθηκε η δυνατότητα να
υποβληθούν ηλεκτρονικά, όλα τα συµφωνητικά
παλαιοτέρων ετών χωρίς πρόστιµο, ενώ η δυνατότητα αυτή υπάρχει ακόµη και για τα µισθωτήρια αγροτεµαχίων, άσχετα αν υπάρχει ή όχι υποχρέωση.
Θεωρώ ότι πρέπει να βρεθεί λύση άµεσα. Οι νέες δηλώσεις καλλιέργειας ξεκινούν σε λίγες µέρες
και θα έχουµε µπροστά µας και πάλι τα ίδια προβλήµατα µε τους ΑΤΑΚ των αγροτεµαχίων.

Ένταξη στο κανονικό καθεστώς,
λόγω επιδοτήσεων
Η δυνατότητα ένταξης στο κανονικό καθεστώς
(λόγω επιδοτήσεων και µόνο) παρατείνεται
µέχρι τις 31.03.2021. Περιµένουµε να δούµε
τον διαχωρισµό και το ξεκαθάρισµα
των επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Το Κτήμα Αϊβαλή άνοιξε δρόμο
για τις ακριβές ετικέτες κρασιού
Στα επόμενα βήματα και
η εμφιάλωση Viognier

Ανοδικά
τζίρος και
εισκοµίσεις
για Ελληνικά
Γαλακτοκοµεία

Κάθε ετικέτα αντιστοιχεί σε
ένα διαφορετικό αμπελοτόπι
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ
Το Κτήµα Αϊβαλή δηµιουργήθηκε το 1997 στο
Πετρί Νεµέας µε στόχο την ανάδειξη της ποικιλίας του αγιωργίτικου, αλλά και της Νεµέας εν
γένει. Επιδίωξη του οινοποιού και ιδρυτή του
οινοποιείου, Χρήστου Αϊβαλή ήταν από την
πρώτη στιγµή να αντιστρέψει την εικόνα που
παρουσιάζει το αγιωργίτικο στη διεθνή αγορά. «Είναι χαρακτηριστικό ότι η ποικιλία αυτή
αντιπροσωπεύει τον µεγαλύτερο όγκο πωλούµενου κρασιού στα Βαλκάνια, µε αποτέλεσµα
να υπάρχουν τα εξαιρετικά κρασιά της Νεµέας αλλά και τα φθηνότερα και απολύτως βιοµηχανοποιηµένα – µαζικής παραγωγής κρασιά. Από τη δεύτερη κατηγορία εµείς διαφοροποιούµαστε σηµαντικά», λέει χαρακτηριστικά.
Ο Χρήστος Αϊβαλής άνοιξε το δρόµο για τις
ακριβές ελληνικές ετικέτες κρασιού το 2004.
«Το «Τέσσερα» ήταν τότε το ακριβότερο ελληνικό κρασί και παρέµεινε το ακριβότερο για αρκετά χρόνια, ενώ πουλήθηΧαρακτήρας
Τα αµπέλια του Κτή- κε πριν ακόµα βγει στην
αγορά, κάτι που συνεχίζει
µατος δεν ξεπερνούν
να συµβαίνει έως και σήτα 600 κιλά ανά
µερα. Το κύριο απόφθεγστρέµµα σε απόδοση, µα που επικαλείται ο ίδιος
ενώ επιδιώκεται
είναι «Επιστροφή στο µέλβαθύτερο ριζικό
λον», θέλοντας να καταδείσύστηµα στο έδαφος ξει µε αυτόν τον τρόπο την
για να αποκτήσει το επιστροφή στις παραδοσιακρασί χαρακτήρα
κές µεθόδους οινοποίησης,
η οποία αποτελεί το µέλλον
του κλάδου.
Σε όσους τον ρωτούν για τις τιµές του Κτήµατος χαρακτηρίζοντάς τις «ακριβές», ο ίδιος
απαντάει ότι «οι τιµές είναι υψηλές λόγω της
σπανιότητας και της ποιότητας του προϊόντος.
∆εν πήγαµε να γίνουµε µαζικοί, στα ράφια των
σούπερ µάρκετ όπου η πώληση µπορεί να είναι και απρόσωπη. Μας ενδιαφέρει η ποιότητα
στο προϊόν ακόµα κι αν είµαστε ελλειµµατικοί».
Τονίζει µάλιστα ότι πρέπει να µειωθούν οι
στρεµµατικές αποδόσεις, να φυτευτούν καλοί
κλώνοι, η καλλιέργεια να µην έχει βαριά µορφή µε τη χρήση νιτρωδών λιπασµάτων και τη
διενέργεια υπερβολικών αρδεύσεων που δεν
συνεισφέρουν στην ποιοτική ανάδειξη του κρασιού. Σύµφωνα µε τον κ. Αϊβαλή στα ερυθρά
κρασιά δεν πραγµατοποιείται καµία παρέµβαση µε οινολογικές ουσίες και η ζύµωση πραγ-

Ειδική εµφιάλωση
σε 600 φιάλες
για το ξενοδοχείο
Μεγάλη Βρεταννία
Εκτός από την υπάρχουσα γκάµα κρασιών
το οινοποιείο δηµιούργησε και µία ειδική
εµφιάλωση µε την ονοµασία «Πλαγιές του
Ήλιου» για λογαριασµό του ξενοδοχείου
Μεγάλη Βρεταννία, από τις ποικιλίες
Merlot, Αγιωργίτικο και Syrah, ενώ αυτή
την περίοδο λόγω της παύσης λειτουργίας
της εστίασης και του HoReCa διατίθεται
επιλεκτικά και σε κάβες. Η τιµή λιανικής
ανέρχεται σε περίπου 60 ευρώ.
Το Κτήµα Αϊβαλή έχει κατά κύριο λόγο
εξαγωγικό προσανατολισµό, διαθέτοντας
τις ετικέτες του σε ΗΠΑ, Αυστρία, Γαλλία,
Γερµανία, Καναδά, Ταϊβάν, Κύπρο, Ιταλία.
Συνολικά εξάγεται το 65% των
παραγόµενων οίνων. Στα επόµενα βήµατα
είναι να εµφιαλώσει και Viognier, καθώς
ήδη έχουν γίνει οι φυτεύσεις και η νέα
ετικέτα θα κυκλοφορήσει σε ένα χρόνο.

µατοποιείται µε γηγενείς οινοµύκητες, εκφράζοντας τη διαφοροποίηση ανάµεσα στα αµπελοτόπια και τη γεωλογική και κλιµατική ποικιλοµορφία της ευρύτερης περιοχής της Νεµέας.

Από τα 130 στρέµµατα της καλλιέργειας,
τα 60 είναι µισθωµένα σε παραγωγούς
Το οινοποιείο της Νεµέας δηµιουργεί τα κρασιά του, συλλέγοντας σταφύλι από τα συνολικά
130 στρέµµατα αµπελώνων, εκ των οποίων τα
70 στρέµµατα είναι ιδιόκτητα και τα υπόλοιπα
ανήκουν σε συνεργαζόµενους παραγωγούς,
µε τους οποίους υπάρχει συµβολαιακή σχέση
και εκµισθώνουν τις εκτάσεις τους στο Κτήµα.
«Όλα τα αµπέλια που καλλιεργούµε είναι
ξηρικά. Η καλλιέργεια πραγµατοποιείται εξ ολοκλήρου χειρωνακτικά, χωρίς να πραγµατοποιούµε καµία λίπανση. Επίσης κανένα αµπέλι µας δεν ξεπερνάει τα 600 κιλά ανά στρέµµα
σε απόδοση, ενώ επιδιώκουµε να κατέλθει βαθύτερα το ριζικό σύστηµα των φυτών στο έδαφος για να αντλήσει το κρασί στοιχεία από εκεί
και να αποκτήσει προσωπικότητα και χαρακτήρα», αναφέρει ο Χρήστος Αϊβαλής. Χαρακτηριστικό για την κάθε ετικέτα που παράγει το Κτήµα αντιστοιχεί και σε ένα διαφορετικό αµπελοτόπι. «Για παράδειγµα η Νεµέα µας φέρει την
ονοµασία της Αλίκιζας», εξηγεί ο οινοποιός.

Πάνω από τα 400 εκατ. ευρώ στον
τοµέα των πωλήσεων κινήθηκε ο
όµιλος Ελληνικά Γαλακτοκοµεία το
2020, καταγράφοντας ανάπτυξη
κύκλου εργασιών της τάξεως του
8,31%. Στη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς ο όµιλος προέβη στην
εισκόµιση 79.000 τόνων
ελληνικού αιγοπρόβειου γάλακτος,
αυξάνοντας τις ποσότητες που
πήρε από τους παραγωγούς κατά
27,94%, καθώς οι αντίστοιχες
ποσότητες του 2019 ήταν 61.750
τόνοι. Επιπλέον και στο αγελαδινό
τα Ελληνικά Γαλακτοκοµεία
προχώρησαν στην εισκόµιση
µεγαλύτερων ποσοτήτων
γάλακτος. Ενδεικτικό αυτού είναι
ότι το 2019 ο όµιλος παρέλαβε
από τους παραγωγούς 105.000
τόνους, ενώ το 2020 παρέλαβε
112.000 τόνους αγελαδινού
γάλακτος, που αντιστοιχεί σε
αύξηση της τάξεως του 6,67%.
Αύξηση σηµειώθηκε και στο
κοµµάτι των επενδύσεων, καθώς
από τα 24 εκατ. ευρώ που
δαπάνησε ο όµιλος εντός του
2019, έφτασαν συνολικά τα 37
εκατ. ευρώ το 2020, ποσό που
περικλείει και τις δύο εξαγορές:
∆ουµπιά και Κλιάφα.
Στον τοµέα των εξαγωγών,
η επιχείρηση ενίσχυσε έτι
περαιτέρω τις πωλήσεις της σε
διεθνές επίπεδο, ήτοι 202 εκατ.
ευρώ, ποσό είναι αυξηµένο κατά
18% σε σύγκριση µε το 2019.
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Ό,τι παράγει
το εξάγει η Greek
Family Farm
«Τρέχει» επένδυση 12 εκατ. ευρώ για εργοστάσιο
και συσκευασία η Κτηνοτροφική Μαγνησίας ΑΕ
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ
Σε συνολικά 20 χώρες του εξωτερικού και στις 5 ηπείρους δραστηριοποιείται η Κτηνοτροφική Μαγνησίας ΑΕ γνωστή υπό τον διεθνή τίτλο Greek Family Farm, η οποία διαθέτει εκτός Ελλάδος το 100% της
παραγωγής της. ∆ιατηρεί πλήρως
καθετοποιηµένη επιχείρηση παραγωγής φέτας, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή βιολογικής και
συµβατικής φέτας ΠΟΠ και προϊόντων όπως πρόβειο και κατσικίσιο
τυρί αλλά και τυριά τυρογάλακτος.
Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης και αναβάθµισής της, η εταιρεία
προχωρά σε επενδύσεις ύψους 12
εκατ. ευρώ, µέσω της ∆ράσης 4.2.1
Μεταποίηση, αλλά και µέσω του Αναπτυξιακού 4399/2016. Η επένδυση, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του 2021 αφορά την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό του εργοστασίου παραγωγής, καθώς και
του συσκευαστηρίου, το οποίο θα
έχει συνολική έκταση 6.700 τ.µ.
Στο πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος, η εταιρεία έχει θέσει
ως στόχο τη διαρκή µείωση του αποτυπώµατός της. Για το σκοπό αυτό προχωρά σε πιστοποίηση µε βάση τα πρότυπα ISO 14064-1 και ISO
14064-2. Επιπλέον έχει εγκαταστήσει σύστηµα παραγωγής βιοαερίου

τελευταίας τεχνολογίας, ενώ έχει
προχωρήσει σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήµατος ισχύος
1MW (net metering) που καλύπτει
τις ανάγκες ηλεκτροδότησής της.
Σχετικά µε τον πρωτογενή τοµέα,
η κοπριά από τα ποιµνιοστάσια συλλέγεται και διατίθεται ως οργανικό
µέσο λίπανσης των καλλιεργειών
της, εκτάσεως 2.000 στρεµµάτων,
για την παραγωγή ιδιοπαραγόµενων ζωοτροφών, συµπληρώνοντας
την ολιστική διαχείριση της εταιρείας. Μέσω των παραπάνω διαδικασιών η Greek Family Farm στοχεύει
να γίνει µία απόλυτα «πράσινη επιχείρηση», ακολουθώντας το πρόγραµµα του συνδεδεµένου γερµανικού οµίλου Hochland, όπως επισηµαίνεται αρµοδίως.
Οι εγκαταστάσεις της ιδιόκτητης προβατοτροφικής µονάδας,
µε 2.400 πρόβατα, είναι της τάξεως
των 2 στρεµµάτων ωφέλιµου χώρου ανά στάβλο, σε σύνολο τριών
στάβλων, πλέον εργοστασίου παραγωγής και διάθεσης φυράµατος. «Το ζωικό κεφάλαιο αποτελείται από ζώα υψηλού γενετικού
δυναµικού, πιστοποιηµένα από εγκεκριµένους φορείς ώστε να αποτελέσουν τη βάση τόσο της υψηλής ποσοτικά και ποιοτικά γαλακτοπαραγωγής όσο και της δηµιουργίας γενετικά αναβαθµισµέ-

Η εταιρεία διαχειρίζεται αποκλειστικά ελληνικό γάλα, µε το µεγαλύτερο µέρος
της συλλογής γάλακτος να προέρχεται από περιοχές παραγωγής φέτας ΠΟΠ.

Η φέτα που παράγει η Κτηνοτροφική Μαγνησίας διακρίθηκε ως το
«καλύτερο ελληνικό τυρί» για το 2019-2020, από τον παγκόσµιο
διαγωνισµό World Cheese Awards, στο Μπέργκαµο της Ιταλίας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΑΛΑ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2020

2.400

ΠΡΟΒΑΤΩΝ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

900 παραγωγοί
Προµηθεύεται γάλα από
900 παραγωγούς σε
Μαγνησία, ∆υτική Μακεδονία, Αττική
και Μυτιλήνη

νων παραγώγων (µελλοντικοί αρσενικοί και θηλυκοί γεννήτορες)»,
επισηµαίνεται από την εταιρεία. Με
στόχο να διασφαλίσει τη βιολογική της ταυτότητα η Κτηνοτροφική
Μαγνησίας απαγορεύει τη χρήση
φαρµακευτικών σκευασµάτων, τα
οποία είναι ασύµβατα µε την παραγωγή βιολογικού προϊόντος.

Με στόχο την ποιότητα, χωρίς
µείωση τιµών εδώ και 3 έτη
Επιδίωξη της επιχείρησης αποτελεί η στήριξη των κτηνοτρόφων, ώστε να παράγουν γάλα υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών. Σ’ αυτό το πλαίσιο, δεν έχουν γίνει µειώσεις τιµών την τελευταία τριετία,
καθώς διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα εν συγκρίσει µε την αγορά.
Επιπλέον η Κτηνοτροφική Μαγνησίας ΑΕ παρέχει παρακολού-

θηση και βελτίωση των πρακτικών
που εφαρµόζουν οι κτηνοτρόφοι
στη µονάδα τους, παρέχοντάς τους
την τεχνογνωσία για τη βελτίωση
της γαλακτοπαραγωγής τους. Τους
προµηθεύει µε ανήλικα ζώα πιστοποιηµένου γενετικού δυναµικού,
ενώ υπάρχει δυνατότητα εκπαίδευσης των παραγωγών, εφόσον
το επιθυµούν. Ενδεικτικό είναι ότι
το 70% των κτηνοτρόφων συνεργάζονται µαζί της από την έναρξη
της λειτουργίας της έως σήµερα.
Η εταιρεία διαχειρίζεται αποκλειστικά ελληνικό γάλα, µε το µεγαλύτερο µέρος της συλλογής να προέρχεται από περιοχές παραγωγής
φέτας ΠΟΠ. Για να καλύψει τις αυξηµένες ανάγκες της, προµηθεύεται γάλα από 900 παραγωγούς σε
Μαγνησία, ∆υτική Μακεδονία, Αττική και Μυτιλήνη.

Η κοπριά από τα ποιµνιοστάσια της Κτηνοτροφικής Μαγνησίας ΑΕ συλλέγεται και διατίθεται
ως οργανικό µέσο λίπανσης των καλλιεργειών της εταιρείας, εκτάσεως 2.000 στρεµµάτων.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

EΙ∆ΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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ΣΙΤΗΡΩΝ

Με στόχο τις μηδενικές απώλειες αζώτου

12

ΘΑ ΣΩΣΟΥΝ

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΖΩΤΟΥ N

400

ΚΙΛΑ ΣΙΤΑΡΙ / ΣΤΡΕΜΜΑ

Η ορθή λίπανση των χειµερινών σιτηρών, που θα διασφαλίσει την ποιότητα και
παραγωγικότητα της καλλιέργειας, βασίζεται στις τέσσερεις αρχές: κατάλληλος τύπος,
κατάλληλη ποσότητα, στον κατάλληλο χρόνο, µε τον κατάλληλο τρόπο εφαρµογής. Αυτές
οι παράµετροι αποκτούν ακόµα µεγαλύτερη σηµασία για την εφαρµογή της επιφανειακής
λίπανσης, της οποίας η επιτυχία εξασφαλίζεται µε προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας, που
στόχο έχουν τον παρεµποδισµό της απώλειας θρεπτικών µονάδων αζώτου.
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ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΉ ΛΊΠΑΝΣΗ

ΣΙΤΗΡΏΝ

ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΩΜΑΤΟΣ
ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΛΑΜΩΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ ΑΖΩΤΟΥ
> Η πρώτη δόση αντιστοιχεί στο 50% των συνολικών αναγκών των σιτηρών σε άζωτο
> Η 2η επιφανειακή εφαρμογή συμβάλλει στην αύξηση της πρωτεΐνης σε ποσοστό άνω του 13%

Η

ορθολογική λίπανση των
χειμερινών σιτηρών αυξάνει τις
αποδόσεις της καλλιέργειας, τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά της παραγωγής
και διατηρεί τη γονιμότητα και την
παραγωγικότητα των εδαφών.
Η επιλογή της κατάλληλης ποσότητας
λιπάσματος είναι αναγκαίο να
προσδιορίζεται με βάση τις εδαφικές
ιδιότητες, τα επίπεδα θρεπτικών στο
έδαφος, το είδος της προηγούμενης
καλλιέργειας, τις κλιματικές συνθήκες της
περιοχής, τις ανάγκες της καλλιέργειας
ανάλογα με το είδος και την ποικιλία του
φυτού, την παραγωγική κατεύθυνση
της καλλιέργειας, την αναμενόμενη
απόδοση και το στάδιο ανάπτυξης των
φυτών. Χρήσιμα εργαλεία, όπως η
εδαφολογική ανάλυση βοηθούν στην
κατάρτιση ενός καλά σχεδιασμένου
προγράμματος λίπανσης. Συνεπώς,
η ορθολογική λίπανση των σιτηρών
συνιστάται να γίνεται με βάση τα 4Κ
(κατάλληλος τύπος, κατάλληλη ποσότητα
στον κατάλληλο χρόνο με τον κατάλληλο
τρόπο εφαρμογής).
Στα σιτηρά, η περιεκτικότητα των καρπών
σε πρωτεΐνη αποτελεί το βασικό ποιοτικό
χαρακτηριστικό και εξαρτάται από την
επάρκεια των θρεπτικών στοιχείων του
εδάφους, ενώ αυξάνεται σημαντικά
όταν ακολουθείται η ενδεδειγμένη
λίπανση. Για την εύρωστη ανάπτυξη
των σιτηρών και τη διασφάλιση της
υψηλής ποιότητας, είναι απαραίτητο να

καλύπτονται οι ανάγκες της καλλιέργειας
σε μακροστοιχεία και σε ιχνοστοιχεία.
Κάθε απαραίτητο θρεπτικό στοιχείο,
έχει συγκεκριμένο ρόλο στην ανάπτυξη
των φυτών, και σε συνθήκες έλλειψής
του δημιουργεί πλήθος προβλημάτων
τόσο στην ανάπτυξη των φυτών, όσο και
στην ποσότητα και στην ποιότητα των
παραγόμενων προϊόντων.
Από τα μακροστοιχεία, το άζωτο είναι
στοιχείο ζωτικής σημασίας. Η σωστή
τροφοδοσία της καλλιέργειας στο
στάδιο του αδελφώματος, προωθεί τον
άμεσο σχηματισμό των αδελφιών, την
επιμήκυνση του στελέχους, την αύξηση
της φυλλικής επιφάνειας, ενώ ευνοεί και
τα επερχόμενα στάδια της άνθισης και
του σχηματισμού των κόκκων στο στάχυ.
Ειδικότερα, επιδρά θετικά στον αριθμό και
στο μέγεθος των στάχεων, στο βάρος των
κόκκων και στην περιεκτικότητα τους σε
πρωτεΐνη. Η επάρκεια και διαθεσιμότητα
του αζώτου στα σιτηρά είναι αναγκαία
στην έναρξη του αδελφώματος, στο
στάδιο του αδελφώματος, στο στάδιο
του καλαμώματος και στο στάδιο του

ξεσταχυάσματος. Έλλειψη αζώτου
προκαλεί νανισμό και κιτρινοπράσινο
χρώμα στα φύλλα. Για την επίτευξη
υψηλών αποδόσεων και της βέλτιστης
ποιότητας της παραγωγής, σημαντικό
ρόλο έχει και το θείο, καθώς αποτελεί
δομικό στοιχείο των πρωτεϊνών. Σε
συνθήκες έλλειψης θείου, παρατηρούνται
καχεκτικά φυτά και κόκκοι με μικρή
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη.
Ενδεικτικές ποσότητες αζώτου που
απαιτούνται συνολικά στις επιφανειακές
εφαρμογές των χειμερινών σιτηρών
είναι για: το σκληρό σιτάρι 8-12 κιλά/
στρέμμα, για το μαλακό σιτάρι 10-14 κιλά/
στρέμμα και για το κριθάρι 5-8 κιλά/
στρέμμα. Η επιφανειακή λίπανση μπορεί
να χορηγηθεί σε μία δόση την περίοδο
του αδελφώματος ή σε δύο, ανάλογα με
τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
Συγκεκριμένα, η πρώτη δόση θα πρέπει
να γίνεται από το τέλος του αδελφώματος
έως την έναρξη του καλαμώματος και
αντιστοιχεί στο 50% των συνολικών
αναγκών των σιτηρών σε άζωτο. Η
δεύτερη δόση, το υπόλοιπο 25% των
συνολικών αναγκών, εφαρμόζεται από το
2ο γόνατο του καλαμώματος και εφόσον
υπάρχει επάρκεια νερού έως και λίγο
πριν το ξεστάχυασμα. Η 2η επιφανειακή
εφαρμογή είναι πολύ σημαντική, καθώς
τη συγκεκριμένη περίοδο οι ανάγκες
της απορρόφησης σε άζωτο εντείνονται,
ενώ συμβάλλει και στην αύξηση της
πρωτεΐνης σε ποσοστό πάνω από 13%,
για την παραγωγή σκληρού σιταριού

εξαιρετικής ποιότητας.
Στις περιοχές, όπου οι περιβαλλοντικές
συνθήκες επιτρέπουν μία μόνο
επιφανειακή εφαρμογή, λόγω των
περιορισμένων βροχοπτώσεων, αυτή θα
πρέπει να καλύπτει όλη την ποσότητα του
επιφανειακού αζώτου, που αντιστοιχεί
στο 70 - 80% των συνολικών του
αναγκών.
Στο κριθάρι που προορίζεται για
βυνοποίηση επιδιώκεται, αντίθετα,
χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες
και υψηλή σε άμυλο. Επομένως,
στη περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται
επιφανειακή λίπανση με προσθήκη 6
μονάδων αζώτου μέχρι τις αρχές του
αδελφώματος. Στην επιδιωκόμενη
αυτή ποιότητα συμβάλλουν θετικά η
φωσφορική και η καλιούχος λίπανση.
Οι εταιρείες μέλη του ΣΠΕΛ παρέχουν
στον παραγωγό εξειδικευμένα προϊόντα
προσαρμοσμένα στις ανάγκες θρέψης του
φυτού. Ωστόσο στην Ελλάδα, σύμφωνα
με στοιχεία του ΣΠΕΛ, παρατηρείται τα
τελευταία χρόνια σημαντική σταθερή
μείωση της κατανάλωσης λιπασμάτων.
Η συστηματική μείωση στη χρήση
λιπασμάτων επιφέρει πλήθος αρνητικών
επιπτώσεων στις καλλιέργειες και στα
παραγόμενα προϊόντα, με κυριότερα
τη μείωση των αποδόσεων και την
υποβάθμιση της ποιότητας.
ΔΡ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΎΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΉ- ΓΕΝΙΚΉ
ΔΙΕΥΘΎΝΤΡΙΑ ΣΠΕΛ ΚΑΙ ΚΑΤΣΟΥΛΙΈΡΗ
ΑΓΆΠΗ, ΓΕΩΠΌΝΟΣ- ΕΡΕΥΝΉΤΡΙΑ ΣΠΕΛ
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ΧΩΡΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕ ΕΦΑΠΑΞ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΩΝ NUTRIMORE WINNER ΚΑΙ NUTRIMORE N-PLUS
> Τα μόνα με διπλή ασπίδα προστασίας στο άζωτο για αποτελεσματική λίπανση και άμεση θρέψη
> Αύξηση της απόδοσης των σιτηρών τουλάχιστον κατά 10%, εξασφαλίζουν τα λιπάσματα τεχνολογίας Agrotain

Σ

ε έναν κουβά με νερό γεμάτο
τρύπες που από εκεί χυνόταν συνεχώς
το νερό είναι προτιμότερο να γεμίζει
κάποιος τον κουβά με νερό ώστε να
κρατήσει την στάθμη του νερού σταθερή
ή θα έκλεινε τις τρύπες για να μη χύνεται
το νερό; Αυτός είναι και ο λόγος που
πρέπει ο παραγωγός να επενδύσει
στα σταθεροποιημένα λιπάσματα
Nutrimore για την επιφανειακή λίπανση
των σιτηρών. Αντί να χάνει συνεχώς
μονάδες αζώτου χρησιμοποιώντας
απλά αζωτούχα λιπάσματος- εις βάρος
των αποδόσεων της καλλιέργειας αλλά
και του συνολικού κόστους λίπανσης
μιας και θα πρέπει να ξαναμπεί με
άζωτο για να καλύψει τις απώλειες της
πρώτης εφαρμογής, μπορεί να επιλέξει
Nutrimore Winner ή Nutrimore N-PLUS
που είναι ενισχυμένα με την τεχνολογία
αζώτου Agrotain. Έτσι μηδενίζει τις
απώλειες αζώτου και κερδίζει με
εφάπαξ εφαρμογή, αύξηση σοδειάς και
μείωση των κοστολογίων λίπανσης.
Περισσότερο άζωτο,
μεγαλύτερη σοδειά
Τα Nutrimore είναι ενισχυμένα με το
σταθεροποιητή ουρεάσης Agrotain γι’
αυτό και έχουν μηδενικές απώλειες
αζώτου λόγω εξαέρωσης. Με τα
Nutrimore, όσο άζωτο πληρώνει ο
παραγωγός φτάνει στα φυτά και έτσι
πετυχαίνει αύξηση σοδειάς και άρα
μεγιστοποίηση της κερδοφορίας.
Αντίθετα κοινή ουρία και απλή
ουροθειϊκή (σύμπλοκη ή σύμμεικτη)
χάνουν το 30-40% του αζώτου που
περιέχουν στον αέρα τις πρώτες
ημέρες μετά την εφαρμογή τους.
Επίσης, Νιτρ. Αμ., Ασβ.Νιτρική Αμμωνία
κ.α. περιέχουν πολύ υψηλό ποσοστό
νιτρικού αζώτου το οποίο ξεπλένεται σε
ποσοστό πάνω από 50%. Συγκεκριμένα,
για κάθε 4 μονάδες που πάνε χαμένες η
απόδοση των σιτηρών μειώνεται κατά
100 κιλά το στρέμμα. Άλλωστε, απώλεια
σε άζωτο σημαίνει απώλεια σε λεφτά.

Τα μόνα με διπλή ασπίδα
προστασίας στο άζωτο
Το Nutrimore Winner παράγεται
πάντα και μόνο με θειϊκή αμμωνίαχαμηλής οξύτητα γι’ αυτό και είναι η
μόνη σταθεροποιημένη ουροθειϊκή
που παραμένει δραστική και άρα
αποτελεσματική για τουλάχιστον ένα
χρόνο από την ημέρα της ενσάκισης.
Οι περισσότερες (σταθεροποιημένες)
ουροθειϊκές χρησιμοποιούν κοινές
θειϊκές αμμωνίες οι οποίες από
την φύση τους έχουν πολύ υψηλή
οξύτητα. Χιλιάδες πειραματικά στην
Αμερική αλλά και παγκοσμίως που
πραγματοποιήθηκαν σε αξιόπιστα
εργαστήρια έχουν αποδείξει ότι στις
ουροθειϊκές που στην παραγωγή τους
χρησιμοποιήθηκε θειϊκή αμμωνία
υψηλής οξύτητας, ο σταθεροποιητής
NBPT απενεργοποιήθηκε μέσα σε
15 ημέρες από την συσκευασία του
προϊόντος.
Αυτό έχει ως συνέπεια η θεωρητικά
σταθεροποιημένη ουροθειϊκή να
φτάνει στο χωράφι σαν μια απλή
ουροθειϊκή και πρακτικά το λίπασμα να
χάνει πάνω από το 40% των μονάδων
αζώτου που περιέχει στον αέρα, τις
πρώτες ώρες μετά την εφαρμογή του.
Επιπλέον της ασπίδας που παρέχει
η παρουσία θειϊκής αμμωνίας

ασπίδες προστασίας βοηθούν στο
να παραμένει τόσο το Nutrimore
Winner όσο και το Nutrimore NPLUS 100% σταθεροποιημένο και
άρα αποτελεσματικό τουλάχιστον ένα
χρόνο μετά την συσκευασία τους.

στο Nutrimore Winner, έρχεται να
προστεθεί και η προστασία που
παρέχει η παρουσία του μοναδικού
Agrotain- ο μόνος γνήσιος και με
πατέντα Αμερικάνικος σταθεροποιητής
ουρεάσης. Το Agrotain είναι ένα
μίγμα από NBPT και συγκεκριμένες
βοηθητικές ουσίες και όχι απλά
NBPT. Οι βοηθητικές ουσίες
που εμπεριέχονται στο Agrotain
προέκυψαν μετά από πολυάριθμα
πειράματα και χρόνια πειραματισμού
τόσο στην Αμερική όσο και σε
πολλές άλλες χώρες σε διάφορες
περιβαλλοντολογικές συνθήκες.
Αποδείχτηκε ότι χωρίς αυτές ή με τη
χρήση διαφορετικών βοηθητικών
ουσιών το NBPT γίνεται πολύ
ασταθές και χάνει άμεσα την
αποτελεσματικότητά του. Οι παραπάνω

Άμεση θρέψη με άζωτο
Τα Nutrimore δεν είναι λιπάσματα
βραδείας αποδέσμευσης. Το Agrotain
μηδενίζει τις απώλειες εξαέρωσης
του ουρεϊκού αζώτου. Γι’ αυτό τα
Nutrimore καλύπτουν πλήρως τις
ανάγκες των φυτών σε άζωτο με μία
μόνο εφαρμογή. Αντίθετα Νιτρ. Αμμ.
και Α.Ν. Α επειδή είναι πιο αραιοί
τύποι αλλά κυρίως λόγω των μεγάλων
απωλειών του νιτρικού αζώτου
που περιέχουν τελικά παρέχουν
αδύναμη αζωτούχος θρέψη γι’ αυτό
παραδοσιακά απαιτείται επαναληπτική
εφαρμογή άρα αυξημένα έξοδα
σε λίπασμα αλλά και σε εργατικά,
πετρέλαια κ.α.
Μικρότερο κόστος λίπανσης
Τα Nutrimore είναι πιο πυκνά σε σχέση
με τα περισσότερα κοινά αζωτούχα και
επιπλέον έχουν μηδενικές απώλειες
σε άζωτο. Ο παραγωγός μπορεί να
ρίξει έως και 50% λιγότερα κιλά
λιπάσματος σε σχέση με τα κοινά
αζωτούχα λιπάσματα μειώνοντας
το κόστος λίπανσης κατά 20-30%.
Μικρότερος όγκος λιπάσματος
σημαίνει λιγότερη δουλειά, εργατικά,
καύσιμα και χρόνος, δηλαδή με τα
Nutrimore πετυχαίνουν οι παραγωγοί
περισσότερα με λιγότερα
Εάν κάποιος θέλει λοιπόν να αυξήσει
την απόδοση των σιτηρών του
τουλάχιστον κατά 10%, μπορεί να
επιλέξει Nutrimore Winner ή N-PLUS,
ώστε να κερδίσει περισσότερο άζωτο
και άρα μεγαλύτερη απόδοση και άρα
κερδοφορία.
ΚΑΛΚΟΎΝΟΥ ΙΩΆΝΝΑ
ΓΕΩΠΌΝΟΣ MSC
ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΤΜΉΜΑΤΟΣ MARKETING
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ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΟΝ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΣΤΩΝ
> Πολλαπλά καλλιεργητικά οφέλη µε την τελευταία εξέλιξη προϊόντων παρεµποδιστών Αζώτου

Η

Φυτοθρεπτική Α.Β.Ε.Ε., µέλος
του οµίλου PhytoGroup, συµπλήρωσε 30 χρόνια παρουσίας στην ελληνική και διεθνή γεωργική αγορά και αποτελεί σήµερα βασικό παράγοντα εφοδιασµού προϊόντων θρέψης, υψηλής ποιότητας, που ενσωµατώνουν νεοτερισµούς και καινοτοµίες. Η εµπειρία
και η γνώση του ανθρώπινου δυναµικού της, σε συνδυασµό µε τα καινοτόµα προϊόντα που διαθέτει, έχουν κατατάξει την Φυτοθρεπτική Α.Β.Ε.Ε. ανάµεσα στις µεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες του κλάδου.
Η Φυτοθρεπτική Α.Β.Ε.Ε., ατενίζει το
µέλλον µε αισιοδοξία, έχοντας εµπιστοσύνη στο δυναµικό της, στην ελληνική
γεωργία και στους συνεργάτες της και
πιστεύοντας πάντα ότι:
Η Θρέψη είναι η Λύση
Η επιφανειακή λίπανση των σιτηρών αφορά κυρίως τη χορήγηση σηµαντικού ποσοστού Αζώτου (Ν) κατά την ανάπτυξη της καλλιέργειας, προκειµένου
να καλυφθεί η δεύτερη αιχµή απαιτήσεων σε Άζωτο.
Σύµφωνα µε αρκετές αναφορές, αγρονοµικά χαρακτηριστικά τα οποία παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση
του συντελεστή απόδοσης (HI) των σιτηρών, όπως είναι ο αριθµός γονίµων
αδερφιών ανά φυτό, ο σχηµατισµός ανθικών καταβολών, ο αριθµός σταχυδίων ανά ταξιανθία και το ξηρό βάρος των
στάχεων, εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό
από τις θρεπτικές απαιτήσεις του φυτού σε Άζωτο, κατά το χρονικό διάστηµα µεταξύ αδελφώµατος (tillering) και
έναρξης του ξεσταχυάσµατος (booting
stage).
Στο συγκεκριµένο διάστηµα, οι θρεπτικές απαιτήσεις είναι υψηλές λόγω γενικά του αυξηµένου ρυθµού παραγωγής
και ανάπτυξης νέων κυττάρων τόσο στο
υπέργειο, όσο και στο υπόγειο τµήµα.
Συνεπώς, γίνονται κατανοητοί οι λόγοι για τους οποίους η ισορροπία Aζώ-

Τα προϊόντα
ΝΕΟΝ 46 – 0 – 0
και ΝΕΟΝ 40 –
0 – 0 (+15 SO3):
Συνιστώµενη
δόση: 20 µε
25 κιλά ανά
στρέµµα.

του στα σιτηρά, θεωρείται ο πιο κρίσιµος θρεπτικός παράγοντας, που καθορίζει την διαµόρφωση της απόδοσης και
των ποιοτικών χαρακτηριστικών.
Η διαχείριση του Αζώτου όµως, είναι µία µοναδική και σύνθετη διαδικασία. Εξαιτίας των ιδιαζουσών µορφών
του στο έδαφος, έχει εκτιµηθεί ότι το 50
- 70% του αζώτου που εφαρµόζεται στο
έδαφος χάνεται. Εποµένως, η βελτίωση του ∆είκτη της χρήσης Αποτελεσµατικότητας του Αζώτου (Nitrogen Use
Efficiency, NUE) είναι για εµάς απαραίτητη προϋπόθεση, για τη βελτιστοποίηση των αποδόσεων των καλλιεργειών
και του γεωργικού εισοδήµατος, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις απώλειες
Αζώτου στο περιβάλλον.
Η επιλογή των αζωτούχων λιπασµάτων
πρέπει να γίνεται µε τέτοιον τρόπο ώστε
να αποφεύγεται η αποφυγή απωλειών
αζώτου λόγω εξαέρωσης της αµµωνίας
ή λόγω έκπλυσης.
Ο όρος «λιπάσµατα βραδείας αποδέσµευσης» ή «σταθεροποιηµένα λιπάσµατα» αναφέρεται στα λιπάσµατα τα ο-

ποία περιέχουν παρεµποδιστές ουρεάσης ή/και παρεµποδιστές νιτροποίησης.
Οι παρεµποδιστές ουρεάσης που βασίζονται στο θειοφωσφορικό τριαµίδιο
(NBPT), κλειδώνουν τις θέσεις δέσµευσης του ενζύµου ουρεάση. Με αυτό τον
τρόπο, καθυστερούν τη µετατροπή της
ουρίας σε αµµωνιακά ιόντα (NH4+) και
ως εκ τούτου µειώνουν την πιθανότητα
πτητικότητας της αµµωνίας (NH3).
Οι παρεµποδιστές νιτροποίησης που βασίζονται στη δικυανδιαµίδη (DCD) και στο
DMPP, επιβραδύνουν τη διαδικασία της
νιτροποίησης µέσω της καθυστέρησης
της οξείδωσης των αµµωνιακών (ΝΗ4+)
σε διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2-) και κατά συνέπεια σε νιτρικά (ΝΟ3-). Έτσι ελαχιστοποιούνται οι απώλειες αζώτου από το
έδαφος λόγω έκπλυσης νιτρικών (ΝΟ3-).
Στη Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ, η καινοτοµία
είναι θεµελιώδες χαρακτηριστικό της
ταυτότητάς της. Η προσεκτικά σχεδιασµένη διαχείριση της αζωτούχας λίπανσης αποτελεί, στις µέρες µας, βασική
προτεραιότητα των προγραµµάτων θρέψης των καλλιεργειών.

Με αφετηρία τις παραπάνω ενδείξεις,
η Φυτοθρεπτική Α.Β.Ε.Ε. αναπτύσσει τη
σειρά κοκκωδών λιπασµάτων NEON, ιδανική για τις επιφανειακές λιπάνσεις.
Η σειρά NEON ενσωµατώνει την καινοτόµα τεχνολογία PENXCEL που αποτελεί την τελευταία εξέλιξη προϊόντων
µε παρεµποδιστές Αζώτου. Τα προϊόντα ΝΕΟΝ βασίζονται τόσο σε αναστολέα ουρεάσης (NBPT) για αποφυγή απωλειών αζώτου σε µορφή αέριας αµµωνίας, όσο και σε αναστολέα νιτροποίησης (DCD) για µείωση των απωλειών αζώτου λόγω έκπλυσης. Έτσι µε την
εφαρµογή των λιπασµάτων NEON εξασφαλίζονται πολλαπλά καλλιεργητικά
οφέλη:
■ Ισορροπηµένη λίπανση Αζώτου.
■ Εξισορρόπηση Φορτίου – Βλάστησης.
■ Ενίσχυση της παραγωγής.
■ Μειωµένες απώλειες Αζώτου.
■ Υψηλότερο οικονοµικό αποτέλεσµα
στη λίπανση.
■ Προστασία του περιβάλλοντος.
Οι καλλιεργητές µπορούν να παρακολουθούν την αποτελεσµατικότητα της
αζωτούχας λίπανσης και να εκτελούν
τις απαραίτητες διορθώσεις, ανάλογα
πάντα µε τις συστάσεις του γεωπόνου
συµβούλου.
Γιατί η ορθολογική λίπανση
εκτιµάται πάντα σε σχέση µε:
■ Ιδιοµορφία περιοχής.
■ Μακροχρόνιες παρατηρήσεις.
■ Σύσταση και γονιµότητα εδάφους.
■ Ποικιλία.
■ Φυλλοδιαγνωστική.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ,
ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSC
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ALZON® NEO-N

ΑΠΌΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΖΏΤΟΥ
ΓΙΑ ΜΈΓΙΣΤΗ ΑΠΌΔΟΣΗ ΣΤΑ ΣΙΤΗΡΆ

NΈΑ ΣΕΙΡΆ ΛΙΠΑΣΜΆΤΩΝ
ΑΔΑΜΑΣ ΤΗΣ ΑΛΦΑ,
ΜΕ ΔΙΠΛΌ ΑΝΑΣΤΟΛΈΑ
ΟΥΡΕΆΣΗΣ LIMUS BASF

T

To άζωτο είναι το σημαντικότερο θρεπτικό στοιχείο
στην γεωργική παραγωγή, απαραίτητο για όλες τις
καλλιέργειες. Όμως από την ποσότητα αζώτου που
εφαρμόζεται, άνω του 50% τελικά χάνεται, μέσω
εξαέρωσης, έκπλυσης, δέσμευσης στο έδαφος και
απονιτροποίησης, χωρίς να το εκμεταλλεύονται τα
φυτά. Το γεγονός αυτό, έχει σαν αποτέλεσμα, τόσο
την αύξηση του κόστους της αζωτούχου λίπανσης
λόγω των σημαντικών απωλειών, όσο και την
επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Η ουρία αποτελεί
τη σημαντικότερη μορφή αζωτούχου λιπάσματος,
και χρησιμοποιείται είτε αυτούσια είτε σε μίγματα με
φώσφορο και κάλιο.
Μετά την εφαρμογή
της όμως στο έδαφος,
οι απώλειές της κατά
τη μετατροπή της στην
αμμωνιακή μορφή
και στη συνέχεια
στη νιτρική όπου
κυρίως απορροφάται από τα φυτά, είναι ιδιαίτερα
σημαντικές. Η διαδικασία της μετατροπής της ουρίας
σε αμμωνία,γίνεται μέσω του ενζύμου ουρεάση,
του οποίου η δράση επιταχύνεται, ανάλογα με τις
εδαφοκλιματικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία),
οδηγώντας τελικά σε σημαντικές απώλειες. Στόχος
είναι ο δραστικός περιορισμός της ανωτέρω
διαδικασίας μέσω της αναστολής της δράσης του
ενζύμου ουρεάση. Στη νέα σειρά λιπασμάτων
ΑδΑΜΑΣ με την εφαρμογή στην ουρία του μοναδικού
διπλού αναστολέα ουρεάσης LIMUS (NBPT+NPPT)
της BASF, επιτυγχάνεται αναστολή της λειτουργίας
ενός ευρύτερου-σε σχέση με το απλό ΝΒΡΤφάσματος του ενζύμου ουρεάση, μειώνοντας
τις απώλειες έως και 98%. Η σειρά λιπασμάτων
ΑδΑΜΑΣ,περιλαμβάνει πλήρη γκάμα εξειδικευμένων
Ν-ΝΡ-ΝΡΚ λιπασμάτων, κατάλληλων για τη λίπανση
όλων των καλλιεργειών στη χώρα μας.
Εκτός της σειράς ΑδΑΜΑΣ, η ΑΛΦΑ διαθέτει ένα
πλήρες πακέτο ποιοτικών λιπασμάτων και καινοτόμων
προιόντων θρέψης τόσο για τη βασική όσο και την
επιφανειακή και διαφυλλική λίπανση ανάλογα με τις
ανάγκες και το στάδιο ανάπτυξης των σιτηρών. Σε
συνδυασμό με την άριστη τεχνική υποστήριξη των
γεωπόνων της εταιρείας επιτυγχάνεται η υψηλή
ποσοτικά και ποιοτικά σοδειά, ικανοποιώντας τις
ανάγκες και του πιο απαιτητικού παραγωγού.

o ALZON® neo-N
εξασφαλίζει στον παραγωγό ότι
όλο το άζωτο που θα εφαρμόσει
στην καλλιέργεια του θα πάει στα
φυτά του και όχι στο περιβάλλον,
ανεξάρτητα τις εδαφοκλιματικές
συνθήκες που επικρατούν.
Αυτό επιτυγχάνεται χάρις τους
παρεμποδιστές ουρεάσης και
νιτροποίησης που περιέχονται
μέσα στον ίδιο κόκκο.
Παρεμποδιστές τελευταίας
γενιάς
Οι παρεμποδιστές που
περιέχονται στο λίπασμα ALZON
neo-N είναι τελευταίας γενιάς
και διαφοροποιούνται από
όλους τους υπόλοιπους που
κυκλοφορούν στην αγορά. Έχουν
προκύψει μετά από μακροχρόνια
έρευνα της γερμανικής εταιρείας
SKW-Piesteritz και ξεχωρίζουν
για την αποτελεσματικότητα τους
στο χωράφι.
Συγκεκριμένα, μόλις το ALZON
neo-N εφαρμοστεί στο έδαφος,
ο παρεμποδιστής ουρεάσης
2-ΝPT θα προστατεύσει την
ουρία από διάσπαση για δύο
εβδομάδες, εμποδίζοντας
έτσι την απελευθέρωση της
αμμωνίας στον αέρα. Με αυτόν
τον τρόπο εκμηδενίζονται οι
απώλειες αζώτου στον αέρα στο

πολύ μικρότερες ποσότητες, σε
σύγκριση με τους υπόλοιπους.
Σε συγκριτική έρευνα του 2-ΝPT
με προϊόντα που περιέχουν
τον ΝBPT προκύπτει ότι ο
2-ΝPT διατηρείται σταθερός
ως προς την σύνθεση και την
αποτελεσματικότητα του ακόμα
και μετά το πέρας 12 μηνών
αποθήκευσης σε σχέση με τον
NBPT, o oποίος αρχίζει και χάνει
τη δράση του αμέσως με τη
πάροδο του χρόνου.
Όσον αφορά τον ΜPA του
ALZON® neo-N παρεμποδίζει τη
δραστηριότητα των βακτηρίων
του εδάφους, σεβόμενο την
πανίδα του. Το αμμωνιακό άζωτο
σταθεροποιείται και η μικροβιακή
μετατροπή του σε νιτρικά
καθυστερείται έως 70 ημέρες,
με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται
ισορροπημένη παροχή αζώτου
στα φυτά σύμφωνα με τις
συγκεκριμένο κρίσιμο στάδιο,
ανάγκες τους, βασιζόμενη στα
οι οποίες σε συγκεκριμένες
οφέλη της αμμωνιακής θρέψης.
εδαφοκλιματικές συνθήκες
Ο παρεμποδιστής νιτροποίησης
μπορεί να είναι πολύ μεγάλες
MPA χαρακτηρίζεται από απόλυτη
λόγω της έντονης δραστηριότητας σταθερότητα ως προς την
του ενζύμου ουρεάσης.
σύνθεση του και πολύ μικρότερες
Μετά από σύγκριση των
συγκεντρώσεις για την
παρεμποδιστών ουρεάσης
αποτελεσματική σταθεροποίηση
που κυκλοφορούν στην αγορά
46 μονάδων αζώτου, συγκριτικά
αποδείχθηκε ότι ο 2-NPT
με τους ανταγωνιστικούς
υπερέχει ξεκάθαρα ως προς
παρεμποδιστές της αγοράς.
την αποτελεσματικότητα του και
Η εφαρμογή του ALZON neo-N
ταυτόχρονα χρησιμοποιείται σε
στην επιφανειακή λίπανση
των σιτηρών έχει αποδείξει
τις υψηλότερες αποδόσεις σε
όλη την Ελλάδα, σε σύγκριση
με τα λοιπά ανταγωνιστικά
προϊόντα της αγοράς, έως και
36%. Παράλληλα, παρατηρείται
σημαντική αύξηση στο ποσοστό
των πρωτεϊνών, καθιστώντας το
πιο αξιόπιστο αζωτούχο λίπασμα
για υψηλής ποιότητας προϊόντα.
ΔΡ. ΧΑΡΙΤΊΝΗ ΚΟΝΤΟΠΟΎΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΎΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΎ
ΤΜΉΜΑΤΟΣ & ΜΆΡΚΕΤΙΝΓΚ
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