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Σαφής η πολιτική βούληση για 
ενίσχυση βαµβακοπαραγωγών, 
αναζητείται το ύψος και ο τρόπος 
τεκµηρίωσης της ζηµιάς. σελ. 12

ΒΑΜΒΑΚΙ 

Ο ΛΙΒΑΝΟΣ 
ΠΡΟΚΡΙΝΕΙ
ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ  
ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

Τους ασκούς του Αιόλου φαίνεται να ανοίγει η κατάθεση στις Βρυξέλλες 

της κυβερνητικής θέσης για τα δικαιώματα της νέας ΚΑΠ εντός του 2021 

με τους Κρητικούς να θέτουν ήδη θέμα για την επομένη των ιστορικών σελ. 4, 10, 16  

Μάχη της Κρήτης 
για τα κονδύλια της ΚΑΠ 

Έφυγε 
ο Παπάς 
έρχονται 
πληρωμές σελ. 6, 11  

Αναδιάρθρωση  
αμπελώνων 2021 
νέες αιτήσεις σελ. 19  

Ο μαύρος χοίρος 
σε επιδοτούμενες 
μονάδες σελ. 44-45

Βασιλικό κρασί 
με τεχνολογία 
New Holland σελ. 20  

Το επιτόκιο του 40άρη
Λύσεις σε επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης νέων αγροτών 
µε προίκα 210 εκατ. ευρώ ευρωπαϊκά κονδύλια. σελ. 18-19

Άνοιξαν  
οι αιτήσεις
για τις ζημιές 
από το χιονιά

Tα κλιµάκια του ΕΛΓΑ θα 
δραστηριοποιηθούν άµεσα 
για κηπευτικά, σε δεύτερο 
χρόνο δέντρα, αροτραίες.

agrenda - σελ. 7, 27-30
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• Συνεργασία οινοποιείου Fontanafredda 
µε CNH για τρακτέρ µεθανίου σελ. 20
• Στρατηγικές John Deere για προϊόντα 
γεωργίας και χορτονοµής σελ. 37

• Πολιτική βούληση η ειδική ενίσχυση 
λόγω κορωνοϊού για το βαµβάκι σελ. 12
• Επιδότηση για αγορά αυτόχθονων φυλών 
και µαύρου χοίρου στη νέα ΚΑΠ σελ. 44

• Με 25 λεπτά το κιλό και χωρίς αποθέµατα 
έρχεται η νέα σοδειά καλαµποκιού σελ. 22
• Μπόνους σε πρώιµη και όψιµη βιοµηχανική 
ντοµάτα από τους µεταποιητές σελ. 35

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Μπλοκαρισµένο το εµπόριο στην ελληνική αγορά βάµβακος 
µετά τη συνεχιζόµενη χρηµατιστηριακή άνοδο, που έφερε την 
τιµή στα 97 σεντς. Στα 30 λεπτά η τιµή παραγωγού στο σκληρό 
σιτάρι, µε λίγες ποσότητες και τους αναλυτές να προτείνουν 
ρευστοποίηση. Χωρίς αποθέµατα και το καλαµπόκι, µε την τιµή 
πάνω από τα 25 λεπτά. Στα 92 ευρώ ο τόνος τα 5 brix µε πριµ 
από 3 έως 8 ευρώ ο Νοµικός για τη βιοµηχανική ντοµάτα.

Μονίλια δαµασκηνιάς
Επικράτηση υψηλής σχετικής υγρασίας 
και θερµοκρασίες άνω των 8οC 
κατά τη διάρκεια της άνθισης µπορεί 
να οδηγήσουν σε έξαρση της ασθένειας 
της µονίλιας και εκτεταµένα 
προβλήµατα στις δαµασκηνιές. Ο 
µύκητας προσβάλει όλα τα µέρη του 
άνθους και τα κλαδιά, δηµιουργώντας 
πληγές από τις οποίες εκρέει κόµµι 
και σχηµατίζονται έλκη.

Αντιµετώπιση
Τα µέτρα πρόληψης, σύµφωνα µε τους 
ειδικούς, περιλαµβάνουν την αφαίρεση 
πάντα και µόνο µε ξηρό καιρό και το 
κάψιµο των προσβεβληµένων κλάδων 
και µουµιοποιηµένων καρπών της 
δαµασκηνιάς. Οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου 
Φυτοπροστασίας Φυτών και Ποιοτικού 
Ελέγχου Θεσσαλονίκης προειδοποιούν 
ότι οι καιρικές συνθήκες των 
τελευταίων ηµερών ευνοούν τις 
πρωτογενείς µολύνσεις από τη µονίλια 
στις ποικιλίες που βρίσκονται στο 
στάδιο της πράσινης κορυφής και 
συνιστούν στους καλλιεργητές τρεις 
ψεκασµούς µε κατάλληλα µυκητοκτόνα, 
το πρώτο πριν τη ρόδινη κορυφή, στο 
20% των ανοιγµένων ανθέων, τον 
δεύτερο στην πλήρη άνθιση και τέλος 
τον τρίτο στη πτώση πετάλων.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 27-02-2021
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
νεφώσεις στα βορειοανατολικά. 
Άνεµοι βόρειοι βορειοδυτικοί 
µέτριοι, που τη νύχτα στα βόρεια 
θα στραφούν σε βόρειους 
βορειοανατολικούς έως 
ισχυρούς. Θερµοκρασία σε µικρή 
περαιτέρω άνοδο.

Κυριακή 28-02-2021
Λίγες νεφώσεις που γρήγορα 
από τα βόρεια θα αυξηθούν και 
τοπικές βροχές τις πρωινές 
ώρες σε Θράκη, Μακεδονία,  
ανατολική Θεσσαλία, ανατολική 
Στερεά και από το µεσηµέρι 
στην Πελοπόννησο και στο 
Αιγαίο. Ασθενείς χιονοπτώσεις 
στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεµοι 
βόρειοι βορειοανατολικοί, στα 
δυτικά µέτριοι και στα ανατολικά 
έως ισχυροί. Θερµοκρασία σε 
πτώση κυρίως ως προς τις 
µέγιστες τιµές της.

∆ευτέρα 01-03-2021
και Τρίτη 02-03-2021
Στα ανατολικά και τα νότια 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες, 
µε τοπικές βροχές στα 
ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις 
Κυκλάδες και την Κρήτη και στα 
ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Άνεµοι από βόρειες διευθύνσεις 
µέτριοι και στο Αιγαίο έως 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε µικρή 
περαιτέρω πτώση.

Τετάρτη 03-03-2021 ως
Παρασκευή 05-03-2021
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες, 
µε τοπικές βροχές στα 
ηπειρωτικά της κεντρικής και 
βόρειας χώρας. Στα ορεινά 
ασθενείς χιονοπτώσεις. Άνεµοι 
από βόρειες διευθύνσεις µέτριοι 
και στα πελάγη έως ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή. Παγετός στα βόρεια 
ηπειρωτικά πρωί και βράδυ.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν βόρειοι 
βορειοδυτικοί 3 
µε 5 µποφόρ. Τη 
νύχτα στα βόρεια 
θα στραφούν 
σε βόρειους 
βορειοανατολικούς 
και θα ενισχυθούν 
σε 5 µε 7 µποφόρ.

3-7Bf

 ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ

781.42
778.01

773.52 774.80 TΖΙΡΟΣ
68.299.019
(25/02)

787,43

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΣΕΛ. 23

795

790

785

780

775

770

765

Τετάρτη
24/02 

Πέµπτη
25/02 

Παρασκευή
19/02

Τρίτη
23/02

∆ευτέρα
22/02

Το πρώτο που χρειάζεται η αγροτική πολιτική 
στη χώρα µας είναι απλοποίηση. Το πλαί-
σιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (πα-
λιό και νέο) είναι αρκετά σύνθετο και δυ-
σλειτουργικό για να επιβαρύνεται µε πρό-
σθετες εθνικές επιλογές, οι οποίες δεν δι-
ευκολύνουν την κατάσταση. 

Ειδικά στην Ελλάδα, όπου οι αδυναµίες της δη-
µόσιας διοίκησης είναι µεγάλες και κατα-
γεγραµµένες, η περαιτέρω γραφειοκρατι-
κή επιβάρυνση των όποιων επιλογών µό-
νο αρνητικά αποτελέσµατα µπορεί να έχει 
στην αναπτυξιακή διαδικασία. 

Η απλοποίηση των κανόνων προϋποθέτει, 
πρώτα απ’ όλα, βαθιά γνώση και κατανό-
ηση του πλέγµατος µέτρων που διέπουν 
τις βασικές πολιτικές. Στην περίπτωση 
της ΚΑΠ εν προκειµένω, αυτό το οποίο θα 
µπορούσε να εξετάσει συστηµατικά η κυ-
βέρνηση είναι η απλοποίηση των κανό-
νων που διέπουν τον πρώτο κύκλο άµε-
σων ενισχύσεων και ειδικότερα το πεδίο 
της βασικής ενίσχυσης. 

Ανεξάρτητα, λοιπόν, από τον ακριβή χρόνο 
ζωής που αποµένει για τα ιστορικά δι-
καιώµατα, οι ιθύνοντες καλούνται να λά-
βουν υπόψη τους την ανάγκη απελευθέ-
ρωσης των διαδικασιών που διέπουν τη 
βασική ενίσχυση, µε απώτερο στόχο την 
κατάργηση, σε ορατό χρόνο µάλιστα, των 
ατοµικών δικαιωµάτων και τη µεταφορά 
αυτών στην αγροτική γη (συµπεριλαµβα-
νοµένων των βοσκοτόπων). 

Το θεσµικό πλαίσιο της νέας ΚΑΠ διευκολύνει 
αυτή την προοπτική, κι αυτό που χρειάζε-
ται είναι οι κυβερνώντες να κατανοήσουν 
πόση ευελιξία θα προσέφερε για τους 
δραστηριοποιούµενους στο χώρο της α-
γροτικής παραγωγής αυτή η προσέγγιση.

Σ’ αυτή την περίπτωση, θα µπορούσαν να θε-
σπιστούν το πολύ δύο τύποι βασικής ενί-
σχυσης, δηλαδή των παραγωγικών γαιών 
και των βοσκοτόπων και να καθορισθεί σε 
ανάλογο επίπεδο, ίδιο για όλους, το ανα-
λογούν δικαίωµα άµεσης ενίσχυσης. 

Είναι άλλωστε γνωστό ότι η νέα ΚΑΠ αφήνει 
πολλά περιθώρια για χειρισµούς στη δι-
αχείριση των προβλεπόµενων πόρων, µε 
µια σειρά από µέτρα και προγράµµατα, 
όπως είναι οι συνδεδεµένες ενισχύσεις, 
τα αγροπεριβαλλοντικά µέτρα, η αναδι-
ανεµητική ενίσχυση και µια σειρά από ο-
ριζόντιες πολιτικές, οι οποίες διευκολύ-
νουν τον παραγωγικό προσανατολισµό 
και στηρίζουν τις επιλογές των αγροτών. 

Αν λοιπόν το ζητούµενο δεν είναι η πολυ-
πλοκότητα προκειµένου να αναβαθµίζε-
ται η θέση του κάθε πολιτευτή που «επι-
στρατεύεται» για να επιλύσει κάθε τόσο 
ζητήµατα τέτοιας φύσεως, οι φέροντες 
ευθύνη για τη διαµόρφωση του εθνικού 
φακέλου της νέας ΚΑΠ, υποχρεούνται 
να απλοποιήσουν τα γενικά και να εξει-
δικεύσουν τα ειδικότερα.           Agrenda

Βασική ενίσχυση
και αγροτική γη
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Με την ίδια αξία δικαιωµάτων του 
2020 τα οποία θα διατηρήσουν πλή-
ρως την ιστορικότητά τους θα πληρω-
θούν και φέτος οι αγρότες και έτσι 
210.000 εκµεταλλεύσεις θα συνεχί-
σουν να επιδοτούνται µε στρεµµατι-
κά ποσά χαµηλότερα από το µέσο ό-
ρο, βάσει της απόφαση του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη 
µεταβατική ΚΑΠ. Αντίθετα, ο υπουρ-
γός Σπήλιος Λιβανός αναφέρει στη 
σχετική του ανακοίνωση πως το 2022 
θα «προσδιορισθεί άµεσα το µέγιστο 
δυνατό ποσοστό εσωτερικής σύγκλι-
σης», αποφεύγοντας ωστόσο να ορί-
σει το σχετικό νούµερο. Πάντως, σύµ-
φωνα µε το ρεπορτάζ, το 2022 θα α-
ποτελέσει απλά την αφετηρία ενός 
νέου κύκλου σύγκλισης η οποία θα 
συνεχιστεί τη νέα περίοδο. Σε καµία 
περίπτωση λοιπόν δεν φαίνεται άµε-
σα στον ορίζοντα η κατάργηση των ι-
στορικών δικαιωµάτων, παρά το γε-
γονός πως µε βάση τον µεταβατικό 
κανονισµό (Καν (ΕΕ) 2020/2220, Άρ-
θρο 9, παράγραφος 5) το µέγιστο δυ-
νατό ποσοστό σύγκλισης είναι 100%.

Να σηµειωθεί εδώ πως 206 εκατ. 
ευρώ ετησίως (βασική και πρασίνι-
σµα) κατευθύνεται σε εκµεταλλεύ-
σεις µε µεγαλύτερη αξία δικαιωµά-

των από το µέσο όρο (ιστορικά). Ό-
πως και να έχει οι σχετικές αποφά-
σεις για το επόµενο έτος ενισχύσε-
ων θα πρέπει να έχουν αποσταλεί 
στις Βρυξέλλες έως την  1η Αυγού-
στου 2021. Τα κύρια σηµεία από το 
σχετικό δελτίο τύπου του ΥΠΑΑΤ το 
πνεύµα του οποίου φιλοξένησε η 
Agrenda την περασµένη εβδοµάδα 
έχουν ως εξής:

«Αν και η µεταρρυθµιστική ατζέ-
ντα της νέας ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ και 
η πολιτική της βούληση προσανατο-
λιζόταν στην εφαρµογή της σύγκλι-
σης από την εφετινή χρονιά, η κα-
θυστέρηση της ψήφισης του µετα-
βατικού κανονισµού της Ε.Ε. (ο ο-
ποίος ψηφίστηκε στις 23 ∆εκεµβρί-
ου το 2020) που αποτελεί το θεσµι-
κό πλαίσιο για τις εθνικές επιλογές, 
το ασφυκτικό περιθώριο υποβολής 
των προτάσεών µας µέχρι τις 19 Φε-
βρουαρίου, και η ανάγκη πρότερης 
προεργασίας προς την κατεύθυνση 
αυτή, δεν µας παρείχε ασφαλές χρο-

νικό διάστηµα για την πλήρη και ορ-
θή επεξεργασία στοιχείων [...].

Ωστόσο, εργαζόµαστε εντατικά [...], 
ώστε να προσδιορισθεί άµεσα το µέγι-
στο δυνατό ποσοστό εσωτερικής σύ-
γκλισης και να υποβληθεί στην Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, σε 5 µήνες από 
σήµερα, ως επιλογή µας για το επόµε-
νο έτος, 2022. [...] Μόλις ολοκληρω-
θεί η στρατηγική µελέτη που εκπονεί-
ται, θα σας ανακοινώσουµε τον τρό-
πο και τον χρόνο υλοποίησης της ε-
πέκτασης αυτού του σχεδιασµού σύ-
γκλισης στη νέα προγραµµατική πε-
ρίοδο της ΚΑΠ (2023-2027).».

Λίγες ώρες µετά την ανακοίνωση 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, ο Στάθης Κλωνάρης καθηγητής 
και επικεφαλής της οµάδας του Γεω-
πονικού Αθηνών που έχει αναλάβει 
το έργο υποστήριξης της νέας ΚΑΠ 
ανέφερε σχετικά µε την ιστορικότητα 
των ενισχύσεων ότι «έχει παρέλθει η 
εποχή εκείνη», κατά τη διάρκεια δια-
δικτυακής ηµερίδας του σωµατείου 
«ΟΜΦΑΛΟΣ». Όπως είπε «είναι γε-
γονός ότι σήµερα υπάρχει φοβερή 
αδικία στις ενισχύσεις. Είναι πραγ-
µατικότητα ότι δύο παραγωγοί για 
παράδειγµα µπορεί να συνορεύουν 
και  ενώ να παράγουν το ίδιο προϊ-
όν όπως σιτάρι ο ένας να παίρνει ε-
νίσχυση 180 ευρώ το στρέµµα και ο 
άλλος 35 ευρώ το στρέµµα».

Με χαμηλά δικαιώματα 
και το 2021 ένας στους 3 αγρότες

Διατηρείται η 

ιστορικότητα των 

δικαιωμάτων το 

2021, αφετηρία 

νέου κύκλου 

σύγκλισης για 

τις πληρωμές 

του νέου έτους 

υπόσχεται το 

υπουργείο 

Αγροτικής 

Ανάπτυξης

206 εκατ. ευρώ
Συνολικά 206 εκατ. ευρώ 

ετησίως (βασική και πρασίνι-
σµα) κατευθύνεται σε εκµε-
ταλλεύσεις µε µεγαλύτερη 

αξία δικαιωµάτων 

Αρόσιμα
Eκµεταλλεύσεις 
οικονοµικού µεγέθους 
µικρότερου των 2.000 
ευρώ κατά µέσο όρο
κατέχουν 1,57 δικαιώµατα, 
ενώ εκµεταλλεύσεις 
οικονοµικού µεγέθους
µεγαλύτερου των 
500.000 ευρώ κατέχουν 
κατά µέσο όρο 68,07 
δικαιώµατα. 

Μικροί 
Το 45% του συνολικού 
πληθυσµού των 
εκµεταλλεύσεων
µπορούν να θεωρηθούν 
ως µικροκαλλιεργητές 
(µε βάση τον ορισµό του
αντίστοιχου καθεστώτος) 
και λαµβάνουν το 10% του 
συνολικού ύψους των
άµεσων ενισχύσεων.

Κατανομή
Η εσωτερική σύγκλιση την 
περίοδο 2021-2022 θα 
µεταβίβαζε ποσά βασικής 
(και πράσινης) ενίσχυσης 
από εκµεταλλεύσεις που 
σχεδόν στο σύνολό τους 
είναι µικρού οικονοµικού 
µεγέθους (περίπου 
265.000 ή το 44% του 
συνόλου) προς 210.000 
λοιπές εκµεταλλεύσεις 
ή το 35% του συνόλου 
(διαφόρων οικονοµικών 
µεγεθών), µε βάση τα 
στοιχεία των συµβούλων 
του ΥΠΑΑΤ για την ΚΑΠ.
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Εξετάζονται κατάργηση στις συνδεδεµένες 
για τις δενδρώδεις και αναθεώρηση στα βοοειδή
Όπως έχουν θα παραµείνουν οι συνδεδεµένες ενισχύσεις για φέτος, ενώ από 
το 2022 και τη νέα ΚΑΠ δροµολογούνται σηµαντικές αλλαγές. Συγκεκριµένα, 
όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, πέντε προϊόντα (σκληρό σιτάρι, σανοδοτικά 
ψυχανθή, πρωτεϊνούχα φυτά, αιγοπρόβειο και βόειο κρέας) που απορροφούν 
το 72% του µπάτζετ στις συνδεδεµένες θα παραµείνουν στη λίστα, ενώ το 
υπόλοιπο 28% θα αναθεωρηθεί. Πιο πιθανή µοιάζει η κατάργηση στις 
δενδρώδεις. Παράλληλα, εξετάζονται και αλλαγές στους όρους λήψης της 
συνδεδεµένης στο βόειο κρέας, καθώς παρατηρούνται αρκετές παρατυπίες.

Όσο απαραίτητη είναι η κατάργηση των ιστορικών 
δικαιωµάτων, τόσο λάθος είναι η εξίσωσή τους 
Ο Τάσος Χανιώτης, διευθυντής στην Επιτροπή Γεωργίας της Ε.Ε. επεσήµανε 
σε διαδικτυακή ηµέρα πως είναι υπέρ της σύγκλισης αλλά κατά της ενιαίας τιµής 
για όλους. «Όσο είναι απαραίτητη η κατάργηση των ιστορικών δικαιωµάτων 
άλλο τόσο λάθος είναι η ολοκληρωτική εξίσωση των δικαιωµάτων. Αυτό διότι η 
κατάργησή τους ανοίγει νέα ζητήµατα αδικίας καθώς τα ενοίκια διαφέρουν πολύ 
ανά περιοχή. Για παράδειγµα στη Μακεδονία και στη Θεσσαλία το ενοίκιο της 
γεωργικής γης είναι περίπου 20 ευρώ το στρέµµα ενώ στην Πελοπόννησο είναι 
80 ευρώ το στρέµµα», όπως ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Ούτε η επιστηµονική οµάδα που έχει 
αναλάβει το έργο για τον στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΑΠ στην Ελλάδα δεν έχει 
καταλάβει πώς µοιράζεται το Εθνικό 
Απόθεµα στη χώρα µας, χαρακτηρίζο-
ντάς το «µεγάλη πληγή», ενώ διαπι-
στώνει πως κατά πάσα πιθανότητα τα 
χρήµατα που δίνονται «δεν γίνονται 
τελικά αγροτικές εκµεταλλεύσεις».

«∆εν ξέρω ποιος έχει καταλάβει 
πώς λειτουργεί. Όσο ασχοληθήκα-
µε δεν έχουµε καταλάβει καν πώς δί-
νεται. Θεσµικά ναι, δίνεται σε νέους 
και νεοεισερχόµενους. Όµως, το 70% 
του αποθέµατος έχει πάει σε µία συ-
γκεκριµένη περιοχή. Και αυτό φυσι-
κά γιατί υπάρχει και η τεχνική λύση 
για τα βοσκοτόπια», τόνισε χαρακτη-
ριστικά ο Στάθης Κλωνάρης καθηγη-
τής και επικεφαλής της οµάδας του 
Γεωπονικού Αθηνών που έχει ανα-
λάβει το έργο υποστήριξης του ΥΠΑ-
ΑΤ για τη νέα ΚΑΠ. «Το αν το από-
θεµα συνεχίζει και γίνεται γεωργι-
κή εκµετάλλευση πρέπει να το δού-
µε. Αλλά, µάλλον δεν γίνεται έτσι», 
ανέφερε συγκεκριµένα κατά τη δι-
άρκεια διαδικτυακής ηµερίδας, την 
οποία διοργάνωση την περασµένη 
Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου το σω-
µατείο «ΟΜΦΑΛΟΣ».

Μένει να φανεί, λοιπόν, αν τα «µε-

ρεµέτια» που ετοιµάζει ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λι-
βανός για τη φετινή κατανοµή του 
Αποθέµατος θα βοηθήσουν ως µια 
πιο δίκαια κατανοµή. Να σηµειωθεί 
εδώ πως απορίες δηµιουργούν κά-
ποια σηµεία παρέµβασης, όπως για 
παράδειγµα το γεγονός ότι προβλέ-
πεται η οριζόντια γραµµική µείωση  
ποσών στους γεωργούς που είναι 
ήδη κάτοχοι δικαιωµάτων βασικής 
ενίσχυσης - κάτι που γίνεται ήδη, ό-
ταν υπάρχει υπέρµετρη αύξηση των 
αιτούµενων δικαιούχων (σηµείο 6).

Αναλυτικότερα, από φέτος, ανα-
φέρει σχετικό δελτίο τύπου του υ-
πουργείου, δροµολογούνται οχτώ 
αλλαγές στην κατανοµή του Εθνι-
κού Αποθέµατος:

1) Αυστηροποίηση των ποινών 
για όσους δηλώνουν αναληθή στοι-
χεία ενώ θα αποκλείονται αυτόµα-
τα από την διαδικασία της επόµε-
νης χρονιάς.

2) Απαγόρευση µεταβίβασης δι-
καιωµάτων βασικής ενίσχυσης που 
έχουν ληφθεί από το Εθνικό Από-
θεµα εντός της Προγραµµατικής 
Περιόδου.

3) Μη χορήγηση δικαιωµάτων α-
πό το Εθνικό Απόθεµα σε παραγω-
γούς που εµφανίζουν αύξηση ζω-
ικού κεφαλαίου χωρίς αντίστοιχα 
παραστατικά που να αποδεικνύ-
ουν ότι έχουν τα ζώα (παραδόσεις 
γάλακτος σε εγκεκριµένες µετα-
ποιητικές επιχειρήσεις-καταχωρί-
σεις σφαγών στο σύστηµα Artemis).

4) Υποχρεωτική αναγραφή του 
ΑΤΑΚ στις δηλούµενες εκτάσεις.

5) Ηλεκτρονική ανάρτηση του συ-
νόλου των µισθωτηρίων στο taxis.

6) Παράλληλα, σε περιοχές όπου 

υπάρχει υπέρµετρη αύξηση των αι-
τούµενων δικαιούχων, να γίνεται 
οριζόντια γραµµική µείωση στους 
γεωργούς που είναι ήδη κάτοχοι 
δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης.

7) Η κατανοµή των βοσκοτόπων 
του επόµενου έτους θα λαµβάνει 
υπόψιν της τα αποτελέσµατα των 
επιτόπιων ελέγχων στο ζωϊκο κε-
φάλαιο του προηγούµενου έτους.

8) Θα υπάρξει αναθεώρηση των 
συντελεστών ανά χωρική ενότη-
τα µε βάση τα δηλωθέντα στοιχεία 
του 2020.

Οι παραπάνω αλλαγές θα γίνουν 
αντιληπτές στις αιτήσεις ΟΣ∆Ε 2021. 
Οι δικαιούχοι πάντως δεν αλλάζουν 
και θα είναι νέοι και νεοεισερχόµε-
νοι στον αγροτικό τοµέα. 

Μεγάλη πληγή
η κατανομή 
του Αποθέματος  
Δεν βγάζουν άκρη για το πώς κατανέμεται 
το Εθνικό Απόθεμα στη νέα ΚΑΠ ούτε οι 
Σύμβουλοι του υπουργείου. Αλλαγές για το 
2021 στην κατανομή προανήγγειλε ο Λιβανός

Τη στρατηγική του ενεργού 
αγρότη όπως την περίοδο 2014-
2020, µε προϋπόθεση την 
ένταξη στο Μητρώο Γεωργών 
και Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων 
θα ακολουθήσει η Ελλάδα για 
τους δικαιούχους λήψης άµεσων 
ενισχύσεων τη νέα περίοδο. 
Όπως λέει ο κ. Κλωνάρης, 
αν και συµφωνεί πως η στόχευση 
των ενισχύσεων δεν είναι σωστή, 
τέθηκε ένας προβληµατισµός 
σχετικά µε τη διασφάλιση των 
πόρων. Γι’ αυτό το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης έλαβε την 
παραπάνω απόφαση. Ο ίδιος 
χαρακτήρισε «εθνικό εργαλείο» 
το Μητρώο που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί κατάλληλα για 
την καλύτερη στόχευση των 
ενισχύσεων. Το ρεπορτάζ 
πάντως αναφέρει πως µία από 
τις ιδέες που έχουν τεθεί υπόψη 
των αρχών, όπως έχει γράψει 
ήδη η εφηµερίδα Agrenda, 
είναι η ένταξη στο Μητρώο να 
συνοδεύεται από παραστατικά 
πώλησης αγροτικών προϊόντων 
και αγοράς αγροεφοδίων, ώστε 
να εξασφαλίζεται πως µόνο όσοι 
παράγουν θα λαµβάνουν 
ενισχύσεις. «Επαγγελµατίες 
γεωργούς µε την έννοια του 
εισοδήµατος η Ελλάδα έχει πολύ 
λίγους. ∆εν εµφανίζονται 
πουθενά άλλωστε, ούτε στο 
taxis», σχολίασε παράλληλα 
ο κ. Κλωνάρης.

ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ 

Με Μητρώο 
οι  επιδοτήσεις  

Μεταβιβάσεις
Τα δικαιώµατα που θα αποκτη-
θούν από το Εθνικό Απόθεµα 
δεν θα µπορούν να µεταβιβα-
στούν, σύµφωνα µε ρύθµιση 

που προωθεί το ΥΠΑΑΤ

2

∆ΕΝ ΕΓΙΝΕ 
ΜΕΙΩΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ

1
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42020
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΒΑΣΙΚΗ
EΝΙΣΧΥΣΗ

3%

ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ

5%
ΓΕΩΡΓΟΙ

ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

10%
ΠΡΩΤΕΣ

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ

60
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΕΡΙΠΟΥ

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Τις πρώτες συνδεδεµένες ενισχύσεις µέσα στο 
επόµενο δεκαπενθήµερο και πιθανότατα πριν 
την Καθαρά ∆ευτέρα φέρνει η παραίτηση του 
προέδρου του Οργανισµού Πληρωµών και οι 
πληροφορίες που αναφέρουν ότι έχει βρεθεί 
πιστοποιηµένη λύση για την περαιτέρω τεχνική 
κάλυψη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και µπορεί ο Φεβρουά-
ριος να βγήκε χωρίς τις αναµενόµενες, κατά το 
σύνηθες, πληρωµές του πρώτου πακέτου των 
συνδεδεµένων ενισχύσεων και µιας διορθωτι-
κής επί της ενιαίας ενίσχυσης και των προγραµ-
µάτων της περσινής χρονιάς, προς απογοήτευ-
ση του αγροτικού κόσµου, ωστόσο το σκηνικό 
δείχνει να αλλάζει. Σηµειωτέον ότι σε αυτή τη 
δύσκολη  συγκυρία µέσα στο χειµώνα και µετά 
από το πέρασµα και της πρόσφατης κακοκαιρί-
ας, αγρότες και κτηνοτρόφοι περιµένουν από 
τη µία είτε παλιές αποζηµιώσεις είτε τους εκτι-
µητές για τις νέες ζηµιές και από την άλλη τα 
χρήµατα που δικαιούνται για τις συνδεδεµένες 
ενισχύσεις του έτους 2020, καθώς και όποια υ-
πόλοιπα αναµένουν από την περσινή χρονιά. 

Όσον αφορά τις συνδεδεµένες, στις οποίες 
θα περιλαµβάνονται σκληρό σίτο, πρωτεϊνού-
χα κτηνοτροφικά ψυχανθή και σανοδοτικά ψυ-
χανθή, καρπούς µε κέλυφος, µήλα, όσπρια που 
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και 
ζαχαρότευτλα, οι τελευταίες πληροφορίες δεν α-
ποκλείουν η πληρωµή να γίνει πριν τις 15 Μαρ-
τίου, προκειµένου να ακολουθήσει λίγες ηµέ-
ρες µετά και η πίστωση για την ειδική ενίσχυση 
βάµβακος, η οποία υπολογίζεται περί τα 67 ευ-
ρώ το στρέµµα από τα 64,249 ευρώ το 2019. Υ-
πενθυµίζεται ότι αναµένεται µειωµένη ενίσχυ-
ση στο σκληρό σιτάρι, λόγω της αύξησης των 
καλλιεργούµενων εκτάσεων, που δεν αποκλεί-
εται να είναι και κάτω από 6,5 ευρώ το στρέµµα.

Εν τω µεταξύ, η νέα εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
µε υπογραφή Φάνη Παπά (πριν την παραίτησή 

του) δείχνει να πηγαίνει τα πράγµατα λίγο πί-
σω όσον αφορά τη διορθωτική πληρωµή επί της 
περσινής ενιαίας ενίσχυσης, δεδοµένου ότι δί-
νει άλλον έναν µήνα περιθώριο στις Περιφερει-
ακές ∆ιευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά µε την 
προθεσµία επανελέγχου των αιτηµάτων άρσης 
επικάλυψης, επιλεξιµότητας και ένταξης σε πε-
ριφέρεια των αιτήσεων του έτους 2020, στα ο-
ποία προχώρησαν οι παραγωγοί. Κάτι που ση-
µαίνει ότι οι σχετικές διορθώσεις θα βγάλουν 
καρτέλα πληρωµής στους δικαιούχους παρα-
γωγούς το νωρίτερα αρχές Απριλίου. 

Σε κάθε περίπτωση καθίσταται σαφές ότι η ο-
λοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων για το 
Εθνικό Απόθεµα αποτελεί προϋπόθεση για µια 
µαζική πληρωµή, αν και οι διοικητικοί του Ορ-
γανισµού Πληρωµών ξεκαθαρίζουν ότι όποιες 
διορθώσεις ολοκληρώνονται θα πληρώνονται.

Ειδικότερα, η 49825/07-08-2020 Εγκύκλιος δι-
αδικασιών υποβολής και ελέγχου αιτηµάτων άρ-
σης επικάλυψης, επιλεξιµότητας, ένταξης σε πε-
ριφέρεια αιτήσεων 2020, τροποποιείται ως εξής:

1. Η δ’ και ε’  παράγραφος του σηµείου «Ι. Αι-
τήµατα Επιλεξιµότητας» τροποποιείται ως εξής:

«Τα αιτήµατα υποβάλλονται έως 31/10/2020, 
ενώ ο έλεγχος από τις Περιφερειακές ∆ιευθύν-
σεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί έως τις 31/03/2021. Οι αρµόδιες 
Π∆ και ΠΜ εφόσον εξετάσουν τα πρόσθετα στοι-
χεία δύναται να αλλάξουν το αποτέλεσµα επανε-
λέγχου της επιλεξιµότητας έως τις 31/03/2021».

2. Η β’  παράγραφος του σηµείου «ΙΙ. Αιτήµα-
τα Άρσης Επικάλυψης» τροποποιείται ως εξής:

«Τα αιτήµατα Άρσης Επικάλυψης υποβάλλο-
νται έως 30/11/2020, ενώ ο έλεγχός τους από τις 
Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέ-
πει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/03/2021».

3. Η β’  παράγραφος του σηµείου «ΙΙΙ. Αιτήµατα 
ένταξης σε περιφέρεια», τροποποιείται ως εξής:

«Τα αιτήµατα Ένταξης σε Περιφέρεια υποβάλ-
λονται έως 31/10/2020, ενώ ο έλεγχός τους από 
τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέ-
πει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/03/2021».

Υποχρεωτικός 
ο ΑΤΑΚ 
από το 2021 
Υποχρεωτική αναγραφή του ΑΤΑΚ 
στις δηλούµενες εκτάσεις και 
ηλεκτρονική ανάρτηση του 
συνόλου των µισθωτηρίων στο 
taxis προανήγγειλε για τη φετινή 
χρονιά από το βήµα της Βουλής ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
απαντώντας σε ερώτηση του 
βουλευτής  του ΚΙΝΑΛ Βασίλη 
Κεγκέρογλου. Υπενθυµίζεται ότι η 
αναγραφή του ΑΤΑΚ για τα 
µισθωµένα αγροτεµάχια µέχρι και 
το 2020 ήταν προαιρετική. 
Ειδικότερα, το πεδίο Τύπος 
Ιδιοκτησίας στη δήλωση ΟΣ∆Ε 
συµπληρώνεται αυτόµατα µε βάση 
τον τύπο τίτλου που θα επιλεγεί 
στην ενότητα των Στοιχείων 
Ιδιοκτησίας µε τις εξής τιµές:

Ιδιόκτητο: πρέπει να 
συµπληρωθούν τα υποχρεωτικά 
πεδία και να καταχωρηθεί έγκυρος 
ΑΤΑΚ για να πληρωθεί το τεµάχιο.

Ενοικιαζόµενο: πρέπει να 
συµπληρωθούν τα υποχρεωτικά 
πεδία και µπορεί να καταχωρηθεί 
προαιρετικά ο ΑΤΑΚ. Επιτρέπεται 
η καταχώρηση περισσότερων του 
ενός ιδιοκτητών αρκεί τα ποσοστά 
ιδιοκτησίας να αθροίζουν 100%.

Μικτό: πρέπει να συµπληρωθούν 
τα υποχρεωτικά πεδία για την 
εγγραφή του ιδιόκτητου και του 
ενοικιαζόµενου µέρους του αγρού. 
Πρέπει να καταχωρηθεί 
υποχρεωτικά ο ΑΤΑΚ και να είναι 
έγκυρος στο Ε9. Επιτρέπεται η 
καταχώρηση περισσότερων του 
ενός ιδιοκτητών αρκεί τα ποσοστά 
ιδιοκτησίας να αθροίζουν 100%.

 Κληρονοµιά: δεν καταχωρείται 
ΑΤΑΚ

 Ακτηµoνικό: δεν καταχωρείται 
ΑΤΑΚ

Αναδασµός: δεν καταχωρείται 
ΑΤΑΚ.

Έφυγε ο Παπάς 
έρχονται οι πρώτες

συνδεδεμένες 
Η νέα εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ για τους ελέγχους 

στις διοικητικές πράξεις πάει πιο πίσω 
τα υπόλοιπα της ενιαίας ενίσχυσης του 2020

Ένα ποσό της τάξης των 14,8 εκατ. ευρώ κατέβαλε ο ΕΛΓΑ 
στις 25 Φεβρουαρίου, µε το οποίο κάλυψε αποζηµιώσεις  
φυτικού και ζωικού κεφαλαίου για οφειλόµενες ζηµιές του 
2020. Μάλιστα, σε ανακοίνωση του φορέα τονίζεται ότι «ο 
οργανισµός, µε την καταβολή 30 εκατ. ευρώ στον ΕΛΓΑ από 
τον κρατικό προϋπολογισµό για την κάλυψη των διοικητικών 
εξόδων και των λειτουργικών του δαπανών, καταβάλλει για 
πρώτη φορά µετά από χρόνια, σε µια πληρωµή, σε µία δόση, 

στο ακέραιο, στο 100%, τις οφειλόµενες αποζηµιώσεις του 
2020». Οι νοµοί, που λαµβάνουν τα µεγαλύτερα ποσά είναι 
της Πέλλας µε 4.714.636,75 ευρώ και της Ηµαθίας µε 
1.629.735,66 ευρώ. Να σηµειωθεί ότι στην εν λόγω πληρωµή 
δεν περιλαµβάνονται ποσά για τα ΠΣΕΑ του 2017, όπως 
περίµεναν κάποιοι παραγωγοί, µεταξύ των οποίων και 
Λαρισαίοι από τους δήµους Ελασσόνας, Κιλελέρ και Λάρισας, 
που περιµένουν ακόµα χρήµατα από τα ΠΣΕΑ στο αµύγδαλο.

Αποζημιώσεις 14,8 εκατ. για περσινές ζημιές

Έξι µικρά νησιά 
Προκαταβολή του ΕΦΚ καυσίµων 
για τους αλιείς σε Άγιο Ευστράτιο, 

Κάσο, Καστελλόριζο (Μεγίστη), 
Λειψούς, Σαµοθράκη και Φούρνους
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Κυρίως στα πρώιµα δέντρα, στα εσπεριδο-
ειδή και τα υπαίθρια κηπευτικά εντοπίζο-
νται οι ζηµιές από την επέλαση της κακο-
καιρίας «Μήδεια», σύµφωνα µε τις εκτι-
µήσεις παραγωγών και ΕΛΓΑ. Αντίστοι-
χα, τα «αποκαλυπτήρια» δεν έχουν γίνει 
για τα όψιµα πυρηνόκαρπα και τα σιτηρά. 

Η σταδιακή αύξηση των θερµοκρασι-
ών αποκαλύπτει σιγά σιγά την έκταση 
των ζηµιών στις καλλιέργειες λόγω του 
παγετού και των έντονων χιονοπτώσεων 
που έφερε η κακοκαιρία των προηγούµε-
νων ηµερών. Από τα ορεινά της Μακεδο-
νίας έως τα πεδινά της Στερεάς Ελλάδας, 
η ετυµηγορία δείχνει ολοκληρωτική κα-
ταστροφή των ανθισµένων αµυγδαλιών 
και πρώιµων πυρηνοκάρπων (νεκταρί-
νια, ροδάκινα, δαµάσκηνα, βερίκοκα). 
Στη Βέροια τα δέντρα µετατράπηκαν µέ-
σα σε λίγες µέρες από λευκά σε καφετιά, 
λέει ο πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου 
Τάσος Χαλκίδης. Με θερµοκρασίες που 
έφτασαν ακόµα και τους -18οC, «χτυπή-
θηκαν» τα ορεινά της Πέλλας, στην περι-
οχή της λεκάνης της Βεγορίτιδας, µε χι-
λιάδες στρέµµατα επιτραπέζιου και βιο-
µηχανικού ροδάκινου να ξεπερνούν το 
κατώφλι της µέτρια οικονοµικής ζηµιάς, 
που µεταφράζεται σε απώλειες του 60-70% 
των ανθοφόρων οφθαλµών. Τελευταία 
ελπίδα των καλλιεργητών είναι το εναπο-
µείναν 30-40% που αν δεν επιβεβαιώσει 
τους φόβους για όψιµη ανθοφορία και 
καρπόπτωση την ερχόµενη περίοδο, εί-
ναι ικανό να µετριάσει σε ένα βαθµό τη 
ζηµιά, σύµφωνα µε τον γεωπόνο Βαγγέ-
λη Μάινο. Παρόµοια εικόνα εµφανίζουν 

οι καλλιέργειες και στα πεδινά της Ηµα-
θίας και στα Γιαννιτσά, παρά τις πιο µέ-
τρια χαµηλές θερµοκρασίες (-8 -10οC). 

Κατεβαίνοντας νοτιότερα, το Πήλιο δέ-
χθηκε µεγάλους όγκους χιονιού προκα-
λώντας εκτεταµένες µηχανικές ζηµιές και 
στασίµατα κλάδων σε χιλιάδες δέντρα της 
περιοχής, κυρίως του νοτιοανατολικού Πη-
λίου, που κατά περιπτώσεις κατέληξαν σε 
ολοκληρωτική καταστροφή τους, δήλω-
σε σε επικοινωνία του µε την Agrenda ο 
πρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισµού 
της περιοχής Γιάννης ∆ιανελλάκης. Χιόνι 
και θερµοκρασίες που άγγιξαν τους -8οC 
οδήγησαν σε καταστροφές τις τάξεως του 
70% έως 100% στις ανθισµένες αµυγδα-
λιές στο νοµό Λάρισας. Τα πρώιµα σιτά-
ρια στην περιοχή του Αλµυρού αλλά και 
στην Μακεδονία, που δεν καλύφθηκαν ο-
λόκληρα από το στρώµα χιονιού παρουσι-
άζουν εµφανή συµπτώµατα στρες σε πο-
σοστό 30-40% αλλά αναµένεται να ανα-
κάµψουν στην πορεία µε τη βοήθεια δια-
φυλλικής λίπανσης και αµινοξέων, λένε 
βάσει πείρας οι παραγωγοί. Την ίδια ώ-
ρα οι υπαίθριες καλλιέργειες λαχανικών 
(µαρούλια, µπρόκολα, κουνουπίδια, λά-

χανα) σε Συκούριο και Αγιά βρίσκονται 
αντιµέτωπες µε ολική καταστροφή, ανα-
φέρει ο έµπορος και γεωπόνος Κατσαρός 
Βασίλειος, ενώ στον Τύρναβο η ζηµιά στα 
επιτραπέζια σταφύλια αγγίζει κατά περι-
πτώσεις και το 95%, σύµφωνα µε τις εκτι-
µήσεις των παραγωγών. 

Βαρύ είναι το τίµηµα που πληρώνουν 
οι παραγωγοί και στον νοµό Αχαΐας, µε 
2.000 στρέµµατα ανοιξιάτικης πατάτας 
που βρισκόταν στα 20 - 25 εκατοστά α-
νάπτυξης να επηρεάζονται µε µέσο βαθ-
µό καταστροφής το 50%  ενώ υπάρχουν 
αναφορές και για απώλειες που άγγιξαν 
και το 80% των φυτών, σύµφωνα µε τον 
πρόεδρο του αγροτικού συλλόγου Λακ-
κόπετρας ∆υτικής Αχαΐας, Χρήστο Μπε-
κίρη. Προβλήµατα αναφέρονται όσο περ-
νούν οι µέρες και οι θερµοκρασίες ανε-
βαίνουν σε καλλιέργειες βίκου, τριφυλ-
λιού και σανοδοτικής βρώµης στην πε-
ριοχή. Τέλος, ούτε η Κρήτη γλίτωσε, µε 
ζηµιές οι οποίες εκτιµώνται σε 500.000 
ευρώ, να καταγράφονται στο Ηράκλειο 
Κρήτης, σε µη συγκοµισµένα εσπεριδο-
ειδή και αβοκάντο αλλά και σε θερµοκη-
πιακές εγκαταστάσεις. 

Ολοκληρωτική η καταστροφή 
στα ανθισμένα από τη «Μήδεια»
Άνοιξαν οι δηλώσεις  για αποζημιώσεις από τον παγετό σε αμυγδαλιές, ροδακινιές

Ροδάκινα 
Ξεπερνούν το 

κατώφλι της µέτρια 
οικονοµικής ζηµιάς, 

οι απώλειες της τάξης 
του 60-70% των 

ανθοφόρων οφθαλ-
µών στις ροδακινιές

Πατάτα
Περίπου 2.000 στρέµ-

µατα ανοιξιάτικης 
πατάτας εµφανίζουν  

καταστροφή 50%  
έως και 80% 
των φυτών

«Καµένα» άνθη από 
τον παγετό σε πρώιµες 
νεκταρινιές ποικιλίας Εarly 
Βomba στην περιοχή της 
Νάουσας (χωριό Κόπανος).

Τον Μάρτιο
οι εκτιµήσεις 
σε δενδρώδεις
και σιτηρά  
Με τον ΕΛΓΑ να έχει 
πραγµατοποιήσει τους πρώτους 
ελέγχους, θέτοντας ως 
προτεραιότητα τα κηπευτικά, οι 
παραγωγοί έχουν ήδη ξεκινήσει 
από την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 
την υποβολή δηλώσεων των 
ζηµιών, ενώ ακριβείς εκτιµήσεις 
θα πραγµατοποιηθούν σε 20 µε 
30 ηµέρες σε δενδρώδεις και 
σιτηρά. Εν τω µεταξύ, στον αέρα 
είναι οι ελαιοπαραγωγοί που 
επλήγησαν, ενώ µεγάλος 
δισταγµός επικρατεί για τη 
δήλωση των ζηµιών στα 
πυρηνόκαρπα που βρίσκονταν 
στο στάδιο του µπουµπουκιού, 
αφού ο κανονισµός του ΕΛΓΑ 
δεν τους καλύπτει. Την ίδια ώρα 
υπάρχουν ανησυχίες για νέο 
κύµα ψύχους που προβλέπεται 
από την ΕΜΥ στις αρχές 
Μαρτίου. Παράλληλα, µε τις 
εκκρεµότητες να  
συσσωρεύονται και τη φετινή 
παραγωγή σε πολλές 
καλλιέργειες να είναι χαµένη, οι 
παραγωγοί, βρίσκονται σε 
αδιέξοδο απαιτώντας να αλλάξει 
ο κανονισµός του ΕΛΓΑ. 
Μάλιστα προειδοποιούν µε 
µαζικές κινητοποιήσεις.    
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Πλήθος αιτηµάτων για ενίσχυση εί-
τε λόγω αναταράξεων της αγοράς 
εξαιτίας της πανδηµίας, είτε λόγω 
φυσικών καταστροφών καταφθά-
νουν το τελευταίο διάστηµα στην 
πλατεία Βάθη, η ηγεσία της οποίας 
µέχρι στιγµής διαµορφώνει σχεδι-
ασµό για δύο τουλάχιστον µεγάλες 
καλλιέργειες, το βαµβάκι και τα ρο-
δάκινα. Αν και ακόµα το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει κα-
τασταλάξει στον τρόπο µε τον οποίο 
θα στηρίξει τους παραγωγούς βάµ-
βακος, έχει δεσµευτεί ότι θα προβεί 
σύντοµα σε κάποια κίνηση προς αυ-
τή την κατεύθυνση (βλέπε σελ. 12). 
Την ίδια στιγµή, φαίνεται ότι έχει ε-
τοιµάσει σχέδιο για τη στήριξη των 
πυρηνόκαρπων, ενώ παραγωγοί 
φθινοπωρινής πατάτας, λεβάντας, 
κτηνοτρόφοι και αµπελουργοί δι-
εκδικούν κι αυτοί στήριξη.  

Συγκεκριµένα, προς τη χορήγη-
ση κρατικών ενισχύσεων 120 ευρώ 
το στρέµµα για το συµπύρηνο ροδά-
κινο, 110 ευρώ το στρέµµα για το ε-
πιτραπέζιο και 100 ευρώ το στρέµ-
µα για τα νεκταρίνια κατευθύνεται 
η κυβέρνηση. Ωστόσο από το τελικό 
ποσό στήριξης που θα εισπράξουν 
οι παραγωγοί, θα αφαιρεθεί τυχόν 
ενίσχυση που µπορεί να έχουν λά-
βει από το µέτρο της επιστρεπτέας 
προκαταβολής. Η ενίσχυση συνολι-
κού προϋπολογισµού 9,2 εκατ. ευ-
ρώ θα αφορά ζηµιές που υπέστη-
σαν πλέον των 80.000 στρεµµά-
των καλλιέργειας από βροχές, που 
δεν καλύπτονται από τον κανονι-
σµό του ΕΛΓΑ.

Τα παραπάνω προκύπτουν από 
συνάντηση του βουλευτή Ν∆ Λα-
ρίσης Μάξιµου Χαρακόπουλου µε 
τον αναπληρωτή υπουργό Οικονο-
µικών Θόδωρο Σκυλακάκη. Στο νο-
µό Λάρισας, η υποβληθείσα πρότα-
ση ενίσχυσης αφορά 1.901 στρέµ-
µατα µε συµπύρηνα ροδάκινα, 367 
στρέµµατα µε επιτραπέζια και 472 
στρέµµατα µε νεκταρίνια.

Μείωση στην παραγωγή γάλακτος 
έως 50% από τη «Μήδεια» 

Από 30 ως 50% υπολογίζουν οι 
Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι τη µείωση 
της παραγωγής γάλακτος ως από-
τοκο των επιπτώσεων της ψυχρής 
εισβολής της «Μήδειας», ανησυχώ-
ντας ότι στη γαλακτική περίοδο που 
αποµένει η γαλακτοπαραγωγή δεν 
πρόκειται να επανέλθει σε φυσιο-
λογικά επίπεδα. 

Επιπροσθέτως, οικονοµική ζηµιά 
προκαλεί και η αυξηµένη κατανά-
λωση ζωοτροφών, στην οποία ανα-
γκαστικά καταφεύγουν οι κτηνοτρό-
φοι για να διατηρήσουν τα κοπάδια 
τους, σε συνδυασµό µε τις αυξηµέ-
νες τιµές στα σιτηρέσια επιβαρύνει 
ακόµα περισσότερο την κατάσταση 
και πλήττει την οικονοµική βιωσι-
µότητα των κτηνοτροφικών εκµε-
ταλλεύσεων. 

Παράλληλα, υπάρχουν αναφο-
ρές για απώλεια ζωικού κεφαλαί-
ου από το δριµύ ψύχος που επικρά-
τησε, καθώς και ζηµιές σε µηχανο-
λογικό εξοπλισµό κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων.

Ενίσχυση 300 ευρώ το στρέµµα 
στους παραγωγούς λεβάντας

Ένταξη σε µέτρο ενίσχυσης λό-
γω σηµαντικών απωλειών εισοδή-
µατος διεκδικούν οι αγροτικοί σύλ-
λογοι στον χώρο της λεβάντας, α-
φού όπως υποστηρίζουν το 70% της 
παραχθείσας ποσότητας ελαίου του 
έτους 2019 µαζί µε το σύνολο της 
παραγωγής του έτους 2020 παρα-
µένει στις αποθήκες των συνεταιρι-
σµών, όσο η τιµή εµφανίζει µείωση 
πάνω από 50%. 

Πιο συγκεκριµένα, µε επιστολή 
τους στο υπουργείο Αγροτικής Α-

νάπτυξης αγροτικοί σύλλογοι από 
το Κιλελέρ, τη Χαλκιδική, τον Έβρο, 
τη Ροδόπη και τα Γρεβενά, κάνουν 
λόγο για κίνδυνο εγκατάλειψης της 
καλλιέργειας το κόστος παραγωγής 
της οποίας ανέρχεται στα 306 ευρώ 
το στρέµµα κατά µέσο όρο.

Ενίσχυση σε πατάτα και κρεµµύδι
Ενίσχυση λόγω των συνεπειών 

της πανδηµίας σε µια σειρά προ-
ϊόντων διεκδικεί και ο Αγροτικός 
Σύλλογος Φυτικής Παραγωγής Θη-
βών «Είναι επιτακτική ανάγκη τα 
προϊόντα της Θήβας να συµπεριλη-
φθούν στα πακέτα ενισχύσεων λό-
γω Covid-19 του ΥΠΑΑΤ. Πρόταση 
του Αγροτικού Συλλόγου είναι να 
ενισχυθούν άµεσα οι καλλιέργειες 
του βαµβακιού, κρεµµυδιού, πατά-
τας φθινοπωρινής, αµπελιού» ανα-
φέρεται στη σχετική επιστολή του.

Την κατάθεση, το αµέσως 
επόµενο διάστηµα, νοµοσχεδίου 
που θα ορίζει χρονοδιάγραµµα 
πληρωµής των αγροτών από 
τους αγοραστές των προϊόντων 
τους προανήγγειλε ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος 
Λιβανός, απαντώντας σε 
επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή 
ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη. 
Το νοµοσχέδιο στοχεύει στην 
προστασία των παραγωγών από 
αθέµιτες πρακτικές και θα 
υποχρεώνει την ύπαρξη σαφών 
και ξεκάθαρων όρων στις 
συµφωνίες που θα συνάπτονται 
µεταξύ αυτών και των 
αγοραστών. Εκτός της 
υποχρέωσης αναγραφής 
χρονοδιαγράµµατος πληρωµών 
στα συµβόλαια που θα 
συνάπτονται, προβλέπεται και η 
σύσταση ελεγκτικού µηχανισµού 
που θα εξασφαλίζει την τήρησή 
του. Όπως υποστήριξε ο 
υπουργός, θα επιτρέπει στους 
αγρότες «να ενισχύσουν τη 
διαπραγµατευτική τους θέση, θα 
υποχρεώνει την ύπαρξη σαφών 
και ξεκάθαρων όρων στις 
συµφωνίες που θα συνάπτουν 
µε τους αγοραστές των 
προϊόντων τους». 

Στήριξη ελαιοπαραγωγών
Απαντώντας σε άλλη επίκαιρη 
ερώτηση του βουλευτή Κιναλ, 
Βασίλη Κεγκέρογλο, ο κ. 
Λιβανός έδωσε εκ νέου 
εξηγήσεις για τον λόγο για τον 
οποίο η κυβέρνηση αποφάσισε 
να στηρίξει µόνο τους κατ’ 
επάγγελµα ελαιοπαραγωγούς 
στο πλαίσιο του Μέτρου 21 που 
πληρώθηκε τον ∆εκέµβριο. 
Μάλιστα, εξήγησε µέσες άκρες 
ότι αν και υπάρχουν πολλά 
αιτήµατα στήριξης από τους 
αγρότες, τα δηµοσιονοµικά της 
χώρας δεν επιτρέπουν την 
εξυπηρέτηση όλων των 
διεκδικήσεων και απέφυγε να 
δώσει περαιτέρω πληροφορίες 
για άλλους κλάδους της 
πρωτογενούς παραγωγής που 
θα στηριχθούν οικονοµικά από 
την πολιτεία.

ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ

Με «χρόνο» 
οι πληρωμές 
από αγοραστές

Είπε το ναι στον Μάξιμο ο Σκυλακάκης   

Ενόψει ως 120 ευρώ 
ενίσχυση στα ροδάκινα
Πληθαίνουν τις αξιώσεις για ενισχύσεις  κορωνοϊός και Μήδεια

Αν και ακόµα το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης δεν 
έχει αποφασίσει τον τρόπο 

µε τον οποίο θα στηρίξει 
τους βαµβακοπαραγωγούς, 
έχει ετοιµάσει σχέδιο για τη 

στήριξη των πυρηνόκαρπων, 
ενώ παραγωγοί φθινοπωρινής 

πατάτας, λεβάντας, 
κτηνοτρόφοι και αµπελουργοί 

διεκδικούν κι αυτοί στήριξη..
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Βέβαιη θα πρέπει να θεωρείται η πα-
ράταση στην υλοποίηση των Σχε-
δίων Βελτίωσης, ενώ αντίθετα για 
τους επιλαχόντες της περασµένες 
προκήρυξης το χρήµα της µεταβατι-
κής ΚΑΠ δεν δύναται να αξιοποιη-
θεί και ως εκ τούτου µειώνονται οι 
πιθανότητες ένταξής τους, σύµφω-
να µε τα όσα διεµήνυσε ο υφυπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης 
Οικονόµου στους Αντιπεριφερειάρ-
χες Αγροτικής Οικονοµίας. Σύµφω-
να µε το ρεπορτάζ της Agrenda, ο 
κ. Οικονόµου ανέφερε πως αν και 
έγιναν συζητήσεις µε τις ευρωπα-
ϊκές αρχές σχετικά µε τους επιλα-
χόντες, τελικά δεν επιτρέπεται από 
τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς η 
χρηµατοδότησή τους µε τα κονδύ-
λια της µεταβατικής περιόδου, µε 
τους αντιπεριφερειάρχες ωστόσο 
να επιµένουν πως πρέπει να βρε-
θεί κάποια λύση. 

Όσον αφορά ειδικότερα την παρά-
ταση στην υλοποίηση (πρώτη πλη-
ρωµή) των Σχεδίων Βελτίωσης, έγι-
νε γνωστό στους αντιπεριφερειάρ-
χες πως ετοιµάζεται κάποια παρά-
ταση, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέ-
ση οι διαχειριστικές αρχές να δώ-
σουν σαφή ηµεροµηνία. Παράλλη-
λα συζητήθηκε σε γενική βάση και 
η νέα πρόσκληση των Σχεδίων Βελ-
τίωσης που θα βγει το Φθινόπωρο.

Έρχονται οι Νέοι Αγρότες
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της 

τηλεδιάσκεψης που πραγµατοποι-
ήθηκε την περασµένη Τετάρτη πα-
ρουσία του γ.γ Κοινοτικών Πόρων, 
Κωσταντίνου Μπαγινέτα και του προ-
ϊσταµένου της ΕΥ∆ ΠΑΑ, Νίκου Μα-
νέτα, επιβεβαιώθηκε και επίσηµα 
η 3η προκήρυξη των Νέων Αγρο-
τών για µέσα στο Φθινόπωρο, µε 
τα ακριβή ποσά (γύρω στα 35.000 
ευρώ), τις δεσµεύσεις (ίσως 7ετία) 
και το κατώφλι ένταξης να γίνονται 

γνωστά το ερχόµενο διάστηµα µέσω 
προδηµοσίευσης. Υπενθυµίζεται ό-
τι οι εντάξεις θα γίνουν µε βάση το 
τις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης του 
2021. Το ρεπορτάζ αναφέρει πως 
σύντοµα θα γίνει και νέα συνάντη-
ση µε τους αντιπεριφερειάρχες ει-
δικά για την καινούργια προκήρυ-
ξη των Νέων Αγροτών.

Από την άλλη αναφορικά µε το 
Μέτρο 4.1.2 δηλαδή το πρόγραµµα 
των αρδευτικών επιδοτήσεων, σύµ-
φωνα µε πληροφορίες, οι διαχει-

ριστικές αρχές δεν έκαναν ξεκά-
θαρο για το αν θα χρειαστεί τελι-
κά κάποια προδηµοσίευση πριν 
βγει η προκήρυξη, αποφεύγοντας 
να µπουν σε λεπτοµέρειες σχετικά 
µε το έτος αναφοράς (ΟΣ∆Ε 2020 
ή ΟΣ∆Ε 2021). 

Όσον αφορά για τα προγράµµατα 
για τα οποία έχει εκχωρηθεί η ευ-
θύνη τους στις Περιφέρειες (Μετα-
ποίηση, Σχέδια κ.λπ) αναζητήθηκαν 
λύσεις ώστε να τρέξουν πιο γρήγο-
ρα οι υλοποιήσεις και οι πληρωµές. 

Ατυχήσαντες οι επιλαχόντες
Υποβάθμισε τις προσδοκίες για ένταξή τους στα Σχέδια Βελτίωσης ο Οικονόμου, βέβαιη η παράταση α’ πληρωμής

Σύντοµα θα γίνει και 
νέα συνάντηση µε τους 

αντιπεριφερειάρχες ειδικά για 
την καινούργια προκήρυξη 

των Νέων Αγροτών.

Την ανάγκη να διατυπωθεί ρητή καθολική 
εξαίρεση των αγροτών από την υποχρέωση 
καταβολής τέλους επιτηδεύµατος για το φο-
ρολογικό έτος 2020 επισηµαίνουν φοροτε-
χνικοί, αφού σε διαφορετική περίπτωση οι 
αγρότες θα κληθούν να επιβαρυνθούν µε 
650 ευρώ όταν συµπληρώσουν το επόµενο 
διάστηµα τις φορολογικές τους δηλώσεις.

Μπορεί οι αγρότες να µην αντιµετωπί-
στηκαν ως ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ό-
λες τις ευνοϊκές ρυθµίσεις που θεσπίστη-
καν τους προηγούµενους µήνες στο πλαί-
σιο των µέτρων για την αντιµετώπιση της 
πανδηµίας, ωστόσο ως έχουν τα πράγµα-
τα, θα χρειαστεί να πληρώσουν τέλος επι-
τηδεύµατος για πρώτη φορά φέτος. Έπει-
τα από την περσινή εξαίρεση, ο εν λόγω 
φόρος επιβάλλεται κατ’ ουσίαν για πρώ-
τη φορά, σε µια συγκυρία η οποία δείχνει 

να είναι η χειρότερη όσον αφορά τη ρευ-
στότητα των αγροτικών εκµεταλλεύσεων.

Οι έκτακτες ενισχύσεις κατανεµήθηκαν 
επιλεκτικά στους κλάδους, ενώ η συµµε-
τοχή τους στο µέτρο της επιστρεπτέας προ-
καταβολής περιορίστηκε στο ελάχιστο πο-
σό στήριξης των 1.000 ευρώ. Πλέον, χωρίς 
κάποια ειδική πρόβλεψη µέχρι στιγµής α-
ντίστοιχη µε εκείνη που ίσχυσε για τις φο-
ρολογικές δηλώσεις του έτους 2019 πέρυ-
σι, οι αγρότες ενδέχεται να κληθούν στην 
πληρωµή 650 ευρώ τέλους επιτηδεύµατος.

Υπενθυµίζεται ότι πέρυσι έπειτα από τις 
αντιδράσεις του αγροτικού κόσµου, διατυ-
πώθηκε η σχετική εξαίρεση: «Ειδικά για το 
φορολογικό έτος 2019 εξαιρούνται από την 
υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύ-
µατος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος 
για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώ-
τα πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία τήρη-
σης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονι-
κό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς πα-
ράκτιας αλιείας, που εκµεταλλεύονται, εί-
τε ατοµικά είτε µε τη µορφή συµπλοιοκτη-

σίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου, αλιευ-
τικά σκάφη µέχρι δώδεκα (12) µέτρων, µε-
ταξύ καθέτων».

Χωρίς λοιπόν πρόβλεψη καθολικής εξαί-
ρεσης, αρκετοί αγρότες θα χρειαστεί να κα-
ταβάλουν τέλος επιτηδεύµατος. Οι εξαιρέ-
σεις για τους Αγρότες του κανονικού καθε-
στώτος Φ.Π.Α, (του Ειδικού απαλλάσσονται 
γενικά) που ισχύουν, είναι οι εξής:

α) Οι Αγρότες που ασκούν τη δραστηριό-
τητά τους σε χωριά µε πληθυσµό έως πεντα-
κόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω 
από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους.

β) Οι Αγρότες εφόσον δεν έχουν παρέλ-
θει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη ερ-
γασιών, ως Αγρότες του κανονικού καθε-
στώτος ΦΠΑ.

γ) Οι Αγρότες, εφόσον υπολείπονται τρία 
(3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής 
τους. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 
65ο έτος της ηλικίας τους.

δ) Οι αγρότες - µέλη αγροτικών συνεται-
ρισµών που πληρούν τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 8 του ν. 4384/2016.

Να μην έχουν τέλος επιτηδεύματος οι αγρότες

Χωρίς ειδική πρόβλεψη µέχρι στιγµής 
για εξαίρεση, οι αγρότες ενδέχεται να 
κληθούν να πληρώσουν 650 ευρώ.
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Στα γεράματα 
Συσπειρώνονται 
οι κατέχοντες 
μεγάλα δικαιώματα 
Φοβικά αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τον τρόπο 
κατανομής των άμεσων ενισχύσεων από φέτος 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Αφετηρία ανταγωνισµού και διεκδι-
κήσεων ενόψει της νέας ΚΑΠ, σηµα-
τοδοτεί, όπως όλα δείχνουν,  η κατά-
θεση στα αρµόδια κοινοτικά όργανα 
της πρώτης επίσηµης θέσης της ελλη-
νικής πλευράς αναφορικά µε τον τρό-
πο υπολογισµού των δικαιωµάτων ενι-
αίας ενίσχυσης για την τρέχουσα χρο-
νιά δηλαδή για το 2021.

Έστω και αν η κυβέρνηση επέλεξε 
τη διατήρηση των ιστορικών δικαιω-
µάτων, πράγµα που σηµαίνει ότι το ε-

πίπεδο των στρεµµατικών ενισχύσεων 
παραµένει αµετάβλητο για άλλον ένα 
χρόνο, η επιβεβαίωση της προοπτικής 
ότι αργά ή γρήγορα το… παιχνίδι τε-
λειώνει, δείχνει να ενεργοποιεί αντα-
νακλαστικά και να ενώνει συµφέροντα 
προς τη µια ή την άλλη κατεύθυνση. 

Η συσπείρωση µοιάζει να είναι ε-
ντονότερη στην πλευρά των µέχρι σή-
µερα κατεχόντων ιστορικά δικαιώµα-
τα, µιας και οι απώλειες µε τις οποίες 
θα βρεθούν αντιµέτωποι θα είναι µε-
γαλύτερες, ενώ «µουρµούρα» ακού-
γεται και από την πλευρά των λιγό-
τερο προνοµιούχων, η οποία βέβαια, 
λόγω ελλείψεως συνεκτικών κρίκων 
δυσκολεύεται να εκφρασθεί µε την ί-
δια οµαδικότητα. 

Σηµειωτέον ότι από τις µετρήσεις 
που έχει κάνει αυτό τον καιρό το Γεω-
πονικό οι αγρότες που αδικούνται α-

πό την παράταση του καθεστώτος των 
ιστορικών δικαιωµάτων, δηλαδή βρί-
σκονται χαµηλότερα του µέσου όρου 
στρεµµατικής ενίσχυσης, ανέρχονται σε 
210.000 δικαιούχους, ενώ αντίθετα, οι 
ωφεληµένοι από το ισχύον καθεστώς 
υπολογίζονται σε 290.000 αγρότες. 

Αυτό και µόνο εξηγεί το δισταγµό 
µε τον οποίο η κυβέρνηση προσεγγί-
ζει το όλο θέµα, καθώς αντιλαµβάνε-
ται, πολιτικά τουλάχιστον, πως ότι και 
να κάνει οι δυσαρεστηµένοι θα είναι 
περισσότεροι και πιο ζωηροί από τους 
κατά τι ωφεληµένους. 

Αυτό δεν σηµαίνει βέβαια πως τα 
πράγµατα θα πρέ-
πει να µείνουν ως έ-
χουν. Αναλυτές και 
άµεσα εµπλεκόµε-
νοι γνωρίζουν κα-
λά ότι η περαιτέρω 
ισχύς των ιστορικών 
δικαιωµάτων συνιστά 
µια µεγάλη παραδο-
ξότητα. Αρκεί να α-
ναφερθεί ότι υπάρ-
χουν αγρότες οι ο-
ποίοι το 2006 κατο-
χύρωσαν αυξηµένα 
δικαιώµατα (ιστορι-

κά) από την καλλιέργεια βιοµηχανικής 
ντοµάτας της τάξεως των 130 ευρώ το 
στρέµµα, σήµερα το δικαίωµα αυτό εί-
ναι κοντά στα 80 ευρώ το στρέµµα, στο 
µεταξύ έχουν εγκαταλείψει την καλλι-
έργεια της ντοµάτας και έχουν στρα-
φεί στο επιτραπέζιο σταφύλι, διεκδι-
κούν ωστόσο διαιώνιση του εν λόγω 
ιστορικού δικαιώµατος. 

Ακόµα πιο ζωηρές, ενόψει της νέας 
ΚΑΠ, είναι οι απαιτήσεις που προβά-
λουν αγρότες και τοπικοί παράγοντες 
από την Κρήτη. Εδώ, όπως είναι γνω-
στό, η ιστορία ξεκινά από τα πανωγρα-
ψίµατα, όταν ακόµα η κοινοτική επιδό-
τηση υπολογίζονταν µε την παραγω-
γή. Πάνω σ’ αυτά τα «επίπλαστα» συ-
νήθως στοιχεία παραγωγής, στήθηκαν 
(µετά το 2006) τα ιστορικά δικαιώµατα, 
τα οποία οι ως γνωστόν οι Κρητικοί, α-
γωνιούν ξανά µην τα χάσουν. 

21-22, 35-36

Πιάνει τα 30 
λεπτά το κιλό 
η α’ ποιότητα 
στο σκληρό 

Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021

Με τις τιµές αποθήκης παραγωγού στο σκλη-
ρό σιτάρι να φτάνουν και τα 30 λεπτά το κι-
λό την περίοδο αυτή για τις λιγοστές πρώ-
τες ποιότητες, η επιλογή της ρευστοποίησης 
τώρα δείχνει αρκετά ελκυστική. Όπως εξη-
γούν άνθρωποι της αγοράς στην Agrenda, 
επί της ουσίας το στοκ στα χέρια των παρα-
γωγών είναι ελάχιστο έως και δυσεύρετο 
πλέον. Με τις εξαγωγές να αυξάνονται και 
τα αποθέµατα να λιγοστεύουν στο µεταξύ, 
διατηρείται ένα περιθώριο περαιτέρω ενί-
σχυσης της τιµής, πριν η εικόνα για την ε-

περχόµενη παραγωγή γίνει πιο καθαρή. 
Στον αντίποδα, οι τοπικοί µύλοι φαίνεται 

να είναι καλυµµένοι και η παρουσία τους 
στην αγορά µε αυτά τα επίπεδα τιµών είναι 
περισσότερο διερευνητική. Ορισµένοι ανα-
λυτές εκτιµούν ότι η ρευστοποίηση των ε-
ναποµεινασών ποσοτήτων συνιστά µια σώ-
φρονα επιλογή, αν και δεν αποκλείουν το 
ενδεχόµενο µιας µικρής περαιτέρω ενίσχυ-
σης, µε δεδοµένο το γεγονός ότι η περίο-
δος κατά την οποία προεξοφλείται η ερχό-
µενη παραγωγή δεν είναι µακριά.   

Με 30 λεπτά τα τελευταία σκληρά
Ελάχιστες ποσότητες σίτου στα χέρια των παραγωγών αυτό το διάστηµα
Δεν αποκλείεται άνοδος τιµής, αλλά οι αναλυτές προτείνουν ρευστοποίηση  
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Η
συνεχιζόµενη χρηµατιστηρια-
κή άνοδος σε επίπεδα που α-
πό πολλούς χαρακτηρίζονται 
υπερβολικά έχει µπλοκάρει το 

εµπόριο στην ελληνική αγορά βάµβακος. 
Σηµειώνονται µόνο κάποιες πωλήσεις σε 
κλώστες που έχουν ανάγκη το βαµβάκια ά-
µεσα και που προτιµούν να πληρώσουν σή-
µερα µια υψηλή τιµή παρά µεθαύριο µια, 
όπως δείχνει η κατάσταση, ακόµα υψηλό-
τερη. Οι τιµές για τα φετινά στοκ κυµαίνο-
νται στα 97 σεντς ανά λίµπρα, αλλά µε δυ-
σκολία βρίσκεται αγοραστής.

  

Οι εξαγωγές σκληρού σίτου από τη χώ-
ρα µας για την Τουρκία ή την Ιταλία γίνονται 
περίπου στα 285 ευρώ ο τόνος FOB για µέτρι-
ες ποιότητες και αφορούν µεγάλες ποσότη-
τες. Λόγω της µείωσης των αποθεµάτων φυ-
σικά υπάρχει κινητικότητα και στο κοµµάτι 
των παραγωγών ή µικρών εµπόρων, µε τις 
τιµές των αποθεµάτων πάνω από τα 27 λεπτά 
το κιλό, ενώ σε πολλές περιπτώσεις ακούγο-
νται και επίπεδα περί τα 30 λεπτά το κιλό.

Η παγκόσµια παραγωγή φιστικιού το 
2020-2021 αυξήθηκε σχεδόν κατά 40%, φθά-
νοντας στα επίπεδα ρεκόρ των 985.000 µετρι-
κών τόνων, σύµφωνα µε το USDA. Αντίστοι-
χα, η παραγωγή φιστικιού στην ΕΕ προβλέ-
πεται µειωµένη κατά 3.000 τόνους, φθάνο-
ντας τους 18.000 τόνους, ως απόρροια των 
απωλειών σε Ισπανία και Ιταλία. Οι εισαγω-
γές της ΕΕ αναµένεται να αυξηθούν κατά 15%, 
φθάνοντας τους 120.000 τόνους, µε τις ΗΠΑ 
να καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος αυτών.

Έπιασε 97 σεντς 
το βαμβάκι, όμως
λίγες οι πράξεις

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

28/01 04/02 11/02 18/02 25/02

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

402,11
397,02

385,69389,16
383,46

Παγετός 
∆εν φαίνεται για την ώρα να 

έχουν υποστεί κάποια σηµαντική 
ζηµιά τα σιτάρια της νέας σοδειάς 

λόγω του πρόσφατου παγετού

Εξαγωγή
Περισσότερες πράξεις στην 
εξαγωγή, παρά στην εσω-

τερική αγορά, καθώς οι τοπι-
κοί µύλοι δεν συµµετέχουν

Λιγοστά 
Εναποµείναντα παραγωγικά 

σιτάρια πιάνουν πολύ καλές τιµές 
καθώς τα αποθέµατα µειώνονται 

και οι εξαγωγές συνεχίζονται

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

14/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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465,20

1371,60
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209,5

2.69

471,40

1369,00

16,70

83,00

123,15

82,93

245

232

209,5

2.75

472,60

1377,40

16,34

84,80

122,95

82,74

245

232

209,5

2.74

467,20

1409,20

17,26

89,27

121,95

83,16

ΒΑΜΒΑΚΙ 
σεντς/λίµπρα

81,31 79,94

84,28

302 302 305 302 302 302

87,17 89,95 90,00

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

Τιμές παραγωγού 
σκληρού σίτου 
(λεπτά το κιλό)

Φεβρουάριος 2021  27-30 

Ιούνιος 2020 25
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
σκληρού λεπτά/κιλό 
Ιούνιος 2020   25 

Φεβρουάριος 2021  30  

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Με άδειες αποθήκες 
η νέα καλλιεργητική 
σεζόν στο καλαμπόκι

Ίδιες τιμές και ώθηση 
στα άκρα της περιόδου 
για τη βιομηχανική

Οδεύει προς ανοδικό 
κύκλο η αγορά βάµβακος

Σε υψηλά οκταετίας βρίσκεται πλέον 
η διεθνής τιµή βάµβακος, µε πλήθος 
αναλύσεων να κάνουν λόγο για 
περαιτέρω ενίσχυση των τιµών από τις 
αρχές της νέας εµπορικής περιόδου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Στενό
µαρκάρισµα 
των Κρητικών
Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 
στενό µαρκάρισµα των επιτελών του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, να 
προχωρήσουν σε γεωγραφική 
περιφεριοποίηση των άµεσων 
ενισχύσεων, έτσι ώστε η περιφέρεια 
Κρήτης να συνεχίσει να δικαιούται 
αυτό που σήµερα απολαµβάνει από τις 
άµεσες ενισχύσεις και στη συνέχεια 
να αναζητηθεί ο τρόπος κατανοµής 
αυτών. Επίσης, µια άλλη εκδοχή που 
προβάλλεται είναι να καταρτισθεί ένα 
ειδικό πρόγραµµα για το ελαιόλαδο 
(ανάλογο µ’ αυτό που ισχύει εδώ και 
χρόνια για το βαµβάκι). Μάλιστα, µε 
βάση το εν λόγω πρόγραµµα το 
συγκεκριµένο προϊόν θα δεσµεύσει 
από τον Εθνικό Φάκελο ενισχύσεις 
της τάξεως των 200 εκατ. ευρώ, οι 
οποίες θα κατανεµηθούν µε τη µορφή 
συνδεδεµένης ενίσχυσης.     

Περαιτέρω ισχύς των 
ιστορικών δικαιωµάτων 
συνιστά µεγάλη 
παραδοξότητα και 
δυσκολεύει τις νέες 
καλλιέργειες. 

«Μουρ-
µούρα» 
ακούγεται 
και από 
την πλευ-
ρά των 
λιγότερων 
προνοµιού-
χων.
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Eπανέρχεται στο προσκήνιο το θέµα 
της οµαλής τροφοδοσίας της αγοράς 
µε ευπαθή αγροτικά προϊόντα από νη-
σιωτικές περιοχές, τα οποία τίθενται κά-
θε φορά σε κίνδυνο εξαιτίας απεργιών 
στα λιµάνια, όπως η πρόσφατη 48ωρη 
της ΠΝΟ που ξεκίνησε τα ξηµερώµατα 
της Τρίτης 23 Φεβρουαρίου.

Το ζήτηµα απασχολεί ιδιαίτερα τους 
αγρότες της Κρήτης, που προµηθεύει 
µε κηπευτικά προϊόντα δια θαλάσσης 
την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα και 
την Ευρώπη και τέτοιου είδους αποκλει-
σµοί θέτουν σε κίνδυνο εκτός από την 
παραγωγή, που οδηγείται σε χωµατε-
ρές, και συµβόλαια. Με επιστολή τους 
προς τον υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη 
Πλακιωτάκη, οι Αγροτικοί Σύλλογοι 
της Κρήτης αναφέρουν ότι στο τεράστιο 
πλήγµα που έχει επιφέρει η πανδηµία 
και οι ακραίες µεταβολές του καιρού 
προστίθενται και οι απεργίες. Ως προς 
το τελευταίο,  ζητούν εξοµάλυνση της 
κατάστασης και την προσφυγή στο µέ-
τρο του «Πλοίου Ασφάλειας», (άρθρο 
6) για λόγους δηµοσίου συµφέροντος.

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου το µεσηµέρι της 
Πέµπτης υπέβαλε την παραίτη-
σή του ο προσωρινός πρόεδρος 
του Οργανισµού, Φάνης Παπάς. 
Ο τελευταίος είχε ταχθεί εξ αρ-
χής µε τη γνωστή «συντεχνία 
του ΟΣ∆Ε» και τα συµφέροντα 
που αυτή εξέφραζε εδώ και χρό-
νια, σε βάρος µάλιστα του αγρο-
τικού κόσµου.

Οι πληροφορίες θέλουν τον 
κ. Παπά να συντάσσεται µε την 
πλευρά του τεχνικού συµβούλου 
που ήθελε την ακύρωση του δι-
αγωνισµού για την υποστήριξη 
της µηχανογραφικής βάσης του 
ΟΣ∆Ε, υποστηρίζοντας παράλ-
ληλα τη λύση της προσωρινής 
αλλά απευθείας ανάθεσης για 
6 µήνες ή για έναν χρόνο του 
εν λόγω έργου στην εταιρεία 
που εξασφάλιζε µονοπωλιακά 
τα τελευταία 15 χρόνια αυτό τη 
διαχείριση της βάσης.

Η παραίτηση στην οποία υ-
ποχρεώνεται εκ των πραγµά-
των πλέον ο Παπάς, ανοίγει δι-
άπλατα το δρόµο για την απο-
κατάσταση της τάξης στον Ορ-
γανισµό και την ανάκτηση του 
ΟΣ∆Ε από την υπεύθυνη αρχή 
ελέγχου των πληρωµών των κοι-

νοτικών ενισχύσεων. Οι πληρο-
φορίες θέλουν να έχει βρεθεί 
πιστοποιηµένη λύση για την πε-
ραιτέρω τεχνική κάλυψη του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ, πράγµα που σηµαίνει 
ότι θα τρέξουν πολύ νωρίτερα 
οι πληρωµές των συνδεδεµέ-
νων και λοιπών ενισχύσεων.

Λύση αναµένεται να βρεθεί 
και σε ότι αφορά την εξέλιξη 
του διαγωνισµού, παρά τις προ-
σφυγές που έχουν γίνει από τον 
προηγούµενο τεχνικό σύµβου-
λο, έτσι ώστε, σε σύντοµο χρό-
νο το ΟΣ∆Ε να λειτουργεί ανα-
νεωµένο, στη βάση τις σύγχρο-
νων λύσεων πληροφορικής και 
φυσικά χωρίς τις «δυναστείες» 
που ποδηγετούσαν για χρόνια 
τη διαχείριση των ενισχύσεων. 

Το στίγµα των αλλαγών εί-
χε δώσει λίγες µέρες νωρίτερα 
στη Βουλή ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λι-
βανός, τονίζοντας ότι «αποτε-
λεί πολιτική βούληση και θέ-
ση της κυβέρνησης να προχω-
ρήσει στην κατεύθυνση του ε-
ξορθολογισµού και σε ότι αφο-
ρά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στόχος είναι 
η διασφάλιση των δικαιωµάτων 
των αγροτών και η προστασία 
της περιουσίας του ∆ηµοσίου».

Σε ομηρία τα 
κηπευτικά των
νησιών από τις
απεργίες ΠΝΟ

Λευτερώνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ 
η παραίτηση του Φάνη Παπά

Οι παραγωγοί των θερµοκηπιακών 
κηπευτικών και από τους τέσσερις 

νοµούς της Κρήτης, εκπέµπουν σήµα 
κινδύνου στον υπουργό Ναυτιλίας.

Ο υπουργός Σπ. 
Λιβανός µε τον 
περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας 
κ. Αγοραστό κατά 
την πρόσφατη 
υπογραφή για 
το ∆ιαχεριστικό 
Σχέδιο Βόσκησης 
της Περιφέρειας.

Με ορόσηµο την 31η ∆εκεµβρίου 2021 υπογράφονται 
οι συµβάσεις µε τις περιφέρειες για Σχέδια Βόσκησης

Ξεκλειδώνεται σταδιακά η διαδικασία υπογραφής προγραµµατικών συµβάσεων 
για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση ∆ιαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης», 
στις περιφέρειες της χώρας προκειµένου να διασφαλιστεί η ορθολογική χρήση 
των βοσκοτόπων, στην νέα προγραµµατική περίοδο της ΚΑΠ. Η διάρκεια της 
σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2021. Στόχος είναι η πλήρης απογραφή του 
καθεστώτος χρήσης και του παραγωγικού δυναµικού των βοσκήσιµων γαιών 
(εκτίµηση βοσκοϊκανότητας, λιβαδική κατάσταση κλπ) που θα κατανεµηθούν 
στους κτηνοτρόφους. Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου υπεγράφη από τον 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σπήλιο Λιβανό και τον Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας κ. Φ. Σπανό, η προγραµµατική σύµβαση για την υλοποίηση 
του έργου στην εν λόγω περιφέρεια, ύψους 2, 3 εκατ. ευρώ για έκταση 
5.276.992 στρεµµάτων. Την επόµενη ηµέρα υπεγράφη αντίστοιχη για το 
∆ιαχειριστικό Σχέδιο Βόσκησης της Θεσσαλίας ύψους 2,8 εκατ. 6.25.927 
στρµ), µε τον περιφερειάρχη κ. Κ. Αγοραστό. Ανάλογες συµβάσεις έχουν 
υπογραφεί µε τις Περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας, ∆υτικής Ελλάδας, Κρήτης. 

Αναταράξεις
Όταν αλλάζουν κάποια 
πράγµατα πιθανόν να 
υπάρξουν και κάποιες 
αναταράξεις, τόνισε 

στη Βουλή ο υπουργός 
Σπήλιος Λιβανός
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Εξασφάλιση πόρων
Οι τελευταίες πληροφο-
ρίες θέλουν τον υπουργό 

να έχει ολοκληρώσει 
τις αναζητήσεις για την 
εξασφάλιση των απαι-

τούµενων πόρων και να 
κινείται µεθοδικά προς 

την κατεύθυνση κάλυψης 
µέρους των απωλειών 

των Ελλήνων βαµβακο-
καλλιεργητών

Το ύψος και τον τρόπο 
τεκμηρίωσης στις 
κοινοτικές αρχές αναζητά 
το υπουργείο για την 
έκτακτη ενίσχυση στους 
βαμβακοπαραγωγούς

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σύµµαχος στην επιχειρηµατολογία περί της α-
νάγκης ειδικής ενίσχυσης στο βαµβάκι, λόγω 
του κορωνοϊού, δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός κατά τη διάρκεια 
δίωρης τηλεδιάσκεψης την περασµένη Τρίτη 23 
Φεβρουαρίου µε εκπροσώπους των 22 αγροτι-
κών συλλόγων που έχουν διατυπώσει εγγρά-
φως σχετικό αίτηµα.  

Ο κ. Λιβανός κατέστησε σαφές ότι έκτακτη οι-
κονοµική ενίσχυση των βαµβακοπαραγωγών θα 
υπάρξει, το επίπεδο και ο ακριβής τρόπος τεκ-
µηρίωσης αυτής στα αρµόδια κοινοτικά όργανα 
είναι κάτι που δεν έχει ακόµα αποσαφηνισθεί.

 Σηµειωτέον ότι η τηλεδιάσκεψη είχε πρώ-
το και κύριο θέµα την κορωνοενίσχυση, έγινε 
µε πρωτοβουλία του υπουργείου και αποτέλε-
σε την πρώτη σαφή διαδικασία επιβεβαίωσης 
της κυβερνητικής βούλησης επί του προκειµέ-

νου. Στην τηλεδιάσκεψη µετείχαν οι βαµβακο-
καλλιεργητές ∆ιάλλας, Μεσσαλάς και Σιδηρό-
πουλος από τη Βέροια, Παπαδόπουλος, ∆ρόσος 
και Σιδερόπουλος από τη Λάρισα, Μπότας από 
την Πιερία, Μητσιούδης από τη Θεσσαλονίκη 
και Τσαγαλάς από τον Ορχοµενό.

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τον υπουρ-
γό να έχει ολοκληρώσει τις αναζητήσεις για την 
εξασφάλιση των απαιτούµενων πόρων και να 
κινείται µεθοδικά προς την κατεύθυνση της κά-
λυψης µέρους των απωλειών που είχαν Έλλη-
νες βαµβακοκαλλιεργητές. Όπως έχει γράψει 
εδώ και µέρες η Agrenda, η επεξεργασία των 
στοιχείων οδηγεί σε έκτακτη ειδική ενίσχυση 
της τάξεως των 65 εκατ. ευρώ, δηλαδή τα µισά 
περίπου από το ποσό που δόθηκε για το ελαιό-
λαδο (ελαιοποιήσιµες ελιές) και αντιστοιχεί σε 
25 ευρώ το στρέµµα περίπου.

Το πρώτο κύµα υποχώρησης των τιµών
Υπενθυµίζεται για µια ακόµη φορά ότι µετά τον 

Μάρτιο του 2020, όταν ενέσκηψε το πρώτο κύ-
µα της πανδηµίας στην Ευρώπη και τέθηκαν σε 
εφαρµογή τα πρώτα µέτρα για την αντιµετώπι-
σή της οι διεθνείς τιµές στα χρηµατιστήρια βάµ-
βακος υποχώρησαν περισσότερο από 50%. Αυ-
τό είχε σαν αποτέλεσµα οι αναστάτωση στη διε-
θνή αγορά να είναι τεράστια και να ανασταλούν 
κυριολεκτικά όλες οι προπωλήσεις των εκκοκκι-
στηρίων από τον Μάρτιο µέχρι τον Οκτώβριο του 
2020. Αυτό επηρέασε καταλυτικά τις προσφορές 
των εγχώριων εκκοκιστών για το σύσπορο βαµ-
βάκι (παραγωγή 2020) και επιβάρυνε σηµαντικά 
(15-20%) το εισόδηµα των παραγωγών.     

Παρά τις όποιες απόπειρες να κρατηθούν 
χαµηλά οι προσδοκίες των βαµβακοκαλλιερ-
γητών αναφορικά µε την ειδική ενίσχυση του 
βαµβακιού, αυτή θα πρέπει να θεωρείται κάτι 
παραπάνω από βέβαιη. Σηµειωτέον ότι η καλλι-
εργούµενη µε βαµβάκι έκταση τον περασµένο 
χρόνο έφτασε τα 2,77 εκατοµµύρια στρέµµατα.

Η ελληνική βαµβακοκαλλιέργεια αποτελεί χα-
ρακτηριστικό παράδειγµα προϊόντος στο οποίο, 
ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και η ευρωπα-
ϊκή βιοµηχανία εισροών επενδύουν τεράστια 
ποσά, µιας και αποτελεί τον µόνο εκπρόσωπο 
της παραγωγής στον ευρωπαϊκό χώρο, η εθνική 
αρχή το βλέπει µονίµως µε κάποια καχυποψία. 

Σηµειωτέον ότι το ελληνικό βαµβάκι εξασφα-
λίζει κάθε χρόνο στη χώρα πάνω από 500 εκατ. 
ευρώ σε συνάλλαγµα, συγκαταλέγεται, µαζί µε 
το σκληρό σιτάρι, στους κύριους εκπροσώπους 
των µεγάλων καλλιεργειών, αντιπροσωπεύ-
ει 45.000 παραγωγούς και στηρίζει ισάριθµες 
θέσεις εργασίας σε σχετιζόµενους κλάδους.  

Βούληση Λιβανού 
για ενίσχυση λόγω 
Covid 19 στο βαμβάκι Μέχρι και 56 λεπτά

για προπωλήσεις
σύσπορου φέτος  
Προπωλήσεις για σύσπορο 
βαµβάκι της νέας εµπορικής 
περιόδου µε τιµή µέχρι 56 
λεπτά το κιλό, συζητούν οι 
εκκοκκιστές µε παραγωγούς. 
Το θέµα είναι ότι προς το 
παρόν τουλάχιστον η πλευρά 
των εκκοκκιστών δεν δέχεται 
προπωλήσεις για ποσότητες 
µεγαλύτερες από το 20-25% 
της προβλεπόµενης 
παραγωγής κάθε καλλιεργητή 
για την νέα εµπορική περίοδο.
Την περασµένη χρονιά πάντως, 
οι διεθνείς τιµές του βάµβακος 
υποχώρησαν έως και 50% µε 
το πρώτο κύµα της πανδηµίας, 
δηµιουργώντας τεράστια 
αναστάτωση σε όλο το φάσµα 
της αγοράς. Κλωστήρια 
διέκοψαν τη λειτουργία τους, 
καταστήµατα ενδυµάτων 
έκλεισαν, φορτώσεις 
καθυστέρησαν, προπωλήσεις 
πήγαν πίσω, ακόµα και η οµαλή 
υποστήριξη της καλλιεργητικής 
προσπάθειας υπονοµεύθηκε 
από τις αντίξοες συνθήκες.  
Αποδέκτης όλων αυτών οι 
τιµές παραγωγού. Τι άλλο 
έπρεπε να έχει γίνει για να 
τεκµηριωθεί αίτηµα ενίσχυσης 
των βαµβακοκαλλιεργητών 
από την αρµόδια αρχή;   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΕΚΤΑΣΗ
2.766.253 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
45.928

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
234.253

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
65
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TOY   ΝΙΚΟY ΜΥΤΙΛΕΚΑ*

Στις αρχές της άνοιξης και µε την άνοδο 
της θερµοκρασίας, οι ελαιοκράµβες µπαί-
νουν σταδιακά στη φάση της έντονης βλα-
στικής τους ανάπτυξης. Η φάση αυτή χαρα-
κτηρίζεται από τη δυναµική ανάπτυξη της 
φυλλικής επιφάνειας, των ριζών και των 
βλαστών και πρέπει να υποστηριχτεί µε ό-
λα τα απαραίτητα κύρια θρεπτικά στοιχεία 
και ιχνοστοιχεία. Οι λιπάνσεις που θα γί-
νουν την άνοιξη θα καθορίσουν τον αριθ-
µό των λοβών, των σπόρων ανά λοβό, το 
βάρος τους και την περιεκτικότητά τους σε 
λάδι και πρωτεΐνες.

Τα βασικότερα κύρια θρεπτικά στοιχεία 
που πρέπει να παρέχουµε στην καλλιέρ-
γεια από τώρα και στο εξής είναι το άζω-
το και το θείο. Το άζωτο και το θείο έχουν 
µια στενή σύνδεση µεταξύ τους και η από-
δοση της παραγωγής επηρεάζεται σηµαντι-
κά από τη µεταξύ τους αναλογία στην καλ-
λιέργεια. Το άζωτο επηρεάζει θετικά την α-
νάπτυξη της φυλλικής επιφάνειας, τη δι-
άρκεια της άνθισης, τον αριθµό των ανθέ-
ων και των λοβών και φυσικά το βάρος των 
σπόρων. Το θείο αποτελεί βασικό συστατι-
κό των αµινοξέων και πρωτεϊνών µε την ε-
λαιοκράµβη να έχει αυξηµένες απαιτήσεις 
σε αυτό. Σε περίπτωση τροφοπενίας θείου 
αναστέλλεται η σωστή ανάπτυξη των φυ-

τών. Το θείο ξεκινάει να απορροφάται από 
τα φυτά την περίοδο της βλαστικής τους α-
νάπτυξης µε τις µεγαλύτερες ποσότητες να 
αξιοποιούνται από αυτά κατά την ανθοφο-
ρία και το δέσιµο των λοβών. Η πρόσληψη 
του θείου επηρεάζει θετικά την περιεκτικό-
τητα των σπόρων σε λάδι και πρωτεΐνες. 

Μια επιτυχηµένη επιφανειακή λίπανση 
θα πρέπει να διασφαλίζει την ανεµπόδιστη 
και σταθερή τροφοδοσία των φυτών µε ά-
ζωτο και θείο από το στάδιο της επιµήκυν-
σης των στελεχών µέχρι και την ανθοφορία.
Η δοσολογία του αζώτου σχετίζεται άµεσα 
µε τις επιδιωκόµενες αποδόσεις της καλ-
λιέργειας, τη γονιµότητα του εδάφους και 
την υπολειµµατικότητά του σε αυτό. Την 
περίοδο της άνοιξης εφαρµόζεται συνή-
θως ποσότητα αζώτου που αντιστοιχεί στα 
3/4 των συνολικών της αναγκών. Σε εδά-
φη χαµηλής γονιµότητας µε µικρή περιε-
κτικότητα σε οργανική ουσία, θα πρέπει να 
ενισχύουµε περισσότερο τη χορηγούµενη 
δόση του αζώτου.
Το στάδιο αυτό που ακολουθεί είναι πολύ 
κρίσιµο για την ανάπτυξη της καλλιέργει-
ας. Θα πρέπει να στηρίξουµε επιφανειακά 
τα φυτά µας µε άζωτο υψηλής περιεκτικό-
τητας που διασφαλίζει την ανεµπόδιστη 
και σταθερή τροφοδοσία τους.

YaraVera AMIDAS: Απαραίτητο για την 
επιφανειακή λίπανση της ελαιοκράµβης

Το YaraVera AMIDAS είναι το πλέον α-
ναγνωρίσιµο πυκνό αζωτούχο λίπασµα για 
επιφανειακές εφαρµογές. Παρέχει στην 
καλλιέργεια άζωτο και θείο σε αναλογία 
7:1, η οποία είναι συγκρίσιµη µε αυτή της 
οργανικής ουσίας του εδάφους. Η αναλο-
γία αυτή είναι ιδανική για την οµαλή απορ-
ρόφηση των δυο στοιχείων, που οδηγεί τε-
λικά στην καλύτερη αξιοποίηση του αζώ-

του. Το YaraVera AMIDAS κυριαρχεί πα-
γκοσµίως στις επιφανειακές λιπάνσεις, δι-
αθέτοντας µια ειδική τεχνολογία και σύν-
θεση που εξασφαλίζουν τη συνεχόµενη
και σταθερή τροφοδοσία των φυτών µε 
άζωτο και θείο για µεγάλο χρονικό διάστη-
µα. Αυξάνεται έτσι η αποδοτικότητα του α-
ζώτου από τα φυτά οδηγώντας σε υψηλό-
τερες αποδόσεις. 

Είναι οµοιογενές χηµικό λίπασµα 
και όχι blend (ο κάθε κόκκος λιπάσµα-
τος έχει σταθερή σύνθεση και δεν προ-
έρχεται από τη µηχανική ανάµιξη ου-
ρίας και θειικής αµµωνίας στο ίδιο σα-
κί). ∆ιασφαλίζεται έτσι η οµοιόµορφη δια-
σπορά του λιπάσµατος στο χωράφι κατά τη 
στιγµή της εφαρµογής του και εποµένως η 
σωστή λίπανση της καλλιέργειας.

Έχει πολύ υψηλότερο δείκτη απο-
δοτικότητας του αζώτου στην καλλιέρ-
γεια (Nitrogen Use Efficiency). Σε όλες 
τις πειραµατικές εφαρµογές του σε εκτατι-
κές καλλιέργειες, το YaraVera AMIDAS πα-
ρουσιάζει τη µεγαλύτερη απόδοση σε σπό-
ρο ανά µονάδα λιπασµατικού αζώτου που 
εφαρµόζεται στο χωράφι, συγκριτικά µε 
άλλα αζωτούχα επιφανειακά λιπάσµατα.

Μικρότερες απώλειες αζώτου λό-
γω εξάτµισης. Tο YaraVera AMIDAS κα-
τά την εφαρµογή του στο χωράφι µειώνει 
την τιµή του εδαφικού pH, περιορίζοντας 
τις απώλειες αζώτου στην ατµόσφαιρα λό-
γω εξάτµισης.

Είναι λίπασµα µεγάλης πυκνότη-
τας, που σηµαίνει πως µπορεί να απλω-
θεί οµοιόµορφα σε µεγάλες αποστάσεις 
µέχρι και 36 µέτρα κατά τη διασπορά του 
στο χωράφι. 

Μεγαλύτερη σκληρότητα του κόκ-
κου. Η ιδιότητα αυτή ταυτίζεται µε τις απώ-
λειες που έχει ένα λίπασµα λόγω θραύσης 
των κόκκων κατά τη διάρκεια της εφαρµο-
γής τους στον λιπασµατοδιανοµέα. 

Τα YaraVita BRASSITREL PRO και YaraVita
BORTRAC είναι διαφυλλικά λιπάσµατα που 
εφαρµόζονται πριν από το στάδιο της άνθι-
σης της ελαιοκράµβης µε σκοπό να ενισχύ-
σουν το δέσιµο των λοβών και την απόδοση 
παραγωγής. Τα YaraVita BRASSITREL PRO
και YaraVita BORTRAC θεωρούνται σε πα-
γκόσµιο επίπεδο τα πλέον αναγνωρισµένα 
διαφυλλικά λιπάσµατα θρέψης των ελαιο-
δοτικών καλλιεργειών (ελαιοκράµβη, ηλί-
ανθος) και για χρόνια τώρα τοποθετούνται 
σταθερά µέσα στα προγράµµατα λίπανσης 
των παραγωγών ανά τον κόσµο.

Σε ενδεχόµενη περίπτωση στρεσαρίσµατος 
των φυτών από χρήση ζιζανιοκτόνου, η δια-
φυλλική χορήγηση του YaraVita BIOTRAC
τα βοηθάει να ξεπεράσουν γρήγορα το πρό-
βληµα. To YaraVita BIOTRAC είναι ένα υγρό 
σκεύασµα µε επιλεγµένα βιοενεργά συστατι-
κά από φύκια Ascophyllum nodosum (σακ-
χαρο-αλκοόλες, αµινοξέα, οργανικά οξέα, 
πολυσακχαρίτες και βιταµίνες), ιδανικό για 
καταστάσεις αβιοτικού στρες των φυτών.

*SENIOR AGRONOMIST, YARA ΕΛΛΑΣ

Eλαιοκράμβη
Αναγνωρισμένα και σταθερά θρεπτικά βήματα 
για μια επιτυχημένη παραγωγική χρονιά

Επιφανειακή λίπανση
Μια επιτυχηµένη επιφανειακή 

λίπανση θα πρέπει να διασφαλίζει 
την ανεµπόδιστη και σταθερή 
τροφοδοσία των φυτών µε 

άζωτο και θείο από το στάδιο της 
επιµήκυνσης των στελεχών έως 

την ανθοφορία



Σε δύο δόσεις 
θρέφει το άζωτο
Κομβική επάρκεια μικροστοιχείων
κατά το αδέλφωμα των σιτηρών

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Μετά το πέρας της κακοκαιρί-
ας οι παραγωγοί χειµερινών 
σιτηρών αναµένουν το «στέ-
γνωµα» των χωραφιών τους, 
ώστε να καταστεί δυνατή η εί-
σοδος των µηχανηµάτων σε 
αυτά για την πραγµατοποίη-
ση της επιφανειακής λίπαν-
σης. Η επιλογή της κατάλλη-
λης ποσότητας και αναγκαιό-
τητας των βασικών για την α-
νάπτυξη και παραγωγικότητα 
των φυτών έχει προσδιοριστεί 
εκ των προτέρων και έχει λη-
φθεί υπόψη και κατά τη βα-
σική λίπανση. Σύµφωνα µε 
τον ΣΠΕΛ, η ορθολογική λί-
πανση των σιτηρών συνιστά-
ται να γίνεται µε βάση τα 4Κ 
(κατάλληλος τύπος, κατάλλη-
λη ποσότητα στον κατάλλη-
λο χρόνο µε τον κατάλληλο 

τρόπο εφαρµογής). 
Από τα µακροστοιχεία, το 

άζωτο είναι ζωτικής σηµα-
σίας, µε την τροφοδοσία της 
καλλιέργειας και την επάρ-
κειά του στοιχείου να είναι 
απαραίτητες στο στάδιο του 
αδελφώµατος έως την έναρ-
ξη του καλαµώµατος (προώ-
θηση ανάπτυξης αδελφιών, 
φυλλικής επιφάνειας, επι-
µήκυνση στελέχους), µε προ-
σθήκη του 50% της συνολικής 
ποσότητας, ενώ το υπόλοιπο 
25% εφαρµόζεται από το δεύ-

τερο γόνατο του καλαµώµα-
τος και εφόσον υπάρχει επάρ-
κεια νερού έως και λίγο πριν 
το ξεστάχυασµα. Ενδεικτικά, 
η συνολική συνιστώµενη λί-
πανση για το σκληρό σιτάρι 
κυµαίνεται στα 8-12 κιλά ανά 
στρέµµα, ενώ για το κριθάρι 
η ποσότητα είναι χαµηλότε-
ρη στα 5-8 κιλά ανά στρέµµα 
για να διασφαλιστεί η χαµη-
λή επιθυµητή για τη βυνοποί-
ηση περιεκτικότητα των σπό-
ρων σε πρωτεΐνη. 

Στην επιφανειακή λίπανση 
συνιστάται συνδυασµός νιτρι-
κής και αµµωνιακής µορφής 
λιπασµάτων, ώστε µέρος του 
αζώτου να είναι άµεσα διαθέ-
σιµο στα φυτά. Σε περίπτωση 
όξινων εδαφών συνιστάται η 
εφαρµογή της ασβεστούχου 
νιτρικής αµµωνίας ως λίπα-
σµα, για να προστατευθεί το 
pH του εδάφους. Παράλλη-

λα, όσο µεγαλύτερη είναι η 
υγρασία του εδάφους τόσο 
καλύτερη αξιοποίηση της λί-
πανσης γίνεται. 

Παρά της αρνητικές επιπτώ-
σεις που συνοδεύουν την έλ-
λειψη αζώτου στις καλλιέργει-
ες των χειµερινών σιτηρών, 
όπως νανισµός και χλώρω-
ση φύλλων, µεγάλη προσοχή 
απαιτείται ώστε να αποφευ-
χθεί η υπερβολική αζωτού-
χος λίπανση που µπορεί να 
οδηγήσει σε επιρρέπεια των 
φυτών στο πλαγιάσµατος. Οι 
ανάγκες της καλλιέργειας σε 
φώσφορο που συµβάλει στην 
ανάπτυξη του ριζικού συστή-
µατος και την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των φυτών 
στο ψύχος, καλύπτονται συ-
νήθως µε τη βασική λίπανση, 
ενώ απαραίτητο κρίνεται και 
το θείο καθώς αποτελεί δοµι-
κό στοιχείο των πρωτεϊνών.

Επιθεωρούν, θεραπεύουν και προγραµµατίζουν οι µελισσοκόµοι
Με το σταδιακό πέρας του χειµώνα και ιδίως έπειτα από τη βαριά 
κακοκαιρία που αντιµετώπισε η χώρα, οι µελισσοκόµοι επιθεωρούν τα 
µελίσσια τους και προχωρούν στις αναγκαίες ενέργειες για να 
ενισχύσουν τη δυναµική τους. Λόγω της περιορισµένης ανθοφορίας στις 
αµυγδαλιές από τους παγετούς, στις οποίες βασίζονταν τον Φλεβάρη οι 
µελισσοκόµοι και τις µειωµένες πτήσης των µελισσών λόγω του κρύου, ο 

µελισσοκόµος µπορεί να χρειαστεί να τροφοδοτήσει τα µελίσσια του µε τροφή όπως 
το ζαχαροζύµαρο. Παράλληλα, οι αυξηµένες βροχοπτώσεις µπορεί να ευνοήσουν 
την εξάπλωση της νοζεµίασης, που αποτελεί την επιβλαβέστερη ασθένειες των 
µελισσών. Οι παραγωγοί χρειάζεται να είναι σε επαγρύπνηση και να προβούν σε 
θεραπεία σε περίπτωση παρατήρησης συµπτωµάτων, όπως λερωµένες κυψέλες 
από περιττώµατα µελισσών, διογκωµένες κοιλιές κλπ. Επιπλέον, οι µελισσοκόµοι 
καλούνται να προχωρήσουν σε καταγραφή του πληθυσµού των µελισσιών τους 
και αρχίζουν να προετοιµάζονται για την άνοιξη. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Συνδυασµός 
Στην επιφανειακή 

λίπανση συνιστάται 
συνδυασµός νιτρικής 

και αµµωνιακής µορφής 
λιπασµάτων

Πολυστιγµάτωση
της αµυγδαλιάς
Η πολυστιγµάτωση είναι ασθένεια των 
φύλλων της αµυγδαλιάς, η οποία 
εκδηλώνεται µε τη δηµιουργία µεγάλων 
κυκλικών ή ακανόνιστων κίτρινων-
πορτοκαλοκόκκινων κηλίδων, που 
µπορεί να φέρουν και τα πυκνίδια του 
µύκητα (Polystigma ochraceum). Το 
παθογόνο διαχειµάζει στα πεσµένα 
φύλλα στον οπωρώνα και η ανάπτυξή 
του ευνοείται από την υψηλή 
ατµοσφαιρική υγρασία και τις 
βροχοπτώσεις, ενώ πυροδοτείται µε την 
έναρξη της νέας βλάστησης. Τα φύλλα 
είναι ευπαθή στις µολύνσεις καθ’ όλη τη 
βλαστική περίοδο, και οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου 
Φυτοπροστασίας Καβάλας συνιστούν την 
εφαρµογή προληπτικών ψεκασµών µε 
κατάλληλα µυκητοκτόνα όπως τα 
διθειοκαρβαµιδικά και τα χαλκούχα σε 
διάστηµα 15 ηµερών. Παράλληλα µπορεί 
να γίνει καταστροφή του µολύσµατος 
στα πεσµένα φύλλα µε κατάλληλους 
ψεκασµούς και επιλογή ανθεκτικών στην 
ασθένεια ποικιλιών.

Σκευάσµατα
BAYER: Copperfield 20WG
EFTHYMIADIS: Cuproxat 19SC
HELLAFARM: Φιλοκαπ 80 WG 
SIPCAM: Hidroval 40WG.

Σκαθάρι των βλαστών 
της ελαιοκράµβης
Παρά την κακοκαιρία της προηγούµενης 
εβδοµάδας, οι υψηλές θερµοκρασίες 
που είχαν επικρατήσει µέσα στον 
χειµώνα, ευνόησαν την έξοδο των 
ακµαίων σκαθαριών του κολεόπτερου 
ceutorhynchus napi που προσβάλει τους 
βλαστούς της ελαιοκράµβης. Το σκαθάρι 
έχει µια γενεά τον χρόνο και εξέρχεται 
από το έδαφος όταν οι θερµοκρασία 
του υπερβεί τους 6-8οC. 
Η βλάβη στην καλλιέργεια προκαλείται 
από τη διάτρηση των βλαστών από τα 
θηλυκά για εναπόθεση των ωών και τη 
δηµιουργία στοών διατροφής από τις 
εκκολαπτόµενες προνύµφες. 
Παρατηρήσεις και παγίδευση των 
ενηλίκων στην περιοχή του ∆οµοκού 
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας φανέρωσε 
ιδιαίτερα υψηλούς πληθυσµούς του 
εντόµου (άνω των 30 ατόµων ανά 
παγίδα), µε τους γεωπόνους της 
περιοχής να συνιστούν άµεση εφαρµογή 
ψεκασµών µε την χρήση κατάλληλων 
και εγκεκριµένων εντοµοκτόνων, 
όπως τα πυρεθρινοειδή. 

Σκευάσµατα
EFTHYMIADIS: Profil Extra 5SL, 
Kaiso Sorbie 5EG
UPL: Cyperiklill Max 2 EC.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Το μέλλον της γεωργίας 
ξεκινάει εδώ!
Πυλώνας: Φυτοπροστασία 

Στήριξη των παραγωγών με 

συνδυαστικές και ψηφιακές λύσεις 

με τη σφραγίδα BASF

Ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις και δεσμεύσεις της BASF  
για τη φυτοπροστασία;
Ο σύγχρονος  παραγωγός χρειάζεται πρακτικές, καινοτόμες και συνδυαστικές 
λύσεις από το σπόρο έως τη συγκομιδή, για να επιτύχει  υψηλότερη ποιότητα 
και ποσότητα  στη σοδειά του. Παράλληλα, οι νέες τεχνολογίες και οι ψηφιακές 
υπηρεσίες  αποτελούν πλέον μονόδρομο και ένα ακόμη νέο εργαλείο στο απαι-
τητικό τους έργο.
Στη BASF βασικός μας στόχος ήταν και παραμένει, η στήριξη των 
παραγωγών με συνδυαστικές και ψηφιακές λύσεις που βοηθούν 
στην αύξηση της παραγωγής, στην ενίσχυση της ανθεκτικότη-
τας των καλλιεργειών σε ακραίες συνθήκες και στη μείωση του 
οικολογικού αποτυπώματος των γεωργικών δραστηριοτήτων. 
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε για την επίτευξη αυτού του 
στόχου ποικίλουν, ενώ τη φετινή χρονιά συνδυάζονται και με τα 
νέα δεδομένα που έφερε η παγκόσμια πανδημική κρίση. 
Παρόλες τις δυσκολίες, όμως, η προηγούμενη χρονιά αποτέλεσε ορόσημο για το 
κλάδο μας, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως για την πορεία 
της ΕΕ προς ένα πιο βιώσιμο, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα, μέλλον.
Και εμείς ως μέλη του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (ECPA), στα 
πλαίσια της Ευρωπαϊκής συμφωνίας - EU Green Deal,  δεσμευτήκαμε να ευθυ-
γραμμίσουμε τις πρωτοβουλίες μας με αυτή τη φιλόδοξη στρατηγική και να συ-
νεισφέρουμε στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για  ψηφιακή και αειφό-
ρο ανάπτυξη.  
Παράλληλα, προσαρμοστήκαμε στα νέα δεδομένα που έθεσε στις επιχειρήσεις 
εισροών η στρατηγική «Farm to Fork» της Κομισιόν.
Συμμετείχαμε σε όλα τα παραπάνω με βασικό μας στόχο να συνεχίσουμε να προ-

σφέρουμε και να δημιουργούμε πολύτιμα εργαλεία φυτοπροστασίας για τους πα-
ραγωγούς. Επενδύσαμε στην ανάπτυξη βιολογικών λύσεων φυτοπροστασίας και 
καινοτόμων συνδυαστικών προτάσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης. 
Δεσμευτήκαμε, μέσα στην επόμενη δεκαετία, να προσθέσουμε περισσότερες από 30 
λύσεις στη «φαρέτρα» των παραγωγών ώστε να μπορούν να διασφαλίσουν μια συ-
νεχή και ασφαλή παραγωγή ποιοτικών τροφίμων. Ανάγκη που εκτιμάμε ότι θα αυξη-
θεί σημαντικά καθώς, στο μέλλον, θα υπάρξει μεγάλη ζήτηση σε τρόφιμα υψηλής δια-
τροφικής αξίας, αλλά και μεγάλη ανάγκη για διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας. 

Τι φέρνει η BASF στην ελληνική αγορά το 2021;
Διατηρώντας μακρά παράδοση στην αγορά των μυκητοκτόνων, τη φετινή χρονιά 
παρουσιάζουμε το Revysol® (mefentrifluconazole) μία τριαζόλη νέας γενιάς, που 
έρχεται για να φέρει επανάσταση! Η ξεχωριστή δομή του κάνει τη διαφορά σε σχέ-
ση με τις υπόλοιπες κλασσικές τριαζόλες. Στην Ευρώπη, υπάρχουν ήδη εγκεκριμέ-
να προϊόντα με βάση το Revysol® και στην χώρα μας αναμένεται έγκριση για καλλι-
έργειες όπως μηλοειδή, πυρηνόκαρπα και αμπέλι. Στο φάσμα δράσης θα συμπερι-
ληφθούν σημαντικές ασθένειες όπως φουζικλάδιο, ωίδιο, μονίλια, στεμφύλιο και 
αλτερνάρια.  Επιπλέον, για την καλλιέργεια των πυρηνοκάρπων εισάγουμε στην α-
γορά το μυκητοκτόνο Delan® Gold και  προσθέτουμε την καταξιωμένη δραστική 

dithianon στα εργαλεία του παραγωγού για την καταπολέμη-
ση του κλαδοσπόριου.
Επίσης, το 2021 συστήνουμε στους Έλληνες παραγωγούς 
το Priaxor®, το νέο μυκητοκτόνο σιτηρών με ευρύ φάσμα 
δράσης και έγκριση σε σημαντικές ασθένειες όπως σκω-
ρίαση, σεπτόρια, ρυγχοσπόριο. Η καταξιωμένη δραστική 
Xemium® (fluxapyroxad), τελευταίας γενιάς καρβοξαμί-
διο, αποτελεί μια νέα λύση στη φυτοπροστασία των σιτη-

ρών για την αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών.
Στη BASF πιστεύουμε ότι τα επόμενα βήματα ανάπτυξης θα πρέπει να περιλαμ-
βάνουν διαφορετικές και συνδυαστικές λύσεις για όλους τους τύπους συστημά-
των παραγωγής. Η γεωργία αλλάζει και είναι στο χέρι μας να ακολουθήσουμε την 
αλλαγή και να την αξιοποιήσουμε. Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάσαμε και παρουσιά-
ζουμε δυο νέα βιολογικά προϊόντα, το Serifel®,  βιολογικό μυκητοκτόνο για με-
γάλη γκάμα καλλιεργειών και το υπό έγκριση βιολογικό εντομοκτόνο Velifer®.                                                    
Αντίστοιχα, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε το Κelpak που είναι ένας φυσι-
κός βιοδιεγέρτης που παράγεται από την εκχύλιση φυκιών του είδους Ecklonia 
maxima και αυξάνει την απόδοση των καλλιεργειών της ελιάς και του αμπελιού. 
Καθώς και το ΤriaAlfa που είναι υγρό λίπασμα και χάρη στη θετική του επίδρα-
ση φέρνει τα φυτά πιο κοντά στο γενετικό δυναμικό τους. 

Πώς βλέπετε 
το μέλλον της 
ελληνικής 
γεωργίας; 
Το μέλλον της γεωργίας ξεκινάει εδώ και 
είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωσή 
του. Υπάρχει ανάγκη για καινοτόμες, 
συνδυαστικές λύσεις για όλα τα συστήματα 
παραγωγής αλλά και για προϊόντα φυσικής 
προέλευσης, όπως μικροβιακά, φυσικές 
ουσίες ή φερομόνες για τον επαρκή έλεγχο 
εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων. Υπάρχει, 
επίσης, ανάγκη για δημιουργία σπόρων 
και γενετικών χαρακτηριστικών που να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 
Έλληνα παραγωγού και της βιομηχανίας για 
υψηλές αποδόσεις, σταθερότητα και αντοχή 
σε ασθένειες και συνθήκες καταπόνησης. 
Τέλος, στο μέλλον είναι σημαντικό να 
σταθούμε δίπλα στους παραγωγούς και να 
τους ενισχύσουμε με στόχο την εξοικείωση 
τους με τις νέες καλλιεργητικές πρακτικές 
και τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. 
Η γεωργία αλλάζει και αποτελεί δική 
μας ευθύνη να διευκολύνουμε αυτήν την 
αλλαγή με σεβασμό στο περιβάλλον και τις 
αειφόρες πρακτικές.  
Το μέλλον της γεωργίας ξεκινάει εδώ!

ΔΡ. ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΡΕΤΤΟΎ-ΣΟΎΛΤΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ BASF ΕΛΛΑΣ
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Να τελειώνουν οι γραφειοκρατικές 
διαδικασίες, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα 
με την πλήρη σύγκλιση των ενισχύσεων 

τη νέα περίοδο και να συνδεθεί 
η επιδότηση στο βοσκότοπο με το ζωικό 

κεφάλαιο, ζητούν από την πολιτική ηγεσία 
οι κτηνοτρόφοι ΑΜΘ με επιστολή 

έκθεση για τη νέα ΚΑΠ 

Αποκρυσταλλώνονται όσο περνάει ο καιρός οι 
θέσεις του αγροτοκτηνοτροφικού κόσµου για το 
εθνικό µοντέλο καταµερισµού των ενισχύσεων 
της νέας ΚΑΠ, µε τις απόψεις να συγκλίνουν κα-
τά ένα µεγάλο ποσοστό προς την πλήρη κατάρ-
γηση του ιστορικού µοντέλου δικαιωµάτων και 
κατανοµής τους µόνο σε κατ’ επάγγελµα αγρό-
τες και µε ανώτερο ποσό ανά εκµετάλλευση που 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ. Ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον έχει η επιστολή των Κτηνο-
τρόφων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης προς 
την πολιτική ηγεσία, όπου παρατίθενται εµπερι-
στατωµένες προτάσεις για το σχεδιασµό της νέας 
ΚΑΠ. Σε αυτό και η κατάργηση των ατοµικών δι-
καιωµάτων µε την πλήρη σύγκλιση των ενισχύ-
σεων. Έτσι, όπως λένε  το ύψος της ενίσχυσης 
ανά στρέµµα θα υπολογίζεται σε ετήσια βάση, 
διαιρώντας το ποσό χρηµατοδότησης που αντι-
στοιχεί στην κάθε περιφέρεια ενίσχυσης, µε τα α-
ντίστοιχα επιλέξιµα στρέµµατα που δηλώθηκαν, 
για το έτος ενίσχυσης. Παράλληλα, ζητούν να ε-
πανέλθει το µέγιστο ποσό ενίσχυσης των 5.000 
ευρώ για την εξισωτική και να επιδοτούνται µό-
νο όσοι έχουν µόνιµη κατοικία σε ορεινές-µει-
ονεκτικές περιοχές. Στις θέσεις των κτηνοτρό-
φων  ξεχωρίζει και η ιδέα για τη δηµιουργία νέ-
ας κατηγορίας συνδεδεµένης ενίσχυσης, για τα 
αιγοπρόβατα κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης. 

Αναφορικά µε τις αποφάσεις του ΥΠΑΑΤ να 
µην προχωρήσει στη σύγκλιση των επιδοτήσε-
ων του 2021, οι κτηνοτρόφοι αναφέρουν πως οι 
δικαιολογίες, µέσω της ανακοίνωσης «είναι του-
λάχιστον ανεπαρκείς και προσβλητικές για την 

κοινή λογική και υποτιµά τη νοηµοσύνη όλων 
µας!». Ορισµένα από τα βασικά σηµεία της επι-
στολής για τη µεταβατική περίοδο 2021-2022 και 
για την περίοδο εφαρµογής της ΚΑΠ 2023-2027:

Βασικά σηµεία της επιστολής των
Κτηνοτροφικών Συλλόγων ΑΜΘ

Κύριε υπουργέ,
[...]Το καλοκαίρι του 2014, αποφασίστηκε από 

την τότε συγκυβέρνηση Ν∆-ΠΑΣΟΚ, να εφαρµο-
στεί στη χώρα µας, για την περίοδο 2015-2019, 
το ιστορικό µοντέλο στην κατανοµή της ΒΕΣ (Βα-
σική Εισοδηµατική Στήριξη). Ταυτόχρονα αποφα-
σίστηκε η πενταετής σύγκλιση, σε πέντε ίσα βήµα-
τα, µε στόχο σύγκλισης το 60%! Το 2015 η νέα συ-
γκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ, νοµοθετεί την κατα-
νοµή των επιλέξιµων εκτάσεων βοσκοτόπων, µε 
διαφορετική πυκνότητα βόσκησης κατά χωρική ε-
νότητα,  εφαρµόζοντάς την µέσω της γνωστής σε 
όλους µας, τεχνικής λύσης. Ταυτόχρονα, κλήθηκε 
να εφαρµόσει το ιστορικό µοντέλο που αποφάσι-
σε η προηγούµενη κυβέρνηση Ν∆–ΠΑΣΟΚ, αλ-
λά δυστυχώς δεν είχε το πολιτικό σθένος να προ-
χωρήσει, σε καµία σοβαρή αλλαγή του ιστορικού 
µοντέλου, προς το δικαιότερο και αναλογικότερο. 
Οι παραπάνω αποφάσεις πάρθηκαν, σε αντίθεση 
µε τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των 
ανθρώπων του πρωτογενή τοµέα, οι οποίοι περί-
µεναν µία δίκαιη και αναλογική κατανοµή των ε-
νισχύσεων, µε αναπτυξιακή προοπτική, που θα τις 
εισέπρατταν όσοι πραγµατικά δουλεύουν σε ενε-
στώτα χρόνο, τα ζώα και τα χωράφια. [...].

Yφιστάµενη κατάσταση 
ΚΑΠ 2015-2019

Κτηνοτρόφοι και αγρότες µε ελάχιστο ζωικό 
και φυτικό κεφάλαιο, που εισπράττουν δυσανά-
λογα µεγάλα ποσά ενισχύσεων, στη βάση των δι-
καιωµάτων του 2014.

Κτηνοτρόφοι και αγρότες µε δυσανάλογα χα-
µηλές ενισχύσεις, σε σχέση µε συναδέλφους τους 

Με ζωικό  
κεφάλαιο 

η επιδότηση 
βοσκοτόπων

Δώστε τέλος στα ιστορικά

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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µε το ίδιο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, λόγω των ι-
στορικών δικαιωµάτων, αλλά και της ανισοµερούς 
κατανοµής των βοσκοτόπων.

Κτηνοτρόφοι που µείωσαν το ζωικό τους κε-
φάλαιο, όσο χαµηλότερα τους επέτρεπε ο κανονι-
σµός, για να εισπράττουν τις ενισχύσεις που τους 
δόθηκαν το 2015.

Κτηνοτρόφοι και αγρότες που αύξησαν κατά 
τη διάρκεια της πενταετίας το ζωικό και το φυτικό 
τους κεφάλαιο, αλλά συνέχισαν να εισπράττουν το 
ίδιο ποσό µε το 2015.

Κτηνοτρόφοι πολλών ταχυτήτων, που λόγω της 
κατανοµής των επιλέξιµων εκτάσεων βοσκοτόπων 
µε την ΚΥΑ 873/55993/20-5-2015, διαχωρίστηκαν 
σε κερδισµένους και χαµένους, ανάλογα τη γεω-
γραφική περιφέρεια (που δραστηριοποιούνταν.

Με την κατανοµή κατά χωρική ενότητα, να ε-
φαρµόζεται µέχρι και σήµερα, οι περιφέρειες της 
Ανατ. Μακεδονίας Θράκης της Κεντρ. Μακεδονίας 
και κάποιων νησιών, απώλεσαν ενισχύσεις πολ-
λών εκατοµµυρίων ευρώ, τα οποία καρπώθηκαν 
οι συνάδελφοι των υπολοίπων περιοχών (χωρι-
κών ενοτήτων) της χώρας. 

Λόγω της υψηλής πυκνότητας βόσκησης των 
παραπάνω συγκεκριµένων περιοχών, κατά τον υ-
πολογισµό των δικαιωµάτων, µε διαιρετέο τα ιστο-
ρικά δικαιώµατα και διαιρέτη, τα λίγα στρέµµατα 
ανά ΖΜ που κατανεµήθηκαν στους κτηνοτρόφους 
των περιοχών αυτών, δηµιουργήθηκαν πλασµα-
τικά υψηλότερες µοναδιαίες αξίες, σε σχέση µε 
κτηνοτρόφους της υπόλοιπης χώρας, µε τα ίδια ι-
στορικά δικαιώµατα και το ίδιο ζωικό κεφάλαιο. 

Τα ζηµιογόνα οικονοµικά αποτελέσµατα της α-
νισοµερούς κατανοµής των βοσκοτόπων αφορού-
σαν και αφορούν, τη Βασική ενίσχυση, το Πρασί-
νισµα που είναι ποσοστό επί της Βασικής, Εθνικό 
απόθεµα νέων κτηνοτρόφων, Εξισωτική αποζη-
µίωση, Βιολογική κτηνοτροφία.    

Αετονύχηδες και αεριτζήδες που χωρίς ζωικό 
κεφάλαιο, εκµεταλλευόµενοι την καλή πληροφό-
ρηση εκ των έσω, τις τρύπες του συστήµατος, εκού-
σιες κι ακούσιες και τα παράλογα του κανονισµού, 
δήλωναν και δηλώνουν εκτάσεις ιδιωτικών βοσκο-
τόπων, µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς που τους διέ-
πει θολό έως ανύπαρκτο, αιτήθηκαν και πήραν ε-
νισχύσεις από το εθνικό απόθεµα.   

Συνταξιούχοι, κτηνοτρόφοι και αγρότες, που 
λόγω και των χαµηλών συντάξεων των αποµάχων 
του πρωτογενή τοµέα, συνέχισαν να δηλώνουν λί-
γα ζώα και χωράφια, πολλές φορές ενώ τα δού-
λευαν άλλοι, δηλαδή εικονικά, εισπράττοντας τις ι-
στορικές τους ενισχύσεις.

∆ηµιουργήθηκαν δικαιώµατα ενίσχυσης, που 
η αγοραπωλησία τους έγινε µέσο πλουτισµού µε-
σαζόντων και όσων είχαν την οικονοµική δυνα-
τότητα να τα αγοράσουν.

Πλήρης απογοήτευση για τους νέους και νεο-
εισερχόµενους, που η ελληνική πολιτεία, παρά τις 
υποσχέσεις και τα µεγάλα λόγια, τους άφησε µό-
νους, µεσοπέλαγα και µε δεµένα χέρια, να παλεύ-
ουν µε άνισους όρους [...].

Ο αντίκτυπος της ανισοµερούς κατανοµής των 
ενισχύσεων, στην παραγωγική διαδικασία αλλά και 
στο παραγόµενο προϊόν είναι σηµαντικός, αφού 
η διαφορετική οικονοµική δυνατότητα και ρευ-
στότητα, σε ίδιου µεγέθους εκµεταλλεύσεις, δηµι-
ουργεί όρους αθέµιτου ανταγωνισµού, κάτι που 
µετακυλύετε στο τελικά παραγόµενο προϊόν. [...]

Φαντάζει ως φυσικό επακόλουθο η λογική που 
καλλιεργήθηκε, σε πολλούς από τους  συντελεστές 
του χώρου, άλλος να πηγαίνει για την επιδότηση 
κι άλλος για την παραγωγή!                         

Μεταβατική περίοδος 2021-2022
Είναι κοινή διαπίστωση οι πλασµατικά υψηλές 

µοναδιαίες αξίες, στις χωρικές ενότητες µε υψη-
λή πυκνότητα βόσκησης. Γι’ αυτό προτείνουµε:

Ανακατανοµή των επιλέξιµων βοσκοτόπων 

των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων της χώρας, 
µε κοινή πυκνότητα βόσκησης σε ολόκληρη την 
επικράτεια της χώρας.

Επανυπολογισµός των µοναδιαίων αξιών, ό-
λων των κτηνοτρόφων της χώρας.

Μετά τις παραπάνω ενέργειες, άµεση σύγκλι-
ση των δικαιωµάτων στο 100%.

Νέα ΚΑΠ 2023-2027
βασική ενίσχυση και πρασίνισµα

∆ικαιούχοι των ενισχύσεων, πρέπει να είναι 
µόνο οι κατά κύριο επάγγελµα κτηνοτρόφοι και 
αγρότες, δηλαδή αυτοί που το γεωργικό τους ει-
σόδηµα υπερβαίνει το εξωγεωργικό.

∆ιατήρηση των τριών περιφερειών ενισχύ-
σεων δηλαδή, βοσκοτόπων, αρόσιµων, µονίµων 
καλλιεργειών.

Ένταξη στο σύστηµα των επιλέξιµων βοσκο-
τόπων επιπλέον εκτάσεων, στις χωρικές ενότητες 
που αυτές χρειάζονται, ώστε η πυκνότητα βόσκη-
σης, βάση της οποίας υπολογίζονται τα επιλέξιµα 
στρέµµατα βοσκοτόπων, να είναι κοινή, για  ολό-
κληρη την Ελληνική επικράτεια. Εξαίρεση πρέ-
πει να αποτελούν, οι παραµεθόριες περιοχές της 
ηπειρωτικής χώρας, για λόγους δηµογραφικούς 
και αυξηµένου κόστους παραγωγής και τα νησιά 
για τους ίδιους λόγους αλλά λόγω και των ξηρο-
θερµικών συνθηκών που τα επηρεάζουν, γι’ αυ-
τό  πρέπει να έχουν 10% χαµηλότερη πυκνότητα 
βόσκησης από την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα .

Το ύψος της ενίσχυσης ανά στρέµµα θα υπο-
λογίζεται σε ετήσια βάση, διαιρώντας το ποσό χρη-
µατοδότησης που αντιστοιχεί στην κάθε περιφέρεια 
ενίσχυσης, µε τα αντίστοιχα επιλέξιµα στρέµµατα 
που δηλώθηκαν, για το έτος ενίσχυσης.

Στις σταυλισµένες µονάδες που δε χρησιµο-
ποιούν βοσκότοπο, πρέπει να δίνεται ειδική ενί-
σχυση, που να υπολογίζεται µε βάση το ζωικό τους 
κεφάλαιο. Το ύψος αυτής της ειδικής ενίσχυσης, 
δεν πρέπει να υπολείπεται της αντίστοιχης που δί-
νεται βάση βοσκοτόπων, σε εκµεταλλεύσεις µε το 
ίδιο ζωικό κεφάλαιο.

Οι νέοι και νεοεισερχόµενοι πρέπει να ενισχύ-
ονται για τα 5 πρώτα έτη από την είσοδό τους, µε 
αύξηση του ποσού ενίσχυσης ανά στρέµµα κατά 
30%, µε ετήσιους επιτόπιους ελέγχους από τον Ο-
ΠΕΚΕΠΕ σε όλους, για αυτά τα έτη. 

Το ανώτερο ποσό ενίσχυσης ανά εκµετάλλευ-
ση δεν πρέπει ναυπερβαίνει τα 100.000 ευρώ.

∆εν πρέπει να ενεργοποιούνται ενισχύσεις 
βοσκοτόπων, δηµοσίων και ιδιωτικών, χωρίς το 
αντίστοιχο ζωικό κεφάλαιο, εκτός περιπτώσεων 
ανωτέρας βίας που αφορούν απώλειες από, ζω-
ονόσους, άγρια ζώα, καιρικά φαινόµενα, κλοπή.

Κάθε περιβαλλοντική δέσµευση κι ενίσχυση, 
θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη, το είδος και το µέ-
γεθος, της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης και την 
περιοχή που αυτή δραστηριοποιείται.   

Στόχοι των παραπάνω προτάσεων
Η δηµιουργία αισθήµατος δικαίου, σε όλους.
Οι νέοι και νεοεισερχόµενοι να µπαίνουν ενι-

σχυµένοι στο σύστηµα των ενισχύσεων.
Η παύση του αθέµιτου ανταγωνισµού.  
∆ηµιουργείται αναπτυξιακό κίνητρο σε όλους, 

για να αυξήσουν το ζωικό και το φυτικό τους κε-

φάλαιο, αφού το έτος ενίσχυσης που αυτά θα δη-
λώνονται στο ΟΣ∆Ε, θα παίρνουν και την ανάλο-
γη στρεµµατική ενίσχυση. 

∆ε θα ενεργοποιούνται δικαιώµατα βοσκοτό-
πων (ιδιωτικών και δηµόσιων) χωρίς το ανάλογο 
ζωικό κεφάλαιο. 

Τελειώνουν οι γραφειοκρατικές διαδικασί-
ες, σε ότι έχει σχέση µε τα δικαιώµατα και δεν υ-
πάρχει λόγος ύπαρξης του εθνικού αποθέµατος.

Όλοι οι παραγωγοί µπορούν να ανταπεξέλ-
θουν µε τους ίδιους οικονοµικούς όρους, έναντι 
των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων και περιορι-
σµών που θα φέρει η ΚΑΠ 2023-2027.    

Συνδεδεµένες ενισχύσεις
Αύξηση των ποσών χρηµατοδότησης της συν-

δεδεµένης ενίσχυσης και στα βοοειδή και στα αι-
γοπρόβατα. 

Να ληφθούν υπόψη για τους όρους και τις 
ποσότητες που ορίζονται, οι γεωγραφικές ιδιαι-
τερότητες της χώρας (ορεινές, µε φυσικά και ειδι-
κά µειονεκτήµατα περιοχές, νησιά) και οι παρα-
γωγικές δυνατότητες των ντόπιων φυλών ζώων.

Για τα βοοειδή πρέπει να καταργηθεί το ανώ-
τερο όριο των 12 ετών στην ηλικία της µητέρας, 
γιατί οι αγελάδες των αγελαίων εκµεταλλεύσε-
ων, είναι παραγωγικές πολύ περισσότερα χρόνια. 

∆ηµιουργία νέας κατηγορίας συνδεδεµένης 
ενίσχυσης, για τα αιγοπρόβατα κρεοπαραγωγικής 
κατεύθυνσης, µε ενίσχυση των αµνοεριφίων που 
γεννιούνται στην εκµετάλλευση, µε προορισµό τη 
σφαγή και την αναπαραγωγή

Το ποσοτικό µέτρο για την είσπραξη της συν-
δεδεµένης ενίσχυσης για το γάλα των αιγοπρο-
βάτων, πρέπει να είναι τα 50 κιλά ανά ζώο, προ-
σαρµοσµένο στις ντόπιες φυλές αιγοπροβάτων. 

Βιολογική κτηνοτροφία
Κοινή πυκνότητα βόσκησης, για όλες τις κτη-

νοτροφικές εκµεταλλεύσεις της χώρας.
Αύξηση της χρηµατοδότησης των µέτρων της 

βιολογικής κτηνοτροφίας και γεωργίας. 
Προτεραιότητα στους κτηνοτρόφους, για έ-

νταξη βιολογικών καλλιεργειών που προορίζο-
νται για ζωοτροφές. 

Εξισωτική αποζηµιώση
Κοινή πυκνότητα βόσκησης, για όλες τις κτη-

νοτροφικές εκµεταλλεύσεις της χώρας.
Αύξηση της στρεµµατικής ενίσχυσης των βο-

σκοτόπων, ώστε τα ποσά ενίσχυσης για την κτηνο-
τροφία αλλά και το ανώτερο όριο ενίσχυσης (5.000 
ευρώ), να επανέλθουν στο επίπεδο του 2013.

Να επανέλθει ως όρος επιλεξιµότητας, η µό-
νιµη κατοικία του δικαιούχου.

Συµπληρωµατικός όρος επιλεξιµότητας, η έ-
δρα της εκµετάλλευσης.

Αυξηµένη στρεµµατική ενίσχυση 30% για τους 
νέους και νεοεισερχόµενους.

Αυτόχθονες φυλές
Συνέχιση της ενίσχυσης των απειλούµενων αυ-

τοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων. 

Τέλος στην ανοχή
[...]∆εν πρόκειται να κάνουµε το λάθος του 2014 

και του 2015 και να δείξουµε ανοχή σε πολιτικά 
πρόσωπα και πολιτικές αποφάσεις, για θέµατα που 
αφορούν το παρόν και το µέλλον της κτηνοτροφίας.

ΥΓ1. Μας βρίσκει αντίθετους η απόφασή σας για 
συνέχιση και για το 2021, του ίδιου µοντέλου κα-
ταµερισµού των ενισχύσεων. Οι δικαιολογίες σας, 
µέσω της ανακοίνωσης του ΥΠΑΑΤ, είναι τουλά-
χιστον ανεπαρκείς και προσβλητικές για την κοι-
νή λογική και υποτιµά τη νοηµοσύνη όλων µας!

ΥΓ2. Επικράτησε απ’ ότι φαίνεται η λογική ότι, 
δεν πρέπει να θιγούν για ακόµα µία χρονιά όσοι 
παίρνουν αέρα λεφτά, γιατί έχουν συνηθίσει κι έ-
χουν σχεδιάσει τη ζωή τους, σύµφωνα µε αυτά! 

Υπογραφές
Την επιστολή υπογράφουν 
οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι 
Δ.Κ Νευροκοπίου, Δ. Προσοτσάνης, 
Ν. Καβάλας, Ν. Ξάνθης, Δ. Ιάσμου, 
Δ. Αλεξανδρούπολης, Αρριανών 
και ο Θρακών Αμνός 

Οι επιδοτήσεις
µόνο στους
πραγµατικούς
αγρότες
Στην επιλογή της κατάργησης 
των ιστορικών δικαιωµάτων µε 
παράλληλη θέσπιση αυστηρών 
κριτηρίων στον ορισµό του 
πραγµατικού αγρότη, στον οποίο 
θα κατευθύνεται το σύνολο των 
επιδοτήσεων, και στην αύξηση των 
συνδεδεµένων σε προϊόντα εθνικής 
σηµασίας όπως το βαµβάκι, 
το ελαιόλαδο, το αµπέλι και τα 
κηπευτικά, τάσσεται ο Αγροτικός 
Σύλλογος Φυτικής Παραγωγής 
Θηβών. «Ο χρόνος περνά και σε 
συνδυασµό µε την ελλιπή ενηµέρωση, 
σχετικά µε τις αλλαγές της νέας ΚΑΠ, 
έχουν δηµιουργήσει έντονο 
προβληµατισµός στους αγρότες τις 
περιοχής», αναφέρει σε σχετική του 
ανακοίνωση που υπογράφει ο 
αντιπρόεδρος του Αγροτικού 
Συλλόγου Θηβών, ∆ηµήτρης 
Συκαράς. Μάλιστα, όπως σηµειώνει 
οι επιδοτήσεις θα πρέπει να δίνονται 
στους κατ’επάγγελµα µόνο «µε σκοπό 
την στήριξη του κόστους παραγωγής 
και όχι συνέχιση της επιδοµατικής 
πολιτική των επιδοτήσεων που ισχύει 
έως τώρα».
Η ανησυχία που επικρατεί στις τάξεις 
των αγροτών της Θήβας, ενόψει των 
επερχόµενων αλλαγών στη νέα ΚΑΠ 
είναι αρκετά έντονος δεδοµένου ότι 
και σε άλλες χώρες µε ισχυρό 
παραγωγικό δυναµικό όπως 
η Γερµανία και η Γαλλία, οι αγρότες 
τους αντιδρούν στις επερχόµενες 
αλλαγές µε δυναµικές 
κινητοποιήσεις, µε την αιτιολογία 
της πτώχευσης των εκµεταλλεύσεων 
τους. «Η λειτουργία των 
εκµεταλλεύσεων γίνεται ακόµη 
δυσκολότερη, λόγω κλιµατικής 
αλλαγής, που εµφανίζεται σχεδόν 
κάθε χρόνο µε την εκδήλωση 
έντονων φαινοµένων που 
δυσκολεύουν την παραγωγή και την 
απόκτηση εισοδήµατος. Κεντρική 
Ευρωπαϊκή πολιτική για την 
αντιµετώπιση και αποζηµίωση των 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων δεν 
υπάρχει, µε αποτελέσαµε όλο το 
βάρος να σηκώνεται από τις 
«πλάτες» του ΕΛΓΑ για την Ελλάδα. 
Πρόταση µας σχετικά µε την Νέα 
ΚΑΠ, είναι όχι η µείωση αλλά η 
αύξηση του προϋπολογισµού για την 
νέα περίοδο εφαρµογής 2021-2027, 
µε το επιπλέον ποσό να κατευθύνεται 
για την αποκατάσταση και 
αποζηµίωση των πληγέντων 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων», τονίζει 
ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού 
Συλλόγου Θηβών. 



Πρόγραμμα Γεωργία & Βιοοικονομία

Έξτρα μπόνους επιτοκίου 
μόνο για νέους αγρότες 
και βιώσιμες επενδύσεις

Με 210 εκατ. ευρώ ξεκίνησε να τρέχει ένα ειδικό δανειακό 
πρόγραμμα για τους αγρότες που ψάχνουν χρηματοδότηση για 
τρακτέρ, θερμοκήπια, γη, net metering και βιοαέριο  

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν δάνειο μόνο για κεφάλαιο 
κίνησης, ιδιαίτερα ευνοϊκό το επιτόκιο για αγρότες κάτω των 41 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με πρόσθετο επιτοκιακό όφελος για 
νέους αγρότες κάτω των 41 ετών, ε-
νεργοποιήθηκε και το δεύτερο ερ-
γαλείο ευνοϊκής δανειοδότησης α-
ποκλειστικά για τον αγροτικό τοµέα. 
Πρόκειται για το πρόγραµµα «Γεωρ-
γία & Βιοικονοµία» ύψους 210 εκατ. 
ευρώ, µε τον δανεισµό µάλιστα να 
µπορεί να αφορά αποκλειστικά κε-
φάλαιο κίνησης χωρίς απαραίτητα 
να συνδέεται µε επενδύσεις. 

Θερµαινόµενα θερµοκήπια από 
100% ΑΠΕ, net-metering, αρδευτικά 
έργα, αγορά γης, τρακτέρ, αγροτικά 
µηχανήµατα µέχρι και αγροτικά α-
µάξια χωράνε στο επενδυτικό σχέ-
διο που µπορεί να βρει ευνοϊκή χρη-
µατοδότηση µε περίοδο χάριτος, µεί-
ωση στα περιθώρια επιτοκίου για ό-
λους και µία έξτρα µείωση για παρα-
γωγούς κάτω των 41 ετών. Σηµειώνε-
ται εδώ χρηµατοδοτούνται κυρίως ε-
πιχειρηµατικά σχέδια µε άµεση ανα-
φορά στην αγροτική παραγωγή αλλά 
µε την προϋπόθεση ότι κινούνται ό-
λο και πιο κοντά στο µοντέλο της βι-
ώσιµης ανάπτυξης. Το πρόγραµµα εί-
ναι ήδη διαθέσιµο από την Παγκρή-
τια Τράπεζα (εξέδωσε ανακοίνωση), 
ενώ αναµένονται και οι σχετικές ε-
νέργειες από Τράπεζα Πειραιώς και 
Εθνική Τράπεζα. 

Ποιοι δικαιούνται χρηµατοδότηση
Όλες οι επιχειρήσεις µε κύρια δρα-

στηριότητα στους τοµείς της γεωργί-
ας και της βιοοικονοµίας. Αγρότες-ε-
λεύθεροι επαγγελµατίες, ατοµικές, µι-
κροµεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις. 

Γενικές επιλέξιµες δαπάνες
Κεφάλαιο κίνησης.
Αγορά, επέκταση ή ανακαίνι-

ση επαγγελµατικών εγκαταστάσεων.

Συνολικά 6.546 Νέοι Αγρότες του 
2016 δεν έχουν ολοκληρώσει τα 
µαθήµατα κατάρτισης που απαιτού-
νται για τη 2η δόση πληρωµής, ε-
νώ και οι πληρωµές των υπόλοι-
πων 9.026 δικαιούχων βρίσκονται 
ακόµα στον «αέρα». Οι διαχειριστι-
κές αρχές σύµφωνα µε έγγραφο 
τροποποίησης του ΠΑΑ έχουν ζη-
τήσει από την ΕΕ την άδεια να προ-
βούν σε τηλε-εκπαίδευση των δι-
καιούχων καθώς έτσι «επιλύεται το 
πρόβληµα µεταφοράς των καταρτι-
ζοµένων των νησιωτικών ή αποµα-
κρυσµένων περιοχών από τη γεωρ-
γική τους εκµετάλλευση και τον τό-
πο κατοικίας τους προκειµένου να 
παρακολουθήσουν µε φυσική πα-
ρουσία τα προγράµµατα κατάρτι-
σης». Προς το παρόν ωστόσο, ά-
γνωστη παραµένει η απάντηση α-
πό τις Βρυξέλλες. 

Συγκεκριµένα, έχουν ολοκληρω-
θεί 484 µαθήµατα από τα συνολικά 
770 που απαιτούνται, ενώ, ακόµα 
και όσοι έχουν καταρτιστεί αργούν 
ακόµα να δουν το χρώµα του χρήµα-
τος (2η δόση) καθώς το ΠΣΚΕ δεν έχει 

ανοίξει για τις αιτήσεις µέχρι την ώ-
ρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές. 

Επιπλέον οι διαχειριστικές αρχές 
έχουν επίσης υποβάλλει αίτηµα προς 
έγκριση στην ΕΕ « δέσµευση για δι-
ατήρηση τουλάχιστον του 95% της 
αρχικής παραγωγικής δυναµικότη-
τας (εκφρασµένης ως τυπικής από-
δοσης) στο έτος ολοκλήρωσης και 
ορθής υλοποίησης του επιχειρηµα-
τικού σχεδίου», αντί για 100% που 
ίσχυε. Όπως αναφέρουν στο αιτι-
ολογικό τους ότι: «∆εν πρέπει να 

Εν αναμονή για 300 μαθήματα

Αγορά επαγγελµατικού εξοπλισµού.
Χρηµατοδότηση για αγορά γης  σε 

ποσοστό του συνολικού κόστους του έρ-
γου (εξαίρεση αγορά γεωργικών γαιών).

Ειδικές επιλέξιµες δαπάνες για τον 
αγροδιατροφικό τοµέα

Μη θερµαινόµενα θερµοκήπια.
Θερµαινόµενα θερµοκήπια που 

θερµαίνονται 100% από ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειες συµπεριλαµβανοµέ-
νης της βιοµάζας. Ή δεν έχουν σταθε-
ρό (ενσωµατωµένο) σύστηµα θέρµαν-
σης και υπό κανονικές κλιµατολογι-
κές συνθήκες δεν απαιτούν θέρµαν-
ση παρά µόνο για περιορισµένες χρο-
νικές περιόδους.

Επενδύσεις σε µονάδες βιοαερίου
Έργα άρδευσης, µε την προϋπόθε-

ση ότι θα διασφαλίζεται η ύπαρξη δι-
καιωµάτων για τη διάθεση του νερού 
(άδεια ύδρευσης).

Αγορά αγροτικού αυτοκινήτου ή 
τρακτέρ.

∆ιάρκεια δανείου, επιτόκιο
Από 2 χρόνια και πάνω µε δυνατότη-

τα περιόδου χάριτος έως 5 έτη. Μείωση 
του περιθωρίου επιτοκίου τουλάχιστον 
κατά ένα ποσοστό. Οι νέοι αγρότες κά-
τω των 41 ετών δικαιούνται και λαµβά-
νουν περαιτέρω µείωση του περιθωρί-
ου. Για παράδειγµα αν η ελάχιστη µεί-
ωση είναι 0,25% τότε οι νέοι δικαιού-
νται µείωση επιπλέον 0,20%.  

Τρείς τράπεζες 
Το πρόγραµµα είναι ήδη 

διαθέσιµο από την Παγκρήτια 
Τράπεζα, ενώ αναµένονται 

και οι σχετικές ενέργειες από 
Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική

Οι επενδύσεις 
στο net metering 
και το βιοαέριο 
είναι µερικές 
που µπορούν να 
λάβουν ευνοϊκή 
χρηµατοδότηση.
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Επενδύσεις
Μέσω του προγράµµατος 
χρηµατοδοτούνται κυρίως 
επιχειρηµατικά σχέδια µε άµεση 
αναφορά στην αγροτική 
παραγωγή αλλά µε την 
προϋπόθεση ότι κινούνται όλο 
και πιο κοντά στο µοντέλο της 
βιώσιµης ανάπτυξης. 

Δικαιούχοι
∆ικαιούχοι είναι όλες οι 
επιχειρήσεις µε κύρια 
δραστηριότητα στους τοµείς της 
γεωργίας και της βιοοικονοµίας. 
Αγρότες-ελεύθεροι 
επαγγελµατίες, ατοµικές, 
µικροµεσαίες και µεγάλες 
επιχειρήσεις.

Αρδευτικά
Το πρόγραµµα «Γεωργία και 
Βιοοικονοµία» θα ταιριάξει ιδιαίτερα 
µε το Μέτρο 4.1.2 που µένει να 
προκηρυχθεί και θα επιδοτεί τις 
αρδευτικές επενδύσεις αγροτών µε 
σκοπό να δράσει υποστηρικτικά 
καλύπτοντας την ίδια συµµετοχή των 
ενδιαφερόµενων.



Νέων Αγροτών

Από 1η Μαρτίου
για αναδιάρθρωση
των αμπελώνων
Τη ∆ευτέρα 1η Μαρτίου ξεκινούν 
οι αιτήσεις για το πρόγραµµα α-
ναδιάρθρωσης αµπελώνων 2021-
2022 σύµφωνα µε το xρονοδιά-
γραµµα διαδικασίας ένταξης στο 
πρόγραµµα που προβλέπει η σχε-
τική ΚΥΑ (2096/ B’/2019. ∆ικαιού-
χοι της στήριξης του προγράµµατος 
αναδιάρθρωσης και µετατροπής α-
µπελώνων έχουν Φυσικά ή Νοµικά 
πρόσωπα, Οµάδες και Οργανώσεις 
Παραγωγών, που καλλιεργούν οι-
νοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου. Το 
πρόγραµµα επιδοτεί για τον καθέ-
να µία ή περισσότερες από τις πα-
ρακάτω δράσεις:

α) Εκρίζωση - αναφύτευση, που 
επιµερίζεται σε: i. εκρίζωση ii. προε-
τοιµασία εδάφους iii. αναφύτευση: 
Ενίσχυση 1.455 ευρώ ανά στρέµµα 
σε περιοχές ορεινές και ειδικά µειο-
νεκτήµατα, και 1.260 ευρώ σε λοιπές 
περιοχές, στις λιγότερο ανεπτυγµέ-
νες Περιφέρειες (Ανατ. Μακεδονία 
και Θράκη, Κ. Μακεδονία, Ήπειρος, 
Θεσσαλία, ∆υτ. Ελλάδα). Ενίσχυση 
1.175 ευρώ ανά στρέµµα σε περιο-
χές ορεινές και ειδικά µειονεκτήµα-
τα, και 1.020 ευρώ σε λοιπές περι-

οχές, στις υπόλοιπες περιφέρειες.
β) Φύτευση αµπελώνων που πε-

ριλαµβάνει: i. προετοιµασία εδά-
φους ii. φύτευση (βάσει άδειας α-
ναφύτευσης). Ενίσχυση 745 ευρώ 
ανά στρέµµα σε περιοχές ορεινές 
και ειδικά µειονεκτήµατα, και 620 
ευρώ σε λοιπές περιοχές, στις λιγό-
τερο ανεπτυγµένες Περιφέρειες. Ε-
νίσχυση 515 ευρώ ανά στρέµµα σε 
περιοχές ορεινές και ειδικά µειονε-
κτήµατα, και 390 ευρώ σε λοιπές πε-
ριοχές, στις υπόλοιπες περιφέρειες.

γ) Επανεµβολιασµός (για την 
ποικιλιακή µετατροπή των αµπε-
λώνων). Ενίσχυση 680 ευρώ ανά 
στρέµµα στις λιγότερο ανεπτυγµέ-
νες Περιφέρειες και 620 ευρώ στις 
υπόλοιπες.

δ) Βελτίωση τεχνικών διαχεί-
ρισης των αµπελουργικών εκτά-
σεων που αναλύονται σε: i. υ-
ποστύλωση ii. κατασκευή ανα-
βαθµίδων iii. αλλαγή αποστά-
σεων φύτευσης (ελάχιστη πο-
σοστιαία µεταβολή στον αριθµό 
των πρέµνων πριν και µετά την 
αναδιάρθρωση 20%) χωρίς αλ-
λαγή συστήµατος διαχείρισης. 
Ενίσχυση 500 ευρώ το στρέµµα 
για όλους.

Η νέα φυτεία θα πρέπει να δια-
τηρηθεί για χρονική περίοδο του-
λάχιστον 10 (δέκα) ετών από το 
οικονοµικό έτος πληρωµής. Το-
νίζεται ότι τα αµπέλια µε σουλτα-
νίνα δεν µπορούν να ενταχθούν 
στο πρόγραµµα και να µετατρα-
πούν σε οινάµπελα.

Νέο πλαίσιο για net
metering αγροτών
ετοιµάζει ο Σκρέκας 
Noµοθετικό πλαίσιο για να τρέξει 
µε µεγαλύτερη ευκολία το ζητήµατα 
ηλεκτροδότησης αγροτικών και 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 
µε φωτοβολταϊκά συστήµατα µε 
τη διαδικασία του net metering, 
ετοιµάζει ο Υπουργός 
Περιβάλλοντος, Κώστας Σκρέκας, 
ετοιµάζει. Αυτό τονίστηκε στη 
συνάντηση που είχε την περασµένη 
Τρίτη ο υπουργός µε αντιπροσωπεία 
της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. (Πανελλήνια Ένωση 
Πτυχιούχων Τεχνολόγων 
Γεωπόνων), αποτελούµενη από 
τον πρόεδρο Βασίλη Κρανιά, τον 
αντιπρόεδρο Γιώργο Παπάζογλου 
και τον Γενικό Γραµµατέα της 
Ένωσης Κώστα Καρύδη. 
Παράλληλα κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης συζητήθηκε η 
αδειοδότηση των υφιστάµενων 
υδροληψιών και η επικείµενη 
δεύτερη αναθεώρηση των σχεδίων 
λεκανών απορροής που θα δώσει 
επικαιροποιηµένη εικόνα όσον 
αφορά τη κατάσταση των υπόγειων 
υδάτων στους σηµαντικότερους 
υδροφορείς της χώρας.

τιµωρούνται τυχόν αστοχίες που 
µπορεί να οφείλονται στην έλλει-
ψη εµπειρίας του καθώς και σε µια 
σειρά από λόγους οι οποίοι δεν ε-
πηρεάζουν τον σκοπό του µέτρου. 
Ωστόσο µε την διατήρηση του ελά-
χιστου αποδεκτού µεγέθους της 
εκµετάλλευσης στο ύψος της ελά-
χιστης τυπικής απόδοσης εισόδου 
(8.000 ευρώ) διασφαλίζεται ότι δεν 
παύει η επιχειρηµατική δραστηρι-
ότητα κατά την περίοδο υλοποίη-
σης του επιχειρηµατικού σχεδίου».

∆ικαιούχοι 2020-2021
Eκδόθηκε η οριστική λίστα 
µε τους δικαιούχους του 
προγράµµατος αναδιάρ-

θρωσης 2020-2021. 
Όλα τα ονόµατα στο 

agronews.gr 
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

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.

Μέτρο 9 Οµάδες 
Παραγωγών
Έως τις 10 Μαΐου µπορούν 
να υποβάλλουν αιτήσεις 
πληρωµών οι δικαιούχοι 
που έχουν ενταχθεί στο 
Μέτρο 9 «Σύσταση Οµάδων 
και Οργανώσεων 
Παραγωγών», σύµφωνα µε 
σχετική ανακοίνωση.

Μέτρο Προστασίας 
Ορνιθοπανίδας
Aπό τις 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

ΕΚΡΙΖΩΣΗ
ΑΝΑΦΥΤΕΥΣΗ

ΦΥΤΕΥΣΗ 
ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 
(ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ)

1.020 �1.455

390 �  745

ΕΠΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙ∆ΕΣ

620 � 680

240 � 390
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Άδεια διάθεσης 
για το εντομοκτόνο 
VERIMARK® 20 SC  
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων χο-
ρήγησε άδεια διάθεσης στην αγορά στο εντοµοκτόνο 
VERIMARK® 20 SC (δραστική ουσία: cyazypyr®), για 
περιορισµένη και ελεγχόµενη χρήση στην καλλιέρ-
γεια του µπρόκολου υπαίθρου εναντίον της Υλέµυιας 
(Delia radicum) για χρήση εντός των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Λάρισας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Πέλλας 
για την περίοδο 1/06/2021-28/09/2021.

Η Υλέµυια συνήθως προσβάλει τη βάση των φυτών 
όπου και αποθέτει τα αυγά της. Οι νεαρές προνύµφες 
µετά την εκκόλαψη τους εισέρχονται µέσα στο φυτό 
και ανοίγουν στοές. Ως αποτέλεσµα της προσβολής 
αυτής, το φυτό µπορεί να ξεραθεί εντελώς.

Το VERIMARK® 20 SC είναι ένα εντοµοκτόνο επα-
φής και στοµάχου που καταπολεµά όλα τα προνυµ-
φικά στάδια και παράλληλα επιδεικνύει εξαιρετική 

ωο-προνυµφοκτόνο δράση. Περιέχει την δραστική 
ουσία cyantraniliprole, η οποία ανήκει στην χηµική 
οικογένεια των ανθρανιλικών διαµιδίων και έχει ένα 
νέο τρόπο δράσης (IRAC group 28) µέσω της ενεργο-
ποίησης των υποδοχέων ρυανοδίνης των εντόµων, 
µε άµεσο αποτέλεσµα την εξασθενηµένη µυϊκή λει-
τουργία, παράλυση και ακολούθως θανάτωση των ε-
ντόµων-στόχων.

Το VERIMARK® 20 SC της FMC, αποτελεί ένα νέο 
και ιδιαίτερα αποτελεσµατικό προϊόν για τον έλεγχο 
της Υλέµυιας, τη στιγµή που οι διαθέσιµες λύσεις για 
τον έλεγχο του συγκεκριµένου εντόµου είναι εξαιρε-
τικά περιορισµένες. 

Η εφαρµογή του µπορεί να γίνει µε διαβροχή των 
φυταρίων στο στάδιο των 2 έως 5 φύλλων, 3 µέρες 
πριν τη µεταφύτευση. Η συνιστώµενη δόση είναι 15 
κ.εκ προϊόντος ανά 1000 φυτάρια, εξασφαλίζοντας ό-
τι όλο το προϊόν θα απορροφηθεί από τα φυτάρια. Ιδι-
αίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις συστάσεις σχετι-
κά µε το pH του ψεκαστικού διαλύµατος. 

Το VERIMARK® 20 SC αποτελεί τη νέα λύση στην 
φυτοπροστασία του µπρόκολου και θέτει τις βάσεις 
για µια συγκοµιδή µε υψηλή εµπορική αξία, βοηθώ-
ντας παράλληλα τους παραγωγούς να ανταποκρι-
θούν καλύτερα στις απαιτήσεις της αλυσίδας τροφί-
µων, αλλά και να διατηρήσουν την βιωσιµότητα της 
επιχείρησής τους.

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Να ολοκληρώσει την παγκοσµίως πρώτη µη-
δενικών ρύπων συγκοµιδή Barolo cru και 
να γιορτάσει το 2025 ανοίγοντας την πρώ-
τη 100% βιώσιµη φιάλη του υψηλού κύρους 
«Βασιλιά του Κρασιού» (King of Wines). Αυ-
τοί είναι οι στόχοι της συνεργασίας της FPT 
Industrial του οµίλου CNH µε το ιταλικό οι-
νοποιείo Fontanafredda.

Πιο συγκεκριµένα, ο ειδικός στους κινη-
τήρες του οµίλου CNH Industrial (Case IH 

και New Holland µεταξύ άλλων), FPT και 
το κτήµα Fontanafredda, που ιδρύθηκε α-
πό τον Βίκτορ-Εµανουέλε II, τον πρώτο βα-
σιλιά της ενωµένης Ιταλίας (1858), υπέ-
γραψε συνεργασία για την προµήθεια δύο 
τρακτέρ New Holland TK Methane Power. 

Η New Holland προσφέρει ήδη ένα µονα-
δικό µοντέλο 180 ίππων που λειτουργεί µε 
µεθάνιο αλλά δεν είναι κατάλληλο για τον 
αµπελουργικό κλάδο. Ως εκ τούτου, προ-
χώρησε στην κατασκευή των TK Methane 
Power, δηλαδή µικρά crawlers µε κινητή-
ρα βιοµεθανίου FPT Industrial F28 Natural 

Ο πρώτος βασιλιάς 
της Ιταλίας και τα νέα 
crawler με μεθάνιο   
Συνεργασία του οινοποιείου Fontanafredda με τη New 
Holland για την πρώτη 100% βιώσιμη φιάλη Barolo cru
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Στην πρεσβεία της 
Ινδίας η UPL Hellas  
O διευθύνων σύµβουλος της UPL Hellas Κώστας Πα-
πασωτηρίου και ο διευθυντής Πωλήσεων Χρήστος Μη-
λιώνης, κατόπιν πρόσκλησης της πρεσβείας της Ινδίας 
στην Αθήνα, είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τον 
Εξοχότατο πρέσβη, Amrit Lugun, και τον εµπορικό α-
κόλουθο Rajendran Lamykannu.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, µεταξύ άλλων,  
διερεύνησαν τις δυνατότητες  προώθησης και εξαγω-
γών των Ελληνικών γεωργικών προϊόντων (λάδι, ελιές, 
φρούτα) στην αγορά της Ινδίας.

Τονίστηκε η υψηλή ποιότητα των ελληνικών παραγό-
µενων προϊόντων, η ασφάλεια και ειδικότερα η γεύση, 
γνωρίσµατα τα οποία χαρακτηρίζουν την Ελληνική γε-
ωργική παραγωγή. Επισηµάνθηκε επίσης από τον ∆ι-
ευθύνοντα Σύµβουλο, το ενδιαφέρον από την πλευ-
ρά των παραγωγών αλλά και των συνεργατών της UPL 
Hellas, για την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων στην 
τεράστια αγορά της Ινδίας, δηµιουργώντας σηµαντι-
κές γέφυρες εµπορικής σηµασίας.

Η UPL Hellas, εφαρµόζοντας τη στρατηγική OpenAg, 
θα συνεχίσει να δηµιουργεί ένα ανοιχτό αγροτικό δί-
κτυο που δηµιουργεί αειφόρο ανάπτυξη για τους συ-
νεργάτες µας, τους παραγωγούς και τους εµπλεκόµε-
νους στην διατροφική αλυσίδα.

Στρατηγικές John 
Deere για μικρούς 
και μεγάλους αγρότες 
Η John Deere προχωρά σε πλήρη αναδιοργάνωση της 
στρατηγικής λειτουργίας της για τους κλάδους των υ-
πηρεσιών και προϊόντων γεωργίας και χορτονοµής. Α-
ναλυτικότερα, ο τοµέας της παραγωγής και της γεωργί-
ας ακριβείας είναι υπεύθυνος για τον καθορισµό, την 
ανάπτυξη και την παροχή παγκόσµιων λύσεων εξοπλι-
σµού και τεχνολογίας για να «ξεκλειδώσει» την αξία 
των πελατών για παραγωγούς βαµβακιού και ζάχαρης.

Τα κύρια προϊόντα περιλαµβάνουν µεγάλου και µε-
σαίου µεγέθους τρακτέρ, θεριζοαλωνιστικές, βαµβα-
κοσυλλέκτικές µηχανές, αλωνιστικές ζαχαροκάλαµου, 
φορτωτές και εργαλείας προετοιµασίας εδάφους, σπο-
ράς, εφαρµογής και καλλιέργειας.

Από τη άλλη µεριά, ο τοµέας της γεωργίας για τους µι-
κρούς παραγωγούς είναι υπεύθυνος για τον καθορισµό, 
την ανάπτυξη και την παράδοση προϊόντων µε γνώµο-
να την αγορά για την υποστήριξη µεσαίου µεγέθους και 
µικρού µεγέθους καλλιεργητών και παραγωγών παγκο-
σµίως. Οι δραστηριότητες οργανώνονται κυρίως για την 
υποστήριξη συστηµάτων παραγωγής γαλακτοκοµικών 
προϊόντων και ζωοτροφών, καλλιεργειών υψηλής αξίας 
και φορείς εκµετάλλευσης κοινής ωφέλειας. 

Gas. Η δύναµη του κινητήρα φτάνει τους 75 
ίππους (55 kW) µε µέγιστη ροπή 330 Nm 
και, σύµφωνα µε την FPT, εξασφαλίζει α-
κριβώς ίδιες αποδόσεις σε σχέση µε τις ντι-
ζελοµηχανές τέτοιου τύπου, ακόµα και σε 
απότοµες πλαγιές. 

Βιολογικός αµπελώνας 1.200 στρεµµάτων
Σηµειώνεται εδώ πως το Fontanafredda 

διαθέτει 1.200 στρέµµατα πιστοποιηµένους 
βιολογικούς αµπελώνες, και όπως λέει προ-
ωθεί τη νέα «Πράσινη Αναγέννηση» στη 
µορφή των βέλτιστων πρακτικών καλλιέρ-
γειας χωρίς περιβαλλοντικό αποτύπωµα. 

Η τριετής συνεργασία µεταξύ FPT Industrial 
και της Fontanafredda, υποστηριζόµενη α-
πό το πρόγραµµα Tobias της Περιφέρει-
ας του Πιεµόντε, µε στήριξη από τις New 

Holland Agriculture, CNH Industrial και 
τοπικές επιχειρήσεις, αποδεικνύει για άλ-
λη µια φορά ότι σύνθετα έργα αυτού του 
είδους µπορούν να αποτελέσουν ένα κα-
λό παράδειγµα δικτύωσης για ένας κοινός 
στόχος. Οι εταίροι που συµµετέχουν επίσης 
στο έργο της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι 
οι DIMSPORT S.r.l., HYSYTECH S.r.l., S.T.C. 
S.r.l., STEMS-CNR και T.C.E. TORINO CREA 
ENGINEERING S.r.l ..

Εξίσου αποδοτικό το µεθάνιο µε το ντίζελ
Οι κινητήρες µεθανίου της FPT ήταν η 

«καρδιά» των τρακτέρ που έλαβαν το βρα-
βείο στην ειδική κατηγορία βιωσιµότητας στη 
διοργάνωση «Τρακτέρ της Χρονιάς 2020». 
Η CEO της FPT Industrial, Αναλίζα Στουπε-
νένγκο τόνισε πως το να δηµιουργηθούν 
τέτοιοι κινητήρες για την παραγωγή υψη-
λής ποιότητας κρασιού ήταν µία πρόκληση. 

«Οι κινητήρες βιοµεθανίου που κατα-
σκευάζουµε είναι εξίσου αποδοτικοί και υ-
ψηλής απόδοσης όπως οι πετρελαιοκινη-
τήρες. Αυτό το ανανεώσιµο, βιώσιµο καύσι-
µο είναι η πραγµατική, άµεσα διαθέσιµη ε-
ναλλακτική λύση για την εξάλειψη των εκ-
ποµπών από τα γεωργικά οχήµατα», ανέ-
φερε συγκεκριµένα.

Με 75 ίππους
Η δύναµη του κινητήρα µεθανίου φτά-
νει τους 75 ίππους (55 kW) και λέγεται 

πως σε απόδοση δεν έχει να ζηλέψει 
τίποτα από τον ντιζελοκινητήρα 



Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021Agrenda38
ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Με πυξίδα ή όχι 

 ∆ιαχρονικό: Για εκείνον που 
δεν ξέρει για ποιο λιµάνι πλέει, 
κανένας άνεµος δεν είναι ευνοϊκός. 
Lucius Annaeus Seneca.

 Μόνο 100 λίτρα γάλα: Από 
τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι 
επιδοτούµε γύρω στα 9.000.000 
πρόβατα αλλά καταγράφεται µέση 
γαλακτοπαραγωγή 100 λίτρα ανά 
πρόβατο, που είναι απαράδεκτο. 
Σαν να επιδοτείς ένα επιβατηγό 
αυτοκίνητο του οποίου η µέγιστη 
ταχύτητα είναι 10 km/ώρα, τη 
στιγµή που γύρω κυκλοφορούν 
αυτοκίνητα µε 80 km ή 130 km… 
Καθηγητής Γ. Σκούφος, Σύλλογος 
Κτηνοτρόφων Αττικής, 19/2/2021.

 Οινογνωσία: Ξεκίνησε η 
υποβολή αιτήσεων σε σεµινάρια 
Οινογνωσίας για εργαζόµενους 

στον ιδιωτικό 
τοµέα, µέχρι 15 
Μαρτίου. Θα 
εκπαιδευτούν 
507 
εργαζόµενοι 
από δέκα 
περιφέρειες 
(εκτός Αττικής, 

∆υτικής Μακεδονίας και Κρήτης). 
Αφορούν Γευσιγνώστη Οίνων, 
Στέλεχος διαδικτυακού Marketing 
Οινοποιητικών Προϊόντων, Στέλεχος 
Ανάπτυξης Οινοτουρισµού, 
Στέλεχος Εξαγωγικού Εµπορίου 
Οινοποιητικών Προϊόντων και  
Στέλεχος Πωλήσεων Οινοποιητικών 
προϊόντων. Οι εκπαιδευόµενοι θα 
επιδοτηθούν µε 5 ευρώ την ώρα 
(για 100 ή 80 ώρες αποκλειστικά 
µέσω τηλεκατάρτισης). ΚΕΟΣΟΕ, 
oinognosia@keosoe.gr. 

 Πράσινο κρέας: «∆ιερεύνηση 
καινοτόµων στρατηγικών 
διατροφής µε βάση τα βότανα, 
ώστε να µειωθεί η χρήση των 
αντιµικροβιακών ουσιών στην 
παραγωγή χοιρινού και ορνίθειου 
κρέατος µε µικρές περιβαλλοντικές 
επιδράσεις, GreenPro». Στόχος του 
έργου η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας ελληνικών 
κτηνοτροφικών προϊόντων, µέσα 
από την ντόπια βιοποικιλότητα για 
να προσδώσει νέα χαρακτηριστικά 
στο ορνίθειο και χοιρινό κρέας. 
Καθηγητής Γ. Σκούφος, καθηγητής 
Γ. Αρσένος, Πανεπιστήµιο 
Ιωαννίνων, ΑΠΘ, ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, 
28/1/2021 *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Στην καλλιέργεια πρώιµων ή και εκτός 
εποχής λαχανικών και φρούτων, µέ-
σω αγροτικής τηλεθέρµανσης, σχεδιά-
ζουν να προχωρήσουν αγρότες του Νέ-
στου στη Χρυσούπολη Καβάλας, ευελ-
πιστώντας ότι µε τον τρόπο αυτό οι πα-
ραγωγές τους θα αποκτήσουν σοβαρό 
εµπορικό προβάδισµα στις αγορές και 
κατ’ επέκταση και καλύτερες τιµές. Το 
πλάνο προβλέπει την αξιοποίηση του 
πλούσιου γεωθερµικού πεδίου στο Ε-
ρατεινό Καβάλας, για τη θέρµανση θερ-
µοκηπιακών υποδοµών, µε µια πολύ 
φθηνή πηγή ενέργειας στις οποίες θα 
µπορούν να παράγονται εµβληµατικά 
προϊόντα για την τοπική οικονοµία, ό-
πως το σπαράγγι, τα φυλλώδη λαχανι-
κά, τα πεπόνια, τα καρπούζια και άλλα.

Καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη 
του φιλόδοξου στόχου πρόκειται να δι-
αδραµατίσει το «Πρότυπο Κέντρο Γεωρ-
γικών Εφαρµογών» που στήνει ο ∆ή-
µος Νέστου, µέσω της ∆ΕΥΑΝ και της 
Αναπτυξιακής εταιρείας του ∆ήµου, σε 
συνεργασία µε επιστήµονες του ΑΠΘ, 
ερευνητές του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα και τον 
Αγροτικό Σύλλογο Νέστου.

Ήδη το έργο, µε τίτλο «επιστηµονι-
κή και τεχνική υποστήριξη παραγωγής 
λαχανικών στο πάρκο εφαρµογών γε-
ωθερµίας στον αγροτικό τοµέα του ∆ή-
µου Νέστου», έχει εξασφαλίσει την έ-
γκριση του τοπικού ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου και πλέον η προγραµµατική 
σύµβαση έχει αποσταλεί για υπογρα-
φή στα υπόλοιπα συµβαλλόµενα µέρη.

«Σκοπός του έργου είναι η πλήρης 
τεχνικο-επιστηµονική υποστήριξη του 
∆ήµου Νέστου στο σχεδιασµό και τη 
χωροθέτηση των κύριων παραγωγικών 
τµηµάτων του πάρκου, καθώς και στη 
συστηµατική παρακολούθηση και πα-
ροχή της απαιτούµενης τεχνογνωσίας 
και τεχνικής υποστήριξης για την υλο-
ποίηση των καλλιεργειών που θα εγκα-

τασταθούν», εξηγεί ο Αναστάσιος Σιώ-
µος, καθηγητής Λαχανοκοµίας του τµή-
µατος Γεωπονίας του ΑΠΘ και επιστη-
µονικά υπεύθυνος του προγράµµατος.

Η υποδοµή θα αναπτυχθεί σε έναν 
πιλοτικό αγρό 5 στρεµµάτων, εντός του 
µισθωµένου βεβαιωµένου γεωθερµικού 
πεδίου στο Ερατεινό. Τα κύρια παρα-
γωγικά συστατικά τµήµατα του πάρκου 
θα περιλαµβάνουν δύο τροποποιηµέ-
να τοξωτά πλαστικά θερµοκήπια για υ-
δροπονική καλλιέργεια καρποδοτικών 
και φυλλωδών λαχανοκοµικών ειδών, 
δύο χαµηλά γραµµικά τούνελ για καλ-
λιέργεια εµβολιασµένου καρπουζιού 
και πεπονιού στο έδαφος, καθώς και 
χαµηλή κάλυψη καλλιέργειας λευκού 
και πράσινου σπαραγγιού. 

Στην αγροτική τηλεθέρμανση
για πρώιμα προϊόντα ή εκτός 
εποχής προσφεύγουν αγρότες
του Νέστου Στήνεται Πρότυπο Κέντρο Γεωργικών 

Εφαρμογών για χρήση γεωθερμίας σε 
σπαράγγι, φυλλώδη, πεπόνια, καρπούζια

Να εκµεταλλευτούν την γεωθερµία για 
χαµηλά κόστη επιδιώκουν οι παραγωγοί.

Σε δεύτερη φάση ο Αγροτικός Σύλλογος Νέστου
θα πειραµατιστεί σε φράουλες και κεράσια

«Πιστεύουµε ότι µέσα στο Μάρτιο είναι εφικτό να αρχίσει η εφαρµογή του 
προγράµµατος», ανέφερε στην Agrenda ο πρόεδρος του Αγροτικού 
Συλλόγου Νέστου, Σάββας Αργυράκης, συµπληρώνοντας ότι «αυτό που 
θέλουµε εµείς ως αγρότες είναι να εκµεταλλευτούµε τη γεωθερµία, η 
οποία µας παρέρχεται σχεδόν χωρίς κόστος από τη γη και µε µια µικρή 
επένδυση στα χωράφια µας, να παράξουµε προϊόντα που θα µπορούν να 
είναι πρώιµα έως και κατά ένα µήνα ή να πάµε και σε παραγωγές 
προϊόντων ακόµη και εκτός της εποχής τους, προκειµένου να έχουµε 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και να βελτιώσουµε το εισόδηµά µας». 
Σύµφωνα µε τον εκπρόσωπο των παραγωγών, σε δεύτερη φάση, στις 
προθέσεις του Αγροτικού Συλλόγου είναι να πειραµατιστεί και µε άλλες 
καλλιέργειες, όπως για παράδειγµα οι φράουλες και τα κεράσια.

Μάρτιο
Τον Μάρτιο 

εκτιµάται πως 
θα είναι εφι-
κτή η έναρξη 
εφαρµογής 

προγράµµατος

Προβάδισµα
Οι παραγωγοί 
ευελπιστούν 

ότι θα αποκτή-
σουν εµπορικό 

προβάδισµα 
και καλύτερες 

τιµές

Ερατεινό
Υποδοµή σε 

έναν πιλοτικό 
αγρό 5 στρεµ-

µάτων στο 
γεωθερµικό 

πεδίο Ερατει-
νού

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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Ένα καινοτόµο ερευνητικό πρόγραµµα 
που αφορά την πιστοποίηση της αυθε-
ντικότητας και της γεωγραφικής προ-
έλευσης της παραδοσιακής Γραβιέρας 
Νάξου ΠΟΠ ακολουθώντας το αποτύ-
πωµα της «Μητέρας Φύσης: Νερό-Γη-Α-
έρας» στο τελικό προϊόν µε στόχο την ι-
σχυροποίηση της µοναδικότητας του εν 
λόγω ΠΟΠ προϊόντος και αντίστοιχα την 
θέση του παραγωγού, υλοποιεί η ΕΑΣ 
Νάξου. Το πρόγραµµα µε τίτλο «Παρα-
κολούθηση του περιβαλλοντικού απο-
τυπώµατος στο ΠΟΠ προϊόν Γραβιέρα 
Νάξου για την πιστοποίηση της αυθε-
ντικότητας και της γεωγραφικής προ-
έλευσης», υλοποιείται µε τη ∆ράση «Ε-
ρευνώ-∆ηµιουργώ-Καινοτοµώ Β’ κύκλος» 
που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραµµα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρη-
µατικότητα & Καινοτοµία».

Βασικός στόχος είναι, στο τέλος του 
προγράµµατος, η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ 
της ΕΑΣ Νάξου να έχει το δικό της δα-
κτυλικό αποτύπωµα και εποµένως µία 
προστιθέµενη αξία στην κατηγορία των 
τυροκοµικών προϊόντων που αφορούν 
την γραβιέρα, η οποία θα ενισχύσει την 
εµπορική αξιοποίηση του ΠΟΠ προϊό-
ντος σε εγχώριες και διεθνείς αγορές.

Τον Φεβρουάριο του 2021ολοκληρώ-
θηκε το πρώτο έτος υλοποίησης του προ-
γράµµατος, µε τα επιστηµονικά αποτελέ-
σµατα να παρουσιάζονται σε πρόσφατη 
συνάντηση εργασίας. Η ∆ρ. Χαντζή Πα-
ρασκευή (επιστηµονικά υπεύθυνη και 
συντονίστρια του προγράµµατος) ενη-
µέρωσε τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
∆ηµήτρη Καπούνη, τα υπόλοιπα µέλη 
του ∆Σ αλλά και τον γεωπόνο και διευ-
θυντή παραγωγής της ΕΑΣ Νάξου Βερ-
νίκο Μιχάλη, σχετικά µε την εξέλιξη του 
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου.

Αναλυτικότερα, παρουσιάστηκε το εύ-
ρος των ισοτοπικών τιµών (δ18O, δ13C, 
δ15Ν) που χαρακτηρίζουν τους βιογεω-
χηµικούς κύκλους του οξυγόνου, του 

άνθρακα και του αζώτου στο σύστηµα 
της Νάξου και του αποτυπώµατός τους 
σε αγελαδινό και αιγοπρόβειο γάλα την 
περίοδο χαµηλής υδροφορίας και υψη-
λού θερµοκρασιακού και ανεµολογικού 
προφίλ (Ιούλιος-Αυγουστος-Σεπτέµβρι-
ος 2020). Αυτή η βάση δεδοµένων καθό-
ρισε 13 εκτροφές αναφοράς σε συνδυ-
ασµό µε δεδοµένα για την καλή υγεία 
των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, 
την ποιότητα του εισκοµιζόµενου γάλα-
κτος και το ζωοτεχνικό µοντέλο εκτρο-
φής (π.χ. τύπος εκτροφής, πρωτόκολλα 
διαχείρισης της αναπαραγωγής, ποιότη-
τα και µοντέλο σιτηρεσίου). Μετά ανα-
λύθηκαν οι δειγµατοληψίες περιβαλλο-
ντικών και τροφικών δειγµάτων στους 
σταθµούς αναφοράς την περίοδο υψη-
λής υδροφορίας και χαµηλού θερµο-
κρασιακού προφίλ (Ιανουάριος 2021).

Πιστοποίηση αυθεντικότητας 
και γεωγραφικής προέλευσης
για την ΠΟΠ Γραβιέρα Νάξου

Στα vegan ούτε ονομασία ή εικόνα 
που παραπέμπει σε γάλα και γιαούρτι
«Κρεµώδης υφή» και «φυτικό για-
ούρτι» ως χαρακτηρισµοί σε συ-
σκευασίες φυτικών προϊόντων γί-
νονται παρελθόν εφόσον η Κοµι-
σιόν εγκρίνει σχετική τροπολογία 
της Ευρωβουλής, 171 η αρίθµησή 
της, όπως αναµένεται ότι θα συµ-
βεί το προσεχές διάστηµα. 

Συγκεκριµένα, σε περίπτωση που 
η τροπολογία ενσωµατωθεί στον ευ-
ρωπαϊκό κανονισµό, πολλές βιοµη-
χανίες που έχουν αναπτύξει δρα-
στηριότητα γύρω από τον δυναµι-
κά αναπτυσσόµενο κλάδο των φυ-
τικών τροφίµων που προωθούνται 
ως υποκατάστατα κρέατος ή γάλα-
κτος, δεν θα έχουν τη δυνατότητα 
να συµπεριλάβουν ισχυρισµούς 
όπως «γαλακτοκοµικά», «επιδόρ-
πιο γιαουρτιού» ή «δεν περιέχει γά-
λα» στις συσκευασίες. Πλέον οι βι-
οµηχανίες αυτές δεν θα µπορούν 
να χρησιµοποιούν ούτε καν σχή-
µατα συσκευασιών που θυµίζουν 
γαλακτοκοµικά. 

Σηµειώνεται ότι οι ρυθµίσεις αυ-
τές υπαγορεύονται από την πρό-
θεση των Βρυξελλών να προστα-
τέψουν υπό µια έννοια, τη βιοµη-
χανία γαλακτοκοµικών προϊόντων 
της Ευρώπης, αφού η ανερχόµενη 

τάση των φυτικών προϊόντων λει-
τουργεί ανταγωνιστικά στον κλάδο.

Οι αντιδράσεις από τη βιοµηχα-
νία φυτικών προϊόντων όµως εί-
ναι έντονες. Ήδη η Alpro, µια εκ 
των βασικών παικτών της αγοράς 
εναλλακτικών φυτικών προϊόντων, 
προωθεί ψήφισµα που να απορ-
ρίπτει την εν λόγω τροπολογία, α-
ναζητώντας µάλιστα υποστηρικτές 
στους κόλπους των καταναλωτών.    

Το «κίνηµα» που έχουν συσπει-
ρώσει τώρα αυτές οι βιοµηχανίες 
φυτικών υποκατάστατων των γαλα-
κτοκοµικών, όπως είναι η Alpro αλ-
λά και η Oatley, κάνει λόγο για µια 
«επανάσταση στο τρόφιµο» για µια 
πιο υγιεινή και βιώσιµη διατροφή.

Υπενθυµίζεται ότι πριν από λί-
γους µήνες, µια αντίστοιχη νοµο-
θετική πρόκληση είχε απασχολήσει 
τον κλάδο της βιοµηχανίας κρέατος 
και της αντίστοιχης, φυτικών υπο-
κατάστατων. Τότε η Ευρωβουλή ε-
πρόκειτο να υπερψηφίσει τροπολο-
γία η οποία θα απαγόρευε τα σηµαί-
νοντα «µπιφτέκι», «λουκάνικο» κι 
άλλα σχετικά, από τις συσκευασίες 
προϊόντων µε βάση φυτικές πρωτε-
ΐνες, αλλά η Ευρωβουλή απέρριψε 
την τροπολογία.     ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Πίστη στο έτος
βοδιού δείχνει
το κρασί

Η Κίνα έχει εισέλθει 
στο έτος του βοδιού, 
σύµβολο ευηµερίας, 
που απορρέει από τη 
δύναµη και την 
εργασία, και σίγουρα 
ένας καλός οιωνός, 
ειδικά µετά το 
δύσκολο, τουλάχιστον, 
2020 που σηµάδεψε η 
πανδηµία. Σηµαντικοί 
«παίκτες» του κρασιού 
όπως, Torres ( Sangre 
de Toro), Feudi di San 
Gregorio, Penfold’s 
(Bin 389),  Auswan 
Creek (Big Bull 
Merlot), Chateau 
Tanunda (Limited 
Edition Ox Shiraz), 
που έχουν επενδύσει 
πολλά στην προώθηση 
σε µια χώρα 
ελπιδοφόρα αλλά και 
περίπλοκη όπως η 
Κίνα, αφιερώνουν 
κάποιες ετικέτες στο 
κινέζικο ωροσκόπιο.

Στόχος η γραβιέρα ΠΟΠ Νάξου να 
έχει δικό της δακτυλικό αποτύπωµα.

Τροπολογία 171
∆εν θα απιτρέπονται 

ισχυρισµοί όπως 
«γαλακτοκοµικά», 
«επιδόρπιο γιαουρ-

τιού» ή «δεν περιέχει 
γάλα» στη συσκευασία

ΕΙΚΟΝΑ VEGAN 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
(ΣΕ ∆ΟΛΑΡΙΑ) *

2018

∆ΙΣ
14,2 

31,4

0,5%

2026

ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

*ALLIED MARKET RESEARCH

ΑΞΙΑ



Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021Agrenda40 ΒUSINESSSTORY

Πελέχρας

«Ευ τυροκομείν» 
το motto για τη νέα 
γενιά κτηνοτρόφων
Οι αναζητήσεις του Θανάση Πελέχρα δεν σταματούν, αφού 
«ψάχνεται» να μπει στην ελαιοκομία και την αμπελουργία 

Επένδυση
Με µια επένδυση 

120.000 ευρώ µπήκε 
στην τυροκόµηση 

και την τυποποίηση 
γαλακτοκοµικών προϊ-

όντων που έφεραν 
την υπογραφή του

Με το ζωικό του κεφάλαιο να 
έχει υπερβεί τα 1.000 ζώα, 
ο κ. Πελέχρας προχωρά τη 
δηµιουργία ενός ελαιώνα µε 
2.400 ρίζες Κορωνέϊκης.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με 900 ζώα στον στάβλο, 
750 στρέµµατα µε ζωοτρο-
φές και τυροκοµείο για τη 
µεταποίηση του γάλακτος, 
οι καθηµερινές δουλειές δεν 
έχουν τελειωµό για τον Θανά-
ση Πελέχρα από την Προσοτσάνη 
∆ράµας. Σε όλα αυτά έρχεται να προ-
στεθεί και η αναζήτηση αγορών για τα τυροκο-
µικά του προϊόντα, τα οποία µέχρι στιγµής διατί-
θενται στους γειτονικούς νοµούς. Ωστόσο οι φι-
λοδοξίες του 46χρονου κτηνοτρόφου δεν σταµα-
τούν εδώ. Ήδη έχει βάλει µπρος µέσω των Σχε-
δίων Βελτίωσης για τη δηµιουργία ενός ελαιώ-
να µε 2.400 ρίζες Κορωνέϊκης ποικιλίας και ανα-
µένει την πρώτη παραγωγή την επόµενη πεντα-
ετία, ενώ ταυτόχρονα έχει βλέψεις για να µπει 
και στον κλάδο της αµπελουργίας. 

Όταν ανέλαβε την οικογενειακή εκµετάλλευ-
ση το 2000 περίπου, παίρνοντας τη σκυτάλη από 

τον πατέρα του Στέργιο, 75 ετών σή-
µερα, βρήκε 350 περίπου πρόβατα 
στον στάβλο, το γάλα των οποίων 
εισκόµιζαν γειτονικά τυροκοµία. 
Αν και ο ίδιος ανέλαβε µάλλον δι-
στακτικά την οικογενειακή επιχεί-

ρηση, δεν µπορούσε παρά να την 
επεκτείνει. Με την κρίση των τιµών 

στο γάλα όµως και έχοντας νωρίτερα 
επενδύσει στην αγορά νέου ζωικού κε-

φαλαίου… «µαύρισε το µάτι µου» όπως χα-
ρακτηριστικά αναφέρει ο ίδιος. Τότε ήταν που 
ξεκίνησε µε µια άδεια ιδιοπαραγωγής, την πα-
ρασκευή τυριών στον στάβλο. 

Στο µεταξύ η σύζυγός του, ∆έσποινα Κοντο-
πούλου, φοίτησε στην Αµερικανική Γεωργική 
Σχολή και πήρε πτυχίο στην τυροκόµηση. Με τα 
νέα δεδοµένα και το ζωικό κεφάλαιο να έχει υ-
περβεί ως το 2018 τα 1.000 ζώα, η επόµενη κί-
νηση του κτηνοτρόφου ήταν προδιαγεγραµµέ-
νη. Με µια επένδυση 120.000 ευρώ µπήκε στην 
τυροκόµηση και την τυποποίηση γαλακτοκοµι-
κών προϊόντων που έφεραν την υπογραφή του.

Από µικρή ηλικία ο Θανάσης Πελέχρας είχε πειραµατιστεί µε την παρασκευή γαλακτοκοµικών προϊόντων µέσα 
στον στάβλο. Όταν ανέλαβε την οικογενειακή εκµετάλλευση κατάφερε να τριπλασιάσει το ζωικό κεφάλαιο της 

πατρικής περιουσίας και πλέον θέλει να εστιάσει αποκλειστικά στην τυροκόµηση αλλά και το ελαιόλαδο.

Θανάσης Πελέχρας
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Αστειευόµενος ο Θανάσης Πελέ-
χρας σχολιάζει πως η δουλειά η δι-
κή του σε σχέση µε εκείνη της γυ-
ναίκας του δεν έχουν καµιά σχέση. 
«∆εν θα γνωρίσεις κτηνοτρόφο που 
θα σου πει ότι έκανε διακοπές. Πρέ-
πει να είσαι στα ζώα 365 µέρες το 
χρόνο. Αν βρεις, µάλλον θα τα έχει 
φορτώσει κάπου. Τώρα η τυροκόµη-
ση είναι άλλη δουλειά. Άλλο βιωτι-
κό επίπεδο» αναφέρει χαρακτηριστι-
κά, µε το σλόγκαν της τυροκοµικής 
µονάδας να είναι «ευ τυροκοµείν». 

Το στήσιµο που πετυχαίνει ανά 
πρόβατο ήταν πάνω από 450 κιλά 
γάλακτος. Στη µονάδα τυροκόµησης 
όµως αξιοποιεί περίπου 40 µε 45 τό-
νους για την παραγωγή αιγοπρόβει-
ου τυριού, κατσικίσιου τυριού, για-
ουρτιού, µυζήθρας και κεφίρ. Την 
υπόλοιπη παραγωγή τη δίνει, όπως 
εξηγεί, σε µεγάλη γαλακτοβιοµηχα-
νία της περιοχής. 

Ωστόσο, όπως αναφέρει, η φρο-
ντίδα του κοπαδιού σε συνδυασµό 
µε την καλλιέργεια των ζωοτροφών, 
όλα µε βιολογικές µεθόδους, είναι 
εξαντλητική για τον ίδιο και στους 
άµεσους στόχους του είναι η µείω-

ση του ζωικού κεφαλαίου περίπου 
στο µισό. «Θα κρατήσω τόσα ζώα 
όσα χρειάζοµαι για την παραγωγή 
των δικών µου προϊόντων» λέει, ε-
ξηγώντας πως στόχος του είναι να 
περιορίσει κάπως το φόρτο εργασίας 
του, προκειµένου να µπορέσει να α-
σχοληθεί και µε την ελαιοκοµία και 
την αµπελουργία. Άλλωστε όπως ε-
ξηγεί, «άµα βάλεις κάτω τα νούµερα 
είναι καλά, αλλά τα θέµα είναι να 
έχει κανείς και ένα καλύτερο βιοτι-
κό επίπεδο. Γι’ αυτό κάνω αυτή τη 
νέα δουλειά µε τις ελιές. Το γάλα 
έχει κέρδος όταν το κάνεις τυρί και 
ακόµα περισσότερο όταν το κάνεις 
γιαούρτι» επισηµαίνει.   

Σ’ αυτή τη φάση ανάπτυξης των 
δραστηριοτήτων του, ο 46χρονος 
κτηνοτρόφος θέλει να εστιάσει στη 
µεταποίηση της παραγωγής του, 
τουλάχιστον έως ότου η πρόσφα-
τη επένδυση στο τυροκοµείο αρχί-
σει να αποδίδει και ενώ στο µετα-
ξύ διαµορφώνει τις επόµενες κινή-
σεις του που θα γίνουν στον χώρο 
του ελαιολάδου. «Ακόµα δεν έχω 
αποφασίσει πώς ακριβώς θα κινη-
θώ µε το ελαιόλαδο», λέει ο ίδιος.

Η κτηνοτροφία σου αφήνει κέρδος μόνο 
όταν τυροκομείς το γάλα που παράγεις

ΠΕΛΕΧΡΑΣ
Η τυροκοµική µονάδα βρίσκεται στην 

Προσοτσάνη ∆ράµας, µια περιοχή γνωστή 
για τα υψηλής ποιότητας γαλακτοκοµικά 

προϊόντα όπως η φέτα, το λευκό αιγοπρόβειο 
τυρί, το κατσικίσιο τυρί, το βιολογικό πρόβειο 

γιαούρτι, το ανθότυρο και η µυζήθρα.

info@bio-pelechras.gr

Στη µονάδα 
Αξιοποιεί περίπου 40 µε 45 
τόνους γάλα για παραγωγή 
αιγοπρόβειου και κατσικί-
σιου τυριού, γιαουρτιού, 

µυζήθρας και κεφίρ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
∆ΡΑΜΑ

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

agrenda@agronews.gr

TÜV HELLAS
Αντιπρόεδρος
Στη διοικητική οµάδα της TÜV 
HELLAS (TÜV NORD) εντάσσεται 
η Βασιλική Καλαµποκίδου, 
αναλαµβάνοντας τη θέση της Vice 
President System Certification 
του κορυφαίου Φορέα 
Επιθεώρησης και Πιστοποίησης 
στην Ελλάδα. Η κα. Καλαµποκίδου 
κοµίζει µακροχρόνια εµπειρία ως 
σύµβουλος διοίκησης µε βαθιά 
γνώση του αντικειµένου της 
πιστοποίησης.

Παπαστράτος
Νέα πρόσωπα στη 
διοικητική δομή
Τη νέα της εµπορική δοµή, στα 
πρότυπα της µητρικής εταιρείας 
Philip Morris International (PMI) 
ανακοίνωσε η Παπαστράτος. Τη 
θέση του Γενικού ∆ιευθυντή 
Εµπορικών Λειτουργιών στην 
Παπαστράτος αναλαµβάνει 
ο Θέµης Χασιώτης, της Γενικής 
∆ιευθύντριας Marketing & Digital 
η Κωνσταντίνα Ψαρράκου και 
του Γενικού ∆ιευθυντή Εµπειρίας 
Καταναλωτή αναλαµβάνει 
ο Γιώργος Τυρέλης. 

Dole plc
Επικεφαλής 
ο Ρόρι Μπυρν
Καθήκοντα διευθύνοντος συµβούλου 
της Dole plc, εταιρείας που προέκυψε 
από της ιστορικής εταιρείας Dole µε 
την Total Produce, θα αναλάβει 
ο νυν CEO της Total Produce 
Ρόρι Μπυρν, ενώ ο Γιόχαν Λίντεν, 
σηµερινός διευθύνων σύµβουλος 
της Dole, θα αναλάβει χρέη COO.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Μετατροπή 
και διατήρηση

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Βέλτιστη σύνθεση σιτηρέσιου, 
καλές συνθήκες σταβλισμού,
Χρήση πρόσθετων 
στις ζωοτροφές

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Μηχανική ζιζανιοκτονία, 
Χρήση ανθεκτικών 
ποικιλιών στις ασθένειες

ΑΓΡΟ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Πολυκαλλιέργεια, 
Καλλιέργειες κάλυψης 
μεταξύ σειρών δέντρων 
(οπωροφόρα, αμπέλια, ελιές)

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΕ ΓΗ ΥΨΗΛΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (HNV)
Αγρανάπαυση, Ενίσχυση 
μετακινούμενης κτηνοτροφίας 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ
Τεχνικές γεωργίας συντήρησης, 
Διατήρηση και χρήση μόνιμων 
βοσκότοπων

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Σχέδιο διαχείρισης θρέψης, 
Ευφυής γεωργία για τη μείωση 
των εισροών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

20% - 30%

ΕΤΗΣΙΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΑΓΡΟΤΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΓΙΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ 
ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
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Τώρα απαιτείται πρόγραμμα

Με δέκα χωριστά 
πριμ το πρασίνισμα 
δεν είναι για όλους 
Έρχονται πέντε στρεμματικές πληρωμές για αροτραίες, 
τρεις για δενδρώδεις καλλιέργειες και δύο για βοσκοτόπια 

Σύµφωνα µε ασκήσεις εργασίας, ανα-
µένεται να καθοριστεί µια ελάχιστη πε-
ρίοδος βοσκής (π.χ 120 ηµέρες) που 
θα προσαρµοστεί λαµβάνοντας υπό-
ψη διάφορα χαρακτηριστικά όπως ο 
τύπος του βοσκότοπου και το είδος 
του. Με λίγα λόγια, αναµένεται να υ-
πάρξει διαφοροποίηση της ενίσχυσης 
για βοσκήσιµες γαίες (ΒΓ) και λιβαδι-
κά τµήµατα (ΛΤ) που είναι εκτάσεις 
που συµπεριλαµβάνονται εντός των 
ΒΓ και διακρίνονται ανάλογα µε την 
περίοδο χρήσης σε Θερινά Λιβαδικά 
Τµήµατα, Εαρινοφθινοπωρινά Λιβα-
δικά Τµήµατα και Χειµερινά Λιβαδικά 
Τµήµατα, όπως ορίζει η Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση 1058/71977/2017 πε-
ρί διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. 
Πρόσθετη ενίσχυση (π.χ 5-10% πάνω) 
ενδέχεται να λάβουν οι βοσκότοποι σε 
περιοχές Natura και σε δασικές εκτά-
σεις. Επιπλέον θα εξεταστεί εάν είναι 
σκόπιµο να καθοριστούν διαφορετι-
κά ποσά έντασης ενίσχυσης από ένα 
συγκεκριµένο µέγεθος εκµετάλλευ-
σης και µετά, µετρούµενο σε στρέµ-
µατα διαθέσιµων βοσκοτόπων, καθώς 
και να καθοριστεί ένας µέγιστος αριθ-
µός επιλέξιµων εκταρίων ανά εκµετάλ-
λευση. Όπως για παράδειγµα γίνεται 
διαχρονικά µε την εξισωτική αποζη-
µίωση όπου δεν επιδοτείται το τµήµα 
της έκτασης που βρίσκεται πάνω από 
τα 300 στρέµµατα.

Μόνιμοι 
βοσκότοποι1

Η στρεµµατική ενίσχυση για τη µετακί-
νηση ή παραµονή σε καλλιέργειες µε 
µικρές απαιτήσεις νερού, είναι ένα µέ-
τρο που προτείνει η Κοµισιόν για επι-
δότηση στα πλαίσια του νέου πρασινί-
σµατος. Μάλιστα, πέρσι είχε παρουσια-
στεί σε ηµερίδα του ΥΠΑΑΤ στα πλαίσια 
των σεναρίων για το νέο πρασίνισµα 
ένα πρόγραµµα «στήριξης σε γεωργι-
κά συστήµατα τα οποία ήδη συµβάλ-
λουν στην εξοικονόµηση αρδευτικού 
ύδατος δια της εφαρµογής ωφέλιµων 
πρακτικών σε ευρεία κλίµακα». 

Το πρόγραµµα αυτό εξέταζε την πε-
ρίπτωση επιδότησης ξηρικών ετήσιων 
καλλιεργειών και ξηρικών δενδρώνων, 
κυρίως ελαιώνες. Το σενάριο ενίσχυ-
σης ξηρικών καλλιεργειών έδινε 15 
ευρώ ανά στρέµµα και περιθώριο µέ-
χρι τα 16 ευρώ για 20.000 στρέµµατα. 
Αυτό ήταν το πρώτο ενδεικτικό σενά-
ριο για τα ελληνικά στρατηγικά σχέδια 
της νέας ΚΑΠ από την επιστηµονική ο-
µάδα που εργάζεται πάνω στη διαµόρ-
φωση του φακέλου, και ως εκ τούτου 
µοιάζει πολύ πιθανό να βρει το δρό-
µο του και στο τελικό σχέδιο.

Ξηρικές 
καλλιέργειες 2

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Η αποσύνδεση της νέας πράσινης πληρωµής 
από τα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης και η 
καταβολή της σε όλες τις επιλέξιµες εκτάσεις, 
διαµορφώνει µία νέα στρατηγική την οποία 
καλείται να σχεδιάσει ο αγρότης προκειµέ-
νου να αναπληρώσει ή ακόµα και να ξεπερά-
σει το 50% του ποσού άµεσης ενίσχυσης που 
θα χάσει ετησίως. Πέντε ειδικά στρεµµατικά 
πριµ για τις αροτραίες καλλιέργειες, τρία για 
τις δενδρώδεις καλλιέργειες και δύο για τους 
κτηνοτρόφους που θα διανέµουν τουλάχιστον 
400 εκατ. ευρώ ετησίως µέσω των άµεσων ενι-
σχύσεων, θέτουν υποψηφιότητα προς εισαγω-
γή στο στρατηγικό σχέδιο της Ελλάδας µε βά-
ση και τις συµβουλές της Κοµισιόν. Αξίζει να 
σηµειωθεί εδώ πως δεν είναι αµοιβαία απο-
κλειόµενες οι ενισχύσεις. Με απλά λόγια αν 
για παράδειγµα κάποιος λαµβάνει πριµ εναλ-
λαγής καλλιεργειών, θα µπορεί να λάβει και 
πριµ για την τήρηση ηλεκτρονικού ηµερολογί-
ου λίπανσης. Αναλυτικότερα, ανά δραστηριό-

τητα, τα µέτρα ενίσχυ-
σης από το νέο πρασί-
νισµα µπορούν να δι-
αµορφωθούν ως εξής:

Αγρότης µε αροτραί-
ες εκτάσεις: Επιδότη-
ση για εναλλαγή καλ-
λιεργειών, επιδότηση 
για ακαλλιέργητα πε-
ριθώρια (αποζηµίωση 
για απώλεια παραγω-
γής συν έξτρα πριµ κι-

νήτρου), εφαρµογή καλλιεργητικών µεθό-
δων συντήρησης (π.χ απευθείας σπορά), τή-
ρηση ηλεκτρονικού ηµερολογίου σε συνδυ-
ασµό µε συµβουλευτική για λίπανση και φυ-
τοπροστασία.

Αγρότης µε δενδρώδεις εκτάσεις: Φύτευ-
ση καλλιεργειών κάλυψης ανάµεσα στις σει-
ρές, τήρηση ηλεκτρονικού ηµερολογίου σε 
συνδυασµό µε συµβουλευτική για λίπανση 
και φυτοπροστασία, θρυµµατισµός κλαδεµά-
των και διάθεσή τους για βιοαέριο ή εναπό-
θεσή τους στο έδαφος.

Κτηνοτρόφοι: ∆ιατήρηση µόνιµων βοσκο-
τόπων και βιώσιµη διαχείριση βοσκοτόπων. Ε-
δώ θα πρέπει να προστεθεί και η ευζωία των 

ζώων η οποία ωστόσο µοιάζει δύσκολο να ε-
νεργοποιηθεί. 

Όπως και να έχει η Ελλάδα, όπως και το κά-
θε κράτος-µέλος θα ακολουθήσει της φιλοσο-
φία για τη δηµιουργία µέτρων που είναι εύ-
κολα στην υλοποίηση από αγρότες-κτηνοτρό-
φους για να µην χαθούν οι πόροι των άµεσων 
ενισχύσεων από το νέο πρασίνισµα.   

Οι προτάσεις της Κοµισιόν
Σε αυτά τα πλαίσια η Κοµισιόν, υπενθυµίζε-

ται πως απέστειλε ένα έγγραφο στα κράτη-µέ-
λη µε παραδείγµατα για τα µέτρα που µπορούν 
να προκηρύσσουν ετησίως µε στρεµµατική ή α-
νά ζώο ενίσχυση στα πλαίσια του νέου πρασι-
νίσµατος της ΚΑΠ. Σε αυτά περιλαµβάνονται:

Ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιεργειών: 
Μηχανική ζιζανιοκτονία, χρήση ανθεκτικών 

ποικιλιών στις ασθένειες.
Αγρο-Οικολογία: Εναλλαγή καλλιεργειών 

µε όσπρια, πολυκαλλιέργεια, καλλιέργειες κά-
λυψης µεταξύ σειρών δέντρων (οπωροφόρα, α-
µπέλια, ελιές), χειµερινή κάλυψη εδάφους µε 
δευτερεύουσα καλλιέργεια, χαµηλής έντασης 
σύστηµα βόσκησης, χρήση καλλιεργειών/ποι-
κιλιών πιο αθεκτικών στην κλιµατική αλλαγή

Κτηνοτροφία: Βελτιστοποίηση σύνθεσης σι-
τηρέσιου, καλές συνθήκες σταβλισµού, π.χ µε-
γαλύτερος χώρος ανά ζώο, βελτίωση στρώµνης, 
αερισµός, σκίαστρα κ.λπ., χρήση πρόσθετων στις 
ζωοτροφές, κτηνιατρικές φροντίδες. Παροχή και 
διαχείριση τακτικής πρόσβασης σε υπαίθριους 
χώρους, εγκατάσταση και διατήρηση υψηλής 
βιοποικιλότητας δασολιβαδικών συστηµάτων

Γεωργία σε γη Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV): 
Αγρανάπαυση, βόσκηση µεταξύ πολυετών καλ-
λιεργειών, ενίσχυση µετακινούµενης κτηνοτρο-
φίας, µείωση της χρήσης λιπασµάτων, διαχείρι-
ση χαµηλής έντασης σε αροτραίες καλλιέργειες

Γεωργία διατήρησης άνθρακα: Τεχνικές 
γεωργίας συντήρησης, ∆ιατήρηση και χρήση 
µόνιµων βοσκότοπων διαχείριση υπολλειµµά-
των (καταστροφή κλαδεµάτων, πώληση για ε-
νέργεια κ.λπ)

Γεωργία ακριβείας: Σχέδιο διαχείρισης θρέ-
ψης, ευφυής γεωργία για τη µείωση των εισροών 
(λιπάσµατα, νερό, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).

Τα παραπάνω παραδείγµατα είναι όλα υπο-
ψήφια προς ένταξη φυσικά, αλλά όπως προα-
ναφέρθηκε πιο ρεαλιστικά είναι να ενεργοποι-
ηθούν τα εξής πέντε:

Εθνικός φάκελος
Όλες οι δράσεις του 
νέου πρασινίσµατος 

πρέπει να έχουν 
αποφασιστεί µέχρι 

τέλος του έτους



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Μετατροπή 
και διατήρηση

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Βέλτιστη σύνθεση σιτηρέσιου, 
καλές συνθήκες σταβλισμού,
Χρήση πρόσθετων 
στις ζωοτροφές

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Μετατροπή 
και διατήρηση

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Μηχανική ζιζανιοκτονία, 
Χρήση ανθεκτικών 
ποικιλιών στις ασθένειες

ΑΓΡΟ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Πολυκαλλιέργεια, 
Καλλιέργειες κάλυψης 
μεταξύ σειρών δέντρων 
(οπωροφόρα, αμπέλια, ελιές)

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΕ ΓΗ ΥΨΗΛΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (HNV)
Αγρανάπαυση, Ενίσχυση 
μετακινούμενης κτηνοτροφίας 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ
Τεχνικές γεωργίας συντήρησης, 
Διατήρηση και χρήση μόνιμων 
βοσκότοπων

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Σχέδιο διαχείρισης θρέψης, 
Ευφυής γεωργία για τη μείωση 
των εισροών

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Βέλτιστη σύνθεση σιτηρέσιου, 
καλές συνθήκες σταβλισμού,
Χρήση πρόσθετων 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

20% - 30%

ΕΤΗΣΙΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΑΓΡΟΤΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΓΙΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ 
ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
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Το πιο «εύκολο» θεσµικά πρόγραµµα 
να προκηρυχθεί µέσω του πρασινίσµα-
τος είναι η βιολογική γεωργία (διατή-
ρηση και µετατροπή). Η Κοµισιόν δί-
νει αυτή τη δυνατότητα στα κράτη-µέ-
λη να µεταφέρουν αυτές τις ενισχύσεις 
στον πρώτο-πυλώνα και να προσφέ-
ρουν µεγαλύτερα ποσά ενίσχυσης σε 
σχέση µε τη διατήρησή του στα Προ-
γράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Ωστόσο, αυτό µοιάζει πολύ δύσκολο, 
καθώς η ζήτηση είναι πολύ µεγάλη και 
ο κανονισµός αναφέρει πως κανείς α-
γρότης ή κτηνοτρόφος δεν µπορεί να 
αποκλειστεί αν κάνει αίτηση για την 
εν λόγω ενίσχυση εφόσον τηρεί τις ε-
κάστοτε προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου, 
εφόσον το µπάτζετ είναι σταθερό κάθε 
χρόνο, η όλο και µεγαλύτερη εισροή 
ενδιαφερόµενων στο µέτρο θα το κα-
θιστούσε στο τέλος ασύµφορο καθώς 
θα υπάρχει µείωση του στρεµµατικού 
ποσού. Ένα όριο στα στρέµµατα που 
επιδοτούνται ανά εκµετάλλευση ίσως 
ήταν µία λύση, ωστόσο και πάλι, είναι 
δύσκολη η µεταφορά των βιολογικών 
στις άµεσες ενισχύσεις. 

Βιολογική 
γεωργία5

Η προετοιµασία µεµονωµένων σχεδίων 
λιπασµάτων θα επιτρέψει την προσαρµο-
γή των εισροών θρεπτικών ουσιών στις 
πραγµατικές ανάγκες των καλλιεργειών, 
ελαχιστοποιώντας τις απώλειές τους και 
τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Πρέπει 
να λαµβάνει υπόψη όλες τις συνεισφο-
ρές στο έδαφος (µεταλλικά και οργανικά 
λιπάσµατα και νερό άρδευσης), προσδι-
ορίζοντας το ποσό που χρειάζεται η καλ-
λιέργεια. Οµοίως, θα καθοριστεί ο καλύ-
τερος τρόπος και χρόνος για την εφαρµο-
γή τους. Οι εργασίες θρέψης πρέπει να 
καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής 
εκµετάλλευσης, το οποίο πρέπει να είναι 
ηλεκτρονικό. Πρέπει να συµµορφώνεται 
µε τις διατάξεις του προγράµµατος ολο-
κληρωµένης θρέψης που έχει καταρτι-
στεί από σύµβουλο, ειδικά για την κάθε 
εκµετάλλευση. Η συγκεκριµένη δράση 
είναι σε θέση να καλύψει όλες τις καλ-
λιεργούµενες εκτάσεις της χώρες και να 
αποτελέσει µία από τις επιδοτούµενες 
δράσεις του νέου πρασινίσµατος. Λόγω 
της ευρείας εφαρµογής του, συγκεντρώ-
νει πολλές πιθανότητες ενεργοποίησης 
στο ελληνικό σχέδιο.

Διαχείριση 
θρέψης3

Η Κοµισιόν προτείνει το µέτρο «Κατα-
στροφή και διαχείριση κλαδεµάτων» 
για τους δενδροκαλλιεργητές όλων των 
ειδών. Ένα τέτοιο µέτρο είχε σχεδια-
στεί για την τρέχουσα περίοδο όσον 
αφορά τους ελαιοκαλλιεργητές µε 14 
ευρώ το στρέµµα και 100% επιδότηση 
αγοράς θρυµµατιστή, ώστε να αναλά-
βουν τη δέσµευση να καταστρέφουν 
τα υπολείµµατα  κλαδεµάτων και να 
τα εναποθέτουν στο έδαφος. Η δρά-
ση αυτή δεν προκηρύχθηκε καθώς το 
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτού-
το το θεώρησε επιβλαβές για τη φυ-
τοϋγεία, ωστόσο αναµένεται να επα-
νασχεδιαστεί. Παράλληλα, δίνεται η 
δυνατότητα η ενίσχυση στο νέο πρα-
σίνισµα να διαφοροποιείται ανάλογα 
την κλίση του εδάφους καθώς σε α-
πότοµες πλαγιές το κόστος καλλιερ-
γητικών εργασιών είναι υψηλότερο. 
Ένα ακόµα σενάριο για το συγκεκρι-
µένο µέτρο είναι να µην επιδοτείται 
µόνο η εναπόθεση των κλαδεµάτων 
στο έδαφος αλλά και η συλλογή τους 
για τους σκοπούς χρήσης ως βιοµά-
ζας. Είτε πωλείται ως πρώτη ύλη στη 
βιοµηχανία είτε για αυτοκατανάλωση, 
θα υπάρχει ποσό ενίσχυσης για τους 
αγρότες που προχωρούν στην πρακτι-
κή αυτή. Να σηµειωθεί πως  το συγκε-
κριµένο µοντέλο ήδη έχει προβλέψει 
η Ισπανία για την ερχόµενη προγραµ-
µατική περίοδο. 

Οι μετακινούμενοι
και το πριμ 61 ευρώ
για κάθε ζώο που 
δεν προκηρύχθηκε
∆ύο από τις δράσεις που προτείνει 
η Κοµισιόν για το νέο πρασίνισµα των 
άµεσων ενισχύσεων είναι η διατήρηση καλών 
συνθηκών σταβλισµού και η επιδότηση των 
µετακινούµενων κτηνοτρόφων. Και τα δύο 
αυτά µέτρα, είχαν προβλεφθεί προς 
προκήρυξη στα πλαίσια του τρέχοντος 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, 
ωστόσο η βελτίωση στάβλων ακυρώθηκε 
λόγω «κολληµάτων» µε τον κτηνίατρο 
εκτροφής και το δεύτερο µέτρο λόγω 
έλλειψης των διαχειριστικών σχεδίων 
βόσκησης. Ωστόσο πλέον, µπορούν 
και τα δύο παραπάνω προγράµµατα να 
επανασχεδιαστούν και να προκηρυχθούν 
στα πλαίσια των άµεσων ενισχύσεων. 
Υπενθυµίζεται πως η δυνατότητα 
πριµοδότησης στα πλαίσια της βελτίωσης 
στάβλων έδινε 61 ευρώ ανά ζώο ετησίως 
για πέντε χρόνια ώστε να µειώσουν οι 
αιγοπροβατοτρόφοι την πυκνότητα του 
ζωικού τους κεφαλαίου κατά 30% κρατώντας 
και λίγο πρωτόγαλα για τα νεογέννητα. 
Γενικότερα, το Μέτρο αυτό, ενισχύει 
συγκεκριµένες δεσµεύσεις για την καλή 
µεταχείριση των ζώων, στα πρόβατα και 
στις αίγες, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα 
(Welfare Quality, 2009). Οι δεσµεύσεις 
αυτές αφορούν παρεµβάσεις σε διατροφή, 
σταβλισµό, υγεία και εκδήλωση 
χαρακτηριστικών φυσιολογικής συµπεριφοράς 
των ζώων. Οι δεσµεύσεις που είχαν 
προβλεφθεί και τα ποσά ενίσχυσης
για τα αιγοπρόβατα περιελάµβαναν:

∆ιαµόρφωση κελιών γαλουχίας και 
αρσενικών γεννητόρων πριν από την 
αναπαραγωγική περίοδο, καθώς και ειδικών 
χώρων για τον προγραµµατισµών συζεύξεων. 

 Μετατροπές στις υπάρχουσες σταβλικές 
εγκαταστάσεις και µείωση της πυκνότητας 
των ζώων. Για τα κελλιά αυτά απαιτούνται 
3 τ.µ/ζώο και οµάδες των 5-6 ζώων σε 
µακριά απόσταση από τα θηλυκά ζώα. 

Μείωση πυκνότητας ζώων κατά 33% που 
υπολογίζεται σε απώλεια καθαρού 
εισοδήµατος 45 ευρώ το κεφάλι.

Καθαρισµός, απολυµάνσεις, απεντοµώσεις, 
αποπαρασιτώσεις, αλλαγή στρωµνής 
προαύλιου χώρου 4 φορές ετησίως. Κόστος 
εργατικών και αναλωσίµων (απολυµαντικά, 
αντιπαρασιτικά, αντικουνουπικά, 
εντοµοπαγίδες): 5,3 ευρώ το ζώο.

Χορήγηση πρωτογάλακτος σε όλα τα 
νεογέννητα. Κόστος εργατικών (3 ευρώ 
το ζώο) συν απώλεια εισοδήµατος από τη 
διατήρηση πρωτογάλακτος για τις 3 πρώτες 
ηµέρες µετά τη γέννηση αµνών και εριφίων 
(7 ευρώ ανά ζώο).

Περιποίηση χηλών-ποδοκοµία όλων των 
ζώων της εκτροφής δύο φορές ετησίως. 
Κόστος εργατικών για πέντε ηµέρες εργασίας 
(20 ζώα/ηµέρα) 200 ευρώ.

Καταστροφή 
κλαδεμάτων 4
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Τη θέση του κορυφαίου εξαγωγικού κλάδου της 
χώρας, εάν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, διατή-
ρησε και το 2019 ο αγροδιατροφικός τοµέας, µε 
τις εξαγωγές του να αντιπροσωπεύουν το 15,5% 
επί των συνολικών 33,4 δισ. ευρώ, µε την Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να έχει το µεγα-
λύτερο µερίδιο (30,5%) και την Περιφέρεια Θεσ-
σαλίας (13,3%) να ακολουθεί. Ατµοµηχανή των 
ελληνικών εξαγωγών παρέµεινε η περιφέρεια 

Αττικής, από την οποία εξήχθη το 53,4% των ε-
ξαγωγών της χώρας (µαζί µε πετρελαιοειδή), ενώ 
ανοδικά κινήθηκε και η περιφέρεια της Ηπείρου. 
Αντίθετα, οι υπόλοιπες εννέα περιφέρειες ακο-
λούθησαν πτωτική πορεία στη διάρκεια του 2019. 

Τα στοιχεία προκύπτουν από την ετήσια µελέτη 
του Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και Σπου-
δών του ΣΕΒΕ, για τη «Χαρτογράφηση της Εξαγω-
γικής ∆ραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέ-

ρεια». Έντονη ανησυχία προκύπτει από την εξα-
γωγική επίδοση της Περιφέρειας ∆υτικής Μακε-
δονίας, οι εξαγωγές της οποίας µειώθηκαν για 
δεύτερο συνεχόµενο έτος και ανήλθαν σε 309,4 
εκατ. ευρώ το 2019. Η κλωστοϋφαντουργία και 
ένδυση (σ.α. γούνα) αποτελεί τον σηµαντικότε-
ρο κλάδο σε ποσοστό 57,2%, ωστόσο οι εξαγω-
γές του κλάδου µειώθηκαν κατά 14,1% στο διά-
στηµα 2018-2019.  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Στην κορυφή των ελληνικών εξαγωγών η αγροδιατροφή

Με προϋπολογισμό 
περί τα 25 εκατ. 
ευρώ αίτημα 
στήριξης ανθεκτικών 
ελληνικών 
φυλών ζώων που 
εξασφαλίζουν και 
την προστιθέμενη 
αξία μιας «γκουρμέ 
κτηνοτροφίας»

ΤOY   ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Επιδότηση για την αγορά ζωικού κεφαλαί-
ου ελληνικών σπάνιων φυλών, ενίσχυση 
για την παραγωγή βιολογικών ζωοτρο-
φών και µέτρα οργάνωσης της αγοράς πε-
ριλαµβάνονται στις διεκδικήσεις που δια-
τυπώνουν θεσµικοί εκπρόσωποι της κτη-
νοτροφίας, ενόψει της νέας προγραµµα-
τικής περιόδου της ΚΑΠ.

Στόχος των διεκδικήσεων αυτών που συ-
ζητήθηκαν σε πρόσφατη συνάντηση που 
είχαν εκπρόσωποι της Εθνικής ∆ιεπαγγελ-
µατικής Οργάνωσης Κρέατος µε τον υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό, 
είναι το να ενισχυθεί η κρεατοπαραγωγή 
από ελληνικές σπάνιες φυλές ώστε να εί-
ναι σε θέση να διεκδικήσει µεγαλύτερα µε-
ρίδια στην εγχώρια ελλειµµατική αγορά.

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Λευτέρη Γί-
τσα, προέδρου της Ε∆ΟΚ, ένας προϋπολογι-
σµός περί τα 25 εκατ. ευρώ από πόρους της 
νέας ΚΑΠ, θα ήταν σε πρώτη φάση αρκετός 
για να επιδοτηθεί η αγορά ζωικού κεφαλαί-
ου, εστιασµένου στον ελληνικό µαύρο χοί-
ρο, στη βραχυκερατική αγελάδα και σε αυτό-
χθονα αιγοπρόβατα αποκλειστικά κρεατοπα-
ραγωγών φυλών όπως είναι η φυλή Πελα-
γονίας-Φλώρινας. Ανθεκτικές ελληνικές φυ-
λές ζώων που εξασφαλίζουν και την προστι-
θέµενη αξία µιας «γκουρµέ κτηνοτροφίας». 

Σηµειώνεται επ’ αυτού ότι στα νοµικά κεί-
µενα της νέας ΚΑΠ υπάρχει για πρώτη φορά 
πρόβλεψη για επιδότηση αγοράς ζωικού κε-
φαλαίου µε την προϋπόθεση ότι το µέτρο θα 
εστιάζει σε γηγενείς σπάνιες φυλές ζώων.

Η νέα αυτή παραγωγική κατεύθυνση φαί-
νεται πως είναι σύµφωνη άλλωστε και µε τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Κοµισιόν αλλά 
και της σύγχρονης κατανάλωσης που επιδι-
ώκει την ανάπτυξη κλάδων της κτηνοτροφί-
ας που προσφέρουν αποδεδειγµένα ποιοτι-
κότερα τελικά προϊόντα µε µικρότερο περι-
βαλλοντικό αντίκτυπο. Για να αναδειχθούν τα 
προϊόντα οι εκπρόσωποι του κλάδου κρίνουν 
απαραίτητο λόγω του µικρού µεγέθους των 
υφιστάµενων κτηνοτροφικών µονάδων, να 
δηµιουργηθούν συνεργατικές οργανώσεις, 
οι οποίες θα πρέπει να αποκτήσουν παρα-
γωγικά πρότυπα, πιστοποιήσεις, µεταποίη-

ση, αποδεδειγµένη ιχνηλασιµότητα, ασφά-
λεια και υγιεινή των ζώων.  

Παράλληλα προωθούνται και βελτιώσεις 
στις υφιστάµενες δράσεις, εφόσον αυτές µε 
τον έναν ή τον άλλο τρόπο µεταφερθούν και 
στην επερχόµενη προγραµµατική περίοδο. 
Συγκεκριµένα, η Ε∆ΟΚ ζητά να δοθεί προ-
τεραιότητα ενίσχυσης στους κτηνοτρόφους 
παραγωγούς βιολογικών ζωοτροφών για δι-
κή τους χρήση, µε ανάλογα παραστατικά, ε-
νώ ταυτόχρονα οι πεδινές εκτροφές να εκ-
πληρώνουν την προϋπόθεση εκτατικής βό-
σκησης µε την χρήση ανάλογης µε τις ανά-
γκες, έκτασης οργανωµένου λειµώνα. Στην 

Ζητείται να δοθεί 
προτεραιότητα 
ενίσχυσης στους 
κτηνοτρόφους 
παραγωγούς βιο-
λογικών ζωοτρο-
φών για δική τους 
χρήση.

Στο πλάνο της νέας ΚΑΠ 
Επιδότηση για αγορά 
αυτόχθονων φυλών 
και μαύρου χοίρου

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΦΥΛΩΝ 
ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΠ
(ΕΥΡΩ/ΜΜΖ) 

333

ΒΟΟΕΙ∆Η

232

ΠΡΟΒΑΤΑ

232
ΑΙΓΕΣ

350

ΙΠΠΟΕΙ∆Η

215
ΧΟΙΡΟΙ
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Αντιδράσεων συνέχεια στην ανάρτηση των δασι-
κών χαρτών, µε την Ένωση Ιεράπετρας, αυτή τη 
φορά να δηλώνει πως οι χάρτες που αφορούν 
το Λασίθι παρουσιάζουν µεγάλο πρόβληµα ως 
προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς µε ό,τι αυτό συ-
νεπάγεται για την αγροτική περιοχή του νοµού, 
µέσω του περιορισµού των καλλιεργούµενων 
εκτάσεων. Μάλιστα, όπως λέει, στους δασικούς 
χάρτες έχουν συµπεριληφθεί τµήµατα του εθνι-

κού και επαρχιακού δικτύου, οικίες πολιτών µε 
νόµιµες οικοδοµικές άδειες, παραλιακές εκτά-
σεις, ακόµα και ολόκληροι ελαιώνες έχουν χα-
ρακτηριστεί ως αναδασωτέες εκτάσεις. Παρό-
τι, το θέµα αυτό έχει λυθεί µε την υπ’ αριθµόν 
153373/441/22.02.17 απόφαση του αναπλη-
ρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση 
«οι ιδιοκτήτες γης δεν θα µπορέσουν να ανταπο-

κριθούν στα νέα τσουχτερά χαράτσια που πρέ-
πει να πληρώσουν για τις ενστάσεις, τις αµοιβές 
δικηγόρου, µηχανικού, τα τοπογραφικά κτλ».

Σε κάθε περίπτωση η ΕΑΣ Ιεράπετρας ζητά να 
αποσυρθεί άµεσα για διόρθωση η ανάρτηση των 
δασικών χαρτών, λαµβάνοντας υπόψη πράξεις 
χαρακτηρισµού και παραχώρησης, εµφανή σφάλ-
µατα και οι δηλώσεις ΟΣ∆Ε να µην θίγονται από 
την ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών.

Οι δηλώσεις ΟΣΔΕ να μην θίγονται από δασικούς χάρτες

∆υνατά ερείσµατα στις Βρυξέλλες φαί-
νεται ότι έχει το γαλλικό λόµπι της βιο-
µηχανίας οίνου, αφού παρά τις πολυε-
τείς και επίµονες προσπάθειες τεχνο-
κρατών της Κοµισιόν για µια µετριοπα-
θή έστω χαλάρωση του καθεστώτος των 
αδειών φύτευσης αµπέλου, αυτό όλο 
και αυστηροποιείται.

Η ανάγκη εκµοντερνισµού του κλά-
δου της αµπελουργίας ώστε να µπορεί 
να σταθεί στο ανταγωνιστικό περιβάλ-
λον που διαµορφώνει η εκβιοµηχανο-
ποιηµένη παρουσία της Καλιφόρνια 
και της Αυστραλίας στις διεθνείς αγο-
ρές, συνιστά το βασικό επιχείρηµα της 
Κοµισιόν, που πρόσφατα επιχείρησε 
να διπλασιάσει τον αριθµό των αδει-
ών φύτευσης από το 2030 και µετά. 
Με µια τέτοια ρύθµιση έχει ταυτιστεί ε-
δώ και χρόνια o εγχώριος κλάδος οί-
νου, που έπειτα από µια αναγεννησι-
ακή θα έλεγε κανείς διαδροµή την τε-
λευταία 20ετία, θέλει να ενισχύσει το 
εµπορικό του εκτόπισµα. 

Οι συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρ-
τες τις τελευταίες εβδοµάδες, στο πλαί-
σιο των διαπραγµατεύσεων για την ε-
περχόµενη ΚΑΠ, απέδωσαν ένα ρυθ-
µιστικό πλαίσιο που επεκτείνει ως το 
2045 τον υφιστάµενο περιορισµό για 
την έκδοση νέων αδειών φύτευσης στο 
1% των εκτάσεων σε κάθε κράτος µέλος 
που θα ίσχυε ως το 2030. Αυτό έγινε 
καθ’ υπαγόρευση της Γαλλίας που βρή-

κε υποστηρικτές στο Συµβούλιο της ΕΕ 
και την Ευρωβουλή και παρά την πρό-
θεση της Κοµισιόν να µην παρθεί κα-
µία οριστική απόφαση πριν το 2023. 

Οι τεχνοκράτες των Βρυξελλών προ-
ειδοποιούν ότι η επέκταση αυτή εγκλω-
βίζει τον αµπελοοινικό τοµέα σε ένα 
περιβάλλον υπερβολικά υψηλών τι-
µών για αµπελοτεµάχια, ενώ παράλ-
ληλα θέτει µη βιώσιµα εµπόδια σε νέ-
ους παραγωγούς που επιχειρούν να 
φέρουν µια πιο πράσινη και ανανεω-
µένη προσέγγιση στην ευρωπαϊκή α-
µπελουργία. 

Αντιδράσεις των νέων αγροτών  
«∆εν υπάρχει καµία ορθολογική πο-

λιτική και οικονοµική επιχειρηµατολο-
γία που να δικαιολογεί τέτοιους περιο-
ρισµούς» λένε Ευρωπαίοι αξιωµατού-
χοι, οι οποίοι επισηµαίνουν ότι αυτό 
το σκληρό λόµπινγκ των εδραιωµένων 
Γάλλων οινοποιών, δεν µπορεί παρά 
να οδηγήσει σε δικαστικές διαµάχες. 

Από την άλλη, οι ανερχόµενοι οινο-
ποιοί και αµπελουργοί αντιδρούν, βλέ-
ποντας µπροστά τους ένα µονοπώλιο 
στην αγορά οίνου µε χαρακτηριστικά 
φεουδαρχίας. «∆εν υπάρχει πρόσβα-
ση στην αγορά για εµάς, παρά µόνο 
για προνοµιούχους µεγάλων σπιτιών 
της Γαλλίας» υποστηρίζει στο Politico 
ο Σαµουέλ Μασσέ, ένας 32χρονος Γάλ-
λος αµπελουργός από το Μονπελιέ. 

υφιστάµενη περίοδο για παράδειγµα, αρκε-
τοί κτηνοτρόφοι που είχαν ενταχθεί στη Βιο-
λογική Κτηνοτροφία δεν είχαν ενταχθεί και 
στο αντίστοιχο µέτρο Βιολογικής Γεωργίας, 
κάτι που θα διευκόλυνε την παραγωγή βιολο-
γικών ζωοτροφών από πλευράς τους.  

Ζητούµενο σε όλα αυτά πάντως είναι και 
η ουσιαστική αντιµετώπιση ζωονόσων, ένα 
πρόβληµα που µέχρι τώρα δεν έχει αντιµε-
τωπιστεί επιτυχώς. «Η προληπτική αντιµετώ-
πιση των ζωονόσων είναι µεγάλο στοίχηµα 
για εµάς» αναφέρει ο κ. Γίτσας, ο οποίος ε-
ξηγεί πως µε ποσοστό θνησιµότητας ζωικού 
κεφαλαίου από ζωονόσους στο 25% για την 
εγχώρια κτηνοτροφία όταν ο ευρωπαϊκός µέ-
σος όρος περιορίζεται στο 8%, «ο Έλληνας 
κτηνοτρόφος βγαίνει εκτός ανταγωνισµού». 

Η πρόταση της Ε∆ΟΚ περιλαµβάνει πέραν 
της δέσµης παρεµβάσεων για την κατάρτιση 
του νέου ΠΑΑ και ένα ολοκληρωµένο σχέδιο 
για την προληπτική αντιµετώπιση των απω-
λειών ζωϊκού κεφαλαίου της χώρας από ζω-
ονόσους που προβλέπει την παραγωγή εµ-
βολίων. Μάλιστα, έθεσε υπόψιν του υπουρ-
γού τη δυνατότητα παραγωγής εµβολίων στη 
χώρα από εποπτευόµενο οργανισµό, που δια-
θέτει τη σχετική τεχνογνωσία και εξοπλισµό.  

25%
Το ποσοστό 

θνησιµότητας 
ζωικού κεφα-

λαίου από 
ζωονόσους για 

την εγχώρια 
κτηνοτροφία 

είναι 25% µε τον 
ευρωπαϊκό µέσο 

όρο στο 8%

Η γαλλική ατζέντα που χάλασε τα σχέδια 
Κομισιόν για διπλάσιες άδειες οινάμπελων

Η µέση οδός
Όλα δείχνουν ότι η 
συµµαχία Γαλλίας και 
Ισπανίας, µε υποστήριξη  
Γερµανίας και της Copa-
Cogeca, θα επιβληθεί. 
Ωστόσο οι σχεδιασµοί 
της Κοµισιόν για ένα πιο 
ευέλικτο καθεστώς δεν 
σταµατούν εδώ. Τώρα 
τα µάτια παρατηρητών 
στρέφονται στην Ιταλία, 
η οποία καταγράφει µια 
σηµαντική ενίσχυση της 
ζήτησης για παραγωγή 
οίνου ειδικά Prosecco. 
Η χώρα διαφωνεί µε την 
αύξηση του ποσοστού 
των αδειών φύτευσης, 
ωστόσο αναζητεί ένα 
ευέλικτο µοντέλο που θα 
επέτρεπε ανακατανοµή 
των µη αξιοποιηµένων 
αδειών. Η αναζήτηση 
αµπελοτεµαχίων πλέον 
στην Ιταλία έχει λάβει 
διαστάσεις «χρυσού 
πυρετού», σύµφωνα 
µε το Politico. 
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Αποσύρεται 
το νομοσχέδιο
για τις λαϊκές, 
έρχεται νέο
Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις 
εκπροσώπων των παραγωγών και 
εµπόρων λαϊκών αγορών επί του υπό 
συζήτηση σχεδίου νόµου για το 
καθεστώς λειτουργίας τους 
γνωστοποιήθηκε η πρόθεση της 
πολιτικής ηγεσίας να το αποσύρει. 
∆εσµεύτηκε δε, το επόµενο 
δεκαήµερο, να φέρει ένα νέο 
που θα αποτελέσει βάση συζήτησης.
Αυτό γνωστοποιήθηκε από 
εκπροσώπους οµοσπονδιών λαϊκών 
αγορών, µετά από σύσκεψη που 
πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα 
την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου µε τους 
αρµόδιους φορείς, µε µοναδικό θέµα 
συζήτησης το εν λόγω νοµοσχέδιο.
Επί του θέµατος ο πρόεδρος της 
Οµοσπονδίας Σωµατείων 
Επαγγελµατιών Παραγωγών 
Πωλητών Λαϊκών Αγορών 
Μακεδονίας- Θεσσαλίας- Θράκης 
Άγγελος ∆ερετζής, µε σχετική 
ανάρτηση στο facebook αναφέρει πως 
«Κερδήθηκε µία πρώτη µάχη. Είµαστε 
ικανοποιηµένοι, ωστόσο αυτό δε 
σηµαίνει πως πανηγυρίζουµε. Έχουµε 
δρόµο ακόµη και περιµένουµε πλέον 
από την κυβέρνηση να κάνει τα 
βήµατα που χρειάζονται για να 
φτάσουµε σε συµφωνία».
Σηµειώνεται, ότι στη εν λόγω 
συνάντηση µετείχαν ο πρόεδρος της 
Οµοσπονδίας Σωµατείων 
Επαγγελµατιών Παραγωγών 
Πωλητών Λαϊκών Αγορών 
Μακεδονίας- Θεσσαλίας- Θράκης 
Άγγελος ∆ερετζής, ο πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 
Παραγωγών Λαϊκών Αγορών, 
Παντελής Μόσχος, ο πρόεδρος της 
Οµοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών 
Λαϊκών Αγορών Κεντρικής 
Μακεδονίας και ∆υτικής Μακεδονίας 
– Θεσσαλίας- Θράκης Βασίλης 
Μακρίδης, ο πρόεδρος της 
Οµοσπονδίας επαγγελµατιών και 
παραγωγών λαϊκών αγορών 
περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος 
Στουραΐτης και ο πρόεδρος της 
Οµοσπονδίας Παραγωγών Συλλόγων 
Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας Βασίλης 
Λιγούδης. Την κυβέρνηση 
εκπροσώπησαν ο υπουργός 
ανάπτυξης και επενδύσεων Άδωνης 
Γεωργιάδης, ο υπουργός εσωτερικών 
Μάκης Βορίδης, ο γενικός 
γραµµατέας εµπορίου και καταναλωτή 
Παναγιώτης Σταµπουλίδης, ενώ 
παρών ήταν και ο βουλευτής Β’ 
περιφέρειας Θεσσαλονίκης ∆ηµήτρης 
Βαρτζόπουλος.

Το χάσμα γενεών στη γεωργία 
και η κατανομή των ενισχύσεων
Πώς η απουσία έκφρασης των νέων αγροτών στέλνει τις επιδοτήσεις σε λάθος χέρια

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Χάσµα γενεών δείχνει να δηµιουργείται 
χρόνο µε το χρόνο στον αγροτικό χώρο, ε-
ξέλιξη την οποία επιτείνει η αρτηριοσκλη-
ρωτική στάση της Πολιτείας και η ατολµία 
των κυβερνώντων να διευκολύνουν τις ε-
ξελίξεις για την ανάληψη πιο ενεργού ρό-
λου από τη νέα γενιά αγροτών της χώρας.

Μπορεί η «µάχη των γενεών» σε όλες τις 
κοινωνικές και οικονοµικές εκφάνσεις να 
είναι διαρκής, ωστόσο στον τοµέα της αγρο-
τικής παραγωγής δείχνει να έχει πάρει µε-
γάλες διαστάσεις και να υποθηκεύει σε πο-
λύ µεγάλο βαθµό τον εκσυγχρονισµό και 
την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γε-
ωργίας και κτηνοτροφίας.

Αρκεί να µετρήσει κανείς µια βδοµάδα 
ποιος είναι ο µέσος όρος ηλικίας αυτών που 
µπαινοβγαίνουν στο υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, προκειµένου να 
γίνει κατανοητή η δυσαρµονία που υπάρ-
χει ανάµεσα στους πραγµατικούς συντελε-
στές της αγροτικής παραγωγής στην ελλη-
νική ύπαιθρο και στους αυτόκλητους (πολ-
λές φορές) συνοµιλητές της εξουσίας που 
διατηρούν δικαιωµατικά τον πρώτο λόγο.

Μπορεί αυτή η δυσαρµονία να ξεκινάει 
από µια συντηρητική ή και απαρχαιωµένη 
πολλές φορές αντίληψη των παλιότερων 
στα επαγγελµατικά δρώµενα αγροτών, που 

θέλουν να τα ξέρουν όλα και να δυσκολεύ-
ονται στους νεωτερισµούς και τις αλλαγές, 
είναι όµως βέβαιο ότι το όλο κλίµα επιβα-
ρύνεται και από τη στάση των θεσµικών 
αρχών. Ίσως δεν είναι λάθος να υποστηρι-
χθεί ότι το υπάρχον πελατειακό σύστηµα, 
ανεξαρτήτως µάλιστα κοµµατικής προσέγ-
γισης, αρέσκεται να συνοµιλεί και να συ-
ναλλάσσεται µε τους µεγαλύτερους ηλικια-
κά αγρότες. Πρώτον, γιατί είναι πιο επιρρε-
πείς στο ρουσφετολογικό κράτος και δεύτε-
ρον, γιατί διακρίνονται από µικρότερη διά-
θεση για διεκδικήσεις. 

Επιπλέον, όπως έγραφε και σε προηγού-
µενο φύλο η Agrenda, το λεγόµενο κίνηµα 
των µπλόκων έχει παίξει τον δικό του κα-
ταλυτικό ρόλο στο χάσµα των γενεών του 
αγροτικού χώρου. Ο επαναστατικός τρό-
πος διεκδικήσεων που επέβαλε το κίνηµα 

της «Βιοκαρπέτ» σε συνδυασµό µε το πέρα-
σµα του ελέγχου -του εν λόγω κινήµατος- 
στους αγροτοσυνδικαλιστές του ΚΚΕ, «πα-
ρέδωσε» τη θεσµική εκπροσώπηση του α-
γροτικού χώρου στους εναποµείναντες της 
προηγούµενης γενιάς. Κάπως έτσι «έφρα-
ξε», θα µπορούσε να πει κανείς, ο δρόµος 
της ανανέωσης του δυναµικού στα όργανα 
εκπροσώπησης των αγροτών, κάτι που πε-
ριόρισε και τις ανανεωτικές φωνές στα κέ-
ντρα άσκησης της πολιτικής εξουσίας, επη-
ρεάζοντας ανάλογα και τις αποφάσεις για 
τα αγροτικά ζητήµατα. 

Θα µπορούσε να πει κανείς ότι η τελευ-
ταία κυβερνητική επιλογή για τα ιστορικά 
δικαιώµατα και η παράταση ζωής στις εν λό-
γω παρωχηµένες κοινοτικές ενισχύσεις, α-
ποτελεί απλά την κορυφή του παγόβουνου. 
Είναι µια ακόµα απόφαση που επιµένει να 
διατηρεί τα πράγµατα ως έχουν, ακόµα κι 
αν αυτό αποβαίνει σε βάρος της αγροτικής 
ανάπτυξης και της απελευθέρωσης δυνάµε-
ων για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότη-
τας στον αγροτικό χώρο. Αρκεί να αναφερ-
θεί ότι ένα πολύ µεγάλο µέρος από τα λεγό-
µενα ιστορικά δικαιώµατα ανήκει σήµερα 
σε ανθρώπους που ηλικιακά βρίσκονται ε-
κτός επαγγελµατικής δράσης, ενώ ένα ση-
µαντικό µέρος αυτών των ενισχύσεων απο-
δίδεται σε επαγγελµατίες που υποστηρίζουν 
άλλες καλλιέργειες απ’ αυτές για τις οποί-
ες έχουν εξασφαλίσει «ιστορικό δικαίωµα». 

∆υσαρµονία
Αρκεί να µετρήσει κανείς µια 

βδοµάδα ποιος είναι ο µέσος όρος 
ηλικίας αυτών που µπαινοβγαί-
νουν στο υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης για να γίνει 
κατανοητή η δυσαρµονία
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Κύριο παράδειγµα της ολιγωρίας που φρέναρε 
τους γεωργούς κατά την ΚΑΠ 2014-2020, 
σύµφωνα µε τον κ Καλφούντζο, αποτελούν τα 
Σχέδια Βελτίωσης. «Πώς ο παραγωγός θα µείνει 
ανταγωνιστικός όταν από το 2014 που ξεκίνησε 
η προηγούµενη ΚΑΠ και επί έξι χρόνια δεν 
µπορεί να πληρωθεί από τα Σχέδια Βελτίωσης 
για να εξελίξει την καλλιέργειά του; Υποβάλαµε 
αιτήσεις τόσο ως µεµονωµένοι παραγωγοί αλλά 
και συλλογικά ως ΘΕΣΓΗ το 2018 για ένταξη 

στο µέτρο, λάβαµε εγκρίσεις το 2020 και 
χρήµατα θα λάβουµε το 2021-2022 ίσως και το 
2023. Για αρκετούς παραγωγούς είναι αρκετό 
το διάστηµα για να αλλάξουν οι ανάγκες τους». 
Το δεύτερο παράδειγµα που ανέφερε ο κ 
Καλφούντζος είναι η επιδότηση νέων αγροτών. 
«Μια επιδότηση 15.000-20.000 ευρώ είναι 
χαµηλή όταν οι ασφαλιστικές εισφορές στην 
πενταετία φτάνουν τα 7.500 ευρώ. Επιδοτούµε 
κάποιον για να τον φορολογούµε;».

ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΠΥΡΟΥ 

Η ξεπερασµένη υπόθεση των ιστορι-
κών δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης, 
η ανάγκη επαναπροσδιορισµού και 
στοιχειοθέτησης του ρόλου του ενερ-
γού αγρότη, ο επιβεβληµένος επανα-
καθορισµός των συνδεδεµένων ενι-
σχύσεων και η σηµασία µετριασµού 
του κόστους της γης για τον Έλληνα 
αγρότη, ήταν, ορισµένα µόνο από 
τα θέµατα που θίχθηκαν κατά τη δι-
άρκεια διαδικτυακής ηµερίδας, που 
διοργάνωσε  την περασµένη Παρα-
σκευή 19 Φεβρουαρίου το σωµατείο 
«ΟΜΦΑΛΟΣ».

Σε ρόλο οικοδεσπότη, ο καθηγη-
τής του πανεπιστηµίου Αγροτικής 
Οικονοµίας της Σουηδίας, Κωσταντί-
νος Καραντινινής και καλεσµένοι, ο 
Χαράλαµπος Κασίµης, καθηγητής – 
πρώην γενικός γραµµατέας του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο 
Τάσος Χανιώτης, διευθυντής στην Ε-
πιτροπή Γεωργίας της Ε.Ε., ο Στάθης 
Κλωνάρης, καθηγητής στο Γεωπονι-
κό και ο Παναγιώτης Καλφούντζος, 
πρόεδρος του ΘΕΣγη. 

Ο τελευταίος µάλιστα, άσκησε έντο-
νη κριτική στα πεπραγµένα της κεντρι-
κής διοίκησης γύρω από τα θέµατα της 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ο οποίος 
υποστήριξε µεταξύ άλλων ότι η ολι-
γωρία που επέδειξαν οι κρατικές αρ-
χές κρατούν πίσω τον παραγωγό µε 
αποτέλεσµα να χάνει συνεχώς το α-
νταγωνιστικό του πλεονέκτηµα ένα-
ντι των συναδέρφων του Ευρωπαίων 
παραγωγών και να δηµιουργούν ό-
πως είπε τεράστια ταλαιπωρία για να 
φτάσουν να απαιτούν από τις κρατι-
κές υπηρεσίες το αυτονόητο. 

Κύριες αστοχίες που εντοπίστηκαν 
από τον ίδιο είναι η καθυστέρηση στα 
Σχέδια Βελτίωσης, η ελλιπής χρηµα-
τοδότηση των νέων αγροτών, η δια-
χείριση της βιολογικής γεωργίας. Το 

ακανθώδες ζήτηµα των ιστορικών δι-
καιωµάτων συγκέντρωσε το ενδιαφέ-
ρον των οµιλούντων, οι οποίοι κατά 
γενική οµολογία δήλωσαν ότι η ιστο-
ρικότητα των δικαιωµάτων έχει πλέ-
ον παρέλθει. Πλην όµως η κατάργη-
ση των ιστορικών δικαιωµάτων ανοί-
γει όπως εξήγησαν οι οµιλητές άλ-
λα ζητήµατα και θέτει βάσεις για νέ-
ες αδικίες και στρεβλώσεις που µπο-
ρούν να αµβλυνθούν µέσω της ανα-
διανεµητικής.

Έχουν παρέλθει 
τα ιστορικά δικαιώµατα

Κατά γενική οµολογία των οµιλού-
µενων τα ιστορικά δικαιώµατα  δεν έ-
χουν πλέον θέση στο σχεδιασµό για 
την ανάπτυξη κατά τη νέα ΚΑΠ. Και 
ενώ υπέρ της σύγκλισης τάχθηκαν ε-
κτός από τον κ Κασίµη τόσο ο κ Χα-

νιώτης όσο και ο κ Κλωνάρης που ή-
ταν επίσης οµιλητές στην εκδήλω-
ση, ωστόσο επισηµάνθηκαν δυσκο-
λίες στη µετάβαση σε νέο καθεστώς 
που έχουν να κάνουν µε στρεβλώ-
σεις που θα δηµιουργήσει η σύγκλι-
ση των δικαιωµάτων. Έτσι όπως είπε 
χαρακτηριστικά ο κ Χανιώτης καταθέ-
τοντας την προσωπική του άποψη εί-
ναι ότι «όσο είναι απαραίτητη η κατάρ-
γηση των ιστορικών δικαιωµάτων άλ-
λο τόσο λάθος είναι η ολοκληρωτική 
εξίσωση των δικαιωµάτων. Αυτό διό-
τι η κατάργησή τους ανοίγει νέα ζη-
τήµατα αδικίας καθώς τα ενοίκια δια-
φέρουν πολύ ανά περιοχή. Για παρά-
δειγµα στη Μακεδονία και στη Θεσ-
σαλία το ενοίκιο της γεωργικής γης 
είναι περίπου 20 ευρώ το στρέµµα ε-
νώ στην Πελοπόννησο είναι 80 ευ-
ρώ το στρέµµα».

Αναδιανεµητική 
για διόρθωση στις αδικίες

Στο ίδιο µήκος κύµατος και ο κ. 
Κλωνάρης αναφέροντας ότι «σήµερα 
υπάρχει φοβερή αδικία στις ενισχύ-
σεις. ∆ύο παραγωγοί µπορεί να συνο-
ρεύουν κι ενώ παράγουν το ίδιο προϊ-
όν όπως σιτάρι ο ένας να παίρνει ενί-
σχυση 180 ευρώ και ο άλλος 35 ευρώ 
το στρέµµα. Αν ορίζαµε τις ενισχύσεις 
λαµβάνοντας υπόψιν και τους τρεις 
συντελεστές της παραγωγής δηλαδή 
το κόστος της γης, της εργασίας αλλά 
και το επενδεδυµένο κεφάλαιο µιας 
εκµετάλλευσης τότε θα µπορούσαµε 
να µιλάµε για ένα δίκαιο σύστηµα ε-
νισχύσεων. Αλλά επειδή αυτό είναι 
είναι πολύ δύσκολο σήµερα κατευ-
θυνόµαστε στο εργαλείο της αναδια-
νεµητικής για να απαλύνουµε στρε-
βλώσεις που υπάρχουν».

Η ιστορικότητα 
των δικαιωμάτων 

έχει πλέον παρέλθει
Δύο παραγωγοί 

που συνορεύουν  
και παράγουν 
το ίδιο προϊόν 

ο ένας παίρνει 
ενίσχυση 180 ευρώ 

και ο άλλος 35 
ευρώ το στρέμμα. 
Αυτό δεν γίνεται 

να συνεχιστεί, 
υποστηρίζουν 

οι καθηγητές

Μέτριες οι αποδόσεις 
της τελευταίας ΚΑΠ 
µε µεγάλες αστοχίες 

σε Νέους Αγρότες

Παρελθόν
Η ιστορικότητα των 
δικαιωµάτων έχει πλέον 
παρέλθει, ειπώθηκε 
οµόφωνα στην ηµερίδα που 
διοργάνωσε το σωµατείο 
Οµφαλός. 

Αδικίες
Η κατάργηση των ιστορικών 
δικαιωµάτων ανοίγει άλλα 
ζητήµατα και θέτει βάσεις 
για νέες αδικίες και 
στρεβλώσεις που µπορούν 
να αµβλυνθούν µέσω της 
αναδιανεµητικής, όπως 
εξήγησαν οι οµιλητές.

Συντελεστές
Αν ορίζαµε τις ενισχύσεις 
λαµβάνοντας υπόψιν και 
τους τρεις συντελεστές της 
παραγωγής δηλαδή το 
κόστος της γης, το κόστος 
της εργασίας και το 
επενδεδυµένο κεφάλαιο 
µιας εκµετάλλευσης τότε θα 
µπορούσαµε να µιλάµε για 
ένα δίκαιο σύστηµα 
ενισχύσεων. 
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ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΝΑΚΗΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
«Αν η µέση του τιµή είναι 
τα 2200, που είναι και το 
πιο πιθανό, το απώτατο 
σηµείο θα είναι έως 2800 
κρούσµατα. Αν όµως η 
µέση τιµή πάει στα 2500, 
το απώτατο σηµείο θα 
είναι πάνω από 3000 
κρούσµατα. Το κύµα αυτό 
εντοπίζεται σε ορισµένο 
σηµείο, στην Αττική».

ΜΠΕΣΥ ΜΑΛΦΑ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Έχω πέσει πάρα πολύ, 
αισθάνοµαι ότι δεν µπορώ 
να αναπνεύσω αλλά από την 
άλλη αισθάνοµαι ότι έρχεται 
ένα φως κι ότι πρέπει όλοι 
µαζί να αγωνιστούµε γι’ 
αυτό. (σ.σ. για αποκαλύψεις 
σεξουαλικής βίας). Είναι 
σοκαριστικά όλα, εκείνος 
όµως που µε παραλύει είναι 
η παιδοφιλία».

ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
«Έχουµε ένα πολύ θετικό 
νέο, τη γρήγορη πρόοδο 
στη διαδικασία των 
εµβολιασµών. Εκτιµώ ότι 
σύντοµα θα ξεπεράσουµε 
το φράγµα του 1 εκατ. στην 
Επιχείρηση «Ελευθερία», 
που κατά γενική οµολογία 
είναι άρτια οργανωµένη 
και τυγχάνει πολύ µεγάλης 
αποδοχής στους πολίτες».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΣΤΑ ΤΟΣΑ ΠΤΥΧΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΛΠΙΚΟ ΠΕΙΡΑΖΕΙ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Αξιώτης
Αν θα φτάσει το 5µηνο που λέει 
ο υπουργός της πλατείας για να 
ολοκληρώσει τη στρατηγική 
µελέτη για σύγκλιση ιστορικών 
δικαιωµάτων από το 2022, θα 
δείξει. Τώρα, τα περί «εντατικής 
εργασίας µε τις υπηρεσίες του 
ΥΠΑΑΤ, ΟΠΕΚΕΠΕ, Γεωπονικό, 
Παγκόσµια Τράπεζα και 
εξειδικευµένους συµβούλους», 
δεν πολυπείθουν στη βάση των 
µικροκοµµατικών πιέσεων.

Πλυντήριο
Ο Μαυρουδής τόσο καιρό τι 
έκανε και ο Σπήλιος επικαλείται 
ανάγκη πρότερης προεργασίας 
για την επιλογή της σύγκλισης; 
Θα µου πεις, µε µαλιοκούβαρο 
ΟΣ∆Ε και µε τις παλινωδίες µε 
το απόθεµα, µε ποιες 
καταγραφές και ποια βάση 
δεδοµένων µπορεί να βγάλει 
σωστά νούµερα; Ζητούµενο, οι 
επιδοτήσεις µόνο στους 100% 
πραγµατικούς αγρότες.

Μηχανοπαρέα
Πέστα, Χρυσόστοµε θα 
µπορούσε να αναφωνήσει 
κανείς αναφορικά µε απάντηση 
του Σπήλιου στον Κεγκέρογλου 
και την απόφαση του να υπάρξει 
διαφάνεια και αυστηροποίηση 
του πλαισίου για το Απόθεµα 
και να πάψουν οι πριµοδοτήσεις 
σε επιτήδειους. Εξού και ο 
εξορθολογισµός του ΟΠΕΚΕΠΕ. 
Η µηχανοπαρέα φοράει κράνος, 
γιατί θα υπάρξουν αναταράξεις...

∆εν σηκώνονται αυτοί που στρογγυλοκάθισαν 

Κάποιοι τελικά δεν θα... σηκωθούν από τον καναπέ αφού κι ο 
Σπήλιος δεν θέλει να σπάσει αυγά από φέτος αναφορικά µε το 
θέµα των ιστορικών δικαιωµάτων, και το τέλος µιας κατάστασης 
που σήκωνε επί έτη ανισοµέρειες στον τρόπο καταβολής των ε-
νισχύσεων και γαλούχησε γενιές «αεριτζήδων». Μην µας υποτι-
µάτε, λένε οι κτηνοτρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, 
που ζητούν από το 2021 κατάργηση των ιστορικών. «Επικράτησε 
απ’ ότι φαίνεται η λογική ότι δεν πρέπει να θιγούν για ακόµα µία 
χρονιά όσοι παίρνουν αέρα λεφτά, γιατί έχουν συνηθίσει κι έχουν 
σχεδιάσει τη ζωή τους, σύµφωνα µ’ αυτά!», τονίζουν µε νόηµα.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Πυκνώνουν οι 
επαφές εκπροσώπων 
των παραγωγών 
µε βουλευτές και 
υπουργούς των κατά 
τόπους περιφερειακών 
ενοτήτων, µε 
αντικείµενο την καλή 
και κυρίως έγκαιρη 
προετοιµασία για την 
υποδοχή εργατών γης. 

Ο χρόνος που θα γίνει 
επιτακτική η ανάγκη 
εύρεσης εργατικών 
χεριών έχει αρχίσει να 
εξαντλείται, κυρίως 
για τα σπαράγγια και 
κανείς δεν θέλει να 
επαναληφθούν τα 
περσινά φαινόµενα, 
όταν στα χωράφια 
έµεινε ασυγκόµιστη 
παραγωγή.

Υβρίδια
Μεσούσης της πανδηµίας 

µεγαλώνει διαρκώς η λίστα των 
κλάδων του πρωτογενούς που 
ασφυκτιούν από τους 
περιορισµούς που θέτουν τα 
lockdown και τις πιέσεις του 
εµπορίου, όπως καταγράφεται 
στους µειωµένους τζίρους και 
στα διαρκή αιτήµατα στήριξης.

Η covid 19 βάζει δύσκολα 
για δεύτερη χρονιά και στο 
ελληνικό κρασί. Όπως έλεγε ο 
οινοποιός και πρόεδρος της 
ΕΝΟΑΒΕ Στέλιος Μπουτάρης, 
η µεσοσταθµική κάµψη φέτος 
υπολογίζεται στο 25%, αλλά 
για τα µικρά οινοποιεία ίσως 
ξεπεράσει το 50%-60%. 

Κι αυτό γιατί τα περισσότερα 
από αυτά δεν έχουν πρόσβαση 
στη λιανική που κρατήθηκε 
λίγο, οπότε στηρίζονται στην 
εστίαση και τον τουρισµό, δύο 
κλάδους που περιµένουν 
«εµβόλιµες» βοήθειες.

;

ΠΕΠΕ ΡΕΪΝΑ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
«Απέναντι σε µία τόσο 
δυνατή οµάδα, αν κάνεις 
αυτά τα λάθη θα σε 
τιµωρήσουν. Έτσι και 
έγινε. Αυτά τα παιχνίδια 
δεν έχουν καµία σχέση 
µε το ιταλικό πρωτάθληµα. 
[...] Η Μπάγερν είναι η πιο 
επικίνδυνη οµάδα στον 
κόσµο (σ.σ συνέτριψε τη 
Λάτσιο µε 4-1)».

Για να µην λένε 
ότι δεν υπάρχει 
συνέχεια στην 
αγροτική πολιτική!

∆εν πρόλαβαν, σου λέει, στο υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης να µελετήσουν καλά τα 
δεδοµένα ώστε να ξεκινήσουν τη σύγκλιση των 
ενισχύσεων το 2021, επειδή ο µεταβατικός 
κανονισµός της ΚΑΠ ψηφίστηκε στις 23 
∆εκεµβρίου. Πάντως από το 2019 ήταν γνωστό 
ότι η ΚΑΠ θα λάβει παράταση ένα έτος µε 
αρχική συµφωνία στο συµβούλιο Υπουργών 
Γεωργίας και στον αρχικό κανονισµό 
προβλεπόταν και η σύγκλιση για όποιον ήθελε. 
Επίσης το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών είχε 
δώσει µελέτες για τη σύγκλιση και τις επιπτώσεις 
της από τον Οκτώβριο του 2020. Άρα;  

Ακούγεται ότι η συνδεδεµένη που δίνεται στα 
βοοειδή αντιστοιχεί στο 120% του εισοδήµατος 
που προκύπτει από την πώληση κρέατος των 
βοοτρόφων. Επίσης η χώρα µας είναι προφανώς 
ελλειµµατική σε αυτόν τον τοµέα. Πού πήγαν 
άραγε τόσα χρήµατα της συνδεδεµένης; Μιλάµε 
για γρίφο, που υπόσχονται να λύσουν εκεί στην 
πλατεία Βάθη, προκειµένου να µην επαναληφθεί 
στις συνδεδεµένες του 2022. Κάτι λένε και για 
δικλείδες ασφαλείας. Εν αναµονή! 

Ακόµα ένας γρίφος είναι και ο λόγος που 
δεν θέλουν οι εδώ αρµόδιες αρχές να 
ενεργοποιήσουν τον πραγµατικό αγρότη για 
τη λήψη ενισχύσεων στη νέα ΚΑΠ. Αυτός 
όµως έχει απάντηση, γιατί όπως λένε «δεν 
έχουµε στοιχεία για το αγροτικό εισόδηµα και 
την αναλογία του προς το συνολικό, ούτε 
µέσω taxis!». Κι αν, σου λέει, αποκλείσουµε 
πολλούς µε έναν αυστηρό ορισµό, τα 2 δις 
ευρώ που παίρνουµε ετησίως για άµεσες 
ενισχύσεις µπορεί να κοπούν στο µισό, αν δεν 
βρουν οι δικαιούχοι αγροτεµάχια και τα 
αντίστοιχα δικαιώµατα. Ουπς! Κι αυτό σίγουρα 
δεν το θέλει κανείς! 

Περίµεναν και οι παραγωγοί τις αποζηµιώσεις 
του ΕΛΓΑ, του µήνα Φεβρουαρίου και ήρθαν 
σκάρτα 15 εκατ. ευρώ. Αλλά, σου λέει, για πρώτη 
φορά µετά από χρόνια καταβλήθηκαν σε µια 
πληρωµή, σε µία δόση, στο ακέραιο. Κάτι που 
είχε ακουστεί για τα περιβόητα ΠΣΕΑ στο 
αµύγδαλο κάποιων δήµων της Λάρισας, που τα 
περιµένουν από το 2017, τζίφος! Κακώς 
περίµεναν, τους είπαν τελικά! 

Θα το θωρακίσει, είπε από το βήµα της 
Βουλής ο υπουργός Σπήλιος, το Εθνικό Απόθεµα 
από τη νέα χρονιά, για να µην ξαναγίνουν όσα 
βλέπουµε έως σήµερα. Είπε για αυστηροποίηση 
ποινών σε όσους δεν δηλώνουν σωστά, είπε για 
απαγόρευση µεταβίβασης δικαιωµάτων βασικής 
ενίσχυσης που έχουν ληφθεί από το απόθεµα µε 
βάση ιδιωτικούς βοσκότοπους, είπε για 
αποκλεισµό χορήγησης δικαιωµάτων από το 
απόθεµα σε όσους εµφανίζουν αύξηση ζωικού 
κεφαλαίου, χωρίς αντίστοιχα παραστατικά, είπε 
και για υποχρεωτικό ΑΤΑΚ σε ιδιωτικά και 
µισθωµένα. Πώς θα λυθούν τα µπλεγµένα έως 
σήµερα δεν είπε!   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Σ
την πολιτική υπάρχουν 
δύο δρόµοι. Ο ένας λέει 
άσε τα πράγµατα να πά-
νε όπως πάνε και κανέ-

νας δεν θα σου παραπονεθεί. Ο 
άλλος λέει κάνε τις αλλαγές που 
υπαγορεύει το αύριο και θα βρεις 
τη δικαίωσή σου από την ιστορία.  

Κόβουν δρόμο 
Η ΑΛΗΘΕΙΑ πως ο πρώτος δρό-
µος είναι ο εύκολος κι αυτός τον 
οποίο διαλέγουν οι περισσότεροι. 
Αυτό δικαιολογεί και την κατάστα-
ση, στην οποία βρίσκεται η χώρα. 
Είναι πολλά χρόνια τώρα, που η 
επίπλαστη ευηµερία κάνει τους 
ιθύνοντες να είναι αναβλητικοί.

Άστο γι’ αργότερα
ΤΟ Ι∆ΙΟ συµβαίνει και στον το-
µέα της αγροτικής παραγωγής. Ει-
δικά µετά την είσοδο της χώρας 
στην ΕΕ και µε άλλοθι τα µεγάλα 
ποσά επιδοτήσεων που εισπράτ-
τει η χώρα, κανείς δεν δείχνει δι-
ατεθειµένος για τις µεγάλες αλ-
λαγές που χρειάζεται ο χώρος. 

Όλοι για τα έτοιμα
ΕΙ∆ΙΚΑ οι πολιτικές ηγεσίες και οι 
κάθε είδους πολιτευτές, ξοδεύουν 
περισσότερο χρόνο για τη µοιρα-
σιά από τα έτοιµα, παρά στη δηµι-
ουργία περιβάλλοντος για την εν-
δυνάµωση της παραγωγής. Ακό-
µα και τα τελευταία δύσκολα χρό-
νια, αν έχουν γίνει κάποια πράγ-
µατα, είναι γιατί η ίδια η αγορά 
και οι πρωτοπόροι του αγροτι-
κού χώρου είδαν τα πράγµα-
τα αλλιώς. Το κράτος ακο-
λουθεί... στα λόγια.

Γιατροσόφια
ΤΑ ΛΕΩ αυτά γιατί αυ-
τές τις µέρες κρίθηκε, ως 
ένα βαθµό δηλαδή για το 
2021, το θέµα των ιστορι-
κών δικαιωµάτων. Και φυ-
σικά τα πράγµατα έµειναν ως 
είχαν. Υπάρχει µια ακόµα ευκαι-

ρία. Μέχρι τον Αύγουστο η χώρα 
θα πρέπει να επιλέξει τι θα κάνει 
µε τα ιστορικά δικαιώµατα και τον 
επόµενο χρόνο, δηλαδή το 2022.

Ούτε πριμ εξόδου;
ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ τη γνώµη µου, πάλι 
δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Πρώ-
τον γιατί δεν διακρίνω πολιτική 
τόλµη και δεύτερον γιατί ο το εν-
δεχόµενο για εθνικές εκλογές το 
Φθινόπωρο παραµένει ανοικτό. 
Κι όµως, αν έφευγαν από τη µέ-
ση τα ιστορικά δικαιώµατα, αν έ-
µπαινε σε εφαρµογή και το πριµ 
εξόδου (µια 7ετία πριν από τη σύ-
νταξη) η ελληνική γεωργία θα α-
ποκτούσε άλλη δυναµική.

Συμψηφισμός
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ είτε µε ιστορι-
κά είτε µικροί µεγάλοι, κλαίνε τη 
µοίρα τους. Κι αν κρατάω κάτι, εί-
ναι η πίκρα που βγάζει στην άλ-
λη άκρη της τηλεφωνικής γραµ-
µής ένας αγρότης από τη Γαλά-
τεια Πτολεµαΐδας. Περίµενα αυ-
τές τις µέρες, µου λέει, την απο-
ζηµίωση του ΕΛΓΑ. Περί τις 5.000 
ευρώ. Ήξερα ότι χρωστούσα κάτι 
λιγότερο από 3.000 ευρώ. Πριν α-
πό λίγες µέρες τα 1.800 ευρώ απ’ 
αυτά πήγαν και στην εφορία (Α-
Α∆Ε). Την Τετάρτη που οι άλλοι 
συγχωριανοί µου πληρώθηκαν ε-
γώ δεν πήρα φράγκο. Γράψτε κάτι!

Χάνεται χρόνος 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ µεριά, αν βρε-

θείς στον προθάλαµο ενός υ-
πουργικού γραφείου, ειδικά 

αυτόν τον καιρό, βλέπεις κι 
ακούς δύο πράγµατα. Εκεί-
νους που έρχονται να γνω-
ρίσουν και να πουν τον πό-
νο τους στον υπουργό, κι 
εκείνους που πασχίζουν 
να βρουν κάπου δουλειά 
και κατά προτίµηση στο 
∆ηµόσιο! Έτσι δουλεύει 
το πελατειακό σύστηµα, 
κι έτσι χάνεται και ο χρό-
νος των υπουργών.             

Αν βρεθείς στον 
προθάλαµο ενός 
υπουργικού 
γραφείου, ειδικά 
αυτόν τον καιρό, 
βλέπεις κι ακούς 
δύο πράγµατα. 
Εκείνους που 
έρχονται να 
γνωρίσουν και 
να πουν τον πόνο 
τους στον υπουργό, 
κι εκείνους που 
πασχίζουν να βρουν 
κάπου δουλειά και 
κατά προτίµηση 
στο ∆ηµόσιο! 
Έτσι δουλεύει 
το πελατειακό 
σύστηµα, κι έτσι 
χάνεται και ο 
χρόνος των 
υπουργών             

H 
φήµη των ΗΠΑ θα πάρει κάποιο 
χρόνο για να ανακάµψει από την 
ζηµιά που προκάλεσε ο Τραµπ, αλ-
λά ο Μπάιντεν θα δώσει νέα πνοή 

στον πολυµερισµό. Τραµπ είχε τους φίλους 
του στο εξωτερικό -όπως τον Ζαίρ Μπολσονά-
ρο, τον Ναρέντα Μόντι και τον Μπένζαµιν Νε-
τανάχιου. Και είχε καλές σχέσεις µε τους Βλα-
ντιµίρ Πούντιν, τον Βίκτορ Όρµπαν, Μοχάµεντ 
µπιν Σάλµαν, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και 
τον  Κιµ Γιονκ Ουν. Συνολικά ωστόσο τα τέσσε-
ρα χρόνια προεδρίας του έχουν αποδυναµώσει 
σηµαντικά τη θέση της Αµερικής στον κόσµο. 

Οι περισσότεροι από τους δηµοκράτες συµ-
µάχους του βρήκαν περιφρονητικά κάποια α-
πό τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά του, όπως 
tweets και ψέµατα, τη µη προβλεψιµότητα και 
τον ναρκισσισµό, την περιφρόνηση για τους 
συµµάχους και τους διεθνείς οργανισµούς, τη 
ρητορική του «America first» και τις πολιτικές 
που κάποιες στιγµές έτειναν προς τον ρατσισµό.

Η εικόνα της Αµερικής έχει πληγεί περαιτέρω 
από Ρεπουµπλικανούς ηγέτες που δήλωναν ό-
τι ο Tραµπ είχε κερδίσει τις εκλογές ακόµη και 
αφού ξεκάθαρα είχε χάσει, και από µια πλειο-
ψηφία Ρεπουµπλικανών ψηφοφόρων που πί-
στευαν ότι ο Μπάιντεν εξαπάτησε για τη νίκη. 

Οι ΗΠΑ δεν µπο-
ρούν πλέον να ι-
σχυριστούν ότι εί-
ναι ένας λαµπρός 
φάρος για τη δηµο-
κρατία. Εν τω µετα-
ξύ, η διαχείριση της 
πανδηµίας από την 
Αµερική, ήταν µετα-
ξύ των χειρότερων. 

Η άφιξη του πιο προβλέψιµου Μπάιντεν, ο ο-
ποίος σέβεται τους συµµάχους και παίρνει στα 
σοβαρά τους πολυµερείς θεσµούς, θα βελτιώ-
σει το προφίλ των ΗΠΑ, τουλάχιστον στα πιο 
δηµοκρατικά µέρη του κόσµου. Αλλά η ικανό-
τητα του Μπάιντεν να περάσει νέους νόµους 
-για παράδειγµα για την κλιµατική αλλαγή- θα 
περιοριστεί από το ότι οι Ρεπουµπλικάνοι κατέ-
χουν τις µισές έδρες στη Γερουσία. 

Οι πιο πολλές προτεραιότητες του Μπάιντεν 
βρίσκονται στο εξωτερικό -καταπολέµηση του 
κορονοϊού, αναζωογόνηση της οικονοµίας 
και θεραπεία των κοινωνικών διαιρέσεων- ό-
που θα βρίσκεται σε συνεχή σύγκρουση και 
διαπραγµατεύσεις µε τους Ρεπουµπλικάνους. 
[...] Θα πάρει στα σοβαρά τους διεθνείς οργα-
νισµούς, όπως τον ΠΟΥ (θα ενταχθεί εκ νέου), 
στον ΠΟΕ (θα προσπαθήσει να µεταµορφώ-
σει), στο ΝΑΤΟ (θα στηρίξει κατηγορηµατικά) 
και την ΕΕ (θα αναζητήσει µια πιο εποικοδοµη-
τική σχέση). Με τον Biden στο τιµόνι, οι ΗΠΑ έ-
χουν επιστρέψει στη συµφωνία του Παρισιού 
για το κλίµα και θα διαδραµατίσουν έναν µε-
γάλο ρόλο στην κλιµατική διάσκεψη COR-26.

*∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πνοή στον 
πολυμερισμό

ΤOY ΤΣΑΡΛΣ ΓΚΡΑΝΤ *
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Μ
ε επιτυχία ολοκληρώθηκε η εναρκτή-
ρια συνάντηση του ερευνητικού έργου 
«GoCitrus: ∆ιάσωση, διατήρηση και α-
ξιοποίηση του γηγενούς γενετικού υ-

λικού των εσπεριδοειδών µε σύγχρονες βιο-ανα-
λυτικές προσεγγίσεις», η οποία πραγµατοποιήθη-
κε µέσω τηλεδιάσκεψης.

Το ερευνητικό έργο GoCitrus επικεντρώνεται 
στη διατήρηση του γηγενούς γενετικού υλικού ό-
λων των ειδών εσπεριδοειδών (πορτοκάλια, µαντα-
ρίνια, λεµόνια, περγαµότα, κίτρα) µε απώτερο στό-
χο τη διάσωσή τους και την ανάδειξη των µοναδι-
κών τους ποιοτικών χαρακτηριστικών. Κεντρικός 
στόχος του GoCitrus είναι ο εντοπισµός, ο αγρο-
νοµικός, φαινοτυπικός καθώς και γενετικός, µε-
ταβολοµικός, πρωτεοµικός και επιγενετικός χαρα-
κτηρισµός ποικιλιών όπως το µανταρίνι Χίου, το 
σαγκουίνι Γουρίτσας, το πορτοκάλι σουλτανί Κρή-
της Φόδελε, το µποτσάτο Άρτας, το λεµόνι Μαγλη-
νό Ξυλοκάστρου, το περγαµότο Χανίων, το φυµα-
τιώδες κίτρο. Η χρήση των – οµικών τεχνολογιών 
θα συνεισφέρει στην κατανόηση των µονοπατιών 
βιοσύνθεσης πολύτιµων µεταβολιτών αλλά και τη 
µελλοντική αξιοποίησή τους προς όφελος της βι-
οµηχανίας. Το GoCitrus αποτελεί σταθµό στην έ-
ρευνα του κλάδου των εσπεριδοειδών στην Ελλά-
δα, καθώς θέτει τις βάσεις για τη δηµιουργία νέων 
ελληνικών ποικιλιών και την παραγωγή πιστοποι-
ηµένων φυτών ποικιλιών.

Συζητήθηκαν οι κύριοι άξονες 
υλοποίησης του έργου, οι 
ανάγκες και οι προτε-

ραιότητες ως προς την υλο-
ποίηση των Ενοτήτων Ερ-
γασίας ανά φορέα. Πα-
ράλληλα τέθηκε το πλά-
νο των εξερευνητικών 
αποστολών και καθορί-
στηκαν οι ποικιλίες και 
τα είδη, στα οποία θα 
επικεντρωθεί το έργο.

Οι ερευνητικοί στόχοι 
του έργου θα επιτευχθούν 
µε την υλοποίηση καινο-
τόµων ερευνητικών προσεγ-
γίσεων µε τη συµµετοχή και 
συνέργεια ερευνητικών οµάδων 
από όλη την Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, 

Άρτα, Ξυλόκαστρο, Αθήνα, Χανιά) µε άριστη γνώ-
ση του αντικειµένου καθώς και πρωτοπόρων εται-
ρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ε-
σπεριδοειδών (πολλαπλασιαστικό υλικό και εµπο-
ρία καρπών).

Ειδικότερα, οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:
Εύρεση, διάσωση, αξιολόγηση και φαινοτυπι-

κός χαρακτηρισµός ελληνικών ποικιλιών εσπερι-
δοειδών.

Έλεγχος φυτοϋγείας, δηµιουργία υποψήφιου 
προβασικού υλικού γηγενών ποικιλιών εσπεριδο-
ειδών και εµπλουτισµός υφιστάµενων συλλογών 
εσπεριδοειδών.

Προσδιορισµός ποιοτικών, βιοχηµικών και µετα-
βολοµικών χαρακτηριστικών των ελληνικών ποι-
κιλιών εσπεριδοειδών, µε έµφαση στην ταυτοποί-
ηση βιο-ενεργών συστατικών.

Μοριακός γενετικός χαρακτηρισµός, πλήρη αλ-
ληλούχιση του γονιδιώµατος των γηγενών ποικι-
λιών (Hole Genome Sequencing), ανάπτυξη µορια-
κών λειτουργικών δεικτών, γονιδιωµατικές και ε-
πιγενετικές αναλύσεις, που θα επιτρέψουν την ταυ-
τοποίηση και την ανάδειξη των ελληνικών ποικι-
λιών µε τα πιο αξιόλογα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Καλύτερη αξιοποίηση του γηγενούς γενετικού 
υλικού εσπεριδοειδών, για τη δηµιουργία νέων υ-
πέρτερων ποικιλιών µε την βέλτιστη προσαρµογή 
στις τοπικές κλιµατικές συνθήκες. 

∆ιάχυση και διάδοση των αποτελεσµάτων και των 
ενεργειών του ερευνητικού έργου, µέσω δη-

µιουργίας ιστοσελίδας και ενηµερω-
τικού/εκπαιδευτικού υλικού, δη-

µοσιεύσεων των αποτελεσµά-
των σε επιστηµονικά περιο-

δικά και συνέδρια ή διορ-
γάνωση ηµερίδας/συνε-
δρίου εσπεριδοειδών α-
νοιχτό στο κοινό.

Στο έργο GoCitrus 
συµµετέχουν ως φο-
ρείς υλοποίησης:

(Συντονιστής Φορέας) 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα/ Ινστιτούτο 

Ελιάς Υποτροπικών Φυτών 
και Αµπέλου, Χανιά (Συντο-

νιστής έργου: ∆ρ. Ζιώγας Βα-
σίλειος, Ερευνητής Γ’)
ΕΛΓΟ -∆ήµητρα/ Ινστιτούτο Γενε-

τικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, ΙΓΒΦΠ 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, Θέρµη Θεσσαλονίκης (Επιστηµονι-
κά υπευθ. Έργου: ∆ρ. Γανόπουλος Ιωάννης, Ερευ-
νητής Β’ και υπεύθυνη Ινστιτούτου: Σάρρου Ειρή-
νη, Ερευνήτρια Γ’)

ΕΛΓΟ ∆ήµητρα/ Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πό-
ρων, Θέρµη Θεσσαλονίκης (Υπεύθυνη: ∆ρ. Τάνου 
Γεωργία, Ερευνήτρια Γ’)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης - 
Σχολή Γεωπονίας, ∆ασολογίας και Φυσικού Περι-
βάλλοντος - τµήµα Γεωπονίας -Εργαστήριο ∆ενδρο-
κοµίας (Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Μο-
λασίωτης Αθανάσιος)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης - 
Σχολή Γεωπονίας, ∆ασολογίας και Φυσικού Περι-
βάλλοντος - τµήµα ∆ασολογίας- Εργαστήριο ∆ασι-
κής Γενετικής και Γενετικής Βελτίωσης, (Υπεύθυ-
νος: Καθηγητής Αρβανόπουλος Φίλιππος)

Η φυτωριακή επιχείρηση «Φυτώριο Σαλής - 
HELLENIC PLANTS», Ξυλόκαστρο Κορινθίας (Υπεύ-
θυνος: Σαλής Σωτήριος)

Η φυτωριακή επιχείρηση «Φυτώρια Βίτσιος», 
Άρτα (Υπεύθυνος: Βίτσιος Ευστράτιος)

Η εταιρεία τυποποίησης και εµπορίας φρέσκων 
φρούτων «CRETA TASTE Α.Ε.», Αγυιά Χανίων (Υπεύ-
θυνος: Κάτσουρας Γεώργιος)

Το έργο Τ2Ε∆Κ-01318, MIS 5072531, «GoCitrus: 
∆ιάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση του γη-
γενούς γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών 

µε σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις» συγχρη-
µατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαί-
σιο της ∆ράσης «Ερευνώ -∆ηµιουργώ -Καινοτοµώ  – 
Β’ κύκλος» (Απ. Πρωτ. ΕΥ∆Ε ΕΤΑΚ 4574/29.9.2020) 
του Επιχειρησιακού  Προγράµµατος «Ανταγωνιστι-
κότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία», ΠΑ-
ΡΕΜΒΑΣΗ IΙ. Το ερευνητικό έργο GoCitrus έχει δι-
άρκεια 30 µήνες και ξεκίνησε την 29η Σεπτεµβρί-
ου 2020, ενώ ο συνολικός προϋπολογισµούς του 
ανέρχεται στα 896.400 ευρώ.

Διάσωση και εμπορική αξιοποίηση 
ελληνικών ποικιλιών εσπεριδοειδών

*Συντονιστή του έργου,

Ερευνητή Γ΄ 

∆ενδροκοµία Εσπεριδοειδών

ΕΛΓΟ ∆ήµητραΑ – Ινστιτούτο Ελίας, Υποτροπικών 

Φυτών και Αµπέλου

ΑΡΘΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
  ΤOY ∆Ρ. ΖΙΩΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟY*

ΑΡΘΡΑ.ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
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Με 27 βραβεία τα
Specialist Awards
Η έκθεση τυποποιηµένων ελληνικών προϊόντων, 
ποιοτικών εδεσµάτων και καλλυντικών, «Gourmet 
Exhibition» συνεχίζει και φέτος τον θεσµό των 
Specialist Awards µε τη βράβευση των προϊόντων 
που πληρούν τις ποιοτικές προϋποθέσεις ώστε να 
αναδειχθούν και να προωθηθούν στην εγχώρια 
αγορά αλλά και στο εξωτερικό. ∆ηλώσεις 
συµµετοχής έως τις 28 Φεβρουαρίου. Οι 108 
έµπειροι γευσιγνώστες θα αξιολογήσουν και θα 
βραβεύσουν τα προϊόντα που ανήκουν σε 27 
κατηγορίες όπως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 
ελιά, µέλι, καινοτόµο προϊόν, ζυµαρικό/όσπριο/
άλευρο, και γαλακτοκοµικό είδος. Τα 
αποτελέσµατα θα ανακοινωθούν τον Απρίλιο. 
Πληροφορίες στο https://gourmetexhibition.com/

Τον Οκτώβριο η
Meat & Grill Days
για κρέας και γάλα
Η Meat & Grill Days έκθεση που αποτελεί το πιο 
επιτυχηµένο event  στον τοµέα του κρέατος και των 

προϊόντων του, 
εµπλουτίζεται 
σηµαντικά µε νέες 
κατηγορίες 
προϊόντων και 
εκθεµάτων, όπως 
αυτές των 
κατεψυγµένων 
τροφίµων και 
γαλακτοκοµικών και 
θα γίνει µε υβριδική 
µορφή (ζωντανή 
αναµετάδοση της 
έκθεσης) στις 2-4 

Οκτωβρίου. Με µεγάλη πληρότητα σε εκθέτες, η 
διοργάνωση θα διεξαχθεί στο Metropolitan Εxpo 
της Αθήνας, µε παρουσίαση των προϊόντων από την 
παραγωγή, τη µεταποίηση και την τελική διάθεση 
στον καταναλωτή και του επιχειρηµατίες της µαζικής 
εστίασης. Πληροφορίες στο www.meatdays.gr/

∆ιαγωνισµός 
ΑΤΗΕΝΑ
για το ελαιόλαδο

Η Λέσβος θα φιλοξενήσει τη 
φετινή διεξαγωγή του διεθνή 
διαγωνισµού ελαιολάδου 
«ΑΤΗΕΝΑ», στις 10 µε 12 
Μαΐου, µε φυσική παρουσία, 
σύµφωνα µε τη διοργανώτρια 
εταιρεία Vinetum. Οι 25 
γευσιγνώστες της κριτικής 
επιτροπής µε διεθνείς 
εµπειρογνώµονες, θα 
αξιολογήσουν πάνω από 500 
δείγµατα έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου στο Μουσείου 
Βιοµηχανικής Ελαιουργίας, 
στην Αγία Παρασκευή ∆υτ. 
Λέσβου. Πληροφορίες στο 
www.athenaoliveoil.gr/el/

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ 

ΛΕΣΒΟΣ ΥΒΡΙ∆ΙΚΗ 

Πανελλήνιο συνέδριο 
αγροτικής οικονοµίας

Νέες ηµεροµηνίες για το 16ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής 
Οικονοµίας µε κεντρική θεµατική: 
«Βιώσιµη Γεωργία, Επισιτιστική 
Ασφάλεια και Κλιµατική αλλαγή: 
Προκλήσεις και Προοπτικές για την 
Αγροτική Οικονοµία.» που λόγω των 
περιοριστικών µέτρων της πανδηµίας 
θα γίνει 21-22 Μαΐου στο Γεωπονικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών. Εγγραφές 
στη σελίδα του συνεδρίου και να 
παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις 
των διακεκριµένων οµιλητών. Η 
διοργανώτρια εταιρεία ΕΤ.ΑΓΡ.Ο 
ανακοίνωσε την παράταση της 
ηµεροµηνίας υποβολής περιλήψεων 
(τόσο για το ελληνικό τµήµα, όσο και 
για το αγγλόφωνο) µέχρι την 28η 
Φεβρουαρίου. Πληροφορίες στο 
http://etagro.gr/2020gr/

ΑΘΗΝΑ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Κτηνοτροφική επιχείρηση σε λειτουργία,  πλή-
ρως αδειοδοτηµένη σε αγροτεµάχιο 53   στρεµ-
µάτων, κτιριακές εγκαταστάσεις µε πλήρη, υπερ-
σύγχρονο εξοπλισµό και υποδοµές,  κατσίκες επι-
λογής  µε εξαιρετικό γεννητικό υλικό. Σε κόµβο 
της Εγνατίας οδού, οι χρήσεις  γης είναι συµβατές 
για οιανδήποτε δραστηριότητα (κτηνοτροφία , κα-
θετοποίηση ,αγροτουρισµό , φωτοβολταικά κλπ) 
email : Info@kosynthos.gr

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

Πωλούνται 120 αρνάδες, 5-6 µηνών ράτσας 
Λακόν. Περιοχή Βόλου. Τηλ. 6906/432076. 

Πωλούνται αρνιά µικρά Λακόν. 50 ευρώ/ένα. 
Περιοχή Καλαµάτας. Τηλ. 6970/683840.

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. Πε-
ριοχή Ιωαννίνων.Τηλ.6940/151407.

Πωλούνται 100 πρόβατα χιώτικα υψηλής γαλα-
κτοπαραγωγής. Τηλ. 6955/316314.

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

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

Πωλούνται αρσενικά και θηλυκά πρόβατα Ασαφ 
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, Λι-
µουζίν 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 ετοιµόγεν-
να, βελτιωµένα µε µεγάλη παραγωγή γάλακτος. 
Περιοχή Κολινδρός Πιερίας. Τηλ.6948483873, 
2353031142 

Πωλούνται 100 πρόβατα χιώτικα υψηλής γαλα-
κτοπαραγωγής. Τηλ. 6955/316314.

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

Πωλούνται 100 γίδια έγκυα Ζανε µε Αγγλονου-
µπια και 150 πρόβατα ντόπια µε γερµανικά, όλα 
υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Τηλ.6932/299210.

Πωλούνται αγελάδες ράτσας Ζβίτς και Λιµου-
ζίν, 45 ζώα, τα 19 γεννηµένα, περιοχή Βοιωτίας.
Τηλ.6934/043602.

Πωλούνται 400 µικρά δέµατα χόρτα, καλής ποι-
ότητας. Περιοχή Καρδίτσας. Τηλ. 6955/361856.

Πωλείται τριφυλλάχυρο 300 µικρά δέµατα. Πε-
ριοχή Καρδίτσας. Τηλ. 6955/361856.

Πωλούνται 100 αγελάδες Σιµενταλ βιολογι-
κής εκτροφής µε τα βιολογικα τους δικαιώµατα.
Τηλ.6940/840982

Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο από 20 
έως 100 κιλά µε δυνατότητα µεταφοράς στο 
χώρο µας .Περιοχή Χαλκίδας, κος Παναγιώτης. 
Τηλ.6984/480055.

Πωλούνται 90πρόβατα ράτσας Κεφαλονιά. 
Τηλ.6932/716445.

Πωλούνται γουρούνια στην περιοχή Χαλκηδό-
νας-Θεσσαλονίκης.Τηλ.6934/501864.

Πωλούνται 100 αρνιά 3 µηνών διασταύρωσης 
Λακόν µε Ασαφ σε πολύ κατάσταση. Περιοχή Λά-
ρισας.Τηλ.6972/102664

ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται προς αγορά 200 πρόβατα ράτσας Κε-
φαλονιά. Τηλ. 6938/617647.

Ζητούνται 50 έως 100 αγριοκάτσικα 
Τηλ.6985/858698.

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

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα (πρόβατα - γί-
δια), έως 30.000 ευρώ αξία δικαιωµάτων καθα-
ρό µείον της παρακράτησης. Τηλ.6946388293

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

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα. Άµεση πληρω-
µή. Κος Γιώργος. Τηλ.6948/609577.

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΩΛΗΣΗ

Πωλούνται σε µικρά τετράγωνα δέµατα σα-
νό από βρώµη, άχυρο από κριθάρι και τρι-
φύλλι σε καλή τιµή. Περιοχή Μαγνησίας. Τηλ. 
6974/431615.

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

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

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

Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής ποιότητας, σα-
νός αγριοτρίφυλλου, βρώµης, κριθάρι και λιού-
λιου και άχυρα. Σε πολύ καλή τιµή µε δυνατότη-
τα 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, τετρά-
γωνη µπάλα µε 6 σκοινιά. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 
6947/509187.

Πωλείται βίκος µπιζέλι από παραγωγό για χλω-
ρή λίπανση, βελτίωση εδάφους- άζωτο και παρα-
γωγή ζωοτροφής. Τηλ.6948/423151. 

Πωλούνται µπιζέλι βίκος κτηνοτροφικό καθαρι-
σµένα, για καλλιέργεια ζωοτροφής, σανό για ζώα 
και χλωρή λίπανση. Ελιές, αµπέλι, δενδρώδη. Τηλ. 
6981/088747.

Πωλείται σιτάρι σκληρό για σπόρο, ποικιλίας Μο-
ναστήρι Ρ2. Τηλ. 6932/372270.

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

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνι-
κές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λια-
νική καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την 
Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. Τηλ.6987/310440.

Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερρών νέας εσοδεί-
ας. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα.6937/253885.

Πωλείται χορτοτρίφυλλο και τριφύλλι καθαρό. 
Περιοχή Ναυπάκτου.Τηλ.6943/920243.

Πωλείται βιολογικό τριφύλλι και καλαµπόκι. Πε-
ριοχή Ναυπάκτου. Τηλ. 6976/288400. 

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

Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής ποιότητας, σα-
νός αγριοτρίφυλλου, βρώµης, κριθάρι και λιού-
λιου και άχυρα. Σε πολύ καλή τιµή µε δυνατότη-
τα µεταφοράς στο χώρο σας. Περιοχή Αχαΐας. 
Τηλ. 6999/672735.

Πωλούνται καθαρισµένα για σπορά κτηνοτροφι-
κό µπιζέλι «’Ολυµπος», κριθάρι «nure» και βρώ-
µη «Κασσάνδρα». Πρωτοετή σε άριστη ποιότη-
τα, αποστολή σ’όλη τη χώρα. Τηλ. 6972/802670.

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

Πωλείται από παραγωγό εντός αποθήκης τρι-
φύλλι και σανός για αιγοπρόβατα, σε µπά-
λες των 24 κιλών. Περιοχή Καλαµάτας. Τηλ. 
6985/699540.

Πωλούνται φυτώρια ελιάς,ποικιλίας κορωνέι-
κης,καλαµών,σε υποκείµενο αγριελιάς και φυ-
τώρια ροδιάς, ποικιλίας Ερµιόνης,περιοχή ακω-
νίας.Τηλ.6946395102.

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

Πωλείται ελαιόλαδο από παραγωγό, έξτρα παρ-
θένο, χωρίς κανένα φυτοφάρµακο, φετινής εσο-
δείας, περιοχή Αγρίνιο( Μακρύνειας) ποικιλίας 
κουτσουροελιάς. Τιµή 4 ευρώ /κιλό. Kος Χρή-
στος. Τηλ.6943/706498, 2311/300209.

Πωλείται τριφυλλόσπορος, περασµένος 2 φο-
ρές, εσοδείας 2020, ποσότητα ενός τόνου, περι-
οχή Ορχοµενός Κωπαΐδας. Τηλ.6980/524855.

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

Πωλούνται δικαιώµατα από 200 στρέµµατα µε 
καλλιέργεια ρυζιου.Τηλ.6972/366041.

Πωλούνται βιολογικές µπάλες στρογγυλές από 
ενσίρωµα τριφυλλιού, ενσίρωµα βίκος-µπιζέλι-
βρώµη.Περιοχή Θεσσαλονίκης.∆υνατότητα µε-
ταφοράς στο χώρο σας.Τηλ.6944/568240.

Πωλούνται στρογγυλές µπάλες άχυρου από κρι-
θάρι. Περιοχή Θεσσαλονίκης. ∆υνατότητα µετα-
φοράς στο χώρο σας.Τηλ.6944/568240.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ενοικιάζεται έκταση 30.000 τµ. για φάρµα ζώων 
µε περίφραξη ,δίκτυο ρεύµατος χώρο διαµονής και 
δυο εγκαταστάσεις µεταλλικής κατασκευής ( 500 
τ.µ. έκαστο ).Τηλ. 6977/349795.

Πωλούνται 4 οικόπεδα (2 στρέµµατα) άρτια και 
οικοδοµήσιµα, εντός σχεδίου, µε δικαίωµα κτίσης 
400τ.µ ανά 500 τ.µ, επι του εθνικού δρόµου Κερί-
ου- Ζακύνθου, 200 µέτρα από το χωριό Κερί Ζα-
κύνθου.Τηλ.6937/314086.

Πωλείται αγροτεµάχιο εκτάσεως 4.850 µέ-
τρων. περιοχή Γελινιάτικα, Ξυλόκαστρο.
Τηλ.6987/876761.

Eνοικιάζεται αποθήκη 80 τµ στο 10ο χιλιόµετρο 
Λάρισας Συκουρίου.Τηλ.6983/509686.

Πωλείται αγρόκτηµα δενδροφυτευµένο µε δε-
κάχρονες ροδιές ελληνικής ποικιλίας Ερµιόνη. 54 
στρέµµατα στη περοχή Άσκρο Βοιωτίας.Τιµή στρέµ-
µατος 4.000 ευρώ. Πληροφ. 6937195996.

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

Πωλούνται ή ενοικιάζονται 150 στρέµµατα περι-
φραγµένα µε καρυδιές καρποφόρες, µε δική τους 
άρδευση, παραπλεύρως σε τεχνητη λίµνη υπό κατα-
σκευή. Τιµή 300000 ευρώ ή 4000 ευρώ το χρόνο. 
∆εκτή και ανταλλαγή. Τηλ.6942/228503.

Πωλείται κτήµα 2 στρέµµατα µε αγριελιές και απο-
θήκη –στάβλο 90 τµ,περιοχή Κατσαρού Μεσσηνί-
ας, δήµος Οιχαλίας,εντός,πλήρες τοπογραφικού και 
χαρτιών.Τηλ.6906/585476.

Πωλείται ελαιώνας µε 76 ρίζες ελιές και 28 αµυ-
γδαλιές εκτάσεως 4,850 µέτρα θέση Γελινιάτικα, 
περιοχή Ξυλόκαστρο Κορινθίας.Τηλ.6987/876671.

Ενοικιάζεται κτήµα 330 στρέµµατων χορτολιβα-
δικής έκτασης.Τηλ.6942228503.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται χωράφια για ενοικίαση µέχρι 300 
στρέµµατα, περιοχή Αταλάντης και Κωπαί-
δας.6932/299210.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θειαφιστή-
ρας. Tηλ. 6980/001606.

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

Πωλείται µηχάνηµα παστερίωσης 2 τόνων σχε-
δόν καινούρια και ένας κορφολόγος αυτοκαθαρι-
ζόµενος 3 µήνες δουλεµένος 3 τόνους την ώρα. 
Τηλ.6947/509187.

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

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, λά-
δι και µέλι. ∆ιάφορα µεγέθη µικρά και µεγάλα. 
Τηλ.2310/684438.

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, ψηλοστάβαρο. Τι-
µή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133. 

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τιµή 400 ευ-
ρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίππους πε-
τρελαίου. Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται πιεστικό µηχάνηµα µάρκας Φερόζα Ισπά-
να (ισπανικό) στο κουτί του. Τηλ.6942/228503.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Μ101 µε επι-
σκευασµένο κινητήρα, χωρίς σαπίλες. ∆υνατότη-
τα 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 παρελκό-
µενα, σπαρτική, άροτρο, 2 καλλιεργητές (ελαφρύς, 
βαρύς) , µε λιπασµατοδιανοµέα.Τηλ.6943/457861.

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

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

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

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

Πωλούνται κλούβες-κλουβάκια και µπιζινς.περιο-
χη Βέροιας. Τηλ.6986/701716.

Πωλείται κλαδοτεµαχιστής-βιοθρυµµατιστής 
VIKING GE-250.Τιµή 350 ευρώ καινούριο.κος 
Γιώργος .Τηλ. 2108144103

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

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

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

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

Πωλείται µια δισκοσβάρνα µονόπατη. Περιο-
χή Σίνδος Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366041, 
6972366043.

Πωλείται ένα ραντιστικό. Περιοχή Σίνδος Θεσσα-
λονίκης.Τηλ.6972/366041, 6972366043

Πωλείται ένα φρεζοσκαλιστήρι 5σειρο. Περι-
οχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366041, 
6972366043

Πωλείται µία φρέζα 230 µε γρανάζι. Περιο-
χή Σίνδος Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366041, 
6972366043

Πωλείται ένα αναστρεφόµενο άροτρο 3υνο,πολ-
λούς καλλιεργητές και άλλα εργαλεία. Περιο-
χή Σίνδος Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366041, 
6972366043

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

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

Πωλούνται χορτοκοπτικό µάρκας Κrone µε πλά-
τος κοπής 2,8 µέτρα, µία δισκοσβάρνα Ζορ-
µπά 32αρα και µία πρέσα µάρκας Welger 530. 
Τηλ.6982/551234.

AGRE781Πωλούνται δυο αλέτρια σαραπάνη 4υνα 
το πρώτο 12-14 ίντσες και το δεύτερο 12αρι σε λο-
γική τιµή. Περιοχή Χαλκιδικής.Τηλ.6950/917760.

Πωλούνται ελαστικά για τρακτέρ 13,628 ραντιαλ.
Τηλ.6982/551234

Πωλείται άµβυκας( διήµερος) περιοχή πρέβεζα 
τηλ.6946/307365.

Πωλούνται αγροτικά εργαλεία,µία σπαρτική µη-
χανή, µία δισκοσβάρνα, ένας καλλιεργητής βάµβα-
κος, ένας λιπαντήρας, ένας καλλιεργητής, ένα τρα-
κτέρ 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 κο-
λόνες 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 σει-
ρών σε άριστη κατάσταση.Τιµή.3.200 ευρώ. 
Τηλ.6977/524520.

Πωλείται άροτρο 14άρι, µάρκας Γκλαβάνη, Τerra 
σε άριστη κατάσταση. Τηλ. 6983/738450.

Πωλείται παγολεκάνη 500 λίτρων ,περιοχή Πελο-
ποννήσου. Τιµή 1200 ευρώ.6944/780650

Πωλείται χορτοσυλλέκτης-ελικόπτερο µε 9 µπρα-
τσα.Τηλ.6982/776003.

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

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.Πω-
λείται λόγω συνταξιοδότησης. Τιµή 38000 ευρώ 
συζητήσιµη. Τηλ.6932/005070.

Πωλείται αγροτικό FORD TRANSIT 2.400 κυβι-
κά, πετρέλαιο, 5αρι σασµάν, υδραυλικό τιµόνι, κα-
ρότσα 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 µηχάνηµα χάραξης ελαιών σχεδόν αµε-
ταχείριστο. Χαράσσει 800 κιλά ανά ώρα. Περιοχή 
Λαµίας. Τηλ.6980/677936.

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

Πωλείται τρακτέρ MASSEY FERGUSON 590, 
του 1980 επισκευασµένος κινητήρας, κουβούκλιο 
εργοστασιακό. Τιµή 5000 ευρω.τηλ.2310711320, 
6973/831035.

Πωλείται χορτοδετική Βέλγκερ 730 και χορτοκο-
πτικό LALY µε πλάτος κοπής 280 αναρτώµενο. Πε-
ριοχή Λαµίας. Τηλ. 6973/697961.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγά-
λη στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και 
ενσίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετρά-
γωνη µπάλα. Τηλ.6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ευρεία απογραφή όλων των γεωργι-
κών κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων 
της χώρας ξεκινά η Ελληνική Στατι-
στική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το διάστηµα 22 
Μαρτίου -22 Ιουνίου 2021. Η απογρα-
φή υλοποιείται κάθε δέκα χρόνια, µε 
ενιαία πρότυπα και µεθόδους, σε ό-
λα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, µε τα στοιχεία που αντλού-
νται να χρησιµοποιούνται για τη στα-
τιστική πληροφόρηση της Κοινής Α-
γροτικής Πολιτικής αλλά και για τις 
εθνικές πολιτικές στον αγροτικό το-
µέα και άλλες υποχρεώσεις της χώ-
ρας σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς (όπως 
Ηνωµένα Έθνη, ΟΟΣΑ, FAO). 

Ειδικότερα, επιχειρείται η συγκέ-
ντρωση στοιχείων σχετικά µε:

α) τον αριθµό γεωργικών και κτη-
νοτροφικών εκµεταλλεύσεων σε εθνι-
κό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,

β) τα χαρακτηριστικά των γεωργικών 
και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων 
σχετικά µε τη νοµική µορφή τους, το 
καθεστώς κατοχής, τη διαχείριση και 
τη διάρθρωσή τους (είδη καλλιεργει-
ών και εκτρεφοµένων ζώων και πτη-
νών), τις πρακτικές καλλιέργειας και 
στέγασης ζώων καθώς και διάφορα 
περιβαλλοντικά στοιχεία (π.χ. χρήση 
λιπασµάτων, διαχείριση της κοπριάς),

γ) τις λοιπές δραστηριότητες της εκ-
µετάλλευσης, όπως άλλες κερδοσκο-
πικές δραστηριότητες, συµµετοχή της 
σε µέτρα στήριξης κ.λπ.,

δ) την απασχόληση σε αυτές,
ε) το γεωχωρικό εντοπισµό της.
Η απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτρο-

φίας 2021 έχει σχεδιαστεί λαµβάνο-
ντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες 
που ανέκυψαν λόγω της πανδηµίας, 
γι’ αυτό η συλλογή των δεδοµένων θα 
γίνει µε ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο 
µέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρµο-

γής. Το ερωτηµατολόγιο θα συµπλη-
ρωθεί είτε µέσω αυτοαπογραφής α-
πό τον κάτοχο ή διαχειριστή της, είτε 
από απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ, µέσω 
συνεντεύξεων µε τον κάτοχο, σε συ-
ναντήσεις που θα γίνονται σε κατάλ-
ληλους χώρους ανά ∆ήµο ή µέσω τη-
λεφώνου ή κατ’ εξαίρεση στην οικία 
του απογραφόµενου.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υπο-
βάλλονται µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου  
στον ηλεκτρονικό σύνδεσµο www.
statistics.gr/el/apografeis-agri-2021.

e-ερωτηµατολόγιο
Η συλλογή των δεδοµένων 

προβλέπεται να γίνει µε 
ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο 

µέσω ειδικής διαδικτυακής 
εφαρµογής

Έγκριση 11,5 εκατ. ευρώ για
εµβόλια ζωικού κεφάλαιου
Την ΚΥΑ για την έγκριση δαπάνης 
11,4 εκατ. ευρώ που αφορά τις 
προµήθειες από την επιβολή 
κτηνιατρικών µέτρων εξυγίανσης 
του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, 
υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός. Τα 8,3 
εκατ. ευρώ αφορούν τις ανάγκες 
προµηθειών που θα προκηρυχθούν 
το οικονοµικό έτος 2021 και τα 3,1 
εκατ. για την αποπληρωµή µέρους 
των συµβάσεων που υπογράφηκαν 
τα οικονοµικά έτη 2019 και 2020.

Εκτός τα λιπάσµατα 
< 20 mg/kg µε κάδµιο
Συµπερίληψη στις κατευθυντήριες 
γραµµές της χρήσης πράσινου 
εικονογράµµατος σε προϊόντα 
λίπανσης χαµηλής περιεκτικότητας 
σε κάδµιο θα µπορούσε να 
δηµιουργήσει σηµαντικές 
στρεβλώσεις στην ευρωπαϊκή 
αγορά. Συντονισµένη παρέµβαση 
του υπουργού Σπήλιου Λιβανού 
στην Κοµισιόν µαζί µε Πολωνία, 
Βουλγαρία, Ισπανία στο έγγραφο 
καθοδήγησης δεν συµπεριλήφθηκε 
το πράσινο εικονόγραµµα.

Στήριξη στα ελληνικά
σκάφη στη Μαυριτανία
Τις βέλτιστες δυνατότητες για τα 
αλιευτικά σκάφη της ελληνικής 
σηµαίας που δραστηριοποιούνται 
στη Μαυριτανία επιχειρεί να 
εξασφαλίσει η χώρα µας. Στο άτυπο 
Συµβούλιο της ΕΕ η υφυπουργός 
Φωτεινή Αραµπατζή τόνισε την 
ανάγκη για εξορθολογισµό της 
οικονοµικής στήριξης του στόλου µε 
όρους κόστους ωφέλειας από την 
Συµφωνία Βιώσιµης Αλιευτικής 
Σύµπραξης µε την Ισλαµική 
∆ηµοκρατία της Μαυριτανίας.

Αίτηµα Λιβανού για 957
προσλήψεις δακοκτονίας
Την πρόσληψη 957 ατόµων για τη 
στήριξη της δακοκτονίας ύψους 
20,9 εκατ. ευρώ που υλοποιείται 
από τις περιφέρειες, εν όψει της 
νέα περιόδου, ζητεί ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Σπ. Λιβανός 
από τα υπουργεία Οικονοµικών και 
Εσωτερικών. Το αίτηµα αφορά την 
πρόσληψη για 6,5 µήνες 209 
γεωπόνων και 748 εργατοτεχνητών 
για 34 ή 60 ηµεροµίσθια. Η δαπάνη 
για την πρόσληψη του προσωπικού 
είναι στα 3,1 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία της απογραφής χρησιµοποιούνται για τη στατιστική πληροφόρηση της ΚΑΠ αλλά και για τις 
εθνικές πολιτικές στον αγροτικό τοµέα κι άλλες υποχρεώσεις της χώρας σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Ευρεία απογραφή
αγροτικού τομέα
Η απογραφή που γίνεται κάθε 10 χρόνια σε όλα τα κράτη-μέλη 
της ΕΕ, στην Ελλάδα ξεκινά από την ΕΛΣΤΑΤ στις 22 Μαρτίου 

Πωλείται τρακτέρ International,55 ίππων µε κου-
βά ανοιγόµενο,τιµή 3.000 ευρώ.Περιοχή Σερρών.
Τηλ.6906/407758.

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά σταβάρια 2 µέ-
τρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 6980/001606 

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιάρι. Περιο-
χή Πιερίας.Τηλ. 6980/001606 

Πωλούνται 2 θερµοκήπια   βαρέου   τύπου   (15 
µ.πλάτος Χ 68 µ.   µήκος το καθένα). Με υδρορ-
ροή, υδρονέφωση, σταγόνες, τρεις πόρτες και δύο 
παράθυρα.  Τηλ. 6980/001606 ,Πωλείται τρα-
κτέρ Claas Νexus 101 ίππους δεντροκοµικό, 2900 
ώρες. Περιοχή Πιερίας. ΤηλTηλ.6980/001606

Πωλείται   µε µουσαµά, 280.000 χλµ. Περιοχή Πιε-
ρίας. Τηλ. 6980/001606 

Πωλείται ΒMW E30, 4θυρο, 35 ετών. Περιοχή Πι-
ερίας Τηλ. 6980/001606, 

Πωλείται παρελκόµενο κλάρκ-αναβατόρι για τρα-
κτέρ. 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 χωρητι-
κότητας 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 ευ-
ρώ. Τηλ. 6947/741230.

Πωλείται αρµεκτήριο Delaval 24 θέσεων 12Χ2 αρ-
µεκτικών µονάδων αποτελούµενο από παγίδα 24 ζώ-
ων γρήγορης εξόδου µε αυτόµατη ταΐστρα, 6 παλµο-
δότες ηλεκτρονικού τύπου, αυτόµατο πλυντήριο, µο-
νάδα 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.Πω-
λείται λόγω συνταξιοδότησης. Τιµή 40.000ευ-
ρώ.6944/437980

Πωλούνται άροτρο Glavan, δισκοσβάρνα Ζορ-
µπά, υδραυλική, 28 αρα,ρίπερ,ραντιστικό 600αρι. 
2310/715037

Πωλείται τρακτέρ Stayer 110 ίππων σε πολύ καλή 
κατάσταση.2310/715037.

Πωλείται Φενιζόλ µε θέσεις, για σπόρο φυτών µετα-
χειρισµένο σε καλή κατάσταση. Περιοχή Καρδίτσας. 
Τηλ. 6955/361856.

Πωλείται φρέζα  τύπου Τζέµκα, φάρδος 2 µέτρα. 
Περιοχή Καρδίτσας. Τηλ. 6955/361856.

Πωλούνται τα υλικά κατασκευής TOLL διαστάσεων 
6x26(2 παράθυρα-2 πόρτες ) και 10x30(2 παράθυ-
ρα-3 πόρτες) για αποθήκες, θερµοκήπια, κτηνοτρο-
φική χρήση, κ.α. 6979/998532.

Πωλούνται σωλήνες 3αρες αλουµινίου και σιδερέ-
νιες στην περιοχή της Βέροιας.Τηλ.6973/966777

Πωλούνται αλέτρι Γκλαβάνη(10αρακι),2 σβάρ-
νες,µία σκαλιστική µηχανή (3αρα),µία αντλία νερού 
CAPRARI µονοβάθµια αλουµινίου και ένα καρότσι 
για σωλήνες ποτίσµατος.Τηλ.6949/093007.

Πωλείται καρούλι F90 300 µέτρα, σε άριστη κατά-
σταση, κατασκευή TERRA Aποστόλου,περιοχή Αµ-
φιλοχίας.Τηλ.6931/235729.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Νew Holland 
8080. Περιοχή Κιλκίς Τηλέφωνο 6973/492214.

Πωλούνται καινούρια ράουλα, πέδιλα στοιχεία κ.α. 
ερπυστριοφόρων κατάλληλα και για θεριζοαλωνι-
στικές ρυζιού παλαιού τύπου σε χαµηλές τιµές. Τηλ. 
6972/951763. 2109/820024

Πωλείται χορτοκοπτικό µε 2 δίσκους,ιταλικό. 
Τηλ.6982/776003.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΖΗΤΗΣΗ

Zητείται τρακτέρ δενδροκοµικό από 50 έως 
70 ίππους και µε µπροστινό διαφορικό σε µέ-
τρια κατάσταση.Τηλ.6943/457861.

Zητείται αγροτικό αυτοκίνητο 4χ4 µε 
µιάµιση καµπίνα σε µέτρια κατάσταση. 
Τηλ.6943/457861.
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Πήγε Τόκιο και 
βλέπει οκτάδα
Βατή η κλήρωση για την Εθνική πόλο

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Μετά την πρόκρισή της στους Ολυ-
µπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, η Ε-
θνική Οµάδα πόλο µπορεί να σκέ-
φτεται από τώρα την... 8άδα του 
τουρνουά. Συγκεκριµένα, στην 
κλήρωση που ολοκληρώθηκε µε-
τά το προολυµπιακό τουρνουά του 
Ρότερνταµ, η Εθνική θα αγωνιστεί 
στον Α’ όµιλο, όπου θα αντιµετω-
πίσει την πρωταθλήτρια κόσµου 
Ιταλία, την πρωταθλήτρια Ευρώ-
πης Ουγγαρία, την οικοδέσποινα 
Ιαπωνία, τις ΗΠΑ και την αδύνα-
µη Νότια Αφρική. Είναι µία κλή-
ρωση που λογικά ανοίγει το δρό-
µο στην ελληνική οµάδα για να 

περάσει στην οκτάδα, της επιφυ-
λάσσει όµως δύσκολο προηµιτε-
λικό, καθώς ο Β’ όµιλος έχει τέσ-
σερις ισχυρές ευρωπαϊκές οµάδες 
(Σερβία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Ι-
σπανία) και την πάντα αξιόµαχη 
Αυστραλία, µαζί µε το Καζακστάν.

Στο ποδόσφαιρο τώρα και στο 
Τσάµπιονς Λιγκ ολοκληρώθη-
καν τα πρώτα µατς της φάσης των 
«16». Σαφές λοιπόν προβάδισµα 
για τις ρεβάνς (9-17 Μαρτίου) έ-
χουν πάρει η Παρί Σεντ Ζερµέν 
που διέλυσε τη Μπαρτσελόνα µε 
1-4, η Σίτι µε το εκτός έδρας 0-2 
επί της Αταλάντα, η Μπάγερν και 
η Λίβερπουλ µε καθαρό προβά-
δισµα ενάντια σε Λάτσιο και Λει-
ψία αντίστοιχα. 

∆υο τουρνουά ATP 500, ένα Masters και ένα 
τουρνουά ATP 250 είναι στο πρόγραµµα του 
Στέφανου Τσιτσιπά για τον µήνα Μάρτιο. Ο Έλληνας 
τενίστας, που είναι στο Νο6 του κόσµου, τις επόµενες 
ηµέρες θα ταξιδέψει στο Ρότερνταµ. Εκεί, θα διεξαχθεί 
1-7 Μαρτίου το ABN World Tennis Tournament, 
µε τη συµµετοχή Ναδάλ, Μεντβέντεφ και Ζβέρεφ.

Επόμενος σταθμός
το Ρότερνταμ 

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα 17.15 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Απόλλων Σµύρνης - ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Πορτογαλία)

Πόρτο– Σπόρτινγκ Λισαβόνας 22.30 COSMOTE SPORT 8 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – Ατρόµητος 15.00 Novasports 1HD

Λαµία – ΠΑΣ Γιάννινα 17.15 Novasports 3HD

ΑΕΛ – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Πρεµιέρ Λιγκ)

Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 18.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 19.30 Novasports 1HD

Μπάσκετ (ΝΒΑ)

Μπακς – Κλίπερς 22.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα 17.15 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Απόλλων Σµύρνης - ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Πορτογαλία)

Πόρτο– Σπόρτινγκ Λισαβόνας 22.30 COSMOTE SPORT 8 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – Ατρόµητος 15.00 Novasports 1HD

Λαµία – ΠΑΣ Γιάννινα 17.15 Novasports 3HD

ΑΕΛ – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Πρεµιέρ Λιγκ)

Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 18.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 19.30 Novasports 1HD

Μπάσκετ (ΝΒΑ)

Μπακς – Κλίπερς 22.30 COSMOTE SPORT 4 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο  27 Φεβρουαρίου

Κυριακή 28 Φεβρουαρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Αλλού παπάς 
κι αλλού τα ράσα 
με τα ιστορικά 
δικαιώματα   

Μισή δουλειά   
στις προπωλήσεις
βάμβακος κάνουν  
τα εκκοκκιστήρια

Για την έκτακτη 
στην πατάτα 
οι Ναξιώτες ακόμα 
περιμένουν  

Επιστροφή για Γκασόλ
Η Μπαρτσελόνα, την τελευταία 
ηµέρα των µεταγραφών, 
πυροδότησε τη «βόµβα 
µεγατόνων», καθώς ανακοίνωσε 
ότι ο σπουδαίος Ισπανός σέντερ 
επιστρέφει στους «µπλαουγκράνα» 
µέχρι το τέλος της σεζόν. Ο 
Γκασόλ ξεκίνησε τη µεγάλη του 
καριέρα από τη Μπαρτσελόνα, 
µε τον Καταλανό σέντερ να 
αφήνει τους «Μπλαουγκράνα» 
το 2001 για το NBA.

∆ύο για Φοσένκα
Τον τεχνικό της Ρόµα Πάολο 
Φονσέκα µοιάζουν να εξετάζουν 
οι Ρεάλ Μαδρίτης και Μπενφίκα, 
σύµφωνα µε την ιταλική «Corriere 
dello Sport». Και οι δύο οµάδες 
διανύουν µία κακή χρονιά, µε τις 
θέσεις των προπονητών τους να 
«τρίζουν». Έτσι, λοιπόν, 
εκατέρωθεν εξετάζεται η 
περίπτωση του Πορτογάλου, ως 
εναλλακτική για τον πάγκο τους.

Βυθίζεται η ΑΕΛ
Σε πάρα πολύ δύσκολη θέση 
βρίσκεται η ΑΕΛ, καθώς η ήττα 
που γνώρισε στο Αλκαζάρ από τη 
Λαµία όχι µόνο την κράτησε στην 
τελευταία θέση, αλλά και την 
έφερε στο «-7» από τα µπαράζ 
παραµονής, ενώ αποµένουν για 
εκείνη 11 παιχνίδια µέχρι το 
φινάλε της σεζόν. Ο τελευταίος 
υποβιβάζεται στη Super League 2 
και ο προτελευταίος θα παίξει 
µπαράζ. Επόµενο µατς για ΑΕΛ, 
µε τον Παναιτωλικό στις 28/2. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Οδηγός αγοράς: 

Εξακύλινδρα τρακτέρ: 
Για τον πρώτο οδηγό αγοράς της Άνοιξης η ομάδα του profi επέλεξε  

εξακύλινδρα τρακτέρ στο εύρος 150-250 ίππων με κιβώτια stepless
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Με τις τιµές αποθήκης παραγωγού στο σκλη-
ρό σιτάρι να φτάνουν και τα 30 λεπτά το κι-
λό την περίοδο αυτή για τις λιγοστές πρώ-
τες ποιότητες, η επιλογή της ρευστοποίησης 
τώρα δείχνει αρκετά ελκυστική. Όπως εξη-
γούν άνθρωποι της αγοράς στην Agrenda, 
επί της ουσίας το στοκ στα χέρια των παρα-
γωγών είναι ελάχιστο έως και δυσεύρετο 
πλέον. Με τις εξαγωγές να αυξάνονται και 
τα αποθέµατα να λιγοστεύουν στο µεταξύ, 
διατηρείται ένα περιθώριο περαιτέρω ενί-
σχυσης της τιµής, πριν η εικόνα για την ε-

περχόµενη παραγωγή γίνει πιο καθαρή. 
Στον αντίποδα, οι τοπικοί µύλοι φαίνεται 

να είναι καλυµµένοι και η παρουσία τους 
στην αγορά µε αυτά τα επίπεδα τιµών είναι 
περισσότερο διερευνητική. Ορισµένοι ανα-
λυτές εκτιµούν ότι η ρευστοποίηση των ε-
ναποµεινασών ποσοτήτων συνιστά µια σώ-
φρονα επιλογή, αν και δεν αποκλείουν το 
ενδεχόµενο µιας µικρής περαιτέρω ενίσχυ-
σης, µε δεδοµένο το γεγονός ότι η περίο-
δος κατά την οποία προεξοφλείται η ερχό-
µενη παραγωγή δεν είναι µακριά.   

Με 30 λεπτά τα τελευταία σκληρά
Ελάχιστες ποσότητες σίτου στα χέρια των παραγωγών αυτό το διάστηµα
Δεν αποκλείεται άνοδος τιµής, αλλά οι αναλυτές προτείνουν ρευστοποίηση  

Α1 |  21

Η
συνεχιζόµενη χρηµατιστηρια-
κή άνοδος σε επίπεδα που α-
πό πολλούς χαρακτηρίζονται 
υπερβολικά έχει µπλοκάρει το 

εµπόριο στην ελληνική αγορά βάµβακος. 
Σηµειώνονται µόνο κάποιες πωλήσεις σε 
κλώστες που έχουν ανάγκη το βαµβάκια ά-
µεσα και που προτιµούν να πληρώσουν σή-
µερα µια υψηλή τιµή παρά µεθαύριο µια, 
όπως δείχνει η κατάσταση, ακόµα υψηλό-
τερη. Οι τιµές για τα φετινά στοκ κυµαίνο-
νται στα 97 σεντς ανά λίµπρα, αλλά µε δυ-
σκολία βρίσκεται αγοραστής.

  
Οι εξαγωγές σκληρού σίτου από τη χώ-

ρα µας για την Τουρκία ή την Ιταλία γίνονται 
περίπου στα 285 ευρώ ο τόνος FOB για µέτρι-
ες ποιότητες και αφορούν µεγάλες ποσότη-
τες. Λόγω της µείωσης των αποθεµάτων φυ-
σικά υπάρχει κινητικότητα και στο κοµµάτι 
των παραγωγών ή µικρών εµπόρων, µε τις 
τιµές των αποθεµάτων πάνω από τα 27 λεπτά 
το κιλό, ενώ σε πολλές περιπτώσεις ακούγο-
νται και επίπεδα περί τα 30 λεπτά το κιλό.

Η παγκόσµια παραγωγή φιστικιού το 
2020-2021 αυξήθηκε σχεδόν κατά 40%, φθά-
νοντας στα επίπεδα ρεκόρ των 985.000 µετρι-
κών τόνων, σύµφωνα µε το USDA. Αντίστοι-
χα, η παραγωγή φιστικιού στην ΕΕ προβλέ-
πεται µειωµένη κατά 3.000 τόνους, φθάνο-
ντας τους 18.000 τόνους, ως απόρροια των 
απωλειών σε Ισπανία και Ιταλία. Οι εισαγω-
γές της ΕΕ αναµένεται να αυξηθούν κατά 15%, 
φθάνοντας τους 120.000 τόνους, µε τις ΗΠΑ 
να καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος αυτών.

Έπιασε 97 σεντς 
το βαμβάκι, όμως
λίγες οι πράξεις

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

28/01 04/02 11/02 18/02 25/02

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

402,11
397,02

385,69389,16
383,46

Παγετός 
∆εν φαίνεται για την ώρα να 

έχουν υποστεί κάποια σηµαντική 
ζηµιά τα σιτάρια της νέας σοδειάς 

λόγω του πρόσφατου παγετού

Εξαγωγή
Περισσότερες πράξεις στην 
εξαγωγή, παρά στην εσω-

τερική αγορά, καθώς οι τοπι-
κοί µύλοι δεν συµµετέχουν

Λιγοστά 
Εναποµείναντα παραγωγικά 

σιτάρια πιάνουν πολύ καλές τιµές 
καθώς τα αποθέµατα µειώνονται 

και οι εξαγωγές συνεχίζονται

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

14/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)
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Σηµειώνει νέα υψηλά µε άνεση το βαµβάκι
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΣΕΠ OKT ΝΟΕ ∆ΕΚ IAN ΦΕΒ

Σε επίπεδα άνω των 90 σεντς η 
λίµπρα διαµορφώνεται η 
χρηµατιστηριακή τιµή βάµβακος που 
γράφει κέρδη 12% τον Φεβρουάριο.

Χωρίς κάποια µεταβολή ως προς 
τις τιµές κινούνται οι αγορές 
σκληρού σίτου της Ιταλίας µε 
τα αποθέµατα να µειώνονται.

Σταθεροποιήθηκε στα 232 
ευρώ ο τόνος η τιµή στο 
κτηνοτροφικό καλαµπόκι στις 
αγορές της Ιταλίας.

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

Στα 2,74 ευρώ το κιλό ανέβηκε η 
µέση τιµή του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου στην Ισπανία, µε τις 
καλύτερες ποιότητες στα 3,4 ευρώ.

25
ΣΕΠ

25
OKT

25
ΝΟΕ

25
∆ΕΚ

25
IAN

25
ΦΕΒ

25
ΣΕΠ

25
OKT

25
ΝΟΕ

25
∆ΕΚ

25
IAN

25
ΦΕΒ

25
OKT

25
ΝΟΕ

25
∆ΕΚ

25
IAN

25
ΦΕΒ

25
OKT

25
ΝΟΕ

25
∆ΕΚ

25
IAN

25
ΦΕΒ

302

230

220

210

200

190

180

¤/τόνος ¤/τόνος

69.00

68.00

66.00

65.00

52.00

50.00

48.00

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τα θεµελιώδη στην αγορά σιτηρών έ-
χουν αλλάξει δραστικά τους τελευταί-
ους µήνες όπως διαπιστώνουν πολλοί 
διεθνείς αναλυτές, οι οποίοι τοποθε-
τούνται υπέρ µιας περαιτέρω ανόδου 
των αγορών αγροτικών εµπορευµάτων, 
προδιαγράφοντας δε ειδικά για το κα-
λαµπόκι πως δύσκολα θα επιστρέψει 
στα χαµηλά επίπεδα των προηγούµε-
νων έξι ετών. Οι τιµές στην Ελλάδα για 
όσους παραγωγούς έχουν διατηρήσει 
απόθεµα υπερβαίνουν ακόµα και τα 25 
λεπτά το κιλό, κάτι που ενθαρρύνει αρ-
κετούς να επιλέξουν την καλλιέργεια 
του συγκεκριµένου προϊόντος εν όψει 
της ανοιξιάτικης σποράς, σε βάρος του 
βαµβακιού και κυρίως του ηλίανθου. 

Να σηµειωθεί ότι στην ευρωπαϊκή α-
γορά, η επίµονη ξηρασία που έπληξε 
Βαλκάνια και Ανατολική Ευρώπη την 
προηγούµενη καλλιεργητική περίοδο 
ήταν που συνέβαλε ουσιαστικά στην ε-
νίσχυση των τιµών, αφού τα αποθέµα-

τα στις χώρες εισαγωγής έχουν µειω-
θεί σηµαντικά. Φυσικά το έλλειµµα αυ-
τό των αποθεµάτων θα µεταφερθεί και 
στη νέα εµπορική περίοδο, µε δεδοµένο 
ότι η νέα σοδειά θα βρει άδειες αποθή-
κες, όπως επισηµαίνουν στην Agrenda 
άνθρωποι της αγοράς. Για το λόγο αυτό, 
οι πρώτες εκτιµήσεις για την επόµενη 
σοδειά θέλουν το φθινόπωρο του 2021 
η κατάσταση της αγοράς να µην παρεκ-
κλίνει από την υφιστάµενη. 

Οι εκτιµήσεις αυτές διατυπώνονται 
µε επιφύλαξη, αφού ακόµα δεν έχει ξε-
καθαρίσει η πρόθεση καλλιέργειας στις 
γειτονικές ανταγωνιστικές χώρες, ούτε 
µπορεί κανείς να προεξοφλήσει την έ-
νταση όποιων καιρικών φαινοµένων. 

Πάντως αυτή η ανοδική διάθεση εί-
ναι κοινός τόπος και στην παγκόσµια 
αγορά εν γένει και αυτό παρά το γεγο-
νός ότι τα τελευταία στοιχεία του αµε-
ρικανικού υπουργείου γεωργίας USDA 
διαψεύδουν την εντύπωση των αγο-
ρών ότι η Κίνα αγοράζει λόγω άδειων 
αποθηκών. Συγκεκριµένα, τα τελευ-
ταία στοιχεία του USDA δείχνουν ότι 

τα αποθέµατα της Κίνας που φηµολο-
γείται ότι προσπαθεί να ενισχύσει το 
ζωικό της κεφάλαιο και άρα έχει αυ-
ξηµένες ανάγκες σε ζωοτροφές, είναι 
σταθερά εδώ κι έναν χρόνο. Βέβαια τα 
παγκόσµια αποθέµατα είναι µειωµένα 
κατά 2 εκατ. τόνους, όσο δηλαδή αυξη-
µένη είναι η κατανάλωση στην Κίνα. 
Την ίδια στιγµή, η πρόθεση καλλιέρ-
γειας στις ΗΠΑ δείχνουν αύξηση 0,5 
εκατ. εκτάρια µε βαµβάκι, αφού οι εν-
δείξεις για την πορεία της αγοράς βάµ-
βακος (βλέπε σελ. 36) τελικά συγκρά-
τησαν στην καλλιέργεια αρκετούς δυ-
σαρεστηµένους παραγωγούς. 

Άδειες αποθήκες για τη νέα σοδειά καλαµποκιού
 Πάνω από τα 25 λεπτά η τιµή παραγωγού αυτό το διάστηµα, µε τα αποθέµατα να είναι ελάχιστα
 Δύσκολα θα επιστρέψει το προϊόν στα χαµηλά της τελευταίας 6ετίας, εκτιµούν οι αναλυτές ∆ιατηρείται η ανοδική διάθεση 

στις αγορές αγροτικών 
προϊόντων, µε τις τιµές των 
βασικών πρώτων υλών να 
υποβοηθούνται από την 
υπερβάλλουσα ζήτηση και από 
τα καλά µακροοικονοµικά 
δεδοµένα. Με την αγορά 
ωστόσο «υπεραγορασµένη» 
κατά το τελευταίο ∆ελτίο 
τιµών αγροτικών προϊόντων 
της Πειραιώς, ο δείκτης 
αγροτικών προϊόντων 
σηµείωσε διόρθωση 1,62%, 
ωστόσο όπως επισηµαίνεται 
σε αυτό, οι µακροπρόθεσµες 
(long) τοποθετήσεις των 
επενδυτών δείχνουν πως η 
τάση παραµένει ανοδική. Για 
το καλαµπόκι, η τράπεζα 
εστιάζει σε εκτιµήσεις που 
συγκλίνουν στο ότι η ζήτηση 
από την Κίνα θα συνεχίσει να 
βαίνει αυξανόµενη, κυρίως για 
ζωοτροφές, που σε 
συνδυασµό µε τις τεχνικές 
αναλύσεις που δείχνουν 
αυξηµένες κατά 13.660 τις 
long θέσεις, λειτουργεί θετικά 
στην τιµή του καλαµποκιού. 

ΑΝΟ∆ΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 
ΣΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Το βαµβάκι εξακολουθεί να σπάει τα υψηλά του 
µε την υποστήριξη της ισχυρής ζήτησης σε 
συνδυασµό µε τη στενότητα στα τελικά παγκόσµια 
αποθέµατα. Παράλληλα, βοηθάει το γεγονός πως 
τα εµπορεύµατα στο σύνολο τους συνεχίζουν την 
ανοδική τους πορεία, ενώ το δολάριο ελαφρώς 
κινήθηκε πτωτικά. Παράλληλα, η δυνατή πορεία 
της σόγιας και του καλαµποκιού θεωρείται στις 
ΗΠΑ πως θα πάρει εκτάσεις από το βαµβάκι, 
γεγονός το οποίο φυσικά δεν βελτιώνει τη 
διαθεσιµότητα ίνας µελλοντικά στηρίζοντας 
παράλληλα τις τιµές. 

ΝEA ΥOΡKH
Το χρηµατιστήριο συνεχίζει να πιάνει υψηλότερες 
τιµές και οι δουλειές στη φυσική αγορά γίνονται 
λιγότερες και δυσκολότερες, ενώ παράλληλα η 
αποκαλούµενη βάση (πριµ επί του χρηµατιστηρίου) 
έχει αρχίσει να πιέζεται. Μόνο κάποιοι κλώστες που 
έχουν ανάγκη από βαµβάκι αγοράζουν µε το 
σκεπτικό πως αν καθυστερήσουν, έτσι όπως πάει η 
αγορά, µάλλον θα χρειαστεί να πληρώσουν ακόµα 
υψηλότερη τιµή. Αναφορικά µε τις προπωλήσεις 
σύσπορου από πλευράς παραγωγών, ολοένα και 
εντείνεται το ενδιαφέρον καθώς οι τιµές άνω των 50 
λεπτών το κιλό είναι δελεαστικές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Η νέα σοδειά θα βρει άδειες τις 
αποθήκες παραγωγών και εµπόρων.

ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΤΡΟΧΙΑ 
Η επίµονη ξηρασία σε 

Βαλκάνια και Ανατολική 

Ευρώπη συνέβαλε στην 

ενίσχυση των τιµών, αφού 

µείωσε σηµαντικά τα 

αποθέµατα 

Συνεδρίαση 24/02/2021
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάιος ‘21 93,69 +1,02

Ιούλιος ‘21 94,33 +1,00
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Με αύξηση στην τιµή παραγωγού 
της τάξης του 5% υπογράφουν οι 
καλλιεργητές της Ηλείας τις πρώ-
τες συµβάσεις µε τη βιοµηχανία 
Κύκνος, η οποία έχει πλάνο να α-
πορροφήσει µεγαλύτερη ποσότη-
τα από αυτή της περσινής χρονιάς 
ακόµα και 15%. Εν τω µεταξύ, ε-
ντός των επόµενων ηµερών θα α-
νακοινώσει τιµές και η Unilever, 
µε τις πρώτες δηλώσεις των υπευ-

θύνων του εργοστασίου να µιλούν 
για άνοδο τιµών και παραλαβών 
περί τους 40.000 τόνους.  

Ειδικότερα, ο τιµοκατάλογος 
της Κύκνος έχει ως εξής: 

Για πρώιµη και µεσοπρώιµη 
µέχρι 31/8/2021 τιµή στα 5 brix 
84,75 ευρώ για παραδόσεις µέ-
χρι 20 χλµ από το εργοστάσιο και 
86,75 ευρώ για πάνω από 20 χλµ.

Για όψιµη από 1/9/2021 µέχρι 

24/9/2021 τιµή για 5 brix 86,75 
ευρώ για παραδόσεις µέχρι 20 χλµ 
από το εργοστάσιο και 87,75 ευ-
ρώ για πάνω από 20 χλµ.

Τιµή µε αναλογικότητα βάσει 
µπριξοµονάδας ανά χιλιάδα, για 
πρώιµη και µεσοπρώιµη 16,95 ευ-
ρώ έως 20 χλµ και 17,15 ευρώ για 
πάνω από 20 χλµ και για την όψι-
µη 17,35 ευρώ για έως 20 χλµ και 
17,55 ευρώ για πάνω από 20 χλµ.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στα άκρα της καλλιεργητικής 
περιόδου ωθούν τους παραγω-
γούς βιοµηχανικής ντοµάτας οι 
βιοµηχανίες µεταποίησης, δίνο-
ντας ουσιαστικά κίνητρα µόνο 
για τις πρώιµες και τις όψιµες 
παραδόσεις πρώτης ύλης, ενώ 
παραµένει και το ερώτηµα για 
το κατά πόσο τα πριµ αυτά αξί-
ζουν το καλλιεργητικό ρίσκο. 

Κατά τ’ άλλα, οι παραγωγοί 
σχολιάζουν ως µάλλον άτολ-
µες τις κινήσεις Νοµικού και 
Damavand, αφού οι τιµές για 
τον κύριο όγκο παραγωγής βρί-
σκονται στα ίδια επίπεδα µε ε-
κείνα της προηγούµενης χρο-
νιάς. Συγκεκριµένα, ο Νοµι-
κός πληρώνει 92 ευρώ τον τό-
νο στην κύρια κατηγορία βιο-
µηχανικής ντοµάτας στα 5 brix, 
ενώ η Damavand πληρώνει 90 
ευρώ τον τόνο. Το µπόνους ε-
ποχικότητας για τη Damavand 
είναι στα +9 ευρώ, +6 ευρώ και 
+3 ευρώ για τις τρεις πρώτες πε-
ριόδους αντίστοιχα. Στο εργο-
στάσιο του ∆οµοκού από την 
άλλη, οι αντίστοιχες τιµές δια-
µορφώνονται στο +8, +5 και +3 
ευρώ ο τόνος επί της τιµής βά-
σης. Σηµειώνεται ότι τα µεταφο-
ρικά για έναν Λαρισαίο αγρότη 
διαµορφώνονται στα 13 ευρώ 
για το εργοστάσιο στον ∆οµο-
κό και στα 11 ευρώ ο τόνος για 
το εργοστάσιο της Damavand 
στην Καρδίτσα. 

Ωστόσο ο Νοµικός βάζει δύο 
αστερίσκους στις τιµές, ζητώ-

ντας οι κόκκινοι και ακέραιοι 
καρποί του φορτίου να είναι 
>= 80 % της νωπής ντοµάτας 
και η εκφόρτωση του φορτίου 
να γίνεται στη ράµπα της απο-
φλοιωµένης. Αν µια από τις 
δύο προϋποθέσεις δεν πλη-
ρείται, τότε ενδεικτικά, µε βά-
ση την τιµή των 92 ευρώ ο τό-
νος χωρίς κάποιο bonus επο-
χικότητας, αυτή πέφτει στα 87 
ευρώ ο τόνος, ενώ αν χαθούν 
και οι δύο προϋποθέσεις, τότε 

η τιµή πέφτει στα 83 ευρώ ο τό-
νος, σύµφωνα µε τον διευθυ-
ντή του συνεταιρισµού ΘΕΣΤΟ 
Αστέριο Σαπουνά. Από την άλ-
λη, η Damavand δεν έχει ξεπε-
ράσει, σύµφωνα µε τον ίδιο, τα 
ζητήµατα που παρουσίασε πέ-
ρυσι στον ποιοτικό έλεγχο και 
έτσι δεν αποκλείεται «να κόψει 
από εκεί στην τιµή». Στην δε 
περίπτωση του Νοµικού, προ-
βλέπεται η παροχή δωρεάν α-
σφαλιστικής κάλυψης για κιν-
δύνους που δεν καλύπτει ο ΕΛ-
ΓΑ µε τις παρακάτω προϋποθέ-
σεις: ο παραγωγός να συµπλη-
ρώσει την ποσότητα της σύµ-
βασής του (πλην περιπτώσε-
ων ανωτέρας βίας), η εξόφλη-
ση της εµπορικής αξίας να γί-
νει µέχρι το τέλος του επόµε-
νου µήνα από την παράδοση, 
ενώ στην τιµή περιλαµβάνε-
ται ένα bonus 1 ευρώ ανά τό-
νο για την τήρηση συστηµάτων 

ολοκληρωµένης διαχείρισης. 
Να σηµειωθεί επιπλέον ότι η 
εντύπωση της µετριότητας των 
φετινών τιµολογίων ενισχύε-
ται και από τη µεγάλη καθυστέ-
ρηση στην ανακοίνωση των τι-
µολογίων, τα οποία έφτασαν 
στις Οµάδες Παραγωγών του 
θεσσαλικού κάµπου µόλις την 
προηγούµενη εβδοµάδα, όταν 
συνήθως οι προθέσεις των βι-
οµηχανιών γίνονται γνωστές 
από τον ∆εκέµβριο.  «Οι τιµές 
µεταξύ των δυο βιοµηχανιών 
αλλά και συγκριτικά µε πέρυ-
σι είναι ίδιες. Οµολογουµένως 
υπάρχει βελτίωση στο κοµµά-
τι που αφορά την πρωιµότητα 
και την οψιµότητα, αλλά η υ-
περπρώιµη ντοµάτα λόγου χά-
ρη αφορά ένα πολύ µικρό πο-
σοστό της παραγωγής» εξηγεί 
ο συνοµιλητής µας, καταλήγο-
ντας πως από τη φετινή χρο-
νιά βγαίνει ένα µήνυµα, κυρί-
ως από τον Νοµικό: «Πάτε στα 
άκρα, φύγετε από τον κύριο ό-
γκο παραγωγής για να είναι 
καλύτερα τα πράγµατα».

Ίδιες τιµές στη βιοµηχανική ντοµάτα
Μπόνους µόνο σε πρώιµες και όψιµες 
Νοµικός και Damavand πριµοδοτούν τα άκρα της καλλιεργητικής περιόδου

Με αύξηση 5% τα συµβόλαια από την Κύκνος, 
ανοδικά τιµές και ποσότητες και από Unilever 

ΛΙΓΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
Υπάρχει βελτίωση τιµής στις 

πρώιµες και όψιµες, αλλά η 

υπερπρώιµη ντοµάτα λόγου 

χάρη αφορά ένα πολύ µικρό 

ποσοστό της παραγωγής

ΜΗΝΥΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ
«Πάτε στα άκρα, φύγετε από 

τον κύριο όγκο παραγωγής 

για να είναι καλύτερα τα 

πράγµατα»

Η
εξαγωγή σκληρού σίτου 
από την ελληνική αγο-
ρά έχει µεγάλη κινητι-
κότητα τις τελευταίες ε-

βδοµάδες. Είτε ο προορισµός εί-
ναι η Ιταλία ή προσφάτως η Τουρ-
κία, οι τιµές είναι κυρίως γύρω α-
πό τα 285 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι 
µας για τις µέτριες ποιότητες. Αυ-
τή η δραστηριότητα έχει φέρει τις 
τιµές αποθεµάτων στα 27 λεπτά το 
κιλό στον παραγωγό, βέβαια οι πο-
σότητες στα χέρια των παραγωγών 
είναι ελάχιστες.

Στα σκληρά σιτάρια, στη νέα λί-
στα της Φότζια ανακοινώθηκε πτώση 
των τιµών κατά 8 ευρώ ο τόνος. Συ-
γκεκριµένα στα ποιοτικά σιτάρια µε 
ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 80% 

και πρωτεΐνη 
13% η τιµή α-
ποθήκης πα-
ραγωγού δια-
πραγµατεύε-
ται στα επίπε-

δα των 292-297 ευρώ ο τόνος. Επί-
σης για τη δεύτερη ποιότητα µε ει-
δικό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 70% 
και πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθήκης 
παραγωγού κυµαίνεται στα 282-
287 ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία αντι-
θέτως οι τιµές ξανάπιασαν τα 275 
ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε γαλλι-
κό λιµάνι µε τη διαθεσιµότητα ω-
στόσο να δυσκολεύει τα πράγµα-
τα. Στο διεθνές εµπόριο ακούστη-
κε νέα αγορά µέσω διαγωνισµού α-
πό πλευράς Τυνησίας στα 386 δο-
λάρια ο τόνος (που αντιστοιχεί σε 
316 ευρώ ο τόνος) παραδοτέα σε λι-
µάνι τους. Λογικά ο διαγωνισµός 
θα καλυφθεί µε σιτάρια του Κανα-
δά, αφενός λόγω ποιότητας και α-
φετέρου λόγω επαρκούς διαθεσι-
µότητας του προϊόντος από την εν 
λόγω χώρα. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, τα 
δηµητριακά συνέχισαν την ανοδική 
τους πορεία µε βοήθεια από τις κα-
θυστερήσεις που προκύπτουν στις 
σπορές του καλαµποκιού στη Βρα-
ζιλία και στη δυσκολία διαθεσιµό-
τητας της σόγιας από τις ΗΠΑ. Στη 
Γαλλία, τέλος, το ρίσκο στις  παρα-
γωγές λόγω διάφορων καιρικών 
προβληµάτων στο βόρειο ηµισφαί-
ριο ενίσχυσε τις τιµές µαλακού σί-
του, οι οποίες σκαρφάλωσαν στα 
233 ευρώ ο τόνος για τα συµβό-
λαια του Μαΐου. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ 
ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΤΙΜΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 2021

ΝΟΜΙΚΟΣ

�ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟ�

ΣΥΝ 3�8 ΠΡΙΜ

ΣΥΝ 3�9 ΠΡΙΜ

DAMAVAND

92

90



ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑAgrendaA4 | 36 Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021

Σε ανοδικό κύκλο
μπαίνει το βαμβάκι

Έως και 56
λεπτά οι πρώτες
προπωλήσεις
βάμβακος

Σε υψηλά 
οκταετίας 

βρίσκεται πλέον η διεθνής τιµή 
βάµβακος, µε πλήθος αναλύσεων 
να κάνουν λόγο για περαιτέρω ε-
νίσχυση των τιµών από τις αρχές 
της νέας εµπορικής περιόδου. Τό-
σο τα θεµελιώδη όσο και οι τεχνι-
κές µελέτες στρώνουν το έδαφος 
για µια δυναµική ανάκαµψη της 
τιµής του βάµβακος, µε το προϊ-
όν να µπαίνει κι αυτό στον ανο-
δικό κύκλο µέσα στον οποίο κι-
νούνται το τελευταίο διάστηµα τα 
περισσότερα εµπορεύµατα. Η ση-
µερινή χρηµατιστηριακή αξία του 
βαµβακιού για τα συµβόλαια Μα-
ΐου του 2021 βρίσκεται πέριξ των 
92 σεντς ανά λίµπρα, ενώ τα συµ-
βόλαια ∆εκεµβρίου του 2021, που 
κατά βάση ορίζουν και τις τιµές της 
ελληνικής αγοράς, διαµορφώνο-
νται στα 87 σεντς, όταν τα υψη-
λά οχταετίας κυµαίνονται στα 93 
σεντς ανά λίµπρα. 

Τα θεµελιώδη είναι υποστηρικτι-
κά, αφού πέρα από τη ζήτηση που 

ανακάµπτει µε γρήγορο βηµατισµό 
όσο η αγορά προεξοφλεί την επι-
στροφή στην µετά την πανδηµία 
εποχή, η επερχόµενη παραγωγή 
αναµένεται αισθητά µειωµένη. Οι 
τελευταίες εκτιµήσεις του υπουρ-
γείου Γεωργίας των ΗΠΑ ανεβά-
ζουν την παγκόσµια χρήση βαµβα-
κιού στις 117,21 εκατ. µπάλες για 
το 2021, ενώ τα παγκόσµια απο-
θέµατα αναµένεται να κυµανθούν 
σε ελαφρά χαµηλότερα επίπεδα, 
στις 95,74 εκατ. µπάλες, διαµορ-
φώνοντας τον δείκτη αποθέµατα 
προς κατανάλωση σε 81,68% από 
83,23%. Αναλυτές προβλέπουν ότι 
η ζήτηση βαµβακιού από την Κίνα 
αναµένεται να παραµείνει ισχυρή, 
κάτι το οποίο αποτυπώνεται στην 
ενίσχυση των αµερικανικών εξα-
γωγών. Παράλληλα, εκτιµούν ό-
τι η παραγωγή βαµβακιού στις Η-
ΠΑ αναµένεται να συρρικνωθεί 
κατά τουλάχιστον 5,2% φέτος α-
φού η σόγια και το σόργο διεκδι-
κούν στρέµµατα, κάτι το οποίο θα 
ενισχύσει την τιµή του βαµβακιού.

Ήδη οι συζητήσεις για προπωλήσεις 
συµβολαίων βάµβακος από Έλληνες 
παραγωγούς σε εκκοκκιστές, κάτι που 
φέτος για πρώτη φορά αναµένεται ό-
τι θα επεκταθεί σε περισσότερα παρα-
γωγικά κέντρα της χώρας, περιστρέ-
φονται προς το παρόν γύρω από τα 
50 µε 56 λεπτά το κιλό σύσπορου, ό-
ταν τα φιξαρίσµατα του 2020 κράτη-
σαν την τιµή µόλις λίγο πάνω από τα 
40 λεπτά το κιλό. Ειδικότερα, η Ένω-
ση Τρικάλων, ενόψει της νέας εκκοκ-
κιστικής περιόδου, προχωρά σε προα-
γορές σε συγκεκριµένες ποικιλίες σύ-
σπορου βαµβακιού µε προκαθορισµέ-
νη τιµή που για τις 25 Φεβρουαρίου ή-
ταν στα 55 λεπτά το κιλό.  

Υπενθυµίζεται ότι µε βάση τα µέχρι 
στιγµής δεδοµένα, οι προπωλήσεις θα 
γίνονται µε βάση τη χρηµατιστηριακή 
τιµή του προϊόντος για τα συµβόλαια 
∆εκεµβρίου 2021, θα περιορίζονται 
στο 20-30% της προβλεπόµενης παρα-
γωγής κάθε καλλιεργητή, ενώ η πλη-
ρωµή θα γίνεται µετά την παράδοση 
του προϊόντος, δηλαδή δεν τίθεται θέ-
µα προκαταβολής ή εκκαθάρισης του 
παραγωγού µε τη συµφωνία.

Η παγκόσµια κατανάλωση βάµβακος αναµένεται ότι θα συνεχίσει να ανακάµπτει 
την περίοδο 2021-2022, κατά τουλάχιστον 4%, ξεπερνώντας τις 122 εκατ. µπάλες

Με διψήφια κέρδη οι αγορές πρώτων υλών

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ

ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η 

USDA

Είτε πρόκειται για ενέργεια, µέταλλα ή για 
αγροτικά προϊόντα, το ράλι του πρώτου διµήνου του 
2021 ήταν αξιοσηµείωτο για το εύρος και το βάθος του, 
καλύπτοντας σχεδόν κάθε τοµέα του κλάδου πρώτων 
υλών, παράγοντας διψήφια κέρδη στις περισσότερες 
περιπτώσεις αναφέρουν αναλυτές. Μεταξύ των 
πρώτων υλών που ξεχώρισαν βρίσκεται και το βαµβάκι, 
σύµφωνα µε το investing.com, το οποίο µέχρι στιγµής 
έχει καταγράψει κέρδη άνω του 12%, πετυχαίνοντας 
µάλιστα τη µεγαλύτερη άνοδο σε ένα µήνα από το ράλι 
του Ιουλίου του 2016 που έγραψε 15% κέρδη. Θετικές 
είναι και οι εκτιµήσεις της ∆ιεθνούς Συµβουλευτικής 
Βάµβακος, που εκτιµά πως ως το τέλος της εµπορικής 
περιόδου οι εξαγωγές των ΗΠΑ και της Βραζιλίας θα 
έχουν σηµειώσει αύξηση κατά 45% και 17% αντίστοιχα. 
Όπως επισηµαίνει η ICAC, η εικόνα από τις 
αγορές είναι ενδεικτική της στροφής στο εµπόριο 
βάµβακος που την τελευταία διετία έχει εγκλωβιστεί σε 
ένα πτωτικό σπιράλ, ειδικά στην φυσική του έκφανση. 
Όπως σηµειώνει, 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 νέας περιόδου.

∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

87 55

12%

92
ΣΕΝΤΣ / ΛΙΜΠΡΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΜΑΙΟΥ΄21

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ΄21

ΜΠΑΛΕΣ

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΙΚΤΗ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΣΥΣΠΟΡΟΥ ΕΛΛΑΔΑ

>5%

ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 
ΗΠΑ 2021

 �600.000

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 2021
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ΕUROBANK: Η Eurobank 
ενεργοποιεί το πρόγραμμα 
«Bridge Financing Εξοικονομώ», 

ένα νέο προϊόν μέσω του οποίου 
οι προμηθευτές/ανάδοχοι, που 
αναλαμβάνουν και υλοποιούν έργα 
ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, 
στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Εξοικονομώ» του υπουργείου 
Περιβάλλοντος, έχουν τη δυνατότητα 
να «προχρηματοδοτηθούν» έναντι 
των παραγγελιών- εργασιών που 
αναλαμβάνουν.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η Τράπεζα 
Πειραιώς εντάχθηκε στο μητρώο 
«Ethibel EXCELLENCE Investment 
Register» ως μία από τις κορυφαίες 
εταιρείες διεθνώς από όλους τους 
κλάδους σε θέματα εταιρικής 
αειφορίας λαμβάνοντας και τη 
διάκριση «ΕΤΗΙΒΕL PIONEER». 

ΕΒΖ: Δύο πρώην στελέχη της 
Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης 
καταδικάστηκαν σε 5 μήνες 
φυλάκιση, με 3ετή αναστολή, καθώς 
κρίθηκαν ένοχοι για υποβάθμιση 
περιβάλλοντος στον ποταμό Λουδία. 
Για την κατάσταση «ενοχοποιήθηκε» 
το εργοστάσιο της ΕΒΖ στο Πλατύ 
Ημαθίας και υπό αυτές τις συνθήκες 
κατέστησαν κατηγορούμενοι ο τότε 
διευθύνων σύμβουλος της Ζάχαρης 
και ο διευθυντής του εργοστασίου 
εκείνης της περιόδου (2014). 

DEERE & CO: Η Deere & Co εταιρεία 
κατασκευαστικού και αγροτικού 
εξοπλισμού ανακοίνωσε μεγάλα κέρδη 
και έσοδα που υπερέβησαν τις 
εκτιμήσεις. Τα καθαρά κέρδη στο 
τρίμηνο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 
υπερδιπλασιάστηκαν στα 1,22 δισ. 
δολάρια έναντι των 517 εκατ. 
δολαρίων πριν από ένα χρόνο. 

O σπαγκο...
...ραμμένος

Έκκληση στις χώρες που απαρτίζουν την 
G20 απηύθυνε το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο διά της επικεφαλής του Κρισταλί-
να Γκεοργίεβα, καλώντας τις να αναλά-
βουν ισχυρή πολιτική δράση, προκειμέ-
νου να αποτρέψουν την «επικίνδυνη α-
πόκλιση», το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ 
του αναπτυγμένου και αναπτυσσόμενου 
κόσμου. Ο συντομότερος τερματισμός της 
πανδημίας θα προσθέσει 9 τρισ. δολάρια 
στην παγκόσμια οικονομία έως το 2025, 
με τα σχεδόν 4 τρισ. δολάρια να κατευθύ-
νονται στις ανεπτυγμένες οικονομίες, α-
νακτώντας «μακράν» οποιοδήποτε κόστος 
σχετίζεται με το εμβόλιο, όπως σημείωσε.

«Υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος ότι κα-
θώς οι ανεπτυγμένες και μερικές αναδυ-
όμενες οικονομίες θα ανακάμπτουν γρη-
γορότερα, οι περισσότερες αναπτυσσόμε-
νες χώρες θα υποφέρουν για τα επόμενα 

χρόνια», έγραψε στο blog του Ταμείου. 
Το ΔΝΤ εκτιμά ότι μέχρι τέλος του 2022, 
το σωρευτικό κατά κεφαλήν εισόδημα θα 
συρρικνωθεί κατά 22% σε σχέση τις προ-
βλέψεις πριν από την κρίση, σε σύγκριση 
με το 13% στις προηγμένες οικονομίες και 
το 18% στις χώρες με χαμηλό εισόδημα.

Στο μεταξύ, η αγορά αμερικανικών ομο-
λόγων παρασύρει ανοδικά τις αποδόσεις 
παγκοσμίως και ασκεί προκλήσεις στην 
πραγματική οικονομία. Η άνευ προηγου-
μένου αποστολή διάσωσης ύψους 9 τρισ. 
δολαρίων από τις κεντρικές τράπεζες για 
να βοηθήσουν την παγκόσμια οικονομία 
να διαχειριστεί την ύφεση που προκάλε-
σε η πανδημία δοκιμάζεται, καθώς η αύ-
ξηση των αποδόσεων των ομολόγων και 
τα στοιχήματα για τον πληθωρισμό απει-
λούν την ικανότητά τους να διατηρήσουν 
τα κόστη δανεισμού χαμηλά. 

BΕΡΓΙΝΑ
Την ελληνική Zυθοποιία Μακεδονίας 
Θράκης που διαθέτει στην αγορά τη 
μπύρα «Βεργίνα» επαναπιστοποίησε η 
TÜV HELLAS (TÜV NORD) με το 
πρότυπο FSSC 22000 V5 που αφορά 
το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας 
Τροφίμων. Το εν λόγω απαιτητικό 
πρότυπο αφορά την ασφάλεια των 
τροφίμων αλλά και των υλικών που 
έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. 

ΜΑΚΒΕΛ
Η σειρά ζυμαρικών ΜΑΚΒΕΛ ενισχύει το 
κωδικολόγιό της με προϊόντα υγιεινής 
διατροφής. Μετά το λανσάρισμα της 
σειράς ΜΑΚΒΕΛ με 5 δημητριακά αλλά 
και των ζυμαρικών ΜΑΚΒΕΛ Ολικής 
Άλεσης με Βρώμη, έρχεται η νέα σειρά 
ΜΑΚΒΕΛ Ολικής Άλεσης με 60% 
περισσότερες φυτικές ίνες. Η σειρά 
περιλαμβάνει προς το παρόν, δύο 
κωδικούς: σπαγγέτι και πένες (500 γρ.)

Επικίνδυνη απόκλιση
στις αναπτυσσόμενες

 Καμπανάκι ΔΝΤ για δράση από τις G-20 
 Σε κρίση κεντρικοί τραπεζίτες λόγω yields

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
787,43Πέµπτη 25/02
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780

775
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Τετάρτη
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Πέµπτη
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Παρασκευή
19/02

Τρίτη
23/02

∆ευτέρα
22/02

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΚΛ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ A.B.E.E. 0,6850 + 8,73%

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤ. ΕΤ. ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,0480 + 7,87%

RASTOR ΕΤ. ΕΠΕΝΔ. ΑΚ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  0,8950 + 7,83%

CAIRO MEZZ PLC  0,1147 7,70%

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. 1,1400 + 7,04%

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BANGO Α.Ε. 0,3100 - 8,82% 

PASAL Α.Ε. ΑΝΑΠΤ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ  1,9000 - 5,94%

ΣΩΛΗΝ. Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 2,4900 - 4,23%

MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP 55,2000 - 4,17%

BIOKARPET S.A. 0,7700 - 3,75%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 31.822,66 - 0,44%
 NASDAQ Comp 13.427,52 -1,21 %
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.694,01 -0,31%
Λονδίνο FTSE 100 6.661,76 0,042%
Φρανκφούρτη DAX-30 13.903,50 0,52%
Παρίσι CAC-40 5.803,06 0,088%
Ζυρίχη  SMI 10.664,70 0,58%
Τόκιο NIKKEI-225 30.168,27 1,67%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 0,25 15.03.2020 
EKT Βασικό 0,25 18.09.2019
 Καταθέσεων  - 0,50 18.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,25 11.03.2020
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 01.02.2020
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,61 01.06.2020
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,168 01.06.2020
 EURIBOR -1M - 0,468  01.06.2020

Ένα εύθραυστο αλλά θετικό κλίμα 
στη Λεωφόρο Αθηνών
Με τον Γενικό Δείκτη να κυνηγά την 
υπέρβαση των 790 μονάδων, το στοίχημα των 
συνεδριάσεων είναι η αγορά να διατηρήσει 
έστω και αυτό το εύθραυστο θετικό της κλίμα 
και να μην επανέλθει για ακόμη μία φορά στη 
ζώνη πέριξ των 780 μονάδων, προκειμένου να 
«μαζέψει» δυνάμεις για μια πιο αποφασιστική 
διάσπαση της κοντινής αντίστασης. Παραμένει 
η επιφυλακτικότητα των επενδυτών να 
εμπιστευτούν τον τραπεζικό κλάδο, που είναι 
κρίσιμος για την πορεία της αγοράς.
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Aσφαλιστική ενημερότητα αγροτών 
και βεβαιώσεις μετακίνησης για εργασία

A
ναρτήθηκαν στον ΕΦΚΑ (e-efka.gov.gr) τα ει-
δοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών 
για τον µήνα Ιανουάριο 2021. Αφορούν ό-
λους τους αυτοαπασχολούµενους, ελευθέ-

ρους επαγγελµατίες και αγρότες. Θυµίζουµε ότι τα ει-
δοποιητήρια είναι ενιαία, περιλαµβάνουν ασφαλιστι-

κές εισφορές κύριας, επικουρικής α-
σφάλισης και εφάπαξ παροχών και 
η εµπρόθεσµη ηµεροµηνία εξόφλη-
σης τους είναι η 5η Μαρτίου 2021.

Είναι σηµαντικό να γνωρίζετε ότι 
η ταυτότητα οφειλής, που αναγρά-
φεται στο ειδοποιητήριο του Ιανου-
αρίου, είναι η ίδια για όλο το 2021.  
Αυτό σηµαίνει ότι δεν χρειάζεται να 
ταλαιπωρείστε για να εκτυπώνετε 
ξανά και ξανά κάθε µήνα νέο ειδο-
ποιητήριο, ούτε να απευθύνεστε στο 
λογιστή σας και να ζητάτε να σας το 
εκτυπώνει κάθε µήνα.

ΠΟΛΛΟΙ ΘΑ ΠΟΥΝ ότι θέλω να προ-
φυλάξω τους συναδέλφους µου, αλ-
λά είναι λάθος: µε την επισήµανση 
κερδίζουµε χρόνο όλοι. Επιπλέον, 
όποιος θέλει έχει τους κωδικούς, ά-
ρα µπορεί να µπει στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση και να εκτυπώνει το κά-
θε ειδοποιητήριο όσες φορές θέλει.

 Κάτι εξίσου σηµαντικό: οι εισφορές του ΕΦΚΑ αποτε-
λούν δαπάνη για τα βιβλία του αγρότη, µε βάση το χρό-
νο πληρωµής. Αν π.χ. τις εισφορές του 2020 τις πλή-
ρωσε κάποιος όλες µαζί τον Ιανουάριο του 2021, τότε 
για το 2020 δεν θα έχει καθόλου δαπάνη ασφαλιστι-
κών εισφορών στα βιβλία του.

Επίσης, οι πληρωµές εµφανίζονται αναλυτικά στη σε-
λίδα του ΕΦΚΑ, ενώ σε λίγες ηµέρες θα εκδοθεί και η 
συγκεντρωτική ετήσια βεβαίωση ΕΦΚΑ για το 2020, ά-

ρα µπορούµε να έχουµε εικόνα για 
την ασφαλιστική σας δαπάνη µε δι-
άφορους τρόπους. Συνεπώς, έγκει-
ται στην επιλογή κάθε συναδέλφου 

πως θα αποτυπώνει τη δαπάνη στα βιβλία σας: είτε κά-
θε µήνα, είτε συγκεντρωτικά µε µία ετήσια εγγραφή.

ΤΟ ΘΕΜΑ της ασφαλιστικής ενηµερότητας είναι κάτι νέο 
και σε γενικές γραµµές πολύ εξυπηρετικό, αφού υπάρ-
χει η δυνατότητα πλέον της έκδοσης ασφαλιστικής ε-
νηµερότητας ηλεκτρονικά. Αυτό σηµαίνει ότι ο χρό-
νος που κερδίζει ο αγρότης είναι σηµαντικός, αφού 
δεν απαιτείται η µετακίνησή του είτε στον ανταποκρι-
τή του ΟΓΑ, το γραφείο του οποίου σε πολλές περιο-
χές της χώρας απέχει αρκετές δεκάδες χιλιόµετρα από 
την έδρα του αγρότη.

Όλα τα παραπάνω ωραία και καλά, όταν ο αγρότης 
είναι ενήµερος, έχει δηλαδή τακτοποιηµένες τις ασφα-
λιστικές υποχρεώσεις και δεν οφείλει.

Τα προβλήµατα εντοπίζονται στις περιπτώσεις που 
είτε υπάρχει οφειλή -θα πρέπει να εξοφλήσει- είτε έ-
χει πληρώσει και δεν εµφανίζεται στις καταστάσεις του 
ΕΦΚΑ η εξόφληση αυτή. Στη δεύτερη περίπτωση η κα-
θυστέρηση οφείλεται σε ποσοστό 200% στις τράπεζες, 
οι οποίες ως συνήθως «ξεχνάνε» να στείλουν τις πλη-
ρωµές στα ταµεία, ονοµάζοντας αυτή την καθυστέρη-

ση valeur δηλαδή «πρέπει να χρησιµοποιήσω για λίγο 
τα χρήµατα σου». Και στις δύο περιπτώσεις, ο αγρότης 
πρέπει να  απευθυνθεί στον ανταποκριτή του ΟΓΑ, έ-
χοντας µαζί του τις αποδείξεις πληρωµής των ασφα-
λιστικών του εισφορών και να ελπίζει να βρει άµεσα 
λύση. Το καλύτερο που έχει να κάνει πάντως είναι να 
µην αφήσει τελευταία στιγµή τις ασφαλιστικές του ει-
σφορές προς τακτοποίηση, ειδικά εάν θέλει να συµ-
µετάσχει σε οποιοδήποτε πρόγραµµα.

ΤΟΝΙΖΩ  ΟΤΙ, στις περιπτώσεις που δεν εκδίδεται η α-
σφαλιστική ενηµερότητα ηλεκτρονικά, θα πρέπει να 
απευθύνεστε στο αρµόδιο γραφείο του ΕΦΚΑ/ΟΓΑ της 
περιοχής σας, δυστυχώς δεν µπορούµε να σας βοηθή-
σουµε περαιτέρω.

Σχετικά τώρα µε τις βεβαιώσεις µετακίνησης, µε τις ο-
ποίες έχει γίνει ένας κακός χαµός. Καθηµερινά όλα τα 
λογιστικά γραφεία κατακλύζονται  από τηλεφωνήµατα, 
ζητώντας µας να εκδώσουµε βεβαιώσεις µε τις πιο απί-
στευτες δικαιολογίες που έχουµε ακούσει ποτέ. Πρέπει 
να διευκρινίσω ότι τα λογιστικά γραφεία δεν είναι γρα-
φεία κίνησης οχηµάτων (όπως ονοµάζονται στο στρα-
τό). Ούτε µπορούµε να ασχολούµαστε καθηµερινά µε 
το θέµα αυτό: όποιος θέλει µπορεί φυσικά µε τους κω-
δικούς του -δικοί του είναι/αυτός τους έχει- να µπαίνει 
στο σύστηµα και να εκδίδει βεβαιώσεις παντός τύπου 
για οποιασδήποτε µορφής µετακίνηση.

Τέλος, να επισηµάνω ότι όσο και να θέλουµε οι λο-
γιστές σας, δεν µπορούµε να απαντήσουµε σε ερω-
τήσεις του στυλ «άµα βάλω ότι θέλω να πάω να δω 
ένα µηχάνηµα, τι θα µε κάνουν;», διότι τον έλεγχο 
δεν τον κάνουµε εµείς αλλά οι αστυνοµικοί που θα 
σας σταµατήσουν στο δρόµο. Εάν πράγµατι υπάρχει 
ανάγκη για µετακίνηση εκτός νοµού, καλό είναι να 
φροντίσετε να έχετε ολοκληρωµένη επικοινωνία µε 
τον έµπορο, τον επιχειρηµατία ή όποιον άλλον θα 
σας περιµένει εκεί που θέλετε να πάτε, για να µη σας 
βγει «ξινή» η µετακίνηση. Αν πάλι δεν είναι τόσο α-
ναγκαία και µπορείτε, ας την αποφύγετε.

∆απάνη
Οι εισφορές του ΕΦΚΑ 
αποτελούν δαπάνη για 

τα βιβλία του αγρότη, µε 
βάση το χρόνο πληρωµής

Ενηµερότητα
Υπάρχει η δυνατότητα 

πλέον της έκδοσης 
ασφαλιστικής ενηµερό-

τητας ηλεκτρονικά

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

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

Όλο και πιο έντονοι 
οι έλεγχοι στους αγρότες

Καθηµερινά οι προσκλήσεις που αποστέλλονται 
στους αγρότες για τακτικούς ελέγχους των 

2016-2018, αυξάνονται µε γεωµετρική πρόοδο. 
Ελέγξτε πού έχετε τα αρχεία σας για να µην 

τα ψάχνετε τελευταία στιγµή.

Τέλος επιτηδεύµατος – έλεγχος 
διαγραφής για το έτος 2019
Παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών στους 
οποίους δεν έχει διαγραφεί αυτόµατα το τέλος 
επιτηδεύµατος για το φορολογικό έτος  2019, 
διότι είχαν ΚΑ∆ λιανικού εµπορίου σε 
υπαίθριους πάγκους και αγορές, τον οποίο 
το σύστηµα τον θεωρούσε ότι είναι εµπορική 
δραστηριότητα, πρέπει να αποστείλουν αίτηση 
στην αρµόδια ∆ΟΥ προκειµένου να 
προχωρήσουν στη διαγραφή του.



ΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ*

Οι διατροφικές συνήθειες των λαών της Με-
σογείου µεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά 
µεταφέροντας ιδιαίτερα ιστορικά και πολιτι-
στικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν 
και διαµορφώνουν την ταυτότητα ενός τό-
που. Ο παραδοσιακός τρόπος ζωής είναι ι-
σχυρά συνδεδεµένος µε την παραγωγή και 
κατανάλωση τοπικών προϊόντων. Artisanal 
θεωρούνται τα τρόφιµα που παράγονται α-
πό εξειδικευµένους χειροτέχνες µε παρα-
δοσιακές τεχνικές, µη βιοµηχανοποιηµέ-
νες. Σήµερα, οι παραδοσιακές διαδικασίες 
παραγωγής σε µικρής κλίµακας βιοµηχανί-
ες ή σε συνθήκες οικιακής χρήσης θεωρεί-
ται ότι έχουν πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τη 
µαζική παραγωγή, καθώς ευνοούν την πα-
ραγωγή ποιοτικών προϊόντων, από τοπικά 
υλικά µε διαδικασίες παραγωγής φιλικές 
προς το περιβάλλον. Τα artisanal τρόφιµα 
συχνά παράγονται µε µη τυποποιηµένες δι-
αδικασίες (π.χ. ζυµώσεις πολύ µικρής διάρ-
κειας) και σε πολλές περιπτώσεις είναι προ-
ϊόντα έτοιµα προς κατανάλωση (Ready-to-
Eat). Ωστόσο, στοιχεία δείχνουν ότι η διαδι-
κασία ζύµωσης τους δεν µπορεί να εξασφα-
λίσει απόλυτα την ασφάλεια των τροφίµων 
και έτσι τα προϊόντα που έχουν υποστεί ζύ-
µωση, όπως τα αλλαντικά και τα τυριά, µπο-
ρούν ενδεχοµένως να φιλοξενήσουν παθο-

γόνους µικροοργανισµούς. Επιπλέον, τα πα-
ραδοσιακά ζυµούµενα προϊόντα καταναλώ-
νονται συχνά χωρίς µαγείρεµα και επεξερ-
γάζονται υπό µη αποδεκτές συνθήκες υγιει-
νής. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συµβάλλουν 
στη µικροβιολογική αστάθεια τέτοιων προϊ-
όντων, ενδεχοµένως υπεύθυνων για τροφι-
κές δηλητηριάσεις και στο σχετικό κόστος για 
την κοινότητα και τις εταιρείες (έξοδα από-
συρσης από την αγορά και καταστροφή των 
επικίνδυνων παρτίδων προϊόντων). 

Κατίκι ∆οµοκού: φρέσκο λευκό τυρί που 
παρασκευάζεται από γίδινο γάλα ή µίγµα µε 
πρόβειο και έχει ελαφρά ξινή γεύση και χα-
ρακτηριστικό άρωµα.

Νούµπουλο: εκλεκτό έδεσµα που παρα-
σκευάζεται από µαριναρισµένο χοιρινό φιλέτο.

 Αυτό είναι και το θέµα που αντιµετωπί-
ζει το ευρωπαϊκό πρόγραµµα ArtiSaneFood 
(http://www.ipb.pt/artisanefood), το οποίο 
ξεκίνησε πριν από λίγους µήνες και συντονί-
ζεται από το πορτογαλικό Πανεπιστήµιο της 
Braganza. Στόχος του έργου ArtiSaneFood 
είναι η βελτίωση της ποιότητας και της α-
σφάλειας επιλεγµένων µεσογειακών χει-
ροποίητων αλλαντικών και τυριών που εί-
ναι γνωστό ότι επηρεάζονται από δύο προ-
βλήµατα: την εµφάνιση παθογόνων µικρο-
οργανισµών και τη µεταβλητή / απρόβλεπτη 

ποιότητα των τελικών προϊόντων. Ο γενικός 
στόχος αυτού του έργου είναι η ανάπτυξη α-
ποτελεσµατικών στρατηγικών παρεµβάσεων, 
βελτιωµένων κριτηρίων ελέγχου των διαδι-
κασιών παραγωγής, συστηµάτων παρακο-
λούθησης δειγµατοληψίας και ενός εύχρη-
στου εργαλείου πληροφορικής για την λή-
ψη αποφάσεων από τους παραγωγούς, µε 
στόχο τη µείωση και τον έλεγχο των τροφι-
µογενών παθογόνων όπως οι µικροοργα-
νισµοί Listeria monocytogenes, Salmonella 
spp., Escherichia coli που παράγει την τοξί-
νη Shiga (STEC) και Staphylococcus aureus 
σε επιλεγµένα παραδοσιακά προϊόντα που 
παράγονται στις µεσογειακές περιοχές της 
Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της 
Γαλλίας, της Ελλάδας, του Μαρόκου, της Τυ-
νησίας και της Αλγερίας. Τα χειροποίητα προ-
ϊόντα είναι 15 artisanal προιόντα κρέατος ή 
γαλακτοκοµικά προϊόντα µε µοναδικά οργα-
νοληπτικά χαρακτηριστικά, που έχουν επιλε-
γεί για έρευνα, διότι µπορεί να είναι δυνητι-
κοί φορείς για τη µετάδοση τροφιµογενών 
ασθενειών λόγω ανεπαρκών ή απαρχαιωµέ-
νων πρακτικών παρασκευής ή µικροβιακής 
αστάθειας των τελικών προϊόντων. Ο µόνος 
Έλληνας εταίρος του προγράµµατος, είναι το 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΓΠΑ, Ερ-
γαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τρο-
φίµων και Ποτών, Εργαστήριο Κυτταρικής Τε-
χνολογίας), το οποίο στοχεύει στη βελτίωση 

της ασφάλειας και της ποιότητας δύο παρα-
δοσιακών Ελληνικών, χειροποίητων προϊό-
ντων. Έναν τύπο καπνιστού αλλαντικού, το 
Νούµπουλο και έναν τύπο µαλακού τυριού 
από παστεριωµένο αιγοπρόβειο γάλα, το Κα-
τίκι ∆οµοκού. Θα µελετηθεί η δράση µιας ο-
µάδας φυτικών εκχυλισµάτων ως προς την 
ικανότητα τους να επιβραδύνουν την ανά-
πτυξη παθογόνων µικροοργανισµών και να 
παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των εξεταζό-
µενων προϊόντων. Ο τελικός στόχος του έρ-
γου είναι η ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγι-
κών για την προτυποποίηση της διαδικασίας 
παραγωγής των τροφίµων και την παρακο-
λούθηση και διενέργεια ελέγχων σε όλα τα 
στάδια, από την παραγωγή ως τον κατανα-
λωτή. Για το σκοπό αυτό θα αναπτυχθεί ένα 
φιλικό προς τον χρήστη εργαλείο πληροφο-
ρικής που θα συνεισφέρει στη λήψη αποφά-
σεων που θα σχετίζονται µε την ασφάλεια ή/
και την ποιότητα των υπό µελέτη τροφίµων

Τάση κατανάλωσης artisanal προϊόντων
Το έργο ArtiSaneFood χρηµατοδοτείται α-

πό τη Γ.Γ.Ε.K. του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, στο πλαίσιο του προγράµµατος 
PRIMA. Το PRIMA είναι µια πρωτοβουλία του 
άρθρου 185 και συγχρηµατοδοτείται από τον 
Ορίζοντα 2020, το Πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτοµία.

 Η ασφάλεια και η ποιότητα των έτοιµων 
προς κατανάλωση τροφίµων αποτελεί άµεση 
προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση (EU), 
µε αποτέλεσµα να επεξεργάζεται συνεχώς κα-
τάλληλους ποιοτικούς κανόνες και πρότυπα 
ώστε για να εξασφαλισθεί η υγεία των κατα-
ναλωτών και να διευκολυνθεί η παραγωγή 
προϊόντων. Το πρόγραµµα ArtiSaneFood θα 
ενισχύσει το έργο τοπικών παραγωγών γαλα-
κτοκοµικών προϊόντων και εκλεκτών επεξερ-
γασµένων κρεάτων (Deli meat) της Μεσογει-
ακής λεκάνης ενώ παράλληλα στοχεύει στην 
ανάπτυξη καινοτόµων τεχνικών για ασφαλή 
παραγωγή παραδοσιακών τροφίµων υψηλής 
ποιότητας σε χώρες της Μεσογείου. Η αυξα-
νόµενη τάση για την παραγωγή και κατανά-
λωση artisanal προϊόντων θα έχει θετικό α-
ντίκτυπο τόσο στους καταναλωτές όσο και σε 
µικρούς παραγωγούς και θα συµβάλλει στην 
ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας. 

*ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Βιο-παρεμβάσεις 
σε 15 χειροποίητα 
προϊόντα τροφίμων    

Νουμπόλο και Κατίκι Δομοκού στοχεύει να 
βελτιώσει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παραδοσιακά προϊόντα 
Στόχος του έργου ArtiSaneFood 
είναι η βελτίωση της ποιότητας 
και της ασφάλειας επιλεγµένων 

µεσογειακών χειροποίητων 
αλλαντικών και τυριών
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ζωηρό χρώµα, µεγάλα µεγέθη, ελάχιστες φύ-
ρες και συντηρησιµότητα καρπού, που υπερβαί-
νει τα συνήθη δεδοµένα, χαρακτηρίζουν τα µή-
λα του δενδροκαλλιεργητή, Νίκου Θεοδώρου, 
από την Άρνισσα Πέλλας, ο οποίος κατάφερε 
να κεφαλαιοποιήσει και φέτος την ποιοτική υ-
περοχή της παραγωγής του, κερδίζοντας έως 
και 10 λεπτά επιπλέον ανά κιλό.

Ανήσυχος ως προς τις εξελίξεις στη δενδρο-
κοµία και µε ανοικτό πνεύµα, λόγω και των 
σπουδών του, ως µηχανικός περιβάλλοντος, ο 
39χρονος παραγωγός εξελίσσεται σε σηµείο α-
ναφοράς για τη µηλοκαλλιέργεια, στους παρό-
χθιους οικισµούς της λίµνης Βεγορίτιδας. Κάτι 
διόλου απλό σε µια περιοχή που φηµίζεται για 
την παράδοσή της στην καλλιέργεια των µεγα-
λόκαρπων και πυρηνοκάρπων, ιδίως αν ανα-
λογιστεί κανείς πως ξεκίνησε τη διαδροµή του 
στη γεωργία µόλις πριν από 10 χρόνια, ανα-
λαµβάνοντας τα 25 στρέµµατα του παππού του 
και σήµερα έχει φτάσει να καλλιεργεί συνολι-
κά 210 στρέµµατα κυρίως µε µήλα και µε συ-
µπύρηνα ροδάκινα, αλλά και λιγότερα κεράσια.

Τον συναντήσαµε την περασµένη Τρίτη 23 
Φεβρουαρίου σε ένα από τα περιβόλια του, στο 
οποίο καλλιεργεί την ποικιλία Scarlet και, όπως 
µας είπε, αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι ότι 
δεν διστάζει να επενδύει σε καινοτόµες λύσεις 
και τεχνολογίες για καλύτερη φροντίδα των φυ-
τειών του, καθώς το εισπράττει στη συνέχεια, 
σε επίπεδο ποιότητας και τιµής του προϊόντος.

Πολλαπλά τα οφέλη από την εφαρµογή
του DuoFertil Top-Phos 36PK

«Στα Fuji που αντιπροσωπεύουν περίπου το 
70% της παραγωγής µου, η τιµή που έπιασα φέ-
τος ήταν στα 60 λεπτά το κιλό, όταν µεσοσταθ-
µικά η ευρύτερη περιοχή τα πληρώθηκε στο 50-
55 λεπτά το κιλό», επισηµαίνει ο παραγωγός 
ο οποίος πριν από περίπου τέσσερα χρόνια ή-
ταν από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος που α-
ποφάσισε να δοκιµάσει ένα νέο για την επο-

χή εκείνη προϊόν λίπανσης, το DuoFertil Top-
Phos 36PK της Timac Agro | ΛΥ∆Α.

«Έκτοτε έχω δει θεαµατικά αποτελέσµατα, τα 
οποία αποτυπώνονται και στη συντηρησιµότητα 
του καρπού, που έχει αυξηθεί έως και πάνω από 
50% σε σχέση µε άλλα λιπάσµατα. ∆ιότι πλέον 
δεν έχουµε προβλήµατα µε την πικρή κηλίδω-
ση, αυτή τη σοβαρή ασθένεια για την καλλιέρ-
γεια του µήλου. Επίσης η εφαρµογή του σε κά-
ποιες δίχρωµες ποικιλίες που είναι εξαιρετικά 

λαίµαργες, επιτυγχάνει µετριασµό της λαιµαρ-
γίας στα δέντρα. Και αυτό γιατί το Top Phos δεν 
περιέχει άζωτο. Έτσι µπορούµε να µειώνουµε 
σε µία ή το πολύ δύο, αντί για τις τρεις προτει-
νόµενες τις εφαρµογές, µε αποτέλεσµα το οι-
κονοµικό όφελος να είναι µεγάλο διότι γλιτώ-
νεις κι εργατοώρες στο ψέκασµα και στο κλά-
δεµα. Και φυσικά µε λιγότερα φύλλα στο δέ-
ντρο περνά περισσότερο φως και βοηθά στον 
καλύτερο χρωµατισµό των καρπών, ενώ ένας 

Ο Νίκος Θεοδώρου ξεκίνησε τη διαδροµή 
του στη γεωργία µόλις πριν από 10 χρόνια, 

αναλαµβάνοντας τα 25 στρέµµατα του 
παππού του και σήµερα έχει φτάσει να 

καλλιεργεί συνολικά 210 στρέµµατα κυρίως 
µε µήλα και µε συµπύρηνα ροδάκινα, αλλά 

και λιγότερα κεράσια.

Η ειδική θρέψη φαίνεται 
στα ευρώ ανά κιλό συγκομιδής
Η εμπειρία με τα προϊόντα Timac Agro | ΛΥΔΑ σε παραγωγή μήλων και κερασιών 

Ο Κωνσταντίνος Καρακατσιώτης Product 
Manager Timac Agro | ΛΥ∆Α (κέντρο) µαζί 
µε τον τοπικό γεωπόνο Βαγγέλη Μάινο, της 
Novagreen  (αριστερά) και τον παραγωγό 
Νίκο Θεοδώρου.
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παράγοντας χρωµατισµού είναι και το ασβέστιο 
που περιέχει το λίπασµα κι εµείς το διοχετεύ-
ουµε από την αρχή στον καρπό», εξηγεί χαρα-
κτηριστικά ο συνοµιλητής µας. Προσθέτει δε, 
πως «συγκρίνοντας µε άλλα λιπάσµατα η δια-
φορά είναι µεγάλη και στη στρεµµατική από-
δοση, ενώ η φύρα είναι µικρή, σχεδόν µηδε-
νική. Τα µήλα είναι όλα Α κατηγορίας και συ-
γκεκριµένα στις δίχρωµες ποικιλίες όλα είναι 
πάνω από 80 χιλιοστά, οπότε δεν µιλάµε καν 
για προβληµατικούς καρπούς. Υπό αυτό το πρί-
σµα µπορεί να είναι ένα ακριβότερο κατά τι λί-
πασµα, αλλά είναι µια επένδυση στην οποία 
δεν χάνεις τα χρήµατα σου. Αντιθέτως στα επι-
στρέφει πολλαπλά».

Επιπλέον 200-300 κιλά το στρέµµα 
στα κεράσια µε το Timac 42

Την εµπιστοσύνη του σε ένα άλλο προϊόν 
βασικής λίπανσης της Timac Agro | ΛΥ∆Α, το 
Timac 42 (10-12-20) MPPA Duo, δηλώνει και ο 
Ηλίας Τσιλιάκης παραγωγός κερασιού µε κτή-
µατα περίπου 100 στρέµµατα στο δηµοτικό δι-
αµέρισµα Βρυττών της Έδεσσας.

«Το συγκεκριµένο προϊόν το χρησιµοποίη-
σα στη σεζόν του 2020 σε ένα κτήµα 6 στρεµ-
µάτων, αποδεικτικά και µε ενθουσίασε. ∆εν συ-
γκρίναµε απλώς κάποια λιπάσµατα, αλλά µε τε-
χνολογικά προηγµένα λιπάσµατα από άλλες ε-
ταιρείες κι είδα ότι υπερτερεί κατά 20% σε όλα 
τα επίπεδα. Καλύτερη στρεµµατική απόδοση, α-
ντοχή, σκληρότητα και στο τέλος και καλύτερη 
διαπραγµατευτική ικανότητα σε σχέση µε το ε-
µπόριο» τόνισε στην Agrenda ο κ. Τσιλιάκης.

Όπως εξήγησε στη στρεµµατική απόδοση η 
διαφορά ήταν γύρω στα 200 –300 κιλά επιπλέ-
ον φτάνοντας κοντά στα 1.200 κιλά το στρέµ-
µα όταν οι άλλες σειρές έδωσαν 900-1.000 κι-
λά. «∆εν είναι όµως µόνο αυτό. Αν πάρουµε ως 
βάση το 28-30 στο µέγεθος, στη δοκιµή πέρυσι 
µε το άλλο λίπασµα είχαµε και µεγέθη 26-24. 

Είχαµε δηλαδή τέσσερα νούµερα και δεν 
µπορούσες να ξεχωρίσεις εύκολα την παρα-
γωγή και αναγκαζόµουν να τα βάζω στο ίδιο 
τελάρο, µε συνέπεια να προκύπτουν προβλή-
µατα µε τους εµπόρους, γιατί ήταν ανακατεµέ-
να και τελικά έπεφτε η τιµή». 

Για τη φετινή βασική λίπανση ο κερασοπα-
ραγωγός επέλεξε το Timac 42 MPPA Duo και 
για τα 100 στρέµµατα των φυτειών του. «Έβα-
λα λίπασµα σε τρία στάδια. Τον Αύγουστο, α-
φού µαζέψαµε την παραγωγή µας, κάπου στα 
20 κιλά το στρέµµα, άλλα 30 κιλά το ∆εκέµβριο 
κι άλλα 30 κιλά τώρα το Φεβρουάριο», επισή-
µανε ο κ. Τσιλιάκης.

Απαραίτητα όπλα στην φαρέτρα 
του παραγωγού για καλή ποιότητα
ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

liamis@agronews.gr

Συνεκτικός κρίκος µε τους δύο παραγωγούς, εί-
ναι ο τοπικός γεωπόνος Βαγγέλης Μάινος, της 
Novagreen, ο οποίος συνεργάζεται µαζί τους σε 
επίπεδο συµβουλευτικής και προµήθειας εφοδί-
ων και τους πρότεινε τα προϊόντα της Timac Agro 
| ΛΥ∆Α. «Θέλουµε να αποτυπώσουµε στην ολο-
τότητά της τη µοναδική τεχνολογία των λιπασµά-
των της Timac Agro | ΛΥ∆Α, η οποία είναι συνυ-
φασµένη µε τα ευρύτερα αλκαλικά περιβάλλοντα 
που έχουµε στην περιοχή µας», ανέφερε ο κ. Μά-
ινος, συµπληρώνοντας ότι «δεν υπάρχει παρα-
γωγός ο οποίος να θέλει να στοχεύσει στην ποι-
ότητα και να µην συµπεριλάβει τα συγκεκριµένα 
προϊόντα στη φαρέτρα του». Ο ίδιος υπογράµµισε 
πως η συνεργασία της Novagreen µε την Timac 
Agro | ΛΥ∆Α είναι διευρυµένη εδώ και περίπου 
20 χρόνια και ότι η Novagreen έχει καταφέρει να 
τοποθετήσει σε πάνω από 100 σηµεία λιανικής 
του νοµού Πέλλας τα συγκεκριµένα προϊόντα.

Τεχνολογία θρέψης και προστασία εδαφικού 
κεφαλαίου από τη Timac Agro | ΛΥ∆Α 

Το πιο σηµαντικό είναι ότι όλα τα λιπάσµατά 
µας αποσκοπούν όχι µόνο να καλύψουν τις ανά-
γκες θρέψης, αλλά ταυτόχρονα να διεγείρουν ό-
λο το µεταβολισµό του φυτού και να προστατεύ-
σουν το εδαφικό κεφάλαιο που είναι αυτό πά-
νω στο οποίο καλείται ο παραγωγός να χτίσει το 
βιός του, εξηγεί ο Κωνσταντίνος Καρακασιώτης, 
Product Manager της Timac Agro | ΛΥ∆Α, προσθέ-
τοντας πως «όλα τα λιπάσµατά µας είναι ειδικού 
σκοπού και το καθένα θέλει έναν ειδικό τρόπο 
εφαρµογής και µια ειδική προσέγγιση. Για αυτό 
το λόγο έχουµε πάνω από 40 γεωπόνους σε ό-
λη την Ελλάδα και µια ευρύτερη συνεργασία µε 
τους συνεργάτες µας, ώστε να δίδεται καλύτερη 
πρόταση στον παραγωγό ανάλογα µε τις ανά-

γκες του». Αναφερόµενος στο Timac 42 MPPA 
Duo το στέλεχος της Timac Agro | ΛΥ∆Α τόνισε 
ότι το συγκεκριµένο προϊόν είναι βελτιστοποιη-
µένο κυρίως για τα αλκαλικά εδάφη της Βορεί-
ου Ελλάδος, αλλά µπορεί να αξιοποιηθεί και σε 
άλλες καλλιέργειες, πλην των κερασιών, όπως 
είναι τα µήλα, τα µηλοειδή, αλλά κι εκείνες µε 
υψηλές ανάγκες όσον αφορά το κάλιό τους, οι 
οποίες χρειάζονται µια διέγερση για το εδαφικό 
και το ριζικό τους σύστηµα.

«Η τεχνολογία στο Timac 42 αποτελείται από 
το MPPA, ένα ενεργό µόριο που προέρχεται απο 
φυσικές ουσίες. Το µόριο αυτό προστατεύει τα 
στοιχεία του λιπάσµατος από εκπλύσεις, εξαε-
ρώσεις και δεσµεύσεις στο εδαφικό διάλυµα για 
ολη την καλλιεργητική περίοδο, ενώ παράλλη-
λα απελευθερώνει και να κινητοποιεί θρεπτικά 
στοιχεία του εδάφους τα οποία µπορεί να είναι 
δεσµευµένα και να τα ξανακάνει σιγά σιγά δια-
θέσιµα στο φυτό όπως συµβαίνει εδώ στην περι-
οχή της Πέλλας. Έτσι αποφεύγονται τυχόν τρο-
φοπενίες, ψευδαργύρου, σιδήρου κ.ο.κ. Το δεύ-
τερο σκέλος είναι το κοµµάτι του Duo, ένα φυ-
τικό εκχύλισµα το οποίο διεγείρει το ριζικό σύ-
στηµα και προάγει την ανάπτυξη και την ανανέ-
ωση του», είπε χαρακτηριστικά.

Στην περίπτωση του DuoFertil Top Phos 36PK 
ο κ. Καρακασιώτης τόνισε πως εκτός από το MPPA 
Duo, διαθέτει µια µοναδική µορφή φωσφόρου, 
η οποία είναι «πατεντερισµένη» στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. «Αυτό που καταφέρνουµε είναι να συν-
δυάσουµε το φώσφορο µε το ασβέστιο σε µορι-
ακό επίπεδο, γεγονός που κάνει τη διαθεσιµό-
τητα τους υψηλή σε οποιαδήποτε Ph και καθ’ ό-
λη τη διάρκεια της καλλιέργειας. «Κι εκεί είναι 
που ειδικά στην περίπτωση της µηλοκαλλιέργει-
ας βοηθά στην διατηρησιµότητα και την πικρή 
κηλίδωση, διότι έχει διάρκεια µέχρι τη συγκοµι-
δή, µε αποτέλεσµα να βάζει ο παραγωγός θεµέ-
λια και για τη µετασυλλεκτικότητα», µας είπε.

Καινοτοµία
Το DuoFertil Top 
Phos 36PK διαθέ-
τει µια µοναδική 

µορφή φωσφόρου, 
η οποία είναι 

«πατενταρισµένη» 
στην Ε.Ε.

Οφέλη
 Καλύτερη στρεµ-
µατική απόδοση, 

αντοχή, σκληρότητα 
και στο τέλος και 

καλύτερη διαπραγ-
µατευτική ικανό-

τητα σε σχέση µε το 
εµπόριο προσφέρει 

η ειδική θρέψη

Συντήρηση
H συντηρησιµότητα 

του καρπού,
αυξάνεται 

θεαµατικά µε την 
εφαρµογή του 

DuoFertil Top-Phos 
36PK

O Ηλίας Τσιλιάκης παραγωγός κερασιού µε 
κτήµατα περίπου 100 στρέµµατα.

Αποκλειστικός διανοµέας 
Β. Ελλάδος, του Timac 
42 MPPA Duo είναι η 
εταιρεία Novagreen
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ΣΤΟΧΟΣ 
ΦΕΤΙΝΗΣ ΕΙΣΚΟΜΙΣΗΣ 

ΤΟΝΟΙ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

40.000

2018 2019 2020

100%

28.000

23,6 26,7 

40,0

ΕΙΣΚΟΜΙΣΗ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 

ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ

Η ΟΜΗΡΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΠΡΟΒΕΙΟ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

23,6 26,7 

40,0

Διευρύνει τη ζώνη γάλακτος 
η Όμηρος για τυριά και γιαούρτι

 Σκοπός η εισκόμιση 40.000 
τόνων πρόβειου γάλακτος

 Επενδύσεις συνολικά 20 
εκατ. ευρώ σε εγκαταστάσεις

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Στην απόφαση της γαλακτοβιοµηχανίας Όµη-
ρος να επενδύσει στην ανάπτυξη της ζώνης 
γάλακτος, τόσο λόγω των επενδύσεων που 
υλοποίησε στο υπάρχον εργοστάσιο των Τρι-
κάλων, όσο και λόγω της δηµιουργίας του νέ-
ου εργοστασίου αναφέρεται ο Χρήστος Γιαν-
νίτσης, στέλεχος της διοίκησης της εταιρείας.

«Έχουµε πραγµατοποιήσει µία µεγάλη ε-
πένδυση στη ζώνη γάλακτος,  που αφορά πα-
γολεκάνες, αλλά και οχήµατα περισυλλογής 
γάλακτος και υποσταθµούς συλλογής γάλα-
κτος στα επίπεδα του 1 εκατ. ευρώ. Σε αυτό 
το πλαίσιο προχωρήσαµε σε συνεργασίες 
όπως αυτή µε τον Συνεταιρισµό Θρακών Α-
µνός, δεδοµένου ότι διαθέτουµε υποσταθµό 

στη Συδινή Ξάνθης, συνά-
πτοντας συµφωνία µε χρο-
νικό ορίζοντα τετραετίας». 

Για το εάν η εταιρεία θα 
επιδιώξει κι άλλες συνερ-
γασίες µε Συνεταιρισµούς, 
µε σκοπό την ενίσχυση της 
ζώνης γάλακτος επισηµαί-
νει ο κ. Γιαννίτσης, αυτό θα 
συµβεί µόνο µε συνεταιρι-
σµούς που παρουσιάζουν 
µία σταθερή βάση και προ-
οπτικές εξέλιξης. 

∆ιαθέτει από τις µεγαλύτερες γραµµές 
παραγωγής φέτας και λευκών τυριών

Η εταιρεία έχει επενδύσει 7 εκατ. ευρώ στο 
παλιό της εργοστάσιο και συνολικά επενδύ-
ει 20 εκατ. ευρώ σε εγκαταστάσεις, διαθέτο-
ντας σύµφωνα µε τον κ. Γιαννίτση, µία από 
τις µεγαλύτερες γραµµές παραγωγής λευκών 
τυριών, πλήρως αυτοµατοποιηµένη, µε δυνα-
τότητα επεξεργασίας περίπου 280 τόνων γά-
λακτος ανά ηµέρα. «Κατά κύριο λόγο επεξερ-
γαζόµαστε πρόβειο γάλα για την παρασκευή 
φέτας και άλλων λευκών τυριών. Σκοπός της 
εταιρείας είναι η εισκόµιση πρόβειου γάλα-
κτος περίπου στους 40.000 τόνους. Η περ-
σινή εισκόµιση από τη ζώνη γάλακτος ήταν  
28.000 τόνοι, ποσότητα στην οποία δεν υπο-
λογίζεται το γάλα που προµηθευτήκαµε από 
το εµπόριο. Φέτος αφαιρούµε όλες τις ποσό-
τητες εµπορικού γάλακτος που παραλαµβά-
ναµε και το αντικαθιστούµε στο σύνολό του 
µε γάλα από δικά µας ζώα». 

Να αναφερθεί επίσης ότι η εταιρεία εκτο-
ξεύθηκε σε επίπεδο πωλήσεων από τα 26,7 
εκατ. ευρώ του 2019 στα 40 εκατ. ευρώ κατά 
τη διάρκεια της περασµένης χρονιάς.

Η γαλακτοβιοµηχανία παραλαµβάνει γάλα 
από τους Μολάους Λακωνίας έως και το Σου-
φλί Έβρου, ενώ διαθέτει τέσσερις υποσταθ-
µούς συγκέντρωσης γάλακτος πανελλαδικά 
και συγκεκριµένα στην Τρίπολη, το Αγρίνιο, 
την Ξάνθη κι έναν µικρότερο στη Λειβαδιά. 

Σε ό,τι αφορά το νέο εργοστάσιο που κατα-
σκευάζει, η εταιρεία ανοίγει το πεδίο για την 
παραγωγή νέων προϊόντων, µε την επεξερ-
γασία τόσο αγελαδινού όσο και αιγοπρόβει-
ου γάλακτος. «Στο νέο εργοστάσιο θα παρά-
γουµε πλέον και κίτρινα τυριά, ενώ θα διαθέ-
τουµε υποδοµή και για την παραγωγή γιαουρ-
τιού. Να πούµε ότι το εργοστάσιο είναι ένα α-
πό τα σύγχρονα αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα». 

O ίδιος αναφερόµενος στα οικονοµικά δε-
δοµένα του 2020 κάνει λόγο για συγκέντρω-
ση του διαθέσιµου εισοδήµατος στα τρόφι-
µα και συγκεκριµένα στο κανάλι των σούπερ 
µάρκετ. «Οι ανάγκες του καταναλωτή για τρό-
φιµο µεγάλωσαν δεδοµένης της επικρατού-
σας κατάστασης, γεγονός που ενίσχυσε ση-
µαντικά και τις δικές µας πωλήσεις», τονίζει 
το στέλεχος της εταιρείας. 

Από Μολάους
έως το Σουφλί
Η γαλακτοβιοµηχα-
νία παραλαµβάνει 

γάλα από τους 
Μολάους Λακωνίας 
έως και το Σουφλί 

Έβρου και διαθέτει 4 
υποσταθµούς συγκέ-
ντρωσης γάλακτος

Αυξηµένες 
οι τιµές 
στο γάλα 
«Είναι γεγονός ότι υπήρξε 
αυξηµένη ζήτηση για γάλα, 
ενώ ακόµα και τα µικρότερα 
εργοστάσια είχαν έντονη 
κινητικότητα κατά την περίοδο της 
πανδηµίας, καθώς πούλησαν τα 
προϊόντα τους σε µεγαλύτερα 
εργοστάσια, όπως το δικό µας 
αλλά και σε εταιρείες συναδέλφων 
µας. Γεγονός είναι πάντως ότι 
τα αποθέµατα σε τυρί δεν είναι 
µεγάλα αυτή τη στιγµή, ενώ 
ταυτόχρονα αυξήθηκαν οι τιµές 
στο γάλα, χωρίς να αυξηθούν 
αντίστοιχα και στο τυρί. Τα όσα 
σας προανέφερα µε κάνουν 
ιδιαίτερα φειδωλό, δεδοµένου 
ότι κάποια στιγµή η αγορά θα 
επανέλθει στην κανονικότητα», 
συµπληρώνει ο Χρήστος 
Γιαννίτσης. 
Σχολιάζοντας τέλος την κίνηση 
που έκανε η γαλακτοβιοµηχανία 
να αγοράσει τις παγολεκάνες για 
λογαριασµό των παραγωγών του 
συνεταιρισµού Θρακών Αµνός, 
ο ίδιος επισηµαίνει ότι πρόκειται 
για µία κίνηση που έγινε στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, 
χωρίς να σηµαίνει ότι θα 
επαναλαµβάνεται σε κάθε νέα 
συνεργασία. «Ο εν λόγω 
συνεταιρισµός είχε τη 
συγκεκριµένη ανάγκη, η εταιρεία 
µας είχε τη δυνατότητα να 
καλύψει το ποσό που χρειαζόταν 
και το πράξαµε, έχοντας µπροστά 
µας και τον ορίζοντα µίας 
µακροχρόνιας συνεργασίας», 
αναφέρει ο ίδιος. 
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Tην απόφαση τους για επικείµενη 
συγχώνευση ανακοίνωσαν η Dole 
Food και η Total Produce, δηµιουρ-
γώντας έτσι την Dole plc, τη µεγα-
λύτερη εταιρεία νωπών προϊόντων 
στον κόσµο. Η νέα εταιρεία, που θα 
εισαχθεί στο χρηµατιστήριο των Η-
ΠΑ και θα έχει παγκόσµια έδρα στο 
∆ουβλίνο της Ιρλανδίας, θα επωφε-
ληθεί από συνέργειες που θα της ε-
ξοικονοµήσουν εκατοµµύρια δολά-
ρια, µε δεδοµένο ότι η Dole Food εί-
ναι ιδιαίτερα ισχυρή στην Αµερική 
και η Total Produce στην Ευρώπη. 

Η Dole Plc είχε εκτιµώµενα συνδυ-

ασµένα έσοδα 2020 περίπου 9,7 δισ. 
δολαρίων διπλάσια από τον πλησιέ-
στερο ανταγωνιστή της. Καθήκοντα 
διευθύνοντος συµβούλου της Dole 
plc θα αναλάβει ο νυν CEO της Total 
Produce, Ρόρι Μπυρν, ενώ ο Γιόχαν 
Λίντεν, σηµερινός διευθύνων της 
Dole, θα αναλάβει χρέη COO. 

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι 
η Dole plc θα διαθέτει ένα ισορροπη-
µένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων µε ι-
σχυρές ηγετικές θέσεις σε µπανάνες, 
ανανά, φρέσκα λαχανικά και έντο-
νη παρουσία στα λεγόµενα «µαλα-
κά φρούτα» και τα αβοκάντο. 

Γίγαντας φρουτολαχανικών 
Dole Food και Total Produce 

Στα 38,7 εκατ. ο τζίρος 2020 για Eurocatering, 
απορρόφησε κραδασµούς πανδηµίας
Αναφορικά µε την πορεία του 2020 η Eurocatering εκτιµά ότι οι 
πωλήσεις της θα διαµορφωθούν στα 38,7 εκατ. ευρώ µε το EBITDA 
να υπερβαίνει τα 3 εκατ. ευρώ, έχοντας απορροφήσει όλους τους 
κραδασµούς που έφερε στην αγορά η πανδηµία. H εταιρεία τα τελευταία 
χρόνια πέτυχε σηµαντικούς ρυθµούς ανάπτυξης. Αντίστοιχα το 2019 
η εταιρία εµφάνισε πωλήσεις ύψους 35,8 εκατ. ευρώ µε EBITDA 2.8 
εκατ. ευρώ και κέρδη µετά τους φόρους που κινήθηκαν στα επίπεδα 
του 1,4 εκατ. ευρώ. Την πενταετία 2014-2019 κινήθηκε µε µέσους 
ετήσιους ρυθµούς ανάπτυξης 15% στις πωλήσεις και 14% στην 
λειτουργική κερδοφορία EBITDA. Η Eurocatering AE ιδρύθηκε το 2000 
καινοτοµώντας µε τη διάθεση έτοιµων προς κατανάλωση λαχανικών και 
φρούτων, ενώ το 200 σύστησε για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά τις 
πλυµένες και κοµµένες σαλάτες µε το brand Φρεσκούλης. 

Η Armand de Brignac πούλησε 
περισσότερα από 500.000 
µπουκάλια σαµπάνιας του 

γνωστού ράπερ Jay-Z το 2019.

Η Moet Hennessy, κλάδος ποτών του 
οµίλου LVMH, ανακοίνωσε την εξα-
γορά µεριδίου 50% στο brand σαµπά-
νιας Armand de Brignac, του γνω-
στού ράπερ Jay-Z. Η σχέση του Jay-Z 
µε την Armand de Brignanc ξεκίνη-
σε το 2006 µε µια εµφάνιση στο µου-
σικό του βιντεοκλίπ «Show Me What 
You Got» προτού το brand λανσαρι-
στεί επίσηµα αργότερα το ίδιο έτος. 

Στο παρελθόν, προωθούσε την σα-
µπάνια Cristal στα τραγούδια του, 
µέχρι τη στιγµή που στέλεχος της 
µητρικής εταιρείας έκανε απαξιωτι-
κά σχόλια για τον ρόλο του στην χιπ 
χοπ κουλτούρα. Ο ράπερ, το πραγµα-
τικό όνοµα του οποίου είναι Shawn 
Carter, εξαγόρασε την Armand de 
Brignanc το 2014. Η Armand de 
Brignac πούλησε περισσότερα από 
500.000 µπουκάλια το 2019. Λόγω 
της πανδηµίας κορονοϊού οι πωλή-
σεις σαµπάνιας έχουν µειωθεί κα-
τά 18%.  Οι οικονοµικοί όροι της ε-
ξαγοράς δεν έχουν γίνει γνωστοί.

Το 50% της
σαμπάνιας 
του Jay-Z 
στην LVMH

Για το Μάρτιο 
η συζήτηση 
αίτησης εξυγίανσης 
της Μαλαµατίνα

Σε αναβολή οδηγήθηκε η 
συζήτηση της αίτησης 
εξυγίανσης της οινοποιίας 
Μαλαµατίνα που είχε 
οριστεί για 22 Φεβρουαρίου, 
µε τις πληροφορίες να 
αναφέρουν ότι αυτό έγινε 
µετά από αίτηµα οµάδας 
προµηθευτών, που αντιτίθεται 
στο σχέδιο εξυγίανσης. Η 
νέα δικάσιµος θα οριστεί 
από το δικαστήριο και 
εκτιµάται ότι θα είναι 
µέσα στον επόµενο µήνα.

Η Παγκρήτια 
Τράπεζα
χρηµατοδοτεί 
την καινοτοµία

Αρωγός στην προσπάθεια 
αναγνώρισης της 
πολλαπλασιαστικής αξίας 
της καινοτοµίας στην 
επιχειρηµατικότητα και 
ιδιαίτερα στα πρώιµα στάδιά 
της στέκεται η Παγκρήτια 
Τράπεζα, όπως διατυπώθηκε 
σε διαδικτυακή ηµερίδα. 
Start-ups µε ώριµες ιδέες 
ή που έχουν δηµιουργήσει 
προϊόντα ή υπηρεσίες που 
αποδεδειγµένα µπορούν να 
υλοποιηθούν, αποτελούν 
επιλογές της Παγκρήτιας 
προς χρηµατοδότηση µέσω 
προγραµµάτων EaSI και του 
COSME µε εγγύηση ΕΤαΕ. 

Αιτήσεις για 2η 
«ακαδηµία» 
τροφίµων του «Νέα 
Γεωργία Νέα Γενιά»

O οργανισµός «Νέα Γεωργία 
Νέα Γενιά» διοργανώνει για 
2η συνεχή χρονιά µε το 
ReGeneration, πρόγραµµα 
εκπαίδευσης για νέους 
πτυχιούχους έως 29 ετών 
που παρέχει τα κατάλληλα 
εφόδια για εργασία στη 
βιοµηχανία τροφίµων. Το 
πρόγραµµα υποστηρίζεται 
από το  Ίδρυµα Σταύρος 
Νιάρχος, µε χορηγό την 
Elbisco. Αιτήσεις έως 7/3 
στο www.regeneration.gr

ΝΕΑ

Bήµα περαιτέρω ανάπτυξης για την ε-
πόµενη µέρα της εταιρείας λαχανικών 
και φρούτων, Eurocatering A.E. αποτε-
λεί η συνεπένδυση των δύο funds, EOS 
Capital Partners και Elikonos 2 S.C.A. 
Sicar, στην επιχείρηση.  Η ΕOS Capital 
Partners διαχειρίζεται κεφάλαια 150 
εκατ. ευρώ, εστιάζοντας σε επενδύ-
σεις προς µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

Επιπλέον το Elikonos 2 S.C.A. Sicar 
τελεί υπό τη διαχείριση της Elikonos 
Capital Partners S.a.r.l. µε κεφάλαια 
που υπερβαίνουν τα 100 εκατ. ευρώ 
µε το βλέµµα της στραµµένο επίσης 
προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

Μετά τη συγκεκριµένη επενδυτική 

κίνηση ο διευθύνων και ιδρυτής της 
Eurocatering, Χρυσόστοµος Μαυρό-
πουλος διατηρεί την πλειοψηφία στην 
εταιρεία. Στο πλάνο της Eurocatering 
είναι οι επενδύσεις σε µηχανολογικό 
εξοπλισµό και η δηµιουργία νέου ιδι-
όκτητου εργοστασίου µε στόχο να δι-
ατηρήσει την κυρίαρχη θέση της στην 
αγορά των οπωροκηπευτικών και των 
φρεσκοκοµµένων σαλατών στην Ελλά-
δα. Η επιχείρηση επί του παρόντος δι-
ατηρεί παραγωγικές µονάδες σε Αθή-
να και Λιβαδειά, κέντρα logistics, δια-
νοµής και πωλήσεων σε Θεσσαλονί-
κη, Λάρισα και Πάτρα και στόλο από 
65 ιδιόκτητα φορτηγά-ψυγεία.

Επένδυση EOS Capital και 
Elikonos στη Eurocatering 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2019 2020 2019 2020

35,8 2,8 >338,7 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
EBITDA

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Η EUROCATERING ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ



ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Ανοδικές τάσεις παρουσιάζουν οι 
τιµές στο ελαιόλαδο, όπως επιση-
µαίνει ο αντιπρόεδρος και διευθύ-
νων σύµβουλος της Nutria Ηλίας 
Ζαβάκος. Η εταιρεία κινείται στα ε-
πίπεδα της αγοράς ως προς τις τι-
µές που δίνει, κάτι που µεταφρά-
ζεται σε 2,6 µε 2,7 ευρώ το κιλό. 
«Επιθυµία µου θα ήταν να µπορεί 
ο παραγωγός να λαµβάνει τιµές 
πάνω από τρία ευρώ, ωστόσο η α-
γορά έχει τους δικούς της κανό-
νες», αναφέρει χαρακτηριστικά ο 
κ. Ζαβάκος. «Υπάρχουν διαθέσι-
µες ποσότητες στο ελαιόλαδο. Τα 
παρθένα και τα λαµπάντε ελαιό-
λαδα παρουσιάζουν ελαφρά µεί-
ωση. Σε ό,τι µας αφορά κινούµα-
στε κυρίως στην παραγωγή του 
έξτρα παρθένου ελαιόλαδου µε 
αναλογία 90% επί της συνολικής 
µας παραγωγής και λιγότερο στις 
λοιπές κατηγορίες όπως λαµπά-
ντε και πυρηνέλαια, κάτι που δεν 
επηρεάζει τις διαθέσιµες ποσότη-
τες για την παραγωγή των προϊ-
όντων µας», προσθέτει ο ίδιος.

Την ίδια στιγµή, µε διπλασια-
σµό κερδών κινήθηκε η Nutria 
κατά τη διάρκεια του 2020, ευ-
νοούµενη από την αυξηµένη κι-
νητικότητα στις σάλες των σού-
περ µάρκετ, λόγω της πανδηµίας. 

Να σηµειωθεί ότι το 2019 είχε 
σηµάνει την επιστροφή της εται-
ρείας σε κερδοφόρα αποτελέσµα-
τα, µε τα κέρδη προ φόρων να α-
νέρχονται στις 247.000 ευρώ έ-
ναντι ζηµιών 469.000 ευρώ το 
2018. Αναφορικά µε τη διαδρο-
µή του 2021 όσον αφορά τις πω-
λήσεις, κινείται στα επίπεδα του 
+5%, σύµφωνα µε τον επικεφα-
λής της Nutria. 

Στο 50-50 η δραστηριότητα 
στην εγχώρια και διεθνή αγορά

Η εταιρεία διατηρεί µοιρασµένη 
έκθεση στην εγχώρια αγορά και 
στον τοµέα των εξαγωγών µε πα-
ρουσία κατά κύριο λόγο στα σού-
περ µάρκετ, για λογαριασµό των 
οποίων παράγει τόσο επώνυµα 
προϊόντα όσο και προϊόντα ιδιω-
τικής ετικέτας. Η Nutria παραλαµ-
βάνει ελαιόλαδο από όλη την Ελ-
λάδα και συγκεκριµένα από Κρή-
τη, Πελοπόννησο, Κεντρική Ελλά-
δα. Στα επώνυµα προϊόντα που δι-
αθέτει στην αγορά συγκαταλέγε-
ται το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλα-
δο µε την ετικέτα Ιωνίς, ΠΟΠ Κα-
λαµάτα, το οποίο προέρχεται από 
τις ποικιλίες κορωνέικη και αθη-
νολιά, που αναπτύσσονται στην 
περιοχή της Μεσσηνίας. 

Παράγει και συσκευάζει επί-
σης εξαιρετικά παρθένα ελαιό-

λαδα ΠΟΠ από Κρανίδι, Κολυµ-
βάρι Χανίων, Σητεία, Λακωνία, 
Ολυµπία και Λέσβο.

Στις βασικές αγορές διάθεσης 
των προϊόντων της εξαγωγικά, 
περιλαµβάνονται οι ΗΠΑ, ο Κα-
ναδάς και η Ευρώπη. Το φάσµα 
δραστηριοποίησής της διεθνώς ε-
κτείνεται επίσης σε αγορές όπως 
Βραζιλία και Ιαπωνία. Σε ό,τι αφο-
ρά τις νέες αγορές που εισήλθε 
πρόσφατα ήταν το Σουλτανάτο 
του Οµάν και η Αίγυπτος. Ανα-
σταλτικό παράγοντα στην εξα-
γωγική δραστηριότητα της εται-
ρείας αποτέλεσε η ακύρωση των 
µεγάλων εκθέσεων παγκοσµίως, 
όπως επισηµαίνει ο κ. Ζαβάκος. 

Ελαιοτριβείο µε δυναµικότητα 
έκθλιψης 150 τόνων την ηµέρα

Οι παραγωγικές της εγκαταστά-

σεις βρίσκονται στον Άγιο Κων-
σταντίνο και στεγάζονται σε ιδι-
όκτητες εκτάσεις 150 στρεµµά-
των. Σε αυτές περιλαµβάνονται:

ελαιώνας 100.000 τ.µ.,
ελαιοτριβείο δυναµικότητας 

150 τόνων την ηµέρα,
δεξαµενικό πάρκο αποθήκευ-

σης ελαίων 8.000 τόνων,
εµφιαλωτήριο µε 6 γραµµές 

παραγωγής,
αποθήκη ετοίµων προϊόντων 

χωρητικότητας 1.200 παλετών,
µονάδα αυτόµατης παραγωγής 

pet συσκευασιών 1lt, 2lt, 5lt, 10lt,
µονάδα εξευγενισµού ελαί-

ων (ελαιόλαδο, πυρηνέλαιο και 
σπορέλαια) µε δυναµικότητα 100 
τόνων ανά ηµέρα,

χηµείο,
σιλό αποθήκευσης δηµητρια-

κών χωρητικότητας 20.000 τόνων.

Στα σούπερ µάρκετ δίνει επώνυµα προϊόντα και ιδιωτικής ετικέτας. Οι παραγωγικές της εγκαταστάσεις βρίσκονται στον Άγιο Κωνσταντίνο σε ιδιόκτητες εκτάσεις 150 στρεµµάτων.

Κατά τη διάρκεια του 2020 η Nutria κινήθηκε µε διπλασιασµό 
κερδών, ευνοούµενη από την αυξηµένη κινητικότητα στις σάλες 
των σούπερ µάρκετ, λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού.

Σε Αίγυπτο και 
Σουλτανάτο Ομάν 
μπήκε η Nutria
Στα 2,6 με 2,7 ευρώ το κιλό οι τιμές παραγωγού 
της εταιρείας για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Επώνυµα
Στα επώνυµα προϊόντα 

που διαθέτει στην αγορά 
και εξαιρετικό παρθένο 

ελαιόλαδο µε την ετικέτα 
Ιωνίς, ΠΟΠ Καλαµάτα
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ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2018

2019

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

2020

35,32 

32,07

+5%



ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Ο έλεγχος της φυτοϋγείας των δέντρων απο-
τελεί τεράστιας σηµασίας προϋπόθεση για την 
επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης. Παράλλη-
λα µε τη θρέψη και την άρδευση, η ορθή και 
ολοκληρωµένη φυτοπροστασία  µε προληπτι-
κά και κατασταλτικά µέτρα είναι απαραίτητη. 
Με την υποχώρηση των χαµηλών θερµοκρα-
σιών οι αµυγδαλοπαραγωγοί µπαίνουν σε µια 
ιδιαίτερα πολυάσχολη από άποψη φυτοπρο-
στασίας περίοδο, µε τα δέντρα που βρίσκο-
νται από το στάδιο της λευκής κορυφής έως 
την καρπόδεση να  είναι ευάλωτα σε µια σει-
ρά µυκητολογικών ασθενειών και εντοµολο-
γικών προσβολών. Στην κορυφή της λίστας 
των εχθρών της καλλιέργειας βρίσκονται οι 

ασθένειες µονίλια και εξώασκος και τα έντο-
µα  ευρύτοµο και αφίδες. Οι επεµβάσεις που 
κορυφώνονται την περίοδο της άνθισης και 
είναι απαραίτητες σε δενδρώνες µε ιστορικό 
προσβολών ή/και όταν επικρατούν ευνοϊκές 
για τα παθογόνα συνθήκες, όπως η υψηλή υ-
γρασία και θερµοκρασία, θα πρέπει να πραγ-
µατοποιούνται βάσει προγράµµατος, ακολου-
θώντας τις συστάσεις και οδηγίες των γεωπό-
νων και αρµόδιων φορέων, µε τη χρήση κα-
τάλληλων και εγκεκριµένων σκευασµάτων. 

Η αµυγδαλιά αποτελεί την πρώτη και συ-
νήθως µοναδική ανθοφορία κατά τον Φε-
βρουάριο, µε αποτέλεσµα πολλοί µελισσο-
κόµοι να µεταφέρουν τις κυψέλες τους σε 
περιοχές µε αµυγδαλεώνες, προκειµένου 
να την «εκµεταλλευτούν». Παράλληλα, η 
ενεργή παρουσία των επικονιαστών αυτών 

µπορεί να συµβάλλει καθοριστικά στη γονι-
µοποίηση των ανθέων των δέντρων και τη 
µεγιστοποίηση της καρπόδεσης. Ως εκ τού-
του οι παραγωγοί θα πρέπει να ελέγχουν 
την παρουσία και δραστηριότητα  των µε-
λισσών στο χωράφι, να επιλέγουν µη µε-
λισσοτοξικά εγκεκριµένα φυτοπροστατευ-
τικά σκευάσµατα για εστιασµένους και α-
ναγκαίους ψεκασµούς την περίοδο της αν-
θοφορίας, να πραγµατοποιούν τις επεµβά-
σεις το απόγευµα και το βράδυ, καθώς επί-
σης να ενηµερώνουν για τέτοιες τους ενέρ-
γειες τους γείτονες µελισσοκόµους. Τέλος, 
η εφαρµογή προγράµµατος ολοκληρωµέ-
νης φυτοπροστασίας µε προληπτικά καλλι-
εργητικά µέτρα, καθώς και η επιλογή κοκ-
κωδών σκευασµάτων δηµιουργούν συνθή-
κες ασφαλέστερες για τις µέλισσες. 

Φυτοπροστασία στην άνθιση 
με σύνεση και πρόγραμμα
Από τη λευκή κορυφή έως την καρπόδεση ευάλωτα τα δέντρα σε μύκητες και έντομα

Εχθροί της αµυγδαλιάς
Στην κορυφή της λίστας των 

εχθρών της καλλιέργειας 
βρίσκονται οι ασθένειες 

µονίλια και εξώασκος καθώς 
και τα έντοµα ευρύτοµο 

και αφίδες
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Πρόγραμμα 3 ψεκασμών 
προς αποφυγήν μονίλιας
Μετά το λήθαργο στην έναρξη της άνθισης, συντονισμένοι ψεκασμοί από όλους 
τους παραγωγούς μιας περιοχής για μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Μετά την έξοδο των φυτών από το στάδιο του 
λήθαργου και την έναρξη της άνθησης των δέ-
ντρων ξεκινά και ο «αγώνας» των αµυγδαλο-
παραγωγών κατά των παθογόνων που απει-
λούν την υγεία αλλά και κατ’ επέκταση την 
τελική παραγωγή της καλλιέργειας. Ανάλο-
γα µε τη λήψη (επιτυχή)  ή όχι προληπτικών 
µέτρων τους προηγούµενους µήνες, επηρε-
άζεται και το µέγεθος του αρχικού µολύσµα-
τος που θα αποτελέσει την πηγή των νέων µο-
λύνσεων την νέα περίοδο. Οι δύο µυκητολο-
γικοί εχθροί της καλλιέργειας σε Ελλάδα και 
Κύπρο µε την σηµαντικότερη οικονοµική ση-
µασία έχουν αναδειχθεί η µονίλια ή φαιά σή-
ψη (Monilia cenerea, ή sclerotinia laxa) και ο 
εξώασκος (Taphrina deformans). 

Στις περισσότερες περιοχές η αµυγδαλιά βρί-
σκεται στο στάδιο της λευκής κορυφής (βλα-
στικό στάδιο Ε) ή στις πιο πρώιµες ποικιλίες 
έχει ξεκινήσει ήδη η άνθιση. Η άνοδος των 
θερµοκρασιών, έπειτα από την κακοκαιρία 
των προηγούµενων ηµερών, που καταπόνη-
σε τα δέντρα, δηµιουργεί ευνοϊκές για την α-
νάπτυξη των µυκητολογικών ασθενειών συν-
θήκες, βρίσκοντας την καλλιέργεια σε ευαί-
σθητη και ευπαθή περίοδο που διαρκεί έως 
και την καρπόδεση. 

Το παθογόνο διαχειµάζει σε αποξηραµένες τα-
ξιανθίες και σε έλκη του δέντρου, προκαλώντας 
µε την έκπτυξη των ανθοφόρων οφθαλµών τις 
πρωταρχικές µολύνσεις. Τα ορατά συµπτώµα-
τα της ασθένειας, που προσβάλλει άνθη, κλαδί-
σκους, κλάδους και δευτερογενώς φύλλα, απο-
τελούν η ξήρανση , οι νεκρώσεις ανθέων και η 
δηµιουργία ελκών (χωρίς περιφερειακές υπερ-
πλασίες) που παράγουν κόµµι. Σε υψηλές σχε-

τικές υγρασίες τα φυτικά όργανα καλύπτονται 
από τεφρόχροες εξανθήσεις του παθογόνου.  

Ως βασικό µέτρο αντιµετώπισης της ασθένει-
ας, που στην Ελλάδα εφαρµόζεται σε ετήσια και 
συστηµατική δράση, εξυπηρετώντας και τον έ-
λεγχο της εξέλιξης άλλων ασθενειών (όπως η 
φόµοψη και η βοτρυόσφαιρα), είναι η κατάρ-
τιση ενός προγράµµατος τριών ψεκασµών µε 
κατάλληλα και εγκεκριµένα µυκητοκτόνα. Τέ-
τοια µπορούν να δρουν προληπτικά-προστατευ-
τικά, µε τις δραστικές ουσίες Captan, Iprodione 
ή Provhloraz, ή προστατευτικά και θεραπευτι-
κά µε τις δραστικές Βoscalid και Pyraclostobin, 
ή µείγµα αυτών. Τα παραπάνω µυκητοκτόνα 
µπορούν να εφαρµοστούν σε 3 επαναλήψεις: 

1. στην έναρξη της ανθοφορίας (λευκή η ρό-
δινη κορυφή)

2. στο 50%-70% της άνθισης ή στην πλήρη 
άνθιση

3. στην πτώση των πετάλων 
Οι εφαρµογές µπορεί να χρειαστεί να τροπο-

ποιηθούν (µη εφαρµογή σε πολύ χαµηλές θερ-
µοκρασίες) ή/και να συνεχιστούν και στο στά-
διο του καρπιδίου σε περίπτωση επικράτησης 
την περίοδο αυτή ευνοϊκών για την ανάπτυ-
ξη µολύνσεων συνθηκών (πχ βροχοπτώσεις).

Επανάληψη ψεκασµού στην πτώση των πε-
τάλων για τον εξώασκο

Ο µύκητα προσβάλλει κυρίως τα φύλλα ( βλα-
στούς και καρπίδια) προκαλώντας υπερπλα-
σίες του ελάσµατος και του κεντρικού νεύρου 
των φύλλων, κατσάρωµα και παραµόρφωση 
µε συχνή εµφάνιση κόκκινου-ιώδους χρωµα-
τισµού στα σηµεία αυτά. Τα συµπτώµατα αυ-
τά είναι εµφανή νωρίς την άνοιξη, µε την α-
σθένεια να καταπολεµάται µε ψεκασµούς µε 
χαλκούχα ή διθειοκαρβαµιδικά στο στάδιο δι-
όγκωσης των οφθαλµών αλλά και στην πτώ-
ση των πετάλων.  

Αντι-στρες
επεµβάσεις µε 
βιοδιεγέρτες 
Οι πρώιµης ανθοφορίας αµυγδαλιές 
«χτυπήθηκαν» σφοδρά από τις 
χαµηλές θερµοκρασίες και τον παγετό 
που συνόδευσε τη «Μήδεια», 
εµφανίζοντας εκτεταµένη νέκρωση 
των ανθέων. Για να προστατεύσουν 
τα εναποµείναντα άνθη και να 
ενισχύσουν τη γονιµοποίηση, την 
καρπόδεση και την υγεία των δέντρων 
τους, οι καλλιεργητές προχωρούν σε 
άµεσες επεµβάσεις µε αµινοξέα και 
βιοδιεγέρτες. Τα σκευάσµατα αυτά 
έχουν προληπτική καθώς και 
αποκαταστατική δράση, υποβοηθώντας 
την ανθεκτικότητα και την ανάκαµψη 
της καλλιέργειας από το στρες 
(προσβολή από εχθρό, παγετό). 
Ευρεία χρήση έχουν τα εκχυλίσµατα 
από θαλάσσια φύκια του είδους 
Ascophyllum nodosum µε υπολογίσιµη 
περιεκτικότητα σε κάλιο (10 - 15%) 
και εφαρµόζονται στο έδαφος µε 
ριζοπότισµα ή διαφυλλικά στα φυτά 
(µε ψεκασµό φυλλώµατος). Εκχύλισµα 
από ζαχαροµύκητα  και µείγµατα 
αµινοξέων έχουν παρόµοια εφαρµογή 
(κάθε 1-3 εβδοµάδες στο έδαφος), 
ως ενεργοποιητές ή πρόδροµοι σε 
ωφέλιµες αυξίνες και φυτοορµόνες.

Προληπτικά µέτρα  
Η λήψη (επιτυχής) ή όχι 

προληπτικών µέτρων 
τους προηγούµενους 
µήνες επηρεάζει το 

µέγεθος του αρχικού 
µολύσµατος

ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΜΟΝΙΛΙΑ

1Ο 2Ο 3Ο

ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ

D

ΡΟΔΙΝΗ
ΚΟΡΥΦΗ

ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ

F

ΠΛΗΡΗΣ
ΑΝΘΙΣΗ

ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ

G

ΠΤΩΣΗ 
ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΩΝ
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Τοποθέτηση κλωβών
στην έξοδο των ακμαίων
Πέρα από τις ασθένειες, οι εντοµολογικές προ-
σβολές µπορούν να αποβούν το ίδιο µοιραίες 
για την επερχόµενη παραγωγή της αµυγδα-
λιάς.  Επιστήµονες και παραγωγοί ξεχωρίζουν 
για την καταστρεπτική τους δράση δύο έντο-
µα: το ευρύτοµο (Εurytoma Amygdali) και τις 
αφίδες (πράσινη Mysus persicae και γκριζό-
µαυρη Lanchus persicae).

Με µία γενιά το έτος το ευρύτοµο, που µοιά-
ζει µε µαύρο ιπτάµενο µυρµήγκι 5 εκατοστών, 
διαχειµάζει ως προνύµφη µέσα στους καρπούς 
που έχουν µείνει στο δέντρο ή έχουν πέσει στο 
έδαφος. Οι καρποί αυτοί αποκτούν µια ξερα-
µένη σκούρα όψη και µουµιοποιούνται. Με 
τα εξειδικευµένα διασυστηµατικά εντοµοκτό-
να κατά των προνυµφών να έχουν αποσυρ-
θεί από το εµπόριο, µοναδικό αλλά ισχυρό 
«όπλο» των παραγωγών είναι η εστιασµένη 
επέµβαση κατά την περίοδο εξόδου των ακ-
µαίων από τους καρπούς. Για να αυξηθεί η α-
κρίβεια αυτού του µέτρου τα περιφερειακά κέ-
ντρα φυτοπροστασίας εγκαθιστούν κλωβούς-
παγίδες στους αµυγδαλεώνες, στα οποία το-
ποθετούν «µουµιοποιηµένους», προσβεβλη-
µένους καρπούς που έχουν συλλεχθεί από 
µια περιοχή, τους παρακολουθούν και µε τις 
πρώτες εξόδους των ακµαίων εκδίδουν δελ-
τία γεωργικών προειδοποιήσεων. Η απλότη-
τα και η χρησιµότητα αυτού του µέτρου καθι-
στά την εφαρµογή του δυνατή και σε αυτόνο-
µο επίπεδο από τους ίδιους τους παραγωγούς. 

Οι υπόλοιποι προσβεβληµένοι καρποί θα 
πρέπει να αποµακρύνονται επιµελώς από τα 
δέντρα και το χωράφι και να καταστρέφονται. 
Μετά την έξοδο, αλλά απαραιτήτως πριν την 
έναρξη της ωοτοκίας στους νέους καρπούς, 
οι παραγωγοί µπορούν να επέµβουν µε έναν 

ή περισσότερους ψεκασµούς, µε προηγούµε-
νων χρόνων αναφορές να τους προσδιορίζουν 
χρονικά στις πρώιµες περιοχές από µέσα έως 
τέλη Απριλίου και στις όψιµες περιοχές στις 
πρώτες µέρες του Μάη. Σε χωράφια µε έντο-
να προβλήµατα, µεγάλους πληθυσµούς του 
εντόµου ή µε ευπαθείς στο έντοµο ποικιλίες 
όπως οι Ρέτσου, Τρουίτο, Τέξας, οι ψεκασµοί 
µε τα κατάλληλα εγκεκριµένα εντοµοκτόνα 
µπορεί να χρειαστεί να επαναληφθούν κά-
θε 7 µε 8 ηµέρες µέχρι το στάδιο της σκλή-
ρυνσης του ενδοκαρπίου. Οι επεµβάσεις αυ-
τές είναι βέλτιστο να πραγµατοποιούνται κα-
τά τις µεσηµβρινές ώρες, που κορυφώνεται 
η έξοδος των ακµαίων. 

Με την έκπτυξη του άνθους 
η προσβολή από τις αφίδες 

Ο γρήγορος ρυθµός πολλαπλασιασµού τους 
και η ανθεκτικότητά τους σε χαµηλές θερµο-
κρασίες καθιστούν τις αφίδες έναν επίµονο ε-
χθρό που χωρίς συχνή παρακολούθηση µπο-
ρεί να ξεφύγει από τον έλεγχο του παραγωγού 
και να προκαλέσει εκτεταµένα προβλήµατα. 
Τα δύο συνηθέστερα είδη αφίδων στην αµυ-
γδαλιά είναι η πράσινη αφίδα που προσβάλλει 
τους νεαρούς βλαστούς και φύλλα προκαλώ-
ντας τη συστροφή τους και την αναστολή της 
ανάπτυξης της βλάστησης (η προσβολή αρχί-
ζει µε την έκπτυξη του άνθους) και η γκριζό-
µαυρη αφίδα του κορµού και των βραχιόνων. 

Η καταπολέµηση των αφιδών είναι διττής 
σηµασίας, αφού οι πληγές που δηµιουργούν 
σε βλαστούς και φύλλα µπορεί να γίνουν 
πύλες εισόδου για τους µύκητες της µονί-
λιας, και γίνεται µε ψεκασµούς µε σκευάσµα-
τα deltamethrin ή/ και µε παραφινικό λάδι. 

Οι πληγές που 
δηµιουργούν οι 
αφίδες στους 
βλαστούς και 
τα φύλλα της 
αµυγδαλιάς 
µπορεί να 
γίνουν πύλες 
εισόδου για 
τους µύκητες 
της µονίλιας.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΥΤΟΜΟ

DELTAMETHRIN

Έως 2 εφαρµογές. 
Τελευταία 
επιτρεπόµενη 
πριν την συγκοµιδή 
30 ηµέρες

Έως 2 εφαρµογές. 
Τελευταία 
επιτρεπόµενη 
πριν την συγκοµιδή 
30 ηµέρες

PHOSMET

Έως 2 εφαρµογές. 
Τελευταία 
επιτρεπόµενη 
πριν την συγκοµιδή 
7 ηµέρες

ALUMINIUM 
SILICATE

Προστατευτικό
απωθητικό 
εντόµων και 
για βιολογική 
καλλιέργεια



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τις ελπίδες των παραγωγών αµυ-
γδάλου για µια καλή και παραγωγι-
κή χρονιά, φαίνεται να ανατρέπει, ή 
στην καλύτερη να µετριάζει, το πρό-
σφατο κύµα ψύχους που έπληξε τη 
χώρα και βρήκε τα δέντρα στο ευαί-
σθητο στάδιο της άνθισης. Οι µέχρι 
στιγµής αναφορές µιλούν για κατα-
στροφή της τάξεως του 60% έως και 
100% των ανθοφόρων οφθαλµών 
σε πολλές περιπτώσεις, µε τους πα-
ραγωγούς των πεδινών να βρίσκο-
νται στη δυσµενέστερη κατάσταση. 

Οι «τυχεροί» ποντάρουν στους ε-
ναποµείναντες οφθαλµούς, που αν 
διατηρήσουν τη ζωτικότητά τους την 
υπόλοιπη περίοδο, µπορεί να µετρι-
άσουν τη χασούρα, όπως αναφέρει 
ο γεωπόνος Βαγγέλης Μάινος. Με 
τρεις συνεχόµενες χρονιές χαµηλών 
τιµών του εγχώριου αµυγδάλου, η 
υπάρχουσα κατάσταση των δέντρων 
φαίνεται ότι θα οδηγήσει σε µειωµέ-
νη διάθεση του προϊόντος στην α-
γορά το 2021, σπρώχνοντας  προς 
τα πάνω τις τιµές του. 

Παρ’ όλα αυτά, η εµπορική χρο-
νιά του προϊόντος είναι ακόµα θο-
λή, µε τους παραγωγού να ανησυ-
χούν για ένα δεύτερο κύµα ψύχους 
που αναµένεται τις πρώτες ηµέρες 
του Μαρτίου.  

Παράλληλα, η φετινή χρονιά ακο-
λουθεί ένα µη «αποδοτικό» οικονο-
µικά έτος για τα περισσότερα παρα-
γωγικά κέντρα της χώρας, αφού µε 
πρόσχηµα την πανδηµία, οι παρα-
γωγοί δεν πήραν την τιµή που ανέ-
µεναν και η ψίχα έπεσε από τα 8,5 
ευρώ στις πρώτες πράξεις της χρο-

νιάς, στα 6,5 ευρώ προς το τέλος του 
2020. Πέραν αυτού όµως και τα µη-
νύµατα από τη διεθνή αγορά δεν υ-
πήρξαν ποτέ αισιόδοξα µέχρι πολύ 

πρόσφατα, µε τα τελευταία στοιχεία 
διεθνών οργανισµών πλέον να  κα-
ταγράφουν αύξηση της παγκόσµιας 
ζήτησης και κατανάλωσης. 

Θα λείψουν τα αμύγδαλα, ενώ αυξάνει η ζήτηση
Για ζημιές 60% στους ανθοφόρους οφθαλμούς μιλούν οι παραγωγοί, ανησυχούν και για δεύτερο κύμα ψύχους 

Οι «τυχεροί»
Οι «τυχεροί» 

ποντάρουν στους 
εναποµείναντες 

οφθαλµούς, που αν 
διατηρήσουν την 
ζωτικότητα τους, 
µπορεί να µετριά-
σουν τη χασούρα

Πτωτικά 
Με πρόσχηµα την 
πανδηµία, οι παρα-

γωγοί δεν πήραν την 
τιµή που ανέµεναν 
και η ψίχα έπεσε 
από τα 8,5 ευρώ 

στις πρώτες πράξεις 
της χρονιάς, στα 6,5 
ευρώ προς το τέλος 

του 2020

∆ασµούς στις εισαγωγές από Τρίτες χώρες θέλει η Ισπανία

Πιέσεις ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εισάγει δασµούς ή ποσοστώσεις στις εισαγωγές αµυγδάλων από 
Τρίτες χώρες και ειδικά από τις Ηνωµένες Πολιτείες εφαρµόζουν οργανώσεις παραγωγών από την 
Ισπανία, σε µια προσπάθεια ανάκαµψης της ενδοκοινοτικής αγοράς αµυγδάλων. Επίσηµα στοιχεία του 
αµερικανικού υπουργείου γεωργίας USDA δείχνουν ότι η Ευρώπη διατηρεί µερίδια µόλις 6% στην 
παγκόσµια παραγωγή, µε τις ΗΠΑ να διατηρούν τη µερίδα του λέοντος µε 83%. Οι ισπανικές ενώσεις 
παραγωγών, αποδίδουν σε αθέµιτες εµπορικές πρακτικές και στην έλλειψη διαφάνειας τις ασθενικές 
εµπορικές επιδόσεις του ευρωπαϊκού αµυγδάλου. 
Ωστόσο µε δεδοµένο ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν γίνει σηµαντικές επενδύσεις την τελευταία 
20ετία στην συγκεκριµένη καλλιέργεια, καθώς και ότι η παραγωγή αµυγδάλων µόνο στην Ισπανία 
διαµόρφωνε µέχρι πρόσφατα τζίρο 400-500 εκατ. ευρώ, οι Ενώσεις παραγωγών θεωρούν ότι µια 
προστατευτική πολιτική τα επόµενα χρόνια θα έδινε στην παραγωγή αµυγδάλου της ΕΕ τα απαιτούµενα 
περιθώρια για να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία. 
Πάντως το 2020 τα έσοδα των παραγωγών από το αµύγδαλο στην χώρα της Ιβηρικής έπεσαν στο µισό 
και από τα 400 εκατ. ευρώ που πέτυχαν το 2015, φέτος µετά βίας άγγιξαν τα 200 εκατ. ευρώ. 

Βαίνει αυξανόµενη
η ζήτηση από 
τη βιοµηχανία 
Τα τελευταία στοιχεία του 
αµερικανικού υπουργείου 
γεωργίας USDA δείχνουν ότι 
η κατανάλωση και κατ’ επέκταση 
η ζήτηση για αµύγδαλο από τη 
βιοµηχανία βαίνει αυξανόµενη 
στην Ευρώπη. Την ίδια στιγµή 
και η παγκόσµια κατανάλωση 
αναµένεται να ενισχυθεί, 
φθάνοντας το 2021 τους 
1,5 εκατ. τόνους, µέγεθος που 
διαµορφώνει ιστορικά υψηλά 
για το προϊόν. Από την άλλη, 
οι εισαγωγές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης µέχρι τα τέλη του 2020 
από Τρίτες χώρες σηµείωσαν 
αύξηση 15% παρά το γεγονός ότι 
η παραγωγή, υποκινούµενη και 
από τη στρεµµατική επέκταση 
της καλλιέργειας στην Ισπανία 
τα προηγούµενα χρόνια, 
ενισχύθηκε κατά 2%. 
Συγκεκριµένα, όπως αναφέρει το 
USDA, η έντονη ζήτηση από τις 
βιοµηχανίες τροφίµων στην ΕΕ, 
έφερε επιπλέον 325.000 τόνους 
αµυγδάλου, κυρίως από την 
Καλιφόρνια. Όπως επισηµαίνουν 
άνθρωποι της αγοράς στην 
Agrenda, σε ό,τι αφορά την 
εγχώρια καλλιέργεια, το επόµενο 
διάστηµα θα µπουν στην 
παραγωγή κι άλλα δέντρα και µε 
δεδοµένα τα θετικά θεµελιώδη 
που εµφανίζει η παγκόσµια 
αγορά, κρίνεται αναγκαίο η 
αναδιάρθρωση της αλυσίδας 
εφοδιασµού στη χώρα, µε στόχο 
να στηριχθεί η παραγωγή. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΜΥΓ∆ΑΛΟΥ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

6,5 � 8

7,65

83% 

15% 

7% 6% 1,5

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

∆ΟΛΑΡΙΑ / ΚΙΛΟ 

ΑΥΞΗΣΗ

15% 
ΑΥΞΗΣΗ

2020�2021

ΕΙΣΑΓΩΓEΣ
ΕΥΡΩΠΗ

ΕΞΑΓΩΓEΣ
ΗΠΑ

ΗΠΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΕΕ

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΨΙΧΑ

ΕΛΛΑ∆Α

ΗΠΑ
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