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Πλαφόν σε διήµερους 
Άγιο, το τσιπουράκι 
Φρένο στη δυναµική του επώνυµου 
τσίπουρου απειλεί να βάλει η κρίση, 
σε συνδυασµό µε την ανεξέλεγκτη
διακίνηση του χύµα.  σελ. 34, 38

Αµερικανικός δάκτυλος 
Στηρίζει το καλαµπόκι

Φθηνότερο ευρώ και εκτιµήσεις για 
µείωση αµερικανικών αποθεµάτων 
στα χαµηλότερα 14 ετών ενισχύουν 
σηµαντικά το καλαµπόκι.  σελ. 4, 6, 22

Αλλαντικό ή νωπό
Πετάει η γαλοπούλα 
Κερδίζει µεγαλύτερα µερίδια αγοράς η 
γαλοπούλα µε την αύξηση της ζήτησης 
κυρίως για αλλαντικά και λιγότερο 
εξαιτίας των... Χριστουγέννων.  σελ. 12

Εβδοµαδιαία µεταβολή τιµών
8/12 15/12

Σιτάρι σκληρόΣιτάρι σκληρό 288 288
ΚαλαµπόκιΚαλαµπόκι 187 189
ΒαµβάκιΒαµβάκι 92,00 86,58
Ελαιόλαδο 1,91 1,89

Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος, 
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ σελ. 22, 35

Τύµπανα διχασµού ακούγονται τις 
τελευταίες ημέρες στη Μεσογείων, με 
την απόφαση της κουρασμένης ηγεσί-
ας της ΠΑΣΕΓΕΣ να προχωρήσει -την 
Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου- σε διαδικασία 
παρωδία για την εκλογή νέας διοίκη-
σης. Η επιλογή κινείται αντίθετα με το 
γράμμα του νέου νόμου 4015/2011, φέρ-
νει σε πολύ δύσκολη θέση ακόμα και 
παραδοσιακούς φίλους του σημερινού 
προέδρου Τζ. Καραμίχα και προβλημα-
τίζει ήδη τους δικαστές.  σελ. 2, 47

H µαζική αντικατάσταση οπω-
ρώνων βιομηχανικού με επιτρα-
πέζιο ροδάκινο δημιούργησε έλ-
λειμμα στην αγορά. Αποτέλεσμα 
είναι η επικείμενη εξάντληση 
των αποθεμάτων κομπόστας το 
2012, η οποία, όπως εκτιμάται α-
πό αναλυτές και παράγοντες της 
αγοράς, μπορεί να οδηγήσει σε 
αύξηση της τιμής παραγωγού έως 
και τα 30 λεπτά το κιλό. σελ. 4

Μεταξύ πώλησης τώρα ή… αργότε-
ρα φαίνεται να βρίσκεται η ΑΤΕbank. 
Ζητούνται επειγόντως νέα κεφάλαια  
μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας, όμως η τρόικα δεν έχει 
δώσει ακόμα το «οκ». Σταγόνα στον ω-
κεανό η επικείμενη αύξηση κεφαλαί-
ου ύψους 290 εκατ. ευρώ. σελ. 19, 49

Στις ράγες ο Θρακών Αµνός
Ιδρύθηκε Ιδρύθηκε ο πρώτος κτηνοτροφικός συ-ο πρώτος κτηνοτροφικός συ-ο πρώτος κτηνοτροφικός συ-ο πρώτος κτηνοτροφικός συ-
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με σκοπό να διαπραγματεύεται καλύτερα 
τις τιμές στο αιγοπρόβειο γάλα. σελ. 45

Θρίαµβος 69 
για τα τεύτλα
Επιστροφή στο Επιστροφή στο Επιστροφή
τιμολόγιο του 2009 
και διαβεβαιώσεις 
Δριβελέγκα για το 
ειδικό πριμ 42 ευρώ 
της Ολοκληρωμένης 
και για τα 55 ευρώ και για τα 55 ευρώ 
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εκτοξεύουν τα τεύτλα 
στις εαρινές. σελ. 44-45

Ξεσταχιάζει 
κι ο ηλίανθος
Εκτός μάχης 
βγαίνει ο 
ηλίανθος, με 
τους καλλιεργητές 
να μην έχουν 
ακόμα πληρωθεί 
ούτε το 1/3 της ούτε το 1/3 της ούτε το 1/3 της ούτε το 1/3 της 
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που παρέδωσαν στις 
βιομηχανίες. σελ. 46
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ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ ΤΟΥ BRANDING Με πέντε απλά βήµατα τα 
βασικά ελληνικά αγροτικά προϊόντα µπορούν να αυξήσουν την αναγνωρισι-
µότητά τους και κατ’ επέκταση την αξία τους στις αγορές. ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 27-30

Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, 
απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,
ανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοι
Γιορτές με «χίλια βάσανα» φέτος για τους αγρότες 

Σε αναµονή για την εκκαθάριση 
του τσεκ οι επαγγελματίες του α-
γροτικού χώρου, μετρούν αυτές τις 
μέρες τις «πληγές» που αφήνει α-
νοικτές το 2011, περιορίζοντας α-
ναμφίβολα τις προσδοκίες για τη 
νέα χρονιά. Τα υπόλοιπα για την 
εξόφληση των καλλιεργητών σε 
κρίσιμες παραγωγές, όπως ο ηλίαν-

θος, το βαμβάκι και το βιομηχανι-
κό ροδάκινο, είναι μεγάλα και βά-
ζουν πολλούς σε δεύτερες σκέψεις 
για τον προγραμματισμό της νέας 
χρονιάς. Η κίνηση των διεθνών α-
γορών «μετράει αντίστροφα», ενώ 
η παντελής απουσία ισχυρών ορ-
γανώσεων των παραγωγών αυξάνει 
κατά πολύ το ρίσκο. σελ. 7, 46-47

 Μήνας 3ος, Εβδ. 9η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:50 - ∆ύση 18:24 ΣΕΛΗΝΗ: Τελ. Τετ. ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος

Εκλογές ή
πραξικόπημα 
στην ΠΑΣΕΓΕΣ;

Κόκκινο χαλί στο συμπύρηνο

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥ
ΝΑ ΜΑΣ ΚΟΒΕΙ ΧΡΕΟΣ
ΚΑΙ ΝΑ ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ ΜΗΝΕΣ

Τι φέρνει το 2012
για την ATEbank

 Μήνας 3ος, Εβδ. 9η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:50 - ∆ύση 18:24 ΣΕΛΗΝΗ: Τελ. Τετ. ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος Μήνας 3ος, Εβδ. 9η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:50 - ∆ύση 18:24 ΣΕΛΗΝΗ: Τελ. Τετ. ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος

Μεγάλη  
η ζήτηση 
στα φυτώρια  
ακτινιδίων
Περισσότερα από 8.000 
στρέµµατα υπολογίζεται 
να προστεθούν φέτος µε 
νέες φυτείες ακτινιδίων 
σε όλη τη χώρα. σελ. 14

Προεξοφλεί 
δυναμική 
η αγορά 
στο σπαράγγι   
Με αυξηµένη ζήτηση 
στην αγορά της 
Ευρώπης αρχίζει 
η εγχώρια συγκοµιδή 
σπαραγγιών. σελ. 45

Νέα υβρίδια και βελτιστοποίηση εισροών 
διευρύνουν τις αποδόσεις στο καλαμπόκι
Το καλαµπόκι ήταν από τις πρώτες καλλιέργειες που δέχθηκε γενετική 
βελτίωση, µε τη δηµιουργία υψηλο-αποδοτικών ποικιλιών, προσαρµοσµένων 
στα εντατικά συστήµατα. Η αυξηµένη αυτή παραγωγικότητα συνοδεύεται 
από υψηλές απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία, µε κύριο το άζωτο, τα οποία 
παρέχονται στην καλλιέργεια µέσω βασικής και 2-3 επιφανειακών λιπάνσεων.  

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
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E K T A K T H  E K ∆ Ο Σ Η

ΜΕΣΗ 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΤΟΝΟI / ΣΤΡΕΜΜΑ

1�1,5

ΤΟΝΟI / ΣΤΡΕΜΜΑ

1�1,5

Οι εαρινές  
δίνουν ψήφο 
στο καλαμπόκι 

agrenda - σελ. 21-36

Πρώτα  
φαντάροι  
και μετά  
νέοι αγρότες
Βγήκε σε διαβούλευση το πλαίσιο 

για τη νέα προκήρυξη των νέων 

αγροτών, μέχρι 40.000 ευρώ το 

πριμ πρώτης εγκατάστασης σελ. 8-9
Από τα Νιτρικά αρχίζει τις πληρωµές 
ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τα πάνω κάτω έφεραν 
στις συνδεδεµένες οι απαιτήσεις της 
συντεχνίας του ΟΣ∆Ε. σελ. 6, 10

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ 

Ο ΜΑΡΤΙΟΣ  
ΞΑΝΑΒΑΖΕΙ   
ΣΕ ∆ΡΟΜΟ   
ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Μέxρι 30 λεπτά 
έπιασε το σκληρό 
στον κάμπο σελ. 42  

Χρηματιστηριακή άνοιξη 
στα αγροτικά εμπορεύματα σελ. 42

Κοντά το νέο πρόγραµµα 
για τα βιολογικά σελ. 4 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Βοσκοί και Ένωση 
κάνουν το Αρσενικό 
της Νάξου διεθνές σελ. 38

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

302
232

90,00
2,74

306
196

74,22
2,58

285
177

65,55
2,11

229
179

80,74
3,01

302
195

77,20
2,56

25/02 04/03

302
232

88,26
2,71

302
195

77,30
2,55

 

Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 

225
182
84,76
2,93

302
195
77,30
2,55

  
ΤΡΑΠΕΖΕΣ  

Δυνατά στα εγγυημένα 
για τη χρηματοδότηση 
των αγροτών σελ. 14-43
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• Σύστηµα κόµπων LoopMaster στα νέα 
µοντέλα της New Holland σελ. 20-37
• Πλήρης σειρά αυθεντικών λιπαντικών 
John Deere από Agrotech S.A. σελ. 37

• Εξετάζονται µε αργό ρυθµό τα αιτήµατα 
για ενισχύσεις λόγω πανδηµίας σελ. 44
• Οι δυσκολίες συγκοµιδής ανησυχούν 
τους σπαραγγοπαραγωγούς σελ. 45
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Μειωµένη κατά 15% η φετινή παραγωγή θερµοκηπιακής πατάτας 
στην Αχαΐα και την Ηλεία, που αδυνατεί ωστόσο να πιάσει τιµή 
λόγω των αντιστάσεων των εµπόρων για 35 λεπτά. Έτοιµη να 
σπάσει το φράγµα των 3 ευρώ η εγχώρια αγορά ελαιολάδου. Με 
αύξηση κατά 20% στα 1,10 ευρώ το κιλό το ζων βάρος για το 
χοιρινό κρέας. Οι τελευταίες δουλειές προς την Αίγυπτο στα 95 
σεντς για το βαµβάκι πριν τη διόρθωση του χρηµατιστηρίου. 

Φουζικλάδιο αχλαδιάς
Η καταστροφική φύση της ασθένειας 
του φουζικλάδιου εµφανίζεται κυρίως 
από την έναρξη της βλάστησης 
έως και τη συγκοµιδή των καρπών 
της αχλαδιάς. Η µολυσµατικότητά της 
κορυφώνεται  µε την επικράτηση 
εκτεταµένων βροχοπτώσεων και σε 
θερµοκρασίες 16-24οC, στις αρχές 
της άνοιξης. Ο µύκητας προσβάλλει τα 
φύλλα δηµιουργώντας κηλίδες, τα 
άνθη, τους καρπούς, ενώ προκαλεί 
εκτεταµένες ζηµιές και στους κλάδους.
  
Αντιµετώπιση
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου 
αναφέρουν ότι αποτελεσµατικότερα 
και οικονοµικότερα οφέλη έχει η 
διενέργεια προληπτικών ή/και 
θεραπευτικών ψεκασµών. Τρείς 
τουλάχιστον είναι οι προληπτικοί 
ψεκασµοί που πρέπει να 
πραγµατοποιούνται στις αχλαδιές: 
α. όταν τα µάτια έχουν εκπτυχθεί σε 
µήκος περίπου 1,5 εκ., 
β. στο στάδιο της ρόδινης κορυφής, και 
γ. όταν έχουν πέσει το 70-90% των 
πετάλων. Το φουζικλάδιο της αχλαδιάς 
αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά µε 
µυκητοκτόνα όπως τα χαλκούχα, 
φθαλιµίδια, διθειοκαρβαµιδικά 
και βενζιµιδαζολικα.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 06-03-2021
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε τοπικές βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες στα 
βορειοανατολικά. Λίγα χιόνια 
στα βόρεια ορεινά. Άνεµοι στα 
δυτικά µεταβλητοί µέτριοι που 
γρήγορα στα βόρεια και από το 
απόγευµα στα κεντρικά θα 
στραφούν σε βόρειους µέτριους 
και στο βόρειο Αιγαίο έως 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε µικρή 
πτώση, κυρίως στα βόρεια. 

Κυριακή 07-03-2021
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε τοπικές βροχές στα 
ανατολικά και βόρεια 
ηπειρωτικά, που το βράδυ θα 
εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις 
στα κεντρικά και βόρεια 
ορεινά. Άνεµοι 
βορειοανατολικοί µέτριοι. 
Θερµοκρασία σε πτώση στα 
κεντρικά και τα βόρεια κατά 3 
µε 5 βαθµούς.

∆ευτέρα 08-03-2021
και Τρίτη 09-03-2021
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες, µε σποραδικές 
βροχές κυρίως στα δυτικά της 
χώρας και από το βράδυ στα 
νότια. Λίγα χιόνια στα 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

βορειοανατολικά ορεινά. Άνεµοι 
στα βόρεια µεταβλητοί µέτριοι 
και στην υπόλοιπη χώρα 
ανατολικοί µέτριοι. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

Τετάρτη 10-03-2021 ως
Παρασκευή 12-03-2021 
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες στα κεντρικά και 
βόρεια ηπειρωτικά, µε τοπικές 
βροχές. Άνεµοι βόρειοι 
βορειοανατολικοί µέτριοι και 
στην υπόλοιπη χώρα ανατολικοί 
µέτριοι. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή, µε παγετό 
στα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεµοι στα 
δυτικά θα είναι 
µεταβλητοί 3 µε 4 
και από το απόγευµα 
βορειοδυτικοί έως 
5 µποφόρ, γρήγορα 
όµως στα βόρεια και 
από το απόγευµα 
στα κεντρικά θα 
στραφούν σε 
βόρειους 4 µε 6 και 
στο βόρειο Αιγαίο 7 
µποφόρ.
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Το πρόγραµµα εγκατάστασης νέων γεωργών 
(Υποµέτρο 6.1) αποτελεί την κατεξοχήν 
δράση που έχει συµβάλει στην προσέλκυ-
ση των νέων, προκειµένου να ενταχθούν 
στο αγροτικό επάγγελµα. Το δέλεαρ του 
ειδικού πριµ πρώτης εγκατάστασης µάλι-
στα, αποτέλεσε σε πολλές περιπτώσεις τον 
κύριο λόγο για τον οποίο πολλά νέα παι-
διά θέλησαν να ενταχθούν στο συγκεκρι-
µένο µέτρο. 

Παρ’ ότι έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες να 
µελετηθεί σε βάθος η αποτελεσµατικότη-
τα της συγκεκριµένης δράσης στο πέρα-
σµα του χρόνου, τα µέχρι στιγµής διαθέσι-
µα στοιχεία παραµένουν θολά. Πρακτικά, 
θα µπορούσε να πει κανείς ότι οι ενταγµέ-
νοι στο εν λόγω πρόγραµµα χωρίζονται σε 
τρεις κατηγορίες:

Στους αδιάφορους κυνηγούς του πριµ πρώτης 
εγκατάστασης

Στους µετανοηµένους λόγω των δύσκολων συν-
θηκών που αντιµετωπίζουν 

Στους πετυχηµένους σηµατωρούς του αγροτι-
κού γίγνεσθαι στην Ελλάδα 

Στην πρώτη κατηγορία έχουν ενταχθεί νέοι, κυ-
ρίως παιδιά και σύζυγοι αγροτών, που δεν 
είχαν εξαρχής κανένα ενδιαφέρον να δρα-
στηριοποιηθούν επαγγελµατικά στο αντι-
κείµενο, έβλεπαν ωστόσο µε ενδιαφέρον 
το πριµ πρώτης εγκατάστασης. 

Στη δεύτερη βρίσκει κανείς ανθρώπους οι οποί-
οι είχαν ιδέες και ζωηρό ενδιαφέρον για ε-
νασχόληση µε το χώρο, αγνοούσαν ωστό-
σο τις δυσκολίες και το πολυσχιδές επιχει-
ρηµατικό πνεύµα που απαιτεί η εµπλοκή 
µε τη γεωργία. 

Τέλος, από το συγκεκριµένο πρόγραµµα έχουν 
περάσει οι περισσότεροι από τους πετυχη-
µένους σήµερα επαγγελµατίες του αγροτι-
κού χώρου. Είναι οι νέοι που αξιοποίησαν 
µε το παραπάνω όχι µόνο τη «µαγιά» της 
οικογενειακής εκµετάλλευσης και το πριµ 
πρώτης εγκατάστασης, αλλά και πολλά α-
πό τα αναπτυξιακά προγράµµατα του αγρο-
τικού χώρου. Θα µπορούσε µάλιστα να πει 
κανείς ότι γι’ αυτούς το πριµ πρώτης εγκα-
τάστασης ήταν σταγόνα στον ωκεανό.

Η νέα προκήρυξη που προετοιµάζουν οι ∆ιαχει-
ριστικές Αρχές του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης για το επόµενο διάστηµα (ρε-
πορτάζ σελ. 8-9) κινείται σε ένα ώριµο θε-
σµικό πλαίσιο, γι’ αυτό οι πραγµατικά ενδι-
αφερόµενοι για δράση στον αγροτικό χώρο 
καλό είναι να προετοιµάζονται αναλόγως. 
Άλλωστε και το ευρύτερο περιβάλλον ά-
σκησης της αγροτικής δραστηριότητας δεί-
χνει να βελτιώνεται.     Agrenda

Πριμ πρώτης 
και νέοι αγρότες
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Σχεδόν ταυτόχρονα προγραµµατίζεται να 
προκηρυχθούν τα νέα προγράµµατα Σχεδί-
ων Βελτίωσης και Βιολογικής Γεωργίας µέ-
χρι το τέλος του 2021. Σύµφωνα µε το ρε-
πορτάζ, ο χρόνος προκήρυξής τους θα εξαρ-
τηθεί µε το πότε θα βγουν οι πρώτες λίστες 
δικαιούχων από την προκήρυξη των Νέων 
Αγροτών η οποία θα εκδοθεί µετά το κλείσι-
µο των αιτήσεων ΟΣ∆Ε. Αφού βγουν οι λί-
στες για το ποιοι περνάνε και ποιοι όχι, τότε 
θα ανοίξουν και τα δύο παραπάνω προγράµ-
µατα ώστε να συµπεριληφθούν οι νεαροί δι-
καιούχοι. Όπως αναφέρουν στην Agrenda 

οι έχοντες γνώση των 
πραγµάτων οι διαχει-
ριστικές «δεν θα περι-
µένουν τις αποφάσεις 
ένταξης, αλλά θέλουν 
να δουν απλά ποιοι ε-
ντάσσονται», ώστε να 
µην αργήσουν οι προ-
κηρύξεις. Σηµειώνεται 
εδώ πως τα χρήµατα που 
έχουν τεθεί στη διάθε-
ση των διαχειριστικών 
αρχών για τη µεταβατι-

κή περίοδο 2021-2022 είναι κοντά στα 1,6 
δις ευρώ και µένει να φανεί πόσα κονδύλια 
θα απορροφήσουν τα δύο παραπάνω µέτρα.

Τα δεδοµένα για τη Βιολογική Γεωργία
Όπως έχει γράψει κατά το παρελθόν η 

Agrenda, η νέα πρόσκληση, εκτός από όσους 
θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραµµα για 
πρώτη φορά, θα είναι σε θέση να καλύψει 
δεσµεύσεις για παλιούς δικαιούχους από:

1η Προκήρυξη του 2016: Αφορά 10.300 

παραγωγούς. Οι έχοντες τριετείς δεσµεύ-
σεις ήδη είναι εκτός επιδότησης εδώ και έ-
να χρόνο (καλύπτουν τα έξοδα πιστοποίη-
σης από το Μέτρο 3.1). Οι «παλιοί» θα λά-
βουν την τελευταία τους πληρωµή το 2021 
και µένουν ακάλυπτοι για το 2022.

  2η Προκήρυξη του 2017: Αφορά 4.567 
κτηνοτρόφους µε τριετείς δεσµεύσεις που έ-
ληξαν φέτος οι πληρωµές τους. Μένουν α-
κάλυπτοι για τα έτη 2021 και 2022.

  3η Προκήρυξη του 2019: Αφορά 2.297 
αγρότες δικαιούχους. Λαµβάνουν την τελευ-
ταία τους πληρωµή το 2021 και µένουν α-
κάλυπτοι για το 2022.

Βάσει του Άρθρου 7 του µεταβατικού κανο-
νισµού που ορίζει το καθεστώς για το Μέτρο 
Βιολογικής Γεωργίας, προκειµένου να ανα-
ληφθούν νέες δεσµεύσεις από το 2021 (νέα 
προκήρυξη, η 5η κατά σειρά) οι διαχειριστι-
κές αρχές µπορούν να επιλέξουν µονοετείς 
έως τριετείς δεσµεύσεις. Εάν προβλεφθεί ε-
τήσια παράταση για τη διατήρηση της βιο-
λογικής γεωργίας (αφορά του ενταγµένους 
στην πρόσκληση του 2016) µετά τη λήξη της 

αρχικής περιόδου από το 2022, η παράταση 
δεν υπερβαίνει το ένα έτος.

Κατά παρέκκλιση προκειµένου να αναλη-
φθεί νέα δέσµευση το 2021 και το 2022, ό-
που παρέχεται στήριξη για τη µετατροπή σε 
βιολογική γεωργία (τριετία), οι αρχές µπο-
ρούν να καθορίσουν χρονική περίοδο µε-
γαλύτερη των τριών ετών στα προγράµµατά 
τους για την ανάπτυξη της υπαίθρου.

Τα δεδοµένα για τα Σχέδια Βελτίωσης
Κατά προτεραιότητα στη νέα προκήρυξη 

θα επιδοτηθούν πράξεις που αφορούν α-
γροτικές επενδύσεις στη γεωργία ακριβεί-
ας και την ψηφιακή µετάβαση. Παράλληλα 
αναµένονται και αλλαγές στα ποσοστά ενί-
σχυσης, εφόσον γίνει και χρήση κονδυλίων 
από το Ταµείο Ανάκαµψης όπως έχει ζητή-
σει το ΥΠΑΑΤ. Μένει να φανεί αν οι αρµό-
διες αρχές θα ακολουθήσουν και σε αυτήν 
την περίπτωση τη στρατηγική της προδηµο-
σίευσης της προκήρυξης, η οποία όπως και 
να έχει θα πρέπει να βγει σύντοµα για να 
συµπέσει µε το ΟΣ∆Ε 2021.

Έως το τέλος 
Απριλίου 
κλειδώνει 
πρόγραμμα 
φυτεύσεων 
Συµπληρωµατικά προς τα 
προγράµµατα της νέας ΚΑΠ 
αναµένεται να λειτουργήσουν 
τα προωθούµενα έργα αγροτικής 
κατεύθυνσης του Ταµείου 
Ανάκαµψης, τα οποία 
προβλέπεται µάλιστα να 
κατατεθούν προς συζήτηση στη 
Βουλή µέσα στον Απρίλιο. Όπως 
έχει γίνει γνωστό, προωθείται 
µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης 
ένα ειδικό πρόγραµµα 
αναδιάρθρωσης καλλιεργειών και 
µέχρι στιγµής σαφείς δεσµεύσεις 
από την πλευρά του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης υπάρχουν 
µόνο για τη σταφίδα, ενώ 
επιτραπέζιο σταφύλι και 
πυρηνόκαρπα πιθανώς θα 
βρίσκονται στο πρόγραµµα. 
Tο 70% των πόρων του Ταµείου 
Ανάκαµψης θα πρέπει να έχει 
δεσµευθεί (νοµικές δεσµεύσεις 
µε προκηρύξεις) εντός της 
διετίας 2021-2022 και το 30% 
το 2023. Οι πληρωµές θα 
µπορούν να γίνονται έως το 
τέλος του 2026. 
Σε οποιαδήποτε περίπτωση 
πάντως το κόστος που θα 
καλύπτεται από το πρόγραµµα 
αναδιάρθρωσης δεν αναµένεται 
να διαφέρει ιδιαίτερα από εκείνο 
που προβλεπόταν στα Σχέδια 
Βελτίωσης για νέες φυτεύσεις. 
Σε αυτές τις τιµές πρέπει να 
προστεθεί και κάποιο ποσό για 
τυχόν εκριζώσεις (ποσό ανά 
στρέµµα).

Μετά τους Νέους
έρχονται Βιολογικά 
και Σχέδια Βελτίωσης
Διπλή προκήρυξη αμέσως μετά την πρώτη λίστα 
με τις εντάξεις Νέων Αγροτών σχεδιάζει το υπουργείο

«Για πρώτη φορά, η πρόσκληση του υποµέτρου 6.1 θα συµπέσει χρονικά 
µε την πρόσκληση των σχεδίων βελτίωσης (µέτρο 4.1) µε σκοπό να δοθεί 
η δυνατότητα πρόσβασης σε επιπλέον χρηµατοδότηση για την απόκτηση 
σύγχρονου εξοπλισµού από τους Νέους Αγρότες. Συνεπώς, στην πρόσκληση 
των σχεδίων βελτίωσης θα µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στήριξης και όσοι 
θα έχουν υποβάλει αίτηση στήριξης στην πρόσκληση του 6.1. Ωστόσο για να 
ενταχθούν στο 4.1 πρέπει απαραίτητα να εγκριθούν στο 6.1 και βέβαια να έχουν 
συγκεντρώσει και την απαραίτητη βαθµολογία για το 4.1.», αναφέρει 
σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Για πρώτη φορά θα
συµπέσουν Σχέδια και

πρώτη εγκατάσταση
ανακοίνωσε το ΥΠΑΑΤ

Τριετία
Σε κάθε περίπτωση 
η πρόσκληση Βιο-

λογικών θα αφορά 
το πολύ δεσµεύσεις 

τριετίας

Προβάδισµα για αναδιάρθρωση 
έχουν σταφίδα και αµπέλι.

1,6

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΧΕ∆ΙΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

LEADER

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΙΣ ΕΥΡΩ

ΝΕΟΙ
ΑΓΡΟΤΕΣ

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
2021-2022
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Έως τα τέλη Μαρτίου θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των ΠΣΕΑ του 
2017 και αµέσως µετά θα ακολουθήσουν οι πληρωµές. Αυτό δεσµεύτηκε ο 
αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ Νίκος ∆ούκας στον βουλευτή Ν∆ Λαρίσης Μάξιµο 
Χαρακόπουλο, στον απόηχο των συγκεντρώσεων διαµαρτυρίας των 
παραγωγών µέσα στην εβδοµάδα. Πρόκειται για µια χρονίζουσα διαδικασία, 
που αφορά 4.176 δικαιούχους αµυγδαλοπαραγωγούς σε περιοχές της 
Λάρισας, για ζηµιές που σηµειώθηκαν το 2017, συνολικού ποσού 4,3 εκατ. 
ευρώ. Σύµφωνα µε τον αντιπρόεδρο, οι καθυστερήσεις οφείλονται στην 
επιβάρυνση του υποκαταστήµατος εξαιτίας της προτεραιότητας που δόθηκε 
στη διεκπεραίωση των ζηµιών που προκάλεσε η κακοκαιρία του «Ιανού».

Για τέλη Μαρτίου
τα ΠΣΕΑ 2017
στο αµύγδαλο 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με την εξόφληση των υπολοίπων από τα γεωργοπε-
ριβαλλοντικά προγράµµατα της περσινής χρονιάς 
φαίνεται να ξεκολλούν οι πληρωµές προς τους αγρό-
τες, µέσα σε µια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία που ε-
ντείνεται από την πανδηµία, η οποία και έχει σχεδόν 
µηδενίσει τη ρευστότητά τους. Η έγκριση 11,7 εκατ. 
ευρώ για τα Νιτρικά και οι πληροφορίες που αναφέ-
ρουν ότι αναµένονται αντίστοιχες αποφάσεις και για 
τα Βιολογικά και τις σπάνιες φυλές, θα δώσουν µια 
πρώτη ανάσα στον αγροτικό κόσµο, αν και µετά τις 
15 Μαρτίου. Εν τω µεταξύ, εντείνονται οι αντιδράσεις 
των παραγωγών για την καθυστέρηση στο πρώτο πα-
κέτο των συνδεδεµένων, που δείχνει να πηγαίνει κι 
αυτό για µετά τα µέσα του µήνα, αφού ακόµα δεν έ-
χουν καν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις που ορίζουν 
το ύψος των εν λόγω ενισχύσεων. Στο πρώτο πακέ-
το περί τα 60 εκατ. ευρώ θα περιλαµβάνονται σκλη-
ρό σιτάρι, πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή και 
σανοδοτικά ψυχανθή, καρποί µε κέλυφος, µήλα, ό-
σπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 
και ζαχαρότευτλα, ενώ λίγες µέρες µετά θα ακολου-
θήσει και η πίστωση για την ειδική ενίσχυση βάµβα-

κος, η οποία υπολογίζεται περί τα 67 ευρώ το στρέµ-
µα από τα 64,249 ευρώ το 2019. Υπενθυµίζεται ότι 
οι εκτιµήσεις κάνουν λόγο για µειωµένη ενίσχυση 
στο σκληρό σιτάρι, λόγω της αύξησης των καλλιερ-
γούµενων εκτάσεων το έτος 2020, που δεν αποκλεί-
εται να είναι και κάτω από τα 6,5 ευρώ το στρέµµα.

Όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα της ενιαίας ενί-
σχυσης της περσινής χρονιάς, µετά την «προβληµα-
τική» πληρωµή του ∆εκεµβρίου, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 

δείχνουν να «κολλάνε» στο ξεκαθάρισµα που πρέ-
πει να προηγηθεί σχετικά µε το Εθνικό Απόθεµα και 
τις τελευταίες καταγγελίες που είναι ακόµα σε έλεγ-
χο, ενώ σε έγγραφη απάντησή του στη Βουλή ο υ-
πουργός Σπήλιος Λιβανός αναφέρει ότι «η εκκαθά-
ριση των ενισχύσεων, δηλαδή το υπόλοιπο 3% για τη 
βασική, το υπόλοιπο 5% για το πρασίνισµα και το υ-
πόλοιπο 10% για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας, θα 
καταβληθούν µε την ολοκλήρωση των πληρωµών, 
το αργότερο έως την 30η/06/2021».

Πάντως, για την ώρα, οι διοικητικές υπηρεσίες του 
ΟΠΕΚΕΠΕ δουλεύουν µια σειρά από διασταυρωτικούς 
ελέγχους για τις εύκολες περιπτώσεις, που αφορά 
κυρίως δικαιολογητικά που καλούνται να προσκοµί-
σουν εκ νέου οι παραγωγοί, τόσο για την ενιαία ενί-
σχυση όσο και για το Εθνικό Απόθεµα, προκειµένου 
να τρέξει µια διορθωτική πίστωση µέσα στον µήνα.

Μόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για δικαιώµατα 
από το Εθνικό Απόθεµα

Αίτηση αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωµά-
των βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα (εφε-
ξής: αίτηση αναθεώρησης) στον ΟΠΕΚΕΠΕ µπορούν 
να υποβάλλουν οι παραγωγοί, σύµφωνα µε σχετι-
κή εγκύκλιο, στην οποία ωστόσο δεν αναφέρεται το 
χρονικό διάστηµα στο οποίο θα είναι ανοικτό το η-
λεκτρονικό σύστηµα. 

Να σηµειωθεί ότι η αίτηση αναθεώρησης δεν αφο-
ρά τις καταγγελίες περί Εθνικού Αποθέµατος και υπο-
βάλλεται αποκλειστικά για τους ακόλουθους λόγους:

I. Μη χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης 
από το εθνικό απόθεµα λόγω µη ένταξης  του γεωρ-
γού στην κατηγορία των γεωργών νεαρής ηλικίας

II. Μη χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης 
από το εθνικό απόθεµα λόγω µη ένταξης  του γεωρ-
γού στην κατηγορία των νεοεισερχόµενων γεωργών.

Ειδικότερα, «η αίτηση αναθεώρησης υποβάλλε-
ται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, µέσω της διαδικτυακής εφαρ-
µογής Καρτέλα Αγρότη, στην ιστοσελίδα https://
osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προβεί σε νέα διασταύρωση στοι-
χείων µε κάθε πηγή πληροφοριών και βάση δεδο-
µένων που του παρέχεται από άλλη δηµόσια αρχή».

Με εξόφληση 
Νιτρικών ανοίγει 
ο κύκλος πληρωμών
Έξαλλοι οι παραγωγοί που ακόμα περιμένουν το πρώτο 
πακέτο των συνδεδεμένων εν μέσω εξόδων για τις σπορές 

Θεοµηνίες 
Παράταση έως 
31 ∆εκεµβρίου 
για κρατικές 
ενισχύσεις ΚΟΕ 
στους αγρότες 
για ζηµιές στη 
ζωική και φυτική 
παραγωγή και στο 
πάγιο κεφάλαιο 
από  θεοµηνίες

Μήδεια
Μέχρι 16 Μαρτίου 
παράταση στις 
δηλώσεις ζηµιάς 
από τη θεοµηνία 
«Μήδεια» στη 
Θεσσαλία

Νέοι Αγρότες 
Στο τελικό στάδιο 
η προετοιµασία 
από τον ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα για την 
τηλεκπαίδευση 
των Νέων Αγρο-
τών, προϋπόθεση 
για να λάβουν 
τη δεύτερη δόση 
της ενίσχυσης, 
σύµφωνα µε τον 
πρόεδρο του 
οργανισµού Σέρκο 
Χαρουτουνιάν

Επιστρεπτέα 
Έως 16 Μαρτίου 
οι αιτήσεις για 
την ένταξη των 
επαγγελµατιών 
και επιχειρήσεων 
στην επιστρεπτέα 
προκαταβολή Νο6, 
συνολικού ποσού 
500 εκατ. ευρώ

Έγκριση 11,7 εκατ. για Νιτρικά

Εγκρίθηκε η διάθεση ποσού 11.725.313,61 
ευρώ για τη «∆ράση 10.1.04: Μείωση της 
ρύπανσης νερού από γεωργική 
δραστηριότητα», ώστε να προχωρήσει η 
εκκαθάριση των γεωργοπεριβαλλοντικών 
προγραµµάτων του 2020. Η εξόφληση για 
τη νιτρορύπανση αφορά το 15-20% και 
τοποθετείται µετά τις 15 Μαρτίου, σύµφωνα 
µε στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σηµειωτέον ότι 
αναµένονται ανάλογες εγκρίσεις ποσών και 
για τα υπόλοιπα γεωργοπεριβαλλοντικά.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΒΑΣΙΚΗ
EΝΙΣΧΥΣΗ

3%

ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ

5%
ΓΕΩΡΓΟΙ

ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

10%
ΠΡΩΤΕΣ

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ

60
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΕΡΙΠΟΥ





Ώρα προετοιμασίας 
για τους Νέους Αγρότες
Προτεραιότητα σε μεταβιβάσεις και ενοικιάσεις αγροτεμαχίων ενόψει ΟΣΔΕ για την απαίτηση 
Τυπικής Απόδοσης 14.000 ευρώ, προσοχή στο φανταρικό, για το πριμ 35.000-40.000 ευρώ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Αγρότες κάτω των 41 ετών που έχουν ξεκινήσει την 
αγροτική τους δραστηριότητα από τα µέσα του 2020 
και µετά, καλούνται να προετοιµαστούν για την έ-
νταξή τους στο πρόγραµµα Νέων Αγροτών 350-400 
εκατ. ευρώ που θα εκδοθεί µετά το καλοκαίρι. Σύµ-
φωνα µε την προδηµοσίευση του Μέτρου η αφετη-
ρία του πριµ είναι 35.000 ευρώ, ενώ 2.500 ευρώ ε-
πιπλέον δικαιούνται οι κάτοικοι σε ορεινές-µειονε-
κτικές περιοχές και ακόµα 2.500 ευρώ οι πτηνοκτη-
νοτρόφοι, φέρνοντας το ύψος ενίσχυσης στο µέγι-
στο των 40.000 ευρώ. 

Μεγάλη προσοχή λοιπόν απαιτείται στις δηλώσεις 
ΟΣ∆Ε 2021 όπου θα πρέπει να δηλώσουν οι ενδι-
αφερόµενοι καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο που 
θα φτάσουν την τυπική τους απόδοση στα 14.000 
ευρώ, ενώ δεσµεύονται εντός τριών-τεσσάρων ετών 
να την αυξήσουν στα 18.000 ευρώ (βλ. σχετικό πί-
νακα). ∆ηλαδή, ένας αγρότης µε 10 στρέµµατα κη-
πευτικά συγκεντρώνει µε βάση τον πίνακα 11.170 
ευρώ Τυπική Απόδοση (1.170 επί 10 στρέµµατα). 
Πρέπει να βρει και να δηλώσει εκτάσεις οποιασδή-
ποτε καλλιεργητικής οµάδας ή ζωικό κεφάλαιο που 
να του συµπληρώνουν τα 6.830 ευρώ που λείπουν. 

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι η ακριβής 
ηµεροµηνία προκήρυξης θα καθορίσει σε µεγάλο 
βαθµό ποιοι τελικά θα είναι δικαιούχοι. ∆ηλαδή: Η 
προδηµοσίευση λέει ότι δικαιούχοι είναι όσοι εγκα-
θίσταται για πρώτη φορά στην εκµετάλλευση κατά 
το 18µηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβο-
λής της αίτησης στήριξης. Αν η προκήρυξη βγει Σε-
πτέµβριο, θα µπορούν να κάνουν αίτηση όσοι ξεκί-
νησαν δραστηριότητα από το Μάρτιο του 2020 και 
µετά. Αν τώρα βγει Οκτώβριο, οι αγρότες µε πρώτη 
εγκατάσταση το Μάρτιο αποκλείονται κ.ο.κ. Προς 
το παρόν δεν υπάρχει κάποια δέσµευση από τις δι-
αχειριστικές αρχές για την ηµεροµηνία προκήρυ-
ξης, η οποία ωστόσο θα δηµοσιευτεί σίγουρα µετά 
το κλείσιµο των φετινών αιτήσεων ΟΣ∆Ε. 

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι θα πρέπει οι αιτού-
ντες να έχουν δηλωµένη µόνιµη κατοικία κοντά στα 
αγροτεµάχιά τους. Εκµεταλλεύσεις ή τµήµατα εκµε-
ταλλεύσεων που δεν βρίσκονται στην ευρύτερη πε-
ριοχή του τόπου µόνιµης κατοικίας των αρχηγών της 
εκµετάλλευσης δεν γίνονται αποδεκτά για τους σκο-
πούς του προγράµµατος, χωρίς να διευκρινίζεται α-
κριβώς κάποια χιλιοµετρική απόσταση. 

Αναλυτικά τα κριτήρια ένταξης έχουν ως εξής 
σύµφωνα µε την προδηµοσίευση:

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν 
α) φυσικά πρόσωπα και β) νοµικά πρόσωπα στα 
οποία ο αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευσης 
είναι νέος γεωργός που, κατά την ηµεροµηνία 

υποβολής της αίτησης στήριξης, πληροί τις πα-
ρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Είναι ενήλικας και δεν έχει υπερβεί το 41ο 
έτος της ηλικίας του. 

2. Είναι µόνιµος κάτοικος σε κάποια από τις 
περιοχές εφαρµογής του µέτρου. 

3. Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκµε-
τάλλευση κατά το δεκαοκτάµηνο που προηγείται 
της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης. 

4. Υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2021. 
5. Εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτών και Αγρο-

τικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελµατίας 
αγρότης νεοεισερχόµενος στον αγροτικό τοµέα. 

6. ∆εν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελµατική 
δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 
έτη πριν την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης. 

7. ∆εν έχει εξωγεωργική απασχόληση, µό-
νιµη εξαρτηµένη ή µη εξαρτηµένη ή, αν έχει, 
δεσµεύεται να τη διακόψει µετά την ανακοίνω-
ση των αποτελεσµάτων εξέτασης της αίτησής του 
(εφόσον κριθεί επιλέξιµος) και πριν την ένταξή 
του στο µέτρο. 

8. ∆εν έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος 
µέτρων νέων γεωργών. 

9. ∆εν έχει σύζυγο που έχει υποβάλει δήλω-
ση ΟΣ∆Ε το έτος 2021 ή που τα έτη 2019 ή 2020 
έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδο-
ση άνω των 8.000 ευρώ ή είναι επαγγελµατίας 
αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης του ΜΑ-
ΑΕ, ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως ε-
παγγελµατίας αγρότης / αγρότισσα από το ΜΑ-
ΑΕ. Εξαιρούνται οι σύζυγοι των επαγγελµατιών 
αγροτών στον τοµέα της αλιείας. 

10. ∆εν είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/
τρια που δεν έχει συµπληρώσει τον αριθµό των 
προβλεπόµενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή. 

11. Κατά την ηµεροµηνία έναρξης υποβολής 
αιτήσεων στήριξης έχει ολοκληρώσει, έχει απαλ-
λαγεί ή έχει ξεκινήσει την υπηρέτηση της στρα-
τιωτικής του θητείας. 

12.Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να βρί-
σκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µό-
νιµης κατοικίας του/της αρχηγού της εκµετάλλευ-
σης, να έχει περιληφθεί στην ΕΑΕ 2021 και να 
έχει ελάχιστο µέγεθος παραγωγικής δυναµικό-
τητας (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) 14.000 
ευρώ. Στην τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης 
δεν προσµετράται η τυπική απόδοση των επίσπο-
ρων καλλιεργειών. 

13.Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τυποποιηµέ-
νο επιχειρηµατικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωρ-
γικής τους εκµετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίη-
σης του επιχειρηµατικού σχεδίου είναι τρία έως 
τέσσερα έτη.Μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου 
ο δικαιούχος υποχρεούται να διατηρήσει την ι-
διότητα του επαγγελµατία γεωργού για τρία έτη.

Φοιτητές,
φαντάροι και
εργαζόµενοι 
Από το Μέτρο αποκλείονται φοιτητές 
που δεν έχουν συµπληρώσει τον 
αριθµό των προβλεπόµενων ετών 
φοίτησης για κάθε σχολή (π.χ 4 έτη 
στα περισσότερα ΑΕΙ-ΤΕΙ, 5 έτη στο 
Γεωπονικό Αθηνών κ.λπ) και όσοι 
κατά την ηµεροµηνία έναρξης 
υποβολής αιτήσεων στήριξης δεν 
έχουν ολοκληρώσει, δεν έχουν 
απαλλαγεί ή δεν έχουν ξεκινήσει την 
υπηρέτηση της στρατιωτικής τους 
θητείας. Ως εκ τούτου, καλό θα ήταν 
οι νεαροί που ενδιαφέρονται να 
µπουν στο πρόγραµµα να κόψουν 
τυχόν αναβολές πριν την προκήρυξη, 
εκτός αν αλλάξει κάτι από τη 
διαβούλευση της προδηµοσίευσης 
(σ.σ ο όρος αυτός δεν υπήρχε στην 
περασµένη προκήρυξη). 
Όσοι τώρα εργάζονται εκτός του 
αγροτικού τοµέα, έχουν το περιθώριο 
να διακόψουν την εργασία τους µέχρι 
να δουν ότι εντάσσονται οριστικά στο 
πρόγραµµα. 
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ �Τ.Α�
�ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ�

14.000 ΕΥΡΩ 
Τ.Α ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΣΤΡΜ.

18.000 ΕΥΡΩ
Τ.Α ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΣΤΡΜ.

 ΕΛΑΙΩΝΑΣ �ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ� 295,3 48 61

 ΕΛΑΙΩΝΑΣ �ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΕΛΙΑ� 188,2 75 96

 ΑΚΡΟ∆ΡΥΑ 505,7 28 36

 ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η 513,5 28 36

 ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ, ΜΗΛΟΕΙ∆Η 675,0 21 37

 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ �ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΤΑΦΥΛΙ� 961,2 15 19

 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ �ΟΙΝΟΣ� 686,8 21 27

 ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 1177,5 12 16

 ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 32,4 433 556

 ΒΑΜΒΑΚΙ 151,6 43 119

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ 
�ΕΥΡΩ / ΚΕΦΑΛΙ�

14.000 ΕΥΡΩ 
Τ.Α ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΙΑ

18.000 ΕΥΡΩ 
Τ.Α ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΙΑ.

 ΠΡΟΒΑΤΑ �ΘΗΛΥΚΑ� 93 151 194

  ΒΟΟΕΙ∆Η ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
�2�6 ΕΤΩΝ ΘΗΛΥΚΑ�

980 15 19

  ΒΟΟΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
�6�24 ΜΗΝΩΝ�

619 23 30

 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 74 �ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΚΥΨΕΛΗ� 190 ΚΥΨΕΛΕΣ 244 ΚΥΨΕΛΕΣ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ



Δεσμεύσεις 6-7 έτη 
και άνοιγμα βιβλίων  
Όσοι µπουν στο πρόγραµµα Νέων Αγροτών υπο-
χρεούνται να παραµείνουν στο αγροτικό επάγγελ-
µα για 6-7 έτη ενώ θα πρέπει να αυξήσουν την Τυ-
πική Απόδοση στα 18.000 ευρώ (14.000 ευρώ το 
κατώφλι ένταξης). Επιπλέον, υποχρεούνται να υ-
παχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να πα-
ραµείνουν σε αυτό τουλάχιστον για τρία έτη µετά 
την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού τους σχεδί-
ου. Αναλυτικότερα η προδηµοσίευση αναφέρει: 

∆εσµεύσεις δικαιούχων 
1. Να υποβάλουν και εκτελέσουν µε επιτυχία 

επιχειρηµατικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργι-
κής τους εκµετάλλευσης µέχρι και τη συµπλή-
ρωση τεσσάρων ετών από την ηµεροµηνία έντα-
ξής τους στο µέτρο υποβάλλοντας αίτηµα ολο-
κλήρωσης του επιχειρηµατικού τους σχεδίου κα-
τά τη διάρκεια του τέταρτου έτους από την ηµε-
ροµηνία ένταξης. 

2. Να αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελµατία 
αγρότη και να τη διατηρήσουν για τρία έτη µετά την 
ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού τους σχεδίου. 

3. Να αυξήσουν την τυπική απόδοση της εκµε-
τάλλευσής τους τουλάχιστον στα 18.000 ευρώ κα-
τά το έτος ολοκλήρωσης. 

4. Να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ 
και να παραµείνουν σε αυτό τουλάχιστον για 
τρία έτη µετά την ολοκλήρωση του επιχειρηµατι-
κού τους σχεδίου. 

5.  Να υποβάλλουν κάθε έτος δήλωση στο ΟΣ∆Ε, 
από το 2021 έως και τρία έτη µετά την ολοκλήρω-
ση του επιχειρηµατικού τους σχεδίου. 

6. Να αποκτήσουν επαγγελµατικά προσόντα ε-
ντός 36 µηνών από την ηµεροµηνία ένταξής τους 
παρακολουθώντας σεµινάριο του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα. 

7. Να διατηρούν τη γεωργική τους εκµετάλλευ-
ση στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης 
κατοικίας τους. Αγροτεµάχια εκτός της ευρύτερης 
περιοχής δεν γίνονται αποδεκτά από το µέτρο.

Ποσό ενίσχυσης
Το ποσό ενίσχυσης δεν συνδέεται µε συγκε-

κριµένες δαπάνες και διαµορφώνεται ως εξής: 
Βασικό ποσό ενίσχυσης τα 35.000 ευρώ επί του 
οποίου µπορεί να υπολογίζονται οι πιο κάτω 
προσαυξήσεις: 

α) 2.500 ευρώ, εφόσον η περιοχή µόνιµης κα-
τοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές 
ορεινές ή µειονεκτικές ή σε µικρά νησιά (νησιά 

µέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσµό) ή συνδυ-
ασµό αυτών των κατηγοριών περιοχών. 

β) 2.500 ευρώ, εφόσον η βασική κατεύθυνση 
της γεωργικής εκµετάλλευσης είναι η πτηνοκτη-
νοτροφική. Συνεπώς το ποσό ενίσχυσης µπορεί 
να διαµορφωθεί από 35.000 έως 40.000 ευρώ. Η 
οικονοµική ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δό-
σεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µε την έντα-
ξη του νέου γεωργού στο µέτρο και αντιστοιχεί 
στο 70% της συνολικής ενίσχυσης.

Μοριοδότηση αιτήσεων
Ακόµη ένας πολύ κρίσιµος παράγοντας είναι 

η βαθµολογία κατάταξης του ενδιαφερόµενου, 
η οποία προκύπτει από τους πίνακες µοριοδό-
τησης που όµως δεν έχουν δηµοσιευτεί ακόµα. 
Το Μέτρο είναι ανταγωνιστικό, µε συγκεκριµέ-
νο προϋπολογισµό (350-400 εκατ. ευρώ) και α-
ναµένεται να χωρέσει το πολύ 10.000 δικαιού-
χους. Ως εκ τούτου αν γίνουν 15.000 αιτήσεις, 
τότε θα περάσουν οι 10.000 µε τη µεγαλύτερη 
βαθµολογία. Η απουσία του νέου πίνακα µορι-
οδότησης, δυσκολεύει αρκετά τα πράγµατα ώ-
στε να προβλέψει κάποιος αν θα είναι δικαιού-
χους και να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες (µε-
ταβιβάσεις, αγορά ή ενοικίαση αγροτεµαχίων) 
για τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε. Το ίδιο ισχύει και για το 
περιεχόµενο των επιχειρηµατικών σχεδίων που 
καλούνται να καταθέσουν οι ενδιαφερόµενοι. 

Όπως αναφέρει και η προδηµοσίευση: «Η 
υποβολή αίτησης δεν δηµιουργεί στο Ελλη-
νικό ∆ηµόσιο την υποχρέωση έγκρισής της. 
Το µέτρο είναι ανταγωνιστικό, δηλαδή κάθε 
αίτηση βαθµολογείται ύστερα από αξιολόγη-
ση και κατατάσσεται σύµφωνα µε τη βαθµο-
λογία της. Στην περίπτωση µη επάρκειας πό-
ρων, εγκρίνονται κατά προτεραιότητα οι αιτή-
σεις µε την υψηλότερη βαθµολογία, ενώ οι υ-
πόλοιπες αιτήσεις απορρίπτονται». 
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Μοριοδότηση
Ακόµα δεν έχει δηµοσιευτεί ο πίνακας 
µοριοδότησης των αιτήσεων, κάτι που 

πρέπει να γίνει άµεσα για το σωστό 
προγραµµατισµό των αιτήσεων ΟΣ∆Ε

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ �Τ.Α�
�ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ�

14.000 ΕΥΡΩ 
Τ.Α ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΣΤΡΜ.

18.000 ΕΥΡΩ
Τ.Α ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΣΤΡΜ.

 ΕΛΑΙΩΝΑΣ �ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ� 295,3 48 61

 ΕΛΑΙΩΝΑΣ �ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΕΛΙΑ� 188,2 75 96

 ΑΚΡΟ∆ΡΥΑ 505,7 28 36

 ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η 513,5 28 36

 ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ, ΜΗΛΟΕΙ∆Η 675,0 21 37

 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ �ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΤΑΦΥΛΙ� 961,2 15 19

 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ �ΟΙΝΟΣ� 686,8 21 27

 ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 1177,5 12 16

 ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 32,4 433 556

 ΒΑΜΒΑΚΙ 151,6 93 119

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ 
�ΕΥΡΩ / ΚΕΦΑΛΙ�

14.000 ΕΥΡΩ 
Τ.Α ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΙΑ

18.000 ΕΥΡΩ 
Τ.Α ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΙΑ.

 ΠΡΟΒΑΤΑ �ΘΗΛΥΚΑ� 93 151 194

  ΒΟΟΕΙ∆Η ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
�2�6 ΕΤΩΝ ΘΗΛΥΚΑ�

980 15 19

  ΒΟΟΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
�6�24 ΜΗΝΩΝ�

619 23 30

 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 74 �ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΚΥΨΕΛΗ� 190 ΚΥΨΕΛΕΣ 244 ΚΥΨΕΛΕΣ

ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 6.1 ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

35.000

2.500

+

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
3ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ ‘Η MΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ’Η ΣΕ MΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ

2.500
ΣΕ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ
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Πουθενά αλλού
Οι πληρωμές 
αγροτών δέσμιες 
των εργοληπτών  
Μια μικρή κάστα με πολλές διασυνδέσεις έχει θέσει 
υπό τον πλήρη έλεγχο της τον Οργανισμό Πληρωμών

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σύµφυτη µε την κακοδαιµονία της ελλη-
νικής γεωργίας και τις παλινωδίες που 
συνοδεύουν κάθε τόσο την πληρωµή των 
κοινοτικών ενισχύσεων στους αγρότες, 
τείνει να γίνει η υπόθεση διαχείρισης 
του ΟΣ∆Ε και η άµεση συσχέτισή της µε 
τις υπαρξιακές ανάγκες του «τεχνικού 
συµβούλου» του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε καµιά άλλη χώρα η διαδικασία υ-
ποβολής των δηλώσεων, υπολογισµού 
των ενισχύσεων και καταβολής αυτών 
στους δικαιούχους δεν επηρεάζεται α-
πό τη συνεργατική σχέση που έχει δη-

µιουργήσει ο αρµόδιος επί του θέµατος 
οργανισµός πληρωµών µε την οµάδα ή 
τις οµάδες τεχνικής υποστήριξης της η-
λεκτρονικής βάσης φιλοξενίας αυτών 
των δεδοµένων. Μόνο στην Ελλάδα και 
καθαρά για λόγους διαπλοκής, υποστη-
ρικτικοί µηχανισµοί που υποχρεούνται 
να λειτουργούν διακριτικά και στην α-
φάνεια, έχουν βγει στο προσκήνιο συν-
δέοντας κάθε τόσο, την ικανοποίηση της 
ανάγκης καταβολής των ενισχύσεων µε 
τη δική τους ύπαρξη και µακροβιότητα. 

Εδώ και 15 χρόνια, δηλαδή από κατα-
βολής ΟΠΕΚΕΠΕ και ΟΣ∆Ε το 2006, η ζωή 
των Ελλήνων αγροτών έχει συνδεθεί µε 
την υπαρξιακή αγωνία µιας κάστας αν-
θρώπων, οι οποίοι, είδαν τις κοινοτικές 
επιδοτήσεις για την ανάπτυξη της ελλη-
νικής γεωργίας και την πρόοδο των α-
γροτών, ως την µεγάλη ευκαιρία τη δική 
τους οικονοµική επικυριαρχία. Στην αρ-
χή µε τις πλάτες των τότε διοικούντων της 

ΠΑΣΕΓΕΣ και στη συνέχεια µε την πολιτι-
κή διασύνδεση που ανέπτυξαν, κατάφε-
ραν να θέσουν υπό τον απόλυτο έλεγχό 
τους τον Οργανισµό Πληρωµών, διαµορ-
φώνοντας µεθοδικά το όλο περιβάλλον 
σύµφωνα µε τις δικές τους επιδιώξεις.

Για να πληρωθούν οι άµεσες ενισχύ-
σεις της προηγούµενης χρονιάς, έπρεπε 
να έχει εξασφαλίσει ο τεχνικός σύµβου-
λος τις συνθήκες για την υπογραφή της 
επόµενης σύµβασης τεχνικής υποστή-
ριξης. Για να ξεκινήσει η συγκέντρωση 
των δηλώσεων ΟΣ∆Ε έπρεπε να έχει κα-
θορισθεί το τίµηµα του «συντονιστή» µε 
βάση τις δικές του οικονοµικές απαιτή-
σεις. Για να προκηρυχθεί το πρόγραµµα 

των Αγροτικών Συµβού-
λων έπρεπε να διαµορ-
φωθεί το πλαίσιο σύµ-
φωνα µε τις προδιαγρα-
φές που έθετε το δίκτυο 
συνεργατών της εν λό-
γω κάστας. Για να προ-
χωρήσει η ευφυής γε-
ωργία, έπρεπε να βγει ο 
διαγωνισµός µε βάση τις 
απόλυτα φωτογραφικές 
προδιαγραφές που έθε-
τε το συγκεκριµένο σύ-
στηµα. Ακόµα και τις τε-

λευταίες εβδοµάδες για να προχωρήσει 
η καταβολή των συνδεδεµένων έπρεπε 
να υπογραφεί άλλη µια αποικιοκρατική 
σύµβαση µε µια εταιρία πληροφορικής, η 
οποία, αφού καθυστέρησε όσο µπορού-
σε την προκήρυξη του αντίστοιχου δια-
γωνισµού, όταν αυτός βγήκε στον αέρα 
επιχείρησε να τον προσβάλει στη δικαι-
οσύνη, ενώ οργάνωνε στο παρασκήνιο 
την απ’ ευθείας ανάθεση-ανάληψη, του 
έργου. Ακόµα και την ύστατη στιγµή, 
δηλαδή πριν την υπογραφή της απ’ ευ-
θείας ανάθεσης-ανάληψης, έθετε επιτα-
κτικά θέµα να ακυρωθεί ο διαγωνισµός 
στον οποίο µάλιστα είχε υποβάλει προ-
σφορά. Αυτός ήταν απ’ ότι φαίνεται ο λό-
γος που αποµακρύνθηκε (η παραίτηση 
αδικεί τις καταστάσεις) ο πρόεδρος του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, Φάνης Παπάς. Αυτοί είναι σε 
γενικές γραµµές και οι λόγοι που παρα-
µένουν απλήρωτες µέχρι σήµερα οι πρώ-
τες κατά σειρά συνδεδεµένες ενισχύσεις.   

15,16, 41-42

Βρίσκει ρυθμό 
πάνω από 
τα 3 ευρώ 
το ελαιόλαδο

Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Μαρτίου 2021

Σε πορεία ανάκαµψης βρίσκονται οι τιµές 
χοιρινού κρέατος τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στην υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ την ίδια στιγµή 
στο χρηµατιστήριο του Σικάγο η διεθνής τι-
µή έχει καταγράψει αύξηση κοντά στο 30% 
σε βάθος µήνα. Στην ελληνική περίπτωση, 
η ανοδική πορεία των τιµών αποδίδεται κυ-
ρίως στην αποσυµφόρηση της ευρωπαϊκής 
αγοράς, η οποία έχασε τον βηµατισµό της 
όταν το σύνολο της πλεονασµατικής πα-
ραγωγής της Γερµανίας αποκλείστηκε από 
τις αγορές Τρίτων Χωρών και εγκλωβίστη-

κε στην ενδοκοινοτική αγορά. Στην Ιταλία 
η αύξηση της τιµής παραγωγού έχει υπερ-
βεί το 10% µέσα σε ένα µήνα, ενώ και στην 
Γερµανία η ζήτηση από τα σφαγεία έχει ε-
νισχυθεί, υποστηρίζοντας τις τιµές.  

Αυτό το διάστηµα οι τιµές χοιρινού ζων 
βάρος µετατοπίστηκαν από τα χαµηλά των 
90 λεπτών το κιλό, προς τα 1,10 ευρώ το κι-
λό, µε τον εγχώριο κλάδο να αναµένει µε-
τριοπαθή περαιτέρω ενίσχυση των τιµών, 
έως ότου ανοίξει η εστίαση, που απορρο-
φά άνω του 50% της εγχώριας παραγωγής. 

Σε ανοδική τροχιά το χοιρινό κρέας
Αυξηµένη κατά 20% η τιµή, στα 1,10 ευρώ το κιλό για το ζων βάρος
 Καταγράφεται αποσυµφόρηση της ευρωπαϊκής αγοράς από το πλεόνασµα

Α1 |  15

Η
διόρθωση στο χρηµατιστήριο βάµ-
βακος έφερε το «τράβηγµα» των 
αγοραστών από τις διαπραγµα-
τεύσεις στην αγορά µας. Λογικά, 

µόλις σηµειωθεί µια ανάκαµψη του χρηµατι-
στηρίου θα ξεκινήσουν πάλι οι δουλειές. Ανα-
φορικά µε τη νέα σοδειά βρισκόµαστε σε φά-
ση διαπραγµατεύσεων χωρίς όµως νέες προ-
πωλήσεις. Αντίθετα ακούγεται πως οι προ-
πωλήσεις σύσπορου από τους παραγωγούς 
προχωρούν µε καλούς ρυθµούς. Σηµειώθη-
καν δουλειές προς την Αίγυπτο στα 95 σεντς.  

 Η εξαγωγή σκληρού σίτου στην ελληνι-
κή αγορά συνεχίζει να δουλεύει στα 285 ευ-
ρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας και υπάρχει δρα-
στηριότητα αν και τα αποθέµατα ολοένα λι-
γοστεύουν. Η νέα αγορά της Αλγερίας θα κα-
λυφθεί µε σιτάρια του Καναδά, ενώ σε τιµή 
ακούστηκαν τα 316 ευρώ ο τόνος παραδο-
τέα σε λιµάνι τους για καλές ποιότητες. Στο 
χρηµατιστήριο του Σικάγο, σε όλα τα δηµη-
τριακά είχαµε διόρθωση που έχει να κάνει µε 
ρευστοποιήσεις κερδοσκόπων κατόπιν απο-
τυχίας της αγοράς να σπάσει τις άνω αντιστά-
σεις. Παράλληλα ενισχύθηκε και το δολάριο, 
το οποίο συνήθως πιέζει τα εµπορεύµατα. 

 Ελάχιστα είναι αυτή την περίοδο τα απο-
θέµατα στα τριφύλλια, µε τις τιµές να πιάνουν 
ακόµα και 25-26 λεπτά το κιλό. Οι πληροφο-
ρίες αναφέρουν ότι στην περιοχή της Στερε-
άς Ελλάδας οι εκτάσεις µε τριφύλλια τη νέα 
σεζόν θα είναι αυξηµένες σε ποσοστό περί 
το 15%. Σηµειωτέον ότι η ζήτηση αυτό το δι-
άστηµα είναι εξαιρετικά αυξηµένη.

Βαμβάκι 95 σεντς 
πριν πέσει
το χρηματιστήριο 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

04/02 11/02 18/02 25/02 04/03

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

292,79

402,11

397,02

385,69389,16

Εστίαση
Ο εγχώριος κλάδος αναµένει µετρι-
οπαθή περαιτέρω ενίσχυση τιµών, 
έως ότου ανοίξει η εστίαση, που 

απορροφά το 50% της παραγωγής

Σήμα 
Το διάστηµα αυτό έχουν 
ξεκινήσει οι διαδικασίες 

για δηµιουργία ελληνικού 
σήµατος στο χοιρινό κρέας

Ενίσχυση
Η εγχώρια χοιροτροφία εδώ και 

µήνες ζητά κρατική στήριξη, µε το 
υπουργείο να έχει προωθήσει το 
αίτηµα στα ευρωπαϊκά όργανα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

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)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

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)

235

209,5

79,94

2.60

442,40

1351,60

16,66

76,47

122,75

82,84

235

209,5

84,28

2.71

465,20

1371,60

16,07

79,32

123,52

82,22

245

209,5

87,17

2.69

471,40

1369,00

16,70

83,00

123,15

82,93

245

209,5

89,95

2.75

472,60

1377,40

16,34

84,80

122,95

82,74

245

209,5

90,00

2.74

467,20

1409,20

17,26

89,27

121,95

83,16

245

209,5

88,26

2.71

460,40

1412,40

17,83

88,15

119,350

83,05

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος

302

228 232 232 232 232
211

305 302 302 302

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

302

Τιµές παραγωγού
χοιρινού ζων βάρος   
(ευρώ/κιλό )

Φεβρουάριος 2020  1,70 

Φεβρουάριος 2021  0,90

Μάρτιος 2021  1,10
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
Ιταλία  4,90 ευρώ/κιλό

Ισπανία  2,40-2,70 ευρώ/κιλό. 

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Μικρή διόρθωση 
στην χρηματιστηριακή 
τιμή βάμβακος 

Πράξεις ακόμα και 
στα 30 λεπτά για 
το σκληρό σιτάρι

Μειωµένη κατά 10% 
η εαρινή πατάτα 
Μειωµένη κατά τουλάχιστον 15% 
η φετινή παραγωγή θερµοκηπιακής 
πατάτας στην Αχαΐα και την Ηλεία, 
ωστόσο βρίσκει µε δυσκολία τη θέση της 
στην αγορά, όσο οι τιµές δεν µπορούν να 
υπερβούν τις αντιστάσεις των 35 λεπτών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Φορείς
Υποστήριξης
Παροχής
Υπηρεσιών
Eλπίδες για σταδιακή οµαλοποίηση της 
κατάστασης στην υπόθεση διαχείρισης 
των δηλώσεων ΟΣ∆Ε (Ενιαία Αίτηση 
Ενίσχυσης) γεννά η νέα πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
πιστοποίηση παλιών και νέων ΚΥ∆ και 
νέων Φορέων Υποστήριξης και 
Παροχής Υπηρεσιών (ΦΥΠΥ) για τα 
έτη 2021-2027. Οι φάκελοι 
υποψηφιότητας θα κατατίθενται 
ηλεκτρονικά σε εφαρµογή του 
ΟΠΕΚΕΠΕ έως την Τετάρτη 24 
Μαρτίου 2021, µαζί µε την λίστα 
πληρότητας του φακέλου. Το 
ενδιαφέρον εντοπίζεται πάντως στην 
πρόσκληση των ΦΥΠΥ, τα οποία θα 
υποκαταστήσουν τον γνωστό µέχρι 
πρότινος «συντονιστή» και θα είναι 
σίγουρα περισσότερα από ένα. Το 
αρνητικό της υπόθεσης είναι βέβαια ότι 
µέσα στον λίγο χρόνο που αποµένει 
µέχρι τις 24 Μαρτίου δεν θα µπορούν 
να είναι περισσότερα από δύο.  

Αποκαλυπτικά του 
«µαγειρέµατος» που 
έχει γίνει το 2020 στην 
κατανοµή ενισχύσεων από 
το Εθνικό Απόθεµα είναι τα 
νούµερα στον παραπάνω 
πίνακα.  

Εδώ και 
15 χρόνια 
η ζωή των 
Ελλήνων 
αγρο-
τών έχει 
συνδεθεί 
µε την 
υπαρξιακή 
αγωνία 
µιας 
µικρής 
κάστας. 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2017 2018 2019 2020 ΣΥΝΟΛΟ
2017-2020 

% 
2017-2020 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 5,4 1,5 1,8 1,8 10,5 8,5% 

ΗΠΕΙΡΟΣ 1,3 0,8 0,6 0,8 3,5 2,8% 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΑ  2,4 0,7 0,8 1.2 3,9 3,2% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ  3,8 1,3 1,8 1,9 8,8 7,1% 

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 3,9 1,5 1,6 2,0 9,0 7,3% 

ΣΥΝΟΛΟ 16,8 5,8 6,6 6,5 35,7 28,9% 

ΚΡΗΤΗ 3,8 6,8 13,0 30,2 53,8 43,6% 

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 
6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

15,6 5,4 4,6 8,3 33,9 27,5% 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 36,2 18,0 24,2 45,0 123,4 100,0% 



Agrenda 11ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Μαρτίου 2021ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στοιχεία που συνδέουν περιπτώσεις α-
πάτης, διαφθοράς και ανάδειξης κακό-
βουλων επιχειρηµατικών συµφερόντων 
µε κακοδιαχείριση των κονδυλίων της 
ΚΑΠ εξέδωσε πρόσφατα η οµάδα των 
Πρασίνων βουλευτών του Ευρωκοινο-
βουλίου. Η έκθεση µε τίτλο «Πού πη-
γαίνουν τα χρήµατα της ΕΕ» συντάχθη-
κε επ’ αφορµή των τριµερών διαπραγ-
µατεύσεων για τη νέα ΚΑΠ, µε τους Πρά-
σινους Ευρωβουλευτές να ισχυρίζονται 
ότι έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρό-
νια δεκάδες περιπτώσεις διαφθοράς µε 
κινητήριο δύναµη τους πόρους της ΚΑΠ 
σε πέντε κράτη µέλη: Βουλγαρία, Τσε-
χία, Ουγγαρία, Σλοβακία και Ρουµανία. 

«Παρά τις έρευνες, τα σκάνδαλα και 
τις διαµαρτυρίες, η Κοµισιόν κλείνει τα 
µάτια της σε φαινόµενα κατάχρησης δη-
µόσιου χρήµατος. Αυτή η ΚΑΠ, απλά δεν 
δουλεύει, δίνει λάθος κίνητρα στους πλέ-
ον ακατάλληλους ανθρώπους και αυτό 
πρέπει να αλλάξει» σχολίασε η Βιόλα 
φον Κράµον, ευρωβουλευτής των Πρα-
σίνων και µέλος της επιτροπής προϋπο-
λογισµού της Ευρωβουλής.

Θύµατα της κακοδαιµονίας του 
ΟΠΕΚΕΠΕ και της υπαρξιακής α-
γωνίας που εκφράζει κάθε τό-
σο η γνωστή συντεχνία του ΟΣ-
∆Ε, πέφτουν άλλη µια φορά οι 
αγρότες, µε τις συνδεδεµένες ε-
νισχύσεις να καθυστερούν και 
την απραξία γύρω από τις δη-
λώσεις ΟΣ∆Ε να υπονοµεύει εκ 
νέου τη συναλλακτική σχέση 
των αγροτών µε της τράπεζες. 

Οι τελευταίες πληροφορίες 
θέλουν τους δραστηριοποιού-
µενους στον αγροτικό χώρα να 
βρίσκουν ήδη σοβαρές δυσκο-
λίες στην ανανέωση των πιστω-
τικών ορίων µε τις τράπεζες και 
ενώ η νέα καλλιεργητική χρο-
νιά έχει ξεκινήσει να µην είναι 
εφικτή η έκδοση της νέας Κάρ-
τας Αγρότη. Σηµειωτέον ότι εί-
ναι η δεύτερη κατά σειρά χρο-
νιά που η διαδικασία έκδοσης 
της νέας Κάρτας βρίσκει στον 
τοίχο της ανυπαρξίας των δη-
λώσεων ΟΣ∆Ε 2021.   

Η καθυστέρηση στην έναρξη 
υποβολής των δηλώσεων ΟΣ∆Ε 
οδηγεί για µία ακόµα χρονιά τον 
αγροτικό κόσµο πάνω στα βρά-
χια της ανεπαρκούς ρευστότητας 
εν όψει των ανοιξιάτικων σπο-
ρών και φροντίδων. Τόσο τα Α-

νοιχτά ∆άνεια Αγροτών (Α∆Α) ό-
σο και η έκδοση της Κάρτας του 
Αγρότη έρχονται σε συνάρτηση 
µε τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε και η ε-
µπειρία της περσινής χρονιάς, 
όταν το πρώτο lockdown πάγω-
σε προσωρινά τον µηχανισµό, 
άφησε έκθετους τους παραγω-
γούς στην έλλειψη χρηµατοδό-
τησης στην πλέον κρίσιµη στιγ-
µή προετοιµασίας της σποράς. 

Σε αυτό το πλαίσιο, έπειτα α-
πό την πολιορκία στη ∆οµοκού 
5, τώρα οι τράπεζες καλούνται 
να αποφασίσουν τον τρόπο µε 
τον οποίο θα διαχειριστούν την 
κατάσταση πριν το χρηµατοδο-
τικό πρόβληµα των αγροτών αγ-
γίξει εκ νέου τη συναλλακτική 
τους σχέση µε τα καταστήµατα 
αγροτικών εφοδίων και την ά-
νεσή τους να προµηθεύονται 
σπόρους, φυτοπροστατευτικά 
και λιπάσµατα.

Οι επιλογές είναι δύο: 
Είτε οι τράπεζες θα αποφα-

σίσουν να ανανεώσουν τα εργα-
λεία Α∆Α και τις Κάρτες των α-
γροτών µε βάση το παλιό ΟΣ∆Ε, 

είτε θα αναζητήσουν µια 
διαφορετική αξιολόγηση της 
πιστοληπτικής ικανότητας των 
αγροτών. 

Καμπανάκι από 
Ευρωβουλή για 
κακοδιαχείριση 
πόρων ΚΑΠ 

Συμφέροντα που φρενάρουν 
Κάρτα Αγρότη, συνδεδεμένες   

«Οι τελικοί αποδέκτες των 
κονδυλίων της ΚΑΠ θα έπρεπε να 

εντοπίζονται πιο εύκολα, πρέπει να 
αποκλείονται µεγάλες αγροτικές 

εταιρείες από τη διαχείριση και 
αξιοποίηση των χρηµάτων αυτών» 

υποστήριξε η πράσινη βουλευτής 
Βιόλα φον Κράµον

Από τη συνάντηση 
του υπουργού 
Ανάπτυξης Άδωνι 
Γεωργιάδη επί του 
νοµοσχεδίου για 
τις λαϊκές αγορές.

Αναζητείται πεδίο συνεννόησης για τη δεύτερη 
βερσιόν του νοµοσχεδίου για τις λαϊκές αγορές

Στην πιο κρίσιµη καµπή βρίσκεται η µετάβαση των λαϊκών αγορών στη νέα 
εποχή, καθώς αναζητείται πεδίο συνεννόησης µεταξύ των εµπλεκόµενων, 
υπουργείου Ανάπτυξης και παραγωγών και εµπόρων, για τις άδειες και την 
πιθανή παραχώρηση σηµείων πώλησης σε εταιρείες. Σε νέα σύσκεψη στις 
αρχές της περασµένης εβδοµάδας στο υπουργείο Ανάπτυξης υπό τον Άδωνι 
Γεωργιάδη και τη συµµετοχή του αναπληρωτή υπουργού Ν. Παπαθανάση, του 
περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, του γενικού γραµµατέα Εµπορίου και 
Προστασίας του Καταναλωτή, Π. Σταµπουλίδη και του πρόεδρο της ΠΟΣΠΛΑ, 
∆. Μουλιάτου, επιχειρήθηκε να καµφθούν οι αντιδράσεις που προκάλεσε η 
πρώτη βερσιόν του προσχεδίου νόµου αναφορικά µε διατάξεις για: 
πλειστηριασµούς θέσεων και παραχώρηση σηµείων πώλησης σε εταιρείες. 
Στο επίκεντρο το νεότερο προσχέδιο που πρόκειται να βγει σε δηµόσια 
διαβούλευση εντός των επόµενων ηµερών και που φαίνεται πως θα 
περιλαµβάνει αλλαγές όπως µεταβίβαση αδειών σε συγγενείς α’ και β’ βαθµού, 
επαγγελµατικοποίηση του κλάδου, ψηφιακές άδειες, πρότυπες αγορές κλπ. 
Επίσης, φαίνεται να µην υφίσταται θέµα πλειστηριασµού των θέσεων.

Περσινό µοντέλο
Το µοντέλο της 

αξιοποίησης των 
περσινών δηλώσεων 

ΟΣ∆Ε ήταν η λύση που 
ακολούθησαν µέχρι ένα 
βαθµό οι τράπεζες τον 

περασµένο Μάρτιο

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2017 2018 2019 2020 ΣΥΝΟΛΟ
2017-2020 

% 
2017-2020 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 5,4 1,5 1,8 1,8 10,5 8,5% 

ΗΠΕΙΡΟΣ 1,3 0,8 0,6 0,8 3,5 2,8% 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΑ  2,4 0,7 0,8 1.2 3,9 3,2% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ  3,8 1,3 1,8 1,9 8,8 7,1% 

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 3,9 1,5 1,6 2,0 9,0 7,3% 

ΣΥΝΟΛΟ 16,8 5,8 6,6 6,5 35,7 28,9% 

ΚΡΗΤΗ 3,8 6,8 13,0 30,2 53,8 43,6% 

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 
6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

15,6 5,4 4,6 8,3 33,9 27,5% 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 36,2 18,0 24,2 45,0 123,4 100,0% 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 2017-2018-2019-2020 (ΣΕ ΕΚ. ΕΥΡΩ)



Ζώνει τον κορμό 
η φυτόφθορα 
Με ανθεκτικά υποκείμενα και 
τρεις ψεκασμούς στις καρυδιές

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Με πολυάριθµα καλλιεργητι-
κά κέντρα στους νοµούς Φθι-
ώτιδας, Φωκίδας, Αρκαδίας, Α-
χαΐας, Λακωνίας και αλλού, η 
καρυδιά έχει να αντιµετωπί-
σει τον καταστρεπτικό µύκητα 
της φυτόφθορας που προκα-
λεί τεράστιες ζηµιές στο ριζι-
κό της σύστηµα και στον λαι-
µό των δέντρων. Η προσβολή 
ξεκινά χαµηλά, κοντά στη βά-
ση του κορµού και σταδιακά 
ακολουθώντας ανοδική πο-
ρεία επεκτείνεται και στα α-
νώτερα τµήµατα του δέντρου. 
Τα συµπτώµατα έχουν ταχεία 
εξέλιξη και η µόλυνση µπο-
ρεί να προκαλέσει πέρα από 
φυλλόπτωση και καχεκτική 
βλάστηση, ακόµα και ολο-
κληρωτική ξήρανση-νέκρω-
ση των δέντρων µε τις πρώ-

τες ζεστές ηµέρες της άνοιξης. 
Στα σηµεία προσβολής πα-

ρατηρείται µελάνωση τόσο του 
φλοιού όσο και του ξύλου των 
δέντρων και εκροή µαύρου 
κόµµεος µε δυσάρεστη οσµή. 
Λόγω του ότι οι µύκητες του 
γένους Phytophthora είναι ε-
δαφογενή παθογόνα, η εξά-
πλωσή τους µέσα στον δεν-
δρώνα διευκολύνεται µε το ά-
φθονο πότισµα ή τις βροχές. 

Λόγω της σοβαρότητας της 

ασθένειας οι παραγωγοί θα 
πρέπει να είναι σε εγρήγορση 
και να εφαρµόζουν συνδυα-
στικά ένα πρόγραµµα προλη-
πτικών και κατασταλτικών µέ-
τρων. Σε κάθε περίπτωση το 
υγιές πολλαπλασιαστικό υλι-
κό είναι το άλφα και το ωµέγα 
για τη διασφάλιση της καλή 
φυτοϋγείας των δέντρων. Η 
επιλογή ανθεκτικών υποκει-
µένων µπορεί να προσφέρει 
µια επιπρόσθετη δικλείδα α-
σφαλείας κατά της ασθένει-
ας. Παράλληλα, ο εµβολια-
σµός σε µεγάλο ύψος από 
την επιφάνεια του εδάφους, 
η εκρίζωση και αποµάκρυν-
ση των προσβεβληµένων δέ-
ντρων, η επιλογή καλά απο-
στραγγιζόµενων εδαφών, η 
αποφυγή δηµιουργίας πλη-
γών που αποτελούν και πύ-
λες εισόδου για το παθογό-
νο και η µείωση της υγρασί-

ας κοντά στον λαιµό των δέ-
ντρων αποτελούν αποτελε-
σµατικά προληπτικά µέτρα. 

Οι παγετοί που µπορεί να 
πλήξουν µια περιοχή, όπως 
συνέβη τις προηγούµενες ε-
βδοµάδες, µπορεί να προκα-
λέσουν σχίσιµο και ρωγµές 
στον φλοιό. Σε τέτοιες περι-
πτώσεις οι γεωπόνοι του Πε-
ριφερειακού Κέντρου Προστα-
σίας Φυτών Βόλου συνιστούν 
την επάλειψη του κορµού, έ-
ως και ένα µέτρο πάνω από 
την επιφάνεια του εδάφους, 
µε βορδιγάλειο πάστα ή µε 
ψεκασµό µε χαλκούχα-προ-
στατευτικά µυκητοκτόνα µε 
δραστική ουσία ridomil, στην 
ισχυρότερη δόση που συνιστά 
ο κατασκευαστής. Αν κρίνε-
ται απαραίτητο οι ψεκασµοί 
µπορούν να επαναληφθούν 
στα µέσα καλοκαιριού, τον Ι-
ούλιο και αργά τον Αύγουστο. 

Σποραδικοί αλλά επιζήµιοι οι κηροπλάστες στα εσπεριδοειδή
Την εµφάνισή τους έκαναν και φέτος οι κηροπλάστες στα εσπεριδοειδή, µε τις 
πρώτες αναφορές να έρχονται από την περιοχή της Θεσσαλονίκης και την 
Κρήτη. Ο Ceroplastes rusci πέρα από τα εσπεριδοειδή είναι ικανός να 
προσβάλει και άλλους ξενιστές, όπως η συκιά, η κυδωνιά, η φυστικιά και ο 
λωτός, να εγκατασταθεί στα φύλλα και τους σε νεαρούς βλαστούς αποµυζώντας 
τους φυτικούς χυµούς και ως αποτέλεσµα να προκαλεί καχεξία και µείωση της 

παραγωγής. Παράλληλα, τα έντοµά αυτά απεκκρίνουν µελιτώµατα που ευνοούν την 
ανάπτυξη του µύκητα της καπνιάς. Το σώµα του κοκοειδούς (θηλυκού) καλύπτεται από 
εννέα λευκορόζ κηρώδεις πλάκες. Η επιτυχής αντιµετώπιση στηρίζεται στον σωστό 
συγχρονισµό και την ορθή επιλογή µέτρου αντιµετώπισης, ανάλογα µε το βιολογικό στάδιο 
του εντόµου. Γενικά, τον χειµώνα ο καλλιεργητής εσπεριδοειδών µπορεί να εφαρµόσει 
θερινό πολτό, ενώ σε προνύµφες νεαρού σταδίου η χρήση ρυθµιστών ανάπτυξης ή 
σκευασµάτων µε διασυστηµατική δράση είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική. Τέλος, τη στροφή 
προς τη βιολογική καταπολέµηση διευκολύνει η υψηλή αποτελεσµατικότητα του 
εντοµοπαθογόνου µύκητα Alternaria infectoria που έχει ωοκτόνο δράση. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Σχίσιµο φλοιού 
Σε περίπτωση σχισί-

µατος του φλοιού από 
παγετούς συνιστάται η 

εφαρµογή βορδιγάλειου 
πάστας

Ωίδιο µηλιάς
Γνωστή στους καλλιεργητές της µηλιάς 
είναι η µυκητολογική ασθένεια του ωίδιου 
που προσβάλλει φύλλα, οφθαλµούς, 
τρυφερούς βλαστούς, άνθη και καρπούς, 
προκαλώντας µείωση της παραγωγής και 
σοβαρή υποβάθµιση της ποιότητας των 
προϊόντων. Ο υπεύθυνος µύκητας 
Podoshaera leucotricha διαχειµάζει 
στα λέπια των οφθαλµών και εξαπλώνεται 
στα νέα όργανα νωρίς την άνοιξη µε την 
έκπτυξή τους. Τα προσβεβληµένα µάτια 
παρουσιάζουν αυξηµένη ευαισθησία σε 
ζηµιές από χαµηλές θερµοκρασίες. Τα 
προσβεβληµένα µέρη εµφανίζουν βραδεία 
ανάπτυξη, καχεκτική µορφή, ενώ είναι 
καλυµµένα από τη λευκή αλευρώδη 
εξάνθιση. Τα άνθη παραµορφώνονται, 
ξεραίνονται και πέφτουν από τα δέντρα. 
Οι γεωπόνοι συνιστούν προστασία των 
τρυφερών µερών του δέντρου µε κάλυψή 
τους µε κατάλληλο µυκητοκτόνο µε 
επαναλαµβανόµενους ψεκασµούς. 

Σκευάσµατα
BAYER: Luna Experience 400SC, Flint 
max 75WG
ELANCO: Clavier 20SC, Systhane 
Ecozome 45EW
FMC: Impact 125 SC
HELLAFARM: Χελλαθειον 80WG, Krill 
10 EC
SPCAM: Altis 25EC και Galileo
SYNGENTA: Topas 100 EC, Cidely Top 
125/15 DC
UPL: Rally Ecozome 45 EW, Pencol 10 EC

Βοτρύτης αγγουριού
Ο µύκητας Botrytis cinerea αποτελεί έναν 
από τους βασικότερους εχθρούς των 
θερµοκηπιακών καλλιεργειών, προκαλώντας 
σοβαρές ζηµιές και εκτεταµένες προ- και 
µετά-συλλεκτικές σήψεις και απώλειες 
κυρίως στα αγγούρια. Η υψηλή 
ατµοσφαιρική υγρασία, η θερµοκρασία 18-
23oC καθώς και ο ελλιπής αερισµός των 
φυτών ευνοούν την ανάπτυξη της µόλυνσης, 
που εµφανίζεται σε φύλλα, µίσχους και στα 
στελέχη ως νεκρωτικές κηλίδες και έλκη. 
Στους καρπούς το παθογόνο εισέρχεται από 
τις κορυφές που φέρουν ανθικά 
υπολείµµατα, αναπτύσσει την χαρακτηριστική 
γκρίζα του εξάνθιση καθιστώντας τους 
καρπούς υδαρείς. Σε περίπτωση προσβολών 
οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Ηρακλείου συνιστούν 
την αποµάκρυνση των προσβεβληµένων 
φυτών και τον ψεκασµό µε κατάλληλο και 
εγκεκριµένο µυκητοκτόνο.

Σκευάσµατα
BAYER: Τeldor 50WG, Serenade ASO SC
ELANCO: Clavier 20SC, Polyversum WP
SYNGENTA: Switch 25/37.5 WG, Geoxe 
50 WG
UPL: Pyrus 400 SC.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Το μέλλον της γεωργίας 
ξεκινάει εδώ!
Πυλώνας: Σπόρος και γενετικά 
χαρακτηριστικά

Ολοκληρωμένες λύσεις με 

υβρίδια και σπόρους είναι σε 

θέση να προσφέρει η BASF, 

ενσωματώνοντας καινοτόμα 

τεχνολογία για υψηλές αποδόσεις

ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΟΎΤΣΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΣΠΟΡΩΝ

Η BASF έχει πλέον παρουσία και 
στην αγορά του σπόρου. Μπορεί-
τε να μοιραστείτε μαζί μας περισ-
σότερες πληροφορίες; 
Μετά την εξαγορά του 2018, η 
BASF απέκτησε ολόκληρη την ε-
πιχειρηματική δραστηριότητα της 
Bayer στον τομέα των σπόρων βαμ-
βακιού FiberMax® & Stoneville®, των σπόρων ελαιο-
κράμβης InVigor® και των σπόρων λαχανικών υπό το πα-
γκόσμιο εμπορικό σήμα Nunhems®.  Πρόσφατα εισήλθε 
στην αγορά των σπόρων ηλίανθου  και  ρυζιού της κατα-
ξιωμένης τεχνολογίας Clearfield® ενώ παράλληλα ανα-
μένονται σπόροι ρυζιού της νέας τεχνολογίας Provisia®.

Μπορείτε να μας εξηγήσετε τις εξελίξεις  
ανά καλλιέργεια;

Στην καλλιέργεια του βαμβακιού η BASF προσφέρει πλέ-
ον συνδυαστικές και ολοκληρωμένες λύσεις, με ένα πλή-
ρες χαρτοφυλάκιο σπόρων βαμβακιού και με ένα ισχυρό 
χαρτοφυλάκιο προϊόντων φυτοπροστασίας. Οι κορυφαί-
ες ποικιλίες FiberMax® είναι συνώνυμες με τις υψηλές 
και σταθερές αποδόσεις, την αντοχή σε συνθήκες στρες, 
την εξαιρετική απόδοση και ποιότητα σε ίνα και την ανα-
γνωρισιμότητα σε όλη την αλυσίδα αξίας του βαμβακιού.
Το χαρτοφυλάκιο ενισχύει το καταξιωμένο όνομα Stoneville® 
και από την προηγούμενη χρονιά και η νέα ποικιλία Stoneville® 
- Olivia. Η Olivia ξεχωρίζει για το πολύ υψηλό δυναμι-
κό παραγωγής σύσπορου, την παρουσία φυλλώματος με 
χνούδι, την εξαιρετική μεταβροχική συλλεκτική συμπε-
ριφορά και την άριστη προσαρμοστικότητά της σε ποι-
κιλία εδαφών.

Η συνεχής έρευνα και ανάπτυξη νέων ποικιλιών αποτε-
λεί δέσμευση της BASF στην καλλιέργεια βαμβακιού, ώ-
στε οι ποικιλίες FiberMax® και Stoneville®  αλλά και το 
πρόγραμμα πιστοποίησης CSF να αποτελούν την πρώτη 
επιλογή για τον Έλληνα παραγωγό και να δίνουν λύσεις 
στις ανάγκες του. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, το πρό-
γραμμα πιστοποίησης με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές 
- Certified Sustainable FiberMax (CSF)  πιστοποιεί, ελέγ-
χει και αναδεικνύει το βαμβάκι, την ίνα και το νήμα που πα-
ράγονται από τις ποικιλίες βαμβακιού FiberMax® με περι-
βαλλοντικά υπεύθυνο, οικονομικά βιώσιμο και κοινωνι-
κά δίκαιο τρόπο παραγωγής. Σκοπός της BASF και των 
συνεργατών στο πρόγραμμα,  είναι να δώσουμε αξία στο 
παραγόμενο βαμβάκι και να δημιουργήσουμε ένα επώνυ-

μο προϊόν για να στηρίξουμε τον Έλ-
ληνα παραγωγό και όλη την αλυσίδα 
αξίας του βαμβακιού.
Το χαρτοφυλάκιο μας στα υβρίδια των 
ενεργειακών καλλιεργειών περιλαμ-
βάνουν στην ελαιοκράμβη το καταξι-
ωμένο όνομα InVigor®  και στον ηλί-
ανθο το νέο brand InSun™.

Το όνομα InVigor® είναι καθιερωμένο εδώ και χρόνια στις 
αγορές της Ευρώπης και στην ελληνική βιομηχανία είναι 
συνώνυμο με την καλή απόδοση, τη σταθερότητα, την α-
ξιοπιστία και την υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι. Τη φετινή 
χρονιά τοποθετούμε στην αγορά τρία νέα υβρίδια InVigor®. 

Στην αγορά του ηλίανθου έχουμε ήδη τοποθετήσει πέντε 
υβρίδια υπό το νέο brand InSun™. Τα υβρίδια InSun™πε-
ριλαμβάνουν την τεχνολογία Clearfield® & Clearfield® 
Plus της BASF, συνδυάζοντας την προηγμένη γενετική 
και τη φυτοπροστασία. Ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
του Έλληνα παραγωγού και της βιομηχανίας για υψηλές 
αποδόσεις, σταθερότητα, αξιοπιστία, αντοχή σε ασθένει-
ες και υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι. Ενώ από το 2022 
προγραμματίζουμε την πιλοτική διάθεση του πρώτου High 
Oleic υβρίδιο, InSun™ 200 HO CLP.

Στην καλλιέργεια του ρυζιού, ξεκίνησε με επιτυχία η δι-
άθεση εγχώρια παραγόμενου σπόρου ρυζιού. Ο προγραμ-
ματισμός περιλαμβάνει την επέκταση του χαρτοφυλακί-
ου με εισαγωγή σπόρου, οποίος θα επενδύεται και θα συ-
σκευάζεται σε τοπικό επίπεδο, καθώς και την πιλοτική δο-
κιμή της νέας τεχνολογίας Provisia™, με στόχο να δο-
θεί λύση στο πρόβλημα του κόκκινου ρυζιού. Τέλος, πε-
ριλαμβάνει την πιλοτική εφαρμογή του νέου προγράμμα-
τος Certified Clearfield Rice (CCR),  για την ιχνηλάτη-
ση των σπόρων,  με στόχο την ανάδειξη της αξίας χρή-
σης πιστοποιημένου σπόρου και τη συνεισφορά του στη 
διαμόρφωση καλύτερου τελικού προϊόντος. 

Στην καλλιέργεια των κηπευτικών από τον Οκτώβριο 
2020, η BASF Ελλάς ανέλαβε τη διανομή των ποικιλι-
ών της Nunhems® γεγονός που αποτελεί πιλοτικό πρό-
τζεκτ παγκοσμίως για τη BASF, ενισχύοντας τις ολοκλη-
ρωμένες λύσεις που προσφέρει στον Έλληνα παραγωγό. 
H Nunhems® διαθέτει στην παγκόσμια αγορά περισσότε-
ρες από 1.200 ποικιλίες για 24 διαφορετικές καλλιέργει-
ες με στόχο την προσφορά εξειδικευμένων λύσεων σε ό-
λους τους κρίκους της διατροφικής αλυσίδας. 

Το μέλλον της γεωργίας ξεκινάει εδώ και περιλαμβάνει καινοτόμες, συνδυαστικές 
και ολοκληρώμενες λύσεις από το σπόρο έως στη συγκομιδή, που διευκολύνουν και 
ενισχύουν τους παραγωγούς. 
Κρίνεται πλέον απαραίτητη η 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. 
Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να επενδύουμε σε λύσεις που βοηθούν στην αύξηση της 
παραγωγής, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των καλλιεργειών σε ακραίες συνθήκες 
και στη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος των γεωργικών δραστηριοτήτων. 
Αντίστοιχα, θα πρέπει να συνδυάζουμε τις προσπάθειες μας με το ψηφιακό 
μετασχηματισμό της γεωργίας και να αξιοποιούμε κάθε νέα πρόταση. 
Η γεωργία απαιτεί συνδυασμούς λύσεων και καινοτομία σε όλα τα επίπεδα.  
Κι εμείς είμαστε εδώ για να συνεισφέρουμε σε αυτήν την προσπάθεια. 
Το μέλλον της γεωργίας ξεκινάει εδώ! 

Πώς 
βλέπετε το 
μέλλον της 

ελληνικής 
γεωργίας; 



Νέα καλλιεργητική περίοδος

Πάνω από 8.500 
στρέμματα οι νέες 
φυτεύσεις ακτινιδιάς

 Οι καλές περσινές τιμές περί τα 70 λεπτά το κιλό και η 
ελλειμματική φετινή παραγωγή της Ιταλίας αναμένεται να 
φέρουν αύξηση 6% στις εκτάσεις με ακτινιδιές το 2021 

Οι εταιρείες πολλαπλασιαστικού υλικού ακτινιδιάς αυξάνουν 
την παραγωγή τους ενόψει της επερχόμενης φύτευσης 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στα όρια της φρενίτιδας κινείται η 
«στροφή» που καταγράφεται φέτος 
στις τάξεις των παραγωγών προς την 
καλλιέργεια της ακτινιδιάς, µε τις 
πρώτες εκτιµήσεις να µιλούν για την 
προσθήκη, µόνο στη φύτευση της ά-
νοιξης του 2021, περισσότερων από 
8.500 στρεµµάτων νέων φυτειών.

Οι εξαιρετικές τιµές, της τάξης των 
0,65 – 0,70 ευρώ ανά κιλό, µέσο ό-
ρο, που «έπιασε» για µια ακόµη µια 
χρονιά, στην τρέχουσα εµπορική σε-
ζόν το προϊόν, έχουν «πυροδοτήσει» 
τεράστιο ενδιαφέρον µε τη ζήτηση 
για φυτά στον κύκλο των φυτωριού-
χων να χαρακτηρίζεται «εκρηκτική» 
και σίγουρα χωρίς προηγούµενο για 
τα τουλάχιστον δέκα τελευταία έτη.

Αν και το κενό που δηµιουργεί 
στην παγκόσµια αγορά η ελλειµµα-
τική παραγωγή της Ιταλίας δικαιολο-
γεί -εν πολλοίς- την τάση µεγέθυνσης 
της ελληνικής µε σχετική ασφάλεια 
ως προς το ρίσκο της επιλογής, δεν 
λείπουν οι φωνές που εγείρουν προ-
βληµατισµούς για το τί θα γίνει όλο 
αυτό το προϊόν, αν δεν συνοδευτεί 
µε υποδοµές για τη διαχείρισή του.

«Αλλάξαµε προγραµµατισµό…»
Ενδεικτικό της τάσης που έχει δι-

αµορφωθεί στην ελληνική ύπαιθρο 
για την περαιτέρω εµπλοκή µε την 
καλλιέργεια ακτινιδίου είναι το γε-
γονός ότι η Vitro Hellas για να µπο-
ρέσει να ανταποκριθεί στο ενδιαφέ-
ρον που υπάρχει για φυτά, αναγκά-
στηκε να τροποποιήσει τα πλάνα της.

«Η ζήτηση είναι εξαιρετικά υψηλή 
κι υποχρεωθήκαµε να αλλάξουµε τον 
προγραµµατισµό µας, µε αποτέλεσµα 
να αυξήσουµε κατά περίπου 50% την 
παραγωγή, σε σύγκριση µε τον αρχι-
κό σχεδιασµό», παραδέχεται ο Άρης 

Για έκρηξη ζήτησης φέτος σε πολλα-
πλασιαστικό υλικό ακτινιδιάς κάνει 
λόγο και ο Άγγελος Ξυλογιάννης α-
πό την Άρτα, πρόεδρος του τοπικού 
Συνεταιρισµού, αλλά και φυτωριού-
χος. «Μέχρι στιγµής έχει εκδηλωθεί 
ενδιαφέρον για 250.000 φυτά, τα ο-
ποία µε έναν µέσο όρο 70 φυτά ανά 
στρέµµα, µας δίνουν µια συνολική 
έκταση περίπου 3.500 στρεµµάτων 
µε νέες φυτείες», αναφέρει ο κ. Ξυ-
λογιάννης και προσθέτει: «Αν πού-
µε πως στην Ελλάδα έχουν φυτευτεί 
ήδη 120.000 στρέµµατα µε ακτινίδια, 
µόνο τα δικά µας φυτά θα προσθέ-
σουν ένα σχεδόν 2,5%-3% σε αυτά τα 
περιβόλια και φτάνει ή και ξεπερνά 
το 6%, εφόσον συνεκτιµηθούν και 
τα φυτά από τα υπόλοιπα φυτώρια».

«∆ικαιολογείται η ανάπτυξη 
από το κενό της Ιταλίας»

Ο ίδιος αν και δεν κρύβει πως «πρό-
κειται για ένα µεγάλο νούµερο για 
φυτεύσεις µιας µόνο χρονιάς», θεω-
ρεί πως δεν είναι απαγορευτικό και 
ότι δικαιολογείται από το κενό που 
αφήνει η Ιταλία στη διεθνή αγορά. 

«Πέρυσι η Ιταλία είναι ζήτηµα αν 
έπιασε 300.000 τόνους, όταν πριν α-
πό µια τετραετία η εθνική της παρα-
γωγή προσέγγιζε τους 600.000 τό-
νους, ενώ φέτος εκτιµάται ότι θα έχει 
ακόµη λιγότερα ακτινίδια από πέρσι. 
Η παραγωγή της είναι πολύ δύσκο-
λο να ανακάµψει, καθώς έχει χτυ-
πηθεί από δύο ασθένειες το PSI και 
τη Μόρια», αναφέρει ο κ. Ξυλογιάν-
νης και υπό το πρίσµα αυτό εκτιµά 
πως «ζήτηση θα υπάρχει για το ελλη-
νικό ακτινίδιο και την απορρόφηση 

Αιτία η μειωμένη παραγωγή

Κωνσταντινίδης υπεύθυνος στον κλά-
δο ακτινιδίου της Vitro Hellas.

Όπως διευκρινίζει το στέλεχος της 
εταιρείας πολλαπλασιαστικού υλικού 
για τη φύτευση της άνοιξης είναι προ-
πωληµένα περίπου 330.000 φυτά, τα 
οποία αντιστοιχούν σε σχεδόν 5.000 
στρέµµατα. «Είµαι 20 χρόνια σε αυτό 
το πόστο και ποτέ άλλοτε δεν είχαµε 
τέτοια ζήτηση. Το µάξιµουµ που είχα-
µε φτάσει ήταν έως 200.000 φυτά», α-
ναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναγκαία η ταυτόχρονη αύξηση των 
αποθηκευτικών χώρων

Βέβαια µαζί µε την αύξηση των εκτά-
σεων, όπως σηµειώνουν τόσο ο κ. Ξυ-
λογιάννης, όσο και ο κ. Κωνσταντινί-
δης, είναι αναγκαίο να αυξηθούν και 
οι διαθέσιµοι αποθηκευτικοί χώροι, ώ-
στε να µπορεί να γίνεται ορθά η διαχεί-
ριση των πρόσθετων όγκων παραγω-
γής. «Όλοι οι διακινητές και µεγάλες ο-
µάδες παραγωγών, το ψάχνουν για να 
δηµιουργήσουν νέους ψυκτικούς θα-
λάµους, διότι όπως πάµε πολύ σύντοµα 
θα σπάσουµε το φράγµα των 300.000 
τόνων και θα προκύψει θέµα µε την α-
ποθήκευσή τους», ανέφερε ο κ. Κων-
σταντινίδης, προειδοποιώντας παράλ-
ληλα και κάποιους που… είδαν φως και 
µπήκαν πως «η καλλιέργεια έχει πολ-
λή δουλειά και προϋποθέτει επαγγελ-
µατισµό για να αποδώσει».

Αυξηµένη ζήτηση
Η εξαιρετικά υψηλή ζήτησε 
οδήγησε τη Vitro Hellas να 
αλλάξει προγραµµατισµό 

και να αυξήσει κατά περίπου 
50% την παραγωγή της 

Γεωγραφικά 
το µεγαλύτερο 
ενδιαφέρον 
προέρχεται από 
Καβάλα, Κατερίνη, 
Πυργετό Λάρισας, 
αλλά και Ηµαθία, 
Άρτα και Ξάνθη.
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Μεγάλα club
Έχουν έρθει στη χώρα µας 
µεγάλα club όπως η ιταλική Jin 
Gold κι η Νεοζηλανδικής Zespri, 
που αναπτύσσουν συµβολαιακά 
µεταξύ άλλων τις κίτρινες Jintao 
και jinyang, την κόκκινη 
Donghong και την πράσινη 
Boerica

Αποθήκευση 
∆ιακινητές και Οµάδες 
Παραγωγών θέλουν να 
δηµιουργήσουν νέους ψυκτικούς 
θαλάµους, διότι εκτιµούν ότι 
σύντοµα θα σπάσει το φράγµα 
των 300.000 τόνων και θα 
προκύψει θέµα µε την 
αποθήκευσή τους

Ιταλία
Πέρυσι η Ιταλία είναι ζήτηµα αν 
έπιασε 300.000 τόνους, όταν 
πριν από µια τετραετία η εθνική 
της παραγωγή προσέγγιζε τους 
600.000 τόνους, ενώ φέτος 
εκτιµάται ότι θα έχει ακόµη 
λιγότερα και από πέρυσι.



της Ιταλίας

52 ΕΚ. € 0 ΕΚ. €

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
∆ΑΝΕΙΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
∆ΑΝΕΙΩΝ

Με ισχυρή παρουσία 
στα εγγυημένα δάνεια
Eurobank -Παγκρήτια  
Αιτήµατα δανειοδότησης αγροτών 
ύψους 52 εκατ. ευρώ βρίσκονται κα-
ταχωρηµένα στο σύστηµα του Ταµεί-
ου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης (ΤΕΑΑ), ενώ ο κατάλογος των 
ελληνικών τραπεζών που υποστη-
ρίζουν το συγκεκριµένο χρηµατο-
δοτικό εργαλείο όλο και µεγαλώνει. 

Συγκεκριµένα, προ ολίγων ηµε-
ρών η Eurobank εξέδωσε ανακοί-
νωση καλώντας τους ενδιαφερό-
µενους να επισκεφτούν το δίκτυό 
της για να ζητήσουν εγγυηµένο δα-
νεισµό από το ΤΕΑΑ, διαθέτοντας 
150 εκατ. ευρώ γι’ αυτό το σκοπό. 
Τα δάνεια µπορούν να είναι ύψους 
10.000 ευρώ έως 5 εκατ. ευρώ σύµ-
φωνα µε τη σχετική ανακοίνωση. 

Τη συµµετοχή της στο Ταµείο α-
νακοίνωσε και η Παγκρήτια Τράπε-
ζα, που αναφέρει ότι το ύψος για 
επενδυτικό δάνειο ανά δικαιούχο 
κυµαίνεται από 10.000-500.000 
ευρώ, ενώ για κεφάλαιο κίνησης  
µπορεί να φτάσει µέχρι 200.000 
ευρώ, ή για το 30% των εξόδων της 
επένδυσης. Η διάρκεια των δανεί-
ων διαµορφώνεται  από 1-10 έτη.

Oι χρηµατοδοτήσεις θα χορηγού-

νται µε τη µορφή µακροπρόθεσµων 
δανείων, µε στόχο την κάλυψη πα-
γίων δαπανών (αγορά τρακτέρ, πα-
ρελκόµενων κ.λπ) και επενδυτικών 
σχεδίων των επιχειρήσεων, που έ-
χουν ενταχθεί σε δράσεις του ΠΑΑ 
2014 - 2020 (Σχέδια Βελτίωσης και 
Μεταποίησης) ή υλοποιούν συνα-
φείς επενδύσεις.

Σχετικές ανακοινώσεις πως βρί-
σκονται σε άµεση θέση να εξυπηρε-
τήσουν αιτήµατα εγγυηµένης χρη-
µατοδότησης έχουν εκδώσει η Τρά-
πεζα Πειραιώς, η Συνεταιριστική 
Τράπεζα Θεσσαλίας και η Συνεται-
ριστική Τράπεζα Καρδίτσας.

Τα βήµατα υπαγωγής στο ΤΕΑΑ 
Βήµα 1: Καταρτίστε ένα επιχει-

ρηµατικό σχεδίο. Αυτό είναι απα-
ραίτητο για τις περιπτώσεις που το 
δάνειο αφορά σε επενδύσεις που 
δεν συνδυάζονται µε επιχορήγη-
ση ή περιλαµβάνει χρηµατοδότη-
ση κεφαλαίου κίνησης.

Βήµα 2: Ερευνήστε την αγορά, 
ώστε να εντοπίσετε την Τράπεζα 
που προσφέρει τους δανειακούς ό-
ρους που ταιριάζουν καλύτερα στο 
προφίλ σας.

Βήµα 3: Υποβάλετε αίτηση για υ-
παγωγή στο ΤΑΕΕ προς την Τράπε-
ζα της επιλογής σας, ηλεκτρονικά, 
µέσω του Πληροφοριακού Συστή-
µατος Κρατικών Ενισχύσεων (www.
ependyseis.gr).

Βήµα 4: Προσκοµίστε τα απαραί-
τητα δικαιολογητικά στην Τράπεζα 
της επιλογής σας.

Αίτηµα ανάκλησης
πράξης για το Μέτρο 6.3 
Στην εφαρµογή του ΠΣΚΕ έχει 
αναρτηθεί η δυνατότητα 
ηλεκτρονικής υποβολής  αιτήµατος 
ανάκλησης ένταξης πράξης-
απένταξης στο υποµέτρο 6.3 
«Ανάπτυξη µικρών γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων». Το εν λόγω 
αίτηµα υποβάλλεται και εγγράφως 
στη ∆ΑΟΚ το αργότερο εντός 
πέντε εργάσιµων ηµερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή του 
αιτήµατος µέσω ΠΣΚΕ.

Πλατφόρµα Εξοικονοµώ
για τα δικαιολογητικά
Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρµα 
υποβολής δικαιολογητικών στο 
σύστηµα «Εξοικονοµώ – Αυτονοµώ» 
για όσους οι αιτήσεις τους έχουν 
ήδη εγκριθεί. Αφορά αιτήσεις για 
όλα τα γεωγραφικά διαµερίσµατα 
της χώρας που έχουν ήδη εγκριθεί 
σε πρώτο στάδιο. Τώρα είναι η ώρα 
για την υποβολή δικαιολογητικών 
µε ηλεκτρονική µορφή. Νέα 
προγράµµατα «Εξοικονοµώ» που 
θα απευθύνονται σε νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις θα προκηρυχθούν 
αργότερα µέσα στο έτος.

της παραγωγής του». Γεωγραφικά το 
µεγαλύτερο ενδιαφέρον προέρχεται 
από Καβάλα, Κατερίνη, Πυργετό Λά-
ρισας και ακολουθούν Ηµαθία, Άρ-
τα και Ξάνθη, µε κυρίαρχες ποικιλίες 
τις πράσινες Hayward και τον κλώνο 
8. Παράλληλα έχουν έρθει στη χώ-
ρα και µεγάλα club όπως η ιταλική 
Jin Gold κι η Νεοζηλανδικής Zespri 
οι οποίες αναπτύσσουν συµβολαια-
κά µεταξύ άλλων τις κίτρινες Jintao 
και jinyang, την κόκκινη Donghong 
και την πράσινη Boerica.

Κεφάλαιο κίνησης
Τα εγγυηµένα δάνεια µπο-
ρούν να χρησιµοποιηθούν 
για κεφάλαιο κίνησης και 

αγροτικές επενδύσεις 
όπως αγορά γης, τρακτέρ, 

παρελκόµενα
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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.

Αναδιάρθρωση 
Αµπελώνων
Μέχρι τις 15 Μαΐου θα 
παραµείνουν ανοιχτές οι 
αιτήσεις για το πρόγραµµα 
αναδιάρθρωσης 
αµπελώνων 2021-2022. 
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Την αναγκαιότητα τερµατισµού των συνεχών α-
ναστολών στην εφαρµογή της ευρωπαϊκής πρό-
βλεψης για εγκατάσταση σε όλα τα τρακτέρ δια-
τάξεων για την προστασία των αγροτών από την 
ανατροπή τους, ζητά από την πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης η Πανελλή-
νια Ένωση Γεωπόνων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων.

Η ΠΕΓ∆Υ κάνει λόγο για «απαράδεκτη στρέ-
βλωση» για µια απόφαση που θα έπρεπε να έχει 

εφαρµοστεί από το 1995, ζητώντας να δοθούν 
κίνητρα αντικατάστασης του γερασµένου στό-
λου των γεωργικών ελκυστήρων στη χώρα µας.

Την ίδια ώρα, αναφέρει, η Ελλάδα είναι α-
πό τους τελευταίους σε µέση ηλικία των χρησι-
µοποιούµενων γεωργικών ελκυστήρων, γεγο-
νός που επιβαρύνει τον βαθµό προστασίας που 
µπορεί αυτά να παρέχουν κατά τη χρήση τους.

Η ΠΕΓ∆Υ ζητά από το υπουργείου να προχω-

ρήσει σε όλα τα αναγκαία µέτρα, τα οποία πρέπει:
Να επαναπιστοποιηθεί και στελεχωθεί το Ι-

ΓΕΜΚ (Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανών και Κατα-
σκευών) του υπουργείου στους Αγίους Αναργύ-
ρους, που επιτελούσε σηµαντικό ρόλο στήριξης της 
εγχώριας επιχειρηµατικότητας και των αγροτών.

Να στελεχωθεί µε γεωπονικό προσωπικό η 
αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ. ώστε να προ-
χωρήσει στον εκσυγχρονισµό της νοµοθεσίας.

Κίνητρα για ανανέωση στόλου τρακτέρ ζητά η ΠΕΓΔΥ

Αυξάνονται τα 
αιτήματα του 

αγροτικού κόσμου 
για ενισχύσεις σε 

μια σειρά αγροτικών 
προϊόντων, 

με την εξέταση των 
αιτημάτων να γίνεται 

ωστόσο με αργούς 
ρυθμούς

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Εντείνουν την πίεση που ασκούν αγροτικοί 
φορείς στο υπουργείο, προκειµένου να δι-
εκδικήσουν κρατική ενίσχυση για µια σειρά 
προϊόντων, τα οποία πέραν του πλήγµατος 
που δέχθηκαν από την αλλαγή της δοµής 
της ζήτησης ελέω πανδηµίας, δοκιµάστη-
καν στο µεταξύ και από ακραία καιρικά φαι-
νόµενα αλλά και νέες διακυµάνσεις στις δι-
εθνείς αγορές. Ως µια κίνηση προς την ικα-
νοποίηση µέρους των αιτηµάτων ενίσχυσης, 
θα µπορούσε να ειδωθεί η απόφαση παρά-
τασης ως το τέλος του 2021 και η ενίσχυση 
µε 16 εκατ. ευρώ του κανονισµού κρατικών 
οικονοµικών ενισχύσεων (ΚΟΕ).

Σηµειώνεται παράλληλα ότι το υπουργείο 
δροµολογεί όπως υποστήριξε πρόσφατα σε 
απάντησή του στη Βουλή, ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός, ενισχύ-
σεις στους τοµείς του θερινού καρπουζιού 
χαµηλής κάλυψης, β) της καλοκαιρινής και 
φθινοπωρινής πατάτας, γ) των θερµοκηπι-
ακών καλλιεργειών σε ντοµάτες και αγγού-
ρια σε όλη την επικράτεια εξαιρουµένης της 
Κρήτης και δ) της βουβαλοτροφίας µε βάση 
την Ανακοίνωση της Επιτροπής. 

Στρεµµατική 25 ευρώ στο βαµβάκι
Παράλληλα αναζητά το ύψος και τον τρό-

πο τεκµηρίωσης στις κοινοτικές αρχές, προ-
κειµένου να προχωρήσει την εκκρεµότητα 
για την ενίσχυση βάµβακος. Στο µεταξύ ήδη 
έχουν γίνει δεσµεύσεις από τους κυβερνώ-
ντες για ειδική στήριξη στους παραγωγούς 
πυρηνόκαρπων. Η επεξεργασία των στοιχεί-

ων οδηγεί σε έκτακτη ειδική ενίσχυση της τά-
ξεως των 65 εκατ. ευρώ. 

Στις πρώτες του τοποθετήσεις προ διµή-
νου, ο Σπήλιος Λιβανός έκανε λόγο για ένα 
υπόλοιπο 156 εκατ. ευρώ το οποίο προορί-
ζεται για ενισχύσεις αγροτών.

Στα πυρηνόκαρπα 100 ως 120 ευρώ 
Προς τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων 

120 ευρώ το στρέµµα για το συµπύρηνο ρο-
δάκινο, 110 ευρώ το στρέµµα για το επιτρα-
πέζιο και 100 ευρώ το στρέµµα για τα νεκτα-
ρίνια κατευθύνεται η κυβέρνηση. Ωστόσο α-
πό το τελικό ποσό στήριξης που θα εισπρά-

ξουν οι παραγωγοί, θα αφαιρεθεί τυχόν ε-
νίσχυση που µπορεί να έχουν λάβει από το 
µέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής. Η ε-
νίσχυση συνολικού προϋπολογισµού 9,2 ε-
κατ. ευρώ θα αφορά ζηµιές που υπέστησαν 
πλέον των 80.000 στρεµµάτων από βροχές, 
που δεν καλύπτει ο ΕΛΓΑ.

Στήριξη 300 ευρώ για λεβάντα
Οι παραγωγοί λεβάντας έχουν ζητήσει 

στήριξη περί τα 300 ευρώ το στρέµµα, στέλ-
νοντας υπόµνηµα που δείχνει  τα αποθέµα-
τα ελαίου να υπολείπονται περίπου 20% της 
συνολικής παραγωγής δύο ετών. 

To υπουργείο 
αναζητά τον τρόπο 
τεκµηρίωσης για 
την ενίσχυση στο 
βαµβάκι.

Πριν τις εαρινές σπορές

Πρώτα για ειδική 
ενίσχυση βαμβάκι 
και πατάτες

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

300

215

25 

100-120

12 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΛΕΒΑΝΤΑ

ΠΑΤΑΤΑ

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
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Σε συµφωνία κατέληξαν η ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas 
και η ΜΙΝΕΡΒΑ για την πώληση του κλάδου το-
µατικών προϊόντων, που περιλαµβάνει τα εµπο-
ρικά σήµατα Pummaro και Pelargos, καθώς και 
το εργοστάσιο της Γαστούνης. Επιπλέον, µε την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης, το σύ-
νολο των εργαζοµένων του κλάδου τοµατικών 
προϊόντων θα µεταφερθούν στον νέο ιδιοκτήτη. 
Η συµφωνία προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως 

το τέλος του πρώτου εξαµήνου του 2021.
Όπως δήλωσε ο Γενικός ∆ιευθυντής της ΕΛΑ-

ΪΣ-Unilever Hellas ΑΕ Andrew Kennedy «Η πώλη-
ση του κλάδου τοµατικών προϊόντων δηµιουργεί 
τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του κλάδου 
και την παραγωγή µακροπρόθεσµης αξίας, ενώ 
ταυτόχρονα έρχεται σε εναρµόνιση µε τη διεθνή 
στρατηγική εστίασης του Οµίλου Unilever. Η ΜΙ-
ΝΕΡΒΑ έχει την πρόθεση να επεκτείνει και να ανα-

πτύξει τις µάρκες σε τοπικό και διεθνές επίπεδο».
Αντίστοιχα, η Γενική ∆ιευθύντρια της Μινέρ-

βα Α.Ε. Ελαιουργικών Επιχειρήσεων και Τροφί-
µων Χρύσα Μπόνου ανέφερε ότι «Η απόκτηση 
του κλάδου τοµατικών προϊόντων και του εργο-
στασίου της Γαστούνης από την ΕΛΑΪΣ-Unilever 
µας δίνει τη δυνατότητα να ενδυναµώσουµε πε-
ραιτέρω την παρουσία µας και να εµπλουτίσουµε 
το χαρτοφυλάκιο των εµπορικών σηµάτων µας». 

Στη Μινέρβα τα τοματικά προϊόντα της ΕΛΑΪΣ-Unilever 

Χτυπάει κόκκινο η αγωνία στους πα-
ραγωγούς σπαραγγιού της Καβάλας, 
καθώς η περίοδος της συγκοµιδής άρ-
χισε να ξεδιπλώνεται δειλά –δειλά κι 
ο κίνδυνος να ξαναζήσουν την κακή 
χρονιά του 2020, όταν µέρος της πα-
ραγωγής έµεινε στα χωράφια, λόγω 
έλλειψης εργατικών χεριών, κάθε άλ-
λο παρά έχει ξεπεραστεί, παρά τις πι-
έσεις που ασκούν.

Τα περιθώρια στενεύουν πλέον α-
σφυκτικά, διότι µπορεί για την ώρα το 
πρώιµο της συγκοµιδής να επιτρέπει α-
κόµη ανταλλαγή των ελάχιστων διαθέ-
σιµων εργατικών χεριών, από τα µέσα 
Μαρτίου και µετά, όµως, η διαδικασία 
θα εισέλθει στο στάδιο της κορύφωσης 
και τέτοιες τακτικές δεν θα µπορούν να 
εφαρµοστούν. Μόνο στην περιοχή του 
Νέστου, στην Καβάλα, καλλιεργούνται 
πάνω από 6.000 στρέµµατα σπαράγγια 
και απαιτούνται τουλάχιστον 1.500 ερ-
γάτες γης για τη συγκοµιδή, ενώ θα πρέ-
πει να προσµετρηθούν και οι ανάγκες 
σε Ξάνθη και Έβρο, όπου επίσης υπάρ-
χουν αρκετές εκτάσεις του προϊόντος.

Ήδη οι παρενέργειες έχουν αρχίσει 
να κάνουν την εµφάνισή τους, αφού 
οι υπάρχοντες αλλοδαποί αγρεργάτες, 
που µένουν µόνιµα στην περιοχή και 
µπορούν να αξιοποιηθούν στα χωρά-
φια για τη συγκοµιδή, εγείρουν απαι-
τήσεις σηµαντικών αυξήσεων στα µε-
ροκάµατα, ζητώντας από 30 ευρώ και 

άνω, συν το εργόσηµο, για εργασία 5-
6 ωρών σε µια περίοδο που η αβεβαιό-
τητα για την εµπορική πορεία του προ-
ϊόντος περισσεύει.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το α-
πόγευµα της ∆ευτέρας 1η Μαρτίου, µε 
πρωτοβουλία του Αγροτικού Συλλόγου 
∆ήµου Νέστου και τη συµµετοχή του συ-
νόλου των οργανώσεων, συνεταιριστι-
κών, αλλά και ιδιωτικών, από την Κα-
βάλα, είχαν νέα σύσκεψη για να δουν 
πώς θα καταφέρουν να αποτρέψουν ε-
πανάληψη των περσινών λαθών.

Ως πρώτο βήµα όπως ανέφερε στην 
Agrenda ο Μιχάλης Ξεκαρφωτάκης, πρό-
εδρος του συνεταιρισµού «Nespar», α-
ποφασίστηκε να συγκροτηθεί µια επι-
τροπή η οποία θα επισκεφτεί το διοικη-
τής της δοµής φιλοξενίας προσφύγων 
της Καβάλας, µε σκοπό να διερευνηθεί 
το κατά πόσο είναι εφικτό να καλυφθεί 
µέρος έστω των αναγκών σε εργατικά 
χέρια από τους διαµένοντες πρόσφυγες.

«Επίσης, θα ζητηθεί εκ νέου να ενερ-
γοποιηθεί και η πράξη νοµοθετικού πε-
ριεχοµένου για τους µετακλητούς α-
γρότες γης από τρίτες χώρες, ώστε να 
έρθουν κάποια χέρια και από την Αλ-
βανία», υπογράµµισε ο κ. Ξεκαρφωτά-
κης, προσθέτοντας πως δυστυχώς και 
φέτος το σπαράγγι ξεκινά µε κακούς 
οιωνούς, δεδοµένου ότι για δεύτερη 
χρονιά πέφτει πάνω σε κλειστές αγο-
ρές στην Ευρώπη.   ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Πολλαπλά αιτήµατα κτηνοτρόφων 
Πέραν των υποσχέσεων που έχουν γίνει σε 

εκπροσώπους της πτηνοτροφίας για ενισχύ-
σεις περί τα 12 εκατ. ευρώ, καθώς και στους 
χοιροτρόφους για αντίστοιχες αποζηµιώσεις, 
ο κλάδος πλέον ζητά κρατική παρέµβαση για 
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων που υφί-
στανται οι µονάδες εξαιτίας της κατακόρυφης 
αύξησης της τιµής των ζωοοτροφών.  

Ενισχύσεις 200 ευρώ στην πατάτα
Ενίσχυση αλλά δεν βλέπουν οι παραγωγοί 

πατάτας Νευροκοπίου. Η µεγάλη κωλυσιεργία 
στο ξεκλείδωµα της στήριξης φουντώνει, µέ-
ρα µε τη µέρα, τη δυσαρέσκεια των πατατοπα-
ραγωγών, διότι ο χρόνος για την έναρξη της 
νέας καλλιεργητικής περιόδου στερεύει γρή-
γορα και πολλοί αδυνατούν να αγοράσουν α-
κόµη και το σπόρο. «Έχει εγκριθεί ένα ποσό 
14,5 εκατ. ευρώ για τις χειµερινές πατάτες κι 
αυτό µεταφράζεται σε περίπου 215 ευρώ το 
στρέµµα. Όσο πήραν και οι ανοιξιάτικες. Ω-
στόσο, η διάθεση της ενίσχυσης έχει κολλή-
σει στο υπουργείο Οικονοµικών. Μάλλον ε-
λέγχουν ποιοι έχουν πάρει επιστρεπτέα προ-
καταβολή για να κάνουν κρατήσεις» εξηγεί 
ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κάτω 
Νευροκοπίου, Απόστολος Βεσµελής. 

Ηµεροµίσθια
Ζητούν 30 ευρώ 
συν το εργόσηµο 

για εργασία 6 
ωρών οι λιγοστοί 

εργάτες γης

Καλές συνθήκες αγοράς στα σπαράγγια, 
ανησυχούν μόνο δυσκολίες συγκομιδής 

Έξι µέτρα ζητούν
οι αµπελουργοί
Εθνικά και ευρωπαϊκά 
µέτρα στήριξης ζητεί ο 
αµπελοοινικός κλάδος, 
µε 6 παρεµβάσεις:

Ένταξη στο µέτρο 21 
λόγω της πτώσης τιµών 
των σταφυλιών το 2020

Απόσταξη κρίσης: 
Ζητείται να εξεταστεί η 
διενέργεια µιας πρώτης 
φάσης Απρίλιο-Μάιο.

Πράσινος τρύγος: 
µέτρο απευθείας 
ενίσχυσης των 
αµπελουργών.

Αποθεµατοποίηση: 
µέτρο που πέρυσι δεν 
εφαρµόστηκε. 

Ευελιξία: προσαρµογή 
στις µεταβαλλόµενες 
ανάγκες των αγορών.

∆άνεια µειωµένης 
εγγυοδοσίας οινοποιείων
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Το δρόμο
εκκαθάρισης
πήρε και η 
ιστορική ΕΑΣ 
Βισαλτίας 
Άλλη µια ιστορική συνεταιριστική 
οργάνωση µε ιδιαίτερη συµβολή στην 
αγροτική ανάπτυξη µιας περιοχής 
µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 
δυνατότητες, πήρε τους τελευταίους 
µήνες το δρόµο της εκκαθάρισης, 
παρά τις «φιλότιµες προσπάθειες» να 
αποτραπεί το µοιραίο, τις οποίες είχε 
αναλάβει... εργολαβικά ένα ιδιότυπο 
«σύστηµα εξουσίας» που παρείχε 
διαβεβαιώσεις για τη «σωτηρία» της 
εν λόγω οργάνωσης. Πρόκειται για 
τον Αγροτικό Συνεταιρισµό -πρώην 
ΕΑΣ- Βισαλτίας, για τον οποίο στις 
15/02/2021 δηµοσιεύθηκε 
ανακοίνωση εκκαθάρισης, 
η οποία φέρει την υπογραφή του 
εκκαθαριστή Χρήστου Φωτιάδη 
µε έδρα την Αλεξανδρούπολη. 

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
Ανακοίνωση - Περίληψη απόφασης 
γενικής συνέλευσης Αγροτικού 
Συνεταιρισµού ΕΑΣ Βισαλτίας
«Η Γενική Συνέλευση του 
Συνεταιρισµού (ΕΑΣ Βισαλτίας) µε 
την υπ’ αριθµ. 4/27.10.2020 
απόφασή του, αποφάσισε οµόφωνα 
τη λύση και εκκαθάριση του 
Συνεταιρισµού σύµφωνα µε το 
καταστατικό του (...) Εκκαθαριστής 
ορίστηκε ο Χρήστος Φωτιάδης, 
δικηγόρος. Καλούνται οι πιστωτές του 
Συνεταιρισµού σύµφωνα µε τον νόµο 
4673/2020, άρθρο 33 παραγραφος 
1, να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους 
στην έδρα του Συνεταρισµού, Κ. 
Καραµανλή 19 Νιγρίτα Σερρών, 
λαµβάνοντας υπόψη και την 
παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου 
του Νόµο 4673/2020. 
Αλεξανδρούπολη,
15/02/2021
Ο εκκαθαριστής
Χρήστος Φωτιάδης

Οι μεταρρυθμίσεις Λιβανού 
και Δαμόκλειος σπάθη Βορίδη
Πώς η «σφιχτή άμυνα» του πρώην ανακόπτει την όποια «επιθετική ορμή» του νυν 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Στις συµπληγάδες των εγκατεστηµένων 
συµφερόντων και της γραφειοκρατίας κιν-
δυνεύει να εγκλωβισθεί η µεταρρυθµιστι-
κή πνοή του νέου υπουργού Αγροτικής Α-
νάπτυξης Σπήλιου Λιβανού, παρά την εκ-
φρασµένη βούλησή του να στηρίξει αποφα-
σιστικά τις αναγκαίες αλλαγές που θα δώ-
σουν νέα δυναµική στην ελληνική γεωργία. 

Μέχρι στιγµής, δηλαδή στους δύο µήνες 
που ο νέος υπουργός ηγείται του χώρου, το 
πολιτικό του στίγµα παραµένει υποτονικό, 
κάτι που αποτυπώνεται και στις µέχρι στιγ-
µής σφυγµοµετρήσεις της κοινής γνώµης. 
Αρκεί να αναφερθεί ότι στην τελευταία εξ 
αυτών, ο Σπήλιος Λιβανός καταλαµβάνει την 
τελευταία θέση σε δηµοφιλία µεταξύ των υ-
πουργών και είναι πριν από τον «κανέναν».

Οι αιτίες γι’ αυτό είναι πολλές και σίγου-
ρα δεν έχουν να κάνουν µε το πολιτικό τα-
µπεραµέντο του εν λόγω πολιτικού άνδρα. 

Ο προκάτοχός του, Μάκης Βορίδης, είχε 
φροντίσει στους 18 µήνες που παρέµεινε 
στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να 
«σφίξει» τις γραµµές... της άµυνάς του και 
να δηµιουργήσει έναν µηχανισµό που θα 
του εξασφάλιζε προσβάσεις και δυνατότητες 
επιρροής ακόµα και µετά την αποµάκρυν-
σή του από το συγκεκριµένο υπουργείο. Οι 
πληροφορίες θέλουν τον πρώην υπουργό 

να έχει αξιοποιήσει στο έπακρο το λεγόµε-
νο «συνδικάτο» του ΟΣ∆Ε και ταυτόχρονα 
να έχει καλλιεργήσει τέτοιες προσωπικές 
σχέσεις µε τους διάσπαρτους ανά την επι-
κράτεια και ειδικά στην Κρήτη, αγροτοσυν-
δικαλιστές, ώστε ακόµη και σήµερα πολλοί 
εξ αυτών... να πίνουν νερό στο όνοµά του. 

Άλλωστε, λίγο πριν φύγει από το υπουρ-
γείο, είναι αυτός που έδωσε πρώτος τις «ευ-
λογίες» του για τη συγκρότηση της Εθνικής 
Ένωσης Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Ε-
ΘΕΑΣ), στο πνεύµα του νόµου 4673/2020, 
που ο ίδιος είχε θεσµοθετήσει. Πέραν αυ-
τού, τα πολιτικά στελέχη -δηλαδή γενικοί 
γραµµατείς του υπουργείου και πρόεδροι 
εποπτευόµενων οργανισµών- που υπηρε-
τούν αυτή τη στιγµή στο υπουργείο, είναι 
επιλογές Βορίδη ή πρόσωπα µε τα οποία, ο 
πρώην υπουργός κατάφερε έγκαιρα να α-

ναπτύξει στενή σχέση και να εµφυσήσει δε-
όντως το πνεύµα του. Οι ίδιες πληροφορίες 
θέλουν το «πνεύµα Βορίδη» να πλανάται και 
σήµερα στους διαδρόµους του υπουργείου 
και να επηρεάζει την έκβαση των πραγµά-
των σε κρίσιµα ζητήµατα. Όπως για παρά-
δειγµα, στην ανανέωση για 6 µήνες και µά-
λιστα µε απευθείας ανάθεση, της σύµβασης 
του τεχνικού συµβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και 
µάλιστα «λόγω µοναδικότητας του προτει-
νόµενου παρόχου». Να σηµειωθεί ότι την ί-
δια ώρα που υπογράφονταν η εν λόγω σύµ-
βαση, ο εν λόγω πάροχος επεδίωκε δικαστι-
κά την ακύρωση του διαγωνισµού που έχει 
βγει στον αέρα για το ίδιο έργο και στον ο-
ποίο για πρώτη φορά τα τελευταία 15 χρό-
νια είχε κατατεθεί και δεύτερη προσφορά, 
πράγµα το οποίο υποδηλώνει ότι δεν πρό-
κειται περί αναντικατάστατου. Άλλωστε εί-
ναι παγκοίνως γνωστό ότι η «επιστήµη» της 
πληροφορικής και οι λύσεις που αυτή προ-
σφέρει πλέον, έχουν ανοίξει τόσο που κα-
νείς δεν µπορεί να είναι αναντικατάστατος. 

Με βάση τα παραπάνω, το επόµενο διάστη-
µα, ο σηµερινός υπουργός Σπήλιος Λιβανός 
οφείλει να κινηθεί πιο αποφασιστικά, αν θέ-
λει να εξασφαλίσει τον έλεγχο της κατάστα-
σης, όχι µόνο στα θέµατα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου 
η ∆αµόκλειος σπάθη παραµένει, αλλά και σε 
µια σειρά ζητηµάτων, όπως οι κορωνοενισχύ-
σεις, τα νέα αναπτυξιακά προγράµµατα και η 
χρηµατοδότηση του αγροτικού τοµέα. 

Το πνεύµα «Βορίδη»
Γενικοί γραµµατείς του υπουρ-
γείου και πρόεδροι εποπτευόµε-

νων οργανισµών, που υπηρετούν 
αυτή τη στιγµή στο υπουργείο, 

είναι επιλογές Βορίδη



Agrenda 47Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Μαρτίου 2021ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κοινή συνάντηση των διαπραγµατευτών της 
Ευρωβουλής, του Συµβουλίου των υπουργών 
Γεωργίας και της Κοµισιόν προγραµµατίζει η 
πορτογαλική προεδρία της ΕΕ για τις 22-23 
Μαρτίου, δηλαδή αµέσως µετά τη συνάντηση των 
Ευρωπαίων υπουργών. Σε αυτό τον «υπερ-
διάλογο», όπως τον χαρακτήρισε πρόσφατα η 
υπουργός γεωργίας της Πορτογαλίας, Μαρία ντε 
σο Αντούνες, αναµένεται να σπάσουν και οι 
όποιες αντιστάσεις προβάλουν οι εκπρόσωποι 

των τριών πλευρών που εµποδίζουν την 
οριστικοποίηση των νοµικών κειµένων της ΚΑΠ.  
Σε αυτή τη φάση των διαπραγµατεύσεων ο 
φάκελος ΚΑΠ έχει χωριστεί σε τρία νοµοθετικά 
κείµενα, τα οποία αφορούν τα στρατηγικά σχέδια, 
την οριζόντια διακυβέρνηση και την κοινή 
οργάνωση αγορών (ΚΟΑ). Οι συζητήσεις έχουν 
κολλήσει απ’ ό,τι φαίνεται στο σκέλος των 
στρατηγικών σχεδίων επί των οποίων γίνονται 
σκληρές διαπραγµατεύσεις από αρχές του 2021.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τους διαδρόµους των κτηρίων των 
ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων φαί-
νεται ότι έχει στοιχειώσει το φάντα-
σµα της στρατηγικής Farm to Fork, Α-
πό το Χωράφι στο Πιάτο, το οποίο µε 
κοινή οµολογία δεν έχει κάποια δε-
σµευτική νοµική βάση και ούτε φαί-
νεται ότι θα αποκτήσει µέσα στην ε-
πόµενη διετία. Τόσος είναι ο χρόνος 
δηλαδή, που εκτιµάται ότι θα χρει-
αστεί µέχρι οι νοµοθέτες της Ευρω-
βουλής να έχουν στα χέρια τους µια 
αναλυτική έκθεση επιπτώσεων της 
πολιτικής και στη συνέχεια να επι-
κυρώσουν τα 37 νοµοθετικά πλαίσια 
που θα δώσουν υπόσταση στο εγχεί-
ρηµα της κλιµατικής ουδετερότητας. 

Από την πλευρά της η βιοµηχανία 
εισροών φαίνεται πως είναι προετοι-
µασµένη για παν ενδεχόµενο, ενώ 
σε ορισµένες περιπτώσεις είναι και 
θετικά προσκείµενη σε αυτή τη µε-
ταρρύθµιση, µε στελέχη του κλάδου 
να εξηγούν στην Agrenda, ότι η θε-
σµοθέτηση ενός πρότυπου καλλιερ-
γητικού µοντέλου, µόνο να διευκολύ-
νει µπορεί τις εργασίες του κλάδου. 

Το παράδοξο πάντως µε τη στρα-
τηγική αυτή που συµπληρώνει αυ-
τές τις µέρες έναν χρόνο από την ε-
πίσηµη πρώτη της παρουσίαση, εί-
ναι ότι βρίσκει αντιδράσεις και στα 
δυο στρατόπεδα που υποτίθεται ό-
τι ευνοεί ή δυσαρεστεί. Οι µεν πε-
ριβαλλοντολόγοι ακτιβιστές θεω-
ρούν ότι η πρωτοβουλία της Κοµι-
σιόν δεν στέκεται στο ύψος των πε-
ριστάσεων που ορίζει η κλιµατική 
αστάθεια του πλανήτη. Οι δε επαγ-
γελµατίες του κλάδου και νοµοθέ-
τες της Ευρωβουλής θεωρούν ότι η 
Επιτροπή αιθεροβατεί. 

Πάντως ο τρόπος µε τον οποίο η 
Επιτροπή χειρίζεται το όλο ζήτηµα, 

δείχνει ότι η ενσωµάτωση της πο-
λιτικής Farm to Fork στις µελλοντι-
κές πολιτικές και στη νέα ΚΑΠ, θα 
γίνει µε τρόπο µάλλον ανεπαίσθη-
το. Στις αρχές Ιουνίου η Ευρωβου-
λή προγραµµατίζει µια σχετική ψη-
φοφορία µε τις δύο συναρµόδιες ε-
πιτροπές, Γεωργίας και Περιβάλλο-
ντος να «κοσκινίζουν» σε αυτήν τη 
φάση πλέον των 2.000 τροπολογιών 
που απαρτίζουν την στρατηγική. Στο 
µεταξύ, µπορεί στο πλαίσιο των τρι-
µερών συζητήσεων για τη νέα ΚΑΠ 
να µην έχει γίνει κάποια συγκεκρι-
µένη αναφορά επί του Farm to Fork, 
ωστόσο φαίνεται ότι στον πυρήνα 
των κατευθύνσεων της Κοµισιόν για 
τα νέα πράσινα µέτρα που θα αντι-
καταστήσουν το σηµερινό πρασίνι-
σµα, βρίσκεται η στρατηγική αυτή. 
Κάπως έτσι ευελπιστούν οι γραφει-

οκράτες της Κοµισιόν ότι θα µπουν 
οι βάσεις για την περαιτέρω θεµελί-
ωση της στρατηγικής.   

Το σύνολο των µέτρων που περι-
λαµβάνονται στη στρατηγική, κα-
θώς και οι στόχοι - για κάποιο ευ-
πρόσδεκτο, για άλλους αµφιλεγό-
µενους - αντιπροσωπεύει το όραµα 
για την ευρωπαϊκή γεωργία τις επό-
µενες δεκαετίες.

Πάντως δεν έχει προεξοφληθεί η 
αντίδραση της Ευρωβουλής, η οποία 
ξεκαθαρίζει σε κάθε ευκαιρία πως οι 
πράσινες κατευθύνσεις της Κοµισιόν 
δεν έχουν δεσµευτική νοµικά υπό-
σταση στα κείµενα της νέας ΚΑΠ. Η 
πιο πρόσφατη ένδειξη διαµαρτυρί-
ας, ήταν στο πλαίσιο µιας συζήτησης 
στην Επιτροπή Γεωργίας, στην οποία 
ο πρόεδρος της, Νόρµπερτ Λινς, δι-
αµαρτυρήθηκε δηµοσίως για το γε-

γονός ότι δεν ζητήθηκε η γνώµη του 
Κοινοβουλίου σχετικά µε την έντο-
νη ώθηση της βιολογικής γεωργίας 
που εφαρµόζει η Επιτροπή σε κάθε 
πολιτική της ΚΑΠ, και που εµπνέε-
ται από το Farm to Fork. Μια σταθε-
ρή επισήµανση επ’ αυτού, είναι ότι 
ακόµα και αν τελικά το 25% των ε-
κτάσεων της ΕΕ πάρουν βιολογική 
πιστοποίηση, δεν υπάρχει ακόµα τέ-
τοια αγορά και ζήτηση που να µπο-
ρεί να χρηµατοδοτεί και να απορρο-
φά την παραγωγή αυτή. 

Ήδη η Ευρωβουλή έχει καταψηφί-
σει κάποια ξεκάθαρη ενσωµάτωση 
της στρατηγικής Farm to Fork στη νέα 
ΚΑΠ και πλέον ο κύριος στόχος των 
νοµοθετών είναι, να επηρεάσουν τη 
στρατηγική στις 37 διατάξεις που θα 
φτάσουν στα χέρια τους προς ψήφι-
ση µέσα στην επόµενη διετία.

Αιθεροβατεί 
η πολιτική  

Farm to Fork
Η αγορά με όρους 

καταναλωτικών 
προτιμήσεων δεν 

δείχνει έτοιμη για τις 
πράσινες φιλοδοξίες 

της Κομισιόν και 
οι νομοθέτες της 
Ευρωβουλής για 
επικύρωση μιας 
τέτοιας στροφής  

Τέλη Μαρτίου 
τελευταίο βήµα 

σύγκλισης τριµερών 
διαπραγµατεύσεων

Διετία
∆ύο χρόνια εκτιµάται ότι θα 
χρειαστούν οι νοµοθέτες της 
Ευρωβουλής να έχουν στα 
χέρια τους µια αναλυτική 
έκθεση επιπτώσεων της 
πολιτικής Farm to Fork.

Θετικά
Η θεσµοθέτηση ενός 
πρότυπου καλλιεργητικού 
µοντέλου, µόνο να 
διευκολύνει µπορεί τις 
εργασίες του κλάδου της 
βιοµηχανίας.

Δύο όψεις
Οι µεν περιβαλλοντολόγοι 
ακτιβιστές θεωρούν ότι η 
πρωτοβουλία της Κοµισιόν 
δεν στέκεται στο ύψος των 
περιστάσεων που ορίζει 
η κλιµατική αστάθεια του 
πλανήτη, ενώ οι 
επαγγελµατίες του κλάδου 
και νοµοθέτες της 
Ευρωβουλής θεωρούν ότι 
η Επιτροπή αιθεροβατεί. 
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ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
«Ευπρόσδεκτοι θα είναι 
στην Ελλάδα οι Βρετανοί 
τουρίστες µε ή χωρίς 
πιστοποιητικό 
εµβολιασµού. [...] Είµαι 
κατηγορηµατικός ότι πέρα 
από τη διµερή ή πολυµερή 
συµφωνία –αυτό δεν έχει 
σηµασία– η Ελλάδα θα 
είναι ανοιχτή για το 
Ηνωµένο Βασίλειο».

ΡΙΣΙ ΣΟΥΝΑΚ
ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΥΠΟΙΚ
«Η βρετανική οικονοµία θα 
ανακτήσει το µέγεθος που 
είχε πριν την πανδηµία στα 
µέσα του 2022.[...] Η 
οικονοµία θα παραµείνει 
κατά 3% µικρότερη σε 
πέντε χρόνια απ’ ό,τι θα 
ήταν χωρίς τη ζηµιά που 
επέφερε η κρίση του 
κορωνοϊού και χρειάζεται 
επιπλέον στήριξη τώρα».

ΜΠΙΛ ΓΚΕΪΤΣ
∆ΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ
«Το πρόβληµα είναι ότι 
δεν κάνουµε αρκετά για να 
τερµατίσουµε παγκοσµίως 
την πανδηµία. Τα εµβόλια 
µέχρι τώρα πάνε µόνο σε 
πλούσιες χώρες. Αυτό και 
ένα ενδεχόµενο κύµα 
επαναµολύνσεων σηµαίνει 
ότι η πλήρης επιστροφή 
στην κανονικότητα µπορεί 
να χρειαστεί όλο το 2022».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΤΕΛΙΚΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ   

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Εκπαραθύρωση
Τόσο καιρό γράφουµε για το 
σαθρό ΟΣ∆Ε και τις παλινωδίες 
στον Οργανισµό της ∆οµοκού, 
και τώρα... ξύπνησαν τα κόµµατα 
της αντιπολίτευσης; Με την 
παραίτηση του καθηγητή Βάρρα 
και τους φακέλους που έστειλε 
στις εισαγγελικές αρχές δεν 
πολυασχολήθηκαν. Βέβαια 
τώρα η εκπαραθύρωση Παπά 
κινητοποίησε 41 του ΣΥΡΙΖΑ 
να µάθουν ποιος, τι, πού...

Λάφυρα
«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προορίζεται για 
να υπηρετεί τους αγρότες 
καταβάλλοντας µε διαφάνεια 
τις επιδοτήσεις. ∆εν 
προορίζεται για λάφυρο σε 
κοµµατικές και µη καρέκλες», 
λέει απέξω απέξω το ΚΙΝΑΛ, 
προαναγγέλλοντας κι άλλα 
προβλήµατα στην επιφάνεια. 
Με το «ΟΣ∆Ε Εγώ», πάντως, 
της µηχανοπαρέας και τις νέες 
συµβάσεις, κανένα σχόλιο;

∆ίαυλος
Και ενώ το lockdown καλά 
κρατεί και η αγορά όπως και ο 
παραγωγικός κόσµος πλήττεται 
από τους περιορισµούς, στο 
υπουργείο της πλατείας 
συστήνονται κι άλλες οµάδες 
εργασίας για στρατηγικές και τα 
ρέστα... Το µη αµειβόµενες, 
πάντως, δεν λέει κάτι, για όσους 
γνωρίζουν. Σε δύο χρονάκια θα 
παραδώσουν το έργο τους που 
θα λέει ακριβώς τι;

Τη σύγκλιση µε ΕΘΕΑΣ τη βρήκε, την άλλη;

∆ηλαδή αν δεν µετείχαν οι ΣΑΣΟΕδες δεν θα ήταν αρραγές 
το κίνηµα της ΕΘΕΑΣ; Λες και τώρα δεν θα αρχίσουν τα τζαρ-
τζαρίσµατα. Στο διαταύτα, ο Σπήλιος ο γεφυροποιός επιχαίρει 
της όλης σύγκλισης (σ.σ µε τα δικαιώµατα ενισχύσεων φαί-
νεται πως δεν το ‘χει βρει ακόµα). Ακολουθεί, λέει, δε άµεσα 
η απαιτούµενη νοµοθετική ρύθµιση για την υλοποίηση των 
συµφωνηθέντων, έτσι ώστε ο νέος συνεταιριστικός φορέας 
να αποκτήσει εκπροσώπηση στους εποπτευόµενους φορείς 
του υπουργείου της πλατείας και να κατοχυρωθεί η χρηµα-
τοδότησή του. Τι θα κάνει ακριβώς ξέρουµε; 

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Θετικό ότι πήρε 
παράταση έως τις 
31 ∆εκεµβρίου 
2021 ο «Κανονισµός 
Κρατικών Οικονοµικών 
Ενισχύσεων», των 
πάλαι ποτέ ΠΣΕΑ για 
τις αποζηµιώσεις εκτός 
κανονισµού ΕΛΓΑ.
Το σχετικό κονδύλι στα 
16 εκατ. ευρώ.

Αλήθεια, µε τα ΠΣΕΑ 
του 2017, τι γίνεται; 
Γιατί οι δεσµεύσεις 
για πληρωµές στους 
δικαιούχους από µήνα 
σε µήνα, από πέρυσι 
µέχρι σήµερα, και το 
µπαλάκι ευθυνών, 
προκαλούν έντονη 
αγανάκτηση στον 
παραγωγικό κόσµο.

Υβρίδια
Έξι έκτακτα µέτρα, που 

όπως τονίζουν εµφατικά θα 
πρέπει να ληφθούν το 
γρηγορότερο δυνατόν ζητούν 
οι εκπρόσωποι του ελληνικού 
αµπελοοινικού κλάδου 
(Ε∆ΟΑΟ, ΚΕΟΣΟΕ, ΣΕΟ) για 
να µην υπάρξει κατάρρευση της 
εγχώριας αγοράς.

Σε επιστολή τους προς τον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
περιγράφουν αναλυτικά την 
ανησυχητική κατάσταση που 
επικρατεί στην οινική αγορά 
(µε ενδεικτικό τα τεράστια 
αποθέµατα που πλέον 
ανέρχονται σε 4.777.000 hl).

Μεταξύ άλλων προτείνεται 
ένταξη της αµπελοκαλλιέργειας 
στο µέτρο 21, διενέργεια µίας 
πρώτης φάσης της απόσταξης 
κρίσης πριν το καλοκαίρι, 
επίσπευση των αναγγελιών για 
πράσινο τρύγο και ενίσχυση της 
αποθεµατοποίησης οίνων.

;

ΤΖΙΑΝΛ. ΜΠΟΥΦΟΝ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
«Στο µυαλό µου υπάρχει 
πραγµατικά ο τελικός 
σταθµός, ένα µέγιστο όριο, 
το οποίο εγώ το τοποθετώ 
το καλοκαίρι του 2023. 
Είναι το µάξιµουµ που θα 
παίξω ποδόσφαιρο. Αλλά 
ίσως και να σταµατήσω και 
σε τέσσερις µήνες. ∆εν 
ξέρω όµως ακριβώς τι θα 
κάνω ακόµα».

Κράτα εσύ 
τον ΣΑΣΟΕΕ, 
να αναλάβω εγώ 
τη νέα ΠΑΣΕΓΕΣ.

Η άνοιξη µπήκε, οι εαρινές σπορές –ανάλογα µε 
την περιοχή- σιγά σιγά ξεκινούν, αλλά η ρευστότητα 
του αγροτικού κόσµου δεν «πάει καλά». Ούτε η 
Κάρτα του Αγρότη δείχνει να σώζει την κατάσταση, 
αφού οι νέες δεν έχουν εκδοθεί ακόµα, καθώς 
συνδέονται άµεσα µε το άνοιγµα των δηλώσεων 
ΟΣ∆Ε…. Υποµονή καλούνται να κάνουν ξανά οι 
αγρότες και οι κτηνοτρόφοι! Μπορούν, άραγε;  

Κάπως έτσι τελειώνει και το πρώτο δεκαήµερο του 
Μαρτίου και δεν έχουν βγει ούτε καν οι αποφάσεις 
µε το ύψος των πρώτων συνδεδεµένων που είναι 
να πληρωθούν. Άσε που µέχρι πέρυσι, αυτή η 
πίστωση γινόταν περί τα µέσα Φεβρουαρίου. Μ’ 
αυτά κι αυτά, έχει γούστο το σκληρό να πληρωθεί 
µαζί µε το βαµβάκι λίγο πριν την 25η Μαρτίου;

Στα κάγκελα και οι παραγωγοί αµυγδάλου της 
Θεσσαλίας, που περιµένουν ακόµα να πληρωθούν 
τα ΠΣΕΑ του 2017 κι όλο τους ανακοινώνονται 
ηµεροµηνίες πίστωσης, που στην πορεία… 
µετατίθενται για αργότερα! ∆ύο συγκεντρώσεις 
διαµαρτυρίας έκαναν οι παραγωγοί µέσα στην 
εβδοµάδα, µε την τελευταία δέσµευση  των 
αρµοδίων να ορίζει νέα ηµεροµηνία εξόφλησης 
έως τα τέλη Μαρτίου! Ποιους το πιστεύει ;   

Αγανακτισµένοι και οι παραγωγοί εαρινής 
θερµοκηπιακής πατάτας που βλέπουν να έρχονται 
σωρηδόν αιγυπτιακές στα 28-29 λεπτά και να 
φεύγουν στη χονδρική στα 35 λεπτά, στέλνοντας 
τις εγχώριες στο... ψυγείο.

Εξού και αυξάνονται συνεχώς τα αιτήµατα των 
παραγωγών για ειδική ενίσχυση λόγω πανδηµίας. 
Κάποια ακούγεται ότι δροµολογούνται, για άλλα 
ακόµα το ψάχνουν! Και ο υπουργός Οικονοµικών 
παραπέµπει στον Λιβανό για ενδεχόµενη ενίσχυση 
των κτηνοτρόφων για αγορά ζωοτροφών λόγω του 
ράλι που σηµειώνουν οι τιµές τους, αφού -σου λέει- 
αυτός είναι ο καθ’ ύλην αρµόδιος.

Όσο για την ενίσχυση των πτηνοτρόφων, για την 
οποία είχε δεσµευτεί ο Βορίδης, η υφυπουργός 
Αραµπατζή ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους ότι 
«εξετάζονται ενδελεχώς οι επιπτώσεις», αλλά 
βασικός προσανατολισµός του υπουργείου 
παραµένει η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, η 
δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, η αύξηση 
της προστιθέµενης αξίας και η εξωστρέφεια των 
αγροτικών προϊόντων µας. Στο δια ταύτα; 

Εκεί που... πανηγύριζαν οι παραγωγοί και έµποροι 
λαϊκών αγορών στο fb ότι πήρε πίσω το Ανάπτυξης 
το προσχέδιο νόµου και ότι θα έφερνε άλλο που θα 
ήταν πιο κοντά στις θέσεις τους για το πώς θα πρέπει 
να δοµηθούν στη νέα εποχή οι «πάγκοι», η δεύτερη 
βερσιόν φαίνεται πως δεν τους δικαίωσε. Σε 
ανακοινώσεις της Οµοσπονδίας Συλλόγων 
Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής & ∆υτικής 
Μακεδονίας, Θεσσαλίας-Θράκης, µετά την πρώτη 
ανάγνωση του 2ου προσχεδίου νόµου, που τους 
κοινοποιήθηκε, δηλώνουν αντί «ταύτισης απόψεων» 
την κάθετη αντίθεσή τους. Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Υ
πέκυψε απ’ ότι φαίνεται 
στα... τραύµατά της και η 
ιστορική ΕΑΣ Βισαλτίας. 
Αποδεικνύεται έτσι άλλη 

µια φορά ότι κανένας δεν µπορεί 
να σε σώσει αν εσύ ο ίδιος δεν κά-
νεις αυτά που οι κανόνες επιβίω-
σης υπαγορεύουν για να σωθείς.  

Ιατροδικαστές  
ΜΕ ΠΡΟ∆ΩΣΑΝ οι φίλοι µου, µπο-
ρεί να σιγοτραγουδάει τώρα, ένας 
από τους... στρατηλάτες της πρώ-
ην ΕΑΣ, ο οποίος, µετά τις στρα-
βοτιµονιές που έφεραν την ορ-
γάνωση στο κατώφλι της χρεο-
κοπίας, επιστράτευσε τους... πά-
ντα πρόθυµους, πλην σπάνια α-
ποτελεσµατικούς, «διασώστες», 
µπας και αποφύγει τα χειρότερα. 
Μήπως κάποιος εισαγγελέας που 
έχει µια κάποια ώσµωση επί του 
θέµατος να αναλάβει τα περαιτέρω;

Τζάμπα την πυτιά 
ΟΠΩΣ ΚΑΝΕΙΣ δεν µπόρεσε να 
σώσει πριν από λίγες µέρες και 
τον Παπά. Βλέπετε, κι εκείνος εί-
χε βασισθεί από την πρώτη στιγ-
µή που κλήθηκε να αναλάβει τον 
Οργανισµό Πληρωµών, στις ίδιες 
πλάτες από τις οποίες προσδοκού-
σε τη «σωτηρία» και ο έτερος Μα-
κεδών. ∆εν καταλάβαινε ότι µε το 
service το οποίο παρείχε, πελεκού-
σε, ο φουκαράς, το κλαδί στο ο-
ποίο κάθονταν. Εκτός και αν δεν 
είναι τελικά και τόσο φουκαράς!

Κλεοπάτρα 
ΑΛΗΘΕΥΕΙ ότι µετά την επι-
τυχή ολοκλήρωση της δι-
απραγµάτευσης και την 
απ’ ευθείας ανάθεση -έ-
στω και προσωρινά- του 
έργου στον... αναντικατά-
σταστο «λόγω µοναδικό-
τητας» τεχνικό σύµβουλο, 
υπέβαλε κατά κάποιο τρό-
πο την παραίτησή της (για 
την ακρίβεια ζήτησε µετά-
ταξη) και η βασίλισσα Ζωή; 
Κλεοπάτρα... κατ’ άλλους!

Μετά θα είναι αργά
Μ’ ΑΥΤΑ και µ’ αυτά, µόνο µε τους 
αγρότες δεν λέει ν’ ασχοληθεί κα-
νείς σ’ αυτή τη χώρα. Οι κορωνο-
ενισχύσεις κόλλησαν εκεί που ε-
πέλεξε να τις αφήσει ο Βορίδης. 
Οι συνδεδεµένες ενισχύσεις πα-
ραµένουν «µοχλός πίεσης» στα 
χέρια της... µηχανοπαρέας. H νέα  
ΚΑΠ το µόνο που φαίνεται να ε-
ξασφαλίζει προς το παρόν είναι 
τα... ιστορικά δικαιώµατα.

Ακριβή ζωοτροφή
ΕΥΤΥΧΩΣ µόνο που η πορεία των 
διεθνών αγορών και ειδικότερα η 
πορεία στα χρηµατιστήρια των α-
γροτικών εµπορευµάτων, συντη-
ρούν κάποιες από τις τιµές των α-
γροτικών προϊόντων ψηλά. Την ί-
δια στιγµή βέβαια, κανείς δεν λέ-
ει επίσης, ότι τα κόστη στον τοµέα 
της αγροτικής παραγωγής κινού-
νται σε πρωτόγνωρα ύψη. Κι αυ-
τό δεν είναι σχήµα λόγου. Οι λί-
γοι αγρότες που κρατάνε χαρτί και 
µολύβι έχουν καταγράψει ήδη τις 
αυξήσεις. Στα καύσιµα, στα λιπά-
σµατα, στον µηχανολογικό εξοπλι-
σµό (παρελκόµενα), στις µεταλλι-
κές υποδοµές (υποστυλώσεις), στις 
εισαγόµενες ζωοτροφές. 

Νέοι αυτόχειρες
ΧΑΙΡΕΤΙΖΩ την προδηµοσίευση 
του προγράµµατος για τους Νέ-
ους Αγρότες, εκτιµώ ότι διαπνέ-
εται από ώριµες προδιαγραφές, 
όµως δεν αρκεί για να φέρει την 

άνοιξη στη ελληνική γεωργία.  
Ο τοµέας της αγροτικής πα-

ραγωγής στη χώρα µας έ-
χει µείνει πολύ πίσω και 
θα χρειασθούν γενναίες 
αποφάσεις προκειµένου 
να απελευθερωθούν εκεί-
νες οι δυνάµεις που είναι 
σε θέση να γυρίζουν τον 
τροχό της ιστορίας. ∆εν 
µπορεί η Ελλάδα να υπο-
στηρίξει την παραγωγή 
χαµηλού κόστους. Μπο-
ρεί την υψηλής υπεραξίας.                  

Αληθεύει ότι 
µετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση της 
διαπραγµάτευσης 
και την απ’ ευθείας 
ανάθεση -έστω και 
προσωρινά- του 
έργου στον... 
αναντικατάσταστο 
«λόγω 
µοναδικότητας» 
τεχνικό σύµβουλο, 
υπέβαλε κατά 
κάποιο τρόπο την 
παραίτησή της (για 
την ακρίβεια ζήτησε 
µετάταξη) και η 
βασίλισσα Ζωή; 
Κλεοπάτρα... κατ’ 
άλλους!

«Τ
ο µόνο που απαιτείται είναι 
το πέρασµα του χρόνου, µια 
εσωτερική ηρεµία»: έτσι ξε-
κινά µια πρόταση στην κα-

θιερωµένη ετήσια επιστολή του Γουόρεν Μπά-
φετ προς τους ακολούθους του, η οποία δό-
θηκε στη δηµοσιότητα το περασµένο Σάββα-
το. Μιλά για τα βασικά στοιχεία της επένδυ-
σης σε ένα αγρόκτηµα ή µια επιχείρηση, ω-
στόσο µοιάζει µεταφορά για τη συλλογικά µο-
ναχική και απογοητευτική στιγµή στην οποία 
έχει βρεθεί ο κόσµος τον τελευταίο χρόνο. 

Με τη δική του οπτική των 90 ετών ζωής, ο 
Μπάφετ υπενθυµίζει στους αναγνώστες ότι ό-
λα αυτά δεν είναι παρά µια παροδική στιγµή 
στην πορεία της ζωής. Ο πήχης στεκόταν ψη-
λά για τον Μπάφετ αυτή τη φορά, λαµβάνο-
ντας υπ’ όψιν όλα όσα συνέβησαν από την ε-
πιστολή του περασµένου έτους: µια κρίση δη-
µόσιας υγείας, lockdowns, κοινωνική ανατα-
ραχή, επιδείνωση της ανισότητας του πλού-
του, νέος πρόεδρος στις ΗΠΑ, ακραία πολιτι-
κή πόλωση που οδήγησε «εξεγερµένους» να 
εισβάλουν στο Καπιτώλιο, κλιµατικές κατα-
στροφές όπως παγετός και διακοπές ρεύµα-
τος στο Τέξας, αναβίωση του Bitcoin και η α-
ναταραχή στην αγορά που προκλήθηκε εν µέ-

ρει από ξέσπασµα 
απογοήτευσης µε 
την κατάσταση του 
κόσµου. 

Πέρασε τελικά ο 
Μπάφετ πάνω από 
τον πήχη; Ίσως αυ-
τό να είναι λάθος 
ερώτηµα. Όποιος 
ήθελε να ακούσει 

τις σκέψεις του για τα ζητήµατα του σήµερα 
ενδεχοµένως να αισθανθεί απογοητευµένος 
- δεν αναφέρεται άµεσα σε κανένα από αυτά 
τα θέµατα - ωστόσο αµφιβάλλω εάν οι οπα-
δοί του ένιωσαν έκπληξη ή απογοητεύτηκαν. 

Ο Μπάφετ ανταποκρίθηκε στην περίσταση 
κάνοντας ό,τι κάνει πάντα: εξηγεί τις αποφά-
σεις του, κάνει τους θριαµβικούς επινίκειους 
γύρους του, προσφέρει τις σκέψεις του σχετι-
κά µε επενδύσεις. Αν επιθυµούσατε κάτι δι-
αφορετικό, δεν γνωρίζετε τον Μπάφετ.[...]. 

∆εν υπάρχει καµία αναφορά σε Bitcoin, 
Robinhood ή Reddit, ωστόσο ο Μπάφετ πλέ-
κει το εγκώµιο στους µεµονωµένους επεν-
δυτές του «ενός εκατοµµυρίου και άνω», οι 
οποίοι κατέχουν µετοχές της Berkshire.[...]. 

Σε κάθε περίπτωση, η «ενεργητικότητα» 
δεν είναι εκείνο που κέρδισε στον Μπάφετ 
τη διασηµότητά του. Ήταν περισσότερο η υ-
ποµονή, η πεποίθηση, η αίσθηση υποχρέω-
σης έναντι των συνεταίρων του και η απόρρι-
ψη πολύπλοκων προσαρµογών κέρδους που 
χρησιµοποιούνται συχνά για λόγους απόκρυ-
ψης και δηµιουργίας σύγχυσης.  

  *ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ BLOOMBERG

Η φιλοσοφία
Μπάφετ

ΤΗΣ ΤΑΡΑ ΛΑΣΕΠΕΛ *
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Μεγαλύτερη ευελιξία χαρακτηρίζει το κα-
θεστώς µετάταξης των αγροτών σε καθε-
στώς ΦΠΑ, µε την προθεσµία ολοκλήρω-
σης της διαδικασίας, ως γνωστόν να λή-
γει στις 31 Μαρτίου, έχοντας πάρει παρά-
ταση ήδη από τα τέλη Ιανουαρίου, ενώ τυ-
χόν πρόστιµα που σχετίζονται µε αυτήν, 
παραγράφονται και επιστρέφονται.

Σε αυτό το νέο θεσµικό πλαίσιο, πρόστι-
µα που είχαν επιβληθεί σε αγρότες του ει-
δικού καθεστώτος που δεν είχαν µεταβεί 
σε καθεστώς βιβλίων ως όφειλαν βάσει νο-
µοθεσίας για τα έτη 2018, 2019 και 2020, 
παραγράφονται ενώ σε περίπτωση που εί-
χαν καταβληθεί επιστρέφονται. Επιπλέον, 
βάση εγκυκλίου που εξέδωσε η Ανεξάρ-
τητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε), ό-
σοι αγρότες όφειλαν τα προηγούµενα έ-
τη, 2018 και 2019 να ενταχθούν στο κα-
νονικό καθεστώς λόγω είσπραξης ποσού 
επιδοτήσεων άνω των 5.000 ευρώ, αλλά 
για το έτος 2020 δεν εµπίπτουν στην κα-
τηγορία αυτή, απαλλάσσονται από την υ-
ποχρεωτική µετάταξη.

Τα βασικότερα σηµεία της εγκυκλίου 
προβλέπουν µεταξύ άλλων:
Υποχρεωτική µετάταξη

«6. [...] Ειδικά, η υποχρεωτική µετάταξη 
στο κανονικό καθεστώς για τα φορολογι-
κά έτη 2018, 2019 και 2020, λόγω είσπρα-
ξης, κατά το εκάστοτε προηγούµενο φορο-
λογικό έτος, ποσών επιδοτήσεων που υπερ-
βαίνουν τις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000), α-
γροτών που δεν εντάχθηκαν στο κανονικό 
καθεστώς, ισχύει από 1.1.2021 και η σχετι-
κή δήλωση µεταβολών υποβάλλεται µέχρι 
31.3.2021, ενώ πρόστιµα του Ν. 4174/2013 
(Α΄ 170), που τυχόν επιβλήθηκαν στους εν 
λόγω αγρότες για εκπρόθεσµη υποβολή δη-
λώσεων µεταβολών και δηλώσεων του άρ-
θρου 38, δεν οφείλονται και, εφόσον έχουν 
καταβληθεί, επιστρέφονται. ∆ήλωση µετα-
βολών δεν υποβάλλεται και οι αγρότες του 
προηγούµενου εδαφίου παραµένουν στο ει-
δικό καθεστώς και µετά την 1.1.2021, εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1. 

Με τις κοινοποιούµενες διατάξεις του 
άρθρου 34 προβλέπεται ότι:

α) Αγρότες του ειδικού καθεστώτος του 
άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, οι οποίοι 

κατά τα φορολογικά έτη 2018, 2019 και 
2020 υποχρεούνταν σε µετάταξη στο κα-
νονικό καθεστώς αποκλειστικά λόγω εί-
σπραξης κατά το εκάστοτε προηγούµενο 
φορολογικό έτος ποσών από επιδοτή-
σεις που υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες 
(5.000) ευρώ και οι οποίοι δεν µετατάχθη-
καν, ως όφειλαν, µετατάσσονται στο κα-
νονικό καθεστώς από 1.1.2021 και η σχε-
τική δήλωση µεταβολών υποβάλλεται έ-
ως και τις 31.3.2021. Η ανωτέρω υποχρε-
ωτική µετάταξη από 1.1.2021 στο κανονι-
κό καθεστώς δεν διενεργείται για τους εν 
λόγω αγρότες και η σχετική δήλωση µε-
ταβολών δεν υποβάλλεται, εφόσον κατά 
την 1.1.2021 αυτοί πληρούν τις προϋπο-
θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 41 για την 
ένταξή τους στο ειδικό καθεστώς, ήτοι κα-
τά το φορολογικό έτος 2020 πραγµατοποί-
ησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παρα-
δόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής 
τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών 
των οποίων η αξία ήταν κατώτερη των δε-
καπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλα-
βαν επιδοτήσεις κατώτερες των πέντε χι-
λιάδων (5.000) ευρώ, και δεν εµπίπτουν 
στους περιορισµούς των περ. α΄ έως και 
δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 41 του Κώδικα 
ΦΠΑ. Σηµειώνεται ότι τα ανωτέρω δεν ε-
φαρµόζονται στην περίπτωση που οι α-
γρότες του ειδικού καθεστώτος είχαν υπο-
χρέωση να προβούν σε µετάταξη στο κα-
νονικό καθεστώς ΦΠΑ κατά τα έτη 2018, 
2019 και 2020 λόγω υπέρβασης του ορί-
ου των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευ-
ρώ από παραδόσεις αγροτικών προϊόντων 
παραγωγής τους και παροχές αγροτικών 
υπηρεσιών που πραγµατοποίησαν προς 
οποιοδήποτε πρόσωπο κατά το εκάστοτε 
προηγούµενο έτος. Στην περίπτωση αυτή 
ισχύουν τα κατά τα λοιπά οριζόµενα στην 
παρ. 6 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, 
ήτοι υποχρεωτική µετάταξη στο κανονι-
κό καθεστώς κατά το έτος (2018, 2019, 
2020, κατά περίπτωση) για το οποίο δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής 
στο ειδικό καθεστώς.

Καµία επιβάρυνση από πρόστιµο
β) Αγρότες του ειδικού καθεστώτος του 

άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, οι οποίοι, πριν 
την 25.1.2021, έχουν προβεί εκπρόθεσµα 
στη µετάταξη στο κανονικό καθεστώς για 
τα φορολογικά έτη 2018, 2019 και 2020, 
όπως είχαν υποχρέωση, αποκλειστικά 

λόγω της είσπραξης κατά το προηγούµε-
νο φορολογικό έτος ποσών επιδοτήσεων 
που υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ, δεν επι-
βαρύνονται µε τυχόν πρόστιµα εκπρόθε-
σµης υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ. Πρόστι-
µο, επίσης, δεν οφείλεται ούτε λόγω της 
εκπρόθεσµης υποβολής της οικείας δή-
λωσης µεταβολών. Στην περίπτωση που 
οι εν λόγω αγρότες κατέβαλαν τέτοια πρό-
στιµα, τα ποσά αυτά επιστρέφονται. Οι εν 
λόγω αγρότες δύνανται να επιλέξουν την 
επαναφορά τους στο ειδικό καθεστώς α-
πό 1.1.2021, εφόσον πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 41 του 
Κώδικα ΦΠΑ, ήτοι κατά το φορολογικό έ-
τος 2020 δεν υπερέβησαν τα ως άνω ό-
ρια των 15.000 ευρώ από παραδόσεις α-
γροτικών προϊόντων και παροχές αγρο-
τικών υπηρεσιών και 5.000 ευρώ από ε-
πιδοτήσεις και µε την προϋπόθεση, βε-
βαίως, ότι δεν εµπίπτουν στους περιορι-
σµούς των περ. α΄ έως και δ΄ της παρ. 5 
του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ. Περαι-
τέρω, µε τις κοινοποιούµενες διατάξεις 
του άρθρου 34, ειδικά για το φορολογι-
κό έτος 2021, παρατείνονται έως και τις 
31.3.2021 οι προθεσµίες για την υποβο-
λή όλων των δηλώσεων µεταβολών της 
παρ. 6 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, 
για τη µετάταξη από το κανονικό στο ει-
δικό καθεστώς αγροτών και αντίστροφα.

Έως 31 Μαρτίου 
η μετάταξη αγροτών 
για καθεστώς ΦΠΑ
Παραγράφονται ή επιστρέφονται πρόστιμα που είχαν 
επιβληθεί για εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων μεταβολών

Ειδικού καθεστώτος
Αγρότες του ειδικού καθεστώ-

τος, οι οποίοι πριν την 25.1.2021 
έχουν προβεί εκπρόθεσµα στην 
µετάταξη στο κανονικό καθε-

στώς για τα έτη 2018,2019,2020 
δεν επιβαρύνονται µε πρόστιµα

Επαναφορά
Οι αγρότες δύναται να επιλέξουν 
την επαναφορά τους στο ειδικό 
καθεστώς από 1.1.2021 εφόσον 
το φορολογικό έτος 2020 δεν 

υπέρεβησαν τα όρια των 15.000  
από πωλήσεις και 5.000 

από επιδοτήσεις

Εκπρόθεσµη δήλωση
Πρόστιµο, επίσης δεν οφείλεται 

ούτε λόγω της εκπρόθεσµης 
υποβολής της οικείας 
δήλωσης µεταβολών
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∆ιαχείριση νοσηµάτων 
αναπνευστικού στους 
µόσχους από Βιοζωκάτ
Η βιοµηχανία ζωοτροφών ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε. σε 
συνεργασία µε τη Josera GmbH & Co.KG 
διοργανώνει ένα ακόµα διαδικτυακό σεµινάριο την 
Τρίτη 9 Μαρτίου και ώρα 12:00 (µέσω zoom) µε 
τίτλο: «∆ιαχείριση αναπνευστικών νοσηµάτων 
µόσχων». Σκοπός του σεµιναρίου, µε κεντρικούς 
οµιλητές τον καθηγητή, Κλινική Παραγωγικών 
Ζώων, Τµήµα Κτηνιατρικής ΑΠΘ Νικόλαο 
Πανούση και τον Ειδικό ∆ιατροφολόγο-Dairy Cows 
(Josera) Mahler Mathias, είναι η ενηµέρωση των 
αγελαδοτρόφων και βοοτρόφων. Το zoom link 
είναι: https://authgr.zoom. s/j/92624895086 
?pwd=TDh3ekhVckpablJYNUN6cE5VZ0U5Zz09.

Ακαδηµία ReGeneration  
στον τοµέα τροφίµων

Για δεύτερη συνεχόµενη χρόνια έρχεται το 
ReGeneration Academy for Food Innovation από το 
ReGeneration και τον οργανισµό «Νέα Γεωργία Νέα 
Γενιά», που αποτελεί ένα εντατικό πρόγραµµα 

κατάρτισης σε 
πρακτικά θέµατα του 
τοµέα τεχνολογίας 
τροφίµων και έχει 
σχεδιαστεί σε 
συνεργασία µε 
καταξιωµένα στελέχη 
της βιοµηχανίας 
τροφίµων και 
εξειδικευµένους 
επιστήµονες του 
χώρου από ελληνικά 

πανεπιστήµια και από το πανεπιστήµιο Rutgers των 
ΗΠΑ. Το πρόγραµµα ξεκινά στις 6 Απριλίου, µε 32 
ώρες εκπαίδευση σε ήπιες δεξιότητες και 45 ώρες 
πρακτικής εκπαίδευσης που υλοποιούνται εξ’ 
αποστάσεως σε διάστηµα 8 εβδοµάδων, και 
απευθύνεται σε νέους έως 29 ετών. Για αίτηση και 
περισσότερες πληροφορίες στο http://regeneration.
gr/2nd-regeneration-academy-for-food-innovation.

Σεµινάριο 
Blind tasting 
αποσταγµάτων

Με κλειστή τη σχολή 
οινογωσίας λόγω πανδηµίας, 
το WSPC Online School 
προσφέρει τα διαδικτυακά 
εκπαιδευτικά σεµινάρια 
«W.S.P.C.-The Extras». Σε 
αυτό το πλαίσιο διοργανώνει 
στις 20 Μαρτίου 5 µε 9 ένα 
Blind Tasting Αποσταγµάτων, 
µε εισηγητή τον Νίκο 
Λουκάκη. Εγγραφές έως 12 
Μαρτίου, κόστος συµµετοχής 
60 ευρώ. Πληροφορίες στο 
www.savevintage2019.gr/
mnews/item/413-wspc-the-
extras-diadiktyaki-oiniki-
epimorfosi.

WEBINAR 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ ON LINE 

Σεπτέµβριο 2022 
πάει η Drinktec 

Τη µετάθεση της ηµεροµηνίας 
διεξαγωγής της ∆ιεθνούς Κλαδικής 
Έκθεσης Τεχνολογίας Ποτών και 
Ρευστών Προϊόντων Τροφίµων, 
Drinktec για τις 12-16 Σεπτεµβρίου 
2022, ανακοίνωσε ο Εκθεσιακός 
Οργανισµός του Μονάχου. Η έκθεση, 
παρά την πανδηµία, κατέγραψε 
υψηλή ζήτηση από γερµανικές και 
διεθνείς εταιρείες, για συµµετοχή τον 
Οκτώβριο του 2021 -οπότε και ήταν 
προγραµµατισµένη. Πληροφορίες και 
συµµετοχή στο Ελληνογερµανικό 
Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο, στο τηλ.: 210-6419037 
ή στο www.german-fairs.gr και στο 
www.drinktec.com.

ΜΟΝΑΧΟ
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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 συµβα-
τές για οιανδήποτε δραστηριότητα (κτηνοτροφία , 
καθετοποίηση ,αγροτουρισµό , φωτοβολταικά κλπ) 
email : Info@kosynthos.gr

Πωλούνται 60 γίδια βελτιωµένα αρµεγό-
µενα. Περιοχή Κουφαλίων, Γιαννιτσών. Τηλ. 
6972/700669.

Πωλούνται κριοί ράτσας Λακόν ηλικίας ενός 
έτους γεννηµένοι  Φεβρουάριο και Μάρτιο 2020 
µέσω τεχνητής σπερµατέγχυσης από γονείς που 
φέρουν πιστοποίηση pedigree Γαλλίας. Περιοχή 
δραµας. Tηλ.6942/427966.

Πωλούνται γουρουνάκια από µονάδα κατόπιν 
παραγγελίας, περιοχή Εύβοιας. Τηλ.6986824541

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

Πωλούνται 120 αρνάδες, 5-6 µηνών ράτσας Λα-
κόν. 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 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 σε 300 µικρά δέµατα. 
Περιοχή Καρδίτσας. Τηλ. 6955/361856.

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

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

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

Πωλούνται γνήσια κατσίκια αγκλονούµπια, αρ-
σενικά και θηλυκά.Τηλ.6955/316314.

Πωλούνται χιώτικες αρνάδες υψηλής γαλακτο-
παραγωγής. Τηλ.6955/316314.

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

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

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. Άµεση πληρω-
µή. Κος Γιώργος. Τηλ.6948/609577.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΩΛΗΣΗ

Πωλείται σανό βρώµης  4 ευρώ η µπάλα 
και βίκος  5,5 ευρώ σε µπάλες  βάρους 30 κι-
λών αρίστης ποιότητας. Περιοχή Μαγνησίας.
Τηλ.6944/272804.

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

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

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

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

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές,  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.

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

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

Πωλείται από παραγωγό εντός αποθήκης 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 φυτώ-
ρια ροδιάς, ποικιλίας Ερµιόνης,περιοχή ακωνίας.
Τηλ.6946395102.

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

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

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.

Πωλείται τριφυλλόσπορος, τριερισµένος, σε 
σακιά άνω των 25 κιλών, περιοχή Μακεδονίας. 
Τηλ.6977/915577.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται 4 οικόπεδα (2 στρέµµατα) άρτια και 
οικοδοµήσιµα, εντός σχεδίου, µε δικαίωµα  κτί-
σης 400τ.µ ανά 500 τ.µ,  επι του εθνικού δρόµου  
Κερίου- Ζακύνθου, 200 µέτρα από το χωριό Κε-
ρί Ζακύνθου.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 
στρέµµατος 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 κα-
τασκευή. Τιµή 300000 ευρώ ή 4000 ευρώ το 
χρόνο. ∆εκτή και ανταλλαγή. Τηλ.6942/228503.

Πωλείται αγρόκτηµα  5 στρεµµάτων,ξερικό στο 
δήµο Τανάγρας.Τηλ.6942/547096.

Πωλείται κτήµα 2 στρέµµατα µε αγριελιές και 
αποθήκη –στάβλο 90 τµ,περιοχή Κατσαρού Μεσ-
σηνίας, δήµος Οιχαλίας, εντός, πλήρες τοπογραφι-
κού και χαρτιών.Τηλ.6906/585476.

Πωλείται ελαιώνας µε 76 ρίζες ελιές και 28 
αµυγδαλιές εκτάσεως 4,850 µέτρα θέση Γε-
λινιάτικα, περιοχή  Ξυλόκαστρο Κορινθίας.
Τηλ.6987/876671.

Ενοικιάζεται κτήµα 330 στρέµµατων χορτολιβα-
δικής έκτασης.Τηλ.6942/228503.

Ενοικιάζεται στάβλος µε προαύλιο χώρο 2 στρεµ-
µάτων στο δήµο Τανάγρας. Τηλ.6942/547096.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, παστερι-
ωτές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, κορφολό-
γοι, ντουλάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση, 
ντιζάκια µε καλούπια διάφορων τύπων. Περιο-
χή 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.

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

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

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τιµή 400 
ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίππους 
πετρελαίου. Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται πιεστικό µηχάνηµα µάρκας Φε-
ρόζα Ισπάνα (ισπανικό) στο κουτί του. 
Τηλ.6942/228503.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Μ101 µε 
επισκευασµένο κινητήρα, χωρίς σαπίλες. ∆υνα-
τότητα 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 πα-
ρελκόµενα,  σπαρτική, άροτρο, 2 καλλιεργη-
τές (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 τύ-
που 990 δενδροκοµικό 4χ4 µε καµπίνα. 
Τηλ.6945/373163.

Πωλούνται κλούβες-κλουβάκια και µπιζινς.πε-
ριοχη 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, ευ-
ρωπαϊκή ξυλεία α’ ποιότητας. Περιοχή Λάρισας. 
Τηλ. 6972/173482.

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

Πωλείται µια δισκοσβάρνα µονόπατη. Περιο-
χή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 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  ένα ραντιστικό. Περιοχή Σίνδος Θεσ-
σαλονίκης.Τηλ.6972/366041, 6972366043

Πωλείται ένας στελεχοκόπτης, ένας ισοπεδωτή-
ρας και µία πλατφόρµα. Περιοχή Σίνδος Θεσσα-
λονίκης.Τηλ.6972/366041, 6972366043

Πωλείται  µία σπαρτική Gaspardo. Περιο-
χή 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 
πλάτος κοπής 2,8 µέτρα, µία δισκοσβάρνα Ζορ-
µπά 32αρα και µία πρέσα µάρκας Welger 530. 
Τηλ.6982/551234.

Πωλούνται δυο αλέτρια σαραπάνη 4υνα το 
πρώτο 12-14 ίντσες και το δεύτερο 12αρι σε λογι-
κή τιµή. Περιοχή Χαλκιδικής.Τηλ.6950/917760.

Πωλούνται ελαστικά για τρακτέρ 13,628 ραντι-
αλ.Τηλ.6982/551234

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

Πωλούνται αγροτικά εργαλεία,µία σπαρτι-
κή µηχανή, µία δισκοσβάρνα, ένας καλλιεργη-
τής βάµβακος, ένας λιπαντήρας, ένας καλλιερ-
γητής, ένα τρακτέρ Belarus και ένα ραντιστικό. 
Τηλ.6974410304.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας  Deutz Fahr 
Agrotron  150 MK3  µοντέλο 2002 full extra. 
Τηλ.6945/373163.

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι 
µε κολόνες  της  ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώ-
ρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. 
Τηλ.6947/509187.

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

Πωλείται  τρακτέρ  John Deere  6820, 140 ίπ-
πων µοντέλο του 2004 µε 9000 ώρες λειτουργί-
ας.Πωλείται λόγω συνταξιοδότησης. Τιµή 38000  
ευρώ συζητήσιµη. Τηλ.6932/005070.

Πωλείται αγροτικό FORD TRANSIT 2.400 κυ-
βικά, πετρέλαιο, 5αρι  σασµάν, υδραυλικό τι-
µόνι, καρότσα αλουµινίου. Περιοχή  Σερρών 
6937/253885.

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

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

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

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

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιάρι. Πε-
ριοχή  Πιερίας. Τηλ. 6980/001606.

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

Πωλείται τρακτέρ Stayer 110 ίππων σε πολύ κα-
λή κατάσταση.2310/715037.

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

Tην ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραµµα Αλιείας, των έργων για την 
προστασία και αποκατάσταση της ο-
µαλής λειτουργίας του υδάτινου οι-
κοσυστήµατος των λιµνοθαλασσών 
του Μεσολογγίου και Αιτωλικού, ύ-
ψους 21,4 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πρόκειται για το µεγαλύτερο έρ-
γο των τελευταίων δεκαετιών στη Λι-
µνοθάλασσα, που αφορά έναν από 
τους πιο σηµαντικούς υδροβιότοπους 
της χώρας, ενταγµένο στη «Συνθήκη 
Ραµσάρ», το οποίο θα αναβαθµίσει το 
φυσικό περιβάλλον και θα συνδρά-
µει στην ανάπτυξη της περιοχής. Στό-
χος η διευκόλυνση της υδραυλικής 
κυκλοφορίας των υδάτων προκειµέ-
νου να επανέλθει η ισορροπία στο φυ-
σικό περιβάλλον, αλλά και ένα θετικό 
αποτύπωµα στις ιχθυοκαλλιέργειες.

Με το έργο θα προστατευτεί η αλι-
εία, η ιχθυοκαλλιέργεια και ο πρω-
τογενής τοµέας, θα δηµιουργηθούν 
συνθήκες βιώσιµης ανάπτυξης, θα α-
ποκατασταθεί η περιβαλλοντική ισορ-
ροπία, θα εξορθολογιστεί η διαχείρι-
ση των φυσικών πόρων και θα αναδει-
χθεί το φυσικό κάλλος της περιοχής.

Σύµφωνα µε τον υπουργό Σπήλιο 
Λιβανό, θα διορθωθούν λάθη που συ-

ντελέσθηκαν από ανθρώπινες παρεµ-
βάσεις στο παρελθόν και οδήγησαν 
σε επιβάρυνση του υδάτινου κυρίως 
περιβάλλοντος των λιµνοθαλασσών 
Μεσολογγίου και Αιτωλικού. Συγκε-
κριµένα, θα αποκατασταθούν λανθα-
σµένες παρεµβάσεις που παρεµπο-
δίζουν το αλµυρό και οξυγονωµένο 
νερό της θάλασσας να εισέλθει στη 
λιµνοθάλασσα µε αποτέλεσµα τη µεί-
ωση της ιχθυοπαραγωγής. Μάλιστα, 
ο ίδιος τοποθετεί τις εν λόγω παρεµ-
βάσεις και ως ανάχωµα στις επιπτώ-

σεις από την κλιµατική αλλαγή αφού 
όπως αναφέρει «στα επόµενα χρόνια- 
και λόγω της κλιµατικής αλλαγής- οι 
υδάτινοι πόροι θα αποτελούν ένα ε-
θνικό και οικονοµικό κεφάλαιο. Πό-
σο µάλλον όταν µπορούν να προσφέ-
ρουν πολλαπλάσιο πλούτο στον τό-
πο, µέσα από τις υδατοκαλλιέργειες». 

Επιµέρους υπο-έργα αφορούν άρση 
αναχωµάτων, εκβαθύνσεις, εκσυγχρο-
νισµό αντλιοστασίων, αντικατάστα-
ση ιχθυοφραγµών και επισκευή οδο-
στρωµάτων στο δρόµο της Τουρλίδας.

Ιχθυοκαλλιέργειες
Στόχος η διευκόλυνση της 

υδραυλικής κυκλοφορίας των 
υδάτων, µε θετικό αποτύπωµα 

στις ιχθυοκαλλιέργειες

Στο Μεσολόγγι νέα 
ενεργειακή Κοινότητα
Την εκκίνηση των διαδικασιών 
παραχώρησης από το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης στην 
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 
έκτασης 1.300 στρεµµάτων στο 
Μεσολόγγι για τη δηµιουργία της 
µεγαλύτερης Ενεργειακής 
Κοινότητας ΑΠΕ στην Ελλάδα, 
ανακοίνωσε ο Σπήλιος Λιβανός. 
ο Φωτοβολταϊκό Πάρκο θα είναι της 
τάξης των 108 MW και ο συνολικός 
προϋπολογισµός ανέρχεται σε 
περίπου 90 εκατ. ευρώ.

Αποζηµιώσεις για ελάφια
µε αλλαγή ΕΛΓΑ
Mε την κυοφορούµενη αλλαγή του 
θεσµικού πλαισίου του ΕΛΓΑ θα 
τεθούν οι βάσεις για την είσοδο 
νέων κινδύνων στον ΕΛΓΑ, 
αλλαγών των Κανονισµών του και 
ενεργοποίηση της πρόσθετης και 
προαιρετικής ασφάλισης. Στο 
πλαίσιο αυτό και η αποζηµίωση των 
αγροτών για ζηµιές στα χωράφια 
από τα ελάφια (dama-dama) που 
δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από 
τον ΕΛΓΑ, σύµφωνα µε απάντηση 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Καταγραφή ζηµιών από
το σεισµό στη Θεσσαλία
Εκτεταµένες ζηµιές σε διάφορα 
χωριά της Ελασσόνα, Τυρνάβου και 
της Λάρισας προκλήθηκαν από τον 
ισχυρό σεισµό 6,3 ρίχτερ που 
σηµειώθηκε την περασµένη 
Τετάρτη, µε τον κρατικό µηχανισµό 
να βρίσκεται επί ποδός για την 
αποκατάσταση των υποδοµών. 
Ζηµιές σε δεκάδες κατοικίες που 
κρίνονται ακατοίκητες και σε κτίρια, 
εντοπίζονται σε Βλαχογιάννη, 
Μεσοχώρι, Αµούρι, ∆αµάσι, 
∆οµένικο, Μαγούλα και Πραιτώρι.

Καλλιέργεια υποτροπικών
φυτών στην Πελοπόννησο
Η δυνατότητα καλλιέργειας 
υποτροπικών φυτών στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου 
αποτέλεσε αντικείµενο πρόσφατης 
τηλεδιάσκεψης στελεχών του ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα µε τη συµµετοχή του 
περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα. 
Εκεί διαπιστώθηκε ότι µπορούν να 
αναπτυχθούν αγροκτήµατα για 
τέτοιες καλλιέργειες και τον Μάρτιο 
αναµένεται να γίνει η απαιτούµενη 
εκπαίδευση και η δωρεάν διάθεση 
δενδρυλλίων στους αγρότες.

Με το έργο θα διορθωθούν λανθασµένες παρεµβάσεις που παρεµποδίζουν το αλµυρό και οξυγονωµένο 
νερό της θάλασσας να εισέλθει στη λιµνοθάλασσα, µε αποτέλεσµα τη µείωση της ιχθυοπαραγωγής.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Υδραυλική ομαλή ροή
υδάτων Μεσολογγίου
Έργα ύψους 21,4 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση του υδάτινου 
οικοσυστήματος των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου και Αιτωλικού  

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 ίππων δεντροκοµικό, 2900 
ώρες. Περιοχή Πιερίας. Tηλ.6980/001606.

Πωλείται ΒMW E30, 4θυρο, 35 ετών. Περιοχή 
Πιερίας Τηλ. 6980/001606, 

Πωλείται κυλινδρόµυλος Gruber Αυστρίας 5,5 
Hp µοτέρ και ηµιοριζόντια χαρµανιέρα Sylko χω-
ρητικότητας 2000 λίτρων µε κινητήρα 7,5 ίππων 
3380 V, µε δυνατότητα παραγωγής 1 τόνο/ώρα 
µε 200 ώρες χρήσης. Σε άριστη κατάσταση. Τιµή: 
6.400 ευρώ. Τηλ. 6947/741230.

Πωλείται αρµεκτήριο Delaval 24 θέσεων 12Χ2 
αρµεκτικών µονάδων αποτελούµενο από παγίδα 
24 ζώων γρήγορης εξόδου µε αυτόµατη ταΐστρα, 
6 παλµοδότες ηλεκτρονικού τύπου, αυτόµατο πλυ-
ντήριο, µονάδα συλλογής γάλακτος 50 lt, αντλία 
κενού. Τιµή 12.000 Ευρώ.Τηλ.6947/741230. 

Πωλείται Φενιζόλ µε θέσεις, για σπόρο φυτών µε-
ταχειρισµένο σε καλή κατάσταση. Περιοχή Καρδί-
τσας. Τηλ.6955/361856.

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

Πωλούνται τα υλικά κατασκευής TOLL διαστάσε-
ων 6x26(2 παράθυρα-2 πόρτες ) και  10x30(2 πα-
ράθυρα-3 πόρτες) για αποθήκες, θερµοκήπια, κτη-
νοτροφική χρήση, κ.α. 6979/998532.

Πωλούνται σωλήνες 3αρες αλουµινί-
ου και σιδερένιες στην περιοχή της Βέροιας.
Τηλ.6973/966777

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

Πωλείται καρούλι F90 300 µέτρα, σε άριστη κα-
τάσταση, κατασκευή TERRA Aποστόλου,περιοχή 
Αµφιλοχίας.Τηλ.6931/235729.

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

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

Πωλούνται καινούρια ράουλα, πέδιλα στοιχεία 
κ.α. ερπυστριοφόρων κατάλληλα και για θεριζο-
αλωνιστικές ρυζιού παλαιού τύπου σε χαµηλές τι-
µές. Τηλ. 6972/951763. 2109/820024

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

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

Πωλείται αρµεκτικό µηχάνηµα FULLWOOD  ελα-
φρώς µεταχειρισµένο,12 στα 12 µε παγίδα ταχεί-
ας εξόδου.Τηλ.6906/512460.

Πωλείται βυτίο συρόµενο ενός τόνου νερού. 
Τηλ.6906/512460.

Πωλούνται ποτίστρες αιγοπροβάτων µι-
κρού µεγέθους, µε φλουτέρ,εντοιχιζόµενες.
Τηλ.6985/169000.

Πωλούνται µεταλλικά σιλό στηριζόµενα σε 
πόδια χωρητικότητας από 15 έως 22 τόνους. 
Τηλ.6985/169000.

Πωλείται ένα ραντιστικό 1000 λίτρα. Τηλ. 
6979/957956.

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΖΗΤΗΣΗ

Zητείται  τρακτέρ δενδροκοµικό από 50 έως 70 
ίππους και µε µπροστινό διαφορικό σε µέτρια κα-
τάσταση.Τηλ.6943/457861.

Zητείται αγροτικό αυτοκίνητο 4χ4 µε 
µιάµιση καµπίνα  σε µέτρια κατάσταση. 
Τηλ.6943/457861.
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Οι μάχες για μία  
θέση στους «8»
Δυνατές ρεβάνς στο Τσάμπιονς Λιγκ 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Το διήµερο 9-10 Μαρτίου θα γί-
νουν γνωστές οι πρώτες τέσσε-
ρις οµάδες που θα πάρουν το ει-
σιτήριο για τα προηµιτελικά του 
Τσάµπιονς Λιγκ. Συγκεκριµένα, 
για την Τρίτη 9 Μαρτίου η Γιουβέ-
ντους υποδέχεται την Πόρτο για 
τη ρεβάνς του 2-1 στο Ντραγκάο.   

Η Γιουβέντους βλέποντας πως 
αποµακρύνεται η υπόθεση κατά-
κτησης του πρωταθλήµατος στην 
Ιταλία βρίσκεται µε την πλάτη στον 
τοίχο, οπότε ένας αποκλεισµός από 
την θεωρητικά πιο αδύναµη Πόρ-
το θα αποτελέσει µεγάλο πλήγµα. 

Την ίδια µέρα η Ντόρτµουντ κα-

λείται να υπερασπιστεί στην έδρα 
της το υπέρ της 2-3 ενάντια στη 
Σεβίλλη και µε τον Χάαλαντ φορ-
µαρισµένο δεν φοβάται τίποτα. 

Την επόµενη ηµέρα 10 Μαρ-
τίου, σε ένα µατς «do or die», η 
Μπαρτσελόνα ταξιδεύει στη Γαλ-
λία για να επαναλάβει το έπος του 
2017, και να πετύχει τουλάχιστον 
τρία γκολ απέναντι στην Παρί Σεν 
Ζερµέν για να πάρει την πρόκρι-
ση (1-4 το πρώτο µατς). Τέλος, η 
Λίβερπουλ θα φιλοξενήσει τη Λει-
ψία και εκτός απροόπτου θα πάρει 
την πρόκριση (0-2 το πρώτο µατς). 

Την Πέµπτη 11 Μαρτίου, ο Ολυ-
µπιακός θα δώσει το πρώτο µατς 
µε την Άρσεναλ για τους «16» του 
Γιουρόπα Λιγκ. 

Έως την Κυριακή 7 Μαρτίου, οι κορυφαίοι αθλητές 
και αθλήτριες της Ευρώπης θα βρίσκονται στην πόλη 
Τόρουν της Πολωνίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα 
Κλειστού Στίβου. Από την ελληνική αποστολή 
ξεχωρίζουν ο Μίλτος Τεντόγλου (µήκος), η Βούλα 
Παπαχρήστου (τριπλούν), Ελένη Πόλακ και Κώστας 
Φιλιππίδης στο επί κοντώ.

Στην Πολωνία για
το κλειστού στίβου

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

Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Στίβου (Πολωνία)

Μέρα 2η 11.00 ΕΡΤ 3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΟΦΗ - ΑΕΛ 15.00 Novasports 2HD

Ατρόµητος – Αστέρας Τρίπολης 17.15 Novasports 1HD

ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθηναϊκός 19.30 Novasports 2HD

Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Στίβου (Πολωνία)

Μέρα 2η 19.50 ΕΡΤ 3

Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Στίβου (Πολωνία)

Μέρα 3η 11.00 ΕΡΤ 3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός - Λαµία 15.00 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης 17.15 COSMOTE SPORT 2 HD

Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Στίβου (Πολωνία)

Μέρα 3η 18.00 ΕΡΤ 3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΟΚ - Άρης 19.30 Novasports 1HD

Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Στίβου (Πολωνία)

Μέρα 2η 11.00 ΕΡΤ 3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΟΦΗ - ΑΕΛ 15.00 Novasports 2HD

Ατρόµητος – Αστέρας Τρίπολης 17.15 Novasports 1HD

ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθηναϊκός 19.30 Novasports 2HD

Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Στίβου (Πολωνία)

Μέρα 2η 19.50 ΕΡΤ 3

Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Στίβου (Πολωνία)

Μέρα 3η 11.00 ΕΡΤ 3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός - Λαµία 15.00 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης 17.15 COSMOTE SPORT 2 HD

Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Στίβου (Πολωνία)

Μέρα 3η 18.00 ΕΡΤ 3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΟΚ - Άρης 19.30 Novasports 1HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο  6 Μαρτίου

Κυριακή 7 Μαρτίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Η άνοδος τιµών 
στα εμπορεύματα 
και οι ανατιμήσεις 
στα κόστη εισροών 

Μετά τον Παπά     
και ένας γενικός 
γραμματέας έτοιμος 
προς αποχώρηση     

Νεύµα Μαξίµου 
περιμένει ο Λιβανός 
για τις ενισχύσεις 
του κορωνοϊού 

Η νέα οµάδα της F1
Η σεζόν του 2021 πλησιάζει στην 
πρεµιέρα της και η Alpine F1 
Team παρουσίασε το αγωνιστικό 
µε το οποίο θα τρέχουν ο 
Εστεµπάν Οκόν και ο Φερνάντο 
Αλόνσο. Η οµάδα φέτος µπαίνει 
στη Formula 1, παίρνοντας τη 
θέση της Renault. Η παρουσίαση 
αποκάλυψε ένα αγωνιστικό µε 
εντελώς διαφορετικά χρώµατα 
από αυτά που χρησιµοποιούσε 
µέχρι πέρυσι η Renault. 

Ο Γραµµόζης στη Σάλκε
Προπονητής στη Σάλκε είναι και 
επίσηµα ο ∆ηµήτρης Γραµµόζης. 
Ο Έλληνας τεχνικός που έδειξε 
σηµαντικό έργο στην Ντάαρµσταντ 
ανακοινώθηκε από τους 
«βασιλικούς µπλε», υπογράφοντας 
συµβόλαιο µέχρι το καλοκαίρι του 
2022. Η Σάλκε είναι σε δύσκολη 
θέση και θα δώσει µάχη ως το 
τέλος για την παραµονή της στην 
πρώτη κατηγορία της Γερµανίας.

Φωτιά στην «ουρά»
Η µάχη στην «ουρά» παίρνει 
φωτιά ενόψει των playouts της 
Σούπερ Λιγκ. Η ΑΕΛ νίκησε τον 
Παναιτωλικό και µε µία αγωνιστική 
λιγότερη έφτασε τους 13 πόντους 
και είναι στο -4 από την οµάδα του 
Αγρινίου. Ακολουθούν στην 11η 
και την 12η θέση Λαµία και ΟΦΗ 
αντίστοιχα µε 19 βαθµούς. Το 
Σάββατο 6 Μαρτίου η οµάδα του 
θεσσαλικού κάµπου θέλει 
οπωσδήποτε να κάνει το «δύο στα 
δύο» απέναντι στον ΟΦΗ.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



FERTILIZER 
MANAGEMENT

12 Mαρτίου
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΗΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΕΚΤΑΚΤΩΣ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofou@agronews.gr

Την ίδια παραγωγικότητα και απόδοση µε 
τα µοντέλα BigBaler 1290 High Density 
CropCutter λέει η New Holland ότι προσφέ-
ρει το νέο προσιτό µοντέλο Packer που βά-
ζει στο χαρτοφυλάκιό της. «Η BigBaler 1290 
High Density είναι ένα ορόσηµο για την ε-
ταιρεία», δήλωσε ο Alessio Merlo, διευθυ-
ντής µάρκετινγκ της New Holland.

Το µηχάνηµα έχει λάβει πολλά βραβεία, 
συµπεριλαµβανοµένου του βραβείου AE50 

(ASABE) 2021 για το σχεδιασµό και, το ση-
µαντικότερο, έχει κερδίσει ευρεία αναγνώ-
ριση πελατών για την πατενταρισµένη τε-
χνολογία LoopMaster και την εξαιρετική 
πυκνότητα δεµατιών.

Τώρα, η γκάµα µοντέλων ολοκληρώνε-
ται µε την εισαγωγή στην αγορά του µο-
ντέλου Packer, µε την υψηλή χωρητικότη-
τα που προσφέρει την ίδια ανώτερη απόδο-
ση. Τα µοντέλα BigBaler 1290 High Density 
CropCutter and Packer παράγουν δεµάτια 
έως και 22% υψηλότερης πυκνότητας από 
τις συµβατικές µεγάλες τετράγωνες χορτο-

Με 22% υψηλότερη 
πυκνότητα δένει 
η νέα BigBaler 1290  
Σύστημα κόμπων LoopMaster και βραβευμένο κιβώτιο 
ταχυτήτων στα καινούργια μοντέλα της New Holland

Νέα γραµµή για 
εξοπλισµό Steketee 
Η Steketee εγκαινιάζει σε 
λίγο καιρό µια νέα γραµ-
µή συναρµολόγησης για 
µικρά εργαλεία µηχανικής 
ζιζανιοκτονίας στην ολ-
λανδική βάση της, στο 
Stad aan’t Haringvliet. 
Σηµειώνεται πως ως µέ-
ρος του οµίλου Lemken 
από το 2018, η Steketee 
είδε τις πωλήσεις της να 
αυξάνονται κατά 30% 
µέσα στο 2020.

∆όντια καλλιεργητών 
Durastar Pöttinger

Ανθεκτικότητα µεγαλύτε-
ρη από κάθε άλλη γκάµα 
εξαρτηµάτων προσφέ-
ρουν τα νέα µέρη καλλι-
εργητών Durastar που 
λανσάρει η Pöttinger για 
την εντατική χαλάρωση 
του εδάφους από τους 
καλλιεργητές της. Tα αν-
θεκτικά αυτά δόντια µπο-
ρούν να διαπεράσουν σε 
βάθος έως και 35 εκατο-
στά το συµπαγές έδαφος.

Αυτόνοµη σπαρτική 
δοκιµάζει η Horsch

Με τοποθετηµένες ερπύ-
στριες, δανεισµένες από το 
τρακτέρ Axion 900 Terra 
Trac και την απουσία κα-
µπίνας στις πρώτες εντυ-
πώσεις, η αυτοκινούµενη 
σπαρτική της Horsch είναι 
ενδεχοµένως το πρώτο αυ-
τόνοµο µηχάνηµα σποράς, 
που θυµίζει όµως τις αυτο-
κινούµενες µονάδες Leeb 
PT330 και PT350 στον 
τρόπο λειτουργίας.

Μικροί φορτωτές 
από την Dieci

Με πλάτος 1,55 µέτρα και 
ύψος 1,92 µέτρα, το νέο 
Dieci Mini Agri 20.4 
Smart είναι ένας από τους 
πιο µικρούς τηλεσκοπικούς 

Ροµποτικός βοηθός 
συγκοµιδής Carry

H νεοφυής επιχείρηση 
Future Acres λάνσαρε τον 
βοηθό Carry. Πρόκειται 
για ένα ροµποτικό όχηµα 
που λειτουργεί αυτόνοµα 
γύρω από τους εργάτες 
που συγκοµίζουν σε αµπε-
λώνες ή δενδροκαλλιέρ-
γειες και στοχεύει στο να 
βελτιώσει τη διαδικασία 
συγκοµιδής µε τη δυνατό-
τητα µεταφοράς έως 500 
κιλών καλλιεργειών σε 
όλα τα εδάφη και σε εξαι-
ρετικά δύσκολες καιρικές 
συνθήκες.

φορτωτές στην αγορά, 
παρ΄όλα αυτά µε άνετη 
καµπίνα και µια σειρά από 
σηµαντικές δυνατότητες 
στους στενούς χώρους. 
Τροφοδοτείται από ένα 
τρικύλινδρο Kubota Stage 
V χωρίς AdBlue και από-
δοση 50 ίππων, ενώ χρη-
σιµοποιεί µετάδοση µίας 
ταχύτητας, η οποία του 
επιτρέπει να µεταφέρει 
φορτίο µε τελική ταχύτητα 
25 χλµ./ώρα. 
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Αυθεντικά λιπαντικά 
John Deere από 
την Agrotech S.A
Μία πλήρη γκάµα λιπαντικών ειδικά για τα µηχανήµα-
τα John Deere προσφέρει η Αgrotech S.A, που προσφέ-
ρει προϊόντα που ικανοποιούν γεωργικές εφαρµογές υ-
ψηλών απαιτήσεων. Για παράδειγµα, το λάδι Plus-50 II 
έχει σχεδιαστεί τόσο για κινητήρες Φάσης III B χαµηλών 
εκποµπών, όσο και για κινητήρες επόµενης γενιάς Τε-
λικής βαθµίδας 4/Φάσης IV.

Επίσης, είναι το µόνο λάδι µε το οποίο τα µηχανήµατα 
της John Deere λειτουργούν οµαλά για έως και 500 ώ-
ρες. Σηµειώνεται εδώ πως το λάδι Plus-50 II έχει σχεδι-
αστεί να µειώνει τα ιζήµατα στα πιστόνια σε πιο θερµές 
συνθήκες σε ανώµαλο έδαφος έτσι ώστε ο κινητήρας να 
λειτουργεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα.

Από την άλλη για όποιον ψάχνει ένα αποδοτικό λά-
δι κινητήρα, κανονικών διαστηµάτων αλλαγής, τότε το 
Torq-Gard είναι µια εξαιρετική επιλογή. Το λάδι αυτό 
προστατεύει τους τετράχρονους πετρελαιοκινητήρες 24 
ώρες την ηµέρα, όλο το χρόνο (δεν ενδείκνυται για κινη-
τήρες Φάσης III B ή ανώτερης). Επιπλέον, είναι ιδανικό 
για ευρύ φάσµα εφαρµογών σε ζεστές ή κρύες καιρικές 
συνθήκες µε µέγιστα διαστήµατα αλλαγής 250 ωρών. Ε-
πίσης το Torq-Gard µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε κιβώ-
τια ταχυτήτων για τα οποία συνιστάται λάδι κινητήρα.

Για το πρώτο διάστηµα συντήρησης σε πετρελαιοκινη-
τήρες η John Deere προσφέρει το Break-In Plus που έχει 
σχεδιαστεί ειδικά για τις πρώτες 100 ώρες λειτουργίας 
ενός πετρελαιοκινητήρα. ∆ιασφαλίζει µέγιστη προστα-
σία και καθαρότητα για την περίοδο αυτή – και τα δύο 
είναι πολύ σηµαντικά για τη ζωή και την απόδοση του 
κινητήρα σας.

Για το υδραυλικό σύστηµα και το κιβώτιο ταχυτήτων, 
η John Deere δίνει την επιλογή του Hy-Gard. Αυτό το τε-
χνολογικά εξελιγµένο λάδι παρέχει συγκεκριµένα οµα-
λή απόδοση σε µεγάλο εύρος συνθηκών λειτουργίας 
για: Κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά µε εµβαπτισµένα 
«υγρά» φρένα, κιβώτια ταχυτήτων µε υδραυλικά φρέ-
να, κιβώτια ταχυτήτων µε δευτερεύοντα υδραυλικά συ-
στήµατα και υδραυλικά συστήµατα µετάδοσης. Επίσης 
αξίζει να σηµειωθεί, ότι διατίθενται παράλληλα τα λά-
δια Bio Hy- Gard II και HyGard χαµηλού ιξώδους αλλά 
και το Extreme-Gard, ένα λάδι πολύ υψηλής πίεσης για 
κιβώτια ταχυτήτων τρακτέρ.

δετικές, αυξάνοντας σηµαντικά την απόδο-
ση κατά τη µεταφορά και τον χειρισµό των 
δεµατιών. Παράλληλα, το σύστηµα πικ απ 
MaxiSweep βοηθά στην καλύτερη ροή του 
υλικού µε αποτέλεσµα την αυξηµένη ικα-
νότητα λειτουργίας και απόδοσης.

Σηµαντικό χαρακτηριστικό που κουβα-
λούν τα µοντέλα είναι και το κιβώτιο ταχυ-
τήτων SmartShift, νικητής στην Agritechnica 
µε το ασηµένιο µετάλλιο για το 2019. Το κι-
βώτιο προσφέρει µια ήπια εκκίνηση δίνο-
ντας περισσότερη άνεση στον χειριστή ενώ 
υπάρχει και προστασία υπερφόρτωσης για 
το σύστηµα µετάδοσης κίνησης του τρακτέρ.

Φυσικά, όλα τα µοντέλα διαθέτουν την 
πατενταρισµένη τεχνολογία δεσίµατος 
LoopMaster, που διασφαλίζει την σταθε-
ρή πυκνότητα και προστατεύει το ενσίρω-

µα. Η αρχιτεκτονική της ράβδου έλξης δί-
νει περισσότερη ορατότητα στον χειριστή 
και κάνει το µηχάνηµα αρκετά ευέλικτο. Η 
άνεση ενισχύεται περαιτέρω µε ένα νέο έ-
ξυπνο περιβάλλον εργασίας χάρη στη µε-
γάλη οθόνη αφής IntelliView IV. Μια γκά-
µα αυτοµατοποιηµένων χαρακτηριστικών, 
όπως το σύστηµα IntelliCruise που προσαρ-
µόζει αυτόµατα την ταχύτητα του τρακτέρ α-
νάλογα µε τις συνθήκες, προσθέτει πόντους 
παραγωγικότητας και άνεσης στα µοντέλα 
BigBaler 1290 High Density.

Ο Alessio Merlo, ∆ιευθυντής µάρκετινγκ 
προϊόντων Hay & Forage και Crop Production 
Europe, δήλωσε σχετικά: «Η BigBaler 1290 
High Density είναι ένα ορόσηµο αριστείας 
πέρα από τα στατιστικά στοιχεία. Κυκλοφό-
ρησε στην Agritechnica το 2019 και στέ-
φθηκε αµέσως ως «Μηχάνηµα της Χρο-
νιάς». Έχει λάβει πολλά βραβεία και δι-
ακρίσεις. Το πιο σηµαντικό βέβαια είναι 
πως έχει κερδίσει ευρεία αναγνώριση πε-
λατών για την πατενταρισµένη τεχνολογία 
LoopMaster και την εξαιρετική πυκνότητα 
δεµάτων. Και τώρα ολοκληρώνουµε την 
προσφορά µας µε το νέο µοντέλο υψηλής 
χωρητικότητας Packer που προσφέρει την 
ίδια ανώτερη απόδοση. 

IntelliView IV
Η άνεση ενισχύεται περαιτέρω  
µε ένα νέο έξυπνο περιβάλλον 

εργασίας χάρη στη µεγάλη οθόνη 
αφής IntelliView IV
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Σε πορεία ανάκαµψης βρίσκονται οι τιµές 
χοιρινού κρέατος τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στην υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ την ίδια στιγµή 
στο χρηµατιστήριο του Σικάγο η διεθνής τι-
µή έχει καταγράψει αύξηση κοντά στο 30% 
σε βάθος µήνα. Στην ελληνική περίπτωση, 
η ανοδική πορεία των τιµών αποδίδεται κυ-
ρίως στην αποσυµφόρηση της ευρωπαϊκής 
αγοράς, η οποία έχασε τον βηµατισµό της 
όταν το σύνολο της πλεονασµατικής πα-
ραγωγής της Γερµανίας αποκλείστηκε από 
τις αγορές Τρίτων Χωρών και εγκλωβίστη-

κε στην ενδοκοινοτική αγορά. Στην Ιταλία 
η αύξηση της τιµής παραγωγού έχει υπερ-
βεί το 10% µέσα σε ένα µήνα, ενώ και στην 
Γερµανία η ζήτηση από τα σφαγεία έχει ε-
νισχυθεί, υποστηρίζοντας τις τιµές.  

Αυτό το διάστηµα οι τιµές χοιρινού ζων 
βάρος µετατοπίστηκαν από τα χαµηλά των 
90 λεπτών το κιλό, προς τα 1,10 ευρώ το κι-
λό, µε τον εγχώριο κλάδο να αναµένει µε-
τριοπαθή περαιτέρω ενίσχυση των τιµών, 
έως ότου ανοίξει η εστίαση, που απορρο-
φά άνω του 50% της εγχώριας παραγωγής. 

Σε ανοδική τροχιά το χοιρινό κρέας
Αυξηµένη κατά 20% η τιµή, στα 1,10 ευρώ το κιλό για το ζων βάρος
 Καταγράφεται αποσυµφόρηση της ευρωπαϊκής αγοράς από το πλεόνασµα
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Η
διόρθωση στο χρηµατιστήριο βάµ-
βακος έφερε το «τράβηγµα» των 
αγοραστών από τις διαπραγµα-
τεύσεις στην αγορά µας. Λογικά, 

µόλις σηµειωθεί µια ανάκαµψη του χρηµατι-
στηρίου θα ξεκινήσουν πάλι οι δουλειές. Ανα-
φορικά µε τη νέα σοδειά βρισκόµαστε σε φά-
ση διαπραγµατεύσεων χωρίς όµως νέες προ-
πωλήσεις. Αντίθετα ακούγεται πως οι προ-
πωλήσεις σύσπορου από τους παραγωγούς 
προχωρούν µε καλούς ρυθµούς. Σηµειώθη-
καν δουλειές προς την Αίγυπτο στα 95 σεντς.  

 Η εξαγωγή σκληρού σίτου στην ελληνι-
κή αγορά συνεχίζει να δουλεύει στα 285 ευ-
ρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας και υπάρχει δρα-
στηριότητα αν και τα αποθέµατα ολοένα λι-
γοστεύουν. Η νέα αγορά της Αλγερίας θα κα-
λυφθεί µε σιτάρια του Καναδά, ενώ σε τιµή 
ακούστηκαν τα 316 ευρώ ο τόνος παραδο-
τέα σε λιµάνι τους για καλές ποιότητες. Στο 
χρηµατιστήριο του Σικάγο, σε όλα τα δηµη-
τριακά είχαµε διόρθωση που έχει να κάνει µε 
ρευστοποιήσεις κερδοσκόπων κατόπιν απο-
τυχίας της αγοράς να σπάσει τις άνω αντιστά-
σεις. Παράλληλα ενισχύθηκε και το δολάριο, 
το οποίο συνήθως πιέζει τα εµπορεύµατα. 

 Ελάχιστα είναι αυτή την περίοδο τα απο-
θέµατα στα τριφύλλια, µε τις τιµές να πιάνουν 
ακόµα και 25-26 λεπτά το κιλό. Οι πληροφο-
ρίες αναφέρουν ότι στην περιοχή της Στερε-
άς Ελλάδας οι εκτάσεις µε τριφύλλια τη νέα 
σεζόν θα είναι αυξηµένες σε ποσοστό περί 
το 15%. Σηµειωτέον ότι η ζήτηση αυτό το δι-
άστηµα είναι εξαιρετικά αυξηµένη.

Βαμβάκι 95 σεντς 
πριν πέσει
το χρηματιστήριο 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

04/02 11/02 18/02 25/02 04/03

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

292,79

402,11

397,02

385,69389,16

Εστίαση
Ο εγχώριος κλάδος αναµένει µετρι-
οπαθή περαιτέρω ενίσχυση τιµών, 
έως ότου ανοίξει η εστίαση, που 

απορροφά το 50% της παραγωγής

Σήμα 
Το διάστηµα αυτό έχουν 
ξεκινήσει οι διαδικασίες 

για δηµιουργία ελληνικού 
σήµατος στο χοιρινό κρέας

Ενίσχυση
Η εγχώρια χοιροτροφία εδώ και 

µήνες ζητά κρατική στήριξη, µε το 
υπουργείο να έχει προωθήσει το 
αίτηµα στα ευρωπαϊκά όργανα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
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88,26

2.71

460,40
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ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος

302

228 232 232 232 232
211

305 302 302 302

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

302

Τιµές παραγωγού
χοιρινού ζων βάρος   
(ευρώ/κιλό )

Φεβρουάριος 2020  1,70 

Φεβρουάριος 2021  0,90

Μάρτιος 2021  1,10
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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∆ιστακτική διόρθωση στο χρηµατιστήριο βάµβακος
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Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,71   

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

OKT ΝΟΕ ∆ΕΚ IAN ΦΕΒ ΜΑΡ

Μικρή διόρθωση στα 88,26 σεντς 
η λίµπρα στην 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 2,71 ευρώ το κιλό ανέβηκε η 
µέση τιµή του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου στην Ισπανία, µε τις 
καλύτερες ποιότητες στα 3,4 ευρώ.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η αγορά δείχνει να «ακούει» τη βού-
ληση να υπερβούν οι τιµές του έξ-
τρα παρθένου ελαιολάδου το επίπε-
δο των 3 ευρώ το κιλό, µε ορισµένες 
από τις τελευταίες πράξεις να γρά-
φουν στα τιµολόγια 3,05 και 3,12 
ευρώ το κιλό για τον παραγωγό. 

Ωστόσο φαίνεται πως το εγχώριο 
εµπόριο αδυνατεί να ακολουθήσει 
το γρήγορο βηµατισµό της Ιταλίας 
και ειδικά της Ισπανίας, στην οποία 
τις τελευταίες εβδοµάδες τα εξτρίσι-
µα ελαιόλαδα έχουν πληρωθεί σε 
επίπεδα τιµών άνω των 3,30 ευρώ 
το κιλό, µε τη µέση τιµή να διαµορ-
φώνεται πάνω από τα 2,70 ευρώ. 

Όπως εξηγούν παραγωγοί στην 
Agrenda, πράγµατι διαγωνισµοί στη 
Λακωνία και την Κρήτη έχουν δώ-
σει τιµές στα 3,05 και 3,12 ευρώ α-
ντίστοιχα, όµως το στοιχείο της δι-
στακτικότητας είναι επίµονο, µε τον 
συνολικό όγκο που διακινείται να 

µην είναι αρκετός ώστε να καθιε-
ρώσει αυτά τα επίπεδα. Έτσι, η µέ-
ση τιµή στη Λακωνία παραµένει 
στα 2,95 ευρώ το κιλό, ενώ η Κρή-
τη πλησιάζει τα 2,90 ευρώ. Πρόκει-
ται για επίπεδα πολύ κοντά σε εκεί-
να που πληρώνεται η βιοµηχανική 
ελαιοπαραγωγή της Ισπανίας, η ο-
ποία όπως σηµειώθηκε διαµορφώ-
νει υψηλότερα επίπεδα τιµών για 
προϊόν αντίστοιχο µε το ελληνικό. 

Την ίδια στιγµή, η κατανάλωση ε-
λαιολάδου στην Ευρώπη και τον κό-
σµο έχει καταγράψει αύξηση 5,8% 
από την προηγούµενη ελαιοκοµι-
κή χρονιά, µε τις εκτιµήσεις του Πα-
γκόσµιου Συµβουλίου Ελαιοκοµίας 
(IOC) σε ένα µετριοπαθές σενάριο 
να διατηρούν µέρος των κεκτηµέ-
νων και στην τρέχουσα περίοδο. Σε 
αυτό το πλαίσιο ωστόσο, η Ελλάδα 
φαίνεται πως δεν µπορεί να εισέλ-
θει σε αυτόν τον ανοδικό κύκλο. 

Τα τελευταία στοιχεία του IOC 
πέραν της θετικής για τις ισορρο-
πίες της αγοράς καταγραφής των 

επιπέδων κατανάλωσης του ελαι-
ολάδου, αποτυπώνουν και µια α-
νοδική πορεία των τιµών στα βασι-
κά παραγωγικά κέντρα της Ισπανί-
ας και της Ιταλίας µε αύξηση 17,1% 
και 50% αντίστοιχα.

Την ίδια στιγµή, η πορεία των τι-
µών στην Ελλάδα για τον τελευταίο 
µήνα του 2020, διαµορφώνουν µέση 
τιµή στα 2,33 ευρώ το κιλό µε πτώση 
1,1% συγκριτικά µε την αντίστοιχη 
περίοδο το 2019. Μεγαλύτερη είναι 
η υποχώρηση της τιµής στην Τυνη-
σία, µια χώρα η οποία επίσης δια-
θέτει τον βασικό όγκο παραγωγής 
της προς χύµα εξαγωγή µε τις τιµές 
να υποχωρούν κατά 18%.

Έτοιµη να σπάσει τις αντιστάσεις η αγορά ελαιολάδου
O όγκος των πράξεων δεν είναι τέτοιος που να καθιερώσει επίπεδα τιµών πολύ πάνω από τα 3 ευρώ
 H ευρωπαϊκή αγορά «τρέχει», ενώ το εγχώριο προϊόν δυσκολεύεται να ακολουθήσει το βηµατισµό

Υποχωρούν τα µερίδια του 
ελληνικού ελαιολάδου στην 
αγορά της Κίνας, έναντι 
ανταγωνιστριών χωρών της 
ΕΕ, παρά το ότι η αχανής 
χώρα φαίνεται ότι έχει αυξήσει 
την κατανάλωση των έξτρα 
παρθένων. Σύµφωνα µε τον 
IOC, η αγορά της Κίνας από το 
2015 έως το 2019, αύξησε 
55% σχεδόν τις εισαγωγές 
της. Πλέον η χώρα διατηρεί 
µερίδιο εισαγωγών 4% στις 
παγκόσµιες αγορές µε τις 
ποσότητες έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου που καταφθάνουν 
στην Κίνα να υπολογίζονται 
στους 55.580 τόνους. Την 
τελευταία χρονιά η Κίνα 
αύξησε τις εισαγωγές της κατά 
13% περίπου, µε την Ισπανία 
να καθιερώνεται πλέον ως ο 
βασικός προµηθευτής της, 
ενισχύοντας κατά 17% τις 
ποσότητες, ενώ η Ελλάδα 
υποχώρησε κατά 35,6%. 
Πάντως η Κίνα βρίσκεται στην 
έκτη θέση στη λίστα των 
χωρών µε τις µεγαλύτερες 
εισαγωγές ελαιολάδου, µετά 
τις ΗΠΑ, ΕΕ, Βραζιλία, Καναδά.

Η ΚΙΝΑ ∆ΙΠΛΑΣΙΑΖΕΙ 
ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ

Οι τιµές συµβολαίων Μαΐου αφού σηµείωσαν 
υψηλό δυόµιση ετών διόρθωσαν προς τα 88 σεντς 
ανά λίµπρα, µε τους αναλυτές όµως να θεωρούν τη 
διόρθωση διστακτική. Άλλωστε, κατά πολλούς 
οφείλεται στο γενικότερο γύρισµα των αγορών 
(χρηµατιστήρια αξιών και εµπορευµάτων). Σίγουρα 
η αγορά για να ανακάµψει θα χρειαστεί βοήθεια 
από τη φυσική αγορά ή γενικότερα από θετικά 
θεµελιώδη νέα. Οι κλώστες είναι στην αγορά 
για ότι πωλείται σε φτηνή τιµή κι ως αποτέλεσµα 
κλείνονται συµβόλαια κυρίως για ινδικά και 
αφρικανικά βαµβάκια. 

ΝEA ΥOΡKH
Σηµειώθηκαν κάποιες νέες πωλήσεις φετινής 
σοδειάς κυρίως µε προορισµό την Αίγυπτο όσο το 
χρηµατιστήριο κρατιόταν στα υψηλά του. Με τη 
διόρθωση, οι αγοραστές έκαναν πίσω, περιµένοντας 
να δουν που θα ισορροπήσει η αγορά. Στη νέα 
σοδειά η αύξηση των προπωλήσεων σύσπορου από 
παραγωγούς προς εκκοκκιστές εντείνει την κουβέντα 
για προπωλήσεις εκκοκκισµένου σε εµπορικούς 
οίκους. ∆εν έχει ανοίξει η αγορά, αλλά φαίνεται µια 
τάση τιµών προς τα 3 σεντς πριµ επί των 
χρηµατιστηριακών τιµών για συµβόλαια ∆εκεµβρίου 
στα λευκά µε σωστά ποιοτικά χαρακτηριστικά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Ανοδική πορεία τιµών κατά 17,1% 
στην Ισπανία και 50% στην Ιταλία.

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
Η µέση τιµή στη Λακωνία 

παραµένει στα 2,95 ευρώ 

το κιλό, ενώ η Κρήτη 

πλησιάζει τα 2,90 ευρώ

Συνεδρίαση 03/03/2021
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάιος ‘21 88,45 -2,54

Ιούλιος ‘21 89,41 -2,51
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Για την πατάτα Νάξου τα πράγ-
µατα  φαίνεται να πήγαν πολύ 
καλύτερα και αυτή την εβδο-
µάδα αναµένεται να εξαντλη-
θούν και τα τελευταία αποθέ-
µατα. «Μακάρι να είχαµε και 
άλλες πατάτες να δίναµε», το-
νίζει χαρακτηριστικά στην εφη-
µερίδα Agrenda ο γεωπόνος 
της ΕΑΣ Νάξου Μιχάλης Βερ-
νίκος. Μάλιστα, όπως σηµει-

ώνει φέτος η συνεταιριστική 
οργάνωση διαχειρίστηκε περί 
το 15% µεγαλύτερους όγκους 
παραγωγής από ό,τι πέρυσι.

Αποδοτική χρονιά
 «Ήταν µια καλή χρονιά. Οι πα-
ραγωγοί µας έχουν ήδη πάρει 
ως προκαταβολή 55 λεπτά το 
κιλό για τη µεγάλη και 25 λε-
πτά το κιλό για την baby πατά-

τα κι εκτός απροόπτου θα λά-
βουν άλλα 1-2 λεπτά στο κιλό 
επιπλέον, µε την εκκαθάριση 
που θα γίνει στο τέλος Μαρτί-
ου», αναφέρει χαρακτηριστι-
κά ο κ. Βερνίκος. Να σηµειω-
θεί εδώ πως από την παραγω-
γή των περίπου 600 στρεµµά-
των όλου του νησιού, το 80%-
85% το διαχειρίζεται κάθε χρό-
νο  η ΕΑΣ Νάξου.

ΤΩΝ  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ &
ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

Μειωµένη κατά τουλάχιστον 15% 
η φετινή παραγωγή θερµοκηπι-
ακής πατάτας στην Αχαΐα και την 
Ηλεία, ωστόσο βρίσκει µε δυσκο-
λία τη θέση της στην αγορά, ό-
σο οι τιµές που το εµπόριο εί-
ναι διατεθειµένο να πληρώσει 
πέφτουν πάνω στις αντιστάσεις 
των 35 λεπτών το κιλό. Η εικό-
να της αγοράς άλλωστε λίγο έ-
χει αλλάξει από την υποτονική 
ζήτηση που επέβαλε η συνθή-
κη της πανδηµίας και της κλει-
στής εστίασης, αν και στην ευ-
ρωπαϊκή αγορά καταγράφεται 
µια κινητικότητα που ωθεί σε 
ανάκαµψη των τιµών. Σηµειώ-
νεται ότι πέρυσι η θερµοκηπια-
κή πατάτα ξεκίνησε µε τιµές γύ-
ρω στα 45 λεπτά το κιλό, φτάνο-
ντας ως τα 49 λεπτά. 

«Αν δεν είναι στα 40 λεπτά η 
θερµοκηπιακή, τα έξοδα δεν βγαί-
νουν» εξηγεί ο Χρήστος Μπεκί-
ρης, επικεφαλής οµάδας παρα-
γωγών στην Αχαΐα, ο οποίος εξη-
γεί πως για τον λόγο αυτό, αρκε-
τές ποσότητες καταλήγουν απευ-
θείας στα ψυγεία, µε την ελπίδα 
ότι η αγορά θα βελτιωθεί προσε-
χώς. Όπως επισηµαίνει, αυτή την 
περίοδο καταφτάνουν στη χώρα 
ποσότητες από την Αίγυπτο, οι 
οποίες εκτελωνίζονται πέριξ των 
28 µε 29 λεπτών το κιλό, στενεύ-
οντας περαιτέρω τις προοπτικές 
της εγχώριας παραγωγής. Εν τω 
µεταξύ, σε ένα µήνα περίπου α-
ναµένεται να ξεκινήσει η συγκο-

µιδή της υπαίθριας πατάτας, µε 
τις εκτάσεις να δείχνουν µια ε-
λαφρά αύξηση, ωστόσο αρκετά 
κτήµατα χτυπήθηκαν από παγε-
τό τον περασµένο ∆εκέµβριο, µε 
αποτέλεσµα οι αποδόσεις να α-
ναµένονται µειωµένες.   

Στα ύψη κόστος παραγωγής,
χαµηλές οι τιµές πώλησης

Τον κώδωνα του κινδύνου κρού-
ει ο παραγωγός Σάββας Συµεω-
νίδης, επικεφαλής τοπικής οµά-
δας παραγωγών από τη Λευκό-

για Νευροκοπίου ο οποίος, µα-
ζί µε τη σύζυγο και το παιδί του, 
καλλιεργεί 400 στρέµµατα.

«Τα στρέµµατα στο λεκανο-
πέδιο συνήθως είναι περίπου 
24.000-25.000 αλλά φέτος θα 
πέσουν. Με το κόστος παραγω-
γής να ξεπερνά πλέον τα 800 
ευρώ το στρέµµα, όταν πουλάς 
µε εξευτελιστικές τιµές της τά-
ξης των 8-10 λεπτά το κιλό στο 
χωράφι και µε 15 λεπτά στο δι-
αλογητήριο, η ζηµιά είναι στα 
300 ευρώ το στρέµµα. Εµείς στη 
δική µας εκµετάλλευση χάσα-
µε φέτος 120.000 ευρώ. Πού θα 
βρεθούν αυτά τα χρήµατα; Ο κό-
σµος δεν βλέπω πως θα κατα-
φέρει να σπείρει. Είναι µια α-
πελπισία», επισηµαίνει ο κ. Συ-
µεωνίδης. Ο ίδιος υπογραµµί-
ζει ότι ακόµη και σήµερα υπάρ-
χουν στις αποθήκες του Κάτω 
Νευροκοπίου σηµαντικές πο-
σότητες πατάτας, οι οποίες ό-

σο περνά ο καιρός γίνονται ό-
λο και λιγότερο εµπορεύσιµες. 
«Πού να καταναλωθεί, όταν η 
εστίαση είναι κλειστή και στις 
λαϊκές αγορές οι πάγκοι στήνο-
νται εκ περιτροπής;» αναφέρει 
χαρακτηριστικά.

Με 30-32 λεπτά το κιλό 
η πατάτα Πολυµύλου

Με αποθέµατα της τάξης του 
20%-30% της συνολικής παρα-
γωγής του 2020 βρίσκει η εποχή 
τους παραγωγούς και στον Πο-
λύµυλο Κοζάνης, όπου καλλιερ-
γούνται γύρω στα 2.000 – 2.500 
στρέµµατα. «Υπάρχει µια ροή και 
µε το ρυθµό αυτό πιστεύω πως 
µέχρι το Μάιο θα φύγουν όλες 
οι πατάτες», σηµειώνει ο παρα-
γωγός Απόστολος Ταϊγανίδης, 
ο οποίος µε τα δύο του αδέλφια 
καλλιεργεί περί τα 80 στρέµµα-
τα. Οι τιµές στο χονδρεµπόριο κι-
νούνται για την πατάτα της περι-
οχής στα 30-32 λεπτά, αλλά και 
πάλι δύσκολα βγαίνει η εκµετάλ-
λευση, αφού το κόστος παραγω-
γής έχει µετρηθεί στα 28 λεπτά. 

Αν και µειωµένη 15% η θερµοκηπιακή πατάτα
τη µπλοκάρουν τα 35 λεπτά των εµπόρων 
Υποτονική παραµένει η ζήτηση, λόγω της πανδηµίας που κρατάει κλειστή την εστίαση 

Ανάρπαστη γίνεται η πατάτα Νάξου, 
βλέπουν ακόµα και τα 57 λεπτά οι αγρότες

ΥΠΑΙΘΡΙΑ 
Σε ένα µήνα περίπου αναµένεται 

να ξεκινήσει η συγκοµιδή 

της υπαίθριας πατάτας, µε 

τις εκτάσεις να δείχνουν µια 

ελαφρά αύξηση

ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
Ακόµα και σήµερα υπάρχουν στις 

αποθήκες του Κάτω Νευροκοπίου 

σηµαντικές ποσότητες πατάτας, οι 

οποίες όσο περνά ο καιρός γίνονται 

όλο και λιγότερο εµπορεύσιµες

H
εξαγωγή παραµένει δρα-
στήρια για το σκληρό σι-
τάρι στην ελληνική αγο-
ρά, µε κύριο σηµείο α-

ναφοράς τα 285 ευρώ ο τόνος FOB 
λιµάνι µας για τις µέτριες ποιότη-
τες. Κυκλοφορούν ζητήσεις και για 
καλύτερες ποιότητες, εντούτοις το 
πριµ που πληρώνεται δεν αρκεί για 
του πωλητές. Αυτή η δραστηριότη-
τα έχει φέρει τις τιµές αποθεµάτων 
στα 27 µε 30 λεπτά το κιλό στον πα-
ραγωγό, βέβαια οι ποσότητες στα 
χέρια των παραγωγών είναι ελάχι-
στες. Παράλληλα, στη διεθνή αγορά 
φαίνεται να σηµειώθηκε νέα µεγά-
λη αγορά από την Αλγερία στα 316 
ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε λιµάνι 
τους για καλές ποιότητες. Λογικά η 

πώληση αφο-
ρά σιτάρια του 
Καναδά, τα ο-
ποία επαρκούν 
για τέτοιες ζη-
τήσεις. 

Στα σκληρά σιτάρια, στη νέα λί-
στα της Φότζια δεν υπήρξαν αλλα-
γές. Συγκεκριµένα για τα ποιοτι-
κά σιτάρια µε ειδικό βάρος 78 kg/
hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 13% 
η τιµή αποθήκης παραγωγού δι-
απραγµατεύεται στα 292-297 ευ-
ρώ ο τόνος. Επίσης για τη δεύτερη 
ποιότητα µε ειδικό βάρος 76 kg/
hl, υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 12% 
η τιµή αποθήκης παραγωγού βρί-
σκεται στα 282-287 ευρώ ο τόνος. 

Στη Γαλλία οι τιµές παρέµειναν 
στα 275 ευρώ ο τόνος παραδοτέα 
σε γαλλικό λιµάνι, λαµβάνοντας 
πλέον ζητήσεις από Ιταλούς αγο-
ραστές, οι οποίοι δυσκολεύονται 
να παραλάβουν λόγω καιρικών 
συνθηκών σιτάρια από τον Κανα-
δά. Σηµειωτέον βέβαια ότι τα απο-
θέµατα του Καναδά εξακολουθούν 
να είναι πολύ υψηλά. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, τα 
δηµητριακά έχοντας καταγράψει µα-
κροχρόνια ανοδική πορεία, σηµεί-
ωσαν διορθωτικές κινήσεις που ο-
φείλονται σε ρευστοποιήσεις κερ-
δοσκόπων, δεδοµένου ότι η αγορά 
κόλλησε σε σηµεία αντίστασης, αλ-
λά και στην άνοδο του δολαρίου. 
Στη Γαλλία σηµειώθηκε παρόµοια 
διόρθωση µε το Σικάγο και υπό το 
βάρος της µειωµένης ζήτησης οι τι-
µές µαλακού  γύρισαν στα 229 ευ-
ρώ ο τόνος για τα συµβόλαια Μαΐου. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΚΛΗΡΟΥ 
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΠΑΤΑΤΑ (ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ) 

2020 2021
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Τώρα 30 λεπτά 
το σκληρό σιτάρι

Ανεβασμένες 
τιμές παραγωγού 
και στα αλώνια

Με πράξη στα 
30 λεπτά το κι-

λό για µικρή ποσότητα σκληρού 
σιταριού στην περιοχή της Λάρι-
σας έκλεισε ο Φεβρουάριος, ό-
σο η εγχώρια αγορά δείχνει ελ-
λειµµατική σε ποσότητες, γεγο-
νός που οδηγεί τους αναλυτές 
σε εκτιµήσεις που θέλουν υψη-
λά επίπεδα τιµών και για τα πρώ-
τα στάρια της σοδειάς του 2021.

Οι τιµές που πληρώνει η ελλη-
νική αγορά για τις τελευταίες πο-
σότητες σκληρού σίτου που βρί-
σκονται σε χέρια παραγωγών κυ-
µαίνονται από τα 27 έως τα 30 λε-
πτά το κιλό για την πρώτη ποιό-
τητα µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, 
υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 13% 
και πάνω. Η δεύτερη ποιότητα µε 
ειδικό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 
70% και πρωτεΐνη 12% πληρώνε-
ται την περίοδο αυτή στα 25 λε-
πτά το κιλό, φτάνοντας δηλαδή 
τα επίπεδα τιµών µε τα οποία ά-
νοιξε η αγορά τον περασµένο Ι-
ούνιο για την πρώτη ποιότητα.

Όπως εξηγούν άνθρωποι της 
αγοράς στην Agrenda, επί της ου-
σίας το στοκ στα χέρια των παρα-
γωγών είναι ελάχιστο έως και δυ-
σεύρετο πλέον. Με τις εξαγωγές 
να αυξάνονται και τα αποθέµατα 
να λιγοστεύουν στο µεταξύ, δια-
τηρείται ένα περιθώριο περαιτέ-
ρω ενίσχυσης της τιµής, πριν η 
εικόνα για την επερχόµενη πα-
ραγωγή γίνει πιο καθαρή.

Στον αντίποδα, οι τοπικοί µύ-
λοι φέρεται να είναι καλυµµένοι 
και η παρουσία τους στην αγορά 
µε αυτά τα επίπεδα τιµών είναι 
περισσότερο διερευνητική, πα-
ρά καθοριστική για την πορεία 
των τιµών. Ορισµένοι αναλυτές 
εκτιµούν ότι η ρευστοποίηση των 
εναποµεινασών ποσοτήτων συ-
νιστά µια σώφρονα επιλογή, αν 
και δεν αποκλείουν το ενδεχόµε-
νο µιας µικρής περαιτέρω ενίσχυ-
σης, µε δεδοµένο το γεγονός ότι 
η περίοδος κατά την οποία προ-
εξοφλείται η ερχόµενη παραγω-
γή δεν είναι µακριά. 

Όλα δείχνουν ότι και στα φετινά αλώνια 
το κλίµα στην αγορά δεν θα είναι διαφο-
ρετικό. Η ζήτηση θα παραµείνει υψηλή και 
οι αγοραστές ελλείψει αποθεµάτων θα α-
ναζητήσουν τρόπο ώστε να καλύψουν έ-
γκαιρα τις ανάγκες τους, κάτι που θα επι-
τρέψει µε την σειρά του στις τιµές να δι-
ατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Αυτό του-
λάχιστον επισηµαίνουν αναλυτές µιλώ-
ντας στην Agrenda, οι οποίοι στέκονται 
στο γεγονός ότι η δυναµική στο σκληρό 
σιτάρι όπως διαµορφώθηκε από τη συν-
θήκη της πανδηµίας παραµένει. Εµπόριο 
και µύλοι θέλουν να έχουν απόθεµα για 
παν ενδεχόµενο, ενώ παραµένουν και οι 
περιορισµοί ως προς τις εξαγωγές από τη 
Ρωσία, χώρα µε µεγάλο αντίκτυπο στην 
αγορά. Ταυτόχρονα οι µεγάλοι εµπορι-
κοί οίκοι ευνοούνται από χαµηλά επιτό-
κια δανεισµού, που τους επιτρέπουν να 
κινούνται µε καλά ποσοστά µόχλευσης.

Μόνο ένα ρεκόρ αποδόσεων και παρα-
γωγής θα µπορούσε να αντιστρέψει την 
τάση ανόδου, επιφέροντας αρχικά µια µι-
κρή διόρθωση στην αγορά και στη συνέ-
χεια σταθεροποίησή της σε επίπεδα που 
θα διατηρούν κάποια από τα κεκτηµένα 
επίπεδα τιµών. Με άλλα λόγια, η στήριξη 
στα χαµηλά των 22 λεπτών το κιλό, δύ-
σκολα µπορεί να σπάσει.

Οι µακροπρόθεσµες (long) τοποθετήσεις των επενδυτών στις διεθνείς 
χρηµαταγορές δείχνουν πως η τάση στο σκληρό σιτάρι παραµένει ανοδική

Κύκλος ανόδου για όλα τα εμπορεύματα
ΑΓΟΡΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ 

285

ΕΞΑΓΩΓΗ

27�30

25

292�297 282�287

Α 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ

B 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Α 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ

B 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ

ΕΛΛΑ∆Α ΦΟΤΖΙΑ
ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟ

AΠΟΘΕΜΑΤΑ

ΣΚΛΗΡΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Με τις συζητήσεις να περιορίζονται στο πεδίο της 
εικασίας, αφού είναι ακόµα πολύ νωρίς για ασφαλείς 
εκτιµήσεις επί της παραγωγής, αρκετοί στρέφονται και 
στο ευρύτερο µακροοικονοµικό πλαίσιο, στο οποίο ήδη 
αναπτύσσεται ανοδικός κύκλος για τα εµπορεύµατα εν 
γένει. Οι τιµές στο πετρέλαιο και τα πολύτιµα µέταλλα 
ανακάµπτουν και ενισχύονται αντίστοιχα, τη στιγµή που 
οι αγροτικές πρώτες ύλες όπως το βαµβάκι και η σόγια 
εντάσσονται και αυτές στο κλίµα ανόδου.
Η ανοδική διάθεση στις αγορές αγροτικών 
προϊόντων διατηρείται, µε τις τιµές των πρώτων υλών 
να υποβοηθούνται από την υπερβάλλουσα ζήτηση και 
από τα καλά µακροοικονοµικά δεδοµένα. Με την αγορά 
ωστόσο «υπεραγορασµένη» κατά το τελευταίο ∆ελτίο 
της Τράπεζας Πειραιώς, ο δείκτης αγροτικών 
προϊόντων σηµείωσε διόρθωση 1,62%. Εντούτοις, όπως 
επισηµαίνεται, οι µακροπρόθεσµες (long) τοποθετήσεις 
των επενδυτών στις διεθνείς χρηµαταγορές δείχνουν 
πως η τάση παραµένει ανοδική. Για το καλαµπόκι, η 
τράπεζα εστιάζει σε εκτιµήσεις ότι η ζήτηση από την 
Κίνα θα βαίνει αυξανόµενη, κυρίως για ζωοτροφές, που 
σε συνδυασµό µε τις αυξηµένες κατά 13.660 long 
θέσεις, λειτουργεί θετικά στην τιµή του προϊόντος. 
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Ο 
Όμιλος Πειραιώς ανακοίνωσε 
ότι προχωρά η υλοποίηση  

της τιτλοποίησης των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων που 
φέρει την επωνυμία «Vega»,  
η οποία περιλαμβάνει κυρίως δάνεια 
σε οριστική καθυστέρηση με 
εξασφαλίσεις επί οικιστικών και 
επαγγελματικών ακινήτων.  
Η Πειραιώς και η Intrum υπέγραψαν 
δεσμευτική συμφωνία για την 
πώληση ποσοστού 30%  
των ομολογιών ενδιάμεσης 
εξοφλητικής προτεραιότητας  
της τιτλοποίησης Vega.

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Το 2020 η Κρι Κρι 
σημείωσε διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης 
και καθιερώθηκε ως ο μεγαλύτερος 
παραγωγός για την ελληνική αγορά 
γιαουρτιού, ενώ συνεχίζει να κατέχει 
τη δεύτερη θέση στις μάρκες 
γιαουρτιού, με μερίδιο 16,3%. 
Αναφορικά με τη συμμετοχή των 
εξαγωγών στις πωλήσεις ανήλθαν στο 
43%, ενώ οι επενδύσεις πενταετίας 
(2016-2020) της Κρι Κρι ανήλθαν 
στα 43 εκατ. Το 2021 πρόκειται να 
υλοποιηθεί και η επένδυση σταθμού 
βιοαερίου ύψους 5 εκατ.

ΑΠΣΙ «ΠΙΝΔΟΣ:» Το παρών με 
πρωταγωνιστές τα υψηλής ποιότητας 
προϊόντα τoυ έδωσε ο o Αγροτικός 
Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός 
Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ» στη 
μεγαλύτερη ετήσια εμπορική έκθεση 
τροφίμων και ποτών Gulfood στον 
κόσμο που πραγματοποιήθηκε στο 
Ντουμπάι (21- 25 Φεβρουαρίου 
2021). Η συμμετοχή της ΠΙΝΔΟΣ 
έγινε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
προγράμματος Προβολής & 
Προώθησης CHICK LEADERS 
«ENJOY IT’S FROM EUROPE».

O σπαγκο...
...ραμμένος

Η ποσοτική χαλάρωση άλλαξε τη φύση 
των αγορών, αναφέρει σε ανάλυση της η 
ολλανδική τράπεζα Rabobank, που διερω-
τάται πότε οι δυτικοί τραπεζίτες θα παρα-
δεχθούν την ολοένα διογκούμενη φού-
σκα. Μέχρι στιγμής, το βασικό θέμα για 
το 2021 είναι ο κορωνοϊός, με τον πρόε-
δρο των ΗΠΑ να ανακοινώνει πως η χώ-
ρα του θα έχει αφήσει πίσω την πανδη-
μία μέχρι τον Μάιο, λόγω του εμβολια-
στικού προγράμματος που εφαρμόζεται.

Η πολιτική πόλωση, ο υπερπληθωρι-
σμός και οι κοινωνικές ανισότητες συ-
μπληρώνουν το ψηφιδωτό της παγκό-
σμιας οικονομίας. Ακόμη και η «καλοή-
θης» πράσινη ανάπτυξη είναι μέρος της 
παραπάνω εικόνας, λέει ο οίκος.

Στο μεταξύ, πολλές πιθανότητες να 
γίνουν αποδεκτές, έχουν οι προτάσεις 
της Κομισιόν για την συνέχιση και των 

μέτρων στήριξης στις ευρωπαϊκές οικο-
νομίες, αλλά και η παράταση της δημο-
σιονομικής ευελιξίας και το 2022. Ο Ευ-
ρωπαϊκός Νότος είναι εκ των προτέρων 
υπέρ  αυτής της προοπτικής. Η συζήτη-
ση για την τελική απόφαση της παράτα-
σης τοποθετείται για τον Μάιο και δεν α-
ποκλείεται να συμπέσει και με τις εαρι-
νές προβλέψεις της ΕΕ. Η στιγμή θα εί-
ναι κομβική καθώς οι εκτιμήσεις της Επι-
τροπής θα περιλαμβάνουν και την συμ-
μετοχή των κονδυλίων του Ταμείου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας στο ΑΕΠ των 
κρατών μελών τουλάχιστον για την διε-
τία 2021 -2022.  Εντούτοις, 10 κράτη μέ-
λη δεν έχουν καταθέσει καν προσχέδιο, 
τα σχέδια της Ιταλίας και της Ισπανίας έ-
χουν προβλήματα και μόνο Πορτογαλία  
Ελλάδα και Γαλλία ετοιμάζονται να κα-
ταθέσουν τα εθνικά τους σχέδια.

Άμβυξ 
Στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της 
εταιρείας διανομής αλκοολούχων 
ποτών Άμβυξ εντάχθηκε ο premium 
φυσικός χυμός ντομάτας Mala 
Peruviana. Η συμφωνία αφορά την 
αποκλειστική διανομή και εμπορία 
των προϊόντων Mala Peruviana 
naked tomato (classic), Mala 
Peruviana Orange, Mala Peruviana 
Dreats «Red», «Earth» & «Fire». 

Διάκριση
Mε 3 διαφορετικές προϊοντικές σειρές 
που ξεχωρίζουν για την καινοτομία τους 
αναδείχθηκε η εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΑ 
ΣΤΑΘΗΣ, θυγατρική της Vivartia, στην 
πρόσφατη διοργάνωση «Προϊόν της 
Χρονιάς 2021». Η διάκριση αφορά τις 
Φρέσκες σαλάτες Μπάρμπα Στάθης 
«Φρεσκοκομμένα», τα Ζυμαρικά με 
Λαχανικά Μπάρμπα Στάθης και τη 
Χορευτή από τη Χρυσή Ζύμη.

Η χαλάρωση άλλαξε
τη φύση των αγορών

 Για διογκούμενη φούσκα μιλά η Rabobank 
 Προς δημοσιονομική ευελιξία η ΕΕ το 2022
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
LOGISMOS INF.SYS. SOC. ANO  0,8250 +14,58%

VIDAVO Α.Ε 6,0500 +8,04%

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε ΞΕΝ.ΤΟΥΡ. ΟΙΚ. ΛΑ 3,2600 +7,24%

VIOHALCO SA/NY 4,3100 +5,90%

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 0,1840 +5,14%

CPI Α.Ε. 0,5400 -6,09% 

ΚΛ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ A.B.E.E. 0,6350 -5,93%

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. 0,4800  -4,95%

PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1,8000 -3,23%

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 9,0000 -3,12% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 31.310,07 +0,13%
 NASDAQ Comp 12.987,90 0,12%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.701,22 - 0,31%
Λονδίνο FTSE 100 6.654,64 0,31%
Φρανκφούρτη DAX-30 14.049,03 0,22%
Παρίσι CAC-40 5.827,66 0,0093%
Ζυρίχη  SMI 10.742,24 0,26%
Τόκιο NIKKEI-225 28.930,11 2,13%
 
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

Κλάδος κατασκευών και υπηρεσίες 
κράτησαν στα πράσινα το ΧΑ
Η άνοδος των πληθωριστικών προσδοκιών 
πυροδοτεί ανησυχίες ότι το παρατεταμένο ράλι στα 
διεθνή χρηματιστήρια ενδεχομένως να βρίσκεται 
σε κίνδυνο. Την περασμένη εβδομάδα οι επενδυτές 
προσπάθησαν να αξιολογήσουν την «όρεξη» των 
κεντρικών τραπεζών να συνεχίσουν τις αγορές 
ομολόγων προκειμένου να κρατήσουν χαλαρές τις 
χρηματοοικονομικές συνθήκες. Με τις διεθνείς 
επιρροές μάλλον αρνητικές, το ΧΑ κατάφερε 
ωστόσο να δείξει βελτιωμένη εικόνα κυρίως χάρη 
στον κλάδο των κατασκευών και των υπηρεσιών.
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Υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών 
καταστάσεων έως 31 Μαρτίου για αγρότες

Η
προθεσµία υποβολής των συγκεντρωτι-
κών καταστάσεων τιµολογίων, γνωστών 
ως Μ.Υ.Φ., λήγει στις 31.03.21. ∆εν γνω-
ρίζω αν θα δοθεί παράταση κι αν δοθεί, 

µέχρι πότε, αλλά ούτε µε ενδιαφέρει κιόλας. 
Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις είναι µια υποχρέ-

ωση που βαρύνει σχεδόν όλους όσους διενεργούν 
συναλλαγές. Η ΠΟΛ.1078/14  του 
υπουργείου Οικονοµικών καθο-
ρίζει τον τρόπο υποβολής, κυρί-
ως όµως καταγράφει τα παραστα-
τικά που προσδιορίζουν ποια έξο-
δα και ποια έσοδα συµπεριλαµβά-
νονται σε αυτές.

Για τους επαγγελµατίες, τις ατο-
µικές επιχειρήσεις, τα νοµικά πρό-
σωπα και τους αγρότες του κανο-
νικού καθεστώτος, δεν απαιτείται 
ιδιαίτερη µεταχείριση. Η καταχώ-
ρηση των παραστατικών από τους 
λογιστές φοροτεχνικούς που τους 
παρακολουθούν και ενηµερώνουν 
τα βιβλία τους, δηµιουργεί αυτοµά-
τως τη βάση για την υποβολή τους. 

ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ όµως για υποβολή 
Μ.Υ.Φ. την έχουν και οι αγρότες του 
ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι πρέ-
πει να υποβάλλουν µία ετήσια συ-
γκεντρωτική κατάσταση µόνο για τα 

έξοδα τους. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να προσκο-
µίσουν τα παραστατικά στο λογιστή τους. 

Αυτό πρέπει να γίνει άµεσα και σίγουρα όχι την τε-
λευταία ηµέρα της προθεσµίας. Το έχω πει και γρά-
ψει πάρα πολλές φορές, δυστυχώς όµως οι περισ-
σότεροι δεν συνειδητοποιούν το επερχόµενο πρό-
στιµο. Παρότι δεν µας πειράζει, γιατί το πρόστιµο θα 
το πληρώσετε εσείς, εν τούτοις είναι κρίµα να κατα-
βάλλονται τσάµπα χρήµατα (γιατί οποιασδήποτε µορ-

φής και είδους καταβληθέν πρό-
στιµο είναι κοροϊδίστικα χρήµατα), 
τη στιγµή που το µόνο που έχετε 
να κάνετε είναι να προσκοµίσετε 

όλα τα παραστατικά σας του 2020 στο λογιστή σας.
Όλες οι συναλλαγές των αγροτών του ειδικού κα-

θεστώτος που αφορούν τα έξοδά σας, είτε πρόκειται 
για τιµολόγια, είτε για αποδείξεις, θα πρέπει να συ-
µπεριληφθούν σε µία ετήσια κατάσταση εξόδων η ο-
ποία θα υποβληθεί ηλεκτρονικά από το λογιστής σας. 

Σε περίπτωση που αυτή η κατάσταση δεν υποβληθεί 
εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, τότε το πρόστι-
µο που επιβάλλεται είναι 100 ευρώ. ∆υστυχώς κάθε 
χρόνο διαπιστώνουµε ότι δεν υποβάλλουν οι περισ-
σότεροι από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. 
Και πολύ φοβάµαι ότι σιγά  σιγά θα αρχίσουν να εµ-
φανίζονται στην προσωποποιηµένη πληροφόρηση 
του taxis τα 100στάρια των προστίµων, τα οποία πλη-
ροφοριακά κι επειδή οι περισσότεροι τα email σας τα 
έχετε διακοσµητικά, πιθανόν θα τα αντιληφθείτε αρ-
κετό καιρό µετά, όταν θα χρειαστείτε καµιά φορολο-
γική ενηµερότητα και δεν θα µπορείτε να την πάρετε.

ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ καταστάσεις για τους αγρότες του 
ειδικού καθεστώτος έχουν ξεκινήσει να υποβάλλο-
νται από το φορολογικό έτος 2014. 

Για τα προηγούµενα χρόνια δόθηκαν παρατάσεις 
προκειµένου να µπορέσουν να υποβληθούν, γιατί υ-
πήρχαν (και εξακολουθούν να υπάρχουν) διάφορα 
προβλήµατα κατά την υποβολή τους. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσµα να προσκοµίζουν τα τιµολόγια στους 
λογιστές, όταν πήγαιναν να υποβάλλουν τη φορο-
λογική τους δήλωση. Κάτι το οποίο έχουν στο µυα-
λό τους και φέτος (κρίνοντας από τη µικρή έως τώ-
ρα προσέλευση). 

Τα πράγµατα όµως έχουν αλλάξει. Ο σκοπός των 
συγκεντρωτικών καταστάσεων είναι να υποβληθούν 
πριν από την έναρξη υποβολής των φορολογικών δη-
λώσεων, προκειµένου να έχει έννοια η διασταύρωση.

ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΩ κάποια πράγµατα, τα οποία καλό είναι 
οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος να τα γνωρίζουν: 

Αν δεν προσκοµίσετε τα τιµολόγια, δεν πρόκει-
ται να υποβληθεί η συγκεντρωτική κατάσταση τιµο-
λογίων του 2020, άρα όταν αργότερα σας ζητηθεί να 
την υποβάλλετε, θα έχει πρόστιµο.

Αν τα προσκοµίσετε στο λογιστή σας όταν θα πά-
τε να κάνετε τη φορολογική σας δήλωση, η συγκε-
ντρωτική κατάσταση θα υποβληθεί τότε. Αυτό ση-
µαίνει ότι η υποβολή θα γίνει εκπρόθεσµα, άρα θα 
έχει πρόστιµο.

Η δικαιολογία «δεν µε ενηµέρωσες» δεν ισχύει. 
Γιατί δεν είναι δυνατόν ο λογιστή σας να γνωρίζει ε-
άν την προηγούµενη χρονιά εσείς καλλιεργήσατε ή 
όχι. Πρέπει να φροντίσετε άµεσα να επικοινωνήσε-
τε µε το λογιστή σας και να τον ενηµερώσετε. Πως 
κάνετε κάθε µέρα όταν θέλετε να ρωτήσετε για πε-
τρέλαιο θέρµανσης, για επίδοµα αλληλεγγύης, για 
το φοιτητικό επίδοµα, για το επίδοµα ενοικίου; Έτσι 
λοιπόν και στην περίπτωση των συγκεντρωτικών κα-
ταστάσεων, φροντίζετε άµεσα να επικοινωνήσετε και 
να συνεννοηθείτε. Σε αντίθεση µε τους αγρότες του 
ειδικού, για τους αγρότες που έχουν βιβλία (κανονι-
κό καθεστώς) οι συγκεντρωτικές  καταστάσεις έχουν 
ήδη υποβληθεί αµέσως µετά την υποβολή της περιο-
δικής δήλωση ΦΠΑ του τέταρτου 3µήνου.

Έξοδα
Όλες οι συναλλαγές µε 
έξοδα των αγροτών του 
ειδικού µπαίνουν σε µία 

ετήσια κατάσταση εξόδων 

Συγκεντρωτικές
Οι συγκεντρωτικές κατα-

στάσεις υποβάλλονται 
πριν την έναρξη υποβολής 
φορολογικών δηλώσεων

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)

Πολλοί οι έλεγχοι στα βιβλία 
των αγροτών

Oι τακτικοί έλεγχοι στους αγρότες του 
κανονικού καθεστώτος εστιάζονται κυρίως 

στα έτη 2016-2018, δίνοντας µεγάλη 
βαρύτητα στα καύσιµα, στις εξοφλήσεις 
των τιµολογίων άνω των 500 ευρώ και 

στην αναζήτηση των Τ.Π.Υ. όπου υπάρχουν 
επισκευαστικές εργασίες και ανταλλακτικά. 

Τιµολόγια που προσκοµίζονται 
µε καθυστέρηση στο λογιστή
Έγινε µεγάλος αγώνας πριν από χρόνια, να µην 
επιβάλλονται πρόστιµα στις τροποποιητικές 
περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Όσοι όµως 
συνεχίζουν να προσκοµίζουν κατ’ εξακολούθηση 
καθυστερηµένα τα τιµολόγια των 
προηγουµένων µηνών (ή και ετών), καλό είναι 
να ετοιµάζονται για κάποιες ποινές. Ποιες είναι 
αυτές, δεν χρειάζεται να το ξέρετε. Το µόνο 
που έχετε να κάνετε, είναι να προσκοµίζετε 
στο λογιστή σας τα τιµολόγια εµπρόθεσµα.
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Πάμε ξανά 
 ∆ιαχρονικό: Η άνοιξη είναι ο 

τρόπος του Θεού να πει: «πάµε άλλη 
µια φορά». Robert Orben
   

 Κτηνοτροφία …: Η συλλογική 
δράση, η καθετοποιηµένη παραγωγή, 
η ταυτότητα, η ποιότητα και η 
ιχνηλασιµότητα είναι σηµεία που θα 
χαρακτηρίσουν το µέλλον της 
ελληνικής κτηνοτροφίας. Σχεδόν σε 
όλα υπάρχει υστέρηση σήµερα στην 
Ελλάδα. Το ξεκίνηµα του µέλλοντος 
µπορεί να γίνει από τη συλλογική 
δράση. Συνεταιρισµοί, συµβολαιακές 
σχέσεις, συµβατοποιηµένα δίκτυα, 
cluster κλπ. καθηγητής Γ. Σκούφος, 
Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής, 
19/2/2021.

 Πεταµένα φαγητά: Το 72% των 
ερωτηθέντων αδυνατεί να συνδέσει 
το φαινόµενο του θερµοκηπίου µε τα 
οικιακά απορρίµµατα τροφίµων, 

καθώς δεν 
γνωρίζει πως 
καταλήγουν σε 
χωµατερές όπου 
καίγονται και 
εκλύονται αέρια 
που ρυπαίνουν 
την ατµόσφαιρα 
και επιβαρύνουν 

την κλιµατική αλλαγή. Μετά τις 
αγορές, µόνο το 40% τακτοποιεί τα 
τρόφιµα στα ράφια του νοικοκυριού 
βάσει παλαιότητας, προδιαθέτοντας 
αύξηση των οικιακών απορριµµάτων 
των τροφίµων. Το 87% προσπαθεί να 
µην πετάει τρόφιµα στα σκουπίδια, 
γνωρίζοντας ότι ετησίως το 1/3 της 
παγκόσµιας παραγωγής τροφίµων 
καταλήγει στα σκουπίδια και 
κατανοώντας (85%) ότι πρόκειται για 
µία ποσότητα που δύναται να θρέψει 
τον παγκόσµιο πληθυσµό που 
υποσιτίζεται. Τµήµα Γεωπονίας, ΑΠΘ. 
Β. Αϊτσίδου, Καθηγητης Ό. Ιακωβίδου 
auth.gr. authentic-greece.gr, 
12/1/2021.

 Επανάσταση: Τον Ξεσηκωµό, 
δεν τον έκαναν διορισµένοι «άριστοι». 
Τον έκαναν µπαρουτοκαπνισµένοι 
βετεράνοι, που τη στρατηγία τους την 
επιβεβαίωναν στη µάχη και τα 
αριστεία τα ελάµβαναν µετά την 
έκβασή της (Κεφαλόβρυσο, 1823). 
Ξεσηκωµό έκαναν οι στρατιώτες που 
δεν ξέρανε από ασκήσεις «ακριβείας» 
και «πυκνής τάξεως», αλλά ήξεραν 
άριστα τα παραγγέλµατα «φωτιά 
Έλληνες!» (Μάχη της Γράνας, 1821). 
Θ. Γιαννακόπουλος. defence-point.gr, 
12/2/2021.  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Νέα δεδοµένα διαµορφώνονται στη 
Νάξο αυτή την περίοδο σε ό,τι αφορά 
την παραγωγή του ΠΟΠ Αρσενικού, 
καθώς εκτός από το ήδη υπάρχον τυ-
ροκοµείο Μπαµπούνη, ο οποίος είναι 
ο κύριος παραγωγός στο νησί σε συν-
δυασµό µε ορισµένες οικοτεχνίες στην 
ορεινή και ηµιορεινή Νάξο, που παρά-
γουν το συγκεκριµένο τυρί, την είσο-
δό της αναµένεται να κάνει στο εν λό-
γω προϊόν και η ΕΑΣ Νάξου. Ανάµεσα 
σε αυτούς που παράγουν είναι και έ-
να τυροκοµείο µικρού βεληνεκούς µε 
την ονοµασία, Το Αξιώτικο Τυροκο-
µείο Καρποντίνη. 

Σε κάθε περίπτωση στο νησί των Κυ-
κλάδων υφίσταται πλεόνασµα γάλα-
κτος, το οποίο διατίθεται και σε γαλα-
κτοβιοµηχανίες όπως η Αµφιγάλ αλλά 
και ο Όµηρος κατά περίπτωση, αφενός 
καλύπτοντας τη ζήτηση για αγελαδινό 
και πρόβειο γάλα, αφετέρου εξαντλώ-
ντας αδιάθετες ποσότητες πρόβειου που 
σύµφωνα µε τον Γιώργο Μπαµπούνη 
µένουν στους παραγωγούς λόγω των 
περιορισµών στην παραγωγή ΠΟΠ Αρ-
σενικού, που δεν επιτρέπουν την πώ-

ληση πρόβειου για την παραγωγή του 
συγκεκριµένου τυριού, εκτός της περιο-
χής της ορεινής και ηµιορεινής Νάξου. 

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του συ-
νεταιρισµού του νησιού ∆ηµήτρης Κα-
πούνης, εντός του Μαρτίου πρόκειται 
να δηµιουργηθεί νέο τυροκοµείο µε ε-
πένδυση 4,9 εκατ. ευρώ και ένταξη στο 
µέτρο 4.2.1, διπλασιάζοντας τις ηµερή-
σιες ποσότητες παραγωγής από τους 
50 στους 100 τόνους. Ταυτόχρονα ό-
µως φέτος η ΕΑΣ Νάξου θα δηµιουρ-
γήσει κι ένα δεύτερο τυροκοµείο στην 
περιοχή της ορεινής Νάξου, που θα της 
δώσει τη δυνατότητα παραγωγής ΠΟΠ 
Αρσενικού µε το ύψος της επένδυσης 
να ανέρχεται σε περίπου 300.000 ευ-
ρώ. Επ’ αυτού θυµίζουµε ότι στις προ-

διαγραφές για το ΠΟΠ Αρσενικού α-
ναφέρεται ότι «ως οριοθετηµένη πε-
ριοχή παραγωγής και ωρίµανσης του 
προϊόντος είναι η ορεινή και ηµιορει-
νή περιοχή της Νάξου». Επίσης προϋ-
πόθεση αποτελεί, το γάλα που περιέ-
χει το τυρί να είναι µη παστεριωµένο. 

Σε ό,τι αφορά την ΕΑΣ Νάξου διαθέ-
τει ποσότητες αιγοπρόβειου γάλακτος 
στην Αµφιγάλ, το οποίο παραλαµβάνει 
από τους παραγωγούς της ορεινής Νά-
ξου, ενώ µέρος αυτού χρησιµοποιείται 
για το κεφαλοτύρι του συνεταιρισµού. 
Επισηµαίνεται ότι η ΕΑΣ Νάξου αγόραζε 
µέχρι πρότινος 2,5 εκατ. κιλά αιγοπρό-
βειου γάλακτος, το οποίο παστερίωνε 
για να παράγει 120 τόνους κεφαλοτύ-
ρι ανά έτος, παστεριώνοντας το γάλα.

Αλλαγές ισορροπιών στην 
παραγωγή του εμβληματικού
τυριού ΠΟΠ Αρσενικού
της Νάξου Η ΕΑΣ Νάξου ετοιμάζει νέο τυροκομείο 

που θα της δώσει τη δυνατότητα 
να παράγει και το ΠΟΠ Αρσενικό 

Το τυροκοµείο του Γιώργου Μπαµπούνη 
είναι στην Αγιασσό στην ορεινή Νάξο.

Βασικός παίκτης το τυροκοµείο Μπαµπούνη, 
σκέψεις για Αρσενικό µακράς ωρίµανσης

Ο Γιώργος Μπαµπούνης, από τους βασικούς παραγωγούς Αρσενικού 
Νάξου στο νησί, επισηµαίνει ότι η φετινή χρονιά ήταν καλή από πλευράς 
παραγωγής γάλακτος. Ο ίδιος διατηρεί 1.000 ζώα, καθώς προµηθεύεται 
περίπου το 70% του γάλακτος από το δικό του κοπάδι και το υπόλοιπο 
30% από τους παραγωγούς της περιοχής. Το τυροκοµείο αγοράζει γάλα 
στις ίδιες τιµές µε την ΕΑΣ Νάξου, περίπου στα 0,75 ευρώ το λίτρο το 
πρόβειο και στα 0,48 ευρώ το γίδινο, όπως αναφέρει ο ίδιος. Όσον αφορά 
τα επόµενα βήµατα, στέκεται στην επιθυµία του να κάνει επισκέψιµο 
τυροκοµείο χωρίς ωστόσο να αυξήσει την παραγωγή του. «Θέτουµε ως 
πρώτο κριτήριο την ποιότητα, γι’ αυτό και επιδιώκουµε να διατηρήσουµε σε 
χαµηλά επίπεδα την παραγωγή µας. Επιδιώκουµε να φέρουµε στην αγορά 
προϊόντα όπως το Αρσενικό µακράς ωρίµανσης», εξηγεί ο κ. Μπαµπούνης. 

Ποιότητα
Το τυροκοµείο 

Μπαµπούνη 
θέτει ως πρώτο 

κριτήριο την 
ποιότητα και 

διατηρεί µικρή 
παραγωγή

Πλεόνασµα
Στο νησί των 

Κυκλάδων 
υπάρχει 

πλεόνασµα 
γάλακτος, που 
διατίθεται και 
σε Αµφιγάλ 
και Όµηρος

ΠΟΠ
Στις προδια-
γραφές του 

«ως οριοθετη-
µένη περιοχή 
παραγωγής 
η ορεινή και 

ηµιορεινή 
Νάξος»

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ
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∆ιπλασιασµό χρηστών και αύξηση 
µέσης αξίας παραγγελιών κατά του-
λάχιστον 25% από την αρχή της παν-
δηµίας καταγράφει ο κλάδος του η-
λεκτρονικού εµπορίου τροφίµων, µε 
ορισµένους ερευνητές από την άλλη 
να διατυπώνουν έναν προβληµατι-
σµό αναφορικά µε την παροδικότη-
τα της τάσης αυτής. 

Μελετώντας την έκρηξη των ηλε-
κτρονικών πωλήσεων τροφίµων α-
πό τον περασµένο Μάρτιο µέχρι το 
καλοκαίρι του 2020, ερευνητές από 
το Πανεπιστήµιο της Κολωνίας στην 
Γερµανία παρατήρησαν ότι δεν έγι-
ναν ουσιαστικές επενδύσεις από µε-
γάλες εταιρείες του τοµέα, όπως είναι 
η AmazonFresh, η HelloFresh και οι 
αλυσίδες σούπερ µάρκετ της χώρας, 
ώστε να επεκταθεί περαιτέρω το δί-
κτυο διανοµής τους. Κάτι τέτοιο µαρ-
τυρά την διστακτικότητα της βιοµηχα-
νίας απέναντι στην µετάβαση προς την 
ψηφιακή εποχή των λιανικών πωλή-
σεων τροφίµων. 

Όπως λένε, η µάχη του ηλεκτρονι-
κού εµπορείου τροφίµων σε όρους 
µαζικότητας δόθηκε αποκλειστικά στα 
µεγάλα αστικά κέντρα εν είδη µιας κα-
τακόρυφης αύξησης της ζήτησης , τη 
στιγµή που η ανάπτυξη του κλάδου σε 
όρους γεωγραφικής εξάπλωσης πα-
ραµένει στο φάσµα του εξειδικευµέ-
νου. Υπό αυτήν την έννοια, οι ερευ-
νητές επισηµαίνουν ότι στη δεδοµέ-
νη φάση ανάπτυξης του τοµέα, το η-
λεκτρονικό εµπόριο εδικά στις περι-
πτώσεις µικρότερων εταιρειών, δια-
τηρεί στοιχεία υψηλού οικονοµικού 
ρίσκου, αφού τα κόστη συντήρησης 
ενός δικτύου διανοµής ή το πρόσθε-
το κόστος µεταφορών επιβαρύνουν 
σηµαντικά τα εµπορεύσιµα προϊόντα. 

Πάντως το 44% των Γερµανών που 
ψωνίζουν τρόφιµα διαδικτυακά, έκα-
ναν την πρώτη τους παραγγελία τον 
περασµένο Μάρτιο, ενώ ταυτόχρονα 

οι ψηφιακές πλατφόρµες που λειτουρ-
γούν ως µεσάζοντες ανάµεσα σε κα-
ταναλωτές και µικρές επιχειρήσεις α-
γροδιατροφής είδαν τόσο τις µετοχές 
τους όσο και την επισκεψιµότητά τους 
να διπλασιάζονται. Άλλωστε και ο τζί-
ρος του ηλεκτρονικού εµπορίου τρο-
φίµων ακολουθεί ανοδική πορεία ή-
δη πριν από την πανδηµία, ανεβαίνο-
ντας από τα 932 εκατ. ευρώ το 2018, 
στα 1,6 δισ. το 2018. Απλά όπως υπο-
στηρίζουν οι Γερµανοί ερευνητές, οι 
ρυθµοί ανάπτυξης και τα µεγέθη στο 
ψηφιακό τρόφιµο δεν ακολούθησαν 
ποτέ την πορεία άλλων κατηγοριών 
όπως είναι η ένδυση και το βιβλίο, ε-
κτιµώντας πως το παράθυρο ευκαιρί-
ας που άνοιξε, εκτός της παροδικότη-
τας είναι και εξαιρετικά εύθραυστο λό-
γο της ισχυρής παρουσίας κολοσσών 
που ρυθµίζουν την αγορά.  

Έκρηξη διαδικτυακού εμπορίου 
τροφίμων και διστακτικότητα 
των μεγάλων ψαριών

Έρχεται «χρυσή εποχή» για χειροποίητα 
τυριά, αυξάνεται η δημοφιλία τους

Το φυσικό τυρί, το οποίο αποτελεί 
το 80% της παγκόσµιας αγοράς τυ-
ριών, προβλέπεται να αυξηθεί κα-
τά 5,5% µέσα στην τρέχουσα περί-
οδο. Μάλιστα, η ανάπτυξη του µε-
ταποιηµένου τυριού επιβραδύνεται 
καθώς οι καταναλωτές στρέφονται 
προς τα καθαρά συστατικά και τα 
«πραγµατικά τρόφιµα», επηρεάζο-
ντας ανάλογα τη βιοµηχανία. «Νο-
µίζω ότι είµαστε πραγµατικά έτοιµοι 
να δούµε µια χρυσή εποχή στα  χει-
ροποίητα τυριά», λέει ο Αµερικανός 
έµπορος τυριών Scout Henderson 
(Whole Foods, Charleston, SC), ενώ 
κατά άλλους εµπεδώνεται πλέον η 
τάση των τυροκόµων να επικοινω-
νούν στους καταναλωτές και το ό-
τι «το τυρί είναι µια διαδικασία, ό-
χι µόνο ένα προϊόν».

Σύµφωνα µε έρευνα της Mintel 
(εταιρεία έρευνας αγοράς) το 78% 
των καταναλωτών πιστεύουν πως  
η κατανάλωση τυριού είναι ένας 
καλός τρόπος για να προσθέσουν 
πρωτεΐνες στη διατροφή. Καθώς 
η τάση πρωτεΐνης συνεχίζει να εί-
ναι ισχυρή παγκοσµίως, οι παρα-
γωγοί τυριών εξετάζουν το ενδε-
χόµενο τοποθέτησης ορισµένων 
από τα προϊόντα τους ως «πρωτεϊ-

νικών τροφών» µέσω µάρκετινγκ. 
Επίσης, στις τάσεις που ξεχωρί-

ζουν, το τεµαχισµένο τυρί αφήνο-
ντας πίσω τα τυριά τύπου µεγάλου 
κοµµατιού ή σφήνας καθώς οι α-
νάγκες για ευκολία και ευελιξία 
συµβάλλουν σε αυτήν την αλλαγή.

Την ίδια ώρα, µια πλούσια γκά-
µα επιλογών αυξάνει τη δηµοφι-
λία των τυριών παγκοσµίως, µε την 
εν λόγω αγορά να προβλέπεται να 
φτάσει τα 112,8 δισ. δολάρια έως το 
2025, µε µέσο ρυθµό αύξησης 8,4%, 
κατά την περίοδο 2020-2025. Ανα-
δυόµενες αγορές όπως Κίνα και Ιν-
δία αναµένεται να οδηγήσουν την 
παγκόσµια αγορά τυριών τα επό-
µενα χρόνια. Μεταξύ, των τάσεων 
που καταγράφονται είναι:

Τυριά για διαφορετικές ώρες της 
ηµέρας: Ένα φρέσκο, ελαφρώς γλυ-
κό τυρί το πρωί, ένα µαλακό, κρε-
µώδες µε µάραθο και σπόρους κο-
λοκύθας στο µεσηµεριανό και ένα 
γεµάτο αλµυρό τυρί µε το βραδινό. 

Λειτουργικά τυριά: Μερικά από 
τα λειτουργικά συστατικά που ήδη 
εµφανίζονται στα τυριά περιλαµβά-
νουν πάστα αµυγδάλου, ασβέστιο, 
ωµέγα-3 λιπαρά οξέα, βιταµίνες 
Β, προβιοτικά και πρόσθετες ίνες.

Πιλοτικά 
6 νέες 
ποικιλίες
στη ζώνη ΠΟΠ
του Μπορντώ
Το οινόφιλο κοινό 
είναι έτοιµο για ένα 
χαρµάνι Μπορντώ 
από Cabernet 
Sauvignon, Petit 
Verdot, Touriga 
Nacional και 
Marselan; Τον 
περασµένο µήνα, ο 
γαλλικός οργανισµός 
INAO αρµόδιος για τα 
κρασιά ΠΟΠ ενέκρινε 
6 ποικιλίες σταφυλιού 
που θα προστεθούν 
πιλοτικά (5% των 
εκτάσεων) σε αυτές 
που επιτρέπονται για 
την παραγωγή 
κρασιών Bordeaux, 
AOC Bordeaux και 
AOC Bordeaux 
Supérieur. Η κίνηση 
ακολουθεί 11 χρόνια 
έρευνας σε αµπελώνα 
στο Pessac-Léognan 
µε 52 ποικιλίες. 

Τo ηλεκτρονικό εµπόριο για µικρές 
εταιρείες ενέχει υψηλό ρίσκο.

Αναδυόµενες 
Αναδυόµενες αγορές 

όπως η Κίνα και η 
Ινδία αναµένεται να 

οδηγήσουν την παγκό-
σµια αγορά τυριών τα 

επόµενα χρόνια

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΑΓΟΡΑ ΤΥΡΙΩΝ
(ΣΕ ∆ΟΛΑΡΙΑ)

112,8 δις
ΕΩΣ ΤΟ 2025

8,4%
ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ

80%
ΦΥΣΙΚΑ ΤΥΡΙΑ



ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Την είσοδό του στην αγορά και µε 
αγελαδινό κεφαλοτύρι προετοιµά-
ζει αυτή την περίοδο το τυροκοµείο 
Πιτταρά µε έδρα τις Μέλανες Νάξου. 
Το συγκεκριµένο προϊόν αναµένε-
ται να κυκλοφορήσει στη διάρκεια 
του φετινού καλοκαιριού.

Ταυτόχρονα έχει λάβει έγκριση 
για το µέτρο 4.2.1 µε αντικείµενο 
την υλοποίηση επένδυσης που α-
φορά τον εκσυγχρονισµό του τυρο-
κοµείου και την κατασκευή παρα-
σκευαστηρίου ζωοτροφών, συνο-
λικού ποσού περίπου 2 εκατ. ευρώ. 

Επίσης έχει εκπο-
νήσει και σχέδιο 
βελτίωσης της υ-
πάρχουσας κτηνο-
τροφικής µονάδας, 
στην οποία αυτή 
τη στιγµή φιλοξε-
νούνται συνολικά 
550 βοοειδή. Να 
σηµειωθεί ότι η ε-
ταιρεία βρίσκεται 
σε αναζήτηση δι-
όδου και για διε-
θνείς πωλήσεις µε 

κάποιες κινήσεις που ήδη έχει υλο-
ποιήσει στη Μεγάλη Βρετανία, στη 
Γερµανία και στην Κύπρο.

Καθετοποιηµένη µονάδα 
παραγωγής και ιδιόκτητη φάρµα

Το τυροκοµείο Πιτταρά διατηρεί 
πλήρως καθετοποιηµένη µονάδα 

παραγωγής και δεν αγοράζει γά-
λα από παραγωγούς καθότι προ-
µηθεύεται τις ποσότητες που έχει 
ανάγκη από τα ζώα που διατηρεί 
στη φάρµα της. 

Ο ίδρυτής της επιχείρησης Νικό-
λας Πιτταράς καλλιεργεί καλαµπό-
κι στη Νάξο από το 1997, το οποίο 
προορίζεται για ενσίρωση. «Πρό-
κειται για διαδικασία που δεν υ-
πήρχε στο νησί µέχρι πρότινος. Τα 
τελευταία χρόνια µπήκαν και ορι-
σµένοι συνάδελφοι µπήκαν στην 
καλλιέργειας καλαµποκιο. Ο λόγος 
που το ξεκίνησα είναι ότι πρόκει-
ται για φθηνό προϊόν, το οποίο θα 
επιβαρυνόταν από υψηλό κόστος 
συσκευασίας και µεταφοράς για να 
το φέρουµε από αλλού. Γι’ αυτό και 
ως εταιρεία προσπαθούµε να δηµι-
ουργήσουµε χόρτο για τα ζώα, πα-
ράγοντας περίπου 2 εκατ. κιλά χει-
µερινών σιτηρών κατ’ έτος», εξηγεί 
ο ίδιος. Η παραγωγή πρώτων υλών 
για ζωοτροφή πραγµατοποιείται σε 
ιδιόκτητα αλλά και σε εκµισθωµέ-
να χωράφια του νησιού. 

Αναφερόµενος στη φιλοσοφία 
της επιχείρησής του, ο ίδιος επιση-
µαίνει ότι δίνει βαρύτητα στην πα-
ραγωγή προϊόντων ποιότητας µε 
προστιθέµενη αξία και στόχο να 
σταθεί µε αξιώσεις απέναντι στους 
παραδοσιακούς και µεγάλους πα-
ραγωγούς γραβιέρας Νάξου. 

Η επιχείρηση αποφάσισε να κα-
θετοποιήσει τη διαδικασία παραγω-
γής της από τις ζωοτροφές και τη 

γαλακτοπαραγωγή έως το τελικό 
προϊόν, ούτως ώστε να µην έχει  ε-
ξάρτηση από τρίτους και να ελέγχει 
πλήρως την ποιότητα και το σύνο-
λο της παραγωγικής διαδικασίας.

«Επιδίωξή µας είναι να παράγου-
µε ποιοτικά προϊόντα. Γι’ αυτό και 
µεγαλώνουµε µε φυσικές µεθόδους 
τα ζώα µας και όχι στρυµωγµένα σε 
κουτιά, ενώ διοχετεύουµε και κρέ-
ας από τα αρσενικά ζώα στην τοπι-
κή αγορά. Το κρέας µας είναι λί-
γο πιο σκληρό και σκουρόχρωµο, 
περισσότερο λιπαρό αλλά µε κα-
λύτερη γεύση. Ως προς το τυροκο-

µείο παρασκευάζουµε τη γραβιέρα 
ΠΟΠ Νάξου, καθώς και γραβιέρα 
δωδεκάµηνης ωρίµανσης, προϊό-
ντα που φιλοξενούνται στις περισ-
σότερες µεγάλες αλυσίδες. Παρά-
γουµε επίσης γλυκιά µυζήθρα, ξι-
νοτύρι και σαγανοτύρια ή σκληρά 
τυριά µε γεύσεις σε µικρότερες πο-
σότητες». Βασικό κοµµάτι της φιλο-
σοφίας του Νικόλα Πιτταρά είναι 
να µεγαλώνει ο ίδιος τα ζώα και 
να µην αγοράζει από το εξωτερι-
κό. Ταυτόχρονα έχει προβεί σε δι-
αδικασία γενετικής βελτίωσης. Ο 
ίδιος προέρχεται από οικογένεια 

κτηνοτρόφων, ενώ ξεκίνησε την 
τυροκόµηση το 2008. 

Συνεργασίες µε µεγάλα σούπερ 
µάρκετ και την Pizza Fan

Αυτή τη στιγµή, το τυροκοµείο δι-
αθέτει τα προϊόντα του σε αλυσίδες 
σούπερ µάρκετ όπως η ΑΒ Βασιλό-
πουλος, ο Μασούτης, ο Γαλαξίας 
καθώς και στον Θανόπουλο. Ταυ-
τόχρονα συνεργάζεται µε την Pizza 
Fan, την οποία προµηθεύει έως και 
3 τόνους ΠΟΠ γραβιέρας Νάξου το 
µήνα για κάποια από τα προϊόντα 
που έχει στον κατάλογό της.

Το τυροκοµείο διατηρεί πλήρως καθετοποιηµένη µονάδα παραγωγής.Η παραγωγή πρώτων υλών για ζωοτροφή γίνεται σε ιδιόκτητα αλλά και σε εκµισθωµένα χωράφια του νησιού. 

«Επιδίωξή µας είναι να παράγουµε ποιοτικά προϊόντα. Γι’ αυτό και 
µεγαλώνουµε µε φυσικές µεθόδους τα ζώα µας και όχι στρυµωγµένα 
σε κουτιά» λέει ο ιδρυτής της επιχείρησης Νικόλας Πιτταράς. 

Άνοιγμα Πιτταρά στο 
αγελαδινό κεφαλοτύρι
Επενδύσεις για ιδιοπαραγωγή των ζωοτροφών και αναζήτηση  
δρόμων για διεθνείς πωλήσεις με σημαία το προϊόν ταυτότητας

∆ιεθνείς 
πωλήσεις

Η εταιρεία έχει 
υλοποιήσει ήδη 

κάποιες κινήσεις για 
διεθνείς πωλήσεις 

στη Μεγάλη Βρετα-
νία, στη Γερµανία και 

στην Κύπρο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣAgrendaB4 | 40 Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Μαρτίου 2021

KΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

550

2 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΒΟΟΕΙ∆Η

ΤΟΝΟΙ ΑΝΑ ΖΩΟ/ΕΤΟΣ

200 ΖΩΑ ΑΜΕΛΞΗΣ

14 ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΚΑΤ. ΚΙΛΑ
2,8 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΡΜΕΞΗΣ 2020

Εκτός συνόρων προσανατολίζει µέρος των πωλήσεων της η εταιρεία 
τυροκοµικών Πιτταρά. Νέα γραµµή και για αγελαδινό κεφαλοτύρι.



Νέα υβρίδια και βελτιστοποίηση εισροών 
διευρύνουν τις αποδόσεις στο καλαμπόκι
Το καλαµπόκι ήταν από τις πρώτες καλλιέργειες που δέχθηκε γενετική 
βελτίωση, µε τη δηµιουργία υψηλο-αποδοτικών ποικιλιών, προσαρµοσµένων 
στα εντατικά συστήµατα. Η αυξηµένη αυτή παραγωγικότητα συνοδεύεται 
από υψηλές απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία, µε κύριο το άζωτο, τα οποία 
παρέχονται στην καλλιέργεια µέσω βασικής και 2-3 επιφανειακών λιπάνσεων.  

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣΑΒΒΑΤΟ 6 & ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

E K T A K T H  E K ∆ Ο Σ Η

ΜΕΣΗ 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΤΟΝΟI / ΣΤΡΕΜΜΑ

1�1,5

ΤΟΝΟI / ΣΤΡΕΜΜΑ

1�1,5
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> Με βασική και επιφανειακή εφαρµογή η λίπανση µε άζωτο 
για έγκαιρη και εστιασµένη κάλυψη των αναγκών της καλλιέργειας

ΟΙ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΣΕ ΑΖΩΤΟ ΤΗΝ 75Η ΩΣ 90Η ΜΕΡΑ

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Το άζωτο είναι το σπουδαιότερο θρεπτικό 
στοιχείο για το καλαµπόκι, αλλά και αυτό που 
απαιτείται και στις µεγαλύτερες ποσότητες. 
Αποτελώντας βασικό συστατικό για την σύνθεση 
πρωτεϊνών και των νουκλεϊκών οξέων, ρυθµίζει 
την ανάπτυξη του φυτού, την απόδοση καθώς 
και την ποιότητα σε καρπό. Από την συνολική 
πρόσληψη του φυτού σε άζωτο, το 75% αυτού 
κατανέµεται στον καρπό ενώ το υπόλοιπο 
χρησιµοποιείται από τα στελέχη. Το στοιχείο 
είναι απαραίτηο να βρίσκεται σε διαθεσιµότητα 
καθ’ όλη την καλλιεργητική περίοδο, µε τις 
ανάγκες του φυτού και την πρόσληψή του να 
κορυφώνονται από την 75η έως 90η ηµέρα 
από την βλάστηση, περίοδο που αντιστοιχεί 
στο χρονικό διάστηµα µεταξύ της άνθησης 
της φόβης και των στυλών. Παράλληλα, αυτή 
η περίοδος συµπίπτει µε το µέγιστο ρυθµό 
αυξήσεως του ξηρού βάρους των φυτών, κάτι 
που αποδεικνύει ότι οι καµπύλες αυτών των 
δύο παραγόντων ακολουθούν παρόµοια πορεία. 

Το 1/3 του αζώτου µε τη βασική λίπανση
Το άζωτο απορροφάται από το καλαµπόκι σε 
ποσότητα 30 µονάδων ανά 1500 κιλά, µε ρυθµό 
που εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης της 
καλλιέργειας. Σε αυτό το πρίσµα οι παραγωγοί, 
στην προσπάθειά τους να παρέχουν στο φυτό 
την κατάλληλη ώρα το απαιτούµενο στοιχείο, 
εφαρµόζουν την αζωτούχο λίπανση ως βασική, 
µε την χρήση λιπασµάτων αµµωνιακής µορφής, 
πριν την σπορά της καλλιέργειας στο χωράφι, 
προσθέτοντας το 1/3 ή 1/2 των συνολικών 

απαιτήσεών της, αλλά και ως επιφανειακές 
λιπάνσεις (2-3), µε νιτρικής µορφής λιπάσµατα, 
όταν τα φυτά έχουν ύψος 50-60 εκατοστά, 
περίπου 4 έως 6 εβδοµάδες µετά την σπορά 
(επιφανειακά δύο µε τρεις εβδοµάδες 
πριν την εµφάνισης της φόβης). Γενικά, 
χαµηλότερες ποσότητες αζώτου συνιστάται 
σε εδάφη πλούσια σε οργανική ουσία ή σε µη 
αρδευόµενα εδάφη µε χαµηλότερο δυναµικό 
απόδοσης, ενώ αντίθετα οι δόσεις πρέπει να 
είναι µεγαλύτερες σε εδάφη διαβρωµένα, 
αµµώδη και µε χαµηλή περιεκτικότητα σε 
οργανική ουσία. Ελλιπής διαθεσιµότητα 
αζώτου, πέρα από τις άµεσες επιπτώσεις που 
επιφέρει στην ανάπτυξη και παραγωγικότητα 
του καλαµποκιού, µε εµφανή συµπτώµατα 
στα φύλλα που γίνονται χλωρωτικά 
(χαρακτηριστικού V σχήµατος), προκαλεί 
επιπρόσθετα προβλήµατα δυσκολεύοντας την 
αποτελεσµατική αξιοποίηση των υπόλοιπων 
θρεπτικών στοιχείων από το φυτό. 
Ο παραγωγός µπορεί να αυξήσει την διαθέσιµη 
οργανική ουσία του εδάφους µε την κατάρτιση 
ενός κατάλληλου συστήµατος αµειψισποράς, 
µε το καλαµπόκι ως την κύρια καλλιέργεια. 
Μελέτες δείχνουν ότι όταν προηγηθεί του 
καλαµποκιού καλλιέργεια ψυχανθούς τον 
ίδιο χρόνο, έχει την ικανότητα να αυξήσει 
τη διαθεσιµότητα θρεπτικών στο έδαφος µε 
αποτέλεσµα να βελτιώνεται η παραγωγικότητα 
της κύριας καλλιέργειας ενώ µειώνονται 
σηµαντικά οι αναγκαίες προστιθέµενες µέσω 
λίπανσης ποσότητες αζώτου. Η θετική αυτή 
επίδραση µεγιστοποιείται µε την πάροδο των 
εφαρµογών του συστήµατος αµειψισποράς. 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΛΙΠΑΝΣΗ 
ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ 
ΥΒΡΙ∆ΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ 
Με την πιο πρώιµη παραγωγή µεταξύ των 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η καλλιέργεια 
καλαµποκιού στην Ελλάδα συγκεντρώνεται  σε 
διάφορους νοµούς της ηπειρωτικής χώρας, 
µε κύριο τον νοµό Έβρου. Για να επιτύχουν 
τη µέση στρεµµατική απόδοση του 1-1,5 
τόνου ανά στρέµµα και να καλύψουν τις 
αυξηµένες ανάγκες που έχει οι καλλιέργεια 
σε όλα τα σταδία ανάπτυξής της, οι παραγωγοί 
ακολουθούν ένα πρόγραµµα βασικής και 
επιφανειακών λιπάνσεων για την εφαρµογή 
της  αναγκαίας ποσότητας θρεπτικών 
στοιχείων. Για τον ακριβέστερο προσδιορισµό 
αυτών των αναγκών και παράλληλα για να 
αποφευχθούν φαινόµενα υπερλίπανσης αλλά 
και τροφοπενιών, είναι σηµαντικό η επιλογή 
της κατάλληλης ποσότητας λιπάσµατος να 
προσδιορίζεται µε βάση τις εδαφικές ιδιότητες, 
τα επίπεδα θρεπτικών στο έδαφος, το είδος 
της προηγούµενης καλλιέργειας, τις κλιµατικές 
συνθήκες της περιοχής, τις συνολικές 
απαιτήσεις της καλλιέργειας σε θρεπτικά, 
τον τύπο και την πρωιµότητα του υβριδίου, 
τη χρήση της καλλιέργειας (αν προορίζεται 
για καρπό ή ενσίρωση), καθώς και την 
αναµενόµενη απόδοσή της. 
Σύµφωνα µε στοιχεία του Ινστιτούτου Σιτηρών 
Θεσσαλονίκης οι αυξηµένες σύγχρονες 
αποδόσεις της καλλιέργειας απαιτούν και 
ανάλογα αυξηµένες ποσότητες λίπανσης, µε 
τις συνολικές ανά καλλιεργητική περίοδο να 
προσδιορίζονται σε 18-30 κιλά/στρέµµα άζωτο 
(Ν), 4-8 κιλά/στρέµµα φώσφορο (Ρ2Ο5) και 20-
25 κιλά/στρέµµα κάλιο (K2O). 

ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
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ΣΒΟΛΟΚΟΠΤΕΣ ZIRKON  
ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΩΣ 6 ΜΕΤΡΑ
Οι σβολοκόπτες Zirkon της Lemken αναγνωρίζονται 
στο χωράφι από την χαμηλή απαίτηση ισχύος από 
τον ελκυστήρα και την ολοκληρωτική κατεργασία στο 
συνολικό πλάτος εργασίας με ένα πέρασμα, ακόμη και 
στις πιο δύσκολες συνθήκες, στα πιο σκληρά εδάφη, 
και στα πιο σβολιασμένα. Οι σβολοκόπτες Zirkon 
ανεξαρτήτως πλάτους εργασίας και μοντέλου φέρουν 
4 στροφεία ανά μέτρο, και οι στροφές του στροφείου 
φτάνουν έως και 440 όπου είναι και η μεγαλύτερη 
ταχύτητα σε τέτοιου τύπου μηχανήματα. Ο σχεδιασμός 
της κλειστής ευθυγραμμισμένης κασετίνας ( φορέας 
των γραναζιών ) λόγο της ενιαίας κατασκευής της 
διασφαλίζει την ακριβή θέση και ζύγιση του φορτίου και 
σε συνάρτηση με την άριστη σύνδεση με το σασμάν-
μεταδότη της Lemken εξασφαλίζουν ένα άριστο 
συνδυασμό όπου καταλήγει σε ένα αποτέλεσμα άρτια 
ζυγισμένο με τις ελάχιστες δυνατόν τριβές με ήσυχη 
και ομαλή λειτουργία. Η απόλυτη διαδοχική σειρά των 
γραναζιών τα οποία τοποθετούνται με την ελάχιστη 
αντιστάθμιση (minimum offset ) υπόσχονται μια σταθερή 
ροή δύναμης προς τα μαχαίρια ακόμη και στις πιο 

ακραίες συνθήκες. Αυτή η αρμονική τοποθέτηση και 
εργοστασιακή ρύθμιση δημιουργεί χαρακτηριστικά 
ομαλής λειτουργίας και ομοιόμορφου φορτίου στο PTO 
του ελκυστήρα. 
Οι σβολοκόπτες Zirkon συνδέονται με κύλινδρο toothed 
(οδοντωτό) με το χαρακτηριστικό δόντι -καρχαριάκι 
της Lemken όπου δημιουργεί κανάλια αερισμού και 
ταυτόχρονα διαδρόμους σποροκλίνης 
Οι σβολοκόπτες Zirkon της Lemken έχουν δύο εκδόσεις, 
την σειρά 8 και 12.
Η Zirkon 8 κατασκευάζεται μόνο σταθερή (όχι 
αναδιπλούμενη) σε πλάτη εργασίας από 2,5, 3, 3,5 και 4 
μέτρα και καλύπτει ιπποδυνάμεις έως και 250 ίππους. 
H σειρά 12 καλύπτει ιπποδυνάμεις έως και 600 ίππους 
και με πλάτη από 3, 3,5, 4, 4,5 μέτρα σε σταθερή αλλά και 
υδραυλικά αναδιπλούμενη για τα μοντέλα 4, 4,5, 5 και 6 
μέτρων. Οι σβολοκόπτες Zirkon της Lemken διατίθενται με 
ποικιλία εξοπλισμού για να καλύψουν τις ανάγκες και της 
απαιτήσεις των ζητούμενων εργασιών και καλλιεργειών.

Για επιπλέον πληροφορίες 
μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΑΕ 
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Γνωρίζοντας πως η καινοτομία στη Φυτοπροστασία 
είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της παραγωγής 
και της παροχής τροφίμων, η Bayer πάντα επικεντρωμένη 
στην τεχνολογία αιχμής προσφέρει μία διακεκριμένη ποικιλία 
προϊόντων και ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υποστήριξης στη 
σύγχρονη αειφόρο παραγωγή του καλαμποκιού, απαντώντας 
με τον πιο δυναμικό τρόπο στην ανάγκη για έγκαιρο και ισχυρό 
έλεγχο ευρέος φάσματος ζιζανίων στην καλλιέργειά του.

Adengo – το πλήρες 
ζιζανιοκτόνο 
καλαμποκιού
Το Adengo είναι ένα 
υψηλής τεχνολογίας 

ζιζανιοκτόνο, με δύο δραστικές ουσίες και αντι-φυτοτοξικό 
παράγοντα, που αποτελεί την πλέον πλήρη λύση για άμεση 
εξόντωση των ζιζανίων με απόλυτη ασφάλεια για την 
καλλιέργεια του καλαμποκιού στις μετασπαρτικές ή πρώιμες 
μεταφυτρωτικές εφαρμογές.
Μέσω των δύο δραστικών ουσιών με διαφορετικούς 
μηχανισμούς δράσης, του Thiencarbazone-methyl που 
αποτελεί την τελευταία καινοτομία στη ζιζανιοκτόνο ομάδα 
των Θειοτριαζολινονών και του καταξιωμένου Isoxaflutole 
της χημικής ομάδας των Ισοξαζολών, το Adengo προσφέρει 
ευελιξία στο χρόνο εφαρμογής αφού μπορεί να εφαρμοστεί 
από τη σπορά μέχρι και το στάδιο των 3 φύλλων της 
καλλιέργειας και εξαιρετικά ισχυρό έλεγχο σε περισσότερα 
από 85 είδη ζιζανίων, διασφαλίζοντας μια «καθαρή» εκκίνηση 
της καλλιέργειας. Ενσωματώνει επίσης την τεχνολογία 
Synchronized Weed Control™ με την οποία το ζιζανιοκτόνο, 
σε συνθήκες μειωμένης εδαφικής υγρασίας σταθεροποιείται 
στο έδαφος χωρίς να μεταβολίζεται και ενεργοποιείται με 
βροχόπτωση ή πότισμα, εξασφαλίζοντας πέρα από την άμεση 

εξόντωση των ζιζανίων και μακράς διάρκειας υπολειμματική 
δράση. Απαιτεί πολύ χαμηλή δόση εφαρμογής ανά στρέμμα 
χωρίς την ανάγκη συνδυασμού του σε μείγματα βυτίου για 
αποτελεσματικό έλεγχο των ζιζανίων, είναι πλήρως συμβατό 
με καλλιεργητικά συστήματα εντατικής ή ελάχιστης άροσης 
και διατίθεται σε συσκευασία μικρού όγκου για εύκολη χρήση, 
αποθήκευση, μεταφορά και διαχείριση των αποβλήτων αυτής.
Συνέπεια των δυνατοτήτων του, το Adengo φέρνει τον 
έγκαιρο έλεγχο των ζιζανίων καλαμποκιού σε ένα νέο 
επίπεδο, προσφέροντας απαράμιλλη ευκολία χρήσης και 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα αξεπέραστη αποτελεσματικότητα 
έναντι των κυριότερων αγρωστωδών και πλατύφυλλων 
ζιζανίων στο καλαμπόκι.

Laudis – τεχνολογία 2 σε 1
Το Laudis είναι η 
τελευταία καινοτομία στα 
ζιζανιοκτόνα καλαμποκιού, 
ενσωματώνοντας την 
τεχνολογία 2 σε 1 που 
παρέχει εξαιρετική δύναμη 
δράσης σε αρμονία με την 

καλλιέργεια. Είναι ένα εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο 
καλαμποκιού με το μοναδικό συνδυασμό 2 χημικών ουσιών, 
του Tembotrione που αποτελεί την πιο σύγχρονη εξέλιξη 
στην έρευνα μεταξύ των δραστικών των τρικετονών καθώς 

πρόκειται για το νεότερο μέλος της ομάδας αυτής και του 
Isoxadifen-ethyl, ενός υψηλής τεχνολογίας αντιφυτοτοξικού 
παράγοντα που προστατεύει το καλαμπόκι από την 
επίδραση του ζιζανιοκτόνου και εξασφαλίζει την αντοχή του 
καλαμποκιού κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες ανάπτυξης. 
Έχει ευρύ φάσμα δράσης παρέχοντας εξαιρετική δράση στα 
πλατύφυλλα ζιζάνια αλλά και τα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια 
του καλαμποκιού, ενεργώντας γρήγορα ακόμη και κάτω 
από ξηρές συνθήκες, παρέχοντας συνεπή και σταθερή 
αποτελεσματικότητα. Η καλύτερη αποτελεσματικότητα 
επιτυγχάνεται όταν τα αγρωστώδη ζιζάνια ψεκαστούν όσο 
είναι ακόμη νεαρά και οπωσδήποτε πριν από το στάδιο του 
αδελφώματος ενώ τα πλατύφυλλα ζιζάνια εφόσον αυτά είναι 
νεαρά και έχουν τουλάχιστον 2 πραγματικά φύλλα (και όχι 
περισσότερα από 8 φύλλα). Συστήνεται να εφαρμόζεται το 
Laudis εφόσον η πλειοψηφία των ζιζανίων έχει φυτρώσει, 
καθώς η απορρόφησή του γίνεται κυρίως από τη φυλλική 
επιφάνεια των ζιζανίων και το καλαμπόκι βρίσκεται στο στάδιο 
των 2 έως 8 φύλλων, ενώ με την εξαιρετική ταχύτητα δράσης 
του, πιθανή βροχόπτωση μετά από 1 ώρα από την εφαρμογή 
του, δεν έχει επίδραση στην αποτελεσματικότητά του.    
Το Laudis θέτει νέα στάνταρ όσον αφορά την ασφάλεια του 
καλαμποκιού χωρίς περιορισμούς στην επιλογή υβριδίου και 
στην εναλλαγή καλλιέργειας (αμειψισπορά). Δεν έχει καμία 
επίδραση στις επόμενες καλλιέργειες ούτε περιορισμούς στη 
χρήση εντομοκτόνων (εδάφους ή φυλλώματος) ενώ βοηθά 
και στην αντι-φυτοτοξική προστασία του καλαμποκιού και 
από την επίδραση μιγμάτων δραστικών ουσιών. Συνδυάζει 
τη δύναμη να είναι σκληρό με τα ζιζάνια και την ικανότητα να 
συμπεριφέρεται τρυφερά στο καλαμπόκι.

Γιώργος Γαλούσης 
Field Activation Specialist 

Bayer Ελλάς 
Τομέας Επιστήμης Γεωργίας

ΈΓΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΣ ΈΛΈΓΧΟΣ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ 
ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΚΟΛΙΑ
> Αποτελεσματικός έλεγχος των ζιζανίων με τα υψηλής τεχνολογίας ζιζανιοκτόνα Adengo και Laudis



> Το Acceleron® Seed Applied Solutions της Bayer προστατεύει 
το καλαµπόκι από την πρώτη στιγµή της εγκατάστασης

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΠΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΗBayer παραµένει σταθερά 
δεσµευµένη στην ανάπτυξη 
καινοτοµιών στοχεύοντας στη 
βελτιστοποίηση των αποδόσεων, 
µε ταυτόχρονη προστασία τόσο των 
παραγωγών, όσο και του περιβάλλοντος. 
Στα πλαίσια της έρευνάς της, η Bayer, 
έχει αναπτύξει λύσεις στον τοµέα της 
επένδυσης σπόρων µε την επωνυµία  
Acceleron® Seed Applied Solutions. 
Απώτερος σκοπός η προστασία της 
καλλιέργειας του καλαµποκιού από 
εχθρούς και ασθένειες από την πρώτη 
στιγµή εγκατάστασής της, βάζοντας τις 
βάσεις σε σηµαντικό βαθµό για υψηλή 
τελική παραγωγή. 
Η επένδυση σπόρου µε Acceleron® 
περιλαµβάνει:

1. Φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για 
τον έλεγχο και την καταπολέµηση 
τόσο των εχθρών-εντόµων, όσο και 
των ασθενειών της καλλιέργειας 
από τα πρώτα στάδια:  REDIGO 
M (µυκητοκτόνο), FORCE 20 CS* 
(εντοµοκτόνο) και

2. Ένα ειδικό πολυµερές, το οποίο 
µειώνει τις τριβές, τόσο µεταξύ των 
σπόρων, όσο και των σπόρων στα 
σποροκιβώτια και τα υπόλοιπα 
µηχανικά συστήµατα της σπαρτικής. Το 
αποτέλεσµα αυτής της ιδιότητας είναι ότι 
βελτιώνεται σηµαντικά η ποιότητα ροής 
των σπόρων. Έτσι έχουµε δραστική 
µείωση των κενών διαστηµάτων και 
των διπλών σπόρων ανά θέση κατά τη 
σπορά. Μελέτες της Bayer έδειξαν 37% 
βελτίωση στην αποτελεσµατικότητα 
σποράς σε σύγκριση µε τα πρότυπα της 
αγοράς (διάγραµµα 1). 

3. Τον φυσικής προέλευσης 
Βιοδιεγέρτη Β-360, που αυξάνει τον 
όγκο της ενεργής ρίζας και βελτιώνει 
τη διαθεσιµότητα και απορρόφηση των 
θρεπτικών συστατικών του εδάφους 
από τη ρίζα µέσω της αξιοποίησης των 
µυκήτων του εδάφους.

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

Έχει αποδειχθεί σε µεγάλο αριθµό 
πειραµάτων την τελευταία πενταετία, ότι 
το Β-360 ενισχύει σηµαντικά την αντοχή 
των φυτών σε συνθήκες υδατικού στρες. 
Στα πειράµατα αυτά διερευνήθηκε η 
επίδραση του Β-360 στην ξηρά µάζα των 
φυτών, στην ένταση αποίκησης και στην 
επίδραση στον σπάδικα σε συνθήκες 
υδατικού στρες. 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.

Η χρήση επενδεδυµένου σπόρου 
καλαµποκιού µε B-360, ενισχύει 
το δυναµικό της παραγωγής, ενώ 
ταυτόχρονα αυξάνει σηµαντικά και την 
αντοχή των φυτών σε συνθήκες στρες. 
Η έρευνα της Bayer στον τοµέα της 
επένδυσης συνεχίζεται και αναµένεται 
να εµφανιστούν σύντοµα στην αγορά και 
νέες προτάσεις αξίας για τον παραγωγό 
καλαµποκιού και όχι µόνο.

*FORCE 20 CS 

Reg Trademark of Syngenta Group Company

Ρόµπερτ Χατζηγεωργιάδης
Market Development 

Τοµέας Επιστήµης Γεωργίας Bayer Ελλάς
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HCORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ προσφέρει 
ολοκληρωµένες λύσεις στον σπόρο, τη φυτοπροστασία 
και τη θρέψη των φυτών. Αξιοπιστία,  υψηλή 
τεχνογνωσία,  κορυφαία τεχνική υποστήριξη και  νέες 
ψηφιακές υπηρεσίες  επιστρατεύονται για την ανάπτυξη 
της αγροτικής παραγωγής.

To 2021 αναµένεται να αποτελέσει χρονιά- σταθµό για 
την ελληνική γεωργία, καθώς η CORTEVA AGRISCIENCE 
ΕΛΛΑΣ ενσωµατώνει την τεχνολογία LumiGen™ 
στις κυριότερες αροτραίες καλλιέργειες. Με όπλο 
την τεράστια επένδυση της εταιρείας στο κοµµάτι 
της έρευνας, ο Έλληνας αγρότης θα έχει στη διάθεση 
του νέα φυτοπροστατευτικά προϊόντα µε σκοπό την 
καταπολέµηση εχθρών/ ασθενειών και νέα προϊόντα 
προώθησης της ανάπτυξης των φυτών µέσω της 
επένδυσης του σπόρου σποράς.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
Αποτελεί ένα ολιστικό σύστηµα, µέσω του οποίου 
διασφαλίζεται µέσω εξονυχιστικού ελέγχου, η ανώτερη 
ποιότητα των σπόρων σποράς, το καλύτερο ξεκίνηµα της 
καλλιέργειας, η προστασία από εχθρούς ασθένειες και η 
ασφάλεια του τελικού χρήστη.
Τα καινοτόµα προϊόντα που ανήκουν στην τεχνολογία 
LumiGen™ και θα είναι στη διάθεση των παραγωγών 
καλαµποκιού για το 2021 είναι τα ακόλουθα:

Lumiposa® 625 FS, το µοναδικό εντοµοκτόνο της 
ελληνικής αγοράς για την καταπολέµηση της καραφατµέ 
(Agrotis sp.) 
ΑΑ∆Α 14763 15/01/2021 – 14/05/2021

Lumifl ex™ για την καταπολέµηση του άνθρακα 
(Sphacelotheca reiliana)  και των Rhizoctonia solani και
Fusarium sp.
ΑΑ∆Α 60900 22/10/2019   

Lumidapt® Kelta για περισσότερα φυτά, την προώθηση 
εγκατάστασης των νέων φυτών και της ανάπτυξης τους µε 
εύρωστο και οµοιόµορφο τρόπο.

Αποτελεσµατική Χρήση ΑΖΩΤΟΥ - Μείωση της 
επιβάρυνσης του περιβάλλοντος                           

Τα προϊόντα τεχνολογίας OPTINYTE™ αποτελούν τους 
νέους σταθεροποιητές αζώτου της Corteva Agriscience™. 
Καινοτόµα προϊόντα, τα οποία διατηρούν το άζωτο στην 
(σταθερή) αµµωνιακή του µορφή για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα. Η εφαρµογή τους επιβραδύνει τη διαδικασία 
της νιτροποίησης και κατά συνέπεια αυξάνει τη διάρκεια 
παραµονής του αζώτου στην περιοχή της ρίζας του φυτού.
Η τεχνολογία OPTINYTE™ αποτελεί το ιδανικό εργαλείο 
αξιοποίησης αζώτου καθώς µειώνει σηµαντικά τις απώλειες 
που προκύπτουν µέσω της έκπλυσης της νιτρικής του 
µορφής και προσφέρει µια σειρά από πλεονεκτήµατα όπως: 
ασφάλεια για τον χρήστη και τον εξοπλισµό του, δεν είναι 
φυτοτοξική, δίνει καλύτερη και πιο οµοιόµορφη ανάπτυξη 
φυτών, συµβάλλει στην αύξηση των αποδόσεων και στην 
καλύτερη αξιοποίηση των λιπασµάτων.

Λίπασµα PrePlant    

Το νέο λίπασµα FertiBest 14-24 – 12 + 2MgO + 10SO3

(PrePlant) σχεδιάστηκε για να αντιµετωπίσει την µεγάλη 
έλλειψη Φωσφόρου στα περισσότερα χωράφια µε 

ανοιξιάτικες καλλιέργειες και την ισχυρή δέσµευση του στα 
εδάφη µε υψηλό pΗ. 
Σε συνδυασµό µε την τεχνολογία επένδυσης σπορών 
LumiGen™ βελτιώνει αισθητά την εγκατάσταση της νεαρής 
φυτείας, την ευρωστία και την οµοιοµορφία ανάπτυξης των 
φυτών και οδηγεί σε µεγαλύτερη στρεµµατική παραγωγή. 
Η µειωµένη χρήση Φωσφόρου στο καλαµπόκι τα τελευταία 
χρόνια οδηγεί σε υποβάθµιση το έδαφος, µείωση της 
απόδοσης και της ποιότητας της παραγωγής.

Προφυτρωτική Ζιζανικτονία    

Η απώλεια παραγωγής ξεκινά από τα πρώτα στάδια της 
καλλιέργειας µε τον ανταγωνισµό των ζιζανίων. Επιπλέον η 
εγκατάσταση των πρώτων βλαβερών εντόµων στο χωράφι 
γίνεται µέσω αυτών. Το Cabadex® EXTRA SC προστατεύει 
από τα πλατύφυλλα ζιζάνια και είναι η βάση για την διαχείριση 
ανθεκτικών ζιζανίων στο καλαµπόκι.
ΑΑ∆Α 70203 24/02/2017   

Ψηφιακές υπηρεσίες   FLIGHT
          
Η Corteva Agriscience™ µε ιδιόκτητο λογισµικό και σε 
συνεργασία µε την προηγµένη τεχνολογία χαρτογράφησης  
DroneDeploy επιτρέπει στους παραγωγούς να εκτιµούν 
γρήγορα και µε ακρίβεια τον αριθµό φυτών και την κατανοµή 
τους στο χωράφι. Σε λίγα λεπτά τα drones µας µπορούν 
να ερευνήσουν πολλά στρέµµατα για να εντοπίσουν 
παραλλαγές στο έδαφος και την κατάσταση της υγείας των 
φυτών, δίνοντας στον παραγωγό εργαλεία για την βέλτιστη 
διαχείριση της καλλιέργειας. Η επένδυση σε drones, σε 
συνδυασµό µε άλλα ψηφιακά εργαλεία που παρέχονται  
δείχνει τη  δέσµευση της εταιρείας να παρέχει υπηρεσίες 
και δεδοµένα τα οποία είναι απαραίτητα ώστε οι συνεργάτες 
µας να λαµβάνουν έγκαιρες και αποδοτικές  αποφάσεις 
διαχείρισης της παραγωγής.

Νέα PIONEER® Υβρίδια  
Ρ2085   FAO 700 
Όψιµο υβρίδιο διπλής χρήσης µε σταθερά υψηλό 
δυναµικό παραγωγής, εντυπωσιακή εικόνα και ποιότητα 
καρπού. Ανθεκτικό σε όλες τις κύριες µυκητολογικές 
ασθένειες φυλλώµατος και ρόκας.
Ρ1454  FAO 600
Μεγάλη προσαρµοστική ικανότητα µε το υψηλότερο 
δυναµικό παραγωγής στην κατηγορία αυτή.Πρώιµη 
ανθοφορία και ισχυρότατο ριζικό σύστηµα. Εξαιρετική 
ποιότητα καρπού..
P0937  FAO 500
Το 1ο σε πωλήσεις υβρίδιο σε όλη την Ελλάδα. Ισορροπηµένο 
φυτό. Κατάλληλο για υψηλών αποδόσεων περιβάλλοντα. 
Εξαιρετικές αποδόσεις. Χαµηλή υγρασία συγκοµιδής.

CROP SOLUTIONS 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
> Ολοκληρωµένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων από την CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ 

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

TM ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affi  liated companies. © 2021 Corteva.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
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ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Πέρα από το άζωτο, το καλαμπόκι 
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε έλλειψη 
φωσφόρου (P), καλίου(K) αλλά και 
ψευδαργύρου(Zn). Ο φώσφορος είναι 
απαραίτητος για τη φωτοσύνθεση, την 
αναπνοή, τη σύνθεση υδατανθράκων, 
την κυτταρική διαίρεση και τη μεταφορά 
ενέργειας. Για τον προσδιορισμό των 
αναγκών του φωσφόρου, του καλίου 
και των ιχνοστοιχείων που απαιτούνται 
στην καλλιέργεια, καθώς επίσης και το 
επίπεδο της οργανικής ουσίας θα πρέπει 
να γίνονται εδαφολογικές αναλύσεις το 
φθινόπωρο κάθε 3-5 χρόνια και κατά 
προτίμηση ανά δύο χρόνια σε αμμώδη 
εδάφη και εδάφη με χαμηλή ρυθμιστική 
ικανότητα. Στα πρώτα στάδια της 
ζωής του φυτού, ο φώσφορος (P) έχει 
ευεργετική δράση στην ανάπτυξη και 
ισχυροποίηση του ριζικού συστήματος 
το φυτού, ενώ παράλληλα συμβάλλει 
στον «θωρακισμό» του φυτού ενάντια 
σε ασθένειες και στο πλάγιασμα. 
Έλλειψη του στοιχείου σε αυτά τα 
πρώιμα στάδια μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα τη μείωση του ρυθμού 
ανάπτυξης και την εμφάνιση ρόδινης 
απόχρωσης στα φύλλα. Σύμφωνα με 

τον ΣΠΕΛ, η πρόσληψη φωσφόρου 
έχει μια σταθερά ανοδική τάση κατά 
την βλαστητική περίοδο, με τις ανάγκες 
του φυτού να κορυφώνονται στο 
στάδιο από την εμφάνιση της φόβης και 
του μεταξώματος μέχρι και την αρχή 
γεμίσματος του κόκκου. Ο φώσφορος 
απορροφάται από το καλαμπόκι σε 
ποσότητα 5 μονάδων ανά 1.500 κιλά, 
διαμορφώνοντας τις συνολικές ανάγκες 
σε λίπανση στα 4 -10 κιλά ανά στρέμμα 
σε μορφή φωσφορικής αμμωνίας 
που ενσωματώνεται στο έδαφος 
με τη βασική λίπανση, ενώ 85% της 
ποσότητας αυτής κατευθύνεται στον 
σπόρο. Να σημειωθεί ότι η λίπανση 
διακόπτεται όταν η εδαφοανάλυση 
δείξει άνω των 20 ppm P, ή περιορίζεται 
στα 4 κιλά/στρ όταν η εδαφοανάλυση 
δείξει Ρ > 15 ppm.
Δεύτερο, με βάση την ποσότητα 
πρόσληψης και τρίτο σε σημαντικότητα 
είναι το κάλιο, που απαιτείται για την 
ενεργοποίηση πολλών ενζύμων και 
συμβάλει σημαντικά στην υδατική 
ισορροπία των φυτών. Σύμφωνα 
με τον ΣΠΕΛ, από τα 14 κιλά που 
προσλαμβάνει η καλλιέργεια 
καλαμποκιού για παραγωγή 1.000 
κιλών καρπού ανά στρέμμα, μόλις 
το 28% αυτών κατανέμεται στον 

σπόρο, ενώ το υπόλοιπο αξιοποιείται 
από τα φύλλα και τα στελέχη του 
φυτού. Οι υψηλότερες απαιτήσεις της 
καλλιέργεια σημειώνονται μεταξύ της 
50ης και 80ης ημέρας από τη σπορά 
και καλύπτονται με τη συνιστώμενη 
δόση των 6-12 κιλών στο στρέμμα σε 
μορφή χλωριούχου καλίου, με εφάπαξ 
εφαρμογή κατά τη βασική, όπως και 
ο φώσφορος. Η καλιούχος λίπανση 
είναι περιττή σε αργιλώδη εδάφη, 
αλλά έλλειψη του στοιχείου μπορεί να 
προκαλέσει μεταξύ άλλων και μειωμένη 
αντίσταση του φυτού  
σε υδατικές καταπονήσεις. 

Αύξηση αποτελεσματικότητας, μείω-
ση περιβαλλοντικού αποτυπώματος
Με νέα συστήματα και με αύξηση 
των περιορισμών στη χρήση εισροών 
στις καλλιέργειες, οι παραγωγοί 
καλαμποκιού αναζητούν εναλλακτικές 
που θα τους επιτρέψουν με πιο 
στοχευμένες δράσεις να διατηρήσουν 
την παραγωγή τους σε υψηλά επίπεδα. 
Πέρα από την εφαρμογή κατάλληλα 
σχεδιασμένου προγράμματος 
αμειψισποράς που με την ενδιάμεση 
καλλιέργεια ψυχανθών θα ενισχύει τη 
γονιμότητα του εδάφους εμπλουτίζοντάς 
το με θρεπτικά στοιχεία αξιοποιήσιμα 

από τον αραβόσιτο, υπάρχουν και 
άλλες μέθοδοι όπως η διαφυλλική 
λίπανση, η υδρολίπανση και η χρήση 
λιπασμάτων με ενσωματωμένους 
παρεμποδιστές νιτροποίησης και 
ουρεάσης. Πιο συγκεκριμένα, μελέτες 
δείχνουν ότι η διαφυλλική λίπανση 
μπορεί να αντιμετωπίσει άμεσα 
και αποτελεσματικά τροφοπενίες 
στοιχείων (ιδιαίτερα μικροστοιχείων), 
ενώ η ταυτόχρονη εφαρμογή της με 
ζιζανιοκτόνα μπορεί να μειώσει τα 
πιθανά συμπτώματα στρες του φυτού. 
Αντίστοιχα, η χρήση συστήματος 
υδρολίπανσης είναι μια τεχνική που 
κερδίζει έδαφος στην καλλιέργεια 
του αραβόσιτου, ενώ η επιτυχημένη 
εφαρμογή της έχει ήδη δοκιμαστεί 
και στην Ευρώπη με χαρακτηριστικό 
παράδειγμα την επιτυχή θρέψη 
και άρδευση 1.000 στρεμμάτων 
με καλλιέργειες καλαμποκιού στο 
Ζούτερμποκγ της Γερμανίας. 
Τέλος, τα σταθεροποιημένα λιπάσματα 
με παρεμποδιστές αυξάνουν τη 
διαθεσιμότητα του αζώτου σε 
αμμωνιακή μορφή και μειώνουν 
την έκπλυσή του, ενώ έρευνα του 
Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών 
αναδεικνύει την φιλική προς τους 
γαιοσκώληκες δράσης τους. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΨΗΛΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
> Φώσφορος και κάλιο για βελτιστοποίηση ανάπτυξης των φυτών και υδατική ισορροπία στο χωράφι 

> Νέες τεχνικές για βιώσιμη εφαρμογή της λίπανσης, με στόχο την αντιμετώπιση των τροφοπενιών και του στρες

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ





30 ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Tα έντομα εδάφους μπορεί 
να βλάψουν πολλές καλλιέργειες 
και η ζημιά που κάνουν είναι 
συνήθως μη αντιστρεπτή, μια και 
καταστρέφουν ολοκληρωτικά 
τα νεαρά φυτά που μόλις 
φύτρωσαν. Τα πιο συνηθισμένα 
βλαβερά έντομα εδάφους 
είναι οι σιδηροσκώληκες 
(agriotes spp.) ενώ πολλές 
φορές πρόβλημα δημιουργείται 
και με τα κοφτοσκούληκα 
ή καράφατμε (agrotis spp.). 
Επιπρόσθετα σε αυτά, στην 
καλλιέργεια του καλαμποκιού τα 
τελευταία χρόνια, εμφανίστηκε 
και ένας νέος εχθρός με 
τεράστια οικονομική σημασία, τη 
διαβρώτικα (Diabrotica virgifera).
Tην τελευταία 10ετία, πολλά 
δραστικά συστατικά που είχαν 
πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα 
σε έντομα εδάφους, έχουν 
αποσυρθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Έτσι ο Έλληνας 
παραγωγός (όπως και οι 
υπόλοιποι Ευρωπαίοι) πρέπει 
να βασιστεί στις υπάρχουσες 
εγκεκριμένες δραστικές.
Τέτοια δραστική είναι το tefluthrin 
που ήδη χρησιμοποιείται για 
πάνω από 10 χρόνια από τη 
Syngenta σε πολλές χώρες της 
Ευρώπης. Το κύριο σκεύασμα 
που χρησιμοποιείται είναι το 
FORCE 1.5GR που στο καλαμπόκι 
έχει αποτελεσματική εγκεκριμένη 
χρήση στους σιδηροσκώληκες, 
ενώ στο πρόβλημα του diabrotica 
έχει για χρόνια αποδείξει ότι είναι 
η κύρια και πιο αποτελεσματική 
λύση στην Ουγγαρία, όπου 
το πρόβλημα του diabrotica 
είναι μεγάλο. Το κοκκώδες 
FORCE 1.5GR εφαρμόζεται 
κατά τη σπορά με τη σπαρτική 
μηχανή και τοποθετείται πέριξ 
του σπόρου. Ο τρόπος δράσης 
του Tefluthrin είναι με ατμούς, 

επιπρόσθετα της δράσης επαφής 
που έχουν και άλλα εντομοκτόνα 
εδάφους. Οι ατμοί του Tefluthrin 
απλώνουν μέσα στους πόρους 
τους εδάφους και μετακινείται 
ελαφρώς πλευρικά και προς τα 
πάνω, ώστε να δημιουργήσει 
«ζώνη προστασίας» γύρω από 
το σπόρο. Έτσι προστατεύει τη 
ριζόσφαιρα των νεαρών φυτών 
από τα έντομα εδάφους που 
προσεγγίζουν, απωθώντας τα 
ή ακόμη και προκαλώντας το 
θάνατό τους. Η τάση ατμών 
του FORCE 1.5GR είναι 
πολλαπλάσια των όποιων άλλων 
εγκεκριμένων δραστικών. 
Εφαρμοζόμενο το FORCE 
1.5GR στη δόση των 350-500 
γραμμαρίων το στρέμμα μπορεί 
να προσφέρει προστασία από 
τους σιδηροσκώληκες ενώ 
στην υψηλή δόση των 1220 
γραμμαρίων δίνει την ένταση και 
διάρκεια δράσης που χρειάζεται 
για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του diabrotica.
Παράλληλα το FORCE 1.5GR 
έχει έγκριση χρήσης σε πολλές 
άλλες καλλιέργειες όπως 
βαμβάκι, ηλίανθο, ζαχαρότευτλα 
και αρκετά κηπευτικά. Η χρήση 
σύμφωνα με την έγκριση του 

σκευάσματος με όλα τα μέτρα 
προστασίας, μπορεί να μας δώσει 
λύση στο πρόβλημα των εντόμων 
εδάφους και να προχωρήσουμε 
στην ανάπτυξη των καλλιεργειών 
μας με ασφάλεια.
Επιπλέον του FORCE 1.5GR η 
Syngenta Hellas αναβαθμίζει 
την πρότασή της με το νέο 
FORCE EVO. Ένα νέο κοκκώδες 
εντομοκτόνο εδάφους, που οι 
κόκκοι του είναι εμπλουτισμένοι 
με στοιχεία λιπασμάτων με στόχο 
να βοηθήσουν στην καλύτερη 
ανάπτυξη των νεαρών ριζών, 
ενώ το tefluthrin θα προστατεύει 
τις ρίζες από τα επικίνδυνα 
έντομα εδάφους όπως 
σιδηροσκώληκες, διαβρώτικα και 
πολλά άλλα αναλόγως έγκρισης 
και καλλιέργειας. Το FORCE EVO 
είναι η βελτιωμένη πρόταση 
για να προσφέρουμε στην 
καλλιέργειά μας προστασία και 
ανάπτυξη ρίζας, για ζωηρά φυτά 
και ανώτερη παραγωγή.
Υπάρχουν λύσεις για τα έντομα 
εδάφους αποτελεσματικές και 
δοκιμασμένες από τη Syngenta. 

Μπουδουρίδης Παναγιώτης
Marketing manager Syngenta Hellas

Υπεύθυνος εκτατικών καλλιεργειών

ΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ SYNGENTA ΓΙΑ ΕΝΤΟΜΑ 
ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΑΠΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΠΕΝΤΕ ΝΕΑ ΥΒΡΙΔΙΑ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ ΤΟΥ 2021
Η Ελλάδα συμμετέχει στην Παγκόσμια έρευνα 
της Syngenta για την ανάπτυξη νέων υβριδίων 
καλαμποκιού με πειράματα σε επίπεδο γενετιστή 
(αρχικό στάδιο ανάπτυξης υβριδίων, ανταπόκριση σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα, σταθερότητα , δυνατότητα 
χρήσης για σπυρί/ενσιρωμα) στις δικές μας, ελληνικές, 
συνθήκες. Αυτό δίνει πλεονεκτήματα, και  οι 
γεωπόνοι της γνωρίζουν πάρα πολύ καλά από την 
πρώτη στιγμή τα χαρακτηριστικά του κάθε υβριδίου 
δίνοντας την σιγουριά της επιτυχίας στην πρότασης μας 
προς τον Αγρότη (επιλογές που ανταποκρίνονται στις 
κλιματολογικές και περιβαλλοντολογικές συνθήκες της 
κάθε περιοχής και του αντίστοιχου αγρού).
Από αυτήν την έρευνα, από το 2020, η Syngenta έχει 
εισάγει δυναμικά στην ελληνική αγορά 5 νέα υβρίδια 
που διακρίνονται για την προσαρμοστικότητα, το υψηλό 
δυναμικό παραγωγής, την ευελιξία στην τελική χρήση 
(καρπός/ενσίρωμα) και την σιγουριά που δίνουν στον 
αγρότη για την επιτυχία της καλλιέργειας. Τα υβρίδια 
αυτά είναι τα SY GLADIUS, SY GIANTS, SY FUERZA, 
SY PROSPERIC & SY CARIOCA. 
Τα παραπάνω υβρίδια χαρακτηρίζονται για την 
σταθερότητα και τις υψηλές αποδόσεις, από το 
στάδιο του πειραματισμού έως και τώρα. Με πολύ 
υψηλή απόδοση σε ενσίρωση (SY GLADIUS), με 
υψηλές αποδόσεις σε σπυρί (SY GIANTS, SY FUERZA 
& SY PROSPERIC), με δυνατότητα διπλής χρήσης 
(SY GLADIUS & SY FUERZA) αλλά και για μικρού 
κύκλου καλλιέργεια (SY CARIOCA). Βέβαια δεν 
πρέπει να ξεχνάμε και τα υβρίδια που υπήρχαν και 
τα προηγούμενα χρόνια στην διάθεση του Έλληνα 
παραγωγού και συνεχίζουν να υπάρχουν και την σεζόν 
2021. Το SY MIAMI με την αξεπέραστη σταθερότητα του 
σε υψηλές αποδόσεις όλα αυτά τα χρόνια, ακόμη και 
όταν οι συνθήκες καλλιέργειας είναι δύσκολες. 
Τα υβρίδια SY HYDRO & SY INOVE με υψηλές αποδόσεις 
και την δυνατότητα διπλής χρήσης. 
Το SY SENKO για καλλιέργεια μικρού βιολογικού 
κύκλου. Το 2020 ήταν μια χρονιά όπου η τιμή του 
καλαμποκιού, μετά από αρκετά χρόνια όπου βρισκόταν 
σε χαμηλά επίπεδα, άρχισε μια ανοδική πορεία μέχρι και 
αυτήν την στιγμή, με τα μηνύματα να είναι θετικά και για 
το άμεσο μέλλον. 
Τα τελευταία χρόνια οι κλιματολογικές συνθήκες 
κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής σεζόν γίνονται 
όλο και πιο αντίξοες και απρόβλεπτες. Οι άνθρωποι 
της Syngenta είναι κοντά στον Έλληνα παραγωγό 
καλαμποκιού, με γνώση των αναγκών του και με 
λύσεις δοκιμασμένες που τον φέρνουν πιο κοντά σε μια 
επιτυχημένη καλλιέργεια.

Γιώργος Παπακώστας
SE Technical Expert & Marketing Specialist

SYNGENTA

> FORCE 1.5GR για καλύτερο αποτέλεσμα σε σιδηροσκώληκες και diabrotica  
> FORCE EVO για προστασία και ανάπτυξη ρίζας, για ζωηρά φυτά και ανώτερη παραγωγή

▲

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
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ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΓΙΑ ΥΨΗΛΈΣ ΑΠΟΔΟΣΈΙΣ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ  
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ NUTRIMORE 

Το καλαμπόκι αποτελεί μια από τις 
πιο αζωτόφιλες καλλιέργειες στον πλα-
νήτη, γι’ αυτό και η χρήση λιπασμάτων 
με τεχνολογία στο άζωτο κάνουν μεγάλη 
διαφορά στην απόδοσή της.  Τα λιπάσμα-
τα Nutrimore και στη βασική και στην ε-
πιφανειακή λίπανση υπερέχουν στα ε-
ξής σημεία:

Υπεροχή στην βασική λίπανση
■ Πλεονέκτημα στο άζωτο: Τα 
Nutrimore είναι ενισχυμένα 100% με 
τον σταθεροποιητή ουρεάσης Agrotain, 
γι’ αυτό και έχουν μηδενικές απώλειες 
αζώτου. Έτσι, παρέχουν ισχυρή θρέψη 
καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες της 
καλλιέργειας σε όλα τα κρίσιμα στάδια, 
εξασφαλίζοντας υψηλή σοδειά. Αντίθετα 
λιπάσματα που περιέχουν νιτρικό άζωτο 
έχουν απώλειες πάνω από 50% λόγω 
ξεπλύματος και εξαέρωσης. Επίσης 
κοινά blending λιπάσματα χάνουν 
πάνω από το 30-40% του αζώτου 
που περιέχουν, λόγω εξαέρωσης τις 
πρώτες ημέρες μετά την εφαρμογή τους. 
Αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις 
είναι μια αδύναμη αζωτούχος θρέψη 
που θα μειώσει τα κιλά απόδοσης.  
■ Πλεονέκτημα στο φώσφορο: Ο 
φώσφορος που εμπεριέχεται σε όλους 
τους σύνθετους τύπους Nutrimore 
είναι 95% υδατοδιαλυτός, άρα πλήρως 
διαθέσιμος για τα φυτά. Αντίθετα 
άλλα λιπάσματα περιέχουν φώσφορο 
μόνο  50-60% υδατοδιαλυτό. Ο μη 
υδατοδιαλυτός φώσφορος δεν μπορεί 
να απορροφηθεί από τα φυτά. Η άριστη 
ποιότητα και η επαρκής ποσότητα του 
φωσφόρου των λιπασμάτων Nutrimore 
εξασφαλίζει άριστη και γρήγορη 
εγκατάσταση της καλλιέργειας.
■ Πλήρης θρέψη: Τα Nutrimore δίνουν 
δυνατότητα για επιλογή ιδανικού τύπου 
για το καλαμπόκι με τέλεια αναλογία 
σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο αλλά 
και ψευδάργυρο. Με μια εφαρμογή 
παρέχεται πλήρης και στοχευμένη 

θρέψη, μειώνοντας έτσι τα αυξημένα 
κοστολόγια που προκύπτουν από 
επαναλαμβανόμενες εφαρμογές 
λιπάσματος.
■ Καινοτόμα DDP ιχνοστοιχεία 
WOLF TRAX: Οι τύποι Nutrimore 
που προτείνονται για το καλαμπόκι, 
περιέχουν ψευδάργυρο νέας 
καινοτομίας Wolf Trax. Ο ψευδάργυρος 
πλέον στα Nutrimore δεν είναι 
ξεχωριστός κόκκος αλλά καλύπτει 
όλους τους κόκκους του λιπάσματος, 
δηλαδή και το άζωτο και το φώσφορο 
και το κάλιο εξασφαλίζοντας τέλεια 
διασπορά και 100% απορρόφηση από τα 
φυτά. Επιπλέον ο ddp ψευδάργυρος δεν 
εγκλωβίζεται στο έδαφος με αποτέλεσμα 
να αποφεύγεται η συνηθισμένη για 
την καλλιέργεια του καλαμποκιού 
τροφοπενία ψευδαργύρου στα 
αρχικά στάδια, κυρίως λόγω χαμηλής 

θερμοκρασίας του εδάφους. Τα DDP 
ιχνοστοιχεία WOLF TRAX είναι 10 φορές 
πιο ισχυρά από τα κοινά ιχνοστοιχεία 
γι΄αυτό και είναι εγγυημένα πιο 
αποτελεσματικά.

Διπλή ασπίδα προστασίας  
στην επιφανειακή λίπανση 
To Nutrimore Winner παράγεται 
πάντα και μόνο με θειϊκή αμμωνία  
χαμηλής οξύτητας, γι’ αυτό και είναι 
η μόνη σταθεροποιημένη ουροθειϊκή 
που παραμένει δραστική και άρα 
αποτελεσματική για τουλάχιστον ένα 
χρόνο από την ημέρα της ενσάκισης. 
Οι περισσότερες (σταθεροποιημένες) 
ουροθειϊκές χρησιμοποιούν κοινές 
θειϊκές αμμωνίες οι οποίες από τη 
φύση τους έχουν πολύ υψηλή οξύτητα. 
Χιλιάδες πειραματικά στην Αμερική 
αλλά και παγκοσμίως σε αξιόπιστα 
εργαστήρια έχουν αποδείξει ότι στις 

ουροθειϊκές που στην παραγωγή τους 
χρησιμοποιήθηκε θειϊκή αμμωνία 
υψηλής οξύτητας, ο σταθεροποιητής 
NBPT απενεργοποιήθηκε μέσα 
σε 15 ημέρες από τη συσκευασία. 
Αυτό έχει ως συνέπεια η θεωρητικά 
σταθεροποιημένη ουροθειϊκή να φτάνει 
στο χωράφι σαν μια απλή ουροθειϊκή 
και πρακτικά το λίπασμα να χάνει πάνω 
από το 40% των μονάδων αζώτου που 
περιέχει στον αέρα, τις πρώτες ώρες 
μετά την εφαρμογή του. Επιπλέον 
της ασπίδας που παρέχει η παρουσία 
θειϊκής αμμωνίας στο Nutrimore Winner, 
έρχεται να προστεθεί και η προστασία 
που παρέχει η παρουσία του μοναδικού 
Agrotain, ο μόνος γνήσιος και με πατέντα 
αμερικανικός σταθεροποιητής ουρεάσης. 
Το Agrotain είναι ένα μείγμα από NBPT 
και συγκεκριμένες βοηθητικές ουσίες 
και όχι απλά NBPT. Οι βοηθητικές ουσίες 
που εμπεριέχονται προέκυψαν μετά 
από πολυάριθμα  πειράματα και χρόνια 
πειραματισμού τόσο στην Αμερική όσο 
και σε πολλές άλλες χώρες σε διάφορες 
περιβαλλοντολογικές συνθήκες.  
Αποδείχτηκε ότι χωρίς αυτές ή με τη 
χρήση διαφορετικών βοηθητικών 
ουσιών το NBPT γίνεται πολύ ασταθές 
και χάνει άμεσα την αποτελεσματικότητά 
του. Οι  παραπάνω ασπίδες προστασίας 
βοηθούν στο να παραμένει τόσο το 
Nutrimore Winner, όσο και το N-
Plus 100% σταθεροποιημένο και άρα 
αποτελεσματικό τουλάχιστον ένα χρόνο 
μετά τη συσκευασία τους. 

Ιωάννα Καλκούνου  
Γεωπόνος MSc - Εδαφολόγος

Υπεύθυνη Τμήματος Μάρκετινγκ GAVRIEL

> Περιέχουν ψευδάργυρο νέας καινοτομίας Wolf Trax DDP για εγγυημένη αποτελεσματικότητα στη λίπανση 

> Τα Nutrimore είναι ενισχυμένα 100% με τον σταθεροποιητή ουρεάσης Agrotain για μηδενικές απώλειες αζώτου

ΠΡΟΤΑΣΗ GAVRIEL ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΝUTRIMORE 30-6-6+ Zn –WOLF TRAX 40-50 kgr/στρμ.
ή  ΝUTRIMORE 27-7-7+ Zn–WOLF TRAX 50-60 kgr/στρμ.
ή  ΝUTRIMORE 24-8-8+Zn–WOLF TRAX 50-60 kgr/στρμ.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ * NUTRIMORE N-PLUS 46-0-0 25-35  kgr/στρμ.
ή *NUTRIMORE WINNER 40-0-0+14.5 SO3 30-40  kgr/στρμ.

*Ιδανικά και για υδρολίπανση 
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ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ NEON 

O Αραβόσιτος (Zea mays L.), είναι 
ένα από τα πιο σηµαντικά ετήσια εαρι-
νά φυτά µεγάλης καλλιέργειας για την 
Ελλάδα. Η ορθολογική λίπανση του α-
ραβοσίτου διαδραµατίζει σηµαντικό ρό-
λο ως προς την αύξηση των αποδόσε-
ων και τη βελτίωση των ποιοτικών χα-
ρακτηριστικών του.
Η επιφανειακή λίπανση του αραβοσί-
του, αφορά κυρίως τη χορήγηση σηµα-
ντικού ποσοστού Αζώτου (Ν) κατά την 
ανάπτυξη της καλλιέργειας, προκειµέ-
νου να καλυφθεί η δεύτερη αιχµή απαι-
τήσεων σε Άζωτο (κάλυψη 50 – 70% ε-
τήσιων απαιτήσεων). 
Το άζωτο (N) είναι ένα στοιχείο µε µεγάλη 
σπουδαιότητα για τη ζωή και το περιβάλ-
λον. Τα φυτά έχουν θεµελιώδη εξάρτηση 
από αυτό, καθώς είναι το θρεπτικό στοι-
χείο που χρειάζονται στις µεγαλύτερες πο-
σότητες. Αποτελεί συστατικό πολλών ε-
νώσεων του φυτικού κυττάρου, στις οποί-
ες περιλαµβάνονται τα αµινοξέα, οι ορµό-
νες, τα νουκλεϊκά οξέα και η χλωροφύλλη. 
Συνεπώς γίνεται κατανοητό ότι η τροφο-
πενία αζώτου παρεµποδίζει ταχύτατα την 
αύξηση και την ευρωστία των φυτών. 
Ο αραβόσιτος είναι ένα φυτό υψηλής πα-
ραγωγικότητας. Γι’ αυτό το λόγο οι θρεπτι-
κές απαιτήσεις σε Άζωτο είναι ιδιαίτερα υ-
ψηλές. Η έλλειψή του οδηγεί σε µείωση 
του αριθµού και του βάρους των σπόρων, 
καθώς και σε µείωση της βιοµάζας, µε ση-
µαντικές επιπτώσεις τόσο στην απόδοση, 
όσο και στην ποιότητα.
Έχει υπολογιστεί πως οι µέγιστες απαιτή-
σεις του αραβοσίτου σε Άζωτο, αφορούν 
το διάστηµα µεταξύ 75ης έως 90ης ηµέρα 
από τη φύτρωση του σπόρου. Φαινολογι-
κά δηλαδή, στο χρονικό διάστηµα µεταξύ 
της άνθησης της φόβης και των στυλών. 
Ταυτόχρονα, υψηλές απαιτήσεις σε Άζωτο 
έχουν παρατηρηθεί και στο στάδιο του γε-
µίσµατος του σπόρου.
Συνεπώς, γίνονται κατανοητοί οι λόγοι για 
τους οποίους η ισορροπία Aζώτου στον α-
ραβόσιτο, θεωρείται ένας από τους πιο 
κρίσιµους θρεπτικούς παράγοντες, που 

καθορίζει την διαµόρφωση της απόδοσης 
και των ποιοτικών χαρακτηριστικών.
Η διαχείριση του Αζώτου όµως, είναι µία 
µοναδική και σύνθετη διαδικασία. Εξαιτί-
ας των ιδιαζουσών µορφών του στο έδα-
φος, έχει εκτιµηθεί ότι το 50 - 70% του α-
ζώτου που εφαρµόζεται στο έδαφος χάνε-
ται. Εποµένως, η βελτίωση του ∆είκτη της 
χρήσης Αποτελεσµατικότητας του Αζώτου 
(Nitrogen Use Effi  ciency, NUE) είναι γαπα-
ραίτητη προϋπόθεση, για τη βελτιστοποίη-
ση των αποδόσεων των καλλιεργειών και 
του γεωργικού εισοδήµατος, ελαχιστοποι-
ώντας παράλληλα τις απώλειες Αζώτου 
στο περιβάλλον.
Η επιλογή των αζωτούχων λιπασµάτων 
πρέπει να γίνεται µε τέτοιον τρόπο ώστε 
να αποφεύγεται η αποφυγή απωλειών α-
ζώτου λόγω εξαέρωσης της αµµωνίας ή 
λόγω έκπλυσης. 
Ο όρος «λιπάσµατα βραδείας αποδέσµευ-
σης» ή «σταθεροποιηµένα λιπάσµατα» α-
ναφέρεται στα λιπάσµατα τα οποία περιέ-

χουν παρεµποδιστές ουρεάσης ή/και πα-
ρεµποδιστές νιτροποίησης.
Οι παρεµποδιστές ουρεάσης που βασίζο-
νται στο θειοφωσφορικό τριαµίδιο (NBPT), 
κλειδώνουν τις θέσεις δέσµευσης του εν-
ζύµου ουρεάση. Με αυτό τον τρόπο, κα-
θυστερούν τη µετατροπή της ουρίας σε 
αµµωνιακά ιόντα (NH4+) και ως εκ τούτου 
µειώνουν την πιθανότητα πτητικότητας της 
αµµωνίας (NH3).
Οι παρεµποδιστές νιτροποίησης που βα-
σίζονται στη δικυανδιαµίδη (DCD) και στο 
DMPP, επιβραδύνουν τη διαδικασία της νι-
τροποίησης µέσω της καθυστέρησης της 
οξείδωσης των αµµωνιακών (ΝΗ4+) σε 
διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2-) και κατά συ-
νέπεια σε νιτρικά (ΝΟ3-). Έτσι ελαχιστοποι-
ούνται οι απώλειες αζώτου από το έδαφος 
λόγω έκπλυσης νιτρικών (ΝΟ3-).
Στη ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ, η καινοτοµία 
είναι θεµελιώδες χαρακτηριστικό της ταυ-
τότητάς της. Η προσεκτικά σχεδιασµένη δι-
αχείριση της αζωτούχας λίπανσης αποτε-

λεί, στις µέρες µας, βασική προτεραιότη-
τα των προγραµµάτων θρέψης των καλ-
λιεργειών.
Με αφετηρία τις παραπάνω ενδείξεις, η 
ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. αναπτύσσει τη 
σειρά κοκκωδών λιπασµάτων NEON, ιδα-
νική για τις επιφανειακές λιπάνσεις.
Η σειρά NEON ενσωµατώνει την καινο-
τόµα τεχνολογία PENXCEL που αποτελεί 
την τελευταία εξέλιξη προϊόντων µε πα-
ρεµποδιστές Αζώτου. Τα προϊόντα 
ΝΕΟΝ βασίζονται τόσο σε αναστολέα ου-
ρεάσης (NBPT) για αποφυγή απωλειών 
αζώτου σε µορφή αέριας αµµωνίας, όσο 
και σε αναστολέα νιτροποίησης (DCD) για 
µείωση των απωλειών αζώτου λόγω έκ-
πλυσης. Έτσι µε την εφαρµογή των λιπα-
σµάτων NEON εξασφαλίζουµε πολλαπλά 
καλλιεργητικά οφέλη:
■ Ισορροπηµένη λίπανση Αζώτου.
■ Εξισορρόπηση Φορτίου – Βλάστησης.
■ Ενίσχυση της παραγωγής.
■ Μειωµένες απώλειες Αζώτου.
■ Υψηλότερο οικονοµικό αποτέλεσµα στη 
λίπανση.
■ Προστασία του περιβάλλοντος.
Οι καλλιεργητές µπορούν να παρακολου-
θούν την αποτελεσµατικότητα της αζωτού-
χας λίπανσης και να εκτελούν τις απαραί-
τητες διορθώσεις, ανάλογα πάντα µε τις 
συστάσεις του γεωπόνου συµβούλου.

Γιατί η ορθολογική λίπανση εκτιµάται 
πάντα σε σχέση µε:
■ Ιδιοµορφία περιοχής.
■ Μακροχρόνιες παρατηρήσεις.
■ Σύσταση και γονιµότητα εδάφους.
■ Ποικιλία. 
■ Φυλλοδιαγνωστική.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ, 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSC

> Η σειρά NEON ενσωµατώνει καινοτόµα τεχνολογία PENXCEL για την παρεµπόδιση Αζώτου

ΝΕΟΝ 46 – 0 – 0 και ΝΕΟΝ 40 – 0 – 0 (+15 SO3): Συνιστώµενη δόση: 20 – 25 κιλά/στρέµµα. 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
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ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

▲ ▲ ▲ ▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

DKC 7084 Kορυφαία επιλογή στην ενσίρωση και 
παραγωγή βιοµάζας – SILOENERGY
DKC 6777 Κορυφαία ποιότητα καρπού και εξαιρετικό για 
ενσίρωση – SILOENERGY
DKC 6980 Υπερπαραγωγικό υβρίδιο, µε ασύγκριτα υψηλές 
αποδόσεις για καρπό αλλά και ενσίρωση – SILOENERGY
DKC 6897 Νέο υβρίδιο για καρπό, µε εντυπωσιακές 
αποδόσεις
DKC 6728 Σταθερότητα σε υψηλές αποδόσεις σε καρπό 
για όλες τις συνθήκες 
DKC 6724 Πολύ υψηλές αποδόσεις µε πυκνή σπορά σε 
αποδοτικά χωράφια – SILOENERGY
DKC 6492 Νέο, µε πολύ υψηλές αποδόσεις, ποιότητα 
καρπού και άριστα αγρονοµικά χαρακτηριστικά
DKC 6442 Μέγιστες αποδόσεις και σταθερότητα για καρπό
DKC 6092 Άριστη ποιότητα καρπού και εξαιρετικές 
αποδόσεις. Άριστο σε πυκνή σπορά
DKC 6050 Πολύ υψηλές αποδόσεις, αξιοποιεί παραγωγικά 
χωράφια σε πυκνή σπορά
DKC 5182 Υβρίδιο µε κορυφαίες αποδόσεις, σταθερότητα 
και µεγάλη προσαρµοστικότητα

Bora: Υβρίδιο για µέγιστες αποδόσεις και ποιότητα 
καρπού. ∆υνατό ριζικό σύστηµα µε πολύ καλή αντοχή 
στο πλάγιασµα και πολύ καλή προσαρµογή σε όλους 
τους τύπους εδαφών. Σπόρος υψηλής διατροφικής αξίας, 
ιδιαιτέρως εµπορικός. FAO 700
Egean: Υβρίδιο µε πολύ καλά ανεπτυγµένο ριζικό σύστηµα, 
υψηλή προσαρµοστικότητα σε κάθε τύπο εδάφους και 
άριστη γονιµοποίηση σε όλο το µήκος της ρόκας. FAO 690
Korduna: Υβρίδιο µε πολύ καλά αναπτυγµένο ριζικό 
σύστηµα και υψηλή προσαρµοστικότητα σε κάθε τύπο 
εδάφους. Εξαιρετική αντοχή των αναπαραγωγικών 
οργάνων του φυτού σε συνθήκες καύσωνα και άριστη 
γονιµοποίηση σε όλο το µήκος της ρόκας. FAO 650
GW3436: Υβρίδιο µε ευρεία προσαρµοστικότητα και υψηλή 
παραγωγή. ∆υνατό και µεγάλου ύψους φυτό µε δυνατό 
ριζικό σύστηµα. FAO 720

SY Gladius: Υβρίδιο για ανώτερη ποιότητα και 
ποσότητα ενσιρώµατος και κορυφαία απόδοση σε 
καρπό. Μεγάλο, δυνατό, αποδοτικό, 136 ηµερών.
SY Giants: Ο γίγαντας του σπυριού στις 132 ηµέρες. 
Το υβρίδιο που συνδυάζει την καλύτερη απόδοση µε 
ζωηρό φυτό, µεγάλες ρόκες, το καλύτερο σπυρί, βαρύ 
και µεγάλο, ενώ έδειξε σταθερότητα σε δύσκολες 
συνθήκες καλλιέργειας.
SY Fuerza: Εξαιρετικά δυνατό φυτό, 128 ηµερών, 
που µπορεί να δώσει υψηλότερη παραγωγή καρπού, 
έγκαιρο αλώνι και φυτό σταθερό και δυνατό σε 
διαφορετικές συνθήκες και περιβάλλοντα.
SY Prosperic: Ανανεωµένη, πρώιµη πρόταση υβριδίου 
καρπού 124 ηµερών, µε στόχο πιο νωρίς αλώνι µε πιο 
ξερό σπυρί, σταθερά και σίγουρα
SY Miami: Σταθερή αξία στα υβρίδια καρπού. 
Φτιαγµένο να παράγει περισσότερα από λιγότερα, 
αποδοτικό, ξερό, σταθερό, κορυφαία επιλογή για 10 
χρόνια.
SY Hydro: Το πρώτο Artesian υβρίδιο στην Ελλάδα. 
Σπάει τα ρεκόρ σε καλές συνθήκες, ξεχωρίζει σε ζεστές, 
ξερές και δύσκολες συνθήκες.

SY Inove: Ξεχωριστό φυτό, µεγάλο σε εµφάνιση µε 
ακόµη πιο µεγάλες αποδόσεις σε καρπό και ενσίρωση.
SY Carioca: Νέα πρόταση για υβρίδια µικρού-µεσαίου 
κύκλου 500 FAO. Για κορυφαίο καρπό από νωρίς σε 
πρώιµες και όψιµες περιοχές της Ελλάδας.
SY Senko: ∆υναµικό υβρίδιο µικρού κύκλου 106-
108 ηµερών, µε στόχο την καλύτερη παραγωγή, όπου 
χρειάζεται ιδιαίτερη πρωιµότητα και έγκαιρο αλώνι.

CAPUZΙ: Νέο υβρίδιο µε 125 ηµέρες µέχρι την 
φυσιολογική ωρίµανση. Ζωηρή πρώτη ανάπτυξη 
και ισχυρό ριζικό σύστηµα. ∆ιαθέτει πολύ υψηλό 
ειδικό βάρος σπόρου, χρώµατος κόκκινου. 
GRIGRI: Υβρίδιο κατάλληλο για σπόρο αλλά και 
για ενσίρωµα, προσαρµόζεται άριστα σε όλες τις 
συνθήκες και µε πολύ καλή αντοχή στις ασθένειες. 
Ηµέρες για φυσιολογική ωρίµανση 100.
COLONIA: Υβρίδιο κατάλληλο για σπόρο και για 
ενσίρωση. Φυτό µε δυνατό στέλεχος, ισχυρό ριζικό 
σύστηµα και έντονο stay green. Ηµέρες 130 για 
φυσιολογική ωρίµανση. 
MANCINI: Φυτό µε ισχυρό στέλεχος που 
δεν πλαγιάζει, µεσαίου προς µεγάλου ύψους, 
κατάλληλο για αλωνισµό αλλά και για ενσίρωση. 
Άριστη γονιµοποίηση, µε εξαιρετικό γέµισµα της 
ρόκας µέχρι την κορυφή. Εξαιρετικό stay green. 
Ηµέρες για φυσιολογική ωρίµανση 134.

Υβρίδια καλαµποκιών Planta

H F.A.S. συνεργάζεται αρκετά χρόνια µε την εταιρεία 
Planta που είναι κορυφαία στη έρευνα και παραγωγή 
υβριδίων καλαµποκιού.
Τα υβρίδια σποροπαράγονται στις καλύτερες περιοχές 
της Ιταλίας σύµφωνα µε τους ποιο αυστηρούς κανόνες 
και ελέγχους σε όλα τα στάδια παραγωγής (καλλιέργεια, 
συγκοµιδή, επεξεργασία, αποθήκευση, ενσάκιση, διανοµή) 
έτσι ώστε να φθάνουν στον τελικό χρήστη ακέραια.
Για τη διασφάλιση της γενετικής καθαρότητας η εταιρεία 
εφαρµόζει καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγής 
πρωτόκολλο ενζυµατικών ελέγχων υψηλής ακρίβειάς.
Ο κατάλογος των υβριδίων έχει εύρος απ ό 300 έως 700+ 
FAO.
Στην Ελλάδα γίνονται κάθε χρόνο τουλάχιστον 8 
διαφορετικοί πειραµατικοί και αποδεικτικοί αγροί, έτσι 
ώστε να επιλέγονται τα καλύτερα υβρίδια.
Για την ελληνική αγορά έχουν επιλεγεί και καλλιεργούνται 
µετά από χρόνια έρευνας και καλλιέργειας τα εξής 
υβρίδια: 
SNH 8605 
Υβρίδιο σταθερών αποδόσεων σε όλα τα εδάφη, άριστο 
stay green υψηλό ειδικό βάρος, εξαίρετο dry down, 
ενδείκνυται και για ενσίρωµα. 

SNH 8606
Φυτό έντονα ορθόφυλλο, ιδανικό για πυκνές σπορές( 
>8000 φυτά/ στρ.) µε υψηλότατο δυναµικό παραγωγής , 
αντοχή στις ξηροθερµικές συνθήκες.

SNH 9503
Υβρίδιο πρώιµο 100 -105 ηµερών, εξαιρετική ποιότητα 
καρπού, ενδείκνυται και για δεύτερη καλλιέργεια.

P1921 FAO: 700 Ηµέρες για φυσιολογική ωρίµανση: 130 – 
135. Μέγιστο δυναµικό παραγωγής.
Μεγάλη προσαρµοστική ικανότητα.
Ρ2085 Νέο FAO 700 Όψιµο υβρίδιο διπλής χρήσης µε 
σταθερά υψηλό δυναµικό παραγωγής, εντυπωσιακή 
εικόνα και ποιότητα καρπού. Ανθεκτικό σε όλες τις κύριες 
µυκητολογικές ασθένειες φυλλώµατος και ρόκας.
P1758 FAO: 700 Ηµέρες για φυσιολογική ωρίµανση: 130 – 
135. Άριστα αγρονοµικά χαρακτηριστικά. Σταθερά υψηλές 
αποδόσεις. Συνδυάζει άριστα αγρονοµικά χαρακτηριστικά 
και µεγαλύτερο δυναµικό παραγωγής.
PR31Υ43 FAO: 700 Ηµέρες για φυσιολογική ωρίµανση: 
135 – 140. Ο πρωταθλητής της ενσίρωσης. Μέγιστο stay 
green. ∆ίνει το µεγαλύτερο χρονικό περιθώριο κοπής για 
ενσίρωµα.
P2105 FAO: 700 Ηµέρες για φυσιολογική ωρίµανση: 135 
-140. Μέγιστο δυναµικό παραγωγής σε υψηλών αποδόσεων, 
πρώιµα και στραγγερά χωράφια. Παράγει άφθονο και 
υψηλής περιεκτικότητας σε ενέργεια ενσίρωµα. Γρήγορο dry 
down (αποβολή υγρασίας).
Ρ1916 FAO: 700 Ηµέρες για φυσιολογική ωρίµανση:130 
– 135. Μέγιστο δυναµικό παραγωγής. Μεγάλη 
προσαρµοστική ικανότητα.
Ρ1772 Νέο FAO: 700 Ηµέρες για φυσιολογική ωρίµανση: 
130+ Ισχυρότατο στέλεχος. Πρώιµη ανθοφορία.Υψηλές 
αποδόσεις και εξαιρετική ποιότητα καρπού. Υψηλής 
διατροφικής αξίας ενσίρωµα. Άριστο για παραγωγή snack.
Ρ1570 FAO: 600 Ηµέρες για φυσιολογική ωρίµανση: 130. 
Μέγιστο ταβάνι απόδοσης Κατάλληλο για χωράφια υψηλών 
αποδόσεων. Το υβρίδιο µε τις περισσότερες σειρές καρπού 
και την µεγαλύτερη ευελιξία στο µέγεθος της ρόκας.
Ρ1524 FAO: 600 Ηµέρες για φυσιολογική ωρίµανση: 
130. Κορυφαίο δυναµικό παραγωγής µε την χαµηλότερη 
υγρασία συγκοµιδής της κατηγορίας. Σταθερά υψηλές 
αποδόσεις. Ισχυρό στέλεχος και
ευρεία προσαρµοστική ικανότητα.
Ρ1672 FAO: 600 Ηµέρες για φυσιολογική ωρίµανση: 
130. Υψηλές αποδόσεις και ισχυρά αγρονοµικά που του 
επιτρέπουν και όψιµες σπορές. Ισχυρό στέλεχος και ριζικό 
σύστηµα. Χαµηλή υγρασία συγκοµιδής.
Ρ1611 FAO: 600 Ηµέρες για φυσιολογική ωρίµανση: 130. 
Συµπαγές και ισορροπηµένο φυτό. Έντονο stay green.
Μέγιστη αντοχή στο Ελµινθοσπόριο. Κορυφαία ποιότητα 
καρπού.
Ρ1454 Νέο FAO 600 Μεγάλη προσαρµοστική ικανότητα 
µε το υψηλότερο δυναµικό παραγωγής στην κατηγορία 
αυτή.Πρώιµη ανθοφορία και ισχυρότατο ριζικό σύστηµα. 
Εξαιρετική ποιότητα καρπού..
P1049 FAO: 500 Ηµέρες για φυσιολογική ωρίµανση: 
120 – 125 Κορυφαίες αποδόσεις σε όλες τις συνθήκες 
περιβάλλοντος. Ανθεκτικό στο Ελµινθοσπόριο και το Γυµνό 
Άνθρακα. Μέγιστη αντοχή σε ξηροθερµικές συνθήκες.
Έντονο stay green. Συνιστώµενη πυκνότητα σποράς: 14-15 
εκ.×75 εκ. 
Ρ0729 FAO: 500 Ηµέρες για φυσιολογική ωρίµανση: 120 
– 125 Το υβρίδιο που συνδυάζει τις υψηλές αποδόσεις της 
κατηγορίας του, µε ισχυρά αγρονοµικά χαρακτηριστικά 
και την καλύτερη ποιότητα καρπού. Χαµηλό φυτό. Χαµηλή 
υγρασία συγκοµιδής.
P0937 Νέο FAO 500 Το 1ο σε πωλήσεις υβρίδιο σε όλη 
την Ελλάδα. Ισορροπηµένο φυτό. Κατάλληλο για υψηλών 
αποδόσεων περιβάλλοντα. Εξαιρετικές αποδόσεις. Χαµηλή 
υγρασία συγκοµιδής.
P0900 Νέο FAO: 500 Ηµέρες για φυσιολογική ωρίµανση: 
120 - 125 Ισορροπηµένο φυτό µε πολύ δυνατό ριζικό 
σύστηµα. Εξαιρετικά αγρονοµικά χαρακτηριστικά. Υψηλό 
δυναµικό παραγωγής σε συνθήκες υψηλής γονιµότητας.
Ρ0023 FAO: 400 Ηµέρες για φυσιολογική ωρίµανση: 100 
- 105 Πολύ µεγάλο δυναµικό παραγωγής. Ισορροπηµένο 

φυτό µε συµπαγή ρόκα. Ανθεκτικό στην ελλιπή άρδευση.
Ρ9911 FAO: 350 Ηµέρες για φυσιολογική ωρίµανση: 95 – 
100 Εύσωµο φυτό. Έντονο dry down (αποβολή υγρασίας). 
Ισχυρά αγρονοµικά χαρακτηριστικά.
PR31A34 FAO: 700 Ηµέρες για φυσιολογική ωρίµανση: 
135 – 140 Πολύ ισχυρό στέλεχος. Μέγιστο stay green.
Καλή αντοχή στη σεζάµια και την πυραλίδα.Παραγωγή 
ενσιρώµατος µε µέγιστη περιεκτικότητα σε άµυλο.

TM ® Trademarks of Corteva Agriscience and its 
affi  liated companies. © 2021 Corteva.

AGN 430: Φυτό υψηλού δυναµικού παραγωγής 
σε κύκλο FAO 400, εξαιρετικό ξεκίνηµα και 
προσαρµοστικότητα σε όλους τους τύπους εδαφών. 
Άριστη επιλογή για πρώιµη συγκοµιδή. 
AGN 720: Το ιδανικό υβρίδιο για διπλή χρήση µε 
εξαιρετικές αποδόσεις σε καρπό και σε ενσίρωµα. 
Υψηλή σταθερότητα αποδόσεων. Πολύ καλή 
συµπεριφορά σε ξηρασία και υδατικό στρες.
AGN HAMILTON: Υβρίδιο µεσαίου – υψηλού 
αναστήµατος µε ισχυρό στέλεχος και εξαιρετικό 
stay green. Μακρόστενη ρόκα 16-18 σειρών µε 
εξαιρετική ποιότητα καρπού και υψηλό ειδικό βάρος. 
Υγιές φυτό, ανθεκτικό σε εντοµολογικές προσβολές 
και ασθένειες φυλλώµατος.
JAMESON: Νέο ορθόφυλλο υβρίδιο διπλής χρήσης 
(καρπός-ενσύρωµα) 130 ηµερών. Άριστη πρώτη 
ανάπτυξη. Μεγάλη προσαρµοστικότητα σε κάθε 
περιβάλλον και κλιµατικές συνθήκες. Πολύ καλό 
stay green. Εξαιρετική ποιότητα καρπού.

Mas 68.K (FAO 600) Το υβρίδιο των υψηλών 
αποδόσεων. Προσαρµόζεται σε όλα τα εδάφη και σε 
όλες τις καιρικές συνθήκες. Με κύριο χαρακτηριστικό την 
γρήγορη πτώση της υγρασίας.
Mas 714.M (FAO 600) Φυτό επιβλητικό και 
υγιέστατο. Μεγάλη προσαρµογή σε όλους τους τύπους 
εδαφών. Μεγάλη αντοχή στις θερµικές και υδατικές 
καταπονήσεις.
Mas 582.D (FAO 500) Υβρίδιο µεσαίου κύκλου 
µε semi-fi x ρόκα για να αξιοποιεί καλύτερα όλες τις 
συνθήκες γονιµότητας. Γρήγορη πτώση της υγρασίας για 
υψηλές αποδόσεις µε σωστή υγρασία.
Mas 78.T (FAO 700) Ένα υβρίδιο τριπλής χρήσης 
που στοχεύει στις µέγιστες αποδόσεις. Φυτό πολύ 
ισορροπηµένο. Καλή ζωηρότητα στο ξεκίνηµα µε 
φύλλα και στέλεχος πολύ υγιή. Μεγάλες αποδόσεις σε 
ενσίρωµα και σε καρπό.
Mas 34.B (FAO 300) Ένα νέο υβρίδιο στην κατηγορία 
των FAO 300. Η πρώιµη ανθοφορία και η άριστη αντοχή 
στην έλλειψη νερού το κάνει ιδανικό για πολύ πρώιµη 
σπορά αλλά και για επίσπορη καλλιέργεια.
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