
     Αρ. Φύλλου 800   www.agronews.gr   agrenda@agronews.gr    Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021   Κωδ.: 7744   ISSN: 2241 9446   Τιµή 3 ευρώ

9
77
22
41

94
41
08

11

   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Θεοφάνους οµ., Γρηγορίου ∆ιαλ.  Μήνας 3ος, Εβδ. 10η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:41 - ∆ύση 18:29 ΣΕΛΗΝΗ: 29 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος

Μόνο στους κατ’ επάγγελμα  
η αναδιανεμητική ενίσχυση
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Όλοι με όλους στο αιγοπρόβειο γάλα   
Οφέλη για τους αιγοπροβατοτρόφους φέρνει ο ανταγωνισµός και η κινητικότητα 
της γαλακτοβιοµηχανίας προς αναζήτηση πρώτης ύλης σε ολόκληρη τη χώρα. σελ. 27-30

Η απόφαση της Γερµανίας να δέσει τις 
επιδοτήσεις εξολοκλήρου µε την επιλέξιµη γη, 
πιλότος αποφάσεων για τα νοµικά κείµενα της 
νέας ΚΑΠ εν µέσω διαπραγµατεύσεων. σελ. 4

Ξεκίνησε η προετοιµασία της προκήρυξης 
και µέσα στις αλλαγές που εξετάζονται είναι 
και η ένταξη νέων δενδρωδών καλλιεργειών 
όπως το ακτινίδιο µε πριµ 90 ευρώ. σελ. 18

∆ιευκρινίσεις για µεταπτυχιακούς 
φοιτητές, κατόχους αγροτεµαχίων 
σε γειτονικούς νοµούς και συζύγους 
αγροτών φέρνει η διαβούλευση της 
νέας προκήρυξης. Ξεχωρίζει πρόταση για 
κλιµακωτή αύξηση της Τυπικής Απόδοσης 
ανά έτος δέσµευσης, µε ποσό ένταξης 
τα 10.000 ευρώ για το 1ο έτος. σελ. 8-9

Ατοµικά δικαιώµατα   
και γερµανικό αντίο

Με 150 εκατ. ευρώ 
βιολογικά Οκτώβριο 

Τα παράθυρα 
ένταξης στο 
καθεστώς 
νέων αγροτών 

σελ. 5



3Β

3ΝΑ

 ΑΘΗΝΑ

HΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
12°C

14°C

ΛΑΡΙΣΑ
18°C

14°C KABΑΛΑ
 10°C 4-5 B

3N∆

3 ∆

20 0 C

14°C

15°C

Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021Agrenda2
ATZENTA

EDITORIAL

• Επτά µοντέλα τρακτέρ της Class και µε 
χαµηλή καµπίνα για ευελιξία σελ. 20
• Στα ηλεκτρικά τρακτέρ έως 100 
ίππων επενδύει η CNH σελ. 37

• Ταιριάζει στη χώρα µας το ισπανικό 
µοντέλο αγροτικών ασφαλίσεων σελ. 10
• Μπέρδεψε ο καιρός τις βερικοκιές, 
ανοµοιοµορφία στην άνθιση σελ. 45

• Κινητικότητα µεγάλων βιοµηχανιών σε όλη 
τη χώρα για αιγοπρόβειο γάλα σελ. 27-30
• ∆ιόρθωση για το βαµβάκι διεθνώς φέρνει 
στα 54 λεπτά το σύσπορο σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
∆ιόρθωση στην χρηµατιστηριακή τιµή βάµβακος έκοψε ένα 
λεπτό περίπου από τις προπωλήσεις σύσπορου στην ελληνική 
αγορά. Παραµένει η αβεβαιότητα στους κόλπους των 
παραγωγών ηλίανθου, που «παλεύουν» για τα περσινά 37 
λεπτά στα συµβόλαια µε τις βιοµηχανίες. Με οριακά 
αυξηµένες εκτάσεις και αποδόσεις λόγω των εντατικότερων 
λιπάνσεων, κινείται διεθνώς το σκληρό στάρι.

Ψύλλα της αχλαδιάς
Με δυναµική πληθυσµών που 
ξεπερνάει το «κατώφλι» της 
οικονοµικής ζηµιάς και µε γρήγορη 
ανάπτυξη ανθεκτικότητα σε χηµικά 
σκευάσµατα, η ψύλλα της αχλαδιάς 
(Cacopsylla pyri) θεωρείται ένας από 
τους σηµαντικότερους εχθρούς της 
καλλιέργειας παγκοσµίως, απειλώντας 
την παραγωγή τόσο νωπών όσο και 
βιοµηχανικών αχλαδιών. Οι προνύµφες 
εισέρχονται στους εκπτυσσόµενους 
οφθαλµούς και τρέφονται νύσσοντας 
τη βάση των νεαρών φύλλων και τα 
άνθη, προκαλώντας αποδυνάµωση 
των δέντρων και τελικά µείωση της 
παραγωγικότητας. 

Επίκαιρη η αντιµετώπιση
Σε οπωρώνες µε ιστορικό προσβολών 
από τις ψύλλες οι γεωπόνοι του 
Περιφερικού Κέντρου Φυτοπροστασίας 
και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου 
προτείνουν την παρούσα περίοδο 
(προανθικό στάδιο, έως 18 Μαρτίου 
για τις ορεινές περιοχές) επέµβαση 
µε συνδυασµό ενός εγκεκριµένου 
ακαρεοκτόνου µε παραφινικά έλαια 
και προϊόντα ορυκτής προέλευσης. 
Η εφαρµογή θα πρέπει να γίνεται µε 
την επικράτηση ευνοϊκών καιρικών 
συνθηκών, δηλαδή σε ηλιόλουστη 
µέρα µε θερµοκρασία άνω των 10οC.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Παρασκευή 12-03-2021 
Παροδικές νεφώσεις στα 
ανατολικά και νότια, 
µε πιθανότητα τοπικών βροχών 
στις Κυκλάδες και την Κρήτη. 
Αίθριος καιρός στην υπόλοιπη 
χώρα. Άνεµοι βορειοδυτικοί 
µέτριοι στα νοτιοανατολικά και 
στις υπόλοιπες περιοχές 
νοτιοδυτικοί µέτριοι προς 
χαµηλής έντασης. Θερµοκρασία 
σε µικρή άνοδο ως προς τις 
µέγιστες τιµές της.  

Σάββατο 13-03-2021
και Κυριακή 14-03-2021 
Γενικά αίθριος καιρός µε 
σταδιακή εµφάνιση αραιών 
νεφώσεων στα νότια και δυτικά 
της χώρας, που σταδιακά θα 
πυκνώσουν. Άνεµοι δυτικοί 
νοτιοδυτικοί µέτριας έντασης, που 
θα στραφούν σε βορειοδυτικούς. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο. 

Καθαρά ∆ευτέρα 
15 03-2021
Αυξηµένες νεφώσεις µε 
σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα 
δυτικά, µε χιονοπτώσεις στα 
ηπειρωτικά ορεινά και εξασθένηση 
των φαινοµένων στα δυτικά από 
το βράδυ της ∆ευτέρας. Άνεµοι 
µέτριας έντασης νότιοι και δυτικοί 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

που βαθµιαία θα στραφούν σε 
βορειοδυτικούς και θα 
ισχυροποιηθούν. Θερµοκρασία 
σε µικρή πτώση. 

Τρίτη 16-03-2021 και
Τετάρτη 17-03-2021
Στα βορειοδυτικά λίγες 
νεφώσεις, µε σποραδικές 
καταιγίδες στα ανατολικά, και 
χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά 
ορεινά. Άνεµοι δυτικοί 
βορειοδυτικοί µέτριοι προς 
ισχυροί, µε βαθµιαία εξασθένηση 
στα κεντρικά και τα 
βόρεια. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή. 

Οι άνεµοι θα πνέουν 
στα νοτιοανατολικά 
βορειοδυτικοί 5 µε 6 
µποφόρ, µε βαθµιαία 
εξασθένηση, ενώ 
στις υπόλοιπες 
περιοχές θα είναι 
µεταβλητοί 3 µε 4 
µποφόρ.
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Αν υπάρχει ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο µήνυ-
µα όσον αφορά τα τεκταινόµενα στον 
αγροτικό χώρο, ακόµα κι αυτή τη δύ-
σκολη -λόγω κορωνοϊού- περίοδο εί-
ναι η όλο και στενότερη σχέση που α-
ναπτύσσεται ανάµεσα στην παραγωγή 
και µεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

Ποτέ άλλοτε στη σύγχρονη Ελλάδα αγρό-
τες και µεταποιητές δεν βρίσκονταν τό-
σο κοντά, όπως επίσης, ποτέ άλλοτε τό-
σοι αγρότες δεν είχαν µπει και οι ίδιοι 
στη διαδικασία ανάπτυξης ολοκληρω-
µένων λύσεων απ’ το χωράφι στο ράφι.  

Και στη µία και στην άλλη περίπτωση τα πα-
ραδείγµατα είναι πολλά και κάθε εβδο-
µάδα αρκετά εξ αυτών βρίσκουν χώρο 
στις φιλόξενες σελίδες της Agrenda. 

Ένα τελευταίο παράδειγµα έχει να κάνει 
µε το νέο µοντέλο συνεργασίας που 
οργανώνει αυτόν τον καιρό µε τους ε-
λαιοπαραγωγούς η εταιρεία τροφίµων 
GAEA. Υπενθυµίζεται ότι την εν λόγω ε-
ταιρεία ίδρυσε προ 20ετίας ο Άρης Κε-
φαλογιάννης και τώρα έχει περάσει 
στον έλεγχο της γερµανικής Zetrus.  

Μετά από 20 χρόνια επιτυχηµένης παρουσί-
ας της εν λόγω εταιρείας στη διεθνή α-
γορά, η νέα διοίκηση επιλέγει να παρα-
µερίσει τους µεσάζοντες στην προµή-
θεια του ελληνικού ελαιολάδου που τυ-
ποποιεί και εµπορεύεται και να χτίσει 
σταδιακά µια απευθείας σχέση µε τους 
Έλληνες ελαιοκαλλιεργητές.

Ταυτόχρονα εξετάζει τη δυνατότητα να ε-
νισχύσει µελλοντικά τις απευθείας συ-
νεργασίες µε Οµάδες Παραγωγών και 
συνεταιρισµούς, καθώς επί του παρό-
ντος προµηθεύεται κατά κύριο λόγο τα 
προϊόντα της από διαµεσολαβητές. 

Σηµειωτέον ότι η έναρξη συνεργασίας α-
πευθείας µε τους παραγωγούς εντάσ-
σεται στο πλαίσιο της ευρύτερης επιδί-
ωξης της GAEA να προσεγγίσει τα ποι-
οτικά κριτήρια που της ζητούν οι πε-
λάτες της. Σ’ αυτή την κατεύθυνση µά-
λιστα θεωρεί αναγκαίο να ενηµερώνει 
τους παραγωγούς για τα κριτήρια αυ-
τά, εκτιµώντας ότι όσο πιο άµεση εί-
ναι η επαφή µε τους παραγωγούς, τό-
σο πιο αποτελεσµατική µπορεί να είναι 
και η παρέµβαση σε θέµατα ποιότητας. 

Η παραπάνω κοινή προσπάθεια δυναµώνει 
την ταυτότητα του προϊόντος, διευρύ-
νει την υπεραξία του και δύνει τη δυ-
νατότητα επιστροφής στον παραγωγό 
αυτού που του αναλογεί. ∆ιαφορετικά, 
όλα µένουν στάσιµα.                Agrenda

Οι κρίκοι έρχονται
όλο και πιο κοντά 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,18920

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,50600

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,10837

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85646

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
129,20850
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Η µετατροπή του συστήµατος βασι-
κής ενίσχυσης από ένα καθεστώς 
µε ατοµικά δικαιώµατα σε ένα κα-
θεστώς ενιαίου στρεµµατικού πο-
σού ανά επιλέξιµο εκτάριο, έχει ξε-
κινήσει να αποτυπώνεται στα στρα-
τηγικά σχέδια των κρατών-µελών της 
ΕΕ. Στα χέρια του υπουργού Σπύλι-
ου Λιβανού άλλωστε βρίσκεται ήδη 
ένα τέτοιο σενάριο διαµορφωµένο α-
πό τους συµβούλους για την ελληνι-
κή ΚΑΠ 2023-2027, και η τελική ε-
πιλογή θα γίνει γνωστή µέχρι το τέ-
λος του έτους. 

Άλλωστε, µε έναν «σούπερ τρίλο-
γο» όπως χαρακτηρίζεται για τα τε-
λικά σχέδια της ΚΑΠ να έχει προ-
γραµµατιστεί για τις 26 Μαρτίου, η 
ανακοίνωση της Γερµανίας πως θα 
εγκαταλείψει εξολοκλήρου τα ατοµι-
κά δικαιώµατα για την περίοδο 2023-
2027 αφήνει παράθυρο για σηµαντι-
κές εξελίξεις. Μάλιστα, βάσει εσωτε-
ρικού εγγράφου των Βρυξελλών, υ-
πάρχει ήδη συµφωνία να δοθεί στα 
κράτη-µέλη η δυνατότητα να προχω-
ρήσουν στην εγκατάλειψη των δικαι-
ωµάτων µεσούσης της προγραµµα-
τικής περιόδου όποτε το επιθυµούν, 
ανεξαρτήτως αν έχει επέλθει ή όχι η 
πλήρης εσωτερική σύγκλιση των δι-

καιωµάτων (Οριζόντιος Κανονισµός 
ΚΑΠ, Άρθρο 19, παράγραφος 2). Πα-
ράλληλα οι ευρωπαϊκές αρχές φιλο-
δοξούν να καταλήξουν τελικώς και 
στις υποχρεώσεις σύγκλισης των ε-
νισχύσεων που θα έχει το κράτος-µέ-
λος. Οι ελληνικές αρχές έχουν απο-
φασίσει την πλήρη κατάργηση των 
ιστορικών δικαιωµάτων, αλλά το ε-
ρώτηµα είναι το πότε. 

Σηµειώνεται εδώ πως µε την πλή-
ρη σύγκλιση και την κατάργηση της ι-
στορικότητας παύει και η χρησιµότητα 
των δικαιωµάτων ως τρόπος ενίσχυ-
σης. Από τη στιγµή µάλιστα που από 
το 2023 δεν περιµένει τους αγρότες 
νέα κατανοµή δικαιωµάτων βασικής 
ενίσχυσης και δεν θα έχουν τρόπο (ε-
κτός αν φυσικά αγοράσουν δικαιώµα-
τα) να «ντύσουν» µε επιδοτήσεις τις 
εκµεταλλεύσεις τους, ένα καθεστώς 
που επιδοτεί όλες τις επιλέξιµες εκτά-
σεις µε το ίδιο ποσό ανά αγρονοµι-
κή περιφέρεια (αροτραίες, βοσκοτό-
πια, δενδρώδεις) κερδίζει θιασώτες. 

Σύγκριση της αξίας ενίσχυσης 
µε τα δύο καθεστώτα 

Με το καθεστώς δικαιωµάτων οι α-
γρότες κάθε χρόνο λαµβάνουν ενί-
σχυση που είναι ίση µε την αξία των 
δικαιωµάτων τους, που συνοδεύουν 
επιλέξιµη έκταση. ∆ηλαδή ένας α-
γρότης µε 100 στρέµµατα αρόσιµης 
γης και 5 δικαιώµατα  (καλύπτουν 50 
στρέµµατα), λαµβάνει ενίσχυση για 50 
στρέµµατα πολλαπλασιασµένη µε την 
αξία του κάθε δικαιώµατος που κατέ-
χει. Στην Ελλάδα η µέση περιφερει-
ακή αξία που πληρώνονται οι αγρό-
τες είναι κοντά στα 27,6 ευρώ για τις 
αροτραίες καλλιέργειες, 34,1 ευρώ 
για τις δενδρώδεις και 25,7 ευρώ για 
τον βοσκότοπο. Κάποιοι ως γνωστών 
λαµβάνουν χαµηλότερη τιµή από την 
παραπάνω (συνήθως νεοεισερχόµε-
νοι και νέοι γεωργοί) και άλλοι λόγω 
ιστορικών δικαιωµάτων υψηλότερη.

Με το καθεστώς χωρίς δικαιώµατα, 
στο παραπάνω παράδειγµα ο αγρό-
της θα λάβει ενίσχυση για όλα τα επι-
λέξιµα στρέµµατα που κατέχει, δηλα-
δή και για τα 100 στρέµµατα αρόσιµη 
γης. Η αξία της ενίσχυσης ετησίως θα 
εξαρτάται από τα πόσα στρέµµατα α-
ρόσιµης γης δηλώνονται στο ΟΣ∆Ε 
και το συνολικό ποσό που διαθέτει η 
Ελλάδα για τις αροτραίες. Η στρεµµα-
τική ενίσχυση αυξοµειώνεται ετησί-
ως ανάλογα τα επιλέξιµα στρέµµατα. 

Ξαφνικός θάνατος από ΕΕ   
στα ατομικά δικαιώματα ενίσχυσης

Η απόφαση 

της Γερμανίας 

να καταργήσει 

εξολοκλήρου 

τα δικαιώματα 

ενίσχυσης και 

να επιδοτεί όλα 

τα επιλέξιμα 

αγροτεμάχια, 

πιλότος αποφάσεων 

ενόψει κρίσιμης 

διαπραγμάτευσης 

για το μέλλον της  

νέας ΚΑΠ

Το ερώτηµα είναι πότε;
 Οι ελληνικές αρχές έχουν 

αποφασίσει την πλήρη κατάρ-
γηση των ιστορικών δικαι-
ωµάτων, αλλά το ερώτηµα 

είναι το πότε 

26 Μάρτη
Ένας «σούπερ τρίλογος», 
όπως χαρακτηρίζεται για 
τα τελικά σχέδια της ΚΑΠ, 
έχει προγραµµατιστεί για 
τις 26 Μαρτίου.

Συμφωνία
Υπάρχει ήδη συµφωνία 
να δοθεί η δυνατότητα 
στα κράτη να προχωρήσουν 
στην εγκατάλειψη των 
δικαιωµάτων µεσούσις της 
προγραµµατικής περιόδου 
όποτε το επιθυµούν, 
ανεξαρτήτως αν έχει 
επέλθει ή όχι η πλήρης 
εσωτερική σύγκλιση. 

Αξία
Στην Ελλάδα η µέση 
περιφερειακή αξία που 
πληρώνονται οι αγρότες 
είναι κοντά στα 27,6 ευρώ 
για τις αροτραίες 
καλλιέργειες, 34,1 ευρώ 
για τις δενδρώδεις 
και 25,7 ευρώ για τον 
βοσκότοπο.
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Κατά µέσο όρο ενισχύσεις για 680 στρέµµατα 
λαµβάνουν οι µεγάλες εκµεταλλεύσεις της χώρας 
Οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις µεσαίου και υψηλού οικονοµικού µεγέθους 
(άνω των 25.000 ευρώ Τυπικής Απόδοσης) αντιπροσωπεύουν το 12% 
των εκµεταλλεύσεων της χώρας και κατέχουν περίπου το 45% των 
δικαιωµάτων. Οι εκµεταλλεύσεις οικονοµικού µεγέθους µικρότερου των 
2.000 ευρώ, κατά µέσο όρο κατέχουν 1,57 δικαιώµατα (ενισχύσεις 
για 15 στρέµµατα περίπου), ενώ εκµεταλλεύσεις οικονοµικού µεγέθους 
µεγαλύτερου των 500.000 ευρώ, κατέχουν κατά µέσο όρο 68,07 
δικαιώµατα (ενισχύσεις για 680 στρέµµατα περίπου).

Παρά τη σύγκλιση στην Ελλάδα η ανισοκατανοµή 
των ενισχύσεων συνεχώς αυξάνεται κάθε χρόνο 
Με την πάροδο των ετών έχει παρατηρηθεί στη χώρα µας πως η 
ανισοκατανοµή των άµεσων ενισχύσεων συνεχώς αυξάνεται βάσει τον 
πορισµάτων ενόψει της προετοιµασίας για τη νέα ΚΑΠ. Το 2019, το 10% 
των εκµεταλλεύσεων συγκεντρώνει το 48% των συνολικών άµεσων 
ενισχύσεων, ενώ το 45% του συνολικού πληθυσµού των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων µπορούν να θεωρηθούν ως µικροκαλλιεργητές 
(µε βάση τον ορισµό του αντίστοιχου καθεστώτος) και λαµβάνουν 
το 10% του συνολικού ύψους των άµεσων ενισχύσεων.

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Εργαλείο ενίσχυσης της δραστηρι-
ότητας µόνο των κατ’ επάγγελµα α-
γροτών µε µικρές εκµεταλλεύσεις ή 
ένα µέσο αντιστάθµισης των απω-
λειών που θα έχουν οι κάτοχοι των 
ιστορικών δικαιωµάτων λόγω εσω-
τερικής σύγκλισης. 

Στο παραπάνω φάσµα επιλογών 
κινείται η κουβέντα για την ενεργο-
ποίηση του καθεστώτος «αναδιανε-
µητικής ενίσχυσης» για την ελληνι-
κή ΚΑΠ µετά το 2023, δηλαδή της ε-
νεργοποίησης µίας ετήσιας αποσυν-
δεδεµένης ενίσχυσης ανά επιλέξιµο 
στρέµµα που θα µοιράζεται µόνο στις 
µικροµεσαίες εκµεταλλεύσεις. Συ-
γκεκριµένα, τα σενάρια που εξετά-
ζονται προς το παρόν έχουν ως εξής:

Κατανοµή σε όλες τις µικροµε-
σαίες εκµεταλλεύσεις: Η επιλογή 
αυτή θα ωφελήσει όλες τις µικροµε-
σαίες εκµεταλλεύσεις όπως θα ορι-
στούν από την Ελλάδα µε βάση τη 
στρεµµατική τους έκταση. Με δεδο-
µένο λοιπόν ότι µία µεγάλη µερίδα 
κατόχων ιστορικών δικαιωµάτων α-
νήκει σε αυτή την κατηγορία, µέρος 
των χρηµάτων που θα χάσουν λόγω 
της σύγκλισης θα αναπληρωθεί α-
πό την αναδιανεµητική πληρωµή. 

Κατανοµή µόνο σε κατ’ επάγ-
γελµα αγρότες: Καθώς το τσεκ θα 

το πληρώνονται όλοι οι ενεργοί γε-
ωργοί -όπως σήµερα- τη νέα περίο-
δο, η αναδιανεµητική ενίσχυση προ-
ωθείται από τους Συµβούλους του 
ΥΠΑΑΤ για το στρατηγικό σχέδιο, 
ως ένα µέτρο ενίσχυσης του επαγ-
γελµατικού τύπου γεωργίας µικρο-
µεσαίων εκµεταλλεύσεων. Εφόσον 
γίνει αυτό φυσικά το έξτρα στρεµ-
µατικό ποσό ενίσχυσης θα είναι αρ-
κετά αυξηµένο καθώς οι δικαιούχοι 
θα περιοριστούν αισθητά. 

∆υνατή η ενεργοποίηση της 
αναδιανεµητικής και το 2022

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως µε 
βάση τον µεταβατικό κανονισµό της 
ΚΑΠ για την περίοδο 2021-2022, έ-
να κράτος-µέλος έχει τη δυνατότητα 
να ενεργοποιήσει για πρώτη φορά 
την αναδιανεµητική ενίσχυση ανε-
ξαρτήτως αν το είχε κάνει στο παρελ-
θόν (Κανονισµός (ΕΕ) 2020/2220, 
Άρθρο 9, παράγραφος 10). Μία τέ-

τοια επιλογή, θα πρέπει να κοινο-
ποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έ-
ως την 1η Αυγούστου 2021 για το 
έτος εφαρµογής 2022 της µεταβα-
τικής ΚΑΠ. Μία από τις χώρες που 
έκανε χρήση αυτής της επιλογής εί-
ναι η Σλοβακία που αποφάσισε να 
προσφέρει στις µικρές εκµεταλλεύ-
σεις επιπλέον 15 ευρώ το στρέµµα 
στα πλαίσια της αναδιανεµητικής ε-
νίσχυσης τα έτη 2021-2022. 

Η εφαρµογή της αναδιανεµητικής 
ενίσχυσης στην Ευρώπη

Βέλγιο: 12,7 ευρώ το στρέµµα για 
εκµεταλλεύσεις έως 300 στρεµµάτων

Βουλγαρία: 7,7 ευρώ το στρέµ-
µα για εκµεταλλεύσεις µέχρι και 
300 στρεµµάτων.

Γερµανία: 6,2 ευρώ το στρέµµα 
για εκµεταλλεύσεις έως 400 στρεµ-
µάτων και για τα επόµενα 401-600 
στρέµµατα 3,7 ευρώ το στρέµµα (ε-
πιλογή για 2023-2027).

Γαλλία: 2,5 ευρώ το στρέµµα για 
εκµεταλλεύσεις έως 520 στρεµµάτων.

Κροατία: 3,3 ευρώ το στρέµµα 
για εκµεταλλεύσεις έως 200 στρεµ-
µάτων.

Λιθουανία: 4,8 ευρώ το στρέµµα 
για εκµεταλλεύσεις έως 300 στρεµ-
µάτων.

Πολωνία: 4 ευρώ το στρέµµα 
για 30-300 στρέµµατα.

Πορτογαλία: 5 ευρώ το στρέµ-
µα για έως 50 στρέµµατα.

Ρουµανία: 5 ευρώ το στρέµµα 
για έως 300 στρέµµατα.

Οι δικαιούχοι 
για το έξτρα πριμ 
επί της βασικής   
Σε δύο σενάρια καταλήγουν οι εθνικές αρχές 
για την αναδιανεμητική ενίσχυση υπέρ  
μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων, κατόχους 
ιστορικών και κατ’επάγγελμα αγρότες

Σε διαβούλευση βρίσκεται αυτό το 
διάστηµα η ανάλυση αναγκών για 
τη νέα ΚΑΠ στην Ελλάδα, 
ώστε να καταλήξουν οι αρχές 
στο χρηµατοδοτικό σχήµα (άµεσες 
ενισχύσεις, προγράµµατα 
αγροτικής ανάπτυξης). Ανάµεσα 
στις ανάγκες που θα πρέπει να 
ιεραρχηθούν είναι: 
1) Ανάπτυξη της προβατοτροφίας 
και ανάδειξη των εγχώριων φυλών.
2) Στοχευµένη υποστήριξη για 
εγκατάσταση στη γεωργία ατόµων 
νεαρής ηλικίας και
νεοεισερχοµένων.
3) Καλύτερη στόχευση των 
προαιρετικών συνδεδεµένων 
ενισχύσεων.
4) Μείωση των ανισοτήτων στην 
κατανοµή των συνολικών 
ενισχύσεων ανά εκµετάλλευση.
5) Αύξηση της αξίας παραγωγής 
και της παραγωγικότητας στην 
κρεοπαραγωγό βοοτροφία
και πιο ορθολογική διανοµή της 
συνδεδεµένης ενίσχυσης στον 
τοµέα του βοείου κρέατος.
6) Επανασχεδιασµός των 
ενισχύσεων στις εκµεταλλεύσεις 
των περιοχών µε φυσικούς ή
άλλους περιορισµούς (πρώην 
«µειονεκτικές περιοχές»).
7) ∆ιατήρηση υψηλού γεωργικού 
εισοδήµατος σε εκµεταλλεύσεις 
των ορεινών περιοχών
9) Αύξηση του Γεωργικού 
Οικογενειακού Εισοδήµατος ανά 
εκµετάλλευση σε: δηµητριακά, 
ελαιοκοµία, αµπελοκαλλιέργεια, 
Λοιπές αροτραίες καλλιέργειες,
Οπωροφόρα δένδρα, Συνδυασµός 
µόνιµων καλλιεργειών, Μικτή 
φυτική παραγωγή.

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ανάλυση 
οικονομικών 
αναγκών 

Μεταβατική περίοδος
Την περίοδο 2021-2022 ένα 

κράτος µπορεί να ενεργοποιή-
σει πρώτη φορά την αναδιανε-
µητική ενίσχυση ανεξαρτήτως 
αν το είχε κάνει στο παρελθόν
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ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

11,7
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

187
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

26
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

50 
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΝΙΤΡΙΚΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΠΡΩΤΕΣ
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ

EΙ∆ΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

~

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Κι άλλη υποµονή καλούνται να κάνουν οι α-
γρότες όσον αφορά τις πληρωµές, µέχρι του-
λάχιστον να οριστεί νέος πρόεδρος στον Οργα-
νισµό Πληρωµών και να πέσουν οι απαραίτη-
τες υπογραφές για να τρέξουν οι διαδικασίες. 
Πρώτα απ’ όλα εκκρεµούν οι αποφάσεις µε το 
ύψος των ενισχύσεων των πρώτων συνδεδεµέ-
νων, συνολικού ποσού περί τα 50 εκατ. ευρώ, 
προκειµένου να ακολουθήσουν οι διασταυρω-
τικοί έλεγχοι και να βγει παρτίδα πληρωµής. 

Ακόµα πιο πίσω από το σύνηθες δείχνει να 
πηγαίνει και η ειδική ενίσχυση βάµβακος, ίσως 
και για τις αρχές Απριλίου, ενώ οι εκκρεµότητες 
από τα υπόλοιπα της εξόφλησης της ενιαίας του 
2020, που αφορούν 3% επί της βασικής, 5% επί 
του πρασινίσµατος και 10% οι γεωργοί νεαρής 
ηλικίας, αναµένονται κοντά στο Πάσχα και ε-
φόσον τακτοποιηθούν και τα ζητήµατα µε το Ε-
θνικό Απόθεµα. Άλλωστε, τη διαδικασία πήγε 
πίσω η πρόσφατη εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ, µε 
υπογραφή Φάνη Παπά πριν την παραίτησή του, 
που δίνει περιθώριο µέχρι τις 31 Μαρτίου στις 
Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σχε-

τικά µε την προθεσµία επανελέγχου των αιτη-
µάτων άρσης επικάλυψης, επιλεξιµότητας και 
ένταξης σε περιφέρεια των αιτήσεων του έτους 
2020, από τους παραγωγούς.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι διοικητικοί 
του Οργανισµού Πληρωµών καθιστούν σαφές 
ότι όποιες διορθώσεις ολοκληρώνονται – που 
σε αυτή τη φάση τουλάχιστον θα έχουν να κά-
νουν µε απλές διορθώσεις από την πλευρά των 
παραγωγών κυρίως- θα µπαίνουν σε πληρωµή. 
Στα «εύκολα» να υπολογιστούν και οι εξοφλή-
σεις για τα προγράµµατα της περσινής χρονιάς, 
αρχής γενοµένης µε τα Νιτρικά για τα οποία υ-
πάρχει ήδη απόφαση πίστωσης 11,7 εκατ. ευρώ. 

Οι µέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι 
τις επόµενες ηµέρες θα υπογραφούν οι σχετι-
κές αποφάσεις ούτως ώστε από το τέλος της ε-
πόµενης εβδοµάδας να ξεκινήσουν οι πιστώσεις 

για τις συνδεδεµένες σε σκληρό σιτάρι, πρωτεϊ-
νούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή και σανοδοτικά 
ψυχανθή, καρπούς µε κέλυφος, µήλα, όσπρια 
που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 
και ζαχαρότευτλα. Από τις κατά τόπους ∆ΑΟΚ 
οι σχετικές διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί, ε-
νώ τώρα το βάρος πέφτει στα κεντρικά του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ για τις διασταυρώσεις. Υπάρχει, βέ-
βαια, σύµφωνα µε τις πληροφορίες, και το κα-
λό σενάριο, να γνωρίζουν ήδη οι υπηρεσιακοί 
της ∆οµοκού τα ποσά ανά συνδεδεµένη, ασχέ-
τως αν δεν έχουν ακόµα αναρτηθεί στη ∆ιαύ-
γεια οι σχετικές αποφάσεις, και η όλη διαδικα-
σία να τρέξει ακόµα πιο γρήγορα. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι µέχρι  
το τέλος του µήνα θα έχει ολοκληρωθεί η πλη-
ρωµή του πρώτου πακέτου των συνδεδεµένων. 

Υπενθυµίζεται ότι όσον αφορά το σκληρό σι-
τάρι, λόγω σηµαντικής αύξησης των καλλιερ-
γούµενων στρεµµάτων, η συνδεδεµένη εκτιµά-
ται ότι θα είναι αισθητά µειωµένη από τα 8,13 
ευρώ το στρέµµα του 2019, ενώ δεν αποκλείεται 
να πέσει και κάτω από τα 6,5 ευρώ το στρέµµα.

Αµέσως µετά, ενώ δεν αποκλείεται να είναι 
και µέσα στο πρώτο δεκαήµερο του Απριλίου α-
κολουθεί η ειδική ενίσχυση βάµβακος, συνολι-
κού προϋπολογισµού περί τα 187 εκατ. ευρώ. 
Αυτή τη φορά, σύµφωνα µε τις πληροφορίες, 
η καθυστέρηση έχει να κάνει µε το µπλοκαρι-
σµένο µηχανογραφικό σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
που δεν επέτρεψε στους διοικητικούς του φο-
ρέα να προχωρήσουν στους ελέγχους σχετικά 
µε τις παραδόσεις ποσοτήτων από τους παρα-
γωγούς στα εκκοκκιστήρια και µετά τις ηλεκτρο-
νικές τους καταχωρήσεις, που καθορίζουν και 
τα ποσά της πληρωµής κάθε βαµβακοπαραγω-
γού. Να σηµειωθεί ότι η ενίσχυση να υπολογί-
ζεται περί τα 67 ευρώ το στρέµµα.

Τέλος, το επόµενο διάστηµα και πιθανότατα 
µαζί µε τις συνδεδεµένες, δροµολογείται να πι-
στωθούν και οι ενισχύσεις για τους παραδοσι-
ακούς ελαιώνες, αλλά και τα ειδικά καθεστώτα 
για τα µικρά νησιά του Αιγαίου.  

Άνοιξαν 
οι αιτήσεις 
για β’ δόση 
Νέων Αγροτών 
Ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα 
συµπλήρωσης του αιτήµατος 
αποπληρωµής των νέων γεωργών 
της πρόσκλησης του έτους 2016 
σύµφωνα µε ενηµέρωση των 
διαχειριστικών αρχών, µε την 
οριστικοποίηση των αιτήσεων να 
είναι δυνατή από τις 18 Μαρτίου, 
σύµφωνα µε ενηµέρωση του 
προϊστάµενου της Μονάδας 
Επενδύσεων της ΕΥΕ ΠΑΑ, 
Θύµιου Τσιατούρα. Εν τω µεταξύ, 
εγκρίθηκε η δυνατότητα τηλε-
κατάρτισης των Νέων Γεωργών 
που έχουν ενταχθεί στο µέτρο 6.1 
από τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα. Αυτό δεν 
σηµαίνει ωστόσο σύµφωνα µε το 
ρεπορτάζ ότι θα ξεκινήσουν και 
άµεσα τα µαθήµατα, καθώς 
εκτιµάται ότι θα χρειαστεί περί τον 
ένα µήνα για να γίνει η σχετική 
προετοιµασία. Με λίγα λόγια 
µαθήµατα από Απρίλιο-Μάιο 
µπορούν να περιµένουν οι 6.000 
περίπου ενδιαφερόµενοι Νέοι.
Επιπλέον εγκρίθηκε και το αίτηµα 
για ανοχή σε µικρές απώλειες της 
Τυπικής Απόδοσης από 
ενταγµένους στο Μέτρο ώστε να 
µην τους «πετάξει» εκτός το 
πρόγραµµα. Συγκεκριµένα, η 
δέσµευση για διατήρηση 
τουλάχιστον 100% της Τυπικής 
Απόδοσης, τροποποιήθηκε και 
έγινε «δέσµευση για διατήρηση 
τουλάχιστον του 95% της αρχικής 
παραγωγικής δυναµικότητας 
(εκφρασµένης ως τυπικής 
απόδοσης) στο έτος ολοκλήρωσης 
και ορθής υλοποίησης του 
επιχειρηµατικού σχεδίου». 
Η ενέργεια αυτή έγινε, όπως λέει 
το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης σε ανακοίνωσή του, 
«ώστε να διασφαλιστεί η οµαλή 
ολοκλήρωσή τους και η 
αποπληρωµή των δικαιούχων».

Προκαταβολή έναντι της σύνταξης µε βάση τον έλεγχο της 
ηλικίας και των ετών ασφάλισης των δικαιούχων αγροτών, 
χωρίς να ακολουθούνται οι κείµενες διαδικασίες έκδοσης 
συνταξιοδοτικής απόφασης προβλέπει η η σχετική Κοινή 
Υπουργική Απόφαση που πήρε ΦΕΚ. Το ποσό των 360 ή 384 
ευρώ θα δίνεται µε την έκδοση βεβαίωσης χορήγησης µέσω 
του πληροφοριακού συστήµατος του e-ΕΦΚΑ, χωρίς αυτό να 
σηµαίνει ότι διαπιστώνεται δικαίωµα προσωρινής ή οριστικής 

συνταξιοδότησης, σύµφωνα µε την σχετική ΚΥΑ.
Όπως έγινε γνωστό, έως τις 10 Μαρτίου αναµένεται να τεθεί 
σε εφαρµογή και η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρµα για την 
υποβολή αίτησης χορήγησης της προκαταβολής σύνταξης, µε 
στόχο του υπουργείου Εργασίας, να αποτελεί η έναρξη της 
καταβολής αµέσως µετά το Πάσχα. Σύµφωνα µε στελέχη του 
ΕΦΚΑ, οι εκκρεµείς κύριες συντάξεις υπολογίζονται στις 
157.000, ενώ 33.000 λαµβάνουν προσωρινή σύνταξη.

Αιτήσεις για συντάξεις αγροτών από 10 Μαρτίου

ΕΛΓΑ 2,6 εκατ. ευρώ 
Πιστώθηκαν 2,6 εκατ. ευρώ σε 2.053 

δικαιούχους για αποκατάσταση ζηµιών 
ή για απώλεια παραγωγής 

στο πρόγραµµα «Ετήσιο 2017»

Τέλη Μαρτίου 
οι συνδεδεμένες,

έπεται το βαμβάκι
Αναμένονται οι αποφάσεις με το ύψος των ενισχύσεων, 

για να ακολουθήσουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι 
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3η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ 2021

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΄Η ΖΩΪΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ 14.000 ΕΥΡΩ Τ.Α

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Τυπική Απόδοση: 14.000 ευρώ

Αγροτεμάχια κοντά στο μόνιμο τόπο κατοικίας

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Συμπληρωμένα χρόνια προβλεπόμενης φοίτησης

ΚΡΙΤΗΡΙΑΕΝΤΑΞΗΣ

6-7 χρόνια παραμονή 

στο επάγγελμα

Ένταξη στο κανονικό καθεστώς

Τυπική Απόδοση: 18.000 ευρώ

35.000

2.500

+
ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ 
‘Η MΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ’Η 
ΣΕ MΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ

2.500
ΣΕ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ

48
ΣΤΡΕMMΑΤΑ 

ΕΛΑΙΩΝΑΣ

(ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ)

75
ΣΤΡΕMMΑΤΑ 

ΕΛΑΙΩΝΑΣ

(ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΕΛΙΑ)

 21
ΣΤΡΕMMΑΤΑ 

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ

(ΟΙΝΟΣ)

(ΘΗΛΥΚΑ)

28 
ΣΤΡΕMMΑΤΑ 

ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η

12 
ΣΤΡΕMMΑΤΑ 

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

92
ΣΤΡΕMMΑΤΑ 

ΒΑΜΒΑΚΙ

15 
ΖΩΑ

ΒΟΟΕΙ∆Η

(ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

2-6 ΕΤΩΝ ΘΗΛΥΚΑ

151 
ΖΩΑ

ΠΡΟΒΑΤΑ

190  
ΚΥΨΕΛΕΣ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

23 
ΖΩΑ

ΒΟΟΕΙ∆Η

(ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

6-24 ΜΗΝΩΝ

433
ΣΤΡΕMMΑΤΑ 

ΣΚΛΗΡΟ

ΣΙΤΑΡΙ

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Αλλαγές μετά τη διαβούλευση

Τα παράθυρα 
ένταξης στο μέτρο 
Νέων Αγροτών
Διευκρινίσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές, κατόχους 
αγροτεμαχίων σε γειτονικούς νομούς και συζύγους αγροτών

Βάσει της προδηµοσίευσης ο δικαιού-
χος δεν θα πρέπει να έχει εξωγεωργι-
κή απασχόληση, µόνιµη εξαρτηµένη 
ή µη εξαρτηµένη ή, αν έχει, δεσµεύ-
εται να τη διακόψει µετά την ανακοί-
νωση των αποτελεσµάτων εξέτασης 
της αίτησής του (εφόσον κριθεί επι-
λέξιµος) και πριν την ένταξή του στο 
µέτρο. Όπως αναφέρεται στη διαβού-
λευση, η περιστασιακή εργασία εκτός 
γεωργίας θα πρέπει να επιτραπεί κα-
θώς εφόσον το εισόδηµα από αυτήν 
δεν ξεπερνά το αγροτικό, τότε δεν υ-
πάρχει και πρόβληµα µε τον ορισµό 
του κατ’ επάγγελµα αγρότη. 

Άλλο ένα σηµείο που έχει απασχο-
λήσει τη διαβούλευση είναι το γεγο-
νός πως κατά την ηµεροµηνία έναρ-
ξης υποβολής αιτήσεων στήριξης ο εν 
δυνάµει δικαιούχος πρέπει να έχει ο-
λοκληρώσει, έχει απαλλαγεί ή έχει ξε-
κινήσει την υπηρέτηση της στρατιω-
τικής του θητείας, κάτι που δεν ίσχυε 
στην περασµένη προκήρυξη. «Λάθος 
προσέγγιση το στρατιωτικό ζήτηµα. 
Από την στιγµή που κάποιος µπορεί 
να σπουδάζει και ταυτόχρονα να ερ-
γάζεται και είναι φυσικό επακόλου-
θο η στρατιωτική θητεία να έχει µείνει 
πίσω ή να έχει επιπρόσθετη αναβολή 
για κάποιο ιατρικό λόγο, απαλλάσσε-
ται από αυτή σε 1 ή 2 χρόνια από την 
προκήρυξη του προγράµµατος», ανα-
φέρει σχετικό σχόλιο.

Μη αγροτική 
απασχόληση1

Η προδηµοσίευση αναφέρει πως δικαιού-
χοι είναι όσοι εγκαθίστανται για πρώτη 
φορά στην εκµετάλλευση κατά το δεκα-
οκτάµηνο που προηγείται της ηµεροµη-
νίας υποβολής της αίτησης στήριξης. Αν 
η προκήρυξη βγει Σεπτέµβριο, θα µπο-
ρούν να κάνουν αίτηση όσοι ξεκίνησαν 
δραστηριότητα από το Μάρτιο του 2020 
και µετά. Αν τώρα βγει Οκτώβριο, οι α-
γρότες µε πρώτη εγκατάσταση το Μάρ-
τιο αποκλείονται κ.ο.κ. 

Ως εκ τούτου προς το παρόν οι ενδια-
φερόµενοι που είναι στο όριο δεν µπο-
ρούν να γνωρίζουν αν θα µπορούν να 
είναι δικαιούχοι και να προετοιµαστούν 
για το ΟΣ∆Ε. Να σηµειωθεί εδώ πως στο 
προηγούµενο πρόγραµµα µπορούσαν να 
ενταχθούν όσοι είχαν κάνει αγροτική εκ-
µετάλλευση στο 12µηνο πριν την αίτηση 
ένταξης που σηµαίνει πως κατά πάσα πι-
θανότητα το 18µηνο δεν θα επαναξετα-
στεί ώστε να αυξηθεί, όπως πολλοί ζητά-
νε κατά τη διαβούλευση της προδηµοσί-
ευσης.  Ωστόσο δεν αποκλείεται το 18µη-
νο να µετράει από την ηµεροµηνία πρό-
σκλησης και όχι αίτησης, µε βάση τις πα-
ρατηρήσεις στη διαβούλευση. 

Έναρξη πριν 
το 18μηνο2

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τυπική απόδοση ένταξης, αποκλεισµός επίσπο-
ρων καλλιέργειων, ηµεροµηνία πρώτης εγκα-
τάστασης, ηλικία εν δυνάµει δικαιούχων, τό-
πος µόνιµης κατοικίας και µοριοδότηση είναι 
τα κύρια σηµεία που φαίνεται να απασχολούν 
τους ενδιαφερόµενους που συµµετέχουν στη 
διαβούλευση (έως 15 Μαρτίου) στα πλαίσια της 
καινούργιας πρόσκλησης των Νέων Αγροτών. 
Με δεδοµένο ότι πολλά µπορούν να αλλάξουν 
έως την προκήρυξη του φθινοπώρου, παρακά-
τω παρουσιάζονται τα βασικά σηµειά προτάσε-
ων και παρατηρήσεων που έχουν κατατεθεί:  

Τυπική απόδοση: Τα 14.000 ευρώ ως κατώφλι 
ένταξης έχουν τεθεί από το ΥΠΑΑΤ ως ένα ελά-
χιστο όριο για όλες τις Περιφέρειες, µε δεδοµέ-
νο πως οι διαχειριστικές αρχές δεν θέλουν όγκο 
αιτήσεων τέτοιο που να ξεπερνά το µπάτζετ των 
350-400 εκατ. ευρώ. Σε αυτό το θέµα προτείνεται: 
Πρώτον, να µπουν διαφορετικά όρια στις τυπικές 

απόδοσεις για ορεινές 
ή νησιωτικές περιοχές. 
∆εύτερον, να µειωθεί 
συνολικά το όριο (π.χ στα 
12.000 ευρώ όπως ήταν 
και η αρχική σκέψη των 
διαχειριστικών όπως έ-
χει γράψει η Agrenda). 
Τρίτον, να µπει κλίµα-
κα ανά έτος (π.χ 10.000 
ευρώ το 1ο έτος, 12.000 
ευρώ το 2ο έτος κ.ο.κ). 

Επίσπορες καλλιέρ-
γειες: Στην τυπική α-
πόδοση της εκµετάλ-

λευσης δεν προσµετράται η τυπική απόδοση 
των επίσπορων καλλιεργειών για να µην επα-
ναληφθεί το φαινόµενο να φυτεύονται σπανά-
κια και κηπευτικά ως µία τεχνητή λύση να πιά-
σουν τις τυπικές αποδόσεις οι ενδιαφερόµενοι. 
Για αυτό το θέµα έχουν κατατεθεί οι εξής από-
ψεις: Πρώτον: Η επίσπορη καλλιέργεια αποτε-
λεί συνήθη τακτική των παραγωγών µε στόχο 
την αξιοποίηση των µικρών εκτάσεων στο έπα-
κρο. ∆εύτερον: Σε ένα αγροτεµάχιο µπορούν 
να καλλιεργηθούν δύο υπαίθριες καλλιέργειες 
κηπευτικών, σε διαφορετική χρονική περίοδο 
(τρανό παράδειγµα ανοιξιάτικη/φθινοπωρινή 
πατάτα). Ο ΕΛΓΑ επιβάλει υψηλότερο ασφάλι-

στρο και ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποδέχεται την ύπαρξη ε-
πίσπορων καλλιεργειών. 

Τρίτον: Τα ιστορικά δικαιώµατα δεσµεύουν 
µεγάλες εκτάσεις και είναι πολύ δύσκολο να 
βρεθούν τα στρέµµατα για την επίτευξη του στό-
χου της Τ.Α 14.000 κατά το έτος 2021. 

Τέταρτον: Στις ορεινές περιοχές µε ελιές καλ-
λιεργούνται κατά κόρον και διάφορα άλλα προ-
ϊόντα, τα οποία δεν προσµετρώνται καθώς θεω-
ρούνται επίσπορη καλλιέργεια. 

Πέµπτον: Εφόσον κάποιος θέλει να είναι κατ’ 
επάγγελµα αγρότης, για να αυξήσει το εισόδη-
µά του χρησιµοποιεί και επίσπορες. Και όταν 
κάποιος εγκαθίσταται για πρώτη φορά δεν α-
γοράζει-διαθέτει πολλά στρέµµατα.

Πρώτη εγκατάσταση: Ο δικαιούχος πρέπει 
να έχει εγκατασταθεί στη γεωργία το 18µηνο 
πριν την αίτηση ένταξης. Εδώ κυρίως ζητείται 
να ξεκαθαριστεί πότε ακριβώς θα βγει η προκή-
ρυξη για να ξέρουν αν θα πρέπει να µπουν σε 
έξοδα για µεταβιβάσεις αγροτεµαχίων, ενοικι-
άσεις κ.λπ, όσοι είναι στο όριο.

  Φοιτητές: Με βάση παλαιότερη διευκρινι-
στική εγκύκλιο των διαχειριστικών αρχών η 
φοίτηση σε µεταπτυχιακά προγράµµατα δεν εί-
ναι λόγος αποκλεισµού και ως εκ τούτου, µπο-
ρούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα. Μένει να 
φανεί αν θα ισχύσει η παραπάνω διευκρίνιση 
και στο νέο πρόγραµµα. Κατά τα άλλα ο ενδια-
φερόµενος για να ενταχθεί δεν πρέπει να είναι 
σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια που δεν έ-
χει συµπληρώσει τον αριθµό των προβλεπόµε-
νων ετών φοίτησης για κάθε σχολή (π.χ τέσσε-
ρα χρόνια για τα περισσότερα ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και 5 
χρόνια στο Γεωπονικό Αθηνών).

Τόπος µόνιµης κατοικίας: Βάσει παλαιό-
τερης διευκρινιστικής εγκυκλίου, επιτρεπόταν 
στον δικαιούχο να δηλώνει αγροτεµάχια και σε 
γειτονικούς νοµούς. 

 Ηλικία δικαιούχου: Στο πρόγραµµα µπο-
ρούν να ενταχθούν όσοι δεν έχουν υπερβεί το 
41ο έτος της ηλικίας του. Πολλοί είναι εκείνοι 
που ζητούν να αυξηθεί το ηλικιακό όριο, ωστό-
σο κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται µε βάση τους κοι-
νοτικούς κανονισµούς. Επιπλέον, ζητείται και η 
διευκρίνιση από πότε µετρά το 41ο έτος, από τη 
στιγµή της αίτησης ή της προκήρυξης. Στην πε-
ρασµένη πρόσκληση, µέτραγε από την ηµεροµη-
νία αίτησης.  Αναλυτικότερα τώρα για τα παρα-
πάνω θέµατα, που έχουν τεθεί στη διαβούλευση, 
τίθενται οι εξής προτάσεις και προβληµατισµοί: 

Προκήρυξη
Η προκήρυξη θα εκδο-
θεί µετά το καλοκαίρι, 
σύµφωνα µε ανακοί-

νωση του ΥΠΑΑΤ
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3η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ 2021

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΄Η ΖΩΪΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ 14.000 ΕΥΡΩ Τ.Α

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Τυπική Απόδοση: 14.000 ευρώ

Αγροτεμάχια κοντά στο μόνιμο τόπο κατοικίας

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Συμπληρωμένα χρόνια προβλεπόμενης φοίτησης

ΚΡΙΤΗΡΙΑΕΝΤΑΞΗΣ

6-7 χρόνια παραμονή 

στο επάγγελμα

Ένταξη στο κανονικό καθεστώς

Τυπική Απόδοση: 18.000 ευρώ

35.000

2.500

+
ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ 
‘Η MΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ’Η 
ΣΕ MΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ

2.500
ΣΕ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ

48
ΣΤΡΕMMΑΤΑ 

ΕΛΑΙΩΝΑΣ

(ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ)

75
ΣΤΡΕMMΑΤΑ 

ΕΛΑΙΩΝΑΣ

(ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΕΛΙΑ)

 21
ΣΤΡΕMMΑΤΑ 

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ

(ΟΙΝΟΣ)

(ΘΗΛΥΚΑ)

28 
ΣΤΡΕMMΑΤΑ 

ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η

12 
ΣΤΡΕMMΑΤΑ 

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

92
ΣΤΡΕMMΑΤΑ 

ΒΑΜΒΑΚΙ

15 
ΖΩΑ

ΒΟΟΕΙ∆Η

(ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

2-6 ΕΤΩΝ ΘΗΛΥΚΑ

151 
ΖΩΑ

ΠΡΟΒΑΤΑ

190  
ΚΥΨΕΛΕΣ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

23 
ΖΩΑ

ΒΟΟΕΙ∆Η

(ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

6-24 ΜΗΝΩΝ

433
ΣΤΡΕMMΑΤΑ 

ΣΚΛΗΡΟ

ΣΙΤΑΡΙ

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Στη νέα πρόσκληση βάση της προδη-
µοσίευσης αφήνεται ένα παράθυρο 
για όσους έχουν σύζυγο αγρότη να 
ενταχθούν στο µέτρο. Συγκεκριµένα 
αν ο/η σύζυγος τα έτη 2019 ή 2020 έ-
χει υποβάλλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπι-
κή απόδοση κάτω των 8.000 ευρώ, τό-
τε µπορεί ο ενδιαφερόµενος να κάνει 
αίτηση ένταξης στο Μέτρο. Από την άλ-
λη αν είναι επαγγελµατίας αγρότης / 
αγρότισσα ο/η σύζυγος, βάσει βεβαί-
ωσης του Μητρώου Αγροτών και Α-
γροτικών εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), ή 
έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί 
ως επαγγελµατίας αγρότης / αγρότισ-
σα, δεν είναι δικαιούχος.  

Με άλλα λόγια, εάν ο/η σύζυγος 
του ενδιαφερόµενου υποψηφίου είχε 
υποβάλλει δήλωση ΟΣ∆Ε όπου η τυ-
πική απόδοση των δηλωθέντων καλ-
λιεργειών δεν υπερβαίνει τις 8.000 
ευρώ και δεν είναι ασφαλισµένος/η 
στον ΕΦΚΑ στον τοµέα αγροτών (κα-
τά συνέπεια δεν έχει τις προϋποθέσεις 
για την έκδοση ΜΑΑΕ), ο ενδιαφερό-
µενος/η µπορεί να υποβάλλει αίτηση 
υποψηφιότητας.

Με σύζυγο 
αγρότη5

Περαιτέρω διευκρινίσεις επίσης ζη-
τούνται για την προϋπόθεση ένταξης 
πως «Η γεωργική εκµετάλλευση πρέ-
πει να βρίσκεται στην ευρύτερη περι-
οχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας 
του/της αρχηγού της εκµετάλλευσης». 

Όπως σηµειώνεται κατά τη διαβού-
λευση: «Για παράδειγµα σε περιπτώ-
σεις δενδροκαλλιεργειών µπορεί κά-
ποιος να κατοικεί αλλού και να έχει 
καλλιέργεια σε άλλο νοµό αφού δε 
χρειάζεται καθηµερινή ενασχόληση». 

Ως προς αυτό το ζήτηµα, το οποίο 
έχρηζε διευκρίνισης και στην περα-
σµένη προκήρυξη οι διαχειριστικές 
αρχές είχαν εξειδικεύσει το κριτήριο 
αυτό ως εξής: «Θεωρείται ότι ο υπο-
ψήφιος έχει δυνατότητα πρόσβασης 
για την εύρυθµη λειτουργία της εκ-
µετάλλευσης στην οικεία Περιφερει-
ακή Ενότητα και στις όµορες προς αυ-
τήν Περιφερειακές Ενότητες. Συνε-
πώς, κατά την αξιολόγηση δεν θα ε-
ξαιρούνται από την εκµετάλλευση α-
γροτεµάχια που βρίσκονται εντός οι-
κείας και όµορων προς αυτήν Περι-
φερειακή Ενότητα». 

Μόνιμη 
κατοικία3

∆ιευκρινίσεις όσον αφορά τα κριτήρια 
βαθµολογίας για την ένταξη στο Μέ-
τρο ζητούν οι συµµετέχοντες στη δι-
αβούλευση, καθώς δεν είναι σε θέση 
οι ενδιαφερόµενοι να κάνουν τις α-
παραίτητες ενέργειες για την υποβο-
λή των δηλώσεων ΟΣ∆Ε ώστε να συ-
γκεντρώσουν υψηλή µοριοδότηση. 

Όπως αναφέρεται εύστοχα σε ένα 
σχόλιο στη διαβούλευση: «Πρέπει να 
δηµοσιευθούν τα κριτήρια βαθµολό-
γησης. Στην προηγούµενη πρόσκλη-
ση υπήρχε ελάχιστη τυπική απόδοση 
8.000 ευρώ αλλά δίνονταν επιπλέον 
µόρια αν δήλωνες µεγαλύτερη Τυπική 
Απόδοση. Θα υπάρχει κάτι αντίστοιχο; 
Γιατί τώρα η ελάχιστη Τυπική Απόδο-
ση 14.000 ευρώ είναι αρκετά υψηλή 
από µόνη της και όλοι οι υποψήφιοι 
θα δηλώσουν τη ελάχιστη, χωρίς να 
λάβουν επιπλέον µόρια». 

Σηµειώνεται εδώ πως το Μέτρο α-
ναµένεται να εκχωρηθεί στις Περιφέ-
ρειες και έτσι ανά περιοχή θα διαφέ-
ρουν ως ένα βαθµό τα κριτήρια µορι-
οδότησης, τουλάχιστον όσον αφορά 
τους προωθούµενους κλάδους (π.χ. 
η Θεσσαλία προωθούσε το βαµβάκι, 
η Κεντρική Μακεδονία τα αιγοπρό-
βατα κ.ο.κ). Σε κάθε περίπτωση η λο-
γική λέει πως οι πίνακες µοριοδότη-
σης θα τεθούν σε διαβούλευση πριν 
το ΟΣ∆Ε. Στην περασµένη προκήρυ-
ξη, η βάση ένταξης ήταν τα 45 µόρια. 

Πρόταση 
για κλιμακωτή
Τυπική Απόδοση
Το κατώφλι τυπικής απόδοσης έχει τεθεί τό-
σο υψηλά (14.000 ευρώ) µε σκοπό να απο-
φευχθεί το φαινόµενο εγκατάλειψης του ε-
παγγέλµατος µετά το τέλος των δεσµεύσεων 
και να µειωθεί ο όγκος του ενδιαφέροντος έ-
νταξης. Μία πρόταση στη διαβούλευση είναι 
να υπάρξει κλιµακωτή Τυπική Απόδοση (π.χ 
10.000 ευρώ το 1ο έτος, 12.000 ευρώ το 2ο 
έτος κ.ο.κ) ώστε να γίνει πιο εύκολη η έντα-
ξη και να διασφαλιστεί πως θα γίνουν επεν-
δύσεις από το νέο αγρότη. Ενδεικτικά, µερι-
κές θέσεις για την τυπική απόδοση που έχουν 
τεθεί κατά τη διαβούλευση οι οποίες συµπυ-
κνώνουν το πνεύµα των παρατηρήσεων των 
συµµετεχόντων σε αυτήν είναι:

1. Εξακολουθεί να υφίσταται το σύστηµα 
των ιστορικών δικαιωµάτων µε ότι αυτό συ-
νεπάγεται για την εξεύρεση καλλιεργήσιµης 
γης από τους νεοεισερχόµενους στην αγρο-
τική δραστηριότητα στην συγκεκριµένη συ-
γκυρία. Κατά συνέπεια η εξεύρεση καλλιερ-
γήσιµης έκτασης που να αντιστοιχεί σε Τυπι-
κή Απόδοση 14.000 ευρώ (σύµφωνα µε τους 
διαθέσιµους δείκτες ανά καλλιέργεια ) καθί-
σταται αδύνατη, ακριβώς για τους ανωτέρω 
λόγους, λαµβάνοντας υπόψη ότι η επιζητού-
µενη έκταση είναι σχεδόν διπλάσια σε σχέση 
µε αυτή της 1ης πρόσκλησης 2016

2. Οι διαχειριστικές µελέτες για τα βοσκο-
τόπια εδώ και χρόνια βρίσκονται εν υπνώσει, 
µε ότι αυτό συνεπάγεται για την ορθολογική 
τους διαχείριση και την διάθεσή τους στους 
νεοεισερχόµενους κτηνοτρόφους στην συ-
γκεκριµένη συγκυρία. Κατά συνέπεια καθί-
σταται αδύνατη η παραχώρηση βοσκήσιµης 
έκτασης στους νεοεισερχόµενους κτηνοτρό-
φους, τι στιγµή µάλιστα που ζητείται και ζω-
ϊκό κεφάλαιο σχεδόν διπλάσιο σε σχέση µε 
αυτό της 1ης πρόσκλησης 2016.

3. Οι ορεινές- µειονεκτικές και νησιωτικές 
περιοχές έχουν περιορισµένες δυνατότητες 
εδαφικής έκτασης για να καλύψουν οι νε-
οεισερχόµενοι γεωργοί στο επάγγελµα την 
Τυπική Απόδοση των 14.000 ευρώ και µάλι-
στα στο µικρό χρονικό διάστηµα που µεσο-
λαβεί για την υποβολή αιτήσεων ΟΣ∆Ε 2021.

4. Εναλλακτικά θα µπορούσε να υπάρχει µια 
κλιµακωτή αύξηση της απόδοσης στα 14.000 
ευρώ στο 2ο ή στο 3ο έτος του επιχειρηµατι-
κού πλάνου. Για παράδειγµα, θα µπορούσε 
κάποιος να ξεκινήσει µε 10.000 ευρώ στο 1ο 
έτος, 12.000 ευρώ στο 2ο έτος, 14.000 ευρώ 
στο 3ο έτος και να παραταθεί το επιχειρηµα-
τικό πλάνο στα 5 έτη ώστε να καταλήξει στα 
18.000 ευρώ.

5. Η απόδοση των 14.000 ευρώ είναι πο-
λύ σωστή. Τα προηγούµενα χρόνια και στα 
προηγούµενα προγράµµατα έµπαιναν πάρα 
πολλοί οι οποίοι δεν είχαν σκοπό την πραγ-
µατική ενασχόληση µε το αγροτικό επάγγελ-
µα αλλά να εισπράξουν τα 18.000-22.000 ευ-
ρώ του προγράµµατος. Μόλις ολοκληρωθεί το 
πρόγραµµα του 2016, 3 στους 4 θα απεντα-
χτούν και θα κλείσουν τα χαρτιά τους.

Μόρια 
ένταξης4



Agrenda10 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΠαρασκευή 12 Μαρτίου 2021 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Agroseguro 
Το ισπανικό μοντέλο 
αγροτικής ασφάλισης 
ταιριάζει στην Ελλάδα 
Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες ομαδοποιούνται 
σε μία ομάδα συνασφάλισης με πακέτα για τους αγρότες

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στις 8 Ιανουαρίου, παγετός στην Ισπα-
νία κάλυψε µε παχύ στρώµα χιονιού ε-
κατοντάδες χιλιάδες στρέµµατα δενδρω-
δών και εκτατικών καλλιεργειών. Μια ε-
βδοµάδα αργότερα, ο ασφαλιστικός ορ-
γανισµός της χώρας είχε ήδη αποτιµή-
σει στα 80 εκατ. ευρώ τις ζηµιές. Χρει-
άζονται περίπου 30 µε 40 ηµέρες προ-
κειµένου να αποζηµιωθούν οι ασφαλι-
σµένοι αγρότες, κάτι που σηµαίνει ότι 
τις προσεχείς ηµέρες θα δουν τα χρή-
µατα στους λογαριασµούς τους. Τόσο 

από ανθρώπους της αγοράς, όσο και α-
πό στελέχη κυβερνήσεων ανά την Ευρώ-
πη, το µοντέλο αγροτικών ασφαλίσεων 
της Ισπανίας θεωρείται πρότυπο. Μόλις 
προ ολίγων ηµερών, ο πρώτος κύκλος 
συζητήσεων επί της προοπτικής επέκτα-
σης των αγροτικών ασφαλίσεων στην 
Ελλάδα στον ιδιωτικό τοµέα, κατέληξε 
στο συµπέρασµα ότι κάτι αντίστοιχο µε 
αυτό στην Ισπανία, θα µπορούσε να υι-
οθετηθεί και στη χώρα µας. 

Στην ετήσια έκθεση της Ένωσης Α-
σφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, που 
κυκλοφόρησε πρόσφατα, προτείνεται 
η ανάπτυξη του µοντέλου Agroseguro, 
όπως το λένε οι Ισπανοί, ενώ δροµολο-
γήθηκαν επαφές µε τους Ισπανούς ειδι-
κούς ώστε να αναπτυχθεί µια περιεκτική 
πρόταση προς τους εδώ κυβερνώντες. 

Το ισπανικό µοντέλο αγροτικής α-
σφάλισης προσφέρει ένα µείγµα δηµό-

σιας και ιδιωτικής κάλυψης. Η ιδιαιτε-
ρότητα του συστήµατος έγκειται στο γε-
γονός ότι οι ιδιωτικές ασφαλιστικές ε-
ταιρείες οµαδοποιούνται σε µια οµάδα 
συνασφάλισης. Μια δεξαµενή δηλαδή, 
ιδιωτικών επιχειρήσεων που δραστηριο-
ποιούνται στην αγορά ασφαλίσεων και 
οι οποίες αναπτύσσουν ασφαλιστικά πα-
κέτα που προσφέρονται στους παραγω-
γούς. Σ’ αυτή τη φάση, υπάρχουν 44 α-
σφαλιστικά προϊόντα που καλύπτουν ό-
λες τις εκµεταλλεύσεις φυτικής και ζωι-
κής παραγωγής από 20 εταιρείες και ε-
ξυπηρετούν περί τις 444.000 συµβάσεις.  

Ο καθορισµός των ασφαλίστρων, το 
σχέδιο των µοντέλων 
συµβάσεων και η κατα-
βολή των αποζηµιώσε-
ων εξετάζονται από την 
Agroseguro, ενώ ο δηµό-
σιος τοµέας υιοθετεί ετη-
σίως Σχέδιο Γεωργικής 
Ασφάλισης (AIP), καθο-
ρίζοντας τις γενικές πτυ-
χές του συστήµατος, επι-
βλέποντας τα ασφάλι-
στρα που ζητεί ο ασφα-
λιστικός τοµέας και πα-
ρέχοντας αντασφάλιση. 
Συγκεκριµένα, οι ιδιωτι-

κές εταιρείες σχεδιάζουν ασφαλιστικά 
πακέτα ανάλογα µε τις ανάγκες τις α-
γοράς και τις κλιµατικές ιδιαιτερότητες 
των επιµέρους περιοχών της χώρας. Οι 
αγρότες επιλέγουν την ένταση της α-
σφαλιστικής κάλυψης, το κράτος τους 
επιδοτεί για το ασφαλιστικό πακέτο που 
αγοράζουν, µε τα κρατικά ποσά να πη-
γαίνουν απευθείας στα ταµεία του ορ-
γανισµού, ο οποίος υπολογίζει το υπό-
λοιπο κόστος συµµετοχής του αγρότη. 

Φυσικά υπάρχουν και «παράπονα» 
αναφορικά µε τους συντελεστές κά-
λυψης ή τα ύψη των αποζηµιώσεων, 
ωστόσο κατά γενική οµολογία, το σύ-
στηµα αυτό ανταποκρίνεται µε µεγα-
λύτερη συνέπεια στις καλλιεργητικές 
απαιτήσεις των αγροτών της Ιβηρικής, 
µε τα δεδοµένα του 2020 να δείχνουν 
ότι η ασφαλισµένη παραγωγή αυξή-
θηκε κατά 13,1%.

21-22, 35-36

Κόβουν στρέμματα 
οι παραγωγοί 
από τον ηλίανθο 
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∆
εν υπάρχουν νέες πωλήσεις στην 
ελληνική αγορά βάµβακος, καθώς 
η ραγδαία πτώση πάγωσε αγορα-
στές και πωλητές. Για την νέα σο-

δειά η πλειονότητα µπορεί να πληρώσει πε-
ρί τα 2 σεντς πάνω από τον ∆εκέµβριο ‘21, 
ήτοι σήµερα στα 83,40 σεντς ανά λίµπρα.

  Η εξαγωγή σκληρού σίτου στην ελλη-
νική αγορά µε ερωτηµατικό πλέον πληρώνει 
τα 285 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας. Βέβαια 
φορτώθηκαν πολλά καράβια τελευταία και 
τα αποθέµατα λιγοστεύουν. Φαίνεται πως 
θα µπούµε µε το ίδιο στάτους στα αλώνια 
όπως πέρυσι. Μένει να φανεί πως θα εξε-
λιχθεί η νέα σοδειά ποσοτικά και ποιοτικά. 

Φρέναρε για λίγο 
διεθνώς το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 10/03

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

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

245

209,5

85,98

2.71

453,10

1421,00

17,93

87,93

118,97

83,37

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος 228 232 232 232 232 232

305 302 302 302

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

302 302

Εκτάσεις ηλίανθου
(2021)

Καβάλα   -20%

Κοζάνη   -35%

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Στα 54 λεπτά 
οι προπωλήσεις 
σύσπορου βαμβακιού

Διατηρείται και στη 
νέα σεζόν ο ανοδικός 
κύκλος στο σκληρό 

∆ύσκολα θα βρει φέτος 
η αγορά ελαιοκράµβη

∆ύσκολη εξελίσσεται η χρονιά για την 
ελαιοκράµβη, που δείχνει να µένει από 
καύσιµα λόγω φθινοπωρινής ανοµβρίας 
και µειωµένων εκτάσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Με εγγύηση
αγροτικού 
εισοδήµατος 
η πρόσβαση 
σε δανεισµό
Ένα από τα βασικά προτερήµατα του 
Agroseguro, από την οπτική των 
παραγωγών, συνιστά η εγγύηση επί του 
εισοδήµατος που λαµβάνουν κατά µέσο 
όρο από τις εκµεταλλεύσεις τους σε 
περίπτωση ζηµιάς, κάτι που 
διευκολύνει την πρόσβασή τους σε 
χρηµατοδοτικά εργαλεία. Σε επίπεδο 
κράτους, το µοντέλο υποστηρίζεται ότι 
µειώνει το οικονοµικό κόστος, ενώ από 
πολιτική άποψη, µηδενίζει και το 
πολιτικό κόστος από τον εκάστοτε 
υπουργό γεωργίας ή επικεφαλής της 
αγροτικής ανάπτυξης σε επίπεδο 
περιφέρειας σε στιγµές κρίσεως. 
Αυτό γιατί ο µηχανισµός είναι 
προσχεδιασµένος και τα κριτήρια 
για τη χορήγηση αποζηµίωσης έχουν 
καθοριστεί προηγουµένως και όλα τα 
συµβαλλόµενα µέρη, ήτοι ασφαλιστικές 
εταιρείες, κράτος και Οργανώσεις 
Παραγωγών. 

Σήµερα 
υπάρχουν 
44 ασφα-
λιστικά 
προϊόντα 
από 20 
εταιρείες 
που εξυ-
πηρετούν 
περίπου 
444.000 
συµβάσεις.  
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Το ζήτηµα των εξουθενωτικών δασµών 
σε ελληνικές κοµπόστες, ισπανικό ελαι-
όλαδο, γαλλικό κρασί και ιταλικά τυριά 
που στένευαν τις εµπορικές προοπτικές 
των προϊόντων αυτών µε το που ξεφορ-
τώνονταν σε αµερικανικό λιµάνι εδώ και 
δύο χρόνια, ήταν τελικά τόσο απλό να ε-
πιλυθεί, όσο ένα τηλεφώνηµα.  

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Αµερι-
κανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν συµφώ-
νησαν σε µια συµβολική αναστολή των 
δασµών που έχουν επιβληθεί σε µια σει-
ρά προϊόντων που ανταλλάσσουν οι δυο 
όχθες του Ατλαντικού, µεταξύ των οποί-
ων και µεγάλης οικονοµικής σηµασίας 
αγροτικά προϊόντα της ΕΕ.

Από τους δασµούς 25% που επέβαλαν 
οι ΗΠΑ, η ελληνική πρωτογενής παραγω-
γή επηρεάστηκε άµεσα στον κλάδο της 
κονσέρβας, αφού η εγχώρια βιοµηχανία 
επικαλέστηκε αρκετές φορές το γεγονός 
ότι οι δασµοί καθιστούσαν µη ανταγωνι-
στικές τις ελληνικές εξαγωγές. 

Οι δασµοί 25% που επέβαλαν οι 
ΗΠΑ οδήγησαν σε συµφόρηση την 

ευρωπαϊκή αγορά ελαιολάδου, αφού 
οι περιορισµοί που αφορούσαν 

αποκλειστικά τους Ισπανούς, 
άλλαξαν τα κανάλια διοχέτευσης της 
παραγωγής στην Ιβηρική χερσόνησο.

Ένα τηλεφώνημα 
ανέστειλε σε ΕΕ 
τους αγροτικούς 
δασμούς ΗΠΑ
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TOY   ΝΙΚΟY ΜΥΤΙΛΕΚΑ*

Ένα καλό ξεκίνηµα καθορίζει σηµαντικά 
την εξέλιξη µιας κατάστασης. Η συνθήκη 
αυτή εµφανίζεται σταθερά στη γεωργία, ό-
που για παράδειγµα ένα δυναµικό ξεκίνη-
µα των φυτών αποτελεί πρόδροµο για τη δυ-
ναµικότερη εξέλιξή της καλλιέργειας στα ε-
πόµενα στάδια.

Η πατάτα είναι µια απαιτητική καλλιέργεια 
σε εισροές και διαχείριση. Τα χαρακτηριστι-
κά της παραγωγής της διαµορφώνονται α-
πό νωρίς, από τα πρώτα κιόλας στάδια της 
ανάπτυξης των φυτών. ∆ύο είναι οι συν-
θήκες εκείνες που θα πρέπει να εξασφαλί-
σουµε στο ξεκίνηµα της καλλιέργειας για 
να βάλουµε τις βάσεις για µια καλή εξέλιξη:

1. Τα φυτά να έχουν αναπτύξει καλό ρι-
ζικό σύστηµα που θα τους επιτρέψει να α-
πορροφήσουν αποδοτικότερα το νερό και 
τα θρεπτικά στοιχεία από το έδαφος.

2. Τα φυτά να έχουν αναπτύξει γρήγορα 
επαρκή και υγιή φυλλική επιφάνεια που θα 
µπορέσει να εκµεταλλευτεί ιδανικά το ηλι-
ακό φως (φωτοσύνθεση). 

Υπάρχουν πολλοί αγρονοµικοί παράγο-
ντες που επηρεάζουν τις παραπάνω συν-
θήκες, όπως είναι οι καλλιεργητικές πρα-
κτικές του παραγωγού, οι κλιµατολογικές 
συνθήκες της περιοχής, η ποιότητα και τα 
χαρακτηριστικά του σπόρου, η φυτοπρο-
στασία, η άρδευση και φυσικά η θρέψη 
της καλλιέργειας που αποτελεί αντικεί-
µενο εξειδίκευσης της Yara.  

Πώς η σωστή θρέψη επηρεάζει τις δύο 
παραπάνω συνθήκες;

Το θρεπτικό στοιχείο που είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικό για το ξεκίνηµα της πατάτας είναι 
ο φώσφορος. Ο φώσφορος παίζει σηµαντι-
κό ρόλο στη δηµιουργία ενός ισχυρού ριζι-
κού συστήµατος και στην καλή εγκατάστα-
ση των φυτών στο χωράφι. Επηρεάζει θετι-
κά τον αριθµό και το µέγεθος των σχηµατι-
ζόµενων κονδύλων αλλά και την ανάπτυ-
ξη των νεαρών βλαστών. Ο φώσφορος εί-
ναι στοιχείο κλειδί για τη µεταφορά ενέρ-
γειας µέσα στα φυτά και για το µεταβολισµό 
τους, γι’ αυτό και είναι απαραίτητος σε ό-
λη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. 
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η επαρκής και συ-
νεχής παροχή του από τα πρώτα στάδια των 
φυτών είναι θεµελιώδους σηµασίας για την 
απόδοση της καλλιέργειας. 

Το πρόβληµα µε το φώσφορο και 
πώς το ξεπερνάµε

Το πρόβληµα µε τον φώσφορο είναι ότι 
αποτελεί στοιχείο δυσκίνητο στο έδαφος, ε-
νώ σε αλκαλικά (pH>7), αλλά και πολύ όξι-
να εδάφη (pH<6), δεσµεύεται γρήγορα σχη-
µατίζοντας αδιάλυτες ενώσεις µε το ασβέ-
στιο, το σίδηρο και το αργίλιο. Θα πρέπει ε-
ποµένως ο φώσφορος που ρίχνουµε µε τα 
λιπάσµατά µας να αποδίδεται στα φυτά χω-
ρίς προβλήµατα, ακόµα και στις δυσκολό-
τερες εδαφικές συνθήκες. 

Βήµα 1ο: Ξεκινήστε τη βασική λίπανση 
της πατάτας µε YaraMila και επωφεληθείτε 
από την τεχνολογία φωσφόρου P-Extend

Τα λιπάσµατα της σειράς YaraMila που 
παράγονται στο εργοστάσιο της Yara στο 
Porsgrunn της Νορβηγίας, είναι πλούσια 
σε όλα τα κύρια θρεπτικά στοιχεία και ιχνο-
στοιχεία και είναι κατάλληλα για να ικανο-
ποιήσουν πλήρως και ισορροπηµένα τις βα-
σικές θρεπτικές ανάγκες της καλλιέργειας.

Η µοναδική τεχνολογία P-Extend των λι-

πασµάτων YaraMila βασίζεται στο συνδυα-
σµό τριών µορφών φωσφόρου µέσα στον 
ίδιο κόκκο λιπάσµατος, σε αναλογίες που 
διασφαλίζουν την άµεση, αλλά και παρα-
τεταµένη διαθεσιµότητά του στα φυτά για 
πολύ µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα συγκρι-
τικά µε τα κλασικά φωσφορικά λιπάσµατα. 
Η τεχνολογία P-Extend διασφαλίζει την ανε-
µπόδιστη µετακίνηση του φωσφόρου στο έ-
δαφος και τη µεγαλύτερη απορρόφησή του 
από τις ρίζες, ακόµα και σε δύσκολες τιµές 
εδαφικού pH. 

Τα λιπάσµατα YaraMila είναι σύνθετα λι-
πάσµατα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
και µετά το φύτρωµα της πατάτας. Η υψηλή 
διαλυτότητα των YaraMila είναι το πλεονέ-
κτηµα για την αξιοποίησή τους σε σπαστές 
εφαρµογές ακόµα και µετά τη φύτευση, πα-
ρέχοντας συνεχώς στην καλλιέργεια όλα τα 
απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία

Βήµα 2ο: Εφαρµόστε διαφυλλικά το 
YaraVita BIOTRAC στην εµφάνιση των 
πρώτων φύλλων της καλλιέργειας

Το YaraVita BIOTRAC (βιοδιεγέρτης) εί-
ναι ένα υγρό σκεύασµα µε επιλεγµένα βιο-
ενεργά συστατικά από φύκια Ascophyllum 
nodosum (σακχαρο-αλκοόλες, αµινοξέα, 
οργανικά οξέα, πολυσακχαρίτες και βιτα-
µίνες). Η εφαρµογή του:

Ενεργοποιεί το µεταβολισµό των φυτών.
Ευνοεί την οµαλή κυκλοφορία των συ-

στατικών στο εσωτερικό των φυτών.

Προωθεί την ανάπτυξη της φυλλικής 
επιφάνειας. 

Προωθεί την ανάπτυξη του ριζικού συ-
στήµατος.

Το YaraVita BIOTRAC αποτελεί το ιδανι-
κό προϊόν για την επαναφορά της οµαλής 
λειτουργίας των φυτών, ύστερα από δύσκο-
λες αβιοτικές συνθήκες που τα στρεσάρουν, 
όπως είναι οι χαµηλές θερµοκρασίες µετά 
την σπορά, το υδατικό stress και η φυτοτο-
ξικότητα ζιζανιοκτόνου. 

Βήµα 3ο: Εφαρµόστε διαφυλλικά το 
YaraVita CROP BOOST στο στάδιο της βλα-
στικής ανάπτυξης πριν την έναρξη σχη-
µατισµού των κονδύλων

Το YaraVita CROP BOOST είναι προϊόν 
της σειράς των διαφυλλικών λιπασµάτων 
YaraVita. Πρόκειται για συµπυκνωµένα υγρά 
σκευάσµατα σχεδιασµένα για να λειτουργούν 
σαν ταχείας δράσης «καύσιµα» για την ενέρ-
γεια των φυτών, ενισχύοντάς τα κατά την πε-
ρίοδο της έντονης ανάπτυξής τους ή βοηθώ-
ντας τα να ανταπεξέλθουν σε δυσµενείς κλι-
µατικές συνθήκες. Το YaraVita CROPBOOST
είναι ένας ισορροπηµένος συνδυασµός θρε-
πτικών στοιχείων που:

ενισχύει τη δηµιουργία της φυλλικής ε-
πιφάνειας των φυτών,

ενισχύει τη φωτοσύνθεση των φύλλων,
ενισχύει τα στελέχη τους κάνοντάς τα 

πιο ανθεκτικά στα διάφορα παθογόνα,
προωθεί τον αριθµό των κονδύλων στις 

ρίζες,
ενισχύει τη µεταφορά των σακχάρων 

που παράγονται µε τη φωτοσύνθεση από 
τα φύλλα προς τις ρίζες και τους κονδύλους 
αυξάνοντας την περιεκτικότητα τους σε ξη-
ρά ουσία (γέµισµα των κονδύλων).

*Senior Agronomist, Yara Ελλάς 

Για περισσότερες πληροφορίες 
ανατρέξτε στο www.yara.gr 

Τρία βήματα για τη σωστή θρέψη της πατάτας 
από την σπορά μέχρι τον σχηματισμό των κονδύλων

Από τα πρώτα στάδια
Τα χαρακτηριστικά της παραγω-

γής πατάτας διαµορφώνονται 
από νωρίς, από τα πρώτα κιόλας 

στάδια της ανάπτυξης 
των φυτών



ΦΥΤΙΚΟΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤOY ΧΟΝΤΑ ΑΝΤΩΝΗ*

Οι αφίδες στα γιγαρτόκαρπα και κυρίως στα 
πυρηνόκαρπα, τα τελευταία χρόνια έχουν 
εξαπλωθεί ραγδαία. Είναι ανθεκτικές στο 
κρύο και αναπτύσσονται σε θερµοκρασίες 
µεταξύ 5-30°C. Η Κ&Ν 
Ευθυµιάδης Μ.ΑΒΕΕ ε-
πιµένει και προτείνει 
για άλλη µια χρονιά, 
νωρίς ψεκασµούς α-
πό τη διόγκωση των 
οφθαλµών µέχρι πριν 
την άνθηση. Αυτή είναι άλλωστε και η πρό-
ταση του IRAC για τη διαχείριση της ανθε-
κτικότητας των αφίδων στα εντοµοκτόνα.

Η έγκαιρη χρήση του εντοµοκτόνου 
Teppeki 50WG δίνει την δυνατότητα της 
µείωσης των ψεκασµών για την καταπο-
λέµηση των αφίδων στη διάρκεια της έ-
ντονης βλάστησης.

 Το Teppeki 50WG µε δραστική ουσία 
το flonicamid (50% β/β) είναι ένα καινο-
τόµο διασυστηµατικό εντοµοκτόνο επα-
φής και στοµάχου.

Το flonicamid ανήκει στη νέα χηµική ο-
µάδα των πυριδιοκαρβοξαµιδίων και κατα-

πολεµά µυζητικά έντοµα της τάξης των Η-
µιπτέρων. Ο IRAC κατατάσσει τη δραστικό 
συστατικό σε νέα ξεχωριστή οµάδα (Group 
29) για το µοναδικό τρόπο δράσης του.

Η δράση του flonicamid εντοπίζεται 
στην εκλεκτική παρεµπόδιση της διατρο-

φικής συµπεριφοράς 
των εντόµων-στόχων, 
µε αποτέλεσµα τα έ-
ντοµα να σταµατούν 
αµέσως να τρέφονται 
και να πεθαίνουν σε 
1-3 ηµέρες από την ε-

φαρµογή.
Το Teppeki 50WG διαθέτει τα ακόλου-

θα χαρακτηριστικά:
Μοναδικό τρόπο δράσης που το κα-

θιστά ιδανικό εργαλείο σε Προγράµµατα 
∆ιαχείρισης Ανθεκτικότητας.

Έντονη διασυστηµατική και διελασµα-
τική δράση για καλύτερη προστασία ακό-
µα και των αψέκαστων φυτικών ιστών.

Ήπιο οικοτοξικολογικό προφίλ ως 
προς τα κύρια ωφέλιµα αρθρόποδα.

Αποτελεσµατικότητα σε όλες τις κλι-
µατολογικές συνθήκες.

∆εν επηρεάζεται από το φως.
Απορροφάται ταχύτατα από τα φυτά 

και παρέχει µεγάλη διάρκεια δράσης (2-
3 εβδοµάδες).

Μεγάλη αντοχή στην έκπλυση από τη 
βροχή (έως και 3 ώρες από την εφαρµογή).

Η σωστή χρονική τοποθέτηση και η επι-
λογή του κατάλληλου φυτοπροστατευτι-
κού σκευάσµατος θα πρέπει να γίνεται µε 
γνώµονα τη µεγαλύτερη δυνατή αποτελε-
σµατικότητα-προστασία της καλλιέργειας. 

*ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ,ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & 

MKT ∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ

Νωρίς οι ψεκασμοί 
για τις αφίδες 
στα πυρηνόκαρπα  
Για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα

Χρόνος ψεκασµών
Η Κ&Ν Ευθυµιάδης Μ.ΑΒΕΕ 

επιµένει και προτείνει για άλλη 
µια χρονιά, νωρίς ψεκασµούς 

από τη διόγκωση των οφθαλµών 
µέχρι πριν την άνθηση



Μόνο «όπλο» 
η πρόληψη
Πρώτη καταγραφή στη χώρα 
για τον ιό EMCV στη μελιτζάνα

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Ανησυχίες γεννά η πρώτη κα-
ταγραφή της εισόδου του ιού 
της ποικιλοχλώρωσης µε ρυ-
τίδωση της µελιτζάνας (EMCV) 
στη χώρα µας. Η πρώτη αυτή 
διάγνωση αφορά θερµοκηπι-
ακές καλλιέργειες µελιτζάνας, 
όπως γνωστοποιήθηκε στο Πε-
ριφερειακό Κέντρο Φυτοπρο-
στασίας ∆ράµας και οδήγησε 
στην έκδοση ενηµερωτικού δελ-
τίου από το υπουργείο για την 
ενηµέρωση των παραγωγών. 

Ο ιός πρωτοεµφανίστηκε 
το 1987 στη Βηρυτό και έκτο-
τε εξαπλώθηκε σταδιακά και 
στις γύρω περιοχές, προσβάλ-
λοντας µε καταστρεπτικές συ-
νέπειες φυτά όπως η µελι-
τζάνα, η πιπεριά, η ντοµάτα, 
που καλλιεργούνται σε θερ-
µοκήπια, σε χαµηλά τούνελς 

και στην ύπαιθρο. Όπως α-
ναφέρουν οι γεωπόνοι, η τυ-
πική συµπτωµατολογία αφο-
ρά την αναστολή της ανάπτυ-
ξης (φαινόµενα νανισµού), 
χλωρώσεις στα φύλλα, κηλι-
δώσεις στα φύλλα και στους 
καρπούς, καθώς και εκτετα-
µένες παραµορφώσεις στους 
καρπούς που µπορούν να εµ-
φανιστούν στο 100% των φυ-
τών της καλλιέργειας. 

Η επικινδυνότητα του ιού 
έγκειται και στο γεγονός ό-
τι µεταδίδεται εξαιρετικά εύ-

κολα µε την επαφή, αλλά πι   
θανόν και µέσω του σπόρου. 
Μοναδικό «όπλο» των παρα-
γωγών, προς το παρόν, όπως 
και µε τους περισσότερους ι-
ούς, είναι η λήψη και ευλαβι-
κή τήρηση µέτρων πρόληψης 
ώστε να περιοριστούν οι απώ-
λειες στις προσβεβληµένες πε-
ριοχές καθώς και η εξάπλωσή 
του ιού σε άλλες. Οι ενέργειες 
που συνιστούνται από τους γε-
ωπόνους των Περιφερειακών 
Κέντρων Προστασίας και Ποι-
οτικού Ελέγχου Φυτών αφο-
ρούν τα εξής: 

Τακτική και επιµελής πα-
ρακολούθηση της καλλιέργειας 
για πιθανή εµφάνιση συµπτω-
µάτων. Σε περίπτωση διάγνω-
σης του ιού, ο παραγωγός είναι 
υποχρεωµένος, σύµφωνα µε 
το άρθρο 14 του Κανονισµού 
(ΕΕ) 2016/2031, να το δηλώ-
σει στους αρµόδιους φορείς. 

Αποµάκρυνση και κατα-
στροφή των προσβεβληµέ-
νων φυτών

Πλύσιµο και απολύµαν-
ση των χρησιµοποιούµενων 
εργαλείων (µε εµβάπτιση σε 
διάλυµα χλωρίνης εµπορίου 
10% ή Virkon S), όλων των ε-
πιφανειών του θερµοκηπίου, 
και των χεριών των χειριστών 
(και χρήση προστατευτικών γα-
ντιών, φόρµας και καλυµµά-
των παπουτσιών µιας χρήσης) 
κατά την διαδικασία µεταφύ-
τευσης ή φύτευσης.

Περιορισµός µετακίνησης 
προσωπικού και φυτών από τον 
έναν χώρο ή δίσκο σε άλλον. 

Αφαίρεση των ζιζανίων 
στους χώρους γύρω από το 
θερµοκήπιο, καθώς και κατα-
στροφή-αποµάκρυνση των υ-
πολειµµάτων της προηγούµε-
νης καλλιέργειας, µπορεί να 
µειώσει της πηγές µόλυνσης.

Παράσιτο πληγών το φουζίκοκο στα πυρηνόκαρπα
Γνωστή µεταξύ των παραγωγών µε την ονοµασία φουζίκοκο ή και έλκος 
κλαδίσκων πυρηνοκάρπων, η ασθένεια προκαλείται από τον µύκητα Fusicoccum 
ή Phomopsis amygdali και προσβάλει κυρίως τη ροδακινιά και δευτερευόντως 
τη βερικοκιά και την αµυγδαλιά. Τα τυπικά συµπτώµατα της προσβολής 
παρατηρούνται στη βάση των κλαδιών και βραχιόνων, µε τη µορφή βυθισµένων 
καστανών ελκών όπου µπορούν να παρατηρηθούν τα µαύρα πυκνίδια του 

παθογόνου και να εκκρίνεται κόµµι. Ο µη έλεγχος της ασθένειας µπορεί να οδηγήσει σε 
εκτεταµένες ξηράνσεις που απειλούν τη ζωτικότητα ολόκληρου του δέντρου. Την άνοιξη 
κύρια είσοδο του παθογόνου αποτελούν οι ουλές των λεπίων των οφθαλµών (που στην 
συνέχεια θα δώσουν καχεκτική βλάστηση και άνθη που στη συνέχεια ξεραίνονται. 
Η περίοδος της έκπτυξης των οφθαλµών είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για νέες µολύνσεις ιδίως 
όταν ο καιρός είναι βροχερός. Για την αντιµετώπιση των προσβολών συνιστάται πρόγραµµα 
2-3 ψεκασµών ανά 10 ηµέρες, µε κατάλληλα µυκητοκτόνα σκευάσµατα. Παράλληλα, η 
αποτελεσµατικότητα της αντιµετώπισης του παθογόνου ενισχύεται µε την αποµάκρυνση 
και καταστροφή των προσβεβληµένων µερών των δέντρων. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Με την επαφή 
Η επικινδυνότητα του ιού 
έγκειται και στο γεγονός 

ότι µεταδίδεται 
εξαιρετικά εύκολα 

µε την επαφή

Περονόσπορος ντοµάτας
Ο µύκητας του περονόσπορου είναι 
γνωστός για την καταστρεπτική του 
δράση και στη ντοµάτα, µε τους 
παραγωγούς να παρακολουθούν από 
κοντά τις καλλιέργειές τους ώστε να 
εντοπίσουν εγκαίρως τα χαρακτηριστικά 
συµπτώµατα της ασθένειας, που 
αφορούν ακανόνιστου σχήµατος κηλίδες 
λαδιού, που εξελίσσονται σε καστανές 
νεκρωτικές, στην πάνω επιφάνεια των 
φύλλων και υπόλευκες εξανθήσεις στην 
κάτω και να επέµβουν µε ψεκασµούς 
κάλυψης µε εγκεκριµένα και κατάλληλα 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα. Οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού 
Ελέγχου Βόλου εφιστούν την προσοχή 
στους παραγωγούς αι συµβουλεύουν 
την εφαρµογή ενός προγράµµατος 
προληπτικών και θεραπευτικών 
ψεκασµών για την προστασία από τον 
µύκητα. Σε περίπτωση εµφάνισης 
συµπτωµάτων οι παραγωγοί θα πρέπει 
άµεσα να πραγµατοποιήσουν 
τουλάχιστον 2 ψεκασµούς κάλυψης µε 
διαφορά οκτώ ηµερών µεταξύ τους.

Σκευάσµατα
BAYER: Aliette 80WG
FMC: Galben M 8/65WP, Foskey 80 
WG
SYNGENTA: Ridomil Glod MZ 68 WG, 
Revus Top SC.

Ωίδιο αµπέλου
Μετά τον περονόσπορο, το ωίδιο είναι η 
πιο σοβαρή ασθένεια της αµπέλου, 
προκαλώντας σηµαντική µείωση της 
παραγωγής και υποβάθµιση της 
ποιότητας του προϊόντος. Με την 
έκπτυξη της νέας βλάστησης,  το 
παθογόνο προσβάλλει όλα τα τρυφερά 
όργανα του πρέµνου, µε χαρακτηριστικό 
σύµπτωµα να εµφανίζονται στο έλασµα 
των φύλλων υπό µορφή κυκλικών 
κηλίδων «ελαίου», που συνήθως 
καλύπτονται από την λευκή αλευρώδη 
εξάνθηση του µύκητα. Η προσβολή 
παραµένει εµφανής στα πρέµνα και 
κατά τη διάρκεια του λήθαργου, µε 
εµφάνιση ερυθροκάστανων κηλίδων 
στις κληµατίδες. Ο παραγωγός µπορεί 
να θειαφίζει την καλλιέργεια ως µέτρο 
πρόληψης, αλλά και σε περίπτωση 
προσβολής να εφαρµόσει ένα 
πρόγραµµα 4 ψεκασµών (πρώτος στο 
3ο φύλλο) µε κατάλληλο µυκητοκτόνο. 

Σκευάσµατα
BAYER: Luna Sensation SC, Flint 
50WG
FMC: Impact 125 SC (οινοποιήσιµο), 
Fungiben 12,5EC
SYNGENTA: Dynali 60/30 DC, Topas 
100 EC.

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

Δύο νέες πρωτοβουλίες με το 

όνομα «BASFields» εισάγει  

η BASF σε μήλα και ροδάκινα

Στη BASF πιστεύουμε ότι δουλειά μας είναι να παρέχουμε στους παραγωγούς καινοτό-
μες λύσεις για παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και απόδοσης. Με 
τα νέα δεδομένα της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης, η λέξη κλειδί είναι η βελτι-
στοποίηση της παραγωγής στον αγρό με χρήση όλων των τύπων 
συστημάτων παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης και της βιολογικής, 
των ψηφιακών εργαλείων καθώς επίσης και βελτιωμένου γενετι-
κού υλικού σπόρων για τα λαχανικά και τις εκτατικές καλλιέργειες.

Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς ξεκίνησε η ιδέα 
των πρότυπων αγρών της BASF;
Η καινοτομία στη φυτοπροστασία πιστεύουμε ότι πρέπει να αποδει-
κνύεται με δεδομένα από το χωράφι. Στο πλαίσιο αυτό, την τελευταία διετία, εγκατα-
στήσαμε αποδεικτικούς αγρούς όπου δοκιμάζονται στην πράξη, νέα φυτοπροστατευ-
τικά προϊόντα  με τρόπο που βελτιστοποιεί τα αποτελέσματά τους και την απόδοση της 
καλλιέργειας με σεβασμό στο περιβάλλον. 
Ο καλύτερος τρόπος για να εισαχθεί μια καινοτομία στον αγρό, ή να αλλάξει μια καθι-
ερωμένη τακτική φυτοπροστασίας ή άλλη καλλιεργητική πρακτική προς το καλύτερο, 
είναι να συγκριθεί δίπλα στο φυσικό της χώρο, στο χωράφι του παραγωγού.
Δώσαμε προτεραιότητα στην ελιά, μια εθνικά σημαντική καλλιέργεια με εξαγώγιμα προ-
ϊόντα αλλά και με μεγάλη ιστορική και συμβολική σημασία. Εγκαταστάθηκαν αρχικά 5, 
που σήμερα έχουν γίνει 8, αποδεικτικοί αγροί με την ονομασία «Πρότυποι Ελαιώνες 
BASF» για την αντιμετώπιση κύρια των ασθενειών γλοιοσπορίου και κυκλοκονίου αλ-
λά και των υπόλοιπων εχθρών της ελιάς. Παράλληλα, συνεργαστήκαμε και με άλλους 
φορείς καινοτομίας, όπως το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Neuropublic, 
που συμβάλλουν στην απόκτηση επιπλέον γνώσης προς όφελος του ελαιοπαραγωγού. 

Οι αποδεικτικοί ελαιώνες συγκρίνονται με τις πρακτικές φυτοπροστασίας που α-
κολουθούνται παραδοσιακά στις περιοχές εγκατάστασης, τόσο σε φυτοπροστα-
τευτικά προϊόντα  όσο και σε χρόνο εφαρμογής. Εκτός από νέα σκευάσματα, χρη-
σιμοποιούνται και νέα εργαλεία για τη διάγνωση της ασθένειας, όπως μοριακές 
τεχνικές, ενώ συλλέγονται και αγρομετεωρολογικά δεδομένα με σκοπό την πα-
ρακολούθηση των συνθηκών που ευνοούν τους παθογόνους μύκητες και μπο-
ρούν να συμβάλλουν στην πρόγνωση, καθότι οι κλιματικές συνθήκες μεταβάλ-
λονται σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Τέλος εισάγονται στην πρακτική της ε-
λαιοκαλλιέργειας νέοι βιοδιεγέρτες, όπως το Kelpak, για να βοηθήσουν τα δέν-
δρα στην καρπόδεση και την ανάπτυξη του καρπού. Η χρονική στιγμή εφαρμο-
γής της φυτοπροστασίας στα δένδρα είναι καθοριστικής σημασίας για την 
επιτυχία του προγράμματος. 
Τα αποτελέσματα των «πρότυπων ελαιώνων BASF» συμβάλλουν στην ποσοτι-
κή και ποιοτική αναβάθμιση του τελικού προϊόντος. Η διάχυση των αποτελεσμά-

των, αποτελεί σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των πα-
ραδοσιακών πρακτικών.

Τι προγραμματίζετε για το 2021;
Για το 2021, επεκτείνουμε την ίδια προσέγγιση στα μήλα 
και στα ροδάκινα με δύο νέες πρωτοβουλίες που ονομάσα-
με «BASFields». Σε δύο επιλεγμένες περιοχές στην καρδιά 
της παραγωγής μήλων και ροδάκινων, θα εφαρμοσθούν τα 

καινοτόμα προστατευτικά προϊόντα σύμφωνα με τις εγκεκριμένες χρήσεις τους, 
αλλά και πληροφορίες από σύγχρονους αγρομετεωρολογικούς σταθμούς. Εκτός 
από τη βελτιστοποίηση των επεμβάσεων και της παραγωγής θα διερευνηθεί, επί-
σης, και ο κατάλληλος χρόνος και το στάδιο εφαρμογής των φυτοπροστατευτι-
κών προϊόντων, η μετασυλλεκτική συμπεριφορά τους, καθώς και τα ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά των επιλέξιμων για εξαγωγή φρούτων. 
Στις ίδιες περιοχές, θα είναι εγκατεστημένα και τα πειράματα πράξης που οργανώνει 
κάθε χρόνο το τεχνικό τμήμα της BASF. Εδώ «συμμετέχει» και η νέα επαναστατική 
τριαζόλη Revysol η οποία αναμένεται σύντομα να πάρει έγκριση και στην Ελλάδα.  
Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει άμεση μεταφορά τεχνογνωσίας του νέου μυκη-
τοκτόνου από τα πειραματικά στους αποδεικτικούς «BASFields». Όπως και στην 
ελιά, στους οπωρώνες των «BASFields» θα εφαρμοσθούν οι βέλτιστες και ορ-
θές πρακτικές φυτοπροστασίας και οι γεωπόνοι σύμβουλοι αλλά και παραγωγοί, 
θα μπορούν να τους επισκέπτονται για ανταλλαγή απόψεων και συμπερασμάτων.

Πώς βλέπετε 
το μέλλον της 
ελληνικής 
γεωργίας; 
Το μέλλον της γεωργίας 
ξεκινάει εδώ και περιλαμβάνει 
καινοτόμες και ολοκληρωμένες 
λύσεις από το σπόρο έως 
στη συγκομιδή, που καλό 
είναι να εφαρμόζονται και 
να παρουσιάζονται στην 
πράξη. Είναι σημαντικό να 
εφαρμόσουμε στο χωράφι 
την πρότασή μας και να 
την παρουσιάσουμε στους 
παραγωγούς. Η γεωργία 
απαιτεί πρακτικά αποτελέσματα 
στον αγρό, κι εμείς είμαστε εδώ 
για να συνεισφέρουμε σε αυτήν 
την προσπάθεια. Το μέλλον 
της καλλιέργειας ξεκινάει στο 
χωράφι και το μέλλον της 
γεωργίας ξεκινάει εδώ!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΈΡΒΗΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΉΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ 
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Ενισχύσεις σε παραγωγούς καρπου-
ζιού, φθινοπωρινής πατάτας καθώς 
και στον κλάδο της εκτροφής βουβά-
λου ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
έπειτα από σχετικό αίτηµα της Ελλά-
δας, µε το συνολικό ποσό που θα δι-
ατεθεί να αφορά σε 26 εκατ. ευρώ. 

Κοντά στα 200 ευρώ το στρέµµα 
αναµένεται ότι θα είναι η ενίσχυση 
στους παραγωγούς πατάτας, ενώ α-
ναµένεται το προσεχές διάστηµα να 
ανακοινωθεί το ακριβές ποσό στήρι-
ξης και για τους τρεις κλάδους που 
θα λάβουν ενίσχυση. Σε περίπτωση 
που ακολουθηθεί το µοντέλο που ε-
φαρµόστηκε στον προηγούµενο κύ-
κλο κρατικών ενισχύσεων για την α-
ντιµετώπιση των συνεπειών της παν-
δηµίας, τότε εκτιµήσεις κάνουν λόγο 
για πληρωµή των ποσών στους δικαι-
ούχους εντός διµήνου, αφού θα χρει-
αστεί να διαµορφωθεί σχετική πρό-
σκληση, να ανοίξει µια περίοδος δη-
λώσεων, να γίνει η διασταύρωση των 
στοιχείων και στη συνέχεια να προχω-
ρήσει η πληρωµή. 

Σηµειώνεται ότι η δηµόσια στήριξη, 
η οποία θα λάβει τη µορφή άµεσων ε-
πιχορηγήσεων, θα είναι ανοιχτή σε ε-
πιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στην πρωτογενή παραγωγή (αγρότες) 
στην Ελλάδα στους τοµείς της εκτρο-
φής βουβάλου, της παραγωγής καρ-
πουζιών σε εξωτερικούς χώρους, της 
παραγωγής καλλιεργειών θερµοκη-
πίου (µε εξαίρεση την Κρήτη), και την 

παραγωγή πατατών το καλοκαίρι και 
το φθινόπωρο.

Εν αναµονή ανακοινώσεων 
για την ειδική στο βαµβάκι 

Στο µεταξύ οι βαµβακοκαλλιεργη-
τές αναµένουν ανακοίνωση για µέ-
τρο στήριξης στο βαµβάκι µε τις πιέ-
σεις προς την ηγεσία του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης να εντείνο-
νται. Τις προσεχείς ηµέρες αναµένε-
ται να ανοίξει ένας νέος κύκλος συ-
ζητήσεων από οργανώσεις παραγω-
γών και Σπήλιου Λιβανού, ενώ σύ-
ντοµα και η ∆ιεπαγγελµατική Οργά-
νωση Βάµβακος αναµένεται να επι-
χειρήσει εκ νέου προσέγγιση του ζη-
τήµατος εάν στο µεταξύ δεν υπάρξει 
κάποια εξέλιξη. Οι πληροφορίες θέ-
λουν οι Οµοσπονδίες αγροτών του 
θεσσαλικού κάµπου να ετοιµάζουν 

και συµβολικές κινητοποιήσεις προ-
κειµένου να εντείνουν τη πίεση για 
στήριξη του κλάδου. 

Πολλαπλά αιτήµατα κτηνοτρόφων 
Πέραν των υποσχέσεων που έχουν 

γίνει σε εκπροσώπους του κλάδου 
της πτηνοτροφίας για ενισχύσεις λό-
γω κορωνοϊού περί τα 12 εκατ. ευρώ, 
καθώς και στους χοιροτρόφους για α-
ντίστοιχες αποζηµιώσεις, οι οποίες α-
κόµα δεν έχουν δροµολογηθεί, ο κλά-
δος πλέον ζητά κρατική παρέµβαση 
για την αντιµετώπιση των επιπτώσε-
ων που υφίστανται οι µονάδες εξαιτίας 
της κατακόρυφης αύξησης της τιµής 
των ζωοοτροφών. Παράλληλα, ο πα-
γετός της Μηδείας, φαίνεται πως είχε 
επιπτώσεις στην παραγωγή γάλακτος, 
µε τους κτηνοτρόφους να ζητούν και 
σε αυτό το επίπεδο κάποια στήριξη.

Με 26 εκατ. για καρπούζι, πατάτες, 
βουβάλια ο νέος κύκλος ενισχύσεων
Εφόσον ακολουθηθεί το μοντέλο που εφαρμόστηκε στον α’κύκλο κρατικών 
ενισχύσεων, η πληρωμή στους δικαιούχους θα έρθει μετά από δύο μήνες

∆ιασταύρωση
Σε κάθε περίπτωση 

θα πρέπει να υπάρξει 
πρόσκληση για δηλώ-
σεις και διασταύρωση 

στοιχείων για να 
προχωρήσει η όποια 

πληρωµή 

Επαφές µε Λιβανό
Νέο κύκλο επαφών 

δροµολογούν οι 
παραγωγοί βάµβακος, 
εφόσον δεν υπάρξει 
εξέλιξη στο θέµα της 

κρατικής στήριξης

Αναµένεται το προσεχές 
διάστηµα να ανακοινωθεί το 
ακριβές ποσό στήριξης και για 
τους τρεις κλάδους.

Σιγή ιχθύος 
ακόµη για 
Καλαµών 
και λεβάντα 
Προς το παρόν πάντως το 
υπουργείο δεν έχει 
ξεκαθαρίσει τις προθέσεις 
του για συµπληρωµατική 
ενίσχυση στην ελιά 
Καλαµών, για τους 
παραγωγούς εκείνους 
δηλαδή που λόγω 
λανθασµένου κωδικού στις 
περσινές δηλώσεις ΟΣ∆Ε, 
δεν προκρίθηκαν για την 
πληρωµή που έγινε τα 
περασµένα Χριστούγεννα. 
Υπενθυµίζεται ότι τότε, 
η πλειονότητα των 
παραγωγών, ιδίως 
σε περιοχές της 
Αιτωλοακαρνανίας και της 
Φθιώτιδας δεν έλαβαν την 
έκτακτη στήριξη που είχε 
ανακοινωθεί, µε τον τότε 
υπουργό Μάκη Βορίδη, 
να δεσµεύεται περί 
συµπληρωµατικής 
ενίσχυσης που θα καλύψει 
όσους παραγωγούς 
Καλαµών έχασαν την 
ενίσχυση. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η συµπληρωµατική 
στήριξη αποκτά και 
πολιτικές προεκτάσεις για 
τον κ. Λιβανό, του οποίου 
η εκλογική περιφέρεια 
είναι η Αιτωλοακαρνανία. 
Επιπλέον, οι παραγωγοί 
λεβάντας έχουν ζητήσει 
και αυτοί στήριξη περί 
τα 300 ευρώ το στρέµµα, 
στέλνοντας υπόµνηµα 
που δείχνει την έκταση της 
οικονοµικής αναταραχής 
που προκάλεσε η πανδηµία 
στην αλυσίδα αξίας της 
λεβάντας, µε τα αποθέµατα 
ελαίου να υπολείπονται 
περίπου 20% της συνολικής 
παραγωγής δύο 
διαδοχικών ετών. 

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

EK. ΕΥΡΩ

300

215

25 

100-120

12 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΒΑΜΒΑΚΙ ΛΕΒΑΝΤΑ

ΠΑΤΑΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ





Το Φθινόπωρο η πέμπτη προκήρυξη

Στα 150 εκατ. ευρώ 
η αφετηρία για το Μέτρο 
της Βιολογικής Γεωργίας

 Ξεκίνησαν οι διεργασίες για το περιεχόμενο της πρόσκλησης, 
υποψήφιες προς ένταξη νέες καλλιέργειες που δεν είχαν λάβει 
στο παρελθόν ενίσχυση όπως το ακτινίδιο και το ρόδι με 90 ευρώ 

 Δύσκολη η σύνδεση της στρεμματικής επιδότησης στη 
βιολογική γεωργία με υποχρέωση για παραστατικά πώλησης

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με ελάχιστο κοινοτικό προϋπολογι-
σµό 150 εκατ. ευρώ έχει ξεκινήσει η 
συζήτηση για τη νέα πρόσκληση στα 
πλαίσια του Μέτρου της Βιολογικής 
Γεωργίας, η οποία αναµένεται να εκ-
δοθεί αµέσως µετά τις εντάξεις των 
νέων αγροτών το φθινόπωρο. Αυτή 
την περίοδο πραγµατοποιούνται οι δι-
εργασίες για το περιεχόµενο του Μέ-
τρου και εξετάζεται παράλληλα η δυ-
νατότητα ένταξης νέων καλλιεργητι-
κών οµάδων που έχασαν το «τρένο» 
στην περασµένη προκήρυξη. 

Σε αυτές τις καλλιέργειες περιλαµ-
βάνονται το ρόδι, το ακτινίδιο, τα σύ-
κα, η φράουλα, τα οποία βρίσκονται 
ήδη ενσωµατωµένα στο θεσµικό πλαί-
σιο του Μέτρου 11 βάσει της 8ης τρο-
ποποίησης του Προγράµµατος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης. Η ενίσχυση είχε ο-
ριστεί στις παραπάνω καλλιέργειες 
µέχρι τα 90 ευρώ το στρέµµα. Παράλ-
ληλα, αναµένεται να ξεκαθαριστούν 
και οι επιλέξιµοι δικαιούχοι του προ-
γράµµατος καθώς «παίζεται» ακόµα 
αν η νέα πρόσκληση θα αφορά ό-
σους ήδη έχουν πιστοποιηµένα βι-
ολογικά προϊόντα («παλιοί») και ό-
σους θέλουν τώρα να µπουν στη βι-
ολογική παραγωγή. 

Bάσει των κοινοτικών κανονισµών 
της µεταβατικής ΚΑΠ, προκειµένου 
να αναληφθούν νέες δεσµεύσεις α-
πό το 2021 (νέα προκήρυξη, η 5η 
κατά σειρά) οι διαχειριστικές αρχές 
µπορούν να επιλέξουν µονοετείς έ-
ως τριετείς δεσµεύσεις. Εάν προβλε-
φθεί ετήσια παράταση για τη διατή-
ρηση της βιολογικής γεωργίας (αφο-
ρά του ενταγµένους στην πρόσκληση 
του 2016) µετά τη λήξη της αρχικής 
περιόδου από το 2022, η παράταση 
δεν υπερβαίνει το ένα έτος.

Όσον αφορά τώρα αιτήµατα σχε-

Να προσαρµόσουν έγκαιρα τα πα-
λαιά τρακτέρ τους µε ∆ιάταξη Προ-
στασίας Έναντι Ανατροπής συµβου-
λεύει ο ΣΕΑΜ τους αγρότες διαφορε-
τικά µετά την 31/12/2021 δεν θα έ-
χουν την δυνατότητα να τα µεταβι-
βάσουν, µε τις δυσκολίες εξεύρεσης 
τέτοιων πιστοποιηµένων αψίδων ω-
στόσο να δυσχεραίνουν τη σχετική 
συµµόρφωση, σύµφωνα µε µία πρώ-
τη έρευνα του Συνδέσµου.

Όπως αναφέρει συγκεκριµένα ο 
Σύνδεσµος Εισαγωγέων Αντιπρο-
σώπων Μηχανηµάτων, είναι γνω-
στό πως υπάρχει µεγάλη δυσκολία 
εξεύρεσης τέτοιων αψίδων προστα-
σίας, διότι πρέπει να είναι εφοδια-
σµένοι µε ειδική πιστοποίηση. Η δυ-
σκολία έγκειται τόσο στην εξεύρεση 
προµηθευτών-κατασκευαστών, όσο 
και στην ύπαρξη ειδικού φορέα πι-
στοποίησης, για τέτοιου είδους αψί-
δες. Ωστόσο, η παράταση που δόθηκε 
µετά από αίτηµα του ΣΕΑΜ έως το τέ-
λος του 2021 θεωρείται αρκετή προ-
κειµένου οι άµεσα ενδιαφερόµενοι, 
κάτοχοι τέτοιων ελκυστήρων, αγρό-
τες ή Εταιρίες, να έχουν τον χρόνο να 

βρουν λύση και να συµµορφωθούν.
Σηµειώνεται πως η παράταση α-

φορά τρακτέρ που έχουν ταξινοµη-
θεί ή έχουν άδεια κυκλοφορίας που 
εκδόθηκε πριν τις 21-5-1998 σύµφω-
να µε τη σχετική απόφαση, ώστε να 
διευκολυνθούν οι µεταβιβάσεις και 
οι πωλήσεις που έχουν σχεδιαστεί 
από τους κατόχους τους για φέτος.

Η απόφαση προβλέπει ότι είναι 
δυνατόν να κατασκευαστούν και να 
εγκριθούν νέου τύπου ∆ΠΕΑ από εν-
διαφερόµενους (µεµονωµένους/ α-

Πωλήσεις παλαιών τρακτέρ

τικά µε τη σύνδεση της στρεµµατικής 
επιδότησης στη βιολογική γεωργία µε 
υποχρέωση για παραστατικά πώλη-
σης του προϊόντος, αυτό δεν φαίνεται 
να είναι δυνατό, καθώς το µέτρο θεω-
ρείται «περιβαλλοντικό» και όχι αυστη-
ρά επενδυτικό. 

Υπενθυµίζονται παρακάτω τα ποσά 
ενίσχυσης που προβλέπει το τρέχον 
θεσµικό πλαίσιο ανά καλλιέργεια (ευ-
ρώ ανά στρέµµα) για διατήρηση και 
µετατροπή σε βιολογική παραγωγή 
αντίστοιχα: 

Ελαιοκοµία: 62,9 και 67,9 ευρώ 
Σταφίδα: 66,9 και 71,9 ευρώ
Σταφύλια επιτραπέζια και οινο-

ποιήσιµα: 85 και 90 ευρώ, 79,5 και 
84,5 ευρώ

Μηλοειδή: 59,4 και 64,4 ευρώ 
Πυρηνόκαρπα: 85 και 90 ευρώ
Εσπεριδοειδή: 29,5 και 34,5 ευρώ
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός και 

εδώδιµος: 55 και 60 ευρώ, 51,3 και 
56,3 ευρώ

Χειµερινά σιτηρά: 7,2 και 12,2 ευρώ
Ρύζι: 32,1 και 37,1 ευρώ
Μηδική, τριφύλλι: 53,5 και 58,5 

ευρώ
Άλλα ψυχανθή: 38 και 43 ευρώ
Όσπρια: 40,6 και 45,6 ευρώ
Λινάρι, ελαιοκράµβη, Ηλίανθος, 

Σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέρ-
γειες: 47,9 και 52,9 ευρώ

Αρωµατικά-Φαρµακευτικά φυτά: 
55 και 60 ευρώ.

Μάλλον δύσκολο
Η σύνδεση της στρεµµατικής 

επιδότησης στη βιολογική 
γεωργία µε υποχρέωση για 
παραστατικά πώλησης του 

προϊόντος δεν µοιάζει δυνατή

Από το 2021 
οι διαχειριστικές 
αρχές µπορούν 
να επιλέξουν 
µονοετείς 
έως τριετείς 
δεσµεύσεις.
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Νέα ένταξη
Αυτή την περίοδο εξετάζεται 
παράλληλα η δυνατότητα 
ένταξης νέων καλλιεργητικών 
οµάδων που έχασαν το «τρένο» 
στην περασµένη προκήρυξη.

90 ευρώ
Στο ρόδι, το ακτινίδιο, τα σύκα 
και τη φράουλα, που βρίσκονται 
ήδη ενσωµατωµένα στο θεσµικό 
πλαίσιο του Μέτρου, η ενίσχυση 
είχε οριστεί µέχρι τα 90 ευρώ 
το στρέµµα. 

Επιλέξιμοι
«Παίζεται» ακόµα αν η νέα 
πρόσκληση θα αφορά όσους ήδη 
έχουν πιστοποιηµένα βιολογικά 
προϊόντα («παλιοί») ή και όσους 
θέλουν τώρα να µπουν στη 
βιολογική παραγωγή.



χωρίς αψίδα

Με επιδότηση 80%
ανοίγει πρόγραμμα
για χοιροτρόφους 
Την εισαγωγή ενός νέου Μέτρου µε 
τίτλο «5.1.2 Επενδύσεις πρόληψης 
και προστασίας του ζωικού κεφα-
λαίου από µεταδοτικές ασθένειες 
και φυσικές καταστροφές», προέ-
βλεψαν οι διαχειριστικές αρχές του 
ΠΑΑ. Πρόκειται για πρόγραµµα που 
αφορά µόνο χοιροτρόφους και ε-
πιδοτεί δαπάνες στο 80% του κό-
στους, για διάφορα έξοδα εκσυγ-
χρονισµού στάβλων µε στόχο την 
πρόληψη ζωονώσων. Η σχετική 
προκήρυξη αναµένεται εντός του 
έτους και τα βασικά σηµεία της έ-
χουν ως εξής: 

∆ικαιούχοι
Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν 

την ιδιότητα του κατά κύριο επάγ-
γελµα γεωργού (συστηµατικού χοι-
ροτρόφου), όπως αυτή ορίζεται και 
αποδεικνύεται από το εθνικό θεσµι-
κό πλαίσιο (εγγραφή στο Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλ-
λεύσεων), ή στην περίπτωση των 
νοµικών προσώπων να έχουν κύ-
ρια δραστηριότητα την άσκηση της 
γεωργίας και ειδικότερα της συστη-
µατικής χοιροτροφίας.

Επιλέξιµες δαπάνες
Ενδεικτικές επιλέξιµες δαπάνες 

που αφορούν σε συστηµατικές χοι-
ροτροφικές εκµεταλλεύσεις µπορεί 
να είναι οι ακόλουθες: 

Κατασκευή ειδικής περίφρα-
ξης µε βάση από µπετόν (απαραί-
τητη η διπλή περίφραξη και η ηλε-
κτροφόρο σύρµα).

Εξοπλισµός ελεγχόµενης εισό-
δου προσωπικού (απολύµανση υπο-
δηµάτων, ειδικός ρουχισµός, είσο-
δος µετά από απολύµανση χεριών) 
και οχηµάτων (εξωτερική καθολική 
αυτόµατη απολύµανση οχηµάτων 
κατά την είσοδο – έξοδο στην εκµε-
τάλλευση, µε καταιονισµό).

Κατασκευή ράµπας φόρτωσης 
/ εκφόρτωσης στην περίµετρο της 
εκµετάλλευσης, ώστε να µην ει-
σέρχονται εντός αυτής µεταφορι-
κά οχήµατα προς παράδοση ή πα-
ραλαβή ζώων.

Εξοπλισµός συστήµατος απο-
λύµανσης χαµηλής πίεσης χώρων 
(σταθµός απολύµανσης και φορη-
τές µονάδες). 

Κατασκευή ράµπας καθαρισµού 
/ απολύµανσης µεταφορικών µέ-
σων εντός αύλιου χώρου (εσωτερι-
κή απολύµανση οχηµάτων).

Κατασκευή χώρων αποµόνω-
σης για νεοεισερχόµενα και νο-
σούντα ζώα.

Σύστηµα αερισµού/κλιµατι-
σµού χώρων παραγωγής.

Εξοπλισµός διαχείρισης νεκρών 
ζώων σε επίπεδο χοιροτροφικής εκ-
µετάλλευσης (αποθήκη-ψυγείο). 

Αίτηµα για δίµηνη
παράταση σε αιτήσεις
Αναπτυξιακού Νόµου
Επιστολή του Επιµελητηρίου 
Ηρακλείου ζητά την παράταση των 
προθεσµιών υποβολής αιτήσεων 
υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων 
στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού 
νόµου 4399/16, οι οποίες λήγουν 
στις 31 Μαρτίου 2021. Η επιστολή, 
που κατατέθηκε στη Βουλή από 
τον Βουλευτή Ηρακλείου, Βασίλη 
Κεγκέρογλου, ζητά τουλάχιστον 
δίµηνη παράταση, δεδοµένων 
µάλιστα των δυσµενών συνθηκών 
που έχουν διαµορφωθεί από την 
πανδηµία του Κορωνοϊού.
Θυµίζουµε ότι ευκαιρίες για 
επενδύσεις στον αγροδιατροφικό 
τοµέα δίνουν οι νέες προκηρύξεις 
καθεστώτων του Αναπτυξιακού 
Νόµου «Επιχειρηµατικότητα 
Πολύ Μικρών και Μικρών 
Επιχειρήσεων» και «Γενική 
Επιχειρηµατικότητα». ∆ικαιούχοι, 
από τον πρωτογενή τοµέα, 
κρίνονται παραγωγοί, αγροτικές 
επιχειρήσεις, οργανώσεις 
παραγωγών, οµάδες παραγωγών 
και συνεταιρισµοί, µε επιδότηση 
δαπανών έως 55%. 

νεξάρτητους κατασκευαστές, µηχα-
νουργεία, ειδικούς µηχανικούς κ.λπ.) 
οι οποίοι αναλαµβάνουν τις απαιτού-
µενες από τον νόµο ευθύνες και υπο-
χρεώσεις του κατασκευαστή.

Για να εγκριθούν οι νέου τύπου 
∆ΠΕΑ απαιτείται δοκιµή που γίνε-
ται από πιστοποιηµένους για το 
σκοπό αυτό φορείς.Ήδη στη χώ-
ρα µας έχουν λάβει έγκριση ∆ΠΕΑ 
ελληνικής κατασκευής που καλύ-
πτουν σηµαντικό αριθµό παλαιών 
µοντέλων ελκυστήρων.

Ποσοστό στήριξης
Το ποσοστό στήριξης για 
δράσεις πρόληψης ανέρ-
χεται στο 80% του ποσού 
των επιλέξιµων επενδυτι-
κών δαπανών στα πλαίσια 

του νέου Μέτρου
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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. 

ΝΕΟ ΜΕΤΡΟ 5.1.2

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ   ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

80%

5

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΕΠΙ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofou@agronews.gr

H Claas παρουσίασε την αναβαθµισµένη 
γκάµα των «all-rounder» τρακτέρ της Arion 
για το 2021, ενσωµατώνοντας νέο στυλ, 
κινητήρες Stage V και ένα ολοκαίνουρ-
γιο µοντέλο που τοποθετείται στην κορυ-
φή της γκάµας, το Arion 470. Παράλληλα, 
η γερµανική φίρµα επεµβαίνει µε βελτιώ-
σεις στην ικανότητα ανύψωσης στην από-
δοση των υδραυλικών και στο µικτό βάρος 
των µοντέλων, τα οποία είναι πλέον επτά 

(Arion 410/420/430/440/450/460/470) και 
αποδίδουν 90, 100, 115 (Arion 420/430), 
125, 135 και 145 ίππους αντίστοιχα. Όλα 
τα µοντέλα από το µικρότερο Arion 410 έ-
ως το πιο δυνατό Arion 470 εξοπλίζονται 
µε έναν 4,5 λίτρων, τούρµπο  τετρακύλιν-
δρο κινητήρα Fiat.

Από το Arion 430 και πέρα, οι αγοραστές 
µπορούν να επιλέξουν ανάµεσα σε δύο ε-
πιλογές κιβωτίων ταχυτήτων powershift. 
Πρόκειται για το Quadrishift (στάνταρ για 
τα Arion 410 και Arion 420) που προσφέ-
ρει 16 εµπρός και 16 πίσω ταχύτητες, οι ο-

Ολική ανανέωση 
και νέα μοντέλα στα 
εμβληματικά Arion   
H Claas προσφέρει πλέον επτά μοντέλα 90-145 ίππων 
με επιλογή για καμπίνα χαμηλού προφίλ για ευελιξία

Ιχνοστοιχεία 
DDP-Wolf Trax 
από την Gavriel
Η Gavriel, πιστή στο στόχο της να ενισχύει την βιωσιµότη-
τα των αγροτών, ψάχνει, βρίσκει και προωθεί καινοτόµα 
προϊόντα που µειώνουν τα κοστολόγια και ταυτόχρονα αυ-
ξάνουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών µε απώτερο στό-
χο την αύξηση της κερδοφορίας των παραγωγών. Ένα από 
αυτά τα προϊόντα είναι και τα καινοτόµα ιχνοστοιχεία DDP-
Wolf Trax µε τα οποία αντικατέστησε όλα τα κοινά θειϊκά 
ιχνοστοιχεία στα κοκκώδη λιπάσµατα της. Σίδηρος, ψευ-
δάργυρος και βόριο στους τύπους Nutrimore ή Ceres που 
εµπεριέχονται είναι µόνο και πάντα αυτής της νέας DDP 
µορφής, δίνοντας πλεονεκτήµατα στα σηµεία:

Παράγονται από την Αµε-
ρικάνικη εταιρεία COMPASS 
MINERALS και είναι αποτέλε-
σµα πολυετούς έρευνας και 
χιλιάδων πειραµατικών σε 
όλο τον κόσµο. Γι’αυτό και 
είναι αξιόπιστα και 100% α-
ποτελεσµατικά.

Είναι σε µορφή σκόνης 
γι’ αυτό και εφαρµόζονται σε 
όλους τους κόκκους του λι-

πάσµατος µε αποτέλεσµα να εξασφαλίζεται οµοιόµορφη 
διασπορά στο χωράφι. Αντίθετα στην περίπτωση χρήσης 
κοινών blending λιπασµάτων τα θειϊκά ιχνοστοιχεία επει-
δή είναι ξεχωριστοί κόκκοι λιπάσµατος και επιπλέον σε 
πολύ µικρή συγκέντρωση πρακτικά δεν µπορούν να δια-
σπαρθούν οµοιόµορφα µέσα στο χωράφι µε συνέπεια να 
µην είναι αποτελεσµατική η λίπανση.

Τα καινοτόµα αυτά ιχνοστοιχεία έχουν τέτοια σύστα-
ση που δεν δεσµεύονται στο έδαφος ανεξαρτήτου pH του 
εδάφους αλλά και θερµοκρασιών. Αντίθετα τα κοινά θειϊ-
κά ιχνοστοιχεία συνήθως δεσµεύονται ισχυρά από το έδα-
φος και πολύ συχνά εγκλωβίζονται σε αυτό.

Τα DDP ιχνοστοιχεία εµπεριέχουν τουλάχιστον δύο 
διαφορετικές χηµικές µορφές µε αποτέλεσµα ένα µέρος 
τους να απορροφάται άµεσα και κάποιο αργότερα από τα 
φυτά παρέχοντας στην πράξη θρέψη σε δύο χρόνους και 
άµεσα αλλά και παρατεταµένα, κάτι που δεν συµβαίνει µε 
τα κοινά ιχνοστοιχεία. Πρακτικά τα DDP ιχνοστοιχεία λει-
τουργούν τόσο θεραπευτικά όσο και προληπτικά σε τυχόν 
τροφοπενίες σε ιχνοστοιχεία.

Για τους παραπάνω λόγους να καινοτόµα DDP –Wolf Trax 
Ιχνοστοιχεία είναι 10 φορές πιο ισχυρά από τα κοινά θειϊ-
κά ιχνοστοιχεία γι’ αυτό και οι τύποι Nutrimore και Ceres 
που τα περιέχουν είναι οι µόνοι που πετυχαίνουν στοχευ-
µένη και  επιτυχηµένη θρέψη.

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΚΟΥΝΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSC – Ε∆ΑΦΟΛΟΦΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MARKETING GAVRIEL
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ποίες χωρίζονται σε τέσσερις σειρές, η κα-
θεµιά µε τέσσερις ταχύτητες powershift. Έ-
πειτα δίνεται και η επιλογή του προαιρετι-
κού Hexashift µε έξι ταχύτητες powershift 
(24Χ24). Νέα είναι επίσης η προαιρετική α-
ντλία µε ανίχνευση φορτίου και απόδοση 
150 λίτρων το λεπτό, µαζί και η αυξηµένη 
δύναµη ανύψωσης των 6,25 τόνων.

Επιπλέον, ο µοχλός εµπρόσθιου φορτωτή 
-«Electropilot» τον ονοµάζει η Claas- µπο-
ρεί τώρα να ρυθµιστεί ξεχωριστά ως προς 
την απόκριση. Και η νέα αυτόµατη ανίχνευ-
ση του µπροστινού φορτωτή εξοικονοµεί 
χρόνο από την χειροκίνητη εναλλαγή των 
υδραυλικών λειτουργιών.

Όπως τα παλαιότερα µοντέλα της σειράς, 
τα νέα Arion 400 µπορούν να διαµορφω-
θούν µε διαφορετικούς τρόπους ώστε να 

ταιριάζουν στις απαιτήσεις και τις εφαρµο-
γές των πελατών. Συγκεκριµένα µπορούν 
να εξοπλιστούν µε ανάρτηση εµπρός άξο-
να Proactiv, µηχανική ανάρτηση καµπίνας 
δύο σηµείων και διάφορες επιλογές καθί-
σµατος για να αυξήσουν περαιτέρω την ά-
νεση του οδηγού. Τόσο η εµπρόσθια όσο 
και η πίσω σύνδεση και οι εµπρός φορτω-
τές Claas είναι επίσης εξοπλισµένοι µε α-
πόσβεση κραδασµών.

Νέες επιλογές καµπίνας
Επιπλέον, εκτός από την τυπική καµπίνα 

υψηλού προφίλ µε γυάλινη οροφή ή δια-
φανή ηλιοροφή, η νέα Σειρά µπορεί τώρα 
να διαµορφωθεί µε καµπίνα χαµηλού προ-
φίλ ή την καµπίνα Panoramic. Όπως λέει 
η Claas, η τελευταία, είναι σε θέση να προ-
σφέρει απεριόριστη προβολή των ανυψω-
µένων εµπρόσθιων φορτωτών, χάρη σε ένα 
συνεχές παρµπρίζ 2,41τ.µ. Σηµειώνεται ε-
δώ πως σε ορισµένα µοντέλα διατίθεται κα-
µπίνα 5 πυλώνων µε πλευρικό παράθυρο 
από πολυκαρβονικό θραύσµα σχεδιασµέ-
νο ειδικά για δηµοτικές εργασίες. Ένα πα-
κέτο φωτισµού LED είναι προαιρετικά δια-
θέσιµο για όλες τις παραλλαγές καµπίνας, 
σύµφωνα µε την Claas.

Γεωργία ακριβείας
Όλα τα τρακτέρ µπορούν να εξο-

πλιστούν εργοστασιακά µε σύστηµα 
διεύθυνσης Claas GPS που ελέγχεται 

από τον τερµατικό σταθµό S7

Η CNΗ επενδύει στα 
ηλεκτρικά τρακτέρ 
Ο όµιλος CNH Industrial 
απέκτησε µειοψηφικό µε-
ρίδιο στην νεοσύστατη 
εταιρεία Monarch Tractor 
η οποία ασχολείται µε 
ηλεκτρικούς κινητήρες και 
την αυτόνοµη τεχνολογία. 
H επένδυση έχει στόχο 
τον εξηλεκτρισµό για µη-
χανήµατα έως 100 ίππων.

Ροµποτικό τρακτέρ 
για δενδρώνες

Το αυτόνοµο Trektor µε 
κινητήρα πετρελαίου και 
µπαταρίας της Sitia µπορεί 
να προσαρµοστεί σε διά-
φορους τύπους καλλιερ-
γειών χάρη στο µεταβλητό 
ύψος και το µεταξόνιό του. 
Το Trektor είναι ένα πολύ 
προσαρµόσιµο ροµπότ που 
µπορεί να µεταβάλλει την 
τροχιά, το ύψος και το µε-
ταξόνιο του για τη διαχεί-
ριση των δενδροκοµικών 
και οπωροκηπευτικών ερ-
γασιών, και των αµπελώ-
νων µε µεγάλες ή στενές 
σειρές. ∆ιαθέτει δορυφο-
ρικό σήµα GNSS RTK για 
µεγάλη ακρίβεια.

να επιλέξει µεταξύ των δι-
αφορετικών µεθόδων δια-
νοµής στα περιθώρια από 
την καµπίνα του τρακτέρ, 
να καθορίσει την άκρη και 
το περίγραµµα, ώστε να 
εξοικονοµήσει λίπασµα.

Πρόσληψη Technical and Commercial Manager

Η Biogard Greece ΕΠΕ, θυγατρική της CBC στην Ελλάδα, και με 
εξειδίκευση στη διακίνηση προϊόντων βιοπροστασίας και θρέψης των 
καλλιεργούμενων φυτών, σκοπεύει να προσλάβει έναν Technical and 
Commercial Manager με έδρα την Αθήνα και με κύριες αρμοδιότητες:

• Συντονισμό δικτύου πωλήσεων
• Ανάπτυξη των προϊόντων πανελληνίως
• Τεχνική και εμπορική υποστήριξη των προϊόντων

Απαραίτητα Προσόντα:

• Πτυχιούχος Γεωπόνος με ειδίκευση στην Φυτική παραγωγή.
• Πολύ καλή γνώση της αγοράς των αγροχημικών και προηγούμενη

εμπειρία από εργασία στον χώρο.
• Πολύ καλή τεχνική κατάρτιση σε συνδυασμό με εμπειρία στο

commercial management.
• Πολύ καλή γνώση και ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών,

προγραμμάτων επικοινωνίας, MS office, κ.α.
• Πολύ καλή ικανότητα επικοινωνίας στην Αγγλική γλώσσα, γραπτά και

προφορικά.
• Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και δυνατότητα μετακινήσεων εκτός

έδρας.

Παρακαλούμε αποστείλατε τα βιογραφικά σας στην Αγγλική γλώσσα,
στο email της εταιρείας: info@biogard.gr

Σύστηµα Auto TS 
από την Amazone

Η Amazone διαθέτει πλέ-
ον το ενσωµατωµένο στο 
δίσκο σύστηµα αυτόµατης 
διανοµής στα σύνορα 
AutoTS. Με το AutoTS, ο 
χρήστης µπορεί εύκολα 



Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021Agrenda38
ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα μέτρου
 ∆ιαχρονικό: Ότι δεν συνέβη 

ποτέ, είναι ότι δεν ποθήσαµε αρκετά.  
If you can’t measure it, you can’t 
manage it. Peter Drucker (Εάν δεν 
µπορείς να το µετρήσεις, δεν 
µπορείς να το διοικήσεις.)

 Μελισσοκοµία: Το 2021 το 
ΥπΑΑΤ διαθέτει συνολικά ΜΟΝΟ 
128.821 ευρώ σε 11 προγράµµατα 
(7 Ερευνητικά κέντρα) για µελέτες 
σε µελισσοκοµία και σηροτροφία, µε 
τίτλους όπως: «∆ιερεύνηση νέων - 
εναλλακτικών µεθόδων πρόληψης - 
αντιµετώπισης ασθενειών, εχθρών 
και ιώσεων», «Χρήση καινοτοµιών 
σε όλες τις φάσεις της παραγωγής, 
τυποποίησης, ταυτοποίησης και 
εµπορίας µελιού και µελισσοκοµικών 
προϊόντων», «Μελέτη χωροταξικής 
κατανοµής, τοποθέτησης µελισσιών, 

σε επίδραση µε 
το περιβάλλον 
και τη γεωργική 
παραγωγή», 
«Καταγραφή, 
χαρτογράφηση 
αξιολόγηση και 
διαχείριση της 
µελισσοκοµικής 

χλωρίδας» και «∆ιάσωση, βελτίωση 
και διατήρηση γενετικού υλικού 
ελληνικών πληθυσµών µελισσών». Φ. 
Αραµπατζή, ΥφυπΑΑΤ, 26/2/2021. 

 Αλιεία: Στην άτυπη Σύνοδο του 
Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας 
της ΕΕ, µέσω τηλεδιάσκεψης στις 22 
Φεβρουαρίου η υφυπουργός 
Φωτεινή Αραµπατζή δήλωσε ότι η 
Συµφωνία Βιώσιµης Αλιευτικής 
Σύµπραξης (SFPA) µε την Ισλαµική 
∆ηµοκρατία της Μαυριτανίας 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
καθώς εκεί δραστηριοποιείται 
ελληνικός αλιευτικός στόλος. 
ΥπΑΑΤ, 22/2/2021. 

 Ελαιόλαδο: «Οι εξευτελιστικές 
τιµές, που δίνονται από τους 
εµπόρους για το ελαιόλαδο (2,35-
2,45 ευρώ) δικαιολογηµένα 
προκαλούν την αγανάκτηση των 
παραγωγών που βλέπουν να 
µειώνεται κάθε χρόνο το εισόδηµα 
τους». Οι αγρότες, ζητούν από την 
κυβέρνηση, κατώτερες εγγυηµένες 
τιµές, αφορολόγητο πετρέλαιο και 
κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτικά 
εφόδια. ertnews.gr, 4/3/2021. 
  
  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Σε κίνηση αγοράς των πρώτων υλών 
που χρησιµοποιεί στα προϊόντα της κα-
τευθείαν από τους παραγωγούς προ-
χωράει η Gaea, ενέργεια που προς το 
παρόν εφαρµόζεται πιλοτικά, σύµφω-
να µε τον διευθύνοντα σύµβουλο της 
εταιρείας, Thomas Brinkmann. Ταυ-
τόχρονα εξετάζει το ενδεχόµενο να ε-
νισχύσει τις απευθείας συνεργασίες 
µε συνεταιρισµούς στο µέλλον, κα-
θώς επί του παρόντος προµηθεύεται 
κατά κύριο λόγο τα προϊόντα της α-
πό συνεργάτες της. «Η έναρξη συνερ-
γασίας απευθείας µε τους παραγω-
γούς εντάσσεται στο πλαίσιο της ευ-
ρύτερης επιδίωξής µας να επιτύχου-
µε τα ποιοτικά κριτήρια που µας ζη-
τούν οι πελάτες µας. Θεωρούµε κα-
λό να ενηµερώνουµε και τους αγρό-
τες εποµένως για τα κριτήρια αυτά, 
καθώς όσο πιο άµεση είναι η επαφή 
µε τους παραγωγούς, τόσο πιο άµε-
ση µπορεί να είναι η παρέµβαση από 
πλευράς µας σε θέµατα ποιότητας. Εί-
ναι γεγονός πλέον ότι ο καταναλωτής 
για να µπορεί να πληρώνει την υπε-
ραξία που προκύπτει στο λάδι, ζητά-

ει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, κά-
τι που συχνά δυσκολευόµαστε να πε-
τύχουµε. Βρισκόµαστε συχνά αντιµέ-
τωποι µε την απόρριψη σεβαστών πο-
σοτήτων πρώτης ύλης, δεδοµένου ότι 
υπάρχουν περιπτώσεις που δεν πλη-
ρούν τα ποιοτικά κριτήρια που έχουµε 
θέσει», εξηγεί ο διευθύνων σύµβου-
λος της Gaea. Η συγκεκριµένη κίνη-
ση έχει ξεκινήσει ήδη να υλοποιείται 
σε συνεργασία µε τους παραγωγούς 
του Αγρινίου, περιοχή στην οποία βρί-
σκονται οι παραγωγικές εγκαταστά-
σεις της εταιρείας, αλλά και µεµονω-
µένα στην Πελοπόννησο. 

Να σηµειωθεί ότι η επιχείρηση 
δεν διαθέτει στρατηγικά δικό της ε-
λαιοτριβείο, αλλά συνεργάζεται µε 

ελαιοτριβεία στο σύνολο της ελλη-
νικής επικράτειας. Ο λόγος που έχει 
επιλέξει να κινείται κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, είναι σύµφωνα µε τον κύριο 
Brinkmann, καθαρά ποιοτικού χαρα-
κτήρα. «Θέλουµε να γίνεται η έκθλι-
ψη της ελιάς όσο το δυνατόν συντο-
µότερα µετά τη συγκοµιδή του καρ-
πού από το δέντρο».

O ίδιος επισηµαίνει ότι υπάρχουν 
αγορές όπως οι σκανδιναβικές χώ-
ρες, που υπολογίζουν ιδιαιτέρως θέ-
µατα βιωσιµότητας και ζητούν συ-
γκεκριµένα χαρακτηριστικά από τα 
προϊόντα που εισάγουν. «Μεγάλο 
ζήτηµα αποτελεί η χρήση των φυ-
τοφαρµάκων, κάτι στο οποίο κα-
λούµαστε όλοι να βρούµε λύσεις». 

Με αγορά ελαιολάδου απευθείας
από τον παραγωγό η Gaea 
αλλάζει με όρους ποιότητας 
τις ισορροπίες Για να μπορεί ο καταναλωτής να 

πληρώνει την υπεραξία στο ελαιόλαδο, 
ζητάει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά

Ο διευθύνων σύµβουλος της 
εταιρείας, Thomas Brinkmann.

Το 85% του τζίρου από τις διεθνείς πωλήσεις, 
µεγάλος πελάτης τα αεροδρόµια

H εταιρεία αποκοµίζει το 85% του κύκλου εργασιών της από τις εξαγωγές. 
«Στη διάρκεια του 2020 παρουσιάσαµε αρκετά σηµαντική ανάπτυξη σε 
Γερµανία, Μεγάλη Βρετανία και Νορβηγία», σηµειώνει ο κ. Brinkmann. 
«Αντιµετωπίσαµε ωστόσο πιέσεις στην Ελλάδα, δεδοµένου ότι µεγάλος 
πελάτης µας είναι τα αεροδρόµια. Έτσι, παρά το γεγονός ότι υπήρξε 
αυξηµένη ζήτηση από τα σούπερ µάρκετ, δεν καταφέραµε να 
εξισορροπήσουµε την εν λόγω απώλεια από τη λιανική των αεροδροµίων». 
Στο πρόγραµµα είναι επενδύσεις σε µηχανολογικό εξοπλισµό, σε χώρους 
αποθήκευσης και δεξαµενές για µεγαλύτερη χωρητικότητα για το λάδι που 
παράγεται. Το ύψος των συγκεκριµένων επενδύσεων θα ανέλθει σε περίπου 
1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων αποθήκες και δεξαµενές θα έχουν ολοκληρωθεί 
το α’ εξάµηνο και ο µηχανολογικός εξοπλισµός το β’ εξάµηνο του 2021. 

Εξαγωγές
Κύριες αγορές 

της εκτός 
Ελλάδας 
Γερµανία, 

Νορβηγία και 
Μ. Βρετανία

Τζίρος
H Gaea το 
2019 είχε 

κύκλο εργα-
σιών 16 εκατ. 
ευρώ έναντι 
14 εκατ. το 

2018

∆εν έχει
∆εν διαθέτει 
ελαιοτριβείο, 
γιατί θέλει η 
έκθλιψη να 
γίνεται µετά 
τη συγκοµιδή

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

διευθύνοντα σύµβουλο της εταιρείας, Thomas 
Brinkmann
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Ποιοτικά πρότυπα ελαιολάδου, µέγε-
θος φιάλης συσκευασίας, ακόµα και το 
βασικό υλικό για τη δηµιουργία αυτής 
φιλοδοξεί να ορίσει ο νέος κώδικας κα-
λών πρακτικών στη βιοµηχανία ελαιο-
λάδου που διαµορφώνει από κοινού η 
ισπανική κυβέρνηση και οι ενεργοί συ-
ντελεστές του κλάδου. Ήδη ο σχετικός 
κώδικας βρίσκεται σε διαβούλευση µε 
το εγχείρηµα να διαµορφώνει τη µια εκ 
των 10 παρεµβάσεων που είχε προαναγ-
γείλει το περασµένο καλοκαίρι ο Ισπα-
νός υπουργός γεωργίας, Λούις Πλάνας, 
προκειµένου να απεγκλωβιστεί η αγο-
ρά ελαιολάδου από την υφεσιακή λού-
πα στην οποία βρισκόταν και η οποία 
είχε σηµαντικές πολιτικές προεκτάσεις. 

Στόχος της συγκεκριµένης µεταρρύθ-
µισης είναι να καταστήσει το δυνατόν πιο 
ελκυστικά τα τελικά προϊόντα ελαιολά-
δου στους καταναλωτές, προκειµένου 
να ενισχυθεί η ζήτηση. Εντάσσοντας τε-
χνολογίες ιχνηλασιµότητας και διαµορ-
φώνοντας κοινές πρακτικές αξιολόγη-
σης της πρώτης ύλης, τυποποίησης και 
προώθησης, τον πυρήνα της µεταρρύθ-
µισης διαµορφώνει η προσπάθεια να ξε-
χωρίζει από την πρώτη µατιά το ελαιό-
λαδο στο ράφι, από τα υπόλοιπα αντα-
γωνιστικά προϊόντα φυτικών ελαίων. 

Κατάργηση πλαστικών φιαλών
Μάλιστα µέσα σε αυτό το πλαίσιο, µια 

αρχική πρόταση ήταν να καταργηθούν 
οι πλαστικές συσκευασίες ελαιολάδου, 
µε το προϊόν να αποθηκεύεται αποκλει-
στικά σε γυάλινες φιάλες. Ωστόσο η βιο-
µηχανία απέρριψε µε συνοπτικές διαδι-
κασίες την πρόταση, αξιολογώντας την 
ως υπέρµετρη επιβάρυνση της αλυσίδας 
εφοδιασµού σε χρόνο που πιθανώς να 
µην έχει ωριµάσει αρκετά η αγορά προ-
κειµένου να «πληρώσει» την αναβάθµι-
ση αυτή. Ωστόσο η πορεία της διαβού-
λευσης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόµενο 
να καταργηθούν οι συσκευασίες ελαι-
ολάδου άνω των 5 λίτρων, όταν αυτές 
διατίθενται στη λιανική. 

Να σηµειωθεί ότι µε τον κώδικα κα-
λών πρακτικών δεσµεύονται όλες οι τυ-
ποποιητικές βιοµηχανίες και συνεταιρι-
σµοί προαιρετικά. Βέβαια αναµένεται ότι 
η συµµετοχή θα είναι µεγάλη, ενώ για ό-
σους δεν συµµετάσχουν σε πρώτη φάση, 
τότε το υπουργείο γεωργίας της Ισπανί-
ας θα ζητά σε ετήσια βάση εκθέσεις ανα-
φοράς, προκειµένου να αξιολογεί κατά 
πόσο απέχουν από τα νέα στάνταρτς που 
ακολουθεί ο υπόλοιπος κλάδος. Σηµει-
ώνεται ότι ο κώδικας καλών πρακτικών 
θα αφορά σε ελαιόλαδα που παρασκευ-
άζονται και τυποποιούνται εντός της ι-
σπανικής επικράτειας από ισπανικές ε-
ταιρείες, µε στόχο την διάθεσή τους στην 
εσωτερική αγορά. Ωστόσο σε ποιοτικά 
κριτήρια της πρώτης ύλης που ορίζει ο 
κώδικας, θα πρέπει να ανταποκρίνονται 
και εισαγόµενα ελαιόλαδα που τυποποι-
ούνται στην Ισπανία, επίσης µε προορι-
σµό την εσωτερική αγορά.        

Προς κατάργηση η πλαστική
φιάλη στο ισπανικό ελαιόλαδο
με νέο κώδικα καλών πρακτικών

Αναβάθμιση υπεραξίας μέσω ΠΟΠ 
για την ποικιλία ελιάς Μανάκι
Την προοπτική χαρακτηρισµού της 
παραδοσιακής ποικιλίας ελιάς Μα-
νάκι ως προϊόν ΠΟΠ προς όφελος 
των καλλιεργητών εξετάζει ο ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα, σε συνεργασία µε τις ε-
µπλεκοµένες παραγωγικές και το-
πικές αρχές της ευρύτερης περιοχής 
της Κορινθίας και της Αργολίδας.

Μάλιστα, ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος 
∆ήµας, µέσα από ανάρτησή του 
στο twitter δήλωσε ότι εξετάζεται 
το ενδεχόµενο χαρακτηρισµού της 
ποικιλίας ελιάς Μανάκι ως προϊόν 
ΠΟΠ, σε συνεργασία µε τον ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα. Ειδικότερα, αναφέρει ό-
τι: «Η ποικιλία ελιάς Μανάκι είναι 
µια παραδοσιακή-διαχρονική καλ-
λιέργεια στην ευρύτερη περιοχή της 
Κορινθίας. Με τον πρόεδρο του ΕΛ-
ΓΟ ∆ήµητρα Σ. Χαρουτουνιάν εξε-
τάζουµε το ενδεχόµενο χαρακτηρι-
σµού της ως προϊόν ΠΟΠ προς ό-
φελος των καλλιεργητών».

Σε ανάλογη αναγνώριση και πι-
στοποίηση της ποικιλίας και στην 
όµορη περιοχή της Αργολίδας κα-
λεί σε επιστολή του προς τον κ. 
Χαρτουνιάν, ο βουλευτής Αργολί-
δας της Ν∆ Γιάννης Ανδριανός και 
ιδιαίτερα τις περιοχές της Ερµιονί-

δας και της Επιδαύρου (έχει ήδη χα-
ρακτηριστεί ως ΠΟΠ σε Ασκληπείο 
και Κρανίδι) καθώς και σε περιοχές 
των ∆ήµων Άργους-Μυκηνών και 
Ναυπλιέων, όπου τα ελαιόδεντρα 
Μανάκι καλλιεργούνται ως µονο-
καλλιέργεια επί αιώνες µε ιδιαίτε-
ρα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Η καλλιέργεια Μανάκι κατέχει 
συνολική έκταση 400.000 στρεµ-
µάτων. Παράγει υψηλής ποιοτικής 
αξίας ελαιόλαδο, ενώ παρουσιάζει 
εξαιρετική αντοχή στο ψύχος και ό-
ψιµη ωρίµανση. Αυτοί οι δύο λόγοι 
συντελούν και στην καλλιέργεια 
της ποικιλίας αυτής σε ηµιορεινές 
περιοχές της Β. Πελοποννήσου. 

Το λάδι το οποίο παράγει η ποι-
κιλία «Κοθρέïκη- Μανάκι» θεωρεί-
ται και είναι το κορυφαίο λάδι στην 
Ελλάδα, όσον αφορά το χρώµα και 
στα γευστικά του χαρακτηριστικά.

Πρόκειται για ποικιλία µεσόκαρ-
πη, διπλής χρήσεως µε σχήµα καρ-
πών στρογγυλό-ωοειδές, χωρίς θη-
λή και βάρος 3,0 µε 5,5 γραµµάρια. 
Η ωρίµανση – συγκοµιδή των καρ-
πών της αρχίζει από τα µέσα Οκτω-
βρίου και τελειώνει στις αρχές ∆ε-
κεµβρίου, και η ελαιοπεριεκτικότη-
τά τους κυµαίνεται από 18% – 25%. 

Ροζέ σαµπάνια
Dom Pérignon
σε συνεργασία
µε Bulgari
Μια περιορισµένης 
έκδοσης ροζέ 
σαµπάνια του 2004 
θα κυκλοφορήσει στα 
µέσα Μαρτίου ο οίκος 
Champagne Dom 
Pérignon, µε την 
εµβληµατική ιταλική 
µάρκα κοσµηµάτων 
Bulgari. Η έκδοση 
«Bulgari Serpenti x 
Dom Pérignon Rosé» 
είναι µια γιορτή έργων 
τέχνης από µεγάλες 
µάρκες πολυτελείας. 
Εµπνευσµένο από το 
χρυσό κόσµηµα 
Serpenti της Bulgari, 
κάθε magnum είναι 
χαραγµένο σε µοτίβο 
κλίµακας φιδιού, µε 
την ετικέτα από ροζ 
χρυσό. Η συλλογή, 
αξίας 230.000 ευρώ, 
θα κυκλοφορήσει σε 
Λονδίνο, Μιλάνο, 
Παρίσι και Τόκιο.

O Ισπανός υπουργός Γεωργίας, 
Λούις Πλάνας.

Μέτρια παραγωγή
Θεωρείται ποικιλία 
µέτρια παραγωγική, 
ανεκτική στο ψύχος, 
ευαίσθητη στον καρ-
κίνο, το κυκλοκόνιο 

και τον δάκο

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΛΙΑΣ 
ΜΑΝΑΚΙ

3 -5,5 

18-25% 

400.000
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ

ΜΕΣΟΚΑΡΠΗ 

ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Μέλι Μουρίκη

Από μελισσοκόμος 
εργοστασιάρχης 
με 2.500 μελίσσια   
Με δικό του brand και νέα premium σειρά ο Παναγιώτης 
Μουρίκης πρεσβεύει τη σύγχρονη μελισσοκομική αντίληψη

Επενδύσεις
Η δηµιουργία µιας 

νέας, υπερ σύγχρονης, 
ιδιόκτητης µονάδας – 
συσκευαστηρίου στη 
Στεφάνη Βοιωτίας 
είναι αποτέλεσµα 

επενδύσεων µε µακρο-
πρόθεσµο ορίζοντα

Στις αρχές της πανδηµίας 
έκανε ντεµπούτο στις αγορές 
µια νέα premium σειρά 
ελληνικού µελιού καστανιάς, 
ερείκης, πεύκου, θυµαρίσιο και 
βελανιδιάς.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τα τερτίπια των χονδρεµπό-
ρων, που όλο κόβουν τη χα-
ρά της δηµιουργικής ενα-
σχόλησης µε τη µέλισσα, εν 
τέλει κούρασαν τον 34χρονο 
σήµερα Παναγιώτη Μουρίκη, ο 
οποίος έχει βάλει στόχο τα επόµε-
να χρόνια να διοχετεύει στην αγορά το 
µέλι από τα 2.500 παραγωγικά µελίσσια του απο-
κλειστικά µε την προσωπική του υπογραφή. «Με 
κουράζουν» αναφέρει ο νεαρός µελισσοκόµος µε 
ύφος αυθόρµητο και φυσικό στην Agrenda. «Εί-
ναι ψυχοφθόρο να παράγεις, να έχεις συγκεκρι-
µένα κόστη και να µην ξέρεις στο τέλος τι και πότε 
θα πληρωθείς. Άλλη τιµή σου λένε στο ξεκίνηµα, 
άλλη σου δίνουν στο τέλος» συνεχίζει.

Όταν αυτή η αγανάκτηση πηγάζει από έναν άν-
θρωπο που κοιµάται 250 νύχτες το χρόνο σε ένα 
φορτηγό µεταφέροντας τα µελίσσια του από το έ-
να άκρο της Ελλάδας στο άλλο, αντιλαµβάνεται 
κανείς και το µέγεθος της υποβάθµισης του κό-

που των παραγωγών από τους µεσά-
ζοντες. Φυσικά είναι και η προστι-
θέµενη αξία στη µέση, η οποία χά-
νεται όταν ο µελισσοκόµος παρα-
δίδει τους τενεκέδες χύµα στην α-
γορά. Βέβαια, τουλάχιστον µεσο-

πρόθεσµα το µόνο που µένει είναι 
η ικανοποίηση και το αίσθηµα πλη-

ρότητας που νιώθει κανείς όταν είναι 
σε θέση να διαθέσει ένα τελικό προϊόν το 

οποίο ξεχωρίζει από τον ανταγωνισµό γιατί πε-
ριέχει την ολοκληρωµένη αντίληψη του δηµιουρ-
γού του για αυτό.  Η αντίληψη που έχει ο Πανα-
γιώτης Μουρίκης για το επάγγελµα στο οποίο µα-
θήτευσε από παιδί δίπλα στον πατέρα του, είναι 
µάλλον ρηξικέλευθη για τα ελληνικά µέτρα. ∆εν 
µπορεί καθόλου τη συναναστροφή µε τους χον-
δρεµπόρους, δεν του αρέσει η ευκολία του καλου-
πιού, δεν τον ενδιαφέρουν οι ποσότητες και δεν 
είναι σύµφωνος µε τα µείγµατα ελληνικού µελιού 
µε άλλα προϊόντα, όπως κακάο, αφού όπως λέ-
ει «οι κωδικοί που ανακατεύουν το µέλι, είναι ε-
πινοήσεις των εµπόρων. Οι παραγωγοί δεν πρέ-
πει να χαλάµε την ταυτότητα της πρώτης ύλης».

Σε ένα φορτηγό που περιοδεύει στα πιο άγρια και παρθένα τοπία της ελληνικής επικράτειας περνά 
250 µέρες το χρόνο ο Παναγιώτης Μουρίκης, µεταφέροντας εκατοντάδες παραγωγικά µελίσσια 
σε ένα διαρκές στοίχηµα µε τον εαυτό του να σπάει τα καλούπια της συµβατικής µελισσοκοµίας.

Παναγιώτης και Αναστάσιος Μουρίκης
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Οι γονείς του µεγάλωσαν τέσσερα 
παιδιά µε 300 µελίσσια, ενώ η ενα-
σχόληση της οικογένειας µε το µέ-
λι ξεκινά το 1960, όταν ο Αναστά-
σιος Μουρίκης έπιασε δουλειά βο-
ηθού σε έναν µεγάλο µελισσοκόµο 
της εποχής. Ο Παναγιώτης, ο συνο-
µιλητής µας, ανέλαβε τα ηνία της ε-
πιχείρησης το 2007 και αύξησε το 
µέγεθος του µελισσοσµήνους που 
τώρα κατανέµεται σε 2.500 κυψέ-
λες. Καθώς η επιχείρηση µεγάλωνε, 
ο Παναγιώτης χρειάστηκε βοήθεια, 
την οποία και έλαβε από την µεγα-
λύτερη αδερφή του Μαρία, η οποία 
από το 2017 ανέλαβε τον συντονι-
σµό στο επικοινωνιακό και εµπορι-
κό κοµµάτι της επιχείρησης. Τα δύο 
αδέρφια έχουν αναλάβει να εκσυγ-
χρονίσουν το προϊόν και το brand 
της οικογενειακής επιχείρησης στα 
πρότυπα των πιο δηµοφιλών µελιών 
του κόσµου. Στις αρχές της πανδη-
µίας έκαναν και το ντεµπούτο τους 
στις αγορές µε µια νέα premium σει-
ρά ελληνικού µελιού καστανιάς, ε-
ρείκης, πεύκου, θυµαρίσιο και βε-
λανιδιάς. Ήδη έχουν γίνει οι πρώ-
τες εξαγωγές σε Ρουµανία και Γερ-

µανία. «Λέµε για το manuka της Νέ-
ας Ζηλανδίας. Το ελληνικό µέλι εί-
ναι ισάξιό του από άποψη ποιότητας 
και διατροφικής αξίας. Το δείχνουν 
και µελέτες» ισχυρίζεται ο συνοµι-
λητής µας. Όπως αναφέρει ο Πανα-
γιώτης Μουρίκης, «µέσα στη δεκα-
ετία ό,τι έβγαλα από αυτήν τη δου-
λειά, το έριξα ξανά στις µέλισσες. Ό-
λες τις προσπάθειες τις χρηµατοδο-
τούµε µε ιδία κεφάλαια.». 

Η ανάγκη για εκσυγχρονισµό 
της µελισσοκοµικής µονάδας, τό-
σο σε επίπεδο εξοπλισµού όσο 
και µέγιστης διασφάλισης ποιό-
τητας, οδήγησε στη δηµιουργία 
µιας νέας, υπερ σύγχρονης, ιδιό-
κτητης µονάδας – συσκευαστηρί-
ου στη Στεφάνη Βοιωτίας. «Μόνο 
οι αποθήκες στοίχησαν 100.000 
ευρώ, βάλε τα αυτοκίνητα και τα 
φορτηγά, τα µηχανήµατα, τον ε-
ξοπλισµό» λέει ο Παναγιώτης. Στο 
µεταξύ, επειδή του αρέσει να δοκι-
µάζει την τεχνογνωσία του σε νέ-
ες προκλήσεις επιχειρεί σε αυτήν 
τη φάση να επεκτείνει τα µελίσ-
σια του στην Κίµωλο, για την πα-
ραγωγή µελιού άγριας λεβάντας. 

Μέσα στη δεκαετία ό,τι έμενε στην άκρη 
πήγαινε σε επενδύσεις στα μελίσσια

ΜΕΛΙ ΜΟΥΡΙΚΗ

Εκτός από την παραγωγή µελιού, η επιχείρηση µε 
έδρα το χωριό Στεφάνη στα ∆ερβενοχώρια της 

Βοιωτίας διαθέτει στην αγορά παραφυάδες, 
βασίλισσες και προϊόντα κυψέλης

E-Mail: info@mouriki.gr

Νέο προϊόν
Ο νεαρός µελισσοκόµος 

επιχειρεί να επεκτείνει τα 
µελίσσια του στην Κίµωλο, 
για την παραγωγή µελιού 

άγριας λεβάντας

ΣΤΕΦΑΝΗ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

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

agrenda@agronews.gr

ΣΜΟΕ
Ακόμα μια θητεία 
για Θάνο Ντούγκο
Στο τιµόνι του Συνδέσµου Μικρών 
Οινοποιών Ελλάδας για ακόµα µια 
θητεία θα παραµείνει ο Θάνος 
Ντούγκος, έπειτα από απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης του 
ΣΜΟΕ που έγινε προ ολίγων 
ηµερών. Η ανανέωση της θητείας 
αποφασίστηκε στην ετήσια γενική 
και εκλογική συνέλευση του 
Συνδέσµου Μικρών Οινοποιών 
Ελλάδας στις 28 Φεβρουαρίου.

Heineken 
Νέος Οικονομικός 
διευθυντής
Η Heineken NV ανακοίνωσε ότι η 
οικονοµική διευθύντριά της, 
Laurence Debroux θα αποχωρήσει 
τον επόµενο µήνα και ότι θα 
διορίσει τον Harold van den 
Broek, επι του παρόντος πρόεδρο 
στο τµήµα υγιεινής της Reckitt 
Benckiser Group, ως 
αντικαταστάτη της. Η Debroux θα 
αποχωρήσει από την εταιρεία 
µετά από την ετήσια γ.σ. στις 22 
Απριλίου, ανακοίνωσε η 
ολλανδική ζυθοποιία.

Danone
Μη εκτελεστικός 
ο Emm. Faber
Ο γαλλικός όµιλος τροφίµων  
Danone ανακοίνωσε ότι ο 
Emmanuel Faber, ο οποίος 
κατέχει και τις δύο θέσεις 
προέδρου και του διευθύνοντος 
συµβούλου για επτά χρόνια, 
θα παραµείνει ως µη 
εκτελεστικός πρόεδρος 
µόλις βρεθεί ένας νέος CEO.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Συγκαλλιέργεια βίκου-βρώμης, ψυχανθών, 
καλλιέργεια σύσπορου και σόγιας για 

πρωτεϊνούχες ζωοτροφές υψηλής αξίας

Η βιωσιµότητα των επιχειρήσεων, συµπερι-
λαµβανοµένων και των κτηνοτροφικών εκ-
µεταλλεύσεων, είναι ένας διαρκής αγώνας 
η έκβαση του οποίου εξαρτάται από πολ-
λούς παράγοντες. Οι κτηνοτροφικές εκµε-
ταλλεύσεις, συνήθως, εστιάζουν το ενδια-
φέρον τους στο πρόσηµο εισροών – εκρο-
ών και συγκεκριµένα στις τιµές αγοράς ζω-
οτροφών, εφοδίων κ.ά. και στις τιµές πώ-
λησης των προϊόντων (γάλα, κρέας), θεω-
ρώντας ότι τόσο η παραγωγικότητα του ζω-
ικού κεφαλαίου όσο και η όλη διαχείριση 
της µονάδας τους δεν επιδέχεται περαιτέρω 
βελτίωση, γεγονός που πράγµατι ισχύει σε 
πολλές περιπτώσεις. 

Στην αγορά όµως υπάρχουν και οι απρό-
βλεπτοι παράγοντες, οι οποίοι ανατρέπουν 
την υπάρχουσα ισορροπία για κάποιο χρο-
νικό διάστηµα και θέτουν σε κίνδυνο τη βι-
ωσιµότητα των επιχειρήσεων – εκµεταλλεύ-
σεων. Για παράδειγµα, η αύξηση των τιµών 

των ζωοτροφών κατά 15-20 % το τελευταίο 
τρίµηνο. Η αύξηση των ζωοτροφών δεν είναι 
ούτε τυχαία, αλλά ούτε και σκόπιµη. Οφεί-
λεται σε κάποιες συγκυρίες που µέχρις ενός 
σηµείου είναι απρόβλεπτες και όχι βραχυ-
πρόθεσµα αντιµετωπίσιµες (π.χ. από ακραί-
ες καιρικές συνθήκες), που επηρεάζουν ό-
µως σηµαντικά την παραγωγή και ακολού-
θως τις τιµές των ζωοτροφών.

Παγκόσµια κρίση τιµών 
των τροφίµων 2007-2008
Θεωρώ σκόπιµο να υπενθυµίσω πολύ 

συνοπτικά την παγκόσµια κρίση τιµών των 
τροφίµων (World Food Price Crisis) της πε-
ριόδου 2007 – 2008, για τα αίτια και τα α-
ποτελέσµατα της οποίας έγιναν πολλές µε-
λέτες από σηµαντικούς παγκόσµιους οργα-
νισµούς, όπως FAO, IFCN, κ.ά., µε στόχο να 
ληφθούν προληπτικά µέτρα έγκαιρα σε πε-
ρίπτωση επανεµφάνισής τους στο µέλλον. 
Η κρίση αυτή, που προκάλεσε αύξηση του 
δείκτη τιµών των τροφίµων κατά 6%, 27% και 
24% τα έτη 2006, 2007 και 2008 αντίστοι-
χα, ανέδειξε εµφατικά, µεταξύ άλλων, ζητή-
µατα όπως αυτά του επισιτισµού και της α-
σφάλειας των τροφίµων (Food Security) του 
πλανήτη, προκαλώντας πολιτική και οικο-
νοµική αστάθεια και κοινωνική ανησυχία, 

Τέσσερις 
εναλλακτικές 
για παραγωγή  

ζωοτροφών

Βιώσιμες μονάδες

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟY ΖΕΡΒΑ* 
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τόσο στις αναπτυσσόµενες όσο και στις α-
νεπτυγµένες χώρες. Την παγκόσµια αυτή 
κρίση προκάλεσαν, κυρίως, γεγονότα όπως:

α. Τα ακραία καιρικά φαινόµενα που επι-
κράτησαν κατά την καλλιεργητική περίοδο 
(ξηρασία στην Αυστραλία και Ν. Ζηλανδία, 
κύµα καύσωνα και ισχυρές βροχοπτώσεις 
στις ΗΠΑ) µε συνέπεια την πτώση στην πα-
ραγωγή σιτηρών (αραβοσίτου και σίτου) και 
µείωση των αποθεµάτων αυτών παγκοσµίως.

β. Η αύξηση της τιµής του πετρελαίου µε 
συνακόλουθες ισχυρές ανατιµήσεις στα λι-
πάσµατα, τις µεταφορές, κ.ά.

γ. Η προσπάθεια εναλλακτικής παραγω-
γής βιοκαυσίµων από αραβόσιτο και ελαι-
ούχα σπέρµατα, µε αποτέλεσµα την αύξη-
ση των καλλιεργούµενων εκτάσεων µε α-
ραβόσιτο κατά 18 % εις βάρος των εκτάσε-
ων για καλλιέργεια σίτου και σόγιας, προ-
καλώντας διπλασιασµό της τιµής το σίτου 
και πενταπλασιασµό της τιµής του ρυζιού, 
µε αντίστοιχη εκτίναξη των τιµών των ζωο-
τροφών και των τιµών του αγελαδινού γά-
λακτος κατά 22,6 % στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση και 22,5 % στην Ελλάδα.

δ. Ο ανταγωνισµός που δηµιουργήθηκε 
για τη χρήση του αραβοσίτου ως τροφίµου, 
ζωοτροφής και καυσίµου, µε κατάληξη να 
θεωρηθεί στη συνέχεια λάθος η χρήση του 
για παραγωγή βιοκαυσίµων. Έτσι, τον Ο-
κτώβριο του 2008 επήλθε πτώση της τιµής 
του αραβοσίτου κατά 50 % και στροφή στην 
καλλιέργεια σίτου και σόγιας, οι τιµές των 
οποίων βελτιώθηκαν σηµαντικά. Τελικά, οι 
τιµές τόσο των ζωοτροφών όσο και του α-
γελαδινού γάλακτος επανήλθαν διεθνώς το 
2010 στις τιµές του 2006 (της προ της κρί-
σης περιόδου).

Έχει τη δυνατότητα 
να αντιδράσει ο παραγωγός;

Το ερώτηµα λοιπόν που προκύπτει από τα 
παραπάνω είναι αν ο παραγωγός (κτηνοτρό-
φος) έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει και 
να προφυλάξει την εκµετάλλευσή του από 
µια κρίση αύξησης των τιµών των ζωοτρο-
φών, µε εφαρµογή κάποιων εναλλακτικών 
λύσεων. Εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν πά-
ντα, έστω και µε περιορισµένο σχετικά απο-
τέλεσµα, µε δυνατότητα µάλιστα επιλογής 
µεταξύ αυτών ανάλογα µε τα χαρακτηριστι-
κά και τις δυνατότητες κάθε εκµετάλλευσης.

Με την ευκαιρία αυτή θα αναφερθώ σε 
µερικές εναλλακτικές λύσεις καλλιεργει-
ών, που εµφανίζουν ενθαρρυντικά αποτε-
λέσµατα ως προς την αξιοποίησή τους στη 
διατροφή των γαλακτοπαραγωγών ζώων ε-
ξασφαλίζοντας παράλληλα την αξιοποίηση 
αγρών κατά τη χειµερινή περίοδο και την πα-
ραγωγή ελληνικών ζωοτροφών πλούσιων 
σε πρωτεϊνες. Στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ρά-
σης ΓΑΙΑ που υλοποιεί η γαλακτοβιοµηχα-
νία ∆ΕΛΤΑ, µια πρωτοβουλία για τη βιώσι-
µη ανάπτυξη του πρωτογενή τοµέα και σε 
συνεργασία µε το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών και το Ινστιτούτο Επιστήµης Ζωικής 
Παραγωγής Γιαννιτσών του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7-8 ετών 
πραγµατοποιήθηκαν πειραµατικές καλλι-
έργειες. Τα αποτελέσµατα των µελετών αυ-
τών που έχουν παρουσιαστεί από τη ∆ΕΛΤΑ 

σε συγκεντρώσεις παραγωγών, ηµερίδες, 
επιστηµονικά συνέδρια και στα µέσα µαζι-
κής ενηµέρωσης, µε στόχο τη µείωση του 
κόστους παραγωγής γάλακτος, τη βελτίω-
ση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 
κτηνοτροφικών µονάδων και τη βελτίωση 
της βιωσιµότητας του πρωτογενούς τοµέα. 

Οι εναλλακτικές λύσεις παραγωγής ζωο-
τροφών που έχουν µελετηθεί και έχουν α-
ποδειχθεί επωφελείς για τον παραγωγό, αλ-
λά και το περιβάλλον και την κλιµατική αλ-
λαγή ταυτόχρονα, αναφέρονται συνοπτικά 
παρακάτω. Αν και οι διαθέσιµες εκτάσεις για 
καλλιέργεια για παραγωγή ζωοτροφών εί-
ναι πάρα πολλές στη χώρα µας, εν τούτοις 
προϋπόθεση για τον παραγωγό είναι να δι-
αθέτει, τουλάχιστον, τον απαιτούµενο εξο-
πλισµό για καλλιέργεια και συγκοµιδή και 
το κατάλληλο προσωπικό για την παραγω-
γή ζωοτροφών, χωρίς να επηρεάζεται (αρ-
νητικά) η διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου 
της εκµετάλλευσης.

Εναλλακτικές λύσεις
1. ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΨΥΧΑΝΘΩΝ (π.χ. 

βίκου) – σιτηρών (π.χ. κριθής, βρώµης) για 
βόσκηση(αιγοπροβάτων), ενσίρωση (για βο-
οειδή) ή παραγωγή σανού (αιγοπρόβατα-
βοοειδή). Η συγκαλλιέργεια βίκου (10 Kg/
στρέµµα) µε κριθή (5-6 Κg/στρέµµα) έδω-
σε χλωροµάζα η οποία, κατόπιν µάρανσης, 
ενσιρώθηκε και αντικατέστησε πλήρως το 
ενσίρωµα του αραβοσίτου σε σιτηρέσιο ο-
λικής ανάµειξης αγελάδων γαλακτοπαρα-
γωγής, χωρίς να επηρεαστεί τόσο η ποσό-
τητα του παραγόµενου γάλακτος όσο και η 
χηµική του σύσταση.

Το ενσίρωµα της βικο-κριθής είχε υψη-
λότερη περιεκτικότητα σε αζωτούχες ουσί-
ες (πρωτεϊνες) κατά 14,8 g/Kg, γεγονός που 
επέτρεψε τη µείωση του σογιαλεύρου, στο 
µείγµα που συνδυάστηκε µε το ενσίρωµα 
βικο-κριθής στο ολικό σιτηρέσιο των αγε-
λάδων, από 35 % στο 10 %. Η αντικατάστα-
ση αυτή εξοικονόµησε τελικά 1,8 Kg σογια-
λεύρου ηµερησίως ανά αγελάδα µε το αντί-
στοιχο οικονοµικό όφελος για τον παραγω-
γό. Το κόστος της ενσιρωθείσας χλωροµά-

ζας της βικο-κριθής ήταν 0,044 ευρώ/Kg, 
δηλαδή αρκετά συγκρίσιµη µε αυτό του α-
ραβοσίτου. Τα επιπλέον, όµως, πλεονεκτή-
µατα της βικο-κριθής ήσαν τα εξής:

α. Αποτελεί φθινοπωρινή καλλιέργεια 
που δεν απαιτεί άρδευση, επιτρέποντας να 
ακολουθήσει εαρινή καλλιέργεια στην ί-
δια έκταση.

β. Έχει ικανοποιητική στρεµµατική από-
δοση και υψηλότερη περιεκτικότητα σε α-
ζωτούχες ουσίες (38,8 g/Kg) από τον αρα-
βόσιτο (24,0 g/Kg).

γ. Τα σιτηρά (κριθή) αξιοποιούν το άζω-
το που δεσµεύουν τα ψυχανθή (βίκος) και 
γι’ αυτό απαιτείται ελάχιστη ή µηδενική λί-
πανση, και

δ. Μειώνονται τα ζιζάνια στην καλλιερ-
γούµενη έκταση.

2. ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΚΟΥ-ΒΡΩΜΗΣ για 
παραγωγή χλωροµάζας που µπορεί αρχικά 
να βοσκηθεί από αιγοπρόβατα ή/και να συ-
γκοµιστεί για σανό. Στο πείραµα αυτό χρη-
σιµοποιήθηκε για περιβαλλοντικούς, κυρί-
ως, λόγους (αύξηση συσσώρευσης οργανι-
κού άνθρακα στο έδαφος, µείωση του απο-
τυπώµατος του άνθρακα του γάλακτος) κο-
πριά σε σύγκριση µε χηµικό ανόργανο λί-
πασµα. Στη φωτογραφία που ακολουθεί εί-
ναι εµφανής η διαφορά στην ανάπτυξη των 
φυτών (βικο-βρώµης) µε προσθήκη κοπριάς 
(30 τόνοι/στρέµµα ανά διετία) µε υπεροχή 
των ψυχανθών (βίκου) στην ανάπτυξη που 
είχε ως αποτέλεσµα αυξηµένη περιεκτικότη-
τα σε αζωτούχες ουσίες (πρωτεϊνες), 21,0 % 
στη ξηρή ουσία έναντι 13,9 % µε ανόργανη 
λίπανση. Τα πλεονεκτήµατα της συγκαλλι-
έργειας αυτής είναι βασικά τα ίδια που ανα-
φέρθηκαν στην προηγούµενη περίπτωση 1 
της βικο-κριθής.

3. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΛΥΣΠΟΡΟΥ (µείγµα 
ψυχανθών - σιτηρών) για παραγωγή χλω-
ράς νοµής ή/και σανού µετά από ξήρανση.

Καλλιεργήθηκαν διαφορετικά µείγµατα 
πολύσπορου για παραγωγή σανού, µε δι-
αφορετικές αναλογίες και είδη ψυχανθών-
σιτηρών, και έγινε σύγκριση µε τη µηδική. 
Η απόδοση του πολύσπορου, σε Kg ξηρής 
ουσίας/στρέµµα, ήταν στο 60 – 90 % της α-
ντίστοιχης της µηδικής µε περιεκτικότητα 
σε αζωτούχες ουσίες 12,2 % στη ξηρή ου-
σία έναντι 16,3 % της µηδικής. Αυτό πρα-
κτικά σηµαίνει ότι 1,6 Kg σανού πολύσπο-
ρου αντιστοιχούσαν, από πλευράς διατρο-
φής, σε 1,0 Kg µηδικής. Το κόστος του πο-
λύσπορου ανήλθε στα 13,8 ευρώ/στρέµµα 
(δαπάνες λίπανσης) ενώ της µηδικής στα 
72,6 ευρώ/στρέµµα (δαπάνες λίπανσης 19,1 
ευρώ, άρδευσης 48,0 ευρώ, φυτοπροστασί-
ας 5,5 ευρώ).

Στο πείραµα διατροφής που ακολούθησε 
σε προβατίνες γαλακτοπαραγωγής, χρησι-
µοποιήθηκαν δύο ισοδύναµες, από πλευ-
ράς παραγωγής, οµάδες στις οποίες χορη-
γήθηκαν σιτηρέσια µε την ίδια περιεκτικό-
τητα σε πρωτεϊνες. Στο σιτηρέσιο της µιας 
οµάδας συµµετείχε ο σανός του πολύσπο-
ρου (1,6 Kg) και στο σιτηρέσιο της άλλης η 
µηδική (1,0 Kg). To µείγµα γαλακτοπαρα-
γωγής που χρησιµοποιήθηκε (1,4 Kg) ήταν 

το ίδιο και για τις δύο οµάδες. Από τα απο-
τελέσµατα της µελέτης δεν παρατηρήθηκαν 
διαφορές τόσο στην ποσότητα του γάλακτος 
όσο και στη χηµική του σύσταση.

Το συµπέρασµα της µελέτης αυτής ήταν 
ότι το πολύσπορο αποτελεί πολύ καλή εναλ-
λακτική λύση για παραγωγή χονδροειδών 
ζωοτροφών διότι αφενός καλλιεργείται κα-
τά τη χειµερινή περίοδο χωρίς να απαιτεί-
ται άρδευση, αφετέρου εµπλουτίζει το έδα-
φος µε άζωτο το οποίο µπορεί να χρησιµο-
ποιήσει η καλλιέργεια κάποιου σιτηρού την 
επόµενη καλλιεργητική περίοδο. Επίσης, η 
επιλογή του πλέον κατάλληλου µείγµατος 
πολύσπορου για µια συγκεκριµένη περιο-
χή εξαρτάται από τις εδαφοκλιµατικές συ-
νήκες αυτής της περιοχής.

Ένα, επιπλέον, πλεονέκτηµα της συγκαλ-
λιέργειας ψυχανθών-σιτηρών είναι ότι ο πα-
ραγωγός µπορεί να εξασφαλίσει ενσίρωµα 
ή σανό για τους πρώτους καλοκαιρινούς µή-
νες όταν τα αποθέµατά του στις τροφές αυ-
τές εξαντλούνται.

4. ΣΠΟΡΑ ΜΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕ-
ΝΗΣ ΣΟΓΙΑΣ για παραγωγή σογιόσπορου.

Στο φύλλο της 25ης/01/2020 της Agrenda 
είχε τεκµηριωθεί το σκεπτικό καλλιέργειας 
µη γενετικά τροποποιηµένης σόγιας, µε λε-
πτοµερή αναφορά στις απαιτούµενες καλ-
λιεργητικές φροντίδες (σπορά, λίπανση, ζι-
ζανιοκτονία, συγκοµιδή). Υπενθυµίζεται ότι 
η στρεµµατική απόδοση ανήλθε στα 505 Kg 
σογιόσπορου/στρέµµα µε την ακόλουθη χη-
µική σύσταση (%): Ξηρή ουσία 86,3, Ολικές 
Αζωτούχες Ουσίες (πρωτεϊνες) 34,8, Λιπα-
ρές Ουσίες 18,1, NDF 13,2, ADF 9,7.

Το συµπέρασµα της µελέτης αυτής ήταν 
ότι η καλλιέργεια της σόγιας για παραγωγή 
σογιόσπορου είναι εφικτή στη χώρα µας σε 
αρδευόµενες εκτάσεις µε ικανοποιητικές α-
ποδόσεις, εφόσον βέβαια εξασφαλιστούν οι 
απαραίτητες-συνιστώµενες καλλιεργητικές 
φροντίδες. Επιπλέον, µπορεί να θεωρηθεί 
και οικονοµικά συµφέρουσα ως πρωτεϊνού-
χος ζωοτροφή µε υψηλή θρεπτική αξία, που 
βελτιώνει την παραγωγική ικανότητα του σι-
τηρεσίου ολικής ανάµειξης (ΤΜR) αγελάδων 
µε υψηλή γαλακτοπαραγωγή.

Στόχος µια οικονοµικά 
βιώσιµη εκµετάλλευση

Με τις παραπάνω εναλλακτικές λύσεις πα-
ραγωγής ζωοτροφών χαµηλού, σχετικά, κό-
στους, σε συνδυασµό µε την εφαρµογή δια-
τροφής ακριβείας (στοχευµένη διατροφή µε 
το κατάλληλο και ισόρροπο σιτηρέσιο που 
καλύπτει επαρκώς και µε ακρίβεια τις εκά-
στοτε ανάγκες των ζώων), οι κτηνοτροφι-
κές µας εκµεταλλεύσεις µπορούν να είναι 
οικονοµικά βιώσιµες, µε βελτιωµένη απο-
τελεσµατικότητα διατροφής, άριστη υγεία 
και αναπαραγωγική λειτουργία του ζωικού 
τους κεφαλαίου, ελάχιστες απώλειες από 
λόγους υγείας, ικανοποιητικές συνθήκες 
ευζωϊας (welfare) και µειωµένη περιβαλλο-
ντική επιβάρυνση για συµβολή στο µετρια-
σµό της κλιµατικής αλλαγής.

*ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Παραγωγή
Η αύξηση των τιμών των ζωοτροφών 
οφείλεται σε κάποιες συγκυρίες 
που μέχρις ενός σημείου είναι 
απρόβλεπτες και όχι βραχυπρόθεσμα 
αντιμετωπίσιμες, όπως από ακραίες 
καιρικές συνθήκες.

Προϋπόθεση για τον παραγωγό 
είναι να διαθέτει, τουλάχιστον, τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό για καλλιέρ-
γεια και συγκομιδή και το κατάλληλο 
προσωπικό για την παραγωγή 
ζωοτροφών, χωρίς να επηρεάζεται 
αρνητικά η διαχείριση του ζωικού 
κεφαλαίου της εκμετάλλευσης.
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Με επιστολή της προς τον υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης Σ. Λιβανό και µε το δεδοµένο ότι ή-
δη οι τράπεζες ενηµερώνουν τους συνεταιρι-
σµούς για την λήξη της θητείας των οργάνων 
διοίκησής τους την 30η Απριλίου 2021, η κε-
ντρική συνεταιριστική οργάνωση αµπελοοινι-
κών προϊόντων ΚΕΟΣΟΕ ζητά νέα παράταση 
της θητείας τους λόγω των συνεχιζόµενων α-
παγορεύσεων εξαιτίας της πανδηµίας. Στο σκε-

πτικό της η ΚΕΟΣΟΕ αναφέρει προς τον υπουρ-
γό ότι λόγω των περιοριστικών µέτρων που έ-
χουν τεθεί λόγω πανδηµίας και συµπεριλαµ-
βάνουν την απαγόρευση συναθροίσεων, πα-
ρεµποδίζεται η διαδικασία εκλογής νέων ∆ι-
οικητικών και Εποπτικών Συµβουλίων των συ-
νεταιρισµών, ενώ ταυτόχρονα πιέσεις ασκούν 
τα τραπεζικά ιδρύµατα απειλώντας µε «πάγω-
µα» των τραπεζικών λογαριασµών των συνε-

ταιρισµών. Η ΚΕΟΣΟΕ αναφέρει ότι «για τους 
παραπάνω λόγους, θεωρούµε ότι είναι ανα-
γκαίο να χορηγηθεί νέα παράταση, που αφο-
ρά τη λήξη της θητείας των ∆ιοικητικών και Ε-
ποπτικών Συµβουλίων των συνεταιρισµών κα-
θώς και την διενέργεια Γενικών Συνελεύσεων, 
διαφορετικά θα δηµιουργηθεί µείζον πρόβλη-
µα στις τραπεζικές τους συναλλαγές µε δυσµε-
νέστατες συνέπειες για τη λειτουργία τους.».

Παράταση θητείας διοικήσεων συνεταιρισμών ζητά η ΚΕΟΣΟΕ

Καθυστερημένη 
συγκομιδή κατά 
ένα πενθήμερο 
μπορεί να αυξήσει 
το νωπό βάρος στο 
συμπύρηνο, όπως 
δείχνει ερευνητικό 
πρόγραμμα σε 
Σκύδρα, Αριδαία 
και Αμύνταιο

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Μέχρι και 50 γραµµάρια επιπλέον νωπό βά-
ρος, µε πολλή ξηρά ουσία, µπορεί να συσ-
σωρεύσει το συµπύρηνο ροδάκινο, εάν κα-
θυστερήσει η συγκοµιδή του λίγες ηµέρες, 
δίδοντας τη δυνατότητα στον παραγωγό να 
αυξήσει τις στρεµµατικές αποδόσεις και το ει-
σόδηµά του και ταυτόχρονα στη µεταποίηση 
να παραλάβει ποιοτικότερο προϊόν και να ε-
λαχιστοποιήσει τις φύρες και τα κόστη της.

Την ίδια στιγµή, η χρήση του αζώτου, στη 
λίπανση των φυτειών, µπορεί να µειωθεί έ-
ως και 50% σε σύγκριση µε τις µέχρι τώρα α-
κολουθούµενες καλλιεργητικές πρακτικές, 
χωρίς, ωστόσο να επηρεαστεί στο ελάχιστο 
η παραγωγικότητα των δέντρων, ενώ µε κα-
τάλληλες επεµβάσεις σε κάλιο παρατηρείται 
σηµαντική αύξηση στο µέγεθος του καρπού.

Οι πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, που 
σχετίζονται άµεσα µε την επίτευξη της βιω-
σιµότητας των καλλιεργειών συµπύρηνου 
ροδάκινου, είναι ορισµένες από όσες κατα-
γράφηκαν στο πλαίσιο του ερευνητικού πι-
λοτικού προγράµµατος «PeachUp», που υλο-
ποιείται δύο χρόνια, µε συµµετοχή των ερ-
γαστηρίων ∆ικτύων και Τηλεπικοινωνιών 
και ∆ενδροκοµίας του Πανεπιστηµίου Θεσ-
σαλίας και Φυτοπαθολογίας του ΑΠΘ και τη 
συνεργασία της µεταποιητικής «ΚΡΟΝΟΣ». 

«Πρόκειται για ένα έργο, που εφαρµόζει 
ορθές γεωργικές πρακτικές σε οπωρώνες 
της Κεντρικής και της ∆υτικής Μακεδονίας, 
σε συνδυασµό µε τη χρήση πρωτοπόρου η-
λεκτρονικού εξοπλισµού, όπως φωτογραφι-
κές κάµερες, µετεωρολογικούς σταθµούς, υ-

δρόµετρα, έξυπνες παγίδες για µυκητολογι-
κούς εχθρούς, αλλά και εξελιγµένο λογισµι-
κό», εξηγεί στην Agrenda, ο Γεώργιος Νάνος, 
καθηγητής ∆ενδροκοµίας, στο Εργαστήριο 
∆ενδροκοµίας του Πανεπιστήµιο Θεσσαλί-
ας, που ηγείται της έρευνας.

Αναφερόµενος στα ευρήµατα του πιλοτι-
κού προγράµµατος, που έχει βάλει στο «µι-
κροσκόπιό» του τις βασικότερες ποικιλίες 
συµπύρηνου και τις µελετά σε περιβόλια 
της Σκύδρας, της Αριδαίας και του Αµυνταί-
ου, ο κ. Νάνος αποκάλυψε ότι µε τη µείωση 
της αζωτούχου λίπανσης στο µισό κάθε άλ-
λο παρά αρνητικά επηρεάστηκαν τα δέντρα.

«∆ιαπιστώνουµε πως η µείωση έως και πά-
νω από 50% της αζωτούχου λίπανσης δεν ε-

πηρεάζει πολύ τον καρπό. Αντίθετα η δια-
τήρησή της στα επίπεδα χρήσης που γίνεται 
σήµερα, προκαλεί βλαστοµανία, σκίαση των 
δέντρων, ανοµοιοµορφία στους καρπούς και 
χρειάζεται και περισσότερα χέρια για τη συ-
γκοµιδή, µε αποτέλεσµα να αυξάνει το κόστος 
παραγωγής», τόνισε ο καθηγητής. 

Στην ίδια λογική σηµείωσε πως βελτιώθη-
καν οι εφαρµογές σε κάλιο κι αυτό είχε ως 
αποτέλεσµα να µεγεθύνονται οι καρποί και 
να αυξάνει η παραγωγή καθώς το συγκεκρι-
µένο θρεπτικό στοιχείο είναι άµεσα συνδεδε-
µένο µε το µέγεθος του φρούτου. «Όλα αυτά 
βέβαια έγιναν βάσει εδαφολογικής και φυλ-
λοδιαγνωστικής ανάλυσης, βάσει της ανα-
µενόµενης παραγωγής καρπών και βάσει 

Ο Γιώργος Νά-
νος, καθηγητής 
∆ενδροκοµίας 
στο εργαστήριο 
∆ενδροκοµίας του 
Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας.

Πιλοτικό πρόγραμμα «PeachUp

Μικρή καθυστέρηση 
στη συγκομιδή 
αυξάνει τον καρπό
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Το σχεδιαζόµενο µέτρο των γεωργικών συµβου-
λών αποτελεί ηµίµετρο για τον αγροτικό τοµέα, 
αναφέρει σε επιστολή της η Πανελλήνια Ένωση 
Γεωπόνων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων-ΠΕΓ∆Υ, καθώς 
όπως υποστηρίζει η µεγάλη πλειοψηφία των α-
γροτών θα συνεχίσει να πορεύεται χωρίς θεσµο-
θετηµένη γεωπονική συµβουλή καθώς το µόνο 
που επι της ουσίας επιχειρείται είναι για µια ακό-
µη λογιστική διεκπεραίωση χρηµάτων του Β’ πυ-

λώνα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης.
Για φωτογραφική διάταξη, που έχει ως σκοπό 

να πάρουν το έργο λίγοι εκλεκτοί όσον αφορά 
την υπό διαβούλευση υπουργική απόφαση, κάνει 
λόγο γεωπόνος από την Ηλεία σε επιστολή του 
στην Agrenda. Σύµφωνα µε τον ίδιο η απόφαση: 

Αποκλείει τους µεµονωµένους Γεωργικούς 
Συµβούλους (γεωτεχνικούς) από την παροχή 
γεωργικών συµβουλών και τους εξαναγκά-

ζει στη δηµιουργία νέων νοµικών µορφών.
 ∆ηµιουργεί εξαρτηµένη σχέση όλων των γε-

ωπόνων και γενικά των Συµβούλων µε τους οι-
κονοµολόγους και τους γεωπόνους οικονοµικής 
ειδικότητας καθώς για τη δηµιουργία ΦΠΓΣ απαι-
τούνται 2 γεωπόνοι και 1 οικονοµολόγος/ Γεω-
πόνος Οικονοµ., παράλογο αφού στην Ελλάδα 
έχουν πιστοποιηθεί µόνο 130 οικονοµολόγοι.

 Ακυρώνει την πιστοποίηση ΕΛΓΟ ∆ήµητρα.

Για λίγους η διάταξη για τους Γεωργικούς Συμβούλους 

Συναγερµό έχει σηµάνει στους παρα-
γωγούς βερίκοκου ανά την Ελλάδα, για 
τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει στην 
παραγωγή, η ανοµοιόµορφη ανθοφο-
ρία, που καταγράφεται στην καλλιέρ-
γεια, συνεπεία της κακής διακοπής του 
λήθαργου των δέντρων, λόγω των κλι-
µατικών συνθηκών. Ο ήπιος ∆εκέµβρι-
ος και ο ζεστός Ιανουάριος, τους οποί-
ους διαδέχθηκε, τον Φεβρουάριο, η κα-
κοκαιρία «Μήδεια» µε τις χαµηλές θερ-
µοκρασίες, τα χιόνια και µετέπειτα και 
τους παγετούς, διαµόρφωσε ένα κλι-
µατικό περιβάλλον, που έχει µπερδέ-
ψει τις βερικοκιές. Αποτέλεσµα είναι 
όχι µόνο στο ίδιο κτήµα, αλλά ακόµη 
και στο ίδιο δέντρο κάποιοι οφθαλµοί 
να έχουν ανθίσει κι άλλοι να εξακο-
λουθούν να βρίσκονται σε λήθαργο.

Το σοβαρότερο πρόβληµα, τουλά-
χιστον προσώρας, δείχνει να το έχουν 
οι πρώιµες ποικιλίες, στις οποίες η α-
νοµοιοµορφία της άνθησης είναι εκτε-
ταµένη. Ωστόσο, οι παραγωγοί ανησυ-
χούν και για τις µεσοπρώιµες και τις ό-
ψιµες. «Σαφή εικόνα θα έχουµε µετά α-
πό δύο εβδοµάδες. Στις πρώιµες όµως, 
Tsounami, Wonder Cot και Pricia, βλέ-
πουµε ήδη προβλήµατα στην ανθοφο-
ρία κι αυτό οφείλεται στο ό,τι έκανε υ-
ψηλές θερµοκρασίες το χειµώνα, µε συ-
νέπεια να µην συµπληρωθούν οι απαι-
τούµενες ώρες ψύχους» εξηγεί ο Σάκης 
Κασαµανώλης, παραγωγός και γεωπό-

νος µε πάνω από 200 στρέµµατα βερί-
κοκων στην Πορταριά της Χαλκιδικής.

Προβληµατισµένος από την πορεία 
της ανθοφορίας στα περιβόλια του δη-
λώνει και ο ∆ηµήτρης Γκουτζιούχας, µε 
120 στρέµµατα βερίκοκα στην Πορτα-
ριά, η οποία µαζί µε τα περίχωρά της, 
δηλαδή τα Σήµαντρα, τον Άγιο Παντε-
λεήµονα και τον Άγιο Μάµα, συγκε-
ντρώνει τα περισσότερα από τα περί-
που 20.000 στρέµµατα που έχει η Χαλ-
κιδική. «Ποικιλίες όπως τα lady και τα 
pricia δεν έχουν ξεκινήσει να ανθί-
ζουν, λες και είναι Χριστούγεννα, ενώ 
στα Μπεµπέκου και τα Τυρίνθου, θα 
δεις στα δέντρα κάποια µπουµπούκια 
να έχουν ανοίξει και κάποια που πάνε 
να ανοίξουν», περιγράφει ο ίδιος, που 
δεν κρύβει πως υπάρχουν και αισιόδο-
ξα µηνύµατα, καθώς οι έµποροι έχουν 
αρχίσει ήδη τις διερευνητικές επαφές. 

Στο νοµό Πέλλας έχουν καταγραφεί 
και ζηµιές σε κάποιες ποικιλίες, λόγω 
του παγετού από τη «Μήδεια». Παρό-
µοια είναι η κατάσταση σε Αργολίδα και 
Κορινθία, όπου καλλιεργούνται πάνω 
από 30.000 στρέµµατα, σύµφωνα µε 
τον γεωπόνο Ανδρέα Κορολή. «Ο κοκ-
κινόσαρκες ποικιλίες, orange red και 
pricia είναι ακόµη πίσω, στα Μπεµπέ-
κου η έναρξη της άνθησης είναι στο 5% 
έως 30%, είναι στο ξεκίνηµα η Τύρβη, 
ενώ οι άλλες παραµένουν σε λήθαρ-
γο», παρατήρησε ο ίδιος.   Λ. ΛΙΑΜΗΣ

της έντασης βλαστικής ανάπτυξης κάθε ποι-
κιλίας και οπωρώνα», ανέφερε ο κ. Νάνος, 
προσθέτοντας πως στο πλαίσιο καλλιεργητι-
κών φροντίδων «εντάχθηκε το θερινό κλά-
δεµα και το αραίωµα την κατάλληλη περίο-
δο βάσει ανάπτυξης των καρπών κάθε ποι-
κιλίας. Έτσι, πετύχαµε µείωση του οικονοµι-
κού και περιβαλλοντικού κόστους της καλ-
λιέργεια, βελτίωση πολλές φορές στο µέγε-
θος καρπού και ποιότητα, ενώ η συγκοµιδή 
µπορεί να γίνει σε ένα χέρι».

Αναφορικά µε την επίδραση που µπορεί 
να έχει η µικρή καθυστέρηση της συγκοµι-
δής στο µέγεθος του καρπού, τα πειραµατι-
κά, σύµφωνα µε τον καθηγητή δενδροκοµί-
ας, κατέδειξαν ότι «συχνά µέσα σε 5 ηµέρες 
κοντά στη συγκοµιδή ο καρπός αυξήθηκε κα-
τά 50 γραµµάρια σε νωπό βάρος και συσσώ-
ρευσε ταυτόχρονα και πολλή ξηρά ουσία µε 
ότι αυτά συνεπάγονται για την άρδευση, τη 
λίπανση και το φωτισµό της κόµης εκείνη την 
περίοδο. Εποµένως, η συγκοµιδή µπορεί να 
καθυστερεί λίγες ηµέρες και αυτό όχι µόνο 
βελτιώνει την παραγωγή του χωραφιού, αλ-
λά κύρια βελτιώνει το ποσοστό των καρπών 
που θα µεταποιηθούν σε υψηλής ποιότητας 
κονσέρβα. Έτσι και ο παραγωγός βγάζει πε-
ρισσότερα χρήµατα και η εταιρεία διαθέτει 
καλύτερη ποιότητα κονσέρβας».

Ανθίζουν
Ποικιλίες όπως 
lady και pricia 

δεν έχουν 
ξεκινήσει να 

ανθίζουν, ενώ 
στα Μπεµπέκου 
και τα Τυρίνθου, 
υπάρχουν κάποια 
µπουµπούκια που 

έχουν ανοίξει

Μπερδεύτηκαν φέτος από τον καιρό
οι οφθαλμοί στις βερικοκιές

Σύµµαχος 
οι τεχνολογίες
Στο Λιποχώριο Σκύδρας 
ένα πειραµατικό του 
«Peachup» έχει στηθεί 
στον οπωρώνα του 
παραγωγού Σάββα 
Σαββίδη. Εκεί έγινε 
αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών. «Έγινε 
δίκτυο σταθµών λήψης 
κλιµατικών και φυτικών 
δεδοµένων που δίνει 
στοιχεία σε πραγµατικό 
χρόνο. Για τη διύγρανση 
του φύλλου δηµιουργείται 
λογισµικό πρόβλεψης 
προσβολής από µονίλια, 
ενώ έχουµε τοποθετήσει 
κάµερα παρακολούθησης 
της καλλιέργειας, ώστε 
να βλέπουµε την πορεία 
της συνεχώς και άρα να 
προτείνουµε βήµα-βήµα 
τις σχετικές πρακτικές», 
αναφέρει ο κ. Νάνος.
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Οργιάζουν 
απομιμήσεις, 
λαθραία και 
τα ρεβίθια 
της σποράς   
Εξίσου σοβαρό είναι βέβαια, ιδίως 
για τους αγρότες, το θέµα της 
θέσπισης (εκεί που λείπουν) και 
περιφρούρησης των κανόνων 
λειτουργίας της αγοράς. 
Το γεγονός ότι τα άριστης ποιότητας 
όσπρια των Πρεσπών, καλούνται να 
ανταγωνισθούν τις αθρόες 
εισαγωγές προϊόντων χωρίς 
ταυτότητα και αναφορά στον τόπο 
παραγωγής, είναι κάτι που διαχέεται 
σε όλα τα µήκη και πλάτη της αγοράς 
αγροτικών προϊόντων. Ακούγεται 
παράδοξο το ότι µε τα σηµερινά µέσα 
ιχνηλασιµότητας, η Πολιτεία δεν έχει 
καταφέρει να βάλει στη θέση τους 
τους ευκαιριακούς µεταπράτες και 
ανέχεται αν δεν ενθαρρύνει µε την 
παθητική της στάση τις λεγόµενες 
ελληνοποιήσεις που απογοητεύουν 
τους Έλληνες παραγωγούς. 
Κι αυτό όταν, το παράδειγµα του 
αιγοπρόβειου γάλακτος και η 
αποτροπή των παράνοµων 
εισαγωγών για την παρασκευή 
Φέτας, έχει αλλάξει άρδην το σκηνικό 
υπέρ των παραγωγών. 
Αντίθετα, στον τοµέα των οσπρίων οι 
αποµιµήσεις και το λαθρεµπόριο 
φθάνουν µέχρι και στο 
πολλαπλασιαστικό υλικό. 
Αυτές τις µέρες, λένε οι 
πληροφορίες, κάποιες χιλιάδες 
στρέµµατα σπέρνονται µε αµφιβόλου 
ποιότητας ρεβίθια, συγκεκριµένης 
ξενικής ποικιλίας, χωρίς να έχει δοθεί  
καµιά πιστοποίηση και καµιά έγκριση 
γι’ αυτό. Εικάζεται µάλιστα ότι το εν 
λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό 
ελέγχει και διακινεί εδώ και χρόνια 
(κάτω από τα ραντάρ) κάποιος 
περιστασιακός έµπορος. 
Λέγεται µάλιστα ότι κάποια στιγµή, 
αγοράζοντας σακουλάκια µε προϊόν 
από τα σούπερ µάρκετ και 
φροντίζοντας για ένα διάστηµα την 
αναπαραγωγή αυτών των σπόρων 
συγκεκριµένης ποικιλίας, ελέγχει 
σήµερα τη συγκεκριµένη αγορά, 
χωρίς να έχει ποτέ στην κυριότητά 
του τα δικαιώµατά της.

Λύσε δέσε το γουρούνι, 
μακρυσκοίνησε την κλώσσα... 
Με τα μικρά και ασήμαντα περνούν οι μέρες Λιβανού στο υπουργείο Γεωργίας 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε απόσταση από τα µεγάλα ζητήµατα που 
απασχολούν τον αγροτικό χώρο και τους 
συντελεστές της αγροτικής παραγωγής, 
δείχνει να κινείται η πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ο 
νέος υπουργός, Σπήλιος Λιβανός. Η µέ-
χρι στιγµής δραστηριότητα δείχνει να πε-
ριορίζεται σε επί µέρους διευθετήσεις και 
νοµή εξουσιών, χωρίς να γίνεται ορατή η 
µεγάλη εικόνα της αγροτικής οικονοµίας. 

Με µια οπτική απλούστευσης των πραγ-
µάτων θα µπορούσε να πει κανείς ότι η ε-
κτελεστική εξουσία και οι βασικές δοµές 
της κεντρικής διοίκησης είναι εκεί για να 
παρέχουν στους πολίτες ασφάλεια, υγεία 
και εκπαίδευση, να οριοθετούν τις χρήσεις 
της γης, να ορίζουν τους θεµελιώδεις κα-
νόνες λειτουργίας της αγοράς -υπό το πρί-
σµα πάντα του ελεύθερου ανταγωνισµού- 
µεριµνώντας βέβαια για την τήρησή τους. 

Όσον αφορά ειδικότερα στον αγροτικό 
χώρο, τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τις 
χρήσεις γης και τη λειτουργία της αγοράς 
αποκτούν ιδιαίτερο νόηµα. 

Στο πρώτο, είναι άπειρα τα παραδείγµα-
τα που δίνουν εικόνα µιας άναρχης κατά-
στασης η οποία, πέραν του ότι καταστρέφει 
το περιβάλλον και υπονοµεύει την ποιότη-
τα ζωής των πολιτών και ιδιαίτερα των αν-

θρώπων της υπαίθρου, επενεργεί εις βά-
ρος του υγιούς ανταγωνισµού, συντηρώ-
ντας στην ουσία στην αυθαιρεσία, τους ε-
πίδοξους καταπατητές και την απάτη. 

Εγκατεστηµένα συµφέροντα τα οποία 
απέκτησαν οικονοµική υπόσταση επειδή 
ακριβώς εκµεταλλεύθηκαν την αδράνεια 
του κράτους, τα νοµικά κενά και την ελλι-
πή περιφρούρηση των όποιων κανόνων, 
τείνουν να διαιωνίσουν µια κατάσταση η 
οποία µόνο τιµή δεν περιποιεί στη συντε-
ταγµένη Πολιτεία, ενώ την ίδια στιγµή δυ-
σκολεύει την ζωή των πολιτών και τη λει-
τουργία της οικονοµίας. 

Ο τρόπος µε τον οποίο οικοδοµείται για 
παράδειγµα, η νέα γενιά επιχειρήσεων στον 

τοµέα των Aνανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 
(ΑΠΕ), η εγκατάσταση χωρίς σχέδιο φωτο-
βολταϊκών σταθµών και αιολικών πάρκων, 
η σπατάλη πόρων που αυτή φέρνει, ακρι-
βώς λόγω της απουσίας φραγµών και ορι-
οθέτησης, το βάρος που µεταφέρει στο πε-
ριβάλλον και οι δυσκολίες που δηµιουρ-
γεί στην αγροτική δραστηριότητα, είναι κά-
τι που θα συνεκτιµηθεί στο βάθος του χρό-
νου. Σήµερα, αυτό το οποίο φαίνεται και 
δια γυµνού οφθαλµού είναι το όργιο αυ-
θαιρεσίας στην προσπάθεια των επιτήδει-
ων να βρουν το προσωπικό τους El Dorado. 

Αντίστοιχη σπατάλη πόρων και πεδίο ά-
νισου ανταγωνισµού δηµιουργεί ο λάθος 
τρόπος µε τον οποίο η χώρα διαχειρίζεται 
µέχρι σήµερα τα δηµόσια βοσκοτόπια και 
τις τεράστιες χορτολιβαδικές εκτάσεις. Ειδι-
κά από τη στιγµή που θεσπίσθηκε η εκτα-
τικοποίηση των κοινοτικών ενισχύσεων το 
κακό έχει παραγίνει. Εκατοµµύρια στρέµ-
µατα, αντί να υπηρετούν αποτελεσµατικά 
την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, προσφέ-
ροντας στη χώρα ένα δυνατό όνοµα στην 
παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης 
και µάλιστα µε κανόνες που να υπακούουν 
στις περιβαλλοντικές ανάγκες, αυτό το ο-
ποίο παρατηρείται είναι µια καταχρηστι-
κή διαχείριση η οποία ενισχύει τους απα-
τεώνες και ταπεινώνει τους πραγµατικούς 
θεµατοφύλακες της υπαίθρου. Μέχρι στιγ-
µής και ο Λιβανός, περί άλλων τυρβάζει. 

Φυτρώνουν φωτοβολταϊκά 
στα περισσότερα βοσκοτόπια 
Την οργανωµένη αντίδραση των 
αγροτών της Κρήτης φαίνεται 

να προκαλεί η «νυχτερινή»  
αδειοδότηση σταθµών ΑΠΕ 

σε ξακουστά βοσκοτόπια 
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Ο κόσµος παρακολουθεί τις µεγαλειώδεις 
κινητοποιήσεις των αγροτών της Ινδίας, οι οποίοι 
διαµαρτύρονται πως η ατζέντα που προωθεί η 
κυβέρνηση Μόντι τους αφήνει έρµαια στις 
βουλήσεις ιδιωτικών συµφερόντων, καθώς οι 
ελάχιστες εγγυηµένες τιµές µε τις οποίες οι 
κρατικές εταιρείες της Ινδίας αγόραζαν από 
αυτούς ρύζι, σιτηρά, βαµβάκι και άλλα αγροτικά 
προϊόντα, πλέον καταργούνται. Ήδη η Ινδία έχει 
µειώσει κατά 17% σε µια διετία τις επιδοτήσεις 

στο ρύζι, που το σύστηµα µετρήσεων ΠΟΕ 
χαρακτηρίζει ως στρεβλωτικές. Αντίστοιχα ο 
ρόλος της Κίνας στις διαπραγµατεύσεις είναι πιο 
αµφιλεγόµενος, αφού ο στόχος της είναι να 
διαµορφώσει συµµαχίες που θα διαταράξουν τον 
συσχετισµό δυνάµεων στην παγκόσµια σκακιέρα. 
Το παράδοξο; Οι ΗΠΑ, ενώ ήδη από τις αρχές του 
21ου αιώνα «έκοψαν» µαχαίρι τις ενισχύσεις 
αυτές προς τους αγρότες, την τελευταία τριετία 
εµφανίζουν αύξηση των ποσοστών τους.  

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ένας νέος κύκλος διαπραγµατεύ-
σεων και διεκδικήσεων στο πεδίο 
του παγκόσµιου εµπορίου αγρο-
τικών προϊόντων είναι έτοιµος να 
ανοίξει, µε ανερχόµενες δυνάµεις 
στον κλάδο, όπως η Ινδία και η 
Κίνα να διεκδικούν περαιτέρω α-
πελευθέρωση των ροών σε βασι-
κές αγροτικές πρώτες ύλες. 

Τον ερχόµενο Νοέµβριο, η Γέ-
νοβα θα φιλοξενήσει το 12ο συµ-
βούλιο υπουργών από τις χώρες 
µέλη του Παγκόσµιου Οργανι-
σµού Εµπορίου, µε τους αναλυτές 
να εκτιµούν ότι η ατζέντα που θα 
τους απασχολήσει θα αφορά την 
περαιτέρω απελευθέρωση των δι-
εθνών αγορών αγροτικών εµπο-
ρευµάτων. Σε αυτές, µερίδια δι-
εκδικούν η Κίνα και η Ινδία, χώ-
ρες που µέχρι και σήµερα είχαν 
καθαρό εισαγωγικό προσανατο-
λισµό ή απείχαν από τις διεθνείς 
αγορές, αφού ήταν εγκλωβισµέ-
νες στη λούπα των κρατικών ενι-
σχύσεων που προσλαµβάνονται 
ως αθέµιτες εµπορικές πρακτικές 
από τον ΠΟΕ. 

Οι συσχετισµοί είναι πλέον τέ-
τοιοι που σύµφωνα µε αναλυτές, 
όπως ο αγροτοοικονοµολόγος Ά-
λαν Μάθιους από το πανεπιστή-
µιο Τρίνιτι του ∆ουβλίνου, το αί-
τηµα αυτό της περαιτέρω απελευ-
θέρωσης θα προχωρήσει, φυσικά 
µε τους αργούς γραφειοκρατικούς 
ρυθµούς που χαρακτηρίζουν όρ-
γανα όπως ο ΠΟΕ. 

Ως γνωστόν, η περίπτωση των 
αγροτικών προϊόντων διαφέρει α-
πό εκείνη των αγορών στις οποίες 
δραστηριοποιούνται άλλοι τοµείς 
της οικονοµίας. Η απελευθέρωση 
του παγκόσµιου εµπορίου προϋ-

ποθέτει τη µείωση των δασµών 
και αποτελεί προϊόν ισχυρού λό-
µπινγκ βιοµηχανιών. Με τη στα-
διακή παγκοσµιοποίηση των αγο-
ρών, οι βιοµηχανίες που επένδυ-
αν στις εξαγωγές, είχαν την οικο-
νοµική ευρωστία ώστε να διεκδι-
κήσουν την περαιτέρω απελευθέ-
ρωση των αγορών, αποδυναµώνο-
ντας έτσι και τον εγχώριο ανταγω-
νισµό τους. Στην περίπτωση των 
αγροτικών προϊόντων όµως, ο α-
νταγωνισµός ανάµεσα στον περι-
ορισµό ή την απελευθέρωση των 
εισαγωγών είναι κατά βάση υπό-
θεση χωρών. Οι χώρες που παρά-
γουν προφανώς θέλουν να εξά-
γουν, ενώ εκείνες που δεν παρά-
γουν, δεν µπαίνουν καν στην εξί-
σωση. Χώρες µε διαφοροποιηµέ-
να και εξειδικευµένα «χαρτοφυ-

λάκια» αγροτικής παραγωγής, ό-
πως είναι οι Ηνωµένες Πολιτείες 
και τα κράτη µέλη της ΕΕ, έχουν 
αντιφατικά συµφέροντα. Θέλουν 
να εξάγουν ενώ την ίδια στιγµή 
δεν θέλουν να εισάγουν, αφού η 
αγροτική παραγωγή εδώ είναι ένα 
πολιτικά ευαίσθητο θέµα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αγροτικές 
πολιτικές στις περιοχές αυτές ανα-
πτύχθηκαν την τελευταία 20ετία 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Ο-
ΟΣΑ, ώστε οι όποιες κρατικές ενι-
σχύσεις να µην εµπίπτουν σε αυ-
τό που ο ΠΟΕ αντιλαµβάνεται ως 
διαστρέβλωση του παγκόσµιου ε-
µπορίου. Με άλλα λόγια, οι ενι-
σχύσεις σε ΗΠΑ και ΕΕ αποσυν-
δέθηκαν από την παραγωγή, κά-
τι που στη γειτονιά µας ξεκίνησε 
ο επίτροπος Φρανζ Φίσλερ µε τη 

µεταρρύθµιση της ΚΑΠ το 2001.  
Χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, 

δεν µπόρεσαν να ακολουθήσουν 
µέχρι σήµερα το παράδειγµα αυ-
τό, αφού λόγω έκτασης και πλη-
θυσµού οι στρεβλωτικές ενισχύ-
σεις εµφανίζονταν εξαιρετικά υ-
ψηλές, ενώ και το µοντέλο παρα-
γωγής ήταν εγκλωβισµένο στο 
παρελθόν. Οποιοδήποτε αίτηµα 
υπέβαλαν την τελευταία 20ετία 
για περαιτέρω απελευθέρωση των 
παγκόσµιων αγορών απορρίπτο-
νταν, αφού ΗΠΑ και ΕΕ θα έβλε-
παν ξαφνικά έντονο ανταγωνισµό 
σε πολιτικά ευαίσθητα προϊόντα 
όπως τα σιτηρά, η σόγια, το βαµ-
βάκι και τα γαλακτοκοµικά, από 
χώρες µε µεγάλη παραγωγική ι-
σχύ, αλλά αναχρονιστικό παρα-
γωγικό µοντέλο. 

Το ελεύθερο εμπόριο 
αγροτικών και η 

παγίδα της Ευρώπης
Μερίδια στις 
παγκόσμιες 

αγορές αγροτικών 
προϊόντων 

διεκδικούν Ινδία 
και Κίνα, με την 
Ευρώπη και τις 

ΗΠΑ να χάνουν το 
πλεονέκτημα στο 

παιχνίδι που οι ίδιες  
έχουν στήσει

Υποτροπή 
σε στρεβλωτικές

ενισχύσεις 
για τις ΗΠΑ

Νοέμβριος
Η περαιτέρω απελευθέρωση 
των διεθνών αγορών 
αγροτικών εµπορευµάτων 
στην ατζέντα του 12ου 
συµβουλίου υπουργών τον 
ερχόµενο Νοέµβριο.

Πρακτικές
Κίνα και Ινδία, έως σήµερα 
είχαν καθαρό εισαγωγικό 
προσανατολισµό ή απείχαν 
από τις διεθνείς αγορές, 
αφού ήταν εγκλωβισµένες 
στη λούπα των κρατικών 
ενισχύσεων που 
προσλαµβάνονται ως 
αθέµιτες εµπορικές 
πρακτικές από τον ΠΟΕ.

Λόμπινγκ
Η απελευθέρωση του 
παγκόσµιου εµπορίου 
προϋποθέτει τη µείωση των 
δασµών και αποτελεί προϊόν 
ισχυρού λόµπινγκ 
βιοµηχανιών.
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Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
«Θέλω να στείλω µήνυµα 
στους εµπόρους που µε 
παίρνουν κάθε µέρα 
τηλέφωνο και µε ρωτούν 
«πότε θα ανοίξουµε». Όσο 
ο ιός µεταδίδεται -και σε 
µαζικές διαδηλώσεις, αλλά 
και σε κάθε άλλο σηµείο 
κοινωνικής κινητικότητας- 
τόσο αποµακρύνεται το 
άνοιγµα καταστηµάτων».

ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΚΤ
«Η πανδηµία δεν ανέδειξε 
µόνο ουσιώδεις αδυναµίες 
της κοινωνίας µας, µας 
ανάγκασε επίσης να 
αντιµετωπίσουµε τα 
πράγµατα µε διαφορετικό 
τρόπο. Και εκεί βλέπω την 
ευκαιρία για αλλαγή των 
ρόλων των φύλων […]. 
Η συµβίωση φύλων µπορεί 
να είναι διαφορετική».

ΒΑΓ. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΛΚ
«Η Ευρώπη, όσο οφείλει 
να είναι πρωταγωνιστής 
στην πράσινη και ψηφιακή 
µετάβαση, άλλο τόσο 
οφείλει να διασφαλίσει τις 
θέσεις εργασίας. Αν την 
επόµενη µέρα δεν έχουν 
θεµελιωθεί γερές βάσεις 
για την ανάκαµψη τους, 
δεν θα έχει καταφέρει να 
σταθεί στο ύψος της».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΠΟΙΟ ΘΑΥΜΑ ΞΑΝΑΦΕΡΝΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΑΡΣΕΝΙΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Ερωτηµατικό
«∆ιερωτάται κανείς αν µέχρι 
την υποβολή της αίτησης ΟΣ∆Ε 
2021 µπορεί ένας 
νεοεισερχόµενος στο αγροτικό 
επάγγελµα να σχηµατίσει 
εκµετάλλευση 14.000 ευρώ 
Τυπικής Απόδοσης και µάλιστα 
χωρίς να υπολογίζεται δεύτερη 
καλλιέργεια, ενόσω παραµένει 
άγνωστος  πως θα διαµορφωθεί 
ο τελικός πίνακας µοριοδότησης 
Νέων Αγροτών» λέει φίλος.

Μαυρουδής
Τόσα έξοδα εγγράφονται, αν 
κάνει κανείς µία περιήγηση στη 
∆ιαύγεια, για έργα συντήρησης 
και λοιπές δαπάνες (π.χ. από 
νεροχύτες, µέχρι κουρτίνες), για 
το Μέγαρο της πλατείας, αλλά 
και για περίξ εποπτευόµενους 
φορείς. Ούτε ένα ευρώ, λένε οι 
Κακαβάδες, δεν έχει δοθεί για 
εργασίες συντήρησης στις 
Κεντρικές Υπηρεσίες της Βάθη. 
Ο Μαυρουδής είχε δεσµευθεί…

Ετοιµοπόλεµοι
Ετοιµοπόλεµοι για… ξήλωµα των 
δασικών χαρτών είναι θεσµικοί 
και παραγωγικοί φορείς της 
Κρήτης, καθώς όπως λένε, το 
νοµοσχέδιο του Περιβάλλοντος 
αµφισβητεί κυριότητες γης, 
ολόκληρων γενεών. Ειπώθηκε 
σε τηλεδιάσκεψη ότι η 
προστασία του περιβάλλοντος 
είναι ένα άλλοθι στα κριτήρια 
του νοµοθέτη, καθώς επιτρέπει 
την εγκατάσταση ΑΠΕ σε δάση.

H µηχανοπαρέα για συµπαραγωγή µε το Netflix 

Και να ‘ταν µόνο αυτή η… φωτογραφία, που περιγράφει φί-
λος της στήλης γεωπόνος αναφορικά µε την υπό διαβούλευ-
ση απόφαση για τους γεωργικούς συµβούλους, που όπως λέ-
ει έχει σκοπό να πάρουν το έργο λίγοι και εκλεκτοί. Λες και 
κάτι τέτοιο γίνεται πρώτη φορά. Τι να λέµε, εδώ µε το σαθρό 
ΟΣ∆Ε βλέπετε τι γίνεται, ούτε στο Ηοuse of Cards, δεν υπήρ-
χε τέτοια πλοκή. Βέβαια, όταν λέει ο άλλος εµείς και «ξέρου-
µε και µπορούµε», καταλαβαίνει κανείς ότι η ακύρωση ενός 
διαγωνισµού, δεν είναι τίποτα. Κατά τα λοιπά, οι γραφές και 
οι καταγραφές υπάρχουν…

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Εκεί που πήγαν να 
πουν δόξα τω Θεώ, 
ξανάρχισαν το Βόηθα 
Παναγιά. Ο λόγος για 
τους προβατοτρόφους, 
διότι πάνω που 
κατάφεραν να πάρουν 
έως και 10 λεπτά το 
κιλό επιπλέον στο 
γάλα, πήραν… φωτιά 
οι ζωοτροφές. 

Και βέβαια τα 
πράγµατα είναι ακόµη 
χειρότερα για τους 
πτηνοτρόφους και 
τους χοιροτρόφους, οι 
οποίοι δηλώνουν πολύ 
απογοητευµένοι γιατί 
συν τοις άλλοις δεν 
βλέπουν και κάποια 
στήριξη από την 
πολιτεία.

Υβρίδια
Τον ύπνο τους έχουν χάσει 

αυτή την περίοδο οι παραγωγοί 
βερίκοκου σε όλα τα µεγάλα 
καλλιεργητικά κέντρα της 
χώρας, µε τα καµώµατα της 
κλιµατικής αλλαγής. 

Ο αλλοπρόσαλλος καιρός, 
που δεν θύµισε, παρά µόνο στα 
µέσα Φεβρουαρίου µε τη 
«Μήδεια», κανονικό χειµώνα, 
έχει αποπροσανατολίσει τα 
δέντρα, µε συνέπεια να 
καταγράφεται σε µεγάλη 
έκταση ανοµοιόµορφη άνθηση. 

«Κάποιες ποικιλίες δεν 
έχουν ξυπνήσει ακόµη, λες και 
µείναµε στα Χριστούγεννα, 
ενώ σε άλλα δέντρα κάποιοι 
οφθαλµοί έχουν σκάσει και 
άλλοι παραµένουν σε βαθύ 
λήθαργο», λέει παραγωγός, 
εκφράζοντας ανησυχία για το 
αν θα προκύψει πρόβληµα 
καρπόπτωσης ή µικροκαρπίας 
σε µέρος των φυτειών.

;

ΜΠΡΟΥΜΑ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Ο οµοσπονδιακός 
προπονητής παρακολουθεί 
τους αγώνες µου. Μιλάει 
συχνά µαζί µου. Το να 
εκπροσωπήσω τη χώρα 
µου στο Euro το καλοκαίρι 
θα είναι όνειρο που γίνεται 
πραγµατικότητα. Ο µόνος 
τρόπος να το πετύχω είναι 
να δουλέψω σκληρά, 
καθηµερινά».

Τα βοσκοτόπια 
που διαθέτει το 
Κτήµα Συγγρού 
σε ποιού τα 
δικαιώµατα 
να κολλήσουν; 

Περνάνε οι µέρες, δεν ακούγεται τίποτα για 
πληρωµές! Εντάξει, ο αγροτικός κόσµος έχει 
καταλάβει ότι κάτι «παίζεται», όπως έχει 
καταλάβει ότι όλο αυτό βαίνει εις βάρος του! Οι 
εαρινές σπορές ξεκινούν, ο χειµώνας ήταν 
δύσκολος, από ακραία καιρικά φαινόµενα, 
καραντίνα, µέχρι σεισµό στη Θεσσαλία. Την 
άνοιξη περίµεναν κάτι καλύτερο! 

Πήρε φίλος της Agrenda τηλέφωνο στην 
πλατεία Βάθη, για να ρωτήσει τι θα γίνει µε τις 
συνδεδεµένες που περιµένουν εδώ και ένα µήνα, 
για να του απαντήσουν από το γραφείο του 
υπουργού, όπως λέει, από Απρίλιο και του 
έκλεισαν το τηλέφωνο, πριν προλάβει όχι να 
διαµαρτυρηθεί, αλλά ούτε να χαιρετήσει! 

Μια καλή είδηση είναι ότι άνοιξε, σου λέει, 
επιτέλους το σύστηµα για τα αιτήµατα πληρωµής 
της δεύτερης δόσης των Νέων Αγροτών. Βέβαια, 
αφενός έχει µπόλικη χαρτούρα, αφού έχουν 
βγάλει µέχρι και οδηγίες συµπλήρωσης και 
υποβολής και αφετέρου οριστικοποίηση θα 
επιτρέπεται από τις 18 Μαρτίου και µετά…. 
∆ηλαδή, πάλι στην αναµονή! 

Στο πρόγραµµα «Γέφυρα 2» µπορούν να 
µπουν και οι αγρότες, σου λέει, µε στόχο τη 
στήριξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜµΕ) που έχουν πληγεί από την πανδηµία. 
Βέβαια, βασική προϋπόθεση για την ένταξή τους 
είναι να έχουν  προχωρήσει προηγουµένως στη 
ρύθµιση των οφειλών τους µε τις τράπεζες και 
να την τηρήσουν όχι µόνο κατά τη διάρκεια του 
οχτάµηνου της επιδότησης, αλλά και για 18 
συνεχείς µήνες. Αµ πως! 

Ένας µικρός «χαµός» αναµένεται να γίνει 
φέτος µε την καλλιέργεια του καλαµποκιού. Οι 
υψηλές πτήσεις που καταγράφει η τιµή του 
προϊόντος στην τρέχουσα εµπορική σεζόν, αλλά 
και η διαφαινόµενη ζήτηση για τη νέα περίοδο, 
έχει δελεάσει πολλούς παραγωγούς. Με 
συναλλαγές στα 22,5 – 23 λεπτά το κιλό σήµερα 
και µε ενδιαφέρον που «υπόσχεται» ότι η ζήτηση 
θα παραµείνει υψηλή προσεχώς, η εκτίµηση είναι 
ότι φέτος οι εκτάσεις που θα σπαρθούν θα είναι 
πολύ περισσότερες από πέρυσι.

Σκληρή παρτίδα πόκερ εξακολουθεί να θυµίζει 
αυτό που συµβαίνει µεταξύ των βιοµηχανιών και 
των παραγωγών, σε σχέση µε τη φετινή 
καλλιεργητική περίοδο στον ηλιόσπορο. Λιγότερο 
πλέον από µήνα, πριν αρχίσει η σπορά του 
προϊόντος οι µεν µεταποιητικές βιοµηχανίες δεν 
λένε να ανοίξουν τα χαρτιά τους για τις τιµές των 
συµβολαίων, αν και διαρρέουν πως θα είναι πολύ 
χαµηλότερες από πέρυσι, οι δε αγρότες 
διαµηνύουν πως αν δεν πιάσουν τουλάχιστον τα 
35 λεπτά το κιλό, θα στραφούν σε άλλες 
επιλογές, πιο προσοδοφόρες. Αν έχει… µπλόφα 
το παιχνίδι, από τη µια ή την άλλη πλευρά του 
τραπεζιού, θα φανεί πολύ σύντοµα.   
   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Μ
ε µια διάθεση απλού-
στευσης των πραγµά-
των, θα µπορούσα να 
πω ότι οι αγρότες και 

οι κτηνοτρόφοι στην Ελλάδα, όχι 
µόνο δεν υποστηρίζονται στην α-
νάπτυξη της δραστηριότητάς τους,  
αντίθετα, σε κάποιες περιπτώσεις, 
φαίνεται ότι διώκονται κιόλας.   

Βρήκαν φλέβα
ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ στο καθαρό πλιά-
τσικο που γίνεται αυτό τον καιρό 
σε δηµόσιες χορτολιβαδικές εκτά-
σεις, οι οποίες από παραγωγικά 
βοσκοτόπια µετατρέπονται ξαφνι-
κά και χωρίς πολλές διατυπώσεις 
σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

Ψευτοεπενδυτές
ΚΑΝΕΙΣ ∆ΕΝ ΛΕΕΙ ότι δεν θα πρέ-
πει να βρεθεί λύση και για τις λε-
γόµενες ΑΠΕ. Κανείς δεν υποστη-
ρίζει να µείνει η χώρα στο κάρβου-
νο. Είναι άλλο η µετάβαση στις α-
νανεώσιµες πηγές ενέργειας και 
είναι άλλο αυτή η χωρίς προη-
γούµενο καταστρατήγηση κάθε 
έννοιας µέτρου και νοµιµότητας. 

Δασοφύλακες 
∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΩ το τελευταίο διά-
στηµα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έ-
να όργιο καταπατήσεων δηµόσι-
ων ή και ιδιωτικών ακόµα εκτά-
σεων και ο «καταλύτης» στις πε-
ρισσότερες των περιπτώσεων εί-
ναι τα δασαρχεία. Για να µην πω 
οι δασάρχες. ∆εν ξέρω αν οι δύο 
έννοιες ταυτίζονται... πάντα. 

Τα μαύρα τζιπ
ΘΥΜΑΜΑΙ µια ζωή τους 
δασάρχες να κυνηγάνε 
τους κτηνοτρόφους για-
τί η κατσίκα έφαγε δυο 
κουκουνάρια και ένα βε-
λανίδι. Θυµάµαι µια ζωή 
τα δασαρχεία να θέλουν 
όλες τις εκτάσεις δασικές 
και κατά συνέπεια δηµόσιες. 
Και τώρα, τελείως ξαφνικά και 

χωρίς πολλές διατυπώσεις, κα-
ταφθάνουν στις βουνοπλαγιές 
κάτι µαύρα τζιπ µε κάτι τύπους, 
φορτωµένους βεβαιώσεις, ότι έ-
χουν πάρει άδεια από τα δασαρ-
χεία να «χτίσουν» φωτοβολταϊ-
κά, όπου τους καπνίσει. 

Κλεφτοκοτάδες 
∆ΥΣΚΟΛΕΥΟΜΑΙ να καταλάβω 
αν φταίνε τα µνηµόνια, αν φταί-
ει η φτώχεια µας, αν φταίνε τα 
χρέη µας ως χώρα ή αν φταίει 
που ποτέ κανείς δεν αποφάσισε 
να µπει τάξη σ’ αυτόν τον τόπο. 
Που µπορεί το κάθε αρπακτικό 
να εγκαθίσταται όπου θέλει, να 
χτίζει ό,τι του κάνει κέφι και να 
µη δίνει λογαριασµό σε κανέναν. 

Σχεδιασμός κύριοι
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΙΠΕΙ, όπως και για 
τα περισσότερα σ’ αυτή τη χώρα, 
είναι ο σχεδιασµός. Μια τεκµηρί-
ωση για το τι είναι δάσος και τι 
είναι φρύγανα, τι είναι ιδιωτικό 
και τι είναι δηµόσιο, τι είναι για 
να βόσκουν οι κατσίκες και τι κά-
νει για φωτοβολταϊκά. Βέβαια, αν 
υπήρχε αυτό το σχέδιο, θα ήταν 
για όλους. Κι αυτό είναι που ανη-
συχεί τους εκάστοτε κρατούντες. 
Εκείνους που κάνουν παιχνίδι!  

Σύντεκνοι μαζί σας
ΜΟΥ ΕΚΑΝΕ κατάπληξη, οφεί-
λω να πω, η απόφαση των Κρη-
τικών αγροτών να οργανώσουν 
Επιτροπή Αγώνα κατά των δασι-

κών χαρτών. ∆ιακρίνω µέρα µε 
τη µέρα ότι εκτός από τα γνω-

στά θέµατα αµφισβητήσεων 
δηµόσιων και ιδιωτικών ε-
κτάσεων και τις δυνατότη-
τες ενεργοποίησης ή µη 
δικαιωµάτων ενιαίας ενί-
σχυσης, εκείνο που κινη-
τοποιεί κάποιους, είναι η 
ξαφνική έλευση των αν-
θρώπων µε τα µαύρα τε-
θωρακισµένα τζιπ. Εδώ 
αλλάζουν τα γράµµατα. 
Σύντεκνοι, είµαι µαζί σας.  

Αυτό που λείπει, 
όπως και για τα 
περισσότερα σ’ 
αυτή τη χώρα, 
είναι ο σχεδιασµός. 
Μια τεκµηρίωση 
για το τι είναι 
δάσος και τι είναι 
φρύγανα, τι είναι 
ιδιωτικό και τι είναι 
δηµόσιο, τι είναι 
για να βόσκουν 
οι κατσίκες και 
τι κάνει για 
φωτοβολταϊκά. 
Βέβαια, αν υπήρχε 
αυτό το σχέδιο, θα 
ήταν για όλους. 
Κι αυτό είναι 
που ανησυχεί 
τους εκάστοτε 
κρατούντες

Ο 
ι απαντήσεις της Ευρώπης στην 
πανδηµία δείχνουν ότι η ενοποί-
ηση της ΕΕ δεν µπορεί να σταµα-
τήσει µπροστά στις διασυνοριακές 

κρίσεις που έπληξαν την Ένωση συµµετρικά ή 
ασύµµετρα. Είτε η ΕΕ θα προχωρήσει προς τα 
εµπρός ενωµένη είτε κάθε χώρα θα ακολου-
θήσει τον δικό της δρόµο, εκτροχιάζοντας το 
υπάρχον επίπεδο ολοκλήρωσης. Όταν ξέσπα-
σε η πανδηµία, τα εθνικά µέτρα για τον έλεγ-
χο των συνόρων, τον περιορισµό των εξαγω-
γών βασικών προµηθειών και τη διανοµή έ-
κτακτης βοήθειας σε επιχειρήσεις χωρίς συ-
ντονισµό, απείλησαν να διασπάσουν την ενι-
αία αγορά της ΕΕ, τη ζώνη Σένγκεν και το ενι-
αίο νόµισµα. Η συλλογική απάντηση του τα-
µείου ανάκαµψης υποστηριζόµενη από κοινό 
δανεισµό και κοινή προµήθεια των εµβολίων 
µέσω της Κοµισιόν, ήταν ένα σηµείο καµπής. 
Εάν οι δαπάνες είναι έγκαιρες και σωστά δι-
αχειριζόµενες, το ταµείο ανάκαµψης θα απο-
δείξει τα οφέλη της πιο στενής δηµοσιονοµι-
κής ολοκλήρωσης της ΕΕ. 

Το επόµενο βήµα πρέπει να είναι η συγκέ-
ντρωση νέων µορφών κοινών εσόδων για τη δη-
µιουργία ενός µόνιµου αποθέµατος ευρωπαϊκού 
χρέους που εξυπηρετείται από αυτά τα έσοδα. 

Αυτό θα έδινε στις 
χρηµατοπιστωτικές 
αγορές ένα ασφαλές 
περιουσιακό στοι-
χείο. [...] Η Κοµι-
σιόν ανέλαβε τα η-
νία των διαπραγµα-
τεύσεων του Brexit 
µε το Λονδίνο. Σή-
µερα, ηγείται της ε-

πιχείρησης προµήθειας και διάθεσης των εµ-
βολίων. Κατ’ αρχήν, η ενότητα στις διαπραγ-
µατεύσεις -είτε για το Brexit είτε για φαρµα-
κευτικές επιχειρήσεις- εγγυάται µια πιο ισχυ-
ρή θέση της ΕΕ και αποφεύγει τις έριδες µετα-
ξύ των κρατών-µελών. Αλλά ενώ η Κοµισιόν δι-
απραγµατεύεται µια εµπορική συµφωνία µετά 
το Brexit, πλήρως ευθυγραµµισµένη µε τις απο-
κλειστικές της αρµοδιότητες, έχει υπερβεί τον 
εαυτό της στην αντιµετώπιση της υγειονοµικής 
κρίσης, για την οποία στερείται εµπειρίας.[...]

Η περαιτέρω ενοποίηση δεν µπορεί να συµ-
βεί τυχαία ή από επιλογή. Πρέπει να είναι µια 
συνειδητή επιλογή από τα κράτη-µέλη που γνω-
ρίζουν την ευρύτερη γεωπολιτική δυναµική και 
τη φθίνουσα σχετική ισχύ της Ευρώπης. [...] Πά-
νω από όλα, η περαιτέρω ενοποίηση πρέπει να 
συµβαδίζει µε την ανακαίνιση της τρέχουσας 
θεσµικής αρχιτεκτονικής της ΕΕ και της χάρα-
ξης πολιτικής. Το ερώτηµα δεν είναι αν ο κο-
ρωνοϊός πρέπει να επισπεύσει την ευρωπαϊ-
κή ενοποίηση, αλλά αν τα ευρωπαϊκά κράτη 
και οι πολίτες είναι πρόθυµοι να λάβουν τα α-
παραίτητα πολιτικά µέτρα για να συµβεί αυτό. 

* ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ POLITICO EUROPE

Aνακαίνιση 
της Ευρώπης

ΤΟΥ ΠΟΛ ΤΕΪΛΟΡ *
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«Τ
ο κρέας αποτελεί αναπόσπαστο 
κοµµάτι µίας υγιούς και ισορρο-
πηµένης διατροφής». Η δήλωση 
αυτή µερικά χρόνια πριν, σίγουρα 

δεν θα αποτελούσε αντικείµενο αµφισβήτησης από το 
µεγαλύτερο µέρος της κοινής γνώµης. Τα τελευταία 
χρόνια όµως, όλο και περισσότεροι είναι εκείνοι οι ο-
ποίοι έχουν αρχίσει να αµφιβάλλουν για το ρόλο και 
τη σηµασία του κρέατος στη διατροφή του ανθρώπου, 
µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης διαδραµατίζουν κε-
ντρικό ρόλο στο φαινόµενο αυτό, έχοντας στοχοποι-
ήσει το κρέας πιο έντονα από ποτέ, συνδέοντας την 
κατανάλωσή του µε αναρίθµητους κινδύνους για τη 
υγεία µας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, στα πλαίσια 
προώθησης της χορτοφαγικής δίαιτας, επιχειρείται η 
σύγκριση της τελευταίας µε τις αποκαλούµενες «δυ-
τικές δίαιτες» της σύγχρονης εποχής, οι οποίες χαρα-
κτηρίζονται από το γρήγορο και επεξεργασµένο φα-
γητό (fast food) καθώς και από προϊόντα µε υψηλό 
θερµιδικό περιεχόµενο και χαµηλή διατροφική αξία.

Είναι δεδοµένο ότι τέτοιες δίαιτες µπορούν να ο-
δηγήσουν σε παχυσαρκία και άρα στην εµφά-
νιση πολλαπλών παθήσεων όπως ο διαβήτης, 

διάφορα καρδιαγγειακά νοσήµατα και µυοσκελετικές 
παθήσεις. Η σύγκριση που θα είχε ενδιαφέρον όµως 
να πραγµατοποιηθεί είναι εκείνη της χορτοφαγικής 
και  της Μεσογειακής δίαιτας. Μπορούµε να ισχυρι-
στούµε µε ασφάλεια ότι η Μεσογειακή δίαιτα, στην ο-
ποία περιλαµβάνεται και το κρέας, είναι χειρότερη α-
πό τη χορτοφαγική; Καµία επιστηµονική έρευνα µέ-
χρι στιγµής δεν έχει αποδείξει την υπεροχή της χορ-
τοφαγικής δίαιτας έναντι της Μεσογειακής όπως και 
δεν υφίσταται καµία οδηγία από τον Παγκόσµιο Ορ-
γανισµό Υγείας που να ενθαρρύνει τον αποκλεισµό 
των ζωικών πρωτεϊνών από τη διατροφή µας. Επί-
σης καµία επιστηµονική έρευνα δεν έχει α-
ποδείξει µέχρι σήµερα ότι άτοµα τα ο-
ποία έχουν υιοθετήσει χορτοφαγικές 
δίαιτες έχουν και µεγαλύτερο προσ-
δόκιµο ζωής. Μάλιστα, τo 2019, στα 
πλαίσια της επιστηµονικής µελέτης 
Global Burden of Disease Study, 
πραγµατοποιήθηκε µία ανάλυση 
των προκλήσεων στην παγκόσµια 
υγεία σε 204 χώρες, η οποία δηµο-
σιεύτηκε στο περιοδικό The Lancet. 
Τα αποτελέσµατα ανέδειξαν στην κορυ-
φαία θέση ανάµεσα στις αιτίες θανάτου α-

πό διατροφικά αίτια, τις δίαιτες πλούσιες σε αλάτι, ενώ 
ακολουθούν οι δίαιτες πτωχές σε δηµητριακούς καρ-
πούς ολικής άλεσης και οι δίαιτες πτωχές σε φρούτα. 
Την ίδια στιγµή οι δίαιτες πλούσιες σε κόκκινο κρέας 
(πάνω από 23 γραµµάρια / ηµέρα) βρίσκονται στις τε-
λευταίες θέσεις, µε ένα ρίσκο το οποίο µπορεί να θε-
ωρηθεί ασήµαντο.

Πιο αναλυτικά, το κρέας, αποτελεί µια από τις 
πιο σηµαντικές πηγές πρωτεΐνης, οι οποίες εί-
ναι απαραίτητες για τη βέλτιστη ανάπτυξη των 

µυών και των οστών, ενώ παράλληλα είναι ιδιαίτερα 
πλούσιο σε απαραίτητα αµινοξέα για τον άνθρωπο. Ε-
κτός από τις πρωτεΐνες, το κρέας περιέχει επίσης και 
άλλα θρεπτικά συστατικά που συµβάλλουν στην οικο-
δόµηση µιας υγιούς και ισχυρής µυϊκής µάζας, όπως 
η κρεατίνη, η οποία απουσιάζει εντελώς στα λαχανι-
κά και θεωρείται από τους επιστήµονες ως «το πιο α-
ποτελεσµατικό συµπλήρωµα διατροφής που διατίθε-
ται σήµερα για τους αθλητές», καθότι διαδραµατίζει 
κεντρικό ρόλο στον ενεργειακό µεταβολισµό των µυ-
ών, στη βελτίωση της αντοχής, της δύναµης και της α-
πόδοσής τους. Παράλληλα, το κρέας συµβάλλει στην 
κάλυψη των αναγκών σε όλα τα απαραίτητα µέταλ-
λα, ιχνοστοιχεία και βιταµίνες, τα οποία διαθέτει σε 
εξαιρετικά βιοδιαθέσιµες µορφές σε σύγκριση µε άλ-
λα τρόφιµα, όπως ο σίδηρος, ο ψευδάργυρος, το σε-
λήνιο και η βιταµίνη Β12. Τα θρεπτικά αυτά συστατι-
κά έχουν ευεργετικά αποτελέσµατα στην πρόληψη της 
σαρκοπενίας, η οποία συνεπάγεται µειωµένη µυϊκή 
δύναµη και αντοχή. Επίσης, το κρέας, είναι ιδιαίτερα 
πλούσιο σε Ωµέγα-3 λιπαρά οξέα και CLA (συζευγµέ-
νο λινελαϊκό οξύ), τα οποία προσδίδουν σηµαντικά ο-
φέλη για την καρδιαγγειακή υγεία. 

Σε ό,τι αφορά την επίδραση της κατα-
νάλωσης κρέατος στην υγεία των ο-
στών, όπως προκύπτει από πρόσφα-

τες µελέτες, τα άτοµα που έχουν αποκλεί-
σει το κρέας από τη διατροφή τους υι-
οθετώντας χορτοφαγικές ή vegan δί-
αιτες, διατρέχουν µεγαλύτερο κίν-
δυνο εµφάνισης οστεοπόρωσης κα-
θώς και αυξηµένο κίνδυνο εµφάνι-
σης καταγµάτων. Ο αυξηµένος κίν-

δυνος εµφάνισης καταγµάτων επι-
βεβαιώνεται και από µία πρόσφατη ε-

πιστηµονική µελέτη στο Ηνωµένο Βασί-
λειο, η οποία δηµοσιεύτηκε το 2020 στο ι-

ατρικό περιοδικό BMC Medicine, όπου µελετήθηκε ο 
κίνδυνος εµφάνισης καταγµάτων σε ένα δείγµα πε-
ρίπου 65.000 ατόµων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 
βασίστηκαν στην αξιολόγηση του ιατρικού ιστορικού 
των ασθενών όπως αυτό καταγράφτηκε στο Εθνικό Σύ-
στηµα Υγείας του Ηνωµένου Βασιλείου έως το 2016 
και έδειξαν ότι οι χορτοφάγοι και ιδιαίτερα οι vegans 
παρουσίασαν υψηλότερο κίνδυνο εµφάνισης καταγ-
µάτων, κυρίως στην περιοχή του ισχίου, σε σύγκριση 
µε τα άτοµα που διατρέφονταν µε κρέας.

Όπως είδαµε προηγουµένως, το κύριο πρόβλη-
µα µε τις χορτοφαγικές δίαιτες είναι η ανε-
πάρκεια σε συγκεκριµένα θρεπτικά συστα-

τικά, µε κυριότερα τα Ωµέγα-3 λιπαρά οξέα, το σίδη-
ρο, το ψευδάργυρο, το ιώδιο, το σελήνιο, το ασβέστιο 
και τις βιταµίνες D και B12, τα οποία συχνά δεν περι-
έχονται ή βρίσκονται σε µικρές ποσότητες στα τρόφι-
µα φυτικής προέλευσης. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ό-
τι τα άτοµα τα οποία υιοθετούν χορτοφαγικές δίαιτες 
πρέπει να λαµβάνουν παράλληλα συµπληρώµατα δι-
ατροφής µε σκοπό να καλύψουν τα ελλείµµατα κυ-
ρίως σε βιταµίνη Β12 και σίδηρο, καθώς και σε άλλα 
θρεπτικά συστατικά, τα οποία δεν εξασφαλίζονται α-
πό το καθηµερινό 

Αξίζει επίσης να αναφέρουµε πως µόνο ένα εί-
δος καρκίνου από τα συνολικά 156 που γνω-
ρίζουµε σήµερα, έχει αποδειχθεί επιστηµονι-

κά ότι συνδέεται µε την υψηλή κατανάλωση κρέατος 
(επεξεργασµένου), και πρόκειται για τον καρκίνο στο 
κόλον του παχέος εντέρου. Οφείλουµε παρόλα αυτά 
να λάβουµε υπόψιν µας το είδος, την ηµερήσια πο-
σότητα καθώς και τον τρόπο µαγειρέµατος του κρέα-
τος, όταν αναφερόµαστε σε πιθανή συσχέτισή του µε 
την καρκινογένεση. 

Εν κατακλείδι, όπως χαρακτηριστικά έλεγε ο Αινστά-
ιν: «Είναι ευκολότερο να σπάσεις ένα άτοµο, παρά µία 
προκατάληψη». Έτσι, πριν προβούµε σε ριζικές αλλα-
γές των διατροφικών µας συνηθειών, εκµηδενίζοντας 
το κρέας από το καθηµερινό µας διαιτολόγιο, θα πρέ-
πει να αξιολογήσουµε προσεκτικά όλα τα υπέρ και τα 
κατά της επιλογής µας και κυρίως το κατά πόσο αυτή 
θα επηρεάσει την ατοµική µας υγεία, ακολουθώντας 
πάντοτε τις οδηγίες των ειδικών. 

Μύθοι και αλήθειες γύρω από
τη διατροφική αξία του κρέατος

*ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑ,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

ΑΡΘΡΟ
  ΤOY ΣΙΟΥΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ*
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Οι up & coming
ποικιλίες Αχαΐας 
Το Σάββατο 20 Μαρτίου και ώρα 20.00, θα 
πραγµατοποιηθεί online οινογνωσία από το Patras 
Wine Club και τον σύµβουλο οινολόγο Τάσο 
∆ροσιάδη, µε τίτλο «4 up&coming ποικιλίες της 
Αχαΐας». Οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν live παρουσίαση των 
χαρακτηριστικών της αµπελουργικής ζώνης της 
Αχαΐας, καθώς και να αποκτήσουν το πακέτο 
οινογνωσίας, µε δωρεάν κατ’ οίκων αποστολή, µε 4 
φιάλες κρασιού 750ml (από ποικιλίες έκπληξη της 
περιοχής, 2 λευκές, 1 ροζέ και 1 ερυθρή, από 4 
διαφορετικά οινοποιία µε τη χρήση διαφορετικών 
οινικών προσεγγίσεων). Το κόστος συµµετοχής 
ανέρχεται στα 40 ευρώ. Πληροφορίες υπάρχουν 
διαθέσιµες στο patraswineclub.gr.

Εµπορική έκθεση 
για βιολογικά προϊόντα

Το Natural & 
Organic Products 
Europe αποτελεί 
ετήσιο θεσµό και τη 
µεγαλύτερη 
εµπορική εκδήλωση 
για τα φυσικά και 
βιολογικά προϊόντα  
που θα 
πραγµατοποιηθεί και 
το 2021 στις 18 και 
19 Απριλίου στο 
ExCeL London του 
Λονδίνου. 
Προσελκύοντας το 
ενδιαφέρον πάνω 
από 1.000 διεθνών 

επισκεπτών και 700 εκθετών από τους χώρους 
τροφίµων, ποτών και προσωπικής περιποίησης , 
προσφέρει άριστες ευκαιρίες δικτύωσης των 
συµµετεχόντων, µε πλούσιο πρόγραµµα 
παρουσιάσεων και την διάθεση εκλεκτών 
προϊόντων για γευσιγνωσία και αγορά.  
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 
https://10times.com/natural-organic-europe.

Επέτειος 40 
χρόνων ένταξης 
στην ΕΟΚ-ΕΕ

Με αφορµή τη συµπλήρωση 
40 χρόνων από την ένταξη 
της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ, 
το Κέντρο Ευρωπαϊκής 
Πληροφόρησης Europe 
Direct Κεντρικής 
Μακεδονίας (µε φορέα 
υποδοχής την Αµερικανική 
Γεωργική Σχολή), το 
Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης και το 
Γραφείο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, 
διοργανώνουν διαδικτυακή 
εκδήλωση στις 12 Μαρτίου, 
από τις 12: 30, στο 
www.livemedia.gr/gr40eu

ΟNLINE

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ ΛΟΝ∆ΙΝΟ

Κρητικά ενδηµικά φυτά 
µε λίπανση ακριβείας

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης 
και Φυτογενετικών Πόρων του 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα σε συνεργασία µε 
το τµήµα Γεωπονίας του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστηµίου 
διοργανώνουν µια επιµορφωτική 
ηµερίδα µε τίτλο: «Αναπαραγωγή 
και καλλιέργεια τυπικών ενδηµικών 
φυτών της Κρήτης µε καινοτόµο 
λίπανση ακριβείας» στις 7 Απριλίου, 
στις 17:00, διαδικτυακά µέσω zoom, 
µε ελεύθερη συµµετοχή κατόπιν 
εγγραφής. Η εκδήλωση υλοποιείται 
στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου 
µε τίτλο: «Αεϊφορική αξιοποίηση 
σπάνιων-απειλούµενων ενδηµικών 
φυτών της Κρήτης για ανάπτυξη 
νέων αγροτικών µε καινοτόµο 
λίπανση ακριβείας» PRECISE-M. 
Πληροφορίες https://precisem.gr/.

WEBINAR
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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 200 πρόβατα αρµεγόµενα µε ηµε-
ρήσια παραγωγή 1,5 κιλό το καθένα. Έχουνε γεν-
νήσει το Νοεµβριο.τηλ.6972/102664. 

Πωλούνται θηλυκά µοσχάρια από 7 έως 14 µη-
νών, από σπέρµατα εξωτερικού. Περιοχή ∆ρά-
µας. Κος Θοδωρής. Τηλ. 6974/648148.

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 µονά-
δα 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 
Λακόν. Περιοχή Βόλου. Τηλ. 6906/432076. 

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

Πωλούνται ταύροι Λιµουζίν αναπαραγωγής µε 
pedigree Γαλλίας. Ηλικίας 9-12 µηνών. Περιοχή 
Ελασσόνας. ώρες επικοινωνίας 10.00-14.00 και 
18.00-20.00. Τηλ.6978/585744,

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

Πωλούνται 20 προβατα frisarta γεννηµένα. Πε-
ριοχή Ιωαννίνων.Τηλ.6940/151407.

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

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται 90 πρόβατα ράτσας Κεφαλονιά .Πε-
ριοχη Κεφαλονιάς. Τηλ.6932/716445.

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

ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται προς αγορά 200 πρόβατα ρά-
τσας Κεφαλονιά. Περιοχή Κεφαλονιά. 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 βίκος µπιζέλι από παραγωγό για χλω-
ρή λίπανση, βελτίωση εδάφους- άζωτο και παρα-
γωγή ζωοτροφής. Τηλ.6948/423151. 

Πωλούνται µπιζέλι βίκος κτηνοτροφικό καθα-
ρισµένα, για καλλιέργεια ζωοτροφής, σανό για 
ζώα και χλωρή λίπανση. Ελιές, αµπέλι, δενδρώ-
δη. Τηλ. 6981/088747.

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

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

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

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

Πωλείται έξτρα παρθένο ελαιόλαδο (0,1 % 
οξύτητα) από κορωνέικη ελιά, Μακρύνειας –
Αιτωλοακαρνανίας. 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 δυνατότη-
τα 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, πε-
ριοχή 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.

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε πιστο-
ποίηση Bιοελλάς, περιοχή Ναυπάκτου.
Τηλ.6976/288400.

Πωλούνται άχυρα σε µικρά τετράγωνα δέµατα 
των 25 κιλών στην περιοχή του Αλµυρού Βόλου.
Τηλ.6974/431615.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ενοικιάζετα ιέκταση 30.000 τµ. για φάρµα ζώ-
ων µε περίφραξη ,δίκτυο ρεύµατος χώρο δια-
µονής και δυο εγκαταστάσεις µεταλλικής κατα-
σκευής ( 500 τ.µ. έκαστο ).Τηλ. 6977/349795.

Πωλούνται 4 οικόπεδα (2 στρέµµατα) άρτια και 
οικοδοµήσιµα, εντός σχεδίου, µε δικαίωµα κτίσης 
400τ.µ ανά 500 τ.µ, επι του εθνικού δρόµου Κε-
ρίου- Ζακύνθου, 200 µέτρα από το χωριό Κερί 
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 πε-
ριφραγµένα µε καρυδιές καρποφόρες, µε δι-
κή τους άρδευση, παραπλεύρως σε τεχνη-
τη λίµνη υπό κατασκευή. Τιµή 300000 ευρώ 
ή 4000 ευρώ το χρόνο. ∆εκτή και ανταλλαγή. 
Τηλ.6942/228503.

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

Αναλαµβάνουµε την πώληση ή την αγορά αγρο-
τεµαχίων.Τηλ.6985/858698, 2632/091500.

Ενοικιάζεται στάβλος µε προαύλιο χώ-
ρο 2 στρεµµάτων στο δήµο Τανάγρας. 
Τηλ.6942/547096.

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 χορτολι-
βαδικής έκτασης.Τηλ.6942/228503.

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

Πωλούνται 20 αγροτεµάχια στο τρίγω-
νο Ραζάτας - Φαρακλάτας – Προκοπάτας. 
Τηλ.6932716445

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται για αγορά χωράφι στο ∆ήµο Μεσολογ-
γίου µε άρδευση από 20 έως 50 στρέµµατα.Τηλ. 
6985/858698.2632/091500

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, παστεριω-
τές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, κορφολόγοι, 
ντουλάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζά-
κια µε καλούπια διάφορων τύπων. Περιοχή Λά-
ρισα. 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, 
σχεδόν καινούρια, µεγάλη τετράγωνη µπάλα.
Τηλ.6972/173482.

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

Πωλούνται πλαστικά σε εµπόρους για κρασί, 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 ίππων 
µοντέλο του 2004 µε 9000 ώρες λειτουργίας.
Πωλείται λόγω συνταξιοδότησης. Τιµή 38000 
ευρώ συζητήσιµη. Τηλ.6932/005070.

Πωλείται άροτρο τρίυνο, Πάτης ,10αρακι τιµή 
250 ευρώ. Περιοχή Σερρών 6937/253885.

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 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 ,Πω-
λείται τρακτέρ  Claas  Νexus 101 ίππων δε-
ντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιοχή Πιερίας. 
Tηλ.6980/001606.

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

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

Kίνδυνο ολοκληρωτικής καταστρο-
φής αντιµετωπίζει το ∆ιατηρητέο Μνη-
µείο της Φύσης το γνωστό «Κλήµα 
Παυσανία», λόγω εγκατάλειψης και 
έλλειψης έργων συντήρησης. Η κα-
τάστασή του, χρόνο µε το χρόνο, χει-
ροτερεύει και παρά τις ενέργειες από 
τους τοπικούς φορείς, τις συσκέψεις, 
τις επιτροπές και τις... παραεπιτροπές 
που συστήθηκαν, το µεγαλύτερο σε 
ηλικία κλήµα στον κόσµο κινδυνεύ-
ει να ξεραθεί µετά από 3.000 χρόνια.

Ενδεικτικό είναι ότι το 2005 είχαν 
διατεθεί πάνω από 200.000 ευρώ για 
τον περιβάλλοντα χώρο, αλλά ούτε έ-
να ευρώ για τη συντήρησή του. Ούτε 
ακόµα και η σύνδεση του ηλεκτρικού 
ρεύµατος δεν έχει γίνει, ενώ έχουν ε-
γκατασταθεί οι κολώνες. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλ-
λόγου Παγκρατιωτών Καλαβρυτινών 
και ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινό-
τητας Παγκρατίου Αχαΐας µε επιστο-
λή τους στον Φορέα ∆ιαχείρισης Χελ-
µού - Βουραϊκού [σ.σ κοινοποιήθηκε 
σε αρµόδιους φορείς και υπουργεία) 
χτυπούν καµπανάκι για ένα χρόνιο 
πρόβληµα και για αποφάσεις για λή-
ψη άµεσων µέτρων προστασίας του 
κλήµατος που στη διάρκεια σχεδόν 
µιας 25ετίας δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. 

«Για ακόµα µια φορά, θέλουµε να 
εκφράσουµε την ανησυχία µας για την 
επερχόµενη καταστροφή του καθώς 
και την επικινδυνότητα από σπάσιµο 
κλαδιών των πουρναριών στα οποία 
έχει αναρριχηθεί και αιωρούνται, µε 
κίνδυνο τη σωµατική βλάβη των επι-
σκεπτών καθώς και την καταπλάκωσή 
του µε συνέπεια την ολοκληρωτική 
του καταστροφή. Παρακαλούµε την 
κάθε µια υπηρεσία ξεχωριστά και ό-
λες µαζί να συνεργασθούν και να ερ-
γασθούν, ώστε να διασωθεί αυτό το 

µοναδικό µνηµείο στον κόσµο. Τώ-
ρα είναι η σωστή εποχή να γίνουν οι 
απαραίτητες εργασίες! Σας παρακα-
λούµε να δράσετε άµεσα και αποτε-
λεσµατικά!!» καταλήγει η επιστολή.

Tο κλήµα (Vitis vinifera) υπολογί-
ζεται ότι είναι περίπου 3.000 ετών και 
πήρε το όνοµα του από τον ιστορικό 
Παυσανία, ο οποίος το αναφέρει ως 
«αξιοπερίεργο φαινόµενο», (160 π.χ) 
λόγω του µεγέθους του. Έχει µήκος 
περίπου 100 µ. και ανθίζει κάθε Μά-
ιο, αλλά δεν δίνει καρπούς. 

Γιγαντιαίο
Το γιγαντιαίο άγριο κλήµα 
έχει µήκος περίπου 100 µ. 
αποτελείται από 9 κορµούς 

και συµφύεται µε πουρνάρια

Μαθήµατα αρωµατικών
φυτών στη Θεσσαλία
Το Κέντρο Επιµόρφωσης & ∆ια 
Βίου Μάθησης (Κ.Ε.∆Ι.ΒΙ.Μ.) του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας σε 
συνεργασία µε το Ινστιτούτο 
Φαρµακευτικών Φυτών και το 
Εργαστήριο Τεχνολογίας 
Αρωµατικών Φυτών και Αροτριαίων 
Καλλιεργειών του Π.Θ., 
διοργανώνουν εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα 30 ωρών µε τίτλο: 
«Αρωµατικά φυτά και χρήσεις τους 
για παραγωγή φυτικών προϊόντων». 
Ηλεκτρονικές αιτήσεις στις 31/3.

Σε κίνδυνο ο µοναδικός 
πληθυσµός µαυρόγυπα
Μπροστά σε δύο νεκρούς 
µαυρόγυπες, έναν στικταετό και µία 
αγριόγατα βρέθηκαν το περασµένο 
Σαββατοκύριακο δύο υπάλληλοι του 
Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού 
Πάρκου ∆άσους ∆αδιάς-Λευκίµης-
Σουφλίου. Τεράστιο το πλήγµα για 
τον απειλούµενο πληθυσµό του 
µαυρόγυπα, καθώς τα δύο πουλιά 
βρέθηκαν νεκρά από δολώµατα 
δηλητηριασµένα, ενώ χάθηκαν δύο 
ζευγάρια από τα µόλις 30-35 που 
καταγράφονται στην περιοχή.

Eνεργειακή κοινότητα 
από τον ΘΕΣγη 
Ενεργειακή Κοινότητα έκαναν τα 
µέλη του συνεταιρισµού «ΘΕΣγη» µε 
τον διακριτικό τίτλο «ΘΕΣγη 
Energy». Πρόκειται για µία από τις 
πρώτες ενεργειακές κοινότητες στην 
περιοχή που δηµιουργείται από 
αγροτικό συνεταιρισµό. Η επένδυση 
θα ξεπεράσει τα 800.000 ευρώ για 
τη δηµιουργία φωτοβολταϊκού 
πάρκου ισχύος 1,5 MW και θα 
ολοκληρωθεί το προσεχές δίµηνο. 
Ταυτόχρονα  αναµένεται η έγκριση 
για 3 ακόµη φ/β ισχύος 3 MW.

Βιολογική καταπολέµηση
σφήκας της καστανιάς 
Eγκρίθηκαν, µε απόφαση του 
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, 
88.000 ευρώ για τη συνέχιση 
υλοποίησης του προγράµµατος 
«Βιολογικής καταπολέµησης της 
σφήκας της καστανιάς Dryocosmus 
kuriphilus ( yasumatsu)» σε 
Μαγνησία, Κιλκίς, Φλώρινα, Πέλλα, 
Λάρισα, Τρίκαλα, Αρκαδία, Κοζάνη 
και Λακωνία µε νεοεµφανιζόµενες 
εστίες µε την εξαπόλυση του 
παρασιτοειδούς εντόµου Torymus 
sinensis, από το Μπενάκειο.

Ο Σύλλογος Παγκρατιωτών Καλαβρυτινών «Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος», που έχει επιφορτιστεί τη διαδικασία 
της συντήρησής του, φρόντισε ώστε το Κλήµα του Παυσανία να κηρυχθεί ∆ιατηρητέο Μνηµείο της Φύσεως.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Το Κλήμα Παυσανία
κινδυνεύει να ξεραθεί
Καμπανάκι χτυπά ο Σύλλογος Παγκρατιωτών Καλαβρυτινών για 
την έλλειψη μέτρων συντήρησης στο ιστορικό μνημείο 3.000 ετών

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. Τι-
µή: 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. 

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.

Πωλείται Φενιζόλ µε θέσεις, για σπόρο φυτών 
µεταχειρισµένο σε καλή κατάσταση. Περιοχή Καρ-
δίτσας. Τηλ.6955/361856.

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

Πωλούνται τα υλικά κατασκευής TOLL διαστά-
σεων 6x26(2 παράθυρα-2 πόρτες ) και 10x30(2 
παράθυρα-3 πόρτες) για αποθήκες, θερµοκήπια, 
κτηνοτροφική χρήση, κ.α. 6979/998532.

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

Πωλούνται αλέτρι Γκλαβάνη(10αρακι),2 
σβάρνες,µία σκαλιστική µηχανή (3αρα),µία 
αντλία νερού CAPRARI µονοβάθµια αλουµι-
νίου και ένα καρότσι 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 
κουβά ανοιγόµενο,τιµή 3.000 ευρώ.Περιοχή Σερ-
ρών.Τηλ.6906/407758.

Πωλούνται καινούρια ράουλα, πέδιλα στοιχεία 
κ.α. ερπυστριοφόρων κατάλληλα και για θεριζοα-
λωνιστικές 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.

Πωλουνται τρακτερ John Deere 2140,αλέ-
τρι 12αρι,δισκοσβαρνα αυτόµατη σε άρι-
στη κατάσταση, ραντιστικό µεγάλο, πλατ-
φόρµα 4τροχη ελαφρώς µεταχειρισµένα τι-
µή 14000 ευρω ,πωλούνται και µεµονωµενα-
Τηλ.6985/858698,2632/091500. 

Πωλείται καρούλι Φ 90 µε γκρουπ. Περιοχή 
Γιαννιτσών. Τηλ. 6979/163866.

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 κα-
µπίνα σε µέτρια κατάσταση. Τηλ.6943/457861.
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Ολοκληρώνεται 
το παζλ των «8» 
Μάχες πρόκρισης σε Λονδίνο και Μαδρίτη

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τέσσερα τελευταία µατς πριν την 
κληρωτίδα των προηµιτελικών του 
Τσάµπιονς Λιγκ, έχει το µενού της 
ερχόµενης εβδοµάδας, µε τα βλέµ-
µατα να πέφτουν κυρίως σε Αγγλία 
και Ισπανία. Η Ρεάλ Μαδρίτης φι-
λοξενεί την Τρίτη 16 Μαρτίου την 
Αταλάντα µε στόχο να «κλειδώσει» 
την πρόκριση, έχοντας να υπερα-
σπιστεί το υπέρ της 0-1. Την ίδια 
µέρα η Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται 
πως θα έχει αρκετά εύκολο έργο 
απέναντι στην Γκλάντµπαχ και α-
πλά θα πρέπει να εµφανιστεί σο-
βαρή έχοντας πετύχει σκορ ασφα-
λείας µε διαφορά 2 γκολ στην Ιτα-

λία. Την επόµενη ηµέρα, διεξάγε-
ται το πιο αµφίρροπο µατς των ρε-
βάνς, καθώς η Ατλέτικο Μαδρίτης 
ταξιδεύει στο Λονδίνο για να αντι-
µετωπίσει την Τσέλσι του Τούχελ 
και να ανατρέψει το σκορ (0-1) του 
πρώτου αγώνα. Όσον αφορά τώ-
ρα το Μπάγερν-Λάτσιο, στο στρατό-
πεδο των Λατσιάλι γνωρίζουν κα-
λά πως η πρόκριση είναι σχεδόν 
ακατόρθωτη µετά το 1-4 του πρώ-
του µατς. Η κλήρωση των προηµι-
τελικών θα πραγµατοποιηθεί την 
Παρασκευή 19 Μαρτίου.

Τα πρώτα µατς των «8» θα παι-
χτούν στις 6 και 7 Απριλίου, ενώ 
τα δεύτερα θα παιχτούν στις 13 
και 14 Απριλίου σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα της UEFA.

Η εφετινή αγωνιστική σεζόν της Formula 1 που 
ξεκινάει στις 28 Μαρτίου θα είναι η µεγαλύτερη από 
ποτέ στην ιστορία του αθλήµατος. Σύµφωνα µε την 
τελευταία αναθεώρηση του προγράµµατος της 
Formula 1, θα γίνουν εφέτος 23 Γκραν Πρι αντί των 17 
που είχαµε πέρυσι σε µόλις 9 εννέα διαφορετικές 
πίστες στην Ευρώπη και στα Αραβικά Εµιράτα.

Με 23 γκραν πρι
φέτος η Formula 1  

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

Μπάσκετ (Ευρωλίγκα)

Μπασκόνια – Μπάγερν Μονάχου 20.00 Novasports 5HD

Ολυµπιακός – Ζενίτ 21.00 Novasport 1HD

Βαλένθια – Φενέρµπαχτσε 22.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λιντς - Τσέλσι 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 17.00 ΕΡΤ3

Μπάσκετ (NBA)

Νικς – Θάντερ 21.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Φούλαµ – Μάντσεστερ Σίτι 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Άρσεναλ – Τότεναµ 18.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Βόλος – ΑΕΚ 19.00 Novasports 4HD

ΑΕΛ – Ολυµπιακός 19.00 Novasports 3HD

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 19.00 Novasports 2HD

Μπάσκετ (Ευρωλίγκα)

Μπασκόνια – Μπάγερν Μονάχου 20.00 Novasports 5HD

Ολυµπιακός – Ζενίτ 21.00 Novasport 1HD

Βαλένθια – Φενέρµπαχτσε 22.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λιντς - Τσέλσι 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 17.00 ΕΡΤ3

Μπάσκετ (NBA)

Νικς – Θάντερ 21.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Φούλαµ – Μάντσεστερ Σίτι 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Άρσεναλ – Τότεναµ 18.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Βόλος – ΑΕΚ 19.00 Novasports 4HD

ΑΕΛ – Ολυµπιακός 19.00 Novasports 3HD

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 19.00 Novasports 2HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Παρασκευή 12 Μαρτίου

Σάββατο 13 Μαρτίου

Κυριακή 14 Μαρτίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Χωρίς έµπνευση
η αγροτική πολιτική, 
πόλεμος στις παρέες 
της πλατείας Βάθη     

Οι προπωλήσεις   
δεν υποκαθιστούν  
την ειδική ενίσχυση 
στο βαμβάκι 

Μπαϊράκι  
ενάντια στους 
δασικούς χάρτες 
σήκωσαν οι Κρητικοί

Επιστροφή του «Βασιλιά»
Ο θρύλος του τένις Ρότζερ 
Φέντερερ επέστρεψε στην πίστα 
του τουρνουά της ATP της Ντόχα, 
µετά τον ηµιτελικό στο 
Αυστραλιανό Όπεν το 2020. Ο 
τενίστας από τη Βασιλεία θα 
πρέπει να προσέξει τον Αυστριακό 
Ντοµινίκ Τιµ (Νο 4 στον κόσµο) 
και τον Ρώσο Αντρέι Ρούµπλεφ 
(Νο 8), που έχουν χριστεί φαβορί 
για την κατάκτηση του τουρνουά 
µε τον «Βασιλιά Ρότζερ».

Βλέπει Μπάρτσα ο Κουν
Ο Κουν Αγκουέρο φέρεται θετικός 
να συνεχίσει την καριέρα του στην 
Μπαρτσελόνα, σύµφωνα µε ισπανικά 
µέσα. Μάλιστα, ο 32χρονος 
ποδοσφαιριστής δε θα είχε 
πρόβληµα να πάρει ακόµα και 
λιγότερα χρήµατα από όσα παίρνει 
στη Σίτι. Φέτος µε την αγγλική οµάδα 
δεν πρωταγωνιστεί όσο τις άλλες 
χρονιές, αφού ταλαιπωρήθηκε και 
από τραυµατισµούς.

Αυλαία στο πρωτάθληµα
Τελευταίο µατς για την ΑΕΛ πριν 
τα κρίσιµα play-out αυτό στην 
έδρα της εναντίον του Ολυµπιακού 
την Κυριακή 14 Μαρτίου. 
Μετά την τελική κατάταξη η 
διοργανώτρια θα προχωρήσει 
άµεσα στην κλήρωση των αγώνων 
play-out στα οποία συµµετέχουν οι 
τελευταίες οκτώ οµάδες. 
Οι αγώνες αυτοί, θα ξεκινήσουν 
άµεσα στο σαββατοκύριακο 20-21 
Μαρτίου. Μετά θα διακοπούν για 
τα µατς των Εθνικών οµάδων. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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∆
εν υπάρχουν νέες πωλήσεις στην 
ελληνική αγορά βάµβακος, καθώς 
η ραγδαία πτώση πάγωσε αγορα-
στές και πωλητές. Για την νέα σο-

δειά η πλειονότητα µπορεί να πληρώσει πε-
ρί τα 2 σεντς πάνω από τον ∆εκέµβριο ‘21, 
ήτοι σήµερα στα 83,40 σεντς ανά λίµπρα.

  Η εξαγωγή σκληρού σίτου στην ελλη-
νική αγορά µε ερωτηµατικό πλέον πληρώνει 
τα 285 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας. Βέβαια 
φορτώθηκαν πολλά καράβια τελευταία και 
τα αποθέµατα λιγοστεύουν. Φαίνεται πως 
θα µπούµε µε το ίδιο στάτους στα αλώνια 
όπως πέρυσι. Μένει να φανεί πως θα εξε-
λιχθεί η νέα σοδειά ποσοτικά και ποιοτικά. 

Φρέναρε για λίγο 
διεθνώς το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 10/03

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

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

245

209,5

85,98

2.71

453,10

1421,00

17,93

87,93

118,97

83,37

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος 228 232 232 232 232 232

305 302 302 302

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

302 302
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Πτωτικά το βαµβάκι παρά τη θετική έκθεση του USDA 

300

290

280

270

260

250

240

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
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άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,71   

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

OKT ΝΟΕ ∆ΕΚ IAN ΦΕΒ ΜΑΡ

Μικρή διόρθωση στα 85,98 σεντς 
η λίµπρα στην χρηµατιστηριακή 
τιµή βάµβακος µε το δολάριο να 
ενισχύεται

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

Μια επανάληψη της περσινής συγκυ-
ρίας που ανέβασε την τιµή του σκλη-
ρού σίτου στα 25 λεπτά το κιλό κατά 
τα αλώνια, αναµένει η αγορά για τη 
φετινή χρονιά. Τόσο τα επίπεδα των 
τιµών σε Ελλάδα και Ιταλία, όσο και 
οι ποσότητες των αποθεµάτων κατά 
τους τελευταίους µήνες της τρέχου-
σας εµπορικής περιόδου είναι αντί-
στοιχες µε εκείνες που διαµορφώθη-
καν την άνοιξη του 2020.

Όπως επισηµαίνουν αναλυτές στην 
Agrenda, η µόνη διαφορά θα µπορού-
σε να είναι το γεγονός ότι πέρυσι τα 
επίπεδα τιµών που ακούγονται τώρα 
στην αγορά, δηλαδή τα 24 µε 25 λε-
πτά για τη δεύτερη ποιότητα και τα 27 
µε 30 λεπτά για την πρώτη ποιότητα, 
ήρθαν µερικές εβδοµάδες αργότερα, 
τον Απρίλιο του 2020. Με άλλα λόγια, 
ήδη η αγορά βρίσκεται σε ένα επίπε-
δο πέρα από το οποίο θα µπορούσε 
να διαµορφωθεί µόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, όπως θα µπορούσε να 
είναι µια εκτεταµένη καταστροφή σε 
µεγάλα παραγωγικά κέντρα της ευρύ-
τερης γειτονιάς.

Ενδείξεις για κάτι τέτοιο δεν υπάρ-
χουν. Αντιθέτως, ήδη από το περασµένο 
φθινόπωρο έχει καταστεί σαφές  πως 
οι εκτάσεις θα είναι αυξηµένες, ενώ 
καταβάλλονται και προσπάθειες από 
τους παραγωγούς προκειµένου να ε-
νισχυθούν και οι αποδόσεις µε επεν-
δύσεις σε εισροές. Η προοπτική λοι-
πόν µιας χρονιάς µε µεγαλύτερη πα-
ραγωγή δείχνει να µην έχει θορυβήσει 
την αγορά. Οι εξαγωγές συνεχίζονται 
µε τιµές στα 285 ευρώ ο τόνος FOB λι-
µάνι µας για µέτριας ποιότητας σιτά-
ρια, ποσό που χοντρικά µεταφράζε-
ται σε 24 µε 25 λεπτά στον παραγωγό.

Μάλιστα, έπειτα από τη διόρθω-
ση στον δείκτη τιµών της Φότζια την 
προηγούµενη εβδοµάδα, έγιναν συ-
ζητήσεις προκειµένου να υποχωρή-
σει και στην Ελλάδα η τιµή εισαγω-
γής, µε το εµπόριο να µην βρίσκει 
πρόθυµους εξαγωγείς που να είναι 

διατεθειµένοι να ρίξουν τις τιµές.
Μέσα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, 

λοιπόν, µερικές πρώτες εκτιµήσεις α-
ναλυτών βλέπουν την αγορά στα αλώ-
νια να ξεκινά σε επίπεδα παρόµοια µε 
τα περσινά, δηλαδή πέριξ των 25 λε-
πτών το κιλό για την πρώτη ποιότητα. 
Όπως εξηγούν, η αγορά δεν έχει τα πε-
ριθώρια να κινηθεί περαιτέρω ανοδι-
κά, αλλά από την άλλη χρονιές όπως 
αυτές της προηγούµενης τριετίας που 
κράτησαν την τιµή παραγωγού ακόµα 
και κάτω από τα 20 λεπτά το κιλό φα-
ντάζουν εξίσου απίθανες να επανα-
ληφθούν µε τη δεδοµένη συγκυρία.

Βολεύτηκε στα υψηλά το σκληρό σιτάρι
 Την αγορά στα αλώνια να ξεκινά σε επίπεδα παρόµοια µε τα περσινά βλέπουν οι αναλυτές
 Στα 30 λεπτά η πρώτη ποιότητα, µε 25 λεπτά φεύγουν τα µέτρια σε Ιταλία και Τυνησία

Η διόρθωση στο χρηµατιστήριο 
Νέας Υόρκης, ελάχιστα 
επηρέασε τις ισορροπίες στην 
ελληνική αγορά, η οποία 
δείχνει να εισέρχεται σε µια 
πρώιµη περίοδο 
εκσυγχρονισµού του κλάδου 
µέσω της εδραίωσης των 
προπωλήσεων από 
παραγωγούς. Από τα 56 λεπτά 
το κιλό, οι τιµές που έδιναν την 
περασµένη εβδοµάδα 
εκκοκκιστήρια κυµαίνονταν 
πέριξ των 54 λεπτών για  το 
σύσπορο, µε τα συµβόλαια 
∆εκεµβρίου στο χρηµατιστήριο 
να διορθώνουν κάτω από τα 
85 σεντς. Η διόρθωση 
συνέπεσε µε την ενίσχυση του 
δολαρίου, αφού η ισοτιµία 
έπεσε στα 1,17 ευρώ. Η αγορά 
διατηρεί ανοδικό ρυθµό τόσο 
σε συνάρτηση µε τα 
θεµελιώδη, όσο και µε τα 
τεχνικά. Η στήριξη του 
προϊόντος ενεργοποιείται σε 
τιµές πέριξ των 82 σεντς για 
τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου, 
µε τις αντιστάσεις πέριξ των 
87 σεντς ανά λίµπρα. 

ΠΡΟΠΩΛΗΣΕΙΣ 54 ΛΕΠΤΑ
ΣΤΟ ΣΥΣΠΟΡΟ ΜΕΤΑ ΤΗ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΩΣΗ

Από τα πρόσφατα υψηλά στα τέλη Φεβρουαρίου, η 
αγορά έχει απολέσει περίπου 10 σεντς ανά λίµπρα 
κατόπιν µιας αρχικής διστακτικής διόρθωσης, η οποία 
εντάθηκε µε την ανακοίνωση της νέας έκθεσης 
προσφοράς/ζήτησης βάµβακος. Τα νέα από το 
αµερικανικό υπουργείο γεωργίας δεν ήταν άσχηµα 
για τις τιµές, δεδοµένου ότι δεν υπήρξε µείωση της 
παραγωγής στις ΗΠΑ και των τελικών αποθεµάτων. 
Ίσως η αγορά να ανέµενε µεγαλύτερης έκτασης 
µείωση για τα τελικά αποθέµατα, οπότε προκλήθηκαν 
µαζικές ρευστοποιήσεις προς αποκόµιση κερδών 
καθώς και ανατοποθετήσεις κεφαλαίων. 

ΝEA ΥOΡKH
Το µόνο θετικό στοιχείο των ηµερών είναι η 
ισχυροποίηση του δολαρίου έναντι του ευρώ. Κατά τ’ 
άλλα το χρηµατιστήριο βιώνει µια πτώση µη 
αναµενόµενη ως προς την έκτασή της, ενώ 
παράλληλα το πριµ (βάση) επί των χρηµατιστηριακών 
τιµών ακόµα δεν βελτιώνεται. ∆ηλαδή θα περίµενε 
κάποιος ότι αφού πέφτουν απότοµα οι 
χρηµατιστηριακές τιµές, οι αγοραστές θα µπορούσαν 
να πληρώσουν κάτι καλύτερο όσον αφορά το πριµ 
στα ανοιχτά συµβόλαια. Εντούτοις οι κλώστες 
προτιµούν να κοιτάξουν την πτώση από απόσταση και 
να προβούν σε κινήσεις µόλις υπάρξει νέα ισορροπία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Το τελευταίο διάστηµα έγιναν 
αρκετές φορτώσεις µε τα 
αποθέµατα να λιγοστεύουν.

ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΕΠΙΠΕ∆Α 
Με δεδοµένη τη συγκυρία, 

χρονιές όπως οι προηγούµενες 

τρεις µε τιµή παραγωγού ακόµα 

και κάτω από τα 20 λεπτά 

φαντάζουν απίθανο 

να επαναληφθούν

Συνεδρίαση 09/03/2021
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάιος ‘21  84,32 -4,00

Ιούλιος ‘21 85,29 -4,00
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Πολύ δύσκολη όµως εξελίσσεται 
η χρονιά και για την ελαιοκράµ-
βη, που δείχνει να µένει από… 
καύσιµα. «Όσα χωράφια σπάρ-
θηκαν φέτος είναι χάλια. ∆εν έ-
βρεξε την εποχή της σποράς και 
τα περισσότερα δεν έχουν ευδο-
κιµήσει. Τα καλά χωράφια είναι 
λίγα και ξεχωρίζουν σαν τη µύγα 
µέσα στο γάλα», αναφέρει ο κ. Α-
µανατίδης, συµπληρώνοντας πως 

«τα στρέµµατα έχουν µειωθεί. Για 
να καταλάβετε, πέρυσι µόνο στο 
χωριό Τετράλοφος είχαν σπαρ-
θεί γύρω στα 2.400 στρέµµατα 
και φέτος είναι ζήτηµα αν σπάρ-
θηκαν 400 στρέµµατα».

Μείωση εκτάσεων µε ελαιο-
κράµβη καταγράφηκε και στα χω-
ριά του ∆ήµου Εµµανουήλ Παπ-
πά, όπου, σύµφωνα µε τον κ. Στα-
µατιάδη, «ενώ πέρυσι είχαµε πά-

νω από 1.000 στρέµµατα, φέτος 
είναι δεν είναι 200-300 στρέµµα-
τα». Πέρυσι η ελαικράµβη πλη-
ρώθηκε µε 40 λεπτά το κιλό, ε-
νώ φέτος, όπως αναφέρει ο Λά-
µπρος Κουµπρίδης της ΕΑΣ Ορε-
στιάδας «ακούγεται πως προσφέ-
ρονται 36 λεπτά το κιλό» και αυ-
τό ίσως δίνει την εξήγηση για το 
περιορισµένο ενδιαφέρον προς 
την καλλιέργεια.

ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
liamis@agronews.gr

Παρατείνεται η αβεβαιότητα για 
τους εµπλεκόµενους µε την καλ-
λιέργεια του ηλίανθου στη χώρα, 
καθώς περίπου δύο εβδοµάδες 
πριν την έναρξη της σποράς το 
τοπίο παραµένει θολό ως προς 
την τιµολογιακή πολιτική που 
θα διέπει τις νέες συµβάσεις µε 
τους βιοντιζελάδες. 

Αποτέλεσµα είναι ο προγραµ-
µατισµός των παραγωγών για 
τη σεζόν να ισορροπεί επί ξη-
ρού ακµής, δεδοµένου ότι η εξί-
σωση δεν βγαίνει όσο η τιµή ε-
ξακολουθεί να είναι «άγνωστος 
Χ», γεγονός που καθιστά σχεδόν 
αδύνατο, υπό τις παρούσες συν-
θήκες, να ληφθούν οριστικές α-
ποφάσεις για το πόσα στρέµµα-
τα θα καλλιεργήσουν τελικώς. 

Οι παραγωγοί όµως δεν είναι 
οι µόνοι που καίγονται. Αυτό µε 
τη σειρά του, όπως είναι φυσι-
κό, επηρεάζει το σχεδιασµό και 
των επιχειρήσεων εµπορίας εισ-
ροών, οι οποίες προφανώς δεν 
µπορούσαν να περιµένουν την 
τελευταία στιγµή να προετοιµα-
στούν να εξυπηρετήσουν τη ζή-
τηση, µε συνέπεια όσο περνούν 
οι ηµέρες και διατηρείται η ρευ-
στότητα στο χώρο, τόσο µεγαλώ-
νει η πίεση και κάθονται σε «α-
ναµµένα κάρβουνα».

Το γόρδιο δεσµό της παραλυ-
τικής αυτής αδράνειας ενδεχοµέ-
νως να τον κόψει η έκβαση της 
πρόσκλησης για την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος, που έχει απευθύ-
νει η ΕΑΣ Ορεστιάδας για την Πα-

ρασκευή 12 Μαρτίου, προς τους 
βιοντιζελάδες, ζητώντας προσφο-
ρά τιµών για τα νέα συµβόλαια.

Η τοπική οργάνωση αποτελεί 
βαρόµετρο, καθώς συνεργάζεται 
µε πάνω από 3.000 αγρότες στην 
ευρύτερη περιοχή του Έβρου, 
οι οποίοι πέρυσι καλλιέργησαν 
σχεδόν 86.000 στρέµµατα ή πε-
ρί το 10% των συνολικών εκτά-
σεων ηλίανθου, µε µια παραγω-
γή κοντά στους 17.000 τόνους.

«Ευελπιστούµε να κατατεθούν 
προσφορές από όσους περισσό-
τερους µεταποιητές γίνεται και να 
έχουµε τιµές κατά το δυνατό στα 

περυσινά επίπεδα, γιατί από αυτό 
θα εξαρτηθεί και το πόσα στρέµ-
µατα θα µπουν τελικά φέτος. Αν 
δεν ικανοποιηθούµε, θα κάνου-
µε και νέα πρόσκληση ενδιαφέ-
ροντος τις επόµενες ηµέρες, µέ-
χρι να εξασφαλίσουµε ένα πο-
σό που να καθιστά βιώσιµη την 
καλλιέργεια και να εξασφαλίζει 
και τη συνέχισή της», τόνισε µε 
αποφασιστικότητα στην Agrenda 
ο πρόεδρος της ΕΑΣ Ορεστιάδας, 
Λάµπρος Κουµπρίδης.

Αν και πρώτος στόχος παρα-
µένουν τα περσινά 37 λεπτά το 
κιλό, ως άτυπη γραµµή άµυνας 
των παραγωγών έχει οριστεί ένα 
ποσό κατά τι µικρότερο. Πολλά 
βέβαια θα κριθούν και από το τί 
θα κάνουν και τα διυλιστήρια. 
«Πιστεύω θα κλείσουµε στα 35 
λεπτά το κιλό, διότι αν είναι κά-
τω από την τιµή αυτή, θα µειω-
θούν τα στρέµµατα», µας είπε ο 
Ιωάννης Κεσκίνογλου πρόεδρος 

της ΕΑΣ ∆ράµας, τα µέλη της ο-
ποίας το 2020 είχαν καλλιεργή-
σει γύρω στα 10.000 στρέµµατα.

Ανάλογες προσδοκίες για δια-
τήρηση τουλάχιστον των 35 λε-
πτών έχουν οι αγρότες και στην 
περιοχή του Νέστου Καβάλας το-
νίζει ο παραγωγός Ζήσης Χατζη-
γιαννάκος, ο οποίος προσθέτει 
πάντως πως «ίσως τελικά να µει-
ωθούν οι εκτάσεις ηλίανθου κατά 
10%-20% αν και η τοπική Ένωση 
προτίθεται και φέτος να επιδοτή-
σει µια ποικιλία µε 4 λεπτά επι-
πλέον της τιµής των συµβάσεων».

Στάση αναµονής, όσο κρατούν 
τα χαρτιά τους κλειστά οι βιοντι-
ζελάδες, τηρούν οι παραγωγοί 
και στις Σέρρες τονίζει ο Νίκος 
Σταµατιάδης από την περιοχή 
του ∆ήµου Εµµανουήλ Παππά, 
ενώ για «απόλυτη νέκρα, µέχρι 
να δούµε τί θα γίνει», κάνει λό-
γο και ο Σταύρος Αµανατίδης α-
πό την περιοχή της Κοζάνης, ο 
οποίος προβλέπει ότι από τα πε-
ρίπου 4.000 στρέµµατα πέρυσι, 
φέτος ο ηλίανθος θα πέσει στα 
2.500 στρέµµατα.

Ο διαγωνισµός στην Ορεστιάδα 12 Μαρτίου
Το πετρέλαιο δίνει τιµή στον ηλίανθο;
Όλα ανοιχτά για αγρότες και επιχειρήσεις εισροών ενόψει νέας σποράς  

Στους χαλιάδες φέτος η ελαιοκράµβη
τα καλά παραγωγικά χωράφια είναι λίγα

ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
Η ΕΑΣ Ορεστιάδας συνερ-

γάζεται µε πάνω από 3.000, 

που πέρυσι καλλιέργησαν 

σχεδόν 86.000 στρέµµατα, 

µε µια παραγωγή κοντά 

στους 17.000 τόνους

ΑΤΥΠΑ
Στόχος παραµένουν τα περσινά 

37 λεπτά, αλλά ως γραµµή άµυ-

νας των παραγωγών έχει οριστεί 

ένα ποσό κατά τι µικρότερο

Σ
την ελληνική αγορά σκλη-
ρού σίτου έχει κάπως ελατ-
τωθεί το ενδιαφέρον για ε-
ξαγωγή στα ίδια επίπεδα 

των 285 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι 
µας. Ενδεχοµένως να χρειαστεί να 
προσφέρουµε λίγο χαµηλότερα για 
να γίνουν νέες δουλειές, εντούτοις 
καθότι έχουν φύγει πολλές ποσό-
τητες  σιταριών και τα αποθέµατα 
λιγοστεύουν δεν φαίνεται κάποια 
βιασύνη για µείωση των τιµών από 
πλευράς των εµπόρων και των εξα-
γωγέων. Η νέα σοδειά εξελίσσεται 
οµαλά µε µικροπροβλήµατα ανά 
περιοχή, ενώ όσον αφορά το κλίµα 
που µπορεί να διαµορφωθεί κατά 
τον αλωνισµό, τα σηµερινά δεδο-
µένα δείχνουν πως θα πάµε µε ελά-

χιστα αποθέ-
µατα στη νέα 
σοδειά, όπως 
δηλαδή είχα-
µε µπει και πέ-
ρυσι στην ε-

ποχή του αλωνισµού.
Στα σκληρά σιτάρια, στη νέα λί-

στα της Φότζια δεν υπήρξαν αλλα-
γές. Συγκεκριµένα στα ποιοτικά σι-
τάρια µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υα-
λώδη 80% και πρωτεΐνη 13% η τιµή 
αποθήκης παραγωγού διαπραγµα-
τεύεται στα 292-297 ευρώ ο τόνος. 
Επίσης για τη δεύτερη ποιότητα µε 
ειδικό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 70% 
και πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθήκης 
παραγωγού κυµαίνεται στα 282-287 
ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία επίσης οι 
τιµές παρέµειναν στα 275 ευρώ ο τό-
νος παραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι, 
ενώ στον Καναδά ως συνήθως αυ-
τήν την εποχή υπάρχουν δυσκολίες 
φορτώσεων λόγω παγετού.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
τα δηµητριακά δεν είχαν σηµαντι-
κές µεταβολές στην πρόσφατη έκ-
θεση προσφοράς / ζήτησης του α-
µερικανικού υπουργείου γεωργί-
ας USDA. Για τα µαλακά σιτάρια α-
νακοινώθηκε αύξηση παραγωγής 
στην Αυστραλία, αλλά παράλληλα 
είχαµε ανησυχίες από τις ΗΠΑ για 
την ποιοτική πορεία της σοδειάς. 
Στη φυσική αγορά εξακολουθεί να 
υπάρχει ενδιαφέρον αγορών από 
την Αλγερία. Τέλος, στη Γαλλία δεν 
είχαµε σηµαντικές µεταβολές και οι 
τιµές µαλακού σίτου παραµένουν 
στα 229 ευρώ ο τόνος για τα συµ-
βόλαια Μαΐου. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΧΛΙΑΡΗ Η ΖΗΤΗΣΗ  
ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ
ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ 

ΜΕ 3.000

37 ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΙΛΟ  

ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ  

�ΠΕΡΥΣΙ�

 86.000
ΣΤΡΕΜΜΑΤA

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
17.000

ΤΟΝOI

ΤΙΜΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ
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Ανανεώνεται ο 
ανοδικός κύκλος

Μείωση της
παραγωγής
Ρωσίας, Καναδά 

Συγκρατηµένη α-
ναµένεται ότι θα 

είναι η αύξηση της παραγωγής 
σιτηρών στην Ευρώπη και τον 
κόσµο, σύµφωνα µε τα όσα προ-
κύπτουν από σχετική έκθεση του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Τροφί-
µων (FAO), στην οποία καταγρά-
φονται οι πρώτες εκτιµήσεις για 
την παραγωγή του 2021. Σ’ αυτή 
φαίνεται ότι οι εκτάσεις µε σκλη-
ρό και µαλακό σιτάρι στην Ευρώ-
πη έχουν αυξηθεί κατά περίπου 
5%, έπειτα από τρεις χρονιές στα-
θερής µείωσης των στρεµµάτων, 
µε αποτέλεσµα η συνολική παρα-
γωγή να µην ξεπεράσει το +9% 
στους 137 εκατ. τόνους και αυτό 
χάρη στην αυξηµένη χρήση προ-
ϊόντων θρέψης. 

Όπως σχολιάζουν αναλυτές, η 
αύξηση της παραγωγής αποτιµά-
ται από τους αναλυτές του FAO 
στους µόλις 6 εκατ. τόνους, προ-
σεγγίζοντας τους 780 εκατ. τό-
νους. Κοινή οµολογία όλων των 
δραστηριοποιούµενων στον κλά-

δο είναι ότι τα αγροτικά εµπορεύ-
µατα έχουν εισέλθει πλέον σε έ-
ναν ανοδικό κύκλο, ο οποίος σε 
συνδυασµό µε τις ανακατατάξεις 
που επέβαλε η πανδηµία, δεν µπο-
ρεί παρά να διατηρηθεί και για 
την επόµενη εµπορική περίοδο.
Σε πρώτη φάση η επίδραση των 
ενισχυµένων τιµών δείχνει ότι έ-
χει απλωθεί και στην αλυσίδα των 
εισροών, µε τα προϊόντα θρέψης 
να έχουν καταγράψει ενίσχυση τι-
µών από 7 έως 50% σε ορισµένες 
περιπτώσεις. Η αντίδραση αυτή α-
ποδίδεται στην επιδίωξη υψηλό-
τερων αποδόσεων από τους πα-
ραγωγούς. Την ίδια στιγµή, τα 
τυπογραφία των κεντρικών τρα-
πεζών φαίνεται ότι έχουν πάρει 
φωτιά, µε το φθηνό χρήµα στις α-
γορές, να στρέφει αρκετούς επεν-
δυτές στις αγορές εµπορευµάτων 
όπου οι µακροπρόθεσµες τοπο-
θετήσεις σε περαιτέρω άνοδο δι-
αµορφώνουν τη βασική στρατη-
γική τους, ειδικά στην περίπτω-
ση των αγροτικών commodities.

Τη φετινή εξίσωση που θα ορίσει και την 
πορεία των αγορών ιδίως στην Ευρώπη, 
αναµένεται ότι θα επηρεάσει η µειωµένη 
παραγωγή σιταριού σε Ρωσία και Καναδά. 
Και οι δύο περιοχές τοποθετούνται µε ε-
ξαιρετικά ανταγωνιστικές τιµές στην ευρω-
παϊκή αγορά, ενώ κατά την περσινή καλ-
λιεργητική περίοδο, κατάφεραν να αλω-
νίσουν αρκετά µεγάλες ποσότητες σκλη-
ρού σίτου. Ωστόσο η φετινή περίπτωση θα 
είναι διαφορετική κι αυτό γιατί η µεν Ρω-
σία αντιµετώπισε δύσκολες συνθήκες την 
περίοδο σποράς που θα έχουν αντίκτυπο 
στις τελικές αποδόσεις και ο δε Καναδάς, 
απερχόµενος από µια χρονιά µε µεγάλες 
αποδόσεις, φαίνεται ότι θα στραφεί στις 
ενεργειακές καλλιέργειες, χωρίς ωστόσο 
να υπάρχει ακόµα κάποια επίσηµη κατα-
γραφή από διεθνή οργανισµό.

Στη Ρωσία, πέραν της µείωσης της πα-
ραγωγής κατά περίπου 7 εκατ. τόνους, 
η χώρα έχει επιβάλει υψηλή φορολογία 
και αυστηρές ποσοστώσεις στις εξαγωγές 
σκληρού σίτου, σε µια προσπάθεια να α-
ποφύγει την κατακόρυφη αύξηση των τι-
µών στο εσωτερικό της χώρας. Αυτό ανα-
µένεται να φέρει ενίσχυση των τιµών ε-
ξαγωγής του σκληρού της περιοχής, οι ο-
ποίες µέχρι σήµερα ήταν οι πιο ανταγω-
νιστικές στις διεθνείς αγορές.

Αυξηµένη ζήτηση για θρέψη υποστηρίζει ο κύκλος ανόδου στις µεγάλες καλλιέργειες

Σε κυνήγι αποδόσεων οι παραγωγοί 

FAO

ΣΙΤΗΡΑ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΡΟΩΝ

Το ανοδικό σπιράλ στις διεθνείς αγορές 
αγροτικών εµπορευµάτων φαίνεται ότι έχει 
παρασύρει τους αγρότες σε παγκόσµια κλίµακα σε 
ένα κυνήγι αποδόσεων το οποίο µε τη σειρά του ωθεί 
στην άνοδο τις τιµές των εισροών. Σε αφιέρωµα του 
ενθέτου Fertilizer Management της Agrenda, 
φιλοξενείται εκτενές ρεπορτάζ που καταγράφει την 
τάση αυτή της αγοράς. Μεταξύ άλλων, καταγράφονται 
ήδη αυξήσεις από 7% έως 50% σε µια σειρά βασικών 
πρώτων υλών προϊόντων θρέψης, µε ορισµένους 
ωστόσο να σηµειώνουν ότι πρόκειται επί της ουσίας 
για µια επιστροφή της αγοράς σε «φυσιολογικά» 
επίπεδα που χάθηκαν την τελευταία πενταετία, όταν 
και οι αγορές αγροτικών προϊόντων έδειχναν 
εγκλωβισµένες σε µια µάλλον υφεσιακή καµπή. 
Το στοιχείο του εντυπωσιασµού πάντως έγκειται 
στο χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο καταγράφηκε 
η «έκρηξη» των τιµών των εισροών. Φυσικά αυτή η 
ευµεταβλητότητα πρέπει να ειδωθεί, σύµφωνα µε 
αρκετούς, σε συνάρτηση και µε την κρίση στην οποία 
εγκλωβίστηκε την άνοιξη του 2020 η αγορά 
πετρελαίου, οι τιµές του οποίου πλέον δείχνουν 
να βρίσκονται σε σταθερή τροχιά ανάκαµψης.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΣΙΤΗΡΩΝ

5%

128 137

79 

26 

34

109

135

ΑΥΞΗΣΗ 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

2020 2021

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΡΩΣΙΑ*

* ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 7 ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΚΑΝΑ∆ΑΣ

ΚΙΝΑ

ΙΝ∆ΙΑ

}
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ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ: 
Συμφωνία για τη διαχείριση 
μέρους του χαρτοφυλακίου Μη 

Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων 
υπέγραψε η Παγκρήτια Τράπεζα με 
την Qquant Master Servicer. Το ύψος 
του χαρτοφυλακίου με την κωδική 
ονομασία Kastor, ανέρχεται σε 
περίπου 670 εκατ. ευρώ, σε όρους 
λογιστικής αξίας και περιλαμβάνει, σε 
ποσοστό 90% επιχειρηματικά δάνεια 
σε μικρές και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις τα οποία εξασφαλίζονται 
με ακίνητα που βρίσκονται στην 
γεωγραφική περιφέρεια της Κρήτης.

EFOOD: Την είσοδό της στην διανομή 
προϊόντων mini market γνωστοποίησε 
η efood, εγκαινιάζοντας την υπηρεσία 
efood market.. Στο κωδικολόγιο του 
efood market περιλαμβάνονται περί 
τα 1.000 προϊόντα, ενώ η υπηρεσία 
λειτουργεί από τις 8.30 έως τις 22.30 
όλη την εβδομάδα.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η Τράπεζα 
Πειραιώς συνεχίζει  να στηρίζει τους 
νέους πτυχιούχους της χώρας, και 
υλοποιεί τον 6ο κύκλο του 
προγράμματος εταιρικής 
υπευθυνότητας Project Future, σε 
τομείς αιχμής, σε συνεργασία με το 
ReGeneration. Οι αιτήσεις συμμετοχής 
έως τις 30 Μαρτίου στην ιστοσελίδα 
https://www.projectfuture.gr.

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Μια εκτεταμένη 
σειρά από εκπαιδευτικές δράσεις 
περιλαμβάνει η δεύτερη φάση του 
«Συνεχίζουμε Μαζί», του 
προγράμματος στήριξης της 
Παπαστράτος. Στην πρώτη φάση 
διατέθηκαν πάνω από 6.000.000 
ευρώ για την παροχή ρευστότητας 
στις επιχειρήσεις μικρής λιανικής 
(περίπτερα, παντοπωλεία, κλπ.).

O σπαγκο...
...ραμμένος

Το πότε θα μπορέσει να επιτευχθεί η α-
νοσία της αγέλης, κάτι που θα οδηγή-
σει σε άρση των σκληρών lockdowns 
στις οικονομίες και σε κινητικότητα 
στο μέτωπο του τουρισμού, εξετάζει η 
Citigroup, σημειώνοντας πως  η Ευρω-
παϊκή Ένωση έχει μείνει αρκετά πίσω 
χρονικά. Οι περισσότερες οικονομίες 
θα προμηθευτούν εμβόλια για περισ-
σότερο από το 70% του πληθυσμού έως 
τον Μάιο-Αύγουστο. Ωστόσο, το πρό-
ωρο πλήρες άνοιγμα των οικονομιών 
θα μπορούσε να επιδεινώσει τους κιν-
δύνους αυτή την άνοιξη, σημειώνει η 
αμερικάνικη τράπεζα. Με βάση τα πα-
ραπάνω δεδομένα, οι ΗΠΑ και το Ηνω-
μένο Βασίλειο θα σχηματίσουν ανοσία 
της αγέλης έως το γ’ τρίμηνο του 2021, 
ταχύτερα σε σύγκριση με ΕΕ και Ιαπω-
νία που εκτιμάται πως θα επιτευχθεί έ-

ως τις αρχές του δ’ τριμήνου.
Στο μεταξύ, ο Επίτροπος Οικονομι-

κών Υποθέσεων της ΕΕ Πάολο Τζεντι-
λόνι τάσσεται υπέρ της τροποποίησης 
του Συμφώνου Σταθερότητας της ευρω-
ζώνης, προκειμένου να δοθεί η δυνα-
τότητα στα κράτη μέλη να αυξήσουν το 
χρέος τους υπέρ των δημοσίων επεν-
δύσεων. Ο Ιταλός Επίτροπος προειδο-
ποίησε τις χώρες της ΕΕ να μην μειώ-
σουν πολύ γρήγορα τις αυξημένες δα-
πάνες τους στην κρίση του κορωνοϊ-
ού. «Δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα 
λάθη της οικονομικής κρίσης. Τότε, 
οι κρατικές δαπάνες μειώθηκαν πολύ 
σύντομα και προκάλεσαν διπλή ύφε-
ση. Τώρα ο κανόνας πρέπει να είναι: 
καλύτερα να μειώσουμε την υποστή-
ριξη του προϋπολογισμού πολύ αργά 
παρά πολύ νωρίς», κατέληξε.

Lacta
Με ένα ακόμη άλειμμα σοκολάτας, 
αυτή τη φορά με το brand της Lacta, 
ενισχύει την προϊοντική της παλέτα η 
Mondelez Ελλάς. Η εταιρεία ανέπτυξε 
τη Lacta Cream στο εργοστάσιο της 
Παυλίδης στην Πειραιώς, ενώ στο 
χαρτοφυλάκιό της υπάρχει ήδη η 
δημοφιλής Merenda. Σημειωτέον, 
Merenda και Lacta είναι τα δυνατά 
χαρτιά της στα σούπερ μάρκετ.

Διακρίσεις
Η Ένωση Ηρακλείου μετά από πολλά 
χρόνια, βρέθηκε ξανά στην κορυφή 
κερδίζοντας 8 μετάλλια στο διεθνή 
διαγωνισμό οίνου PAR WINE AWARD 
INTERNATIONAL 2021 στη Γερμανία. 
Χρυσό μετάλλιο πήρε το DOMENICO 
ποικιλίας Βιδιανό, DOMENICO 
Θραψαθήρι, ΕΡΩΦΙΛΗ λιάτικο, ΚΟΝΑΚΙ 
ροζέ, ενώ ασημένιο ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ 
ΤΟΠΙΚΟΣ λευκό,ροζέ, κόκκινο, ΚΟΝΑΚΙ.

Xτίζει αργά ανοσία
η ευρωπαϊκή ζώνη

 Όχι σε πρόωρο άνοιγμα οικονομιών λέει η Citi 
 Προς αλλαγή το Σύμφωνο Σταθερότητας

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Τετάρτη 10/03

845

840

835

830

825

520

815

810
Τρίτη

09/03
Πέµπτη
04/03

Παρασκευή
05/03

∆ευτέρα
08/03

Τετάρτη
10/03 

841,12

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
LOGISMOS INF. SYS. SOCIETE ANO  1,0500 + 16,67%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1,6000 + 14,29%

ΚΛ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ A.B.E.E 0,6950 +9,45

REDS A.E. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝ. & ΥΠ. 1,3200 + 8,20%

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. 0,6560 + 7,19%%

YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. 0,0600 - 14,29% 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,2200 -11,29%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,4000 -11,11%

ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΑΒΕΠΕ Α.Ε 0,1100 -8,33%

ΣΩΛΗΝ. Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 2,3600 -7,81% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 32,091.61 + 0.80%
 NASDAQ Comp 13,143.04 0.51%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,817.89 0.84%
Λονδίνο FTSE 100 6,728.16 0.032%
Φρανκφούρτη DAX-30 14,537.44 0.69%
Παρίσι CAC-40 5,974.44 0.83%
Ζυρίχη  SMI       10,901.31 0.38%
Τόκιο NIKKEI-225 29,036.56 0.030%
 
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

Ανοδικό μομέντουμ  
με διαφοροποίηση τίτλων 
Η αγορά έδειξε την περασμένη εβδομάδα ότι 
μπορεί να διαφοροποιηθεί σε τίτλους που είτε 
εμφανίζουν ισχυρές προοπτικές, όποτε ο τραπεζικός 
κλάδος εμφανίζει στοιχεία αβεβαιότητας που 
κάνουν τους επενδυτές επιφυλακτικούς. Ωστόσο για 
να μπορέσει ο Γενικός Δείκτης να φύγει από τη 
ζώνη των υψηλών 12μήνου (840 μονάδες) θα 
πρέπει να έχει στο πλευρό του τον τραπεζικό κλάδο. 
Ακόμη και με ισχυρές στηρίξεις από επιλεγμένους 
τίτλους, τα ανοδικά περιθώρια της αγοράς ως 
σύνολο είναι περιορισμένα.
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Η απασχόληση των ανέργων στον πρωτογενή 
τομέα και το έλλειμμα εργατικών χεριών 

Έ
χουµε φτάσει στο σηµείο, να παρακαλά-
νε οι αγρότες – παραγωγοί τον άνεργο να 
πάει για δουλειά και ο άνεργος να µην 
δέχεται. Προφανώς και δεν είναι όλοι 

τεµπέληδες. Μα τότε γιατί αρνούνται να εργαστούν; 
∆ιότι εάν για την απασχόληση 

απαιτείται ασφάλιση. Αυτό σηµαί-
νει ότι καταργείται η κάρτα ανεργί-
ας και σταµατά το επίδοµα. Και κα-
λά στις περιπτώσεις κατά τις οποί-
ες η απασχόληση θα είναι µόνιµη, 
αξίζει τον κόπο. Άλλωστε ο σκοπός 
της ύπαρξης της κάρτας ανεργίας εί-
ναι η εύρεση εργασίας.

Τι γίνεται όµως όταν, απασχολεί-
ται κάποιος ο οποίος κόβει την κάρ-
τα ανεργίας πολλών µηνών ελπί-
ζοντας σε µία µόνιµη εργασία και 
στην πράξη µετά από µερικές µέ-
ρες διαπιστώνει ότι δεν πρόκειται 
να συνεχίσει να εργάζεται; Χάνεται 
η κάρτα ανεργίας και µαζί της τα ό-
ποια επιδόµατα εισέπραττε µέχρις 
ότου βρει εργασία ξανά. Ιστορίες 
καθηµερινής τρέλας σαν κι αυτή 
υπάρχουν άπειρες. Και βάζουν α-
πέναντι τους ανέργους και τις επι-
χειρήσεις: οι µεν δεν ενδιαφέρο-

νται για την απασχόληση, οι δεν µπορούν να βρουν 
προσωπικό προς απασχόληση.

Με το άρθρο 30 του νόµου 4691/2020: «Ρυθµίσεις 
αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων για την αναβάθµιση και τον εκ-
συγχρονισµό του αγροτικού τοµέα και άλλες διατά-
ξεις». προστέθηκε 2η παράγραφος στο άρθρο 92 του 
ν. 4461/2017 (Α΄ 38) και διαµορφώθηκε ως εξής: 

«ΑΡΘΡΟ 92 ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ:

1. Άνεργοι εγγεγραµµένοι στα 
µητρώα του Οργανισµού Απασχό-

λησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.), που πραγµατο-
ποίησαν ως και εβδοµήντα (70) ηµεροµίσθια ανά δω-
δεκάµηνο, µπορούν µε αίτησή τους προς τον Ο.Α.Ε.∆. 
να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανεργίας, αφαιρουµέ-
νου του ως άνω χρόνου εργασίας τους και κάθε χρο-
νικού διαστήµατος κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραµ-
µένοι άνεργοι.

2. Η ως άνω απασχόληση εφόσον πραγµατοποιεί-
ται σε αγροτικές εργασίες δεν αποτελεί λόγο διακο-
πής της καταβολής της επιδότησης ανεργίας στους δι-
καιούχους αυτής.»

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται: Οι ανάγκες 
για την απασχόληση εργαζοµένων στην αγροτική οι-
κονοµία είναι ιδιαίτερα αυξηµένες σε διαφορετικές 
εποχές του έτους, ανάλογα µε τις καλλιέργειες, για 
ορισµένο χρονικό διάστηµα κάθε φορά, συνήθως 
µερικών εβδοµάδων. Στο πλαίσιο αυτό, παρατηρεί-
ται το φαινόµενο της έλλειψης εργατικών χεριών για 
την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών. Καθίσταται, 

έτσι, αναγκαία η λήψη επιπλέον µέτρων, ώστε να ε-
κτελεστούν απρόσκοπτα οι καλλιεργητικές εργασί-
ες και να µη διαταραχθεί η παραγωγική διαδικασία. 
Η προτεινόµενη διάταξη έχει σκοπό να βοηθήσει, ώ-
στε να απασχοληθεί µεγαλύτερος αριθµός πολιτών 
σε εποχιακές αγροτικές εργασίες, καθώς παρατηρεί-
ται ότι, παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, οι άνερ-
γοι δεν ασχολούνται µε τις εποχιακές εργασίες, προ-
κειµένου να µην στερηθούν των επιδοµάτων ανεργί-
ας. Επιπλέον, µε την παρούσα ρύθµιση αντιµετωπί-
ζεται το παρατηρούµενο έλλειµµα εργατικών χεριών 
σε εποχιακές αγροτικές εργασίες, το οποίο εµφανί-
στηκε ιδιαίτερα έντονο τα τελευταία χρόνια. Για τον 
λόγο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα στους δικαιού-
χους επιδόµατος ανεργίας να εργάζονται για απολύ-
τως συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα κατ’ έτος, απο-
κλειστικά σε αγροτικές εργασίες, χωρίς να στερού-
νται του επιδόµατος ανεργίας που λαµβάνουν, έτσι 
ώστε το λαµβανόµενο από αυτούς επίδοµα ανεργί-
ας να µην αποτελεί λόγο αποµακρύνσεώς τους από 
την αγορά εργασίας στον αγροτικό τοµέα. 

Με τις διατάξεις αυτές γίνεται προσπάθεια να δη-
µιουργηθεί διαθεσιµότητα εργατικών χεριών στον 
πρωτογενή τοµέα. Άλλωστε η ανάγκη γίνεται ακό-
µη µεγαλύτερη αφού η προσπάθεια έκτακτης εισό-
δου αλλοδαπών τρίτων χωρών µε 3µηνη ή 6µηνη 
παραµονή, απέτυχε παταγωδώς. Να θυµίσω ότι η 
προσπάθεια αυτή εισαγωγής εργατικών χεριών ξε-
κίνησε λίγο µετά το Πάσχα, δόθηκε παράταση µέ-
χρι 30/09 και ξανά παράταση µέχρι 31.12.20, όµως 
µέχρι αυτή τη στιγµή οι εργάτες γης που εισήλθαν 
είναι ελάχιστοι σε σχέση µε τη ζήτηση. 

Τα 70 ηµεροµίσθια που δίνονται περιθώριο στον 
άνεργο να υλοποιήσει, χωρίς να απωλέσει την κάρ-
τα ή το ταµείο ανεργίας, ευελπιστώ ότι θα δώσει τη 
δυνατότητα στους παραγωγούς να δουν επιτέλους 
εργατικά ηµεδαπά χέρια στα χωράφια τους, αλλά 
και στους άνεργους να µπορέσουν να κάνουν κά-
ποια µεροκάµατα χωρίς το φόβο της απώλειας τω 
όποιων ευεργετηµάτων του ΟΑΕ∆.

70 ηµεροµίσθια
Στον άνεργο δίνεται περι-
θώριο 70 ηµεροµίσθιων 

για να µη χάσει κάρτα και 
ταµείο ανεργίας

∆ιατάξεις
Ακόµα και µε τις ευνοϊ-
κές διατάξεις του 2020, 

παρατηρείται µεγάλο 
έλλειµµα αγρεργατών

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)

Aγρότες που δεν εντάχθηκαν 
στα βιβλία

Η προθεσµία ένταξης είναι για 
τους ανωτέρω µέχρι τις 31 /3. 
Χωρίς την επιβολή προστίµων, 

ενώ όσοι πλήρωσαν τα 
πρόστιµα αυτά, µπορούν να 

κάνουν αίτηση για επιστροφή.

Τριµηνιαίες καταστάσεις γάλακτος
Οι κτηνοτρόφοι – παραγωγοί γάλακτος έχουν 
υποχρέωση να υποβάλλουν κάθε 3µηνο στον 
ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ, κατάσταση στην οποία 
συµπεριλαµβάνονται µεταξύ άλλων: το 
παραχθέν γάλα, από πόσα ζώα έχει προκύψει, 
πόσο γάλα διατέθηκε για να ταϊστούν τα 
νεογέννητα, εάν και πόσο γάλα χρησιµοποιήθηκε 
από την οικογένεια του κτηνοτρόφου κλπ. 
Συνεννοηθείτε µε τις εταιρείες και τους 
Συνεταιρισµούς στους οποίους πουλάτε το γάλα, 
για την υποβολή των καταστάσεων αυτών.



Για τρίτη χρονιά θα προχωρήσει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία 
σε εξαγωγή ελληνικής βύνης κριθαριού. Συγκεκριμένα, 
μέσα στο 2021 θα εξαχθούν 17.000 τόνοι βύνης, ποσό-
τητα σημαντικά αυξημένη σε σχέση με τις δυο προηγού-
μενες χρονιές, στις αγορές της  Ιταλίας, της Αλβανίας και 
της Βουλγαρίας.

Η αύξηση των εξαγωγών βύνης αποτελούσε προτεραιό-
τητα της εταιρείας για φέτος με στόχο να αντισταθμιστούν 
οι περιορισμένες εγχώριες παραγωγικές ανάγκες, εξαι-
τίας των επιπτώσεων του κορονοϊού. Υπενθυμίζεται ότι 
κατά την περσινή καλλιεργητική σεζόν, όπου λόγω της 
πανδημίας και των περιορισμών που εφαρμόστηκαν στην 
αγορά της εστίασης υπήρξε σημαντική μείωση στην αγο-
ρά μπίρας, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία παρέμεινε πιστή στις 
δεσμεύσεις της απορροφώντας το σύνολο των συμφω-
νημένων ποσοτήτων κριθαριού.

Το εγχείρημα των εξαγωγών ήταν δύσκολο καθώς η πανδη-
μία έχει επηρεάσει συνολικά την παγκόσμια αγορά μπίρας. 
Το γεγονός, όμως, ότι επιτεύχθηκαν οι συμφωνίες, ήρθε να 
επιβεβαιώσει, σύμφωνα με την εταιρεία, για μία ακόμα φορά 
την υψηλή ποιότητα του βυνοποιήσιμου κριθαριού που παρά-
γεται μέσω του Προγράμματος Συμβολαιακής Καλλιέργειας 
Κριθαριού της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας.

Έναρξη πιλοτικού προγράμματος ψηφιακής  
τεχνολογίας

Με στόχο την περαιτέρω αύξηση της καλλιεργητικής 
απόδοσης, η εταιρεία ενίσχυσε πρόσφατα το Πρόγραμ-
μα Συμβολαιακής Καλλιέργειας και συμμετέχοντες καλ-
λιεργητές με την πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων 
ψηφιακής τεχνολογίας. Να σημειωθεί εδώ ότι μέσω της 
συνεργασίας της με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
και των μελετών που πραγματοποιεί έχει καταφέρει να 
αυξήσει από το 2011 μέχρι σήμερα τις καλλιεργητικές 
αποδόσεις ήδη κατά 30%.

Συνολικά 100 παραγωγοί από 
την περιοχή της Θεσσαλίας 
χρησιμοποιούν πιλοτικά ψηφι-
ακή πλατφόρμα η οποία απο-
τελεί ένα live σύστημα λήψης 
αποφάσεων. Η πλατφόρμα 
συνδυάζει δεδομένα από κο-
ντινούς μετεωρολογικούς σταθμούς με απλά δεδομένα που 
εισάγουν στο σύστημα οι ίδιοι οι καλλιεργητές, για να προ-
σφέρει συμβουλές για το ποιες καλλιεργητικές φροντίδες 
χρειάζεται να εφαρμοστούν και πότε. Σημαντικό είναι ότι οι 
συμβουλές που δίνονται είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες 
κάθε χωραφιού χωριστά. Παράλληλα η πλατφόρμα παρέχει 
δεδομένα σχετικά με το αποτύπωμα CO2 της καλλιέργειας, 
συντελώντας στη χάραξη στρατηγικής για τη μείωσή του.

Ο κ. Παναγιώτης Καλφούντζος, Πρόεδρος του Συνε-
ταιρισμού Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣγη, που συμμετέχει 
στο πιλοτικό πρόγραμμα, ανέφερε πως «μέσω της ψηφιακής 
πλατφόρμας, ο κάθε παραγωγός του Συνεταιρισμού έχει στα 
χέρια του πολύτιμα συμβουλευτικά εργαλεία υποστήριξης και 

λήψης αποφάσεων αναφορικά με 

τη γεωργική του εκμετάλλευση, 

στον τομέα των καλλιεργητικών 

φροντίδων. Στο ημερολόγιο του 

παραγωγού, υπάρχει λεπτομερή 

καταγραφή όλων των επεμβάσε-

ων που πραγματοποιεί ο αγρότης 

στο χωράφι, από το όργωμα έως και τη συγκομιδή. Με αυτό 

τον τρόπο προκύπτουν στατιστικά δεδομένα με τα οποία μας 

δίνεται η δυνατότητα να υπολογίσουμε τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περι-

όδου. Η εξαγωγή των στοιχείων από την παρακολούθηση 

όλων των διαδικασιών και εφαρμογών θα μας δώσει τη δυ-

νατότητα να βελτιώσουμε στην πορεία τη διαχείριση των καλ-

λιεργειών μας, δημιουργώντας προϊόντα πιο φιλικά προς το 

περιβάλλον και τον άνθρωπο. Η προσπάθεια της Αθηναϊκής 

Ζυθοποιίας στον τομέα της Συμβολαιακής Γεωργίας είναι για 

εμάς πρότυπος πυλώνας εφαρμογής ορθής γεωργικής πρα-

κτικής και αποτελεί παράλληλα τρόπο έκφρασης ειλικρινούς 

συνεργασίας με τον παραγωγικό κόσμο.».

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ

Εξαγωγές βύνης και πιλοτικό πρόγραμμα 
ψηφιακής τεχνολογίας 
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Από τον καπνό στο ακτινίδιο στρέφονται, χρό-
νο µε το χρόνο, ολοένα και περισσότερο τα 850 
µέλη του Συνεταιρισµού ΠΕΣΚΟ Κονταριώτισ-
σας, Αγ. Σπυρίδωνα και ∆ίου, στην Πιερία, γε-
γονός που έχει οδηγήσει την οργάνωση να 
δροµολογήσει κατάλληλες επενδύσεις, ώστε 
η µετάβαση αυτή που γνωρίζει ήδη επιτυχία 
να συνοδευτεί χωρίς κραδασµούς στο µέλλον.

«Από τα περίπου 10.000 στρέµµατα καπνό που 
καλλιεργούσαν τα µέλη µας πριν λίγα χρόνια, 
σήµερα έχουν περιοριστεί στα 3.000 στρέµµα-
τα κι η τάση είναι περαιτέρω καθοδική. Το βά-
ρος πλέον πέφτει ξεκάθαρα στο ακτινίδιο» επι-
σηµαίνει ο πρόεδρος του Α.Σ. ΠΕΣΚΟ, Γιάννης 
Μιχαλήτσιος, τονίζοντας πως «ήδη στην οργά-
νωση καλλιεργούµε 4.000 στρέµµατα και κάθε 
χρόνο προστίθενται άλλα 300-400 στρέµµατα 
φυτείες. Φτάσαµε τη σεζόν 2020-21 να διαχει-
ριστούµε περίπου 10.000 τόνους ακτινίδιο και 
κάθε χρόνο ανεβαίνουµε».

Νέο επενδυτικό 3 εκατ. ευρώ για ψυκτικούς 
θαλάµους 4.000 τόνων

Γνωρίζοντας, ωστόσο, πως δίχως υποδοµές 
και επώνυµο brand θα είναι συνήθως σε µειο-
νεκτική διαπραγµατευτική θέση απέναντι στο ε-
µπόριο και θα αδυνατεί να καρπωθεί την όποια 
προστιθέµενη αξία στο προϊόν, η διοίκηση του

Συνεταιρισµού αποφάσισε να κινηθεί στην 
κατεύθυνση της απόκτησης ιδιόκτητων απο-
θηκευτικών χώρων και εγκαταστάσεων δια-
λογής, τυποποίησης και συσκευασίας ακτινι-
δίου µε δικό της brand.

«Στο τέλος Οκτωβρίου του 2020, προχωρήσα-
µε στην κατάθεση µελέτης για την κατασκευή 
νέων ψυκτικών θαλάµων αποθήκευσης, συνο-
λικής δυναµικότητας 4.000 τόνων, η οποία, α-
πό ό,τι πληροφορούµε από τον µελετητή, έχει 
περάσει το πρώτο στάδιο αξιολόγησης και πε-
ριµένουµε την έγκριση κάποια στιγµή το φθι-
νόπωρο για να προχωρήσουµε στην υλοποί-
ηση», τονίζει ο κ. Μιχαλήτσιος.

Όπως σηµειώνει ο ίδιος, η επένδυση προ-
ϋπολογίζεται σε 3 εκατ. ευρώ, έχει υποβληθεί 
στον αναπτυξιακό νόµο, που προβλέπει επι-
χορήγηση 50% και εφόσον όλα εξελιχθούν ο-

µαλά αναµένεται να υλοποιηθεί σε διάστηµα 
περίπου δύο ετών, σε ακίνητο 25 στρεµµάτων, 
που µίσθωσε η οργάνωση για µακροχρόνια 
χρήση από τον τοπικό ∆ήµο. Τα δύο τελευταία 
χρόνια, επίσης, ως προς τις επενδύσεις, ο Α.Σ. 
ΠΕΣΚΟ έχει εκτελέσει δύο επιχειρησιακά προ-
γράµµατα της τάξης των 80.000 και 120.000 
ευρώ, υλοποιεί ένα ακόµη πρόγραµµα ΕΣΠΑ, 
ύψους 200.000 ευρώ για την ανάπτυξη των 
κτηριακών εγκαταστάσεων και της υποδοµής 
του, ενώ µέχρι το Μάιο θα έχει ολοκληρώσει 
κι ένα µικρό ψυγείο, µε χωρητικότητα γύρω 
στους 80 τόνους, το οποίο προορίζεται να ε-

ξυπηρετεί µικροπαραγωγούς όταν για παρά-
δειγµα δεν µπορούν να συµπληρώσουν ένα 
φορτηγό, να έχουν ένα χώρο να αποθηκεύ-
ουν την παραγωγή τους για 1-2 ηµέρες µέχρι 
να συµπληρωθεί το φορτίο και να εξαχθούν.

Συστηµατική επένδυση στις εισροές για πολύ 
και ποιοτικό προϊόν

Εκτός από τις επενδύσεις σε υποδοµές ο 
Α.Σ. ΠΕΣΚΟ επενδύει συστηµατικά και στις 
εισροές, διότι, σύµφωνα µε τον γεωπόνο της 
οργάνωσης, Γιώργο Γεωργαντά, το ποιοτικό 
προϊόν είναι προϋπόθεση για να πας σε ανά-

Την εµπιστοσύνη του στο πρόγραµµα που 
έχει καταρτίσει η οργάνωση για τη θρέψη 

και τη φυτοπροστασία της ακτινιδιάς 
εξέφρασε, µιλώντας στην Agrenda κι ο 

παραγωγός Γιώργος Γκρίνιας, µε 150 
στρέµµατα στην περιοχή του ∆ήµου ∆ίου.

Η υπεραξία στο ακτινίδιο 
με κορμό τη σπεσιαλιτέ θρέψη
«Κλειδί» στο εγχείρημα της ΠΕΣΚΟ η συνεργασία με την Timac Agro | ΛΥΔΑ

Από αριστερά: Ο Γιώργος 
Γεωργαντάς, γεωπόνος που 
«έστησε» το πρωτόκολλο των 
καλλιεργητικών φροντίδων. 
Ο Προεδρος ΣΠΕΚΟ 
Κονταριωτισσας 
& Αγ. Σπυρίδωνα, 
Γ. Μιχαλητσιος.
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πτυξη κτηριακών εγκαταστάσεων. Παραγω-
γός και ο ίδιος, µε 100 στρέµµατα ακτινιδί-
ων, ο κ. Γεωργαντάς είναι αυτός που «έστη-
σε» το πρωτόκολλο καλλιεργητικών φροντί-
δων το οποίο ακολουθούν τα µέλη του Συ-
νεταιρισµού, καθώς έχει αποδειχθεί, τα τε-
λευταίαχρόνια, το πλέον αποτελεσµατικό 
στην περιοχή.

«Η αποτελεσµατικότητα δεν σχετίζεται µό-
νο µε την παραγωγικότητα των δέντρων και 
τους µεγάλους καρπούς, αλλά έχει να κά-
νει επίσης και µε άλλες κρίσιµες ποιοτικές 
παραµέτρους που δεν φαίνονται στο γυµνό 
µάτι, όπως είναι η ξηρά ουσία, η οξύτητα, η 
πίεση στη σάρκα και κατ’ επέκταση η συντη-
ρησιµότητα µέσα στα ψυγεία», επισηµαίνει 
ο γεωπόνος της οργάνωσης. 

Kορµός στο πρωτόκολλο καλλιέργειας 
τα προϊόντα της Timac Agro | ΛΥ∆Α

Όπως εξηγεί ο ίδιος, ο βασικός κορµός του 
πρωτοκόλλου, έχει χτιστεί πάνω σε προϊόντα 
θρέψης και βιοδιεγέρτες της Timac Agro | ΛΥ-
∆Α, µε την οποία ο Συνεταιρισµός έχει στε-
νή συνεργασία από το 2012 έως και σήµερα.

«Ξεκινάµε µε διαφυλλικούς ψεκασµούς πριν 
την άνθηση µε πιο σηµαντικό το Fertileader 
Altis µε Σίδηρο και Μαγγάνιο, το οποίο περι-
έχει πατέντες που έχουν να κάνουν µε παρά-
γοντες αντιστρές. Γιατί πριν την ανθοφορία, 
κοντά στον Απρίλιο, υπάρχει θέµα µε το βρα-
δινό κρύο µε συνέπεια το φυτό να σοκάρεται. 
Οπότε το βοηθά να ανταπεξέλθει στις αβιοτι-
κές καταπονήσεις και να φωτοσυνθέσει κα-
λύτερα. Προϊόν κλειδί στα διαφυλλικά, ωστό-
σο, είναι το MaxiFruit µε τεχνολογία NMX.
Είναι το Α και το Ω. Ένα µη ορµονικό σκεύα-
σµα, το οποίο ρυθµίζει τις ορµόνες στο φυτό. 
Κάνουµε µια εφαρµογή πριν την ανθοφορία, 
µαζί µε το Fertileader Axis που έχει Φώσφορο, 
Ψευδάργυρο και Μαγγάνιο µε αυτό τον τρόπο 
πετυχαίνουµε οµοιόµορφη ανθοφορία. Μετά 
την ανθοφορία, κάνουµε άλλες δύο επεµβά-
σεις προσθέτοντας ή το Fertileader Leos ή το 
Fertileader Kaleo, µε την πρώτη εφαρµογή 
στην πτώση των πετάλων και µετά από 15 η-
µέρες τη δεύτερη. Αυτό αναγκάζει το φυτό να 
παράξει µόνο του ορµόνες, ώστε να χοντρύνει 
τον καρπό. Το αποτέλεσµα είναι οµοιόµορφος 
καρπός χωρίς να έχουµε ορµόνες. Στο ενδιά-
µεσο βάζουµε το Fertileader Elite, ένα ασβέ-
στιο µε την τεχνολογία Seactiv, το οποίο βοη-
θά πολύ στη συντηρισιµότητα των φρούτων», 
αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργαντάς, 
ως προς τα σκευάσµατα της Timac Agro | ΛΥ-
∆Α, που χρησιµοποιούνται στους ψεκασµούς.

Από υδρολιπάνσεις χρησιµοποιείται η γκά-
µα Fertiactyl όπως διευκρινίζει ο συνοµιλητής 
µας, «από νωρίς βάζουµε το Fertiactyl Green 
Extreme, που είναι ένας σίδηρος µε την τεχνο-
λογία Fertiactyl που βοηθά πάρα πολύ στην 
απορρόφηση του σιδήρου και κάποια στιγµή 
πριν από την ανθοφορία το Fertiactyl GZ, έ-
να προϊόν πολυεργαλείο που βοηθά το φυτό 
στην πρόσληψη θρεπτικών συστατικών. Με το 
προϊόν αυτό γίνεται και δεύτερη εφαρµογή στα 
µέσα Ιουλίου, ώστε να επιτύχουµε µεγέθυνση 
του καρπού και µετά την 15η Αυγούστου, όταν, 
συνήθως, οι παραγωγοί παρατηρούν µια στα-
σιµότητα στον καρπό επειδή η φάση ανάπτυ-
ξης του καρπού στο ακτινίδιο είναι διπλή σιγ-
µοειδής καµπύλη».

Οι σωστές φροντίδες και η εμπειρία 
φέρνουν τους εμπόρους στην πόρτα μας
Αναφορικά µε τα κοκκώδη λιπάσµατα, ο κ. Γεωργα-
ντάς επισήµανε πως «χρησιµοποιούµε το Duofertil 
36PK µε τεχνολογία Top Phos της Timac Agro | 
ΛΥ∆Α, τέτοια εποχή, για τροφοδοσία σε φώσφορο, 
και κάλιο. Είναι ένα προϊόν που δεν δηµιουργεί σύ-
µπλοκα µε τα άλλα στοιχεία του εδάφους και το κά-
νει όλο διαθέσιµο στο φυτό. Μπορεί να ακούγονται 
λίγες οι µονάδες του φωσφόρου (12), αλλά είναι ό-
λος αφοµοιώσιµος από το φυτό. Στη συνέχεια, επει-
δή στην περιοχή µας έχουµε αλκαλικά εδάφη, χρη-
σιµοποιούµε το Duofertil 11-10-16 µε τεχνολογία 
MPPA DUO, σε τρεις εφαρµογές, µε περίπου µισό κι-
λό ανά ρίζα στα παραγωγικά δέντρα, το οποίο ενδεί-
κνυται για τέτοιες περιπτώσεις εδαφών».

Το προϊόν που προκύπτει στο τέλος, σύµφωνα µε 
τον έµπειρο γεωπόνο, είναι ιδιαίτερα ποιοτικό και, 
όπως σηµειώνει χαρακτηριστικά «αυτός είναι ο λό-
γος που εν τέλει κάνουν παρέλαση κάθε χρόνο οι έ-
µποροι από το συνεταιρισµό για να αγοράσουν τα α-
κτινίδιά µας».

Προκειµένου να τεκµηριώσει τους ισχυρισµούς 
του ο κ. Γεωργαντάς λέει πως µε το πρωτόκολλο 
που ακολουθείται επειδή δεν χάνεται ούτε µια µο-
νάδα και σε ισορροπία καρποφορία µε τη βλάστη-
ση, επιτυγχάνεται οµοιοµορφία στους καρπούς 
και µια σταθερή παραγωγή από 4 έως 4,5 τόνους 
ανά στρέµµα, κατά µέσο όρο, όταν στα υπόλοιπα 
κτήµατα της περιοχής το «στήσιµο» για τα ακτινί-
δια είναι 2,5–3,5 τόνους. «Επίσης, εµείς στο καλι-
µπράρισµα κυµαινόµαστε κάθε χρόνο µεταξύ 110-
120 γραµµάρια ανά φρούτο, ενώ σε επίπεδο συ-
ντηρησιµότητας στη συγκοµιδή µε το πενετρόµε-
τρο βλέπουµε ότι οι πιέσεις στη σάρκα είναι από 9 
έως 11kg κατά µέσο όρο, µε σάκχαρα από 8 έως 9 
brix , που είναι πολύ µεγάλο σαν νούµερο και η ε-
πόµενη ένδειξη είναι στα ψυγεία, όπου βλέπουµε 
τέτοια εποχή, αρχές άνοιξης, ότι οι πιέσεις δεν πέ-
φτουν και τα ακτινίδιά µας δεν καταρρέουν. Αντι-

θέτως, σε καλά ψυγεία αντέχουν άνετα µέχρι τον 
Ιούνιο». Την εµπιστοσύνη του στο πρόγραµµα που 
έχει καταρτίσει η οργάνωση για τη θρέψη και τη 
φυτοπροστασία της ακτινιδιάς εξέφρασε, µιλώντας 
στην Agrenda κι ο παραγωγός Γιώργος Γκρίνιας, µε 
150 στρέµµατα στην περιοχή του ∆ήµου ∆ίου, ο ο-
ποίος την ηµέρα που επισκεφτήκαµε τον Α.Σ. ΠΕΣ-
ΚΟ, έκανε τις προµήθειές του από το Συνεταιρισµό 
σε βασικό λίπασµα. «Το έχουµε δοκιµάσει σε λιγό-
τερα στρέµµατα, είδαµε ότι κάνει δουλειά και απο-
φάσισα να το εφαρµόσω σε όλα µου τα κτήµατα πλέ-
ον. Τα αποτελέσµατα ήταν ενθαρρυντικά και στον 
καρπό, είδαµε αύξηση σχεδόν 20% στην απόδοση, 
αλλά και στη συντήρηση του καρπού µετασυλλεκτι-
κά», µας είπε χαρακτηριστικά.

Προτεραιότητα η στήριξη του ακτινιδίου 
για τη Timac Agro | ΛΥ∆Α

Στη συνεργασία µε τον Α.Σ. ΠΕΣΚΟ, αλλά και στην 
προτεραιότητα της Timac Agro | ΛΥ∆Α να στηρίξει αυ-
τό το εθνικό προϊόν, όπως έχει εξελιχθεί, πλέον, το 
ακτινίδιο, αναφέρθηκε και ο Υπεύθυνος Προϊόντων 
της Timac Agro | ΛΥ∆Α Κωνσταντίνος Καρακατσιώ-
της. «Όλα αυτά τα χρόνια η συνεργασία µας είναι 
στενή και εξαιρετική. Επιθυµία µας είναι να συνεχί-
σουµε να συνεργαζόµαστε και να είµαστε στο πλάι 
του συνεταιρισµού και του Έλληνα παραγωγού εν 
γένει, µε στόχο να έχουµε ένα κάλο εθνικό προϊόν.

Στο συνεταιρισµό υπάρχει η πλήρης γκάµα των 
προϊόντων της Timac Agro και η σωστή υποστήριξη 
και καθοδήγηση των συνεργατών µας» ανέφερε ο κ. 
Καρακατσιώτης και πρόσθεσε πως «η ΠΕΣΚΟ είναι µια 
οργάνωση υγιής που αναπτύσσεται διαρκώς και η µε-
τάβαση των µελών της στο σπεσιαλιτέ λίπασµα διευ-
ρύνεται συνεχώς, καθώς ακολουθεί την αντίστοιχη 
µετάβαση των παραγωγών µελών της από τα καπνά 
και άλλες παραδοσιακές καλλιέργειες προς τις πιο 
σύγχρονες και δυναµικές, όπως αυτή του ακτινιδίου.

Duofertil
Eπειδή στην 

περιοχή υπάρ-
χουν αλκαλικά 

εδάφη, µε αρκετό 
ασβέστιο, προτεί-
νεται η χρήση του 

Duofertil

MaxiFruit
Προϊόν κλειδί στα 

διαφυλλικά, είναι το 
MaxiFruit. Πρό-
κειται για ένα µη 

ορµονικό σκεύασµα, 
το οποίο ρυθµίζει τις 

ορµόνες στο φυτό
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Oι συνεργασίες με Νομικό και Άμβυξ 
ωθούν τα ντοματοειδή Mala Peruviana

  Η FOS Natural Creativity 
αναπτύσσει συνεργασίες με 
παραγωγούς Δερβενοχωρίων

  Παράγει και συσκευάζει για 
λογαριασμό της η Νομικός 
στο εργοστάσιο στην Αλίαρτο

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Για µία κίνηση διεύρυνσης του εκτοπίσµα-
τος της εταιρείας και του δικτύου διανοµής 
της µέσω της συνεργασίας µε την Άµβυξ µε 
τα προϊόντα ντοµάτας, Mala Peruviana, κά-
νει λόγο ο εκ των ιδρυτών της FOS Natural 
Creativity, Σάκης Τουρκοχωρίτης, σε ό,τι 
αφορά τη σύµπραξη µε την επιχείρηση 
της οικογένειας Ρεβάχ. Η εταιρεία ιδρύθη-
κε από τα αδέρφια Σάκη και Φώτη Τουρ-
κοχωρίτη, µε στόχο να φέρουν στην αγο-
ρά προϊόντα µε βασικό κριτήριο την ποιό-
τητα. Τον τελευταίο ένα χρόνο στην εται-
ρεία συµµετέχει και ο Βασίλης Καλαντζής, 
ιδρυτής της εταιρείας αναψυκτικών Three 
Cents και ιδιοκτήτης της εταιρείας παρο-

χής υπηρεσιών για µπαρ-
τέντερ, Granikal. 

«Επί της ουσίας επιλέ-
ξαµε να αυτοµατοποιή-
σουµε τη διαδικασία που 
γνωρίζαµε από το σπίτι 
µας, µε τη χρήση της κα-
λοκαιρινής ντοµάτας. Θέ-
λαµε να αποτυπώνεται στο 
πιάτο του καταναλωτή, το 
προϊόν που εµείς τρώγα-
µε τόσα χρόνια και ταυτό-
χρονα να είναι εύπεπτο, 
µε ήπια γεύση και να δί-
νει την αίσθηση που δί-

νει η φρέσκια ντοµάτα όταν την τρίβουµε 
στο πιάτο µας», αναφέρει ο Σάκης Τουρ-
κοχωρίτης. 

Ταυτόχρονα, η εµπειρία που είχαν τα δύο 
αδέρφια από τον χώρο της εστίασης, διατη-
ρώντας έως το 2011 το µπαρ Fantassed στο 
Γκάζι, τους οδήγησε να δηµιουργήσουν έ-
να προϊόν που θα µπορούσε να χρησιµο-
ποιηθεί από τους µπαρτέντερ για διάφορα 
παρασκευάσµατα. 

Η εταιρεία συνεργάζεται τα τελευταία 
χρόνια µε την αλυσίδα ΑΒ Βασιλόπουλος, 
ενώ στόχος της, σύµφωνα µε τον κ. Τουρ-
κοχωρίτη, είναι να επεκταθεί τόσο σε µεγά-
λα όσο και σε µικρότερα σηµεία αλλά και 
εξαγωγικά, πέρα από τις ήδη υπάρχουσες 
συνεργασίες στα συγκεκριµένα κανάλια. 

Γραµµή παραγωγής 
στο εργοστάσιο Νοµικού 

Η Mala Peruviana αποτελεί προϊόν της 
συνεργασίας της FOS Natural Creativity µε 
παραγωγούς της περιοχής των ∆ερβενο-
χωρίων. Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητη µο-
νάδα παραγωγής στα Βάγια Βοιωτίας, ενώ 
το τελευταίο χρονικό διάστηµα συνεργά-
ζεται και µε τον Νοµικό, καθώς η ντοµα-
τοβιοµηχανία παράγει και συσκευάζει για 
λογαριασµό της στο εργοστάσιό της στην 
Αλίαρτο, επιπλέον ποσότητες προϊόντων 
για να είναι σε θέση να καλύψει τις αυξη-
µένες απαιτήσεις της αγοράς. 

«Στήσαµε γραµµή παραγωγής στο εργο-
στάσιο του Νοµικού µε τις δικές µας προδι-
αγραφές µε τα δικά µας παραγωγικά κρι-
τήρια, τα οποία εφαρµόσαµε από την πρώ-
τη στιγµή στις δικές µας εγκαταστάσεις στα 
Βάγια Βοιωτίας. Ταυτόχρονα αυξάνουµε τις 
συνεργασίες µε τους παραγωγούς που µας 
τροφοδοτούν µε πρώτη ύλη, ενώ παραλαµ-
βάνουµε πρώτη ύλη και από τον Νοµικό. 
Ένα µεγάλο µέρος της παραγωγής που α-
φορά στις εξαγωγές µας θα πραγµατοποι-
είται στις εγκαταστάσεις του Νοµικού», ε-
ξηγεί ο κ. Τουρκοχωρίτης. 

Πρώτη ύλη
Η εταιρεία αυξάνει 
τις συνεργασίες µε 
τους παραγωγούς 
που την τροφοδο-

τούν µε πρώτη ύλη, 
ενώ παραλαµβάνει 
πρώτη ύλη και από 

τον Νοµικό

Ευρύ πλάνο
αναδιάρθρωσης
στο Κτήµα Άλφα
Σε στοχευµένους πιστοποιηµένους 
κλώνους ποικιλίας «Ξινόµαυρο», 
µε συγκεκριµένα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, «ρίχνει» µεγάλο 
βάρος της καλλιεργητικής 
στρατηγικής του για την επόµενη 
ηµέρα το Κτήµα Άλφα, ενώ 
δροµολογεί και ένα ευρύ επενδυτικό 
πρόγραµµα, που -υπό προϋποθέσεις- 
µπορεί να φτάσει ακόµη και τα 17 
εκατ. ευρώ. Το δραστήριο οινοποιείο 
από το Αµύνταιο Φλώρινας, µε τις 
πολλαπλές διακρίσεις για τα κρασιά 
του σε Ελλάδα και εξωτερικό, έχει 
βάλει σε εφαρµογή ένα εκτεταµένο 
πλάνο ολικής αναδιάρθρωσης του 
ιδιόκτητου αµπελώνα του, ο οποίος 
εκτείνεται σε λίγο πάνω από 2.000 
στρέµµατα στο Αµύνταιο. «Μέσα στο 
2020 υλοποιήσαµε τη µεγαλύτερη 
αναδιάρθρωση αµπελώνα στην 
Ελλάδα, καθώς πραγµατοποιήθηκε 
σε συνολικά 330 στρέµµατα. Θα 
συνεχίσουµε  µε την ίδια δυναµική 
και το 2021, καθώς στόχος µας είναι 
µέσα  σε µια δεκαετία να τον έχουµε 
αναδιαρθρώσει όλο», ανέφερε στην 
Agrenda ο οινολόγος και συνιδρυτής 
του Κτήµατος Άλφα, Άγγελος 
Ιατρίδης. Ψηλά στη λίστα των 
προτεραιοτήτων βρίσκεται και η 
δηµιουργία ενός χώρου εστίασης 
υψηλού επιπέδου, όπου ο επισκέπτης 
θα µπορεί να γευτεί  τα τοπικά 
προϊόντα της ∆υτικής Μακεδονίας 
και να γνωρίσει την γαστρονοµία 
της, καθώς θα επιδιωχθεί να 
συσχετιστεί µε τον οινοτουρισµό. 
Προωθείται, επίσης, και ένας 
παραδοσιακός ξενώνας µε 10 
µεγάλες κλίνες.  Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Ισορροπία
ανάµεσα 
σε φαγητό 
και ποτό
Το επίκεντρο της παραγωγής της FOS 
Natural Creativity βρίσκεται στην 
παραγωγή προϊόντων που ανήκουν 
στην ευρύτερη κατηγορία των Dreats. 
Πρόκειται ουσιαστικά για προϊόντα που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο σε 
συνταγές µαγειρικής για οικιακή και 
επαγγελµατική χρήση όσο και σε 
συνταγές για την παρασκευή κοκτέιλ 
από επαγγελµατίες της εστίασης.
Η εταιρεία εξάγει τα προϊόντα της 
στην Ιταλία – κυρίως στο χώρο του 
Bareca – όπου η χρήση των 
προϊόντων της γίνεται στην παρασκευή 
κοκτέιλ, καθώς και σε αγορές όπως η 
Μεγάλη Βρετανία, το Ντουµπάι, η 
Ολλανδία, η Κύπρος. Πρόσφατα 
έστειλε τις πρώτες ποσότητες στις 
Ηνωµένες Πολιτείες. 
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Επενδύοντας σε νέες καινοτόµες 
τεχνικές και προϊόντα και πατώ-
ντας πάνω σε επιστηµονικά θεµέ-
λια, η Syngenta «χτίζει» και λανσά-
ρει στην αγορά ένα πλούσιο πορ-
τφόλιο λύσεων για τον σύγχρονο 
παραγωγό βοηθώντας τον να προ-
σαρµοστεί στα νέα δεδοµένα που 
θέτει το Ευρωπαϊκό Green Deal  αλ-
λά και να εξασφαλίσει µια βιώσι-
µη παραγωγή.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Syngenta 
επιταχύνει την ανάπτυξη νέων προϊ-
όντων, όπως οι βιοδιεγέρτες που έρ-
χονται να ενισχύσουν την αποτελε-
σµατικότητα των εισροών και την αν-
θεκτικότητα των καλλιεργειών, δη-

µιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωµέ-
νο σύστηµα αγροτικής παραγωγής. 

Σε ανακοίνωση του καινοτόµου 
προγράµµατος LivinGro, η Syngenta  
στηρίζεται σε επενδύσεις για:

Καινοτοµία, µε εκµετάλλευση 
της επιστηµονικής γνώσης

Γεωργία ακριβείας, µείωση εισ-
ροών

Βιολογικούς παράγοντες ό-
πως βιοδιεγέρτες, βιολογική φυ-
τοπροστασία

Προγράµµατα προστασίας της 
βιοποικιλότητας (µε έµφαση στο έ-
δαφος)

Μοντέλα προβλεπτικότητας και 
ψηφιακών λύσεων.

Σε βιοδιεγέρτες και γεωργία 
ακριβείας επενδύει η Syngenta

Τα lockdown αφήνουν µελανά σηµάδια στα αλκοολούχα
Παρά την πτώση του κύκλου εργασιών της Pernod Ricard Hellas κατά 
13,5% σε σχέση µε το προηγούµενο οικονοµικό έτος λόγω της πανδηµίας, 
η κερδοφορία προ φόρων παρέµεινε σταθερή. Συγκεκριµένα, οι πωλήσεις 
της Pernod Ricard Hellas ανήλθαν σε 65 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας 
µείωση 13,5% σε σχέση µε το προηγούµενο οικονοµικό έτος. Τα κέρδη 
προ φόρων ανήλθαν σε 1,4 εκατ. ευρώ. H πτώση των πωλήσεων 
οφείλεται αποκλειστικά στο αρνητικό αποτύπωµα της πανδηµίας το 
τελευταίο τρίµηνο της χρήσης (Απρίλιος-Ιούνιος), που οι καθαρές 
πωλήσεις έκλεισαν -36%, σε σχέση µε το αντίστοιχο περυσινό διάστηµα.             
Γενικότερα, ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών ήταν από τους πιο 
βαριά πληγέντες λόγω του lockdown του Μαρτίου του 2020 µε το 
καθολικό κλείσιµο της εστίασης για πάνω από 2,5 µήνες και τις αρνητικές 
επιπτώσεις στον τουρισµό που οδήγησαν σε πτώση της συνολικής αγοράς 
αλκοολούχων  -22% (σε όγκους) σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά.

Το αρχικό πλάνο επενδύσεων 
της Cargill αφορούσε 225 εκατ. 

δολάρια στο εργοστάσιο του 
Οχάιο, µε την αναβάθµιση να 

ολοκληρώνεται το επόµενο 
έτος, µαζί µε τις εργασίες 

στο εργοστάσιο της Αϊόβα. 

Η διαρκώς αυξανόµενη ζήτηση για 
σόγια τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ 
όσο και στις διεθνείς αγορές, εν-
θάρρυναν τον γίγαντα των αγρο-
τικών εµπορευµάτων Cargill ώστε 
να υπερδιπλασιάσει τους προς ε-
πένδυση πόρους, σε µια κίνηση 
που αποτυπώνει και το αναπτυξια-
κό κλίµα που διαµορφώνεται τους 
τελευταίους µήνες στις διεθνείς α-
γορές αγροτικών πρώτων υλών.

Ως εκ τούτου, η υπερδύναµη στο 
εµπόριο αγροτικών πρώτων υλών 
στις ΗΠΑ διαµορφώνει επενδυτι-
κό σχέδιο 475 εκατ. ευρώ σε επτά 
µονάδες µεταποίησης σόγιας που 
διατηρεί. Όπως έγινε γνωστό, στό-
χος της κίνησης αυτής είναι η ε-
ταιρεία να βρεθεί σε πλεονεκτική 
θέση στο παγκόσµιο εµπόριο σό-
γιας, µέσω της ενίσχυσης της α-
ποδοτικότητας των µονάδων αυ-
τών, αφού εκτιµάται ότι η παγκό-
σµια ζήτηση για σόγια θα συνεχί-
σει να βαίνει αυξανόµενη. 

Μισό δισ. 
από Cargill 
σε μονάδες 
σόγιας 

Η Τράπεζα Πειραιώς 
χρηµατοδοτεί
επενδύσεις για φ/β

Η Τράπεζα Πειραιώς, 
συνεχίζοντας την 
υποστήριξή της στον Όµιλο 
National Energy, διεθνή 
επενδυτή στον κλάδο των 
ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας, προχώρησε στη 
χρηµατοδότηση της 
εξαγοράς φωτοβολταϊκών 
και αιολικών πάρκων, 
δυναµικότητας 70 MW, από 
τον Όµιλο Hellenic Capital 
Partners. Η συναλλαγή αυτή 
έρχεται ως συνέχεια της 
χρηµατοδότησης εξαγοράς 
και κατασκευής πάρκων φ/β 
δυναµικότητας 24MW που 
έλαβε χώρα πέρυσι.

Eπενδύσεις 30 εκατ. 
στην Ελλάδα 
από την British 
American Tobacco

Eπενδυτικό πλάνο στην 
Ελλάδα ύψους 30 εκατ. 
ευρώ µε υψηλή τεχνολογία 
και δηµιουργία 200 νέων 
θέσεων εργασίας 
ανακοίνωσε η British 
American Tobacco, ένας 
από τους µεγαλύτερους 
Οµίλους διεθνώς, 
επιλέγοντας τη χώρα ως µία 
από τις πιο σηµαντικές 
αγορές για την ανάπτυξη 
των προϊόντων του Οµίλου 
glο Hyper µε θέρµανση αντί 
για καύση καπνού. 

Εκσυγχρονισµός 
γραµµής παραγωγής 
της Coca-Cola ΗBC 
στην Ουκρανία

Σε εκσυγχρονισµό της 
γραµµής παραγωγής 
αναψυκτικών σε κουτάκια 
στο εργοστάσιό της στο 
Κίεβο προχώρησε η Coca-
Cola Hellenic Bottling 
Company. Για την 
ολοκλήρωση του έργου, το 
οποίο αύξησε κατά 80% την 
παραγωγή της εν λόγω 
γραµµής (ανέρχεται πλέον 
στα 90.000 κουτάκια ανά 
ώρα), απαιτήθηκαν πέντε 
µήνες και 10 εκατ. ευρώ.

ΝΕΑ

Με µια «προίκα» συµβασιοποιηµένων 
εκτάσεων που, ήδη, φτάνουν περίπου 
τα 5.000 στρέµµατα τριφυλλιού, ετοι-
µάζεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του, 
περί τα µέσα Απριλίου, το µεγαλύτερο 
εργοστάσιο αφύγρανσης µηδικής στην 
Ελλάδα, που έστησε λίγο έξω από τις 
Σέρρες, η εταιρεία «Μηδική Σερρών 
ΑΕ». Η προετοιµασία, σε επίπεδο δο-
κιµαστικών εφαρµογών, έχει ολοκλη-
ρωθεί και τώρα αποµένει να έρθει η ώ-
ρα για την «κοπή του πρώτου χεριού» 
τη δεύτερη εβδοµάδα του Απριλίου. 

Το µοντέλο συνεργασίας, που έχουν 
επιλέξει οι επενδυτές για τους παραγω-
γούς, είναι δοµηµένο στη λογική της 

συµβολαιακής γεωργίας. Η συµφωνη-
θείσα για φέτος τιµή, βάσει πληροφο-
ριών της Agrenda από τους καλλιερ-
γητές τριφυλλιού των Σερρών, µιλούν 
για κάτι υψηλότερο των 5 λεπτών το κι-
λό. Παρότι φαίνεται πολύ χαµηλό, σε 
σύγκριση µε τα ισχύοντα στην αγορά 
του τριφυλλιού, εντούτοις δεν είναι α-
κριβώς έτσι, διότι αφενός το τριφύλλι 
µαζεύεται και πηγαίνει για αφύγραν-
ση µέσα σε 45 λεπτά από την κοπή, ο-
πότε το βάρος του είναι πολύ µεγαλύ-
τερο από το ξεραµένο και άρα ο παρα-
γωγός θα πληρωθεί περισσότερα κιλά, 
ενώ το κόστος για κοπή και µεταφορά 
το επωµίζεται η επιχείρηση.  Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Με συμβολαιακή η μονάδα 
αφύγρανσης της μηδικής

13,5% 13,5% 
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ΠΤΩΣΗ 
ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΙΩΣΗ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

1,4  
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΚΕΡ∆Η
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ



ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Στη δηµιουργία νέου, ιδιόκτητου 
οινοποιείου προχωρούν οι Τηνι-
ακοί Αµπελώνες, T-Oinos, επέν-
δυση η οποία αναµένεται να ξεκι-
νήσει άµεσα όπως αναφέρει ο Θά-
νος Γεωργιλάς επικεφαλής οινο-
λόγος της οινοποιίας που βρίσκε-
ται στο Φαλατάδο της Τήνου. Ταυ-
τόχρονα οι Τηνιακοί Αµπελώνες 
προχωρούν σε επενδύσεις, µε νέες 
φυτεύσεις, έχοντας ως στόχο την ε-
νίσχυση της παραγωγής τους. «Βα-
σισµένοι στη στρατηγική µας που 
ορίζει ότι θα φτάσουµε µελλοντι-
κά την παραγωγή µας στις 45.000 
φιάλες, φυτέψαµε νέα αµπέλια το 
2018 και το 2019, ενώ θα συνεχί-
σουµε τις φυτεύσεις καθώς επιδι-
ώκουµε να αυξήσουµε το φυτικό 
µας κεφάλαιο. Έχουµε ήδη 90.000 
φυτά και σκοπεύουµε να ολοκλη-
ρώσουµε το έργο στα 120.000 δι-
ατηρώντας την υψηλή πυκνότη-
τα φύτευσης των 1.100 φυτών/
στρέµµα. Η φιλοσοφία µας βασί-
ζεται στην χρήση γηγενών ποικι-
λιών των Κυκλάδων δίνοντας έµ-
φαση στο Ασύρτικο και το Μαυρο-
τράγανο, τα οποία καλλιεργούµε 
συστηµατικά και σχεδόν αποκλει-
στικά», αναφέρει ο ίδιος. 

Να θυµίσουµε ότι έως και το 2018 
παράγονταν µονοποικιλιακά κρα-

σιά από άλλες ποικιλίες όπως ο Αυ-
γουστιάτης ή η Μαλαγουζιά. 

Οι δύο ετικέτες Rare σε 
Μαυροτράγανο και Ασύρτικο

Οι αµπελώνες Τ-Oinos παράγουν, 
επίσης, εκτός από το Clos Stegasta 
Ασύρτικο & το Clos Stegasta Μαυ-
ροτράγανο, τις δύο επιλεγµένες ε-
τικέτες «Rare» που αποτελούν πε-
ριορισµένες παραγωγές και εµφι-
αλώσεις. «To Clos Stegasta Μαυρο-
τράγανο Rare προέρχεται από το α-
µπελοτόπι του Ρασωνα. Σε σύγκριση 
µε το Clos Stegasta Μαυροτράγανο 
που διαθέτουµε, είναι περισσότε-
ρο συµπυκνωµένο λόγω της ακόµα 
πιο χαµηλής στρεµµατικής απόδο-
σης ενώ εκφράζει και αποτυπώνει 
εντονότερα το αµπελοτόπι προέλευ-
σής του. Αντίστοιχα, στο αµπελοτό-
πι των Στεγαστών, έχουµε εντοπί-
σει δύο τµήµατα, τα οποία πέρα α-
πό την αµµώδη σύστασή τους πε-
ριέχουν και πηλό. Το Clos Stegasta 
Ασύρτικο Rare, το οποίο προέρχε-
ται από εκεί, είναι πιο πληθωρικό 
µε εκφραστικότερα αρώµατα και 
πλούσιο σώµα εν αντιθέσει µε το 
Clos Stegasta Ασύρτικο που είναι 
πιο κρυστάλλινο και περισσότερο 
ευθύ ως προς την επίγευση», εξη-
γεί ο επικεφαλής οινολόγος των 
αµπελώνων T-Oinos. 

Η οινοποιία διαθέτει επίσης και 

ετικέτα ροζέ, το Mavrose, το οποίο 
αποτελεί συνδυασµό Αυγουστιάτη 
και Μαυροτράγανου. 

Οι Τηνιακοί Αµπελώνες δηµιουρ-
γήθηκαν το 2000 από τον Αλέξανδρο 
Αβατάγγελο και τον Gerard Margeon, 
Executive Head Sommelier του ο-
µίλου εστιατορίων Alain Ducasse. 
Οι δυο τους είχαν την επιθυµία να 
αναβιώσουν τον αµπελώνα που υ-
πήρχε στο νησί 6.000 χρόνια πριν. 
«Επισκέφθηκαν το νησί µετά από 
πρόσκληση του γλύπτη Πραξιτέλη 
Τζανουλίνου. Εντυπωσιάστηκαν α-
πό τους γρανιτικούς βράχους και 
τους σχηµατισµούς, στους οποίους 
αυτή τη στιγµή βρίσκονται τα αµπε-
λοτόπια µας. Τους άγγιξε η ενέρ-
γεια και η δυναµική του τόπου και 
σκέφτηκαν να δηµιουργήσουν τον 
αµπελώνα µας, ο οποίος βρίσκε-
ται στην περιοχή των Στεγαστών, 

σε υψόµετρο 460 µέτρων σε έκτα-
ση 130 στρεµµάτων. Θέλησαν να 
αναγεννήσουν τον αµπελώνα που 
υπήρχε από την αρχαιότητα, την ύ-
παρξη του οποίου µαρτυρούν ευ-
ρήµατα και παλιά πατητήρια. Στό-
χος τους ήταν να δηµιουργήσουν 
ένα κρασί, το οποίο θα έδινε παγκό-
σµια αναγνώριση στην περιοχή. Άλ-
λωστε, οι 6 µόνιµοι αµπελουργοί 
που εργάζονται όλο το χρόνο στα 
αµπέλια έρχονται από το Φαλατά-
δο. Συνοδοιπόροι τους στο έργο αυ-
τό βρέθηκαν ο Μιχάλης Τζανουλί-
νος – αδελφός του γλύπτη και επι-
κεφαλής αµπελουργός- και ο Γάλ-
λος Stephane Derenoncourt, ένας 
από τους σηµαντικότερους Master 
Vigneron στον κόσµο, ο οποίος έ-
νωσε τις δυνάµεις του, από το 2015, 
µε το που βρέθηκε στο µοναδικό 
αυτό σηµείο», εξηγεί ο οινολόγος. 

Ο Θάνος Γεωργιλάς, επικεφαλής οινολόγος της T-Oinos. Η παραγωγή κατά τη διάρκεια του 2020 ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική τόσο σε ποσότητα, όσο και σε ποιότητα.

Ο τόπος παρουσιάζει µία ιδιαίτερη ενέργεια που συνδέεται µε την 
ορυκτότητα από τους γρανιτικούς βράχους, ενώ η έντονη αλατότητα 
από τα µελτέµια αποτυπώνεται στην επίγευση του κάθε κρασιού.

Πληθωρικός  
αρχαίος τηνιακός
αμπελώνας 
Νέες φυτεύσεις με Ασύρτικο και Μαυροτράγανο 
και ιδιόκτητο οινοποιείο για την Τ-Οinos

∆ιεθνείς πωλήσεις
Η εταιρεία έχει υλοποιή-
σει ήδη κάποιες κινήσεις 

για διεθνείς πωλήσεις στη 
Μεγάλη Βρετανία, στη 

Γερµανία και στην Κύπρο
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Clos Stegasta

Clos Stegasta

Clos Stegasta

Clos Stegasta

ΑΣΥΡΤΙΚΟ RARE
1.500

ΜΑΥΡΟΤΡΑΓΑΝΟ RARE
1.200

ΑΣΥΡΤΙΚΟ
6�8.000

ΜΑΥΡΟΤΡΑΓΑΝΟ
4.5�5.500

Mavrose

ΦΙΑΛΕΣ

8.000 



ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Προς όφελος των κτηνοτρόφων δείχνει να 
λειτουργεί µέχρι σήµερα η έντονη κινητικό-
τητα που έχει αναπτυχθεί στη ζώνη γάλακτος 
τον τελευταίο χρόνο µε το σύνολο των µεγά-
λων τυροκοµικών επιχειρήσεων να κινείται 
δραστήρια σε όλα τα µήκη και πλάτη της χώ-
ρας προς αναζήτηση εγχώριας πρώτης ύλης. 

Η βελτίωση των όρων αγοράς στο αιγοπρό-
βειο γάλα είναι δεδοµένη, όπως σε ανοδικό 
κανάλι κινούνται, ειδικά µετά την πανδηµία 
και οι τιµές των τυριών και κυρίως της Φέτας, 
η οποία αποτελεί ως γνωστόν την ατµοµηχα-
νή των τυροκοµικών προϊόντων που παράγει 
η χώρα και τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης. 

Σηµειωτέον ότι οι διεθνείς αναλύσεις κά-

νουν λόγο για αύξηση της προτίµησης των 
καταναλωτών στα παραδοσιακά - φυσικά τυ-
ριά, τα οποία αποτελούν το 80% της παγκό-
σµιας αγοράς και των οποίων η αγορά ανα-
µένεται να αυξηθεί κατά 5,5% την προσεχή 
πενταετία. Την ίδια ώρα, η αγορά του µετα-
ποιηµένου τυριού επιβραδύνεται από τη στιγ-
µή που οι καταναλωτές στρέφονται προς τα 
καθαρά συστατικά και τα «πραγµατικά τρό-
φιµα», εξέλιξη που επηρεάζει ανάλογα τις κι-
νήσεις της βιοµηχανίας. 

Μέσα σ’ αυτό το κλίµα και καθώς δείχνει 
να έκλεισε για τα καλά η πόρτα των εισαγω-
γών αιγοπρόβειου γάλακτος, τουλάχιστον 
για την παραγωγή Φέτας, οι µεγάλοι παίκτες 
της εγχώριας αγοράς, κινούνται όλο και πιο 
δραστήρια προς ανεύρεση των απαραίτητων 
ποσοτήτων πρώτης ύλης, χωρίς να υπολογί-

ζουν τόσο πολύ τις αποστάσεις και το µετα-
φορικό κόστος. Άλλωστε, η τεχνολογία επι-
τρέπει πλέον τη µεταφορά του γάλακτος µε 
ασφάλεια από τη στάνη µέχρι τους προορι-
σµούς παρασκευής των τυριών, εποµένως, 
αυτό που µετράει είναι η δυνατότητα της κά-
θε βιοµηχανίας να δώσει το κάτι παραπάνω 
ώστε να δελεάσει τους παραγωγούς και τις 
οργανώσεις τους, εκεί όπου η διάθεση γίνε-
ται συλλογικά.

Ένα ενδιαφέρον παράδειγµα, µε αυτά τα 
χαρακτηριστικά είναι η συµφωνία που έχουν 
συνάψει τον τελευταίο καιρό τα  Ελληνικά Γα-
λακτοκοµεία (ΟΛΥΜΠΟΣ) µε την Οµάδα Αι-
γοπροβατοτρόφων της Ηπείρου (ΕΑΣ Ιωαννί-
νων), προσφέροντας στους τελευταίους αύ-
ξηση µέχρι και 20 λεπτών στην τιµή αγοράς 
του γάλακτος.   

Η κινητικότητα φέρνει 
οφέλη για κτηνοτρόφους   
Οι μεγάλοι παίκτες εκμηδενίζουν τις αποστάσεις προς ανεύρεση πρώτης ύλης

Συλλογική διάθεση
Αυτό που µετράει είναι η 

δυνατότητα κάθε βιοµηχανίας 
να δώσει το κάτι παραπάνω 

ώστε να δελεάσει τους 
παραγωγούς και τις 

οργανώσεις τους, εκεί όπου 
η διάθεση γίνεται συλλογικά

B5 |  27
Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021
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Επικαιροποίηση
16/2/2021

 Παραδοθείσες ποσότητες & μέση τιμή νωπού ΠΡΟΒΕΙΟΥ & ΓΙΔΙΝΟΥ γάλακτος 
ανα Περιφέρεια - Περιφερειακή ενότητα 

ημερολογιακού έτους  2020

Περιφερεια Περιφερειακή ενότητα 
(νομός)

Πλήθος 
Παραγωγών Ποσότητα Μέση τιμή Ποσότητα Μέση τιμή Πλήθος 

Παραγωγών Ποσότητα Μέση τιμή Ποσότητα Μέση τιμή

ΝΟΜ. ΑΘΗΝΩΝ 2 3.129 0,7956 1 6.606 0,5116

ΝΟΜ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 172 3.507.591 0,8300 54 544.157 0,5773

ΝΟΜ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 149 2.237.900 0,8291 45 333.844 0,5409

ΝΟΜ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 29 280.356 0,7720 12 110.701 0,4931

ΛΕΣΒΟΥ 2481 41.373.651 0,7990 1.414 3.375.060 0,4622

ΣΑΜΟΥ 4 36.288 0,9000 3 29.573 0,6410

ΧΙΟΥ 44 35.058 0,7913 62 871.311 0,4675

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 32 161.707 0,9536 28 147.454 0,6342

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 270 1.723.994 0,7737 267 2.042.890 0,4511

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3932 64.578.388 0,8458 982 4.515.766 0,4804

ΑΧΑΙΑΣ 2362 35.201.475 0,8097 1.215 8.954.848 0,4851

ΗΛΕΙΑΣ 1773 29.445.543 0,8114 360 3.538.613 0,4918

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 413 5.184.187 0,7980 280 3.362.569 0,5059

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 723 10.335.319 0,8147 387 5.024.449 0,4977

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 361 6.015.993 0,8118 212 3.038.478 0,5252

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 423 6.215.421 0,8125 452 7.708.270 0,4850

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 410 6.050.372 0,7878 74 464.206 0,5054

ΑΡΤΑΣ 768 9.625.041 0,8091 190 929.427 0,4683

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 761 11.420.217 0,8463 257 2.014.348 0,5199

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1419 19.778.889 0,8618 437 2.697.882 0,5162

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 883 15.002.826 0,8527 233 2.214.140 0,4912

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 13 69.928 0,8462 7 18.382 0,5022

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12 147.181 0,8970 4 33.064 0,6113

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 407 4.873.451 0,9282 162 1.598.127 0,6375

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 31 254.349 0,8135 14 117.063 0,4606

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 342 6.051.058 0,8455 66 808.550 0,5363

ΕΥΒΟΙΑΣ 594 5.186.053 0,8508 280 1.951.690 0,5383

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 119 1.163.329 0,7876 41 151.018 0,4556

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 745 12.279.518 0,8675 217 1.850.887 0,5390

ΦΩΚΙΔΑΣ 195 2.066.069 0,8113 94 607.678 0,5001

ΔΡΑΜΑΣ 351 8.878.996 0,8573 171 2.727.689 0,5864

ΕΒΡΟΥ 357 3.685.168 0,7961 235 3.320.983 0,5124

ΚΑΒΑΛΑΣ 300 6.273.776 0,8507 237 3.665.660 0,5562

ΞΑΝΘΗΣ 404 8.558.386 0,8196 210 2.789.987 0,5387

ΡΟΔΟΠΗΣ 505 5.179.360 0,8044 172 1.365.117 0,5163

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 380 8.329.958 0,9149 267 3.679.798 0,5945

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 299 7.170.087 0,8540 187 1.338.033 0,5484

ΚΟΖΑΝΗΣ 733 20.741.324 0,8736 422 5.324.179 0,5648

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 510 11.590.889 0,8355 252 2.159.279 0,5260

ΗΜΑΘΙΑΣ 186 3.837.254 0,8317 109 1.349.540 0,5245

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 610 16.530.128 0,8346 479 10.163.712 0,5644

ΚΙΛΚΙΣ 438 14.266.707 0,8572 219 5.601.141 0,5703

ΠΕΛΛΑΣ 455 10.663.822 0,8416 236 2.399.428 0,5193

ΠΙΕΡΙΑΣ 514 14.558.130 0,8812 331 4.222.052 0,5579

ΣΕΡΡΩΝ 944 22.522.068 0,8401 391 6.945.638 0,5531

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 247 10.147.608 0,8837 271 6.923.232 0,5698

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1061 20.652.372 0,8887 333 1.304.089 0,6082

ΛΑΡΙΣΑΣ 2597 95.379.550 0,9010 1.116 16.443.974 0,5865

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 548 16.679.615 0,9379 200 3.539.765 0,6132

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1122 23.568.628 0,8730 565 6.451.219 0,5872

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2210 18.871.136 0,7740 156 1.029.579 0,6052

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 425 3.183.787 0,7630 86 408.244 0,5900

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3613 25.444.855 0,7994 439 3.186.842 0,5913

ΧΑΝΙΩΝ 757 6.928.662 0,8098 113 766.177 0,5538

39.435 683.946.542 0,8478 15.047 156.166.400 0,5424

ΚΡΗΤΗΣ 54.428.440 0,7898 5.390.841 0,5885

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 92.525.717 0,8528 37.604.742 0,5591

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 156.280.165 0,8991 27.739.046 0,5911

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ
32.575.685 0,8308 13.869.436 0,5442

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 47.832.258 0,8686 12.501.289 0,5651

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 5.344.909 0,9208 1.766.636 0,6239

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 26.746.027 0,8514 5.369.821 0,5316

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 33.801.291 0,8064 19.597.972 0,4986

ΗΠΕΙΡΟΥ 55.826.972 0,8471 7.855.796 0,5044

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.885.701 0,7891 2.190.344 0,4635

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 129.225.405 0,8281 17.009.227 0,4852

ΑΤΤΙΚΗΣ 6.028.976 0,8270 995.308 0,5553

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 41.444.997 0,7991 4.275.944 0,4645

ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΙΔΙΝΟ

Περιφερειακή ενότητα (νομός) Περιφέρεια Περιφερειακή ενότητα (νομός) Περιφέρεια
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Αποδίδει η συνεργασία
Ηπειρωτών με  Όλυμπος
Αιγοπροβατοτρόφοι του Γ.Α.Σ Ιωαννίνων είδαν την τιμή για το προϊόν τους να ενισχύεται 
από τη συνεργασία με την Όλυμπος ως και 20 λεπτά για το πρόβειο και 17  λεπτά για το γίδινο

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ιδιαίτερα επωφελής αποδεικνύεται για τα περί-
που 70 µέλη της οµάδας παραγωγών αιγοπρο-
βατοτρόφων και αιγοτρόφων του Γενικού Αγρο-
τικού Συνεταιρισµού Ιωαννίνων, η συνεργασία 
που σύναψε η οργάνωσή τους στην τρέχουσα 
γαλακτική περίοδο µε τη γαλακτοβιοµηχανία 
Όλυµπος, σε σηµείο ώστε να προκύπτει ενδια-
φέρον κι από άλλους ανεξάρτητους κτηνοτρό-
φους για να ενταχθούν στο συνεργατικό σχήµα.

Σύµφωνα µε τους όρους της ισχύουσας συµ-
φωνίας για το πρόβειο γάλα από συµβατική ε-
κτροφή η τιµή διαµορφώνεται στα 93 λεπτά το 
κιλό και φτάνει το 1 ευρώ το κιλό για το βιολογι-
κής προέλευσης, ενώ αντίστοιχα στο κατσικίσιο 
γάλα, το συµβατικής εκτροφής πληρώνεται 58 
λεπτά ανά κιλό και το βιολογικής µε 65 λεπτά.

«Πρακτικά αυτό σηµαίνει πως ορισµένοι αι-
γοπροβατοτρόφοι είδαν την τιµή που απολαµ-
βάνει το προϊόν τους να ενισχύεται µέχρι και 
20 λεπτά το κιλό για το πρόβειο γάλα και µε 
17 λεπτά το κιλό στο γίδινο σε σχέση µε ό,τι ί-
σχυε στην προηγούµενη συνεργασία της ορ-
γάνωσης», ανέφερε στην Agrenda ο Χρήστος 
Βούλγαρης, υπεύθυνος γεωπόνος της οµάδας 
παραγωγών αιγοπροβατοτρόφων και αιγοτρό-
φων του Γ.Α.Σ. Ιωαννίνων, υπενθυµίζοντας ότι 
«κατά τη συνεργασία µας µε τη ∆ωδώνη, η τι-
µή στο πρόβειο γάλα για τη συντριπτική πλει-
ονότητα των παραγωγών έπαιζε από τα 75 λε-
πτά το κιλό έως τα 86 λεπτά το κιλό και το γά-
λα λογιζόταν ως συµβατικής προέλευσης ακό-
µη και αν ήταν βιολογικής».

Η υψηλότερη τιµή στο γάλα, ωστόσο, δεν ή-
ταν ο µόνος λόγος, για τον οποίο η οµάδα πα-
ραγωγών αποφάσισε να κάνει δεκτή την πρό-
ταση της Όλυµπος. «Μέτρησε, επίσης, το γεγο-
νός ότι το γάλα αν προέρχεται από βιολογική 
εκτροφή πληρώνεται µε διαφορετική τιµή από 
το αντίστοιχο της συµβατικής, το ό,τι η εξόφλη-
ση του κάθε µήνα που κλείνει, γίνεται στο πρώ-
το δεκαήµερο του επόµενου, αλλά και επειδή 
το κόστος για την εισκόµιση, το οποίο υπολογί-
ζεται από 5 έως 8 λεπτά το κιλό, λόγω της µορ-
φολογίας του εδάφους στα Γιάννενα, το επω-
µίζεται εξ ολοκλήρου η Όλυµπος. Άρα µιλάµε 
για ένα πακέτο πλεονεκτηµάτων», επισήµανε 
χαρακτηριστικά ο κ. Βούλγαρης.

Παρά τη συγκριτική υπεροχή της πρότασης 
της «Όλυµπος», πάντως και πάλι η απόφαση αλ-
λαγής «στέγης», δεν έγινε αβασάνιστα. «Πριν 
πάµε να µιλήσουµε µε άλλους, εξαντλήσαµε τις 
πιθανότητες συνεργασίας µε τις τοπικές γαλα-
κτοβιοµηχανίες αλλά δεν κατέστη δυνατό. Στη 
∆ωδώνη, χαρακτηριστικά µου ανέφεραν ότι δεν 
συζητούν µε το συνεταιρισµό και ότι θέλουν να 
έχουν επαφές µε τους παραγωγούς ξεχωριστά», 
εξηγεί ο πρόεδρος του ΓΑΣ Ιωαννίνων, Θεοχά-
ρης Λιούρας, απαντώντας, έµµεσα και σε όσους 
στην τοπική κοινωνία των Ιωαννίνων έσπευσαν 
ελαφρά τη καρδία να ψέξουν τη συµπεριφορά 
της Οµάδας και του Συνεταιρισµού.

Ο επικεφαλής της οργάνωσης µας είπε, ακό-
µη, ότι οι αποφάσεις του και εκείνες της οµάδας 
παραγωγών προβατοτρόφων και αιγοτρόφων, 
που λειτουργεί υπό την οµπρέλα του Γ.Α.Σ. Ιω-
αννίνων, υπαγορεύονται µόνο από το συµφέ-
ρον των µελών τους. 

Συµπόρευση
µε καλύτερους 
«Όποια γαλακτοβιοµηχανία έρθει µε 
καλύτερους όρους συνεργασίας, µε αυ-
τή θα πορευτούµε», ανέφερε ο κ. Λιού-
ρας αποκαλύπτοντας πως ενόψει της 
νέας γαλακτικής περιόδου η οµάδα πα-
ραγωγών του Γ.Α.Σ. Ιωαννίνων συζητά 
και µε άλλους κτηνοτρόφους της περιο-
χής που ενδιαφέρονται να ενταχθούν 
στους κόλπους της. Τις επαφές επιβε-
βαίωσε και ο κ. Βούλγαρης, λέγοντας 
πως έχουν υποβληθεί αιτήµατα από 50 
αιγοπροβατοτρόφους του νοµού, για να 
γίνουν µέλη της Οµάδας Παραγωγών 
µέσα στο επόµενο δίµηνο, αφού λήξουν 
οι τρέχουσες συµβάσεις τους. Αυτή τη 
στιγµή τα υφιστάµενα 70 µέλη της Οµά-
δας έχουν συνολικό ζωικό κεφάλαιο 
της τάξης των 14.000 αιγοπροβάτων 
και παράγουν περίπου 1.700 τόνους γά-
λα (900 τόνοι από συµβατικές εκτρο-
φές, 800 τόνοι από βιολογικές. Με τα 
υπό ένταξη µέλη που έχουν γύρω στα 
8.000 αιγοπρόβατα, θα προστεθούν πε-
ρίπου 1.000 τόνοι γάλακτος. «Θα προ-
σπαθήσουµε να κάνουµε τις εκτροφές 
µας βιολογικές, γιατί έχουµε πρόταση 
από την Όλυµπος να διπλασιάσουµε τις 
υφιστάµενες ποσότητες βιολογικού γά-
λακτος» είπε ο κ. Βούλγαρης.

ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ
Επικαιροποίηση
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ανα Περιφέρεια - Περιφερειακή ενότητα 
ημερολογιακού έτους  2020

Περιφερεια Περιφερειακή ενότητα 
(νομός)

Πλήθος 
Παραγωγών Ποσότητα Μέση τιμή Ποσότητα Μέση τιμή Πλήθος 

Παραγωγών Ποσότητα Μέση τιμή Ποσότητα Μέση τιμή

ΝΟΜ. ΑΘΗΝΩΝ 2 3.129 0,7956 1 6.606 0,5116

ΝΟΜ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 172 3.507.591 0,8300 54 544.157 0,5773

ΝΟΜ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 149 2.237.900 0,8291 45 333.844 0,5409

ΝΟΜ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 29 280.356 0,7720 12 110.701 0,4931

ΛΕΣΒΟΥ 2481 41.373.651 0,7990 1.414 3.375.060 0,4622

ΣΑΜΟΥ 4 36.288 0,9000 3 29.573 0,6410

ΧΙΟΥ 44 35.058 0,7913 62 871.311 0,4675

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 32 161.707 0,9536 28 147.454 0,6342

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 270 1.723.994 0,7737 267 2.042.890 0,4511

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3932 64.578.388 0,8458 982 4.515.766 0,4804

ΑΧΑΙΑΣ 2362 35.201.475 0,8097 1.215 8.954.848 0,4851

ΗΛΕΙΑΣ 1773 29.445.543 0,8114 360 3.538.613 0,4918

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 413 5.184.187 0,7980 280 3.362.569 0,5059

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 723 10.335.319 0,8147 387 5.024.449 0,4977

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 361 6.015.993 0,8118 212 3.038.478 0,5252

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 423 6.215.421 0,8125 452 7.708.270 0,4850

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 410 6.050.372 0,7878 74 464.206 0,5054

ΑΡΤΑΣ 768 9.625.041 0,8091 190 929.427 0,4683

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 761 11.420.217 0,8463 257 2.014.348 0,5199

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1419 19.778.889 0,8618 437 2.697.882 0,5162

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 883 15.002.826 0,8527 233 2.214.140 0,4912

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 13 69.928 0,8462 7 18.382 0,5022

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12 147.181 0,8970 4 33.064 0,6113

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 407 4.873.451 0,9282 162 1.598.127 0,6375

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 31 254.349 0,8135 14 117.063 0,4606

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 342 6.051.058 0,8455 66 808.550 0,5363

ΕΥΒΟΙΑΣ 594 5.186.053 0,8508 280 1.951.690 0,5383

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 119 1.163.329 0,7876 41 151.018 0,4556

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 745 12.279.518 0,8675 217 1.850.887 0,5390

ΦΩΚΙΔΑΣ 195 2.066.069 0,8113 94 607.678 0,5001

ΔΡΑΜΑΣ 351 8.878.996 0,8573 171 2.727.689 0,5864

ΕΒΡΟΥ 357 3.685.168 0,7961 235 3.320.983 0,5124

ΚΑΒΑΛΑΣ 300 6.273.776 0,8507 237 3.665.660 0,5562

ΞΑΝΘΗΣ 404 8.558.386 0,8196 210 2.789.987 0,5387

ΡΟΔΟΠΗΣ 505 5.179.360 0,8044 172 1.365.117 0,5163

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 380 8.329.958 0,9149 267 3.679.798 0,5945

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 299 7.170.087 0,8540 187 1.338.033 0,5484

ΚΟΖΑΝΗΣ 733 20.741.324 0,8736 422 5.324.179 0,5648

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 510 11.590.889 0,8355 252 2.159.279 0,5260

ΗΜΑΘΙΑΣ 186 3.837.254 0,8317 109 1.349.540 0,5245

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 610 16.530.128 0,8346 479 10.163.712 0,5644

ΚΙΛΚΙΣ 438 14.266.707 0,8572 219 5.601.141 0,5703

ΠΕΛΛΑΣ 455 10.663.822 0,8416 236 2.399.428 0,5193

ΠΙΕΡΙΑΣ 514 14.558.130 0,8812 331 4.222.052 0,5579

ΣΕΡΡΩΝ 944 22.522.068 0,8401 391 6.945.638 0,5531

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 247 10.147.608 0,8837 271 6.923.232 0,5698

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1061 20.652.372 0,8887 333 1.304.089 0,6082

ΛΑΡΙΣΑΣ 2597 95.379.550 0,9010 1.116 16.443.974 0,5865

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 548 16.679.615 0,9379 200 3.539.765 0,6132

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1122 23.568.628 0,8730 565 6.451.219 0,5872

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2210 18.871.136 0,7740 156 1.029.579 0,6052

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 425 3.183.787 0,7630 86 408.244 0,5900

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3613 25.444.855 0,7994 439 3.186.842 0,5913

ΧΑΝΙΩΝ 757 6.928.662 0,8098 113 766.177 0,5538

39.435 683.946.542 0,8478 15.047 156.166.400 0,5424

ΚΡΗΤΗΣ 54.428.440 0,7898 5.390.841 0,5885

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 92.525.717 0,8528 37.604.742 0,5591

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 156.280.165 0,8991 27.739.046 0,5911

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ
32.575.685 0,8308 13.869.436 0,5442

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 47.832.258 0,8686 12.501.289 0,5651

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 5.344.909 0,9208 1.766.636 0,6239

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 26.746.027 0,8514 5.369.821 0,5316

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 33.801.291 0,8064 19.597.972 0,4986

ΗΠΕΙΡΟΥ 55.826.972 0,8471 7.855.796 0,5044

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.885.701 0,7891 2.190.344 0,4635

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 129.225.405 0,8281 17.009.227 0,4852

ΑΤΤΙΚΗΣ 6.028.976 0,8270 995.308 0,5553

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 41.444.997 0,7991 4.275.944 0,4645

ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΙΔΙΝΟ

Περιφερειακή ενότητα (νομός) Περιφέρεια Περιφερειακή ενότητα (νομός) Περιφέρεια

Διεύθυνση διαχείρισης ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Κηφισίας 33, Τ.Κ. 54248, Θεσ/νίκη Τηλ. 2319 991100 Σελίδα 1 από 1

Επικαιροποίηση
16/2/2021

 Παραδοθείσες ποσότητες & μέση τιμή νωπού ΠΡΟΒΕΙΟΥ & ΓΙΔΙΝΟΥ γάλακτος 
ανα Περιφέρεια - Περιφερειακή ενότητα 

ημερολογιακού έτους  2020

Περιφερεια Περιφερειακή ενότητα 
(νομός)

Πλήθος 
Παραγωγών Ποσότητα Μέση τιμή Ποσότητα Μέση τιμή Πλήθος 

Παραγωγών Ποσότητα Μέση τιμή Ποσότητα Μέση τιμή

ΝΟΜ. ΑΘΗΝΩΝ 2 3.129 0,7956 1 6.606 0,5116

ΝΟΜ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 172 3.507.591 0,8300 54 544.157 0,5773

ΝΟΜ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 149 2.237.900 0,8291 45 333.844 0,5409

ΝΟΜ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 29 280.356 0,7720 12 110.701 0,4931

ΛΕΣΒΟΥ 2481 41.373.651 0,7990 1.414 3.375.060 0,4622

ΣΑΜΟΥ 4 36.288 0,9000 3 29.573 0,6410

ΧΙΟΥ 44 35.058 0,7913 62 871.311 0,4675

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 32 161.707 0,9536 28 147.454 0,6342

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 270 1.723.994 0,7737 267 2.042.890 0,4511

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3932 64.578.388 0,8458 982 4.515.766 0,4804

ΑΧΑΙΑΣ 2362 35.201.475 0,8097 1.215 8.954.848 0,4851

ΗΛΕΙΑΣ 1773 29.445.543 0,8114 360 3.538.613 0,4918

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 413 5.184.187 0,7980 280 3.362.569 0,5059

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 723 10.335.319 0,8147 387 5.024.449 0,4977

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 361 6.015.993 0,8118 212 3.038.478 0,5252

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 423 6.215.421 0,8125 452 7.708.270 0,4850

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 410 6.050.372 0,7878 74 464.206 0,5054

ΑΡΤΑΣ 768 9.625.041 0,8091 190 929.427 0,4683

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 761 11.420.217 0,8463 257 2.014.348 0,5199

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1419 19.778.889 0,8618 437 2.697.882 0,5162

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 883 15.002.826 0,8527 233 2.214.140 0,4912

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 13 69.928 0,8462 7 18.382 0,5022

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12 147.181 0,8970 4 33.064 0,6113

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 407 4.873.451 0,9282 162 1.598.127 0,6375

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 31 254.349 0,8135 14 117.063 0,4606

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 342 6.051.058 0,8455 66 808.550 0,5363

ΕΥΒΟΙΑΣ 594 5.186.053 0,8508 280 1.951.690 0,5383

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 119 1.163.329 0,7876 41 151.018 0,4556

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 745 12.279.518 0,8675 217 1.850.887 0,5390

ΦΩΚΙΔΑΣ 195 2.066.069 0,8113 94 607.678 0,5001

ΔΡΑΜΑΣ 351 8.878.996 0,8573 171 2.727.689 0,5864

ΕΒΡΟΥ 357 3.685.168 0,7961 235 3.320.983 0,5124

ΚΑΒΑΛΑΣ 300 6.273.776 0,8507 237 3.665.660 0,5562

ΞΑΝΘΗΣ 404 8.558.386 0,8196 210 2.789.987 0,5387

ΡΟΔΟΠΗΣ 505 5.179.360 0,8044 172 1.365.117 0,5163

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 380 8.329.958 0,9149 267 3.679.798 0,5945

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 299 7.170.087 0,8540 187 1.338.033 0,5484

ΚΟΖΑΝΗΣ 733 20.741.324 0,8736 422 5.324.179 0,5648

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 510 11.590.889 0,8355 252 2.159.279 0,5260

ΗΜΑΘΙΑΣ 186 3.837.254 0,8317 109 1.349.540 0,5245

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 610 16.530.128 0,8346 479 10.163.712 0,5644

ΚΙΛΚΙΣ 438 14.266.707 0,8572 219 5.601.141 0,5703

ΠΕΛΛΑΣ 455 10.663.822 0,8416 236 2.399.428 0,5193

ΠΙΕΡΙΑΣ 514 14.558.130 0,8812 331 4.222.052 0,5579

ΣΕΡΡΩΝ 944 22.522.068 0,8401 391 6.945.638 0,5531

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 247 10.147.608 0,8837 271 6.923.232 0,5698

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1061 20.652.372 0,8887 333 1.304.089 0,6082

ΛΑΡΙΣΑΣ 2597 95.379.550 0,9010 1.116 16.443.974 0,5865

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 548 16.679.615 0,9379 200 3.539.765 0,6132

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1122 23.568.628 0,8730 565 6.451.219 0,5872

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2210 18.871.136 0,7740 156 1.029.579 0,6052

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 425 3.183.787 0,7630 86 408.244 0,5900

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3613 25.444.855 0,7994 439 3.186.842 0,5913

ΧΑΝΙΩΝ 757 6.928.662 0,8098 113 766.177 0,5538

39.435 683.946.542 0,8478 15.047 156.166.400 0,5424

ΚΡΗΤΗΣ 54.428.440 0,7898 5.390.841 0,5885

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 92.525.717 0,8528 37.604.742 0,5591

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 156.280.165 0,8991 27.739.046 0,5911

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ
32.575.685 0,8308 13.869.436 0,5442

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 47.832.258 0,8686 12.501.289 0,5651

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 5.344.909 0,9208 1.766.636 0,6239

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 26.746.027 0,8514 5.369.821 0,5316

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 33.801.291 0,8064 19.597.972 0,4986

ΗΠΕΙΡΟΥ 55.826.972 0,8471 7.855.796 0,5044

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.885.701 0,7891 2.190.344 0,4635

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 129.225.405 0,8281 17.009.227 0,4852

ΑΤΤΙΚΗΣ 6.028.976 0,8270 995.308 0,5553

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 41.444.997 0,7991 4.275.944 0,4645

ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΙΔΙΝΟ

Περιφερειακή ενότητα (νομός) Περιφέρεια Περιφερειακή ενότητα (νομός) Περιφέρεια

Διεύθυνση διαχείρισης ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Κηφισίας 33, Τ.Κ. 54248, Θεσ/νίκη Τηλ. 2319 991100 Σελίδα 1 από 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ΣΥΝΟΛΟ: 0,6112 0,6114 0,5968 0,5668 0,5463 0,572

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0,613 0,6244 0,6091 0,5815 0,5601 0,5911

ΗΠΕΙΡΟΥ 0,606 0,5734 0,5596 0,5188 0,5005 0,5044

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ΣΥΝΟΛΟ: 161.532.548 176.648.365 191.751.502 207.299.087 202.326.097 212.107.138

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 110.987.772 123.588.934 137.061.243 149.956.719 148.921.521 156.280.165

ΗΠΕΙΡΟΥ 50.544.776 50.059.431 54.690.259 57.342.368 53.404.576 55.826.973

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

HPEIΡΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

HPEIΡΟΥ  

ΠΡΟΒΕΙΟ  ΓΑΛΑ � ΤΙΜΕΣ  ΕΛΟΓΑΚ ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ � ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΛΟΓΑΚ 



Agrenda B7 | 29Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021

Επικαιροποίηση
16/2/2021

 Παραδοθείσες ποσότητες & μέση τιμή νωπού ΠΡΟΒΕΙΟΥ & ΓΙΔΙΝΟΥ γάλακτος 
ανα Περιφέρεια - Περιφερειακή ενότητα 

ημερολογιακού έτους  2020

Περιφερεια Περιφερειακή ενότητα 
(νομός)

Πλήθος 
Παραγωγών Ποσότητα Μέση τιμή Ποσότητα Μέση τιμή Πλήθος 

Παραγωγών Ποσότητα Μέση τιμή Ποσότητα Μέση τιμή

ΝΟΜ. ΑΘΗΝΩΝ 2 3.129 0,7956 1 6.606 0,5116

ΝΟΜ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 172 3.507.591 0,8300 54 544.157 0,5773

ΝΟΜ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 149 2.237.900 0,8291 45 333.844 0,5409

ΝΟΜ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 29 280.356 0,7720 12 110.701 0,4931

ΛΕΣΒΟΥ 2481 41.373.651 0,7990 1.414 3.375.060 0,4622

ΣΑΜΟΥ 4 36.288 0,9000 3 29.573 0,6410

ΧΙΟΥ 44 35.058 0,7913 62 871.311 0,4675

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 32 161.707 0,9536 28 147.454 0,6342

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 270 1.723.994 0,7737 267 2.042.890 0,4511

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3932 64.578.388 0,8458 982 4.515.766 0,4804

ΑΧΑΙΑΣ 2362 35.201.475 0,8097 1.215 8.954.848 0,4851

ΗΛΕΙΑΣ 1773 29.445.543 0,8114 360 3.538.613 0,4918

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 413 5.184.187 0,7980 280 3.362.569 0,5059

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 723 10.335.319 0,8147 387 5.024.449 0,4977

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 361 6.015.993 0,8118 212 3.038.478 0,5252

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 423 6.215.421 0,8125 452 7.708.270 0,4850

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 410 6.050.372 0,7878 74 464.206 0,5054

ΑΡΤΑΣ 768 9.625.041 0,8091 190 929.427 0,4683

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 761 11.420.217 0,8463 257 2.014.348 0,5199

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1419 19.778.889 0,8618 437 2.697.882 0,5162

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 883 15.002.826 0,8527 233 2.214.140 0,4912

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 13 69.928 0,8462 7 18.382 0,5022

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12 147.181 0,8970 4 33.064 0,6113

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 407 4.873.451 0,9282 162 1.598.127 0,6375

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 31 254.349 0,8135 14 117.063 0,4606

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 342 6.051.058 0,8455 66 808.550 0,5363

ΕΥΒΟΙΑΣ 594 5.186.053 0,8508 280 1.951.690 0,5383

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 119 1.163.329 0,7876 41 151.018 0,4556

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 745 12.279.518 0,8675 217 1.850.887 0,5390

ΦΩΚΙΔΑΣ 195 2.066.069 0,8113 94 607.678 0,5001

ΔΡΑΜΑΣ 351 8.878.996 0,8573 171 2.727.689 0,5864

ΕΒΡΟΥ 357 3.685.168 0,7961 235 3.320.983 0,5124

ΚΑΒΑΛΑΣ 300 6.273.776 0,8507 237 3.665.660 0,5562

ΞΑΝΘΗΣ 404 8.558.386 0,8196 210 2.789.987 0,5387

ΡΟΔΟΠΗΣ 505 5.179.360 0,8044 172 1.365.117 0,5163

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 380 8.329.958 0,9149 267 3.679.798 0,5945

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 299 7.170.087 0,8540 187 1.338.033 0,5484

ΚΟΖΑΝΗΣ 733 20.741.324 0,8736 422 5.324.179 0,5648

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 510 11.590.889 0,8355 252 2.159.279 0,5260

ΗΜΑΘΙΑΣ 186 3.837.254 0,8317 109 1.349.540 0,5245

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 610 16.530.128 0,8346 479 10.163.712 0,5644

ΚΙΛΚΙΣ 438 14.266.707 0,8572 219 5.601.141 0,5703

ΠΕΛΛΑΣ 455 10.663.822 0,8416 236 2.399.428 0,5193

ΠΙΕΡΙΑΣ 514 14.558.130 0,8812 331 4.222.052 0,5579

ΣΕΡΡΩΝ 944 22.522.068 0,8401 391 6.945.638 0,5531

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 247 10.147.608 0,8837 271 6.923.232 0,5698

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1061 20.652.372 0,8887 333 1.304.089 0,6082

ΛΑΡΙΣΑΣ 2597 95.379.550 0,9010 1.116 16.443.974 0,5865

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 548 16.679.615 0,9379 200 3.539.765 0,6132

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1122 23.568.628 0,8730 565 6.451.219 0,5872

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2210 18.871.136 0,7740 156 1.029.579 0,6052

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 425 3.183.787 0,7630 86 408.244 0,5900

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3613 25.444.855 0,7994 439 3.186.842 0,5913

ΧΑΝΙΩΝ 757 6.928.662 0,8098 113 766.177 0,5538

39.435 683.946.542 0,8478 15.047 156.166.400 0,5424

ΚΡΗΤΗΣ 54.428.440 0,7898 5.390.841 0,5885

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 92.525.717 0,8528 37.604.742 0,5591

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 156.280.165 0,8991 27.739.046 0,5911

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ
32.575.685 0,8308 13.869.436 0,5442

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 47.832.258 0,8686 12.501.289 0,5651

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 5.344.909 0,9208 1.766.636 0,6239

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 26.746.027 0,8514 5.369.821 0,5316

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 33.801.291 0,8064 19.597.972 0,4986

ΗΠΕΙΡΟΥ 55.826.972 0,8471 7.855.796 0,5044

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.885.701 0,7891 2.190.344 0,4635

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 129.225.405 0,8281 17.009.227 0,4852

ΑΤΤΙΚΗΣ 6.028.976 0,8270 995.308 0,5553

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 41.444.997 0,7991 4.275.944 0,4645

ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΙΔΙΝΟ

Περιφερειακή ενότητα (νομός) Περιφέρεια Περιφερειακή ενότητα (νομός) Περιφέρεια

Διεύθυνση διαχείρισης ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Κηφισίας 33, Τ.Κ. 54248, Θεσ/νίκη Τηλ. 2319 991100 Σελίδα 1 από 1

Σε Θεσσαλία και Ιόνιο πιο 
υψηλές τιμές παραγωγού 
Με µέση τιµή στα 0,84 λεπτά το κιλό για το σύ-
νολο της ελληνικής Επικράτειας πληρώθηκαν 
οι 39.435 κτηνοτρόφοι της χώρας για το πρό-
βειο γάλα που παρέδωσαν το 2020 στις γα-
λακτοβιοµηχανίες. Τα στοιχεία του ΕΛΓΟ ∆ή-
µητρα εστιασµένα ανά περιφέρεια, δείχνουν 
ότι οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας και του Ι-
ονίου πληρώθηκαν τις υψηλότερες τιµές για 
τις εισκοµίσεις γάλακτος, στα 0,90 ευρώ σχε-
δόν και 0,92 ευρώ αντίστοιχα, µε τους Θεσ-
σαλούς να παραδίδουν και τις µεγαλύτερες 
ποσότητες, στα 156,28 εκατ. κιλά πρόβειου 
γάλακτος, από συνολικά 5.328 παραγωγούς.  

Το µεγαλύτερο και µε διαφορά πλήθος κτη-
νοτρόφων εντοπίζεται στις περιφέρειες ∆υτι-
κής Ελλάδας µε 8.067 δηλωµένους παραγω-
γούς και στην Κρήτη µε 7.005 παραγωγούς. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόκλιση των πα-
ραγόµενων ποσοτήτων µεταξύ των περιφε-
ρειών ∆υτικής Ελλάδας, Κρήτης και Θεσσα-
λίας όπου και δραστηριοποιούνται οι περισ-
σότεροι κτηνοτρόφοι της χώρας, µε τις πα-
ραδόσεις των πρώτων να ανέρχονται για το 
2020 σε 129,22 εκατ. κιλά πρόβειου γάλα-
κτος, ενώ οι Κρητικοί παραδίδουν 54,42 ε-
κατ. κιλά, όσα περίπου και οι 3.831 κτηνο-
τρόφοι της Ηπείρου. 

Οι χαµηλότερες τιµές στους κτηνοτρόφους 
των αποµακρυσµένων νησιών

Για την ίδια περίοδο, από τα στοιχεία του 
ΕΛΓΟ προκύπτει ότι τις χαµηλότερες τιµές τις 
πληρώθηκαν οι κτηνοτρόφοι από  τα αποµα-
κρυσµένα νησιά του νοτίου Αιγαίου και των 
Κυκλάδων, µε µέση τιµή στα 0,78 ευρώ το κι-
λό, όσα περίπου και οι Κρητικοί (0,7898 ευ-
ρώ). Στα µεγάλα παραγωγικά κέντρα της χώ-
ρας οι κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας, 
πληρώθηκαν µε µέση τιµή στα 0,82 ευρώ το 
κιλό, στην Κεντρική Μακεδονία µε 0,85 ευρώ 
το κιλό και στην Ήπειρο µε 0,84 ευρώ το κιλό.  

Ανά νοµό, η µεγαλύτερη παραγωγή εντο-
πίζεται στη Λάρισα µε 95,3 εκατ. κιλά και µέ-

ση τιµή παραγωγού στα 0,90 ευρώ, ενώ ακο-
λουθεί η Αιτωλοακαρνανία µε 64,5 εκατ. κι-
λά και η Λέσβος µε 41,3 εκατ. κιλά και µέση 
τιµή τα 0,79 ευρώ το κιλό. 

∆έκα λεπτά πάνω το γίδινο στη Θεσσαλία
Για το 2020, τα στοιχεία του ΕΛΓΟ καταγρά-

φουν επίσης µέση τιµή γίδινου γάλακτος στα 
0,54 ευρώ το κιλό για 15.047 παραγωγούς, εκ 
των οποίων οι βρίσκονται στη Λέσβο (1.414), 
τη Λάρισα (1.116) και την Αχαΐα (1.215). Ανά-
µεσα σε αυτές τις τρεις περιοχές, τις υψηλό-
τερες τιµές πληρώθηκαν οι Λαρισαίοι κτηνο-
τρόφοι  στα 0,58 ευρώ το κιλό, ενώ στη Λέσβο 
και την Αχαΐα οι µέσες τιµές διαµορφώνονται 
στα 0,46 και 0,48 ευρώ το κιλό αντίστοιχα. Α-
πό µια συγκριτική ανάλυση ανάµεσα στις πε-
ριφέρειες Θεσσαλίας και Ηπείρου προκύπτει 
ότι κατά την τελευταία πενταετία βάσει τιµών 
ΕΛΟΓΑΚ οι µονάδες παραλαβής γάλακτος στη 
Θεσσαλία πληρώνουν σταθερά υψηλότερες τι-
µές στο γάλα, µε αποκορύφωµα το 2016, ό-
ταν η µέση τιµή αποτυπώνεται στα 1,01 ευρώ 
έναντι των 0,96 ευρώ στην Ήπειρο. 

Ταυτόχρονα και οι ποσότητες πρόβειου γάλα-
κτος που εισκοµίζουν οι βιοµηχανίες της Θεσ-
σαλίας είναι µεγαλύτερες. Ανάλογη είναι και 
η σχηµατική αποτύπωση των διαφορών στην 
περίπτωση του γίδινου γάλακτος, µε την µε-
γαλύτερη απόκλιση ανάµεσα στις δύο περιο-
χές να καταγράφεται για το 2020, στα 9 λεπτά 
το κιλό, όταν το 2015 η µέση τιµή ήταν ίδια, 
στα 0,61 ευρώ το κιλό.   ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Συγκριτική ανάλυση
Ανάµεσα στις περιφέρειες Θεσσαλίας 
και Ηπείρου, την τελευταία πενταετία 
προκύπτει ότι οι µονάδες παραλαβής 
γάλακτος στη Θεσσαλία πληρώνουν 
σταθερά υψηλότερες τιµές στο γάλα
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Περιφερεια Περιφερειακή ενότητα 
(νομός)

Πλήθος 
Παραγωγών Ποσότητα Μέση τιμή Ποσότητα Μέση τιμή Πλήθος 

Παραγωγών Ποσότητα Μέση τιμή Ποσότητα Μέση τιμή

ΝΟΜ. ΑΘΗΝΩΝ 2 3.129 0,7956 1 6.606 0,5116

ΝΟΜ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 172 3.507.591 0,8300 54 544.157 0,5773

ΝΟΜ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 149 2.237.900 0,8291 45 333.844 0,5409

ΝΟΜ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 29 280.356 0,7720 12 110.701 0,4931

ΛΕΣΒΟΥ 2481 41.373.651 0,7990 1.414 3.375.060 0,4622

ΣΑΜΟΥ 4 36.288 0,9000 3 29.573 0,6410

ΧΙΟΥ 44 35.058 0,7913 62 871.311 0,4675

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 32 161.707 0,9536 28 147.454 0,6342

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 270 1.723.994 0,7737 267 2.042.890 0,4511

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3932 64.578.388 0,8458 982 4.515.766 0,4804

ΑΧΑΙΑΣ 2362 35.201.475 0,8097 1.215 8.954.848 0,4851

ΗΛΕΙΑΣ 1773 29.445.543 0,8114 360 3.538.613 0,4918

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 413 5.184.187 0,7980 280 3.362.569 0,5059

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 723 10.335.319 0,8147 387 5.024.449 0,4977

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 361 6.015.993 0,8118 212 3.038.478 0,5252

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 423 6.215.421 0,8125 452 7.708.270 0,4850

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 410 6.050.372 0,7878 74 464.206 0,5054

ΑΡΤΑΣ 768 9.625.041 0,8091 190 929.427 0,4683

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 761 11.420.217 0,8463 257 2.014.348 0,5199

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1419 19.778.889 0,8618 437 2.697.882 0,5162

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 883 15.002.826 0,8527 233 2.214.140 0,4912

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 13 69.928 0,8462 7 18.382 0,5022

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12 147.181 0,8970 4 33.064 0,6113

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 407 4.873.451 0,9282 162 1.598.127 0,6375

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 31 254.349 0,8135 14 117.063 0,4606

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 342 6.051.058 0,8455 66 808.550 0,5363

ΕΥΒΟΙΑΣ 594 5.186.053 0,8508 280 1.951.690 0,5383

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 119 1.163.329 0,7876 41 151.018 0,4556

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 745 12.279.518 0,8675 217 1.850.887 0,5390

ΦΩΚΙΔΑΣ 195 2.066.069 0,8113 94 607.678 0,5001

ΔΡΑΜΑΣ 351 8.878.996 0,8573 171 2.727.689 0,5864

ΕΒΡΟΥ 357 3.685.168 0,7961 235 3.320.983 0,5124

ΚΑΒΑΛΑΣ 300 6.273.776 0,8507 237 3.665.660 0,5562

ΞΑΝΘΗΣ 404 8.558.386 0,8196 210 2.789.987 0,5387

ΡΟΔΟΠΗΣ 505 5.179.360 0,8044 172 1.365.117 0,5163

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 380 8.329.958 0,9149 267 3.679.798 0,5945

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 299 7.170.087 0,8540 187 1.338.033 0,5484

ΚΟΖΑΝΗΣ 733 20.741.324 0,8736 422 5.324.179 0,5648

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 510 11.590.889 0,8355 252 2.159.279 0,5260

ΗΜΑΘΙΑΣ 186 3.837.254 0,8317 109 1.349.540 0,5245

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 610 16.530.128 0,8346 479 10.163.712 0,5644

ΚΙΛΚΙΣ 438 14.266.707 0,8572 219 5.601.141 0,5703

ΠΕΛΛΑΣ 455 10.663.822 0,8416 236 2.399.428 0,5193

ΠΙΕΡΙΑΣ 514 14.558.130 0,8812 331 4.222.052 0,5579

ΣΕΡΡΩΝ 944 22.522.068 0,8401 391 6.945.638 0,5531

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 247 10.147.608 0,8837 271 6.923.232 0,5698

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1061 20.652.372 0,8887 333 1.304.089 0,6082

ΛΑΡΙΣΑΣ 2597 95.379.550 0,9010 1.116 16.443.974 0,5865

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 548 16.679.615 0,9379 200 3.539.765 0,6132

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1122 23.568.628 0,8730 565 6.451.219 0,5872

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2210 18.871.136 0,7740 156 1.029.579 0,6052

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 425 3.183.787 0,7630 86 408.244 0,5900

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3613 25.444.855 0,7994 439 3.186.842 0,5913

ΧΑΝΙΩΝ 757 6.928.662 0,8098 113 766.177 0,5538

39.435 683.946.542 0,8478 15.047 156.166.400 0,5424

ΚΡΗΤΗΣ 54.428.440 0,7898 5.390.841 0,5885

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 92.525.717 0,8528 37.604.742 0,5591

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 156.280.165 0,8991 27.739.046 0,5911

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ
32.575.685 0,8308 13.869.436 0,5442

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 47.832.258 0,8686 12.501.289 0,5651

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 5.344.909 0,9208 1.766.636 0,6239

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 26.746.027 0,8514 5.369.821 0,5316

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 33.801.291 0,8064 19.597.972 0,4986

ΗΠΕΙΡΟΥ 55.826.972 0,8471 7.855.796 0,5044

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.885.701 0,7891 2.190.344 0,4635

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 129.225.405 0,8281 17.009.227 0,4852

ΑΤΤΙΚΗΣ 6.028.976 0,8270 995.308 0,5553

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 41.444.997 0,7991 4.275.944 0,4645

ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΙΔΙΝΟ

Περιφερειακή ενότητα (νομός) Περιφέρεια Περιφερειακή ενότητα (νομός) Περιφέρεια

Διεύθυνση διαχείρισης ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
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Περιφερεια Περιφερειακή ενότητα 
(νομός)

Πλήθος 
Παραγωγών Ποσότητα Μέση τιμή Ποσότητα Μέση τιμή Πλήθος 

Παραγωγών Ποσότητα Μέση τιμή Ποσότητα Μέση τιμή

ΝΟΜ. ΑΘΗΝΩΝ 2 3.129 0,7956 1 6.606 0,5116

ΝΟΜ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 172 3.507.591 0,8300 54 544.157 0,5773

ΝΟΜ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 149 2.237.900 0,8291 45 333.844 0,5409

ΝΟΜ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 29 280.356 0,7720 12 110.701 0,4931

ΛΕΣΒΟΥ 2481 41.373.651 0,7990 1.414 3.375.060 0,4622

ΣΑΜΟΥ 4 36.288 0,9000 3 29.573 0,6410

ΧΙΟΥ 44 35.058 0,7913 62 871.311 0,4675

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 32 161.707 0,9536 28 147.454 0,6342

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 270 1.723.994 0,7737 267 2.042.890 0,4511

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3932 64.578.388 0,8458 982 4.515.766 0,4804

ΑΧΑΙΑΣ 2362 35.201.475 0,8097 1.215 8.954.848 0,4851

ΗΛΕΙΑΣ 1773 29.445.543 0,8114 360 3.538.613 0,4918

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 413 5.184.187 0,7980 280 3.362.569 0,5059

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 723 10.335.319 0,8147 387 5.024.449 0,4977

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 361 6.015.993 0,8118 212 3.038.478 0,5252

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 423 6.215.421 0,8125 452 7.708.270 0,4850

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 410 6.050.372 0,7878 74 464.206 0,5054

ΑΡΤΑΣ 768 9.625.041 0,8091 190 929.427 0,4683

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 761 11.420.217 0,8463 257 2.014.348 0,5199

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1419 19.778.889 0,8618 437 2.697.882 0,5162

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 883 15.002.826 0,8527 233 2.214.140 0,4912

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 13 69.928 0,8462 7 18.382 0,5022

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12 147.181 0,8970 4 33.064 0,6113

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 407 4.873.451 0,9282 162 1.598.127 0,6375

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 31 254.349 0,8135 14 117.063 0,4606

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 342 6.051.058 0,8455 66 808.550 0,5363

ΕΥΒΟΙΑΣ 594 5.186.053 0,8508 280 1.951.690 0,5383

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 119 1.163.329 0,7876 41 151.018 0,4556

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 745 12.279.518 0,8675 217 1.850.887 0,5390

ΦΩΚΙΔΑΣ 195 2.066.069 0,8113 94 607.678 0,5001

ΔΡΑΜΑΣ 351 8.878.996 0,8573 171 2.727.689 0,5864

ΕΒΡΟΥ 357 3.685.168 0,7961 235 3.320.983 0,5124

ΚΑΒΑΛΑΣ 300 6.273.776 0,8507 237 3.665.660 0,5562

ΞΑΝΘΗΣ 404 8.558.386 0,8196 210 2.789.987 0,5387

ΡΟΔΟΠΗΣ 505 5.179.360 0,8044 172 1.365.117 0,5163

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 380 8.329.958 0,9149 267 3.679.798 0,5945

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 299 7.170.087 0,8540 187 1.338.033 0,5484

ΚΟΖΑΝΗΣ 733 20.741.324 0,8736 422 5.324.179 0,5648

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 510 11.590.889 0,8355 252 2.159.279 0,5260

ΗΜΑΘΙΑΣ 186 3.837.254 0,8317 109 1.349.540 0,5245

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 610 16.530.128 0,8346 479 10.163.712 0,5644

ΚΙΛΚΙΣ 438 14.266.707 0,8572 219 5.601.141 0,5703

ΠΕΛΛΑΣ 455 10.663.822 0,8416 236 2.399.428 0,5193

ΠΙΕΡΙΑΣ 514 14.558.130 0,8812 331 4.222.052 0,5579

ΣΕΡΡΩΝ 944 22.522.068 0,8401 391 6.945.638 0,5531

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 247 10.147.608 0,8837 271 6.923.232 0,5698

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1061 20.652.372 0,8887 333 1.304.089 0,6082

ΛΑΡΙΣΑΣ 2597 95.379.550 0,9010 1.116 16.443.974 0,5865

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 548 16.679.615 0,9379 200 3.539.765 0,6132

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1122 23.568.628 0,8730 565 6.451.219 0,5872

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2210 18.871.136 0,7740 156 1.029.579 0,6052

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 425 3.183.787 0,7630 86 408.244 0,5900

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3613 25.444.855 0,7994 439 3.186.842 0,5913

ΧΑΝΙΩΝ 757 6.928.662 0,8098 113 766.177 0,5538

39.435 683.946.542 0,8478 15.047 156.166.400 0,5424

ΚΡΗΤΗΣ 54.428.440 0,7898 5.390.841 0,5885

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 92.525.717 0,8528 37.604.742 0,5591

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 156.280.165 0,8991 27.739.046 0,5911

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ
32.575.685 0,8308 13.869.436 0,5442

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 47.832.258 0,8686 12.501.289 0,5651

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 5.344.909 0,9208 1.766.636 0,6239

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 26.746.027 0,8514 5.369.821 0,5316

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 33.801.291 0,8064 19.597.972 0,4986

ΗΠΕΙΡΟΥ 55.826.972 0,8471 7.855.796 0,5044

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.885.701 0,7891 2.190.344 0,4635

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 129.225.405 0,8281 17.009.227 0,4852

ΑΤΤΙΚΗΣ 6.028.976 0,8270 995.308 0,5553

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 41.444.997 0,7991 4.275.944 0,4645

ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΙΔΙΝΟ

Περιφερειακή ενότητα (νομός) Περιφέρεια Περιφερειακή ενότητα (νομός) Περιφέρεια
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Κηφισίας 33, Τ.Κ. 54248, Θεσ/νίκη Τηλ. 2319 991100 Σελίδα 1 από 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ΣΥΝΟΛΟ: 0,6112 0,6114 0,5968 0,5668 0,5463 0,572

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0,613 0,6244 0,6091 0,5815 0,5601 0,5911

ΗΠΕΙΡΟΥ 0,606 0,5734 0,5596 0,5188 0,5005 0,5044

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ΣΥΝΟΛΟ: 30.291.126 32.815.563 34.369.451 35.935.426 33.937.630 35.594.844

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 22.426.371 24.433.200 25.785.752 27.493.316 26.114.646 27.739.047

ΗΠΕΙΡΟΥ 7.864.755 8.382.363 8.583.699 8.442.110 7.822.984.00 7.855.797

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

HPEIΡΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

HPEIΡΟΥ  

ΓΙ∆ΙΝΟ ΓΑΛΑ � ΤΙΜΕΣ  ΕΛΟΓΑΚ ΓΙ∆ΙΝΟ ΓΑΛΑ � ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΛΟΓΑΚ
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Ο κοινός τόπος 
για τα funds 
των Δωδώνη 
και Vivartia και 
στο βάθος Κολιός
Σύμπραξη σε μετοχή βάση 
ή στο βάθος επιθετική εξαγορά;

TΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Προς την κατεύθυνση σύναψης συνεργει-
ών βρίσκονται αυτή την περίοδο oι συζη-
τήσεις µεταξύ της CVC Capital Partners και 
της Strategic Initiatives, των δύο funds που 
εµπλέκονται στο ελληνικό επιχειρείν µε ε-
πενδύσεις και στον τοµέα της γαλακτοβιο-
µηχανίας. Αφενός το CVC Capital είναι το ε-
πενδυτικό κεφάλαιο, του οποίου την πρότα-
ση για εξαγορά του οµίλου Vivartia ενέκρι-
νε πρόσφατα το διοικητικό συµβούλιο του 
οµίλου Marfin Investment Group. Αφετέ-
ρου το ρωσικό fund, SI Capital Partners, εί-
ναι το επενδυτικό σχήµα που έχει αποκτή-
σει την ∆ωδώνη. 

Ανοιχτό το ενδεχόµενο µειοψηφικής 
συµµετοχής σε ∆ωδώνη και ∆έλτα

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ που έχουµε στην 
διάθεσή µας τα δύο επενδυτικά κεφάλαια ε-
πιδιώκουν συνέργειες σε εµπορικό επίπεδο, 
σε επίπεδο αντιπροσώπων και σε λοιπές α-
πό κοινού πρωτοβουλίες που µπορούν να 
ευνοήσουν την επίτευξη οικονοµιών κλί-
µακας, την εξοικονόµηση πόρων σε διάφο-
ρα επίπεδα. 

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, στο κάδρο 
βρίσκεται και η σύµπραξη σε µετοχική βάση. 
Αυτό πρακτικά θα σηµάνει τη συµµετοχή της 
CVC µε µειοψηφικό ποσοστό στη ∆ωδώνη 
και αντίστροφα τη συµµετοχή του SICP στη 
∆έλτα µε αντίστοιχο µειοψηφικό ποσοστό. 
Σύµφωνα µάλιστα µε πηγές της αγοράς, δεν 
φαίνεται ορατό στον ορίζοντα αυτή τη στιγ-
µή το ενδεχόµενο κάποιας επιθετικής εξα-
γοράς εκατέρωθεν, κάτι που θα σήµαινε την 
απόκτηση ποσοστού πλειοψηφίας. 

Η υπόθεση της Κολιός
Από το κάδρο των συγκεκριµένων συνερ-

γειών δεν λείπει η γαλακτοβιοµηχανία Κο-
λιός, µε την οποία συζητάει το τελευταίο χρο-
νικό διάστηµα η πλευρά του ρωσικού fund, 
όπου και εκεί θα µπορούσε να υπάρξει πεδίο 
ανάπτυξης συνεργειών µε την CVC. Η ρωσι-
κή πλευρά έχει προχωρήσει ήδη στην προ-
σφορά τιµήµατος προς την Κολιός, στο οποίο 
φέρεται να έχει ανταποκριθεί η διοίκηση της 
γαλακτοβιοµηχανίας. Σε αυτή την περίπτω-
ση το πράσινο φως θα κληθεί να δώσει εν τέ-

λει ο ορκωτός ελεγκτής που εξετάζει τα πε-
ριουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις µε 
τις οποίες επιβαρύνεται η Κολιός, η οποία 
εµφανίζει ευρύ δανειακό φόρτο µε υποχρε-
ώσεις που απορρέουν και από την πτωχευ-
µένη Αγνό, συνδεδεµένη εταιρεία συµφε-
ρόντων της οικογενείας Κολιού.

Οι συµπράξεις για ∆ωδώνη-Μενοίκιο και 
∆έλτα-ΜΕΒΓΑΛ σε γιαούρτι, προβιοτικά

Σε χώρο ανάπτυξης συνεργειών εξελίσ-
σεται ο κλάδος της γαλακτοβιοµηχανίας, 
από τον οποίο προκύπτουν συγκεκριµέ-
νες κινήσεις σύµπραξης εταιρειών µετα-
ξύ τους, σύµφωνα µε στοιχεία που έχουµε 
στην διάθεσή µας. Στην πρώτη εκ των δύο 
περιπτώσεων αυτή της ∆έλτα µε τη ΜΕΒΓΑΛ 
η συνεργασία για προϊόντα που βγαίνουν 
από το εργοστάσιο της δεύτερης για λογα-
ριασµό της πρώτης, είναι κατά κάποιο τρό-
πο αναµενόµενη λόγω της µετοχικής συµ-
µετοχής που διατηρεί η ∆έλτα στη ΜΕΒΓΑΛ. 
Αναφερόµαστε στην παραγωγή των κωδι-
κών που πρόσφατα βγήκαν στα ψυγεία 
των σούπερ µάρκετ και συγκεκριµένα για 
το Αριάνι, που ανήκει στη σειρά προϊόντων 
«του Τόπου µας» και κυκλοφορεί στα σού-
περ µάρκετ η ∆έλτα καθώς και για το Κεφίρ 
που κυκλοφορεί σε κλασική γεύση αλλά 
και µε γεύση φράουλα µε γάλα που προ-
έρχεται από παραγωγούς της βορείου Ελ-

λάδος. Τα προϊόντα αυτά παρασκευάζονται 
στις εγκαταστάσεις της ΜΕΒΓΑΛ στα Κουφά-
λια της Θεσσαλονίκης. Η συγκεκριµένη κί-
νηση αποτελεί µία ενέργεια στο πλαίσιο ε-
πίτευξης οικονοµικών κλίµακας µεταξύ των 
δύο γαλακτοβιοµηχανιών, δεδοµένου ότι η 
ΜΕΒΓΑΛ διατηρούσε ήδη στη γκάµα της και 
παράγει τα συγκεκριµένα προϊόντα. ∆εδοµέ-
νου µάλιστα ότι η ∆έλτα δεν διαθέτει γραµµή 
παραγωγής για τα συγκεκριµένα προϊόντα 
που προέρχονται από ζύµωση, αντιλαµβα-
νόµαστε τον λόγο που έφερε τη συνέργεια 
µεταξύ των δύο επιχειρήσεων.

Η σύµπραξη για Μενοίκιο και ∆ωδώνη 
µε το παραδοσιακό γιαούρτι

Μία δεύτερη συνεργασία µεταξύ δύο ε-
ταιρειών διαφορετικού βεληνεκούς µεταξύ 
τους αποτελεί αυτή των ∆ωδώνη και του Α-
γροκτηνοτροφικού Βιοµηχανικού Συνεται-
ρισµού Προσοτσάνης, Μενοίκιο. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες, το Μενοίκιο 
ανέλαβε να παράγει για λογαριασµό της 
∆ωδώνη το παραδοσιακό πρόβειο γιαούρ-
τι και το παραδοσιακό κατσικίσιο γιαούρτι. 
Τα συγκεκριµένα προϊόντα κυκλοφόρησαν 
στα τέλη του 2020. Σηµειώνεται ότι το παρα-
δοσιακό κατσικίσιο και πρόβειο γιαούρτι εί-
ναι δύο κωδικοί που περιλαµβάνονται και 
στα προϊόντα γιαουρτιού που παράγει η ε-
ταιρεία από τη ∆ράµα. 

Από το κάδρο 
των συνεργειών 
δεν λείπει η 
βιομηχανία 
Κολιός, με την 
οποία συζητάει 
το τελευταίο 
διάστημα η 
πλευρά του 
ρωσικού  fund

Ο τοµέας της εγχώριας 
γαλακτοβιοµηχανίας 
στο επίκεντρο 
συνεργειών. 
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