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Από Τρίτη 23 Μαρτίου βλέπει να 
πιστώνονται η ειδική βάµβακος και η 
συνδεδεµένη για το σκληρό σιτάρι ο 
νέος πρόεδρος ∆ηµ. Μελάς. σελ. 6

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ 
Ο ΜΕΛΑΣ

Εις βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων χτίζονται οι νέες αυτοκρατορίες 

των ΑΠΕ, καθώς το νέο θεσμικό πλαίσιο και οι ρυθμίσεις για τους δασικούς 

χάρτες εκτοπίζουν μέρα με τη μέρα την αγροτική δραστηριότητα σελ. 2, 54, 57, 58-59 

Αρπαγή γης αγροτών 
χάριν αυτοκρατορίας ΑΠΕ

Θέση δίπλα 
στον αγώνα 
του 1821 για 
το κρασί σελ. 51  

De minimis 
8,5 εκατ. ευρώ 
στα ροδάκινα σελ. 8  

Κλείνει το μάτι 
για το βαμβάκι 
ο Λιβανός σελ. 8  

Μέχρι πετρέλαιο  
παίζει, αν γίνουν 
οι εκλογές σελ. 56  

Σε βιολογική  
μελισσοκομία 
ανοίγει θέσεις 
το νέο Μέτρο 

Με 26 ευρώ ανά κυψέλη 
αναµένεται να επιδοτήσει 
τη µελισσοκοµία το νέο 
πρόγραµµα βιολογικών.

agrenda - σελ. 55
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• Αναβιώνει τα τρακτέρ Goldoni 
η εξαγορά από τους Βέλγους σελ. 16
• Νέα υβρίδια και συστήµατα µειωµένων 
εισροών από τη εταιρεία Bayer σελ. 49

• Ανανέωση της δέσµευσης Λιβανού 
για ειδική ενίσχυση στο βαµβάκι σελ. 8
• Όλοι οι Νέοι Αγρότες να λάβουν 40.000 
ευρώ συζητούν οι διαχειριστικές σελ. 14

• Η αυξηµένη ζήτηση στηρίζει τις τιµές στα 
πάντα «λίγα» φασόλια Πρεσπών σελ. 47
• Με βάση τα 35 λεπτά το κιλό η νέα σεζόν 
για τα συµβόλαια του ηλίανθου σελ. 48

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Οι πρώτες παρτίδες θερµοκηπιακής ντοµάτας από Τριφυλία 
πιάνουν 1,05 ευρώ το κιλό, µε περαιτέρω άνοδο να αναµένεται 
ενόψει Πάσχα. Στα 86 σεντς ανακάµπτει η αγορά βάµβακος. 
Η επαναλειτουργία της εστίασης που φέρνει η χαλάρωση των 
µέτρων στην Ευρώπη αναµένεται να δώσει ώθηση στην αγορά 
ελαιολάδου. Αυξηµένη παραγωγή και ζήτηση για τους γίγαντες 
και τα ψιλά φασόλια µε 3 και 2,70 ευρώ αντιστοίχως.

Ακάρεα στο αµπέλι
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 
ακανόνιστο άνοιγµα των µατιών σε 
πολλές ποικιλίες αµπελιού, µε συχνότερη 
εµφάνιση στην επιτραπέζια σουλτανίνα, 
αλλά πλέον αυξηµένα προβλήµατα και 
στα οινάµπελα. Συχνά το φαινόµενο αυτό 
αποδίδεται στη δράση των ακάρεων 
Colomerus vitis της φυλής των 
οφθαλµών. Ανάλογα της έντασης 
προσβολής, µπορούν να προκαλέσουν 
σηµαντική µείωση της παραγωγής λόγω 
καταστροφής ή εν µέρει ζηµίωσης των 
µατιών του πρέµνου που θα δώσουν 
ασθενική έως και καθόλου βλάστηση. 

Αντιµετώπιση
Σύµφωνα µε τις συστάσεις των 
γεωπόνων του Περιφερειακού Κέντρου 
Φυτοπροστασίας Ηρακλείου, σε 
περίπτωση που δεν προβλέπονται βροχές 
στο ξεκίνηµα της βλάστησης µπορεί να 
πραγµατοποιείται συνδυασµένη 
εφαρµογή στα πρώτα φύλλα (στάδιο E, 
µήκος 5 - 6 εκ.) για ταυτόχρονη 
αντιµετώπιση των ακάρεων, του ωιδίου 
και της φόµοψης. Για τα ακάρεα 
συνιστάται να πραγµατοποιείται και µια 
δεύτερη εφαρµογή 10-14 ηµέρες 
αργότερα, µε την αποτελεσµατικότητα 
των επεµβάσεων να αυξάνεται µε την 
επικράτηση υψηλότερων θερµοκρασιών.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 20-03-2021
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες στα
δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και 
τα νησιά του Αιγαίου, πιθανώς 
πιο ισχυρές. Χιόνια στα κεντρικά 
και βόρεια ορεινά. Βαθµιαία οι 
βροχές στην νότια νησιωτική 
χώρα θα σταµατήσουν. Άνεµοι 
βορειοανατολικοί στα βόρεια και 
στις υπόλοιπες περιοχές 
νοτιοανατολικοί µέτριας έντασης. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

Κυριακή 21-03-2021
Νεφώσεις µε βροχές στα δυτικά, 
τα κεντρικά, τα βόρεια και τα 
νησιά του Αιγαίου µε σποραδικές 
καταιγίδες στα βορειοδυτικά. 
Λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά. 
Στην υπόλοιπη χώρα γενικά 
αίθριος καιρός µε παροδικές 
νεφώσεις και αφρικανική σκόνη. 
Άνεµοι νοτιοανατολικοί µέτριοι 
που θα στραφούν βαθµιαία σε 
νότιους νοτιοδυτικούς. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο.

∆ευτέρα 22-03-2021
και Τρίτη 23-03-2021
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες στα 
δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. 
Λίγα χιόνια στα κεντρικά και 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

βόρεια ορεινά, µε βαθµιαία 
εξασθένιση των φαινοµένων από 
την Τρίτη. Άνεµοι βόρειοι µέτριοι 
στα κεντρικά και βόρεια και στην 
υπόλοιπη χώρα νοτιοδυτικοί 
µέτριοι. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή. 

Τετάρτη 24-03-2021 
και Πέµπτη 25-03-2021
Αυξηµένες νεφώσεις µε 
πιθανότητα τοπικών βροχών στο 
µεγαλύτερο µέρος της χώρας. 
Άνεµοι βόρειοι που βαθµιαία 
θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, 
δυτικούς µέτριας έντασης. 
Μικρή πτώση της θερµοκρασίας.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν στα βόρεια 
βορειοανατολικοί 
3 µε 5 µποφόρ και 
βαθµιαία 4 µε 6 
µποφόρ, ενώ στις 
υπόλοιπες περιοχές 
νοτιοανατολικοί 
5 µε 6 µποφόρ. 
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Οι σύγχρονες κοινωνίες και οι άνθρωποι 
που αντιλαµβάνονται την ανάγκη προ-
στασίας του πλανήτη από τη ρύπανση, 
καλωσορίζουν τις ήπιες µορφές παρα-
γωγής ενέργειας και τις επιχειρηµατι-
κές πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται 
προς αυτή την κατεύθυνση. 

Την τελευταία δεκαετία και στη χώρα µας το 
συγκεκριµένο πεδίο επιχειρηµατικής 
δράσης έχει προσελκύσει το ενδιαφέ-
ρον σε πολύ κόσµο, προερχόµενου µά-
λιστα από πολύ διαφορετικές αφετηρί-
ες. Αγρότες, συνταξιούχοι, κάθε είδους 
µικροεπενδυτές αλλά και µεγάλοι κε-
φαλαιούχοι ενδιαφέρθηκαν εξ αρχής 
για το νέο Ελ Ντοράντο της πράσινης ε-
νέργειας. 

Η κοινωνία των αγροτών µάλιστα αφυπνί-
σθηκε µάλλον τεχνηέντως, κυρίως µέ-
σα από τη γενναία προσφορά του κρά-
τους (κυβέρνηση ΓΑΠ) για τα λεγόµε-
να τότε αγροτικά φωτοβολταϊκά. Σήµε-
ρα, δέκα χρόνια µετά, απορεί κανείς, αν 
η τότε προσφορά ήταν το τυράκι που 
θα έκανε τους αγρότες να δουν µε κα-
λό µάτι την υπόθεση των Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας. 

Γιατί, έκτοτε, το παιχνίδι πέρασε σε άλλα χέ-
ρια µε τους περισσότερους αγρότες να 
ζουν µε το όνειρο. Γιατί, όχι µόνο δεν 
κράτησε αυτός ο κύκλος της προσφο-
ράς αλλά έκλεισε για τα καλά η πόρ-
τα της παραγωγής πράσινης ενέργει-
ας από τους αγρότες και τις τοπικές κοι-
νωνίες. Ακόµα και οι λίγες ενεργεια-
κές κοινότητες που δείχνουν να επιβι-
ώνουν, αν τελικά µείνουν όρθιες, είναι 
αυτές που πρόλαβαν τις εξελίξεις. 

Αντίθετα, αυτό το οποίο συµβαίνει µεγαλο-
πρεπώς αυτόν τον καιρό, είναι η «αρπα-
γή» από τους αγρότες, ζωτικού χώρου, 
στον οποίο ανέπτυσσαν δραστηριότητα 
επί αιώνες. Ο λόγος για τον σταδιακό ε-
κτοπισµό των αγροτών από δηµόσιες ή 
ακόµα και αµφισβητούµενες ιδιοκτη-
σιακά γεωργικές και χορτολιβαδικές ε-
κτάσεις, προς χάριν των µεγαλοεπενδυ-
τών που αποφάσισαν να «πρασινίσουν» 
τη χώρα µε φωτοβολταϊκά πάρκα και α-
νεµογεννήτριες. 

Προφανώς και οι επενδύσεις αυτές είναι κα-
λοδεχούµενες. Μόνο που θα πρέπει να 
γίνουν βάσει ενός οργανωµένου σχεδί-
ου, σε προκαθορισµένες ζώνες, µε απο-
τίµηση της αξίας της γης και µε αποζη-
µίωση αυτών που τη χάνουν. Όχι µε αυ-
θαιρεσίες και καταπατήσεις.  Agrenda

Πράσινη ενέργεια
με καταπατήσεις; 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,19120

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,48278

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,10692

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85561

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
130,01550
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∆ικαιώµατα σε αγροδασικά αγροτεµάχια, πριµ 
πρώτης εγκατάστασης για αγρότες άνω των 40,  
ενισχύσεις µικροκαλλιεργητών και ανώτατο όριο 
επιδοτήσεων, είναι µεταξύ άλλων τα ζητήµατα 
που τίθενται ξανά στο τραπέζι των διαπραγµα-
τεύσεων στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ. Συγκεκριµέ-
να, οι υπουργοί Γεωργίας θα συναντηθούν 22-
23 Μαρτίου στα πλαίσια του Συµβουλίου, για να 
δώσουν εκ νέου κατευθύνσεις για αυτά τα «κρί-
σιµα», όπως χαρακτηρίζονται, θέµατα, ώστε να 
προχωρήσει ο τρίλογος (Κοµισιόν, Συµβούλιο, 
Ευρωβουλή), για τη συγγραφή του στρατηγι-
κού σχεδίου ανά κράτος-µέλος. Συγκεκριµένα, 

σύµφωνα µε το έγγρα-
φο που διαµοιράστηκε 
στις εθνικές αντιπροσω-
πείες πριν τη σύνοδο, οι 
υπουργοί καλούνται να 
καταθέσουν τις απόψεις 
τους για: 

1) Αγροδασικά δικαι-
ώµατα (άρθρο 4): Να ε-
νεργοποιούν δικαιώµα-
τα ενίσχυσης µικτά συ-
στήµατα µε κύριο χαρα-
κτηριστικό την παρουσία 

µη παραγωγικών δένδρων, ζητά η Ευρωβουλή.
2) Ενεργός αγρότης (άρθρο 4): Η Γενική Προ-

σέγγιση του Συµβουλίου προβλέπει εθελοντι-
κά την υιοθέτηση της έννοιας ενεργού γεωρ-
γού, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ε-
πιτροπή ζητούν την υποχρεωτική εφαρµογή 
του. Περαιτέρω αποκλίσεις περιλαµβάνουν τα 
κριτήρια στον ορισµό, µε το Κοινοβούλιο να α-
παιτεί από τους ενεργούς αγρότες να συµµετέ-
χουν σε µια ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα 
και να παρέχουν δηµόσια αγαθά, και το αίτη-

µα του Κοινοβουλίου για αρνητικό κατάλογο. 
3) Νεοεισερχόµενοι αγρότες-New farmers (άρ-

θρο 4): Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά να προ-
σθέσει έναν ορισµό για τους νεοεισερχόµενους 
αγρότες, µαζί µε µέτρα στήριξης για την πρώτη 
εγκατάστασή τους.

4) Πριµ ανταγωνιστικότητας (άρθρο 28α): Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να υποχρεώσει 
τα κράτη µέλη να δηµιουργήσουν «προγράµµα-
τα ενίσχυσης» (boost-schemes) στα πλαίσια των 
άµεσων ενισχύσεων για να υποστηρίξουν αγρό-
τες που δεσµεύονται να δαπανήσουν χρήµατα 
για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. 
Η τροπολογία αυτή δεν έχει ακόµη συζητηθεί.

5) Ανώτατο όριο ενισχύσεων (άρθρο 15): Οι θέ-
σεις αποκλίνουν ιδίως για το κατά πόσον η µεί-
ωση των πληρωµών θα είναι εθελοντική, όπως 
απαιτείται από το Συµβούλιο, ή υποχρεωτική, ό-
πως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και προτάθηκε από την Επιτροπή. Περαιτέρω δι-
αφορές σχετίζονται µε το πεδίο εφαρµογής (να 
περιορίζεται στη βασική ενίσχυση σύµφωνα µε 
το Συµβούλιο, να επεκτείνονται σε όλες τις άµε-
σες πληρωµές σύµφωνα µε τα άλλα δύο µέρη).

6) Εσωτερική σύγκλιση (άρθρο 20): Η κύ-
ρια διαφορά µεταξύ των θέσεων σχετίζεται 
µε το ερώτηµα εάν τα δικαιώµατα ενίσχυσης 
πρέπει να ευθυγραµµιστούν πλήρως έως το 
έτος διεκδίκησης 2026.

7) Καθεστώς µικροκαλλιεργητών (άρθρο 25): 
Αίτηµα για καθορισµό ανώτατο ποσού σε επίπε-
δο ΕΕ για την επιλεξιµότητα αυτής της ενίσχυσης 
(π.χ 2.500 ευρώ πανευρωπαϊκά κ.ο.κ).

8) Αναδιανεµητική ενίσχυση (άρθρο 26): Η κύ-
ρια διαχωριστική γραµµή µεταξύ του Συµβουλί-
ου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ε-
άν θα δοθεί στα κράτη µέλη η επιλογή να χο-
ρηγήσουν αυτές τις πληρωµές, όπως ζήτησε το 
πρώτο, ή να τα υποχρεώσουν, όπως ζήτησε το 
τελευταίο και προτείνει η Επιτροπή.

9) Καθεστώς νεαρών αγροτών (άρθρο 27): 
Οι απόψεις αποκλίνουν στο ελάχιστο επίπεδο 
χρηµάτων που πρέπει να κατανεµηθεί στους 
νεαρούς αγρότες (άµεσες ενισχύσεις), µε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητά τουλάχιστον 
4% των άµεσων πληρωµών, σε σύγκριση µε το 
2% που πρότεινε η Επιτροπή και υποστηρίχθη-
κε από το Συµβούλιο. 

Επιτραπέζια 
ελιά και ρύζι 
με δικαίωμα 
ενίσχυσης 
αποθήκευσης 
Στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και του 
οριζόντιου κανονισµού για τις 
έκτακτες ενισχύσεις και τα µέτρα 
αγοράς, η Κοµισιόν ζητά τη γνώµη 
του συµβουλίου υπουργών 
Γεωργίας για θέµατα όπως:

Ένταξη νέων προϊόντων για 
ενίσχυση ιδιωτικής 
αποθεµατοποίησης και 
συγκεκριµένα επιτραπέζιες ελιές 
και ρύζι.

Μέτρα για τη σταθεροποίηση 
της παραγωγής σε περιόδους 
σοβαρών διαταραχών της αγοράς, 
µε την επιβολή εισφοράς στην 
αύξηση της παραγωγής. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
προτείνει τη διεύρυνση της 
παρέκκλισης από τους κανόνες 
ανταγωνισµού. 

Πρόληψη διαταραχών στην 
αγορά, επέκταση εργαλείων για 
Οµάδες Παραγωγών και 
διεπαγγελµατικές οργανώσεις. 

Σχέδια παρακολούθησης και 
διαχείρισης διαταραχών της 
αγοράς.
Για τα παραπάνω οι τριµερείς 
συζητήσεις µέχρι στιγµής έδειξαν 
ότι οι θέσεις του Συµβουλίου και 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
αποκλίνουν σηµαντικά και ως εκ 
τούτου η Κοµισιόν θέλει να µάθει 
αν γίνεται να υπάρξουν κάποιες 
συµβιβαστικές λύσεις. 

Τα εννέα επίδικα
σημεία της ΚΑΠ ξανά 
σε διαπραγμάτευση  
Στο τραπέζι δικαιώματα ενίσχυσης σε αγροδασικές 
εκτάσεις και πρώτη εγκατάσταση άνω των 40 ετών

Στο Συµβούλιο «Γεωργίας και Αλιείςα» στις 22-23 Μαρτίου 2021, οι Υπουργοί 
θα κληθούν παράλληλα να µοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά µε τον 
διαρθρωµένο διάλογο για την έγκριση των στρατηγικών σχεδίων, ιδίως όσον 
αφορά την ενσωµάτωση των συστάσεων και των στόχων της Πράσινης 
Συµφωνίας που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΕΕ. Σηµειώνεται πως οι εθνικές 
αντιπροσωπείες έχουν εκφράσει τις διαφωνίες τους ως προς την υποχρέωση 
σχεδιασµού του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ µε βάση τα όσα πρεσβεύει η 
Πράσινη Συµφωνία της ΕΕ η οποία ούτως ή άλλως δεν έχει νοµική βάση και 
έτσι δεν δύναται να «µεταφραστεί» πρακτικά σε συγκεκριµένες παρεµβάσεις.

Χωρίς νοµική βάση 
η Πράσινη Συµφωνία

και η ενσωµάτωσή
της στη γεωργία 

22-23 Μαρτίου
Οι υπουργοί Γεωρ-

γίας θα συναντηθούν 
22-23 Μαρτίου ώστε 

να καταθέσουν εκ 
νέου τις απόψεις 
τους για κρίσιµα 

σηµεία της νέας ΚΑΠ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠ 2021-2027
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΕ (2018): 365 ∆ΙΣ ΕΥΡΩ  |   ΕΛΛΑ∆Α: 18,263 ∆ΙΣ ΕΥΡΩ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

21/7/2020

• ΠΥΛΩΝΑΣ Ι  14.529, 60 ∆ΙΣ ΕΥΡΩ

• ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ 4.021,90 ∆ΙΣ ΕΥΡΩ 

• ΕΥΡ. ΜΕΣΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  371,10 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

• ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΑΣ  440 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

386,73
∆ΙΣ ΕΥΡΩ

ΕΕ�27

19,326
 ∆ΙΣ ΕΥΡΩ

ΕΛΛΑ∆Α
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ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ )

4,4

ΟΣΠΡΙΑ

6,68

ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΑ
ΨΥΧΑΝΘΗ

3,34

ΤΕΥΤΛΑ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΣΚΛΗΡΟ
ΣΙΤΑΡΙ

3,9

ΚΑΡΠΟΙ 
ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ

3,9

ΜΗΛΑ

25,2

ΣΑΝΟ∆ΟΤΙΚΑ
ΨΥΧΑΝΘΗ

11,7 187

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Εβδοµάδα πληρωµών η επόµενη για τον αγρο-
τικό κόσµο, µε την είδηση να έρχεται πρώτα εκ 
στόµατος υπουργού Σπήλιου Λιβανού κατά την 
επίσκεψή του στη Μακεδονία και να επαναλαµ-
βάνεται κατόπιν από τον νέο πρόεδρο του Ορ-
γανισµού Πληρωµών, ∆ηµήτρη Μελά. Στα µέσα 
της περασµένης εβδοµάδας, στη συνάντηση του 
µε µέλη του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξάνδρει-
ας στη Βέροια ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης διαµήνυσε ότι η συνδεδεµένη βάµβακος θα 
πραγµατοποιηθεί έως τις 25 Μαρτίου.

Επ’ αυτού λίγα 24ωρα αργότερα, σε συνάντη-
ση του µε τον βουλευτή της Ν∆ Μάξιµο Χαρακό-
πουλο ο νέος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανε λό-
γο για εργώδεις προσπάθειες του οργανισµού 
να πληρωθούν οι συνδεδεµένες για το σκληρό 
σιτάρι, τους καρπούς µε κέλυφος, τα µήλα, τα 
πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή, τα όσπρια 
για ανθρώπινη κατανάλωση, τα πρωτεϊνούχα 
κτηνοτροφικά ψυχανθή, τα ζαχαρότευτλα καθώς 
και η ειδική ενίσχυση βάµβακος, που θα ανέλθει 
στα 67,82 ευρώ το στρέµµα, πριν την 25η Μαρ-
τίου. Το ίδιο διάστηµα και µέχρι τέλος του µή-
να θα γίνουν πληρωµές και προκαταβολές για 

άλλα καθεστώτα, όπως προώθηση οίνων, διά-
φορα επιχειρησιακά προγράµµατα, µελισσοκο-
µία, ενώ όσον αφορά τα υπόλοιπα της ενιαίας ε-
νίσχυσης του 2020, που αφορούν το 3% της βα-
σικής ενίσχυσης, το 5% του πρασινίσµατος και 
το 10% για τους αγρότες νεαρής ηλικίας, θα δι-
εκπεραιωθούν µέχρι και τον Μάιο. 

Επί της ουσίας, αυτό που πρέπει να γίνει τώρα 
είναι να βγουν οι αποφάσεις µε το ύψος κάθε ε-
νίσχυσης για τα παραπάνω συνδεδεµένα καθε-
στώτα, προκειµένου γίνουν οι διασταυρωτικοί 
έλεγχοι από τους υπηρεσιακούς του ΟΠΕΚΕΠΕ. 
Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες που αναφέ-
ρουν ότι στη ∆οµοκού γνωρίζουν ήδη τα ποσά 
των ενισχύσεων ανά προϊόν, προκειµένου να 
προχωρήσουν τις διαδικασίες, ανεξάρτητα α-
πό το ότι δεν έχουν ακόµα αναρτηθεί στη ∆ιαύ-
γεια. Σε κάθε περίπτωση αυτό σηµαίνει ότι από 
την ερχόµενη Τρίτη είναι πιθανό να ξεκινήσει 
σταδιακά η διαδικασία της πίστωσης.

De minimis για βαµβακοπαραγωγούς Ροδόπης
Υπεγράφη, σύµφωνα µε πληροφορίες, η ΚΥΑ 

για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας 
στους τοµείς παραγωγής σύκων για νωπή κατα-
νάλωση σε όλη τη χώρα, βαµβακιού Ροδόπης, 
σε θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις της Κρήτης, 
σε παραγωγούς του ∆ήµου Καστανέων Έβρου 
και σε παραγωγούς φυτωρίων ανθοκοµικών και 
φυτωρίων αρωµατικών φυτών σε όλη την επι-
κράτεια, συνολικού ύψους έως 3.810.529 ευρώ.

Το κατ’ αποκοπή ποσό καθορίζεται σε:
α) 200 ευρώ ανά στρέµµα για τα σύκα,
β) σε 4,3 ευρώ ανά στρέµµα βαµβακιού,
γ) σε 1.500 ευρώ ανά στρέµµα θερµοκηπιακής 

καλλιέργειας σε περιοχές της Κρήτης,
δ) σε 1.130 ευρώ ανά στρέµµα καλλιέργειας 

φυτωρίων ανθοκοµικών και σε 400 ευρώ ανά 
στρέµµα αρωµατικών φυτών,

ε) σε 200 ευρώ ανά στρέµµα καλλιέργειας για 
το 2019 και 200 ευρώ για το 2020 για τους πα-
ραγωγούς του ∆ήµου Ορεστιάδας.

Με βάση τα καρτελάκια σπόρου 
η συνδεδεµένη στα τεύτλα 

Λίγο πριν την πληρωµή της συνδεδεµένης 
στους τευτλοπαραγωγούς για το έτος 2020, ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ καθορίζει το θεσµικό πλαίσιο για τη 
χορήγηση συνδεδεµένης στον τοµέα για την 
καλλιεργητική περίοδο 2021-2022, σύµφωνα 
µε το οποίο οι παραγωγοί οφείλουν να έχουν 
παραδώσει το προϊόν σε µεταποιητική µονάδα 
το αργότερο µέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά στη δήλωση ΟΣ∆Ε το αντίγραφο 
σύµβασης παράδοσης τεύτλων, τα τιµολόγια α-
γοράς και τα καρτελάκια σπόρου, από τα οποία 
θα προκύπτουν η συνολική ποσότητα, η ποικι-
λία και η κατηγορία του σπόρου. Όταν δεν συµ-
φωνεί η ποσότητα πιστοποιηµένου σπόρου που 
αναφέρεται στις ετικέτες µε εκείνη των τιµολογί-
ων, λαµβάνεται υπόψη η µικρότερη από τις δύο. 
Για τη νέα καλλιεργητική περίοδο απαιτούνται 
100.000 πιστοποιηµένοι σπόροι ανά εκτάριο.

Μέσα Απρίλη
τηλεκατάρτιση 
νέων αγροτών 
για τη β’ δόση
Στα µέσα Απριλίου αναµένεται να 
ξεκινήσει ο ΕΛΓΟ την 
τηλεκατάρτιση για τους Νέους 
Αγρότες (πρόσκληση 2016, 
εντάξεις 2017), σύµφωνα µε τον 
υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Γιάννη Οικονόµου. Αυτό σηµαίνει 
ότι περίπου 5.000 Νέοι Αγρότες 
θα είναι σε θέση να καταρτιστούν 
εξ αποστάσεως ώστε µετά να 
µπορέσουν να κάνουν αίτηση για 
τη β’ δόση. Υπενθυµίζεται πως από 
τις 18 Μαρτίου έχει ανοίξει η 
οριστικοποίηση των αιτηµάτων 
πληρωµής Νέων Αγροτών για 
όσους ήδη έχουν κάνει µαθήµατα.
Ειδικότερα, στην ανακοίνωση του 
υπουργείου µεταξύ άλλων 
αναφέρεται ότι: «Υπεγράφη από 
τον υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης Γιάννη Οικονόµου, η 2η 
τροποποίηση της υπ’ αριθ. 
11510/14.12.2016 Απόφασης µε 
τίτλο: «Πλαίσιο Εφαρµογής της 
∆ράσης 1.1.1. «∆ράσεις Κατάρτισης 
και Ανάπτυξης ∆εξιοτήτων για 
νέους γεωργούς και µικρές 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις» του 
Μέτρου 1 «∆ράσεις Μετάδοσης 
Γνώσεων και Ενηµέρωσης».
Mέσω της νέας τροποποίησης της 
υπουργικής απόφασης, ανοίγει ο 
δρόµος για τη συµµετοχή των 
Νέων Αγροτών σε αντίστοιχο 
πρόγραµµα τηλεκατάρτισης, µε 
σκοπό να διδαχθούν τις αναγκαίες 
γνώσεις και δεξιότητες για την 
τεκµηρίωση της επαγγελµατικής 
τους ικανότητας και επάρκειας 
στον πρωτογενή τοµέα, ώστε να 
διασφαλιστεί η οµαλή ολοκλήρωσή 
του προγράµµατος και η 
αποπληρωµή των δικαιούχων».

Από την Τρίτη 
 ειδική βάμβακος 

και συνδεδεμένες 
Διαβεβαιώσεις Λιβανού και Μελά για πληρωμή 

πριν την 25η Μαρτίου, υπόλοιπα ενιαίας ως το Μάιο 

Από την Τρίτη 23 Μαρτίου και µέχρι την έναρξη του 
συστήµατος υποδοχής Ετήσιων ∆ηλώσεων Καλλιέργειας 
(ΟΣ∆Ε 2021) από τα ΚΥ∆, η Τράπεζα Πειραιώς, 
προκειµένου να διευκολύνει τους αγρότες για τη µεταβατική 
αυτή περίοδο, θα δέχεται κανονικά τα αιτήµατα για χορήγηση 
«Κάρτας του Αγρότη», µε βάση τις περσινές δηλώσεις ΟΣ∆Ε 
2020. Ειδικότερα, στη σχετική ανακοίνωση της τράπεζας 

αναφέρονται τα εξής: «Η Κάρτα του Αγρότη παρέχεται υπό 
τους όρους και τις προϋποθέσεις, που έχουν συµφωνηθεί µε 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Στόχος της Τράπεζας 
Πειραιώς είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των αγροτών 
σε ρευστότητα, η οποία αυτή την περίοδο είναι απαραίτητη, 
για την κάλυψη των παραγωγικών τους αναγκών, µε κάθε 
πρόσφορο µέσο και µε τη µέγιστη δυνατή ευελιξία».

Αιτήσεις από 23/3 στην Πειραιώς για Κάρτα Αγρότη

Εγκύκλιος ΑΑ∆Ε
Για τις αγροτικές επιδοτήσεις 

ως χρόνος κτήσης του εισοδήµατος 
θεωρείται ο χρόνος της είσπραξής τους
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De minimis 8,5 εκατ. ευρώ 

Με 90 ευρώ
το επιτραπέζιο, 
110 το συμπύρηνο 
Μικρότερη κατά 10 ευρώ το στρέμμα η στήριξη, 
αλλά χωρίς συμψηφισμό με την επιστρεπτέα 

ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
liamis@agronews.gr

Μέχρι την Παρασκευή 27 Μαρτίου -ε-
κτός απροόπτου- αναµένεται να πιστω-
θούν στους λογαριασµούς των παρα-
γωγών επιτραπέζιων και συµπύρηνων 
ροδάκινων και νεκταρινιών της Πέλλας 
και της Ηµαθίας, οι αποζηµιώσεις για 
τις καταστροφές που υπέστησαν από 
τις θεοµηνίες της 4ης και της 25ης Αυ-
γούστου του 2020, τις οποίες δεν κά-
λυπτε ο κανονισµός του ΕΛΓΑ.

Το συνολικό ποσό, όπως ανακοί-
νωσε από το ∆υτικό Πέλλας ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος 
Λιβανός, θα διαµορφωθεί στα 8,5 ε-
κατ. ευρώ και θα χορηγηθεί µέσω του 
µηχανισµού de minimis, µε τη σχετι-
κή κοινή υπουργική απόφαση να έ-
χει ήδη υπογραφεί και από τον ανα-
πληρωτή υπουργό Οικονοµικών Θε-
όδωρο Σκυλακάκη.

Σε σχέση πάντως µε τον αρχικό σχε-
διασµό που προέβλεπε ένα ποσό περί 
τα 9,2 εκατ. ευρώ, η ενίσχυση που θα 
δοθεί τελικά θα είναι κατά 700.000 ευ-

ρώ, «ψαλιδισµένη», µετά από παρέµβα-
ση του κ. Σκυλακάκη, ο οποίος ωστό-
σο, από την άλλη πλευρά, έκανε δεκτό 
το αίτηµα των παραγωγών και εν τέλει 
δεν θα γίνει συµψηφισµός της στήρι-
ξης µε την επιστρεπτέα προκαταβολή 
ή οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση, καθώς 
πρόκειται για ενισχύσεις που αφορούν 
ζηµιά από φυσικό φαινόµενο που δεν 
καλύπτει ο ΕΛΓΑ και καµία σχέση δεν 
έχουν µε την πανδηµία.

Πρακτικά αυτό σηµαίνει, σύµφω-
να µε τις πληροφορίες της Agrenda, 
πως θα διαφοροποιηθούν κατά τι και 
τα τελικά ποσά που θα χορηγηθούν α-
νά στρέµµα. Έτσι, για τα επιτραπέζια 
ροδάκινα η αποζηµίωση θα είναι στα 
90 ευρώ το στρέµµα, για τα νεκταρί-
νια στα 100 ευρώ το στρέµµα και για 
τα συµπύρηνα ροδάκινα στα 110 ευ-
ρώ το στρέµµα. Στην ουσία δηλαδή συ-
γκριτικά µε τις προ µερικών εβδοµά-
δων ανακοινώσεις, κόβονται από 10 
ευρώ το στρέµµα για κάθε καλλιέργεια.

Αναφορικά µε τις εκτάσεις που κρί-
θηκε ότι πρέπει να αποζηµιωθούν, 
τα συνολικά κτήµατα, σύµφωνα µε 
πληροφορίες, εκτείνονται σε 80.262 
στρέµµατα, ενώ οι δικαιούχοι ανέρχο-
νται σε 14.360 παραγωγούς.

Στις δηλώσεις του ο υπουργός αν και 
δεν παρέλειψε να σηµειώσει τις πεπε-
ρασµένες δηµοσιονοµικές δυνατότη-
τες του προϋπολογισµού του κράτους, 
παρότι η χώρα µπορεί και δανείζεται 
πολύ φθηνά, έσπευσε να επισηµάνει 
πως «εκεί που µπορούµε στηρίζουµε».

Αναδιάρθρωση συµπύρηνου
Η στήριξη της αναδιάρθρωσης της 

καλλιέργειας του συµπύρηνου ροδά-
κινου, ώστε οι παλιές φυτείες να αντι-
κατασταθούν µε νέες, πιο αποδοτικές 
και προσαρµοστικές ποικιλίες και σύγ-
χρονα σχήµατα καλλιέργειας, βρέθη-
κε - µεταξύ άλλων- στο επίκεντρο της 
συνάντησης του ∆.Σ.της Ένωσης Κον-
σερβοποιών Ελλάδος µε τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό. 

Στη συνάντηση, που πραγµατοποι-
ήθηκε στα γραφεία της ΕΚΕ στην Ηµα-
θία, εκπρόσωποι του κλάδου µετέφεραν 
τις δυνατότητες αλλά και τις προοπτι-
κές του κλάδου µεταποίησης φρούτων.

Στα 215 ευρώ η ενίσχυση
στην πατάτα, ακολουθούν
καπνός και οινοστάφυλα
Στα 12,5 εκατ. ευρώ ανέρχεται το µπάτζετ για τη στήριξη της 
καλοκαιρινής και εαρινής πατάτας µε το ποσό ανά δικαιούχο 
να υπολογίζεται στα 215 ευρώ το στρέµµα. Μέχρι την ώρα 
που γράφονταν αυτές οι γραµµές εκκρεµούσε η έγκριση των 
26 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Οικονοµικών για ενισχύσεις: 
i. Εκτροφή βουβάλου 620.070 ευρώ ii. Υπαίθριο καρπούζι 
7.042.980 ευρώ iii. Καλλιέργειες θερµοκηπίου σε ντοµάτες 
και αγγούρια 5.620.000 ευρώ και iv. Πατάτες καλοκαιρινές 
και εαρινές 12.499.455 ευρώ. Σύµφωνα µε ανακοίνωση της 
Κοµισιόν, η ενίσχυση ανέρχεται στα 165 ευρώ ανά µονάδα 
βουβάλου, στα 150 ευρώ ανά στρέµµα στο υπαίθριο καρπούζι, 
στα 540 ευρώ το στρέµµα στη ντοµάτα θερµοκηπίου και στα 
232 ευρώ το στρέµµα στο αγγούρι θερµοκηπίου.
Ταυτόχρονα, ο υπουργός Σπήλιος Λιβανός από το βήµα της 
Βουλής διαβεβαιώνει ότι το ΥπΑΑΤ έχει υποβάλλει αίτηµα 
στο υπουργείο Οικονοµικών ώστε να εγκριθούν de minimis 
προς τους καλλιεργητές καπνού της ποικιλίας Virginia, ενώ 
φέρεται να αναζητεί χρηµατοδότηση για έκτακτη στήριξη και 
προς τους καλλιεργητές οινοποιήσιµων σταφυλιών.

Ανανέωση 
δέσμευσης 
Λιβανού 
για έκτακτη
ενίσχυση 
στο βαμβάκι
Το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης είναι σε εγρήγορση 
µαζί µε τα εµπλεκόµενα 
υπουργεία προς την κατεύθυνση 
αναζήτησης των χρηµάτων που 
απαιτούνται για την ειδική 
ενίσχυση λόγω covid στο 
βαµβάκι, δήλωσε από την 
Ηµαθία ο υπουργός Σπήλιος 
Λιβανός, µετά από συνάντησή 
του µε τον Αγροτικό Σύλλογο 
Αλεξάνδρειας.
Υπενθυµίζεται ότι ανάλογη 
δέσµευση είχε διατυπωθεί εκ 
µέρους του υπουργού προ 
µηνός περίπου σε τηλεδιάσκεψη 
µε τους 22 φορείς - 
εκπροσώπους των 
βαµβακοκαλλιεργητών, πράγµα 
που σηµαίνει ότι παραµένει 
ορθάνοικτη η πόρτα της 
κορονοενίσχυσης, µε το υπό 
αναζήτηση ποσό να φθάνει τα 
65 εκατ. ευρώ ή περί τα 25 
ευρώ το στρέµµα.
Το αυτό επιβεβαιώνεται και από 
σχετική ανακοίνωση του 
Αγροτικού συλλόγου 
Αλεξάνδρειας, µετά από τη 
συνάντηση που είχαν τα µέλη 
του στη Βέροια µε τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων Σπήλιο Λιβανό, στον 
οποίον έθεσαν τα τοπικά 
αγροτικά ζητήµατα που 
απασχολούν τους αγρότες της 
περιοχής. Μέσα σε αυτά και η 
κορωνο-ενίσχυση βαµβακιού, 
για την οποία ο υπουργός 
ανέφερε ότι «είναι σε 
εγρήγορση µαζί µε τα 
εµπλεκόµενα υπουργεία για 
αναζήτηση χρηµάτων». 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙ

ΣΥΜΠΥΡΗΝΟ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

ΒΑΜΒΑΚΙ
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Διαρροές 
Στις λεπτομέρειες 
κρύβεται ο διάβολος
των προγραμμάτων
Με δούρειο ίππο τις εγγυητικές επιστολές αλωνίζει 
συμβουλάτορας τις δράσεις του ελαιοκομικού τομέα

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Μικρογραφία της λάθος βάσης στην 
οποία χτίζονται τα λεγόµενα αγροτι-
κά προγράµµατα, της διαρροής πό-
ρων που αυτό συνεπάγεται και της 
κακοδαιµονίας που συνοδεύει επί 
δεκαετίες την αγροτική δραστηριό-
τητα στην Ελλάδα, συνιστά το πλαί-
σιο χρηµατοδότησης δράσεων των 
Οργανώσεων Ελαιοκοµικών Φορέων 
(ΟΕΦ). Οι τριετίες έρχονται και παρέρ-
χονται χωρίς το εν λόγω πρόγραµµα 
να βρίσκει τον αναπτυξιακό του βη-

µατισµό. Αντίθετα, ειδικά τις τελευ-
ταίες δύο περιόδους, η συγκεντρω-
τική διάθεση µιας... συµβουλευτικής 
µε ιδιαίτερη αναφορά στο ΟΣ∆Ε, τεί-
νει να εκτροχιάσει παντελώς την κα-
τάσταση. Με όπλο µάλιστα τις «εγ-
γυητικές, τα µισά προγράµµατα αυ-
τό που εξασφαλίζουν είναι η προµή-
θεια του συµβούλου και η παράτυ-
πη συµµετοχή στο πρόγραµµα των 
ΟΕΦ οργανώσεων - σφραγίδων χω-
ρίς σαφές παραγωγικό αντικείµενο 
και ξεκάθαρο αναπτυξιακό πλάνο. 

Οι «εγγυητικές επιστολές» καθί-
στανται ο δούρειος ίππος για την ά-
λωση της µερίδας του λέοντος στο 
εν λόγω πρόγραµµα προς χάριν του 
«συµβουλάτορα» και µιας µικρής κά-
στας συµφερόντων που ελάχιστα εν-
διαφέρεται για τον κόσµο της παρα-

γωγής και την ανάπτυξη του ελαιο-
κοµικού κλάδου. Οι πληροφορίες θέ-
λουν 28 Οργανώσεις να έχουν υπο-
βάλλει πρόγραµµα εργασίας µε εγ-
γυητική επιστολή συγκεκριµένου 
«οίκου» παροχής συµβουλών όταν 
το σηµείο δ του άρθρου 6 της σχε-
τικής Υπουργικής Απόφασης κάνει 
λόγο «περί µη διακύβευσης της α-
µερόληπτης και αντικειµενικής υλο-
ποίησης του προγράµµατος για λό-
γους οικονοµικού συµφέροντος, πο-
λιτικής ή εθνικής συγγένειας, οικο-
γενειακών ή συναισθηµατικών δε-
σµών ή κάθε άλλης ταύτισης συµ-

φερόντων». 
Οι ίδιες πληροφορί-

ες θέλουν άλλες 15 Ο-
ΕΦ να έχουν υποβάλλει 
εγγυητικές τριών που 
έχουν οικονοµικό συµ-
φέρον από την υπόθε-
ση, ενώ πρωτοοφειλέ-
τες πρέπει να είναι οι 
ίδιοι οι συνεταιρισµοί. 
Επιπροσθέτως, στο ση-
µείο ε του άρθρου 6 της 
ΥΑ αναφέρεται σαφώς 
ότι πρέπει να λαµβάνο-
νται απολύτως υπόψη 
τα οικονοµικά στοιχεία 

των ΟΕΦ, ιδιαίτερα δε βάσει των ισο-
λογισµών, «πρέπει τα ίδια κεφάλαια 
να είναι τουλάχιστον ίσα µε την προ-
βλεπόµενη ίδια συµµετοχή του φο-
ρέα στο πρόγραµµα». Όµως, ούτε αυ-
τό τηρείται στις ανωτέρω περιπτώσεις. 

Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης ξέρουν καλά ότι µόνο αν εφαρ-
µοσθούν στο ακέραιο οι κατευθύν-
σεις της Υπουργικής Απόφασης που 
πρόσφατα έχει επικαιροποιηθεί, θα 
µπορέσει να υπάρξει -µε τις τελικές 
εγκρίσεις των φακέλων του προγράµ-
µατος για τη νέα περίοδο-  µια εξι-
σορρόπηση της κατάστασης, τόσο µε 
βάση την οικονοµική δραστηριότητα 
των οργανώσεων όσο και µε βάση τη 
γεωγραφική κατανοµή της δραστηρι-
ότητας στον ελαιουργικό τοµέα. Αρ-
κετά λάθη πάντως έχουν γίνει. 
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Επιστροφή σε επίπεδα άνω του 1 ευρώ για 
την πρώτη ποικιλία ντοµάτας θερµοκηπίου, 
που αυτές τις ηµέρες ξεκίνησε να συγκοµί-
ζεται στα παραγωγικά κέντρα της Πελοπον-
νήσου, ενώ ταυτόχρονα ανάκαµψη σηµειώ-
νει και η τιµή της ντοµάτας µέσης καλλιέρ-
γειας στην Κρήτη, µε την αγορά να διαµορ-
φώνει επίπεδα πέριξ των 65 λεπτών το κιλό.  

Οι πρώτες παρτίδες από τα θερµοκήπια 
της Τριφυλίας πιάνουν τα 1,05 ευρώ, επί-
πεδο δηλαδή εντός του πλαισίου που δια-
µορφώνεται τέτοια εποχή συνήθως, ενώ ε-

νόψει Πάσχα, οι παραγωγοί αναµένουν ό-
τι η αγορά θα ενισχυθεί περαιτέρω. Όπως 
και στην Κρήτη, οι ντοµάτες που συγκοµί-
ζονται από τον Φλεβάρη, πληρώνονται σε 
καλύτερα επίπεδα από τα 15 και 20 λεπτά 
που ακούγονταν τον χειµώνα. Με την τιµή 
για την πρώτη ποιότητα στα 65 λεπτά, πρό-
κειται για ανάκαµψη της τάξης του 100%, ω-
στόσο οι περισσότεροι παραγωγοί θα συµ-
φωνούσαν ότι συνολικά η χρονιά ήταν κακή 
κάτι που όπως λένε ενδέχεται να οδηγήσει 
σε µείωση των στρεµµάτων τη νέα σεζόν.

Ξανά πάνω από 1 ευρώ η ντοµάτα
Στην Κρήτη διπλάσια φέτος η τιµή παραγωγού για την ντοµάτα θερµοκηπίου
 Ενόψει Πάσχα, οι καλλιεργητές περιµένουν να ενισχυθεί περαιτέρω η τιµή 
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Σ
την αγορά µας, στα φετινά βαµβάκια 
γίνονται µικρο-δουλίτσες, οι οποίες 
είναι αρκετές για να µειωθούν στα-
διακά τα λίγα αποθέµατά µας. Στη 

νέα σοδειά έγιναν νέες πωλήσεις µε πριµ 
3 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις τιµές ∆ε-
κεµβρίου ’21, περί τα 86,50 σεντς. Χρηµα-
τιστηριακά, κατόπιν της διόρθωσης έγινε 
µια προσπάθεια ανάκαµψης η οποία όµως 
δεν έπεισε. Ξαναγύρισε η αγορά προς τα 86 
σεντς, όπου και φαίνονται κάποια σηµάδια 
ισορροπίας. Η φυσική αγορά είναι δραστή-
ρια και τα κλωστήρια ικανοποιηµένα.

Στην εξαγωγή σκληρού σίτου από την 
ελληνική αγορά δεν έχουν ακουστεί νέες 
δουλειές, παρά µόνο φορτώσεις παλαιότε-
ρων συµβολαίων µεταξύ 280-285 ευρώ ο 
τόνος FOB. Η νέα σοδειά εξελίσσεται οµα-
λά και οι τοπικοί µύλοι δείχνουν διάθεση 
να περιµένουν τα νέα σιτάρια, καθώς οι 
τωρινές τιµές δεν αποτελούν κίνητρο για 
αγορές. Εν τω µεταξύ, στο χρηµατιστήριο 
του Σικάγο σηµειώθηκε ήπιο «γύρισµα» 
στα δηµητριακά, που συνδέεται περισσό-
τερο µε τη βελτίωση των καιρικών συνθη-
κών στις ΗΠΑ και την εκτίµηση αύξησης 
παραγωγής στη Ρωσία. 

Με µειωµένες στο µισό σχεδόν τιµές 
κινήθηκε φέτος η αγορά στα εγχώρια λε-
µόνια, ενώ τώρα έχουν µείνει µόνο λίγες 
ποσότητες από όψιµες ποικιλίες Μαγληνή 
και Καρυστινή. Η πρώιµη ποικιλία Ιντερντο-
νάτο δεν πήγε πολύ καλά, γιατί κυµάνθηκε 
στα 25 λεπτά το κιλό. Ωστόσο, µετά την κα-
κοκαιρία Μήδεια, η ζήτηση αυξήθηκε και 
τα λεµόνια έπιασαν µέχρι και τα 50 λεπτά, 
για να διορθώσουν τελικά περί τα 40 λεπτά.    

Ξανά στα 86 σεντς 
η αγορά βάμβακος 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ
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∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
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402,11
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Φλωρίνης
Στον ανταγωνισµό µεταξύ των 

κηπευτικών, επιβάλλεται η καλλι-
έργεια πιπεριάς Φλωρίνης µε την 
αγορά να δίνει πάνω από 2 ευρώ  

Κρήτη 
Η τιµή της ντοµάτας το 

χειµώνα δεν πήρε πάνω από 
1 ευρώ, ωθώντας αρκετούς 
να αλλάξουν καλλιέργεια

Πάσχα
Ενόψει Πάσχα οι παραγωγοί 

αναµένουν περαιτέρω ενίσχυση 
της αγοράς µε την προϋπόθεση 

ότι θα ενισχυθεί και η κατανάλωση

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

Τιμή παραγωγού για 
ντομάτα θερμοκηπίου
(ευρώ το κιλό)

Τριφυλία   1,05  

Κρήτη  0,65 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Γεωγραφική 
και οικονοµική
ανισοµέρεια 
Φωνάζει από µακριά η γεωγραφική 
κατανοµή των φακέλων που 
υποβλήθηκαν για χρηµατοδότηση από 
το γνωστό πρόγραµµα των ΟΕΦ για τη 
νέα προγραµµατική περίοδο 2021-22. 
Έχουν υποβληθεί 115 προγράµµατα, εκ 
των οποίων τα 45 (15+15+12+3) στην 
Κρήτη, 31 (22+8+1) στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου (Λακωνία, Μεσσηνία, 
Κορινθία), 5 (4+1) στην Περιφέρεια 
∆υτικής Ελλάδας (Ηλεία, Αχαΐα), 
1 στην Κέρκυρα, 9 (8+1) στην 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Λέσβος, 
Σάµος) και 8 (3+3+2) στην Ηπειρωτική 
Ελλάδα για επιτραπέζια ελιά 
(Αιτωλοακαρνανία, Καβάλα, Φθιώτιδα). 
Συµπερασµατικα, από τους 99 
αγροτικούς συνεταιρισµούς, οι 45 
βρίσκονται στην Κρήτη, 36 στην 
Πελοπόννησο, 10 στα νησιά, ενώ 
µόνο 8 στην ηπειρωτική χώρα και 
ασχολούνται µε την Επιτραπέζια ελιά. 
Είναι σαφές ότι µε «κακά» οικονοµικά 
στοιχεία και «δάνειες» εγγυητικές 
επιστολές, η άνοιξη της ελληνικής 
ελαιοκοµικής θα αργήσει πολύ να έρθει.

Οι πληροφορίες θέλουν 
28 Οργανώσεις να 
έχουν υποβάλλει 
πρόγραµµα εργασίας 
µε εγγυητική 
συγκεκριµένου «οίκου».

Τα µισά 
προγράµ-
µατα αυτό 
που εξα-
σφαλίζουν 
είναι η 
προµήθεια 
του συµ-
βούλου.

Πάνω από 1 
ευρώ το κιλό 
η ντομάτα 
θερμοκηπίου

Τιμή παραγωγού
ευρώ/κιλό

Τριφυλία   1,05 

Κρήτη   0,65 

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Ανάκαμψη στη 
διεθνή αγορά βάμβακος 
με ευνοϊκά θεμελιώδη 

Καταλύτης η εστίαση 
για ξεκλείδωμα της 
αγοράς ελαιολάδου

Συµβόλαια στα 35 λεπτά 
για τον ηλίανθο 
Με άλλον αέρα ξεκινά η νέα 
καλλιεργητική σεζόν για τον ηλίανθο 
καθώς η «κόκκινη γραµµή» των 35 
λεπτών το κιλό, που είχαν θέσει ως στόχο 
οι παραγωγοί για τα φετινά συµβόλαια 
του προϊόντος κρατήθηκε απαραβίαστη.





Σε επιφυλακή 
ελαιοπαραγωγοί 
Σε μειωμένη ανθοφορία επέμβαση 
για καλοκόρη και πυρηνοτρήτη

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Με την καλλιέργεια της ελιάς να 
µπαίνει στη νέα βλαστητική και 
αναπαραγωγική περίοδο, οι γε-
ωπόνοι όλων των περιφερεια-
κών κέντρων στις περιοχές καλ-
λιέργειάς της, καλούν τους πα-
ραγωγούς να παρακολουθούν 
κατά τακτά χρονικά διαστήµα-
τα τους ελαιώνες τους για την 
έγκαιρη διαπίστωση της εµφά-
νισης πληθυσµών επιβλαβών 
εντόµων όπως ο πυρηνοτρή-
της (Prays oleae) και η καλοκό-
ρη (Calocoris trivialis). 

Πιο αναλυτικά, ο πυρηνοτρή-
της έχει τρεις γενεές ανά έτος, 
µε τις προνύµφες της φυλλόβι-
ας γενιάς να προκαλούν µικρές 
ζηµιές στην τρυφερή βλάστηση, 
ενώ µεγαλύτερο πρόβληµα µε 
αντίκτυπο και στην παραγωγή 
προκαλούν αυτές της ανθόβιας 

γενιάς. Ως αποτέλεσµα ψεκασµοί 
εναντίον της φυλλόβιας γενιάς 
θα πρέπει σε γενικές γραµµές να 
αποφεύγονται, ενώ σε µετέπειτα 
στάδια ανάπτυξης και σε ελαιώ-
νες που παρουσιάζουν µειωµέ-
νη ανθοφορία (και ζωτικότητα 
ανθέων λόγω ζηµιών από παγε-
τούς) συνίσταται η πραγµατοποί-
ηση επεµβάσεων κατά του εντό-
µου (όταν έχει ανοίξει το 5-25% 
των ανθέων και εφόσον πάνω 
από το 20% των ανθοταξιών εί-
ναι προσβεβληµένες).

Σήµα για επέµβαση κατά της 
καλοκόρης τα 7 άτοµα ανά 
κλαδίσκο µήκους έως 60 εκ.

Με ευαίσθητη κατά τα βλα-
στητικά στάδια από την ανάπτυ-
ξη των ανθοφόρων οφθαλµών 
έως το κρόκιασµα (αρχή άνθη-
σης), η καλοκόρη (είδος βρω-
µούσα) µπορεί να προκαλέσει 
αξιόλογες ζηµιές στα άνθη της 
ελιάς και να επιφέρει µειωµένη 
καρπόδεση, σε τοπική κλίµακα. 
Το έντοµο είναι πολυφάγο, έχει 
µία γενιά ανά έτος, και αφού εκ-
κολαφθούν οι προνύµφες του 
κυρίως Φεβρουάριο-Μάρτιο, κα-
τεβαίνουν από τα δέντρα (όπου 
και διαχείµαζαν) στο έδαφος και 
προσβάλλουν ποώδη βλάστηση 
(ζιζάνια). Τα νεαρά ενήλικα νύσ-
σουν και µυζούν την τρυφερή 
νέα βλάστηση, κυρίως σε βλα-
στούς και ανθοφόρους οφθαλ-
µούς προκαλώντας παραµόρφω-
ση των ιστών και οφθαλµόπτω-

ση. Οι γεωπόνοι του Περιφερεια-
κού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Ιωαννίνων συνιστούν την κατα-
πολέµηση του εντόµου κυρίως 
σε δέντρα µε χαµηλή ανθοφο-
ρία, πριν από το συγκεκριµένο 
στάδιο (εντός του Μαρτίου), εφό-
σον παρατηρούνται 6-7 έντοµα 
ανά κλαδίσκο µήκους 50-60 εκα-
τοστών. Μεταξύ των εγκεκριµέ-
νων εντοµοκτόνων για την καλ-
λιέργεια της ελιάς, οι γεωπόνοι 
συνιστούν να χρησιµοποιούνται 
άλατα Καλίου Λιπαρών Οξέων 
και/ή λάµδα Συαλοθρίν.

Επιπρόσθετα, για τον έγκαιρο 
περιορισµό του πληθυσµού της 
καλοκόρης συστήνεται να µην κα-
ταστρέφονται τα αυτοφυή ζιζάνια 
των ελαιώνων µέχρι την έναρξη 
της άνθησης των ελαιόδεντρων, 
ώστε να καθυστερήσει η µετακί-
νηση του εντόµου από τα ζιζάνια 
στα ελαιόδεντρα και να περιορι-
στούν συνεπώς οι προσβολές.

Μετασυλλεκτικοί χειρισµοί στο καρότο για 9µηνη αποθήκευση
Λόγω του καθετοποιηµένου τρόπου λειτουργίας των περισσότερων 
ελληνικών εκµεταλλεύσεων παραγωγής καρότου, οι καλλιεργητές 
χρειάζεται πολλές φορές να αποθηκεύσουν για µεγάλα χρονικά 
διαστήµατα το προϊόν τους. Παρά τη γενικά ανθεκτική φύση των καρότων 
στους µετασυλλεκτικούς χειρισµούς, είναι σηµαντικό για µείωση απωλειών 
νερού να υποβάλλονται αµέσως µετά τη συγκοµιδή από το χωράφι, σε 

διαδικασία πρόψυξης µε τη χρήση τεχνικών υδρόψυξης ή αερόψυξης, πριν την 
τοποθέτησή τους σε µεγάλα κιβώτια των 500-1000 κιλών υπενδεδυµένα µε 
πλαστικά φύλλα. Όταν τα καρότα συλλέγονται στο ιδανικό στάδιο ωρίµανσης 
µπορούν να αποθηκευθούν ικανοποιητικά για 6 µε 9 µήνες, δεδοµένου ότι πάνω από 
7 µήνες υπάρχει κίνδυνος απωλειών 10-20% λόγω σήψης, ενώ η αφαίρεση του 
φυλλώµατος επιµηκύνει τη µετασυλλεκτική ζωή τους. Οι άριστες θερµοκρασίες 
αποθήκευσης ιδανικά είναι περί τους 0,2-0,5 οC, σε συνδυασµό µε υψηλή σχετική 
υγρασία 94-98%. Σηµειώνεται τέλος ότι ο χώρος αποθήκευσης του προϊόντος 
θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι απαλλαγµένος από αιθυλένιο. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Φυλλόβια γενιά
Ψεκασµοί εναντίον της 
φυλλόβιας γενιάς του 

πυρηνοτρήτη θα πρέπει 
σε γενικές γραµµές 
να αποφεύγονται

Αφίδες στη φακή
Με τις καιρικές συνθήκες, µέτριες 
θερµοκρασίες και σχετικά υψηλή 
ατµοσφαιρική υγρασία, να είναι ευνοϊκές 
για την ανάπτυξη των αφίδων, οι γεωπόνοι 
του κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου 
εξέδωσαν δελτίο γεωργικών 
προειδοποιήσεων για την καλλιέργεια της 
φακής, συνιστώντας στους παραγωγούς 
της περιοχής να βρίσκονται σε εγρήγορση 
για την εµφάνιση του εντόµου. Με 
ιδιαίτερα υψηλό δυναµικό πληθυσµού και 
πολλές γενεές το έτος, οι αφίδες µπορούν 
να γίνουν δυσεξόντωτους εχθρός, 
προκαλώντας µεγάλα προβλήµατα στον 
καλλιεργητή και την καλλιέργεια, µιας που 
µυζούν τους χυµούς των φυτών, µε 
αποτέλεσµα την εξασθένιση και τη µείωση 
της παραγωγικότητας της φυτείας. 
Παράλληλα τα προσβεβληµένα φυτά 
εµφανίζουν κατσάρωµα στα φύλλα, που 
παραµορφώνονται και καλύπτονται από 
µελιτώδεις ουσίες, που στην συνέχεια 
ευνοούν την ανάπτυξη του µύκητα της 
καπνιάς. Σε περίπτωση εντοπισµού του 
εντόµου συνιστάται η εφαρµογή ψεκασµού 
µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά 
σκευάσµατα σε συνδυασµό µε την 
καταπολέµηση του θρίπα. 

Σκευάσµατα
BAYER: Flipper EW, 
Decis Expert 100EC
FMC: Simin 2.5 EC
UPL: Deltagri 2,5 EC

Ωίδιο σε µπιζέλι
(θερµοκηπίου)
Εκδήλωση της ασθένειας αναφέρθηκε 
στις καλλιέργειες µε µπιζέλι υπό κάλυψη 
στην περιοχή του Βόλου, µε την εµφάνιση 
γκριζόλευκων κηλίδων στην άνω και κάτω 
πλευρά των φύλλων όπου παρατηρείται η 
αλευρώδης εξάνθηση του µύκητα, λόγω 
την επικράτηση ευνοϊκών θερµοκρασιων 
και µειωµένου αερισµού στα τούνελσ. 
Σταδιακά η µόλυνση από το ωίδιο 
προχωρά σε όλα τα όργανα του φυτού 
και ανάλογα µε την έντασή της µπορεί να 
προκαλέσει νεκρώσεις ιστών, 
φυλλόπτωση, καχεξία και νανισµό των 
φυτών. Με επικρατούσες θερµοκρασίες 
τις τάξεως των 10οC έως 30οC και µέτρια 
υγρασία (46%), το παράσιτο 
πραγµατοποιεί αποτελεσµατικά µολύνσεις 
και µεταδίδεται από φυτό σε φυτό µε το 
ρεύµα του αέρα. Για την καταπολέµησή 
του οι γεωπόνοι συνιστούν, µε την 
εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων, τον 
ψεκασµό µε εκλεκτικά για το ωίδιο και 
επιτρεπόµενα για την καλλιέργεια του 
µπιζελιού φυτοπροστατευτικά 
σκευάσµατα. 

Σκευάσµατα
SYNGENTA: Ortiva 25 SC 

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

Η ψηφιακή γεωργία έρχεται να 

υποστηρίξει τους παραγωγούς  

στο απαιτητικό τους έργο

Πως συνδράμει η BASF στην ψηφιακή εξέλιξη της γεωργίας;
Στη νέα δομή της, η BASF έχει δημιουργήσει το τμήμα Digital Excellence με σκο-
πό να διαμορφώσει και να εφαρμόσει την Ψηφιακή Στρατηγική της παγκοσμίως, 
για τη διευκόλυνση των παραγωγών. Κύριος στόχος μας είναι η περαιτέρω βελ-
τίωση της παραγωγικότητας στη γεωργία με την χρήση τεχνολογιών αιχμής και 
η βελτιστοποίηση των γεωργικών πρακτικών.

Τι είδους τεχνολογίες αναπτύσσει η BASF και θέτει στην 
υπηρεσία των παραγωγών;
Το ψηφιακό χαρτοφυλάκιο της BASF, xarvio™ Digital Farming 
Solutions, περιλαμβάνει ψηφιακά εργαλεία σχεδιασμένα να 
παρέχουν γεωπονικές προβλέψεις για την έγκαιρη λήψη ορ-
θών αποφάσεων. Τα εργαλεία αυτά απλοποιούν τις καθημε-
ρινές εργασίες των παραγωγών και συμβάλλουν στη βελτι-
στοποίηση της απόδοσης, στην εξοικονόμηση πόρων και στην ελαχιστοποίηση 
του κινδύνου οικονομικών ζημιών.
Το ψηφιακό προϊόν της BASF xarvio™ FIELD MANAGER υποστηρίζει τους πα-
ραγωγούς στη διαχείριση της παραλλακτικότητας του αγρού, διαθέτει χάρτες 
εφαρμογών με αυτόματα ενσωματωμένες ζώνες ασφαλείας και αξιοποιεί την α-
σύρματη σύνδεση των γεωργικών μηχανημάτων. Επίσης, παρέχει πληροφορίες 
σε πραγματικό χρόνο για συγκεκριμένες ζώνες του αγρού, σχετικά με τα στάδια 
ανάπτυξης της καλλιέργειας και αποστέλλει ειδοποιήσεις σε κινητές συσκευές 
σε επικείμενη προσβολή από εχθρούς και ασθένειες χρησιμοποιώντας τα πλέον 
αξιόπιστα μοντέλα πρόγνωσης και εκτίμησης κινδύνου.

Ποια ψηφιακά εργαλεία φέρνει η BASF στην Ελληνική αγορά;
Η αρχή έγινε το 2020 με το xarvio™ SCOUTING, μία εφαρμογή για έξυπνες κινη-
τές συσκευές, την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι παραγωγοί ή οποιοσδήποτε 
εμπλεκόμενος με τη γεωργία. Το xarvio™ SCOUTING είναι “ένας βοηθός στην τσέ-
πη σας”, ο οποίος αναγνωρίζει και εντοπίζει προβλήματα και παράγοντες που επι-
βαρύνουν τις καλλιέργειες απλά με τη λήψη φωτογραφιών με ένα κινητό τηλέφω-
νο (smartphone). Επιπλέον, δημιουργεί επικαιροποιημένους γεωγραφικούς χάρτες 
εμφάνισης εχθρών και ασθενειών και τους διαμοιράζει στην κοινότητα των χρη-
στών της εφαρμογής μέσα από τη λειτουργία του ραντάρ και των προειδοποιήσε-
ων που διαθέτει.
Η BASF Ελλάς επίσης διενεργεί  πιλοτικά προγράμματα εφαρμογής ψηφιακών 
μέσων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, ώστε να αξιολογεί και να αναδεικνύει τον 
καλύτερο συνδυασμό τεχνολογικών εργαλείων και βιώσιμων γεωργικών πρακτι-
κών που θα έχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα στην παραγωγική διαδικασία.

Τι περιλαμβάνει το πιλοτικό σχέδιο δράσης της BASF με ψηφιακές εφαρμογές;
Χαρακτηριστικές είναι οι πρωτοβουλίες μας με τους πρότυπους ελαιώνες και τους 
νέους πειραματικούς αγρούς BASFields.

Στους πρότυπους ελαιώνες της BASF, με την υποστήριξη εξει-
δικευμένων συνεργατών, κάνουμε εφαρμογή καινοτόμων ψη-
φιακών εργαλείων που κρίνονται πλέον απαραίτητα για τη διευ-
κόλυνση του παραγωγού. Συγκεκριμένα, έχουμε εγκαταστήσει 
μετεωρολογικούς σταθμούς σε ελαιώνες σε Αιτωλοακαρνανία 
και Μεσσηνία, με στόχο τη διερεύνηση του προγνωστικού μο-
ντέλου για την ασθένεια του γλοιοσπορίου. Οι μετεωρολογικοί 
σταθμοί έδειξαν ότι, κατά τη διάρκεια του Ιουνίου - Σεπτεμβρίου 

του 2020 σε μία ιδιαίτερα ξηρή περίοδο, επικράτησαν συνθήκες υγρασίας κορεσμού 
φυλλώματος, και τη νύχτα αλλά και τις πρώτες ώρες ανατολής του ήλιου. Αυτό α-
ποδεικνύει ότι ακόμη και σε φαινομενικά ξηρά καλοκαίρια το παθογόνο μπορεί να ε-
πιβιώσει μέχρι τη συγκομιδή του καρπού και να έχει σοβαρές επιπτώσεις..
Με τους πειραματικούς αγρούς BASFields, στις καλλιέργειες της μηλιάς και της 
ροδακινιάς, στοχεύουμε στην ανάδειξη νέων τεχνικών τοποθέτησης προϊόντων 
φυτοπροστασίας καθώς και νέων λύσεων. Με τη χρήση ψηφιακών μέσων πα-
ρακολούθησης της καλλιέργειας και συστημάτων υποστήριξης στη λήψη απο-
φάσεων, επιδιώκουμε να αναδείξουμε τη σημασία της έγκαιρης και ορθολογικής 
χρήσης της φυτοπροστασίας.

Πώς βλέπετε 
το μέλλον της 
ελληνικής 
γεωργίας; 
Τα ψηφιακά εργαλεία 
αποτελούν ένα σημαντικό 
πυλώνα για να επιτευχθεί 
αύξηση της παραγωγικότητας 
και ανταγωνιστικότητας  και 
μείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος. Τα πρώτα 
βήματα στην ψηφιακή εποχή 
έχουν καταστήσει σαφές ότι 
οι τεχνολογικές εξελίξεις 
οδηγούν το δρόμο και η BASF 
Ελλάς επιχειρεί με όλες της 
τις δυνάμεις να συνεισφέρει 
προς αυτή την κατεύθυνση.
Το μέλλον της γεωργίας 
ξεκινάει εδώ και είναι 
ψηφιακό!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΊΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ DIGITAL EXCELLENCE
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σε ενιαίο πριµ 40.000 ευρώ για όλους ασχέτως 
κλάδου και περιοχής κατοικίας και µείωση της 
Τυπικής Απόδοσης στα 12.000 ευρώ από τα 
14.000 ευρώ, προσανατολίζονται οι διαχειρι-
στικές αρχές, µετά το τέλος της διαβούλευσης 
των Νέων Αγροτών. Σύµφωνα µε πληροφορί-
ες της Agrenda, τίποτα ακόµα δεν έχει κλειδώ-
σει, ενώ οι αρµόδιοι περιµένουν ακόµα το ΟΚ 
από την Κοµισιόν για να προχωρήσουν στην 
επεξεργασία της προκήρυξης, γεγονός που κα-
θυστερεί τις διαδικασίες. Συγκεκριµένα, όσον 
αφορά το ενιαίο πριµ, αυτό εξετάζεται ύστερα 
από πιέσεις των µελισσοκόµων που δεν λαµ-
βάνουν την επιπλέον ενίσχυση των 2.500 ευ-
ρώ όπως οι υπόλοιποι κλάδοι της κτηνοτροφί-
ας. Οπότε το σενάριο να µην υπάρχουν σκαλο-
πάτια στην επιδότηση (35.000 ευρώ συν 2.500 
για ορεινές/µειονεκτικές περιοχές, συν 2.500 
ευρώ για κτηνοτρόφου) εξετάζεται µε προσο-
χή. Για την Τυπική Απόδοση ένταξης από την 
άλλη, το αίτηµα µείωσης του κατωφλιού έντα-
ξης που έχει τεθεί µετ’ επιτάσεως στη διαβού-
λευση, θα πρέπει να εξεταστεί σε συνάρτηση 
µε την Τυπική Απόδοση κατά την ολοκλήρω-
ση του επιχειρηµατικού σχεδίου που έχει προ-
βλεφθεί στα 18.000 ευρώ. Τα παραπάνω µέ-
νουν να επιβεβαιωθούν από τις τελικές απο-
φάσεις των διαχειριστικών αρχών που η λογι-
κή λέει πως θα υπάρξουν σύντοµα, καθώς οι 
εντάξεις στην πρόσκληση του φθινοπώρου θα 
βασιστούν στις δηλώσεις ΟΣ∆Ε 2021.

∆ιαφωνίες µε τη συµµετοχή 
των Νοµικών Προσώπων 

Εν τω µεταξύ, τη µείωση του ελάχιστου πο-
σού τυπικής απόδοσης στα 10.000 ευρώ από 
τα 14.000 ευρώ για το πρόγραµµα των Νέων Α-
γροτών, τον αποκλεισµό των νοµικών προσώ-
πων από το πρόγραµµα και µία δικαιότερη κα-
τανοµή κονδυλίων ανά περιφέρεια προτείνει 

η ΠΟΓΕ∆Υ µε επιστολή της προς την πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στη µακροσκελή τους επιστολή, οι γεωτεχνι-
κοί του ∆ηµοσίου καταθέτουν τις απόψεις τους 
για τη διαβούλευση της προκήρυξη των Νέων 
Αγροτών, αναφέροντας πως τη σηµερινή επο-
χή είναι πολύ δύσκολη να βρεθεί η γη που α-
παιτείται για να νοικιάσουν ή να αγοράσουν 
οι ενδιαφερόµενοι ώστε να πιάσουν µία τόσο 
υψηλή τυπική απόδοση. «Σχετικά µε την αξία 
της γης, απλά θα σηµειώσουµε την ζηµιά που 
έχει γίνει µε την εγκατάσταση των ΑΠΕ (κυρί-
ως φ/β), όπου σε πολλές περιοχές της χώρας 
ξερικά αγροτεµάχια είτε πωλήθηκαν σε τιµές 
µέχρι 2000 ευρώ/στρ., είτε ενοικιάστηκαν µε τι-
µές έως και 250 ευρώ/στρ./έτος. Πώς θα βρουν 
γη και µε τι τιµές οι υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί; 
Βέβαια επειδή το θέµα των ΑΠΕ είναι ένα άλ-
λο µεγάλο και σοβαρό θέµα, θα επανέλθουµε 
σύντοµα µε νέο εξειδικευµένο έγγραφο.», α-
ναφέρουν χαρακτηριστικά. Αναλυτικότερα ο-
ρισµένα σηµεία από την επιστολή της ΠΟΓΕ-
∆Υ έχουν ως εξής:

Εκφράζουµε σοβαρές επιφυλάξεις για την 
δυνατότητα ένταξης νοµικών προσώπων. Ο στό-
χος του µέτρου, δεν συνάδει µε την λογική του 
νοµικού προσώπου. Σε τελική ανάλυση και δε-
δοµένου ότι υπάρχει η έννοια ήδη από την προ-
ηγούµενη πρόσκληση, ας δοθεί στα νοµικά πρό-
σωπα η ελάχιστη δυνατή βαθµολογική πριµοδό-

τηση σε σχέση µε τα φυσικά πρόσωπα.
∆ιαφωνούµε µε την κατακόρυφη αύξηση 

στο «κατώφλι» εισαγωγής στο υποµέτρο 6.1 (σ.σ 
14.000 ευρώ). Για να γίνουµε αντιληπτοί µι-
λάµε για ελάχιστα µεγέθη εισαγωγής όπως 
433 στρ. σκληρό στάρι ή 43 στρ. βαµβάκι ή 
75 στρ. ελαιοποίησιµοι ελαιώνες ή 151 θη-
λυκά πρόβατα ή συνδυασµός αυτών, κ.λ.π. 
Αυτά τα µεγέθη, εφικτά για άλλες εποχές ό-
που το ενοίκιο ή/και η αγορά γης, αλλά και 
οι ζωοτροφές ήταν φθηνότερα και υπήρχε 
και κυκλοφορούν χρήµα, σήµερα σε πολλές 
Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. Προτεί-
νουµε µία λογική προσαρµογή και ελάχιστο 
κατώφλι εισαγωγής περί τις 10.000 ευρώ (α-
πό τις 8.000 ευρώ που ήταν στην προηγού-
µενη πρόσκληση του 2016), η οποία και θα 
αντικατοπτρίζει την δυναµική και σοβαρό-
τητα της νέας πρόσκλησης.

Να εφαρµόσουµε ένα τύπο κατανοµής 
των χρηµάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα 
(Νοµό). Ο τύπος προκύπτει από την διαίρε-
ση του κατανεµηθέντος ποσού (δηλ. των 30 
εκατ. ευρώ) µε το αιτηθέν σε όλη την Περι-
φέρεια Α ποσό (δηλ. τα 40 εκατ. ευρώ). Ο α-
ριθµός-συντελεστής (έστω Φ) που θα προκύ-
πτει θα πολλαπλασιάζεται για κάθε Π.Ε ξεχω-
ριστά µε το αιτηθέν σε αυτή ποσό και θα µας 
δίνει τα ποσά που τελικά θα κατανεµηθούν 
σε κάθε Π.Ε της Περιφέρειας Α.

Προς ενιαίο πριμ Νέων 
Αγροτών 40.000 ευρώ       
Να καταργήσουν τα σκαλοπάτια και να λαμβάνουν όλοι οι δικαιούχοι 40.000 ευρώ 
ανεξαρτήτως κλάδου σκέφτονται οι διαχειριστικές, προς μείωση το κατώφλι ένταξης 

Τυπική Απόδοση
Οποιαδήποτε απόφαση για 
τυχόν µείωση της Τυπικής 
Απόδοσης ένταξης από τα 
14.000 ευρώ θα πρέπει να 

λάβει υπόψη και τη δέσµευση 
ο Νέος Αγρότης να φτάσει τα 
18.000 ευρώ στο τέλος του 
επιχειρηµατικού του σχεδίου

Πριν το ΟΣ∆Ε
Η λογική λέει πως θα υπάρ-
ξουν σύντοµα εξελίξεις ως 
προς την οριστική µορφή 
της προκήρυξης, καθώς οι 

εντάξεις στην πρόσκληση του 
φθινοπώρου θα βασιστούν 
στις δηλώσεις ΟΣ∆Ε 2021





Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Μαρτίου 2021Agrenda ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ16

Κατά παρέκκλιση 
άδεια διάθεσης στο 
AFFINITY της FMC
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων χο-
ρήγησε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά 
στο Ζιζανιοκτόνο-αποξηραντικό AFFINITY® 6 ME (δρα-
στική ουσία: carfentrazone-ethyl) στην καλλιέργεια της 
πατάτας για την αποξήρανση του υπέργειου µέρους πριν 
τη συγκοµιδή. Η περίοδος ισχύος έχει καθοριστεί για 
το διάστηµα 15-05-2021 έως 11-09-2021 και για χρή-
ση εντός των Π.Ε. Αχαΐας, Φθιώτιδας, Λασιθίου, Ηρα-
κλείου, Σερρών, Κοζάνης, Αρκαδίας, Ηλείας, Φλώρινας, 
Βοιωτίας, ∆ράµας, Κυκλάδων, Καστοριάς και Πέλλας.

Μια από τις συνήθεις γεωργικές πρακτικές στην καλ-
λιέργεια της πατάτας είναι η καταστροφή του πράσινου 
τµήµατος της καλλιέργειας λίγο πριν την συγκοµιδή. 
Η πρακτική αυτή διευκολύνει τη συγκοµιδή, δρα υπο-
βοηθητικά στο «ψήσιµο» του φλοιού της πατάτας, αλ-
λά και στην αντιµετώπιση του όψιµου περονόσπορου.

Το AFFINITY® 6 ME µε δραστική ουσία το carfentrazone-
ethyl (τριαζολινόνες, οµάδα Ε κατά HRAC) σε ποσο-
στό 6% β/ο, δρα µε επαφή, είναι εξίσου δραστικό τόσο 
στην φυλλική επιφάνεια όσο και στα στελέχη της πα-
τάτας. ∆ιακρίνεται επίσης για το αρκετά µικρό χρονικό 
διάστηµα από την εφαρµογή µέχρι τη συγκοµιδή (PHI) 
που είναι µόνο 3 µέρες.

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Έτοιµο να επαναλειτουργήσει είναι το ερ-
γοστάσιο της Goldoni στη Μοντένα της Ιτα-
λίας, καθώς το µπραντ εξαγόρασε η βελγική 
εταιρεία Keestrack που εξειδικεύεται στην 
κατασκευή µηχανηµάτων τα οποία χρησι-
µοποιούνται σε οικοδοµές, χωµατουργικές 
εργασίες και δηµόσια έργα. 

«Μετά από δεκαετίες οργανικής ανάπτυ-
ξης, είµαστε στην ευχάριστη θέση να συνε-
χίσουµε την ανάπτυξή µας επεκτείνοντας 

τις δραστηριότητές µας στον αγροτικό το-
µέα», λέει ο Kees Hoogendoorn, πρόεδρος 
του οµίλου Keestrack, που εξαγοράζει την 
ιταλική κατασκευάστρια για να αναπτυχθεί 
στο νέο της χώρο.

Στο εγγύς µέλλον νέα Σειρά Κ
Η Keestrack έχει ήδη µια σαφή στρατηγι-

κή για την επανεκκίνηση της παραγωγής 
τρακτέρ Goldoni το συντοµότερο δυνατόν, 
εστιάζοντας στην κατασκευή των καλύτε-
ρων εξειδικευµένων της τρακτέρ και καλλι-
εργητών, χρησιµοποιώντας την παράδοση 

Αναβιώνει τα τρακτέρ 
Goldoni η εξαγορά 
από τους Βέλγους  
Σε πρώτο πλάνο η ανάπτυξη νέας Σειράς με τρακτέρ 
ανοιχτού πεδίου από τον βελγικό όμιλο Keestrack

Νέα επωνυμία 
Agriside CropCare
Η εταιρεία Agrocosmos CropCare αλλάζει την επωνυµία της 
σε Agriside CropCare εγκαινιάζοντας ένα άλµα στο µέλλον 
µε γενναία επένδυση στην οργάνωση και στελέχωση της στην 
διοίκηση και τις πωλήσεις, αλλά και στις υποδοµές της και 
την εικόνα και επικοινωνία της. Κρατώντας την ίδια πολιτική 
προώθησης και συνεργαζόµενη µε τους ίδιους κορυφαίους 

προµηθευτές που 
είναι εταιρείες πρω-
τοπόρας έρευνας 
και παραγωγής στο 
πεδίο της θρέψης 
και βιοδιέγερσης 
των καλλιεργου-
µένων φυτών, συ-
νεχίζει να στηρί-
ζει το δίκτυο πε-

λατών της µε προτάσεις στρατηγικών που συνδυάζουν τις 
τεχνολογίες που αντιπροσωπεύει. Βάζει όµως ακόµα πιο 
ψηλά τον πήχη στην ολική ποιότητα υποστήριξης του δι-
κτύου των πελατών της κοιτάζοντας µακριά και προχωρώ-
ντας µπροστά παρά τις σηµερινές δύσκολες συνθήκες της 
πανδηµίας. Την έναρξη του άλµατος σηµατοδοτούν το και-
νούριο λογότυπο και όνοµα της τα οποία και παρουσιάζει. 
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Νέα υβρίδια 
και συστήματα 
μειωμένων εισροών 
από την Bayer
Με νέα υβρίδια και ποικιλίες για υψηλοαποδοτικά συστή-
µατα µειωµένων εισροών, µε βιολογικούς παράγοντες, 
καθώς επίσης και µε νέες δραστικές ουσίες και ψηφιακές 
πλατφόρµες, η οµάδα της Bayer, αφιερώνοντας 2 δισ. ευ-
ρώ σε έρευνα και ανάπτυξη, προετοιµάζεται ώστε να µπο-
ρέσει να προσφέρει µέσα στην επόµενη δεκαετία καινο-
τόµες, αποτελεσµατικές και βιώσιµες λύσεις στον κλάδο 
της γεωργίας. 

Ένα από τα προϊόντα που προκύπτουν από τα προγράµ-
µατα βελτίωσης είναι το καλαµπόκι χαµηλού ύψους που α-
ναµένεται να καταστεί εµπορικά διαθέσιµο στην Αµερική 
το 2023 και να χρησιµοποιηθεί σε πάνω από 220 εκατοµ-
µύρια στρέµµατα παγκοσµίως µέσα στα επόµενα χρόνια. 
Επιτυγχάνοντας αυτό το χαµηλότερο ύψος αλλά διατηρώ-
ντας την παραγωγικότητα των φυτών στα ίδια υψηλά επί-
πεδα, οι ερευνητές δηµιούργησαν µια ποικιλία ανθεκτική 

στο πλάγιασµα (συµβάλει στην µείωση των απωλειών κατά 
την συγκοµιδή), ικανή να ανταπεξέλθει σε συνθήκες ξηρα-
σίας και να αξιοποιεί αποτελεσµατικότερα πιο ακριβή και 
µειωµένη λίπανση. Παράλληλα, εντός της επόµενης διετί-
ας αναµένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά νέα ποικιλία 
καλαµποκιού, το SmartStax PRO, ανθεκτική σε έντοµα που 
προκαλούν εκτεταµένα προβλήµατα στην καλλιέργεια. Α-
ντίστοιχο προϊόν-ποικιλία αναµένεται µέσα στην χρονιά 
και στο βαµβάκι (ThryvOn Technology), που έρχεται να 
καλύψει ευρεία ανάγκη για την αντιµετώπιση εντόµων µε 
νύσσοντος µυζητικού τύπου στοµατικά µόρια (πχ θρίπες).

Ανάπτυξη νέων λύσεων φυτοπροστασίας
Συνεχίζοντας την καινοτόµα ανάπτυξη νέων δραστι-

κών ουσιών και σκευασµάτων φυτοπροστασίας και ζι-
ζανιοκτονίας, η εταιρεία επενδύει όλο και περισσότε-
ρους πόρους και προγράµµατα στα βιολογικά προϊόντα 
της (biologics), µε νεότερη προσθήκη την σειρά προϊό-
ντων Serenade, µε το Serenade Soil Active. Τέτοια προ-
ϊόντα µπορούν να συνδυαστούν µε χηµικά σκευάσµα-
τα φυτοπροστασίας (και σε επενδυτικά σπόρων) και να 
βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητά τους, µειώνοντας 
ταυτόχρονα τις απαιτούµενες εφαρµοζόµενες ποσό-
τητες, ενισχύοντας την βιωσιµότητα των επεµβάσεων.

Τέλος, η Bayer στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της 
ψηφιακής γεωργίας, αξιοποιώντας δεδοµένα από πα-
ραγωγούς σε όλο τον κόσµο (πάνω από 150 εκατοµµύ-
ρια εγγεγραµµένα στρέµµατα, 6,9 εκατ. σηµεία δεδοµέ-
νων από περισσότερα από 8.600 υβρίδια) που εισάγο-
νται στις καινοτόµες πλατφόρµες ψηφιακής γεωργίας 
Climate FieldView και FieldView’s Seed Advisor εξετά-
ζοντας εξατοµικευµένα  τις ανάγκες των παραγωγών.

της Goldoni µε την καινοτοµία της.
Έτσι, και η Keestrack ωθείται γοργά στην 

καινοτοµία και προετοιµάζεται για τη νέα 
γενιά «Industry 4.0». «Το χαρτοφυλάκιο 
προϊόντων θα πληροί τις απαιτήσεις του 
πελάτη. Κοιτάζουµε το µέλλον και θέλου-
µε να παρουσιάσουµε τρακτέρ ανοιχτού 
πεδίου της σειράς K στο εγγύς µέλλον. 
Το δίκτυο αντιπροσώπων της Goldoni, σε 
συνέργεια µε την Keestrack, θα είναι το 
«κλειδί» για να κάνουν τα πορτοκαλί τρα-
κτέρ Goldoni δυνατά στα χωράφια ξανά», 
λέει ο Roberto Lopes, διευθύνων σύµβου-
λος της Keestrack στην Ιταλία.

Η Goldoni είναι µια φίρµα που υπάρχει 
από το 1926. Η εταιρεία είχε κύκλο εργα-
σιών 50 εκατοµµυρίων ευρώ το 2018, µε 

τα οικογενειακά µέλη της να µοιράζονται 
τις ίδιες αξίες και να ακούν πολύ καλά τις 
ανάγκες του πελάτη. Η Goldoni αντιπρο-
σωπεύει ένα υψηλό επίπεδο τεχνολογίας 
µε φροντίδα για το περιβάλλον, ιταλικές 
παραδόσεις και πάθος για τον σχεδιασµό.

Από τους καλλιεργητές έως τα εξειδικευ-
µένα τετρακίνητα τρακτέρ για οπωρώνες 
και αµπελώνες, η γκάµα µοντέλων έχει α-
ναπτυχθεί για να βοηθήσει τους αγρότες 
να διαχειριστούν ολόκληρο τον κύκλο δρα-
στηριοτήτων τους πιο αποτελεσµατικά και 
µε βιώσιµο τρόπο.

«Βλέπουµε πολύ καλή συνέργεια µετα-
ξύ των τρεχουσών επιχειρήσεων, όπως τα 
συστήµατα παραγωγής, τους προµηθευτές 
και το δίκτυο αντιπροσώπων, το οποίο θα 
ωθήσει την επιχείρηση Goldoni να φέρει 
επιτυχία στην εταιρεία», λέει παράλληλα 
ο Peter Hoogendoorn, αντιπρόεδρος Επι-
χειρήσεων του Οµίλου Keestrack, που λει-
τουργεί το δικό του ιταλικό εργοστάσιο για 
θραυστήρες στο Ponzano Veneto.

«H Keestrack, ταιριάζει τέλεια µε τη Goldoni 
ειδικευµένη στα γεωργικά µηχανήµατα, για 
να εισέλθει στη γεωργική αγορά και να α-
ναπτυχθεί ακόµη περισσότερο στον κατα-
σκευαστικό τοµέα», αναφέρει η βέλγικη ε-
ταιρεία σε σχετικό δελτίο τύπου.

Νέο ξεκίνηµα
Για ένα «νέο ξεκίνηµα µε τα 

πορτοκαλί τρακτέρ» κάνει λόγο 
η Keestrack στην ανακοίνωσή της 

για την απόκτηση της Goldoni
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Λάθος η λήθη 

 ∆ιαχρονικό: Το να 
συγχωρούµε είναι σωστό, το να 
ξεχνάµε είναι λάθος. Γιάννης

 Νέοι Αγρότες: Αξίζει να προ-
σπαθήσουµε να βρεθεί τρόπος να 
µοριοδοτείται η συµµετοχή του αι-
τούντος στο Πρόγραµµα Νέων 
Αγροτών σε τοπικές συλλογικότητες 
της Κοινωνίας Πολιτών (Πολιτιστι-
κός Σύλλογος, Περιβαλλοντικές Ορ-
γανώσεις, Κτηνοτροφικός ή/& Γε-
ωργικός Σύλλογος κλπ) ή/& σε τοπι-
κά ∆ίκτυα & cluster, όπως Τοπικά 
Σύµφωνα Ποιότητας, Τοπική Εφοδι-
αστική Αλυσίδα, Τοπικός Συνεταιρι-
σµός, Τοπική Οµάδα ∆ράσης κλπ 
ή/& να συµµετέχει σε «Θερµοκοιτί-

δα Πειραµατι-
κών Αγροκτηµά-
των». Υπάρχει 
προϋπάρχουσα 
εµπειρία, όπου 
οι χρηµατοδοτή-
σεις για επενδύ-
σεις στο 
LEADER πριµο-

δοτούνταν όταν ο υποψήφιος επεν-
δυτής «δήλωνε» την πρόθεση να 
συµµετέχει σε τοπικό δίκτυο ή ακό-
µα και στις λεγόµενες startup νεο-
φυείς επιχειρήσεις όπου η συµµε-
τοχή σε θερµοκοιτίδες είναι 
ισχυρό προσόν.

 Τιµή γάλακτος: Πτωτικά 
κυµαίνονται οι τιµές παραγωγού 
στο αγελαδινό γάλα, εδώ και 8 
χρόνια και συγκεκριµένα από το 
2012, όπου η µέση τιµή το κιλό 
ήταν 0,4547 λεπτά, ενώ το 2020 
έφτασε στα 0,3868 λεπτά το κιλό. 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, 8/3/2021.

 Καταναλωτικοί: Η ανυπαρξία 
επαρκούς ενηµέρωσης των 
καταναλωτών φρενάρει κάθε 
πιθανή προσπάθεια οργάνωσης της 
παραγωγής και προβολής ιδιοτήτων 
ποιοτικών ελληνικών τροφίµων. 
Οι Καταναλωτικοί Συνεταιρισµοί 
πρέπει να είναι µια από τις 
επιδιώξεις των κτηνοτρόφων. 
Για την ακρίβεια «µια ακόµα», 
µαζί µε την καθηµερινότητα και 
την υποχρεωτική φροντίδα ζωής 
για 365 µέρες το χρόνο. Μόνο 
συλλογικά µπορούν να 
αντιµετωπισθούν τέτοια θέµατα. 
Μάγδα Κοντογιάννη, 
Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής, 
19/2/2021.         *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Σε τέσσερις άξονες δραστηριότητας θα 
εκτείνεται στο εξής η δραστηριότητα 
της εταιρείας Ορίζοντες Α.Ε. που δηµι-
ούργησε ο επιχειρηµατίας ∆ηµήτρης 
Αβραµίδης, η οποία µε όχηµα την ε-
µπορική δραστηριότητα που ασκεί, έ-
χει θέσει στο επίκεντρο τη συνεργασία 
µε µικρούς παραγωγούς στους τοµείς 
της τυροκοµίας και της αλλαντοποίη-
σης. Αυτή την περίοδο η εταιρεία εκτός 
από τυριά µε ιδιαίτερα γευστικά χαρα-
κτηριστικά που διακινεί, γνωστή µε την 
ονοµασία Bliss Point, συστήνεται στην 
αγορά και µε τη νέα σειρά προϊόντων 
µε την ονοµασία «Συµπόσιον», η οποία 
θα περιλαµβάνει και κωδικούς ΠΟΠ. 

Στόχος της εταιρείας όπως λέει o trade 
marketing manager της Ορίζοντες Α.Ε, 
Μιχάλης Μπάµπης, είναι να αναδείξει 
µέσα από τη συγκεκριµένη σειρά τα 
ΠΟΠ ελληνικά τυριά και τα παραδοσι-
ακά ελληνικά αλλαντικά. «Ξεκινήσα-
µε µε την τοποθέτηση των προϊόντων 
αυτών σε 16 σηµεία πώλησης της ΑΒ 
Βασιλόπουλος», αναφέρει ο ίδιος. Στο 
κωδικολόγιο των προϊόντων «Συµπό-
σιον» περιλαµβάνονται παραδοσιακά 

αλλαντικά όπως σαλάµι Λευκάδος, α-
πάκι από χοιρινό και από κοτόπουλο, 
σύγκλινο Μάνης, τρεις διαφορετικοί 
τύποι λουκάνικου – δύο χοιρινά και έ-
να βοδινό - Καρδίτσας, καπνιστό ψα-
ρονέφρι ή µπριζόλα µε οστό. ∆ιατίθε-
νται και ειδικές κοπές όπως µοσχαρί-
σιο παστράµι, παστράµι γαλοπούλας, 
ψητή γαλοπούλα, χοιροµέρι µε σοκο-
λάτα, χοιρινό µπούτι µε τέσσερα πιπέ-
ρια και προσούτο από πρόβειο κρέας. 
«Στα τυριά ΠΟΠ περιλαµβάνονται γρα-
βιέρα Νάξου από µικρό παραγωγό του 
νησιού, µανούρι, ενώ σκοπεύουµε να ε-
ντάξουµε και ορισµένα ξεχασµένα ΠΟΠ, 
όπως το πυκτόγαλο», συµπληρώνει.

Μεταξύ των παραγωγών που συνερ-
γάζονται µε την εταιρεία για τα προϊ-

όντα «Συµπόσιον» είναι οι Τσιανάβας 
(Καρδίτσα), Αφοι Χάσικου (Ρέθυµνο), 
Μαλακάσης (Λευκάδα), Μουλκιώτης 
(Μάνδρα Αττικής), Ανδροµιδάς (Μά-
νη), Βελώνης τυριά (Νάξος), Αρβανί-
της τυριά (Θεσσαλονίκη), Πλυµάκης 
τυριά (Ασή Γωνιά, Κρήτη). 

«Επιλέγουµε τους µικρούς παραγω-
γούς γιατί δεν επικεντρωνόµαστε στο 
κόστος, αλλά σε µια επιλεγµένη παρα-
γωγή», επισηµαίνει ο Μιχάλης Μπά-
µπης και προσθέτει ότι «επιπλέον υ-
πό την ετικέτα της Bliss Point πρόσφα-
τα κυκλοφορήσαµε το Κυανό, που εί-
ναι το πρώτο ελληνικό µπλε κατσικίσιο 
τυρί, το Καπνιστό Αιγαίου και η Γωνια-
νή µε µαύρη τρούφα, ένα µαλακό πρό-
βειο τυρί τύπου φέτας από την Κρήτη.

Βήμα στα ΠΟΠ τυριά
σε συνεργασία με μικρούς 
παραγωγούς επιχειρούν 
οι Ορίζοντες Στο στόχαστρο η ποιότητα και όχι το 

μειωμένο κόστος, αλλά και η ένταξη στη 
γκάμα της εταιρείας ξεχασμένων ΠΟΠ 

Μιχάλης Μπάµπης, Trade Marketing 
Manager της εταιρείας Ορίζοντες Α.Ε.

Παρουσία σε επιλεγµένα σηµεία πώλησης 
και συνεργασία µε την Αρτοποιία Τσατσάκης

Στη φιλοσοφία των Οριζόντων είναι να φέρνει τα προϊόντα της σε επιλεγµένα 
σηµεία. Προς αυτή την κατεύθυνση ακόµα και στις συνεργασίες της µε τα 
σούπερ µάρκετ, τοποθετεί τη γκάµα της σε επιλεγµένο αριθµό καταστηµάτων, 
ενώ συνεργάζεται και µε σηµεία πώλησης delicatessen. «Επί του παρόντος 
τα Bliss Point διατίθενται σε καταστήµατα Σκλαβενίτη, ΑΒ Βασιλόπουλος, 
Γαλαξία και Μασούτη», όπως λέει το στέλεχος της εταιρείας. Αυτή την 
περίοδο οι Ορίζοντες συνεργάζεται µε την Αρτοποιία Τσατσάκης Α.Ε. από 
το Ηράκλειο Κρήτης, διανέµοντας επώνυµα προϊόντα, παραδοσιακά κρητικά 
παξιµάδια, κριτσίνια και κρουτόν. Πρόκειται για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης 
µε στόχο την τοποθέτησή τους στα µεγάλα σούπερ µάρκετ. Να σηµειωθεί ότι η 
Τσατσάκης παρασκευάζει προϊόντα αρτοποιίας ιδιωτικής ετικέτας για µεγάλες 
επιχειρήσεις, όπως Lidl Ελλάς, ΑΒ Βασιλόπουλος, Elbisco, Μασούτης.

Freevia
Τυροκοµικά 
µε µηδενική 
περιεκτικό-

τητα σε λιπαρά 
ή ελεύθερα 
λακτόζης 

Συµπόσιον
Στα προϊόντα 
«Συµπόσιον» 
παραδοσιακά 

αλλαντικά 
όπως σαλάµι 

Λευκάδος 
και σύγκλινο 

Μάνης

Ορίζοντες
Κύκλος 

εργασιών της 
εταιρείας στα 
5,43 εκατ. το 

2019 από 4,77 
εκατ. το 2018

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ
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Έρευνα όχι σε 100, ούτε σε 1.000, αλλά 
συνολικά σε 200.000 κρασιά έδειξε ό-
τι εκείνα που έχουν καλλιεργηθεί σύµ-
φωνα µε τις αρχές της βιολογικής ή βι-
οδυναµικής καλλιέργειας είναι πιο εύ-
γευστα. Η βαθµολόγηση αποτελεί τον 
πιο προσιτό από το ευρύ κοινό τρόπο 
για την αξιολόγηση ενός κρασιού. Το 
σκορ δίνεται µε βάση την ολοκληρωµέ-
νη περιγραφή του κρασιού, δηλαδή τη 
χρωµατική και αρωµατική του παλέτα, 
σε συνδυασµό µε τη γεύση και την επί-
γευση. Ως εργαλείο marketing, µπορεί 
να καθοδηγήσει τον καταναλωτή στην 
αγορά ενός προϊόντος που ανταποκρί-
νεται καλύτερα στις ανάγκες του.

Πίσω στο 2016, ο Magali Delmas, κα-
θηγητής στο UCLA Ινστιτούτο Περιβάλ-
λοντος και Βιωσιµότητας και ο Olivier 
Gergaud, καθηγητής Οικονοµικών στο 
KEDGE, Σχολή Επιχειρήσεων στο Bordeaux, 
δηµοσίευσαν µελέτη στην οποία ανέλυ-
αν τις αξιολογήσεις κρασιών από βιολο-
γικά σταφύλια στη Καλιφόρνια.

Στη συνέχεια, οι δύο αναλυτές χρησι-
µοποίησαν τις βαθµολογίες από 74.000 
κρασιά του διάσηµου κριτικού Robert 
Parker, καθώς και του Wine Enthusiast 
και του Wine Spectator και συνειδητο-
ποίησαν ότι οι βαθµολογίες βιολογικών 
κρασιών από την Καλιφόρνια ήταν 4,1% 
υψηλότερες σε σχέση µε τα συµβατικά 
κρασιά, που δεν είχαν πιστοποίηση α-
πό τρίτους οργανισµούς ως βιολογικά.

Μια πρόσφατη έρευνα που δηµοσι-
εύτηκε τον Φεβρουάριο του 2021 στην 
εφηµερίδα Ecological Economics, αυ-
τή τη φορά βάζοντας στο µικροσκόπιο 
128.000 κρασιά µε χώρα παραγωγής τη 
Γαλλία, πάλι έδειξε ότι τα πιστοποιηµέ-
να βιολογικά ή βιοδυναµικά είχαν πιο 
υψηλές αξιολογήσεις. Μάλιστα σε αυτή 
την έρευνα, τα βιοδυναµικά κρασιά εί-
χαν 11,8% υψηλότερες από τα βιολογικά.

Ποιοι όµως είναι οι λόγοι για τους ο-
ποίους οι οινοποιοί και οι οινολόγοι δεν 

πιστοποιούν τα κρασιά τους; Σύµφωνα 
µε την έρευνα, ένας εξ’αυτών είναι διό-
τι τους ενδιέφερε περισσότερο να δια-
τηρήσουν τη γη τους «ζωντανή» για τις 
επόµενες γενιές, παρά το marketing αυ-
τό καθ’αυτό. Έτσι, οι καταναλωτές δεν 
έχουν τη σχετική ενηµέρωση για την α-
ποτελεσµατικότητα των τεχνικών αυτών.

Ένα πρόβληµα στην αρχή της κυκλο-
φορίας των βιολογικών και των «φυσι-
κών» κρασιών ήταν η έλλειψη της τεχνο-
γνωσίας οινοποιών και οινολόγων. Σή-
µερα όµως τα δεδοµένα δεν είναι ίδια.

Η παγκόσµια αγορά βιολογικού κρα-
σιού αναµένεται να ανέβει κατά 43% µέ-
χρι το 2024 όπως προβλέφθηκε από το 
IWSR, αφού πλέον µικρές και µεγάλες ε-
ταιρείες εφαρµόζουν βιολογικές πρακτι-
κές, σύφµωνα µε το thedrinksbusiness.
com.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ∆ΟΥ

Τα βιολογικά και βιοδυναμικά
κρασιά παίρνουν τα πρωτεία, 
στις γευστικές αξιολογήσεις

Η πανδημία εμπεδώνει την τάση 
για τρόφιμα και ποτά χωρίς ζάχαρη
Η στροφή των καταναλωτών για τρό-
φιµα και ποτά χαµηλών θερµίδων 
χωρίς τη χρήση ζάχαρης φαίνεται 
πως εµπεδώθηκε εν µέσω πανδη-
µίας παγκοσµίως, µε τη βιοµηχανία 
να µελετά µε περισσότερη λεπτο-
µέρεια τη φυσιολογία των υποδο-
χέων γλυκύτητας ενός προϊόντος.

Η παγκόσµια αγορά γλυκαντι-
κών τροφίµων είχε αξία 85,92 δισ. 
δολάρια το 2020 και αναµένεται 
να αυξηθεί µε ρυθµό ανάπτυξης 
2,49% κατά την περίοδο πρόβλε-
ψης (2021-2026), αναφέρει σχετι-
κή έρευνα (Reportlinker). Βέβαια, 
κατά άλλες έρευνες, το µέγεθος 
της υπολογίζεται να σηµειώσει ά-
νοδο της τάξεως του 4,5% κατά τη 
διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης.

Μάλιστα, η έντονη ανησυχία σχε-
τικά µε την αύξηση της παχυσαρκί-
ας ενθαρρύνει τους καταναλωτές 
να επιλέξουν γλυκαντικά φυσικά 
και χωρίς θερµίδες, όπως η stevia, 
η οποία αναµένεται να αναπτυχθεί 
µε τον ταχύτερο ρυθµό στην αγορά 
των υποκατάστατων ζάχαρης κατά 
τη διάρκεια της περιόδου πρόβλε-
ψης. Σύµφωνα µε έρευνα του Πα-
γκόσµιου Ινστιτούτου Stevia, περί-
που το 60% των Αµερικανών προ-

τιµούν πλέον ποτά και τρόφιµα µε 
χαµηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη.

Επιπλέον, η κατανάλωση υποκα-
τάστατων σακχάρου, όπως ξυλιτό-
λη, ερυθριτόλη και µαννιτόλη, αυ-
ξάνεται ραγδαία σε όλο τον κόσµο. 
Αυτό αποδίδεται στην ευαισθητο-
ποίηση των καταναλωτών, στους ε-
θνικούς κανονισµούς για τη µείω-
ση της κατανάλωσης ζάχαρης και 
στη δηµιουργία νέων προϊόντων 
µε ενδείξεις υγείας και ευεξίας.

Να σηµειωθεί πως η  Κίνα είναι 
ένας από τους µεγαλύτερους παρα-
γωγούς γλυκαντικών στον κόσµο, 
κυριαρχώντας στην παγκόσµια α-
γορά, η οποία  κυριαρχείται από τις 
εταιρείες Cargill, Tate & Lyle PLC, 
Stevia First Corp, Ingredion, Pure 
Circle, Sudzucker, AB Sugar, DuPont, 
ADM, Roquette Frères, MacAndrews 
& Forbes Holdings Inc, JK Sucralose 
Inc. και Ajinomoto Co. Inc.

Οι εξαγορές και τα νέα προϊόντα 
είναι οι πιο προτιµώµενες στρατη-
γικές ανάπτυξης. Σύµφωνα µε την 
έρευνα του Reportlinker, oι κορυ-
φαίες εταιρείες επικεντρώνονται 
στην επέκταση και τις συνεργασίες 
για καινοτόµα προϊόντα µε χαµη-
λές θερµίδες και φυσικά συστατικά.

Συλλεκτικό
κρασί
από 21 χρονιές
από το Κτήµα
Σκούρα 
Το Κτήµα Σκούρα, 
τιµώντας τα 200 
χρόνια από την 
Ελληνική Επανάσταση 
του 1821, έφτιαξε µία 
αυθεντική συλλεκτική 
εµπειρία. Ανέθεσε στο 
εργαστήριο ειδικών 
εκδόσεων του 
Μπάµπη Λέγγα, την 
κατασκευή µιας 
χειροποίητης, 
αριθµηµένης 
κασετίνας και ένα 
βιβλίο, µε 21 Ιστορίες, 
αποµνηµονεύµατα του 
στρατηγού 
Μακρυγιάννη. Εκεί 
βρήκε τη θέση της η 
φιάλη ενός µοναδικού 
κρασιού µε όνοµα, «21 
χρονιές» εµπνευσµένη 
από τον Λαβύρινθο, 
όπου 21 διαδοχικές 
χρονιές «Μέγας 
Οίνος» αναµείχθηκαν. 

Έως το 2024 η παγκόσµια αγορά 
βιολογικού κρασιού θα ανέβει 43%.

ΗΠΑ
Το 60% των Αµερικα-
νών προτιµούν πλέον 
ποτά και τρόφιµα µε 
χαµηλή περιεκτικό-

τητα σε ζάχαρη

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΑΓΟΡΑ 
ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΩΝ 
(∆ΟΛΑΡΙΑ)

85,92 ∆ΙΣ

ΤΟ 2026

ΤΟ 2020
ΑΞΙΑ

13 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΚΥΡΙΑΡΧΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 
2,49%

ΡΥΘΜΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Την κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία επέ-
λεξαν εννιά στους δέκα µη µισθωτούς, ήτοι 
πάνω από 1,157 εκατ. ελεύθεροι επαγγελµα-
τίες, αυταπασχολούµενοι και αγρότες για το 
2021. Μάλιστα, το 97% των αγροτών επέλεξε 
την κατώτατη ασφαλιστική κλάση.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι εν λόγω ε-
παγγελµατίες (ασφαλισµένοι τέως ΟΑΕΕ, Ε-
ΤΑΑ και ΟΓΑ)  επέλεξαν να ενταχθούν στην 

1η (επί συνόλου 7 ασφαλιστικών κατηγορι-
ών) επιλέγοντας έως 220 ευρώ/µήνα και 123 
ευρώ/µήνα (υπέρ της κύριας ασφάλισης, υ-
γείας και ανεργίας) αντίστοιχα για όλο το τρέ-
χον έτος.  Αντίστοιχα, µόλις το 10% των µη 
µισθωτών δήλωσε ασφαλιστική κατηγορία 
από τη 2η έως την 6η, δηλαδή -σ’ ό,τι αφο-
ρά τους επαγγελµατίες και τους επιστήµονες 
– θα πληρώσει µεταξύ 262 ευρώ/µήνα και 

576 ευρώ. Υπενθυµίζεται πως η προθεσµία 
επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας για φέ-
τος έληξε στις 31 Ιανουαρίου 2021, και όλοι 
οι µη µισθωτοί έπρεπε να δηλώσουν µέσω 
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, 
την κατηγορία στην οποία θα ήθελαν να ε-
νταχθούν. Όσοι δεν προέβησαν στις σχετι-
κές ενέργειες, θα υπαγόντουσαν υποχρεω-
τικά στην κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία. 

Το 97% των αγροτών στην κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία

Αποκαλυπτικά 
τα ευρήματα 
μιας συγκριτικής 
ανάλυσης 
εκμεταλλεύσεων 
έως 50 στρεμμάτων 
σε παραγωγικά 
κέντρα Ελλάδας, 
Ιταλίας, Ισπανίας 
και Πορτογαλίας

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ανεκπλήρωτες δυνατότητες ενίσχυσης 
του εισοδήµατός τους και µια δοµικά αδύ-
ναµη θέση στην αλυσίδα αξίας του ελαι-
ολάδου, αποτελούν κοινό τόπο για τους 
µικροµεσαίους παραγωγούς σε Ελλάδα, 
Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Μια συ-
γκριτική ανάλυση εκµεταλλεύσεων έως 
50 στρεµµάτων σε παραγωγικά κέντρα ε-
λαιολάδου των τεσσάρων αυτών χωρών, 
η οποία δηµοσιεύτηκε πρόσφατα, έρχε-
ται να στρέψει την προσοχή των ελαιο-
παραγωγών στη δυναµική της ανάπτυ-
ξης προσωπικών αλυσίδων διανοµής ως 
εναλλακτική της καθιερωµένης διάθεσης 
του προϊόντος τους σε εµπόρους ή ελαι-
οτριβεία µε τιµή… «ό,τι πιάσει».

Φυσικά η αναχρονιστική εκδοχή του 
τενεκέ σε γνωστούς και φίλους ως µια 
πρώιµη έκφανση των εναλλακτικών δι-
κτύων, εξακολουθεί να υφίσταται αλλά 
δεν θα µπορούσε να αποτελεί τη βάση πά-
νω στην οποία θα βασιστεί η σύγχρονη 
αλυσίδα εφοδιασµού ελαιολάδου µικρο-
µεσαίων εκµεταλλεύσεων στην Ευρώπη. 

Σύµφωνα µε την έρευνα, Ελλάδα και 
Πορτογαλία βρίσκονται αρκετά βήµα-
τα πίσω ως προς την οργάνωση των µι-
κρών παραγωγών. Η χώρα µας βρίσκεται 
εγκλωβισµένη σε έναν φαύλο κύκλο που 
περιστρέφουν οι Ιταλοί εισαγωγείς. Και 
αυτό παρότι το 84% των εκµεταλλεύσεων 
της Ελλάδας είναι κάτω των 50 στρεµµά-
των, µε το αντίστοιχο ποσοστό στην Πορ-
τογαλία να ανέρχεται σε 71%, όταν στην 

Ισπανία είναι 54% και στην Ιταλία 65%. 
Στην Ελλάδα, η µελέτη εστιάζει στην πε-
ριοχή της Ηλείας, όπου το 55% της παρα-
γωγής εξάγεται χύµα από µεγαλοεµπό-
ρους ενώ το 3% τυποποιείται. Ένα πλέ-
ον 3% εξάγεται τυποποιηµένο από ιδιωτι-
κά ελαιοτριβεία της περιοχής µε τις υπό-
λοιπες ποσότητες να χάνονται σε τενεκέ-
δες µεταξύ συγγενών-φίλων, άτυπων δι-
κτύων παραγωγών και ιδιοκατανάλωση. 

Η Πορτογαλία ψάχνει τις ισορροπί-
ες της ανάµεσα σε µεγάλες «πολυεθνι-
κές» εκµεταλλεύσεις και µικρούς παρα-
γωγούς, έπειτα από την απότοµη αύξη-

ση της παραγωγικότητας και την κατα-
κόρυφη ανάπτυξη των επενδύσεων στην 
περιοχή πέριξ της λίµνης Αλκουέβα. Τα 
συνεργατικά δίκτυα παραγωγών σε ένα 
τέτοιο περιβάλλον είναι σχεδόν ανύπαρ-
κτα, µε τους Πορτογάλους µικροπαραγω-
γούς να αποτελούν αδύναµο κρίκο στην 
αλυσίδα εφοδιασµού, µε σηµαντικές πο-
σότητες να κατευθύνονται προς ιδιοκα-
τανάλωση ή να χάνονται σε ανεπίσηµα 
δίκτυα των παραγωγών.

   
Μοντέλο Τοσκάνης για µικρούς 

Το µοντέλο της Τοσκάνης στην περί-

Ανάλυση σε 4 χώρες του Νότου 
Αλυσίδες με ανοσία
από ελαιοπαραγωγούς 
σε πιέσεις εμπόρων 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΜΙΚΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΕΛΛΑ∆Α

ΙΤΑΛΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

84%

65%

54%

71%



Agrenda 53ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Μαρτίου 2021

Παράθυρο 30 ηµερών για την αποπληρωµή α-
γροτών από αγοραστές στην περίπτωση αλλοι-
ώσιµων αγροτικών προϊόντων έρχεται να ει-
σάγει νέος νόµος που ενσωµατώνει ουσιαστι-
κά την κοινοτική οδηγία για τις αθέµιτες εµπο-
ρικές πρακτικές. Στην περίπτωση άλλων αγρο-
τικών προϊόντων το περιθώριο αποπληρωµής 
των παραγωγών περιορίζεται στις 60 µέρες, ε-
νώ ιδρύεται ειδικός ελεγκτικός µηχανισµός που 

θα επιτηρεί τις σχέσεις των συναλλασσόµενων 
µερών. Τα πρόστιµα για τους αγοραστές ξεκι-
νούν από το 1,5% του ετήσιου τζίρου τους σε 
περίπτωση που καθυστερήσουν την πληρωµή 
ή ακυρώσουν την παραγγελία χωρίς ειδοποίη-
ση και πλέον αρκετοί αναµένουν να δουν κατά 
πόσο η ισχύς της ρύθµισης και η επιρροή του 
ελεγκτικού µηχανισµού θα καταφέρει να πε-
ριορίσει τις αδικίες σε βάρος αγροτών. 

Το νοµοσχέδιο εισήχθη προς συζήτηση στην 
∆ιαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου της 
Βουλής και εφόσον όλα εξελιχθούν βάση σχεδι-
ασµού αναµένεται να ισχύσει για τις συµβάσεις 
που θα συναφθούν από 1η Νοεµβρίου. Σηµει-
ώνεται πως στον νόµο ενσωµατώνεται ρύθµιση 
παράτασης των αγροτικών δανείων έως 25.000 
ευρώ, καθώς και η απόφαση για την ενεργο-
ποίηση του µέτρου των αγροτικών συµβούλων.

Με χρονοδιάγραμμα οι πληρωμές αγροτών από εμπόρους

Ενίσχυση της αντιοξειδωτικής άµυνας, 
αύξηση του ρυθµού ανάπτυξής τους, 
ως προς το κέρδος βάρους, µείωση του 
πληθυσµού παθογόνων οργανισµών 
και βελτίωση της ποιότητας του κρέα-
τος, είναι ορισµένα από τα οφέλη που 
προκύπτουν για την ευζωία των πα-
ραγωγικών ζώων από την αξιοποίηση 
στέµφυλων και υποπροϊόντων της οι-
νοποιίας, ως πρόσθετες βιολειτουργικές 
ύλες στο καθηµερινό σιτηρέσιό τους.

Τα ενθαρρυντικά ευρήµατα για τον 
κτηνοτροφικό τοµέα καταγράφηκαν σε 
πειράµατα διατροφής από την ερευνη-
τική οµάδα του Εργαστηρίου Φυσιολο-
γίας Ζωικών Οργανισµών, στο τµήµα 
Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας του Πα-
νεπιστηµίου Θεσσαλίας, υπό τον καθη-
γητή ∆ηµήτρη Κουρέτα, σε κοτόπουλα, 
πρόβατα και χοιρίδια λίγων ηµερών.

«Το κόστος παρασκευής ενσιρώµατος 
καλαµποκιού εµπλουτισµένο µε υπο-
προϊόντα οινοποιίας είναι χαµηλό και 
έτσι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις 
για πολλαπλά οφέλη στην ζωική πα-
ραγωγή και στην αγροτική οικονοµία», 
αναφέρει στην Agrenda ο κ. Κουρέτας.

Εστιάζοντας στα οφέλη που προέ-
κυψαν από τους πειραµατισµούς εί-
πε ότι «σε σχέση µε την αντιοξειδωτι-
κή δράση του ζώου, η εµπλουτισµένη 
ζωοτροφή ήταν πιο δραστική από την 
κοινή κατά 48,6%, παρουσίασε, δηλα-
δή, µεγαλύτερη ικανότητα εξουδετέ-

ρωσης ριζών».
Αναφορικά µε την επίδραση του ε-

µπλουτισµένου σιτηρεσίου στο βάρος 
των ζώων, ο καθηγητής τόνισε πως η 
σηµαντικότερη µεταβολή υπήρξε στα 
χοιρίδια, στα οποία αυξήθηκε σηµαντι-
κά κατά 23,7% από την αρχή µέχρι το 
τέλος της χορήγησης της ζωοτροφής, 
ενώ στα πρόβατα µπορεί να µη µετα-
βλήθηκε συνολικά, ωστόσο, κατά την 
περίοδο του µερικού απογαλακτισµού 
τους, αυξήθηκε δύο φορές περισσότε-
ρο, σε σχέση µε τα πρόβατα που έλα-
βαν το κοινό σιτηρέσιο. Ιδιαίτερα σηµα-
ντικά χαρακτηρίζονται, επίσης, τα ευ-
ρήµατα που έχουν να κάνουν µε την 
εκτίµηση για την εντερική µικροβιακή 
χλωρίδα των ζώων, καθώς όσα σιτίστη-
καν µε την εµπλουτισµένη ζωοτροφή 
«είδαν» να µειώνεται κατά 30% η ανά-
πτυξη των παθογόνων και να ενισχύ-
εται κατά 25% η ανάπτυξη των προβιο-
τικών βακτηρίων, γεγονός που βελτίω-
σε την απορρόφηση των θρεπτικών συ-
στατικών και την πέψη της ζωοτροφής.

Βελτίωση, όµως, καταγράφηκε και 
στην ποιότητα του κρέατος, ιδίως του 
χοιριδίων και των προβάτων, αφού 
σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα ανάλυ-
σης των λιπαρών οξέων, έπειτα από τη 
χορήγηση της ζωοτροφής µε στέµφυ-
λα, µειώθηκε ο λόγος ω-6 και ω-3 λι-
παρών οξέων στο κρέας των ζώων που 
την κατανάλωσαν.  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ 

πτωση των µικρών παραγωγών, πε-
ριλαµβάνει απευθείας εξαγωγές ε-
λαιολάδου από την αποθήκη του 
παραγωγού σε επισκέπτες των εκ-
µεταλλεύσεων. Πρόκειται για ένα 
µοντέλο που προφανώς βασίζεται 
στον τουρισµό και στηρίζεται στο 
γεγονός ότι κάθε σπίτι στην περι-
οχή Lucca της τοσκανικής υπαί-
θρου(σηµείο αναφοράς της έρευ-
νας), διαθέτει και από ένα µικρό ε-
λαιοτριβείο. Οι υπόλοιποι ελαιοκαλ-
λιεργητές (60% της τοπικής παρα-
γωγής) ελαιοποιούν και τυποποι-
ούν την παραγωγή τους στο µοναδι-
κό συνεταιριστικό ελαιοτριβείο της 
περιοχής, και στη συνέχεια την πα-
ραδίδουν σε συνεργαζόµενα εστι-
ατόρια ή καταστήµατα. 

Βασικό πλεονέκτηµα της περιο-
χής ότι απευθύνονται σε διαφορε-
τικά κοινά και αγορές από τις µε-
γάλες εκµεταλλεύσεις και βιοµη-
χανίες του κλάδου, γεγονός που ε-
πιτρέπει έναν βαθµό ανεξαρτησίας 
και ανοσίας από τα εµπορικά κόλ-
πα των µεγάλων παιχτών. 

Παθογόνα
Σε κτηνοτροφικά 
ζώα που σιτίστη-
καν µε εµπλουτι-
σµένη ζωοτροφή 

µε στέµφυλα 
µειώθηκε κατά 

30% η ανάπτυξη 
παθογόνων 

Στέμφυλα στο σιτηρέσιο ζώων φέρνουν 
ευζωία και καλή ποιότητα κρέατος

Το παράδειγµα
της Βαλένθια

Στην Ισπανία έχει 
ξεκινήσει προσπάθεια 
ανεξαρτητοποίησης 
µικρών παραγωγών από 
την κεντρική αλυσίδα 
εφοδιασµού. Η περιοχή 
Castellon βρίσκεται στο 
φακό των ερευνητών, 
ένας εκ των οποίων είναι 
ο καθηγητής του ΓΠΑ, 
Π. Καρανικόλας. Το 90% 
του ελαιολάδου εκεί είναι 
έξτρα παρθένο ή 
παρθένο που τυποποιείται 
στα συνεταιριστικά 
ελαιοτριβεία και στη 
συνέχεια διατίθεται στην 
ευρύτερη περιοχή της 
Βαλένθια, σε εστιατόρια, 
delicatessen και άλλες 
προστιθέµενης αξίας 
αγορές. 

Στην Ελλάδα η 
µελέτη εστιάζει 
στην περιοχή της 
Ηλείας, όπου το 
55% της ελαιοπα-
ραγωγής εξάγεται 
σε χύµα µορφή.
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Ξεσηκωμός 
στην Κρήτη 
για δασικούς 
χάρτες 
 Με τη σταδιακή ενσωµάτωση 
µεγάλων περιοχών στην Παλαιά 
Ελλάδα ύστερα από διεθνείς 
Συµφωνίες και Πρωτόκολλα 
(Θεσσαλία και Άρτα, Νέες Χώρες, 
Ιόνια Νησιά και ∆ωδεκάνησα) και 
την επικύρωσή τους µε Νόµους, 
δηµιουργήθηκαν διαφορετικά 
γαιοκτητικά καθεστώτα στα δάση, τις 
δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις 
µέσα στην Ελληνική Επικράτεια. Οι 
µέχρι σήµερα Νοµοθετικές 
παρεµβάσεις δεν αντιµετώπισαν 
ουσιαστικά την κατάσταση και για δύο 
επί πλέον λόγους ήτοι, η υπέρµετρη 
γραφειοκρατία και οι χρονοβόρες 
δικαστικές διαδικασίες για την τελική 
επίλυση των ιδιοκτησιακών 
αµφισβητήσεων. Τα παραπάνω 
αναφέρει µεταξύ άλλων ο Ενιαίος 
Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπερτρας, ο 
οποίος σε συνεργασία µε νοµικούς 
και µηχανικούς (ΕΣΕΕΜΙ) 
εξετάζοντας τον αναρτηµένο ∆ασικό 
Χάρτη κατέληξε  στα εξής: 

Καταστρατηγείται η έννοια της 
ιδιοκτησίας στην Κρητική Ύπαιθρο 
µιας και ο χάρτης «στέκεται» καθαρά 
στο χαρακτήρα και τη µορφή των 
εκτάσεων χωρίς να λαµβάνει υπόψιν 
κανένα ιστορικό ή γαιοκτησιακό 
καθεστώς. Με τη διαδικασία δε των 
ενστάσεων και µέσα σε ένα 
ασφυκτικό χρονοδιάγραµµα 105 
ηµερών, ζητάει από τους πολίτες να 
πληρώσουν για να επιλύσουν 
ιδιοκτησιακά ζητήµατα που επί 
αιώνες δεν µπόρεσε καµία 
κυβέρνηση ή ∆ικαστήριο να επιλύσει.

Ο ∆.Χ χαρακτηρίζεται από 
προχειρότητα στη σύνταξή του, 
γεγονός που επιβεβαιώνεται από την 
πληθώρα των «πρόδηλων» λαθών. 
Στο πλαίσιο αυτό ο ΕΣΕΕΜΙ. 
υπαίθρου προτείνει:
   Το «πάγωµα» της διαδικασίας 
κύρωσης ή της µερικής κύρωσης του 
∆.Χ. έως ότου διορθωθούν όλα ή τα 
περισσότερα προφανή σφάλµατα 
λόγω έλλειψης ενηµέρωσης της 
βάσης δεδοµένων του χάρτη.

Την άµεση ενηµέρωση (διόρθωση) 
του ψηφιακού υποβάθρου από τον 
ανάδοχο της µελέτης αµέσως µετά 
τη λήψη των νέων ιδιοκτησιακών 
δεδοµένων, των διορθώσεων και των 
ορθών θεσµικών γραµµών 

Την ανάρτηση εκ νέου του 
διορθωµένου ∆.Χ. µε ορθολογικούς 
όρους και απαιτήσεις µε ένα εύλογο 
χρονοδιάγραµµα αντιρρήσεων.

Να δοθεί χρόνος για την 
προανάρτηση του Κτηµατολογίου.

Αρπαγή αγροτικών ιδιοκτησιών 
στα κλεφτά σε βουνά και πλαγιές
Χωρίς ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών ξεφυτρώνουν τα νέα ενεργειακά έργα

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε νέα φάση περνούν οι τεράστιες αµφισβη-
τήσεις γύρω από τα θέµατα των δασών και 
κυρίως των χορτολιβαδικών εκτάσεων, κα-
θώς στα όσα ήταν γνωστά µέχρι σήµερα και 
αναδείχθηκαν µε ποικιλοτρόπως µε αφορ-
µή τους δασικούς χάρτες, επανέρχονται α-
κόµα πιο ζωηρά λόγω των µεγάλων επεν-
δύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφο-
ρούν έργα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, 
δηλαδή Αιολικά και Φωτοβολταϊκά πάρκα. 

Τα έργα αυτά που ξεφυτρώνουν σαν µα-
νιτάρια σε όλα τα µήκη και πλάτη της χώ-
ρας, χωρίς κανέναν επίσηµο σχεδιασµό και 
χωρίς καµιά προηγούµενη γνώση των το-
πικών κοινωνιών, µοιάζουν να είναι απο-
τέλεσµα µιας «οµερτά» που έχει λειτουργή-
σει µεθοδικά τον τελευταίο καιρό και «ηλε-
κτροδοτήθηκε» από την απρόσιτη για τους 
πολλούς γραφειοκρατία και το αποτέλεσµά 
της φανερώνεται µέρα µε τη µέρα σε βου-
νά και πλαγιές. 

Χαµένοι απ’ αυτή την υπόθεση βγαίνουν 
άλλη µια φορά οι Έλληνες αγρότες - κτηνο-
τρόφοι και οι τοπικές κοινωνίες, που βλέ-
πουν άλλη µια φορά το κράτος να λειτουρ-
γεί υπόγεια και κατά παρέκκλιση του νόµου, 
περιφρονώντας την αγροτική δραστηριότη-
τα και υποτιµώντας την σηµασία που έχει 
για τους κατοίκους της υπαίθρου η διαφά-

νεια, ο διάλογος και η ενηµέρωση. 
Αυτό είναι που έχει ανάψει φωτιές αυ-

τό τον καιρό από άκρου εις άκρον της Κρή-
της, αυτό είναι που ενεργοποιεί την Επιτρο-
πή Αγώνα κατά των ∆ασικών Χαρτών, αυ-
τό είναι που θα αφήσει πληγές στα βουνά 
και στην κοινωνία, το τίµηµα των οποίων 
θα κληθούν να πληρώσουν κάποια στιγµή 
και οι κυβερνώντες. 

Για την ένταση που επικρατεί αυτό τον και-
ρό στην Περιφέρεια και για την δίκαιη αγα-
νάκτηση του αγροτικού κόσµου που διώκε-
ται στην κυριολεξία από τις περιοχές που ι-
στορικά για αιώνες ασκούσε την παραγωγι-
κή του δραστηριότητα δεν φταίνε οι Ανανε-
ώσιµες Πηγές Ενέργειας και η «πράσινη α-
νάπτυξη». Φταίει η έλλειψη σχεδιασµού, ε-
νός «οδικού χάρτη» ο οποίος θα µπορούσε 
να στηρίξει αυτού του είδους την ανάπτυξη, 

χωρίς να αναδίδει αυτή την έντονη δυσο-
σµία διαπλοκής και αυθαιρεσίας. Άλλωστε, 
οι τοπικές κοινωνίες, εκτός της επαρκούς 
και έγκαιρης ενηµέρωσης, δικαιούνται ένα 
µερίδιο συµµετοχής σ’ αυτή την ανάπτυξη 
και η ιδέα των ενεργειακών κοινοτήτων που 
εµπνεύσθηκε τα τελευταία χρόνια ο νοµο-
θέτης. Θα µπορούσε να είναι κάτι τέτοιο η 
ελάχιστη αποζηµίωση για την «δίωξη» που 
υφίσταται αυτό τον καιρό η αγροτική δρα-
στηριότητα και την αλλοίωση  που επέρχε-
ται στο φυσικό τοπίο µε το οποίο οι κάτοι-
κοι των αντίστοιχων περιοχών είναι συν-
δεδεµένοι. Ίσως για κάποιους αυτό να εί-
ναι ψιλά γράµµατα. Ωστόσο για τις πολιτι-
σµένες και οργανωµένες κοινωνίες, είναι 
η βάση πάνω στην οποία µπορεί να στηρι-
χθεί η βιώσιµη ανάπτυξη, είναι το θεµέλιο 
πάνω στο οποίο µπορεί να βασίζεται η συ-
νοχή της κοινωνίας. 

Έλλειψη στοιχείου δικαιοσύνης
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η µετάβαση 

από την εποχή του λιγνίτη στις ανανεώσι-
µες πηγές ενέργειας δηµιουργεί νέα δεδο-
µένα και ανοίγει νέα προοπτική γύρω από 
την προστασία του περιβάλλοντος, ωστό-
σο, το προϊόν αυτής της νέας οικονοµικής 
δραστηριότητας, καλό είναι να διαπνέεται 
από ένα στοιχείο δικαιοσύνης και να µην 
πριµοδοτεί τους άρπαγες και την εξαγορά 
συνειδήσεων.     

Περιφρόνηση 
Οι Έλληνες αγρότες-κτηνοτρόφοι 
και οι τοπικές κοινωνίες, βλέπουν 

άλλη µια φορά το κράτος να 
λειτουργεί υπόγεια κατά παρέκ-
κλιση του νόµου περιφρονώντας 

την αγροτική δραστηριότητα
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Εν αναµονή του Μέτρου 4.1.2 που επιδοτεί 
αρδευτικά και φωτοβολταϊκά συστήµατα (net 
metering) στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις 
βρίσκονται ακόµα οι αγρότες, µε το θέµα να 
φτάνει στη Βουλή. Συγκεκριµένα ο 
αναπληρωτής γραµµατέας της Κ.Ο της Ν∆, 
βουλευτής Λάρισας, Χρήστος Κέλλας κατόπιν 
επικοινωνίας µε Αγροτικούς Συνεταιρισµούς 
ανέφερε πως πολλοί παραγωγοί σύµφωνα µε τη 
συνήθη πρακτική, έχουν συνάψει ήδη 

συµφωνίες µε προµηθευτές αρδευτικού 
εξοπλισµού και ζητά να µάθει το 
χρονοδιάγραµµα της προκήρυξης και το λόγο 
που αυτή αργεί. Παράλληλα αναφέρει πως αν 
και έχουν περάσει τέσσερις µήνες από την 
έκδοση του σχετικού ΦΕΚ, εκτός από το γεγονός 
πως δεν έχει ακόµη δηµοσιευτεί η πρόσκληση 
ενδιαφέροντος, δεν είναι έτοιµη και η εφαρµογή 
στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών 
Ενισχύσεων για την υποδοχή των αιτήσεων.

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Με την προσθήκη της µελισσοκο-
µίας στον κλάδο της κτηνοτροφί-
ας και νέων κηπευτικών καλλιερ-
γειών όπως ντοµάτες, µελιτζάνες, 
πιπεριές και κολοκυθοειδή, σχε-
διάζεται αυτή την περίοδο το Μέ-
τρο 11 της Βιολογικής Γεωργίας. 
Μάλιστα, σύµφωνα µε τη ΝΕΑ ΠΑ-
ΣΕΓΕΣ αναµένεται αυτές τις ηµέρες 
να τεθεί σε διαβούλευση το θεσµι-
κό πλαίσιο της νέας προκήρυξης, 
ωστόσο, µέχρι την ώρα που γρά-
φονταν αυτές οι γραµµές, δεν εί-
χε ακόµα δηµοσιευτεί το σχετικό 
έγγραφο. 

Τα κοινοτικά κονδύλια πάντως 
που θα δεσµεύσει το πρόγραµµα 
αναµένεται να είναι άνω των 150-
200 εκατ. ευρώ. 

Ποσά ενίσχυσης φυτικής
Όσον αφορά τώρα το πρόγραµ-

µα της φυτικής παραγωγής, µε βά-
ση τις µελέτες του ΓΠΑ που έχουν 
χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό 
του πριµ και στις περασµένες προ-
κηρύξεις Βιολογικών, ο πίνακας ε-
νισχύσεων αναµένεται να διαµορ-
φωθεί ως εξής (µετατροπή και δι-
ατήρηση βιολογικής παραγωγής):

Φυλλώδη Λαχανικά, Σταυραν-
θή, Βολβώδη, Καρότο, Πατάτα: 60 
ευρώ το στρέµµα και για τις δύο 
περιπτώσεις.

Τοµάτα, µελιτζάνα, πιπεριά: 60 
ευρώ το στρέµµα και για τις δύο πε-
ριπτώσεις.

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

νοποιήσιµα: 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, Ηλίαν-

θος, Σόργο και άλλες αροτραίες 
καλλιέργειες: 47,9 και 52,9 ευρώ

Αρωµατικά-Φαρµακευτικά φυ-
τά: 55 και 60 ευρώ.

Στα 26,5 ευρώ ανά κυψέλη ποσό 
ενίσχυσης για µελισσοκόµους

Σύµφωνα µε τη µελέτη του ΓΠΑ 
για λογαριασµό των διαχειριστικών 
αρχών, στη βιολογική µελισσοκο-

µία τα κύρια κόστη που διαφέρουν 
µεταξύ των συστηµάτων είναι η µε-
ταφορά των κυψελών σε µεγαλύτε-
ρες αποστάσεις και διατροφή τους 
το χειµώνα µε βιολογικές τροφές. 

Η µέση απόδοση της συµβατι-
κής είναι 13,5 κιλά/κυψέλη ενώ 
της βιολογικής 8,5 κιλά/κυψέλη. 
Οι αντίστοιχες τιµές ανά κιλό εί-
ναι 6 και 8ευρώ. 

Ως εκ τούτου το ποσό ενίσχυ-
σης ανά κυψέλη προσδιορίζεται 
στα 26,5 ευρώ. 

Ζωική παραγωγή µε βάση 
την προκήρυξη του 2019

Μετατροπή σε βιολογικές πρακτι-
κές και µεθόδους παραγωγής στην 
κτηνοτροφία (για πυκνότητα βόσκη-
σης 1 Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου, 
ευρώ ανά εκτάριο βοσκότοπου):

Αιγοπρόβατα: 211 ευρώ

Βοοειδή µε κρεατοπαραγωγι-
κή/µικτή κατεύθυνση: 267 ευρώ

Βοοειδή µε γαλακτοπαραγωγι-
κή κατεύθυνση: 333 ευρώ

∆ιατήρηση σε βιολογικές 
πρακτικές: 

Αιγοπρόβατα: 211 ευρώ (συν 36 
ευρώ για δαπάνες πιστοποίησης)

Βοοειδή µε κρεατοπαραγωγι-
κή/µικτή κατεύθυνση: 267 ευρώ 
(συν 13 ευρώ για δαπάνες πιστο-
ποίησης)

Βοοειδή µε γαλακτοπαραγωγι-
κή κατεύθυνση: 333 ευρώ (συν 14 
ευρώ για δαπάνες πιστοποίησης).

Να σηµειωθεί εδώ πως στην πε-
ρασµένη προκήρυξη τα παραπά-
νω ποσά προσαυξανόντουσαν, αν 
η πυκνότητα βόσκησης της ενταγ-
µένης εκµετάλλευσης ήταν µεγαλύ-
τερη του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο.

Με 26 ευρώ ανά 
κυψέλη το μέλι 

στα νέα Βιολογικά
Νέες καλλιεργητικές 

ομάδες με 
κηπευτικά όπως 

ντομάτες, μελιτζάνες 
και πιπεριές με πριμ 
60 ευρώ το στρέμμα 
και η μελισσοκομία 

στο σχέδιο για τη 
Βιολογική Γεωργία 

Αργεί χαρακτηριστικά 
η επιδότηση αρδευτικών 

µε τους παραγωγούς ήδη
να έχουν κάνει έξοδα

Ενίσχυση
Το ποσό ενίσχυσης ανά 
κυψέλη είχε προσδιοριστεί 
στα 26,5 ευρώ για τους 
µελισσοκόµους στα πλαίσια 
της µελέτης για την 
εφαρµογή του Μέτρου 11.

Δεσμεύσεις
Βάσει των κοινοτικών 
κανονισµών για τη 
µεταβατική ΚΑΠ, η 
προκήρυξη της Βιολογικής 
Γεωργίας µπορεί να αφορά 
µονοετείς έως πενταετείς 
δεσµεύσεις.

Δικαιούχοι
Aναµένεται να 
ξεκαθαριστούν και οι 
επιλέξιµοι δικαιούχοι του 
προγράµµατος, καθώς 
«παίζεται» ακόµα αν η νέα 
πρόσκληση θα αφορά όσους 
ήδη έχουν πιστοποιηµένα 
βιολογικά προϊόντα 
(«παλιοί») και όσους θέλουν 
τώρα να µπουν στη 
βιολογική παραγωγή.
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ΑΘΗΝΑ ΛΙΝΟΎ
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΣ
«Πιστεύω ότι πρέπει να 
ανοίξουν όλα τα μικρά 
μαγαζιά, όπου εργάζεται  
ο ίδιος ιδιοκτήτης και ένας 
με δύο εργαζόμενοι. Οι 
εργαζόμενοι να φορούν 
αποδοτική μάσκα, Ν95 και 
να κάνουν τεστ μία με δύο 
φορές την εβδομάδα.  
Η εστίαση να είναι μόνο  
σε ανοιχτούς χώρους».

ΓΙΟΎΛΙΚΑ ΣΚΑΦΙΔΑ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Υιοθέτησα μια γάτα που 
κλείστηκε στην 
πολυκατοικία, τη λυπήθηκα 
και την κράτησα. Τη λένε 
Τούνη. Υπήρχε μια 
γατούλα που την έλεγα 
«φίλη της γάτας» και είδα 
στο My Style Rocks μια 
κοπέλα που τη φώναζαν 
«φίλη Τούνη», γι’ αυτό 
έβγαλα τη γάτα Τούνη».

ΚΎΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΡΩΘΎΠΟΎΡΓΟΣ
«Η Ευρώπη προχωράει  
με την πρότασή μας. Η 
εισαγωγή ενός Ψηφιακού 
Πράσινου Πιστοποιητικού 
είναι σε καλό δρόμο. Αυτή 
είναι μία απόφαση, που θα 
διευκολύνει τη μετακίνηση 
των πολιτών, θα βοηθήσει 
στην ενίσχυση τουρισμού 
και των οικονομιών που 
βασίζονται από αυτόν».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΣΗ ΣΎΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΣΔΕ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΨΟΎΝ ΔΎΟ ΕΎΡΩ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΎΔ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

 
Στεγνοί
Τέτοια εποχή πέρυσι, είχε μπει 
η συνδεδεμένη στο βαμβάκι, 
λένε οι παραγωγοί που 
δηλώνουν «στεγνοί» από 
ρευστότητα, ενώ αναρωτιούνται 
πως θα μπορέσουν να μπουν 
στα χωράφια, χωρίς να πέσουν 
στην ανάγκη των εκκοκκιστών 
για προκαταβολές. Περιμένουν 
και τις αναζητήσεις του Σπήλιου, 
μπας και τρέξει και η υπόσχεση 
της κορωνοενίσχυσης.

 
Αιχμάλωτοι ΑΠΕ
Πολεμικό το κλίμα με τους 
δασικούς χάρτες και το νόμο 
που επιτρέπει επενδύσεις ΑΠΕ 
και σε περιοχές NATURA. Τι 
μέλει γενέσθαι με τις 
αμφισβητήσεις ιδιοκτησιών και 
χρήσεων γης, ουδείς ξέρει, 
χωρίς Κτηματολόγιο. Άλλοι 
επενδύουν κι άλλοι βρίσκονται 
χωρίς γη. «Φέτος σβήσατε 5 
κοπάδια στη Μεσσιάνη για φ/β» 
λέει φίλος κτηνοτρόφος.

 
Μέλωσε
Με δώρα υποδέχθηκαν τον 
Σπήλιο και στην Έδεσσα. Εκεί, ο 
αντιπεριφερειάρχης του έδωσε 
καλάθι με διάφορα προϊόντα και 
μαρμελάδες, αντιπροσωπευτικά 
της παραγωγής του 
πρωτογενούς τομέας του νομού 
αλλά και ένα βάζο μέλι δικής 
του παραγωγής. Μάλιστα, ο 
υπουργός διαβεβαίωσε το 
Δάνη, ότι θα τον θυμάται κάθε 
πρωί που θα τρώει το μέλι του. 

Όλα θα γίνουν δημοσιονομικών επιτρέποντος

Να το ψάχνει, δείχνει ο Σπήλιος και για την επιστροφή του ΕΦΚ 
πετρελαίου και για την ενίσχυση στο βαμβάκι, κρατώντας ζω-
ντανό το όνειρο και για τα δύο στους παραγωγούς. Βέβαια, τον 
τελευταίο λόγο τον έχει το υπουργείο Οικονομικών και η εξέλι-
ξη στο μέτωπο των δημοσιονομικών που για την ώρα δεν είναι 
και στα καλύτερα τους, λόγω των υψηλών απαιτήσεων στήριξης 
που επιβάλλει σε μια σειρά από τομείς η πανδημία. Πάντως, η 
πρόσφατη περιοδεία του υπουργού της πλατείας στην ευρύτε-
ρη περιοχή της Μακεδονίας, παρά τους κορωνοπεριορισμούς, 
επιχείρησε να φέρει πιο κοντά την κυβέρνηση με τους αγρότες. 

ΜΕΡΑ 
ΝΎΧΤΑ
Θετικά διακείμενος ο 
Σπήλιος στο αίτημα 
των κονσερβοποιών 
να θεσπιστεί ένα 
ταμείο αναδιάρθρωσης 
των καλλιεργειών 
συμπύρηνου, με 
νέες πιο αποδοτικές 
ποικιλίες. Ποιος θα το 
χρηματοδοτεί; Ελπίζω 
όχι οι παραγωγοί.

Λέγεται ότι, ζητήθηκε 
από τον υπουργό της 
πλατείας να πιέσει την 
Πολιτική Προστασία 
ώστε έως τέλος Μαΐου 
να έχει εμβολιαστεί 
για κορωνοϊό όλο το 
μόνιμο προσωπικό 
των εργοστασίων 
κομπόστας 2.000 
άτομα και το εποχικό 
σχεδόν 10.000 άτομα. 

Υβρίδια
 Με μια… γκλίτσα 

υποδέχθηκαν τον υπουργό της 
πλατείας, έξω από το 
δημαρχείο Γιαννιτσών, την 
περασμένη Τρίτη το απόγευμα, 
αλλά μην πάει ο νους σας 
αμέσως στο κακό. 

 Σε μια κίνηση αβρότητας,  
ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
Εκπροσώπησης Αγροτικών 
Συνεταιρισμών Πέλλας Νίκος 
Μηνάς, που την κρατούσε στο 
χέρι, μόλις αντάλλαξε χειραψία 
με τον άρτι αφιχθέντα Λιβανό, 
του την πρόσφερε ως δώρο.

 Παρά τους συνειρμούς που 
γεννήθηκαν, η επιλογή της 
γκλίτσας, είχε πιο απλή 
εξήγηση. Όπως ενημερώθηκε  
η στήλη το σκεπτικό του κ. 
Μηνά ήταν να απαλλάξει τον  
κ. Λιβανό από την τυχόν 
αμηχανία που θα είχε, καθώς 
βρισκόταν μεταξύ αγνώστων. 
Εν είδει, ακουμπιστήρι!

;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ
ΤΕΝΙΣΤΑΣ 
«Ήταν σαν να κάνεις 
μπάνιο σε παγωμένη 
πισίνα [σ.σ. για αγώνα στο 
Μεξικό], δεν ξέρω αν έχω 
ιδρώσει τόσο πολύ, άλλη 
φορά στη ζωή μου. Δεν 
έχει σημασία όμως, κάθε 
μέρος είναι διαφορετικό 
κι αυτό κάνει και το 
άθλημά μας, το τένις,  
τόσο μοναδικό».

Εκεί που είσαι 
ήμουνα  
κι εδώ που είμαι  
θα ‘ρθεις!

Μ’ αυτά κι αυτά έχασαν τσάμπα ένα μήνα οι 
αγρότες, περιμένοντας τις πρώτες συνδεδεμένες 
ενισχύσεις, όχι τίποτα άλλο, αλλά τα τρακτέρ πήραν 
μπροστά, οι δουλειές για τις εαρινές σπορές 
άρχισαν και είχαν ανάγκη από ρευστό. Ευτυχώς η 
Πειραιώς, σου λέει, από 23 Μαρτίου ανοίγει το 
σύστημα για την έκδοση της Κάρτας του Αγρότη. 
Άντε, μήπως τσουλήσουν λίγο τα πράγματα! 

Καλά τα νέα και για τους βαμβακοπαραγωγούς, 
που με το δίκιο τους γκρινιάζουν. Μέσα στην άλλη 
εβδομάδα διαμήνυσε ο υπουργός ότι θα μπει η 
συνδεδεμένη, ενώ ανανέωσε τη δέσμευσή του και 
για την έκτακτη ενίσχυση. Είναι σε εγρήγορση, 
είπε από την Ημαθία, με τα συναρμόδια 
υπουργεία! Αμήν και πότε, λένε οι παραγωγοί. 

Από τη Μακεδονία ανακοίνωσε και την 
υπογραφή με τον αναπληρωτή υπουργό 
Οικονομικών Σκυλακάκη του προγράμματος de 
minimis, ύψους 8,5 εκατ. ευρώ για τα ροδάκινα 
της περιοχής. Εκεί που μπορούμε στηρίζουμε, είπε 
χαρακτηριστικά! Βέβαια, μετά, είπαν πολλά και οι 
ροδακινοπαραγωγοί. Μίλησαν για «ψαλιδισμένη» 
κατά 700.000 ευρώ ενίσχυση, που σημαίνει ότι 
για τα επιτραπέζια ροδάκινα η αποζημίωση θα 
είναι στα 90 ευρώ το στρέμμα, για τα νεκταρίνια 
στα 100 ευρώ και για τα συμπύρηνα ροδάκινα στα 
110 ευρώ. Στην ουσία δηλαδή συγκριτικά με τις 
προ μερικών εβδομάδων ανακοινώσεις, κόβονται 
από 10 ευρώ το στρέμμα για κάθε καλλιέργεια. 

Ανοίγει, σου λέει, σε ένα μήνα και η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα στην οποία θα δηλώνονται οι 
μετακλητοί εργάτες γης, τους οποίους χρειάζονται 
οι αγρότες από τον Μάιο αρχικά για το αραίωμα 
των περιβολιών και κατόπιν για τη συγκομιδή. Και 
για να μην ξεχνιόμαστε, όσον αφορά τα 
σπαράγγια, των οποίων η συγκομιδή έχει αρχίσει, 
ο υπουργός ενημέρωσε τους παραγωγούς ότι θα 
εξυπηρετούνται από την πλατφόρμα κατά 
παρέκκλιση νωρίτερα! Ευτυχώς!  

Για την επίσκεψή του σε Πέλλα και Ημαθία, 
πάντως ο υπουργός Λιβανός μίλησε με τεράστιο 
ενθουσιασμό για «ιστορικούς τόπους και  ιστορικούς 
νομούς της Πέλλας και της Ημαθίας». Ξεκίνησε, 
όπως δήλωσε, την περιοδεία του από την ιστορική 
Μακεδονία μας». Για το ιστορικό ζήτημα των 
πληρωμών ευτυχώς κάτι ψέλλισε, γιατί δεν θα τον 
άφηναν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής!  

Το είχε γράψει η Agrenda, όταν πρώτη πριν 
από ένα χρόνο το είχε πει η υφυπουργός 
Αραμπατζή ότι δεν υπάρχουν υπόλοιπα που να 
οφείλονται σε αγρότες και κτηνοτρόφους για τις 
παλιές εξισωτικές των ετών 2013 έως 2015. 
Κατόπιν, από το βήμα της Βουλής, το αυτό 
επανέλαβε και ο τότε υπουργός Μάκης Βορίδης. 
Στα ίδια και το επίσημο έγγραφο Λιβανού, που 
ξεκαθαρίζει πως «σε ότι αφορά υπόλοιπα 
πληρωμών εξισωτικής αποζημίωσης, σημειώνεται 
ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες για τα έτη 2013-
2015». Έτσι, για να μην περιμένουμε άδικα! 
     Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Σ
το αγροτικό site Αgronews.gr δηµοσι-
εύτηκε τον περασµένο µήνα Ερώτηση 
2 πρώην υπουργών και 44 βουλευ-
τών του Σύριζα σχετικά µε τις ελλη-

νοποιήσεις και τη νοθεία του µελιού· φαινόµε-
να που δε λένε να τελειώσουν από χρόνια γιατί 
οι πολιτικοί δεν έχουν καταλάβει ότι το σχετικό 
σύστηµα ελέγχων παρουσιάζει χρόνιες εγγε-
νείς αδυναµίες. Τι θα γίνει επί τέλους µε σας, 
βουλευτές και πρώην υπουργούς του Σύριζα 
τώρα, αλλά και της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ παλαι-
ότερα µε  τις ερωτήσεις σας για τις ελληνοποι-
ήσεις και τις νοθείες; Μια ζωή τα ίδια, δεν βα-
ρεθήκατε να ρωτάτε και να αναµασάτε τα ίδια; 

Από τον καιρό της αστακοµακαρονάδας, δη-
λαδή πριν της εποχής των µνηµονίων, κάθε τό-
σο ξεφυτρώνουν διαµαρτυρίες και ερωτήσεις 
για τις ελληνοποιήσεις και τις νοθείες. Θα έχουν 
γίνει δεκάδες όπως η παραπάνω. [...] Και αποτε-
λέσµατα; Άστα να πάνε. Και τώρα τι ζητάτε; Όχι 
µια ευκαιρία για τον παράδεισο, αλλά όπως πά-
ντα, προσλήψεις και εντατικοποίηση των ελέγ-
χων. Προσλήψεις για ακόµη µεγαλύτερο δηµο-
σιοϋπαλληλικό κράτος. Ελέγχους από ποιους; 
Όπως γράφετε αυτό-συγχαιρόµενοι, από συρ-
φετό ασυντόνιστων υπηρεσιών: «..Η εντατικο-
ποίηση των ελέγχων επί Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ 

δροµολογήθηκε µε 
τη συνεργασία των 
διάφορων ελεγκτι-
κών µηχανισµών ό-
πως το ΣΥΚΕΑΑΠ, 
Σ∆ΟΕ, ΥΕ∆∆Ε, ΕΦΕΤ 
κλπ…». Για ποια συ-
νεργασία; Εδώ λα-
λούν πολλοί κοκό-
ροι. Και τι κοκόροι, 

∆ηµόσιοι Υπάλληλοι! Η κασέτα µε την ερώτη-
ση γίνεται από την αντιπολίτευση. Το Αγροτι-
κό υπουργείο θα απαντήσει βάζοντας την άλ-
λη, την απαντητική κασέτα, που θα γράφει ό-
τι οι έλεγχοι γίνονται κανονικά και αποτελε-
σµατικά, αναφέροντας ενδεχοµένως και µε-
ρικές περιπτώσεις όπου ανακάλυψαν κάποια 
νοθεία και επέβαλαν τις προβλεπόµενες κυρώ-
σεις. Και η ζωή συνεχίζεται as usual. 

Αν ο φρέσκος αγροτικός υπουργός δεν θέ-
λει να συνεχιστεί το παιχνίδι µε τις κουµπάρες 
σχετικά µε τους ελέγχους για τις ςλληνοποιή-
σεις και τις νοθείες, θα πρέπει να δει το θέµα 
εκ βάθρων. Να συστήσει ένα Συντονιστικό Ε-
πιτελικό Κέντρο Ελέγχων, να τοποθετήσει άξι-
ους που θα εκπονήσουν ένα στρατηγικό πλά-
νο ελέγχων, µε πρωτοβάθµιους και δευτερο-
βάθµιους ελέγχους, έλεγχο Ελεγκτών και Α-
ποτελεσµατικότητας. [...].Οι καιροί µε την οι-
κονοµική κρίση και τις εξωτερικές επιβουλές 
απαιτούν να ασχοληθούµε πολύ σοβαρά µε τα 
προβλήµατα. Είναι πατριωτικό καθήκον. Κύ-
ριε υπουργέ, σας βλέπουµε και περιµένουµε.

* ΠΡΩΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ Υ.Γ. ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ FAO EXPERT

Ελληνοποιήσεις,
μια ζωή τα ίδια

ΤΟΥ ΗΛΙΑ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆Η *

Ή
ταν άδικη, δε λέω, η σύνδεση των ενισχύ-
σεων µε την παραγωγή, όµως κι αυτό που 
γίνεται σήµερα µε τα λεγόµενα «ιστορικά» 
και τα κάθε είδους «παράπλευρα» δικαιώ-

µατα άµεσων ενισχύσεων; Οδηγεί χρόνο µε το χρόνο σε 
µια προφανή στρέβλωση της πραγµατικότητας και σε µια 
ξεκάθαρη αδικία σε βάρος των πραγµατικών παραγωγών. 

  Σταδιοδρομία απατεώνων 
ΠΡΙΝ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ήταν δύο. Πρώτον, προκάλεσαν «βου-
νά αποθεµάτων βουτύρου» και «ροδάκινα των χωµατερών» 
µε ό,τι αυτό σηµαίνει ως προς τη σπατάλη πόρων. ∆εύτε-
ρον, τα λεγόµενα «πανωγραψίµατα» έγιναν περισσότερα 
από την πραγµατική παραγωγή, µε ό,τι αυτό σηµαίνει για 
τον υγιή ανταγωνισµό και τη σταδιοδροµία των απατεώνων.  

Καριέρα εξωσχολικών
ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ στις άµεσες ενισχύσεις, µπορεί η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση να περιόρισε κατά κάποιο τρόπο 
τη σπατάλη που χαρακτήριζε τις ενισχύσεις 
στην παραγωγή. Αυτό που δεν λέµε, είναι 

ότι την ίδια στιγµή, µείωσε δραµατικά τις ενισχύσεις που 
φθάνουν στους πραγµατικούς παραγωγούς. Είχαµε την α-
ποθέωση της γραφειοκρατίας. Εκεί που οι αρµόδιες αρχές 
δεν είχαν δυσκολία να µετρήσουν τι πραγµατικά παράγε-
ται, έφθασαν στο σηµείο να µην µπορούν να µοιράσουν, 
ούτε δύο γαϊδάρων άχυρο. Κι όλο το χάσιµο ήταν για τους 
πραγµατικούς αγρότες. ∆ηλαδή για τους ανθρώπους που 
τα δίνουν όλα για τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής. 

Κάστα δικαιωματούχων 
ΠΑΙΡΝΩ ΑΦΟΡΜΗ από ένα τηλεφώνηµα που είχα, λίγο 
πριν αρχίσω να γράφω αυτές τις γραµµές, από έναν βο-
οτρόφο που ζει στις ορεινές πλαγιές της Συκαµιάς Ολύ-
µπου. Ενώ δίνει αγώνα για την παραγωγή, δεν εισπράττει 
µε τη µορφή των άµεσων ενισχύσεων ούτε το 1/4 αυτών 
που εισπράττουν, όχι µόνο οι παλιότεροι συνάδελφοί του 
που είναι στην παραγωγή βόειου κρέατος, αλλά ούτε αυ-
τά που έχουν κατοχυρώσει και συνεχίζουν να κατοχυρώ-
νουν κάποιοι άλλοι που δεν ξέρουν τι πάει να πει κοπάδι. 

Μια βραδιά στη Συκαμιά
«ΠΟΙΟΣ ΜΟΙΡΑΖEI και προπάντων πώς µοιράζει, σ’ αυτόν 
τον τόπο, τα κονδύλια των κοινοτικών ενισχύσεων;», µου 
επισηµαίνει ο συνοµιλητής µου στην άκρη της τηλεφωνι-
κής γραµµής. «Και πώς γίνεται» διερωτάται, «κάθε φορά 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι άλλες οι γραµµές και 
να είναι άλλος ο τρόπος µε τον οποίο ερµηνεύονται και ε-
φαρµόζονται οι κοινοτικοί κανονισµοί στη χώρα µας;». 

Όλα τα λεφτά στους άρπαγες
ΘΑ ΤΟ ΠΩ όσο πιο καθαρά µπορώ. Στην Ελλάδα αυτό τον 
καιρό, οι αγρότες διώκονται. Όχι µόνο δεν απολαµβάνουν 
µε όρους πραγµατικής αγοράς τους καρπούς των κόπων 
τους, όχι µόνο δεν εισπράττουν το µερίδιο των κοινοτικών 
πόρων που τους αντιστοιχεί, όχι µόνο δεν έχουν καµιά δι-
ευκόλυνση στη δουλειά που κάνουν, αλλά αναγκάζονται 
να νοιώθουν και «µέτοικοι» στον ίδιο τους τον τόπο. Αυτό 
που γίνεται αυτόν τον καιρό µε τους δασικούς χάρτες και 

τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, η πρωτοφανής «αρπα-
γή» γης που λαµβάνει χώρα σε βάρος των 

ανθρώπων της παραγωγής. Όλων εκεί-
νων που πραγµατικά, ιστορικά και µε 

αποδείξεις, φρόντισαν το φυσικό το-
πίο και κράτησαν ζωντανή την ύπαι-
θρο, προσφέροντας παράλληλα δι-
ατροφική επάρκεια στους πολίτες 
των πόλεων και ανάσες στην ελλη-
νική οικονοµία.  

ΑΠΕργάζονται
ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ πολλές φορές, µή-
πως η τόση γραφειοκρατία, η πο-
λυνοµία και το θολό τοπίο γύρω α-

πό την κυριότητα του ∆ηµοσίου, τις διεκδικήσεις επί δα-
σικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων και γενικότερα τον 
σχεδιασµό των χρήσεων γης, υπάρχουν απλά για να εξυ-
πηρετούν κάποια στιγµή, ενδεχοµένως και ανά πάσα στιγ-
µή, τα λεγόµενα µικρά και µεγάλα αδιαφανή συµφέροντα; 
Μήπως αυτό που βίωσε και βιώνει η ελληνική κοινωνία 
µε τους κάθε είδους καταπατητές – εργολάβους, γύρω α-
πό τον αστικό ιστό, ειδικά στα χρυσά χρόνια της οικοδο-
µικής δραστηριότητας, το ξαναζεί αυτές τις µέρες µε τους 
κεφαλαιούχους – επενδυτές των ΑΠΕ;       
        

Αόρατοι συνεπικουρούντες
ΜΗΠΩΣ οι εξυπηρετήσεις που παρέχει τελικά η σκουρια-
σµένη δοµή των ∆ασαρχείων -του σαθρού συστήµατος του 
ΟΣ∆Ε συνεπικουρούντως βεβαίως- είναι ακριβώς αυτό που 
χρειάζεται η «αόρατη χείρα» για να κινεί τα νήµατα της κα-
ταπάτησης κάθε έννοιας νοµικότητας, δικαιοσύνης και δι-
καιώµατων των τοπικών κοινωνιών, επί των εκτάσεων και 
των περιοχών που έµειναν µια ζωή στην αµφισβήτηση;  

Σκόπιµη αµφισβήτηση
Αυτό που χρειάζεται η αόρατη χείρα 

για να κινεί τα νήµατα της καταπάτησης 
των εκτάσεων που έµειναν, προφανώς 
σκοπίµως, µια ζωή στην αµφισβήτηση
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Χορτολιβαδικές εκτάσεις, εκχερσωμένοι και 
δασωμένοι αγροί μπλεγμένοι στη διαδικασία 

κατάρτισης και κύρωσης των δασικών χαρτών

Η αναγκαιότητα κατάρτισης των δασικών χαρ-
τών δεν αµφισβητείται, γιατί αποτελεί το βασι-
κότερο εργαλείο για την υπεράσπιση των δα-
σών και την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηµα-
τολογίου. Για τη χώρα µας δε ήταν και απαί-
τηση του εκτελεστικού νόµου του Συντάγµα-
τος του 1975, του 998/1979, που όριζε ρητά ό-
τι µέσα στα επόµενα 10 χρόνια πρέπει να χαρ-
τοφραφηθούν τα δασικού χαρακτήρα εδάφη 
και να συνταχθεί το ∆ασολόγιο.

Η πρώτη προσέγγιση για την εκτέλεση του συ-
γκεκριµένου έργου γίνεται µε το νόµο 2664/1998 
για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, αλλά ουσιαστικά 
µπήκε σε πορεία σύνταξης µε το ν. 3889/2010, 
που ορίζει τις διαδικασίες και τα επιµέρους στά-
δια της υλοποίησης. 

Η τότε Κυβέρνηση ξεκίνησε το έργο σε πολ-
λές περιοχές, αλλά επειδή δεν ήθελε να ανα-
δειχτούν οι καταπατήσεις και οι αυθαιρεσίες 
άφησε τους χάρτες κλειδωµένους στα ∆ασαρ-
χεία και στις ∆ιευθύνσεις ∆ασών. 

Αντίθετα η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αφού επι-
καιροποίησε το ν. 3889/2010 µε το ν.4389/2016 
προχώρησε τους δασικούς χάρτες στο 50% της 
χώρας, δηλαδή σε περίπου 65.000.000 στρ. και 
µάλιστα σε περιοχές µε προβλήµατα, όπως η 
αυθαίρετη εκτός σχεδίου δόµηση.

Ήταν αδύνατο όµως η διαδικασία αυτή να 
προχωρήσει χωρίς επιπτώσεις σε χρήσεις γης 
και εµπράγµατα δικαιώµατα. Όπως είναι λο-
γικό να έγιναν και λάθη σε µια τόσο µεγάλη 
προσπάθεια, µερικά εκ των οποίων αντιµετω-
πίστηκαν.

Ας δούµε ποιες είναι οι διατάξεις του νοµο-
θετικού πλαισίου που επηρεάζουν καθοριστι-
κά την κατάρτιση των δασικών χαρτών; 

Είναι δύο άρθρα του Συντάγµατος του 1975, 
το 117 παρ. 3, σύµφωνα µε το οποίο δάση που 
καταστράφηκαν ή αποψιλώνονται κηρύσσονται 
αναδασωτέα και αποκλείεται να διατεθούν για 
άλλο προορισµό και το 24, σύµφωνα µε το ο-
ποίο τα δάση µπορούν να αλλάξουν χρήση, 
µόνον αν προέχει για την εθνική οικονοµία η 
αγροτική χρήση και µετά από τεκµηρίωση για 
κάθε επιµέρους περίπτωση.

 Όπως γίνεται αντιληπτό δεν άργησαν να 
εµφανιστούν οι προσφυγές στο ΣτΕ (Συµβού-
λιο της Επικρατείας), που κατέληξαν σε απο-
φάσεις που φτάνουν µέχρι του σηµείου της α-
κύρωσης της πορείας όλου του έργου. 

Οι λύσεις για  
τεκμηρίωση 

στην αλλαγή 
χρήσης γης

Κωδικός δασικοί χάρτες 

ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ* 
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Οι αποφάσεις αυτές είναι:

1) η 685/2019 µε την οποία η Ολοµέλεια έ-
κρινε αντισυνταγµατικές τις οικιστικές πυκνώ-
σεις. Τα άρθρα 24 και 117 του Συντάγµατος α-
παγορεύουν ρητά αυτές τις αλλαγές χρήσης.

2) η 1411/2019 µε την οποία έκρινε παρά-
νοµη τη µερική κύρωση γιατί δεν εξετάστη-
καν όλες οι αντιρρήσεις. Ξεπερνούν σήµερα 
τις 180.000 και 

3) η 710/2020 µε την οποία η Ολοµέλεια α-
κύρωσε τις διαδικασίες εξαγοράς των δασικών 
εκτάσεων που εκχερσώθηκαν προ του 1975.

Πώς θα αντιµετωπιστούν όµως 
αυτές οι αποφάσεις του ΣτΕ ; 

Η τωρινή παρέµβασή µου έχει ως βασικό στό-
χο να µην ακυρωθεί ένα πολύ µεγάλο µέρος του 
έργου που έχει γίνει µέχρι σήµερα, αλλά και να 
λυθούν τα πολλά προβλήµατα που ανέδειξαν 
οι θιγόµενοι πολίτες µε τις αντιδράσεις τους. Η 
νοµολογία του ΣτΕ για τη προστασία του περι-
βάλλοντος δεν επιτρέπει παρεµηνείες.

Το πρώτο που οφείλουν να κάνουν όσοι α-
σχολούνται µε το θέµα είναι να συµµορφωθούν 
µε τις αποφάσεις του, που µπορεί να γίνει µε τη 
µεταφορά του έργου της πρώτης φάσης, δηλα-
δή του 50% της χώρας, στο στάδιο της ανάρτη-
σης ώστε τότε να υπάρχει η δυνατότητα ουσια-
στικής παρέµβασης.

Η σηµερινή κυβέρνηση, δυστυχώς επέλεξε 
άλλο δρόµο για τη διαχείριση του έργου που 
παρέλαβε. Αποφεύγει να συµµορφωθεί µε τις 
αποφάσεις του ΣτΕ και µε αποσπασµατικές κι-
νήσεις φτάνει µέχρι του σηµείου να ανακαλεί 
δασικούς χάρτες και στη θέση τους να προσθέ-
τει νέες κατηγορίες εκτάσεων, µια τακτική που 
έδωσε τη δυνατότητα προσφυγής στο ΣτΕ στις 
περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Το πιο προβληµατικό όµως στη λειτουργία 
της είναι ότι, στις αναρτήσεις που κάνει αυτή 
τη περίοδο για το υπόλοιπο 50% του συνολικού 
έργου, ακολουθεί τον ίδιο δρόµο που απέρρι-
ψε το ΣτΕ, αλλά και δηµιουργεί αρνητικές επι-
πτώσεις,όπως δείχνουν οι σηµερινές αντιδρά-
σεις των τοπικών κοινωνιών. 

Ας δούµε όµως τι απεικονίζουν οι 
αµφισβητούµενοι δασικοί χάρτες; 

Τη µορφή που είχαν οι χαρτογραφούµενες ε-
κτάσεις στη παλιότερη βλαστική απεικόνιση (α-
εροφωτογραφίες του 1945) και τη µορφή που 
έχουν σήµερα. Ο συνδυασµός των δύο µορ-
φών και η ερµηνεία των αντίστοιχων χαρτών 
δίνει το χαρακτήρα των εκτάσεων, κατατάσσο-
ντάς τες σε 2 κατηγορίες εδαφών, στα δασικού 
(∆άση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις) 
και γεωργικού χαρακτήρα. 

Η διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρ-
τών γίνεται σε 3 στάδια, το πρώτο αφορά στη 
σύνταξη, το δεύτερο στην ανάρτηση και το τρί-
το στη κύρωση. ∆εν πρέπει να υπάρξει καµία 
συσχέτιση στα στάδια αυτά της µορφής των ε-
δαφών που καταγράφονται µε τη κυριότητα. 

Τα κύρια προβλήµατα που αναδείχθηκαν 
µε τη σύνταξη και την ανάρτηση των δασικών 
χαρτών της πρώτης φάσης είναι τα παρακάτω:

1) οι αγροί που έγιναν δάση (χαρακτηρισµός 
στον δασικό χάρτη Α∆),

2) οι δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις που 
εκχερσώθηκαν για γεωργική καλλιέργεια (χα-
ρακτηρισµός στο δασικό χάρτη ∆Α),

3) οι εκτάσεις, οι λεγόµενες οικιστικές πυ-
κνώσεις, µε αυθαίρετα σε οργανωµένους και 
µη οικισµούς, και

4) τα πρόδηλα σφάλµατα.
Σηµειώνω ότι για τα πρόδηλα που έχουν σχέ-

ση µε σφάλµατα κατά την εκτέλεση του έργου 
πρέπει οι συντάκτες να δώσουν τις απαραίτη-
τες λύσεις, ενώ για τις οικιστικές πυκνώσεις δεν 
υπάρχει καµία περίπτωση επαναφοράς τους.

Ας δούµε όµως αναλυτικά για τις δύο πρώ-
τες κατηγορίες που αναφέρονται στον αγροτι-
κό χώρο, τα προβλήµατα που προέκυψαν και 
τη πρόταση για την αντιµετώπισή τους, µετά βέ-
βαια, την επιστροφή των δασικών χαρτών στο 
στάδιο της ανάρτησης. 

∆ασωθέντες αγροί (Α∆)
Πρόκειται για εκτάσεις που το 1945 ήταν α-

γροί και σήµερα είναι δάση. Η έκτασή τους α-
νέρχεται στα 3.500.000 στρ., δηλαδή πάνω α-
πό το 5% της συνολικά αναρτηµένης έκτασης. 
και προέκυψαν από την εγκατάλειψη και τη δά-
σωση αντίστοιχων αγρών. 

Όπως γίνεται κατανοητό η αποδοχή αυτής 
της κατηγοριοποίησης στη κύρωση των δασι-
κών χαρτών δηµιουργεί πολλά προβλήµατα, 
τόσο ισόρροπης εφαρµογής του δικαίου, όσο 
και ηθικής µορφής. 

Το νοµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο συντάσ-
σονται οι συγκεκριµένοι χάρτες είναι σαφέστα-
το, τόσο από το Σύνταγµα, όσο και απο τη νο-
µολογία του ΣτΕ και γι αυτό είναι δίκαιο να ι-
σχύσει ό,τι για τις αγροτικού χαρακτήρα εκτά-
σεις. Είναι δε και ηθικό το θέµα γιατί η δάσω-
ση αυτών των αγρών προέκυψε το δεύτερο µι-
σό του 20ου αιώνα από την αναγκαστική εσω-
τερική και εξωτερική µετανάστευση των κατό-
χων τους, για λόγους επιβίωσης.

Και το ερώτηµα που µπαίνει είναι ποια λύση 
µπορεί να δοθεί, ώστε και οι αγρότες να δικαι-
ωθούν αλλά και το δασικό οικοσύστηµα να µην 
επηρεαστεί αρνητικά; Η απάντηση είναι απλή: 
Τα γεωτεµάχια αγροτικής µορφής που δεν έφε-
ραν δασική βλάστηση το 1945 και απέκτησαν 
την µορφή της δασικής έκτασης σήµερα, όπου 
και αν βρίσκονται, δεν διέπονται από τις διατά-
ξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας, εκτός των περι-
πτώσεων που βρίσκονται σε προστατευόµενες 

περιοχές ή οριοθετηµένα δασικά οικοσυστήµα-
τα ή επιβάλλεται να κηρυχθούν αναδασωτέα, 
σύµφωνα µε το νόµο.

Οφείλω όµως να τονίσω ότι για τους δασω-
µένους αγρούς που κρίνεται απαραίτητο να δι-
ατηρήσουν τη σηµερινή τους µορφή, πρέπει 
να επιδιωχθεί η ανταλλαγή τους µε ανάλογες 
αγροτικές εκτάσεις ή να αποζηµιωθούν ανάλο-
γα και απο τις εισφορές των ευεργετούµενων α-
πό τη σύνταξη των δασικών χαρτών. Μόνον τό-
τε το περιβαλλοντικό ισοζύγιο θα βρει τη σω-
στή του εφαρµογή.

Εκτάσεις δασικές και χορτολιβαδικές που 
εκχερσώθηκαν για γεωργική καλλιέργεια 
(χαρακτηρισµός στο δασικό χάρτη ∆Α) 

Πρόκειται για εκτάσεις µε γεωργική µορφή 
που ξεπερνούν τα 2.000.000 στρ., για τις οποί-
ες καλούνται οι χρήστες τους να καταβάλλουν 
ένα τίµηµα εξαγοράς, της κυριότητας οι προ του 
1975 χρήστες και της χρήσης οι µετά το 1975.

Το πρόβληµα που υπάρχει µε αυτές τις εκτά-
σεις είναι, όχι µόνο ότι η εξαγορά των προ του 
1975 εκτάσεων ακυρώθηκε ήδη από το ΣτΕ, αλ-
λά και η άρνηση των χρηστών να κάνουν χρήση 
της συγκεκριµένης ρύθµισης, αφού µόνο για 
το 20% των εκτάσεων ενδιαφέρθηκαν. Είχα µά-
λιστα πει τότε, ότι για την επίλυση του προβλή-
µατος τεκµηρίωσης της αλλαγής χρήσης των 
συγκεκριµένων εδαφών η ∆ήλωση ΟΣ∆Ε µπο-
ρεί να αποτελέσει, όταν µάλιστα συνδεθεί και 
µε τις προηγούµενες χρονιές, τη καλύτερη αι-
τιολόγηση. Μια και η Ε.Επιτροπή για να εγκρί-
νει τις ενισχύσεις θεωρεί δεδοµένη τη βιωσι-
µότητα της αγροτικής παραγωγικής δραστηρι-
ότητας που ασκείται στις δηλούµενες εκτάσεις. 

Πώς θα αντιµετωπιστούν οι αντιρρήσεις 
και οι ενστάσεις που έχουν υποβληθεί;

Η απάντηση είναι µία: δεν θα υπάρχουν µε 
την επιστροφή στο στάδιο της ανάρτησης. Ας 
δούµε αναλυτικά πως περπάτησε η συγκεκρι-
µένη διαδικασία.

Η ανάρτηση της πρώτης φάσης ανέδειξε πολλά 
προβλήµατα γιατί επελέγη µια διαδικασία πρω-
τόγνωρη. Να υπάρξει µερική κύρωση δασικών 
χαρτών παράλληλα µε την υποβολή αντιρρήσε-
ων και ενστάσεων.Όµως ο έλεγχος των επιπτώ-
σεων των κυρώσεων στις ∆ηλώσεις Ολοκληρω-
µένης ∆ιαχείρισης των Ενισχύσεων (ΟΣ∆Ε) που 
ακολούθησε, ανέδειξε περί τα 1.500.000 στρ. α-
γροτικών εκτάσεων να έχουν χαρακτηριστεί ως 
δασικά, από τα οποία περίπου το 60% να έχουν 
κυρωθεί, ενώ για τα υπόλοιπα,δηλαδή το 40%, 
να έχουν υποβληθεί περί τις 240.000 αντιρρή-
σεις και αιτήσεις εξαγορών. 

Βέβαια δεν χρειάζεται να σταθούµε περισσό-
τερο στη συγκεκριµένη διαδικασία, αφού όχι 
µόνο την απαξίωσαν οι θιγόµενοι αγρότες µε 
τη µη συµµετοχή τους, αλλά και το ΣτΕ την ακύ-
ρωσε µε τη δεύτερη και τη τρίτη απόφασή του. 

Τι θα γίνει µε τις χορτολιβαδικές εκτάσεις 
νησιώτικων και παραθαλάσσιων περιοχών;

Πρόκειται για τις εκτάσεις που και η ερµηνευ-
τική εγκύκλιος εφαρµογής του ν. 998/79 (του 
κατ’ εξοχήν εκτελεστικού νόµου του Συντάγµα-
τος του 1975) αναφέρει ότι αποτελούνται από 
φρυγανώδη ξυλώδη είδη, όπως είναι το θυµάρι, 
η κουνούκλα και άλλα, αλλά και από διάφορα 
ποώδη φυτά, που ενδηµούν κυρίως στα νησιά.

Ειδικά για τις εκτάσεις αυτές το άρθρο 74 του 
ν. 998/79 προέβλεπε ότι εντός πενταετίας, δη-
λαδή µέχρι το 1984, έπρεπε να χαρτογραφη-
θούν και να παραδοθούν για διαχείριση και 
διάθεση αγροτική. Όµως µε το άρθρο 53 του 
ν. 4280/2014 όχι µόνο καταργήθηκε η συγκε-
κριµένη ρύθµιση, αλλά και τροποποιήθηκε το 
άρθρο 3 του ν.998/79 ορίζοντας ότι η διαχείρι-
ση των χορτολιβαδικών εκτάσεων ασκείται α-
πό την ∆ασική Υπηρεσία, πράγµα που ουσια-
στικά σήµανε ότι εξακολουθούσε η Πολιτεία να 
τις θεωρεί ως δασικές, στερώντας από τον αγρο-
τικό κόσµο τη δυνατότητα να τις αξιοποιεί για 
την κτηνοτροφία.

Το πρόβληµα έγινε πιο µεγάλο, µε το Π.∆. 
32/2016 που χαρακτήριζε µια χορτολιβαδική 
έκταση σε πεδινή και µη πεδινή, ανάλογα µε 
το υψόµετρο και τις κλίσεις των εδαφών. Τα 
κριτήρια αυτά µαζί µε τη σύνθεση της βλάστη-
σης άφησαν περιθώρια ερµηνείας τέτοια που 
να δηµιουργούν προβλήµατα, όπως αυτά που 
παρατηρήθηκαν µε την ανάρτηση των δασικών 
χαρτών σε πολλά νησιά του Αιγαίου, αλλά και 
στις παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας µας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι µε την απόφαση αυ-
τή σε αρκετές περιοχές πάνω από το 50% των ε-
κτάσεων τους έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, 
λόγω της φρυγανώδους βλάστησής τους, ενώ 
την ίδια στιγµή υπάρχουν αναρτηµένοι χάρτες 
σε άλλες περιοχές µε τις πρότερες προδιαγρα-
φές και κριτήρια, δηλαδή δεν έχουν χαρακτη-
ριστεί δασικές.

Η λύση των προβληµάτων είναι απλή: 
α) Να αποσυρθεί ο χαρακτηρισµός αυτών των 

χορτολιβαδικών εκτάσεων ως δασικές, γιατί η 
σχετική εγκύκλιος δεν ανακλήθηκε ποτέ. Έγι-
νε µια κίνηση µε Υπουργική Απόφαση από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος το Μάϊο του 2019 για 
την απαλλαγή των χορτολιβαδικών εκτάσεων 
των νησιών που φέρουν φρυγανική βλάστηση, 
που φάνηκε ότι λύνει το πρόβληµα. ∆υστυχώς 
έχει δυσκολίες στην εφαρµογή της, γιατί ενώ α-
παλλάσει του δασικού χαρακτήρα τις φρυγανώ-
δεις εκτάσεις, δεν προβλέπει τη καταγραφή των 
φυτών που συνιστούν τη χορτολιβαδική έκτα-
ση, ούτε αναφέρεται στη χαµηλή ξυλώδη βλά-
στηση, µε αποτέλεσµα να υπεισέρχεται ο υπο-
κειµενικός παράγων στο χαρακτηρισµό τους και 

β) να καταργηθεί η ρύθµιση του άρθρου 53 
του ν 4280/2014 για τις χορτολιβαδικές εκτά-
σεις και µε τη χαρτογραφήσή τους να παραδο-
θούν στη γεωργία για διαχείριση και διάθεση 
για γεωργική και κτηνοτροφική εκµετάλλευ-
ση, όπως το άρθρο 74 του ν 998/79 προβλέπει. 

Αυτό όµως που είναι δύσκολο να προσεγγι-
στεί είναι ότι οι συγκεκριµένες εκτάσεις, κατά έ-
να µεγάλο µέρος είναι παραθαλάσσιες και νη-
σιωτικές, που όχι µόνο δεν µπορούν να αξιοποι-
ηθούν για αγροτική χρήση, αλλά και είναι συνδε-
δεµένες µε µια νοµιµοφανή έως αυθαίρετη δόµη-
ση. Σε µια επόµενη παρέµβαση θα αναφερθού-
µε για το πώς αντιµετωπίστηκαν τα συγκεκριµέ-
να ζητήµατα σε επίπεδο Ε.Επιτροπής και θα ανα-
ζητήσουµε λύσεις και σε άλλα προβλήµατα που 
θα υπάρξουν όταν οι κυρωµένοι δασικοί χάρτες 
φτάσουν στη πόρτα του Εθνικού κτηµατολογίου. 

*ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΣΔΕ
Για την επίλυση του προβλήματος 
τεκμηρίωσης της αλλαγής χρήσης 
εκτάσεων η Δήλωση ΟΣΔΕ μπορεί 
να αποτελέσει, όταν μάλιστα συνδε-
θεί και με τις προηγούμενες χρονιές, 
τη καλύτερη αιτιολόγηση.

Ο έλεγχος των επιπτώσεων των 
κυρώσεων στις Δηλώσεις ΟΣΔΕ 
που ακολούθησε την ανάρτηση της 
πρώτης φάσης, ανέδειξε περί τα 
1.500.000 στρ. αγροτικών εκτάσεων 
να έχουν χαρακτηριστεί ως δασικά.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε 
λειτουργία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε 
αγροτεµάχιο 53 στρεµµάτων, κτιριακές 
εγκαταστάσεις µε πλήρη, υπερσύγχρο-
νο εξοπλισµό και υποδοµές, κατσίκες 
επιλογής µε εξαιρετικό γεννητικό υλικό. 
Σε κόµβο της Εγνατίας οδού, οι χρήσεις 
γης είναι συµβατές για οιανδήποτε δρα-
στηριότητα (κτηνοτροφία , καθετοποίη-
ση ,αγροτουρισµό , φωτοβολταικά κλπ) 
email: Info@kosynthos.gr

Πωλούνται 200 πρόβατα αρµεγόµε-
να µε ηµερήσια παραγωγή 1,5 κιλό το 
καθένα. Έχουνε γεννήσει το Νοεµβριο.
τηλ.6972/102664. 

Πωλούνται θηλυκά µοσχάρια από 7 
έως 14 µηνών, από σπέρµατα εξωτερι-
κού. Περιοχή ∆ράµας. Κος Θοδωρής. Τηλ. 
6974/648148.

Πωλούνται 60 γίδια βελτιωµένα αρµε-
γόµενα. Περιοχή Κουφαλίων, Γιαννιτσών. 
Τηλ. 6972/700669.

Πωλούνται κριοί ράτσας Λακόν ηλικίας 
ενός έτους γεννηµένοι Φεβρουάριο και 
Μάρτιο 2020 µέσω τεχνητής σπερµατέγ-
χυσης από γονείς που φέρουν πιστοποί-
ηση pedigree Γαλλίας. Περιοχή δραµας. 
Tηλ.6942/427966.

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

Πωλούνται γουρουνάκια 20 έως 40 κι-
λά από παραγωγό. Περιοχή Αλµυρός Βό-
λου. 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 γνήσια κατσίκια αγκλο-
νούµπια, αρσενικά και θηλυκά.
Τηλ.6955/316314.

Πωλούνται χιώτικες αρνάδες υψηλής 
γαλακτοπαραγωγής. Τηλ.6955/316314.

Πωλούνται 90 πρόβατα ράτσας Κε-
φαλονιά .Περιοχη Κεφαλονιάς. 
Τηλ.6932/716445.

Πωλούνται γουρούνια στην πε-
ριοχή Χαλκηδόνας-Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6934/501864.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται προς αγορά 200 πρόβατα 
ράτσας Κεφαλονιά. Περιοχή Κεφαλονιά. 
Τηλ. 6938/617647.

Ζητούνται 50 έως 100 αγριοκάτσικα 
Τηλ.6985/858698.

Ζητούνται δικαιώµατα για ζώα η για χω-
ράφια καλλιεργήσιµα.Τηλ.6985/858698.

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα. Άµε-
ση πληρωµή. Κος Γιώργος. Τηλ. 
6948/609577.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΩΛΗΣΗ

Πωλείται σιτάρι σκληρό για σπόρο, ποικιλίας 

Μοναστήρι Ρ2. Τηλ. 6932/372270

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη 
στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και εν-
σίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγω-
νη µπάλα. Τηλ.6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com

Πωλείται σανό βρώµης 4 ευρώ η µπά-
λα και βίκος 5,5 ευρώ σε µπάλες βάρους 
30 κιλών αρίστης ποιότητας. Περιοχή Μα-
γνησίας.Τηλ.6944/272804.

Πωλείται βίκος µπιζέλι από παραγω-
γό για χλωρή λίπανση, βελτίωση εδά-
φους- άζωτο και παραγωγή ζωοτροφής. 
Τηλ.6948/423151. 

Πωλούνται µπιζέλι βίκος κτηνοτροφι-
κό καθαρισµένα, για καλλιέργεια ζω-
οτροφής, σανό για ζώα και χλωρή λί-
πανση. Ελιές, αµπέλι, δενδρώδη. Τηλ. 
6981/088747.

Πωλείται τριφύλλι χορταρο-τρίφυλ-
λο από παραγωγό στην τιµή των 0,12 
λεπτών ανά κιλό, περιοχή Καλαµάτας.
Τηλ.6985/699540. 

Πωλούνται µπάλες από άχυρο µι-
κρού µεγέθους. Νοµός Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6937 /313613.

 Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από 
ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογι-
κό, χοντρική, λιανική καθώς και για σπο-
ρά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή 
Σερρών. Τηλ.6987/310440.

Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερρών νέ-
ας εσοδείας. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλά-
δα.6937/253885.

Πωλείται τριφυλλόσπορος εσο-
δείας 2020 σε σακιά των 25 κι-
λών.6976/516447.

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

Πωλούνται βιολογικές µπάλες στρογγυ-
λές από ενσίρωµα τριφυλλιού, ενσίρωµα 
βίκος-µπιζέλι-βρώµη. Περιοχή Θεσσαλο-
νίκης. ∆υνατότητα µεταφοράς στο χώρο 
σας.Τηλ.6944/568240.

Πωλούνται στρογγυλές µπάλες άχυ-
ρου από κριθάρι. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
∆υνατότητα µεταφοράς στο χώρο σας.
Τηλ.6944/568240.

Πωλείται τριφυλλόσπορος, τριερισµένος, 
σε σακιά άνω των 25 κιλών, περιοχή Μα-
κεδονίας. 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.

ΖΗΤΗΣΗ

Zητούνται δικαιώµατα για αγορά. Πλη-
ρωµή µετρητοίς. Τηλ.6940/151407.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται έκταση 700 στρεµµάτων, µο-
νοκόµµατο, καλλιεργήσιµο, στις εκβολές 
του Αχελώου. Περιοχή Μεσολογγίου. Τι-
µή 1.150.000 ευρώ.Τηλ.6942/228503.

Πωλείται αποθηκευτικός-επαγγελµατι-
κός χώρος 300 τµ µε 2 θέσεις παρκινγκ 
στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6937/359788.

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

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

Πωλείται αγροτεµάχιο εκτάσεως 4.850 
µέτρων. περιοχή Γελινιάτικα, Ξυλόκα-
στρο.Τηλ.6987/876761.

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

Eνοικιάζεται αποθήκη 1000 τ.µ για 
επαγγελµατική - αγροτική χρήση µε νε-
ρό και ρεύµα.Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται ή ενοικιάζονται 150 στρέµ-
µατα περιφραγµένα µε καρυδιές καρ-
ποφόρες, µε δική τους άρδευση, παρα-
πλεύρως σε τεχνητή λίµνη υπό κατα-
σκευή. Τιµή 300.000 ευρώ ή 4.000 
ευρώ το χρόνο. ∆εκτή και ανταλλαγή. 
Τηλ.6942/228503.

Αναλαµβάνουµε την πώληση ή την αγο-
ρά αγροτεµαχίων.Τηλ.6985/858698, 
2632/091500.

Πωλείται αγρόκτηµα 5 στρεµµά-
των, ξερικό στο δήµο Τανάγρας.
Τηλ.6942/547096.

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

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

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται για αγορά χωράφι στο 
∆ήµο Μεσολογγίου µε άρδευ-
ση από 20 έως 50 στρέµµατα. Τηλ. 
6985/858698.2632/091500

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται αρµεκτήριο 24αρι µε 12 αρµε-
κτικές AGROMASTER.Τιµή 12.000 ευρώ.
Τηλ.6982/031336

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, ψηλοστά-
βαρο. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133. 

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

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίπ-
πους πετρελαίου. Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133.

Πωλούνται χορτοκοπτικό µάρκας Κrone 
µε πλάτος κοπής 2,8 µέτρα, µία δισκο-
σβάρνα Ζορµπά 32αρα και µία πρέσα µάρ-
κας Welger 530. Τηλ.6982/551234.

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

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Μ101 
µε επισκευασµένο κινητήρα, χωρίς σαπί-
λες. ∆υνατότητα µετατροπής σε χορτοκο-
πτικό. Τιµή 2500 ευρώ.Τηλ.2310/711133.

Πωλείται καταστροφέας. Τιµή 400 ευρώ.
Τηλ.2310/711133.

Πωλείται τρακτέρ stayer 8110 me 6000 
ώρες χρήσης. Σε άριστη κατάσταση µαζί µε 
τα παρελκόµενα, σπαρτική, άροτρο, 2 καλ-
λιεργητές (ελαφρύς, βαρύς) , µε λιπασµα-
τοδιανοµέα.Τηλ.6943/457861.

Πωλείται καινούριο ραντιστικό, αµεταχεί-
ριστο. Τηλ. 6943/457861.

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

Πωλείται µια δισκοσβάρνα µονόπα-
τη. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6972/366041, 6972366043.

Πωλείται ένα φρεζοσκαλιστήρι 5σει-
ρο. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6972/366041, 6972366043

Πωλείται µία φρέζα 230 µε γρα-
νάζι. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6972/366041, 6972366043

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

Πωλείται ένα ραντιστικό. Περιοχή Σίν-
δος Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366041, 
6972366043

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

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

Πωλούνται λάστιχα για τρακτέρ 16938 
ράντιαλ και ένας χορτοσυλλέκτης ελι-
κόπτερο πλάτος εργασίας 3,2 µέτρα-
Τηλ.6982/551234

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

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο, Πάτης ,10αρα-
κι τιµή 250 ευρώ. Περιοχή Σερρών 
6937/253885.

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά στα-
βάρια 2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6980/001606. 

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιά-
ρι. Περιοχή Πιερίας.Τηλ. 6980/001606.

Πωλούνται 2 θερµοκήπια βαρέου τύ-
που (15 µ.πλάτος Χ 68 µ. µήκος το κα-
θένα). Με υδρορροή, υδρονέφωση, στα-
γόνες, τρεις πόρτες και δύο παράθυ-
ρα.  Τηλ. 6980/001606 , Πωλείται τρα-
κτέρ  Claas  Νexus 101 ίππων δεντρο-
κοµικό, 2900 ώρες. Περιοχή Πιερίας. 
Tηλ.6980/001606.

Πωλείται ΒMW E30, 4θυρο, 35 ετών. Πε-
ριοχή Πιερίας Τηλ. 6980/001606, 

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

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

Πωλείται κυλινδρόµυλος Gruber Αυστρί-
ας 5,5 Hp µοτέρ και ηµιοριζόντια χαρµα-
νιέρα Sylko χωρητικότητας 2000 λίτρων 
µε κινητήρα 7,5 ίππων 3380 V, µε δυνατό-
τητα παραγωγής 1 τόνο/ώρα µε 200 ώρες 
χρήσης. Σε άριστη κατάσταση. Τιµή: 6.400 
ευρώ. Τηλ. 6947/741230.

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

Πωλούνται σωλήνες 3αρες αλουµινίου 
και σιδερένιες στην περιοχή της Βέροιας.
Τηλ.6973/966777

Πωλούνται αλέτρι Γκλαβάνη(10αρακι),2 
σβάρνες,µία σκαλιστική µηχανή (3αρα),µία 
αντλία νερού CAPRARI µονοβάθµια αλου-
µινίου και ένα καρότσι για σωλήνες ποτί-
σµατος.Τηλ.6949/093007.

Πωλείται καρούλι F90 300 µέ-
τρα, σε άριστη κατάσταση, κατασκευή 
TERRA Aποστόλου,περιοχή Αµφιλοχίας.
Τηλ.6931/235729.

Πωλείται τρακτέρ International,55 ίππων 
µε κουβά ανοιγόµενο,τιµή 3.000 ευρώ.Πε-
ριοχή Σερρών.Τηλ.6906/407758.

Πωλούνται καινούρια ράουλα, πέδι-
λα στοιχεία κ.α. ερπυστριοφόρων κατάλ-
ληλα και για θεριζοαλωνιστικές ρυζιού 
παλαιού τύπου σε χαµηλές τιµές. Τηλ. 
6972/951763. 2109/820024

Πωλείται χορτοκοπτικό µε 2 δίσκους,ιτα-
λικό. Τηλ.6982/776003.

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και 
θειαφιστήρας Tηλ. 6980/001606.

Πωλείται αρµεκτικό µηχάνηµα 
FULLWOOD ελαφρώς µεταχειρισµέ-
νο,12 στα 12 µε παγίδα ταχείας εξόδου.
Τηλ.6906/512460.

Πωλείται βυτίο συρόµενο ενός τόνου νε-
ρού. Τηλ.6906/512460.

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

Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων και σπα-
στήρας για καλαµπόκι. Τηλ.6983/717473.

Πωλουνται τρακτερ John Deere 
2140,αλέτρι 12αρι,δισκοσβαρνα αυ-
τόµατη σε άριστη κατάσταση, ραντιστι-
κό µεγάλο, πλατφόρµα 4τροχη ελα-
φρώς µεταχειρισµένα τιµή 14000 ευ-
ρω ,πωλούνται και µεµονωµενα-
Τηλ.6985/858698,2632/091500. 

Πωλείται καρούλι Φ 90 µε γκρουπ. Περιο-
χή Γιαννιτσών. Τηλ. 6979/163866.

Πωλείται σφυρόµυλος, δουλεύει µε παρ-
τικόφ και ηλεκτρικό µοτέρ, µία πλάστιγ-
γα ζυγίζει έως 2,5 τόνους διάσταση 2 µή-
κος και 1 πλάτος. Περιοχή Κατερίνης. Τηλ. 
6977/323048

ΖΗΤΗΣΗ

Zητείται τρακτέρ µάρκας Ford ή Kubota 
από 80 ίππους και πάνω, έστω και για 
ανταλλακτικά.Τηλ.6940/151407.

Zητείται τρακτέρ δενδροκοµικό από 
50 έως 70 ίππους και µε µπροστι-
νό διαφορικό σε µέτρια κατάσταση.
Τηλ.6943/457861.

Zητείται αγροτικό αυτοκίνητο 4χ4 µε 
µιάµιση καµπίνα σε µέτρια κατάσταση. 
Τηλ.6943/457861.w

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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Αλλεργιογόνα και
επιχειρήσεις τροφίµων
Η TUV Hellas διοργανώνει ένα online σεµινάριο µε 
θέµα «∆ιαχείριση αλλεργιογόνων στις επιχειρήσεις 
παραγωγής και χειρισµού τροφίµων» στις 22 
Μαρτίου και ώρα 10:00 πµ -12:00 µµ, µε εισηγητή 
τον Βασίλη Μανιφάβα, χηµικό, MS Lead Auditor. 
Σκοπός του σεµιναρίου είναι αναγνωριστεί, στο 
πραγµατικό βαθµό που του αναλογεί, ο κίνδυνος 
των αλλεργιογόνων στα τρόφιµα, τι απαιτεί η 
νοµοθεσία από όλες τις επιχειρήσεις τροφίµων 
(βιοµηχανίες-βιοτεχνίες-εργαστήρια-εστιατόρια) να 
εφαρµόζουν και µέτρα που θα πρέπει να 
εφαρµόζουν για την πρόληψη των επιµολύνσεων 
και την προστασία των καταναλωτών. Περισσότερες 
πληροφορίες στο www.tuv-nord.com/gr/el/
ekpaideysi/analytika-seminaria/.  

Το επιχειρηµατικό
τοπίο µετά την πανδηµία
Ο Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του London School 
of Economics and Political Science διοργανώνει ένα 
webinar στις 30 Μαρτίου, στις 18.30 έως τις 20.00, 
ζωντανά, µέσω YouTube και Facebook, για να 
παρουσιάσει την εικόνα που θα έχουν οι επενδύσεις 
και οι αγορές µετά την πανδηµία υπό την επίδραση 
των δεικτών ESG (Environmental, Social, and 
Governance.). Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στα αγγλικά 
και θα είναι ανοικτή στον σύνδεσµο: https://lse-alumni.
gr/el/live-webinar-esg-in-the-time-of-covid-19/.

∆ιεργασίες 
αναλυτικής 
τεχνολογίας στην 
κρεατοπαραγωγή

Το Ινστιτούτο Προϊόντων 
Κρέατος διοργανώνει στις 
22 Μαρτίου και ώρα 5.00 
µ.µ., ένα ανοικτό webcast µε 
θέµα «∆ιεργασίες 
Αναλυτικής Τεχνολογίας 
(PAT) και εφαρµογές στην 
Παραγωγή Κρέατος και 
Προϊόντων του.  Επαλήθευση 
του Σ∆ΑΤ». Το θέµα θα 
αναπτύξουν οι καθηγητές 
του ΓΠΑ Γιώργος Νυχάς και 
Σπύρος Ραµαντάνης. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

WEBCAST WEBINAR ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ
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Οι Έλληνες εξαγωγείς 
στο FMS - Food 
Market Show

Η διαδικτυακή έκθεση ελληνικών 
τροφίµων και ποτών, FMS-Food 
Market Show Edition 2, που 
διοργανώνεται από την Great 
Exhibitions, ανοίγει τις πύλες, στις 
11 έως 14 Μαΐου 2021 στην 
πλατφόρµα www.foodmarketshow.
com, και µέσα από ένα διαδραστικό, 
ψηφιακό περιβάλλον, φέρνει σε 
επαφή Έλληνες παραγωγούς µε 
εγχώριους και διεθνείς αγοραστές. 
Οι εµπορικές συναντήσεις, σε 
συνεργασία µε τη STAMEGNA, µε 
δυνατότητα αποστολής δειγµάτων 
και παρουσίαση νέων προϊόντων.
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Πρώτη στάση 
στη Γρανάδα
Ξεκινούν τα προκριματικά Μουντιάλ 2022

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Πρεµιέρα για τα προκριµατικά του 
Μουντιάλ 2022 την ερχόµενη ε-
βδοµάδα, µε την Εθνική Ελλάδος 
να δίνει δύο πολύ σηµαντικά µατς 
απέναντι στην Ισπανία (25/3, Γρα-
νάδα) και τη Γεωργία (31/3, Τού-
µπα). Για πρώτη φορά κλήθηκαν 
στην οµάδα οι ∆ουβίκας και Μαυ-
ροπάνος, ενώ επιστρέφουν οι Χα-
τζηδιάκος, Κυριάκος Παπαδόπου-
λος, Καπίνο, Ανδρούτσος και Σιώ-
πης. Από την άλλη η Σουηδία που 
βρίσκεται στον ίδιο όµιλο µε την 
Ελλάδα θα τεθεί αντιµέτωπη µε τη 
Γεωργία στις 25 Μαρτίου και µε το 
Κόσοβο στις 28 Μαρτίου. Αξίζει να 

σηµειωθεί εδώ πως οι Σουηδοί θα 
έχουν ξανά στη διάθεσή τους τον 
Ζλάταν Ιµπραΐµοβιτς, µετά από 
πέντε χρόνια απουσίας. Στην τε-
λική φάση του Μουντιάλ προκρί-
νονται απευθείας οι δέκα πρώτοι 
των αντίστοιχων οµίλων. Οι δέκα 
δεύτεροι των δέκα οµίλων µαζί µε 
δύο οµάδες που προέρχονται α-
πό το Nations League θα σχηµα-
τίσουν τα playoffs. Αυτές οι 12 ο-
µάδες θα διεκδικήσουν τρία εισι-
τήρια (10+3=13 εισιτήρια που βγά-
ζει η UEFA σε Μουντιάλ).

Η φάση των προκριµατικών ξε-
κινά στις 24 Μαρτίου, µε το µατς 
της Τουρκίας απέναντι στην Ολ-
λανδία να σηµατοδοτεί την πρε-
µιέρα της διοργάνωσης. 

Ολοκληρώθηκαν οι τρεις πρώτες ηµέρες δοκιµών στη 
Formula 1 πριν το ξεκίνηµα της σεζόν, µε τις Red Bull 
και AlphaTauri να εντυπωσιάζουν, δείχνοντας σε όλους 
πόσο καλή δουλειά έκανε η Honda. Ο πρώτος αγώνας 
της χρονιάς έχει προγραµµατιστεί για τις 28 Μαρτίου 
στο Μπαχρέιν. Τo παγκόσµιο πρωτάθληµα του 2021 θα 
ολοκληρωθεί στις 5 ∆εκεµβρίου στο Άµπου Ντάµπι.

Οι Ταύροι της F1
εντυπωσιάζουν  

Σάββατο 20 Μαρτίου

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

Τένις (ATP 500 Ντουµπάι)

Αγώνας 17.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (FA Cup)

Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Άρης – ΠΑΟΚ 20.00 ΕΡΤ 3

Μπάσκετ (NBA)

Λέικερς – Χοκς 21.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (FA Cup)

Τσέλσι – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 15.30 COSMOTE SPORT 7 HD

Μπάσκετ (NBA)

Χιτ – Πέισερς 19.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (FA Cup)

Λέστερ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 19.00 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός 15.00 Novasports 

Ολυµπιακός – Αρης 19.15 Novasports

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ  19.30 Novasports

Τένις (ATP 500 Ντουµπάι)

Αγώνας 17.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (FA Cup)

Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Άρης – ΠΑΟΚ 20.00 ΕΡΤ 3

Μπάσκετ (NBA)

Λέικερς – Χοκς 21.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (FA Cup)

Τσέλσι – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 15.30 COSMOTE SPORT 7 HD

Μπάσκετ (NBA)

Χιτ – Πέισερς 19.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (FA Cup)

Λέστερ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 19.00 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός 15.00 Novasports 

Ολυµπιακός – Αρης 19.15 Novasports

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ  19.30 Novasports

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 21 Μαρτίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Βουνό γίνονται 
οι διαμαρτυρίες 
αγροτών για τους 
Δασικούς Χάρτες 

Με λυκοφιλίες   
δρομολογούνται  
οι αγροτικές 
μεταρρυθμίσεις 

Οι αποφάσεις  
των Βρυξελλών 
για τη νέα ΚΑΠ 
και η λύση εκλογές

Ο 16χρονος των 60 εκατ.
Έτοιµη να «ταράξει» τα νερά και να 
προσφέρει 60 εκατ. ευρώ για το 
16χρονο ταλέντο της Σάντος, 
Άντζελο Γκάµπριελ είναι η 
Λίβερπουλ. Όπως αναφέρει το 
δηµοσίευµα της Sun, οι «κόκκινοι» 
είναι έτοιµοι να προσφέρουν έως 
και 60 εκατοµµύρια ευρώ, ώστε να 
αποκτήσουν τον 16χρονο επιθετικό 
που µάλιστα είναι ο νεότερος 
παίχτης της Σάντος µε συµµετοχή 
στο Κόπα Λιµπερταδόρες.

Προηµιτελικών παζλ
Ολοκληρώθηκε η φάση των «16» 
του Τσάµπιονς Λιγκ και πλέον 
έγιναν γνωστές οι 8 οµάδες που 
θα συνεχίσουν στα προηµιτελικά 
του θεσµού. Αναλυτικά οι 8 
οµάδες που συνεχίζουν στη 
διοργάνωση: Ρεάλ Μαδρίτης,
Παρί Σεν Ζερµέν, Μάντσεστερ 
Σίτι, Λίβερπουλ, Πόρτο, 
Ντόρτµουντ, Μπάγερν Μονάχου 
και Τσέλσι.

Πρεµιέρα στα πλέι άουτ
Η ΑΕΛ ξεκίνησε την προετοιµασία 
της για τα πλέι άουτ της Σούπερ 
Λιγκ που αρχίζουν από την Αθήνα 
µε τον αγώνα κόντρα στον 
Απόλλωνα Σµύρνης το Σάββατο 
(20/03, 15:00) και ο τεχνικός της 
οµάδας Τζιανλούκα Φέστα αρχίζει 
να έχει περισσότερες λύσεις. 
Συγκεκριµένα, οι Σπαρβ, Μιχαήλ, 
Καρανίκας και Μπάγιτς τίθενται 
και πάλι στην διάθεση του Φέστα, 
καθώς επανέρχονται στην οµάδα 
µετά από απόφαση της διοίκησης.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



 ΕΡΧΕΤΑΙ

27 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA

FOOD
REVIEW





Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Μαρτίου 2021

Επιστροφή σε επίπεδα άνω του 1 ευρώ για 
την πρώτη ποικιλία ντοµάτας θερµοκηπίου, 
που αυτές τις ηµέρες ξεκίνησε να συγκοµί-
ζεται στα παραγωγικά κέντρα της Πελοπον-
νήσου, ενώ ταυτόχρονα ανάκαµψη σηµειώ-
νει και η τιµή της ντοµάτας µέσης καλλιέρ-
γειας στην Κρήτη, µε την αγορά να διαµορ-
φώνει επίπεδα πέριξ των 65 λεπτών το κιλό.  

Οι πρώτες παρτίδες από τα θερµοκήπια 
της Τριφυλίας πιάνουν τα 1,05 ευρώ, επί-
πεδο δηλαδή εντός του πλαισίου που δια-
µορφώνεται τέτοια εποχή συνήθως, ενώ ε-

νόψει Πάσχα, οι παραγωγοί αναµένουν ό-
τι η αγορά θα ενισχυθεί περαιτέρω. Όπως 
και στην Κρήτη, οι ντοµάτες που συγκοµί-
ζονται από τον Φλεβάρη, πληρώνονται σε 
καλύτερα επίπεδα από τα 15 και 20 λεπτά 
που ακούγονταν τον χειµώνα. Με την τιµή 
για την πρώτη ποιότητα στα 65 λεπτά, πρό-
κειται για ανάκαµψη της τάξης του 100%, ω-
στόσο οι περισσότεροι παραγωγοί θα συµ-
φωνούσαν ότι συνολικά η χρονιά ήταν κακή 
κάτι που όπως λένε ενδέχεται να οδηγήσει 
σε µείωση των στρεµµάτων τη νέα σεζόν.

Ξανά πάνω από 1 ευρώ η ντοµάτα
Στην Κρήτη διπλάσια φέτος η τιµή παραγωγού για την ντοµάτα θερµοκηπίου
 Ενόψει Πάσχα, οι καλλιεργητές περιµένουν να ενισχυθεί περαιτέρω η τιµή 
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Σ
την αγορά µας, στα φετινά βαµβάκια 
γίνονται µικρο-δουλίτσες, οι οποίες 
είναι αρκετές για να µειωθούν στα-
διακά τα λίγα αποθέµατά µας. Στη 

νέα σοδειά έγιναν νέες πωλήσεις µε πριµ 
3 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις τιµές ∆ε-
κεµβρίου ’21, περί τα 86,50 σεντς. Χρηµα-
τιστηριακά, κατόπιν της διόρθωσης έγινε 
µια προσπάθεια ανάκαµψης η οποία όµως 
δεν έπεισε. Ξαναγύρισε η αγορά προς τα 86 
σεντς, όπου και φαίνονται κάποια σηµάδια 
ισορροπίας. Η φυσική αγορά είναι δραστή-
ρια και τα κλωστήρια ικανοποιηµένα.

Στην εξαγωγή σκληρού σίτου από την 
ελληνική αγορά δεν έχουν ακουστεί νέες 
δουλειές, παρά µόνο φορτώσεις παλαιότε-
ρων συµβολαίων µεταξύ 280-285 ευρώ ο 
τόνος FOB. Η νέα σοδειά εξελίσσεται οµα-
λά και οι τοπικοί µύλοι δείχνουν διάθεση 
να περιµένουν τα νέα σιτάρια, καθώς οι 
τωρινές τιµές δεν αποτελούν κίνητρο για 
αγορές. Εν τω µεταξύ, στο χρηµατιστήριο 
του Σικάγο σηµειώθηκε ήπιο «γύρισµα» 
στα δηµητριακά, που συνδέεται περισσό-
τερο µε τη βελτίωση των καιρικών συνθη-
κών στις ΗΠΑ και την εκτίµηση αύξησης 
παραγωγής στη Ρωσία. 

Με µειωµένες στο µισό σχεδόν τιµές 
κινήθηκε φέτος η αγορά στα εγχώρια λε-
µόνια, ενώ τώρα έχουν µείνει µόνο λίγες 
ποσότητες από όψιµες ποικιλίες Μαγληνή 
και Καρυστινή. Η πρώιµη ποικιλία Ιντερντο-
νάτο δεν πήγε πολύ καλά, γιατί κυµάνθηκε 
στα 25 λεπτά το κιλό. Ωστόσο, µετά την κα-
κοκαιρία Μήδεια, η ζήτηση αυξήθηκε και 
τα λεµόνια έπιασαν µέχρι και τα 50 λεπτά, 
για να διορθώσουν τελικά περί τα 40 λεπτά.    

Ξανά στα 86 σεντς 
η αγορά βάμβακος 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

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

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

392,92

291,55292,79

402,11
397,02

Φλωρίνης
Στον ανταγωνισµό µεταξύ των 

κηπευτικών, επιβάλλεται η καλλι-
έργεια πιπεριάς Φλωρίνης µε την 
αγορά να δίνει πάνω από 2 ευρώ  

Κρήτη 
Η τιµή της ντοµάτας το 

χειµώνα δεν πήρε πάνω από 
1 ευρώ, ωθώντας αρκετούς 
να αλλάξουν καλλιέργεια

Πάσχα
Ενόψει Πάσχα οι παραγωγοί 

αναµένουν περαιτέρω ενίσχυση 
της αγοράς µε την προϋπόθεση 

ότι θα ενισχυθεί και η κατανάλωση

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

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

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

302

245

232

209,5

471,40

1369,00

16,70

83,00

123,15

82,93

302

245

232

209,5

472,60

1377,40

16,34

84,80

122,95

82,74

302

245

232

209,5

467,20

1409,20

17,26

89,27

121,95

83,16

302

245

232

209,5

460,40

1412,40

17,83

88,15

119,350

83,05

302

245

232

209,5

453,10

1421,00

17,93

87,93

118,97

83,37

297

245

232

209,5

459,00

1411,40

17,46

87,93

100,92

83,99

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

87,17

2.75 2.74 2.71 2.71
2.92

2.69

89,95 90,00

88,26
85,98 86,37

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

Τιμή παραγωγού για 
ντομάτα θερμοκηπίου
(ευρώ το κιλό)

Τριφυλία   1,05  

Κρήτη  0,65 
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Ανάκαµψη στο χρηµατιστήριο βάµβακος χωρίς καύσιµο

300

290

280

270

260

250

240

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
86,37  

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

232 

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
210

200

190

180

170

160

150

209,5

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,92    

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

OKT ΝΟΕ ∆ΕΚ IAN ΦΕΒ ΜΑΡ

Ανάκαµψη έπειτα από τη 
διόρθωση της περασµένης 
εβδοµάδας για την 
χρηµατιστηριακή τιµή βάµβακος

Μικρή διόρθωση στις τιµές 
σκληρού σίτου σηµείωσαν οι 
αγορές 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 2,92 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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¤/τόνος ¤/τόνος
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52.00
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η σταδιακή χαλάρωση των µέτρων πε-
ριορισµού και το πολυαναµενόµενο ξε-
κλείδωµα της εστίασης, ειδικά στις αγο-
ρές της Κεντρικής Ευρώπης, έρχεται να 
ανακινήσει την εγχώρια αγορά ελαιο-
λάδου, ανεβάζοντας παράλληλα και τις 
τιµές παραγωγού που πλέον προσανα-
τολίζονται προς τα 3,10 ευρώ το κιλό. 
Εν τω µεταξύ, στασιµότητα ως προς τις 
τιµές και ακινησία ως προς τις εµπορι-
κές επιδόσεις κυρίευσαν την εγχώρια 
αγορά ελαιολάδου, την περασµένη ε-
βδοµάδα, µε πολλούς να αποδίδουν τη 
δυστοκία πράξεων στις αποφάσεις περί 
παράτασης του λοκντάουν στην Ιταλία. 

Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος για 
τον οποίο η τιµή του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου στην Ιταλία υποχώρησε ο-
ριακά την περασµένη εβδοµάδα κατά 
3,1% στα 4,75 ευρώ το κιλό. Αυτή η υ-
ποχώρηση στην Ιταλία και η ακινησία 
στην εγχώρια αγορά, διαµορφώνουν 
εικόνα αντίθετη από αυτή που σχηµα-

τίζει η ισπανική αγορά. Εκεί, µε την ε-
στίαση ανοιχτή, η µέση τιµή του έξτρα 
παρθένου ελαιολάδου ανέβηκε κατά 20 
λεπτά το κιλό, στα 2,92 ευρώ µέσα σε 
µια εβδοµάδα, µε ποσότητες ιδιαίτερα 
ποιοτικών ελαιολάδων να ξεπερνούν 
σε αξία τα 3,20 ευρώ το κιλό. Ο κατα-
λύτης που συνέβαλε σ’ αυτή την κινη-
τικότητα εντοπίζεται στην αναστολή 
των αµερικανικών δασµών στο ισπα-
νικό ελαιόλαδο, που υποχρέωνε τις ε-
πιχειρήσεις της ιβηρικής να εισάγουν 
από άλλες χώρες πρώτη ύλη προκειµέ-
νου να ανταποκριθούν στα συµβόλαιά 
τους στην αµερικανική αγορά.

Όλα δείχνουν πάντως πως η ευρω-
παϊκή αγορά ελαιολάδου βρίσκεται σε 
ένα ανοδικό µοµέντουµ από τις αρχές 
του έτους, µε τις τιµές στα περισσότε-
ρα εµπορικά κέντρα να έχουν εµφανί-
σει έστω και µικρές αυξήσεις. Στην ελ-
ληνική αγορά, µια από τις λιγοστές και 
µικρές πράξεις που σηµειώθηκε στην 
περιοχή των Μολάων, ανέβασε την τι-
µή της περιοχής στα 3 ευρώ το κιλό, α-
πό τα 2,95 που επικρατούσαν νωρίτε-

ρα. Αλλά και στη Μεσσηνία η τιµή των 
έξτρα παρθένων ενισχύθηκαν κατά 10 
λεπτά το κιλό, στα 2,80 ευρώ, µε την 
Κρήτη να παραµένει σταθερή πέριξ των 
2,90 ευρώ το κιλό. Όπως εκτιµούν άν-
θρωποι της αγοράς, η τιµή του ελαιο-
λάδου αναµένεται να ενισχυθεί το επό-
µενο δεκαπενθήµερο, µε την προϋπό-
θεση ότι το καθεστώς λοκντάουν σε α-
γορές ενδιαφέροντος όπως της Γερµα-
νίας και της Ιταλίας και φυσικά της Ελ-
λάδας, χαλαρώσει έστω και λίγο. Κά-
τι τέτοιο θα ενεργοποιούσε όχι µόνο 
τους Ιταλούς εισαγωγείς, αλλά και τις 
ελληνικές βιοµηχανίες, οι οποίες την 
περασµένη άνοιξη κατάφεραν να ανα-
κινήσουν την αγορά που είχε εγκλωβι-
στεί στα χαµηλά των 2,40 ευρώ το κιλό. 

Άρση µέτρων ανακινεί την αγορά ελαιολάδου
 Εστίαση, ο καταλύτης που θα σπάσει τη στασιµότητα στην αγορά του προϊόντος
Στην Ισπανία, µέσα σε µια εβδοµάδα, το έξτρα παρθένο ανέβηκε κατά 20 λεπτά

Μοντέλο που θα αποµακρύνει 
την ελαιοκοµική εµπορική 
πολιτική της Τυνησίας από τις 
εξαγωγές χύµα ελαιολάδου 
στις αγορές κατά βάση της 
Ιταλίας και της Ισπανίας 
ενεργοποιεί το υπουργείο 
Γεωργίας της χώρας της 
Βορείου Αφρικής. Σύµφωνα 
µε αυτό, θα δίνεται πλέον 
προτεραιότητα σε 
ελαιοκοµικές επιχειρήσεις 
που επιθυµούν τις εξαγωγές 
τυποποιηµένου ελαιολάδου, 
κάτι που θα διευκολυνθεί και 
µέσω της λειτουργίας 
ηλεκτρονικής πλατφόρµας 
στην οποία οι ενδιαφερόµενοι 
θα αιτούνται την έγκριση 
εξαγωγής ορισµένων 
ποσοτήτων ελαιολάδου. 
Εφόσον το πρόγραµµα αυτό 
υλοποιηθεί, αναµένεται να 
περιορίσούν αισθητά οι 
ποσότητες του έξτρα 
παρθένου ελαιολάδου που 
φεύγουν από την Τυνησία 
προς την ΕΕ (80% εξαγωγών 
Τυνησίας) σε εξαιρετικά 
ανταγωνιστιικές τιµές. 

ΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ

Κατόπιν της διόρθωσης, η αγορά προσπάθησε να 
ανακάµψει πιάνοντας ξανά τα 88 σεντς ανά λίµπρα 
για τα συµβόλαια Μαΐου, εντούτοις δεν τα κατάφερε. 
Για την ώρα φαίνεται να ισορροπεί κοντά στα 86 σεντς 
ανά λίµπρα, ενώ παράλληλα το δολάριο παραµένει σε 
ισχυρότερα επίπεδα σε σχέση µε πριν από 2-3 
εβδοµάδες. Θετικό είναι το γεγονός πως στη φυσική 
αγορά υπάρχει κινητικότητα τόσο στη φετινή σοδειά όσο 
και στη νέα. Τα κλωστήρια δείχνουν ικανοποιηµένα, 
παρά την κρίση της πανδηµίας και κοιτάζουν αισιόδοξα 
την επόµενη σεζόν. Αναµένουµε πλέον την πορεία των 
σπορών στις ΗΠΑ σε σχέση µε τις καιρικές συνθήκες. 

ΝEA ΥOΡKH
Σηµειώνονται µικρές πωλήσεις στα φετινά βαµβάκια 
σε καλές για την εποχή τιµές, πάνω από 90 σεντς, 
από τα κλωστήρια που έχουν άµεση ανάγκη για ίνα. 
Οι ποσότητες που πωλούνται µπορεί να µην είναι 
µεγάλες, αλλά αυτό δεν µας πειράζει δεδοµένου ότι 
τα αποθέµατα είναι λίγα. Στη νέα σοδειά επίσης είχαµε 
δραστηριότητα  µε τα νέα συµβόλαια να κλείνονται µε 
πριµ επί του χρηµατιστηρίου περί των 3 σεντς πάνω 
από τις αντίστοιχες τιµές ∆εκεµβρίου ‘21 για λευκά 
βαµβάκια µε καλά χαρακτηριστικά. Κατόπιν της 
χρηµατιστηριακής διόρθωσης, οι παραγωγοί πάγωσαν 
τα κλεισίµατα τιµών σύσπορου για τη νέα σοδειά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Στους Μολάους η τιµή ανέβηκε στα 
3 ευρώ από τα 2,95 ευρώ το κιλό.

ΑΝΟ∆ΙΚΑ
Η ευρωπαϊκή αγορά 

ελαιολάδου βρίσκεται σε 

ένα ανοδικό µοµέντουµ από 

τις αρχές του έτους

Συνεδρίαση 7/03/2021
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάιος ‘21  86,51 -0,41

Ιούλιος ‘21 87,51 -0,40
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Ξεκίνησαν ήδη οι εργασίες για 
την προετοιµασία των καλαµιών 
στα χωράφια, ενώ η σπορά φασο-
λιών προγραµµατίζεται για τις αρ-
χές Μαΐου. «Ελπίζουµε µέχρι τότε 
να δοθεί µια λύση µε τους µετα-
κλητούς εργάτες γης, αλλιώς θα 
έχουµε σοβαρό πρόβληµα», ανα-
φέρει µε ανησυχία ο πρόεδρος 
του ΤΟΕΒ Πρεσπών, υπογραµµί-
ζοντας πως στα χωριά της περιο-

χής υπάρχει ανάγκη για περίπου 
500 εργάτες κι αυτή τη στιγµή δια-
θέσιµοι είναι δεν είναι 50-60 άτο-
µα, αλλοδαποί οι οποίοι µένουν 
µόνιµα στις Πρέσπες.

Τα κενά αυτά καλύπτονται σχε-
δόν αποκλειστικά από Αλβανούς 
εργάτες οι οποίοι, όµως, αδυνα-
τούν να προσέλθουν στη χώρα. 
«Τα τελωνεία στην Κρυσταλλοπη-
γή και την Κακαβιά, είναι κλειστά, 

µε συνέπεια, όσοι θέλουν να ταξι-
δέψουν για την Ελλάδα, να πρέ-
πει να το κάνουν µέσω του Προ-
µαχώνα στις Σέρρες, που σηµαίνει 
πολλές ώρες, µεγάλη ταλαιπωρία 
και υψηλότερο κόστος. Ζητάµε να 
ανοίξουν ελεγχόµενα τα σύνορα 
στην Κρυσταλλοπηγή ώστε οι άν-
θρωποι να µπορέσουν να έρθουν 
για να βοηθήσουν στις εργασί-
ες στα χωράφια», εξηγεί ο ίδιος.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ικανοποιητική παραγωγή, ζω-
ηρή ζήτηση και τιµές που ή-
ταν έως και 50 λεπτά το κιλό 
υψηλότερες από ό,τι ένα χρό-
νο πριν, χαρακτήρισαν την ε-
µπορική σεζόν του 2020 για 
τους φασολοπαραγωγούς των 
Πρεσπών, οι οποίοι βλέπουν, 
επιτέλους, να µπαίνει το «νερό 
στο… αυλάκι» και για το µεγά-
λο αρδευτικό έργο, που αναµέ-
νεται να αλλάξει άρδην τα δε-
δοµένα για την άσκηση της γε-
ωργίας στην περιοχή.

«Οι αποδόσεις κυµάνθηκαν, 
κατά µέσο όρο, µεταξύ 250 και 
300 κιλών το στρέµµα και οι τι-
µές διαµορφώθηκαν στα 3 ευ-
ρώ το κιλό στους γίγαντες και 
στα 2,50 έως 2,70 ευρώ το κιλό 
στα ψιλά φασόλια. Είναι επιδό-
σεις που δεν έχουµε ξαναζήσει 
εδώ και τουλάχιστον πέντε χρό-
νια», ανέφερε στην Agrenda ο 
παραγωγός και πρόεδρος του 
ΤΟΕΒ Πρεσπών, Μιχάλης Ναλ-
µπαντίδης, σηµειώνοντας πως 
«το προϊόν έχει φύγει όλο από 
τις αποθήκες. Και άλλα αποθέ-
µατα να είχαµε και αυτά θα εί-
χαν πουληθεί.  Η ζήτηση ήταν 
πολύ µεγάλη και το φασόλι έ-
γινε ανάρπαστο».

Την ικανοποίηση για την πο-
ρεία που είχε το προϊόν, ωστό-
σο, συνεχίζει να σκιάζει το θέ-
µα των εισαγόµενων φασολιών 
που «βαφτίζονται» ως Πρεσπών 
ή Καστοριάς. «Οι δύο περιοχές 
παράγουµε γύρω στους 5.000 – 

6.000 τόνους, γίγαντες και ψι-
λά φασόλια, οι οποίοι αντιστοι-
χούν στο περίπου 50% της εγ-
χώριας παραγωγής τη στιγµή 
που η κατανάλωση ίσως να ξε-
περνά τους 20.000 τόνους. Πα-
ρόλα αυτά, όλη η Ελλάδα τρώει 
φασόλια Πρεσπών και Καστο-
ριάς. Πώς γίνεται αυτό;» διερω-
τάται ρητορικά ο κ. Ναλπαντί-
δης και ζητά να µπει ένα φρέ-
νο στις παράνοµες αυτές πρα-
κτικές που υπονοµεύουν τη 
φήµη του φασολιού της περι-

οχής και στερούν εισόδηµα α-
πό τους ντόπιους παραγωγούς.

Στη γραµµή εκκίνησης 
το µεγάλο αρδευτικό στον 
κάµπο των Πρεσπών

Στην τελική ευθεία, εν τω µε-
ταξύ, µπαίνει και το έργο του 
καινούριου αρδευτικού δικτύου, 
συνολικής δαπάνης 20 εκατ. ευ-
ρώ, που θα κατασκευαστεί στον 
κάµπο των Πρεσπών, µετατρέ-
ποντας το υπάρχον δίκτυο κα-
τάκλισης, σε στάγδην άρδευση.

«Ο ανάδοχος έχει ήδη κάνει 
αυτοψία στο σηµείο όπου θα α-
ναπτυχθεί το εργοτάξιο και µας 
είπαν πως στο επόµενο δίµη-
νο θα ξεκινήσουν οι εργασίες, 
οι οποίες θα διαρκέσουν περί-
που 2,5 χρόνια», επισήµανε ο 
κ. Ναλµπαντίδης, προσθέτο-
ντας πως «µε τη στάγδην άρ-
δευση θα µειωθεί η σπατάλη 
νερού κατά περίπου 70%, µει-

ώνοντας σχεδόν στο µισό και 
το κόστος παραγωγής για τους 
αγρότες, οι οποίοι πληρώνουν 
σήµερα 28 ευρώ το στρέµµα ε-
τησίως στον ΤΟΕΒ, ενώ παράλ-
ληλα πιστεύουµε πως θα αυξη-
θεί και η απόδοση κατά 50-100 
κιλά ανά στρέµµα».

Mια άλλη πολύ σηµαντική ω-
φέλεια που θα προκύψει από 
το έργο είναι ότι θα δώσει τη 
δυνατότητα να καλλιεργηθούν 
άλλα σχεδόν 6.000 στρέµµατα 
γης, τα οποία είναι χωράφια 
µε µεγάλη κλίση και σήµερα 
λόγω του συστήµατος της κα-
τάκλισης τα ύδατα δεν στέκο-
νται, µε αποτέλεσµα να µην α-
ξιοποιούνται. Έτσι, λοιπόν, α-
πό τα 11.000 στρέµµατα που 
καλύπτονται σήµερα από το υ-
φιστάµενο δίκτυο, µε την ολο-
κλήρωση της στάγδην άρδευ-
σης θα καλύπτονται συνολι-
κά 17.000 στρέµµατα και µά-
λιστα θα ανοίξει ο δρόµος και 
για δενδρώδεις καλλιέργειες ό-
πως είναι τα µήλα, τα αχλάδια, 
αλλά και τα καρύδια.

∆εν είναι ποτέ αρκετά τα φασόλια Πρεσπών
η αυξηµένη ζήτηση στηρίζει τις τιµές 
Με το νέο αρδευτικό θα προστεθούν σχεδόν 6.000 στρέµµατα στην καλλιέργεια

Πρόβληµα µε τους εργάτες γης
από τα κλειστά σύνορα µε την Αλβανία

ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Πρέσπες και Καστοριά 

παράγουν γύρω στους 

5.000 – 6.000 τόνους, 

γίγαντες και ψιλά φασόλια, 

οι οποίοι αντιστοιχούν στο 

περίπου 50% της εγχώριας 

παραγωγής

6.000 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Με το νέο αρδευτικό θα 

µπορέσουν να καλλιεργηθούν 

άλλα σχεδόν 6.000 στρέµµατα 

χωράφια µε µεγάλη κλίση, που 

σήµερα µένουν αναξιοποίητα

Σ
την αγορά µας πραγµατο-
ποιούνται φορτώσεις πα-
λαιότερων συµβολαίων 
σκληρού σίτου στα ίδια ε-

πίπεδα των 280-285 ευρώ ο τόνος 
FOB λιµάνι µας. Νέες δουλειές δεν 
έχουν ακουστεί, ενώ παράλληλα α-
ναµένουµε τα νέα για την έκβαση 
του νέου διαγωνισµού της Τυνησί-
ας 42.000 τόνων σκληρού. Τα απο-
θέµατα φυσικά λιγοστεύουν και λο-
γικά θα φτάσουµε στον αλωνισµό 
χωρίς ιδιαίτερα στοκ. ∆εδοµένης της 
καλής πορείας της καλλιέργειας, οι 
τοπικοί µύλοι, έχοντας καλύψει τις 
ανάγκες τους, θα δώσουν βάρος στη 
νέα σοδειά όπου εκτιµάται πως θα 
υπάρξει µια αποφόρτιση στις τιµές, 
σε σχέση µε τα σηµερινά επίπεδα.

Στα σκληρά 
σιτάρια, στη νέα 
λίστα της Φό-
τζια δεν υπήρ-
ξαν αλλαγές 
για άλλη µια 

εβδοµάδα. Συγκεκριµένα στα ποιο-
τικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 78 kg/
hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 13% η 
τιµή αποθήκης παραγωγού διαπραγ-
µατεύεται 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 σηµειώθη-
κε µια µικρή πτώση κατά 5 ευρώ ο τό-
νος, λόγω µειωµένης ζήτησης και α-
ναθεωρηµένων προς τα κάτω εξαγω-
γών. Οι τιµές γύρισαν στα 270 ευρώ 
ο τόνος παραδοτέα σε γαλλικό λιµά-
νι. Επίσης να σηµειωθεί πως η νέα 
σοδειά της Γαλλίας βρίσκεται σε κα-
λύτερη κατάσταση σε σχέση µε την 
αντίστοιχη περσινή. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, οι 
ευεργετικές βροχοπτώσεις στις ΗΠΑ 
αποφόρτισαν τις τιµές του µαλακού 
σίτου. Γενικότερα, τα δηµητριακά άρ-
χισαν να πιέζονται παρά τις καλές πω-
λήσεις στην Κίνα. Στη Γαλλία επίσης 
είχαµε απώλειες για τα µαλακά σιτά-
ρια, καθώς εκτιµήθηκε αύξηση της 
παραγωγής στη Ρωσία. Παράλληλα, 
η βελτίωση των καιρικών συνθηκών 
προµηνύουν αυξηµένες παραγωγές 
σε πολλές σοδειές µαλακού. 

Ως αποτέλεσµα οι τιµές έχασαν 
σχεδόν 8 ευρώ και διαπραγµατεύ-
ονται στα 221 ευρώ ο τόνος για τα 
συµβόλαια του Μαΐου. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΗΠΙΑ ∆ΙΟΡΘΩΣΗ 
ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

3
ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ΓΙΓΑΝΤΕΣ

2,50 -2,70
ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ΨΙΛΑ 
ΦΑΣΟΛΙΑ

ΑΓΟΡΑ ΦΑΣΟΛΙΩΝ 
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Βάση τα 35 λεπτά 
για τον ηλίανθο

Πρώτα συμβόλαια
παραγωγών με
ΕΑΣ Ορεστιάδας
για την Agroinvest

Με άλλον α-
έρα ξεκινά 

πλέον η νέα καλλιεργητική σεζόν 
για τον ηλίανθο καθώς η «κόκκι-
νη γραµµή» των 35 λεπτών το κι-
λό, που είχαν θέσει ως στόχο οι 
παραγωγοί για τα φετινά συµβό-
λαια του προϊόντος κρατήθηκε εν 
τέλει απαραβίαστη. Και µπορεί η 
τιµή αυτή να είναι κατά 2 λεπτά 
πιο χαµηλή από την περσινή, ω-
στόσο, θεωρείται διαχειρίσιµη α-
πώλεια, µε δεδοµένο ότι όλο το 
προηγούµενο διάστηµα, µέσα α-
πό διαρροές για 32 – 33 λεπτά το 
κιλό, είχε καλλιεργηθεί µια ατµό-
σφαιρα απαισιοδοξίας στις τάξεις 
των παραγωγών για το εάν θα 
καλλιεργήσουν ή όχι. Την ίδια 
στιγµή, για την ελαιοκράµβη οι 
απώλειες είναι µεγαλύτερες, κα-
θώς τα νέα συµβόλαια συνάπτο-
νται στα 36 λεπτά το κιλό από 40 
λεπτά πέρυσι.

Θρυαλλίδα για τη βελτίωση του 
κλίµατος για τον ηλίανθο, απο-
τέλεσε η συµφωνία στην οποία 

κατέληξε η ΕΑΣ Ορεστιάδας µε 
την Agroinvest, ενόψει της επερ-
χόµενης καλλιεργητικής περιό-
δου του 2021, µε ελάχιστη εγγυ-
ηµένη τιµή στα 35 λεπτά το κιλό, 
για την παραγωγή από συνολι-
κά 80.000 στρέµµατα στην περι-
οχή του Έβρου.

Μάλιστα το γεγονός ότι έχει κα-
τοχυρωθεί η «βάση» στα 35 λεπτά, 
αλλά µένει ανοικτή η τιµή προς 
το πάνω όριο ίσως να αποδειχθεί 
προποµπός για ακόµη πιο θετικές 
εξελίξεις, αν η συµφωνία της ΕΑΣ 
Ορεστιάδας µε την Agroinvest και 
η πορεία της αγοράς, διεγείρουν 
τα ανταγωνιστικά ένστικτα των υ-
πόλοιπων βιοντιζελάδων που έ-
χουν παρουσία στο χώρο.

Η συµφωνία της ΕΑΣ Ορεστιά-
δας µε την Agroinvest αποτελεί 
απότοκο της δεύτερης ανοικτής 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδια-
φέροντος που απηύθυνε προς τις 
βιοµηχανίες µεταποίησης η συ-
νεργατική οργάνωση την Παρα-
σκευή 12 Μαρτίου.

Στη δεύτερη ανοιχτή πρόσκληση εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος που απηύθυνε η ΕΑΣ 
Ορεστιάδας προσήλθαν η Agroinvest, η 
ΕΛΒΙ και η GF, καταθέτοντας προσφορές 
συνεργασίας, µε τη διοίκηση της ΕΑΣ να 
καταλήγει ότι η συµφερότερη ήταν αυτή 
της Agroinvest, δεδοµένου ότι συνδύαζε 
καλύτερη τιµή, παροχή προµήθειας και 
το σύνολο των 80.000 στρεµµάτων που 
καλλιεργούν οι 3.000 συνεργάτες της.

Με το που οριστικοποιήθηκε το αποτέ-
λεσµα του διαγωνισµού, άρχισαν άµεσα 
να συνάπτονται και τα πρώτα συµβόλαια 
µεταξύ παραγωγών και της ΕΑΣ Ορεστι-
άδας. Ο στόχος όπως ανέφερε ο πρόε-
δρος της οργάνωσης, Λάµπρος Κουµπρί-
δης, είναι να συναφθούν συµβάσεις για 
80.000 στρέµµατα και να προκύψει µια 
παραγωγή της τάξης των 15-20.000 τό-
νων ηλίανθου. Ως προς την ελαιοκράµ-
βη, ο κ. Κουµπρίδης µας είπε πως επει-
δή τα µέλη της ΕΑΣ Ορεστιάδας καλλι-
εργούν µόλις περί τα 500 στρέµµατα, 
στην ουσία η οργάνωση αποδέχθηκε 
τις συµβάσεις που συνάπτουν ήδη σε 
άλλες περιοχές της χώρας µε µεγαλύ-
τερες εκτάσεις, που κινούνται µε ελά-
χιστο εγγυηµένο επίπεδο τα 36 λεπτά.

Η µείωση της κατανάλωσης καυσίµων και η δυνατότητα των εκκοκκιστηρίων να βρίσκουν 
φθηνότερο εισαγόµενο ηλιέλαιο, δίνουν το περιθώριο στα διυλιστήρια για χαµηλότερη τιµή 

Άγονος ο πρώτος διαγωνισμός της Ένωσης 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ

∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ

Η συµφωνία της ΕΑΣ Ορεστιάδας έρχεται µετά την 
κήρυξη του πρώτου αντίστοιχου διαγωνισµού ως 
άγονου, λόγω χαµηλών προσφορών από τις εταιρείες. 
Το πρόβληµα εντοπίστηκε αρχικά στην άρνηση των 
διυλιστηρίων να παραλάβουν όλες τις ποσότητες της 
κατανοµής στην οποία έχουν κινηθεί οι επιχειρήσεις 
παραγωγής βιοντίζελ και όπου γίνονται παραλαβές 
στην πίεση της αντίστοιχης τιµής. Επ’ αυτού οι 
πληροφορίες θέλουν την τιµή αγοράς από τα 
διυλιστήρια να περιορίζεται στα 1.100 ευρώ τον τόνο, 
όταν προηγούµενες περιόδους αγόραζαν µε 1.250 
ευρώ τον τόνο.
Ένας λόγος είναι η µείωση της κατανάλωσης 
καυσίµων, λόγω των συνθηκών που έχει δηµιουργήσει 
η πανδηµία. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει µε τη 
δυνατότητα που είχαν τον τελευταίο καιρό τα 
εκκοκκιστήρια να βρίσκουν εισαγόµενο ηλιέλαιο σε 
τιµή χαµηλότερη από αυτή στην οποία έχουν 
ευθυγραµµισθεί οι εγχώριες επιχειρήσεις παραγωγής 
βιοντίζελ. Κι εδώ το θέµα είναι αν τα διυλιστήρια 
έχουν την υποχρέωση να απορροφήσουν το σύνολο 
της κατανοµής µε την οποία επιφορτίζονται από το 
κράτος οι εγχώριες επιχειρήσεις βιοντίζελ.

ΑΓΟΡΑ ΗΛΙΑΝΘΟΥ

ΤΙΜΗ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

ΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ

36 

35
372020

2021

86.000
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

17.000
ΤΟΝΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 

3.000
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Κέρδη 
προ φόρων 312 εκατ. ευρώ, 
προσαρμοσμένα για τα έξοδα 

αναδιοργάνωσης προσωπικού 
και έκτακτες προβλέψεις, 
παρουσίασε το 2020 η Τράπεζα 
Πειραιώς. Σύμφωνα με τη σχετική 
ανακοίνωση, καταγράφησαν περίπου 
€695 εκατ. προβλέψεις για τις 
COVID-19 ζημίες και άλλες 
προβλέψεις στο πλαίσιο του νέου 
πλάνου για μείωση των NPEs. .

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ: Σε σώμα συγκροτήθηκε 
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της 
κλωστοϋφαντουργίας Επίλεκτος, με 
τον Ευριπίδη Δοντά να αναλαμβάνει 
τη θέση του προέδρου και 
Διευθύνοντα Συμβούλου. Καθήκοντα 
αντιπροέδρου αναλαμβάνει ο 
Γρηγόρης Μπιτσικώκος, ενώ μη 
εκτελεστικά μέλη οι Απ.Δοντάς (του 
Ηλία), Απ.Δοντάς (του Ιώάννη), Α. 
Αρσενοπούλου, Χρ. Κήττας, Α.
Σφυρής, Α. Σκορδάς Β.Μέργου.

CHIQUITA: Για την καλύτερη 
διασφάλιση της τήρησης των 
βέλτιστων προτύπων βιωσιμότητας, 
η Chiquita δεσμεύεται να πληροί τις 
απαιτήσεις των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, 
που εδραιώθηκαν για πρώτη φορά 
στη διάσκεψη του ΟΗΕ στο Ρίο ντε 
Τζανέιρο το 2012 και αφορούν 17 
αλληλένδετους στόχους για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής, της ισότητας των φύλων, 
τη βελτίωση της υγείας, την εξάλειψη 
της φτώχειας, έως το 2030.

ETEO GOODS: Στην εξαγορά της 
ελληνικής εταιρείας παραγωγής έξτρα 
παρθένου ελαιολάδου Eteo Goods 
προχώρησε ο όμιλος Παπαδόπουλου, 
που εδρεύει στη Νέα Υόρκη.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Σε σημαντική ανοδική αναθεώρηση των 
προβλέψεών της για την ανάπτυξη στην 
Ελλάδα φέτος προχωρά η Citigroup στο 
πλαίσιο της νέας της έκθεσης για τις πα-
γκόσμιες προοπτικές. Όπως επισημαίνει, 
βλέπει ανάπτυξη 5,5% φέτος από 3,1% που 
ήταν η πρόβλεψή της τον προηγούμενο 
μήνα. Ισχυρή θα συνεχίσει να είναι η α-
νάπτυξη και το 2022 σύμφωνα με την α-
μερικανική τράπεζα η οποία την τοποθε-
τεί στο 5,7%. Παράλληλα, εκτιμά πως στο 
επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν α-
ναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας 
από τους οίκους αξιολόγησης και σημα-
ντική βελτίωση των ελληνικών spreads.

Την ίδια ώρα, Telegraph και Bloomberg 
σχολιάζουν τη μεγάλη επιτυχία της χώρας 
μας στη διαδικασία επιστροφής στις διε-
θνείς αγορές με την έκδοση του 30ετούς 
ομολόγου, τονίζοντας πως μόλις έξι χρό-

νια μετά την ελληνική κρίση χρέους που 
συντάραξε τις αγορές, η Αθήνα έδρεψε 
τους καρπούς της ισχυρής ζήτησης για το 
ομόλογο με το οποίο άντλησε 2,5 δισ. , σα-
φές σημάδι εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Στο μεταξύ, κάποια μεταβλητότητα στον 
πληθωρισμό καθ΄ όλη τη διάρκεια του 
2021, εν μέσω πανδημίας, αναμένει η Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως δήλω-
σε η επικεφαλής της, Κριστίν Λαγκάρντ. Η 
Λαγκάρντ προέβλεψε ότι ο πληθωρισμός 
θα αυξηθεί σταδιακά όταν «ο αντίκτυπος 
της πανδημίας εξασθενήσει, υποστηριζό-
μενος από διευκολυντικές δημοσιονομι-
κές και νομισματικές πολιτικές». Υποστή-
ριξε ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί 
στο 1,5% το 2021, στο 1,2% το 2022 και στο 
1,4% το 2023. Τέλος, ανάπτυξη +4,7% α-
ναμένει για την ευρωζώνη ο αμερικανικός 
οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch. 

E-LA-WON
Στο Διεθνή Διαγωνισμό του Dubai η  
E-LA-WON απέσπασε 2 Χρυσά βραβεία 
ποιότητας και έτσι, ενισχύει τη θέση της στα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δίνοντας την 
ευκαιρία, στους εκεί αντιπροσώπους της,  
να «εκμεταλλευτούν» την υψηλή διάκριση. 
Η E-LA-WON συμμετείχε με: Premium 
ελαιόλαδο, ποικιλίας Κουτσουρελιά και 
Κορωνέικη, Superpremium ελαιόλαδο, 
ποικιλίας Αγριελιά και Μποτσικολιά. 

Καρούλιας
H εταιρεία Β.Σ. Καρούλιας προσέθεσε 
από τις 10 Μαρτίου στο portfolio της τη 
νέα σειρά αναψυκτικών Green Pro 
Mixers Series. Τα Green Pro Mixers 
Series δημιουργήθηκαν με τη συνεργασία 
διακεκριμένων bartenders και της Green 
Cola Hellas. H γκάμα της σειράς θα 
περιλαμβάνει: Cola, Soda, Tonic και 
Lemon Lime, ενώ να σημειωθεί πως τα 
προϊόντα δεν περιλαμβάνουν ζάχαρη. 

Εμπιστοσύνη αγορών 
ανακτά η Ελλάδα 

 Επάνοδος στις αγορές με το 30ετές ομόλογο 
 Iσχνή μεταβλητότητα στον πληθωρισμό ΕΕ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Τετάρτη 18/03 844,56

870

865

860

855

850

845

840

835

Τετάρτη
17/03 

Τρίτη
16/03

Πέµπτη
11/03

Παρασκευή
12/03

∆ευτέρα
15/03

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.  0,4080 +20,00%

BIOKARPET S.A. 0,8900 +9,20%

ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 0,2460 +8,37%

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.  0,4460 +4,21%

VIOHALCO SA/NY 4,4350 +3,74

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FIN. HOLD. Α.Ε. 0,6860 -22,05% 

CPI Α.Ε. 0,5400 - 12,20%

VIDAVO Α.Ε. 5,1500 - 9,65%

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 0,2540 -7,64%

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,3960 -6,60%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 33.145,45 + 0,39%
 NASDAQ Comp 13.328,96 1,46%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.867,17 0,45%
Λονδίνο FTSE 100 6.776,47 0,20%
Φρανκφούρτη DAX-30 14.764,12 1,15%
Παρίσι CAC-40 6.067,89 0,22%
Ζυρίχη  SMI 10,962.01 0.36%
Τόκιο NIKKEI-225 30.216,75 1,01%
 
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

Εντοπίζει διέξοδο ανόδου  
το Χρηματιστήριο Αθηνών 
Οι αναδιαρθρώσεις του Eurostoxx, με την 
προσθήκη της Τέρνα Ενεργειακή και της ΔΕΗ, 
καθώς και του FTSE Russel με την προσθήκη  
της Βιοχάλκο, αναμένεται να ανεβάσουν τη 
συναλλακτική δραστηριότητα της αγοράς. Στο 
μεταξύ, οι οίκοι που αξιολογούν την ελληνική 
οικονομία στέκονται στο γεγονός ότι η ύφεση του 
2020 ήταν μικρότερη του αναμενόμενου, στοιχείο 
που αφενός θέτει σε καλύτερη βάση το ΑΕΠ του 
2021 και αφετέρου προμηνύει μικρότερες ζημιές 
για τις επιχειρήσεις και τις τράπεζες.
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Απασχόληση συνταξιούχων στον αγροτικό τομέα

Σ
το άρθρο της προηγούµενης εβδοµάδας, εί-
χα αναφερθεί στους ανέργους και στους λό-
γους που οδηγούνται πολλοί από αυτούς να 
µην δέχονται την απασχόληση στα χωράφια. 

Το νόµισµα όµως έχει δύο όψεις, ακόµη και αυτό που 
και στις δύο πλευρές έχει την ίδια εικόνα. Που σηµαί-
νει ότι ο κάθε άνθρωπος έχει στο µυαλό του συγκεκρι-
µένους λόγους που κάνει ή δεν κάνει κάτι. και πριν 
ο οποιοσδήποτε κρίνει, θα πρέπει πρώτα να ακούσει.

Σαν συνέχεια στην απασχόληση θα δούµε τα νέα 
δεδοµένα των συνταξιούχων που 
απασχολούνται στον πρωτογενή 
τοµέα. Φαντάζει βέβαια λίγο παρά-
δοξο γιατί έχουµε από τη µία νέ-
ους που δεν απασχολούνται και α-
πό την άλλη συνταξιούχους µετά α-
πό χρόνια εργασίας, να συνεχίζουν 
να εργάζονται ή να ψάχνονται να 
απασχοληθούν παράλληλα µε τη 
σύνταξη τους.

Στις 30.05.20 ψηφίστηκε ο νόµος 
4690 (ΦΕΚ Α’ 104/30-05-2020 / Η-
µεροµηνία επανακυκλοφορίας λό-
γω λάθους: 01.06.2020): «Κύρωση: 
α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα 
για την αντιµετώπιση των συνεχιζό-
µενων συνεπειών της πανδηµίας 
του κορονοϊού COVID-19 και άλ-
λες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 
84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. 
«Περαιτέρω µέτρα για την αντιµε-
τώπιση των συνεχιζόµενων συνε-
πειών της πανδηµίας του κορονοϊ-

ού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οι-
κονοµική κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 78: 
«ΜΕΡΟΣ ΙΑ: ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόµενη διάταξη παρέχεται στους συ-
νταξιούχους, οι οποίοι απασχολούνταν κατά την έ-
ναρξη ισχύος του άρθρου 20 του νόµου 4387/2016 

(Α’ 85) και οι οποίοι εξαιρούνταν 
από την εφαρµογή των διατάξε-
ων του προϊσχύοντος του νόµου 
4387/2016 (Α’ 85) νοµοθετικού 

πλαισίου, αλλά και από τις διατάξεις του άρθρου 20 
του νόµου 4387/2016, εφόσον συνεχίζουν την απα-
σχόλησή τους, µεταβατική περίοδος ενός επιπλέον έ-
τους, δηλαδή έως και την 1η.3.2022 προκειµένου να 
ενταχθούν στο πλαίσιο των νέων διατάξεων.

Με τον προηγούµενο νόµο όσοι συνταξιούχοι α-
πασχολούνταν στον πρωτογενή τοµέα, δεν είχαν υ-
ποχρέωση να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές 
εφόσον το καθαρό φορολογητέο αγροτικό εισόδηµα 
δεν ξεπερνούσε το ποσό των 5.460 ευρώ. Αυτό το ό-
ριο πλέον άλλαξε και έγινε 10.000 ευρώ.

Κατόπιν τούτου, το άρθρο 20 του νόµου 4387/16 
διαµορφώνεται ως εξής:  

«Άρθρο 20: Απασχόληση συνταξιούχων
1. α. Στους εξ ιδίου δικαιώµατος συνταξιούχους του 

ΕΦΚΑ, οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαµβάνουν 
από της δηµοσιεύσεως του νόµου εργασία ή αποκτούν 
ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην 
ασφάλιση του ΕΦΚΑ, οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες 
και επικουρικές καταβάλλονται µειωµένες κατά ποσο-
στό 30% για όσο χρονικό διάστηµα απασχολούνται ή 

διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα.
Ειδικότερα για συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν ή-

δη αναλάβει ή αναλαµβάνουν από της δηµοσιεύσε-
ως του νόµου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστη-
ριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεω-
τικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, αναστέλλε-
ται πλήρως η καταβολή των κύριων και επικουρικών 
συντάξεων εφόσον δεν έχουν συµπληρώσει το 61o έ-
τος της ηλικίας τους έως και τις 28.2.2021 και το 62ο 
έτος από την 1η.3.2022 και εφεξής.

Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν αναλάβει πριν την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου εργασία ή είχαν 
αποκτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς 
υπακτέα στην ασφάλιση η οποία συνεχίζεται και για 
τους οποίους προβλέπονταν εξαίρεση από το άρθρο 
20 του νόµου 4387/2016, καθώς και από τις προϊσχύ-
ουσες αυτού διατάξεις, υπάγονται στις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου από την 1η.3.2022.

3. β. Οι συνταξιούχοι πρώην φορέων κύριας ασφά-
λισης ή του ∆ηµοσίου που είχαν αναλάβει ή αναλαµ-
βάνουν δραστηριότητα για την οποία υπάγονται στην 
ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλουν την ασφαλι-
στική εισφορά του άρθρου 40, εφόσον το ετήσιο ει-
σόδηµά τους από την δραστηριότητα αυτήν υπερβαί-
νει το ποσό των 10.000 ευρώ. Η ως άνω απαλλαγή α-
πό την υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών ει-
σφορών του άρθρου 40 ισχύει από 1.6.2020.

4. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω ρυθµίσεων, δεν µει-
ώνεται το ποσόν της σύνταξης:

α. Των συνταξιούχων του ΟΓΑ εφόσον ασκούν α-
πασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.

η. Των συνταξιούχων άλλων φορέων και του ∆ηµο-
σίου, εφόσον το ετήσιο καθαρό αγροτικό  τους εισό-
δηµά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ.

5. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, ορίζονται οι προϋποθέσεις, οι ό-
ροι, η διαδικασία διασταύρωσης και ελέγχου στοιχεί-
ων µεταξύ του ΣΕΠΕ και του e-ΕΦΚΑ, καθώς και κάθε 
άλλο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.

Συνεπώς, η ύπαιθρος θα µπορεί να βλέπει τους αν-
θρώπους τους οποίους µεγάλωσε για λίγο διάστηµα 
ακόµη, όσο αντέχουν. Μέχρι να τα παρατήσουν κι αυ-
τοί και να ερηµώσει µια για πάντα… 

Ακέραια 
η σύνταξη

∆εν µειώνεται το ποσό 
της σύνταξης των συνταξι-

ούχων του ΟΓΑ

Εξ ιδίου 
δικαιώµατος

Στους συνταξιούχους 
του ΕΦΚΑ µειωµένες 
συντάξεις κατά 30%

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 ένταξής τους είναι 
µέχρι τις 31 Μαρτίου 2021. Χωρίς 

την επιβολή προστίµων. Προφανώς 
πολιτική απόφαση, αλλά σε κάθε 

περίπτωση θα γλιτώσουν πολλοί την 
επιβολή των προστίµων, ενώ όσοι 

πλήρωσαν πρόστιµα µπορούν να 
κάνουν αίτηση για επιστροφή τους.

∆εξαµενές καυσίµων: 
Ρωτήστε για έκδοση άδειας

Απευθυνθείτε στις κατά τόπους ∆ΑΟΚ του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
ρωτήστε για τις δεξαµενές καυσίµων. Αν 
µπορεί να εκδοθεί άδεια και υπό ποιες 
προϋποθέσεις. Τουλάχιστον να ξέρετε αν 
εκδίδονται ή όχι. Γιατί οι έλεγχοι της 
Εφορίας θέλουν να απορρίψουν τις δαπάνες 
αγοράς πετρελαίου. Φυσικά, η µη ύπαρξη 
άδειας δε σηµαίνει ότι δεν είναι πραγµατική 
η δαπάνη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο… του 
2015, όπως υπάρχει υποχρέωση. 
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Την ιταλική Sagea Group 
φέρνει η Magma του Παΐσιου

Ο όμιλος Sagea έρχεται στη χώρα μας μετά τις Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία
Πρόκειται για κίνηση που συνάδει με τα επόμενα βήματα του επιχειρηματία

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Την είσοδό της στην ελληνική αγορά πραγµατο-
ποιεί η ιταλική επιχείρηση στον τοµέα των αγροε-
φοδίων και των αναλύσεων, Sagea Group, συνά-
πτοντας στρατηγική συνεργασία µε την Μάγµα Α-
ΕΒΕ του Βασίλη Παΐσιου. 

Ο όµιλος Sagea εισέρχεται στη χώρα µας µετά τη 
Σερβία, τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, επεκτείνο-
ντας τη γεωγραφική της κάλυψη και συνεχίζοντας 
την ανάπτυξή της στη Νότια Ευρώπη. ∆ραστηριοποι-
είται µε πιστοποιήσεις ορθών εργαστηριακών πρα-
κτικών και ορθών εργαστηριακών πρακτικών (GEP-
GLP) καθώς και σε σειρά εργαστηριακών αναλύσε-
ων και στην παραγωγή αγροεφοδίων. Πρόκειται για 
µία κίνηση συνεργασίας, η οποία συνάδει µε τα ε-
πόµενα βήµατα του επιχειρηµατία Βασίλη Παΐσιου, 
µετά την πώληση του 51% µετοχών της Άλφα Αγρο-
τικά Εφόδια το περασµένο καλοκαίρι στην Adama, 
η οποία ανήκει στον κινεζικό όµιλο, ChemChina. 

Σηµειώνεται ότι το τµήµα δοκιµών πεδίου της 
Μάγµα είναι διαπιστευµένο για την εκτέλεση πει-
ραµάτων, µε ορθές πειραµατικές πρακτικές (Good 

Experimental Practice) και ορθές εργαστηριακές 
πρακτικές (Good Laboratory Practice), όντας πιστο-
ποιηµένη κατά τα έτη 2012 και 2016 αντίστοιχα, γε-
γονός που συνάδει µε τη φιλοσοφία της Sagea, η 
οποία ακολουθεί τα ίδια πρότυπα εφαρµογής. Έ-
ως και αυτή τη στιγµή η Μάγµα έχει αναπτύξει δύο 
πειραµατικούς σταθµούς κι ένα εκτεταµένο δίκτυο 
καλλιεργητών και γεωπόνων, µε πρόσβαση σε ευ-
ρύ πεδίο δοκιµών στη βόρεια και στη νότια Ελλά-
δα, υλοποιώντας περισσότερες από 1.000 δοκιµές.  

Η Μάγµα διατηρεί δραστηριότητα και στον αγροτι-
κό τοµέα µε την εισαγωγή φιλικών προς το περιβάλ-
λον γεωργικών προϊόντων, την επανασυσκευασία, 
την αποθήκευση και διανοµή φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων και λιπασµάτων, ενώ επενδύει σε βιώ-
σιµες µεθόδους φυτοπροστασίας που αναπτύσσει 
στην Ελλάδα µέσω συνεργασιών από το εξωτερικό. 

Υπενθυµίζεται ότι η Μάγµα έχει αποκτήσει εργο-
στάσιο που στεγάζεται σε επιφάνεια γης περίπου 
52 στρεµµάτων στην περιοχή της Κυρά-Βρύσης του 
δήµου Λουτρακίου Περαχώρας. Μέσω των συγκε-
κριµένων εγκαταστάσεων η εταιρεία επενδύει στην 
παραγωγή και ανάπτυξη αγροεφοδίων. 

Η δηµιουργία µιας νέας γραµµής παραγωγής και 
τυποποίησης ελαιόλαδου βρίσκεται στα σχέδια της 
ΚΑΣΕΛΛ ΑΕ, η οποία προχωρά στην κατάθεση σχε-
τικής µελέτης. Στόχος, η αδιάλειπτη παραγωγική 
διαδικασία καθώς η οργάνωση καλείται να διαχει-
ριστεί έναν µεγάλο αριθµό κωδικών. Η νέα επέν-
δυση, το ύψος της οποίας ανέρχεται περίπου στα 
220.000 ευρώ, έρχεται να προστεθεί σε αυτήν που 
ολοκληρώθηκε πριν περίπου τρεις µήνες για την 
επέκταση των αποθηκευτικών χώρων κατά 300 τ.µ. 

Μάλιστα, στα µελλοντικά projects και η δηµι-
ουργία µιας δεύτερης γραµµής, έτσι ώστε η µια να 
εξυπηρετεί την τυποποίηση των γυάλινων µπου-
καλιών και η άλλη των µεταλλικών συσκευασι-

ών ελαιόλαδου. Η ΚΑΣΕΛΛ ΑΕ είναι η πρώην Κοι-
νοπραξία Αγροτικών Συνεταιρισµών της Επιδαύ-
ρου Λιµηράς Λακωνίας, (Κ.Α.Σ.Ε.Λ.Λ.), η οποία 
ξεκίνησε τη δραστηριότητα της το 2002 µετά α-
πό πρωτοβουλία 9 Α.Σ.Ο. (ελαιοτριβείων του δή-
µου Μονεµβασιάς - Λακωνίας). Σήµερα, διαθέτει 
8 υπερσύγχρονα ελαιοτριβεία, τα οποία ανταπο-
κρίνονται πλήρως στις ανάγκες της εποχής αλ-
λά και της ΟΕΦ, και διασφαλίζοντας το καλύτε-
ρο δυνατό αποτέλεσµα στην παραγωγή και τυ-
ποποίηση του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου. 

Τα ελαιοτριβεία είναι τοποθετηµένα σε ακτίνα 
περίπου 10 χλµ, περιµετρικά της µονάδας τυπο-
ποίησης και συσκευασίας.

Φάκελο για επένδυση νέας γραμμής παραγωγής 
και τυποποίησης ελαιολάδου τρέχει η ΚΑΣΕΛΛ

Ρυθµό ανάπτυξης ως 5% 
περιµένει ο τοµέας Crop 

Science της Bayer
Η Bayer, µε την αειφορία αναπόσπαστο 

µέρος της στρατηγικής της, κινείται µε στόχο 
την ενίσχυση της αύξησης των πωλήσεων, της 
κερδοφορίας και της ελεύθερης ταµειακής ροής. 
Ως εκ τούτου, µέχρι το 2024, σχεδιάζεται οι 
καθαρές πωλήσεις να φτάσουν τα 43 έως 45 
δισ. ευρώ. Ο τοµέας Crop Science αναµένεται 
να αυξηθεί µε ρυθµό από 3 έως 5% που 
σηµαίνει ταχύτερη ανάπτυξη από την αγορά.

Συνεργασία ΣΕΟ µε τη σχολή 
οινικού µάρκετινγκ της Ντιζόν
Ξεκίνησε  η συνεργασία του Συνδέσµου 
Ελληνικού Οίνου µε τη Σχολή Οινικού 
Μάρκετινγκ της Βουργουνδίας µε στόχο να 
βοηθήσει µικρές οινοποιητικές µονάδες-µέλη 
του να διεισδύσουν µε επιτυχία σε αγορές του 
εξωτερικού. Oι σπουδαστές του προγράµµατος 
ΜΒΑ θα κάνουν µελέτες ώστε τα οινοποιεία να 
αναπτύξουν κατάλληλες στρατηγικές εξαγωγών.

Η Α. Οικονόµου νέα πρόεδρος 
στον Σύνδεσµο Βιοµηχανιών 
Επεξεργασίας Κρέατος
Η Αγγελική Οικονόµου, διευθύνουσα σύµβουλος 
της Νίκας και στέλεχος µε µεγάλη εµπειρία σε 
ανώτατες θέσεις σε µεγάλες εταιρείες (∆έλτα, 
Vivartia, Chipita), στους τοµείς διοικητικών και 
οικονοµικών υπηρεσιών και του HR, εξελέγη νέα 
πρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικών 
Βιοµηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος – ΣΕΒΕΚ.

O Βασίλης Παΐσιος, 
πρόεδρος της 
Magma-Agro 
ΑΕΒΕ.

Η ΚΑΣΕΛΛ ΑΕ, στην οποία 
ανήκουν τα εµπορικά 

σήµατα Εννέα, Φίλαιος 
και Dory, εξάγει το 95% 
της παραγωγής, µε τους 
κύριους προορισµούς να 

περιλαµβάνουν από Ευρώπη 
και Αµερική µέχρι Νότια 

Αφρική, Αυστραλία 
και Σιγκαπούρη.
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ΒΑΜΒΑΚΙ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Ισχυρά συστήματα Cotton Plus  
για πρόσθετη τιμή στο βαμβάκι 
Αρκετά μικρά βήματα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της αξίας βάμβακος έχουν 
γίνει τα τελευταία λίγα χρόνια στον κλάδο. Τον τόνο δίνουν οι σπόροι και οι εισροές. 
Ακολουθούν, έξυπνα συστήματα, μηχανήματα και τις καλλιεργητικές τεχνικές.  
Είναι γεγονός ότι την τελευταία διετία δεν κατέστη δυνατόν να πληρωθεί ο κόπος των 
παραγωγών. Ωστόσο από φέτος η διεθνής συγκυρία αλλάζει, η αναζήτηση της ποιοτικής 
ίνας από τη μεταποίηση εδραιώνεται και το σύστημα των προπωλήσεων δείχνει ικανό  
να δώσει μια πιο δίκαιη κατανομή του πλούτου που παράγει η βαμβακοκαλλιέργεια. 

ΜΕΣΗ
ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗ

ΑΠΟ∆ΟΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

300-350
ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ



ΒΑΜΒΑΚΙ

22 ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΤΟΥ ΔΡ Δ. ΧΆΧΆΛΗ*

To βαμβάκι αποτελεί μιας ζωτικής 
σημασίας καλλιέργεια για τη χώρα μας 
και ως εκ τούτου τα θέματα ζιζανίων/
ζιζανιοκτόνων αποτελούν διαχρονικά 
σημαντικό πεδίο έρευνας, γνώσης 
και καινοτομίας από το Εργαστήριο 
Ζιζανιολογίας του Μπενακείου 
Φυτοπαθαλογικού Ινστιτούτου, μέσω 
προγραμμάτων (ecopest) και δράσεων 
της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας. 
Τα  ζιζανιοκτόνα,μπορεί να 
είναι ενσωματούμενων (PPI-, 
pendimethalin, fluometuron) ή 
προφυτρωτικά (PRE-, fluometuron, 
s-metolachlor και terbuthylazine). 
Επίσης, χρησιμοποιούνται συνδυασμοί 
ζιζανιοκτόνων, που σε κυρίαρχο 
ποσοστό συμμετέχει το ζιζανιοκτόνο 
fluometuron.Η χημική ζιζανιοκτονία 
αποτελεί το βασικό (μεταφυτρωτικό) 
«όπλο» του παραγωγού κρατώντας 
ελεύθερη ζιζανίων την καλλιέργειας από 
την 2η έως την 9η εβδομάδα μετά το 
φύτρωμα. 
Με δεδομένο την απουσία εκλεκτικών 
σκευασμάτων για μεταφυτρωτική 
εφαρμογή (για πλατύφυλλα ζιζάνια), 
εκτός από την κατά παρέκκλιση έγκριση 
του pyriothiobac, χρησιμοποιούνται 
εξειδικευμένοι τρόποι εφαρμογής του 
glyphosate (π.χ. με καλύπτρα) για την 
αντιμετώπιση των ζιζανίων μεταξύ των 
γραμμών. Επίσης, υπάρχει τεχνολογία 

ακριβείας ψεκαστικού συστήματος 
(WeedSeeker) που με την χρήση 
αισθητήρα ψεκάζει μόνο ζιζάνια (και όχι 
γυμνό έδαφος), μεταξύ των γραμμών 
σποράς. 
Άναφέρεται ότι στην καλλιέργεια 
βαμβακιού εμφανίζεται ένας μεγάλος 
αριθμός (περίπου συνολικά 20 είδη) από 
στενόφυλλα και πλατύφυλλα ζιζάνια. Τα 
πιο δύσκολα ζιζάνια είναι τα πλατύφυλλα 
(όπως η περικοκλάδα Convolvolus 
arvensis, η αγριομελιτζάνα, Xanthium 
strumarium κ.α). Το πλέον δυσεξόντωτο 
ζιζάνιο, που τείνει να κυριαρχήσει 
σχεδόν σε όλες τις περιοχές της 
βαμβακοκαλλιέργειας αναφέρεται ότι 
είναι η πορφυρή κύπερη (Cyperus 
rotundous). 
Άπό διαθέσιμα στοιχεία αναφέρεται ότι 
για την αντιμετώπιση των ζιζανίων στην 
χώρα μας, μετά την εγκατάσταση της 
καλλιέργειας, απαιτείται ένας αριθμός 
μηχανικών σκαλισμάτων καθώς και 
χειρωνακτικών σκαλισμάτων, με μέσο 
κόστος 10-15 ευρώ/στρέμμα, που σε 
αρκετές περιπτώσεις ανέρχεται στα 20 

ευρώ/στρέμμα. Η καθαρή πρόσοδος 
της καλλιέργειας δηλώνεται γύρω στα 
50-60 ευρώ/στρέμμα, ενώ σε κάποιες 
περιπτώσεις είναι αρνητική και υπάρχει 
πλήρης απουσία άλλων οικονομικών 
λύσεων για την αντιμετώπιση των 
δυσεξόντωτων ζιζανίων. Καθολικά οι 
παραγωγοί επιζητούν νέες εγκρίσεις, 
για όλους τους τύπους ζιζανιοκτόνων 
(ενσωματούμενα, προφυτρωτικά και 
εκλεκτικά μεταφυτρωτικά).
Για την αντιμετώπιση των σημαντικών 
ζιζανιολογικών προβλημάτων, η πολιτεία  
έχει αδειοδοτήσει κατά παρέκκλιση 
σκευάσματα με δραστικές που έχουν 
εκλεκτικότητα στην καλλιέργεια 
όπως: pyriothiobac (εμπορικό όνομα 
Staple) για νωρίς μεταφυτρωτικές 
εφαρμογές για πλατύφυλλα ζιζάνια 
και trifloxysulfuron (εμπορικό όνομα 
Envoke) για την κύπερη. Σημειωτέων 
η δραστική pyriothiobac βρίσκεται σε 
διαδικασία έγκρισης στην Ε.Ε.

*Εργαστήριο Ζιζανιολογίας, Μπενάκειο 
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

> Αδειοδότηση σκευασμάτων για μεταφυτρωτική καταπολέμηση πλατύφυλλων

ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ, 
ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΖΙΖΆΝΙΟΚΤΟΝΩΝ 

ΨΕΥΔΟΣΠΟΡΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 
Για την επιτυχή προετοιμασία της 
σποροκλίνης στο βαμβάκι, θα 
πρέπει η πραγματοποίηση των 
καλλιεργητικών εργασιών, όπως 
η κατεργασία του εδάφους, να 
γίνεται όταν το χωράφι βρίσκεται 
στο ρώγο του, όταν έχει δηλαδή 
την κατάλληλη υγρασία. Μετά το 
πρώτο όργωμα, ο παραγωγός 
μπορεί να κάνει ένα με δύο 
συμπληρωματικά περάσματα 
με καλλιεργητή. Είναι σημαντικό 
να τονιστεί ότι η κατεργασία του 
εδάφους με φρέζα θα πρέπει να 
αποφεύγεται, καθώς ζημιώνει 
την υγεία-σύσταση του εδάφους, 
δημιουργώντας επιφανειακή 
κρούστα, ενώ παράλληλα μπορεί 
να βοηθήσει στον μηχανικό 
πολλαπλασιασμό πολλών ετήσιων 
ζιζανίων που αναπαράγονται με 
υπόγεια όργανα. 
Σε κάθε περίπτωση τα 
μηχανήματα θα πρέπει να 
καθαρίζονται επιμελώς από 
ριζώματα ζιζανίων πριν την χρήση 
τους για αποφυγή μεταφοράς-
εξάπλωσής τους στο χωράφι. 
Συμπληρωματικά της χημικής 
προσπαρτικής ζιζανιοκτονίας, 
κατά την οποία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μη εκλεκτικά 
ζιζανιοκτόνα ευρέως φάσματος, 
μπορεί να εφαρμοστεί και το 
μέτρο της ψευδοσποράς, με 
άρδευση του χωραφιού και 
καταστροφή των ζιζανίων που 
βλαστήσαν με χρήση κοινής 
δισκοσβάρνας και με βάθος 
επεξεργασίας τα 7 εκατοστά το 
μέγιστο. 

Στέλα Προβελέγγιου

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΩΝ

ΚΡΙΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ 2η ΕΩΣ ΤΗΝ 9η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΥΤΡΩΜΑ

10	20 ΚΑΘΑΡΗ
ΠΡΟΣΟ∆ΟΣ ΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

50	60



> Έλεγχος ζιζανίων και εχθρών για 
βαµβακοκαλλιέργεια χωρίς απώλειες

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ SIPCAM

Για να επιτευχθούν οι µέγιστες 
αποδόσεις είναι απαραίτητη η 
προστασία της καλλιέργειας 
βάµβακος από τους διάφορους 
εχθρούς και ζιζάνια που την απειλούν. 
Το ζιζανιοκτόνο Axion Combi ZC (δ.ο. 
terbuthylazine 12,5% + pendimethalin 
25% β/ο) συνδυάζοντας δύο 
δραστικές ουσίες παρέχει 
έλεγχο µεγάλου εύρους 
ζιζανίων, µε µεγάλη 
διάρκεια δράσης. Σηµείο 
αναφοράς αποτελεί το 
προϊόν Turbine (δ.ο. 
pendimethalin 36,5% β/ο) 
υπό τη µορφή αιωρήµατος 
µικροκαψουλών (CS). 
Παρέχει µοναδική ευελιξία (εφαρµογή 
προσπαρτικά µε ενσωµάτωση ή 
επιφανειακά προφυτρωτικά) ανάλογα 
µε τις συνθήκες στο χωράφι.

Η Sipcam Hellas παρέχει 

και κλασικές λύσεις στη ζιζανιοκτονία. 

Το Stelth 50SC (δ.ο. fl uometuron 
50% β/ο) τυποποιηµένο από το 
εργοστάσιο της SIPCAM στην Ιταλία, 
κρύβει εµπειρία πάνω από 70 έτη 
στην παρασκευή ζιζανιοκτόνων. Για 
ειδικές συνθήκες ζιζανιοκτονίας η 
Sipcam Hellas διαθέτει το Silueta 
(δ.ο. S-metolachlor 96% β/ο), 
παρέχοντας έλεγχο σε αγρωστώδη 
και ορισµένα πλατύφυλλα ζιζάνια 
και στην κίτρινη κύπερη. Μοναδική 
θέση ανάµεσα στα άλλα προϊόντα 
της Sipcam Hellas, έχει το προϊόν 
Staple SL (υπό την προϋπόθεση 
έγκρισης 120 ηµερών). Το Staple 

SL είναι ειδικό µεταφυτρωτικό 
ζιζανιοκτόνο εναντίον κύπερης 
και πλατυφύλλων ζιζανίων (δ.ο. 
pyrithiobac sodium 38,3% β/ο). Οι 
τετράνυχοι µπορεί να προσβάλλουν 
το βαµβάκι και να προκαλέσουν 
µείωση των αποδόσεων. Το 
ακαρεοκτόνο Kendo UM 5,12 SC 

(δ.ο. fenpyroximate 
5,12% β/ο), (υπό την 
προϋπόθεση έγκρισης 
120 ηµερών) µε τη 
µοναδική του φόρµουλα 
παρέχει αποτελεσµατική 
και ταχύτατη δράση. 
Για αντιµετώπιση 
αφίδων και αλευρωδών 

διατίθεται το διασυστηµατικό 
εντοµοκτόνο Gazelle (δ.ο. 
acetamiprid 20% β/β). Για τη 
ρύθµιση της ανάπτυξης του 
βαµβακιού, διατίθεται το προϊόν 
Vitachlor 5SL (δ.ο. mepiquat 
5% β/ο). Για την αποφύλλωση 
του βαµβακιού η Sipcam Hellas 
διανέµει το προϊόν Kabuki 2,5EC 
(pyrafl ufen ethyl 2,65% β/ο). 
Η Sipcam Hellas παρέχοντας 
ολοκληρωµένες προτάσεις, 
παράλληλα µε την πλήρη σειρά 
προϊόντων ειδικής θρέψης δίνει 
στον παραγωγό τα εφόδια που θα 
τον κάνουν να ξεχωρίσει µε την 
παραγωγή του.

Χρήστος Νικολαΐδης, Γεωπόνος ΠΘ 
Μ.Sc, ∆ντης Marketing και Ανά-

πτυξης Προϊόντων Φυτοπροστασίας 
SIPCAM HELLAS
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 

Την εικόνα μιας πιο ώριμης αγοράς 
εκπέμπει τις τελευταίες εβδομάδες 
ο κλάδος βάμβακος στην Ελλάδα, 
με το μοντέλο των προπωλήσεων 
να κερδίζει την εμπιστοσύνη των 
παραγωγών και τις διεθνείς τιμές 
να διαμορφώνουν μετά από χρόνια 
επίπεδα αρκετά πάνω από τα 50 
λεπτά το κιλό στο σύσπορο.  
Φαίνεται ότι η διαδικασία αυτή που 
φέτος για πρώτη φορά εδραιώνεται 
σε τέτοιο βαθμό, αφήνει προς το 
παρόν στην άκρη τις στρεβλώσεις 
του προηγούμενου καθεστώτος 
κλεισιμάτων τιμών, κατά το οποίο 
όλα κρίνονταν εντός λίγων ημερών 
τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο 
του κάθε έτους. Σύμφωνα με 
το ρεπορτάζ, ο αρκετοί ήταν 
οι βαμβακοκαλλιεργητές που 
έκλεισαν το διάστημα αυτό μέρος 
της εκτιμώμενης νέας παραγωγής 
τους επωφελούμενοι από το 
χρηματιστηριακό ράλι κατά το οποίο 
τα ταμπλό της νέας Υόρκης έγραψαν 

94 και 95 λεπτά ανά λίμπρα για τα 
συμβόλαια Μαΐου. 
Στις αρχές του Φεβρουαρίου, 
όταν λανσαρίστηκε ο νέος αυτός 
μηχανισμός οι τιμές που έδιναν 
τα εκκοκκιστήρια κυμαίνονταν 
στα 48 με 49 λεπτά το κιλό, για να 
ακουστούν στη συνέχεια επίπεδα 
πέριξ των 55 και 56 λεπτών το κιλό. 
Η διόρθωση του χρηματιστηρίου προ 
ολίγων ημερών, συνέπεσε με την 
ισχυριοποίηση του δολαρίου, γεγονός 
που «μάζεψε» την πτώση και έτσι οι 
δουλειές συνεχίζονται πέριξ των 54 
λεπτών το κιλό για το σύσπορο. 
Όπως μεταφέρουν εκκοκκιστές, τα 
πολλά φιξαρίσματα ξεκίνησαν όταν οι 
τιμές των συμβολαίων Δεκεμβρίου 
2021 βρέθηκαν πάνω από τα 85 
σεντς ανά λίμπρα χρηματιστηριακά. 
Την Τετάρτη 17 Μαρτίου, έπειτα από 
μια πτώση στα 82 σεντς η λίμπρα, 
η χρηματιστηριακή τιμή ανέκαμψε 
κοντά στα 84 σεντς. Οι τεχνικές 
αναλύσεις δείχνουν ότι η στήριξη του 
προϊόντος ενεργοποιείται σε τιμές 
πέριξ των 82 σεντς για τα συμβόλαια 
Δεκεμβρίου, με τις αντιστάσεις πέριξ 

των 87 σεντς ανά λίμπρα.
Την ίδια στιγμή, διεθνείς αναλυτές 
βλέπουν τις παλιές σοδειές 
που διαπραγματεύονται στα 
συμβόλαια Μαΐου και Ιουνίου να 
προσανατολίζονται για την υπέρβαση 
του 1 δολαρίου ανά λίμπρα τις 
επόμενες εβδομάδες κάτι που λογικά 
θα παρασύρει στην περαιτέρω άνοδο 
και τα συμβόλαια Δεκεμβρίου 2021, 
βάσει των οποίων γίνονται και τα 
φιξαρίσματα στην εγχώρια αγορά. Όλα 
αυτά, όσο η ισοτιμία στο ευρωδολάριο 
διαμορφώνεται στα 1,17-1,18 ευρώ, 
κάτω από τα επίπεδα των 1,20 ευρώ, 
βελτιώνοντας έτσι τις τιμές για το 
ελληνικό βαμβάκι. Όπως μεταφέρουν 
άνθρωποι της αγοράς στην Agrenda, 
εφόσον «δούμε χρηματιστηριακή 
ανοδική αντίδραση, αρκετοί παραγωγοί 
θα σπεύσουν να προπωλήσουν 
σύσπορο».
Η αγορά λοιπόν διατηρεί ανοδικό 
ρυθμό τόσο σε συνάρτηση με τα 
τεχνικά όσο όμως και με τα θεμελιώδη. 
Ήδη τα παγκόσμια αποθέματα 
βάμβακος, βάσει υπολογισμών 
που προκύπτουν από την τελευταία 

έκθεση του αμερικανικού υπουργείου 
γεωργίας (USDA) υποχωρούν στα 
94 εκατ. δεμάτια, αρκετά κάτω από 
τα άνω των 100 εκατ. δεματίων 
που εγκλώβισαν την αγορά σε 
έναν πτωτικό κύκλο τα τελευταία 
χρόνια. Παράλληλα, αναμένεται μια 
υποχώρηση των εκτάσεων στις 
ΗΠΑ, αφού η καλλιέργεια σόγιας και 
καλαμποκιού, δύο προϊόντων που 
επίσης βρίσκονται σε ανοδικό κύκλο, 
έρχεται να «κλέψουν» εκτάρια από την 
καλλιέργεια βάμβακος.  
Οι εξαγωγές των ΗΠΑ και της 
Βραζιλίας αναμένεται να αυξηθούν 
κατά 45% και 17% αντίστοιχα και 
είναι ενδεικτικές της στροφής στην 
διεθνή αγορά βάμβακος που την 
τελευταία διετία έχει εγκλωβιστεί 
σε ένα πτωτικό σπιράλ, ειδικά στην 
φυσική της έκφανση. Το παραπάνω 
αποτελεί πεποίθηση μιας σειράς 
αναλυτών που παρακολουθούν στενά 
το εμπόρευμα αυτό, ενώ πλέον η 
Διεθνή Συμβουλευτική Βάμβακος 
(ICAC) έρχεται να επικυρώσει την τάση, 
όσο τοποθετείται θετικά και για την 
επικείμενη καλλιεργητική περίοδο.

ΣΕ ΑΝΟΔΙΚΟ ΚΥΚΛΟ Η ΑΓΟΡΑ 
ΜΕ ΤΙΜΗ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΟΙ ΠΡΟΠΩΛΗΣΕΙΣ 
> Γύρω από τα 55 λεπτά το κιλό κλείνουν οι προπωλήσεις σύσπορου στους παραγωγούς 

> Λιγοστά τα παγκόσμια αποθέματα διαμορφώνουν ευνοϊκά θεμελιώδη για την επόμενη σοδειά
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FIBERMAX
ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2021

Ακόµη µια χρονιά το πρόγραµµα της 
BASF Certifi ed Sustainable FiberMax 
(CSF) ολοκληρώθηκε µε επιτυχία στις 
περιοχές της Θράκης και της Θεσσαλί-
ας και για έκτη συνεχή χρονιά η αποδοχή 
του συνεχίζει να επεκτείνεται στη συνεί-
δηση των παραγωγών και της βιοµηχανί-
ας. Η αποδοχή και η συνεχιζόµενη αύξη-
ση εδραιώνονται περαιτέρω, καθώς όλοι 
οι συµµετέχοντες αποκοµίζουν χειροπια-
στά οφέλη, σε αυτό που ο καθένας ξέρει 
να κάνει καλύτερα.
Βασικός στόχος της BASF µέσα από το 
πρόγραµµα CSF είναι να προσφέρει στον 
Έλληνα παραγωγό το µέσο για την πα-
ραγωγή ενός διαφοροποιηµένου, ποιοτι-
κού και µε βιώσιµες πρακτικές παραγό-
µενου βαµβακιού, που θα ανταποκρίνε-
ται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς 
βαµβακιού και θα του προσφέρει σηµα-
ντικό πλεονέκτηµα στην εµπορία του. Με 
το πρόγραµµα CSF, η BASF κάνει πράξη 
τη δέσµευσή της για ένα αειφόρο µέλλον 
στη γεωργία.
Οι συνεργασίες της µε τα Θρακικά Eκκο-
κιστήρια στην περιοχή της Θράκης και µε 
τις επιχειρήσεις ΒΙΟΛΑΡ & Κ.Β. Μάρ-
κου στην περιοχή της Θεσσαλίας, είναι ο 
πυλώνας για την επιτυχηµένη υλοποίηση 
του προγράµµατος CSF. 
Για την περιοχή της Θράκης, το πρόγραµ-
µα αποτελεί επιπλέον το εφαλτήριο για 
την περαιτέρω διείσδυσή του στα επόµε-
να στάδια της αλυσίδας αξίας βαµβακιού, 
τόσο στην παραγωγή νήµατος CSF, όσο 
και στην παραγωγή υφάσµατος CSF.

Γιατί ένα τόσο απαιτητικό πρόγραµµα 
βρήκε τόση αποδοχή;
Όλα ξεκίνησαν πριν αρκετά χρόνια, όταν 
σκέψεις και οράµατα για την αναβάθµιση 
του Ελληνικού βαµβακιού, άρχισαν να α-
ναζητούν τον δρόµο προς υλοποίηση, µε 
γνώµονα να µπορέσουν να προσφέρουν 
όφελος στον παραγωγό. 
H αρχική σκέψη και η κινητήριος δύνα-
µη για να γίνει το Ελληνικό βαµβάκι ανα-
γνωρίσιµο, να αποκτήσει µια νέα ταυτό-
τητα, προσαρµοσµένη στις µελλοντικές α-
παιτήσεις της ιχνηλασιµότητας, σε όλα τα 

στάδια παραγωγής, βρήκε άµεση αποδο-
χή από τα Θρακικά Εκκοκιστήρια και τις ε-
πιχειρήσεις ΒΙΟΛΑΡ & Κ.Β. Μάρκου. Και 
οι τρεις επιχειρήσεις είναι γνωστές στον 
κλάδο για την εστίασή τους στην ποιότη-
τα, την γνώση τους στις τάσεις που δια-
µορφώνονται στην αγορά, καθώς και την 

µακρόχρονη εµπειρία τους στην εµπο-
ρία του παραγόµενου προϊόντος, η οποία 
τους προσθέτει σηµαντικό πλεονέκτηµα 
στο να αντιλαµβάνονται άµεσα τις τάσεις 
που διαµορφώνονται στα επόµενα στάδια 
αξίας του βαµβακιού. 
Για να γίνουν όµως οι αρχικές συζητήσεις 
πράξη, απαιτούσε την δηµιουργία και ε-
φαρµογή ενός πρωτοκόλλου γεωργικών 
πρακτικών, σε συµφωνία µε τις δεσµεύ-
εις και στοχεύσεις για την κλιµατική αλλα-
γή, όπως αυτές έχουν περιγραφεί από τον 
Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών - στόχος 
12 (Υπευθυνότητα στην παραγωγή και την 
κατανάλωση) https://sdgs.un.org/goals
Όταν υπάρχει κοινή δέσµευση και στόχευ-
ση, όλα στη συνέχεια παίρνουν τον δρό-
µο τους. Ετοιµάστηκε το πλαίσιο, αναπτύ-
χθηκαν συνεργασίες σε πολλά επίπεδα, 
συστήµατα καταγραφής και αποτύπωσης, 
συστήµατα επικοινωνίας και προβολής της 
προσπάθειας. Το 2021 τα δεδοµένα του 
προγράµµατος (βλ. σχετικούς πίνακες) και 
ένα παραγόµενο προϊόν που πλέον ζητεί-
ται επώνυµα και κατά προτεραιότητα από 
τους αγοραστές, αποδεικνύουν τα περαιτέ-

ρω περιθώρια ανάπτυξης του προγράµµα-
τος στις περιοχές της Θράκης και της Θεσ-
σαλίας. Τόσο η BASF Ελλάς, όσο και οι συ-
νεργαζόµενες στο πρόγραµµα εκκοκιστι-
κές επιχειρήσεις (Θρακικά Εκκοκιστήρια, 
ΒΙΟΛΑΡ & Κ.Β. Μάρκου) παραµένουν δε-
σµευµένοι στην από κοινού προσπάθεια 
να αναδείξουν περαιτέρω το παραγόµε-
νο βαµβάκι CSF, ως υπόδειγµα βέλτιστων 
πρακτικών και συνεργιών µεταξύ διαφο-
ρετικών εταιρειών στον ίδιο κλάδο, για επι-
στροφή ακόµη µεγαλύτερου οφέλους στον 
Έλληνα βαµβακοπαραγωγό. 
Επιπλέον η BASF, τόσο σε επίπεδο Ηνω-
µένων Πολιτειών µε το πρόγραµµα e3 αλ-
λά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο µε το πρό-
γραµµα CSF, έχει οργανώσει και εστιά-
σει τις προσπάθειές της στην ανεύρεση 
και προσέλκυση ενδιαφέροντος από γνω-
στά ονόµατα της παραγωγής και εµπορί-
ας τελικών προϊόντων ένδυσης, έτσι ώστε 
η προσπάθεια CSF & CSF Upper να γίνει 
αναγνωρίσιµη και στο «ράφι».

Θανάσης Τσούτσας, 
Υπεύθυνος Τµήµατος Σπόρων 

> ∆υνατές συνεργασίες και ανταποδοτικό όφελος στον παραγωγό µε το πρόγραµµα CSF

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 
CSF

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ 
ΜΠΑΛΕΣ 

ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

    ΘΡΑΚΙΚΑ 
ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ

403 38.210 18.066 5€ / ΣΤΡ.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 
CSF

CSF 
�ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

CSF UPPER 
�ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ 
ΜΠΑΛΕΣ

ΒΙΟΛΑΡ 40.900 462 22.925 17.975 11.353

Κ.Β. ΜΑΡΚΟΥ 48.952 793 37.324 11.627 20.103

ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2,5 CENTS €/ 
KG ΣΥΣΠΟΡΟΥ

3,5 CENTS €/ 
KG ΣΥΣΠΟΡΟΥ
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Η Syngenta Hellas προσφέρει λύσεις για καλύτερη 
ποιότητα βαµβακιού, µε υψηλή παραγωγή και ανώτερο 
εισόδηµα στον παραγωγό. Για το λόγο αυτό η εταιρεία 
έχει οργανώσει ένα «πλήρες πρόγραµµα καλλιέργειας 
βαµβακιού» µε στόχο την αντιµετώπιση των προκλήσεων 
του σήµερα αλλά και του µέλλοντος, συµβάλοντας έτσι στο 
ποιοτικό ελληνικό βαµβάκι.
Για το πλήρες αυτό πρόγραµµα, η Syngenta Hellas 
χρησιµοποιεί τη µεγάλη γκάµα φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων και την εµπειρία της στο βαµβάκι. Με το 
κατάλληλο προϊόν και στοχευµένη χρήση στο σωστό 
στάδιο, επιτυγχάνεται καλύτερο αποτέλεσµα, µε λιγότερο 
κόπο και µόνο τα απαραίτητα έξοδα για τον παραγωγό. 
Ταυτόχρονα, εφαρµόζοντας τις αρχές της ορθολογικής 
χρήσης αποφεύγονται φαινόµενα ανάπτυξης ανθεκτικότητας, 
απαιτούνται λιγότερες εφαρµογές και έξοδα, ενώ το 
αποτέλεσµα θα έχει ποιότητα µε καλύτερη σοδειά.

Αφετηρία είναι η σπορά, αντιµετωπίζοντας τα έντοµα 
εδάφους µε τη δύναµη του FORCE 1.5GR. Το κοκκώδες 
FORCE 1.5GR µε τη δύναµη του tefl uthrin είναι η ισχυρή λύση 
για τα έντοµα εδάφους. Με τους ατµούς, αλλά και τη δράση 
επαφής και στοµάχου µπορεί να «διώξει» το πρόβληµα του 
σιδηροσκούληκου από το χωράφι και από το µυαλό σας. 
Πλέον από φέτος η Syngenta Hellas έχει στη διάθεσή της 
και νέα βελτιωµένη έκδοση, το FORCE EVO που συνδυάζει 
την ισχυρή προστασία από έντοµα εδάφους του FORCE µε 
πρόσθετα στοιχεία λιπάσµατος µέσα στον κόκκο για ενίσχυση 
της ρίζας και της ανάπτυξης του φυτού στα πρώτα στάδια.

Η «βασική ζιζανιοκτονία» είναι το αµέσως επόµενο µέληµά 

των παραγωγών. Σωστή και σε βάθος χρόνου 
αντιµετώπιση ζιζανίων γίνεται από νωρίς, πριν 
φυτρώσουν ακόµη τα ζιζάνια. Ο δοκιµασµένος 
συνδυασµός DUAL GOLD 96EC (S-metolachlor) µε 
ORLANDO 50SC (fl uometuron), έχει αποδείξει όλα αυτά 
τα χρόνια ότι είναι η βάση για καθαρό χωράφι, η βάση για 
καλύτερη παραγωγή. Αφού «καθαριστούν» τα βασικά ζιζάνια 
µε αυτόν το συνδυασµό, ο παραγωγός µπορεί στη συνέχεια 
να συµπληρώσει όπου κι αν χρειάζεται µε ZETROLA 10EC 
ή SERAC 10EC για ολοκληρωτικό χτύπηµα στα αγρωστώδη 
ζιζάνια. ∆ύο µεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα για αγρωστώδη 
ζιζάνια, µε διαφορετική δραστική και διαφορετικό τρόπο 
δράσης για εγγυηµένο αποτέλεσµα τώρα και στο µέλλον. 

Επιπλέον, ενίσχυση της ανάπτυξης και της 
παραγωγικότητας του βαµβακιού µας, µπορεί να προσφέρει 
και το ISABION. Το ISABION είναι ένας καινοτόµος 
βιοδιεγέρτης, βασισµένος σε µείγµα ελεύθερων αµινοξέων. 
Προσφέρει «έτοιµη τροφή» στο βαµβάκι για να ξεπερνά 
συνθήκες στρες µε τον καλύτερο τρόπο και να ενισχύει την 
ανάπτυξη και την καρποφορία του βαµβακιού.

Παράλληλα αρχίζει και η µάχη µε τα έντοµα που 
προσβάλουν το φυτό, τα άνθη και τα καρύδια, που τελικά 
δίνουν και την παραγωγή. Η χρήση των εντοµοκτόνων 
πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή, µε σεβασµό στο 
περιβάλλον, αποφυγή δηµιουργίας ανθεκτικότητας και 
όσο είναι εφικτό τη διατήρηση των φυσικών πληθυσµών 
ωφέλιµων εντόµων. Για τους λόγους αυτούς η Syngenta 
Hellas προτείνει διαφορετικά σκευάσµατα ανά εχθρό, µε 
δραστικές που έχουν διαφορετικό µηχανισµό δράσης, 
για στοχευµένη καταπολέµηση στον εχθρό όπου πρέπει 

και τη στιγµή που πρέπει. Τα Evure 
24EW, Affi  rm 095SG, Ampligo 150ZC 
και Karate 10CS with zeon technology, 

είναι όπλα υψηλής ποιότητας και δοκιµασµένης αξιοπιστίας 
που µπορούν να στοχεύσουν σωστά το επιβλαβές έντοµο 
στόχο και να βοηθήσουν στην ποιότητα και ποσότητα του 
βαµβακιού. Το Evure 24EW δίνει λύση σε αφίδες και θρίπα, 
που προσβάλουν το βαµβάκι στα πρώτα στάδια ανάπτυξής 
του. Όταν οι πληθυσµοί των εντόµων αυτών είναι ακόµη 
χαµηλοί, µπορεί να περιορίσει τη ζηµιά και τους πληθυσµούς 
των εντόµων. Αντίστοιχα δρα και στον λύγκο, ώστε να 
προστατέψει τα πρώτα χτένια. Εφαρµογή πριν την ανάπτυξη 
µεγάλων πληθυσµών σε κάθε περίπτωση, για αποτέλεσµα 
πριν να γίνει η ζηµιά.

Για το πράσινο σκουλήκι η Syngenta Hellas διαθέτει δύο 
διαφορετικά όπλα. Το Affi  rm 095SG για αντιµετώπιση της 
πιθανής 1ης γενιάς στα τέλη Ιουνίου µε αρχές Ιουλίου και το 
Ampligo 150ZC µε τη διπλή δύναµη των 2 δραστικών του 
(lambda-cyhalothrin & chlorantraniliprole) για το ισχυρό 
«χτύπηµα» στην επόµενη γενεά που προκαλεί και τις κύριες 
ζηµιές. Τέλος, το γνωστό και δοκιµασµένο Karate 10CS 
with zeon technology, είναι η λύση για τις περιοχές όπου 
εµφανίζεται περιοδικά το ρόδινο σκουλήκι.
Σωστή χρήση των παραπάνω προϊόντων µε στοχευµένη 
εφαρµογή τη στιγµή που πρέπει, είναι η πρόταση της 
Syngenta Hellas για ποιότητα στο βαµβάκι, µεγαλύτερη 
παραγωγή και κορυφαίο εισόδηµα στην «εθνική καλλιέργεια» 
του βαµβακιού.

ΜΠΟΥ∆ΟΥΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

MARKETING MANAGER SYNGENTA HELLAS

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

> Εξασφάλιση ποιοτικής σποράς, φυτοπροστασίας και ανάπτυξης για την καλύτερη σοδειά

ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ SYNGENTA HELLAS
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HCORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ ενισχύει ακόµη 
περισσότερο την επένδυση στο βαµβάκι προσφέροντας 
ολοκληρωµένες λύσεις µε νέες ποικιλίες, πλήρη γκάµα 
προϊόντων φυτοπροστασίας και θρέψης των φυτών. Κορυφαία 
τεχνική υποστήριξη από ειδικούς και νέες ψηφιακές υπηρεσίες 
επιστρατεύονται για την ανάπτυξη της παραγωγής.

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

Lumifl ex™ Νέα επένδυση σπόρων για έλεγχο την µυκήτων 
εδάφους Rhizoctonia solani και Fusarium sp. 
ΑΑ∆Α 60900 22/10/2019

Lumidapt® Kelta νέα επένδυση φυσικής προέλευσης 
για περισσότερα φυτά, ταχύτερο φύτρωµα, την προώθηση 
εγκατάστασης των νέων φυτών και της ανάπτυξης τους µε 
εύρωστο και οµοιόµορφο τρόπο

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

Λίπασµα Preplant 
Το νέο λίπασµα FB 14-24 –12 + 2MgO + 10SO3 (Preplant 
σχεδιάστηκε για να αντιµετωπίσει την µεγάλη έλλειψη Φωσφόρου 
στα περισσότερα χωράφια µε ανοιξιάτικες καλλιέργειες και την 
ισχυρή δέσµευση του στα εδάφη µε υψηλό pΗ. 
Σε συνδυασµό µε την τεχνολογία επένδυσης σπορών LumiGen™ 
βελτιώνει αισθητά την εγκατάσταση της νεαρής φυτείας, την 

ευρωστία και την οµοιοµορφία ανάπτυξης των φυτών και οδηγεί 
σε µεγαλύτερη στρεµµατική παραγωγή. 

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

PIONEER® Ποικιλίες Βαµβακιού
ST 318 η µοναδική ποικιλία που συνδυάζει κορυφαία 
στρεµµατική απόδοση και ποιότητα
Πρώιµη ανθοφορία, µε πρώιµο και δυνατό άνοιγµα καρυδιών. 

Πολύ καλή συγκράτηση καρποφόρων και εύκολη διαχείριση 
της φυτείας.

Κατάλληλη και για γόνιµα χωράφια ξηρικής ή ηµιξηρικής 
καλλιέργειας. 

Υψηλή απόδοση σε ίνα > 37%. 
Ιδανική για προγράµµατα πιστοποίησης πχ ιχνηλασιµότητα 

CottonBest®. 

ST 402 η Νο1 ποικιλία στην Ελλάδα
Αραιό φύλλωµα που βοηθάει στον έλεγχο του πράσινου 

σκουληκιού. 
Ταχεία αναπαραγωγή καρποφόρων οργάνων. 
Εύκολη διαχείριση και ανεκτικότητα σε καλλιεργητικά λάθη.
∆ιατίθεται και µε επένδυση Lumidapt® Kelta για άριστη 

φυτρωτικότητα και καλύτερη πρώτη ανάπτυξη.

Πρόγραµµα Ελέγχου εντόµων Pest Monitoring 
Αυτόµατες ηλεκτρονικές παγίδες και συµβατικές παγίδες 
σε επιλεγµένα χωράφια από την αρχή µέχρι το τέλος της 
περιόδου εµφάνισης του εντόµου Heliothis armigera (πράσινο 
σκουλήκι) σε όλες τις σηµαντικές περιοχές βαµβακιού 
παρακολουθούνται από εκπαιδευµένους γεωπόνους. 
Προηγµένο ηλεκτρονικό σύστηµα συλλέγει δεδοµένα και 
φωτογραφίες που αποστέλλονται στην πλατφόρµα Ελέγχου 
Εντόµων της Corteva Agriscience™. Οι συνεργάτες µας και οι 
παραγωγοί µας ενηµερώνονται µέσω υπολογιστή και κινητού 
τηλεφώνου για την πορεία του πληθυσµού του εντόµου, το 
επίπεδο προσβολής που καταγράφουν οι γεωτεχνικοί µας στα 

χωράφια και την πιθανότερη εξέλιξη της προσβολής δύο 
φορές την εβδοµάδα. 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ 
Eskif 120 SC Η λύση για το πράσινο 
 σκουλήκι (Heliothis armigera) του βαµβακιού
∆ραστική ουσία: Spinetoram 12% β/ο (spinosyns- Group 5 
κατά IRAC).

To Eskif 120 SC καταπολεµά αποτελεσµατικά όλα τα στάδια 
του πράσινου σκουληκιού (Heliothis armigera) στο βαµβάκι.

Η κίνηση εντός των φυτικών ιστών επιτυγχάνεται διελασµατικά.
Ο θάνατος των εντόµων προκαλείται σε λίγες µόνο ώρες από 

την εφαρµογή.
Ο κατάλληλος χρόνος εφαρµογής του Eskif 120 SC

τοποθετείται µε την εµφάνιση των νεαρών προνυµφών (L1-L2). 
Αποτελεί ιδανική επιλογή για Προγράµµατα Ολοκληρωµένης 

∆ιαχείρισης (IPM).
Μικρή επίδραση σε ωφέλιµα και παρασιτοειδή µη στόχους 

έντοµα. ΑΑ∆Α 14698 22/04/2019 

Jerdez 500 WG Με τη δύναµη 
του IsoclastTM active 
∆ραστική ουσία: Sulfoxafl or (IsoclastTM active) 50% β/β

Το Jerdez 500 WG καταπολεµά αποτελεσµατικά τις 
αφίδες (Aphis gossypii), το λύγκο (Lygus sp. Χρήση  
Ήσσονος Σηµασίας) και το τζιτζικάκι (Empoasca sp. 
Χρήση  Ήσσονος Σηµασίας)

Νέα δραστική ουσία (IsoclastTM active) µε µοναδικό 
τρόπο δράσης.

Η κίνηση του εντός του φυτού επιτυγχάνεται τόσο 
διασυστηµατικά όσο και διελασµατικά.

Η εφαρµογή του Jerdez 500 WG γίνεται κατά την 
εµφάνιση των πρώτων αποικιών των εντόµων.

Άµεσα αποτελέσµατα µε παρατεταµένη διάρκεια 
δράσης.

∆εν παρουσιάζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα µε 
εντοµοκτόνα άλλων χηµικών οµάδων.

Ιδανική επιλογή για προγράµµατα διαχείρισης 
ανθεκτικότητας. ΑΑ∆Α 14696 17/04/2019 

CROP SOLUTIONS 
ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
> Κορυφαίες λύσεις για την βαµβακοκαλλιέργεια από την CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ 

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

TM ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affi  liated companies. © 2021 Corteva.
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Tο βαµβάκι αποτελεί πιθανότατα, τη 
σηµαντικότερη αροτραία καλλιέργεια 
στη χώρα µας αναλογιζόµενοι τις 
καλλιεργούµενες εκτάσεις του και το 
ύψος των απαιτούµενων επενδύσεων 
από τους παραγωγούς. Ένας από τους 
σηµαντικότερους παράγοντες επιτυχίας της 
καλλιέργειας είναι η αποτελεσµατική καταπολέµηση των 
ζιζανίων και µάλιστα µε αειφόρο τρόπο αφού η ανάπτυξη 
ανθεκτικότητάς τους αυξάνεται τάχιστα, καθιστώντας 
ιδιαίτερα σηµαντική την εναλλαγή στη χρήση ζιζανιοκτόνων 
µε διαφορετικούς µηχανισµούς δράσης.

Το Fibranto® αποτελεί την πλέον σύγχρονη λύση 
στη ζιζανιοκτονία του βαµβακιού και απευθύνεται σε 
όλους εκείνους τους παραγωγούς που αναζητούν την 
καινοτοµία και την εξέλιξη µιας και λύνει το πρόβληµα των 
σηµαντικότερων στενόφυλλων αλλά και πλατύφυλλων 
ζιζανίων που απαντούν στο βαµβάκι, συµβάλλοντας και στο 
πρόβληµα της ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

∆ιπλός Τρόπος ∆ράσης – ∆ιπλή Αξία
Το Fibranto® εµπεριέχει ένα µοναδικό συνδυασµό 

δύο καταξιωµένων δραστικών ουσιών: του 
Pendimethalin και του Terbuthylazine, 
καθιστώντας το ως το πλέον αξιόπιστο 
ζιζανιοκτόνο βαµβακιού, καθώς οι δύο δραστικές 
ουσίες που εµπεριέχονται στο ετοιµόχρηστο 

µίγµα παρέχουν δύο διαφορετικούς µηχανισµούς 
δράσης έναντι των ζιζανίων αλλά και σηµαντική 

υπολειµµατική διάρκεια δράσης προσφέροντας 
σταθερό έλεγχο αυτών. 

Οφέλη εµπειρίας MicroPlus™
Το Fibranto® απαντά στην ανάγκη για ισχυρό έλεγχο ενός 
ευρέος φάσµατος αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων 
στο βαµβάκι ενσωµατώνοντας την κορυφαία τεχνολογία 
τυποποίησης σε µορφή αιωρήµατος µικροκαψουλών, 
MicroPlus™, κυριότερα οφέλη της οποίας είναι: η αξιόπιστη 
αποτελεσµατικότητα, η ελεγχόµενη, γρήγορη και πλήρης 
αποδέσµευση και η προστασία από εξάτµιση.

Ευκολόχρηστο  και δραστικό
Το Fibranto® παρέχει ευκολία στη χρήση του αφού δεν 
απαιτεί συνδυασµούς, εφαρµόζεται προ-φυτρωτικά της 
καλλιέργειας αµέσως µετά τη σπορά αυτής και προσφέρει 
ισχυρό έλεγχο ενός ευρέος φάσµατος αγρωστωδών και 
πλατύφυλλων ζιζανίων στο βαµβάκι µε µία µόνο εφαρµογή. 
Η δράση του στις επιφανειακές εφαρµογές, επηρεάζεται 
σηµαντικά από την εδαφική υγρασία. Εάν δεν αναµένεται 

βροχόπτωση εντός 2 εβδοµάδων από την εφαρµογή, 
συνιστάται ελαφρύ πότισµα 7-10 ηµέρες µετά την 
εφαρµογή του για την ενσωµάτωση – «ενεργοποίηση» του 
ζιζανιοκτόνου στο έδαφος. Το Fibranto® λοιπόν είναι «έτοιµο 
για δράση»  και  αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο, σύγχρονο, 
αποτελεσµατικό και καινοτόµο σύµµαχο του Έλληνα 
βαµβακοπαραγωγού.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΟΥΣΗΣ

FILED ACTIVATION SPECIALIST

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

BAYER ΕΛΛΑΣ

> Η αποτελεσµατική καταπολέµηση των ζιζανίων σηµαντικός παράγοντας επιτυχίας της καλλιέργειας

> ∆ιευρύνεται η συµµετοχή σε προγράµµατα πιστοποίησης-πριµοδότησης των εκκοκκιστηρίων στην Ελλάδα

FIBRANTO® AΠΟ ΤΗΝ BAYER
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

Tην καλλιεργητική περίοδο 2017 η εταιρεία Σπύρος 
Ανδριώτης ΑΕ ξεκίνησε από την Ηµαθία το πρόγραµµα 
πιστοποίησης και ποιοτικής αναβάθµισης βάµβακος 
FiberPro2. Μαζί µε την Γ&Π Εκκοκκιστήρια Βάµβακος ΑΕ 
και την NOVACERT ΕΠΕ κατάφερε τότε να ανοίξει τον δρόµο 
για την παραγωγή βάµβακος υψηλής προστιθέµενης αξίας 
αυξάνοντας την τιµή παραγωγού. 
Η βάση που έθεσε τότε ακολουθήθηκε από αρκετούς 
παραγωγούς και εκκοκκιστήρια σε όλη την Ελλάδα 
µεγαλώνοντας την επιτυχία του προγράµµατος FiberPro2 
και συνεχίσαµε παράλληλα την έρευνα για ακόµα καλύτερο 
γενετικό υλικό που θα αυξήσει την αξία του Ελληνικού 
βαµβακιού ακόµα περισσότερο.
Το 2020 η εταιρεία Σπύρος Ανδριώτης ΑΕ επέστρεψε στην 

ευρύτερη περιοχή της Ηµαθίας για να δοκιµάσει την νέα της 
ποικιλία FILIA, που όχι µόνο πληροί τις προδιαγραφές του 
προγράµµατος FiberPro2,
αλλά βάζει νέα standards στην ελληνική αγορά ίνας 
βαµβακιού. Τα αποτελέσµατα ήταν εντυπωσιακά σε όλα τα 
επίπεδα. Οι αποδόσεις συσπόρου στο χωράφι δεν αφήσαν 
καµία αµφιβολία για το δυναµικό της ποικιλίας 
αφήνοντας αρκετά χαµόγελα στους παραγωγούς.
Η Γ&Π Εκκοκκιστήρια ΑΕ αξιολογώντας την 
υψηλή εκκοκκιστική απόδοση αλλά και τα 
ιδιαίτερα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της ίνας, 
επιβράβευσε τους παραγωγούς µε αυξηµένη 
τιµή κατά 10% από την τιµή βάσης του στεγνού 
συσπόρου βάµβακος ήτοι 4 λεπτών/κιλό
Για το 2021 η FILIA θα είναι διαθέσιµη σε 

µεγάλη κλίµακα από όλα τα συνεργαζόµενα καταστήµατα 
γεωργικών εφοδίων και θα συµµετέχει στα περισσότερα 
προγράµµατα πιστοποίησης – πριµοδότησης των 
εκκοκκιστηρίων ανά την Ελλάδα.
Η εταιρεία Σπύρος Ανδριώτης ΑΕ αναφέρει χαρακτηριστικά: 
«Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους τους παραγωγούς 

και συνεργάτες που µας εµπιστεύονται και 
µας στηρίζουν σε όλη αυτή την διαδροµή 
αναβάθµισης του Ελληνικού βαµβακιού. 
Η υπεραξία που έχουµε δηµιουργήσει τα 
τελευταία χρόνια στην αλυσίδα παραγωγής 
είναι αρκετά µεγάλη και αποτέλεσµα 
συλλογικής προσπάθειας.».

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΠΥΡΟΣ ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ ΑΕ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ

▲

ΝΕΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ FILIA ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΠΥΡΟΣ ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
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Για υψηλή παραγωγή στο βαμβάκι απαιτούνται 12-16 
μονάδες αζώτου, 6-8 μονάδες καλίου και 6-8 μονάδες 
καλίου. Το άζωτο επηρεάζει πολύ τις τελικές αποδόσεις, 
ο φώσφορος ευνοεί την ανάπτυξη ισχυρού ριζικού 
συστήματος και την πρωίμιση της παραγωγής, το κάλιο 
αυξάνει την αντοχή των φυτών έναντι των προσβολών 
από μύκητες αλλά και την ξηρασία. Από τα δευτερεύοντα 
στοιχεία, σημαντικότερο είναι το μαγνήσιο για καλύτερη 
φωτοσύνθεση και αύξηση της σοδειάς. Τέλος από τα 
ιχνοστοιχεία το βόριο είναι σημαντικό για την παραγωγή 
μεγαλύτερων καρυδιών. Το άζωτο, στοιχείο κλειδί, 
απορροφάται με αργούς ρυθμούς στην αρχή και οι 
ανάγκες κορυφώνονται στο στάδιο του γεμίσματος 
των καρυδιών. Γι’ αυτό και πρέπει να αποφεύγονται 
λιπάσματα με αδύναμο άζωτο στην βασική λίπανση 
(δηλαδή λιπάσματα με νιτρικό άζωτο ή κοινά blending). 
Η Gavriel προτείνει τα λιπάσματα αυξημένης 
αποδοτικότητας Nutrimore στην βασική λίπανση του 
βαμβακιού και υπόσχεται αυξημένες αποδόσεις γιατί:

1Τα Nutrimore περιέχουν ισχυρό άζωτο. Είναι 
ενισχυμένα με το σταθεροποιητή ουρεάσης Agrotain. 

Έχουν μηδενικές απώλειες αζώτου γι’ αυτό και ότι 
πληρώνεις φτάνει στα φυτά. Από την σπορά και μέχρι την 
επιφανειακή λίπανση το βαμβάκι απορροφά άζωτο με 
χαμηλούς ρυθμούς. Λιπάσματα που περιέχουν νιτρικό 
άζωτο θα έχουν ήδη ξεπλυθεί πριν τα φυτά προλάβουν 
να απορροφήσουν. Επίσης κοινά blending λιπάσματα θα 
έχουν απώλειες αζώτου λόγω εξαέρωσης 30-40%.
Αντίθετα όλο το άζωτο που περιέχουν τα Nutrimore 
φτάνει στα φυτά χωρίς απώλειες και παρέχει επαρκή 
θρέψη με ομαλό ρυθμό, ευνοώντας την ισορροπία 
μεταξύ βλάστησης και καρποφορίας.

2Τα Nutrimore παρέχουν πλήρη θρέψη. Τα 
Nutrimore δίνουν δυνατότητα για επιλογή ιδανικού 

τύπου για το βαμβάκι με τέλεια αναλογία σε άζωτο, 
φώσφορο, κάλιο αλλά και μαγνησίου. Με μια εφαρμογή 
παρέχουμε πλήρη θρέψη. Σημειωτέον, ο φώσφορος 
στα Nutrimore είναι 95% υδατοδιαλυτός άρα πλήρως 
διαθέσιμος για τα φυτά. Αντίθετα άλλα λιπάσματα 
περιέχουν φώσφορο μόνο 50-60% υδατοδιαλυτό. Ο μη 
υδατοδιαλυτός φώσφορος δεν μπορεί να απορροφηθεί 
από τα φυτά.

3 Λιγότερα κιλά λιπάσματος – Μειωμένο κόστος 
Επιλέγοντας πυκνούς τύπους Nutrimore στην βασική 

λίπανση εφαρμόζονται 20-30% λιγότερα κιλά λιπάσματος 
σε σχέση με τα κοινά λιπάσματα, μειώνοντας πραγματικά 
το κόστος λίπανσης.

4 Ιχνοστοιχεία Τεχνολογίας DDP. Το βόριο στους τύπους 
που περιέχεται είναι με την καινοτόμο μορφή DDP.

Ενισχύει κάθε κόκκο του λιπάσματος και είναι 10 φορές 
πιο ισχυρό από τα κοινά ιχνοστοιχεία, δεν δεσμεύεται στο 
έδαφος και παρέχει παρατεταμένη κάλυψη στις ανάγκες 
της καλλιέργειας. Έτσι μειώνεται η πτώση χτενιών 
και ταυτόχρονα παράγονται μεγάλα καρύδια στην 
καλλιέργεια του βαμβακιού. 

Τα μόνα με διπλή ασπίδα προστασίας  
στην επιφανειακή λίπανση:

1 Επιλέγοντας Nutrimore Winner ή Nutrimore N-
PLUS στην επιφανειακή λίπανση του βάμβακος η 

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

2 Επιπλέον της ασπίδας που παρέχει η παρουσία 
θειϊκής αμμωνίας στο Nutrimore Winner, έρχεται 

να προστεθεί και η προστασία που παρέχει η παρουσία 
του μοναδικού Agrotain- ο μόνος γνήσιος και με 
πατέντα Αμερικάνικος σταθεροποιητής ουρεάσης. Το 
Agrotain είναι ένα μίγμα από NBPT και συγκεκριμένες 
βοηθητικές ουσίες και όχι απλά NBPT. Οι βοηθητικές 

ουσίες που εμπεριέχονται στο Agrotain προέκυψαν μετά 
από πολυάριθμα πειράματα και χρόνια πειραματισμού 
τόσο στην Αμερική όσο και σε πολλές άλλες χώρες σε 
διάφορες περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Αποδείχτηκε 
ότι χωρίς αυτές ή με τη χρήση διαφορετικών 
βοηθητικών ουσιών το NBPT γίνεται πολύ ασταθές και 
χάνει άμεσα την αποτελεσματικότητά του. Οι παραπάνω 
ασπίδες προστασίες βοηθούν στο να παραμένει τόσο το 
Nutrimore Winner όσο και το Nutrimore N-PLUS 100% 
σταθεροποιημένο και άρα αποτελεσματικό τουλάχιστον 
ένα χρόνο μετά την συσκευασία τους. 
Η Gavriel υποστηρίζει ότι τα Nutrimore είναι τα 
αποδοτικότερα λιπάσματα που κυκλοφορούν αυτή την 
στιγμή στην ελληνική αγορά. Το απέδειξε όπως λέει και 
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ότι αυξάνουν την σοδειά 
τουλάχιστον κατά 10%.

ΙΩΆΝΝΆ ΚΆΛΚΟΎΝΟΎ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSC – ΕΔΆΦΟΛΟΦΟΣ

ΎΠΕΎΘΎΝΗ ΤΜΗΜΆΤΟΣ MARKETING GAVRIEL

> Λιγότερα κιλά λιπάσματος μεγαλύτερες αποδόσεις υπόσχεται η εταιρεία Gavriel

ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΣΟΔΕΙΑ ΣΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ  
ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΡΕΨΗΣ NUTRIMORE 

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
ΝUTRIMORE 20-24-0, ή 18-28-0 ή 20-40-0 20-30 kgr/στρ

ή  ΝUTRIMORE 15-15-15 ή 20-7-12+2MgO+Β DDP 30-40 kgr/στρ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ 
ΛΙΠΑΝΣΗ

* NUTRIMORE N-PLUS 46-0-0 15-20  kgr/στρ

ή *NUTRIMORE WINNER 40-0-0+14.5 SO3 20-25  kgr/στρ

*Ιδανικά και για υδρολίπανση
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Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
η καλλιέργεια του βαμβακιού τόσο σε παγκόσμια όσο και 
σε τοπική κλίμακα είναι οι προσβολές από έντομα της τάξης 
των λεπιδοπτέρων. Το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι 
αποτελούν τους πιο σημαντικούς εχθρούς της τάξης στην 
Ελλάδα, με το πρώτο να καταλαμβάνει κυρίαρχη θέση, 
καθώς συναντάται σε όλες τις περιοχές και οι ζημιές που 
προκαλεί απειλούν σοβαρά την παραγωγή. 
Το πράσινο σκουλήκι διαχειμάζει στο έδαφος και αφού 
προσβάλει άλλες καλλιέργειες περί τα μέσα Ιουνίου 
εμφανίζει τη 1η γενιά του στο βαμβάκι με τις προνύμφες 
του να προσβάλουν τα φύλλα και τα χτένια. Η 2η γενιά, που 
εμφανίζεται στα τέλη Ιουλίου, είναι η πιο επιζήμια λόγω των 
πληθυσμών που αναπτύσσει και των ζημιών που προκαλεί 
στα καρύδια. 

Η εμπειρία της FMC στη βαμβακοκαλλιέργεια
H FMC διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία σχετικά με το 
πράσινο σκουλήκι στο βαμβάκι και την διαχείρισή του. 
Η εμπειρία αυτή αποκτήθηκε χάρη στην ανάπτυξη και 
επόπτευση του μεγαλύτερου δικτύου παγίδων από το 2012 
και μετά, στα πλαίσια της υπηρεσίας Evalio® Agrosystems 
στο παρελθόν και του ARC™ Farm Intelligence πλέον, 

αλλά και μέσω της εμπορίας του πιο πετυχημένου 
σκευάσματος στην ιστορία των εντομοκτόνων προϊόντων 
για τα λεπιδόπτερα, του Coragen® 20SC (Κόρατζεν).

Εφαρμογή ARC™ farm intelligence
To ARC™ farm intelligence αποτελεί τη νέα πρωτοποριακή 
ψηφιακή εφαρμογή της FMC, η οποία έκανε την πρώτη της 
παγκόσμια πρεμιέρα στην Ελλάδα το 2020.
Με την αμεσότητα που προσφέρει η τεχνολογία των 
κινητών τηλεφώνων (smartphones), οι χρήστες του ARC™ 
farm intelligence μπορούν ανά πάσα στιγμή: 
■ να ενημερώνονται για την εξέλιξη της πτήσης των 
εχθρών που τους ενδιαφέρουν, 
■ να μελετούν αναλυτικά διαγράμματα συλλήψεων, 
■ να έχουν πρόσβαση σε διαδραστικούς θερμικούς χάρτες 
(heat maps) που αποτυπώνουν την εξέλιξη της προσβολής 
σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, 
■ να συμβουλεύονται ιστορικά στοιχεία παλαιοτέρων ετών 
για την πορεία της προσβολής σε συγκεκριμένη περιοχή, 
■ να βλέπουν φωτογραφικό υλικό από τα σημεία ελέγχου, 
σχετικά με την ύπαρξη ή μη των διαφόρων μορφολογικών 
σταδίων του εχθρού και τέλος,
■ δύο φορές την εβδομάδα να λαμβάνουν ενημερωτικό 
μήνυμα SMS σχετικά με την εξέλιξη της πτήσης και τις 

προτεινόμενες ενέργειες, από τους ειδικούς της FMC.
Με άλλα λόγια, το ARC™ farm intelligence επιτρέπει την 
καλύτερη κατανόηση του πληθυσμού και της εξέλιξης 
των παρακολουθούμενων εντόμων και βοηθά τους 
παραγωγούς στην λήψη απόφασης για έγκαιρο και σωστό 
ψεκασμό. Συνδυάζοντάς αυτή την πληροφόρηση με την 
απαράμιλλη αποτελεσματικότητα του Coragen® 20SC, ο 
παραγωγός βαμβακιού έχει πλέον ό,τι χρειάζεται, ώστε 
να πετύχει βέλτιστο έλεγχο του πράσινου σκουληκιού και 
να θέσει τις βάσεις για μια μεγαλύτερη και ποιοτικότερη 
παραγωγή. 

ΚΏΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΏΣΤΟΥ

MARKETING & SALES SUPPORT

> Με το Coragen® 20SC και την ψηφιακή τεχνολογία Arc™ Farm Intelligence,  
η FMC προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον βαμβακοπαραγωγό

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ FMC ΣΤΗ ΜΑΧΗ  
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ

€

Nέα πρωτοποριακή εφαρμογή της FMC για την παρακολούθηση
πράσινου και ρόδινου σκουληκιού στο βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ
ΟΛΗ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ
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Για να έχεις     
το κεφάλι σου ήσυχο

...µόνο Coragen®

Coragen® 20sc
Εντομοκτόνο

Το Coragen® (Κόρατζεν) είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση του 
πράσινου σκουληκιού, της σποντόπτερας και του ακανθώδους σκουληκιού στο βαμβάκι.
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ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΘΡΕΨΗ NEON 

Η Φυτοθρεπτική Α.Β.Ε.Ε., µέλος του οµίλου 
PhytoGroup, συµπλήρωσε 30 χρόνια πα-
ρουσίας στην ελληνική και διεθνή γεωργι-
κή αγορά και αποτελεί σήµερα βασικό πα-
ράγοντα εφοδιασµού προϊόντων θρέψης, 
υψηλής ποιότητας, που ενσωµατώνουν 
νεοτερισµούς και καινοτοµίες. Η εµπειρία 
και η γνώση του ανθρώπινου δυναµικού 
της, σε συνδυασµό µε τα καινοτόµα προϊό-
ντα που διαθέτει, έχουν κατατάξει την Φυ-
τοθρεπτική Α.Β.Ε.Ε. ανάµεσα στις µεγαλύ-
τερες ελληνικές εταιρείες του κλάδου.
Η Φυτοθρεπτική Α.Β.Ε.Ε., ατενίζει το µέλ-
λον µε αισιοδοξία, έχοντας εµπιστοσύνη 
στο δυναµικό της, στην ελληνική γεωργία 
και στους συνεργάτες της και πιστεύοντας 
πάντα ότι…

Η Θρέψη είναι η Λύση
Η διαχείριση του Αζώτου όµως, είναι µία 
µοναδική και σύνθετη διαδικασία. Εξαιτί-
ας των ιδιαζουσών µορφών του στο έδα-
φος, έχει εκτιµηθεί ότι το 50 - 70% του α-
ζώτου που εφαρµόζεται στο έδαφος χάνε-
ται. Εποµένως, η βελτίωση του ∆είκτη της 
χρήσης Αποτελεσµατικότητας του Αζώτου 
(Nitrogen Use Effi  ciency, NUE) είναι για ε-
µάς απαραίτητη προϋπόθεση, για τη βελτι-
στοποίηση των αποδόσεων των καλλιερ-
γειών και του γεωργικού εισοδήµατος, ε-
λαχιστοποιώντας παράλληλα τις απώλειες 
Αζώτου στο περιβάλλον.
Οι επιφανειακές λιπάνσεις των ανοιξιάτι-
κων καλλιεργειών (βαµβάκι, αραβόσιτος, 
κ.α.) , αφορούν, κατά κύριο λόγο, στην κά-
λυψη των θρεπτικών αναγκών των συγκε-
κριµένων καλλιεργειών σε Άζωτο. Επαρ-
κής και ισορροπηµένη τροφοδοσία των 
φυτών σε Άζωτο θα έχει σαν αποτέλεσµα 
το µέγιστο των αποδόσεων κατά την συ-
γκοµιδή. Η διαχείριση της Αζωτούχου λί-
πανσης, αυτήν την περίοδο, επηρεάζεται 
και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, ό-
πως ο τρόπος και ο χρόνος εφαρµογής, 
οι λιπαντικές ανάγκες της καλλιέργειας, οι 
συνθήκες υγρασίας και θερµοκρασίας, η 
αναµενόµενη παραγωγή, ιδιάζοντες τοπι-
κοί παράγοντες, οι πιθανές απώλειες, αλλά 
και το κόστος της λίπανσης, το οποίο είναι 
κρίσιµος παράγοντας στις µέρες µας.

Η επιλογή των αζωτούχων λιπασµάτων 
πρέπει να γίνεται µε τέτοιον τρόπο ώστε να 
αποφεύγεται η αποφυγή απωλειών αζώ-
του λόγω εξαέρωσης της αµµωνίας ή λό-
γω έκπλυσης. 
Ο όρος «λιπάσµατα βραδείας αποδέσµευ-
σης» ή «σταθεροποιηµένα λιπάσµατα» α-
ναφέρεται στα λιπάσµατα τα οποία περιέ-
χουν παρεµποδιστές ουρεάσης ή/και πα-
ρεµποδιστές νιτροποίησης.
Οι παρεµποδιστές ουρεάσης που βασίζο-
νται στο θειοφωσφορικό τριαµίδιο (NBPT), 
κλειδώνουν τις θέσεις δέσµευσης του εν-
ζύµου ουρεάση. Με αυτό τον τρόπο, καθυ-

στερούν τη µετατροπή της ουρίας σε αµ-
µωνιακά ιόντα (NH4+) και ως εκ τούτου 
µειώνουν την πιθανότητα πτητικότητας της 
αµµωνίας (NH3).
Οι παρεµποδιστές νιτροποίησης που βα-
σίζονται στη δικυανδιαµίδη (DCD) και στο 
DMPP, επιβραδύνουν τη διαδικασία της νι-
τροποίησης µέσω της καθυστέρησης της 
οξείδωσης των αµµωνιακών (ΝΗ4+) σε δι-
οξείδιο του αζώτου (ΝΟ2-) και κατά συνέ-
πεια σε νιτρικά (ΝΟ3-). Έτσι ελαχιστοποι-
ούνται οι απώλειες αζώτου από το έδαφος 
λόγω έκπλυσης νιτρικών (ΝΟ3-).
Στη Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ, η καινοτοµία εί-

ναι θεµελιώδες χαρακτηριστικό της ταυτό-
τητάς της. Η προσεκτικά σχεδιασµένη δια-
χείριση της αζωτούχας λίπανσης αποτελεί, 
στις µέρες µας, βασική προτεραιότητα των 
προγραµµάτων θρέψης των καλλιεργειών.
Με αφετηρία τις παραπάνω ενδείξεις, η 
Φυτοθρεπτική Α.Β.Ε.Ε. αναπτύσσει τη σει-
ρά κοκκωδών λιπασµάτων NEON, ιδανική 
για τις επιφανειακές λιπάνσεις.
Η σειρά NEON ενσωµατώνει την καινοτό-
µα τεχνολογία PENXCEL που αποτελεί την 
τελευταία εξέλιξη προϊόντων µε παρεµπο-
διστές Αζώτου. Τα προϊόντα ΝΕΟΝ βασίζο-
νται τόσο σε αναστολέα ουρεάσης (NBPT) 
για αποφυγή απωλειών αζώτου σε µορφή 
αέριας αµµωνίας, όσο και σε αναστολέα νι-
τροποίησης (DCD) για µείωση των απωλει-
ών αζώτου λόγω έκπλυσης. Έτσι µε την ε-
φαρµογή των λιπασµάτων NEON εξασφα-
λίζονται πολλαπλά καλλιεργητικά οφέλη:
■ Ισορροπηµένη λίπανση Αζώτου.
■ Εξισορρόπηση Φορτίου – Βλάστησης.
■ Ενίσχυση της παραγωγής.
■ Μειωµένες απώλειες Αζώτου.
■ Υψηλότερο οικονοµικό αποτέλεσµα στη 
λίπανση.
■ Προστασία του περιβάλλοντος.
Οι καλλιεργητές µπορούν να παρακολου-
θούν την αποτελεσµατικότητα της αζωτού-
χας λίπανσης και να εκτελούν τις απαραί-
τητες διορθώσεις, ανάλογα πάντα µε τις 
συστάσεις του γεωπόνου συµβούλου.

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

Βασίλης Κουτσούγερας, Γεωπόνος MSC

> Η Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ προσφέρει λύσεις επιφανειακής λίπανσης νέας τεχνολογίας

ΝΕΟΝ 
46 – 0 – 0 
και ΝΕΟΝ 
40 – 0 – 0 
(+15 SO3): 
Συνιστώµενη 
δόση: 20 
– 25 κιλά/
στρέµµα. 
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Όταν ο παραγωγός αγοράζει βαµβακόσπορο της 
ποικιλίας που έχει επιλέξει, θέλει αυτός ο σπόρος να 
του δίνει φυτά µε τα αγρονοµικά χαρακτηριστικά που 
περιγράφουν την ποικιλία και τα φυτά να έχουν οµοιογένεια. 
Θέλει αυτός ο βαµβακόσπορος να έχει τουλάχιστον 99% 
καθαρότητα και πολύ υψηλή φυτρωτική ικανότητα.  

«Αρχή ήµισυ παντός».
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος
Για να ξεκινήσουµε σωστά µε την καλλιέργεια του 
βαµβακιού, πρέπει ο βαµβακόσπορος να έχει άριστη 
ποιότητα. Η ποιότητα του βαµβακόσπορου εξασφαλίζει 
ένα εξαιρετικό αποτέλεσµα, ειδικά όταν επικρατούν 
δύσκολες καιρικές συνθήκες θερµοκρασίας, υγρασίας και 
συνεκτικότητας του εδάφους. 
Πολλοί είναι εκείνοι οι βαµβακοπαραγωγοί που δίνουν 
τα εύσηµα στον πολύ καλό βαµβακόσπορο µε την φράση 
«22 σπόρους έσπειρα, 24 φυτά φύτρωσαν». Είναι πολύ 
σηµαντικό ο παραγωγός να είναι σίγουρος για το σπόρο,  για 
την ποιότητα του και τη φυτρωτική του ικανότητα. Ο καλός 
βαµβακόσπορος εξασφαλίζει:
■ Επιτυχία στην πρώιµη σπορά, όπου συνήθως 
επικρατούν δύσκολές καιρικές και εδαφικές συνθήκες.
■ ∆υνατά φυτά, που αναπτύσσονται γρήγορα και έχουν 
υγιή ρίζα.
■ Αύξηση ταχύτητας φυτρώµατος και ανάπτυξης, καθώς 
ο βαµβακόσπορος εκµεταλλεύεται την υγρασία και την 
θερµοκρασία του εδάφους που διαδραµατίζουν καθοριστικό 
ρόλο στο ξεκίνηµα της καλλιέργειας.
■ Πρωίµηση καλλιέργειας.
■ Αύξηση παραγωγής.
Πολλοί παραγωγοί επιδιώκουν να σπείρουν όσο πιο 
πρώιµα γίνεται ακόµη και αν πρόκειται για πρώιµη ποικιλία. 
Άλλωστε, τα πλεονεκτήµατα της πρώιµης καλλιέργειας στο 
βαµβάκι είναι ευρέως γνωστά.

Ένας κακός βαµβακόσπορος χαµηλής φυτρωτικής 
ικανότητας ακόµα και αν η τιµή αγοράς του είναι 
χαµηλή, είναι δεδοµένο ότι θα οδηγήσει σε:
■ Μικρότερο αριθµό φυτών/µέτρο από το επιθυµητό, που 
δεν δικαιολογεί επανασπορά.
■ Καχεκτικά φυτά µε αργή ανάπτυξη και κακό ριζικό 
σύστηµα. 
■ Σηψιρριζίες σε µεγάλο ποσοστό και τέλος χάσιµο φυτών.
■ Επανασπορά, οψίµιση της καλλιέργειας, αύξηση εισροών 
και µείωση της παραγωγής.
■ Χαµένη παραγωγικά χρονιά και µείωση εισοδήµατος.

Σύµφωνα µε έρευνες ο βαµβακόσπορος άριστης 
φυτρωτικής ικανότητας είναι αποτέλεσµα των 

γενετικών χαρακτηριστικών της ποικιλίας κατά ένα 
ποσοστό, αλλά κατά πολύ µεγαλύτερο ποσοστό είναι 
αποτέλεσµα των πρακτικών που ακολουθούνται κατά την 
σποροπαραγωγή και την επεξεργασία. Για να παραχθεί 
άριστος βαµβακόσπορος απαιτείται µεγάλη εµπειρία 
και επιµέλεια των γεωτεχνικών που ασχολούνται µε 
την σποροπαραγωγή, σωστή επιλογή των πιο πρώιµων 
«στεγνών» γεωγραφικών περιοχών µε υψηλές αποδόσεις 
και σύγχρονα εργαλεία επεξεργασίας. Εργασίες που 
απαιτούν πολύ χρόνο και µεγάλο κόστος, αλλά µόνο 
έτσι µπορεί να παραχθεί βαµβακόσπορος υψηλής 
φυτρωτικής ικανότητας. Φυσικά η πολύ καλή δουλειά 
στη σποροπαραγωγή και επεξεργασία επικυρώνεται από 
το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου, που ελέγχει µε τεστ 
φυτρωτικής ικανότητας,  στην κυριολεξία το κάθε σακί 
βαµβακόσπορου για να προβλέψει πόσο καλά ένας σπόρος 
φυτρώνει στο χωράφι. 
Το Warm test-θερµό τεστ δίνει την πληροφορία πόσο καλά 
φυτρώνει ο σπόρος κάτω από ιδανικές συνθήκες που είναι 
δύσκολο να τις συναντήσουµε στο χωράφι. Το cool test-
ψυχρό τεστ, δίνει την πληροφορία της φυτρωτικότητας κάτω 
από συνθήκες πιο τυπικές, σαν εκείνες που συναντάµε στο 
χωράφι, ειδικά κατά την πρώιµη σπορά. Όσο πιο υψηλό 
είναι το ποσοστό (%) από το cool test (ειδικά όταν είναι 
µεγαλύτερο του 85%), τόσο µεγαλύτερη η δυνατότητα 
του σπόρου να φυτρώνει στις δύσκολες και δυσµενείς 
συνθήκες. Η έρευνα έχει δείξει, ότι ο συνδυασµός του 
θερµού και του ψυχρού τεστ προσφέρει ένα λογικό 
δείκτη για το χωράφι. Αυτός ο δείκτης ονοµάζεται δείκτης 
ζωηρότητας. 
Η φυτρωτικότητα % εκφράζεται ως άθροισµα των δύο τεστ. 
Σε αυτήν την περίπτωση το ποσοστό φυτρωτικότητας είναι 
άριστο όταν ξεπερνά το 175 %. Τότε ο σπόρος φυτρώνει 
ακόµη και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες θερµοκρασίας, 
υγρασίας και συνεκτικότητας του εδάφους. Τότε ο σπόρος 
έχει µεγάλη ταχύτητα φυτρώµατος, 5-7 ηµέρες όταν 
επικρατούν ιδανικές συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας. 

∆υστυχώς πολλές φορές αυτή η πληροφορία δεν 
δίνεται από τις εταιρίες, γιατί ο νόµος τις υποχρεώνει να 
γνωστοποιούν µόνο το θερµό τεστ, που πρέπει να είναι 
πάνω από 80%. Γι’ αυτό τον λόγο οι παραγωγοί πρέπει να 
απαιτούν να τους γνωστοποιούνται τα αποτελέσµατα και του 
ψυχρού τεστ από τις εταιρίες εµπορίας βαµβακόσπορου.

Τεχνολογία OptimaxTM  
Με την είσοδο της Sipcam στην αγορά των σπόρων 
βαµβακιού, σε συνεργασία µε την Greenco, µία ελληνική 
εταιρεία που ασχολείται µε την έρευνα, τη δηµιουργία, 
την βελτίωση, τη διατήρηση του γενετικού υλικού και τη 
σποροπαραγωγή του βαµβακόσπορου µε αναγνωρισµένα 
αποτελέσµατα στην ελληνική αγορά, µελετήθηκαν 
εναλλακτικές εφαρµογές για τη µεταφορά και προσαρµογή 
της τεχνολογίας επένδυσης σπόρων OptimaxTM στο 
βαµβάκι. Στην καλλιέργεια είναι ιδιαίτερα κρίσιµο το στάδιο 
του φυτρώµατος και της πρώτης ανάπτυξης στο χωράφι. 
Μετά από επιτυχηµένες δοκιµές στο εργαστήριο, η Sipcam 
έχει εγκαταστήσει αποδεικτικούς αγρούς σε όλη την Ελλάδα 
και τα πρώτα αποτελέσµατα από σπορές βαµβακιού στο 
χωράφι επιβεβαιώνουν τα εργαστηριακά δεδοµένα. 
Η γρήγορη και υγιής ανάπτυξη πλούσιου ριζικού 
συστήµατος είναι κρίσιµη ώστε το βαµβάκι να ανταπεξέλθει 
σε τυχόν δυσµενείς συνθήκες, να βγει από το έδαφος, 
να αρχίσει να προσλαµβάνει θρεπτικά στοιχεία και να 
ξεπεράσει πιο γρήγορα το στάδιο κατά το οποίο είναι 
εξαιρετικά ευαίσθητο σε προσβολές από έντοµα και 
παθογόνα.

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΣΑΧΤΑΝΗΣ, 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ MARKETING & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΠΟΡΩΝ - SIPCAM HELLAS

> Τεχνολογία OptimaxTM για γρήγορη και υγιή ανάπτυξη πλούσιου ριζικού συστήµατος

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ

Αποδεικτικός αγρός βαµβακιού: Αριστερά µάρτυρας, δεξιά 
σπόρος OptimaxΤΜ. Περιοχή Καρδίτσας, ηµεροµηνία σποράς 
20 Απριλίου 2020, ηµεροµηνία δείγµατος 9 Μαΐου 2020.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ YARA
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Δεν χωράει αμφιβολία πως το βαμβά-
κι είναι για τη χώρα μας μία από τις ση-
μαντικότερες καλλιέργειες και αποτελεί 
ουσιαστικά το μητρικό υλικό ενός ευρύ-
τερου παραγωγικού κλάδου. Στο βαμβά-
κι στηρίζεται η λειτουργία των εκκοκκι-
στηρίων, κλωστηρίων, βιοτεχνιών ενδυ-
μάτων και σπορελαιουργείων. Η ποσότη-
τα και η ποιότητα του βαμβακιού καθορί-
ζει σημαντικά τη λειτουργία της αλυσίδας 
αυτής και την αξία του τελικού προϊόντος. 
Η λίπανση είναι σημαντικός παράγοντας 
που συμβάλλει στην ενίσχυση των πο-
σοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών 
του βαμβακιού. Η Yara διαθέτει την ποι-
ότητα των προϊόντων και την γνώση, ώ-
στε να βοηθήσει τον Έλληνα βαμβακοπα-
ραγωγό να αυξήσει την παραγωγικότητα 
της καλλιέργειάς του. 

Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων 
στην απόδοση του βαμβακιού
Ο λόγος του βάρους των καρυδιών προς 
το βάρος των βλαστών και φύλλων, ορί-
ζεται αγρονομικά ως δείκτης καρποφο-
ρίας του βαμβακιού. Τα βασικά θρεπτικά 
στοιχεία ανάλογα με την επίδρασή τους 
στο δείκτη αυτόν κατατάσσονται σε δύο 
ομάδες. Τα στοιχεία (P, K, Ca, Mg, B, Zn) 
αποτελούν την πρώτη ομάδα και η έλλει-
ψή τους περιορίζει σε μεγαλύτερο βαθμό 
την καρποφορία παρά την βλαστική ανά-
πτυξη, ενώ τα στοιχεία της δεύτερης ο-
μάδας (N, S, Mn, Mo), επηρεάζουν στον ί-
διο βαθμό την βλαστική ανάπτυξη και την 
καρποφορία του βαμβακιού (Benedict, 
1984). Η ισορροπημένη θρέψη μέσω ε-
νός κατάλληλου προγράμματος λίπανσης 
είναι αναγκαία για την επίτευξη των επι-
θυμητών αποδόσεων και προσδιορίζεται 
ανάλογα με τη σύσταση και τη γονιμότη-
τα του εδάφους, το είδος της προηγού-
μενης καλλιέργειας, την πρωιμότητα της 
ποικιλίας, την πυκνότητα σποράς, την άρ-
δευση και την αναμενόμενη παραγωγή.

Βασική λίπανση βαμβακιού:  
Γερές θρεπτικές βάσεις με  
τα λιπάσματα της σειράς YaraMila

Η διασφάλιση ενός δυνατού ξεκινήμα-
τος που θέτει τις βάσεις για μια υψηλή 
παραγωγή, περνάει μέσα από τα σύνθε-
τα λιπάσματα της σειράς YaraMila. Τα λι-
πάσματα YaraMila περιέχουν ένα ευ-
ρύ φάσμα κυρίων θρεπτικών στοιχείων 
Ν:P:K, όπως και δευτερευόντων θρεπτι-
κών στοιχείων και ιχνοστοιχείων και εί-
ναι τα πλέον κατάλληλα για να ικανοποι-
ήσουν τις σύνθετες θρεπτικές απαιτήσεις 
του βαμβακιού, μέσω μιας ισορροπημέ-
νης και αποδοτικής λίπανσης.

■ Η τεχνολογία της πέρλας (prill): Σε 
αντίθεση με τα κοινά κοκκώδη λιπάσμα-
τα, η μοναδική τεχνολογία της «πέρλας» 
προωθεί το γρήγορο λιώσιμο των λιπα-
σμάτων YaraMila και την καλύτερη με-
τακίνησή τους προς τη ρίζα ακόμα και σε 
συνθήκες μειωμένης εδαφικής υγρασίας.
■ Πληρότητα θρεπτικών στοιχείων: 
Λόγω του ευρέως φάσματος αναλογι-
ών Ν:P:K, των δευτερευόντων στοιχείων 
και ιχνοστοιχείων, είναι τα πλέον κατάλ-
ληλα λιπάσματα για να ικανοποιήσουν τις 
απαιτήσεις του βαμβακιού, μέσω μιας ι-
σορροπημένης και αποδοτικής θρέψης.
■ Ισορροπημένη παροχή αζώτου: Το 
άζωτο απαντάται στα προϊόντα YaraMila 
σε αναλογία 40% νιτρικό και 60% αμμω-
νιακό. Η αναλογία αυτή εξασφαλίζει την 
άμεση χορήγηση αζώτου στο βαμβάκι, 
αλλά και τη διατήρηση της σταθερής πα-
ροχής του στα αναπτυσσόμενα φυτά. 
■ Ενισχυμένη απορρόφηση του φω-
σφόρου: Ο φώσφορος χρειάζεται στα 
φυτά σε όλη τη διάρκεια του βιολογικού 
τους κύκλου, για αυτό και η διαρκής δια-
θεσιμότητά του είναι ουσιαστικής σημα-
σίας για την καλύτερη υποστήριξή τους. 
Ο φώσφορος είναι ωστόσο στοιχείο που 
δεσμεύεται ισχυρά στο έδαφος κάτω α-
πό διαφορετικές τιμές του εδαφικού pH. 
Η τεχνολογία φωσφόρου P-Extend των 
λιπασμάτων YaraMila βελτιώνει τη μετα-
φορά του στο έδαφος και την παροχή του 
στις ρίζες των φυτών για πολύ μεγαλύτε-
ρο χρονικό διάστημα συγκριτικά με τα υ-
πόλοιπα κοινά φωσφορικά λιπάσματα, α-
νεξάρτητα από τις τιμές του εδαφικού pH. 

■ Ξεμπλοκάρει τα ιχνοστοιχεία του 
εδάφους: Ο φώσφορος σε μορφή P- 
Extend ξεμπλοκάρει τα ιόντα ψευδαργύ-
ρου, χαλκού και μαγγανίου που είναι δε-
σμευμένα στο έδαφος και τα καθιστά δι-
αθέσιμα για τα φυτά. Ο ψευδάργυρος εί-
ναι σημαντικό στοιχείο για τη σύνθε-
ση των αυξινών που παίζουν ουσιαστικό 
ρόλο στη ανάπτυξη της ρίζας των φυτών. 
Η Yara διαθέτει εξίσου μια μεγάλη σει-
ρά σύνθετων λιπασμάτων κατάλλη-
λα για τη βασική λίπανση του βαμβα-
κιού, όπως τα POWER 20-10-10 +6SO3 
+ ιχνοστοιχεία, POWER 20-10 -0+14SO3 
+ ιχνοστοιχεία, 20-10-10+3CaO+SO3, 
25-10-0+3CaO+6SO3 καλύπτοντας κάθε 
θρεπτική απαίτηση.

YaraLiva για τα δύσκολα 
Όταν κατά την περίοδο της σποράς-φυ-
τρώματος επικρατήσουν δύσκολες και-
ρικές συνθήκες με χαμηλές θερμοκρα-
σίες και υψηλές βροχοπτώσεις, είναι πι-
θανό να παρουσιαστεί στο χωράφι σοβα-
ρό πρόβλημα φυτρώματος των νεαρών 
φυτών. Στις δύσκολες αυτές καταστά-
σεις, η χρήση των λιπασμάτων YaraLiva 
NITRABOR και YaraLiva TROPICOTE α-
πό την περίοδο της σποράς μέχρι και την 
εμφάνιση των πρώτων φύλλων του βαμ-
βακιού, προωθούν το γρήγορο ξεπέταγ-
μα των νεαρών φυτών και την καλύτερη 
εγκατάσταση της καλλιέργειας. 

Επιφανειακή λίπανση του βαμβα-
κιού: Τίποτα λιγότερο από YaraVera 
AMIDAS
Το YaraVera AMIDAS 40-0-0 + 14SO3 
είναι το πλέον αναγνωρίσιμο πυκνό αζω-
τούχο λίπασμα για επιφανειακές εφαρ-
μογές στο βαμβάκι. Παρέχει στην καλ-
λιέργεια άζωτο και θείο σε αναλογία 7:1, 
παρόμοια με αυτήν της οργανικής ουσίας 
του εδάφους. Η τεχνολογία του YaraVera 
AMIDAS διασφαλίζει τη συνεχόμενη και 
σταθερή τροφοδοσία των φυτών με άζω-
το και θείο για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Το YaraVera AMIDAS:
■ Είναι ομοιογενές χημικό λίπασμα και 

όχι blend (ο κάθε κόκκος λιπάσματος έ-
χει σταθερή σύνθεση και δεν προέρχεται 
από τη μηχανική ανάμιξη ουρίας και θειι-
κής αμμωνίας στο ίδιο σακί). Διασφαλίζε-
ται έτσι η ομοιόμορφη διασπορά του λι-
πάσματος στο χωράφι κατά τη στιγμή της 
εφαρμογής του και επομένως η σωστή 
λίπανση της καλλιέργειας.
■ Έχει πολύ υψηλότερο δείκτη αποδο-
τικότητας του αζώτου στην καλλιέργεια 
(Nitrogen Use Efficiency). Σε όλες τις πει-
ραματικές εφαρμογές του σε εκτατικές 
καλλιέργειες, το YaraVera AMIDAS πα-
ρουσιάζει τη μεγαλύτερη απόδοση σε 
σπόρο ανά μονάδα λιπασματικού αζώτου 
που εφαρμόζεται στο χωράφι, συγκριτι-
κά με άλλα αζωτούχα επιφανειακά λιπά-
σματα.
■ Μικρότερες απώλειες αζώτου λόγω 
εξάτμισης. Tο YaraVera AMIDAS με την 
εφαρμογή του στο χωράφι μειώνει την 
τιμή του εδαφικού pH, περιορίζοντας τις 
απώλειες αζώτου στην ατμόσφαιρα λό-
γω εξάτμισης.

Στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υ-
δρολίπανση στο βαμβάκι, η σειρά υδατο-
διαλυτών λιπασμάτων YaraTera καθώς 
και η νέα καινοτόμα σειρά YaraRega υ-
ποστηρίζουν ιδανικά όλες τις θρεπτικές 
απαιτήσεις της καλλιέργειας στα κρίσιμα 
στάδια της καρποφορίας του βαμβακιού. 

Το YaraVita SENIPHOS είναι το ιδανικό 
προϊόν για διαφυλλικές εφαρμογές κα-
τά το στάδιο της εμφάνισης των πρώτων 
χτενιών. Το YaraVita SENIPHOS ενισχύει 
τα φυτά με φώσφορο και ασβέστιο, δύο 
απαραίτητα στοιχεία που αυξάνουν τον 
δείκτη καρποφορίας των φυτών και ε-
νισχύουν τις αποδόσεις. Παράλληλα βο-
ηθάει στην ισορροπημένη ανάπτυξη της 
καλλιέργειας και τη ρύθμιση του ύψους 
των φυτών προς όφελος και πάλι των 
καρποφόρων οργάνων. 

ΝΊΚΟΣ ΜΥΤΊΛΈΚΑΣ, 

SENIOR AGRONOMIST, YARA ΈΛΛΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκε-
φτείτε το www.yara.gr

> H Yara διαθέτει την ποιότητα των προϊόντων και την γνώση για αποδοτικη βαμβακοκαλλιέργεια



ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
ΤΗΣ ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ 
ΕΦΟΔΙΑ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 

Η ΑΛΦΑ Γεωργικά Εφό-
δια πρωταγωνιστεί στην 

καλλιέργεια του βαμβακιού. 
Δίνει λύσεις καθ’ όλη την καλ-
λιεργητική περίοδο, παρέχο-
ντας μια ολοκληρωμένη πρό-
ταση για τη σπορά, την θρέ-
ψη και τη φυτοπροστασία της καλλιέρ-
γειας. Επιπλέον, η πολύχρονη εμπειρία 
της στην καλλιέργεια, αποτέλεσμα μα-
κρόχρονης μελέτης και παρουσίας των 
έμπειρων γεωπόνων της στον αγρό σε 
συνεργασία με παραγωγούς, τοπικούς 
γεωπόνους, ξένα κι ελληνικά ερευνητικά 
ιδρύματα όσο και κρατικές υπηρεσίες, 
καθιστά την ΑΛΦΑ ως τη σημαντικότε-
ρη εταιρεία του κλάδου για την καλλιέρ-
γεια του βαμβακιού. Σχετικά με τα προ-
ϊόντα για το βαμβάκι, η ΑΛΦΑ Γεωργικά 
Εφόδια παρέχει:

Για την φυτοπροστασία:
■ Τα ζιζανιοκτόνα Cottonex 50 SC και 
Pendigan, το Efica 96 EC, το Agil 10 EC, 
το Jaguar 5 EC, το Meteor TF.
■ Τα εντομοκτόνα Mavrik Aquaflow, 
Lamdex 2,5 WG, Ikarus ΙΙ 2,5 EC, Grafiti 
2.5 EC, Avaunt 15 EC, καθώς και τις νε-
ότερες προσθήκες Lebron 0.5 GR και 
Ampligo 150 ZC.
■ Τα προϊόντα Sunset 48 SL όσο και  

Spotlight C, για την απο-
φύλλωση του βαμβακιού, 
καθώς και το MEPIQUAT 
CHLORIDE ΑΛΦΑ 5 SL για 
την παρεμπόδιση της υ-
περβολικής βλάστησης και 
πρωΐμηση της παραγωγής.

Για τo πολλαπλασιαστικό υλικό:
Τις ελληνικές ποικιλίες ΑΥΡΑ και ΦΟΙΒΟ 
και EXPRESS που συνδυάζουν τις υψη-
λές αποδόσεις με τα άριστα ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά της ίνας.

Για τη θρέψη:
Τη νέα σειρά κοκκωδών λιπασμάτων  
ΑΔΑΜΑΣ προστατευμένου αζώτου με δι-
πλό αναστολέα ουρεάσης τεχνολογίας 
Limus. Επίσης, τα εξαιρετικής ποιότητας 
κοκκώδη λιπάσματα της σειράς SOLARIS 
και τη σειρά  πυκνών σύμμεικτων κοκ-
κωδών λιπασμάτων DURAMAX για τη 
βασική κι επιφανειακή λίπανση. Για τη δι-
αφυλλική λίπανση ή την υδρολίπανση η 
ΑΛΦΑ διαθέτει σύνθετα υδατοδιαλυτά λι-
πάσματα (AZURO, ROSSO, VERDE) αλλά 
και υγρά λιπάσματα (SOLARIS FLOW). Για 
μια ισορροπημένη, ορθολογική και με οι-
κονομικότητα λίπανση.

ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΤΣΙΚΡΙΤΕΑΣ
ΓΕΏΠΟΝΟΣ MSC. ΤΜΉΜΑ MARKETING

> Ολοκληρωμένες πρότασεις για τη σπορά, την θρέψη και  
τη φυτοπροστασία προσαρμοσμένες στις ελληνικές συνθήκες 
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ΒΑΜΒΑΚΙ

ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

▲ ▲ ▲ ▲

Olivia (Ολίβια): Η Olivia είναι η νέα ποικιλία 
βαµβακιού Stoneville της BASF. Ξεχωρίζει για το 
πολύ υψηλό δυναµικό παραγωγής σύσπορου, λόγω 
της διατήρησης του πράσινου φυλλώµατος µέχρι την 
ωρίµανση του φυτού, την παρουσία φυλλώµατος 
µε χνούδι, µε αποτέλεσµα την πολύ καλή αντοχή 
στα µυζητικά έντοµα, την εξαιρετική µεταβροχική 
συλλεκτική συµπεριφορά λόγω καλού ανοίγµατος 
του καρυδιού και την άριστη προσαρµοστικότητά της 
σε ποικιλία εδαφών. Μεσοπρώιµη ποικιλία, µεσαίο 
- ψηλό φυτό, γρήγορη αρχική ανάπτυξη, πολύ καλή 
ανεκτικότητα στην αδροµύκωση, άριστα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά και απόδοση ίνας.

Fiona (Φιόνα): Μεσοπρώιµη, καθορισµένης 
ανάπτυξης, εύκολα διαχειρίσιµη, αξεπέραστα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, απόδοση σε ίνα στο 44%.

Elsa (Έλσα): Εξαιρετική µεταβροχική συµπεριφορά, 
πρώιµη και πολύ παραγωγική ποικιλία, γρήγορη αρχική 
ανάπτυξη, πλούσια καρποφορία, υψηλή ανεκτικότητα 
στην αδροµύκωση, εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά 
και απόδοση ίνας.

Carla (Κάρλα): Εντυπωσιακά πρώιµη ποικιλία, ζωηρή 
αρχική ανάπτυξη, θαµνώδες φυτό, πλούσια καρποφορία, 
καλή ανεκτικότητα στην αδροµύκωση, άριστα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά.

Celia (Σέλια): Μεσοπρώιµη, µε ευκολία στη διαχείριση, 
ευρεία προσαρµοστικότητα σε διάφορα εδάφη, 
υψηλές αποδόσεις σε σύσπορο, ανθεκτικότητα στην 
αδροµύκωση, εξαιρετική ποιότητα ίνας.

Carmen (Κάρµεν): Μεσοπρώιµη, άριστη ανεκτικότητα 
στην αδροµύκωση, βαθύ ριζικό σύστηµα, αντοχή σε 
συνθήκες έλλειψης νερού, υψηλό δυναµικό παραγωγής 
σε σύσπορο.

Flora (Φλόρα): Μεσοπρώιµη, µε ευκολία στη διαχείριση, 
προσαρµοστικότητα σε διάφορα εδάφη, σταθερά υψηλές 
αποδόσεις σε σύσπορο και ίνα, ανεκτικότητα στην 
αδροµύκωση, εξαιρετική ποιότητα και απόδοση ίνας.

Fidel: H επανάσταση στην καλλιέργεια του 
βαµβακιού Σύγχρονη πρώιµη ποικιλία µε πολύ υψηλό 
δυναµικό παραγωγής σε σύσπορο βαµβάκι και ίνα. 
Βαθύρριζη ποικιλία, πολύ εύκολη στη διαχείριση µε 
γρήγορη αναπλήρωση χαµένων καρποφόρων οργάνων. 
Πλούσια καρπόδεση και απίστευτο άνοιγµα κάψας.

Natasa: H µοναδική λύση για άγονα και αλατούχα 
εδάφη Πρώιµη ποικιλία µε γρήγορη πρώτη ανάπτυξη. 
Σκληρό φυτό που αποτελεί µοναδική λύση για όξινα και 
αλατούχα εδάφη. 

Hersi: H ποικιλία που άλλαξε τα δεδοµένα στην 
καλλιέργεια του βαµβακιού Μεσοπρώιµη ποικιλία 
που ξεχωρίζει για τις υψηλές αποδόσεις κάθε χρόνο. 
Είναι ιδανική ποικιλία για όλα τα εδάφη, εύκολη 
στη διαχείριση που συνίσταται η χρήση ρυθµιστών 
ανάπτυξης. Πολύ ισχυρό φυτό που καρποφορεί από τον 
7ο κόµβο και δεν πλαγιάζει. Παρουσιάζει πολύ καλή 
ανεκτικότητα στην αδροµύκωση.

Savina: H ποικιλία που νίκησε την αδροµύκωση 
Εύρωστο και βαθύρριζο φυτό µε πολύ µεγάλη ανεκτικότητα 
στην αδροµύκωση. Υψηλές αποδόσεις από µια µεσοπρώιµη 
ποικιλία και σε κουρασµένα εδάφη. 

Οι ποικιλίες Fidel και Hersi διατίθενται και µε την νέα 
καινοτόµα τεχνολογία επένδυσης σπόρων OptimaxTM.

ST 318: Πρώιµη ανθοφορία, µε πρώιµο και δυνατό 
άνοιγµα καρυδιών. Πολύ καλή συγκράτηση καρποφόρων 
και εύκολη διαχείριση της φυτείας. Κατάλληλη και για 
γόνιµα χωράφια ξηρικής ή ηµιξηρικής καλλιέργειας.
Υψηλή απόδοση σε ίνα > 38%. Ιδανική για το πρόγραµµα 
πιστοποίησης και ιχνηλασιµότητας CottonBest®. 

ST 402: Αραιό φύλλωµα που βοηθάει στον έλεγχο του 
πράσινου σκουληκιού. Ταχεία αναπαραγωγή καρποφόρων 
οργάνων. Εύκολη διαχείριση και ανεκτικότητα σε 
καλλιεργητικά λάθη. ∆ιατίθεται και µε επένδυση Lumidapt® 
Kelta για άριστη φυτρωτικότητα και καλύτερη πρώτη 
ανάπτυξη.

ST 405: Υψηλές αποδόσεις σε γόνιµα χωράφια. Η βλαστική 
της ανάπτυξη ελέγχεται εύκολα, ακόµα και µε µικρές δόσεις 
ρυθµιστών. Υψηλή απόδοση σε ίνα > 38%.

ST 373: Σχετικά πρώιµο άνοιγµα. Μεγάλο βάρος 
καρυδιών. Ταχεία αναπλήρωση χαµένων καρποφόρων 
οργάνων. Κατάλληλα για χωράφια ξηρικής ή ηµιξηρικής 
καλλιέργειας στη Β.Ελλάδα. Υψηλή απόδοση σε ίνα>37,5%.

ST 457: Συγκράτηση φύλλων και γέµισµα καρυδιών ως 
το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου. Μεγάλη απόδοση 
υψηλής ποιότητας ίνας ανά στρέµµα. Υψηλή απόδοση σε 
ίνα > 36,5%.

ST 474: Υψηλή παραγωγή, ακόµα και κάτω από δύσκολες 
συνθήκες.Μεσοπρώιµη µε εξαιρετική παραγωγικότητα, 
γρήγορο φύτρωµα και ισχυρή πρώτη ανάπτυξη. Εύρωστο 
φυτό, τρίχωµα στα φύλλα, ισχυρό και βαθύ ριζικό σύστηµα.

ST 463: Εύρωστο φυτό µεγάλου ύψους, µε εξαιρετικό 
φύτρωµα και πρώτη ανάπτυξη. Αντοχή στην ελλιπή 
άρδευση και την αδροµύκωση. 

IDEAL: Εύρωστο και δυνατό φυτό. Ανθεκτική στην 
αδροµύκωση. Εξαιρετική ποιότητα ίνας.

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

ELPIDA: Η κορυφαία ποικιλία βαµβακιού που συνδυάζει 
µοναδικά πρωιµότητα, υψηλό δυναµικό παραγωγής και 
άριστη ποιότητα ίνας. Εξαιρετική συµπεριφορά σε δύσκολες 
χρονιές µε βροχερό φθινόπωρο. Ποικιλία GOLDEN FIBER 
µε άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά ίνας. 

ARMONIA: Πρώιµη ποικιλία βαµβακιού µε πολύ υψηλό 
δυναµικό παραγωγής, άριστη προσαρµοστικότητα σε 
διαφορετικές εδαφικές και κλιµατικές συνθήκες. Εξαιρετική 
αντοχή και συµπεριφορά των ανοικτών καρυδιών µετά από 
έντονες βροχοπτώσεις. Ποικιλία GOLDEN FIBER µε άριστα 
τεχνολογικά χαρακτηριστικά ίνας.

LIDER: Η µεσοπρώιµη υπερπαραγωγική ποικιλία 
µε την ευρεία προσαρµοστικότητα σε όλα τα εδάφη. 
∆ιαχρονικά σταθερή παραγωγή σε όλες τις καιρικές 
συνθήκες. Μεγάλος αριθµός καρυδιών. Εύκολη διαχείριση 
καλλιέργειας και αρίστης ποιότητας ίνα.

ESPERIA: Μεσοπρώιµη ποικιλία µε υψηλό δυναµικό 
παραγωγής και υψηλή αντοχή στο βερτισίλιο και στις 
αφίδες. Άριστης ποιότητας ίνα.

CAMPO: Μεσοπρώιµη, βαθύρριζη ποικιλία η οποία 
διακρίνεται για το εξαιρετικό δυναµικό παραγωγής της.

BABYLON: Μεσοπρώιµη ποικιλία, πολύ παραγωγική 
ακόµη και σε περιοχές µε δύσκολες εδαφοκλιµατικές 
συνθήκες.

FANTOM: Υπερπρώιµη ποικιλία µε εντυπωσιακό δυναµικό 
παραγωγής µε ευρεία προσαρµοστικότητα.

PRIME GENETICS

PRG 9811: Μεσοπρώιµη ποικιλία µε σταθερά κορυφαίες 
αποδόσεις, µεγάλη προσαρµοστικότητα και αντοχή σε 
δυσµενείς συνθήκες περιβάλλοντος.

PRG 9048: Πρώιµη ποικιλία µε πολύ υψηλές αποδόσεις, 
ελεγχόµενη ανάπτυξη, µεγάλη προσαρµοστικότητα και 
εξαιρετικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά ίνας.

PRG 9706: Πολύ πρώιµη ποικιλία µε υψηλές αποδόσεις 
και σταθερότητα.

SELECT: Πρώιµη ποικιλία, µε µεγάλη προσαρµοστικότητα 
και σταθερότητα αποδόσεων σε διάφορες συνθήκες.

Filia: Νέα ποικιλία, πρώιµη, µε υψηλό δυναµικό 
παραγωγής, µεγάλη προσαρµοστικότητα σε όλους τους 
τύπους εδαφών και κλιµατικών συνθηκών. Άριστα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά µε κορυφαία απόδοση σε ίνα.

DP 332: Πρώιµη, µοναδικός συνδυασµός πρωιµότητας 
και υψηλού δυναµικού αποδόσεων, ευκολία στη διαχείριση, 
πλούσια καρποφορία, άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά.
Συµµετέχει στο προγραµµα FiberPro2.

DP 396: Πρώιµη, πολύ υψηλό δυναµικό αποδόσεων, 

µεγάλη προσαρµοστικότητα, ικανοποιητική ανοχή 
στην αδροµύκωση, γρήγορη και εύκολη συγκοµιδή. 
Συµµετέχει στο FiberPro2.

DP 377: Μεσοπρώιµη, εξαιρετική πρώτη ανάπτυξη, 
ευκολία στη διαχείριση, ανεκτική σε συνθήκες πρώιµης 
γήρανσης, εντυπωσιακό άνοιγµα. Συµµετέχει στο FiberPro2.

ADRA: Μεσοπρώιµη µε εξαιρετική πρώτη ανάπτυξη και 
πλούσια καρποφορία. Άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά 
µε πολύ καλή µεταβροχική συµπεριφορά καρυδιού. 
Συµµετέχει στο FiberPro2.

DP 419: Μεσοπρώιµη, ευρεία προσαρµοστικότητα, 
µεγάλη σταθερότητα αποδόσεων, πλούσια καρποφορία, 
εντυπωσιακό άνοιγµα, άριστη συγκοµιδή.

DP 401: Μεσοπρώιµη, ιδανική επιλογή ακόµη και 
για αδύναµα εδάφη, ευκολία στη διαχείριση, πλούσια 
καρποφορία, µεγάλη αντοχή σε συνθήκες στρες νερού, 
άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά ίνας.

ΑΥΡΑ: Ελληνική µεσοπρώιµη ποικιλία βαµβακιού µε 
σταθερά υψηλές αποδόσεις. Φυτό µεσαίου ύψους µε 
φύλλα παλαµοειδή και µε µεγάλο µέγεθος καρυδιών. 
Χαρακτηρίζεται από µεγάλη προσαρµοστικότητα 
σε ποικιλία εδαφοκλιµατικών συνθηκών και από 
εξαιρετικής ποιότητας ίνα.

ΦΟΙΒΟΣ: Ελληνική πρώιµη ποικιλία βαµβακιού µε 
φύλλωµα πράσινου σκούρου χρώµατος. Φυτό εύρωστης 
ανάπτυξης µε µεγάλο αριθµό µεσαίου µεγέθους καρυδιών 
ανά φυτό και υψηλές αποδόσεις για την κατηγορία του. 
Αξιοποιεί τα φτωχά εδάφη.

EXPRESS: Νέα ελληνική υπερπρώιµη ποικιλία 
βαµβακιού µε φύλλα µεσαίου µεγέθους και µεσαίο 
µέγεθος καρυδιών. Φυτό τύπου cluster µε καρποφορία 
κοντά στο κεντρικό στέλεχος, ιδανική για όψιµη σπορά. 
Άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά ίνας.

ΒΑ 320: Πρώιµη ποικιλία µε χνουδάτο φύλλωµα και 
µοναδική αντοχή. Υψηλές παραγωγές ακόµα και σε 
µέτριας γονιµότητας εδάφη.

EDESSA: Πρώιµη ποικιλία µε χνουδάτο φύλλωµα 
και υπέρ-απόδοση στο βαµβάκι. Εξαιρετική 
προσαρµοστικότητα σε όλους τους τύπους εδαφών. 
πολλά καρύδια µε πολύ ικανοποιητικό µέσο βάρος. 

CARISMA: Νέα πρώιµη µε ελαφρά χνουδάτο φύλλωµα, 
πολύ µεγάλων αποδόσεων ειδικά σε χωράφια µε σωστή 
λίπανση. Απαιτεί η χρήση ρυθµιστών.

LYDIA: Μεσοπρώιµη ποικιλία, λειόφυλλη µε εξαιρετικά 
τεχνολογία χαρακτηριστικά. Υψηλή παραγωγή και 
καλλιεργείται σε µεγάλη γκάµα εδαφών ακόµα και σε 
αλατούχα. Απαιτεί η χρήση ρυθµιστών.

FLASH: Μεσοπρώιµη ποικιλία, λειόφυλλη. Έχει µεγάλη 
προσαρµοστικότητα σε όλες τις συνθήκες ακόµα και 
σε κουρασµένα εδάφη. Βαθύρριζη µε µοναδική αντοχή 
σε ελλιπώς αρδευόµενα ή ξηρικά χωράφια. Απαιτεί η 
χρήση ρυθµιστών.
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