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Σύγκλιση  
με ρέγουλο 
και στήριξη 
40άρηδων 
Επιμένει στην επιλογή του «φρένου» 
μέχρι 30% για τη σύγκλιση ιστορικών 
δικαιωμάτων ο Λιβανός, χέρι βοηθείας 
στους άνω των 40 ετών από Βρυξέλλες 

Προαιρετικά στην Ελλάδα
Έρχεται καθεστώς αναδιανεμητικής  
ενίσχυσης για μικροκαλλιεργητές σελ. 4

Υποχρεωτικά στην Ε.Ε.   
Ορισμός ενεργού γεωργού με τον όρο 
ότι δεν εμποδίζει τη δραστηριότητα σελ. 5

Ο Ρικάρντο Σάντος 
έδειξε τον Μάιο    
Ραντεβού τον Μάιο για τη νέα
ΚΑΠ, το βάρος τώρα πέφτει 
στον εθνικό φάκελο. σελ. 4, 8 

  
Χρειάζεται διάβασµα  
φέτος στις εαρινές 
Ταµειακή ασφυξία εν µέσω σπορών, 
µε την τιµή πετρελαίου να προσθέτει 
έξοδα στις εκµεταλλεύσεις. σελ. 12 
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ΗΛΙΑΝΘΟΣ       
Μέχρι 42 λεπτά δίνουν 
φέτος τα συµβόλαια για 
νέα υβρίδια ηλιάνθου.  
Εµπορεύµατα, σελ. 19-38

Μεταβιβάσεις 
αγροτεμαχίων 
ψηφιακά, με 
μία υπογραφή

σελ. 10-11

Επιμονή 
επιλαχόντων 
για ένταξη 
στα Σχέδια  

σελ. 11

Ξαναήρθαν 
οι φαντάροι 
στους Νέους 
Αγρότες 2021 

σελ. 16-17

Στηρίγματα 
βρίσκει το 2% 
για τις άδειες 
αμπέλου 

σελ. 11

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

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

225
182
84,76
2,93

302
195
77,30
2,55

Ο Ρικάρντο Σάντος 
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• Τέσσερα µοντέλα στις δύο νέες 
ευέλικτες σειρές της Kubota σελ. 18
• Ήρθε και στην Ελλάδα ο βιοδιεγέρτης 
Talete της εταιρείας Valagro σελ. 39

• Μέγιστη µείωση υψηλών δικαιωµάτων 
30% στη νέα ΚΑΠ θέλει ο Λιβανός σελ. 4
• ∆ύσκολα εν µέσω των εαρινών σπορών 
οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις σελ. 12

• Βιοµηχανικό λάθος η φέτα από αγελαδινό 
στη Γερµανία λέει η Όµηρος σελ. 41
• Άλλα υποσχέθηκαν και άλλα έδωσαν στο 
τέλος οι µεταποιητές για τον καπνό σελ. 37

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Περιορισµένη προσφορά και µια ικανή ζήτηση για ανοδική 
πορεία των τιµών αµνοεριφίων αποτυπώνουν την εικόνα της 
αγοράς µια εβδοµάδα πριν το καθολικό Πάσχα. Ανοδικά και 
οι τιµές στα εσπεριδοειδή όσο η διεθνής συγκυρία προµηνύει 
περαιτέρω ενίσχυση τιµών. Στο βαµβάκι η αγορά διόρθωσε 
ξανά αφού η ενίσχυση του δολαρίου και η υποχώρηση των 
τιµών πετρελαίου παρέσυραν τη χρηµατιστηριακή τιµή. 

Κυκλοκόνιο ελιάς 
Οι µέτριες θερµοκρασίες που 
επικρατούν σε συνδυασµό µε τον 
βροχερό καιρό, δηµιουργούν ευνοϊκές 
συνθήκες για νέες ανοιξιάτικες 
µολύνσεις από τον µύκητα Spilocaea 
oleaginea που προκαλεί την ασθένεια 
κυκλοκόνιο, γνωστή και ως «µάτια 
παγωνιού» στην ελιά. Οι 
χαρακτηριστικές κηλιδώσεις που 
εµφανίζονται στα φύλλα των δέντρων 
εξελίσσονται σταδιακά σε ξηράνσεις 
προκαλώντας έντονη φυλλόπτωση, 
εξασθένιση των δέντρων και µειωµένη 
παραγωγικότητα. 

Αντιµετώπιση
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών και 
Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου 
συνιστούν τη λήψη προληπτικών 
µέτρων για διασφάλιση της υγείας των 
δέντρων και µείωση των δυσµενών 
επιπτώσεων από την ασθένεια. Ο 
χαλκός (ή ο βορδιγάλιος πολτός) 
χρησιµοποιούνται σε προληπτικούς 
ψεκασµούς πριν ή στις αρχές της 
άνοιξης. Παράλληλα, η ισορροπηµένη 
άρδευση-λίπανση, ο καλός αερισµός 
και επιλογή ανθεκτικότερων ποικιλιών 
(πχ Κορωνέικη), αποτελούν 
ευεργετικά µέτρα.  

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 27-03-2021 
Γενικά αίθριος καιρός µε λίγες 
παροδικές νεφώσεις στα νότια και 
κατά τόπους περιορισµένη 
ορατότητα πρωί και βράδυ στα 
ηπειρωτικά. Παγετός στα βόρεια 
ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες. 
Άνεµοι µεταβλητοί ασθενείς και 
στα νότια βορειοδυτικοί µε µέτρια 
ένταση. Θερµοκρασία σε άνοδο. 

Κυριακή 28-03-2021 
Αίθριος καιρός στο µεγαλύτερο 
µέρος της χώρας, µε πρόσκαιρες 
νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια 
το µεσηµέρι. Περιορισµένη κατά 
τόπους ορατότητα τις πρωινές και 
βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά. 
Άνεµοι µεταβλητοί ασθενείς και 
στα νότια βορειοδυτικοί έως 
µέτριας έντασης. Θερµοκρασία 
σε περαιτέρω άνοδο. 

∆ευτέρα 29-03-2021 
και Τρίτη 30-03-2021
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις στα 
ηπειρωτικά τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες κυρίως στα 
βόρεια. Ορατότητα τις πρωινές 
ώρες κατά τόπους περιορισµένη 
στα δυτικά και τα βόρεια της 
χώρας. Άνεµοι µέτριοι βόρειοι 
βορειοδυτικοί µε µεγαλύτερη 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ένταση τοπικά στο Αιγαίο. 
Θερµοκρασία χωρίς κάποια
αξιόλογη µεταβολή. 

Τετάρτη 31-03-2021 ως 
Παρασκευή 02-04-2021
Αίθριος καιρός στο µεγαλύτερο 
µέρος της χώρας µε αραιές 
νεφώσεις, κατά τόπους στα δυτικά 
και βόρεια. Άνεµοι ασθενείς 
µεταβλητοί από βόρειες 
διευθύνσεις στα κεντρικά και 
νότια και νότιοι νοτιοδυτικοί 
ασθενείς στα βόρεια τµήµατα 
της χώρας. Η θερµοκρασία θα 
διατηρηθεί σταθερά σε υψηλά 
για την εποχή επίπεδα.

Οι άνεµοι θα είναι 
µεταβλητοί ασθενείς 
και στα νότια 
βορειοδυτικοί 
µε ένταση έως 5 
µποφόρ.
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Όλα δείχνουν ότι τα στοιχεία που πιστο-
ποιούν νοθεία σε Φέτα (ΠΟΠ) από ε-
πώνυµη µικροµεσαία γαλακτοβιοµη-
χανία µε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις 
στη νότια Πίνδο, είναι αδιάσειστα. Αυ-
τό που δύσκολα θα αποδειχθεί είναι η 
χρονική διάρκεια της νοθείας και γε-
νικά η έκταση του φαινοµένου. 

Από τις εργαστηριακές αναλύσεις των 
δειγµάτων σε µεγάλη αλυσίδα της Γερ-
µανίας, όπου έφτανε το προϊόν, προ-
κύπτει ότι η περιεκτικότητα σε αγελα-
δινό γάλα ήταν από 50%-80%. Ο νόµος 
λέει ότι η Φέτα παρασκευάζεται από 
70% πρόβειο γάλα και 30% γίδινο. Άρα 
το προϊόν δεν ήταν Φέτα, καθώς δεν α-
κολουθούσε τους κανόνες του Προϊ-
όντος Ονοµασίας Προέλευσης, γιατί, 
ως γνωστόν, Φέτα ίσον ΠΟΠ. 

Ακούγονται πολλά αυτές τις ηµέρες για το 
θέµα, µε την αρµόδια εποπτική αρχή 
για το ΠΟΠ στη Φέτα να στέλνει προς 
το παρόν… τη µπάλα στην κερκίδα. Ό-
σο το θέµα σέρνεται, η ζηµιά που γίνε-
ται στη φήµη της Φέτας και στη διαδι-
κασία κατοχύρωσής της ως προϊόντος 
ΠΟΠ που παράγεται αποκλειστικά και 
µόνο στην Ελλάδα είναι µεγάλη. 

Αν ήθελαν οι εδώ αρχές να λύσουν άπαξ 
και δια παντός το ζήτηµα, αυτό το ο-
ποίο θα έπρεπε να έχουν θεσπίσει εί-
ναι ο αµετάκλητος αποκλεισµός από 
την παραγωγή Φέτας, δηλαδή προϊό-
ντος ΠΟΠ, κάθε τυροκόµου ή τυροκο-
µικής επιχείρησης που έστω και µια 
φορά υποπίπτει σε νοθεία, παραβαίνο-
ντας τους κανόνες του ΠΟΠ.

Για να το πούµε πιο απλά, επειδή η παρά-
βαση, πιθανότατα δεν θέτει σε κίνδυ-
νο την υγεία των καταναλωτών, η εν 
λόγω επιχείρηση θα µπορεί να συνε-
χίζει τη δραστηριότητά της δεν θα έχει 
ωστόσο ξανά το δικαίωµα να παράγει 
προϊόν ΠΟΠ. 

Ο αποκλεισµός από τη βιτρίνα του ΠΟΠ, 
δηλαδή από την παραγωγή Φέτας, θα 
πρέπει να είναι άµεσος και οριστικός. 

Μόνο έτσι θα αποκατασταθεί και θα ενι-
σχυθεί η φήµη της Φέτας, µόνο έτσι η 
τιµή της θα µπορούσε να πιάσει, όχι τα 
6 και 7 ευρώ, αλλά πολύ περισσότερο. 
Μόνο έτσι και το αιγοπρόβειο γάλα θα 
µπορούσε να φύγει ακόµα πιο πάνω α-
πό το ένα ευρώ. 

Αυτό κάνουν οι Ιταλοί µε το Parmigiano, 
αυτό κάνουν ως γνωστόν και οι Γάλ-
λοι µε το Ροκφόρ.                 Agrenda

Κάνε ό,τι θες 
όχι όμως Φέτα 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,18250

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,48470

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,10685

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,86187

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
128,66450
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Συγκλίνει η Ε.Ε., 
κόφτη 30% βάζει
ξανά η Ελλάδα   
Με ρέγουλο η μείωση στα ιστορικά δικαιώματα, πριμ πρώτης 
εγκατάστασης για νεοεισερχόμενους αγρότες άνω των 40 ετών   

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την πρόθεση των ελληνικών αρχών να δι-
ατηρήσουν ουρά από τα ιστορικά δικαιώµα-
τα έως το 2026 θέτοντας εκ νέου όριο µέγι-
στης µείωσης της αξίας ενίσχυσης στο 30% 
ανά εκµετάλλευση, υποδηλώνουν οι τοπο-
θέτησεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Σπήλιου Λιβανού κατά τη διάρκεια του 
Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας. Τι και αν 
λοιπόν αποφασίστηκε να είναι υποχρεω-
τική η σύγκλιση τουλάχιστον στο 85% της 
αξίας των δικαιωµάτων για όλους τους α-

γρότες, µε το συγκεκριµέ-
νο «φρένο» φαίνεται πως 
τα ιστορικά δικαιώµατα ε-
πιβιώνουν για ακόµα µία 
περίοδο, εκτός και αν κά-
νουν την έκπληξη οι ελλη-
νικές αρχές κατά τη διάρ-
κεια του σχεδιασµού του 
στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΑΠ. Παράλληλα, κατά τη 
διάρκεια του Συµβουλίου 
στις 23 Μαρτίου όπου και 
παρουσιάστηκαν οι συµ-
βιβαστικές λύσεις κυρίως 
για θέµατα των άµεσων ε-
νισχύσεων για αγροτικής 
ανάπτυξης, είδηση συνιστά 

και η εισαγωγή ενός νέου ορισµού, αυτού 
του new farmer ή αλλιώς νεοεισερχόµενου 
αγρότη, που βρήκε σύµφωνη και την ελ-
ληνική πλευρά. Ορισµός, που ανοίγει ευ-
καιρίες στα διαρθρωτικά προγράµµατα για 
διεκδίκηση  πριµ πρώτης εγκατάστασης α-
πό νεοεισερχόµενους άνω των 40 ετών.

Όσον αφορά τον ορισµό του ενεργού ή 
πραγµατικού αγρότη ως τον µοναδικό λή-
πτη άµεσων ενισχύσεων, η προεδρία θεω-
ρεί προς πρέπει να είναι υποχρεωτικός, δί-
νοντας όµως ευελιξία στα κράτη-µέλη να 
προχωρήσουν όπως επιθυµούν µε τον ο-
ρισµό του. Και εδώ ο κ. Λιβανός ήταν σύµ-
φωνός, όπως και µε την προαιρετική φύ-
ση για τα κράτη-µέλη όσον αφορά τη θέ-
σπιση ορίων ανά εκµετάλλευση στα ποσά 
άµεσης ενίσχυσης και στην ενεργοποίηση 
των καθεστώτων αναδιανεµητικής πληρω-

µής και µικροκαλλιεργητών. Αναλυτικότε-
ρα οι νέες θέσεις του Συµβουλίου Γεωργί-
ας και η τοποθέτηση πάνω σε αυτές των 
ελληνικών αρχών έχουν ως εξής:

Υποχρεωτικός ορισµός του ενεργού γε-
ωργού, µε τον όρο ότι είναι επαρκώς ευέλι-
κτος και δεν είναι περιοριστικός. 

Προσθήκη των νεοεισερχόµενων α-
γροτών-new farmers, µε νέα είδη παρεµ-
βάσεων στην Αγροτική Ανάπτυξη.

Προαιρετική εφαρµογή της αναδιανε-
µητικής ενίσχυσης και του καθεστώτος για 
µικροκαλλιεργητές. Υπέρ της προαιρετικής 
εφαρµογής και η Ελλάδα.

Η Ελλάδα είναι σύµφωνα µε την πρό-
ταση της προεδρίας, για σύγκλιση στο 85% 
έως το 2026, διατηρώντας παράλληλα το 
κατώφλι της µέγιστης µείωσης του 30% σε 
επίπεδο εκµετάλλευσης. 

Η Ελλάδα στηρίζει τη συµπληρωµατι-
κή των γεωργών νεαρής ηλικίας στο 3% α-
ντί του 2% αρκεί βέβαια η χρήση να αφο-
ρά και στους δύο πυλώνες.

Το µέγιστο όριο ποσών άµεσων ενι-
σχύσεων ανά εκµετάλλευση πρέπει να εί-
ναι προαιρετικό για τα κράτη-µέλη σύµφω-
να µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου. «Μπορούµε να είµαστε ευέ-
λικτοι και στο πνεύµα συµβιβασµού αρκεί 
η µείωση να αφορά µόνο στη βασική ενί-
σχυση», είπε η ελληνική πλευρά.

  
Αποφασίστε πλήρη σύγκλιση και 
δώστε επιδοτήσεις µόνο σε έχοντες 
αγροτικό εισόδηµα είπε η Κοµισιόν

Να ξεκαθαριστεί εδώ πως δεν έχει ακόµα 
τελειώσει τίποτα σε σχέση µε τους κανονι-
σµούς της ΚΑΠ, καθώς στις συµβιβαστικές 
λύσεις πρέπει να συµφωνήσουν Κοµισιόν 
και Ευρωβουλή. Μάλιστα, ο Επίτροπος Γε-
ωργίας Γιάνους Βοϊτσεχόφκσι εµφανίστηκε 
προβληµατισµένος µε τις επιλογές της προ-
εδρίας. Πρώτον, όσον αφορά τον ενεργό 
αγρότη κάλεσε τα κράτη να διασφαλίσουν 
ότι οι ενισχύσεις θα πάνε σε όσους έχουν 
αγροτικό εισόδηµα ως ένα βαθµό, δεύτε-
ρον ζήτησε πιο δίκαιη κατανοµή επιδοτή-
σεων λέγοντας «η πλήρης σύγκλιση θα 
µπορούσε να οδηγήσει σε σηµαντική 
απλούστευση για τους γεωργούς σας».

ΣΤΟ 85% 

Σύγκλιση 
Ενισχύσεων

Η προεδρία του Συµβουλίου των υ-
πουργών Γεωργίας αύξησε την πρό-
τασή της από το 75% στο 85% όσον 
αφορά την ελάχιστη υποχρεωτική 
σύγκλιση των δικαιωµάτων βασικής 
ενίσχυση έως το 2026, ώστε να εί-
ναι πιο κοντά στη θέση της Ευρω-
βουλής που ζητά 100%. Η πρόταση 
αυτή φαίνεται πως δεν βρίσκει πλή-
ρως σύµφωνη την Κοµισιόν µε τον 
Επίτροπο Γεωργίας Γιάννους Βοϊτσε-
χόφσκι να αναφέρει πως «Η πλή-
ρη σύγκλιση θα µπορούσε να οδη-
γήσει σε σηµαντική απλούστευση 
για εσάς και τους γεωργούς σας». 

Η θέση της Ελλάδας: Ο Σπήλιος 
Λιβανός ανέφερε πως η χώρα µας 
είναι σύµφωνη µε την πρόταση της 
προεδρίας, για σύγκλιση στο 85% έ-
ως το 2026, διατηρώντας παράλλη-
λα το κατώφλι της µέγιστης µείωσης 
στην αξία δικαιωµάτων έως 30% σε 
επίπεδο εκµετάλλευσης. Σηµειώ-
νεται εδώ ότι το συγκεκριµένο όριο 
στη µείωση των υψηλών δικαιώµα-
τα ίσχυε και την περίοδο 2014-2020.

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΣΤΟ 3%

Καθεστώς 
νεαρών αγροτών
Την αύξηση από το 2% στο 3% για τα 
κονδύλια που έχουν να κάνουν µε 
το καθεστώς νεαρών αγροτών του 
α’ Πυλώνα πρότεινε το Συµβούλιο 
των υπουργών Γεωργίας, ώστε να 
είναι πιο κοντά στη θέση της Ευρω-
βουλής που ζητά 4%. Αυτό το 3% θα 
αφορά τα κονδύλια του Εθνικού Φα-
κέλου και προτείνεται να λαµβάνο-
νται υπόψη και οι παρεµβάσεις του 
Β’ Πυλώνα. 

Η θέση της Ελλάδας: «Στηρίζου-
µε τη συµπληρωµατική τους ενίσχυ-
ση στο 3% αντί του 2% αρκεί βέβαια η 
χρήση να αφορά και στους δύο πυ-
λώνες.», ανέφερε επί του θέµατος ο 
κ. Λιβανός. Την τρέχουσα περίοδο οι 
νεαροί αγρότες στην Ελλάδα µέσω 
αυτού του καθεστώτος των άµεσων 
ενισχύσεων µοιράζονταν 38 εκατ. 
ευρώ, ενώ µε την αύξηση των κον-
δυλίων στο 3%, θα µοιράζονται γύ-
ρω στα 60 εκατ. ευρώ. Εκτός και αν 
η χώρα µας επιλέξει να αξιοποιήσει 
το παράθυρο προσµέτρησης στο 3% 
και παρεµβάσεων του Β’ Πυλώνα. 

Το Μάιο
Το τελικό κείµενο 
της ΚΑΠ θα είναι 

έτοιµο το Μάιο για να 
ολοκληρωθούν και 

τα στρατηγικά σχέδια 
ανά κράτος-µέλος
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ΝΕΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ

Νεοεισερχόμενοι 
New Farmers

«∆εχόµαστε την προσθήκη των new 
farmers, µε νέα είδη παρεµβάσε-
ων», ανέφερε κατά την ανακοίνω-
ση του νέου αυτού ορισµού η  επι-
κεφαλής της πορτογαλικής προε-
δρίας, Μαρία ντοσέου Αντούνιες, 
γνωστοποιώντας τη θέση του Συµ-
βουλίου. Ο ορισµός αυτός που θα 
περιγράφει τους νεοεισερχόµενους 
άνω των 40 ετών στον αγροτικό το-
µέα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
παρεµβάσεις διαρθρωτικών προ-
γραµµάτων της αγροτικής ανάπτυ-
ξης όπως είναι για παράδειγµα το 
πριµ πρώτη εγκατάστασης. Ο συ-
γκεκριµένος ορισµός δεν µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί για τις παρεµ-
βάσεις των άµεσων ενισχύσεων ό-
πως είναι για παράδειγµα το Εθνι-
κό Απόθεµα. 

Η θέση της Ελλάδας: Η ελληνι-
κή αντιπροσωπεία έκανε δεκτή την 
πρόταση της προεδρίας και την ει-
σαγωγή της έννοιας του νεοεισερ-
χόµενου γεωργού-new farmers 
στην Αγροτική Ανάπτυξη. 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Καθεστώς 
μικρών αγροτών
Προαιρετικό για τα κράτη-µέλη ό-
ρισε το απλοποιηµένο καθεστώς 
για τους µικροκαλλιεργητές η προ-
εδρία του Συµβουλίου, το οποίο α-
ντικαθιστά όλες τις άµεσες πληρω-
µές µε ένα εφάπαξ ποσό ανά εκ-
µετάλλευση ή ένα ποσό ανά εκτά-
ριο. Τις διαφωνίες του εξέφρασε 
ο Βοϊτσεχόφσκι πάνω σε αυτή τη 
συµβιβαστική λύση λέγοντας πως 
«αν δοθεί ένα ποσό ανά εκτάριο ό-
πως προτείνεται και όχι ανά εφά-
παξ ποσό ανά γεωργό αυτό υπο-
νοµεύει την παρέµβαση. Έτσι οι µι-
κροκαλλιεργητές θα λάβουν λιγό-
τερα χρήµατα. Σας απευθύνω έκ-
κληση, αποδεχθείτε την πρόταση 
της Κοµισιόν».

Η θέση της Ελλάδας: Σύµφω-
νο βρήκε τον Έλληνα υπουργό η 
προαιρετική φύση του καθεστώ-
τος µικροκαλλιεργητών. Σηµειώ-
νεται µε το καθεστώς αυτό αµεί-
βονται µε έως 1.250 ευρώ ετησί-
ως γύρω στους 150.000 αγρότες 
στη χώρα µας.

ΟΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

Αναδιανεμητική 
ενίσχυση

Παροµοίως και η αναδιανεµητική 
ενίσχυση ορίστηκε ως προαιρετική 
για τα κράτη-µέλη από το Συµβού-
λιο Υπουργών Γεωργίας, µε την Κο-
µισιόν να επιµένει πως η προεδρία 
πρέπει να αναθεωρήσει και να την 
καταστήσει υποχρεωτική. Υπενθυ-
µίζεται ότι το συγκεκριµένο καθε-
στώς αφορά µία ετήσια συµπλη-
ρωµατική ενίσχυση προς µικρο-
µεσαίες εκµεταλλεύσεις. Αξίζει να 
σηµειωθεί εδώ πως ουσιαστικά το 
καθεστώς αυτό έγινε προαιρετικό 
επειδή έγινε προαιρετικό το όριο 
στις άµεσες ενισχύσεις ανά εκµε-
τάλλευση. Από την περικοπή των 
ενισχύσεων άνω του συγκεκριµέ-
νου ορίου θα εξασφαλιστεί το πο-
σό της αναδιανεµητικής, οπότε «η 
µπάλα πήρε» και αυτό το καθεστώς. 

Η θέση της Ελλάδας: Υπέρ της 
προαιρετικής ενεργοποίησης του 
καθεστώτος αναδιανεµητικής ενί-
σχυσης τάχθηκε η χώρα µας, ωστό-
σο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι 
θα το ενεργοποιήσουν οι εδώ αρχές.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Ενεργός 
αγρότης

Το Συµβούλιο κατέληξε στο ότι υπο-
χρεωτικά τα κράτη-µέλη θα πρέπει 
να εισάγουν έναν ορισµό για τον ε-
νεργό ή τον πραγµατικό αγρότη ως 
τον µοναδικό λήπτη άµεσων ενισχύ-
σεων, µε τον όρο ότι είναι επαρκώς 
ευέλικτος και δεν είναι περιοριστι-
κός. Από την άλλη ο Επίτροπος Βοϊ-
τσεχόφσκι τόνισε πως θα πρέπει να 
οριστεί ο ενεργός αγρότης µε τέτοιον 
τρόπο ώστε οι άµεσες ενισχύσεις να 
κατευθύνονται τα χρήµατα µόνο σε 
όσους λαµβάνουν όσοι η γεωργικοί 
τους δραστηριότητα είναι ενός κά-
ποιου επιπέδου σε σχέση µε το επί-
πεδο της συνολικής τους οικονοµι-
κής δραστηριότητας.

Η θέση της Ελλάδας: «Είµαστε 
ευέλικτοι στην επαναξιολόγηση της 
υποχρεωτικής εφαρµογής για τον 
ενεργό ή γνήσιο γεωργό, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο ορισµός δεν θα 
είναι εξαντλητικός στη βασική πρά-
ξη αφήνοντας στα κράτη µέλη τον 
καθορισµό των λεπτοµερειών», ανέ-
φερε ο Έλληνας υπουργός.

Η υπουργός Γεωργίας της Ολλανδίας 
Κάρολα Σκούτεν µε τον Επίτροπο 
Γεωργίας Γιάνους Βοϊτσεχόφκσι. 

100.000 ΕΥΡΩ

Όριο στις 
ενισχύσεις

Προαιρετική θα είναι για 
τα κράτη-µέλη η 
εφαρµογή της 
προοδευτικής µείωση των 
άµεσων ενισχύσεων άνω 
των 60.000 ευρώ και η 
οριστική διακοπή τους 
άνω των 100.000 ευρώ 
ανά εκµετάλλευση, 
ανέφερε η προεδρία του 
Συµβουλίου. 
«Ξανασκεφτείτε το» 
τόνισε η Κοµισιόν µέσω 
Βοϊτσεχόφσκι.
Η θέση της Ελλάδας:
Η µείωση των άµεσων 
ενισχύσεων πρέπει να 
είναι προαιρετική είπε ο 
Λιβανός, αλλά αν γίνει 
υποχρεωτική θα πρέπει 
να αφορά µόνο τη βασική 
ενίσχυση και όχι όλες τις 
άµεσες αθροιστικά ανά 
εκµετάλλευση. 

ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΕΥΡΩ

ΕΩΣ ΤΟ 2026

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΗΣ

85%

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΜΙΚΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

>40
ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ 

(New Farmers)

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΡΙΜ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ 
ΟΡΙΣΜΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 
ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
ΑΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

100.000
ΕΥΡΩ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
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Περιθώριο µέχρι τις 9 Απριλίου έχουν οι παραγωγοί προκειµένου να 
υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης χορήγησης δικαιωµάτων βασικής 
ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεµα έτους 2020, µέσω του Πληροφοριακού 
Συστήµατος στην ιστοσελίδα Καρτέλα του Αγρότη: https://osdeopekepe.
dikaiomata.gr/FarmersTab/#/welcome. Επισηµαίνεται ότι παραγωγοί, οι 
οποίοι είναι ήδη εγγεγραµµένοι στις οn-line εφαρµογές για τα έτη 2014-
2020 ή έχουν υποβάλλει αίτηση στα γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα του 
ΠΑΑ, για την είσοδό τους µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα τελευταία 
επικαιροποιηµένα στοιχεία ταυτοποίησης (όνοµα χρήστη, κωδικό). ∆εν 
απαιτείται εκ νέου εγγραφή στο σύστηµα ή πιστοποίηση µέσω taxisnet. 

Μέχρι 9 Απριλίου
 µόνο ηλεκτρονικά

 ενστάσεις για 
το Απόθεµα

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με περισσότερο από ένα µήνα καθυστέρηση πιστώ-
θηκαν παραµονή της 25ης Μαρτίου οι πρώτες 6  συν-
δεδεµένες µαζί µε την ειδική ενίσχυση βάµβακος, συ-
νολικού ποσού περίπου 246 εκατ. ευρώ. Στην πίστω-
ση δεν συµπεριλήφθηκε, όπως υπολογιζόταν αρχικά, 
η συνδεδεµένη για τα τεύτλα, η οποία µετατίθεται για 
την επόµενη πληρωµή, που δροµολογείται για τα τέ-
λη Απριλίου, µέσα στη Μεγάλη Εβδοµάδα και αφορά 
τα ζωικά. Ήδη µάλιστα έχει εκδοθεί εγκύκλιος προς 
τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις σχετικά µε τον έλεγ-
χο των δηλωθέντων από τους αιγοπροβατοτρόφους, 
που αιτούνται συνδεδεµένης. Όπως ορίζει η απόφα-
ση, «ο έλεγχος διενεργείται βάση του αντίγραφου του 
χειρόγραφου µητρώου εκµετάλλευσης αιγοπροβά-
των στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις, που προσκοµί-
ζεται από το δικαιούχο µετά το τέλος της υποχρεωτι-
κής διατήρησης του έτους ενίσχυσης». Το επόµενο 
διάστηµα, λοιπόν, θα γίνουν οι σχετικοί διασταυρω-
τικοί έλεγχοι, µε στόχο να πιστωθούν οι συνδεδεµέ-
νες πρόβειου και βόειου µε 55 εκατ. ευρώ και 35 ε-
κατ. ευρώ αντίστοιχα, σύµφωνα και µε δηλώσεις της 
υφυπουργού Φωτεινής Αραµπατζή.

Να σηµειωθεί ότι το πρώτο τσεκάρισµα των παρα-
γωγών έβγαλε την ειδική ενίσχυση βάµβακος 65,8 
ευρώ το στρέµµα, ενώ η απόφαση εκδόθηκε µετά την 
πληρωµή. Μια µείωση που οφείλεται στην παρακρά-
τηση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας 2,9% για όσους 
λαµβάνουν άµεσες ενισχύσεις πάνω από 2.000 ευ-
ρώ. Επιπλέον, πιστώθηκαν και κάποια υπόλοιπα α-
πό τη βασική, το πρασίνισµα και τους γεωργούς νε-
αρής ηλικίας, µε τον Οργανισµό Πληρωµών να ξε-

καθαρίζει ότι πρόκειται για «τακτοποίηση εκκρεµο-
τήτων σχετικά µε την τεκµηρίωση της ιδιοκτησίας α-
γροτεµαχίων, ταυτοποιήσεων στοιχείων µε την ΑΑ∆Ε, 
Τραπεζικά Ιδρύµατα κλπ.». Άλλωστε και ο πρόεδρος 
του ΟΠΕΚΕΠΕ ∆ηµήτρης Μελάς, πριν λίγες ηµέρες, 
τόνιζε ότι «τα υπόλοιπα για 3% της βασικής ενίσχυ-
σης, 5% του πρασινίσµατος και 10% για αγρότες νεα-
ρής ηλικίας, θα διεκπεραιωθούν µέχρι και τον Μάιο».

Με 246 εκατ. ευρώ οι πρώτες συνδεδεµένες
Ολοκληρώθηκε, σύµφωνα µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο έλεγ-

χος ορθότητας των άµεσων ενισχύσεων, για τις αιτή-
σεις έτους 2020, συνολικού ποσού 246.314.628 ευρώ, 
µε το µεγαλύτερο µέρος αυτού, ήτοι 239.440.088,22 
ευρώ, να αφορά συνδεδεµένες και ενισχύσεις για τα 
νησιά Αιγαίου, οι οποίες καταβάλλονται για πρώτη φο-
ρά στο πλαίσιο των πληρωµών για τις αιτήσεις 2020.

Το ποσό αυτό αναλύεται σε:
177.685.235,26 ευρώ σε 44.223 παραγωγούς βάµ-

βακος, µε την ενίσχυση στα 67,82 ευρώ το στρέµµα, 
10.954.304,89 ευρώ σε 25.289 παραγωγούς σκλη-

ρού σίτου, µε την ενίσχυση στα 7,25 ευρώ το στρέµµα,
6.075.202,38 ευρώ σε 23.002 παραγωγούς πρω-

τεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, µε την ενίσχυ-
ση στα 7,75 ευρώ το στρέµµα,

23.765.970,29 ευρώ σε 67.587 παραγωγούς πρω-
τεϊνούχων κτηνοτροφικών σανοδοτικών ψυχανθών, 
µε την ενίσχυση στα 11,99 ευρώ το στρέµµα,

4.424.635,61 ευρώ σε 10.631 παραγωγούς ο-
σπρίων, µε την ενίσχυση στα 17,66 ευρώ το στρέµµα,

3.621.354,38 ευρώ σε 28.898 παραγωγούς καρπών 
µε κέλυφος, µε ενίσχυση στα 10,21 ευρώ το στρέµµα,

3.649.104,21 ευρώ σε 7.803 παραγωγούς µή-
λων, µε την ενίσχυση στα 43,33 ευρώ το στρέµµα,

9.264.281,20 ευρώ σε 55.920 παραγωγούς για 
διάφορες καλλιέργειες των µικρών νησιών Αιγαί-
ου Πελάγους (από το οποίο 8.349.770,68 ευρώ α-
φορούν την καλλιέργεια παραδοσιακών ελαιώνων),

συµπληρωµατικές πληρωµές για βασική ενίσχυ-
ση ύψους 3.026.601,40 ευρώ σε 4.334 δικαιούχους, 
για την πράσινη ενίσχυση ύψους 3.634.148,21 ευ-
ρώ σε 2.513 δικαιούχους και για τους νέους γεωρ-
γούς ύψους 213.790,17 ευρώ σε 359 δικαιούχους.

Παραστατικά 
στα Βιολογικά 

Παραστατικά 
συµµόρφωσης 

ειδικών διατάξεων 
για το έτος εφαρ-
µογής 2020 στα 

Βιολογικά έως 19 
Απριλίου  

Αποζηµιώσεις 
ΕΛΓΑ 

Αρχές Απριλίου 
αναµένεται η 

επόµενη µεγάλη 
πληρωµή από τον 

ΕΛΓΑ για ζηµιές σε 
φυτικό και ζωικό 

κεφάλαιο που 
συνέβησαν µέσα 

στο 2020

Συνδεδεµένη 
αιγοπροβάτων 
Βάση του αντίγρα-

φου του χειρό-
γραφου µητρώου 
εκµετάλλευσης 

αιγοπροβάτων που 
προσκοµίζει 

ο αιγοπροβατοτρό-
φος ο έλεγχος για 
τη συνδεδεµένη 

De minimis 
Εγκρίθηκαν κρα-
τικές ενισχύσεις 

3,8 εκατ. ευρώ για 
βαµβάκια Ροδόπης, 
σύκα και κηπευτικά 

Κρήτης

Μέχρι 16 Απριλίου έλεγχος 
ενστάσεων στην εξισωτική 

Από τα τέλη Απριλίου και µετά θα πρέπει 
να περιµένουν οι δικαιούχοι εξισωτικής του 
2020 µια συµπληρωµατική πληρωµή, αφού 
έως τις 16 Απριλίου θα τρέχουν οι έλεγχοι 
των ενστάσεων. Η εξέταση των ενστάσεων 
µπορεί να αφορά όλους τους κωδικούς 
ευρηµάτων, ενώ οι κατά του κωδικού 
97201 «∆εσµεύσεις από ∆ΑΑΑ-ΑΦΜ για 
περαιτέρω έλεγχο άµεσης σύνταξης» 
ενστάσεις συνοδεύονται από δικαιολογητικά.  

Ως τώρα λίγο απ’ όλα,
για τέλος Απριλίου
συνδεδεμένες ζωικών
Ξέμειναν τα τεύτλα, πιστώθηκαν μικρά υπόλοιπα περσινής 
ενιαίας, με δημοσιονομική πειθαρχία η ειδική βάμβακος  

ΥΨΟΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ)

ΣΚΛΗΡΟ
ΣΙΤΑΡΙ

11,99

ΣΑΝΟ∆ΟΤΙΚΑ
ΨΥΧΑΝΘΗ

7,25 7,75

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ
ΨΥΧΑΝΘΗ

17,66

ΟΣΠΡΙΑ

43,33

ΜΗΛΑ

67,82

ΒΑΜΒΑΚΙ

10,21

ΚΑΡΠΟΙ 
ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ
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Ερωτηματολόγιο για νέα ΚΑΠ

Διαφοροποίηση 
στρεμματικού τσεκ 
ανά Περιφέρεια;
Η γεωγραφική περιφερειοποίηση του συστήματος 
ενισχύσεων αποτυπώνεται σε νέα διαβούλευση

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Η στόχευση ενισχύσεων προς τους 
κατ’ επάγγελµα αγρότες, η διαφο-
ροποίηση της στρεµµατικής επιδό-
τησης (τσεκ) ανά Περιφέρεια, η τύ-
χη των ιστορικών δικαιωµάτων και ο 
τρόπος διαχείρισης του Εθνικού Απο-
θέµατος είναι τα τέσσερα κύρια ζητή-
µατα για τα οποία ετοιµάζουν τις δι-
κές τους επίσηµες θέσεις οι περιφε-
ρειακές αρχές, ξεκινώντας διαβού-
λευση ενόψει της χάραξης της πολι-
τικής για τη νέα ΚΑΠ.

Το σύστηµα των άµεσων ενισχύσε-
ων µονοπωλεί το ενδιαφέρον, µε το 
ερωτηµατολόγιο που καλούνται να 
συµπληρώσουν οι συµµετέχοντες στη 
διαβούλευση να είναι ενδεικτικό σε 
κάθε περίπτωση των θέσεων που επι-
χειρεί να υπερασπιστεί και να προω-
θήσει η εκάστοτε περιφέρεια προς τις 
αρµόδιες αρχές του ΥΠΑΑΤ. 

Πρώτη λοιπόν η Κρήτη, έδωσε στη 
δηµοσιότητα σχετικό υλικό (έως 30 Α-
πριλίου η διαβούλευση), όπου φαίνε-

ται να γίνεται µία προσπάθεια διατή-
ρησης των κεκτηµένων από πλευράς 
κοινοτικών κονδυλίων, καθώς τίθε-
ται, για πρώτη φορά επίσηµα τουλά-
χιστον, το ζήτηµα γεωγραφικής πε-
ριφεριοποίησης των άµεσων ενισχύ-
σεων. Όταν δηλαδή οι εθνικές αρχές 
προχωρήσουν στην εσωτερική σύ-
γκλιση των επιδοτήσεων που θα ε-
πιφέρει τη µείωση ή κατάργηση των 
ιστορικών δικαιωµάτων, να γίνει α-
πλά µία ενδοπεριφεριακή ανακατα-
νοµή. Έτσι για παράδειγµα αν κάποια 
Περιφέρεια έως σήµερα λάµβανε 200 
εκατ. ευρώ από τη βασική ενίσχυση, 
το ποσό αυτό µένει ως έχει απλά αλ-
λάζουν χέρια τα κονδύλια µεταξύ δι-
καιούχων εντός της ίδιας περιφέρει-
ας. ∆ιαφορετικά, οι περιοχές µε πολ-
λά και υψηλά ιστορικά δικαιώµατα έ-
χουν πολλά να χάσουν.

Αναλυτικότερα οι ερωτήσεις και 
οι πιθανές απαντήσεις όσον αφο-
ρά το µέλλον των επιδοτήσεων έ-
χουν ως εξής: 

1. Η νέα ΚΑΠ κάνει λόγο για εσω-
τερική σύγκλιση των επιδοτήσεων, 
δηλαδή η βασική ενίσχυση για κά-
θε καλλιέργεια να καταβάλλεται ως 
ενιαίο ποσό ανά εκτάριο σε Εθνικό 
Επίπεδο. Συµφωνείτε; Ναι, θα πρέ-
πει να καταβάλλεται ενιαία σε όλες 
τις Περιφέρειες της Επικράτειας ή Ό-
χι δεν θα πρέπει να καταβάλλεται ε-
νιαία σε όλες τις Περιφέρειες της Ε-
πικράτειας.

2. Θα πρέπει κατά  τον προσδιορι-
σµό του ύψους της ενίσχυσης να λη-
φθούν υπόψη κριτήρια όπως ο µικρός 
κλήρος, ορεινές και µειονεκτικές πε-
ριοχές ή ο νησιωτικός χαρακτήρας;

3. Θα πρέπει να συνδέεται το ύψος 
των επιδοτήσεων µε τα αγρoπεριβαλ-
λοντικά προγράµµατα (π.χ. βιολογική 
γεωργία, ολοκληρωµένη διαχείριση);

4. Στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ προ-
τείνεται η σύνδεση της τεχνολογίας 
µε την ενίσχυση. Να δίνεται επιπλέον 
επιδότηση σε όσους εφαρµόζουν νέ-
ες τεχνολογίες (Γεωργία Ακριβείας);

5. Θα πρέπει να προσµετρήσουν τα 
ιστορικά δικαιώµατα στην ανακατα-
νοµή των δικαιωµάτων στο πλαίσιο 
της νέας ΚΑΠ;.

Να δικαιούνται επιπλέον
ενίσχυση οι κατ’ επάγγελµα
Όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο θα οριστούν οι δικαιούχοι 
της βασικής ενίσχυσης, το ερώτηµα που καλούνται να 
απαντήσουν οι συµµετέχοντες έχει δύο σκέλη: Πρώτον «στο 
πλαίσιο ανακατανοµής των δικαιωµάτων, οι άµεσες ενισχύσεις 
(επιδοτήσεις) θα πρέπει να εξακολουθήσουν να δίνονται σε 
όλους τους γεωργούς-παραγωγούς ανεξάρτητα αν είναι «κατά 
κύριο επάγγελµα αγρότες» ή όχι;». ∆εύτερον, «Αν ναι, θα 
πρέπει να δοθεί επιπλέον ενίσχυση στους «κατά κύριο 
επάγγελµα αγρότες»;». Με την πρώτη επιλογή, δηλαδή όσον 
αφορά τους κατ’ επάγγελµα αγρότες, υπολογίζεται πως οι 
640.000 δικαιούχοι βασικής ενίσχυσης, θα µειωθούν γύρω 
στους 200.000 η οποίοι µπορούν και δηλώνουν αγροτικό 
εισόδηµα άνω του 50% σε σχέση µε το συνολικό τους. 
Ωστόσο στο ερώτηµα δεν φαίνεται να υπάρχουν και άλλες 
επιλογές όπως για παράδειγµα να δίνεται η ενίσχυση σε όσους 
δηλώνουν αγροτικό εισόδηµα αλλά σε µικρότερο βαθµό. Κατά 
τα άλλα, η επιπλέον ενίσχυση προς τους κατά κύριο επάγγελµα 
αγρότες µε τη µορφή της αναδιανεµητικής πληρωµής είναι 
πέρα ως πέρα «ζωντανή» και προωθείται ως µία λύση για 
στήριξη όσων εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από την γεωργία, 
όπως φαίνεται και από το δεύτερο σκέλος του ερωτήµατος. 

Με ζωικό
κεφάλαιο 
το δικαίωμα
από Εθνικό
Απόθεμα
Η προϋπόθεση ύπαρξης ζωικού 
κεφαλαίου για την ενεργοποίηση 
δικαιωµάτων από 
νεοεισερχόµενους σε βοσκοτόπια 
από το Εθνικό Απόθεµα τίθεται 
παράλληλα ως ερώτηµα από την 
Περιφέρεια Κρήτης, ώστε να 
αποτραπούν οι στρεβλώσεις και 
τα φαινόµενα κατάχρησης που 
έχουν εντοπιστεί τα τελευταία 
χρόνια. «Στους νεοεισερχόµενους 
αγρότες που αιτούνται 
βοσκήσιµες εκτάσεις από το 
εθνικό απόθεµα, θα πρέπει να 
διατηρηθεί η προϋπόθεση 
ύπαρξης ζωικού κεφαλαίου;», 
αναφέρεται συγκεκριµένα στο 
έγγραφο διαβούλευσης. Όπως 
φαίνεται και από την ερώτηση 
η δηλωθείσα έκταση πρέπει 
υποχρεωτικά να συνοδεύεται από 
ζωικό κεφάλαιο και την τρέχουσα 
περίοδο. Παράλληλα άλλες 
ερωτήσεις έχουν να κάνουν µε 
τις συνδεδεµένες ενισχύσεις και 
τα κονδύλια για τις Οµάδες 
Παραγωγών. Αυτές είναι:
1. Θα βοηθήσει τη βελτίωση της 
παραγωγής η µεταφορά 
κονδυλίων από την Βασική 
Ενίσχυση σε Συνδεδεµένες 
Ενισχύσεις;
2. Ποια προϊόντα της Κρήτης 
πιστεύεται ότι θα πρέπει να 
ενταχθούν στις Συνδεδεµένες 
ενισχύσεις;
3. Θεωρείτε ότι η µέχρι σήµερα 
λειτουργία των Οµάδων 
Παραγωγών έχει συµβάλει 
ουσιαστικά στην ανάπτυξη του 
αγροτικού τοµέα; 
4. Θα πρέπει να δοθούν 
περισσότερα κίνητρα στους 
αγρότες για τη δηµιουργία 
Οµάδων Παραγωγών;

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ανά Περιφέρεια

Χρήση νέας τεχνολογίας

Συµµετοχή 
σε αγροπεριβαλλοντικά

Μικρός κλήρος

Ορεινές, µειονεκτικές περιοχές
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Μεταβιβάσεις 
Δια χειρός open.gov 
τα συμβόλαια 
για αγορά ακινήτου 
Όλα ηλεκτρονικά με πρόσβαση στο σύστημα από 
τον συμβολαιογράφο, τον πωλητή και τον αγοραστή  

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 
panagos@agronews.gr

Μεγάλες διευκολύνσεις αναµένεται 
να φέρει στην αγορά ακινήτων, επο-
µένως και στις αγοραπωλησίες αγρο-
τικής γης, το νέο ηλεκτρονικό σύστη-
µα διαχείρισης των συµβολαιογραφι-
κών πράξεων που τέθηκε ήδη σε πι-
λοτική εφαρµογή. 

Τη νέα απλή, απλούστατη διαδι-
κασία, αναλύει µε ανάρτησή του στο 
capital.gr ο υφυπουργός παρά τω πρω-
θυπουργώ, αρµόδιος για θέµατα συντο-
νισµού της κυβέρνησης, Άκης Σκέρ-

τσος, τονίζοντας παράλληλα τη σηµα-
σία της στην ανάπτυξη. 

 Σηµειωτέον ότι η Ελλάδα κατατάσσε-
ται στην 156η θέση στον δείκτη της µε-
ταβίβασης ακινήτου στο Doing Business 
της Παγκόσµιας Τράπεζας µεταξύ 187 
οικονοµιών. Σήµερα, η µεταβίβαση ε-
νός ακινήτου, χωρίς ιδιάζον ιδιοκτησι-
ακό καθεστώς, χρειάζεται τουλάχιστον 
2 µήνες για να ολοκληρωθεί. Απαιτεί-
ται η συλλογή τουλάχιστον 8 βασικών 
δικαιολογητικών (µε πιο χρονοβόρα 
τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που συνήθως 
χρειάζονται διόρθωση, τη βεβαίωση του 
µηχανικού και τη βεβαίωση περί µη ο-
φειλής ΤΑΠ) πριν ο συµβολαιογράφος 
είναι σε θέση να ετοιµάσει τη δήλωση 
φόρου µεταβίβασης προς την αρµόδια 
∆ΟΥ, όπου θα πληρωθεί ο φόρος µετα-
βίβασης και τα µέρη θα οδηγηθούν στην 
οριστική υπογραφή του συµβολαίου.  

Το νέο πλαίσιο αρχίζει να εφαρµό-
ζεται µε συστηµατική και συντονισµέ-
νη δουλειά µεταξύ πολλών διαφορετι-
κών φορέων του δηµοσίου εδώ και έ-
να χρόνο. Βασίζεται σε τρεις άξονες: τα 
ψηφιακά εργαλεία για τις µεταβιβάσεις, 
την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και 
την επιτάχυνση της κτηµατογράφησης.

Προβλέπει δύο νέα ψηφιακά εργα-
λεία, άρρηκτα συνδεδεµένα µεταξύ τους. 
Το πρώτο ψηφιακό εργαλείο είναι ο Η-
λεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης Α-
κινήτων που συντονίζει το Υπουργείο 
Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης. Με αυτό, δί-
νεται για πρώτη φορά στο συµβολαιο-

γράφο η ψηφιακή 
λειτουργία της αγο-
ραπωλησίας που θα 
χειριστεί. Στον ηλε-
κτρονικό φάκελο θα 
έχουν πρόσβαση ο α-
γοραστής, ο πωλη-
τής και ο συµβολαι-
ογράφος και οι δύο 
πρώτοι θα παρέχουν 
στο συµβολαιογρά-
φο την εξουσιοδότη-
ση για να εκδώσει τα 
αναγκαία δικαιολο-
γητικά.

Στη συνέχεια, θα διασυνδέεται µέ-
σω διαλειτουργικότητας µε όλα τα ηλε-
κτρονικά συστήµατα για την ψηφιακή 
έκδοση των δικαιολογητικών (Κτηµα-
τολόγιο, ΕΦΚΑ, ΑΑ∆Ε και ΤΕΕ κ.ά.). Σε 
αυτό το σηµείο, ο συµβολαιογράφος 
θα διασυνδέεται µε το δεύτερο ψηφι-
ακό εργαλείο, την ηλεκτρονική πλατ-
φόρµα φόρου µεταβίβασης ακινήτων 
της ΑΑ∆Ε, όπου θα συµπληρώνει ηλε-
κτρονικά τη δήλωση φόρου και θα την 
υποβάλλει στην πλατφόρµα της ΑΑ∆Ε. 
Η δήλωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά 
από το συµβολαιογράφο στις θυρίδες 
των δύο µερών τα οποία µόλις την απο-
δεχθούν, η δήλωση υποβάλλεται αυτό-
µατα και εκδίδεται η αντίστοιχη ταυτό-
τητα οφειλής προς πληρωµή από τον 
αγοραστή. Μετά την πληρωµή ενηµε-
ρώνεται το TAXIS και αναρτάται το απο-
δεικτικό υποβολής στο myPROPERTY.

19-20, 37-38

Πάνε για 6,5 
ευρώ το κιλό 
τα αμνοερίφια 
ως το Πάσχα

Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Μαρτίου 2021

Από 5 ευρώ το κιλό στο σφαγείο ξεκινά η 
τιµή παραγωγού στα αµνοερίφια, µε τη δι-
αθεσιµότητα των κτηνοτροφικών µονάδων 
να είναι ήδη περιορισµένη για «καλά» ζώα 
όπως λέγονται τα µικρά έως 8 µε 9 κιλά κα-
τσίκια και αρνιά. Αυτό σηµαίνει ότι η αγο-
ρά αναµένει µια εκρηκτική άνοδο στις τι-
µές από την ερχόµενη εβδοµάδα ενόψει του 
Πάσχα των Καθολικών που πέφτει στις 4 Α-
πριλίου. Η ζήτηση, όπως µεταφέρουν στην 
Agrenda άνθρωποι της αγοράς, βαίνει στα-
θερά αυξανόµενη και οι περισσότεροι κτη-

νοτρόφοι αναµένουν επίπεδα τιµών ίσα, αν 
όχι υψηλότερα µε εκείνα που σηµειώθηκαν 
πριν από τρεις µήνες, όταν τα κατσίκια έ-
φτασαν τα 6,50 ευρώ το κιλό και τα αρνιά 
τα 6 ευρώ το κιλό στο σφαγείο. Με το ορ-
θόδοξο Πάσχα να αργεί ακόµα, οι κτηνο-
τρόφοι εκτιµούν ότι «τα καλά ζώα» θα είναι 
λιγοστά και ως εκ τούτου η µεγάλη ζήτηση 
θα στηρίξει σηµαντικά τις τιµές.

Υπενθυµίζεται ότι κατά το περσινό Πά-
σχα, η αγορά έπιασε ταβάνι στα 3,50 ευρώ 
για τον µεγαλύτερο όγκο της παραγωγής. 

Αρνί τουλάχιστον 6,5 ευρώ το Πάσχα
Σηµαντική άνοδο στις τιµές περιµένει η αγορά ενόψει Πάσχα Καθολικών 
 Περιορισµένη η διαθεσιµότητα στα µικρά αρνιά και κατσίκια των έως 8 κιλών  

Α1 |  19

Δ
εν ακούστηκαν νέες δουλειές 
στην ελληνική αγορά βάµβακος, 
καθώς οι εξελίξεις στην Τουρκία 
έφεραν ανησυχίες τόσο στους 

αγοραστές όσο και στους πωλητές. Κυρί-
ως πραγµατοποιούνται φορτώσεις πλιότε-
ρων συµβολαίων, ενώ για τη νέα σοδειά το 
πριµ παραµένει γύρω από τα 3 σεντς ανά 
λίµπρα πάνω από τις αντίστοιχες τιµές ∆ε-
κεµβρίου ’20, περί τα 64 σεντς, δηλαδή πα-
ρά την πτώση δεν είχαµε αύξηση του basis.

  Στην ελληνική αγορά κατόπιν των εξα-
γωγών σκληρού σίτου το τελευταίο δίµηνο 
που δεν ήταν λίγες η αγορά είναι υποτονι-
κή. Ο τελευταίος διαγωνισµός της Τυνησίας 
αποτύπωσε αυτό το µικρό γύρισµα της αγο-
ράς µε την τιµή να κλείνει στα 374 δολάρια 
ο τόνος, δηλαδή στα 11 δολάρια χαµηλότε-
ρα από τον τελευταίο διαγωνισµό. Την ίδια 
ώρα, στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, η βελ-
τίωση των καιρικών συνθηκών στις ΗΠΑ πί-
εσαν τα µαλακά σιτάρια, τα οποία έφτασαν 
επίπεδα στήριξης και γι’ αυτό οι αναλυτές 
θεωρούν πως η αγορά ανακάµπτει τεχνικά.

  Να µειώσει τη ζήτηση για καλαµπό-
κι και σόγια, η οποία δεν µπορεί να ικανο-
ποιηθεί από την εγχώρια παραγωγή, αυξά-
νοντας τις ανάγκες για µαζικές εισαγωγές, 
προσπαθεί το υπουργείο Γεωργίας της Κί-
νας, σύµφωνα µε ρεπορτάζ του Bloomberg 
και του Reuters. Με βάση το κυβερνητικό 
σχέδιο, οι παραγωγοί ζωοτροφών πρέπει 
να προσπαθήσουν να µειώσουν την περι-
εκτικότητα των ζωοτροφών σε καλαµπόκι 
και σόγια, υποκαθιστώντας τα µε ρύζι, πα-
τάτες, σιτάρι και άλλα φυτικά έλαια.  

Πτωτικά χωρίς πράξεις 
η αγορά βάμβακος 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

25/02 04/03 10/03 18/03 24/03

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

388,04392,92

291,55292,79

402,11

Λίγα
 Οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι 

λόγω της αλµατώδους αύξησης 
στις τιµές των ζωοτροφών, δεν 

είχαν περιθώριο να κρατάνε αρνιά

Ιταλία 
 Από βδοµάδα θα ξεκαθαρί-
σει το τοπίο σχετικά µε τη 

ζήτηση για ελληνικά αµνοε-
ρίφια 6-7 κιλών από Ιταλία

Ζήτηση
Οι κτηνοτρόφοι περιµένουν τη 

λήξη των lockdown για να κάνει 
ο κόσµος Πάσχα στο χωριό, για να 

αυξηθεί κατακόρυφα η ζήτηση

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

18/02 25/02 04/03 10/03 18/03 24/03

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

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

297

245

232

209,5

444,00

1427,00

16,72

101,87

120,32

84,84

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

2.75 2.74 2.71 2.71
2.92 2.83

89,95 90,00

88,26
85,98 86,37 82,18

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

Τιμές παραγωγού 
για το αρνί  (ευρώ το κιλό)

∆εκέµβριος 2020 6

Μάρτιος 2021  5
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
αρνί 
∆εκέµβριος 2020  6 ευρώ το κιλό 

Μάρτιος 2021   5 ευρώ το κιλό 

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Λάστιχο βιομήχανων 
τα συμβόλαια σε 
Μπασμά και Κατερίνη 

Ούτε δύο καραβιές
η αύξηση παραγωγής 
σκληρού σίτου.

Περαιτέρω ενίσχυση τιµών 
στις εκτατικές καλλιέργειες 
Για νέα υψηλά προετοιµάζουν οι 
συνθήκες τις αγοράς τις διεθνείς 
τιµές των αγροτικών προϊόντων, τα 
περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται 
πλέον σε έναν ανοδικό κύκλο που αγγίζει 
και την επόµενη καλλιεργητική περίοδο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Σε φωνάζουν
µόνο για την
υπογραφή 
Ο ηλεκτρονικός φάκελος µεταβίβασης 
ακινήτων θα ενηµερώνεται αυτόµατα 
και πλέον ο συµβολαιογράφος θα καλεί 
τα µέρη για την υπογραφή του 
οριστικού συµβολαίου αγοραπωλησίας. 
Η εφαρµογή της ΑΑ∆Ε τέθηκε σε 
εφαρµογή πριν λίγες ηµέρες και ήδη 
έχουν υποβληθεί 110 δηλώσεις. 
Το επόµενo δίµηνο θα τεθεί σε 
λειτουργία πιλοτικά ο ηλεκτρονικός 
φάκελος µεταβίβασης ακινήτου ο 
οποίος θα είναι πλήρως λειτουργικός 
έως το τέλος του χρόνου.
Γνωρίζοντας τη σηµασία που έχει 
ιστορικά και κοινωνικά η ατοµική 
ιδιοκτησία και η ακίνητη περιουσία για 
κάθε ελληνικό νοικοκυριό -µη ξεχνάµε 
ότι η Ελλάδα κατέχει ένα από τα 
υψηλότερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης 
στην Ευρώπη- είναι πραγµατικά 
απορίας άξιο γιατί διαθέτουµε έως 
σήµερα ένα από τα πιο περίπλοκα και 
χρονοβόρα καθεστώτα µεταβίβασης 
ακινήτων στον κόσµο.

Το παράδειγµα 
του MyPROPERTY 
για τις µεταβιβάσεις 
αγροτικής γης καλείται 
να ακολουθήσει και 
το σύστηµα του ΟΣ∆Ε.  

Λύση για 
όλους τους 
εµπλεκό-
µενους η 
ηλεκτρο-
νική βάση 
για τις µε-
ταβιβάσεις 
ακινήτων. 
Στη φωτό 
ο Άκης 
Σκέρτσος. 
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Σε πλήρη εξέλιξη, µετά από ενέργειες 
της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 
και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπε-
ζας, βρίσκεται η ενεργοποίηση του Τα-
µείου Ανάπτυξης ∆υτικής Μακεδονίας 
για στήριξη της µικροµεσαίας επιχειρη-
µατικότητας της περιοχής µε άµεση χο-
ρήγηση δανείων ύψους 20 εκατ. ευρώ. 
Έξι Ελληνικές Τράπεζες (Εθνική Tρά-
πεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, 
Eurobank, Attica Bank, Συνεταιριστική 
Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας) αντα-
ποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Ελ-
ληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη 
χρηµατοδότηση µε δάνεια κεφαλαίου 
κίνησης των πολύ µικρών και µικρών 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας.
Περισσότερες από 1.000  πολύ µικρές 
και µικρές επιχειρήσεις της Περιφέρει-
ας, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν δά-
νεια  για κεφάλαια κίνησης, ύψους α-
πό 5.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ, µε 
100% επιδότηση επιτοκίου για δύο χρό-
νια. Τα δάνεια, θα είναι πενταετούς δι-
άρκειας και το επιτόκιο σταθερό. 

Για πρωτόγνωρη άρνηση του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
να ικανοποιήσει το αίτηµά της για 
ένταξη στα Σχέδια Βελτίωσης κάνει 
λόγο η Επιτροπή Επιλαχόντων του 
προγράµµατος. Παραθέτοντας µία 
σειρά λόγων για τους οποίους εµ-
µένει και διεκδικεί  το δίκαιο όπως 
το χαρακτηρίζει αίτηµα της για έ-
νταξη στο Μέτρο, η Επιτροπή λέ-
ει πως το υπουργείο «οφείλει να 
λύσει τα προβλήµατα που το ίδιο 
προκάλεσε στον αγροτικό κόσµο. 
Συγκεκριµένα, στην επιστολή τους 
οι αγρότες που συνυπογράφουν 
την επιστολή παραθέτουν τους ε-
ξής λόγους: 

Χωρίς οριστικοποίηση των δι-
ανεµηµένων ποσών στα Σχέδια 
Βελτίωσης, χωρίς υλοποίηση και 
χωρίς αναδιανοµή του κεφαλαί-
ου, πως κλείνει το πρόγραµµα; Η 
βιασύνη του βίαιου αποκλεισµού 
των επιλαχόντων κρύβει αδικαιο-
λόγητες καθυστερήσεις που είχε το 
πρόγραµµα και που σε καµία πε-
ρίπτωση δεν ευθύνεται ο αγρότης. 

Αµφισβήτηση µελλοντικών 
καλλιεργειών. Αγρότες δήλωσαν 
για µελλοντικές καλλιέργειες προ-
κειµένου να «αναπτύξουν» το πρό-
γραµµα τους. Το µεγαλύτερο πο-
σοστό δεν υλοποίησε και καλύπτο-

νται πίσω από την χρονοκαθυστέ-
ρηση του κράτους. Επίσης χωρίς έ-
λεγχο, πως κλείνει ένα πρόγραµµα; 

Ευθύνες της ∆ΑΟΚ. Υπάρχουν 
αναφορές για διαφορετική αξιο-
λόγηση από ελεγκτή σε ελεγκτή. 
Κάποιοι καλύπτονταν και χωρίς 
έγγραφα που δικαιολογήσουν 
την καινοτοµία. Κάποιοι δικαιο-
λογούσαν κάποια µηχανήµατα 
ως καινοτόµα(όπως τον καταστρο-
φέα κλαδιών) και σε άλλες περιο-
χές δεν τα ενέκριναν. Μία ανισόρ-
ροπη κατάσταση των ∆ΑΟΚ από 
περιοχή σε περιοχή.

Κατάθεση φακέλων από την 
αρχή για τους επιλαχόντες στα ε-
πόµενα προγράµµατα. Οι ίδιοι οι 
επιλαχόντες θα είναι οι επενδυ-
τές των επόµενων προγραµµά-
των. Πού αποσκοπεί η κατάθεση 
φακέλου από την αρχή; 

Τα κριτήρια των προγραµµά-
των που έρχονται από το παρελ-
θόν, χωρίς να συνυπολογίζουν 
νέα δεδοµένα των αγροτών, εµβό-
λισαν την κατάσταση και ευνόη-
σαν οµάδα αγροτών και όχι όλους.

Υπάρχουν αγρότες που προέ-
βησαν στην υλοποίηση διότι δεν 
αναβάλλονταν οι ανάγκες τους. 
Το πιο δυνατό παράδειγµα ήταν 
οι νέοι αγρότες.

Έξι Τράπεζες
στο Ταμείο
Ανάπτυξης
Δ. Μακεδονίας 

Επιμένουν για ένταξη 
οι επιλαχόντες στα Σχέδια

Η πρόεδρος και CEO της 
Ελληνικής Αναπτυξιακής 

Τράπεζας, Αθηνά 
Χατζηπέτρου.

Τη δήλωση 
υπογράφουν: 
Αυστρία, 
Βουλγαρία, 
Κροατία, Κύπρος, 
Τσεχ.∆ηµοκρατία, 
Γαλλία, Ελλάδα, 
Ουγγαρία, Ιταλία, 
Μάλτα, Ρουµανία, 
Σλοβακία, 
Σλοβενία, Ισπανία.

«Τείχος» Βοϊτσεχόφσκι για πρόσθετο µπάτζετ οίνου,
αποδεκτή από Λιβανό η αύξηση 2% αδειών φύτευσης

«Τείχο» Βοϊτσεχόφκσι φαίνεται να συναντά σε πρώτη φάση η Κοινή 
∆ήλωση 14 κρατών-µελών ανάµεσα τους και η Ελλάδα για πρόσθετο 
προϋπολογισµό του προγράµµατος στήριξης στον αµπελοοινικό τοµέα. Στο 
κείµενο που κατετέθη στην Κοµισιόν κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
Συνόδου Υπουργών Γεωργίας, περιγράφεται ο µέχρι τώρα αρνητικός 
αντίκτυπος στον κλάδο λόγω της πανδηµίας και τονίζεται ότι τα έκτακτα 
µέτρα που εγκρίθηκαν το 2020 έχουν καταναλώσει πολλούς από τους 
πόρους αυτών των προγραµµάτων σε βάρος άλλων. Ο Επίτροπος 
Γεωργίας, σύµφωνα µε ισπανικά µέσα ενηµέρωσης, δήλωσε πως δεν 
δείχνει ρεαλιστική η πρόσθετη επιχορήγηση ενός κλάδου που εισπράττει 1 
δις ετησίως. Στο µεταξύ, στη συζήτηση για την Κοινή Οργάνωση Αγοράς σε 
ότι αφορά στον οίνο η Ελλάδα, µε συµβιβαστικό πνεύµα δύναται να 
συµφωνήσει µε την παράταση του καθεστώτος αδειών φύτευσης έως το 
2024 και την αύξηση του ποσοστού των αδειών στο 2%.  Ωστόσο, για τη 
χρήση των 6 απαγορευµένων ποικιλιών, όπως και για τη δυνατότητα 
διασταύρωσης των ποικιλιών vitis, προτιµάτε η διατήρηση του status quo.

Συνάντηση 
µε Λιβανό

Στην επιστολή της 
η Επιτροπή Επιλαχό-

ντων ζητά συνάντηση 
µε τον υπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Σπήλιο 
Λιβανό ώστε να βρεθεί 

µία λύση στο κρίσιµο 
αυτό ζήτηµα
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Πιο στριµωγµένοι οικονοµικά ακόµα 
και από την περσινή χρονιά κατά την 
οποία η πανδηµία βρήκε τους πάντες 
απροετοίµαστους ξεκινούν τις εαρινές 
εργασίες οι αγρότες στην Ελλάδα, εί-
τε αυτές αφορούν σπορές, είτε ψεκα-
σµούς είτε προετοιµασία συγκοµιδής. 

Η προβληµατική πορεία των αγο-
ρών αρκετών προϊόντων, η αναστο-
λή πληρωµής επιταγών, η καθυστε-
ρηµένη πληρωµή των συνδεδεµένων 
ενισχύσεων και η τρύπα στη βασική 
ενίσχυση που πληρώθηκε µε απρό-
σµενες κρατήσεις τον περασµένο ∆ε-
κέµβριο, στένεψαν περαιτέρω τα περι-
θώρια ρευστότητας των συντελεστών 
της πρωτογενούς παραγωγής, µε το 
αίσθηµα ανασφάλειας να µεταφέρε-
ται πλέον και στα καταστήµατα εφο-
δίων, τα οποία έρχονται να «απορρο-
φήσουν» την περιορισµένη αγοραστι-
κή ισχύ των παραγωγών. 

Στο µεταξύ, η έως τώρα απραξία γύ-
ρω από τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε υπονόµευ-
σε εκ νέου τη συναλλακτική σχέση των 
αγροτών µε τις τράπεζες. Μέχρι στιγ-
µής µόνο η Τράπεζα Πειραιώς ανα-
κοίνωσε κάποια ευελιξία αναφορικά 
µε την έκδοση της Κάρτας του Αγρό-
τη, µε τις αιτήσεις να γίνονται δεκτές 
από τις 23 Μαρτίου και µετά.  

Σε αυτά έρχεται να προστεθεί και η 
αύξηση της τιµής πετρελαίου που από 
1 ευρώ τον περασµένο ∆εκέµβρη, σή-
µερα στην αντλία πληρώνει ο παραγω-
γός τουλάχιστον 25 λεπτά ακριβότερα 

το λίτρο. Το ευρύτερα δυσµενές κλίµα 
φαίνεται ότι έχει επηρεάσει περισσότε-
ρο όσους δραστηριοποιούνται στις δεν-
δρώδεις καλλιέργειες και τα κηπευτικά, 
αφού στην περίπτωση αυτήν, οι σηµα-
ντικοί περιορισµοί στη λειτουργία των 
λαϊκών αγορών εξαιτίας της πανδηµί-
ας πλήττονται περισσότερο. «Όσοι έ-
διναν αποκλειστικά στη λαχαναγορά 
δυσκολεύτηκαν ακόµα και να πουλή-
σουν» λέει στην Agrenda o Θοδωρής 
Ριζούλης, που διαθέτει κατάστηµα α-
γροτικών εφοδίων στην Αγιά. 

«Οι περισσότεροι αγρότες ψωνίζουν 
µε επιταγές για Μάιο – Ιούνιο» συνε-
χίζει, εξηγώντας πως από την πλευρά 
τους τα καταστήµατα εφοδίων και προ-
κειµένου να µην διαταράξουν τις σχέ-
σεις τους µε τους εφοδιαστές τους, πε-
ριορίζουν το στοκ τους, µε τις παραγ-
γελίες τους να καλύπτουν ίσα ίσα τις 
άµεσες ανάγκες των παραγωγών της 
περιοχής. «Παλιά υπολογίζαµε περί-

που τις ανάγκες των παραγωγών και 
γεµίζαµε τις αποθήκες, αφήνοντας έ-
να 20% να το εφοδιαστούµε την τελευ-
ταία στιγµή» εξηγεί ο ίδιος. 

Όπως αναφέρει, το ζήτηµα της ανα-
στολής επιταγών συνιστά τη βασική 
αιτία έλλειψης ρευστότητας, ενώ στις 
περισσότερες των περιπτώσεων, αυ-
τές οι επιταγές καταλήγουν στα κατα-
στήµατα εφοδίων, κάτι που επιβεβαι-
ώνει και ο Στέργιος Στασινός από την 
εταιρεία γεωργικών εφοδίων Στασι-
νός ΑΕ στις Σέρρες.

Από τις µεγάλες καλλιέργειες, οι πα-
ραγωγοί βάµβακος φαίνεται ότι βρίσκο-
νται στην πιο δεινή θέση, αφού εκτός 
των καθυστερήσεων από την πλευρά 
της Πολιτείας στο κοµµάτι των αγρο-
τικών ενισχύσεων, η καλλιέργεια βρί-
σκεται στις λίγες που δεν έλαβε την 
παραµικρή κρατική ενίσχυση εξαιτί-
ας των δυσµενών επιπτώσεων που εί-
χε η πανδηµία στις αγορές. 
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Πολύ σφιχτά εν μέσω των εαρινών 
σπορών οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις
Προβληματική η πορεία αρκετών προϊόντων, πιέζουν η αναστολή πληρωμής επιταγών 
και η αύξηση της τιμής του πετρελαίου, στα εφόδια μεταφέρεται το βάρος της πίστωσης

Βαµβάκι
Οι παραγωγοί βάµβα-
κος βρίσκονται στην 
πιο δεινή θέση, αφού 
εκτός από τις καθυ-
στερήσεις στις πλη-
ρωµές, δεν έλαβαν 

καµία ενίσχυση λόγω 
πανδηµίας 

Εφόδια 
Τα καταστήµατα 

εφοδίων προκειµένου 
να µην διαταράξουν 
τις σχέσεις τους µε 
τους εφοδιαστές 
τους, περιορίζουν 

το στοκ τους, µε τις 
παραγγελίες τους να 

καλύπτουν ίσα ίσα 
τις άµεσες ανάγκες 

των παραγωγών της 
περιοχής

∆ύσκολη µοιάζει η προµήθεια 
των απαραίτητων εφοδίων 
για τις εαρινές σπορές, όπου, 
το µεγάλο βάρος της πίστωσης 
πέφτει πάλι στα καταστήµατα. 

Ενισχύεται 
η τιµή
πετρελαίου
Παρά τη διόρθωση των 
τελευταίων εβδοµάδων 
στην αγορά πετρελαίου, 
η οποία αποδίδεται στην 
ενίσχυση του δολαρίου και 
την πρόσκαιρη αβεβαιότητα 
γύρω από την ανάσχεση 
της πανδηµίας, οι τιµές του 
«µαύρου χρυσού» έχουν 
ενισχυθεί κατά τουλάχιστον 
60% από τον περασµένο 
Νοέµβριο, µε την Τράπεζα 
Πειραιώς στο µηνιαίο 
∆ελτίο τιµών της, να 
σχολιάζει ότι «η ενίσχυση 
της διεθνούς τιµής του 
πετρελαίου αναµένεται να 
αυξήσει το κόστος 
παραγωγής για τους 
αγρότες». Οι τελευταίες 
αναλύσεις θέλουν το Brent 
και το WTI να αγγίζουν 
αντίστοιχα τα 63 δολάρια 
ανά βαρέλι και τα 60 
δολάρια ανά βαρέλι, 
σύµφωνα µε όσα αναφέρει 
η Bank of America σε 
έκθεσή της. 
Αναθεωρηµένες προς τα 
επάνω είναι και οι 
εκτιµήσεις του τραπεζικού 
κολοσσού για τις τιµές το 
2022. Στην έκθεση 
σηµειώνεται επίσης ότι ένα 
ράλι των τιµών πέριξ των 
100 δολαρίων ανά βαρέλι 
ίσως επέλθει µε την πλήρη 
ανάκαµψη της ζήτησης τα 
επόµενα χρόνια.
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H Michelin επεκτείνει την γκάµα X® MULTITM   µε την κυκλοφορία ακόµα 
τεσσάρων ελαστικών για φορτηγά, µε δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων 
και µε µεγαλύτερη διάρκεια ζωής 

   Επέκταση της γκάµας X® MULTI™ Z και X MULTI™ D® στη διάσταση 
315/80 R22.5 

    Αυξηµένη δυνατότητα µεταφοράς φορτίου  µε επιπλέον 1 τόνο ανά ά-
ξονα για τα ελαστικά MICHELIN  X® MULTI™ HLZ and HLT (1)

  Έως και 30% µεγαλύτερη χιλιοµετρική απόδοση(2)

Η Michelin επεκτείνει την γκάµα των ελαστικών X® MULTI ™, µε δυνατότητα 

πολλαπλών χρήσεων για φορτηγά, τα οποία είναι κατάλληλα για µεταφορές µε-

σαίων αποστάσεων, µε την προσθήκη µιας νέας διάστασης (315/80 R22.5) για 

τις γκάµες  X® MULTI ™ Z και X® και MULTI ™ D, καθώς και µε την προσθήκη  

δύο νέων ελαστικών µε δυνατότητα µεταφοράς φορτίου µεγάλου βάρους:  X® 

MULTI ™ HLZ και X® MULTI ™ HLT. Τα νέα αυτά ελαστικά καλύπτουν την ανά-

γκη για βαρύτερο φορτίο, για τράκτορες εξοπλισµένους µε γερανούς και ηµι-

ρυµουλκούµενα, ενώ παράλληλα παρέχουν όλα τα πλεονεκτήµατα της γκάµας 

X® MULTI™, µε δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων και αντοχή. Επίσης, σηµαντικά 

είναι τα οφέλη και για τους χρήστες των ελαστικών µε διάσταση 315/80 R22.5,  

καθώς η συγκεκριµένη διάσταση αντιπροσωπεύει σηµαντικό ποσοστό της συ-

νολικής ζήτησης.  Εν τω µεταξύ, η ενσωµάτωση των τελευταίων τεχνολογιών 

της Michelin, είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του χιλιοµετρικού κόστους,  παρέ-

χοντας έως και 30% (2)  µεγαλύτερη χιλιοµετρική απόδοση.

Περισσότεροι επαγγελµατίες επωφελούνται από την γκάµα X® MULTI™

Η γκάµα MICHELIN X® MULTI ™, η οποία µέχρι τώρα κάλυπτε κυρίως την ανά-
γκη της αγοράς για ελαστικά σε διάσταση 315/70 R22.5, επεκτάθηκε  και πλέον 
συµπεριλαµβάνει και τη διάσταση 315/80R22.5.

Το MICHELIN X® MULTI ™ Z για κατευθυντήριους άξονες,  προσφέρει 15% µε-
γαλύτερη χιλιοµετρική απόδοση σε σύγκριση µε τον προκάτοχό του (4) και εν-
σωµατώνει τις τεχνολογίες REGENION, FORCION και INFINICOIL.

Το MICHELIN X® MULTI ™ D για κινητήριους άξονες, προσφέρει  10% µεγα-
λύτερη χιλιοµετρική απόδοση σε σύγκριση µε τον προκάτοχό του (5) .Το πέλ-
µα του ενσωµατώνει την τεχνολογία REGENION, ενώ  ο σκελετός του την τε-
χνολογία POWERCOIL.

Νέα ελαστικά MICHELIN X® MULTI™ HLZ και MICHELIN X® MULTI™ HLT: 
Αυξηµένη δυνατότητα µεταφοράς φορτιού για τράκτορες και ρυµουλκούµενα 

Το MICHELIN X® MULTI ™ HLZ µε διάσταση 385/65 R22.5, 

για κατευθυντήριους άξονες, απευθύνεται κυρίως σε φορτη-

γά µεταφοράς µεγάλου βάρους και σε τράκτορες εξοπλισµέ-

νους µε γερανούς. Η φιλοσοφία του νέου ελαστικού MICHELIN 

X® MULTI ™ HLZ, είναι να αυξήσει τη δυνατότητα µεταφοράς 

φορτιού σε 10 τόνους ανά άξονα, ενώ παράλληλα προσφέρει 

µεγαλύτερη χιλιοµετρική απόδοση σε ποσοστό 30%, σε σύ-

γκριση µε τον προκάτοχό του (2). Είναι σχεδιασµένο για κά-

θε τύπο δρόµου και για µεταφορές µεσαίων αποστάσεων. Το 

πέλµα του, ενσωµατώνει ένα µείγµα γόµας που επιτρέπει µι-

κρότερο αρχικό βάθος σκαλίσµατος παρέχοντας, παράλληλα, 

µεγαλύτερη χιλιοµετρική απόδοση,

Το MICHELIN X® MULTI ™ HLT για φερόµενους  άξονες, κα-

λύπτει  την ανάγκη για φορτίο µεγαλύτερου βάρους για συρό-

µενα και επικαθήµενα οχήµατα. Το νέο MICHELIN X® MULTI 

™ HLT, έχει αυξηµένο δείκτη φορτιού, που ισοδυναµεί σε  ε-

πιπλέον 1 τόνο ανά άξονα (1) , ενώ το πέλµα του ενσωµατώ-

νει τις τεχνολογίες REGENION και CARBION, για µεγαλύτερη 

διάρκεια ζωής (έως και 25% µεγαλύτερη χιλιοµετρική απόδο-

ση  σε σύγκριση µε τον προκάτοχό του (3) και χαµηλότερη αντίσταση κύλισης.

Επιδόσεις και ευελιξία, µέχρι το τέλος της  ζωής του ελαστικού 

Όλα τα ελαστικά της γκάµας  MICHELIN X® MULTI™ διαθέτουν πιστοποίηση 

3PMSF, που διασφαλίζει κορυφαίες επιδόσεις πρόσφυσης σε όλες τις καιρικές 

συνθήκες, ακόµα κι όταν είναι φθαρµένα  µε  µόλις 2 βάθος πέλµατος(7). Η νο-

µοθεσία για το επιτρεπόµενο βάθος του πέλµατος διαφέρει 

από χώρα σε χώρα, οπότε βεβαιωθείτε ότι τα ελαστικά σας 

σέβονται την τοπική νοµοθεσία.

Όπως όλα τα ελαστικά φορτηγών της Michelin, τα ελαστικά 

MICHELIN X® MULTI ™ παρέχουν τη δυνατότητα  ξανασκα-

λίσµατος και αναγόµωσης, συµβάλλοντας έτσι στο σχέδιο 

της Michelin για βιώσιµη κινητικότητα. Η παρατεταµένη δι-

άρκεια ζωής των ελαστικών σύµφωνα µε τις αρχές της κυ-

κλικής οικονοµίας, επιτρέπει στους επαγγελµατίες να µειώ-

σουν τόσο το λειτουργικό τους κόστος, όσο και το περιβαλ-

λοντικό τους αποτύπωµα, ενώ ταυτόχρονα επωφελούνται 

στο µέγιστο βαθµό από τα ελαστικά τους.

Σχετικά µε τη Michelin στην Ελλάδα:

Από το 1957, µε δυναµική παρουσία στην αγορά, η Michelin 

απολαµβάνει την εµπιστοσύνη των Ελλήνων καταναλω-

τών προσφέροντας καινοτόµα προϊόντα, τεχνολογίες και 

υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας. Υποστηρίζοντας περισ-

σότερους από 300 µεταπωλητές ελαστικών στην Ελλάδα, 

λειτουργεί µε υπευθυνότητα και εστιάζει στη στήριξη του ανθρώπινου κεφα-

λαίου, της οικονοµίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Με καταρτισµέ-

νο προσωπικό και σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Αθήνα και στον Αυλώνα, 

η Michelin επενδύει διαρκώς στην Ελλάδα, µε όραµα να προωθεί την ασφα-

λή και βιώσιµη κινητικότητα στη χώρα και να προσφέρει έναν καλύτερο τρό-

πο να πηγαίνουµε µπροστά( www.michelin.gr).

Επιδόσεις 
χάρη στις 5 
πατενταρισµένες 
τεχνολογίες 
της Michelin 

REGENION: Αυτό-αναγεν-
νώµενα µπλοκ πέλµατος για 
σταθερή πρόσφυση σε όλη τη 
διάρκεια ζωής των ελαστικών 
και σε όλες τις συνθήκες, χά-
ρη στις νέες αυλακώσεις που 
εµφανίζονται κατά τη διάρκεια 
ζωής των ελαστικών.

INFINICOIL: Μια συνεχής 
ζώνη από ατσάλι που περι-
στρέφεται γύρω από το ε-
λαστικό στο πέλµα, παρέχο-
ντάς του µεγαλύτερη σταθε-
ρότητα ακόµα και στις πιο δύ-
σκολες συνθήκες χρήσης, ε-
νώ παράλληλα βελτιώνει την 
αντίσταση κύλισης και την α-
ντοχή του σκελετού(6)

POWERCOIL: Μια νέα γε-
νιά ανθεκτικών, ατσάλινων 
συρµάτων σκελετού που ε-
πιτρέπει τη µείωση της µά-
ζας του ελαστικού και προ-
σφέρει, ταυτόχρονα, µεγα-
λύτερη αντοχή και χαµηλό-
τερη αντίσταση στην κύλιση.

DURACOIL: Μια νέα ζώνη ε-
νίσχυσης στο τακούνι από νά-
ιλον υψηλής αντοχής, που ε-
νισχύει τη χαµηλή ζώνη του ε-
λαστικού και βελτιώνει τη δυ-
νατότητα αναγόµωσης.

FORCION: Νέο υλικό που 
προκύπτει από ένα καινοτό-
µο συστατικό, µε µεγαλύτε-
ρη συνοχή µεταξύ των γο-
µών του µείγµατος, αυξάνει 
τη χιλιοµετρική απόδοση του 
ελαστικού και παρέχει µεγα-
λύτερη αντοχή στις εκδορές 
και στα κοψίµατα.



Συνδυαστικά 
στις μηλιές 
Δύο ψεκασμοί με παραφινέλαια 
κατά της ψώρας του Σαν Ζοζέ

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

∆ισεξόντωτο, υψηλής οικονοµικής 
σηµασίας και πολυφάγο εχθρό 
αποτελεί η ψώρα του Σαν Ζοζέ 
(Quadraspidiotus perniciosus) 
για την καλλιέργεια της µηλιάς 
(εκτεταµένα προβλήµατα σε πολ-
λά γιγαρτόκαρπα και πυρηνό-
καρπα). Στη Βόρεια Ελλάδα το 
έντοµο έχει κατά κανόνα 3 γε-
νεές το έτος, ενώ σε θερµές πε-
ριοχές έχουν καταγραφεί και 4 
γενεές ορισµένες χρονιές. Η δι-
αχείµαση γίνεται στο στάδιο της 
προνύµφης (σε ποσοστό 80%) ή/
και ως ενήλικο θηλυκό (20%), 
κάτω από το ασπίδιο, σε κλά-
δους και κλαδίσκους των δέ-
ντρων. Οι προνύµφες της πρώ-
της γενιάς τρέφονται και ανα-
πτύσσονται, µε αποτέλεσµα να 
µεταβαίνουν στο στάδιο του ε-
νηλίκου από τα µέσα Απριλίου 

έως τα µέσα Ιουνίου. 
Το είδος, η ποικιλία και η η-

λικία του δέντρου παίζουν ρό-
λο στην εποχή εµφάνισης των 
ερπουσών προνυµφών. Το συ-
γκεκριµένο κοκκοειδές θεωρεί-
ται διεθνώς ιδιαίτερα επιζήµιο 
για την µηλιά, λόγω της ικανό-
τητάς του να προσβάλει σχεδόν 
όλα τα υπέργεια όργανα του φυ-
τού (βλαστούς, κλάδους, κορ-
µό, σπανιότερα φύλλα και καρ-
πούς), να προκαλεί περιορισµό 
της ανάπτυξης, ξήρανσή τους, 

µείωση της παραγωγής και πα-
ραµόρφωση των καρπών. Στις 
θέσεις που βρίσκονται τα στο-
µατικά µόρια του εντόµου δη-
µιουργούνται στα όργανα του 
δέντρου, κοκκινωπές κηλίδες. 
Εξαιτίας της δύσκολης καταπο-
λέµησής του, οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Φυτο-
προστασίας Θεσσαλονίκης πα-
ρακολουθούν την πτήση των ε-
νηλίκων αρσενικών εντόµων µε 
φεροµονικές παγίδες και των 
έρπουσων προνυµφών µε κολ-
λητικές ταινίες (τοποθέτηση 3-
4 παγίδων στις αρχές Μαρτίου 
στην Β.Α. πλευρά των δέντρων 
και έλεγχός τους δύο φορές την 
εβδοµάδα). 

Για την καταπολέµηση του ε-
ντόµου συνιστάται αφαίρεση και 
καταστροφή (κάψιµο) των προ-
σβεβληµένων κλάδων (ή και ο-
λόκληρου ακόµα του δέντρου σε 
ακραίες περιπτώσεις προσβο-

λών), χρήση φυσικών εχθρών 
(Ecarsi perniciosi, Cybocephalus 
todori)και χηµική καταπολέµη-
ση. Για αποτελεσµατική εφαρ-
µογή των εντοµοκτόνων σκευ-
ασµάτων απαιτείται πλήρης και 
προσεκτική κάλυψη του δέντρου 
µε το ψεκαστικό υγρό. 

Σε οπωρώνες µε προσβο-
λές από το κοκκοειδές συνιστά-
ται επέµβαση µε παραφινέλαια 
εναντίον της διαχειµάζουσας 
µορφής, στη διόγκωση των ο-
φθαλµών έως το στάδιο της πρά-
σινης κορυφής (B έως C3). Οι 2 
ψεκασµοί πρέπει να εφαρµόζο-
νται µε διαφορά 15-20 ηµερών. 

Με την εφαρµογή αυτή επι-
τυγχάνεται ταυτόχρονα και µία 
σηµαντική µείωση των χειµερι-
νών αυγών του κόκκινου τετρά-
νυχου, καθώς και καταπολέµη-
ση των διαχειµαζόντων µορφών 
του ανθονόµου και της βαµβα-
κάδας της µηλιάς.

Από το φούσκωµα των οφθαλµών βοτρυόσφαιρα στη φιστικιά
Παρά την έλλειψη εµφανών συµπτωµάτων στα δέντρα, η περίοδος από το 
φούσκωµα των οφθαλµών µέχρι την έναρξη της καρπόδεσης είναι πολύ 
ευνοϊκή για τις πρωτογενείς µολύνσεις στη φιστικιά από τη 
βοτρυοσφαίρια. Όσο προχωράει η έκπτυξη της νέας βλάστησης του 
δέντρου ο παραγωγός µπορεί να παρατηρήσει ξήρανση των οφθαλµών 
και κατ’ επέκταση µείωση της παραγωγής, νεκρωτικές κηλίδες στα φύλλα 

µέχρι και φυλλόπτωση και έλκη µήκους 1-10 εκατοστών στους βλαστούς που τελικά 
ξεραίνονται. Κατά τη διάρκεια της καρπόδεσης, το παθογόνο µπορεί να προσβάλλει 
µεµονωµένους καρπούς ή και ολόκληρη την ταξικαρπία, µε τους προσβεβληµένους 
καρπούς να αποκτούν κιτρινωπό έως καφέ χρώµα, να φέρουν στην επιφάνειά τους 
πολυάριθµες µελανές φακίδες και τελικά να ξεραίνονται. Για την καταπολέµηση της 
ασθένειας οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Φυτοπροστασίας Βόλου 
συνιστούν, έως την έναρξη της καρπόδεσης, εφαρµογή προληπτικών ψεκασµών µε 
κατάλληλο µυκητοκτόνο και ενίσχυση της ευρωστίας των δέντρων µε κλάδεµα για 
καλό αερισµό και αποµάκρυνση των προσβεβληµένων µερών.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

∆ύο κινήσεις 
Παρακολούθηση των 
ενηλίκων µε φεροµο-
νικές παγίδες και των 
έρπουσων προνυµφών 
µε κολλητικές ταινίες

Τuta Absoluta στην 
ντοµάτα θερµοκηπίου
Οι προνύµφες του εντόµου Τuta Αbsoluta 
ορύσσουν στοές και προκαλούν 
εκτεταµένες ζηµιές σε φύλλα, βλαστούς και 
καρπούς, απειλώντας σε έντονες 
προσβολές µε ζηµιά ακόµα και το 100% 
της παραγωγής θερµοκηπιακής ντοµάτας. 
Για την παρακολούθηση του πληθυσµού 
αλλά και τη µαζική παγίδευση του εντόµου 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν φεροµονικές 
παγίδες. Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Φυτοπροστασίας Βόλου 
αναφέρουν ότι αυτή την περίοδο οι 
συλλήψεις κυµαίνονται στα 20-50 
άκµαία/3ηµέρες/παγίδα, συµβουλεύοντας 
τους παραγωγούς να προβούν σε 
επεµβάσεις µε κατάλληλα και εγκεκριµένα 
εντοµοκτόνα. Παράλληλα, η εφαρµογή 
βιολογικής καταπολέµησης µε φυσικούς 
εχθρού όπως τα αρπακτικά Nesidiocoris 
tenuis και Macrolophus caliginosus, µπορεί 
να συµβάλει περαιτέρω στον έλεγχο του 
πληθυσµού της Τuta.

Σκευάσµατα
CORTEVA: Exalt 25 SC
EFTHYMIADIS: Azatin EC, Costar WG
ELANCO: Laser 480SC, 
Cordalene 18.8SC
FMC: Altacor 35 WG, Steward 30 WG
SYΝGENTA: τα Minecto Alpha, 
Affirm 095 SG
UPL: Amcobac WP.

Θρίπες στη νεκταρινιά
Η νεκταρινιά είναι ευαίσθητη σε προσβολές 
από θρίπες (Frankliniella occidentalis, 
Taeniothrips spp, Thrips spp), µε τις 
προνύµφες του εντόµου να 
δραστηριοποιούνται στο στάδιο της πτώσης 
των πετάλων και να προκαλούν ποιοτική 
κυρίως υποβάθµιση των καρπών. Με την 
άνθιση να προχωράει, οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Φυτοπροστασίας 
Θεσσαλονίκης συνιστούν στους 
παραγωγούς νεκταρινιών να καταστρέφουν 
τα ζιζάνια και να παρακολουθούν τις 
καλλιέργειές τους για παρουσία ατόµων 
(νυµφών) θρίπα, πραγµατοποιώντας 
δειγµατοληπτικούς ελέγχους (σε 5 σηµεία 
του οπωρώνα, σε 10 τυχαία δέντρα και µια 
ταξιανθία ανά δέντρο) στο τέλος της 
άνοιξης (στάδιο F προς G). 
Η διαπίστωση 2 τέλειων ή/και νεαρών 
νυµφών αποτελεί σήµα για άµεσο ψεκασµό 
µε κατάλληλο εντοµοκτόνο και πάντα µετά 
τη δύση του ηλίου. 

Σκευάσµατα
EFTHYMIADIS: Carnadine 20SL, 
Dicarzol 50 SP
ELANCO: Delegate 250 WG
FMC: Tripsol Pro 9/5 EW, Zoro 1.8EW
SYΝGENTA: Evure 24 EW.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Στόχος κάθε παραγωγού που καλλιεργεί ε-
σπεριδοειδή είναι να ευδοκιµήσει ο οπω-
ρώνας του και να παράξει καρπούς µε συ-
γκεκριµένα ποιοτικά και ποσοτικά χαρα-
κτηριστικά που ικανοποιούν τα κριτήρια 
της αγοράς και των καταναλωτών. Η θρέ-
ψη είναι από τους βασικότερους συντελε-
στές που συµµετέχουν ενεργά στη διαµόρ-
φωση της παραγωγής, επηρεάζοντας τόσο 
τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά της χαρα-
κτηριστικά. 

Τα εσπεριδοειδή µπαίνουν σταδιακά στο 
ανοιξιάτικο κύµα βλάστησης, όπου παράγο-
νται τα περισσότερα άνθη και φύλλα. Στις 
µασχάλες των φύλλων σχηµατίζονται οι 
οφθαλµοί που µπορούν να εξελιχθούν σε 
βλαστούς ή άνθη, είτε να παραµείνουν σε 
λανθάνουσα κατάσταση. Η διαφοροποίη-
ση των οφθαλµών συµβαίνει έναν περίπου 
µήνα πριν από την ανοιξιάτικη άνθηση. 
Με την άνοδο των θερµοκρασιών του εδά-
φους, εµφανίζεται και το πρώτο κύµα ανά-
πτυξης των νεαρών ριζών που σηµατοδοτεί 
και την ικανότητα των φυτών να απορρο-
φήσουν θρεπτικά στοιχεία από το έδαφος. 

Όλες οι θρεπτικές επεµβάσεις την περί-
οδο αυτή θα πρέπει να στοχεύουν στην κα-
λύτερη υποστήριξη των νεαρών φύλλων, 
των βλαστών, των ριζών, αλλά και στη δη-
µιουργία µιας ποιοτικής ανθοφορίας που α-
ποτελεί πρόδροµο για µια καλή καρπόδεση.

Ποια θρεπτικά στοιχεία είναι απαραίτητα 
την περίοδο αυτή;

Οι θρεπτικές ανάγκες των εσπεριδοει-
δών την περίοδο αυτή είναι αυξηµένες σε 
άζωτο, φώσφορο, κάλιο, ασβέστιο, µα-
γνήσιο, βόριο, ψευδάργυρο και σίδηρο.  

Άζωτο: Στα στάδια αυτά, το άζωτο είναι 
στοιχείο που ενισχύει τη φωτοσύνθεση, 
προωθεί την ευρωστία των δένδρων, την 
ανάπτυξη των νεαρών φύλλων και ριζών. 
Επιπλέον αυξάνει τη γονιµότητα των αν-
θέων και τον αριθµό των καρπών.

Φώσφορος: Οι ανάγκες της καλλιέργει-
ας σε φώσφορο είναι αυξηµένες την άνοι-
ξη, αφού αποτελεί στοιχείο που υποστηρί-
ζει την ανάπτυξη των νεαρών ριζών, προ-
ωθεί την ευρωστία των δένδρων παρέχο-
ντας ενέργεια στα φυτά, ενισχύει την αν-
θοφορία και την καρπόδεση.

Κάλιο: Είναι στοιχείο που αυξάνει το 
µέγεθος των φύλλων, ρυθµίζει την υδατι-
κή κατάσταση των δένδρων, βελτιώνει την 
ανθοφορία και αυξάνει την καρπόδεση.

Μαγνήσιο: Είναι στοιχείο που συµµε-
τέχει στη φωτοσύνθεση, στην καλή ανά-
πτυξη της νεαρής βλάστησης και ασκεί θε-
τική επίδραση στην καρπόδεση. 

Ασβέστιο: Ο ρόλος του ασβεστίου εί-
ναι πολυσήµαντος για τα δένδρα σε όλα 
τα στάδια της ανάπτυξής τους. Την περίο-
δο αυτή, η χορήγηση ασβεστίου προωθεί 
τόσο τη νεαρή βλάστηση, όσο και την ανά-
πτυξη και σταθερότητα των νεαρών ριζών.

Σίδηρος: Είναι ιχνοστοιχείο απαραίτη-
το για τη φωτοσύνθεση και για την ευρω-
στία της νέας βλάστησης. 

Βόριο και Ψευδάργυρος. Είναι ιχνο-
στοιχεία που ευνοούν τη γονιµότητα του 
άνθους, µειώνουν την ανθόρροια και αυ-
ξάνουν την καρπόδεση. Η χορήγησή τους 
θα πρέπει να γίνεται πριν την ανθοφορία 
µε διαφυλλικές εφαρµογές για την άµεση 
εκµετάλλευσή τους από τα δένδρα.

Ολοκληρωµένες θρεπτικές προτάσεις 
από τη Yara. 
Σύνθετα λιπάσµατα της σειράς YaraMila

Τα λιπάσµατα της σειράς YaraMila προσφέ-
ρουν ένα ευρύ φάσµα τύπων ΝPK µε δευτε-
ρεύοντα θρεπτικά στοιχεία όπως το µαγνήσιο 
αλλά και ιχνοστοιχεία που µπορούν να ικανο-
ποιήσουν τις απαιτήσεις των εσπεριδοειδών 
την περίοδο αυτή. Τα YaraMila COMPLΕX, 
YaraMila TIGER, YaraMila SPRINTER εφαρ-
µόζονται στο έδαφος και χάρη στα µοναδικά 
πλεονεκτήµατα της σειράς YaraMila, αποτε-
λούν τις ιδανικές επιλογές για ένα επιτυχη-
µένο ξεκίνηµα. Ο τύπος του λιπάσµατος θα 
πρέπει να επιλέγεται ανάλογα µε την θρε-
πτική κατάσταση του εδάφους και των δέν-
δρων, που προσδιορίζονται µε τη βοήθεια 
αναλύσεων εδάφους και φύλλων.  

Παροχή ασβεστίου
Τα λιπάσµατα της σειράς YaraLiva έχουν 

ως βάση το νιτρικό ασβέστιο. Τα YaraLiva 
NITRABOR και YaraLiva TROPICOTE µπο-
ρούν να εφαρµοστούν στο έδαφος σε σπα-
στές δόσεις µέχρι και το τέλος της ανθοφο-
ρίας. Στις περιπτώσεις υδρολίπανσης να 
χρησιµοποιείται το YaraTera CALCINIT. Η 
πρώτη δόση που είναι και η µικρότερη (5-10 
kg/στρ.) µπορεί να γίνει χρονικά µαζί µε τα 
YaraMila, ενώ η δεύτερη (20-25 kg/στρ.) α-
παραίτητα στο τέλος της ανθοφορίας. Η τε-
λευταία εφαρµογή θα υποστηρίξει την κα-

λή ανάπτυξη των νεαρών καρπών και τις έ-
ντονες κυτταροδιαιρέσεις τους, βάζοντας 
τα θεµέλια για την εξασφάλιση µεγαλύτε-
ρων, βαρύτερων και ποιοτικότερων καρπών.

Ενίσχυση µε σίδηρο 
Το Bolikel Fe (6.0% ortho-ortho) HBED

διασφαλίζει την σταθερότερη και την υψη-
λότερη αξιοποίηση του σιδήρου από τα φυ-
τά συγκριτικά µε τους κοινούς σιδήρους του 
εµπορίου. Η εφαρµογή του στο έδαφος την 
περίοδο αυτή γίνεται πριν από την έναρξη 
της νέας ανοιξιάτικης βλάστησης.

∆ιαφυλλικές εφαρµογές που 
ξεκλειδώνουν το δυναµικό των δένδρων

Το YaraVita BIOTRAC είναι ένα υγρό 
σκεύασµα µε επιλεγµένα βιοενεργά συ-
στατικά από φύκια Ascophyllum nodosum 
(σακχαρο-αλκοόλες, αµινοξέα, οργανικά 
οξέα, πολυσακχαρίτες και βιταµίνες). Η ε-
φαρµογή του από την περίοδο της διαφο-
ροποίησης των οφθαλµών (ένα µήνα πριν 
από την άνθηση) ευνοεί τη διαφοροποίη-
ση των οφθαλµών και την οµοιόµορφη έκ-
πτυξή τους ακόµα και σε συνθήκες χαµη-
λών θερµοκρασιών. Το YaraVita BIOTRAC 
αποτελεί έναν ειδικά σχεδιασµένο βιοδιε-
γέρτη για την ενίσχυση των προανθικών 
σταδίων των δέντρων εξυπηρετώντας πολ-
λαπλούς ρόλους που βελτιώνουν τους συ-
ντελεστές της παραγωγής.

Το YaraVita BUD BOOST είναι ένα υ-
γρό συµπυκνωµένο διάλυµα που συνδυ-
άζει κύρια θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοι-
χεία σε υψηλές συγκεντρώσεις για διαφυλ-
λικές εφαρµογές, βελτιώνοντας την άνθη-
ση, την καρπόδεση και την ανάπτυξη της 
νέας βλάστησης.

*Senior Agronomist, Yara Ελλάς

Για περισσότερες πληροφορίες 
ανατρέξτε στο www.yara.gr 

Το καλύτερο ξεκίνημα στα εσπεριδοειδή
διασφαλίζεται με καίριες θρεπτικές παρεμβάσεις

Για καλή καρπόδεση
Οι θρεπτικές επεµβάσεις την περί-
οδο αυτή θα πρέπει να στοχεύουν 

στη δηµιουργία µιας ποιοτικής 
ανθοφορίας που αποτελεί πρό-
δροµο για µια καλή καρπόδεση



Πρώτη αλλαγή στην προδημοσίευση

Μεταβολή για φαντάρους 
ώστε να γίνονται δεκτοί  
ως Νέοι Αγρότες το 2021 

Κανονικά στο πρόγραμμα οι νεαροί που δεν έχουν εκπληρώσει 
τη στρατιωτική τους θητεία με παρέμβαση του υφυπουργού 
Οικονόμου, έρχονται εξελίξεις με το κατώφλι ένταξης 

Μέχρι τις 15 Απριλίου οι μεταβιβάσεις αγροτεμαχίων που είναι 
δεμένα με νιτρικά, Κομφούζιο στους υποψήφιους δικαιούχους 

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Αποσύρεται η διάταξη µε την ο-
ποία δεν µπορούσαν να κάνουν 
αίτηση στη καινούργια προκήρυ-
ξη Νέων Αγροτών όσοι δεν είχαν 
εκπληρωµένες στρατιωτικές υπο-
χρεώσεις ή έστω οριστική απαλ-
λαγή, και έτσι διευρύνεται η βάση 
των εν δυνάµει δικαιούχων σύµ-
φωνα µε ασφαλείς πληροφορίες 
της Agrenda, ύστερα από πρωτο-
βουλία του υφυπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, Γιάννη Οικονόµου

Συγκεκριµένα, η διάταξη που α-
ναφέρει πως: «Κατά την ηµεροµη-
νία έναρξης υποβολής αιτήσεων 
στήριξης έχει ολοκληρώσει, έχει 
απαλλαγεί ή έχει ξεκινήσει την υ-
πηρέτηση της στρατιωτικής του θη-
τείας» διαγράφεται και έτσι θα µπο-
ρούν να κάνουν αίτηση το ερχόµε-
νο φθινόπωρο χωρίς κάποιο θέµα 
όσοι δεν είχαν ακόµα εκπληρώσει 
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. 

Αυτή είναι και η πρώτη αλλαγή 
στην προδηµοσίευση µετά τη δι-
αβούλευση που τελείωσε στις 15 
Μαρτίου. Άλλωστε θα ήταν άδικο 
για παράδειγµα µία γυναίκα 19 ε-
τών να µπορούσε να κάνει αίτηση 
και όχι ένας άντρας νέος αγρότης 
που δεν είχε ολοκληρώσει τη θη-
τεία του στο στρατό. Ο υφυπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης 
Οικονόµου παρενέβη σχετικά, βλέ-
ποντας και από την εκλογική του 
βάση στη Φθιώτιδα πως το ενδια-
φέρον είναι µεγάλο και πως πρέ-
πει να δοθούν σε όλους ευκαιρίες.

Αναµένονται εξελίξεις 
µε την Τυπική Απόδοση 

Παράλληλα, τις ερχόµενες ηµέ-
ρες αναµένεται να οριστικοποιη-
θούν και τυχόν αλλαγές που θα 

Μετά το άνοιγµα της πλατφόρ-
µας για οριστικοποίηση αιτήσε-
ων πληρωµής β’ δόσης Νέων Α-
γροτών (πρόσκληση 2016, εντά-
ξεις 2017), οι διαχειριστικές αρχές 
της Μονάδας Επενδύσεων, δηµο-
σίευσαν µία λίστα διευκρινίσεων 
για συχνά ερωτήµατα των δικαιού-
χων. Σε αυτά ξεχωρίζουν θέµατα 
όπως η τροποποίηση της αίτηση, 
η µεταβολή των ποσοτικών στό-
χων και τα απαιτούµενα δικαιο-
λογητικά. Μεταξύ άλλων διευκρι-
νίζονται τα εξής:

Ως δικαιολογητικό για την πι-
στοποίηση α) της ηµεροµηνίας έ-
ναρξης εργασιών από ∆ΟΥ και β) 
του συνόλου των µεταβολών ερ-
γασιών που έχουν γίνει µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί η εκτύπωση 
της προσωποποιηµένης πληρο-
φόρησης από το gsis.gr.

∆εν µπορεί να υποβληθεί αί-
τηµα πληρωµής πριν εγκριθεί µία 
αίτηση τροποποίησης.

Ο δικαιούχος που ολοκληρώ-
νει το επιχειρηµατικό του σχέδιο 
σε διαφορετικό έτος από εκείνο 

που είχε δηλώσει, δεν χρειάζεται 
να υποβάλει αίτηµα τροποποίη-
σης ή µεταβολής. Οπωσδήποτε ό-
µως η αίτηση αποπληρωµής πρέ-
πει να υποβληθεί πριν την παρέ-
λευση του 4ου έτους (4η επέτει-
ος) από την ηµεροµηνία της από-
φασης ένταξης.

Σε περίπτωση που ο στόχος 
του επιχειρηµατικού σχεδίου εί-
ναι ποσοτικός και ενώ έχει δηλω-
θεί ένα συγκεκριµένο ποσοστό, 
τελικά επιτυγχάνεται ένα µικρό-
τερο ποσοστό αλλά σε κάθε πε-

Οδηγός β’ δόσης πριμ πρώτης

αφορούν την τυπική απόδοση έντα-
ξης στο Μέτρο (14.000 ευρώ) και τα 
σκαλοπάτια του πριµ από τα 35.000 
έως τα 40.000 ευρώ. Για την Τυπι-
κή Απόδοση, το αίτηµα µείωσης του 
κατωφλιού ένταξης που έχει τεθεί 
µετ’ επιτάσεως στη διαβούλευση, θα 
πρέπει να εξεταστεί σε συνάρτηση 
µε την Τυπική Απόδοση κατά την 
ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού 
σχεδίου που έχει προβλεφθεί στα 
18.000 ευρώ.

Μεταβιβάσεις αγροτεµαχίων 
µε δεσµεύσεις έως 15 Απριλίου

Σηµειώνεται εδώ πως η επικείµε-
νη προκήρυξη των Νέων Αγροτών έ-
χει ξεκινήσει ένα κύµα µεταβιβάσε-
ων εκµεταλλεύσεων προς συγγενι-
κά πρόσωπα και παιδιά που ενδια-
φέρονται να ενταχθούν στο Μέτρο. 
Μάλιστα για τους έχοντες αγροτεµά-
χια δεµένα µε δεσµεύσεις σε προ-
γράµµατα όπως Κοµφούζιο και Α-
πονιτροποίηση (Μέτρα 10.1.8 και 
10.1.4), η διορία µεταβίβασης λήγει 
στις 15 Απριλίου. Καθώς τα χρονι-
κά περιθώρια λοιπόν στενεύουν για 
την παραπάνω κατηγορία ενδιαφε-
ρόµενων, ο Σύλλογος Επαγγελµα-
τιών Γεωπόνων Λάρισας ζητά πα-
ράταση της σχετικής προθεσµίας, 
θέµα που έφερε στη Βουλή ο βου-
λευτής Λαρίσης της Ν∆, Μάξιµος 
Χαρακόπουλος.

Σεπτέµβριος
Η πρόσκληση των Νέων Αγρο-
τών θα εκδοθεί τον ερχόµενο 
Σεπτέµβριο και τον Οκτώβριο 
θα βγει η προκήρυξη για τα 

Σχέδια Βελτίωσης

Η πρόσκληση 
θα έχει 
προϋπολογισµό 
ύψους 350-
400 εκατ. ευρώ 
εθνικούς και 
κοινοτικούς 
πόρους.
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18μηνο
∆ικαιούχοι στο πρόγραµµα 
Νέων Αγροτών είναι όσοι 
εγκαθίστανται για πρώτη φορά 
στην εκµετάλλευση κατά το 
δεκαοκτάµηνο που προηγείται 
της ηµεροµηνίας υποβολής της 
αίτησης στήριξης.

Κατοικία
Θα πρέπει οι αιτούντες να έχουν 
δηλωµένη µόνιµη κατοικία κοντά 
στα αγροτεµάχιά τους. Αυτό 
σηµαίνει ότι τα χωράφια θα 
πρέπει να είναι στον ίδιο νοµό ή 
σε γειτονικό σε σχέση µε την 
µόνιµη κατοικία.

Βαθμολογία
∆ιευκρινίσεις όσον αφορά τα 
κριτήρια βαθµολογίας για την 
ένταξη στο Μέτρο ζήτησαν οι 
συµµετέχοντες στη διαβούλευση, 
καθώς δεν είναι σε θέση οι 
ενδιαφερόµενοι να κάνουν τις 
απαραίτητες ενέργειες για την 
υποβολή των δηλώσεων ΟΣ∆Ε.



εγκατάστασης

Μένουν 850 εκατ.
για Βιολογικά και
Σχέδια Βελτίωσης 
Την 9η τροποποίηση των Προ-
γραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης προετοιµάζουν οι διαχειρι-
στικές αρχές ώστε να προβλε-
φθούν όλες οι νέες προκηρύ-
ξεις και το χρηµατοδοτικό σχή-
µα της µεταβατικής περιόδου 
2021-2022. Όπως φαίνεται, α-
πό τα 1,6 δις ευρώ κοινοτικού 
χρήµατος της µεταβατικής πε-
ριόδου, περί τα 400 εκατ. ευρώ 
θα πάνε για την κάλυψη της ε-
ξισωτικής αποζηµίωσης και περί 
τα 350 εκατ. ευρώ στο πρόγραµ-
µα των Νέων Αγροτών. 

Ως εκ τούτου, αποµένουν γύ-
ρω στα 850 εκατ. ευρώ κοινοτι-
κών κονδυλίων για προσκλήσεις 
Βιολογικής Γεωργίας και Σχεδί-
ων Βελτίωσης µαζί µε άλλα προ-
γράµµατα που εξετάζονται (Με-
ταποίηση, Leader κ.λπ), ώστε να 
διαχειριστούν οι αρχές. Μέσα σε 
αυτά τα κονδύλια προστίθεται και 
η εθνική συµµετοχή, η οποία ω-
στόσο αναµένεται µειωµένη κα-
θώς η Κοµισιόν στον µεταβατικό 
κανονισµό αφήνει κάποια παρά-
θυρα για έως και 100% χρηµα-

τοδότησης µέτρων µε κοινοτικά 
χρήµατα. Σηµειώνεται πως µε τα 
χρήµατα της περασµένης περι-
όδου 2014-2020 µένει να προ-
κηρυχθούν ακόµα το Μέτρο 2.1 
Σύµβουλοι, το Μέτρο 4.1.2 Σχέ-
δια Βελτίωσης αρδευτικών και έ-
να νέο Μέτρο, το 5.1.2 µε τίτλο 
«Επενδύσεις πρόληψης και προ-
στασίας του ζωικού κεφαλαίου 
από µεταδοτικές ασθένειες και 
φυσικές καταστροφές», το οποίο 
αφορά µόνο χοιροτροφικές εκ-
µεταλλεύσεις (προϋπολογισµός 
5 εκατ. ευρώ). 

Προετοιµασία για τα Μέτρα 
της περιόδου 2023-2027

Σηµειώνεται εδώ πως οι δια-
χειριστικές αρχές οφείλουν µε 
βάση της κοινοτικές οδηγίες να 
καταπιαστούν, και σύντοµα µά-
λιστα, µε τα Προγράµµατα Αγρο-
τικής Ανάπτυξης της νέας προ-
γραµµατικής περιόδου που θα 
ξεκινήσει το 2023. Η Ελλάδα εί-
ναι υποχρεωµένη να υποβάλλει 
ένα στρατηγικό πλάνο µέχρι το 
τέλος του έτους και σε αυτό θα 
περιλαµβάνεται και ο «σκελε-
τός» των διαρθρωτικών προγραµ-
µάτων. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ 
πως ο γενικός γραµµατέας Κοι-
νοτικών Πόρων, Κωνσταντίνος 
Μπαγινέτας έκανε λόγο σε τη-
λεοπτική εκποµπή για µία ακό-
µη πρόσκληση Νέων Αγροτών 
µε το ξεκίνηµα της νέας περιό-
δου, δηλαδή το 2023.

Έως 19 Απριλίου
παραστατικά Μέτρου 11 
Παρατείνεται η καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των 
παραστατικών συµµόρφωσης 
ειδικών διατάξεων για το έτος 
εφαρµογής 2020 στα πλαίσια του 
Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» 
µέχρι και τη ∆ευτέρα 19 Απριλίου 
2021. Όπως αναφέρει σχετική 
ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η 
συγκεκριµένη παράταση 
προβλέφθηκε στα πλαίσια «της 
προσπάθειας για την αποφυγή του 
κινδύνου απώλειας ενισχύσεων.».

Το νέο χρονοδιάγραµµα
του Εξοικονοµώ
Τον Απρίλιο αρχίζει η ένταξη των 
νοικοκυριών που υπέβαλαν αιτήσεις 
στο προηγούµενο πρόγραµµα 
«Εξοικονοµώ - Αυτονοµώ» και 
εγκρίθηκαν, ενώ στα τέλη του 
καλοκαιριού προκηρύσσεται το νέο 
Εξοικονοµώ για σπίτια, µε 
διαφοροποιηµένα κριτήρια εξέτασης 
των αιτήσεων. Παράλληλα, 
προετοιµάζεται και ειδικό 
πρόγραµµα 100 εκατ. ευρώ για την 
ενεργειακή αναβάθµιση τουριστικών 
επιχειρήσεων.

ρίπτωση ίσο ή µεγαλύτερο του ε-
λάχιστου απαραίτητου, δεν είναι 
απαραίτητο να υποβληθεί αίτηµα 
µεταβολής. Για παράδειγµα, εφό-
σον έχει δηλωθεί ως στόχος η αύ-
ξηση της τυπικής απόδοσης κατά, 
έστω, 28% γίνεται αποδεκτό χω-
ρίς υποβολή αίτησης µεταβολής 
τελικά αυτή να αυξάνεται κατά ο-
ποιοδήποτε ποσοστό µεγαλύτερο 
ή ίσο του 10%.

Ολόκληρο το έγγραφο των δι-
αχειριστικών αρχών µπορείτε να 
το βρείτε στο agronews.gr.

Εξισωτική
Για την περίοδο 2021-
2022 είναι διαθέσιµα 

1,6 δις ευρώ κοινοτικά 
κονδύλια, µε τουλάχιστον 
400 εκατ. ευρώ να πρέπει 

να πάνε στην εξισωτική

Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Μαρτίου 2021 Agrenda 17ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Αναπτυξιακός 
Νόµος
Οι προκηρύξεις «Γενική 
Επιχειρηµατικότητα» και 
«Πολύ Μικρές και Μικρές 
Επιχειρήσεις» τρέχουν 
µέχρι τις 31 Μαρτίου του 
2021 και η προκήρυξη που 
αφορά την αγορά 
Μηχανολογικού Εξοπλισµού 
έως Σεπτέµβριο.

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

Αναδιάρθρωση 
Αµπελώνων
Μέχρι τις 15 Μαΐου θα 
παραµείνουν ανοιχτές 
οι αιτήσεις για το 
πρόγραµµα αναδιάρθρωσης 
αµπελώνων 2021-2022. 

ΚΑΠ 2021-2022, ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ, ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
350

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
400 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
850 
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« Όλα για τo σιτάρι» 
στις παρουσιάσεις 
Crop Docs της Bayer
Ο Τοµέας Επιστήµης Γεωργίας της Bayer Ελλάς συνεχί-
ζει τη νέα σειρά διαδικτυακών παρουσιάσεων µε την ε-
πωνυµία Crop Docs, και συµβάλλει στην ενηµέρωση των 
παραγωγών σιτηρών για θέµατα που αφορούν την ανα-
πτυσσόµενη ανθεκτικότητα των ζιζανίων και τους τρό-
πους περιορισµού της καθώς και τις αρχές διαχείρισης 
της καλλιέργειας και την ορθή φυτοπροστασία.

Ο Γιώργος Γαλούσης, υπεύθυνος marketing της εταιρεί-
ας, ανέλυσε στην δεύτερη παρουσίαση που µεταδόθηκε 
την Τρίτη 23 Μαρτίου, τους παράγοντες και τα στάδια που 
έχουν «ρόλο κλειδί» στην παραγωγικότητα της καλλιέρ-
γειας των σιτηρών. Σύµφωνα µε τον κ. Γαλανό, οι παρα-
γωγοί µπορούν να βελτιώσουν τις αποδόσεις τους γνω-
ρίζοντας τα στάδια της καλλιέργειας που συντελούνται 
οι µεγαλύτερες απώλειες και να επέµβουν µε ορθή κα-
τεργασία του εδάφους, λίπανση και φυτοπροστασία για 
να προστατέψουν το δυναµικό παραγωγής.  

Η εξίσωση παραγωγής για αποδόσεις
Σύµφωνα µε την εξίσωση παραγωγής (απόδοση=αριθµός 

κόκκων στάχεος * βάρος αυτών), ο παραγωγός στοχεύ-
ει να βελτιστοποιήσει µια ή και τις δύο παραµέτρους ώ-
στε να επιτύχει την επιθυµητή υψηλή παραγωγή (5000-
7000 στάχεις/στρέµµα) που θα προκύψει από το κύριο 
και τα 2 παραγωγικά αδέλφια ανά φυτό. 

Καίριας σηµασίας είναι και η εφαρµογή της λίπανσης 
(µε κεντρική την αζωτούχο) που θα πρέπει να εφαρµόζε-
ται εστιασµένα, τον κατάλληλο χρόνο και στις κατάλλη-
λες ποσότητες ανάλογα µε τον στόχο της απόδοσης, τον 
αριθµό των φυτών στο χωράφι, τον τύπο του εδάφους, 
και την προηγούµενη καλλιέργεια, ώστε να καλύπτει τις 
ανάγκες του φυτού κατά τα στάδια µέγιστης ζήτησης (α-
πό το καλάµωµα και έπειτα).  

Εξίσου σηµαντική είναι και η εφαρµογή επιτυχηµέ-
νης ζιζανιοκτονίας µε την ορθή βαθµονόµηση των ψε-
καστικών µηχανηµάτων και την επιλογή του κατάλλη-
λου σκευάσµατος να αποτελούν τα καίρια σηµεία στα ο-
ποία θα πρέπει να δώσουν βάση οι παραγωγοί. Μεσαίου 
προς µεγάλου µεγέθους σταγόνα ψεκαστικού προσφέ-
ρει τον µικρότερο κίνδυνο διασποράς, την βέλτιστη δι-
είσδυση και κάλυψη. 

Τέλος, για τη διασφάλιση της τελικής απόδοσης, ανα-
δεικνύεται η αναγκαιότητα  διασφάλιση της υγείας του-
λάχιστον των 3-4 πρώτων φύλλων που είναι υπεύθυνα 
για έως και το 80% της παραγωγής, µέσω επεµβάσεων 
για την αντιµετώπιση των µυκητολογικών προσβολών 
µε κύρια απειλή την σεπτόρια.  

Ο κύκλος των διαδικτυακών αυτών παρουσιάσεων θα 
ολοκληρωθεί και µε την τρίτη παρουσίαση, για τις ανοι-
ξιάτικες εφαρµογές φυτοπροστασίας, τη χρήση νέων τε-
χνολογιών και τη συµβολή της Bayer. 

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Η Kubota παρουσίασε δύο νέες σειρές τρα-
κτέρ, τις M5002 και M4003, που ενσωµα-
τώνουν αρκετές αναβαθµίσεις έναντι των 
προκατόχων τους, των M5001 και M4002.
∆ιαθέτουν κινητήρα Stage V και περιλαµ-
βάνουν τέσσερα µοντέλα, τα M4063 (66 ίπ-
πων), M4073 (74 ίππων), M5092 (96 ίππων) 
και M5112 (115 ίππων).

Η ισχύς για τη γκάµα M4 προέρχεται από 
έναν τετρακύλινδρο κινητήρα 3,3 λίτρων. 

Πληροί τις απαιτήσεις Stage V χρησιµο-
ποιώντας ένα φίλτρο σωµατιδίων (DPF) σε 
συνδυασµό µε έναν καταλύτη οξειδώσεως 
(DOC) σε ένα µόνο δοχείο.

Το πακέτο µετεπεξεργασίας καυσαερίων 
έχει ενσωµατωθεί κάτω από το καπό, παρέ-
χοντας χαµηλές εκποµπές «χωρίς συµβιβα-
σµούς στην ορατότητα προς τα εµπρός και 
τα πλάγια του τρακτέρ», επισηµαίνει η εται-
ρεία. Ενώ ο κινητήρας λειτουργεί µε διαστή-
µατα αλλαγής λαδιού 500 ωρών, το DPF έρ-
χεται µε διάστηµα καθαρισµού 6.000 ωρών, 
δηλαδή διπλάσιο από αυτό του προκατόχου 

Πρεμιέρα για δύο 
νέες ευέλικτες 
σειρές της Kubota      
Τέσσερα νέα μοντέλα περιλαμβάνονται στις σειρές 
M4003 και M5002 με αποδόσεις 66 έως 115 ίππων



Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Μαρτίου 2021 Agrenda 39ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

Ο βιοδιεγέρτης Talete 
της Valagro τώρα 
και στην Ελλάδα
Η Valagro, κορυφαία εταιρεία στην ανάπτυξη, παραγωγή 
και εµπορία βιοδιεγερτών και ειδικών θρεπτικών συστατι-
κών για τις καλλιέργειες, ανακοίνωσε την κυκλοφορία του 
Talete σε πέντε επιπλέον χώρες σε µια παγκόσµια ψηφια-
κή εκδήλωση στην οποία συµµετείχαν εµπειρογνώµονες, 
πελάτες, αγρότες και ηγέτες από περισσότερες από 12 χώ-
ρες σε 5 ηπείρους. Οι επιπλέον χώρες είναι η Αυστραλία, η 
Κίνα, η Κολοµβία, η Γαλλία και η Ελλάδα. Αυτή η εκδήλω-
ση είναι η σηµαντική συνέχεια της αρχικής αναγγελίας του 
Talete για πρώτη φορά το 2020. 

Με το Talete, η Valagro προσφέρει µια εξαιρετικά απτή 
και αποτελεσµατική λύση για τους αγρότες σε όλο τον κό-
σµο: ένα νέο βιοδιεγέρτη, που προέρχεται από την αποκλει-
στική πλατφόρµα τεχνολογίας GeaPower®, για την αύξηση 
της παραγωγικότητας του νερού και για την αύξηση της πα-
ραγωγής ή της οικονοµικής απόδοσης για κάθε µονάδα νε-
ρού που χρησιµοποιείται στις καλλιέργειες.

Το Talete στοχεύει στην προώθηση της βιώσιµης παρα-
γωγής σε συνθήκες επαρκούς διαθεσιµότητας νερού και σε 
συνθήκες µόνιµης ή προσωρινής έλλειψης. Αποτελούµενο 
από βιοµόρια φυτικής προέλευσης, τα οποία αναπτύχθη-
καν σύµφωνα µε την ιδιόκτητη τεχνολογία GeaPower®, το 
Talete δρα άµεσα στη φυσιολογία των φυτών, βοηθώντας 
τις καλλιέργειες να αυξήσουν την παραγωγικότητα του νε-
ρού καλλιέργειας, τόσο όταν το νερό είναι διαθέσιµο σε ε-
παρκείς ποσότητες όσο και όταν υπάρχει λειψυδρία, είτε εί-
ναι µόνιµη είτε προσωρινή. 

Αύξηση της απόδοσης της επένδυσης
Οµιλητές στην εικονική σκηνή της εκδήλωσης, ήταν διευ-

θυντές του Οµίλου Valagro και της Syngenta Crop Protection, 
καθώς και διεθνείς εµπειρογνώµονες στις παγκόσµιες προ-
κλήσεις που συνδέονται µε τη βιώσιµη διαχείριση του νερού, 
έναν πολύτιµο πόρο για τη γεωργία του σήµερα και του αύριο. 
Η Valagro είναι πλέον µέρος της Syngenta Crop Protection, 
µιας από τις κορυφαίες γεωργικές εταιρείες στον κόσµο. 

Ο Giuseppe Natale, διευθύνων σύµβουλος της Valagro, 
δήλωσε µεταξύ άλλων: «Το Talete παρέχει µια έγκυρη λύ-
ση στους αγρότες σε όλο τον κόσµο, ώστε να µπορούν να α-
ξιοποιήσουν στο έπακρο τις καλλιέργειές τους βελτιστοποι-
ώντας τη χρήση του νερού, έναν ολοένα και πιο πολύτιµο 
πόρο για τη γεωργία σήµερα και στο µέλλον. Με την αύξηση 
της απόδοσης επένδυσης για τους αγρότες, το Talete καθι-
στά τη γεωργία όλο και πιο παραγωγική και τις διαδικασίες 
παραγωγής µε τις οποίες τα τρόφιµα φτάνουν στα τραπέζια 
µας πιο βιώσιµες». Από την πλευρά του ο Corey Huck, Head 
Global Biologs, Syngenta Crop Protection, ανέφερε ότι  όσον 
αφορά τη σηµασία του νερού στη γεωργία «πρέπει να είµα-
στε δίπλα στους αγρότες προσφέροντάς τους αποτελεσµα-
τικές, επιστηµονικές λύσεις βιοδιεγερτών, όπως το Talete, 
για την καλύτερη διαχείριση αυτού του πολύτιµου πόρου».

του, συµβάλλοντας στο χαµηλότερο κόστος 
ιδιοκτησίας, ισχυρίζεται η Kubota. Το κιβώ-
τιο ταχυτήτων της σειράς M4 χρησιµοποιεί 
έξι συγχρονισµένες ταχύτητες σε τρεις περι-
οχές, δηµιουργώντας µια µετάδοση 18Χ18.

Με την προσθήκη ενός συστήµατος Hi-Lo, 
αυτή η µετάδοση διατίθεται ως 36Χ36 στο 
µεγαλύτερο µοντέλο M4073. Όλα τα µοντέ-
λα διαθέτουν ταχύτητα overdrive, η οποία 
παρέχει ταχύτητα 40 χλµ,/ώρα στις 1.945 
στροφές. Επίσης, ένα ηλεκτρο-υδραυλικό 
σύστηµα αλλαγών και οι ρυθµίσεις διπλής 
µνήµης για τις στροφές του κινητήρα µα-
ζί µε ένα πακέτο φωτισµού εργασίας LED 
είναι πλέον χαρακτηριστικά τοποθετηµέ-
να στον βασικό εξοπλισµό των µοντέλων.

Τα µοντέλα M4 είναι -από τον βασικό ε-
ξοπλισµό- εφοδιασµένα µε PTO 540/540E 

και προαιρετικά µε PTO 540/1.000 σ.α.λ. 
Μια ηλεκτρονική επιλογή ελέγχου πίσω 
συνδέσµου διατίθεται στα µοντέλα µε κα-
µπίνα για την αντικατάσταση των µηχανι-
κών χειριστηρίων, µε κουµπιά ανύψωσης/
κάτω σύνδεσης και ενεργοποίησης PTO στο 
αριστερό πίσω φτερό. 

Για όλες τις εργασίες η Σειρά M5
Η πιο ισχυρή σειρά M5 χρησιµοποιεί φίλ-

τρο σωµατιδίων (DPF), καταλύτη οξειδώσε-
ως ντίζελ (DOC) και επιλεκτική κατάλυση 
(SCR) για τη µετεπεξεργασία των καυσαερί-
ων του τετρακύλινδρου και 3,8 λίτρων κι-
νητήρα. Όπως η σειρά Μ4 έτσι και τα Μ5 έ-
χουν εκτεταµένο διάστηµα σέρβις 6.000 ω-
ρών για τη συντήρηση του DPF, µε την α-
ναγέννηση να επιτυγχάνεται σε χαµηλό-
τερες στροφές.

Η µέγιστη ισχύς είναι 96 ίπποι για το 
M5092 και 115 ίπποι για το M5112, µε τη 
δύναµη να γίνεται διαχειρίσιµη µέσω µετά-
δοσης 36 Χ 36 µε αναλογία που δηµιουρ-
γεί τελική ταχύτητα 40 χλµ./ώρα σε µειω-
µένες στροφές. Για την άνεση του χειριστή 
περιλαµβάνονται ρυθµίσεις διπλής µνήµης 
στροφών κινητήρα, υδραυλικός έλεγχος 
και ένα πακέτου φωτισµού εργασίας LED.

Αναβάθµιση
Από ριζική ανανέωση σε σχέση 

µε τους προκατόχους τους έχουν 
περάσει οι νέες σειρές τρακτέρ 
της Kubota M5002 και M4003 
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Σώμα χωρίς ψυχή
∆ιαχρονικό: Ένα δωµάτιο χωρίς 

βιβλία µοιάζει µε ένα σώµα χωρίς 
ψυχή. Marcus Tuillius Cicero

Ελληνικό GR: Αν λέω, αν 
αρχίσουν έλεγχοι στα τυριά της 
αγοράς, πχ αν βρουν ότι η «φέτα» 
είναι µε προϊόντα υπερδιήθησης, 
αν βρουν και αγελαδινό γάλα στην 
«φέτα», αν στο γάλα κρέµα βρουν 
αφυδατοµένο που έρχεται από το 
εξωτερικό, αν βρουν ότι τα κίτρινα 
τυριά µε κωδικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ GR 
παράγονται από τυρόµαζα από το 
εξωτερικό … Και πόσα αλλά µπορώ 
ακόµη να πω, αλλά ότι να πω µου 
θυµίζει το τραγούδι «Μπήκαν στην 
Πόλη οι εχθροί και µείς φωνάζαµε 
ζήτω και γεια...». Αλήθεια τώρα 
κάποιοι ανακάλυψαν ότι έχει γάλα 
η Ήπειρος και κάνουν τους 
κουβαρντάδες; Αλ. Καχριµάνης, 
facebook, 14/3/2021.

Βιοκαύσιµο 
από τρόφιµα: 
Βιοκαύσιµο για 
αεροσκάφη από 
µετατροπή, 
άχρηστων 
τροφίµων και 
την κοπριά των 

ζώων, σε ένα είδος παραφίνης που 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί στους 
κινητήρες των αεροσκαφών. Το νέο 
καύσιµο µπορεί να µειώσει κατά 
165% τις εκποµπές «αερίων του 
θερµοκηπίου» σε σχέση µε τα ορυκτά 
καύσιµα. Αυτό προέρχεται τόσο από 
τη µείωση των εκποµπών άνθρακα 
από τα αεροπλάνα όσο και από τις 
λιγότερες εκποµπές άνθρακα κατά 
την απόρριψη των τροφίµων στις 
χωµατερές. Επίσης, το νέο καύσιµο 
παράγει 34% λιγότερη αιθάλη. 
Μέχρι σήµερα το µεγαλύτερο µέρος 
των πεταµένων τροφίµων που 
αξιοποιείται για παραγωγή ενέργειας 
µετατρέπεται σε αέριο µεθάνιο. Θα 
δοκιµασθεί το 2023. Αµερικανικό 
Εθνικό Εργαστήριο ΑΠΕ. περιοδικό 
PNAS. BBC, 16/3/2021

 Ανιστόρητα δικαιώµατα: Η 
ηγεσία του ΥΠΑΑΤ και οι αγρότες 
έχουν κοινό στόχο να γίνει όσο το 
δυνατόν συντοµότερα η σύγκλιση 
των ιστορικών δικαιωµάτων. Ωστόσο 
η διαδικασία δεν θα µπορούσε να 
ξεκινήσει από εφέτος, αφού 
επιβάλλεται να προηγηθεί 
συγκεκριµένη προεργασία. Σπήλιος 
Λιβανός, Πέλλα, ΥπΑΑΤ, 17/3/2021.  
     *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Τις τεράστιες αδυναµίες του θεσµικού 
πλαισίου για τον έλεγχο των τροφίµων, 
ακόµα και στις περιπτώσεις που αυτά 
πιστοποιούνται αρµοδίως ως Προϊό-
ντα Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), α-
ναδεικνύει για µια ακόµη φορά, η πε-
ρίπτωση νοθείας, από γνωστή µικρο-
µεσαία επιχείρηση παραγωγής τυρο-
κοµικών µε µεγάλη µάλιστα εξαγωγι-
κή δραστηριότητα και συνεργασία µε 
σούπερ µάρκετ της Γερµανίας.

Το θέµα έφερε στο φως δειγµατολη-
πτική έρευνα που υλοποίησαν δύο δι-
αφορετικά ανεξάρτητα εργαστήρια στη 
Γερµανία, από την οποία προκύπτει ό-
τι σε προϊόν Φέτας, δηλαδή ΠΟΠ, ανι-
χνεύθηκε προσθήκη αγελαδινού γά-
λακτος σε ποσοστό 50% έως 80%, αντί 
των προβλεπόµενων προδιαγραφών 
(70% πρόβειο και 30% γίδινο). 

 Παρότι, η υπόθεση δεν έχει διαλευ-
κανθεί πλήρως, η καταγγελλόµενη ε-
ταιρεία σε ανακοίνωση της (βλέπε σελ. 
41) αναφέρει ότι το µεµονωµένο αυ-
τό συµβάν, οφείλεται σε βιοµηχανικό 
λάθος στη συσκευασία και ανακάλε-
σε άµεσα την προβληµατική παρτίδα.    

Την ύπαρξη της υπόθεση επιβεβαι-
ώνει µε ανακοίνωσή του στις 21 Μαρ-
τίου ο αρµόδιος για τις πιστοποιήσεις 
των ΠΟΠ, Ελληνικός Γεωργικός Οργα-
νισµός ∆ΗΜΗΤΡΑ, ο οποίος ωστόσο, α-
κολουθώντας τη γνωστή γραφειοκρα-
τία, στέλνει… τη µπάλα στην κερκίδα. 

Την ίδια στιγµή, όλοι έχουν να πουν 
κάτι (κόµµατα, επαγγελµατικές οργα-
νώσεις, µέσα ενηµέρωσης), ρίχνοντας 
λάδι στη φωτιά, χωρίς να προσµετράται 
η επίπτωση στη φήµη του προϊόντος, η 
λεπτή ισορροπία που διέπει αυτό τον 
καιρό τις τιµές του αιγοπρόβειου γάλα-
κτος και ο κίνδυνος που ελλοχεύει για 
τη συγκεκριµένη αγορά. Όσον αφορά 
την ανακοίνωση του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα µά-
λιστα, δύο είναι τα τινά: 

Ή δεν γίνεται κανένας έλεγχος 
στις πιστοποιήσεις των ΠΟΠ και οι ό-
ποιες διερευνήσεις γίνονται εκ των υ-
στέρων µε βάση τα εργαστηριακά ευ-
ρήµατα των Γερµανικών εργαστηρί-
ων (κατόπιν πρωτοβουλίας ιδιωτών).

Ή γίνεται έλεγχος, ο οποίος δεν 
έδωσε ευρήµατα, εποµένως η έκταση 
της νοθείας δεν έχει τις διαστάσεις για 
τις οποίες γίνεται λόγος. 

Το γεγονός ότι µέχρι τη στιγµή που 
ήρθαν τα ευρήµατα από τη Γερµανία, 
ο ΕΛΓΟ δεν ήξερε τίποτα, σηµαίνει πως 
οι έλεγχοι είναι τουλάχιστον ελλιπείς 
αλλά και τεράστια αδυναµία ότι δεν εί-
ναι σε θέση να επιβεβαιώσει µε τα δι-
κά του δείγµατα, προ της καταγγελίας, 
την ύπαρξη και έκταση όποιας νοθείας.

Σταμάτα να γεμίσω...
Η στάση του ΕΛΓΟ, 
κι όταν η νοθεία στη Φέτα 
βγάζει μάτι Σκιάζει παραγωγικές προσπάθειες 

η περίπτωση νοθείας έστω και από 
βιομηχανικό λάθος στη συσκευασία 

O πρόεδρος της ∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης Φέτας, Γιάννης Βιτάλης.

Τι έχει συµβεί µε τη… φέτα µε 50-80% αγελαδινό
ψάχνουν κατόπιν εορτής ο ΕΛΓΟ και η ∆ιεπαγγελµατική 

Με βάση το χρονικό της υπόθεσης, την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 µε µήνυµα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου κοινοποιήθηκε στον ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ καταγγελία 
εταιρείας ελληνικών συµφερόντων µε έδρα τη Γερµανία που δραστηριοποιείται 
στην προώθηση και διάθεση Ελληνικών προϊόντων στο ευρωπαϊκό λιανεµπόριο, 
για ελληνική εταιρεία παραγωγής τυροκοµικών προϊόντων που εξάγει το προϊόν 
τυρί «ΦΕΤΑ ΠΟΠ» σε Super Markets της Γερµανίας, αναφέροντας ότι: «…η 
προωθούµενη βιολογική και παραδοσιακή φέτα είναι νοθευµένη, σε ποσοστό 
άνω του 50% που φθάνει έως και το 80%, µε αγελαδινό γάλα…». Ως τεκµήρια 
των ισχυρισµών της, η καταγγέλλουσα εταιρεία παρέθετε έγγραφα µε 
αποτελέσµατα εργαστηριακών αναλύσεων που πραγµατοποίησε µε δική της 
πρωτοβουλία, σε εξειδικευµένα-διαπιστευµένα εργαστήρια της Γερµανίας. 
Στις 12 Μαρτίου, διεξήχθη αιφνιδιαστικός έλεγχος στις εγκαταστάσεις της 
καταγγελλόµενης εταιρείας και αναµένονται τα σχετικά αποτελέσµατα.

∆ΟΦ
Την παραίτηση 
από τις τάξεις 

της ζήτησε 
από την 

εµπλεκόµενη 
εταιρεία, η 
∆ιεπαγγελ-

µατική Οργά-
νωση Φέτας

Αγελαδινό
Ανιχνεύθηκε 

προσθήκη 
αγελαδινού 
γάλακτος σε 
ποσοστό από 

50% έως 80% 

Έλεγχοι;
Μέχρι τη 

στιγµή που 
ήρθαν τα 

ευρήµατα από 
τη Γερµανία, 
ο ΕΛΓΟ δεν 

ήξερε τίποτα

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr
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Για το ζήτηµα που έχει προκύψει µε νο-
θεία φέτας  στη Γερµανία, η γαλακτοβι-
οµηχανία Όµηρος αναφέρει:

Με αφορµή τα δηµοσιεύµατα των τελευ-
ταίων ηµερών και τη σηµερινή συνάντη-
ση του Φορέα, αναφορικά µε νοθεία φέ-
τας από ελληνική εταιρεία εξαγωγών στη 
Γερµανία και προκειµένου να µειώσου-
µε την αγωνία πολλών για το αν θα «δο-
θούν ονόµατα στα µανταλάκια» είµαστε 
εδώ, απαντάµε και ήρθε η ώρα να ξανά 
συστηθούµε καλύτερα: Πρόκειται για τη 
δις βραβευµένη εταιρεία µας «Όµηρος Βι-
οµηχανία Γάλακτος ΑΕΒΕ», η οποία, όπως 
όλοι γνωρίζουν αλλά προσποιούνται το α-
ντίθετο, εξάγει τα τελευταία 35 χρόνια σε 
πάνω από 20 χώρες ανώτερης ποιότητας 
προϊόντα, τηρώντας πάντοτε όλους τους 
κανόνες της διεθνούς νοµοθεσίας σε όλα 
τα στάδια από την παραγωγή έως και τη 
διανοµή τους. Με την εφαρµογή συστη-
µάτων οργάνωσης και διαχείρισης ποι-
ότητας και µε συνεχείς αυστηρούς ελέγ-
χους αποτελεί µία από τις πιο αξιόπιστες 
γαλακτοβιοµηχανίες εντός και εκτός συ-
νόρων. Η εταιρεία ΟΜΗΡΟΣ συνεργα-
ζόµενη µε πάνω από 450 πιστοποιηµέ-
νες φάρµες της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, 
της Μακεδονίας, της Θράκης και προ-
σφάτως και της Αιτωλοακαρνανίας και 
1800 κτηνοτρόφους συλλέγει καθηµε-
ρινά φρέσκο γάλα στις υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις της, οι οποίες µάλιστα αυ-
τή τη στιγµή εκσυγχρονίζονται και επε-
κτείνονται µε την κατασκευή ενός νέου 
εργοστασίου και συνολικές επενδύσεις 
ύψους 20.000.000 ευρώ. 

Σχετικά µε το ζήτηµα που έχει προκύ-
ψει τις τελευταίες ηµέρες, αναφορικά µε 
αναλύσεις δειγµάτων προϊόντων µας, φέ-
τας, οι οποίες έδειξαν µη επιτρεπτά ποσο-
στά αγελαδινού γάλακτος η εταιρεία µας 
ενηµέρωσε υπεύθυνα και από την πρώ-
τη στιγµή ότι πρόκειται για βιοµηχανικό 
λάθος συσκευασίας του προϊόντος ανα-
καλώντας µάλιστα αµέσως την προβλη-
µατική παρτίδα. 

Και πραγµατικά είναι απορίας άξιο πως 
µπορεί να πιστεύουν κάποιοι ότι µετά από 
35 χρόνια άριστης συνεργασίας και αψε-

γάδιαστης παρουσίας µας τόσο στο εσω-
τερικό όσο και στο εξωτερικό θα λάµβα-
νε κανείς την απόφαση εδώ στην «ΟΜΗ-
ΡΟΣ» να προβεί σε «νοθεία» φέτας όπως 
επικαλούνται καταστρέφοντας έτσι εύκο-
λα όλα όσα τόσα χρόνια έχουν επιτευχθεί 
µε πολύ κόπο και σκληρή δουλειά. 

Σε κάθε περίπτωση έχουµε απόλυτη 
εµπιστοσύνη στο Υπουργείο και στις αρ-
µόδιες αρχές ότι θα λάβουν τις σωστές α-
ποφάσεις αναφορικά µε το ζήτηµα σύµ-
φωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και εί-
µαστε βέβαιοι πως είναι σε όλους αντιλη-
πτό τι προσπαθούν να πετύχουν κάποιοι 
µε αυτή την ιστορία, δυστυχώς µε αθέµι-
τα µέσα και διαδικασίες.

Σε ότι αφορά όλους αυτούς που αυ-
τές τις ηµέρες επιχείρησαν να συκοφα-
ντήσουν την εταιρεία και τους εργαζό-
µενους της, δηλώνουµε ότι επιφυλασ-
σόµαστε κάθε νόµιµου δικαιώµατός µας 
για την προστασία της φήµης και της α-
ξιοπρέπειάς µας. 

Τέλος, επισηµαίνουµε ότι ουδεµία πα-
ραίτηση υπήρξε από τη ∆ιεπαγγελµατι-
κή Οργάνωση Φέτας της εταιρείας µας. 

Είμαστε εδώ, απαντάμε, ήρθε
η ώρα να ξανασυστηθούμε
καλύτερα, λέει η Όμηρος

Ελληνικά καπνά, ιχθυρά και ελιές 
επιλέγουν τα Αραβικά Εμιράτα
Αποδίδουν, όπως δείχνουν τα στοι-
χεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι διµερείς εµπο-
ρικές συµφωνίες Ελλάδας και Η-
νωµένων Αραβικών Εµιράτων, σε 
προϊόντα του αγροδιατροφικού το-
µέα, µε τις εξαγωγές ελληνικών ι-
χθυρών να κρατούν τα σκήπτρα µε 
αποστολές 1.594% περισσότερων 
ποσοτήτων από το 2019. Μάλιστα, 
η επίδοση των εξαγωγών ιχθυρών 
πέρυσι ήταν εντυπωσιακή, µε κα-
τακόρυφη αύξηση από 1,25 εκατ. 
ευρώ το 2019 σε 19 εκατ. ευρώ το 
2020, η οποία εστιάζεται στους τε-
λευταίους µήνες του 2020.

Αν µη τι άλλο, τα στοιχεία δεί-
χνουν την ανθεκτικότητα του το-
µέα εν µέσω πανδηµίας και των 
συµφωνιών που έκλεισαν πέρυσι 
µεγάλοι «παίκτες» του χώρου, ό-
πως η Ανδροµέδα, για τη διάθεση 
σε κατεψυγµένη µορφή αδιάθετων 
ποσοτήτων λόγω των lockdowns. 

Με βάση την έκθεση του Γραφεί-
ου Οικονοµικών και Εµπορικών Υ-
ποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβεί-
ας στα ΗΑΕ, πέρυσι πουλήθηκαν 
2.291.465 κιλά από µόλις 1.423 κι-
λά που είχαν κατευθυνθεί στη συ-
γκεκριµένη αγορά το 2019.  

Οι υπόλοιποι κλάδοι των ελ-

ληνικών προϊόντων αγροδιατρο-
φής µε τη µεγαλύτερη δυναµι-
κή και αξία εξαγωγών άνω του 1 
εκατ. ευρώ, που υπερδιπλασία-
σαν τις εξαγωγές τους είναι: κα-
πνών (+344%), ελαιωδών καρπών 
(+75%), παρασκευάσµατα δηµη-
τριακών (+20%), παρασκευάσµα-
τα λαχανικών (14%), γαλακτοκο-
µικών (+13%). Αντίθετα, µεταξύ 
των κλάδων µε την µεγαλύτερη 
πτώση την ίδια περίοδο και αξία 
εξαγωγών άνω του 1εκατ. ευρώ, 
περιλαµβάνονται, νωπών φρού-
των, ελαιολάδου, κλπ.

Παρόλα αυτά, η αξία των ελλη-
νικών εξαγωγών προς τα ΗΑΕ το 
2020 ανήλθε σε 234,11 εκατ. ευ-
ρώ, ελαφρώς µειωµένη κατά 7,6% 
συγκριτικά µε το 2019, όταν είχαν 
φτάσει στα 253,38 εκατ. ευρώ. Σε 
βάθος πενταετίας 2016-2020, µη 
συµπεριλαµβανοµένων πετρελαι-
οειδών, οι ελληνικές εξαγωγές κα-
ταγράφουν αξιοσηµείωτη επίδοση 
µε αύξηση της τάξης του 18,4%, µε 
αποτέλεσµα, παρά την δυναµική ά-
νοδο και των εισαγωγών µας από 
τα ΗΑΕ (+63%), την αύξηση του ε-
µπορικού πλεονάσµατος υπέρ της 
Ελλάδος κατά 6,3%.

Με έµπνευση
το τσαρούχι
το συλλεκτικό 
E-LA-WON
Η εταιρεία E-LA-WON 
για να τιµήσει τον 
εορτασµό των 200 
χρόνων από την 
Ελληνική Επανάσταση 
1821-2021 λανσάρει 
επετειακή, συλλεκτική, 
αριθµηµένη limited 
edition φιάλη µε 
εξαιρετικό παρθένο  
ελαιόλαδο από τις 
ποικιλίες: Αγριελιά & 
Μποτσικολιά. Όπως 
λέει ο διευθύνων της 
Ιωάννης Καµπούρης, 
«Η Ιδέα προέκυψε 
από µια φωτογραφία 
(1913) τον παππού 
Κωνσταντή µε τη 
στολή της προεδρικής 
Φρουράς Ευζώνων. 
Με το ελληνικό 
τσαρούχι, ως σύµβολο 
λεβεντιάς και εθνικής 
υπερηφάνειας, 
δηµιουργήσαµε την 
επετειακή φιάλη».

Πρόσοψη των εγκαταστάσεων της 
Όµηρος στο νοµό Τρικάλων.

Μειωµένη αξία 
εξαγωγών

Η αξία των ελληνικών 
εξαγωγών προς τα 

ΗΑΕ το 2020 ανήλθε 
σε 234,11 εκατ. ευρώ, 
µειωµένη κατά 7,6% 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ-
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΑΡΑΒΙΚΩΝ 
ΕΜΙΡΑΤΩΝ
  

32η
ΘΕΣΗ

54η
ΘΕΣΗ

ΤΩΝ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΤΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΗΑΕ

0,8%
ΜΕΡΙ∆ΙΟ
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Τον κώδωνα του κινδύνου για την 
απώλεια εκτάσεων βοσκοτόπων και 
κατ’ επέκταση και εισοδήµατος κρού-
ουν οι κτηνοτρόφοι του Κιλκίς, λό-
γω της πίεσης που ασκείται συνεπεία 
του ενδιαφέροντος για επενδύσεις 
στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πη-
γών Ενέργειας. Κοινόχρηστες εκτά-
σεις της τοπικής περιφερειακής ενό-
τητας έχουν µπει στο «στόχαστρο» ε-
ταιρειών και µεµονωµένων επενδυ-
τών που ψάχνουν γη για να εγκατα-
στήσουν φωτοβολταϊκά πάρκα, προ-
καλώντας µ’ αυτό τον τρόπο πρόσθετη 
έλλειψη, στους ήδη ελλειµµατικούς 

βοσκότοπους. Το πρόβληµα, που εί-
χε απασχολήσει τους τοπικούς κτη-
νοτρόφους και το 2019, χωρίς ωστό-
σο να υπάρξει κάποια εξέλιξη διαµόρ-
φωσης όρων προστασίας των βοσκο-
τόπων της περιοχής, επιχειρεί να ανα-
δείξει και πάλι ο αντιπεριφερειάρχης 
Κιλκίς, Ανδρέας Βεργίδης, µε επιστο-
λή του προς το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Ο αυτοδιοικητικός παρά-
γοντας ζητά την τροποποίηση του νό-
µου 4061/2012, προτείνοντας τη θέ-
σπιση ορίου µέγιστης κάλυψης σε ε-
γκαταστάσεις ΑΠΕ, για την κάθε πε-
ριφερειακή Ενότητα και την εξαίρεση 
των κοινόχρηστων εκτάσεων από τα 
κοµµάτια γης όπου θα µπορούν να α-
ναπτύσσονται ΑΠΕ.

«Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελού-
σε ασπίδα προστασίας άλλων τοµέ-
ων της οικονοµίας, όπως η γεωργία 
και η κτηνοτροφία και διαφύλαξης ε-

κτάσεων βοσκής στο Κιλκίς», σηµει-
ώνει ο αντιπεριφερειάρχης, υπενθυ-
µίζοντας πως το Κιλκίς κατέχει την 5η 
θέση πανελλαδικά στην παραγωγή α-
γελαδινού γάλακτος. «Θεωρήσαµε ότι 
το πρόβληµα θα έβρισκε λύση. Παρά 
ταύτα το τελευταίο διάστηµα πραγµα-
τοποιούνται συνεχώς παραχωρήσεις 
κατά χρήση µεγάλων δηµόσιων εκτά-
σεων άνω των 100 στρεµµάτων ανά 
περίπτωση, µε απόφαση του υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης, µε σκοπό 
την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο 
νοµό» αναφέρει ο ίδιος στην επιστο-
λή και σηµειώνει πως «ο νοµός µας, 
είναι ήδη ελλειµµατικός σε βοσκοτό-
πους και µε τις ως άνω παραχωρήσεις, 
το πρόβληµα επιτείνεται, µε αποτέλε-
σµα να αντιδρούν έντονα οι µόνιµοι 
κάτοικοι. Επιπλέον, διαπιστώνεται ό-
τι οι τιµές µίσθωσης του ΥΠΑΑΤ είναι 
πολύ χαµηλές σε σχέση µε τις τιµές µί-

σθωσης ιδιωτικών εκτάσεων στο νοµό µας 
για τον παραπάνω σκοπό, που σύµφωνα 
µε τα συµβόλαια των εταιρειών µε ιδιώτες 
ξεπερνούν τα 250 ευρώ ανά στρέµµα».

Ο αντιπεριφερειάρχης επισηµαίνει πως 
«η νοµοθεσία µέχρι σήµερα δεν προβλέ-
πει ανώτατο ποσοστό κάλυψης για µια πε-
ριοχή, δηµιουργώντας, δεδοµένα που ε-
πηρεάζουν έντονα αρνητικά την αγροτι-
κή οικονοµία στο νοµό», ενώ αναδεικνύ-
ει και την περιβαλλοντική διάσταση της ό-
λης υπόθεσης, υπογραµµίζοντας πως «δυ-
στυχώς όσον αφορά το περιβαλλοντικό 
κόστος, τα αποτελέσµατα θα είναι κατα-
στροφικά εάν συνεχιστεί ο ρυθµός και η 
υλοποίηση των αιτήσεων εγκατάστασης».

«Προτεραιότητα στην εντοπιότητα 
για τις δηµοπρασίες δηµόσιας γης»

Πέραν αυτού, ο κ. Βεργίδης ζητά τρο-
ποποίηση του νόµου 4061/2012 και για 
έναν ακόµη λόγο, που αφορά τις δηµο-
πρασίες δηµόσιων εκτάσεων για γεωργι-
κή και κτηνοτροφική χρήση, τονίζοντας 
πως πληθαίνουν συνεχώς οι περιπτώσεις 

Γεμίζουν βουνοκορφές
χάνονται γη και βοσκοτόπια
Στο στόχαστρο των επενδυτών ΑΠΕ έχει μπει και το Κιλκίς, αντιδρούν οι κτηνοτρόφοι

Το τελευταίο διάστηµα 
γίνονται παραχωρήσεις 
κατά χρήση δηµόσιων 
εκτάσεων άνω των 100 
στρεµµάτων, µε απόφαση 
ΥπΑΑΤ για εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών στο Κιλκίς.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr



Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Μαρτίου 2021 Agrenda 43FARMING.REPORT

κατά τις οποίες πλειοδοτούν παραγωγοί 
που δεν είναι µόνιµοι κάτοικοι του Κιλ-
κίς ή έρχονται πρώτοι σε σειρά κατάταξης 
µε τη διαδικασία της µοριοδότησης, οι ο-
ποίοι τις κατοχυρώνουν µόνο για να εξα-
σφαλίσουν τις επιδοτήσεις και συχνά µέ-
νει γη ακαλλιέργητη και εγκαταλειµµένη.

«Αυτό έχει ως αποτέλεσµα µόνιµοι κά-
τοικοι να µένουν χωρίς εκτάσεις για καλ-
λιέργεια, αλλά και απώλεια δικαιωµάτων 
και επιδοτήσεων ενιαίας ενίσχυσης, οδη-
γώντας σε δυσχερή θέση αγρότες και κτη-
νοτρόφους της παραµεθόριας Περιφερει-
ακής µας Ενότητας, οι οποίοι έχουν ως 
µοναδική πηγή εισοδήµατος τον πρωτο-
γενή τοµέα», επισηµαίνει στην επιστο-
λή του και προσθέτει: «προτείνουµε τρο-
ποποίηση του νόµου 4061/2012 στην ο-
ποία να αναφέρεται ρητά ότι κατά τη δια-
δικασία των δηµοπρασιών του άρθρου 4 
να προηγούνται οι ∆ηµότες, µόνιµοι κά-
τοικοι των τοπικών ή δηµοτικών κοινοτή-
των, στις οποίες βρίσκεται το παραχωρού-
µενο ακίνητο και, ελλείψει των παραπά-
νω, να προχωρά η διαδικασία µε άλλους».

∆υσανάλογος σε σχέση µε τις ενεργειακές 
ανάγκες της χώρας είναι ο όγκος των αιτή-
σεων και της ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος 
σε έργα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 
που έχουν αιτηθεί αδειοδότησης, ο οποίος 
όµως επισκιάζεται από τις αντιδράσεις για 
άναρχη χωροθέτηση έργων σε παραγωγι-
κές εκτάσεις και ευαίσθητα οικοσυστήµατα. 

Ενδεικτικό είναι, ότι ο γεωπληροφορι-
ακός χάρτης ΑΠΕ, θα πρέπει να συµπλη-
ρωθεί µε την ολοκλήρωση της ανάρτησης 
των δασικών χαρτών, που συναντούν εξί-
σου πλήθος αντιδράσεων λόγω ιδιοκτησι-
ακών αµφισβητήσεων, του ειδικού χωρο-
ταξικού των ΑΠΕ και την εκπόνηση των το-
πικών χωρικών σχεδίων. 

Η µόνη δικλίδα…ασφαλείας θα µπορού-
σε να πει κανείς απέναντι στη φρενίτιδα 
για επενδύσεις Ανανεώσιµων Πηγών Ε-
νέργειας είναι το γεγονός ότι για την επί-
τευξη των εθνικών στόχων έως το 2030 α-
παιτείται λιγότερο από το 20% των έργων, 
ήτοι 9 GW έναντι των 54 GW, που έχουν υ-
ποβληθεί µόνο στους δύο τελευταίους κύ-
κλους της ΡΑΕ. Αρκεί, βέβαια η αρχή αυτή 
να τηρηθεί, ώστε να µην γεµίσει κάθε βου-
νοκορφή και πεδιάδα της Ελλάδας µε ανε-
µογεννήτριες και φωτοβολταϊκά.

Για την ώρα πάντως, βάσει των στοιχεί-
ων ο υπερπληθωρισµός των αιτήσεων για 
τα 54 GW ισοδυναµεί τρεις φορές από την 
συνολική κατανάλωση, ενώ από αυτές πά-
νω από το 30%, αφορά επικαλύψεις γης.

Εξάλλου και η σύσταση του ∆ιεθνούς Ορ-
γανισµού ∆ιατήρησης της Φύσης στην έκ-
θεση του για τη σηµασία της αιολικής ε-
νέργειας στην προστασία της βιοποικιλό-
τητας, αυτό ακριβώς επισηµαίνει «Οι επεν-
δυτές πρέπει να προσέχουν ώστε τα έργα Α-
ΠΕ που αναπτύσσουν να µην δηµιουργούν 
άθελα τους κινδύνους για τη φύση και τα 
οικοσυστήµατα. Ο ορθός σχεδιασµός και ο 
έγκαιρος προσδιορισµός των επιπτώσεων 
είναι αποτελεσµατικά εργαλεία για την ε-
πίτευξη της κατάλληλης χωροθέτησης των 

έργων. Γι’ αυτό οι επενδυτές θα πρέπει να 
αποφεύγουν περιοχές υψηλής οικολογι-
κής αξίας».

Καλοδεχούµενες οι επενδύσεις 
στη βάση οργανωµένου σχεδίου

Αναµφίβολα, οι συστάσεις των επιστηµό-
νων για περιβαλλοντικά έργα που θα αντι-
µετωπίζουν τις αυξανόµενες ενεργειακές 
ανάγκες του πλανήτη, αποµακρύνοντας 
τους κινδύνους µιας εκτεταµένης κλιµατι-
κής αλλαγής δεν θα πρέπει να παραγνωρι-
στεί. Προφανώς και οι επενδύσεις αυτές εί-
ναι καλοδεχούµενες. Μόνο που θα πρέπει 
να γίνουν βάσει ενός οργανωµένου σχε-
δίου, σε προκαθορισµένες ζώνες, µε απο-
τίµηση της αξίας της γης και µε αποζηµίω-
ση αυτών που τη χάνουν. Όχι µε αυθαιρεσί-
ες, καταπατήσεις, και αρπαγή γης από τους 
αγρότες, ζωτικού χώρου, στον οποίο ανέ-
πτυσσαν δραστηριότητα επί αιώνες.

Αυτό που καθίσταται σαφές σε όλο του 
το µεγαλείο, είναι πως και αυτή τη φορά 
και για την «πράσινη» επενδυτική φρενίτι-
δα αλλά και για τις αντιδράσεις που την συ-
νοδεύουν, ενοχοποιείται κατά ένα µεγάλο 
βαθµό το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, που 
καθώς φαίνεται µπάζει. Ως εκ τούτου σε κά-
ποιες περιοχές στο χορό των αντιδράσεων έ-
χουν αρχίσει να µπαίνουν και δήµοι και πε-
ριφέρειες, εκδίδοντας αρνητικές γνωµοδο-
τήσεις στις περιβαλλοντικές µελέτες έργων, 
που κατατίθενται προς έγκριση. Στην περι-
φέρεια ∆υτικής Μακεδονίας για παράδειγ-
µα, έχουν µπλοκαριστεί  διαδικασίες αδειο-
δότησης και υλοποίησης έργων ΑΠΕ, µέχρι 
την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού.

Σε κάθε περίπτωση, το «µέτρον άριστον» 
το περίφηµο ρητό του Κλεόβουλου του Λίν-
διου, είναι αυτό που θα πρέπει να γίνει από-
λυτα σαφές στις αρµόδιες αρχές και στους 
εν δυνάµει επενδυτές ώστε η πράσινη µετά-
βαση, να είναι αυτό ακριβώς που πρεσβεύ-
ει και όχι προσχηµατική. 

ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ

ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
2020 ΕΝΑΝΤΙ 2019*

*∆ΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΙΕΑ)

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΦΥΣΙΚΟ
ΑΕΡΙΟ

ΛΙΓΝΙΤΗΣ

15,6%

29,3%

26,5%

11,8%

ΑΠΟ 26,3%

ΑΠΟ 24,6%

ΑΠΟ 10%

ΑΠΟ 16,3%

Μέτρον άριστον
Το «µέτρον άριστον» 
το περίφηµο ρητό του 

Κλεόβουλου του Λίνδιου, 
είναι αυτό που θα πρέπει να 
γίνει απόλυτα σαφές στις 
αρµόδιες αρχές και στους 

εν δυνάµει επενδυτές

Φρενίτιδα
Για την επίτευξη των 

εθνικών στόχων έως το 
2030 απαιτείται λιγότερο 
από το 20% των έργων, 
ήτοι 9 GW έναντι των 54 
GW, που έχουν υποβληθεί 
µόνο στους δύο τελευταί-

ους κύκλους της ΡΑΕ

Στο 26,5% έναντι 16,3% ανήλθε το µερίδιο αιολικής ενέργειας 
το 2020, σύµφωνα µε στοιχεία του διεθνούς οργανισµού ΙΕΑ.

ΑΝΑΡΧΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ   

Τρεις φορές πάνω από όσο σηκώνει 
η εγχώρια κατανάλωση οι αιτήσεις για ΑΠΕ
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Επαγρύπνιση και ενίσχυση των µέτρων βιοπρο-
φύλαξης συνιστά το τµήµα Λοιµωδών και Πα-
ρασιτικών Νοσηµάτων του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης λόγω επιβεβαίωσης εστιών α-
φθώδους πυρετού και ευλογιάς προβάτου και 
αιγών στην Τουρκία, κοντά στα σύνορα της χώ-
ρας µας. Συγκεκριµένα, στις 18 και 19 Μαρτίου 
2021 µέσω του συστήµατος ADNS της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής κοινοποιήθηκαν δύο πρωτογε-

νείς εστίες αφθώδους πυρετού κι άλλες δύο ε-
στίες ευλογιάς προβάτου και αιγών, στις περιο-
χές Izmir και Aydin της Τουρκίας εκ των οποίων 
η πλησιέστερη βρίσκεται 45,5 Km από τη Σάµο.

Oι ιδιοκτήτες εκµεταλλεύσεων προβάτων, αιγο-
ειδών, βοοειδών και χοίρων πρέπει να αυξήσουν 
τα µέτρα βιοπροφύλαξης στις εκτροφές τους, ε-
νώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα εξής:

Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την απο-

τροπή εισόδου και εξόδου ζώων/φορέων.
Ύπαρξη απολυµαντικής τάφρου για οχήµατα.
Αποφυγή της εισόδου οχηµάτων και µηχανη-

µάτων που έχουν έρθει σε επαφή µε άλλες µονά-
δες στις εγκαταστάσεις και στους βοσκοτόπους.

Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών.
Απεντόµωση και µυοκτονία στις εγκαταστάσεις. 
Αποφυγή προµήθειας εργαλείων, εξοπλι-

σµού και αντικειµένων από την Τουρκία.

Νέα μέτρα βιοπροφύλαξης λόγω αφθώδους στην Τουρκία

Ανοίγει η πρώτη 
αγορά futures 
ελαιολάδου, με το 
προϊόν να είναι το 
πρώτο αγροτικό που 
υιοθετεί το μοντέλο 
διαφάνειας και 
άμεσης ρευστότητας 
που προβάλλουν τα 
κρυπτονομίσματα

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ένας τόνος έξτρα παρθένου ελαιολάδου 
µόλις µπήκε στη δεξαµενή του συνεταιρι-
σµού και ο ενσωµατωµένος αισθητήρας µέ-
σα σε αυτήν εξέδωσε ένα ψηφιακό συµβό-
λαιο που αυτόµατα αγοράστηκε από µια ε-
ταιρεία τυποποίησης. Τα ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά του προϊόντος, η ποσότητα, η µέθο-
δος παραγωγής του καρπού, οι εισροές που 
αξιοποιήθηκαν και η ηµεροµηνία της ελαι-
οποίησης, από κοινού µε την τιµή πώλησης 
και τα στοιχεία του αγοραστή καταγράφο-
νται αυτόµατα σε µια σύνθετη βάση δεδο-
µένων. Όλα αυτά µαζί διαµορφώνουν ένα 
κρυπτογραφηµένο σύµπλεγµα πληροφο-
ριών µε συναλλακτική αξία. Ένα κρυπτο-
νόµισµα δηλαδή, το OlivaCoin εν προκει-
µένω, µε πεπερασµένη κυκλοφορία και ά-
ρα εγγενή αποπληθωριστικό χαρακτήρα. 

Στις 25 Μαρτίου, το Πανεπιστήµιο της Σε-
βίλλης παρουσίασε την πρώτη αγορά µελ-
λοντικών συµβολαίων ελαιολάδου βασι-
σµένη στο αποκεντρωµένο, όπως λέγεται, 
οικονοµικό µοντέλο (DeFi) που εισάγουν 
τα κρυπτονοµίσµατα βασισµένα στο λογι-
σµικό Etherium, το ασήµι δίπλα στον χρυ-
σό του Bitcoin, κατά πολλούς. 

Ο καθηγητής Οικονοµικών που ανέ-
πτυξε αυτό το αποκεντρωµένο χρηµατι-
στήριο ελαιολάδου, Ισµαήλ Σαντιάγκο, 
µίλησε στην Agrenda, εξηγώντας τον 
τρόπο µε τον οποίο µέσω αυτού παρα-
γωγοί και εταιρείες χειραφετούνται από 
τους χονδρεµπόρους και µεσάζοντες, δι-
ευκολύνοντας την παραγωγική διαδικα-

σία εκµεταλλεύσεων και εργοστασίων.   
Το πιο σηµαντικό; Όταν η τιµή του προ-

ϊόντος στις αγορές είναι πολύ χαµηλή, το 
συµβόλαιο δεν εκτελείται αφού η αξία του 
ελαιολάδου θα πρέπει να υπερκαλύπτει το 
κόστος παραγωγής του και να εξασφαλί-
ζει ταυτόχρονα την απαιτούµενη ρευστό-
τητα ώστε η καλλιέργεια να συνεχιστεί α-
πρόσκοπτα και την επόµενη χρονιά. «Ό-
λες οι πληροφορίες βρίσκονται στα έξυ-
πνα συµβόλαια που συνάπτονται, επικυ-
ρώνονται και υλοποιούνται αυτόµατα και 
τα οποία είναι προγραµµατισµένα να αυ-
ξάνουν την αξία της αγοράς λειτουργώντας 

προς το συµφέρον αµφότερων των πλευ-
ρών που συναλλάσσονται» εξηγεί ο καθη-
γητής που αντιλαµβάνεται τα τσιπάκια των 
υπολογιστών ως το νέο πετρέλαιο. 

Στο µεταξύ, τα συµβόλαια µελλοντικής 
εκπλήρωσης ελαιολάδου, µπορούν και ε-
ξασφαλίζουν σταθερά ρευστότητα σε αυτήν 
την αποκεντρωµένη αγορά, αφού «είτε τα 
κέρδη καταγράφονται στις short τοποθετή-
σεις, είτε στις long, µέρος τους µένει στην 
αγορά διευκολύνοντας τις υπόλοιπες συ-
ναλλαγές» αναφέρει ο ίδιος. 

Οι µεσίτες λοιπόν αντικαθίστανται από έ-
να εξεζητηµένο µοντέλο blockchain µε γρή-

Σε αντίθεση µε το 
Σικάγο και τη Νέα Υόρκη 
το χρηµατιστήριο θα 
είναι αποκεντρωµένο 
και οι συναλλαγές θα 
επικυρώνονται από 
την υπολογιστική ισχύ 
χρηστών του διαδικτύου.

Μελλοντικά συμβόλαια 
Στον πυρετό Bitcoin, 
η αγορά ελαιολάδου 
γίνεται κρυπτονόμισμα

OLIVACOIN ΚΑΙ ΟLIVIA FUTURES
  

ΠΡΩΤΗ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

1 ΤΟΝΟΣ = 1 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

300

167,2

ΤΟΝΟΙ

ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
ΑΓΟΡΑΣ

900.000
ΕΥΡΩ

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 
ΑΓΟΡΑΣ

ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ | 3-11 ΔΙΣ.
ΕΤΗΣΙΩΣ

167,2
ETHERIUM

1,452

ΤΙΜΗ 
ETHER

ΕΥΡΩ / ΝΟΜΙΣΜΑ
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Λύσεις στο πρόβληµα λειτουργίας των Οργανι-
σµών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) εξαιτίας των 
προβληµάτων που προέκυψαν από τα περιορι-
στικά µέτρα της πανδηµίας, υπόσχεται τροπολο-
γία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που 
ψηφίστηκε την Τρίτη 23 Μαρτίου στη Βουλή.

Με αυτή, δίνεται η δυνατότητα στον οικείο Πε-
ριφερειάρχη να παρατείνει τη θητεία των υφι-
σταµένων ∆Σ από την ηµεροµηνία λήξης της µέ-

χρι την ανάδειξη των νέων ∆Σ και το αργότερο 
έως 30.6.2021. Η διάρκεια της παράτασης της 
θητείας των ∆Σ δεν µπορεί να είναι µεγαλύτε-
ρη των 2 µηνών, µε δυνατότητα εκ νέου παρά-
τασης, αν εξακολουθούν να ισχύουν τα έκτα-
κτα µέτρα. Ωστόσο, όταν αρθούν τα µέτρα, επι-
φορτίζονται οι Περιφέρειες µε την υποχρέωση 
να γίνουν κανονικά οι εκλογικές διαδικασίες.

Προκειµένου να ληφθούν κρίσιµες αποφά-

σεις, όπως έγκριση των προϋπολογισµών επι-
τρέπεται µε την τροπολογία να γίνεται είτε δια 
περιφοράς είτε µέσω τηλεδιάσκεψης ή µε οποιο-
δήποτε άλλο πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό µέσο.

Τέλος, µε απόφαση των υπουργείων Εσωτε-
ρικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, µε την τροπο-
λογία, δίνεται η δυνατότητα να καθορίζονται οι 
λειτουργίες εφαρµογής του παρόντος όσο και-
ρό διαρκούν τα περιοριστικά µέτρα.

Με τροπολογία παράταση θητείας διοικήσεων στους ΟΕΒ 

Μια ολοκληρωµένη προσέγγιση για 
την ανάδειξη, αξιολόγηση και βελτί-
ωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
της πατάτας Νάξου µε τη χρήση σύγχρο-
νων φαινοτυπικών, µοριακών και χη-
µικών εργαλείων (GrEaTest-Potatoes), 
προσφέρει η σύµπραξη της Ένωσης Α-
γροτικών Συνεταιρισµών Νάξου µε το 
Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυ-
τογενετικών Πόρων του Ελληνικού Γε-
ωργικού Οργανισµού-∆ήµητρα.

Κυριότερος στόχος του GrEaTest-
Potatoes είναι η διαφοροποίηση και 
ανάδειξη της πατάτας Νάξου ως προϊ-
όντος υψηλής αξίας µε σύγχρονες -ο-
µικές τεχνολογίες. H ανάπτυξη του ε-
πιγενετικού προφίλ των ποικιλιών που 
καλλιεργούνται στο νησί µπορεί να α-
ποτελέσει µια πολύτιµη προσέγγιση 
για τη διάγνωση των συνθηκών ανά-
πτυξης και της γεωγραφικής περιοχής 
προέλευσης των κατά τα άλλα όµοιων 
φυτικών ειδών/ποικιλιών και των µε-
ταποιηµένων προϊόντων τους. Ακόµη 
θα πραγµατοποιηθεί α) η συστηµατική 
αξιολόγηση και αποτύπωση του µικρο-
βιώµατος σε διαφορετικά terroir, και 
αγρο-περιβάλλοντα και β) ο προσδιο-
ρισµός του διατροφικού, µεταβολικού 
και οργανοληπτικού προφίλ των πα-
ραγόµενων κονδύλων πατάτας και τη 
συγκριτική αξιολόγηση αυτών. 

Η ολιστική προσέγγιση που θα α-
κολουθηθεί αναµένεται να προσδώ-

σει στο προϊόν συγκεκριµένη ταυτότη-
τα ενισχύοντας την εµπορική του αξία. 

Σε καλλιέργεια πατάτας που θα πραγ-
µατοποιηθεί στο νησί της Νάξου (ΕΑΣ 
Νάξου) και στη Θεσσαλονίκη (ΙΓΒΦΠ-
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα), θα γίνουν οι ακόλου-
θες συγκριτικές αναλύσεις: α) γευστικό 
πάνελ αξιολόγησης, β) φαινοτυπική και 
µεταβολοµική ανάλυση των παραγό-
µενων κονδύλων πατάτας, γ) συγκριτι-
κή µεγαγραφωµική (transcriptomics) 
µελέτη του συνόλου των γονιδίων που 
εκφράζονται στον κόνδυλο της πατάτας 
κατά τη συγκοµιδή ώστε να ταυτοποιη-
θούν συγκεκριµένα γονίδια που συνδέ-
ονται µε την ποιότητα, δ) ανίχνευση επι-
γενετικών αλλαγών (epigenomics) και 
διερεύνηση πιθανής σύνδεσης τους µε 
το µικροκλίµα της περιοχής και ε) µετα-
γονιδιωµατική ανάλυση του µικροβιώ-
µατος των κονδύλων και µικροβιακή 
χαρτογράφηση των εδαφών της περι-
οχής µε µεταγονιδιωµατική ανάλυση.

Να σηµειωθεί ότι ο συντονιστής του 
έργου Μιχάλης Βερνίκος διαθέτει την 
εµπειρία, το υλικό και την τεχνογνω-
σία για την καλλιέργεια της φηµισµέ-
νης πατάτας, ενώ ο κύριος ερευνητικός 
φορέας, το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτί-
ωσης του ΕΛΓΟ (Επιστηµονικά Υπεύθυ-
νος, ∆ρ. Ιωάννης Γανόπουλος) ειδικεύ-
εται στη γενετική βελτίωση, στη φυσιο-
λογία και στις ποιοτικές και τεχνολογι-
κές αναλύσεις κηπευτικών προϊόντων.

γορα «έξυπνα συµβόλαια» που τρέχουν εν 
είδει λογισµικού και «ξεχορταριάζουν» την 
αγορά από αδιαφανείς συναλλαγές και ε-
πιβαρύνσεις µεσαζόντων που συµπιέζουν 
την τιµή παραγωγού. «Το µέγεθος αυτής 
της αγοράς θα βαίνει αυξανόµενο και πά-
ντα σε συνάρτηση µε τους συνεταιρισµούς 
και τις εταιρείες που θα συµµετέχουν» εξη-
γεί ο Dr. Σαντιάγκο, που υπολογίζει ότι σε 
εβδοµαδιαίο επίπεδο οι πρώτες συναλλα-
γές θα αγγίξουν τους 300 τόνους, µε την τι-
µή αναφοράς να αντλείται από το poolred 
systema, τη βάση δεδοµένων τιµών παρα-
γωγού ελαιολάδου στην Ισπανία (2,80-2,90 
ευρώ το κιλό την προηγούµενη εβδοµάδα), 
ήτοι 900.000 ευρώ την πρώτη εβδοµάδα λει-
τουργίας. Φυσικά, όσο η τεχνολογία εξελίσ-
σεται και οι συµµετέχοντες αυξάνονται, γεω-
µετρικά αυξάνεται και ο τζίρος της αγοράς. 

«Το µέλλον της αγοράς ελαιολάδου βρί-
σκεται πλέον στο ίντερνετ» δηλώνει ο κα-
θηγητής, ο οποίος είναι πεπεισµένος ό-
τι από µόνη της  η έκθεση του προϊόντος 
σε ένα τέτοιο διαφανές, γρήγορο και µε 
χαµηλά λειτουργικά κόστη ψηφιακό οι-
κοσύστηµα, δίνει και µια τεράστια ώθη-
ση στο ελαιόλαδο ως προϊόν.

Απρόσκοπτα
Όταν η τιµή του 
προϊόντος στις 
αγορές είναι 
πολύ χαµηλή, 
το συµβόλαιο 
δεν εκτελείται 

αφού η αξία 
του ελαιολάδου 

θα πρέπει να 
υπερκαλύπτει το 
κόστος παραγω-

γής του

Επενδύει στην αξία της πατάτας του νησιού 
με νέες τεχνολογίες η Ένωση της Νάξου 

Ξεχωριστή φήµη
στην αγορά
Η «Πατάτα Νάξου» έχει 
οµοιόµορφο µέγεθος, 
καθαρή εµφάνιση, 
απουσία προσβολών και 
ασθενειών, 
περιεκτικότητα σε ξηρά 
ουσία πάνω από 18% 
και περιεκτικότητα σε 
σάκχαρα µικρότερη του 
1%, ενώ η ανοιξιάτικη 
καλλιέργεια έχει πολύ 
πρώιµη συγκοµιδή. Οι 
καλλιεργούµενες 
ποικιλίες στο νησί είναι 
οι Liseta, Spunta, 
Marfona, Vivaldi και 
Alaska. Η «πατάτα 
Νάξου» έχει αποκτήσει 
ξεχωριστή φήµη στην 
αγορά, ως ένα προϊόν 
µε υψηλά ποιοτικές και 
σταθερές 
προδιαγραφές. 
Αποτελεί ένα προϊόν µε 
µεγάλη σηµασία στην 
τοπική κοινωνία και 
ταυτίζεται µε το νησί.
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Περισσεύει
η… αριστεία
για 6 θέσεις
γενικών 
διευθυντών
Αντιδράσεις στις τάξεις των 
γεωτεχνικών του ∆ηµοσίου έχει 
προκαλέσει η προκήρυξη για τις έξι 
θέσεις Γενικών ∆ιευθύνσεων στο 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
σύµφωνα µε τους οποίους, δεν 
διασφαλίζεται η επιστηµονική επάρκεια 
των υποψήφιων, αφού δεν απαιτείται 
καν βασικό πτυχίο γεωπόνου. 
Σύµφωνα µε την προκήρυξη η 
υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 25 
Μαρτίου και λήγει στις 8 Απριλίου και 
αφορά την πλήρωση θέσεων ευθύνης 
Γενικής ∆ιεύθυνσης: Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Γεωργίας, Κτηνιατρικής, 
Αλιείας, Τροφίµων, Αποκεντρωµένων 
∆οµών. Σύµφωνα µε την Πανελλήνια 
Οµοσπονδία Γεωτεχνικών ∆ηµοσίων 
Υπαλλήλων, η επίµαχη προκήρυξη 
εκτός από προχειρότητα κρύβει 
ενδεχοµένως και σκοπιµότητα, ενώ δεν 
έχουν ληφθεί υπόψη οι επισηµάνσεις 
της περί τροποποίησης των διατάξεων 
που καθορίζουν τις επιλέξιµες 
ειδικότητες.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα και το 
γεγονός ότι στις Γενικές ∆ιευθύνσεις 
Αγρ. Ανάπτυξης και Αποκεντρωµένων 
∆οµών, µπορούν να προΐστανται 
σύµφωνα µε την προκήρυξή, άτοµα µε 
ειδικότητες άσχετες από τις 
Γεωτεχνικές ή απόφοιτοι Εθνικής 
Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. «Κατά 
παρέκκλιση κάθε επιστηµονικής βάσης 
µπορούν να προΐστανται ακόµη και ΠΕ 
∆ιοικητικού ή απόφοιτοι της Εθνικής 
Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης χωρίς 
βασικό πτυχίο Γεωπόνου. Έτσι µπορεί 
αντί για Γεωπόνος, όπως θα ήταν 
φυσικό, να επιλεγεί υπάλληλος µε 
πτυχίου Φιλόλογου, Θεολόγου, κ.ο.κ και 
αυτός να προΐσταται Υπηρεσιών που η  
συντριπτική πλειοψηφία των 
αντικειµένων τους αφορά τον κλάδο 
των Γεωπόνων», αναφέρει η ΠΟΓΕ∆Υ.  
Επιπρόσθετα, αναφέρει ότι «στην 
προκήρυξη του Υπ.Α.Α.Τ., σε καµία Γεν. 
∆/νση δεν είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση η γνώση ξένης γλώσσας 
αλλά επιθυµητή και στη Γενική ∆/νση 
Κτηνιατρικής η επιθυµητή γνώση δεν 
είναι άριστη (όπως σε όλες τις άλλες 
δοµές) αλλά καλή!!!».
Η ΠΟΓΕ∆Υ, καλεί σε τροποποίηση της 
προκήρυξης σηµειώνοντας πως «οι 
επόµενες ενέργειές τους θα 
αποδείξουν αν πρόκειται µια 
προσχεδιασµένη ενέργεια 
φωτογράφησης των “αρίστων” που δεν 
θέλουν να αποκλείσουν ή για προϊόν 
άγνοιας».

Οι νέες βαθμίδες αγροτικών 
μονάδων και η ισχύς των funds
Οι απαντήσεις που καλείται να δώσει ο Λιβανός μετά την εμπειρία του στις Βρυξέλλες 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Αντιµέτωποι µε µια νέα πραγµατικότητα  θα 
βρεθούν σε ορατό χρόνο οι Έλληνες αγρό-
τες, καθώς οι συνθήκες εντός των οποίων 
αναπτύσσεται, τουλάχιστον στον αναπτυγ-
µένο κόσµο η αγροτική δραστηριότητα αλ-
λάζει και την ίδια ώρα οι «άµυνες» που εξα-
σφάλιζε η -καλώς ή κακώς νοούµενη- «συλ-
λογικότητα» έχουν πάψει να υπάρχουν. 

Επί της ουσίας, η ανάπτυξη δράσης στον 
τοµέα της αγροτικής παραγωγής οριοθε-
τείται χρόνο µε το χρόνο σε τρια επίπεδα: 

 Στους κλασικούς θα λέγαµε αγρότες µε 
µεγάλη προσωπική συνεισφορά στην εξέλι-
ξη της παραγωγικής προσπάθειας.

  Στους αγρότες µε µεγαλύτερες κατά βά-
ση µονάδες και καλή οργάνωση των εκµε-
ταλλεύσεών τους από πλευράς υποδοµών.

 Στους αγρότες της νέας εποχής µε πο-
λύπλευρη δραστηριότητα και συµµετοχή 
σε επόµενους κρίκους της αλυσίδας αξίας. 

Στην τελευταία περίπτωση σηµαντική εί-
ναι η παρουσία κάποιων startups µε έντο-
νο το χαρακτήρα της καινοτοµίας στις προ-
σπάθειές τους, ενώ την ίδια στιγµή, οι πα-
ραδοσιακοί συντελεστές της αγροτικής πα-
ραγωγής αρχίζουν να γίνονται δέκτες ισχυ-
ρή πίεση από µεγάλα funds και κεφαλαιού-
χους που βλέπουν µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
τα τελευταία χρόνια τις επενδύσεις στο χώρο. 

Ήδη η κινητικότητα που αναπτύσσεται 
στο πεδίο της αγροτικής γης είναι µεγάλη, 
µε τις τιµές αγοράς ή ακόµα και ενοικίασης 
των παραγωγικών γαιών να βαίνουν αυξα-
νόµενες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα κόστη 
παραγωγής. Στο σηµείο αυτό να αναφερθεί 
ότι οι «µεγάλες δουλειές» που βάζουν συ-
νήθως στα σχέδιά τους τα funds µπορούν 
να βγουν και µε ακριβότερη γη. Αντίθετα, 
για τους κλασικούς αγρότες ο ανταγωνι-
σµός γίνεται συχνά αδιέξοδος. 

Ανεξαρτήτως λοιπόν βαθµίδας και κύ-
κλου δραστηριότητας των αγροτών, οι ε-
πενδύσεις καθίστανται µονόδροµος. Μό-
νο που αυτές δεν µπορούν να τρέξουν, κα-
θώς τα οικονοµικά περιθώρια που αφήνει 
εδώ και χρόνια η ίδια η δραστηριότητα εί-
ναι στενά, ενώ η πρόσβαση στο δανεισµό 
παραµένει ιδιαίτερα δύσκολη. Αρκεί να α-

ναφερθεί ότι για την αγορά ενός κτήµατος 
50 στρεµµάτων ο αγρότης θα καλείται να 
καταβάλλει 150.000 ευρώ, ενώ η τράπεζα 
του προσφέρει δανειακά κεφάλαια στο 80% 
της αντικειµενικής αξίας, δηλαδή στην κα-
λύτερη περίπτωση 40.000 ευρώ. Σ’ αυτό το 
πλαίσιο, ακόµα και µε επιδοτούµενο επι-
τόκιο από κάποιο πρόγραµµα η αγορά δεν 
καθίσταται δυνατή. Εποµένως η ανάπτυξη 
της εκµετάλλευσης παραµένει ζητούµενο. 

Αυτό είναι το πλαίσιο καλούνται να δι-
αχειρισθούν οι εγχώριοι «λαξευτές» του 
πλαισίου της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτι-
κής, αυτά είναι τα µεγάλα ζητήµατα που θα 
πρέπει να καθορίσουν τις νέες αποφάσεις. 

Η κυβέρνηση και το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης έχουν να διαλέξουν αν η ελ-
ληνική γεωργία θα αναδείξει τις δυνατότη-
τές της µέσα από σύγχρονα ευέλικτα επι-
χειρηµατικά σχήµατα µε ή χωρίς αναφορά 
σε ευρύτερες οργανώσεις, ή αν θα επιτρέ-
ψει την «ασφυξία» του υπάρχοντος δυνα-
µικού, προς χάρην των επενδυτικών συµ-
µετοχών. Την ίδια στιγµή, οι αγρότες, ό-
ποιας ειδικότερης βαθµίδας, οφείλουν να 
επαγρυπνούν. 

Όχι προφανώς για να αποτρέψουν τη 
νέα... φεουδαρχία, αλλά για να αποδείξουν 
στην πράξη ότι η θέση τους στην ελληνική 
γεωργία, µε τα πιο µοντέρνα µάλιστα αυτής 
χαρακτηριστικά, είναι απαραίτητη και ικα-
νή να οδηγήσει στην κατάκτηση αγορών. 

Σύγχρονοι αγρότες 
και νέα φεουδαρχία

Η νέα ΚΑΠ και η εφαρµογή 
αυτής στην Ελλάδα καλείται 
µεταξύ άλλων να απαντήσει

 ποιο θα είναι το µοντέλο 
αγροτικής ανάπτυξης 
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Σε µια µάλλον αντισυµβατική για την πολιτική 
κουλτούρα των Ηνωµένων Πολιτειών πρόταση 
εστιάζει το τελευταίο διάστηµα ο Τοµ Βίλσακ, ο 
υπουργός Γεωργίας του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος 
σκέφτεται να θεσµοθετήσει µια τράπεζα άνθρακα 
που θα επιβραβεύει όσους αγρότες πετυχαίνουν 
φιλοπεριβαλλοντικούς στόχους. Ο έµπειρος πολιτικός, 
που διανύει τώρα την τρίτη του θητεία στο USDA, 
έχοντας υπηρετήσει και τον Μπάρακ Οµπάµα από 
το 2009, αξιολογεί την υφιστάµενη αγορά άνθρακα 

ιδιωτικών πρωτοβουλιών ως ένα µη αξιόλογο 
εργαλείο για αγρότες και αναζητά πόρους από τα 
κρατικά ταµεία του USDA ώστε να χρηµατοδοτήσει 
µια κρατικά ελεγχόµενη τράπεζα εξαγοράς 
δικαιωµάτων επιβάρυνσης του περιβάλλοντος µε 
εκποµπές άνθρακα από τους αγρότες. Φυσικά 
υπάρχει και αντίλογος, µε στελέχη των 
Ρεπουµπλικάνων να θεωρούν ως διατάραξη της 
νεοσύστατης αγοράς ρύπων άνθρακα οποιαδήποτε 
κυβερνητική παρέµβαση. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Πουγκί 2 τρισ. ευρώ κουνούν στην Κο-
µισιόν θεσµικοί επενδυτές και funds, 
που εξηγούν στους Ευρωπαίους αξι-
ωµατούχους ότι αν δεν θεσπίσουν 
σκληροπυρηνικές πράσινες απαιτή-
σεις για τους αγρότες, θα δυσκολευ-
τούν να εµπιστευτούν τα κεφάλαιά 
τους στην Ευρώπη. 

Το κατά πόσο η Κοµισιόν είναι έ-
τοιµη να κλείσει το µάτι στους επεν-
δυτές µένει να φανεί όταν σηκωθούν 
από το τραπέζι των διαπραγµατεύσε-
ων οι εκπρόσωποι των θεσµικών ορ-
γάνων της ΕΕ µε τα τελικά νοµικά κεί-
µενα της ΚΑΠ έτοιµα. Η σύγχρονη ι-
στορία όµως, δείχνει ότι λίγες ήταν οι 
περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πολύ-
φερνες πράσινες επενδύσεις απέδω-
σαν τελικά κάτι στα χωριά της Ευρώ-
πης και τους αγρότες-κτηνοτρόφους.

Για παράδειγµα στην ελληνική πε-
ρίπτωση οι παραγωγοί βλέπουν ακό-
µα και τις ιδιοκτησίες τους να αµφι-
σβητούνται µε τη συνεπικουρία του 
κράτους που µοιράζει στα τυφλά ά-
δειες για ΑΠΕ. Ποιος λοιπόν θα µπο-
ρούσε να εγγυηθεί ότι οι προθέσεις 
των ανήσυχων περιβαλλοντικά επεν-
δυτών που διεκδικούν τώρα ανοιχτά 
θέση συµβούλου στην Κοµισιόν, δεν 
θα δώσει ευρωπαϊκή διάσταση σε αυ-
τό το επίκαιρο ελληνικό φαινόµενο; 

Ο εκβιαστικός χαρακτήρας του δι-
λήµµατος που θέτουν πάντως, κάθε 
άλλο παρά καθησυχάζει για το τι έπε-
ται. Ήδη στη Γερµανία οι πύλες του 
Βρανδεµβούργου «πολιορκήθηκαν» 
ξανά την περασµένη εβδοµάδα από 
εκατοντάδες τρακτέρ αγροτών που τί-
θενται ενάντια σε κάθε απερίσκεπτη 
νοµοθέτηση, η οποία µε ορµητήριο τις 
κλιµατικές ανησυχίες, οδηγεί µε στα-
θερό ρυθµό τις εκµεταλλεύσεις τους 
στο σφυρί. Σίγουρα µερικά ενεργει-

ακά πάρκα και εργαστήρια συνθετι-
κού κρέατος και υπερεπεξεργασµένων 
τροφών θα ξεφυτρώσουν στις κωµο-
πόλεις της ευρωπαϊκής υπαίθρου, ε-
κεί που σήµερα δεσπόζουν σιλό. Αξί-
ζει όµως αυτή η πολυπόθητη απόδο-
ση έως 10% ετησίως που επιδιώκουν 
τα funds για τους πελάτες τους, το α-
νεπανόρθωτο κόστος στον κοινωνικό 
ιστό των αγροτικών επαρχιών; 

Οι επενδυτές από την πλευρά τους 
πέταξαν το γάντι λίγες ώρες πριν από 
τη συνάντηση των υπουργών Γεωρ-
γίας της ΕΕ την περασµένη ∆ευτέρα 
22 Μαρτίου. Λίγο πριν δηλαδή από 
την αποκορύφωση των τριµερών δι-
απραγµατεύσεων για τη νέα ΚΑΠ. Έ-
να νεοφώτιστο στον τοµέα των αγρο-
τικών, λόµπι «πράσινων» επενδυτών 
µε τουλάχιστον 2 τρισ. ευρώ ως «άµε-
σο εκτόπισµα», συµβούλεψε την Κο-

µισιόν να σταθεί αυστηρή στο ζήτη-
µα των περιβαλλοντικών απαιτήσεων 
της νέας ΚΑΠ. Μεταξύ των προτάσεων 
που κατέθεσαν οι «πράσινοι επενδυ-
τές», είναι και η µείωση των άµεσων 
ενισχύσεων σε τοµείς που παράγουν 
προϊόντα «µε υψηλό περιβαλλοντι-
κό αντίκτυπο», όπως είναι το κόκκι-
νο κρέας και τα γαλακτοκοµικά προϊ-
όντα. Κατά τη λογική τους, οι οικονο-
µικές ενισχύσεις θα έπρεπε να συν-
δεθούν περαιτέρω µε «το κόστος των 
προσπαθειών», το επενδύσεων δηλα-
δή, που απαιτούνται για την προστα-
σία του περιβάλλοντος και για την ε-
νίσχυση της «βιώσιµης» γεωργίας.

«Ως µακροπρόθεσµοι επενδυτές 
και διαχειριστές των περιουσιακών 
στοιχείων των πελατών µας, εστιά-
ζουµε σε επιχειρήσεις του αγροτι-
κού τοµέα και του κλάδου των τρο-

φίµων ώστε να τους βοηθήσουµε 
να προσαρµοστούν στο νέο πράσινο 
οικονοµικό περιβάλλον» υποστήρι-
ξε στο Reuters ο Αλεξάντερ Μπερ, ε-
πικεφαλής πολιτικών της Legal and 
General Investment Management. Άλ-
λος εκπρόσωπος της οµάδας επενδυ-
τών η οποία περιλαµβάνει την Aviva 
Investor, Robeco και FAIRR Initiative,  
σχολίασε ότι αναµένουν µεγαλύτερο 
ενθουσιασµό από τους νοµοθέτες της 
ΕΕ και την Κοµισιόν αναφορικά µε 
τους περιβαλλοντικούς στόχους της 
νέας επταετίας. Αξίζει να σηµειωθεί 
ότι ειδικά η FAIRR, ένα γκρουπ επεν-
δυτών που εστιάζει αποκλειστικά στο 
τρόφιµο, συνιστά ένα fund που δίνει 
γραµµή στους συµµετέχοντες του για 
µεγαλύτερη εµπλοκή σε τέτοια ζητή-
µατα, ενώ µάλιστα συλλογικά διαχει-
ρίζεται 30 τρισ. δολάρια.

Πράσινη θηλιά 
στους αγρότες από 

«ανήσυχα» κεφάλαια
Πανευρωπαϊκές 

διαστάσεις 
τείνει να λάβει 

το «ξεσπίτωμα» 
αγροτών 

προκειμένου να 
εξυπηρετηθούν 

αμαρτωλά 
συμφέροντα funds 

που ντύνονται 
με έναν πράσινο 

μανδύα 

Κρατική τράπεζα 
άνθρακα για πριµ 

στους αγρότες 
εξετάζουν οι ΗΠΑ

Στα τυφλά
Στην ελληνική περίπτωση οι 
παραγωγοί βλέπουν ακόµα 
και τις ιδιοκτησίες τους να 
αµφισβητούνται µε τη 
συνεπικουρία του κράτους 
που µοιράζει στα τυφλά 
άδειες για ΑΠΕ. 

Απέδωσαν
Η σύγχρονη ιστορία δείχνει 
ότι λίγες ήταν οι περιπτώσεις 
στις οποίες οι πολύφερνες 
πράσινες επενδύσεις 
απέδωσαν τελικά κάτι στα 
χωριά της Ευρώπης και τους 
αγρότες-κτηνοτρόφους.

Λόμπι
Ένα νεοφώτιστο στον τοµέα 
των αγροτικών, λόµπι 
«πράσινων» επενδυτών µε 
τουλάχιστον 2 τρισ. ευρώ ως 
«άµεσο εκτόπισµα», 
συµβούλεψε την Κοµισιόν 
να σταθεί αυστηρή στο 
ζήτηµα των περιβαλλοντικών 
απαιτήσεων της νέας ΚΑΠ. 
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑ ΠΕΛΩΝΗ
ΚΥΒΕΡΝ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
«Aν δεν µειώσουµε τη 
διασπορά του ιού, θα 
υπάρξει φαύλος κύκλος. 
Να µην χαλαρώνουµε, να 
τηρούµε τα µέτρα, πρέπει 
να προσέχουµε, πρέπει να 
αποφεύγουµε τις 
συγκεντρώσεις σε σπίτια, 
σε κλειστούς χώρους. 
Ο καθένας από εµάς 
είναι υπεύθυνος».

ΚΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗ
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΡΙΑ
«Για να κρατήσεις την 
οικογένειά σου χρειάζεται 
αφοσίωση, κάνεις θυσίες. 
Στους καβγάδες µας ο 
∆ιονύσης είναι ο καλός της 
υπόθεσης. Ανησυχώ όταν 
φεύγει, τον περιµένω και 
µετά του κάνω µούτρα. 
∆εν φτάσαµε ποτέ στο 
διαζύγιο, ποτέ καταιγίδες, 
µόνο ψιλοβρόχια».

ΤΖΕΡΕΜΙ ΓΚΡΑΝΘΑΜ
ΜΕΓΑΛΟΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ
«Η µακρά bull market από 
το 2009 έχει ωριµάσει και 
έχει µετατραπεί σε µια 
πλήρη, επική φούσκα. Με 
χαρακτηριστικά την ακραία 
υπερτίµηση, τις εκρηκτικές 
αυξήσεις τιµών, τις 
εκδόσεις µε φρενήρεις 
ρυθµούς και την υστερική 
κερδοσκοπική επενδυτική 
συµπεριφορά».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΠΟΙΟΣ ΦΩΝΑΖΕΙ, ΠΟΙΟΣ ΠΛΗΓΩΝΕΙ ΤΗ ΣΙΩΠΗ, ΤΙ ΝΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

Για τα µάτια
Το θέµα µε τις παρανοµίες στη  
Φέτα είναι ότι η µπάλα παίρνει 
τους γνήσιους παραγωγούς 
που προσπαθούν µε το σταυρό 
στο χέρι να πιάσουν τιµή για το 
προϊόν τους. Να ‘χαµε να 
λέγαµε τα περί διαγραφών από 
τη ∆ιεπαγγελµατική και περί 
«πρώτιστης προτεραιότητας 
της διασφάλισης ποιότητας των 
κορυφαίων προϊόντων µας 
ΠΟΠ και ΠΓΕ».

Yπνοφίξ
Αν δεν µας έρχονταν τα… 
συγχαρίκια από το εξωτερικό 
για τη… Φέεετα, εδώ οι 
ελεγκτικές αρχές, τον ύπνο του 
δικαίου. Μετά, χτύπησαν τα 
καµπανάκια, για ενδελεχείς 
ελέγχους. Τα όποια σχόλια, 
πάντως, από τη Βάθη θα 
γίνουν, λέει, µετά την 
ολοκλήρωση της έρευνας. Για 
την ώρα, φωνάζει ο κλέφτης, 
για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. 

Θεολόγοι
Προχειρότητα ή σκοπιµότητα 
στην προκήρυξη για 6 θέσεις 
∆ιευθυντών ρωτά η ΠΟΓΕ∆Υ, 
που υποστηρίζει πως έχει 
πέσει «ψαλίδι» στο επίπεδο 
γνώσης ξένων γλωσσών, ενώ 
Γενικές ∆ιευθύνσεις 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Αποκεντρωµένων ∆οµών, 
µπορούν να προΐστανται άτοµα 
µε ειδικότητες όχι Γεωτεχνικές 
όπως Θεολόγοι, Φιλόλογοι.

Ποιος βιάζεται και δεν µπορεί να περιµένει;

Αλήθεια, ο υπουργός της πλατείας πώς την έχει οραµατιστεί (λέµε 
τώρα) την όλη υπόθεση µε τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική; Γιατί, 
ενόσω δεν έχει δώσει κανένα δείγµα γραφής για τον εθνικό φάκε-
λο και τα στρατηγικά σχέδια που θα διέπουν το νέο καθεστώς, πιέ-
ζει να συµφωνηθεί το ταχύτερο η νέα ΚΑΠ γιατί οι Έλληνες αγρό-
τες έχουν υποστεί µεγάλες ζηµιές από την πανδηµία και τις φυσι-
κές καταστροφές και δεν µπορούν να περιµένουν άλλο. Για την κα-
κοδαιµονία του ΟΣ∆Ε και των καθυστερηµένων και κουτσουρεµέ-
νων πληρωµών ποιον πιέζει; Γιατί εν τέλει το σύστηµα, της µηχα-
νοπαρέας, επικράτησε κατά κράτος. Κάτι σαν το τηλεπαιχνίδι deal!

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Στα της νέας ΚΑΠ, 
ο Σπήλιος δείχνει 
να οµονοεί µε τις 
συµβιβαστικές 
προτάσεις της 
Πορτογαλίας να 
αυξηθεί η σύγκλιση 
της βασικής ενίσχυσης 
στο 85% έως το 2026, 
ενώ θέλει ευελιξία για 
τον ενεργό αγρότη.

Το ΟΣ∆Ε είναι ένα 
άθληµα που παίζεται 
από πολλούς παίκτες 
και στο τέλος 
κερδίζει πάντα 
ο εξής ένας, της 
µηχανοπαρέας, λέει 
στους έχοντες την 
ευθύνη της ∆οµοκού 
και Βάθη, το ∆Σ 
της ΠΕΦΑ. 
«Καληνύχτα σας!»...

Υβρίδια
Αλήθεια ο νόµος που 

ψηφίστηκε επί Μαυρουδή 
για όσους πιάνονται µε τη 
«γίδα στην πλάτη» και 
αµαυρώνουν την εικόνα 
των ΠΟΠ, που προβλέπει 
προσωρινή ή οριστική 
ανάκληση της άδειας 
λειτουργίας, θα 
εφαρµοστεί;

Γιατί, τι νόηµα τελικά 
έχουν τα τσουχτερά 
πρόστιµα, που στο τέλος 
δεν γίνονται απαιτητά, ενώ 
δεν αρκούν για τη ζηµιά 
που έχει γίνει για τη φήµη 
εµβληµατικών προϊόντων, 
όπως η Φέτα.

Αντίθετα, ο παραβάτης 
έχει ούτως ή άλλως 
κερδίσει µέχρι να γίνει κι 
αν γίνει αντιληπτός από τις 
ελεγκτικές αρχές, ενώ το 
όνοµα του δεν…κρέµεται 
στα µανταλάκια.

;

ΖΛΑΤΑΝ ΙΜΠΡΑΪΜΟΒΙΤΣ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Εάν βρίσκοµαι εδώ (σ.σ 
επιστροφή στην Εθνική 
Σουηδίας), είναι επειδή 
είµαι ο Ιµπραΐµοβιτς. 
Θεωρώ ότι είµαι ο 
καλύτερος στον κόσµο […].
Έχω την ευκαιρία τώρα να 
παίξω για τη χώρα µου. 
Όσο κι αν µιλάω, αν δεν 
φέρω αποτελέσµατα, εδώ 
δεν σηµαίνει τίποτα».

Ας όψονται 
τα 200 χρόνια!

Άργησε πάνω από ένα µήνα από το σύνηθες 
το πρώτο πακέτο των συνδεδεµένων 
ενισχύσεων και µάλιστα πρωτάκουστο µπήκε 
µαζί µε την ειδική βάµβακος πριν την 
παρέλαση της 25ης Μάρτιου. Τουλάχιστον 
ήρθαν να δώσουν µια «ανάσα» ρευστότητας 
στον αγροτικό κόσµο, λένε οι φίλοι παραγωγοί. 

Μειωµένο φέτος το καρτελάκι στο σκληρό, 
όπως το περίµεναν άλλωστε και οι ίδιοι οι 
καλλιεργητές, αφού µπήκαν σχεδόν 10% 
περισσότερα στρέµµατα το 2020. Ευτυχώς 
βέβαια, δεν είναι τόσο µεγάλη η µείωση όσο 
περίµεναν οι άνθρωποι της αγοράς, µε βάση 
τις πωλήσεις σπόρων και τις εκτιµήσεις για 
τις φυτεύσεις της χρονιάς. 

Χαρούµενη και η υφυπουργός Αραµπατζή, 
για όσα έχει προσφέρει η κυβέρνηση και δη το 
υπουργείο της πλατείας Βάθη στους 
κτηνοτρόφους, που έλαβαν 50,4 εκατ. ευρώ 
από την επιστρεπτέα, µειώθηκε ο φορολογικός 
τους συντελεστής, οι ασφαλιστικές τους 
εισφορές, δεν πληρώνουν εισφορά 
αλληλεγγύης, ούτε τέλος επιτηδεύµατος, 
πήραν και τις πρώτες συνδεδεµένες για 
ψυχανθή και τώρα περιµένουν και τις 
επόµενες για τα ζωικά! Τι χαρά! 

Χάρηκε και ο βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης 
Στυλιανίδης, που «µετά τις ψεύτικες 
υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και µε δύο χρόνια 
καθυστέρησης εγκρίθηκαν τα χρήµατα του de 
minimis για τις ζηµιές του 2018 στους 
βαµβακοπαραγωγούς της Ροδόπης». 
Πρόκειται, σου λέει, για µια ακόµα επιτυχία της 
διεκδικητικής στρατηγικής του. Για τους 
αµυγδαλοπαραγωγούς της Θεσσαλίας που 
περιµένουν ακόµα τα ΠΣΕΑ του 2017 δεν 
διεκδικεί κανείς τίποτα; 

Αυτοί που δεν ξέρουν τι να γίνουν και µε το 
δίκιο τους είναι οι τευτλοπαραγωγοί. ∆εν 
φτάνει που βρίσκονται σε ένα παρατεταµένο 
αδιέξοδο για το µέλλον της καλλιέργειας τους, 
δεν µπήκε και η συνδεδεµένη που περίµεναν 
µαζί µε το πρώτο πακέτο. Από την άλλη έχουν 
και τις ηχηρές δηλώσεις Γεωργιάδη ότι «η 
Ελλάδα θα ξαναµπεί στον χάρτη της 
παραγωγής ζάχαρης». 

Το πρόγραµµα οικονοµικής ενίσχυσης των 
αλιέων από ευρωπαϊκά κονδύλια είχε ως 
αποτέλεσµα το 95% των αλιέων να µείνουν 
εκτός προγράµµατος, λέει ο πρόεδρος του 
Αλιευτικού Συλλόγου Βόλου. Και γιατί αυτό; 
Γιατί υπήρχε προαπαιτούµενο τα σκάφη να 
φέρουν τη συσκευή δορυφορικού εντοπισµού 
VMS. Αυτό, σου λέει ο πρόεδρος, οδήγησε 
έναν πακτωλό χρηµάτων να µοιραστούν στο 
5% των αλιέων µε ποσά ξεκινούσαν από 
12.000 ευρώ και να φθάνουν τα 72.000 
ευρώ ανά σκάφος. Και αυτό δεν µας πειράζει, 
επιµένει ο πρόεδρος για τους συναδέρφους 
του, αυτό που πειράζει είναι ότι το 95% των 
αλιέων πήραν από το πρόγραµµα µόλις 1.200 
ευρώ ανά σκάφος.                  Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

«∆όλος µπορεί να υπάρξει ακόµα 
και στην αθωότητα»

Αντώνης Σιµιτζής, Οι απαγορευµένοι 
καρποί µας

T 
ο έχω γράψει και πει πολλές φορές. 
Στο ιδιότυπο αυτό «πολιτικο-ιδεολο-
γικό  παιδοµάζωµα» (από κάθε χώ-
ρο και µε κάθε δικαιολογία), σε µιάν 

Ελλάδα που είναι πολύ µικρή για να κρυφτεί 
κανείς (ή για να κρύψει το παρελθόν του), το 
όποιο εναποµείναν ηθικό πλεονέκτηµα/µειο-
νέκτηµα του πολιτικού συστήµατος δεν αφήνει 
περιθώρια για «λεύκανση» όλων των λεκέδων.

Σε τούτη την πατρίδα, τούτη τη στιγµή πρέπει 
ν’ αποφασίσουµε -ο καθείς µόνος του κι όλοι 
µαζί- αν εντασσόµαστε στους πολίτες του κό-
σµου (των ιδεών, του δικαίου, του καλού, του 
ωραίου) ή αν κυκλοφορούµε σαν τερµίτες του 
υποκόσµου (της µίζας, της λαµογιάς, της απά-
της, της ψευτοµαγκιάς). Πρέπει να τελειώνου-
µε µιά για πάντα µε τα ψέµατα, ιδίως εκείνα 
που λέµε για να τ’ ακούσουµε και να πειστού-
µε εµείς οι ίδιοι. Οι τεχνητοί παράδεισοι δεν 
συνδέονται µόνο µε τα ναρκωτικά (ως όπιο του 
λαού), αλλά εµπεριέχονται και στα Μεγάλα Α-
φηγήµατα, στα οποία  κάποια νοµενκλατούρα, 
και όχι όλος ο (ναρκωµένος;) λαός, κρατάει τα 
µυστικά και τα κλειδιά  της αιώνιας ευτυχίας.

Άπαντες επιθυ-
µούν να τάζουν Πα-
ραδείσους επί Γης, 
ελλείψει όµως στοι-
χείων και δυνατο-
τήτων απόδειξης, 
καταλήγουν  στο 
να µεταβάλλουν 
τη ζωή µας σε Κό-
λαση, αρνούµενοι 

βέβαια για τους εαυτούς τους  να περάσουν α-
πό το Καθαρτήριο. Μ’ αυτά και µ’ αυτά πολλοί 
ένδοξοι πεθαίνουν άδοξα και οι περισσότεροι 
φιλόδοξοι εξαφανίζονται µε παράδοξο τρόπο.

Κι όλα τούτα µέσα σ’ ένα κλίµα λαϊκισµού 
και αυτο-αθωωτικής ανοµίας που ακυρώνουν 
εξαρχής την ηθική του (όποιου) αγώνα. Το µί-
σος δεν ήταν ποτέ µέσον προβολής µιας νέας 
κοινωνίας, αν όχι αγγελικά πλασµένης, του-
λάχιστον σεβασµού ορίων και δικαιωµάτων. 
Η σύγκρουση της έννοµης βίας και της «επα-
ναστατικής» αντιβίας ουδέποτε έδωσαν στον 
πολίτη ένα αίσθηµα ασφάλειας ή µιά δικαί-
ωση στην εµπιστοσύνη του στη ∆ηµοκρατία.

Η  συµψηφιστική βία (1=1), οι µεταγγίσεις 
κοµµατικών οµάδων αίµατος (από rhesus αρ-
νητικό µέχρι Α+), οι ανταλλαγές ρόλων Τάξης/
Αταξίας, οι µονο-µαχίες και οι µονο-µανίες µό-
νο σε Κακό µπορεί να καταλήξουν. Ποιό είναι 
το Κακό ας το σκεφτεί ο καθένας που παίρνει 
το όπλο του (λεκτικό, προσοµοιωτικό, ισοδύνα-
µο ή πραγµατικό) και βγαίνει να πολεµήσει ε-
ναντίον των «εχθρών του λαού ή του έθνους». 

* ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΡΩΗΝ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ως πότε;

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΟΥΣΗ*

T
ώρα µπορούµε να κοιµόµαστε ήσυ-
χοι! Όπως αναφέρεται σε επίσηµη 
ανακοίνωση του υπουργείου, ο υ-
πουργός Σπήλιος Λιβανός «προσκά-

λεσε τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας κ. Βο-
ϊτσεχόφτσκι να έρθει στην Ελλάδα µόλις το ε-
πιτρέψουν οι συνθήκες, για να συζητήσει τη 
νέα ΚΑΠ από κοντά µε τους Έλληνες αγρότες 
και παραγωγούς». Σαν πολύ νωρίς δεν άρχι-
σε το δούλεµα, ο νεοεισερχόµενος; 

Καινούργιος νοικοκύρης
ΥΠΑΡΧΕΙ και συνέχεια. Σε άλλη βέβαια ανα-
κοίνωση: «Πρώτιστη προτεραιότητα του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων εί-
ναι η διασφάλιση της ποιότητας των κορυφαί-
ων προϊόντων µας ΠΟΠ/ΠΓΕ». Και καταλή-
γει: «Σχετικά µε πρόσφατες καταγγελίες που 
έχουν δει το φως της δηµοσιότητας και αφο-
ρούν συγκεκριµένη εταιρεία που εξάγει φέτα 
στο εξωτερικό, αµέσως µόλις περιήλθαν 
σε γνώση των αρµόδιων ελεγκτι-

κών υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ, διετάχθη η πραγ-
µατοποίηση ενδελεχούς έρευνας, ο σχολια-
σµός της οποίας -κατά πάγια πρακτική- δεν ε-
πιτρέπεται µέχρι της ολοκλήρωσή της». Ο θε-
ός να µας φυλάει από παλιό διακονιάρη και 
καινούργιο νοικοκύρη! 

Περνάει κάθε τρία χρόνια
ΜΙΑΣ ΚΑΙ ο λόγος για την τελευταία καταγε-
γραµµένη νοθεία στη Φέτα, να παρατηρήσω 
εδώ ότι ο αρµόδιος για την πιστοποίηση των 
ΠΟΠ οργανισµός, δηλαδή ο EΛΓΟ ∆ήµητρα, ε-
πισκέπτεται για ελέγχους τα τυροκοµεία κάθε 
τρία χρόνια. Πιστοποιεί, λοιπόν, ότι όλα βαί-
νουν καλώς, εισπράττει την αµοιβή του γι’ αυ-
τό και από ‘κει και πέρα, µόνο αν υπάρξει κα-
µιά καταγγελία, όπως καλή ώρα, επανέρχεται 
-συνήθως κατόπιν εορτής- για να ξαναπάρει 

δείγµατα και να κάνει ελέγχους. Με άλλα λό-
για, τι έχουν τα έρµα και ψοφούν; 

Ποτέ ξανά δικαίωμα 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΕΣ χώρες που ξέρουν να 
σέβονται τα προϊόντα και την ιστορία τους, κα-
ταστρατήγηση του ΠΟΠ σηµαίνει πλήρης, ορι-
στικός και αµετάκλητος αποκλεισµός από την 
παραγωγή των Προϊόντων Ονοµασίας Προέ-
λευσης, όπως εν προκειµένω η Φέτα. Εφόσον 
σε πιάσουν µε τη γίδα στην πλάτη, µπορείς να 
κάνεις ό,τι θες, δεν έχεις ξανά δικαίωµα υπο-
βολής φακέλου για πιστοποίηση ΠΟΠ. Ποτέ!

Όπως μπήκαν βγήκαν 
ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ η Ελλάδα αναστενάζει, είναι 
ο τίτλος για την οικονοµική κατάσταση που ε-
πικρατεί αυτές τις µέρες στις τάξεις των αγρο-
τών κι ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η προ-

ετοιµασία για τις εαρινές, αλλά και ό-
λες τις άλλες καλλιέργειες. Άλλη 

µια φορά, τα τηλεφωνήµα, πό-
τε θα µπουν οι εξισωτικές, τι 

θα γίνει µε την ειδική ενί-
σχυση στο βαµβάκι, τα υ-
πόλοιπα από την ενιαία ε-
νίσχυση θα τα πάρουµε… 
είναι ενδεικτικά. Μεταξύ 
των ιθυνόντων, οι ευθύνες 
για το ποιος φταίει γίνο-
νται µπαλάκι, οι αποφά-
σεις βγαίνουν κυριολε-
κτικά την τελευταία στιγ-
µή και µερικές φορές δεν 
το ξέρουν ούτε οι ίδιοι ό-

τι έχουν βγει. Και το δούλεµα πάει σύννεφο!     

Σπήλιος ο πολιτευόμενος
«ΜΠΟΡΕΙΣ να τους ξεγελάς όλους για λίγο και-
ρό, λίγους όλο τον καιρό, αλλά όχι όλους ό-
λο τον καιρό». Το είπε, ως γνωστόν, ο Αβραάµ 
Λίνκολν, ο 16ος και πιο σηµαντικός πρόεδρος 
των Ηνωµένων Πολιτειών από το 1860 έως το 
1865. Προηγουµένως υπήρξε αγρότης, λοχαγός 
του στρατού, δικηγόρος και γερουσιαστής. Το 
1863 υπέγραψε το διάταγµα για την κατάργη-
ση της δουλείας, ενώ από το 1861 είχε ξεσπά-
σεις ο αµερικανικός πόλεµος. ∆ολοφονήθηκε 
από τον ηθοποιό Τζον Γουίλκς Μπουθ, ενώ πα-
ρακολουθούσε θεατρική παράσταση. Θα συνι-
στούσα στους «νεοεισερχόµενους» στην πολι-
τική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης να θυµούνται κάπου – κάπου τη ρήση του.

Αβραάµ Λίνκολν
«Μπορείς να τους ξεγελάς όλους 

για λίγο καιρό, λίγους όλο τον καιρό, 
αλλά όχι όλους όλο τον καιρό»
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Σε αδιέξοδο οι μεταβιβάσεις ακινήτων λόγω 
δασικών χαρτών, αναγκαία η εκ νέου ανάρτησή 

τους με εύλογο χρονοδιάγραμμα αντιρρήσεων

Με τη σταδιακή ενσωµάτωση µεγάλων πε-
ριοχών στην Παλαιά Ελλάδα ύστερα από 
διεθνείς Συµφωνίες και Πρωτόκολλα (Θεσ-
σαλία και Άρτα, Νέες Χώρες, Ιόνια Νησιά 
και ∆ωδεκάνησα) και την επικύρωσή τους 
µε Νόµους, δηµιουργήθηκαν διαφορετι-
κά γαιοκτητικά καθεστώτα στα δάση, τις 
δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις µέ-
σα στην Ελληνική Επικράτεια.

Οι Νοµοθετικές και ∆ιοικητικές παρεµ-
βάσεις, συνδυαζόµενες µε την ταλαντευ-
όµενη και ασταθή γραµµή της Νοµολογί-
ας, προκάλεσαν αλλοιώσεις στις αρχικές 
Συνθήκες, και επέφεραν σύγχυση και χά-
ος στα ζητήµατα της δασικής ιδιοκτησίας, 
της Χώρας µας. Οι µέχρι σήµερα Νοµοθετι-
κές παρεµβάσεις δεν αντιµετώπισαν ουσι-
αστικά την κατάσταση και για δύο επί πλέ-
ον λόγους οι οποίοι είναι: αφ’ ενός µεν, η 
υπέρµετρη γραφειοκρατία και αφ’ ετέρου 
δε, οι υπερβολικά χρονοβόρες ∆ικαστικές 
διαδικασίες που απαιτούνται για την τελι-
κή επίλυση των ιδιοκτησιακών αµφισβη-
τήσεων. Όλα τα παραπάνω προβλήµατα σε 
σχέση µε το γαιοκτητικό καθεστώς της εν 
γένει έγγειας ιδιοκτησίας της Χώρας µας 
δεν θα υπήρχαν, «εάν µε την ανεξαρτησία 
του 1828 δεν µεταβαίναµε από το Οθωµα-
νικό δίκαιο στο Νεοελληνικό που είχε σαν 

πρότυπο το Γερµανικό (ρωµανο-γερµανικό 
δίκαιο).(Αναφ. «Το αγροτικό ζήτηµα στην 
Ελλάδας» Κώστας Βεργόπουλος)». Σύµφω-
να µε την πάγια νοµολογία του Αρείου Πά-
γου για όλη την Ελλάδα και µόνο µε την ι-
σχύ του Β.∆ της 17/29 Νοεµβρίου 1836, το 
τεκµήριο της κυριότητας του ∆ηµοσίου σε 
διεκδικήσεις κυριότητας ∆ασών, δασικών 
και χορτολιβαδικών εκτάσεων ήταν ισχυ-
ρό, ακόµα και πριν την διαµόρφωση των 
εννοιολογικών προσδιορισµών των εδα-
φών όπως διαµορφώθηκαν µε το άρθρο 
1 του Ν.∆.86/1969 και µε το άρθρο 3 του 
Ν. 998/1979. Το τεκµήριο της κυριότητας 
για όλες τις κατηγορίες των εδαφών του 
άρθρου 1 του Ν.∆.86/1969 θεσµοθετήθη-
κε µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του παρα-
πάνω Ν.∆. αλλά και µε το άρθρο 62 του Ν. 
998/1979, σύµφωνα µε το όποιο, όστις α-
ξίωνε δικαίωµα κυριότητας σε δάσος, δασι-
κή ή χορτολιβαδική έκταση όφειλε να απο-
δείξει το δικαίωµά του. Σύµφωνα όµως µε 
το εδαφ. 2 του άρθρο 62 του Ν. 998/1979 
από την παραπάνω διάταξη (βάρος απο-
δείξεως) εξαιρούνται, οι Περιφέρειες των 
Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, της Κρή-
της και των Νοµών Λέσβου, Σάµου και Χί-
ου και των Νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων 
και Κυκλάδων. Η διάταξη όµως αυτή είναι 

Επτά λύσεις 
για τάξη στο 

ιδιοκτησιακό 
των γαιών

Ιδιοκτησία γης & δάση
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σε πλήρη αντίφαση µε τον νόµο που ανα-
γνωρίζει την κυριότητα ιδιωτικού δάσους, 
µόνο µε ταπί (Οθωµανικός τίτλος που εξα-
σφάλιζε το δικαίωµα επί δηµοσίων εκτά-
σεων και δόθηκε από τους Τούρκους κα-
τά την αποχώρηση τους).

 Συµπεράσµατα
Λαµβάνοντας υπόψιν, εγκυκλοπαιδικά, 

όλα τα παραπάνω και εξετάζοντας από τε-
χνικής και επιστηµονικής απόψεως, λε-
πτοµερώς τον αναρτηµένο ∆ασικό Χάρτη 
καταλήξαµε στα παρακάτω συµπεράσµατα:

1. Καταστρατηγείται η έννοια της 
ιδιοκτησίας στην Κρητική Ύπαι-

θρο µιας και ο χάρτης «στέκεται» καθαρά 
στο χαρακτήρα και τη µορφή των εκτάσε-
ων χωρίς να λαµβάνει υπόψιν κανένα ι-
στορικό ή γαιοκτησιακό καθεστώς. Με τη 
διαδικασία δε των ενστάσεων και µέσα σε 
ένα ασφυκτικό χρονοδιάγραµµα 105 ηµε-
ρών, ζητάει από τους πολίτες να πληρώ-
σουν για να επιλύσουν ιδιοκτησιακά ζη-
τήµατα που επί αιώνες δεν µπόρεσε κα-
µία κυβέρνηση ή ∆ικαστήριο να επιλύσει 
στο βαθµό που επιζητά ο ∆.Χ.

2. Ο ∆.Χ χαρακτηρίζεται από προ-
χειρότητα στη σύνταξή του, γε-

γονός που επιβεβαιώνεται από την πλη-
θώρα των «πρόδηλων» λαθών, όπως χα-
ρακτηριστικά αναφέρονται οι κάθε είδους 
γεωµετρικές παρεκτροπές και τα αλλοπρό-
σαλλα γεωµετρικά σχήµατα που βρίσκο-
νται διάσπαρτα σε όλη την έκτασή του.

3. Από την παραπάνω διαπίστωση 
γεννούνται δυο εύλογα ερωτή-

µατα. Πρώτον, πόσο είναι άραγε το ποσο-
στό των πρόδηλων σφαλµάτων και για-
τί δεν έχει κοινοποιηθεί. Μήπως επειδή 
συνδέεται άµεσα µε τον τρόπο σύνταξης 
του χάρτη ή µήπως επειδή υποκρύπτει τις 
µεγάλες ανακρίβειες που έχει; Και ∆εύ-
τερον, αν τελικά κάποιος που διαπιστώ-
σει ότι έχει πρόδηλο σφάλµα στην ιδιο-
κτησία του και εν τέλει η Επιτροπή Εξέ-
τασης των Αντιρρήσεων αποφασίσει ό-
τι δεν είναι πρόδηλο, θα υπάρχει χρόνος 
για την υποβολή κανονικής ένστασης α-
πό τον ιδιοκτήτη;

4. Οι θεσµοθετηµένες γραµµές, ό-
πως είναι αυτές των ορίων των 

οικισµών, των ορίων απαλλοτριώσεων 
του σχεδίων πόλεως, των καθορισµένων 
γραµµών αιγιαλού και παραλίας, των ρε-
µάτων κ.λ.π., έχουν διερευνηθεί από τον 
κλάδο µας και σε πολλές περιπτώσεις εί-
ναι καταφανώς εσφαλµένες.

5. Ήδη από τις πρώτες µέρες ανάρ-
τησης του ∆.Χ. έχουν φανεί τα 

σοβαρά ζητήµατα που δηµιουργούνται α-
πό την έλλειψη ενηµέρωσης των πολιτών 
για το ποια στοιχεία είναι ικανά να απο-
τρέψουν την αποτυχία µιας αντίρρησης. 
∆ιερωτόµαστε, αν για κάποιον ιδιοκτή-
τη που θα πληρώσει το τέλος, το µηχανι-
κό και πιθανότατα το δικηγόρο ή και άλ-
λους ειδικούς για να του υποβάλουν την 
αντίρρησή του, η οποία τελικά ίσως κατα-
λήξει να απορριφθεί από την Επιτροπή, 
θα αποζηµιωθεί; 

6. Οι µεταβιβάσεις ακινήτων και 
γενικότερα όλες οι δικαιοπρα-

ξίες έχουν δυσκολέψει και µπλοκαριστεί 
µε τα αδιέξοδα που έχουν δηµιουργήσει 
οι αλλεπάλληλες αλλαγές των νοµοθετη-
µάτων, περί αυθαιρέτων, το νέο χωροτα-
ξικό, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίων 
και τώρα και ο ∆.Χ.

  Συµβούλιο Ιδιοκτησίας 
∆ασών
Ως κλάδος είµαστε σε απόγνωση και δεν 

µπορούµε πλέον να ανταποκριθούµε στις 
ανάγκες της δουλειάς µας, γιατί όλη αυτή 
η ανασφάλεια και αβεβαιότητα για τα έργα 
που υπογράφουµε, µε το φόβο της επιβο-
λής κυρώσεων λόγω ανακριβειών και α-
κούσιων ατοπηµάτων, έχει αρνητικό αντί-
κτυπο και αρχίζει να παίρνει διαστάσεις κα-
τάρρευσης για τη φερεγγυότητα των Μη-
χανικών. Καταλήγοντας θέλουµε να ανα-
φέρουµε ότι το Σ.Ι.∆ (Συµβούλιο Ιδιοκτη-
σίας ∆ασών) είναι σήµερα το όργανο στο 
οποίο πρέπει να προσφύγει κάποιος που 
διεκδικεί δικαιώµατα κυριότητας σε δά-
σος, δασική ή χορτολιβαδική έκταση και 
επιθυµεί να επιλυθεί η αξίωσή του έναντι 
του Ελληνικού ∆ηµόσιου µε ∆ιοικητικό 
τρόπο. Θεωρούµε ότι το επόµενο διάστη-
µα και µε την εικόνα που παρουσιάζει σή-
µερα ο ∆.Χ., οι προσφυγές στο Σ.Ι.∆. θα α-

νακόψουν την «ελπιδοφόρα» πορεία της ο-
ριστικής επίλυσης των ∆ασικών Θεµάτων.

  Προτάσεις
Ο Ε.Σ.Ε.Ε.Μ.Ι. αναλογιζόµενος τις συνέ-

πειες της ανάρτησης του ∆.Χ. στη σηµερι-
νή του µορφή και προασπίζοντας το κύρος 
του επαγγέλµατος του Μηχανικού αλλά και 
το ιδιοκτησιακό και οικονοµικό συµφέρον 
των ∆ηµοτών της Ιεράπετρας και της Κρη-
τικής υπαίθρου προτείνει:

Α. Το «πάγωµα» της διαδικασίας κύρω-
σης ή της µερικής κύρωσης του ∆.Χ. έως 
ότου διορθωθούν όλα ή τα περισσότερα 
προφανή σφάλµατα που οφείλονται στην 
έλλειψη ενηµέρωσης της βάσης δεδοµέ-
νων του χάρτη, από την αναλγησία ή την 
υποστελέχωση ή ακόµη και από την αδυ-
ναµία επικοινωνίας, που παρατηρείται µε-
ταξύ των φορέων του ∆ηµοσίου.

Β. Τον εντοπισµό και τη διόρθωση ό-
σο το δυνατόν περισσότερων προδήλων 
σφαλµάτων στο χάρτη, αφενός για την ε-
ξοικονόµηση χρόνου από το ήδη ασφυκτι-
κό χρονοδιάγραµµα των ενστάσεων, αφε-
τέρου για µία πιο ξεκάθαρη απαίτηση από 
τους ιδιοκτήτες που θα πρέπει να υποβά-
λουν αντίρρηση για το χαρακτήρα µιας έ-
κτασης και µόνο.

Γ. Την άµεση ενηµέρωση (διόρθωση) του 
ψηφιακού υποβάθρου από τον ανάδοχο 
της µελέτης αµέσως µετά τη λήψη των νέ-
ων ιδιοκτησιακών δεδοµένων, των διορ-
θώσεων και των ορθών θεσµικών γραµ-
µών που θα προκύψουν από τη διαδικα-
σία αυτή, µε προτεραιότητα στις ιδιοκτη-
σίες του ∆ηµοσίου και κατόπιν στις ιδιο-
κτησίες των πολιτών. Με τον τρόπο αυτό 
αποφεύγεται σε µεγάλο βαθµό η «εκ προ-
οιµίου» δέσµευση όσων ιδιοκτησιών δεν 
τύχουν αντιρρήσεως για λόγους αµφιβο-
λιών και αναδικνύεται η ρόλος του χάρ-
τη, που είναι η προστασία του περιβάλλο-
ντος και όχι η δήµευση εγκαταλελειµµέ-
νων εκτάσεων.

∆. Την ανάρτηση εκ νέου του διορθωµέ-
νου ∆.Χ. µε ορθολογικούς όρους και απαι-
τήσεις και µε ένα εύλογο χρονοδιάγραµ-
µα αντιρρήσεων, λαµβάνοντας υπόψη τη 
χρονική συγκυρία και την κοινωνικοοικο-
νοµική κατάσταση των πολιτών.

Ε. Να δοθεί χρόνος για να γίνει και να ο-
λοκληρωθεί η προανάρτηση του Κτηµατο-
λογίου και στη συνέχεια αφού επιλυθούν 
οι ενστάσεις των ιδιοκτησιών και προκύ-
ψουν οι προσωρινοί ΚΑΕΚ, να αναγνωρι-
στεί ως αποδεικτικό ιδιοκτησίας ο ίδιος ο 
ΚΑΕΚ για την υποβολή αντιρρήσεων.

Στ.Νοµοθετικές παρεµβάσεις από το Κρά-
τος µε γενναιοδωρία έναντι των πιο αδύνα-
µων πολιτών και η ανάπτυξη αισθήµατος 
δικαίου και οφέλους από τις ενέργειές του.

Z. Ωριµότητα εκ µέρους των πολιτών, στα 
περί της ιδιοκτησίας ζητήµατα.

Τα παραπάνω δεδοµένα έχουν εξαχθεί έ-
πειτα από συνεργασία µας µε νοµικούς και 
µηχανικούς από την Ιεράπετρα και Κρήτη.

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

Λύσεις
 Το «πάγωμα» της διαδικασίας 
κύρωσης ή της μερικής κύρωσης του 
Δ.Χ. έως ότου διορθωθούν όλα ή τα 
περισσότερα προφανή σφάλματα που 
οφείλονται στην έλλειψη ενημέρωσης 
της βάσης δεδομένων του χάρτη,

Ανάρτηση εκ νέου του διορθωμένου 
Δ.Χ. με ορθολογικούς όρους και 
απαιτήσεις και με ένα εύλογο χρονο-
διάγραμμα αντιρρήσεων, λαμβάνο-
ντας υπόψη τη χρονική συγκυρία και 
την κοινωνικοοικονομική κατάσταση 
των πολιτών.

Το επόμενο διάστημα και με την 
εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο 
Δ.Χ., οι προσφυγές στο Σ.Ι.Δ. θα 
ανακόψουν την «ελπιδοφόρα» πορεία 
της οριστικής επίλυσης των Δασικών 
Θεμάτων

Τακτοποιήσεις  
αντιρρήσεων
ιδιοκτητών
∆εν λένε να κοπάσουν οι διαµαρτυ-
ρίες από ιδιοκτήτες αγροτικών αλλά 
και οικιστικών ακινήτων που αντι-
µετωπίζονται ως δασικές εκτάσεις 
λόγω της ανάρτησης των αναθεω-
ρηµένων ∆ασικών Χαρτών. 

Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος έ-
χει ήδη δηµιουργηθεί νοµοπαρα-
σκευαστική επιτροπή που έχει α-
ναλάβει να διευθετήσει το όλο ζή-
τηµα των αντιρρήσεων ιδιοκτητών, 
που θα δίνει τη δυνατότητα τακτο-
ποίησης, µε ορίζοντα προώθησης 
της νοµοθετικής της πρότασης µέ-
σα στο καλοκαίρι. 

Οι εµπλεκόµενοι φορείς ωστόσο 
(δήµοι, περιφέρειες και ενώσεις ιδι-
οκτητών) ζητούν την απόσυρση των 
∆ασικών Χαρτών και την παράταση 
των καταληκτικών ηµεροµηνιών υ-
ποβολής αντιρρήσεων εκ µέρους των 
ιδιοκτητών, καθώς σε πολλές περι-
πτώσεις (Κρήτη, ∆ωδεκάνησα, Κυ-
κλάδες αλλά και Αττική) υπάρχουν 
εκτάσεις που κινδυνεύουν να περά-
σουν στην κυριότητα του δηµοσίου, 
αλλά και οικιστικά ακίνητα να χαρα-
κτηριστούν αυθαίρετα.

Απομόνωση
μειονεκτικών 
περιοχών από 
το Ανάκαμψης;
Την ανησυχία ότι οι αγροτικές, ο-
ρεινές και αποµακρυσµένες περι-
οχές ενδέχεται να επωφεληθούν 
λιγότερο από τα σχέδια της ΕΕ για 
την ανοικοδόµηση της Ευρώπης 
µετά την πανδηµία, εξέφρασαν τα 
µέλη της Επιτροπής των Περιφε-
ρειών, µε την έναρξη της «Εβδοµά-
δας Αγροτικού Οράµατος». Τα µέ-
λη της Επιτροπής ανησυχούν ότι 
οι περιφέρειες, και ιδίως οι αγρο-
τικές περιοχές δεν συµµετέχουν ε-
παρκώς στη λήψη αποφάσεων ό-
σον αφορά την εκπόνηση των ε-
θνικών σχεδίων ανάκαµψης και 
ανθεκτικότητας στα περισσότερα 
κράτη µέλη. 

Νέα
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λει-
τουργία,  πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγρο-
τεµάχιο 53  στρεµµάτων, κτιριακές εγκατα-
στάσεις µε πλήρη, υπερσύγχρονο εξοπλισµό 
και υποδοµές, κατσίκες επιλογής  µε εξαιρε-
τικό γεννητικό υλικό. Σε κόµβο της Εγνατίας 
οδού, οι χρήσεις  γης είναι συµβατές για οι-
ανδήποτε δραστηριότητα (κτηνοτροφία, κα-
θετοποίηση ,αγροτουρισµό, φωτοβολταικά 
κλπ) email: Info@kosynthos.gr

Πωλούνται 30 αγελάδες µικτής κατεύθυν-
σης, Περιοχή Έδεσσα.Τηλ. 6977/259943.

Πωλούνται αρνιά Λακόν 60 ηµερών αρσε-
νικά και θηλυκά από µάνες υψηλής γαλακτο-
παραγωγής,100 ευρώ έκαστο,περιοχή Λάρι-
σας.Τηλ.6978/023728.  

Πωλούνται 30 πρόβατα  Λακόν και3 κριά-
ρια 5.500 ευρώ. Τηλ.6970/683840.  

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

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

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

Πωλούνται κριοί ράτσας Λακόν ηλικί-
ας 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 κιλά 
από παραγωγό. Περιοχή Αλµυρός  Βόλου. 
Τηλ.6974/431615.

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

Πωλούνται αρνιά µικρά Λακόν. 50 ευ-
ρώ/ένα. Περιοχή Καλαµάτας. Τηλ. 
6970/683840.

Πωλούνται γνήσια κατσίκια αγκλονούµπια, 
αρσενικά και θηλυκά.Τηλ.6955/316314.

Πωλούνται χιώτικες αρνάδες υψηλής γα-
λακτοπαραγωγής. Τηλ.6955/316314.

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

Πωλούνται γουρούνια στην περιοχή Χαλ-
κηδόνας-Θεσσαλονίκης.Τηλ.6934/501864.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται χωράφια για ενοικίαση.Τηλ. 
6978/023728.

Ζητούνται δικαιώµατα από εκτατικά η βο-
σκότοπο. Τηλ.6978/023728.

Ζητείται βοσκότοπος µεγάλης έκτα-
σης πανελλαδικώς για ενοικίαση. Τηλ. 
6978/023728.

Ζητούνται προς αγορά 200 πρόβατα ρά-
τσας Κεφαλονιά. Περιοχή Κεφαλονιά. Τηλ. 
6938/617647.

Ζητούνται 50 έως 100  αγριοκάτσικα 
Τηλ.6985/858698.

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

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα. Άµεση 
πληρωµή. Κος Γιώργος. Τηλ.6948/609577.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµποκιού µίγ-
µατος βίκου βρώµης σε µεγάλη στρόγ-
γυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και ενσίρωµα 
τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγωνη µπάλα. 
Τηλ.6977/440923,  E-mail: papapg100@
gmail.com

Πωλούνται 200 µπάλες µε άχυρα (κρι-
θαρίσια είναι το είδος) 1,5 εύρω η µπάλα. 
Περιοχή Λευκωνάς, Σερρών. Κος Αλέκος. 
Τηλ. 6984/340383.

Πωλείται σανό βρώµης  4 ευρώ η µπάλα 
και βίκος  5,5 ευρώ σε µπάλες  βάρους 30 
κιλών αρίστης ποιότητας. Περιοχή Μαγνη-
σίας.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 κτηνοτροφικό 
καθαρισµένα,  για καλλιέργεια ζωοτροφής, 
σανό για ζώα και χλωρή λίπανση. 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 µικρού µε-
γέθους. Νοµός Θεσσαλονίκης.Τηλ.6937 
/313613.

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι  µέτριο από ελ-
ληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χο-
ντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ια-
νοµή 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 εσοδείας  2020 
σε σακιά των 25 κιλών.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 Θεσσαλονί-
κης. ∆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 πι-
στοποίηση Bιοελλάς, περιοχή Ναυπάκτου.
Τηλ.6976/288400.

Πωλούνται άχυρα σε µικρά τετράγωνα δέ-
µατα των 25 κιλών στην περιοχή του Αλµυ-
ρού Βόλου.Τηλ.6974/431615.

ΖΗΤΗΣΗ

Zητούνται δικαιώµατα για αγορά. Πληρω-
µή µετρητοίς. Τηλ.6940/151407.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται 4 οικόπεδα (2 στρέµµατα) άρ-
τια και οικοδοµήσιµα, εντός σχεδίου, µε δι-
καίωµα  κτίσης 400τ.µ ανά 500 τ.µ,  επι 
του εθνικού δρόµου  Κερίου- Ζακύνθου, 
200 µέτρα από το χωριό Κερί Ζακύνθου.
Τηλ.6937/314086.

∆ιατίθεται µαντρί για ενοικίαση ή πώληση.
Τηλ.6983/717473.

Πωλείται αγροτεµάχιο εκτάσεως 4.850 
µέτρων. περιοχή Γελινιάτικα, Ξυλόκαστρο.
Τηλ.6987/876761.

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

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

Πωλούνται ή ενοικιάζονται 150 στρέµµα-
τα περιφραγµένα µε καρυδιές καρποφόρες, 
µε δική τους άρδευση, παραπλεύρως σε τε-
χνητή λίµνη υπό κατασκευή. Τιµή 300000 
ευρώ ή 4000 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 στρεµµάτων, ξερι-
κό 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 Μεσο-
λογγίου µε άρδευση από 20 έως 50 στρέµ-
µατα. Τηλ. 6985/858698.2632/091500.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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.

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

Πωλείται δισκοσβαρνα 28 δίσκων, Ζορµπά 
επισκευασµένη  και βαµµένη. Τιµή 2100 ευ-
ρώ.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 λιπασµατο-
διανοµέα.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  χορτοκοπτικό µάρκας Κrone 
µε πλάτος κοπής 2,8 µέτρα, µία δισκοσβάρ-
να Ζορµπά 32αρα και µία πρέσα µάρκας 
Welger 530. Τηλ.6982/551234.

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, σταγό-
νες, τρεις πόρτες και δύο παράθυρα. Τηλ. 
6980/001606 , Πωλείται τρακτέρ Claas 
Νexus  101 ίππων δεντροκοµικό, 2900 
ώρες. Περιοχή Πιερίας. Tηλ.6980/001606.

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

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

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

Πωλούνται καινούρια ράουλα, πέδιλα στοι-
χεία κ.α. ερπυστριοφόρων κατάλληλα και 
για θεριζοαλωνιστικές ρυζιού παλαιού τύ-
που σε χαµηλές τιµές. Τηλ. 6972/951763. 
2109/820024

Πωλείται χορτοκοπτικό µε 2 δίσκους,ιταλι-
κό. Τηλ.6982/776003.

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θεια-
φιστήρας 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.

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

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

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

Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων και σπαστή-
ρας για καλαµπόκι. Τηλ.6983/717473.

Πωλουνται τρακτερ John Deere 2140,αλέ-
τρι 12αρι,δισκοσβαρνα αυτόµατη σε άριστη 
κατάσταση, ραντιστικό µεγάλο, πλατφόρ-
µα 4τροχη ελαφρώς µεταχειρισµένα τιµή 
14000 ευρω ,πωλούνται και µεµονωµενα-
Τηλ.6985/858698,2632/091500. 

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

Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε 
όλα τα µηχανήµατα  5 µήνες δουλεµένο µε 
7 κωδικούς. Τηλ.6947/509187.

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

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

Πωλούνται λάστιχα ποτίσµατος Νεταφιµ  
τετράλιτρα, εντελώς καινούρια, αµεταχεί-
ριστα σε καλή τιµή. Τηλ.6972/285256, 
6974/313224.

Πωλούνται σωληνες  ποτίσµατος 3,5 
ιντσών αλουµινίου µε υποδοχή για µπεκ 
σε άριστη κατάσταση σε καλή τιµή. 
Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

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

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 µπροστινό διαφορι-
κό σε µέτρια κατάσταση.Τηλ.6943/457861.

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

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµποκιού 
µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη 
στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και 
ενσίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τε-
τράγωνη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, 
E-mail: papapg100@gmail.com
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Το λευκό φως 
στα θερµοκήπια
Το δωρεάν webinar µε τίτλο: «∆ιαφορετικοί 
τύποι του λευκού φωτός στις θερµοκηπιακές 
καλλιέργειες: Ανάλυση συγκριτικών µελετών», 
θα πραγµατοποιηθεί διαδικτυακά στις 7 Απριλίου 
και ώρα 15:00. Κατά τη διάρκειά του σεµιναρίου, 
που πραγµατοποιείται από την εταιρεία VALOYA, 
κορυφαίο κατασκευαστή LED φωτισµού για 
γεωργική χρήση, η ερευνήτρια Ms. Satu 
Karjalainen, θα παρουσιάσει, στους 
ενδιαφερόµενους παραγωγούς και επιστήµονες, 
τις διαφορετικές επιλογές που υπάρχουν στον 
τοµέα του LED φωτισµού καθώς και την 
ακαταλληλότητα του κάθε είδους ανάλογα την 
εγκατάσταση και το καλλιεργούµενο είδος. Για 
περισσότερες πληροφορίες www.valoya.com.

Μέχρι 22 Απριλίου
συµµετοχές για
τη Fruit Αttraction  
Με αφορµή την ανακήρυξη του 2021 ως ∆ιεθνές 
Έτος Φρούτων και Λαχανικών από τον FAO, 
οργανώνεται η 13η διεθνής έκθεση «Fruit 
Αttraction», που θα πραγµατοποιηθεί µε φυσική 
παρουσία στη Μαδρίτη 5 έως 7 Οκτωβρίου και 
δραστηριοποιείται στην ανάδειξη και προώθηση 
φρέσκων προϊόντων µεταξύ όλων των επιπέδων 
της αλυσίδας τροφίµων. Η έκθεση θα παρέχει και 
τη δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης 
µέσω της LIVEConnect ψηφιακής πλατφόρµας και 
οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση 
συµµετοχής έως τις 22 Απριλίου. Πληροφορίες 
στο www.ifema.es/en/fruit-attraction.

Προϊόντα Κεντρικής 
Μακεδονίας στη 
London Wine Fair
Ενεργή συµµετοχή 
προετοιµάζεται η 
Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας στην 40η 
διεθνή Βρετανικής 
διοργάνωσης έκθεση 
κρασιού στις 17 µε 19 
Μαΐου. Καλούνται οι 
επιχειρήσεις στη London 
Wine Fair να δηλώσουν 
συµµετοχή έως 24 Μαρτίου 
στο www.pkm.gov.gr/
default.aspx?lang=el-R& 
page=35&pressid=21705.

WEBINAR

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑ∆ΡΙΤΗ ΒΕΡΟΛΙΝΟ
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Αναβολή για 
τη Fruit Logistica

Η πανδηµία οδήγησε για άλλη 
µια φορά τους διοργανωτές της  
∆ιεθνούς Έκθεσης προώθησης 
φρούτων και λαχανικών για 
επαγγελµατίες, Fruit Logistica του 
Βερολίνου, που ήταν να γίνει στις 
18-20 Μαΐου, να την αναβάλλουν, 
µε νέα πιθανή ηµεροµηνία να είναι 
η 9-11 Φεβρουαρίου 2022. Κάθε 
ενδιαφερόµενη επιχείρηση µπορεί 
για πληροφορίες να απευθύνεται 
στο Eλληνογερµανικό Εµπορικό και 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, στο 
τηλ.: 210-6419037 ή να ανατρέχει 
στην ειδική ιστοσελίδα του 
Επιµελητηρίου για τις εκθέσεις: 
www.german-fairs.gr και 
στην ιστοσελίδα της έκθεσης  
www.fruitlogistica.de/.
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Ξανά στα γκριντ
οι 20 μονομάχοι
Πρεμιέρα για τη Formula στις 28 Μαρτίου 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Όλα είναι έτοιµα για τη µεγάλη πρε-
µιέρα του πρωταθλήµατος της F1 
για τη σεζόν 2021-2022. Αυτή την 
Κυριακή 28 Μαρτίου θα συναντη-
θούν στα γκριντ της εκκίνησης του 
Μπαχρέιν οι δέκα οµάδες και οι 20 
πιλότοι που θα πρωταγωνιστήσουν.  
Πολλές οι αλλαγές φέτος, µε τον κό-
σµο να ελπίζει πως Ferrari και Red 
Bull θα είναι ανταγωνιστικές της 
Mercedes. Πολλά υποσχόµενη εί-
ναι και η οµάδα της McLaren.  Ο Σε-
µπάστιαν Φέτελ θα πραγµατοποιή-
σει το ντεµπούτο του µε τη νέα οµά-
δα του, την Aston Martin, ο Ραϊκό-
νεν θα οδηγήσει το µονοθέσιο της 

Alfa Romeo µαζί µε τον Τζιοβινά-
τσι, ενώ ο Γκάσκι και ο ρούκι  Γιού-
κι Τσουνόντα θα αγωνιστούν µε τα 
χρώµατα της AlphaTauri.

Στο ποδόσφαιρο τώρα, οι Εθνι-
κές Οµάδες συνεχίζουν µε τις υπο-
χρεώσεις τους για τα προκριµατικά 
του Μουντιάλ 2022. Συγκεκριµένα 
την Κυριακή 28 Μαρτίου η Ελλά-
δα θα κάνει το ρεπό της δίνοντας 
φιλικό αγώνα µε την Ονδούρα, ε-
νώ στο καλεντάρι των µατς των ο-
µίλων της Εθνικής βρίσκονται το 
Γεωργία-Ισπανία και το Κόσοβο-
Σουηδία. Την Τετάρτη 30 Μαρτί-
ου η Ελλάδα θα υποδεχτεί στο γή-
πεδο της Τούµπας τη Γεωργία και 
η Ισπανία θα αντιµετωπίσει εντός 
έδρας το Κόσοβο. 

Τζόκοβιτς, Ναδάλ και Φέντερερ συµµετείχαν σε όλα 
τα τουρνουά Masters 1000 από το 2005. Οι «Big-3» 
του παγκόσµιου τένις όµως δεν αγωνίζονται στο 
Miami Open (24/3-4/4), κάτι που… ανοίγει το δρόµο 
στη νέα γενιά. Τσιτσιπάς, Ντανίλ Μεντβέντεφ, 
Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Αντρέι Ρούµπλεφ, Ντιέγκο 
Σβάρτσµαν αναµένεται να διεκδικήσουν το τρόπαιο. 

Στα κορτ του Μαϊάμι
χωρίς του Big-3  

Σάββατο 27 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

Formula 1 (Μπαχρέιν)

Κατακτήριες ∆οκιµές 16.55 ΕΡΤ2

Ποδόσφαιρο (Προκριµατικά Μουντιάλ)

Νορβηγία - Τουρκία 19.00 COSMOTE SPORT 3 HD

Κροατία – Κύπρος 19.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ολλανδία – Λετονία 19.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Τσεχία – Βέλγιο 21.45 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Προκριµατικά Μουντιάλ)

Καζακστάν – Γαλλία 16.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Formula 1 (Μπαχρέιν)

Αγώνας 17.55 ΕΡΤ2

Τένις (ATP Masters 1000)

Αγώνες 18.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Προκριµατικά Μουντιάλ)

Αλβανία - Αγγλία 19.00 COSMOTE SPORT 3 HD

Γεωργία – Ισπανία 19.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Βουλγαρία – Ιταλία 21.45 COSMOTE SPORT 2 HD

Formula 1 (Μπαχρέιν)

Κατακτήριες ∆οκιµές 16.55 ΕΡΤ2

Ποδόσφαιρο (Προκριµατικά Μουντιάλ)

Νορβηγία - Τουρκία 19.00 COSMOTE SPORT 3 HD

Κροατία – Κύπρος 19.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ολλανδία – Λετονία 19.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Τσεχία – Βέλγιο 21.45 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Προκριµατικά Μουντιάλ)

Καζακστάν – Γαλλία 16.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Formula 1 (Μπαχρέιν)

Αγώνας 17.55 ΕΡΤ2

Τένις (ATP Masters 1000)

Αγώνες 18.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Προκριµατικά Μουντιάλ)

Αλβανία - Αγγλία 19.00 COSMOTE SPORT 3 HD

Γεωργία – Ισπανία 19.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Βουλγαρία – Ιταλία 21.45 COSMOTE SPORT 2 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 28 Μαρτίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Βαρύ φορτίο 
οι μεταβιβάσεις γης 
και δικαιωμάτων 
ενόψει δηλώσεων  

Είναι πολύ λίγη   
η συνδεδεμένη  
για να βγει η νέα 
καλλιεργητική χρονιά

Όλα τα αυγά 
σ’ ένα πρόγραμμα 
κι αυτό αργεί 
να προκηρυχθεί 

Σφήνα Παρί για Ντεπάι
Ο Μέµφις Ντεπάι φερόταν έτοιµος 
να υπογράψει στην Μπαρτσελόνα, 
καθώς, η οµάδα της Βαρκελώνης 
τού έχει κάνει πρόταση για 
τετραετές συµβόλαιο και είναι στις 
τελικές επαφές για την απόκτησή 
του το καλοκαίρι. Όµως, η Παρί 
Σεν Ζερµέν έχει µπει «σφήνα» 
στις επαφές του Ντεπάι µε την 
ισπανική οµάδα και τού έχει κάνει 
καλύτερη πρόταση για να 
προτιµήσει το «Παρκ ντε Πρενς».

Θέλει Τσιµίκα η Γαλατά
H Γαλατασαράι θέλει να αποκτήσει 
το καλοκαίρι τον Κώστα Τσιµίκα ο 
οποίος δεν είναι στα πλάνα του 
Γερµανού τεχνικού, Γιούργκεν 
Κλοπ. Ο 24χρονος µπακ, που 
µεταγράφηκε το καλοκαίρι από 
τον Ολυµπιακό στη Λίβερπουλ µε 
11 εκατ. λίρες, αντιµετώπισε 
προβλήµατα τραυµατισµών, που 
δεν του επέτρεψαν να έχει τις 
ευκαιρίες που θα ήθελε.

Ανάσα για την ΑΕΛ
Με νίκη έκανε ποδαρικό στα 
play-out της Σούπερ Λιγκ η ΑΕΛ, 
αφήνοντας υποσχέσεις για 
παρόµοια συνέχεια ώστε να 
αποφύγει τον υποβιβασµό. Στη 2η 
αγωνιστική, το Σάββατο 3 
Απριλίου θα υποδεχτεί τον 
Παναιτωλικό. Σηµειώνεται πως οι 
τέσσερις τελευταίες οµάδες στη 
βαθµολογία έχουν την εξής 
συγκοµιδή βαθµών: Λαµία 26, 
Παναιτωλικός 20, ΟΦΗ 20 και 
ΑΕΛ 19 βαθµούς.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Εντυπώσεις οδήγησης: 

Pöttinger Lion 503C  
Aerosem 5002FDD: 
Οι συνδυασμοί δισκοσβάρνας-σπαρτικής βιώνουν μια αναγέννηση, με την 

Pöttinger να πρωταγωνιστεί σε αυτό το κομμάτι με καινοτόμες λύσεις
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Από 5 ευρώ το κιλό στο σφαγείο ξεκινά η 
τιµή παραγωγού στα αµνοερίφια, µε τη δι-
αθεσιµότητα των κτηνοτροφικών µονάδων 
να είναι ήδη περιορισµένη για «καλά» ζώα 
όπως λέγονται τα µικρά έως 8 µε 9 κιλά κα-
τσίκια και αρνιά. Αυτό σηµαίνει ότι η αγο-
ρά αναµένει µια εκρηκτική άνοδο στις τι-
µές από την ερχόµενη εβδοµάδα ενόψει του 
Πάσχα των Καθολικών που πέφτει στις 4 Α-
πριλίου. Η ζήτηση, όπως µεταφέρουν στην 
Agrenda άνθρωποι της αγοράς, βαίνει στα-
θερά αυξανόµενη και οι περισσότεροι κτη-

νοτρόφοι αναµένουν επίπεδα τιµών ίσα, αν 
όχι υψηλότερα µε εκείνα που σηµειώθηκαν 
πριν από τρεις µήνες, όταν τα κατσίκια έ-
φτασαν τα 6,50 ευρώ το κιλό και τα αρνιά 
τα 6 ευρώ το κιλό στο σφαγείο. Με το ορ-
θόδοξο Πάσχα να αργεί ακόµα, οι κτηνο-
τρόφοι εκτιµούν ότι «τα καλά ζώα» θα είναι 
λιγοστά και ως εκ τούτου η µεγάλη ζήτηση 
θα στηρίξει σηµαντικά τις τιµές.

Υπενθυµίζεται ότι κατά το περσινό Πά-
σχα, η αγορά έπιασε ταβάνι στα 3,50 ευρώ 
για τον µεγαλύτερο όγκο της παραγωγής. 

Αρνί τουλάχιστον 6,5 ευρώ το Πάσχα
Σηµαντική άνοδο στις τιµές περιµένει η αγορά ενόψει Πάσχα Καθολικών 
 Περιορισµένη η διαθεσιµότητα στα µικρά αρνιά και κατσίκια των έως 8 κιλών  

Α1 |  19

Δ
εν ακούστηκαν νέες δουλειές 
στην ελληνική αγορά βάµβακος, 
καθώς οι εξελίξεις στην Τουρκία 
έφεραν ανησυχίες τόσο στους 

αγοραστές όσο και στους πωλητές. Κυρί-
ως πραγµατοποιούνται φορτώσεις πλιότε-
ρων συµβολαίων, ενώ για τη νέα σοδειά το 
πριµ παραµένει γύρω από τα 3 σεντς ανά 
λίµπρα πάνω από τις αντίστοιχες τιµές ∆ε-
κεµβρίου ’20, περί τα 64 σεντς, δηλαδή πα-
ρά την πτώση δεν είχαµε αύξηση του basis.

  Στην ελληνική αγορά κατόπιν των εξα-
γωγών σκληρού σίτου το τελευταίο δίµηνο 
που δεν ήταν λίγες η αγορά είναι υποτονι-
κή. Ο τελευταίος διαγωνισµός της Τυνησίας 
αποτύπωσε αυτό το µικρό γύρισµα της αγο-
ράς µε την τιµή να κλείνει στα 374 δολάρια 
ο τόνος, δηλαδή στα 11 δολάρια χαµηλότε-
ρα από τον τελευταίο διαγωνισµό. Την ίδια 
ώρα, στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, η βελ-
τίωση των καιρικών συνθηκών στις ΗΠΑ πί-
εσαν τα µαλακά σιτάρια, τα οποία έφτασαν 
επίπεδα στήριξης και γι’ αυτό οι αναλυτές 
θεωρούν πως η αγορά ανακάµπτει τεχνικά.

  Να µειώσει τη ζήτηση για καλαµπό-
κι και σόγια, η οποία δεν µπορεί να ικανο-
ποιηθεί από την εγχώρια παραγωγή, αυξά-
νοντας τις ανάγκες για µαζικές εισαγωγές, 
προσπαθεί το υπουργείο Γεωργίας της Κί-
νας, σύµφωνα µε ρεπορτάζ του Bloomberg 
και του Reuters. Με βάση το κυβερνητικό 
σχέδιο, οι παραγωγοί ζωοτροφών πρέπει 
να προσπαθήσουν να µειώσουν την περι-
εκτικότητα των ζωοτροφών σε καλαµπόκι 
και σόγια, υποκαθιστώντας τα µε ρύζι, πα-
τάτες, σιτάρι και άλλα φυτικά έλαια.  

Πτωτικά χωρίς πράξεις 
η αγορά βάμβακος 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

25/02 04/03 10/03 18/03 24/03

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

388,04392,92

291,55292,79

402,11

Λίγα
 Οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι 

λόγω της αλµατώδους αύξησης 
στις τιµές των ζωοτροφών, δεν 

είχαν περιθώριο να κρατάνε αρνιά

Ιταλία 
 Από βδοµάδα θα ξεκαθαρί-
σει το τοπίο σχετικά µε τη 

ζήτηση για ελληνικά αµνοε-
ρίφια 6-7 κιλών από Ιταλία

Ζήτηση
Οι κτηνοτρόφοι περιµένουν τη 

λήξη των lockdown για να κάνει 
ο κόσµος Πάσχα στο χωριό, για να 

αυξηθεί κατακόρυφα η ζήτηση

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

18/02 25/02 04/03 10/03 18/03 24/03

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

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

297

245

232

209,5

444,00

1427,00

16,72

101,87

120,32

84,84

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

2.75 2.74 2.71 2.71
2.92 2.83

89,95 90,00

88,26
85,98 86,37 82,18

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

Τιμές παραγωγού 
για το αρνί  (ευρώ το κιλό)

∆εκέµβριος 2020 6

Μάρτιος 2021  5
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Ισχυρό δολάριο και πίεση στα εµπορεύµατα ρίχνουν το βαµβάκι

300

290
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270

260
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240

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
82,18  

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
2,83     

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

OKT ΝΟΕ ∆ΕΚ IAN ΦΕΒ ΜΑΡ

Νέα διόρθωση στην αγορά βάµβακος 
που αποδίδεται στην πτώση της τιµής 
του πετρελαίου που παρέσυρε τα 
υπόλοιπα commodities

Καµία µεταβολή για τις τιµές 
σκληρού σίτου στις 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 2,83 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

69.00

68.00
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65.00

52.00

50.00

48.00

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μικρότερη του αναµενόµενου θα εί-
ναι η παραγωγή σκληρού σίτου τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, 
µε την αύξηση του όγκου στη χώρα 
µας να µην υπερβαίνει τους 100.000 
τόνους, όσο δηλαδή δύο µικροί διε-
θνείς διαγωνισµοί. Το γεγονός ότι 
οι αποθήκες τη δεδοµένη στιγµή εί-
ναι άδειες, µε τις τελευταίες ποσότη-
τες προς εξαγωγή να έχουν φύγει σε 
τιµές πέριξ των 285 ευρώ ο τόνος για 
τις µέτριες ποσότητες, άνθρωποι της 
αγοράς εκτιµούν ότι η τιµή του προϊ-
όντος θα ακολουθήσει παρόµοια πο-
ρεία µε αυτήν που είχε στις αρχές της 
τρέχουσας εµπορικής περιόδου, τον 
περασµένο Ιούνιο. Τα τελευταία στοι-
χεία της Coceral, της ένωσης που 
εκπροσωπεί το εµπόριο σιτηρών, 
ρυζιού, ελαιούχων σπόρων και ζω-
οτροφών στην ΕΕ, αναθεώρησε τις 
εκτιµήσεις της για την επερχόµενη 
σοδειά, αποτιµώντας τελικά τη δυ-

ναµική της παραγωγής σκληρού 
σίτου σε χαµηλότερα επίπεδα από 
αυτά που ανέµενε τον χειµώνα του 
2020. Συγκεκριµένα, στην Ελλάδα 
η Coceral καταγράφει µια αύξηση 
των εκτάσεων κατά 600.000 στρέµ-
µατα στα 3,6 εκατ. στρέµµατα, µε τις 
αποδόσεις να υποχωρούν ελαφρώς 
και τη συνολική παραγωγή να αγ-
γίζει τους 864.000 τόνους από τους 
750.000 τόνους πέρυσι. 

Στην Ιταλία, η δυναµική της νέ-
ας χρονιάς από άποψη παραγω-
γής, είναι ακόµα πιο µετριοπαθής 
απ’ ό,τι εδώ. Οι καλλιεργούµενες ε-
κτάσεις δεν αυξήθηκαν παραπάνω 
από 50.000 στρέµµατα, µε την πα-
ραγωγή του 2021 να αναµένεται ότι 
θα αγγίξει τους 4 εκατ. τόνους, από 
3,8 εκατ. τόνους που ήταν το 2020. 
Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, η αύξηση της παραγωγής είναι 
της τάξης των 500.000 τόνων, σύµ-
φωνα µε την έκθεση της Coceral. 

Σε ό,τι αφορά την εµπορική εικό-
να της τρέχουσας περιόδου, σε διε-

θνές επίπεδο παρατηρείται µια στα-
σιµότητα, µε τις τιµές έπειτα από τη 
διόρθωση των δύο προηγούµενων 
εβδοµάδων να έχουν σταθεροποι-
ηθεί σε επίπεδα πάντως υψηλότε-
ρα από τα αντίστοιχα περσινά, πέ-
ριξ των 297 ευρώ ο τόνος στη Φό-
τζια για την πρώτη ποιότητα. Οι τι-
µές που πληρώνει η ελληνική α-
γορά για τις τελευταίες ποσότητες 
σκληρού σίτου που βρίσκονται σε 
χέρια παραγωγών κυµαίνονται α-
πό τα 27 έως τα 30 λεπτά το κιλό 
για την πρώτη ποιότητα µε ειδικό 
βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 80% και 
πρωτεΐνη 13% και πάνω. 

∆ύο καραβιές η αύξηση παραγωγής σκληρού  
 Η Coceral υπολογίζει στους 100.000 τόνους την επιπλέον σοδειά φέτος στην Ελλάδα
Με άδειες αποθήκες, τα τελευταία ποιοτικά σιτάρια συνεχίζουν να πιάνουν έως 30 λεπτά

Προσεγγίζει τα 30 λεπτά το 
κιλό η αγορά για τα λακωνικά 
µανταρίνια ποικιλίας Ορτανίκ 
που συγκοµίζονται αυτό το 
διάστηµα από 20-22 λεπτά 
που έπιαναν τις περασµένες 
εβδοµάδες. Ενισχυµένη 
φαίνεται και η τιµή για τα 
πορτοκάλια ποικιλίας Μέρλιν 
που υπερέβησαν τα 33 λεπτά 
στην Αργολίδα, µε τα πρώτα 
Βαλέντσια της χρονιάς να 
αγοράζονται στο κτήµα µε 25 
λεπτά. Σε διεθνές επίπεδο 
η αγορά εσπεριδοειδών 
διαµορφώνει ανοδική πορεία, 
όπως αποτυπώνεται και στα 
δελτία τιµών αγροτικών 
εµπορευµάτων. Σύµφωνα µε 
διεθνείς αναλυτές, η 
απρόσµενη ζηµιά στο Τέξας 
που έβγαλε νοκ άουτ το 98% 
της παραγωγής εκεί και οι 
νέες διακοπές στην αλυσίδα 
εφοδιασµού εξαιτίας της 
πανδηµίας αλλά και τη 
σταθερά ανεβασµένη ζήτηση 
που διαµορφώνει η πανδηµία, 
η τιµή του χυµού 
πορτοκαλιού θα συνεχίσει 
να ενισχύεται. 

ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ 
Η ΑΓΟΡΑ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ 

Η διαρκής άνοδος του δολαρίου σε συνδυασµό 
µε τη γενικότερη πτώση της πλειονότητας των 
χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων έφερε την 
περαιτέρω πτώση στο βαµβάκι. Παράλληλα 
εντείνονται οι ανησυχίες όσον αφορά τη ζήτηση στο 
τελικό βαµβακερό προϊόν καθώς πολλές χώρες στην 
Ευρώπη δεν µπορούν να ελαφρύνουν τα 
περιοριστικά µέτρα καραντίνας (άνοιγµα αγορών 
κτλ), καθώς το τρίτο κύµα της πανδηµίας είναι ακόµα 
ισχυρό. Θετικό στοιχείο παραµένει η σταθερή 
παρουσία της κινεζικής αγοράς µε συνεχιζόµενες 
ζητήσεις ίνας ή και βαµβακερού νήµατος.  

ΝEA ΥOΡKH
Το µόνο θετικό στοιχείο τις τελευταίες εβδοµάδες 
είναι η ισχυροποίηση του δολαρίου έναντι του ευρώ, 
που µετριάζει κάπως τη χρηµατιστηριακή πίεση των 
τιµών, αλλά δεν ισοφαρίζει τη «χασούρα». Μέσα στην 
Κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας συζητήθηκε πάρα 
πολύ η δυσµενής κατάσταση της τουρκικής 
οικονοµίας και οι επιπλοκές που µπορεί να φέρει στις 
εξαγωγές. Τις τελευταίες µέρες η ζήτηση από την 
Τουρκία έχει µειωθεί αρκετά. Πάντως, η πτώση του 
χρηµατιστηρίου για την ώρα δεν έχει προκαλέσει 
κάποια αξιόλογη άνοδο στο αποκαλούµενο πριµ για 
τα ανοιχτά συµβόλαια νέας σοδειάς. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Ανάλογη πορεία µε αυτή του Ιουνίου 
2020 αναµένεται στην αγορά. 

3,6 ΕΚΑΤ. ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
Στην Ελλάδα η Coceral καταγρά-

φει µια αύξηση των εκτάσεων 

κατά 600.000 στρέµµατα στα 3,6 

εκατ. στρέµµατα, µε τις αποδόσεις 

να υποχωρούν ελαφρώς

Συνεδρίαση 23/03/2021
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάιος ‘21  83,53 -1,09

Ιούλιος ‘21 84,60 -1,01
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Τετάρτη
17/03

Πέµπτη
18/03

Παρασκευή
19/03

Τρίτη
23/03

∆ευτέρα
22/03
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Παρόµοια είναι τα συναισθήµατα 
που κυριαρχούν και στην περιοχή 
της Πιερίας, για την ποικιλία Κατε-
ρίνη. «Το στήσιµο είναι στα 4,70 
ευρώ το κιλό και είναι χαµηλότε-
ρο κατά 10 λεπτά σε σχέση µε την 
προηγούµενη χρονιά, όταν είχα-
µε πληρωθεί µε 4,80 ευρώ το κι-
λό», διευκρινίζει στην Agrenda ο 
πρόεδρος του ΑΣΚ Λόφων Πιερί-
ας, Βαγγέλης Γιαννώτας και σχο-

λιάζει δηκτικά ότι «τα συµβόλαια 
µε τους µεταποιητές είναι λάστι-
χο και τεντώνουν ή µαζεύουν α-
νάλογα µε τις διαθέσεις τους».

Αναφορικά µε το επιχείρηµα 
που χρησιµοποιήθηκε από τη µε-
ταποίηση για να κατεβάσει τις φε-
τινές τιµές στην ποικιλία «Κατερί-
νη», ο έµπειρος παραγωγός τόνι-
σε χαρακτηριστικά πως «δεν λένε 
κάτι ξεκάθαρα. Από τη µια ψελλί-

ζουν πως δεν είναι καλή η ποιό-
τητα κι από την άλλη βάζουν στο 
τραπέζι και την πανδηµία. Το βέ-
βαιο είναι πως µε το κόστος να έ-
χει φτάσει στα 3,50 και 3,70 ευρώ 
το κιλό, αυτό που µένει στον πα-
ραγωγό είναι περίπου 1 ευρώ το 
κιλό. Έτσι, όµως, δεν µπορεί να 
συντηρηθεί µια οικογένεια και 
φοβάµαι πως σε 2-3 χρόνια θα 
σβήσει η καλλιέργεια».

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Το σύστηµα του… «ακορντεόν» 
ακολούθησαν για µια ακόµη φο-
ρά στην εµπορική σεζόν του 2020 
– 2021 οι µεταποιητές καπνού, 
αναφορικά µε την τήρηση των 
συµβάσεων που είχαν υπογρά-
ψει µε τους παραγωγούς, καθώς 
άλλα υπόσχονταν πριν τη σπορά 
και άλλα πλήρωσαν στο τέλος.

Η ψυχρολουσία από τα «φάλ-
τσα» αυτής της πρακτικής ήταν 
µεγάλη για τους καπνοκαλλιερ-
γητές τόσο για την ποικιλία του 
Μπασµά, όσο και για εκείνη της 
Κατερίνης, αφού όχι µόνο δεν 
στηρίχθηκε το προϊόν, αλλά το 
στήσιµο της τιµής είναι χαµη-
λότερο ακόµη και από εκείνο 
του 2019-2020.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, 
αποκούµπι ψάχνουν οι παρα-
γωγοί στην προοπτική να δοθεί 
µια κορωνοενίσχυση της τάξης 
των 120 ευρώ, ανά στρέµµα, για 
την οποία πάντως, ακόµη το το-
πίο είναι θολό.

Έως και 32 λεπτά το κιλό 
χαµηλότερα ο Μπασµάς

«Ούτε το φως δεν µας άνα-
ψαν», δήλωσε, παραστατικά, στην 
εφηµερίδα Agrenda ο πρόεδρος 
του Συνεταιρισµού Καπνοπαρα-
γωγών Ροδόπης, Εσάτ Χουσεΐν 
προσθέτοντας ότι η µέση τιµή 
του Μπασµά φέτος έπεσε γύρω 
στα 4,30 ευρώ το κιλό, από 4,62 
ευρώ το κιλό την αµέσως προη-
γούµενη χρονιά.

«Κάθε χρόνο η τιµή κατεβαί-
νει. Μας λένε ότι το προϊόν δεν 
έχει ζήτηση και φέτος βρήκαν 
και την ευκαιρία µε την πανδη-
µία και µείωσαν ακόµη περισσό-
τερο το µέσο όρο, γιατί δεν ξέ-
ρουν λένε τί θα γίνει», αναφέ-
ρει ο κ. Εσάτ Χουσεΐν.

Βαρύ είναι το κλίµα και για τους 
παραγωγούς του ∆ήµου Εµµα-
νουήλ Παππά στις Σέρρες, όπου 
επίσης καλλιεργείται η ποικιλία 
Μπασµά. «Η χρονιά είναι χάλια. 
Τα χτύπησαν και τα πήραν χαµη-
λά τα καπνά µας, τάχα γιατί η ποι-
ότητα δεν ήταν καλή, αν και ήταν 

καλύτερα από τα περσινά. Οι πα-
ραγωγοί έχουν απογοητευτεί», α-
ναφέρει ο πρόεδρος της τοπικής 
οργάνωσης Μιχάλης Τσερβίστας.

Επιταχύνεται η τάση 
εγκατάλειψης της καλλιέργειας

Η τάση εγκατάλειψης της καλ-
λιέργειας δεν είναι κάτι που α-
ναµένεται να συµβεί. Αντιθέτως 
συµβαίνει, ήδη, και απλώς µε τις 
συνθήκες που επικρατούν εκτι-
µάται πως θα επιταχυνθεί τα ε-
πόµενα λίγα χρόνια.

Στην περίπτωση του ΑΣΚ Λό-
φων Πιερίας, όπως αναφέρει ο 
πρόεδρος της οργάωσης Βαγγέ-
λης Γιαννώτας, πέρυσι τα µέλη 
της οργάνωσης που ασχολήθη-
καν µε τον καπνό έπεσαν από 
τα 300 στα 250 και ο ίδιος δια-
βλέπει πως φέτος θα συνεχιστεί 
αυτή η διαρροή, ενώ ανάλογη 
είναι η εικόνα και στον ΠΕΣΚΟ 
Κονταριώτισσας από τον οποίο 

κάθε χρόνο φεύγουν εκτάσεις 
από το προϊόν. Συνολικά η Πιε-
ρία πλέον έχει πέσει κάτω από 
τα 4 εκατ. κιλά ετησίως.

Έλλειψη ενδιαφέροντος για 
την καλλιέργεια διαπιστώνει και ο 
Μιχάλης Τσερβίστας από τις Σέρ-
ρες. «Νέοι δεν µπαίνουν στον κα-
πνό µε αυτές τις τιµές, καλλιερ-
γούν µόνο οι µεγαλύτεροι που 
είναι κοντά στη σύνταξη. Σε 4-5 
χρόνια θα έχουµε µείνει ελάχι-
στοι». Άλλωστε γίνεται εµφανές 
ότι «η τάση είναι κάθε χρόνο να 
µειώνεται η παραγωγή» είπε. Οι 
τιµές που δίνονται, σύµφωνα µε 
τους παραγωγούς, δεν επαρκούν, 
ώστε να καταστήσουν την καλλι-
έργεια συµφέρουσα. Ως εκ τού-
του, χρόνο µε το χρόνο εγκατα-
λείπουν τον καπνό όλο και πε-
ρισσότεροι παραγωγοί. 

Περίπου 10.000 στρέµµατα λι-
γότερα καλλιεργήθηκαν πέρυσι 
και στη Ροδόπη, µε τον κ. Εσάτ 
Χουσεΐν να σηµειώνει ότι «γύ-
ρω στα 500 άτοµα, ενώ δήλω-
σαν πως θα βάλουν καπνό, στο 
τέλος δεν το έκαναν».

Άλλα υποσχέθηκαν και άλλα έδωσαν στο τέλος
οι µεταποιητές για Μπασµά και Κατερίνη 
Αίτηµα των παραγωγών ειδική ενίσχυση λόγω κορωνοϊού περί τα 120 ευρώ

«Λάστιχο» τα συµβόλαια στην «Κατερίνη»
οι µεταποιητές τεντώνουν-µαζεύουν κατά το δοκούν

ΜΟΛΙΣ 1 ΕΥΡΩ ΜΕΝΕΙ 
ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ

Με το κόστος καλλιέργειας 

στην ποικιλία «Κατερίνη» να 

έχει φτάσει στα 3,50 και 3,70 

ευρώ το κιλό, αυτό που µένει 

στον παραγωγό είναι περίπου 

1 ευρώ το κιλό 

ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ
Οι µεταποιητές κάνουν λόγο 

για µειωµένη ζήτηση, ενώ 

φέτος βρήκαν µία επιπλέον 

ευκαιρία µε την πανδηµία

Σ
την ελληνική αγορά σκλη-
ρού σίτου, κατόπιν ενός µεγά-
λου κύµατος εξαγωγών στα 
γνωστά επίπεδα των 280-285 

ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας, η αγο-
ρά είναι λίγο πιο υποτονική. Βέβαια 
έγιναν αρκετές δουλειές και φορτώ-
θηκαν πολλά σιτάρια, εποµένως εί-
ναι λογικό κάποια στιγµή να πέσουν 
οι ρυθµοί. 

Η πρόσφατη αγορά της Τυνησί-
ας άλλωστε δεν είναι υποσχόµενη 
και αποτύπωσε το ελαφρύ γύρισµα 
της αγοράς.

Στα σκληρά σιτάρια, στη νέα λίστα 
της Φότζια δεν υπήρξαν αλλαγές για 
άλλη µια εβδοµάδα. Συγκεκριµένα για 
τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 78 
kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 13% 

η τιµή αποθή-
κης εµπόρου 
κυµαίνεται στα 
292-297 ευρώ 
ο τόνος. Επίσης 
για τη δεύτερη 

ποιότητα µε ειδικό βάρος 76 kg/hl, υ-
αλώδη 70% και πρωτεΐνη 12% η τιµή 
αποθήκης εµπόρου είναι στα 282-
287 ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία χάθη-
καν άλλα 5 ευρώ ο τόνος σε σχέση µε 
την προηγούµενη εβδοµάδα και οι τι-
µές έφτασαν τα 265 ευρώ ο τόνος πα-
ραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι. 

Ο τελευταίος διαγωνισµός της Τυ-
νησίας έκλεισε τελικά στα 374 δολά-
ρια ο τόνος, που αντιστοιχεί σε 316 
ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε λιµάνι 
τους, δηλαδή 11 δολάρια χαµηλό-
τερα από τον προηγούµενο διαγω-
νισµό για Βόρεια Αφρική. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
η αγορά στα µαλακά σιτάρια δεί-
χνει να αντιδρά τεχνικά µετά από 
τη συνεχιζόµενη πτώση των προη-
γούµενων εβδοµάδων. Η βελτίωση 
των καιρικών συνθηκών, που σχε-
τίζονται µε βροχοπτώσεις σε νότι-
ες πολιτείες των ΗΠΑ, είχαν προ-
καλέσει σηµαντικές απώλειες στα 
µαλακά, φτάνοντας σηµαντικά ε-
πίπεδα στήριξης. 

Πλέον παρατηρείται µια αντίδρα-
ση, η οποία όµως για την ώρα δεδο-
µένης της ανόδου του δολαρίου δεν 
δείχνει υποσχόµενη. Ίδιο είναι το 
µοτίβο και στη Γαλλία, µε τις τιµές 
να σηµειώνουν χαµηλό στα 218 ευ-
ρώ ο τόνος και πρόσφατα να ανα-
κάµπτουν προς τα 221 ευρώ ο τό-
νος για τα συµβόλαια του Μαΐου. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΚΑΤΑ 
11 ∆ΟΛΑΡΙΑ Ο ΤΟΝΟΣ 
ΠΡΟΣ ΤΥΝΗΣΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
ΜΠΑΣΜΑ

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

2019�2020

4,62
4,30

4,704,80

2020�2021 2019�2020 2020�2021

ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
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Για νέα υψηλά προετοιµάζουν οι συνθήκες τις αγοράς τις διεθνείς τιµές αγροτικών προϊόντων, τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται πλέον 
σε ανοδικό κύκλο που φαίνεται έτοιµος να απλωθεί και στη νέα καλλιεργητική περίοδο. Σε αυτό το πνεύµα και το τελευταίο ∆ελτίο Τιµών της 
Τράπεζας Πειραιώς παρά τη µικρή διόρθωση που αποδίδεται στην ενίσχυση του δολαρίου, αναµένει ευνοϊκές συνθήκες για σιτηρά και βαµβάκι.

Η αφρικανική πανώλη των χοίρων εξακολουθεί να λειτουρ-
γεί ως καταλύτης στις αγορές χοιρινού και βόειου κρέατος, 
κοτόπουλων και ζωοτροφών, σύµφωνα µε πρόσφατη έκθε-
ση της Rabobank, η οποία υποστηρίζει πως η επιµονή της α-
σθένειας στο κοπάδι της Γερµανίας και η επανεξάπλωσή της 
στην Κίνα, προκαλούν αβεβαιότητα. Μετά την επιβεβαίωση 
της επιδηµίας στη Γερµανία τον Σεπτέµβριο του 2020, δέκα 
χώρες επέβαλαν απαγορεύσεις εισαγωγής γερµανικού χοι-
ρινού κρέατος, (µεταξύ των οποίων Κίνα, Ιαπωνία και Βιετ-
νάµ), αφήνοντας περίπου 70.000 µετρικούς τόνους χοιρινού 
στην αγορά της ΕΕ κάθε µήνα», σύµφωνα µε την Rabobank. 

Αν και αρκετές χώρες έθεσαν πιο ευέλικτους κανόνες στην 
εισαγωγή γερµανικού χοιρινού κρέατος, η απαγόρευση των 
εισαγωγών από την Κίνα πιθανότατα θα παραµείνει σε ισχύ 
µέχρι τουλάχιστον το τέλος του πρώτου εξαµήνου του 2021, 
όσο η κατάσταση εξελίσσεται. Οι επιπτώσεις της πανδηµίας 
των χοίρων στο παγκόσµιο εµπόριο είναι σηµαντικός παρά-
γοντας ταλάντευσης στις παγκόσµιες αγορές. Η ραγδαία αυ-
ξανόµενη ζήτηση εισαγωγής της Κίνας για χοιρινό κι άλλα 
είδη αποτέλεσε σηµαντικό παράγοντα ζήτησης στις παγκό-
σµιες αγορές ζωικών πρωτεϊνών το 2020, αλλά η Rabobank 
αναµένει ότι οι εισαγωγές χοιρινού κρέατος στην Κίνα θα 
µειωθούν το 2021. Η οικονοµία της Κίνας αναµένεται να α-
νακάµψει περαιτέρω το 2021, ενισχύοντας τη ζήτηση από 
τη µαζική εστίαση, τις κρατικές υπηρεσίες, καθώς και την 
κατανάλωση στα νοικοκυριά, µε τις τιµές του χοιρινού κρέ-
ατος να λαµβάνουν νέα ώθηση από τη ζήτηση.   Π. ΓΚΟΓΚΟΣ

ΜΕ ΤΟ ∆ΟΛΑΡΙΟ να ενισχύεται, ο δεί-
κτης των αγροτικών προϊόντων κα-
τέγραψε οριακή πτώση (-0,21%) σε 
µηνιαίο επίπεδο, µε τη ζήτηση να 
παραµένει ισχυρή σε σχέση µε την 
προσφορά, κάτι το οποίο αποτυπώ-
νεται στην ενίσχυση των τιµών των 
αγροτικών προϊόντων. Oι οικονο-
µικές συνθήκες παραµένουν υπο-

στηρικτικές (καλά µακροοικονοµι-
κά στοιχεία της Κίνας, χαλαρή νοµι-
σµατική πολιτική της Fed, αισιοδοξία 
για παγκόσµια οικονοµική ανάκαµ-
ψη), µε τελευταία την ενίσχυση των 
διεθνών τιµών πετρελαίου η οποία, 
ωστόσο, αναµένεται να αυξήσει το 
κόστος παραγωγής µε συνέπεια την 
ενίσχυση στις τιµές των προϊόντων.

ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ σιταριού, στο 
τέλος του έτους, να αναθεωρούνται 
πτωτικά σε 301,19 εκατ. τόνους (α-
πό 304,22 εκατ. τόνους), ο δείκτης 
αποθέµατα προς κατανάλωση ανα-
µένεται να διαµορφωθεί σε 38,82% 
(από 39,54%). Η Ρωσία, ο µεγαλύτε-
ρος προµηθευτής σιταριού, θεσπίζει 

φόρο ανά τόνο επί των εξαγωγών 
της, σε µια προσπάθεια διαφύλαξης 
της εγχώριας αγοράς. Με την ξηρα-
σία σε ΗΠΑ και Αργεντινή, οι διαχει-
ριστές έχουν προβεί σε ενίσχυση, ε-
λαφρώς, των long θέσεων στα συµ-
βόλαια σιταριού, κάτι που θα ευνο-
ήσει την τιµή του βραχυπρόθεσµα.

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ παραγωγή σόγιας 
για το 2020-2021, σύµφωνα µε το 
USDA, αναθεωρήθηκε ήπια ανοδι-
κά σε 361,82 εκατ. τόνους. Οι πα-
γκόσµιες εξαγωγές σόγιας κινήθη-
καν ανοδικά σε 169,72 εκατ. τόνους 
και η χρήση σόγιας για ζωοτροφές 

σε 323,58 εκατ. τόνους. Καθώς η ε-
ξάπλωση της αφρικανικής πανώλης 
των χοίρων έχει περιορίσει σηµαντι-
κά τη ζήτηση για σόγια από την Κί-
να, αναλυτές εκτιµούν ότι η τιµή της 
σόγιας πιθανά να δεχτεί πτωτικές πι-
έσεις βραχυπρόθεσµα.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ χρήση βαµβα-
κιού, στα 117,5 εκατ. µπάλες, να υ-
περβαίνει το αναµενόµενο επίπε-
δο παραγωγής, τα παγκόσµια απο-
θέµατα προβλέπεται να µειωθούν. 
Τα παγκόσµια αποθέµατα βαµβα-
κιού για το 2020-2021 προβλέπο-
νται σε 94,59 εκατ. µπάλες (µειωµέ-
να 4% από την προηγούµενη πρό-

βλεψη). Κατά συνέπεια, προβλέπε-
ται χαµηλότερος δείκτης αποθέµα-
τα/κατανάλωση (80,53%), υποστη-
ρίζοντας σχετικά υψηλότερες τιµές 
βαµβακιού. Η Κίνα αναθεώρησε σε 
8,1 εκατ. τόνους για το 2020-2021 
τη ζήτηση βαµβακιού, λόγω αύξη-
σης της εγχώριας κατανάλωσης και 
των εξαγωγών, στηρίζοντας την τιµή.

ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ εισαγωγές και εξα-
γωγές καλαµποκιού αναθεωρήθη-
καν ήπια ανοδικά σε 179,94 εκατ. 
τόνους και 186,55 εκατ. τόνους αντί-
στοιχα. Καθώς η ζήτηση καλαµπο-
κιού για ζωοτροφές από την Κίνα πα-
ραµένει ισχυρή, η παγκόσµια χρή-
ση για ζωοτροφές αναµένεται στους 

728,25 εκατ. τόνους (από 727,37 ε-
κατ. τόνους) και η παγκόσµια χρήση 
σε 1,151.77 εκατ. τόνους. Εκφράζο-
νται ανησυχίες ότι η επανεµφάνιση 
της πανώλης των χοίρων πιθανά να 
εκτροχιάσει τις προσπάθειες αναζω-
ογόνησης των κοπαδιών χοιρινού 
κρέατος, περιορίζοντας τη ζήτηση.

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ για τις παγκόσµι-
ες εισαγωγές αναθεωρήθηκαν ε-
λαφρώς πτωτικά, ενώ οι παγκόσµι-
ες εξαγωγές βοοειδών παρέµειναν 
σχετικά αµετάβλητες. Η Ιαπωνία α-
ναµένεται να θέσει δασµούς στις ει-
σαγωγές βόειου κρέατος από τις Η-

ΠΑ. Εκτιµήσεις της αγοράς αναφέ-
ρουν ότι η τιµή των βοοειδών πιθα-
νά να ενισχυθεί ως υποκατάστατο 
του χοιρινού, λόγω των περιορισµέ-
νων προµηθειών σε χοιρινό εξαιτίας 
της αφρικανικής πανώλης και κατ’ 
επέκταση της υψηλότερης τιµή του.

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Οι πωλήσεις 
του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 
0,26% και ανήλθαν σε 117,6 

εκατ. ευρώ (117,3 εκατ. ευρώ  
το 2019), σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση της Πέτρος 
Πετρόπουλος. Το ΕΒΙTDA του 
Ομίλου ανήλθε σε 6,9εκατ. έναντι 
7,3εκατ. το 2019 σημειώνοντας 
μείωση 5,9%. Τα κέρδη προ φόρων 
μειώθηκαν κατά 13% και ανήλθαν σε 
4,8 εκατ. έναντι 5,6 εκατ. το 2019.

MONDELEZ: Την επέκταση του 
χαρτοφυλακίου των δραστηριοτήτων 
της συνεχίζει η Mondelez 
International, η οποία απέκτησε τη 
βρετανική εταιρεία με λειτουργικά 
προϊόντα διατροφής Grenade από τον 
μέτοχο πλειοψηφίας Lion Capital.

ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ: Αναβλήθηκε εκ 
νέου η συζήτηση για το σχέδιο 
εξυγίανσης της οινοποιίας 
«Μαλαματίνα», στο Πολυμελές 
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, λόγω 
των μέτρων για την πανδημία. Η 
ημερομηνία της νέας δικασίμου δεν 
έχει ακόμα οριστεί, αν και πιθανώς 
θα μετατεθεί για τον επόμενο μήνα, 
πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα.

EUROBANK: Πλέγμα δράσεων για  
τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής, 
ερευνητικής κοινότητας με την 
επιχειρηματικότητα, αναπτύσσουν το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης μέσω του Γραφείου 
Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΛΚΕ 
(ΑΠΘ) και ο επιταχυντής νεοφυών 
επιχειρήσεων egg - enter•grοw•go, 
που σχεδίασε και υλοποιεί η 
Eurobank, σε συνεργασία με το 
Corallia του Ε.Κ. Αθηνά, από το 2013, 
για την υποστήριξη της νέας, 
καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Σε ένα ρευστό περιβάλλον που προκαλεί η 
πανδημική κρίση, μία ακόμη αρνητική εξέ-
λιξη συντάραξε της αγορές στις αρχές της 
εβδομάδας μετά την αιφνιδιαστική καρα-
τόμηση με προεδρικό διάταγμα του κεντρι-
κού τραπεζίτη της Τουρκίας, Νατζί Αγμπάλ.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι τουρκικές 
μετοχές και η λίρα από εκεί που θεωρού-
νταν από τα καλύτερα στοιχήματα στις α-
ναδυόμενες αγορές, να έχουν πλέον τις 
χειρότερες επιδόσεις. Κι αυτό γιατί η α-
πομάκρυνση Αγμπάλ, αύξησε τις ανησυ-
χίες ότι θα εγκαταλειφθούν οι ορθόδοξες 
πολιτικές που ακολουθούσε, με αποτέλε-
σμα η λίρα να κατρακυλήσει στα χαμηλό-
τερα επίπεδα από τη νομισματική κρίση 
του 2018 στην Τουρκία και οι επενδυτές 
με μεγάλη έκθεση στις τουρκικές τράπε-
ζες να ανακρούουν πρύμναν. «Αυτές τις 
μέρες είναι δύσκολο να είναι κανείς μα-

κροπρόθεσμος επενδυτής», αναφέρει ο 
Χαϊντάρ Ακούν της Marmara Capital.Τώ-
ρα, η Renaissance Capital προβλέπει ότι 
η λίρα μπορεί να υποχωρήσει περαιτέρω 
κατά 14% μέχρι το τέλος του έτους.

Οι αρχές της Τουρκίας προσπάθησαν 
να κατευνάσουν τις αγορές. Ο Γιτζίτ Μπου-
λούτ, σύμβουλος του Ερντογάν, ανέφερε 
ότι η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας θα 
αποφύγει τα τολμηρά βήματα υπό την η-
γεσία του διαδόχου του Αγμπάλ, Σαχάπ 
Καβτσίογλου. 

Στο μεταξύ, ίλιγγο προκαλούν τα στοι-
χεία για το ιδιωτικό (243 δις) και δημόσιο 
χρέος (341 δις)που επιδεινώθηκε με την 
πανδημική κρίση και αθροιστικά ξεπερνά 
τα 584 δισ. ευρώ κινούμενο τρεισήμισι φο-
ρές πάνω από το ελληνικό ΑΕΠ (168 δις. 
ευρώ). Με το γραφείο προϋπολογισμού της 
Βουλής να χτυπάει «καμπανάκι».

Σαν Μιχάλη
Στον Καναδά αναμένεται να κάνει 
είσοδο το επόμενο διάστημα το ΠΟΠ 
Σαν Μιχάλη του τυροκομείου ο 
Ζωζεφίνος μόλις ολοκληρωθούν οι 
γραφειοκρατικές διαδικασίες που θα 
δώσουν το πράσινο φως για την 
αποστολή της πρώτης παραγγελίας, 
σύμφωνα με το Foodreporter. Το 
τυροκομείο στη Σύρο επεξεργάζεται 2 
τόνους αγελαδινού γάλακτος τη μέρα.

Corona
Μία νέα βιώσιμη συσκευασία με κύριο 
υλικό το άχυρο κριθαριού που περισσεύει 
από τη διαδικασία της παραγωγής μπύρας 
λανσάρει πιλοτικά στη Λατινική Αμερική η 
AB InBev, σε πολυσυσκευασίες της 
μπύρας Corona. Η συσκευασία αυτή ήδη 
χρησιμοποιείται πιλοτικά στην Κολομβία 
σε 10.000 εξάδες μπύρας Corona, ενώ 
θα ακολουθήσει τον Απρίλιο η Αργεντινή, 
και στο μέλλον κι άλλες αγορές διεθνώς.

Τα πολλά ανορθόδοξα 
αναστατώνουν αγορές 

 Πιθανή νέα κάμψη 14% της τουρκικής λίρας  
 Ξεπερνά τα 584 δισ. ευρώ το ελληνικό χρέος 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 0,2100  +16,67%

ΙΛΥΔΑ Α.Ε 0,9100 +10,98%

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε. 2,2800 +8,57%

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. 0,2800 +8,53%

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ.  0,9500 +7,95%

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.         0,2440 - 17,57%% 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. 0,4290 -10,81%

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 0,3220 -8,00%

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. 0,4800 -7,69%

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 0,5840 -7,01% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 32.753,29 + 1,02%
 NASDAQ Comp 13.231,12 0,044%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.829,54 0,066%
Λονδίνο FTSE 100 6.712,81 0,20%
Φρανκφούρτη DAX-30 14.595,12 0,46%
Παρίσι CAC-40 5.944,59 0,012%
Ζυρίχη SMI 11,059.60 0.34%
Τόκιο NIKKEI-225 28.405,52 2,04%

 
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

Ισχυρό στήριγμα πέριξ των 830 
μονάδων και κινήσεις ανόδου
Σε επιλεκτική επιλογή τίτλων επιδίδονται το τελευταίο 
διάστημα οι επενδυτές στο χρηματιστήριο Αθηνών, 
όσο ανακοινώνονται οικονομικά αποτελέσματα και 
προχωρούν ο εταιρείες σε κινήσεις που στόχο έχουν 
να ενισχύσουν το προφίλ τους στην αγορά. Οι 
επενδυτές φαίνεται ότι ήδη έχουν ξεκινήσει τις 
προετοιμασίες για ένα «πολλά υποσχόμενο» όπως 
σχολιάζουν οι αναλυτές, β’ εξάμηνο, με την αγορά να 
έχει διαμορφώσει ισχυρό στήριγμα στις 830 μονάδες. 
Πάντως επιβεβαιώθηκε ξανά ότι οι τράπεζες είναι 
αυτές που θα δώσουν τον τόνο για την επάνοδο.
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Δαπάνες καυσίμων με αποδείξεις, χωρίς 
στοιχεία του πρατηρίου ούτε του αγρότη

Έ
χουν ξεκινήσει εντατικοί έλεγχοι στις 
επιχειρήσεις. Η Ανεξάρτητη Αρχή ∆η-
µοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε), στις αρχές κά-
θε χρόνου ανακοινώνει τους στοχευ-

µένους ελέγχους τους οποίους θα διενεργήσει  
µέσα στο έτος. Ανάµεσα στους ε-
λεγχόµενους υπάρχουν και πολ-
λοί αγρότες του κανονικού καθε-
στώτος, οι οποίοι άλλωστε αντι-
µετωπίζονται ως επιτηδευµατίες.

Τα κριτήρια που καθορίζουν 
ποιοι θα ελεγχθούν, τα γνωρί-
ζουν µόνο οι υψηλά ιστάµενοι 
του υπουργείου, οι οποίοι «ταΐ-
ζουν» το σύστηµα για να βγάλει 
τα αποτελέσµατα. Ενδεικτικά, ως 
κριτήρια ελέγχου θα µπορούσαν  
να είναι: η διαφορά δαπανών α-
πό χρόνο σε χρόνο (π.χ. 10.000 
ευρώ τη µία χρονιά, 20.000 ευρώ 
δαπάνες την επόµενη, αλλά µε τα 
ίδια καλλιεργούµενα στρέµµατα 
και τις ίδιες καλλιέργειες), Ο µι-
κρός τζίρος σε σχέση µε τη δήλω-
ση καλλιέργειας κλπ. 

Ειδικά για το τελευταίο πρέπει 
να αναφέρω τα εξής: ο ΕΛΓΑ, προ-
κειµένου να προχωρήσει στον υ-

πολογισµό της ασφαλιστικής εισφοράς που επι-
βάλλει στον αγρότη, προχωρά σε προϋπολογισµό 
των πωλήσεων. Π.χ. υπολογίζει για 25 στρέµµατα 
σκληρό σιτάρι την αξία της παραγωγής σε 1.520 
ευρώ (περίπου: 400 κιλά/στρέµµα x 0,15 ευρώ/κι-
λό – ή λιγότερα κιλά µε µεγαλύτερη τιµή µονάδας). 
Στα 1.520 ευρώ ασφαλιζόµενη αξία εφαρµόζει συ-
ντελεστή 4% και ζητά από τον αγρότη να καταβάλει 
το εν λόγω ασφάλιστρο, ώστε σε περίπτωση ζηµιάς 

να µπορεί να αιτηθεί αποζηµίω-
ση (µε το θέµα αυτό θα ασχολη-
θούµε σε επόµενο άρθρο).

Με το ίδιο σκεπτικό, για 17,9 

στρέµµατα καπνό virginia υπολογίζεται από τον 
ΕΛΓΑ ασφαλιζόµενη αξία 11.155,28 ευρώ, άρα ει-
σφορά  x 4% = 446,21 ευρώ.

Εάν όµως στη χρονιά που εµπεριέχονται τα α-
νωτέρω ποσά, ο παραγωγός έχει 0,00 ευρώ πωλή-
σεις, είτε από σιτάρι είτε από τον καπνό, είναι πι-
θανό να βγει σε έλεγχο. Η µη ύπαρξη πωλήσεων,  
σηµαίνει ζηµιά από καιρικά φαινόµενα, συνεπώς 
θα υπάρχει αίτηση αποζηµίωσης στον ΕΛΓΑ. Αυτό 
σηµαίνει ο αγρότης θα προσκοµίσει στον έλεγχο 
το αποδεικτικό της αίτησης λήψης αποζηµίωσης 
και θα απαλλαχθεί από την υποψία του ελέγχου 
ότι διενεργεί πωλήσεις χωρίς τιµολόγιο.

Με το ίδιο σκεπτικό αλλά πιο σοβαρό  έλεγχο, α-
ντιµετωπίζονται οι δαπάνες. Οι πιο συνηθισµένοι έ-
λεγχοι διενεργούνται στα καύσιµα. Είναι το θεωρη-
τικά πιο εύκολο έξοδο να βρει ο αγρότης και θεω-
ρητικά επίσης το πιο εύκολο να ελέγξει ο ελεγκτής.

Ανάµεσα στα δύο µέρη, δυστυχώς το πρόβληµα 

απόδειξης βαρύνει κυρίως τον φορολογούµενο 
που ελέγχεται και πρέπει να τεκµηριώσει επαρκώς.

Με την απόφαση ∆Ε∆ 1790/2019, ο έλεγχος α-
πέρριψε τις δαπάνες από αποδείξεις καυσίµων δι-
ότι δεν αναγραφόταν στο πίσω µέρος τους ο αριθ-
µός κυκλοφορίας οχήµατος ή ο ΑΦΜ του ελεγχό-
µενου. Ο ελεγχόµενος υπέβαλε ένσταση και ζήτη-
σε να µην γίνει δεκτό αυτό το σηµείο του ελέγχου.

Ο έλεγχος κατέληξε στα κάτωθι: «…για τις µεµο-
νωµένες (παράδοση από αντλία) χονδρικές πωλή-
σεις πετρελαίου κίνησης ή βενζίνης έως και 300 
ευρώ ανά συναλλαγή γίνεται δεκτό να εκδίδεται σε 
κάθε περίπτωση Α.Λ.Π. για να διευκολυνθεί και η 
σύνδεση των αντλιών µε φορολογικό µηχανισµό 
έκδοσης αποδείξεων…». (το όριο άλλαξε και γί-
νονται δεκτές αποδείξεις µε αξία µέχρι 100 ευρώ).

«Κάθε συναλλαγή και γεγονός που αφορά την 
οντότητα τεκµηριώνεται µε κατάλληλα παραστα-
τικά (τεκµήρια)..». ∆ηλαδή αυτό που φωνάζω χρό-
νια τώρα: ό,τι και να προσκοµίσετε στο λογιστή 
σας θα το καταχωρίσουµε διότι είµαστε υποχρεω-
µένοι να το κάνουµε. Άλλωστε, δεν είµαστε παρό-
ντες στο πρατήριο όταν βάζετε πετρέλαιο στο τρα-
κτέρ, στο φορτηγό ή στο αγροτικό, ούτε στο σπί-
τι ή στο χωράφι σας όταν έρχεται ο πρατηριούχος 
µε το βυτίο   και γεµίζει τη δεξαµενή µε καύσιµο.

Η Επιτροπή ∆ιοικητικής Επίλυσης απέρριψε την 
ένσταση του αγρότη µε την αιτιολογία ότι: «…∆εν 
αναγράφονταν ο ΑΦΜ, ή τα πλήρη στοιχεία της δι-
εύθυνσης και της επωνυµίας, ή ο αριθµός κυκλο-
φορίας του εφοδιαζόµενου µε καύσιµα οχήµα-
τος, µε συνέπεια την αδυναµία της διενέργειας ε-
λεγκτικών επαληθεύσεων…».

Συµπερασµατικά, έχει µεγάλη σηµασία να τηρού-
νται τα βασικά, όπως αναγραφή του αριθµού κυ-
κλοφορίας των οχηµάτων στο πίσω µέρος της από-
δειξης και η ορθότητα απεικόνισης των δαπανών. 

Έλεγχοι
Οι πιο συνηθισµένοι 

έλεγχοι από την ΑΑ∆Ε 
διενεργούνται στα 

καύσιµα  

Τα βασικά
Έχει µεγάλη σηµασία 

να τηρούνται τα βασικά, 
όπως η αναγραφή του 
αριθµού κυκλοφορίας 

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

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

Aγρότες που δεν εντάχθηκαν 
στα βιβλία

Η προθεσµία ένταξης είναι  µέχρι 31 
Μαρτίου 2021, χωρίς επιβολή 

προστίµων. Προφανώς πολιτική 
απόφαση, αλλά σε κάθε περίπτωση θα 
γλιτώσουν πολλοί από πρόστιµα, ενώ 

όσοι τα πλήρωσαν µπορούν να κάνουν 
αίτηση επιστροφής τους.

Ρωτήστε για την έκδοση άδειας 
για δεξαµενές καυσίµων 
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…
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Αγορές 40.000 τόνων ελληνικού 
σίτου από Ιούνιο για τη Eurimac

 Επενδύσεις 11 εκατ. για 
τέσσερα σιλό και νέα γραμμή 
παραγωγής σπαγγέτι

 Ξεκίνησε το λανσάρισμα δύο 
κωδικών μακαρονιού ολικής 
άλεσης στην ελληνική αγορά

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Αγορές αµιγώς ελληνικού σκληρού σίτου 
της τάξης των περίπου 40.000 τόνων προ-
βλέπει το πλάνο της βιοµηχανίας ζυµαρι-
κών Eurimac, για τη νέα σιτική περίοδο, που 
ξεκινάει τον προσεχή Ιούνιο, µέρος των ο-
ποίων µάλιστα, θα αποθηκευτούν στα νέα 
σιλό, που κατασκευάζει στην έδρα της στο 
Κιλκίς και αναµένεται να είναι έτοιµα µέ-
σα στο επόµενο δίµηνο.

«Ο σχεδιασµός µας για την περίοδο α-
πό τον Ιούνιο 2021 έως το Μάιο του 2022 
στήθηκε µε βάση τις περσινές επιδόσεις 
όταν επεξεργαστήκαµε σχεδόν 80.000 τό-

νους σκληρού σίτου. Υπό 
το πρίσµα αυτό, υπολογί-
ζουµε πως θα χρειαστεί να 
αγοράσουµε άλλους γύ-
ρω στους 40.000 τόνους. 
Είναι, ωστόσο, πλάνο επί 
χάρτου, καθώς όλα θα ε-
ξαρτηθούν από το πώς θα 
εξελιχθεί η πανδηµία και 
πότε θα επιστρέψει η κα-
νονικότητα», εξηγεί ο δι-
ευθύνων σύµβουλος της 
Eurimac, Οδυσσέας Πα-
παδόπουλος.

Παρά την ασάφεια που 
παράγει το απρόβλεπτο 
περιβάλλον αυτή την πε-
ρίοδο, η Eurimac δεν έχει 

σταµατήσει να επενδύει τόσο σε υποδοµές, 
όσο και εµπορικά, µε καινούριες επενδύ-
σεις, λανσάρισµα νέων προϊόντων και ενί-
σχυση της παρουσίας της σε υφιστάµενες 
και νέες αγορές στο εξωτερικό.

«Σε επίπεδο υποδοµών, έχουµε σε εξέλι-
ξη ένα επενδυτικό πρόγραµµα συνολικού 
ύψους 11 εκατ. ευρώ. Από αυτά τα 3,5 ε-
κατ. ευρώ αφορούν την κατασκευή τεσσά-
ρων σιλό αποθήκευσης, µε δυναµικότητα 
20.000 τόνων, τα οποία θα ανεβάσουν τη 
δυναµικότητα στους 57.000 τόνους και θέ-
λουµε να είναι έτοιµα τον Ιούνιο», τονίζει 
ο κ. Παπαδόπουλος.

Τα υπόλοιπα περίπου 7,5 εκατ. ευρώ, του 

επενδυτικού, δαπανώνται σε µεγάλο βαθ-
µό για την εγκατάσταση µιας νέας γραµµής 
για σπαγγέτι, η οποία θα προσθέσει 15.000 
τόνους παραγωγής ζυµαρικών, αυξάνοντας 
σε πάνω από 90.000 τόνους τη συνολική 
δυναµικότητα της µονάδας. Θα τοποθετη-
θεί επίσης γραµµή συσκευασίας, εγκυβω-
τιασµού και ένα ροµποτικό, ενώ αποκτήθη-
κε και µια αποθήκη όπου θα εγκατασταθεί 
φωτοβολταϊκό 1 MW στη στέγη της.

Στο εµπορικό κοµµάτι από τις αρχές Μαρ-
τίου η Eurimac λανσάρει στην ελληνική α-
γορά δύο κωδικούς (σπαγγέτι και πέννα) 
µακαρονιού ολικής άλεσης µε 60% περισ-
σότερες φυτικές ίνες και ανάλογα µε την 
αποδοχή που θα συναντήσουν θα προχω-
ρήσει ή όχι σε εµπλουτισµό της γκάµας.

Η επιχείρηση εξάγει σε περίπου 50 χώ-
ρες το 42% του όγκου πωλήσεων, µε πρώ-
τη αγορά την Αγγλία και ακολουθούν η Ια-
πωνία και η Γερµανία. Εσχάτως έκανε ντε-
µπούτο στην Ουκρανία και παράλληλα ε-
νισχύει την παρουσία της στις ΗΠΑ και στη 
Γερµανία. Ο κύκλος εργασιών το 2020 έ-
φτασε τα 37,5 εκατ. ευρώ, αλλά τα κέρδη 
ήταν χαµηλότερα, λόγω της υψηλής τιµής 
της πρώτης ύλης.

Νέα σιλό
Μέρος των νέων 
αγορών σκληρού 
σίτου, θα αποθη-

κευτεί στα νέα σιλό, 
που κατασκευάζει η 
εταιρεία στην έδρα 
της στο Κιλκίς και 

αναµένεται να είναι 
έτοιµα µέσα στο 
επόµενο δίµηνο

Ολυµπιακή 
Ζυθοποιία και 

Diageo µαζί 
έως το 2024

Λίγο πριν το τέλος ενός έτους 
µε µεγάλες προκλήσεις, η 
Ολυµπιακή Ζυθοποιία ανανεώνει 
τη στρατηγική συνεργασία της 
µε την Diageo, παραγωγό της 
Guinness, µέχρι το τέλος του 
2024, ως ο αποκλειστικός 
διανοµέας των προϊόντων 
µπύρας Guinness στην Ελλάδα.

Η Τράπεζα Πειραιώς 
στηρίζει επενδύσεις 
αγροδιατροφής 
που προάγουν 
βιοποικιλότητα

Η Τράπεζα Πειραιώς συµµετέχει 
σε διεθνή πρωτοβουλία 21 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 
(Partnership for Biodiversity 
Accounting Financials (PBAF)) 
µε στόχο την ανάπτυξη κοινής 
µεθοδολογίας για υπολογισµό 
των επιπτώσεων που έχουν οι 
χρηµατοδοτήσεις και επενδύσεις 
τους στη βιοποικιλότητα, που 
αποτελεί σηµαντικό πυλώνα και 
υποστηρίζει πολλές οικονοµικές 
δραστηριότητες, όπως είναι ο 
αγροδιατροφικός τοµέας. 
Η Τράπεζα, έχοντας τη 
µεγαλύτερη διείσδυση αγοράς 
σε αυτόν τον τοµέα στη χώρα 
µας, αντιλαµβάνεται την ανάγκη 
στήριξης µιας αγροτικής 
οικονοµίας που προσφέρει υγιή 
προϊόντα στους καταναλωτές. 

Μεταγραφή από 
ΜΕΒΓΑΛ στην ΕΛΒΙΖ
για τον Καϊµακάµη 

Ο Γιάννης Καϊµακάµης ανέλαβε 
τη θέση του εµπορικού 
διευθυντή στην Ελληνικές 
Βιοµηχανίες Ζωοτροφών 
(ΕΛΒΙΖ). Η εξέλιξη αυτή 
αποτελεί µέρος της 
στρατηγικής ανάπτυξης της 
εταιρείας και έχει ως στόχο να 
ενδυναµώσει την παρουσία της 
ΕΛΒΙΖ ΑΕ στην αγορά των 
ζωοτροφών.

ΝΕΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2020

37,5
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΚΕ
2020

ΤΩΝ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ

80.000

42%

ΤΟΝΟΥΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

ΣΕ 50
ΧΩΡΕΣ



ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Το πρώτο της εξαγωγικό βήµα ε-
τοιµάζεται να κάνει η Ένωση Α-
γροτικών Συνεταιρισµών Βόλου. 
Αυτή την περίοδο η συνεταιριστι-
κή οργάνωση προχωράει σε σειρά 
επενδύσεων στο εργοστάσιό της, ε-
νόψει και της συµφωνίας που επί-
κειται µε µεγάλη αλυσίδα σούπερ 
µάρκετ του Ηνωµένου Βασιλείου 
µε αντικείµενο την προµήθεια για-
ουρτιού. Οι συζητήσεις επικεντρώ-
νονται κυρίως στο κατσικίσιο βι-
ολογικό γιαούρτι, καθώς και στο 
στραγγιστό γιαούρτι. Μάλιστα, α-
µέσως µετά το lockdown υπολο-
γίζεται να υπάρξουν προσωπικές 
επισκέψεις για την ολοκλήρωση 
της εν λόγω συµφωνίας.

Επιπλέον, θα κατασκευάσει νέα 
γραµµή τυροκόµησης, προχωρώ-
ντας στην παραγωγή σκληρών τυ-
ριών όπως κασέρι, γραβιέρα, κεφα-
λοτύρι, ενώ θα προµηθευτεί νέες 
γραµµές εµφιάλωσης και συσκευ-
ασίας χαρτοκιβωτίου. «Στόχος µας 
είναι να µπορέσουµε να ανταπο-
κριθούµε στην προσπάθεια να ε-
νισχύσουµε το τζίρο, τις εξαγωγές 
και να ενδυναµώσουµε τις εγκα-
ταστάσεις µας, εκσυγχρονίζοντας 
το εργοστάσιό µας», εξηγεί ο πρό-
εδρος της ΕΑΣ Βόλου, Νικήτας Πρί-
ντζος. Στο πλαίσιο των επενδύσε-

ων που πραγµατοποιεί ο συνεται-
ρισµός, θα προχωρήσει και στην α-
γορά 50 φορτηγών αυτοκινήτων. 
Οι δαπάνες σε εγκαταστάσεις και ε-
ξοπλισµό θα ενισχυθούν κατά 50% 
µέσω χρηµατοδοτικού προγράµµα-
τος και το υπόλοιπο ποσό από ίδια 
κεφάλαια, ενώ τα οχήµατα διανο-
µής θα αποπληρωθούν αποκλει-
στικά µέσω ιδίων κεφαλαίων. Για 
την αναβάθµιση και ενίσχυση των 
εγκαταστάσεων απαιτούνται 6 εκατ. 
ευρώ, ενώ για τον στόλο των αυτο-
κινήτων 1,5 εκατ. ευρώ. 

Στόχος η παραλαβή περί των 
15.000 τόνων δηµητριακών

«Μέσω των συγκεκριµένων κι-
νήσεων επιδιώκουµε να αυξήσου-
µε και την παραγωγή, ούτως ώστε 
να εισκοµίζουµε περισσότερο γά-
λα. Ταυτόχρονα θα επιδιώξουµε 
να παραλάβουµε ποσότητες δη-
µητριακών που θα αγγίξουν τους 
15.000 τόνους για φέτος. Σε ό,τι 
αφορά το γάλα, έχουµε διευρύνει 
το δίκτυο διανοµής µας σε πολλά 
µέρη της χώρας. Ήδη ξεκινήσαµε 
στα νησιά του Ιονίου και του Αιγαί-
ου και στην Κρήτη», αναφέρει ο Νι-
κήτας Πρίντζος. O συνεταιρισµός 
είχε, σύµφωνα µε τον κ. Πρίντζο, 
περί τα 2 εκατ. ευρώ σε κέρδη µέ-
σα στο 2020 και κύκλο εργασιών 
στα 20 εκατ. ευρώ. Από τα κέρδη θα 

διανείµει ένα βοήθηµα της τάξεως 
των 1.000 ευρώ σε κάθε ένα από 
τα 300 µέλη που τον απαρτίζουν. 

«Η πολιτεία αγνάντευε και 
συνεχίζει να αγναντεύει»...

Σε ό,τι αφορά τους χειρισµούς 
της πολιτείας σε σχέση µε τα αγρο-
τικά ζητήµατα, ο πρόεδρος της Ε-
ΑΣ Βόλου εκφράζει την απογοήτευ-
σή του, επισηµαίνοντας χαρακτη-
ριστικά ότι «η πολιτεία δεν ενσκή-
πτει επί των προβληµάτων του α-
γροτικού κόσµου. Τα ζητήµατα εί-
ναι τεράστια και η πολιτεία αγνά-
ντευε και συνεχίζει να αγναντεύ-
ει. Το κόστος παραγωγής βρίσκε-
ται στα ύψη, το νερό που αποτελεί 
έναν από του κύριους παράγοντες 
του κόστους, συνεχίζουµε να το α-
ντλούµε στη Θεσσαλία από 450 µέ-
τρα βάθος µε γεωτρήσεις. Έχουµε 

φτάσει στο σηµείο να έχουµε υ-
φάλµυρα νερά, µε υψηλότατο κό-
στος για να µπορέσουµε να καλλι-
εργήσουµε καλαµπόκι. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι στην Ανατολική 
Θεσσαλία καλούµαστε να πληρώ-
σουµε 80 και 90 ευρώ ανά στρέµ-
µα για το ρεύµα. Επίσης οι ζηµιές 
λόγω της κλιµατικής αλλαγής εί-
ναι µεγάλες κατά τη διάρκεια του 
έτους, είτε πρόκειται για παγετό, εί-
τε για ξηρασία. Και σ’ αυτό το ζήτη-
µα η πολιτεία είναι απούσα. Αυτό 
που ζητάω είναι να επισκεφθούν οι 
ηγεσίες ορισµένα χωριά στον θεσ-
σαλικό κάµπο χωρίς προειδοποίη-
ση, για να διαπιστώσουν την ερηµο-
ποίηση και τη γήρανση του αγρο-
τικού πληθυσµού. Όσα σας προα-
νέφερα δεν προσφέρουν προοπτι-
κή και ελπίδα. Η µόνη µου ελπίδα 
είναι ο πρωθυπουργός». 

O συνεταιρισµός είχε κέρδη περί τα 2 εκατ. ευρώ µέσα στο 2020.  Για την αναβάθµιση και ενίσχυση των εγκαταστάσεων απαιτούνται 6 εκατ. ευρώ και για τον στόλο 1,5 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες σε εγκαταστάσεις και εξοπλισµό θα ενισχυθούν κατά 
50% µέσω χρηµατοδοτικού προγράµµατος και το υπόλοιπο ποσό 
από ίδια κεφάλαια, σύµφωνα µε τον πρόεδρο Νικήτα Πρίντζο.

Πρώτο εξαγωγικό
βήμα για ΕΒΟΛ με
επενδύσεις 7,5 εκατ.
Συζητήσεις με μεγάλη αλυσίδα του Ην. Βασιλείου 
για κατσικίσιο βιολογικό και στραγγιστό γιαούρτι

Σκληρά τυριά
Η ΕΑΣ Βόλου θα κατα-
σκευάσει νέα γραµµή 
τυροκόµησης για την 
παραγωγή σκληρών 

τυριών όπως γραβιέρα, 
κασέρι και κεφαλοτύρι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣAgrendaB4 | 36 Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Μαρτίου 2021

KΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

18,17
20,002019

2020

 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

2 ΚΕΡ∆Η
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΤΟΝΟΙ
7.000 ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΠΟΥ ΠΑΡΕΛΑΒΕ

ΤΟΝΟΙ /ΗΜΕΡΑ
45 ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ ΓΑΛΑ 

ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ



ΗΛΙΑΝΘΟΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣΆΒΒΆΤΟ 27 & ΚΥΡΙΆΚΉ 28 MΆΡΤΙΟΥ 2020

E Ι Δ Ι Κ Ο  Ά Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Ά

Τα νέα αποδοτικότερα υβρίδια  
εξασφαλίζουν μέχρι και 42 λεπτά 
Με σύμμαχο νέες υψηλο-αποδοτικές ποικιλίες και υβρίδια με τεχνολογία Clearfield 
καθώς και με την αυξανόμενη τιμή στα συμβόλαια της νέας σεζόν που φτάνουν 
σίγουρα τα 37 λεπτά και πλέον κατά περιπτώσεις και τα 42 λεπτά το κιλό, οι παραγωγοί 
«στρέφουν το βλέμμα» όλο και περισσότερο προς τον ηλίανθο. Άλλωστε η απόδοση 
μπορεί να αυξηθεί σημαντικά με ολοκληρωμένα προγράμματα θρέψης - φυτοπροστασίας. 

800.000   

1.000.000*   

2020
* ΕΚΤΙΜΗΣΗ

2021

�ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ�

ΕΚΤΑΣΗ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΑ∆Α
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>  Φυτρωτική ικανότητα και το βάρος 1.000 σπόρων, στα κριτήρια απόδοσης  
που καλείται να «ζυγίσει» ο παραγωγός πριν επιλέξει την κατάλληλη ποικιλία 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΌΤΗΤΑ  
ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ 
ΚΑΘΌΡΙΖΌΥΝ ΤΌ ΥΒΡΙΔΙΌ

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΌΒΕΛΕΓΓΙΌΥ

Mια από τις βασικές παραμέτρους που 
εξασφαλίζουν το ομοιόμορφο φύτρωμα και την 
καλή εγκατάσταση της καλλιέργειας του ηλίανθου 
είναι η δυναμικότητα του υβριδίου που θα επιλεγεί 
από τον παραγωγό. Όι σύγχρονες εμπορικές 
ποικιλίες είναι υβρίδια που αντικατέστησαν σταδιακά 
τις παλαιότερες, λόγω της ανωτερότητας που 
παρουσιάζουν σε παραγωγικότητα, ευρωστία, 
ομοιομορφία και ποιότητα σπόρου. Ό τύπος 
του εδάφους, η κατεύθυνση της καλλιέργειας, 
η δυνατότητα-επιθυμία άρδευσης ή όχι και οι 
περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής αποτελούν 
τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να λάβει υπόψιν του ο 
παραγωγός ώστε να επιλέξει το καταλληλότερο, ανά 
περίπτωση, προς καλλιέργεια υβρίδιο. 
Το κριτήριο της απόδοσης, το βάρος των 1.000 
σπόρων (που ποικίλει από 40 έως 100 γραμμάρια) 
και η φυτρωτική ικανότητα έχουν ιδιαίτερη σημασία 
για τον καλλιεργητή, που αναζητά συνήθως μέγιστη 
αλλά σταθερή παραγωγικότητα. Εκτός από το βάρος 
των σπόρων, η απόδοση των φυτών ηλίανθου 
μεταφράζεται και με βάση τον αριθμό των ταξιανθιών 
αλλά και τον αριθμό των σπόρων ανά ταξιανθία. 
Παράλληλα, η ικανότητα των φυτών να μην τινάζουν 
τον σπόρο πριν και κατά το αλώνισμα, καθώς και η 
ομοιομορφία στο ύψος κατά το στάδιο της ωρίμανσης 
μπορούν να διασφαλίσουν ότι το μέγιστο δυνατό των 
παραγόμενων από το φυτό σπόρων θα συγκομιστεί 
μηχανικά επιτυχώς. 

Η ελαιοπεριεκτικότητα του σπόρου είναι ένα 
χαρακτηριστικό γνώρισμά των υβριδίων που 
αναζητούν όλο και περισσότερο οι αγρότες και οι 
μεταποιητές, με την περιεκτικότητα να κυμαίνεται 
από 20% έως 40%. Τα high-oleic υβρίδια 
(περιεκτικότητα ελαϊκού οξέος έως 85%), που 
αξιοποιούνται στον τομέα της διατροφής και στην 
παραγωγή βιοντίζελ, μπορούν να πετύχουν τιμές 
που φτάνουν και τα 15 ευρώ ο τόνος. 
Επιπροσθέτως, στοιχεία που επηρεάζουν την 
προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα του υβριδίου 
ηλίανθου στις αβιοτικές (περιβαλλοντικές) και 
βιοτικές (ζιζάνια και παθογόνα) καταπονήσεις είναι 
σημαντικοί παράγοντες της «εξίσωσης» επιλογής. 
Σε περιοχές με μικρότερη καλλιεργητική περίοδο, 
λόγω ξηρασίας και πολύ υψηλών θερμοκρασιών 
το καλοκαίρι, οι παραγωγοί προτιμούν κατά 
γενική ομολογία, πρώιμα υβρίδια, με αντοχή σε 
υψηλές θερμοκρασίες και στην ξηρασία. Υβρίδια 
ανθεκτικά ή ανεκτικά σε ασθένειες της καλλιέργειας 
(περονόσπορος, αλτερνάρια, φώμα κλπ) αποτελούν 
οικονομική και αποτελεσματική λύση. Με την 
οροβάγχη να αποτελεί βασικό πρόβλημα στα 
χωράφια ηλιάνθου, υβρίδια με τεχνολογία Clearfield 
επιτρέπουν και τη μεταφυτρωτική ζιζανιοκτονία. 
Τέλος, πέραν των στοιχείων που προσφέρουν 
οι εταιρείες διάθεσης-εμπορίας των σπόρων, οι 
παραγωγοί μπορούν να αξιοποιήσουν το δίκτυο 
των συναδέλφων τους, αντλώντας πληροφορίες 
για την απόδοση και συμπεριφορά του εκάστοτε 
υβριδίου στις τοπικές συνθήκες μιας περιοχής 
καλλιέργειας. 

CLEARFIELD ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ ΌΡΌΒΑΓΧΗΣ  
Τα τελευταία χρόνια οι καλλιεργητές 
ηλίανθου έχουν ένα ιδιαίτερα ενισχυμένο 
οπλοστάσιο στη διάθεσή τους κατά του 
ολοπαρασιτικού ζιζανίου οροβάγχη (Ό. 
cumana), που μπορεί να ζημιώσει την 
παραγωγή σε ποσοστό έως 60%. 
Όι νέες ποικιλίες ηλίανθου με τεχνολογία 
Clearfield, έχουν κατακτήσει επάξια μια 
θέση στα χωράφια των παραγωγών, 
καθώς είναι ανθεκτικές στα ζιζανιοκτόνα 
που περιέχουν τη δραστική ουσία 
imazamox και επιτρέπουν τους 
μεταφυτρωτικούς ψεκασμούς της 
καλλιέργειας (στο στάδιο των 4-6 φύλλων 
του ηλίανθου) για την καταπολέμηση 
πολλών πλατύφυλλών και στενόφυλλων 
ζιζανίων καθώς και της οροβάγχης. 
Παρά τη μεγάλη αποτελεσματικότητα 
και ευκολία εφαρμογής του μέτρου των 
Clearfield ποικιλιών, όλο και πιο συχνά 
αναφέρονται περιπτώσεις ανθεκτικότητας 
του παρασίτου στα εν λόγω ζιζανιοκτόνα, 
κυρίως σε χωράφια ηλίανθου στη Βόρεια 
Ελλάδα. Όπως και με τις περισσότερες 
δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται 
σε μεγάλη κλίμακα και σε αποκλειστική 
βάση σε μια καλλιέργεια, δημιουργείται 
μια ισχυρή «πίεση επιλογής» για τον 
οργανισμό στόχο, που αναπτύσσει νέες 
ανθεκτικές φυλές. 
Για να μην χαθεί ολοκληρωτικά η επιλογή 
των Clearfield ποικιλιών, οι παραγωγοί 
καλούνται να κάνουν λελογισμένη χρήση 
αυτών, αλλά και των εφαρμογών των 
αντίστοιχων ζιζανιοκτόνων.

ΑΝΤΌΧΗ ΣΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ 

20�40%   
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΟΥ

40�100   
ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ 1000 ΣΠΟΡΩΝ

ΓΡΑΜ.
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ΤΗΣ ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Παρά το βαθύ ριζικό σύστημα του 
ηλίανθου και την ικανότητά του να 
απορροφά μέρος των απαιτούμενων 
για την ανάπτυξή του θρεπτικών από 
το εδαφικό απόθεμα, οι αυξημένες 
ανάγκες  της καλλιέργειας και η 
μεγάλη παραγόμενη βιομάζα, καθιστού 
τη λίπανση απαραίτητη, σε πολλές 
περιπτώσεις, για μεγιστοποίηση της 
απόδοσης. Η εφαρμογή αυτή μπορεί να 
γίνει είτε αποκλειστικά με μια βασική 
είτε και με μια επιφανειακή στο στάδιο 
των 10-12 φύλλων. 
Καίρια είναι η σημασία της 
διαθεσιμότητας αζώτου, που συμβάλλει 
στην ενίσχυση της φυλλικής επιφάνεια 
και στην αύξηση του μεγέθους της 
κεφαλής, με κύριο κανόνα για την 
λίπανση να είναι τα 4,5 κιλά Ν για κάθε 
100 κιλά παραγόμενου ηλιόσπορου. 
Στην περίπτωση της βασικής λίπανσης 
που πραγματοποιείται κατά τη σπορά, 
η εφαρμογή μπορεί να γίνει γραμμικά, 
αλλά πρέπει να τηρείται μια απόσταση 
τουλάχιστον 5 εκατοστών από τον 
σπόρο για να μην ζημιωθεί. 
Καθώς τα φυτά ηλίανθου έχουν τη 
δυνατότητα να καλύπτουν το 50% 
των αναγκών τους σε αζώτου με 
απορρόφηση των ποσοτήτων αυτών 
από το εδαφικό απόθεμα, η εφαρμογή 
ενός συστήματος αμειψισποράς 

με κεντρική (επωφελούμενη) 
καλλιέργεια τον ηλίανθο μπορεί να 
αποδειχθεί εξαιρετικά ευεργετική, 
μειώνοντας παράλληλα την ποσότητα 
χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων. Η 
προσθήκη αζώτου (6-10 μονάδων N 
ανά στρέμμα) κυρίως αμμωνιακής 
μορφής φαίνεται να έχει και μια 
επιπλέον ευεργετική φάση, αφού δρα 
κατασταλτικά κατά της οροβάγχης. 
Επιπρόσθετα, η καλλιέργεια έχει 
αυξημένες ανάγκες σε κάλιο (10 
μονάδες/στρέμμα) και φώσφορο (3-
5 μονάδες/στρέμμα) με το τελευταίο 
να επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη του 
ριζικού συστήματος, το σχηματισμό 
ανθέων και την περιεκτικότητα του 
σπόρου σε έλαιο. Από την άλλη μεριά 
το κάλιο ευνοεί τη μηχανική ενίσχυση 
του σκελετού των φυτών, αυξάνει τη 

φωτοσυνθετική ικανότητα, καθώς και 
την ανθεκτικότητα του σε ασθένειές, 
ενώ ακόμα ρυθμίζει και την υδατική 
ισορροπία. Από τα δευτερεύοντα 
στοιχεία το θείο παίζει σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη της φυλλικής 
επιφάνειας, αλλά και στη διευκόλυνση 
αξιοποίησης του Ν από το φυτό, ενώ 
από τα ιχνοστοιχεία ξεχωρίζει το βόριο 
για τη συμβολή του στην ανάπτυξη των 
νεαρών ιστών και για την αύξηση της 
γονιμότητας της γύρης, βελτιώνοντας 
την ανθοφορία την καρπόδεση και 
κατ’ επέκταση την παραγωγικότητα. Η 
αποτελεσματικότητα των εφαρμογών 
λίπανσης ενισχύεται όταν συνδυάζεται 
με άρδευση του χωραφιού που  
συμβάλλει στην ενσωμάτωση 
και αφομοίωση των θρεπτικών 
συστατικών. 

> Βασικός κανόνας τα 4,5 κιλά Ν για κάθε 100 κιλά παραγόμενου ηλιόσπορου

ΆΖΩΤΟ ΜΕ ΤΗ ΒΆΣΙΚΗ ΛΙΠΆΝΣΗ 
ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 

ΕΩΣ 42 ΛΕΠΤΑ 
ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
Από εκεί που το άφησαν 
πέρυσι, θα το ξαναπιάσουν 
τελικώς το νήμα οι 
παραγωγοί ηλίανθου, καθώς 
ο ανταγωνισμός στον κλάδο 
δούλεψε κι η τιμή βάσης, μέσα 
σε λίγες ημέρες, ανέβηκε κατά 
2 λεπτά, στα 37 λεπτά το κιλό, 
για τα συμβόλαια της νέας 
καλλιεργητικής περιόδου και 
πλέον διαμορφώνεται άλλη 
δυναμική για το προϊόν.
Αν και περίπου μία εβδομάδα 
πριν η ΕΑΣ Ορεστιάδας είχε 
ανακοινώσει συμφωνία με 
την Agroinvest, για συμβόλαια 
στα 35 λεπτά εγγυημένα, τα 
δεδομένα άλλαξαν άρδην, μετά 
το δυναμικό «μπάσιμο» που 
έγινε από άλλες βιομηχανίες 
μεταποίησης του κλάδου.
Πληροφορίες της Agrenda 
αναφέρουν πως «θρυαλλίδα» 
αποτέλεσε η πολιτική της 
εταιρείας Πέττας, η οποία 
μετά την ανακοίνωση του deal  
της ΕΑΣ Ορεστιάδας και της 
Agroinvest άρχισε να συνάπτει 
συμβόλαια στις Σέρρες με 
37 λεπτά, προσφέροντας για 
κάποιες ποικιλίες της Pioneer 
και της Syngenta 39 λεπτά και 
για την «Electric» 42 λεπτά, 
όπως αναφέρει ο παραγωγός 
Νίκος Σταματιάδης από την 
Τούμπα Σερρών. Στα 37 λεπτά 
συνάπτει συμβόλαια στη Δράμα 
και η Βιοντίζελ ΕΠΕ από την 
Άσσηρο Θεσσαλονίκης.
Ο «ντόρος» δεν άργησε 
να φτάσει και στον  Έβρο, 
οδηγώντας τον πρόεδρο της 
ΕΑΣ Ορεστιάδας να διεκδικήσει 
αναπροσαρμογή της 
συμφωνίας με την Agroinvest. 
Την κατάσταση διευκόλυνε 
το γεγονός ότι στην αρχική 
συμφωνία τα 35 λεπτά το κιλό, 
για τα οποία είχαν δοθεί τα 
χέρια ανάμεσα στα δύο μέρη 
ήταν το κατώτατο όριο, ενώ 
υπήρχε πρόνοια πως αν η 
τιμή ανέβει τότε θα έπρεπε να 
υπάρξει ευθυγράμμιση. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΠΑΝΣΗ �ΜΟΝΑ∆ΕΣ/ΣΤΡΕΜΜΑ�
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Η σωστή εγκατάσταση της καλλιέργειας θέτει γερές 
βάσεις για την οµοιόµορφη ανάπτυξη των φυτών 
και την προστασία του δυναµικού παραγωγής των 
εµπορικών υβριδίων ηλίανθου. Για να επιτευχθεί αυτό, 
ο παραγωγός θα πρέπει να προσέξει παραµέτρους 
όπως η καλή προετοιµασία του εδάφους (µε µηχανική 
κατεργασία), η ηµεροµηνία, το βάθος και η πυκνότητα 
σποράς. Σε περιοχές που οι κλιµατολογικές συνθήκες 

το επιτρέπουν (θερµοκρασία εδάφους> 8oC ), 
συνιστάται να πραγµατοποιείται πρώιµη σπορά (µέσα-
τέλη Μάρτη) που θα συµβάλλει στην αύξηση των 
διαθέσιµων ηµερών (120 - 140 ηµέρες ) που θα έχει η 
καλλιέργεια για να αναπτυχθεί, µε θετική συνεισφορά 
στην απόδοση, ή που θα δώσει την δυνατότητα στον 
παραγωγό να συγκοµίσει νωρίτερα αποφεύγοντας 
τις πολύ υψηλές θερµοκρασίες και ξηρασία του 

Αυγούστου. Σε χωράφι µε κανονική υγρασία, βέλτιστο 
βάθος σποράς είναι τα 2.5 – 3 εκατοστά, ενώ σε πιο 
ξηρικούς αγρούς που δέχονται έντονους ανέµους, το 
βάθος αυτό µπορεί να κατέβει στα 3-6 εκατοστά. Τέλος, 
δεν υπάρχουν αυστηροί κανόνες για την πυκνότητα 
σποράς, που µπορεί να κυµανθεί από 4 έως και 7 φυτά 
ανά τετραγωνικό µέτρο, µε τις αποστάσει µεταξύ των 
γραµµών να είναι συνήθως στα 75 εκατοστά. 

▲
> Η προϊοντική γκάµα DUOFERTIL εξασφαλίζει αυξηµένη διαθεσιµότητα όλων των αναγκαίων θρεπτικών

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΟΝ ΗΛΙΑΝΘΟ ΜΕ DUOFERTIL

Oηλίανθος συνιστά µια από 
τις σηµαντικότερες βιοµηχανικές 
καλλιέργειες στον κόσµο κατέχοντας 
κυρίαρχη θέση στην παγκόσµια 
παραγωγή ελαιούχων σπόρων, 
µαζί µε τη σόγια και το βαµβάκι. 
Στη χώρα µας αποτελεί κατά κύριο 
λόγο µια αναπτυσσόµενη εκτατική 
καλλιέργεια που εντάσσεται 
στα πρότυπα της συµβολαιακής 
γεωργίας, εξασφαλίζοντας σηµαντικά 
εισοδήµατα για τους παραγωγούς. 
Χάρη στην περιεκτικότητά του σε 
έλαια υψηλής ποιότητας αποτελεί 
µια άριστη πρώτη ύλη για την 
παραγωγή βιοντίζελ, στοχεύοντας 
τη σταδιακή υποκατάσταση του 
συνολικού ντίζελ και τη προώθηση 
των βιοκαυσίµων, ως ανανεώσιµα 
καύσιµα. Συγκριτικά µε τις υπόλοιπες 
αροτραίες καλλιέργειες, ο ηλίανθος 
είναι µια καλλιέργεια χωρίς ιδιαίτερες 
απαιτήσεις σε καλλιεργητικές 
φροντίδες, προσφέροντας 
ικανοποιητικές αποδόσεις µε χαµηλά 
επίπεδα εισροών. 
Ωστόσο, η συνιστώσα της θρέψης 
στον ηλίανθο ασκεί καθοριστική 
επίδραση για την επίτευξη µιας 
υψηλής και ποιοτικής παραγωγής 
µε αυξηµένη περιεκτικότητα σε λάδι. 
Ταυτόχρονα, οι ανάγκες σε θρεπτικά 
συστατικά επηρεάζεται από ποικίλους 
παράγοντες που σχετίζονται µε το 
έδαφος, τις κλιµατικές συνθήκες 
και τις καλλιεργητικές πρακτικές, 
όσο και µε την τελική χρήση για 

την οποία προορίζεται. Εποµένως, 
είναι απαραίτητη η βέλτιστη παροχή 
των θρεπτικών συστατικών 
στην κατάλληλη µορφή αλλά και 
ποσότητα, µε σκοπό τη πλήρη 
κάλυψη των αναγκών αλλά και τη 
µεγιστοποίηση των αποδόσεων 
του Ηλίανθου. Η βασική λίπανση 
αποσκοπεί τόσο στη διαθεσιµότητα 
των αναγκαίων λιπαντικών µονάδων 
για την ανάπτυξη πλούσιου ριζικού 
συστήµατος και υγιούς βλάστησης, 
αλλά και στην διέγερση της 
φυσιολογίας, µε στόχο την µέγιστη 
έκφραση του γενετικού δυναµικού 
της καλλιέργειας. 

Κοκκώδη λιπάσµατα Duofertil
Η εταιρεία Timac Agro | ΛΥ∆Α 
κατέχοντας ηγετική θέση στον τοµέα 
εξειδικευµένων προϊόντων θρέψης, 
έρχεται να καλύψει τις ανάγκες του 
Ηλίανθου σε θρεπτικά στοιχεία για 
την εξασφάλιση της απρόσκοπτης 
φυτικής ανάπτυξης αλλά και την 
αύξηση της τελικής παραγωγής. 
Αυτό πραγµατοποιείται µέσω 
των µοναδικών τεχνολογιών που 
ενσωµατώνει στην σειρά κοκκωδών 
λιπασµάτων Duofertil, σχεδιασµένων 
και προσαρµοσµένων κατάλληλα στις 
ανάγκες των παραγωγών. 
Συγκεκριµένα, η τεχνολογία 

MPPA DUO που εµπεριέχεται στα 
κοκκώδη λιπάσµατα Duofertil 16-5-
8 και Duofertil Timac Start 20-10-
5 παρέχει στην καλλιέργεια πολλά 
περισσότερα από µια απλή βασική 
λίπανση.
Ειδικότερα, το MPPA DUO αποτελεί 
ένα σύµπλοκο κινητοποιηµένων 
φυσικών µορίων που δρα 
προστατευτικά έναντι οποιασδήποτε 
δυνητικής απώλειας (έκπλυση, 
εξαέρωση κ.α.), καθιστώντας τις 
διαθέσιµες καθόλη την διάρκεια 
της καλλιεργητικής περιόδου. 
Παράλληλα, αποδεσµεύει και 
κινητοποιεί τα θρεπτικά στοιχεία που 
βρίσκονται δεσµευµένα στα εδαφικά 
κολλοειδή από προηγούµενες 
λιπάνσεις, προσφέροντας µια 
ολοκληρωµένη θρέψη. 
Τέλος, το ενεργό εκχύλισµα XCK 
που περιέχει, επιτυγχάνει µια ισχυρή 
διέγερση του ριζικού συστήµατος 
µε σκοπό την καλύτερη εδαφική 
εξερεύνηση, βελτιστοποιώντας 
ταυτόχρονα την απορρόφηση νερού 
και θρεπτικών στοιχείων. 
Με τη σειρά λιπασµάτων Duofertil της 
Timac Agro | ΛΥ∆Α, εξασφαλίζεται όχι 
µόνο µια επιτυχηµένη εγκατάσταση 
της καλλιέργειας ηλίανθου, αλλά 
και µια αυξηµένη διαθεσιµότητα 
όλων των αναγκαίων θρεπτικών 
συστατικών, στις σωστές αναλογίες, 
την κατάλληλη χρονική στιγµή  για 
µεγιστοποίηση της τελικής απόδοσης.

TIMAC AGRO | ΛΥ∆Α

ΠΡΩΙΜΗ ΣΠΟΡΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ



> Η προϊοντική γκάµα DUOFERTIL εξασφαλίζει αυξηµένη διαθεσιµότητα όλων των αναγκαίων θρεπτικών
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Η Syngenta είναι παγκόσμια δύναμη στον αγροτικό 
τομέα, με πολλές επενδύσεις στην έρευνα για 
ανάπτυξη νέων προϊόντων, σε φυτοπροστασία και 
σπόρους, δίνοντας λύσεις σε κάθε νέα πρόκληση της 
αγοράς.
Σε ότι αφορά την καλλιέργεια του ηλίανθου, η 
Syngenta είναι η πρώτη εταιρεία στον κόσμο, με κύριο 
στόχο στην έρευνα την δημιουργία χαρακτηριστικών 
στα υβρίδια ως προς:
 Προσαρμοστικότητα, σταθερότητα και υψηλή 

απόδοση σε κιλά σε διαφορετικές, αλλά και δύσκολες 
συνθήκες.
 Αντοχή σε ζιζανιοκτόνα.
 Αντοχή σε ασθένειες (περονόσπορος, φόμα, 

μακροφομίνα, σκληροτίνια).
 Αντοχή στην οροβάγχη.
 Βελτίωση χαρακτηριστικών του παραγόμενου 

προϊόντος όπως η υψηλή ελαιοπεριεκτικότητα και τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά λαδιου ( High Oleic υβρίδια) 
παντα σε συνδυασμό με την υψηλή παραγωγή.
Ευρέως γνωστά υβρίδια όπως το ΝΚ Νeoma με 
την αξεπέραστη υψηλή παραγωγικότητα (έκανε 
την καλλιέργεια του ηλίανθου ελκυστική σε δυνατά 
χωράφια), αλλά και τα SY Bacardi CLP & SY Diamantis 
με την μεγάλη προσαρμοστικότητα και τις αποδόσεις 

σε δύσκολες συνθήκες. Επίσης τα 2 High Oleic υβρίδια 
που διαθέτει η εταιρεία, SY Experto & SY Talento, με 
ανοχή στις τελευταίες φυλές του περονόσπορου.

Τα παραπάνω δύο υβρίδια 

SY Experto & SY Talento ξεχωρίζουν:

1. Για την υψηλή περιεκτικότητα τους σε ολεϊκό οξύ  
(High Oleic) (σύμφωνα με τα δεδομένα άλλων 
Ευρωπαικών χωρών, όπου ο ηλίανθος 
χρησιμοποιείται για εδώδιμο λάδι, υπάρχει ένα 
κατώφλι περιεκτικότητας σε Ολεικό οξύ, ως 
προυπόθεση για μια βελτιωμένη ενιαία, για όλα τα 
χαρακτηρισμένα High Oleic υβρίδια, τιμή)
2. Την υψηλή παραγωγή και σταθερότητα σε 
διαφορετικές καλλιεργητικές συνθήκες, που τα 
καθιερώνουν ως τα πιο σημαντικά υβρίδια στην 
επιλογή των παραγωγών στην συνολική αγορά του 
ηλίανθου και οχι μόνον στον τομέα των λεγόμενων 
High Oleic, όπως εχει αποδειχτει στα χωράφια τα 
τελευταία 3 χρόνια.
Εξ’ άλλου το εισόδημα του παραγωγού, όπως απλά 
υπολογίζεται, επηρεάζεται από την τιμή και κυρίως 
καθορίζεται από τα κιλά που θα βγάλει στο χωράφι.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο προϊόντα όπως το ΝΚ 
Neoma, SY Experto , SY Talento αποτελουν την πρώτη 
επιλογή των παραγωγών και στην Ελλάδα.

Υβρίδια SY Experto και SY Talento με συνδυασμό τιμής 

και υψηλής παραγωγής για να σιγουρέψει το εισόδημά 

του ο παραγωγός ηλίανθου

Για το 2021, αποτέλεσμα της έρευνας και με βασικά 
κριτήρια την σταθερότητα και τις υψηλές αποδόσεις, η 
Syngenta τοποθετεί 3 νέα υβρίδια στη ελληνική αγορά, 
τα οποία θα έχουν γενετική αντοχή στις τελευταίες 
φυλές του περονόσπορου και τις τελευταίες φυλές της 
οροβάχγης. Το SY Chelsea CLP τεχνολογίας Clearfield 
Plus και τα Suomi HTS & NX92357 (Sureli HTS) 
τεχνολογίας Granstar. 
Επιλογές που ξεχώρισαν στο χωράφι, σε διαφορετικές 
συνθήκες καλλιέργειας, με σταθερά υψηλές αποδόσεις 
όπου και αν δοκιμάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια 
και έρχονται να καλύψουν όλες τις νέες ανάγκες που 
δημιουργήθηκαν στην καλλιέργεια του ηλίανθου.
Η έρευνα συνεχίζεται και η Syngenta έχει 
προγραμματίσει πειραματικούς αγρούς ανά την Ελλάδα 
στους οποίους θα δοκιμάσει το νέο υλικό της. 
Το 2022 θα εισάγει και άλλα νέα υβρίδια και των δύο 
τεχνολογιών ζιζανιοκτονίας (Clearfield/Clearfield Plus 
& Granstar), αλλά και υβρίδια με ακόμη υψηλότερο 
ολεϊκό οξύ (High Oleic) από τα υπάρχοντα, με βασικά 
χαρακτηριστικά την σταθερότητα σε υψηλές αποδόσεις, 
την προσαρμοστικότητα σε διάφορες καλλιεργητικές 
συνθήκες και την γενετική ανοχή στις τελευταίες φυλές 
του περονόσπορου και της οροβάγχης.
Η μεγάλη όμως επανασταση που ερχεται από την 
Syngenta αφορά τα υβρίδια που θα έχουν αντοχή και 
στους 2 τύπους ζιζανιοκτονίας. Υβρίδια που θα μπορούν 
να ψεκαστούν είτε με Imazamox, είτε με Granstar 
(θα προχωρήσει και σε δοκιμές και στην Ελλάδα), 
δίνοντας την δυνατότητα στον παραγωγό να επιλέξει 
τον τύπο ανάλογα με το πρόβλημα ζιζανίων που έχει να 
αντιμετωπίσει.
Στην καλλιεργητική σεζόν που είναι μπροστά μας, 
το ζητούμενο είναι ο Έλληνας αγρότης να μπορέσει 
να καλλιεργήσει με επιτυχία, εξασφαλίζοντας υψηλή 
απόδοση, και να σιγουρέψει την παραγωγή του και το 
εισοδημά του. 
Οι άνθρωποι της Syngenta, σε συνεργασία με το 
επιλεγμένο δίκτυο συνεργατών της, είναι κοντά του, με 
γνώση των αναγκών του και με λύσεις δοκιμασμένες 
που τον φέρνουν πιο κοντά σε αυτήν την επιτυχία.

ΓΙΏΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΏΣΤΑΣ

SE TECHNICAL EXPERT & MARKETING SPECIALIST

> Οι δοκιμασμένες λύσεις υβριδίων συμπληρώνονται με ένα νέας τεχνολογίας χαρτοφυλάκιο

ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΥΒΡΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2021  
ΦΕΡΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η SYNGENTA HELLAS
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CROP SOLUTIONS
ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΙΑΝΘΟ 
> ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ

Tα PIONEER® υβρίδια ηλίανθου ενσωµατώνουν 
µοναδικές ιδιότητες σε ένα ασύγκριτο σύνολο που προσφέρει:
 στον παραγωγό ολοένα  µεγαλύτερες και πιο σταθερές 

αποδόσεις  για κάθε σύστηµα ζιζανιοκτονίας. 
 στη βιοµηχανία ελάχιστες ξένες ύλες και µέγιστη απόδοση 

σε λάδι και % σε Ολεϊκό Οξύ (High Oleic).
Τα παραπάνω επιτυγχάνονται µέσα από τη βελτίωση του 
γενετικού υλικού και την επένδυση της Pioneer στον ηλίανθο, 
που εξασφαλίζουν: 

Μέγιστο δυναµικό παραγωγής. 
Γενετική αντοχή στην Οροβάγχη 

(Pioneer Protector® broomrape resistance). 
Γενετική αντοχή στον Περονόσπορο 

(Pioneer Protector® downy mildew 
resistance). 

Καταπολέµηση του περονόσπορου 
(Plasmopara halstedii) µε Lumisena FS 200 µυκητοκτόνο 
επένδυσης.

Αυξηµένη περιεκτικότητα σε λάδι και % σε Ολεϊκό Οξύ (High 
Oleic).
Επιπλέον ο παραγωγός µπορεί να επιλέξει ανάλογα µε το 
σύστηµα ζιζανιοκτονίας Clearfi eld®, Clearfi eld® Plus, Express 
Sun®) το κατάλληλο υβρίδιο.

Το Clearfi eld® και το Clearfi eld® Plus είναι σήµατα κατατεθέντα της BASF

LumisenaTM FS 200:  
Η Νέα Επένδυση για την καταπολέµηση του 
Περονόσπορου
Το LumisenaTM FS 200 αποτελεί το πλέον καινοτόµο 
µυκητοκτόνο επένδυσης σπόρων ηλίανθου για την 
καταπολέµηση του περονόσπορου (Plasmopara halstedii), 
µε προληπτική και θεραπευτική δράση. Το LumisenaTM 200 
FS κινείται διασυστηµατικά εντός των φυτού παρέχοντας 
την απαραίτητη προστασία κατά τα πρώτα κρίσιµα 
στάδια ανάπτυξης τους ηλίανθου. Οι φυτείες στις οποίες 
χρησιµοποιείται σπόρος επενδεδυµένος µε LumisenaTM 200 
FS, χαρακτηρίζονται από περισσότερα, πιο υγιή και ζωηρά 
φυτά, βάζοντας τις βάσεις για λήψη υψηλών αποδόσεων. 
Η επένδυση LumisenaTM 200 FS σε συνδυασµό µε 
τα ανθεκτικά στον περονόσπορο υβρίδια της Pioneer®

δηµιουργούν τις καλύτερες συνθήκες διαχείρισης της 
ασθένειας.

Μοναδικό προϊόν για την καταπολέµηση του περονόσπορου.
Προληπτική και θεραπευτική δράση.
Νέα δραστική (oxathiapripolin), νέος τρόπος δράσης.

ΑΑ∆Α 60923 01/03/2021-28/06/2021

Lumidapt® Kelta   
«Επενδύστε» στο δυνατό ξεκίνηµα 
Η τεχνολογία LumiGen™ συνδυάζει ιδανικά 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα µε προϊόντα προώθησης της 
ανάπτυξης των φυτών, όπως το Lumidapt® Kelta.
Το Lumidapt® Kelta αποτελεί ένα καινοτόµο βιοδραστικό 
επένδυσης σπόρων, στο οποίο περιέχονται Ιχνοστοιχεία, 
Μακροστοιχεία και Οργανικά οξέα ο συνδυασµός των 
οποίων δηµιουργεί ένα ισχυρό βιοπολυµερές.
Το Lumidapt® Kelta απορροφάται µέσω του 
περιβλήµατος των σπόρων και δρα σε κυτταρικό επίπεδο 
βελτιώνοντας το µεταβολισµό και τις φυσιολογικές 
διεργασίες των φυτών.

Ο επενδεδυµένος σπόρος µε Lumidapt® Kelta παρέχει 
στην καλλιέργεια τα παρακάτω πλεονεκτήµατα:

Περισσότερα φυτά ανά στρέµµα
Γρηγορότερη ανάδυση φυταρίων
Πιο υγιή φυτά, ικανά να ανταπεξέλθουν σε αντίξοες 

συνθήκες
Μεγαλύτερο και ισχυρότερο ριζικό σύστηµα 
Γρηγορότερη πρώτη ανάπτυξη- πιο ζωηρά φυτά

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

Λίπανση µε την τεχνολογία        
Στα κουρασµένα από τη µονοκαλλιέργεια χωράφια 
προτείνουµε ενσωµάτωση 20-30 κιλά/στρ. λιπάσµατος 
FertiBest 10-24-18 +2Mg + 10SO3 πριν τη σπορά µε το 
χωνί. Σε γόνιµα χωράφια που γίνεται αµειψισπορά, η 

εφαρµογή µπορεί να γίνει γραµµικά κατά τη σπορά.

Βασική Λίπανση
Συνιστώµενα λιπάσµατα: FB 25.5.20+B, FB 16.8.30+B
Επιφανειακή Λίπανση
Για τα αρδευόµενα χωράφια, ανάλογα µε την επιδιωκόµενη 
στρεµµατικά απόδοση και το pΗ του χωραφιού τα 
συνιστώµενα λιπάσµατα είναι: FB 15 (45-0-0) και FB 40-0-0 S.

Μικροκοκκώδες Λίπασµα 
Εκκινητής STAR-TAN NP 9-40 +0,5Fe+0,2Zn
Το STAR-TAN είναι εξειδικευµένος NP εκκινητής, 
ενισχυµένος µε ψευδάργυρο και σίδηρο. Βελτιώνει την 
εγκατάσταση της νεαρής φυτείας, τον ρυθµό και την 
οµοιοµορφία ανάπτυξης και αυξάνει την στρεµµατική 
απόδοση.

Η χρήση του STAR-TAN εξασφαλίζει:
Μεγαλύτερη πυκνότητα φυτών (λιγότερες απώλειες στο 

φύτρωµα και την πρώτη ανάπτυξη)
Οµοιόµορφη ανάπτυξη της καλλιέργειας. Ισχυρότερο ριζικό 

σύστηµα και υγιή φυτά.
Το σύµπλοκο σιδήρου και φυσικής τανίνης που περιέχει, 
βοηθάει το ριζικό σύστηµα να απορροφήσει φώσφορο και 
ιχνοστοιχεία από το έδαφος και προστατεύει τα φυτά από το 
στρες. Το STAR-TAN χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε τη 
βασική λίπανση.
TM ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affi  liated companies. © 2021 Corteva.



Για υψηλή παραγωγή στον ηλίανθο απαιτούνται  
8-10 μονάδες αζώτου, 3-5 μονάδες φωσφόρου και 5-8 
μονάδες καλίου. Από τα ιχνοστοιχεία το σημαντικότερο 
είναι το βόριο και από τα δευτερεύοντα στοιχεία το 
μαγνήσιο. Το άζωτο απορροφάται με αργό ρυθμό 
από τον ηλίανθο τις πρώτες μέρες μετά την σπορά 
του, γι’αυτό και πρέπει να αποφεύγονται λιπάσματα 
με αδύναμο άζωτο στην βασική λίπανση (δηλαδή 
λιπάσματα με νιτρικό άζωτο ή κοινά blending). Το άζωτο 
επηρεάζει πολύ την ανάπτυξη του φυτού και τις τελικές 
του αποδόσεις. Ο φώσφορος είναι καθοριστικός για 
καλή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και υψηλή 
περιεκτικότητα των σπόρων σε λάδι. Το κάλιο επίσης 
αυξάνει την αντοχή των φυτών σε ξηροθερμικές 
συνθήκες, ανεβάζοντας επίσης το ποσοστό λαδιού 
στους σπόρους. Δίνει επίσης αντοχή στο πλάγιασμα. 
Τέλος μαγνήσιο και βόριο επηρεάζουν τις τελικές 
αποδόσεις.
Η εταιρεία Gavriel προτείνει τα λιπάσματα αυξημένης 
αποδοτικότητας Nutrimore στην βασική λίπανση του 
ηλίανθου και υπόσχεται αυξημένες αποδόσεις γιατί:

1 Τα 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 ηλίανθο 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%. Ιδίως στην περίπτωση ξερικής 
καλλιέργειας, η χρήση βασικού λιπάσματος Nutrimore 
είναι η μόνη επιλογή για να κρατηθεί η καλλιέργεια 
επαρκώς ταϊσμένη σε άζωτο μέχρι τέλους. 

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

τύπου για το ηλίανθο με τέλεια αναλογία σε άζωτο, 
φώσφορο, κάλιο, μαγνήσιο αλλά και βόριο. 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 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. Επάρκεια σε 
βόριο σημαίνει καλύτερη γονιμοποίηση, γεμάτοι σπόροι 
και άρα υψηλότερη παραγωγή.

Τα μόνα με διπλή ασπίδα προστασίας 
στην επιφανειακή λίπανση:

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

ηλίανθου 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 πως τα Nutrimore είναι τα 
αποδοτικότερα λιπάσματα που κυκλοφορούν αυτή 
την στιγμή στην Ελληνική αγορά. Το απέδειξε και 
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-αυξάνουν την σοδειά 
τουλάχιστον κατά 10%.

ΙΩΆΝΝΆ ΚΆΛΚΟΎΝΟΎ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSC – ΕΔΆΦΟΛΟΦΟΣ

ΎΠΕΎΘΎΝΗ ΤΜΗΜΆΤΟΣ MARKETING GAVRIEL

> Με ισχυρό άζωτο και ενισχυμένα με το σταθεροποιητή ουρεάσης Agrotain  

ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΑΝΘΟ  
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  NUTRIMORE  

ΒΑΣΙΚΗ  
ΛΙΠΑΝΣΗ

ΝUTRIMORE 20-7-12+2MgO+B  DDP 25-35kgr/στρ

ή  ΝUTRIMORE 20-6-14+ B DDP 25-35 kgr/στρ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ 
ΛΙΠΑΝΣΗ

 NUTRIMORE N-PLUS 46-0-0 10-15  kgr/στρ

ή NUTRIMORE WINNER 40-0-0+14.5 SO3 10-15  kgr/στρ

33ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ



34 ΗΛΙΑΝΘΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

▲ ▲ ▲ ▲

NK Neoma: Ο πρωταθλητής αποδόσεων σε γόνιµα και 
ποτιστικά χωράφια. Χάριν στο NK NEOMA η καλλιέργεια 
εξαπλώθηκε στα ποτιστικά και γόνιµα χωράφια, µιας και 
µε τις πάρα πολύ υψηλές αποδόσεις του έκανε τον ηλίανθο 
ανταγωνιστικό σε σχέση µε βαµβάκι και καλαµπόκι.

SY Experto: Υβρίδιο υψηλού ολεϊκού οξέος, για σίγουρες 
και υψηλές αποδόσεις µε µεγάλη αντοχή σε ασθένειες και 
περονόσπορο, που αποδίδει και σε δύσκολες συνθήκες.

SY Talento: Υβρίδιο υψηλού ολεϊκού οξέος µε σταθερή 
και υψηλή παραγωγή σε γόνιµα χωράφια, µε αντοχή στις 
ασθένειες και ιδιαίτερα στον περονόσπορο.

SY Bacardi CLP: Υβρίδιο µε υψηλή προσαρµοστικότητα, 
άριστες αποδόσεις σε γόνιµα ποτιστικά αλλά και υψηλές 
αποδόσεις σε µέτρια εδάφη και σε ελλιπή ποτίσµατα.

SY Diamantis: Υβρίδιο για ξερικά χωράφια και 
ξηροθερµικές συνθήκες. Πολύ υψηλό δυναµικό παραγωγής 
για τα δύσκολα και µεγάλη προσαρµοστικότητα.

SY Chelsea CLP: Νέο υβρίδιο µε ανθεκτικότητα στις 
τελευταίες φυλές οροβάγχης και µεγάλη αντοχή σε 
ασθένειες και περονόσπορο. Εξαιρετική προσαρµοστικότητα 
σε δύσκολες συνθήκες. Σταθερά υψηλές αποδόσεις σε 
γόνιµα αλλά και ξερικά χωράφια.

Suomi HTS: Νέο υβρίδιο τεχνολογίας Granstar. Πρώιµο µε 
πολύ υψηλές αποδόσεις και σε ξερικά αλλά και σε ποτιστικά 
χωράφια. Μεγάλη προσαρµοστικότητα σε διάφορες 
κλιµατολογικές συνθήκες. Με ανθεκτικότητα στις τελευταίες 
φυλές οροβάγχης και µεγάλη αντοχή σε ασθένειες και 
περονόσπορο.

NX92357 (Sureli HTS): Νέο υβρίδιο τεχνολογίας 
Granstar µε πολύ υψηλές αποδόσεις κυρίως σε ξερικά 
αλλά και σε ποτιστικά χωράφια. Με ανθεκτικότητα στις 
τελευταίες φυλές οροβάγχης και µεγάλη αντοχή σε 
ασθένειες και περονόσπορο. ∆ιακρίνεται για την µεγάλη 
προσαρµοστικότητα σε διάφορες κλιµατολογικές συνθήκες.

ES TERRAMIS  CL: Πρώιµο υβρίδιο Clearfi eld µε 
εξαιρετικές αποδόσεις σε σπόρο. Ειδικά προσαρµοσµένο για 
ξηροθερµικές συνθήκες και εξαιρετική ανοχή στα stress και 
τις ασθένειες. Πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη και εξαιρετική 
οµοιοµορφία φυτών στο χωράφι. Πολύ καλή γονιµοποίηση. 
Υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι (47% +). 

ES NOVAMIS: Πρώιµο υβρίδιο Clearfi eld µε υψηλό 
δυναµικό παραγωγής και εξαιρετική πρώτη ανάπτυξη. 
Ιδανική επιλογή για όλα τα ποτιστικά και γόνιµα ξηρικά 
χωράφια.

ES ELECTRIC CLP: Πρώιµο υβρίδιο Clearfi eld Plus. 
Υψηλού ολεϊκού οξέος. Εξαιρετική αντοχή στις ασθένειες και 
υψηλό δυναµικό παραγωγής.

IMERIA CS: Πρώιµο υβρίδιο τεχνολογίας Clearfi eld, µε 
πολύ καλή παραγωγή και υψηλή περιεκτικότητα λαδιού. 
Φυτό χαµηλού ύψους µε µεγάλη οµοιοµορφία και καλό 
γέµισµα κεφαλής. Πολύ καλή ανεκτικότητα σε Phomopsis, 
Sclerotinia capitulum και Sclerotinia top.

KLARIKA CL: Υπερπρώιµο υβρίδιο ηλίανθου τεχνολογίας 
Clearfi eld, ένα από τα πιο πρώιµα της αγοράς. Χαρακτηρίζεται 
από το χαµηλό του ύψος και το καλό γέµισµα της κεφαλής. 
Είναι ανθεκτικό σε όλες τις φυλές περονόσπορου.

KALEDONIA CL: Νέο πρώιµο high-oleic υβρίδιο 
τεχνολογίας Clearfi eld. Υβρίδιο µεσαίου ύψους που 
προτείνεται για όλους τους τύπους εδαφών. Εξαιρετική 
πρώτη ανάπτυξη και µε ταχύτατη ξήρανση στο τέλος του 
κύκλου χωρίς απώλειες. Εξαιρετική αντοχή στις ασθένειες.

Η BASF προσφέρει πλέον ολοκληρωµένες λύσεις στην 
καλλιέργεια του ηλίανθου, επενδύοντας στο µέλλον µε το 
νέο χαρτοφυλάκιο υβριδίων ηλίανθου InSun™, τεχνολογίας 
Clearfi eld® και Clearfi eld Plus®, αλλά και ένα πλήρες 
χαρτοφυλάκιο προϊόντων φυτοπροστασίας.

Coloris CL: Μεσοπρώιµο, Clearfi eld® υβρίδιο ηλίανθου 
σταθερών και υψηλών αποδόσεων ακόµη και σε συνθήκες 
στρες, µε υψηλή γενετική ανθεκτικότητα στην οροβάγχη 
(A→ G). Zωηρό υβρίδιο για γρήγορη εγκατάσταση της 
καλλιέργειας, εξαιρετική ανεκτικότητα στην αδροµύκωση 
και καλή αντοχή στον περονόσπορο.

Dracaris CLP: Πρώιµο υβρίδιο, τεχνολογίας Clearfi eld® 
Plus, σταθερών και υψηλών αποδόσεων ακόµη και σε 
συνθήκες στρες, µε καλή ανθεκτικότητα στην οροβάγχη  
(A→ F). Είναι ζωηρό υβρίδιο για γρήγορη εγκατάσταση της 
καλλιέργειας, µε υψηλή αντοχή στον περονόσπορο και 
ανεκτικότητα στη φόµοψη.

Kapris CLP: Πρώιµο υβρίδιο ηλίανθου, τεχνολογίας 
Clearfi eld® Plus, υψηλών αποδόσεων ακόµη και σε 
συνθήκες στρες, για εντατικές και χαµηλών εισροών 
καλλιέργειες. Έχει υψηλή γενετική ανθεκτικότητα στην 
οροβάγχη (A→G) και εξαιρετική ανεκτικότητα σε ασθένειες.

Loris CLP Clearfi eld® Plus: µεσοπρώιµο υβρίδιο 
ηλίανθου, µε υψηλή ελαιοπεριεκτικότητα. Υβρίδιο σταθερών 
και υψηλών αποδόσεων ακόµη και σε συνθήκες στρες για 
εντατικές καλλιέργειες, υψηλή γενετική ανθεκτικότητα στην 
οροβάγχη (A→G), υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι και υψηλή 
ανθεκτικότητα στη φόµοψη.

Acordis CLP: Πρώιµο υβρίδιο υψηλών αποδόσεων, 
τεχνολογίας Clearfi eld® Plus, µε ολοκληρωµένο προφίλ 
αντοχής στις ασθένειες και καλή ανθεκτικότητα στην 
οροβάγχη (A → F). Πολύ ζωηρό υβρίδιο, για γρήγορη 
εγκατάσταση της καλλιέργειας. Υψηλής περιεκτικότητας 
σε λάδι υβρίδιο για εντατικής και ενδιάµεσης δυναµικής 
καλλιέργειες. 

P64LE99 RM 47: Μέγιστο δυναµικό παραγωγής σε γόνιµα 
χωράφια. Υβρίδιο τεχνολογίας ExpressSun® µε αντοχή 
στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG. Πολύ ισχυρό στέλεχος. 
Επίπεδη πίτα µε πλήρη γονιµοποίηση µέχρι το κέντρο. 
Εξαιρετικό φύτρωµα και γρήγορη κάλυψη του εδάφους.
Αντοχή στο πλάγιασµα. Μεγάλη αντοχή σε ασθένειες, όπως 
φόµοψη και σκληρωτίνια (ρίζα και κεφάλι).

P64LE136 Nέο RM 44: Μέγιστο δυναµικό παραγωγής 
σε γόνιµα χωράφια. Σχετικά χαµηλή υγρασία συγκοµιδής. 
Ανθεκτικό στις κύριες ασθένειες και την Οροβάγχη.
Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι.Υβρίδιο τεχνολογίας 
ExpressSun® µε αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG. 

P64LE137 Nέο RM 42: Πρώιµο µε ισχυρό στέλεχος. 
Ανθεκτικό στις νέες φυλές της Οροβάγχης. Ανθεκτικό 
σε ξηροθερµικές συνθήκες. Κατάλληλο για επίσπορη 
καλλιέργεια. Υβρίδιο τεχνολογίας ExpressSun® µε αντοχή 
στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG. 

P64LP130 Nέο RM 45: Υβρίδιο τεχνολογίας Clearfi eld® 
Plus µε αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Pulsar® Plus.Γενετική 

αντοχή στον Περονόσπορο και την Οροβάγχη. Εύρωστο 
φυτό. Εξαιρετικές αποδόσεις στη λεκάνη της Μεσογείου και 
τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας. 

P63LE113  RM 42: Υβρίδιο τεχνολογίας ExpressSun® 
µε αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG. Πρώιµη 
ανθοφορία.Μεγάλο δυναµικό παραγωγής. Πολύ ισχυρό 
στέλεχος. Επίπεδη πίτα µε πλήρη γονιµοποίηση µέχρι το 
κέντρο. Μεγάλη αντοχή σε ασθένειες, όπως φόµοψη και 
σκληρωτίνια (ρίζα και κεφάλι). Μεγάλη περιεκτικότητα σε 
λάδι. Κατάλληλο για πρώιµες και πυκνές σπορές.

Ρ64LE25 RM 43: Υβρίδιο τεχνολογίας ExpressSun® 
µε αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG. Μεγάλη 
σταθερότητα απόδοσης σε ποτιστικά και ξηρικά. Εξαιρετικό 
φύτρωµα, εύρωστο φυτό, δυνατή ρίζα. Μεγάλη αντοχή σε 
ασθένειες, όπως φόµοψη και σκληρωτίνια (ρίζα και κεφάλι). 
Μεγάλος καρπός µε πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι.

P64LC108 RM 45: Υβρίδιο τεχνολογίας Clearfi eld® µε 
αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Pulsar® 4 SL Μέγιστη αντοχή στην 
Οροβάγχη. Έχει  την ταχύτερη πρώτη ανάπτυξη. Μέγιστη 
περιεκτικότητα σε λάδι.

HIGH OLEIC PIONEER® ΥΒΡΙ∆ΙΑ

P64HE118 High Oleic RM45: Υβρίδιο τεχνολογίας 
ExpressSun® µε αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 
SG. Έχει το υψηλότερο ποσοστό Ολεϊκού οξέος (>90,0%). 
Ανθεκτικό στις κυριότερες ασθένειες.

P64HE133 Nέο High Oleic RM 44: Πολύ υψηλή 
περιεκτικότητα σε λάδι. Άριστη ποιότητα λαδιού Ανθεκτικό 
στον Περονόσπορο. Υβρίδιο τεχνολογίας ExpressSun® µε 
αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG. 

P64HE144 Nέο High Oleic RM 45: Μέγιστο 
δυναµικό παραγωγής σε γόνιµα χωράφια. Πολύ υψηλή 
περιεκτικότητα σε λάδι. Άριστη ποιότητα λαδιού. Ανθεκτικό 
στον Περονόσπορο. Υβρίδιο τεχνολογίας ExpressSun® µε 
αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG. 

Το Clearfi eld® Plus και το Pulsar® Plus 
είναι σήµατα κατατεθέντα της BASF

Το Clearfi eld® και το Pulsar® 4 SL 
είναι σήµατα κατατεθέντα της BASF

Το Granstar® 50 SG είναι σήµα κατατεθέν της FMC

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

CLEARFIELD prodution system

NS Primi: Πρώιµο υβρίδιο, µε υψηλή περιεκτικότητα σε 
έλαιο, ανθεκτικό στην σκωρίαση, υψηλή ανθεκτικότητα 
στην Phomopsis, γενετικά ανθεκτικό στην plasmopara 
halstedii. (P 16 gene), έχει υψηλή παραγωγή νέκταρ και 
γόνιµης γύρης δηµιουργώντας µεγάλη ελκυστικότητα 
στους επικονιαστές.

NS Maestro: Πρώιµο υβρίδιο, µε δυνατό πέταγµα, 
µεγάλη κεφαλή µε καλό γέµισµα έως το κέντρο, υψηλό 
δυναµικό παραγωγής µε σταθερές αποδόσεις. Γενετικά 
ανθεκτικό σε όλες τις φυλές της οροβάγχης, υψηλή 
αντοχή στη Phoma, Macrorhomina και Sclerotinia 
sclerotiorum,εξαιρετική αντοχη σε καταστάσεις stress.

NS Taurus: Μεσοόψιµο υβρίδιο, µέσο ύψους φυτό 
µε γρήγορη ανάπτυξη, υψηλό δυναµικό παραγωγής 
µε άριστη προσαρµοστικότητα και µεγάλη αντοχή στις 
ξηροθερµικές συνθήκες, υψηλή αντοχή σε Phoma, 
Macrorhomina και Sclerotinia sclerotiorum

CLEARFIELD plus prodution system

NS Smaragd: Μεσοπρώιµο µέσου ύψους µε αντοχή 
στο πλάγιασµα, εκπληκτική αντοχή στον περονόσπορο 
και γενετική αντοχή στις φυλές της οροβάγχης ευρεία 
προσαρµοστικότητα.

SUMO technology

NS Sumo Sun: Πρώιµο µε µεγάλη αντοχή στα 
ζιζανιοκτόνα της οµάδας  σουλφονυλουριών, µέσου 
ύψους µε ισχυρό στέλεχος που δεν πλαγιάζει, γενετική 
αντοχή σε περονόσπορο και οροβάγχη, µεγάλη αντοχή 
στην ξηρασία.

Anabela Su: Μεσοπρώιµο µε µεγάλη αντοχή στα 
ζιζανιοκτόνα της οµάδας  σουλφονυλουριών, γενετικά 
ανθεκτικό σε ολες τις φυλές της plasmopara halstedii 
(P16 gene).

High Oleic synfl ower oil

Michel: Μεσοπρώιµο υβρίδιο τεχνολογίας 
Clearfi eld, µέσου ύψους  µε µεγάλες κεφαλές, υψηλή 
περιεκτικότητα σε ολεικό οξύ και υψηλή πρωτεΐνη, 
µεγάλη ανθεκτικότητα στον περονόσπορο και ανθεκτικό 
στις φυλές οροβάγχης A-B-C-D-E.

Mas 89.HOCL - HIGH OLEIC - CLEARFIELD: Πρώιµο 
υβρίδιο µε τέλεια σχέση απόδοσης - πρωιµότητας σε 
όλες τις καλλιεργητικές συνθήκες. Άριστη και σταθερή 
περιεκτικότητα σε λάδι και σε ποσοστό ολεϊκού οξέος. 
∆υνατότητα όψιµης σποράς.

Mas 92.CP - CLEARFIELD PLUS: Yβρίδιο νέας 
τεχνολογίας για την καλύτερη αντιµετώπιση των ζιζανίων. 
Αριστη αντοχή στις 9 φυλές του περονόσπορου. Υψηλό 
δυναµικό παραγωγής και προσαρµοστικότητα.

Mas 85.SU: Αριστη προσαρµοστικότητα ακόµη και σε 
δύσκολες συνθήκες. Υψηλό δυναµικό παραγωγής. ∆εν 
πλαγιάζει. Ανοχή στη δραστική ουσία Triberunon methyl. 

Mas 87.IR: Μεσοπρώιµο υβρίδιο, πολύ παραγωγικό 
µε άριστη προσαρµοστικότητα. ∆εν πλαγιάζει. Εξαιρετική 
περιεκτικότητα σε λάδι. Ισορροπηµένο φυτό, χαµηλό, 
µεγάλης ζωηρότητας εκκίνησης. 

RGT VOLLCANO CLP: Πρώιµο, Clearfi eld Plus 
και High Oleic υβρίδιο. Πολύ παραγωγικό µε 
µεγάλη προσαρµοστικότητα, πολύ καλά αγρονοµικά 
χαρακτηριστικά και ανθεκτικό στις 9 φυλές του 
περονόσπορου. Με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι 
εξαιρετικής ποιότητας (3-4 µονάδες πάνω από το Μ.Ο.) µε 
πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ

SIKLLOS: Clearfi eld υβρίδιο, µε υψηλές αποδόσεις, 
µεγάλη προσαρµοστικότητα, ιδιαίτερα ανθεκτικό και σε 
ξηροθερµικές συνθήκες. Με πολύ καλά αγρονοµικά 
χαρακτηριστικά

RGT INTERSTELLAR SU: Νέο, πρώιµο, Express υβρίδιο, 
Με πολύ υψηλές αποδόσεις, ανθεκτικό στις 9  φυλές του 
περονόσπορου, άριστα αγρονοµικά χαρακτηριστικά και 
υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι.

RGT CLLIF: Clearfi eld υβρίδιο, µε  πολύ υψηλές αποδόσεις 
και µεγάλη προσαρµοστικότητα και σε δυσµενείς συνθήκες 
καλλιέργειας. Με εξαιρετικά αγρονοµικά χαρακτηριστικά και 
πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι.
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