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Συμπληρώνονται
τα μικρά δικαιώματα
Τεχνητή αναδιανομή των άμεσων ενισχύσεων δημιουργεί αυτόματα η νέα 

δέσμη «πράσινων εργαλείων» που υποκαθιστά το παλιό πρασίνισμα σελ. 4-5

Οδηγός Νέοι Αγρότες  
Οριστικά 16.000 ευρώ 
τυπική απόδοση εξόδου
Αναλυτικοί πίνακες µε τα µόρια που εξασφαλίζει 
κάθε καλλιέργεια στους υποψήφιους της δράσης 
Νέων Αγροτών ενόψει των δηλώσεων ΟΣ∆Ε.  

agrenda - σελ. 16-17 

Ξεκάθαρη προτροπή της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για ενίσχυση της βιολογικής 
παραγωγής µε στόχο να καλύψει το 25% 
των συνολικών εκτάσεων.  σελ. 42-43 

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  

Η Ευρώπη  
θέλει στο 1/4 
βιολογικά 

Έμφραγμα 
στην αγορά, 
τα κολλάει 
όλα το ΟΣΔΕ

σελ. 10-11, 49, 50

Οι νέες λύσεις 
στην υπαίθρια 
ντομάτα που 
κινείται αργά 

ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 25-32

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ        
Προβλέψεις για υψηλές 
τιµές και µετά τη νέα 
σοδειά στο σκληρό σιτάρι.  
Εµπορεύµατα, σελ. 21-36
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EDITORIAL

• Nέος εξοπλισµός σποράς και άροσης
το 2021 από τη Lemken σελ. 20, 37
• Ο όµιλος CNH Industrial επένδυσε 
στην ελληνική Augmenta σελ. 37

• Οργή συνεταιριστών για το «στήσιµο» από 
τον υπουργό Σπήλιο Λιβανό σελ. 10-11
• Αργεί η επανασύνδεση του ρεύµατος στις 
τακτοποιηµένες γεωτρήσεις σελ. 9

• Υψηλών θρεπτικών απαιτήσεων η ντοµάτα, 
που ψάχνει αποδοτικά υβρίδια σελ. 25-32
• Άνετα πάνω από τα 6 ευρώ το αρνάκι πριν 
το Πάσχα που είναι πολύ λίγο σελ. 35

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Νέα διόρθωση στην αγορά βάµβακος, µε τις προπωλήσεις 
σύσπορου να πέφτουν στα 51 λεπτά το κιλό. Ήδη η τιµή στα 
αµνοερίφια έχει υπερβεί τα 5,70 ευρώ µε τη δυναµική που έχει 
αναπτυχθεί να προδιαγράφει υπέρβαση του φράγµατος των 6 
ευρώ µε ευκολία. Θετικές προοπτικές στην τελευταία έκθεση της 
Κοµισιόν για τις αγορές αγροτικών προϊόντων, αναµένοντας για 
τα σιτηρά σταθεροποίηση σε υψηλές τιµές και µείωση εισαγωγών. 

Ωίδιο µηλοειδών
Το κύµα της νέας βλάστησης σε 
δενδρώνες µήλων και αχλαδιών 
«κρύβει» σε πολλές περιπτώσεις 
µολύσµατα ωίδιου που διαχείµασε 
στους οφθαλµούς από την 
προηγούµενη καλλιεργητική περίοδο. 
Στις ευαίσθητες ποικιλίες η περίοδος 
υψηλότερου κινδύνου για νέα µόλυνση 
ξεκινά στα στάδια E-E2, δηλαδή στα 
κλειστά µπουµπούκια. Ο µύκητας 
προσβάλλει φύλλα, οφθαλµούς, 
τρυφερούς βλαστούς, άνθη και 
καρπούς, προκαλώντας µείωση της 
παραγωγής και σοβαρή υποβάθµιση 
της ποιότητας των προϊόντων, ενώ 
παράλληλα τα προσβεβληµένα µέρη 
παρουσιάζουν βραδεία ανάπτυξη.

Αντιµετώπιση
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών και 
Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου 
συνιστούν προστασία των τρυφερών 
µερών του δέντρου µε κάλυψή τους µε 
κατάλληλο µυκητοκτόνο µε 
επαναλαµβανόµενους ψεκασµούς. Οι 
εφαρµογές αυτές κρίνονται ιδιαίτερα 
αναγκαίες στις ευαίσθητες στην 
ασθένεια ποικιλίες Jonathan, Rome 
Beauty, Cortland και Baldwin και 
µπορούν να συνδυαστούν µε την 
προστασία ενάντια στο φουζικλάδιο.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 03-04-2021
Στα δυτικά, τα βόρεια και το 
ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις µε 
τοπικές βροχές,  Από το µεσηµέρι 
στα βόρεια θα εκδηλωθούν και 
σποραδικές καταιγίδες κυρίως 
στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα 
γενικά αίθριος καιρός µε τοπικές 
νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεµοι 
νότιοι νοτιοδυτικοί µέτριας 
έντασης, ισχυρότεροι τοπικά στο 
Αιγαίο. Θερµοκρασία σε µικρή 
άνοδο.

Κυριακή 04-04-2021
Στα βόρεια αυξηµένες νεφώσεις 
µε βροχές και σποραδικές 
καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε τοπικές βροχές. Βαθµιαία 
βελτίωση το βράδυ στα δυτικά. 
Άνεµοι νότιοι, µέτριοι προς 
ισχυροί κυρίως στο Αιγαίο, ενώ 
από το απόγευµα βορειοδυτικοί 
µέτριοι. Θερµοκρασία σε πτώση 
στα βόρεια.

∆ευτέρα 05-04-2021
και Τρίτη 06-04-2021
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες στα ανατολικά, µε 
πρόσκαιρες τοπικές βροχές και 
στα βορειοανατολικά 
µεµονωµένες καταιγίδες, µε 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

βελτίωση από την Τρίτη. Άνεµοι 
από βόρειες διευθύνσεις µέτριας 
έντασης, που θα στραφούν σε 
νότιους. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή.

Τετάρτη 07-04-2021 ως
Παρασκευή 09-04-2021
Αίθριος καιρός στο µεγαλύτερο 
µέρος της χώρας µε αραιές 
νεφώσεις από τις 
απογευµατινές ώρες. Άνεµοι 
νότιοι νοτιοδυτικοί που θα 
στραφούν την Πέµπτη σε 
βόρειους χαµηλής έντασης. 
Θερµοκρασία σε υψηλά 
επίπεδα.   

Οι άνεµοι θα πνέουν 
δυτικοί νοτιοδυτικοί 
3 µε 5 και στο 
Αιγαίο τοπικά έως 7 
µποφόρ.
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Στα 40 χρόνια από την είσοδο της χώρας 
µας στην ευρωπαϊκή οικογένεια έχουν 
γίνει πολλά και ενδιαφέροντα. 

Ειδικά στον αγροτικό χώρο, η συµβολή της 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής υπήρξε 
καταλυτική, αλλάζοντας εκ βάθρων 
τον προσανατολισµό και τη διάρθρω-
ση της αγροτικής παραγωγής. 

Συνήθως τα φώτα πέφτουν στα τεράστια 
ποσά των κοινοτικών ενισχύσεων και 
ενδεχοµένως στη σπατάλη πόρων α-
πό την πλευρά των αγροτών. Ίσως µέ-
χρι κάποια στιγµή, αυτό να είχε βάση. 

Αυτό που δεν λέγεται ωστόσο, είναι η τρο-
πή που έχουν πάρει τα πράγµατα από 
τα µισά περίπου της συµµετοχής στην 
ΕΕ, δηλαδή στη δεύτερη 20ετία, όταν 
άρχισαν οι µεγάλες διαρροές πόρων α-
πό τους πραγµατικούς πρωταγωνιστές 
της αγροτικής παραγωγής προς όλους 
τους άλλους «υποστηρικτές» της αγρο-
τικής δραστηριότητας, που, όπως φαί-
νεται, είδαν φως και µπήκαν. 

Έτσι µε τον καιρό, στους κλασικούς µελετη-
τές οι οποίοι συνέβαλαν κατά βάση στη 
σύνταξη των φακέλων για συµµετοχή 
των αγροτών στα αναπτυξιακά προγράµ-
µατα, προστέθηκαν δεκάδες άλλοι οι ο-
ποίοι αποµυζούν αυτά τα χρόνια το µε-
γαλύτερο µέρος των κονδυλίων που έ-
χουν προορισµό τους αγρότες. 

Σύµβουλοι πιστοποίησης, σύµβουλοι τεχνι-
κής φροντίδας (εκεί που υπήρχαν δωρε-
άν οι γεωπόνοι του δηµοσίου και οι λε-
γόµενες Γεωργικές Εφαρµογές), σύµ-
βουλοι ευφυούς γεωργίας, σύµβουλοι 
ΟΕΦ, σύµβουλοι marketing, σύµβουλοι 
branding, συντονιστές cluster, συντονι-
στές ΟΣ∆Ε, διαχειριστές ΚΥ∆. Και όλοι 
αυτοί σιτίζονται από τα κοινοτικά ποσά 
που παλιότερα είχαν αποκλειστικό προ-
ορισµό τους αγρότες ή ακόµα και από 
δαπάνες οι οποίες επιβαρύνουν σήµερα 
απευθείας τους παραγωγούς. 

∆εν είναι όµως µόνο αυτό. Μέσα από τη λει-
τουργία αυτών των «συστηµάτων» επέρ-
χεται µια γενικότερη στρέβλωση ή και 
διάβρωση του χώρου, η οποία συχνά α-
ποβαίνει ευθέως σε βάρος των πραγµα-
τικών γεωργών και κτηνοτρόφων. 

Τα λεγόµενα Κέντρα Υποδοχής ∆ηλώσεων 
(ΚΥ∆) π.χ., σε κάποιες περιπτώσεις, µε 
τις πλάτες της «συντεχνίας του ΟΣ∆Ε» 
ή και χωρίς αυτές, έχουν καταστεί «αυ-
τόνοµα κρατίδια», τα οποία ορίζουν πο-
λύ περισσότερα από τη σύνταξη και πα-
ραλαβή των δηλώσεων.              Agrenda

Τα κρατίδια 
των ΚΥΔ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,17460

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,47748

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,10852

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,86187

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
130,21050
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Με µεγάλη προσοχή καλούνται να κι-
νηθούν αυτή την περίοδο οι αγρότες 
που προγραµµατίζουν να αγοράσουν 
δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης. Η α-
ξία τους στην Ελλάδα αναµένεται να 
ξεκινήσει να αλλάζει από το 2022, ε-
νώ από το 2023 θα φανούν σε πολύ 
µεγαλύτερο βαθµό αυξοµειώσεις στα 
ατοµικά δικαιώµατα του κάθε αγρό-
τη, που εξαρτώνται άµεσα από τρεις 
παράγοντες: Σύγκλιση, µερίδιο των 
άµεσων ενισχύσεων που θα κατευ-
θυνθούν προς τα eco-schemes (νέο 
πρασίνισµα) και η επιλογή της Ελλά-
δας να εισάγει το καθεστώς αναδια-
νεµητικής ενίσχυσης. Πώς λοιπόν 
θα αλλάξει η αξία των δικαιώµατων;

Ξεκινώντας από τη σύγκλιση: Σή-
µερα όλα τα δικαιώµατα στην Ελλάδα 
έχουν αξία ίση τουλάχιστον µε το 60% 
του περιφερειακού µέσου όρου. Τι ση-
µαίνει αυτό; Όλοι οι αγρότες λαµβά-
νουν τουλάχιστον το 60% της µέσης 
περιφερειακής αξίας δικαιωµάτων: 
20,2 ευρώ το στρέµµα στα βοσκοτό-
πια, 27,6 ευρώ το στρέµµα για τις α-
ροτραίες και 34,1 ευρώ το στρέµµα 
για τις δενδρώδεις. 

Από το 2023, η µέση περιφερεια-
κή αξία µειώνεται 20% λόγω της κα-
τάργησης του πρασινίσµατος ώστε 

να δηµιουργηθεί ο «κουµπαράς» των 
eco-schemes (ανάλυση σελ. 5). Οπό-
τε µε βάση τα παραπάνω, διαµορφώ-
νεται ο περιφερειακός µέσος όρος α-
ξίας δικαιωµάτων στα 16,16 ευρώ στα 
βοσκοτόπια, 22,8 ευρώ στις αροτραί-
ες και 27,28 ευρώ για τις δενδρώδεις.

Τι συµβαίνει µε 85% σύγκλιση 
στα χαµηλά δικαιώµατα

Θα έχουµε ετησίως επαναπροσ-
διορισµό της αξίας δικαιωµάτων µέ-
χρις ότου όλοι οι αγρότες να πληρώ-
νονται µε: 13,73 ευρώ στα βοσκοτό-
πια, 19,38 ευρώ στις αροτραίες και 
23,1 ευρώ στις δενδρώδεις. ∆ηλαδή, 
όλοι οι αγρότες να λαµβάνουν τουλά-
χιστον το 85% της µέσης περιφερει-
ακής αξίας. Τα παραπάνω νούµερα 
προφανώς θα αλλάξουν, ωστόσο εί-
ναι µία καλή αφετηρία ώστε να µπο-
ρέσει κάποιος να έχει µία εικόνα για 
τους µηχανισµούς που κινούνται πί-
σω από τη γλώσσα των Βρυξελλών.

Μέχρι πότε θα πρέπει να φτάσουν 

αυτό το ποσό οι αγρότες εξαρτάται 
από τις Εθνικές Επιλογές: Άµεσα α-
πό το 2023 ή σταδιακά έως το 2026.  

Τι συµβαίνει µε 85% σύγκλιση 
στα υψηλά δικαιώµατα

Η απάντηση εξαρτάται από το πο-
σό το οποίο θα χρειαστεί για να χρη-
µατοδοτηθεί η σύγκλιση, δηλαδή για 
να πιάσουν όλοι την ελάχιστη αξία δι-
καιωµάτων. Αν για παράδειγµα απαι-
τούνται 20 εκατ. ευρώ για τα βοσκο-
τόπια, 50 εκατ. ευρώ για τις αροτραί-
ες και 30 εκατ. ευρώ για τις δενδρώ-
δεις καλλιέργειες, τα ποσά αυτά θα 
περικοπούν οριζόντια σε όλους τους 
κατόχους δικαιωµάτων µε µοναδι-
αία αξία υψηλότερη του µέσου όρου. 

Τι σηµαίνει ο κόφτης 30%
Κανένα δικαίωµα ενίσχυσης δε θα 

έχει µοναδιαία αξία χαµηλότερη του 
85% της περιφερειακής µοναδιαίας α-
ξίας έως το 2026, εκτός αν αυτό συ-
νεπάγεται µείωση το 30% στα υψηλά 
δικαιώµατα.  Στην περίπτωση αυτή η 
ελάχιστη µοναδιαία αξία καθορίζεται 
στο απαιτούµενο επίπεδο ώστε να τη-
ρείται το εν λόγω κατώτατο όριο. Με 
απλά λόγια: Αν έχει κάποιος 100 ευ-
ρώ το στρέµµα δικαίωµα δεν θα µπο-
ρεί να πέσει κάτω από τα 70 ευρώ, α-
κόµα και αν έτσι δεν επιτυγχάνεται η 
σύγκλιση που προβλέπεται. 

Η αγορά δικαιωμάτων    
και η ελάχιστη αξία τους το 2023

Από το 2022 θα  

δουν την αξία 

των ατομικών 

δικαιωμάτων τους να 

αλλάζει οι Έλληνες 

αγρότες, ενώ, από 

το 2023 επέρχονται 

σημαντικές 

αυξομειώσεις που 

αλλάζουν και 

τους όρους για τις 

αγοραπωλησίες 

δικαιωμάτων

Από το 2022
∆ιαφορές στην αξία των 

δικαιωµάτων ενίσχυσης θα 
αρχίσουν να φαίνονται από 
το 2022 που θα ξεκινήσει η 

σύγκλιση ενισχύσεων

Νέες αξίες
Θα έχουµε ετησίως 
επαναπροσδιορισµό της 
αξίας δικαιωµάτων µέχρις 
ότου όλοι οι αγρότες να 
πληρώνονται µε: 13,73 
ευρώ στα βοσκοτόπια, 
19,38 ευρώ στις αροτραίες 
και 23,1 ευρώ στις 
δενδρώδεις.

85%
Κανένα δικαίωµα 
ενίσχυσης δε θα έχει 
µοναδιαία αξία 
χαµηλότερη του 85% της 
περιφερειακής µοναδιαίας 
αξίας έως το 2026, εκτός 
αν αυτό συνεπάγεται 
µείωση που υπερβαίνει το 
όριο του 30% στα υψηλά 
δικαιώµατα.

Το 2023
Από το 2023, η µέση 
περιφερειακή αξία 
µειώνεται 20% λόγω 
της κατάργησης του 
πρασινίσµατος, 
ώστε να δηµιουργηθεί 
ο «κουµπαράς» 
των eco-schemes.

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΕΛΛΑ∆Α)

ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

2020

ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕMMΑ

ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕMMΑ

20,20

2023 16,16

27,60

22,80

34,10

27,28

12,20

13,73

16,56

19,38

20,46

23,10

ΣΥΓΚΛΙΣΗ 60%,
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΠ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ 85%,
ΝΕΑ ΚΑΠ

ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ
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Με εξαίρεση την περίοδο 2016 και 2017 βαίνουν 
µειούµενες οι µεταβιβάσεις στην Ελλάδα 
Από τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκύπτει πως όσο πλησίαζε στο τέλος 
της η προγραµµατική περιόδου, τόσο µειωνόντουσαν και οι µεταβιβάσεις, 
µε εξαίρεση την περίοδο µεταξύ των ΟΣ∆Ε 2016 και 2017. 
Συγκεκριµένα, συνολικά έγιναν 30.131 αιτήσεις µεταβίβασης δικαιωµάτων 
2020, σύµφωνα µε στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 2019 ο αριθµός αυτός 
ήταν 34.484, το 2018 οι µεταβιβάσεις ανήλθαν στις 42.155, το 2017, 
έγιναν συνολικά 64.370 και για το 2016 ο συνολικός αριθµός των 
αιτήσεων µεταβίβασης δικαιωµάτων ανήλθε στις 40.476. 

Τρεις επιλογές για το σχήµα διαχωρισµού 
των ενισχύσεων στη χώρα µας µε τη νέα ΚΑΠ 
Η αξία των δικαιωµάτων εξαρτάται επίσης σε πολύ µεγάλο βαθµό από το 
σχήµα διαχωρισµού των ενισχύσεων. Προς το παρόν η Ελλάδα έχει επιλέξει 
το σχήµα µε τις τρεις περιφέρειες ενίσχυσης- βοσκοτόπια, αροτραίες, 
δενδρώδεις. Αυτό το σχήµα είναι που συγκεντρώνει και τις πιο πολλές 
πιθανότητες ώστε να συνεχιστεί και την ερχόµενη περίοδο. Από την άλλη η 
κατανοµή των ενισχύσεων σε επίπεδο διοικητικών περιφερειών όπως γίνεται 
π.χ στην Ισπανία την τρέχουσα περίοδο είναι επίσης µία πρόταση, όπως και ο 
διαχωρισµός σε δύο περιφέρειες, φυτικής και ζωικής παραγωγής.

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Πέρα από τη σύγκλιση, µία σηµαντική 
ευκαιρία για να αυξήσει κάποιος µε χα-
µηλότερα του µέσου όρου δικαιώµατα 
το ποσό άµεσων ενισχύσεων που θα 
λαµβάνει ετησίως, είναι το νέο πρασί-
νισµα («eco schemes»).  Είναι σηµαντι-
κό να γίνει κατανοητό ότι σε αντίθεση 
µε το τρέχον πρασίνισµα, το καθεστώς 
αυτό δεν συνδέεται σε καµία περίπτω-
ση ούτε µε την αξία των δικαιωµάτων 
ούτε µε τον αριθµό τους. 

Εξαρτάται αποκλειστικά από την ε-
πιλέξιµη έκταση αγροτικής γης και 
το ζωικό κεφάλαιο. Ακόµα και αγρό-
τες χωρίς ούτε ένα δικαίωµα ενίσχυ-
σης, θα µπορούν να πληρώνονται ε-
τησίως µέσο του νέου πρασινίσµατος. 

Ας δούµε τώρα, παραδείγµατα για το 
πώς υπολογίζονται οι άµεσες 
ενισχύσεις από το 2023: 

Το νέο πρασίνισµα («eco schemes») 
θα απορροφήσει ένα 20% (τουλάχι-
στον) από τα δικαιώµατα των αγρο-
τών οριζόντια, ώστε να δηµιουργηθεί 
ένας νέος κουµπαράς που θα χρηµα-
τοδοτεί αυτά τα ετήσια προγράµµατα. 

 Αγρότης «Α»: διαθέτει σήµερα δι-
καίωµα 40 ευρώ το στρέµµα. Από αυ-
τό, τη νέα περίοδο, το 20% θα αφαι-
ρεθεί, δηλαδή 8 ευρώ, οπότε η αξία 
του δικαιώµατος του θα διαµορφω-

θεί στα 32 ευρώ. 
Αγρότης «Β»: διαθέτει σήµερα δι-

καίωµα 15 ευρώ το στρέµµα. Από αυ-
τό, τη νέα περίοδο, το 20% θα αφαι-
ρεθεί, δηλαδή 3 ευρώ, οπότε η αξία 
του δικαιώµατος του θα διαµορφω-
θεί στα 12 ευρώ. 

Ωστόσο, το eco-scheme θα πληρώ-
νει µία φιξ τιµή το στρέµµα, ανεξάρ-
τητα από την αξία του δικαιώµατος. 
Αν για παράδειγµα αυτή η αξία δια-
µορφωθεί στα 5,5 ευρώ το στρέµµα, 
ο αγρότης «Α» θα έχει συµβάλει στον 
κουµπαρά των eco-scheme περισσό-
τερα από όσα έχει λαµβάνειν. Ο αγρό-
της «Β» θα λάβει περισσότερα από τη 
συµβολή του. Έτσι ο πρώτος θα πλη-
ρωθεί µε 37,5 ευρώ το στρέµµα και ο 
δεύτερος µε 17,5 ευρώ το στρέµµα ά-
µεση ενίσχυση. Με άλλα λόγια, όποιος 
διαθέτει δικαιώµατα αξίας µεγαλύτε-
ρης της περιφερειακής µέσης αξίας 
θα συµβάλει περισσότερο σε αυτόν 
τον κουµπαρά. Και, όσοι είναι κάτω   

από την περιφερειακή µέση αξία θα 
έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν τις 
ετήσιες άµεσες ενισχύσεις τους ανά 
στρέµµα µέσω της συµµετοχής τους 
στο eco-scheme αλλά και λόγω της 
πιθανότητας σύγκλισης. 

Τελικά πότε συµφέρει η αγορά 
δικαιωµάτων και σε ποια τιµή

Σύγκλιση και eco-schemes θα έ-
χουν άµεση επίπτωση στη µοναδι-
αία αξία των δικαιωµάτων ενίσχυ-
σης. Αν και δεν µπορεί να τεκµηριω-
θεί σαφώς ποια θα είναι αυτή η επί-
πτωση, αυτό που µπορεί να ειπωθεί µε 
βεβαιότητα είναι πως η αξία τους θα 
αλλάξει και αυτό είναι κάτι που πρέ-
πει να βάλει σε σκέψεις τον οποιοδή-

ποτε που θέλει να νοικιάσει δικαιώ-
µατα ή να αγοράσει. Επίσης, όσα δι-
καιώµατα έχουν στην κατοχή τους οι 
αγρότες µέχρι το τέλος του 2022, τα 
ίδια θα έχουν στην κατοχή τους και 
την περίοδο 2023-2027, αλλά µε δι-
αφορετική αξία. 

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι έως την 
1η Αυγούστου 2021 θα γίνει γνωστό 
αν η χώρα µας θα αλλάξει κάτι στην α-
ξία δικαιωµάτων το 2022 (π.χ σύγκλι-
ση) και µέχρι 21 ∆εκεµβρίου του τρέ-
χοντος έτους οι αγρότες θα γνωρίζουν 
και τον τρόπο που θα αλλάξει η αξία 
δικαιωµάτων την περίοδο 2023-2026. 
Ως εκ τούτου, µέχρι τις κρίσιµες αυτές 
ηµεροµηνίες, κάθε αγορά ή πώληση 
δικαιωµάτων εµπεριέχει τα ρίσκα της.  

Πεδίο δόξης   
για τους μικρούς 
η πράσινη δράση  
Κερδισμένοι από το νέο καθεστώς 
πρασινίσματος οι έχοντες χαμηλά δικαιώματα 
και οι αγρότες με επιλέξιμη γη που όμως δεν 
έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Απόθεμα

Ο τρίτος παράγοντας που θα 
επηρεάσει την αξία των άµεσων 
πληρωµών έχει να κάνει µε την 
πρόταση για την ερχόµενη ΚΑΠ 
και αφορά τη Συµπληρωµατική 
Αναδιανεµητική Ενίσχυση για τη 
Βιωσιµότητα, όπου µέρος των 
πληρωµών µεταφέρεται από τις 
µεγαλύτερες στις µικρότερες 
ή µεσαίου µεγέθους 
εκµεταλλεύσεις. Τα χρήµατα 
θα καταβάλλονται για έναν 
συγκεκριµένο αριθµό 
στρεµµάτων. Η ιδέα είναι πως 
θα λαµβάνονται τα χρήµατα 
πρωτίστως από την επιβολή 
ορίου ενισχύσεων ανά 
εκµετάλλευση, αλλά, πιθανώς 
µέσω της οριζόντιας περικοπής 
όλων των πληρωµών. 
Έπειτα, ο κουµπαράς που θα 
δηµιουργείται θα µοιράζεται 
πίσω στους αγρότες-
δικαιούχους, µε βάση µία 
συγκεκριµένη επιλέξιµη έκταση, 
έως το µέσο όρο στρεµµάτων 
της Ελλάδος ανά περιφέρεια 
ενίσχυσης. Οι αγρότες µε 
εκτάσεις άνω του µέσου όρου 
θα συµβάλλουν µε παραπάνω 
χρήµατα από όσα θα λαµβάνουν.

ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

Από μεγάλες 
στις μικρές 

Μέσω πρασινίσµατος
Ακόµα και αγρότες χωρίς 

ούτε ένα δικαίωµα ενίσχυσης, 
θα µπορούν να πληρώνονται 

ετησίως µέσω του νέου 
πρασινίσµατος
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Προς το τρίτο δεκαήµερο του Απριλίου δροµο-
λογούνται οι πληρωµές του δεύτερου πακέτου 
των συνδεδεµένων ενισχύσεων, µε βασικές 
αυτές των ζωικών, ενώ αργά συνεχίζουν να κι-
νούνται οι διαδικασίες για την πίστωση των έ-
κτακτων κρατικών ενισχύσεων σε πατάτα, νε-
ροβούβαλους, καρπούζια και θερµοκηπιακές 
καλλιέργειες. Σε κάθε περίπτωση το χρονικό 
πλαίσιο να παραµένει εξαιρετικά ρευστό λόγω 
της αποσάθρωσης των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ και της «αφλογιστίας» του ΟΣ∆Ε.

Ακόµα και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Σπήλιος Λιβανός, από το βήµα της Βουλής, απέ-
φυγε να αναλάβει οποιαδήποτε δέσµευση για 
τον ακριβή χρόνο των πληρωµών, λέγοντας γε-
νικώς και αορίστως ότι… µέχρι το τέλος Ιουνίου 
ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα πληρώσει ακόµα 352 εκατ. ευρώ.

Ειδικά στην περίπτωση των έκτακτων ενισχύ-
σεων λόγω πανδηµίας, θα πρέπει να αναφερ-
θεί πάντως ότι παρά την έγκριση του πακέτου α-
πό την Κοµισιόν εδώ και περίπου τρεις εβδοµά-
δες, η διαδικασία πληρωµής που στην περίπτω-
ση του περασµένου χειµώνα χρειάστηκε ένα µή-

να σχεδόν από την έγκριση, φαίνεται πως έχει 
παγώσει. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι το σύνο-
λο του αγροτικού κόσµου έχει αποστραγγιστεί 
από ρευστότητα πάνω στις εαρινές εργασίες.

Επί του πρακτέος, οι επόµενες 3 εβδοµάδες 
θα κυλήσουν µε διορθωτικές πληρωµές αφενός 
για υπόλοιπα της ενιαίας ενίσχυσης της περ-
σινής χρονιάς αλλά και για προγράµµατα του 
2020 που τακτοποιούνται από αγρότες και δι-
οικητικούς του Οργανισµού Πληρωµών και α-
φετέρου για όσους παραγωγούς δεν έπιασαν το 
πλαφόν των κιλών στην ειδική ενίσχυση βάµ-
βακος που πληρώθηκε στις 24 Μαρτίου. Κατό-
πιν αυτών µέσα στη Μεγάλη Εβδοµάδα δροµο-
λογείται η πληρωµή των συνδεδεµένων στα ζω-
ικά (πρόβειου και βόειου µε 55 εκατ. ευρώ και 
35 εκατ. ευρώ αντίστοιχα), ενώ δεν αποκλείε-
ται µαζί να πληρωθούν και σπόροι σποράς, κο-

ρινθιακή σταφίδα, σπαράγγι και σηροτροφία.
Βέβαια, πρέπει να σηµειωθεί ότι πρόκειται 

για προϊόντα µε παραδόσεις, που σηµαίνει ότι 
απαιτείται σε πρώτη φάση να ολοκληρωθεί η δι-
αδικασία των απαραίτητων διασταυρώσεων των 
στοιχείων όσον αφορά τις ποσότητες που παρέ-
δωσαν οι παραγωγοί στους συνεταιρισµούς. Σε 
κάθε περίπτωση, κατά τα γνωστά, θα ακολουθή-
σει και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων µε 
το ύψος της ενίσχυσης για να βγει τελικά η καρ-
τέλα πληρωµής προς τους αγρότες και να γίνει 
η πίστωση των λογαριασµών των δικαιούχων.

Όσον αφορά τις συνδεδεµένες επισηµαίνεται 
ότι εκκρεµεί και η πληρωµή της ενίσχυσης στα 
τεύτλα, η οποία και δεν περιλήφθηκε στην πί-
στωση της περασµένης εβδοµάδας, µε τις πληρο-
φορίες να κάνουν λόγο για µείωση του ποσού. 

Λόγω ανωτέρας βίας αποκαθίσταται το 
πρόβληµα στην ειδική ενίσχυση βάµβακος

Με την επόµενη πίστωση θα τακτοποιηθεί το 
ζήτηµα των κοµµένων της ειδικής ενίσχυσης 
βάµβακος που δεν πληρώθηκαν επειδή δεν έ-
πιασαν το πλαφόν ξεκαθαρίζει ο πρόεδρος του 
ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος στον βουλευτή 
Καρδίτσας Γιώργο Κωτσό, µε τον οποίο είχε τη-
λεφωνική επικοινωνία. Σύµφωνα µε τον κ. Κω-
τσό, υπάρχουν περίπου 150 βαµβακοπαραγω-
γοί στους οποίους δεν καταβλήθηκε η συνδε-
δεµένη ενίσχυση διότι δεν καλύφθηκε το ελάχι-
στο όριο παραγωγής που απαιτείται, δεδοµένου 
ότι ο νοµός Καρδίτσας στις 18 και 19 Σεπτεµ-
βρίου χτυπήθηκε από το µεσογειακό κυκλώνα 
«ΙΑΝΟΣ», ο οποίος στο πέρασµα του, άφησε α-
νυπολόγιστες καταστροφές στις καλλιέργειες.

Από την πλευρά του ο κ. Λυκουρέντζος δια-
βεβαίωσε τον Καρδιτσιώτη βουλευτή ότι θα εξε-
τάσει διεξοδικά το εν λόγο ζήτηµα και θα υπάρ-
ξει συνεργασία ΕΛΓΑ µε ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να δι-
ορθωθεί η εν λόγω αδικία σε βάρος των αγρο-
τών. Άλλωστε, ως γνωστό, σε τέτοιες περιπτώ-
σεις ισχύει η Ανωτέρα Βία, όµως χρειάζεται και 
έγκριση από την ΕΕ, για να γίνουν πληρωµές.

Θέμα ΕΛΓΑ 
και κανονισμού 
η περικοπή 20%
Μεγάλο κύµα αναστάτωσης στους 
αγρότες προκάλεσε η µείωση 20% 
στα ποσά που µπήκαν στους 
λογαριασµούς τους µε την πίστωση 
35,3 εκατ. ευρώ της Τετάρτης 31 
Μαρτίου, σε 16.013 δικαιούχους 
αγρότες και κτηνοτρόφους για 
ζηµιές του 2020. Μάλιστα, στην 
ανακοίνωση του οργανισµού 
αναφέρεται ότι η πληρωµή έγινε 
σε µία δόση στο 100% για τις 
οφειλόµενες αποζηµιώσεις του 
2020 και η εξόφληση θα γίνει 
µέχρι τέλος Μαΐου 2021.
Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι το 
θέµα των περικοπών στην 
πληρωµή συνδέεται µε τον τύπο 
που ισχύει για τις αποζηµιώσεις 
του ΕΛΓΑ και ειδικότερα γι’ αυτές 
που έχουν ως αίτιο τον παγετό. 
Ενώ στις άλλες περιπτώσεις στον 
υπολογισµό της αποζηµίωσης 
ισχύει µείωση 15% από την 
εκτιµητέα ζηµιά, στην περίπτωση 
του παγετού και όταν η ζηµιά είναι 
στο 100%, η µείωση βάσει της 
οποίας γίνεται ο υπολογισµός 
διαµορφώνεται στο 30% (100% - 
30% x 0,88). Να σηµειωθεί ότι 
πρόκειται για τον Κανονισµό που 
θεσπίστηκε και ισχύει από το 2016 
και για τον οποίο ωστόσο δεν έχει 
γίνει η δέουσα ενηµέρωση των 
παραγωγών, ώστε να γνωρίζουν 
τα δεδοµένα από τη στιγµή που 
κάνουν τις δηλώσεις. Σε ακόµη 
δυσκολότερη θέση βρίσκονται 
πάντως όσοι αγρότες δεν κάλυψαν 
ταµειακά τις εισφορές του 2020, 
οι οποίοι θα χρειασθεί να 
περιµένουν αρκετό καιρό ακόµα 
για να πληρωθούν, µαζί µε όσους 
από κάποιες περιοχές όπου οι 
υπηρεσίες του ΕΛΓΑ δεν 
κατάφεραν να ολοκληρώσουν 
τα πορίσµατα των εκτιµήσεων. 

Ένα βήµα πριν την πληρωµή τους, συνολικού ποσού 8,5 εκατ. 
ευρώ, οι ροδακινοπαραγωγοί Ηµαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, 
Φλώρινας, Λάρισας και Τρικάλων, που διατηρούν καλλιέργεια 
τουλάχιστον 1 στρέµµατος, µετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ για 
τα de minimis στο ΦΕΚ. Υπενθυµίζεται ότι το ύψος της ενίσχυσης 
καθορίζεται σε 110 ευρώ ανά στρέµµα για τα βιοµηχανικά 
ροδάκινα, σε 100 ευρώ ανά στρέµµα για τα επιτραπέζια ροδάκινα 
και 90 ευρώ ανά στρέµµα για τα νεκταρίνια. Με βάση την ΚΥΑ, 

λοιπόν, οι ποικιλίες που αποζηµιώνονται είναι οι ακόλουθες:
Επιτραπέζια ροδάκινα: Fayette, Ο΄Ηenry, Nirinia, Zee Lady, 
Gladys, Miseline, Hall, Πριγκίπισσα Άννα, Summer Lady, Rosa del 
West, Etoyal, Sweet Dream, Aurelia, Παπαγιάννη, Octavia, 
Kevina, Honey D Halle.
Νεκταρίνια: Orion, Sweet Lady, Fenta Late, Venus, Kaltezi 
2010, Lady Erica, Max, Red Fall.
Συµπύρηνα: Ferlot, Andross, Fercluse.

Προς πληρωμή τα de minimis στα ροδάκινα 

Εισφορές ΕΛΓΑ
Τρίµηνη παράταση, έως 30 Ιουνίου 

για την καταβολής της ειδικής ασφα-
λιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ από 

αγρότες και κτηνοτρόφους 

ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΓΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ

ΠΟΣΟ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΕΚΤΑΣΗ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΜΕΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΣΕ ΚΙΛΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

0,88

100

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΖΗΜΙΑΣ

ΓΙΑ ΠΑΓΕΤΟ

�15%

�30%

=
x x x x( (

Πρώτα διορθωτικές,
 τέλη Απριλίου ζωικά,

πίσω ειδικές ενισχύσεις
Με την αιτιολογία της ανωτέρας βίας τακτοποιούνται 

οι κομμένοι βαμβακοπαραγωγοί που έχασαν το πλαφόν 
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Με νοµοθετική παρέµβαση, µε ορί-
ζοντα έως το καλοκαίρι, θα επιχει-
ρηθεί να αντιµετωπιστεί το φλέγον 
ζήτηµα των αντιρρήσεων ιδιοκτη-
τών αγροτικών και οικιστικών ακι-
νήτων που οι περιουσίες τους αντι-
µετωπίζονται ως δασικές εκτάσεις 
λόγω της ανάρτησης των αναθεω-
ρηµένων δασικών χαρτών και πρό-
δηλων λαθών που εµπεριέχουν, µε 
αποτέλεσµα κάποιες εξ αυτών κιν-
δυνεύουν να περάσουν στην κυρι-
ότητα του ∆ηµοσίου ή να χαρακτη-
ρίζονται ως αυθαίρετες.

Εξάλλου, οποιαδήποτε ιδιοκτησι-
ακή αµφισβήτηση θα πρέπει να επι-
λυθεί προτού περάσουν οι δασικοί 
χάρτες την πόρτα του Εθνικού Κτη-
µατολογίου. Αν µη τι άλλο, οι µέχρι 
σήµερα εµβολωµατικές λύσεις, η έλ-
λειψη Κτηµατολογίου, και οι παντός 
τύπου µικροκοµµατικές εξυπηρετή-
σεις που επι της ουσίας «τακτοποι-
ούν» προσωρινά ιδιοκτησιακά ζη-
τήµατα κρατούν σε µία κατάσταση 
οµηρίας χιλιάδες πολίτες. 

Αποκορύφωµα αυτή τη φορά, οι 
έντονες διαµαρτυρίες για τους δασι-
κούς χάρτες, µε επίκεντρο την Κρή-
τη, τα ∆ωδεκάννησα, τις Κυκλάδες 
και την Αττική, δείχνει να κατευθύ-
νει και τις κινήσεις της κυβέρνησης 
για την αντιµετώπιση του ζητήµα-
τος µε εξαγγελίες αρµοδίων περί 
διορθώσεων. 

Ενδεικτική η στάση του υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Κώστα Σκρέκα, στη διάρκεια τηλε-
διάσκεψης στις αρχές της εβδοµά-
δας µε τη συµµετοχή εµπλεκόµενων 
πολιτικών και υπηρεσιακών παρα-
γόντων, ο οποίος εµφανίστηκε θε-
τικός σε διορθώσεις δασικών χαρ-
τών. Επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης 
ήταν τα προβλήµατα που έχουν α-
νακύψει από την ανάρτηση των δα-
σικών χαρτών στη Κρήτη και σε νη-
σιά του Αιγαίου. Μάλιστα, σε δελ-
τίου τύπου που εξέδωσε ο Περιφε-
ρειάρχης Κρήτης, αναφέρεται πως 
«το ιδιοκτησιακό, η προστασία της 

ιδιωτικής περιουσίας και οι επιδο-
τήσεις θα διασφαλιστούν µε νοµο-
θετικές παρεµβάσεις όπως εξήγησε 
ο υπουργός, αναφερόµενος στα θέ-
µατα που κατέγραψε µε την απόφα-
σή του το Περιφερειακό Συµβούλιο 
Κρήτης και συζητήθηκαν κατά τη τη-
λεδιάσκεψη. Ο κ. Σκρέκας επεσήµα-
νε πως βούληση της πολιτικής ηγε-
σίας είναι να δοθούν λύσεις στα ζη-
τήµατα που έχουν ανακύψει […].Εν-
δεικτικό στοιχείο της θετικής αντα-
πόκρισης του υπουργείου είναι το 
γεγονός πως στο Τεχνικό Συµβού-
λιο ∆ασών που θα πραγµατοποιη-
θεί την Τετάρτη και θα περιλαµβά-
νει την εξέταση των εκτάσεων που 
χαρακτηρίζονται δάση, θα υπάρχει 
θετική εισήγηση οι εκτάσεις που 
καλύπτονται από αραιή βλάστηση 
κι έχουν ως κυρίαρχο είδος τον α-
σπάλαθο (Calicotome villosa L.). να 
µην χαρακτηριστούν δασικές», κα-

ταλήγει η ανακοίνωση.
Στο υπουργείο Περιβάλλοντος 

έχει ήδη δηµιουργηθεί νοµοπαρα-
σκευαστική Επιτροπή (µε νοµικούς 
και δασικούς υπαλλήλους), προ-
κειµένου να προωθηθούν νοµοθε-
τικές πρωτοβουλίες για την επίλυ-
ση τριών κρίσιµων θεµάτων που α-
φορούν τους δασωµένους αγρούς, 
τις εκχερσωµένες δασικές εκτάσεις 
και το ιδιοκτησιακό καθεστώς, µελε-
τώντας και τις αποφάσεις του ΣτΕ. 

Γενικός ξεσηκωµός στην Κρήτη
Στην Κρήτη επικρατεί για το θέµα 

γενικός ξεσηκωµός και οργανώνο-
νται συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας 
τη ∆ευτέρα 5 Απριλίου (12:00) και 
στους τέσσερις νοµούς, ενώ θα α-
κολουθήσουν συµβολικές καταλή-
ψεις σε όλα τα ∆ασαρχεία του νη-
σιού. Μάλιστα, µε τον πρόεδρο του 
Συντονιστικού Κρήτης για τους ∆α-

σικούς Χάρτες, Πρίαµο Ιερωνυµάκη 
«µετά από πολυήµερες προσπάθειες 
και πάρα πολλές συζητήσεις µε δι-
άφορους «αρµόδιους» καταλήγου-
µε στο συµπέρασµα ότι όλοι αυτοί 
οι αρµόδιοι µαζί και ενορχηστρω-
µένα αρνούνται να δώσουν απά-
ντηση στο πολύ µεγάλο πρόβληµα 
όλων των Κρητικών που δηµιούρ-
γησε και ανάδειξε η ανάρτηση των 
δασικών χαρτών από τα ∆ασαρχεία 
όλων των Νοµών της Κρήτης». Στο 
πλαίσιο αυτό έχει προγραµµατιστεί:

Στο Ηράκλειο, προσυγκέντρω-
ση στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Στα Χανιά, προσυγκέντρωση 
στον Κόµβο Μουρνιών.

Στο Ρέθυµνο προσυγκέντρωση 
στον Κόµβο Πανόρµου (10:30) µε κα-
τεύθυνση το ∆ασαρχείο που τελεί ήδη 
υπό κατάληψη από τις 30 Μαρτίου.

Στο Λασίθι θα γίνει ανάλογη 
διαµαρτυρία.

Τι κι αν το κυβερνητικό 
επιτελείο διατείνεται πως οι 
όποιες βελτιώσεις, σε σχέση και 
µε τα προβλήµατα σχετικά µε 
τους «δασωµένους» αγρούς, τη 
νοµιµοποίηση εκχερσωµένων 
δασικών εκτάσεων και το 
ιδιοκτησιακό ζήτηµα των 
χορτολιβαδικών θα επέλθουν µε 
διατάξεις σε νοµοσχέδιο που 
ετοιµάζεται για τον σκοπό αυτό 
από νοµοπαρασκευαστική 
επιτροπή και όχι µε τροπολογία 
επ’ ευκαιρία κάποιου σχεδίου 
νόµου, στα βουλευτικά επιτελεία 
των κοµµάτων δεν φαίνεται να 
υιοθετείται κάτι τέτοιο.
Ενδεικτική, η κατάθεση 
τροπολογίας από το ΣΥΡΙΖΑ- 
ΠΣ για το ιδιοκτησιακό ζήτηµα 
των χορτολιβαδικών εκτάσεων, 
στις περιοχές που δεν ισχύει το 
τεκµήριο κυριότητας ∆ηµοσίου, 
που προτάθηκε να ενταχθεί σε 
σχέδιο νόµου του υπουργείου 
Οικονοµικών. Με την 
προτεινόµενη τροπολογία έξι 
βουλευτών Κρήτης (Πολάκης, 
Ηγουµενίδης, Μαµουλάκης, 
Βαρδάκης, Θραψανιώτης, 
Ξάνθος), τροποποιείται το πρώτο 
εδάφιο της παρ. 5 και το τρίτο 
εδάφιο της περ. δ της παρ. 5 του 
άρθρου 3 του νόµου 998/79 για 
τις χορτολιβαδικές, βραχώδεις 
και πετρώδεις εκτάσεις, που 
βρίσκονται σε περιοχές, επί των 
οποίων δεν ισχύει το τεκµήριο 
της κυριότητας του δηµοσίου. 
Για τις περιοχές αυτές, ορίζεται 
ο τρόπος αναγνώρισης της 
κυριότητας και η εξαίρεσή τους 
από τις διατάξεις της δασικής 
νοµοθεσίας, µε βάση την ύπαρξη 
τίτλων πριν από το έτος 1946. 
Ακόµη προβλέπεται δυνατότητα 
να αναγνωρίζονται ως ιδιωτικές 
οι εκτάσεις από τη ∆ασική Αρχή 
(χωρίς προσφυγή στα ΣΙ∆ και 
τα δικαστήρια) εφόσον ο ιδιώτης 
προσκοµίσει τίτλους ιδιοκτησίας, 
πριν από την 24η ∆εκεµβρίου 
του 2003 και έχουν µεταγραφεί 
έστω και µεταγενέστερα και µε 
βεβαίωση κτηµατικής υπηρεσίας 
ότι η έκταση δεν είναι δηµόσια.

ΑΝΟΙΓΕΙ ΘΕΜΑ

Τεκμήριο
κυριότητας 
του Δημοσίου

Πριν φτάσουν στο Εθνικό Κτηματολόγιο 

Νέα αναταραχή 
με δασικούς χάρτες
Οποιαδήποτε ιδιοκτησιακή αμφισβήτηση θα πρέπει να επιλυθεί

Στο υπουργείο Περιβάλλοντος 
έχει ήδη δηµιουργηθεί 

νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή 
ώστε να προωθηθούν 

νοµοθετικές πρωτοβουλίες για 
την επίλυση τριών κρίσιµων 

θεµάτων που αφορούν 
τους δασωµένους αγρούς, 
τις εκχερσωµένες δασικές 

εκτάσεις και το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς.
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Κοµµένο ρεύµα στις εκµεταλλεύσεις, 
οχλήσεις από εισπρακτικές και συσ-
σώρευση χρεών προς τη ∆ΕΗ αναφέ-
ρουν οι αγρότες, που δεδοµένης και 
της κατάστασης που επικρατεί στις α-
γορές και της αποδυνάµωσης του ει-
σοδήµατός τους εξαιτίας της πανδη-
µίας αδυνατούν να εξέλθουν από τη 
δεινή αυτή θέση. Σηµειώνεται ότι σε 
ανακοίνωσή της η ∆ΕΗ καλεί εκ νέου 
τους παραγωγούς σε ρύθµιση χρεών, 
ενώ παράλληλα δίνει παράταση έως 
τα τέλη Σεπτεµβρίου στις δηλώσεις για 
αγροτικό τιµολόγιο. 

Ωστόσο και οι αγρότες που καταφέρ-
νουν µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο να 
ρυθµίσουν τα χρέη τους προς την εται-
ρεία ηλεκτροδότησης χρειάζεται να α-
ναµένουν µέρες έως ότου προχωρήσει 
η επανασύνδεση του ρεύµατος στις τα-
κτοποιηµένες  πλέον γεωτρήσεις. Αυ-
τό µεταφέρει και σε σχετική του ερώ-
τηση ο βουλευτής Λάρισας, Χρήστος 
Κέλλας, προς τον υπουργό Ενέργειας, 
Κώστα Σκρέκα.

Από την άλλη, τελευταία καταγραφή 
διακοπής της ηλεκτροδότησης έρχε-
ται από το Τυµπάκι της Κρήτης, όπου 
οι παραγωγοί εκεί ζητούν να σταµα-
τήσουν τόσο οι οχλήσεις από την ει-
σπρακτική όσο και οι διακοπές ρεύ-
µατος, έως ότου τουλάχιστον καταφέ-
ρουν να εκδώσουν Κάρτα του Αγρότη, 
προκειµένου να µπορέσουν να ρυθ-

µίσουν τα χρέη τους προς τη ∆ΕΗ. Στο 
αίτηµα ρύθµισης περιλαµβάνεται η 
καταβολή του 20-30% του χρέους µέ-
σω της Κάρτας του Αγρότη και εν συ-
νεχεία η εξόφληση σε έως 36 δόσεις.

  
Αιτήσεις από Απρίλη για έκπτωση 
τέλους ΑΠΕ στους λογαριασµούς 
∆ΕΗ αγροτών 

Εν τω µεταξύ, ανοίγει τον Απρί-
λιο εκ νέου η πλατφόρµα στην ο-
ποία 180.000 αγρότες µπορούν να 
υποβάλλουν αίτηση προκειµένου να 
πληρώνουν σηµαντικά χαµηλότερο 
ΕΤΜΕΑΡ µε τους λογαριασµούς ρεύ-

µατος. Η ένταξη στο καθεστώς αυτό 
ρίχνει το τέλος ανά µεγαβατώρα στα 
9,2 ευρώ από τα 17 ευρώ που ισχύ-
ει για τους υπόλοιπους χρήστες του 
δικτύου, ωστόσο στον προηγούµενο 
κύκλο αιτήσεων περίπου 2.000 από 
τους 180.000 δικαιούχους αγρότες 
είχαν καταθέσει αίτηµα προκειµένου 
να πληρώνουν χαµηλότερο τέλος µε 
τον λογαριασµό της ∆ΕΗ.

Υπενθυµίζεται ότι το ΕΤΜΕΑΡ εί-
ναι το τέλος που πληρώνουν οι κα-
ταναλωτές ρεύµατος για την ενίσχυ-
ση του λογαριασµού χρηµατοδότη-
σης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέρ-

γειας. Οι µειωµένες χρεώσεις ΕΤΜΕ-
ΑΡ για τους αγρότες και τις ξενοδο-
χειακές επιχειρήσεις έχουν καθορι-
στεί σε 9,1 ευρώ ανά µεγαβατώρα, ε-
νώ για τη βιοµηχανία σε 2,55 Euro/
MWh. Σε διαφορετική περίπτωση, θα 
επιβαρυνθούν µε αυξηµένες χρεώσεις 
και µάλιστα αναδροµικά από την αρ-
χή του 2019, στα 17 ευρώ/MWh. Με 
απόφαση της ΡΑΕ η χρέωση βάσης 
για το ΕΤΜΕΑΡ καθορίστηκε στα 17 
ευρώ ανά µεγαβατώρα, σύµφωνα µε 
την Κοινοτική νοµοθεσία, που ενσω-
µατώθηκε στο ελληνικό θεσµικό τον 
Αύγουστο του 2019. 

Αργεί η επανασύνδεση ρεύματος
Παράταση ως τον Σεπτέμβριο για αγροτικό τιμολόγιο και αίτημα νέας ρύθμισης με τη ΔΕΗ μέσω Κάρτας Αγρότη

Όσοι δεν υποβάλουν 
δηλώσεις τον Απρίλιο, θα 

µεταπέσουν αυτόµατα 
στα 17 ευρώ ανά MWh.

Μαίνονται εδώ και περίπου τρεις µήνες οι α-
ντιδράσεις για το νοµοσχέδιο του υπουργεί-
ου Ανάπτυξης για το υπαίθριο εµπόριο και 
τις λαϊκές αγορές, καθώς δεν έχει ακόµη 
βρεθεί η «χρυσή τοµή», για τις διαδικασίες 
άσκησης υπαίθριων εµπορικών δραστηριο-
τήτων και τα κριτήρια συµµετοχής των παρα-
γωγών. Οι Οµοσπονδίες Λαϊκών Αγορών α-
νά τη χώρα, βρίσκονται επί ποδός πολέµου 
και προγραµµατίζουν 24ωρες επαναλαµβα-
νόµενες απεργίες και κινητοποιήσεις από 
την Τετάρτη 7 Απριλίου, καθώς το υπό ψή-
φιση νοµοσχέδιο όπως λένε µέσω των άρ-
θρων απαγορεύει την µέχρι σήµερα απρό-
σκοπτη αδειοδότηση των Παραγωγών, στε-
ρώντας τους στην ουσία την συµµετοχή τους 

στις Λαϊκές Αγορές και βάζει από την «πί-
σω πόρτα» εταιρείες (άρθρο 9). «Θα χάνου-
µε την Άδεια µας και δεν θα µας την ανανε-
ώνουν αν δεν πουλήσουµε τουλάχιστον το 
70% της δηλωθείσας ποσότητας προϊόντων 
σύµφωνα µε την ∆ήλωση µας και το ΟΣ∆Ε. 
Χωρίς κριτήρια και χωρίς δυνατότητα να α-
ποδείξουµε ότι δεν µπορέσαµε να την που-
λήσουµε», τονίζουν.

 Μάλιστα, λάδι στη φωτιά φαίνεται να έβα-
λαν και οι δηλώσεις του Γενικού Γραµµατέα 
Καταναλωτή και Εµπορίου κ. Σταµπουλίδη 
ότι µέχρι τώρα «µε λευκό χαρτί» για άδεια 
συµµετείχαν στις Λαϊκές Αγορές Παραγω-
γοί και Επαγγελµατίες και ότι οι Οµοσπον-
δίες και τα Σωµατεία «συνδιοικούσαν» µε 
τις Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Άδωνις Γεωρ-
γιάδης παρουσίασε, στη συνεδρίαση του Υ-
πουργικού Συµβουλίου, της 29ης Μαρτίου 
2021, το επίµαχο νοµοσχέδιο, ενώ σύµφωνα 
µε το µέγαρο Μαξίµου, οι προωθούµενες µε-
ταρρυθµίσεις κρίνονται αναγκαίες, καθώς το 
υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο, στερείται κρι-

τηρίων διαφάνειας και ισονοµίας, καθώς και 
στοιχείων έντασης του ανταγωνισµού, µε α-
ποτέλεσµα ο κλάδος των λαϊκών να παρου-
σιάζει στάσιµη εικόνα, αναντίστοιχη µε την 
καταναλωση και τις εµπορικές τάσεις.

Στον αντίποδα, η Πανελλαδική Οµοσπον-
δία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊ-
όντων Λαϊκών Αγορών, θεωρεί ότι το εν λόγω 
νοµοσχέδιο θα βγει στη διαβούλευση χωρίς 
να έχει γίνει αποδεκτή καµία από τις προτά-
σεις που κατέθεσαν, καθώς όπως υποστηρί-
ζουν, οι υφιστάµενοι αδειούχοι, οι Επαγγελ-
µατίες στα 5 χρόνια και οι Παραγωγοί µετά 
από 3 χρόνια, χάνουν τις θέσεις τους υπο-
χρεωτικά και θα πρέπει να συµµετάσχουν 
σε Προκήρυξη Θέσης ∆ραστηριοποίησης. 
Επιπρόσθετα, η προκήρυξη θα συνοδεύεται 
και από πλειοδοσία της θέσης µε κριτήρια, 
µεταξύ των οποίων οικονοµικά και τίτλους 
σπουδών. «Όποιος έχει πτυχίο ΑΕΙ παίρνει 
περισσότερα µόρια από ένα απόφοιτο Γυµνα-
σίου ή Λυκείου. Όποιος δώσει τα περισσό-
τερα παίρνει τη θέση.», λένε χαρακτηριστι-
κά σε ανακοίνωση τους. 

Επί ποδός πολέμου για τις λαϊκές αγορές

Κινητοποιήσεις και 24ωρες 
επαναλαµβανόµενες απεργίες 
προγραµµατίζουν από τις 7 Απριλίου, 
οι οµοσπονδίες Λαϊκών Αγορών.
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Ιδού η λύση
Η επόμενη μέρα 
στο ΟΣΔΕ περνάει
από τον Πιερρακάκη 
Οι πρωθυπουργικές κατευθύνσεις είναι πολύ σαφείς 
και οι εμπλεκόμενοι καλούνται να τις ακολουθήσουν

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Όλα τα χρόνια υπήρχαν πολλά και 
µεγάλα προβλήµατα µε τις δηλώσεις 
των αγροτών και τη διαχείριση των 
κοινοτικών ενισχύσεων, όπως κα-
νείς δεν αµφισβητεί τις τεράστιες α-
δυναµίες που ανακύπτουν εξαιτίας 
αυτού του λόγου στη χάραξη της α-
γροτικής πολιτικής και στην αξιοποί-
ηση των γνωστών προγραµµάτων. 
Καθυστερήσεις και επιπολαιότητα στην 
υποβολή των δηλώσεων δηµιουργούν 
αλυσιδωτά προβλήµατα στην οργά-

νωση και λειτουργία των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων, δυσκολίες στη συ-
νεργασία και τη δανειοδότηση από τις 
τράπεζες (Κάρτα Αγρότη κ.α.), εµπό-
δια στις µεταβιβάσεις και στην εικόνα 
των νέων αγροτών. Ακόµα, δεν µένει 
χρόνος για την επεξεργασία και δια-
σταύρωση των στοιχείων των δηλώ-
σεων, περνούν απαρατήρητες οι λα-
θροχειρίες µε τα δικαιώµατα, την κα-
τανοµή των βοσκοτόπων και το Εθνι-
κό Απόθεµα. Τέλος, δίνεται η δυνατό-
τητα στην κυβέρνηση να αξιοποιήσει 
ουσιαστικά τη βάση δεδοµένων για τη 
χάραξη αγροτικής πολιτικής. 

Η λύση µε το ΟΣ∆Ε είναι µια και α-
κούει στο όνοµα του «ψηφιακού κρά-
τους». Όπως άλλωστε αναφέρεται στην 
λεγόµενη ψηφιακή βίβλο: «πρωταρ-
χικός σκοπός του υπουργείου Ψηφι-
ακής ∆ιακυβέρνησης είναι η ψηφι-

οποίηση των υπηρεσιών προς πολί-
τες και επιχειρήσεις και η πρόσβασή 
τους από ένα ενιαίο σηµείο µέσω ε-
νιαίας ταυτοποίησης».

∆εν υπάρχει κανένας λόγος για χρο-
νοτριβή και προφάσεις εν αµαρτίαις. 
Όπως έχει γίνει τον τελευταίο χρόνο 
µε δεκάδες άλλες υπηρεσίες (ο πρω-
θυπουργός έκανε λόγο για 94 εκατοµ-
µύρια ψηφιακές συναλλαγές µέσα σε 
ένα χρόνο), το ίδιο θα πρέπει να γίνει 
το συντοµότερο και µε το ΟΣ∆Ε. Η τε-
λευταία εφαρµογή properties.gr δεί-
χνει το δρόµο. Η εξ αποστάσεως υπο-
βολή των δηλώσεων ΟΣ∆Ε τον περα-

σµένο χρόνο έδει-
ξε ότι και οι αγρό-
τες µπορούν. Αυτό 
το βάσανο µε τους 
αναντικατάστατους 
«τεχνικούς συµβού-
λους» και τις στρα-
τειές των ΚΥ∆ που 
νοθεύουν τα δεδο-
µένα και στρεβλώ-
νουν την κατάστα-
ση είναι καιρός να 
τελειώνει. Τα βήµα-
τα είναι τρία:

Εφαρµογή εισα-
γωγής των στοιχείων και βάση φιλο-
ξενίας αυτών στο opengov.gr.

Ολοκληρωτική ευθύνη για τις ε-
γκύκλιες οδηγίες και τη διασταύρω-
ση των στοιχείων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναζήτηση καθαρά τεχνικής υπο-
στήριξης, όταν και όπου χρειάζεται α-
πό την γενική γραµµατεία ψηφιακής 
διακυβέρνησης... που ξέρει.

Οι δηλώσεις ΟΣ∆Ε υποβάλλονται 
-και σήµερα- µε τον κωδικό και µε ευ-
θύνη του ίδιου του αγρότη. ∆εν χρει-
άζονται τα (πιστοποιηµένα) ΚΥ∆, ο ί-
διος ο αγρότης θα µπορεί να υπο-
βάλλει τη δήλωση (ειδικά όταν δεν 
αλλάζει κάτι) ή να αναζητά στην ε-
λεύθερη αγορά τον γνώστη στο χει-
ρισµό της εφαρµογής που θα το κά-
νει καλύτερα. Όπως γίνεται σήµε-
ρα µε τους λογιστές για το το TAXIS. 
Όλα τ’ άλλα είναι ηµίµετρα.  

21-22, 35-36

Άνοδος στα 45 
λεπτά το κιλό 
για την πατάτα 

Σάββατο 3 & Κυριακή 4 Απριλίου 2021

Επιστροφή σε επίπεδα τιµών πέριξ των 45 
λεπτών το κιλό τόσο για τη θερµοκηπιακή 
πατάτα, όσο και για τις πρώτες ποσότητες 
υπαίθριας που συγκοµίζονται αυτές τις η-
µέρες στην Καλαµάτα. Μέχρι στιγµής η εγ-
χώρια αγορά δείχνει προθέσεις να διαµορ-
φώσει υψηλότερα επίπεδα τιµών, έπειτα α-
πό τη ζηµιογόνα περσινή χρονιά που µέ-
χρι και πριν λίγους µήνες κρατούσε την τι-
µή του προϊόντος ακόµα και στο εύρος των 
10 µε 20 λεπτών το κιλό σε παραγωγικά κέ-
ντρα της ηπειρωτικής χώρας. 

Οι πληροφορίες θέλουν τους παραγω-
γούς να διαχειρίζονται µε µεγαλύτερη ψυ-
χραιµία τα παιχνίδια του εµπορίου, αφού 
στο ξεκίνηµα της νέας περιόδου ακούστη-
καν τιµές οριακά κάτω από τα 40 λεπτά για 
τη θερµοκηπιακή, δηλαδή επίπεδα ασύµφο-
ρα για τους αγρότες. Έτσι η συντεταγµένη 
αποθήκευση σε ψυγεία υποχρέωσε σε αύ-
ξηση της τιµής του προϊόντος, ενώ απ’ ό,τι 
ακούγεται ευνοϊκή συγκυρία διαµορφώνει 
και η µειωµένη σοδειά της Αιγύπτου, που 
περιορίζει τις εισαγωγικές ροές. 

Ανεβαίνει στα 45 λεπτά η πατάτα 
Η συντεταγµένη αποθήκευση υποχρέωσε σε αύξηση της τιµής του προϊόντος
Προϋποθέσεις για υψηλότερα επίπεδα τιµών µετά τη ζηµιογόνα περσινή σεζόν
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H
αγορά σκληρού σίτου στη χώ-
ρα µας κινείται πιο υποτονικά 
σε σχέση µε τις προηγούµε-
νες εβδοµάδες, καθώς επηρε-

άζει και το καθολικό Πάσχα. Μετά και τον 
τελευταίο διαγωνισµό της Τυνησίας επιβε-
βαιώνεται η αποκλιµάκωση των τιµών, ενώ 
παράλληλα η αγορά δείχνει σαν να οδεύει 
προς µια αργή διόρθωση τιµών, ειδικά όσο 
βλέπουµε τη νέα καλλιέργεια να εξελίσσε-
ται οµαλά χωρίς σηµαντικά προβλήµατα. 

Υποτονική και η ελληνική αγορά βάµ-
βακος, κάτι το οποίο -κατά πολλούς- οφεί-
λεται κυρίως στις δυσκολίες που φαίνε-
ται να αντιµετωπίζει για άλλη µια φορά η 
τουρκική οικονοµία. Ειδικά για µελλοντι-
κά συµβόλαια οι πωλητές φοβούνται να 
υπολογίζουν στην τουρκική αγορά µέχρι 
να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η  αγορά ισορ-
ρόπησε ξανά στα 81 σεντς ανά λίµπρα, ε-
νώ η νέα σοδειά βρίσκεται σήµερα γύρω 
από τα 83 σεντς.

Μεγάλη η ζήτηση αυτή την περίοδο 
στη φράουλα, τόσο για τις ποικιλίες που 
διατίθενται κυρίως στην εσωτερική αγο-
ρά, όσο και γι’ αυτές που εξάγονται όπως 
η Victory. Σύµφωνα µε παραγωγούς α-
πό την Αχαΐα, η χρονιά φέτος στη φράου-
λα είναι η καλύτερη των τελευταίων 20 ε-
τών, από άποψη ζήτησης και τιµών, µε τον 
Incofruit να καταγράφει 30% αύξηση στις 
εξαγωγές αυτή την περίοδο σε σχέση µε το 
2020 και µετά το περσινό ρεκόρ.

Μειωμένες 
εμπορικές πράξεις 
στο σκληρό σιτάρι 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

04/03 10/03 18/03 24/03 01/04

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

382,33388,04
392,92

291,55292,79

Νάξος 
Η ΕΑΣ Νάξου φέτος 

διαχειρίστηκε περί το 15% 
µεγαλύτερους όγκους 
παραγωγής από πέρυσι

Νευροκόπι 
Τα στρέµµατα στο λεκανοπέδιο 
του Νευροκοπίου κυµαίνονται 

περί τα 24.000 µε 25.000, 
αλλά φέτος θα µειωθούν

Θερμοκηπίου 
Πέρυσι η θερµοκηπιακή πατάτα 

ξεκίνησε µε τιµές γύρω 
στα 45 λεπτά το κιλό, 

φτάνοντας ως τα 49 λεπτά

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

25/02 04/03 10/03 18/03 24/03 01/04

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

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

297

245

232

209,5

421,10

1407,20

18,38

105,52

122,70

86,95

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

2.74 2.71 2.71
2.92 2.83

2.97

90,00

88,26
85,98 86,37 82,18 78,17

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

Τιμή παραγωγού 
πατάτας
(σε λεπτά το κιλό)

Μάρτιος 2021  38 

Απρίλιος 2021  45 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Μάρτιος 2021  38 Μάρτιος 2021  38 

Απρίλιος 2021  45 Απρίλιος 2021  45 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
πατάτας (λεπτά/κιλό)
Μάρτιος   38

Απρίλιος   45

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Πάνω από 51 λεπτά 
συν πριμ παράδοσης οι 
προπωλήσεις σύσπορου

Δυναμική να υπερβεί 
άνετα τα 6 ευρώ η τιμή 
στα αμνοερίφια

Υψηλές τιµές για σκληρό 
αναµένει η Κοµισιόν
∆ιατήρηση σε υψηλά επίπεδα της 
αγοράς σιτηρών µε µείωση ταυτόχρονα 
έως και 10% των εισαγωγών σκληρού 
σίτου αναµένει για τη νέα εµπορική 
περίοδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
σύµφωνα µε εκθεσή της.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Καθαρό αύριο
θα δώσει λύση
και στο σήµερα
Υπάρχει ένα αντικειµενικό ζήτηµα µε 
τη διαχείριση των δηλώσεων της 
φετινής χρονιάς. Έχει µπει ο 
Απρίλιος και οι δηλώσεις δεν έχουν 
ακόµα ξεκινήσει. Η πολιτική ευθύνη 
των ιθυνόντων επ’ αυτού είναι 
δεδοµένη. Ωστόσο, αν ξεκαθαρίσει 
ο ορίζοντας για το τι µέλλει γενέσθαι 
στο µέλλον, δηλαδή από τον επόµενο 
χρόνο και µακροπρόθεσµα, µπορεί να 
βρεθεί µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο 
προσωρινή και αρκούντως 
αποτελεσµατική λύση και για φετινή, 
τελευταία χρονιά, λειτουργίας της 
υφιστάµενης σαθρής ηλεκτρονικής 
βάσης και του παρωχηµένου 
συστήµατος συγκέντρωσης και 
υποβολής των δηλώσεων. Άλλωστε, 
είναι σαφές πως ότι υπάρχει ανήκει 
-πληρώθηκε µάλιστα ακριβά- στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ , η διοίκηση και το 
στελεχιακό δυναµικό του οποίου 
οφείλουν να αναλάβουν την πλήρη 
ευθύνη των πραγµάτων. Αρκετά 
µε την εξαγορά συνειδήσεων.  

Το Εθνικό Σχέδιο 
Ανάκαµψης και 
Ανθεκτικότητας είναι 
η γέφυρα και για το 
«ψηφιακό κράτος».

Η γραµµή 
Μητσοτά-
κη είναι 
σαφής 
και το 
υπουργείο 
Ψηφιακής 
∆ιακυ-
βέρνησης 
είναι σε 
θέση να 
λύσει το 
θέµα του 
ΟΣ∆Ε. 
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Με χρηµατοδότηση 310 εκατ. ευρώ α-
πό το Ταµείο Ανάκαµψης για την ανα-
δάσωση 500.000 στρεµµάτων ξεκινά-
ει το δεκαετούς διάρκειας Εθνικό Σχέ-
διο Αναδασώσεων της χώρας µε προτε-
ραιότητα στα καµένα περιαστικά δάση 
σε Κινέτα και Μάτι. Το Εθνικό Σχέδιο 
προβλέπει τη δάσωση και αναδάσωση 
συνολικής έκτασης 500.000 στρεµµά-
των που έχουν καεί, αποψιλωθεί ή υ-
ποβαθµισθεί και θα εµπλουτίσει τη χώ-
ρα µε 30 εκατοµµύρια πιστοποιηµένα 
δέντρα. Ο πρωταρχικός ρόλος που θα 
διαδραµατίσουν οι δασικές υπηρεσίες 
της χώρας και τα δηµόσια δασικά φυ-
τώρια στο εν λόγω σχέδιο, συζητήθηκε 
κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που 
είχε ο Υφυπουργός Προστασίας Περι-
βάλλοντος, Γιώργος Αµυράς, µε τους 
προέδρους και εκπροσώπους των Ε-
νώσεων ∆ασικών Υπαλλήλων. 

Στην κατεύθυνση αυτή και οι προ-
σλήψεις, 700 εποχικών υπαλλήλων 
(350 δασολόγοι, 200 δασοπόνοι, 150 
διοικητικοί), που δροµολογούνται για 
την κάλυψη άµεσων αναγκών.

Κάκιστη εντύπωση έχει προκα-
λέσει στις τάξεις των συνεται-
ρισµών το «στήσιµο» από την 
πλευρά του υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, Σπήλιου Λιβα-
νού, σε προγραµµατισµένο ρα-
ντεβού για το µεσηµέρι της Τρί-
της 30 Μαρτίου.

Οι αντιδράσεις γίνονται ακόµα 
εντονότερες αν ληφθεί υπόψη ό-
τι η ακύρωση του ραντεβού έγινε 
την τελευταία στιγµή και ενώ τα 
µέλη της προσωρινής διοίκησης 
της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών 
Συνεταιρισµών (ΕΘΕΑΣ), είχαν τα-
ξιδέψει αρκετές ώρες για να βρί-
σκονται στην ώρα τους στην Α-
θήνα. Το θέµα παίρνει ευρύτερες 
διαστάσεις, καθώς οι δικαιολο-
γίες για την ακύρωση του ραντε-
βού δεν δείχνουν ιδιαίτερα πει-
στικές και έχουν να κάνουν µε 
«κάποια υποχρέωση», προφα-
νώς λίγου χρόνου, στη Βουλή. 
Αρκεί να αναφερθεί ότι και µε-
τά την ενηµέρωση περί ακύρω-
σης, οι συνεταιριστές περίµεναν 
αρκετές ώρες στα γραφεία της 
ΕΘΕΑΣ (πρώην ΠΑΣΕΓΕΣ) προ-
κειµένου να µάθουν αν το ρα-
ντεβού µετατίθεται ή µαταιώνε-
ται οριστικά. Τελικά η ενηµέρω-
ση θέλει τη γραµµατεία του υ-

πουργού να τους ενηµερώνει 
ότι η συνάντηση µετατίθεται για 
την Πέµπτη 8 Απριλίου. Μεταξύ 
των καλεσµένων στη συνάντηση 
ήταν οι συνεταιριστές, µέλη της 
προσωρινής διοίκησης της ΕΘΕ-
ΑΣ, Παύλος Σατολίας, Νίκος Προ-
κοβάκης, Ανδρέας ∆ηµητρίου, 
Θωµάς Κουτσουπιάς, Θανάσης 
Σωτηρόπουλος, Χρήστος Γιαν-
νακάκης και άλλοι.

 Το παρασκήνιο πάντως λέει 
ότι η µαταίωση της έχει να κά-
νει µε τις εξελίξεις στην υπόθεση 
ΟΣ∆Ε και µε την προσφυγή στην 
αρµόδια Αρχή  Εξέτασης Προδικα-
στικών Προσφυγών και η οποία 
προκάλεσε την απόφαση που θέ-
λει να: «αναστέλλει την επανα-
προκήρυξη διαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου ή την ανάθε-
ση µε οποιαδήποτε άλλη διαδικα-
σία µέρους ή του συνόλου των υ-
πηρεσιών που δηµοπρατήθηκαν 
µε τη µε αριθµό 7759/2020 δια-
κήρυξη του ΟΠΕΚΕΠΕ…».

 Επισήµως βέβαια δεν έγινε 
κάποια νύξη επί του θέµατος, ω-
στόσο, οι συνεταιριστές ερµηνεύ-
ουν την στάση του υπουργού κά-
τι σαν «στρατιωτικό καψόνι» που 
στέλνει µήνυµα υποταγής στα κε-
λεύσµατα της πολιτικής ηγεσίας.

Στον α’ πυλώνα
του Ανάκαμψης
10ετές σχέδιο
αναδασώσεων

Οργή συνεταιριστών 
για το στήσιμο Λιβανού

Προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων 
ενόψει του Εθνικού Σχεδίου 

Αναδασώσεων προανήγγειλε 
ο υφυπουργός Προστασίας 

Περιβάλλοντος, Γιώργος Αµυράς.

Το δρόµο της 
εξωστρέφειας 
µέσα από το 
πρόγραµµα 
Συµβολαιακής 
Τραπεζικής 
έχει ανοίξει 
η Πειραιώς.

Στοχευµένα επενδυτικά δάνεια από Τράπεζα Πειραιώς 
για εξωστρεφείς Οµάδες και Οργανώσεις Παραγωγών 

Ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο προϊόντων και υπηρεσιών για την στήριξη των 
επενδυτικών αναγκών Οµάδων και Οργανώσεων Παραγωγών του αγροτικού 
τοµέα παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο των εµπορικών παρεµβάσεών 
της στα συνεργατικά σχήµατα. Στην κατεύθυνση αυτή, διαθέτει στοχευµένα 
επενδυτικά δάνεια συνδεδεµένα µε χρηµατοδοτικά εργαλεία, εξειδικευµένες 
χρηµατοδοτήσεις µέσω Factoring και Leasing, ασφαλίσεις παραγωγής σε 
συνεργασία µε την ERGO κ.λπ, ενώ ανοίγει τον δρόµο της εξωστρέφειας µέσα 
από το πρόγραµµα Συµβολαιακής Τραπεζικής. Όπως σηµειώνει σε σχετική της 
ανακοίνωση, παρέχει πλήρη υποστήριξη σε συµβουλευτικό επίπεδο και σε 
επίπεδο τεχνογνωσίας, ώστε οι Οµάδες και οι Οργανώσεις Παραγωγών να 
υλοποιήσουν πλήρως τα επενδυτικά τους σχέδια και κυρίως να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε αποτελεσµατικές εµπορικές αλυσίδες αξίας, προσεγγίζοντας τον 
τελικό καταναλωτή. Στο πλαίσιο αυτό, δηµιουργεί και επιταχύνει τις συνθήκες 
ώστε τα συνεργατικά σχήµατα να έχουν ισχυρή διαπραγµατευτική ικανότητα 
µέσα από την υιοθέτηση της σύγχρονης τεχνολογίας, την ορθή χρήση 
γεωργικών εισροών, τα επενδυτικά έργα στον τοµέα της ενέργειας κλπ.

Υπόθεση ΟΣ∆Ε
Το παρασκήνιο πάντως 

λέει ότι η µαταίωση 
της συνάντησης 

συνεταιριστών µε τον 
υπουργών έχει να κάνει 

µε τις εξελίξεις στην 
υπόθεση ΟΣ∆Ε και την 
προσφυγή στην Αρχή 
Εξέτασης Προδικαστι-

κών Προσφυγών
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Εκτεταµένες καταστροφές σε φυτείες µε 
βερίκοκα, δαµάσκηνα και σε ορισµένες 
ποικιλίες ροδάκινων, νεκταρινιών, κερα-
σιών, αµυγδαλιών κι ενδεχοµένως και 
ακτινιδιών, άφησε πίσω του ο παγετός, 
που έπληξε πολλές περιοχές στη Βόρεια 
Ελλάδα και τη Θεσσαλία, τα ξηµερώµατα 
του διηµέρου της 25ης και 26ης Μαρτίου.

Οι χαµηλές θερµοκρασίες που κυµάν-
θηκαν, επί ώρες, µεταξύ -2 και -6oC σε κά-
ποια σηµεία σε Χαλκιδική, Πέλλα και Η-
µαθία, αποτέλεσαν χαριστική βολή για 
τις καλλιέργειες ορισµένων πυρηνόκαρ-
πων, καθώς, όπως τονίζουν οι παραγω-
γοί, ήρθαν να αποτελειώσουν ό,τι παρα-
γωγή είχε γλιτώσει από την κακοκαιρία 
της «Μήδειας» στα µέσα του Φεβρουαρίου.

Μεγάλες ζηµιές στα βερίκοκα, που ήταν 
σε ευάλωτη φάση ανάπτυξης

Οι µεγαλύτερες ζηµιές, σύµφωνα µε 
τους πληγέντες παραγωγούς, εντοπίζο-
νται κατά κύριο λόγο στα βερίκοκα, τα ο-
ποία τώρα ήταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη φά-
ση ανάπτυξης. «Όλα τα βερίκοκα ήταν σε 
ανθοφορία και τα κατέστρεψε. Σε ένα κτή-
µα µου µετά τον παγετό ανοίγαµε τα άνθη 
και δεν βρίσκαµε ούτε ένα που να µην έ-
χει µαυρίσει», τονίζει ο παραγωγός ∆ηµή-
τρης Γκουτζιούχας που διατηρεί περίπου 
120 στρέµµατα βερίκοκων στην Πορταριά 
Χαλκιδικής. Ο ίδιος σηµειώνει πως σε α-
νάλογα δυσµενή θέση είναι και οι παρα-
γωγοί του νοµού, όπου καλλιεργούνται 
συνολικά περί τα 20.000 στρέµµατα βε-
ρίκοκου, κάνοντας ιδιαίτερη µνεία σε οι-

κισµούς όπως το ∆ιονυσίου, τα Φλογητά, 
στα Σήµαντρα και τα Μουδανιά.

Μείωση παραγωγής στη Χαλκιδική έως 
50%, ζηµιές και σε καρπούζια

Για καταστροφές που µπορεί να οδηγή-
σουν σε µείωση της παραγωγής έως και 
πάνω από 50% από πέρυσι, κάνει λόγο 
και ο γεωπόνος και παραγωγός βερικό-
κων Σάκης Κασαµανώλης, σηµειώνοντας 
πως το τοπίο θα ξεκαθαρίσει τις προσε-
χείς 15-20 ηµέρες. Εκτός από τα βερίκο-
κα στη Χαλκιδική, µεγάλη ζηµιά, σύµφω-
να µε τον παραγωγό Παύλο Γιαλαγκολί-
δη, έπαθαν και τα σκεπαστά καρπούζια.

Άδεια κτήµατα σε Αραβησσό, Μηλότοπο 
και Μάνδαλο στα Γιαννιτσά

Βερίκοκα και δαµάσκηνα «χτύπησε» ο 
παγετός και στην Πέλλα, ενώ δεν φαίνε-
ται να τη γλίτωσαν ούτε κάποιες πρώιµες 
ποικιλίες κερασιών, αλλά και ροδάκινων 
και νεκταρινιών στα Γιαννιτσά. «Οι θερ-
µοκρασίες έπεσαν στους -2 έως -4oC και 
καθώς οι καλλιέργειες ήταν στο βλαστι-
κό στάδιο, προκλήθηκαν προβλήµατα. Σε 

χωριά όπως Αραβησσός, Μηλότοπος και 
Μάνδαλο µιλάµε για ολική καταστροφή 
στα βερίκοκα, καθώς ο παγετός τα πέτυ-
χε πάνω στην πτώση των πετάλων», τονί-
ζει ο γεωπόνος Πελοπίδας Παπαγεωργί-
ου. Σε ό,τι αφορά τα δαµάσκηνα, εκτιµά-
ται πως «δεν έχει µείνει τίποτα».

Ανησυχία σε Τύρναβο και ∆ήµο Αγιάς 
για πυρηνόκαρπα κι αµύγδαλα

Σηµαντικές ζηµιές στα βερίκοκα, σύµ-
φωνα µε τους παραγωγούς, καταγράφη-
καν και στην περιοχή του Τυρνάβου και 
κυρίως σε χωριά όπως το Αργυροπούλι 
και τα Πλατανούλια. Επίσης µεγάλη ανη-
συχία έχουν προκαλέσει οι χαµηλές θερ-
µοκρασίες και σε παραγωγούς του ∆ήµου 
Αγιάς που δραστηριοποιούνται κυρίως 
στην αµυγδαλοκαλλιέργεια, η οποία αυ-
τή την εποχή βρίσκεται στο εξαιρετικά ευ-
αίσθητο σηµείο της πτώσης των πετάλων 
και αρχής της καρπόδεσης και όλοι φο-
βούνται ότι ήδη έχει γίνει σοβαρή ζηµιά 
που θα φανεί γρήγορα. Ανησυχία υπάρ-
χει για ροδακινιές, νεκταρινιές αλλά και 
για τις πρώιµες ποικιλίες στις κερασιές.

Το μείον 4oC της 26ης Μαρτίου 
αποτελείωσε ροδάκινα κι αμύγδαλα
Δεύτερο χτύπημα από την παγωνιά στις ευαίσθητες καλλιέργειες πυρηνόκαρπων στην 
Κεντρική Μακεδονία, ενώ και στη Θεσσαλία το μείον 4 έκαψε ό,τι γλίτωσε από την «Μήδεια»

Όσα έµειναν 
Η επερχόµενη παρα-
γωγή στα βερίκοκα 

αναµένεται πολύ 
µικρή, διότι και οι 

καρποί που έµειναν  
στα δέντρα δεν είναι 

σίγουρο αν κρατηθούν 

Παγετός
Εκτεταµένες είναι 
οι καταστροφές 
των τελευταίων 
ηµερών και στη 

Θεσσαλία, (Συκούριο, 
Ελασσόνα, Τύρναβος, 
Παρακάρλια), όπου ο 

πάγος ολοκλήρωσε τη 
ζηµιά στα αµύγδαλα 
και άνοιξε σοβαρές 
πληγές σε ροδάκινα 

και βερίκοκα

Οι χαµηλές θερµοκρασίες 
που κυµάνθηκαν, επί ώρες, 
µεταξύ -2o έως και -6oC 
αποτέλεσαν χαριστική 
βολή για τις καλλιέργειες 
ορισµένων πυρηνόκαρπων.

Απώλειες σε 
µεσοπρώιµα 
ροδάκινα  
Ηµαθίας
Στο νοµό Ηµαθίας, σύµφωνα 
µε τον παραγωγό Κώστα 
Μαρκοβίτη, τα ροδάκινα σε 
κάποιες περιοχές έχουν 
υποστεί µεγάλη ζηµιά, η οποία 
κυµαίνεται από 30% έως και 
90% και να αφορά τις 
µεσοπρώιµες ποικιλίες, που 
ήρθαν να προστεθούν στις 
υπάρχουσες απώλειες 
υπερπρώιµων και πρώιµων, 
που υπήρξαν από τη «Μήδεια».
«Στην περιφέρεια της 
Αλεξάνδρειας και σε χωριά 
όπως η Μελίκη, η Μέση και η 
Κουλούρα στη Βέροια το 
πρόβληµα είναι πολύ σοβαρό. 
Προβληµατική είναι η 
κατάσταση στις δενδρώδεις και 
σε χωριά όπως η Επισκοπή, ο 
Κοπανός κι η Χαριέσα κοντά 
στη Νάουσα, ενώ όσο πάµε 
προς την Πέλλα, η καταστροφή 
ειδικά στα βερίκοκα είναι 
διπλάσια από την περσινή και 
υπάρχουν κτήµατα που είναι 
άδεια. Τα µήλα και τα αχλάδια, 
δεν φαίνεται να έχουν 
επηρεαστεί, ενώ στα ακτινίδια 
των περιοχών που επλήγησαν 
υπάρχουν κάποια σηµάδια που 
υποδηλώνουν ζηµιές», εξηγεί ο 
ίδιος. Ανακοίνωση εξέδωσε και 
ο Αγροτικός Σύλλογος Βέροιας 
σηµειώνοντας πως από τη 
µεγάλη πτώση θερµοκρασίας 
της 25ης και της 26ης Μαρτίου 
προκλήθηκαν µεγάλες ζηµιές 
σε καλλιέργειες του νοµού, 
καλώντας άµεσα τον ΕΛΓΑ να 
προβεί στις πρώτες εκτιµήσεις, 
ώστε να προχωρήσουν οι 
αγρότες στην αναγγελία για 
τις δηλώσεις ζηµιάς.

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ

20.000 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
ΒΕΡΙΚΟΚΟΥ 

50%
ΖΗΜΙΕΣ 

∆ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

20.000 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
ΖΗΜΙΕΣ

ΗΜΑΘΙΑ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

ΖΗΜΙΑ 
ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ
30%�90%
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ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ





Ψεκασμοί κατά 
της φόμοψης 
Στην έκπτυξη των οφθαλμών της 
αμπέλου οι πρώτες επεμβάσεις

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Εκτεταµένες βροχοπτώσεις που 
κρατάνε τα πρέµνα υγρά για πολ-
λές µέρες την άνοιξη µετά την 
έκπτυξη των οφθαλµών αυξά-
νουν κατακόρυφα τον κίνδυνο 
εµφάνισης µυκητολογικών α-
σθενειών, όπως η φόµοψη και 
η µακροφώµα. Η ύπαρξη της α-
σθένεια στον αµπελώνα γίνεται 
αντιληπτή νωρίς την άνοιξη µε 
παρατήρηση νεκρωµένων κε-
φαλών, ενώ αργότερα η πιθα-
νότερη περίοδος προσβολής α-
πό τα πυκνιδιοσπόρια των µυκή-
των είναι από την έκπτυξη των 
οφθαλµών, έως την επιµήκυνση 
των βλαστών στα 15 εκατοστά. 

Τα συµπτώµατα εµφανίζονται 
στους τρυφερούς µίσχους, στις 
έλικες, στις ράχες και στους πο-
δίσκους µε τη µορφή νεκρωτι-
κών µαύρων κηλίδων µε σχι-

σµές. Οι νεκρώσεις στην αρχή 
είναι επιφανειακές, αλλά αργό-
τερα προχωρούν σε βάθος 1-2 
χιλιοστών, αυξάνονται σε επιφά-
νεια και συνενώνονται µε γει-
τονικές, δηµιουργώντας εκτετα-
µένες εκσχαρώσεις. Κληµατίδες 
που είναι έντονα προσβεβληµέ-
νες µπορεί να εµφανίζουν µα-
ρασµό, νέκρωση ή νανισµό και 
γίνονται ευπαθείς στο σπάσιµο. 

Ο αριθµός των επεµβάσεων ε-
ξαρτάται από τις καιρικές συνθή-
κες και από την ευαισθησία της 

ποικιλίας. Η βροχή και οι σχετι-
κά χαµηλές θερµοκρασίες συµ-
βάλλουν θετικά στην απελευθέ-
ρωση των πυκνιδιοσπορίων και 
στη µολυσµατικότητα της ασθέ-
νειας. Σε αµπελώνες, αλλά και 
σε περιοχές µε ιστορικό προ-
σβολής από τις ασθένειες, συ-
στήνεται η αφαίρεση και κατα-
στροφή των προσβεβληµένων 
βραχιόνων κατά το κλάδεµα (µε 
απολύµανση των εργαλείων α-
πό πρέµνο σε πρέµνο και η διε-
νέργεια 1-3 προληπτικών ψεκα-
σµών µε ένα κατάλληλο και ε-
γκεκριµένο µυκητοκτόνο. Ο πρώ-
τος ψεκασµός διενεργείται στην 
έκπτυξη των οφθαλµών (στάδιο 
C1—C3), ο δεύτερος αµέσως µε-
τά το σχηµατισµό του πρώτου 
φύλλου (στάδιο D1) και ο τρί-
τος στο στάδιο των 2-3 φύλλων 
(στάδιο D2—D4 µήκος βλαστού 
5—7 εκατοστά). Σηµειώνεται τέ-
λος, ότι οι ψεκασµοί αυτοί έχουν 

ευεργετική δράση και εναντίον 
του ωιδίου. 

Επιθεώρηση κολλητικών 
παγίδων για τους θρίπες

Στο στάδιο της έκπτυξης των 
οφθαλµών το αµπέλι είναι ιδιαι-
τέρως ευπαθές σε προσβολές και 
από εντοµολογικούς εχθρούς, 
όπως οι θρίπες που µπορούν 
να προκαλέσουν σοβαρές ζη-
µιές στη νεαρή και ταχύτατα α-
ναπτυσσόµενη βλάστηση, µετα-
ξύ άλλων ισχυρή παραµόρφω-
ση βλαστών και φύλων, καθώς 
και καθήλωση ανάπτυξης. Για 
έγκαιρη αντιµετώπιση, οι γεω-
πόνοι του Περιφερειακού Κέ-
ντρου Φυτοπροστασίας Βόλου 
συνιστούν παρακολούθηση των 
πληθυσµών στον αµπελώνα µε 
χρήση κολλητικών παγίδων (3-
4 ανά στρέµµα) και άµεση επέµ-
βαση, αν κριθεί αναγκαίο, µε κα-
τάλληλο εντοµοκτόνο.

Μεταφύτευση και υποστύλωση στην εγκατάσταση για πεπόνια
Στις ελεύθερες από παγετούς περιοχές οι πρώτες εγκαταστάσεις πεπονιών 
σε θερµοκήπια έχουν ήδη ξεκινήσει από τα µέσα Μαρτίου και όσο 
ανεβαίνουν οι θερµοκρασίες θα κορυφωθούν. Η προετοιµασία του εδάφους 
µπορεί να περιλαµβάνει σβάρνισµα, καταστροφή των ζιζανίων, 
ενσωµάτωση των υπολειµµάτων της προηγούµενης καλλιέργειας και 
απολύµανση του εδάφους. Η απευθείας σπορά δεν είναι ιδιαίτερα 

διαδεδοµένη τεχνική, µε τους παραγωγούς να προτιµούν τη µεταφύτευση σποροφύτων 
ανθεκτικών σε µύκητες και νηµατώδεις. Η φύτευση γίνεται στο ύψος του λαιµού (όχι 
βαθύτερα), ενώ για τα εµβολιασµένα σπορόφυτα το σηµείο του εµβολιασµού θα 
πρέπει να βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Ακολούθως εφαρµόζεται η 
υποστύλωση των φυτών µε σπάγκο ή πλαστικό δίκτυ, ώστε να διευκολυνθεί η κάθετη 
ανάπτυξή τους και η καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιµου χώρου στο θερµοκήπιο.  
Τέλος µαζί µε τη µεταφύτευση συνιστάται η τοποθέτηση 3-5 προσκολητικών παγίδων 
ανά στρέµµα (να αλλάζουν κάθε 7-10 ηµέρες) που θα βοηθήσουν στην 
παρακολούθηση των πληθυσµών εντοµολογικών εχθρών. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Προσβολή
Πιθανότερη περίοδος 
προσβολής από τους 

µύκητες είναι από την 
έκπτυξη των οφθαλµών 
ως τους βλαστούς 15 εκ.

Mαργαρόνια ελιάς 
Με κοινές ονοµασίες πυραλίδα, 
µαργαγαρόνια ή φυλλοδέτης της ελιάς, το 
έντοµο αποτελεί σοβαρό εχθρό των 
δενδρυλλίων ελιάς, µε τις προνύµφες να 
προσβάλλουν τις κορυφές και τα φύλλα 
των τρυφερών βλαστών ή ακόµα και 
κλειστά άνθη και πράσινους καρπούς να 
προκαλούν αξιόλογες ζηµιές. Σε µεγάλα 
ελαιόδεντρα, τις περισσότερες φορές η 
ζηµιά δεν είναι σηµαντική, µε εξαίρεση 
ορισµένες τοποθεσίες και χρονιές όπου 
παρατηρείται έξαρση του πληθυσµού. 
Στους ελαιώνες που έχουν παρατηρηθεί 
προσβολές από το έντοµο, οι γεωπόνοι 
του Περιφερειακού Κέντρου 
Φυτοπροστασίας Βόλου συστήνουν 
εφαρµογή ενός ψεκασµού µε εγκεκριµένο 
για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο επαφής 
κατά την περίοδο της έκπτυξης της νέας 
βλάστησης.

Σκευάσµατα
ALFA: Imidan 50 WG.

∆ορυφόρος πατάτας
Ο δορυφόρος της πατάτας αποτελεί έναν 
από τους σηµαντικότερους εχθρούς της 
καλλιέργειας και απασχολεί τους 
παραγωγούς έντοµα από τις αρχές 
Απριλίου. Σε υψηλούς πληθυσµούς 
παρατηρείται έντονη έως πλήρης 
αποφύλλωση των φυτών, που 
παρουσιάζονται σκελετωµένα µε µέρη των 
σκληρών βλαστών λερωµένα από 
πληθώρα µαλακών περιττωµάτων των 
προνυµφών. Η εκτεταµένη εµφάνιση 
οµάδων αυγών του εντόµου (κίτρινα) στην 
κάτω µεριά των φύλλων µπορεί να 
«σηµάνει συναγερµό» στους καλλιεργητές 
που θα πρέπει να προχωρήσουν σε 
έγκαιρη καταπολέµηση. Οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Φυτοπροστασίας 
Αχαΐας συνιστούν τη σύλληψη και 
καταστροφή των ακµαίων, αυγών και 
προνυµφών που εµφανίζονται την άνοιξη 
(σε περίπτωση µικρού αριθµού) και την 
επέµβαση µε εγκεκριµένα εντοµοκτόνα 
όταν έχει εκκολαφθεί το 15-30% των 
αυγών. Να σηµειωθεί ότι οι αναπτυγµένες 
προνύµφες είναι δύσκολο να 
αντιµετωπιστούν, ιδιαίτερα του 4ου 
υποσταδίου, οι οποίες και είναι υπεύθυνες 
για το 75% της ζηµιάς.

Σκευάσµατα
ALFA: Lamdex 2.5 WG, Ikarus II 2.5 EC
BAYER: Decis Expert 100EC, Decis 
25EC
EFTHYMIADIS: Carnadine 20SL, Kaiso 
Sorbie 5EG
FMC: Coragen 20 SC, Simin 2.5 EC
SIPCAM: Zippy 10CS, Oikos
SYNGENTA: Ampligo 150 ZC, Karate 
Zeon 10 CS.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ

Σάββατο 3 & Κυριακή 4 Απριλίου 2021Agrenda14 ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ





Ο πίνακας βαθμολογίας 
για πριμ Νέων Αγροτών
Πόντοι σε ιδιόκτητη γη, χαμηλά εισοδήματα, πτυχιούχους γεωπονικού και κατοίκους 
ορεινών. Μειώθηκε η τυπική απόδοση ένταξης στο νέο πρόγραμμα στα 12.000 ευρώ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με τυπική απόδοση ένταξης 12.000 ευρώ αντί για 
14.000 ευρώ, όπως προέβλεπε η προδηµοσίευση 
της πρόσκλησης, θα µπορούν να ενταχθούν οι εν-
διαφερόµενοι στο πρόγραµµα των Νέων Αγροτών. 

Παράλληλα, ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν 
ότι οι διαχειριστικές αρχές αποφάσισαν η µοριοδό-
τηση να διαµορφωθεί χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές σε 
σχέση µε την περασµένη πρόσκληση, παρά µε µι-
κρο-τροποποιήσεις σε κριτήρια όπως η Τυπική Από-
δοση ένταξης και στους κλάδους προτεραιότητας. Η 
βάση αναµένεται να διαµορφωθεί στα 45 µόρια ε-
κτός απροόπτου. Ο πίνακας µοριοδότησης λειτουρ-
γεί πρώτον ως φίλτρο ένταξης (αν κάποιος δεν ξε-
περνά τα 45 µόρια δεν εντάσσεται στο Μέτρο) και 
δεύτερον ως φίλτρο προτεραιότητας. ∆ηλαδή, αν 
τα χρήµατα δεν επαρκούν για να καλύψουν όλες 
τις αιτήσεις, τότε εντάσσονται όσοι εξασφαλίζουν 
τα περισσότερα µόρια. Η  Agrenda παρουσιάζει τον 
πίνακα µοριοδότησης όπως διαµορφώνεται µε τα 
µέχρι σήµερα δεδοµένα:

Κατοχή Πτυχίου-Τίτλου Σπουδών Γεωτεχνικής 
Κατεύθυνσης από ΑΕΙ/ΤΕΙ ή απόφοιτους της τάξης 
µαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή ΙΕΚ µετά από πιστοποίη-
ση: 10 µόρια.

Συµµετοχή σε συλλογικές δράσεις (όπως οµά-
δες ή οργανώσεις παραγωγών) Συµµετοχή σε Οµά-
δες ή Οργανώσεις παραγωγών: 2 µόρια.

Ετήσιο εισόδηµα: Ατοµικό ετήσιο εισόδηµα έ-
ως και 7.500 ευρώ (από κάθε πηγή) και οικογενει-
ακό ετήσιο εισόδηµα έως και 20.000 ευρώ (από κά-
θε πηγή):  6 µόρια.

Ανεργία πάνω από 1 έτος πριν από την έναρξη 
πρώτης εγκατάστασης: 6 µόρια.

Μόνιµη κατοικία: Νησιά µε πληθυσµό έως και 
3.000 κάτοικοι ή Νησιά που ανήκουν σε µη νησιω-
τικές περιφέρειες ή Περιοχές που χαρακτηρίζονται 
ως Ορεινές σύµφωνα ή συνδυασµός αυτών: 7 µόρια.

Μόνιµη κατοικία (πληθυσµός): Τοπικές ή ∆η-
µοτικές Κοινότητες µε πληθυσµό έως και 2.500 

κατοίκους 5 µόρια, ∆ηµοτικές ή Τοπικές Κοινό-
τητες µε πληθυσµό από 2.501 έως και 5.000 κα-
τοίκους 2,5 µόρια.

Ποσοστό της παραγωγικής δυναµικότητας της 
εκµετάλλευσης (εκφρασµένη ως αρχική τυπική α-
πόδοση) που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική 
γη και ζωικό κεφάλαιο και όταν είναι τουλάχιστον 
ίσο ή υπερβαίνει το 25% στο σύνολο της εκµετάλ-
λευσης: 3 έως 12 µόρια ανάλογα το ποσοστό. 

Η παραγωγική δυναµικότητα της εκµετάλλευ-
σης (εκφρασµένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι 
ίση µε 12.000 ευρώ έως και 16.000 ευρώ: 5 µόρια.

Η παραγωγική δυναµικότητα της εκµετάλλευ-
σης (εκφρασµένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι 
ίση µε 16.001 ευρώ έως και 25.000 ευρώ: 10 µόρια

Προσανατολισµός της εκµετάλλευσης (άνω του 
50% της τυπικής απόδοσης) βάσει εθνικών κριτη-
ρίων: αιγοπροβατοτροφία έως 8 µόρια, οπωροκη-
πευτικά, ζωοτροφές, φυτά ανθεκτικά στην κλιµατι-
κή αλλαγή (π.χ ελαιώνες) έως 6,4 µόρια.

Προσανατολισµός της εκµετάλλευσης (άνω 
του 50% της τυπικής απόδοσης) βάσει περιφερει-
ακών κριτηρίων (βλ. σελ 17): έως 8 µόρια ανάλο-
γα τους κλάδους προτεραιότητας που επιλέγει κά-
θε Περιφέρεια.

Το επιχειρηµατικό σχέδιο συµβάλλει στην πα-
ραγωγή ποιοτικών προϊόντων βιολογικής παραγω-
γής ή ολοκληρωµένης διαχείρισης εφόσον αφορά 
ποσοστό της παραγωγικής δυναµικότητας της εκµε-
τάλλευσης (εκφρασµένη ως τελική τυπική απόδο-
ση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 40% 
στο σύνολο της εκµετάλλευσης: 6 µόρια.

Μελλοντικός προσανατολισµός της εκµεταλ-
λεύσης (άνω του 50% της τυπικής απόδοσης) βάσει 
εθνικών κριτηρίων  αιγοπροβατοτροφία έως 10 µό-
ρια, οπωροκηπευτικά, ζωοτροφές, φυτά ανθεκτικά 
στην κλιµατική αλλαγή (π.χ ελαιώνες) έως 8 µόρια.

Μελλοντικός προσανατολισµός της εκµετάλ-
λευσης (άνω του 50% της τυπικής απόδοσης) βάσει 
περιφερειακών κριτηρίων (βλέπε σελ. 17): έως 10 
µόρια ανάλογα τους κλάδους προτεραιότητας που 
επιλέγει κάθε Περιφέρεια.

Στα 16.000
ευρώ η Τυπική
Απόδοση
εξόδου 
Εκτός από τη µείωση της τυπικής 
απόδοσης ένταξης στο Μέτρο από τα 
12.000 ευρώ στα 14.000 ευρώ οι 
διαχειριστικές αρχές αποφάσισαν και 
τη µείωση της τυπικής απόδοσης που 
δεσµεύεται να πετύχει ο δικαιούχος 
του πριµ των 35.000-40.000 ευρώ, 
από τα 18.000 ευρώ, στα 16.000 
ευρώ. Σηµειώνεται ότι στην τυπική 
απόδοση της εκµετάλλευσης, δεν θα 
προσµετρηθεί η τυπική απόδοση των 
επίσπορων καλλιεργειών. Ενώ, για 
τις νεαρές φυτεύσεις, δηλαδή για µη 
παραγωγικές καλλιέργειες όπως 
αυτές ορίζονται κατά τη ∆ήλωση 
Καλλιέργειας, υπολογίζεται η µισή 
τυπική απόδοση ανά στρέµµα. Για 
παράδειγµα, 1 στρ. παραγωγικού 
επιτραπέζιου ελαιώνα έχει Τυπική 
Απόδοση 295,3 ευρώ/στρέµµα ενώ 1 
στρέµµα νεοφυτεµένου επιτραπέζιου 
ελαιώνα έχει Τυπική Απόδοση 147,6 
ευρώ/στρέµµα. Υπενθυµίζεται ότι 
αιτήσεις µπορούν να κάνουν και όσοι 
δεν έχουν τελειώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις και οι φοιτητές 
που έχουν τελειώσει τα 
προβλεπόµενα έτη φοίτησης. Η 
πρόσκληση θα εκδοθεί εντός του 
Σεπτεµβρίου 2021 µε ένταξη βάσει 
των φετινών αιτήσεων ΟΣ∆Ε.
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ �Τ.Α�
�ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ�

12.000 ΕΥΡΩ 
Τ.Α ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΣΤΡΜ.

16.000 ΕΥΡΩ
Τ.Α ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΣΤΡΜ.

 ΕΛΑΙΩΝΑΣ �ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ� 295,3 41 55
 ΕΛΑΙΩΝΑΣ �ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΕΛΙΑ� 188,2 68 86
 ΑΚΡΟ∆ΡΥΑ 505,7 24 32
 ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η 513,5 24 32
 ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ, ΜΗΛΟΕΙ∆Η 675,0 18 24
 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ �ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΤΑΦΥΛΙ� 961,2 13 17
 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ �ΟΙΝΟΣ� 686,8 18 24
 ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 1177,5 11 14
 ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 32,4 371 494
 ΒΑΜΒΑΚΙ 151,6 80 106

ΤΥΠΙΚΕΣ 
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ 
ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 6.1 
ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ 
∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ



Για να ενταχθεί 
ένας νεαρός 
µελισσοκόµος 
στο πρόγραµµα 
των Νέων 
Αγροτών θα 
πρέπει να 
δηλώσει στο 
ΟΣ∆Ε πάνω από 
163 κυψέλες.

Τα 18 μόρια από κλάδους 
προτεραιότητας Περιφέρειας
Τα 18 από τα 100 µόρια που δύναται να συγκε-
ντρώσει ο υποψήφιος νέος αγρότης, εξαρτώνται 
από το είδος καλλιέργειας ή εκτροφής που βασί-
ζει το 50% της Τυπικής Απόδοσής του, ανάλογα 
τις προτιµήσεις της κάθε περιφέρειας. Συγκεκρι-
µένα έως 8 µόρια δίνει η καλλιέργεια ή εκτροφή 
ένταξης. Και, έως 10 µόρια η µελλοντική καλλιέρ-
γεια ή εκτροφή που δεσµεύεται να διαθέτει ο νέ-
ος αγρότης όταν τελειώσει το επιχειρηµατικό του 
σχέδιο. Οι περισσότερες περιφέρειες έχουν δια-
λέξει ένα ευρύτατο φάσµα κλάδων προτεραιότη-
τας για να βοηθήσουν τη συγκέντρωση βαθµών 
ένταξης, όπως φαίνεται και παρακάτω:

Πελοπόννησος: αιγοπροβατοτροφία, κηπευ-
τικά (υπαίθρου και υπό κάλυψη), µελισσοκοµία, 
Προϊόντα ΠΟΠ ή ΠΓΕ, ελιά, εσπεριδοειδή, αµπε-
λουργία, µηλοειδή, πυρηνόκαρπα, συκιά, καστα-
νιά, καρυδιά, φακές, ρεβίθια, λαθούρια, φασόλια.

Κρήτη: αµπέλια, οπώρες, ξηροί καρποί, εσπε-
ριδοειδή, ελιές, κηπευτικά, ανθοκοµία, µελισ-
σοκοµία, βοοειδή, αιγοπροβατοτροφία, χοίροι.

∆υτική Μακεδονία: ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα, αι-
γοπροβατοτροφία, βοοτροφία, οπωροκηπευτικά, 
φακή, φασόλια, ρεβίθια, λεβάντα, ρίγανη, κρό-
κος, τσάι του βουνού, βιοµηχανικά τριαντάφυλ-
λα, χοιροτροφία, πτηνοτροφία, µελισσοκοµία.

Στερεά Ελλάδα: ελιές, σύκα, φιστίκι κελυφω-
τό, ακτινίδιο, κεράσι, αµπέλι, στέβια, κηπευτικά 
και όσπρια, αιγοπροβατοτροφία, βοοτροφία, µε-
λισσοκοµία, µανιτάρια, αρωµατικά, άνθη, ζωοτρο-
φές, ρύζι, ενεργειακά, πτηνοτροφία, χοιροτροφία.

∆υτική Ελλάδα: αιγοπροβατοτροφία, χοιροτρο-
φία, βοοτροφία-αγελαδοτροφία, υπαίθρια κηπευ-
τικά, σπαράγγια, ελιές, εσπεριδοειδή, ροδιές, α-
κτινίδια, οινάµπελα, κορινθιακή σταφίδα, µελισ-

σοκοµία, ζωοτροφές, αρωµατικά φυτά. 
Ήπειρος: αιγοπροβατοτροφία, βοοτροφία, πτη-

νοτροφία, µελισσοκοµία, χοιροτροφία, αρωµατι-
κά, ακτινίδιο, εσπεριδοειδή, θερµοκηπιακές καλ-
λιέργειες κηπευτικών, οινοποιήσιµες ποικιλίες α-
µπελιών για παραγωγή οίνων ΠΟΠ, ελαιοκοµία.

Ιόνια Νησιά: ελιές, εσπεριδοειδή, ακρόδρυα, 
λοιπές δενδρώδεις, οινάµπελα, σταφίδα Ζακύν-
θου, αιγοπροβατοτροφία, υπαίθρια ή θερµοκηπια-
κά κηπευτικά, όσπρια, µελισσοκοµία, αρωµατικά. 

Κεντρική Μακεδονία: µελισσοκοµία, σηρο-
τροφία, αιγοπροβατοτροφία σε συνδυασµό µε 
παραγωγή ζωοτροφών (καρποί, χορτονοµές, εν-
σιρώµατα), βοοτροφία, πτηνοτροφία, χοιροτρο-
φία, κονικλοτροφία, ελληνικές πιστοποιηµένες 
φυλές, φυλλοβόλα οπωροφόρα δέντρα/θάµνοι, 
ελιά, αµπέλι, αρωµατικά φυτά, βιοµηχανικά φυ-
τά (χωρίς ενεργειακές), όσπρια, ρύζι, κηπευτι-
κά, πατάτες, σπαράγγι, φράουλα, ζωοτροφές, 
ειδικές εκτροφές βάσει προτύπων AGROCERT.

Αττική: κηπευτικά, ανθοκοµία, σύκα, φιστί-
κια, αµπέλια, εσπεριδοειδή, ελιά, πτηνοτρο-
φία, αιγοπροβατοτροφία, µελισσοκοµία, µανι-
τάρια, αρωµατικά.

Νότιο Αιγαίο: βοοτροφία, οπωροκηπευτικά, 
αιγοπροβατοτροφία, σκληρό σιτάρι, λοιπά σιτη-
ρά για την παραγωγή καρπού και καλλιέργειες 
για παραγωγή ζωοτροφών, ελαιώνες, οινάµπελα

Θεσσαλία: φαινοµενικά όλοι οι αγροτικοί κλάδοι.
Αν. Μακεδονία-Θράκη: φαινοµενικά όλοι οι 

αγροτικοί κλάδοι.
Βόρειο Αιγαίο: ελαιοκαλλιέργεια, µαστίχα, α-

µπέλι, σιτηρά, εσπεριδοειδή, ζωοτροφές, µελισ-
σοκοµία, οπωροκηπευτικά, αιγοπροβατοτροφία, 
βοοτροφία, πτηνοτροφία, βρώσιµα όσπρια.

Η βάση, σύµφωνα 
µε τις πληροφορίες, 
αναµένεται να 
διαµορφωθεί στα 
45 µόρια εκτός 
απροόπτου.

Agrenda 17ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Σάββατο 3 & Κυριακή 4 Απριλίου 2021ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ 
�ΕΥΡΩ / ΚΕΦΑΛΙ�

12.000 ΕΥΡΩ 
Τ.Α ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 

ΚΕΦΑΛΙΑ

16.000 ΕΥΡΩ 
Τ.Α ΛΗΞΗΣ ΣΕ 

ΚΕΦΑΛΙΑ

 ΠΡΟΒΑΤΑ �ΘΗΛΥΚΑ� 93 130 172

  ΒΟΟΕΙ∆Η ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
�2	6 ΕΤΩΝ ΘΗΛΥΚΑ�

980 13 17

  ΒΟΟΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
�6	24 ΜΗΝΩΝ�

619 20 26

 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 
74

 �ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΚΥΨΕΛΗ�
163 

ΚΥΨΕΛΕΣ
163

 ΚΥΨΕΛΕΣ



Ένας χρόνος από την επίμαχη ΥΑ   

Η διοίκηση κολλάει 
τον πρώτο φάκελο 
επιλεγμένων κλώνων 

Η Ελλάδα επιλέγει να εισάγει τους αντίστοιχους εγχώριας 
προέλευσης πιστοποιημένους κλώνους ακόμα και όταν 
οι δικές της ανάγκες για νέες φυτεύσεις είναι μεγάλες

Ένα χρόνο μετά την υπογραφή της σχετικής απόφασης 
το Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών αρνείται να δώσει το «ναι» 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Έκλεισε ένας χρόνος από την υπογρα-
φή και δηµοσίευση της Υπουργικής 
Απόφασης Αριθµ. 746/70091/2020 
για  τον «τεχνικός κανονισµός επιλο-
γής και αποδοχής κλώνων ποικιλι-
ών και υποκειµένων αµπέλου» και 
οι πληροφορίες θέλουν την εφαρµο-
γή του νέου θεσµικού πλαισίου από 
τις αρµόδιες αρχές να αργοσέρνεται. 

Λίγο η πρώτη φορά εφαρµογή ε-
νός τέτοιου πλαισίου, λίγο η ευθυ-
νοφοβία που διακατέχει τα στελέ-
χη της δηµόσιας διοίκησης στο χει-
ρισµών κάπως πιο σύνθετων θεµά-
των και λίγο οι διασυνδέσεις (µε τη 
διοίκηση και την επιστηµονική κοι-
νότητα) αυτών που δεν έχουν λόγο 
να δουν τις αλλαγές να τρέχουν, το 
βήµα του εκσυγχρονισµού και της α-
ξιοποίησης των δυνατοτήτων που έ-
χει η χώρα µας και στο συγκεκριµέ-
νο πεδίο, παραµένουν βήµα µετέωρο. 

Το ρεπορτάζ λέει ότι η διαχείριση 
του πρώτου ολοκληρωµένου φακέ-
λου που έχει υποβληθεί προς έγκρι-
ση, παραµένει ακόµα στο πρώτο α-
πό τα τρία στάδια τα οποία θα πρέ-
πει να διέλθει, πράγµα που σηµαί-
νει... χρόνια. Πιο συγκεκριµένα, παρ’ 
ότι πλήρης, ο σχετικός φάκελος βρί-
σκεται καθηλωµένος στο Ινστιτούτο 
Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούµε-
νων Φυτών (ΥπΑΑΤ) στη Σίνδο Θεσ-
σαλονίκης. Κι αυτό, χωρίς να προβάλ-
λεται κάποια επιχειρηµατολογία για 
την κωλυσιεργία και χωρίς να τίθε-
ται θέµα πρόσθετων στοιχείων η πε-
ραιτέρω τεκµηρίωσης. 

Σηµειωτέον ότι το δεύτερο στάδιο 
θα είναι η Τεχνική Επιτροπή Πολλα-
πλασιαστικού Υλικού η οποία θα ο-
λοκληρώσει τη γνωµάτευση και θα 
υποβάλει τη σχετική απόφαση προς 
υπογραφή στο γραφείο υπουργού. 

Tρία κρούσµατα κορωνοϊού που 
ανιχνεύθηκαν σε στελέχη των δι-
αχειριστικών αρχών, έχουν υπο-
χρεώσει σε σφράγισµα της υπηρε-
σίας και σε καραντίνα το σύνολο 
του προσωπικού.

Aποτέλεσµα, εκτός των άλλων, 
να «παγώσει» προσωρινά τουλά-
χιστον η εξέταση των αιτηµάτων 
για πληρωµές στα Σχέδια Βελτίω-
σης, ενώ πάει πίσω και η διαδικα-
σία προετοιµασίας των νέων προ-
γραµµάτων που θα πρέπει να «τρέ-
ξουν» στο πλαίσιο της διετούς γέ-
φυρας (2021-2022) και να προκη-
ρυχθούν σίγουρα εντός της τρέ-
χουσας χρονιάς.

Πρόσθετες δυσκολίες ανακύ-
πτουν και σε ό,τι αφορά την επε-
ξεργασία των στοιχείων που έχουν 
σχέση µε τη νέα Κοινή Αγροτική 
Πολιτική, ειδικά από ο τριµερής 
διάλογος (Συµβούλιο Υπουργών, 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωκοινο-
βούλιο) έδειξε οριστικοποίηση των 
αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο µέσα στο Μάιο.

Όπως παραδέχονται στελέχη των 

διαχειριστικών αρχών, ο εθνικός 
σχεδιασµός για τη νέα ΚΑΠ πα-
ρουσιάζει τεράστια κενά.

Προετοιµασία για νέα περίοδο
Η πολιτική ηγεσία του υπουρ-

γείου, ειδικά µετά τον ανασχηµα-
τισµό του Ιανουαρίου, δυσκολεύ-
εται να αντιληφθεί τα µέχρι στιγ-
µής δεδοµένα, ενώ, το «έλλειµµα» 
που υπάρχει στη γενική γραµµα-
τεία Αγροτικής Πολιτικής και Κοι-
νοτικών Πόρων είναι τέτοιο που 

Πίσω τα προγράμματα, κρούσμα

Εν τω µεταξύ ο χρόνος τρέχει. Η αγο-
ρά έχει τους δικούς της νόµους και ό-
τι δεν καλύπτεται µε εγκεκριµένο πολ-
λαπλασιαστικό υλικό από τις δυνάµεις 
της εγχώριας αγοράς, προσφέρεται α-
πλόχερα από τις γαλλικές ή ιταλικές α-
ντίστοιχες δοµές και επιχειρήσεις, οι ο-
ποίες έχουν φροντίσει κατάλληλα να 
προµηθευθούν ανάλογο πρωτογενές 
υλικό, να περάσουν αποτελεσµατικά 
από τα αντίστοιχα στάδια ελέγχου, να 
λάβουν τις απαραίτητες εγκρίσεις και 
να είναι σε θέση να διαθέτουν «επιλεγ-
µένους κλώνους» σε όλα τα µήκη και 
πλάτη του πλανήτη. Στην Αυστραλία 
για παράδειγµα, η ζήτηση για επιλεγ-
µένους κλώνους αρχέγονων ποικιλιών 
είναι τεράστια. Η Ελλάδα, επιλέγει να 
εισάγει τους αντίστοιχους πιστοποιηµέ-
νους κλώνους, ακόµα και για τις δικές 
της ανάγκες στο πεδίο των φυτεύσεων. 

Υπενθυµίζεται ότι µε βάση την από-
φαση, «η επιλογή γονοτύπων εντός 
µιας συγκεκριµένης ποικιλίας ή ποι-
κιλίας υποκειµένου αµπέλου (Vitis L.) 
µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως αυ-
τά ορίζονται από τους στόχους της δια-
δικασίας επιλογής. Τα χαρακτηριστικά 
αυτά µπορεί να αφορούν διαφορετικές 
κατηγορίες φαινολογικών χαρακτηρι-
στικών (όπως χρόνος ωρίµανσης), πα-
ραµέτρους απόδοσης και ποιότητας (ό-
πως προφίλ αρώµατος) ή ευαισθησία 
και αντοχή σε βιοτικούς ή αβιοτικούς 
παράγοντες. Η επιλογή των κατάλλη-
λων γονοτύπων συνδυάζεται µε φυτο-
ϋγειονοµικές δοκιµές µε σκοπό την α-
πόκτηση υγιών κλώνων.

Vitis L.
Υπενθυµίζεται ότι µε βάση την 
απόφαση η επιλογή γονότυπων 
εντός µιας συγκεκριµένης ποι-
κιλίας ή υποκείµενου αµπέλου 

Μετέωρο το βήµα 
εκσυγχρονισµού 
της κλωνικής 
επιλογής παρά τις 
δυνατότητες της 
χώρας στο εν λόγω 
πεδίο.
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Αργόσυρτα
Οι πληροφορίες θέλουν την 
εφαρµογή του νέου θεσµικού 
πλαισίου από τις αρµόδιες αρχές 
να αργοσέρνεται και οι όποιες 
αλλαγές στο συγκεκριµένο πεδίο 
να παραµένουν βήµα µετέωρο.

Α’ στάδιο
Η διαχείριση του πρώτου 
ολοκληρωµένου φακέλου που 
έχει υποβληθεί προς έγκριση, 
παραµένει ακόµη στο πρώτο 
από τα τρία στάδια, τα οποία 
θα πρέπει να διέλθει, πράγµα 
που σηµαίνει ...χρόνια. 

Αγορά
Η αγορά έχει τους δικούς της 
νόµους και ό,τι δεν καλύπτεται 
µε εγκεκριµένο 
πολλαπλασιαστικό υλικό από τις 
δυνάµεις της εγχώριας αγοράς, 
προσφέρεται απλόχερα από τις 
γαλλικές ή ιταλικές αντίστοιχες 
δοµές και επιχειρήσεις, 
οι οποίες έχουν φροντίσει 
να προµηθευτούν ανάλογο 
πρωτογενές υλικό.



στην Αχαρνών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥMΒΟΥΛΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ

ΕΩΣ 31 ΜΑΪΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ

ΕΩΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

2Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μετά τον Μάιο πάει 
η προκήρυξη του
Μέτρου Συμβούλων 
Πρόσκληση προς τα νοµικά πρόσω-
πα για την πιστοποίηση τους ως Φο-
ρείς Παροχής Γεωργικών Συµβου-
λών (Φ.Π.Γ.Σ.) και την εγγραφή τους 
στο αντίστοιχο Μητρώο, εξέδωσε ο 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα. Οι φορείς αυτοί θα 
είναι εκείνοι που θα αναλάβουν τη 
συµβουλευτική των αγροτών µέ-
σω του Μέτρου 2.1, που θα επιδο-
τεί µέχρι τρία πακέτα συµβουλών 
ανά αγρότη. H αξιολόγηση των αι-
τήσεων, η πιστοποίηση των ενδι-
αφεροµένων και η εγγραφή τους 
στο Μητρώο Φ.Π.Γ.Σ., θα πραγµα-
τοποιηθεί σε δύο χρονικές περιό-
δους. Η πρώτη περίοδος θα αφορά 
στις αιτήσεις που θα υποβληθούν 
έως 31.05.2021 και η δεύτερη πε-
ρίοδος τις αιτήσεις που θα υποβλη-
θούν έως 01.11.2021.

Πολύ απλά αυτό σηµαίνει ότι ο-
ποιαδήποτε πρόσκληση για το Μέ-
τρο 2.1 θα εκδοθεί το νωρίτερο µέ-
σα στο καλοκαίρι και πιο πιθανά α-
πό Σεπτέµβριο. Υπενθυµίζεται πως 
το πλαίσιο της πρόσκλησης για το 
Μέτρο είχε βγει σε διαβούλευση µέ-
σα στον Φεβρουάριο. Όριζε συγκε-
κριµένα τις προδιαγραφές που πρέ-

πει να έχουν οι Φορείς Παροχής Γε-
ωργικών Συµβουλών για να δικαι-
ούνται την ενίσχυση και τα ασυµβί-
βαστα για εταίρους, µετόχους, στε-
λέχη και µέλη των φορέων. Για πα-
ράδειγµα δεν µπορούν να εµπορεύ-
ονται γεωργική παραγωγή ούτε να 
δραστηριοποιούνται στη χορήγη-
ση και τον έλεγχο ενισχύσεων που 
παρέχονται στο πλαίσιο της ΚΑΠ. 
Σηµειώνεται εδώ ότι οι Φορείς θα 
µπορούν να δραστηριοποιούνται σε 
δύο Περιφέρειες το πολύ. Τα πακέ-
τα συµβουλών που θα µπορούν να 
προσφέρουν µε επιδότηση οι φο-
ρείς στους αγρότες είναι:

1ο Πακέτο Συµβουλών (ΠΣ1): 
Συµβουλές που παρέχονται για α-
παιτήσεις της πολλαπλής συµµόρ-
φωσης, πρασίνισµα κ.α.

2ο Πακέτο Συµβουλών (ΠΣ2): 
Συµβουλές που παρέχονται για ορ-
θή διαχείριση των υδάτων, λιπασµά-
των, ζωικών αποβλήτων

3ο Πακέτο Συµβουλών (ΠΣ3): 
Συµβουλές για τη συµµόρφωση µε 
τις γενικές αρχές της ολοκληρωµέ-
νης φυτοπροστασίας

4ο Πακέτο Συµβουλών (ΠΣ4):
Συµβουλές στο γεωργικό τοµέα σχε-
τικά µε τη χρήση των υποπροϊό-
ντων, αποβλήτων, υπολειµµάτων.

5ο Πακέτο Συµβουλών (ΠΣ5):
Συµβουλές για την ορθή εφαρµο-
γή των Μέτρων 10 και 11.

6ο Πακέτο Συµβουλών (ΠΣ6): 
Τεχνική υποστήριξη για υιοθέτηση 
και εφαρµογή καινοτοµίας στη γε-
ωργική εκµετάλλευση.

Μελέτη κόστους µέσω
ΠΑΑ για πρόγραµµα
αναδιάρθρωση
καλλιεργειών 
Μελέτη για οικονοµικά στοιχεία 
που θα τεκµηριώνουν την ανάγκη 
αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών, 
αλλά και θα προβλέπουν το 
προσδοκώµενο κέρδος από τις 
προτεινόµενες αλλαγές, το 
ενδεχόµενο ρίσκο και το χρόνο 
απόσβεσης της κάθε επένδυσης 
για τον αγρότη, παράγγειλε η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
Τα αποτελέσµατα αυτής της 
µελέτης θα ληφθούν υπόψη 
και στην κατάρτιση του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
της Περιφέρειας για το 
πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης 
ενόψει και της νέας 
Προγραµµατικής Περιόδου 
2021-2027. «Τελικός στόχος 
της µελέτης είναι η κατάθεση 
πρότασης για εφαρµογή ενός 
ολοκληρωµένου σχεδίου
ανάπτυξης του αγροτικού κλάδου, 
το οποίο θα επικεντρώνεται στην 
αλλαγή των καλλιεργειών», 
αναφέρει η πρόσκληση για τη 
µελέτη που χρηµατοδοτεί το ΠΑΑ.

δυσκολεύει ακόµα περισσότερο 
την κατανόηση των θεµάτων και 
την χάραξη της νέας γραµµής. 

Σηµειώνεται εδώ ότι µέσα σε 
λίγους µήνες θα πρέπει να είναι 
σε θέση οι διαχειριστικές να πα-
ρουσιάσουν ένα ολοκληρωµένο 
πλάνο για τα µέτρα που πρέπει 
να ενεργοποιηθούν στο ερχόµε-
νο πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυ-
ξης ώστε να συµπεριληφθεί στο 
στρατηγικό σχέδιο της Ελλάδας 
(2023-2026). 

80 εκατ. ευρώ
Η προκήρυξη θα έχει 

δηµόσια δαπάνη 80 εκατ. 
ευρώ µε το ΥΠΑΑΤ να λέει 
πως θα επωφεληθούν από 

αυτό περί τους 35.000 
αγρότες
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Αναπτυξιακός 
Νόµος
Η προκήρυξη που αφορά 
την αγορά Μηχανολογικού 
Εξοπλισµού µέσω του 
Αναπτυξιακού Νόµου θα 
παραµείνει ανοιχτή έως τον 
ερχόµενο Σεπτέµβριο.

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

Αναδιάρθρωση 
Αµπελώνων
Μέχρι τις 15 Μαΐου θα 
παραµείνουν ανοιχτές 
οι αιτήσεις για το 
πρόγραµµα αναδιάρθρωσης 
αµπελώνων 2021-2022. 
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

H Lemken βαδίζει προς τη νέα σεζόν µε 
την  παρουσίαση των νέων καλλιεργητών 
Koralin 9 και Kristall, των σπαρτικών Saphir 
και Solitair αλλά και βελτιωµένων τεχνο-
λογιών, εξελιγµένες σε ειδικό τµήµα του 
εργοστασίου. Συγκεκριµένα, για το 2021, 
η εταιρεία βάζει στην γκάµα της τον υβρι-
δικό καλλιεργητή Koralin 9 για εξαιρετικά 
ρηχές εργασίες, τον συµπαγής καλλιεργη-
τή Kristall µε πλάτος εργασίας έως 10 µέ-

τρα και τη νέα προστασία υπερφόρτωσης 
OptiStone στα άροτρά της.

Αναφορικά µε τις σπαρτικές ακριβείας, η 
Lemken ξεκίνησε την κατασκευή των ανα-
βαθµισµένων µοντέλων Saphir και Solitair, 
συµπεριλαµβανοµένης µιας διπλής δεξαµε-
νής/χοάνης (για περισσότερους σπόρους 
ή λίπασµα), το µπροστινό δοχείο Solitair 
23 µε έλεγχο ISObus και τη ράβδο κοπής 
πλάτους 6 µέτρων µε ανεξάρτητο πλαίσιο.

Μεταξύ των νέων προϊόντων που πρόκει-
ται να εισαχθούν είναι µία µεγάλης κλίµα-
κας σπαρτική και η εκτεταµένη τεχνολογία 

Nέος εξοπλισμός 
σποράς και άροσης
το 2021 από Lemken   
Ξεχωρίζουν ο υβριδικός καλλιεργητής Karolin 9 
και τα αναβαθμισμένα μοντέλα Saphir και Solitair

Σπαρτικές Amazone 
για µεγάλη ακρίβεια

Ικανές να σπέρνουν µε 
ακόµη πιο µεγάλη ακρίβεια 
αλλά και µε αυξηµένη τα-
χύτητα γίνονται οι νέες 
εξάµετρες σπαρτικές της 
Cirrus 6003-2 και 6003-
2D της Amazone. Η εται-
ρεία εξοπλίζει τα δύο µο-
ντέλα µε τα ανθεκτικά µα-
χαίρια διπλού δίσκου 
Twin-TeC+ διαµέτρου 
380 χιλιοστών. 

Ηλεκτρικό pick-up 
από την BayWa
Η BayWa AG ξεκίνησε 
πρόσφατα την πώληση του 
ηλεκτρικού φορτηγού 
aCar από την Evum 
Motors για τη γεωργία και 
τον δηµοτικό τοµέα. Το 
«aCar» είναι τετρακίνητο 
και αυτό το καθιστά ικανό 
να αντιµετωπίζει κάθε τε-
ρέν. Το aCar έχει µικρές 
διαστάσεις και µεγάλο 
ωφέλιµο φορτίο µε χώρο 
έως 1.000 κιλά.

Βραβείο design για 
τη σειρά Valtra G
Ο εκλεπτυσµένος σχεδια-
σµός που διαθέτει το νέο 
φινλανδικό τρακτέρ Valtra 
σειράς G κερδίζει το δηµο-
φιλές βραβείο σχεδιασµού 
Red Dot, που αναγνωρίζει 
το ιδιαίτερο στιλ αλλά και 
τη λειτουργικότητα των νέ-
ων Stage V τρακτέρ. Η 
σειρά G διατίθεται σε τρεις 
εκδόσεις: την «HiTech», 
την «Ενεργή» και την 
«Versu». 

Αναβίωση για την 
έκδοση Fendt GT
H Fendt δοκιµάζει τον διά-
δοχο της δηµοφιλούς έκ-
δοσης τρακτέρ GT, ενός 
µοντέλου µε µπροστινό 
σύστηµα προσαρµογής πα-
ρελκοµένων και πιο συ-

Η AGCO µειώνει 
το αποτύπωµά της
Τις δεσµεύσεις του για την 
υλοποίηση των πλάνων 
που έχει θέσει για τα επό-
µενα 5 χρόνια ανακοινώ-
νει επίσηµα ο όµιλος 
AGCO, στον οποίο ανή-
κουν οι εταιρείες Massey 
Ferguson, Valtra, 
Challenger και Fendt. 
Ανάµεσα στην έκθεση στό-
χων του οµίλου βρίσκεται 
και το πλάνο για µείωση 
των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου σε όλες τις 
κατασκευαστικές δραστη-
ριότητες, κατά 20% έως 
το τέλος του 2026. 

γκεκριµένα µηχανηµάτων 
ζιζανιοκτονίας. Με απόδο-
ση έως 165 ίππων, µετά-
δοση Vario και Fendt One 
το νέο τρακτέρ διαθέτει κι-
νητήρα Deutz µε τέσσερις 
κυλίνδρους. Το κιβώτιο 
που χρησιµοποιείται στο 
νέο GT είναι η συνεχώς 
µεταβαλλόµενων σχέσεων 
µετάδοση Vario ML 90 
ενώ η µονάδα κίνησης προ-
έρχεται από το Vario 500.
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Ο όμιλος CNH 
Industrial επένδυσε 
στην ελληνική 
εταιρεία Augmenta
Ισχυρό θεµέλιο πάνω στο οποίο θα χτίσει την περαιτέ-
ρω ανάπτυξή της, θα αποτελέσουν για την Augmenta, 
τα κεφάλαια 8 εκατ. δολάρια που συγκέντρωσε από το 
νέο επενδυτικό γύρο στον οποίο ανταποκρίθηκαν η 
CNH Industrial (New Holland, Case IH κ.α), ένας βιο-
µηχανικός κολοσσός µε κεφαλαιοποίηση άνω των 20 
δισ. δολαρίων και η Pymwymic, από τους πρώτους ε-
πενδυτές εταιρειών βιώσιµης ανάπτυξης στην Ευρώπη. 

Η καινοτόµος εταιρεία γεωργικής τεχνολογίας, που 
ξεκίνησε από το Βόλο, θα χρησιµοποιήσει τα κεφάλαια 
για να αναπτύξει νέες υπηρεσίες όπως του επιλεκτικού 
ψεκασµού µε glyphosate µόνο σε ζιζάνια και για να δι-
ευρύνει τη λίστα των υποστηριζόµενων καλλιεργειών 
και στρατηγικών της, εντάσσοντας και νέες όπως τα κα-
ρότα ή τα κηπευτικά. 

Επίσης, θα αυξηθεί η δυναµικότητα παραγωγής συ-
σκευών από 25.000 σε 120.000 κοµµάτια την ηµέρα 
και θα ενισχυθεί το προσωπικό µε γεωπόνους, µηχα-
νικούς και πωλητές µε έµφαση στις ΗΠΑ, όπου η εται-
ρεία άνοιξε γραφείο στο Ντάλας. Στην Ελλάδα το καινο-
τόµο προϊόν της Augmenta διατίθεται από την Tractor 
GPS και διεθνώς µέσω της agXtend της CNH.

Η Agritechnica 
μεταφέρθηκε Μάρτιο
Στην αναβολή της παγκοσµίως µεγαλύτερης έκθεσης α-
γροτικών µηχανηµάτων, Agritechnica οδήγησε τους δι-
οργανωτές η εξέλιξη της πανδηµίας. Συγκεκριµένα α-
ποφασίστηκε η έκθεση που διεξάγεται σε γερµανικό έ-
δαφος να µεταφερθεί από τις 27 Φεβρουαρίου που ή-
ταν αρχικώς προγραµµατισµένη στις 5 Μαρτίου 2022.

«Οι βασικές προϋποθέσεις για να µπορούν να συγκε-
ντρωθούν εκθέτες, επισκέπτες και επιχειρηµατικοί συ-
νεργάτες στην Agritechnica είναι στρατηγικές εµβολίων 
και τεστ που έχουν εφαρµοστεί στη Γερµανία, την Ευρώ-
πη και παγκοσµίως», σχολιάζει ο ∆ιευθύνων Σύµβου-
λος Reinhard Grandke του DLG, που από κοινού µε την 
VDMA (Ένωση Γεωργικών Μηχανηµάτων) πιστεύουν ό-
τι η τετράµηνη καθυστέρηση που παίρνει µέσω αναβο-
λής η µεγάλη γερµανική έκθεση αγροτικών µηχανηµά-
των παρέχει στις συµµετέχουσες εταιρείες την απαραίτη-
τη βεβαιότητα που απαιτείται για τον προγραµµατισµό. 

Πάντως οι διοργανωτές πιστεύουν ότι µέχρι τα τέλη του 
καλοκαιριού -τότε είναι η προθεσµία για την εγγραφή 
των εκθετών στην Agritechnica 2022, θα είναι σε θέση 
να δώσουν στους εκθέτες και τους επισκέπτες την απα-
ραίτητη «σαφήνεια» για τον σχεδιασµό που απαιτείται.

διάτρησης ακριβείας µε το Azurit και την 
καινοτόµο τεχνολογία DeltaRow. ∆έσµευ-
ση της εταιρείας είναι επίσης η ψηφιοποί-
ηση όλων των δραστηριοτήτων µε λύσεις 
για ακριβή επιτόπια εργασία και έξυπνη δι-
αχείριση των δεδοµένων. Έτσι, το σύστηµα 
σύνδεσης iQblue, το οποίο αναγνωρίστη-
κε από τον οργανισµό DLG µε βραβείο και-
νοτοµίας, θα είναι το πρώτο αξεσουάρ που 
προσφέρεται από την εταιρεία και αυτοµα-
τοποιεί έξυπνα τις λειτουργίες των εργα-
λείων οργώµατος µέσω των χειριστήριων  
του τρακτέρ.

Η οικογενειακή επιχείρηση είναι πολύ αι-
σιόδοξη για το 2021, δεδοµένου του υψη-
λού επιπέδου των υπαρχουσών παραγγελι-
ών. Λαµβάνοντας υπόψη τις υψηλές προσ-
δοκίες ανάπτυξης, η εταιρεία επένδυσε σε 

υπερσύγχρονες διαδικασίες συναρµολόγη-
σης στο εργοστάσιό της (Haren) το οποίο έ-
χει δηµιουργηθεί για την ανάπτυξη των τε-
χνολογιών που θα ενσωµατώνουν οι σπαρ-
τικές από τις αρχές του έτους.

Η Lemken κατά το οικονοµικό έτος του 
2020 σηµείωσε υψηλά κέρδη λόγω της αντί-
στοιχα υψηλής ζήτησης. «Είµαστε χαρούµε-
νοι και ευγνώµονες που καταφέραµε να δι-
ατηρήσουµε την παραγωγή µας κατά τη δι-
άρκεια του προηγούµενου έτους χωρίς να 
θέσουµε σε κίνδυνο την υγεία των 1.631 υ-
παλλήλων µας σε όλο τον κόσµο», είπε χαρα-
κτηριστικά ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Antony 
van der Ley, κατά τη διάρκεια των ανακοινώ-
σεων για το απόλυτα επιτυχηµένο οικονοµι-
κό έτος του 2020 που βίωσε η οικογενειακή 
επιχείρηση Lemken, µε την υψηλή ζήτηση 
να εστιάζεται στις σπαρτικές και στις τσάπες.

Οι πωλήσεις στη γερµανική εγχώρια α-
γορά παρέµειναν σταθερά υψηλές, αν και 
οι διεθνείς πωλήσεις κυριαρχούν µε µε-
ρίδιο 77% του συνόλου. Για το 2020, οι α-
γορές που επικράτησαν ήταν εκείνες της 
Γαλλίας, τη Ρωσίας, των ΗΠΑ και του Η-
νωµένου Βασιλείου, µε σηµαντικές αυξή-
σεις στις πωλήσεις ειδικά για τις τρεις α-
πό τις τελευταίες αυτές χώρες.

Πωλήσεις
Η οικογενειακή επιχείρηση είναι πολύ 

αισιόδοξη για το 2021, δεδοµένου 
του υψηλού επιπέδου 

των υπαρχουσών παραγγελιών
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Μετά από 
μία κρίση 

 ∆ιαχρονικό: Οι κρίσεις 
γεννάνε «Κροίσους»

 Πιστοποιηµένες ελιές: Ξεκινά 
η διάθεση δέκα πιστοποιηµένων 
ποικιλιών ελιάς στα Φυτώρια. Ο 
ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ καλεί 
φυτωριούχους να αγοράσουν τις 
πρώτες πιστοποιηµένες ελιές στην 
χώρα µας, που είναι οι: Αµφίσσης, 
Χονδρολιά Χαλκιδικής, Κορωνέϊκη, 
Κουτσουρελιά, Λιανολιά Κέρκυρας, 
Μεγαρείτικη, Στρογγυλολιά, 
Τσουνάτη, Arbequine και Picual για 
να εγκαταστήσουν «βασικές» 
µητρικές φυτείες. Πρέπει να 
κάνουν αίτηση στο Ινστιτούτο 
Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & 
Αµπέλου, υπεύθυνος ∆ρ Γ. 
Κουµπούρης 28210 83434, 
koubouris@elgo.iosv.gr

 Αργό 
περπάτηµα 2,5 
φορές 
µεγαλύτερο 
κίνδυνο να 
νοσήσουν 
σοβαρά από 
Covid-19 και 

3,75 φορές µεγαλύτερο κίνδυνο να 
πεθάνουν από τη νόσο, έχουν όσοι 
περπατάνε αργά, άσχετα µε την 
παχυσαρκία. Αναλύθηκαν στοιχεία 
από 412.596 µεσήλικες (δείκτης 
µάζας σώµατος, ταχύτητα 
βαδίσµατος). Οι γρήγοροι βαδιστές 
έχουν καλή καρδιαγγειακή υγεία 
και υγεία καρδιάς, πράγµα που τους 
κάνει πιο ανθεκτικούς στους 
εξωτερικούς στρεσογόνους 
παράγοντες, όπως µία λοίµωξη από 
ιό. Πανεπιστήµιο Λέστερ. Περιοδικό 
International of Obesity Journal. 
ecozen.gr, 17/3/2021.

 Τουρισµός 12: Επιδίωξή µας 
είναι µέσα από την εµπειρία 
επισκεπτών µε τη γη και µε την 
παραγωγή, αλλά και µέσω 
προώθησης της ελληνικής 
διατροφής, να ενισχύσουµε την 
προσπάθεια της κυβέρνησης να 
διαµορφώσουµε τουριστική 
περίοδο 12 µηνών. Είναι ανάγκη να 
αποκτήσουν τα προϊόντα µας 
ταυτότητα και προς αυτήν την 
κατεύθυνση κινούνται πολλές από 
τις επιχειρήσεις της περιοχής. 
Σπήλιος Λιβανός, Ηµαθία. ΥπΑΑΤ, 
17/3/2021

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Μνηµονεύοντας την πάλαι ποτέ Πρώ-
τη Κυρία των Φιλιππίνων και τα 3.000 
ζευγάρια παπούτσια της, Ιµέλντα Μάρ-
κος, ο αποκαλούµενος πατέρας του 
σύγχρονου µάρκετινγκ, Φίλιπ Κότ-
λερ, σηµάνει το τέλος της εποχής της 
αδυσώπητης κατανάλωσης. Σε άρθρο 
του µε τίτλο «Ο καταναλωτής την ε-
ποχή του κορωνοϊού» υποστηρίζει ότι 
µεγαλύτερη ανασφάλεια συνεπάγε-
ται µικρότερη καταναλωτική δαπάνη 
και αυτή µε τη σειρά της µικρότερους 
τζίρους, µικρότερη κίνηση στα εργο-
στάσια και λιγότερες θέσεις εργασί-
ας που έρχονται να ενισχύσουν το αί-
σθηµα ανασφάλειας στην κοινωνία. 

Όταν κλείσει αυτός ο φαινοµενι-
κά ατέρµονος κύκλος της πανδηµί-
ας, το καπιταλιστικό σύστηµα θα έ-
χει µπει σε µια νέα περίοδο και οι 
καταναλωτές, η ραχοκοκαλιά που 
επικυρώνει µε το πορτοφόλι της σε 
µεγάλο βαθµό την υφιστάµενη οικο-
νοµική δοµή, θα αγοράζουν αγαθά 
µε διαφορετικό σκεπτικό και σίγου-
ρα µεγαλύτερη εγκράτεια. Η περίο-
δος της «αντικατανάλωσης», ο εφι-

άλτης των βιοµηχάνων της µαζικής 
παραγωγής αγαθών, είναι πιο κοντά 
από ό,τι φοβούνται αρκετοί. Αυτή η 
φάση θα δει το ποιοτικό τρόφιµο, µε 
διαπιστωµένα οφέλη στην υγεία και 
το οποίο έχει παραχθεί σύµφωνα µε 
τις υποδείξεις των ανερχόµενων πε-
ριβαλλοντικών ανησυχιών, σε περί-
οπτη θέση στις αγορές.

Αρκετές εταιρείες και ετικέτες που 
δεν µπορούν ή δυσανασχετούν στο 
να αλλάξουν, απλά θα εξαφανιστούν 
προµηνύει ο Φίλιπ Κότλερ, αφού οι 
καταναλωτές θα αναζητήσουν πιο 
αξιόπιστες και «ευσυνείδητες» ετι-
κέτες. Η εµπέδωση του εύθραυστου 
της ύπαρξης όπως έγινε µε την παν-
δηµία, θα εδραιώσει το υγιεινό και 

ποιοτικό τρόφιµο. Η απώλεια θέσε-
ων εργασίας θα καλλιεργήσει την 
κουλτούρα της αποταµίευσης και 
τον περιορισµό της σπατάλης. Λιγό-
τερες εξόδους και περισσότερη µα-
γειρική στο σπίτι αλλά και ένδυση 
µε ρούχα βιοµηχανιών που επενδύ-
ουν στη λεγόµενη βιωσιµότητα θα 
γίνουν η νέα µόδα. Προτίµηση σε ε-
τικέτες και εταιρείες που συγχρονί-
ζουν την επικοινωνιακή τους στρα-
τηγική µε το µήνυµα ενός υψηλότε-
ρου σκοπού και του γενικού καλού. 
Τα παραπάνω διαµορφώνουν τους 
άξονες της αγοράς µετά την πανδη-
µία σύµφωνα µε τον έµπειρο καθη-
γητή που επιχειρεί εδώ να συλλάβει 
την εποχή της «µέτα-κατανάλωσης».

Ενισχύεται η εκλογίκευση 
Ρεύμα... αντικατανάλωσης 
κερδίζει έδαφος διεθνώς μετά 
την πανδημία Ο θρύλος του μάρκετινγκ, Φίλιπ Κότλερ 

περιγράφει την αγορά μετά την πανδημία 
εντοπίζοντας στροφή σε ποιοτικά τρόφιμα

Η περίοδος της «αντικατανάλωσης» 
µοιάζει να είναι πιο κοντά.

Οι πέντε κυρίαρχες µεταλλάξεις του σύγχρονου 
καταναλωτή και ο πυρήνας του νέου µάρκετινγκ

Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, ο Φίλιπ Κότλερ εντοπίζει πέντε βασικές 
αποχρώσεις του σύγχρονου καταναλωτή, τις οποίες και µελετά αφού η 
κατανόηση τα βρίσκονται ανέκαθεν στον πυρήνα της επιστήµης του 
µάρκετινγκ. Πώς θα πουλήσεις άλλωστε κάτι σε κάποιον αν δεν «τον 
κόψεις πρώτα»; Οι καταναλωτές που αποζητούν την απλοποίηση της 
ύπαρξής τους, θέλουν να τρώνε και να αγοράζουν λιγότερο και αποτελούν 
την πρώτη κατηγορία. Έπειτα έρχονται οι πιο επιθετικοί καταναλωτές-
ακτιβιστές της αποανάπτυξης, πολύ κοντά και στην τρίτη κατηγορία, τη νέα 
γενιά δηλαδή, µε µεγαλύτερες περιβαλλοντικές ευαισθησίες. Ακολουθούν 
οι επιλεκτικοί που µέσα από το τρόφιµο υιοθετούν τη χορτοφαγία και στην 
πέµπτη κατηγορία, όσοι αρέσκονται στη «συντήρηση», δηλαδή µε προτίµηση 
σε εταιρείες µε αγροτικές πρώτες ύλες όπως ρούχα χωρίς ίχνος πλαστικού. 

Εµπέδωση
Το εύθραυστο 
της ύπαρξης 
εδραίωσε το 
υγιεινό και 
το ποιοτικό 

τρόφιµο   

Αλλαγές
Εταιρείες που 
δεν µπορούν 
να αλλάξουν, 

απλά θα 
εξαφανιστούν

∆απάνες
Μεγαλύτερη 
ανασφάλεια 
συνεπάγεται 
µικρότερη 

καταναλωτική 
δαπάνη

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Ο θρύλος του μάρκετινγκ, Φίλιπ Κότλερ 
περιγράφει την αγορά μετά την πανδημία 
εντοπίζοντας στροφή σε ποιοτικά τρόφιμα

Βιοµηχανικό λάθος συσκευασίας του 
προϊόντος επικαλείται η εταιρεία Όµη-
ρος, η γαλακτοβιοµηχανία της οποίας 
παρτίδα τυριών βρέθηκε να πωλείται 
ως φέτα στη Γερµανία χωρίς να πληροί 
τις προϋποθέσεις που υπαγορεύει ο κα-
νονισµός για την Φέτα ΠΟΠ, ανακαλώ-
ντας άµεσα τις προβληµατικές παρτίδες. 

Μέχρι όµως να διαλευκανθεί η υπό-
θεση, σε προσωρινή ανάκληση της πι-
στοποίησης για την παραγωγή Φέτας 
ΠΟΠ, από την εταιρεία, προέβη ο αρ-
µόδιος για τις πιστοποιήσεις Οργανι-
σµός, ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, κάτι που συµβαί-
νει για πρώτη φορά. Σε σχετική ανάρ-
τηση του στις 24 Μαρτίου ο Οργανισµός 
αναφέρει τα εξής: «Ο ΕΛΓΟ προέβη σε 
προσωρινή ανάκληση της άδειας πιστο-
ποίησης για την παραγωγή της «ΦΕΤΑΣ 
ΠΟΠ» σε εταιρεία παραγωγής γαλακτο-
κοµικών προϊόντων, η οποία παρήγα-
γε και διακίνησε το προϊόν στο εξωτερι-
κό χωρίς να πληρούνται οι προδιαγρα-
φές παραγωγής του, όπως αυτές ανα-
φέρονται στην υπ’ αριθµ. 313025/ΦΕΚ 
Β 8/11.02.94 Υπουργική Απόφαση της 
αναγνώρισης του, παραβαίνοντας την 
εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Η προ-
σωρινή ανάκληση της πιστοποίησης ι-
σχύει έως την ολοκλήρωση της διενέρ-
γειας των ελέγχων, την εφαρµογή των 
κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών εκ 
µέρους της επιχείρησης και την αποστο-
λή τεκµηρίωσης, από την οποία να προ-
κύπτει η λειτουργία ενός αξιόπιστου συ-
στήµατος παραγωγής της «ΦΕΤΑΣ ΠΟΠ». 

Τέρµα οι ενισχύσεις στους παραβάτες, 
λέει ο Σπήλιος Λιβανός

Την ίδια ώρα την αναδιάρθρωση των 
ελέγχων µε επτά επιπλέον ενέργειες δρο-
µολογεί το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης φιλοδοξώντας να θωρακίσει το 
θεσµικό πλαίσιο ελέγχων και προστασί-
ας των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ. Στο πλαί-
σιο κοινοβουλευτικού ελέγχου ο υπουρ-
γός Σπήλιος Λιβανός προανήγγειλε:

Συνεργασία µε τους οικονοµικούς 
εµπορικούς ακολούθους µας στις πρε-
σβείες στο εξωτερικό, ώστε να λαµβάνο-
νται συγκεκριµένα δείγµατα κάθε µήνα 
και να διεξάγονται οι σχετικοί έλεγχοι.

Συνεργασία µε το υπουργείο Οικο-
νοµικών ώστε να αποκτήσουν οι ελεγκτι-
κοί µηχανισµοί του ΥΠΑΑΤ θέαση στις 
πληροφοριακές βάσεις του, για διασταύ-
ρωση στοιχείων εισαγωγών-εξαγωγών.

Όσοι καταδικάζονται για νοθεία ή 
αλλοίωση προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ δεν θα 
δύνανται να συµµετέχουν σε προγράµ-
µατα ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης, ενώ 
για την ένταξη σε εθνικά προγράµµατα  
θα καταστεί υποχρεωτική η προσκόµι-
ση βεβαίωσης από τον ΕΛΓΟ για ορθή 
τήρηση ισοζυγίων κρέατος -γάλακτος.

Ψηφιοποίηση του ελέγχου διακίνησης 
γάλακτος, όπως το σύστηµα «ΑΡΤΕΜΙΣ».

∆ροµολογείται θεσµοθέτηση αποδό-
σεων τυροκόµησης, ώστε να δηλώνεται 
ελάχιστο ποσό γάλακτος ανά κιλό φέτας. 

Εξοντωτικές ποινές ιδίως για τους 
κατ’ εξακολούθηση παραβάτες.

∆ιενέργεια έκτακτων δειγµατοληπτι-
κών ελέγχων σε εισαγωγές και εξαγωγές.

Ανακαλείται η πιστοποίηση
παραγωγής για ΠΟΠ Φέτα 
της καταγγελθείσας εταιρείας

Υψηλό το επίπεδο ανταγωνισμού 
για μερίδια γιαουρτιού στην Ελλάδα
Ανοδική πορεία κατέγραψαν οι πω-
λήσεις γιαουρτιού στην Ελλάδα το 
2020, σύµφωνα µε στοιχεία της ε-
ταιρείας µετρήσεων αγοράς IRI για 
το κανάλι των σούπερ µάρκετ. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι σε ποσότη-
τες το σύνολο των πωλήσεων ανήλ-
θε στους 56.633 τόνους και σε αξία 
στα 224 εκατ. ευρώ. Αυτή η αύξη-
ση µεταφράζεται σε ποσοστό 3,8% 
σε όρους όγκων πωλήσεων και σε 
ποσοστό 3% σε όρους αξίας. 

Σηµειώνεται ότι σε αντίθεση µε 
άλλες χώρες όπου το γιαούρτι είναι 
συνήθως µόνο επιδόρπιο ή πρω-
ινό, στην Ελλάδα καταναλώνεται 
κυρίως ως αυτόνοµο σνακ ή ως 
µέρος ενός γεύµατος. Σε ό,τι αφο-
ρά την ελληνική αγορά γιαουρτιού 
παρουσιάζει υψηλό επίπεδο αντα-
γωνισµού. Οι κύριοι παίκτες είναι 
η Φάγε που διατηρεί την κυριαρ-
χία των πωλήσεων στο γιαούρτι 
τα τελευταία χρόνια, ακολουθούν 
η Κρι Κρι που αποτελεί ανερχόµε-
νη δύναµη, κερδίζοντας σταδιακά 
µερίδιο αγοράς στην εγχώρια αγο-
ρά και ακολουθούν η ∆έλτα, ο Ό-
λυµπος, η ∆ωδώνη, η Μεβγάλ, η 
Friesland Campina που κυκλοφο-
ρεί µε τα προϊόντα Noυνού, η γαλ-

λική Danone και η Φάρµα Κουκάκη. 
Στην κατάταξη των βασικότερων 

δυνάµεων της αγοράς παρουσιάζει 
ενδιαφέρον το γεγονός πως παρά 
το ότι η Κρι-Κρι διατηρεί τη δεύτε-
ρη θέση από πλευράς πωλούµενων 
ποσοτήτων σε όγκο, σε όρους αξί-
ας στη δεύτερη θέση είναι η ∆έλτα, 
γεγονός που εξηγείται από το ότι η 
Κρι-Κρι παράγει σηµαντικές ποσό-
τητες γιαουρτιού ιδιωτικής ετικέτας 
για τα σούπερ µάρκετ.  

Σε ό,τι αφορά το ελληνικό για-
ούρτι (greek yogurt) σε διεθνές ε-
πίπεδο η αγορά κινήθηκε στα 7,11 
δισ. ευρώ, µε το µερίδιο αγοράς να 
µοιράζεται ανάµεσα σε πολυεθνι-
κές όπως η Chobani, η Nestle και 
η General Mills. Από το συγκεκρι-
µένο ποσό, οι ελληνικές εξαγωγές 
αντιστοιχούν σε 204 εκατ. ευρώ, ε-
νώ κύριοι εξαγωγικοί προορισµοί 
είναι η Μεγάλη Βρετανία και η Ιτα-
λία. Χαρακτηριστικό είναι το γεγο-
νός ότι οι ελληνικές εξαγωγές για-
ουρτιού αυξήθηκαν κατά 31,4% στη 
διάρκεια του 2020, καθώς ο αντί-
στοιχος τζίρος των ελληνικών εται-
ρειών από πωλήσεις στο εξωτερικό 
το 2019, ήταν 172,9 εκατ. ευρώ.  
       ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Στο διάστηµα
12 φιάλες
Château 
Petrus
Συνολικά 14 µήνες 
παρέµειναν στο 
διάστηµα δώδεκα 
φιάλες µε κρασιά του 
Château Petrus µε τα 
πρώτα δείγµατα να 
επιστρέφουν στη γη 
και να δοκιµάζονται 
στο Bordeaux. Το 
ταξίδι, ήταν µέρος 
ενός ερευνητικού 
προγράµµατος (start-
up Space Cargo 
Unlimited και 
Ινστιτούτου οίνου του 
Πανεπιστηµίου του 
Bordeaux-ISVV). Σε 
µια αρχική δοκιµή τον 
Μάρτιο, το «χερσαίο» 
κρασί ήταν ακριβώς 
όπως αναµενόταν, 
είπε ο ανταποκριτής 
του Decanter, ενώ το 
«διαστηµικό» ήταν 
«εξαιρετικά γευστικό» 
και ίσως δύο µε τρία 
χρόνια πιο εξελιγµένο.

Η προστασία και προώθηση των ΠΟΠ/ΠΓΕ συζητήθηκε κατά την συνάντηση 
του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης (δεξιά) µε τον Γερµανό πρέσβη.

Εξαγωγές
Στα 204 εκατ. ευρώ 

ανήλθαν οι ελληνικές 
εξαγωγές το 2020 
έναντι 172,9 εκατ. 

ευρώ το 2019

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΕ ΟΓΚΟ 2020
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Το Πάριον

Από εταιρικό στέλεχος 
στην κτηνοτροφία 
και την τυροκόμηση
Απόφοιτος του Γεωπονικού, καλοπληρωμένη σε μεγάλη 
πολυεθνική, διάλεξε το δύσκολο δρόμο και δικαιώνεται

Πάνω από 8ωρο
Οι απαιτήσεις στην 
τυροκοµική µονάδα 

στη Μάρπησσα και των 
150 αιγοπροβάτων που 
φροντίζει υπερβαίνουν 

κατά πολύ το τυπικό 
οχτάωρο της ζωής στο 

γραφείο

Κεφαλοτύρι, κυκλαδίτικες 
µυζήθρες, τουλουµοτύρι 
γιαούρτι και κατσικίσιο γάλα 
αποτελούν την αιχµή των 
προϊόντων του τυροκοµείου.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ο µύθος του εταιρικού κό-
σµου, το πολιτισµικό και 
οικονοµικό σύµβολο των 
ηµερών µας, δεν ιντριγκά-
ρει τους πάντες και η Κα-
τερίνα Μόσχου που εγκατέλειψε στα 34 χρό-
νια της µια καλοπληρωµένη θέση σε πολυε-
θνική γαλακτοβιοµηχανία, αποτελεί ίσως έ-
να παράδειγµα αυτής της άγουρης ακόµα τά-
σης και επιθυµίας για αποκέντρωση που µα-
γνητίζει τις νεότερες γενιές.

Έχοντας µεγαλώσει στην πρωτεύουσα και 
αποφοιτήσει από το τµήµα Ζωικής Παραγω-
γής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
βρέθηκε εντός των στεγανών του εταιρικού 
καπιταλισµού και σε λιγότερο από µια πε-
νταετία ανέλαβε χρέη στελέχους σε θυγατρι-
κή της γαλακτοβιοµηχανίας στην Κύπρο. Ό-
πως η ίδια παραδέχεται στην Αgrenda, από έ-
να σηµείο και έπειτα απλά δεν µπορούσε να 
αντισταθεί σε ένα εσωτερικό κάλεσµα για ε-
πιστροφή στις ρίζες της. Τα µάζεψε λοιπόν η 

Κατερίνα από την Κύπρο και 
αποβιβάστηκε στην Πάρο το 
2017 όπου αναζήτησε τρό-
πο να προσεγγίσει επιχει-
ρηµατικά την οικογενειακή 
παράδοση στην τυροκόµη-
ση που χάζευε τα καλοκαί-
ρια της παιδικής της ηλικί-

ας. Το 2018 η στροφή στην καριέρα της συ-
νοµιλήτριάς µας επισφραγίζεται µε το άνοιγ-
µα του τυροκοµείου Πάριον. 

Πλέον, οι απαιτήσεις στην τυροκοµική µο-
νάδα που διατηρεί στη Μάρπησσα και των 150 
αιγοπροβάτων που φροντίζει από τον περα-
σµένο Φλεβάρη, υπερβαίνουν κατά πολύ το 
τυπικό οχτάωρο της ζωής στο γραφείο, αλλά 
η ικανοποίηση της δηµιουργίας στην πρωτο-
γενή παραγωγή κινητοποιεί τις δυνάµεις της 
38χρονης σήµερα κτηνοτρόφου-τυροκόµου.  

Κεφαλοτύρι, κυκλαδίτικες µυζήθρες, του-
λουµοτύρι γιαούρτι και κατσικίσιο γάλα δια-
µορφώνουν την αιχµή των προϊόντων του τυ-
ροκοµείου της, η µικρή και προσεγµένη πα-
ραγωγή των οποίων διατίθεται τοπικά αλλά 
και σε delicatessen στην Αθήνα. 

Η απόφαση για στροφή στην καριέρα και η ένταξη στο πρόγραµµα της µεταποίησης επιφύλαξαν ένα «boutique»      
τυροκοµείο και κτηνοτροφική µονάδα για την Κατερίνα Μόσχου που παράγει γαλακτοκοµικά προϊόντα στην Πάρο.  

Κατερίνα Μόσχου
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Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που η 
Κατερίνα Μόσχου έχει στη διάθε-
σή της γάλα από τη δική της µο-
νάδα για επεξεργασία, αφού µό-
λις τον Φεβρουάριο συγκέντρω-
σε από «µπαρµπάδες» όπως λέ-
ει γίδες και πρόβατα ντόπιας φυ-
λής του νησιού. Στα πρώτα βήµα-
τα του τυροκοµείου προµηθευ-
όταν γάλα, αγελαδινό και αιγο-
πρόβειο, από κοντινές εκµεταλ-
λεύσεις. Εξακολουθεί να συνερ-
γάζεται µε κοντινούς της κτηνο-
τρόφους, ωστόσο το γάλα δεν ή-
ταν σχεδόν ποτέ αρκετό, κάτι που 
επιδεινώθηκε λόγω των δυσκολι-
ών στις µεταφορές ζωοτροφών και 
στην αύξηση του κόστους τους µε 
την έλευση του κορωνοϊού. Κάπως 
έτσι αποφάσισε να κάνει το βήµα 
προς την κτηνοτροφία.

Σε µια «κανονική» χρονιά, που 
στην περίπτωση της συνοµιλήτρι-
άς µας είναι µόνο το 2019, τυρο-
κοµεί περίπου 90 τόνους γάλα-
κτος. Πέρυσι δούλεψε λιγότερο 
και πλέον βρίσκεται σε διαδικασία 
προετοιµασίας για την ανάπτυξη 
νέων προϊόντων ενόψει του κα-

λοκαιριού. Μια ακόµα πτυχή της 
παραγωγικής φιλοσοφίας της Κα-
τερίνας Μόσχου είναι η αποχή α-
πό το κυνήγι των εξαγωγών. Υπό 
µια έννοια βέβαια η διάθεση των 
προϊόντων της σε τουρίστες κατά 
την καλοκαιρινή σεζόν, αποτελεί 
µια έµµεση διαδικασία εξαγωγής, 
ωστόσο µε την στενή σηµασία της 
λέξης, η ίδια αξιολογεί ως αρνητι-
κή την επίδραση στην ποιότητα της 
εργασίας της την ενταντικοποίη-
ση της παραγωγής που απαιτεί η 
διαρκής αποστολή κιβωτίων στις 
διεθνείς αγορές. «∆εν θα ήθελα 
να κάνω εξαγωγές και πιστεύω ότι 
δεν είναι για τις Κυκλάδες αυτή η 
οδός. Εδώ οι πόροι είναι περιορι-
σµένοι, το γάλα λίγο και οι ποσό-
τητες προσεγµένες αλλά µετρηµέ-
νες», λέει χαρακτηριστικά η ίδια.  

 Στα επόµενα βήµατα της µονά-
δας είναι η περαιτέρω καθετοποί-
ησή της και η προσαρµογή  σε αυ-
τό το νέο περιβάλλον. Προς αυτήν 
την κατεύθυνση ήδη γίνονται προ-
σπάθειες, µε την παραγωγή ζωο-
τροφών για το νεοαποκτηθέν κο-
πάδι να έχει ξεκινήσει.  

Με ζωικό κεφάλαιο από «μπαρμπάδες» 
για να πέσει το κόστος της τυροκόμησης

ΤΟ ΠΑΡΙΟΝ

Παραδοσιακά γαλακτοκοµικά και τυροκοµικά 
προϊόντα, από κατσικίσιο και πρόβειο γάλα 

της φάρµας καθώς και από επιλεγµένο 
αγελαδινό γάλα.

http://www.pariontyrokomeio.gr/

Λίγες ποσότητες 
Στις Κυκλάδες οι πόροι 
είναι περιορισµένοι, το 

γάλα λίγο και οι ποσότη-
τες προσεγµένες, αλλά 

µετρηµένες

ΠΑΡΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ

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

agrenda@agronews.gr

Vivartia
Νέος Διευθύνων 
Σύμβουλος
O Θανάσης Παπανικολάου 
ο πρώην διευθύνων σύµβουλος 
της Marfin Investment Group 
(MIG), παραιτήθηκε και θα είναι 
ο νέος διευθύνων σύµβουλος της 
Vivartia, που έως πρόσφατα ήταν 
θυγατρική της MIG και 
πουλήθηκε στο αµερικανικό 
fund CVC. 

Αλλαγή ΔΣ
Ένωση 
Αλλαντοποιών
Το πρώτο αιρετό ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο απέκτησε η 
Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών, 
Αλλαντοποιών και Εργαστηρίων 
Κρέατος µετά την επιτυχηµένη  
ολοκλήρωση της εκλογικής 
διαδικασίας την περασµένη 
εβδοµάδα. Τις περισσότερες 
ψήφους συγκέντρωσε ο Σταύρος 
Αργυρόπουλος ο οποίος βάσει 
καταστατικού θα καλέσει τους 
εκλεγέντες σε ώρα και ηµέρα 
που θα οριστεί, για την πρώτη 
συνεδρίαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου.

ΕΛΒΙΖ
Γιάννης 
Καϊμακάμης 
Ο Γιάννης Καϊµακάµης ανέλαβε 
τη θέση του εµπορικού διευθυντή 
στην Ελληνικές Βιοµηχανίες 
Ζωοτροφών (ΕΛΒΙΖ). 
Ο κ. Καϊµακάµης διαθέτει 
πολύχρονη εµπειρία στον τοµέα 
της γεωργίας και της 
κτηνοτροφίας. 

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Η βιολογική γεωργία διαμορφώνει 
τον πυρήνα της στρατηγικής από το 

Αγρόκτημα στο Πιάτο με την Κομισιόν να 
παρουσιάζει ένα σχέδιο που θα επιτρέψει 

ως το 2030 το 25% των καλλιεργούμενων 
εκτάσεων να αφιερώνεται στη βιολογική 

γεωργία, αυξάνοντας παράλληλα 
την ευρωπαϊκή ζήτηση 

Με µια ανανεωµένη στρατηγική ώθησης και 
έλξης όπως ονοµάζεται στον κόσµο των ε-
πιχειρήσεων, η Κοµισιόν αποδέχεται ότι η 
«µάχη» της Πράσινης Συµφωνίας θα δοθεί 
στον χώρο των βιολογικών τροφίµων και 
της βιολογικής παραγωγής. Άλλωστε, µέ-
χρι στιγµής ο κλάδος των βιολογικών εί-
ναι ο µόνος τοµέας µε ολοκληρωµένο σχε-
διάγραµµα δράσεων. 

Σκελετός του σχεδίου, τρεις θεµατικοί ά-
ξονες οι οποίοι µε τη σειρά τους αποτελού-
νται από επιµέρους δράσεις, 23 στο σύνο-
λο, µέσω των οποίων η Κοµισιόν φιλοδο-
ξεί όχι µόνο να ωθήσει την αύξηση της πα-
ραγωγής βιολογικών, αλλά και να διευρύ-
νει την αγορά. Εδώ δηλαδή έγκειται η ου-
σία της ώθησης (υποχρεωτικές δράσεις ε-
πέκτασης της παραγωγής) και της έλξης 
(τεχνητή απότοµη διεύρυνση της ζήτησης).  

Στο πλαίσιο που παρουσιάστηκε πριν α-
πό µερικές ηµέρες, γίνεται µια προσπάθεια 
να καλυφθεί το χάσµα που θα διαµορφώ-
σει µια απότοµη αύξηση των καλλιεργού-
µενων εκτάσεων για βιολογικά στο 25% ό-
πως ζητά η Κοµισιόν, τη στιγµή που ο ρυθ-
µός ανάπτυξης της αγοράς αυτής δεν µπο-
ρεί παρά ελάχιστα να απορροφήσει µια 
τέτοια παραγωγή τροφίµων. Οι τρεις άξο-
νες αποτελούνται από δράσεις ανάπτυξης 
της αγοράς, δράσεις ανάπτυξης της παρα-

γωγής και την έρευνα ώστε να µειωθούν 
το δυνατόν λιγότερο οι διακυµάνσεις της 
παραγωγής που συνεπάγεται η βιολογική 
καλλιέργεια.  

Ανάπτυξη της αγοράς
Το πλάνο περιλαµβάνει πιο µετριοπαθή 

µέτρα όπως η προώθηση του λογότυπου βι-
ολογικών προϊόντων της ΕΕ, αλλά και πιο 
παρεµβατικά όπως είναι η διαµόρφωση τα-
µείου προώθησης βιολογικών προϊόντων 
στα πρότυπα του κρασιού, καθώς και ο κατά 
προτεραιότητα εφοδιασµός δηµόσιων κτη-
ρίων, υπηρεσιών, σχολίων και νοσοκοµεί-
ων µε βιολογικά τρόφιµα. Ως παράδειγµα 
αναφέρονται οι πόλεις της Κοπεγχάγης, 
της Βιέννης και της Ρώµης. Η Κοπεγχάγη 
είναι η πρώτη πόλη της ΕΕ που τροφοδο-
τεί τα δηµόσια κυλικεία µε 100% βιολογι-
κά προϊόντα που παράγονται σε µια έκτα-
ση 25.000 εκτάριων γύρω από την πόλη. 
Η Βιέννη διαθέτει ένα δίκτυο παραγωγών 
που καλλιεργούν εντός των ορίων της πό-
λης 860 εκτάρια µε βιολογικές µεθόδους 
και τροφοδοτούν µε την παραγωγή αυτή τα 
κυλικεία δηµόσιων υπηρεσιών, ενώ η Ρώ-
µη σερβίρει 1 εκατ. βιολογικά γεύµατα την 
ηµέρα στα δηµόσια κυλικεία. 

∆ράση 1: Ενηµέρωση 
και επικοινωνία

Ήδη από το τρέχον έτος και µέσα στο 
2022, η Κοµισιόν θα επιδοθεί στην χρηµα-
τοδότηση ηµερίδων και εκστρατειών ενη-
µέρωσης πολιτών. Παράλληλα θα εκπονεί 
δηµοσκοπήσεις ενώ σε συνεργασία µε Ευ-
ρωβουλευτές θα διαµορφώνει δράσεις σε 
κράτη µέλη των οποίων ο µέσος όρος κα-

Βιολογικά 
θέλει στο 1/4 

των εκτάσεων 
η Ευρώπη 

Ένας οδικός χάρτης για bio-business 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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τανάλωσης βιολογικών είναι χαµηλότερος 
του ευρωπαϊκού. 

∆ράση 2: Προώθηση
Όσον αφορά την προώθηση, η Κοµισιόν 

σκοπεύει να αφιερώνει αυξηµένα κονδύ-
λια για ετήσια προγράµµατα προώθησης 
βιολογικών προϊόντων, ειδικά σε Τρίτες 
Χώρες, χρηµατοδότηση συµµετοχής σε εκ-
θέσεις τροφίµων και δηµιουργία διαγωνι-
σµών βιολογικών τροφίµων.

∆ράση 3: Βιολογικά 
σε δηµόσια κυλικεία 

Μέχρι το 2023 θα είναι έτοιµες ευρωπα-
ϊκές οδηγίες που θα ενσωµατώνουν την υ-
ποχρέωση εφοδιασµού δηµόσιων χώρων ε-
στίασης µε ένα ελάχιστο ποσοστό βιολογι-
κών τροφίµων 

∆ράση 4: Σχολικά γεύµατα
Μαζί µε την επέκταση των προγραµµάτων 

για σχολικά γεύµατα θα αυξηθούν τα ποσο-
στά βιολογικών προϊόντων αγροδιατροφής 
στις λίστες εφοδιασµού των σχολίων ενώ 
παράλληλα θα τρέξουν δράσεις ενηµέρω-
σης για την πραγµατική αξία του τρόφιµου.

∆ράση 5: Καταπολέµηση
αθέµιτων πρακτικών

Στο στόχαστρο της Κοµισιόν θα βρεθεί 
το φαινόµενο νοθείας και άλλων αθέµιτων 
πρακτικών στο πλαίσιο της αγοράς βιολο-
γικών τροφίµων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο 
θα αναπτυχθεί ένας αυστηρός κώδικας ε-
λέγχων και θα νοµοθετηθούν σκληρά αντί-
ποινα για τους παραβάτες. 

∆ράση 6: Ιχνηλασιµότητα 
Ψηφιακό διαβατήριο τροφίµων και δια-

µόρφωση ελεγκτικού σώµατος διαµορφώ-
νουν την έκτη δράση της Κοµισιόν για την 
προστασία της αγοράς βιολογικών, ενώ πα-
ράλληλα θα συντονίζει «ασκήσεις ιχνηλα-
σιµότητας» σε συνεργασία µε ελεγκτικούς 
οργανισµούς των κρατών µελών, ειδικά σε 
περιπτώσεις όπου υπάρχουν υποψίες απά-
της. Στόχος η αρχειοθέτηση κάθε στάδιου 
παραγωγής ενός βιολογικού προϊόντος

∆ράση 7: Υιοθέτηση τεχνολογίας
Blockchain

Σε συνέχεια των δράσεων για την ιχνη-
λασιµότητα, η Κοµισιόν προτίθεται να χρη-
µατοδοτήσει πλατφόρµες Blockchain α-
πό το 2023 µε στόχο την καταγραφή όλων 
των σταδίων παραγωγής βιολογικών προ-
ϊόντων, από τις εισροές µέχρι τις παραγγε-
λίες καταστηµάτων λιανικής, προκειµένου 
να «ατσαλώσει» το δυνατόν περισσότερο 
την αλυσίδα εφοδιασµού των βιολογικών. 

∆ράση 8: Ενσωµάτωση
ιδιωτικών επιχειρήσεων

Πιστοποιητικά βιωσιµότητας και άλλες 
διευκολύνσεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και εταιρείες από το τρέχον κιόλας έτος εί-
ναι διατεθειµένη να αναπτύξει η Κοµισιόν, 
προκειµένου να δώσει κίνητρα σε αυτές ώ-
στε να αναπτυχθούν τα µερίδια των βιολο-
γικών τροφίµων στη λιανική. 

Πίεση στα κράτη
µε τις πράσινες
ενισχύσεις
της νέας ΚΑΠ 

Ο µέσος όρος αγροτικών εκτάσεων αφιε-
ρωµένων σε βιολογική καλλιέργεια της ΕΕ α-
νέρχεται στο 8,5% ωστόσο κρύβει σηµαντικές 
διαφορές µεταξύ των κρατών µελών και κυ-
µαίνεται από 0,5% έως άνω του 25%. Αυτές οι 
διαφορές µεταξύ των κρατών µελών οφείλο-
νται εν µέρει στο γεγονός ότι λείπουν δοµές 
σε ορισµένες από τις χώρες. Η δηµιουργία κα-
τάλληλων δοµών µε έµφαση στα κράτη που 
έχουν χαµηλές επιδόσεις στην βιολογική πα-
ραγωγή θα αποτελέσει το βασικό ζητούµενο 
στα στρατηγικά σχέδια που θα εγκρίνει τους 
επόµενους µήνες η Κοµισιόν, η οποία επιδι-
ώκει το 1,8% του συνολικού προϋπολογισµού 
της τρέχουσας ΚΑΠ που είναι τώρα αφιερωµέ-
νο στην βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία 
να αυξηθεί κατακόρυφα. Το µέσο ενίσχυσης 
των ποσοστών, θα είναι οι πράσινες πολιτικές, 
τα αποκαλούµενα eco-schemes, τα οποία εν-
δέχεται να υπερβούν το 20 µε 30% των βασι-
κών ενισχύσεων που θα πληρωθούν στη νέα 
περίοδο της ΚΑΠ.

∆ράση 9: Εκπαίδευση αγροτών 
Στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ θα αναπτυχθούν 

προγράµµατα εκπαίδευσης και παροχής συµ-
βουλών σε αγρότες προκειµένου να εντρυφή-
σουν στην καλλιέργεια µε βιολογικές µεθόδους. 

∆ράση 10: Βάσεις δεδοµένων 
Για να διευκολυνθεί ο προγραµµατισµός 

των αγροτών και κτηνοτρόφων η Κοµισιόν δι-
ατίθεται να εκδίδει εκθέσεις προσφοράς και 
ζήτησης βιολογικών αγροτικών προϊόντων.

∆ράση 11: Παρατηρητήρια τιµών
για βιολογικά 

Στην ίδια λογική, θα αναπτυχθούν παρατη-
ρητήρια τιµών για τις αγορές βιολογικών προ-
ϊόντων από το 2022 προκειµένου να διευκο-
λύνεται ο προγραµµατισµός αλλά και να µελε-
τιούνται πιο σχολαστικά οι τάσεις της αγοράς.  

∆ράση 12: Οµαδική πιστοποίηση 
Οι µικροί αγρότες στην ΕΕ αντιµετωπί-

ζουν σχετικά υψηλό κόστος και γραφειο-
κρατία που συνδέονται µε την πιστοποίη-
ση. Νέος κανονισµός για τη βιολογική πα-
ραγωγή θα εισαγάγει ένα σύστηµα «οµαδι-
κής πιστοποίησης» που επιτρέπει στις εκµε-
ταλλεύσεις που πληρούν ορισµένα κριτήρια 
να σχηµατίσουν οµάδα µε άλλες µικρές εκ-
µεταλλεύσεις για τη µείωση του κόστους ε-
πιθεώρησης και πιστοποίησης και του διοι-
κητικού βάρος. Αυτή η διάταξη θα ενισχύσει 
επίσης τα τοπικά δίκτυα διανοµής. 

∆ράση 13: Προώθηση συνεργειών
Παράλληλα, από το 2022 θα τρέξουν εκστρα-

τείες που θα προάγουν τη συνεργασία µετα-
ξύ παραγωγών προκειµένου να γίνει πιο εύ-
κολο για µικρές εκµεταλλεύσεις να συµµετέ-
χουν σε οικονοµίες κλίµακας.

∆ράση 14: Τοπική µεταποίηση 
Από το 2023 θα αναπτυχθούν προγράµµατα 

µεταποίησης µε στόχο την διαµόρφωση µικρών 
δικτύων εφοδιασµού και διανοµής. Αυτό θα γί-
νει είτε µε την προώθηση της καθετοποίησης 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων, είτε µε την επιδό-
τηση τοπικών µικρών µεταποιητικών µονάδων.

∆ράση 15: Απασχόληση 
στα χωριά

Η Κοµισιόν θα ξεκινήσει, από το 2022 σε 
συνεργασία µε τα κράτη µέλη, την ανάπτυξη 
µέτρων απασχόλησης στη βιολογική γεωργία 
νεαρών αγροτών, µε στόχο την ανανέωση των 
γενεών στην ύπαιθρο και την ενίσχυση της α-
πασχόλησης στα χωριά.

∆ράση 16: Βιολογική
κτηνοτροφία 

Με έµφαση στην έρευνα από το 2022 θα επι-
ταχυνθούν οι µελέτες και προσπάθειες ενίσχυ-
σης της παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργει-
ών για χρήση σε ζωοτροφές. Σηµαντικές προ-
σπάθειες θα καταβληθούν ώστε να περιοριστεί 
ο όγκος εισαγόµενων πρώτων υλών και ειδικά 
σόγιας, σύµφωνα µε το πλάνο της Κοµισιόν 

∆ράση 17: Ευζωία
Παράλληλα θα αναπτυχθούν κοινοί κώδι-

κες για την ευζωία των ζώων και πρότυπα α-
νάπτυξης ζωικού κεφαλαίου, ενώ ειδικά µέ-
τρα θα αναπτυχθούν και για την ανάπτυξη της 
βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.

∆ράσεις 18-23: 
Στον τρίτο άξονα µέτρων, η Κοµισιόν ε-

στιάζει στην έρευνα, µε στόχο την ανάπτυξη 
νέων δυνατοτήτων στον τοµέα των εισροών 
που θα µπορέσουν να προσφέρουν προϊό-
ντα για την αύξηση των αποδόσεων και την 
προστασία των καλλιεργειών, µε σκευάσµα-
τα που επιτρέπουν την βιολογική πιστοποί-
ηση του τελικού προϊόντος. Παράλληλα θα 
αναπτυχθούν και δράσεις για την ορθότερη 
αξιοποίηση και προστασία του υδάτινου ο-
ρίζοντα, ενώ έρευνα θα γίνει και για την γε-
νετική βελτίωση των ποικιλιών ώστε να επε-
κταθεί η αξιοποίηση πιο ανθεκτικών τύπων. 
Μια τελευταία παρέµβαση αφορά στην ανά-
πτυξη βιοδιασπώµενου «πλαστικού» που θα 
«τυλίγει» τα τελικά προϊόντα χωρίς να υπάρ-
χει επιπλέον επιβάρυνση του περιβάλλοντος. 

Σχέδιο
Το Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη 
της βιολογικής παραγωγής προτείνει 
23 δράσεις διαρθρωμένες γύρω από 
3 άξονες: ενίσχυση της κατανάλωσης 
διατηρώντας παράλληλα την εμπι-
στοσύνη των καταναλωτών, αύξηση 
της παραγωγής και περαιτέρω βελ-
τίωση της βιωσιμότητας του τομέα, 
για την εξασφάλιση της ισόρροπης 
ανάπτυξής του.

Οι ρυθµοί
ζήτησης δεν
σηκώνουν
τόσο µεγάλη
παραγωγή
Να καθορίσει η αγορά το µέγεθος 
ανάπτυξης της παραγωγής 
βιολογικών προϊόντων 
αγροδιατροφής επιδιώκει το 
αγροτοσυνδικαλιστικό όργανο της 
ΕΕ Copa Cogeca, που έρχεται 
να τοποθετηθεί σχετικά σε µια 
προσπάθεια ανάσχεσης των 
φιλοδοξιών της Κοµισιόν. Οι 
σηµερινοί ρυθµοί ανάπτυξης της 
βιολογικής παραγωγής στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση υπαγορεύουν 
ότι µέχρι το 2030 από το 8,5% της 
συνολικής αγροτικής έκτασης του 
µπλοκ, θα φτάσει το 15 µε 18%. 
Οι ρυθµοί ανάπτυξης αυτοί 
διαµορφώνονται σε συνάρτηση µε 
τη ζήτηση βιολογικών προϊόντων 
από τις αγορές, ωστόσο δεν είναι 
αρκετά έντονοι ώστε να 
ανεβάσουν το ποσοστό αυτό 
στο 25% που θέτει ως στόχο 
η Κοµισιόν στο πλαίσιο της 
στρατηγικής Από το Αγρόκτηµα 
στο Πιάτο.
Οι Copa - Cogeca επιδιώκουν µια 
προσέγγιση µε γνώµονα την αγορά, 
καθώς θα είναι ο καλύτερος 
τρόπος για να εξασφαλιστεί µια 
υγιής ανάπτυξη για τον κλάδο. 
«Η διασφάλιση της αποδοτικότητας 
της αγοράς βιολογικής γεωργίας, 
η εξασφάλιση των απαραίτητων 
επενδύσεων και ένα δίκαιο µερίδιο 
των αγροτών σε κάθε ευρώ που 
ξοδεύουν οι καταναλωτές για 
βιολογικά προϊόντα θα ήταν 
ζωτικής σηµασίας» σχολιάζει 
σχετική ανακοίνωση του λόµπι.
Όσον αφορά τις εισροές, οι 
βιοκαλλιεργητές πρέπει να 
αντιµετωπίσουν παράσιτα και 
συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής 
αναφέρει το λόµπι συνεχίζοντας: 
«Χωρίς τα κατάλληλα εργαλεία 
άµυνας, θα είναι αδύνατο να 
συλλέξουµε καλά και υγιή 
προϊόντα. Με το αυξανόµενο 
µερίδιο των βιολογικών, η 
εξάπλωση ασθενειών και ζιζανίων 
θα απαιτεί ακόµη πιο ακριβή 
παρακολούθηση. Ως εκ τούτου, 
είναι σηµαντικό για τους 
βιοκαλλιεργητές να έχουν 
πρόσβαση σε ένα αποτελεσµατικό 
σύνολο προϊόντων εισροών για 
την προστασία των καλλιεργειών, 
κάτι που σήµερα δεν υπάρχει».
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Στην υπουργική απόφαση για εφαρµογή του 
µέτρου της απόσταξης κρίσης και για το 2021 
στηρίζει µεγάλο µέρος της φετινής χρονιάς και 
ο Οινοποιητικός Συνεταιρισµός Vaeni – Nάου-
σα, όπως επισηµαίνει ο πρόεδρος του, Γιώρ-
γος Φουντούλης. «Στο χρονικό διάστηµα που 
ξεκινάει από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον 
Μάρτιο του 2021 βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε 
την πλήρη καταστροφή», επισηµαίνει σχετικά 

ο επικεφαλής του Συνεταιρισµού. Στον τοµέα 
των εξαγωγών σηµαντικό µέρος των παραγγε-
λιών που είχε λάβει το Vaeni ανεστάλησαν, κα-
θώς σύµφωνα µε τον επικεφαλής του περί τα 7 
κοντέινερ που προορίζονταν τον περσινό Φε-
βρουάριο για αποστολή στο εξωτερικό – µε ε-
ξαίρεση ένα που εστάλη στη Λευκορωσία – δεν 
ταξίδεψαν ποτέ. Οι συνολικές απώλειες για τον 
Συνεταιρισµό σε επίπεδο πωλήσεων εντός του 

2020 ανήλθαν στα 2,5 εκατ. ευρώ περίπου.
Ο κ. Φουντούλης, τονίζει ότι στην περίπτωση 

που δεν υλοποιηθεί η απόσταξη κρίσης για τη 
φετινή χρονιά, «δεν θα παραλάβουµε τρύγο, 
διότι δεν έχουµε χώρο να δηµιουργήσουµε ε-
πιπλέον αποθέµατα. Είµαστε γεµάτοι κρασί. 
Η απόσταξη κρίσης θα µας βοηθήσει να απο-
πληρώσουµε την περσινή παραγωγή, η οποία 
παραµένει ανεξόφλητη.                   Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Η απόσταξη κρίσης κρίνει τον φετινό τρύγο στο Βαένι

Χάριν μερικών 
εκατοντάδων τόνων 
ελιάς Καλαμών 
που παράγονται 
στην Μεσσηνία 
κινδυνεύει με 
αποκλεισμό 
το σύνολο των 
παραγωγικών 
κέντρων της χώρας

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μπροστά σε νέες αβεβαιότητες που κάνουν 
ορατό τον οικονοµικό κίνδυνο για έναν ολό-
κληρο κλάδο (παραγωγοί, µεταποιητές, εξα-
γωγείς κ.α.) που έχει επενδύσει στην επιτρα-
πέζια ελιά και ειδικότερα στην ποικιλία Κα-
λαµών, βάζει η προσφυγή που έχει κατατε-
θεί από τοπικούς φορείς της Καλαµάτας και 
εκδικάζεται στις 13 Απριλίου στο Συµβούλιο 
της Επικρατείας. Οι εν λόγω φορείς, που δη-
λώνουν υπέρµαχοι του ΠΟΠ Ελιά Καλαµά-
τας, αντιτίθενται στην Υπουργική Απόφαση 
(γνωστή ως απόφαση Αποστόλου) που δι-
ευκολύνει και τυπικά τη διακίνηση διεθνώς 
της συγκεκριµένης ποικιλίας µε την ένδειξη 
Kalamata Olives, κάτι που είναι διαφορετικό 
από το ΠΟΠ και τη λειτουργία του.

Σηµειωτέον ότι η πρακτική αγοράς και ε-
ξαγωγών σε όλο τον κόσµο µε την ένδειξη 
Kalamata Olives χρονολογείται από το 1930, 
είναι αυτό στο οποίο επενδύθηκε η ανάπτυξη 
του κλάδου της επιτραπέζιας ελιάς (Καλαµών) 
κι αυτό στο οποίο βασίσθηκαν οι φυτεύσεις 
χιλιάδων στρεµµάτων σε ολόκληρη τη χώρα.

Στην περίπτωση της επίµαχης υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 648/Β/26-2-201 8) για την 
ελιά Καλαµών το νόµιµο έγινε εκτός από η-
θικό και λειτουργικό. Αντίθετα, µια επιρρε-
πής στην ίντριγκα διαχείριση αυτού του τό-
σο σύνθετου ζητήµατος από τοπικούς φορείς 
χωρίς απαραίτητα παραγωγικό προσανατολι-
σµό, έρχεται να ταράξει ξανά την ισορροπία.

Την Τρίτη 13 Απριλίου είναι προγραµµα-
τισµένη η εκδίκαση στο Συµβούλιο της Επι-
κρατείας της προσφυγής τοπικών φορέων 

της Μεσσηνίας που θέλουν χάριν µερικών ε-
κατοντάδων τόνων που παράγονται στην πε-
ριοχή να αποκλείσουν το σύνολο των παρα-
γωγικών κέντρων ελιάς Καλαµών της χώρας 
από τις αγορές της Ευρώπης και Τρίτων χω-
ρών. Με άλλα λόγια, 90.000 τόνοι παραγω-
γής εκ των οποίων 65.000 τόνοι εξάγονται 
ως Kalamata Olives µε τζίρο 200 εκατ. ευρώ 
ετησίως, κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν µέσα 
στην άλµη των δεξαµενών σε περίπτωση που 
το ΣτΕ ανακαλέσει την απόφαση Αποστόλου.   

Η τελευταία πράξη του σίριαλ θέλει τοπικά 
µέσα και ένθερµους οπαδούς του ΠΟΠ Ελιά 
Καλαµάτας να εντοπίζουν «παρασπονδία» 

στην περίπτωση της δικηγόρου που έχει α-
ναλάβει να εκπροσωπήσει φορείς που τίθε-
ται υπέρ της διατήρησης της απόφασης Απο-
στόλου στη δίκη της 13ης Απριλίου. Όπως 
λένε, η ίδια τυχαίνει να έχει προσφέρει τις 
νοµικές της υπηρεσίες και στο υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης την τελευταία δεκαετία. 
Κοιτάζοντας το δέντρο, που δεν είναι τίποτα 
άλλο από τη νοµική εκπροσώπηση φορέων 
από µια νοµικό µε πολυετή γνώση και αντί-
ληψη ενός σύνθετου ζητήµατος, χάνεται το 
δάσος, εξαιτίας ενός κυνηγιού εντυπώσεων. 

Και το δάσος είναι ότι από τη δεκαετία του 
1930 οι επιτραπέζιες ελιές της ποικιλίας Κα-

Η πρακτική αγοράς 
και εξαγωγών 
µε την ένδειξη 
Kalamata Olives 
χρονολογείται 
από το 1930.

Στο Συμβούλιο Επικρατείας 13/4

Οικονομικός κίνδυνος 
από τη… νέα δίκη 
της ελιάς Καλαμών

ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΟΝΟΙ

ΤΟΝΟΙ

ΕΓΧΩΡΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

40.000

44%

10.000

ΤΟΝΟΙ
65.000

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

ΦΘΙΩΤΙ∆Α

ΛΑΚΩΝΙΑ

ΑΛΛΟΙ

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ 90.500

25.000 28%

16.000 18%

7.000 7%

2.500 3%
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Σε συµφωνία για τη σύσταση µίας Ενιαίας 
∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Αυγού, που 
να εκφράζει το σύνολο του κλάδου, κατέ-
ληξαν εκπρόσωποι της παραγωγής και της 
αγοράς. Σε συνάντηση στις αρχές της εβδο-
µάδας, οι επικεφαλής των δύο σχηµάτων 
που είχαν προχωρήσει στην ετοιµασία ξε-
χωριστών φακέλων, κ. κ. Γιάννης Βλαχάκης 
και Τριαντάφυλλος Ζούρας, κατόπιν πρω-

τοβουλίας της υφυπουργού Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίµων Φωτεινή Αραµπα-
τζή, συµφώνησαν τα εξής: 

Να κατατεθεί ένας και ενιαίος φάκε-
λος, που αντιστοιχεί, µε βάση τα λεγόµενα 
τους, στο 90% της παραγωγής και της µετα-
ποίησης, αντίστοιχα  

Η ∆ιεπαγγελµατική να οργανωθεί και 
να λειτουργήσει κατά τα διεθνή πρότυπα 

προς όφελος της ελληνικής παραγωγής, 
των πτηνοτρόφων και των επιχειρήσεων.

Να σηµειωθεί ότι η κυοφορία της ιδέας 
για τη ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Αυγού 
είχε ξεκινήσει από τα τέλη του 2018, ενώ µε 
τη σύσταση της ολοκληρώνεται στην ουσία 
ο κύκλος των ∆ιεπαγγελµατικών Οργανώ-
σεων στην κτηνοτροφία/πτηνοτροφία και 
τα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης. 

Συμφωνία για Ενιαία Διεπαγγελματική Οργάνωση Αυγού

Το φηµισµένο σκόρδο Πλατυκά-
µπου είναι το πρώτο ελληνικό προ-
ϊόν µε σήµα πιστοποίησης «AFQ» 
και µπορεί να υποδηλώνει και µε 
τη… βούλα πλέον την ποιοτική α-
νωτερότητά του, έναντι του αντα-
γωνισµού.

Η πιστοποίηση οριστικοποιήθη-
κε από την εταιρεία FoodOxys την 
Τρίτη 30 Μαρτίου, χορηγήθηκε στον 
Αγροτικό Συνεταιρισµό Πλατυκά-
µπου κι αφορά στο σκόρδο µε την 
ονοµασία «eNtopioPlatikampou», 
το οποίο υποβλήθηκε στα αυστηρά 
πρωτόκολλα του κανονισµού AFQ 
και όπως ανακοινώθηκε απέσπα-
σε την ανώτερη βαθµολογία που 
δίνει το σήµα.

«Το ζητούµενο για την ελληνική 
αγροτική παραγωγή είναι να βελτι-
ώσει και να κατοχυρώσει την ποι-
ότητά της, ώστε οι αγρότες να µην 
πουλούν τα προϊόντα τους µισο-
τιµής και οι εταιρείες τα πουλούν 
χρυσάφι. Όταν ο κόσµος και η πε-
ριοχή µας κατακλύζονται από µη 
ελεγµένα προϊόντα, το συγκριτι-
κό µας πλεονέκτηµα πρέπει να εί-
ναι η ποιότητα και η ανάδειξη της 
προέλευσης. Έτσι ώστε τα αγροτι-
κά προϊόντα να παίρνουν προστι-
θέµενη αξία και αυτό κάνουµε πι-
στοποιώντας τα σκόρδα του Συνε-

ταιρισµού Πλατυκάµπου», τονίζει ο 
∆ηµήτρης Κουρέτας καθηγητής βι-
οχηµείας του πανεπιστηµίου Θεσ-
σαλίας και ιδρυτής της FoodOxys.

Για «νέους ορίζοντες που ανοί-
γονται για το σκόρδο του Πλατυκά-
µπου», έκανε λόγο ο πρόεδρος του 
του τοπικού Αγροτικού Συνεταιρι-
σµού, κ. Ι. Κουκούτσης σηµειώνο-
ντας ότι η καλλιέργεια του σκόρ-
δου στην περιοχή όπως κι η ποιό-
τητά του είναι γνωστή εδώ και πάρα 
πολλά χρόνια, όµως αυτό από µόνο 
του δεν ήταν αρκετό για να έχει το 
προϊόν µας τη θέση που του αξίζει. 
«Πλέον αυτό αλλάζει, καθώς µε το 
σύστηµα ποιότητας AFQ τα πλεονε-
κτήµατα του σκόρδου Πλατυκάµπου 
είναι µετρήσιµα και το προϊόν µας 
θα µπορέσει να διεκδικήσει καλύ-
τερες τιµές», αναφέρει χαρακτηρι-
στικά ο κ. Κουκούτσης.

Αναφερόµενος στη φετινή καλ-
λιεργητική περίοδο για τον Πλατύ-
καµπο, όπου συνολικά αναπτύσσο-
νται περί τα 1.500 στρέµµατα καλ-
λιέργειας σκόρδου, ο πρόεδρος του 
τοπικού Αγροτικού Συνεταιρισµού 
σηµειώνει πως µέχρι στιγµής όλα 
εξελίσσονται χωρίς προβλήµατα 
και πως η νέα σοδειά αναµένεται 
εντός του Μαΐου.  

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

λαµών εξάγονται µε το όνοµα «Kalamata olives». 
Ωστόσο η καταγεγραµµένη εµπορική αποτυχία 
του εγχειρήµατος ΠΟΠ Ελιάς Καλαµάτας που 
ξεκίνησε το 1996, είχε ως αποτέλεσµα τα προ-
ηγούµενα χρόνια να κατέβουν από τα ράφια 
ευρωπαϊκών σούπερ µάρκετ βάζα Kalamata 
Olives ελληνικών εταιρειών και Ελλήνων πα-
ραγωγών από άλλες περιοχές της χώρας. 

Τη σύγχυση αυτή ήρθε να υπερβεί η υ-
πουργική απόφαση του πρώην υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου, 
το 2018 µε την οποία εντάχθηκε στον εθνικό 
κατάλογο ποικιλιών το «Kalamata» ως συνώ-
νυµο της ποικιλίας Καλαµών. Επανειληµµένα 
φορείς όπως η ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση 
Επιτραπέζιας Ελιάς (∆ΟΕΠΕΛ), µεµονωµένες 
επιχειρήσεις από την Καλαµάτα αλλά και το 
σύνολο των µεταποιητών και εξαγωγέων (ΠΕ-
ΜΕΤΕ) έχουν προειδοποιήσει ότι θα βρεθούν 
σε δεινή θέση εφόσον ανατραπεί η υπουργι-
κή απόφαση, µε τη ζηµιά να είναι πιο έντονη 
στις µεγαλύτερες διεθνείς αγορές ελιών Κα-
λαµών εκτός ΕΕ, όπως ΗΠΑ, Αραβικές χώρες, 
Αυστραλία, Καναδάς, κλπ. Αυτές άλλωστε δι-
αµορφώνουν και το 60 µε 70% των εξαγωγών 
για τις ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα 
µπορούν πλέον να εξάγουν Kalamata olives. 

Κοιτώντας 
το δέντρο 

Χάριν εντυπώ-
σεων κινδυνεύει 

να χαθεί το 
δάσος, στην 

περίπτωση της 
επιτραπέζιας 

ελιάς Καλαµών

Ανώτερη πιστοποίηση ποιότητας
για το σκόρδο eNtopioPlatikampou

Χωρίς αποθέµατα
ο Έβρος

Οµαλά προχωρά η 
καλλιέργεια και στον 
Έβρο, στην περιοχή της 
Βύσσας όπου συνολικά 
καλλιεργούνται γύρω 
στα 2.500 στρέµµατα. 
Τα σκόρδα της 
περιοχής έγιναν 
ανάρπαστα πέρυσι µε 
αποτέλεσµα τα 
αποθέµατα να είναι 
τελειωµένα από το 
∆εκέµβριο. Σε αυτό 
έπαιξε ρόλο βέβαια και 
το γεγονός ότι η 
παραγωγή ήταν 
µειωµένη κατά 40% 
λόγω απωλειών στο 
µετασυλλεκτικό στάδιο. 
Οι τιµές παραγωγού 
ήταν κατά µέσο όρο στα 
1,50 ευρώ το κιλό, 
αυξηµένες σχεδόν 20 
λεπτά, έναντι του 2019.
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Ένας τρόπος 
να «κολλάει»  
στ’ αμύγδαλα 
Αφγανιστάν
η «ελληνική 
ταυτότητα»   
Κάτι τρέχει µε το ελληνικό αµύγδαλο, 
καθώς, η εγχώρια παραγωγή συνεχώς 
µειώνεται, κυρίως λόγω των 
διαδοχικών ετών ζηµιάς που 
καταγράφονται στη συγκεκριµένη 
καλλιέργεια σε πολλές περιοχές 
εξαιτίας παγετού και δυσµενών 
καιρικών συνθηκών, ενώ την ίδια 
στιγµή οι ποσότητες που φθάνουν στην 
αγορά συνοδευόµενες µάλιστα από  
παραστατικά «εγχώριας παραγωγής» 
δείχνουν πολλαπλάσιες αυτών που 
δικαιολογούνται από τα πραγµατικά 
δεδοµένα. Οι πληροφορίες θέλουν την 
λειτουργία πολλών υπόγειων καναλιών, 
µε κύριο αντικείµενο τις εισαγωγές 
αµυγδάλου, τα οποία έχουν αναγάγει 
σε επιστήµη την µετονοµασία της 
προέλευσης του προϊόντος, 
παρουσιάζοντάς τα ως ελληνικά. Η 
αλήθεια είναι ότι το ταγκό της σωστής 
µετονοµασίας του αµυγδάλου 
χρειάζεται δύο για να λειτουργήσει. 
Υπάρχει λοιπόν, ένα είδος 
«διευκόλυνσης» και από καλοθελητές 
στις τάξεις των παραγωγών. Γνώστες 
της κατάστασης υποστηρίζουν ότι τα 
περισσότερα αµύγδαλα αυτό τον καιρό 
να έρχονται από το Αφγανιστάν, όπου 
και καταγράφεται η χαµηλότερη τιµή 
παραγωγού παγκοσµίως. Στη συνέχεια 
βέβαια αποκτούν «εθνική ταυτότητα» 
µε µικρές αγορές από Έλληνες 
παραγωγούς. Οι εν λόγω 
συµβαλλόµενοι, παρότι δεν διαθέτουν 
στην πραγµατικότητα αξιόλογη 
παραγωγή, έχουν πάντοτε τη 
δυνατότητα να δηλώνουν αξιόλογες 
πωλήσεις προϊόντος, φυσικά σε 
υποτυπώδη τιµή, έτσι ώστε να µην 
προκύπτει και σοβαρό αντικείµενο 
φορολογίας. Με «τεκµήριο» τα 
φουσκωµένα τιµολόγια αγοράς από 
τους Έλληνες παραγωγούς, οι 
διακινητές, εισαγωγείς κατά βάση του 
προϊόντος, έχουν τη δυνατότητα να 
παρουσιάζουν σχεδόν το σύνολο των 
διακινούµενων ποσοτήτων σαν 
ελληνικά αµύγδαλα, συχνά δε, µε 
αναφορά σε συγκεκριµένες περιοχές 
(Βόλου, Ελασσόνας, Συκουρίου, 
Καβάλας κ.α.). Μ’ αυτή την τακτική 
είναι φυσικό πως η εγχώρια αγορά και 
ειδικότερα η τιµή για τον Έλληνα 
παραγωγό αµυγδάλου δεν µπορεί… να 
σηκώσει κεφάλι.    

Κατιτίς για τον πρωτογενή
από τα κονδύλια Ανάκαµψης
Χάνονται στην «σούµα» οι πόροι για ιδιωτικές επενδύσεις στην αγροδιατροφή

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Σηµαντικές δυνάµεις από τον ιδιωτικό τοµέα 
φιλοδοξεί να κινητοποιήσει το Σχέδιο Ανά-
καµψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», 
που θα έχει στην διάθεση του πόρους 57 
δις, προκειµένου να οδηγήσει την χώρα 
σε µια νέα εποχή, µε αύξηση 7% στο ΑΕΠ. 
Αυτό σηµαίνει, ότι το περίγραµµα µε τους 
άξονες που θα πατήσει το εν λόγω σχέδιο, 
δεν πρέπει να ξεφύγει από τις ράγες, ειδι-
κά σε ότι αφορά τους πόρους στον πρωτο-
γενή-δευτερογενή τοµέα, ο οποίος σε σχέ-
ση µε άλλους κλάδους έχει µείνει πίσω σε 
ζητήµατα ανάπτυξης. 

Αναφορικά µε τα κονδύλια και τις ιδιω-
τικές επενδύσεις που θα απαιτηθούν για 
τον αγροτικό τοµέα αυτά αναµειγνύονται 
στην γενική «σούµα» που αναφέρει το Σχέ-
διο για τον «εκσυγχρονισµό και βελτίωση 
της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων της οι-
κονοµίας της χώρας, δηλαδή στα 3,5 δισ. 
ευρώ (πόροι Ταµείου Ανάκαµψης) και στα 
6,1 δις ευρώ (επενδυτικοί πόροι που κινη-
τοποιούνται).

Οι συνολικές επιδοτήσεις που δικαιού-
ται η Ελλάδα από το Ταµείο Ανάκαµψης εί-
ναι 17,778 δισ. Στο ποσό αυτό προστίθενται 
413 εκ. ευρώ από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων για να αποφευχθεί απώλεια 
πόρων σε περίπτωση µεγαλύτερων εκπτώ-

σεων από αυτές που έχουν -συντηρητικά- 
προϋπολογιστεί, και 12,7 δις. ευρώ δάνεια.

Οι τέσσερις πυλώνες
Στο πλαίσιο της παρουσίασης του Εθνι-

κού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότη-
τας «Ελλάδα 2.0», στα µέσα της εβδοµάδας 
από τον πρωθυπουργό και το οικονοµικό 
επιτελείο, εκτενής αναφορά έγινε στους 
τέσσερις πυλώνες, στους οποίους βασίζε-
ται, ήτοι: τον πράσινο, ψηφιακό, κοινωνικό 
και οικονοµικό- θεσµικό µετασχηµατισµό.

Στο σκέλος που αφορά στον πρωτογενή-
δευτερογενή τοµέα, προβλέπονται ιδιωτι-
κές επενδύσεις για:

την προώθηση προγραµµάτων οικονοµι-
κής ενίσχυσης του αγροδιατροφικού τοµέα  

για την πραγµατοποίηση επενδυτικών 
έργων µε προσανατολισµό την πράσινη γε-

ωργία και την γεωργία ακριβείας,  
την καινοτοµία και την οικολογική επε-

ξεργασία γεωργικών προϊόντων, 
την αναδιάρθρωση καλλιεργειών, 
την γενετική βελτίωση ζώων, καθώς και 
την ενίσχυση των υδατοκαλλιεργειών.

Πράσινη µετάβαση
Ως προς την πράσινη µετάβαση, οι επενδύ-

σεις του Σχεδίου περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων:
Εκτεταµένο πρόγραµµα «εξοικονοµώ» 

για νοικοκυριά, επιχειρήσεις, δηµόσια κτίρια 
και υποδοµές.

∆ιασύνδεση των ελληνικών νησιών, η ο-
ποία θα µειώσει σηµαντικά το ενεργειακό κό-
στος νοικοκυριών και επιχειρήσεων και επεν-
δύσεις ενεργειακής αποθήκευσης που θα ε-
πιτρέψουν την καλύτερη αξιοποίηση του δυ-
ναµικού της χώρας σε Ανανεώσιµες Πηγές Ε-
νέργειας.

Μεγάλες επενδύσεις σε αντιπληµµυρικά 
έργα, συνοδευόµενα από αλλαγές στην χρή-
ση των δικτύων άρδευσης και εγκατάσταση τη-
λεµετρητών για τον εντοπισµό διαρροών και 
την έξυπνη διαχείριση του νερού.

Νέο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης.
Πρωτοβουλίες για προστασία της βιοποι-

κιλότητας.
Επενδύσεις εκπόνησης πολεοδοµικών 

σχεδίων που θα πληροφορούν έγκυρα και α-
µέσως για τις δυνατότητες χρήσης γης για τα 
4/5 της χώρας.

Αναδιάρθρωση καλλιεργειών
Στα προγράµµατα που θα τρέ-

ξουν µε βοήθειες από το Ταµείο 
Ανάκαµψης οι δράσεις για αναδι-
άρθρωση καλλιεργειών, γενετική 

βελτίωση ζώων και ενίσχυση 
υδατοκαλλιεργειών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΑ∆Α 2.0

ΠΡΑΣΙΝΗ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, 
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
�ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙ∆ΕΙΑ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ�

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΑΠΟ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

∆ΑΝΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ

6.026 2.136 5.208 4.821 18.191 12.728 30.919

10.395 2.136 5.310 7.806 25.648 31.819 57.467

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΣΕ ΕΚ. EΥΡΩ	

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΚ. EΥΡΩ	
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Η Γερµανία θα δαπανήσει πάνω από το 40% των 
κονδυλίων που αναµένει να λάβει από την ΚΑΠ σε 
προγράµµατα βιολογικών και άλλες πράσινες 
πολιτικές, σύµφωνα µε απόφαση που πήραν έπειτα 
από διαπραγµατεύσεις µεταξύ των 16 υπουργών 
γεωργίας των κρατιδίων που διήρκεσαν συνολικά 
33 ώρες.
 Η οµόφωνη απόφαση τους αναγκάζει το 
οµοσπονδιακό υπουργείο γεωργίας να συµπεριλάβει 
πιο φιλόδοξους στόχους στα στρατηγικά σχέδια της 

χώρας. Συγκεκριµένα αποφασίστηκε ότι το 25% 
των διαθέσιµων χρηµάτων από τον πρώτο 
πυλώνα της ΚΑΠ (άµεσες πληρωµές) θα 
αφιερωθεί στα λεγόµενα eco-schemes υπό τη 
µορφή εθελοντικών µέτρων. Αυξήθηκε επίσης το 
χρηµατικό ποσό που θα µετατοπιστεί από τον 
πρώτο πυλώνα στον δεύτερο πυλώνα 
χρηµατοδότησης για την αγροτική ανάπτυξη: το 
2023, θα ανέλθει σε 10% και θα αυξηθεί σε 15% 
το 2026 (το τρέχον επίπεδο είναι 6%). 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Παρά τις διαβεβαιώσεις περί προό-
δου των διαπραγµατεύσεων για τη 
νέα ΚΑΠ και εξασφάλισης µέσα στο 
επόµενο δίµηνο µιας οριστικής ενιαί-
ας συµφωνίας, ο τριµερής διάλογος 
έως τώρα συντηρεί χάσµατα σε πολύ 
ουσιαστικά ζητήµατα που θα καθορί-
σουν σε τελική ανάλυση και το ύψος 
της βασικής πληρωµής που θα λαµ-
βάνουν για την επόµενη επταετία οι 
αγρότες στην Ελλάδα. Οι διεργασίες 
που ξεκίνησαν µε τη σύσκεψη των υ-
πουργών Γεωργίας προ ολίγων ηµε-
ρών και κλιµακώθηκαν σε έναν σού-
περ τρίλογο κατέληξαν σε µια «καλή 
ατµόσφαιρα», ωστόσο οι κρίσιµες α-
ποφάσεις έλειψαν. 

Σίγουρα µέχρι τον Μάιο, το πολύ Ι-
ούνιο, η τελική συµφωνία της ΚΑΠ θα 
είναι έτοιµη, ωστόσο µέσα σε αυτό το 
σύντοµο χρονικό διάστηµα καλούνται 
Κοµισιόν, Ευρωβουλή και Συµβού-
λιο υπουργών γεωργίας να συµφω-
νήσουν στην αξιοποίηση της έννοιας 
του πραγµατικού αγρότη, στην υπο-
χρεωτική η προαιρετική ενεργοποί-
ηση της αναδιανεµητικής ενίσχυσης 
καθώς και στην εισαγωγή ή όχι ανώ-
τατου ορίου στις ενισχύσεις. 

Εφάπαξ πληρωµή µικροκαλλιεργητών
Επιπλέον µένει να αποσαφηνιστεί 

αν στην περίπτωση των µικρών καλ-
λιεργητών θα υπάρξει εφάπαξ ετήσια 
πληρωµή ή κατοχύρωση ενός µικρού 
ποσού ενίσχυσης ανά στρέµµα, κάτι 
για το οποίο επιµένει το συµβούλιο.

Όλα αυτά ετέθησαν στο τραπέζι των 
διαπραγµατεύσεων την περασµένη 
Παρασκευή, ωστόσο οι εκπρόσωποι 
των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ προέ-
βαλαν ισχυρές αντιστάσεις προκειµέ-
νου να µην υιοθετηθούν ως υποχρεω-
τικές διατάξεις της νέας ΚΑΠ. Από την 

πλευρά τους, Ευρωβουλή και Κοµισιόν 
δεν είναι ούτε αυτές διατεθειµένες να 
βάλουν νερό στο κρασί τους και έτσι 
οι επόµενες συναντήσεις τον Απρί-
λιο και τον Μάιο αναµένεται ότι θα ε-
πιφυλάξουν ένα πιο εκρηκτικό κλίµα.

Έχει γραφτεί πολλές φορές από τον 
περασµένο Οκτώβριο, όταν τα βρήκαν 
µεταξύ τους οι υπουργοί των κρατών 
µελών, ότι το Συµβούλιο κατεβάζει την 
πιο µετριοπαθή µεταρρύθµιση της ΚΑΠ.  
«Πρέπει να διασφαλίζεται ότι την ενί-
σχυση τη λαµβάνουν όσοι η γεωργι-
κή τους δραστηριότητα είναι ενός κά-
ποιου επιπέδου σε σχέση µε το επίπεδο 
της συνολικής τους οικονοµικής δρα-
στηριότητας» δήλωσε ο Πολωνός Επί-
τροπος γεωργίας, Γιάνουζ Βοϊτσεχόφ-
σκι, καθιστώντας ξεκάθαρο πως η Κο-
µισιόν δεν θα δεχθεί τη µέγιστη ευελι-
ξία που ζητούν οι υπουργοί.

«Οι βασικοί κανόνες είναι επαρκώς 
ευέλικτοι και αφήνουν περιθώρια στα 
κράτη-µέλη ώστε να αναπτύξουν τα 
στρατηγικά τους σχέδια της ΚΑΠ. Μπο-
ρούµε να καταλήξουµε σε έναν συµβι-
βασµό» επανέλαβε σε απεύθυνσή του 
στους υπουργούς γεωργίας, ενώ επα-
νέλαβε την ανάγκη οι αναδιανεµητι-
κές ενισχύσεις να είναι υποχρεωτι-
κές. Παράλληλα στάθηκε και στο ζή-
τηµα της εσωτερικής σύγκλισης, επι-
σηµαίνοντας ότι η Κοµισιόν θα συνε-
χίσει να πιέζει προς την κατεύθυνση 
αυτήν, όσα κράτη µέλη δεν επιτύχουν 
το λεγόµενο flat rate (πλήρης εξίσωση 
δικαιωµάτων) ως το 2022.

Έτσι, αυτά για τα οποία υπήρξε συµ-
φωνία είναι δευτερεύουσας σηµασίας 
ή και καµίας. Συµφωνία υπήρξε στη δι-
ατήρηση του καθεστώτος των αδειών 
φύτευσης αµπέλου ως το 2045 χωρίς 

όµως να διευκρινίζεται αν θα υπάρ-
ξει και αύξηση στο 2% του ποσοστού 
νέων αδειών. Ακόµα, συµφωνήθηκε 
η διετής επίβλεψη από την Κοµισιόν 
της προόδου που σηµειώνουν τα κρά-
τη µέλη στην εφαρµογή των Στρατηγι-
κών τους Σχεδίων, κάτι που είχε αιτη-
θεί η Ευρωβουλή. Φαίνεται ότι οι εν-
θουσιώδεις δηλώσεις των διαπραγµα-
τευτών όταν εξήλθαν από την κλειστή 
αίθουσα που φιλοξένησε τη συνάντη-
ση δεν έχουν βάση. Βέβαια η τοποθέ-
τηση του Νόρµπερτ Λινς, επικεφαλής 
διαπραγµατευτή της Ευρωβουλής ότι 
«αναµένουµε το Συµβούλιο να γίνει 
πιο ευέλικτο» κρύβει κι ένα πιθανό 
αδιέξοδο των συνοµιλιών που όµως 
δεν έχει άλλα περιθώρια να εκδηλω-
θεί αφού αµέσως µετά θα ξεκινήσει η 
προετοιµασία και η σύνταξη των φα-
κέλων της νέας ΚΑΠ από τα κράτη.  

Δύο μέτωπα στις 
Βρυξέλλες για τον 

πραγματικό αγρότη
Μετά από δέκα ώρες 

διαπραγματεύσεων 
μεταξύ επικεφαλής 

Κομισιόν, 
Ευρωβουλής και 

Συμβουλίου της ΕΕ, 
ο βασικός πυρήνας 

μεταρρύθμισης 
της νέας ΚΑΠ 

παραμένει στον αέρα

Το 40% των κονδυλίων
της γερµανικής ΚΑΠ 
θα πάει σε πράσινες

ενισχύσεις

Νέες άδειες
Συµφωνία υπήρξε στη 
διατήρηση του καθεστώτος 
των αδειών φύτευσης 
αµπέλου ως το 2045 χωρίς 
όµως να διευκρινίζεται αν θα 
υπάρξει και αύξηση στο 2% 
του ποσοστού νέων αδειών.

Flat rate
Στο ζήτηµα της εσωτερικής 
σύγκλισης, επισηµαίνεται ότι η 
Κοµισιόν θα συνεχίσει να 
πιέζει προς την κατεύθυνση 
αυτήν, όσα κράτη µέλη δεν 
επιτύχουν το λεγόµενο flat 
rate (πλήρης εξίσωση 
δικαιωµάτων) ως το 2022.

Επίπεδο
«Πρέπει να διασφαλίζεται ότι 
την ενίσχυση τη λαµβάνουν 
όσοι η γεωργική τους 
δραστηριότητα είναι ενός 
κάποιου επιπέδου σε σχέση µε 
το επίπεδο της συνολικής τους 
οικονοµικής δραστηριότητας» 
δήλωσε ο Πολωνός Επίτροπος 
γεωργίας, Γιάνουζ 
Βοϊτσεχόφσκι.
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ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤ
«H Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα έχει δεσµευτεί να 
χρησιµοποιήσει όλα τα 
εργαλεία της σε περίπτωση 
που οι επενδυτές 
επιχειρήσουν να αυξήσουν 
τις αποδόσεις των 
οµολόγων […]. Μπορούν 
να µας δοκιµάσουν όσο 
θέλουν. Έχουµε εξαιρετικά 
εργαλεία αυτή τη στιγµή».

ΣΑΡΟΝ ΣΤΟΟΥΝ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Πολλοί µε κατακρίνουν, 
ότι τροµάζω τους άντρες. 
Μου έρχεται να βάλω τα 
κλάµατα γι’ αυτό. Γιατί εγώ 
πολλές φορές ήµουν 
η µόνη γυναίκα µέσα 
σε εκατοντάδες άντρες. 
Οι άντρες κι εγώ. Όταν 
ξεκίνησα την καριέρα µου, 
ούτε στο κέτερινγκ δεν 
έπαιρναν γυναίκες».

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΠΑΠΑΣ
«Προτείνω να 
προσαρµόσουµε το 
διάσηµο ρητό του Άµλετ 
«να ζει κανείς ή να µην 
ζει» και να επιβεβαιώσω 
ότι «Το να βλέπεις ή να 
µην βλέπεις, αυτή είναι η 
απορία! Από όπου ξεκινάει 
είναι να βλέπει ο καθένας, 
ναι, η δικιά µου και η δικιά 
σου οπτική».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΠΟΣΟ ΠΙΘΑΝΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΙΣΩΓΥΡΙΣΜΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΟΣ∆Ε 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

Καψόνι
Κάτι σαν «στρατιωτικό καψόνι» 
που στέλνει µήνυµα υποταγής, 
ερµηνεύουν οι συνεταιριστές 
της ΕΘΕΑΣ, τη στάση του 
νεοεισερχόµενου της πλατείας, 
που παρότι είχε ραντεβού µαζί 
τους, προτίµησε να βρεθεί για 
«κάποια υποχρέωση» στη 
Βουλή, χωρίς να ενηµερώσει 
για την ακύρωση του µίτινγκ. Τι 
κι αν ταξίδεψαν ώρες, αφού ο 
υπουργός είχε άλλη δουλειά!

Αδιαφορία;
Στο µέγαρο της πλατείας έχουν 
γνώση τι περνάει ο κόσµος του 
πρωτογενούς; Που εκτός από 
την πανδηµία, τις άκαιρες 
παγωνιές, έρχεται αντιµέτωπος 
και µε θέµατα ρευστότητας, 
χωρίς υπαιτιότητα δική του 
αλλά, επειδή η νέα δικαστική 
εµπλοκή µε το ΟΣ∆Ε, 
καθυστερεί την υποβολή των 
δηλώσεων και υπονοµεύει τον 
σχεδιασµό της επόµενης µέρας. 

Τρύπες
Η καραµέλα µε τα περί 
εξυγίανσης του ΕΛΓΑ… έλιωσε. 
Και όχι τίποτε άλλο, γιατί οι 
ζηµιές που εκδηλώνονται λόγω 
άκαιρων και µη φαινοµένων, 
όλο και πιο συχνά φέρνουν στην 
πόρτα του Οργανισµού αγρότες, 
βουλευτές και φορείς που 
θέτουν το ζήτηµα αλλαγής του 
κανονιστικού πλαισίου το οποίο 
βρίθει από παθογένειες και 
τρύπες στα αποθεµατικά. 

Πέραν ωραρίου ουδείς ξέρει τις διαδροµές νοθείας

Ο Σπήλιος για τα της νοθείας στη Φέτα, θα µιλήσει µετά το πόρισµα 
της έρευνας, µέχρι τούδε εξαγγέλλει δράσεις αναδιάρθρωσης των ε-
λέγχων για να «ατσαλώσει» (λέµε τώρα!), το πλαίσιο προστασίας των 
ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων, διαµηνύοντας µέχρι και έξοδο από επιδοτού-
µενα προγράµµατα για τους παραβάτες. Πείστηκε άραγε, ο Γερµα-
νός πρέσβης, που βρέθηκε στη Βάθη, µετά τα καθέκαστα στη χώρα 
του; Πάντως, «για παχιά λόγια χωρίς πολιτικό αντίκρισµα» µιλούν 
οι γεωτεχνικοί του ∆ηµοσίου σχολιάζοντας πως η παράνοµη δρα-
στηριότητα σταµατά στις 3:00 µ.µ, όποτε λήγει το ωράριο ∆ηµοσί-
ων Υπηρεσιών…αφού ούτε λόγος για υπερωρίες και προσλήψεις.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Πρώτη φορά ο 
ΕΛΓΟ (κάτι είναι κι 
αυτό), προχώρησε σε 
προσωρινή αναστολή 
άδειας για παραγωγή 
ΠΟΠ σε εταιρεία που 
καταγγέλλεται ότι 
προέβη σε νοθεία, 
επικαλούµενη η 
ίδια µεµονωµένο 
βιοµηχανικό λάθος. 

«Τυχαίο περιστατικό, 
δηλαδή, το ότι η 
τιµή ήταν 1,36 ευρώ 
ανά 200 γραµµάρια, 
δεν αποδεικνύει 
τίποτα! Υποτιµούν 
την νοηµοσύνη µας», 
αναφέρει αγρότης 
σχολιάζοντας σχετικά 
στο αναρτηµένο άρθρο 
του Agronews για τις 
αποφάσεις του ΕΛΓΟ.

Υβρίδια
Σαν ήχοι απαλής µουσικής 

πρέπει να ηχούν στα αυτιά 
των µεταποιητών φρούτων τα 
τελευταία νέα για την ελληνική 
κοµπόστα. Και πώς να µην 
είναι ικανοποιηµένοι. 

Κάτι που οι πωλήσεις λόγω 
covid-19 έχουν πάρει τα πάνω 
τους, κάτι που αποφεύχθηκε 
το βίαιο Brexit και η απειλή 
για επιβολή δασµών στο 
προϊόν στη σηµαντική αγορά 
της Βρετανίας και πλέον, σαν 
«κερασάκι», ήρθε εσχάτως κι 
η τετράµηνη αναστολή των 
δασµών από τις ΗΠΑ -που 
εκτιµάται ότι θα παραταθεί- 
για να τριτώσει το καλό. 

Άρα, δικαιολογίες για 
γκρίνιες δεν υπάρχουν, για να 
παραµείνουν οι τιµές στο 
συµπύρυνο καθηλωµένες και 
φέτος. Ιδίως που η παγωνιά 
των τελευταίων ηµερών 
φαίνεται να µειώνει τη σοδειά. 

;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ
ΤΕΝΙΣΤΑΣ
«Παίζω καλά, αισθάνοµαι 
καλά και απολαµβάνω τις 
στιγµές στο κορτ. Μου 
αρέσει ο τρόπος µε τον 
οποίο παίζω και έχει 
µεγάλο αντίκτυπο όλη την 
εβδοµάδα. Κάθε αντίπαλος 
είναι µια άλλη πρόκληση 
για την οποία πρέπει να 
βρω λύση. Είναι σπουδαίο 
να παίζω τέτοια µατς».

Αντιστάθηκε λίγο, 
δίστασε πολύ.
Και ψιθυρίζοντας 
«δεν θα ενδώσω», 
ενέδωσε. 

Λόρδος Βύρων 
«∆ον Ζουάν» 
1821

Μπορεί µ’ αυτά κι αυτά να άργησαν 
ενάµιση σχεδόν µήνα να πληρωθούν οι 
αγρότες τις πρώτες συνδεδεµένες, ωστόσο 
φαίνεται πως οι βαµβακοπαραγωγοί 
στάθηκαν λίγο πιο τυχεροί όσον αφορά την 
ειδική ενίσχυση, εν µέσω µιας εξαιρετικά 
δύσκολης εµπορικής χρονιάς κι ενώ ακόµα 
αναµένουν την περιβόητη κορωνοενίσχυση.  

Όσοι βρήκαν κάτι λιγότερο στους 
λογαριασµούς τους είναι λόγω της 
παρακράτησης της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας 
ποσοστού 2,9% που ισχύει για άµεσες 
ενισχύσεις πάνω από 2.000 ευρώ, που ωστόσο 
επιστρέφονται τον ερχόµενο Σεπτέµβριο. 

Απογοήτευση για τους παραγωγούς της 
Καρδίτσας, που έχασαν τη συνδεδεµένη επειδή 
δεν κατάφεραν να καλύψουν το ελάχιστο όριο 
παραγωγής που απαιτείται, επειδή οι 
καλλιέργειές τους χτυπήθηκαν στις 18 και 19 
Σεπτεµβρίου από τον Ιανό. Πάντως, ο βουλευτής 
Κωτσός µίλησε, σου λέει, µε τον πρόεδρο του 
ΕΛΓΑ Λυκουρέντζο για το θέµα και ο δεύτερος 
τον διαβεβαίωσε ότι θα συνεργαστούν ΕΛΓΑ και 
ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να διορθωθεί η αδικία σε βάρος 
των αγροτών του νοµού. Εν αναµονή λοιπόν! 

Σε χειρότερη θέση οι παραγωγοί υπερπρώιµων 
ροδάκινων-νεκταρινιών και βερίκοκων Ηµαθίας 
και Λάρισας, οι οποίοι διαπίστωσαν πως τα 
τελευταία τρία έτη αποζηµιώνονταν από τον 
ΕΛΓΑ µε σηµαντικά µειωµένη τιµή προϊόντος. 
Όπως αναφέρουν από το σύλλογο Ηµαθίας, 
πληρώθηκαν 32 λεπτά αντί 68 λεπτά που ισχύει 
για τα υπερπρώιµα ροδάκινα και 43 λεπτά αντί 
για 68 για τα νεκταρίνια. Το πρόβληµα, λένε οι 
παραγωγοί, εντοπίζεται στο σύστηµα ΟΣ∆Ε, το 
οποίο δεν «υπολόγισε» τις ποικιλίες των εν λόγω 
παραγωγών στις υπερπρώιµες, µε αποτέλεσµα 
να λάβουν µειωµένη αποζηµίωση έως και 55%.

Μάρτης γδάρτης έλεγαν οι παλιοί και δυστυχώς 
φέτος πολλοί ήταν οι καλλιεργητές που το 
επιβεβαιώνουν. Για τις µεγαλύτερες ζηµιές της 
τελευταίας εικοσαετίας, που µπορούν να 
συγκριθούν µόνο µε εκείνες του 2003, κάνουν 
λόγο παραγωγοί και γεωπόνοι σε Πέλλα, Ηµαθία 
και Γιαννιτσά. Οι πολύ χαµηλές θερµοκρασίες 
χτύπησαν όλες τις δενδροκαλλιέργειες από 
κεράσια και ακτινίδια, µέχρι βερίκοκα, ροδάκινα, 
δαµάσκηνα και λωτούς. Για σοκαριστική εικόνα 
µιλάνε οι αγρότες. Αλλά το µέγεθός της θα 
φανεί το επόµενο διάστηµα.

Πρωτόγνωρο και το χιόνι που έπεσε πριν λίγες 
µέρες στη Λέσβο, που πάγωσε πάνω στα 
ελαιόδεντρα. Υπάρχουν αρκετά σπασµένα 
κλαδιά, αλλά η ζηµιά θα ξετυλιχτεί όταν ζεστάνει  
ο καιρός για να φανεί το µέγεθος της 
καταστροφής, λένε οι ελαιοκαλλιεργητές, που 
τρέµουν για την ποσότητα και την ποιότητα της 
επερχόµενης παραγωγής τους. Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί την 
«καρδιά» του υπουρ-
γείου, όντας ο οργα-
νισµός που αναλαµ-

βάνει να προβεί στην πληρωµή 
των 650.000 αγροτών µας. 

Εμείς προβήκαμε
ΑΜΕΣΑ προβήκαµε στις αναγκαί-
ες ενέργειες για να υπάρξει νό-
µιµη βιώσιµη λύση στον Οργανι-
σµό. Και παρά τις αναταράξεις που 
υπήρξαν λειτουργεί απολύτως α-
ποτελεσµατικά σήµερα.

Όλα κανονικά 
ΟΠΟΙΟΣ επιχειρεί να δηµιουργή-
σει προσκόµµατα στη λειτουργία 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, εµφορούµενος α-
πό επιχειρηµατικά ή άλλα συµ-
φέροντα, θέτει σε κίνδυνο τους 
650.000 αγρότες µας. Θέτει σε 
κίνδυνο την επιβίωση των ίδιων 
και των οικογενειών τους. Εµείς 
αυτό ως πολιτική ηγεσία, και ως 
κυβέρνηση, δεν θα το επιτρέψου-
µε. Θα κάνουµε ό,τι πρέπει ώστε 
ο Οργανισµός να λειτουργεί κα-
νονικά. Ο ΟΣ∆Ε θα ανοίξει κανο-
νικά στις 15 Απριλίου».

Τρελή καρδιά 
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ του «νεοεισερ-
χόµενου» υπουργού Αγροτικής Α-
νάπτυξης Σπήλιου Λιβανού, την 
περασµένη Τετάρτη στη Βουλή. 
Θα συµφωνήσω βέβαια ότι ο Ο-
ΠΕΚΕΠΕ αποτελεί την «καρδιά» 
του υπουργείου. Αρκεί να µην 
χτυπάει, στο ρυθµό που θέλει 
ο «τεχνικός σύµβουλος». Εί-
ναι άλλη η δουλειά του ε-
νός και άλλη η δουλειά 
του άλλου. «Τεχνικοί σύµ-
βουλοι» µπορούν να βρε-
θούν και είναι πολλοί. Ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένας. Το 
επιτάσσουν αυστηρά και 
οι κοινοτικοί κανονισµοί.  

Μέλι έχει; 
∆ΥΣΚΟΛΕΥΟΜΑΙ να καταλάβω  

τι ακριβώς είναι αυτό που έκανε ο 
υπουργός για να υπάρξει νόµιµη, 
βιώσιµη λύση στον Οργανισµό. Έ-
κανε τρεις φορές µπρος πίσω (µα-
θαίνω ότι ετοιµάζεται να κάνει και 
τέταρτη), για να αφήσει τα πράγµα-
τα όπως ήταν και χειρότερα; Παίρ-
νοντας αφορµή από τη λέξη «προ-
βήκαµε» σηµειώνω ότι προκήρυ-
ξε έναν διαγωνισµό για να τον α-
κυρώσει στην πρώτη δυσκολία, ε-
ξέδωσε µια απόφαση για τους φο-
ρείς συντονισµού για να την πά-
ρει ξανά πίσω, άφησε στην άκρη 
την απευθείας προσωρινή ανάθε-
ση για να την κάνει ξανά τελευ-
ταία «σηµαία» της πολιτικής του.

Με αναπνευστήρα
ΑΥΤΟ όµως που δεν πατάει που-
θενά είναι ότι «παρά τις αναταρά-
ξεις που υπήρξαν, σήµερα ο Ορ-
γανισµός λειτουργεί απολύτως α-
ποτελεσµατικά». Μα αν λειτουρ-
γεί κανονικά γιατί δεν γίνονται 
δηλώσεις στο ΟΣ∆Ε; Γιατί θ’ αρ-
χίσουν να γίνονται, αν αρχίσουν, 
στις 15 Απριλίου. Στις άλλες ευρω-
παϊκές χώρες οι Αιτήσεις Ενιαίας 
Ενίσχυσης γίνονται από την 1η Ι-
ανουαρίου κάθε έτους. Γίνονται 
µέσα από µια εφαρµογή προσβά-
σιµη σε όλους, χωρίς πιστοποι-
ηµένα ΚΥ∆ και συντονιστές ΟΣ-
∆Ε, χωρίς γραφειοκρατία και χω-
ρίς κόστος για τους παραγωγούς. 

Παρατρίχας 
ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α... έπιασα 
έναν διάβολο, τον αφήνω δεν µ’ 

αφήνει. Άνοιξε µια ψευτοφά-
µπρικα (µε τις δηλώσεις) κά-

ποια στιγµή και τείνει να γί-
νει η «βαριά βιοµηχανία» 
της χώρας. Βρέθηκε ένας 
τυχάρπαστος να κοροϊδέ-
ψει τους Καραµιχαίους, 
στα τέλη της δεκαετίας του 
2000 και τείνει να εξελι-
χθεί στον απόλυτο καθο-
δηγητή της ελληνικής γε-
ωργίας για τον 21ο αιώνα. 
Αυτό(ν) πάει να διαιωνί-
σει και ο νεοεισερχόµενος! 

Άνοιξε µια 
ψευτοφάµπρικα 
(µε τις δηλώσεις) 
κάποια στιγµή 
και τείνει να 
γίνει η «βαριά 
βιοµηχανία» της 
χώρας. Βρέθηκε 
ένας τυχάρπαστος 
να κοροϊδέψει τους 
Καραµιχαίους, στα 
τέλη της δεκαετίας 
του 2000 και 
τείνει να εξελιχθεί 
στον απόλυτο 
καθοδηγητή 
της ελληνικής 
γεωργίας για 
τον 21ο αιώνα

T
ο ταµείο ανάκαµψης από τον κορω-
νοϊό των 750 δισ. ευρώ που συµφω-
νήθηκε τον Ιούλιο του 2020, έφε-
ρε ένα σχεδόν φυσιολογικό ευρω-

παϊκό καλοκαίρι, παρά την πανδηµία. Με τη 
λιακάδα ήρθε η αισιοδοξία ότι η ΕΕ έχει λάβει 
τολµηρά µέτρα. Αλλά το πακέτο σηµατοδότη-
σε µια αλλαγή από την προηγούµενη δεκαε-
τία, στην οποία η ΕΕ περνούσε από κρίση σε 
κρίση µε συντηρητικές, βραχυπρόθεσµες λύ-
σεις που ποτέ δεν αντιµετώπιζαν τα προβλή-
µατα της ευρωζώνης, στην ασφάλεια, στη µε-
τανάστευση ή στις εχθρικές διεθνείς πολιτι-
κές. Το 2020, η ΕΕ απέρριψε τις πολιτικές λι-
τότητας υπέρ ενός αναδιανεµητικού ταµεί-
ου ανάκαµψης, το οποίο αύξησε τον επταε-
τή προϋπολογισµό της ΕΕ στα 1,8 τρισ. ευρώ. 
Μια πράσινη και ψηφιακή µεταµόρφωση της 
οικονοµίας φάνηκε να σηµατοδοτεί µια νέα 
επανεφεύρεση του ευρωπαϊκού µοντέλου.

Η ΕΕ θα µπορούσε να ισχυριστεί ότι διαχειρί-
ζεται την πανδηµία καλά σε σχέση µε τις ΗΠΑ 
και το Ηνωµένο Βασίλειο […]. Λίγους µήνες µε-
τά, τα πράγµατα έχουν αλλάξει. Καθώς το τρίτο 
κύµα πλήττει την Ευρώπη, ΗΠΑ και Ηνωµένο 
Βασίλειο έχουν διαθέσει 37,2 και 44,7 δόσεις 
εµβολίου ανά 100 ανθρώπους αντιστοίχως, 

έναντι του θλιβε-
ρού 12,9 δόσεων 
στην ΕΕ. Η νέα α-
µερικανική κυβέρ-
νηση έχει ενεργο-
ποιήσει ένα αξιο-
σηµείωτο πακέτο 
στήριξης 1,9 τρισ. 
δολαρίων που δια-
νεµήθηκε άµεσα, 

ενώ η ΕΕ ακόµη συζητά τις λεπτοµέρειες του 
ταµείου ανάκαµψης. Οι προβλέψεις για την 
ανάπτυξη δίνουν µια εικόνα του αναδυόµενοι 
χάσµατος µεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Η πρόκληση είναι σύνθετη, αλλά οι Ευρω-
παίοι ηγέτες έχουν βυθιστεί σε πανικό µετα-
ξύ των συσσωρευµένων προµηθειών εµβολί-
ων, των απειλών για µονοµερείς απαγορεύ-
σεις εξαγωγών εµβολίων και των ευθυνών 
για πολλαπλές αποτυχίες. Αρκετές µίνι κρί-
σεις ξεδιπλώνονται σε όλη την ΕΕ καθώς οι 
εθνικές κυβερνήσεις επιδιώκουν να σωθούν 
από το παιχνίδι κατηγοριών.[…] Η Ευρώπη έ-
χει πληγεί σηµαντικά από τον κορωνοϊό λό-
γω της δηµογραφικής µεταµόρφωσης της ως 
µια γηρασµένη κοινωνία. Μέχρι στιγµής, οι 
ευρωπαϊκές πολιτικές έχουν θέσει προτεραιό-
τητα τις πιο ευπαθείς ηλικιακά οµάδες, αν µη 
τι άλλο για να προστατεύσει τα υγειονοµικά 
συστήµατα. […]. Για να γυρίσει τα πράγµατα 
υπέρ της, η ΕΕ θέλει ένα ριζοσπαστικό σχέδιο 
για να απελευθερώσει τη νεότερη γενιά από 
το lockdown και να βάλει ξανά σε τροχιά την 
οικονοµία της Ευρώπης.[…].

**∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ CARNEGIE EUROPE

Ελευθερία
νέας γενιάς

ΤΗΣ ΡΟΖΑ ΜΠΑΛΦΟΥΡ *
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Αργά είναι κανονικά
Κανονικότητα θεωρείται 

από τον υπουργό 
η έναρξη υποβολής των 
δηλώσεων ΟΣ∆Ε στις 15 
Απριλίου όταν οι άλλες 

χώρες της Ε.Ε. αρχίζουν 
Ιανουάριο

Να δικαιολογήσει τα 
αδικαιολόγητα για 
το θέμα του ΟΣΔΕ 
προσπάθησε ο υπουργός 
Σπήλιος Λιβανός, που 
προγραμματίζει για τις 
15 Απριλίου την έναρξη 
υποβολής των αιτήσεων 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μπροστά σε νέα αδιέξοδα βρίσκονται αυτές τις µέ-
ρες χιλιάδες αγρότες, µε τον καιρό να πληγώνει σε 
πολύ µεγάλη έκταση τα οπωροφόρα και τις δεν-
δρώδεις γενικά καλλιέργειες και το δίκτυο του ΟΣ-
∆Ε να υπονοµεύει συστηµατικά κάθε δραστηριό-
τητα που έχει να κάνει µε τη χρηµατοδότηση των 
αγροτών και τον σχεδιασµό της επόµενης µέρας. 
Από το βήµα της Βουλής, ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός έδωσε σήµα την πε-
ρασµένη Τετάρτη για έναρξη υποβολής δηλώσε-
ων ΟΣ∆Ε στις 15 Απριλίου «κανονικά» κατά τα λε-
γόµενά του. Τελείωσε την τοποθέτησή του όµως 
χωρίς να αναφερθεί µε σαφήνεια ούτε στις ευθύ-
νες της προηγούµενης πολιτικής ηγεσίας (Βορίδη) 
που καθυστέρησε το διαγωνισµό για την τεχνική 
υποστήριξη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε βέβαια στις δικές 
του που κατόπιν παραινέσεών του ακυρώθηκε. 

Και όλα αυτά όταν είναι σε όλους γνωστό ότι το 
«κανονικά» που συµβαίνει σε όλες τις άλλες ευ-

ρωπαϊκές χώρες είναι το ΟΣ∆Ε να δέχεται αιτήσεις 
ηλεκτρονικά από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. 

Χαµηλά πιστωτικά όρια χωρίς δηλώσεις
Η καθυστέρηση στην υποβολή των δηλώσεων 

αποµακρύνει περαιτέρω τη δυνατότητα των αγρο-
τών να ενεργοποιήσουν χωρίς εκπτώσεις την Κάρ-
τα του Αγρότη, όπως και τους αλληλόχρεους λο-
γαριασµούς που διατηρούν στις τράπεζες. Οι «πα-
ρακάµψεις» του ζητήµατος για τις οποίες γίνεται 
λόγος από την πλευρά των τραπεζών δεν φαίνε-
ται να λύνουν ολοκληρωτικά το πρόβληµα, καθώς 
δεν ισχύει για όλες τις τράπεζες, ενώ και εκεί όπου 
ισχύει (βασικά σε Πειραιώς και Eurobank), τα πι-
στωτικά όρια δεν είναι ποτέ ίδια µε αυτά που προ-
βλέπονται υπό οµαλές συνθήκες και µε βάση την 
πραγµατική δραστηριότητα των αγροτών.

Σε ένα τόσο ρευστό και αποδιοργανωµένο θεσµι-
κό περιβάλλον οι συστηµικές τράπεζες δείχνουν 
µια δικαιολογηµένη αµηχανία. Από την άλλη, τα 
προβλήµατα που προκαλούν στην οργάνωση και 
λειτουργία των αγροτικών εκµεταλλεύσεων τα µι-
κροπολιτικά και κρατικοδίαιτα συµφέροντα που 
τροφοδοτούν οι… δήθεν πληροφορικάριοι διεκ-
δικητές της κυριότητας του ΟΣ∆Ε είναι αλυσιδωτά:

 δηµιουργεί ζήτηµα µε τις µεταβιβάσεις και τις 
δηλώσεις των νέων αγροτών, 

 δεν αφήνει χρόνο για επεξεργασία και δια-
σταύρωση των στοιχείων, 

 διευκολύνει τις λαθροχειρίες µε τα δικαιώµα-
τα, τα βοσκοτόπια και το Εθνικό Απόθεµα, 

 δεν επιτρέπει στην κυβέρνηση να αξιοποιή-
σει τη βάση δεδοµένων για τη χάραξη αγροτικής 
πολιτικής.    

Πέραν αυτού όµως, φαίνεται πλέον καθαρά ότι 
η κατάσταση έχει ξεφύγει για τα καλά, καθώς, την 
απουσία πλαισίου λειτουργίας και το χάος που δη-

µιουργείται σε όλο το φάσµα της διαδικασίας των 
δηλώσεων εκµεταλλεύονται κατά βούληση πολλοί 
από τους έχοντες πρόσβαση στο σύστηµα (ΟΣ∆Ε) 
µε τα γνωστά αποτελέσµατα των καταστρατηγήσε-
ων της τελευταίας τριετίας τουλάχιστον σε ότι αφο-
ρά βοσκοτόπους και Εθνικό Απόθεµα.

Από πολλές πλευρές γίνεται πλέον λόγος για 
«καινούργια λουλούδια» που έχουν ανθίσει και 
εκµεταλλεύονται στο έπακρο και µάλιστα σε βά-
ρος των γνήσιων παραγωγών – αγροτών, την χα-
λάρωση των κατευθυντήριων γραµµών από πλευ-
ράς διοίκησης (κυρίως του ΟΠΕΚΕΠΕ), την αδυνα-
µία διεξαγωγής διασταυρωτικών ελέγχων, ακόµα 
και τις τεχνολογικές «τρύπες» στο µηχανογραφι-
κό σύστηµα. Αποτέλεσµα όλων αυτών, η διαπλο-
κή τόσο σε τοπικό όσο και κεντρικό επίπεδο να έ-
χει οργιάσει, τα κρατίδια των ΚΥ∆ να βασιλεύουν 
και οι πολιτικά ιθύνοντες να σφυρίζουν αδιάφορα.

Αντί όλων αυτών, ο κ. Λιβανός µε την παρέµ-
βασή του στη Βουλή θεώρησε σκόπιµο να τονί-
σει στη Βουλή ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ σήµερα λειτουργεί 
κανονικά. Ήδη έχει πληρώσει εντός του 2021 πε-
ρί  τα 319 εκατ. ευρώ και έως το τέλος Ιουνίου θα 
πληρώσει», όπως είπε, «ακόµη 352 εκατ.  ευρώ».

Εμπόδια στην Κάρτα 
του Αγρότη και ένα 
βουνό προβλήματα

Καινούρια ανατροπή 
στην υπόθεση ΟΣ∆Ε
παγώνει την ανάθεση 
«Μαλώνουν τα βουβάλια και 
την πληρώνουν τα βατράχια», 
λέει η γνωστή λαϊκή ρήση και 
ταιριάζει γάντι µε ό,τι συµβαίνει 
αυτό τον καιρό στην υπόθεση 
ΟΣ∆Ε. Οι τελευταίες 
πληροφορίες θέλουν την Αρχή 
Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών µε απόφαση Α 
46/2021 της 29ης Μαρτίου να 
«αναστέλλει επαναπροκήρυξη 
διαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου ή την ανάθεση µε 
οποιαδήποτε άλλη διαδικασία 
µέρους ή όλων των υπηρεσιών 
που δηµοπρατήθηκαν µε την 
αριθµό 7759/2020 διακήρυξη 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις οποίες 
έχουν υποβληθεί προσφορές 
στο πλαίσιο του δηµόσιου 
διαγωνισµού που διεξάγεται 
µέσω της διαδικτυακής πύλης 
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. υπό το 
συστηµικό αριθµό 94978, µέχρι 
την έκδοση απόφασης από την 
Α.Ε.Π.Π. επί της µε ΓΑΚ ΑΕΠΠ 
585/2021 προδικαστικής 
προσφυγής». Η εξέλιξη αυτή 
φέρνει, όπως είναι φυσικό, σε 
δύσκολη θέση τον πρόεδρο του 
οργανισµού, ∆ηµήτρη Μελά, ο 
οποίος µε το που ανέλαβε 
ανέκρουσε πρύµναν, 
επαναφέροντας τη «λύση» της 
απευθείας ανάθεσης του έργου 
(τεχνικού συµβούλου κ.λπ.).
Φέρνει όµως σε ακόµα πιο 
δύσκολη θέση, πολιτικά 
τουλάχιστον, τον υπουργό 
Σπήλιο Λιβανό, ο οποίος, όπως 
δείχνουν τα πράγµατα δεν 
αποφεύγει στην πράξη, αυτό το 
οποίο µε σπασµωδικές κινήσεις 
και κινούµενος στα όρια της 
νοµιµότητας, προσπαθούσε να 
αποφύγει, τις καθυστερήσεις. Η 
πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
και η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ 
επέλεξαν να προχωρήσουν, ένα 
έργο που θα µπορούσε να έχει 
κλείσει από το καλοκαίρι του 
2020, µε απευθείας ανάθεση, 
µόνο και µόνο γιατί αυτό 
υπαγόρευε µια «κάστα» 
υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
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Αγροδιατροφή και
τοπική αυτάρκεια
Το διαδικτυακό σεµινάριο «Αγροδιατροφή, τοπική 
αυτάρκεια και κοινωνική Οικονοµία» θα γίνει το 
Σάββατο 3 Απριλίου, 17.00 µε 18.30, στα πλαίσια 
του τριήµερου 2, 3 και 4 Απριλίου, αρθρωτού 
σεµιναρίου µε έξι κύκλους παρουσιάσεων και 
θέµα: Η συµβολή της Κοινωνικής Οικονοµίας 
στην ανάκαµψη, µε διοργανωτές την Πανελλήνια 
Ένωση Συµπράξεων Κοινωνικής Οικονοµίας-
ΠΕΣΚΟ και την πλατφόρµα «Συνεργατική 
Κοινωνία, coopsociety.gr». Η συµµετοχή σε αυτό 
το δηµόσιο διαδικτυακό πολυσεµινάριο, που θα 
αναµεταδίδεται και στο facebook στο προφίλ της 
Πανελλήνιας Ένωσης Συµπράξεων Κ.Ο, είναι 
δωρεάν, µε προεγγραφή. Πληροφορίες στο 
inmeko@otenet.gr και στο τηλ. 210-8813760. 
Το σεµινάριο είναι δωρεάν. 

∆ιαχείριση µιας 
εκτροφής αγελάδων 
από τη ΒΙΟΖΩΚΑΤ

Η βιοµηχανία 
ζωοτροφών 
ΒΙΟΖΩΚΑΤ ΑΕ 
διοργανώνει 
διαδικτυακό 
σεµινάριο την Τρίτη 
6 Απριλίου και ώρα 
12:00, µε θέµα: 
«Τεχνολογικές 
εφαρµογές για 
αποτελεσµατική 
διαχείριση εκτροφών 
αγελάδων». Το θέµα 
θα αναπτύξει ο 

Νικόλαος Πανούσης, Καθηγητής, Κλινική 
Παραγωγικών Ζώων, Τµήµα Κτηνιατρικής ΑΠΘ, 
ενώ ο Ακρίτας Καλούσης, Τεχνικός ∆ιευθυντής 
(ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε.) θα κάνει την «Παρουσίαση 
εµβολιαστών JOSERA για παραγωγή ενσιρώµατος 
αγρωστωδών, χόρτου και µηδικής», µέσω Zoom 
στο https://authgr.zoom.us/j/97384248354?pwd
=VUhLUFdqRFE2SEtseStUWm5aNm0zUT09.

Τοπικές ποικιλίες 
ελιάς και καινοτοµία
Οι Women In Olive Oil 
Greece διοργανώνουν νέο 
κύκλο webinars, µε το οποίο 
διερευνούν τις καινοτοµίες 
στην καλλιέργεια της ελιάς 
και στο ελαιόλαδο. Μέσα 
από τέσσερις θεµατικές, 
πέντε επιστήµονες αναλύουν 
τις σύγχρονες τεχνικές και 
εργαλεία που έχουν στη 
διάθεσή τους οι παραγωγοί 
από την καλλιέργεια έως και 
την τυποποίηση, δίνοντας τη 
δυνατότητα ελέγχου της 
«καταγωγής» του προϊόντος. 
Τα σεµινάρια είναι δωρεάν 
µε εγγραφή στο https://
mailchi.mp/54dd10650
458/innovation-in-olive-oil

ΠΟΛΥΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ONLINE ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ 

∆ιεθνές συνέδριο ελιάς 
Krinos τον Ιούνιο

Συνεχίζεται µε πυρετώδεις ρυθµούς 
η προετοιµασία του 2ου διεθνούς 
συνεδρίου ελιάς µε τίτλο: 
«Ελαιοκοµικός Τοµέας: 
Αναζητώντας την καινοτοµία - 
Ανακαλύπτοντας νέες τάσεις», που 
διοργανώνεται από το Κέντρο Ελιάς 
Κrinos µε υβριδική µορφή στις 3 και 
4 Ιουνίου. Φιλοδοξία της επιτροπής 
είναι να αποτελέσει βήµα διαλόγου, 
ανταλλαγής απόψεων και 
επιστηµονικών ανακοινώσεων για 
την ελιά, µέσα από ένα πλούσιο 
πρόγραµµα. Θα συµµετέχουν 
σηµαντικοί οµιλητές από τον 
ακαδηµαϊκό και τον επιχειρηµατικό 
τοµέα. Η συµµετοχή είναι δωρεάν, 
απαιτείται εγγραφή. Πληροφορίες 
στο www.medevents.gr/congress/
olive2021?lang=1#/content-top

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται 150 αρνάδες Λακον 4 µη-
νών από γονείς µε πιστοποίηση Pedigree. 
Tηλ. 6974/311730.

Πωλούνται 40 πρόβατα υψηλής γαλα-
κτοπαραγωγής.Τηλ.6955/316314.

Πωλούνται 50 αγελάδες Σβιτς Λιµουζίν 
µαζί µε τα µοσχάρια τους, περιοχή Βοιω-
τίας.Τηλ.6944/340117.

Πωλούνται 30 αγελάδες µικτής κα-
τεύθυνσης, Περιοχή Έδεσσα. Τηλ. 
6977/259943.

Πωλούνται  αρνιά Λακόν 60 ηµερών 
αρσενικά και θηλυκά από µάνες υψηλής 
γαλακτοπαραγωγής,100 ευρώ έκαστο, 
περιοχή Λάρισας.Τηλ.6978/023728.  

Πωλούνται 30 πρόβατα  Λακόν και3 
κριάρια 5.500 ευρώ. Τηλ.6970/683840.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται γνήσια κατσίκια αγκλο-
νούµπια, αρσενικά και θηλυκά.
Τηλ.6955/316314.

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

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

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

Πωλούνται 150 αρνάδες Λακον 4 µη-
νών από γονείς µε πιστοποίηση pedigree.
Tηλ.6974/311730.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται χωράφια για ενοικίαση.Τηλ. 
6978/023728.

Ζητούνται δικαιώµατα από εκτατικά η 
βοσκότοπο. Τηλ.6978/023728.

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

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

Ζητούνται 50 έως 100  αγριοκάτσικα 
Τηλ.6985/858698.

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

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται σανό βρώµης  4 ευρώ η µπά-
λα και βίκος  5,5 ευρώ σε µπάλες  βά-
ρους 30 κιλών αρίστης ποιότητας. Πε-
ριοχή Μαγνησίας.Τηλ.6944/272804.

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται βιολογικές µπάλες στρογ-
γυλές  από ενσίρωµα τριφυλλιού, εν-
σίρωµα βίκος-µπιζέλι-βρώµη. Περιοχή 
Θεσσαλονίκης. ∆υνατότητα µεταφοράς 
στο χώρο σας.Τηλ.6944/568240.

Πωλείται τριφυλλόσπορος  Σερρών 
νέας εσοδείας. ∆ιανοµή σε όλη την Ελ-
λάδα.6937/253885.

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

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος, τριερισµέ-
νος, σε σακιά άνω των 25 κιλών, πε-
ριοχή Μακεδονίας. Τηλ.6977/915577.

Πωλείται βιολογικό  καλαµπόκι µε πι-
στοποίηση Bιοελλάς, περιοχή Ναυπά-
κτου.Τηλ.6976/288400.

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

ΖΗΤΗΣΗ

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

∆ιατίθεται µαντρί για ενοικίαση ή πώ-
ληση.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 
επαγγελµατική - αγροτική χρήση µε νε-
ρό και ρεύµα.Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται ή ενοικιάζονται 150 στρέµ-
µατα περιφραγµένα µε καρυδιές καρ-
ποφόρες, µε δική τους άρδευση, πα-
ραπλεύρως σε τεχνητή λίµνη υπό κα-
τασκευή. Τιµή 300000 ευρώ ή 4000 
ευρώ το χρόνο. ∆εκτή και ανταλλαγή. 
Τηλ.6942/228503.

Αναλαµβάνουµε την πώλη-
ση ή την αγορά αγροτεµαχίων.
Τηλ.6985/858698, 2632/091500.

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

Ενοικιάζεται στάβλος µε προαύλιο 
χώρο 2 στρεµµάτων στο δήµο Τανά-
γρας. Τηλ.6942/547096.

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

Πωλούνται 20 αγροτεµάχια στο τρί-
γωνο Ραζάτας - Φαρακλάτας – Προκο-
πάτας. Τηλ.6932716445.

ΖΗΤΗΣΗ

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται 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. Τι-
µή 400 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

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

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

Πωλείται δισκοσβαρνα 28 δίσκων, Ζορ-
µπά επισκευασµένη  και βαµµένη. Τιµή 
2100 ευρώ.Τηλ.2310/711133.

Πωλείται καταστροφέας. Τιµή 400 ευ-
ρώ.Τηλ.2310/711133.

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

Πωλείται  καινούριο ραντιστικό, αµετα-
χείριστο. 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 άρο-
τρο 3υνο,πολλούς καλλιεργητές και άλ-
λα εργαλεία. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλο-
νίκης. 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 δισκο-
σβάρνα 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 συρόµε-
νο χιλιάρι. Περιοχή  Πιερίας.Τηλ. 
6980/001606.

Πωλούνται 2 θερµοκήπια  βαρέου  τύ-
που  (15 µ.πλάτος Χ 68 µ.  µήκος  το καθέ-
να). Με υδρορροή, υδρονέφωση, σταγό-
νες, τρεις πόρτες και δύο παράθυρα. Τηλ. 
6980/001606 

Πωλείται τρακτέρ Claas Νexus  101 ίπ-
πων δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιοχή 
Πιερίας. Tηλ.6980/001606.

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

Πωλείται κυλινδρόµυλος Gruber Αυ-
στρίας 5,5 Hp µοτέρ και ηµιοριζόντια χαρ-
µανιέρα Sylko χωρητικότητας 2000 λί-
τρων µε κινητήρα 7,5 ίππων 3380 V, µε 
δυνατότητα παραγωγής 1 τόνο/ώρα µε 
200 ώρες χρήσης. Σε άριστη κατάσταση. 
Τιµή: 6.400 ευρώ. Τηλ. 6947/741230.

Πωλείται αρµεκτήριο Delaval 24 θέ-
σεων 12Χ2 αρµεκτικών µονάδων απο-
τελούµενο από παγίδα 24 ζώων γρήγο-
ρης εξόδου µε αυτόµατη ταΐστρα, 6 παλ-
µοδότες ηλεκτρονικού τύπου, αυτόµατο 
πλυντήριο, µονάδα συλλογής γάλακτος 
50 lt, αντλία κενού. Τιµή 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 µο-
νοβάθµια αλουµινίου και ένα καρότσι για 
σωλήνες ποτίσµατος.Τηλ.6949/093007.

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

Πωλείται τρακτέρ International,55 ίπ-
πων µε κουβά ανοιγόµενο,τιµή 3.000 ευ-
ρώ.Περιοχή Σερρών.Τηλ.6906/407758.

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

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

Ο παλιός αµπελώνας που σώζεται 
σήµερα είναι µείζονος σηµασίας για 
τρείς λόγους. Αποτελεί παγκόσµια 
κληρονοµιά, εκφράζει απόλυτα το 
terroir και δίνει κρασιά δυσεύρετα, 
εξαιρετικής ποιότητας. To The Old 
Vine Conference ξεκίνησε µια πρω-
τοβουλία για στήριξη των παλαιότε-
ρων αµπελώνων ανά τον κόσµο µε 
µια σειρά διαδικτυακών συνεδρίων.

Το αµπέλι όταν ξεπεράσει τα 40-
50 χρόνια θεωρείται πλέον «παλιό». 
Παρ’ όλα αυτά έχει παρατηρηθεί ότι 
στον κύκλο του αµπελιού, συµβαί-
νουν κάποιες αλλαγές που χαρίζουν 
στα παλιά αµπέλια µοναδικές ιδιότη-
τες. Όσο µεγαλώνει το αµπέλι, δίνει ό-
λο και λιγότερο φρούτο, έχει δηλαδή 
µειωµένη παραγωγή. Αυτός ο παρά-
γοντας αυξάνει τη συγκέντρωση του 
φρούτου και δίνει κρασιά µε µεγαλύ-
τερη συγκέντρωση αρωµάτων και πιο 
πλούσια γευστικά. Λόγω της παλαιό-
τητάς τους, οι ρίζες βρίσκονται βαθιά 
κάτω από το έδαφος που σηµαίνει ότι 
αντλούν τα θρεπτικά συστατικά και το 
νερό που χρειάζονται βαθιά κάτω α-
πό την επιφάνεια του εδάφους, κάνο-
ντάς τα πιο ανθεκτικά στην ξηρασία. 
Τέλος, λέγεται ότι το κόκκινο σταφύ-

λι φτάνει σε καλύτερη φυσιολογική 
ωριµότητα και τα κρασιά που παρά-
γονται δεν έχουν «πράσινες» στυφές 
τανίνες. Το πρόβληµα µε τα παλιά α-
µπέλια είναι ότι δίνουν µειωµένη πα-
ραγωγή σταφυλιού, που δεν συµφέ-
ρει τους αµπελουργούς. 

Η Σαντορίνη αποτελεί το παράδειγ-
µα παλαιότερων αµπελώνων στην 
Ελλάδα, όπου µάλιστα χρησιµοποι-
είται µια µορφή καλλιέργειας µοναδι-
κή στον κόσµο. Τα φυτά ακουµπούν 
κοντά στο έδαφος και κλαδεύονται 

σε µορφή καλαθιού, µε το αµπέλι να 
µεγαλώνει µέσα στο καλάθι.

Το «Συνέδριο Παλιών Αµπελιών» 
είναι µια µη κερδοσκοπική οργάνωση 
που προσπαθεί να αναδείξει το έργο 
των καλλιεργητών παλιών αµπελιών, 
να υποστηρίξει την επιστηµονική – οι-
νολογική προσέγγιση όσον αφορά 
τα παλιά αµπέλια, να θέσει τα κρασιά 
που προέρχονται απ’ αυτά ως ξεχω-
ριστή αναγνωρισµένη από τους κα-
ταναλωτές κατηγορία και να επιβρα-
δύνει την απώλεια τους παγκοσµίως.

Σαντορίνη
Η Σαντορίνη αποτελεί το 
παράδειγµα παλαιότερων 

αµπελώνων στην χώρα, όπου 
χρησιµοποιείται µια µορφή 

καλλιέργειας µοναδική

«Εξοικονοµώ» για 
πόσιµο, αρδευτικό νερό
Επιδοτούµενο πρόγραµµα για την 
εξοικονόµηση νερού από τους 
καταναλωτές ανήγγειλε ο 
υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας 
Σκρέκας, στη γενική συνέλευση 
του δικτύου πόλεων µε λίµνες. O 
στρατηγικός σχεδιασµός βασίζεται 
σε 3 άξονες ήτοι: εξοικονόµηση 
νερού, περιορισµός των διαρροών 
στο δίκτυο πόσιµου και αρδευτικού 
νερού και επανάχρηση νερού. 
Προωθούνται προγράµµατα ορθής 
χρήσης άνω των 500 εκατ. ευρώ.

Βελανιδίες στήριγµα 
για Παναγία Παρισίων
Η καταστροφική πυρκαγιά στην 
Παναγία των Παρισίων τον Απρίλιο 
του 2019 κινητοποίησε ειδικούς 
για την άµεση αποκατάσταση της 
κορυφής του εµβληµατικού 
καθεδρικού ναού. Στο πλαίσιο αυτό 
και η υλοτόµηση αιωνόβιων 
βελανιδιών που εντοπίστηκαν στο 
δάσος Μπερσέ και οι κορµοί τους 
θεωρούνται ιδανικοί για την 
ανοικοδόµηση του ναού. Συνολικά 
χίλιες βελανιδιές θα πρέπει να 
κοπούν ως τα τέλη του µήνα. 

Ευκαιρία από το ΑΠΘ 
για 150 λαχανόκηπους 
Στο πλαίσιο των δράσεων για την 
εξωστρέφεια του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστηµίου, το Τµήµα 
Γεωπονίας και το Αγρόκτηµα του 
Αριστοτέλειου Θεσσαλονίκης 
δίνουν την ευκαιρία στους πολίτες 
να φτιάξουν τον δικό τους κήπο 
στις εκτάσεις του Πανεπιστηµιακού 
Αγροκτήµατος, στη Θέρµη. Άµεσα 
θα διατεθούν 150 κήποι, έκαστος 
µε έκταση 100 τ.µ.. Η συµµετοχή 
στο πρόγραµµα ανέρχεται στο 
ποσό των 120 ευρώ ετησίως.

Η αρχαιότερη ρίζα αµπελιού στον κόσµο στο Maribor (Stara Trta) είναι 400 χρονών και καταγράφηκε 
στο βιβλίο Guiness. Το «Συνέδριο Παλιών Αµπελιών» προσπαθεί να αναδείξει το έργο παλιών καλλιεργητών.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Δεν… σκοτώνουμε τα 
αμπέλια όταν γερνούν
Νέα πρωτοβουλία για τη διατήρηση του παγκόσμιου αμπελώνα 
που αντιστέκεται στο χρόνο, μέσα από διαδικτυακά συνέδρια

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

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και 
θειαφιστήρας Tηλ. 6980/001606.

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται τρακτέρ 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 πλάστιγγα 
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.  

Πωλείται ξηραντήρι καπνού. Τιµή 800 ευ-
ρώ συζητήσιµη.Τηλ.6944/144762.

Πωλείται 4σειρη βαµβακοσπορέα 
Ψαλτίδη σε πολύ καλή κατάσταση.
Τηλ.6979/957956..

ΖΗΤΗΣΗ

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

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

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

Μέτρα για γρίπη πτηνών 
µετά από κρούσµα 
Μέτρα για την αποτροπή 
εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών 
συστήνει η ∆ΑΟΚ ∆υτικής 
Μακεδονίας µετά τον εντοπισµό 
του ιού (τύπου Α) σε νεκρό 
πελεκάνο, στη λίµνη Καστοριάς. 
Για να µην υπάρξει κίνδυνος 
µετάδοσης της νόσου συστήνεται 
στους ιδιοκτήτες να αποκλείσουν 
µε ειδικά δίκτυα την επαφή των 
πτηνών τους µε την άγρια πανίδα, 
µέτρα υγιεινής στις µονάδες και 
υγειονοµικά πρωτόκολλα.
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Από Μαδρίτη 
έως Λισαβόνα 
Πρεμιέρα για τους «8» του Τσάμπιονς Λιγκ 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ξεκινάνε τα µατς στα προηµιτε-
λικά του Τσάµπιονς Λιγκ την ερ-
χόµενη εβδοµάδα και όπως είναι 
φυσικό όλα τα παιχνίδια είναι, αν 
µη τι άλλο, ντέρµπι. Συγκεκριµέ-
να, την Τρίτη 6 Απριλίου το πιο... 
χλιδάτο µατς διεξάγεται στη Μα-
δρίτη, όπου η Ρεάλ θα υποδεχτεί 
τη Λίβερπουλ.

Η οµάδα του Γιούργκεν Κλοπ 
δεν θυµίζει σε τίποτα την άτρωτη 
αρµάδα του 2020, ωστόσο στην 
Ευρώπη φέτος φαίνεται σοβαρή. 
Σηµειώνεται πως η Ρεάλ δεν θα 
έχει στη διάθεσή της τον Καρβα-
χάλ. Την ίδια µέρα η Μάντσεστερ 

Σίτι υποδέχεται την Ντόρτµουντ. 
Οι Γερµανοί ποντάρουν πολλά 
στο τροµερό φορµάρισµα του Χά-
αλαντ, τον οποίο όπως αποκαλύ-
πτει το ESPN θέλει να αγοράσει η 
Σίτι µε 350 εκατ. ευρώ. Την Τετάρ-
τη 7 Απριλίου διεξάγονται τα δύο 
υπόλοιπα µατς των «8». Η υπερα-
σπίστρια του τίτλου Μπάγερν Mο-
νάχου θα υποδεχτεί την Παρί Σεν 
Ζερµέν, ενώ τα δύο «αουντσάιντερ» 
του θεσµού, Πόρτο και Τσέλσι θα 
αναµετρηθούν µεταξύ τους. 

Ο νικητής των δύο µατς του ζευ-
γαριού Μπάγερν – Παρί θα αντιµε-
τωπίσει τον νικητή του Σίτι – Ντόρ-
τµουντ, ενώ ο νικητής του Ρεάλ – 
Λίβερπουλ θα αντιµετωπίσει τον 
νικητή του Πόρτο – Τσέλσι.

Αυτό το σαββατοκύριακο διεξάγονται οι τελικοί στο 
Open του Μαϊάµι. Προς το παρόν έχει ξεχωρίσει η 
πολύ µεγάλη επιτυχία της Μαρίας Σάκκαρη η οποία 
κέρδισε το νούµερο 2 της κατάταξης περνώντας στα 
ηµιτελικά. Στα ηµιτελικά του θεσµού αγωνίστηκε και ο 
Στέφανος Τσιτσιπάς εναντίον του Χούρκατς. 

Οι μεγάλοι τελικοί
στο Miami Open   

Σάββατο 3 Απριλίου

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ατρόµητος – Απόλλων Σµύρνης 15.00 Novasports 1HD

ΟΦΗ – ΠΑΣ Γιάννινα 17.15 Novasports 1HD

ΑΕΛ – Παναιτωλικός 19.30 Novasports 3HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρσεναλ – Λίβερπουλ 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Τένις (Miami Open) 

Τελικός γυναικών 22.30 COSMOTE SPORT 6HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 15.00 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – Αστέρας Τρίπολης 17.15 Novasports 2HD

ΑΕΚ – Ολυµπιακός 19.30 Novasports 1HD

Τένις (Miami Open) 

Τελικός ανδρών 20.00 COSMOTE SPORT 6HD

Μπάσκετ (NBA)

Κλίπερς – Λέικερς 22.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ατρόµητος – Απόλλων Σµύρνης 15.00 Novasports 1HD

ΟΦΗ – ΠΑΣ Γιάννινα 17.15 Novasports 1HD

ΑΕΛ – Παναιτωλικός 19.30 Novasports 3HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρσεναλ – Λίβερπουλ 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Τένις (Miami Open) 

Τελικός γυναικών 22.30 COSMOTE SPORT 6HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 15.00 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – Αστέρας Τρίπολης 17.15 Novasports 2HD

ΑΕΚ – Ολυµπιακός 19.30 Novasports 1HD

Τένις (Miami Open) 

Τελικός ανδρών 20.00 COSMOTE SPORT 6HD

Μπάσκετ (NBA)

Κλίπερς – Λέικερς 22.30 COSMOTE SPORT 4 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 4 Απριλίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Μάχη της Κρήτης
με τους δασικούς 
χάρτες λίγο πριν 
ανοίξει το ΟΣΔΕ 

Η προσέγγιση    
των τραπεζών στα   
αιτήματα αγροτών 
για αγορά γης 

Επιστροφή  
στο βαμβάκι 
σηματοδοτούν 
οι εαρινές σπορές  

Μύριζει αποκλεισµός
Άοσµη, άγευστη και άχρωµη η 
Εθνική οµάδα έµεινε στο 1-1 µε 
την Γεωργία στην Τούµπα για την 
3η αγωνιστική των Προκριµατικών 
του Παγκοσµίου Κυπέλλου και 
όπως φαίνεται από πολύ νωρίς 
αποµακρύνεται από τον στόχο της 
2ης θέσης στον όµιλο. Ραντεβού 
ξανά για τις Εθνικές οµάδες το 
Σεπτέµβριο, καθώς Euro και 
Ολυµπιακοί θα µονοπωλήσουν το 
ενδιαφέρον το καλοκαίρι. 

Πρεµιέρα χωρίς εκπλήξεις 
Σαν... ντεζά βου στη Formula 1, ο 
Χάµιλτον ανέβηκε στην πρώτη 
θέση του βάθρου στην πρεµιέρα 
της διοργάνωσης στο Μπαχρέιν. Ο 
Άγγλος µε Mercedes ήταν πέρυσι 
άτρωτος και φέτος δεν µοιάζει 
διατεθειµένος να αφήσει το 
στέµµα του. Τα µονοθέσια της F1 
θα ξαναµπούν στα γκριντ στις 
18 Απριλίου στην Ιταλία για τον 
δεύτερο αγώνα της σεζόν. 

Με απουσίες η ΑΕΛ
Απίθανη θεωρείται η συµµετοχή 
του Ζίζιτς, στον κρίσιµο αγώνα 
του Σαββάτου (3/4) όπου η ΑΕΛ 
αντιµετωπίζει τον Παναιτωλικό. 
Ετσι ο Φέστα αναζητά τον 
αντικαταστάτη του για το κέντρο 
της άµυνας και για παρτενέρ 
του Μαξιµένκο, όπου θα επιλέξει, 
όπως όλα δείχνουν, έναν εκ 
των Ηλιάδη ή Χουσίνο. 
«Ερωτηµατικά» για την ΑΕΛ 
είναι οι Μουκάντζο, 
Μιλοσάβλιεβιτς, Νικολιάς 
και νοκ άουτ ο Σπαρβ.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



 ΕΡΧΕΤΑΙ

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA
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Επιστροφή σε επίπεδα τιµών πέριξ των 45 
λεπτών το κιλό τόσο για τη θερµοκηπιακή 
πατάτα, όσο και για τις πρώτες ποσότητες 
υπαίθριας που συγκοµίζονται αυτές τις η-
µέρες στην Καλαµάτα. Μέχρι στιγµής η εγ-
χώρια αγορά δείχνει προθέσεις να διαµορ-
φώσει υψηλότερα επίπεδα τιµών, έπειτα α-
πό τη ζηµιογόνα περσινή χρονιά που µέ-
χρι και πριν λίγους µήνες κρατούσε την τι-
µή του προϊόντος ακόµα και στο εύρος των 
10 µε 20 λεπτών το κιλό σε παραγωγικά κέ-
ντρα της ηπειρωτικής χώρας. 

Οι πληροφορίες θέλουν τους παραγω-
γούς να διαχειρίζονται µε µεγαλύτερη ψυ-
χραιµία τα παιχνίδια του εµπορίου, αφού 
στο ξεκίνηµα της νέας περιόδου ακούστη-
καν τιµές οριακά κάτω από τα 40 λεπτά για 
τη θερµοκηπιακή, δηλαδή επίπεδα ασύµφο-
ρα για τους αγρότες. Έτσι η συντεταγµένη 
αποθήκευση σε ψυγεία υποχρέωσε σε αύ-
ξηση της τιµής του προϊόντος, ενώ απ’ ό,τι 
ακούγεται ευνοϊκή συγκυρία διαµορφώνει 
και η µειωµένη σοδειά της Αιγύπτου, που 
περιορίζει τις εισαγωγικές ροές. 

Ανεβαίνει στα 45 λεπτά η πατάτα 
Η συντεταγµένη αποθήκευση υποχρέωσε σε αύξηση της τιµής του προϊόντος
Προϋποθέσεις για υψηλότερα επίπεδα τιµών µετά τη ζηµιογόνα περσινή σεζόν

Α1 |  21

H
αγορά σκληρού σίτου στη χώ-
ρα µας κινείται πιο υποτονικά 
σε σχέση µε τις προηγούµε-
νες εβδοµάδες, καθώς επηρε-

άζει και το καθολικό Πάσχα. Μετά και τον 
τελευταίο διαγωνισµό της Τυνησίας επιβε-
βαιώνεται η αποκλιµάκωση των τιµών, ενώ 
παράλληλα η αγορά δείχνει σαν να οδεύει 
προς µια αργή διόρθωση τιµών, ειδικά όσο 
βλέπουµε τη νέα καλλιέργεια να εξελίσσε-
ται οµαλά χωρίς σηµαντικά προβλήµατα. 

Υποτονική και η ελληνική αγορά βάµ-
βακος, κάτι το οποίο -κατά πολλούς- οφεί-
λεται κυρίως στις δυσκολίες που φαίνε-
ται να αντιµετωπίζει για άλλη µια φορά η 
τουρκική οικονοµία. Ειδικά για µελλοντι-
κά συµβόλαια οι πωλητές φοβούνται να 
υπολογίζουν στην τουρκική αγορά µέχρι 
να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η  αγορά ισορ-
ρόπησε ξανά στα 81 σεντς ανά λίµπρα, ε-
νώ η νέα σοδειά βρίσκεται σήµερα γύρω 
από τα 83 σεντς.

Μεγάλη η ζήτηση αυτή την περίοδο 
στη φράουλα, τόσο για τις ποικιλίες που 
διατίθενται κυρίως στην εσωτερική αγο-
ρά, όσο και γι’ αυτές που εξάγονται όπως 
η Victory. Σύµφωνα µε παραγωγούς α-
πό την Αχαΐα, η χρονιά φέτος στη φράου-
λα είναι η καλύτερη των τελευταίων 20 ε-
τών, από άποψη ζήτησης και τιµών, µε τον 
Incofruit να καταγράφει 30% αύξηση στις 
εξαγωγές αυτή την περίοδο σε σχέση µε το 
2020 και µετά το περσινό ρεκόρ.

Μειωμένες 
εμπορικές πράξεις 
στο σκληρό σιτάρι 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

04/03 10/03 18/03 24/03 01/04

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

382,33388,04392,92

291,55292,79

Νάξος 
Η ΕΑΣ Νάξου φέτος 

διαχειρίστηκε περί το 15% 
µεγαλύτερους όγκους 
παραγωγής από πέρυσι

Νευροκόπι 
Τα στρέµµατα στο λεκανοπέδιο 
του Νευροκοπίου κυµαίνονται 

περί τα 24.000 µε 25.000, 
αλλά φέτος θα µειωθούν

Θερμοκηπίου 
Πέρυσι η θερµοκηπιακή πατάτα 

ξεκίνησε µε τιµές γύρω 
στα 45 λεπτά το κιλό, 

φτάνοντας ως τα 49 λεπτά

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

25/02 04/03 10/03 18/03 24/03 01/04

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

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

297

245

232

209,5

421,10

1407,20

18,38

105,52

122,70

86,95

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

2.74 2.71 2.71
2.92 2.83

2.97

90,00

88,26
85,98 86,37 82,18 78,17

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

Τιμή παραγωγού 
πατάτας
(σε λεπτά το κιλό)

Μάρτιος 2021  38 

Απρίλιος 2021  45 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Μάρτιος 2021  38 Μάρτιος 2021  38 

Απρίλιος 2021  45 Απρίλιος 2021  45 
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Χωρίς σηµαντικές µεταβολές οι εκτιµήσεις σπορών στις ΗΠΑ

300

290

280

270

260

250

240

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
78,17  

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
2,97     

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΝΟΕ ∆ΕΚ IAN ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ

Νέα διόρθωση στην αγορά 
βάµβακος µε τους αναλυτές 
ωστόσο να αναµένουν ανάκαµψη 
στηριζόµενη στα θεµελιώδη 

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 2,97 ευρώ το κιλό ανέβηκε η 
µέση τιµή του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου στην Ισπανία, µε τις 
καλύτερες ποιότητες στα 3,4 ευρώ.

01
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ξάφνιασε πολύ κόσµο η απότοµη δι-
όρθωση στη διεθνή τιµή βάµβακος, 
που είδε τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου 
2021 να πέφτουν κάτω από τα 80 
σεντς ανά λίµπρα, ωστόσο τα σηµά-
δια από τις παραγγελίες σε επίπεδο 
παγκόσµιου εµπορίου δείχνουν πως 
η αγορά ετοιµάζεται για µια επόµε-
νη περίοδο ανόδου. 

Μάλιστα όπως πολλοί αναλυτές ε-
κτιµούν, σε αυτόν τον νέο κύκλο, οι 
τιµές για τα συµβόλαια της παλιάς 
σοδειάς (Μαΐου, Ιουλίου), δεν απο-
κλείεται να προσεγγίσουν και το 1 
δολάριο ανά λίµπρα, εκτίµηση που 
είχε διατυπωθεί και στις αρχές Μαρ-
τίου, χωρίς όµως να επιβεβαιωθεί έ-
ως τώρα. Σε κάθε περίπτωση, τα πα-
γκόσµια αποθέµατα βαίνουν µειού-
µενα, ενώ τα στοιχεία για τη νέα καλ-
λιεργητική περίοδο στις ΗΠΑ που συ-
νέλεξε το USDA δείχνουν ότι οι εκτά-
σεις είναι οριακά λιγότερες σε σχέ-

ση µε το 2020, στα 12 εκατ. εκτάρια. 
Η παρατεταµένη περίοδος ξηρασίας 
στα παραγωγικά κέντρα των ΗΠΑ πά-
ντως δίνουν σε αυτή τη φάση την ε-
ντύπωση πως η νέα σοδειά θα υστε-
ρεί σε αποδόσεις και ποιότητα, αν και 
είναι ακόµα νωρίς. Σε κάθε περίπτω-
ση, τις επόµενες εβδοµάδες τις αγο-
ρές θα κατευθύνουν περισσότερο οι 
αποδόσεις των χρηµαταγορών και ει-
δικά των ισοτιµιών και των εµπορευ-
µάτων, παρά τα θεµελιώδη. 

Όλα αυτά έχουν αξία, αφού πλέον 
καθορίζουν περισσότερο από άλλες 
χρονιές και την πορεία της εγχώριας 
αγοράς, από την άποψη ότι φέτος οι 
προπωλήσεις σύσπορου από παρα-
γωγούς έχουν επεκταθεί σηµαντικά. 
Τα µηνύµατα της εγχώριας αγοράς 
δείχνουν ότι οι παραγωγοί χάνουν 
το ενδιαφέρον τους όταν η τιµή του 
σύσπορου πέφτει κάτω από τα 50 λε-
πτά το κιλό. Την εβδοµάδα που πέρα-
σε, οι τιµές για το σύσπορο περιορί-
στηκαν πέριξ των 0,51 λεπτών το κι-
λό συν ένα πριµ παράδοσης από τα 

55 µε 54 λεπτά που ακούγονταν νω-
ρίτερα. Βέβαια ακούστηκαν και περι-
πτώσεις παραγωγών τους οποίους 
προσεγγίζουν εκκοκκιστές µε προ-
σφορές πέριξ των 56 λεπτών το κι-
λό για το 30% της επερχόµενης σο-
δειάς τους. Την εγχώρια αγορά ευ-
νοεί και η ενίσχυση του δολαρίου, η 
οποία µέχρι έναν βαθµό απορροφά 
την υποχώρηση της διεθνούς τιµής. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι πε-
ρισσότερες προπωλήσεις σηµειώθη-
καν µεταξύ των 52 και 55 λεπτών το 
κιλό και πλέον οι αγρότες δεν κλεί-
νουν τιµές σύσπορου µέχρι να δουν 
µια ανοδική αντίδραση στο χρηµατι-
στήριο, η οποία θα επιτρέψει τιµές αρ-
κετά πάνω από τα 50 λεπτά. 

Νέος κύκλος ανόδου µπροστά για το βαµβάκι 
 Ακούγεται µεγάλο ενδιαφέρον εκκοκκιστών για προπωλήσεις σύσπορου περί τα 56 λεπτά
 Μειωµένες οι πράξεις, µε την εγχώρια αγορά να ευνοείται από την ενίσχυση του δολαρίου Κινητικότητα στο εµπόριο 

επιτραπέζιων ελιών 
καταγράφει το ∆ιεθνές 
Συµβούλιο Ελαιοκοµίας (IOC), 
το οποίο εκτιµά ότι η αγορά 
αποµακρύνεται πλέον από το 
πτωτικό σπιράλ που 
κορυφώθηκε λόγω πανδηµίας. 
Ήδη οι εισαγωγές βασικών 
αγορών, όπως Καναδά και 
Αυστραλίας, σηµειώνουν 
αύξηση σε διψήφια ποσοστά 
συγκριτικά µε το 2020. 
Εξαίρεση ωστόσο αποτελούν 
οι ΗΠΑ, των οποίων οι 
εισαγωγές υποχωρούν για 
δεύτερη συνεχόµενη χρονιά. 
Συγκεκριµένα, οι εισαγωγές 
των ΗΠΑ έπεσαν κατά 17%, 
ενώ η αγορά του Καναδά 
σηµείωσε παραγγελίες για 
33% περισσότερο εµπόρευµα 
και της Αυστραλίας για 30%. 
Κατά 28% αυξήθηκαν οι 
εισαγωγές της Βραζιλίας. 
Στην ευρωπαϊκή αγορά οι 
ενδοκοινοτικές εισαγωγές 
υποχώρησαν κατά 9% ενώ 
αυξήθηκαν κατά 22% οι 
εισαγωγές από τρίτες χώρες. 

ΣΕ ΑΝΟ∆Ο ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ 
∆ΙΕΘΝΩΣ

∆εν υπήρξαν σηµαντικές αλλαγές στις εκτιµήσεις 
σπορών στις ΗΠΑ για τη νέα σεζόν. Στην αγορά 
κουβεντιαζόταν αρκετά τελευταία η εν λόγω έκθεση 
και πολλές φορές οι αναλυτές δικαιολογούσαν την 
υψηλή µεταβλητότητα σε αναµενόµενα νέα για τις 
εκτάσεις. Φαίνεται να έχει βρεθεί µια ισορροπία 
γύρω από τα 81 σεντς ανά λίµπρα, ενώ παράλληλα 
το δολάριο παραµένει ισχυρό. Οι συνεχιζόµενες 
«κόντρες» µεταξύ Κίνας και ∆ύσης συνεχίζονται και 
φυσικά δεν βοηθούν στην ανάκαµψη του κλάδου. 
Ενόψει του καθολικού Πάσχα οι επόµενες µέρες 
µάλλον θα είναι υποτονικές. 

ΝEA ΥOΡKH
Η κατάσταση της τουρκικής οικονοµίας 
προβληµατίζει τους εµπορικούς οίκους που 
δραστηριοποιούνται στη σοδειά µας. ∆εν είναι 
εύκολο, στην παρούσα φάση, να µην υπολογίσεις το 
ρίσκο της χώρας για µελλοντικά συµβόλαια  και γι’ 
αυτό έχουν λιγάκι αποτραβηχτεί από την αγορά µας. 
Παράλληλα οι ναύλοι για την Άπω Ανατολή δεν 
εξοµαλύνονται µε αποτέλεσµα τα πριµ επί του 
χρηµατιστηρίου που ζητάµε για ανοιχτά συµβόλαια 
νέας σοδειάς να µην βγαίνουν. Θεωρητικά ζητάµε 
3,5 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις αντίστοιχες 
τιµές ∆εκεµβρίου ‘21 για λευκά βαµβάκια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Οι αγρότες περιµένουν νέα άνοδο στο 
χρηµατιστήριο για να κλείσουν τιµές. 

ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ
Τις αγορές θα κατευθύνουν 

περισσότερο οι αποδόσεις 

ισοτιµιών και εµπορευµά-

των, παρά τα θεµελιώδη

Συνεδρίαση 31/03/2021
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάιος ‘21  80,88 +0,24

Ιούλιος ‘21 82,17 +0,42
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Στις ακριβές ζωοτροφές εστιάζει 
ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού 
Συλλόγου Καστοριάς, ∆ηµήτρης 
Μόσχος, σηµειώνοντας πως οι 
τιµές τους έχουν αυξηθεί περί-
που 37% σε σύγκριση µε πέρυ-
σι. «Ευελπιστούµε να ανέβουν 
ακόµη λίγο οι τιµές στα αµνοε-
ρίφια ενόψει του Πάσχα, µήπως 
και µείνει τίποτα στον παραγω-
γό», ανέφερε, τονίζοντας ότι «τις 

τελευταίες ηµέρες στο νοµό το 
αρνί έπιασε τα 4,80 ευρώ το κι-
λό και το κατσίκι τα 4,50 ευρώ 
το κιλό και ο κόσµος τα πούλη-
σε, γιατί ένα µήνα πριν το αρ-
νί ήταν στα 3,60 ευρώ το κιλό».

Ακόµη πιο χαµηλά, στα 4,20 
ευρώ το κιλό πούλησαν το αρ-
νάκι και στα 3,80 ευρώ το κιλό 
το κατσικάκι, οι κτηνοτρόφοι 
στα Γρεβενά, γιατί όπως σηµει-

ώνει ο παραγωγός Γιώργος Τσι-
µιόπουλος «οι εκµεταλλεύσεις 
στο νοµό είναι κατά κανόνα µι-
κρές και δεν µπορούµε να κά-
νουµε σοβαρό παζάρι. Πιστεύω 
ενόψει του ορθόδοξου Πάσχα 
να πιάσουµε καλύτερες τιµές, 
αρκεί να αντέξουν οι κτηνοτρό-
φοι γιατί µέχρι τότε µεσολαβεί 
ένας µήνας ακόµη και τα ζώα 
θέλουν και τάισµα».

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

∆υναµική για τιµές παραγωγού, 
που φαίνεται ότι θα σπάσουν µε 
άνεση το φράγµα των 6 ευρώ για 
το αρνί, διαµορφώνεται στην εγ-
χώρια αγορά ενόψει του Πάσχα, 
ενώ από κοντά ακολουθεί και η 
τιµή στο κατσικάκι. Ήδη την πε-
ρίοδο που διανύουµε η τιµή στο 
αρνάκι έχει «σκαρφαλώσει» σε ο-
ρισµένες περιπτώσεις έως και τα 
5,70 ευρώ το κιλό σφάγειο και τα 
3,40 ευρώ ζων ζώο, ενώ λίγο χα-
µηλότερα κινούνται οι τιµές στα 
ερίφια, βάζοντας τις βάσεις για α-
κόµη υψηλότερα επίπεδα το χρο-
νικό διάστηµα που µεσολαβεί έως 
το ορθόδοξο Πάσχα, στις 2 Μαΐου.

Στην εκτίµηση αυτή συνηγορεί 
και η έλλειψη διαθεσιµότητας κυ-
ρίως σε αρνιά, στις εγχώριες κτη-
νοτροφικές µονάδες, καθώς τις 
προηγούµενες δύο–τρεις εβδο-
µάδες, λόγω του Πάσχα των Κα-
θολικών στις 4 Απριλίου, οι έµπο-
ροι «σκούπισαν» ότι αµνοερίφιο 
υπήρχε διαθέσιµο, αξιοποιώντας 
και τη σπουδή πολλών παραγω-
γών να απαγκιστρωθούν από ζώα, 
για να εκµεταλλευτούν τη γαλα-
κτοπαραγωγή των µανάδων, δε-
δοµένου ότι η τιµή στο γάλα φέτος 
είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα.

«Όσοι παραγωγοί είχαν ρυθµί-
σει τις γέννες τους έτσι που να δι-
αθέτουν αρνιά στο Ορθόδοξο Πά-
σχα, ευελπιστούµε πως οι τιµές θα 
ανέβουν και άλλο», τονίζει στην 
Agrenda ο πρόεδρος του κτηνο-
τροφικού Συλλόγου ∆ράµας, Γιάν-
νης Κιτσουκάκης. Όπως εξηγεί, το 

προηγούµενο 20ήµερο κι ενόψει 
του Πάσχα των Καθολικών, η ζή-
τηση στο νοµό ήταν µεγάλη µε α-
ποτέλεσµα οι τιµές για το αρνί να 
πιάσουν τα 3,20 ευρώ το κιλό ζων 
βάρος, που µεταφράζεται σε περί-
που 5,30 ευρώ το κιλό σφάγειο, ε-
νώ στο κατσικάκι αντίστοιχα έπαι-
ξαν στα 3 ευρώ το κιλό ζων βάρος, 
που αντιστοιχεί σε περίπου 5 ευ-
ρώ το κιλό στο σφαγείο.

«Για τη συγκεκριµένη χρονική 
περίοδο οι τιµές ήταν πολύ κα-
λές και από το νοµό εκτιµώ πως 

πουλήθηκαν, στις τελευταίες δύο 
– τρεις εβδοµάδες, γύρω στα 8.000 
– 10.000 αµνοερίφια. Πλέον τα α-
ποθέµατα είναι λίγα», επισηµαί-
νει ο κ. Κιτσουκάκης.

Ζωηρό ενδιαφέρον καταγρά-
φηκε τις τελευταίες ηµέρες και 
για τα αρνιά και τα κατσίκια στην 
περιοχή του νοµού Έβρου, όπως 
µας αναφέρει ο πρόεδρος του το-
πικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου 
Κώστας ∆ουνάκης. «Η τιµή στο αρ-
νί έφτασε έως και τα 3 ευρώ ζων 
ζώο. Ό,τι ήταν έτοιµο προς διάθε-
ση έφυγε χωρίς δυσκολία, καθώς 
οι κτηνοτρόφοι σκέφτηκαν και το 
δέλεαρ της υψηλής τιµής στο γά-
λα», σηµείωσε χαρακτηριστικά ο 
κ. ∆ουνάκης. Όσον αφορά στη δι-
αθεσιµότητα, όπως είπε αυτή την 
περίοδο στα αρνιά πρέπει να έχει 
µείνει γύρω στο 30% της ετήσιας 
παραγωγής του Έβρου, ενώ στα 
ερίφια, λόγω χαµηλότερης ζήτη-
σης, το ποσοστό φτάνει στο 50%.

Παρόµοιες τιµές πλήρωσε το ε-
µπόριο για τα αµνοερίφια και στο 
νοµό Ξάνθης, όπου η ζήτησε υ-
πήρξε µεγάλη όλο το προηγούµε-
νο διάστηµα, σε σηµείο ώστε πα-
ραγωγοί της περιοχής να σηµει-
ώνουν πως θα τεθεί θέµα επάρ-
κειας στην ελληνική αγορά ενό-
ψει του δικού µας Πάσχα.

Στη δυτική Μακεδονία, αντίστοι-
χα, η τιµή στο αρνί στο Αµύνταιο 
της Φλώρινας, όπως µας είπε ο πα-
ραγωγός Χαράλαµπος Ματενίδης 
έπαιξε από τα 3 έως και 3,40 ευρώ 
το κιλό ζων ζώο, που σηµαίνει τιµή 
5 έως και 5,70 ευρώ στο σφαγείο. 
«Οφείλεται καθαρά στη ζήτηση α-
πό το εξωτερικό, αλλά και στο ό,τι 
δεν υπάρχουν πλέον αρνιά, για-
τί µε τις πολιτικές που έχουν ακο-
λουθηθεί έχουν καταστρέψει την 
κτηνοτροφία. ∆υστυχώς τα παρα-
γωγικά κοπάδια έχουν µειωθεί», 
επισηµαίνει ο κ. Ματενίδης, προ-
σθέτοντας πως «παρά τις αυξηµέ-
νες τιµές, φέτος, στα αµνοερίφια, 
αλλά και στο γάλα, ο παραγωγός 
δεν µπορεί να καρπωθεί το όφε-
λος, διότι οι τιµές στις ζωοτροφές 
έχουν ξεφύγει».

Μικρή διαθεσιµότητα και µεγάλη ζήτηση
Με άνεση πάνω από τα 6 ευρώ το αρνάκι
Εκφράζονται φόβοι και για θέµα επάρκειας στην ελληνική αγορά ενόψει Πάσχα

Βαρίδι για τον παραγωγό η µεγάλη
αύξηση του κόστους των ζωοτροφών 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Αυτή την περίοδο στα αρνιά 

πρέπει να έχει µείνει γύρω στο 

30% της ετήσιας παραγωγής 

του Έβρου, ενώ στα ερίφια, 

λόγω χαµηλότερης ζήτησης, το 

ποσοστό φτάνει στο 50%

∆ΡΑΜΑ
Τις προηγούµενες ηµέρες ενόψει 

του Πάσχα των Καθολικών, οι 

τιµές για το σφάγειο αρνί έπιασαν 

περίπου 5,30 ευρώ το κιλό και στο 

κατσικάκι τα 5 ευρώ το κιλό 

Σ
την αγορά µας σε σχέση 
µε προηγούµενες εβδο-
µάδες η εξαγωγή σκλη-
ρού σίτου είναι εµφα-

νώς πιο υποτονική. Η τελευταία 
δουλειά της Τυνησίας έδειξε τον 
δρόµο προς τη διόρθωση από τα 
πρόσφατα υψηλά, ασχέτως αν 
θα φορτωθούν σιτάρια άλλης σο-
δειάς. Οι Ιταλοί παράλληλα διανύ-
ουν το καθολικό Πάσχα και επο-
µένως απέχουν από τις διαπραγ-
µατεύσεις. Φαίνεται µια σταδιακή 
αποκλιµάκωση των τιµών, µε το 
βλέµµα προς µια υποσχόµενη για 
την ώρα νέα παραγωγή.

Στα σκληρά σιτάρια, στη νέα λίστα 
της Φότζια δεν υπήρξαν αλλαγές για 
άλλη µια εβδοµάδα. Συγκεκριµένα 

για τα ποι-
οτικά σιτά-
ρια µε ειδι-
κό βάρος 78 
kg/hl, υα-
λώδη 80% 

και πρωτεΐνη 13% η τιµή αποθή-
κης εµπόρου διαπραγµατεύεται 
στα 292-297 ευρώ ο τόνος. Επί-
σης για τη δεύτερη ποιότητα µε 
ειδικό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 
70% και πρωτεΐνη 12% η τιµή α-
ποθήκης εµπόρου κυµαίνεται στα 
282-287 ευρώ ο τόνος. Στη Γαλ-
λία η περιορισµένη ζήτηση από 
την Ιταλία για φετινά ή νέας σο-
δειάς σκληρά σιτάρια πίεσε τις 
τιµές άλλα 3 ευρώ, φτάνοντας τα 
262 ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε 
γαλλικό λιµάνι. Παράλληλα η ει-
κόνα της νέας σοδειάς τους είναι 
καλύτερη σε σχέση µε την αντί-
στοιχη περσινή. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
η ανακοίνωση λιγότερων των ε-
κτιµήσεων εκτάσεων σόγιας και 
καλαµποκιού στις ΗΠΑ ενίσχυ-
σε όλα τα δηµητριακά. Ανακοι-
νώθηκε µεν αύξηση στην πρόθε-
ση των εκτάσεων για το καλαµπό-
κι και τη σόγια, αλλά ήταν χαµη-
λότερη των εκτιµήσεων της αγο-
ράς. Ενώ στα µαλακά η εκτίµηση 
ήταν παρόµοια µε την ανακοίνω-
ση του αµερικανικού υπουργείου, 
λόγω της γενικότερης ανόδου, τα 
µαλακά σηµείωσαν ένα ανοδικό 
ξέσπασµα. Η Γαλλία επίσης επη-
ρεάστηκε από το Σικάγο µε τις τι-
µές να πιάνουν ξανά τα 215 ευρώ 
ο τόνος για τα συµβόλαια Μαΐου. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr
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∆ιατήρηση σε υψηλά επίπεδα της αγοράς σιτηρών µε µείωση ταυτόχρονα έως και 10% των εισαγωγών σκληρού σίτου αναµένει για τη νέα εµπορική 
περίοδο η Κοµισιόν, σύµφωνα µε την πρόσφατη έκθεσή της για τις προοπτικές της αγοράς αγροτικών προϊόντων. Στην ίδια µελέτη καταγράφεται τάση 
για αύξηση των τιµών και των εξαγωγών στα γαλακτοκοµικά προϊόντα αλλά και ανάκαµψη της αγοράς ελαιολάδου. 

Η παραγωγή γάλακτος στην ΕΕ το 2021 αναµένεται να αυ-
ξηθεί κατά 1%, ωστόσο µε το ζωικό κεφάλαιο να υποχωρεί 
κατά 1%, η αύξηση της παραγωγής αποδίδεται στην ενίσχυ-
ση κατά 2% των αποδόσεων. Την ίδια στιγµή, η παγκόσµια 
ζήτηση αναµένεται να παραµείνει ισχυρή. Σε αυτή τη φάση, 
περίπου το 3,6% του νωπού γάλακτος της ΕΕ παράγεται µε βι-
ολογικές µεθόδους. Το µεγαλύτερο µερίδιο της παραγωγής 
εδώ, προορίζεται για βιολογικό γάλα. Ταυτόχρονα όµως αυ-
ξήθηκε και η παραγωγή βιολογικού βουτύρου. 

Στη λιανική, τα βιολογικά γαλακτοκοµικά κυριαρχούνται 
από το γάλα και το γιαούρτι. Τη δεκαετία 2009-2019, οι λια-

νικές πωλήσεις βιολογικού γιαουρτιού και τυριών διπλασιά-
στηκαν, αλλά σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα συµβατικά προϊ-
όντα το µερίδιο αγοράς παραµένει σχετικά µικρό 1,5%  µε 6%.

Σε ό,τι αφορά το παγκόσµιο εµπόριο, αυτό επιβραδύνθηκε 
το τέταρτο τρίµηνο του 2020, αλλά διατήρησε αύξηση 2,5% 
συγκριτικά µε το 2019 και παρά την πανδηµία. Σηµειώνεται 
ότι κάµψη στις ευρωπαϊκές εξαγωγές προκάλεσε η όλη ανα-
στάτωση του Brexit αλλά και οι αιφνιδιαστικοί δασµοί των 
ΗΠΑ. Το Ηνωµένο Βασίλειο, η Κίνα και η Αλγερία διαµορ-
φώνουν τους τρεις κορυφαίους εξαγωγικούς προορισµούς 
γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων της ΕΕ ενώ ακο-
λουθούν η Ιαπωνία και η Ινδονησία. Ταυτόχρονα και η Κί-
να αύξησε τις εισαγωγές γάλακτος και γαλακτοκοµικών από 
την ΕΕ ενισχύοντας και τα µερίδιά της στις διεθνείς αγορές 
στο 21%, κάτι που αντιστάθµισε και µε το παραπάνω τους πε-
ριορισµούς των ΗΠΑ και Ηνωµένου Βασιλείου.  Π. ΓΚΟΓΚΟΣ

ΥΠΕΡΚΥΚΛΟΣ για τα εµπορεύµατα 
αλλά σε εισαγωγικά περιγράφεται 
στην έκθεση µεσοπρόθεσµων προ-
οπτικών αγροτικών εµπορευµάτων 
της Κοµισιόν. Αυτή τη φορά, λένε οι 
αναλυτές, η απότοµη αύξηση τιµών 
οφείλεται σε αναδιαρθρώσεις της οι-
κονοµίας της Κίνας και στην πανδη-
µία που έχουν πρόσκαιρο χαρακτή-

ρα. Η έκθεση της Κοµισιόν υποστη-
ρίζει πως επιτέλους διακρίνεται φως 
στο τούνελ της ευρωπαϊκής οικονο-
µίας, µε τα σηµάδια ανάκαµψης να 
προδιαγράφουν θετικές προοπτικές 
και για τα αγροτικά εµπορεύµατα. 
Ωστόσο, η αύξηση στις τιµές εισρο-
ών και πετρελαίου θα µετριάσουν 
τα οφέλη των αγροτών. 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ του 2021, οι τιµές των 
γαλακτοκοµικών της ΕΕ διατηρούν 
τάση ανόδου, κάτι που υποστηρίζε-
ται και από την αυξηµένη ζήτηση δι-
εθνώς. Οι εξαγωγές τυριών της ΕΕ 
θα συνεχίσουν να αυξάνονται επι-
πλέον 4%, ξεπερνώντας τους 1,4 ε-
κατ. τόνους (+ 33% από τον µέσο ό-

ρο δεκαετίας). Μάλιστα, λέει η έκθε-
ση, παρά την αύξηση των εγχώριων 
τιµών, η ΕΕ παραµένει ανταγωνιστι-
κή στην παγκόσµια αγορά. Η κατα-
νάλωση τυριού και βουτύρου στην 
ΕΕ θα µπορούσε να επωφεληθεί α-
πό το άνοιγµα της εστίασης, όσο οι 
λιανικές πωλήσεις µένουν υψηλές.

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ παραγωγή πρωτεϊνι-
κών καλλιεργειών στην ΕΕ αυξήθη-
κε κατά 7,9% αλλά και οι εισαγωγές 
της ΕΕ κατά 22% λόγω υψηλής ζή-
τησης. Συγκεκριµένα, η ζήτηση για 
όλες τις πρωτεϊνούχες καλλιέργει-
ες θα αυξηθεί ως το τέλος της χρο-

νιάς κατά 12%, λόγω των αναγκών 
για παραγωγή ζωοτροφών. Η πα-
ραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργει-
ών στην ΕΕ θα µπορούσε να συνε-
χίσει να αυξάνεται το 2021-2022. 
Οι σπαρµένες περιοχές αναµένεται 
να αυξηθούν στα 1,5 εκατ. εκτάρια.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ για όλα τα δηµητριακά έ-
χουν αυξηθεί, και σύµφωνα µε τις 
εκτιµήσεις της Κοµισιόν στη νέα ε-
µπορική περίοδο µαλακό, σκληρό 
σιτάρι και καλαµπόκι θα σταθερο-
ποιηθούν στα υψηλά αυτά. Η πα-
γκόσµια κατανάλωση εκτιµάται ό-
τι θα συνεχίσει να αυξάνεται, κυρί-
ως λόγω της ζήτησης για ζωοτρο-

φές. Η παραγωγή σιτηρών στην ΕΕ 
θα µπορούσε να φθάσει τους 295,2 
εκατ. τόνους το 2020-2021, µε αύ-
ξηση 5,3%. Ωστόσο, παρά τα υψηλά 
επίπεδα της παραγωγής, λόγω της 
παγκόσµιας κατανάλωσης τα τελι-
κά αποθέµατα θα µειώνονται. Στην 
περίπτωση του σκληρού σίτου ανα-
µένεται µείωση εισαγωγών 10%.

ΤΟ 2020-2021, το ελαιόλαδο της ΕΕ θα 
µπορούσε να φτάσει τους 2,1 εκατ. 
τόνους περίπου, αύξηση 10% από 
το 2019-2020. Μετά από µια αύξη-
ση το 2020, η κατανάλωση στην ΕΕ 
θα µπορούσε να συνεχίσει να αυ-
ξάνεται το 2020-2021 κατά 3% επι-
πλέον. Χάρη σε αυτή την ανάπτυξη 

και τις αναµενόµενες σταθερές εξα-
γωγές, οι τιµές του ελαιολάδου θα 
µπορούσαν να συνεχίσουν να ανα-
κάµπτουν. Ήδη, για το έξτρα παρ-
θένο ελαιόλαδο στην Ισπανία κατα-
γράφεται αύξηση τιµής πάνω από 
τα 2,70 ευρώ το κιλό και στην Ελλά-
δα το αντίστοιχο ποσοστό στο 11%.

ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ τοµέα, η πα-
ραγωγή κρασιού στην ΕΕ το 2020-
2021 αναµένεται να παραµείνει στα-
θερή σε περίπου 158 εκατ. εκατόλι-
τρα, µε τις καλλιεργούµενες εκτά-
σεις στο µπλοκ να περιορίζονται κα-
τά 1%. Η κατανάλωση εντός ΕΕ ανα-

µένεται να αυξηθεί κατά 2%, κυρίως 
λόγω της απόσταξης κρίσης. Ωστό-
σο µε την άρση των µέτρων και την 
επιτυχή έξοδο από την καραντίνα οι 
εξαγωγές αναµένεται να αυξηθούν, 
τα αποθεµάτα οίνου να µειωθούν 
φέρονοντας ισορροπία στην αγορά.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΠΗΓΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Υψηλές τιµές στο σκληρό και την τρέχουσα χρονιά βλέπει η Ε.Ε.
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η 
σχεδιαζόμενη αύξηση των 
κεφαλαίων της Τράπεζας 

Πειραιώς, θα επιτρέψει την 
ταχύτερη μείωση των επισφαλών 
απαιτήσεων και θα της δώσει την 
ευκαιρία να επικεντρωθεί κατά 100% 
στη χρηματοδότηση της ελληνικής 
οικονομίας, δήλωσε κατά την ομιλία 
του στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών 
Υποθέσεων της Βουλής, ο πρόεδρος 
του διοικητικού συμβουλίου της 
Τράπεζας, Γιώργος Χατζηνικολάου. 
Διευκρίνισε, ότι η Πειραιώς δεν έχει 
ανακοινώσει αύξηση κεφαλαίου και ότι 
για να γίνει αυτό, πρέπει να πάρει την 
εξουσιοδότηση των μετόχων της στην 
επικείμενη Γενική Συνέλευση που θα 
πραγματοποιηθεί στις 7 Απρίλιου.

ΙΝΤΕΡΑΜΕRICAN: Η έμφαση στην 
ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα σε 
συνδυασμό με τους κινδύνους, λόγω της 
κλιματικής αλλαγής, ενισχύουν την 
ανάγκη μιας ολιστικής ασφαλιστικής 
προσέγγισης, από την Ιnteramerican.
Από το συνολικό ποσόν των 1,24 εκατ. 
ευρώ που πλήρωσε η εταιρεία κατά την 
προηγούμενη τετραετία, το 46% αφορά 
σε καλύψεις της φυτικής παραγωγής, 
39% θερμοκηπίων και το 14,5% σε 
αποζημιώσεις καταστροφών υποδομών.

ΜOTOR OIL: Στο πλαίσιο του 
στρατηγικού της σχεδιασμού για 
σημαντική διεύρυνση της παρουσίας 
της σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας, η Motor Oil αποκτά 
χαρτοφυλάκιο έντεκα εν λειτουργία 
αιολικών πάρκων συνολικής 
δυναμικότητας 220 MW και ενός 
επιπλέον υπό κατασκευή αιολικού 
πάρκου δυναμικότητας 20 MW. 
Τα εν λόγω αιολικά πάρκα 
αποτελούν περιουσιακό στοιχείο έξι 
υπό εξαγορά εταιρειών.

O σπαγκο...
...ραμμένος

H παγκόσμια παραγωγή μεσοπρόθεσμα 
θα κυμανθεί περίπου 3% χαμηλότερα έως 
το 2024 σε σχέση με τις εκτιμήσεις προ 
πανδημίας, αναφέρει με ανάλυσή του το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σημειώνο-
ντας πως ανάκαμψη θα εξαρτηθεί από τις 
«ουλές» που προκάλεσε ο κορωνοϊός.

Ως εκ τούτου, θα διαφέρει από χώρα 
σε χώρα και θα εξαρτηθεί από τους εξής 
παράγοντες: Την πορεία της πανδημίας, 
την ικανότητα των επιχειρήσεων και των 
εργαζομένων να προσαρμοστούν στις α-
παιτήσεις των καιρών, την αποτελεσμα-
τικότητα των υπευθύνων χάραξης πολι-
τικής. Τα παραπάνω καθιστούν την αβε-
βαιότητα που υπάρχει μεγάλη, σύμφωνα 
με το Ταμείο. Ωστόσο, σε αντίθεση με ό,τι 
συνέβη κατά τη διάρκεια της παγκόσμι-
ας χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι αναδυ-
όμενες αγορές και οι αναπτυσσόμενες οι-

κονομίες αναμένεται να υποστούν βαθύ-
τερα πλήγματα σε σχέση με τις προηγμέ-
νες οικονομίες, με τις απώλειες μεγαλύτε-
ρες μεταξύ χωρών χαμηλού εισοδήματος.

Στα της ευρωζώνης, ο πληθωρισμός 
αυξάνεται λόγω μίας σειράς προσωρινών 
παραγόντων, δήλωσε ο επικεφαλής οικο-
νομολόγος της ΕΚΤ Φίλιπ Λέιν, προσθέ-
τοντας ότι οι βασικές τάσεις του παραμέ-
νουν αδύναμες και κατά συνέπεια η ΕΚΤ 
πρέπει να διατηρήσει την πολύ χαλαρή νο-
μισματική πολιτική της. Ο πληθωρισμός 
αυξήθηκε τον Μάρτιο 1,3% από 0,9% τον 
Φεβρουάριο. «Οι διακυμάνσεις του πλη-
θωρισμού τη διετία 2020-2021 μπορούν 
σε μεγάλο βαθμό να αποδοθούν στη φύ-
ση του σοκ από την πανδημία. Οι μεσο-
πρόθεσμες προοπτικές του πληθωρισμού 
παραμένουν υποτονικές, εν μέσω ασθε-
νούς ζήτησης», σημείωσε ο Λέιν.

Ζagorin
Η εξαιρετική γεύση των μήλων 
«ZAGORIN», πιστοποιείται και από 
την διάκριση στα Μεσογειακά 
Βραβεία Γεύσης 2021.Τα μήλα του 
Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς 
Πηλίου και συγκεκριμένα αυτά της 
ποικιλίας Στάρκιν κατατάχθηκαν στη 
πρώτη κατηγορία «Platinum», σε 
δείγμα ενός γενικότερου συνόλου 
από 228 προϊόντα.

Evian
Στην αγορά λειτουργικών νερών με 
γεύσεις, μπαίνει η Evian του ομίλου 
Danone. Προχωρά στο λανσάρισμα στις 
ΗΠΑ μιας νέας σειράς ανθρακούχων 
λειτουργικών νερών με γεύσεις, χωρίς 
ζάχαρη, γλυκαντικές ουσίες και 
θερμίδες, σε τέσσερις κωδικούς: 
σμέουρο και τζίνσενγκ, λάιμ και τζίντζερ, 
γκρέιπφρουτ και βασιλικός, αγγούρι και 
μέντα. Η σειρά σε κουτάκια αλουμινίου.

«Ουλές» πανδημίας
ανησυχούν το ΔΝΤ

 Σε χαμηλό 3% η παγκόσμια παραγωγή  
 Διακυμάνσεις στον πληθωρισμό της ΕΕ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 01/04 875,22

880

875

870

865

860

855

850

845

Τετάρτη
31/03 

Τρίτη
30/03

Πέµπτη
01/04

Παρασκευή
26/03

∆ευτέρα
29/03

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α. Ε.  
ΜΙΝΕΡΒΑ Β. ΠΛΕΚΤ 0,5500  +27,91%

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε 0,5700 +9,62 %

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,5100 +8,74%

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. 0,2480 0,80 %

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ.  0,9960 +8,26%

ΑΝ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 0,0720 0,00%

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 0,3680 - 11,96 %

BIOKARPET S.A 0,9750 -7,14 %

ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ. 1,9900 0,00%

CPI Α.Ε. 0,6100 -5,43%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 33.060,52 0,24%
 NASDAQ Comp 13.485,17 1,79% 
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.943,09 0,61%
Λονδίνο FTSE 100 6.742,17 0,43%
Φρανκφούρτη DAX-30 15.090,45 0,55%
Παρίσι CAC-40 6.099,25 0,53%
Ζυρίχη  SMI 11,102.26 0,50%
Τόκιο NIKKEI-225 29.388,87 0,72%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
     αλλαγή
FFED Βασικό 0,25 15.03.2020 
EKT Βασικό 0,25 18.09.2019
 Καταθέσεων  - 0,50 18.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,25 11.03.2020
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 01.02.2020
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,61 01.06.2020
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,168 01.06.2020
 EURIBOR -1M - 0,468  01.06.2020

Επιστροφή σε υψηλά προ πανδημίας 
κυνηγά το Χρηματιστήριο Αθηνών
Θετικά άρχισε τον Απρίλιο το Χρηματιστήριο 
Αθηνών, το οποίο δοκίμασε για δεύτερη φορά 
μέσα σε λίγες ημέρες την αντίσταση των 870 
μονάδων. Το stock picking συνεχίστηκε μια 
ακόμα εβδομάδα, καθώς η αγορά γνωρίζει δύο 
κρίσιμα στοιχεία. Το πρώτο ότι στις πιο πολλές 
εισηγμένες έχει τα αποτελέσματα του 2020 
και μπορεί να διαγνώσει αδυναμίες και 
αντοχές από ένα δύσκολο έτος. Το δεύτερο ότι 
γνωρίζει το κοστολογημένο σχέδιο ανάκαμψης.
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Tα κριτήρια του ελέγχου επί των βιβλίων 
εσόδων-εξόδων δεν τα καθορίζει ο λογιστής

Γ
ια το σηµερινό άρθρο πήρα αφορµή από 
τα σχόλια που γράφηκαν στο άρθρο της 
προηγούµενης εβδοµάδας, µε θέµα τους 
ελέγχους. Να πω καταρχάς πως όταν έ-

να άρθρο είναι δηµόσια αναρτηµένο, ο καθένας 
έχει το δικαίωµα να  κριτικάρει, 
να κατακρίνει ή να επικρίνει και 
γενικότερα να τοποθετηθεί, αρ-
κεί να είναι µέσα στα πλαίσια.

Να τονίσω επίσης ότι τα άρθρα 
στη συγκεκριµένη στήλη αποτε-
λούν µία γενικότερη ενηµέρωση 
για διάφορα θέµατα, που κατά τη 
δική µου εκτίµηση τη συγκεκρι-
µένη χρονική στιγµή χρήζουν 
προσοχής ή που µου επισηµαί-
νουν διάφοροι αγρότες ότι τους 
ενδιαφέρουν και που δεν έχουν 
υποπέσει στην αντίληψη µου.

ΘΕΛΩ ΛΟΙΠΟΝ να ευχαριστήσω ό-
λους όσοι µπήκαν στον κόπο να 
σχολιάσουν, ανεξαρτήτως του τό-
νου ή του ύφους γραφής τους. 
Από όλα τα σχόλια εξάγεται εύ-
κολα ένα κοινό συµπέρασµα: το 
άγχος και ο προβληµατισµός για 
το τι γίνεται όταν βρεθείς µπρο-

στά στον ελεγκτή. Ποιος έχει δίκιο; Ποιος έχει ά-
δικο; Τι πρέπει να κάνω για να µην χρειαστεί να 
φτάσω στον έλεγχο ποτέ; Βασικοί προβληµατι-
σµοί, κοινοί για όλες τις επιχειρήσεις και όχι µό-
νο για τους αγρότες.

Οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει και µάλιστα εντα-
τικά, η πληθώρα των αγροτών, των επαγγελµα-
τιών, των επιχειρήσεων γενικότερα είναι αγω-
νιστές µέσα στα πλαίσια της εντιµότητας που 

τους επιτρέπεται από την κεί-
µενη νοµοθεσία. Το ελάχιστο 
ποσοστό των ανέντιµων σε ό-
λα τα επαγγέλµατα, δεν µπορεί 

να στιγµατίσει την επαγγελµατική οµάδα στην 
οποία ανήκουν.

ΓΡΑΦΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΕΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: «…Ο ελεγκτής 
της εφορίας µπορεί ό,τι θέλει όσον αφορά τα λογι-
στικά στοιχεία, έσοδα-έξοδα των αγροτών. Αυτό ό-
µως δε σηµαίνει ότι νοµιµοποιείται σε όλες του τις 
απαιτήσεις. Εγώ µπορώ να τεκµηριώσω απώλεια 
παραγωγής ή ακαρπία που δεν δικαιολογεί ο ΕΛ-
ΓΑ. Ποσώς βέβαια µε ενδιαφέρει τι νοµίζει ο ΕΛΓΑ. 
Εποµένως λοιπόν κατ’ εσάς και κατά τα κριτήρια 
της Εφορίας φοροδιαφεύγω. Λοιπόν γιατί να απο-
δείξω εγώ ότι ∆ΕΝ φοροδιαφεύγω και να µην α-
ποδείξει η Εφορία ότι φοροδιαφεύγω; Από που κι 
ως που έγινε ο ΕΛΓΑ και η Εφορία κριτής της ορθό-
τητας των στοιχείων που παρουσιάζω; Αν υπάρχει 
ψευδής δήλωση ή αναληθής, θα πρέπει να τεκµη-
ριωθεί από τους υπαλλήλους της Εφορίας. Αν πάλι 
εγώ τεκµηριώσω ορθά το λόγο για τον οποίο δηλώ-
νω λιγότερα εισοδήµατα σε σχέση µε πέρυσι, αλλά 
ο υπάλληλος δεν το δέχεται, ποσώς µε ενδιαφέρει 
γιατί δεν είναι γεωπόνος. Θα του πάω λοιπόν ένα 
κατεβατό µε σφραγίδα γεωπόνου που να τεκµηρι-
ώνει τα µειωµένα έσοδα. Αφού λέτε ότι µιλάνε τα 
στοιχεία και όχι τα προφορικά, λοιπόν κι εµείς απα-

ντάµε. Είναι τραγικό ο υπάλληλος πίσω από το γκι-
σέ να έχει ύφος πρωθυπουργού και να µε «ανα-
κρίνει» γιατί εγώ συγκόµισα λιγότερα µήλα ή πορ-
τοκάλια από πέρυσι!!!»

Το σχόλιο δείχνει ότι ο εν λόγω αναγνώστης έ-
χει κατανοήσει απόλυτα τους προβληµατισµούς 
που έχουν τεθεί σε προηγούµενα άρθρα. Ποιοι εί-
ναι αυτοί; Το πρόβληµα της απόδειξης.

Την ευθύνη της απόδειξης την έχει ο έλεγχος, 
η Εφορία. Ο ελεγκτής δεν έχει δικαίωµα να επι-
καλεστεί απλές ενδείξεις. ∆εν µπορεί δηλαδή να 
πει π.χ., ότι τα εργόσηµα σύµφωνα µε τον τάδε 
πίνακα έπρεπε να ήταν 100 και είναι 1.000, διό-
τι δεν υπάρχει τέτοιος πίνακας. Η επιλογή του ε-
λέγχου να ασχοληθεί µε τις εργατοώρες (ΜΑΕ) α-
ποτελεί ένδειξη, όχι απόδειξη.

∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ ΣΥΝΕΠΩΣ ότι, ανεξάρτητα από τον 
τρόπο που ο καθένας γράφει, εκφράζει τις ίδιες 
αγωνίες και τους ίδιους προβληµατισµούς. Προ-
φανώς και δεν επιλέγω εγώ τα κριτήρια του ελέγ-
χου. Προφανώς και δεν θεωρώ κανέναν φοροφυ-
γά. Λέω µόνο ότι ανεξάρτητα από το γεγονός ότι 
οι ενδείξεις δεν είναι αποδείξεις, δεν παύουν να 
αποτελούν σηµείο αναφοράς. Π.χ., δύο χωράφια 
δίπλα δίπλα, ίδια χώµατα, ίδια καλλιέργεια (π.χ. 
βαµβάκι) το ένα έχει απόδοση 300 κιλά/στρέµ-
µα και το άλλο 400 κιλά/στρέµµα, αυτό αντιµε-
τωπίζεται και κανείς λογικός δεν θα δηµιουργή-
σει πρόβληµα. Αν όµως είχε απόδοση 700 κιλά/
στρέµµα, δεν νοµίζετε ότι θα αποτελούσε µία έν-
δειξη παρατυπίας; Το βασικό πρόβληµα είναι ό-
τι παράγεις σήµερα (ανεξάρτητα αν έχεις ζηµιά ή 
κέρδος) και ελέγχεσαι 3, 4 ή 5 χρόνια µετά. Η α-
ναφορά µου λοιπόν στην τεκµηρίωση έχει ακρι-
βώς αυτή την έννοια: φροντίστε να διαφυλάξετε 
ό,τι  µπορεί να βοηθήσει στην τεκµηρίωση και να 
είστε σίγουροι ότι δεν θα έχετε κανένα πρόβληµα.

Συνεχίζεται…

Εργατοώρες
Η επιλογή του ελέγχου 

να ασχοληθεί µε τις 
εργατοώρες αποτελεί 
ένδειξη, όχι απόδειξη

Αποδείξεις
Την ευθύνη της απόδει-
ξης την έχει ο έλεγχος, 
ο ελεγκτής δεν µπορεί 

να επικαλεστεί ενδείξεις

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)

∆εξαµενές χύµα υγραερίου
Όσοι χρησιµοποιείτε υγραέριο πρέπει να 

απευθυνθείτε άµεσα στο Τελωνείο που 
ανήκετε και να δηλώσετε τη δεξαµενή. 

Η νοµοθεσία έχει αλλάξει από τις 
αρχές του 2021. Συνεννοηθείτε µε τον 

εγκαταστάτη της δεξαµενής σας 
και µε τον προµηθευτή σας.

Παράταση ΜΥΦ µέχρι 17.05.21
Η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων 
αφορά και τους αγρότες του ειδικού. Αυτοί 
κυρίως πρέπει να δώσουν προσοχή και να 
προσκοµίσουν τα παραστατικά του 2020 στο 
λογιστή τους όσο πιο σύντοµα γίνεται. 



Agrenda B3 | 33ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σάββατο 3 & Κυριακή 4 Απριλίου 2021

Η εξαγορά Krop από Kαραμούζη 
και ο «βασιλιάς» νωπών φρούτων 

 Με 68% το Επενδυτικό 
Ταμείο SMERemediumCap

 Το ενδιαφέρον του πρώην 
τραπεζίτη τράβηξε η εταιρεία

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Εθνικό «γίγαντα» στα φρέσκα φρούτα δεί-
χνει να θέλει να δηµιουργήσει ο πρώην τρα-
πεζίτης Νικόλαος Καραµούζης, αξιολογώ-
ντας τις δυνατότητες ενός κλάδου, που σε 
παγκόσµιο επίπεδο καταγράφει ετήσια ά-
νοδο της τάξης του 3,5%. 

Η εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου µετοχών  
(68%) έναντι 3 εκατ. ευρώ στην εξαγωγική ε-
ταιρεία φρέσκων φρούτων «Krop», µε έδρα 
την Άρτα, φαίνεται να είναι µόνο η αρχή, για 
το Επενδυτικό Ταµείο SMERemediumCap 
(SMERC), στο οποίο ο κ. Καραµούζης είναι 
εκτελεστικός πρόεδρος. Εξάλλου, η Ελλά-
δα συγκαταλέγεται στη βασική πεντάδα των 
παραγωγών χωρών φρούτων της Ευρώπης. 

Σχετικά µε την ηπειρώτικη εταιρεία Krop, 
αυτή ιδρύθηκε το 2011 από τον Κωνσταντί-
νο Ροπόκη και τον Σταύρο Τσολάκο, και 

σήµερα παράγει και εξά-
γει περίπου 25 εκατ. κιλά 
φρούτων ετησίως, συµπε-
ριλαµβανοµένων εσπερι-
δοειδών, καρπουζιών και 
ακτινιδίων. Είναι 100% ε-
ξαγωγική επιχείρηση, ε-
ξυπηρετώντας αλυσίδες 
σούπερ µάρκετ στην κε-
ντρική και ανατολική Ευ-
ρώπη, ενώ σε επίπεδο οι-
κονοµικών επιδόσεων το 
2020 κινήθηκε λίγο πάνω 
από τα 10 εκατ. ευρώ σε 
κύκλο εργασιών, διατη-

ρώντας σταθερότητα στην κερδοφορία της.
Η εταιρεία προέκυψε σε µία περίοδο που 

ο Κωνσταντίνος Ροπόκης ήταν άνεργος και 
βρισκόταν σε αναζήτηση επαγγελµατικής α-
πασχόλησης, έχοντας πρότερη θητεία στην 
Agrocom µε αντικείµενο τη συσκευασία και 
διακίνηση φρούτων και σπουδές γεωπόνου 
και ο Σταύρος Τσολάκος προερχόταν από 
έναν καταβεβληµένο κατασκευαστικό το-
µέα κατά την περίοδο της οικονοµικής κρί-
σης, όντας µηχανικός. ∆έκα χρόνια αργό-
τερα η εταιρεία προσέλκυσε το ενδιαφέρον 
του πρώην ισχυρού τραπεζίτη.

Στο πλάνο ροδάκινα, κεράσια, νεκταρίνια
Μετά την επένδυση Καραµούζη, οι Ροπό-

κης και Τσολάκος διατηρούν µειοψηφικό 

ποσοστό στην εταιρεία, παραµένοντας σε 
αυτήν µε επιτελικά καθήκοντα. Στα επόµε-
να βήµατα είναι η ένταξη και νέων φρούτων 
στη γκάµα, τα οποία παράγονται στη Βόρεια 
Ελλάδα όπως είναι τα ροδάκινα, τα κεράσια 
και τα νεκταρίνια. 

Κύριο εξαγωγικό προϊόν της εταιρείας εί-
ναι τα εσπεριδοειδή της ευρύτερης περιο-
χής του νοµού Άρτας, στον οποίο έχει την έ-
δρα της η Krop. «Μέληµά µας ήταν να δηµι-
ουργήσουµε συνεργάτες παραγωγούς, προ-
σπαθώντας να τους βοηθήσουµε όταν χρει-
αστούν αγοράζοντας το προϊόν τους, όντας 
ταυτόχρονα δίκαιοι ως προς το προϊόν που 
αγοράζουµε», σηµειώνει ο κύριος Τσολάκος. 

Να σηµειωθεί εκτός από τον πρωτογενή 
τοµέα, ο κλάδος των τροφίµων, τα logistics, 
η τεχνολογία και η ελαφρά βιοµηχανία εί-
ναι τοµείς που βολιδοσκοπεί το SMERC, το 
οποίο έχει συγκεντρώσει σε πρώτη φάση κε-
φάλαια ύψους 105 εκατ. ευρώ από 41 θε-
σµικούς και ιδιώτες επενδυτές, ενώ στόχος 
του είναι να επενδύσει µετοχικά σε 10-12 
ελληνικές εταιρείες. Μάλιστα, επικεντρώνει 
το επενδυτικό ενδιαφέρον του, στις µεσαί-
ου µεγέθους ελληνικές επιχειρήσεις, που 
αντιµετωπίζουν στενότητα κεφαλαίων αλ-
λά διαθέτουν αναπτυξιακές δυνατότητες.

Εσπεριδοειδή
Κύριο εξαγωγικό 

προϊόν της εταιρείας 
είναι τα εσπεριδο-

ειδή της ευρύτερης 
περιοχής του νοµού 
Άρτας, στον οποίο 
έχει την έδρα της 

η Krop

Πιθανό
ντεµπούτο
Krop στην
εγχώρια
αγορά
H εταιρεία συνεργάζεται τόσο µε 
µεµονωµένους παραγωγούς, όσο 
και µε συνεταιρισµούς. Σε ό,τι 
αφορά την ελληνική αγορά και το 
ενδεχόµενο δραστηριοποίησης της 
Krop σε αυτήν – επί του παρόντος 
είναι κατά 100% εξαγωγική – ο 
κύριος Τσολάκος επισηµαίνει ότι 
είναι κάτι που θα συµβεί σε 
δεύτερο χρόνο. Και εξηγεί: «η 
αγορά στο εσωτερικό έχει πιο 
σκληρούς κανόνες και προς το 
παρόν δεν αποτελεί προτεραιότητα 
για εµάς». 
Μέσα από το νέο επιχειρηµατικό 
σχήµα που δηµιουργείται στην 
εταιρεία ο Σταύρος Τσολάκος 
επισηµαίνει ότι τίθεται στο 
επίκεντρο η ολοκληρωµένη 
παρακολούθηση της παραγωγικής 
διαδικασίας, αρχής γενοµένης από 
την ανθοφορία έως και το τελικό 
προϊόν. «Αυτό για εµάς σηµαίνει 
εντατικότερη παρακολούθηση της 
καλλιέργειας. Επιδίωξή µας είναι 
να µυήσουµε τους παραγωγούς 
σε αυτό που ζητάει η αγορά».

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η

2018

2017

*2019 : ∆εν έχει δηµοσιευθεί ο ισολογισµός

2018 2020

46.000

6,20

�ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ�

�ΕΥΡΩ�

9,04

>10,00

34.300 2017

6,20

9,04
(εκτίµηση)



ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Την αναβίωση της τοπικής ποικι-
λίας πράσινης ελιάς που φύεται 
στην Αρκαδία και φέρει την ονοµα-
σία δαµασκηνοελιά έχει επιλέξει, 
φέρνοντας στην αγορά συσκευα-
σµένο προϊόν, η εταιρεία παραγω-
γής ελαιόλαδου και ελαιών, Αφοί 
Φούφα. Πρόκειται για έναν καρ-
πό, ο οποίος ευδοκιµεί στην περι-
οχή και κατά κύριο λόγο έως και 
αυτή τη στιγµή διατίθεται σε χύ-
δην µορφή. «Ήταν επιλογή µας 
να βάλουµε ετικέτα σε ένα προϊ-
όν, φέρνοντας το στην αγορά σε 
βάζο των 500 γραµµαρίων. Πρό-
κειται για ένα προϊόν της περιο-
χής, το οποίο δεν έχει επίσηµη ο-
νοµασία και κατά κύριο λόγο πω-
λείται νωπό και χύµα», λέει σχετι-
κά ο επικεφαλής πωλήσεων της ε-
πιχείρησης, Ηλίας Φούφας. 

Αυτή την περίοδο η εταιρεία τυ-
ποποίησης ετοιµάζει ευρεία επέν-
δυση σε νέα βιοµηχανική µονάδα, 
µε το σύνολο της δαπάνης να α-
νέρχεται στα 6 εκατ. ευρώ. «Έχου-
µε καταθέσει αίτηση επιδότησης 
µέσω ΕΣΠΑ για νέα εγκατάσταση 
τυποποίησης σε νέο οικόπεδο. Ω-
στόσο η έγκριση της δαπάνης κα-
θυστερεί λόγω των συνθηκών που 
έχει επιφέρει η πανδηµία», λέει. 

Oι συνεργασίες της εντοπίζο-
νται στην περιοχή της Αρκαδίας, 
ενώ αγοράζει ελαιόλαδο και από 

παραγωγούς της Μεσσηνίας, της 
Ηλείας και της Λακωνίας το οποίο 
παράγεται από την κορωνέικη ποι-
κιλία, εν αντιθέσει µε την Αρκαδία 
όπου ευδοκιµεί η µεγαρίτικη λα-
δολιά. «Τις επιλογές µας ως προς 
το ελαιόλαδο που θα αγοράσου-
µε, καθορίζουν τα οργανοληπτι-
κά χαρακτηριστικά, τα οποία στο 
εξαιρετικό παρθένο προέχουν ως 
επιλογή από τους πελάτες µας, δε-
δοµένων των στοιχείων που απο-
δίδει η κορωνέικη ποικιλία», εξη-
γεί ο κ. Φούφας. 

Αναφορικά µε τα δεδοµένα της 
αγοράς, ο ίδιος τονίζει ότι τα ποσο-
στά είναι ιδιαίτερα περιορισµένα 
για τον τυποποιητή. «Για να έχετε 
εικόνα, τα ποσοστά κέρδους δεν 
υπερβαίνουν το 7% έως 8%, έτσι 
ώστε µία επιχείρηση να πουλάει 
και να είναι βιώσιµη. Εάν κάποιος 
θελήσει να πουλήσει µε ποσοστό 
20% είτε δεν θα πουλήσει το προ-
ϊόν του, είτε δεν θα διαθέτει ελαι-
όλαδο, αλλά κάποιο άλλο προϊόν 
µε διαφορετική ονοµασία», ανα-
φέρεο ο ίδιος. 

«Η αγορά αρχίζει σταδιακά να 
αποδέχεται και υψηλότερες 
τιµές στο ελαιόλαδο»

Κύρια φιλοσοφία της επιχείρη-
σης είναι ότι συνεργάζεται µε ε-
πιλεγµένα ελαιοτριβεία και οµά-
δες παραγωγών, µε στόχο να δι-
ασφαλίσει την ποιότητα του τελι 

κού προϊόντος. «Ταυτόχρονα έ-
χουν σηµασία και οι τιµές. Για να 
είναι κανείς εντός αγοράς πρέπει 
να συνδυάζει τιµή πώλησης και 
ποιοτικό προϊόν», συµπληρώνει. 

«Πεποίθησή µου είναι ότι οι 
τιµές των τελευταίων δύο ετών 
ήταν εξευτελιστικές για τον πα-
ραγωγό. Μπορεί τα σούπερ µάρ-
κετ και οι χονδρέµποροι να ήθε-
λαν να αγοράζουν φθηνά, ωστό-
σο οι τιµές που είδαµε δεν άφη-
ναν κανένα περιθώριο κέρδους 
στον παραγωγό, ο οποίος σε πολ-
λές των περιπτώσεων δυσκολευ-
όταν να πληρώσει τα έξοδά του. 
Ακόµα και φέτος που οι τιµές εί-
ναι καλύτερες, οι αγοραστές των 
σούπερ µάρκετ ή οι χονδρέµπο-
ροι δεν αποδέχονται ότι οι τιµές 
µπορεί να είναι υψηλότερες. Στα-
διακά βέβαια φαίνεται ότι υπάρχει 
ένας βαθµός αποδοχής προς τις 
υψηλότερες τιµές που κινούνται 
στα επίπεδα από 2,8 έως 3 ευρώ 
το κιλό. Σε ό,τι µας αφορά κινού-
µαστε ανάλογα την ποιότητα από 

2,7 έως και 3 ευρώ το ανώτερο. Σε 
κάθε περίπτωση θα πληρώσουµε 
ένα λάδι µε καλύτερα οργανολη-
πτικά χαρακτηριστικά από κάποιο 
άλλο», αναφέρει ο Ηλίας Φούφας. 

Είσοδος στο βιολογικό 
ελαιόλαδο µε δραστηριότητα 
στη Γερµανία

H εταιρεία παράγει όλη τη γκά-
µα προϊόντων στο ελαιόλαδο και 
συγκεκριµένα εξαιρετικά παρθέ-
νο, παρθένο, κλασικό και πυρη-
νέλαιο. Επιπλέον συσκευάζει και 
σπορέλαια σε µικρότερες ποσότη-
τες, οι οποίες κατευθύνονται κα-
τά κύριο λόγο στην εσωτερική α-
γορά. Συγκεκριµένα στο ελαιό-
λαδο δραστηριοποιείται µε τις ε-
τικέτες «Λιόφυτο», «ΕλαιοΓή» και 
«Φήµη», οι οποίες κυκλοφορούν 
στην ελληνική αγορά και στο ε-
ξωτερικό µε τις ετικέτες «Foufas» 
και «Ω». Πρόσφατα ξεκίνησε την 
δραστηριοποίησή της στο βιολο-
γικό ελαιόλαδο µε παρουσία κυ-
ρίως στη γερµανική αγορά. 

H εταιρεία παράγει εξαιρετικά παρθένο, παρθένο, κλασικό, πυρηνέλαιο. Αυτή την περίοδο η εταιρεία τυποποίησης ετοιµάζει επένδυση σε νέα βιοµηχανική µονάδα, ύψους 6 εκατ. ευρώ.

Βασική φιλοσοφία της επιχείρησης είναι ότι συνεργάζεται µε 
επιλεγµένα ελαιοτριβεία και οµάδες παραγωγών, µε στόχο να 
διασφαλίσει την ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Η δαμασκηνοελιά
αναβιώνει και 
αποκτά ετικέτα
Η Αφοί Φούφα στην Αρκαδία επενδύει στην 
τοπική ποικιλία με νέο συσκευασμένο προϊόν

Σε βάζο 500 γρ.
«Ήταν επιλογή µας να 
βάλουµε ετικέτα σε ένα 
προϊόν σε βάζο των 500 
γραµµαρίων», λέει ο κ. 

Φούφας τονίζοντας πως 
στην περιοχή δεν έχει 
επίσηµη ονοµασία και  

πωλείται συνήθως χύµα
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Για μία σοδειά ανώτερων προδιαγραφών        
Καλλιέργεια υψηλών θρεπτικών απαιτήσεων, η ντοµάτα, απαιτεί ισόρροπη θρέψη, 
µία αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων και καλής 
ποιότητας της παραγωγής, σε συνδυασµό µε µακρά περίοδο καρποφορίας. 
Η χρήση βιοδιεγερτών εξασφαλίζει παράλληλα τη µέγιστη αξιοποίηση των θρεπτικών 
µονάδων, ενώ η πίεση  προσβολών από εχθρούς και ασθένειες έχει φέρει και στην 
ελληνική αγορά λύσεις τόσο φυτοπροστασίας όσο και υβριδίων νέας τεχνολογίας. 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΝΤΟΜΑΤΑ

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΑ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

6 
ΤΟΝOI / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ � Υ∆ΡΟΠΟΝΙΚΗ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

>10 
ΤΟΝOI / ΣΤΡΕΜΜΑ
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> Ποικιλίες µεγαλόκαρπες, ανθεκτικές στα παθογόνα και µε υψηλές αποδόσεις 
επιλέγουν οι παραγωγοί στην επιτραπέζια ντοµάτα 

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Με µέση διάρκεια εµπορικής ζωής τα πέντε έτη, η 
ντοµάτα ξεχωρίζει ανάµεσα στα καλλιεργούµενα είδη 
για την πληθώρα των ποικιλιών της που κυκλοφορούν 
στην αγορά, µε νέα υβρίδια να προστίθενται κάθε 
χρόνο. Στη χώρα µας η ντοµάτα κατέχει εξέχουσα 
θέση και καλλιεργείται σε µεγάλη κλίµακα µε 
κύριες περιοχές παραγωγής των επιτραπέζιων 
ποικιλιών την Κρήτη, την Κεντρική Μακεδονία και την 
Πρέβεζα. Για να επιλέξουν ανάµεσα στα εκατοντάδες 
διαθέσιµα υβρίδια, οι παραγωγοί επικεντρώνονται 
σε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που έχουν να 
κάνουν µε την καλή καλλιεργητική συµπεριφορά του 
υβριδίου αλλά φυσικά, αφού προορίζεται για νωπή 
κατανάλωση, και µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
καρπών του. Ένα επιτυχηµένο υβρίδιο για υπαίθρια 
καλλιέργεια θεωρείται συνήθως εκείνο που έχει: 
■ υψηλή και οµοιόµορφη παραγωγή (πρώιµη-όψιµη),
■ φύλλωµα για προστασία καρπών από ηλιόκαυµα, 
■ ανθεκτικότητα-ανεκτικότητα σε ασθένειες, ξηρικές 
και θερµές συνθήκες περιβάλλοντος  
■ καρπούς µε ικανοποιητική µετασυλλετική ζωή.

Τα υβρίδια αυτά διακρίνονται σε περιορισµένης-
καθορισµένης (determinate) και µη (indeterminate) 
ανάπτυξης, µε τα δεύτερα να προτιµώνται, κατά 
κύριο λόγο, αφού δίνουν και µεγαλύτερες αποδόσεις 
που κυµαίνονται κατά µέσο όρο, για τις έρπουσες 
καλλιέργειες στους 3-5 τόνους το στρέµµα και στις 
υποστυλωµένες στους 5-7 τόνους το στρέµµα. 
Περαιτέρω κατηγοριοποίηση µπορεί να γίνει µε 
βάση το µέγεθος του παραγόµενου καρπού, µε τους 
Έλληνες παραγωγούς να επιλέγουν τα µεγαλόκαρπα 

υβρίδια, µε βάρος καρπού από 150 γραµµάρια 
και πάνω. Παράλληλα καίριας σηµασίας είναι το 
επιλεγµένο υβρίδιο να είναι προσαρµοσµένο στο 
µικροκλίµα και στις ιδιαιτερότητες της περιοχής, ώστε 
να µπορεί να «πιάσει» τις ιδανικές του αποδόσεις 
χωρίς πολυδάπανα υποστηρικτικά µέτρα. 
Οι εκτεταµένες καταστροφές στην επιτραπέζια 
ντοµάτα, τις προηγούµενες δύο περιόδους, λόγω 
των προσβολών από τον ιό της καστανής ρυτίδωσης 
(ToBRFV), ανέδειξαν, µε τον πιο σκληρό τρόπο, τη 
σηµασία ύπαρξης ανθεκτικών υβριδίων σε ασθένειες. 
Ήδη στη διάθεση των παραγωγών βρίσκονται στην 
αγορά ανθεκτικά ή ανεκτικά (ήπια συµπτωµατολογία) 
υβρίδια σε αδροµυκώσεις, περονόσπορο και στους 
ιούς του µωσαϊκού του καπνού, ΤοΜV, TYLCV, TSWV, 
ενώ τα πρώτα υβρίδια µε ανθεκτικότητα στον ιό της 
καστανής ρυτίδωσης εισήχθησαν στο τέλος του 2020.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ
ΥΒΡΙ∆ΙΑ ΓΙΑ ΖΩΗΡΑ ΤΣΑΜΠΙΑ

ΕΡΠΟΥΣΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΤΟΝΟI / ΣΤΡΕΜΜΑ
3-5

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΤΟΝΟI / ΣΤΡΕΜΜΑ
5-7

ΤΟ ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
Η καλλιέργεια λαχανικών αποτελεί από 
µόνη της µια πολύπλοκη διαδικασία 
για τον παραγωγό ο οποίος καλείται 
καθηµερινά να αντιµετωπίσει ζητήµατα 
όπως η πίεση προσβολών από εχθρούς 
και ασθένειες, οι µεταβαλλόµενες και 
συχνά ακραίες καιρικές συνθήκες αλλά 
και οι απαιτήσεις των καταναλωτών για 
τρόφιµα καλής ποιότητας και υψηλής 
διατροφικής αξίας.
Το Dagonis® είναι ένα πολυδύναµο 
µυκητοκτόνο , που βοηθά τον παραγωγό 
να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις στον 
αγρό και να δηµιουργήσει τη σοδειά 
που ονειρεύεται. Το Dagonis® εµφανίζει 
εξαιρετική αποτελεσµατικότητα χάρη 
στη συνεργιστική δράση δύο δραστικών 
ουσιών. Συγκεκριµένα, συνδυάζει τα  
ισχυρά δραστικά Fluxapyroxad και 
Difenoconazole για να προστατέψει 
ένα ευρύ φάσµα καλλιεργειών από τις 

κυριότερες µυκητολογικές ασθένειες. 
Το Xemium® (Fluxapyroxad), είναι 
µια νέα ισχυρή δραστική ουσία που 
ανήκει στην καρβοξαµιδική οµάδα 
(SDHI = Παρεµποδιστής Ηλεκτρικής 
Αφυδρογονάσης). Χάρη στην υψηλή 
διασυστηµατική του δράση, προσφέρει 
έναν εξαιρετικό προληπτικό έλεγχο σε 
πολύ χαµηλές δόσεις. Τα SDHIs δεν είναι 
όλα ίδια, το  Xemium® έχει τη µοναδική 

ικανότητα να µετακινείται τόσο σε λιπόφιλα 
όσο και σε υδρόφιλα περιβάλλοντα των 
κυτταρικών µεµβρανών των µυκήτων. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να είναι ικανό να 
προσαρµόζεται γρήγορα για να ξεπεράσει 
όλους τους φραγµούς των µεµβρανών, 
στοχεύοντας προς την ηλεκτρική 
αφυδρογονάση.
Χάρη στην πολλαπλή προστασία και στην 
υψηλή αποτελεσµατικότητα του Dagonis®  
ενάντια σε ένα ευρύ φάσµα ασθενειών 
και καλλιεργειών ο παραγωγός κερδίζει 
επιπλέον ευελιξία στα προγράµµατα 
ψεκασµού που υλοποιεί.
Παράλληλα, το Dagonis®  προσφέρει 
αποτελεσµατικότητα που διαρκεί και 
µε εξαιρετική αντοχή στην έκπλυση. 
Όταν στεγνώσει στη φυλλική επιφάνεια, 
χάρη στις ιδιότητες του δεσµεύεται από 
τη κηρώδη επιφάνεια των φύλλων 
και προσκολλάται σταθερά. Επίσης, η 

βροχή και η υγρασία ενεργοποιούν εκ 
νέου ένα ποσοστό δραστικής ουσίας του 
Xemium® Αυτός ο διαρκής εφοδιασµός, 
εξασφαλίζει πλήρη και διαρκή προστασία 
των φυτών για µεγάλο χρονικό διάστηµα.  
Συγχρόνως είναι εύχρηστο λόγω της 
υγρής του µορφής του και του πρακτικού 
PHI (τελευταία επέµβαση πριν τη 
συγκοµιδή).
Με λίγα λόγια πρόκειται για ένα προϊόν 
που σε βοηθά να αντιµετωπίσεις τις 
καθηµερινές προκλήσεις και την ίδια 
στιγµή διασφαλίζει τη σοδειά σου και 
απλοποιεί την καθηµερινότητα σου. 

Μαρία Αϊβάζογλου, γεωπόνος 

  DAGONIS®
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> Φυτά υγιή και υψηλότερες αποδόσεις αξιοποιώντας τις παντενταρισµένες τεχνολογίες ΑVAIL N και AVAIL P

ΑΡΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ
ΜΕ AVAIL VEGGIES ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Tο AVAIL veggies αποτελεί ένα από τα best 
sellers της εταιρείας ΤΕΟFERT γιατί συνδυάζει 
δύο παντενταρισµένες τεχνολογίες ΑVAIL N και 
AVAIL P, οι οποίες µεγιστοποιούν τις αποδόσεις 
των καλλιεργειών µε αποδείξεις. Το άζωτο αποτελεί 
το κύριο θρεπτικό στοιχείο για όλες τις καλλιέργειες 
πόσο µάλλον για τις δυναµικές καλλιέργειες, όπως 
είναι τα κηπευτικά. Ταυτόχρονα  όµως, είναι και το 
πιο επιρρεπές σε απώλειες προς την ατµόσφαιρα 
και το έδαφος. Από την άλλη µεριά, ένα πολύ µεγάλο 
ποσοστό του φωσφόρου που εφαρµόζεται στο 
έδαφος µπορεί να δεσµευτεί µέσα σε λίγες µέρες 
από την ηµέρα εφαρµογής του και να µην είναι 
διαθέσιµος για τα φυτά. Η αποτελεσµατική λοιπόν 
αξιοποίηση των δύο αυτών βασικών στοιχείων 
για τις καλλιέργειες των κηπευτικών, µέσω των 
τεχνολογιών AVAIL είναι µέγιστης σηµασίας για τους 
αγρότες. 

Εξειδικευµένος τρόπος δράσης προϊόντος  
Η τεχνολογία ΑVAIL N που περιέχεται στο AVAIL 
VEGGIES αποτελείται από µία πατενταρισµένη 
φόρµουλα του συµπολυµερούς µαλεϊκού- ιτακονικού 
οξέος µερικώς εξουδετερωµένο µε ασβέστιο. Το 
συµπολυµερές αυτό είναι ειδικά σχεδιασµένο για 
να έλκει πολυσθενή κατιόντα, τα οποία βρίσκονται 
στο έδαφος και παίζουν ενεργό ρόλο σε όλες τις 
διεργασίες που επηρεάζουν τις απώλειες του 
Αζώτου. Παράλληλα, η σηµαντικά υψηλή ικανότητα 
ανταλλαγής κατιόντων  (ΙΑΚ 1800meq/100g) 
που χαρακτηρίζει το συµπολυµερές αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα να συγκρατείται περισσότερο άζωτο 
σε αµµωνιακή µορφή κοντά στις ρίζες των φυτών. 
Έτσι η τεχνολογία AVAIL N δηµιουργεί µία ασπίδα 
προστασίας γύρω από κάθε κόκκο λιπάσµατος 
καθιστώντας ικανή την αποτελεσµατική αξιοποίηση 
του αζώτου από τα φυτά σε όλη τη διάρκεια της 
καλλιέργειας. 

Η τεχνολογία AVAIL P που περιέχεται στο AVAIL 
VEGGIES αποτελείται από µία πατενταρισµένη 
φόρµουλα του συµπολυµερούς µαλεϊκού- ιτακονικού 
οξέος µερικώς εξουδετερωµένο µε νάτριο. Το 
συµπολυµερές αυτό είναι ειδικά σχεδιασµένο για 
να έλκει τα πολυσθενή κατιόντα (Ca, Al, Fe, Mn, 

Mg),τα οποία βρίσκονται στο έδαφος και ανάλογα τις 
ιδιότητες του κλειδώνουν το φώσφορο στο έδαφος 
χωρίς να µπορεί να απορροφηθεί από τα φυτά. 
Συγκεκριµένα, το πολυµερές AVAIL P δηµιουργεί 
µία αρνητικά φορτισµένη ασπίδα στο περιβάλλον 
γύρω από τον κόκκο των λιπασµάτων, στην οποία 
προσκολούνται τα κατιόντα του εδάφους. 
Με αυτόν τον τρόπο ο φώσφορος προστατεύεται, 
αφού δεν αντιδρά µε τα υπόλοιπα ανταγωνιστικά 
στοιχεία και παραµένει ελεύθερος σε ευδιάλυτη 
µορφή, έτοιµος να απορροφηθεί αποτελεσµατικά 
από τις ρίζες των φυτών. 

Κύρια χαρακτηριστικά των πολυµερών τεχνολο-
γίας AVAIL N & AVAIL P που διαφοροποιούνται 
από όλα τα ανταγωνιστικά προϊόντα που κυκλο-
φορούν στην αγορά:
 Moναδικές πατέντες κατοχυρωµένες από την 

αµερικάνικη εταιρεία VERDESIAN
(µαλεϊκό-ιτακονικό οξύ µερικώς εξουδετερωµένο 
µε νάτριο και µαλεϊκό-ιτακονικό οξύ µερικώς 
εξουδετερωµένο µε ασβέστιο). 
 Με πολυάριθµα πειραµατικά δεδοµένα στην Ελλάδα 

και όλο τον κόσµο.
 Υψηλή Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων 

1800meq/100g.
 Πλήρως υδατοδιαλυτά  και βιο-αποδούµενα µόρια 

(µετά τους 12 µήνες).
 Σταθερές ουσίες σε οποιεσδήποτε εδαφικές 

συνθήκες .
 ∆εν επηρεάζουν τους ωφέλιµους 

µικροοργανισµούς του εδάφους.

Πλεονεκτήµατα εφαρµογής του AVAIL VEGGIES 
στη βασική λίπανση των καλλιεργειών:
 ∆ιαθέσιµη πηγή φωσφόρου καθόλη τη διάρκεια της 

καλλιέργειας.
 Πλήρης αξιοποίηση του φωσφόρου που 

εφαρµόζεται µέσω λίπανσης από τα φυτά, 
καλύπτοντας συνεχώς τις ανάγκες των φυτών όταν 
τον χρειάζονται.
 Άριστη έναρξη καλλιέργειας.
 Φυτά υγιή µε ισχυρό ριζικό σύστηµα.

 Ενίσχυση της φωτοσυνθετική δραστηριότητας λόγω 
της απορρόφησης φωσφόρου από τα φυτά. 
 Πλούσια ανθοφορία. 
 ∆ιαθέσιµη πηγή αζώτου καθόλη τη διάρκεια της 

καλλιέργειας, καλύπτοντας συνεχώς τις ανάγκες των 
φυτών όταν αυτά το έχουν ανάγκη.
 Πλήρης αξιοποίηση του αζώτου που εφαρµόζεται 

µέσω λίπανσης από τα φυτά.
 Καλύτερη ανάπτυξη φυτών. 
 Υψηλότερες αποδόσεις σε σύγκριση µε 

ανταγωνιστικά λιπάσµατα. 
Οι τεχνολογίες AVAIL N και P έχουν χρησιµοποιηθεί 
µε απόλυτη επιτυχία σε όλον τον κόσµο, ενώ έχουν 
µελετηθεί και έχουν διακριθεί για την αγρονοµική 
αποτελεσµατικότητα τους και από το Γεωπονικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών. 

∆ρ. Κοντοπούλου Χαριτίνη, Agronomist
∆ιευθύντρια Τεχνικού τµήµατος & Μarketing
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> Lansor και 118800 τα πρώτα εµπορικά υβρίδια µεγαλόκαρπης τοµάτας µε ανοχή στο ToBRFV

H SYNGENTA ΕΧΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ   
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΡΥΤΙ∆ΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΝΤΟΜΑΤΑ 

H Syngenta ανακοίνωσε, στις 30 Νοεµβρίου 2020, 
την άφιξη στην παγκόσµια αγορά, του πρώτου υβριδίου 
µε ανοχή στην ίωση της καστανής ρυτίδωσης της τοµάτας 
- ToBRFV. Πρόκειται για το υβρίδιο µεγαλόκαρπης 
τοµάτας µε το εµπορικό όνοµα Lansor. Το πρώτο 
εµπορικό υβρίδιο παγκοσµίως µε ανοχή στην ίωση 
ToBRFV που θα είναι διαθέσιµο το 2021, γεγονός που 
δηµιουργεί µεγάλη ανακούφιση στους παραγωγούς 
τοµάτας σε πολλές χώρες του κόσµου, όπου η ίωση 
της καστανής ρυτίδωσης έχει δηµιουργήσει έντονα 
προβλήµατα τα τελευταία χρόνια.
Η Lansor θα ξεκινήσει επιλεκτικά από τις χώρες όπου η 
ίωση ToBRFV έχει προκαλέσει τις µεγαλύτερες απώλειες 
παραγωγής. Οι χώρες προτεραιότητας βρίσκονται στην 
Μεσογειακή λεκάνη και είναι η Ελλάδα, η Κύπρος και το 
Ισραήλ.
Η Lansor είναι ένα υβρίδιο µε σκούρο πράσινο 
χρώµα φυλλώµατος, ενδεικτικό ευρωστίας και υγείας, 
µε πολύ καλά δεσίµατα σε όλο τον καλλιεργητικό 
κύκλο. Οι καρποί είναι στρογγυλοί, οµοιόµορφοι και το 
βάρος τους κυµαίνεται από 240-280 γραµ.. Η σάρκα 
έχει υφή κλασσικής µεγαλόκαρπης beef τοµάτας µε 
πολύ καλή γεύση, γυαλιστερό κόκκινο χρώµα και 
πολύ καλή διατηρησιµότητα.  Χαρακτηριστική και η 
προσαρµοστικότητα της σε διάφορες γεωγραφικές ζώνες.
«To τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης των Σπόρων 
Κηπευτικών της Syngenta, εγκαινιάζει µια νέα εποχή και 
πρωτοπορεί για µια ακόµα φορά, µε την είσοδο στην αγορά 
του πρώτου εµπορικού υβριδίου τοµάτας µε ανοχή στην 
ίωση ToBRFV», εξηγεί ο Ruud Kaagman, Global Crop Unit 
Head για την τοµάτα. «Σε συνέχεια αυτής της ανακοίνωσης, 
σκοπεύουµε να παρουσιάσουµε µια πλήρη σειρά, από 
διάφορους τύπους τοµάτας, µε ανοχή στην ίωση ToBRFV,  
µέσω των ερευνητικών προγραµµάτων της Syngenta που 

βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές του κόσµου.», 
ανέφερε. 

Ποιος είναι ο ιός ToBRFV;
Ο ιός ToBRFV είναι ένας ιός του γένους  Tobamovirus 
όπως  ταυτοποιήθηκε από το 2014 στο Ισραήλ. Στο ίδιο 
γένος περιλαµβάνονται και οι ιοί Tobacco Mosaic Virus 
-TMV και  Tomato Mosaic Virus ToMV. Πρόκειται για ιό 
πολύ σταθερό, ιδιαίτερα µολυσµατικό, στις καλλιέργειες 
τοµάτας και πιπεριάς. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
χαρακτηρισµένος ως επιβλαβής οργανισµός καραντίνας 
εξαιρετικής επικινδυνότητας.
Οι ιοί του γένους Tobamovirus µεταδίδονται µηχανικά 
µε την επαφή µεταξύ των φυτών, µε τις καλλιεργητικές 
φροντίδες των εργαζοµένων (µολυσµένα εργαλεία, 
ρούχα προσωπικού), µε µολυσµένο φυτωριακό υλικό 
και πιθανόν µε τον σπόρο. Τα συµπτώµατα που προκαλεί 
ο ιός  είναι παρόµοια µε τα συµπτώµατα των υπόλοιπων 
ιών του γένους Tobamovirus. Εµφανίζονται ως µωσαϊκό 
φύλλων, χλώρωση, παραµόρφωση του ελάσµατος 
των φύλλων, νέκρωση σε ποδίσκους, µίσχους και 
κάλυκες καθώς και κίτρινους ή καστανούς δακτυλίους 
στους καρπούς. Σε έντονες προσβολές εµφανίζονται 
καστανές περιοχές και ρυτίδωση των καρπών. Γενικά 
ο ιός υποβαθµίζει σηµαντικά την ποιότητα αλλά και την 
ποσότητα της παραγωγής.  

To Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης 
της Syngenta Seeds, καινοτοµεί 
και δίνει λύσεις στις επιτακτικές 
ανάγκες της αγοράς
Η Syngenta έχει δεσµευτεί να προσθέσει αξία στη φυτική  
παραγωγή εισάγοντας καινοτόµες τεχνολογικές λύσεις. Η 
τεχνολογία της οδηγεί γρηγορότερα σε αποτελεσµατικές 
επιλογές ακριβείας που αφορούν στις ποικιλίες Syngenta, 
επιτρέποντας της να παρουσιάζει ταχύτερα στους 
παραγωγούς και στους συνεργάτες της µοναδικά οφέλη.
∆ιάφορα επίπεδα ανοχής στην ίωση ToBRFV 
εµφανίζονται ήδη στο γενετικό υλικό τοµάτας της 
Syngenta. Με καινοτόµο τεχνολογία η οµάδα Έρευνας 
και Ανάπτυξης κατάφερε να εντοπίσει τα γονίδια που 
σχετίζονται µε την συγκεκριµένη φυσική ανοχή.
«Με την τεχνολογία και την χρήση µοριακών δεικτών, 
η Syngenta έχει τη δυνατότητα να εµβαθύνει, 
επεκτείνοντας έτσι την ανοχή στο γενετικό υλικό της. 
Χωρίς τη χρήση των µοριακών δεικτών η ανάπτυξη 
ανεκτικής ποικιλίας θα µπορούσε να πάρει µέχρι και 10 
χρόνια. Με την ευρεία χρήση της µοριακής τεχνολογίας, 
η Syngenta αναπτύσσει ανεκτικές ποικιλίες γρηγορότερα 
και µε ακρίβεια», σχολιάζει η Pilar Checa, Global 
Breeding Lead για την τοµάτα.

Συνεργασία µε όλους 
τους εµπλεκόµενους φορείς 
σε Ελλάδα και Κύπρο
«Συµβουλευόµαστε τους ειδικούς Ιολόγους, 
συνεργαζόµαστε µε τους τοπικούς Γεωπόνους - 
Φυτοελεγκτές για να περιορίσουµε την διασπορά του ιού 
στις καλλιέργειες και εµπιστευόµαστε τους πρωτοπόρους 
στην έρευνα του σπόρου όπως η Syngenta Seeds. Σήµερα 
λοιπόν δηλώνουµε ότι συνεχίζουµε να συνεισφέρουµε, 
ώστε η καλλιέργεια της τοµάτας στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο να προχωρήσει απρόσκοπτα. Η προσπάθεια 
µας δεν σταµατά εδώ; Ήδη θα είναι σύντοµα διαθέσιµη 
και η 118800, το δεύτερο υβρίδιο µεγαλόκαρπης 
τοµάτας, ανεκτική στην καστανή ρυτίδωση. Η 118800 
διακρίνεται από το  εύρωστο φυτό της µε σχετικά κοντά 
µεσογονάτια διαστήµατα φυτό της και το εύκολα µεγάλο 
µέγεθος καρπών (250-310 γραµ.), ενώ και αυτή έχει 
κλασσική υφή και γεύση beef τοµάτας»,  δηλώνει ο 
Γιώργος Κοντοσφύρης, Εµπορικός ∆ιευθυντής σπόρων 
κηπευτικών Ελλάδος και Mediterranean.

Σχετικά µε τη Syngenta
Η Syngenta αποτελεί µία από τις κορυφαίες παγκόσµιες 
εταιρίες Φυτοπροστασίας και Σπόρων. Φιλοδοξία της είναι, 
φροντίζοντας τον πλανήτη, να παρέχει ασφαλή διατροφή 
στον κόσµο. Στοχεύει να βελτιώσει την βιωσιµότητα, την 
ποιότητα και την ασφάλεια των γεωργικών προϊόντων, µε 
την χρήση επιστήµης παγκόσµιας κλάσης και καινοτόµων 
καλλιεργητικών ιδεών. Οι τεχνολογίες της δίνουν τη 
δυνατότητα σε εκατοµµύρια παραγωγούς ανά τον 
κόσµο, να κάνουν καλύτερη χρήση των περιορισµένων 
διαθέσιµων γεωργικών πόρων. Με δυναµικό 28.000 
ανθρώπων σε περισσότερες από 90 χώρες, στοχεύει 
να εξελίξει τον τρόπο µε τον οποίο καλλιεργούµε. Μέσω 
εταιρικών σχέσεων, συνεργασιών και του προγράµµατος 
Good Growth Plan, η Syngenta δεσµεύεται να βελτιώσει 
την αποδοτικότητα, να διασώσει το έδαφος από την 
υποβάθµιση, να αυξήσει τη βιοποικιλότητα και να 
εκσυγχρονίσει τις αγροτικές κοινωνίες.

Βαγγέλης Πελεκάνης
Marketing Operations Lead Vegetable Seeds

MEDA (GR, CY, ALB, KO, CRO, SLO)

118800

LANSOR
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Hτοµάτα (Lycopersicon 
esculentum Mill.), είναι ένα ετήσιο – 
αυτογονιµοποιούµενο  λαχανοκοµικό 
φυτό της οικογένειας Solanaceae, 
αρκετά διαδεδοµένο και δηµοφιλές. 
Στην Ελλάδα, η επιτραπέζια τοµάτα 
βρίσκεται στη δεύτερη σε έκταση θέση, 
µετά την πατάτα. 
Θεωρείται µία από τις πιο σηµαντικές 
κηπευτικές καλλιέργειες παγκοσµίως. 
Γιατί, εφοδιάζει τον ανθρώπινο 
οργανισµό µε βιταµίνες (κυρίως 
βιταµίνη C), λυκοπένιο (ισχυρή 
αντιοξειδωτική δράση), έχει ελκυστικό 
χρώµα και ιδιαίτερο άρωµα, στοιχεία 
τα οποία της προσδίδουν υψηλή 
διατροφική αξία. Έχει υπολογιστεί, πως 
σε υπαίθρια καλλιέργεια φθάνει σε 
αποδόσεις µέχρι και 6 τόνους/στρέµµα, 
ενώ σε θερµοκηπιακή – υδροπονική 
καλλιέργεια µπορεί να φθάσει σε 
αποδόσεις πάνω από 10 τόνους/
στρέµµα.
Η τοµάτα, είναι καλλιέργεια υψηλών 
θρεπτικών απαιτήσεων, η ισόρροπη 
ικανοποίηση των οποίων, αποτελεί 
αναγκαία προϋπόθεση για την 
επίτευξη υψηλών αποδόσεων και 

καλής ποιότητας της παραγωγής, 
σε συνδυασµό µε µακρά περίοδο 
καρποφορίας. Είναι ιδιαίτερα Καλιόφιλο 
είδος, µε ευεργετική επίδραση του 
Καλίου (Κ) στην ποιότητα των καρπών. 
Γενικώς, απαιτείται σταθερή θρεπτική 
τροφοδοσία, η αξιοποίηση της οποίας 
βασίζεται σε κανονική άρδευση και σε 
επάρκεια εδαφικής υγρασίας.
Η Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ, έχει σχεδιάσει 
έναν πλήρη Οδηγό Θρέψης για 
την καλλιέργεια της επιτραπέζιας 
τοµάτας, ο οποίος βασίζεται στην 
επίτευξη των παρακάτω στόχων 
λίπανσης. Βασική προϋπόθεση για 
την αποτελεσµατικότητα του Οδηγού 
Θρέψης, είναι η χρήση λιπασµάτων, τα 
οποία είναι πλήρως υδατοδιαλυτά και 
δεν αντιδρούν µεταξύ τους, ώστε να 
παρουσιαστεί ίζηµα.

Βασική λίπανση
1. Υψηλά επίπεδα οργανικής ουσίας, για 
εξασφάλιση καλής δοµής του εδάφους 
και βελτίωσης της υδατοικανότητάς του. 
2. Επαρκής εφοδιασµός Φωσφόρου 
(P2Ο5), για ανάπτυξη ενός ισχυρού 
ριζικού συστήµατος.
3. Αρκετά αποθέµατα Καλίου 

(K2Ο), έτσι ώστε οι πρώτοι καρποί 
να είναι καλής ποιότητας και ταχείας 
ανάπτυξης (µε αναλογία Καλίου / 
Μαγνησίου 2:1).
4. Αρκετό Άζωτο (Ν) για την αρχική 
ανάπτυξη, όχι όµως υπερβολικό, το 
οποίο µπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη 
ζωηρής βλάστησης εις βάρος της 
καρποφορίας.

Υδρολίπανση
1. Με την αύξηση της θερµοκρασίας 
και του µήκους της ηµέρας, οι 
απαιτήσεις σε Άζωτο (Ν) αυξάνονται. 
2. Για ενίσχυση της συνεκτικότητας και 
της οξύτητας των καρπών (βελτιωµένη 
γεύση), απαιτείται επαρκής εφοδιασµός 
µε Κάλιο (Κ2Ο). Μαζί µε την προσθήκη 
Καλίου, πρέπει να προστεθεί και 
σχετική ποσότητα Μαγνησίου (Mg), για 
µείωση πιθανού ανταγωνισµού των 

δύο στοιχείων. Έλλειψη των παραπάνω 
θρεπτικών στοιχείων, µπορεί να 
προκαλέσει και ανοµοιοµορφίες στο 
χρωµατισµό.
3. Η προσθήκη αφοµοιώσιµου 
Ασβεστίου (CaO), ευνοεί τη 
συνεκτικότητα του καρπού.
4. Στα κρίσιµα στάδια ανάπτυξης 
(Άνθηση, Επικονίαση, Γονιµοποίηση, 
Καρπόδεση), εκτός από τα κύρια 
στοιχεία, συνιστάται η εφαρµογή 
τόσο Ιχνοστοιχείων (Βόριο, Μαγγάνιο, 
Ψευδάργυρος, Χαλκός, Μολυβδαίνιο, 
Σίδηρος), όσο και βιοδιεγερτικών 
σκευασµάτων (Χουµικές ουσίες, 
Προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών 
– Αµινοξέα, Εκχυλίσµατα Φυκών, 
εµβόλια µικροοργανισµών, Γλυκίνες/
Βεταίνες). Οι εφαρµογές που γίνονται 
στο κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης, µε 
την κατάλληλη σύνθεση και ποσότητα, 
δίνουν άριστα αποτελέσµατα. 
Προϊόντα εξειδικευµένων Ιχνοστοιχείων 
και Βιοδιεγερτικών σκευασµάτων, 
µπορούν να εφαρµοστούν και µε τη 
µέθοδο των διαφυλλικών λιπάνσεων. 

Βασίλης Κουτσούγερας, 
MSc Γεωπόνος

> Η Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ παρουσιάζει λύσεις µε τη χρήση πλήρως υδατοδιαλυτών λιπασµάτων

ΠΛΗΡΗΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΘΡΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΤΟΜΑΤΑ

Οι συνιστώµενες 
δοσολογίες  στα στάδια 
ανάπτυξης είναι ενδεικτικές 
και αναπροσαρµόζονται 
πάντα ανάλογα µε τις 
συστάσεις του γεωπόνου 
συµβούλου:
Γιατί η ορθολογική λίπανση 
εκτιµάται πάντα σε σχέση µε:

1.  Αναµενόµενη απόδοση.
2.  Χαρακτηριστικά 

εδάφους.
3. Πυκνότητα φύτευσης. 
4.  Συνθήκες 

περιβάλλοντος.
5. Στάδιο ανάπτυξης.
6. Ζωηρότητα φυτού.
7. Καλλιεργητική διάρκεια.
8. Υβρίδιο.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΡΕΨΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ  
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∆εδοµένης της µεγάλης σηµασίας που έχει η καλλιέργεια 
της επιτραπέζιας τοµάτας για όλες τις αγορές, καθώς 
και η εµπορία ποιοτικών προϊόντων, είναι αναγκαία η 
κατανόηση της επίδρασης των εκείνων των παραγόντων, 
προκειµένου να εξασφαλιστεί µια διαρκώς υψηλή και 
σταθερή ποιότητα. Ένας από αυτούς τους παράγοντες 
είναι και η ορθολογική θρέψη της καλλιέργειας που 
αποτελεί παράµετρο ύψιστης σηµασίας, συνεισφέροντας 
τόσο στην αυξηµένη ποσότητα, αλλά και στη βέλτιστη 
ποιότητα της παραγωγής. Ειδικότερα, µε τη σωστή 
λίπανση επιµηκύνεται ο χρόνος µετασυλλεκτικής 
διάρκειας των καρπών, ανοίγοντας νέες αγορές διάθεσης 

των προϊόντων µε ταυτόχρονη 
αύξηση της εµπορικής αξίας τους, 
αποτελώντας έτσι σηµαντική πηγή 
εισοδήµατος για τους παραγωγούς. 
Κατά συνέπεια, προκειµένου να 
διασφαλιστεί η παραγωγή καρπών 
χωρίς φυσιολογικές ανωµαλίες, αλλά 
και µεγαλύτερη συντηρησιµότητα  
είναι απαραίτητος ο εφοδιασµός 
της καλλιέργειας µε ασβέστιο. 
Γενικότερα, ο βασικότερος ρόλος 

του ασβεστίου είναι η σταθεροποίηση των κυτταρικών 
µεµβρανών, ενισχύοντας την ανθεκτικότητά τους έναντι 
µυκητολογικών και βακτηριολογικών ασθενειών. 

Επιπροσθέτως, συµβάλλει στον περιορισµό του 
φαινοµένου «ξηρής σήψης της κορυφής» λόγω της 
έλλειψης του στοιχείου αυτού, µειώνοντας την ποιότητα 
των καρπών, καθιστώντας τους µη εµπορεύσιµους.

Το καινοτόµο προϊόν KSC Adur
Η εταιρεία Timac Agro | ΛΥ∆Α, πρωτοπόρος στον 
τοµέα της εξειδικευµένης θρέψης φυτών για πάνω 
από 2 δεκαετίες, έρχεται να καλύψει τις ανάγκες 
της καλλιέργειας µε µια επαναστατική µορφή 
υδατοδιαλυτού ασβεστίου που ενσωµατώνεται στο 
καινοτόµο προϊόν KSC Adur. Κατάλληλο για εφαρµογή 
µέσω εδάφους, το KSC Adur συνιστά έναν µοναδικό 
βιοδιεγέρτη, αφού µε την τεχνολογία που περιέχει, 
επιτυγχάνεται αποτελεσµατική παροχή και αξιοποίηση 
του ασβεστίου κατά µήκος του φυτού. 

Αναλυτικότερα, η τεχνολογία Adur απαρτίζεται από ένα 
σύµπλεγµα µορίων αποκλειστικά φυτικής προέλευσης 
εµπλουτισµένο µε πρόδροµες ουσίες αυξινών και 
κυτοκινινών, προωθώντας την φυσική σύνθεσή τους 
από το ίδιο το φυτό,  σύµφωνα µε τις ανάγκες και το 
αναπτυξιακό στάδιο. 
Έτσι, µε το σύµπλεγµα Adur επάγεται η βιοσύνθεση των 
αυξινών επιδρώντας στην αποτελεσµατική µεταφορά 
του ασβεστίου στο εσωτερικό του φυτού, λόγω της 
συνδυασµένης δράσης τους. Παράλληλα, η ενισχυµένη 
ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος ευνοεί την βέλτιστη 
απορρόφηση νερού, θρεπτικών συστατικών, καθώς 
επίσης και του ασβεστίου, πετυχαίνοντας την καλύτερη 
µεταφορά και αναδιανοµή τους, προσδίδοντας ένα 
συνολικό διορθωτικό αποτέλεσµα. 
Το προϊόν KSC ADUR από την Timac Agro | ΛΥ∆Α συνιστά 
µια ανώτερη µορφή υδατοδιαλυτού ασβεστίου που έχει 
ως στόχο όχι µόνο τη µεγιστοποίηση των αποδόσεων, 
αλλά και την παραγωγή ποιοτικών καρπών επιτραπέζιας 
τοµάτας µε αυξηµένη εµπορική αξία.

Έφη Πισκόπου
J. Product Manager

> Καλύπτει τις ανάγκες της καλλιέργειας µε µια επαναστατική µορφή υδατοδιαλυτού ασβεστίου

ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ KSC ADUR  

> Για θερµοκήπιο και υπαίθρια καλλιέργεια, καρποί όλων των τύπων στη διάθεση των Ελλήνων παραγωγών

ΑΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  
ΓΙΑ ΤΑ ΥΒΡΙ∆ΙΑ NTOMATAΣ ΤΗΣ CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ 

Μια πλούσια ποικιλία υβριδίων υψηλών 
αποδόσεων που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις 
της ελληνικής αγοράς ντοµάτας προσφέρει 
στην αγορά η CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ.

BOTERO F1 Τσαµπί 
Φυτό: Ζωηρό, µε κοντά µεσογονάτια, 
κατάλληλο και για διαχείµαση. Οµοιόµορφες 
ταξιανθίες ψαροκόκαλο 5-6 καρπών.Καρποί: 
160-180 γρ., ανθεκτικοί στο σκάσιµο, µε 
λαµπερό χρώµα και µεγάλη διατηρησιµότητα. 
Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV/ TSWV/Fol:0,1/
Vd:0 (IR) TYLCV/ Ma/Mi/Mj.

EXESIA F1 Beef 
Φυτό: Aραιόφυλλο µε πλούσιο και δυνατό 
ριζικό σύστηµα, πολύ υψηλής παραγωγικότητας. 
Καρποί: Σχήµα µήλου, γευστικοί, 280-380 
γρ., ανθεκτικοί στο κούφωµα µε µεγάλη 
διατηρησιµότητα. Απουσία ξύλου και πράσινης 
ράχης.Προτεινόµενες φυτεύσεις: Αύγουστος-
Σεπτέµβριος και Ιανουάριος-Απρίλιος.
Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV:0-2/Fol:1/TSWV:0 / 
Va:0/Vd:0/Ff / For
(IR) TYLCV/ Ma/Mi/Mj

ROSALINDA F1  Ροζ beef  
Φυτό: Ζωηρό, µε µεγάλες ταξιανθίες, 

κατάλληλο για θερµοκηπιακή και υπαίθρια 
καλλιέργεια. Καρπoί: Πολύ γευστικοί, 
σαρκώδεις και εξαιρετικά λεπτόφλουδοι, 
τύπου ντόπιας. Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV/ 
Fol:0/Va:0/Vd:0

NICAREDDHU F1 Cherry τσαµπί 
Φυτό: Ζωηρό, µε πολύ κοντά µεσογονάτια 
και υψηλή παραγωγικότητα. Καρποί: 15-
20 γρ., διάµετρος 25-35 mm. Έντονο κόκκινο 
χρώµα και πολύ γλυκιά γεύση (Βrix>8). Υψηλή 
αντοχή στο σκάσιµο. Μοναδικός κάλυκας 

αστέρι. Το πλέον κατάλληλο για συγκοµιδή 
και σε τσαµπί (δεν µαδάει). Ανθεκτικότητες:
(HR) ToMV:/Fol:1,2 (IR) TYLCV.

KARDOULA F1  Cocktail οβάλ 
Φυτό: Ζωηρό και παραγωγικό, µε  
ταξιανθίες 8-12 καρπών/ Καρποί: 30-
40 γρ., πολύ γευστικοί. Έντονο κόκκινο 
χρώµα και µεγάλη διατηρησιµότητα. 
Προτεινόµενες φυτεύσεις: Αύγουστος-
Οκτώβριος και Ιανουάριος-Απρίλιος. 
Κατάλληλο και για συγκοµιδή τσαµπιών 
µετά τον Οκτώβριο. Ανθεκτικότητες: (HR) 
ToMV/Fol:1,2 (IR) TYLCV.

ISI 823660 F1 (ACTION) Βελανίδι 
Φυτό: Ισορροπηµένο και αραιόφυλλο, µε 
πολλαπλές ταξιανθίες σε όλη την παραγωγική 
περίοδο. Καρποί: Πολύ νόστιµοι, σκληροί, 
πλήρως ανθεκτικοί στο σκάσιµο, µε ζωηρό 
κόκκινο χρώµα. Απουσία πράσινης ράχης 
ακόµη και σε πολύ θερµές περιόδους. 
Κατάλληλο και για συλλογή τσαµπιών. 
Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV:0-2/Fol:0,1 (IR) 
TYLCV/ Ma/Mi/Mj

PROXY F1 Plum τσαµπί 
Φυτό: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό, 
κατάλληλο για διαχείµαση σε θερµοκήπιο 
και υπαίθρια καλλιέργεια. Καρποί: 30-40 
γρ., πολύ νόστιµοι, σκληροί και ανθεκτικοί. 
Ζωηρό κόκκινο χρώµα.  Συνιστάται 
για συλλογή τσαµπιών (ψαροκόκαλο). 
Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/
Fol:0,1 (IR) TYLCV/ Ma/Mi/Mj

BLONDY F1  Mini plum 
Φυτό: Πρώιµο, µέτριας ζωηρότητας, 
υψηλής παραγωγής.Καρποί: Πολύ νόστιµοι 
και ανθεκτικοί, µε έντονο πορτοκαλί χρώµα. 
Σάρκα τραγανή, γλυκιά και πολύ αρωµατική, 
µε µεγάλη περιεκτικότητα σε λυκοπένιο και 
β-καροτένιο. Ανθεκτικότητες: (HR) Fol:0,1

SALADYN F1 Ρόµα 
Φυτό:  Ζωηρό, µε µεγάλες ταξιανθίες, 
κατάλληλο για διαχείµαση.Καρποί: 110-
130 γρ., έντονο κόκκινο χρώµα και 
αντοχή στο σκάσιµο.  Εξαιρετική γεύση. 
Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV/ Fol:0,1/Va:0/
Vd:0 (IR) TYLCV/ Lt/  Ma/Mi/Mj.

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