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Μέχρι τις δηλώσεις 
φωτιά τα δικαιώματα
Αναζωπυρώνεται η ζήτηση για δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης καθώς η φετινή 

δήλωση ΟΣΔΕ γίνεται «εισιτήριο» για τις επιδοτήσεις της νέας περιόδου σελ. 4, 8, 10

Μισή η αποζημίωση 
ετεροεπαγγελματιών
Σε ζημιές από θεομηνίες
Θεσµοθετείται κρατική αποζηµίωση και για τους 
ετεροεπαγγελµατίες αγρότες που επλήγησαν από 
θεοµηνίες. Η επιχορήγηση όµως θα είναι στο 50%. 

agrenda - σελ. 45

Επιδότηση ενοικίασης γης και κίνητρα 
φορολογίας στις µεταβιβάσεις προτείνει 
η Κοµισιόν πέρα από τα εργαλεία της 
ΚΑΠ για την ελληνική γεωργία. σελ. 42

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

Τα εργαλεία
που κάνουν 
τη διαφορά 

Φωνή από 
το παρελθόν 
ο νέος Γενικός 
Γραμματέας

σελ. 46, 49

Το Αμύνταιο 
στο δρόμο 
έβγαλαν οι 
αποζημιώσεις

σελ. 12

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο      
Ισχυρό ανοδικό κύµα τιµών 
στο ελαιόλαδο, λιγοστά τα 
αποθέµατα στη Μεσόγειο.
Εµπορεύµατα, σελ. 19-38
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Ανατρέπει την αγορά η παγωνιά  
Τις ισορροπίες της αγοράς αγροτικών προϊόντων και 
εφοδίων υπονοµεύουν οι διαδοχικές καταστροφές 
λόγω παγετού σε πολλές περιοχές της χώρας. σελ. 12
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• Σε κυκλοφορία δύο ανανεωµένες 
σειρές των τρακτέρ Landini σελ. 18-39
• Αυξάνοντας την ικανότητα του 
φυτού αξιοποίησης αζώτου σελ. 50

• Κρατικές ενισχύσεις και στους µη 
κατ’ επάγγελµα αγρότες στο 50% σελ. 45
• Πέντε ψυχρολουσίες των κτηνοτρόφων 
που διεκδικούν ειδική στήριξη σελ. 46

• Πάνω από 7 ευρώ τα λιγοστά αµνοερίφια 
έως την Μεγάλη Εβδοµάδα σελ. 20
• Μικρή παραγωγή και µεγάλη ζήτηση από 
εξωτερικό δίνουν τιµή στο σπαράγγι σελ. 37

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Η αναµενόµενη ανοδική αντίδραση στη διεθνή αγορά βάµβακος 
εκδηλώνεται τις τελευταίες ηµέρες, µε τις προπωλήσεις στην 
εγχώρια αγορά να ανακάµπτουν πάνω από 52 λεπτά. Ανοδικά 
και η αγορά ελαιολάδου, µε αρκετούς να αναµένουν σηµαντική 
περαιτέρω ανάκαµψη της τιµής. Ισορροπίες που επιτρέπουν 
ενισχυµένη τιµή στο σπαράγγι, όπου η ζήτηση για εξαγωγή 
δυσκολεύεται να καλυφθεί από τη µειωµένη φετινή παραγωγή. 

Ψύλλα φιστικιάς
Το έντοµο της ψύλλας κάνει την 
εµφάνισή του από τα µέσα Απριλίου, 
ωοτοκεί το Μάιο και παραµένει πάνω 
στα δέντρα µέχρι την πτώση των 
φύλλων της φιστικιάς, 
συµπληρώνοντας 4-5 γενεές το χρόνο. 
Προσβάλει τους βλαστούς, τα φύλλα 
και τους ανθοφόρους οφθαλµούς, από 
τους οποίους µυζά φυτικούς χυµούς 
δηµιουργώντας νεκρωτικά στίγµατα, 
ενώ ταυτόχρονα εκκρίνει και 
µελιτώµατα. Η δραστηριότητα αυτή 
του εντόµου της ψύλλας οδηγεί σε 
πρόωρη φυλλόπτωση, καταστροφή των 
οφθαλµών και µη πλήρη ωρίµανση των 
καρπών της φιστικιάς, οι οποίοι µένουν 
κλειστοί και τελικά µη εµπορεύσιµοι.

Αντιµετώπιση 
Ο πληθυσµός της ψύλλας, εάν δεν 
ελεγχθεί εγκαίρως από τους 
παραγωγούς, µπορεί να έχει ως 
αποτέλεσµα τη σηµαντική εξασθένηση 
της καλλιέργειας. Οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου 
συνιστούν τον τακτικό έλεγχο της 
καλλιέργειας για πιθανή παρουσία 
του εντόµου της ψύλλας και στην 
περίπτωση προσβολών τη διενέργεια 
ψεκασµού µε ένα εγκεκριµένο και 
κατάλληλο εντοµοκτόνο.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 17-04-2021
Αραιές νεφώσεις κατά 
διαστήµατα πιο πυκνές, µε 
τοπικές βροχές κυρίως στα 
κεντρικά και βόρεια. Ευνοείται η 
µεταφορά αφρικανικής σκόνης 
κυρίως στα νότια. Άνεµοι µέτριοι 
ανατολικοί, στα νότια 
νοτιοανατολικοί και 
νοτιοανατολικά πρόσκαιρα 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε άνοδο 
στα κεντρικά και νότια.

Κυριακή 18-04-2021
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες, 
τοπικές βροχές στα δυτικά-
νοτιοδυτικά και βαθµιαία και 
στην υπόλοιπη χώρα εκτός των 
∆ωδεκανήσων και της Κρήτης. 
Άνεµοι στα νοτιοανατολικά 
νοτιοανατολικοί µέτριοι προς 
ισχυροί και στις υπόλοιπες 
περιοχές βόρειοι. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

∆ευτέρα 19-04-2021
και Τρίτη 20-04-2021  
Στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το 
Αιγαίο, βροχές και καταιγίδες, 
ισχυρές στα βορειοανατολικά. 
Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα 
ορεινά της βόρειας κυρίως 
χώρας. Άνεµοι στα δυτικά 
µέτριοι δυτικοί, στα ανατολικά 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

µέτριοι νοτιοδυτικοί στρεφόµενοι 
προς δυτικούς. Θερµοκρασία 
σε πτώση στο Ιόνιο και τα 
ηπειρωτικά και από την Τρίτη 
σε µικρή άνοδο ως προς τις 
µέγιστες τιµές της.

Τετάρτη 21-04-2021 ως 
Παρασκευή 23-04-2021
Σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη 
χώρα, µε πρόσκαιρες νεφώσεις 
στα ορεινά της ηπειρωτικής 
χώρας τις µεσηµεριανές και 
απογευµατινές ώρες. Άνεµοι 
δυτικοί βορειοδυτικοί µέτριας 
έντασης. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή. 

Οι άνεµοι θα πνέουν 
από ανατολικές 
διευθύνσεις 4 µε 
6 µποφόρ, στα 
νότια 7 και στα 
νοτιοανατολικά 
από το µεσηµέρι 
πρόσκαιρα 8 
µποφόρ. 
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Φέτος, οι πληγές που άνοιξαν στις καλλιέργει-
ες τα διαδοχικά κύµατα παγετού είναι µε-
γάλες. Σε αντίθεση, µάλιστα, µε άλλα α-
κραία καιρικά φαινόµενα, όπως είναι οι 
καταιγίδες και οι χαλαζοπτώσεις που συ-
νήθως έχουν τοπικό χαρακτήρα, ο παγετός 
φαίνεται να έχει κάνει αισθητή την παρου-
σία του στο µεγαλύτερο µέρος της ηπειρω-
τικής χώρας.

Αυτό σηµαίνει ότι ο όγκος δουλειάς που καλεί-
ται να φέρει εις πέρας ο ΕΛΓΑ είναι τεράστι-
ος και δεν εξαντλείται µόνο στην καταγρα-
φή και εκτίµηση των ζηµιών. Μ’ αυτή την 
έννοια, οι προσλήψεις -µέσω ΑΣΕΠ και µε 
βάση την τελευταία προκήρυξη θέσεων- για 
τις οποίες δεσµεύεται ο πρόεδρος του ΕΛ-
ΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, µάλλον δεν λύ-
νουν το πρόβληµα. Ίσως σε κάποια σηµεία 
µάλιστα και να το δυσκολεύουν.

Οι ζηµιές στην αγροτική παραγωγή και οι απο-
ζηµιώσεις των αγροτών ήταν και παραµέ-
νει στην Ελλάδα ένα σύνθετο ζήτηµα που 
συνδέεται µε λόγους, όπως: 

 ουδέποτε ο ΕΛΓΑ ως οργανισµός απέκτη-
σε την αυτονοµία του

 διαχρονικά οι κανονισµοί του ΕΛΓΑ 
ήταν πολύ σύνθετοι

 ιστορικά οι πολιτικοί έβλεπαν τον 
ΕΛΓΑ σαν «εκλογικό κέντρο»

 το προσωπικό του ΕΛΓΑ δεν απέκτησε συ-
νείδηση του ρόλου του

 ο ψηφιακός εκσυγχρονισµός του 
ΕΛΓΑ παραµένει γράµµα κενό

 οι αγρότες έµαθαν να αποζηµιώνονται α-
ντί να αποφεύγουν τις ζηµιές. 

Οι παλαιότεροι θυµούνται παλιότερα χρόνια τα 
ελαστικά που ήταν µοιρασµένα µέσα στους 
αµυγδαλαιώνες για να καούν και να σώ-
σουν µε τη θερµότητά τους τα δέντρα τις 
δύσκολες βραδιές. Κάτι αντίστοιχο, πολύ 
πιο συστηµατικά βέβαια, κάνουν και οι Γάλ-
λοι στα αµπέλια. 

Στην Ελλάδα, εδώ και κάποια χρόνια όλοι πε-
ριµένουν τους εκτιµητές του ΕΛΓΑ. Λίγο οι 
κοινοτικές ενισχύσεις που καλόµαθαν τους 
αγρότες µετά την είσοδο της χώρας στην ΕΕ 
και λίγο οι γαλαντόµες πολιτικές του δηµο-
φιλούς ΠΑΣΟΚ, το αποτέλεσµα ήταν να πε-
ριορισθεί το ενδιαφέρον του αγροτικού κό-
σµου για την παραγωγή. Ίσως τα τελευταία 
χρόνια να δίνει άλλοθι σ’ αυτό και η χαµη-
λή πτήση που ακολουθούν οι τιµές παρα-
γωγού. Άλλωστε και η ίδια η πολιτεία δεν 
έχει κάνει αυτά που οφείλει για την περι-
φρούρηση της υπεραξίας της εγχώριας πα-
ραγωγής. Καραβιές µε αµύγδαλα πάνε κι 
έρχονται κι όλα είναι... ελληνικά.  

Σίγουρα είναι πολλά αυτά τα οποία θα πρέπει 
να γίνουν. Για να εκτιµά ο παραγωγός αυτό 
που κάνει, για να µετράει ο ΕΛΓΑ αυτό που 
ζηµιώνεται, για να ξέρει και ο καταναλωτής 
τι είναι αυτό που τρώει.

Agrenda

Κύματα παγετού
και μαύρες τρύπες 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
 1,19700

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,50109

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,10374

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,86748

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
130,08500

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ Green Box Eκδοτική Α.Ε. • ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γιάννης Πανάγος • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Μαρία Γιουρουκέλη • ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γιώργος Κοντονής       
• ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Παναγιώτης Αραβαντινός • ΑΤΕΛΙΕ Φανή Παπαπετροπούλου - Σοφία Ιντζεβίδου 
• ΓΡΑΦΕΙΑ Νίκης 24, Σύνταγµα, Τ.Κ. 10557 • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103232905, FAX: 2103232967 • ΕΚTΥΠΩΣΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. • ∆ΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε. 
                   ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, 
                                                                           µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς προηγούµενη άδεια του εκδότη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιεθνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥAgroNews.gr

• E	MAIL: agrenda@agronews.gr
• URL: www.agronews.gr





Agrenda4 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙΣάββατο 17 & Κυριακή 18 Απριλίου 2021 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
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Έντονη κινητικότητα για την αγορά δικαιω-
µάτων βασικής ενίσχυσης καταγράφεται το 
τελευταίο διάστηµα, µε τους κατόχους επι-
λέξιµων εκτάσεων να προσπαθούν να δη-
µιουργήσουν παρακαταθήκη για το καθε-
στώς που θα ισχύσει από το 2023. 

Οι πληροφορίες µάλιστα αναφέρουν ότι 
µεσίτες βολιδοσκοπούν την αγορά κυρίως 
για λογαριασµό αγροτών από Πελοπόννη-
σο και Κρήτη, έχοντας ξεκινήσει επικοινω-
νία µε παραγωγούς, προσφέροντας τιµές σε 
αρκετά υψηλότερο επίπεδο σε σχέση µε τη 
µοναδιαία αξία των δικαιωµάτων, αναφέ-

ρουν στην Agrenda ε-
παγγελµατίες του χώ-
ρου στους οποίους ή-
δη έχει γίνει κρούση. 

Σηµειώνεται εδώ πως 
τα πολύ υψηλά δικαιώ-
µατα µπαίνουν σε διαδι-
κασία πλειστηριασµού, 
λένε οι πληροφορίες. 

Όπως προαναφέρθη-
κε, ένας από τους λό-
γους της υψηλής ζήτη-
σης είναι η δηµιουργία 

παρακαταθήκης για το καθεστώς ενισχύσε-
ων της νέας περιόδου. Και αυτό γιατί, σε α-
ντίθεση µε την τρέχουσα περίοδο, δεν θα υ-
πάρξει νέα κατανοµή δικαιωµάτων. Πολύ α-
πλά, όσα δικαιώµατα έχει στην κατοχή του 
κάποιος το 2022, τόσα θα έχει και για την 
ερχόµενη 7ετία. Παράλληλα, υπάρχει και 
η δέσµευση του υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Σπήλιου Λιβανού, πως από φέτος 
θα υπάρξει «απαγόρευση µεταβίβασης δι-
καιωµάτων βασικής ενίσχυσης που έχουν 

ληφθεί από το Εθνικό Απόθεµα εντός της 
Προγραµµατικής Περιόδου», γεγονός που 
µετρά στον ενδεχόµενο περιορισµό της προ-
σφοράς των δικαιωµάτων για το 2021. Βέ-
βαια, κάποια υπουργική απόφαση δεν έχει 
βγει για το συγκεκριµένο µέτρο που εξαγ-
γέλθηκε τον περασµένο Φλεβάρη. 

Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως ορι-
σµένοι µεσίτες αφήνουν να εννοηθεί στην 
επικοινωνία τους µε τους αγρότες πως του 
χρόνου δεν θα δοθεί η δυνατότητα µεταβί-
βασης δικαιωµάτων, επικαλούµενοι διαρρο-
ές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με λίγα λόγια, δηλα-
δή ότι φέτος θα είναι τελευταία χρονιά µε-
ταβιβάσεων της τρέχουσας περιόδου. Ωστό-
σο, κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται. 

Σηµειώνεται πως σύµφωνα µε τον κανο-
νισµό της νέας ΚΑΠ, η µοναδιαία αξία των 
δικαιωµάτων ενίσχυσης πριν από τη σύγκλι-
ση θα προσαρµοστεί αναλογικά µε την α-
ξία τους, το έτος υποβολής αιτήσεων 2022. 

Πιο συγκεκριµένα το 2023, έτος εφαρµο-
γής της νέας ΚΑΠ:

Πρώτον, δεν θα υπάρξει ανακατανοµή 

δικαιωµάτων, ούτε «περίοδος αναφοράς».
∆εύτερον, ο αριθµός δικαιωµάτων µένει 

ο ίδιος, αλλά η αξία τους αναπροσαρµόζε-
ται για να ταιριάξει µε το νέο ταβάνι χρηµα-
τοδότησης.

Τρίτον, θα οριστεί µέγιστη µοναδιαία α-
ξία δικαιώµατος έως το 2026.

Τέταρτον, οι µεταβιβάσεις δικαιωµάτων 
θα συνεχίσουν να είναι δυνατές. 

Πέµπτον, δικαιώµατα από το Εθνικό Α-
πόθεµα θα µπορούν να λάβουν µόνο οι νε-
αροί αγρότες και οι νεοεισερχόµενοι ή άλ-
λοι αγρότες σε πολύ ειδικές περιπτώσεις 
(π.χ όπως στο παρελθόν µε τη «Φόρµα 6»).

Έκτον, θα ισχύσει ξανά η περιφερειο-
ποίηση των δικαιωµάτων. Η Ελλάδα αναµέ-
νεται να επιλέξει για άλλη µία περίοδο το 
διαχωρισµό σε αροτραίες, βοσκοτόπους και 
δενδρώδεις καλλιέργειες.

Όλα τα παραπάνω προβλέπονται στον κα-
νονισµό της νέας ΚΑΠ και στα Άρθρα 19-22 
που περιγράφεται το καθεστώς ενεργοποί-
ησης και αξίας δικαιωµάτων της ερχόµε-
νης περιόδου.

Παρακράτηση 
Αποθέματος 
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο του 
ΟΠΕΚΕΠΕ για τις µεταβιβάσεις 
δικαιωµάτων 2020 (αναµένεται 
για το 2021), στη µεταβίβαση 
δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης 
χωρίς γη εφαρµόζεται 
παρακράτηση ύψους 25% επί της 
µοναδιαίας αξίας των 
δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης 
έτους 2020 υπέρ του Εθνικού 
Αποθέµατος. 
Η ως άνω παρακράτηση δεν 
εφαρµόζεται στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:
α) Στην οριστική µεταβίβαση 
δικαιωµάτων χωρίς γη, σε 
περίπτωση που οι συµβαλλόµενοι 
είναι συγγενείς α’ βαθµού εξ’ 
αίµατος ή εξ’ αγχιστείας ή σύζυγοι
β) Στη µεταβίβαση δικαιωµάτων 
λόγω κληρονοµιάς 
γ) Στη µεταβίβαση δικαιωµάτων 
λόγω κληρονοµιάς και ταυτόχρονη 
οριστική µεταβίβαση δικαιωµάτων 
χωρίς γη, σε περίπτωση που ο 
κληρονόµος είναι συγγενής α’ 
βαθµού εξ’ αίµατος ή εξ’ 
αγχιστείας ή σύζυγος µε τον 
αποδέκτη.
δ) Στη λύση µίσθωσης 
δικαιωµάτων και ταυτόχρονη 
οριστική µεταβίβαση δικαιωµάτων 
χωρίς γη, σε περίπτωση που οι 
συµβαλλόµενοι είναι συγγενείς α’ 
βαθµού εξ’ αίµατος ή εξ’ 
αγχιστείας ή σύζυγοι.

Παρακαταθήκη
για τη νέα ΚΑΠ τα 
φετινά δικαιώματα  
Προγράμματα και απαγόρευση μεταβιβάσεων από το 
Απόθεμα συμπληρώνουν το μείγμα της υψηλής ζήτησης 

Έως τις 25 Μαΐου πλέον έχουν περιθώριο να µεταβιβάσουν τα 
αγροτεµάχιά τους οι δικαιούχοι των Μέτρων 10.1.4 Απονιτροποίηση και 
10.1.8 Κοµφούζιο, µετά από αίτηµα του Συλλόγου Επαγγελµατιών 
Γεωπόνων Λάρισας, καθώς έχει ξεκινήσει ένα κύµα µεταβιβάσεων 
εκµεταλλεύσεων προς συγγενικά πρόσωπα και παιδιά που ενδιαφέρονται 
να ενταχθούν στο Μέτρο των Νέων Αγροτών. Σηµειώνεται εδώ πως η 
αίτηση τροποποίησης πράξης, συµπεριλαµβανοµένης της µεταβίβασης 
πράξης για τους δικαιούχους Απονιτροποίησης και Κοµφούζιο γίνεται 
µέσω της πλατφόρµας του ΟΣ∆Ε. 

Μεγαλύτερο
περιθώριο για
µεταβιβάσεις

αγροτεµαχίων  

Απόθεµα
Απαγόρευση µεταβί-
βασης δικαιωµάτων 
βασικής ενίσχυσης 
που έχουν ληφθεί 

από το Εθνικό Από-
θεµα έχει ανακοινώ-

σει για φέτος 
ο Λιβανός

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2023
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

«Μέχρι το τέλος του µήνα θα πληρωθούν τα υ-
πόλοιπα των ενισχύσεων του 2020, καθώς και 
το νέο πακέτο των συνδεδεµένων ενισχύσεων» 
διαβεβαίωσε ο πρόεδρος του Οργανισµού Πλη-
ρωµών ∆ηµήτρης Μελάς τον βουλευτή Αργολί-
δας Ανδρέα Πουλά και τον πρόεδρο της Ένω-
σης του νοµού Σπύρο Αντωνόπουλο, µε τους 
οποίους συναντήθηκε πριν λίγες ηµέρες. Την 
ίδια ώρα βέβαια ο αγροτικός κόσµος εκφράζει 
τους έντονους φόβους και τις αµφιβολίες του 
για το κατά πόσο θα κρατηθεί το χρονοδιάγραµ-
µα των πληρωµών, µε αφορµή το «µπλοκάρι-
σµα» στο σύστηµα ΟΣ∆Ε. Πάντως, επί τους πρα-
κτέος, αυτές τις ηµέρες στα περιφερειακά υπο-
καταστήµατα του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώνονται οι 
διορθώσεις αιτηµάτων διοικητικής πράξης επί 
του αριθµού των αιτούµενων ζώων και οι απα-
ραίτητες διασταυρώσεις στοιχείων, προκειµέ-
νου να υπολογιστούν οι δικαιούχοι και τα ζώα 
τους που θα µοιραστούν 55 εκατ. ευρώ για το 
πρόβειο και 35 εκατ. ευρώ για το βόειο. Να ση-
µειωθεί ότι σύµφωνα µε τις πληροφορίες, η ε-
νίσχυση στα βοοειδή αναµένεται φέτος να εί-
ναι ελαφρά µειωµένη, για δεύτερη χρονιά, ε-

νώ µαζί µε τα ζωικά δροµολογείται και η πίστω-
ση των συνδεδεµένων σε σπόρους σποράς, κο-
ρινθιακή σταφίδα, σπαράγγι, σηροτροφία, αλ-
λά και τεύτλα, που ξέµειναν από το προηγού-
µενο πακέτο µε ύψος ενίσχυσης στα 175 ευρώ 
το στρέµµα για τους περίπου 350 δικαιούχους.

Την ίδια ώρα, καθυστέρηση εντοπίζεται ό-
σον αφορά την πληρωµή των de minimis στα 
ροδάκινα και τα νεκταρίνια, για τα οποία η δι-
αδικασία έχει ολοκληρωθεί καθώς έχει πάρει 
ΦΕΚ και η σχετική ΚΥΑ των αρµόδιων υπουρ-
γείων Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
για ποσό των 8,5 εκατ. ευρώ, όπως απαιτείται.  

Όσον αφορά το ζήτηµα µε τις καταστρατηγή-
σεις στην κατανοµή των βοσκοτόπων επί του Ε-
θνικού Αποθέµατος αναφέρεται αρµοδίως από 
τον Οργανισµό Πληρωµών ότι ακόµα δεν έχουν 
ολοκληρωθεί οι σχετικοί διοικητικοί έλεγχοι, 
ενώ η µόνη υποχρέωση που υπάρχει – βάσει 

του κοινοτικού κανονισµού- είναι η πληρωµή 
να γίνει µέχρι το τέλος Ιουνίου. Σε αυτό µπλέ-
κονται και τα υπόλοιπα της ενιαίας ενίσχυσης 
του 2020, που αφορούν το 3% της βασικής ε-
νίσχυσης, το 5% του πρασινίσµατος και το 10% 
για τους αγρότες νεαρής ηλικίας, για τα οποία 
ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ∆. Μελάς έχει αναφέ-
ρει ότι «θα διεκπεραιωθούν µέχρι και τον Μάιο».

Στην καλύτερη µετά το Πάσχα 
οι ειδικές ενισχύσεις λόγω κορωνοϊού 

Σε εκκρεµότητα ακόµα οι ειδικές ενισχύσεις 
συνολικού ποσού 24,2 εκατ. ευρώ για υπαίθριο 
καρπούζι (140 ευρώ το στρέµµα), καλοκαιρινή 
και φθινοπωρινή πατάτα (205 ευρώ το στρέµ-
µα), θερµοκηπιακές καλλιέργειες σε ντοµάτες 
(500 ευρώ το στρέµµα) και αγγούρια (210 ευρώ 
το στρέµµα) και βουβαλοτροφία, µετά την υπο-
γραφή της σχετικής ΚΥΑ από τους αρµόδιους υ-
πουργούς. Ωστόσο, οι δικαιούχοι θα πρέπει να 
περιµένουν την πληρωµή το νωρίτερο µετά το 
Πάσχα, αφού πρώτα πρέπει να ανοίξει η πλατ-
φόρµα για τις αιτήσεις των παραγωγών, για την 
οποία από το υπουργείο δεν υπάρχει κάποια ε-
πίσηµη ενηµέρωση. Η µόνη αναφορά επί της 
πληρωµής σε πρόσφατη ανακοίνωση της πλα-
τείας Βάθη έλεγε ότι «η χρηµατοδότηση θα κα-
ταβληθεί το αργότερο έως τις 31/12/2021».

Ενστάσεις για Νιτρικά, Κοµφούζιο 
και λοιπά προγράµµατα του 2020

Σε ενστάσεις µέχρι τις 20 Απριλίου για το Κοµ-
φούζιο και µέχρι τις 27 του µήνα για Νιτρικά, 
Παραδοσιακό Ελαιώνα Άµφισσας και Αµπελώ-
να Θήρας µπορούν να προχωρούν οι παραγω-
γοί, µετά την ολοκλήρωση της πρώτης εκκα-
θάρισης για το έτος εφαρµογής 2020. Σύµφω-
να µε ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, «µε την ενδι-
κοφανή προσφυγή οι παραγωγοί µπορούν να 
προβούν σε διόρθωση προφανών σφαλµάτων 
που αφορούν τα παραστατικά συµµόρφωσης ή/
και να προβάλουν αντιρρήσεις κατά των ευρη-
µάτων από τον υπολογισµό πληρωµής τους».

Αργεί ακόμα 
η β’ δόση 
των Νέων 
Αγροτών 
Ανάστατοι είναι οι Νέοι Αγρότες 
που µαθαίνουν από µελετητές και 
∆ΑΟΚ πως για να πληρωθούν τη β’ 
δόση θα πρέπει πρώτα να κάνουν 
δήλωση ΟΣ∆Ε, έπειτα να 
υποβάλλουν φορολογική δήλωση  
για το οικονοµικό έτος 2020 και 
µετά να περιµένουν να 
εξοφληθούν. Αυτό σηµαίνει πολύ 
απλά πως η πληρωµή τους 
πηγαίνει για φθινόπωρο, ενώ η 
πλατφόρµα οριστικοποίησης 
αιτηµάτων πληρωµής έχει ανοίξει 
εδώ και ένα µήνα περίπου. 
Αντίθετα, ο υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης 
Οικονόµου λέει σε έγγραφη 
απάντησή του σε σχετικό ερώτηµα 
πως «όσον αφορά την καταβολή 
της β’ δόσης των Νέων Γεωργών 
έτους 2016 [...] οι πληρωµές του 
Μέτρου συνεχίζονται κανονικά για 
όλη την επικράτεια, σύµφωνα µε 
τη ροή των φακέλων πληρωµής 
που παραλαµβάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ».
Να σηµειωθεί βέβαια πως από την 
ηµέρα που άνοιξε η πλατφόρµα 
των πληρωµών και έως σήµερα, 
ουδεµία καταβολή δόσης δεν έχει 
γίνει από τον Οργανισµό 
Πληρωµών, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία που φιλοξενούνται στο 
site του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τέλος, αξίζει 
να σηµειωθεί ότι η εγκύκλιος του 
ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά µε τη β’ δόση 
πληρωµής των Νέων Αγροτών 
λέει πως οι δικαιούχοι: «Μετά την 
υποβολή και εκκαθάριση των 
εισοδηµάτων φορολογικού έτους 
2020, πρέπει να προσκοµίσουν 
στην οικεία ∆ΑΟΚ, βεβαίωση από 
το ΜΑΑΕ ότι ο δικαιούχος κρίνεται 
επαγγελµατίας αγρότης µε βάση τα 
εισοδήµατα του φορολογικού 
έτους 2020 (φορολογική δήλωση 
που υποβάλλεται το έτος 2021)».

Μειώνεται ελαφρώς ο προϋπολογισµός για συνδεδεµένες 
ενισχύσεις σε βόειο κρέας, βιοµηχανική ντοµάτα, πορτοκάλια 
και κορινθιακή σταφίδα για το έτος 2021, µε τροποποιητικές 
αποφάσεις. Πρόκειται για ποσά που αφορούν πληρωµές που 
θα γίνουν προς τους αγρότες σε ένα χρόνο και όχι αυτές 
που αναµένονται το επόµενο διάστηµα. Ειδικότερα, για το 
2021 στη συνδεδεµένη βόειου κρέατος, το ετήσιο µπάτζετ 
καθορίζεται στα 35.016.195 ευρώ (από 35.558.453 ευρώ 

για το 2019 και 2020), στα πορτοκάλια που οδηγούνται 
προς χυµοποίηση στα 5.357.695 ευρώ από 5.440.664 ευρώ 
το 2020 και στην κορινθιακή σταφίδα στα 4.818.304 ευρώ 
από 4.892.920 ευρώ το έτος 2020. Επίσης, για το έτος 
αιτήσεων ενίσχυσης 2020 (οικονοµικό έτος 2021) και 
εφεξής, η ενίσχυση για τους ελαιοκαλλιεργητές των Μικρών 
Νησιών του Αιγαίου είναι αποκλειστικά ενωσιακή και 
ανέρχεται στο ποσό των 8.800.000 ευρώ ετησίως.

Λιγότερο μπάτζετ για συνδεδεμένες του 2021 

Νιτρορύπανση
Μέχρι 31 Μαΐου αιτήµατα τροποποίη-
σης και µεταβίβασης για τους δικαιού-
χους του τέταρτου έτους εφαρµογής 

(2021) της Νιτρορύπανσης 

Μεγάλη Εβδομάδα 
συνδεδεμένες, κατάτι 
μειωμένα τα βοοειδή

Διαβεβαιώσεις Μελά για πληρωμή συνδεδεμένων 
ενισχύσεων μέχρι το τέλος Απριλίου 

ΒΟΕΙΟ

< 156,2
ΕΥΡΩ / ΖΩΟ

ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ

28,6
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙ∆Α

45,3
ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΤΕΥΤΛΑ

175
ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ

10,65
ΕΥΡΩ / ΖΩΟ

ΠΟΣΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ
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Καταργείται από φέτος µε Εκτελεστικό Κανο-
νισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης η καταληκτι-
κή προθεσµία για την υποβολή των δηλώσε-
ων ΟΣ∆Ε (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης), πράγ-
µα που σηµαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση 
να χαθούν οι κοινοτικές ενισχύσεις, τουλά-
χιστον εξαιτίας αυτού του λόγου.  

Η εξέλιξη αυτή που έρχεται ως µάνα εξ ου-
ρανού, έτσι όπως έχει µπλέξει ως τώρα στην 
Ελλάδα η υπόθεση µε τους «τεχνικούς συµ-
βούλους» και τη διαχείριση του ΟΣ∆Ε, κα-
θώς δίνει πραγµατικά το χρόνο και τη δυνα-

τότητα στους ιθύνοντες να ξεκαθαρίσουν ά-
παξ και δια παντός το όλο ζήτηµα, µεταφέ-
ροντας το σύνολο των δεδοµένων και τις ε-
φαρµογές υποβολής των δηλώσεων στη Γε-
νική Γραµµατεία Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης 
και Απλούστευσης ∆ιαδικασιών (opengov.gr).

Οι πληροφορίες θέλουν τη σχετική διαδι-
κασία να έχει ξεκινήσει και οι προετοιµασί-
ες µε το υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνη-
σης έχουν φθάσει σε καλό  στάδιο, έχοντας  
και τις «ευλογίες» του Μαξίµου. Θα µπορού-
σε να είναι θέµα λίγων ηµερών να δοθεί η 
δυνατότητα το σύνολο των δεδοµένων να 
φιλοξενηθούν στον ασφαλή κυβερνοχώ-
ρο του opengov.gr. Ακολούθως και η εφαρ-
µογή συµπλήρωσης και ανάρτησης των δη-
λώσεων θα βρίσκονταν στη διάθεση των α-
γροτών και των κατάλληλων για το σκοπό 
αυτό συνεργατών τους ή εφόσον κρίνονταν 
απαραίτητο και των πιστοποιηµένων ΚΥ∆. 

Άλλαι αι βουλαί του κυρίου... Λιβανού ό-
µως. Η τελευταία ενηµέρωση θέλει τον υ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να ανακρού-
ει πρύµναν και να επιµένει στην προσωρινή 
διευθέτηση του όλου θέµατος, µέσα από µια 
ξαφνική «συµφωνία συνεργασίας» των ενδι-
αφεροµένων για την «τεχνική υποστήριξη» 
του Οργανισµού Πληρωµών, δηλαδή του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ. Το τι έχει µεσολαβήσει και οι µέχρι 
προχθές αντίδικοι στις δικαστικές αίθουσες, 
βρήκαν κοινό σηµείο επαφής, έτσι ώστε να 
αναλάβουν -µε το αζηµίωτο εννοείται- από 

κοινού την υποστήριξη των πληροφορικών 
συστηµάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι κάτι που θα 
το δείξει πιθανότατα ο χρόνος. Προς το πα-
ρόν αναµένεται η έναρξη των δηλώσεων.

Ειδικότερα σε ό,τι έχει σχέση µε την κα-
τάργηση των προθεσµιών για την υποβολή 
των δηλώσεων ΟΣ∆Ε, ο Εκτελεστικός Κανο-
νισµός προβλέπει τα ακόλουθα:

Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 2021/540 
της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2021 για 
την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονι-
σµού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 όσον αφορά ορι-
σµένες υποχρεώσεις κοινοποίησης, επιτό-
πιους ελέγχους σχετικά µε τις αιτήσεις ενί-
σχυσης για ζώα και τις αιτήσεις πληρωµής 
στο πλαίσιο µέτρων στήριξης για ζώα, κα-
θώς και σχετικά µε την υποβολή της ενιαί-
ας αίτησης, των αιτήσεων ενίσχυσης ή των 
αιτήσεων πληρωµής

Αιτιολογικό: «Η πείρα έχει δείξει ότι θα πρέ-
πει να δοθεί µεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη 
µέλη όσον αφορά τον καθορισµό των κατα-
ληκτικών ηµεροµηνιών για την υποβολή της 
ενιαίας αίτησης, των αιτήσεων ενίσχυσης ή 
των αιτήσεων πληρωµής που αναφέρονται 
στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του εκτελεστι-
κού κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 809/2014, προ-
κειµένου να λαµβάνονται καλύτερα υπόψη 
οι ειδικές περιστάσεις τους και ιδίως οι µε-
ταβαλλόµενες κλιµατικές και καιρικές συν-
θήκες. Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει επίσης 
να ισχύει για τις ηµεροµηνίες υποβολής των 

τροποποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
15 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισµού.»

Άρθρο 1
Ο εκτελεστικός κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 809/2014 

τροποποιείται ως εξής:
[...] 3) στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 13 

παράγραφος 1 η δεύτερη και η τρίτη πρότα-
ση διαγράφονται.

Η τροποποίηση του Κανονισµού: Τα κρά-
τη µέλη ορίζουν τις καταληκτικές ηµεροµηνί-
ες µέχρι τις οποίες πρέπει να υποβάλλονται η 
ενιαία αίτηση, οι αιτήσεις ενίσχυσης ή οι αι-
τήσεις πληρωµής. ∆ΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: «Οι καταλη-
κτικές ηµεροµηνίες δεν πρέπει να είναι µε-
ταγενέστερες της 15ης Μαΐου κάθε έτους. Ω-
στόσο, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η 
Φινλανδία και η Σουηδία µπορούν να καθο-
ρίσουν µεταγενέστερη ηµεροµηνία, όχι όµως 
πέραν της 15ης Ιουνίου.».

[...] 4) στο άρθρο 15, η παράγραφος 2 τρο-
ποποιείται ως εξής:

[...] β) στο δεύτερο εδάφιο, η πρώτη πρό-
ταση διαγράφεται.

∆ΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: «Οι τροποποιήσεις που επέρ-
χονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 κοινο-
ποιούνται στην αρµόδια αρχή εγγράφως έ-
ως την 31η Μαΐου του σχετικού ηµερολογι-
ακού έτους, στην περίπτωση δε της Εσθονί-
ας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Φινλαν-
δίας και της Σουηδίας, έως την 15η Ιουνίου 
του σχετικού έτους.»

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 

τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Ε-
πίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Εφαρµόζεται σε σχέση µε τις αιτήσεις ε-
νίσχυσης, τις αιτήσεις στήριξης και τις αιτή-
σεις πληρωµής οι οποίες υποβάλλονται για 
τα έτη υποβολής αιτήσεων ή τις περιόδους 
πριµοδότησης που αρχίζουν από την 1η Ια-
νουαρίου 2021.

Νέες δηλώσεις ΟΣΔΕ 
με προθεσμίες λάστιχο 

Ο νέος κοινοτικός 
κανονισμός ανοίγει τον 

δρόμο να ξεκαθαρίσει 
οριστικά η υπόθεση με τους 

«τεχνικούς συμβούλους», 
ωστόσο, προς το παρόν, 

άλλαι αι  βουλαί Λιβανού

Οι διαβουλεύσεις 
µε το υπουργείο 
Ψηφιακής 
∆ιακυβέρνησης 
βρίσκονται ήδη 
σε προχωρηµένο 
στάδιο, σύµφωνα 
µε τις πληροφορίες, 
ενώ έχουν και τη 
σύµφωνη γνώµη 
του Μαξίµου.

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr
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Περί ΟΣΔΕ 
Ο Πιερρακάκης 
είναι έτοιμος αλλά  
ο Λιβανός κλωτσάει  
Έτοιμη η εφαρμογή για τις δωρεάν δηλώσεις από το  
opengov.gr, ωστόσο τα «μαγειρέματα» συνεχίζονται 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Έξω από κάθε έννοια νοµιµότητας επι-
µένουν να κινούνται υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και ΟΠΕΚΕΠΕ στην υπό-
θεση του ΟΣ∆Ε. Συνεχίζουν να συνδια-
λέγονται µε παρωχηµένα σχήµατα πα-
ροχής υπηρεσιών πληροφορικής, όταν 
η Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής ∆ιακυ-
βέρνησης είναι έτοιµη να υποδεχθεί τις 
Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης 2021 στην 
ηλεκτρονική της βάση και όλα να γίνο-
νται εύκολα, γρήγορα, µε ασφάλεια και 
χωρίς κόστος για τους αγρότες.  

Τον ίδιο δρόµο δείχνει και η τελευταία 

απόφαση (9 Απριλίου 2021) της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
στην οποία αναφέρονται µεταξύ άλλων 
και τα ακόλουθα: 

...το αίτηµα περί άρσης της αναστολής 
εκτέλεσης της από 05-03-2021 σύµβα-
σης µεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ και της εταιρεί-
ας NEUROPUBLIC πρέπει να απορριφθεί, 
διότι θα καταστήσει αλυσιτελή την εξέταση 
της προσφυγής, κατά το µέρος που στρέ-
φεται κατά της νοµιµότητας της σύµβα-
σης αυτής, καθώς µετά την έκδοση της α-
πόφασης και αν ακόµη αυτή γίνει δεκτή 
θα αποµένει πολύ µικρό µέρος της µέχρι 
να ολοκληρωθεί, όπως επίσης πρέπει να 
απορριφθεί και το αίτηµα για ανάκληση 
της µε αριθµό Α46/2021 απόφασης πε-
ρί αναστολής – προσωρινών µέτρων της 
ΑΕΠΠ, διότι τυχόν επαναπροκήρυξη ή α-
νάθεση µε οιοδήποτε άλλο τρόπο µέρους 
ή του συνόλου των υπηρεσιών που δηµο-

πρατήθηκαν µε τη µε αριθµό 77595/2020 
διακήρυξη του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις οποίες ή-
δη έχουν υποβληθεί προσφορές στο πλαί-
σιο του διεθνή, δηµόσιου, ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού που διεξάγεται µέσω της δι-
αδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. υπό το 
συστηµικό αριθµό 94978, πριν την έκδο-
ση απόφασης από την Α.Ε.Π.Π. επί της µε 
ΓΑΚ ΑΕΠΠ 585/2021 προδικαστικής προ-
σφυγής, θα καταστήσει αλυσιτελή την ε-
ξέταση της προσφυγής και κατά το µέρος 
της που στρέφεται κατά της µαταίωσης 
του εν λόγω διαγωνισµού. Εξάλλου, δοθέ-
ντος ότι η εξέταση της προσφυγής έχει ή-
δη προσδιοριστεί για τις 26-04-2021, δη-
λαδή σε χρόνο λιγότερο από 15 ηµέρες, 

η καθυστέρηση µπορεί να 
γίνει δεκτό ότι είναι αµελη-
τέα. Περαιτέρω, ο ισχυρι-
σµός που προβάλλει ο ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ ότι επιθυµεί να επα-
ναπροκηρύξει τον µαται-
ωθέντα διαγωνισµό προ-
κειµένου να έχει ανάδοχο 
µέχρι τις 30-06-2021 όπο-
τε λήγει η σύµβαση του µε 
τη NEUROPUBLIC δεν πι-
θανολογείται βάσιµος. Και 
τούτο, διότι όπως ο Πρόε-
δρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφε-

ρε στο υπ’ αριθ. πρωτ. 15450/05.03.2021 
έγγραφο του µε βάση το οποίο η επιτρο-
πή του διαγωνισµού εισηγήθηκε τη µα-
ταίωση του από 26-11-2020 προκηρυ-
χθέντος διαγωνισµού, αυτή έλαβε χώ-
ρα, λόγω των απαιτούµενων κατά τον ν. 
4412/16, προθεσµιών που πρέπει να τη-
ρηθούν για την ολοκλήρωση της διαγω-
νιστικής διαδικασίας και «λόγω των χρο-
νικών καθυστερήσεων που έχουν λάβει 
χώρα ως αυτή την στιγµή, σε συνδυασµό 
µε τον απαιτούµενο υπολειπόµενο χρόνο 
ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικα-
σίας σε σχέση µε την εκτέλεση του φυσι-
κού αντικειµένου του διαγωνισµού», χρο-
νικές καθυστερήσεις που προέκυψαν µε-
τά από την προδικαστική προσφυγή της 
εταιρείας NEUROPUBLIC κατά της διακή-
ρυξης του διαγωνισµού που µαταιώθηκε 
και οι οποίες δεν µπορεί κανείς να απο-
κλείσει ότι δεν θα προκύψουν εκ νέου. 

19-20, 37-38

Με 7 ευρώ το 
κιλό τα αρνιά
ως το Πάσχα

∆
εν έχουν ακουστεί προπωλήσεις της 
νέας σοδειάς σκληρού σίτου, ενώ 
για τα φετινά λίγα στοκ η αγορά εί-
ναι υποτονική. Τα βλέµµατα όλων 

είναι στις καιρικές συνθήκες. Στο χρηµατιστή-
ριο του Σικάγο, πάντως ενισχύθηκαν τα δηµη-
τριακά υπό τη γενικότερη άνοδο των εµπορευ-
µάτων κυρίως λόγω της ξηρασίας στις ΗΠΑ αλ-
λά και του πτωτικού δολαρίου. 

  Η νέα σοδειά βάµβακος κατόπιν της χρη-
µατιστηριακής ανόδου κυµαίνεται γύρω από τα 
86,00 σεντς ανά λίµπρα. Η ανοδική αυτή πορεία 
του προϊόντος αποτυπώνεται και στις τιµές που 
αφορούν προπωλήσεις σύσπορου, που υπερέ-
βησαν τα 52 λεπτά το κιλό για το βαµβάκι της 
νέας περιόδου µέσα στην εβδοµάδα. 

Ενισχυμένο το σκληρό, 
αλλά χωρίς πράξεις 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

10/03 18/03 24/03 01/04 08/04 15/04

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

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

297

245

232

209,5

424,90

1413,20

19,38

108,57

125,40

92,36

297

245

232

209,5

445,80

1416,60

18,93

107,67

120,20

98,84

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

2.71
2.92 2.83

2.97 3,03
3,06

85,98 86,37 82,18 78,17 81,33
86,20

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό
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Τιμή παραγωγού
(ευρώ / κιλό)

5 Απριλίου  5 ευρώ/κιλό 

15 Απριλίου  6,30 ευρώ/κιλό 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Ανάκαμψη διεθνούς 
αγοράς βάμβακος 
ανεβάζει το σύσπορο 

Μεγάλη ζήτηση, 
μικρή παραγωγή δίνει 
4 ευρώ στο σπαράγγι 

Προς σηµαντική αύξηση 
τιµής στο ελαιόλαδο
Έτοιµη για νέα άνοδο της τιµής 
παραγωγού για το έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο δείχνει η εγχώρια αγορά, 
µε την κινητικότητα την προηγούµενη 
εβδοµάδα να έχει ενισχυθεί, όσο 
οι τιµές παραγωγού τείνουν να 
εδραιωθούν σε επίπεδα άνω των 3,10 
ευρώ το κιλό στα βασικά παραγωγικά 
κέντρα της επικράτειας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Είναι θέµα
δηµοσίων
συµβάσεων
Άλλωστε, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν 
επέδειξε την αναγκαία υπό τις 
περιστάσεις ταχύτητα, καθώς 
από της 08-03-2021, οπότε 
µαταίωσε τον προηγούµενο 
διαγωνισµό µέχρι τις 31-03-2021 
όποτε ζήτησε την άρση 
αναστολής για επαναπροκήρυξή 
του δεν είχε επαναπροκηρύξει 
διαγωνισµό, αν και είχε τη 
δυνατότητα. Εκ του γεγονότος, 
εξάλλου, ότι για την ανάθεση 
των υπηρεσιών των επίµαχων 
υπηρεσιών από 01-01-2021 
διαγωνισµός προκηρύχθηκε στις 
26-11-2021, σε χρόνο δηλαδή 
που και χωρίς καµία 
καθυστέρηση από προσφυγές 
ή άλλους λόγους δεν µπορεί 
εύλογα να αναµένει κανείς ότι 
θα είχε αναδειχθεί ανάδοχος 
εγκαίρως, ώστε να αρχίσει να 
παρέχει υπηρεσίες από 01-01-
2021, πιθανολογείται ότι ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ δύναται και χωρίς την 
υποστήριξη Τεχνικού Συµβούλου 
να λειτουργεί τα πληροφοριακά 
συστήµατά του για τις πληρωµές 
και τις λοιπές συµπληρωµατικές 
του εργασίες ή εν πάση 
περιπτώσει ότι η απουσία 
Τεχνικού Συµβούλου να τον 
υποστηρίζει δεν συνεπάγεται 
την παύση λειτουργίας των 
συστηµάτων του, τα οποία 
φαίνεται ότι δύναται να 
λειτουργεί και µε το προσωπικό 
του. Συνεπώς, δεν προκύπτει 
επιτακτικός λόγος δηµοσίου 
συµφέροντος ούτε για την άρση 
της αναστολής εκτέλεσης της 
από 05-03-2021 σύµβασης 
µεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ και της 
εταιρείας NEUROPUBLIC, ούτε 
για την ανάκληση της µε αριθµό 
Α46/2021 απόφασης της ΑΕΠΠ 
περί αναστολής 
επαναπροκήρυξης ή ανάθεσης µε 
οιοδήποτε άλλο τρόπο µέρους ή 
του συνόλου των υπηρεσιών που 
δηµοπρατήθηκαν µε τη µε αριθµό 
77595/2020 διακήρυξη του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, µέχρι την έκδοση 
απόφασης από την Α.Ε.Π.Π. επί 
της µε ΓΑΚ ΑΕΠΠ 585/2021 
προδικαστικής προσφυγής. Σε 
κάθε περίπτωση, λόγοι δηµοσίου 
συµφέροντος επιτάσσουν και την 
τήρηση της νοµιµότητας, κατά τη 
διαδικασία σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων (ΕΑ ΣτΕ 840/2008).

Λόγοι 
δηµοσίου 
συµφέρο-
ντος επι-
τάσσουν 
και την 
τήρηση της 
νοµιµότη-
τα, κατά τη 
σύναψη-
δηµοσίων 
συµβάσε-
ων.





Agrenda12 Σάββατο 17 & Κυριακή 18 Απριλίου 2021 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Τεράστια αναταραχή στις τάξεις του αγροτι-
κού κόσµου σε όλη τη χώρα δηµιουργούν 
οι εκτεταµένες ζηµιές που έχουν προκα-
λέσει τα διαδοχικά κύµατα παγετού, µε 
τελευταίο αυτό της 9ης και 10ης Απριλί-
ου 2021, γεγονός που είχε να συµβεί τέ-
τοια εποχή και σ’ αυτή την έκταση πολ-
λά χρόνια. Στο Αµύνταιο το πρωί της Τε-
τάρτης συγκεντρώθηκαν περισσότερα α-
πό 200 τρακτέρ µε αγρότες που αιτούνται 
ειδική µέριµνα του ΕΛΓΑ και της Πολιτεί-
ας για την άµεση οικονοµική ενίσχυση 
(προκαταβολές) των παραγωγών οπωρο-
φόρων και άλλων προϊόντων στα οποία 
καταγράφεται ολική καταστροφή και προ-
µηνύεται µηδενικό εισόδηµα.

Θυµούνται µάλιστα το 2001 όταν σε α-
νάλογες συνθήκες (παγετός του Μαρτίου) 
η τότε κυβέρνηση του Κώστα Σηµίτη, µε 
υπουργό τον Γιώργο ∆ρυ, είχε δροµολο-
γήσει προκαταβολή αποζηµίωσης 3 ευρώ 
το δέντρο. Την ίδια στιγµή, ζητούν κατάρ-
γηση του προκαθορισµένου από τον ΕΛ-
ΓΑ πλαφόν αποζηµίωσης για τα πυρηνό-
καρπα που είναι στο επίπεδο των 3 τόνων 
το στρέµµα. Όπως υποστηρίζουν, οι καλά 
οργανωµένες εκµεταλλεύσεις, έχουν κα-
ταφέρει να ανεβάσουν κατά πολύ τις α-
ποδόσεις τους, προβαίνοντας βέβαια σε 
ανάλογες καλλιεργητικές δαπάνες και σε 
µια χρονιά όπως η φετινή θα έχουν πολ-
λά έξοδα και κανένα έσοδο.

Πάντως αυτή τη φορά οι καταστροφές 
από τον παγετό εκτείνονται σε πολλές και 
κρίσιµες αγροτικά περιοχές της χώρας, ε-
πικεντρώνονται σε εντατικές κυρίως καλ-

λιέργειες, όπως είναι τα πυρηνόκαρπα, 
τα ακρόδρυα και τα αµπέλια και ανατρέ-
πουν ευρύτερα τις ισορροπίες της αγοράς 
και την κατάσταση στον κλάδο των εφο-
δίων. Όπως τονίζουν οι παραγωγοί, ήδη 
τα τοπικά καταστήµατα των τραπεζών έ-
χουν ενηµερωθεί για τις ζηµιές που έχουν 
προκληθεί και περιορίζουν ανάλογα τα 
πιστοδοτικά όρια των καλλιεργητών, α-
πό τη στιγµή που ξέρουν ότι η παραγω-
γή τους θα είναι ελάχιστη και η δυνατότη-
τά τους να επιστρέψουν τα δάνεια µικρή.

Εκφράζονται µάλιστα φόβοι ότι σε πολ-
λές περιπτώσεις ενδέχεται να σπάσουν και 
οι «αλυσίδες» της συµβολαιακής γεωργί-
ας, καθώς οι µεταποιητικές βιοµηχανίες 
(π.χ. κοµπόστας ροδάκινου) ξέρουν κα-
λά ότι δεν θα παραλάβουν τα ροδάκινα 
που περίµεναν, εποµένως δεν αναλαµ-
βάνουν µε τη σειρά τους να εγγυηθούν 
για τους παραγωγούς στις τράπεζες ή να 
τους προµηθεύσουν µε τα ανάλογα εφό-
δια, όπως γίνονταν σε πολλές περιπτώ-
σεις τα προηγούµενα χρόνια.

Εν τω µεταξύ, τρείς περιφερειάρχες Κε-

ντρικής, ∆υτικής Μακεδονίας και Θεσσα-
λίας ενώνουν τη φωνή τους µε τον αγρο-
τικό κόσµο που εκπέµπει sos µετά τις τε-
λευταίες µεγάλες καταστροφές. Τζιτζικώ-
στας, Κασαπίδης και Αγοραστός, καλούν 
την κυβέρνηση να δώσει άµεσα προκα-
ταβολές στους αγρότες που έχουν πλη-
γεί και να προχωρήσουν οι διαδικασίες 
για εξατοµίκευση των ζηµιών.

Ο συµψηφισµός παλιότερων οφειλών 
των αγροτών προς τον ΕΛΓΑ µε τις και-
νούργιες απαιτήσεις είναι ένα από τα ση-
µαντικά θέµατα που τίθενται εκ νέου, ε-
νώ µεταξύ άλλων προτείνονται τα εξής: 

Προκαταβολή από τον ΕΛΓΑ ανά στρέµ-
µα (στρεµµατική ενίσχυση ανά προϊόν) 
και µε βάση τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε του 2021.

Αναγγελίες για όλες τις καλλιέργει-
ες, για αποζηµιώσεις χωρίς εξαίρεση.

Μη καταβολή εκτιµητικών τελών.
Επιτάχυνση των εκτιµήσεων στις πλη-

γείσες περιοχές, µε άµεση καταγραφή και 
πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού.

Συµψηφισµός της αποζηµίωσης µε 
τα ασφάλιστρα κατά την εκκαθάριση.

Σπάει και αλυσίδες συμβολαιακής 
ο απίστευτος παγετός του Απριλίου
Αποζημιώσεις ακόμα και με προκαταβολές επιβάλλουν οι ζημιές από τον παγετό 
της 9ης και 10ης Απριλίου, ενώ τίθεται θέμα δημοσιονομικής κάλυψης του ΕΛΓΑ

Κοµπόστα  
Εκφράζονται φόβοι 

ότι ενδέχεται 
να σπάσουν οι 

«αλυσίδες» της 
συµβολαιακής, καθώς 

οι µεταποιητικές 
ξέρουν καλά ότι 

δεν θα παραλάβουν 
τα ροδάκινα που 

περίµεναν

Ισορροπίες 
Αυτή τη φορά οι 

καταστροφές από τον 
παγετό επικεντρώ-
νονται σε εντατικές 

κυρίως καλλιέργειες, 
όπως πυρηνόκαρπα, 

ακρόδρυα και αµπέλια 
και ανατρέπουν ευρύ-

τερα τις ισορροπίες 
της αγοράς 

Ο συµψηφισµός παλιότερων 
οφειλών των αγροτών προς 
τον ΕΛΓΑ µε τις καινούργιες 
απαιτήσεις είναι σηµαντικό 
θέµα που τίθεται εκ νέου.

Αιτήσεις
ζηµιάς 
έως τέλος
Απριλίου 
Ανυπολόγιστες είναι οι 
ζηµιές που έχει προκαλέσει 
σε Θεσσαλία και Μακεδονία 
το τρίτο κύµα παγετού στα 
τέλη της προηγούµενης 
εβδοµάδας, µε τον πρόεδρο 
του ΕΛΓΑ Ανδρέα 
Λυκουρέντζο να αναφέρει 
πως οι αναγγελίες ζηµιών 
έχουν ήδη ξεκινήσει και θα 
διαρκέσουν ως τα τέλη 
Απριλίου, ενώ οι 
αποζηµιώσεις θα 
πληρωθούν στο ακέραιο 
στους αγρότες το 
συντοµότερο δυνατόν. 
Εν τω µεταξύ, µετά την 
περιοδεία του στους 
παγετόπληκτους αγρούς 
της περιφέρειας Τυρνάβου, 
ο βουλευτής Ν∆ Λάρισας 
Χρήστος Κέλλας 
διαπίστωσε ιδίοις όµµασι 
την ολοκληρωτική 
καταστροφή που 
υπέστησαν τα αµπέλια και 
τα αχλάδια, όπως και τη 
µεγάλη ζηµιά στις 
υπόλοιπες δενδρώδεις 
καλλιέργειες (ροδάκινα, 
βερίκοκα, νεκταρίνια και 
αµύγδαλα) και χαρακτήρισε 
«απαραίτητη τη στήριξη 
των αγροτών µε τάχιστες 
διαδικασίες αποζηµιώσεων 
τύπου «Ιανού», µε γενναία 
προκαταβολή στρεµµατικής 
ενίσχυσης και στο 100% 
της ζηµιάς, καθώς σε 
έκτακτες συνθήκες, 
λαµβάνονται έκτακτα 
µέτρα».





Δείκτης στο στάρι 
το φύλλο σημαία
Σεπτόρια και ωίδιο απειλούν την 
τελική παραγωγή στο σκληρό

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Οι µυκητολογικές ασθένειες εί-
ναι η «αχίλλειος πτέρνα» των σι-
τηρών, µε τις µολύνσεις να επε-
κτείνονται ταχέα σε ολόκληρο 
τον αγρό και να απειλούν την 
τελική παραγωγή. Ο καλλιερ-
γητής συνιστάται να κάνει συ-
χνούς επιτόπιους ελέγχους στο 
χωράφι του, ιδίως µετά από βρο-
χοπτώσεις την άνοιξη, προκει-
µένου να προλάβει να παρέµβει 
εγκαίρως σε περίπτωση εµφά-
νισης ύποπτων συµπτωµάτων. 
Προτεραιότητα είναι η διασφά-
λιση της καλής υγείας των 3-4 
πρώτων φύλλων (και φύλλου 
σηµαίας) των φυτών, αφού είναι 
υπεύθυνα για έως και 80% της 
συνολικής παραγωγής.  

Μετά από επιτόπιους ελέγ-
χους σε σιταροχώραφα στους νο-
µούς Μαγνησίας και Λάρισας α-

πό τους γεωπόνους του Περιφε-
ρειακού Κέντρου Βόλου, διαπι-
στώθηκαν προσβολές από τους 
µύκητες Septoria spp. (Σεπτορί-
ωση) και Erysiphe graminis f.sp. 
tritici (Ωίδιο), µε τα συµπτώµατα 
να είναι κατά τόπους έντονα, ι-
διαίτερα σε αψέκαστους αγρούς 
και σε περιοχές όπου συνηθίζε-
ται η µονοκαλλιέργεια. Οι ασθέ-
νειες αυτές αποτελούν κύρια α-
πειλή για τα σιτηρά, ενώ παράλ-
ληλα έχουν τη µεγαλύτερη εξά-
πλωση σε Ευρώπη και Ελλάδα.

Για τη διάγνωση της σεπτο-

ρίωσης οι παραγωγοί πέρα α-
πό την εργαστηριακή ανάλυση 
των δειγµάτων, µπορούν να α-
ναζητήσουν συµπτώµατα όπως 
κηλίδες µε σκούρες παρυφές στα 
φύλλα και στα λέπυρα του σιτα-
ριού. Συνήθης είναι και η εµφά-
νιση πυκνιδίων στο κέντρο των 
κηλίδων, µε τα πυκνιδιοσπόρια 
να αποτελούν την πηγή των αρ-
χικών µολύνσεων την άνοιξη. 
Η ασθένεια ευνοείται από δρο-
σερό και υγρό καιρό, οπότε κα-
ταστρέφεται σηµαντικό µέρος 
της φωτοσυνθετικής επιφάνει-
ας και παράγονται σπόροι παρα-
µορφωµένοι ή µικρού βάρους. 

Έως και 30% απώλειες 
απόδοσης λόγω ωίδιου 

Χαρακτηριστικά συµπτώµατα 
της ασθένειας του ωίδιου είναι η 
εµφάνιση γκριζόλευκων επαν-
θήσεων στα φύλλα (εκτεταµένες 
ή κατά θέσεις), που µπορούν εύ-

κολα να αποµακρυνθούν µετά 
από ελαφρύ ξύσιµο µε το χέρι. 
Εκτεταµένες προσβολές οδηγούν 
σε εξασθένιση της καλλιέργει-
ας, περιορισµό της φωτοσυνθε-
τικής ικανότητας των φύλλων 
και µείωση της τελικής απόδο-
σης των φυτών έως και 30% λό-
γω της αύξησης των απωλειών 
νερού και της αναπνοής. 

Σε περίπτωση έντονων προ-
σβολών, οι παραγωγοί µπορούν 
να επέµβουν µε ψεκασµούς µε 
κατάλληλα και εγκεκριµένα µυ-
κητοκτόνα. Η απόφαση αυτή θα 
πρέπει πάντα να παίρνεται σε συ-
νεργασία µε τους κατά τόπους 
γεωπόνους, συνεκτιµώντας την 
κατάσταση των φυτειών, τις κλι-
µατολογικές συνθήκες, το κό-
στος ψεκασµού, αλλά και τον 
κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικό-
τητας από την επαναλαµβανό-
µενη χρήση φυτοπροστατευτι-
κών προϊόντων της ίδιας οµάδας.

Παγίδες για καρπόκαψα στην πτώση των πετάλων αχλαδιάς 
Με µεγάλο εύρος ξενιστών, η καρπόκαψα αποτελεί έναν από τους πιο 
επικίνδυνους εντοµολογικούς εχθρούς της αχλαδιάς και της καρυδιάς. Τα 
ακµαία της πρώτης γενεάς εµφανίζονται κλιµακωτά, στις δενδροκαλλιέργειες 
των ειδών ξενιστών, από τα µέσα Απριλίου, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα τον Μάιο 
και ακολουθούν ωοτοκίες. Οι νεαρές προνύµφες έχουν ιδιαίτερα 
καταστρεπτική δράση, τρεφόµενες µε το εσωτερικό των καρπιδίων, µε τις 

προσβολές αυτές να οδηγούν σε πρόωρη καρπόπτωση και ποιοτική υποτίµηση του 
προϊόντος, καθιστώντας αδύνατη την εµπορική διάθεσή του. Με τις πρώιµες ποικιλίες 
αχλαδιάς να εισέρχονται σταδιακά στα στάδια της πτώσης των πετάλων και της αρχής της 
καρπόδεσης, οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Φυτοπροστασίας Βόλου συνιστούν 
την άµεση τοποθέτηση φεροµονικών παγίδων στους οπωρώνες και τακτικό έλεγχό τους 
για τον έλεγχο της δραστηριότητας των ακµαίων ώστε να προσδιοριστεί µε ακρίβεια η 
χρονική στιγµή του πρώτου ψεκασµού. Εναντίον των νεαρών προνυµφών της πρώτης 
γενεάς συστήνονται τρείς ψεκασµοί ανά 10-15 ηµέρες, µε τον πρώτο να πραγµατοποιείται 
5-10 ηµέρες µετά τις πρώτες συλλήψεις ενηλίκων από τις παγίδες. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Προτεραιότητα
∆ιασφάλιση της καλής 

υγείας των 3-4 πρώτων 
φύλλων και του φύλλου 

σηµαίας των φυτών

Ανάρσια βερικοκιάς
Με την καρπόδεση στις βερικοκιές να 
προχωράει, οι παραγωγοί εντείνουν τους 
τακτικούς ελέγχους των καλλιεργειών 
τους για την εµφάνιση ακµαίων, ωών ή 
προνυµφών της ανάρσιας (σοκολατένιο 
σκουλήκι).  Οι προνύµφες της πρώτης 
γενεάς προσβάλλουν τις κορυφές των 
ετήσιων βλαστών αλλά και τα πράσινα 
καρπίδια και ώριµους καρπούς, 
ορύσσοντας στοές διατροφής 
δηµιουργώντας εκτεταµένες ζηµιές. Το 
κορυφαίο τµήµα των βλαστών που έχει 
προσβάλει η προνύµφη µαραίνεται και 
ξεραίνεται. Παράλληλα µε τον έλεγχο 
των φεροµονικών παγίδων, οι παραγωγοί 
θα πρέπει να παρακολουθούν τις 
γεωργικές προειδοποιήσεις που 
εκδίδουν τοπικά οι Περιφέρειες 
προκειµένου να προβαίνουν  σε 
ψεκασµούς όταν κριθεί αναγκαίο. 
Σύνηθες πρόγραµµα αντιµετώπισης 
περιλαµβάνει την διενέργηση 4-5 
ψεκασµών ανά 2-3 εβδοµάδες µε 
οργανοφωσφορούχα κυρίως 
εντοµοκτόνα ή µε ουσίες που εµποδίζουν 
την ανάπτυξη των εντόµων.

Σκευάσµατα
BAYER: Decis expert 100EC, Decis 25EC
EFTHYMIADIS: Carnadine 20SL
FMC: Coragen 20 SC, Steward 30 WG
SIPCAM: Zippy 10CS, Bacillus Chemia
UPL: Amcobac WP, Deltagri 2,5 EC.

Σκωρίαση δαµασκηνιάς
Η σκωρίωση είναι µυκητολογική ασθένεια 
µε ευρεία εξάπλωση στη χώρα µας, µε τις 
σοβαρές προσβολές στις δαµασκηνιές να 
οδηγούν σε έντονη φυλλόπτωση. Τα 
συµπτώµατα εµφανίζονται συνήθως στα 
φύλλα και τους καρπούς και σπανιότερα 
στους βλαστούς. Την άνοιξη ή το 
φθινόπωρο στο πάνω µέρος των φύλλων 
εµφανίζονται διάφανες, κίτρινες, µικρές, 
πολυγωνικές κηλίδες, ενώ στην κάτω 
επιφάνεια στις αντίστοιχες θέσεις 
σχηµατίζονται κιτρινοκαφετί στίγµατα, 
φλύκταινες, που αργότερα σχίζονται και 
µετατρέπονται σε σωρούς 
(ουρεδοσωρούς - ουρεδοσπόρια), ενώ 
στους καρπούς παρατηρούνται 
διάσπαρτες σκούρες, κυκλικές κηλίδες. Οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Φυτοπροστασίας Βόλου συνιστούν, σε 
περιοχές χωρίς ιστορικό ασθένειας, οι 
ψεκασµοί να γίνονται µε την εµφάνιση 
των πρώτων συµπτωµάτων, ενώ για 
περιοχές που παρουσιάζουν συχνά 
προβλήµατα συνιστώνται δυο ψεκασµοί 
ανά 10-15 ηµέρες κατά την περίοδο της 
βλάστησης, µε τον πρώτο κατά την πτώση 
των πετάλων.

Σκευάσµατα
EFTHYMIADIS: Indar 5 EW.
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Κλειστό club τα Βιολογικά 
εκτός οι νεοεισαχθέντες
Μόνο όσοι είχαν συνάψει σύμβαση με πιστοποιητή μέχρι το τέλος του 2020 στη νέα 
πρόσκληση του Μέτρου 11, για δεύτερη φορά μένουν εκτός οι νέοι βιοκαλλιεργητές

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Μεγαλώνει το κύµα αντιδράσεων στις τάξεις των α-
γροτών για τους καινούργιους περιορισµούς που 
θέτει η προδηµοσίευση της πρόσκλησης για τα βι-
ολογικά και ο αποκλεισµός από το µέτρο των πα-
ραγωγών (γεωργών και κτηνοτρόφων) που δεν έ-
χουν συµβληθεί από τον προηγούµενο χρόνο (30 
∆εκεµβρίου 2020) µε φορείς πιστοποίησης για την 
ένταξη των εκµεταλλεύσεών τους στο συγκεκριµέ-
νο µοντέλο. Σηµειωτέον ότι είναι η δεύτερη φορά 
που το «κλαµπ των βιολογικών» παραµένει κλει-
στό για συγκεκριµένο κύκλο δραστηριοποιούµε-
νων στον αγροτικό χώρο, σε βαθµό µάλιστα που 
πολλοί να κάνουν λόγο για παιχνίδι µε «σηµαδε-
µένη τράπουλα» το οποίο µάλιστα καθοδηγείται α-
πό συγκεκριµένα κέντρα επιρροής.

Μάλιστα, µε τον τρόπο που διατυπώνεται η προ-
δηµοσίευση, µένουν ακάλυπτοι και όσοι διατηρούν 
ακόµα δεσµεύσεις από περασµένες προκηρύξεις 
που λήγουν τη διετία 2021-2022.

Για διάκριση και αδικία που πρέπει να αλλάξει 
άµεσα κατά τη διαβούλευση της προδηµοσίευσης 
κάνουν λόγο και οι Οργανισµοί Πιστοποίησης και 
Ελέγχου, την ώρα που ο µεταβατικός κανονισµός 
της ΚΑΠ διατυπώνει ρητά πως δύναται να πριµο-
δοτηθούν και οι νεοεισαχθέντες από τη νέα πρό-
σκληση. Μάλιστα, όπως αναφέρει στέλεχος ενός 
από τους µεγαλύτερους ΟΠ&Ε της χώρας στην 
Agrenda, µοιάζει παράλογο το γεγονός ότι δικαί-
ωµα συµµετοχής έχουν µόνο όσοι είχαν ενεργή 
βιολογική σύµβαση έως τις 30/12/2020 και όχι 
για παράδειγµα όσοι έκαναν σύµβαση το φετινό 
Γενάρη ή Φλεβάρη για παράδειγµα. 

Πάντως, δεν πρέπει να περιµένουν και πολλά όσοι 
έγιναν βιοκαλλιεργητές ή βιοκτηνοτρόφοι προ ενός 
ή 2 ετών καθώς η µοριοδότηση θα εξαρτηθεί από τα 
συµπληρωµένα έτη εφαρµογής του συστήµατος της 
βιολογικής γεωργίας, σύµφωνα µε την προδηµοσί-
ευση. ∆ηλαδή, µε άλλα λόγια αν κάποιος είναι βι-

οκαλλιεργητής από το 2016, τότε θα συγκεντρώνει 
περισσότερα µόρια από έναν που µπήκε στον κλά-
δο από το 2017 και µετά κ.ο.κ. Μένει να φανεί λοι-
πόν αν θα γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στο Μέ-
τρο που βρίσκεται σε διαβούλευση έως 21 Απριλίου, 
όπως «δουλεύτηκε» προς το καλύτερο και η προκή-
ρυξη των Νέων Αγροτών. 

Επιλέξιµες καλλιέργειες και εκτροφές
Όσον αφορά τώρα ειδικότερα το περιεχόµενο 

της προδηµοσίευσης του Μέτρου 11, το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης λέει πως θα βγάλει τέσσερις 
προσκλήσεις εντός του καλοκαιριού: 

Πρώτη πρόσκληση: Επιλέξιµες καλλιέργειες: α-
ραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιµος, χει-
µερινά σιτηρά, µηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφι-
κά ψυχανθή, όσπρια, βαµβάκι, λινάρι, ελαιοκράµβη, 
ηλίανθος, σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες. 

∆εύτερη πρόσκληση: Επιλέξιµες καλλιέργειες: 
ελαιοκοµία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια, σταφύ-
λια οινοποιήσιµα, µηλοειδή, πυρηνόκαρπα, εσπε-
ριδοειδή, αρωµατικά – φαρµακευτικά φυτά, ακρό-
δρυα, φυλλώδη λαχανικά, σταυρανθή, βολβώδη, 
καρότο, πατάτα. Νέες προσθήκες ροδιά, ακτινίδιο, 
συκιά, µικρόκαρπες/δάσους, αβοκάντο.

Τρίτη πρόσκληση: Επιλέξιµες εκτροφές: αιγο-
πρόβατα, βοοειδή µε κρεατοπαραγωγική/µικτή κα-
τεύθυνση, βοοειδή µε γαλακτοπαραγωγική κατεύ-
θυνση. Επιλέξιµα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω 
των 6 µηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 µηνών.

Τέταρτη πρόσκληση: Θα περιλαµβάνει ως επι-
λέξιµα τα µελίσσια. Από την πρόσκληση για τα µε-
λισσοσµήνη αναµένεται να επωφεληθούν περίπου 
340 ενεργοί µελισσοκόµου βιολογικού µελιού µε 
περίπου 60.000 κυψέλες, υποστηρίζει το ΥΠΑΑΤ. 

Τα ποσά ενίσχυσης θα εξειδικευτούν από τις προ-
κηρύξεις αναφέρει το υπουργείο. Η Agrenda παρου-
σιάζει (βλ. πίνακες) τα ποσά που είχαν προβλεφθεί 
στις περασµένες προκηρύξεις και από µελέτες του 
Γ.Π.Α τις οποίες είχαν παραγγείλει στο παρελθόν οι 
διαχειριστικές αρχές για το Μέτρο 11.

Το καλοκαίρι
τα αιτήµατα
ένταξης  
Το Μέτρο των Βιολογικών θα ανοίξει 
για αιτήσεις εντός καλοκαιριού. 
∆ικαιούχοι των ∆ράσεων που θα 
προκηρυχθούν σύµφωνα µε την 
προδηµοσίευση µπορούν να κριθούν 
οι κάτωθι: 

Φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή 
οµάδες φυσικών ή νοµικών 
προσώπων, 
τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.

Επιλέξιµοι προς ένταξη είναι 
οι υποψήφιοι µε αγροτεµάχια, 
µελισσοσµήνη, βοσκοτόπους ή 
εκτροφές, τα οποία είναι ενταγµένα 
στο σύστηµα της βιολογικής γεωργίας 
σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΚ) 834/2007, 
µέσω σύµβασης µε Οργανισµό 
Πιστοποίησης και Ελέγχου, η οποία 
έχει συναφθεί το αργότερο µέχρι την 
31/12/2020 και είναι ενεργή µέχρι 
και την ηµεροµηνία έκδοσης των 
Προσκλήσεων.
Σηµειώνεται ότι ένας υποψήφιος 
δύναται να υποβάλει αίτηση στήριξης 
συγχρόνως και στις δύο προσκλήσεις 
της ίδιας ∆ράσης.
Απουσιάζει λοιπόν από την 
προδηµοσίευση η δυνατότητα που 
έδιναν οι περασµένες προσκλήσεις, 
να εντάσσονται στο Μέτρο και όσοι 
είχαν δεσµεύσεις από παλαιότερο 
πρόγραµµα αλλά έληγαν σύντοµα.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ / 
ΕΥΡΩ ΣΤΡΜ.

Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 60,0
Αραβόσιτος εδώδιµος 54,4
Χειµερινά σιτηρά 12,0
Μηδική, τριφύλλι 57,4
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 49,1
Όσπρια 49,1
Βαµβάκι 51.6
Λινάρι, Ελαιοκράµβη, Ηλίανθος, 
Σόργο και άλλες αροτραίες 
καλλιέργειες

49,3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ / 
ΕΥΡΩ ΣΤΡΜ.

Ελαιοκοµία 50,5
Σταφίδα 63,6

Επιτραπέζια σταφύλια, Πυρηνόκαρπα, Ακρόδρυα, Ροδιά, 
Ακτινίδιο, Συκιά, Μικρόκαρπες/∆άσους, Αβοκάντο

90

Οινοποιήσιµα σταφύλια 65,7
Μηλοειδή 53,2

Εσπεριδοειδή 33,4

Αρωµατικά – φαρµακευτικά φυτά, Φυλλώδη λαχανικά, 
Σταυρανθή, Βολβώδη, Καρότο, Πατάτα

60

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ / 
ΕΥΡΩ ΣΤΡΜ.  *

Αιγοπρόβατα 24,7

Βοοειδή κρεοπαραγωγής/µικτή 28,0

Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής 34,7

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

Μελισσοκοµία 26,0 ευρώ / κυψέλη

*Για πυκνότητα βόσκησης 
 1 Μονάδας Ζωικού Κεφαλαίου/εκτάριο



Προτεραιότητα 
ένταξης στη 
βιολογική 
κτηνοτροφία 
θα έχουν όσοι 
καλλιεργούν 
παράλληλα 
και βιολογικές 
ζωοτροφές.

Πρώτο έτος πληρωμής 
για τις δεσμεύσεις το 2022
Προκειµένου να ενταχθούν σε κάποια από τις 
δράσεις του Μέτρου 11, τα αιτούµενα προς έ-
νταξη αγροτεµάχια, µελισσοσµήνη, βοσκότο-
ποι και ζωικό κεφάλαιο, κατά περίπτωση, πρέ-
πει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλε-
ξιµότητας: 

Να είναι δηλωµένα στην ΕΑΕ του 2021 (αι-
τήσεις ΟΣ∆Ε) του υποψηφίου. 

Να κατέχονται νόµιµα κατά την ένταξη, και 
για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσµευσης. 

Στην περίπτωση των µόνιµων φυτειών (δεν-
δρώδεις καλλιέργειες και αµπελώνες) τα προς 
ένταξη αγροτεµάχια θα πρέπει να είναι δηλω-
µένα στην ΕΑΕ του 2021 του ενδιαφερόµενου 
µε επιλέξιµη για τη δέσµευση καλλιέργεια. 

Να περιλαµβάνονται από την 31/12/2020 
µέχρι και την ηµεροµηνία έκδοσης της Πρό-
σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ενερ-
γή σύµβαση µε ΟΕ&Π. 

Το ελάχιστο µέγεθος των υπό ένταξη αγρο-
τεµαχίων / βοσκοτόπων ανέρχεται σε 1 στρέµµα.

Επιλέξιµα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή ά-
νω των 6 µηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 
µηνών, τα οποία έχουν σηµανθεί σύµφωνα µε 
την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. 

Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεµά-
χια τα οποία: α) είναι ενταγµένα στο µέτρο της 
δάσωσης γεωργικών γαιών, β) είναι ενταγµέ-
να σε άλλες µη συµβατές, σε επίπεδο ενταγ-
µένης εκµετάλλευσης αγροτεµαχίου, δράσεις 
των µέτρων 10 και 11. γ) είναι συνιδιόκτητα, µε 
την έννοια της δήλωσης του αγροτεµαχίου µε 
ποσοστό συνιδιοκτησίας µικρότερο του 100% 
στην ΕΑΕ του 2021 του υποψηφίου. 

Σηµειώνεται πως οι δεσµεύσεις για τους δι-
καιούχους είναι τριετούς διάρκειας.

Στο σκοτάδι µε τη µοριοδότηση
Όπως έγινε και στο περασµένο πρόγραµµα, 

θεµελιώδους σηµασίας θα είναι τα κριτήρια µο-
ριοδότησης, καθώς εκεί θα κριθεί εν πολλοίς το 
παιχνίδι της επιλεξιµότητας καθώς τα Βιολογι-
κά είναι ένα Μέτρο µε µεγάλη ζήτηση. Για άλλη 
µία φορά ωστόσο οι διαχειριστικές αρχές απο-
φεύγουν να ορίσουν επ’ ακριβώς τα κριτήρια, 
δίνοντας στη δηµοσιότητα µόνο τις γενικές αρ-
χές που θα προσφέρουν µόρια. Συγκεκριµένα: 

Για τις δράσεις φυτικής παραγωγής οι αρχές 
κριτηρίων επιλογής είναι οι κάτωθι: 

Χρονική διάρκεια προηγούµενης εφαρµο-
γής βιολογικού συστήµατος 

Εντασσόµενη έκταση. 
Επαγγελµατίας Αγρότης. 
Εντασσόµενη έκταση που ανήκει σε περι-

βαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.
Για τις δράσεις ζωικής παραγωγής οι αρχές 

κριτηρίων επιλογής είναι οι κάτωθι: 
Χρονική διάρκεια προηγούµενης εφαρµο-

γής βιολογικού συστήµατος. 
Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών. 
Επαγγελµατίας Αγρότης.

Ως εκ τούτου φαίνεται από τα παραπάνω ότι 
θέση στα βιολογικά θα κερδίσουν όσοι έχουν 
κλείσει τα περισσότερα χρόνια έως σήµερα ως 
βιοκαλλιεργητές και βιοκτηνοτρόφοι. Παράλ-
ληλα, στη φυτική παραγωγή ενδέχεται να µπει 
ξανά φίλτρο «Natura» που είχε προκαλέσει πολ-
λές αντιδράσεις στο παρελθόν.

Η διαβούλευση του 
Μέτρου συνεχίζεται 
έως τις 21 Απριλίου 
και µετά η προκήρυξη 
θα προσαρµοστεί µε 
βάση τα σχόλια. 
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ΕΤΗ 
ΠΡΟΗΓΟΥMΕΝΗΣ 

ΕΦΑΡMΟΓΗΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗMΑΤΟΣ

ΚΑΤ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
ΑΓΡΟΤΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 
(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΖΩΙΚΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
ΕΝΤΑΣΣΟMΕΝΗΣ 

ΕΚΤΑΣΗΣ

ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΥΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

1 2 3 4 5
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Υψηλής ποιότητας κατασκευή µέσα-έξω, 
τεσσάρων σταδίων και συνεχώς µεταβαλ-
λόµενων σχέσεων σασµάν που συνεργά-
ζεται µε κινητήρα Stage V της FPT είναι µε-
ρικά από τα νέα χαρακτηριστικά που ενσω-
µατώνουν τα τέσσερα νέα µοντέλα 7-200 V-
Shift, 7-210 V-Shift, 7-230 V-Shift και 7-240 
V-Shift της Landini.

H Landini επανασχεδίασε όχι µόνο την 
εµφάνιση των ολοκαίνουργιων µοντέλων 

αλλά και το σασί, το οποίο φιλοξενεί, χωρίς 
δονήσεις, τα ανανεωµένα κινητήρια σύνο-
λα απόδοσης από 190 έως 240 ίππους, συµ-
µορφωµένα φυσικά µε τα πρότυπα Stage V.

Χάρη στην µεγαλύτερη χωρητικότητα του 
ντεπόζιτου, η απόδοση εντός πεδίου για τα 
νέα µοντέλα της σειράς 7 είναι σαφώς βελτι-
ωµένη κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Με µε-
ταξόνιο 2.820 χιλιοστών, βάρος χωρίς φορ-
τίο 8,3 τόνους και 13 τόνουςπλήρως φορ-
τωµένο, έχει εµπρόσθια ισορροπία 46% και 
πίσω ισορροπία 54%, καθώς και υψηλή από-
δοση ρυµούλκησης, λέει η κατασκευάστρια.

Δύο νέες σειρές 
τρακτέρ Landini 
με ανανεωμένο στυλ
Από το Φαμπρίκο της Ιταλίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
τα μοντέλα 5-085 των 75 ίππων και η μεγάλη Σειρά 7 

Οι λύσεις της Bayer 
για φυτοπροστασία 
στα σιτηρά 
Mε το τρίτο και τελευταίο webinar µε θέµα την φυτο-
προστασία των σιτηρών και τα νέα τεχνολογικά προϊό-
ντα-υπηρεσίες έξυπνης γεωργίας, ολοκληρώθηκε µε ε-
πιτυχία ο κύκλος εκπαιδευτικών σεµιναρίων της Bayer 
«CropDocs». Σε συνέχεια του προηγούµενου σεµιναρί-
ου µε θέµα την ζιζανιοκτονία στην καλλιέργεια των σι-
τηρών η εταιρεία προχωράει στην παρουσίαση δύο ιδι-
αίτερα αποτελεσµατικών προϊόντων της µε µεγαλύτερη 
υπολειµµατική δράση. Το Atlantis Activ αποτελεί εξελιγ-
µένη τεχνολογία βασισµένη στην τεχνολογία mesomaxx 
και προσφέρει σταµάτηµα των σύντοµα αναδυόµενων 
ζιζανίων (αγρωστωδών, καθώς και του βρόµου και µε 
πρωτεύουσα δράση και σε πλατύφυλλα), ενώ µε την υ-
πολειµµατική του δράση στο έδαφος µπλοκάρει και τα 
νέα εν δυνάµει ζιζάνια για µεγαλύτερο χρονικό διάστη-
µα.  Αντίστοιχα το Cossack Star προσφέρει άµεσα α-
ποτελεσµατική ζιζανιοκτονία µε µεγαλύτερη διάρκεια 
και µε µία και µόνο εφαρµογή. Συνδυάζει 2 δραστικές 
(mesomaxx και Thiencarbazone-methyl). 

Στην δεύτερη θεµατική ενότητα του σεµιναρίου έγινε 
εκτενής αναφορά στην σηµασία του αποτελεσµατικού ε-

λέγχου των µυκητολογικών προσβολών µε έγκαιρες και 
ακριβείς εφαρµογές που µπορούν να οδηγήσουν σε αύ-
ξηση της τελικής απόδοσης ακόµα και κατά 20%. Η φυτο-
προστασία συνιστάται να εφαρµόζεται από το στάδιο του 
καλαµώµατος και µετά και να έχει ως βασικό στόχο την 
διατήρηση της υγείας των τεσσάρων τελευταίων φύλλων 
του φυτού και ιδιαιτέρως του φύλλου σηµαία, επιτυγχά-
νοντας διατήρηση υψηλών επιπέδων φωτοσύνθεσης, κα-
λή παραγωγή ενέργειας από το φυτό, βελτίωση ανθεκτι-
κότητας και αύξηση της ποιότητας και της παραγωγής. 

Για την επιτυχία αυτού η Bayer προτείνει το Madison, 
που αποτελεί µείγµα δύο δραστικών ουσιών µε συνεργι-
στική δράση (Trifloxystrobin + Prothioconazole) και έχει 
διασυστηµατική, θεραπευτικά και προστατευτικά δράση 
σε ένα µεγάλο φάσµα µυκητολογικών ασθενειών.    

Τέλος η εταιρεία αναφέρθηκε στις νέες ψηφιακές τε-
χνολογίες που διαθέτει µε βασική το climate Fieldview, 
που είναι διαθέσιµο για χρήση µέσο έξυπνων κινητών, 
ταµπλετ και υπολογιστών, προσφέροντας στον παρα-
γωγό χάρτη υγείας, ανίχνευση, χάρτη χρήσης νερού 
και πρόγνωση καιρού για το αγροτεµάχιό του. Παρ’ όλο 
που δεν προσφέρει συγκεκριµένη διάγνωση του προ-
βλήµατος, ο χάρτης υγείας µπορεί να βοηθήσει στον 
εντοπισµό και αξιολόγησή του, και να δώσει στοιχεία 
για στοχευµένη λίπανση του αγρού, την αποτελεσµα-
τικότητα της εφαρµογής µυκητοκτόνων, τον έγκαιρο 
εντοπισµό στην διαταραχή της υγείας της καλλιέργει-
ας και την αναγνώριση εκλεκτικότητας ζιζανιοκτόνων, 
βοηθώντας τον παραγωγό να προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες στον σωστό χρόνο και σηµείο. 
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Νέες συνεργασίες 
επισφραγίζουν 
τη δυναμική πορεία 
της Στασινός ΑΕ
∆υναµική αύξηση των πωλήσεων της µε τα µηχανή-
µατα της Lemken και τους λιπασµατοδιανοµείς της 
Bogballe, καταγράφει η Στασινός ΑΕ, επίσηµος εισα-
γωγέας των παραπάνω µηχανηµάτων στην Ελλάδα. 
Όπως υποστηρίζει η Στασινός ΑΕ, «µεγάλο ποσοστό 
αγροτών έχει κατανοήσει ότι δεν χωράει άλλο λάθος 
και ότι πρέπει να απευθυνθούν σε εταιρείες µε απο-
δεδειγµένη τεχνογνωσία που είναι σε θέση να προ-
σφέρουν λύσεις βελτίωσης του αγροτικού τους εισο-
δήµατος µέσα από στοχευµένες  αγορές µηχανηµά-
των που καλύπτουν τις ανάγκες τους και εξελίσσουν 
την καλλιέργεια τους τόσο σε εξοικονόµηση πόρων 
όσο και σε αύξηση της παραγωγής τους.». 

Στο σηµείο αυτό, η εταιρεία κάνει αναφορά στα Σχέ-
δια Βελτίωσης και γενικά στα επιδοτούµενα προγράµ-
µατα, τα οποία όπως λέει προσφέρουν µια µεγάλη ευ-
καιρία επενδύσεων που θα πρέπει ο κάθε αγρότης να 
την αξιοποιήσει βέλτιστα, στοχεύοντας στις νέες προ-
κλήσεις και αλλαγές που αναπτύσσονται στο ανταγω-
νιστικό και εξελίξιµο περιβάλλον. «Εµείς στην Στασινός 
ΑΕ είµαστε αυτοί που παίρνουµε αυτή την ευθύνη και 
προτείνουµε µηχανήµατα που ταιριάζουν ακριβώς στις 
ανάγκες της κάθε αγροτικής εκµετάλλευσης, λαµβάνο-
ντας υπόψη παραµέτρους όπως το είδος της καλλιέρ-
γειας, τον τύπο των εδαφών της καλλιεργήσιµης έκτα-
σης, τα χαρακτηριστικά του ελκυστήρα και της εκµετάλ-
λευσης και πολλές άλλες ιδιαιτερότητες που υπάρχουν 
σε κάθε αγρόκτηµα», λέει συγκεκριµένα η εταιρεία. 

Έχοντας λοιπόν σαν βασικό εργαλείο την τεχνολο-
γία των Lemken και Bogballe και την απαραίτητη τε-
χνογνωσία, η ελληνική εταιρεία είναι σε θέση να υ-
ποστηρίξει αυτές τις προσπάθειες των αγροτών µε τον 
βέλτιστο τρόπο. 

Παράλληλα, η Στασινός ΑΕ ανακοινώνει και µία νέα 
συνεργασία για να φέρει στην ελληνική αγορά τα µη-
χανήµατα κατεργασίας της αυστριακής Regent και τους 
ειδικευµένους σπορείς του αυστριακού εργοστασίου 
APV όπου αλλάζουν τα δεδοµένα στην σπορά µικρών 
και µεγάλων σπόρων.

Οι µηχανικοί της εταιρείας του Φαµπρί-
κο µερίµνησαν σε σηµαντικό βαθµό για την 
άνεση που θα προσφέρει η καµπίνα στον 
χειριστή, αναπτύσσοντας για τη νέα σειρά 
7 µία ηµι-ενεργή ανάρτηση καµπίνας, την 
οποία διαχειρίζεται µια µονάδα ελέγχου ι-
κανή να τροποποιεί την απόκριση των α-
µορτισέρ σε όλες τις συνθήκες. Ο χειριστής 
µπορεί, ανάλογα µε τις επιθυµίες του, να 
επιλέγει ανάµεσα σε τρία διαφορετικά επί-
πεδα άνεσης, είτε βρίσκεται στο χωράφι εί-
τε στο δρόµο.

Όλο το «παιχνίδι» γίνεται βέβαια από το 
συνεχώς µεταβαλλόµενων σχέσεων σασµάν 
των 4 σταδίων, ιδιαίτερα κατάλληλο για βα-
ριές εργασίες, αφού προφέρει υψηλά επί-
πεδα πρόσφυσης. Τα τρακτέρ ενσωµατώ-
νουν pto τεσσάρων ταχυτήτων µε ρυθµιζό-

µενη αυτόµατη λειτουργία και χωρίς περι-
ορισµούς ισχύος ενώ αναπτύσσουν ταχύ-
τητες 40 χλµ./ώρα (µέγιστη 50 χλµ./ώρα).

Νέο τετρακύλινδρο Landini 5-085
Η ιταλική φίρµα λάνσαρε πριν λίγες η-

µέρες το νέο µικρότερο µοντέλο 5-085, µε 
πλεονέκτηµα την ευελιξία και την βιώσιµη 
κινητικότητα για µια ποικιλία εργασιών στο 
χωράφι. Φιλοξενώντας και αυτό έναν κινη-
τήρα FPT, αυτή τη φορά τετρακύλινδρο 3,4 
λίτρων απόδοσης 75 ίππων, πετυχαίνει συµ-
µόρφωση µε τα πρότυπα Stage V χωρίς τη 
χρήση SCR, κάτι που εξασφαλίζει µειωµέ-
να λειτουργικά κόστη. 

Το Landini 5-085 µπορεί επίσης να φι-
λοξενήσει το σύστηµα τηλεµατικής Landini 
Fleet Management, σχεδιασµένο για τη µέ-
τρηση της κατανάλωσης καυσίµου, των ω-
ρών λειτουργίας και άλλων δεδοµένων, ό-
λα ενσωµατωµένα σε µια πύλη που επιτρέ-
πει στους διαχειριστές στόλου να βελτιστο-
ποιούν τη χρήση των τρακτέρ τους. 

Το φρέσκιας σχεδίασης 5-085 αποτελεί µέ-
ρος της σχεδιαστικής φιλοσοφίας «Landini 
Family Feeling», µε το τρακτέρ να διαθέτει 
πλήρη φωτισµό LED και διαθέσιµο µε το φι-
νίρισµα BlueIcon.

Για όλες τις δουλειές
Με δυνατό χαρακτηριστικό τα χαµηλά 
λειτουργικά κόστη και την υψηλή ευε-
λιξία, το νέο Landini 5-085 λανσάρεται 
ως ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές
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Aγαπώ, σημαίνει 
εγώ αγαπώ

 ∆ιαχρονικό: Aγαπώ, σηµαίνει 
εγώ αγαπώ. Το τι κάνει ο άλλος 
είναι δική του δουλειά. 
Μ. Λουντέµης

 Αιγοπρόβατα: Η εκστρατεία 
Signed by Nature που συντονίζει η 
Εθνική ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση 
Κρέατος-Ε∆ΟΚ µε τρία κράτη 
(Ελλάδα, Γερµανία, Σουηδία) 
δηµιούργησε ένα πολύ ευχάριστο 
video (https://youtu.be/
spbxmHv4ZWM). Παρουσιάζει ο Η. 
Μαµαλάκης τα οφέλη της βιώσιµης 
εκτροφής αιγοπροβάτων για τη φύση, 
τα ζώα και τους ανθρώπους και δύο 
συνταγές από τον Λ. Λαζάρου και Ν. 
Φωτιάδη µε αρνίσια παϊδάκια και µε 
αρνί µε σταµναγκάθι. 

 Προστασία ή αποζηµίωση;: Στις 
ειδήσεις σε όλα 
τα κανάλια 
είδαµε στις 10 
Απριλίου 
καταπληκτικές 
φωτογραφίες 
από τους 
αµπελώνες της 
Βουργουνδίας, 

όπου οι Γάλλοι αγρότες τοποθέτησαν 
φωτιές σε δοχεία µε παραφίνη για να 
µην παγώσουν τα αµπέλια από τον 
ξαφνικό παγετό της 9ης Απριλίου 
2021. Για τον ίδιο παγετό ο Αγροτικός 
Σύλλογος Νέστου (2591022199, 
11/4/2021) έστειλε επιστολή προς 
ΕΛΓΑ, Βουλευτές, ∆ήµαρχο και 
Περιφέρεια ζητώντας αποζηµίωση 
από ζηµιές από παγετό στους 
οφθαλµούς και τους καρποφόρους 
βλαστούς ακτινιδίων κλπ. 

 Αγελάδες-φύκια: Το 10% των 
παγκόσµιων εκποµπών µεθανίου 
που προκαλεί την κλιµατική αλλαγή 
οφείλεται σε αγελάδες και σε άλλα 
ζώα βιοµηχανοποιηµένης 
εκτροφής. Μπορεί να µειωθεί κατά 
82% εάν στην εκτροφή περιληφθεί 
το κόκκινο φύκι (Asparagopsis 
taxiformis), ενώ ενισχύει την 
ποσότητα του γάλακτος που 
παράγεται χωρίς να επηρεάζει τη 
γεύση του. Έως το τέλος του 2021 
θα λειτουργήσει µια φάρµα 200 
στρεµµάτων όπου θα καλλιεργείται 
το κόκκινο φύκι στη Νέα Ζηλανδία. 
E. Kebreab, Παγκόσµιο Κέντρο 
Τροφίµων. World Economic 
Forum. ecozen.gr, 4/4/2021.    
                               *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

«Ασπίδα» προστασίας, έναντι ασθε-
νειών όπως είναι οι καρδιοπάθειες, ο 
σακχαρώδης διαβήτης, αλλά και πολ-
λές άλλες ακόµη, που συνδέονται µε 
τις ελεύθερες ρίζες στα ανθρώπινα κύτ-
ταρα, φαίνεται να ορθώνει το γάλα της 
Καραγκούνικης φυλής προβάτων, θέ-
τοντας, ταυτόχρονα, τις βάσεις για την 
παραγωγή προϊόντων συσχετισµένων 
µε το terroir όπου διαβιούν τα ζώα.

Εκτεταµένη έρευνα από επιστήµονες 
στο Εργαστήριο Φυσιολογίας των Ζώ-
ων του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, α-
πέδειξε, εργαστηριακά, πως το συγκε-
κριµένο γάλα έχει διπλάσια αντιοξει-
δωτική ικανότητα, από ό,τι τα υπόλοι-
πα δείγµατα γάλακτος από ελληνικές 
και ξένες φυλές προβάτων, που εκτρέ-
φονται στην Ελλάδα και εξετάστηκαν, 
συγκριτικά, σε µοριακό επίπεδο, µε τη 
χρήση τεχνολογιών αιχµής.

Τα ελπιδοφόρα ευρήµατα, για την 
ποιοτική υπεροχή του γάλακτος της 
αυτόχθονης αυτής ελληνικής φυλής 
προβάτων, ανοίγουν το δρόµο για την 
αξιοποίησή του στην παραγωγή προ-
ϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας, 

αλλά κι ενδεχοµένως για την αναστρο-
φή της τάσης συρρίκνωσης, που έχει α-
κολουθήσει τις τελευταίες δεκαετίες η 
Καραγκούνικη ράτσα στην Ελλάδα, υ-
πό την πίεση των εισαγόµενων φυλών.

«Ξέραµε εµπειρικά ότι το συγκεκρι-
µένο γάλα είναι πολύ ποιοτικό, αλλά 
πλέον αυτό αποδεικνύεται και επιστη-
µονικά» ανέφερε στην Agrenda ο ∆η-
µήτρης Κουρέτας, καθηγητής στο τµήµα 
Βιοχηµείας - Βιοτεχνολογίας του Πανε-
πιστηµίου Θεσσαλίας και επικεφαλής 
της ερευνητικής οµάδας που πραγµα-
τοποιεί τη σχετική έρευνα.

Αποκάλυψε ακόµη, χωρίς ωστόσο να 
δώσει λεπτοµέρειες λόγω του ότι δεν 
έχει οριστικοποιηθεί κάτι, πως σε συ-
νεργασία µε προβατοτροφικές εκτρο-

φές, που συµµετέχουν στο ερευνητικό 
πρόγραµµα, υπάρχουν συζητήσεις µε 
ενδιαφερόµενους να παραχθεί ένα τυ-
ρί από το γάλα της Καραγκούνικης φυ-
λής, στα πρότυπα προϊόντων που συν-
δέονται µε το terroir µιας περιοχής, ό-
πως δουλεύουν οι Γάλλοι. Ο ίδιος πα-
ραδέχθηκε πως στην παρούσα φάση, 
λόγω της συρρίκνωσης των πληθυσµών 
της Καραγκούνικης φυλής σε περίπου 
2.000–3.000 ζώα κυρίως στην περιοχή 
της Θεσσαλίας, οι ποσότητες γάλακτος 
δεν είναι µεγάλες, αλλά όπως ανέφερε 
χαρακτηριστικά «επειδή ακριβώς διαθέ-
τει διπλάσια αντιοξειδωτική δράση από 
τα υπόλοιπα, θα έχει µεγαλύτερη αξία 
και καλύτερη τιµή παραγωγού, οπότε 
θα έρθουν κι οι ποσότητες».

Τυρί με χαρακτηριστικά terroir
μπορεί να δώσει το γάλα 
της Καραγκούνικης φυλής 
προβάτων Το δρόμο ανοίγει έρευνα του Πανεπιστήμιου 

Θεσσαλίας που επικεντρώνεται στις υψηλές 
αντιοξειδωτικές δράσεις του γάλακτος αυτού

Ο επικεφαλής της έρευνας, καθηγητής 
του Παν. Θεσσαλίας, ∆. Κουρέτας.

Eπιστηµονική απόδειξη ποιοτικής υπεροχής 
για Κατσικάκι Ελασσόνας και Αίγα Σκοπέλου

Εκτός από την έρευνα στο επίπεδο του γάλακτος, η ερευνητικό οµάδα του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας έχει εστιάσει και σε ειδικές αναλύσεις το αίµα των 
Καραγκούνικων προβάτων. «Τα αποτελέσµατα που βρήκαµε είναι πολύ 
ελπιδοφόρα, καθώς διαπιστώσαµε στο αίµα πολλούς δείκτες οι οποίοι σχετίζονται 
µε το προφίλ και την ευεξία των ζώων, οι οποίοι είναι στατιστικά σηµαντικά 
βελτιωµένοι σε σχέση τις υπόλοιπες φυλές που µελετήσαµε. Τί σηµαίνει αυτό; 
Πρακτικά ότι τα ζώα διαθέτουν πολύ πιο ποιοτικό κρέας, διαθέτουν µεγαλύτερη 
προσαρµοστικότητα και είναι λιγότερο επιρρεπή σε ασθένειες», αναφέρει η Ζωή 
– Βασιλική Σκαπέρδα, υποψήφια διδάκτορας στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων.
Το πρόγραµµα θα συνεχιστεί µε σκοπό να εξεταστούν και άλλοι εξειδικευµένοι 
δείκτες, ενώ στις επιδιώξεις του Εργαστηρίου είναι να αναδείξει και επιστηµονικά 
την ποιοτική διαφορά από το Κατσικάκι Ελασσόνας και την Αίγα Σκοπέλου. 

Υπεροχή
Τα ζώα διαθέ-
τουν προσαρ-
µοστικότητα 
και είναι πιο 
ανθεκτικά

Εκτροφές
Καθοδόν 
βρίσκεται 

συνεργασία 
Πανεπιστηµίου 

µε προβα-
τοτροφικές 
εκτροφές

Πληθυσµός
Η Καρα-
γκούνικη 

φυλή µετρά 
στην Ελλάδα 

περίπου 2.000 
- 3.000 ζώα

ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗΣ 
liamis@agronews.gr
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Eνίσχυση της παρουσίας κυρίως στα 
κίτρινα ακτινίδια, επέκταση σε µια νέα 
ποικιλία πιο παραγωγικών ερυθρών ε-
πιτραπέζιων σταφυλιών, που θα έρθει 
να πλαισιώσει τα Crimson Seedless και 
καινούριες επενδύσεις σε υποδοµές, πε-
ριλαµβάνει το αναπτυξιακό πλάνο της 
Ζευς Ακτινίδια. Στο κοµµάτι της παρα-
γωγής και εµπορίας ακτινιδίων, η οργά-
νωση των παραγωγών από την Πιερία ε-
στιάζει τη µελλοντική ανάπτυξή της στις 
κιτρινόσαρκες ποικιλίες, αξιοποιώντας 
τη µετοχική συµµετοχή της στη «New 
Kiwi Plant», ένα ελληνοϊταλικό σχήµα, 
που έχει επενδύσει στην έρευνα και θέ-
λει, πλέον, να δρέψει τους καρπούς της, 
φτάνοντας ακόµη και να γίνει το τρίτο 
club στον κόσµο.

Μετά από 15.000 διασταυρώσεις δια-
φόρων κλώνων, δροµολογήθηκε το πα-
τεντάρισµα δύο νέων κίτρινων ποικιλι-
ών και ήδη ξεκίνησαν και οι φυτεύσεις 
τους, ενώ η έρευνα για νέες ποικιλίες 
συνεχίζεται.

«Πέρυσι εµβολιάσαµε περί τα 100 
στρέµµατα, αλλά 60-70 στρέµµατα θα 
εµβολιάσουµε φέτος και από την επό-
µενη χρονιά θα πάµε και σε απευθείας 
φυτεύσεις σε χωράφια. Μέχρι το 2023 
– 2024, ως Ζευς θα θέλαµε να έχουµε 
φτάσει στα 400 - 500 στρέµµατα και να 
διακινούµε γύρω στους 2.000 τόνους», 
επισηµαίνει ο γενικός διευθυντής της 
Ζευς Ακτινίδια, Ζήσης Μανώσης.

Στο ίδιο διάστηµα, η «New Kiwi Plant» 
θα επιδιώξει, ανά τον κόσµο, να έχει φυ-
τέψει κίτρινα ακτινίδια από τις πατεντα-
ρισµένες ποικιλίες της σε µια έκταση 4-
5 φορές µεγαλύτερη από αυτή που θα 
αναπτύξει η Ζευς. «Θα ξεκινήσουµε µε 
Ελλάδα και Ιταλία, αλλά υπάρχουν συ-
νοµιλίες στη Γαλλία, όσο στη Νότιο Α-
φρική, ενώ ψάχνουµε συνεργάτες και 
εκτός της Ευρώπης, µε τη Χιλή να είναι 
µια καλή περίπτωση να αρχίσουµε και 
στο νότιο ηµισφαίριο» σηµειώνει ο κ. 

Μανώσης, προσθέτοντας για τη «New 
Kiwi Plant» ότι «θέλουµε να γίνουµε το 
τρίτο club στα κίτρινα ακτινίδια, µετά τη 
Zespri και το Jim Gold».

Στο επιτραπέζιο σταφύλι, µετά την ποι-
κιλία Crimson που έφερε ρεκόρ πωλήσε-
ων σε όγκο, µε 2.200 τόνους, την εµπο-
ρική σεζόν του 2020 και τιµή παραγω-
γού 1,10 ευρώ το κιλό για τα σκεπαστά 
και 0,95 ευρώ για τα ανοικτά, η Ζευς ε-
πενδύει και στην αµερικανική ποικιλία 
Jack Salute, του οίκου IFG. «Έχουµε γύ-
ρω στα 40 στρέµµατα και πέρυσι τα α-
ποτελέσµατα ήταν πέραν των προσδο-
κιών. Είναι άσπερµη όψιµη, µια ποικι-
λία πιο παραγωγική κατά 30% από την 
Crimson, µε πιο εύκολη διαχείριση. Ε-
φεξής οι φυτεύσεις θα είναι 80% Jack 
Salute και 20% Crimson» εξηγεί.
   ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Ενισχύει την παρουσία της 
στα κίτρινα ακτινίδια η Ζευς και
φέρνει νέα ποικιλία σταφυλιών

Φθηνές εισαγωγές οίνου στην απόσταξη 
καταγγέλλει η Ένωση Ηρακλείου

Σε µία σοβαρή καταγγελία προχώ-
ρησε η Ένωση Ηρακλείου γνωστο-
ποιώντας µε ανακοίνωση της ότι 
δύο ιδιωτικά οινοποιεία της Κρή-
της έχουν ξεκινήσει την αθρόα ει-
σαγωγή φθηνού οίνου από το εξω-
τερικό, ενώ την ίδια ώρα, όπως λέ-
ει «τυγχάνουν του ευεργετήµατος 
του µέτρου της απόσταξης κρίσης, 
βάζοντας στα ταµεία τους πολλές 
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, από 
ένα µέτρο που είχε ως στόχο   την 
στήριξη των τοπικών οινοποιείων 
και παραγωγών.».

Στην ανακοίνωση της Ένωσης, 
που φέρει την υπογραφή του προ-
έδρου της Σταύρου Γαβαλά, διατυ-
πώνεται «έκπληξη» για το γεγονός 
αυτό καθώς όπως λέει, «στην ιστο-
σελίδα τους οι εν λόγω εταιρείες έ-
χουν σαν σηµαία τους τον κρητικό 
αµπελώνα και τους κρητικούς α-
µπελουργούς κάνοντας συνεχείς 
αναφορές σε αυτούς». 

Κι όλα αυτά, την ώρα που η Ένω-
ση Ηρακλείου πέρυσι απορρόφησε 
κοντά στα 4.500.000 κιλά σταφυ-
λιών αφού, όπως τονίζει, «τα συ-
γκεκριµένα οινοποιεία επέλεξαν 
να κλείσουν τις πύλες τους και να 
απορροφήσουν ελάχιστες ποσότη-

τες αλλά και σε εξευτελιστικές τι-
µές σε αντίθεση µε την Οργάνωση 
που έδωσε πολύ υψηλότερες τιµές 
αφουγκραζόµενη την αγωνία και 
την αγανάκτησή των παραγωγών 
και βάζοντας την ίδια την Οργάνω-
ση σε περιπέτειες αφού σήκωσε έ-
να δυσανάλογο βάρος όσον αφο-
ρά τα οικονοµικά της.».

Σε κάθε περίπτωση, προτρέπει 
τις αρχές να ζητήσουν από τις δύο 
αυτές εταιρίες (τα στοιχεία τους υ-
πάρχουν στην αρµόδια ∆ιεύθυνση 
Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου) 
πίσω τα χρήµατα που εισέπραξαν 
ως αχρεώστητος καταβληθέντα, 
αφού δόθηκαν για συγκεκριµένο 
σκοπό και όχι την εισαγωγή κρα-
σιών και να εξαιρεθούν από την 
φετινή απόσταξη κρίσης αλλά και 
όλων των άλλων ευεργετηµάτων 
που τους δίνει το κράτος (επενδυ-
τικά, σχέδια διαφήµισης, προβο-
λής, κτλ). Τέλος, καλεί τις αρµόδι-
ες αρχές σε πιο αυστηρούς ελέγ-
χους των εισαγωγών, προκειµέ-
νου να αποφευχθεί φέτος το φαι-
νόµενο στην απόσταξη κρίσης να 
οδηγηθούν σε πολύ υψηλές τιµές 
κρασιά εισαγόµενα που αγοράστη-
καν πολύ φθηνά.

Από Ρωµέικο 
σταφύλι που 
λίγο έλειψε 
να εκλείψει
Το παραδοσιακό κρασί 
των Χανίων, ο 
ερυθρός µαρουβάς 
ωριµάζει σε µεγάλα 
βαρέλια και γίνεται 
κυρίως από την τοπική 
ποικιλία ρωµέικο. 
Πρόκειται για το πιο 
παρεξηγηµένο 
σταφύλι της Κρήτης, 
που υποτίθεται δεν 
έχει ούτε χρώµα, ούτε 
τανίνες, ούτε 
αρώµατα. Αυτό το 
σταφύλι το σπούδασαν 
15 χρόνια στο αµπέλι 
τα αδέρφια 
Πατεροµιχελάκη, 
δίνοντάς µια εµπορική 
περπατησιά στο κρασί 
που πίνουν αιώνες 
τώρα οι Κρητικοί. Με 
400 στρέµµατα αµπέλι 
και παραδοσιακό 
ελαιώνα, τα δύο 
αδέρφια Γιάννης και 
Μανώλης. 

Έως το 2023-2024 στη Ζευς θέλουν 
να φτάσουν τα 400-500 στρέµµατα.

Σταφύλια
Πέρυσι η Ένωση Ηρα-
κλείου απορρόφησε 
περίπου 4.500.000 

κιλά σταφύλια, 
δίνοντας υψηλότερες 

τιµές παραγωγού
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ακόµη και τα καλύτερα πακέτα εργαλείων 
για την εγκατάστασης των νέων αγροτών θα 
είναι αναποτελεσµατικά, εάν η γεωργία δεν 
µπορεί να προσφέρει επαρκές βιοτικό επίπε-
δο και ποιότητα ζωής ώστε να προσελκύσει 
µία νέα γενιά επαγγελµατιών στο χώρο. Επι-
δότηση του κόστους ενοικίασης γης, κρατι-
κή συνεισφορά σε επιτόκια για επέκταση εκ-
µεταλλεύσεων ή εκτροφών και φορολογικές 
ελαφρύνσεις σε περιπτώσεις διαδοχής, είναι 
λίγα µόνο από τα κίνητρα που χρησιµοποιούν 
χώρες της ΕΕ, πέρα από την ΚΑΠ για να ανα-
νεώσουν τη ζωή στην ύπαιθρο. Τέτοια παρα-
δείγµατα ως «καλές πρακτικές» προβάλλει η 
Κοµισιόν σε πολυσέλιδη µελέτη της µε τίτλο 
«Αξιολόγηση του αντίκτυπου της ΚΑΠ στην 
ανανέωση γενεών, στην τοπική ανάπτυξη και 
στην απασχόληση στις αγροτικές περιοχές».

Η εικόνα που σκιαγραφεί το report πάντως 
για την Ελλάδα δεν είναι κολακευτική: Οι γη-
ραιότεροι αγρότες βασίζονται στις άµεσες ε-
νισχύσεις για αντιστάθµιση των χαµηλών συ-
ντάξεων όταν ο κύριος τρόπος απόκτησης µί-
ας εκµετάλλευσης είναι η κληρονοµιά, απου-
σιάζουν θεσµικοί και φορολογικοί µηχανι-

σµοί που θα προσφέρουν κίνητρα διαδοχής, 
η γη κοστίζει σχεδόν το διπλάσιο από ότι στη 
Γαλλία και τη Σουηδία, ενώ η δηµόσια συµ-
βουλευτική είναι ανύπαρκτη. Είναι δεδοµέ-
νο, λένε οι µελετητές, πως περισσότεροι θα 
φεύγουν παρά θα µπαίνουν στο αγροτικό ε-
πάγγελµα πανευρωπαϊκά, και σκοπός των ε-
θνικών αρχών θα πρέπει να είναι να κάνουν 
όσο περισσότερο µπορούν πιο αποτελεσµατι-
κή και «ανώδυνη» τη µετάβαση αυτή.

Πατώντας λοιπόν πάνω στα εργαλεία εκτός 

και εντός ΚΑΠ κυρίως για τους νέους αγρό-
τες, η Κοµισιόν αξιολογεί το πώς αυτά µπο-
ρούν να βοηθήσουν στην ανανέωση των γε-
νεών στις αγροτικές περιοχές, ενόψει του σχε-
διασµού των στρατηγικών σχεδίων της περι-
όδου 2023-2027.

Αναλυτικότερα, στην Ελλάδα η οποία δια-
θέτει πολλές και µικρές εκµεταλλεύσεις η Κο-
µισιόν υποστηρίζει πως µία αύξηση 1% στον 
δείκτη πληρωµών νέων αγροτών θα προκα-
λούσε αύξηση κατά 2,2% στον αριθµό των νε-

οεισερχόµενων στο χώρο. Ως εκ τούτου, οι 
δαπάνες για µέτρα νέων αγροτών από τις ά-
µεσες ενισχύσεις και τα προγράµµατα αγρο-
τικής ανάπτυξης έχουν πολλαπλάσια οφέ-
λη σε σχέση µε το κόστος τους. Ωστόσο οι ε-
νισχύσεις προς τους νέους αγρότες και η α-
ξία αυτών δεν πρέπει να αξιολογείται µεµο-
νωµένα από ευρύτερες κοινωνικοοικονοµι-
κές συνθήκες στις αγροτικές περιοχές.  «Οι 
αγροτικές περιοχές που δεν διαθέτουν βασι-
κές υποδοµές και υπηρεσίες θα αγωνιστούν 
να διατηρήσουν τους νέους ακόµη και αν η 
απόδοση στη γεωργία είναι σε γενικές γραµ-
µές συγκρίσιµη µε εκείνη άλλων τοµέων», α-
ναφέρουν οι συγγραφείς της µελέτης. Επι-
πλέον, το µερίδιο της γης προς πώληση κά-
θε χρόνο είναι χαµηλό, οπότε η εθνική νοµο-
θεσία παίζει βασικό ρόλο σε αυτό. Εκτός από 
το προφανές λοιπόν σχετικά µε τις υποδοµές 

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

ΒΕΛΓΙΟ
ΤΣΕΧΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΕΣΤΟΝΙΑ

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α

ΙΣΠΑΝΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ

ΚΡΟΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΑ
ΛΕΤΟΝΙΑ

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

ΛΟΥΧΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΟΛΑΝ∆ΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΤΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ 
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Οι αγροτικές περιοχές που δεν διαθέτουν 
βασικές υποδοµές και υπηρεσίες θα 

αγωνιστούν να διατηρήσουν τους νέους 
ακόµη και αν η απόδοση στη γεωργία είναι 

σε γενικές γραµµές συγκρίσιµη µε εκείνη 
άλλων τοµέων, αναφέρει η Κοµισιόν.

Οι πόροι της ΚΑΠ αποδίδουν
όταν υπάρχουν κίνητρα διαδοχής
Μελέτη της Κομισιόν προκρίνει γενναία εθνικά μέτρα για προσέλκυση Νέων Αγροτών

Στην Ελλάδα η γη κοστίζει σχεδόν το 
διπλάσιο από ότι στην Γαλλία και τη Σουηδία, 
αφού η σχετική δαπάνη υπολογίζεται στα 
1.200 ευρώ το στρέµµα (µ.ο).
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που απαιτούνται, άλλες νοµοθετικές και φο-
ρολογικές ρυθµίσεις µπορούν να αντληθούν 
από τα παραδείγµατα άλλων χωρών όπως:

100% φορολογική ελάφρυνση από την 
αύξηση της αξίας µίας εκτροφής κατά τα πρώ-
τα 4 χρόνια παραγωγής (Ιρλανδία)

Επιπλέον έκπτωση φόρου για πέντε χρό-
νια σε περίπτωση διαδοχής στις εκµεταλλεύ-
σεις, για µεταφορά του 80% της φάρµας από 
µεγαλύτερο σε µικρότερο αγρότη (Ιρλανδία)

Πιλοτικό πρόγραµµα «Υπηρεσία κινητι-
κότητας εδάφους» που δηµιουργήθηκε από 
τη Macra na Feirme - την ιρλανδική οργάνω-
ση αγροτικής νεολαίας - λειτούργησε µε ε-
πιτυχία το 2014-2016. Το πρόγραµµα δηµι-
ούργησε 282 εκµεταλλεύσεις 25.000 στρεµ-
µάτων διεκπεραιώνοντας συµφωνίες συνερ-
γασίας µεταξύ αγροτών. 

Φορολογικά κίνητρα: (i) κάθε αγρότης που 
νοικιάζει γη έχει επιδότηση 19% του κόστους 
ενοικίασης γης, (ii) αγρότες που επιθυµούν 
να προσλάβουν νέους εργαζοµένους σε µό-
νιµη σύµβαση ή για σύµβαση τουλάχιστον 3 
ετών, το κράτος συνεισφέρει µε 33% στον α-
καθάριστο µισθό. (Ιταλία)

Το 2014, η Ιταλία ενέκρινε ένα διάταγµα 
(µε την ονοµασία terre vive ή «ζωντανή γη») 
για τη διάθεση δηµόσιας γης σε νέους αγρό-
τες µε δύο διαφορετικούς τρόπους: (i) πώληση 
κρατικής γης µέσω δηµόσιων και διαφανών 
κλήσεων · και (ii) ενοικίαση κρατικής γης µε 
προτεραιότητα σε νέους αγρότες για τουλά-
χιστον 15 χρόνια. Οι νέοι αγρότες έγιναν ε-
πίσης δικαιούχοι κρατικής συνεισφοράς στα 
επιτόκια για αγορά γης.

Οι εξωτερικοί παράγοντες που εµποδίζουν 
την ανανέωση των γενεών

Γίνεται κατανοητό, λέει η µελέτη, πως οι 
εξωτερικοί παράγοντες µπορούν να βοηθή-
σουν ή να εµποδίσουν τα µέτρα πολιτικής 
που αποφασίζονται. Ως τέτοιοι παράγοντες 
που που εµποδίζουν την ανανέωση γενεών 
στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές πε-
ριλαµβάνουν: (i) έλλειψη σχεδιασµού διαδο-
χής, (ii) φορολογικά αντικίνητρα και χρηµα-
τικές ποινές για την πρόωρη µεταβίβαση πε-
ριουσίας, (iii) πολιτισµικές αντιλήψεις σχε-
τικά µε τη σηµασία της διατήρησης της γης 
στην οικογένεια · (iv) φόβους για συνταξιο-
δότηση, κυρίως λόγω ανεπάρκειας ενός δι-
χτυούς ασφαλείας για τους συνταξιούχους 
και (v) αρνητικές αντιλήψεις των νέων για 
τη γεωργική εργασία ή την ποιότητα ζωής 
της υπαίθρου. 

Αντικίνητρα φόρος κληρονομιάς
αλλά και κατακερματισμένη γη
Οι αποσυνδεδεµένες στρεµµατικές ενισχύσεις πα-
ρέχουν αντικίνητρα στην ανανέωση γενεών, καθώς 
ορισµένοι αγρότες χρησιµοποιούν τις πληρωµές ως 
εισοδηµατική στήριξη πέραν της συνήθους ηλικίας 
συνταξιοδότησης για την αντιστάθµιση των χαµη-
λών συντάξεων που λαµβάνουν. «Οι ηλικιωµένοι 
αγρότες ενδέχεται να µην έχουν κίνητρα να µετα-
φέρουν τις εκµεταλλεύσεις τους σε νεότερους εάν 
η πρόσβασή τους σε εισόδηµα και µια λογική ποι-
ότητα ζωής εξαρτάται από τη συνέχιση της ενίσχυ-
σης της ΚΑΠ», λέει η µελέτη της Κοµισιόν. Ως εκ 
τούτου, οι συγγραφείς εντοπίζουν κάποιες αποτε-
λεσµατικές πρωτοβουλίες τις οποίες χαρακτηρίζει 
ως «απαλές προσεγγίσεις», για να µπορέσει µε κά-
ποιον τρόπο να ενθαρρυνθεί η διαδοχή.

Παραδείγµατα αυτών των µηχανισµών και κινή-
τρων περιλαµβάνουν: (i) δηµιουργία συµπράξεων 
σε αγροκτήµατα µεταξύ νέου και παλαιού αγρότη, 
(ii) παροχή βοήθειας στον προγραµµατισµό εισοδή-
µατος από τη σύνταξη και φορολογικές ελαφρύν-
σεις για τη σταδιακή µεταφορά περιουσιακών στοι-
χείων και (iv) χρήση τραπεζών γης.

Ειδικά για την Ελλάδα όπου η κληρονοµιά είναι 
ο κύριος τρόπος πρόσβασης των νέων αγροτών στη 
γη, σύµφωνα µε τη µελέτη, οι παραπάνω προσεγ-
γίσεις έχουν ιδιαίτερη σηµασία. Ωστόσο, αξίζει να 
σηµειωθεί εδώ πως ο φόρος κληρονοµιάς στη χώ-
ρα µας είναι υψηλός, ενώ ακόµα και όταν υφίστα-
ται κληρονοµιά η γη είναι εξαιρετικά κατακερµατι-
σµένη λόγω των πολλών κληρονόµων, όπως δή-
λωσαν οι ίδιοι οι Έλληνες αγρότες στην έρευνα.

Ακόµα και να περιέλθει η γη στον νέο αγρότη, 
οι κεφαλαιακές ανάγκες µπορεί να µην είναι υψη-
λές, αλλά η ανακαίνιση µιας ηµιεγκατεστηµένης 
εκµετάλλευσης που διατηρούνταν µόνο για τις ά-
µεσες ενισχύσεις θα απαιτήσει κάποια επένδυση 
και οι νέοι αγρότες πιθανότατα δεν θα έχουν την 
απόδειξη της βιωσιµότητας ή της αξίας του ενερ-
γητικού που µπορεί να απαιτήσουν οι τράπεζες ώ-
στε να δανειστούν. Είναι επίσης µεγάλη πρόκλη-
ση για έναν νεαρό να είναι σε θέση να αναπτύξει 

νέα επιχειρηµατικά µοντέλα που µπορούν να και-
νοτοµήσουν και να ενισχύσουν την κερδοφορία 
των αγροκτηµάτων τους. 

Η αποτελεσµατική διοίκηση δίνει την αξία 
στα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης

Όσον αφορά τώρα τον τρόπο σχεδιασµού των δι-
αρθρωτικών προγραµµάτων (πριµ πρώτης εγκατάστα-
σης, σχέδια βελτίωσης κ.λπ), η Κοµισιόν διαπιστώνει 
πως η διοικητική αποτελεσµατικότητα εξαρτάται από:

Την χαµηλή αναλογίας των αιτούντων προς τα 
διαθέσιµα χρήµατα (µια υψηλή αναλογία µπορεί εύ-
κολα να πληµµυρίσει το σύστηµα ενισχύσεων και να 
οδηγήσει σε µεγάλες καθυστερήσεις).

Την ποιότητα των πληροφοριών, συµπεριλαµβα-
νοµένων αδιαφανών διαδικασιών επιλογής και επι-
λεξιµότητας των δικαιούχων. 

Τις συµβουλές και υποστήριξη που διατίθενται 
στους αιτούντες για να διασφαλίσουν ότι τα σχέδια 
και οι αιτήσεις τους είναι υψηλής ποιότητας έχουν.

Το επίπεδο δεξιοτήτων, πόρων και ο συντονισµός 
του σχετικού προσωπικού στη δηµόσια διοίκηση για: 
(i) διευκόλυνση της ταχείας και εύρωστης αξιολόγη-
σης των αιτήσεων και (ii) οµαλοποίηση της διαδικα-
σίας των σχετικών αδειών ή ελέγχων. 

Την ευκολία λειτουργίας, τη συνέχεια και την 
ποιότητα των επικοινωνιών µεταξύ των δικαιούχων 
και του διοικητικού / συµβουλευτικού προσωπικού.

Σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες από τον γεωργικό 
τοµέα, λίγα άτοµα µπορούν να υποβάλουν αίτηση σε 
ένα πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης χωρίς βοήθεια 
και αυτό συνεπάγεται κόστος. Για παράδειγµα, οι δι-
αδικασίες αίτησης για τα Μέτρα 6 (Νέοι Αγρότες) και 
4 (Σχέδια Βελτίωσης) µπορεί να είναι περίπλοκες για 
τους αιτούντες. Αυτές οι διαδικασίες ενδέχεται εποµέ-
νως να απαιτούν δεξιότητες πέρα   από τις γνώσεις και 
την εµπειρία των αιτούντων. Επιπλέον, οι συµβουλές 
δεν είναι πάντα σχετικές ή προσβάσιµες. Σε χώρες ό-
που η κυβέρνηση παρέχει συµβουλευτική υπηρεσία, 
είναι ευκολότερο για τους ενδιαφερόµενους νέους 
αγρότες να υποβάλουν αίτηση για χρηµατοδότηση.
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Κληρονοµιά
Στην Ελλάδα η 

κληρονοµιά είναι 
ο κύριος τρόπος 
πρόσβασης των 

νέων σε αγροτική 
γη, αναφέρει 

η Κοµισιόν

Επενδυτικά 
προγράµµατα
Στις χώρες όπου 
υπάρχει δηµόσιος 

φορέας συµβουλευ-
τικές, το κόστος και 
ο χρόνος υποβολής 

φακέλων για 
ενίσχυση µειώνεται

Εισόδηµα
Οι άµεσες ενι-

σχύσεις είναι για 
κάποιους συντα-

ξιούχους αγρότες 
η κύρια πηγή 
εισοδήµατος
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Την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής 
του τέλους επιτηδεύµατος για το φορολογικό έ-
τος 2020 των αγροτών και αλιέων που υπάγο-
νται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, αποφάσισε το 
οικονοµικό επιτελείο, µε διάταξη που ενσωµα-
τώθηκε σε νοµοσχέδιο στη Βουλή. Το συγκεκρι-
µένο µέτρο τέθηκε σε ισχύ και το προηγούµενο 
φορολογικό έτος, προκειµένου να υπάρξει φο-
ρολογική ελάφρυνση για αυτές τις δύο κατηγο-

ρίες επαγγελµατιών. Με το άρθρο 25 του σχεδί-
ου νόµου «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και 
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεο-
µηνίες, επείγουσες ρυθµίσεις για τη στήριξη της 
οικονοµίας, συµπληρωµατικός κρατικός προϋ-
πολογισµός και συνταξιοδοτική ρύθµιση», ρυθ-
µίζεται η φορολογική ελάφρυνση των αγροτών 
κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ καθώς και των αλιέ-
ων της παράκτιας αλιείας που εκµεταλλεύονται, 

είτε ατοµικά είτε µε τη µορφή συµπλοιοκτησίας 
ή κοινωνίας αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη 
µέχρι δώδεκα µέτρα µεταξύ καθέτων. «Πρόκει-
ται για µία απόφαση που αποδεικνύει ότι αξιο-
ποιούµε, τα διαθέσιµα δηµοσιονοµικά περιθώ-
ρια, ώστε να στηρίξουµε, µε ουσιαστικά µέτρα ε-
νίσχυσης αλλά και φορολογικές ελαφρύνσεις, 
όσους έχουν πληγεί από την πανδηµία» λέει το 
υπουργείο Οικονοµικών.

Δεύτερη χρονιά απαλλαγή αγροτών από τέλος επιτηδεύματος 

«Το ερώτημα είναι 
αν έχουν τεχνικά 
λάθη οι δασικοί 
χάρτες ή απλά ζητάμε 
δασικούς ραμμένους 
και κομμένους στα 
μέτρα της εκλογικής 
πελατείας» 
διερωτώνται 
οι δασολόγοι

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Οριστική λύση στο θέµα των χαρακτηρισµών 
εκτάσεων µε φρύγανα και ασπαλάθους ώστε 
να µη συµπεριλαµβάνονται στη λίστα ειδών 
που χαρακτηρίζουν µια δασική έκταση αλ-
λά και ζητηµάτων τεκµηρίου κυριότητας του 
∆ηµοσίου σε ∆ωδεκάνησα, Κρήτη, Ιόνια Νη-
σιά, Μάνη, Κύθηρα - Αντικύθηρα, Λέσβο, Σά-
µο και Χίο υπόσχεται το κυβερνητικό επιτε-
λείο, προκειµένου να αντιµετωπιστούν ιδιο-
κτησιακής φύσης προβλήµατα µε τους δασι-
κούς χάρτες. Επ’ αυτού και η οµόφωνη γνω-
µοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ασών 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, η οποία α-
ποτελεί πρώτο βήµα για τη διόρθωση σφαλ-
µάτων στους δασικούς χάρτες. Θα ακολου-
θήσει και η σχετική απόφαση από τον υφυ-
πουργό Περιβάλλοντος κ. Γ.Αµυρά, όπου θα 
επιλυθούν αστοχίες που αφορούν στον χα-
ρακτηρισµό εκτάσεων, προκαλώντας σφο-
δρές αντιδράσεις από αγρότες και ιδιοκτή-
τες αγροτεµαχίων και λοιπών ιδιοκτησιών.
Προηγήθηκε η  παράταση έξι µηνών στην υ-
ποβολή αντιρρήσεων, ώστε σε αυτό το χρονι-
κό διάστηµα οι υπηρεσίες να προχωρήσουν 
στις διορθώσεις των σφαλµάτων και η µείωση 
του τέλους άσκησης αντιρρήσεων κατά 50%.

Αιτία ήταν το «πρασίνισµα» των νησιών 
βάσει των αναρτήσεων καθώς είναι χαρα-
κτηριστικό ότι η συνολική έκταση της ανάρ-
τησης στα ∆ωδεκάνησα είναι 2,6 εκατοµµύ-
ρια στρέµµατα, εκ των οποίων το 65,1% χα-
ρακτηρίζεται δασικό. .

Σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις του υπουρ-
γείου, µε νέες νοµοθετικές παρεµβάσεις θα 

ρυθµιστούν οριστικά όλα τα ακανθώδη ζη-
τήµατα, ενώ για τα πρόδηλα σφάλµατα το 
βάρος µετατοπίζεται στη δηµόσια διοίκηση.

Ανάµεσα στα ενδεχόµενα που εξετάζο-
νται είναι για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις 
που δεν εµπίπτουν στο τεκµήριο του ελλη-
νικού ∆ηµοσίου να αναγνωρίζεται η κυριό-
τητα των ιδιωτών και η µεταβίβασή τους. Οι 
εκτάσεις που θα διατηρήσουν το χαρακτή-
ρα του δασωµένου αγρού και µετά τις διορ-
θώσεις εξετάζεται να παραχωρηθούν στους 
ιδιώτες µε ή άνευ τιµήµατος (ανάλογα µε τη 
λύση που θα προκριθεί) υπό την προϋπόθε-
ση να αποδεικνύεται ο αγροτικός χαρακτή-

ρας τους µέσω των αγροτικών επιδοτήσεων 
ή άλλου στοιχείου. Το υπουργείο διαµηνύει, 
πάντως, πως η τελική µορφή της νοµοθετι-
κής ρύθµισης θα είναι σε απόλυτη αρµονία 
µε το Σύνταγµα, τη νοµολογία του Συµβου-
λίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου.

Την ίδια ώρα, διολίσθηση του έργου των 
δασικών χαρτών για λόγους ικανοποίησης 
της εκλογικής πελατείας βλέπουν οι δασο-
λόγοι. «Το ερώτηµα είναι αν έχουν τελικά 
τεχνικά λάθη οι ∆ασικοί Χάρτες ή απλά ζη-
τάµε σαν κοινωνία δασικούς χάρτες ραµµέ-
νους και κοµµένους στα µέτρα της κατά πε-
ρίπτωση εκλογικής πελατείας στην Κρήτη ή 

Λύση για φρύγανα, ασπάλαθους

Με κοπτοραπτική
ξαναγράφονται
οι δασικοί χάρτες

∆ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

123.400.000 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΤΑΣΗ

ΑΝΕΚΑΘΕΝ ∆ΑΣΙΚΟ

 ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ

ΕΚΧΕΡΣΩΜΕΝΕΣ 
∆ΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ �Μ.Ο�

ΧΟΡΤΟΛΙΒΑ∆ΙΚΕΣ
ΕΚΤΑΣΕΙΣ �Μ.Ο�

51,8%

1,8%

1,3%

51
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Μέσα σε ένα έτος, από το 2019 ως το 2020, 
το αγροτικό εισόδηµα στην Ελλάδα υποχώ-
ρησε κατά 2,6% σύµφωνα µε τα τελευταία 
στοιχεία της Eurostat, µε το αντίστοιχο πο-
σοστό για το σύνολο των κρατών µελών, να 
διαµορφώνεται στο -2,8%. Η στατιστική υπη-
ρεσία της ΕΕ αποδίδει τη µείωση αυτήστην 
πτώση κατά 1,4% της αξίας της αγροτικής πα-
ραγωγής και στις αρνητικές επιδόσεις που 

κατέγραψαν πέντε από τα επτά βασικά κρά-
τη µέλη της ΕΕ στον αγροτικό τοµέα: Γαλλία 
(-2,1%), Ιταλία (-2,6%), Γερµανία (-2,9%), Ολ-
λανδία (-3,1%) και Ρουµανία (-9,4%).

Από την άλλη, σηµειώθηκε αύξηση στην 
αξία της αγροτικής παραγωγής της Ισπανί-
ας κατά 2,4% και της Πολωνίας κατά 6,6%. Οι 
µεγαλύτερες αυξήσεις ήταν για την Κροατία 
(+7,0%) και τη Λιθουανία (+7,9%).

Εν τω µεταξύ, η ακαθάριστη προστιθέµε-
νη αξία που παρήγαγε η αγροτική παραγω-
γή στην ΕΕ υποχώρησε και αυτή κατά 2,2%, 
γεγονός που οφείλεται στην περιορισµένη 
υποχώρηση κατά 0,8% του κόστους των εισ-
ροών και υπηρεσιών που αξιοποιούν οι α-
γρότες, τη στιγµή που η αξία της αγροτικής 
παραγωγής ακολούθησε µεγαλύτερο ρυθ-
µό µείωσης (-1,4%).

Μείωση 2,6% για αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα το 2020ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΕ
ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΞΙΑ ΚΑΤΑ

ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ
ΑΞΙΑ

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

1,4%

-2,2%

-2,8%

Την ένταξη των µη κατ’ επάγγελµα α-
γροτών στους δικαιούχους κρατικών α-
ποζηµιώσεων (των γνωστών ΠΣΕΑ) προ-
βλέπει σχέδιο νόµου του υπουργείου Οι-
κονοµικών το οποίο βρίσκεται προς ε-
πεξεργασία από την αρµόδια επιτροπή 
της Βουλής και θα ψηφιστεί τις επόµε-
νες ηµέρες. Στη ρύθµιση αυτή ωστόσο 
διευκρινίζεται ότι το ποσό της αποζηµί-
ωσης θα είναι το µισό από αυτό που θα 
λαµβάνουν οι κατ’ επάγγελµα αγρότες, 
ενώ η σχετική απόφαση εµπίπτει στην 
κρίση του εκάστοτε υπουργού. 

Μέχρι σήµερα οι ετεροεπαγγελµατίες 
αγρότες δεν λάµβαναν κρατικές αποζη-
µιώσεις, όπως συνέβαινε µε τους υπόλοι-
πους αγρότες έπειτα από φυσικές κατα-
στροφές, εκτός από ελάχιστες περιπτώ-
σεις. Ξεκαθαρίζεται ότι η ρύθµιση αυτή 
που βρίσκεται στο νέο νοµοσχέδιο του 
Υπουργείου Οικονοµικών «Κρατική α-
ρωγή προς επιχειρήσεις και µη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεοµη-
νίες, επείγουσες ρυθµίσεις για τη στή-
ριξη της οικονοµίας, συµπληρωµατικός 
κρατικός προϋπολογισµός και συνταξιο-
δοτική ρύθµιση» δεν αφορά στις αποζη-
µιώσεις του ΕΛΓΑ. Στην περίπτωση του 
ΕΛΓΑ λαµβάνουν άπαντες, επαγγελµα-
τίες ή µη, ό,τι πληρώσουν.

Σε ό,τι αφορά στις έκτακτες κρατικές 
ενισχύσεις µετά από θεοµηνίες, γίνεται 
επί της ουσίας µια τροποποίηση του υφι-
στάµενου κανονισµού για τις ΚΟΕ (Κρα-

τικές Οικονοµικές Ενισχύσεις), ώστε να 
επεκταθεί η περίµετρος του µέτρου και 
να καλύψει τους ετεροεπαγγελµατίες. Ως 
θεοµηνία, το νοµοσχέδιο ορίζει τις περι-
πτώσεις πληµµύρας, σεισµού, χιονοστι-
βάδας, ανεµοστρόβιλων και τυφώνων, 
δασικών πυρκαγιών και άλλών πυρκα-
γιών ανεξέλεγκτων που αποδίδονται σε 
φυσικά αίτια. Όπως συγκεκριµένα ανα-
φέρεται στο άρθρο 12 του εν λόγω νό-
µου, «…µε κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανά-
πτυξης δύναται να παρέχεται επιχορή-
γηση ποσοστού που δεν ξεπερνά το 50%  
της επιχορήγησης που καθορίζεται, σε 
φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύ-
ριο επάγγελµα αγρότες, όπως αυτοί ο-
ρίζονται στην κείµενη νοµοθεσία, αλλά 
κατέχουν αγροτικές εκµεταλλεύσεις».

Επισηµαίνεται δε ότι αυτονόητη υπο-
χρέωση είναι η τήρηση των όρων και 
προϋποθέσεων των κανόνων για τις ε-
πιχορηγήσεις στο πλαίσιο της κρατικής 
αρωγής, καθώς και οι κάτοχοι των αγρο-
τικών εκµεταλλεύσεων να έχουν υποβά-
λει δήλωση ΟΣ∆Ε και να έχουν εκπλη-
ρώσει την υποχρέωση της ειδικής ασφα-
λιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ. Στην αι-
τιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου ση-
µειώνεται ότι  η σχετική διάταξη δεν ε-
ξισώνει τις δύο κατηγορίες κατ’επάγ-
γελµα  αγρότες και µη, αλλά κατ΄ανα-
λογία ικανοποίηση των διαφορετικών 
αναγκών τους.  

σε άλλες περιοχές» ρωτά χαρακτηριστικά, η 
Πανελλήνια Ένωση ∆ασολόγων ∆ηµοσίων 
Υπαλλήλων (ΠΕ∆∆Υ), επισηµαίνοντας ότι για 
το ζήτηµα κινητοποιήθηκε ο πρωθυπουργός.

Οι ίδιοι µάλιστα υπογραµµίζουν ότι το τε-
χνικό και διοικητικό πλαίσιο για τη σύνταξη, 
τη θεώρηση και την ανάρτηση των δασικών 
χαρτών καθώς και οι διοικητικές και λοιπές 
διαδικασίες για την υποβολή αντιρρήσεων και 
την εξέτασή τους προκειµένου να κυρωθούν 
οι ∆ασικοί Χάρτες είναι ευθύνη του υπουρ-
γείου και της κυβέρνησης. Ωστόσο «στην πε-
ρίπτωση του έργου των δασικών χαρτών µό-
νο σταθερό δεν παρέµεινε το πλαίσιο από τη 
σύνταξη του ∆ασικού Χάρτη µέχρι την τελική 
κύρωσή του και αυτό είναι το πρόβληµα. ∆ε-
κάδες διοικητικές πράξεις (νόµοι, τροπολο-
γίες, προεδρικά διατάγµατα, υπουργικές α-
ποφάσεις και εγκύκλιοι), αντί να διευκολύ-
νουν, περιέπλεξαν περισσότερο το θέµα των 
∆ασικών Χαρτών και δηµιούργησαν ένα «χά-
σµα εµπιστοσύνης» ανάµεσα στους πολίτες 
και τη διοίκηση το οποίο έχει σαν γενεσιουρ-
γό αιτία τις πολλές, αποσπασµατικές και ά-
στοχες αλλαγές στο νοµικό πλαίσιο, για την 
απόδοση των εκτάσεων δασικού χαρακτήρα 
στους δασικούς χάρτες».

Έως 50%
∆ύναται να 
παρέχεται 

επιχορήγηση που 
δεν ξεπερνά το 
50% σε φυσικά 
πρόσωπα που 
δεν είναι κατά 

κύριο επάγγελµα 
αγρότες

Θεσμοθετείται κρατική αποζημίωση όμως 
50% για τους ετεροεπαγγελματίες αγρότες 

∆εν θα χάσουν
οι αγρότες

Τη διαβεβαίωση ότι 
καµία επιδότηση δεν θα 
χαθεί για τους γεωργούς 
και κτηνοτρόφους που 
χρησιµοποιούν εκτάσεις 
που έχουν 
χαρακτηρισθεί δασικές, 
έδωσε ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
Σπήλιος Λιβανός. Ο ίδιος 
όµως παραδέχθηκε ότι 
«έχουν γίνει πολλά λάθη. 
∆εν µπορεί το κράτος να 
δίνει τίτλους ιδιοκτησίας 
και να βγάζει τις ίδιες 
περιοχές δασικές. Αυτό, 
όπως έχει πει και ο 
υπουργός Κ. Σκρέκας, θα 
διορθωθεί τους 
επόµενους µήνες και θα 
επαναδιατυπωθεί τι είναι 
δάσος», ανέφερε.
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Απανωτές 
ψυχρολουσίες 
σε κτηνοτρόφους 
που αναμένουν 
κρατική ενίσχυση
Χωρίς ρευστότητα λόγω απλήρωτης 
συνδεδεµένης και µε το κόστος των 
ζωοτροφών στα ύψη, τη στιγµή τα πρόβατα 
έκοψαν το γάλα από τον παγετό. 
Αυτό το κλίµα µεταφέρουν οι κτηνοτρόφοι 
από την κεντρική Ελλάδα. «Πίκρα, 
αγανάκτηση και θυµό» µεταφέρουν µε 
επιστολή τους στην ηγεσία του Αγροτικής 
Ανάπτυξης και στους τοπικούς βουλευτές οι 
αιγοπροβατοτρόφοι από τον Τύρναβο που 
διεκδικούν κρατικές ενισχύσεις αφού όπως 
αναφέρουν τα προβλήµατά του κλάδου, αντί 
να µειωθούν, διογκώθηκαν σε υπερβολικό 
βαθµό. 
Μέχρι στιγµής, το µόνο που βλέπουν είναι 
«ένα υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να 
παρακολουθεί-κυριολεκτικά- άπραγο από τη 
θέση του απλού θεατή, τη δυσµενή θέση 
στην οποία έχει περιέλθει ολόκληρος ο 
κλάδος».
Κάνουν λόγο για πέντε ψυχρολουσίες που 
αιτιολογούν και µε το παραπάνω την κρατική 
ενίσχυση. Σύµφωνα µε την επιστολή τους, 
αυτά τα πέντε σηµεία είναι: 
1η ψυχρολουσία:  Η πληρωµή της Ενιαίας 
Ενίσχυσης, όπου είδαµε να µας πιστώνονται 
λιγότερα χρήµατα, είδαµε να µας 
παρακρατούνται µεγάλα ποσά και ακόµα και 
σήµερα δεν ξέρουµε τι ακριβώς 
δικαιούµαστε και πόσα ακριβώς θα πρέπει 
να µας επιστραφούν.
2η ψυχρολουσία: Άνοδος στις τιµές  των 
ζωοτροφών, της τάξεως, περίπου, 30-40%, 
µε αποτέλεσµα να εξανεµιστεί η µικρή 
αύξηση (10%) που απολαύσαµε στις τιµές 
του γάλακτος. Προφανώς, να επισηµάνουµε, 
ότι αυτές τις αυξήσεις δεν τις καρπώθηκαν 
οι αγρότες. 
3η ψυχρολουσία: Παρατεταµένος παγετός, 
µε θερµοκρασίες τέτοιες που είχαν ως 
αποτέλεσµα τη µείωση της παραγωγής 
γάλακτος των αιγοπροβάτων κατά 20-30% 
και σε ορισµένες περιπτώσεις να αγγίζει το 
40%.
4η ψυχρολουσία: ζητήσαµε να καταβληθεί 
η συνδεδεµένη ενίσχυση στο αιγοπρόβειο 
κρέας, πιο νωρίς από τις άλλες χρονιές αλλά 
δυστυχώς βλέπουµε ότι έχουµε υπέρµετρη 
καθυστέρηση. 
5η ψυχρολουσία: πρόσφατα γίναµε 
µάρτυρες µιας δυσάρεστης κατάστασης µε 
τη νοθεία στο εθνικό µας προϊόν, τη Φέτα.

Δύο μάσκες για ένα ρόλο και
ο Παπαγιαννίδης εν αναμονή
Είδε την πόρτα ο Στρατάκος, ενώ τρίζει και η καρέκλα του Μπαγινέτα

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Μεγάλο ανακάτεµα και απίστευτη µάχη χαρα-
κωµάτων βρίσκεται αυτές τις µέρες σε εξέλι-
ξη στο υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, µε 
τις αποµακρύνσεις των γενικών γραµµατέων 
να διαδέχονται η µια την άλλη, χωρίς ωστόσο 
κανείς να αντιλαµβάνεται τη σηµειολογία αυ-
τών των κινήσεων και το πού πηγαίνουν από 
δω και µπρος τα πράγµατα.

Παρά το γεγονός ότι η αποµάκρυνση του 
Λάκωνα γενικού γραµµατέα, Γιώργου Στρατά-
κου, αποτέλεσε έκπληξη για πολλούς, επρό-
κειτο για το… χρονικό ενός προαναγγελθέ-
ντος θανάτου, ειδικά από τη στιγµή που ο πε-
ρί ου ο λόγος δεν έλεγε να αποχωρισθεί τις 
«παλιές του αγάπες» και συνέχιζε -όπως λέ-
γεται- να δίνει ραπόρτο για τα τεκταινόµενα 
στην πλατεία Βάθη στον προηγούµενο προϊ-
στάµενό του και σήµερα υπουργό Εσωτερικών, 
Μάκη Βορίδη. Αντίθετα, οι φήµες περί ανικα-
νότητας στο χειρισµό κρίσιµων θεµάτων του 
υπουργείου δεν επιβεβαιώνονται. 

Οι πληροφορίες θέλουν τον υπουργό, Σπή-
λιο Λιβανό, να ζητάει την «κεφαλή» Στρατά-
κου «επί πίνακι» και φυσικά να κάνει αποδε-
κτή χωρίς δεύτερη σκέψη την παραίτηση του 
από τη στιγµή που αυτή υποβλήθηκε. Σηµει-
ωτέον ότι ο κ. Στρατάκος έχει ήδη χαιρετίσει 
τους συνεργάτες του και έχει φύγει από το 
γραφείο του στην Αχαρνών 2.  

Ταυτόχρονα µε τις φήµες περί αποµάκρυν-
σης Στρατάκου άρχισαν και τα σενάρια για τον 
άνθρωπο που θα το διαδεχθεί. Εικάζεται ότι ο 
υπουργός, όταν του ζητούσε την παραίτηση 
είχε στο νου του τον στενό του συνεργάτη και 
πρώην δήµαρχο Μεσολογγίου, Νίκο Καραπά-
νο, ωστόσο, η «ιδέα» του δεν βρήκε πρόσφο-
ρο έδαφος στο Μαξίµου και εγκαταλείφθηκε 
χωρίς πολλές αντιρρήσεις. 

Κάπως έτσι τέθηκε σε εφαρµογή το διαθέ-
σιµο απ’ ό,τι φαίνεται plan B, που ακούει στο 
όνοµα, ∆ηµήτρης Παπαγιαννίδης, γνωστού 
και µη εξαιρετέου. Ο τελευταίος, έχοντας µα-
κρά θητεία, κυρίως από τα συνδικάτα των µη-
χανικών (ΤΕΕ κ.λ.π.), στο κόµµα της Νέας ∆η-
µοκρατίας και έχοντας διατελέσει επί 5ετία 
(2004-2009) γενικός γραµµατέας κοινοτικών 
πόρων στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
περνούσε και περνάει όλα τα «τεστ». Βεβαίως, 
οι «κακές γλώσσες» θέλουν την επιλογή Πα-

παγιαννίδη να έχει γίνει λόγω της σχέσης του 
µε την Αιτωλοακαρνανία (εκλογική Περιφέ-
ρεια του Λιβανού), καθώς κατάγεται από την 
ορεινή Ναυπακτία.

Βεβαίως το θέµα δεν σταµατάει εκεί. Τα τε-
λευταία 24ωρα και ενώ ο κ. Παπαγιαννίδης 
«βρίσκεται» καθ΄οδόν για το υπουργείο (λέ-
γεται µάλιστα ότι βρέθηκε προς στιγµήν στο 
γραφείο Στρατάκου), φούντωσε η φηµολο-
γία ότι την πόρτα της εξόδου βλέπει και ο έ-
τερος Καππαδόκης, δηλαδή, ο άλλος γενικός 
γραµµατέας, Αγροτικής Πολιτικής και Κοινο-
τικών Πόρων, Κώστας Μπαγινέτας. Εδώ το ρε-
πορτάζ λέει, ότι από την αρχή το «κοστούµι» 
της ΚΑΠ και των Προγραµµάτων του έπεφτε 
µεγάλο, τώρα όµως που ο κόµπος (µε τη νέα 
ΚΑΠ) έφτασε στο χτένι, δεν υπάρχει χρόνος 
για χάσιµο. Κι’ απ’ ότι φαίνεται δεν τον σώζει 
ούτε ο απολογισµός διαβουλεύσεων για τη δι-
αµόρφωση του εθνικού φακέλου, που έδω-
σε στη δηµοσιότητα στα µέσα της εβδοµάδος. 

Αυτό έκανε το θέµα Παπαγιαννίδη να «πα-
γώσει» κάπως. Όχι γιατί δεν θα αναλάβει θέ-
ση γενικού γραµµατέα στο υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αλλά γιατί υ-
πάρχει πλέον δίληµµα, ποια από τις δύο θέ-
σεις θα αναλάβει. Για την τελευταία, η οποία 
δεν έχει βεβαίως εκκενωθεί ακόµη αλλά α-
ναµένεται, υπάρχει και ιδιαίτερη τεχνογνω-
σία, λόγω της προηγούµενης θητείας (2004-
2009). Θα ήταν λοιπόν κρίµα, τόση τεχνογνω-
σία να πάει χαµένη!    

Μεγάλο το κοστούµι
Για τον µέχρι τώρα γ.γ Αγροτικής 
Πολιτικής το «κοστούµι» της ΚΑΠ 
των Προγραµµάτων του έπεφτε 

µεγάλο και δεν τον σώζει 
ο απολογισµός διαβουλεύσεων
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Για τον αποκλεισµό των βοοτρόφων από τα 
κριτήρια µοριοδότησης της 3ης πρόσκλησης των 
Νέων Αγροτών διαµαρτύρονται µε επιστολή 
τους προς το ΥΠΑΑΤ οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι 
ΑΜΘ, καθώς έτσι µειώνονται σε µεγάλο βαθµό 
οι πιθανότητες ένταξής τους στο Μέτρο. Οι 
κτηνοτρόφοι αναφέρουν πως η βοοτροφία, 
λόγω των απωλειών σε ζωικό κεφάλαιο από την 
οζώδη δερµατίτιδα το 2015, προσπαθεί να 
ανακάµψει. «Λαµβάνοντας υπόψη το αρνητικό 

ισοζύγιο εγχώριας παραγωγής και εισαγωγών, 
που έχει η πατρίδα µας σε βόειο κρέας και γάλα 
και δεδοµένης της βαρύτητας του κλάδου στην 
ακριτική µας περιοχή, εκφράζουµε την έντονη 
δυσαρέσκεια µας και την ανησυχία για την 
ανάπτυξη της βοοτροφίας και το µέλλον των 
νέων κτηνοτρόφων», αναφέρουν οι Σύλλογοι. 
Γι’ αυτό κρίνουν απαραίτητη την παρέµβαση του 
υπουργείου για την ένταξη των βοοτρόφων 
στη νέα µοριοδότηση του προγράµµατος.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μόνο λήξαν δεν µπορεί να θεωρηθεί 
το ζήτηµα µε τους 3.500 περίπου επι-
λαχόντες των Σχεδίων Βελτίωσης που 
προκηρύχτηκαν το 2017, τη στιγµή που 
µέχρι σήµερα οι πληρωµές του προ-
γράµµατος µετά βίας υπερβαίνουν το 
30% του συνολικού προϋπολογισµού. 
Την προοπτική επίλυσης του θέµατος 
µαρτυρά η συνάντηση που είχε προ-
γραµµατιστεί για τις 16 Απριλίου µε-
ταξύ του υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης Σπήλιου Λιβανού µε εκπροσώ-
πους της Πανελλαδικής Επιτροπής Ε-
πιλαχόντων στους κόλπους της οποί-
ας έχουν ενταχθεί πλέον των 2.000 α-
γρότες και κτηνοτρόφοι. 

Όλα αυτά τη στιγµή που το υπουρ-
γείο επιχειρεί να τους κατευθύνει στο 
νέο πρόγραµµα των Σχεδίων Βελτίω-
σης που αναµένεται να προκηρυχθεί 
και όπως έγινε γνωστό θα έχει προϋ-
πολογισµό πέριξ των 250 εκατ. ευρώ.

Κάτι τέτοιο ωστόσο φαίνεται ότι δεν 
διευκολύνει καθόλου την υπόθεση 
των επιλαχόντων, αφού εκτός της νέ-
ας οικονοµικής επιβάρυνσης που συ-
νεπάγεται η επανασύνταξη του φακέ-
λου τους, είναι τέτοια η εικόνα των εκ-
µεταλλεύσεών τους και τα δεδοµένα, 
που θα βρεθούν στο ίδιο έργο θεατές, 
δηλαδή ξανά στη θέση του επιλαχόντα.

Η στάση του υπουργείου παραµέ-
νει µέχρι στιγµής σε πρώτη ανάγνω-
ση αρνητική, µε τους ιθύνοντες να ε-
πικαλούνται το τέλος της προγραµµα-
τικής περιόδου ως ανυπέρβλητο εµπό-
διο, δίπλα στο ποσό των 230 εκατ. που 
εκτιµούν ότι θα χρειαστεί να συµπλη-
ρώσει τα 600 εκατ. που προϋπολογί-
ζονται για τους 10.000 περίπου εγκε-
κριµένους φακέλους. Από την πλευρά 
τους, οι οργανωµένοι σε Πανελλαδική 
Επιτροπή πλέον επιλαχόντες υπολο-
γίζουν στα 150 εκατ. ευρώ το επιπλέ-

ον δηµοσιονοµικό κόστος. Όπως εξη-
γεί στην Agrenda η αγρότισσα και εκ-
πρόσωπος της επιτροπής Μαρία Μπότη 
µετέφερε στον υπουργό Σπήλιο Λιβα-
νό, ότι είναι παράλογο το υπουργείο 
να «ξεγράφει» το ζήτηµά τους, τη στιγ-
µή που το πρόγραµµα ακόµα τρέχει, 
ενώ επισηµαίνει ότι είναι αντιφατικό 
να στέλνει τους επιλαχόντες σε ένα 
νέο πρόγραµµα. «Πώς θα µπορούσε 
να εξασφαλιστεί ότι θα χωρέσουν αυ-
τή τη φορά στον προϋπολογισµό των 
νέων Σχεδίων, που αναµένεται να υ-
περβούν τα 250 εκατ. ευρώ, όταν έ-
µειναν εκτός στα προηγούµενα, τα ο-
ποία µε την υπερδέσµευση που ανα-
κοινώθηκε το 2019 διαµόρφωσαν έ-
να ταµείο της τάξης των 600 εκατ. ευ-
ρώ;» αναφέρει.

Εν τω µεταξύ, λάδι στη φωτιά φαί-
νεται ότι έριξε η απόφαση παράτασης 
στην υλοποίηση των Σχεδίων Βελτίω-

σης κατά έξι µήνες, κάτι που οι επιλα-
χόντες αξιολογούν ως πρόκληση την 
στιγµή που οι δεσµεύσεις έχουν ήδη 
µειωθεί και αρκεί µια µικρή αγορά για 
να εκδώσει κανείς αίτηµα πληρωµής. 
Άρα φαίνεται ότι αρκετοί από όσους 
έχουν εγκριθεί δεν αποκλείεται να ε-
γκαταλείψουν τα σχέδιά τους, ενώ στο 
µεταξύ οι επιλαχόντες θα έχουν υπο-
χρεωθεί σε απένταξη. Υπενθυµίζεται 
ότι στα προηγούµενα Σχέδια Βελτίω-
σης, του 2011 εγκρίθηκαν όλοι όσοι 
έκαναν αίτηση ωστόσο 1 στους 3 ολο-
κλήρωσαν την επένδυσή τους, λόγω 
κυρίως της οικονοµικής κρίσης που 
είχε ξεσπάσει.

Οι πληροφορίες πάντως θέλουν το 
ζήτηµα να έγκειται κατά κύριο λόγο σε 
πολιτική βούληση, ενώ το επιχείρηµα 
ότι η περίοδος ΚΑΠ έληξε δεν ευστα-
θεί. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, 15.000 
ενδιαφερόµενοι είχαν καταθέσει φακέ-

λους, εκ των οποίων εγκρίθηκαν περί-
που 10.000, µε 3.500 να είναι οι επιλα-
χόντες, ενώ οι υπόλοιποι απορρίφθη-
καν. «Είχαν πει ότι θέλουν το 25% των 
Νέων του 2016 να ενταχθεί στα Σχέδια 
Βελτίωσης. Εµείς πιστεύουµε ότι οι πε-
ρισσότεροι έµειναν εκτός. Είναι δυνα-
τόν να υπάρχουν Νέοι Αγρότες χωρίς 
µηχανήµατα;» συνεχίζει η ίδια. 

Να σηµειωθεί ότι µια ακόµα ο-
µάδα επιλαχόντων από την Κεντρι-
κή Ελλάδα, ζητά να αποσυρθούν οι 
προκηρύξεις τριών προγραµµάτων 
του απερχόµενου ΠΑΑ, των αρδευ-
τικών, των Συµβούλων και το Μέτρο 
16 Συνεργασία. «∆εν σχετιζόµαστε 
µε την οµάδα αυτή και διαφωνού-
µε µε την πρόταση. ∆εν είναι σω-
στό να φεύγουν χρήµατα από άλ-
λους παραγωγούς και προγράµµα-
τα για να κλείνουν τρύπες» τονίζει 

Τελευταία ζαριά για 
3.500 επιλαχόντες  

Σχεδίων Βελτίωσης
Ζεστό διατηρείται το 
ζήτημα ένταξης στα 

Σχέδια Βελτίωσης 
των επιλαχόντων, οι 

οποίοι αναμένουν 
εξελίξεις έπειτα από 

συνάντηση με την 
ηγεσία της Βάθη

Αδικούνται οι βοοτρόφοι
από τα κριτήρια ένταξης

της 3ης πρόσκλησης
για τους Νέους Αγρότες

250 εκατ.
Μια «µεσοβέζικη» λύση που 
προωθήθηκε από το ΥΠΑΑΤ 
ήταν η κατεύθυνση των 
επιλαχόντων στο νέο 
πρόγραµµα Σχεδίων 
Βελτίωσης που αναµένεται 
να προκηρυχτεί και να 
τρέξει εντός της διετίας και 
µε προϋπολογισµό πάνω από 
τα 250 εκατ. ευρώ.

2.000
Στους κόλπους της 
Πανελλαδικής Επιτροπής 
Επιλαχόντων έχουν ενταχθεί 
πλέον των 2.000 αγρότες 
και κτηνοτρόφοι. 

Μόρια
Σύµφωνα µε υπολογισµούς, 
150 εκατ. ευρώ θα 
µπορούσαν να καλύψουν 
όσους επιθυµούν να τρέξουν 
το επενδυτικό τους Σχέδιο, 
µε σηµαντικό ποσοστό να 
αφορά Νέους Αγρότες που 
έµειναν εκτός λόγω 
ασυνεπειών ως προς τη 
µοριοδότησή τους.

η Μαρία Μπότη.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ
ΓΡΑΜ. ΜΕΡΑ 25
«Όταν ένα χρέος δεν 
µπορεί να αποπληρωθεί 
κουρεύεται. Είναι αρχή. 
Το ερώτηµα είναι ποιος 
επωφελείται. Οι επόµενες 
γενιές χρεώνονται αυτό το 
κούρεµα. Το θέµα είναι 
πως θα γίνει αυτό το 
κούρεµα, που συζητάµε, 
χωρίς οι υπεραξίες να 
φύγουν στο εξωτερικό».

ΓΙΟΥΛΙΚΑ ΣΚΑΦΙ∆Α
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Είµαι ήσυχη γενικά και 
βρήκα ένα τρόπο να 
φυλάω την ενέργειά µου 
για τη δουλειά µου. Ίσως 
η πιο µεγάλη τρέλα που 
έκανα στη ζωή µου είναι 
που αποφάσισα να γίνω 
ηθοποιός. Ήµουν της 
θετικής κατεύθυνσης και 
βασικά ήθελα να γίνω 
αστροφυσικός». 

ΛΟΥΙΣ ΝΤΕ ΓΚΙΝΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΚΤ
«Παρακολουθούµε τις 
ευνοϊκές χρηµατοδοτικές 
συνθήκες κι αυτό θα είναι 
ο οδηγός µας και αν 
παρατηρήσουµε… ότι 
υπάρχει επιβλαβής 
σύσφιξη χρηµατοδοτικών 
συνθηκών θα δράσουµε. 
Αυτό εντάσσεται στη 
δέσµευσή µας, έως ότου 
τελειώσει η πανδηµία».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΞΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΙ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Ταξίµατα
Μνήµες του 2003, όταν ο 
παγετός είχε προκαλέσει ολικές 
καταστροφές στην παραγωγή, 
ξύπνησε σε αγρότες Θεσσαλίας 
και Βορείου Ελλάδος η παγωνιά 
που έπληξε τις δενδρώδεις και 
όχι µόνο, το ξηµέρωµα της 9ης 
Απριλίου. Οι παραγωγοί µιλούν 
για χαριστική βολή -µετά τον 
παγετό της 25ης και 26ης 
Μαρτίου. Ο Λυκουρέντζος τάζει 
προσλήψεις και πακέτα.

Τσελεµεντές
Ο Σπήλιος, πιστός στο δόγµα «τι 
ωραία τι καλά, σκίζει η βάρκα τα 
νερά», ψάχνει από γνωστούς 
και φίλους, συναδέλφους του 
και µη, τη συµβουλευτική οµάδα 
επιστηµόνων και ακαδηµαϊκών 
που θα στελεχώσουν την…
εµβληµατική του πρωτοβουλία 
«Ελληνική ∆ιατροφή», στο 
πλαίσιο και της επετείου των 
200 χρόνων από την ελληνική 
επανάσταση. Γιάννα ακούς;

Γίνεται
∆εν γίνεται, λέει σκωπτικά η 
Ένωση Ηρακλείου δύο ιδιωτικά 
οινοποιεία της Κρήτης που 
έχουν σηµαία στην ιστοσελίδα 
τους τον κρητικό αµπελώνα, να 
προχωρούν σε αθρόες φθηνές 
εισαγωγές οίνου και να 
τυγχάνουν του ευεργετήµατος 
της απόσταξης κρίσης. Και να 
που «γίνεται, γίνεται, γίνεται…» 
που λέει και το τραγούδι του 
αείµνηστου Παντελίδη.

Πάµ’ πλατεία; Ή κάνουµε διαβούλευση;

Nα ‘χαµε να λέγαµε η διαβούλευση για τα στρατηγικά σχέδια 
της νέας ΚΑΠ το α’ τρίµηνο στο υπουργείο της πλατείας, που 
δεν έκανε κανέναν σοφότερο, για το τι θα κοµίσουν. Η απο-
λογιστική ανακοίνωση για τους µέχρι τώρα κύκλους διαβού-
λευσης, µε φερόµενους συνοµιλητές και αγρότες, θυµίζει α-
ποχαιρετισµό στα όπλα… και τρικυµία. Πολλώ δε µάλλον ό-
ταν, οι έχοντες την ευθύνη για τις πολιτικές στον πρωτογε-
νή τοµέα, δεν έχουν κατορθώσει να λύσουν τα ζητήµατα των 
πληρωµών των επιδοτήσεων προς τους αγρότες. Κατά τα λοι-
πά, ο χρονοπρογραµµατισµός και τα ορόσηµα µας µάραναν…

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Στο Βατερλό και στο 
γράψε-σβήσε µε τους 
δασικούς χάρτες 
µπλέχτηκε και ο Τάκης 
µε τα λεµόνια και 
ανταλλάσσει επιστολές 
µε τους ιδιοκτήτες 
αγροτικών ακινήτων, 
συµφωνώντας πως 
δεν πρέπει να θιγούν 
αγροτικές εκτάσεις.

Πέντε ψυχρολουσίες 
που έχουν υποστεί οι 
αιγοπροβατοτρόφοι, 
περιγράφουν οι 
κτηνοτρόφοι του 
Τυρνάβου σε επιστολή 
τους προς τον Λιβανό, 
που δικαιολογούν την 
καταβολή de minimis. 
Η έκτη θα είναι η 
απάντηση που θα 
λάβουν.

Υβρίδια
Ακόµη και ισχυρισµούς 

υγείας, «σηκώνει», πλέον, το 
πρόβειο γάλα της 
Καραγκούνικης φυλής, 
σύµφωνα µε τους ερευνητές 
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.

Το επόµενο βήµα, όπως 
λένε οι επιστήµονες, είναι η 
ποιοτικής υπεροχή του 
Καραγκούνικου γάλακτος να 
αξιοποιηθεί για την παραγωγή 
τυριού µε χαρακτηριστικά που 
θα σχετίζονται µε τη φυλή των 
προβάτων και το µικροκλίµα.

«Να ακολουθήσουµε το 
δρόµο που έχουν χαράξει οι 
Γάλλοι µε τη σύνδεση κάποιων 
φηµισµένων τυριών τους µε 
αυτό που λέµε terroir, αλλά 
και ο Ευάγγελος Αβέρωφ, 
όταν έστειλε Μετσοβίτες 
τυροκόµους στην Ιταλία για να 
µάθουν την τεχνική που έδωσε 
το ξεχωριστό Μετσοβόνε», 
λέει ο καθηγητής Κουρέτας.

;

ΝΕΪΜΑΡ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Θα µείνω στην Παρί Σεν 
Ζερµέν, η επέκταση του 
συµβολαίου µου µε τη 
γαλλική οµάδα δεν είναι 
πλέον θέµα που µας 
απασχολεί. Προφανώς και 
νιώθω πολύ άνετα, η Παρί 
είναι σαν το... σπίτι του. 
Είναι µια υπέροχη οµάδα. 
Φυσικά, εννοείται ότι είµαι 
πιο χαρούµενος από πριν».

Μάθε τέχνη 
κι άστηνε κι 
άµα πεινάσεις 
πιάστηνε! 

Από πληρωµές δεν παίζει τίποτα αυτές τις 
µέρες, µε αγρότες και κτηνοτρόφους να 
περιµένουν –όπως άλλωστε κάθε φορά- 
καρτερικά το επόµενο πακέτο των συνδεδεµένων 
καλώς εχόντων µέσα στη Μεγάλη  Εβδοµάδα. 
Εν τω µεταξύ αυτές οι απρόσµενες και ακραίες 
αλλαγές του καιρού µόνο ζηµιές φέρνουν…

Συναγερµός, λέει ο πρόεδρος, έχει σηµάνει 
στις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ, µετά τον τελευταίο 
παγετό, που εκδηλώθηκε σε πέντε κύµατα και 
πήρε αµπάριζα την αγροτική παραγωγή από τη 
∆υτική Μακεδονία µέχρι την Πελοπόννησο. Ο 
Λυκουρέντζος, πάντως, ξεκαθαρίζει ότι άρχισαν 
οι διαδικασίες των αναγγελιών των ζηµιών, ενώ 
έµπειροι εκτιµητές επισκέπτονται τις πληγείσες 
περιοχές για να οριοθετήσουν την έκταση των 
ζηµιών και να προσδιορίσουν το κόστος των 
αποζηµιώσεων. Μάλιστα προσλήφθηκαν και όλοι 
οι διαθέσιµοι έκτακτοι γεωπόνοι της τελευταίας 
προκήρυξης του ΑΣΕΠ. 

Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ µιλάει για πρωτόγνωρη 
για τα χρονικά της ελληνικής αγροτικής 
παραγωγής και οικονοµίας καταστροφή. Οι 
αγρότες βέβαια δεν θα την έλεγαν πρωτόγνωρη…. 
Τελοσπάντων, µε ακρίβεια και δικαιοσύνη θα 
εκτιµηθούν οι επιπτώσεις των ζηµιών στις 
καλλιέργειες, επιµένει ο πρόεδρος και 
διαβεβαιώνει ότι θα καταβληθούν µε τη συνδροµή 
της Κυβέρνησης στο ακέραιο οι αποζηµιώσεις…. 
Γιατί,  δεν έχουν χρήµατα στο ταµείο;

«Τρένο πάει φέτος το σπαράγγι, αλλά δεν 
µπορούµε να ανέβουµε στο συρµό». Με αυτή την 
ατάκα δίνει φίλος αγρότης το φετινό στίγµα της 
παραγωγής κι εµπορίας του προϊόντος. Η ζήτηση 
είναι πολύ αυξηµένη και οι τιµές παραγωγού περί 
τα 4 ευρώ, που θεωρούνται πολύ ικανοποιητικές, 
µετά από χρόνια, οι περισσότεροι καλλιεργητές 
όµως δεν µπορούν να το χαρούν. Κι αυτό λόγω 
των χαµηλών θερµοκρασιών, όλο το προηγούµενο 
χρονικό διάστηµα η ηµερήσια συγκοµιδή αυτή την 
περίοδο είναι στα 10-12 κιλά, ενώ βάσει εποχής 
έπρεπε να φτάνει τα 17 έως 20 κιλά. Λιγότερα 
κιλά, από τη µια και αύξηση µεροκάµατων έως και 
στα 33 ευρώ από την άλλη, λόγω έλλειψης κι 
εργατικών χεριών, δεν αντισταθµίζεται από την 
αυξηµένη τιµή και το τρένο… περνά.

Εργατικά χέρια λέγοντας, η ιστορία µε τους 
µετακλητούς εργάτες έχει κι άλλα… ατυχήµατα. 
∆εν είναι λίγες οι περιπτώσεις, όπως λένε, κατά 
τις οποίες οι αγρότες που κάνουν την πρόσκληση 
των µετακλητών χάνουν χρήµατα, διότι οι 
τελευταίοι ζητούν να τους προκαταβληθούν τα 
έξοδα για τα µεταφορικά τους κι αν στα σύνορα, 
όπου γίνονται τα test για το covid κάποιος βρεθεί 
θετικός, υποχρεώνεται να επιστρέψει στον τόπο 
του. Σε ένα τέτοιο περιστατικό παραγωγός από τον 
Έβρο είχε στείλει 1.500 ευρώ για τα µεταφορικά 
Βούλγαρων, οι οποίοι τελικά διαγνώστηκαν θετικοί 
στο τελωνείο και τα χρήµατα πήγαν υπέρ… covid. 
Και δεν είναι ο µόνος!         ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ό
ταν χάνεται η πίστη 
στην αγορά κι όταν ο 
παραγωγός εισπράτ-
τει αθέµιτο ανταγωνι-

σµό, εποµένως δεν αµείβεται γι’ αυ-
τό που παράγει, τότε όλα αρχίζουν 
να πηγαίνουν στραβά κι όλοι πε-
ριµένουν κάλυψη από τον ΕΛΓΑ.    

Τι να σου κάνει;
ΤΟ ΛΕΩ αυτό γιατί βλέπω το «πάρ-
τι» µε τις «ελληνοποιήσεις» να ε-
ξελίσσεται σε κανονικό ξεσάλω-
µα. Στα αµύγδαλα για παράδειγ-
µα, τρία χρόνια τώρα η εγχώρια 
παραγωγή, λόγω καιρικών συν-
θηκών, είναι λιγότερη από τη µι-
σή και τα ντόπια αµύγδαλα που 
διακινούνται είναι υπερδιπλάσια.  

Ισχυρό άλλοθι
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ λίγοι αυτοί που υπο-
στηρίζουν ότι αυτό το αλισβερί-
σι µε τον ΕΛΓΑ και τις αποζηµι-
ώσεις, προσφέρει καλό άλλοθι 
σε «µετονοµασίες» και ισχυρι-
σµούς εντοπιότητας για προϊόντα 
µε προέλευση από Τρίτες χώρες. 
∆ίνεις «κάτι» στον παραγωγό που 
δεν έχει παραγωγή και σου δί-
νει χαρτί ότι αγόρασες... τόνους.

Κρασοπουλάκια
ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ότι αρχίζει να γί-
νεται το ίδιο και στο κρασί; Μήπως 
κάποιος θα πρέπει να ασχοληθεί 
σοβαρά µε τις καταγγελίες του προ-
έδρου της ΕΑΣ Ηρακλείου που υ-
ποστηρίζει, σε επίσηµη ανακοίνω-
ση της οργάνωσης, ότι δύο ιδι-
ώτες οινοποιοί του νησιού ει-
σάγουν µεγάλες ποσότητες 
φθηνό χύµα κρασί και το 
«σερβίρουν» σαν κρητικό; 

Ξανασερβίρουν
ΛΕΓΕΤΑΙ µάλιστα ότι οι εν 
λόγω εισέπραξαν πριν α-
πό λίγο καιρό αρκετά καλή 
ενίσχυση για απόσταξη κρί-
σης. Τώρα καλύπτουν τις ανά-
γκες τους µε εισαγόµενο κρασί, 

ενώ αν ταιριάξουν τα πράγµατα 
δεν αποκλείεται το απόθεµα που 
τυχόν θα µείνει να το ξαναδηλώ-
σουν σε επόµενη... κρίση!  

Επιστράτευση
ΤΕΛΙΚΑ ποια από τις δύο γενικές 
γραµµατείες του υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης θα αναλά-
βει ο ∆ηµήτρης Παπαγιαννίδης;  
Στην αρχή «επιστρατεύθηκε» για 
τη θέση του Στρατάκου, ο οποί-
ος έχει ήδη παραδώσει το χαρτο-
φυλάκιό του, λόγω «ασυµφωνί-
ας χαρακτήρων» µε τον Λιβανό. 

Αποστρατεία 
ΩΣΤΟΣΟ, βλέποντας -ο Παπα-
γιαννίδης- ότι «αδειάζει» όπως 
όλα δείχνουν και η δεύτερη θέση 
γενικού γραµµατέα, δεν βιάζεται 
να αναλάβει την πρώτη (Στρατά-
κου), καθώς για τη δεύτερη διαθέ-
τει ιδιαίτερη «τεχνογνωσία», λό-
γω της προηγούµενης θητείας του 
στη διαχείριση των «κοινοτικών 
πόρων», την περίοδο 2004-2009.

Κλαψουρίσματα
ΜΑΘΑΙΝΩ επίσης ότι ο Μπαγινέ-
τας είναι έτοιµος να βάλει τα κλά-
µατα. Όχι τόσο γιατί φεύγει από 
γενικός γραµµατέας, αλλά γιατί, 
όπως παραπονιέται στους στενούς 
του συνεργάτες, δεν τον στήριξαν 
οι «συνάδελφοί του» γεωτεχνικοί 
και το συνδικάτο τους! Εγώ αυτό 
για τον Κακαβά δεν το πιστεύω! 

Όλα τα ίδια μένουν
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ να απα-
ντηθεί τέλος, είναι πού το 
πάει ο Λιβανός! Αν αλλάζει 
τους γενικούς γραµµατείς 
για να διατηρήσει κατά πως 
φαίνεται την ίδια πολιτική 
απέναντι στους «βαρόνους» 
που οι «διωχθέντες» στήρι-
ξαν, αυτό λέγεται ξεκάρφω-
µα! Οι περιστάσεις πάντως 
δεν προσφέρονται για τέ-
τοιου είδους ξεκαρφώµατα.

Αυτό που µένει 
να απαντηθεί 
τέλος, είναι πού 
το πάει ο Λιβανός! 
Αν αλλάζει 
τους γενικούς 
γραµµατείς για να 
διατηρήσει κατά 
πως φαίνεται 
την ίδια πολιτική 
απέναντι στους 
«βαρόνους» που 
οι «διωχθέντες» 
στήριξαν, 
αυτό λέγεται 
ξεκάρφωµα! Και 
οι περιστάσεις δεν 
προσφέρονται για 
τέτοιου είδους 
ξεκαρφώµατα

Σ
τις 4 Απριλίου στο agronews.gr γρά-
φτηκε κείµενο για το αµπέλι επιση-
µαίνοντας ότι η «η κλωνική επιλογή 
κολλάει στη γραφειοκρατία». ∆εν εί-

ναι µόνο η γραφειοκρατία. Τα τελικό ζητούµε-
νο είναι η παραγωγή µοσχευµάτων αµπέλου 
µε µπλε καρτελάκι πιστοποίησης. Γιατί δεν έ-
χει γραφτεί µέχρι σήµερα ούτε ένας κλώνος α-
µπέλου και γιατί παίρνει πολλά χρόνια για να 
γραφτούν οι πρώτοι κλώνοι αµπέλου στον Ελ-
ληνικό Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών;

 ∆ιότι πέραν των υποχρεώσεων της Κοινο-
τικής Νοµοθεσίας έχει προστεθεί αυθαίρε-
τα και καταχρηστικά η υποχρέωση ο κλώνος 
να έχει δηµιουργηθεί σύµφωνα µε την Υ.Α. 
746/70091/2020 (ΦΕΚ 970 Β’ 2020) που εν-
σωµατώνει τη µεθοδολογία του OIV (∆ιεθνούς 
Οργανισµού Αµπέλου και Οίνου). Για να γρα-
φτούν επιτέλους οι πρώτοι κλώνοι στον Εθνικό 
µας Κατάλογο αρκεί, όπως ορίζει η Κοινοτική 
Νοµοθεσία, να πραγµατοποιηθούν οι έλεγχοι 
∆.Ο.Σ. (∆ιακριτότητας, Οµοιοµορφίας, Σταθε-
ρότητας) του κοινού Πρωτόκολλου UPOV – CPV. 
Ο CPVO (Community Plant Varietal Office) εί-
ναι ο επίσηµος Κοινοτικός Οργανισµός· µόνο 
αυτόν πρέπει να ακολουθούµε. 

Η δηµιουργία κλώνων είναι γνωστικού αντι-
κειµένου γενετικής 
και υπάρχουν διά-
φορα πρωτόκολλα 
δηµιουργίας τους. 
Αρκετά ελληνικά 
φυτώρια έχουν δη-
µιουργήσει εξαίρε-
τους κλώνους α-
µπέλου ακολουθώ-
ντας δικές τους πρα-

κτικές. Πρέπει να γίνουν δεκτοί για εγγραφή 
τους (κατόπιν επιτυχών εξετάσεων ∆.Ο.Σ. του 
CPVO) στον Εθνικό Κατάλογο ώστε σε εύλογο 
χρόνο να έχουµε πιστοποιηµένα µοσχεύµατα 
αµπέλου για φύτευση µε µπλε καρτελάκι….»

Η ∆ιεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού 
του ΥΠΑΑΤ αναµείχθηκε σε θέµατα δηµιουρ-
γίας κλώνων, όµως δεν είναι δουλειά της να α-
νακατεύεται σε θέµατα γενετικής έρευνας, αλ-
λά η πιστοποίηση ακολουθώντας την Κοινοτική 
νοµοθεσία. Η καταχρηστικά υποχρεωτική δη-
µιουργία κλώνου σύµφωνα µε µόνο πρότυπο 
του OIV επεβλήθη στη ∆ιεύθυνση από καθηγη-
τή µε κοµµατική ισχύ. Πρόταση για να ξεκολ-
λήσουµε: Για την εγγραφή κλώνων αµπέλου 
στον Εθνικό Κατάλογο να αρκούν µόνο όσα α-
παιτούν οι Βρυξέλλες. Συµπληρωµατικά, για ό-
σους θέλουν κάτι άλλο, να δηµιουργηθεί στο 
πλαίσιο του Εθνικού Καταλόγου Ποικιλιών Α-
µπέλου ξεχωριστή Λίστα που εγγράφονται κα-
τόπιν κλωνικής επιλογής του ΦΕΚ 970/Β’ 2020.

*ΠΡΩΗΝ ∆/ΝΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΠΡΩΗΝ FAO EXPERT
*ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 1564/1985 

ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Μπλε καρτελάκι
στο αμπέλι

ΤΟΥ ΗΛΙΑ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆Η **
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Τύπος αζώτου
Το Άζωτο όταν εφαρ-
µόζεται κατά τη σπορά 
να είναι σε αµµωνιακή 

µορφή (NH4+), ενώ στις 
επιφανειακές λιπάνσεις 
σε νιτρική µορφή (ΝΟ3-)

Η καλή θρέψη της 
καλλιέργειας αποτελεί 
πυλώνα για επίτευξη 
μέγιστων αποδόσεων, 
με το άζωτο να κατέχει 
«ρόλο κλειδί» σε αυτή 
τη διαδικασία 

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Πέραν της επάρκειας του διαθέσιµου αζώτου και 
την ικανότητα του φυτού να το προσλαµβάνει από 
το έδαφος, ιδιαίτερα σηµαντική είναι και η αποτε-
λεσµατικότητα χρήσης του θρεπτικού από τα φυτά 
(Nitrogen use efficiency, NUE) που ορίζεται ως η από-
δοση που παράγεται ανά µονάδα προστιθέµενου Ν 
από το φυτό για να παράγει βλάστηση και σπόρους. 

Παρά τη γενετική βάση των συγκεκριµένων χα-
ρακτηριστικών του φυτού, υπάρχει πληθώρα περι-
βαλλοντικών παραγόντων που µπορούν να επη-
ρεάσουν την έκφρασή τους και τους οποίους µπο-
ρεί επιτυχηµένα να ελέγξει επαρκώς ο καλλιεργη-
τής µέσω της υιοθέτησης ενός κατάλληλου συστή-
µατος διαχείρισης.  

Χρήση λιπασµάτων ελεγχόµενης απελευθέρωσης 
µε παρεµποδιστές νιτροποίησης και ουρεάσης 

Μια πρώτη λύση, µε θετικά αντίκτυπο στην από-
δοση, φαίνεται να δίνουν τα λιπάσµατα βραδέως-
ελεγχόµενης απελευθέρωσης και αυτά εµπλουτι-
σµένα µε παρεµποδιστές ουρεάσης (τα πιο ευρέ-

ως χρησιµοποιούµενα) και νιτροποίησης. ∆ύο ε-
ρευνητικές οµάδες του Γεωπονικού Πανεπιστηµί-
ου Αθηνών συνέλεξαν στοιχεία και απέδειξε ότι τέ-
τοια λιπάσµατα επιτρέπουν την ανάπτυξη και καλή 
υγεία των γαιοσκωλήκων (βιοδείκτες υγείας του ε-
δάφους). Παράλληλα, σε γενικές γραµµές η θετι-
κή επίδραση των παρεµποδιστών διαφοροποιείται 
ανάλογα τον τύπο του παρεµποδιστή, την εφαρµο-
ζόµενη ποσότητα, τη χρονική στιγµή λίπανσης και 
την καλλιέργεια. 

Μελέτες από την Κίνα και τη Βραζιλία στη ντοµά-
τα και την πατάτα βρήκαν ότι µε τη χρήση παρεµπο-
διστών ντροποίησης η παραγωγή µπορεί να αυξη-
θεί έως και 21% και 13,89% αντίστοιχα, σε σχέση µε 
την απόδοση που έλαβαν κατόπιν χρήσης συµβατι-
κών αζωτούχων λιπασµάτων. Θετικά αποτελέσµα-
τα αναφέρθηκαν στο καλαµπόκι, µε τη χρήση λιπα-
σµάτων µε παρεµποδιστές ουρεάσης (NBPT, µε ου-
ρία: 96 kg N στο εκτάριο) δίνοντας µε διαφορά τα 
καλύτερα αποτελέσµατα σε ένα από τα πειράµατα, 
αυξάνοντας την παραγωγή κατά 49%. Τέλος, θετικά 
αποτελέσµατα στην απόδοση είχε η χρήση διπλού 
παρεµποδιστή τόσο στο σιτάρι όσο και στο ρύζι. Αύ-
ξηση της τάξεως του 4-12% παρατηρήθηκε και στο 
βαµβάκι µε την χρήση παρεµποδιστών ουρεάσης. 

Χρόνος, τρόπος, πηγή και ποσότητα  
Όταν το άζωτο εφαρµόζεται κατά την σπορά θα 

πρέπει να είναι σε αµµωνιακή µορφή (NH4+), ενώ 
στις επιφανειακές λιπάνσεις (εφαρµοζόµενες στο 
κατάλληλο αναπτυξιακό στάδιο) το προστιθέµενο 
άζωτο συνιστάται να είναι σε νιτρική µορφή (ΝΟ3-) 
που επιτρέπει την ταχύτερη αφοµοίωσή του από τα 
φυτά. Η ενσωµάτωσή του στο έδαφος και η εφαρ-
µογή κοντά στη ριζόσφαιρα συµβάλλουν σηµαντι-
κά στη βελτίωση της διαθεσιµότητας και δέσµευση 
(+20–40%) του Ν.  

Άρδευση και εδαφική υγρασία 
Έλλειψη νερού κατά την περίοδο ανάπτυξης µιας 

καλλιέργειας µπορεί να περιορίσει την «κινητικότη-
τα» του Ν στο έδαφος και να µειώσει την πρόσλη-
ψη και αξιοποίησή του από το φυτό. Από την άλλη 
πλευρά, υπερβολική άρδευση (ιδίως στα αµµώδη ε-
δάφη) θα επιτείνει το πρόβληµα της έκπλυσης των 
θρεπτικών στοιχείων. Η εφαρµογή υδρολίπανσης 
µέσω του συστήµατος στάγδην άρδευσης έχει απο-
δειχθεί ότι βελτιώνει την ικανότητα πρόσληψης του 
Ν και µειώνει τις απώλειες λόγω έκπλυσης.  

Τέλος, δράσεις όπως η αµειψισπορά, η χλωρή λί-
πανση και ενσωµάτωση υπολειµµάτων προηγούµε-
νης καλλιέργειας µπορούν να αυξήσουν σηµαντικά 
τα εδαφικά αποθέµατα, να µειώσουν τις αναγκαίες 
προστιθέµενες ποσότητες λιπασµάτων και να αυξή-
σουν την ικανότητα αξιοποίηση του Ν. Ως απόρροια 
των παραπάνω στοιχείων, γίνεται εµφανές ότι η βελ-
τίωση της ικανότητας της καλλιέργειας να απορρο-
φά και να αξιοποιεί το Ν δεν βασίζεται µονάχα σε έ-
να απλό σύστηµα, αλλά ο παραγωγός έχει τη δυνα-
τότητα συνδυάζοντας διαφορετικές στρατηγικές να 
παρέµβει και να αυξήσει αποτελεσµατικά την πρό-
σληψη αζώτου και την απόδοση της καλλιέργειας.  

Αυξάνοντας 
την ικανότητα 
αξιοποίησης αζώτου

Ποικιλίες µε υψηλή
ικανότητα αξιοποίησης
του Αζώτου
Υπάρχουν πολλές καταγραφές 
που αναφέρουν διακύµανση 
της ικανότητας αξιοποίησης Ν 
µεταξύ των καλλιεργούµενων 
ειδών, αλλά και µεταξύ των 
διαφορετικών γονοτύπων του 
ίδιου είδους. Καθώς τα 
συστήµατα ακριβούς 
εφαρµογής των εισροών 
συνεχώς αναβαθµίζονται 
(smart farming, νέες 
τεχνολογίες και λιπάσµατα), οι 
ερευνητές «βουτούν» στο DNA 
των φυτών αναζητώντας τη 
γενετική βάση (γονίδια) του εν 
λόγω χαρακτηριστικού. 
Χαρτογραφώντας το 
γονιδίωµα περισσότερων 
ειδών, οι γενετιστές 
αναπτύσσουν µοριακούς 
δείκτες γύρω από τις περιοχές 
που φαίνεται να επηρεάζουν 
άµεσα και έµµεσα την 
ικανότητα του φυτού να 
αξιοποιεί το άζωτο από το 
περιβάλλον ανάπτυξής τους. 
Παρά τα νέα στοιχεία που 
έρχονται συνεχώς στο φως και 
σχετίζονται µε τη γενετική 
βάση αυτού του τόσο 
σηµαντικού χαρακτηριστικού, 
είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει 
µόνο ένα ή δύο υπεύθυνα 
γονίδια, αλλά πληθώρα 
περιοχών που αλληλοεπιδρούν 
και δρουν προσθετικά-
ποσοτικά (QTLs =  quantitative 
trait loci). Ως αποτέλεσµα, 
περιπλέκεται η δηµιουργία 
νέων ποικιλιών που θα φέρουν 
την πλειοψηφία αυτών των 
περιοχών. 

ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΣΤΩΝ

ΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ1

2

ΑΥΞΗΣH ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ

ΟΥΡΕΑΣΗΣ

49% 
ΑΥΞΗΣH ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΝΤΟΜΑΤΑ

21% 
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WEBINARS

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οn line οινογνωσία
Patras Wine Club
Η κάθετη online οινογνωσία θα πραγµατοποιηθεί 
την Παρασκευή 23 Απριλίου στις 20.00, και θα 
έχει διάρκεια µιας ώρας. Η παρουσίαση θα είναι 
ανοιχτή σε όλους από το facebook του Patras 
Wine Club ενώ θα ανέβει και µαγνητοσκοπηµένη 
στο κανάλι του στο youtube. Επειδή οι παλιές 
σοδειές από το οινο-φυλάκιο του οινοποιείου 
είναι περιορισµένες θα διατεθούν µόνο 12 
πακέτα οινογνωσίας στην τιµή των 40 ευρώ που 
θα περιλαµβάνουν 3 φιάλες των 750ml, µε τις 
χρονιές 2008, 2014 και 2020. Μαζί µε το 
πακέτο οι ενδιαφερόµενοι θα παραλάβουν το 
σηµειωµατάριο οινογνωσίας και οδηγίες 
προετοιµασίας. Περισσότερες πληροφορίες: 
www.patraswineclub.gr

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
Η διαδικτυακή έκθεση 

ελληνικών τροφίµων και 
ποτών, FMS – Food Market 
Show Edition 2, που 
διοργανώνεται από την Great 
Exhibitions, θα λάβει χώρα 
στις 11 έως 14 Μαΐου 2021 
στην ανανεωµένη πλατφόρµα 
www.foodmarketshow.com.

Στις 17-19 Μαΐου θα 
πραγµατοποιηθεί ψηφιακά η 
βρετανική επαγγελµατική 
έκθεση κρασιού «London Wine 
Fair», µε συµµετοχή της 
Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. Περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 
2313-330350.

  Το Κέντρο Ελιάς «Krinos» 
του Perrotis College 
διοργανώνει το 2ο διεθνές 
συνέδριο ελιάς, στις 3-4 
Ιουνίου 2021, µε θέµα: 
«Ελαιοκοµικός Τοµέας: 
Αναζητώντας την καινοτοµία - 
Ανακαλύπτοντας νέες τάσεις», 
που θα πραγµατοποιηθει 
διαδικτυακά. Για πληροφορίες 
www.perrotiscollege.edu.gr.

Με Οµαδικό Περίπτερο θα 
συµµετέχει η Ελλάδα για 
4η φορά στην έκθεση 
Asia Fruit Logistica 2021, που 
θα πραγµατοποιηθεί στο Χονγκ 
Κονγκ, στις 28 έως τις 30 
Σεπτεµβρίου 2021. 

Πληροφορίες και συµµετοχές 
στο τηλ: 210-6419037.

Από τις 5 έως 7 Οκτωβρίου 
2021 διοργανώνεται η 13η 
διεθνής έκθεση «Fruit 
Αttraction», για την ανάδειξη 
των φρέσκων προϊόντων, µε 
φυσική παρουσία στη Μαδρίτη. 
Πληροφορίες στο www.ifema.
es/en/fruit-attraction.

Η έκθεση Foodtech, 
στοχευόµενη στη βιοµηχανία 
τροφίµων και ποτών, θα 
πραγµατοποιηθεί στις 13 - 16 
Νοεµβρίου 2021, στο 
Metropolitan Expo. 
Περισσότερες πληροφορίες 

στο https://foodtech.gr/h-
ekthesi/to-profil-tis-ekthesis/.

Μεταφέρεται για τις 9-11 
Φεβρουαρίου 2022 η διεθνής 
έκθεσης προώθησης φρούτων 
και λαχανικών για επαγγελµατίες 
Fruit Logistica του Βερολίνου.  
Πληροφορίες και συµµετοχές  
στο 210-6419037.

Μετατέθηκε για τις 12 έως 
τις 16 Σεπτεµβρίου 2022 η 
διεθνής έκθεση τεχνολογίας 
ποτών και ρευστών προϊόντων, 
Drinktec, στο Μόναχο, όπως 
ανακοίνωσε ο Εκθεσιακός 
Οργανισµός του Μονάχου. 
Πληροφορίες 210-6419037.

Πολυθεµατικό 
συνέδριο Retaste 
τον Μάιο   

Το Ελληνικό 
Μεσογειακό 
Πανεπιστήµιο και 
το Χαροκόπειο 
Πανεπιστήµιο 
διοργανώνουν στις 
6-8 Μαΐου 2021, το 
πολυθεµατικό συνέδριο 
RETASTE: Rethink 
Food Waste. Κεντρικός 

στόχος του συνεδρίου, µε τους σηµαντικούς 
προσκεκληµένους οµιλητές, είναι, η παρουσίαση 
των πλέον σύγχρονων επιστηµονικών και 
τεχνολογικών επιτευγµάτων στο θέµα της 
διαχείρισης των υπολειµµάτων τροφίµων, 
σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο, 
ο διάλογος για καινοτόµες λύσεις και συστήµατα 
µείωσης της απώλειας και της σπατάλης 
τροφίµων, αξιοποίησης των οργανικών 
υπολειµµάτων και ανακύκλωσης των µη 
αποφεύξιµων αποβλήτων τροφίµων και 
η υποστήριξη της Κυκλικής Οικονοµίας 
στην πράξη. Περισσότερες πληροφορίες 
στο https://retaste.gr/

FORUM

9ο Παγκρήτιο 
φόρουµ για 
την προώθηση 
των προϊόντων
Προσαρµοσµένο στις νέες 
συνθήκες λόγω covid-19, θα 
είναι φέτος το 9ο Παγκρήτιο 
φόρουµ προώθησης κρητικών 
προϊόντων στα ξενοδοχεία και 
τα δίκτυα διανοµής – σούπερ 
µάρκετ, το οποίο θα διεξαχθεί 
διαδικτυακά το Σάββατο 24 
Απριλίου, µε τη στήριξη των 
τοπικών παραγωγικών 
φορέων όλου του νησιού. 
Ξενοδόχοι, υπεύθυνοι 
προµηθειών ξενοδοχείων, 
κτηνοτρόφοι, παραγωγοί και 
µεταποιητές αγροτικών 
προϊόντων, αλλά και βιοτέχνες 
που σχετίζονται µε τον 
τουρισµό θα έχουν την 
ευκαιρία να συνοµιλήσουν, 
µέσω ειδικής πλατφόρµας. 
Η συµµετοχή είναι δωρεάν 
αλλά απαιτείται προεγγραφή 
έως το Σάββατο 10 Απριλίου 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://forms.gle/
XZK6xJBKM8BExVkg6 

ΑΘΗΝΑ

Παράταση κατά ένα µήνα, δηλαδή 
έως 20 Μαΐου 2021, από 30 
Απριλίου που έληγε πριν, των 
προθεσµιών για το ειδικό µέτρο 
στήριξης της προώθησης οίνου σε 
αγορές τρίτων χωρών, λόγω 
κορωνοϊού, δίνει η Κοινή Υπουργική 
Απόφαση που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. 

Παρατίθεται έως τις 30 Ιουνίου 
2021 η θητεία των τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών των 
διοικητικών και εποπτικών συµβουλίων 
των Αγροτικών Συνεταιρισµών, ενώ 
δίνεται και η δυνατότητα 
παραχώρησης χρήσης αγροτικών 
ακινήτων έως το τέλος του έτους. 

Ανοιχτό για αιτήσεις µέχρι τον 
Σεπτέµβριο παραµένει το καθεστώς 
«Ενισχύσεις Μηχανολογικού 
Εξοπλισµού» του Αναπτυξιακού 
Νόµου που απευθύνεται σε 
επιχειρήσεις µε τη µορφή ατοµικής 
επιχείρησης, εµπορικής εταιρείας 
και συνεταιρισµού. 

Εξάµηνη παράταση, έως τον 
Οκτώβριο του 2021 αναµένεται να 
δοθεί για την υποβολή αντιρρήσεων 
από τους αγρότες επί του 
περιεχοµένου των δασικών χαρτών, 
µε µειωµένο κατά 50% τέλος 
άσκησης αντιρρήσεων. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Vinitality για το κρασί 
και τα αλκοολούχα 
τον Απρίλιο 2022

Με νέα ηµεροµηνία η 54η διεθνής 
έκθεση για το κρασί και τα 
αλκοολούχα ποτά, Vinitality, που 
θα πραγµατοποιηθεί στην Βερόνα 
της Ιταλίας στις 10-13 Απριλίου 
2022. Η έκθεση διεξάγεται 
παράλληλα µε τις εκθέσεις SOL 
(για την ελιά και το λάδι), 
ENOLITECH (τεχνολογία 
παραγωγής στο κρασί και στο 
λάδι), AGRIFOOD (προώθηση- 
εξαγωγή ποιοτικών αγροτικών 
προϊόντων) όπου όλες µαζί θα 
προσελκύσουν παραπάνω από 
200.000 επισκέπτες και οι 3.777 
εκθέτες. Περισσότερες 
πληροφορίες στο www.vinitaly.
com/en/verona/.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λει-
τουργία,  πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτε-
µάχιο 53  στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστά-
σεις µε πλήρη, υπερσύγχρονο εξοπλισµό και 
υποδοµές,  κατσίκες επιλογής  µε εξαιρετικό 
γεννητικό υλικό. Σε κόµβο της Εγνατίας οδού, 
οι χρήσεις  γης είναι συµβατές για οιανδήπο-
τε δραστηριότητα (κτηνοτροφία , καθετοποίη-
ση ,αγροτουρισµό , φωτοβολταικά κλπ) email 
: Info@kosynthos.gr

Πωλούνται 10 προβατίνες Ασαφ µικρές σε 
τιµή ευκαιρίας. Τηλ.6908/854950.

Πωλούνται αγελάδες  µε δικαιώµατα και 
µοσχάρια  Λιµουζίν για πάχυνση .Κος Νίκος.
Τηλ.6930/887759.

Πωλούνται 110 αρµεγόµενα ζώα και 70 αρ-
νάδες 6 µηνών, περιοχή Γιαννιτσών Πέλλας.
Τηλ.6937/510240.

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

Πωλούνται 40 πρόβατα υψηλής γαλακτοπα-
ραγωγής. Τηλ.6955/316314.

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

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται κριοί ράτσας Λακόν ηλικί-
ας ενός έτους γεννηµένοι  Φεβρουάριο 
και Μάρτιο 2020 µέσω τεχνητής σπερµα-
τέγχυσης από γονείς που φέρουν πιστο-
ποίηση pedigree Γαλλίας. Περιοχή δραµας. 
Tηλ.6942/427966.

Πωλούνται γουρουνάκια από µονάδα κα-
τόπιν παραγγελίας, περιοχή Εύβοιας. 
Τηλ.6986824541

Πωλούνται γουρουνάκια 20 έως 40 κιλά 
από παραγωγό. Περιοχή Αλµυρός  Βόλου. 
Τηλ.6974/431615.

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

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

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

Πωλούνται χιώτικες αρνάδες υψηλής γαλα-
κτοπαραγωγής. Τηλ.6955/316314.

Πωλούνται 90 πρόβατα ράτσας Κεφαλο-
νιά .Περιοχη Κεφαλονιάς. Τηλ.6932/716445.

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

Πωλείται τράγος ράτσας ∆αµασκού και 2 κα-
τσίκες ράτσας Αλπίνας.Τηλ.2299/024289.

Πωλείται κριάρι Αβάσι, κόκκινο 18 µηνών.
Τηλ.6987/195631. 

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

Πωλούνται πρόβατα Λακον κατευθείαν από 
Γαλλία, περιοχή Λάρισα.Τηλ. 6947/509187

Πωλούνται αρνάδες Ασαφ 2,5 µηνών από 
µάνες υψηλής γαλακτοπαραγωγής.Περιοχή 
Βοιωτίας. Τηλ.6932/303943.

Πωλούνται πρόβατα Assaf από το εξωτε-
ρικό και Γίδια Μουρθια. Περιοχή Λάρισας, 
Τηλ.6947/509187.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται χωράφια για ενοικίαση.Τηλ. 
6978/023728.

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

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

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

Ζητούνται 50 έως 100  αγριοκάτσικα 
Τηλ.6985/858698.

Ζητούνται δικαιώµατα για ζώα η για χωρά-
φια καλλιεργήσιµα.Τηλ.6985/858698.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 200 µπάλες µε άχυρα (κριθα-
ρίσια είναι το είδος) 1,5 εύρω η µπάλα. Πε-
ριοχή Λευκωνάς, Σερρών. Κος Αλέκος. Τηλ. 
6984/340383.

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

Πωλείται βίκος µπιζέλι  από παραγωγό για 
χλωρή λίπανση, βελτίωση εδάφους- άζωτο και 
παραγωγή ζωοτροφής. Τηλ.6948/423151. 

Πωλούνται µπιζέλι βίκος κτηνοτροφικό κα-
θαρισµένα,  για καλλιέργεια ζωοτροφής, σα-
νό για ζώα και χλωρή λίπανση. Ελιές, αµπέλι, 
δενδρώδη. Τηλ. 6981/088747.

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

Πωλούνται µπάλες από άχυρο µικρού µε-
γέθους. Νοµός Θεσσαλονίκης.Τηλ.6937 
/313613.

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι  µέτριο από ελ-
ληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χο-
ντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ια-
νοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6987/310440.

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος εσοδείας  2020 
σε σακιά των 25 κιλών.6976/516447.

Πωλούνται δικαιώµατα από 200 στρέµµα-
τα µε καλλιέργεια ρυζιου.Τηλ.6972/366041.

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

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

Πωλούνται δικαιώµατα από 62 στρέµµα-
τα καλλιεργήσιµης γης. Τιµή 5.000 ευρώ.
Τηλ.6943/760345.

Πωλείται τριφύλλι σε µικρές µπάλες.
Τηλ.6945/204250.

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

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

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

ΖΗΤΗΣΗ

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 2 στρέµµατα  (4 οικόπεδα ) 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 Κερί Ζακύνθου.Τηλ.6937/314086.

Πωλούνται 10 στρέµµατα  µε εκτατικά δι-
καιώµατα. Τιµή 700  ευρώ. Περιοχή Λαµίας. 
Τηλ. 6974426911

Πωλούνται 700 στέµµατα καλλιεργήσι-
µα, στη περιοχή του Μεσολογγίου, στις εκ-
βολές του Αχελώου.Τιµή  1.100.000 ευρώ. 
Τηλ.6942/228503.

Ενοικιάζεται έκταση 30.000 τµ. για φάρµα 
ζώων µε περίφραξη ,δίκτυο ρεύµατος χώ-
ρο διαµονής και δυο εγκαταστάσεις µεταλ-
λικής κατασκευής ( 500 τ.µ. έκαστο ).Τηλ. 
6977/349795.

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

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

Eνοικιάζεται αποθήκη 80 τµ στο 10ο χιλιόµε-
τρο Λάρισας Συκουρίου.Τηλ.6983/509686.

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

Πωλούνται ή ενοικιάζονται 150 στρέµµατα 
περιφραγµένα µε καρυδιές καρποφόρες, µε 
δική τους άρδευση, παραπλεύρως σε τεχνη-
τή λίµνη υπό κατασκευή. Τιµή 300000 ευρώ 
ή 4000 ευρώ το χρόνο. ∆εκτή και ανταλλα-
γή. Τηλ.6942/228503.

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

Πωλείται αγρόκτηµα  5 στρεµµάτων, ξερι-
κό στο δήµο Τανάγρας.Τηλ.6942/547096.

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

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

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται για αγορά χωράφι στο ∆ή-
µο Μεσολογγίου µε άρδευση από 20 
έως 50 στρέµµατα. Τηλ. 6985/858698. 
2632/091500

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται τρακτέρ FORDSON 8220  µε µη-
χανή FORD.Τηλ. 6907367880.

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, ψηλοστάβα-
ρο. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133. 

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

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

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

Πωλείται δισκοσβαρνα 28 δίσκων, Ζορµπά 
επισκευασµένη  και βαµµένη. Τιµή 2100 ευ-
ρώ.Τηλ.2310/711133.

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

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

Πωλείται  καινούριο ραντιστικό, αµεταχείρι-
στο. Τηλ. 6943/457861.

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

Πωλείται µια δισκοσβάρνα µονόπατη. Περιο-
χή Σίνδος Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366041, 
6972366043.

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

Πωλείται  µία φρέζα 230 µε γρανάζι. Περιο-
χή Σίνδος Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366041, 
6972366043

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

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

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

Πωλείται  µία σπαρτική Gaspardo. Περιο-
χή Σίνδος Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366041, 
6972366043

Πωλούνται  χορτοκοπτικό µάρκας Κrone µε 
πλάτος κοπής 2,8 µέτρα, µία δισκοσβάρνα 
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 ρα-
ντιαλ.Τηλ.6982/551234

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

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

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

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

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιάρι. 
Περιοχή  Πιερίας.Τηλ. 6980/001606.

Πωλούνται 2 θερµοκήπια   βαρέου   τύ-
που  (15 µ.πλάτος Χ 68 µ.  µήκος  το καθένα). 
Με υδρορροή, υδρονέφωση, σταγόνες, τρεις 
πόρτες και δύο παράθυρα. Τηλ. 6980/001606 
,Πωλείται τρακτέρ Claas Νexus  101 ίππων δε-
ντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιοχή Πιερίας. 
Tηλ.6980/001606.

Πωλείται ΒMW E30, 4θυρο, 35 ετών. Περι-
οχή Πιερίας Τηλ. 6980/001606, 

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

Πωλείται αρµεκτήριο Delaval 24 θέσεων 
12Χ2 αρµεκτικών µονάδων αποτελούµενο 
από παγίδα 24 ζώων γρήγορης εξόδου µε 
αυτόµατη ταΐστρα, 6 παλµοδότες ηλεκτρο-
νικού τύπου, αυτόµατο πλυντήριο, µονάδα 
συλλογής γάλακτος 50 lt, αντλία κενού. 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 µονοβάθµια 
Τηλ.6949/093007.

Πωλείται καρούλι F90 300 µέτρα, σε άρι-
στη κατάσταση, κατασκευή TERRA Aποστό-
λου,περιοχή Αµφιλοχίας.Τηλ.6931/235729.

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

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

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θεια-
φιστήρας Tηλ. 6980/001606.

Πωλείται αρµεκτικό µηχάνηµα FULLWOOD  
ελαφρώς µεταχειρισµένο,12 στα 12 µε παγί-
δα ταχείας εξόδου.Τηλ.6906/512460.

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

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

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

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

Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων.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 ξηραντήριο συνεχούς ροής για κα-
λαµπόκι,ρύζι,στάρι, για 10 τόνους την ώρα, σε 
20 υγρασία.Τηλ.6944/722686

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



AgrendaΣάββατο 17 & Κυριακή 18 Απριλίου 2021 53

  

Χωρίς υπολείµµατα 
το 94% των τροφίµων
Τα αποτελέσµατα των επίσηµων 
ελέγχων για υπολείµµατα 
φυτοφαρµάκων στα τρόφιµα 
έδειξαν ότι 94% των υπό ανάλυση 
δειγµάτων στην Ελλάδα το 2019 
είχε καθόλου ή υπολείµµατα κάτω 
των επιτρεπόµενων ορίων της ΕΕ, 
ενώ η περισσότερες περιπτώσεις µε 
παραβάσεις ήταν προϊόντα από 
τρίτες χώρες. Από τα δείγµατα µε 
κατάλοιπα πάνω από τα όρια, το 
5,20% ήταν εγχώριας προέλευσης 
και το 5,34% από την ΕΕ.

Μαθητής Αµερικανικής
Γεωργικής Σχολής στο Yale
Μία ακόµη επιτυχία κατέγραψε το 
πρόγραµµα Study USA της 
Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής. Ο 
17χρονος Κώστας Μαρκόπουλος 
από τη Θεσσαλονίκη, µαθητής της Γ’ 
τάξης του Γενικού Λυκείου έγινε 
δεκτός µε υποτροφία του ποσού που 
αιτήθηκε από το πανεπιστήµιο Yale. 
Φιλοδοξεί να σπουδάσει 
µηχανολόγος µηχανικός, να κάνει 
ένα µεταπτυχιακό και να αναζητήσει 
εργασία ως µηχανικός στον 
«µαγικό» κόσµο της Formula 1.

Στην Κρήτη κέντρο έρευνας
για αιγοπροβατοτροφία
Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνου 
φτιάχνει ερευνητικό Κέντρο 
Αιγοπροβατοτροφίας µαζί µε τον 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, στο ∆ήµο Αµαρίου, 
για υποστήριξη του παραγωγικού 
κτηνοτροφικού δυναµικού. Μέσω 
του «∆ικτύου Έρευνας και 
Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης Σχολής 
Ασωµάτων» όπως θα ονοµαστεί το 
Κέντρο, όπου θα αξιοποιηθεί ο 
πρώην ερευνητικός σταθµός ΕΛΓΟ, 
ενώ θα επαναλειτουργήσει η 
Γεωργική Σχολή Ασωµάτων.

∆ουλευταράς αλγόριθµος
σε θερµοκηπιακή ντοµάτα 
Πέντε διεθνείς οµάδες ερευνητών, 
µηχανικών και φοιτητών πέρασαν 
έξι µήνες καλλιεργώντας, χωρίς 
φυσική παρουσία, ντοµατίνια σε 
θερµοκήπιο µε αλγόριθµο δικής 
τους επινόησης, στα πλαίσια του 
διαγωνισµού Autonomous 
Greenhouse Challenge. Η νικήτρια 
οµάδα, από το πανεπιστήµιο του 
Ντελφτ κατόρθωσε να ξεπεράσει 
σε ποιότητα και απόδοση καρπών 
τους αγρότες, εξοικονοµώντας 
ταυτόχρονα εισροές. 

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ 
 provelengiou@agronews.gr

Στροφή σε πιο ανθεκτικά είδη τροφί-
µων προκειµένου να µην «απειληθεί» 
η διατροφική επάρκεια λόγω των α-
ναταράξεων που προκαλούν επεισό-
δια καύσωνα και ξηρασίας, τα οποία 
έχουν ενταθεί στη διάρκεια των τελευ-
ταίων 50 ετών συνιστούν ο επιστήµο-
νες. Έρευνα, που δηµοσιεύτηκε στο ε-
πιστηµονικό περιοδικό Environmental 
Research βασίζεται στα δεδοµένα γε-
ωργικής παραγωγής και στα ακραία 
καιρικά φαινόµενα (ξηρασία, καύσω-
νας, πληµµύρες, κύµα ψύχους) µεταξύ 
1961 και 2018 σε 28 ευρωπαϊκές χώ-
ρες (στην ΕΕ των 27 και τη Βρετανία), 
δείχνει ότι οι απώλειες της συγκοµι-
δής έχουν τριπλασιαστεί στο 7,3% στην 
30ετία. Έτσι, από µείωση 2,2% της πα-
ραγωγής για την περίοδο 1964-1990 
το ποσοστό ανήλθε στο 7,3% για την 
περίοδο 1991-2015.

«Παρότι οι αποδόσεις των ευρωπα-
ϊκών καλλιεργειών αυξήθηκαν κατά 
150% µεταξύ 1964-1990 και 1991-
2015, διαπιστώσαµε ότι οι ξηρασίες 
και τα κύµατα καύσωνα είχαν σοβα-
ρότερες συνέπειες κατά την πιο πρό-
σφατη περίοδο για τις καλλιέργειες», 
σχολίασε η βασική συντάκτης της µε-
λέτης Τερέζα Μπρας του Nova School 
of Science and Technology στη Λισα-

βόνα. Οι αριθµοί δείχνουν ότι οι ξη-
ρασίες, που γίνονται όλο και πιο συ-
χνές, είναι επίσης όλο και πιο έντονες: 

Οι ερευνητές δεν περίµεναν οι επι-
πτώσεις αυτές να είναι «τόσο σοβα-
ρές» πρόσθεσε ο Γιόνας Γιάγκερµε-
ϊρ, του Ινστιτούτου ∆ιαστηµικών Με-
λετών Goddard της Nasa.Τα πρώτα 
θύµατα είναι τα σιτηρά, σε αντίθεση 
µε λαχανικά, αµπέλια, φρούτα κ.λπ. 
που χρησιµοποιούν πολύ περισσότε-
ρο την άρδευση, σηµειώνει η µελέτη.

«Τα σιτηρά, ένα βασικό τρόφιµο 

που καταλαµβάνει σχεδόν το 65% της 
καλλιεργούµενης έκτασης της ΕΕ και 
το οποίο χρησιµοποιείται κυρίως για 
τη διατροφή των ζώων είναι η σοβα-
ρότερα πληγείσα καλλιέργεια. ∆ιαπι-
στώσαµε ότι, για κάθε έτος που σηµα-
δεύεται από ένα επεισόδιο ξηρασίας, 
οι απώλειες των σιτηρών αυξάνονται 
κατά 3%», διευκρίνισε η Τ. Μπρας.

Οι συντάκτες της µελέτης προτρέ-
πουν να εξεταστούν «στρατηγικές και 
προτεραιότητες για την ανθεκτικότητα 
του αγροδιατροφικού συστήµατος». 

Σιτηρά
Ο καύσωνας και η ξηρασία 

του 2018 στην Ευρώπη 
προκάλεσαν µείωση της παρα-
γωγής των σιτηρών κατά 8% 
και ελλείψεις σε ζωοτροφές

Το θέµα της ξηρασίας είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους πρώτους 
παραγωγούς και εξαγωγείς γεωργικών προϊόντων, µε τους ερευνητές να αναζητούν ανθεκτικά είδη 

Επεισόδια καύσωνα 
κρας τεστ για γεωργία
Τα σιτηρά η πιο σοβαρά πληγείσα καλλιέργεια από φαινόμενα 
ξηρασίας, με τους ερευνητές να αναζητούν λύσεις για αντοχή

Πωλείται καρούλι Φ 90 µε γκρουπ. Περιοχή 

Γιαννιτσών. Τηλ. 6979/163866.

Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε όλα 

τα µηχανήµατα  5 µήνες δουλεµένο µε 7 κωδι-

κούς. Τηλ.6947/509187.

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι µε 

κολόνες  της  ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώρους 

και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. 

Τηλ.6947/509187.

Πωλείται σφυρόµυλος, δουλεύει µε παρτικό 

και ηλεκτρικό µοτέρ, µία πλάστιγγα ζυγίζει έως 

2,5 τόνους διάσταση 2 µήκος και 1 πλάτος. Πε-

ριοχή Κατερίνης. Τηλ. 6977/323048.

Πωλούνται λάστιχα ποτίσµατος Νεταφιµ  τε-

τράλιτρα, εντελώς καινούρια, αµεταχείριστα 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 Τηλ. 6973/052394.  

Πωλείται ξηραντήρι καπνού. Τιµή 800 ευρώ 

συζητήσιµη.Τηλ.6944/144762.

Πωλείται 4σειρη βαµβακοσπορέα Ψαλτίδη σε 

πολύ καλή κατάσταση.Τηλ.6979/957956.

Πωλείται  θεριζοαλωνιστική µηχανή New 

Holland 8070 σε καλή κατάσταση και ένα 

σιλό Mercedes Γραµµατίκη 1519,4 µάτια.

Τηλ.6946/482582

Πωλείται τρακτέρ UNIVERSAL 55 ίππων µε 

φρέζα βαρέως τύπου και πλατφόρµα σε άρι-

στη κατάσταση. Περιοχή ∆ήλεσι Βοιωτίας. Τι-

µή 4500 ευρώ. Τηλ.6942/228503.

Πωλείται τρακτέρ URSUS 65αρι µε λάστιχα 

καινούρια σε καλή κατάσταση.Περιοχή Κρυ-

σταλλοπηγή Παραµυθιάς.Τηλ.6942/532113

Πωλείται αρµεκτήριο WESTFALIA 36 θέ-

σεων αρµεγόµενων,έχει χρησιµοποιη-

θεί για 5 µήνες.Περιοχή Λάρισας. ∆υνατό-

τητα ανταλλαγής µε John Deere 4M 105. 

Τηλ.6981/880355,6945803928.

Πωλείται σπαστήρας δηµητριακών 25 ίππων. 

Τιµή 2000 ευρώ.Τηλ.6993/919022.

Πωλείται   χορτοκοπτικό  ιταλίας πεντάδισκo 

µε συνθλιπτικό 3500  ευρώ. ∆υτική Μακεδο-

νία.Τηλ. 6972018965

Πωλείται  σφυρόµυλος µονοφασικός αχρησι-

µοποίητος 550 ευρώ.∆υτική Μακεδονία.Τηλ. 

6972018965

Πωλείται ραντιστικό αναρτώµενο 500L µε και-

νούρια µηχανή comet και καινούρια µπεκ  450 

ευρώ. ∆υτική Μακεδονία.Τηλ. 6972018965

Πωλείται κουβάς αναρτόµενος βαρέως τύπου 

2,5µ πλάτος 750 ευρώ. ∆υτική Μακεδονία.Τηλ. 

6972018965.

Πωλείται χορτοκοπτικό 2 δίσκων.Τιµή 275 ευ-

ρώ. Περιοχή Χαλκιδική, Νέα Μουδανίων. Τηλ 

6974/311286.

ΖΗΤΗΣΗ

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

Zητείται  τρακτέρ δενδροκοµικό από 50 έως 
70 ίππους και µε µπροστινό διαφορικό σε µέ-
τρια κατάσταση.Τηλ.6943/457861.

Zητείται αγροτικό αυτοκίνητο 4χ4 µε 
µιάµιση καµπίνα  σε µέτρια κατάσταση. 
Τηλ.6943/457861.
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Θέλει μαεστρία 
η πίστα της Ιμόλα
Επιστρέφει η Formula 1 αυτή την Κυριακή  

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Το πρωτάθληµα της Formula 1 συ-
νεχίζεται στην Ίµολα στις 18 Απρι-
λίου, για το Grand Prix της Εµίλια 
Ροµάνια, που επιστρέφει στο κα-
λεντάρι για δεύτερη συνεχή σεζόν, 
αυτή τη φορά στην θέση της Κίνας.

Με τη Red Bull να έχει δείξει τη 
δυναµική και τη Mercedes να έχει 
σαφή προβλήµατα σταθερότητας 
στα πιο κλειστά και τεχνικά κοµ-
µάτια, φαίνεται πως ο ιταλικός 
βορράς θα µας προσφέρει έναν 
ενδιαφέροντα αγώνα. Σηµειώνε-
ται πως στην πρεµιέρα του πρω-
ταθλήµατος, την πρώτη θέση κα-
τέκτησε ο Λιούις Χάµιλτον.

Στο ποδόσφαιρο τώρα και στο 
Τσάµπιονς Λιγκ, έγιναν γνωστά 
τα ζευγάρια των ηµιτελικών. Συ-
γκεκριµένα η Ρεάλ Μαδρίτης θα 
αντιµετωπίσει την Τσέλσι την Με-
γάλη Τρίτη. Η Ρεάλ έχει εννέα η-
µιτελικούς Τσάµπιονς Λιγκ στις 
11 τελευταίες διοργανώσεις, αλ-
λά αυτός που επιτεύχθηκε µετά το 
0-0 εναντίον της Λίβερπουλ είναι, 
συνολικά ο 14ος ηµιτελικός της. 
Απόλυτο ρεκόρ, αφήνοντας στη 
δεύτερη θέση Μπαρτσελόνα και 
Μπάγερν µε 12. Την Μεγάλη Τε-
τάρτη, η Παρί Σεν Ζερµέν θα φι-
λοξενήσει τη Μάντσεστερ Σίτι.  Ο 
τελικός είναι προγραµµατισµένος 
για τις 29 Μαΐου και θα διεξαχθεί 
στην Κωνσταντινούπολη. 

Στο Monte Carlo Masters χτυπά η καρδιά του 
παγκοσµίου τένις αυτό το διάστηµα και µέχρι τις 18 
Απριλίου. Tο µεγάλο φαβορί Νόβακ Τζόκοβιτς 
αποκλείστηκε και µάλιστα πρόωρα, οπότε η υπόθεση 
κατάκτησης του τροπαίου είναι ανοιχτή. Σηµειώνεται 
εδώ πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς αγωνίστηκε στα 
προηµιτελικά ενάντια του Φοκίνα.

Τελικοί στο Masters
του Μόντε Καρλο   

Σάββατο 17 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

Τένις (Masters Μόντε Κάρλο)

Αγώνας 14.30 COSMOTE SPORT 6HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΟΦΗ – Ατρόµητος 15.00 Novasports 1HD

Formula 1 (Ιταλία)

Κατατακτήριες δοκιµές 15.50 COSMOTE SPORT 5HD

Ποδόσφαιρο (FA Cup Αγγλία)

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (NBA)

Λέικερς – Τζαζ 23.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – Άρης 15.00 Novasports 1HD

Formula 1 (Ιταλία)

Αγώνας 16.00 COSMOTE SPORT 5HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης 17.30 Novasports 2HD

ΠΑΟΚ – Ολυµπιακός 19.00 Novasports 1HD

Μπάσκετ (NBA)

Νικς – Πέλικανς 20.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Τένις (Masters Μόντε Κάρλο)

Αγώνας 14.30 COSMOTE SPORT 6HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΟΦΗ – Ατρόµητος 15.00 Novasports 1HD

Formula 1 (Ιταλία)

Κατατακτήριες δοκιµές 15.50 COSMOTE SPORT 5HD

Ποδόσφαιρο (FA Cup Αγγλία)

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (NBA)

Λέικερς – Τζαζ 23.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – Άρης 15.00 Novasports 1HD

Formula 1 (Ιταλία)

Αγώνας 16.00 COSMOTE SPORT 5HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης 17.30 Novasports 2HD

ΠΑΟΚ – Ολυµπιακός 19.00 Novasports 1HD

Μπάσκετ (NBA)

Νικς – Πέλικανς 20.00 COSMOTE SPORT 4 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 18 Απριλίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Γραφεία ΚΥ∆,
εκλογικά κέντρα 
και δηλώσεις ΟΣΔΕ 
με κοινό παρονομαστή

Οι αγωνίες    
του Μπαγινέτα
και οι ανάγκες 
της νέας ΚΑΠ

Ανακατατάξεις 
και στα οργανωτικά 
των αγροτών φέρνει 
ο τελευταίος παγετός

Με οπαδούς η Αγγλία
Ο φετινός τελικός του League Cup 
Αγγλίας, που είναι 
προγραµµατισµένος για 
τις 25 Απριλίου ανάµεσα στη 
Μάντσεστερ Σίτι και την Τότεναµ, 
θα διεξαχθεί υπό την παρουσία 
φιλάθλων. Η αγγλική οµοσπονδία 
ποδοσφαίρου ανέφερε πως οι δύο 
οµάδες θα λάβουν από 2.000 
εισιτήρια, µε την οµοσπονδία να 
δίνει ακόµη 4.000 σε γιατρούς 
και προσωπικό νοσοκοµείων.

Στη Ρεάλ ο Αλάµπα
Πολύ κοντά στην πρώτη της 
µεταγραφή ενόψει της νέας σεζόν 
φέρεται να βρίσκεται η Ρεάλ 
Μαδρίτης. Σύµφωνα µε τα 
ισπανικά Μέσα, οι «µερένγκες» τα 
έχουν βρει σε όλα µε τον Ντάβιντ 
Αλάµπα της Μπάγερν, µε τον 
Αυστριακό να αναµένεται να γίνει 
ποδοσφαιριστής της Ρεάλ, καθώς 
θα υπογράψει συµβόλαιο 
διάρκειας µέχρι το 2024.

Πήρε µπρος η ΑΕΛ
Χτίζοντας ένα αήττητο σερί τριών 
µατς, η ΑΕΛ ξεκόλλησε από τον 
πάτο της βαθµολογίας των play-
outs και πλέον ακολουθεί πορεία 
παραµονής στη µεγάλη κατηγορία. 
Όπως κάθε µατς από εδώ και 
πέρα, το εκτός έδρας παιχνίδι µε 
τη Λαµία τη ∆ευτέρα 19 Απριλίου 
είναι αρκετά κρίσιµο. Εν τω 
µεταξύ, στη Λάρισα θα συνεχίσει 
να αγωνίζεται ο Θεοχάρης 
Ηλιάδης µέχρι το 2024, ο οποίος 
συµφώνησε για την ανανέωση 
του συµβολαίου του. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



ΕΡΧΕΤΑΙ 24 AΠΡΙΛΙΟΥ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA

B & B

MA G A Z I N E





∆
εν έχουν ακουστεί προπωλήσεις της 
νέας σοδειάς σκληρού σίτου, ενώ 
για τα φετινά λίγα στοκ η αγορά εί-
ναι υποτονική. Τα βλέµµατα όλων 

είναι στις καιρικές συνθήκες. Στο χρηµατιστή-
ριο του Σικάγο, πάντως ενισχύθηκαν τα δηµη-
τριακά υπό τη γενικότερη άνοδο των εµπορευ-
µάτων κυρίως λόγω της ξηρασίας στις ΗΠΑ αλ-
λά και του πτωτικού δολαρίου. 

  Η νέα σοδειά βάµβακος κατόπιν της χρη-
µατιστηριακής ανόδου κυµαίνεται γύρω από τα 
86,00 σεντς ανά λίµπρα. Η ανοδική αυτή πορεία 
του προϊόντος αποτυπώνεται και στις τιµές που 
αφορούν προπωλήσεις σύσπορου, που υπερέ-
βησαν τα 52 λεπτά το κιλό για το βαµβάκι της 
νέας περιόδου µέσα στην εβδοµάδα. 

Ενισχυμένο το σκληρό, 
αλλά χωρίς πράξεις 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
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ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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Ο εκκοκκιστικός κλάδος αποχαιρετά τον Νίκο Καραγιώργο
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ΝΟΕ ∆ΕΚ IAN ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ

Ανοδική αντίδραση στην αγορά 
βάµβακος µε τους αναλυτές να 
αναµένουν περαιτέρω 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 3,06 ευρώ το κιλό ανέβηκε η 
µέση τιµή του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου στην Ισπανία, µε τις 
καλύτερες ποιότητες στα 3,75 ευρώ
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Έχει πάρει φόρα η αγορά αµνοεριφί-
ων, µε τη ζήτηση να δυναµώνει µέρα 
µε τη µέρα ενόψει Πάσχα και την τιµή 
να έχει ενισχυθεί ήδη κατά 1,30 ευρώ 
το κιλό στο σφαγείο µέσα σε µία εβδο-
µάδα. Οι πληροφορίες θέλουν τις µε-
γάλες αλυσίδες σούπερ µάρκετ να α-
ναζητούν εναγωνίως να σκουπίσουν 
ό,τι βρουν, µε την τιµή προς το κλείσι-
µο της προηγούµενης εβδοµάδας να 
έχει ανέβει κατακόρυφα στα 6,30 µε 
6,50 ευρώ το κιλό για το αρνί. Ωστόσο 
οι παραγωγοί διοχετεύουν µε φειδώ 
τα ζώα προς την αγορά, σε µια προ-
σπάθεια να κορυφώσουν περαιτέρω 
το θέµα της περιορισµένης προσφο-
ράς. Σε κάθε περίπτωση το εµπόριο 
δεν µπορεί να συγκαλύψει την αγω-
νία του να προµηθευτεί επαρκείς πο-
σότητες για να καλύψει τις ανάγκες 
του, κάτι που όµως θα είναι δύσκολο, 
αφού έτσι και αλλιώς τα διαθέσιµα µι-
κρά ζώα είναι λιγοστά. Το κλίµα που 

µεταφέρουν στην Agrenda θέλει την 
κινητικότητα να εντείνεται, µε τις εκτι-
µήσεις να κάνουν λόγο πλέον για τι-
µές άνω των 7 ευρώ το κιλό για τα λι-
γοστά αρνιά, επιβεβαιώνοντας το προ-
ηγούµενο ρεπορτάζ της Agrenda που 
είχε αποτιµήσει την προοπτική αυτή 
από τις αρχές του Απρίλη. 

Εν τω µεταξύ, άνοδο έχει σηµειώ-
σει η τιµή ακόµα και για τα µεγάλα 
ζώα, µε τα πρόβατα να έχουν ξεπερά-
σει πλέον τα 3,30 ευρώ το κιλό και τα 
γίδια τα 2,20 ευρώ το κιλό. 

Φυσικά αξίζει να σηµειωθεί ότι και 
το κόστος για τους παραγωγούς φέ-
τος είναι αυξηµένο, µε τις ζωοτρο-
φές στο εµπόριο να έχουν ακριβύ-
νει κατά 40% περίπου, σε βάρος τό-
σο των κτηνοτρόφων, όσο και των α-
γροτών που πούλησαν µε µισή τιµή 
από τη σηµερινή στους εµπόρους. Συ-
γκεκριµένα, από εκεί που η σόγια το 
2020 είχε 37 λεπτά το κιλό, έφτασε 
να πωλείται στους κτηνοτρόφους το 
2021 σε 53 λεπτά το κιλό. Το καλα-
µπόκι το 2020 είχε 18 λεπτά το κιλό 

και το 2021 αυξήθηκε σε 26-27 λε-
πτά το κιλό, µε το τριφύλλι να ακο-
λουθεί ακριβώς την ίδια διακύµαν-
ση, από τα 18 λεπτά στα 24 λεπτά το 
κιλό. Τα πίτουρα το 2020 είχαν 16-
17 λεπτά το κιλό και το 2021 αυξή-
θηκαν σε 23-24 λεπτά το κιλό. 

Όπως επισηµαίνουν οι αιγοπρο-
βατοτρόφοι, αυτές τις αυξήσεις δεν 
τις καρπώθηκαν οι αγρότες, η πλει-
ονότητα των οποίων πούλησε πάνω 
στη συγκοµιδή στη µισή τιµή,  αλλά 
τρεις - τέσσερις εισαγωγείς σόγιας, 
βιοµηχανίες αλεύρων και έµποροι 
µε αποθήκες.    

Στα 7 ευρώ το αρνί ως τη Μεγάλη Εβδοµάδα
 Μέσα σε µία εβδοµάδα ενισχύθηκε ήδη κατά 1,30 ευρώ το κιλό η τιµή στο σφαγείο 
 Οι αλυσίδες σούπερ µάρκετ ψάχνουν εναγωνίως, οι παραγωγοί δίνουν µε φειδώ Στις τιµές που αναρτούν τα 

ελληνικά εκκοκκιστήρια για τις 
προπωλήσεις σύσπορου 
αποτυπώνεται η ανοδική 
αντίδραση που σηµειώνει εδώ 
και µια εβδοµάδα το 
χρηµατιστήριο βάµβακος της 
Νέας Υόρκης. Την περασµένη 
εβδοµάδα η τιµή υπερέβη τα 
52 λεπτά για το βαµβάκι της 
νέας περιόδου, µε τη 
χρηµατιστηριακή τιµή να 
ξεπερνά τα 86 σεντς στα 
ενεργά συµβόλαια Ιουλίου 
2020. Η ισοτιµία ευρώ 
δολαρίου αυξήθηκε, κάτι που 
«χαλάει» κατάτι τις ελληνικές 
τιµές, ωστόσο είναι τέτοια η 
προοπτική ανόδου της 
χρηµατιστηριακής τιµής που το 
αποτύπωµα των 2 λεπτών, δεν 
ανακόπτει την πρόοδο. Να 
σηµειωθεί ότι ο νέος ανοδικός 
κύκλος στη διεθνή αγορά 
βάµβακος είναι κάτι που 
αναµένουν οι αναλυτές εδώ 
και καιρό, έχοντας διατυπώσει 
εκτιµήσεις που ανεβάζουν 
ακόµα και στο 1 δολάριο τα 
βαµβάκια περσινής σοδειάς.    

ΣΕ ΑΝΟ∆Ο Η ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ, Ο∆ΕΥΕΙ ΠΡΟΣ 
ΤΑ 55 ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΣΥΣΠΟΡΟ

Η πτώση του δολαρίου προκάλεσε άνοδο όλων 
σχεδόν των εµπορευµάτων και ξεκόλλησε το βαµβάκι 
από το µέχρι πρόσφατα στενό εύρος 79-81 σεντς ανά 
λίµπρα. Στην άνοδο βοήθησε φυσικά η ανησυχητική 
πλέον ξηρασία στις ΗΠΑ, η οποία συνοδεύεται και µε 
υψηλές για την εποχή θερµοκρασίες. Σε κάποιες 
περιοχές ενδέχεται οι παραγωγοί να στραφούν λόγω 
των συνθηκών σε εναλλακτικές καλλιέργειες κι αυτό 
δίνει µια δυναµική στις τιµές βάµβακος. Παράλληλα, η 
πρόσφατη διόρθωση έδωσε ευκαιρία για δουλειές 
στη φυσική αγορά, καθώς οι κλώστες φοβούνται την 
πιθανότητα να ανέβουν ξανά οι τιµές της ίνας. 

ΝEA ΥOΡKH
Υπό το βάρος της αιφνίδιας απώλειας του Νίκου 
Κ. Καραγιώργου και µε βαθιά συναισθηµατική 
φόρτιση, µέσα από αυτή τη στήλη θα ήθελα να 
αποχαιρετήσω τον πρωτίστως φίλο και 
δευτερευόντως συνεργάτη Νίκο µε τον οποίο 
είχαµε για πολλά χρόνια µια άψογη συνεργασία 
στις εξαγωγές εκκοκκισµένου βάµβακος. 
Το ήθος, οι αξίες και ο επαγγελµατισµός του 
θα µείνουν χαραγµένα στη µνήµη µου και δεν 
χωράει αµφιβολία πως θα λείψει σε ολόκληρο 
τον κλάδο βάµβακος. 
Καλό ταξίδι φίλε Νίκο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Ήδη τα διαθέσιµα µικρά ζώα από 
τους παραγωγούς είναι λιγοστά.

ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ
Το κόστος για τους παρα-

γωγούς είναι αυξηµένο, µε 

τις ζωοτροφές στο εµπόριο 

να έχουν ακριβύνει κατά 

40% περίπου, σε βάρος 

τόσο των κτηνοτρόφων

Συνεδρίαση 14/04/2021
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάιος ‘21  84,20 +2,38

Ιούλιος ‘21 85,52 +2,33

85

84

83

82

81

80

79

78

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΪΟΣ 21

Τετάρτη
14/04

Πέµπτη
08/04

Παρασκευή
09/04

Τρίτη
13/04

∆ευτέρα
12/04



Σάββατο 17 & Κυριακή 18 Απριλίου 2021 Agrenda Α3 | 37ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Καθοριστικός παράγοντας για 
την περιοχή της Αριδαίας ανα-
δείχθηκε φέτος και αυτός της 
έλλειψης αγροτικών χεριών. 
«Το σπαράγγι πάει τρένο, αλ-
λά τί να το κάνουµε, αφού δεν 
µπορούµε να το µαζέψουµε. 
Εγώ ήθελα 9 άτοµα και δεν έ-
χει έρθει κανένας. Αναγκάζο-
µαι να παίρνω τον πατέρα µου 
που είναι 85 ετών και τη µητέ-

ρα µου που είναι 76 ετών στο 
χωράφι και όπως καταλαβαίνε-
τε η δουλειά δεν προχωρά κα-
νονικά. Επειδή δεν προλαβαί-
νω, δεδοµένου ότι το σπαράγ-
γι πρέπει να συγκοµιστεί συ-
γκεκριµένη ώρα, αντί να που-
λάω λευκό σπαράγγι που κάνει 
3,50 και 3,70 ευρώ το κιλό τα 
πουλάω ως πράσινο που είναι 
στα 1,20 ευρώ. Με 35 στρέµµα-

τα που καλλιεργώ και αντί για 
1 τόνο το στρέµµα συγκοµίζω 
500- 600 κιλά, µπορείτε να φα-
νταστείτε την απώλεια εισοδήµα-
τος», επισηµαίνει στην εφηµερί-
δα Agrenda ο Γιώργος Σκαπέρ-
δας, παραγωγός από την Κρύα 
Βρύση και δεν κρύβει τη δυσα-
ρέσκειά του για τη λάθος δια-
χείριση που έχει γίνει από την 
πολιτεία µε τους εργάτες γης.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Σε ρυθµούς ζωηρής ζήτησης και 
µε τιµές παραγωγού που προσεγ-
γίζουν, κατά µέσο όρο, τα 4 ευρώ 
το κιλό κινείται το ελληνικό σπα-
ράγγι, αλλά η πλειονότητα των 
καλλιεργητών δεν έχει καταφέ-
ρει να αξιοποιήσει, όσο θα µπο-
ρούσε, την έως τώρα ευνοϊκή συ-
γκυρία στην αγορά.

Τη θετική εικόνα σκιάζει η πο-
ρεία της παραγωγής, καθώς µέχρι 
στιγµής υπολείπεται έως και 50%, 
από τα κανονικά επίπεδα, λόγω, 
κυρίως, των άστατων καιρικών 
συνθηκών, αλλά και της έλλειψης 
εργατικών χεριών, που έχει εκτο-
ξεύσει τα µεροκάµατα, σε κάποια 
παραγωγικά κέντρα της χώρας, α-
κόµη και στα 33 ευρώ την ηµέρα.

«Οι αγορές φέτος έχουν καλή 
ροή. Παρά την πανδηµία, οι λαϊ-
κές και τα σούπερ µάρκετ στη Γερ-
µανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, ό-
που κατευθύνονται τα ελληνικά 
σπαράγγια είναι σε λειτουργία, ε-
νώ βοήθησε πολύ και το γεγονός 
ότι το Πάσχα των Καθολικών ήταν 
στις αρχές Απριλίου. Το αποτέλε-
σµα είναι ότι και σήµερα η ζήτη-
ση είναι υψηλή και ο παραγωγός  
παίρνει στο χέρι γύρω στα 4 ευρώ 
το κιλό. Το κακό είναι, όµως, πως 
η παραγωγή είναι χαµηλή. Κανο-
νικά θα έπρεπε να έχουµε 17 έως 
20 κιλά το στρέµµα την ηµέρα, αλ-
λά αντ’ αυτού κινούµαστε στα 10-
12 κιλά την ηµέρα», σχολιάζει ο 
Κλέαρχος Σαραντίδης, γενικός δι-
ευθυντής της ΕΑΣ Καβάλας, όπου 
καλλιεργούνται 8.000 στρέµµατα.

Πολύ χαµηλούς ρυθµούς συ-
γκοµιδής καταγράφουν και τα 60 
µέλη της οµάδας παραγωγών του 
Συνεταιρισµού Nespar στο ∆ήµο 
Νέστου, που διατηρεί 900 στρέµ-
µατα του προϊόντος. «Η παραγω-
γή µας µέχρι τώρα είναι στο 40% 
- 50% του αναµενόµενου, λόγω 
των καιρικών συνθηκών και πα-
ρότι οι τιµές µεσοσταθµικά κινού-
νται µεταξύ 3,5 - 4 ευρώ το κιλό, 
η απώλεια δεν αντισταθµίζεται», 
αναφέρει ο πρόεδρος της οργά-
νωσης, Μιχάλης Ξεκαρφωτάκης.

Όπως εξηγεί, το κόστος καλλι-
έργειας ανέρχεται σε 700 ευρώ το 
στρέµµα και για να πει κανείς πως 
µένει ένα µεροκάµατο στον παρα-
γωγό πρέπει τα έσοδά του να εί-
ναι τουλάχιστον γύρω στα 1.000 
ευρώ το στρέµµα. «Με µειωµένη 
την παραγωγή και τα µεροκάµατα 
να ξεκινούν από τα 30 ευρώ και 
να φτάνουν µέχρι τα 33 ευρώ την 
ηµέρα, από 25 ευρώ πέρυσι, κα-
θώς δεν υπάρχουν πολλά διαθέ-
σιµα εργατικά χέρια, ο λογαρια-
σµός δεν βγαίνει», επισηµαίνει ο 
κ. Ξεκαρφωτάκης και εκφράζει την 
ελπίδα «να αργήσουν να µπουν 
στην αγορά τα γερµανικά σπα-
ράγγια, ώστε να συνεχιστεί η ζω-
ηρή ζήτηση και να κρατηθούν οι 
υψηλές τιµές, µήπως και καταφέ-
ρουµε να ρεφάρουµε στο τέλος».

Στην Αριδαία όπου καλλιεργού-
νται πάνω από 3.000 στρέµµατα 
µε σπαράγγι όσοι είχαν προλάβει 
να σκεπάσουν πριν τα Χριστού-

γεννα, όπως λέει ο παραγωγός 
και γεωπόνος, Σταύρος Χατζηβα-
σιλειάδης, είχαν καλή παραγωγή 
και εκµεταλλεύτηκαν την υψηλή 
απορρόφηση, πουλώντας στα 3,5-
4 ευρώ «στήσιµο». «Σ’ αυτή την 
κατηγορία, ωστόσο, ήταν µόνο 
το 20% των παραγωγών. Οι υπό-
λοιποι λόγω καιρού, αναγκάστη-
καν να σκεπάσουν Φεβρουάριο κι 
άρχισαν να συγκοµίζουν το Μάρ-
τιο και περιµένουν πλέον να µαζέ-
ψουν ό,τι κιλά µπορέσουν έως το 
τέλος Απριλίου», τονίζει ο ίδιος.

Έλλειψη εργατικών χεριών α-
ναφέρει κι ο Ζαφείρης Καζαντζής 
πρόεδρος του ΑΣΠΕΣ Βύσσας στον 
Έβρο, όπου η συγκοµιδή φέτος εί-
ναι όψιµη έως και 15-20 ηµέρες. 
«Ξεκινήσαµε δειλά–δειλά αυτή την 
εβδοµάδα. Μέχρι τώρα η ζήτηση 
είναι αυξηµένη και οι τιµές τρελές. 
Πλήρωναν έως και 6-7 ευρώ για 
κάποιες κατηγορίες, αλλά δεν εί-
χαµε να δώσουµε» σηµείωσε ο κ. 
Καζαντζής και κατέληξε πως «το 
θέµα είναι να µην βγουν γρήγο-
ρα στην αγορά γερµανικά σπαράγ-
για για να κρατηθούν οι τιµές».

Χαµηλή παραγωγή, αλλά υψηλή ζήτηση
Στα 4 ευρώ στο χέρι το σπαράγγι
Οι άστατες καιρικές συνθήκες έχουν ρίξει το ρυθµό συγκοµιδής

Σοβαρά τα εµπόδια στη συγκοµιδή
άλυτο το θέµα µε τους αγρεργάτες 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 
Με το κόστος της καλλιέργειας 

στα 700 ευρώ το στρέµµα, για 

να πει κανείς πως µένει ένα 

µεροκάµατο στον παραγωγό 

πρέπει τα έσοδά του να είναι 

τουλάχιστον γύρω στα 1.000 

ευρώ το στρέµµα

ΚΑΛΗ ΣΟ∆ΕΙΑ 
Στην Αριδαία όσοι πρόλαβαν να 

σκεπάσουν πριν τα Χριστούγεννα, 

εκµεταλλεύτηκαν την υψηλή 

απορρόφηση, πουλώντας στα 3,5-4 

ευρώ το κιλό «στήσιµο»

Σ
την ελληνική αγορά δεν έ-
χουν ακουστεί νέες εξαγω-
γές ή προπωλήσεις της νέ-
ας σοδειάς σκληρού σίτου. 

Τα βλέµµατα όλων τώρα είναι στραµ-
µένα στις καιρικές συνθήκες, καθώς 
η φετινή σοδειά είναι µεν όψιµη, ε-
ντούτοις σε αρκετές περιοχές οι πρό-
σφατες χαµηλές θερµοκρασίες προ-
καλούν κάποιες καθυστερήσεις. Ει-
δικότερα στη Θεσσαλία τα σιταρο-
χώραφα χρειάζονται βροχοπτώσεις 
οι οποίες για την ώρα δεν έχουν έρ-
θει. Ενδεχόµενη ξηρασία µπορεί να 
προκαλέσει προβλήµατα στις αποδό-
σεις ή τις ποιότητες σκληρού σίτου.

Στα σκληρά σιτάρια, στη νέα λίστα 
της Φότζια οι τιµές µένουν κολληµέ-
νες για πολλοστή εβδοµάδα στα ίδια 

επίπεδα. Συ-
γκεκριµένα 
στα ποιοτικά 
σιτάρια µε ει-
δικό βάρος 78 
kg/hl, υαλώ-

δη 80% και πρωτεΐνη 13% η τιµή α-
ποθήκης εµπόρου κυµαίνεται στα 
292-297 ευρώ ο τόνος. Επίσης για 
τη δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 
76 kg/hl, υαλώδη 70% και πρωτεΐ-
νη 12% η τιµή αποθήκης εµπόρου 
διαπραγµατεύεται στα 282-287 ευ-
ρώ ο τόνος. Στη Γαλλία εξακολου-
θούν να συγκλίνουν οι τιµές φετι-
νής και νέας σοδειάς προς τα 260 
ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε γαλλι-
κό λιµάνι. Από τη µια µεριά οι αγο-
ραστές ενδιαφέρονται µόνο για νέα 
σοδειά, ενώ οι όποιες ζητήσεις για 
φετινά σιτάρια καλύπτονται από τα 
άφθονα σιτάρια του Καναδά. Ως α-
ποτέλεσµα, ενώ η διαφορά των δύο 
τιµών ήταν παλιότερα 30 ευρώ ο τό-
νος πλέον είναι µόλις στα 2 ευρώ. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, τα 
µαλακά σιτάρια ενισχύθηκαν υπό 
τη γενικότερη ανοδική πορεία των 
εµπορευµάτων. Οι αναλυτές στέ-
κονται κυρίως στις συνθήκες ξη-
ρασίας στις ΗΠΑ και τα προβλήµα-
τα που µπορεί να επιφέρει στις σο-
δειές και λιγότερο στην πρόσφατη 
πτώση του δολαρίου, η οποία παρα-
δοσιακά ενισχύει τα εµπορεύµατα. 
Στη Γαλλία, τέλος, υπό τη γενικότε-
ρη άνοδο και ειδικά του πετρελαί-
ου, τα δηµητριακά ενισχύθηκαν µε 
τα µαλακά σιτάρια να πιάνουν µε-
τά από καιρό ξανά τα 220 ευρώ ο 
τόνος για τα συµβόλαια του Μαΐου. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΙΜΩΝ 
ΣΚΛΗΡΟΥ ΦΕΤΙΝΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΣΟ∆ΕΙΑΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΠΑΡΑΓΓΙΟΥ 

ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΚΙΛΑ / ΗΜΕΡΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ
ΑΡΙ∆ΑΙΑ

 ΣΚΕΠΑΣΑΝ

10�12

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
NESPAR 

∆ΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

40% � 50%

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΣΥΓΚΟΜΙΖΟΥΝ

ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ
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Τιμή αγουρέλαιου
για τα αποθέματα

Εδραίωση της
ανόδου τιμών 
και στην Κρήτη 

Έτοιµη για 
νέα άνοδο 

της τιµής παραγωγού για το έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο δείχνει η εγχώ-
ρια αγορά, µε την κινητικότητα την 
προηγούµενη εβδοµάδα να έχει ε-
νισχυθεί, όσο οι τιµές παραγωγού 
τείνουν να εδραιωθούν σε επίπεδα 
άνω των 3,10 ευρώ το κιλό στα βασι-
κά παραγωγικά κέντρα της επικρά-
τειας. Ήδη η Λακωνία καταγράφει 
αύξηση της τάξης των 10 λεπτών το 
κιλό, µε τον στόχο των 3,20 ευρώ να 
φαντάζει όλο και πιο κοντινός στον 
ορίζοντα. Όπως µεταφέρουν στην 
Agrenda άνθρωποι της αγοράς, οι 
επόµενες εβδοµάδες επιφυλάσσουν 
σηµαντικές εξελίξεις που εφόσον ε-
πιβεβαιωθούν «τα 3,20 ευρώ θα φαί-
νονται λίγα». Την ίδια ώρα, η αγο-
ρά της Ιβηρικής συνεχίζει δυναµική 
ανοδική πορεία, όπου αποτυπώνο-
νται και οι προσπάθειες των τελευ-
ταίων τιµών για µια εµπορική ανα-
γέννηση του παραδοσιακού ελαιώ-
να. Στην εγχώρια αγορά, να σηµει-
ωθεί ότι οι ζηµιές και οι δυσκολίες 

που αντιµετώπισαν τα ελαιόδεντρα 
σε αρκετές περιοχές της κεντρικής 
και βόρειας Ελλάδας τις προηγού-
µενες ηµέρες από τον παγετό, δεν 
αποκλείεται να αποτυπωθούν στις 
τιµές του προϊόντος ήδη από την υ-
φιστάµενη περίοδο, αφού προοιωνί-
ζουν περιορισµένες παραγωγές του-
λάχιστον για την επόµενη χρονιά. 

Όπως µεταφέρουν παραγωγοί, 
τα αποθέµατα για τα έξτρα παρθέ-
να, µε τέτοιους ρυθµούς απορρόφη-
σης, δεν αποτελούν φόρτωµα στις ι-
σορροπίες της αγοράς. Αντιθέτως, η 
ζήτηση αναµένεται να ενισχυθεί πε-
ραιτέρω ενόψει του διαφαινόµενου 
ανοίγµατος της εστίασης στην Ελλά-
δα και σε ευρωπαϊκές µητροπόλεις.

Σε κάθε περίπτωση, τα θεµελιώ-
δη της αγοράς ελαιολάδου παρου-
σιάζουν εµφανή βελτίωση στην ΕΕ 
µε την κατανάλωση να έχει ενισχυ-
θεί σηµαντικά το τελευταίο 12µηνο. 

Στο µεταξύ δροµολογείται και η 
άρση των δασµών ΗΠΑ στο ισπανι-
κό ελαιόλαδο, εξέλιξη που θα απο-
συµφορήσει την ενδοκοινοτική αγορά.

Οι γνωστές παλιές καραβάνες µε α-
έρα πολυεθνικής της εγχώριας αγο-
ράς πάντως είναι και αυτές που µετρι-
άζουν την άνοδο της τιµής. Οι πληρο-
φορίες θέλουν τους µεσίτες των εται-
ρειών αυτών να έχουν «σβήσει» από 
τις επαφές τους στο κινητό, τις περιο-
χές όπου τα 3,10 ευρώ το κιλό έχουν 
εδραιωθεί και ετοιµάζονται να δοκιµά-
σουν υψηλότερα επίπεδα, µε το πεδίο 
δραστηριοποίησής τους να έχει περι-
οριστεί αποκλειστικά στην Κρήτη. Φυ-
σικά και εκεί γίνονται πράξεις οριακά 
πάνω από τα 3 ευρώ το κιλό, µε το µο-
µέντουµ της αγοράς να επιβάλει στους 
Κρητικούς ανατιµήσεις. Άλλωστε, ήδη 
υπάρχουν µικρότερες εταιρείες µε ε-
ξαγωγικό προσανατολισµό που ακο-
λουθούν το ρεύµα της περιόδου και 
ωθούν προς τα πάνω τις τιµές. 

Σε κάθε περίπτωση, µε την Ισπανία 
να διαµορφώνει πλέον µέση τιµή κο-
ντά στα 3,10 το κιλό, η εγχώρια αγο-
ρά θεωρείται υποτιµηµένη, αφού κάτι 
τέτοιο συνεπάγεται πως στην Ιβηρική 
φεύγουν ήδη ελαιόλαδα από τα εργο-
στάσια µε τιµή παραγωγού στα 3,20 
και 3,30 ευρώ, ενώ έχουν σηµειωθεί 
και πράξεις στα 3,75 για τον παραδο-
σιακό ελαιώνα της χώρας.  

Εταιρείες τυποποίησης και ιδιωτικά ελαιοτριβεία στην Ιταλία και την Ισπανία 
«παλεύουν» να κρύψουν τα διαθέσιµα αποθέµατα έξτρα παρθένου ελαιολάδου 

Δεν φτάνει όσο έχει η Ιταλία στις δεξαμενές
ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ)

ΜΠΑΡΙ

ΛΑΚΩΝΙΑ

ΚΡΗΤΗ

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΠΑΛΕΡΜΟ

ΡΑΓΚΟΥΣΑ

ΣΙΕΝΑ

ΧΑΕΝ

ΚΟΡ∆ΟΒΑ

ΣΕΒΙΛΛΗ

3,10

3,00

8,753,00

3,60         

2,90

2,90

8,75  

4,90

8,05 

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

ΖΗΤΗΣΗ

∆εν είναι λίγοι πάντως αυτοί που εκτιµούν 
πως η τιµή θα ξεφύγει τους επόµενους µήνες, µε 
την εµπορική σεζόν να κλείνει σε επίπεδα που 
δύσκολα τολµά κανείς αυτή τη στιγµή να ξεστοµίσει. 
Το γεγονός ότι εταιρείες τυποποίησης και ιδιωτικά 
ελαιοτριβεία στην Ιταλία και την Ισπανία 
προσπαθούν µε «νύχια και µε δόντια» να κρύψουν 
τα διαθέσιµα αποθέµατα έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου, είναι η βασική υποψία στην οποία 
βασίζεται η παραπάνω εκτίµηση. 
Ήδη έχουν διαρρεύσει κάποια µεγέθη από 
την ιταλική αγορά, που τοποθετούν πέριξ των 
70.000 τόνων τα διαθέσιµα αποθέµατα των έξτρα 
παρθένων, κάτι που είχε αποτυπώσει σε ρεπορτάζ 
το περιοδικό Ελαίας Καρπός την προηγούµενη 
εβδοµάδα και πλέον οι κουβέντες «της πιάτσας» το 
επιβεβαιώνουν. Αυτό σηµαίνει ότι η γειτονική χώρα 
µπορεί µόλις και µετά βίας να καλύψει τις ανάγκες 
τις εσωτερικής της αγοράς, ενώ όταν τελικά ανοίξει 
η εστίαση στην Ευρώπη και διευρυνθούν οι 
τουριστικές ροές, ίσως χρειαστεί άλλο τόσο 
ελαιόλαδο για να καλύψει τα συµβόλαια. 

ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η 
Τράπεζα Πειραιώς, συμμετέχει 
ενεργά στο Β΄ Κύκλο της 

δράσης «Επιδότηση τόκων 
υφιστάμενων δανείων μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων 
από τα μέτρα για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας του ιού Covid 19»,  
του Υπουργείου Ανάπτυξης.

ΣΜΟΕ: Σε 54 ανέρχονται πλέον  
τα μέλη του Συνδέσμου Μικρών 
Οινοποιών Ελλάδος (ΣΜΟΕ),  
καθώς στη λίστα των οινοποιητικών 
επιχειρήσεων έχουν προστεθεί  
οι Domaine Agrovision, Οινοποιείο 
Βρυνιώτης, Οινοποιείο Οικογένεια 
Παπαθανασίου, Οινοποιείο Οινόλπη, 
Οινοποιείο Σκίουρος, Οινοποιείο 
Χρυσοχόου, Sclavos Wines, 
Αμπελώνες Γκανή.

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Πανελλαδική 
έρευνα της Μarc για λογαριασμό  
της Παπαστράτος για την επίδραση 
της πανδημίας στις καπνιστικές 
συνήθειες, έδειξε ότι το 27,2% των 
καπνιστών δήλωσε πως αυτή την 
περίοδο καπνίζουν περισσότερο και 
το 7% άρχισε να καπνίζει ξανά, ενώ 
είχε διακόψει το κάπνισμα. Πάνω 
από το 88% πιστεύει πως θα πρέπει 
να υπάρχει πληροφόρηση σχετικά  
με εναλλακτικές λύσεις καπνίσματος.

LVMH: Κρασιά και οινοπνευματώδη 
έδωσαν ώθηση 36% στις πωλήσεις 
του οίκου ειδών πολυτελείας LVMH 
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, ήτοι 
ανήλθαν στα 1,51 δισ. ευρώ (έναντι 
1,18 δισ. ευρώ). Ειδικά στην κατηγορία 
της σαμπάνιας οι πωλήσεις αυξήθηκαν 
κατά 22% , ενώ στην κατηγορία των 
κονιάκ, ο όγκος πωλήσεων του 
Hennessy παρουσίασε αύξηση  
+28% κατά το α’ τρίμηνο 2021.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Την ανησυχία που υπάρχει για την α-
πόκλιση που παρουσιάζουν σε ό,τι α-
φορά τους δημοσιονομικούς δείκτες 
οι ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες 
οικονομίες, υπογραμμίζουν οι εαρινές 
προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματι-
κού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τρά-
πεζας. Ανισορροπία που έχει τις ρίζες 
της στις διαφορετικές πολιτικές αντι-
μετώπισής της πανδημικής κρίσης.

Μάλιστα, όπως υποστηρίζει σε ανά-
λυση του ο διακεκριμένος οικονομο-
λόγος  Μοχάμεντ Έλ Εριάν οι τράπε-
ζες της Δύσης έχουν πέσει στην παγί-
δα των αναδυόμενων αγορών, εκτιμώ-
ντας πως προ των πυλών είναι επώδυ-
νες αναδιαρθρώσεις. Όπως εξηγεί ο ε-
πικεφαλής οικονομολόγος της Allianz, 
οι περισσότερες αναπτυσσόμενες χώ-
ρες δεν έχουν συναίσθηση του επεί-

γοντος της διευθέτησης του δημοσίου 
χρέους τους. «Δεν πρέπει να αγνοηθεί 
ο κίνδυνος παγίδων χρέους τα επόμε-
να χρόνια», λέει ο Μοχάμεντ Ελ Εριάν. 

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την επι-
κεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, η ευρωπαϊκή οικονομία σε 
«δύο δεκανίκια», στα δημοσιονομικά 
και νομισματικά προγράμματα που ε-
φαρμόζονται από τις κυβερνήσεις και 
την ΕΚΤ, τονίζοντας ότι τα μέτρα αυτά 
δεν πρέπει να αποσυρθούν πριν η οι-
κονομία ανακάμψει πλήρως. «Φαντα-
στείτε έναν ασθενή ο οποίος αναρρώ-
νει από ένα σοβαρό πρόβλημα, αλλά 
ακόμη χρησιμοποιεί πατερίτσες για να 
μπορεί να βαδίζει. Δεν θα ήταν σωστό 
να του αφαιρέσουν οποιαδήποτε α-
πό τις δύο αυτές πατερίτσες» ανέφερε 
χαρακτηριστικά, η Κριστίν Λαγκάρντ.

HΠΕΙΡΟΣ
Για ακόμη μία χρονιά, τρία προϊόντα 
της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ ξεχώρισαν και 
διακρίθηκαν με το Χρυσό Βραβείο 
Ανώτερης Ποιότητας στον 60ο 
Διαγωνισμό από το Διεθνές Ινστιτούτο 
Monde Selection. Πρόκειται για την 
παραδοσιακή ΗΠΕΙΡΟΣ Φέτα ΠΟΠ, 
την ΗΠΕΙΡΟΣ Φέτα ΠΟΠ με 40% 
λιγότερο αλάτι και την ΗΠΕΙΡΟΣ 
Βιολογική Φέτα ΠΟΠ.

ACHAIA 
Στην κυκλοφορία σειράς κρασιών  
σε κουτάκι αλουμινίου των 250ml 
προχώρησε στη χώρα μας η Achaia 
Company της οικογένειας Καρακίτσου  
σε συνεργασία με την τοπική οινοποιία 
Γιδιάρης. Η εταιρεία κυκλοφόρησε τρεις 
κωδικούς λευκού, ροζέ και κόκκινου 
συσκευασμένου πολυποικιλιακού  
οίνου σε κουτάκι, οι οποίοι φέρουν  
την ονομασία Merula (κότσυφας). 

Καθοδόν επώδυνες
αναδιαρθρώσεις 

 Παγίδες χρέους μετά την πανδημία 
 Δημοσιονομικά δεκανίκια στην ΕΕ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 15/04

875,22

905,31
920

915

910

905

900

890

885

880
Τετάρτη
14/03 

Τρίτη
13/04

Πέµπτη
15/04

Παρασκευή
09/04

∆ευτέρα
12/04

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε 0,0870  +17,57%

ΑΦΟΙ Ι.&Β. ΛΑΔΕΝΗ 0,5800 +9,43%

ΟΠΤΟΗΛ/ΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 2,4200 +9,01%

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. 0,7540 +8,65%

ΑΛΟΥΜΥΛ 1,6200 +7,64%

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε ΞΕΝΟΔ.ΤΟΥΡΙΣΤ. 2,1850 -29,97% 

MARFIN INV.GROUP 0,0290 -12,65%

MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP. 53,000 -12,40%

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε 0,6450 -9,15%

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1,6000 -8,05% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 33.994,80 0,78%
 NASDAQ Comp 14.010,92  1,10%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.993,69 0,44%
Λονδίνο FTSE 100 6.992,72 0,77%
Φρανκφούρτη DAX-30 15.257,28 0,32%
Παρίσι CAC-40 6.237,08 0,46%
Ζυρίχη SMI 11,214.98 0,53%
Τόκιο NIKKEI-225 29.642,69 0,073%
 
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

Με εναλλαγή τίτλων στην άνοδο 
κατακτά τις 900 μονάδες το ΧΑ
Αλλεπάλληλα ανοδικά κλεισίματα σημείωσε το 
Χρηματιστήριο Αθηνών την περασμένη 
εβδομάδα, που με μικρές όμως ποσοστιαίες 
μεταβολές, κατάφερε να υπερβεί τις αντιστάσεις 
των 900 μονάδων. Η εναλλαγή των τίτλων στον 
ανοδικό κύκλο παρείχε τα απαιτούμενα καύσιμα 
στην αγορά. Τίτλοι που είχαν διορθώσει και 
προσφέρει ρευστότητα, πήραν και πάλι τη θέση 
τους στην τροφοδότηση της ανόδου της αγοράς, 
με τον Γενικό Δείκτη να δοκιμάζει πλέον τις 
δυνάμεις του πάνω από τις 905 μονάδες.
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Καμία προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος 
με εργόσημο και πίνακες προσωπικού ως τώρα

Π
ολλές φορές αναρωτιέµαι γιατί είναι τόσο 
δύσκολο να λυθεί ένα πρόβληµα από τη 
∆ιοίκηση του εκάστοτε υπουργείου και η 
απάντηση είναι πάντα η ίδια: εµπλέκονται 

πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τις περισσότερες φορές δε 
γνωρίζουν το αντικείµενο. Και µπο-
ρεί να µην το κάνουν επίτηδες, ό-
µως όταν το θέµα επανέρχεται συ-
χνά στο προσκήνιο και παρά ταύτα 
δεν υπάρχει ανταπόκριση, προβλη-
µατίζοµαι είναι η αλήθεια.

Για το εργόσηµο έχω αρθρογρα-
φήσει ουκ ολίγες φορές και θα συ-
νεχίσω µέχρι επιτέλους να καταλά-
βει κάποιος το τεράστιο πρόβλη-
µα που εξακολουθεί να υφίσταται.

Με την 44116/∆1.14687/2019 α-
πόφαση συγκροτήθηκε Οµάδας Ερ-
γασίας Εργοσήµου και Τίτλου Κτή-
σης,  «…µε σκοπό την επεξεργασία 
προτάσεων για την αναδιοργάνωση 
του θεσµικού πλαισίου του Εργόση-
µου και του Τίτλου Κτήσης…… Έρ-
γο της εν λόγω οµάδας είναι η αξι-
ολόγηση και κωδικοποίηση των δι-
ατάξεων που αφορούν το Εργόση-
µο και τον Τίτλο Κτήσης (απόδειξη 
δαπάνης), καθώς επίσης και η κατά-

θεση προτάσεων για δηµιουργία ενός ενιαίου θεσµι-
κού πλαισίου για όλες τις επαγγελµατικές κατηγορί-
ες, συµπεριλαµβανοµένων και των αγροτών. Η οµά-
δα θα εξετάσει επίσης και τις συνέπειες του υφιστάµε-
νου πλαισίου, αλλά και του προτεινόµενου, στα θέµα-
τα απασχόλησης συνταξιούχων...».

Η ΕΝ ΛΟΓΩ επιτροπή συνεδρίασε µία φορά στις 19.11.19 
για τη συγκρότηση και κατανοµή αρµοδιοτήτων κι αν 

δεν κάνω λάθος και µία ακόµη τον 
Ιανουάριο του 2020. Και µετά το …
κενό. Στο ενδιάµεσο έχουν υπάρ-
ξει αρκετές επιβολές προστίµων σε 

αγρότες που απασχολούν προσωπικό, το οποίο πλη-
ρώνεται µε εργόσηµο, αλλά οι συχνές αλλαγές στους 
συµβούλους και τους λοιπούς υπηρεσιακούς παράγο-
ντες δεν έχει επιτρέψει µέχρι σήµερα να γίνουν οι συ-
ναντήσεις για την εξεύρεση λύσης. Τώρα µάλιστα µε 
τον κορωνοϊό, τα πράγµατα είναι ακόµη πιο δύσκολα.

Απόδειξη του πόσο δύσκολα µπορεί να βρει κάποιος  
άκρη, είναι οι απαντήσεις σε ερωτήσεις επί του θέµατος. 

Στις 24.02.20, λίγο µετά την πρώτη συνάντηση της ε-
πιτροπής, µε το αρ.πρωτ.66 απαντητικό έγγραφο προς 
τη Βουλή των Ελλήνων, ο τότε υπουργός κ. Βρούτσης 
απάντησε στο ερώτηµα του βουλευτή Ιωάννη Καλλιά-
νου (αρ.πρωτ.3471/22.01.20. ερώτηση) σχετικά  µε τις 
ασφαλιστικές εισφορές µισθωτών ιδιωτικού ή δηµο-
σίου τοµέα. Στην απάντηση του ο υπουργός σηµειώ-
νει ότι «…µε απόφαση του υφυπουργού Εργασίας έχει 
συγκροτηθεί οµάδα εργασίας µε σκοπό την επεξεργα-
σία προτάσεων για την αναδιοργάνωση του θεσµικού 
πλαισίου του εργοσήµου και του τίτλου κτήσης. Έργο 
της εν λόγω οµάδας είναι η αξιολόγηση και κωδικο-

ποίηση των διατάξεων που αφορούν το εργόσηµο….».
Στις 30.11.20, τίθεται εκ νέου ερώτηµα από τους βου-

λευτές κ.κ. Χαρά Κεφαλίδου και Γιώργο Μουλακιώτη 
(αρ. πρωτ. 991/160/26.10.20) για την εφαρµογή του 
άρθρου 32 του ν.4670/2020 σε µισθωτούς που ασκούν 
παράλληλη δραστηριότητα αµειβόµενη µε τίτλο κτήσης 
και τα πορίσµατα της επιτροπής για την επίλυση των 
θεµάτων ασφάλισης των αµειβόµενων µε εργόσηµο. 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ του υφυπουργού κ. Τσακλόγλου ήταν η 
κάτωθι: «Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, αναγνωρίζει τα ζητήµατα που έχουν ανακύψει 
σχετικά µε την ασφάλιση µέσω Παραστατικού Παρε-
χοµένων Υπηρεσιών, και βρίσκεται σε στάδιο προχω-
ρηµένης επεξεργασίας σχεδίου διάταξης µε σκοπό τη 
συνολική αντιµετώπιση των σχετικών ζητηµάτων, τό-
σο ως προς την ασφάλιση και τις εισφορές των αµει-
βόµενων µε Παραστατικό Παρεχοµένων Υπηρεσιών, 
αλλά και ως προς τα ζητήµατα παράλληλης ασφάλισης 
και της σχέσης της ασφάλισης αυτής µε άλλες µορφές 
υπαγωγής στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, ύστερα και α-
πό τις εργασίες της Οµάδας Εργασίας που συγκροτή-
θηκε για το θέµατα αυτό µε την αριθ. πρωτ.: 44116/
∆1.14687/15-10-2019 απόφαση του υφυπουργού Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».

Από το 2020 µέχρι σήµερα, η επιτροπή ουδέποτε 
κλήθηκε να συνεδριάσει, να συζητήσει και να κατα-
λήξει σε προτάσεις προς το υπουργείο Εργασίας, για 
το θέµα. Λίγο µετά ξεκίνησε η πανδηµία και µέχρι σή-
µερα τα πράγµατα παραµένουν δύσκολα. Τα πρόστι-
µα όµως εξακολουθούν να υφίστανται στους αγρότες. 

Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια θέµατα σε όλη τη ∆ι-
οίκηση, όχι τώρα, πάντα. Σε καµία περίπτωση δεν µπο-
ρούν να τα παρακολουθούν και να τα γνωρίζουν όλα. 
Έχουν όµως υποχρέωση ΟΛΟΙ όσοι ασκούν ∆ηµόσια 
∆ιοίκηση, να ακούν, να δίνουν σηµασία, να συγκεντρώ-
νουν πληροφορίες, να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη του 
κάθε προβλήµατος και µετά να λαµβάνουν αποφάσεις.

Οµάδα Εργασίας
Έργο της οµάδας η αξι-
ολόγηση των διατάξεων 
για το Εργόσηµο και τον 

Τίτλο Κτήσης

Προτάσεις
Στόχος η δηµιουργία 

ενός ενιαίου θεσµικού 
πλαισίου και για την 

κατηγορία των αγροτών

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)

Εργόσηµου συνέχεια
Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι και στις 

δύο παραπάνω ερωτήσεις, το θέµα 
αφορούσε αµοιβή µε εργόσηµο µεν, αλλά 

για εργαζοµένους άσχετα µε τη γη. ∆ηλαδή 
από «τσόντα» πήρε τη µπάλα και τους 

απασχολούµενους µε εργόσηµο, πράγµα 
που καθιστά την αργοπορία αυτή του Υπ. 

Εργασίας ακόµη πιο στενάχωρη. 

Ασφάλιση αλιεργατών
Τέθηκε ερώτηµα από βουλευτή για την ασφάλιση 
των αλιεργατών, το οποίο κοινοποιήθηκε 
ταυτόχρονα σε υπουργείο Εργασίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Παραδόξως το ΥΠΑΑΤ 
απάντησε άµεσα λέγοντας «δεν είναι 
αρµοδιότητα µου», όχι όµως και το υπουργείο 
Εργασίας, το οποίο ουδέποτε µέχρι τις 11.04.21 
(ηµέρα που γράφεται το άρθρο), απάντησε. 
∆ιαπιστώνεται ένα έλλειµµα στα θέµατα 
ασφάλισης των ανθρώπων γενικώς στον 
πρωτογενή τοµέα ή εµένα µου φαίνεται έτσι;
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Σφήνα Danone στο στραγγιστό,
προς συνεργασία με Δέλτα

  Υπό την ομπρέλα Activia 
οι δύο κωδικοί της Δέλτα 
για λογαριασμό της Danone 

  ΦΑΓΕ, Όλυμπος, Κρι Κρι 
βασικοί παίκτες στραγγιστού 
γιαουρτιού

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Να µπει σφήνα στις µεγάλες ελληνικών συµ-
φερόντων γαλακτοβιοµηχανίες που παρά-
γουν στραγγιστό γιαούρτι επιδιώκει η γαλ-
λική Danone, η οποία σύµφωνα µε πληρο-
φορίες ξεκινάει συνεργασία µε τη ∆έλτα, µε 
τη δεύτερη να αναλαµβάνει για λογαρια-
σµό των Γάλλων, παραγωγή στραγγιστού 
γιαουρτιού στην Ελλάδα µε προβιοτικά. Α-
πό την παραγωγή θα βγει στην αγορά πλή-
ρες γιαούρτι µε 3,5% λιπαρά και ελαφρύ µε 
2% λιπαρά. Nα σηµειωθεί ότι η Danone εί-
χε διακόψει την παρουσία της στην Ελλά-
δα, ενώ από 1η Νοεµβρίου 2019 τα προϊό-
ντα της Danone στην Ελλάδα διένειµε η ε-
ταιρεία Leader – Καλλιντέρη. Οι δύο κωδι-
κοί γιαουρτιού που θα παράγει η ∆έλτα για 

λογαριασµό της Danone 
θα κυκλοφορήσουν υπό 
την οµπρέλα προϊόντων 
Activia.

Η ελληνική αγορά, η ο-
ποία κυριαρχείται από ελ-
ληνικές επιχειρήσεις στην 
παραγωγή γιαουρτιού ό-
πως η ΦΑΓΕ, η Κρι Κρι, τα 
Ελληνικά Γαλακτοκοµεία, 
η ∆έλτα, η ∆ωδώνη και η 
ΜΕΒΓΑΛ παρουσιάζει τα τε-
λευταία χρόνια διαρκώς α-
νοδικές τάσεις στις πωλή-

σεις γιαούρτης. Να σηµειωθεί ότι οι µεγαλύ-
τεροι παίκτες της κατηγορίας του στραγγι-
στού είναι κατά σειρά η ΦΑΓΕ που αποτελεί 
την κυρίαρχο εταιρεία της κατηγορίας και α-
κολουθεί στη δεύτερη θέση ο Όλυµπος (Ελ-
ληνικά Γαλακτοκοµεία), στην τρίτη η ιδιωτι-
κή ετικέτα και στην τέταρτη θέση η Κρι Κρι. 

∆ιαρκώς αυξανόµενες οι πωλήσεις 
γιαουρτιού στην Ελλάδα

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ενώ 
το 2017 οι πωλήσεις γιαουρτιού στα ελλη-
νικά σούπερ µάρκετ ήταν στα 240,7 εκατ. 
ευρώ και συνολικά στα 58,9 εκατ. λίτρα σε 
ποσότητα, το 2020 η συγκεκριµένη αγορά 
έφτασε σε αξία πωλήσεων τα 261 εκατ. ευρώ 
και σε όγκο πωλήσεων τα 65,7 εκατ. λίτρα. 

Mάλιστα, ένας από τους βασικούς λόγους 
που φέρεται να ώθησε τη γαλλική γαλα-
κτοβιοµηχανία να µπει στο στραγγιστό ε-
κτός του γεγονότος ότι χρησιµοποιεί προ-
βιοτικά στο γιαούρτι της και ποντάρει στην 
τάση της υγιεινής διατροφής, είναι και το 
γεγονός ότι το στραγγιστό αποτελεί τη µε-
γαλύτερη κατηγορία γιαουρτιού σε πωλή-
σεις στη χώρα µας στα σούπερ µάρκετ, ε-
νώ παρουσιάζει και διαρκή ανάπτυξη ως 
προς τη ζήτηση. 

Επιπλέον η Danone προσβλέπει στον συν-
δυασµό δύο κατηγοριών καθότι είναι πρώ-
τη στα λειτουργικά γιαούρτια, αυτά δηλα-
δή που περιέχουν προβιοτικά, ενώ επιδι-
ώκει να κερδίσει µερίδιο της πίτας και στο 
στραγγιστό. Αναφέρεται ότι το γιαούρτι 
σύµφωνα µε στοιχεία της εταιρείας µετρή-
σεων, Kantar, καταναλώνεται από 9 στους 
10 ανθρώπους και το στραγγιστό αποτε-
λεί το γιαούρτι που καταναλώνεται συχνό-
τερα και συγκεκριµένα 8,4 φορές το µήνα 
και ακολουθεί αµέσως µετά το γιαούρτι µε 
φρούτα µε 6,3 φορές το µήνα. Συν τοις άλ-
λοις δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο ε-
ταιρείες «συναντιούνται» επιχειρηµατικά, 
δεδοµένου ότι κατά το παρελθόν η Danone 
κατείχε το 25% της ∆έλτα, το οποίο το 2005 
πούλησε στον ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλο. 

Αξία πωλήσεων
Το 2017 οι πωλήσεις 

γιαουρτιού στα 
ελληνικά σούπερ 
µάρκετ ήταν στα 
240,7 εκατ. ευρώ 

ενώ το 2020 έφτασε 
σε αξία πωλήσεων 
τα 261 εκατ. ευρώ
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4%

13%
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Είσοδο στη Wall 
Street εξετάζει η 
Impossible Foods

Την είσοδό της στην 
αµερικανική 
χρηµατιστηριακή αγορά 
σχεδιάζει η εταιρεία 
προϊόντων φυτικής 
προέλευσης Impossible 
Foods, µε τη δηµόσια 
πρόταση να εκτιµά την αξία 
της εταιρείας µε plant-
based burger στα 10 δισ. 
δολάρια, σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις των αναλυτών. 

Νέα µονάδα 
παραγωγής φυτικών 
γευµάτων από Nestlé 
στην Μαλαισία

Τη νέα µονάδα παραγωγής 
plant-based γευµάτων 
εγκαινίασε η Nestlé στην 
Μαλαισία. Πρόκειται για µια 
επένδυση περίπου 36,6 
εκατ. δολαρίων, η οποία 
σηµατοδοτεί το δεύτερο 
εργοστάσιο του πολυεθνικού 
κολοσσού στην Ασία και 
στοχεύει να καλύψει την 
αυξανόµενη ζήτηση για 
χορτοφαγικά τρόφιµα στην 
ευρύτερη περιοχή.

Αύξηση 
κατανάλωσης
αλκοολούχων ποτών 
το α’ τρίµηνο

Η αναστολή λειτουργίας των 
καταστηµάτων εστίασης έχει 
αυξήσει την κατανάλωση 
αλκοολούχων ποτών εντός 
του σπιτιού. Η αγορά του 
οργανωµένου λιανεµπορίου 
κινήθηκε θετικά σε αξία, 
στο +1,9% κατά το πρώτο 
τρίµηνο του 2021 σε 
σύγκριση µε την αντίστοιχη 
περυσινή δείχνει έρευνα 
της Nielsen, ενώ σε επίπεδο 
κατηγοριών, αρκετές από τις 
κατηγορίες αλκοολούχων 
ποτών παρουσιάζουν 
εντυπωσιακούς ρυθµούς 
ανάπτυξης. Συγκεκριµένα, οι 
πωλήσεις ρούµι κατέγραψαν 
αύξηση 67,7%, τα κρασιά 
49,1%, το Ουίσκι 43,6% 
και οι µπύρες 27,3%).

ΝΕΑ



ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Σε µία κίνηση µε την οποία κα-
θετοποιεί την παραγωγή της στο 
ελαιόλαδο προχώρησε η Παναι-
γιάλειος Ένωση Συνεταιρισµών, 
όπως αναφέρει ο πρόεδρός της 
Θανάσης Σωτηρόπουλος. Προς 
αυτή την κατεύθυνση δηµιούρ-
γησε το δικό του ιδιόκτητο ελαι-
οτριβείο, τα εγκαίνια του οποίου 
αναµένεται να γίνουν το φθινό-
πωρο. «Επιδίωξή µας είναι να έ-
χουµε παρουσία σε κάθε στάδιο 
της παραγωγικής διαδικασίας α-
πό την παραγωγή έως την έκθλι-
ψη, την τυποποίηση, την τοπο-
θέτηση στο ράφι», λέει ο κ. Σω-
τηρόπουλος. «Μέχρι στιγµής δεν 
είχαµε στη διάθεσή µας ιδιόκτητο 
ελαιοτριβείο µε αποτέλεσµα να 
προµηθευόµαστε το ελαιόλαδο 
από τους παραγωγούς και τα µέ-
λη του συνεταιρισµού µας. Η ε-
πένδυση µαζί µε τις κτιριακές ε-
γκαταστάσεις για το νέο εργο-
στάσιο ανέρχεται στα 5 εκατ. ευ-
ρώ», συµπληρώνει. 

Σε ό,τι αφορά τη σταφίδα η Πα-
ναιγιάλειος εξάγει πάνω από το 
65% της ελληνικής παραγωγής στο 
συγκεκριµένο προϊόν, προµηθευ-
όµενη τις ποσότητες που συσκευ-
άζει και διαθέτει στην αγορά από 
την Κόρινθο, την Κρήτη και από 

άλλες περιοχές της Ελλάδας. Στο 
ελαιόλαδο για να καλύψει τις α-
νάγκες της παραλαµβάνει ποσό-
τητες και από τη Λακωνία.

Επηρεασµένες κατά 40% 
οι εξαγωγές σταφίδας λόγω 
της πανδηµίας

Την ίδια στιγµή, όπως επισηµαί-
νει, έχουν επηρεαστεί σηµαντικά 
οι φετινές πωλήσεις της σταφίδας 
λόγω της πανδηµίας, δεδοµένου 
ότι έχουν περιοριστεί οι διεθνείς 
πωλήσεις της Ένωσης. «∆εν λει-
τουργεί η εστίαση, δεν πραγµα-
τοποιούνται εορταστικές εκδηλώ-
σεις σε διεθνές επίπεδο, µε αποτέ-
λεσµα οι επιπτώσεις να είναι εµ-
φανείς. Γι’ αυτό και έχουµε ζητή-
σει τη στήριξη του υπουργείου, ό-
πως έχει γίνει ήδη και µε άλλες 
κατηγορίες προϊόντων. Ανάλογη 
είναι η εικόνα και στο ελαιόλαδο. 
Η µείωση των εξαγωγών µας συ-
νολικά αγγίζει το 40%», εξηγεί ο 
κύριος Σωτηρόπουλος.

Ο επικεφαλής της Παναιγιαλεί-
ου Ένωσης αναφέρει επίσης ό-
τι ο φορέας παρέλαβε µεγαλύτε-
ρες ποσότητες σταφίδας το 2020 – 
πάνω από 11.000 τόνους – σε σύ-
γκριση µε το 2019 και προσθέτει 
ότι η ποιότητα κινήθηκε σε καλά 
επίπεδα την προηγούµενη χρονιά. 
Σηµειώνει ότι αυτή τη στιγµή το ε-

λαιόλαδο εµφανίζει ανοδικές τά-
σεις τιµής στο έξτρα παρθένο ελαι-
όλαδο µε την τιµή παραγωγού να 
κινείται από 2,75 έως και 3 ευρώ 
για τη σοδειά που πέρασε. 

Στο ελαιόλαδο η Παναιγιάλειος 
Ένωση Συνεταιρισµών δραστηρι-
οποιείται µε την ετικέτα «Ελίκη», 
παράγοντας αποκλειστικά έξτρα 
παρθένο και βιολογικό και στις 
σταφίδες µε την ετικέτα «Farmers 
Union», διαθέτοντας µαύρη σταφί-
δα Κορίνθου και σουλτανίνα. Να 
σηµειωθεί ότι ο συνεταιρισµός κα-
τά το παρελθόν διατηρούσε εντο-
νότερη παρουσία στα εσπεριδοει-
δή και κυρίως στο λεµόνι, µε τον 
κ. Σωτηρόπουλο να αναφέρει ό-
τι λόγω παγετών τα προηγούµε-
να χρόνια χάθηκε σηµαντικό µέ-
ρος των καλλιεργειών. 

«Έχουµε διακόψει πλήρως τις ε-

ξαγωγές σε αυτόν τον τοµέα, διότι 
δεν έχουµε διαθέσιµες ποσότητες. 
Αυτή τη στιγµή αρχίζουν και πάλι 
να δηµιουργούνται λεµονοφυτεί-
ες, ούτως ώστε το λεµόνι της Αι-
γιαλείας να βρει και πάλι το δρό-
µο που είχε κατά το παρελθόν». 

«Ταυτόχρονα στο λεµόνι ερχό-
µαστε αντιµέτωποι και µε τον πό-
λεµο τιµών της γειτονικής Τουρ-
κίας, γεγονός που επιβαρύνει α-
κόµα περισσότερο την ανάπτυξη 
µας εκεί. Επί του παρόντος δια-
θέτουµε παρουσία µόνο στην ε-
σωτερική αγορά, καθότι έχουµε 
σταµατήσει να συσκευάζουµε, 
δεδοµένου ότι καθίσταται ασύµ-
φορη η λειτουργία της µονάδας 
που διαθέτουµε για τη συσκευ-
ασία των εσπεριδοειδών λόγω 
του περιορισµένου αντικειµέ-
νου δραστηριότητας».

Μέχρι σήµερα η Παναιγιάλειος δεν είχε ιδιόκτητο ελαιοτριβείο. Η Παναιγιάλειος Ένωση εξάγει πάνω από το 65% της ελληνικής παραγωγής σταφίδας.

«∆εν λειτουργεί η εστίαση µε αποτέλεσµα η µείωση των εξαγωγών 
µας συνολικά να αγγίζει το 40%. Γι’ αυτό ζητήσαµε στήριξη του 
υπουργείου», λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Θανάσης Σωτηρόπουλος.

Με δικό της
νέο εργοστάσιο 
η Παναιγιάλειος
Παρουσία σε κάθε στάδιο της παραγωγής 
ελαιολάδου με την επένδυση σε ελαιοτριβείο 

«Ελίκη» και 
«Farmers Union»
Στο ελαιόλαδο η ΠΕΣ 

έχει την ετικέτα «Ελίκη» 
και στις σταφίδες την 

«Farmers Union»
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Η αγορά στόχος δίνει κατεύθυνση στην πατάτα
Ένα βήµα πριν από µια επαναστατική αλλαγή εν αναµονή υβριδίων και νέου υλικού 
σποράς και µε την αγορά να δίνει σηµάδια τιµής πάνω από τα 45 λεπτά, το ενδιαφέρον 
των καλλιεργητών για την πατάτα επανέρχεται δριµύτερο. Για να επιτύχουν υψηλές 
αποδόσεις και συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ποιότητας, οι παραγωγοί επενδύουν σε 
ποικιλίες ανάλογα µε την κατεύθυνση της αγοράς για την οποία στοχεύουν. Καθοριστικής 
σηµασίας αποδεικνύονται και τα προγράµµατα λίπανσης και φυτοπροστασίας.  

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ

ΜΗΝΕΣ
3�5

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ

ΤΟΝΟΙ
2�2,5



24 ΠΑΤΑΤΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

>  Χαρακτηριστικά όπως η καλή μαγειρική συμπεριφορά, η γεύση, το κίτρινο χρώμα 
σάρκας και τα ρηχά μάτια αναζητούν από την πατάτα καταναλωτές και βιομηχανία 

ΡΗΧΆ ΜΆΤΙΆ ΚΆΙ ΥΨΗΛΌ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΞΗΡΆΣ ΟΥΣΊΆΣ ΓΊΆ 
ΒΊΟΜΗΧΆΝΊΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΆΣΊΆ

ΤHΣ ΣΤΕΛΆΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΊΟΥ

Tα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενδιαφέροντος 
για τις πατάτες μεταβάλλονται ανάλογα με την 
κατεύθυνση της καλλιέργειας. Ο παγκόσμιος 
κατάλογος αριθμεί σήμερα πάνω από 4,5 χιλιάδες 
ποικιλίες πατάτας από 102 χώρες. Για να επιλέξει 
ανάμεσά τους, ο παραγωγός θα πρέπει να λάβει 
υπόψιν του, πέρα από την καλή απόδοση και 
καλλιεργητική συμπεριφορά που θα προσφέρουν, 
την  κατεύθυνση της καλλιέργειας, καθώς το 
τελικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
νωπή κατανάλωση, βιομηχανική επεξεργασία, 
παραγωγή αμύλου, οινοπνεύματος και σαν 
κτηνοτροφή. Τα γνωρίσματα μιας ποικιλίας που 
θα «προδιαγράψουν» και την τελική χρήση 
των παραγόμενων κονδύλων ονομάζονται 
χαρακτηριστικά ποιότητας . 

Για νωπή κατανάλωση
Η απαίτηση για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
προϊόντων νωπής κατανάλωσης διαμορφώνονται 
σε μεγάλο από τους ίδιους τους καταναλωτές 
και τις διατροφικές συνήθειες. Για παράδειγμα, 
τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει κατακόρυφα η 
ζήτηση για συσκευασμένα, προπλυμμένα και 
έτοιμα για άμεση κατανάλωση  λαχανικά. Για 
να ακολουθήσουν αυτή τη νέα τάση, οι πατάτες 
θα πρέπει να έχουν λεπτή φλούδα για να μην 
χρειάζονται ξεφλούδισμα, ρηχά μάτια για να μην 
κατακρατούν χώμα και ομοιόμορφο μέγεθος και 
σχήμα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα που 
επηρεάζεται από την προτίμηση των καταναλωτών 
είναι το χρώμα της φλούδας και της σάρκας του 
κονδύλου. Στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρώπη 

ευρείας αποδοχής, εδώ και χρόνια, χαίρουν 
οι λευκοκίτρινες πατάτες, ενώ σε περιοχές 
της Λατινικής Άμερικής μεγάλο ποσοστό των 
πατατών που διακινείται στην αγορά έχουν έντονα 
χρώματα (κόκκινο, μοβ, μαύρο). Επιπροσθέτως, 
προαπαιτούμενο θεωρείται πλέον η μεγάλη 
διάρκεια ζωής στο ράφι, η αποτροπή βλάστησης 
(μεγάλο διάστημα λήθαργου) αλλά φυσικά και 
η γεύση, η υφή (κερώδης έως αλευρώδης) και 
η μαγειρική ποιότητα (πχ να μην μαυρίζει στο 
τηγάνισμα-βράσιμο). 

Για βιομηχανική επεξεργασία
Οι πατάτες που διοχετεύοντα στη βιομηχανία, 
προορίζονται συνήθως για παραγωγή τηγανιτών 
πατατών (French fries) και τσιπς. Και σ’ 
αυτή την περίπτωση μεγάλη βάση δίνεται σε 
χαρακτηριστικά όπως τα ρηχά μάτια για να μην 
«χάνεται» προϊόν με το ξεφλούδισμα και το σχήμα, 
όπου οι επιμήκεις πατάτες προτιμώνται για 
τηγάνισμα, ενώ οι στρογγυλές επιλέγονται για τα 
τσιπς.Καίριας σημασίας για την επεξεργασία είναι 
το ποσοστό ξηράς ουσίας (DMC) που περιέχεται 
στον κόνδυλο (ελάχιστο αποδεκτό για τσιπς είναι 
20% ενώ για τις τηγανιτές πρέπει να κυμαίνεται 
από 19,5% έως 25%). Σημαντικό ρόλο παίζουν 
και τα επίπεδα σακχάρων αφού στις υψηλές 
θερμοκρασίες επεξεργασίας επηρεάζουν το 
χρώμα και την γεύση.
Να σημειωθεί ότι, τα χαρακτηριστικά αυτά 
των ποικιλιών, που συνήθως αναγράφονται 
στους καταλόγους των εταιρειών εκτός από τη 
γενετική βάση που έχουν, επηρεάζονται ως ένα 
βαθμό και από εξωγενείς παράγοντες, όπως οι 
καλλιεργητικές φροντίδες και οι περιβαλλοντικές 
συνθήκες που επικρατούν στον αγρό.

ΜΕ 25 ΓΡΆΜ. ΣΠΌΡΌΥ 
ΦΥΤΕΥΣΗ 1 ΕΚΤΆΡΙΌΥ 
Πέρα από την αγενή αναπαραγωγή 
(κονδύλους) τα φυτά πατάτας παράγουν και 
βοτανικούς σπόρους (True Potato Seed - 
TPS), στους καρπούς που προκύπτουν από 
τα γονιμοποιημένα άνθη του φυτού. Άυτοί 
ακριβώς οι σπόροι τράβηξαν το ενδιαφέρον 
των Ολλανδών που επικεντρώνουν 
τις έρευνές τους στη δημιουργία νέων 
ποικιλιών οι οποίες θα αναπαράγονται 
με αυτό το νέο τρόπο. Με τη βοήθεια του 
Πανεπιστημίου του Wageningen, δύο 
ολλανδικές εταιρείες που εξειδικεύονται 
στην πατατοπαραγωγή, η Solynta και η 
Aardevo, δημιούργησαν για πρώτη φορά 
υβρίδια πατάτας και χάρη στη γενετική 
ομοιομορφία του σπόρου (TPS) που αυτά 
προσφέρουν, ετοιμάζονται να εισάγουν 
μέσα στα επόμενα δύο χρόνια στην αγορά 
το νέο προϊόν που θα επιτρέπει τη φύτευση 
1 εκταρίου με 25 γραμμάρια σπόρου 
έναντι 2,5 τόνων πατατόσπορου που 
χρησιμοποιείται τώρα. 
«Άυτή η νέα πραγματικότητα θα φέρει την 
επανάσταση στην καλλιέργεια πατάτας, 
ιδιαίτερα στις υπό ανάπτυξη χώρες, όπου 
οι ασθένειες και το κόστος αγοράς των 
κονδύλων δυσχεραίνουν την παραγωγή. 
Οι μικροσκοπικοί σπόροι θα μεταφέρονται 
ευκολότερα, θα μπορούν να συντηρηθούν 
για μεγάλα διαστήματα χωρίς ειδικά ψυγεία 
και θα είναι απαλλαγμένοι από ασθένειες», 
αναφέρει ο Pim Lindhout, υπεύθυνος του 
R&D τμήματος της Solynta.

ΚΆΙΝΌΤΌΜΙΆ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΞΗΡΑΣ ΟΥΣΙΑΣ 

>20%

19,5% � 25%
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ΓΙΑ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΠΣ



Vydate™ Max Μοναδικό και 
αναγκαίο:
Το Vydate™ Max με δραστική ουσία το 
Oxamyl είναι ένα καρβαμιδικό νηματωδοκτόνο, επαφής 
και στομάχου, φυλλώματος και εδάφους, με διπλή δράση 
(ανοδική και καθοδική), προϊόν έρευνας της DuPont. 
Είναι ένα προϊόν για την καταπολέμηση των νηματωδών 
(κυστονηματωδών, εξοιδηματικών και ελεύθερων). 
Διατίθεται σε μορφή κόκκων προσφέροντας ασφάλεια 
και ευκολία στο χρήστη (δεν δημιουργεί σκόνη, δεν 
περιέχει διαλύτες, μένει σταθερό κατά την αποθήκευση). 
Το Oxamyl αναστέλλει τη δράση του ενζύμου που είναι 
υπεύθυνο για τη μεταφορά των νευρικών ερεθισμάτων 
στο μετασυναπτικό νεύρο, την ακετυλοχολινεστεράση, 
με αποτέλεσμα υπερδραστηριότητα, αποσυντονισμό, 
σπασμούς, παράλυση και τελικά τον θάνατο των 
νηματωδών.
Το Vydate™ Max δρα διασυστηματικά, και έχει μεγάλη 
υπολειμματική διάρκεια (7 εβδομάδες). Δεν χρειάζεται 
άρδευση ή βροχή για να δράσει. Αυξάνει την παραγωγή 
ακόμα και όταν δεν υπάρχει προσβολή, γιατί αυξάνει τη 
φωτοσύνθεση και καθυστερεί τη γήρανση των φυτών. 
Παρέχει ασφάλεια στο χρήστη και στις καλλιέργειες.  
Είναι συμβατό με προγράμματα IPM/ICM.
ΑΑΔΑ 3070/ 06.02.2020 

Static® GR Προστασία της 
καλλιέργειας από το πρώτο λεπτό:
To Static® GR είναι ένα κοκκώδες 
εντομοκτόνο με βάση τη δραστική 
ουσία spinosad, ένα μόριο φυσικής προέλευσης που 
παράγεται μέσω βακτηριακής ζύμωσης. Είναι εντομοκτόνο 
επαφής και στομάχου. Αποτελεί τη νέα λύση κατά του 
σιδηροσκώληκα στην πατάτα. Η εφαρμογή γίνεται στο 
έδαφος κατά τη σπορά και ενσωμάτωση και πρέπει να 
πραγματοποιείται με τη βοήθεια του διανομέα τύπου QDC-
DXP®, ο οποίος είναι ειδικά σχεδιασμένος για βέλτιστη 
κατανομή του προϊόντος γύρω από τους κονδύλους. Δρα 
στο κεντρικό νευρικό σύστημα των εντόμων δεσμεύοντας 
τους υποδοχείς της ακετυλοχολίνης με αποτέλεσμα 
παρατεταμένη διέγερση, εξαιτίας της οποίας το έντομο 
παραλύει λόγω νευρομυϊκής κόπωσης. Η παράλυση είναι 
μη αναστρέψιμη και ο θάνατος των εντόμων επέρχεται 
μέσα σε 3 ημέρες.
Το spinosad διατηρεί αυξημένη αποτελεσματικότητα, 
ακόμα και σε περίπτωση διακύμανσης της θερμοκρασίας 
του εδάφους. Οι κόκκοι με βάση το ανθρακικό ασβέστιο 
επιτρέπουν τη βέλτιστη κατανομή και ανθεκτικότητα 
στο έδαφος χωρίς απώλειες λόγω της έκπλυσης. Δρα 
ως προστατευτική ασπίδα μέσα στο ανάχωμα μεταξύ 
κονδύλων και παρασίτων. 
ΑΑΔΑ 14705/ 26.06.2019 

Equation® Core Συνδυαστική 
Δράση μέχρι τον πυρήνα:
Το Equation® Core είναι το νέο 
προϊόν της Corteva Agriscience 
με προληπτική και θεραπευτική δράση το οποίο είναι 
βασισμένο στις δραστικές ουσίες famoxadone και το 
cymoxanil, για την καταπολέμηση του περονόσπορου 
και της αλτερνάριας σε ένα μεγάλο εύρος καλλιεργειών. 
Είναι μίγμα δύο μυκητοκτόνων με προληπτική και 
θεραπευτική δράση . 
Δρα δι’ επαφής στα βλαστάνοντα σπόρια των μυκήτων 
και έχει ενδοθεραπευτική δράση στο μυκήλιο στα πρώτα 
στάδια ανάπτυξης των μυκήτων. Η προληπτική δράση 
του σκευάσματος οφείλεται στο famoxadone, ενώ η 
θεραπευτική, διελασματική και τοπικά διασυστηματική 
δράση, στο cymoxanil. 
Έχει προληπτική και θεραπευτική δράση. Έχει μεγάλη 
αντοχή στην έκπλυση. Δεν χρωματίζει και δεν αφήνει 
στίγματα στους καρπούς. Δεν επηρεάζει τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των προϊόντων μεταποίησης
ΑΑΔΑ 60936/03.03.2020   

Rush® Μια δραστική, πολλές λύσεις:
Τo Rush® είναι ένα προϊόν της 
Corteva Agriscience που 
εντάσσεται στην κατηγορία των 
εκλεκτικών μεταφυτρωτικών 
ζιζανιοκτόνων έχοντας διασυστηματικό τρόπο δράσης, 
για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων 
ζιζανίων σε καλαμπόκι, τομάτα και πατάτα. Περιέχει τη 
δραστική ουσία rimsulfuron και καταπολεμά αγρωστώδη 
και πλατύφυλλα ζιζάνια σε πατάτα, τομάτα και καλαμπόκι. 
Είναι διασυστηματικό και μετακινείται στα ακραία 
μεριστώματα των βλαστών και της ρίζας, εμποδίζοντας την 
ανάπτυξη των ζιζανίων. Απορροφάται τόσο απο τα φύλλα 
όσο και απο τη ρίζα.  
ΑΑΔΑ 70170/09.08.2016 

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

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

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ CORTEVA AGRISCIENCE  ΕΛΛΑΣ
> Αποτελεσματική προστασία της παραγωγής από το πρώτο λεπτό με καινοτόμα προϊόντα
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ΤΗΣ ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Η κατάρτιση ενός ολοκληρωµένου 
και εξατοµικευµένου προγράµµατος 
θρέψης, µπορεί να παίξει καθοριστικό 
ρόλο στη διαµόρφωση της τελικής 
παραγωγής της καλλιέργειας. Είναι 
αναγκαίο το κάθε θρεπτικό στοιχείο, 
µε κύρια το άζωτο, το κάλιο και 
τον φώσφορο, να παρέχεται σε 
κατάλληλες ποσότητες, την κατάλληλη 
χρονική στιγµή για να ικανοποιήσει τις 
διαφορετικές ανά φυσιολογικό στάδιο 
ανάγκες του φυτού. Στα συµβατικά 
προγράµµατα λίπανσης, οι παραγωγοί 
εµπλουτίζουν το έδαφος πριν τη 
φύτευση του πατατόσπορου, µε την 
εφαρµογή της βασικης λίπανσης, 
που περιλαµβάνει το 1/3-1/2 της 
συνολικής ποσότητας του αζώτου σε 
αµµωνιακή µορφή και συνήθως το 
σύνολο του φωσφόρου και καλίου 
ως υπερφωσφορικό και θειικό 
κάλιο αντίστοιχα. Η εναποµείνασα 
ποσότητα εφαρµόζεται µε µια σειρά 
επιφανειακών λιπάνσεων κατά 
την ανάπτυξη της καλλιέργειας, 
µια διαδικασία που δυσκολεύει 
σηµαντικά µε την ανάπτυξη των 
φυτών και το κλείσιµο των γραµµών. 
Η µεγιστοποίηση της παραγωγικότητας 
εξαρτάται κατά βάση από την «επιτυχή» 
απόδοση του κάθε αναπτυξιακού 
σταδίου του φυτού. Ο κύκλος ζωής 

του φυτού χωρίζεται σε δύο φάσεις 
ανάπτυξης που αλληλεπικαλύπτονται, 
τη βλαστητική και την αναπαραγωγική. 
Η πρώτη περιλαµβάνει τη δηµιουργία 
και αύξηση του υπέργειου συστήµατος, 
των ριζών και των στολώνων του 
φυτού. Η γρήγορη και πλούσια 
ανάπτυξη της κόµης είναι αναγκαία, 
µιας και προσφέρει αυξηµένο 
ανταγωνισµό µε τα γειτονικά ζιζάνια και 
µεγιστοποίηση της φωτοσυνθετικής 
ικανότητας του φυτού. 
Ως αποτέλεσµα, κατά τη διάρκεια 
αυτών των σταδίων οι ανάγκες σε 
άζωτο κορυφώνονται, ενώ θρεπτικά 
στοιχεία όπως το φώσφορο και το 
κάλιο συµβάλλουν στην αύξηση 
της φυλλικής επιφάνειας. Παρ’ όλη 
την ευεργετική δράση του αζώτου, 
υπερβολική παροχή του σε αυτό 
το στάδιο µπορεί να οδηγήσει 
σε παρεµπόδιση ή οψίµιση της 

κονδυλοποίησης, σε καθυστέρηση 
της ωρίµασης και υποβάθµιση της 
ποιότητας καθώς και σε µείωση 
του ειδικού βάρους των κονδύλων. 
Η έναρξη της κονδυλοποίησης 
σηµατοδοτεί την είσοδο του φυτού 
στην αναπαραγωγική φάση. Σε αυτό 
και στο ακόλουθο στάδιο (γέµισµα 
κονδύλων), κορυφώνονται οι ανάγκες 
των φυτών σε θρεπτικά (Ν, Κ, Ca) 
αλλά και σε νερό. Η διαθεσιµότητα του 
νερού είναι απαραίτητη καθ’ όλα τα 
στάδια ανάπτυξης µέχρι την ωρίµανση, 
µε διατήρηση της εδαφικής υγρασίας 
κοντά στην ριζόσφαιρα σε υψηλά 
ποσοστά (60-70%), επιτυγχάνοντας την 
ανεµπόδιστη ανάπτυξη των κονδύλων. 
Για αυτό τον λόγω η χρήση του 
συστήµατος της υδρολίπανσης µπορεί 
να επιτύχει τα βέλτιστα αποτελέσµατα 
τροφοδοσίας της καλλιέργειας και µε 
τις δύο εισροές.

> Βασικός κανόνας  τα 20-30 κιλά ανά στρέµµα για την παραγωγή 3-4 τόνων

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΛΙΠΑΝΣΗ 
ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ 
Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ 
ΠΑΤΑΤΑΣ, 
ΣΤΑ 45 ΛΕΠΤΑ 
ΟΙ ΠΡΏΤΕΣ 
ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ
Επιστροφή σε επίπεδα τιµών 
πέριξ των 45 λεπτών το κιλό 
τόσο για την θερµοκηπιακή 
πατάτα, όσο και για τις πρώτες 
ποσότητες υπαίθριας που 
συγκοµίζονται αυτές τις ηµέρες 
στην Καλαµάτα. 
Μέχρι στιγµής η εγχώρια 
αγορά δείχνει προθέσεις να 
διαµορφώσει υψηλότερα 
επίπεδα τιµών, έπειτα από 
την ζηµιογόνα περσινή χρονιά 
που µέχρι και πριν λίγους 
µήνες κρατούσε την τιµή του 
προϊόντος ακόµα και στο εύρος 
των 10 µε 20 λεπτών ανά 
κιλό σε παραγωγικά κέντρα 
της ηπειρωτικής χώρας. Οι 
πληροφορίες θέλουν τους 
παραγωγούς αυτήν τη φορά να 
διαχειρίζονται µε µεγαλύτερη 
ψυχραιµία τα παιχνίδια του 
εµπορίου, αφού στο ξεκίνηµα της 
νέας περιόδου ακούστηκαν τιµές 
οριακά κάτω από τα 40 λεπτά 
το κιλό για τη θερµοκηπιακή, 
δηλαδή επίπεδα ασύµφορα 
για τους αγρότες. Έτσι η 
συντεταγµένη αποθήκευση σε 
ψυγεία υποχρέωσε σε αύξηση 
της τιµής του προϊόντος, ενώ 
απ’ ό,τι ακούγεται η ευνοϊκή 
συγκυρία διαµορφώνει και 
η παραγωγή της Αιγύπτου, 
που είναι µειωµένη, κάτι 
που περιορίζει αισθητά τις 
εισαγωγικές ροές.
Με το άνοιγµα της εστίασης 
να βρίσκεται στο πλάνο των 
επόµενων ηµερών και ενόψει 
της τουριστικής σεζόν που 
κατά τις εκτιµήσεις θα είναι 
βελτιωµένη συγκριτικά µε 
την περσινή, οι παραγωγοί 
αναµένουν ότι το εµπόριο θα 
κινηθεί µε µεγαλύτερη ευκολία 
απ’ ό,τι έκανε πέρυσι.  

ΕΚΠΤΥΞΗ

15�20 ΜΕΡΕΣ

Αναγκαία 
η επάρκεια 
νερού

Άζωτο, 
φώσφορο, 
κάλιο

Προσοχή
στην περίσσεια 
αζώτου

Μέγιστες 
ανάγκες 
σε θρεπτικά

Μείωση 
εισροών

15�20 ΜΕΡΕΣ 15�20 ΜΕΡΕΣ 44�55 ΜΕΡΕΣ 20�25 ΜΕΡΕΣ

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΣΤΟΛΩΝΩΝ

 ΕΝΑΡΞΗ 
ΚΟΝ∆ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

  ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΑΝΑ ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ

ΓΕΜΙΣΜΑ 
ΚΟΝ∆ΥΛΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ

ΑΓΟΡΑ
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Mεταξύ των πρακτικών διαχείρισης της 
καλλιέργειας, πατάτας η επαρκή λίπανση είναι ζωτικής 
σηµασίας, καθώς οι απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά 
είναι σηµαντικές. Η λίπανση πραγµατοποιείται ανάλογα 
µε το ύψος της απόδοσης και επηρεάζει  θετικά πολλά 
ποιοτικά χαρακτηριστικά στην πατάτα. Επιπλέον, η 
αντοχή των φυτών και η διάρκεια ζωής των κονδύλων 
ενισχύονται. Από όλα τα θρεπτικά στοιχεία, το Κάλιο 
απορροφάται από την καλλιέργεια της πατάτας στις 
µεγαλύτερες ποσότητες. Σηµαντικές ανάγκες έχει η 
πατάτα και σε Μαγνήσιο.  
Το Patentkali µε περιεκτικότητα (K2O 30% , MgO 10% & 
45% SO3) σε θειική µορφή διασφαλίζει ότι η καλλιέργεια 
τροφοδοτείται επαρκώς µε αυτά τα θρεπτικά συστατικά 
καθ’ όλη την διάρκεια των κρίσιµων σταδίων της. 
Για κάλυψη και των αναγκών σε Βόριο ιδανικό είναι το 
Patentkali +B µε περιεκτικότητα (K2O 30% , MgO 8% , B 
0,5% & SO3 41%).

Για βιοµηχανική χρήση και παραγωγή αµύλου
Πατάτες που προορίζονται για τσιπς απαιτούν µέτρια 
περιεκτικότητα σε άµυλο. Αντίθετα αυτές που 
καλλιεργούνται για παραγωγή αµύλου απαιτούν υψηλή 
περιεκτικότητα σε αυτό.
■ Η τροφοπενία Καλίου εµποδίζει την παραγωγή και 
µεταφορά του αµύλου στον κόνδυλο. 
■ Η περιεκτικότητα του κονδύλου σε άµυλο επηρεάζεται 
και από την µορφή του Καλίου δηλ. Θειικό ή χλωριούχο. 
■ Η χρήση θειικού καλίου προωθεί την παραγωγή 
του αµύλου και οδηγεί σε επίτευξη πολύ υψηλότερης 
σοδειάς.

Για νωπή κατανάλωση
■ Οι πατάτες για νωπή κατανάλωση θα πρέπει να έχουν 
άριστη εµφάνιση, καλή γεύση, να ξεφλουδίζονται εύκολα 
και να µην υποβαθµίζονται µε το µαγείρεµα. 
■ Για τον λόγο αυτό, τα προγράµµατα λίπανσης µε 

υψηλές δόσεις Καλίου επιτυγχάνει την ικανοποιητική 
παραγωγή εµπορεύσιµων κονδύλων. 
Το Patentkali καλύπτει τις ανάγκες της καλλιέργειας 
σε Κάλιο, Μαγνήσιο & Θείο, έχοντας χαµηλό δείκτη 
αλατότητας καθώς χαµηλή περιεκτικότητα σε χλώριο. 

Οδηγίες λίπανσης
Η αναµενόµενη παραγωγή καθώς και η κατεύθυνση 
της παραγωγής είναι πολύ σηµαντικοί παράγοντες για να 
καθορίσουµε την ιδανική λίπανση.
Για παραγωγή 5 τόνους/στρέµµα συνιστώνται:
■ Για Πατάτες για νωπή κατανάλωση ή για 
σποροπαραγωγή 80 – 110 κιλά/στρέµµα Patentkali.
■ Για βιοµηχανικές πατάτες 70 – 80 κιλά/στρέµµα. 
■ Το Patentkali περιέχει και Κάλιο και Μαγνήσιο σε 
θειική µορφή και στην ιδανική αναλογία 3 : 1 και έτσι 
ικανοποιεί τις υψηλές λιπαντικές ανάγκες του φυτού στα 
στοιχεία αυτά. Επιπρόσθετα το Patentkali τροφοδοτεί το 
φυτό και µε Θείο.
■ Το Κάλιο, Μαγνήσιο και Θείο είναι άµεσα αφοµοιώσιµα 
σε οποιαδήποτε οξύτητα του εδάφους.

∆ιαφυλλική λίπανση µε EPSO Microtop
Το Μαγγάνιο και το Βόριο είναι στοιχεία µεγάλης σηµασίας 
για τα πατατόφυτα αλλά µπορεί να είναι ελλειµµατικά 
λόγω µικρής εδαφικής υγρασίας και υψηλού pH. 
Σηµειώνεται πως οι πατάτες αποµακρύνουν περίπου 36 
γρ/στρέµµα Βορίου. Για διαφυλλική λίπανση µε EPSO 
Microtop, εφαρµόζονται 20-25 κιλά ανά 10 στρέµµα 
σε 2 εφαρµογές και συγκέντρωση που δεν πρέπει να 
ξεπερνά το 4% (4 κιλά EPSO Microtop ανά 100 κιλά 
νερού). Τα EPSO Microtop είναι συµβατά και µπορούν 
να εφαρµοστούν µε τα περισσότερα φυτοφάρµακα και 
λοιπά σκευάσµατα. Πάντοτε πρέπει να ακολουθούνται οι 
οδηγίες του παρασκευαστή τους.

Μάνος Σακελλαρίου Σύµβουλος για την 
K+S Minerals & Agriculture GmbH 

> Συµβουλές ιδανικής λίπανσης µε γνώµονα την κατεύθυνση της παραγωγής

ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
PATENTKALI & EPSO MICROTO 

Η τροφοπενία Kαλίου εµφανίζεται πρώτα σε παλαιά 
φύλλα αρχικά µε µεταχρωµατισµό στις άκρες.

Η τροφοπενία Καλίου εµποδίζει την παραγωγή 
και µεταφορά του αµύλου στον κόνδυλο.

Συµπτώµατα τροφοπενίας Μαγνησίου (αριστερά 
φύλλο). Η έλλειψη οδηγεί σε απώλεια παραγωγής.

Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ � ΚΙΛΑ /ΣΤΡΕΜΜΑ�

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
4 ΤΟΝΩΝ  

ΑΝΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑ

5 ΤΟΝΩΝ  
ΑΝΑ 

ΣΤΡΕΜΜΑ

ΜΕ ΤΟ 
ΥΠΕΡΓΕΙΟ 
ΜΕΡΟΣ� 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

Ν        Άζωτο 14 17,5 22,5

P2O5   Φώσφορος 5,5 7 9

K2O     Κάλιο 24 30 43

MgO   Μαγνήσιο 3,5 4,5 7

S         (Θείο) 1,2 1,5 2,5
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> Πρόγραµµα θρέψης µε γνώµονα τη φυσιολογία και τις ανάγκες των φυτών σε θρεπτικά συστατικά

Ο∆ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΩΝ

Hπατάτα συνιστά ένα από τα 
σηµαντικότερα γεωργικά προϊόντα 
παγκοσµίως καθιστώντας την 
θεµελιώδες στοιχείο της διατροφικής 
ευηµερίας του ολοένα αυξανόµενου 
πληθυσµού. ∆εδοµένης της 
αναγκαιότητας για αύξηση της 
παραγωγής, µε τη διαθέσιµη γη 
να παραµένει σταθερή, η λύση της 
εξειδικευµένης θρέψης φαίνεται να είναι 
η ιδανικότερη λύση για τη µεγιστοποίηση 
των αποδόσεων.

Η Timac Agro | ΛΥ∆Α βασιζόµενη στην 
εµπειρία και την εξειδίκευση των 60 και 
πλέον χρόνων του οµίλου Roullier στη 
θρέψη των καλλιεργειών, έχει τη γνώση 
να προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις για 
την θρέψη της πατάτας. Με γνώµονα τη 
φυσιολογία και τις ανάγκες των φυτών 
σε θρεπτικά συστατικά, καθώς και τον 
πολύτιµο ρόλο που διαδραµατίζουν οι 
βιοδιεγέρτες στις τελικές αποδόσεις, η 
Timac Agro | ΛΥ∆Α παρουσιάζει έναν 
ενδεικτικό οδηγό εφαρµογής των 
εξειδικευµένων βιοδιεγερτών που 
διαθέτει, στοχεύοντας την αυξηµένη 
παραγωγή πατάτας. 
Αρχικά, όπως συµβαίνει σε όλες τις 
καλλιέργειες, η σωστή εγκατάσταση 
αποτελεί βασικό πυλώνα για µια 
επιτυχηµένη  παραγωγή. Ο βιοδιεγέρτης 
Fertiactyl GZ, χάρη στην εγγυηµένη του 
σύνθεση σε ειδικά επιλεγµένα χουµικά 
και φουλβικά οξέα, γλυκίνη µπεταΐνη 
και ζεατίνη επιτρέπει την ανάπτυξη 
ενός ισχυρού ριζικού συστήµατος για 

βελτιωµένη πρόσληψη θρεπτικών, 
αντοχή στα αβιοτικά στρες, καθώς και 
καλύτερη κονδυλοποίηση.

Κατά τη διάρκεια της βλαστικής 
ανάπτυξης έως και το τέλος της 
ανθοφορίας, η αυξηµένη φωτοσυνθετική 
δραστηριότητα συνιστά το κλειδί για την 
παραγωγή αποθησαυριστικών ουσιών 
στα φύλλα και τα στελέχη µε σκοπό τη 
συσσώρευσή τους σε επόµενο στάδιο 
στους κονδύλους. 
Σύµµαχος στην παραπάνω διαδικασία 
αποτελεί η πατενταρισµένη µε 
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία 
Seactiv® που εµπεριέχεται στους 
διαφυλλικούς βιοδιεγέρτες της σειράς 
προϊόντων FERTILEADER. Χάρη 
στην περιεκτικότητα του συµπλόκου 
Seactiv® σε IPA, προσφέρεται µια 
αυξηµένη και παρατεταµένη λειτουργία 
των χλωροπλαστών συνεπάγοντας 

υψηλότερη παραγωγή µεταβολιτών 
στα φύλλα. Επιπλέον, λόγω του 
συµπλέγµατος IPA βελτιστοποιείται 
η µεταφορά και αναδιανοµή των 
λιπαντικών µονάδων και των 
παραγόµενων σακχάρων και νερού 
στους κονδύλους, προάγοντας το 
οµοιόµορφο αυξηµένο βάρος τους. 
Ταυτόχρονα, η καλλιέργεια θωρακίζεται 
από τις αβιοτικές καταπονήσεις λόγω 
της σύστασης του συµπλόκου Seactiv σε 
γλυκίνη µπεταΐνη, αλλά και σε επιλεγµένα 
αµινοξέα τα οποία διασφαλίζουν την 
διασυστηµατικότητα του προϊόντος κατά 
µήκος του φυτού.  

Τα προϊόντα FERTILEADER AXIS
και FERTILEADER ORIS, λόγω της 
περιεκτικότητάς τους σε φώσφορο και 
άζωτο, ενισχύουν τη δηµιουργία ισχυρού 
ριζικού συστήµατος, καθώς και το 
µέγεθος των κονδύλων. Επιπροσθέτως, 

η σύστασή τους σε ψευδάργυρο 
διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην 
βλαστική ανάπτυξη αλλά και την 
καλή λειτουργία του φωτοσυνθετικού 
συστήµατος και τη σύνθεση των 
σακχάρων, ενώ το µαγγάνιο που 
εµπεριέχεται συγκεκριµένα στο 
FERTILEADER AXIS είναι σηµαντικό 
στοιχείο πολλών βιοχηµικών 
αντιδράσεων.

Στη συνέχεια, ο βιοδιεγέρτης 
FERTILEADER MAGICAL έρχεται να 
συµπληρώσει το πρόγραµµα θρέψης 
εφοδιάζοντας την καλλιέργεια µε το 
απαραίτητο ασβέστιο και µαγνήσιο. 
Με το ασβέστιο ενισχύεται η δοµή των 
κυτταρικών τοιχωµάτων προσδίδοντας 
συνεκτικότητα και αντοχή στα διάφορα 
παθογόνα. Παράλληλα, το µαγνήσιο 
συνιστώντας αναπόσπαστο συστατικό 
της χλωροφύλλης, συνεισφέρει στο 
µεγαλύτερο µέγεθος και βάρος των 
κονδύλων.
Τέλος, κατά το στάδιο σχηµατισµού 
και ανάπτυξης των κονδύλων, τις 
απαιτήσεις σε κάλιο και ιχνοστοιχεία 
έρχονται να καλύψουν οι βιοδιεγέρτες 
FERTILEADER KALEO και 
FERTILEADER VITI,  οι οποίοι 
προωθούν την υψηλή συγκέντρωση 
και µεταφορά σακχάρων από τα φύλλα 
στους κονδύλους. Συνεπώς, η µοναδική 
τους σύνθεση επιτρέπει το υψηλότερο 
βάρος και την οµαλή ωρίµανση της 
πατάτας επιδρώντας θετικά στην 
µεγιστοποίηση των αποδόσεων 

ΕΦΗ ΠΙΣΚΟΠΟΥ, JR. PRODUCT MANAGER
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Η καλλιέργεια της πατάτας προσβάλλεται από 
διάφορους εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια σε όλα τα 
στάδια ανάπτυξης της.
Η σωστή αρχή είναι η βάση για µια επιτυχηµένη 
καλλιέργεια. Η SIPCAM διαθέτει τα ζιζανιοκτόνα 
Turbine (pendimethalin) και Bismark (clomazone 
+pendimethalin), για τον έλεγχο αγρωστωδών και 
πλατύφυλλων ζιζανίων.
Για την αντιµετώπιση των εντόµων εδάφους όπως 
σιδηροσκούληκα και αγρότιδες η SIPCAM προτείνει 
τα κοκκώδη εντοµοκτόνα εδάφους Zippy Ultra
(εφαρµογή κατά τη φύτευση και στο παράχωµα) 
και Trika Expert (εφαρµογή κατά τη φύτευση). Το 
Trika Expert έχει σαν βάση του κόκκο µε εκκινητή 
Umostart και παρέχει διαλυτό φώσφορο και άζωτο 
σε χουµική µορφή, παράλληλα µε ουσίες που 
υποκινούν τη ριζοβολία, βοηθώντας την ανάπτυξη 
της καλλιέργειας, παράλληλα µε την προστασία από 
έντοµα εδάφους.
Για την αντιµετώπιση του περονόσπορου, υπάρχουν 
εξειδικευµένα µυκητοκτόνα. Το Vitene Triplo R
(cymoxanil + copper oxychloride + fosetyl-Al) παρέχει 
προστατευτική και θεραπευτική δράση εναντίον 
περονόσπορου και αλτερνάριας, µε µεγάλη διάρκεια 
δράσης. Τα Lieto WG (cymoxanil +zoxamide) και 
Grecale SC (cymoxanil + fl uazinam) παρέχουν 
προστατευτική και θεραπευτική δράση εναντίον του 
περονόσπορου, ακόµα και κοντά στη συγκοµιδή.
Για την αντιµετώπιση του δορυφόρου διατίθεται το

Zippy 10CS (lambda cyhalothrin) και του δορυφόρου 
και των αφίδων το Gazelle (acetamiprid).
Για την αποξήρανση της πατάτας διατίθεται, µε έγκριση 
120 µερών, το σκεύασµα Mizuki (pyrafl ufen ethyl).
Η καλλιέργεια της πατάτας έχει ανάγκη µε κατάλληλη 
θρέψη ώστε να εξασφαλιστεί υψηλή και ποιοτική 
παραγωγή, η SIPCAM προτείνει ολοκληρωµένο 
πρόγραµµα εξειδικευµένης θρέψης  προκειµένου  να 
καλυφθούν οι ανάγκες των φυτών σε κάθε κρίσιµο 
στάδιο ανάπτυξης.

Έναρξη βλαστικής ανάπτυξης
Στη νέα βλάστηση συνιστάται το NUTEX BLACK το 
σκεύασµα χουµικών-φουλβικών της SIPCAM µε 
όξινο pH προκειµένου να αξιοποιηθούν τα θρεπτικά 
στοιχεία του εδάφους από τα φυτά, να αντιµετωπιστεί 

το αβιοτικό στρες και να αυξηθεί η φωτοσύνθεση.

Έναρξη κονδυλοποίησης
Κατά την έναρξη της κονδυλοποίησης απαραίτητος 
είναι ο φώσφορος και το µαγνήσιο. Ο φωσφόρος  
βοηθά τις µεταβολικές διεργασίες του φυτού και 
το µαγνήσιο τη φωτοσύνθεση. Η SIPCAM προτείνει 
το PHOMAG  µε 44% φώσφορο και 10% µαγνήσιο. 
Εφαρµογές µε PHOMAG έχουν θετικές επιδράσεις 
στον αριθµό των κονδύλων, στο µέγεθός τους αλλά 
και στα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.

Γέµισµα κονδύλων
Κατά το γέµισµα των κονδύλων απαιτείται κάλιο. 
Το S-KALI της SIPCAM (θειοθειικό κάλιο)  είναι 
άµεσα απορροφήσιµο, βελτιώνει το pH του εδάφους 
και παρέχει θείο για το σχηµατισµό απαραίτητων 
αµινοξέων. Για τη µείωση προβληµάτων κατά την 
αποθήκευση προτείνεται το ISOMIX µε ασβέστιο, 
κάλιο και µαγνήσιο.

Εφαρµογές φυτοπροστασίας
Σε συνδυασµό µε εφαρµογές φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, σύµφωνα µε την ετικέτα τους, 
προτείνεται το καινοτόµο σκεύασµα Kritόn  µε 
τριπλή δράση βιοδιεγέρτη, βελτιωτικού ψεκαστικού 
διαλύµατος και οξινιστή.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ, ΠΥΡΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΙ SIPCAM HELLAS, ΤΜΗΜΑΤΑ MARKETING ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΘΡΕΨΗΣ 

> Η Sipcam Hellas προσφέρει µία σειρά προϊόντων για εξειδικευµένες φροντίδες 

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΗ ΘΡΕΨΗ ΠΑΤΑΤΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

▲

Η Κ&Ν Ευθυµιάδης Μ. ΑΒΕΕ εστιάζει και 
επιλέγει µοντέρνες ποικιλίες που συνδυάζουν 
αγρονοµικά χαρακτηριστικά για υψηλές 
αποδόσεις στον παραγωγό και παράλληλα 
καλύπτουν τις απαιτήσεις του καταναλωτή 
µε την επιθυµητή γεύση και εµφάνιση τους. 
Η εταιρεία K&N Ευθυµιάδης συνεργάζεται 
µε δύο εκ των σηµαντικότερων οίκων στην 
αγορά των σπόρων πατάτας, τον Ολλανδικό 
οίκο DEN HARTIGH και το γερµανικό οίκο 
SOLANA, οι οποίοι αναπτύσσουν ιδιωτικά 
µεγάλα ερευνητικά προγράµµατα βελτίωσης 
ποικιλιών πατάτας και διαθέτει αποκλειστικά 
τις ποικιλίες τους στην Ελληνική αγορά.
LAPERLA: Μοναδικός συνδυασµός πολύ 
πρώιµης ποικιλίας µε εξαιρετικά υψηλές 

αποδόσεις και µεγάλη προσαρµοστικότητα. Με 
µεγάλου µεγέθους κονδύλους και ρηχά µάτια 
µε υποκίτρινο χρώµα σάρκας.
LANORMA: Μεσοπρώιµη ποικιλία µε πολύ 
υψηλές αποδόσεις. Με µεγάλου µεγέθους 
κονδύλους, πολύ ρηχά µάτια, εξαιρετικά 
απαλή και λαµπερή επιδερµίδα που 
διατηρείται και µετά από µακρά αποθήκευση. 
Πολύ ωραία γεύση, Κατάλληλη και για 
τυποποίηση.
OCTA: Πρώιµη ποικιλία µε υψηλές αποδόσεις. 
Με απαλή και λαµπερή επιδερµίδα µεγάλου 
µεγέθους κονδύλων και εξαιρετική γεύση. 
Κατάλληλη και για τυποποίηση.
PRADA: Υπερπρώιµη ποικιλία µε υψηλές 
αποδόσεις. Με απαλή και λαµπερή επιδερµίδα, 

µεγάλων long-oval κονδύλων µε πολύ ρηχά 
µάτια. Ωραία γεύση, χωρίς µεταχρωµατισµούς 
στο τηγάνισµα
ULTRA: Μεσοπρώιµη ποικιλία µε πολύ 
υψηλές αποδόσεις και εξαιρετικά αγρονοµικά 
χαρακτηριστικά. Μεγάλου µεγέθους long-oval 
κόνδυλοι µε πολύ ρηχά µάτια. Ωραία γεύση, 
δυνατότητα µακράς αποθήκευσης.
BELMONDA: Μεσοπρώιµη ποικιλία µε 
µεγάλη προσαρµοστικότητα και αντοχή 
σε ξηροθερµικές συνθήκες, πολύ µεγάλη 
οµοιοµορφία κονδύλων µε ρηχά µάτια και 
έντονα κίτρινο χρώµα σάρκας, κατάλληλη 
για µακρά αποθήκευση,. Άριστη και για 
τυποποίηση σε µικρές συσκευασίες.
OPAL: Μεσοπρώιµη ποικιλία µε υψηλές 

αποδόσεις, κατάλληλη για chips. Πολύ καλή 
ποιότητα και µετά από αποθήκευση σε ψυχρές 
συνθήκες για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
VERDI: Ποικιλία υψηλών αποδόσεων, 
κατάλληλη για chips. Χαµηλή περιεκτικότητα 
σακχάρων και άριστο χρώµα στο τηγάνισµα 
µετά από µακρά αποθήκευση.
Επίσης, η Κ&ΝΕ διαθέτει αποκλειστικά για 
τη χώρα και την ποικιλία SAFARI από τον 
Ολλανδικό οίκο STET Holland.
SAFARI: Μεσοόψιµη ποικιλία πολύ 
υψηλών αποδόσεων για επιτραπέζια χρήση. 
Έχει µεγάλου µεγέθους κονδύλους µε 
ρηχά µάτια, ωραία γεύση και δυνατότητα 
µακράς αποθήκευσης. Κατάλληλη και για 
τυποποίηση.

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ  
ΑΠΟ ΤΗΝ Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ 
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HΦυτοθρεπτική ΑΒΕΕ, 
µέλος του οµίλου Phytogroup, 
συµπλήρωσε 30 χρόνια παρουσίας 
στην ελληνική και διεθνή γεωργική 
αγορά και αποτελεί σήµερα βασικό 
παράγοντα εφοδιασµού προϊόντων 
θρέψης, υψηλής ποιότητας, που 
ενσωµατώνουν νεωτερισµούς 
και καινοτοµίες. Η εµπειρία και η 
γνώση του ανθρώπινου δυναµικού 
της, σε συνδυασµό µε τα καινοτόµα 
προϊόντα που διαθέτει, έχουν 
κατατάξει την Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ 
ανάµεσα στις µεγαλύτερες ελληνικές 
εταιρείες του κλάδου.

Για τη Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ, 
ένα πλήρες πρόγραµµα θρέψης 
για την καλλιέργεια της πατάτας, 
θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις 
υψηλές θρεπτικές απαιτήσεις της 
καλλιέργειας και να στηρίζεται στον 
ορθολογικό εφοδιασµό του συνόλου 
των θρεπτικών συστατικών αυτής.
Η πατάτα (Solanum tuberosum 
L.), θεωρείται απαιτητικό φυτό σε 
θρεπτικά στοιχεία, αφοµοιώνοντας 
από το έδαφος υψηλές ποσότητες 
αυτών, σε σχετικά µάλιστα µικρό 
χρονικό διάστηµα. Πρωταρχικός 
στόχος της λίπανσης της 
καλλιέργειας της πατάτας, είναι η 
εξασφάλιση πλούσιου και ισχυρού 
ριζικού συστήµατος, συνθήκη 
απαραίτητη για βελτιωµένη 
κονδυλοποίηση. 
Συνιστώνται εποµένως λιπάσµατα, 
τα οποία θα είναι πλούσια σε 
Μακροθρεπτικά συστατικά, όπως 
είναι το Άζωτο, το Κάλιο και ιδιαίτερα 
ο Φώσφορος. 

Η σειρά λιπασµάτων ελεγχόµενης 
αποδέσµευσης Αζώτου Slowtec, 
καλύπτει αποτελεσµατικά τις 
αυξηµένες θρεπτικές απαιτήσεις 
της καλλιέργειας της πατάτας, στο 
στάδιο έναρξής της. Επιπλέον, 
επειδή τα λιπάσµατα της 
σειράς Slowtec, βασίζονται σε 
αναστολέα νιτροποίησης (DMPP), 
βελτιστοποιούν την Αζωτούχα 
λίπανση, παρέχοντας συνεχή 
εφοδιασµό Αζώτου στην καλλιέργεια.

Στο στάδιο της βλαστικής ανάπτυξης, 
στόχος της λίπανσης, είναι η 
εξασφάλιση σωστής σχέσης µεταξύ 
υπέργειου και υπόγειου µέρους 
του φυτού. Το Vitazyme, είναι ένας 
καινοτόµος βιοδιεγέρτης, ο οποίος 
µπορεί να ενισχύσει την παραπάνω 
συνθήκη. 

Το προϊόν Vitazyme βασίζεται σε:
● Μπρασινοστεροειδή (BRs).

● 1-Tριακοτανόλη.
● Β-βιταµίνες.
● Ενεργοποιητές (Γλυκοσίδες, 
Πορφυρίνες).

Με την εφαρµογή του, 
η καλλιέργεια της πατάτας 
εξασφαλίζει:
● Ενίσχυση φωτοσυνθετικών και 
ενζυµικών δραστηριοτήτων.
● Βελτίωση της αντοχής στο αβιοτικό 

stress.
● Ενίσχυση της δραστηριότητας 
ωφέλιµων µικροοργανισµών 
εδάφους.
● Αύξηση της ευρωστίας του φυτού.
Επιπλέον, προϊόντα θρέψης, τα 
οποία µπορούν να συνεισφέρουν 
στην ενίσχυση της κονδυλοποίησης, 
του µεγέθους και της ποιότητας 
του κονδύλου, είναι το BEST και το 
NITROZYME.

Τα λιπάσµατα της σειράς BEST, 
τεχνολογίας PGH, είναι αποτέλεσµα 
της προσπάθειας της Φυτοθρεπτική 
ΑΒΕΕ, να αναπτύξει ένα 
υδατοδιαλυτό λίπασµα, το οποίο να 
ανταποκρίνεται στον χαρακτηρισµό 
«Όλα σε Ένα».
Υψηλή διαλυτότητα, αυξηµένη 
διαθεσιµότητα θρεπτικών στοιχείων, 
χαµηλό pH , παρουσία Βιοδιεγερτών 
– Ρυθµιστών Ανάπτυξης & 
Σιδήρου σε µορφή EDDHMA, 
αποτελούν µερικά από τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της σειράς BEST.
Τα υδατοδιαλυτά λιπάσµατα της 
σειράς BEST, είναι διαθέσιµα σε 
ποικιλία τύπων που καλύπτουν 
τις θρεπτικές απαιτήσεις της 
καλλιέργειας της πατάτας. 
Παράλληλα, η εξειδικευµένη επιλογή 
πρώτων υλών, έχει σαν αποτέλεσµα 
τα λιπάσµατα BEST να είναι χαµηλής 
αλατότητας, γεγονός που τα καθιστά 
ιδανική λύση για εδάφη υψηλής 
ηλεκτρικής αγωγιµότητας.

Το Nitrozyme, είναι ένα υγρό, 
oργανικό προϊόν θρέψης, πλούσιο 
σε φυσικές Κυτοκινίνες (CKs). Με 
την εφαρµογή του, ενισχύουµε 
σηµαντικά κάθε φυσιολογική 
δραστηριότητα της καλλιέργειας.
 Ως ρυθµιστής ανάπτυξης µε υψηλή 
συγκέντρωση Κυτοκινινών (CKs), 
το Nitrozyme, συνεισφέρει στη 
βελτίωση της κονδυλοποίησης, 
αντισταθµίζοντας παράλληλα το 
φυτικό stress, ελέγχοντας τα επίπεδα 
Αιθυλενίου και Αποκοπτικού οξέος 
(ορµόνες stress).

Βασίλης Κουτσούγερας,
Γεωπόνος MSc

> Η Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ παρουσιάζει τα Slowtec, Vitazyme, Nitrozyme και τη σειρά BEST  
ΓΙΑ ΠΛΟΥΣΙΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟ ΡΙΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
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ΤOY NIKOY MΥΤΙΛΕΚΑ*

Ένα καλό ξεκίνημα καθορίζει σημαντικά 
την εξέλιξη μιας κατάστασης. Η συνθήκη 
αυτή εμφανίζεται σταθερά στη γεωργία, 
όπου για παράδειγμα ένα δυναμικό ξεκίνημα 
των φυτών αποτελεί πρόδρομο για τη 
δυναμικότερη εξέλιξή της καλλιέργειας στα 
επόμενα στάδια.
Η πατάτα είναι μια απαιτητική καλλιέργεια σε 
εισροές και διαχείριση. Τα χαρακτηριστικά της 
παραγωγής της διαμορφώνονται από νωρίς, 
από τα πρώτα κιόλας στάδια της ανάπτυξης 
των φυτών. Δύο είναι οι συνθήκες εκείνες 
που θα πρέπει να εξασφαλίσει ο παραγωγός 
στο ξεκίνημα της καλλιέργειας για να βάλει τις 
βάσεις για μια καλή εξέλιξη:
1. Τα φυτά να έχουν αναπτύξει καλό 
ριζικό σύστημα που θα τους επιτρέψει να 
απορροφήσουν αποδοτικότερα το νερό και τα 
θρεπτικά στοιχεία από το έδαφος.
2. Τα φυτά να έχουν αναπτύξει γρήγορα 
επαρκή και υγιή φυλλική επιφάνεια που θα 
μπορέσει να εκμεταλλευτεί ιδανικά το ηλιακό 
φως (φωτοσύνθεση). 
Υπάρχουν πολλοί αγρονομικοί παράγοντες 
που επηρεάζουν τις παραπάνω συνθήκες, 
όπως είναι οι καλλιεργητικές πρακτικές του 
παραγωγού, οι κλιματολογικές συνθήκες της 
περιοχής, η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά 
του σπόρου, η φυτοπροστασία, η άρδευση 
και φυσικά η θρέψη της καλλιέργειας που 
αποτελεί αντικείμενο εξειδίκευσης της Yara.  

Πώς η σωστή θρέψη επηρεάζει  
τις δύο παραπάνω συνθήκες;
Το θρεπτικό στοιχείο που είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για το ξεκίνημα της πατάτας είναι 
ο φώσφορος. Ο φώσφορος παίζει σημαντικό 

ρόλο στη δημιουργία ενός ισχυρού ριζικού 
συστήματος και στην καλή εγκατάσταση των 
φυτών στο χωράφι. Επηρεάζει θετικά τον 
αριθμό και το μέγεθος των σχηματιζόμενων 
κονδύλων αλλά και την ανάπτυξη των νεαρών 
βλαστών. Ο φώσφορος είναι στοιχείο κλειδί 
για τη μεταφορά ενέργειας μέσα στα φυτά 
και για το μεταβολισμό τους, γι’ αυτό και 
είναι απαραίτητος σε όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους. Θα πρέπει να τονιστεί ότι 
η επαρκής και συνεχής παροχή του από τα 
πρώτα στάδια των φυτών είναι θεμελιώδους 
σημασίας για την απόδοση της καλλιέργειας. 

Το πρόβλημα με το φώσφορο  
και πώς το ξεπερνάμε
Το πρόβλημα με τον φώσφορο είναι ότι 
αποτελεί στοιχείο δυσκίνητο στο έδαφος, 
ενώ σε αλκαλικά (pH>7), αλλά και πολύ 
όξινα εδάφη (pH<6), δεσμεύεται γρήγορα 
σχηματίζοντας αδιάλυτες ενώσεις με το 
ασβέστιο, το σίδηρο και το αργίλιο. Θα πρέπει 
επομένως ο φώσφορος που ρίχνουμε με τα 
λιπάσματά μας να αποδίδεται στα φυτά χωρίς 
προβλήματα, ακόμα και στις δυσκολότερες 
εδαφικές συνθήκες. 

Βήμα 1ο: Ξεκίνημα της βασικής 
λίπανσης της πατάτας με YaraMila που 
ενσωματώνει την τεχνολογία  
φωσφόρου P-Extend
Τα λιπάσματα της σειράς YaraMila που 
παράγονται στο εργοστάσιο της Yara στο 
Porsgrunn της Νορβηγίας, είναι πλούσια 
σε όλα τα κύρια θρεπτικά στοιχεία και 
ιχνοστοιχεία και είναι κατάλληλα για να 

ικανοποιήσουν πλήρως και ισορροπημένα τις 
βασικές θρεπτικές ανάγκες της καλλιέργειας.
Η μοναδική τεχνολογία P-Extend των 
λιπασμάτων YaraMila βασίζεται στο 
συνδυασμό τριών μορφών φωσφόρου μέσα 
στον ίδιο κόκκο λιπάσματος, σε αναλογίες 
που διασφαλίζουν την άμεση, αλλά και 
παρατεταμένη διαθεσιμότητά του στα φυτά 
για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
συγκριτικά με τα κλασικά φωσφορικά 
λιπάσματα. Η τεχνολογία P-Extend διασφαλίζει 
την ανεμπόδιστη μετακίνηση του φωσφόρου 
στο έδαφος και τη μεγαλύτερη απορρόφησή 
του από τις ρίζες, ακόμα και σε δύσκολες τιμές 
εδαφικού pH. 
Τα λιπάσματα YaraMila είναι σύνθετα 
λιπάσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
και μετά το φύτρωμα της πατάτας. Η 
υψηλή διαλυτότητα των YaraMila είναι 
το πλεονέκτημα για την αξιοποίησή τους 
σε σπαστές εφαρμογές ακόμα και μετά 
τη φύτευση, παρέχοντας συνεχώς στην 
καλλιέργεια όλα τα απαραίτητα θρεπτικά 
στοιχεία.

Βήμα 2ο: Εφαρμογή διαφυλλικά του 
YaraVita BIOTRAC στην εμφάνιση των 
πρώτων φύλλων της καλλιέργειας
Το YaraVita BIOTRAC (βιοδιεγέρτης) είναι ένα 
υγρό σκεύασμα με επιλεγμένα βιοενεργά 
συστατικά από φύκια Ascophyllum nodosum 
(σακχαρο-αλκοόλες, αμινοξέα, οργανικά οξέα, 
πολυσακχαρίτες και βιταμίνες). 
Η εφαρμογή του:

 Ενεργοποιεί το μεταβολισμό των φυτών.
 Ευνοεί την ομαλή κυκλοφορία των 

συστατικών στο εσωτερικό των φυτών.
 Προωθεί την ανάπτυξη της φυλλικής 

επιφάνειας. 
 Προωθεί την ανάπτυξη του ριζικού 

συστήματος.
Το YaraVita BIOTRAC αποτελεί το ιδανικό 
προϊόν για την επαναφορά της ομαλής 
λειτουργίας των φυτών, ύστερα από δύσκολες 
αβιοτικές συνθήκες που τα στρεσάρουν, 
όπως είναι οι χαμηλές θερμοκρασίες μετά την 
σπορά, το υδατικό stress και η φυτοτοξικότητα 
ζιζανιοκτόνου. 

Βήμα 3ο: Εφαρμογή διαφυλλικά του 
YaraVita CROP BOOST στο στάδιο της 
βλαστικής ανάπτυξης πριν την έναρξη 
σχηματισμού των κονδύλων
Το YaraVita CROP BOOST είναι προϊόν 
της σειράς των διαφυλλικών λιπασμάτων 
YaraVita. Πρόκειται για συμπυκνωμένα 
υγρά σκευάσματα σχεδιασμένα για να 
λειτουργούν σαν ταχείας δράσης «καύσιμα» 
για την ενέργεια των φυτών, ενισχύοντάς 
τα κατά την περίοδο της έντονης ανάπτυξής 
τους ή βοηθώντας τα να ανταπεξέλθουν σε 
δυσμενείς κλιματικές συνθήκες. Το YaraVita 
CROP BOOST είναι ένας ισορροπημένος 
συνδυασμός θρεπτικών στοιχείων που:

 ενισχύει τη δημιουργία της φυλλικής 
επιφάνειας των φυτών,

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

ανθεκτικά στα διάφορα παθογόνα,
 προωθεί τον αριθμό των κονδύλων στις 

ρίζες,
 ενισχύει τη μεταφορά των σακχάρων που 

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

*Senior Agronomist, Yara Ελλάς 
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε 

στο www.yara.gr

ΤΡΊΑ ΒΉΜΑΤΑ ΓΊΑ ΤΉ ΣΩΣΤΉ ΘΡΕΨΉ ΠΑΤΑΤΑΣ  
ΑΠΟ ΤΗ ΣΠΟΡΑ ΕΩΣ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ  ΚΟΝΔΥΛΩΝ
> Το δυναμικό ξεκίνημα των φυτών πρόδρομος για τη δυναμικότερη εξέλιξη της καλλιέργειας στα επόμενα στάδια


	AGRE_1704_001_CMYK
	AGRE_1704_002_CMYK
	AGRE_1704_003_CMYK
	AGRE_1704_004_CMYK
	AGRE_1704_005_CMYK
	AGRE_1704_006_CMYK
	AGRE_1704_007_CMYK
	AGRE_1704_008_CMYK
	AGRE_1704_009_CMYK
	AGRE_1704_010_CMYK
	AGRE_1704_011_CMYK
	AGRE_1704_012_CMYK
	AGRE_1704_013_CMYK
	AGRE_1704_014_CMYK
	AGRE_1704_015_CMYK
	AGRE_1704_016_CMYK
	AGRE_1704_017_CMYK
	AGRE_1704_018_CMYK
	AGRE_1704_039_CMYK
	AGRE_1704_040_CMYK
	AGRE_1704_041_CMYK
	AGRE_1704_042_CMYK
	AGRE_1704_043_CMYK
	AGRE_1704_044_CMYK
	AGRE_1704_045_CMYK
	AGRE_1704_046_CMYK
	AGRE_1704_047_CMYK
	AGRE_1704_048_CMYK
	AGRE_1704_049_CMYK
	AGRE_1704_050_CMYK
	AGRE_1704_051_CMYK
	AGRE_1704_052_CMYK
	AGRE_1704_053_CMYK
	AGRE_1704_054_CMYK
	AGRE_1704_055_CMYK
	AGRE_1704_056_CMYK
	AGRE_1704_019_CMYK
	AGRE_1704_020_CMYK
	AGRE_1704_037_CMYK
	AGRE_1704_038_CMYK
	AGRE_1704_021_CMYK
	AGRE_1704_022_CMYK
	AGRE_1704_035_CMYK
	AGRE_1704_036_CMYK
	AGRE_1704_023_CMYK
	AGRE_1704_024_CMYK
	AGRE_1704_025_CMYK
	AGRE_1704_026_CMYK
	AGRE_1704_027_CMYK
	AGRE_1704_028_CMYK
	AGRE_1704_029_CMYK
	AGRE_1704_030_CMYK
	AGRE_1704_031_CMYK
	AGRE_1704_032_CMYK
	AGRE_1704_033_CMYK
	AGRE_1704_034_CMYK

