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Αναταράξεις
στην αγορά 
αγροεφοδίων 
«Βραχυκύκλωµα» στις µεταποιητικές 
επιχειρήσεις φρούτων αλλά και στην 
αγορά αγροτικών εφοδίων από τις 
επιπτώσεις του παγετού. σελ. 12-13

Συντάσσεται Μητρώο
για ενεργό αγρότη

Σημείο αναφοράς τα τιμολόγια πώλησης αγροτικών 
προϊόντων για τις άμεσες ενισχύσεις σελ. 4, 16-17, 18-19

Για αλλαγή  
καλλιέργειας 
επιδότηση 80%
Με 200 εκατ. ευρώ και ένταση ε-
νίσχυσης 80% επί των δαπανών 
για εκρίζωση και φύτευση νέων 
ποικιλιών σε δενδρώδεις καλλι-
έργειες και Κορινθιακή σταφί-
δα, το σχέδιο του νέου προγράµ-
µατος αναδιάρθρωσης. σελ. 10

Προκαταβολές 
αποζημιώσεων  
έως τον Ιούνιο 
Προκαταβολές αποζηµιώσεων 
έως 50% προγραµµατίζει η κυ-
βέρνηση µέχρι τον Ιούνιο, εφό-
σον ολοκληρωθεί η εκτίµηση 
των ζηµιών από τον τελευταίο 
παγετό µέσα στο µήνα. σελ. 12

Ανείπωτος 
θρήνος για τον 
Γιάννη Χίγκα 
«Έσβησε» από τον κορωνοϊό, 
στα 65 του χρόνια, ο µηχανη-
µατάς, Γιάννης Χίγκας. σελ. 53
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• Ζιζανιοκτονία µε ηλεκτρισµό και στους 
οπωρώνες από την AgXtend σελ. 20-37
• Το θερµικό στρες στις αγελάδες και οι 
ιδανικές συνθήκες σταβλισµού σελ. 39

• Το φετινό ΟΣ∆Ε εισιτήριο ένταξης για το 
πρόγραµµα των Νέων Αγροτών σελ. 16
• Παραµένουν στο παιχνίδι ένταξης 
οι επιλαχόντες των Σχεδίων σελ. 18

• Ενισχυµένη ζήτηση ανεβάζει πάνω από τα 
1,20 ευρώ την επιτραπέζια ντοµάτα σελ. 36
• Μέχρι και τα 8 ευρώ τα λίγα διαθέσιµα 
αµνοερίφια τη Μεγάλη Εβδοµάδα σελ. 21

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Ακόµα και µε 8 ευρώ θα φύγουν τα τελευταία αµνοερίφια, 
µε την τιµή παραγωγού ενισχυµένη κατά ακόµα ένα ευρώ την 
εβδοµάδα που πέρασε. Η αγορά ελαιολάδου αρχίζει να δείχνει 
ουσιαστική πρόοδο ως προς την αύξηση της τιµής, γεγονός που 
επιτάχυνε η µεγάλη ζηµιά από τον πρόσφατο παγετό στον 
ελαιώνα της Μεσογείου. Ανοδικά και η τιµή της επιτραπέζιας 
ντοµάτας ενόψει Πάσχα αλλά και ανοίγµατος της εστίασης. 

Ψύλλα ή βαµβακάδα της ελιάς
Με την πλήρη άνθιση των ελαιόδεντρων 
στις περισσότερες καλλιεργητικές 
περιοχές να είναι προ των πυλών, 
οι παραγωγοί θα συναντήσουν κατά 
πάσα πιθανότητα την παρουσία 
βαµβακάδας, εντοπίζοντας ένα λευκό 
κηρώδες έκκριµα στη νεαρή βλάστηση 
των ελαιόδεντρων και κυρίως στις 
ανθοταξίες. Τα ενήλικα του Euphyllura 
phillyreae µυζούν τους χυµούς 
στα ανθικά όργανα και προκαλείται 
ανθόπτωση και µείωση της 
γονιµοποίησης και ανάπτυξης 
των νεαρών καρπών 

Αντιµετώπιση
Λόγω έντονου παρασιτισµού 
και των ξηροθερµικών συνθηκών του 
καλοκαιριού συνήθως παραµένει 
σε χαµηλά επίπεδα και δεν ζηµιώνει 
την παραγωγή. Για την αντιµετώπιση του 
εντόµου οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών και 
Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου 
συστήνουν στους καλλιεργητές να 
προχωρήσουν σε κάποια επέµβαση 
ειδικά στους ελαιώνες µε χαµηλή 
ανθοφορία σε συνδυασµό µε έντονη 
προσβολή (ποσοστό προσβεβληµένων 
ανθέων > 30%) κατά προτίµηση µε 
παραφινικά λάδια (ορυκτέλαια) και
 µε οργανοφωσφορούχα εντοµοκτόνα.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 24-04-2021
Στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και στα 
νησιά του Αιγαίου, νεφώσεις µε 
βροχές και σποραδικές 
καταιγίδες, στα κεντρικά και 
βόρεια, µε εξασθένιση από το 
βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές 
λίγες νεφώσεις κατά τόπους 
αυξηµένες. Άνεµοι ανατολικοί 
µέτριοι που θα στραφούν σε 
βόρειους και θα ισχυροποιηθούν. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση. 

Κυριακή των Βαΐων 
25-04-2021
Αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, 
στα δυτικά τοπικές νεφώσεις και 
ασθενείς βροχοπτώσεις, µε 
σταδιακή βελτίωση. Άνεµοι 
βόρειοι βορειοανατολικοί µέτριοι 
προς ισχυροί και τοπικά στα 
πελάγη πιο ενισχυµένοι. 
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή.

Μεγάλη ∆ευτέρα 26-
04-2021 και Μεγάλη
Τρίτη 27-04-2021
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
σταδιακή ανάπτυξη νεφώσεων 
στα κεντρικά, πιο πυκνές στα 
δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. 
Άνεµοι βόρειοι βορειοδυτικοί 
µέτριοι, που θα στραφούν σε 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

νοτιοανατολικούς µε την ίδια 
ένταση. Θερµοκρασία σε άνοδο 
στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τα 
νότια ηπειρωτικά. 

Μεγάλη Τετάρτη 
28-04-2021
Αίθριος καιρός στο µεγαλύτερο 
µέρος της χώρας µε αραιές 
συννεφιές στα νότια που θα 
επεκταθούν προς τα κεντρικά 
και βόρεια. Άνεµοι από νότιες 
διευθύνσεις στα κεντρικά και 
βόρεια, ασθενείς, και 
νοτιοδυτικοί στα νότια και 
ανατολικά. Θερµοκρασία 
σε υψηλά επίπεδα.

Οι άνεµοι θα πνέουν 
στα νοτιοανατολικά 
βόρειοι 
βορειοδυτικοί 
4 µποφόρ και 
στις υπόλοιπες 
περιοχές ανατολικοί 
νοτιοανατολικοί 3 µε 
5 και στα δυτικά 5 
µε 6 µποφόρ.

3-6 bf 
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Σε πρώτη ανάγνωση, η υπόθεση διαχείρισης 
του ΟΣ∆Ε µοιάζει µε βεντέτα µεταξύ ιδι-
ωτών που παρέχουν υπηρεσίες πληροφο-
ρικής, τα αντιτιθέµενα συµφέροντα των 
οποίων, αγωνίζεται να συγκεράσει η πο-
λιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Προς αυτή την κατεύθυνση έστρεψε τα φώτα 
της δηµοσιότητας, κατά τη διάρκεια τοπο-
θέτησής του στη Βουλή και ο υπουργός 
Σπήλιος Λιβανός. Τονίζοντας µάλιστα σε 
πρώτο πρόσωπο, «δεν θα επιτρέψω σε ιδι-
ωτικά συµφέροντα να θέσουν σε κίνδυνο 
τα συµφέροντα των αγροτών». 

Η πραγµατικότητα είναι πολύ διαφορετική. Το 
θέµα του ΟΣ∆Ε συνιστά µια τεράστια πα-
θογένεια της ελληνικής πολιτείας. Αντα-
νακλά την αδυναµία του ελληνικού κρά-
τους και των κατά καιρούς κυβερνώντων 
να αναλάβουν, εδώ και µια 15ετία, την ευ-
θύνη διαχείρισης των κοινοτικών ενισχύ-
σεων που προορίζονται για την αγροτική 
παραγωγή και για τους Έλληνες αγρότες. 

Αντί να πάρει την ευθύνη διαχείρισης αυτού 
του θέµατος, η εθνική αρχή (υπουργείο 
Γεωργίας και ΟΠΕΚΕΠΕ), προτίµησε να τη 
µεταφέρει, αρχικά στο δίκτυο των αγρο-
τικών συνεταιρισµών (ΠΑΣΕΓΕΣ και ΕΑΣ) 
και εν συνεχεία να την εναποθέσει σε µια 
εταιρεία πληροφορικής. Η τελευταία βέ-
βαια, υπό τον µανδύα ενός «ερµαφρόδι-
του» σχήµατος, αντί να συµβάλει στην α-
νάπτυξη του ΟΣ∆Ε, το έθεσε υπό τον έλεγ-
χό του για να διευκολύνει τις δικές του 
business στο ευρύτερο φάσµα του αγρο-
τικού χώρου, που έως ένα βαθµό πέτυχε. 

Για όσους δεν το έχουν καταλάβει, το ΟΣ∆Ε 
είναι εργαλείο δουλειάς. Στα χέρια δε ε-
νός ανεύθυνου γι’ αυτό, µπορεί να απο-
βεί καταστροφικό. Όπως αποδείχθηκε κα-
ταστροφικό για την κατανοµή των βοσκο-
τόπων και για τα δικαιώµατα από το Εθνι-
κό Απόθεµα, όπως συνεχίζει να είναι επι-
κίνδυνο για τη διαχείριση των ιστορικών 
δικαιωµάτων, όπως καθίσταται «δηλητή-
ριο» για την αναδιανεµητική ενίσχυση.

Η λύση για το ΟΣ∆Ε είναι µία. Να µεταφερ-
θεί στη βάση δεδοµένων του υπουργεί-
ου Ψηφιακής Πολιτικής, να γίνει φιλικό 
στην υποβολή και συγκέντρωση δηλώσε-
ων µε  εφαρµογή στο opengov.gr, να µπο-
ρεί να αναπτυχθεί, ως προς τη συµπλήρω-
ση και αξιοποίηση (κατανοµή ενισχύσεων 
και χάραξη πολιτικών) αυτών των στοιχεί-
ων από τις υπεύθυνες αρχές. Προφανώς 
και µε τη βοήθεια κατάλληλων ειδικών σε 
θέµατα πληροφορικής.                 Agrenda

Να τελειώνει 
η εκμετάλλευση 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
 1,20460

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,49923

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,10330

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,86694

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
129,92400
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Υπόψη των ευρωπαϊκών αρχών τέθηκε το σχέ-
διο της Ελλάδας για τη δηµιουργία ενός µη-
τρώου δικαιούχων άµεσων ενισχύσεων από 
το 2023, το οποίο θα συνδέεται µε την απόδει-
ξη αγροτικής δραστηριότητας βάσει τιµολογί-
ων. Σε αυτό θα εντάσσονται όλοι οι «ενεργοί 
γεωργοί» µε βάση τον ορισµό που θα δώσει η 
χώρα µας, ικανοποιώντας έτσι το αίτηµα των 
Βρυξελλών για στόχευση των άµεσων ενισχύ-
σεων σε όσους πραγµατικά παράγουν χωρίς 
όµως να αποκλείονται οι ετεροεπαγγελµατί-
ες. Ως εκ τούτου, όλες οι ενισχύσεις - βασική 
πληρωµή, συνδεδεµένες, νέο πρασίνισµα, θα 

περνάνε από το φίλτρο 
του συγκεκριµένου Μη-
τρώου ώστε να δίνονται 
σε όσους µπορούν να α-
ποδείξουν, τουλάχιστον 
«στα χαρτιά», αγροτική 
δραστηριότητα ενός επι-
πέδου και άνω. Βέβαια, 
µένει να φανεί, αν το σχέ-
διο αυτό της χώρας µας, 
θα είναι ικανό να σταµα-
τήσει και την γνωστή υ-
πόθεση των «µισακών» 

που δίνει στους ιδιοκτήτες γης το δικαίωµα να 
εµφανίζονται είτε ως αποκλειστικοί καλλιερ-
γητές είτε ως συγκαλλιεργητές των κτηµάτων 
τους, ενώ στην ουσία νοικιάζουν τα κτήµατα 
σε άλλους αγρότες. 

Σε βάθος τετραετίας λέει ο Οικονόµου η 
κατάργηση των ιστορικών δικαιωµάτων

Όσο έχουν ωριµάσει τα πράγµατα σε σχέση 
µε τον «ενεργό αγρότη», τόσο ρευστά φαίνε-
ται να είναι στο θέµα της σύγκλισης των ενι-

σχύσεων και την τύχη των ιστορικών δικαιω-
µάτων. Από τη µία, ο υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης µε δηλώσεις του σε τοπικό κανά-
λι της Κοµοτηνής, διαβεβαίωσε ότι σε βάθος 
3ετίας-4ετίας θα υπάρξει η ολική κατάργηση 
των ιστορικών δικαιωµάτων. «Με βάση µελέ-
τες που έχουµε στα χέρια µας αυτοί που πλήτ-
τονται ή θα πληγούν από τη σύγκλιση, είναι 
είτε ετεροεπαγγελµατίες, είτε µεγάλοι σε ηλι-
κία αγρότες εκεί όµως θα κάνουµε ορισµένες 
προσαρµογές προς όφελος του συνόλου των 
παραγωγών,» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. 
Οικονόµου και πρόσθεσε πως «αν συνεχίσου-
µε να µην πειράζουµε τίποτα, πρέπει να είµα-
στε και σίγουροι ότι δεν θα αλλάξει και τίποτα 
προς το καλύτερο». Από την άλλη, πληροφο-
ρίες αναφέρουν ότι παίζει ακόµα το σενάριο 
του 85% σύγκλισης, το οποίο όµως «δεν βγαί-
νει» µε το φρένο µέγιστης µείωσης έως 30% 
στα υψηλά δικαιώµατα που ζήτησε ο κ. Λιβα-
νός  να ισχύσει για τη νέα ΚΑΠ. «Είναι κόντρα 
το ένα µε το άλλο, δεν βγάζει νόηµα µαθηµα-
τικά. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να οριοθετη-
θεί µέγιστη µείωση 47% στα υψηλά δικαιώµα-

τα για να ανέβουν στο επίπεδο που απαιτείται 
όσοι έχουν αξία δικαιωµάτων χαµηλότερη του 
µέσου όρου», αναφέρουν στην Agrenda οι έ-
χοντες πολύ καλή γνώση των διαβουλεύσεων 
του εθνικού φακέλου της νέας ΚΑΠ. 

Στα 113 εκατ. ευρώ και ανά περιφέρεια 
ενίσχυσης η αναδιανεµητική

Εξελίξεις παράλληλα υπάρχουν και στο ζή-
τηµα του νέου καθεστώτος της αναδιανεµητι-
κής ενίσχυσης. Σύµφωνα µε τις πληροφορί-
ες, η χώρα µας σχεδιάζει να διαθέσει 113 ε-
κατ. ευρώ ετησίως για αυτό το καθεστώς (6% 
του εθνικού φακέλου, εν αναµονή κιόλας και 
των τελικών αποφάσεων στις Βρυξέλλες για 
τη νέα ΚΑΠ). Αυτή τη στιγµή, έχουν γίνει µε-
λέτες για την εφαρµογή αυτού του καθεστώ-
τος χωρισµένο ανά περιφέρεια ενίσχυσης (βο-
σκοτόπια, αροτραίες, δενδρώδεις). «Κάτοχοι 
µεγάλων εκτάσεων µε υψηλή αξία δικαιωµά-
των θα δουν µείωση των ενισχύσεων οι οποίες 
θα κατευθυνθούν στις µικροµεσαίες εκµεταλ-
λεύσεις. Θα µπει και ένα ελάχιστο όριο στρεµ-
µάτων», λένε οι ίδιες πηγές.

Ευρωπαϊκός 
συμβιβασμός
για τρία 
καθεστώτα  
ενισχύσεων  
Επιβολή ανώτατου ορίου 
επιδοτήσεων, προοδευτική µείωση 
των ενισχύσεων και καθεστώς 
αναδιανεµητικής πληρωµής θα 
είναι προαιρετικά για τα κράτη-
µέλη ωστόσο θα πρέπει να 
ενεργοποιήσουν τουλάχιστον ένα 
από τα τρία αυτά στοιχεία την 
ερχόµενη περίοδο. Σε αυτή τη 
συµβιβαστική λύση φαίνεται πως 
κατέληξαν τα ευρωπαϊκά όργανα 
στον τρίλογο για τη νέα ΚΑΠ, 
σύµφωνα µε ενηµέρωση του 
Ισπανού υπουργού Γεωργίας 
Λουίς Πλάνας προς τους 
επικεφαλής των περιφερειών της 
χώρας. Ως εκ τούτου, εφόσον 
επιβεβαιωθούν και επίσηµα τα 
λεγόµενα Πλάνας, κάθε χώρα θα 
πρέπει να επιλέξει τουλάχιστον 
ένα από αυτά τα καθεστώτα: Είτε 
να επιβάλλει ένα ανώτατο όριο 
στις άµεσες ενισχύσεις ανά 
εκµετάλλευση (π.χ έως 100.000 
ευρώ), είτε να µειώσει το ποσό 
των άµεσων ενισχύσεων που 
χορηγούνται σε έναν γεωργό 
προοδευτικά από ένα ποσό και 
άνω. Είτε, να ενεργοποιήσει το 
καθεστώς αναδιανεµητικής 
ενίσχυσης που παρέχει ένα έξτρα 
ποσό στις µικροµεσαίες 
εκµεταλλεύσεις ετησίως το οποίο 
θα αφαιρείται από τις 
µεγαλύτερες. Φυσικά, οι εθνικές 
αρχές θα µπορούν να επιλέξουν 
και τα τρία αυτά καθεστώτα 
ταυτόχρονα εφόσον το επιθυµούν. 

Ενεργός αγρότης 
δια συσχετισμού του 
τσεκ με τα τιμολόγια 
Στις Βρυξέλλες το ελληνικό σχέδιο δημιουργίας 
Μητρώου δικαιούχων ενισχύσεων για τη νέα ΚΑΠ

Φωτιές έχει ανάψει η συζήτηση και σε όλη την Ευρώπη για το νέο σύστηµα 
ενισχύσεων και τον ορισµό του ενεργού αγρότη, που θεωρείται ως ένα από τα 
πιο αµφιλεγόµενα θέµατα της νέας ΚΑΠ. Στην Ιρλανδία, έχει ξεκινήσει η 
κουβέντα µε αφετηρία την αντιµετώπιση των συνταξιούχων αγροτών άνω των 
70 ετών που λαµβάνουν ενιαία ενίσχυση ενώ νοικιάζουν τη γη. Στη Γαλλία 
τώρα, το υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε πως ψάχνει τρόπους και 
παραθυράκια στον ευρωπαϊκό κανονισµό ώστε να οριστεί ο ενεργός αγρότης µε 
βάση τα περιουσιακά του στοιχεία. Στην Ισπανία, αποφασίστηκε να δίνεται 
ενίσχυση µόνο σε όσους έχουν 20-30% αγροτικό εισόδηµα επί του συνολικού.

Πανευρωπαϊκές
ζυµώσεις για τον

ενεργό αγρότη 
και τα δικαιώµατα

Εθνική 
διαβούλευση

Μέσα στο καλοκαίρι 
θα πρέπει να µπουν 
οι τελικές πινελιές 
για το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΑΠ 

µε συγκεκριµένες 
προτάσεις

12% 
ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

 >500.000 
ΕΥΡΩ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ

45%
ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΧΕΙ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 

68,07
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ Μ.Ο

ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

3.876.360

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
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ΒΟΕΙΟ

155
ΕΥΡΩ / ΖΩΟ

ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ

 29,38
ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ

60,96
ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΤΕΥΤΛΑ

175
ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ

10,30
ΕΥΡΩ / ΖΩΟ

ΠΟΣΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Νέα δυσάρεστη ανατροπή που συνοδεύεται µε 
µεγάλη απογοήτευση από την πλευρά του α-
γροτικού κόσµου έρχεται στο µέτωπο των πλη-
ρωµών που αναµένονται µέσα στη Μεγάλη Ε-
βδοµάδα. Μετά την καθυστέρηση για πάνω α-
πό ένα µήνα στην πίστωση του πρώτου πακέ-
του των συνδεδεµένων, τώρα οι ενισχύσεις 
στα ζωικά φαίνεται να µετατίθενται για µετά 
το Πάσχα και πιθανότατα µέσα στην εβδοµάδα 
10 µε 14 Μαΐου, αν όχι την επόµενη από αυτή. 

Φαίνεται πως η εµπλοκή µε το µηχανογρα-
φικό σύστηµα του ΟΣ∆Ε το τελευταίο διάστη-
µα δεν διευκόλυνε τη διαδικασία των διοικητι-
κών των Περιφερειακών υποκαταστηµάτων του 
Οργανισµού Πληρωµών που καλούνταν να ο-
λοκληρώσουν τους διασταυρωτικούς ελέγχους 
ώστε να είναι έτοιµα τα στοιχεία για να τρέξει η 
πληρωµή, παρά τις προσπάθειες για πληρωµή 
νωρίτερα. Άλλωστε και η ανάρτηση της περα-
σµένης Τετάρτης της υφυπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης Φωτεινής Αραπατζή στο facebook 
µιλούσε ξεκάθαρα για πληρωµή  30,9 εκατ. ευ-

ρώ µέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου συν-
δεδεµένων φυτικής παραγωγής και συµπλη-
ρωµατική πληρωµή υπολοίπων µετά από εν-
στάσεις για τις συνδεδεµένες που πληρώθη-
καν τον περασµένο Μάρτιο. Το ζητούµενο εί-
ναι ότι δεν έγινε καµία αναφορά για πληρω-
µή των συνδεδεµένων στη ζωική παραγωγή, 
οι οποίες κατά το σύνηθες γίνονται µέσα στη 
Μεγάλη Εβδοµάδα (µε εξαίρεση την περσινή 
χρονιά που η πίστωση για τα βοοειδή καθυστέ-
ρησε πάνω από δύο εβδοµάδες). 

Σηµειωτέον ότι και ο υπουργός Σπήλιος Λι-
βανός, από το βήµα της Βουλής σε ερώτηση 
του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρου Αραχωβί-
τη στις αρχές της περασµένης εβδοµάδας µί-
λησε για πληρωµές λέγοντας ότι «οι υπόλοι-
πες συνδεδεµένες ενισχύσεις θα έχουν πλη-

ρωθεί µέσα στη Μεγάλη Εβδοµάδα, 27-28 Α-
πριλίου» συµπληρώνοντας ακόµα πιο αόρι-
στα ότι «µέχρι τις 30 Ιουνίου θα γίνουν πλη-
ρωµές ακόµα 352 εκατ. ευρώ».

Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι οι πιστώσεις 
της Μεγάλης Εβδοµάδας θα αφορούν συνδε-
δεµένες σε ρύζι, τεύτλα, βιοµηχανική ντοµά-
τα, σπόρους σποράς, σπαράγγια, πορτοκά-
λια και ροδάκινα χυµοποίησης και κορινθια-
κή σταφίδα, ενώ οι κτηνοτρόφοι δεν φαίνε-
ται να λαµβάνουν τη σηµαντική ανάσα για τον 
κλάδο της τάξης των 55 εκατ. ευρώ περίπου 
για τους αιγοπρβατοτρόφους και 35 εκατ. ευ-
ρώ για τους βοοτρόφους. Επίσης, αναµένεται 
και µια συµπληρωµατική πληρωµή υπολοί-
πων από ελέγχους και ενστάσεις για τις συν-
δεδεµένες που πληρώθηκαν στις 23 Μαρτίου 
και την ενιαία ενίσχυση της περσινής χρονιάς.

Να σηµειωθεί ότι για το 2020, οι πληροφορί-
ες αναφέρουν ότι η συνδεδεµένη στο αιγοπρό-
βειο θα κινηθεί λίγο κάτω από τα περσινά επί-
πεδα, στα 10,3 ευρώ το ζώο και η αντίστοιχη ε-
νίσχυση για τα βοοειδή στα 155 ευρώ το κεφάλι.

Σε επανέλεγχο αγροτεµάχια που δεν πήραν 
συνδεδεµένη τον Μάρτιο

Μέσα σε ελάχιστες µέρες και ενόψει της πί-
στωσης της Μεγάλης Εβδοµάδας, ο Οργανι-
σµός Πληρωµών ανακοίνωσε ότι προχωρά σε 
επανελέγχους όλων των αγροτεµαχίων µε αί-
τηµα συνδεδεµένης ενίσχυσης, που είχαν εύ-
ρηµα (µείωση ή µηδενισµό της έκτασης φυτι-
κού κεφαλαίου) από τον έλεγχο µέσω τηλεπι-
σκόπησης, χωρίς την υποβολή σχετικής ένστα-
σης από τους παραγωγούς.

Μάλιστα, αναφέρεται ότι σταδιακά θα αναρ-
τηθούν στην «Καρτέλα του Αγρότη» για τους 
γεωργούς που εµπίπτουν σε δείγµα ελέγχου, 
τα αποτελέσµατα του α’ ελέγχου µέσω τηλεπι-
σκόπησης καθώς και τα αποτελέσµατα του επα-
νελέγχου που θα πραγµατοποιηθεί, στα πλαί-
σια µιας σειράς συνδεδεµένων και ειδικών ε-
νισχύσεων για τα µικρά νησιά του Αιγαίου.

Έως τις 
22 Ιουνίου 
οι αιτήσεις 
για εξισωτική
Μέσω της εφαρµογής της Ενιαίας 
Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 
2021 και έως τις 22 Ιουνίου 
καλούνται οι αγρότες να 
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους 
για την εξισωτική αποζηµίωση, 
σύµφωνα µε ανακοίνωση του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Στη σχετική ανακοίνωση δεν 
περιλαµβάνονται τα ποσά που θα 
λάβουν οι αγρότες ωστόσο, εκτός 
απροόπτου και µε βάση την 
περασµένη χρονιά, τα στρεµµατικά 
ποσά αναµένεται να είναι: 12,5 
ευρώ ανά στρέµµα για τις ορεινές 
περιοχές, 8,1 ευρώ για τις 
µειονεκτικές περιοχές και 2,5 
ευρώ ανά στρέµµα για τις πρώην 
µειονεκτικές περιοχές.
Σηµειώνεται πως από το έτος 
εφαρµογής 2021 στις περιοχές 
µε ειδικούς περιορισµούς 
συµπεριλαµβάνονται και οι 
περιοχές που αντιµετωπίζουν 
σοβαρό κίνδυνο εγκατάλειψης 
γεωργικών γαιών, καθώς η 
λιγνιτική δραστηριότητα θα 
καταργηθεί σταδιακά (Περιοχές 
των Π.Ε. Κοζάνης, Γρεβενών και 
Αρκαδίας). Τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά είναι: 
1) Αντίγραφο και των δύο όψεων 
της αστυνοµικής ταυτότητας ή των 
κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου 
(µόνο για φυσικά πρόσωπα), 
2) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας 
βιβλιαρίου Τράπεζας και 
3) Για την περίπτωση παράτασης 
του χρόνου ασφάλισης (άνω των 
67 ετών), το σχετικό έγγραφο του 
ασφαλιστικού φορέα που 
πιστοποιεί και επιβεβαιώνει την 
εν λόγω παράταση.

Μετά τις 10 Μαΐου 
οι συνδεδεμένες 

80 εκατ. στα ζωικά
Μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη άλλη μια παρτίδα 

σχεδόν 31 εκατ. ευρώ μόνο για φυτικά, κόλλησαν 
τα υπόλοιπα λόγω αδυναμιών του ΟΣΔΕ 

Στην υλοποίηση 5 µέτρων-«γέφυρα» προς τη µετά-κορωνοϊό 
εποχή, για ανασύνταξη και τόνωση ρευστότητας νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων προχωρά το οικονοµικό επιτελείο. Ειδικά: 
1ο. Μειώνεται από φέτος, σε µόνιµη βάση, για όλα τα 
φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική 
δραστηριότητα, η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 
55%. 2ο. Μειώνεται, σε µόνιµη βάση, για τα νοµικά 
πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες η προκαταβολή φόρου 

από το 100% στο 80% από το 2022. 3ο. Μειώνεται, σε 
µόνιµη βάση, από το 2022 (φορολογικό έτος 2021) ο 
συντελεστής φόρου όλων των νοµικών προσώπων και 
νοµικών οντοτήτων, από το 24% στο 22%. 4ο. Επεκτείνεται 
η µείωση κατά τρεις ποσοστιαίες µονάδες ασφαλιστικών 
εισφορών µισθωτών ιδιωτικού τοµέα το 2022. 5ο. 
Επεκτείνεται η αναστολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 
στον ιδιωτικό τοµέα και το 2022.

Μειώσεις συντελεστή και προκαταβολής φόρου 

Βιολογικά 
Μέχρι τις 28 Απριλίου διορθώσεις 
προφανών σφαλµάτων µε εκ νέου 

υποβολή των στοιχείων των συµβά-
σεων µε συµβούλους στα Βιολογικά 
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Μαζί µε την αίτηση για δικαιώµατα από το 
Εθνικό Απόθεµα, θα έρχεται «πακέτο» και 
η επιλέξιµη γη για νέους και νεοεισερχό-
µενους κτηνοτρόφους εφόσον αποδεικνύ-
εται η ύπαρξη και κατοχή από τον αιτούντα 
παραγωγό, ζωικού κεφαλαίου. Αυτό είναι 
το σχέδιο που έχει προταθεί στις ελληνικές 
αρχές από τους συµβούλους της νέας ΚΑΠ 
όσον αφορά τις βοσκοτοπικές εκτάσεις, ώ-
στε να µπορέσουν να ενσωµατωθούν µε ο-
µαλό τρόπο στην παραγωγική διαδικασία τα 

νέα επιλέξιµα βοσκοτόπια που αναµένεται 
να προκύψουν από την ολοκλήρωση των δι-
αχειριστικών σχεδίων βόσκησης ανά Περι-
φέρεια. Με αυτόν τον τρόπο «όταν ένας νέ-
ος κτηνοτρόφος αιτείται βοσκότοπο θα του 
δίνεται µαζί µε τα δικαιώµατα και µάλιστα 
µε πολυετές µίσθωµα που θα δεσµεύει τον 
δικαιούχο», αναφέρει συγκεκριµένα στην 
Agrenda πηγή που βρίσκεται κοντά στις δι-
απραγµατεύσεις της νέα ΚΑΠ. 

Υπενθυµίζεται πως φέτος δεν θα γίνει χο-
ρήγηση δικαιωµάτων από το Εθνικό Απόθε-
µα σε παραγωγούς που εµφανίζουν αύξηση 
ζωικού κεφαλαίου χωρίς αντίστοιχα παραστα-
τικά που να αποδεικνύουν ότι έχουν τα ζώα 
(παραδόσεις γάλακτος σε εγκεκριµένες µετα-
ποιητικές επιχειρήσεις-καταχωρίσεις σφαγών 
στο σύστηµα Artemis), σύµφωνα µε τα όσα 
έχει εξαγγείλει ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Σπήλιος Λιβανός. Επιπλέον, η κατα-
νοµή των βοσκοτόπων του επόµενου έτους 
(2022) θα λαµβάνει υπόψιν της τα αποτελέ-
σµατα των επιτόπιων ελέγχων στο ζωικό κε-
φάλαιο του προηγούµενου έτους.

Κλείδωσε το έξτρα πριµ 
µόνιµων βοσκοτόπων

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν 
πως η ενίσχυση για τους µόνιµους βοσκό-
τοπους (πέρα από τη βασική πληρωµή που 
θα στηρίζεται στα δικαιώµατα) έχει κλει-
δώσει ώστε να ενσωµατωθεί στο στρατηγι-

κό σχέδιο της ΚΑΠ. Μάλιστα, µε αυτόν τον 
τρόπο θεωρείται πως υποστηρίζεται επαρ-
κώς από τη χώρα µας και ο στόχος της ΕΕ 
τα βιολογικά αγροτεµάχια να καλύπτουν το 
25% της αγροτικής γης, ένα ορόσηµο βάσει 
του οποίου θα αξιολογηθεί και θα εγκριθεί 
το ελληνικό στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ. Ε-
δώ όµως υπάρχει ένα µεγάλο «αγκάθι» λέ-
νε οι έχοντες γνώση των πραγµάτων, κα-
θώς η χώρα µας δεν έχει ακόµα, κανονι-
στικά τουλάχιστον, ενσωµατώσει τα επιπλέ-
ον επιλέξιµα βοσκοτόπια στο σύστηµα ενι-
σχύσεων, ώστε να βγάλει ένα µπάτζετ και 
το ποσό του πριµ (ανά Ζωική Μονάδα ή α-
νά στρέµµα βοσκότοπου) που θα στηρίξει 
αυτό το µέτρο των άµεσων ενισχύσεων. Λέ-
γεται παράλληλα πως µέσα στο καλοκαίρι 
καλείται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης να καθαρογράψει τις οικονοµικές πτυ-
χές του στρατηγικού σχεδίου συν τους δεί-
κτες επίδοσης, ώστε να παρουσιάσει στις ευ-
ρωπαϊκές αρχές τέλος του έτους έναν ολο-
κληρωµένο φάκελο, γεγονός που προσδί-
δει στο ζήτηµα των βοσκοτοπικών εκτάσε-
ων και των διαχειριστικών σχεδίων τον χα-
ρακτήρα του κατ’ επείγοντος. 

Όσον αφορά τώρα το ποσό της ενίσχυσης, 
είναι άγνωστο µέχρι στιγµής το τι µπορούν 
να περιµένουν οι κτηνοτρόφοι. Με βάση κά-
ποια παλαιότερα παραδοτέα (µελέτες) που 
βρίσκονται στα χέρια των ελληνικών αρχών 
για τις ανάγκες µίας πρόσκλησης µε παρό-

µοια δράση µέσω ΠΑΑ 2014-2020 η οποία 
όµως δεν προχώρησε, µία τέτοια δέσµευση 
µπορεί να δώσει 7-10 ευρώ το στρέµµα µέ-
γιστο ποσό. Ενώ, δεν αποκλείεται, να υπάρ-
ξει διαφοροποίηση του πριµ ανάλογα το υ-
ψόµετρο στο οποίο βρίσκονται οι βοσκοτο-
πικές εκτάσεις (πεδινή, ηµιορεινή, ορεινή 
ζώνη). Πάντως, µε αυτόν τον τρόπο προσεγ-
γίζουν ήδη το ζήτηµα αυτό άλλες ευρωπα-
ϊκές χώρες (Ισπανία, Γερµανία). 

Σχεδιασµός για το νέο πρασίνισµα
Όσον αφορά τώρα τις υπόλοιπες δράσεις 

που θα πριµοδοτηθούν στα πλαίσια των νέ-
ων εργαλείων πρασινίσµατος, ακόµα βρί-
σκονται επί χάρτου. Όπως και να έχει ο σχε-
διασµός τους θα γίνει ώστε να είναι οι δρά-
σεις εύκολα υλοποιήσιµες και να αφορούν 
όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους. 
Σηµειώνεται ότι ο προϋπολογισµός των συ-
γκεκριµένων δράσεων υπολογίζεται περί τα 
400 εκατ. ευρώ ετησίως και θα αντικαταστή-
σουν το πρασίνισµα που δίνεται στην τρέχου-
σα προγραµµατική περίοδο. Μεγάλη διαφο-
ρά σε σχέση µε το ισχύον καθεστώς θα είναι 
πως δεν θα συνδέονται µε την αξία και τον 
αριθµό των δικαιωµάτων ενίσχυσης που έ-
χει στην κατοχή του ένας αγρότης, παρά µό-
νο µε την επιλέξιµη έκταση στην οποία τη-
ρεί τις δεσµεύσεις που έχουν οριστεί από τις 
εκάστοτε δράσεις. Η πριµοδότηση θα είναι 
στρεµµατική ή ανά ζώο. 

Πακέτο δικαιώματα και τόπος
για τους νέους κτηνοτρόφους

Με προαπαιτούμενο την 
ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου 

εξετάζεται η χορήγηση 
δικαιωμάτων από το 

Εθνικό Απόθεμα για τη 
νέα ΚΑΠ

Φέτος δεν θα 
γίνει χορήγηση 
δικαιωµάτων από 
το Εθνικό Απόθεµα 
σε παραγωγούς που 
εµφανίζουν αύξηση 
ζωικού κεφαλαίου 
χωρίς αντίστοιχα 
παραστατικά.

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr
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Πρόγραμμα
Εκρίζωση-φύτευση 
με επιδότηση στο 
80% των δαπανών
Θα «τρέξει» με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης 
ύψους 200 εκατ. ευρώ και  είναι για όλους τους αγρότες  

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Σε ποσοστό 80% των δαπανών θα ορι-
στεί η ενίσχυση για την αναδιάρθρω-
ση καλλιεργειών, σύµφωνα µε τον υ-
φυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάν-
νη Οικονόµου. Ο ίδιος εκτίµησε πως 
για τη δράση αυτή ενδεικτικά θα δια-
τεθούν γύρω στα 200 εκατ. ευρώ από 
το Ταµείο Ανάκαµψης και θα αφορά 
καλλιέργειες µε γηρασµένο ή φθαρµέ-
νο φυτικό κεφάλαιο και την αναδιάρ-
θρωση σε παλιές φυτείες ώστε να αντι-
κατασταθούν µε νέες, πιο αποδοτικές 

και προσαρµοστικές ποικιλίες και σύγ-
χρονα σχήµατα καλλιέργειας.  Mε βάση 
τις µέχρι τώρα αναφορές αλλά και τα 
αιτήµατα των παραγωγικών φορέων, 
στην πρώτη γραµµή του σχεδίου ανα-
διάρθρωσης φαίνεται πως βρίσκονται 
προϊόντα όπως το συµπύρηνο ροδάκι-
νο και η Κορινθιακή Σταφίδα. 

Σηµειώνεται πως στο πρώτο πακέτο 
«ώριµων» έργων-µεταρρυθµίσεων που 
δροµολογεί άµεσα η Ελλάδα να τρέξει 
µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης δεν πε-
ριλαµβάνεται η αναδιάρθρωση καλλι-
εργειών σύµφωνα τουλάχιστον µε τη 
λίστα που έδωσε στη δηµοσιότητα το 
υπουργείο Οικονοµικών. Ως εκ τούτου 
η πρόσκληση δύσκολα θα βγει εντός 
του 2021 και πιθανότερο είναι να είναι 
έτοιµη για αιτήσεις εντός του 2022. Άλ-
λωστε, το 70% των πόρων του Ταµείου 

Ανάκαµψης θα πρέπει να έχει δεσµευ-
θεί (νοµικές δεσµεύσεις µε προκηρύ-
ξεις) εντός της διετίας 2021-2022 και 
το 30% το 2023. Οι πληρωµές θα µπο-
ρούν να γίνονται έως το τέλος του 2026.

Μεγάλα Σχέδια Βελτίωσης
 για Συνεργατικά Σχήµατα

Ένα ακόµα πρόγραµµα που θα προ-
κηρυχθεί µε κονδύλια από το Ταµείο 
Ανάκαµψης θα είναι τα µεγάλα Σχέ-
δια Βελτίωσης µόνο για τα Συνεργατι-
κά Σχήµατα µε προϋπολογισµό που θα 
κυµαίνεται γύρω στα 300 - 400 εκατ. 
ευρώ, σύµφωνα µε τον κ. Οικονόµου. 

Πρόκειται για δράση 
που θα προκηρυχθεί ξε-
χωριστά σε σχέση µε τα 
γνωστά Σχέδια Βελτίω-
σης του ΠΑΑ (πρόσκλη-
ση Οκτώβριος 2021) τα 
οποία θα αφορούν κατ’ 
επάγγελµα αγρότες και 
νέους - νεοεισερχόµε-
νους στην παραγωγή. Η 
δράση αυτή που ετοιµά-
ζεται µέσω του Ταµείου 
Ανάκαµψης, αναµένε-
ται να συγχρηµατοδοτεί 
µεγάλα επενδυτικά έρ-
γα µε προσανατολισµό 

την πράσινη γεωργία και την γεωρ-
γία ακριβείας µε ποσοστό της τάξε-
ως του 50% σύµφωνα µε το σχέδιο 
που έχει παρουσιαστεί. Σε αυτές τις 
επενδύσεις µπορεί να περιλαµβάνε-
ται η αγορά ακριβών µηχανηµάτων 
συγκοµιδής (θεριζοαλωνιστικές µη-
χανές, βαµβακοσυλλεκτικές µηχα-
νές, σύγχρονες µηχανές συγκοµι-
δής ελιάς και σταφυλιού κ.λπ.). Άλ-
λωστε, όπως αναφέρεται στην περι-
γραφή των δράσεων του Ταµείου Α-
νάκαµψης, ιδιαίτερη σηµασία θα δο-
θεί στην πρόταξη των συνεργασιών 
τόσο οριζόντιων (σε επίπεδο πρωτογε-
νούς τοµέα), όσο και κάθετων που α-
φορούν cluster που µπορούν να συν-
δυάζουν επιχειρήσεις και συνεργατι-
κά σχήµατα του πρωτογενή, δευτερο-
γενή και τριτογενή τοµέα.

21-22, 35-36
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Εδραιώθηκε σε τιµές άνω των 7 ευρώ το κι-
λό η αγορά αµνοεριφίων την εβδοµάδα που 
πέρασε, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η τι-
µή οδεύει προς τα 7,50 ευρώ για τα αρνιά 
και πλέον οι κτηνοτρόφοι εκτιµούν ότι µέ-
σα στη Μεγάλη Εβδοµάδα, θα γίνουν πρά-
ξεις ακόµα και πέριξ των 8 ευρώ το κιλό. 

Η πρόοδος αυτή των τιµών στα αµνοερί-
φια ήταν αναµενόµενη, αφού πέραν των 
περιορισµένων ποσοτήτων που ήταν διαθέ-
σιµες στην αγορά, οι κτηνοτρόφοι είχαν να 
διαχειριστούν και τα αυξηµένα κόστη στις 

ζωοτροφές. Για τις επόµενες ηµέρες, σύµ-
φωνα µε το ρεπορτάζ, αναµένεται ότι οι τι-
µές θα κρατήσουν τα επίπεδα αυτά, ενώ υ-
πάρχουν περιπτώσεις εµπόρων που προ-
κειµένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρε-
ώσεις τους και για να µην χάσουν πελάτες, 
δεν αποκλείεται το ενδεχόµενο να αγορά-
σουν σε ακόµα υψηλότερα επίπεδα τιµών. 

Υπενθυµίζεται ότι οι τιµές ξεκίνησαν πε-
ρί τα 5 ευρώ το κιλό στις αρχές Απριλίου µε 
την πορεία κορύφωσής τους να τοποθετείται 
στο διάστηµα πριν από το Καθολικό Πάσχα. 

Ως 8 ευρώ τα τελευταία αρνιά
Έχει εδραιωθεί η τιµή των 7 ευρώ για τα αµνοερίφια και οδεύει προς τα πάνω
Αγωνία των εµπόρων να βρουν ποσότητες, αφού τα µικρά ζώα είναι λιγοστά
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Σ
την αγορά µας, δεν έχουµε σηµα-
ντικές πωλήσεις βάµβακος τόσο 
για τα φετινά όσο και για τη νέα 
σοδειά. Υπάρχουν µεν ζητήσεις, 

αλλά δεν τα βρίσκουµε στις τιµές. Για τη νέα 
σοδειά έχουµε µακρά παύση καθώς οι αγο-
ραστές επιµένουν στο πριµ των 3 σεντς ανά 
λίµπρα επί των τιµών του ∆εκεµβρίου ’21, 
ενώ οι εκκοκκιστές επιµένουν στα 4 σεντς 
πριµ. Οι αναλυτές κρίνουν ότι η κινητικότη-
τα θα επιστρέψει µόλις µπουν τα βαµβάκια 
στα χωράφια. Την ίδια ώρα χρηµατιστηρι-
ακά η άνοδος είναι σταδιακή, γεγονός που 
δείχνει ότι η ανοδική τάση είναι πραγµατική.

 Ζήτηµα µε το νερό εντοπίζεται στη Θεσ-
σαλία όσον αφορά την καλλιέργεια σκλη-
ρού σίτου, καθώς δεν έβρεξε και φυσικά ό-
σοι µπορούν θα ποτίσουν. Αναφορικά µε 
δουλειές εξακολουθούν να µην σηµειώνο-
νται πωλήσεις προς εξαγωγή καθώς οι Ιτα-
λοί δεν πληρώνουν τα παλιά επίπεδα των 
280 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας και στο-
χεύουν για 15-20 ευρώ χαµηλότερα. 

 Το 2019 η Ιταλία εισήγαγε ελιές από 
την Ελλάδα σε ποσοστό 77,49% των συνολι-
κών εισαγωγών και από την Ισπανία σε πο-
σοστό 21,69%, σύµφωνα µε έκθεση της πρε-
σβεία της Ελλάδος στη Ρώµη (Γραφείο Οι-
κονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Μιλά-
νου). Η χώρα µας την περίοδο 2015-2019, 
µε πολύ υψηλό µερίδιο στις εισαγωγές της 
Ιταλίας (73% - 82%), καταλαµβάνει σταθερά 
την πρώτη θέση. Ωστόσο, τη διετία 2017- 
2019 οι εξαγωγές της χώρας µας παρουσί-
ασαν διακυµάνσεις, µε το 2019 να αυξήθη-
καν σε 8,34 εκατ. δολάρια σε σύνολο εισα-
γωγών 10,76 εκατ. δολάρια.

Στα 87 σεντς η νέα 
σοδειά βάμβακος

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

24/03 01/04 08/04 15/04 22/04

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

431,44

402,87
393,59

382,33
388,04

Με φόρα 
Η ζήτηση στην αγορά δυναµώνει 

µέρα µε την ηµέρα ενόψει της 
Μεγάλης Εβδοµάδας, ενώ τα 

διαθέσιµα µικρά ζώα είναι λιγοστά 

Ζήτηση
Οι µεγάλες αλυσίδες σούπερ 
µάρκετ αναζητούν εναγω-
νίως να «σκουπίσουν» ό,τι 

βρουν στην αγορά

Ζωοτροφές
Το κόστος για τους παραγωγούς 

φέτος είναι αυξηµένο, µε τις 
ζωοτροφές στο εµπόριο να έχουν 

ακριβύνει κατά 40% περίπου

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

18/03 24/03 01/04 08/04 15/04 22/04

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)

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

295

245

232

209,5

459,40

1523,40

18,70

104,25

116,35

99,95

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

2.92 2.83
2.97

3,03 3,06
3,24

86,37 82,18 78,17 81,33

86,20 86,90

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

Τιμή παραγωγού 
αρνί (ευρώ το κιλό)

1 Απριλίου  5,5 

15 Απριλίου  6,5 

22 Απριλίου  7,5
ΠΗΓΗ: AGRENDA

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Μέσα Μαΐου 
η επιδότηση
αρδευτικών 
Στα µέσα Μαΐου θα ξεκινήσει η 
υποβολή αιτήσεων συµµετοχής στο 
Μέτρο 4.1.2 που επιδοτεί συστήµατα 
στάγδην άρδευσης, και φωτοβολταϊκά-
net metering σε αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις σύµφωνα µε την 
απάντηση του υφυπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης Γιάννη Οικονόµου σε 
ερώτηση του αν. γραµµατέα της ΚΟ της 
Ν∆, βουλευτή Ν. Λάρισας, Χρήστου 
Κέλλα. Υπενθυµίζεται πως µεταξύ των 
επιλέξιµων δράσεων που επιδοτούνται 
ανάλογα µε την περιοχή από 50% στην 
Αττική µέχρι 80% στις νησιωτικές 
περιοχές, συµπεριλαµβάνονται 
αρδευτικά συστήµατα στάγδην 
άρδευσης και µικροκαταιονισµού 
(µικροεκτοξευτήρες χαµηλού ύψους), 
δεξαµενές, και µηχανολογικός 
εξοπλισµός για ανακύκλωση υδάτων 
προς άρδευση και ολοκληρωµένες 
λύσεις άρδευσης. Σηµειώνεται πως 
η επιλέξιµη δαπάνη για την αγορά 
και την εγκατάσταση αυτόνοµου 
φωτοβολταϊκού σταθµού µε µπαταρίες 
έχει διαµορφωθεί στα 30.000 ευρώ. 

Στο πρώτο πάντως 
πακέτο «ώριµων» 
έργων µέσω του 
Ανάκαµψης δεν 
περιλαµβάνονται 
οι αναδιαρθρώσεις.

Στην πρώ-
τη γραµµή 
του σχεδί-
ου αναδι-
άρθρωσης 
καλλι-
εργειών 
συµπύρηνο 
και Κο-
ρινθιακή 
Σταφίδα.

Με το άνοιγμα 
της εστίασης 
στο 1,20 ευρώ
η beef  ντομάτα 

Τιμή παραγωγού 
επιτραπέζιας ντομάτας
(ευρώ/κιλό)

Απρίλιος 2021   1,20

Απρίλιος 2020   1,05 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Ανακάμπτει η αγορά 
βάμβακος, ακολουθούν 
οι προπωλήσεις  

Στρωμένο έδαφος 
για 25 λεπτά το κιλό 
ξανά στο σκληρό σιτάρι 

Ξεφεύγει από τα 3,50 ευρώ 
το κιλό η τιµή στο ελαιόλαδο 
Ήταν αναπόφευκτη µια άνοδος της 
τιµής ελαιολάδου στην Ελλάδα, σε 
επίπεδα τιµών άνω των 3,50 ευρώ 
το κιλό, παρά τις προσπάθειες του 
εγχώριου εµπορίου να περιορίσει 
το κλίµα ανάκαµψης.





Πριν σπάσει η αλυσίδα
προκαταβολές ΕΛΓΑ 
για ζημιές από παγετό 
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Κραδασμούς 
στην αγορά 
έχουν επιφέρει  
οι ζημιές στον 
πρωτογενή 
που βάλλεται 
από ακραία 
καιρικά 
συμβάντα

∆ιαστάσεις χιονοστιβάδας παίρνει το θέµα του παγετού για 
τη βιοµηχανία µεταποίησης ροδάκινων, µε τους συντελε-
στές του κλάδου να ανησυχούν ότι η έλλειψη πρώτης ύλης 
θα οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις σε διακοπή της λειτουρ-
γίας τους. Το βέβαιο είναι ότι ακόµα και τα λίγα ροδάκινα 
που θα διασωθούν και θα παραδοθούν στη βιοµηχανία, θα 
είναι τόσο «ακριβά» που καµιά µεταποιητική µονάδα δεν θα 
είναι σε θέση να ικανοποιήσει το πελατολόγιό της, µε κίν-
δυνο να χαθούν τεράστιας σηµασίας αγορές. Σηµειωτέων, 
τα µεταποιηµένα ροδάκινα στην Ελλάδα κάνουν έναν κύ-
κλο εργασιών της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 350 
εκατ. ευρώ προσθέτουν στο ΑΕΠ τα επιτραπέζια ροδάκινα.
∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι για πρώτη φορά, οργανώσεις 
όπως, η Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος, η ∆ιεπαγγελµα-
τική Πυρηνόκαρπων, ακόµα και ο ΣΕΒ, έσπευσαν να ζητή-
σουν γενναία αποζηµίωση των καλλιεργητών, έτσι ώστε να 

είναι σε θέση να προσφέρουν το 
υπόλοιπο της παραγωγής τους σε 
λογικές τιµές. Για ανυπέρβλητα 
προβλήµατα στις Π.Ε. Ηµαθίας 
και Πέλλας αλλά και στους δή-
µους Αµυνταίου και Βελβεντού 
καθώς και σε περιοχές της Λά-
ρισας µετά τους παγετούς της 
25ης και 26ης Μαρτίου και την 
ολοκληρωτική καταστροφή της 
9ης και 10ης Απριλίου µιλά η 
Εθνική ∆ιεπαγγελµατική Πυ-
ρηνόκαρπων. Σύµφωνα µε την 
οργάνωση, στα  προτεινόµενα 
µέτρα στήριξης του κλάδου θα 
πρέπει να ενταχθούν οι εταιρεί-
ες και συνεταιριστικές οργανώ-
σεις που τα πληγέντα προϊόντα 
προσφέρουν τουλάχιστον το 
30% του κύκλου εργασιών τους. 

Μέτρα για παραγωγή-µεταποίηση
Προκαταβολή αποζηµίωσης ανά στρέµµα µε βάση τις 

δηλώσεις ΟΣ∆Ε 2021.
Να µην καταβληθούν εκτιµητικά τέλη και να γίνει 

συµψηφισµός της αποζηµίωσης µε τα ασφάλιστρα µόνο 
για αυτή την περίπτωση των ζηµιών. 

Να γίνουν τραπεζικές ρυθµίσεις µε επιδότηση επιτοκίου.
Η αποζηµίωση να καταβληθεί στο 100%  ζηµίας.
Ποικιλίες που η παραγωγή τους καταστράφηκε και 

ο κανονισµός του ΕΛΓΑ τις εξαιρεί να αποζηµιωθούν.
Να καταργηθεί το µέγιστο όριο της αποζηµίωσης των 

70.000 ευρώ και να επανέλθει των 250.000 ευρώ.
Οπωρώνες στους οποίους επλήγη και το φυτικό κε-

φάλαιο, να αποζηµιωθούν.
Αναστολή ασφαλιστικών-φορολογικών υποχρεώσεων.
Επιδότηση της εκπαίδευσης εντός του χώρου εργα-

σίας θα επιτρέψει τη συνέχιση της λειτουργίας των συµ-
βάσεων µόνιµου και εποχικού προσωπικού.

  Το ανά µονάδα κόστος των παραγόµενων προϊό-
ντων θα εκτιναχθεί λόγω της σταθερότητας των παγίων 
δαπανών καθιστώντας την πώλησή τους δύσκολη ως α-
δύνατη. Απαραίτητη η επιδότηση των παγίων δαπανών. 

  Αναστολή πληρωµής τοκοχρεολυσίων 2021-22 και 
ρύθµιση πληρωµών από 31/3/2023 σε βάθος 10ετίας.

  Η τουλάχιστον 2ετής αναστολή καταβολής των φό-
ρων για ακίνητα χώρων παραγωγής και αποθήκευσης.

 ∆ιετή παράταση επιδοτούµενων επενδυτικών προ-
γράµµατων που «τρέχουν».

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Μεγάλη αναστάτωση στις τάξεις 
των αγροτών και αναταράξεις σε 
ευρύ φάσµα της αλυσίδας αξίας 
που συνδέεται µε την αγροτική πα-
ραγωγή, επιφέρουν οι εκτεταµένες 
ζηµιές που έχουν σηµειωθεί φέτος 
και ειδικά το τελευταίο διάστηµα, 
κυρίως σε οπωροφόρα, ακρόδρυα, 
αµπέλια και άλλες καλλιέργειες. 

Τα µετεωρολογικά συµβάντα κα-
θιστούν επιτακτική την επιτάχυν-
ση του ελεγκτικού έργου του ΕΛ-
ΓΑ και την επίσπευση των αποζη-
µιώσεων µε ευρεία χρήση της λύ-
σης των προκαταβολών, έτσι ώστε 
να απορροφηθούν οι κραδασµοί 
στην αγορά και να  συνεχισθεί χω-
ρίς προβλήµατα η καλλιεργητική 
φροντίδα εκ µέρους των αγροτών.

Ο χαρακτήρας των καλλιεργειών 
που έχουν πληγεί είναι τέτοιος που 
ανατρέπει τους σχεδιασµούς σε έ-
να ευρύτερο φάσµα της αγροτικής 
οικονοµίας, καθώς, µεγάλες µετα-
ποιητικές µονάδες, συσκευαστήρια 

αγροτικών προϊόντων και εξαγωγι-
κές επιχειρήσεις θα µείνουν χωρίς 
πρώτες ύλες και εµπορεύµατα, µε 
ότι αυτό σηµαίνει για το αγροτικό 
ΑΕΠ και την οικονοµική δραστη-
ριότητα στις αντίστοιχες περιοχές. 

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού 
το περασµένο Σάββατο στη Νεµέα, 
περιοχή στην οποία επίσης κατα-
γράφηκαν κάποιες ζηµιές από τον 
παγετό, έδωσε σηµειολογικά ένα 
στίγµα για την κατανόηση του προ-
βλήµατος από την πλευρά της κυ-
βέρνησης, ωστόσο, οι κινήσεις που 
ακολούθησαν από την πλευρά των 
καθ’ ύλην αρµοδίων δεν πιστοποι-
ούν σαφή αντίληψη της έκτασης 
του φαινοµένου και των συνεπει-
ών που αυτό µπορεί να έχει στην 
εγχώρια οικονοµία. 

Προς το παρόν, το σύνολο της 
ευθύνης φαίνεται να έχει «φορ-
τωθεί» στις πλάτες του ΕΛΓΑ, ο ο-
ποίος δεν διαθέτει ούτε τις τεχνικές 
δυνατότητες για να φέρει έγκαιρα 
εις πέρας ένα τόσο δύσκολο έργο 
εξατοµίκευσης των ζηµιών, ούτε ό-
µως και τις οικονοµικές δυνάµεις 

ΠΛΗΓΜΑ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

Μεγάλη ανησυχία
και στη μεταποίηση 



να ενεργήσει αποτελεσµατικά και 
στο χρόνο που απαιτούν οι περι-
στάσεις. Αρκεί να αναφερθεί ότι 
σε µια πρώτη διαδικτυακή σύσκε-
ψη κυβερνητικών στελεχών µε αρ-
µοδιότητα επί του θέµατος, δεν έ-
γινε καµιά νύξη περί της ανάγκης 
να διευκολυνθεί, έστω και ταµεια-
κά, ο ΕΛΓΑ σ’ αυτή τη φάση, ενώ η 
δέσµευση που υπήρξε είναι το όλο 
θέµα να επανεξετασθεί περί τα µέ-
σα Μαΐου, δηλαδή όταν ολοκληρω-
θεί ο πρώτος κύκλος επιτόπιων ε-
λέγχων των κλιµακίων του Οργα-
νισµού και αφού εκδοθούν θα α-
ντίστοιχα πρώτα πορίσµατα για την 
έκταση των ζηµιών. 

Από την άλλη πλευρά, στις τά-
ξεις των αγροτών οι πιέσεις είναι 
µεγάλες και οι κινητοποιήσεις αν 
και τοπικού χαρακτήρα, διαδέχο-
νται η µια την άλλη. Η αρχή έγινε 
µε το Αµύνταιο στις 14 Απριλίου 
για να ακολουθήσουν µεγάλες συ-
γκεντρώσεις και πορείες των τρα-
κτέρ στη Σκύδρα και στον Τύρναβο. 

Αιτήµατα αιχµής για τον παγετό
Οι ανακοινώσεις που εκδίδονται 

από οργανώσεις των αγροτών είναι 
συνεχείς και τα αιτήµατα που προ-
βάλλονται επικεντρώνονται:

στην άµεση και αντικειµενική 
εκτίµηση των πραγµατικών ζηµιών 

στην αποζηµίωση στο 100% της 
ζηµιάς (όταν η καταστροφή είναι ο-
λική) και όχι στο 60% που προβλέ-
πει ο κανονισµός του ΕΛΓΑ

στην άµεση προκαταβολή του-
λάχιστον του 50% της προβλεπόµε-
νης αποζηµίωσης για κάθε παρα-
γωγό (βάσει των δηλώσεων ΟΣ∆Ε) 

Βεβαίως, η µεγάλη αναστάτωση 
και η αγωνία την οποία βιώνουν 
οι παραγωγοί, δίνει αφορµή στις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις να ε-

γείρουν και γενικότερα ζητήµατα, 
όπως είναι π.χ. η επιστροφή του 
φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο, το 
πάγωµα των αγροτικών χρεών κ.α.

Μείζον ζήτηµα να µείνουν 
ζωντανές οι εκµεταλλεύσεις

Σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει 
σηµασία είναι αφενός να διατηρη-
θούν ζωντανές οι αγροτικές µονά-
δες και να µην καταρρεύσουν οι-
κονοµικά µέχρι την ώρα που ο ΕΛ-
ΓΑ θα είναι σε θέση να πληρώσει 
τις αποζηµιώσεις (πολλές φορές 
η εκκαθάριση γίνεται στο χρόνο) 
και αφετέρου να δοθεί η δυνατό-
τητα στους καλλιεργητές να συνε-
χίσουν µε την ίδια φροντίδα την υ-
ποστήριξη των πληγωµένων καλ-
λιεργειών, καθώς υπάρχει πάντα ο 
κίνδυνος η εγκατάλειψη να µετα-
φέρει προβλήµατα και στην παρα-
γωγή της επόµενης χρονιάς. 

Μέγα ζήτηµα τίθεται επίσης σε 
ότι αφορά στις συνεργασίες των 
αγροτών µε τους υπόλοιπους κρί-
κους της αλυσίδας αξίας, είτε αυτές 
βασίζονται σε συντεταγµένα σχή-
µατα συµβολαιακής γεωργίας, εί-
τε είναι άτυπες, ωστόσο λειτουρ-
γούν και µάλιστα αποτελεσµατικά. 

Στα βιοµηχανικά ροδάκινα για 
παράδειγµα, υπάρχουν µεταποι-
ητικές µονάδες οι οποίες αναλαµ-
βάνουν από την αρχή της καλλιερ-
γητικής περιόδου την κάλυψη των 
παραγωγών, έναντι των λογαρια-
σµών που ανοίγουν σε καταστήµα-
τα αγροτικών εφοδίων, µε την προ-
οπτική όταν παραλάβουν την πα-
ραγωγή συµπύρηνων, να εξοφλή-
σουν πρώτα (συµψηφιστικά) τους 
προµηθευτές των αντίστοιχων εισ-
ροών. Σε κάποιες περιπτώσεις που 
η σχέση (παραγωγού - µεταποιητή) 
είναι δοκιµασµένη, αυτό γίνεται µε 
το λόγο και µόνο, χωρίς χαρτιά, υ-
πογραφές και συµβάσεις. Ωστόσο, 
τώρα που ο παγετός έκανε τη ζηµιά, 
τα πράγµατα αλλάζουν.

Προβλήµατα φαίνεται να ανακύ-
πτουν και στις οργανωµένες περι-
πτώσεις συµβολαιακής στις οποί-
ες ως γνωστόν συµµετέχουν, ο α-
γρότης, ο µεταποιητής και η τράπε-
ζα. Ακόµα κι εκεί που οι πιστώσεις 
έχουν ανοίξει στη βάση της γνω-
στής διαδικασίας (εκκαθάριση της 
τράπεζας από τον µεταποιητή, βά-
σει των παραλαβών προϊόντος) τώ-
ρα η κατάσταση γίνεται δύσκολη. 
Η τράπεζα υποχρεώνεται να κλεί-
σει την πίστωση και να αναζητή-
σει νωρίτερα µάλιστα τρόπους µη-
δενισµού  του όποιου υπολοίπου. 

Η ταχύτερη ροή των αποζηµιώ-
σεων και σε κάθε περίπτωση η χο-
ρήγηση προκαταβολών στους ζη-
µιωθέντες, αποτελεί επιτακτική α-
νάγκη, για την αποφυγή περαιτέ-
ρω διαταραχών στην αλυσίδα και 
την σταθεροποίηση της κατάστασης. 

Πακέτο αποζημιώσεων 
αιτούνται οι αγρότες
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Αλλεπάλληλες και µαζικές οι κινητο-
ποιήσεις αγροτών που βγαίνουν σε 
δρόµους και πλατείες εδώ και δύο ε-
βδοµάδες, ασκούν πίεση στο κυβερ-
νητικό επιτελείο που δεν µπορεί πλέ-
ον να παραβλέψει τη δυσµενή θέση 
στην οποία έχουν περιέλθει οι πα-
ραγωγοί, εξαιτίας των ακραίων και-
ρικών φαινοµένων το προηγούµε-
νο διάστηµα. 

Τόσο ο παγετός, όσο και η χαλαζό-
πτωση που ακολούθησε σε κάποιες 
περιοχές στην Κεντρική και Βόρεια 
Ελλάδα, επιφέροντας µέχρι και ολι-
κή καταστροφή στις παραγωγές τους 
και άρα µηδενικό εισόδηµα, κάνουν 
εµφατικό το αίτηµα για προκαταβολές 
αποζηµιώσεων από τον ΕΛΓΑ και πα-
ράκαµψη από  όποια γραφειοκρατία.

Στο πλαίσιο αυτό η µαζική κινητο-
ποίηση των παραγωγών την Τρίτη 
20 Απριλίου, που ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσµα των αγροτικών συνε-
ταιρισµών Τυρνάβου, πραγµατοποι-
ώντας µηχανοκίνητη πορεία και συ-
γκέντρωση διαµαρτυρίας στις πλατεί-
ες των χωριών. 

Τη σκυτάλη πήραν δυναµικά την 
Τρίτη 21 και Τετάρτη 22 Απριλίου οι 
αγρότες της Ελασσόνας και τη Αγιάς 
µε συγκέντρωση στην πλατεία της πό-
λης, τηρώντας όλα τα µέτρα προστα-
σία για τον κοροναϊό.  

Τα αιτήµατα του αγροτικού κόσµου 
είναι τα εξής:

Να δοθούν επαρκείς  προκαταβο-
λές στους παραγωγούς που οι καλλι-
έργειες τους επλήγησαν και στη συ-
νέχεια ο ΕΛΓΑ να προχωρήσει σε ε-
κτιµήσεις και δίκαιες αποζηµιώσεις 
στο 100% για τις ζηµιές.

Με κυβερνητική απόφαση άµε-
ση και επαρκή κρατική χρηµατοδό-
τηση του ΕΛΓΑ ώστε να αποζηµιω-
θούν όλες οι αγροτικές καλλιέργειες. 

Συµψηφισµός των ασφαλιστι-
κών εισφορών µε τα χρήµατα που 
είναι να λαµβάνουν οι παραγωγοί 
ως αποζηµίωση.

Να γίνει άµεσα αλλαγή του α-

ναχρονιστικού κανονισµού του ΕΛ-
ΓΑ και να παίρνει υπόψη τις κλιµατι-
κές αλλαγές που έχουν συντελεστεί.

Να µειωθούν ουσιαστικά τα αρ-
δευτικά τέλη για το 2021 καθώς θα 
ποτίσουµε ελάχιστα έως και καθόλου 
τις καλλιέργειες µας αφού δεν έχουν 
παραγωγή λόγω παγετού.

Να γίνει η αναπλήρωση του χα-
µένου εισοδήµατος στους κτηνοτρό-
φους για την µεγάλη απώλεια παρα-
γωγής γάλακτος λόγω του παγετού. 

Να αποκατασταθεί άµεσα η α-
δικία σε βάρος των παραγωγών υ-
περπρώιµων ροδάκινων και νεκτα-
ρινιών που έλαβαν µειωµένη απο-
ζηµίωση από λάθος του συστήµατος 
ΟΣ∆Ε και να τους δοθούν τα επιπλέ-
ον ποσά που δικαιούνται

Άµεσες προσλήψεις µόνιµου 
προσωπικού στον ΕΛΓΑ διότι ο ορ-
γανισµός είναι ελλιπής σε στελεχι-
ακό δυναµικό. 

Ο ΕΛΓΑ να γίνει δηµόσιος φορέ-
ας µε επαρκή κρατική χρηµατοδότη-
ση που να ασφαλίζει και να αποζη-
µιώνει στο 100% της ζηµιάς στην πα-
ραγωγή και στο κεφάλαιο από όλους 
τους φυσικούς κινδύνους και νόσους.

Την αναστολή όλων των υπο-
χρεώσεων δηµόσιο, ταµεία και τρά-
πεζες, καθώς κάθε έσοδο από την πα-
ραγωγή φαίνεται χαµένο για φέτος.  

Απώλειες σε παραγωγή γάλακτος
Παράλληλα, η Ενωτική Οµοσπον-

δία Αγροτικών Συλλόγων νοµού Λά-
ρισας θέτει επίσης ως άµεση ανάγκη 
την κάλυψη των παραγωγών ντοµά-
τας που λόγω ολοκληρωτικής κατα-
στροφής πρέπει να προβούν το τα-
χύτερο δυνατό σε επαναφυτεύσεις.

Πέρα από τους αγρότες, µεγάλες 
απώλειες σε παραγωγή γάλακτος 
λόγω του παγετού υπέστησαν και 
οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι θα πρέπει 
να αποζηµιωθούν αναλόγως, όπως 
αναφέρθηκαν οι παραγωγοί σε κι-
νητοποίηση στο ∆αµάσι. 

ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Χαλάζι
Μετά το καταστρεπτικό 
τρίτο κύμα παγετού της 
9ης και 10ης Απριλίου 
που «καφέτιασε» τους 
κάμπους σε Μακεδονία 
και Θεσσαλία, οι 
δενδροκαλλιέργειες 
των περιοχών της 
Έδεσσας και Ημαθίας 
σφυροκοπήθηκαν και 
από χαλαζόπτωση το 
πρωί της Δευτέρας 19 
Απριλίου

Ρευστό
Η χορήγηση προκαταβο-
λών στους ζημιωθέντες 
αποτελεί επιτακτική 
ανάγκη για την απο-
φυγή περαιτέρω διατα-
ραχών στην αλυσίδα

Μάιο
Περί τα μέσα Μαΐου, 
όποτε θα έχει ολοκλη-
ρωθεί ο πρώτος κύκλος 
επιτόπιων ελέγχων του 
ΕΛΓΑ, θα εκδοθούν και 
τα πρώτα πορίσματα για 
την έκταση των ζημιών



Κάλι για πρώτης 
ποιότητας ίνα
Στη βασική λίπανση βάμβακος 
το 1/3 με 1/2 του αζώτου

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Η εφαρµογή της βασικής λίπαν-
σης αποτελεί µια από τις πρώ-
τες ενέργειες των βαµβακοπα-
ραγωγών πριν την έναρξη της 
νέας καλλιεργητικής περιόδου, 
ώστε να εξασφαλιστεί το βέλτι-
στο περιβάλλον για την εγκατά-
σταση και ανάπτυξη των φυτών. 
Μια «ακτινογραφία» του χωρα-
φιού µε την εδαφολογική ανά-
λυσή του θα δώσει τις λεπτοµε-
ρείς πληροφορίες για το είδος 
και την ποσότητα των θρεπτι-
κών στοιχείων που απαιτούνται. 

Η βασική λίπανση µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί πριν ή κατά τη 
σπορά µε τη χρήση σπαρτικής 
µε λιπασµατοδιανοµέα και την 
εφαρµογή του 1/3-1/2 της συ-
νολικής απαιτούµενης ποσότη-
τας σε άζωτο και όλες τις ανα-
γκαίες µονάδες φωσφόρου και 

καλίου. Για την εφαρµογή των 
µονάδων αυτό στα αρχικά αυτά 
στάδια χρησιµοποιούνται κατά 
κύριο λόγω συνθετικά λιπάσµα-
τα που έχουν αναλογία αζώτου, 
φωσφόρου και καλίου 2-1-1 πε-
ρίπου (όπως 20-10-10, 18-8-8, 
18-9-6 και άλλα παρόµοια), σε 
ποσότητα 40-60 κιλών/στρέµ-
µα. Οι απαιτήσεις στα θρεπτικά 
αυτά αυξάνονται γραµµικά καθ’ 
όλη την ανάπτυξη των φυτών, 
µε µεγιστοποίηση της απορρό-
φησης τους κατά το στάδιο της 
καρποφορίας. Ως αποτέλεσµα η 

µεγαλύτερη ποσότητα λιπασµά-
των συνιστάται να εφαρµόζεται 
στο τελευταίο σκαλιστήρι (τέλη 
Ιουνίου) ώστε να εξασφαλιστεί 
επαρκής διαθεσιµότητά τους. Η 
γενική προτεινόµενη λίπανση 
του βαµβακιού για παραγωγή 
400 κιλών/στρέµµα είναι: άζωτο 
(Ν) 10-18 κιλά/στρέµµα, φώσφο-
ρο (Ρ2Ο5) 6-8κιλά/στρέµµα και 
κάλιο (K2O) 6-8 κιλά/στρέµµα.

Από τα τρία αυτά βασικά θρε-
πτικά στοιχεία που έχει ανάγκη 
η καλλιέργειας σε µεγαλύτερες 
δόσεις, το άζωτο είναι το κυριώ-
τερο και έχει επίδραση σε όλα 
τα στάδια ανάπτυξης του βαµ-
βακιού, γιατί συµβάλει στη βλα-
στική ανάπτυξη του φυτού, στην 
αύξηση του αριθµού των πλάγι-
ων διακλαδώσεων, των χτενιών 
και των λουλουδιών, καθώς και 
στην αύξηση του αριθµού, του 
βάρους και του µεγέθους του 
καρυδιού, ενώ παράλληλα αυ-

ξάνει το βάρος του σπόρου. Τα 
ποιοτικά και τεχνολογικά χα-
ρακτηριστικά της ίνας (µήκος, 
αντοχή, οµοιογένεια) ενισχύο-
νται από το κάλιο, θρεπτικό το 
οποίο έχει θετική επίδραση και 
στην περιεκτικότητα του σπόρου 
σε λάδι καθώς και στην αύξηση 
του συνολικού όγκου παραγω-
γής. Τέλος, δεν πρέπει να παρα-
βλέπεται η συνεισφορά του φω-
σφόρου που ευνοεί την ανάπτυ-
ξη του ριζικού συστήµατος και 
την πρωίµιση της παραγωγής.

Συµπληρωµατικά, στοιχεία ό-
πως ο σίδηρος (Fe), ο ψευδάργυ-
ρος (Ζη), ο χαλκός (Cu), το βόριο 
(Β), το µαγγάνιο (Mn), το κοβάλ-
τιο (Co) και το µολυβδαίνιο (Μο) 
είναι απαραίτητα σε µικρότερες 
ποσότητες για τη βέλτιστη ανά-
πτυξη της καλλιέργειας, στηρί-
ζοντας καλύτερα τις λειτουργί-
ες των φυτών ενώ ενισχύουν 
και τη γονιµότητα του εδάφους. 

Στην πτώση των πετάλων η ζηµιά από τον θρίπα στις νεκταρινιές 
Πέρα από τους µυκητολογικούς εχθρούς που απειλούν αυτή την περίοδο τις 
ανθισµένες και ταλαιπωρηµένες από τα αλλεπάλληλα κύµατα παγετού 
νεκταρινιές, οι παραγωγοί θα πρέπει να προστατέψουν τα άνθη των δέντρων 
τους και από εντοµολογικούς εχθρούς που πληθύνονται την άνοιξη, όπως οι 
θρίπες. Η ζηµιά προκαλείται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από την τροφική 
δραστηριότητα των προνυµφών στην πτώση των πετάλων (στάδιο G), αλλά 

και σε µετέπειτα στάδια, στους καρπούς, µε τη µορφή επιδερµικών αλλοιώσεων 
(εσχαρώσεων) και παραµορφώσεων. Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Φυτοπροστασίας Θεσσαλονίκης συνιστούν στους παραγωγούς να αποφεύγεται η 
καλλιέργεια και η καταστροφή των άγριων χόρτων του οπωρώνα την περίοδο της 
άνθησης, καθώς οι θρίπες διαχειµάζουν σε αυτά κι αν αυτά καταστραφούν, τα έντοµα 
θα µετακινηθούν στα ανθισµένα δέντρα. Επιπλέον πρέπει να γίνει και δειγµατοληπτικός 
έλεγχος στο τέλος της άνθησης σε πέντε σηµεία του οπωρώνα σε 10 τυχαία δέντρα και 
µία ταξιανθία σε κάθε δέντρο και αν καταµετρηθούν 2 τέλεια ή διαπιστωθεί παρουσία 
νεαρών νυµφών να γίνει επέµβαση στο τέλος της άνθησης, στην πτώση πετάλων.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Γραµµική αύξηση  
Οι απαιτήσεις στα 

θρεπτικά στοιχεία αυξά-
νονται γραµµικά καθ’ όλη 
την ανάπτυξη των φυτών

Αφίδες στη µηλιά
Οι ανοιξιάτικες θερµοκρασίες έδωσαν 
ώθηση στην πληθυσµιακή αύξηση και 
δραστηριότητα των αφίδων στις µηλιές, 
µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Φυτοπροστασίας Αχαΐας να 
αναφέρουν την εγκατάσταση των εντόµων 
στη νέα βλάστηση µε την εκκόλαψη των 
χειµερινών αυγών. Η ζηµιά (άµεση και 
έµµεση) που µπορούν να προκαλέσουν 
οι αφίδες µε τη διατροφή τους αφορά τη 
µύζηση των χυµών του φυτού, η οποία 
και προκαλεί συστροφή των φύλλων, 
την παραγωγή µελιτωδών εκκριµάτων 
(ακολουθεί η καπνιά) και τη µετάδοση 
ιώσεων στα φυτά ξενιστές. Οι ειδικοί 
συνιστούν έλεγχο 10 βλαστικών οργάνων 
σε κάθε ένα από 10 τυχαία δέντρα κι αν 
βρεθούν πάνω από 15 άτοµα πράσινης 
αφίδας ή πάνω από 2 άτοµα ρόδινης 
αφίδας προτρέπουν τους καλλιεργητές 
να προχωρήσουν σε επέµβαση µε 
εγκεκριµένο αφιδοκτόνο σκεύασµα. 

Σκευάσµατα
BAYER: Sivanto 200SL, Movento 
150OD
CORTEVA: Flash 120 SC
FMC: Simin 2,5 EC
SIPCAM: Gazelle SP
SYNGENTA: Evure 24 EW
UPL: Deltagri 2,5 EC, Ovitex 81,7 EC.

Περονόσπορος στο αµπέλι
Η εκ νέου αύξηση της θερµοκρασίας και η 
ύπαρξη υψηλών ποσοστών ατµοσφαιρικής 
υγρασίας σε πολλές καλλιεργητικές 
περιοχές της αµπέλου δίνουν της πρώτες 
ανοιξιάτικες µολύνσεις από περονόσπορο 
(Plasmopara viticola). Η άµεση 
αντιµετώπιση του µύκητα είναι καίριας 
σηµασίας, γι’ αυτό οι παραγωγοί θα 
πρέπει να πραγµατοποιήσουν έγκαιρη 
διάγνωση αναζητώντας τη χαρακτηριστική 
εµφάνιση κηλίδων λαδιού και εξανθήσεων 
στα φύλλα κοντά στο έδαφος ιδιαίτερα 
των στα αµπέλια µε προχωρηµένη 
βλάστηση. Με την εµφάνιση 
συµπτωµάτων ή/και σε επόµενη πιθανή 
βροχή οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Φυτοπροστασίας Ηρακλείου 
συνιστούν στους καλλιεργητές να 
προχωρήσουν σε έναν ψεκασµό 
µε κατάλληλα µυκητοκτόνα.

Σκευάσµατα
BAYER: Aliette 80WG, Profiler 
71,1WG
CORTEVA: Ζorvec Vinabel 340 SE, 
Zorvec Vinabria 510 SC
FMC: Galben M, Foskey 80 WG
SIPCAM: Vitene Triplo R, Lieto WG
SYNGENTA: Revus 250 SC και 
Ampexio
UPL: Optix R Disperss WG, Gramen 20 
WG.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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TOY   ΚΩΣΤΑ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟY*

Η καλλιέργεια της σουλτανίνας και του επιτρα-
πέζιου σταφυλιού γενικότερα, είναι µία πολύ 
απαιτητική καλλιέργεια σε γνώση και σε χει-
ρισµούς θρεπτικών εφαρµογών. Ας δούµε µε-
ρικές γενικές κατευθύνσεις για τις θρεπτικές 
απαιτήσεις του επιτραπέζιου σταφυλιού στα 
διάφορα στάδια του βιολογικού του κύκλου 
και πώς µπορούµε να εντάξουµε τα διαφυλλι-
κά προϊόντα YaraVita στο πρόγραµµα θρέψης.

Από την έκπτυξη των οφθαλµών 
έως την καρπόδεση
Είναι η περίοδος κατά την οποία ο ρυθµός πρό-
σληψης των θρεπτικών στοιχείων από τις ρίζες 
και η συνθετική ικανότητα των φύλλων δεν ε-
παρκούν για να καλύψουν τις αυξηµένες θρε-
πτικές απαιτήσεις της καλλιέργειας. Σε αυτό το 
στάδιο η απρόσκοπτη ανάπτυξη βασίζεται στην 
κινητοποίηση αποθηκευµένων ουσιών από όρ-
γανα µεγαλύτερης ηλικίας, όπως ο κορµός και 
οι ρίζες, στην επάρκεια των θρεπτικών στοιχεί-
ων στο έδαφος, αλλά και στις διαφυλλικές ε-
φαρµογές θρεπτικών στοιχείων.
Στα αρχικά στάδια της έκπτυξης των οφθαλµών 
καθοριστικό ρόλο στην οµαλή εξέλιξη της ανά-
πτυξης διαδραµατίζει το Άζωτο. Σταδιακά, καθώς 
τα πρέµνα πλησιάζουν την άνθηση, οι θρεπτι-
κές απαιτήσεις τους αυξάνονται και διευρύνο-
νται και σε άλλα θρεπτικά στοιχεία όπως ο Φώ-
σφορος (Ρ), το Κάλιο (Κ) και το Ασβέστιο (Ca). 
Πολύ σηµαντικά σε αυτή την φάση είναι και τα 
ιχνοστοιχεία Σίδηρος (Fe), το Βόριο (Β) και ο 
Ψευδάργυρος (Ζn) που συµµετέχουν ενεργά 
σε όλες τις µεταβολικές διαδικασίες 
Η συνεισφορά των διαφυλλικών εφαρµογών 
στο στάδιο αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντική για 
την τελική ποιότητα, αλλά και το ύψος παραγω-
γής. Το χαρτοφυλάκιο διαφυλλικών προϊόντων 
YaraVita δίνει εξαιρετικές επιλογές, ώστε να βο-
ηθήσουµε τα πρέµνα να βρίσκονται σε αρίστη 
θρεπτική κατάσταση, πράγµα ιδιαίτερα σηµα-
ντικό για τη µετέπειτα πορεία της καλλιέργειας. 
Τα προϊόντα που µπορούµε να χρησιµοποιή-
σουµε στο στάδιο αυτό είναι:

YaraVita BUD BOOST: Υγρό σκεύασµα που 
συνδυάζει κύρια θρεπτικά στοιχεία και ιχνο-
στοιχεία σε υψηλές συγκεντρώσεις (συνολική 
συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων: 48,9%) για 
διαφυλλικές εφαρµογές. Εφαρµόζεται από την 
έκπτυξη των οφθαλµών έως την άνθηση και 
προωθεί την έκπτυξη των οφθαλµών και την 
ευρωστία των νεαρών βλαστών. 

Σύνθεση

N (ουρικό)  6.9% β/ο 
P2O5           5% β/ο 
MgO          24% β/ο 

Β                  3% β/ο 

Zn              10% β/ο

YaraVita SAFE N 300: Είναι ένα πολύ ασφα-
λές, συµπυκνωµένο υγρό σκεύασµα αζώτου 
σχεδιασµένο για διαφυλλικές εφαρµογές. Αν 
και απορροφάται γρήγορα από τη φυλλική ε-
πιφάνεια, το 25% του ολικού αζώτου που πε-
ριέχει είναι σε µορφή αργής αποδέσµευσης, 
ώστε να παρέχει µακράς διάρκειας δράση. Η 
εφαρµογή του στα πρώτα στάδια ανάπτυξης 
µετά την έκπτυξη των οφθαλµών είναι εξαι-
ρετικά αποτελεσµατική καλύπτοντας σηµαντι-
κό ποσοστό από τις ανάγκες του φυτού σε Ά-
ζωτο, καθώς η απορρόφηση του από το έδα-
φος ξεκινά ουσιαστικά λίγο πριν την άνθηση.

Σύνθεση
N       31,2% β/ο   

YaraVita BIOTRAC: Βιοδιεγέρτης µε επιλεγµένα 
βιοενεργά συστατικά από φύκια Ascophyllum 
nodosum. Βοηθάει το φυτό να ξεπεράσει τις ε-
πιπτώσεις από αβιοτικές συνθήκες στρες (π.χ. 
κρύο), αλλά και να το βοηθήσει κατά τις περι-
όδους υψηλής µεταβολικής δραστηριότητας, 
όπως είναι το στάδιο µετά την έκπτυξη των ο-
φθαλµών, διεγείροντας το φυτό να αυξήσει 
την µεταβολική του δραστηριότητα.

Σύνθεση
Συνολική οργανική ουσία 20% β/ο
Περιέχει: Εκχύλισµα φυκιών Ascophyllum 
nodosum, Σακχαρο-αλκοόλες, Αµινοξέα, Ορ-
γανικά οξέα, Πολυσακχαρίτες, Βιταµίνες, ∆ι-
αβρέκτες.

YaraVita BRASSITREL PRO: Υγρό σκεύασµα 
για διαφυλλικές εφαρµογές. Συνδυάζει κύρια 
θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία σε υψηλές 
συγκεντρώσεις (συνολική συγκέντρωση θρεπτι-
κών στοιχείων: 39,8%). Προτείνεται µια τουλάχι-
στον εφαρµογή στο στάδιο πριν την ανθοφορία.

Σύνθεση

N (ουρικό) 6.9% β/ο 
Ca                8.9% β/ο  
Mg               7% β/ο 
Β                   6% β/ο 
Mn               7% β/ο 
Mo               0.4% β/ο

YaraVita PHOSAMCO SP: Σκεύασµα σε µορ-
φή διαβρέξιµης σκόνης, που περιέχει µεγάλο 
αριθµό θρεπτικών στοιχείων και ιχνοστοιχείων 
για διαφυλλικές εφαρµογές. Μπορεί να εφαρ-
µοστεί στα περισσότερα στάδια της σουλτανί-
νας, συνδυάζεται τέλεια µε το γιββεριλλικό οξύ.

Σύνθεση B   0.04%
N      20% Cu  0.2%

P2O5   8%  Fe  0.02%  

K2O   14% Mn  0.26%

MgO  2% Mo  0.006%  
SO3    12.5% Zn    0.14% 

YaraVita PowerBor Ca: Υγρό σκεύασµα που 
συνδυάζει κύρια θρεπτικά στοιχεία και ιχνο-
στοιχεία σε υψηλές συγκεντρώσεις (συνολι-
κή συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων: 46,8%) 
για διαφυλλικές εφαρµογές. Προτείνεται µια 
εφαρµογή στο στάδιο πριν την ανθοφορία και 
µία στο στάδιο της καρπόδεσης.

Σύνθεση
N (ουρικό)  6.7% β/ο 
Ca                25,1% β/ο 
Β                   5% β/ο 
Zn               10% β/ο 

YaraVita ZINTRAC 700: Είναι ένα υψηλής 
συγκέντρωσης υγρό σκεύασµα ψευδαργύρου 
που περιέχει 8-10 φορές περισσότερο ψευδάρ-
γυρο από τα τυπικά υγρά χηλικά σκευάσµατα. 
Το ελεγχόµενο µέγεθος των σωµατιδίων που 
δηµιουργεί κατά το ψεκασµό του, εξασφαλί-
ζει τη γρήγορη απορρόφησή του από το φυ-
τό καθώς και τη µεγαλύτερη διάρκεια δράσης 
του, µειώνοντας την ανάγκη για επαναληπτι-
κές εφαρµογές. Η επάρκεια ψευδαργύρου κα-
τά το στάδιο αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντική 
και για τη µετέπειτα πορεία της καλλιέργειας.

Σύνθεση
Zn       70% β/ο   

YaraVita BORTRAC 150: Συµπυκνωµένο 
υγρό σκεύασµα βορίου που παρασκευάζεται 
µε τα υψηλότερα ποιοτικά κριτήρια της βιο-
µηχανίας µε σκοπό να προσφέρει στην καλ-
λιέργεια τη µέγιστη ασφάλεια και απόδοση.

Σύνθεση
B       15% β/ο   

Η Yara εµπλουτίζει τη σειρά των διαφυλλι-
κών προϊόντων της YaraVita µε νέα καινοτό-
µα σκευάσµατα που την καθιστούν εταιρεία 
αναφοράς στη διαφυλλική λίπανση. Κάτω α-
πό την οµπρέλα των YaraVita εισάγεται η τε-
χνολογία BIOTRYG™ που σηµατοδοτεί τη σει-
ρά βιοδιεγερτών της Yara είναι το σήµα κατα-
τεθέν των βιοδιεγερτών της. 

Η τεχνολογία BIOTRYG™ ενεργοποιεί τις 
φυσιολογικές διαδικασίες του φυτού και τη 
δράση του σε συγκεκριµένες µεταβολικές 
δραστηριότητες αυτού. Ακόµη, βελτιώνει την 
πρόσληψη και την αποδοτική αφοµοίωση των 
θρεπτικών στοιχείων από το φυτό. Η βελτιω-
µένη ανάπτυξη του φυτού κWαι η αντοχή του 
σε συνθήκες αβιοτικού στρες, βοηθούν το φυ-
τό να παραµείνει ζωηρό ή έντονα ενεργό ακό-
µα και σε δύσκολες συνθήκες και στάδια ανά-
πτυξης, ώστε ο παραγωγός να µπορέσει να έ-
χει καλύτερη και υψηλότερη ποιότητα και πο-
σότητα παραγωγής.

Τα προϊόντα διαφυλλικών εφαρµογών YaraVita 
έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ταχεία δρά-
ση και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των κρί-
σιµων σταδίων και των θρεπτικών ανεπαρκει-
ών της καλλιέργειας. Τα YaraVita περιέχουν 
υψηλής ποιότητας θρεπτικά στοιχεία, επιλεγ-
µένα βιοενεργά συσταστικά µε βοηθητικές ου-
σίες, όπως διαβρέκτες, προσκολλητικά µέσα 
και βοηθήµατα απορρόφησης.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.yara.gr

*BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
FOLIAR AND FERTIGATION YARA ΕΛΛΑΣ

Τα YaraVita στην σουλτανίνα 
και στο επιτραπέζιο σταφύλι

Προϊόν
Συνολική 

συγκέντρωση
%

O.M.% N % P2O5 % K2O Ca % MgO % SO3 % B % Cu % Fe % Mn % Mo % Zn %

YaraVita Actisil 41,2

YaraVita 
Agripotash 58 8 50

YaraVita 
Biomaris 17 17

YaraVita BioNue 21,5

YaraVita Biotrac 20 20

YaraVita Bortrac 15 15

YaraVita 
Brassitrel Pro 39,8 6,9 8,9 7 6 7 0,4

YaraVita Bud 
Boost 48,9 6,9 5 24 3 10

YaraVita Coptrel 50 50

YaraVita Crop 
Boost 62,8 44 7,5 6,7 4,6

YaraVita 
Gramitrel 59,4 6,4 25 5 15 8

YaraVita Olivo 28,8 6,9 8,9 7 6 7 4

YaraVita 
Phosamco 6 SW 57,176 20 8 14 2 12,5 0,04 0,2 0,02 0,26 0,006 0,14

YaraVita 
PowerBor Ca 46,8 6,7 25,1 5 10

YaraVita Safe N 31,2 31,2

YaraVita 
Seniphos 39,6 3 31 5,6

YaraVita Stopit 22,4 22,4

YaraVita 
Zintrac 70 70
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2
Προθεσμία 
υποβολής

Για το τρέχον έτος (2021), η κατα-
ληκτική προθεσµία υποβολής θα εί-
ναι η 22α Ιουνίου 2021.

3
Περιεχόμενο 

αίτησης
1. Η ενιαία αίτηση περιέχει όλες τις 

αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπί-
στωση της επιλεξιµότητας για την ενί-
σχυση ή/και τη στήριξη, και ειδικότε-
ρα: α) τα στοιχεία ταυτότητας του γε-
ωργού· β) τις λεπτοµέρειες των καθε-
στώτων συνδεδεµένης στήριξης και 
των ειδικών µέτρων στήριξης στα µι-
κρά νησιά Αιγαίου ή/και µέτρων α-
γροτικής ανάπτυξης· γ) τα στοιχεία α-
ναγνώρισης όλων των αγροτεµαχίων 
της εκµετάλλευσης, την έκτασή τους σε 
εκτάρια, τη θέση τους και υποχρεωτι-
κά τον µοναδικό Αριθµό Ταυτότητας 
Ακινήτου (ΑΤΑΚ) όπως αναγράφεται 
στο έντυπο Ε9 του ιδιοκτήτη (ιδιόκτη-
του αγροτεµαχίου), ανάλογα µε την 
περίπτωση, τη χρήση τους, το είδος, 
το µέγεθος και τη θέση των περιοχών 
οικολογικής εστίασης και το κατά πό-
σον πρόκειται για αρδευόµενο ή µη, 
αγροτεµάχιο, καθώς και τα στοιχεία 
του ζωικού κεφαλαίου (πλήθος ζώων 
ανά είδος και κατηγορία). δ) κατά πε-
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Οι κωδικοί ΟΣΔΕ, 
γίνονται εισιτήριο
για Νέους Αγρότες      
Με το άνοιγμα των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης, παρουσιάζονται 
πέντε χρηστικά παραδείγματα για τήρηση των κριτηρίων ένταξης

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με το φετινό ΟΣ∆Ε να αποτελεί το εισιτήριο έ-
νταξης για το πρόγραµµα των Νέων Αγροτών 
(πρόσκληση Σεπτέµβριος 2021) αλλά και για τα 
επικείµενα Σχέδια Βελτίωσης, οι αγρότες και οι 
κτηνοτρόφοι θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα 
ποιους κωδικούς καλλιεργειών και εκτροφών 
θα δηλώσουν ώστε να είναι επιλέξιµοι. Σύµφω-
να µε τις οδηγίες που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ για 
τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε, τα αγροτεµάχια που θα δη-
λωθούν θα πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή 
του αγρότη έως τις 31 Μαΐου 2021, οπότε οι µε-

ταβιβάσεις πρέπει να τρέξουν ά-
µεσα. Οι αιτήσεις µεταβίβασης 
δικαιωµάτων ακολουθούν συ-
νήθως το χρονοδιάγραµµα του 
ΟΣ∆Ε, το οποίο φέτος θα κλεί-
σει στις 22 Ιουνίου. Για τυχόν 
«γυµνή» έκταση, θα µπορέσει ο 
ενδιαφερόµενος νέος αγρότης 
να ζητήσει και να λάβει δικαιώ-
µατα από το Εθνικό Απόθεµα. 

Όπως έχει γίνει γνωστό και α-
πό την προδηµοσίευση του Μέ-
τρου Νέων Αγροτών θα πρέπει 
στην ηπειρωτική Ελλάδα στην 
Κρήτη και την Εύβοια να δηλώ-
σει στο ΟΣ∆Ε ο ενδιαφερόµενος 
εκτροφές και/ή καλλιέργειες ώ-

στε να ξεπερνά τα 12.000 ευρώ Τυπική Απόδο-
ση. Ας δούµε µερικά παραδείγµατα:

Παράδειγµα 1: 
Κτηνοτρόφος διαθέτει 100 θηλυκά πρόβατα 

(Τ.Α 93 ευρώ το κεφάλι) και 30 στρέµµατα µη-
δικής (Τ.Α 147 ευρώ το στρέµµα). Έτσι µαζεύει 
9.300 ευρώ Τυπική Απόδοση από τα πρόβατα, 
συν 4.410 ευρώ από τη µηδική. Σύνολο 13.710, 
οπότε είναι επιλέξιµος στο Μέτρο. Για να πάρει 
όµως το µέγιστο των µορίων που µπορεί στο 
κριτήριο της Τυπικής Απόδοσης (20.000 ευρώ 
και άνω), µπορεί να αγοράσει και να δηλώσει 
στο ΟΣ∆Ε 2021 ακόµα 70 µάνες, ή να νοικιά-
σει/αγοράσει περί τα 40 στρέµµατα ακόµα για 
την καλλιέργεια ζωοτροφών. 

Παράδειγµα 2: 
Αγρότης λαµβάνει από κληρονοµιά κτήµα-

τα µε 30 στρέµµατα βιολογικής παραγωγής ε-

λιές, ελαιοποιήσιµης ποικιλίας (Τυπική Απόδο-
ση 188 ευρώ το στρέµµα). Για να µπει στο µέτρο 
όµως θα πρέπει να δηλώσει στο ΟΣ∆Ε σχεδόν 
διπλάσια έκταση µε ελαιοποιήσιµη ελιά, ξεπερ-
νώντας τα 68 στρέµµατα.  Μπορεί όµως να επι-
λέξει να αποκτήσει κτήµατα µε επιτραπέζια ε-
λιά τα οποία προσφέρουν µεγαλύτερη τυπική 
απόδοση στο στρέµµα (295 ευρώ). Έτσι, απαι-
τούνται ακόµα 20 στρέµµατα.

Παράδειγµα 3: 
Αγρότης θέλει να µεταβιβάσει στο γιο του 10 

στρέµµατα οινοποιήσιµο αµπελώνα για να ε-
νταχθεί στο πρόγραµµα των Νέων Αγροτών. Ω-
στόσο, θα πρέπει η έκταση να είναι άνω των 18 
στρεµµάτων αν µιλάµε για ΟΣ∆Ε µε µοναδική 
καλλιέργεια τα οινάµπελα, ώστε να ξεπεράσει 
ο ενδιαφερόµενος την Τυπική Απόδοση έντα-
ξης. Οπότε µπορεί να ψάξει στο νοµό που δια-
µένει ή στους γύρω γειτονικούς νοµούς κτήµα-
τα µε οποιαδήποτε καλλιέργεια που να του απο-
φέρει αυτές τις αποδόσεις (βλ. πίνακα) και φυ-
σικά να υπάρχει πρακτικό και οικονοµικό εν-
διαφέρον να καλλιεργήσει ο γιος. 

Παράδειγµα 4: 
Νέος αγρότης δηλώνει στο ΟΣ∆Ε 10 στρέµ-

µατα καλλιέργειας υπαίθριας επιτραπέζιας ντο-
µάτας και στα ίδια στρέµµατα ως επίσπορη ένα 
πράσινο λαχανικό. Συγκεντρώνει µε αυτόν τον 
τρόπο 11.750 ευρώ τυπική απόδοση και θα πρέ-
πει να αναζητήσει επιπλέον εκτάσεις για να γί-
νει αποδεκτός στο Μέτρο. Ο λόγος: Θα ληφθεί 
υπόψη στην Τυπική Απόδοση µόνο η κύρια 
καλλιέργεια της ντοµάτας, εφόσον οι επίσπο-
ρες δεν προσµετρώνται. 

Παράδειγµα 5:
Αγρότης έχει φυτεύσει το 2019 ακτινιδιές σε 

έκταση 10 στρεµµάτων ενώ διαθέτει ακόµα 15 
στρέµµατα ακτινίδια παραγωγικά. Παρά το γε-
γονός ότι µε 25 στρέµµατα ακτινιδιές κάποιος 
είναι επιλέξιµος (523 ευρώ το στρέµµα Τ.Α δί-
νουν τα ακτινίδια), η περίπτωση αυτή δεν περ-
νάει τον πήχη των 12.000 ευρώ Τυπικής Απόδο-
σης. Ο λόγος είναι πως ο αγρότης του παραδείγ-
µατος θα λάβει µόλις τη µισή τυπική απόδοση 
από τα 10 στρέµµατα καθώς πρόκειται για δεν-
δρώδη καλλιέργεια µη παραγωγική. Οπότε συ-
γκεντρώνει 7.875 Τ.Α από τα παραγωγικά ακτι-
νίδια και 2.615 ευρώ Τ.Α από τα µη παραγωγικά. 

22 Ιουνίου
Οι αιτήσεις ΟΣ∆Ε 

θα κλείσουν στις 22 
Ιουνίου σύµφωνα µε 
τα όσα ανακοίνωσε 
ο υπουργός Σπήλιος 

Λιβανός

Οδηγίες του

1
Διαδικασία 
υποβολής

1. Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 
2021 (ΕΑΕ 2021) υποβάλλεται: 

  Είτε µε απευθείας χρήση 
της εφαρµογής κατόπιν εγ-
γραφής στο online σύστηµα. 

Είτε µέσω ενός Κέντρου 
Υποδοχής ∆ηλώσεων (ΚΥ∆) 
το οποίο δραστηριοποιεί-
ται στην περιοχή που βρί-
σκεται η έδρα της εκµετάλ-
λευσής του - ή αν υποβάλ-
λει αίτηση ενιαίας ενίσχυ-
σης για πρώτη φορά, σε ο-
ποιαδήποτε Κ.Υ.∆ της επιλο-
γής του, αφού εκδώσει το 
µοναδικό «κωδικό υποβο-
λής» στην διεύθυνση https://
registration.dikaiomata.gr/
user_registration/, τον ο-
ποίο παραδίδει στην Πύλη 
επιλογής του. 

2. Κατά την υποβολή της 
ενιαίας αίτησης, ο γεωργός 
που είχε υποβάλλει ΕΑΕ 2020, 
διορθώνει το προσυµπληρω-
µένο έντυπο σε περίπτωση 
µεταβολής των στοιχείων 
της ΕΑΕ 2021 σε σχέση µε 
το έτος 2020. 

3. Ο γεωργός που δεν εί-
χε υποβάλλει ΕΑΕ 2020, συ-
µπληρώνει από την αρχή το 
σύνολο της αίτησης.
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ρίπτωση, τα στοιχεία που επιτρέπουν 
τη σαφή αναγνώριση των µη γεωρ-
γικών εκτάσεων για τις οποίες ζητεί-
ται στήριξη στο πλαίσιο των µέτρων α-
γροτικής ανάπτυξης· ε) κατά περίπτω-
ση, τα δικαιολογητικά έγγραφα που α-
παιτούνται για τη διαπίστωση της επι-
λεξιµότητας για το συγκεκριµένο κα-
θεστώς ή/και µέτρο· στ) δήλωση του 
γεωργού ότι γνωρίζει τους όρους συµ-
µετοχής και τις υποχρεώσεις που απορ-
ρέουν από αυτή στα εν λόγω καθεστώ-
τα άµεσων ενισχύσεων ή/και µέτρων 
αγροτικής ανάπτυξης και ότι είναι ε-
νήµερος σχετικά µε τις κυρώσεις που 
επιβάλλονται σε περίπτωση µη τήρη-
σης των υποχρεώσεων 

2. Με τα στοιχεία που συµπληρώνο-
νται στην ΕΑΕ 2021 ενηµερώνονται τo 
σχετικό πεδίο της «∆ήλωσης Καλλιέρ-
γειας και εκτροφής Ζώων» του ΕΛΓΑ 
για την ασφάλιση της παραγωγής του. 

Η ψηφιακή απεικόνιση των αγρο-
τεµαχίων καθώς και τα περιγραφικά 
δεδοµένα γίνονται µε υπόδειξη, κα-
τά δήλωση και ευθύνη του γεωργού. 
Για το σκοπό αυτό στο πληροφορια-
κό σύστηµα υπάρχουν τεχνικά µέσα 
εντοπισµού και τα αντίστοιχα επεξη-
γηµατικά εγχειρίδια χρήσης.

4
Δικαιολογητικά

1. Σε περίπτωση που γεωργός συ-
µπληρώσει εξαρχής το έντυπο της ε-
νιαίας αίτησης έτους 2021, υποβάλλει 
υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά: 

  Παραστατικά χρήσης ενοικιαζό-
µενων αγροτεµαχίων: Ιδιωτικά συµ-
φωνητικά µίσθωσης αγροτεµαχίων 
σε ηλεκτρονική µορφή. Σηµειώνεται 
ότι όλα τα µισθωτήρια (πλην των ηλε-
κτρονικών µέσω taxisnet) πρέπει να 
φέρουν γνήσιο της υπογραφής των 
ενδιαφεροµένων µερών. Το γνήσιο 
της υπογραφής πρέπει να είναι σύµ-
φωνα µε όσα αναγράφονται στο κε-
φάλαιο 10 του Κανονισµού Επικοινω-
νίας ∆ηµόσιων Υπηρεσιών (ΚΕ∆Υ)-ΥΠ.
ΕΣ.∆.∆.Α/Γ.Γ.∆.∆. Ιανουάριος 2003. 

  Αντίγραφο και των δύο όψεων 
της αστυνοµικής ταυτότητας ή των 
κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου, 
απαιτείται µόνο για όσους γεωργούς 
αιτούνται την ενίσχυση του καθεστώ-
τος γεωργών νεαρής ηλικίας ή λήψη 
δικαιωµάτων από το Εθνικό Απόθε-
µα ή πληρωµή του µέτρου 13 – ενι-
σχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρί-
ζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά µει-
ονεκτήµατα (εξισωτική αποζηµίωση) 

2. Στην περίπτωση προσυµπληρω-
µένων αιτήσεων, παραστατικά χρή-
σης ενοικιαζόµενων αγροτεµαχίων 
υποβάλλονται από το γεωργό εφό-
σον τροποποιούνται για την καλλιερ-
γητική περίοδο 2020/2021 και το έ-
τος υποβολής αίτησης 2021. 

3. Στην περίπτωση που ο γεωρ-
γός ψηφιοποιήσει – δηλώσει α-
γροτεµάχιο εντός περιοχών στις 
οποίες εφαρµόστηκε η υπ’ αριθ. 
873/55993/20-05-2015 ΚΥΑ (layer 
– επίπεδο πληροφορίας: ΚΑΤΑΝΟ-
ΜΕΣ 2016-2020), θα πρέπει υπο-
χρεωτικά να υποβάλει τουλάχιστον 
ένα παραστατικό νόµιµης νοµής ή 
κατοχής, όπως θα καθοριστούν στην 

σχετική Εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 
4. Παραστατικά που απαιτούνται 

όταν ο γεωργός αιτείται κάποια από 
τις συνδεδεµένες ενισχύσεις ή/και 
την ειδική καλλιεργητική ενίσχυση 
για το βαµβάκι, όπως περιγράφονται 
στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. 

5. Υπενθυµίζεται ότι τα αγροτεµά-
χια που µετέχουν στις δράσεις του 
Μέτρου 11, του Μέτρου 8.1 και του 
Μέτρου 10  του Π.Α.Α. 2014-2020 
πρέπει να βρίσκονται στην κατο-
χή του παραγωγού καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του έτους δέσµευσης. Ως εκ 
τούτου επισηµαίνεται ότι οι ηµερο-
µηνίες των ενοικιαστηρίων πρέπει 
να καλύπτουν το έτος αιτήσεων/δε-
σµεύσεων. Οµοίως θα πρέπει να κα-
λύπτεται η προαναφερόµενη προϋ-
πόθεση για τα εν δυνάµει προς έντα-
ξη αγροτεµάχια στο πλαίσιο των προ-
σκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
µε πρώτο έτος δεσµεύσεων το 2021. 

6. Η υποβολή δικαιολογητικών 
άρδευσης, είναι υποχρεωτική για 
τον έλεγχο της τήρησης των δεσµεύ-
σεων και των κριτηρίων επιλεξιµό-
τητας για την πληρωµή του µέτρου 
Μ10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του 
νερού από γεωργική δραστηριότη-
τα», τoυ ΠΑΑ 2014-2020. Στην περί-
πτωση προσυµπληρωµένων αιτήσε-
ων ΕΑΕ 2021 για τους ενταγµένους 
παραγωγούς στη ∆ράση Μ10.1.04, 
τα δικαιολογητικά άρδευσης αγρο-
τεµαχίων µεταφέρονται όπως είχαν 
υποβληθεί στην ΕΑΕ 2020. Υποβάλ-
λονται νεότερα παραστατικά στην 
περίπτωση µη υποβολής το 2020 
ή τροποποίησης σε σχέση µε τα ι-
σχύοντα το 2020.

6
Χρήση της 

Γεωργικής γης

1. Γεωργικές εκτάσεις στις οποί-
ες δεν ασκείται γεωργική δραστηρι-
ότητα, δεν είναι επιλέξιµες. Ειδικότε-
ρα για το έτος 2021 και εφεξής, επι-
πλέον δεν είναι επιλέξιµες οι παρακά-
τω περιπτώσεις εκτάσεων: 

Α. Εκτάσεις που δηλώνονται εντός 
βοσκοτοπικών περιοχών (ενοτήτων) 
µε συντελεστή επιλεξιµότητας (pef) ί-
σο µε το µηδέν, ανεξαρτήτως είδους 
καλλιέργειας. 

Β. Εκτάσεις που δηλώνονται εντός 
βοσκοτοπικών περιοχών του δικτύ-
ου NATURA 2000, πλην όσων δη-
λώνονται ως βοσκότοπος ή µόνιµη 
καλλιέργεια. 

2. Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας 
ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα αγρο-
τεµάχια αυτά βρίσκονται στη διάθεση 
του γεωργού την 31η Μαΐου 2021. 

3. Για τους βοσκότοπους, ως παραγω-
γικός νοείται ο βοσκότοπος µε ζωικό κε-
φαλαίο τουλάχιστον 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο. 

4. Στην ΕΑΕ έτους 2021 δηλώνο-
νται οι καλλιέργειες που καταλαµβά-
νουν το αγροτεµάχιο κατά τον κύ-
κλο παραγωγής, δηλ. από το φθινό-
πωρο του 2020 έως και το καλοκαί-
ρι του 2021. Καλλιεργητική περίοδος 
για κάθε καλλιέργεια ορίζεται το διά-
στηµα που µεσολαβεί από την έναρξη 
των καλλιεργητικών φροντίδων (αρ-
χή καλλιεργητικής περιόδου) ως και 
την αρχή της συγκοµιδής (τέλος καλ-
λιεργητικής περιόδου).

ΟΠΕΚΕΠΕ για τις φετινές αιτήσεις

5
Ενεργοποίηση 
δικαιωμάτων
1. Η Βασική Ενίσχυση χο-

ρηγείται σε γεωργούς κατό-
χων δικαιωµάτων. 

2. ‘Η αξία των ∆ΒΕ έτους 2021 
οριστικοποιείται µετά την επε-
ξεργασία τους και τη διασφάλι-
ση της τήρησης του εθνικού α-
νώτατου ορίου του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης κάθε έτους. 

3. Τα αγροτεµάχια που δη-
λώνουν οι γεωργοί το 2021 
κατατάσσονται στις 3 περιφέ-
ρειες µετά τους απαραίτητους 
γεωχωρικούς συσχετισµούς, 
µε βάση το χαρτογραφικό υ-
πόβαθρο του έτους 2013, το ο-
ποίο χρησιµοποιείται ως έτος 
αναφοράς. 

4. Η στήριξη δυνάµει του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυ-
σης χορηγείται στους γεωρ-
γούς µε την ενεργοποίηση δι-
καιώµατος ενίσχυσης ανά επι-
λέξιµο εκτάριο εντός της ίδιας 
περιφέρειας. 

5. Κάθε δικαίωµα ενίσχυσης 
το οποίο δεν ενεργοποιήθηκε 
για περίοδο δύο συνεχόµενων 
ετών, προστίθεται στο εθνικό 
απόθεµα, πλην περιπτώσεων 
ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών 
περιστάσεων. 

σύνολο της αίτησης.

ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΩΝ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ 

�ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ�

Ελαιώνας (επιτραπέζια ελιά) 295,3

Ελαιώνας (ελαιοποιήσιµη ελιά) 188,2

Ακρόδρυα 505,7

Εσπεριδοειδή 513,5

Πυρηνόκαρπα. µηλοειδή 675

Αµπελώνες (επιτραπέζιο σταφύλι) 961,2

Αµπελώνες (οίνος) 686,8

Κηπευτικά 1177,5

Σκληρό σιτάρι 32,4

Βαµβάκι 151,6

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ 
�ΕΥΡΩ / ΚΕΦΑΛΙ�

Πρόβατα (θηλυκά) 93
Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής (2-6 ετών θηλυκά) 980
Βοοειδή κρεοπαραγωγής ( 6-24 µηνών) 619

Μελισσοκοµία 
74  

(ευρώ /  κυψέλη)



Θέμα πολιτικό και όχι κανονιστικό

Παραμένουν στο παιχνίδι 
ένταξης οι επιλαχόντες 
των Σχεδίων Βελτίωσης

 Η όποια λύση θα χρηματοδοτηθεί από τα αναξιοποίητα 
κονδύλια του ΠΑΑ διεμήνυσε ο Σπήλιος Λιβανός σε 
συνάντηση με την αντιπροσωπεία των επιλαχόντων

 Περί τα 200 εκατ. ευρώ απαιτούνται για την έγκριση των 
επιλαχόντων, δύσκολα να αντληθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Παραµένουν σε τροχιά έγκρισης 
του φακέλου τους οι επιλαχόντες 
των Σχεδίων Βελτίωσης, µε τους 
απαιτούµενους πόρους που θα 
χρειαστεί να συµπληρωθούν στο 
πακέτο των 600 εκατ. ευρώ, να α-
ναζητούνται είτε στο Ταµείο Ανά-
καµψης είτε σε πόρους που δεν 
έχουν απορροφηθεί από το Πρό-
γραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της 
περιόδου 2014-2020.

Έπειτα από την κινητικότητα 
των ενδιαφερόµενων, η ηγεσία 
του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης, αν µη τι άλλο µαλάκωσε 
τη στάση της απέναντι στους περί-
που 3.500-4.000 αγρότες και κτη-
νοτρόφους που ενώ τα µόρια που 
έχουν συγκεντρώσει τα επενδυτι-
κά τους σχέδια είναι επαρκή, λίγο 
έλλειψε να απορριφθούν µια και 
καλή από το πρόγραµµα.

Σε συνάντηση που είχαν προ 
ολίγων ηµερών εκπρόσωποι της 
Πανελλαδικής Επιτροπής Επιλα-
χόντων Σχεδίων Βελτίωσης µε τον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Σπήλιο Λιβανό, ο τελευταίος υ-
πό την πίεση του δίκαιου αιτήµα-
τος των παραγωγών, ανασκεύα-
σε την έως τώρα αρνητική στάση 
του υπουργείου στο ζήτηµα για το 
οποίο επικαλούνταν τεχνικές δυ-
σκολίες ως προς την ένταξη των 
επιλαχόντων.

Ο ίδιος δεσµεύτηκε ότι θα επα-
νεξετάσει το ζήτηµα και πλέον 
µένει να φανεί κατά πόσο έχουν 
βάση οι θετικές εντυπώσεις µε τις 
οποίες αποχώρησαν οι επιλαχό-
ντες από τη Βάθη. Πάντως, όπως 
εξήγησε ο κ. Λιβανός, η αξιοποί-
ηση πόρων από το Ταµείο Ανά-
καµψης είναι δύσκολη και µάλ-

∆εκτοί θα γίνονται στο Μέτρο των Νέ-
ων Αγροτών οι υποψήφιοι δικαιού-
χοι που έκαναν αίτηση ΟΣ∆Ε το 2020, 
ανεξαρτήτως αν εκείνη την περίοδο 
δήλωσαν εκµετάλλευση µε Τυπική Α-
πόδοση άνω των 12.000 ευρώ, σύµ-
φωνα µε διευκρινιστική απάντηση 
που έδωσαν οι διαχειριστικές αρχές.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την υ-
ποπαράγραφο 4.1.3 της προδηµοσί-
ευσης της τρίτης πρόσκλησης των νέ-
ων γεωργών, ο υποψήφιος για να εί-
ναι επιλέξιµος πρέπει να εγκαθίστα-
ται για πρώτη φορά στην εκµετάλλευ-
ση κατά το δεκαοκτάµηνο που προ-
ηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής 
της αίτησης στήριξης.

Επίσης, σύµφωνα µε την υποπα-
ράγραφο 4.1.7 της προδηµοσίευ-
σης των νέων γεωργών, οι υποψή-
φιοι, κατά την τελευταία πενταετία 
δεν πρέπει να έχουν υποβάλει δή-
λωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση που 
υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην η-
πειρωτική χώρα, την Κρήτη και την 
Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νη-
σιά πλην Κρήτης και Εύβοιας.

Καθώς προκύπτει επικάλυψη µεταξύ 

του έτους ΟΣ∆Ε 2020 και του δεκαο-
κτάµηνου διαστήµατος που προηγεί-
ται της εκτιµώµενης περιόδου που θα 
υποβληθούν οι αιτήσεις στο πλαίσιο 
της τρίτης πρόσκλησης, συνεπάγεται 
ότι ο περιορισµός της παραγράφου 
4.1.7 αφορά τις ΕΑΕ που έχουν υπο-
βληθεί στο ΟΣ∆Ε τα έτη 2016, 2017, 
2018 και 2019. ∆ηλαδή η διατύπω-
ση της υποπαραγράφου 4.1.7 ισοδυ-
ναµεί µε την εξής διατύπωση: «Επι-
λέξιµοι είναι οι υποψήφιοι που κα-
τά τα έτη 2016, 2017, 2018 και 2019 

Με «μεγάλο» ΟΣΔΕ 2020

λον η όποια λύση θα χρηµατοδοτη-
θεί από τα αναξιοποίητα κονδύλια 
του ΠΑΑ. Σε κάθε περίπτωση οι ε-
πιλαχόντες αναµένουν άµεση διευ-
θέτηση, διαφορετικά προµηνύουν 
ότι θα υπάρξει πολιτικό κόστος για 
τους κυβερνώντες.

Εν τω µεταξύ, λάδι στη φωτιά φαί-
νεται ότι έριξε η απόφαση παράτα-
σης στην υλοποίηση των Σχεδίων 
Βελτίωσης κατά έξι µήνες, κάτι που 
οι επιλαχόντες αξιολογούν ως πρό-
κληση την στιγµή που οι δεσµεύσεις 
έχουν ήδη µειωθεί και αρκεί µια µι-
κρή αγορά προκειµένου να εκδώσει 
κανείς αίτηµα πληρωµής. Άρα φαί-
νεται ότι αρκετοί από όσους έχουν 
εγκριθεί δεν αποκλείεται να εγκα-
ταλείψουν τα σχέδιά τους, ενώ στο 
µεταξύ οι επιλαχόντες θα έχουν υ-
ποχρεωθεί σε απένταξη. Οι πληρο-
φορίες πάντως θέλουν το ζήτηµα 
να έγκειται κατά κύριο λόγο σε πο-
λιτική βούληση.

Όπως παραδέχτηκε ο υπουργός, 
ακόµα δεν υπάρχει σαφής εικόνα 
για το πόσοι από τους ενταγµένους 
στα Σχέδια Βελτίωσης θα προχωρή-
σουν τελικά σε υλοποίηση, ωστόσο 
απέφυγε να τοποθετηθεί ξεκάθαρα 
στο αίτηµα εφόσον απελευθερω-
θούν ποσά από την υπερδέσµευση 
των 600 εκατ. ευρώ, αυτά να επα-
ναπροωθηθούν στους επιλαχόντες.

Εξάµηνη παράταση
Η εξάµηνη παράταση για 

την υλοποίηση των Σχεδίων 
Βελτίωσης φαίνεται πως 

εξόργησε τους επιλαχόντες 
που περιµένουν τη θέση τους

Οι επιλαχόντες 
υπολογίζονται 
γύρω στους 3.500 
από όλες τις 
Περιφέρειες της 
χώρας.
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Υλοποίηση
Ακόµα δεν υπάρχει σαφής 
εικόνα για το πόσοι από τους 
ενταγµένους στα Σχέδια 
Βελτίωσης θα προχωρήσουν 
τελικά σε υλοποίηση. Πάντως, 
είναι γεγονός πως οι 
διαχειριστικές «καίγονται» να 
δείξουν απορρόφηση πόρων και 
πληρωµές εντός του έτους.

Πολιτικό
Το θέµα µε τους επιλαχόντες 
µοιάζει περισσότερο πολιτικό 
παρά κανονιστικό και αυτό 
φάνηκε από την αλλαγή στάσης 
της ηγεσίας του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης.  

Κονδύλια
Αρµοδίως από το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
υπολογίζεται πως απαιτούνται 
περί τα 200 εκατ. ευρώ για την 
ένταξη των επιλαχόντων στα 
Σχέδια Βελτίωσης.



στους Νέους

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ∆ΡΥΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

AΡΧΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΣΤΡΕΜΜΑΤA

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

1.300�1.500
ΣΤΡΕΜΜΑΤA

25.000�
Με δέλεαρ τα υψηλά
ενοικιαστήρια γεμίζει
πάνελ ο Δρυμός
Μια «µαύρη τρύπα», αρχικής επι-
φάνειας 1.300 έως 1.500 στρεµ-
µάτων, µε προοπτική, µάλιστα, να 
µεγαλώσει κι άλλο, ετοιµάζεται να 
«ανοίξει» στον κάµπο των 25.000 
στρεµµάτων του ∆ρυµού, λίγο έξω 
από στη Θεσσαλονίκη, η επενδυ-
τική «φρενίτιδα» για τα φωτοβολ-
ταϊκά, ενώ παρόµοια είναι η κατά-
σταση και στη γειτονική Άσσηρο.

Με «δέλεαρ» την προσφορά υ-
ψηλών τιµηµάτων για ετήσιο ενοί-
κιο που ανέρχονται στα 200 ευρώ 
το στρέµµα για συµβάσεις 25ετίας, 
µεσίτες οι οποίοι δρουν για λογα-
ριασµό επενδυτών, «αλωνίζουν» 
την περιοχή και έχουν πείσει κυ-
ρίως ετεροαπασχολούµενους α-
γρότες κατόχους γης να παραχω-
ρήσουν τα χωράφια τους για να ε-
γκατασταθούν φωτοβολταϊκά. Η ε-
ξέλιξη έχει θορυβήσει τις τοπικές 
κοινωνίες και τους επαγγελµατίες 
αγρότες, καθώς διαβλέπουν κινδύ-
νους που ξεπερνούν τον απλό δι-
ωγµό των αγροτικών καλλιεργει-
ών κι ακουµπούν το ευρύτερο µι-
κροκλίµα της περιοχής και τις ε-
πιπτώσεις που θα έχει στη διαβίω-
σή τους. «Πέρα από το ό,τι χάνου-

µε παραγωγική γη, µας ανησυχεί 
και το µέλλον. Γιατί αλλιώς είναι να 
έχουµε µια επιφάνεια καλυµµένη 
µε καλλιέργειες που δροσίζουν το 
περιβάλλον και αλλιώς να τη γεµί-
σουµε µε αυτούς τους µαύρους κα-
θρέφτες, οι οποίοι βάσει µελετών 
αυξάνουν έως και 5 βαθµούς Κελ-
σίου τη θερµοκρασία όπου τοποθε-
τούνται», εξήγησε στην Αgrenda ο 
παραγωγός και κατ’ επάγγελµα α-
γρότης Κώστας Χατζηπαραδείσης.

Ο ίδιος δεν κρύβει πως ο κό-
σµος λόγω ανέχειας παραχωρεί τη 
γη και το επιχείρηµά τους δεν κα-
ταρρίπτεται εύκολα, διότι ως τώρα 
παίρνουν 25 ευρώ το στρέµµα ως 
ενοίκιο και δεν µπορούν να αγνο-
ήσουν τα 200 ευρώ. Όπως τονίζει, 
«δυστυχώς βλέπουν το δέντρο και 
χάνουν το δάσος», καθώς µε βάση 
το σχέδιο αντιµετώπισης των επι-
πτώσεων της κλιµατικής αλλαγής 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας, η λεκάνη του Λαγκαδά εί-
ναι η δεύτερη πιο απειλούµενη πε-
ριοχή στη χώρα µε ερηµοποίηση, 
µετά τη Θεσσαλία. Ανησυχία για 
την ταχεία απώλεια καλλιεργήσι-
µων εκτάσεων, υπέρ των φωτο-
βολταϊκών πάρκων, εκφράζει και 
ο Γιώργος Κούτλας, πρόεδρος του 
Αγροτικού Συνεταιρισµού Ασσή-
ρου. «Έχουν κατασκευαστεί ήδη 
πάρκα σε έκταση πάνω από 1.000 
στρέµµατα και έχουν δεσµεύσει ή-
δη άλλα περίπου 2.000 στρέµµα-
τα, που θα αρχίσουν να στήνουν 
το καλοκαίρι», εξηγεί.

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Νέο Εξοικονοµώ 
για τις επιχειρήσεις   
Εντός διµήνου θα ανακοινωθεί το 
πρόγραµµα αξιοποίησης της ηλιακής 
ενέργειας προς όφελος 
επιχειρήσεων, όπως προανήγγειλε ο 
υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας. Όπως 
είπε ο κ. Σκρέκας. Το πρόγραµµα θα 
έχει τίτλο «Εξοικονοµώ 
επιχειρώντας» και θα έχει 
προϋπολογισµό 450 εκατ. ευρώ. Το 
πρόγραµµα θα ενισχύει τη βελτίωση 
της ενεργειακής αποδοτικότητας της 
λειτουργίας των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων, µε στόχο 
εξοικονόµηση κατ’ ελάχιστον 30% 
του ενεργειακού κόστους. 
Περιλαµβάνονται σε αυτό 
ενεργειακές αναβαθµίσεις κτιρίων, 
ενεργειακή αναβάθµιση 
παραγωγικών διαδικασιών, 
συστήµατα ανάκτησης θερµότητας 
στο πλαίσιο παραγωγικών 
διαδικασιών, εγκατάσταση 
«έξυπνων» ενεργειακών 
συστηµάτων, ηλεκτρικά οχήµατα 
διανοµής κ.λπ. Θα χρηµατοδοτηθεί 
από το Ταµείο Ανάκαµψης 
σύµφωνα µε τα όσα έχει 
ανακοινώσει το ΥΠΕΝ. 

δεν έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε 
µε τυπική απόδοση που υπερβαίνει 
τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώ-
ρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 
10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης 
και Εύβοιας (προφανώς εφόσον πλη-
ρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις της 
προδηµοσίευσης).» Καθώς τα ανωτέ-
ρω αφορούν µόνο στο πρόσωπο του 
υποψηφίου, δεν επηρεάζονται τα ε-
λεγχόµενα έτη της υποπαραγράφου 
4.1.10 που αφορούν τον/την σύζυ-
γο της/του υποψηφίου.

Λεκάνη Λαγκαδά
Η λεκάνη του Λαγκαδά 

είναι η δεύτερη πιο απει-
λούµενη περιοχή στη χώρα 

µε ερηµοποίηση, µετά τη 
Θεσσαλία, τα επόµενα 

χρόνια
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

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

Μέτρο 5.1 για 
τα Αντιχαλαζικά
∆ιορία έως την 1η Ιουνίου 
έχουν οι ενδιαφερόµενοι 
αγρότες και οι οµάδες 
παραγωγών για να κάνουν 
αίτηση ένταξης στο Μέτρο 
5.1 το οποίο επιδοτεί 
δαπάνες εγκατάστασης 
αντιχαλαζικής, αντιβρόχινης 
και αντιπαγετικής 
προστασίας. 

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

Μια στενότερη συσκευή για έλεγχο των ζι-
ζανίων που χρησιµοποιεί ηλεκτρισµό εί-
ναι τώρα διαθέσιµη για ειδικές καλλιέρ-
γειες από την AgXtend του οµίλου CNH. 
Το XPower XPS διασπά τα κυτταρικά τοιχώ-
µατα και τις µεµβράνες στα ζιζάνια ενώ δι-
ακόπτει το νερό και τα συστήµατα θρεπτι-
κών ουσιών µέχρι τις ρίζες.

Το XPS αναπτύχθηκε από τη συνεργα-
ζόµενη εταιρεία Zasso για τον όµιλο CNH 

(New Holland, Case IH κ.α). Με πλάτος 1,7 
µέτρα ή περισσότερο, η συσκευή είναι ιδι-
αίτερα κατάλληλη για τον αµπελουργικό 
και δενδροκοµικό κλάδο, όπως υποστηρί-
ζει η κατασκευάστρια. 

«Το σηµαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι 
µε αυτήν την τεχνολογία δεν µπορεί να υ-
πάρξει ανάπτυξη ανθεκτικότητας στα φυ-
τά ενώ αποφεύγονται τα χηµικά υπολείµ-
µατα. Με αυτόν τον τρόπο, το οικολογικό 
και κοινωνικό αποτύπωµα παρακολούθη-
σης του ελέγχου ζιζανίων µπορεί να µειω-
θεί», εξηγεί ο Karsten Vialon, επικεφαλής 

Η ζιζανιοκτονία 
με ηλεκτρισμό τώρα 
και στους οπωρώνες  
Ο βραχίονας του Ομίλου CNH, AgXtend φέρνει ακόμα 
μία λύση προσαρμοσμένη ειδικά για  βιοκαλλιεργητές

Νέα συνεργασία 
για την Trimble

Η Trimble συνεργάζεται µε 
την VayaVision, µια εται-
ρεία ανάπτυξης τεχνολογι-
ών LiDAR και µαζί θα προ-
σφέρουν ένα καινοτόµο 
χαρτοφυλάκιο προϊόντων 
και λογισµικών βελτιώνο-
ντας την αυτόνοµη απόδο-
ση του αγροτικού µηχανή-
µατος. Το συνολικό αποτέ-
λεσµα θα βελτιώσει και την 
ασφάλεια στο χωράφι. 

Ηλεκτρικό Van από 
την Πετρόπουλος
Στην ελληνική αγορά, µετά 
την είσοδο και παρουσίαση 
του Maxus EV80, η γκάµα 
των ηλεκτρικών επαγγελ-
µατικών οχηµάτων της 
Maxus επεκτείνεται µε την 
επόµενη γενιά EV, τo e-
Deliver 9, ενώ το ίδιο µο-
ντέλο διατίθεται και σε πε-
τρελαιοκίνητη έκδοση µε 
κινητήρα Euro6D. Τα 
Maxus διαθέτει η Πέτρος 
Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. 

Ανανεώνει τις Σειρές 
N και Τ η Valtra
H Valtra ανανεώνει ριζικά 
την πέµπτη γενιά των τρα-
κτέρ σειράς N και T. Οι 
εµφανείς αλλαγές σε µε-
τάδοση, χαρακτηριστικά 
απόδοσης κινητήρων και 
καµπίνα κάνουν τα νέα 
πέµπτης γενιάς Valtra Ν 
και T να ξεχωρίζουν από 
τους προκατόχους τους 
και να βάζουν πιο δυνατά 
του Φινλανδούς στον 
ανταγωνισµό.

Αυτόνοµο AgBot 
έτοιµο για αγορά
Ροµπότ πεδίου συνοδεία 
παρελκόµενου είδαµε 
πρόσφατα από την John 
Deere αλλά και από την 
Horsch. Ωστόσο, απ’ό,τι 
φαίνεται, η ολλανδική 

Το πρώτο Goldoni 
σε παραγωγή
Mετά την εξαγορά της ιτα-
λικής φίρµας Goldoni από 
την εταιρεία του κατα-
σκευαστικού κλάδου 
Keestrack πριν λίγες 
εβδοµάδες, τα πρώτα µο-
ντέλα, προϊόν συνεργασίας 
των δύο εταιρειών, βρί-
σκεται αισίως στην αγορά 
µε την ονοµασία Transcar 
40. Σηµειώνεται πως δια-
θέσιµα στην ελληνική αγο-
ρά θα είναι από τον Ιούνιο 
του 2021 τα τρακτέρ της 
Goldoni µέσω του δικτύου 
αντιπροσώπων της 
Agricon AEE.

AgXeed είναι η πρώτη που 
βάζει σύντοµα στην γραµ-
µή παραγωγής για την 
αγορά το νέο αυτόνοµο 
AgBot. To ροµποτικό τρα-
κτέρ κινείται από ένα τε-
τρακύλινδρο µοτέρ της 
Deutz απόδοσης 156 ίπ-
πων που συνδέεται µε µια 
γεννήτρια. Είναι εξοπλι-
σµένο µε GPS, αισθητήρες 
και οπτική αναγνώριση 
για τα εµπόδια. 
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Φερομονικό προϊόν 
Vynyty Citrus® 
από την Bayer 
Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα ∆ηµιουργικότητας 
και Καινοτοµίας, η Bayer Ελλάς ενηµέρωσε για το νεό-
τερο προϊόν της σειράς Biologicals, το Vynyty Citrus®, 
ένα φεροµονικό προϊόν για την προστασία και την κα-
ταπολέµηση επιβλαβών οργανισµών στις καλλιέργει-
ες εσπεριδοειδών που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά 
στο ∆ιεθνές Συµπόσιο για την Φυτοκοµία στην Ευρώπη 
(SHE) 2021, τον Μάρτιο.

Το Vynyty Citrus® είναι µια καινοτοµική συσκευή, 
ένα δοχείο µε δραστικό υγρό στο εσωτερικό του, το ο-
ποίο δεν αυξάνει την ανθεκτικότητα και δεν αφήνει υ-
πολείµµατα στα συγκοµιζόµενα προϊόντα ή το περιβάλ-
λον. Πρόκειται για το πρώτο προϊόν της αγοράς το οποίο 
περιέχει φεροµόνες και φυσική πυρεθρίνη που καταπο-
λεµούν τα επιβλαβή έντοµα των καρπών των εσπεριδο-
ειδών. Πιο συγκεκριµένα, οι φεροµόνες καταπολεµούν 
αποτελεσµατικά τους οργανισµούς αυτούς παρεµβαίνο-
ντας στη µηχανισµό σύζευξης ώστε να αποτρέπεται η α-
ναπαραγωγή τους. 

Μείωση τριών επιβλαβών οργανισµών
Η σύνθεσή του  στοχεύει στη σταδιακή µείωση του πλη-

θυσµού τριών συγκεκριµένων επιβλαβών οργανισµών: 
της κόκκινης ψώρας (Aonidiella aurantii), του ψευδόκοκ-
κου των εσπεριδοειδών (Planococcus citri) και της νοτιο-
αφρικανικής µελίγκρας (αφίδες, Delottococcus aberiae). 
Τα τελευταία χρόνια, λόγω της ταχύτατης εξάπλωσής της, 
αλλά και λόγω της δυσµορφίας που προκαλεί στους καρ-
πούς των εσπεριδοειδών, η νοτιοφρικανική µελίγκρα θε-
ωρείται ο πιο επιθετικός εχθρός των εσπεριδοειδών και 
ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα των καλλιεργητών.

Το χαρτοφυλάκιο των Biologicals
Το Vynyty Citrus® έρχεται να προστεθεί στο ισχυ-

ρό χαρτοφυλάκιο των Biologicals της Bayer που πε-
ριλαµβάνει ήδη τα προϊόντα Serenade®, BioAct™ και 
Flipper®, τα οποία χρησιµοποιούνται ευρέως από ευ-
ρωπαίους παραγωγούς που θέλουν να ενισχύσουν την 
περιβαλλοντικά βιώσιµη παραγωγή χωρίς να αυξάνουν 
το επίπεδο των υπολειµµάτων. 

Μέσα από τη συνδυασµένη χρησιµοποίηση καινοτο-
µικών υποκειµένων της DeRuiter® και σπόρων κηπευτι-
κών της Seminis®, προϊόντων φυτοπροστασίας της σειράς 
Biologicals όπως τα Serenade® και  BioAct™, καθώς και 
του µοναδικού νηµατωδοκτόνου Velum® σε συνδυασµό 
µε τη νέα ψηφιακή εφαρµογή Nematool για την παρακο-
λούθηση της ανάπτυξης νηµατωδών, η παραγωγή τοµά-
τας αυξήθηκε. Από την άλλη, ο ολοκληρωµένος έλεγχος 
εντόµων και παρασίτων που πλήττουν τις καλλιέργειες 
φρούτων καταδεικνύεται από τη θετική εµπειρία της Ιτα-
λίας, όπου συνδυάστηκε το εξαιρετικά εκλεκτικό εντοµο-
κτόνο Movento®, µε το Flipper®, της σειράς Biologicals.

της διαχείρισης προϊόντων στην µπράντα 
του οµίλου CNH, AgXtend.

Οι κορµοί των δέντρων µένουν άθικτοι
Το σύστηµα αποτελείται από µια µονάδα 

µε γεννήτρια στο πίσω µέρος, κιβώτιο ταχυ-
τήτων, µε 8 µονάδες ισχύος το καθένα και 
ισχύ 3 kW (µε πιθανή τάση έως και 8.000 
βολτ) και ένα ηλεκτρικό θάλαµο ελέγχου. 
Το συνολικό βάρος του XPS είναι 1.200 κιλά.

Οι δύο πλευρικοί εφαρµογείς αποτελού-
νται από δύο σταθερά και δύο κινητά ηλε-
κτρόδια, τα οποία αναρτώνται σε παθητικά 
περιστρεφόµενους άξονες. Τα ειδικά συ-
στήµατα κίνησης αυτού του βραχίονα κα-
θιστούν δυνατή την επεξεργασία των ζιζα-
νίων σε σειρά µέχρι το στέλεχος των καλ-
λιεργειών. ∆εδοµένου ότι οι κορµοί των 

αµπέλων ή των οπωροφόρων δένδρων έ-
χουν χαµηλή περιεκτικότητα σε υγρασία, 
παραµένουν άθικτα, σύµφωνα µε την κα-
τασκευάστρια.

∆υνατότητα τοποθέτησης ασφαλέστε-
ρης καµπίνας Σε συνδυασµό µε το XPS, η 
Case ανανεώνει τα τρακτέρ Quantum στε-
νού µετατροχίου µε το µοντέλο CL να προ-
σφέρεται και σε άλλες εκδόσεις: F (καλλι-
έργεια φρούτων), V (αµπελουργία) και N 
(φυτείες). Με ελάχιστο εξωτερικό πλάτος 
1,57 µέτρα, το Quantum CL είναι το µεγα-
λύτερο µέλος της σειράς.

Λόγω του συνολικού του ύψους, µόλις 
2,38 µέτρα, είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για 
συστήµατα µεγάλης έκτασης στην καλλιέρ-
γεια φρούτων καθώς και για ειδικές εργα-
σίες, εξηγεί ο Alfred Guth από την Case IH. 
Τόσο το νέο τρακτέρ της Case IH Quantum 
στενού πλάτος, CL, όσο και το Vestrum 
CVXDrive µε την ψηλή οροφή, ακόµη και 
άλλα µοντέλα µπορούν επίσης να προσαρ-
µοστούν εκ των υστέρων για περισσότερη α-
σφάλεια προς όφελος του χρήστη. Αντί για 
την κατηγορία 2, οι καµπίνες εισάγονται 
στην κατηγορία προστασίας 4, πιστοποιη-
µένες από το Ινστιτούτο Julius Kühn, ανα-
φέρει η κατασκευάστρια εταιρεία.

Εξοπλισµός ακριβείας
Στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων 

της AgXtend πρόσφατα προστέθηκε 
και ο εξοπλισµός ακριβείας που 

προσφέρει η ελληνική Augmenta
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Τα πανιά στην 
κατεύθυνση 
του ανέμου

 ∆ιαχρονικό: Όταν δεν µπορείτε 
να αλλάξετε την κατεύθυνση του 
ανέµου, ρυθµίστε τα πανιά σας.

Όσπρια-Αµπέλια: Νέα µελέτη 
«Η καλλιέργεια φυτών 
εδαφοκάλυψης κάτω από τα πρέµνα 
στα αµπέλια αντικαθιστά από τα 
χηµικά λιπάσµατα, αποθηκεύει 
υγρασία και θρεπτικά συστατικά και 
µειώνει το κόστος, χωρίς αλλοίωση 
της ποιότητας του παραγόµενου 
οίνου. Η καλλιέργεια φυτών 
εδαφοκάλυψης βελτιώνει φυσικές 
και χηµικές ιδιότητες του εδάφους, 
αυξάνει την ικανότητα αποθήκευσης 
και απελευθέρωσης των θρεπτικών 
συστατικών, την αποθήκευση και τη 

διαθεσιµότητα 
του νερού και να 
διεγείρει τον 
βιολογικό κύκλο 
του αζώτου 
γρηγορότερα, 
υποστηρίζοντας 
µεγαλύτερη 
ποικιλία 

µικροοργανισµών». Η δοκιµή γίνεται 
σε αµπελώνα µε τρείς προσεγγίσεις: 
1. Καλλιέργεια οσπρίων, 2. Όσπρια & 
χορτάρι & 3. ζιζανιοκτόνο. P. French, 
Πανεπιστήµιο Τασµανίας, 9/4/2021. 

«Κρατισµός»: Οι αγρότες ήταν 
κάποτε αυτάρκεις, µη εξαρτώµενοι. 
Και επειδή η κάθε µορφής εξουσία 
χρειάζεται εξαρτώµενους, οι 
αγρότες έµοιαζαν ως «τροµοκράτες» 
του συστήµατος κοµµατικής 
εξουσίας. Με τις «επιδοτήσεις» οι 
πολιτικοί κατέστησαν τους αγρότες, 
από αυτάρκεις και αυτοδύναµους, 
εξαρτώµενους από τις επιδοτήσεις. 
Τώρα µε τις αποζηµιώσεις ειδικής 
καταστροφής εκτός κανονισµών του 
ΕΛΓΑ οι αγρότες, αντί να πουλάνε 
στην αγορά, απλά εισπράττουν 
αποζηµιώσεις. Για να το πετύχουν 
απλά δεν κάνουν τη δουλειά τους … 
Στη Βουργουνδία οι αµπελουργοί, 
9/4/2021, ξενύχτησαν ανάβοντας 
φωτιές ανάµεσα στα αµπέλια για να 
σπάσουν την παγωνιά. Στην Ελλάδα 
ο κ Σπ. Λιβανός δήλωσε για τον 
παγετό στην Νεµέα, στις 17/4/2021 
«Οι παραγωγοί θα αποζηµιωθούν µε 
βάση τα δεδοµένα της ειδικής 
καταστροφής, εκτός κανονισµών του 
ΕΛΓΑ …» *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

    

Οι ανάγκες έχουν µεγαλώσει και η 
τυροκόµηση στη Λέσβο και τη Λή-
µνο δεν µπορεί πλέον να πορεύεται 
αντλώντας ώθηση από µεµονωµέ-
νες και µικρής διάρκειας προσπά-
θειες. Αυτή είναι η διαπίστωση που 
έσπρωξε τις οχτώ βασικές τυροκο-
µικές µονάδες των δύο νησιών να 
προσπαθήσουν να συντονιστούν 
σε επίπεδο δευτεροβάθµιας οργά-
νωσης, επανιδρύοντας τον Σύλλο-
γο Τυροπαραγωγών. 

Με την προϋπόθεση ότι δεν θα επι-
δράσει εις βάρος του υγειούς ανταγω-
νισµού για την προµήθεια πρώτης ύ-
λης από τους κτηνοτρόφους, ένας εκ 
των βασικών στόχος των τυροκόµων 
είναι η διασφάλιση ότι οι ροές γάλα-
κτος εκτός νησιού δεν θα αξιοποιη-
θούν εις βάρος της δικής τους παρα-
γωγής. Όπως µεταφέρει στην Agrenda 
ο Ιγνάτης Θυµέλης, πρόεδρος του Συλ-
λόγου, οι τυροκόµοι θέλουν να εξα-
σφαλίσουν ότι τα τυριά Καλαθάκι Λή-
µνου ΠΟΠ και Λαδοτύρι Μυτιλήνης 
ΠΟΠ και θα παράγονται και θα ωριµά-
ζουν εντός των δύο νησιών, κάτι που 

δεν συµβαίνει -παράτυπα- σε ορισµέ-
νες περιπτώσεις.

Μια ακόµα παρέµβαση που θα ε-
πιχειρήσουν συντονισµένα οι τυρο-
κόµοι αφορά τη «διασφάλιση της 
γνησιότητας των βιολογικών προϊ-
όντων» µέσα από τον «εξορθολογι-
σµό» -όπως λένε- των διαδικασιών 
πιστοποίησης του γάλακτος ως βιο-
λογικού. Ουσιαστικά θα επιδιώξουν 
συχνότερους ελέγχους από τους φο-
ρείς πιστοποίησης, σύµφωνα µε όσα 
εξηγεί ο κ. Θυµέλης. 

Οι επόµενοι δύο άξονες αφορούν 
τον συντονισµό της προµήθειας β’ υ-
λών για τις ανάγκες των τυροκοµεί-
ων, καθώς και σε κοινές ενέργειες 
προώθησης των τυροκοµικών προ-

ϊόντων. «Σαν σύλλογος θα επιδιώ-
ξουµε να πετύχουµε καλύτερες τιµές 
για τις β’ ύλες, όπως είναι καύσια, κι-
βώτια, σακούλες, δοχεία. Ακόµα και 
µε τα µεταφορικά θα µπορούσαµε 
να συντονιστούµε ώστε να ρίξουµε 
το κόστος» συνεχίζει ο κ. Θυµέλης. 

Στο κοµµάτι της προώθησης τώρα, 
οι τυροκόµοι θα πιέσουν την περιφέ-
ρεια Βόρειου Αιγαίου, ώστε σε συνερ-
γασία µε τους αυτοδιοικητικούς και 
τους φορείς του νοµού να εξασφαλί-
σουν χρηµατοδότηση δράσεων, που 
ως στόχο θα έχουν την ενίσχυση της 
αναγνωρισιµότητας των ιδιαίτερων 
τυροκοµικών προϊόντων που παρά-
γονται στα δύο νησιά, τόσο στον Ελ-
λαδικό χώρο όσο και έξω από αυτόν.

Συμμαχία Λέσβου και Λήμνου
στην παραγωγή ΠΟΠ τυριών 
και συντονισμός αναγκών 
τυροκόμησης Ασπίδα για Λαδοτύρι Μυτιλήνης 

και Καλαθάκι Λήμνου η επανίδρυση 
του Σύλλογου Τυροπαραγωγών 

O Ιγνάτης Θυµέλης, πρόεδρος του 
Συλλόγου Τυροπαραγωγών.

Ανταγωνισµός και δυσπιστία µεταξύ των τυροκοµείων 
«βάλτωσε» την προ δεκαετίας προσπάθεια
Για του λόγου το αληθές, ο Σύλλογος, στους κόλπους του οποίου έχουν 
ενταχθεί πλέον και γαλακτοπώλες των δύο νησιών, ιδρύθηκε για πρώτη 
φορά πριν από 10 µε 12 χρόνια, εξηγεί ο κ. Θυµέλης. Ωστόσο τότε δεν 
δούλεψε γιατί, ο ανταγωνισµός ανάµεσα στα τυροκοµεία ήταν έντονος, 
όσο έντονη ήταν και η δυσπιστία µεταξύ των συντελεστών. Πλέον, όπως 
εκτιµά ο συνοµιλητής µας, το γεγονός ότι η επόµενη γενιά των 
ιστορικών οικογενειακών τυροκοµίων του Βορείου Αιγαίου, ανέλαβε 
τα ηνία, η συνεργασία σε αυτό το επίπεδο είναι µέχρι ένα βαθµό 
µονόδροµος. Αν και οι τυροκόµοι δεν θα επιχειρήσουν την ανάπτυξη 
συνεργασιών σε επίπεδο δικτύου διανοµής, αυτό δεν αποκλείεται σε 
έναν µέλλοντα χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, προς το παρόν ο σύλλογος 
δεν θα έχει εµπορικές αρµοδιότητες. 

Προµήθεια
Και συντο-
νισµός της 

προµήθειας β’ 
υλών για τις 
ανάγκες των 
τυροκοµείων

∆ράσεις
Οι τυροκόµοι 
ζητούν χρη-
µατοδότηση 

δράσεων από 
την Περιφέ-
ρεια Βορείου 

Αιγαίου

Στόχος
Η ενίσχυση 

της αναγνωρι-
σιµότητας των 

ιδιαίτερων 
τυροκοµικών 

προϊόντων

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Ταχύπνοια, δυσφορία, πυρετό, µείω-
ση κατανάλωσης τροφής και κατ’ επέ-
κταση περιορισµό της γαλακτοπαρα-
γωγής έως και 3,5 κιλά ανά ζώο την η-
µέρα, ταυτόχρονα µε την έντονη µείω-
ση της γονιµότητας, είναι ορισµένες α-
πό τις επιπτώσεις που µπορεί να επιφέ-
ρει στις αγελάδες η έκθεση σε οξύ θερ-
µικό στρες, που σηµαίνει θερµοκρασίες 
άνω των 39 βαθµών Κελσίου και υγρα-
σία που ξεπερνά το 70%-80%.

«Όταν ο δείκτης θερµοουδετερότη-
τας περάσει το 72, η αγελάδα αρχίζει και 
στρεσάρεται», τόνισε ο καθηγητής κτη-
νιατρικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλί-
ας, Γιώργος Αµοιρίδης, σε διαδικτυακό 
σεµινάριο της «ΕΛΒΙΖ», σηµειώνοντας, 
µάλιστα, ότι τα τελευταία χρόνια το όριο 
αναθεωρείται προς το χαµηλότερο 68, 
διότι διαπιστώθηκε πως από το εκεί και 
πάνω αρχίζει να µειώνεται η αναπαρα-
γωγική απόδοση των ζώων.

«Υπό την προϋπόθεση ότι οι αγελά-
δες πίνουν το νερό που πρέπει και σι-
τίζονται κανονικά, τότε για κάθε αύξη-
ση κατά µία µονάδα του δείκτη υγρα-
σίας – θερµοκρασίας η αγελάδα χάνει 
περί τα 200 γραµµάρια γάλακτος. Εάν 
πάµε στο υποθετικό σενάριο µε δείκτη 
90, όπου δεν µας λείπει στην Ελλάδα, 
αυτό που περιµένουµε να χάσουµε σε 
γάλα είναι περίπου στα 3,5 κιλά την η-
µέρα στην αγελάδα», είπε και σηµείω-
σε πως αν διατηρήσουν οι κτηνοτρόφοι 
τη θερµοκρασία στο στάβλο στους 39 
βαθµούς Κελσίου, η απώλεια παραγω-
γής γάλακτος, συγκριτικά µεταξύ χει-
µώνα και καλοκαιριού, θα είναι από 
2,5% έως το ανώτερο 3,5%.

Ως προς τη γονιµότητα των ζώων, τα 
πράγµατα είναι πιο δύσκολα, διότι οι 
επιπτώσεις του θερµικού στρες είναι 
πολύ πιο ισχυρές κι οι απώλειες φτά-
νουν στο 60% αν δεν υπάρχει ή είναι 
ανεπαρκές το σύστηµα ψύξης και στο 
35% µε αποτελεσµατικό σύστηµα ψύξης. 

Παρουσίασε, επίσης, στοιχεία από ε-
ρευνητικό πρόγραµµα, βάσει των οποί-
ων κόρες, αλλά και εγγονές από αγελά-
δες που αναπαράχθηκαν σε συνθήκες 
θερµικού στρες, εµφανίζουν µειωµένη 
γαλακτοπαραγωγή, σε σχέση µε ζώα α-
πό µη στεσαρισµένες µητέρες. «Το χει-
ρότερο είναι ότι τα παράγωγα των στρε-
σαρισµένων αγελάδων έχουν σηµαντι-
κά µικρότερες πιθανότητες να επιβιώ-
σουν επί µακρόν στη µονάδα. Αυτά εί-
ναι για εµένα τροµακτικά σενάρια και 
δείχνουν την ανάγκη του να κρατήσου-
µε τις αγελάδες µη στρεσαρισµένες», εί-
πε ο καθηγητής. Για την αντιµετώπιση 
του προβλήµατος αναφέρθηκε σε λύ-
σεις ψύξης των στάβλων µε πιο ενδε-
δειγµένο το συνδυασµό χρήσης ανε-
µιστήρων µε τη διαβροχή των ζώων σε 
κύκλο των 5 λεπτών. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Η θερμοπληξία μειώνει
κατά 3,5 κιλά την παραγωγή
γάλακτος στις αγελάδες

Πέπλο προστασίας η αναγνώριση ΠΓΕ 
Μακεδονία, Θράκη και Αιγαίο στο κρασί

Γεγονός που επί της ουσίας δια-
σφαλίζει τοπικές ποικιλίες οίνου σε 
διεθνές επίπεδο και συγκεκριµένα 
τις τρεις ευαίσθητες «εθνικά» ποι-
κιλίες, αυτές της Μακεδονίας, του 
Αιγαίου και της Θράκης, αποτελεί 
η αναγνώρισή τους ως Προστατευ-
όµενης Γεωγραφικής Ένδειξης.

Σηµειώνεται ότι το σύνολο των 
χωρών παγκοσµίως είχε δηµιουρ-
γήσει από το 1958 το πρώτο διεθνές 
µητρώο κατοχύρωσης και προστα-
σίας ονοµασιών προέλευσης στον 
Παγκόσµιο Οργανισµό Πνευµα-
τικής Ιδιοκτησίας µε έδρα τη Γε-
νεύη. Από το συγκεκριµένο µη-
τρώο η Ελλάδα απουσίαζε, όπως 
µας ενηµερώνει ο διευθυντής του 
Συνδέσµου Ελληνικού Οίνου, Θε-
όδωρος Γεωργόπουλος. «Το 2015 
έγινε µέλος της Συνθήκης της Λι-
σαβόνας η Ευρωπαϊκή Ένωση µε-
τά από σχετική τροποποίησης της 
Συνθήκης. Στη συνέχεια η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή ζήτησε να ενταχθεί έ-
να πρώτο κύµα Γεωγραφικών Εν-
δείξεων στο εν λόγω µητρώο. Για 
το κρασί επελέγησαν από πλευράς 
της Ελλάδας οι τρεις συγκεκριµέ-
νες ονοµασίες της Μακεδονίας, 
του Αιγαίου και της Θράκης. Μπο-

ρεί αυτές να µην είναι οι πιο ανα-
γνωρίσιµες εµπορικά, ωστόσο εί-
ναι ίσως οι πιο ευαίσθητες από ε-
θνικής άποψης. Κι αυτό γιατί και 
για τις τρεις υπάρχουν συχνά κα-
τάφορες παραβιάσεις από γείτο-
νες. Χαρακτηριστικό είναι το ζή-
τηµα της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ 
και σε σχέση µε τη Θράκη υφίστα-
ται ένα δίκτυο βουλγαρικών οινο-
ποιείων που µιλάει για τα κρασιά 
της Αρχαίας Θράκης. Ταυτόχρονα 
υπάρχει οινοποιείο στην ανατολική 
πλευρά του Αιγαίου, που έχει κατα-
κλύσει την αγορά µε κρασιά µε την 
ετικέτα «Egeo», τα οποία εντοπίζο-
νται σε καλά εστιατόρια και σε µία 
σειρά από αεροπορικές εταιρείες». 

Οι εν λόγω ενδείξεις θα προστα-
τευθούν µόλις εγγραφούν στο σχε-
τικό µητρώο κι επίσηµα. Για την εγ-
γραφή τους στο µητρώο αναµένε-
ται ότι θα ακολουθήσει µία τρίµηνη 
προθεσµία υποβολής ενστάσεων.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος 
του ΣΕΟ Γιώργος Σκούρας κάνει λό-
γο για ένα γεγονός µε ιστορική ση-
µασία, το οποίο θα διασφαλίσει εν-
δεχοµένως τις ελληνικές ποικιλίες 
και από µελλοντικές διεκδικήσεις 
τρίτων χωρών.   ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Υπεραποδίδει
το κρασί
για την Κάιλι
Μινόγκ
Η διάσηµη ποπ σταρ, 
Κάιλι Μινόγκ δεν 
περίµενε ότι η ετικέτα 
κρασιών που λάνσαρε 
στην αγορά θα της 
απέφερε σηµαντικά 
έσοδα. Το brand της 
µε το όνοµα «Wines 
by Kylie Minogue» 
σηµειώνει σηµαντικό 
αριθµό πωλήσεων, 
που ανέρχεται στα 
85.000 µπουκάλια το 
µήνα. Όπως λέει η 
ίδια: «∆εν µπορούσα 
να προβλέψω ότι θα 
γινόταν κάτι τέτοιο… 
Αρχικά, θεώρησα πως 
ήταν µια ευκαιρία να 
συνδυάσω την υψηλή 
αισθητική µε τη χαρά. 
∆εν σκέφτηκα ότι µια 
µέρα θα το έλεγα 
δουλειά». ∆ιαθέτει 
δύο ποικιλίες ροζέ 
κρασιού, το sauvignon 
blanc και merlot.

O καθηγητής κτηνιατρικής Γ. Αµοιρίδης 
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.

Ως προς τη γονιµότητα των ζώων οι απώλειες φτάνουν στο 60%.

∆ιεθνές Μητρώο
Το 1958 φτιάχτηκε το 
πρώτο διεθνές µητρώο 

κατοχύρωσης και 
προστασίας ονοµασιών 

προέλευσης µε έδρα 
τη Γενεύη

ΕΙΚΟΝΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΟΙΝΩΝ ΠΓΕ  (2019)

 39,81%
ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

31,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

3,93 ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ



ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
liamis@agronews.gr

∆ιαθέτει έναν από τους πέντε µεγαλύτερους 
µύλους στην Ελλάδα, µια σύγχρονη µονά-
δα παραγωγής ζωοτροφών, το παλαιότερο 
αρτοποιείο στην Πτολεµαΐδα και πιθανότα-
τα το πιο ταχυκίνητο από άποψη τζίρου µε-
µονωµένο κατάστηµα αγροτικών εφοδίων 
πανελλαδικά. Ο όµιλος Χρηστίδη, περί ου 
ο λόγος, είναι µια πλήρως καθετοποιηµέ-
νη οικογενειακή επιχείρηση του αγροδια-
τροφικού τοµέα, µε έδρα στο 1ο χιλιόµετρο 
Πτολεµαΐδας - Ανατολικού, η οποία κλείνει 
φέτος 95 χρόνια ιστορίας και έχει πλέον κα-
ταφέρει να εξελιχθεί σε σηµείο αναφοράς 
για τον κλάδο της αγροδιατροφής στη ∆υ-
τική Μακεδονία.

Το κοµµάτι των αγροτικών εφοδίων µολο-
νότι αποτελεί τη νεότερη από τις δραστηριό-
τητες της «οικογένειας των Μυλωνάδων» της 
Εορδαίας, έχει φτάσει να συνιστά τη «ναυ-
αρχίδα» του, καθώς συνδράµει περίπου στο 

50% του ενοποιηµένου ετήσιου κύκλου ερ-
γασιών, ο οποίος πέρυσι ανήλθε σε πάνω 
από 20 εκατ. ευρώ.

«Σήµερα πέρα από τα γεωργικά εφόδια η ε-
πιχείρηση ασχολείται και µε µηχανήµατα, α-
νταλλακτικά, αρδευτικά και µε υπηρεσίες. Έ-
νας αγρότης που θα µας επισκεφτεί µπορεί να 

βρει τα πάντα. Από µία βίδα, µέχρι να κάνει τη 
δήλωση ΟΣ∆Ε εδώ. Υπάρχει τµήµα µε γεωργι-
κές υπηρεσίες, για µελέτες, βιολογικά, κάνου-
µε τα πάντα. Ό,τι χρειάζεται ένας αγρότης», ε-
ξηγεί ο κ. Χρηστίδης, προσθέτοντας πως «ως φι-
λοσοφία είµαστε υπέρ του να συνεργαζόµαστε 
µε µεγάλες εταιρείες. Προσπαθούµε να έχουµε 

προϊόντα υψηλής ποιότητας στο κατάστηµα και 
πάντα γνωστά brand». Μέσα από αυτή την προ-
σέγγιση και τις σχέσεις εµπιστοσύνης που έχει 
χτίσει µε τους παραγωγούς, το κατάστηµα έχει 
καταφέρει να είναι το πρώτο του είδους τους 
σε πελατολόγιο και τζίρο. «Επειδή µιλάµε για 
ένα σηµείο πώλησης, δεν έχουµε υποκαταστή-

Στο κοµµάτι των εφοδίων ο Όµιλος 
Χρηστίδη θα έχει ολοκληρώσει έως το 

καλοκαίρι µια νέα επένδυση κατασκευής 
σιλό, µε δυναµικότητα 1.200 τόνων, για να 

υποστηρίξει το τµήµα σποροπαραγωγής, 
που γνωρίζει γοργούς ρυθµούς ανάπτυξης, 

µε βασικό πυλώνα το σκληρό στάρι (σ. 
σ. αντιπροσωπεύει τους περίπου 1.200 

τόνους σε σύνολο 2.000 τόνων ετήσιας 
παραγωγής), αλλά και το κριθάρι, το 

τριτικάλε, τη σίκαλη, το βίκο και το µπιζέλι. 

Η πατάτα σηκώνει άνετα 
την επένδυση σε σπέσιαλ θρέψη
Κομβική για την καλλιέργεια η συνεργασία Timac Agro | ΛΥΔΑ με τον όμιλο Χρηστίδη 

Τα αδέλφια Χρηστίδη, ∆ηµήτρης (αριστερά) 
και Άρης συνεργάζονται µε την Timac Agro | 
ΛΥ∆Α από το 2010 σε ζητήµατα θρέψης και 
για τη διαµόρφωση προγραµµάτων λίπανσης 
για µία µεγάλη σειρά καλλιεργειών.
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µατα, όλα ξεκινούν και τελειώνουν εδώ. Σε τζί-
ρους είµαστε το µεγαλύτερο µαγαζί στη χώρα» 
επισηµαίνει ο κ. Χρηστίδης, συµπληρώνοντας 
πως η «εµβέλεια» του καταστήµατος ξεπερνά 
τα όρια του νοµού.

Σηµαντική η συνεργασία µε την 
Timac Agro | ΛΥ∆Α στην πατάτα 

Αν και το σκεπτικό, όταν άνοιξε το κατά-
στηµα, ήταν να συµβάλλει στην εξασφάλι-
ση ποιοτικής πρώτης ύλης για τον Μύλο, 
δεν περιορίστηκε στο στάρι, αλλά αξιοποί-
ησε και άλλες δυναµικές καλλιέργειες της 
περιοχής όπως η δενδροκοµία, τα ενεργει-
ακά φυτά, η πατάτα και το καλαµπόκι.

Ειδικά στην καλλιέργεια της πατάτας, που 
αυτή την περίοδο διεξάγεται η σπορά της, η 
επιρροή του οµίλου Χρηστίδη είναι κοµβι-
κή. «Είµαστε το µαγαζί που έχει την περισ-
σότερη επίβλεψη στην καλλιέργεια πατά-
τας, βιοµηχανικής και επιτραπέζιας. Ελέγ-
χουµε περίπου 4.000 στρέµµατα στην ευρύ-
τερη περιοχή του λεκανοπεδίου Πτολεµαΐ-
δας και Αµυνταίου, ενώ διατηρούµε και κά-
ποιες συνεργασίες στην Καστοριά», σηµει-
ώνει ο συνοµιλητής µας.

Το 90% των παραγωγών ακολουθεί 
πρόγραµµα λίπανσης µε προϊόντα 
Timac Agro | ΛΥ∆Α

Μάλιστα όπως εξηγεί, καθώς πρόκειται για 
µια καλλιέργεια στην οποία «σηκώνει» ο πα-
ραγωγός να επενδύσει σε σπεσιαλιτέ προ-
ϊόντα -παρότι το 2020 ήταν µια πολύ κακή 
χρονιά για το προϊόν, όπως επισηµαίνει- ο 
Όµιλος αποφάσισε να συνεργαστεί µε την 
εταιρεία Timac Agro | ΛΥ∆Α σε ζητήµατα ε-
ξειδικευµένης θρέψης και έχει διαµορφώσει 
ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα λίπανσης. 

«Η πρακτική που ακολουθούµε ξεκινάει 
µε το κοκκώδες λίπασµα 11-10-16 µε τεχνο-
λογία MPPA DUO, ενώ ακολουθούµε όλο το 
πρόγραµµα διαφυλλικών βιοδιεγερτών. Ξε-
κινάµε µε το Fertiactyl GZ, συνεχίζουµε µε 
το Fertileader AXIS, το Fertileader MAGICAL, 
το Fertileader KALEO και το Fertileader VITI. 
Συνολικά είναι 6-7 ψεκασµοί, που φέρνουν 
άριστα και σίγουρα αποτελέσµατα. 

Το 90% των παραγωγών τηρούν απαρέ-
γκλιτα το πρόγραµµα αυτό και δεν το κά-
νουν επειδή τους το προτείνουµε εµείς -το 
έκαναν την πρώτη φορά για αυτό- αλλά γιατί 
διαπίστωσαν ότι έχουν πραγµατικό όφελος. 
Και µιλάµε για προϊόντα special µε κάποιο 
κόστος το οποίο όµως ο παραγωγός υπερ-
καλύπτει από την απόδοση και σε ποιότητα 
και σε ποσότητα που επιτυγχάνει στο χωρά-
φι. Και αυτό είναι που κάνει τον παραγωγό 
να το χρησιµοποιεί ξανά και ξανά», τόνισε 
χαρακτηριστικά. 

Πρόσθεσε δε, πως «πως η εδραιωµένη αυ-
τή συνεργασία έχει επεκταθεί και σε άλλες 
καλλιέργειες, για τις οποίες η Timac Agro 
| ΛΥ∆Α έχει εξίσου αποτελεσµατικά προϊό-
ντα», ενώ κάνει ιδιαίτερη µνεία και «στη ση-
µαντική αρωγή των συνεργαζόµενων κα-
τά τόπους γεωπόνων της Timac Agro, οι ο-
ποίοι µας βοηθούν πάρα πολύ και εµάς, δι-
ότι κάνουν δουλειά στο χωράφι µε τον πα-
ραγωγό και γενικά υπάρχει µια πολύ καλή 
συνεργασία και µεταξύ εταιρείας και µαγα-
ζιού και µεταξύ εταιρείας και παραγωγών».

Συνδετικός κρίκος οι γεωπόνοι 
της Timac Agro | ΛΥΔΑ  
«Είµαστε ο συνδετικός κρίκος µε τους παραγωγούς 
και το κατάστηµα αγροεφοδίων», τονίζει από την 
πλευρά του ο ∆ηµήτρης Τσιτσιώκας, υπεύθυνος γε-
ωπόνος της Timac Agro | ΛΥ∆Α στην περιοχή. Ό-
πως εξηγεί η δουλειά του είναι να παρέχει δωρε-
άν συµβουλές στους παραγωγούς, σε εξατοµικευ-
µένη βάση, για να ορθολογικοποιούν και να κά-
νουν πιο αποτελεσµατικά τα προγράµµατα λίπαν-
σης που ακολουθούν, ως προς την ποιότητα, την 
ποσότητα και τη διατηρησιµότητα της σοδειάς τους. 

«Πολλοί παραγωγοί µας παίρνουν τηλέφωνο και 
ζητούν συµβουλές για τα προγράµµατα λίπανσης 
τους, ώστε να τους συµβουλεύσουµε για τη βέλτι-
στη συνταγή σε προσωποιηµένο επίπεδο. Αυτό που 
προέχει είναι να µη χάνονται τα διάφορα κρίσιµα 
στάδια της κάθε καλλιέργειας. Το Α και το Ω είναι 
οι επεµβάσεις που γίνονται στο κατάλληλο στάδιο. 
Πλέον το καταλαβαίνει ο παραγωγός και µε τις ε-
φαρµογές που κάνει βλέπει και ο ίδιος αποτελέ-
σµατα», αναφέρει ο κ. Τσιτσιώκας.

Άτυπη συµβολαιακή µε το 70% 
των σιτοπαραγωγών της περιοχής

Καίριο ρόλο για τον Όµιλο Χρηστίδη διαδραµα-
τίζει και η καλλιέργεια των σιτηρών, καθώς συνδέ-
εται και µε τη δραστηριότητα των αλεύρων, αφού 
διατηρεί σύγχρονο Μύλο µε δυναµικότητα 220 τό-
νων άλεσης την ηµέρα, παράγοντας µια σειρά από 
διαφορετικούς κωδικούς προϊόντος.

Η περιοχή καλλιεργεί γύρω στα 100.000 – 120.000 
στρέµµατα σίτου και σχεδόν το 70% των σιτοπαρα-
γωγών διατηρεί µια άτυπη συµβολαιακή µε τον Ό-
µιλο, στη λογική ότι, εάν προµηθευτούν τις εισρο-
ές τους από το κατάστηµα αγροεφοδίων του, θα 
το κάνουν τις περισσότερες φορές µε πίστωση, ε-
νώ στο τέλος θα µπορούν να παραδώσουν την σο-
δειά τους και στην εκκαθάριση να τους αποδοθεί 
ό,τι τους αναλογεί ως κέρδος.

«Συγκεντρώνουµε κάθε χρόνο γύρω 
στους 10.000 τόνους σιτηρών, µόνο α-
πό ελληνική παραγωγή, από τους οποί-
ους τους περίπου 5.000 τόνους της πιο 
ποιοτικής πρώτης ύλης τους χρησιµοποι-

ούµε για τις ανάγκες του Μύλου µας και τους άλ-
λους στη βιοµηχανία ζωοτροφών µας ή για εµπο-
ρία», τονίζει ο κ. Χρηστίδης και προσθέτει ότι «ό-
σους παραδίδουν ποιοτικό στάρι, τους επιδοτούµε 
µε κάτι παραπάνω στην τιµή. Στους άλλους δίνου-
µε την τρέχουσα τιµή αγοράς, ενώ ακόµη και αν 
δεν είναι καλής ποιότητας το προϊόν, δεν θα αρ-
νηθούµε την παραλαβή του».

Επενδύσεις σε νέες υποδοµές, 
προϊόντα και δραστηριότητες

Παρότι σε πέντε χρόνια ο Όµιλος θα συµπληρώ-
σει έναν αιώνα ιστορίας, η όρεξή του για ανάπτυξη 
ουδόλως φαίνεται να έχει κορεστεί, µε τις νέες κι-
νήσεις να αφορούν σχεδόν στο σύνολο των δρα-
στηριοτήτων του.

Στο κοµµάτι των εφοδίων για παράδειγµα, θα έ-
χει ολοκληρωθεί έως το καλοκαίρι µια νέα επένδυ-
ση κατασκευής σιλό, µε δυναµικότητα 1.200 τόνων, 
για να υποστηρίξει το τµήµα σποροπαραγωγής, που 
γνωρίζει γοργούς ρυθµούς ανάπτυξης, µε βασικό 
πυλώνα το σκληρό στάρι (σ. σ. αντιπροσωπεύει τους 
περίπου 1.200 τόνους σε σύνολο 2.000 τόνων ετή-
σιας παραγωγής), αλλά και το κριθάρι, το τριτικά-
λε, τη σίκαλη, το βίκο και το µπιζέλι. Επίσης, σε συ-
νεργασία µε παραγωγό της περιοχής προωθείται, 
σε 15 στρέµµατα, καλλιέργεια υπαίθρια φράουλας, 
µε σκοπό να καλυφθεί το κενό που αφήνει στην α-
γορά η παραγωγή της Πελοποννήσου.

Στο Μύλο, επίσης, όπως αναφέρει ο Άρης Χρη-
στίδης, στις αρχές του έτους κυκλοφόρησε ένα νέο 
προϊόν, αλεύρι από κριθάρι. Παράλληλα, πιθανώς 
µετά το Σεπτέµβριο θα γίνει κάτι ανάλογο µε α’ ύ-
λη τη βρόµη, µε δεδοµένο ότι για τα συγκεκριµέ-
να προϊόντα υπάρχει ανοδική τάση, ενώ ο Όµιλος 
µετέχει και σε ένα ερευνητικό για την παραγωγή 
ενός προϊόντος που θα είναι απαλλαγµένο από α-

κρυλαµίδια. Στο πλάνο δε, είναι να 
δηµιουργηθεί και µια νέα µονάδα 
παραγωγής ζυµαρικών, προϋπολο-
γισµού άνω των 1,5 εκατ. ευρώ, η ο-
ποία λόγω της πανδηµίας προσωρι-
νά «πάγωσε». 

Fertileader Αxis
Προϊόν ειδικά 

σχεδιασµένο για 
καλλιέργειες που 
απαιτούν ή εµφα-

νίζουν ευαισθησίες 
στον Ψευδάργυρο 
και στο Μαγγάνιο

Fertiactyl GZ
Πανίσχυρος
βιοδιεγέρτης 

για την επιτυχή 
εγκατάσταση των 

καλλιεργειών 
και την πρώιµη 
ανάπτυξη των 

φυτών

Από αριστερά οι 
∆ηµήτρης Χρηστίδης, 
∆ηµήτρης Τσιτσιώκας, 
Κωνσταντίνος 
Καρακασιώτης,
Άρης Χρηστίδης 
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Στη Δανία το τί είδους αγροτική οικονομία έχει ανάγκη 
ο αγρότης δεν το αποφασίζει η εκάστοτε πολιτική ηγεσία 
ούτε οι πελατειακές σχέσεις. Αλλά το Αγροδιατροφικό 
Συμβούλιο που λύνει και δένει ακόμα και στις Βρυξέλλες 

ΤΗΣ  ΣΟΦΙΑΣ ΣΠΥΡΟΥ

Με µια πρώτη µατιά η ∆ανία και η Ελλάδα πα-
ρουσιάζουν αρκετές οµοιότητες. Είναι και οι δύο 
µικρές χώρες, παλιά µέλη της ΕΕ και θα µπορού-
σε κανείς να περιµένει ότι θα είχαν αναπτύξει 
παρόµοιους µηχανισµούς στο κράτος και στην 
κοινωνία για την αξιοποίηση, διαµόρφωση και 
εφαρµογή της ΚΑΠ. Το νέο βιβλίο της Σεβαστής 
Χατζοπούλου, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στο 
Πανεπιστήµιο Ρόσκιλντε ∆ανίας µε τίτλο «The 
Europeanization of National Administrations 
Common Agricultural Policy in Denmark and 
Greece» («O Εξευρωπαϊσµός των Εθνικών ∆ι-
οικήσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής σε 
∆ανία και Ελλάδα») όµως παρουσιάζει µια πο-
λύ διαφορετική πραγµατικότητα. Ο αγροτικός 
χώρος στη ∆ανία είναι συσπειρωµένος κάτω α-
πό µια υπερ-οργάνωση που συνοµιλεί µε το Υ-
πουργείο µε όλα τα οφέλη που συνεπάγεται αυ-
τό για την διαπραγµατευτική δύναµη των αγρο-
τών. Εξίσου σηµαντικό είναι ίσως ότι ο ίδιος ορ-
γανισµός παρέχει δια βίου εκπαίδευση στους α-
γρότες µέλη των κλαδικών οργανώσεων. Μάλι-
στα η εκπαίδευση χρηµατοδοτείται κυρίως από 
τους ίδιους τους αγρότες οι οποίοι έτσι επενδύ-
ουν στην επαγγελµατική τους επάρκεια τους και 
διασφαλίζουν την ισχύ τους στην στο δηµόσιο 
διάλογο. Αλλά και ως προς τη θέση του στην α-
λυσίδα παραγωγής ο ∆ανός αγρότης πατά σε 
πιο γερές βάσεις καθώς συµµετέχει περισσότε-
ρο στα επόµενα στάδια της µεταποίησης του α-
γροτροφικού τοµέα χωρίς να περιορίζεται στην 
πρωτογενή παραγωγή. Οι διαφορές που επιση-
µαίνει η κα. Χατζοπούλου στο βιβλίο της δεν πε-
ριορίζονται στην οργάνωση του αγροτικού χώ-
ρου. Άλλος αέρας φυσά στη ∆ανία και ως προς 
την πολιτική κουλτούρα τoυ αρµόδιου υπουρ-
γείου και τα δίκτυα µες από τα οποία επικοινω-
νείται, διαµορφώνεται και τελικά εφαρµόζεται η 
αγροτική πολιτική. Στη ∆ανία όπως επισηµαίνει 
η κα. Χατζοπούλου η πληροφορία κυκλοφορεί 
και φτάνει στους αρµόδιους συνοµιλητές ώστε 
να γίνεται µια ουσιαστική συζήτηση για το τί εί-
δους αγροτική οικονοµία θέλουν οι αγρότες και 
η κοινωνία. Χωρίς να εµφανίζονται γνωστά στη 
χώρα µας φαινόµενα µονοπωλίου της πληρο-
φορίας η οποία αξιοποιείται από λίγους για να 
παρέχουν υπηρεσίες στους αγρότες µε την ιδι-
ότητα ιδιωτικών συµβούλων.

Πυλώνας της αγροδιατροφής 
ο αγρότης

Βασικός πυλώνας της οργάνωσης του αγρο-
τικού χώρου στη ∆ανία είναι το Αγροδιατροφι-
κό Συµβούλιο (Danish Agriculture and Food 
Council DAFC). Με καταβολές που τοποθετού-
νται στο 1920 το Συµβούλιο αποτελεί µια υπερ-
οργάνωση που εκπροσωπούνται όλοι οι κλάδοι 

του χώρου της αγροδιατροφής η οποία συνδια-
λέγεται µε την Κοπεγχάγη αλλά και τις Βρυξέλ-
λες. Με προσωπικό που περιλαµβάνει περίπου 
150 άτοµα στα κεντρικά γραφεία που βρίσκο-
νται στην καρδιά του κέντρου της Κοπεγχάγης 
ο οργανισµός εκπροσωπεί περίπου 300.000 ε-
παγγελµατίες από το οποίο περίπου 10% αποτε-
λούν αγρότες. «Ο αριθµός των αγροτών µπορεί 
να φαίνεται µικρός αλλά πρέπει να λάβουµε υπό-
ψιν ότι µιλάµε για πολύ µεγάλες εκµεταλλεύσεις 
σε σχέση µε την Ελλάδα οι οποίες συχνά ανέρ-
χονται σε 600 στρέµµατα» διευκρινίζει η κα. Χα-
τζοπούλου. Παράλληλα η θέση του αγρότη στην 
αλυσίδα παραγωγής διαφέρει στη ∆ανία καθώς 
ο παραγωγός συµµετέχει περισσότερο στα επό-
µενα στάδια του αγροτροφικού τοµέα πέρα από 
την παραγωγή πρώτης ύλης αλλά και στη µετα-
ποίηση του προϊόντος γεγονός που αυξάνει τη 
διαπραγµατευτική του ισχύ στον κλάδο. 

Το αγροτικό επάγγελµα 
δεν κληρονοµείται

Στη χώρα µας το πρόβληµα είναι κοινό. Στην 
επίµονη προσπάθειά του ο συνεπής επαγγελ-
µατίας της πρωτογενούς παραγωγής µένει συ-
χνά µόνος του χωρίς επιπλέον να µπορεί να α-
ξιολογήσει τις πληροφορίες που λαµβάνει από 
«ποικίλες» πηγές. Έτσι δεν µπορεί να γνωρίζει 
σε βάθος το προϊόν για το οποίο εργάζεται, δεν 
αντιλαµβάνεται πλήρως τις δυνατότητές του ούτε 
µπορεί να οδηγήσει τα πράγµατα εκεί που θέλει. 
Η αγροτική κοινότητα στη ∆ανία έχει δώσει µια 
καινοτόµα λύση σε πανευρωπαικό επίπεδο στο  

θέµα της επαγγελµατικής κατάρτισης αγροτών. 
Αντίθετα µε άλλες χώρες που το σύστηµα των 
γεωργικών εφαρµογών παρέχεται από το κρά-
τος στη ∆ανία δηµιουργήθηκε ως αποτέλεσµα ι-
διωτικής πρωτοβουλίας των αγροτών. Στα είκο-
σι περίπου αγροτικά κολλέγια εγγράφονται κά-
θε χρόνο γύρω στους 1000 µαθητές, πολλοί από 
τους οποίους δεν προέρχονται από την ύπαιθρο 
και αντιστοιχούν στο 3% του νεαρού πληθυσµού 
και οι οποίοι χρηµατοδοτούν µέρος του κόστους 
των σπουδών. Η διδακτέα ύλη που ορίζεται από 
τα ίδια τα κολλέγια σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
∆ανέζικου Υπουργείου Παιδείας αντιστοιχεί σε 
περιόδους φοίτησης που διαρκούν από 2 έως 6 
χρόνια και συµπληρώνονται από πρακτική εξά-
σκηση. Η κατοχή πτυχίου από τα αγροτικά κολ-
λέγια είναι κοµβικής σηµασίας καθώς θεωρεί-
ται προϋπόθεση για την είσοδο στο αγροτικό ε-
πάγγελµα. «Στη ∆ανία δεν µπορείς να γίνεις α-
γρότης γιατί κληρονόµησες γη από τον πατέρα 
σου. Η επαγγελµατική κατάρτιση είναι προϋπό-
θεση για να µπορέσει ο υποψήφιος αγρότης να 
αγοράσει γη, να εισπράξει επιδοτήσεις ή να πά-
ρει δάνειο», εξηγεί η κα Χατζοπούλου. 

Εκπαίδευση από αγρότες 
για αγρότες

Επιπλέον από την βασική κατάρτιση στη 
∆ανία ο αγρότης έχει πρόσβαση σε δια βίου 
προγράµµατα εκπαίδευσης και σε σύστηµα 
εφαρµογών. Όπως επισηµαίνει η συγγρα-
φέας τα προγράµµατα συνεχιζόµενης εκπαί-
δευσης που οργανώνονται από το Συµβού-

λιο Αγροδιατροφής (DAFC) παρέχουν συ-
µπυκνωµένα σεµινάρια δοµηµένα σε θεµα-
τικές ενότητες όπως µεγάλες καλλιέργειες, 
κτηνοτροφία/ χοιροτροφία ή βοοειδή, µη-
χανικός εξοπλισµός, νέοι αγρότες αλλά και 
δίκαιο. Το γεγονός ότι ο αγρότης αγοράζει 
µε δικούς του πόρους που καλύπτουν κατά 
90% τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος 
δρα καταλυτικά στις σχέσεις του επαγγελµα-
τία µε τον πάροχο των συµβουλών. Έτσι οι 
επαγγελµατίες της αγροτικής παραγωγής έ-
χουν άµεσο συµφέρον όχι µόνο να χρησιµο-
ποιήσουν το σύστηµα των εφαρµογών που 
χρηµατοδοτούν αλλά και να το αξιολογούν 
και να το τροποποιούν ανά διαστήµατα ώστε 
να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις του χώρου. 
Επιπλέον όπως επισηµαίνει η κα. Χατζοπού-
λου οι υπηρεσίες εκπαίδευσης απευθύνονται 
και στους συµβούλους των αγροτών που υ-
λοποιούν τις αγροτικές εφαρµογής. Προκει-
µένου να προσαρµοστεί στην Νέα ΚΑΠ σή-
µερα το σύστηµα περιλαµβάνει ένα νέο πα-
κέτο υπηρεσιών εστιασµένο στο κλίµα. «Υ-
πάρχει δηλαδή σύµβουλος για κάθε αγρό-
τη χρηµατοδοτούµενος από το Συµβούλιο α-
γροδιατροφής το οποίο συµβουλεύει και αξι-
ολογεί τον κάθε αγρότη ώστε να ανταποκρι-
θεί στις ανάγκες της κλιµατικής αλλαγής», 
θα πει η κα Χατζοπούλου. 

Αυτό που έχει η Δανία 
και έχει λείψει χρόνια 
από την Ελλάδα       

Οι αποφάσεις 
στους αγρότες  
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Άλλος αέρας φυσά στη ∆ιοίκηση
Κεντρικό µήνυµα του βιβλίου αφορά στην α-

ποτίµηση της ενσωµάτωσης και της αφοµοίωσης 
της ΚΑΠ στις δύο χώρες. Έτσι στην περίπτωση 
της ∆ανίας όπως εξηγεί η συγγραφέας η διοίκη-
ση ασκείται µε βάση την αρχή της συνεργασίας, 
διαφάνειας, αλλά και από πνεύµα επαγγελµατι-
σµού όπως χρησιµοποιείται ο όρος στο βιβλίο. 
«Λέγοντας επαγγελµατισµό εννοώ το φάσµα της 
εργασιακή εµπειρίας που αποκτά κανείς πέρα α-
πό την εξειδίκευση και το πτυχίο που µπορεί να 
κατέχει. Αυτού του είδους ο επαγγελµατισµός δη-
µιουργεί µία εργασιακή ηθική η οποία εµποδίζει 
τις πελατειακές σχέσεις αλλά ενθαρρύνει απο-
φάσεις µε βάση ποιοτικά κριτήρια», θα πει η κα. 
Χατζοπούλου. Αντίθετα στην Ελλάδα όπως επι-
σηµαίνεται η διοίκηση στηρίζεται στις πεποιθή-
σεις του εκάστοτε υπουργού και πολιτικού προ-
σωπικού ενώ οι σχέσεις διέπονται από πελατει-
ακές νοοτροπίες και έλλειψη διαφάνειας και µα-
κροπρόθεσµης στρατηγικής. Εξαιτίας των παρα-
πάνω λόγων το είδος της διοίκησης που συνα-
ντάται στη χώρα µας εξαντλείται σε τυπικότητες, 
επιφανειακές αναλύσεις και βραχυπρόθεσµους 
στόχους και δεν επιτρέπει την απαραίτητη ευελι-
ξία µπροστά σε στις εξελίξεις του αγροτικού χώ-
ρου αλλά και των επιταγών των Βρυξελλών. Άλ-
λη σηµαντική συµβολή του βιβλίου είναι η κα-
τανόηση του πως επιδρά ο κρατικός µηχανισµός 

στη λήψη αποφάσεων που στην Ελλάδα αφο-
ρά στο «δέντρο» και συχνά αγνοεί το «δάσος». 
Η κα. Χατζοπούλου ερευνά και αποκαλύπτει τη 
λειτουργία των δικτύων επικοινωνίας, χάραξης 
και εφαρµογής της ΚΑΠ και επισηµαίνει βασι-
κές διαφορές ανάµεσα στις δύο χώρες. Στη ∆α-
νία η διοίκηση συνδιαλέγεται συχνά µε το Συµ-
βούλιο Αγροδιατροφής (DAFC) µε το οποίο η επι-
κοινωνία είναι πυκνή και η πληροφορία διαχέε-
ται µε αποτέλεσµα να παίρνονται αποφάσεις µε 
συµπεριληπτικό χαρακτήρα και σε άµεση σύνδε-
ση µε την πραγµατικότητα του παραγωγού. Στην 
Ελλάδα αντίθετα η επικοινωνία ανάµεσα στα δι-
αφορετικά επίπεδα της διοίκησης (κεντρική, πε-
ριφερειακή, τοπική) είναι κατακερµατισµένη, χα-
ρακτηρίζεται από κενά και εστιάζει σε επιµέρους 
θέµατα. Έτσι οι πολιτικές αποφάσεις που παίρ-
νονται στη χώρα µας αφορούν περιέχουν αντι-
φάσεις και δεν προκύπτουν από µακροπρόθε-
σµη στρατηγική που να διέπει τον αγροτικό χώ-
ρο στο σύνολό του. Παράλληλα στη χώρα µας ο 
κατακερµατισµός οδηγεί σε φαινόµενα µονοπω-
λίου της γνώσης και της πληροφορίας τα οποία 
αξιοποιούν ορισµένοι λίγοι για να παρέχουν ι-
διωτικά υπηρεσίες συµβούλου. 

Η ουσιαστική συζήτηση που γίνεται στη χώρα 
ανάµεσα στο κράτος και τους εκπροσώπους του 
αγροτικού χώρου επιτρέπει επιπλέον να γίνονται 
ακριβείς χειρισµοί και αλλαγή ρότας όταν οι ε-

Σύνθεση
Με καταβολές που 
τοποθετούνται στο 1920 το 
Αγροδιατροφικό Συµβούλιο της 
∆ανίας αποτελεί µια υπερ-
οργάνωση που εκπροσωπούνται 
όλοι οι κλάδοι του χώρου της 
αγροδιατροφής η οποία 
συνδιαλέγεται µε την Κοπεγχάγη 
αλλά και τις Βρυξέλλες. 
Ο οργανισµός εκπροσωπεί 
περίπου 300.000 
επαγγελµατίες από το οποίο 
περίπου 10% αποτελούν 
αγρότες. 

ξελίξεις το απαιτούν και οι καιροί το επιβάλουν. 
Ενδεικτικό παράδειγµα αποτέλεσε έτσι η ενσω-
µάτωση των µεταρρυθµίσεων της ΚΑΠ όπως ή-
ταν αυτή του 2003 που εισήγαγε την Ενιαία Α-
ποδεσµευµένη Ενίσχυση και τα ιστορικά δικαι-
ώµατα. «Η αλλαγή της ΚΑΠ προκάλεσε µεγάλη 
αντίδραση του Συµβουλίου Αγροδιατροφής το ο-
ποίο συντόνισε µια µεγάλη καµπάνια αποτύπω-
σης της κοινής γνώµης της αγροτικής κοινότη-
τας. Με βάση τα αποτελέσµατα µιας εθνικής έ-
ρευνας στη βάση ερωτηµατολογίου το Συµβού-
λιο Αγροδιατροφής απέρριψε την πρόταση σε δι-
απραγµατεύσεις µε το κράτος. Έτσι η ∆ανέζικη 
κυβέρνηση επέστρεψε µε νέα αντιπρόταση στις 
Βρυξέλλες στη βάση της οποίας δηµιουργήθηκε 
στη ∆ανία ένα υβριδικό µοντέλο δικαιωµάτων». 

Αντανακλαστικά στην κρίση
Αλλά και στην αντιµετώπιση της κρίσης της Ευ-

ρωζώνης έπαιξε σηµαντικό ρόλο η ευελιξία της 
διοίκησης αλλά και των αγροτών για να επιλυ-
θούν κρίσιµα ζητήµατα για την αναδιάρθρωση 
του αγροτροφικού κλάδου. «Μες την επίµαχη 
περίοδο η κυβέρνηση προώθησε µια νέα πρά-
σινη στρατηγική για τη γεωργία που προκάλε-
σε αντίδραση του αγροτικού κόσµου ειδικά ως 
προς το µέτρο των οικολογικών φραχτών. Ωστό-
σο παρά τις τριβές που δηµιούργησε το επίµαχο 
µέτρο η νέα πράσινη στρατηγική στέφθηκε συ-
νολικά µε σηµαντική επιτυχία. «Σήµερα η βιο-
λογική παραγωγή αντιστοιχεί έως και στο 20% 
της συνολικής καλλιεργήσιµης έκτασης», θα πει 
η κα Χατζοπούλου. Παράλληλα προκειµένου να 
ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που δηµιούργη-
σε η κρίση ο κόσµος της πρωτογενούς παραγω-
γής συνδέθηκε ακόµη πιο στενά µε τον κλάδο 
της µεταποίησης και για πρώτη φορά υιοθετή-
θηκε µια κοινή στρατηγική προς αµοιβαίο όφε-
λος. Συνολικά σύµφωνα µε τη συγγραφέα «ο 
αγροτικός κόσµος έδειξε άµεσα αντανακλαστι-
κά για να δοθούν λύσεις στα προβλήµατα που 
δηµιουργήθηκαν έτσι ώστε ο αγροτικός τοµέας 
της ∆ανίας να βγει πιο δυνατός µετά την κρίση».

Το νέο βιβλίο 
της Σεβαστής 
Χατζοπούλου, 
µε τίτλο «The 
Europeanization 
of National 
Administrations 
Common 
Agricultural 
Policy in 
Denmark and 
Greece». 



Με εκ των υστέρων
απόφαση υπουργού είσοδος 
εταιρειών στις λαϊκές αγορές
Κρυφή είσοδος ΑΕ στο αμφιλεγόμενο σχέδιο νόμου Γεωργιάδη, ενώ παραμένει 
προβληματικός ο πλειστηριασμός θέσεων που κόβει πάγκους από τους αγρότες 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τρόπο ώστε να διευκολύνει το διάβα ιδιωτι-
κών εταιρειών στις λαϊκές αγορές, χωρίς αυ-
τό να αναφέρεται ρητά στο σχετικό υπό δι-
αβούλευση σχέδιο νόµου, φέρεται να βρή-
κε ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργι-
άδης, όπως αναδεικνύουν παραγωγοί των 
λαϊκών που βρίσκονται επί ποδός εδώ και 
µήνες, προσπαθώντας να αποτρέψουν την 
αµφιλεγόµενη µεταρρύθµιση. Σηµειώνεται 
ότι µέχρι τις 29 Απριλίου, το σχέδιο νόµου 
θα βρίσκεται σε δηµόσια διαβούλευση, ενώ 
αµέσως µετά οι «αντιµαχόµενες» πλευρές 
επιδιώκουν να αναδείξουν το όλο ζήτηµα 
σε επίπεδο αρχηγών πολιτικών κοµµάτων 
στη Βουλή. Ήδη άλλωστε η Πανελλήνια Ο-
µοσπονδία Παραγωγών Λαϊκών Αγορών έ-
χει προγραµµατίσει σειρά συναντήσεων µε 
τους αρχηγούς των κοµµάτων για το επόµε-
νο διάστηµα.  

Η περιβόητη προσθήκη που δίνει υπερε-
ξουσία στον εκάστοτε υπουργό Ανάπτυξης, 
εντοπίζεται στο άρθρο Άρθρο 53 του υπό δι-

αβούλευση νοµοσχεδίου, το οποίο δίνει το 
δικαίωµα στον υπουργό µε υπουργικές απο-
φάσεις να καθορίζει εκ των υστέρων τους ό-
ρους διάθεσης των προϊόντων και των υπηρε-
σιών στο υπαίθριο εµπόριο, τα είδη πώλησης 
και την δυνατότητα αλλαγής και προσθήκης 
προϊόντων, καθώς και τους όρους δραστηρι-
οποίησης πωλητών στο υπαίθριο εµπόριο. 

Όπως εξηγούν στην Agrenda παραγωγοί, 
το τελευταίο αναφέρεται σε εταιρείες πωλη-
τών που εµπεριέχουν την σύσταση νοµικών 
προσώπων. Πρόκειται για τρία «καυτά» άρ-
θρα (7,8 και 9) που υπήρχαν σε προηγούµε-
νες µορφές του νοµοσχεδίου και τα οποία, 
σύµφωνα µε την Πανελλαδική Οµοσπον-
δία Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πω-
λητών Λαϊκών Αγορών, εξαλείφθηκαν από 
το παρών νοµοσχέδιο, προκειµένου να διευ-
κολυνθεί η ψήφισή του από βουλευτές της 
κυβέρνησης που ύστερα από πιέσεις αγρο-
τών, είχαν δηλώσει ότι θα καταψηφίσουν. 

Προκήρυξη θέσεων
Τα όργανα των παραγωγών λαϊκών αγο-

ρών, αντιτίθενται και στο άρθρο 24 του εν 

Κάθε έτος
Το άρθρο 24 του εν 

λόγω σχεδίου νόµου, 
το οποίο ορίζει ετήσιες 

προκηρύξεις για την 
κάλυψη κενών θέσεων 

στις λαϊκές µία φορά 
τον χρόνο

Από αγρότες έµποροι
Ωθεί στην έκδοση άδειας επαγγελµα-
τίας το σχέδιο νόµου, µε αποτέλεσµα 
οι αγρότες να χάνουν τα όποια οφέλη 

από την αγροτική ιδιότητα

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Ανδρέας Καλογερόπουλος 
Χάνεται ο πρωτογενής τοµέας 

Μας λένε να γίνουµε όλοι 
επαγγελµατίες. Ε, δεν γίνεται αυτό. 
Χάνεται ο πρωτογενής τοµέας από 
τις λαϊκές. Αυτά που ζητάει το 
σχέδιο νόµου, είναι εις βάρος των 

παραγωγών. Αυτό το πλαφόν να 
πουλάς το 70% της παραγωγής σου 

στη Λαϊκή είναι παράλογο. ∆ηλαδή αν 
πουλήσεις το 65% το 60%, είτε λόγω 

αναδουλειάς είτε γιατί βρήκες να δώσεις και 
αλλού να σου παίρνουν την άδεια. Επίσης οι µικροί 
παραγωγοί είναι αυτοί που την πληρώνουν. Αν εσύ 
τώρα έχεις 100 στρέµµατα πορτοκάλια και πας στη 
λαϊκή να βγάλεις ένα µεροκάµατο, αύριο δεν θα 
µπορείς, γιατί προτεραιότητα θα έχει αυτός µε τα 200.  
Ο µεγαλύτερος προηγείται. Επίσης αποκλείονται οι 
νέοι αγρότες, που είτε λιγότερα χρόνια θα έχουν 
στον πάγκο, είτε µικρότερη εκµετάλλευση.  

Βαγγέλης Ζεγγίνης
Θα κλείσει το µαγαζί 

Ό,τι γίνεται εις βάρος µας, είναι κακό. 
Εγώ είµαι 53 χρόνια στις λαϊκές, 68 
χρονών σήµερα και όπως είναι τα 
πράγµατα δεν µπορώ να µεταβιβάσω 
την άδεια στα παιδιά µου. Το µαγαζί θα 
κλείσει. Θα µπούνε λέει µεγάλες 

εταιρείες στη λαϊκή. Τι δουλειά έχουν 
αυτές µε τον λαϊκό κόσµο. Οι άνθρωποι 

έρχονται και ψωνίζουν από εµάς σε τιµή 
ευκαιρίας. Έρχονται, το έχω το εµπόρευµα στο 1 

ευρώ και µου λένε δεν έχω 1 ευρώ, έχω 60 λεπτά να 
το πάρω; Πάρτο λέµε. Για πήγαινε να το κάνεις αυτό 
στο σούπερ µάρκετ. Αυτά κοµµένα τώρα. ∆εν µου 
αρέσει το νοµοσχέδιο. Να βάλουµε µέσα τα fundς; 
Εµείς ένα µεροκάµατο θέλουµε να βγάλουµε. Ήδη 
έχουµε χάσει τόσα δροµολόγια µε την πανδηµία, το 
τρακτέρ έχει χαλάσει και δεν βγαίνω να το φτιάξω 
και τώρα θα ανταγωνίζοµαι και τις εταιρείες. 
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λόγω σχεδίου νόµου, το οποίο ορίζει ετήσι-
ες προκηρύξεις για την κάλυψη κενών θέσε-
ων στις λαϊκές µία φορά τον χρόνο. Όπως α-
ναφέρουν, κάτι τέτοιο καθιστά µη πρακτική 
την επιλογή της λαϊκής αγοράς για αγρότες 
µε εποχιακά είδη, τα οποία δεν µπορούν να 
διαθέτουν εκ των πραγµάτων όλο τον χρό-
νο, ούτε παράλληλα µπορούν να αποθηκεύ-
ουν έως ότου βγει η προκήρυξη µε την ελπί-
δα ότι θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν µια 
θέση. Αίτηµά τους είναι να εξασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη προσέλευση των αγροτών στις 
λαϊκές αγορές µε την έκδοση άδειας βάσει 
ΟΣ∆Ε, Ε9, βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανό-
τητας και της ιδιότητας του κατά κύριο επάγ-
γελµα αγρότη. 

Κλειστές οι λαϊκές για τους νέους αγρότες
Ένα ακόµα εµπόδιο που θα κληθούν να α-

ντιµετωπίσουν οι αγρότες πωλητές στις λα-
ϊκές αγορές και ιδίως οι νεαρότεροι σε ηλι-
κία, αφορά στη µοριοδότηση για τους πλει-
στηριασµούς, αφού ο µικρότερος κλήρος, σε 
συνδυασµό µε την µικρότερη παρουσία στον 
χώρο σε ένα έντονα ανταγωνιστικό πλαίσιο, 
εκ των πραγµάτων αφήνει εκτός τους µικρό-
τερους παραγωγούς, όπως επισηµαίνουν.

Προς άδεια επαγγελµατία
Την σταδιακή εξάλειψη του αγροτικού χρώ-

µατος στις λαϊκές αγορές, προωθεί και η ώθη-
ση αρκετών παραγωγών στην έκδοση άδειας 
επαγγελµατία, λένε οι παραγωγοί. Προκειµέ-

νου λοιπόν οι αγρότες να εξασφαλίσουν µια 
πιο σταθερή παρουσία στις λαϊκές και για να 
αντιµετωπίσουν την εναλλαγή των καλλιερ-
γειών ανάλογα µε την εποχή, το νοµοσχέδιο 
τους ωθεί στην απόκτηση επαγγελµατικής 
άδειας, κάτι που σηµαίνει ότι δεν µπορούν 
ταυτόχρονα να διατηρούν και την ιδιότητα 
του αγρότη. Αρκετοί θα υποχρεωθούν να µε-
ταβιβάσουν τον κλήρο τους στην οικογένειά 
τους και ταυτόχρονα να µπουν στη λογική 
της αγοράς προϊόντων από την λαχαναγο-
ρά µε αποτέλεσµα να αλλοιωθεί και ο πυρή-
νας «της φιλοσοφίας των λαϊκών αγορών» 
τον οποίο επικαλούνται οι εκπρόσωποι των 
παραγωγών. Κάπως έτσι, λένε, η ισορροπία 
50% αγρότες – 50% πωλητές θα γύρει προς 
την πλευρά των πωλητών.  

Κίνδυνος απώλειας άδειας 
Επιπλέον οι αγρότες πωλητές προσκρού-

ουν στην πρόβλεψη περί απώλειας άδειας 
σε περίπτωση που δεν προβούν σε πώληση 
προϊόντων σε ποσοστό τουλάχιστον 70% ε-
πί της δηλωθείσας ποσότητας στο ΟΣ∆Ε και 
τον ΕΛΓΑ, κάτι που όπως εκτιµούν είναι αρ-
κετά αυστηρό ειδικά σε περίπτωση που τα 
δροµολόγιά τους µειωθούν λόγω απώλειας 
θέσεων σε ορισµένες λαϊκές.   

Θανάσης Μωραΐτης 
Αν αλλάξει η θέση 

µου, χάνω 10 χρόνια 
δουλειάς

Καταστροφή είναι ο νόµος. 
Οι θέσεις θα πηγαίνουν στα 
µεγάλα πορτοφόλια εµπόρων 

και εµείς θα καθόµαστε να 
αποδείξουµε ότι οι δηλώσεις 

ΟΣ∆Ε είναι για όλη τη χρονιά αλλά 
οι καλλιέργειες εναλλάσσονται. Και µόλις 
τελειώσουν τα πράγµατα σου λένε να 
περιµένεις δύο, τρεις µήνες µέχρι να 
ανοίξει νέα θέση και να σε καλέσουν, αν 
γίνει και αυτό. Πολλοί από εµάς απλά θα 
αποχωρήσουµε. Άσε που αν αλλάξει η 
θέση που έχω 10 χρόνια και από εκεί 
που είµαι τώρα στη µέση της λαϊκής, µε 
στείλουν στην άκρη που είναι φθηνότερη 
η θέση, εγώ χάνω όλη την παρουσία µου. 

Κώστας Κωνιοτάκης
Χάνω την άδειά µου αν δεν βρω θέση

Έτσι όπως είναι συνυφασµένη η θέση µε την 
άδεια στο σχέδιο νόµου, αν χάσω τη θέση 
µου, χάνω και την άδειά µου. Μέχρι τώρα 
ήξερα ότι αρκεί να είµαι αγρότης και µπορώ 
να πάω στη λαϊκή να πουλήσω. Η 

κατεύθυνση που δίνει το υπουργείο θέλει 
ουσιαστικά να εκµηδενίσει την αγροτική 

παρουσία από τις λαϊκές. Ο παραγωγός όµως 
είναι που δίνει υπεραξία στον θεσµό αυτόν. 

Αν αποδυναµωθεί η αγροτική παρουσία, χάνεται ο 
χαρακτήρας. Μας λένε να πάµε να γίνουµε έµποροι. Πολλοί 

συνάδελφοι µπορεί να πέσουν στη παγίδα να βγάλουν επαγγελµατική 
άδεια, να γράψουν στις γυναίκες τους τα χωράφια και αυτοί να γίνουν 
έµποροι. Και τι θα κερδίσει; Πάλι για ένα µεροκάµατο θα πηγαίνει στη 
λαϊκή. Θα αλλάξει επάγγελµα για να πηγαίνει και στη λαχαναγορά να 
αγοράζει µε 500 ευρώ και να πουλάει µε 600 ευρώ. Άσε που 
οι πιο αδύναµοι παραγωγοί δεν θα µπορέσουν ούτε αυτό να κάνουν. 
Ο αγρότης θα εξαφανιστεί από τη λαϊκή µε αυτό που πάει να γίνει. 

∆ηµήτρης Γιατσιάς 
Οι προκηρύξεις των 
θέσεων κλείνουν την 
είσοδο στις λαϊκές

Μέχρι σήµερα αρκούσε η 
ιδιότητα του αγρότη για να 
µπορέσω να πάω στην Λαϊκή. 

Ήξερα ότι όποτε χρειαστεί 
µπορώ να πάω να πουλήσω εκεί. 

Τώρα θα πρέπει να περιµένει ένας 
αγρότης πότε θα βγάλει προκήρυξη το 

κράτος για να δει αν τον εξυπηρετεί κιόλας. Αυτό 
θα γίνεται µια φορά το χρόνο. ∆ηλαδή θα έχω 
εγώ σταφύλια τον Σεπτέµβριο και θα περιµένω 
πότε θα προκηρυχτεί θέση τον Νοέµβριο. Η 
αλήθεια είναι ότι πάντα υπήρχε πρόβληµα µε τις 
θέσεις στις λαϊκές, αλλά αυτό που γίνεται τώρα, 
είναι να προσπαθούν µε πονηριά να µας πετάξουν 
έξω. Για έναν τζίρο 5 κατοστάρικα την ηµέρα, µας 
βάζουν να τρωγόµαστε και µεταξύ µας.

Για αλλοίωση του πυρήνα και 
της φιλοσοφίας των λαϊκών 
αγορών µιλούν οι παραγωγοί.
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Πρωινή
αναφορά
όπως οι τζίροι
των 90.000
ευρώ 
Επιπλέον αγρότες και πωλητές 
καλούνται να ενηµερώνουν για τις 
αρχικές τιµές τους στην ψηφιακή 
πλατφόρµα e-Καταναλωτής κατά 
την περίοδο λειτουργίας της 
αγοράς, καθηµερινά έως τις 8:00 
π.µ.. Όπως λένε πρόκειται για ένα 
«καψόνι» η παράλειψη του οποίου 
επιφέρει πρόστιµο ύψους 500 
ευρώ, όσο σχεδόν και ο συνολικός 
τζίρος ενός πάγκου σε µια µέτρια 
ηµέρα. Μάλιστα λένε ότι ο ίδιος ο 
υπουργός τους εξήγησε πως το 
ίδιο καλούνται να κάνουν και τα 
σούπερ µάρκετ, µε τους 
παραγωγούς να αναφέρουν ότι 
αυτό ισχύει µόνο για όσα κάνουν 
πάνω από 90.000.000 τζίρο και 
θα ισχύει από τον προσεχή Ιούλιο. 
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Τροπολογία 
επισπεύδει 
εκκρεμείς
συντάξεις
αγροτών
Τροπολογία του υπουργείου 
Εργασίας, η οποία περιλαµβάνεται 
στο πακέτο των ασφαλιστικών 
διατάξεων που πήρε τον δρόµο προς 
τη Βουλή επισπεύδει τις διαδικασίες 
έκδοσης των εκκρεµών συντάξεων, 
κυρίως όσον αφορά αγρότες και 
δηµοσίους υπαλλήλους. 
Επίσης, καθιστά υποχρεωτική η 
προσωρινή σύνταξη για µια σειρά 
ασφαλισµένων που µέχρι σήµερα 
δεν δικαιούνταν να τη λάβουν, όπως 
είναι αγρότες ή ασφαλισµένοι σε 
περισσότερα από ένα ασφαλιστικά 
ταµεία. Τέλος, ανοίγει ο δρόµος για 
τη λήψη σύνταξης απ’ όσους µη 
µισθωτούς έχουν οφειλές προς τον 
ΕΦΚΑ έως 20.000 ευρώ, µε 
κερδισµένους τους επιστήµονες του 
πρώην ΕΤΑΑ για τους οποίους µέχρι 
σήµερα ίσχυε πλαφόν στα χρέη της 
τάξης των 15.000 ευρώ. Για τους 
αγρότες, το όριο αυξάνεται από 
4.000 στις 6.000 ευρώ. 
H διάταξη περί υποχρεωτικότητας 
των προσωρινών συντάξεων θα έχει 
αναδροµική ισχύ, µε άλλα λόγια, δεν 
θα αφορά µόνο τις αιτήσεις 
συντάξεων οι οποίες θα υποβληθούν 
από την επερχόµενη ψήφιση της εν 
λόγω ρύθµισης και έπειτα, αλλά και 
για εκείνες που έχουν ήδη κατατεθεί 
µέχρι την ψήφιση της.
Η εν λόγω τροπολογία, που 
κατατίθεται στο νοµοσχέδιο του 
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης «Κώδικας 
∆ικαστικών Υπαλλήλων» δίνει 
επίσης, δεύτερη ευκαιρία για ρύθµιση 
των παλαιών, πριν από το 2019, 
οφειλών που είχαν προς τον ΕΦΚΑ 
µη µισθωτοί, σε έως 120 δόσεις.
Μεταξύ άλλων, η τροπολογία:

Καθιστά υποχρεωτική την 
προσωρινή σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ.

Καθιστά υποχρεωτική την 
προσυνταξιοδοτική βεβαίωση του 
άρθρου 47 του ν. 2676/1999 για 
τους ασφαλισµένους στην περίπτωση 
που έχουν διαδοχική ασφάλιση. 
Επίσης, την επεκτείνει και στον 
τ. ΟΓΑ.

Επιλύει τις διενέξεις µεταξύ ΟΑΕΕ 
και ΟΓΑ για χρόνο ασφάλισης στον 
ΟΓΑ που αµφισβητείτο

Τι ψάρια θα πιάσει στη Βάθη 
η άρτι αφιχθείσα νέα γενικώς;
Η οικονομολόγος Χριστιάνα Καλογήρου από το Αιγαίου στη θέση του Στρατάκου

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Πιο µπλεγµένα από ποτέ δείχνουν να εί-
ναι τα πράγµατα στο χώρο ευθύνης του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου η 
αντικατάσταση του νεαρού σε ηλικία γεω-
πόνου Γιώργου Στρατάκου, από την εµπει-
ρότερη, τουλάχιστον σε θέµατα δηµόσιας 
διοίκησης, Χριστιάνα Καλογήρου δεν δια-
σφαλίζει την απαιτούµενη απελευθέρωση 
δυνάµεων για ένα καλύτερο σχεδιασµό και 
για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του 
διοικητικού µηχανισµού του υπουργείου. 

Αγρότες, συνδικαλιστές και συντελεστές 
του αγροτικού χώρου αντιµετωπίζουν µε ι-
διαίτερη επιφύλαξη τη συγκεκριµένη αλλα-
γή, πρώτα απ’ όλα, γιατί, η περίπτωση της 
µέχρι τώρα γενικής γραµµατέως Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής είναι δύσκολο να δι-
ερευνηθεί, ως άγνωστη που είναι στο χώρο.

Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Στρα-
τάκος µπορεί να µην ήταν ένα στέλεχος µε 
τεράστιες διοικητικές ικανότητες και ιδιαί-
τερο πολιτικό εκτόπισµα, ωστόσο, είχε µια 
εξοικείωση µε τα θέµατα του αγροτικού χώ-
ρου. Μπορούσε να καταλάβει κάποια λε-
πτά, τεχνικά κυρίως ζητήµατα (κι αυτά στο 
συγκεκριµένο υπουργείο είναι πολλά) και 
να φέρει εις πέρας, ακολουθώντας κατά 
βάση τη βούληση των πολιτικών του προ-
ϊσταµένων, αποστολές µε ιδιαίτερη σηµα-

σία για το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της 
εν λόγω αγοράς. 

Ειδικά στα θέµατα που σχετίζονται µε τις 
εισροές, ενόψει και των κυοφορούµενων 
µεγάλων αλλαγών µε ευθύνη της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, εκτιµάται ότι θα ‘πρεπε να έ-
χει γίνει ήδη µια µεγάλη συζήτηση µε τους 
συντελεστές της αγοράς και την προετοιµα-
σία του εθνικού πλαισίου στα νέα δεδοµέ-
να. Πολλοί είναι αυτοί που ανησυχούν ότι 
ο τοµέας της αγροτικής παραγωγής, µε τις 
αδυναµίες που παρουσιάζει η εγχώρια δι-
οίκηση, θ’ αργήσει να βρει έναν νέο προ-
σανατολισµό και ρόλο µέσα στο νέο πλαί-
σιο που θέτουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες, κι 
αυτό θα είναι πολύ κακό για όλους. 

Αναφέρεται για παράδειγµα, ότι η εγχώ-

ρια δραστηριότητα θα µπορούσε κάλλιστα, 
ακόµα και να πρωταγωνιστήσει στο νέο µο-
ντέλο παραγωγής µε ήπια µέσα και πρακτι-
κές πιο φιλικές προς το περιβάλλον, αυτό 
όµως απαιτεί σχεδιασµό, συναινέσεις και 
αποφάσεις. Σίγουρα δεν αρκούν οι κοινοτι-
κοί κανόνες. Η αγορά, ειδικά στο χώρο των 
αγροτικών εφοδίων, έχει λύσεις και προς 
τη µια και προς την άλλη κατεύθυνση. Αυ-
τό που χρειάζεται είναι η χώρα να καταλά-
βει προς τα που θέλει να κινηθεί και να υ-
ποστηρίξει ανάλογα τις επιλογές της.

Αυτός ο σχεδιασµός βέβαια δεν µπορεί 
να γίνει όταν το εργαλείο που λέγεται ΟΣ-
∆Ε γίνεται εφαλτήριο για γρήγορα και µε-
γάλα -σε κάποιες περιπτώσεις- κέρδη, α-
πό νεότευκτους πληροφορικάριους και 
«άνεργους» µελετητές και συµβούλους 
(Κέντρα Υποδοχής ∆ηλώσεων), κι όλα αυ-
τά µε τη µεταφορά πρόσθετων οικονοµι-
κών βαρών στην πολύπαθη και πολυπλη-
θή «τάξη» των αγροτών. Η ελληνική γε-
ωργία έχει πραγµατικά ανάγκη από ένα 
νέο όραµα, το οποίο δεν µπορεί να βρε-
θεί όταν «αποτυχόντες πληροφορικάρι-
οι», «ξεπεσµένοι σύµβουλοι» και «αποτυ-
χόντες βουλευτές», διατηρούν τον πρώτο 
λόγο στη διαχείριση των θεµάτων. Όταν 
τα µεγάλα κοινοτικά προγράµµατα «χτίζο-
νται» στη βάση του ποιον έχουµε να µπο-
ρεί να τα «πάρει» και τον ποιον ξέρουµε 
να µπορεί να τα «µοιράσει».       

Πρωτοκαθεδρία
Τα µεγάλα κοινοτικά προγράµ-
µατα «χτίζονται» στην βάση του 

ποιον έχουµε να µπορεί να τα 
«πάρει» και ποιον ξέρουµε να 

µπορεί να τα «µοιράσει»
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Συµβιβαστική πρόταση αναµένεται ότι θα 
καταθέσει η Πορτογαλική προεδρία της ΕΕ στους 
ευρωβουλευτές, η οποία µεταξύ άλλων κατεβάζει 
στο 22% το ποσοστό του νέου πρασινίσµατος της 
ΚΑΠ από το 30% που θέλουν Κοµισιόν και 
Ευρωβουλή. Η έως τώρα θέση του Συµβουλίου 
θέλει τα οικοπρογράµµατα να καταλαµβάνουν το 
20% του ταµείου των άµεσων ενισχύσεων, 
ωστόσο αυτό αναµένεται να αλλάξει την προσεχή 
∆ευτέρα, όταν η Πορτογαλίδα υπουργός 

Γεωργίας Μαρία ντο σέου Αντούνιες θα 
προτείνει στους οµολόγους της το ποσοστό αυτό 
να ανέλθει στο 22% το 2023 και έως το 2025 να 
φτάσει στο 25%. Η συµβιβαστική λύση του 25% 
φαινόταν µονόδροµος για τη συνέχιση των 
διαπραγµατεύσεων, κάτι που είχε αναδείξει από 
νωρίς η Agrenda. Πάντως αρκετά κράτη µέλη 
δεν είναι πρόθυµα να δώσουν την έγκρισή τους 
σε κάτι τέτοιο, ωστόσο απ’ ό,τι φαίνεται το 
διαπραγµατευτικό περιθώριο είναι στενό. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Αναζήτηση πόρων για τις αποζη-
µιώσεις αγροτών στις Βρυξέλλες ε-
πιδιώκουν τα κράτη µέλη της Με-
σογείου που κατέγραψαν σηµαντι-
κές ζηµιές στην αγροτική παραγω-
γή τους εξαιτίας του παγετού που 
εκδηλώθηκε τον Απρίλιο, µε τη µε-
ταβίβαση του αιτήµατος να γίνε-
ται επίσηµα τη Μεγάλη ∆ευτέρα, 
στο πλαίσιο του Συµβουλίου των 
υπουργών γεωργίας της ΕΕ. 

Σε κοινή µοίρα βρίσκονται οι Έλ-
ληνες αγρότες από την Κεντρική 
και Βόρεια Ελλάδα µε τους συνα-
δέλφους τους στην Ιταλία, τη Γαλ-
λία και την Ισπανία, αφού µεγάλης 
κλίµακας ζηµιές από παγετό σηµει-
ώθηκαν σε ολόκληρη τη µεσογει-
ακή λεκάνη. Θα µπορούσε βέβαια 
να πει κανείς, ότι οι Γάλλοι αγρό-
τες, βρίσκονται σε καλύτερη θέση, 
αφού η κυβέρνησή τους έχει ήδη 
εξαγγείλει πακέτο αποζηµιώσεων 
της τάξης των 1 δισ. ευρώ, όσο στην 
Ελλάδα ακόµα αναµένεται η κατα-
γραφή των ζηµιών, µε την εικόνα 
να ξεκαθαρίζει µετά τις 15 Μαΐου.

Σε κάθε περίπτωση, ήδη οι υπουρ-
γοί γεωργίας των τεσσάρων χωρών 
έχουν έλθει σε επικοινωνία µε σκο-
πό να συντονίσουν το αίτηµα στή-
ριξης προς τις Βρυξέλλες και όπως 
φαίνεται, µε δεδοµένο το µέγεθος 
της αγροτικής παραγωγής σε αυτές, 
οι τεχνοκράτες της Κοµισιόν δύσκο-
λα θα αρνηθούν κάποια κοινοτική 
αρωγή. Οι πληροφορίες θέλουν το 
αίτηµα να µεταβιβάζεται επίσηµα 
την προσεχή ∆ευτέρα 26 Απριλίου 
στην άτυπη τηλεδιάσκεψη των υ-
πουργών του µπλοκ.  

Πέρα από την πολιτική συµµαχία 
που διαµορφώνεται για την εξυπη-
ρέτηση του ζητήµατος των αγροτι-

κών αποζηµιώσεων, ξεδιπλώνεται 
παράλληλα και ένα σύνθετο εµπο-
ρικό πρόβληµα, που σε καµία περί-
πτωση δεν έχουν προεξοφλήσει οι 
αγορές αγροτικών προϊόντων της 
ΕΕ. Η παραγωγή πυρονοκάρπων 
κι άλλων φρούτων τους προσεχείς 
µήνες δεν µπορεί παρά να εµφανί-
σει αισθητή πτώση, ενώ ήδη στην 
αγορά ελαιολάδου καταγράφονται 
ανατιµήσεις, αφού η Ιταλία αναµέ-
νει ζηµιές από 50% έως 70% στους 
ελαιώνες της.

Συγκεκριµένα, οι ελαιοπαραγω-
γοί στην Ιταλία έχουν πληγεί ιδιαί-
τερα από τον κρύο καιρό. Οι χαµη-
λές θερµοκρασίες διέκοψαν από-
τοµα τον κατά τα άλλα ζεστό καιρό 
του φετινού Απρίλη και επηρέασαν 
έντονα την ανθοφορία των ελαιό-
δεντρων. Στην Απουλία, σύµφωνα 

µε την ένωση αγροτών Coldiretti οι 
θερµοκρασίες έπεσαν στους -5 βαθ-
µούς Κελσίου µε τις αποδόσεις που 
αναµένονται τώρα για του χρόνου 
να κόβονται τουλάχιστον στο µισό.

Σύµφωνα µε την Ιταλική Συνοµο-
σπονδία Αγροτών (CIA), οι κεντρικές 
και βόρειες περιοχές της Τοσκάνης, 
της Εµίλια Ροµάνια, του Βένετο και του 
Πιεµόντε επλήγησαν σοβαρά. Σε αυτές 
τις περιοχές, οι ζηµιές θα µπορούσαν 
να επηρεάσουν έως και το 75% των 
αποδόσεων της επερχόµενης καλλι-
εργητικής περιόδου. Στην Ούµπρια, 
οι ελαιοκαλλιεργητές εξακολουθούν 
να αποτιµούν τις ζηµιές µετά το σοκ 
του παγετού ο οποίος «σίγουρα άφη-
σε το σηµάδι του εκεί», σύµφωνα µε 
την συνοµοσπονδία.

Έκτακτο πακέτο 1 δισ. σε Γάλλους 
αγρότες Ταµείο στήριξης ύψους 1 

δισ. ευρώ από το οποίο θα αποζηµι-
ωθούν οι Γάλλοι αγρότες για κατα-
στροφές που έγιναν στις εκµεταλ-
λεύσεις τους από κύµα παγετού που 
έπληξε τη χώρα λίγα 24ωρα πριν οι 
χαµηλές θερµοκρασίες εδραιωθούν 
και στην Ελλάδα. Οι επιπτώσεις ή-
ταν καταστροφικές στις εκµεταλλεύ-
σεις που καλλιεργούν ανοιξιάτικες 
καλλιέργειες όπως οπωροφόρα δέ-
ντρα, ελαιοκράµβη και τεύτλα, µε 
τους αµπελώνες να πλήττονται ιδι-
αίτερα σκληρά. «Το κράτος πρέπει 
να είναι δίκαιο σε αυτήν την κατα-
στροφή», δήλωσε ο πρωθυπουργός 
της χώρας Ζαν Καστέξ. 

Ο υπουργός Γεωργίας της χώρας 
Ζουλιέν Ντενορµαντί χαρακτήρισε 
την κρίση ως τη χειρότερη αγροτι-
κή καταστροφή που έχει σηµειω-
θεί µέχρι στιγµής αυτόν τον αιώνα.

Έμβασμα Βρυξελλών   
στη Μεσόγειο φέρνει 

ο ακραίος παγετός
Αποζημιώσεις 

1 δισ. ευρώ έχει 
ήδη εξαγγείλει η 

κυβέρνηση Μακρόν, 
ενώ η Ιταλία 

καταγράφει ζημιές 
που θα κόψουν το 

70% της παραγωγής 
ελαιολάδου σε 

ορισμένες περιοχές

Συµβιβασµός ώστε το 22%
των άµεσων ενισχύσεων

να γίνουν «πράσινα
δικαιώµατα»

Μεσόγειος
Σε κοινή µοίρα Έλληνες 
αγρότες από την Κεντρική 
και Βόρεια Ελλάδα µε τους 
συναδέλφους τους στην 
Ιταλία, τη Γαλλία και την 
Ισπανία, αφού µεγάλης 
κλίµακας ζηµιές από παγετό 
σηµειώθηκαν σε ολόκληρη 
τη µεσογειακή λεκάνη

Αρωγή
Με δεδοµένο το µέγεθος 
της αγροτικής παραγωγής 
στις 4 χώρες της 
Μεσογείου, 
οι τεχνοκράτες της Κοµισιόν 
δύσκολα θα αρνηθούν 
κάποια κοινοτική αρωγή.

Μείωση
Η παραγωγή πυρονοκάρπων 
κι άλλων φρούτων τους 
προσεχείς µήνες δεν µπορεί 
παρά να εµφανίσει αισθητή 
πτώση, ενώ ήδη στην αγορά 
ελαιολάδου καταγράφονται 
ανατιµήσεις, αφού η Ιταλία 
αναµένει ζηµιές 50% έως 
70% στους ελαιώνες της.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΣΣΗΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΕΗ
«Το αργότερο µέχρι το 
2025 η Πτολεµαΐδα 5 θα 
έχει µετατραπεί σε µονάδα 
φυσικού αερίου, που θα 
είναι έτοιµη να 
λειτουργήσει και µε 
φυσικό αέριο. Η ισχύς θα 
αυξηθεί από τα 660MW σε 
πάνω από 1000MW. Η 
µονάδα θα είναι τότε πολύ 
ανταγωνιστική».

ΑΘΗΝΑ ΛΙΝΟΥ
ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΟΣ
«∆εν βλέπω έξαρση και 
πιστεύω ότι µε πιο πολλή 
ελευθερία και αξιοποίηση 
του υπαίθριου χώρου θα 
µπορέσουµε να µειώσουµε 
τα κρούσµατα, ενώ 
στηριζόµαστε σε όσα το 
δυνατόν πιο πολλά εµβόλια 
µε τον γρηγορότερο 
δυνατό τρόπο. Είναι 
καλύτερα να είµαστε έξω».

ΓΙΩΡ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ
ΥΠ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
«Ένα ζήτηµα είναι να 
προστατέψουµε και τις 
περιοχές της χώρας µας 
που βρίσκονται σε ένα 
καλύτερο επιδηµιολογικό 
επίπεδο. Bρισκόµαστε στην 
τελική ευθεία, σε σύντοµο 
χρόνο θα µπορέσουµε να 
ανακτήσουµε τις ζωές µας. 
Κρίµα να σκοντάψουµε 
στο τελευταίο εµπόδιο».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΠΡΟΜΗΝΥΕΤΑΙ ΚΑΤΙ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Αντί Πρέσβη
Μακάρι να µπορούσαµε να 
αντιγράψουµε κάτι από τους 
πρωτοπόρους Ολλανδούς σε 
θέµατα τεχνολογίας και 
µεθόδων καλλιεργητικής 
πρακτικής. Ο Σπήλιος όµως το 
παλεύει δια της ρητορικής για 
να προωθήσει την «Ελληνική 
∆ιατροφή» και την ενίσχυση της 
ταυτότητάς της, µε τους 
εµπλεκόµενους του Ελληνο-
Ολλανδικού Επιµελητηρίου. 

Γραµµατιζούµενος
Τα κενά στον πρωτογενή ο 
Σπήλιος στο σύντοµο της 
παραµονής του στη Βάθη τα 
κάλυψε, οπότε τώρα σειρά έχει 
η επιµόρφωση του χώρου, ο 
οποίος σε θέµατα εκπαίδευσης 
είναι κάτω από τη βάση. 
Εξάλλου, αυτό είναι και το 
όραµά του… Θα ανοίξει λέει 
διάλογο µε το Παιδείας, όπως 
είπε κατά την επίσκεψη του 
στην παγετόπληκτη Νεµέα.

Χριστιάνα
Από το Αιγαίου στις 
φουρτούνες της πλατείας 
Βάθη βρέθηκε η νέα γενική 
γραµµατέας στη θέση του 
Στρατάκου. Όχι δηλαδή ότι θα 
βγάλει και τα «κάστανα από τη 
φωτιά». Πάντως, οι αγρότες 
των νησιών που ανησυχούν 
όταν υπάρχουν απεργίες στα 
λιµάνια για τις παραγωγές 
τους, θα έχουν ακόµη ένα 
πρόσωπο να αποταθούν.

Μόνο να µην µείνουν στον πάγο οι αγρότες

Αλήθεια σε ποιες αλλαγές και πιο νοικοκύρεµα στον ΕΛΓΑ, που 
δηµιουργούν ασφάλεια στους αγρότες αναφέρεται ο υπουργός της 
πλατείας; Γιατί οι πληγέντες από τον παγετό παραγωγοί βρίσκονται επί 
ποδός. Πάντως ο Σπήλιος, µιλά για καθολική µέριµνα κατόπιν οδηγιών 
του πρωθυπουργού, και µένει να φανεί πώς θα αποτυπωθεί σε ένα 
αποζηµιωτικό πακέτο, «µε όποια κρατική αρωγή χρειαστεί, µε νοµιµότητα 
και αποτελεσµατικότητα». Κατά τα λοιπά, περιµένει τη µελέτη της 
Παγκόσµιας Τράπεζας για τις συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής, και την 
πρόταση της οµάδας εργασίας για τον εκσυγχρονισµό του οργανισµού 
που θα τεθεί σε διαβούλευση. Για πόσες, µέρες, µήνες, χρόνια µιλάµε;

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Στα τηλέφωνα λέει ο 
Σπήλιος µε ευρωπαίους 
οµολόγους του που 
πάθανε και αυτοί ζηµιές 
από τον ανοιξιάτικο 
παγετό, για κοινή 
διεκδίκηση εξεύρεσης 
κονδυλίων. Ότι Ιταλοί, 
Γάλλοι και Ισπανοί 
πρωτοστατούν κάτι 
µπορεί να βγάλει.

Αν και µε τη 
15µελή task force 
του υπουργού 
της πλατείας που 
υπόσχεται να 
σαρώσει µε ελέγχους 
τα σύνορα και τα 
τσιγκέλια κρεοπωλών 
και αγορών υπάρξουν 
και φέτος βαφτίσια 
αµνοεριφίων, τι να 
λέµε....

Υβρίδια
«Η εφαρµογή στρατηγικών 

αυξήσεων του κόστους των 
αγροτικών εφοδίων µόνο 
ωφέλιµη δεν είναι για τη χώρα 
µας. Πέρα από τα αρνητικά 
στην παραγωγή, θα προκαλέσει 
µείωση της ανταγωνιστικότητας 
της ελληνικής γεωργίας και 
µείωση εθνικής οικονοµίας», 
λέει ο Σύνδεσµος Παραγωγών 
και Εµπόρων Λιπασµάτων.

Αφορµή το έγγραφο 
εργασίας της Κοµισιόν για την 
πράσινη συµφωνία έως το 
2030, περί αύξησης της 
φορολογίας για την οριζόντια 
µείωση της χρήσης λιπασµάτων.

Σύµφωνα µε το «καµπανάκι» 
του ΣΠΕΛ, λόγω της φύσης της 
θρέψης των καλλιεργειών, αν 
χαθεί µια λιπασµατική περίοδος 
σε ορισµένες καλλιέργειες, η 
ζηµιά στην αγροδιατροφική 
αλυσίδα διορθώνεται µόνο µε 
εισαγωγές τροφίµων. 

;

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΤΣΕΦΕΡΙΝ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ UEFA
«∆εν έχω δει ποτέ ξανά 
έναν άνθρωπο που να λέει 
τόσα πολλά ψέµατα [σ.σ 
για Ανιέλι και Εuropean 
Super League]. Η απληστία 
είναι γνωστό ότι εξατµίζει 
όλες τις ανθρώπινες αξίες. 
∆ε γνωρίζαµε πως είχαµε 
φίδια τόσο κοντά µας, 
τώρα όµως ευτυχώς 
το ξέρουµε».

Αυτά είδε 
ο Λυκουρέντζος 
και περιµένει 
να ξεπαγώσουν! 

Κι εκεί που νόµιζαν οι κτηνοτρόφοι ότι θα πάρουν 
µια «χρηµατική» ανάσα µεγαλοβδόµαδο, τους 
κόπηκαν τα φτερά. ∆εν πρόλαβαν, σου λέει, τεχνικά 
να τρέξουν οι διαδικασίες για την πληρωµή των 
συνδεδεµένων στα ζωικά, λόγω εµπλοκής στο 
µηχανογραφικό σύστηµα του ΟΣ∆Ε και τελικά θα 
ξεµείνουν για µετά τις 10 Μαΐου.

Τα φίδια άρχισαν να τους ζώνουν όταν η 
υφυπουργός, µε ανάρτησή της στο Fb µίλησε για 
πληρωµές συνδεδεµένων µέχρι τη Μεγάλη 
Τετάρτη, σε συνέχεια της απάντησης του υπουργού 
από τη Βουλή. Ξεκάθαρη η Αραµπατζή, αναφερόταν 
µόνο σε συνδεδεµένες φυτικής παραγωγής και σε 
συµπληρωµατικές πληρωµές µετά από ενστάσεις και 
ελέγχους. Κουβέντα για τα ζωικά….. 

Βέβαια, και ο υπουργός Σπήλιος, λίγες µέρες πριν, 
ανακοίνωσε πληρωµές και µάλιστα σε δύο δόσεις, 
χωρίς όµως να γίνεται σαφής. Το µόνο ξεκάθαρο 
ήταν ότι πιστώνονται τα de minimis στα ροδάκινα. 
Κατά τα υπόλοιπα, η αναφορά του ξεκίνησε µε 
φράσεις του τύπου «από 1.1.2021 έχουν ήδη γίνει 
πληρωµές 319 εκατ. ευρώ, ενώ µέχρι τις 30 Ιουνίου 
θα γίνουν πληρωµές ακόµα 352 εκατ. ευρώ».

Ακόµα πιο αόριστη η φράση «οι υπόλοιπες 
βασικές ενισχύσεις ξεκινούν να πληρώνονται τη 
Μεγάλη ∆ευτέρα και θα έχουν ολοκληρωθεί µέχρι 
τη Μεγάλη Τετάρτη». Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε! 
Ίσως γιατί οι συνδεδεµένες είναι στις βασικές.

Τα εύκολα, πάντως, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ τα 
τρέχει! Για να «φτουρίσει» η πληρωµή της Μεγάλης 
Εβδοµάδας θα κάνουν, ανακοινώνει ο οργανισµός, 
επανέλεγχο στα χωράφια µε αίτηµα συνδεδεµένης 
που είχαν εύρηµα λόγω τηλεπισκόπησης, χωρίς να 
χρειαστεί ο παραγωγός να υποβάλλει ένσταση! Στην 
ανακοίνωση, βέβαια, λένε για την προστασία της 
δηµόσιας υγείας λόγω κορωνοϊού και την αποφυγή 
του κινδύνου απώλειας ενισχύσεων….. 

∆εν κόλλησε µόνο η πληρωµή των ενισχύσεων 
από την καθυστέρηση στο άνοιγµα του συστήµατος 
των δηλώσεων ΟΣ∆Ε. Πρόβληµα εντοπίζεται και 
στις αποζηµιώσεις. θα µπορούσε, σου λέει, όπως 
έγινε µε τις ζηµιές του Ιανού, να δοθούν 
αποζηµιώσεις για τον παγετό της 26ςη Μαρτίου. Για 
να γίνει όµως αυτό, θα έπρεπε να υπήρχε η βάση 
δεδοµένων, η οποία για φέτος ακόµα «στήνεται», 
αφού οι δηλώσεις πριν λίγες µέρες ξεκίνησαν….  

Ο υπουργός, όµως, τα είπα σταράτα: «Όλες οι 
ζηµιές από τους πρόσφατους παγετούς θα 
αποζηµιωθούν µε ταχύτητα, δικαιοσύνη και 
αποτελεσµατικότητα» και  διαβεβαίωσε ότι έχει 
κινητοποιηθεί όλος ο µηχανισµός του ΕΛΓΑ για 
εξειδικευµένη καταγραφή των ζηµιών ανά χωράφι, 
µε προσοχή και σχολαστικότητα, ώστε αφενός να 
µην υπάρξει ούτε µια περίπτωση µη καταγραφής 
ζηµιάς παραγωγού και αφετέρου να αποφευχθούν 
οι επιτήδειοι που θα επιδιώξουν να επωφεληθούν». 
Αυτό ζητούν και οι πληγέντες αγρότες! Για να 
δούµε!    Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Σ
τις πολιτισµένες χώρες, 
οι φυσικές καταστρο-
φές, όπως αυτή που 
προκάλεσε σε πολλές 

καλλιέργειες ο τελευταίος παγε-
τός, δεν προσφέρονται για ψη-
φοθηρία, ούτε για… λαϊκή κα-
τανάλωση. Η ίδια η ζηµιά άλλω-
στε, γίνεται αφορµή για µια δεύ-
τερη αξιολόγηση της συνεισφο-
ράς των αγροτών στην κοινωνία 
την εθνική οικονοµία. Είναι ε-
ποµένως ένας πρόσθετος λόγος, 
οι ιθύνοντες, να σκύψουν πάνω 
από τα µεγάλα προβλήµατα του 
αγροτικού χώρου και να φρο-
ντίσουν για την επίλυσή τους.

Φυσική ροή 
ΤΙΠΟΤΑ απ’ όλα αυτά δεν συµ-
βαίνει στην Ελλάδα. Σχεδόν κά-
θε καταστροφή αξιοποιείται ως 
αφορµή για την ενδυνάµωση 
των πελατειακών σχέσεων, για 
επίπλαστα ή και πραγµατικά κά-
ποιες φορές ρουσφέτια, ακόµα 
και σε ξεκάθαρες περιπτώσεις 
καταστροφής της αγροτικής πα-
ραγωγής και απώλειας εισοδή-
µατος. ∆εν είναι τυχαίο το γε-
γονός ότι οι πρώτοι που κινη-
τοποιούνται µε τα ακραία και-
ρικά φαινόµενα, είναι οι τοπι-
κοί βουλευτές. Μετά «ξυπνάει» 
το υπουργείο και µετά έρχεται 
ο ΕΛΓΑ. Κι όλο αυτό, θεωρείται 
φυσική ροή των πραγµάτων. 

Γενικό το κακό
Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι ο τελευ-
ταίος παγετός, δηλαδή της 
9ης και 10ης Απριλίου, 
πόνεσε πολλούς και όχι 
µόνο τους αγρότες. Γύ-
ρω από τα συµπύρηνα 
ροδάκινα, τα νεκταρί-
νια, τα ακτινίδια και τα 
αµπέλια, έχουν στηθεί 
και λειτουργούν βιοµη-
χανίες ολόκληρες και ε-
πιχειρήσεις µε σηµαντικό 
κύκλο εργασιών, µεγάλο 
αριθµό εργαζοµένων, αξι-
όλογη εξαγωγική δραστηριό-

τητα, σπουδαία συνεισφορά στην 
εθνική οικονοµία και την τοπι-
κή κοινωνία. Αν κάποιοι συνεχί-
ζουν να υποτιµούν τους αγρότες 
(κι αυτό φαίνεται από πολλές κι-
νήσεις), τουλάχιστον ας έχουν υ-
πόψη τους το γενικότερο κακό σ’ 
αυτό που λέµε «αλυσίδα αξίας». 

Αλλαγή στο DNA
Σ’ ΑΥΤΗ την υπόθεση, το πρώτο 
που έχει σηµασία είναι η πρόλη-
ψη. Τα µέτρα ενεργητικής προ-
στασίας απέχουν πολύ από το ε-
πιθυµητό επίπεδο και σε αρκετές 
περιπτώσεις δεν λειτουργούν. Το 
προλαµβάνειν πρέπει να περάσει 
στο DNA και του παραγωγού. Ο 
ΕΛΓΑ και οι αποζηµιώσεις καλό 
είναι να περιορίζονται εκεί που 
δεν γίνεται διαφορετικά και µό-
νο εκεί που το κακό έχει γίνει. 
∆εν µπορεί οι αποζηµιώσεις να 
γίνονται αντικείµενο πολιτικής 
εκµετάλλευσης. Αυτό και µόνο 
δίνει λάθος µήνυµα. Καλλιεργεί 
ευρύτερα την ελλιπή φροντίδα 
και προστασία της παραγωγής.

Οι συμπάθειες
ΤΟ ΑΛΛΟ έχει να κάνει µε τις α-
ποζηµιώσεις. Ο κανονισµός του 
ΕΛΓΑ δεν µπορεί να είναι «λάστι-
χο». Να ανοιγοκλείνει µε βάση την 
«πολιτική» προσέγγιση και δια-
χείριση των συµβάντων. Ο κάθε 
παραγωγός πρέπει να ξέρει καλά 
από πριν, τι πληρώνει (εισφορά) 
και τι δικαιούται. Να το ξέρει κα-

λά και να µην αλλάζει κατά βού-
ληση. Όσο για τις εκτιµήσεις, 

σήµερα τα τεχνολογικά µέ-
σα είναι τέτοια που εύκο-
λα και µε απόλυτη ακρί-
βεια µπορεί να προσδιο-
ρίζεται η ζηµιά στο κάθε 
τετραγωνικό µέτρο, στο 
κάθε δέντρο, στο κάθε 
κλαδί. Σχεδόν στη στιγ-
µή. Χωρίς χρονοκαθυστε-
ρήσεις, χωρίς αλλοιώσεις 
των πραγµατικών δεδο-
µένων, χωρίς συµπάθει-
ες και αντιπάθειες. 

Σχεδόν κάθε 
καταστροφή 
στη χώρα µας 
αξιοποιείται ως 
αφορµή για την 
ενδυνάµωση των 
πελατειακών 
σχέσεων, για 
επίπλαστα ή 
και πραγµατικά 
κάποιες φορές 
ρουσφέτια, ακόµα 
και σε ξεκάθαρες 
περιπτώσεις 
καταστροφής 
της αγροτικής 
παραγωγής 
και απώλειας 
εισοδήµατος 

Ο 
Ezra Klein βλέπει ότι η κυβέρνηση 
Μπάιντεν υποβαθµίζει τον ρόλο των 
οικονοµολόγων: «Ο Μπάιντεν εµπι-
στεύεται λιγότερο τους οικονοµολό-

γους. Το µόνιµο παράπονο του Οµπάµα ήταν 
ότι οι πολιτικοί δεν καταλαβαίνουν τα οικονο-
µικά. Το µόνιµο παράπονο του Μπάιντεν είναι 
ότι οι οικονοµολόγοι δεν καταλαβαίνουν την 
πολιτική. Πολλοί οικονοµολόγοι λένε ότι στη 
σηµερινή κυβέρνηση οι οικονοµολόγοι και οι 
ασχολούµενοι µε τα χρηµατοπιστωτικά έχουν 
πολύ µικρότερη επιρροή απ’ ό,τι σε προηγού-
µενες κυβερνήσεις. Κάποιοι ενοχλήθηκαν α-
πό αυτή την αλλαγή, κάποιοι την είδαν ως µια 
σωστή προσαρµογή της ισορροπίας των ρόλων. 

Πάντως, δεν υπάρχει σήµερα κάτι που να 
µοιάζει µε τον άξονα επιρροής που είχαν οι 
Summers, Tim Geithner και Peter Orszag στο 
ξεκίνηµα της διακυβέρνησης Οµπάµα, ή των 
Robert Rubin και Summers κατά τη διακυβέρ-
νηση Κλίντον. Η υπουργός Οικονοµικών Janet 
Yellen έχει πραγµατικό εκτόπισµα στις εσωτερι-
κές συζητήσεις, αλλά οι οικονοµολόγοι δεν από 
τις κυρίαρχες φωνές στο τραπέζι. Αυτό εν µέρει 
αντανακλά και την προσωπικότητα του ίδιου του 
Μπάιντεν: είναι λιγότερο ακαδηµαϊκά προσα-
νατολισµένος, και περισσότερο φύσει σκεπτι-

κιστής ως προς τον 
τρόπο που οι οικο-
νοµολόγοι βλέπουν 
τον κόσµο και την 
ανθρώπινη συµπε-
ριφορά, απ’ ό,τι ο 
Οµπάµα και ο Κλί-
ντον. Το πλαίσιο α-
ναφοράς αυτής της 
κυβέρνησης είναι 

οι αποτυχίες της προηγούµενης γενιάς των οι-
κονοµικών συµβουλών. 15 χρόνια οικονοµι-
κών κρίσεων, ένα χάσµα ανισότητας και επα-
νειληµµένοι πανικοί χρέους που ποτέ δεν α-
ποτυπώθηκαν στα επιτόκια έχουν αφαιρέσει 
την αίγλη των ειδικών περί τα οικονοµικά».

Ακόµα µου φαίνεται ότι η µη άνοδος του πλη-
θωρισµού συνέβαλε στη διάψευση της κυρίαρ-
χης µακροοικονοµικής θεώρησης. […] Οι ανα-
γνώστες αυτού του µπλογκ γνωρίζουν ότι απο-
δίδω τον χαµηλό πληθωρισµό στη σχετικά πε-
ριοριστική νοµισµατική πολιτική που εφαρµό-
ζεται από το 2008. Όµως δεν ανήκω ως προς 
αυτό στο κύριο ρεύµα. ∆εν πιστεύω ότι τα επι-
τόκια, τα ελλείµµατα του προϋπολογισµού και 
η ανεργία επηρεάζουν σηµαντικά τον πληθω-
ρισµό, τουλάχιστον στις ΗΠΑ όπου ο κίνδυνος 
στάσης πληρωµών του δηµόσιου χρέους είναι 
µικρός. Φυσικά αυτά τα πράγµατα συνιστούν έ-
ναν κύκλο. […]. Είναι ένας ατέρµονος κύκλος.

*ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ 
MERCATUS CENTER AT GEORGE MASON 

UNIVERSITY ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 
ΣΤΟ INDEPENDENT INSTITUTE 

Οικονομικά 
και πολιτική

ΤΟΥ  ΣΚΟΤ ΣΑΜΕΡ*
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Ο
ι πρόσφατοι αλεπάλληλοι παγετοί του 
Μαρτίου και του Απριλίου προκάλεσαν 
πολύ µεγάλες καταστροφές στην αγρο-
τική παραγωγή, σε δενδρώδεις καλλιέρ-

γειες, αµπέλια και κηπευτικά. Οι ζηµιές είναι πολύ 
µεγάλες σε ποσοστά ζηµιάς και σε έκταση σε πολ-
λές περιοχές της χώρας από την Πελοπόννησο έ-
ως τη Θράκη.

Σε ορισµένες µάλιστα περιοχές της Λάρισας, της 
∆υτικής Μακεδονίας και της Κεντρικής Μακεδονίας 
καταγράφονται µεγάλες ζηµιές από παγετούς και χα-
λάζι τα 4 από τα τελευταία 5 χρόνια.

Το πλήγµα είναι πολύ ισχυρό για τους αγρότες, 
για τις επιχειρήσεις επεξεργασίας και διακίνησης των 
προϊόντων, για τις εξαγωγές (ο κίνδυνος απώλειας 
αγορών είναι πολύ µεγάλος), για την απασχόληση 
των µόνιµων και των εποχικών εργαζοµένων, για τις 
τοπικές οικονοµίες και την εθνική οικονοµία γενικό-
τερα και µάλιστα σε µία περίοδο που πρέπει να αντι-
µετωπιστούν και οι επιπτώσεις λόγω του κορονοϊού.

Η ήδη γνωστή κατάσταση οικονοµικής ασφυξίας 
στην ύπαιθρο επιδεινώνεται ακόµη περισσότερο µε 
ορατό τον κίνδυνο διάρρηξης της κοινωνικής συνο-
χής. Ειδικά στις σεισµόπληκτες περιοχές της Ελασ-
σόνας και του Τυρνάβου η κατάσταση είναι τραγική

Είναι αυτονόητη η υποχρέωση της Πολιτείας να 
στηρίξει άµεσα και πολύπλευρα όλους τους πληγέ-
ντες αγρότες για να µπορέσουν να ανταποκριθούν 
στις οικονοµικές τους υποχρεώσεις και να συνεχί-
σουν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, να 
στηρίξει τους εργαζόµενους, µόνιµους και εποχι-
κούς και τις επιχειρήσεις που θα αντιµετωπίσουν 
µεγάλα προβλήµατα.

Είναι επίσης αυτονόητη η υποχρέω-
ση της Πολιτείας να εγγυηθεί τη βι-
ωσιµότητα, την αποτελεσµατικό-
τητα και την προοπτική του συ-
στήµατος ασφάλισης της αγρο-
τικής παραγωγής που λόγω της 
συχνότητας των καιρικών φαι-
νοµένων και της έντασής τους 
εξαιτίας της κλιµατικής αλλαγής 
καθίσταται ζητηµα κατεπείγου-
σας προτεραιότητας για τη χώρα.

Γι’ αυτό πρέπει:
 Να πληρωθούν αµέσως οι αποζη-

µιώσεις για τις ζηµιές του 2020 που δεν 

έχουν πληρωθεί, καθώς και οι πάσης φύσεως ενι-
σχύσεις (συνδεδεµένες, υπόλοιπα ενιαίων ενισχύ-
σεων, πρασινίσµατος κλπ).

Να γίνουν έγκαιρες εκτιµήσεις των ζηµιών µε ενίσχυ-
ση του προσωπικού του ΕΛΓΑ και αναγνωρίζοντας την 
οξύτητα του προβλήµατος να υπάρξει σαφής δέσµευση 
και προγραµµατισµός, ώστε οι αποζηµιώσεις να πληρω-
θούν κατά προτεραιότητα.

Να γίνει ρύθµιση οφειλών των πληγέντων αγροτών 
προς το ∆ηµόσιο, τους Οργανισµούς του, τους ∆ήµους 
και τις Τράπεζες. Να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις για 
την αντιµετώπιση του εργατικού κόστους µέσω προγραµ-
µάτων στήριξης της απασχόλησης στις πληγείσες περι-
οχές ώστε να µην αυξηθεί η ανεργία και να ληφθούν 
µέτρα στήριξης και για τους εποχικούς εργαζόµενους.

Να σταµατήσει επιτέλους το «θέα τρο του παραλό-
γου» µε την υποβολή των δηλώσεων του ΟΣ∆Ε και να ε-
πισπευσθούν οι σχετικές διαδικασίες αφού η διάθεση του 
τελικού αρχείου δηλώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον ΕΛ-
ΓΑ αποτελεί βασική προϋπόθεση για να µπορεί να ξεκι-
νήσει η πληρωµή των αποζηµιώσεων. Αν η υποβολή των 
δηλώσεων του ΟΣ∆Ε ξεκινάει στις αρχές του έτους όπως 
εγγράφως έχουµε προτείνει από το 2014 και το αρχείο 
των δηλώσεων του ΟΣ∆Ε διατίθεται έγκαιρα στον ΕΛΓΑ 
οι πληρωµές των αποζηµιώσεων µπορούν να ξεκινούν 
τον Σεπτέµβριο. Είναι απορίας άξιο και σε κάθε περίπτω-
ση απαράδεκτο να έχουµε φτάσει στο 2021 και αυτή η 
απολύτως λογική πρόταση να µην εφαρµόζεται και κά-
θε χρόνο να προστίθεται ένα ακόµη επεισόδιο στο γνω-

στό κακόγουστο σίριαλ µε τίτλο «διαδικασίες 
υποβολής δηλώσεων ΟΣ∆Ε» παραβλέπο-

ντας και την εµπειρία από τις άλλες χώ-
ρες της Ευρώπης.

Να αποδοθούν στον ΕΛΓΑ τα πο-
σά που η Πολιτεία οφείλει µε βάση 
την πρόβλεψη του Ν. 3877/2010 
για χρηµατοδότηση του Οργανι-
σµού και από τον κρατικό προϋ-

πολογισµό. Συγχρόνως πρέπει να 
αξιοποιηθούν πόροι από το Ταµείο 

Ανάκαµψης και το πρόγραµµα Αγρο-
τικής Ανάπτυξης της νέας προγραµµατι-

κής περιόδου για τη στήριξη του συστήµα-

τος ασφάλισης προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι επι-
πτώσεις στην αγροτική παραγωγή και το αγροτικό εισό-
δηµα λόγω της κλιµατικής αλλαγής.

Να γίνουν βελτιώσεις στους κανονισµούς ασφάλι-
σης και στο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΛΓΑ και 
γενικότερα του συστήµατος ασφάλισης λαµβάνοντας υ-
πόψη τις ανάγκες που προκύπτουν λόγω της κλιµατικής 
αλλαγής, βελτιώσεις που είχαν προγραµµατιστεί να γί-
νουν το 2015 µε την αξιοποίηση και της αναλογιστικής 
µελέτης που είχε εκπονηθεί από τον ΕΛΓΑ τον Νοέµβριο 
του 2014 και κακώς µαταιώθηκαν ύστερα από τις βου-
λευτικές εκλογές και την αλλαγή του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου του Οργανισµού.

Να ενισχυθούν τα προγράµµατα ενεργητικής προ-
στασίας και πρόληψης ζηµιών για την φυτική παραγω-
γή (δίχτυα προστασίας από το χαλάζι και τη βροχή, αντι-
παγετική προστασία) καθώς και τα προγράµµατα πρόλη-
ψης και καταπολέµησης ασθενειών για την κτηνοτροφία.

Να ενεργοποιηθεί η πρόσθετη ασφάλιση που προ-
βλέπεται στον Νόµο 3877/2010 για όσους αγρότες επι-
θυµούν κάλυψη για το 100% της ζηµιάς.

Να υπογραφεί σύµφωνο του ΕΛΓΑ µε τους ∆ήµους 
για τη µεταξύ τους συνεργασία σε θέµατα  ασφάλισης και 
προστασίας της παραγωγής όπου µεταξύ των άλλων να 
προβλέπεται και η εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρο-
νου δικτύου πιστοποιηµένων µετεωρολογικών σταθµών 
σε κάθε ∆ήµο αναβαθµίζοντας έτσι το πρόγραµµα αγρο-
τικών προειδοποιήσεων για επερχόµενους κινδύνους.

Με πρωτοβουλία των ∆ήµων, των συνεταιρισµών και 
των Οµάδων Παραγωγών και σε συνεργασία µε τις ∆ιευ-
θύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας των Περιφερειών, τα πα-
νεπιστήµια, τα ερευνητικά ιδρύµατα, τον ΕΛΓΟ και τον ΕΛ-
ΓΑ να επιλέγονται οι κατάλληλες ποικιλίες που µπορούν 
να ανταποκριθούν καλύτερα στα µετεωρολογικά δεδοµέ-
να και το µικροκλίµα κάθε περιοχής και να γενικευτεί η 
πιστοποίηση του πολλαπλασιαστικού υλικού. ∆εν µπο-
ρεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί η απαράδεκτη κατάστα-
ση στην αγορά των φυτών όπου ουσιαστικά οι αγρότες 
είναι «ανυπεράσπιστοι».

«Χρειάζονται κατεπειγόντως μέτρα           
για τις μεγάλες ζημιές από τον παγετό»

*Πρώην βουλευτή
ΠΑΣΟΚ Νοµού Λάρισας

ΑΡΘΡΟ
  ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΕΞΑΡΧΟΥ*

ΑΡΘΡΑ.ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 

Όλα για την αλιεία
στη Seafood Expo
Η Seafood Expo που θα πραγµατοποιηθεί στη 
Βαρκελώνη στις 27-29 Απριλίου είναι η κορυφαία 
διεθνής ετήσια έκθεση αλιείας για τα φρέσκα, 
κατεψυγµένα και καπνιστά ψάρια, τις κονσέρβες 
ψαριών και τις υπηρεσίες αλιείας όπως τη 
διακίνηση, την αποθήκευση και την ασφάλιση. Η 
έκθεση µε περισσότερους από 25.800 αγοραστές 
και πωλητές αποτελεί µια καλή ευκαιρία για 
δικτύωση µε επαγγελµατίες του κλάδου. Seafood 
Expo διεξάγεται παράλληλα µε την SPE (Seafood 
Processing Europe) η οποία αφορά την 
επεξεργασία των αλιευµάτων, τον εξοπλισµό 
για την επεξεργασία και την τεχνολογία 
πληροφοριακών συστηµάτων για τον κλάδο. 
Περισσότερες πληροφορίες στο 
www.seafoodexpo.com/global.

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.

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.

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. 

Γίνε οινοπαραγωγός
για µία ηµέρα
Η Ένωση «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος» και ο 
εκπαιδευτικός οργανισµός WSPC (The place to study 
wine, spirits, coffee and beverages) προσκαλούν το 
κοινό, φίλους και µη του κρασιού, στη διαδραστική 
διαδικτυακή εκδήλωση «Γίνε Οινοπαραγωγός για µία 
ηµέρα» που θα πραγµατοποιηθεί τη Μεγάλη Τετάρτη 

28 Απριλίου, 17:30-19:30. Στην εκδήλωση, οι 
οινοποιοί-µέλη της Ένωσης θα διηγηθούν γεγονότα 
που συνέβησαν στα οινοποιείο τους, και θα 
µοιραστούν µε το κοινό τέσσερις επιλογές που είχαν, 
εκ των οποίων µία είναι η σωστή, εκείνη που τελικά 
επέλεξαν, ενώ το κοινό θα εικάσει ποια ήταν αυτή. Η 
συµµετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν και ανοιχτή 
για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες στο 
caslanidou@wspc.gr

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ

Εργαστήριο 
επεξεργασίας 
κάνναβης 

Η ΚΑΝΝΑΒΙΟ ΚΟΙΝΣΕΠ 
στα πλαίσια της συµµετοχή 
της στο ερευνητικό έργο 
«Πράσινα και ανακυκλώσιµα 
ή/και κοµποστοποιήσιµα 
σύνθετα προϊόντα µε 
βελτιωµένες ιδιότητες από 
απόβλητα βιοµηχανικής 
κάνναβης στα πλαίσια της 
κυκλικής οικονοµίας» θα 
διοργανώσει το Σάββατο 8 
Μαΐου 2021, στον Βόλο ένα 
εργαστήριο παραδοσιακής 
επεξεργασίας της κάνναβης 
και επίδειξης κατασκευής 
χειροποίητου χαρτιού. Το 
εργαστήριο θα 
περιλαµβάνει παρουσίαση 
για τις ιδιότητες και τις 
χρήσεις της βιοµηχανικής 
κάνναβης, καθώς και 
επίδειξη και πρακτική 
εξάσκηση στο χειρωνακτικό 
σπάσιµο κορµών κάνναβης 
για διαχωρισµό της ίνας από 
το ξύλο. Περισσότερες 
πληροφορίες και αιτήσεις 
συµµετοχής (ελεύθερη): 
kannabiohemp@gmail.com

ΒΟΛΟΣ

Σε διόρθωση προφανών 
σφαλµάτων µε εκ νέου υποβολή 
των στοιχείων των συµβάσεων µε 
συµβούλους µέχρι και την Τετάρτη 
28 Απριλίου καλούνται οι 
παραγωγοί δικαιούχοι του µέτρου 
των Βιολογικών.

Έως 25 Μαΐου οι αιτήσεις 
για το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης 
και µετατροπής αµπελώνων µε 
οινοποιήσιµες ποικιλίες.

Μέχρι την 15η Ιουνίου 2021 
µπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι 
εργοδότες αγρότες στην αρµόδια 
υπηρεσία Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
προκειµένου να µετακαλέσουν 
πολίτες τρίτης χώρας, για να 
εργαστούν στις καλλιεργητικές 
εργασίες του τρέχοντος χρονικού 
διαστήµατος.

Μέχρι τον Σεπτέµβριο έχουν 
περιθώριο για αιτήσεις οι 
ενδιαφερόµενοι για τον 
Αναπτυξιακό Νόµο. 

Παράταση έξι µηνών στο 12µηνο 
που έχουν στη διάθεσή τους οι 
δικαιούχοι των Σχεδίων Βελτίωσης 
ώστε να ξεκινήσουν την υλοποίηση 
της επένδυσής του. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Αγροτική έκθεση 
Agroexpo και φέτος 
στις 28-30 Μαΐου 

Το Επιµελητήριο Λασιθίου 
διοργανώνει για τέταρτη χρονιά 
την 4η Αγροτική Έκθεση 
Ιεράπετρας Agroexpo 2021 στις 
28,29, 30 Μαΐου. Η διοργάνωση 
υλοποιείται στον εξωτερικό 
εκθεσιακό χώρο Αγρέξ σε στενή 
συνεργασία µε την Περιφέρεια 
Κρήτης και τον ∆ήµο Ιεράπετρας, 
υπό την αιγίδα του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Στόχος της 
έκθεσης είναι η ανάδειξη τοπικών 
προϊόντων, καινοτόµων µεθόδων 
παραγωγής, καλλιέργειας, 
σηµαντικών ερευνητικών δράσεων 
και πρωτοβουλιών διασύνδεσης 
της αγροτικής παραγωγής µε την 
τουριστική δραστηριότητα. Αιτήσεις 
συµµετοχής: https://agroexpoier
apetra.gr/ekthetes/#register.
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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 6 µοσχίδες από 15 έως 17 µηνών 
υψηλή γαλακτοπαραγωγής, περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6974/648148.

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 σπερµατέγ-
χυσης από γονείς που φέρουν πιστοποί-
ηση 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 αρνάδες Ασαφ 2,5 µηνών από 
µάνες υψηλής γαλακτοπαραγωγής.Περιοχή 
Βοιωτίας. Τηλ.6932/303943.

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται δικαιώµατα 155 προβάτων, περι-
οχή Αιτωλοακαρνανίας. Τηλ.6998/980455.

Πωλούνται πρόβατα Λακον κατευθείαν από 
Γαλλία, περιοχή Λάρισα.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 µπάλες άριστης ποιότητας από 
τριφύλλι, σανός βρώµης, λιόλιου, αλεξανδρι-
νό και λιβαδόχορτο. ∆υνατότητα µεταφοράς 
στο χώρο σας σε πολύ καλή τιµή. Περιοχή 
Αχαίας.Τηλ.6999/672735

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 πιστο-
ποίηση Bιοελλάς, περιοχή Ναυπάκτου.
Τηλ.6976/288400.

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

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

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

ΖΗΤΗΣΗ

Zητούνται δικαιώµατα για αγορά. Πληρωµή 
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 δρό-
µου Κερίου- Ζακύνθου, 200 µέτρα από το χω-
ριό Κερί Ζακύνθου.Τηλ.6937/314086.

Πωλούνται 10 στρέµµατα µε εκτατικά δικαι-
ώµατα. 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 χώρο δια-
µονής και δυο εγκαταστάσεις µεταλλικής κατα-
σκευής ( 500 τ.µ. έκαστο ).Τηλ. 6977/349795.

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

Πωλείται αγροτεµάχιο εκτάσεως 4.850 µέ-
τρων. 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 επαγγελ-
µατική - αγροτική χρήση µε νερό και ρεύµα.
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 ανταλλαγή. 
Τηλ.6942/228503.

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

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

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

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

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται για αγορά χωράφι στο ∆ήµο Μεσο-
λογγίου µε άρδευση από 20 έως 50 στρέµµα-
τα. Τηλ. 6985/858698.2632/091500

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, ψηλοστάβαρο. 
Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133. 

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

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίππους 
πετρελαίου. Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ stayer 8110 me 6000 ώρες 
χρήσης. Σε άριστη κατάσταση µαζί µε τα πα-
ρελκόµενα, σπαρτική, άροτρο, 2 καλλιεργη-
τές (ελαφρύς, βαρύς) , µε λιπασµατοδιανοµέα.
Τηλ.6943/457861.

 Πωλείται καινούριο ραντιστικό, αµεταχείριστο. 
Τηλ. 6943/457861.

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

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

Πωλείται ένα φρεζοσκαλιστήρι 5σειρο. Περι-
οχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366041, 
6972366043

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

Πωλείται ένα αναστρεφόµενο άρο-
τρο 3υνο,πολλούς καλλιεργητές και άλ-
λα εργαλεία. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6972/366041, 6972366043

Πωλείται ένα ραντιστικό. Περιοχή Σίνδος Θεσ-
σαλονίκης.Τηλ.6972/366041, 6972366043

Πωλείται ένας στελεχοκόπτης, ένας ισοπεδω-
τήρας και µία πλατφόρµα. Περιοχή Σίνδος Θεσ-
σαλονίκης.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 Ζορ-
µπά 32αρα και µία πρέσα µάρκας Welger 530. 
Τηλ.6982/551234.

Πωλούνται λάστιχα για τρακτέρ 16938 ράντι-
αλ και ένας χορτοσυλλέκτης ελικόπτερο πλάτος 
εργασίας 3,2 µέτραΤηλ.6982/551234

Πωλούνται ελαστικά για τρακτέρ 13,628 ρα-
ντιαλ.Τηλ.6982/551234

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο, Πάτης ,10αρακι τι-
µή 250 ευρώ. Περιοχή Σερρών 6937/253885.

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

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

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. Πωλούνται 2 θερµοκή-
πια βαρέου τύπου (15 µ.πλάτος Χ 68 µ. µή-
κος το καθένα). Με υδρορροή, υδρονέφωση, 
σταγόνες, τρεις πόρτες και δύο παράθυρα.Τηλ. 
6980/001606 Πωλείται τρακτέρClaasΝexus 
101 ίππων δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιο-
χή Πιερίας. Tηλ.6980/001606.

Πωλείται ΒMWE30, 4θυρο, 35 ετών. Περιο-
χή Πιερίας Τηλ. 6980/001606, 

Πωλείται κυλινδρόµυλος Gruber Αυστρίας 5,5 
Hp µοτέρ και ηµιοριζόντια χαρµανιέρα Sylko 
χωρητικότητας 2000 λίτρων µε κινητήρα 7,5 
ίππων 3380 V, µε δυνατότητα παραγωγής 1 τό-
νο/ώρα µε 200 ώρες χρήσης. Σε άριστη κατά-
σταση. Τιµή: 6.400 ευρώ. Τηλ. 6947/741230.

Πωλείται αρµεκτήριο Delaval 24 θέσεων 
12Χ2 αρµεκτικών µονάδων αποτελούµενο από 
παγίδα 24 ζώων γρήγορης εξόδου µε αυτόµα-
τη ταΐστρα, 6 παλµοδότες ηλεκτρονικού τύπου, 
αυτόµατο πλυντήριο, µονάδα συλλογής γάλα-
κτος 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 άριστη 
κατάσταση, κατασκευή TERRA Aποστόλου,πε-
ριοχή 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 στοιχεία 
κ.α. ερπυστριοφόρων κατάλληλα και για θερι-
ζοαλωνιστικές ρυζιού παλαιού τύπου σε χαµη-
λές τιµές. Τηλ. 6972/951763. 2109/820024

Πωλείται χορτοκοπτικό µε 2 δίσκους,ιταλικό. 
Τηλ.6982/776003.

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θειαφι-
στήρας Tηλ. 6980/001606.

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

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

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 άρι-
στη κατάσταση, ραντιστικό µεγάλο, πλατφόρ-
µα 4τροχη ελαφρώς µεταχειρισµένα τιµή 
14000 ευρω ,πωλούνται και µεµονωµενα-
Τηλ.6985/858698,2632/091500. 

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

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

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι 
µε κολόνες της ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώ-
ρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές 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 ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη 
στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και εν-
σίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγω-
νη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Έχασε την περασµένη Πέµπτη τη σκλη-
ρή µάχη µε τον κορωνοϊό, ο Γιάννης 
Χίγκας, ο άνθρωπος που έγραψε τη δι-
κή του σελίδα στην ανάπτυξη της ελλη-
νικής γεωργίας και όλοι όσοι τον έζη-
σαν και συνεργάστηκαν µαζί του θα τον 
θυµούνται για το καθαρό του βλέµµα.
Ακούραστος, µαχητικός και πάντα χα-
µογελαστός, ο Γιάννης Χίγκας, παρέ-
λαβε από τον πατέρα του, Γιώργο Χί-
γκα, µια πετυχηµένη αντιπροσωπεία 
παρελκόµενων για να την εξελίξει σε 
έναν µεγάλο όµιλο αγροτικών µηχα-
νηµάτων, µε τελευταίο απόκτηµά του 
την αντιπροσωπεία της Claas.

Η συνεργασία Χίγκα µε την Claas 
για την αντιπροσώπευση στην Ελλά-
δα των οµώνυµων τρακτέρ και θερι-
ζοαλωνιστικών µηχανών, του πολυε-
θνικού γίγαντα, αποτέλεσε κορυφαία 
στιγµή στην πορεία του οµίλου και µε-
τρά σχεδόν µια 7ετία. «Ήταν µια µε-
γάλη πρόκληση, αφού υλοποιήθη-
κε τη χειρότερη περίοδο για τη χώ-
ρα µας, από οικονοµικής άποψης», 
δήλωνε ο Γιάννης Χίγκας, το 2014 
στην εκδήλωση «Ανοικτές Πόρτες», 
στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 
στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, µε έντο-
νο ενδιαφέρον περίµενε κάθε χρόνο, 
εδώ και 20 και πλέον χρόνια, ο αγρο-

τικός κόσµος τις «Ανοικτές Πόρτες» 
της Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ, ενός θεσµού που 
έδινε χώρο σε νέες συνεργασίες αλλά 
και εισήγαγε ότι πιο καινούργιο στο 
χώρο των αγροτικών µηχανηµάτων. 

Γεννήθηκε το 1956 στη Θεσσαλο-
νίκη, απέκτησε τρία παιδιά και για 
περισσότερα από 40 χρόνια ασχολή-
θηκε δραστήρια µε την ανάπτυξη της 
οικογενειακής επιχείρησης Γ. Χίγκας 
ΑΒΕΕ στην οποία εκτός από τις εται-
ρείες αγροτικών µηχανηµάτων και 
εισροών, ανήκουν και οι «Ελαιώνες 

Χαλκιδικής ΑΕ». Τα τελευταία χρόνια, 
έδινε ιδιαίτερη ενέργεια στη φροντί-
δα των ελαιόδεντρων, για τα οποία 
δήλωνε πολύ υπερήφανος. Παράλ-
ληλα, εδώ και πολλά χρόνια, συµµε-
τείχε ενεργά στα κοινά του κλάδου, 
ως αντιπρόεδρος του ΣΕΑΜ, δίνοντας 
µεταξύ άλλων «µάχες» για τα Σχέδια 
Βελτίωσης. Είχε µάθει στην επιχειρη-
µατική του διαδροµή να µην διστά-
ζει, να αναλαµβάνει ρίσκα και να α-
ντιµετωπίζει προκλήσεις. 

Φίλε Γιάννη, καλό ταξίδι.

Ανοιχτές Πόρτες
Με έντονο ενδιαφέρον 

περίµενε κάθε χρόνο, ο αγρο-
τικός κόσµος τις «Ανοικτές 

Πόρτες» της Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ, 
ενός θεσµού που έδινε χώρο 

σε νέες συνεργασίες

Ο Αώος ταξιδεύει από 
την Αφρική στην Κόνιτσα
Ο Αώος είναι ένας ενήλικος 
Ασπροπάρης, ο οποίος σηµάνθηκε 
µε δορυφορικό ποµπό από την 
Ελληνική Oρνιθολογική Εταιρεία 
τον Απρίλιο του 2015 στον κάµπο 
της Κόνιτσας. Είναι ένα πουλί το 
οποίο διανύει κάθε χρόνο µια 
απόσταση περίπου 6.000 
χιλιοµέτρων και αφήνει την 
Αφρική στην οποία ξεχειµωνιάζει 
για να έρθει στο καλοκαιρινό 
αγαπηµένο του καταφύγιο στην 
περιοχή της Κόνιτσας.

Εχθρός της χλωρίδας και
της πανίδας ο θόρυβος
Μετά τα ζώα ο θόρυβος που 
παράγει ο άνθρωπος στον πλανήτη 
επηρεάζει όπως φαίνεται αρνητικά 
και την χλωρίδα. Ερευνητές του 
Πανεπιστηµίου Texas A&M στις 
ΗΠΑ µε δηµοσίευση τους στην 
επιθεώρηση «Proceedings of the 
Royal Society B» υποστηρίζουν ότι 
ο θόρυβος επηρεάζει αρνητικά την 
ανάπτυξη των δασών, σταµατά την 
παραγωγή νέων δέντρων, αλλά 
και αποµακρύνει τα είδη που 
λειτουργούν ως επικονιαστές. 

«Εντεκάδα» µαθητών ΑΓΣ
µε υποτροφία στις ΗΠΑ
Ακόµη έντεκα µαθητές του Γενικού 
Λυκείου και του Επαγγελµατικού 
Λυκείου της Αµερικανικής 
Γεωργικής Σχολής από τη νέα 
ακαδηµαϊκή χρονιά θα συνεχίσουν 
τις σπουδές τους µε πλήρη 
υποτροφία σε Αµερικανικά 
πανεπιστήµια. Το συνολικό ύψος 
των υποτροφιών ξεπερνά τα τρία 
εκατ. δολάρια. Μέσω του «Study 
USA» που υλοποιεί η Σχολή, τα 
τελευταία εννέα χρόνια 69 µαθητές 
συνέχισαν µε υποτροφία στις ΗΠΑ.

Έκθεση Μουσείου και 
διαδροµή Ελιάς Καντάνου
Τη µελέτη για τη διαµόρφωση 
Έκθεσης Μουσείου Ελιάς και τη 
δηµιουργία διαδροµής ελιάς 
Καντάνου, υπέγραψε ο 
Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος 
Αρναουτάκης. Σκοπός της µελέτης, 
που αναµένεται να ολοκληρωθεί 
µέσα στο επόµενο τετράµηνο, είναι 
η δηµιουργία ενός επισκέψιµου 
χώρου για προβολή του πολιτισµού 
της ελιάς στην Κάντανο και η 
δηµιουργία διαδροµής στον 
ιστορικό ελαιώνα που τη φιλοξενεί.

Ακούραστος, µαχητικός και πάντα χαµογελαστός, ο Γιάννης Χίγκας, παρέλαβε από τον πατέρα του, 
µια πετυχηµένη αντιπροσωπεία παρελκοµένων για να την εξελίξει µέσα στο χρόνο σε έναν µεγάλο Όµιλο.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Ανείπωτος θρήνος
για το Γιάννη Χίγκα 
Συγκλόνισε την αγροτική οικογένεια ο ξαφνικός θάνατος 
του ανθρώπου που έγραψε σελίδες ανάπτυξης της γεωργίας 

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

Πωλείται ξηραντήρι καπνού. Τιµή 800 ευρώ συ-
ζητήσιµη.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 ξηραντήριο συνεχούς ροής για καλα-
µπόκι,ρύζι,στάρι, για 10 τόνους την ώρα, σε 20 
υγρασία.Τηλ.6944/722686

Πωλείται τρακτέρ UNIVERSAL 55 ίππων µε 
φρέζα βαρέως τύπου και πλατφόρµα σε άριστη 
κατάσταση. Περιοχή ∆ήλεσι Βοιωτίας. Τιµή 4500 
ευρώ. Τηλ.6942/228503.

Πωλείται τρακτέρ URSUS 65αρι µε λάστιχα και-
νούρια σε καλή κατάσταση.Περιοχή Κρυσταλλο-
πηγή 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. Τι-
µή 2000 ευρώ.Τηλ.6993/919022.

Πωλείται χορτοκοπτικόιταλίας πεντάδισκo µε-
συνθλιπτικό 3500 ευρώ. ∆υτική Μακεδονία.
Τηλ. 6972018965

Πωλείται σφυρόµυλοςµονοφασικός αχρησι-
µοποίητος 550 ευρώ.∆υτική Μακεδονία.Τηλ. 
6972018965

Πωλείταιραντιστικόαναρτώµενο500L µεκαινού-
ρια 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, Νέων Μουδανίων. Τηλ 
6974/311286.

Πωλείται βυτίο συρόµενο µε υδραυλικές βέργες, 
2,5 τόνων.Τηλ.6907/367880.

Πωλείται σπαρτική µηχανή Gaspardo 6σειρη µε 
πλήρη ανταλλακτικά και 6µετρη πλατφόρµα µε 
παραπέτα ανοιγόµενα.Τηλ.6977/091990.

Πωλείται τρακτέρ Αntonio Carraro TGF 740 µε 
κοβούκλιο.Τηλ.6972/953853.

Πωλείται τρακτέρ John Deere 5070, µοντελο 
2005,διπλό διαφορικό,κουβούκλιο εργοστασια-
κό,µε κουβά,πηρούνι,κουτάλα.Τηλ.2310/711133.

Πωλείται τρακτέρ Steyer 110 άλογα σε καλή κα-
τάσταση. Τηλ.2310/715311.

Πωλείται άροτρο 4υνο µάρκας Γκλαβάν. 
Τηλ.2310/715311.

Πωλείται ρίπερ 28αρι και ραντιστικό 600αρι.
Τηλ.2310/715311.

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά υδραυλική.
Τηλ.2310/715311.

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.

Zητείται αγροτικό αυτοκίνητο 4χ4 µε 
µιάµιση καµπίνα σε µέτρια κατάσταση. 
Τηλ.6943/457861.
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Game Over και
ώρα ημιτελικών 
Το σεντόνι θα τεντώσει κανονικά την Τρίτη

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Μετά το... game over στην πρω-
τοβουλία των 12 για τη δηµιουρ-
γία µίας κλειστής λίγκας και την 
ίδρυση µίας νέας ευρωπαϊκής ορ-
γάνωσης, ήρθε η ώρα της επιστρο-
φής στα αγωνιστικά καθήκοντα. 
Εκτός λοιπόν απροόπτου µίας νέ-
ας αποστασίας, τα µατς των ηµιτε-
λικών του Τσάµπιονς Λιγκ θα διε-
ξαχθούν κανονικά την ερχόµενη 
εβδοµάδα. Την αρχή, θα κάνει το 
ζευγάρι Μάντσεστερ Σίτι και Πα-
ρί Σεν Ζερµέν την Τρίτη 27 Απρι-
λίου. Η Σίτι µπορεί να υπολογίζει 
µάλιστα και στον Κέβιν Ντε Μπρό-
ινε, καθώς θα βρίσκεται στη διά-

θεση του Πεπ Γκουαρντιόλα µετά 
τον τραυµατισµό του. Την επόµε-
νη ηµέρα, η Τσέλσι θα υποδεχτεί 
στην έδρα της τη Ρεάλ Μαδρίτης. 

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως 
την περασµένη Πέµπτη ο πρόε-
δρος της UEFA Αλεξάντερ Τσεφέ-
ριν υπονόησε ευθέως ότι το παι-
χνίδι είναι πιθανό να αναβληθεί, 
ως µία µορφή αντιποίνων για τη 
δράση του Φλορεντίνο Πέρεθ στη 
European Super League. ∆ιότι ο 
πρόεδρος της «Βασίλισσας» ή-
ταν από τους πρωτεργάτες και α-
νέλαβε πρώτος πρόεδρος της νέ-
ας δοµής. Όπως και να έχει, ο τε-
λικός του θεσµού είναι προγραµ-
µατισµένος για τις 29 Μαΐου στην 
Κωνσταντινούπολη.  

Στη Βαρκελώνη για το Open 500 πέφτουν αυτές 
τις ηµέρες τα φώτα του παγκοσµίου τένις. Μετά τον 
θρίαµβό του στο Μόντε Κάρλο και την κατάκτηση του 
τίτλου, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θέλει να δώσει 
συνέχεια στις εντυπωσιακές του επιδόσεις και να 
αφήσει παρακαταθήκη για το µεγάλο Master του 
Wimbledon που έρχεται τον Ιούνιο.  

Στάση Βαρκελώνη
με «καυτό» Τσιτσιπά  

Σάββατο 24 Απριλίου

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΣ Γιάννινα - Παναιτωλικός 15.00 Novasports 1HD

Τένις (Βαρκελώνη ATP 500)

Αγώνας 17.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ - ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Μπάσκετ (NBA)

Νικς – Ράπτορς 20.00 COSMOTE SPORT 7 HD

Μπακς – 76ερς 22.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 15.00 Novasports 1HD

Τένις (Βαρκελώνη ATP 500)

Αγώνας 17.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Αστέρας Τρίπολης - Άρης 17.15 Novasports 2HD

Ολυµπιακός – ΑΕΚ 19.30 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΣ Γιάννινα - Παναιτωλικός 15.00 Novasports 1HD

Τένις (Βαρκελώνη ATP 500)

Αγώνας 17.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ - ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Μπάσκετ (NBA)

Νικς – Ράπτορς 20.00 COSMOTE SPORT 7 HD

Μπακς – 76ερς 22.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 15.00 Novasports 1HD

Τένις (Βαρκελώνη ATP 500)

Αγώνας 17.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Αστέρας Τρίπολης - Άρης 17.15 Novasports 2HD

Ολυµπιακός – ΑΕΚ 19.30 Novasports 1HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 25 Απριλίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Αναζητείται 
ελληνικό σχέδιο 
για την εφαρμογή 
της νέας ΚΑΠ 

Είναι λίγος    
ο ΕΛΓΑ για να  
σηκώσει το βάρος 
μιας καταστροφής 

Αναστάτωση  
για τη αναβολή 
στις πληρωμές 
των ζωικών πριμ 

Φερστάπεν για τη νίκη
Η νίκη του Μαξ Φερστάπεν στην 
πίστα της Ίµολα στην Ιταλία 
ήταν µία ανάσα «δροσιάς» 
στη µονοκρατορία που έχουν 
εγκαθιδρύσει στο θεσµό Λιούις 
Χάµιλτον και Mercedes. Μάλιστα, 
θεωρείται πως η Red Bull και ο 
νεαρός Ολλανδός οδηγός είναι 
οι µόνοι που µπορούν να φέρουν 
τούµπα τα πράγµατα φέτος, αν και 
αυτό µοιάζει προς το παρόν από 
δύσκολο έως... ακατόρθωτο.

∆ιπλός τελικός Κυπέλλου
Με δύο τελικούς Κυπέλλου τις 
επόµενες ηµέρες, η Αγγλία 
βρίσκεται «στο πόδι». Ειδικότερα, 
την Κυριακή η Μάντσεστερ Σίτι θα 
αντιµετωπίσει την Τότεναµ για το 
Λιγκ Καπ, ενώ η Λέστερ που 
«καθάρισε» τη Σαουθάµπτον και 
προκρίθηκε για πρώτη φορά από 
το 1969 στον τελικό του FA Cup, 
έκλεισε ραντεβού µε την Τσέλσι 
για τις 15 Μαΐου. 

Κρίσιµο µατς παραµονής
Το Σάββατο 24 Απριλίου 
στις 17:15 είναι προγραµµατισµένη 
η αναµέτρηση ΑΕΛ-ΟΦΗ στο 
στάδιο Αλκαζάρ. Τις δύο οµάδες 
που βρίσκονται στην 14η και 12η 
θέση αντίστοιχα «χωρίζει» µόλις 
ένας βαθµός, ενδιάµεσα µαζί µε 
τους «βυσσινί» στους 24 πόντους 
είναι ο Παναιτωλικός που όµως 
«έχει» τη µεταξύ τους ισοβαθµία, 
και γίνεται εύκολα αντιληπτό 
πως ο νικητής του Αλκαζάρ θα 
αποκτήσει προβάδισµα ακόµη 
και για παραµονή χωρίς µπαράζ.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Εδραιώθηκε σε τιµές άνω των 7 ευρώ το κι-
λό η αγορά αµνοεριφίων την εβδοµάδα που 
πέρασε, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η τι-
µή οδεύει προς τα 7,50 ευρώ για τα αρνιά 
και πλέον οι κτηνοτρόφοι εκτιµούν ότι µέ-
σα στη Μεγάλη Εβδοµάδα, θα γίνουν πρά-
ξεις ακόµα και πέριξ των 8 ευρώ το κιλό. 

Η πρόοδος αυτή των τιµών στα αµνοερί-
φια ήταν αναµενόµενη, αφού πέραν των 
περιορισµένων ποσοτήτων που ήταν διαθέ-
σιµες στην αγορά, οι κτηνοτρόφοι είχαν να 
διαχειριστούν και τα αυξηµένα κόστη στις 

ζωοτροφές. Για τις επόµενες ηµέρες, σύµ-
φωνα µε το ρεπορτάζ, αναµένεται ότι οι τι-
µές θα κρατήσουν τα επίπεδα αυτά, ενώ υ-
πάρχουν περιπτώσεις εµπόρων που προ-
κειµένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρε-
ώσεις τους και για να µην χάσουν πελάτες, 
δεν αποκλείεται το ενδεχόµενο να αγορά-
σουν σε ακόµα υψηλότερα επίπεδα τιµών. 

Υπενθυµίζεται ότι οι τιµές ξεκίνησαν πε-
ρί τα 5 ευρώ το κιλό στις αρχές Απριλίου µε 
την πορεία κορύφωσής τους να τοποθετείται 
στο διάστηµα πριν από το Καθολικό Πάσχα. 

Ως 8 ευρώ τα τελευταία αρνιά
Έχει εδραιωθεί η τιµή των 7 ευρώ για τα αµνοερίφια και οδεύει προς τα πάνω
Αγωνία των εµπόρων να βρουν ποσότητες, αφού τα µικρά ζώα είναι λιγοστά
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Σ
την αγορά µας, δεν έχουµε σηµα-
ντικές πωλήσεις βάµβακος τόσο 
για τα φετινά όσο και για τη νέα 
σοδειά. Υπάρχουν µεν ζητήσεις, 

αλλά δεν τα βρίσκουµε στις τιµές. Για τη νέα 
σοδειά έχουµε µακρά παύση καθώς οι αγο-
ραστές επιµένουν στο πριµ των 3 σεντς ανά 
λίµπρα επί των τιµών του ∆εκεµβρίου ’21, 
ενώ οι εκκοκκιστές επιµένουν στα 4 σεντς 
πριµ. Οι αναλυτές κρίνουν ότι η κινητικότη-
τα θα επιστρέψει µόλις µπουν τα βαµβάκια 
στα χωράφια. Την ίδια ώρα χρηµατιστηρι-
ακά η άνοδος είναι σταδιακή, γεγονός που 
δείχνει ότι η ανοδική τάση είναι πραγµατική.

 Ζήτηµα µε το νερό εντοπίζεται στη Θεσ-
σαλία όσον αφορά την καλλιέργεια σκλη-
ρού σίτου, καθώς δεν έβρεξε και φυσικά ό-
σοι µπορούν θα ποτίσουν. Αναφορικά µε 
δουλειές εξακολουθούν να µην σηµειώνο-
νται πωλήσεις προς εξαγωγή καθώς οι Ιτα-
λοί δεν πληρώνουν τα παλιά επίπεδα των 
280 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας και στο-
χεύουν για 15-20 ευρώ χαµηλότερα. 

 Το 2019 η Ιταλία εισήγαγε ελιές από 
την Ελλάδα σε ποσοστό 77,49% των συνολι-
κών εισαγωγών και από την Ισπανία σε πο-
σοστό 21,69%, σύµφωνα µε έκθεση της πρε-
σβεία της Ελλάδος στη Ρώµη (Γραφείο Οι-
κονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Μιλά-
νου). Η χώρα µας την περίοδο 2015-2019, 
µε πολύ υψηλό µερίδιο στις εισαγωγές της 
Ιταλίας (73% - 82%), καταλαµβάνει σταθερά 
την πρώτη θέση. Ωστόσο, τη διετία 2017- 
2019 οι εξαγωγές της χώρας µας παρουσί-
ασαν διακυµάνσεις, µε το 2019 να αυξήθη-
καν σε 8,34 εκατ. δολάρια σε σύνολο εισα-
γωγών 10,76 εκατ. δολάρια.

Στα 87 σεντς η νέα 
σοδειά βάμβακος

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

24/03 01/04 08/04 15/04 22/04

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

431,44

402,87
393,59

382,33388,04

Με φόρα 
Η ζήτηση στην αγορά δυναµώνει 

µέρα µε την ηµέρα ενόψει της 
Μεγάλης Εβδοµάδας, ενώ τα 

διαθέσιµα µικρά ζώα είναι λιγοστά 

Ζήτηση
Οι µεγάλες αλυσίδες σούπερ 
µάρκετ αναζητούν εναγω-
νίως να «σκουπίσουν» ό,τι 

βρουν στην αγορά

Ζωοτροφές
Το κόστος για τους παραγωγούς 

φέτος είναι αυξηµένο, µε τις 
ζωοτροφές στο εµπόριο να έχουν 

ακριβύνει κατά 40% περίπου

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

18/03 24/03 01/04 08/04 15/04 22/04

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)
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245

232

209,5

459,00

1411,40

17,46

87,93

100,92

83,99
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245
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209,5

444,00

1427,00

16,72
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120,32

84,84
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245
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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

295

245

232

209,5

459,40

1523,40

18,70

104,25

116,35

99,95

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

2.92 2.83
2.97

3,03 3,06
3,24

86,37 82,18 78,17 81,33

86,20 86,90

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

Τιμή παραγωγού 
αρνί (ευρώ το κιλό)

1 Απριλίου  5,5 

15 Απριλίου  6,5 

22 Απριλίου  7,5
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Οι υψηλές τιµές αντίβαρο στην πιθανότητα στενότητας ποσοτήτων
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Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
3,24     

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΝΟΕ ∆ΕΚ IAN ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ

Ανοδική αντίδραση στην αγορά 
βάµβακος µε τους αναλυτές να 
αναµένουν περαιτέρω ανάκαµψη 
στηριζόµενη στα θεµελιώδη

Μικρή διόρθωση για τις τιµές 
σκληρού σίτου στις αγορές της 
Ιταλίας µε τα αποθέµατα να 
εξαντλούνται.

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 3,24 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

Όσο το εµπορικό ενδιαφέρον για τα 
ελάχιστα και υποβαθµισµένης ποιό-
τητας σκληρά σιτάρια αποκλιµακώνε-
ται, οι ισορροπίες στην αγορά διατη-
ρούν τις τιµές στα κεκτηµένα υψηλά 
του 2020. Παρά το γεγονός ότι τέτοιο 
καιρό συνήθως η αγορά διορθώνει 
και η προσοχή στρέφεται προς τη νέα 
παραγωγή, η τιµή του σκληρού στην 
Ιταλία δεν αποκλίνει περισσότερο από 
2 ευρώ ο τόνος τιµή αποθήκης παρα-
γωγού από τα επίπεδα στα οποία είχε 
σταθεροποιηθεί τον τελευταίο µήνα. 

Άλλωστε η φετινή χρονιά ελάχιστα 
διαφέρει από την προηγούµενη κα-
τά την οποία η αγορά υποχρεώθηκε 
να συµπληρώσει στην τιµή παραγω-
γού, την οποία κρατούσε επί µια τρι-
ετία σε ασύµφορα επίπεδα. Φέτος τα 
αποθέµατα είναι ελάχιστα, όπως και 
πέρυσι όταν οι αλωνιστικές µηχανές 
µπήκαν στα χωράφια µε τις αποθή-
κες άδειες. Επιπλέον η φετινή «διά-

θεση» της αγοράς δείχνει και πιο υ-
γιής, αφού η «υστερία» που είχε εκ-
δηλωθεί ένα χρόνο πριν εξαιτίας της 
πανδηµίας, καθιστώντας το εµπορικό 
περιβάλλον ευάλωτο, δεν υφίσταται. 

Βέβαια φαίνεται ότι και η αγωνία 
των µύλων και των βιοµηχανιών θα 
είναι πιο προσγειωµένη φέτος, αφού 
αφενός υπάρχουν κάποια ελάχιστα 
αποθέµατα, αφετέρου και ο βιοµη-
χανίες ζυµαρικών δεν εισέρχονται 
στη νέα σεζόν µε άδειες αποθήκες, 
όπως συνέβη πέρυσι που ο πανικός 
της πρώτης καραντίνας άδειασε τα 
ράφια από µακαρόνια. 

Όλα δείχνουν λοιπόν ότι τα 25 λε-
πτά το κιλό θα εγκαινιάσουν και τα 
φετινά αλώνια για την πρώτη ποιότη-
τα σκληρού σίτου µε ειδικό βάρος 78 
kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 13%. 
∆εν θα µπορούσε άλλωστε να γίνει και 
διαφορετικά, αφού µετά από καιρό οι 
αγρότες βρήκαν κίνητρα από το ευρύ-
τερο κλίµα και επένδυσαν πιο προσε-
κτικά και πιο καλά στην καλλιέργεια. 
Επιπλέον, οι ελλειµµατικές βροχές α-

νάγκασαν αρκετούς να ποτίσουν, κά-
τι που ανεβάζει το κόστος της καλλι-
έργειας, οπότε συνδυαστικά, όσοι εξα-
σφαλίσουν ποιότητα και ποσότητα δεν 
φαίνονται διατεθειµένοι να δεχθούν 
τυχόν εκπτώσεις ως προς την τιµή. 

Ένας ακόµα παράγοντας που ανα-
µένεται ότι θα στηρίξει τη φετινή αγο-
ρά είναι και το διεθνές τοπίο, όπου τα 
σιτηρά στα χρηµατιστήρια αγροτικών 
εµπορευµάτων βρίσκονται σε ανοδι-
κό κύκλο που δείχνει να έχει διάρκεια 
και στήριξη από τα θεµελιώδη. Παρά το 
γεγονός ότι πρόκειται για διαφορετι-
κές αγορές, η ιστορία έχει δείξει ότι ό-
ταν το µαλακό σιτάρι και το καλαµπό-
κι βρίσκονται σε άνοδο, συµπαρασύ-
ρουν και το σκληρό. 

Με 25 λεπτά ξεκινά η υψηλή πρωτεΐνη στα αλώνια
 Τα µέτρια σιτάρια σταθερά στα 280 ευρώ, αν και µε λίγες πράξεις πριν τη νέα σοδειά
 Ελάχιστα τα αποθέµατα στις αποθήκες, η αγορά διατηρεί τα κεκτηµένα υψηλά του 2020

Καθώς οι προοπτικές για την 
παγκόσµια οικονοµική 
δραστηριότητα αναµένονται 
ιδιαίτερα θετικές, η παγκόσµια 
ζήτηση κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων και ειδών ένδυσης 
αναµένεται να ενισχυθεί, 
ευνοώντας σηµαντικά την τιµή 
βάµβακος µακροπρόθεσµα, 
αναφέρει η Τράπεζα 
Πειραιώς στο τελευταίο 
∆ελτίο Τιµών. Η Τράπεζα 
επιµένει σε νέα άνοδο των 
διεθνών αγορών αγροτικών 
προϊόντων, αφού όπως εκτιµά, 
οι τάσεις ανάπτυξης κρατικών 
και ιδιωτικών αποθεµάτων και 
οι περιορισµοί στις εξαγωγές 
αγροτικών προϊόντων θα 
συνεχιστούν, ενισχύοντας 
τις διεθνείς τιµές σε βασικές 
καλλιέργειες και σταθερά 
τροφοδοτώντας τη ζήτηση. 
Ένας ακόµα παράγοντας 
ενίσχυσης τιµών αποτελεί η 
ξηρασία και οι καθυστερήσεις 
στη συγκοµιδή στη Νότια 
Αµερική υποστηρίζοντας 
τη µακροπρόθεσµη ανοδική 
κινητικότητα στις αγορές. 

ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Η 
∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, 
ΛΕΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Οι αντίξοες καιρικές συνθήκες στο Τέξας (ξηρασία) 
και η καλή πορεία πωλήσεων εξαγωγών φετινής 
σοδειάς για τα αµερικανικά βαµβάκια τραβάει το 
χρηµατιστήριο ολοένα και υψηλότερα. Παράλληλα 
βέβαια έχασε έδαφος το δολάριο κι αυτό συνήθως 
ενισχύει τις τιµές των εµπορευµάτων. Βρισκόµαστε 
σε µια εύθραυστη περίοδο, καθώς πολλά θα 
εξαρτηθούν από την πορεία των σπορών σε βασικές 
χώρες παραγωγής. Οι αναλυτές δίνουν περισσότερες 
πιθανότητες στην άνοδο παρά στην πτώση. Άλλωστε 
οι υψηλές τιµές θα αποτελέσουν το αντίβαρο στην 
πιθανότητα µειωµένης προσφοράς ίνας τη νέα σεζόν. 

ΝEA ΥOΡKH
∆εν έχουµε σηµαντική δραστηριότητα τόσο για τη 
φετινή σοδειά όσο και για τη νέα. Για τα φετινά στοκ 
υπάρχουν µεν κάποιες ζητήσεις αλλά δύσκολα 
βγαίνουν δουλειές δεδοµένου ότι οι εκκοκκιστές 
επιµένουν σε υψηλά επίπεδα τιµών, στα 92 σεντς για 
τα λευκά βαµβάκια. Όσον αφορά τη νέα σοδειά οι 
αγοραστές πληρώνουν το πριµ των 3 σεντς ανά 
λίµπρα πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ’21, ενώ οι 
πωλητές επιµένουν στα 4 σεντς ανά λίµπρα βάση, 
χωρίς να βιάζονται να προπωλήσουν κι άλλες 
ποσότητες. Προφανώς αναµένουν την πορεία των 
σπορών, πριν κάνουν τις επόµενες κινήσεις τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Παρελθόν θεωρούνται οι χαµηλές 
τιµές της περασµένης τριετίας.

ΣΤΗΡΙΞΗ
Τα σιτηρά στα χρηµατιστήρια 

είναι σε ανοδικό κύκλο που 

δείχνει να έχει διάρκεια και 

στήριξη από τα θεµελιώδη

Συνεδρίαση 21/04/2021
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Ιούλιος ‘21 86,23 +1,06

Δεκέμβριος '21 83,69 +0,63

87,0

86,5

86,0

85,5

85,0

84,5

84,0

83,5
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Τετάρτη
21/04

Πέµπτη
15/04

Παρασκευή
16/04

Τρίτη
20/04

∆ευτέρα
19/04
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Οδεύοντας πλέον προς τα 2,30 
ευρώ το κιλό, η µέση τιµή για το 
ισπανικό έξτρα παρθένο ελαιό-
λαδο, διαµορφώνεται σε επίπε-
δα που έχουν να ακουστούν ε-
δώ και δύο χρόνια, µε τα θεµελι-
ώδη της αγοράς να προµηνύουν 
ανοδική πορεία τιµών και για την 
επερχόµενη εµπορική χρονιά. 

Φυσικά, σηµειώνεται ότι και η 
υφιστάµενη δεν έχει ακόµα κο-

ρυφωθεί, µε σειρά αναλυτών να 
αναµένουν περαιτέρω ενίσχυση. 
Η κινητικότητα αυτή, αποδίδεται 
τόσο στην προοπτική απελευθέ-
ρωσης των εξαγωγών προς τις Η-
ΠΑ, όσο και στην ανάκαµψη της 
ζήτησης και της κατανάλωσης. 

Αυτοί οι δύο παράγοντες έρχο-
νται να υπερτονίσουν τόσο την 
µικρότερη του αναµενοµένου 
φετινή παραγωγή της Ισπανίας 

αλλά και της Ιταλίας και της Ελ-
λάδας, όσο και την επερχόµενη 
παραγωγή που θα είναι εκ των 
πραγµάτων ακόµα µικρότερη. Υ-
πενθυµίζεται ότι λόγω παρενιαυ-
τοφορίας, η ισπανική παραγωγή 
του χρόνου θα είναι µειωµένη, 
ενώ η Ιταλία που θεωρητικά α-
νέµενε ενίσχυση, βλέπει τις προ-
οπτικές να κόβονται στο µισό ε-
ξαιτίας του παγετού.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Αναπόφευκτη ήταν η άνοδος της 
τιµής ελαιολάδου στην Ελλάδα, σε 
επίπεδα τιµών άνω των 3,50 ευρώ 
το κιλό, τιµή που επιτεύχθηκε σε 
πλειστηριασµό το βράδυ της Πέ-
µπτης 22 Απριλίου. Έτσι, ο Συνε-
ταιρισµός Γλυφάδας στη Μεσση-
νία πέτυχε τιµή 3,51 λεπτά το κι-
λό για ελαιόλαδο ΠΟΠ Καλαµά-
τα και 3,42 για το συµβατικό έξ-
τρα παρθένο. Και αυτό παρά τις 
αντιδράσεις του εγχώριου εµπο-
ρίου να περιορίσει το κλίµα ανά-
καµψης που έχει εδραιωθεί στα υ-
πόλοιπα παραγωγικά κέντρα της 
Ευρώπης. Η έως τώρα καθυστέ-
ρηση έχει δύο αναγνώσεις. Από 
τη µία φαίνεται ότι τα περιθώρια 
βελτίωσης της αγοράς είναι µεγά-
λα. Ήδη αντίστοιχης ποιότητας ε-
λαιόλαδα πληρώνονται στην Ιτα-
λία σε τιµή κοντά στα 5 ευρώ το 
κιλό, ενώ στην Ισπανία υπερβαί-
νουν τα 3,70 ευρώ. 

Η άλλη ανάγνωση αποκαλύπτει 
σε ακόµα ένα επίπεδο τις αδυνα-
µίες της εγχώριας αλυσίδας εφο-
διασµού και αξίας, καθώς και το 
τεράστιο πισωγύρισµα που επέ-
βαλε ο πτωτικός κύκλος της προ-
ηγούµενης διετίας. Σύµφωνα µε 
το ρεπορτάζ, είναι οι καθιερωµέ-
νες µεγάλες εταιρείες εµφιάλω-
σης, αυτές που διατηρούν τις τι-
µές σε χαµηλά επίπεδα, οι οποί-
ες µάλιστα φέτος έχουν συγκε-
ντρωθεί στην Κρήτη. Παραγωγοί 
από το νησί αναφέρουν χαρακτη-
ριστικά στην Agrenda ότι «Είναι 
δυνατόν να είναι η τιµή στο Ηρά-

κλειο 2,70 µε 2,80 ευρώ το κιλό 
ενώ ακόµα και στη Τυνησία φεύ-
γουν ποσότητες µε 3,20 ευρώ;». 

Η όποια πρόοδος στην εγχώρια 
αγορά, µεταφράζεται σε τιµές πα-
ραγωγού πέριξ των 3,25 ευρώ το 
κιλό στη Λακωνία, ενώ στην Κρή-
τη, η µεγαλύτερη τιµή που σηµει-
ώθηκε ήταν τα 3,13 ευρώ το κι-
λό στον διαγωνισµό του Α.Σ. Ζά-
κρου στα µέσα Απριλίου για πο-
σότητα 30 τόνων.

Σε αυτόν τον πρώτο κύκλο ου-
σιαστικής ανόδου, στη Μεσσηνία, 
οι συνεταιριστές κατάφεραν να λυ-

γίσουν τις αντιστάσεις των µεσι-
τών, οι οποίοι όσο περνάει ο και-
ρός τόσο θα λιγοστεύουν τα περι-
θώριά τους για παζάρια. 

Ένας ακόµα σηµαντικός παρά-
γοντας που έρχεται να εδραιώσει 
κύκλο ανόδου στην ευρωπαϊκή α-
γορά ελαιολάδου πέρα από την ε-
νισχυµένη κατανάλωση τον τελευ-
ταίο χρόνο, είναι η αναµενόµενη 
µείωση της παραγωγής εξαιτίας 
του πρόσφατου κύµατος παγετού. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι µέ-
σα σε διάστηµα µερικών ηµερών, 
η µέση τιµή του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου στην Ισπανία, σκαρ-
φάλωσε στα 3,24 ευρώ το κιλό, 
από τα 3,09 που ήταν την προη-
γούµενη εβδοµάδα. Καταλύτης 
για την απότοµη ενίσχυση της α-
γοράς δεν µπορεί παρά να είναι 
το κύµα παγετού που έπληξε πε-
ριοχές της Μεσογείου, µε τα ελαι-
όδεντρα στα παραγωγικά κέντρα 
ελαιολάδου της Ιταλίας να παρου-

σιάζουν σηµαντικές µέχρι στιγµής 
ζηµιές. Οι πρώτες εκτιµήσεις από 
την Ιταλία, κάνουν λόγο για µείω-
ση της επερχόµενης παραγωγής 
από 50% έως 70% στην Απουλία 
και την Τοσκάνη, αφού οι θερµο-
κρασίες που προσέγγισαν τους -7 
βαθµούς κελσίου, πέτυχαν τα δέ-
ντρα πάνω στην ανθοφορία που 
είχε ευνοήσει ο «γλυκός» καιρός 
που προηγήθηκε του παγετού. 

Αυτό έρχεται σε µια στιγµή που 
τα αποθέµατα της γειτονικής χώ-
ρας βρίσκονται σε αρκετά χαµη-
λά επίπεδα. Αν και ο άξονας των 
εµπόρων και βιοµηχανιών προ-
σπαθούν να καθυστερήσουν την 
ανακοίνωση αποθεµάτων, έχουν 
διαρρεύσει κάποια µεγέθη που το-
ποθετούν πέριξ των 70.000 τόνων 
τα διαθέσιµα αποθέµατα των έξ-
τρα παρθένων. Αυτό σηµαίνει ότι 
η γειτονική χώρα µπορεί µετά βίας 
να καλύψει τις ανάγκες τις εσωτε-
ρικής της αγοράς, ενώ όταν ανοί-
ξει η εστίαση στην Ευρώπη και δι-
ευρυνθούν οι τουριστικές ροές, ί-
σως χρειαστεί άλλο τόσο ελαιόλα-
δο για να καλύψει τα συµβόλαια.

Υψηλή ζήτηση λίγο πριν ανοίξει η εστίαση 
Έγραψε τα 3,51 ευρώ το ελαιόλαδο 
Τα περιορισµένα αποθέµατα περιορίζουν τα περιθώρια των εµπόρων

Σε υψηλό δύο ετών οι τιµές
έξτρα παρθένου στην Ισπανία

ΝΕΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Στη Μεσσηνία, οι νέοι 

διαγωνισµοί συνεταιρισµών, 

θα διεκδικήσουν τιµές πιο 

κοντά στα 3,10 ευρώ το κιλό 

τις επόµενες ηµέρες 

ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ ΠΑΓΕΤΟΣ 
Τον κύκλο ανόδου έρχεται να 

εδραιώσει και η αναµενόµενη 

µείωση της παραγωγής λόγω 

του πρόσφατου παγετού

Ε
δώ και αρκετές εβδοµάδες 
στην ελληνική αγορά έχουν 
παύσει οι κουβέντες για νέες 
εξαγωγές στο σκληρό σιτάρι. 

Οι αγοραστές έχουν αποµακρυνθεί, 
δεδοµένου ότι δεν είναι διατεθειµέ-
νοι να πληρώσουν τα ίδια επίπεδα 
µε πριν από ένα µήνα σε επίπεδα 
περί τα 280 ευρώ ο τόνος FOB. Θε-
ωρητικά προσδοκούν σε 15-20 ευ-
ρώ χαµηλότερα, αλλά σε αυτά τα ε-
πίπεδα για την ώρα δεν υπάρχουν 
πωλητές. Φαίνεται πως µε αυτό το 
µοτίβο θα πλησιάσουµε τον αλω-
νισµό της νέας σοδειάς, η οποία σε 
γενικές γραµµές εξελίσσεται οµαλά, 
εντούτοις δεν λείπουν και προβλη-
µατάκια σε συγκεκριµένες περιοχές.

Στα σκληρά σιτάρια, στη νέα λί-
στα της Φότζια 
µετά από αρ-
κετές εβδοµά-
δες είχαµε δι-
όρθωση κατά 
2 ευρώ ο τό-

νος. Συγκεκριµένα για τα ποιοτικά 
σιτάρια µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υ-
αλώδη 80% και πρωτεΐνη 13% η τι-
µή αποθήκης εµπόρου κυµαίνεται 
περί τα 290-295 ευρώ ο τόνος. Επί-
σης για τη δεύτερη ποιότητα µε ει-
δικό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 70% 
και πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθήκης 
εµπόρου βρίσκεται στα 280-285 ευ-
ρώ ο τόνος. Στη Γαλλία σιτάρια φε-
τινής και νέας σοδειάς βρήκαν τελι-
κά την ισορροπία τους στα 260 ευ-
ρώ ο τόνος παραδοτέα σε γαλλικό 
λιµάνι. Επικρατεί στασιµότητα όσον 
αφορά τα λιγοστά στοκ της φετινής 
σοδειάς, ενώ για τη νέα σοδειά υ-
πάρχουν ζητήσεις εντός της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, ό-
λα τα δηµητριακά ενισχύονται υπό 
τον φόβο που έχουν προκαλέσει οι 
καιρικές συνθήκες στις ΗΠΑ αλλά 
και στην Ευρώπη. Παραδοσιακά αυ-
τή την εποχή ασχολούµαστε ιδιαίτε-
ρα µε τον καιρό και τα προβλήµατα 
που µπορεί να φέρει στις σοδειές. 
Βέβαια φέτος φαίνεται οι ανησυχί-
ες να εντείνονται, καθώς για κάποια 
εµπορεύµατα η διαθεσιµότητα ήδη 
από φέτος δεν είναι επαρκής. Στη 
Γαλλία επίσης για τους ίδιους λό-
γους είχαµε άνοδο τιµών µε τα µα-
λακά σιτάρια να σκαρφαλώνουν 
µετά από καιρό ξανά στα 220 ευρώ 
ο τόνος για τα συµβόλαια Μαΐου.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΟΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ 
ΦΟΒΟΙ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ 
ΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ  

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΕΠΙΠΕ∆Α ΤΙΜΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
(ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ)

ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΚΡΗΤΗ Α.Σ. ΖΑΚΡΟΥ

3,25 3,51
3,00  3,13 
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Προς 1,20 ευρώ 
η επιτραπέζια

Λιγότερα φέτος
τα στρέμματα 
λόγω ιώσεων,
καλύτερη τιμή 

Ανοδική πορεία 
που επιτρέπει 

την υπέρβαση των 1,20 ευρώ το 
κιλό στην επιτραπέζια ντοµάτα α-
κολουθεί η αγορά, µε τη ζήτηση ε-
νόψει Πάσχα να έχει ήδη ενισχυ-
θεί ενώ πλέον στην εξίσωση µπαί-
νει και το επικείµενο άνοιγµα της 
εστίασης. Όπως µεταφέρουν πα-
ραγωγοί στην Agrenda, ήδη η ζή-
τηση είναι ενισχυµένη συγκριτι-
κά µε την αντίστοιχη περίοδο πέ-
ρυσι, µε την τιµή να κερδίζει έως 
και 15 λεπτά, διαµορφώνοντας τα 
1,18 ευρώ το κιλό για την πρώτη 
ποιότητα της ντοµάτας θερµοκη-
πίου. Εν τω µεταξύ, όσο κορυφώ-
νεται η συγκοµιστική περίοδος στα 
παραγωγικά κέντρα της ∆υτικής 
Ελλάδας, υποχωρούν τα µερίδια 
της Κρήτης, µε την λαχαναγορά 
να απευθύνεται σύµφωνα µε το 
ρεπορτάζ στην κρητική παραγω-
γή, κατά βάση σε περίπτωση ανά-
γκης, προκειµένου να καλυφθεί 
τυχόν απρόσµενη ζήτηση. 

Προς το παρόν, η προσφορά, 

ειδικά για την premium ντοµάτα, 
είναι περιορισµένη, αφού αρκε-
τά θερµοκήπια από την περιοχή 
της Τριφυλίας ξεκίνησαν την συ-
γκοµιδή αρχές Απριλίου. Αυτό το 
διάστηµα οι ρυθµοί συγκόµισης 
επιταχύνονται, ωστόσο οι παρα-
γωγοί δεν βλέπουν λόγο για την 
τιµή να διορθώσει, όπως συµβαί-
νει συνήθως µετά την πασχαλινή 
περίοδο και όσο οι όγκοι αυξάνο-
νται. Βασικός λόγος για αυτό εί-
ναι το άνοιγµα της εστίασης και 
στη συνέχεια οι προσδοκίες για 
µια πιο ζωηρή τουριστική περίο-
δο, η οποία θα επέτρεπε στην αγο-
ρά να διατηρήσει το θετικό µοµέ-
ντουµ των ηµερών και κατά τους 
επόµενους µήνες. Σε ό,τι αφορά 
στις υπόλοιπες κατηγορίες ντο-
µάτας, η δεύτερη ποιότητα έχει υ-
περβεί το 1 ευρώ το κιλό, µε την 
τιµή επίσης ενισχυµένη συγκρι-
τικά µε πέρυσι και τα περιθώρια 
περαιτέρω ενίσχυσης εφικτά να 
αποτυπωθούν σε πράξεις µέσα 
στην Μεγάλη Εβδοµάδα.

Ένας ακόµα παράγοντας υποστηρικτι-
κός για την εξέλιξη των τιµών είναι η 
αποµάκρυνση µερίδας παραγωγών 
από την καλλιέργεια, αφού φαίνεται 
ότι το πρόβληµα µε τις ιώσεις και κυ-
ρίως αυτό της καστανής ρυτίδωσης, 
αποθάρρυνε φέτος αρκετούς. Εν τω 
µεταξύ, αναµένεται να ενισχυθεί και 
η ζήτηση για εξαγωγή, όπως µεταφέ-
ρουν άνθρωποι της αγοράς, διαµορ-
φώνοντας ένα θετικό εµπορικό περι-
βάλλον και για τις ποσότητες που θα 
συγκοµιστούν τον Μάιο. 

Βέβαια, πέραν των ιώσεων, ήταν και 
οι εµπορικές επιδόσεις της προηγού-
µενης χρονιάς που ήταν υποτονικές 
και παρέµειναν έτσι µέχρι και µερι-
κές εβδοµάδες πίσω που αποθάρρυ-
ναν αρκετό κόσµο. Υπενθυµίζεται ό-
τι την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι ή-
ταν τέτοια η συγκυρία ώστε οδήγησε 
παραγωγούς στο να πετάξουν ποσό-
τητες, ιδίως στην Κρήτη. Έπειτα από 
ένα παράθυρο ανάκαµψης τον περα-
σµένο Νοέµβριο και ∆εκέµβριο, η α-
γορά «µπούκωσε» προτού προσεγγί-
σει στις αρχές Μαρτίου τα 60 λεπτά 
και στη συνέχεια το 1 ευρώ το κιλό. 

Έµποροι από τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία ήδη σκούπισαν µεγάλες ποσότητες, 
ενώ σταδιακά ενισχύεται και το ενδιαφέρον από Κεντρική Ευρώπη και Τσεχία

Για εξαγωγή με 75 λεπτά τα αγγούρια
ΑΓΟΡΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΟΥΡΙΟΥ

Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ΛΕΠΤΑ

2020

ΕΝΟΨΕΙ ΠΑΣΧΑ
(ΕΚΤΙΜΗΣΗ)

Β’ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΝΤΟΜΑΤΑ 

15

20.000

1.000

ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ

ΤΟΝΟΙ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑ

ΑΓΓΟΥΡΙ 

75

28 
1,20 

1,251.30

1,00

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ

Ενθαρρυντικές οικονοµικές αποδόσεις επιφύλαξε η 
τρέχουσα εµπορική περίοδος για το αγγούρι, στο οποίο 
στράφηκαν αρκετοί παραγωγοί στη ∆υτική Ελλάδα, 
προκειµένου να διαφοροποιήσουν τα «χαρτοφυλάκιά» 
τους έναντι της ντοµάτας. Η τιµή του προϊόντος, µέσα 
σε µικρό χρονικό διάστηµα, ανέβηκε από τα 55 λεπτά 
στα 75 λεπτά ή διαφορετικά στα 28 λεπτά το τεµάχιο. 
Την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, οι τιµές κυµαίνονταν 
από τα 45 µέχρι τα 50 λεπτά το κιλό για την ποιοτικά 
καλή κατηγορία, µε το έντονο εµπορικό ενδιαφέρον να 
αποδίδεται στη ζήτηση από τις Βαλκανικές χώρες.
Όπως εξηγούν παραγωγοί, έµποροι από 
Βουλγαρία και Ρουµανία, σκούπισαν µεγάλες 
ποσότητες και εξακολουθούν να αναζητούν νέες 
συµφωνίες, ενώ σταδιακά ενισχύεται το ενδιαφέρον 
από την Κεντρική Ευρώπη και ιδίως την Τσεχία. Στην 
Τριφυλία έχουν σπαρθεί περίπου 1.000 στρέµµατα µε 
θερµοκήπια, ενώ η παραγωγή αναµένεται να φτάσει 
τους 20.000 τόνους. Όπως εκτιµούν άνθρωποι της 
αγοράς, οι αυξηµένες ποσότητες, όχι µόνο θα 
απορροφηθούν µε άνεση, αλλά θα διατεθούν και σε 
καλές τιµές, αφού τα σηµερινά επίπεδα αναµένεται 
να διατηρηθούν ενόψει του ανοίγµατος της εστίασης.  

ΑΓΟΡΑ

ΝΤΟΜΑΤΑ
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DANONE: Η Danone SA 
ανακοίνωσε μείωση πωλήσεων 
στο α΄ τρίμηνο, κυρίως εξαιτίας 

της πανδημίας, ήτοι ανήλθαν σε 
5,66 δισ. ευρώ σε σχέση με τα 6,24 
δισ. ευρώ πριν από ένα χρόνο. 

COCA-COLA: Στα 2,25 δισ. δολάρια ή 
52 σεντς ανά μετοχή διαμορφώθηκαν 
τα κέρδη α’ τριμήνου της Coca-cola Co, 
χαμηλότερα από τα 2,78 δισ. δολάρια  
ή 64 σεντς ανά μετοχή πριν από ένα 
χρόνο. Για το 2021 η Coca-Cola 
αναμένει αύξηση των κερδών ανά 
μετοχή κατά υψηλό μονοψήφιο 
ποσοστό-χαμηλό διψήφιο ποσοστό, 
έναντι 1,95 δολαρίων το 2020.

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ: Η Μπάρμπα 
Στάθης πιστοποιήθηκε από την 
εταιρεία EUROCERT για την εφαρμογή 
Κυκλικής Οικονομίας. Συγκεκριμένα, 
εξασφάλισε την πιστοποίηση Zero 
Waste To Landfill (ZWTL-EU1)  
για τα εργοστάσια παραγωγής 
κατεψυγμένων και φρέσκων 
λαχανικών στις κατηγορίες Green  
και Gold, αντιστοίχως.

JBS: Στην απόκτηση της Vivera του 
τρίτου μεγαλύτερου παραγωγού 
φυτικής πρωτεΐνης στην Ευρώπη, 
προχώρησε ο πολυεθνικός κολοσσός 
JBS έναντι 341 εκατ. ευρώ. Η 
συμφωνία περιλαμβάνει την απόκτηση 
τριών παραγωγικών μονάδων καθώς 
και ένα κέντρο έρευνας στην Ολλανδία.

KΡΙ ΚΡΙ: Στα 125,98 εκατ. ευρώ 
διαμορφώθηκε το 2020 ο κύκλος 
εργασιών της γαλακτοβιομηχανίας 
ΚΡΙ ΚΡΙ, έναντι 112,90 εκ. το 2019 
(αυξημένος +11,6%). Τα μικτά κέρδη 
ανήλθαν σε 40,43 εκατ. τα EBITDA 
ανήλθαν σε 22,29 εκατ. τα κέρδη  
προ φόρων σε 18,42 εκατ.

O σπαγκο...
...ραμμένος

«Πόλεμος και Ειρήνη», αυτό είναι το δίπο-
λο, απάντηση σε όλα τα ερωτήματά μας, 
αναφέρει η Rabobank, χρησιμοποιώντας 
τον τίτλο του κορυφαίου έργου του Λέων 
Τολστόι για να σχολιάσει σκωπτικά σε α-
νάλυση της πως το πλοίο του φιλελευθε-
ρισμού πλέει ανάμεσα στη Σκύλλα και στη 
Χάρυβδη. Η Rabobank, με  το βλέμμα στις 
γεωπολιτικές εξελίξεις (Ρωσο-ουκρανική 
διένεξη) που σκιάζουν την παγκόσμια οι-
κονομική δραστηριότητα αλλά και το χτύ-
πημα από ευρωπαϊκή Super League, που 
κατέρρευσε πρόωρα, αναρωτιέται αν, ήλ-
θε το τέλος της νεοφιλελεύθερης ιδιοτρο-
πίας ή  απλά βιώνουμε την εδραίωση του 
νεοφιλελευθερισμού ως σωτήρος από κά-
τι χειρότερο. «Οι κεντρικές τράπεζες προ-
σποιούνται ότι δεν βλέπουν τον πληθω-
ρισμό περιουσιακών στοιχείων που προ-
καλούν σκόπιμα, ούτε από πλευράς προ-

σφοράς.», σημειώνει. Στο μεταξύ, την ώρα 
που η γηραιά ήπειρος παλεύει με τις αυ-
ξανόμενες λοιμώξεις, το  ΔΣ της Ευρωπα-
ϊκής Κεντρικής Τράπεζας δέχεται ισχυρές 
πιέσεις από τα μετριοπαθή μέλη του, ώ-
στε να υπάρξει περιορισμός της πολύ χα-
λαρής νομισματικής πολιτικής. «Τα επεί-
γοντα μέτρα νομισματικής πολιτικής δεν 
πρέπει να παραμείνουν επ ‘αόριστον», δή-
λωσε πρόσφατα ο Γενς Βάιντμαν, επικε-
φαλής της κεντρικής τράπεζας της Γερ-
μανίας, ενώ ο Κλάας Κνοτ της της αντί-
στοιχης της Ολλανδίας, προχώρησε πε-
ραιτέρω, λέγοντας πως «από το γ’ τρίμη-
νο και μετά μπορούμε σταδιακά να μει-
ώνουμε τον ρυθμό του PEPP». Σύμφωνα 
πάντως με την οικονομολόγο της Allianz, 
Katharina Utermöhl «αυτά είναι δοκιμα-
στικά πυρά από τα γεράκια για να δουν 
πώς αντιδρά η αγορά».

ΔΕΛΤΑ
Η ΔΕΛΤΑ, κορυφαία εταιρεία 
παραγωγής γαλακτοκομικών 
προϊόντων στη χώρα, ανακοινώνει 
την έναρξη συνεργασίας της με το 
Activia της Danone στην Ελλάδα, 
επιβεβαιώνοντας πλήρως το σχετικό 
ρεπορτάζ της Agrenda. Το νέο 
προϊόν, θα κυκλοφορήσει αρχικά  
ως λευκό στραγγιστό γιαούρτι σε 
συσκευασία 2Χ200gr.

HΛΙΟΣ
Τα νέα Τορτελίνι ΗΛΙΟΣ χωρίς 
γλουτένη με προσούτο και με ρικότα  
και σπανάκι, προσθέτει στην προϊοντική 
της γκάμα η εταιρεία ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ.
Η σειρά ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ χωρίς 
γλουτένη αποτελείται από: Πέννες ριγέ, 
Σπαγγέτι 6, Τριβέλι, Κριθαράκι και 
Ταλιατέλες που έχουν διακριθεί από 
τον οργανισμό ΙΤΙ για τη γεύση και την 
ποιότητα τους.

To δίπολο πόλεμος
και ειρήνη σε αγορές

 Τέλος της νεοφιλελεύθερης ιδιοτροπίας; 
 Πρώτα πυρά για μείωση αγοράς ομολόγων

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 0,0550 +17,02% 

MODA BANGO Α.Ε. 0,3140 9,79 % 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,1700 6,25 %

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε  1,5400 4,05%

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. 0,1040 4,00%

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧ. Α.Ε. 0,1060 -19,70 %

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΧ ΕΠΕΞΡΓ. ΞΥΛΟΥ 0,3220 -19,50 % 

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 0,2300 -16,67 % 

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 0,3360 -13,40 % 

ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 1,4900  -9,15% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 26.931,89 -0,27%
 NASDAQ Comp 10.677,31  - 0,27%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.272,97  +0,066%
Λονδίνο FTSE 100 6.211,44 +0,070%
Φρανκφούρτη DAX-30 13.103,39 -0,0066%
Παρίσι CAC-40 5.033,76 -0,067%
Ζυρίχη SMI 10.383,38 - 0,53%
Τόκιο NIKKEI-225 22.751,61 -0,58%
 
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

Στο κατώφλι του ψυχολογικού 
ορίου των 900 μονάδων το ΧΑ
Βήματα για την ανάκτηση των 900 μονάδων 
επιχείρησε το χρηματιστήριο Αθηνών τις 
τελευταίες ημέρες, το οποίο υποδέχτηκε -όπως 
φάνηκε- με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα νέα 
φορολογικά μέτρα, την επιτάχυνση των 
εμβολιασμών και τις επιχειρηματικές εξελίξεις 
σε κρίσιμους τίτλους, οι οποίες βελτίωσαν την 
επενδυτική ορατότητα. Όπως λένε οι εγχώριοι 
αναλυτές, εκτός από επιχειρηματικές εξελίξεις,  
η αγορά δείχνει να αντιδρά θετικά στα σχέδια 
φορολογικών και ασφαλιστικών ελαφρύνσεων.
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Οι πέντε τροποποιήσεις που αφορούν 
σε φορολογικά και λοιπά ζητήματα αγροτών

Σ
τις 22 Απριλίου το Υπουργείο Οικονοµικών ε-
ξέδωσε το παρακάτω δελτίο τύπου µε τις δηλώ-
σεις του Υπουργού Οικονοµικών κ. Σταϊκούρα:

«…Προχωράµε στην υλοποίηση 5 µέτρων 
– «γέφυρα» προς τη µετά-κορονοϊό εποχή, µέσω των ο-
ποίων παρέχουµε, πρόσθετη, σηµαντική στήριξη σε νοι-

κοκυριά και επιχειρήσεις, ώστε αυ-
τές να ανασυνταχθούν µετά τη δο-
κιµασία της πανδηµίας και να το-
νωθεί η ρευστότητά τους.

Παράλληλα, πρόκειται για µέτρα 
– «καταλύτες» για την οικονοµική 
ανάπτυξη και την προσέλκυση νέ-
ων επενδύσεων.

Τα µέτρα αυτά είναι τα εξής:
1ο. Μειώνεται από φέτος, σε µό-

νιµη βάση, για όλα τα φυσικά πρό-
σωπα που ασκούν επιχειρηµατι-
κή δραστηριότητα, η προκαταβο-
λή φόρου από το 100% στο 55%.

2ο. Μειώνεται, σε µόνιµη βάση, 
για τα νοµικά πρόσωπα και τις νο-
µικές οντότητες η προκαταβολή φό-
ρου από το 100% στο 80% από το 
2022. Ειδικά για φέτος, αυτή µειώ-
νεται ακόµη περισσότερο, στο 70%.

3ο. Μειώνεται, σε µόνιµη βά-
ση, από το 2022 (φορολογικό έτος 
2021) ο συντελεστής φόρου όλων 

των νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων, από 
το 24% στο 22%. Υπενθυµίζεται ότι προηγήθηκε, πέρυ-
σι, η µεγάλη µείωση στον εισαγωγικό φορολογικό συ-
ντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχει-
ρηµατική δραστηριότητα, από το 22% στο 9%.

4ο. Επεκτείνεται η µείωση κατά τρεις ποσοστιαίες µο-
νάδες των ασφαλιστικών εισφορών των µισθωτών του 
ιδιωτικού τοµέα και το 2022. 5ο. Επεκτείνεται η αναστο-
λή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τοµέα 

και το 2022.

ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ «κρατική αρω-
γή προς επιχειρήσεις και µη κερ-

δοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεοµηνίες, επείγου-
σες ρυθµίσεις για τη στήριξη της οικονοµίας, συµπλη-
ρωµατικός Κρατικός Προϋπολογισµός και συνταξιοδο-
τική ρύθµιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις», έχουµε 
δύο άρθρα που αφορούν τους αγρότες.

Στο άρθρο 11: «Επιχορήγηση αγροτικών εκµεταλ-
λεύσεων»: Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις περιοχών οι 
οποίες έχουν οριοθετηθεί µετά από θεοµηνία, µε κοι-
νή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, δύναται να χορηγούνται 
ενισχύσεις και σε κατόχους αγροτικών εκµεταλλεύσε-
ων. Προϋπόθεση αποτελεί η υποβολή της δήλωσης ε-
νιαίας ενίσχυσης στο ολοκληρωµένο σύστηµα διαχεί-
ρισης ελέγχου. 

Πριν από την τροποποίηση αυτή, τη δυνατότητα λήψης 
ενισχύσεων την είχαν µόνο οι επαγγελµατίες αγρότες.

Στο άρθρο 12: «Επιχορηγήσεις αγροτών»: σε εξαιρε-
τικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σηµαντικές και 
εκτεταµένες ζηµίες σε αριθµό πληγεισών αγροτικών εκ-
µεταλλεύσεων ή σε µέγεθος καταστροφής, µε Κ.Υ.Α. του 
ΥπΟικ και ΥΠΑΑΤ, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση 
ποσοστού που δεν ξεπερνά το 50% της επιχορήγησης 

που καθορίζεται µε την απόφαση του ….., σε φυσικά 
πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες 
(όπως αυτό ορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία) αλλά 
κατέχουν αγροτικές εκµεταλλεύσεις, τηρουµένων των 
λοιπών προϋποθέσεων και όρων των άρθρων….. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση φυσικά, να έχουν υποβάλλει αί-
τηση ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣ∆Ε) και να έχουν εξοφλή-
σει την ειδική ασφαλιστική εισφορά στον Οργανισµό 
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).

Στις φορολογικές ελαφρύνσεις και εν αναµονή της 
έναρξης των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήµα-
τα του 2020, έχουµε τα εξής:

 Οι συνδεδεµένες αλλά και όλες οι επιδοτήσεις του 
2020, οι οποίες έχουν καταβληθεί από την 01.01.21 και 
µετά, δεν θα συµπεριληφθούν στη φορολογική δήλω-
ση του 2020. Θα φορολογηθούν στο έτος που πληρώ-
θηκαν, δηλαδή στην επόµενη φορολογική δήλωση, 
αυτού του 2021.

 Το ίδιο ισχύει και για όλες τις επιδοτήσεις οι οποί-
ες αφορούν προηγούµενα έτη και καταβάλλονται από 
την 01.01.21 και µετά.

 Με τον τρόπο αυτό, δεν χρειάζεται πλέον να έχουµε 
την υποβολή συµπληρωµατικών επιδοτήσεων αγροτών 
κάθε χρόνο, αλλά φορολόγηση µία φορά µε την υπο-
βολή της αρχικής δήλωσης. Η εφαρµογή για την υπο-
βολή των δηλώσεων θα ανοίξει µετά το Πάσχα.

 ∆εν θα υπάρχει ούτε και φέτος τέλος επιτηδεύµα-
τος, µία πολύ σηµαντική ρύθµιση (ένα ζευγάρι αγρο-
τών µε βιβλία και οι δύο, θα πλήρωνε 2 Χ 650 ευρώ = 
1.300 ευρώ µε το καληµέρα).

 ∆εν θα υπάρξει εισφορά αλληλεγγύης για τις επι-
δοτήσεις του 2020 που εισπράχθηκαν και θα φορολο-
γηθούν το έτος 2021.

Τέλος, σηµαντική είναι η έκδοση διευκρινιστικής α-
πόφασης από το Τµήµα υποστήριξης µητρώου αγροτών 
και αγροτικών εκµεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, µε την οποία δίνονται συµπληρωµα-
τικές πληροφορίες για το θέµα της έκδοσης βεβαίωσης 
του επαγγελµατία αγρότη και πως αυτό αντιµετωπίζε-
ται στις περιπτώσεις που κάποιος δεν έχει την ιδιότητα 
αυτή, παρότι πληροί τα κριτήρια.

Εισφορά 
αλληλεγγύης

∆εν θα υπάρξει εισφορά 
αλληλεγγύης για τις 
επιδοτήσεις του 2021 

Το 2021 η δήλωση 
συνδεδεµένης
Στις δηλώσεις της 

επόµενης χρονιάς οι 
συνδεδεµένες

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)

Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιµολογίων 
αγροτών ειδικού καθεστώτος

Η προθεσµία υποβολής παρατάθηκε. Συνεπώς 
όσοι αγρότες του ειδικού καθεστώτες έχετε 

ξεχάσει για τον οποιονδήποτε λόγο, 
προσκοµίσετε το συντοµότερο δυνατό τα 

τιµολόγια του 2020 στο λογιστή σας, για την 
αποφυγή προστίµου.

Έκδοση βεβαίωσης επαγγελµατία 
αγρότη ή κατόχου αγροτικής 
εκµετάλλευσης
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν ακούτε να 
σας προτείνει κάποιος «…βάλε 100 ευρώ 
αγροτικό εισόδηµα στη δήλωση σου για να 
µπορέσεις να πάρεις αγροτικό». Για να δηλωθεί 
αγροτικό εισόδηµα δεν αρκεί µόνο µία έκδοσης 
απόδειξης πώλησης 100 ευρώ π.χ. κηπευτικών. 
Πρέπει να πληρούνται µια σειρά από 
προϋποθέσεις, µε πιο σηµαντική την εγγραφή 
στο Μητρώο αγροτών του ΥΠΑΑΤ.  
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Δωδώνη και Δέλτα ένα σπίτι 
ενδιαφέρουσα συγκέντρωση

Στον έλεγχο του fund, CVC Capital οι δύο γαλακτοβιομηχανίες
Δίπλα - δίπλα με τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία σε επίπεδο τζίρου

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Νέο µεγάλο πόλο στη γαλακτοβιοµηχανία έρχεται 
να δηµιουργήσει η εξαγορά πλειοψηφικού πακέ-
του της ∆ωδώνη από τη CVC Capital, µετά την α-
πόκτηση ποσοστού στην ηπειρωτική βιοµηχανία 
πάνω από 70%. Το ποσό της εξαγοράς υπερβαίνει 
αυτή τη στιγµή το δωδεκαπλάσιο του Ebitda (κέρ-
δη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) το οποίο α-
νήλθε στα 10,28 εκατ. ευρώ το 2019, ήτοι σηµαίνει 
ότι το τίµηµα ανέρχεται σε περίπου 120 εκατ. ευρώ, 
συµπεριλαµβανοµένων των δανείων της ∆ωδώνη.

Στη ∆ωδώνη παραµένει ο αρχικός επενδυτής µε 
ποσοστό µειοψηφίας, καθώς η SI Foods Holding δια-
τηρεί περίπου το 30% των µετοχών. Προς ώρας µένει 
ανεξάρτητη η λειτουργία των εταιρειών µε συνέργει-
ες σε εργοστάσιο, δίκτυα διανοµής, ζώνη γάλακτος.

Η εν λόγω εξέλιξη φέρνει στην αγορά έναν ακό-
µα µεγάλο παίκτη µε την ύπαρξη των δύο εταιρει-
ών ∆έλτα και ∆ωδώνη, που αγγίζουν συνολικά τα 
400 εκατ. ευρώ σε τζίρο, έναντι του οµίλου Ελληνι-
κά Γαλακτοκοµεία των αδερφών Σαράντη, ο οποίος 

κατέγραψε κύκλο εργασιών 404 εκατ. το 2020.  Ση-
µειωτέον, η ∆ωδώνη έχει δηµιουργήσει ένα πλέγµα 
δραστηριοτήτων, έχοντας στην κατοχή της και εται-
ρείες από τον ευρύτερο κλάδο των αγροτικών και 
κτηνοτροφικών εφοδίων αλλά και από τον κλάδο 
της βιοµηχανίας τροφίµων όπως Unismack, Άρτεµις 
Γεωργικά Εφόδια και η άρτι αποκτηθείσα, Provet. 

Τη συµφωνία θα κληθεί να εξετάσει η Επιτροπή 
Ανταγωνισµού, σε ότι αφορά το ποσοστό συγκέ-
ντρωσης που µπορεί να επιφέρει σε τοµείς όπως 
του γιαουρτιού, καθώς η ∆έλτα έχει µερίδιο σε α-
ξία πωλήσεων στο 11,8% και η ∆ωδώνη  7,8% (στοι-
χεία IRI). Η συνένωση των δύο δυνάµεων µπορεί 
να οδηγήσει σε µερίδιο κοντά στο 20%, τη στιγµή 
που η πρώτη ΦΑΓΕ έχει 23% και η δεύτερη Κρι Κρι 
έχει 15,4%, δηµιουργώντας ανατροπές στην αγορά. 

Μεγάλο ερώτηµα αποτελεί το µέλλον της ΜΕΒΓΑΛ, 
στην οποία η ∆έλτα κατέχει 43%, ωστόσο οι δύο ε-
ταιρείες µε εξαίρεση συνέργειες σε προϊόντα όπως 
τα προβιοτικά (αριάνι, κεφίρ), που παράγονται στο 
εργοστάσιο της ΜΕΒΓΑΛ για λογαριασµό της ∆έλ-
τα, βαδίζουν ανεξάρτητες µεταξύ τους. 

Με οικογενειακές καταβολές ετών που τον συνδέ-
ουν µε το κρασί, ο οινοποιός Νίκος Πετρακόπουλος 
συνέχισε τα βήµατα των προγόνων του, στο γρα-
φικό χωριό Θηράµονα στη νότια Κεφαλονιά, βάζο-
ντας βάσεις µιας πιο ποιοτικής οινοποίησης µε την 
ένταξη των αµπελιών στη βιολογική καλλιέργεια και 
στόχο να αναδείξει τις τοπικές ποικιλίες του νησιού. 
Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή 
νέου οινοποιείου, που θα της δώσει τη δυνατότητα 
να βελτιώσει περαιτέρω την ποιότητα και να αυξή-
σει τη δυναµικότητα. Έτσι, τις περίπου 20.000 φι-
άλες που εµφιαλώνει σε ετήσια βάση, αναµένεται 
να τις διπλασιάσει. Όπως λέει στο Winetrails η Κι-
κή Σιαµέλη, οινολόγος και υπεύθυνη της οινοποι-

ίας «το νέο κτίριο θα βρίσκεται στα Θηράµονα απέ-
ναντι από το υπάρχον και στόχος είναι να έχει ολο-
κληρωθεί η εγκατάσταση του µηχανολογικού εξο-
πλισµού έως τον φετινό τρύγο. Όραµά µας είναι η 
βελτίωση της ποιότητάς µας και η προσθήκη νέων 
και ελκυστικών οινοποιήσεων. Το ενδιαφέρον εί-
ναι ότι οι ποικιλίες που διαθέτει το νησί όπως Ρο-
µπόλα και Ζακυνθινό µπορούν να  οινοποιηθούν 
µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους». 

Στη διάρκεια του 2020 άνοιξαν νέες αγορές για 
την οινοποιία Πετρακόπουλου και συγκεκριµένα η 
Νέα Ζηλανδία, η Αµερική και το Βέλγιο, γεγονός 
που ενίσχυσε σηµαντικά την εξαγωγική της δραστη-
ριότητα. Επόµενη αγορά – στόχος είναι ο Καναδάς. 

Ποντάρει στον παλιό κεφαλλονίτικο αμπελώνα 
με νέο οινοποιείο η οικογένεια Πετρακόπουλου

Επιζήµια για την ελληνική 
γεωργία µια αύξηση φόρου 
στα λιπάσµατα 

Η αύξηση της φορολογίας λιπασµάτων 
για την οριζόντια µείωση της χρήσης τους 

θα ήταν ιδιαίτερα καταστρεπτική για την ελληνική 
γεωργία, που υπόκειται τα τελευταία χρόνια 
σε σοβαρή υπολίπανση τονίζει ο Σύνδεσµος 
Παραγωγών και Εµπόρων Λιπασµάτων µε αφορµή 
έγγραφο της Κοµισιόν στα ευρωπαϊκά όργανα. 
Σύµφωνα µε τον ΣΠΕΛ, αν χαθεί µια λιπασµατική 
περίοδος σε ορισµένες καλλιέργειες, η ζηµιά στην 
αλυσίδα αγροδιατροφής διορθώνεται µε εισαγωγές.

Τask Force για ελέγχους 
σε εισαγωγές αρνιών και αυγών
Συγκροτήθηκε 15µελής Οµάδα Εργασίας για 
τον συντονισµό των ελέγχων εισαγοµένων 
αµνοεριφίων και αυγών στις πύλες εισόδου της 
χώρας µας µέχρι και τον τελικό καταναλωτή, 
µε στόχο την αποτροπή των «ελληνοποιήσεων» 
την περίοδο του Πάσχα. Σε αυτή µετέχουν 
στελέχη Οικονοµικής Αστυνοµίας, Σ∆ΟΕ, Γενικής 
∆ιεύθυνσης Τελωνείων, ΕΦΕΤ, ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, 
Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και των ∆ΑΟΚ.

Αύξηση στα καθαρά κέρδη 
για HEINEKEN το α’ τρίµηνο
Ενισχύθηκαν τα καθαρά κέρδη της Heineken NV 
στο α’ τρίµηνο χάρη στους υψηλότερους όγκους 
κατά 12% (σε ετήσια βάση) σε πάνω από 40 
αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Η ολλανδική 
ζυθοποιία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 168 εκατ. 
ευρώ για το τρίµηνο, σε σχέση µε τα 94 εκατ. 
ευρώ πριν ένα χρόνο και έναντι 299 εκατ. ευρώ 
στην αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ αναµένει 
σταδιακή βελτίωση της αγοράς στο β’ τρίµηνο.

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΙΚΤΑ
ΚΕΡ∆Η

2018
2019

105,7
107,6

2018
2019

20,2
20,9

Για την ώρα 
παραµένει 
ανεξάρτητη η 
λειτουργία των 
δύο εταιρειών.

Σήµερα η διάθεση των 
κρασιών που παράγει το 

οινοποιείο πραγµατοποιείται 
κατά το ήµισυ στην ελληνική 
αγορά και κατά το υπόλοιπο 

µισό στο εξωτερικό.

ΝΕΑ
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E Ι Δ Ι Κ Ο  Ά Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Ά

ffυν πιάσει το νόημα οι παραγωγοί μήλου    
ffρακολουθούν τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, βάζουν περισσότερα στρέμματα 
γραμμικών μηλεώνων, τους οποίους εγκαθιστούν με επιμελή γεωπονική στήριξη, και 
επενδύουν σε νέες ποικιλίες, οι περισσότερες δίχρωμες, οι Έλληνες παραγωγοί σύμφωνα 
με τους ανθρώπους της αγοράς. Φυσικά ο δρόμος για την εμπορική καταξίωση του 
εγχώριου προϊόντος είναι  μακρύς αλλά ένα ακόμη βήμα θα μπορούσε να γίνει με τη 
διαχείριση της νέας σεζόν, που ξεκινά με μηδενικά αποθέματα και πλούσια ανθοφορία.

Συνδυαστικές επεμβάσεις φυτοπροστασίας  
καλύτερες αποδόσεις, μεγαλύτερη σοδειά
Με αχλάδια και μήλα να βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευπαθή στάδια ανάπτυξης για 
προσβολές από φυτοπαθογόνα και έντομα, και σε συνδυασμό με τις συχνές 
βροχοπτώσεις της φετινής άνοιξης οι παραγωγοί πρέπει να δρουν έγκαιρα 
και κατά προτίμηση με συνδυαστικές επεμβάσεις αξιοποιώντας τα ποικίλα 
και αποτελεσματικά σκευάσματα της αγοράς. Μια ορθή επέμβαση μπορεί να 
διασφαλίσει την καλή απόδοση της φετινής αλλά και της επόμενη χρονιάς.

133.000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ

ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΟΥ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΤΟΝΟI
290.000

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
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> Έγκαιρη αξιολόγηση πληθυσμού και ολοκληρωμένο πρόγραμμα φυτοπροστασίας 
για μέγιστη επιτυχία καταπολέμησης των ασθενειών τώρα την άνοιξη

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ 
ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΨΎΛΛΑΣ ΑΧΛΑΔΙΑΣ

ΤHΣ ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΎ

Με δυναμική πληθυσμών που ξεπερνάει το 
«κατώφλι» της οικονομικής ζημίας και με γρήγορη 
ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε χημικά σκευάσματα, η 
ψύλλα της αχλαδιάς (Cacopsylla pyri) θεωρείται ένας από 
τους σημαντικότερους εχθρούς της αχλαδοκαλλιέργειας 
παγκοσμίως, απειλώντας την παραγωγή τόσο των 
νωπών όσο και των βιομηχανικών αχλαδιών. Με το 
μέγιστο των ωοτοκιών να έχει καταγραφεί τον Μάρτιο, 
το έντομο βρίσκεται στο στάδιο (5ο) της προνύμφης 
η οποία, μαζί με τα ακμαία μυζούν τον χυμό φύλλων, 
βλαστών και καρπών, εξασθενώντας τα δέντρα, ενώ 
τα μελιτώδη απεκκρίματά τους ευνοούν την κάλυψη 
των φυτικών οργάνων με τον μύκητα της καπνιάς που 
οδηγεί σε μείωση της φωτοσύνθεσης και σε ποιοτική 
υποτίμηση των καρπών. Παράλληλα, το έντομο είναι 
φορέας μυκοπλάσματος που συνδέεται με την ασθένεια 
της παρακμής της αχλαδιάς και προκαλεί συμπτώματα 
αποπληξίας στα δέντρα. Λόγω της δύσκολης 
αντιμετώπισής του εντόμου, οι γεωπόνοι συνιστούν 
σχεδιασμό και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου 
προγράμματος διαχείρισης με συνδυασμό χημικών 
επεμβάσεων και αξιοποίηση των φυσικών εχθρών. 

Πρώτα ίχνη ακμαίων ψύλλας
Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι προσβολές από το έντομο 
στις αχλαδιές που βρίσκονται στο στάδιο της πτώσης 
των πετάλων-καρπόδεση, με τους γεωπόνους από τα 
Περιφερειακά Κέντρα Φυτοπροστασίας Θεσσαλονίκης 
και Ηρακλείου να αναφέρουν ότι σε  δειγματοληπτικούς 

ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκαν 
προνύμφες τελευταίων σταδίων και ακμαία. Για να 
αποφευχθούν άσκοπες επεμβάσεις οι γεωπόνοι 
συστήνουν στους παραγωγούς να πραγματοποιούν και 
ατομικούς, συμπληρωματικούς ελέγχους ανά αγρό, σε 25 
τυχαία δέντρα (1 ταξιανθία/δέντρο) και να προβαίνουν σε 
θεραπευτικούς ψεκασμούς, με κατάλληλα εντομοκτόνα, 
όταν διαπιστωθεί παρουσία προνυμφών ή αυγών σε 
περισσότερο από 5% των ανθοδεσμών. Τον δεύτερο 
κατά σειρά ψεκασμό της καλλιεργητικής περιόδου 
μπορούν να διαδεχθούν μια-δύο συμπληρωματικές 
επεμβάσεις με ουσία μιμητική της νεανικής ορμόνης 
των εντόμων (όπως το fenoxycarb) ή με παρεμποδιστική 
έκδυσης (όπως το methoprene), με τον τρίτο ψεκασμό 
να μπορεί να συνδυαστεί με τον τέταρτο και με την 
καταπολέμηση της καρπόκαψας. Η συνδιασμένη χρήση  
λαδιού και πυρεθρινοειδούς μπορεί να αυξήσει την 
αποτελεσματικότητα της επέμβασης ακόμα και στο 98%. 
Γενικά τα λάδια αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των 
εντομοκτόνων και μειώνουν την πιθανότητα ανάπτυξης 
ανθεκτικότητας της ψύλλας στα πυρεθροειδή. 
Σε περιπτώσεις που ο παραγωγός επιθυμεί να 
αξιοποιήσει τοπικούς πληθυσμούς φυσικών εχθρών 
της ψύλλας (αρπακτικά είδη όπως τα Anthocoris 
nemoralis A. nemorum καθώς και Νευρόπτερα) που 
τη θερμή περίοδο μπορούν να φτάσουν σε μεγάλους 
αριθμούς, θα πρέπει να αποφεύγεται η εφαρμογή 
ψεκασμών μετά τα τέλη Ιουνίου, για να μην ζημιωθούν 
αυτοί οι οργανισμοί. Η εισαγωγή με δύο διαδοχικές 
εξαπολύσεις 200-250 ατόμων αρπακτικών ανά 
στρέμμα είναι εύκολη διαδικασία και μπορεί να γίνει 
από τον ίδιο τον παραγωγό. 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΤΗΣ ΨΥΛΛΑΣ 
ΑΧΛΑ∆ΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

25
∆ΕΝΤΡΑ

>5% 200�250 

ΜΙΑ ΤΑΞΙΑΝΘΙΑ ΑΝΑ ∆ΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΝΘΟ∆ΕΣΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ/ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΝΥΜΦΩΝ 
‘Η ΑΥΓΩΝ ΣΕ

ΕΞΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 
∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

ΦΕΡΟΜΟΝΙΚΕΣ 
ΠΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ 
ΕΓΡΉΓΟΡΣΉ  
ΓΙΑ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Με τις μηλιές να βρίσκονται στο στάδιο της 
ανθοφορίας, οι παραγωγοί και οι γεωπόνοι 
προετοιμάζονται για την έλευση του 
σοβαρότερου εντομολογικού εχθρού των 
μηλοειδών, την καρπόκαψα (Cydia pomonella). 
Οι πρώτες σποραδικές συλλήψεις αναφέρονται 
ήδη από το δίκτυο παγίδων που παρακολουθείται 
από τους αρμόδιους γεωπόνους των 
Περιφερειακών Κέντρων Φυτοπροστασίας και 
δίνουν σήμα προετοιμασίας στους παραγωγούς. 
Η νεαρή προνύμφη ορύσσει στοές στα καρπίδια 
και τους καρπούς, οι οποίοι πέφτουν πρόωρα 
ή/και είναι ακατάλληλη για εμπορική χρήση. Ο 
κίνδυνος για την παραγωγή εξαρτάται από την 
πυκνότητα του πληθυσμού και τη δραστηριότητα 
του εντόμου καθώς και από την αφθονία των 
καρπών. Ιδικά φέτος λόγω των μεγάλων ζημιών 
από τους πρόσφατους παγετούς οι παραγωγοί 
θα πρέπει να επέμβουν άμεσα έπειτα από 
σύσταση των επίκαιρων δελτίων γεωργικών 
προειδοποιήσεων. Οι χημικές επεμβάσεις 
αποτελούν βασική μέθοδο αντιμετώπισης του 
εντόμου και συνήθως αφορούν 2-3 ψεκασμούς 
που πραγματοποιούνται με οργανοφωσφορούχα, 
καρβαμιδικά και πυρεθροειδή εντομοκτόνα, 
10 περίπου ημέρες μετά τις πρώτες συλλήψεις 
ενηλίκων, έχουν διάστημα 10-15 ημέρες μεταξύ 
τους. Άλλες μέθοδοι είναι η εξόντωση των 
αρσενικών (ελκυστική ορμόνη και συνθετικό 
πυρεθροειδές) και η παρεμπόδιση συνάντησης 
των 2 φύλων (mating disruption). Σε μεγάλους 
οπωρώνες (άνω των 10-20 στρεμμάτων), όπου 
θα  εφαρμοστεί η τελευταία μέθοδος, συνιστάται 
να γίνει άμεσα η τοποθέτηση των εξατμιστήρων.  

ΜΕΛΛΟΝ

Οι πρώτες σποραδικές συλλήψεις καρπόκαψας 
αναφέρονται ήδη από το δίκτυο παγίδων.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
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Tο φουζικλάδιο της μηλιάς 
(παθογόνο, ο ασκομύκητας Venturia 
inaequalis) αποτελεί την πιο συχνή 
και καταστροφική μυκητολογική 
ασθένεια των μήλων, παγκοσμίως. 
Διαχειμάζει σε πεσμένα φύλλα ή 
προβεβλημένους καρπούς της 
προηγούμενης χρονιάς , απ’ όπου 
την άνοιξη ελευθερώνονται τα 
πρωτογενή μολύσματα με τη μορφή 
των εγγενών ασκοσπορίων που 
προσβάλλουν την νεαρή βλάστηση, 
ήδη από την εμφάνιση της πράσινης 
κορυφής. 

Γι’ αυτό το λόγο, η προστασία 
των δένδρων πρέπει να ξεκινά 
από πολύ νωρίς για την αποφυγή 
εγκατάστασης των παθογόνων και 
να συνεχίζεται συστηματικά μέσα στο 
καλοκαίρι και μέχρι τη συγκομιδή, 
για να αποφεύγεται η διάδοση 
της ασθένειας με τα δευτερογενή 
μολύσματα (αγενή κονίδια). Το 
φουζικλάδιο ευνοείται απο υγρές 
και βροχερές συνθήκες την άνοιξη 
οπότε και εγκαθίσταται στα νεαρά 
φύλλα και τα ανθοφόρα όργανα, και 
κατόπιν στους καρπούς.

Η BASF με μακρά παράδοση 
στη φυτοπροστασία του μήλου, 
κατανοεί τη δυσκολία της 
διαχείρισης της συγκεκριμένης 
ασθένειας αλλά και τις σοβαρές 
συνέπειες που μπορεί να 

προκαλέσει. Για αυτό το λόγο εδώ 
και χρόνια, η BASF αναπτύσσει και 
συνεχώς βελτιώνει ένα υψηλών 
προδιαγραφών χαρτοφυλάκιο για 
την πρόληψη και αντιμετώπιση του 
φουζικλαδίου.

Από τα πρώτα κιόλας στάδια της 
καλλιέργειας συστήνει το Delan® 
70WG μια διαχρονική και αξιόπιστη 
λύση για τους μηλοπαραγωγούς σε 
όλον τον κόσμο. Το Delan® 70WG 
έχει εδραιωθεί στα προγράμματα 
ψεκασμού και ο παραγωγός το 
εμπιστεύεται απόλυτα για το σωστό 
ξεκίνημα της καλλιεργητικής του 
σεζόν. Η οικογένεια του Delan® 
συμπληρώνεται με το Delan® Pro, 
με το μοναδικό συνδυασμό του 
καταξιωμένου dithianon και των 
διασυστηματικών ιδιοτήτων του 
φωσφονικού οξέος. Tο Delan® Pro 
δρα στην επιφάνεια αλλά και στο 
εσωτερικό του φύλλου και συνήθως 
προτιμάται στους ανοιξιάτικους και 
καλοκαιρινούς ψεκασμούς. Στην 
προσπάθειά για ολοκληρωμένη 

διαχείριση της καλλιέργειας, η BASF 
πριν από μερικά χρόνια έφερε 
στην αγορά το Xemium®, ένα νέας 
γενιάς διασυστηματικό καρβοξαμίδιο 
που βρίσκεται στο Sercadis®, το 
οποίο ξεχωρίζει για την προληπτική 
και θεραπευτική του δράση στο 
φουζικλάδιο.

Τέλος, τη φετινή σεζόν η εταιρεία 
σχεδίασε και προσφέρει μια νέα 
μοναδική τριαζόλη το Revysol®.  
Η διαφορά του Revysol® από τις 
υπόλοιπες κλασικές τριαζόλες 
βασίζεται στη διαφορετική δομή 
και στερεοδιάταξη του δραστικού 
μορίου στο χώρο. Για τη φετινή 
καλλιεργητική σεζόν η νέα 
τριαζόλη, με το εμπορικό όνομα 
Revyona®, αναμένεται να 
φέρει «επανάσταση» στην 

καταπολέμηση της σημαντικής 
ασθένειας του φουζικλαδίου.

Για τη BASF, η έγκαιρη και σωστή 
αντιμετώπιση του φουζικλαδίου 
αποτελεί πρωταρχικό στόχο. Διαθέτει 
ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο για τη 
διαχείριση της ασθένειας, με το 
προϊόν επαφής, Delan® 70WG, και 
δύο καινοτόμα δραστικά τελευταίας 
γενιάς, Xemium® και Revysol®. 
Η εμπειρία και η τεχνική γνώση 
της ομάδας της BASF, μπορούν να 
προσφέρουν μια ολοκληρωμένη 
πρόταση για  την αντιμετώπιση του 
φουζικλαδίου και να προστατεύσουν 
την καλλιέργεια του παραγωγού.

Ελένη Καρούσου,
Γεωπόνος και υπεύθυνη  

για τη δενδροκομία

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να 
χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα 
την ετικέτα  και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν 
από κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και 
σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα. Τηλ. Κέντρου 
Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Περισσότερες πληροφορίες: www.agro.basf.gr 

> Η BASF συστήνει το προϊόν επαφής Delan® 70WG, και τα δύο καινοτόμα δραστικά Xemium® και Revysol®

ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΜΗΛΙΑΣ 
ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
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> ∆ιπλά διασυστηµατικός έλεγχος των εχθρών µε το Movento και προστασία παντός καιρού από µύκητες µε το Luna Care

ΟΙ Ι∆ΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΠΩΡΩΝΑ

Το Movento περιέχει την καινοτόµο 
δραστική ουσία Spirotetramat, 
σπιροκυκλικό παράγωγο από την 
οµάδα των Τετραµικών Οξέων µε 
νέο τρόπο δράσης (παρεµποδιστής 
βιοσύνθεσης λιπιδίων). Ιδιαίτερο 
και καινοτόµο χαρακτηριστικό 
του Movento αποτελεί η πλήρης 

διασυστηµατική του κίνηση (ανοδική 
& καθοδική), προσφέροντας, καθώς 
κινείται σε ολόκληρο το δένδρο, 
αποτελεσµατικό έλεγχο σε κρυµµένους 
και δυσεξόντωτους µυζητικούς 
εχθρούς, όπως: Πράσινη και Ρόδινη 
αφίδα, Ψύλλες, Ματόψειρα, Ψώρα Σαν 
Ζοζέ και άλλα Κοκκοειδή. Επιπλέον, 
προστατεύει τη νέα βλάστηση που 
αναπτύσσεται µετά την εφαρµογή και 
µειώνει την ικανότητα των θηλυκών 
εντόµων να αναπαραχθούν όπως και 
τη βιωσιµότητα των απογόνων τους.
Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στην 
εφαρµογή του Movento στο στάδιο 
του καρπιδίου, όπου µε µία εφαρµογή 
µπορούµε να ελέγξουµε όλα τα 
ανωτέρω έντοµα. Με αυτό τον τρόπο, 
εκµεταλλευόµενοι την πολύ καλή 
διάρκεια δράσης του προϊόντος, 
µπορούµε να αποφύγουµε άλλους 
ψεκασµούς επιτυγχάνοντας µείωση 
κόστους. Ιδανικά, µπορούµε να 
µεγιστοποιήσουµε το όφελος αυτό, 

επαναλαµβάνοντας την εφαρµογή του 
Movento 21 ηµέρες µετά.
Το Movento είναι εκλεκτικό στα 
σηµαντικότερα ωφέλιµα αρθρόποδα 
και συµβατό µε προγράµµατα 
ολοκληρωµένης αντιµετώπισης. 
Επιτρέπει έτσι την ευεργετική δράση 
των ωφέλιµων, συµβάλλοντας 
στην επιβίωση και ισορροπία των 
πληθυσµών τους. 

LUNA CARE
Για προστασία παντός καιρού
Το Luna Care είναι ένα νέο 
µυκητοκτόνο που απευθύνεται σε όλους 
τους παραγωγούς µηλιάς και αχλαδιάς 

που αναζητούν αποτελεσµατικές και 
ολοκληρωµένες λύσεις προστασίας από 
µύκητες και βακτήρια, απαλλάσσοντάς 
τους από το πρόβληµα του φουζικλαδίου 
µε τον πιο εξελιγµένο τρόπο. 
Το αποτέλεσµα της έρευνας της Bayer 
είναι ένας συνδυασµός ωφελειών 
υψηλής αποτελεσµατικότητας 
διάρκεια προστασίας ακόµη και στις 
δυσκολότερες καιρικές συνθήκες 
επιφέροντας ασφάλεια επιλογής. 
Το Luna Care βασίζεται στη βέλτιστη 
συνέργεια µεταξύ της δράσης του 
Fluopyram, µιας δραστικής ουσίας 
που χαρακτηρίζει την οικογένεια των 
προϊόντων Luna και που ελέγχει ένα 
ευρύ φάσµα µυκητολογικών ασθενειών 
και της παραδοσιακής τεχνολογίας 
της δραστικής ουσίας Fosetyl-Al που 

εµπεριέχεται στο προϊόν Aliette.
Η αλληλοσυµπλήρωση και συνέργεια 
των δύο ενεργών συστατικών του Luna 
Care, καθώς και η τεχνολογική εξέλιξή 
του βασισµένη σε υψηλή τεχνογνωσία 
και εξειδίκευση, οδηγούν στο να κερδίζει 
συνεχώς την εµπιστοσύνη όλων των 
εµπλεκοµένων µε την παραγωγή των 
µηλοειδών.

H διαφορετικότητα: Το Luna Care
ελέγχει εξαιρετικά το όψιµο φουζικλάδιο 
µειώνοντας τα µολύσµατα και για την 
επόµενη χρονιά. Επίσης, εξασφαλίζει 
υψηλή αντοχή στην έκπλυση από 
βροχή προσφέροντας τη µεγαλύτερη 
διάρκεια δράσης και το µεγαλύτερο 
µεσοδιάστηµα εφαρµογών ακόµη και 
στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες, 
ενώ αποτελεί και ένα ιδανικό εργαλείο 
για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας. 
Επιπρόσθετα το Luna Care έχει το 
µεγαλύτερο φάσµα δράσης όσον αφορά 
τους µύκητες που προσβάλουν τα 
µηλοειδή, αφού εκτός της εξαιρετικής 
του δράσης έναντι του φουζικλαδίου, του 
ωιδίου και του στεµφυλίου, συµβάλλει 
και στην αντιµετώπιση της βακτηρίωσης 
και του βακτηριακού καψίµατος.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ετικέτα ή 
έγκριση των προϊόντων

Γιώργος Γαλούσης, Field Activation 
Specialist, Τοµέας Επιστήµης 

Γεωργίας, Bayer Ελλάς

 Είναι ευρύ και καλύπτει τις σηµαντικότερες ανάγκες 
του σύγχρονου παραγωγού µηλειδών. 
Πιο συγκεκριµένα:

●  Μηλιά: Φουζικλάδιο, ωίδιο, βακτηρίωση 
(Pseudomonas syringae pv. syringae)

●  Αχλαδιά: Φουζικλάδιο, στεµφύλιο, ωίδιο, βακτηριακό 
κάψιµο (Erwinia amylovora), βακτηρίωση 
(Pseudomonas syringae pv. syringae)

Στάδιο εφαρµογής: Για επιτυχηµένη εφαρµογή πρέπει 
να χρησιµοποιούµε δόση 200 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού 
υγρού (µε όγκο ψεκαστικού υγρού 50-150 λίτρα/
στρέµµα). 
Στη µηλιά εφαρµόζουµε από το στάδιο του καρπιδίου 
µέχρι την έναρξη της ωρίµανσης των καρπών και δεν 
εφαρµόζεται στις ποικιλίες: Golden, Golden Delicious, 
Honey Crunch και όσες προέρχονται από αυτές. Για την 
αχλαδιά εφαρµόζουµε από το στάδιο του φουσκώµατος των 
οφθαλµών µέχρι το στάδιο της ωρίµανσης των καρπών.

▲

LUNA CARE: ΦΑΣΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ
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Προστατευτική και θεραπευτική δράση

Fontelis® 20 SC  
Γνώρισε την ευελιξία

Το Fontelis®20 SC είναι προστατευτικό 
και θεραπευτικό µυκητοκτόνο της Corteva 
Agriscience™ για την καταπολέµηση φουζικλάδιου, 
ωιδίου, αλτερνάριας και στεµφύλιου σε µήλο και 
αχλάδι.

Το Penthiopyrad, δραστική ουσία που περιέχεται 
στο Fontelis®20 SC ανήκει στην χηµική οµάδα 
των καρβοξαµιδικών µυκητοκτόνων, το οποίο 
αναστέλλει την αναπνοή των µυκήτων συνδεόµενο 
µε το µιτοχονδριακό αναπνευστικό σύµπλεγµα ΙΙ. Ως 
αποτέλεσµα το Penthiopyrad σταµατά τη βλάστηση 
των σπορίων, τη δηµιουργία νέων σπορίων και 
αναστέλλει την ανάπτυξη του µυκηλίου. 
ΑΑ∆Α 60510/24.02.2016

Vetavine™ Core   
Το ωίδιο σε πρώτο πλάνο

Το Vetavine™ Core είναι το νέο µυκητοκτόνο 
επαφής της Corteva Agriscience™ που καταπολεµά 
το ωίδιο της µηλιάς, παρέχοντας προστατευτική, 
θεραπευτική και εξοντωτική δράση. Η δραστική 
ουσία του προϊόντος, Meptyldinocap εµφανίζει 
πολυθεσική δράση, στο επίπεδο της κυτταρικής 
αναπνοής παρεµποδίζοντας την αύξηση του 

µυκηλίου καθώς και την παραγωγή και βλάστηση 
των κονιδίων.
ΑΑ∆Α 60939/03.03.2020 

Systhane™ Ultra 45 EW   
Η «διασυστηµατική» δύναµη 
κατά του ωιδίου

Το Systhane™ Ultra 45 EW είναι διασυστηµατικό
µυκητοκτόνο της Corteva Agriscience™ που ανήκει 
στην οµάδα των τριαζολών. Έχει προστατευτική και 
θεραπευτική δράση ενάντια του ωιδίου σε µηλιά 
και αχλαδιά. Η δραστική ουσία του προϊόντος, το 
Μyclobutanil, δρα ως αναστολέας της βιοσύνθεσης 
των στερολών στους µύκητες. 
ΑΑ∆Α 60513/23.2.2016

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

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΜΗΛΟΕΙ∆Η   
ΑΠΟ ΤΗΝ CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ
> Λύσεις µυκητοκτόνων για την καταπολέµηση φουζικλάδιου, ωιδίου, αλτερνάριας και στεµφύλιου

▲

Tο Banjo 500 SC, είναι ένα πολυδύναµο 
µυκητοκτόνο επαφής. Η δραστική του 
ουσία fl uazinam ανήκει στην οµάδα των 
φαινυλοπυριδιναµινών. ∆ρα δια της επαφής 
παρεµποδίζοντας: 
1. την βλάστηση των σπορίων,
2. την είσοδο του παθογόνου εντός του φυτού,
3. την παραγωγή σπορίων.

Τα χαρακτηριστικά του Banjo το καθιστούν 
εξαιρετικό εργαλείο για τον σύγχρονο δενδροκόµο 
στην προσπάθειά του για υψηλή ποιοτικά και 
ποσοτικά σοδειά. 
● Ισχυρή προστατευτική δράση.
● Μεγάλη διάρκεια δράσης.
● Αντοχή στην έκπλυση.
● Χαµηλού κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας 
●  δανικό για προγράµµατα φυτοπροστασίας 

διαχείρισης ανθεκτικότητας

●  Άριστος έλεγχος του φουζικλαδίου τόσο στα φύλλα 
όσο και στους καρπούς.

● Ευελιξία στην εφαρµογή.

Με την προσθήκη του Banjo η ΑΛΦΑ διαθέτει 
ένα ολοκληρωµένο πακέτο για την καταπολέµηση 
του φουζικλαδίου στις καλλιέργειες της µηλιάς και 
της αχλαδιάς. Το Banjo µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
σε προγράµµατα για την καταπολέµηση του 
Φουζικλαδίου είτε µόνο του είτε σε συνδυασµούς 
µε διελασµατικά / διασυστηµατικά µυκητοκτόνα. 
Ο συνδυασµός του µε το Embrelia SC, ένα 
µυκητοκτόνο µε ισχυρή προληπτική και µακράς 
διαρκείας δράση στους ψεκασµούς από την άνθηση 
και µετά παρέχει εξαιρετική προστασία, δίνοντας 
λύσεις ακόµη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ BANJO 500 SC
Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟ ΦΟΥΖΙΚΛΑ∆ΙΟ
> Η Άλφα Γεωργικά Εφόδια προτείνει ένα εξαιρετικό εργαλείο για τον σύγχρονο δενδροκόµο
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