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Πλαφόν σε διήµερους 
Άγιο, το τσιπουράκι 
Φρένο στη δυναµική του επώνυµου Φρένο στη δυναµική του επώνυµου 
τσίπουρου απειλεί να βάλει η κρίση, 
σε συνδυασµό µε την ανεξέλεγκτη
διακίνηση του χύµα.  σελ. 34, 38

Αµερικανικός δάκτυλος 
Στηρίζει το καλαµπόκι

Φθηνότερο ευρώ και εκτιµήσεις για 
µείωση αµερικανικών αποθεµάτων 
στα χαµηλότερα 14 ετών ενισχύουν 
σηµαντικά το καλαµπόκι.  σελ. 4, 6, 22

Κερδίζει µεγαλύτερα µερίδια αγοράς η 
γαλοπούλα µε την αύξηση της ζήτησης 
κυρίως για αλλαντικά και λιγότερο 
εξαιτίας των... Χριστουγέννων.  σελ. 12

Εβδοµαδιαία µεταβολή τιµών
8/12

Σιτάρι σκληρόΣιτάρι σκληρό 288
ΚαλαµπόκιΚαλαµπόκι 187 189
ΒαµβάκιΒαµβάκι 92,00 86,58
Ελαιόλαδο 1,91 1,89

Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος, 
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ σελ. 22, 35

Τύµπανα διχασµού ακούγονται τις 
τελευταίες ημέρες στη Μεσογείων, με 
την απόφαση της κουρασμένης ηγεσί-
ας της ΠΑΣΕΓΕΣ να προχωρήσει -την 
Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου- σε διαδικασία 
παρωδία για την εκλογή νέας διοίκη-
σης. Η επιλογή κινείται αντίθετα με το 
γράμμα του νέου νόμου 4015/2011, φέρ-
νει σε πολύ δύσκολη θέση ακόμα και 
παραδοσιακούς φίλους του σημερινού 
προέδρου Τζ. Καραμίχα και προβλημα-
τίζει ήδη τους δικαστές.  σελ. 2, 47

H µαζική αντικατάσταση οπω-
ρώνων βιομηχανικού με επιτρα-
πέζιο ροδάκινο δημιούργησε έλ-
λειμμα στην αγορά. Αποτέλεσμα 
είναι η επικείμενη εξάντληση 
των αποθεμάτων κομπόστας το 
2012, η οποία, όπως εκτιμάται α-
πό αναλυτές και παράγοντες της 
αγοράς, μπορεί να οδηγήσει σε 
αύξηση της τιμής παραγωγού έως 
και τα 30 λεπτά το κιλό. σελ. 4

Μεταξύ πώλησης τώρα ή… αργότε-
ρα φαίνεται να βρίσκεται η ΑΤΕbank. 
Ζητούνται επειγόντως νέα κεφάλαια  
μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας, όμως η τρόικα δεν έχει 
δώσει ακόμα το «οκ». Σταγόνα στον ω-
κεανό η επικείμενη αύξηση κεφαλαί-
ου ύψους 290 εκατ. ευρώ. σελ. 19, 49

Στις ράγες ο Θρακών Αµνός
Ιδρύθηκε Ιδρύθηκε ο πρώτος κτηνοτροφικός συ-ο πρώτος κτηνοτροφικός συ-ο πρώτος κτηνοτροφικός συ-ο πρώτος κτηνοτροφικός συ-
νεταιρισμός στη Θράκη με 50 μέλη και Μήνας 4ος, Εβδ. 17η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:31 - ∆ύση 20:14  ΣΕΛΗΝΗ: 17 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Άνοδος Θερµοκρασίαςνεταιρισμός στη Θράκη με 50 μέλη και Μήνας 4ος, Εβδ. 17η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:31 - ∆ύση 20:14  ΣΕΛΗΝΗ: 17 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Άνοδος Θερµοκρασίαςνεταιρισμός στη Θράκη με 50 μέλη και Μήνας 4ος, Εβδ. 17η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:31 - ∆ύση 20:14  ΣΕΛΗΝΗ: 17 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Άνοδος Θερµοκρασίαςνεταιρισμός στη Θράκη με 50 μέλη και Μήνας 4ος, Εβδ. 17η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:31 - ∆ύση 20:14  ΣΕΛΗΝΗ: 17 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Άνοδος Θερµοκρασίας

με σκοπό να διαπραγματεύεται καλύτερα 
τις τιμές στο αιγοπρόβειο γάλα. σελ. 45

Θρίαµβος 69 
για τα τεύτλα
Επιστροφή στο Επιστροφή στο Επιστροφή
τιμολόγιο του 2009 
και διαβεβαιώσεις 
Δριβελέγκα για το 
ειδικό πριμ 42 ευρώ 
της Ολοκληρωμένης 
και για τα 55 ευρώ και για τα 55 ευρώ 
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εκτοξεύουν τα τεύτλα 
στις εαρινές. σελ. 44-45

Ξεσταχιάζει 
κι ο ηλίανθος
Εκτός μάχης 
βγαίνει ο 
ηλίανθος, με 
τους καλλιεργητές 
να μην έχουν 
ακόμα πληρωθεί 
ούτε το 1/3 της ούτε το 1/3 της 
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που παρέδωσαν στις 
βιομηχανίες. σελ. 46
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ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ ΤΟΥ BRANDING Με πέντε απλά βήµατα τα 
βασικά ελληνικά αγροτικά προϊόντα µπορούν να αυξήσουν την αναγνωρισι-
µότητά τους και κατ’ επέκταση την αξία τους στις αγορές. ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 27-30
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Γιορτές με «χίλια βάσανα» φέτος για τους αγρότες 

Σε αναµονή για την εκκαθάριση 
του τσεκ οι επαγγελματίες του α-
γροτικού χώρου, μετρούν αυτές τις 
μέρες τις «πληγές» που αφήνει α-
νοικτές το 2011, περιορίζοντας α-
ναμφίβολα τις προσδοκίες για τη 
νέα χρονιά. Τα υπόλοιπα για την 
εξόφληση των καλλιεργητών σε 
κρίσιμες παραγωγές, όπως ο ηλίαν-

θος, το βαμβάκι και το βιομηχανι-
κό ροδάκινο, είναι μεγάλα και βά-
ζουν πολλούς σε δεύτερες σκέψεις 
για τον προγραμματισμό της νέας 
χρονιάς. Η κίνηση των διεθνών α-
γορών «μετράει αντίστροφα», ενώ 
η παντελής απουσία ισχυρών ορ-
γανώσεων των παραγωγών αυξάνει 
κατά πολύ το ρίσκο. σελ. 7, 46-47

Εκλογές ή
πραξικόπημα 
στην ΠΑΣΕΓΕΣ;

Κόκκινο χαλί στο συμπύρηνο

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥ
ΝΑ ΜΑΣ ΚΟΒΕΙ ΧΡΕΟΣ
ΚΑΙ ΝΑ ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ ΜΗΝΕΣ

Τι φέρνει το 2012
για την ATEbank
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Τον Ιούνιο 
πρώτη δόση  
για ζημιές 
από παγετό 
Προκαταβολή τον 
Ιούνιο και εκκαθάριση 
µέχρι τον ∆εκέµβριο 
υπόσχονται Λιβανός και 
Λυκουρέντζος. σελ. 13

Η δήλωση 
παγίδα για
τα νέα Σχέδια 
Βελτίωσης
Με την προδηµοσίευση 
ακόµα σε επεξεργασία, 
οι ενδιαφερόµενοι 
αναζητούν την κατάλληλη 
Τυπική Απόδοση. σελ. 19
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Τεχνικές 
για απαλλαγή
από κύπερη

agrenda - σελ. 27-30

Ψηλά μετά 
από χρόνια 
τα αγροτικά 
εμπορεύματα
Εκρηκτική χρηματιστηριακή άνοδος 

διεθνώς σε σιτάρι, καλαμπόκι και 

βαμβάκι, ψηλά εδώ και οι τιμές των 

φρούτων λόγω του παγετού σελ. 22, 35, 36
Νέες ειδικές πράσινες ενισχύσεις, 
καθεστώς µικροκαλλιεργητών και 
συνδεδεµένες αντιστάθµισµα στις 
απώλειες από δικαιώµατα. σελ. 4-5

ΝΕΑ ΚΑΠ

ΚΙΝΗΤΡΑ 
ΥΠΕΡ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

Εξάμηνη παράταση 
στα προγράμματα 
μεταποίησης σελ. 18  

agrenda - σελ. 42 agrenda - σελ. 42 agrenda - σελ. 42

Κύµα µεταβιβάσεων
χωρίς προηγούµενο   
∆ικαιώµατα και αγροτεµάχια 
αλλάζουν χέρια, καθοριστική  
η εγκύκλιος του 2021. σελ. 10

  
Η πολιτική στο γάλα 
και η άνοδος στο αρνί 
Η βελτίωση της αγοράς στο γάλα 
περιόρισε την παραγωγή αρνιών 
φέρνοντας τα στα 8 ευρώ. σελ. 35 
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Κερδίζει µεγαλύτερα µερίδια αγοράς η 

Κύµα µεταβιβάσεων
χωρίς προηγούµενο   
∆ικαιώµατα και αγροτεµάχια 
αλλάζουν χέρια, καθοριστική  

σελ. 10

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

295
232

86,91
3,24

306
196

74,22
2,58

285
177

65,55
2,11

229
179

80,74
3,01

302
195

77,20
2,56
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295
232

90,80
3,36
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195

77,30
2,55

 

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

225
182
84,76
2,93

302
195
77,30
2,55

Οι κονσερβοποιοί ψάχνουν 
από τώρα συμπύρηνα σελ. 12-13

Με χάρτη στο φιστίκι 

Επίδειξη του αισθητήρα 
εδάφους Top Soil 
Mapper της Agrotech, 
στις φιστικιές Μώλου 
Φθιώτιδας. σελ. 42 
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• Η βραβευµένη πρέσα LB της Case IH 
µε νέο κιβώτιο ταχυτήτων σελ. 20
• Νέα δωρεάν πλατφόρµα στην Ελλάδα 
για ψεκασµούς ακριβείας σελ. 37

• Έγκριση στην πρόταση για πρασίνισµα 
στο 25% του φακέλου άµεσων σελ. 47
• Σύντοµα βγαίνει η προδηµοσίευση 
για τη Βιολογική Γεωργία σελ. 18-19

• Επιστροφή στα 55 λεπτά προδιαγράφεται 
για τις προπωλήσεις στο σύσπορο σελ. 22
• Στα 15 λεπτά πρώτο χέρι στα τριφύλλια, 
που είναι λιγότεα κατά 30% σελ. 21

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Σε ανοδικό κύκλο βρίσκεται η πλειονότητα των αγροτικών 
εµπορευµάτων µε τις χρηµατιστηριακές τιµές σε βαµβάκι, 
µαλακό σιτάρι και καλαµπόκι να διαµορφώνουν υψηλά που 
έχουν να κατακτηθούν χρόνια. Στην εγχώρια αγορά, αν και 
ακόµα δεν έχει συγκοµιστεί, οι συζητήσεις ανεβάζουν την τιµή 
για το τριφύλλι στα 15 λεπτά το κιλό µε περιθώρια περαιτέρω 
ανόδου. Περαιτέρω ενίσχυση κατέγραψε η τιµή ελαιολάδου.

Ερίνωση στο αµπέλι 
Με την έκτυξη της νέας βλάστησης 
να έχει ξεκινήσει στις πρώιµες και 
µεσοπρώιµες ποικιλίες αµπέλου τα 
ακάρεα Colomera (Eriophyes) vitis που 
έχουν διαχειµάσει στους οφθαλµούς, 
µεταναστεύουν στα νεαρά φύλλα όπου 
δηµιουργούν αποικίες. Χαρακτηριστικό 
σύµπτωµα της προσβολής είναι η 
εµφάνιση υπερπλασιών που 
παρουσιάζονται ως φλύκταινες ή ως 
διογκώσεις κατά βάση στην επάνω 
πλευρά των φύλλων. Σε περιπτώσεις 
µεγάλου πληθυσµού αναστέλλεται 
και η ανάπτυξη της βλάστησης και 
νέκρωση των φύλλων. 

Αντιµετώπιση 
Η καταπολέµηση του ακάρεος δεν είναι 
πάντοτε απαραίτητη, αλλά σε κάθε 
περίπτωση συστήνεται σε αµπελώνες 
µε γνωστό ιστορικό εκτεταµένων 
προβληµάτων. Ο πρώτος ψεκασµός 
µπορεί να γίνει κατά το φούσκωµα των 
µατιών µε βρέξιµο θείο 1% ή άλλο 
σκεύασµα. Μετά την έκπτυξη των 
οφθαλµών και για λόγους τοξικότητας, 
η αναλογία πρέπει να µειωθεί σε 0,8-
0,6%, σύµφωνα µε τους ειδικούς, 
ενώ παράλληλα η επέµβαση αυτή έχει 
ευεργετική δράση τόσο εναντίον του 
ωίδιου, όσο και εναντίον της φόµοψης 
και της µακρόφωµας. 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Μεγάλη Πέµπτη 
29-04-2021
Γενικά αίθριος καιρός µε αραιές 
νεφώσεις, κατά διαστήµατα στα 
κεντρικά και νότια πυκνότερες. 
Άνεµοι µέτριοι στα βόρεια 
µεταβλητοί, ενώ στις υπόλοιπες 
περιοχές από νότιες διευθύνσεις 
µε ισχυρότερες εντάσεις. 
Ευνοείται η µεταφορά 
αφρικανικής σκόνης.
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο.

Μεγάλη Παρασκευή
30-04-202 και Μεγάλο
Σάββατο 01-05-2021
Γενικά αίθριος καιρός µε αραιές 
νεφώσεις που θα πυκνώσουν 
από το απόγευµα και το Μεγάλο 
Σάββατο κυρίως στα δυτικά και 
τα βόρεια, µε αυξηµένη σκόνη 
από την Αφρική. Άνεµοι 
χαµηλής έντασης στο Ιόνιο 
νοτιοανατολικοί και στις 
υπόλοιπες περιοχές µεταβλητοί. 
Θερµοκρασία σε υψηλά επίπεδα 
έως 28 βαθµούς Κελσίου.

Κυριακή του Πάσχα 
02-05-2021
Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα 
κατά τόπους πιο πυκνές, µε 
αυξηµένες συγκεντρώσεις 
αφρικανικής σκόνης. Άνεµοι 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

µέτριας έντασης, στα δυτικά 
δυτικοί βορειοδυτικοί και στα 
ανατολικά νοτιοδυτικοί.
Θερµοκρασία κατά τόπους και 
στους 32 βαθµούς Κελσίου.

∆ευτέρα του Πάσχα 
03-05-2021 και Τρίτη
του Πάσχα 04-05-2021
Αίθριος καιρός µε λίγες 
παροδικές νεφώσεις κυρίως 
στα βόρεια της χώρας. Άνεµοι 
δυτικοί βορειοδυτικοί µέτριας 
έντασης. Θερµοκρασία σε µικρή 
πτώση στα δυτικά και τα βόρεια, 
διατηρούµενη σε υψηλά όµως 
επίπεδα. 

Οι άνεµοι στα βόρεια 
θα είναι µεταβλητοί 
3 µε 4 µποφόρ, 
στις υπόλοιπες 
περιοχές από νότιες 
διευθύνσεις 3 µε 
5 και στο νότιο 
Αιγαίο τοπικά 6 µε 7 
µποφόρ µε σταδιακή 
εξασθένηση.

3-7 bf

 ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ

875,44

893,76 899,58

913,12

TΖΙΡΟΣ
122.303.897
(27/04)

903,44

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΣΕΛ. 23

920

910

900

890

880

870

860

850

Τετάρτη
21/03 

Τρίτη
27/04

Πέµπτη
22/04

Παρασκευή
23/04

∆ευτέρα
26/04

Τα στενά χρονικά περιθώρια και η ασφυκτική 
πίεση υπό την οποία γίνεται αυτές τις µέ-
ρες η προετοιµασία για την υποβολή των 
δηλώσεων των αγροτών (Ενιαία Αίτηση Ε-
νίσχυσης 2021), αποτυπώνουν τη µεγάλη 
παθογένεια που κρατάει όµηρο την ανά-
πτυξη της ελληνικής γεωργίας και κτηνο-
τροφίας εδώ και χρόνια.  

Είναι η 16η κατά σειρά χρονιά από το 2006, ό-
ταν πρωτολειτούργησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τέ-
θηκε σε εφαρµογή το Ολοκληρωµένο Σύ-
στηµα ∆ιαχείρισης των Κοινοτικών Ενισχύ-
σεων (ΟΣ∆Ε) που ο κρατικός µηχανισµός 
συνεχίζει να… κοιµάται τον ύπνο του δι-
καίου και οι αγρότες να υφίστανται… του 
Ιησού τα Πάθη. 

Ίσως δεν είναι τελικά τυχαίο το γεγονός ότι 
στην Ελλάδα, η διαδικασία σύνταξης και 
υποβολής των δηλώσεων έχει ταυτισθεί 
µε τη Μεγάλη Εβδοµάδα. Είναι οι ηµέρες 
που οι αγρότες τρέχουν πανικόβλητοι, από 
τους λογιστές στα Κέντρα Υποδοχής ∆ηλώ-
σεων (ΚΥ∆) και από τους συµβολαιογρά-
φους στην εφορία. 

Αν µάλιστα ληφθεί υπόψη ότι η διαχείριση ό-
λης αυτής της τεράστιας γραφειοκρατί-
ας έρχεται µε την κορύφωση των εαρινών 
σπορών και γενικά µε το «άνοιγµα» των 
εργασιών σε όλες τις καλλιέργειες, γίνεται 
φανερό πόσο εκρηκτικός µπορεί να απο-
δειχθεί στο τέλος της ηµέρας, αυτός ο συν-
δυασµός. Η πίεση φέρνει βιασύνη και η 
βιασύνη φέρνει λάθη. Σηµειωτέον ότι στις 
περισσότερες των περιπτώσεων, τις δηλώ-
σεις παραλαµβάνουν «σχολιαρόπαιδα», µε 
ελάχιστη εµπειρία στο συγκεκριµένο αντι-
κείµενο κι ακόµα λιγότερη καθοδήγηση ή 
και δυνατότητα εξακρίβωσης των στοιχεί-
ων. Να γιατί όλο τον υπόλοιπο χρόνο, οι α-
γρότες δικαιούχοι των κοινοτικών ενισχύ-
σεων τρέχουν και δεν φτάνουν. 

Κι όµως, το θέµα των δηλώσεων, όπως και η 
βάση δεδοµένων που προκύπτει απ’ αυ-
τές τις δηλώσεις, είναι πολύ σοβαρή υπό-
θεση για να γίνεται στο πόδι. Είναι καθορι-
στικής σηµασίας ζήτηµα για να διεκπεραι-
ώνεται σ’ αυτά τα εξαντλητικά χρονικά πε-
ριθώρια. Χωρίς να δίνεται στον αγρότη ο 
χρόνος να µελετήσει τις εγκύκλιες οδηγί-
ες και τα δεδοµένα, έτσι ώστε να κάνει έ-
ναν καλύτερο προγραµµατισµό και να έχει 
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. 

Συνήθως λέµε ότι όλο το ηµίφως µέσα στο 
οποίο εξελίσσεται η όλη διαδικασία, σε 
συνδυασµό µε τα ελάχιστα χρονικά πε-
ριθώρια που έχουν στη διάθεσή τους 
οι υπόχρεοι, είναι µέρος της ελληνικής 
κουλτούρας. Μόνο που αυτή η «κουλ-
τούρα» βρίσκει κερδισµένους όσους κι-
νούν τα νήµατα και ζηµιωµένους όλους 
τους αγρότες.   Agrenda

Η βιασύνη 
φέρνει λάθη

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
 1,20880
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ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,10350

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,86774

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
131,16350
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Ένα ειδικό καθεστώτος ενίσχυσης 
που θα είναι σε θέση να αναπληρώ-
σει τις σοβαρές απώλειες στις βασι-
κές πληρωµές της ελαιοκαλλιέργει-
ας, καλείται να αναζητήσει η οµάδα 
που καταρτίζει το εθνικό στρατηγικό 
σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ. 

Αν και ακόµα είναι πολύ νωρίς να 
εκτιµηθούν µε σαφήνεια οι επιπτώσεις 
που θα έχουν στην ελαιοκαλλιέργεια 
οι ανακατατάξεις στις άµεσες πληρω-
µές, εκτιµάται, πως λόγω σύγκλισης 
και περαιτέρω µείωσης της αξίας των 
δικαιωµάτων από την κατάργηση του 
πρασινίσµατος, όσοι καλλιεργούν µι-
κρές εκτάσεις θα βρεθούν εξολοκλή-
ρου εκτός πληρωµών στην ερχόµενη 
περίοδο. Ο λόγος; Με βάση τα όσα ι-
σχύουν σήµερα δεν χορηγούνται ά-
µεσες ενισχύσεις σε γεωργούς όταν 
το συνολικό ποσό των προς καταβο-
λή άµεσων ενισχύσεων δεν υπερβαί-
νει τα 250 ευρώ. Άρα ένας ελαιοκαλ-
λιεργητής θα πρέπει να έχει περί τα 
8-9 στρέµµατα ελιάς για να λαµβάνει 
τσεκ. Σηµειώνεται πως 57.000 ελαιο-
παραγωγοί δηλώνουν έως 10 στρέµ-
µατα ελιάς σήµερα. 

Τα παραπάνω βασίζονται σε εκτι-
µήσεις που ρίχνουν το περιφερειακό 
µέσο όρο αξίας δικαιωµάτων από τα 

34 ευρώ που είναι οι δενδρώδεις (ά-
ρα και οι ελαιοκαλλιέργειες) σε ποσό 
κάτω των 30 ευρώ έως το 2026, εφό-
σον συζητείται από τις Βρυξέλλες τα 
κράτη-µέλη να αφιερώσουν 22% α-
πό το 2023 και 25% από το 2025 του 
εθνικού φακέλου άµεσων ενισχύσε-
ων σε πράσινες επιδοτήσεις. 

Καθώς αποτυπώθηκε ως στρατη-
γική ανάγκη η αύξηση του οικογε-
νειακού εισοδήµατος των ελαιοκαλ-
λιεργητών (ειδικός στόχος 1) στην 
ελληνική ΚΑΠ, πραγµατοποιούνται 
αυτή την περίοδο διαβουλεύσεις ως 
προς τις λύσεις στήριξης ενός κλά-
δου που απασχολεί το 38% των εκ-
µεταλλεύσεων της χώρας. 

Ξεκινώντας από τις δυνατότητες 
που έχουν οι αρχές µε τις πράσινες 
επιδοτήσεις (eco-schemes): 

Πρώτον: Μία πρόταση είναι (έχει 
γίνει ήδη µία µελέτη περίπτωσης) για 
τη στήριξη των παραδοσιακών ελαι-
ώνων σε ξηρικά αγροτεµάχια µε πο-
σό 15 ευρώ το στρέµµα. 

∆εύτερον: Ενσωµάτωση υπολειµ-
µάτων κλαδέµατος από τα ελαιόδεντρα 
στο έδαφος µε επανασχεδιασµό του 
αντίστοιχου Μέτρου που καταργήθη-
κε λόγω γνωµάτευσης του Μπενάκι-
ου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. Ε-
νίσχυση 14 ευρώ το στρέµµα. 

Τρίτον: Στρεµµατική ενίσχυση για 
την προώθηση της εφαρµογής µεµο-
νωµένων σχεδίων λίπανσης στις ελαι-
οκαλλιέργειες. 

Τέταρτον: Στρεµµατική ενίσχυση 
για την αξιοποίηση µεµονωµένων ή 
συλλογικών σχεδίων για βιοµάζα φυ-
τικής προέλευσης, όπου τα παράγω-
γα της ελιάς (ελαιοπυρήνας κ.λπ) εί-
ναι βασική πρώτη ύλη. 

Τα παραπάνω µέτρα βρίσκονται 
στη βεντάλια του νέου πρασινίσµα-
τος, ενώ άλλες δυνατότητες είναι η 
συνδεδεµένη πληρωµή και το καθε-
στώς των µικροκαλλιεργητών (βλέπε 
σελ. 5 προτάσεις ΣΕ∆ΗΚ). 

Εδώ µπορεί να προστεθεί και η ε-
νεργοποίηση του καθεστώτος της α-
ναδιανεµητικής πληρωµής που θα 
επιτρέψει στις µικρές κατά βάση εκ-
µεταλλεύσεις να λαµβάνουν παρα-
πάνω ενίσχυση ετησίως. Με δεδοµέ-
νο ότι πάνω από 100.000 εκµεταλ-
λεύσεις µε ελιές στη χώρα µας είναι 
έκτασης έως 15 στρέµµατα βάση του 
ΟΣ∆Ε, µία τέτοια λύση θα ήταν µία 
σηµαντική βοήθεια. 

Ειδικές ενισχύσεις ελιάς
για μικρές εκτάσεις στη νέα ΚΑΠ  

Οι απώλειες που 

θα συνεχίσουν 

να μετράνε στη 

βασική ενίσχυση 

οι ελαιοπαραγωγοί 

μπορεί να θέσουν 

εκτός πληρωμών 

μικρές εκτάσεις 

κάτω των 8 

στρεμμάτων. 

Αναζητούνται 

λύσεις στις νέες 

πράσινες ενισχύσεις

8-9 στρέµµατα
Ένας ελαιοκαλλιεργητής, 
µε βάση όσα ισχύουν έως 
σήµερα, θα πρέπει να έχει 

περί τα 8-9 στρέµµατα ελιάς 
για να λαµβάνει τσεκ το 2026

15 ευρώ
Μία πρόταση για στήριξη 
παραδοσιακών ελαιώνων 
σε ξηρικά αγροτεµάχια µε 
ποσό 15 ευρώ το στρέµµα 
είναι στις δυνατότητες που 
έχουν οι αρχές µε τις 
πράσινες επιδοτήσεις.

Υπόλοιπα
Η ενσωµάτωση 
υπολειµµάτων κλαδέµατος 
από τα ελαιόδεντρα στο 
έδαφος µε 
επανασχεδιασµό του 
αντίστοιχου Μέτρου που 
καταργήθηκε και ενίσχυση 
14 ευρώ το στρέµµα στις 
προτάσεις. 

Κατ’ έτος
Η ενεργοποίηση του 
καθεστώτος της 
αναδιανεµητικής 
πληρωµής θα επιτρέψει 
στις µικρές κατά βάση 
εκµεταλλεύσεις να 
λαµβάνουν παραπάνω 
ενίσχυση ετησίως.
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Χαµηλότερο του µέσου όρου της ΕΕ το εισόδηµα 
του Έλληνα ελαιοπαραγωγού, παρά τις ενισχύσεις
Εξάρτηση σε πολύ µεγάλο βαθµό από τις άµεσες ενισχύσεις, 
διαπιστώνεται για τον ελαιοκοµικό τοµέα της χώρας σύµφωνα µε την 
ανάλυση του ειδικού συµβούλου για τη νέα ΚΑΠ. Μάλιστα, παρά τις 
ενισχύσεις οι ελαιοκαλλιεργητές διαθέτουν χαµηλότερο του ευρωπαϊκού 
µέσου όρου γεωργικό οικογενειακό εισόδηµα, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρει η ίδια µελέτη. Σηµειώνεται πως η ελαιοκοµία (38,6% του 
συνόλου), µαζί µε τις λοιπές µόνιµες καλλιέργειες και τα εσπεριδοειδή 
αντιπροσωπεύει τις µισές εκµεταλλεύσεις της χώρας. 

Πρώτος στόχος η βελτίωση της ακαθάριστης αξίας 
στις ελαιοκοµικές εκµεταλλεύσεις στην Ελλάδα 
Στις ανάγκες του 1ου ειδικού στόχου «Υποστήριξη βιώσιµων γεωργικών 
εισοδηµάτων» για τη νέα ΚΑΠ βρίσκεται η βελτίωση της ακαθάριστης αξίας 
παραγωγής στις εκµεταλλεύσεις της ελαιοκοµίας (µεταξύ άλλων), σύµφωνα 
µε την ανάλυση του ειδικού συµβούλου για τη νέα ΚΑΠ στη χώρα µας. Η 
αύξηση του γεωργικού οικογενειακού εισοδήµατος στον κλάδο είναι ακόµα 
ένας στόχος. Σηµειώνεται εδώ πως ο 1ος ειδικός στόχος λαµβάνει κυρίως 
υπόψη τα εργαλεία των άµεσων ενισχύσεων, ως εκ τούτου αναµένονται 
ειδικές προβλέψεις για τον ελαιοκοµικό τοµέα βάσει σχεδιασµού. 

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Την ένταξη των ελαιοπαραγωγών 
µε κτήµατα λίγων στρεµµάτων ή µε 
χαµηλές άµεσες ενισχύσεις στο νέο 
καθεστώς «µικροκαλλιεργητών» και 
συνδεδεµένη ενίσχυση αποκλειστι-
κά σε παραδοσιακούς ελαιώνες ζη-
τά στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ ο Σύν-
δεσµος Ελαιοκοµικών ∆ήµων Κρή-
της (ΣΕ∆ΗΚ). Συγκεκριµένα, όπως 
λέει το ∆Σ του Συνδέσµου σε υπό-
µνηµά του προς τους αρµοδίους για 
το στρατηγικό σχέδιο της νέας πε-
ριόδου, «οι µικροί ελαιοπαραγωγοί 
µε ελαιώνες κάτω των 4 στρ. και ε-
νισχύσεις κάτω από 250 ευρώ που 
έχουν εξαιρεθεί µε την ισχύουσα 
ΚΑΠ θα πρέπει να αποκατασταθούν 
και να υπαχθούν στα µέτρα των ενι-
σχύσεων των 1.250 ευρώ που προ-
τείνεται από θεσµούς της ΕΕ για µι-
κρούς παραγωγούς».

Άλλωστε, όπως προβλέπεται από 
τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς, τα 
κράτη-µέλη έχουν τη δυνατότητα να 
αντικαταστήσουν όλες τις άµεσες ε-
νισχύσεις που δικαιούται µία εκµε-
τάλλευση µε ένα εφάπαξ ετήσιο πο-
σό των 1.250 ευρώ, εφόσον η εκ-
µετάλλευση αυτή εµπίπτει στον ο-
ρισµό του «µικροκαλλιεργητή». Για 
παράδειγµα: Εάν ένας αγρότης µε 4 
στρέµµατα ελαιώνα που έχει στην 

κατοχή του δικαιώµατα αξίας και 
πάλι 50 ευρώ το στρέµµα. Το ποσό 
που έχει λαµβάνειν είναι 200 ευ-
ρώ και σήµερα αποκλείεται από τις 
πληρωµές. Εφόσον ενταχθεί είναι 
δικαιούχος στο καθεστώς των µι-
κροκαλλιεργητών, το ποσό που θα 
λάβει θα είναι 1.250 ευρώ εφάπαξ 
που αντικαθιστά όλες τις άµεσες ε-
νισχύσεις για το έτος.

Συνδεδεµένη µόνο στους 
παραδοσιακούς ελαιώνες

Όσον αφορά την πρόβλεψη για 
συνδεδεµένη ενίσχυση, ο Σύνδεσµος 
υποστηρίζει πως ειδικά τα προϊόντα 
των παραδοσιακών ελαιώνων (ελαι-
όλαδο, βρώσιµες ελιές) για λόγους 
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς 
πρέπει να ενταχθούν σε ένα τέτοιο 
καθεστώς µε προϋποθέσεις ποσότη-
τας και ποιότητας παραγωγής. Αξί-
ζει να σηµειωθεί εδώ πως για πρώτη 
φορά, στη νέα ΚΑΠ, δίνεται η δυνα-

τότητα ένταξης του κλάδου της επι-
τραπέζιας ελιάς στις συνδεδεµένες, 
κάτι που το ζήτησε µετ’ επιτάσεως η 
Ισπανία. Όσον αφορά το ελαιόλαδο 
µόνο η Ιταλία έχει επιλέξει την τρέ-
χουσα περίοδο να προσφέρει συν-
δεδεµένη ενίσχυση 66.811.422 ευ-
ρώ ετησίως σε 8.867.890 στρέµµα-
τα αναφοράς, κάτι που µεταφράζε-
ται σε 7,5 ευρώ το στρέµµα.

Πάντως, οι ελληνικές αρχές έχουν 
εκφράσει και επίσηµα την πρόθεσή 
τους να αναθεωρήσουν σε µεγάλο 
βαθµό το καθεστώς των συνδεδε-
µένων ενισχύσεων τη νέα περίοδο 
αλλά και τον κατάλογο των προϊό-
ντων που αξιώνουν πριµ. Η πίεση 
για ένταξη της ελιάς και του ελαιο-

λάδου στο καθεστώς αυτό είναι δι-
αχρονική, ωστόσο έβρισκε «τοίχο» 
στο µεγάλο ποσό που απαιτείται. 

Τέλος, οι κρητικοί ζητούν επί-
σης να δηµιουργηθεί µία νέα «πε-
ριφέρεια ενίσχυσης» µόνο για την 
ελαιοκαλλιέργεια. ∆ηλαδή, στη νέα 
ΚΑΠ τα δικαιώµατα να χωρίζονται 
σε βοσκοτοπικά, αροτραία, δενδρώ-
δη και ελαιουργικά. Κάτι τέτοιο, θε-
ωρείται ότι θα σώσει τα υψηλής αξί-
ας δικαιώµατα που απολαµβάνει µε-
ρίδα των ελαιοκαλλιεργητών. Σύµ-
φωνα πάντως µε το ρεπορτάζ, προς 
το παρόν, οι αρχές του ΥΠΑΑΤ προ-
σανατολίζονται στη διατήρηση των 
τριών περιφερειών ενίσχυσης χω-
ρίς τροποποιήσεις. 

Συνδεδεμένη
παραδοσιακών 
ελαιώνων 
Προτάσεις ΣΕΔΗΚ για ένταξη παραγωγών 
ελιάς και ελαιολάδου στο καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών και χορήγηση 
συνδεδεμένων σε παραδοσιακά κτήματα

Ο κλάδος της ελαιοκοµίας όχι 
µόνο δεν ενισχύθηκε µε την 
ισχύουσα ΚΑΠ αλλά αντίθετα, 
υποβαθµίστηκε και δέχτηκε 
σοβαρά πλήγµατα, υποστηρίζει ο 
ΣΕ∆ΗΚ. Μεταξύ αυτών τα 
κυριότερα ήταν:
1. Oι ελαιώνες ενώ δεν 
αποτελούν µια απλή εδαφική 
έκταση, αλλά µια µόνιµη 
επένδυση, η οποία απαιτεί 
µόχθους γενεών για να υπάρξει, 
εντάχθηκαν αδικαιολόγητα στην 
επονοµαζόµενη περιφέρεια 
«∆ενδρώδεις καλλιέργειες» και 
ενισχύονται µε βάση την έκταση 
τους εδάφους που 
καταλαµβάνουν και όχι µε την 
πραγµατική ειδική τους αξία, η 
οποία είναι πολλαπλάσια της 
αξίας του εδάφους.
2. Οι ενισχύσεις των 550 εκατ.
ευρώ, περίπου, που χρόνια 
παρεχόταν µόνο στους 
ελαιώνες, αφού µειώθηκαν σε 
µόνο 470 εκατ. ευρώ, 
κατανεµήθηκαν σε 20 και πλέον 
άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες 
µε αποτέλεσµα η ανά στρέµµα 
αναλογούσα ενίσχυση να 
µειωθεί µέχρι και 70% 
3. Ο άδικος αποκλεισµός από 
ενισχύσεις των εκµεταλλεύσεων 
που έχουν εκτάσεις κάτω από 4 
στρ. ή λαµβάνουν ενισχύσεις 
χαµηλότερες των 250 ευρώ, και 
µε δεδοµένο ότι η µέση έκταση 
ελαιώνων ανά ελαιοπαραγωγό 
στην Κρήτη συνετέλεσε ώστε 
χιλιάδες ελαιοπαραγωγοί, 
περίπου 30% του συνόλου, να 
τεθούν εκτός από ενισχύσεις.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΚΑΠ

Επιπτώσεις 
στην αξία 
ενισχύσεων

Υπό προϋποθέσεις
Ελαιόλαδο και βρώσιµες ελιές 
να ενταχθούν στο καθεστώς 

των συνδεδεµένων µε προϋπο-
θέσεις ποιότητας και ποσότη-

τας παραγωγής, ζητά ο ΣΕ∆ΗΚ 
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Εκνευρισµό και δυσαρέσκεια στους κόλπους 
των κτηνοτρόφων προκάλεσε η απρόσµε-
νη ανατροπή στην υπόθεση της συνδεδε-
µένης των ζωικών, που ενώ προγραµµατι-
ζόταν -κατά το σύνηθες- για πληρωµή µέ-
σα στη Μεγάλη Εβδοµάδα, τελικά αναβλή-
θηκε για τον επόµενο µήνα και στην κα-
λύτερη για την εβδοµάδα 10 µε 14 Μαΐου. 

Την ίδια ώρα, πιο τυχεροί φάνηκαν οι πα-
ραγωγοί 8 καλλιεργειών, µετά την πίστωση 
30,9 εκατ. ευρώ για συνδεδεµένες σε ρύ-
ζι, σπόρους σποράς, κορινθιακή σταφίδα, 
πορτοκάλια και ροδάκινα προς χυµοποίη-
ση, βιοµηχανική ντοµάτα, σπαράγγια και 
τεύτλα που έχουν ξεχαστεί από την πληρω-
µή του πρώτου πακέτου των συνδεδεµένων 

του Μαρτίου. Κατόπιν 
και αυτού, µε εξαίρεση 
τα ζωικά, οι εναποµεί-
νασες πιστώσεις µέχρι 
το όριο της 30ης Ιουνί-
ου βάσει του κοινοτι-
κού κανονισµού, προς 
αποφυγήν καταλογι-
σµών στη χώρα µας, 
αφορούν κλεισίµατα 
έτους τόσο από προ-
γράµµατα όσο και για 
τα περιβόητα υπόλοι-
πα της ενιαίας ενίσχυ-

σης του 2020, που αφορούν το 3% της βα-
σικής ενίσχυσης, το 5% του πρασινίσµα-
τος και το 10% για τους αγρότες νεαρής η-
λικίας, για τα οποία ο πρόεδρος του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ ∆ηµήτρης Μελάς έχει αναφέρει ότι 
«θα διεκπεραιωθούν µέχρι και τον Μάιο». 
Πάντως, ο υπουργός Σπήλιος Λιβανός σε 
πρόσφατη δήλωσή του ανέφερε ότι «µέχρι 
τις 30 Ιουνίου θα γίνουν πληρωµές ακόµα 
352 εκατ. ευρώ».

Η εµπλοκή του ΟΣ∆Ε άφησε 
χωρίς λεφτά τους κτηνοτρόφους 

Με τους κτηνοτρόφους απλήρωτους, το τε-
ράστιο ζήτηµα που ενέκυψε επεκτείνεται σε 
ολόκληρο τον αγροτικό κλάδο, αφού η στε-
νή έως και ανύπαρκτη ρευστότητα µεταβιβά-
ζει το βάρος των οφειλών στην αγορά ζωο-
τροφών. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, η ευθύ-
νη βαραίνει τη διοίκηση της πλατείας Βάθη 

και τους διαχειριστές του ΟΣ∆Ε, αφού η ε-
µπλοκή µε το µηχανογραφικό σύστηµα το 
τελευταίο διάστηµα δεν διευκόλυνε τη τους 
διοικητικούς από τα περιφερειακά υποκα-
ταστήµατα του Οργανισµού Πληρωµών να 
ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διαδικασία των 
διασταυρωτικών ελέγχων, προκειµένου να 
είναι έτοιµα τα στοιχεία για να βγει η καρ-
τέλα πληρωµής. Σηµειωτέον ότι -σύµφωνα 
µε τις πληροφορίες- έχει ήδη υπολογιστεί α-
πό τους αρµόδιους των πληρωµών το ύψος 
των ενισχύσεων ανά ζώο, που υπολογίζεται 
στα 10,3 ευρώ το κεφάλι για τα αιγοπρόβατα 
και στα 155 ευρώ το κεφάλι για τα βοοειδή.  

Έτσι, υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες, 
λόγω της διάρκειας της πανδηµίας και της 
έλλειψης ρευστότητας που πλέον πνίγει τον 
αγροτικό κόσµο, η καθυστέρηση αυτή αφή-
νει χωρίς χρήµατα για πάνω από µισό µήνα 
ακόµα τους κτηνοτρόφους, αφού οι συνδε-
δεµένες στα ζωικά αποτελούν µια σηµαντική 
ανάσα για τον κλάδο της τάξης των 55 εκατ. 
ευρώ περίπου για τους αιγοπροβατοτρόφους 
και των 35 εκατ. ευρώ για τους βοοτρόφους.

Λάδι στη φωτιά φαίνεται ότι ρίχνουν και 
οι προσπάθειες συγκάλυψης του ζητήµατος, 
µε ορισµένους να εξωραΐζουν την υπόθεση, 
µε το «επιχείρηµα» ότι µόνο πέρυσι η πλη-
ρωµή έγινε νωρίτερα, παραγράφοντας αφε-
νός το γεγονός ότι κατά το σύνηθες η πληρω-

µή αυτή γίνεται τέτοιες ηµέρες και αφετέρου 
ότι πέρυσι το Πάσχα απλά έπεσε νωρίτερα. 

Όλη αυτή η αναστάτωση στους κτηνοτρό-
φους έρχεται αφού έχει προηγηθεί τον πε-
ρασµένο ∆εκέµβριο η «προβληµατική πλη-
ρωµή της ενιαίας ενίσχυσης, που άφησε αρ-
κετά υπόλοιπα απλήρωτα για µεγάλη µερί-
δα του κλάδου, ενώ δεν ήταν λίγοι και αυ-
τοί που ήρθαν αντιµέτωποι µε ανεξήγητες 
παρακρατήσεις. Την ίδια ώρα, καλούνται 
να εξασφαλίσουν ζωοτροφές που το τελευ-
ταίο τετράµηνο σηµείωσαν άνοδο στις τιµές 
τους έως και 40%, µε αποτέλεσµα να εξα-
νεµιστεί σηµαντικό ποσοστό της αύξησης 
στις τιµές του γάλακτος. Συγκεκριµένα, η 
σόγια το 2020 είχε 37 λεπτά το κιλό και το 
2021 αυξήθηκε σε 53 λεπτά το κιλό, το κα-
λαµπόκι το 2020 είχε 18 λεπτά το κιλό και 
το 2021 αυξήθηκε σε 26-27 λεπτά το κιλό 
όπως και το τριφύλλι. Τα πίτουρα το 2020 
είχαν 16-17 λεπτά το κιλό και το 2021 αυ-
ξήθηκαν σε 23-24 λεπτά το κιλό.

Επιπλέον σε περιοχές της Κεντρικής και 
Βόρειας Ελλάδας από τον Φεβρουάριο µέχρι 
και µέσα στον Απρίλιο καταγράφτηκαν πα-
ρατεταµένοι παγετοί, µε θερµοκρασίες τέ-
τοιες που είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση 
της παραγωγής γάλακτος των αιγοπροβά-
των κατά 20-30%, ενώ σε ορισµένες περι-
πτώσεις άγγιξε και το 40%.

Ξεκρέμαστοι κτηνοτρόφοι
πάνε 20 μέρες πίσω τα ζωικά 
Πιστώθηκαν 30,9 εκατ. ευρώ για συνδεδεμένες 8 προϊόντων μόνο φυτικής 

19,4 εκατ. ευρώ 
από ΕΛΓΑ 

Αποζηµιώσεις 
ΕΛΓΑ της περσινής 

χρονιάς ποσού 
19,4 εκατ. ευρώ 

πιστώθηκαν στις 28 
Απριλίου σε 7.342 

δικαιούχους αγρότες 
και κτηνοτρόφους

Μπήκαν χρωστούµενα de 
minimis για βαµβάκια, σύκα, 
αρωµατικά φυτά και άνθη

Πιστώθηκαν de minimis 3.383.128,68 
ευρώ στην παραγωγή γεωργικών 
προϊόντων και ειδικότερα στον τοµέα 
της παραγωγής βαµβακιού στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και σε 
θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις Κρήτης 
για τις δηλώσεις ενιαίας ενίσχυσης του 
2018, σε παραγωγούς του ∆ήµου 
Καστανέων Έβρου για τις δηλώσεις 
του 2019 και σε παραγωγούς σύκων 
για νωπή κατανάλωση και φυτωρίων 
ανθοκοµικών και φυτωρίων 
αρωµατικών φυτών σε όλη τη χώρα 
για την ενιαία ενίσχυση του 2020.

Ένα ακόµα βαρίδι στην αγανάκτηση του αγροτικού 
κόσµου έρχεται να προσθέσει και η βραδυκινησία µε την 
οποία οι αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες διαχειρίζονται την 
υπόθεση των έκτακτων ενισχύσεων που ανακοινώθηκαν 
και εγκρίθηκαν από το υπουργείο Οικονοµικών στα 
κηπευτικά θερµοκηπίου, την πατάτα, το καρπούζι και 
τους νεροβούβαλους. Ενώ λοιπόν όλα φαίνεται, βάσει 
ανακοινώσεων να είναι έτοιµα και να επιτρέπουν την 

άµεση εκκίνηση της διαδικασίας πληρωµής, τα στελέχη 
του υπουργείου δείχνουν από την πλευρά τους να 
αποφεύγουν κάθε δεσµευτική δήλωση για το 
χρονοδιάγραµµα, πέραν του αόριστου ότι η πληρωµή θα 
έχει ολοκληρωθεί µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου του 2021, 
κάτι που ορίζει άλλωστε ο σχετικός ευρωπαϊκός 
κανονισµός. Υπενθυµίζεται ότι πρόκειται για το συνολικό 
ποσό των 24,2 εκατ. ευρώ.

Σιωπή για τις έκτακτες ενισχύσεις

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 
ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

58,00

ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ 
ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

32,40

ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ

60,96

ΡΥΖΙ

27,20

ΣΠΟΡΟΙ
ΣΠΟΡΑΣ

29,38

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

175,00

ΥΨΟΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΝΤΟΜΑΤΑ

62,8

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ
ΣΤΑΦΙ∆Α

52,20
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∆εν θα αλλάζει η απεικόνιση δα-
σικών εκτάσεων που εµφανίζονται 
στον δασικό χάρτη, και που σήµε-
ρα χρησιµοποιούνται ως αγροτι-
κές µε βάσει τις ρυθµίσεις που ε-
πεξεργάζεται το αρµόδιο υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος, σύµφωνα µε 
τις οποίες πέραν της παραγωγικής 
χρήσης δεν θα επιτρέπεται καµία 
άλλη δραστηριότητα, πχ δόµηση.

Επίσης, µε άλλη ρύθµιση θα ανα-
γνωριστεί κυριότητα εκτάσεων σε 
περιοχές όπως η Κρήτη και τα ∆ω-
δεκάνησα, µε βάση τίτλους που α-
νάγονται στην τελευταία 20ετία και 
όχι στο 1946 όπως ισχύει σήµερα.

Μάλιστα, µε βάση τις σχετικές α-
ναφορές του υπουργού Περιβάλλο-
ντος Κώστα Σκρέκα, µετά το Πάσχα 
αναµένεται να γνωστοποιηθούν οι 
προτάσεις του υπουργείου µε τις 
οποίες θα επιχειρείται να βρεθεί η 
«χρυσή τοµή» ώστε να µπει τέλος 
στην αναστάτωση που έχει προκύ-
ψει µε ιδιοκτησιακά ζητήµατα εξαι-
τίας της ανάρτησης των δασικών 
χαρτών και να συγκεραστεί η αρ-
νητική απόφαση του Συµβουλίου 
της Επικρατείας για τις εκχερσω-
µένες δασικές εκτάσεις αλλά και 
τους δασωµένους αγρούς.

Οι εν λόγω αλλαγές, για τις εκ-
χερσωµένες δασικές εκτάσεις και 
τους δασωµένους αγρούς, όπως α-
ποκαλύπτει, επιδιώκεται να εγκρι-
θούν µέσω δύο προεδρικών δια-
ταγµάτων, ώστε να υπάρξει προ-
δικαστικός έλεγχος από το Συµ-
βούλιο της Επικρατείας και έτσι 
να αποφευχθούν τα προβλήµα-
τα συνταγµατικότητας που είχαν 

οι προηγούµενες ρυθµίσεις για 
το ίδιο θέµα.

Με βάση το σκεπτικό του υπουρ-
γείου, για τις µεν δασικές εκτάσεις 
θα επιχειρηθεί να αποδειχθεί µε σχε-
τική µελέτη ότι ο λόγος που εκχερ-
σώθηκαν µε µη νόµιµο τρόπο κά-
ποιες εκτάσεις, κυρίως τις δεκαετί-
ες του ’60 και ’70, ήταν για την ενί-
σχυση της εθνικής οικονοµίας, η ο-
ποία ήταν τότε κατά βάση αγροτική. 
Οι άνθρωποι που καλλιέργησαν τις 
εκτάσεις αυτές στήριξαν την εποχή 
εκείνη τον πρωτογενή τοµέα, δηλα-
δή το δηµόσιο συµφέρον.

Έτσι, µε το Προεδρικό ∆ιάταγ-

µα θα επιτραπεί αυτοί που καλλι-
εργούν τις εν λόγω εκτάσεις να δι-
ατηρήσουν τη νοµή και τη χρήση 
τους και, σε όσες περιπτώσεις τεκ-
µαίρεται κυριότητα προ του 1975, 
να κατοχυρώσουν και την ιδιοκτη-
σία τους. Αντίστοιχα, για τις δασω-
µένες αγροτικές εκτάσεις θα υπο-
στηριχθεί µέσω της µελέτης πως αν 
επανέλθουν σε αγροτική χρήση θα 
εξυπηρετηθεί το δηµόσιο συµφέρον.

Νοµοθετική ρύθµιση 
για το τεκµήριο ιδιοκτησίας

Παράλληλα, το υπουργείο προε-
τοιµάζει νοµοθετική ρύθµιση η ο-

ποία θα αφορά το τεκµήριο υπέρ 
του ∆ηµοσίου. Στις περιοχές ό-
που ισχύει αυτό, οι δασικές εκτά-
σεις θεωρούνται δηµόσιες, εκτός 
κι αν µπορεί ο ιδιώτης να αποδεί-
ξει το αντίθετο. Στις περιοχές ό-
που δεν ισχύει, ∆ηµόσιο και ιδι-
ώτες οφείλουν να αποδείξουν ε-
ξίσου την ιδιοκτησία.

Έτσι, στις περιοχές όπου δεν ι-
σχύει το τεκµήριο υπέρ του ∆ηµο-
σίου, το ∆ηµόσιο θα πρέπει εκείνο 
να αποδείξει την ιδιοκτησία του, ό-
ταν ο πολίτης µπορεί να αποδείξει 
ότι κατέχει και νέµεται µια έκτα-
ση για τουλάχιστον δέκα χρόνια.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Εντός Ιουνίου
οι δηλώσεις
για αυθαίρετα
Αναφορικά µε τη διαδικασία 
αναθεώρησης των δασικών 
χαρτών - µετά και την εξέλιξη 
για το θέµα των ασπάλαθων και 
των φρυγανικών εκτάσεων 
(γνωµοδότηση Τεχνικού 
Συµβουλίων ∆ασών) , που 
θεωρούνται πλέον ως µη 
δασικές - στο σχετικό έργο θα 
συµβάλλουν εφόσον χρειαστεί 
και ιδιώτες µελετητές προς 
αρωγή των ∆ιευθύνσεων 
∆ασών, ενώ εκκρεµούν (µέσω 
ΑΣΕΠ-ΟΑΕ∆)  περί τις 1000 
προσλήψεις µόνιµου και µε 
συµβάσεις ορισµένου χρόνου, 
επιστηµονικού προσωπικού. 
Τέλος, µέχρι τον Ιούνιο 
αναµένεται να ξεκινήσει τη 
λειτουργία της η πλατφόρµα από 
το Ελληνικό Κτηµατολόγιο στην 
οποία θα δηλώνονται τα 
αυθαίρετα µέσα σε δάση και 
δασικές εκτάσεις. Σηµειωτέων 
θα προηγηθεί απαραίτητη 
υπουργική απόφαση.
Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε 
στοιχεία του ΥΠΕΝ, οι οικιστικές 
πυκνώσεις στην Αττική 
καταλαµβάνουν 115.873 
στρέµµατα, στην Κορινθία 
42.206 στρέµµατα, στη 
Χαλκιδική 19.464 στρέµµατα, 
στη Θεσσαλονίκη 19.050 
στρέµµατα κ.ο.κ.

Παραμένει η απεικόνιση στο δασικό χάρτη 

Δασική μεν η έκταση
αγροτική δε η χρήση
Με δύο ΠΔ η λύση για εκχερσωμένες δασικές εκτάσεις και αγρούς

Με ρύθµιση θα  αναγνωρίζεται 
η κυριότητα εκτάσεων σε 

περιοχές όπως η Κρήτη και τα 
∆ωδεκάνησα, µε βάση τίτλους 
που ανάγονται στην τελευταία 

20ετία και όχι στο 1946 .
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ιΚοσμοσυρροή
Μεταβιβάσεις λόγω 
ΚΑΠ, κορωνοϊού 
και Νέων Αγροτών  
Σε εκκρεμότητα μέχρι νεωτέρας, η δυνατότητα για 
μεταβιβάσεις δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Μεταβιβάσεις χωρίς προηγούµενο κα-
ταγράφονται αυτόν τον καιρό εντός του 
αγροτικού χώρου και στο πλαίσιο της 
υποβολής των δηλώσεων ΟΣ∆Ε (Ενι-
αία Αίτηση Ενίσχυσης 2021). Κι αυτό 
γιατί η συγκυρία δείχνει να καθίσταται 
επιτακτική η ανάγκη επίσπευσης µετα-
βιβάσεων τόσο στο σκέλος των δικαι-
ωµάτων ενιαίας ενίσχυσης (µε ή χω-
ρίς γη) όσο και στο σκέλος που έγκει-
ται σε ιδιοκτησιακά ζητήµατα αγροτε-
µαχίων και εκτάσεων που προορίζο-

νται για αγροτική χρήση. Η αφετηρία 
της νέας ΚΑΠ και η βάση επί της οποί-
ας θα ενεργοποιηθούν τα νέα δικαιώ-
µατα, σε συνδυασµό µε το πρόγραµµα 
Νέων Αγροτών για το οποίο έχει υπάρ-
ξει ήδη προδηµοσίευση, εντείνουν την 
κινητικότητα στο πεδίο των µεταβιβάσε-
ων, µεταφέροντας σηµαντικούς όγκους 
δουλειάς, όχι µόνο στα Κέντρα Υποδο-
χής ∆ηλώσεων αλλά και σε εφορίες, 
κτηµατολόγια, συµβολαιογράφους, 
τοπογράφους και υποθηκοφυλακεία. 

Στο µεγάλο όγκο αυτών των µεταβι-
βάσεων έρχονται να προστεθούν τον τε-
λευταίο καιρό, όσο κι αν ακούγεται µα-
κάβριο και οι υποθέσεις που αφορούν 
κληρονοµιές, καθώς, λόγω Covid 19 
καταγράφονται στατιστικά περισσότε-
ροι θάνατοι, ειδικά σε κάποιες περιο-
χές και κυρίως στις µεγαλύτερες ηλικίες.

 Οι πληροφορίες θέλουν τα γραφεία 
των Κέντρων Υποδοχής ∆ηλώσεων να 
ασχολούνται εδώ και πολλές µέρες και 
σίγουρα πολύ πριν ανοίξει η ηλεκτρονι-
κή βάση του ΟΣ∆Ε (15 Απριλίου) µε το 
θέµα των µεταβιβάσεων, καθώς τα ζητή-
µατα που ανακύπτουν είναι πολλά και 
οι απορίες των εµπλεκοµένων ακόµη 
περισσότερες. Αρκεί να αναφερθεί ότι 
µέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι 
γραµµές δεν έχει εκδοθεί η συνήθης ε-
γκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη ∆ιαδικα-
σία Μεταβίβασης ∆ικαιωµάτων Βασικής 
Ενίσχυσης (∆ΒΕ), κάτι που τον περασµέ-
νο χρόνο είχε γίνει από τις 16 Μαρτίου.

Ένα από τα θέµατα που 
απασχολούν και για το 
οποίο έχουν µεταφερ-
θεί ερωτήµατα και στην 
Agrenda, αφορά τη δυ-
νατότητα µεταβίβασης ή 
µη των δικαιωµάτων που 
αποκτήθηκαν τον περα-
σµένο χρόνο από το Εθνι-
κό Απόθεµα. Υπενθυµί-
ζεται ότι από καταβολής 
των ∆ικαιωµάτων Βασι-
κής Ενίσχυσης και µέχρι 
τώρα δεν υπήρχε περιο-
ρισµός στη µεταβίβαση 
αυτών των δικαιωµάτων. 

Το θέµα έχει τεθεί λόγω των καταστρα-
τηγήσεων που εντοπίσθηκαν την τελευ-
ταία τριετία σε εφαρµογή του Κανονι-
σµού OMNIBUS (2018), ο οποίος δίνει 
στη χώρα το δικαίωµα να αξιοποιήσει 
περισσότερους βοσκοτόπους (περί τα 
9,6 εκατοµµύρια στρέµµατα). 

Η «βιοµηχανία» η οποία στήθηκε πε-
ρισσότερο από επιτήδειους του αστικού 
χώρου και λιγότερο από αγρότες, µε µο-
ναδικό ζητούµενο τις επιδοτήσεις και χω-
ρίς την ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου που 
να δικαιολογεί αυτές τις ενισχύσεις σε 
δηµόσια κατά κύριο λόγο βοσκοτόπια, 
υποχρέωσε τον υπουργό Σπήλιο Λιβα-
νό, να δεσµευθεί µεταξύ άλλων ότι «θα 
απαγορευθεί η µεταβίβαση δικαιωµά-
των βασικής ενίσχυσης που έχουν λη-
φθεί από το Εθνικό Απόθεµα εντός της 
Προγραµµατικής Περιόδου».    
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Μειωµένη κατά τουλάχιστον 30% εκτιµά-
ται ότι είναι η παραγωγή τριφυλλιού λόγω 
της ανοµβρίας που εξακολουθεί να υφί-
σταται σε ορισµένες περιοχές µε µεγάλη 
παραγωγή στη Στερεά, Κεντρική και Βό-
ρεια Ελλάδα. Έτσι, ενώ οι αρχικές προσ-
δοκίες τοποθετούσαν τη τιµή πέριξ των 
12 µε 13 λεπτών το κιλό για τα καθαρά, 
σε επίπεδα τιµών παρόµοια µε τα περσι-
νά, πλέον οι συζητήσεις περιστρέφονται 
περί τα 15 λεπτά το κιλό. Στα χορτάρια, 
όπου η περιεκτικότητα σε τριφύλλι είναι 

κάτω από 80%, η τιµή έχει ανέλθει στα 11 
λεπτά το κιλό, όταν πέρυσι δεν ξεπερνού-
σε τα 7 µε 8 λεπτά το κιλό. 

Όπως µεταφέρουν παραγωγοί στην 
Agrenda, το παράδοξο είναι ότι η τιµή 
ανεβαίνει χωρίς να γίνονται πράξεις, 
αφού οι περσινές ποσότητες που έχουν 
στα χέρια τους οι έµποροι έφτασαν να 
πωλούνται ακόµα και µε 27 λεπτά το 
κιλό το προηγούµενο διάστηµα. Αυτή 
την περίοδο η συγκοµιδή βρίσκεται µό-
λις στο 10% µε 15%.

Στα 15 λεπτά πρώτο χέρι στα τριφύλλια 
 Aνοδικά από πέρυσι οι τιµές, αν και όχι όσο περίµεναν οι παραγωγοί 
 Mειωµένη κατά 30% η φετινή παραγωγή λόγω παρατεταµένης ανοµβρίας 
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κόµα δεν σηµειώνονται νέες εξα-
γωγές σκληρού σίτου στην αγο-
ρά µας, καθώς οι αγοραστές περ-
νούν χαµηλότερες τιµές στους 

τοπικούς εµπόρους /εξαγωγείς. Οι µύλοι βλέ-
ποντας τα αλώνια να πλησιάζουν δεν τρέχουν 
να αγοράσουν φετινά σιτάρια ακριβότερα, ενώ 
κουβέντα υπάρχει στο κατά πόσο θα µπορέσει 
το τρελό ράλι στα µαλακά που κινήθηκαν 30 
ευρώ υψηλότερα από την προηγούµενη εβδο-
µάδα, να επηρεάσει ανοδικά και το σκληρό.

Στην αγορά µας, ελάχιστες είναι οι νέ-
ες προπωλήσεις βάµβακος καθώς οι εκκοκ-
κιστές επιµένουν σε υψηλά πριµ για τα α-
νοιχτά συµβόλαια και οι αγοραστές δεν ακο-
λουθούν. Άλλες σοδειές είναι πιο ανταγωνι-
στικές και γι’ αυτό το ελληνικό βαµβάκι είναι 
λίγο «στον πάγο» αυτό το διάστηµα. Το καλό 
είναι πως οι παραγωγοί έχουν ξανά την ευ-
καιρία να πιάσουν τιµές για τα σύσπορα µε-
ταξύ 51-52 λεπτών το κιλό. Θεωρητικά η νέα 
σοδειά κυµαίνεται στα 88 σεντς ανά λίµπρα.

Ο πρόσφατος παγετός έχει πλήξει την 
παραγωγή σε πολλές χώρες της ΕΕ. Στην χώ-
ρα µας, οι πρώτες εκτιµήσεις κάνουν λόγο για 
ποσοστό ζηµιάς που ανέρχεται σε τουλάχι-
στον 50% στα ροδάκινα , νεκταρίνια, βερίκο-
κα και δαµάσκηνα, σύµφωνα µε τα στοιχεία 
του Incofruit Hellas. Μεγάλες ζηµιές εντοπί-
ζονται και στην παραγωγή θερινών φρούτων 
και λαχανικών στη Γαλλία, την Ιταλία και την 
Ισπανία. Ωστόσο το µέγεθος της απώλειας της 
παραγωγής θα υπολογιστεί κατά προσέγγιση 
κατά το πρώτο δεκαήµερο του Μαΐου.

Τραβάει το σκληρό 
η άνοδος 30 ευρώ 
του μαλακού 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

01/04 08/04 15/04 22/04 27/04

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

446,21
431,44

402,87
393,59

382,33

Δεύτερα 
Καλύτερα ποιοτικά 
τριφύλλια δίνουν 

τα δεύτερα χέρια, δηλαδή 
η επόµενη κοπή

Κοπές 
Ο µεγάλος όγκος των 

παραγωγών και περιοχών 
ξεκίνησε τις κοπές στα τέλη 

του Απριλίου

Συνέχεια
Σε καλό κλίµα σε συνέχεια 

της περσινής χρονιάς, 
µε υψηλή ζήτηση και χαµηλά 

αποθέµατα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

24/03 01/04 08/04 15/04 22/04 27/04

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

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

295

245

232

209,5

479,50

1524,0

19,24

106,50

116,62

101,95

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

2.83
2.97 3,03

3,06 3,24
3,36

82,18 78,17 81,33
86,20

86,90 90,80

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

Τιμή παραγωγού 
τριφυλλιού 
(λεπτά το κιλό)

2020   12 

2021  15
ΠΗΓΗ: AGRENDA

  12 

2021  15
ΠΗΓΗ: AGRENDA

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Οι αλλαγές για
το Απόθεµα που
έταξε ο Λιβανός 
Από φέτος δροµολογούνται τα εξής:
1.  Αυστηροποίηση των ποινών για όσους 
δηλώνουν αναληθή στοιχεία ενώ θα 
αποκλείονται αυτόµατα από την 
διαδικασία της επόµενης χρονιάς.
2.  Απαγόρευση µεταβίβασης 
δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης που 
έχουν ληφθεί από το Εθνικό Απόθεµα 
εντός της Προγραµµατικής Περιόδου
3. Μη χορήγηση δικαιωµάτων από το 
Εθνικό Απόθεµα σε παραγωγούς που 
εµφανίζουν αύξηση ζωικού κεφαλαίου 
χωρίς αντίστοιχα παραστατικά που να 
αποδεικνύουν ότι έχουν τα ζώα 
(παραδόσεις γάλακτος σε µεταποιητικές-
καταχωρίσεις σφαγών στο Artemis).
4. Υποχρεωτική αναγραφή του ΑΤΑΚ 
στις δηλούµενες εκτάσεις.
5. Ηλεκτρονική ανάρτηση του συνόλου 
των µισθωτηρίων στο taxis.
6.  Η κατανοµή βοσκοτόπων επόµενου 
έτους θα λαµβάνει υπόψιν της τα 
αποτελέσµατα των επιτόπιων ελέγχων 
στο ζωϊκό κεφάλαιο του προηγούµενου.
7. Αναθεώρηση συντελεστών αναφορική 
ενότητα βάσει δηλωθέντων του 2020.

Σηµαντικός όγκος δουλειάς, 
όχι µόνο στα ΚΥ∆, αλλά και 
σε εφορίες, κτηµατολόγια, 
συµβολαιογράφους, 
υποθηκοφυλακεία και 
τοπογράφους.  

Τα ζητή-
µατα και 
οι απορίες 
των εµπλε-
κόµενων 
µε τις µε-
ταβιβάσεις 
είναι πάρα 
πολλά.

Με 15 λεπτά 
η πρώτη κοπή  
στο τριφύλλι 

Τιμή παραγωγού
λεπτά/κιλό

2021   15

2020   12
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Ξανά στα 55 λεπτά 
οι προπωλήσεις στο 
σύσπορο βαμβάκι

Κέρδισε 30 ευρώ 
μέσα σε δύο μέρες 
το μαλακό σιτάρι

Υπερκύκλος ανόδου στα 
αγροτικά εµπορεύµατα 
Έντονη κινητικότητα µε ανοδική τροχιά 
και εµπεδωµένα περιθώρια περαιτέρω 
ενίσχυσης καταγράφει η πλειοψηφία των 
εκτατικών καλλιεργειών, ενώ βελτιωµένη 
είναι η εικόνα και σε αγορές όπως των 
κηπευτικών και του ελαιολάδου.
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«Σπονδυλωτές» προκαταβολές µεταξύ Ιουνίου-
Σεπτεµβρίου και πλήρη εκκαθάριση το αργότε-
ρο έως το ∆εκέµβριο, µέσα από διαδικασίες ό-
πως αυτές που εφαρµόστηκαν στον κυκλώνα «Ι-
ανό», ώστε να παρακαµφθεί η πλεονάζουσα γρα-
φειοκρατία περιλαµβάνει ο «οδικός χάρτης» για 
την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες 
αγρότες, από τους παγετούς και τη χαλαζόπτω-
ση που σηµειώθηκαν το Μάρτιο και τον Απρίλιο.

Τα βήµατα που πρόκειται να ακολουθηθούν, 
για να ανακουφιστούν οι παραγωγοί από την 
πρωτοφανή καταστροφή, κυρίως στις δενδρώδεις 
καλλιέργειες περιέγραψε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, 
Ανδρέας Λυκουρέντζος, σε διαδοχικές συναντή-
σεις, που είχε τη Μεγάλη ∆ευτέρα στην Ηµαθία 
και την Πέλλα, ενώ τη Μ. Τρίτη βρέθηκε στη ∆υ-
τική Μακεδονία. Εκεί συζήτησε µε εκπροσώπους 
από όλη την αλυσίδα παραγωγής, µεταποίησης 
και εµπορίας φρούτων, αφήνοντας µάλιστα να 
εννοηθεί πως µε αυτά που ετοιµάζει η κυβέρ-
νηση, θα τους εκπλήξει ευχάριστα, ενώ επισκέ-
φθηκε και κτήµατα που έχουν υποστεί ζηµίες.

Παρουσία του υφυπουργού Οικονοµικών Από-
στολου Βεσυρόπουλου, του γενικού γραµµατέα 
του υπουργείου Χρήστου Τριαντόπουλου και το-
πικών βουλευτών, ο επικεφαλής του ΕΛΓΑ υπο-
στήριξε πως η αποζηµίωση των πληγέντων από 
τα ακραία καιρικά φαινόµενα είναι προτεραιότη-
τα της Κυβέρνησης και προσωπικό του στοίχηµα.

Αν και φειδωλός, όπως αναφέρθηκε στην 
Agrenda από παραγωγούς και συνεταιριστές, ξε-
καθάρισε πως θα ακολουθηθούν µεν διαδικασίες 
του ΕΛΓΑ, που σηµαίνει θα βγουν γεωπόνοι σε 
φυτείες για εκτιµήσεις και θα καταθέσουν πορί-
σµατα, αλλά όλα αυτά θα γίνουν µε ταχύτητες εξ-
πρές, όπως στην περίπτωση του κυκλώνα Ιανού.

Ο ίδιος ανέφερε πως έχουν γίνει προσλήψεις 

146 έκτακτων γεωπόνων και προκηρύσσονται κι 
άλλες θέσεις, ενώ στο εκτιµητικό έργο θα επιχει-
ρηθεί να αξιοποιηθούν και οι δυνατότητες ηλε-
κτρονικών τεχνολογικών µέσων, µέσω επιτάχυν-
σης του διαγωνισµού που έχει στον αέρα η «Κοι-
νωνία της Πληροφορίας» και επίκειται η επιλο-
γή αναδόχου για το στήσιµο της πλατφόρµας.

Αναφορικά µε την πηγή προέλευσης των πό-
ρων που θα απαιτηθούν για την κάλυψη των ε-
κτεταµένων ζηµιών στην παραγωγή, µε δεδοµέ-
νο ότι οι «πλάτες» του ΕΛΓΑ αδυνατούν να ση-
κώσουν τόσο µεγάλο βάρος, ο κ. Λυκουρέντζος 
άφησε να εννοηθεί πως πρώτη επιλογή είναι η 
Ε.Ε.. Όπως σηµείωσε, µαζί µε τις άλλες χώρες 
του Ευρωπαϊκού Νότου κατατέθηκε ήδη αίτηµα 

ενισχύσεων για την αντιµετώπιση έκτακτων συν-
θηκών που προκλήθηκαν από καταστροφές στη 
φυτική παραγωγή και αναµένεται η αντίδραση 
της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών.

Ακόµη, όµως κι αν δεν γίνει αποδεκτό το αί-
τηµα, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ υπονόησε ότι υπάρ-
χει «plan b» από την κυβέρνηση για την αποζη-
µίωση των πληγέντων παραγωγών, η οποία θα 
γίνει τµηµατικά, µε καταβολές κάποιων ποσών 
µέσα στο καλοκαίρι, ανάλογα µε τις πληρωµές 
που θα είχαν οι αγρότες πουλώντας την παρα-
γωγή τους και οριστική εξόφληση το αργότερο 
έως το ∆εκέµβριο του 2021. Κατέστησε σαφές 
πως δεν πρόκειται να επαναληφθούν λάθη του 
παρελθόντος, µε ευθεία αναφορά στο λεγόµενο 
«πακέτο Χατζηγάκη», αλλά και άλλες παρόµοι-
ες πρωτοβουλίες, σηµειώνοντας πως λόγω τέ-
τοιων πρακτικών, η χώρα σε µηνιαία βάση πλη-
ρώνει περίπου 9 εκατ. ευρώ, από καταλογισµούς.

«Κόκκινο» σε συµψηφισµό εισφορών 
µε αποζηµιώσεις

Στο αίτηµα των παραγωγών, πάντως, για συµ-
ψηφισµό εισφορών µε τις αποζηµιώσεις ο κ. Λυ-
κουρέντζος «άναψε κόκκινο», ενώ για αποζηµί-
ωση στο 100% της παραγωγής, αντί του 61,6% 
που προβλέπεται για τους παγετούς, αν και τόνι-
σε πως δεν µπορεί να γίνει, φάνηκε να αφήνει 
παράθυρο βελτίωσης του ποσοστού, λέγοντας τη 
φράση «αφήστε µας να σας εκπλήξουµε ευχάρι-
στα». Αναφορικά µε τις δηλώσεις ασφάλισης α-

ποκάλυψε ότι θα εισηγηθεί να µην εφαρµοστεί 
φέτος το +20% και το -20%, για να αποφευχθούν, 
όπως είπε «αλχηµείες», διότι θεωρεί δεδοµένο 
ότι όλοι οι παραγωγοί θα επιλέξουν το +20%, ώ-
στε να εξασφαλίσουν µεγαλύτερη αποζηµίωση.

Σε συνάντηση στα Γιαννιτσά, εξάλλου, ο πρόε-
δρος του Α.Σ. Πέλλας, κ. Μιχάλης Φαρµάκης, πέ-
ραν της επιτακτικής ανάγκης να στηριχθούν οι 
παραγωγοί, έθεσε και το ζήτηµα στήριξης των 
συνεταιρισµών, αλλά και των µεταποιητικών µο-
νάδων. «Ως συνεταιρισµός είµαστε ανοικτοί για 
1,8 εκατ. ευρώ, από εφόδια που έχουν πάρει οι 
αγρότες και υπάρχει προβληµατισµός για το πώς 
θα καλυφθεί αυτό το ποσό. Αν δεν δοθεί κάποια 
βοήθεια, θα σβήσουµε και το ίδιο πρόβληµα α-
ντιµετωπίζουν και οι άλλες οργανώσεις», σηµεί-
ωσε χαρακτηριστικά, ενώ επειδή ο ΑΣ Πέλλας δι-
αθέτει και µεταποιητική µονάδα, στην οποία α-
πασχολούνται, 300 οικογένειες, ζήτησε ανάλο-
γη βοήθεια και στον µεταποιητικό τοµέα, ο ο-
ποίος συν τοις άλλοις, όπως θύµισε, φέρνει και 
πάνω από 400 εκατ. ευρώ έσοδα από εξαγωγές.

Για ζηµιές από 60% έως και 100% στην πρώτη 
ύλη που θα οδηγήσει σε ουσιαστική αδυναµία 
να λειτουργήσουν οι βιοµηχανίες κοµπόστας και 
οι εταιρείες τυποποίησης και υλικών συσκευα-
σίας, έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΕΚΕ Κώστας Α-
ποστόλου, ο οποίος νωρίτερα παρέδωσε στον κ. 
Λυκουρέντζο πακέτο προτάσεων ανακούφισης 
για όλο το κύκλωµα παραγωγής, µεταποίησης 
και εµπορίας των φρούτων.

Μόνο στο κατάστηµα του ΕΛΓΑ στη Βέροια, 
υπολογίζεται πως θα κατατεθούν γύρω στις 

30.000 δηλώσεις ζηµιάς για πάνω
 από 100.000 αγροτεµάχια.

Προκαταβολές από Ιούνιο
εκκαθάριση τον Δεκέμβρη
Υπάρχει plan b για να μη βαλτώσουν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες του παγετού

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ∆Ε∆ΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

12.000

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

15.000

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
�ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ 

ΕΠΟΧΙΚΟΙ�
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ΣΥΝΑΦΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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Ευαίσθητη χορδή μεταποιητών
χτύπησε ο σκληρός παγετός
Παράταση διετίας για τα επενδυτικά προγράµµατα 
που «τρέχουν» οι µεταποιητικές µονάδες και ειδικό-
τερα οι κονσερβοποιείες, κάλυψη του κόστους των 
µόνιµων εργαζόµενων και αυστηρό έλεγχο στη δι-
ακίνηση συµπύρηνων πυρηνόκαρπων κατά τη δι-
άρκεια της συγκοµιδής, ώστε να µη «φύγουν» πο-
σότητες χωρίς παραστατικά, ζητούν οι εκπρόσωποι 
του κλάδου, εκφράζοντας την αγωνία τους για τη 
ροή της πρώτης ύλης και τον κίνδυνο να χαθούν ε-
ξαγωγικές αγορές.   

Για τα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο 
κλάδος του συµπήρυνου ροδάκινου, µετά και τις κα-
ταστροφές στις δενδρώδεις από τον παγετό της 9ης  
Απριλίου, ενηµέρωσαν σε συνάντηση που είχαν προ 
ηµερών µε τον βουλευτή Λάρισας Χρήστο Κέλλα οι 
εκπρόσωποι τριών µεγάλων κονσερβοποιείων του 
νοµού (Αστέριος Τσαγκούλης (∆/νων Σύµβουλος 
Intercomm Foods), Χαράλαµπος Σαµολαδάς (∆/ντης 
Παραγωγής Εταιρίας Del Monte) και Νίκος Ποδαράς 
(Οικονοµικός ∆/ντης ΕΛΒΑΚ), τονίζοντας πως οι ε-
πιχειρήσεις θα λειτουργήσουν µε µειωµένη δυνα-
µικότητα, θέτοντας σε κίνδυνο το µέλλον ενός κλά-
δου που εισφέρει άνω των 400 εκατ.α ευρώ ετησίως. 

Όπως εκτιµούν, οι ζηµιές για το ροδάκινο υπολο-
γίζονται στο νοµό Λαρίσης στο 60-70%, στο νοµό Η-
µαθίας στο 60% και στο νοµό Πέλλας στο 80%, ενώ 
ανάλογες, είναι οι ζηµιές και στο βερίκοκο.

Από την πλευρά του, ο κ. Κέλλας τόνισε ότι «η κυ-
βέρνηση, την περίοδο της πανδηµίας προχώρησε σε 
γενναίο πακέτο µέτρο στήριξης των επιχειρήσεων και 

των εργαζοµένων και το ίδιο θα πράξει και τώρα».
Οι εκπρόσωποι των κονσερβοποιών ενηµέρωσαν 

τον Λαρισαίο πολιτικό για τα µεγάλα προβλήµατα 
του κλάδου, τονίζοντας µάλιστα ότι «οι επιπτώσεις 
πιθανόν να αποδειχτούν εφιαλτικές, τόσο για το το-
πική, όσο και για την εθνική οικονοµία, µε δεδοµέ-
νο ότι ο πρωτογενής τοµέας αποτελεί βασικό πυλώ-
να οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας». 

Ως εκ τούτου, όπως επισήµαναν οι κ.κ. Τσαγκού-
λης, Σαµολαδάς, Ποδαράς «οι επιχειρήσεις θα λει-
τουργήσουν µε µειωµένη δυναµικότητα, θέτοντας 
σε κίνδυνο το µέλλον ενός κλάδου από τα µεταποι-
ηµένα προϊόντα, τα οποία αποφέρουν στη χώρα πά-
νω από 400 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως», ζητώντας 
από την Πολιτεία τη στήριξη των επιχειρήσεων τους, 
αλλά και των εργαζοµένων σ’ αυτές. 

Συγκεκριµένα τα αιτήµατα των κονσερβοποιών είναι:
  Κάλυψη του κόστους των µόνιµων εργαζοµέ-

νων, µέσω επιδοτήσεων.
  Επιδότηση των παγίων δαπανών, σύµφωνα µε 

το άρθρο 29 του νόµου 4772 του 2021. 
 Αναστολή πληρωµής τοκοχρεολυσίων 2021-

2022 και ρύθµιση των πληρωµών µε έναρξη από 
31 Μαρτίου 2023.

 ∆ιετή τουλάχιστον αναστολή καταβολής φόρων 
και επιβαρύνσεων που προκύπτουν από αυτές (ΕΝ-
ΦΙΑ, δηµοτικά τέλη), καθώς οι εταιρείες του κλάδου 
διαθέτουν ακίνητα µεγάλης επιφάνειας, ως χώρους 
παραγωγής και αποθήκευσης.

 ∆ιετή τουλάχιστον παράταση υλοποίησης επιδο-
τούµενων επενδυτικών προγραµµάτων, µετά και την 
αναµενόµενη µείωση του κύκλου εργασιών, που θα 
δηµιουργήσει προβλήµατα στην υλοποίηση τους.

 Στήριξη των εξαγωγών µε χρηµατοδότηση των συµ-
µετοχών σε εκθέσεις και προγράµµατα προώθησης.

 Αυστηρούς ελέγχους των αρµοδίων υπηρεσιών 
του κράτους στη διακίνηση, ιδιαίτερα στο ροδάκινο 
και το βερίκοκο.

Παράταση
∆ιετή τουλάχιστον 
παράταση υλοποί-
ησης επιδοτούµε-
νων επενδυτικών 
προγραµµάτων, 

ζητούν οι 
µεταποιητές

400 εκατ.
Οι επιχειρήσεις θα 
λειτουργήσουν µε 

µειωµένη δυναµικό-
τητα, θέτοντας σε 
κίνδυνο το µέλλον 
ενός κλάδου που 

εισφέρει άνω των 
400 εκατοµµύρια 

ευρώ ετησίως

Θέσεις εργασίας
Κάλυψη του κόστους των µόνιµων 
εργαζοµένων, µέσω επιδοτήσεων, 
στα αιτήµατα των κονσερβοποιών

Ζημιά 100%,
είχε τελειώσει
το 80% των
φροντίδων
«Αν δεν δοθούν άµεσα αποζηµιώσεις από τον 
ΕΛΓΑ και συνεχιστεί η ίδια τακτική µε την κα-
ταβολή τους, τότε δεν χάνουµε µόνο τη φετι-
νή καλλιεργητική περίοδο, αλλά πολλοί από 
εµάς, και την επόµενη […] Πρέπει επιτέλους 
η αποζηµίωση να µας καταβάλλεται όταν τη 
χρειαζόµαστε περισσότερο και όχι µε καθυ-
στέρηση και κουτσουρεµένη αλλά στο 100%».
Στη δήλωση αυτή συµπυκνώνεται η 
απόγνωση των αγροτών της Κοινότητας 
Λουτρού Ηµαθίας, οι οποίοι την Κυριακή 
των Βαΐων έβγαλαν στην πλατεία του 
χωριού πάνω από 100 τρακτέρ, 
απαιτώντας να «τρέξουν» οι διαδικασίες 
του ΕΛΓΑ καθώς όπως λένε, οι ζηµιές σε 
ροδάκινα και άλλες δενδρώδεις είναι στο 
100% και τα περισσότερα έξοδα έχουν 
γίνει. Ακολούθησε, βέβαια, η περιοδεία 
του προέδρου του ΕΛΓΑ, σε Μαγνησία, 
Ηµαθία-Πέλλα και ∆υτική Μακεδονία και 
οι προαναγγελίες για αποζηµιώσεις 
εξπρές, όχι όµως και συµψηφισµό 
εισφορών. Οι αγρότες ζητούν:

 Να έρθουν κλιµάκια του ΕΛΓΑ, πέρα 
από τη διαδικασία των δηλώσεων που 
τρέχει, και να κάνουν αυτοψία.

 Να δοθεί προκαταβολή ανά δέντρο, 
γιατί όλα τα έξοδα έχουν γίνει.

 Να γίνει συµψηφισµός µεταξύ των 
εισφορών ΕΛΓΑ και των αποζηµιώσεων.

 Να γίνει τροποποίηση του κανονισµού 
του ΕΛΓΑ και η ζηµιά όταν είναι στο 
100% να πληρώνεται στο 100% και όχι 
στο 60% όπως γίνεται σήµερα.
Σε ανακοίνωσή του, επίσης, ο Σύνδεσµος 
Εκπροσώπησης Αγροτικών 
Συνεταιρισµών Πέλλας κρούει τον 
κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις 
µιας πληµµελούς στήριξης της αλυσίδας 
παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας.
«Όσα λόγια και να πούµε δεν µπορούµε 
να απαλύνουµε τον πόνο χιλιάδων 
δενδροκαλλιεργητών από την ολέθρια 
καταστροφή, σε µια χρονιά που έχει 
ολοκληρωθεί το 80% της 
καλλιεργητικής φροντίδας µε το ανάλογο 
κόστος, το οποίο προσδιορίζεται στα 400 
ευρώ ανά στρέµµα» αναφέρει.

Παραστατικά
Να µη «φύγουν» 

ποσότητες ροδακί-
νων χωρίς παρα-
στατικά, ζητούν οι 
εκπρόσωποι του 

κλάδου, εκφράζο-
ντας την αγωνία 
τους για τη ροή 

της πρώτης ύλης 
και τον κίνδυνο να 
χαθούν εξαγωγι-

κές αγορές

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ



Σε κίνηση αφίδες 
και γραφολίθα
Με την εμφάνιση των εντόμων σε 
επιφυλακή οι ροδακινοπαραγωγοί 

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Η πράσινη αφίδα έχει ιδιαιτέρως 
µεγάλη εξάπλωση στη χώρα µας 
ως πολυφάγο έντοµο και προ-
καλεί εκτεταµένα προβλήµατα 
στη ροδακινιά, λόγω του µεγά-
λου πληθυσµιακού δυναµικού 
της και της δυνατότητας για τα-
χεία ανάπτυξη ανθεκτικότητας 
στα εντοµοκτόνα.

Με ικανότητα να ευηµερεί σε 
µεγάλο εύρος θερµοκρασιών (5-
30οC) και µε τις περισσότερες α-
πό 5 γενεές το έτος, η πράσινη 
αφίδα συναντάται σε όλες τις 
καλλιεργούµενες περιοχές, σχε-
δόν όλο το χρόνο, προκαλώντας 
σηµαντικότερα προβλήµατα α-
πό τον Μάιο έως τον Ιούνιο. Η 
διατροφή του εντόµου προκα-
λεί αναστολή (ή/και παραµόρ-
φωση) της ανάπτυξης της νέας 
βλάστηση και τα άφθονα µελι-

τώδη αποχωρήµατα ορισµένων 
ειδών ρυπαίνουν το φυτό και 
τους καρπούς και ευνοούν την 
ανάπτυξη µυκήτων της καπνιάς 
και τα µυρµήγκια που προστα-
τεύουν τις αφίδες διώχνοντας 
τα αφιδοφάγα έντοµα. 

Εκτός από την αξιόλογη ά-
µεση ζηµιά στα φυτά, η αφίδα 
αυτή είναι σηµαντικότατος φο-
ρέας σοβαρών ιώσεων. Οι γεω-
πόνοι του Περιφερειακού Κέ-
ντρου Φυτοπροστασίας Βόλου 
αναφέρουν σε σχετικό δελτίο 
τους, ότι εντοπίστηκε η εγκα-

τάσταση των πρώτων αφίδων 
στη νέα βλάστηση και συστή-
νουν την τακτική επιθεώρηση 
του οπωρώνα για έγκαιρο εντο-
πισµό τους. Σύµµαχος των παρα-
γωγών για την καταπολέµηση 
του εντόµου αυτού είναι οι εν-
κατοντάδες φυσικοί του εχθροί 
όπως: Aphidoletes aphidimyza, 
Aphidius colemani, Aphidius ervi, 
Chrysoperla carnea s.l. και Adalia 
bipunctata. Για τη διατήρηση και 
προστασία αυτών συστήνεται η 
χρήση µόνο εκλεκτικών αφιδο-
κτόνων για την καταπολέµηση 
της πράσινης αφίδας στη ροδα-
κινιά. Παράλληλα, σκευάσµα-
τα µε συδιασυστηµατική δράση 
µπορούν να εφαρµοστούν σε 
κοκκώδη µορφή, στο έδαφος. 

Έναρξη πτήσεων γραφολίθας
Μαζί µε την ανάρσια, η γρα-

φολίθα ξεκίνησε τις πρώτες της 
πτήσεις σύµφωνα µε τα Περι-

φερειακά Κέντρα Φυτοπροστα-
σίας των νοµών Ηµαθίας, Πέλ-
λας και Πιερίας. Η προνύµφη 
του λεπιδόπτερου µπαίνει µέ-
σα στο νεαρό βλαστό, σε ση-
µείο κοντά στην κορυφή του 
και ορύσσοντας στοά προκα-
λεί την ξήρανσή του. 

Οι γεωπόνοι προτείνουν 
στους παραγωγούς που επι-
θυµούν να εφαρµόσουν η µέ-
θοδο παρεµπόδισης συνεύρε-
σης των δύο φύλων (mating 
disruption), µε τοποθέτηση ε-
ξατµιστήρων στο χωράφι, να 
το κάνουν άµεσα. 

Κατά τη βλαστική περίοδο 
οι εντοµοκτόνες επεµβάσεις 
στοχεύουν στην ταυτόχρονη 
καταπολέµηση της γραφόλι-
θας και της ανάρσιας µε 2-3 
ψεκασµούς τον Μάιο και Ιού-
νιο µε οργανοφοσφωρούχο 
ή µε ουσία παρεµποδιστική 
της ανάπτυξης των εντόµων. 

Πριν το ασπίδιο οι ψεκασµοί κατά της βαµβακάδα στην ακτινιδιά
Η βαµβακάδα κατατάσσεται στους σοβαρότερους εχθρούς της ακτινιδιάς, µε 
το κοκκειδες (Pseudaulacaspis pentagona) να προσβάλει τον κορµό, τα 
κλαδιά και τους καρπούς των δέντρων. Τα έντοµα αποµυζούν τους χυµούς 
των δέντρων προκαλώντας ξηράνσεις και εξασθενώντας τα, ενώ πληγώνουν 
και την επιδερµίδα των καρπών δηµιουργώντας σήψεις και µειώνοντας τη 
µετασυλλεκτική ζωή τους. Όπως για όλα τα κοκκοειδή η αντιµετώπιση πρέπει 

να γίνεται εναντίον των ερπουσών προνυµφών (1ης και 2ης ηλικίας, Απρίλιο-Μάιο) 
καθώς είναι το µόνο στάδιο που τα έντοµα είναι ευάλωτα στα εντοµοκτόνα, καθώς δεν 
έχει ακόµα σχηµατιστεί το ασπίδιο που τα προστατεύει. Σύµφωνα µε τους γεωπόνους 
του Περιφερειακού Κέντρου Φυτοπροστασίας Καβάλας, αν υπάρχει πυκνός πληθυσµός 
ο πρώτος ψεκασµός πρέπει να γίνεται αµέσως µετά την εµφάνιση των πρώτων 
ερπουσών την άνοιξη και ο δεύτερος 2 εβδοµάδες αργότερα. Σε περιπτώσεις όχι 
πυκνών πληθυσµών ο ψεκασµός πρέπει να γίνεται 7 -10 µέρες µετά την εµφάνιση των 
ερπουσών. Ο ψεκασµός πρέπει να είναι εστιασµένος στα δέντρα στα οποία εντοπίζεται 
η προσβολή και να παρέχει καλή διαβροχή, ώστε να προστατεύονται οι φυσικοί εχθροί.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Φυσικοί εχθροί
Σύµµαχος των παρα-

γωγών οι εκατοντάδες 
φυσικοί εχθροί 

της αφίδας

Ασκοχύτωση ρεβιθιού 
Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων 
ηµερών µε τις βροχοπτώσεις και τις 
θερµοκρασίες (14-20 oC) που 
επικράτησαν ευνόησαν την ανάπτυξη 
ασκοχύτωσης σε πρώιµες καλλιέργειες 
µε ρεβίθια (ύψους 20-25 εκατοστών) στο 
νοµό Λάρισας, ενώ εµφάνιση της 
ασθένειας αναµένεται και τις επόµενες 
ηµέρες στους νοµούς Καρδίτσας, 
Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας. H 
προσβολή αρχικά εµφανίζεται σε κηλίδες 
στο χωράφι, µε τον σχηµατισµό καστανών 
κυκλικών νεκρωτικών κηλίδων σε όλα τα 
υπέργεια µέρη των φυτών ξεκινώντας 
από τον λαιµό και επεκτεινόµενη σε 
στέλεχος, µίσχους, φύλλα, άνθη, λοβούς 
και κοτυληδόνες. Το παθογόνο 
διατηρείται εντός ή επί του σπόρου, 
καθώς και επί των υπολειµµάτων της 
καλλιέργειας, γι’ αυτό είναι απαραίτητα η 
προµήθεια καθαρού και πιστοποιηµένου 
πολλαπλασιαστικού υλικού.  Οι γεωπόνοι 
του Περιφερειακού Κέντρου 
Φυτοπροστασίας Βόλου συνιστούν τον 
ψεκασµό των φυτών µε εγκεκριµένα 
σκευάσµατα, αµέσως µετά την εµφάνιση 
των πρώτα συµπτώµατα, ώστε να 
αποφευχθεί η εξάπλωση σε ολόκληρο το 
χωράφι καθώς και την εφαρµογή ενός 
τριετούς-τετραετούς προγράµµατος 
αµειψισποράς µε σιτηρά.  

Σκευάσµατα
ΑLFA: Zakeo extra, Mavita 250 EC

Ανθράκωση κερασιάς 
Χαρακτηριστική ένδειξη για την ύπαρξη 
της ασθένειας στα δέντρα κερασιάς είναι 
τα αποξηραµένα φύλλα που παραµένουν 
στο δέντρο όλο το χρόνο και αποτελούν 
εστίες διαχείµασης του παθογόνου. Τα 
προσβεβληµένα φύλλα παρουσιάζουν 
διάσπαρτες πολυάριθµες υποκίτρινες 
έως καστανές κηλίδες, που οδηγούν στην 
ολική πρόωρη αποξήρανση των φύλλων, 
κατάσταση που έχει ως αποτέλεσµα να 
γίνονται καχεκτικά τα δέντρα και να 
µειώνεται η παραγωγικότητά τους. Η 
προσβολή των καρπών από τον µύκητα 
Gnomonia erythrostoma προκαλεί 
σκληρές µαύρες κηλίδες στη σάρκα και 
συχνά παραµόρφωση και πρόωρη 
καρπόπτωση. Σύµφωνα µε τους 
γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου 
Φυτοπροστασίας Θεσσαλονίκης, η 
ασθένεια αντιµετωπίζεται µε ένα 
πρόγραµµα ψεκασµών, κατά την πτώση 
των πετάλων, 20 ηµέρες αργότερα, στην 
πτώση των φύλλων και λίγο πριν τη 
διόγκωση των οφθαλµών. Εγκεκριµένες 
δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων (µέγιστος αριθµός 
εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο): 
Dodine (2), Fenbuconazole (4), 
Mancozeb (4).

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ 
provelengiou@agronews.gr

Οι καινοτόµες  λύσεις για την αύξηση 
της παραγωγής εξελίσσονται όλο και 
περισσότερο και ο πιο σύγχρονος τρό-
πος για να συνδυαστεί η αύξηση, τόσο 
στην ποσότητα, όσο και στην ποιότητα 
της παραγωγής, µε φιλικούς προς το πε-
ριβάλλον τρόπους, είναι οι βιοδιεγέρ-
τες. Όλο και περισσότερο οι βιοδιεγέρ-
τες  ενσωµατώνονται στα προγράµµα-
τα θρέψης των καλλιεργειών µε εξαιρε-
τικά αποτελέσµατα σε πολλές περιπτώ-
σεις. Οι κατηγορίες βιοδιεγερτών, που 
ήδη κυκλοφορούν στην αγορά, ποικί-
λουν όσων αφορά τις πρώτες ύλες, τον 
τρόπο δράσης και στον τρόπο εφαρµο-
γής. Οι βιοδιεγέρτες εισήλθαν στην α-
γροτική παραγωγή, έχοντας ως κύρι-
ους στόχους τους εξής:

 Αύξηση της συνολικής παραγωγής.
 Βελτίωση της ποιότητας της παρα-

γωγής (χρώµα, γυαλάδα φρούτων, πε-
ριεκτικότητα σε σάκχαρα).

 Αντοχή των καλλιεργειών σε αβι-
οτικό στρές.

 Αποδοτικότερη χρήση των θρεπτι-
κών στοιχείων. 

 Αντοχή σε βιοτικές καταπονήσεις..
Η πρώτη ύλη, η µέθοδος της υδρόλυ-

σης καθώς και η περιεκτικότητα σε βιο-
λογικά ενεργών ουσιών παίζουν σηµα-
ντικό ρόλο στην αποδοτικότητα των βι-
οδιεγερτών, τόσο όσων αφορά την ανά-
πτυξη των φυτών αλλά και την αντιµετώ-
πιση βιοτικών και αβιοτικών συνθηκών. 

Η χρήση των βιοδιεγερτών προτείνε-
ται κυρίως σε κρίσιµα στάδια ανάπτυξης 
των καλλιεργειών ώστε να συµβάλουν 
στην καλύτερη και πιο οµοιόµορφη ανά-
πτυξη των φυτών. Μερικά από τα κρίσι-
µα στάδια, που είναι σχεδόν απαραίτη-
τη η χρήση βιοδιεγερτών, είναι τα εξής:

 Ανθοφορία – Συµβολή στην γονι-
µότητα της γύρης.

 Καρπόδεση – Ρύθµιση των ορµο-
νών ανάπτυξης.

 Οµοιοµορφία ωρίµανσης – Αύξηση 
περιεκτικότητας σακχάρων.

 Ακραία καιρικά φαινόµενα – Ανά-
καµψη από παγετό, ξηρασία, υψηλή 
θερµοκρασία.

 Μεταφύτευση – Ενίσχυση ριζικού 
συστήµατος. 

Η συνεργασία της Biosolids SA µε την 
Hello Nature S.p.A (Italpollina)

Η εταιρία Hello Nature S.p.A (Italpollina) 
αποτελεί έναν από τους ηγέτες στον κλά-
δο των βιοδιεγερτών µε αποκλειστικά 
φυτική πρώτη ύλη παραγωγής αλλά και 
εξειδικευµένη µέθοδο υδρόλυσης. Με 
4 εργοστάσια παραγωγής προϊόντων 
στερεών, υγρών όσο και µικροοργανι-
σµών, τόσο στην Ευρώπη και στις Ηνω-
µένες Πολιτείες της Αµερικής, κάνουν 
την Hello Nature (Italpollina) µια από 
τις κορυφαίες εταιρίες του βιοτεχνολο-
γικού τοµέα στην αγροτική παραγωγή. 

Τα προϊόντα κυκλοφορούν στην Ελλη-
νική αγορά σε αποκλειστική διανοµή α-
πό την Biosolids SA και προµηθεύονται 
από ένα µεγάλο δίκτυο συνεργατών – 
καταστηµάτων γεωργικών εφοδίων. 

Ο καινοτόµος βιοδιεγέρτης - Trainer
 Ένα από τα καινοτόµα σκευάσµατα 

της Italpollina S.p.A είναι το Trainer. 
Aποτελεί έναν καινοτόµο βιοδιεγέρτη 
αποκλειστικά από φυτική πρώτη ύλη 
και δέσµευση σε µορφή φυτικών πε-
πτιδίων. Η µέθοδος της υδρόλυσης ε-
πιτρέπει την δέσµευση φυτικών πε-
πτιδίων σε ποσοστό 31% για εφαρµο-
γή σε όλες τις καλλιέργειες σε αρκε-
τά στάδια ανάπτυξης τους. Αποτελεί 
την πιο άµεση λύση για αντιµετώπι-
ση αβιοτικών καταπονήσεων όπως: 
Παγετός, χαλάζι, ξηρασία, καύσω-
νας, ζηµιά από ζιζανικτόνα. 

Η µορφή του Trainer επιτρέπει πα-
ράλληλα την άµεση απορρόφηση α-
πό τα φύλλα δίνοντας άµεσα ενέρ-
γεια στα φυτά, επεµβαίνοντας ευερ-
γετικά στη φυσιολογία τους, όπως:

 Στην αύξηση της φωτοσυνθετι-
κής ικανότητας.

 Ρύθµιση των ορµονών ανάπτυξης.
 Μεταβολισµό του αζώτου.

Τα φυτικά πεπτίδια τα οποία είναι 
άµεσα απορροφήσιµα από τα φυτά 
καθιστούν το Trainer µια άµεση λύ-
ση στα χέρια των γεωπόνων και των 
παραγωγών, για την µέγιστη ενίσχυ-
ση και θωράκιση των καλλιεργειών.

Τέλος, το Trainer συνδυάζεται µε 
τα περισσότερα κοινά φυτοπροστα-
τευτικά προϊόντα και λιπάσµατα της 
αγοράς, ενισχύοντας ακόµα και την 
δράση τους.

Οι βιοδιεγέρτες ως απάντηση 
σε παγετό, χαλάζι και ξηρασία    
Άμεση λύση στην αντιμετώπιση των αβιοτικών καταπονήσεων και 
θωράκιση των καλλιεργειών υπόσχονται τα προϊόντα βιοδιέγερσης 

Φυτικά πεπτίδια 
Το Trainer αποτελεί 

έναν καινοτόµο βιοδι-
εγέρτη αποκλειστικά 
από φυτική πρώτη 
ύλη και δέσµευση 

σε µορφή φυτικών 
πεπτιδίων

Το Auxym 
µε πρώτη ύλη
τροπικά φυτά
Το Auxym είναι ένα σκεύασµα 
που η πρώτη ύλη προέρχεται 
από τροπικά φυτά, δίνοντας 
έτσι σε µεγάλη συγκέντρωση 
ενεργές φυτικές ουσίες σε 
συνδυασµό µε φυσικές 
ορµόνες. Η δοσολογία 
ανάλογα το φυτικό είδος 
κυµαίνεται από 50 έως 100ml 
ανά 100 λίτρα νερού και 
µπορεί να εφαρµοστεί σε όλα 
τα κρίσιµα στάδια ανάπτυξης 
των φυτών, όπως:

 Ανθοφορία - Καρπόδεση.
 Ενίσχυση άµυνας σε 

αβιοτικές καταπονήσεις (πχ 
παγετός).  

 Ενίσχυση χρώµατος καρπού.
Η δράση του Auxym απορρέει 
από την συγκέντρωση 
βιολογικά ενεργών φυτικών 
ουσιών όπως πεπτίδια, 
βιταµίνες, ένζυµα, φυσικές 
αυξίνες και ιχνοστοιχεία. ∆ρα 
στοχευµένα διατηρώντας τις 
ισορροπίες σε βασικές 
µεταβολικές διεργασίες του 
φυτού, ρυθµίζοντας την 
µεταφορά θρεπτικών ουσιών, 
ενδυναµώνει την 
φωτοσυνθετική ικανότητα και 
τη βέλτιστη συσσώρευση 
σακχάρων στα διάφορα 
όργανα. 

 Ενισχύει τα φυτά στα 
κρίσιµα στάδια (ανθοφορία, 
καρπόδεση). 

 Βελτιώνει την παραγωγή 
των φρούτων. 

 Αυξάνει την απόδοση και 
βελτιώνει την ποιότητα 
(συγκέντρωση σακχάρων, 
ξηρή ουσία, µέγεθος καρπών).



Το Clavier® 20SC χάρη στην υψηλή του 
αποτελεσµατικότητα, την προστατευτική 
και θεραπευτική του δράση, αποτελεί ένα 
αξιόπιστο προϊόν σε εύρος συνθηκών, κα-
τάλληλο για κάθε πρόγραµµα ψεκασµών 
ενάντια σε φουζικλάδιο, αλτερνάρια, ω-
ίδιο και στεµφύλλιο σε µηλιά και αχλα-
διά καθώς και µονίλια και ωίδιο σε ροδα-
κινιά, νεκταρινιά και βερικοκιά. 

To penthiopyrad, η δραστική ουσία του 
Clavier® 20SC, δρα προληπτικά στη βλά-
στηση των σπορίων και επιπλέον, έχει θε-
ραπευτική δράση παρεµποδίζοντας την 
ανάπτυξη του µυκηλίου έως 48 ώρες µε-
τά τη µόλυνση. Ανήκει στην οικογένεια 
των καρβοξαµιδίων, ή αλλιώς παρεµπο-
διστών της αφυδρογονάσης του ηλεκτρι-
κού οξέως. 

Η απώλεια της ενέργειας που οφείλε-
ται στην αναστολή διαδικασιών της ανα-
πνοής έχει ως αποτέλεσµα τη διακοπή της 
βλάστησης των σπορίων και της ανάπτυ-
ξης του µυκηλίου που είναι απαραίτητα 
για τη µόλυνση. 

Το Clavier® 20SC προσφέρει:
Ευελιξία στη δράση: Το Clavier® 

20SC, είναι µυκητοκτόνο για την κατα-
πολέµιση σηµαντικών ασθενειών σε µη-
λοειδή και πυρηνόκαρπα. ∆ρα προληπτι-
κά και θεραπευτικά και καταπολεµά τους 
µύκητες-στόχους σε διαφορετικά στάδια 
ανάπτυξης. Μετά τον ψεκασµό ανακατα-
νέµεται στην φυλλική επιφάνεια (διελα-
σµατικά και ακροπεταλικά) προσφέροντας 
προστασία σε φυτικούς ιστούς που δεν κα-
λύφθηκαν επαρκώς κατά τον ψεκασµό.

Ευελιξία χρήσης: Λόγω της µεγάλης 
σταθερότητας σε αντίξοες συνθήκες φω-
τός και θερµοκρασίας αλλά και της γρή-
γορης διείσδυσής του στα φύλλα, µπορεί 
να εφαρµοστεί εως και 1 ώρα πριν βρέ-
ξει, και είναι κατάλληλο για µεγάλο εύ-

ρος συνθηκών και απαιτήσεων.
Ευελιξία και ασφάλεια: Το Clavier® 

20SC είναι νεας γενιάς µυκητοκτόνο, µε 
συνέπεια να διαθέτει ένα σύγχρονο τοξι-
κολογικό προφίλ τόσο για τον χρήστη ό 
σο και για τα ωφέλιµα έντοµα στα οποία 
έχει µελετηθεί.

Αντοχή στην έκπλυση της βροχής. 
Πολύ γρήγορα µετά την εφαρµογή του, 

η µεγαλύτερη ποσότητα του Clavier® 20SC 
(περίπου 75%) διαπερνά την επιδερµίδα 
των φύλλων. Χάρη σε αυτό του το χαρα-
κτηριστικό, το Clavier® 20SC επιδεικνύει 
άριστη αντοχή στην έκπλυση από τις βρο-
χές, οι οποίες είναι πολύ συχνές και έντο-
νες κατά την περίοδο της Άνοιξης. Εξαιτί-
ας αυτής της πολύ γρήγορής του διείσδυ-
σης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί ο ψε-
κασµός του Clavier® 20SC σε περίπτωση 
που βρέξει 1 ώρα µετά την εφαρµογή του.

Το Closer® 120SC (Isoclast™ Active 
12% β/ο) είναι διασυστηµατικό εντοµο-
κτόνο µε κίνηση µέσω των ξυλωδών αγ-
γείων και µε διελασµατική κίνηση εντός 
των φυτικών ιστών. Στα έντοµα δρα κυρίως 
δια της επαφής και δια της κατάποσης. To 
ISOCLAST™ ACTIVE (εµπορικό όνοµα της 
δραστικής ουσίας Sulfoxaflor) ανήκει σε 
µια νέα χηµική οµάδα της sulfoxamines 

(σουλφοξαµίνες) µε διαφορετικό τρόπο 
δράσης από τα µέχρι τώρα γνωστά εντο-
µοκτόνα. Το ISOCLAST™ ACTIVE καταπο-
λεµά αποτελεσµατικά πολλούς σοβαρούς 
εχθρούς σε πολλές καλλιέργειες, όπως εί-
ναι οι εξής: αφίδα, αλευρώδης, ψευδόκοκ-
κος, κοκκοειδή και άλλα µυζικά έντοµα. 
Το Closer® 120SC εγκρίθηκε σε δενδρώ-
δεις καλλιέργειες (µηλοειδή, πυρηνόκαρ-
πα, εσπεριδοειδή).

Το Closer® 120SC δρα, κυρίως, διά της 
επαφής και διά της κατάποσης. ∆ρα σε α-
ποκλειστικό υποδοχέα της ακετυλοχολί-
νης [nicotinic acetylcholine (nAChRs)] του 
νευρικού συστήµατος των εντόµων, δια-
φορετικό από το σηµείο δράσης των νε-
ονικοτινοειδών. Ο παγκόσµιος οργανι-
σµός IRAC (Insecticide Resistance Action 
Committee) υπεύθυνος για τη διαχείριση 
ανθεκτικότητας των εντοµοκτόνων, κατα-
τάσσει το ISOCLAST™ ACTIVE (Sulfoxaflor) 
στο Group 4C, σε διαφορετικό Sub-Group 
από αυτό που ανήκουν τα νεονικοτινοειδή.

Τα οφέλη της χρήσης του Closer® 
120SC (Sulfoxaflor 12% β/ο)

Εξαιρετικά αποτελεσµατικό ενάντια 
σε µια µεγάλη γκάµα σηµαντικών µυζη-
τικών εντόµων.

Ταχεία δράση κατά των εντόµων- στό-
χων µε µεγάλη διάρκεια.

Εξαιρετική διελασµατική και διασυ-
στηµατική κίνηση.

Νέα χηµική οµάδα µε µοναδικό τρό-
πο δράσης.

∆εν παρουσιάζει διασταυρωτή ανθεκτι-
κότητα µε άλλα εντοµοκτόνα άλλων χηµι-
κών οµάδων, όπως π.χ. τα Νεονικοτινοειδή.

Κατάλληλο σε προγράµµατα διαχείρι-
σης της ανθεκτικότητας.

Η ΕΛΑΝΚΟ Ελλάς καλύπτει τις ανάγκες του 
Έλληνα παραγωγού στη διαδικασία παραγω-
γής, εισάγοντας καινοτόµα προϊόντα από µε-
γάλες διεθνείς εταιρείες. Από το 1984 εκπρο-
σωπεί και διανέµει προϊόντα πολυεθνικών ε-
ταιρειών σε κλάδους φυτοπροστασίας, θρέ-
ψης, κτηνιατρικών φαρµάκων και σπόρων. 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε 
την ηλεκτρονική διεύθυνση www.elanco.gr

ΤΜΗΜΑ MARKETING ΕΛΑΝΚΟ

Προϊόντα Clavier® 20SC και Closer® 120SC  
Λύσεις για κάθε πρόγραμμα ψεκασμών ενάντια 
σε μύκητες και έντομα για μηλιές και αχλαδιές 

∆ιαχείριση 
ανθεκτικότητας

To Closer® 120SC δεν παρουσιάζει 
διασταυρωτή ανθεκτικότητα µε 

άλλα εντοµοκτόνα άλλων χηµικών 
οµάδων, ενώ είναι κατάλληλο 

σε προγράµµατα διαχείρισης της 
ανθεκτικότητας
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Σύντομα η τελική προδημοσίευση

Αγρότες με νέες συμβάσεις 
πιστοποίησης ζητούν θέση  
στη Βιολογική Γεωργία 

 Με το φόβο των επιλαχόντων οι αρμόδιες αρχές δύσκολα θα 
ανοίξουν το Μέτρο 11 για τους νεοαφιχθέντες στα Βιολογικά, 
πιθανή ειδική μέριμνα για τους Νέους Γεωργούς του 2021  

 Πρόταση Πιστοποιητών για 60 ευρώ ανά κυψέλη στην τριετία 
και έως 10.000 ευρώ ανά μελισσοκόμο στο νέο πρόγραμμα

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τις επόµενες ηµέρες αναµένεται να 
δηµοσιευθεί η προδηµοσίευση της Βι-
ολογικής Γεωργίας, µε κύριο αίτηµα 
της διαβούλευσης  που εξετάζεται να 
είναι η ένταξη στο Μέτρο όσων προ-
χωρήσουν σε σύµβαση µε Οργανι-
σµό Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) µέχρι την 
έκδοση της πρόσκλησης, χωρίς περι-
ορισµούς. Αυτός ήταν και ο όρος που 
είχε τεθεί στις περασµένες προσκλή-
σεις, µε το υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης να έχει θέσει στο ερχόµε-
νο Μέτρο ως προαπαιτούµενο, τα α-
γροτεµάχια να περιλαµβάνονται α-
πό την 31/12/2020 σε ενεργή σύµ-
βαση µε ΟΕ&Π. 

Ωστόσο, ακόµα κι αν αλλάξει αυ-
τό, θα είναι µόνο για το θεαθήναι. 
Τα κριτήρια µοριοδότησης πριµο-
δοτούν σαφώς την παλαιότητα του 
βιοκαλλιεργητή. Με λίγα λόγια ακό-
µα κι αν σήµερα κάποιος κάνει πι-
στοποίηση, θα είναι τελευταίος στη 
σειρά ένταξης και κατά πάσα πιθανό-
τητα στους επιλαχόντες του Μέτρου. 
Το παραπάνω ζήτηµα λύνεται µόνο 
εάν βγει ξεχωριστό πρόγραµµα «µε-
τατροπής στις βιολογικές πρακτικές» 
για τους νεοεισερχόµενους, κάτι για 
το οποίο το Υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης, εκτός απροόπτου, δεν θα 
κάνει πίσω. 

Ο λόγος δεν είναι άλλος παρά η 
«στρατιά» των επιλαχόντων που θα 
µετρήσει έτσι το Μέτρο. Οι αρχές δεν 
θέλουν να επαναληφθεί το φαινό-
µενο της 3ης πρόσκλησης του 2019 
µε 6.500 δικαιούχους και 30.000 ε-
πιλαχόντες και απορριφθέντες. Και 
αυτοί οι 30.000 είναι σίγουρο πως 
θα ξαναπροσπαθήσουν. Τότε µάλι-
στα, είχε γίνει και θέµα η ιδιαίτερα 
ευνοϊκή µεταχείριση που έτυχαν κά-
ποιες περιφέρειες. Πάντως για το ζή-

Οριζόντια παράταση έως τις 31 
Οκτωβρίου 2021 έλαβε η προθε-
σµία αίτησης πρώτης πληρωµής 
δικαιούχων του Μέτρου 4.2 Εµπο-
ρία-Μεταποίηση. Σύµφωνα µε τη 
σχετική ανακοίνωση του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η πα-
ράταση δίνεται λαµβάνοντας υπό-
ψη τις συνέπειες της πανδηµίας 
COVID-19 στα συγχρηµατοδοτού-
µενα προγράµµατα του ΠΑΑ και 
την ανάγκη επέκτασης των έκτα-
κτων µέτρων που είχαν ληφθεί. 

Σηµειώνεται εδώ πως αίτηµα 
παράτασης και µάλιστα 2ετούς, 
ζήτησε προ ολίγον ηµερών η ∆ι-
επαγγελµατική Οργάνωση Πυρη-
νόκαρπων για τις εταιρείες που 
«τρέχουν» επιδοτούµενα επενδυ-
τικά προγράµµατα καθώς η ανα-
µενόµενη µείωση του κύκλου ερ-
γασιών εύλογα θα δηµιουργήσει 
προβλήµατα στην υλοποίησή τους.

Υπενθυµίζεται πως µε βάση 
την τροποποίηση του θεσµικού 
πλαισίου, για τα αιτήµατα πλη-
ρωµής και την υλοποίηση των έρ-
γων των δικαιούχων του Μέτρου 

Μεταποίησης ισχύουν τα εξής:
Mείωση του ελάχιστου ποσο-

στού επί του επιλέξιµου προϋπο-
λογισµού της επένδυσης για την 
υποβολή της πρώτης αίτησης πλη-
ρωµής από 25% σε 15%.

∆υνατότητα της µη διάθεσης 
των ιδίων κεφαλαίων στο σύνολό 
τους εντός ενός έτους από την η-
µεροµηνία ένταξης των επενδύσε-
ων στο πρόγραµµα, αλλά µε την 
υποχρέωση της κατά προτεραιό-
τητας ανάλωσής τους.

Ακόμα 6 μήνες περιθώριο στη

τηµα µε τα βιολογικά ξερικά τριφύλλια 
(µία κοπή παίρνει ο καλλιεργητής) που 
κατέκλυσαν τη χώρα αφού έπαιρναν 
60 ευρώ το στρέµµα πριµ, δεν έγινε τί-
ποτα, µε την καλλιέργεια αυτή να βρί-
σκεται κανονικά στη νέα πρόσκληση.

∆εύτερο θέµα είναι ο αποκλεισµός 
των Νέων Αγροτών της πρόσκλησης 
του 2021. Με δεδοµένο πως η πλειο-
νότητα φέτος θα κάνει ΟΣ∆Ε, ζητείται 
να υπάρξει ειδική µεταχείριση για τους 
δικαιούχους. Και εδώ όµως, υπάρχουν 
αγκιλώσεις λένε οι πληροφορίες, ε-
φόσον τα Βιολογικά θα βγουν για αι-
τήσεις τον Ιούλιο και οι Νέοι Αγρότες 
τον Σεπτέµβριο. 

Παράλληλα, κατά τη διαβούλευση 
τέθηκε και το ζήτηµα της ένταξης του 
ελληνικού µαύρου χοίρου στο µέτρο 
που είναι διαχρονικά εκτός ενίσχυσης. 
Παρόµοιο αίτηµα υπήρξε και για τους 
ελαιούχους σπόρους (π.χ σουσάµι). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρό-
ταση του Οργανισµού Ελέγχου και Πι-
στοποίησης Βιολογικών ∆ΗΩ που προ-
τείνει για τους µελισσοκόµους καθο-
ρισµένο ποσό ανά κυψέλη, της τάξης 
των 60 ευρώ στην τριετία είτε πρόκει-
ται για παραγωγικό µελισσοσµήνος, 
είτε για παραφυάδα (µικρό µελισσο-
σµήνος). Παράλληλα, προτείνει ανώ-
τατο όριο τα 10.000 ευρώ ανά βιολο-
γικό µελισσοκόµο και για τον αριθµό 
των δηλωθέντων στην αρχική δήλω-
ση κυψελών. 

Προσκλήσεις
Η Βιολογική Γεωργία θα 

ανοίξει για αιτήσεις µέσα στο 
καλοκαίρι, ενώ οι Νέοι Αγρότες 

θα προκηρυχθούν εντός 
του Σεπτεµβρίου

Οι αρχές δεν 
θέλουν να 
επαναληφθεί το 
φαινόµενο της 
πρόσκλησης του 
2019 µε 6.500 
δικαιούχους 
και 30.000 
επιλαχόντες.
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Στο τέλος
Ακόµα κι αν σήµερα κάποιος 
κάνει πιστοποίηση, θα είναι 
τελευταίος στη σειρά ένταξης 
και κατά πάσα πιθανότητα στους 
επιλαχόντες του Μέτρου.

Νέοι
«Βγαίνει µια προδηµοσίευση για 
Νέους Αγρότες όπου 
πριµοδοτείται η Βιολογική 
Γεωργία αλλά µε καµία 
δυνατότητα για αυτούς να 
ενταχθούν σε κάποιο 
πρόγραµµα;» ρωτάνε εύλογα οι 
συµµετέχοντες στη διαβούλευση.

10 έτη
Ένα από τα αιτήµατα είναι 
επίσης η βάση µοριοδότησης της 
παλαιότητας πρέπει να 
στηρίζεται σε µία προηγούµενη 
περίοδο τουλάχιστον 10 ετών 
ανεξαρτήτως τυχόν διακοπών.



Μεταποίηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 2021
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Προβληματισμός 
για το ΟΣΔΕ ενόψει
Σχεδίων Βελτίωσης 
Τον ερχόµενο Οκτώβριο θα βγει 
η πρόσκληση για τα Σχέδια Βελτί-
ωσης, όπως έχει δεσµευθεί επα-
νειληµµένως η πολιτική ηγεσία 
του ΥΠΑΑΤ, έχοντας δηµιουργή-
σει αµφιβολίες στους ενδιαφε-
ρόµενους για το πώς να συνεχί-
σουν µε τις φετινές δηλώσεις ΟΣ-
∆Ε. Συγκεκριµένα, όπως θα γίνει 
µε τους Νέους Αγρότες, έτσι και 
στα Σχέδια Βελτίωσης θα υπάρ-
ξουν προϋποθέσεις Τυπικής Α-
πόδοσης (Τ.Α) όχι µόνο για την 
ένταξη αλλά και για τη µοριοδό-
τηση της αίτησης. 

Η περασµένη πρόσκληση (2017) 
είχε ως όρο ένταξης την Τυπική 
Απόδοση των 8.000 ευρώ. Ωστό-
σο λαµβάνοντας υπόψη την αύ-
ξηση της Τ.Α στο Μέτρο 6.1 στα 
12.000 ευρώ, αναµένεται κάποια 
παρόµοια αύξηση, αν όχι µεγα-
λύτερη και για το πρόγραµµα 
των Σχεδίων Βελτίωσης καθώς 
οι πόροι είναι περιορισµένοι και 
θα φτάσουν τα 250 εκατ. ευρώ. 
Παράλληλα, υπενθυµίζεται πως 
στη µοριοδότηση προτεραιότητα 
είχαν όσοι δήλωναν εκµεταλλεύ-

σεις µε παραγωγική δυναµικό-
τητα έως 15.000 ευρώ. Η εγγρα-
φή στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίας 
αγρότης ήταν επίσης ένα προα-
παιτούµενο για την ένταξη. 

Ως εκ τούτου, προς το παρόν 
ορισµένοι επιλέγουν να κρατή-
σουν στάση αναµονής για µία 
ενδεχόµενη προδηµοσίευση του 
Μέτρου, ωστόσο ο χρόνος δεν εί-
ναι πολύ µεγάλος για κινήσεις 
µεταβιβάσεων αγροτεµαχίων ή 
ενοικίασης, µε τις αιτήσεις ΟΣ-
∆Ε να κλείνουν στις 22 Ιουνίου. 
Προς το παρόν, επισήµως του-
λάχιστον από τις αρµόδιες αρ-
χές προκύπτει πως η πρόσκληση 
βρίσκεται «προς επεξεργασία». 
Μία προδηµοσίευση του Μέτρου 
είναι σίγουρη, ωστόσο αυτή θα 
πρέπει να βγει οπωσδήποτε µέ-
σα στο Μάιο για να υπάρξει η κα-
τάλληλη προετοιµασία. 

Παράλληλα, µέσα στο Μάιο θα 
υπάρξει και η προκήρυξη του Μέ-
τρου 4.1.2 που επιδοτεί αρδευ-
τικά συστήµατα και εξοπλισµό 
φωτοβολταϊκών -net metering. 
Με δεδοµένο πως ήδη έχουν ξε-
κινήσει οι αιτήσεις ΟΣ∆Ε, είναι 
πολύ πιθανό οι εντάξεις και σε 
αυτό το πρόγραµµα να πραγµα-
τοποιηθούν µε βάση τις φετι-
νές δηλώσεις. Εδώ ούτε η µορι-
οδότηση, ούτε τα κριτήρια έντα-
ξης έχουν σχέση µε την Τυπική 
Απόδοση, οπότε τα πράγµατα ί-
σως είναι πιο ξεκάθαρα για τους 
ενδιαφερόµενους. 

Σε διαβούλευση ο νέος
Αναπτυξιακός Νόµος 
έως το τέλος Μαΐου 
Σε δηµόσια διαβούλευση µέχρι 
το τέλος Μαΐου αναµένεται να τεθεί 
ο νέος Αναπτυξιακός Νόµος, 
σύµφωνα µε τα όσα έκανε γνωστά 
σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, 
ο υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης. 
Ο τρέχων Αναπτυξιακός, θα κλείσει 
τον ερχόµενο Σεπτέµβριο καθώς 
ακόµα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις 
για το καθεστώς «Ενίσχυση 
Μηχανολογικού Εξοπλισµού».

Νέο Ταµείο Εγγυήσεων
µε συµµετοχή Εθνικής
Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο 
συµφωνίας της µε το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), 
συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ 
συµµετέχει στη διάθεση του νέου 
εγγυοδοτικού προγράµµατος 
«ESIF ERDF Greece Guarantee 
Fund - Ταµείο Εγγυοδοσίας», 
που αποσκοπεί στη στήριξη των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 
Το Ταµείο θα λειτουργεί ως 
εγγυητής των δανείων που θα 
χορηγηθούν σε ποσοστό 80%.

Μη απαίτηση διενέργειας επι-
τόπιων ελέγχων από τις αρµόδιες 
Επιτροπές για τις πρώτες ή ενδιά-
µεσες αιτήσεις πληρωµής που έ-
χουν ήδη υποβληθεί ή πρόκειται 
να υποβληθούν κατά την περίο-
δο που διαρκούν τα περιοριστικά 
µέτρα, εφόσον η αιτούµενη προς 
καταβολή δηµόσια ενίσχυση α-
ντιστοιχεί σε προϋπολογισµό που 
δεν ξεπερνά το 50% του εγκεκρι-
µένου, και την απευθείας εκκαθά-
ριση και πληρωµή τους.

Στάση αναµονής
Ο χρόνος δεν είναι πολύ 

µεγάλος για κινήσεις µετα-
βιβάσεων αγροτεµαχίων ή 
ενοικίασης, µε τις αιτήσεις 

ΟΣ∆Ε να κλείνουν 
στις 22 Ιουνίου 
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

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

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. 

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



Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου 2021Agrenda ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ20

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Η ναυαρχίδα της σειράς, LB436 HD, υιοθετεί 
το εξελιγµένο κιβώτιο ταχυτήτων της Case αλ-
λά και τον πατενταρισµένο τρόπο δεσίµατος 
«twine knotter» για ενισχυµένη παραγωγι-
κότητα Η LB436 HD εφοδιάζεται µε ένα νέο 
κύριο κιβώτιο ταχυτήτων και ένα δεύτερο κι-
βώτιο µε προστασία από υπερφόρτωση για υ-
ψηλή µεταφορά ισχύος και ασφάλεια κατά τη 
µετάδοσης της κίνησης. 

Επιπλέον, το καινοτόµο σύστηµα διπλού 

κόπου στο δέσιµο έχει σχεδιαστεί για να ενι-
σχύσει την παραγωγικότητα, ενώ ταυτόχρο-
να εξαλείφει τη µόλυνση των απορριµµάτων 
πεδίου και των δεµατιών. 

Προσαρµοσµένη για το µέλλον της γεωργί-
ας, η  LB436 HD είναι πλήρως συµβατή µε τη 
τελευταία γενιά του συστήµατος επικοινωνίας 
ISOBUS, Class 3, κάτι σηµαίνει ότι όχι µόνο µπο-
ρεί να ελεγχθεί από συµβατό τερµατικό στην 
καµπίνα του τρακτέρ, αλλά και η χορτοδετική 
µπορεί να ελέγξει τις ενέργειες του τρακτέρ, ό-
πως η αύξηση της ταχύτητας προς τα εµπρός. 

Στο σασί του το νέο µοντέλο φιλοξενεί -α-

Η βραβευμένη 
πρέσα της Case IH, 
LB εκσυγχρονίζεται 
Nέο κιβώτιο ταχυτήτων και καινοτόμο σύστημα 
δεσίματος ενσωματώνονται στην LB436 HD

Πολυλειτουργικό 
κιτ από Pöttinger

Η τοποθέτηση της µονάδας 
σποράς καλλιεργειών κάλυ-
ψης Tegosem 500 συνδυά-
ζεται τώρα µε την σπαρτική 
Terrasem της Pöttinger, µε 
τις λειτουργίες των δύο συ-
στηµάτων να επιτρέπουν 
την εφαρµογή ενός επιπλέ-
ον συστατικού -ακόµη και 
µικροκοκκώδους- καλλιέρ-
γειας κατά τη σπορά ενώ 
διανέµεται λίπασµα.

Σουηδική πατέντα 
στα υνιά αρότρου
Τα γνωστά εξαρτήµατα 
ανάµειξης MixIn αποκτούν 
απογόνους µε νέα έκδοση 
που προορίζεται για περαι-
τέρω ενίσχυση του αποτε-
λέσµατος ανάµειξης. Ο 
Σουηδός κατασκευαστής 
Väderstad, έχει προσθέτει 
µια νέα έκδοση οδηγών δο-
ντιών για καλλιεργητές στη 
σειρά MixIn, που ρίχνουν 
το υλικό προς τα εµπρός 
και όχι προς τα πάνω.

Με αισθητήρες από 
Kuhn χορτοδεσία 
Για τις περιπτώσεις όπου ο 
λεπτοµερής και συστηµατι-
κός έλεγχος των επιπέδων 
υγρασίας του ενσιρώµατος 
παίζει σηµαντικό ρόλο, η 
Kuhn προσφέρει τώρα την 
επιλογή στους υποψήφιους 
αγοραστές να προσθέσουν 
τους νέους αισθητήρες 
υγρασίας στις πρέσες µετα-
βλητού θαλάµου VB και 
τους συνδυασµούς χορτο-
δεσίας και τυλίγµατος VBP.

Νέα γενιά Pantera 
από την Amazone
Στην αύξηση του ρυθµού 
εργασίας αλλά στη µείωση 
της κόπωσης του χειριστή 
στοχεύει η Amazone µε το 
νέο αυτοκινούµενο ψεκα-
στικό Pantera 4504 που 

Αυτόνοµη σπορά 
από την Naïo
Μετά από αρκετούς µήνες 
δοκιµών και συνεργασίας 
µε αγρότες που χρησιµο-
ποιούν το Oz, το µικρό 
ροµπότ της Naïo 
Technologies µπορεί τώρα 
να σπείρει µε επιτυχία, 
απλά φιλoξενώντας το 
αντίστοιχο παρελκόµενο. 
Με αυτό το ροµπότ η ακρί-
βεια και η γραµµικότητα 
των σπόρων βελτιώνονται 
σε σύγκριση µε έναν συν-
δυασµό τρακτέρ/σπαρτι-
κής χωρίς καθοδήγηση 
RTK, σηµειώνει η κατα-
σκευάστρια εταιρεία. 

εντάσσει στην γκάµα των 
µηχανηµάτων φυτοπρο-
στασίας. Το ολοκαίνουργιο 
SmartCenter και ο πλήρης 
σταθµός χειριστή προστα-
τεύονται µε ασφάλεια κά-
τω από το κάλυµµα πρό-
σβασης στην αριστερή 
πλευρά του ψεκαστικού 
ενώ εκεί βρίσκεται επίσης 
το νέο επαγωγικό µπολ 60 
λίτρων, σύµφωνα µε την 
Amazone.
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Δωρεάν πλατφόρμα 
στην Ελλάδα για 
ψεκασμούς ακριβείας 
Εύκολη, γρήγορη και δωρεάν πρόσβαση, µέσα από το 
κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους, σε όλες τις 
τελευταίες εξελίξεις που σχετίζονται µε τον φυτοπρο-
στατευτικό τοµέα και τις σύγχρονες τεχνολογικές λύ-
σεις ψεκασµού ακριβείας, ώστε να µειώνουν τα κόστη 
και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, µπορούν να 
έχουν πλέον και οι Έλληνες αγρότες.

Τη δυνατότητα παρέχει µια νέα ευρωπαϊκή διαδικτυ-
ακή πλατφόρµα, η www.innoseta.eu, η οποία «στήθη-
κε» στο πλαίσιο του Horizon 2020 µε τη συνδροµή ε-
πιστηµονικών ιδρυµάτων και ιδιωτικών φορέων από 
την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Με-
γάλη Βρετανία, την Πολωνία, την Ολλανδία και τη Σου-
ηδία, µε στόχο την πληροφόρηση και τη διευκόλυνση 
των αγροτών σε θέµατα τεχνολογιών φυτοπροστασίας.

«Στην πλατφόρµα Innoseta.eu ο επισκέπτης θα βρει 
επικαιροποιηµένες πληροφορίες για τις διαθέσιµες 
βιοµηχανικές λύσεις σε σχέση µε τον «έξυπνο» ψεκα-
σµό, εκπαιδευτικό υλικό για τους χρήστες, ερευνητικά 
έργα, αλλά και επιστηµονικά άρθρα, τα οποία απευθύ-
νονται σε φορείς της γεωργικής µηχανικής και του α-
γροτικού τοµέα εν γένει» αναφέρει ο Αθανάσιος Μπα-
λαφούτης, ερευνητής στο Ινστιτούτου Βιοχηµείας και 
Αγροτεχνολογίας του ΕΚΕΤΑ, που µαζί µε το Γεωπονι-
κό Πανεπιστήµιο Αθηνών και την Agenso, ήταν η ελ-
ληνική συµµετοχή στο έργο.

Όπως εξηγεί ο συνοµιλητής µας, ο λόγος για τον ο-
ποία η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηµατοδότησε το έργο, έ-
χει να κάνει µε τη διαπίστωση πως υπάρχει ένα κενό 
γνώσης στους ευρωπαίους αγρότες, αναφορικά µε το 
φυτοπροστατευτικό ψεκασµό και τον αντίκτυπό του 
στο περιβάλλον.

Για αροτραίες και δενδρώδεις καλλιέργειες
Στο πλαίσιο αυτό µέσα στην «πλατφόρµα» έχουν φορ-

τωθεί διάφορες τεχνολογικές λύσεις, για αροτραίες καλ-
λιέργειες, αλλά και δενδρώδεις στις οποίες ο αγρότης 
έχει πρόσβαση δωρεάν, για να γεφυρωθεί αυτό το κε-
νό. «Αν κάποιος εγγραφεί στην πλατφόρµα αποκτά και 
πρόσθετα πλεονεκτήµατα, όπως το να µπορεί να αξιολο-
γήσει τις τεχνολογίες που υπάρχουν εκεί. Βάζοντας κά-
ποια φίλτρα έχει τη δυνατότητα να διαλέξει την τεχνολο-
γία που τον ενδιαφέρει, να βρει πληροφορίες και πλού-
σιο φωτογραφικό υλικό, να κάνει συγκρίσεις και να δει 
και τιµές, ενώ υπάρχει και παραποµπή στο ίδιο το site 
του κατασκευαστή», λέει ο κ. Μπαλαφούτης. Επιπλέον, 
διατίθεται και εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι διαθέ-
σιµο και στις 8 γλώσσες των µετεχουσών χωρών, ανα-
φορικά µε το βέλτιστο ψεκασµό, τον έλεγχο του ψεκα-
στικού µηχανήµατος πριν και µετά την εφαρµογή, ώστε 
ο εξοπλισµός να χρησιµοποιείται σωστά και να περιορί-
ζεται η σπατάλη εισροών. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

πό τον βασικό του εξοπλισµό- το σύστηµα κο-
πής Rotor Cutter της Case, που περιλαµβάνει 
29 µαχαίρια, µε ρυθµιζόµενο επιλογέα µαχαι-
ριού που επιτρέπει την εµπλοκή 7, 8, 14, 15 ή 
29 από αυτά. Τα µαχαίρια προστατεύονται µε-
µονωµένα και η επιλογή υποδεικνύεται στην 
οθόνη εντός της καµπίνας.

Όλα τα µοντέλα της σειράς, συµπεριλαµβα-
νοµένης φυσικά και της LB436 HD, επωφε-
λούνται τώρα από µια αναβαθµισµένη αλυσί-
δα και εντατήρα για βελτιωµένη ανθεκτικότη-
τα, ενώ ένας νέος συµπλέκτης ολίσθησης που 
ενσωµατώνει µια πρόσθετη πλάκα τριβής α-
πό παχύτερο υλικό παρέχει βελτιωµένη µετα-
φορά φορτίου και απαγωγή θερµότητας για 
µέγιστη αξιοπιστία. Υπάρχει επίσης ένας νέ-
ος ισχυρότερος άξονας συσκευασίας, µε διά-
µετρο 33% µεγαλύτερη

Όπως αναφέρει η Case, η κατευθυνόµενη 
µπάρα του πικ απ, µε πλάτος εργασίας 235 ε-
κατοστά, 5 ράβδους δοντιών και τέλεια κατα-
νοµή αυτών, αξιοποιεί απλά και «καθαρά» τη 
θηµωνιά, ακόµα και σε υψηλότερες ταχύτητες.

Στην πράξη, η νέα χορτοδετική δύναται να 
φτιάχνει δεµάτια µεγέθους 120 εκ. x 90 εκ. και 
µέγιστου µήκους 300 εκατοστών, ενώ η ελάχι-
στη ισχύς που απαιτείται από το pto του τρακτέρ 
είναι 250 ίπποι. Τα δεµάτια υποστηρίζονται α-
πό εξελιγµένο σύστηµα διπλού κόµπου, το ο-
ποίο όχι µόνο δένει µε ασφάλεια ενώ κρατά το 
υλικό και την όλη µονάδα καθαρή.

Μέσα στο τρακτέρ, ο χειριστής κάνει χρήση 
του τερµατικού Case IH AFS Pro 700 ISOBUS, 
κάνοντας λίγες επιλογές για τον έλεγχο όλων 
των λειτουργιών της χορτοδετικής.

Ο συντονισµός του µηχανήµατος µπορεί να 
γίνει εν κινήσει από το κάθισµα του τρακτέρ, µε 
ένα αυτοδιαγνωστικό σύστηµα συναγερµού που 
ενηµερώνει πλήρως σε περίπτωση που προκύ-
ψει οποιοδήποτε πρόβληµα. Τέλος, ένα νέο προ-
αιρετικό κιτ παρακολούθησης µε κάµερα και ξε-
χωριστή οθόνη 7 ιντσών µπορεί να τοποθετηθεί 
στην καµπίνα και να επιτρέψει στους χρήστες 
να παρακολουθούν τις τροφοδοσίες αντί να πη-
γαινοέρχεται µεταξύ των προβαλλόµενων στην 
οθόνη λειτουργιών στην οθόνη AFS Pro 700.

Συµβατή µε ISOBUS
Η χορτοδετική LB436 HD της Case 
IH είναι πλήρως συµβατή µε την 
τελευταία γενιά του συστήµατος 

επικοινωνίας ISOBUS
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Να εργασθώ, 
να δράσω, να 
δημιουργήσω

 ∆ιαχρονικό: Το ιδανικόν µου 
δεν είναι να πλουτίζω ούτε να ζήσω 
ευτυχής, αλλά να εργασθώ, να 
δράσω, να δηµιουργήσω, να κάµω 
κάτι αντάξιον ανθρώπου ηθικού και 
δυνατού. Γεώργιος Παπανικολάου.

Φραγκοσυκιά: Τη 
φραγκοσυκιά (Opuntia ficus-indica) 
µε προέλευση τη Νότια Αµερική 
ερευνούν τα: Γεωπονικά Πανεπ. 
Αθηνών, Πανεπ. Ιωαννίνων, 
Παπαδόπουλος Α.Ε., Unilever-
Knorr & Paxman, στο έργο Expore 
Opuntia. Παράγουν άλευρα, 
χρωστικές & βιο-προϊόντα, επίσης 
διαιτητικές ίνες, υποκατάστατο 
σακχάρων, ενισχυτικό χρώµατος 

και γεύσης. Το 
φραγκόσυκο 
αξιοποιείται ως 
γέµιση 
µπισκότου, 
µπισκότο µε 
ίνες, σούπες, 
σιρόπι, ρόφηµα 
και αφέψηµα. 

ΝΕΑ Αιτωλοακαρνανίας, 23/4/21. 

Ελληνοποιήσεις: Με απόφαση 
ΥπΑΑΤ συγκροτήθηκε 15µελής, µη 
αµειβόµενη, Οµάδα Εργασίας για 
ελέγχους εισαγοµένων 
αµνοεριφίων και αυγών και 
αποτροπή των «ελληνοποιήσεων». 
Μετέχουν στελέχη: Οικονοµικής 
Αστυνοµίας, Σ∆ΟΕ, ∆ιεύθυνσης 
Τελωνείων, ΕΦΕΤ, ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, 
Γεν. Γραµµατείας Εµπορίου και 
∆ΑΟΚ. ΥπΑΑΤ, 20/4/2021. 

Κοινότητα: «Η κοινότης 
προϋπήρχε του Κράτους, το οποίον 
δηµιουργήθηκε απ’ αυτήν καθώς 
και η θρησκεία και το έθνος και η 
γλώσσα που διαµορφώθηκαν από 
την εξέλιξη και πολλαπλασιασµό 
του αρχικού κυττάρου το οποίον για 
να είναι υγιές πρέπει να είναι η 
αρµονική σύνθεση ως µονάδος 
παραγωγής»… Η κοινότητα είναι 
«βίωµα και όρος υπάρξεως» των 
παραγωγικά εργαζοµένων, γι’ αυτό 
διαµορφώνεται από καταστάσεις 
που γεννιούνται αυθόρµητα. Η 
κοινοτική αυτονοµία-αυτάρκεια 
είναι µήτρα έµπρακτης βιωµατικής 
ελευθερίας… dasarxeio.com, 
22/4/2021   *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Η εγκατάσταση αστικών θερµοκηπίων 
µέσα στα εστιατόρια είναι µία τάση που 
εφαρµόζεται τα τελευταία χρόνια στο ε-
ξωτερικό. ∆ιεθνούς φήµης σεφ, όπως 
είναι για παράδειγµα ο Γάλλος, Alain 
Ducasse, προβαίνουν στην δηµιουργία 
µικρών εγκαταστάσεων στα εστιατόρια 
που διευθύνουν, ούτως ώστε να έχουν 
τον πλήρη έλεγχο της παραγωγής σε 
φρούτα, λαχανικά ή και µυρωδικά, τα 
οποία χρησιµοποιούν στις συνταγές 
που σερβίρουν στους πελάτες τους. 

Τέτοιας µορφής πρωτοβουλίες δεν 
είναι ιδιαίτερα συνηθισµένες στην ελ-
ληνική αγορά, ωστόσο κάτι αντίστοιχο 
υλοποιήθηκε πρόσφατα από την εται-
ρεία Greentech, η οποία δραστηριοποι-
είται παραδοσιακά στην προµήθεια και 
εγκατάσταση ηλεκτροµηχανολογικών 
και ηλεκτρονικών συστηµάτων και ε-
ξοπλισµού σε µονάδες θερµοκηπίων. 

Η συγκεκριµένη εταιρεία, η οποία 
προχώρησε σε αρκετές συνεργασίες 
στον τοµέα υποστήριξης των υδροπο-
νικών καλλιεργειών από το ’90, συνερ-
γάστηκε µε το εστιατόριο Proveleggios 
των Σωτήρη Κοντιζά σεφ και παρουσι-
αστή του τηλεοπτικού διαγωνισµού µα-
γειρικής, Master Chef Greece και του 
Κώστα Πισσιώτη. ∆ηµιούργησε µία α-
στική, υδροπονική φάρµα, στην οποία 
ευδοκιµούν υπό ειδικές θερµοκρασίες 
φωτισµού µαρούλι, γαλλική σαλάτα και 

λόλα µε στόχο την χρήση των παραγό-
µενων προϊόντων στα γεύµατα που δη-
µιουργούνται από το εστιατόριο. 

Η εν λόγω αστική φάρµα έχει πιλοτι-
κό χαρακτήρα µε στόχο να αποδειχθεί 
στην πράξη κατά πόσο µία υψηλής τε-
χνολογίας και πλήρως αυτοµατοποι-
ηµένη διαδικασία παραγωγής µπορεί 
να λειτουργήσει σε κλειστό χώρο. Σύµ-
φωνα µε την εταιρεία που έκανε τη µε-
λέτη και την εγκατάσταση της αστικής 
θερµοκηπιακής µονάδας, η συγκεκρι-
µένη κατασκευή έχει τη δυνατότητα να 
φιλοξενήσει κι άλλα είδη καλλιέργειας 
εκτός από τα ήδη υφιστάµενα, όπως α-
ρωµατικά φυτά ή και βότανα. 

Να σηµειωθεί ότι η Greentech έχει 
ειδίκευση στον τοµέα που σχετίζεται µε 

τον σχεδιασµό θερµοκηπιακών µονά-
δων, έχοντας αναλάβει κατά καιρούς 
έργα για λογαριασµό εταιρειών όπως 
η εταιρεία παραγωγής ντοµάτας, Αγάν 
αλλά και η Wonderplant. Από την εται-
ρεία αναφέρουν ότι είναι η πρώτη φορά 
που ένα αστικό θερµοκήπιο τοποθετεί-
ται σε εστιατόριο, παρά το γεγονός ότι 
κατά το παρελθόν η Greentech είχε υ-
λοποιήσει µελέτες για ανάλογες εφαρ-
µογές, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρή-
σει µέχρι στιγµής η υλοποίησή τους. 

Μάλιστα πρόκειται για µεταφορά του 
µοντέλου που εφαρµόζεται σε έργα µε-
γαλύτερης κλίµακας, µε βασικά στοι-
χεία την παροχή αυτόµατου ποτίσµα-
τος, φωτισµού και ρύθµισης του κλίµα-
τος στο εσωτερικό της εγκατάστασης. 

Μικρό αστικό θερμοκήπιο
μέσα σε χώρο εστιατορίου 
απογειώνει δημιουργίες
μάστερ σεφ Μία αστική, υδροπονική φάρμα, στήθηκε 

στο εστιατόριο Proveleggios του Σωτήρη 
Κοντιζά και του Κώστα Πισσιώτη

O γνωστός σεφ, Σωτήρης Κοντιζάς, 
δίνει σηµασία στις πρώτες ύλες.

Στόχος για εστιατόρια υψηλής γαστρονοµίας ο έλεγχος 
της ποιότητας κατά την παρασκευή των γευµάτων

Στην περίπτωση του εστιατορίου Proveleggios το αστικό θερµοκήπιο 
δηµιουργήθηκε αποκλειστικά εναρµονιζόµενο µε τις ανάγκες και το χώρο 
της συγκεκριµένης επιχείρησης. Προοπτική κινήσεων αυτής της µορφής 
ιδίως σε εστιατόρια υψηλής γαστρονοµίας είναι να έχουν την δυνατότητα 
να επιλέγουν την ποιότητα των πρώτων υλών που εντάσσουν στις συνταγές 
τους. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι υπάρχουν περιπτώσεις εστιατορίων 
και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα στη 
χώρα µας το εστιατόριο Hytra, το οποίο είχε δηµιουργήσει για λογαριασµό 
του παραγωγή συγκεκριµένων ζαρζαβατικών ή βρώσιµων λουλουδιών 
για το µενού του σε ελεγχόµενες θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις, χωρίς 
ωστόσο αυτό να γίνει σε αστικό θερµοκήπιο – όπως στη περίπτωση του 
Proveleggios - αλλά σε συµβατικό.

Ποιότητα
∆υνατότητα 

ελέγχου 
ποιότητας των 
πρώτων υλών 
στα εστιατόρια 

υψηλής 
γαστρονοµίας

Greentech
Η Greentech 
ειδικεύεται 
στον σχεδι-
ασµό θερ-

µοκηπιακών 
µονάδων

Μαρούλι
Στην αστική 

φάρµα 
ευδοκιµούν 
υπό ειδικές 

θερµοκρασίες 
µαρούλι, λόλα 
και γαλλική 

σαλάτα 



ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 Agrenda 39

Η φήµη του έφτασε πρόσφατα έως έ-
να από τα πιο επιδραστικά και γνωστά 
επιχειρηµατικά µέσα παγκοσµίως, το 
Business Insider. O Αρτινός Πέτρος Οι-
κονόµου επισκέφθηκε τη Σαντορίνη τη 
δεκαετία του ‘80. Κάποια χρόνια αργότε-
ρα κι ενώ η βιοµηχανική παραγωγή ντο-
µάτας στο νησί φυλλορροούσε, ο ίδιος 
αποφάσισε να κάνει ακριβώς το αντίθε-
το. Να καλλιεργήσει και να συσκευάσει 
άνυδρο ντοµατάκι Σαντορίνης. Πριν α-
πό αρκετά χρόνια καλλιεργούνταν στο 
νησί έως και 40.000 στρέµµατα, ενώ υ-
πήρχαν συνολικά εννέα εργοστάσια ε-
πεξεργασίας για το προϊόν. Επιχειρηµα-
τικό καταφύγιο για τον ίδιο αποτελεί η 
εταιρεία Άνυδρο, η οποία εκτός από τον 
πρωτογενή τοµέα παρέχει και την εµπει-
ρία της γεύσης και της τοπικής κουζίνας 
προς τους επισκέπτες µε κύριο συστα-
τικό τα προϊόντα που ο ίδιος παράγει.

Γεωπόνος και εκπαιδευτικός ταυτό-
χρονα, δελεάστηκε από τις ξεχωριστές 
εδαφικές και κλιµατολογικές συνιστώ-
σες του νησιού γι’ αυτό και αφοσιώθη-
κε στη συγκεκριµένη µορφή καλλιέρ-
γειας. «Ήρθα στη Σαντορίνη το 1987 
για πρώτη φορά. Κι αυτό που κατάλα-
βα ήταν πως ό,τι ήξερα µέχρι εκείνη τη 
στιγµή για την αγροτική παραγωγή, θα 
έπρεπε να το «σπουδάσω» από την αρχή 
λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιά-
ζει το αγροτικό τοπίο της Σαντορίνης. Το 
1997 αποφάσισα να ασχοληθώ µε το ντο-
µατάκι. Ήταν η χρονιά που έκλεινε και 
το τελευταίο εργοστάσιο ντοµάτας στο 
νησί, αυτό της Ένωσης Συνεταιρισµών 
της Σαντορίνης. Ξεκίνησα να καλλιερ-
γώ, ενώ δηµιούργησα και µία µικρή µο-
νάδα αρχικά για την παραγωγή ντοµα-
τοπολτού. Στη συνέχεια έβγαλα λιαστό 
ντοµατάκι αλλά και γλυκό», λέει ο ίδιος. 

Τα δύο κύρια στοιχεία που χαρακτηρί-
ζουν το ντοµατάκι Σαντορίνης είναι ότι 
οι στρεµµατικές αποδόσεις είναι ιδιαίτε-
ρα περιορισµένες, δεν υπερβαίνουν τα 

300-400 κιλά το στρέµµα, ενώ το προϊ-
όν είναι άνυδρο µε τιµή 2 ευρώ το κιλό. 

Έως και το 2010 η συνολική καλλιέρ-
γεια του Πέτρου Οικονόµου είχε φτάσει 
περίπου τα 100 στρέµµατα. «Ήταν µία 
περίοδος που υπήρχε οικονοµική ευµά-
ρεια και ο κόσµος πλήρωνε για να φάει 
κάτι ποιοτικό. Από το 2010 και ύστερα τα 
πράγµατα άλλαξαν καθότι ο άνθρωπος 
που έκανε τη διανοµή των προϊόντων 
µου έπεσε έξω, αφήνοντάς µου ως πα-
ρακαταθήκη ένα πολύ µεγάλο χρέος». 

Μετά το πέρας της δεκαετούς κρίσης,  
ξεκίνησε να αναπτύσσει και πάλι την καλ-
λιέργεια ντοµάτας, ενώ έκανε επισκέψι-
µες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας του. 
Κι εκεί που όλα έδειχναν ότι έχει αρχίσει 
και πάλι να ακολουθεί ανοδική διαδρο-
µή η ανάπτυξη της εταιρείας ανακόπηκε 
από την πανδηµία. ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

O άνθρωπος που καλλιέργησε
το ντοματάκι Σαντορίνης όταν 
τα εργοστάσια στο νησί έκλειναν

Διασυνοριακό δίκτυο για αυθεντικά  
ελαιοκομικά προϊόντα Ελλάδας-Ιταλίας
Στην υλοποίηση του προγράµµα-
τος πιλοτικής εφαρµογής της δι-
αδικασίας απονοµής της σφραγί-
δας ποιότητας «Authentic Olive 
Net» προχωρά ο εταίρος «Περι-
φέρεια ∆υτικής Ελλάδος» του 
Έργου «Πιστοποίηση της αυθε-
ντικότητας και ανάπτυξη δικτύου 
προώθησης ελαιοκοµικών προ-
ϊόντων της κοινής διασυνορια-
κής περιοχής Ελλάδας-Ιταλίας». 
Το έργο εισάγει έναν καινοτόµο 
και αποτελεσµατικό τρόπο προ-
κειµένου να ταυτοποιήσει, να α-
ξιολογήσει και να προωθήσει τα 
υψηλής ποιότητας χαρακτηριστι-
κά των επιλεγµένων ποικιλιών ε-
λιών, πχ. Λιανολιά, Κορωνέικη, 
Coratina, FS17 και Peranzana, 
που παράγονται στη διασυνορι-
ακή περιοχή Interreg VA Ελλά-
δας-Ιταλίας και οι οποίες έχουν 
ήδη πιστοποιηθεί ή θα µπορού-
σαν να πιστοποιηθούν ως προϊ-
όντα ΠΟΠ ή ΠΓΕ.

Εταίροι του Έργου είναι το Επι-
µελητήριο Πρέβεζας, η Περιφέ-
ρεια ∆υτικής Ελλάδας, ο ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα, η Ένωση Ελαιοπαρα-
γωγών ASSOPROLI Μπάρι και το 
Εµπορικό Επιµελητήριο της Φό-

τζια, ενώ η περιοχή ενδιαφέρο-
ντος του Έργου περιλαµβάνει την 
Περιφέρεια Απουλίας (Επαρχίες 
Φότζια, Μπάρι, Μπρίντιζι, Λέτσε, 
Μπαρλέττα-Άντρια-Τράνι, Τάρα-
ντας), την Περιφέρεια ∆υτικής 
Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανία, Α-
χαΐα, Ηλεία), την Περιφέρεια Ιο-
νίων Νήσων (Ζάκυνθος, Κέρκυ-
ρα, Κεφαλλονιά, Λευκάδα) και 
την Περιφέρεια Ηπείρου (Άρτα, 
Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Πρέβεζα).

Η σφραγίδα αυθεντικότητας 
«Authentic Olive Net Seal» βα-
σίζεται σε τρεις πυλώνες, στην 
«Προέλευση», τη «Μέθοδο Πα-
ραγωγής» και την «Ποιότητα», 
που από κοινού καθιερώνουν 
ένα σύστηµα κοινών αρχών α-
ξιολόγησης και µια προτεινόµε-
νη µεθοδολογική προσέγγιση.

Η απονοµή της σφραγίδας αυ-
θεντικότητας «Authentic Olive Net 
Seal» αποτελεί προϋπόθεση για 
την ένταξη των ελαιοπαραγωγών 
στο Καλάθι Αυθεντικών Ελαιοκο-
µικών Προϊόντων, το οποίο είναι 
ένας επίσηµος κατάλογος όλων 
των ελαιολάδων, στα οποία θα α-
πονεµηθεί το εµπορικό σήµα µε 
τίτλο «Authentic Olive Net Seal».

Όσο το µελτέµι 
του Αιγαίου 
φυσάει στην 
τοπωνυµία 
«Παλαιοκάστρα»
Ο ∆ηµήτρης 
Καραδήµος, φυσικός 
στο επάγγελµα, 
ασχολείται µε το κρασί 
από το 1998. Στο κτήµα 
του στην Αταλάντη, 
καλλιεργεί στα φτωχά 
εδάφη της περιοχής 
εξαιρετικά χαµηλής 
απόδοσης Ξινόµαυρο. 
Με γνώµονα φυσικά 
την ποιότητα, µετά την 
ζύµωση, το κρασί 
παλαιώνει για 
τουλάχιστον δύο χρόνια 
σε γαλλικά δρύινα 
βαρέλια στο κελάρι του 
οινοποιείου, ενώ 
πραγµατοποιούνται 
αναδεύσεις µε τις 
λεπτές λάσπες για 
κάποιους µήνες. Ο 
οινοποιός προτείνει στο 
οινόφιλο κοινό ένα όχι 
και τόσο συνηθισµένο 
Ξινόµαυρο, τη Vissa. 

Μέχρι 300-400 κιλά οι στρεµµατικές 
αποδόσεις για το ντοµατάκι.  

Η δυνατότητα παραγωγής στη Σαντορίνη απεριόριστη. Aνασταλτικός 
παράγοντας ότι τα αγροτεµάχια, πωλούνται ως οικόπεδα λόγω τουρισµού.

Έλεγχος
Η σφραγίδα αυθεντι-
κότητας «Authentic 
Olive Net Seal» θα 

απονεµηθεί πιλοτικά 
µετά από συµµόρφωση 

µε όλα τα πρότυπα
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Κωακή Γη

Ένα περιπετειώδες 
άλμα 3,5 εκατ. ευρώ 
στην κτηνοτροφία   
Το ταξίδι του Ιπποκράτη Κουρούδη από τις ξενοδοχειακές 
μονάδες στην εκτροφή ζώων και την ποιοτική πρώτη ύλη

Εργασία
«Στην Κω µπορείς να 
βρεις 10.000 άτοµα 
για να δουλέψουν 
7µηνη σεζόν, αλλά 

κανέναν να ασχοληθεί 
µε τα ζώα και τα 
χωράφια» λέει 
ο κ. Κουρούδης

Τα τελευταία τρία χρόνια, η 
τυροκοµική µονάδα εστιάζει στα 
τυριά µακράς ωρίµανσης, όπως 
η Γραβιέρα και το Κεφαλοτύρι 
24µηνης παλαίωσης.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Έναν επιδέξιο κόµπο που ε-
νώνει την κτηνοτροφία µε την 
τυροκοµία και τον τουρισµό έ-
πλεξε ο Ιπποκράτης Κουρού-
δης στο νησί της Κω. Πολύ πριν φτάσει στο 
σηµείο να βραβεύεται για τις παλαιωµένες 
γραβιέρες του, ο 68χρονος σήµερα κτηνο-
τρόφος είδε το ζωικό κεφάλαιο ως ένα µέσο 
να µειώσει τα έξοδα εφοδιασµού της τουρι-
στικής µονάδας που ανέπτυξε όλες τις προ-
ηγούµενες δεκαετίες στο νησί. 

Η βαθύτερη αιτία όµως, δεν µπορεί παρά 
να είναι η αναζήτηση των παιδικών του α-
ναµνήσεων, όταν ο συνονόµατος παππούς 
τους φρόντιζε τα ζώα του και τυροκοµούσε 
µε το γάλα τους το ξακουστό κρασοτύρι της 
Κω. Την µυστική συνταγή του ακολουθεί πι-
στά και σήµερα ο κ. Κουρούδης όπως αναφέ-
ρει στην Agrenda. 

Όποιον δεν µπορεί να χορτάσει η Κως, δεν 

µπορεί ούτε ολόκληρη η Αί-
γυπτος, λέει µέσες άκρες ένα 
αρχαίο γνωµικό που αποδίδε-
ται στον Ηρόδοτο. Αυτή η πο-
λύτιµη έφεση στην πρωτογε-
νή παραγωγή που έθρεψε του 
Κώους και τους µετέτρεψε από 

την αρχαιότητα σε νησί των Μακάρων, ξεθύ-
µανε τις τελευταίες δεκαετίες µε την ταυτό-
χρονη έκρηξη του τουρισµού. Ο συνοµιλητής 
µας όµως αποφάσισε να κάνει το άλµα που ε-
νώνει τον κοσµικό τουρισµό µε τον αγροτου-
ρισµό. Άλλωστε, αν και έµπειρος ξενοδόχος, 
πλέον δηλώνει υπερήφανος κτηνοτρόφος. 

Το 2010 λοιπόν ξεκίνησε το εγχείρηµα ανα-
βίωσης της κτηνοτροφικής µονάδας που την 
δεκαετία του 1930 λειτουργούσε στο Μαρµά-
ρι ο παππούς του. Έριξε  3,5 εκατ. ευρώ για 
αγορά ζωικού κεφαλαίου. Περίπου 200 αγε-
λάδες της φυλής Χολστάιν και µερικές Jersey 
για το µεγαλύτερης περιεκτικότητας σε λίπος 
γάλα τους. Στον διπλανό στάβλο έχει και 350 
αιγοπρόβατα, Ασσάφ και Μούρθια. 

Από τον κλάδο του τουρισµού, στην κοπιαστική δουλειά του κτηνοτρόφου και έπειτα 
στην τυροκόµηση, το άλµα του Ιπποκράτη Κουρούδη από την Κω, έδωσε σχήµα 
σε µια κάθετη µονάδα παραγωγής τυροκοµικών προϊόντων µε τουριστική προέκταση.

Ιπποκράτης Κουρούδης
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Τα τελευταία τρία χρόνια, η τυροκο-
µική µονάδα που διαχειρίζεται ο κ. 
Κουρούδης εστιάζει στα premium 
τυριά µακράς ωρίµανσης, όπως η 
Γραβιέρα και το Κεφαλοτύρι 24µη-
νης παλαίωσης. Είναι τυριά που δεν 
µπορούν να απευθυνθούν στον κλά-
δο της HORECA, όπως εξηγεί ο ίδιος 
και για το λόγο αυτό αναζητά διαρ-
κώς ευκαιρίες που θα τον εντάξουν 
στα ράφια µεγάλων σουπερµάρκετ. 
Είναι δύσκολο το εγχείρηµα αυτό, α-
ναφέρει, ωστόσο ήδη έχει πετύχει 
συµφωνία µε δύο µεγάλες ελληνι-
κές αλυσίδες. 

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι ο ακού-
ραστος συνοµιλητής µας δεν µένει 
µόνο στη φροντίδα των ζώων του 
και στην τυροκόµηση. Παράλληλα 
καλλιεργεί 600 στρέµµατα µε ζωο-
τροφές, σε µια προσπάθεια να εκ-
µηδενίσει τη χρήση σόγιας στη µο-
νάδα του. Παράλληλα επιβλέπει και 
τα κηπευτικά που προορίζονται για 
την ξενοδοχειακή µονάδα, 600 ρίζες 
ελαιόδεντρων και το αµπέλι του. Ω-
στόσο δεν σκέφτεται να κάνει κινή-
σεις προς την εµφιάλωση όπως ανα-
φέρει, αφού «είναι κοπιώδης ενα-

σχόληση και δεν βρίσκω συνέχεια. 
Οι τρεις κόρες µου ασχολούνται µε 
το ξενοδοχείο». ∆ύσκολη είναι και 
η απασχόληση ζωοτεχνών και ερ-
γατών γης. «Στην Κω µπορείς να 
βρεις 10.000 άτοµα για να δουλέ-
ψουν 7µηνη σεζόν, αλλά κανέναν 
να ασχοληθεί µε τα ζώα και τα χω-
ράφια», συνεχίζει ο ίδιος. 

Έχει όµως και άλλους στόχους 
πέρα από την επέκταση του δικτύ-
ου του για την διάθεση των προϊό-
ντων της Κωακής Γης στην εγχώρια 
αγορά. «Θέλω να διαµορφώσω ένα 
µεγάλο πάρκο στη φάρµα, ώστε να 
είναι επισκέψιµη. Να κάτσει ο του-
ρίστας σε έναν ελαιώνα, να φάει τα 
τυριά της µονάδας, να πιει ένα κρα-
σί. Θέλω παράλληλα να ετοιµάσω 
στο χώρο και µια παιδική κατασκή-
νωση». Παράλληλα σκέφτεται την 
είσοδο στο τυποποιηµένο κρέας. «Ο 
µεγαλύτερος εχθρός του φρέσκου 
πράγµατος είναι ο µάγειρας. Έχουν 
µάθει να ανοίγουν µια σακούλα και 
να κάνουν τους µεγάλους σεφ. Οι α-
γρότες της Κω έχουν µάθει να που-
λάνε απευθείας στο ξενοδοχείο. Στο 
κρέας όµως...», καταλήγει ο ίδιος.

Στα μελλοντικά πλάνα η δημιουργία 
ενός μεγάλου πάρκου εντός φάρμας

ΜΑΡΜΑΡΙ ΚΩΣ 
Στο παλιό αγρόκτηµα, πατρική κληρονοµιά 
του Ιπποκράτη Κουρούδη, διαµορφώθηκε 

µια σύγχρονη κτηνοτροφική και τυροκοµική 
µονάδα παραγωγής σύνθετων τυριών µε 

µακρά παράδοση στην κτηνοτροφία.
https://www.facebook.com/koakigi/

Ζωοτροφές
Η µονάδα διαθέτει 600 

στρέµµατα µε ζωοτροφές, 
σε µια προσπάθεια να 
εκµηδενίσει τη χρήση 

σόγιας 

ΜΑΡΜΑΡΙ
ΚΩΣ

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

agrenda@agronews.gr

Τρία νέα πρόσωπα 
Μέλισσα Κίκιζας 
Την προσθήκη τριών νέων µελών  
στην οικογένειά της ανακοίνωσε  η 
Μέλισσα Κίκιζας. Ειδικότερα, ο 
Λευτέρης Καραβαρβέρης 
αναλαµβάνει καθήκοντα  Customer 
Development Manager. Παράλληλα, 
ο Μάριος Λόγος,  έµπειρο στέλεχος 
που έχει περάσει στο παρελθόν από 
Kraft Foods, Cadbury, Barilla και 
Reckitt Benckiser, αναλαµβάνει 
καθήκοντα Group Key Account 
Manager. Τέλος, η Μαριάννα 
Σολδάτου αναλαµβάνει χρέη Junior 
HR Officer.

Desserta Hellas 
Νέος γενικός 
διευθυντής
 Ο Γιάννης Καλύβας ανέλαβε τη θέση 
του γενικού διευθυντή και την ευθύνη 
των δραστηριοτήτων της Desserta 
Hellas ΑΕ, θυγατρικής της 
Berglandmilch eGen. Με έδρα στην 
ύπαιθρο των ‘Αλπεων, η 
Berglandmilch eGen είναι η 
µεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και 
εµπορίας γαλακτοκοµικών και 
τυροκοµικών προϊόντων της 
Αυστρίας.

Coca-Cola Europe 
Νέος επικεφαλής 
Τη συγχώνευση των µονάδων της σε 
∆υτική Ευρώπη και Κεντρική & 
Ανατολική Ευρώπη σε µία ενιαία 
µονάδα Ευρώπης ανακοίνωσε η 
Coca-Cola, µε επικεφαλής τον Νίκο 
Κουµέττη,  µέχρι πρότινος πρόεδρο 
του βραχίονα Ευρώπης, Μέσης 
Ανατολής και Αφρικής του οµίλου.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Κατευθύνει το χέρι του παραγωγού στο 
σηµείο του χωραφιού µε τις µεγαλύτε-
ρες ανάγκες σε όργωµα, θρέψη και άρ-
δευση και άρα επιτρέπει την εξοικονό-
µηση εισροών ο αισθητήρας εδάφους 
Top Soil Mapper, µια νέα υπηρεσία 
της Agrotech SA, που σε συνδυασµό 
µε την επιστηµονική επιµέλεια των γε-
ωπόνων της AgroHellas, εισάγει στην 
Ελλάδα την καλλιεργητική κουλτούρα 
της ακρίβειας. Μέσω αυτής της υπηρε-
σίας, το οικονοµικό όφελος του παρα-

γωγού κυµαίνεται µεταξύ 14 µε 20%, α-
φού από τη µία ενισχύεται η παραγω-
γή, από την άλλη µειώνεται το κόστος.

Μετά τις εκτατικές καλλιέργειες που 
ήταν η πρώτη επαφή των Ελλήνων πα-
ραγωγών µε τα νέα αγροτικά εργαλεία, 
η Agrotech επεκτείνει και στις δενδρώ-
δεις καλλιέργειες όπως ελιές, καρυδιές 
και φιστικιές πλέον τη δυνατότητα αξι-
οποίησης και εφαρµογής «ακριβοθώ-
ρητων» επιστηµονικών δεδοµένων.  

Την Παρασκευή 23 Απριλίου, οι  ει-
δικοί της Agrotech και της Agrohellas 
συνέδεσαν το ειδικό µηχάνηµα της 
αυστριακής εταιρείας Geoprospector, 

καθώς και τον εξοπλισµό του στο τρα-
κτέρ του Βασίλη Ζυγοµήτρου, παρα-
γωγού φιστικιού στο Μώλο Φθιώτι-
δας και πρόεδρο του συνεταιρισµού 
Thermopyles Pistachios.

Αυτή η σύντοµη επίδειξη στο χωρά-
φι µε τις φιστικιές στο Μώλο ήταν αρ-
κετή για να δείξει στους δεκάδες αγρό-
τες που η περιέργειά τους τους παρα-
κίνησε να επισκεφτούν το σηµείο πώς 
λειτουργεί στην πράξη το όλο εγχεί-
ρηµα. Φάνηκε τελικά ότι όσο σύνθετη 
και αν είναι η επιστήµη και µηχανική 
που την υποστηρίζει -σηµειώνεται ό-
τι υπάρχουν µόνο δύο µοντέλα σε ό-

λο τον κόσµο-, µπορεί να φτάσει στο 
κινητό ή το γραµµατοκιβώτιο του Έλ-
ληνα αγρότη µε τις πιο απλές οδηγί-
ες. Όπως εξήγησαν στους αγρότες οι 
ειδικοί της Agrotech, ∆ιονύσης Παπα-
χριστοδουλόπουλος και Χαράλαµπος 

Μηλιώτης, η διαδικασία αυτή καλό εί-
ναι να γίνεται πριν από τη λίπανση, το 
πότισµα και τους ψεκασµούς.

Μετά τη συναρµολόγηση του εξοπλι-
σµού και την σύνδεσή του µε το τρα-
κτέρ λοιπόν, ο κ. Ζυγοµήτρος οδήγη-
σε το τρακτέρ του ανάµεσα στα φιστι-
κόδεντρα. Μετά από µερικά λεπτά, ο 
αισθητήρας εµφάνισε στην οθόνη ε-
νός φορητού υπολογιστή χάρτες µε:

1. Ζώνες ηλεκτρικής αγωγιµότητας 
σε διαφορετικά βάθη µέχρι 1,1 µέτρα.

2. Ζώνες µε τους τύπους εδαφών.
3. Ζώνες µε τη σχετική περιεκτικότη-

τα σε υγρασία για τη διαχείριση της άρ-

Στους φυστικεώνες 
της Λαμίας έφτασε 
η γεωργία ακριβείας 
Όφελος 20% στις εισροές έδειξε ο αισθητήρας Top Soil Mapper

Συνδυασµός µε drone 
Συνδυαστικά µε το µηχάνηµα 
αυτό, δίνεται η δυνατότητα 
ελέγχου του χωραφιού από 
ένα drone που µε πολυφα-
σµατική ή θερµική κάµερα

Το σύνολο της παραγωγής του συνεργατικού σχήµατος Thermopyles Pistachio 
προκύπτει από 2.000 στρέµµατα που φροντίζουν τα µέλη του συνεταιρισµού, 
µε τον µέσο κλήρο να κυµαίνεται περί τα 45 στρέµµατα ανά µέλος.

Όσον αφορά την επίδειξη των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων που είχαν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι συνεταιριστές, δήλωσαν: «Ο,τιδήποτε µπορεί να 
εξοικονοµήσει έξοδα από τις καλλιεργητικές απαιτήσεις είναι καλοδεχούµενο».

Ο εξοπλισµός 
µπορεί να 
ενσωµατωθεί 
σε οποιοδή-
ποτε τρακτέρ. 
Εγκαθιστώ-
ντας τον 
αισθητήρα 
στα µπροστινά 
είτε πίσω 
υδραυλικά 
του τρακτέρ, 
µπορεί να 
χαρτογραφή-
σει το έδαφος 
ταυτόχρονα 
µε οποιαδή-
ποτε εργασία 
πεδίου.
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δευσης και της αποστράγγισης.
4. Ζώνες µε το βάθος του ανώτερου 

στρώµατος εδάφους.
5. Ζώνες µεταβλητής λίπανσης.
6. Ζώνες µεταβλητού βάθους ορ-

γώµατος.
Τα στοιχεία αυτά στη συνέχεια µπο-

ρούν να εισαχθούν σε έναν λιπασµα-
τοδιανοµέα ο οποίος αυτόµατα µοιρά-
ζει τις απαιτούµενες ποσότητες προϊό-
ντων θρέψης σε κάθε εκατοστό του χω-
ραφιού. Ωστόσο στην περίπτωση των 
δενδρωδών καλλιεργειών λόγω και του 
κατακερµατισµένου κλήρου της ελλη-
νικής αγροτικής πραγµατικότητας, η 

γεωργία ακριβείας γίνεται µε το χέρι 
του παραγωγού. Εδώ λοιπόν, ο αγρό-
της ξέρει περπατώντας µέσα στο κτήµα, 
λόγω των ανά 30 εκατοστών µετρήσε-
ων που κάνει το Top Soil Mapper, πού 
ακριβώς πρέπει να παρέµβει.

Στα χέρια συνεταιριστών τιμή 
διπλάσια πληρώνεται το φιστίκι
Άλλο τόσο περιθώριο έχει η τιμή 4,5 ευρώ που δίνει το εμπόριο

Agrotech S.A
H Agrotech επεκτείνει και 

στις δενδρώδεις καλλιέργειες 
όπως ελιές, καρυδιές και 

φιστικιές πλέον τη δυνατό-
τητα αξιοποίησης δεδοµένων

FARMING.REPORT

Η οργάνωση και η συνεργασία µε-
ταξύ των παραγωγών φαίνεται ότι 
αποδίδει ιδιαίτερα στην περίπτω-
ση της ανερχόµενης στην Ελλά-
δα καλλιέργειας φιστικιού. Του-
λάχιστον το συνεργατικό µοντέ-
λο δούλεψε για τους συνεταιρι-
στές από το Μώλο, οι οποίοι κα-
τάφεραν µέσα σε µια δεκαετία πα-
ρουσίας στην περιοχή να διπλα-
σιάσουν την τιµή παραγωγού για 
το φιστίκι καθώς και να προσεγ-
γίσουν µε τον πιο αποτελεσµατι-
κό και επαγγελµατικό τρόπο την 
καλλιέργεια αυτή. 

Το ταβάνι των 4,50 ευρώ το κι-
λό που πλήρωνε το εµπόριο για το 
φιστίκι, αποδείχθηκε ότι έχει άλ-
λο τόσο περιθώριο για τον παρα-
γωγό, ποσό που κάνει τη διαφο-
ρά, αφού επιτρέπει ένα ικανοποι-
ητικό εισόδηµα και εξασφαλίζει α-
παιτούµενους πόρους και κεφά-
λαια για την αναβάθµιση και τον 
εκσυγχρονισµό της καλλιέργειας. 

Η ανάγκη ήταν λοιπόν εκείνη 
που οδήγησε τα 45 µέλη του συνε-
ταιρισµού Thermopyless Pistachios 
να ενώσουν τις δυνάµεις τους, να 
νοικιάσουν µε ίδια κεφάλαια απο-
θήκες και χώρο επεξεργασίας της 
πρώτης ύλης τους στη βιοµηχανική 
ζώνη της Λαµίας, να αγοράσουν 
ψυγεία και µηχανήµατα συσκευ-
ασίας και πλέον να κανονίζουν τη 
διάθεση της παραγωγής τους µε 
σούπερ µάρκετ, µε χύµα πωλήσεις 
αλλά και µε τη σφραγίδα του τυ-
ποποιηµένου τελικού προϊόντος. 
Το σύνολο της παραγωγής προ-

κύπτει από 2.000 στρέµµατα που 
φροντίζουν τα µέλη του συνεται-
ρισµού, µε τον µέσο κλήρο να κυ-
µαίνεται περί τα 45 στρέµµατα α-
νά µέλος. Ανάλογα µε τη χρονιά, 
η µέση παραγωγή που διαχειρί-
ζεται συνολικά ο συνεταιρισµός 
φτάνει κοντά στους 200 τόνους. 

Οι 45 κοντοχωριανοί µε µια αρ-
χική επένδυση 1,2 εκατ. ευρώ πε-
τυχαίνουν πλέον µια µέση τιµή για 
το φιστίκι που παράγουν κοντά 
στα 8 ευρώ το κιλό, ενώ σε χρο-
νιές µε µικρή παραγωγή, διεκδι-

κούν ακόµα και 10 ευρώ για κά-
θε κιλό. «Τα αποτελέσµατα ήταν 
θεαµατικά» εξηγεί στην Aagrenda 
ο επικεφαλής του συνεταιρισµού, 
Βασίλης Ζυγοµήτρος, µε τον γε-
ωπόνο της οµάδας, Βαγγέλη Σε-
βαστόπουλο, να στέκεται και στο 
µοντέλο ολοκληρωµένης διαχεί-
ρισης που µπορούν πλέον και ε-
φαρµόζουν στον διάσπαρτο µεταξύ 
Λαµίας και Μώλου κλήρο των πα-
ραγωγών. Το µοντέλο αυτό έρχε-
ται να συµπληρώσει στην προστι-
θέµενη αξία του προϊόντος που α-
πολαµβάνει και πιστοποίηση γεω-
γραφικής ένδειξης ΠΟΠ Φθιώτιδα.  

Όσον αφορά την επίδειξη των 
νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων 
που είχαν την ευκαιρία να παρα-
κολουθήσουν οι συνεταιριστές, 
δήλωσαν «Ο,τιδήποτε µπορεί να 
εξοικονοµήσει έξοδα από τις καλ-
λιεργητικές απαιτήσεις είναι κα-
λοδεχούµενο», µε τον κ. Ζυγοµή-
τρο και τα υπόλοιπα µέλη του συ-
νεταιρισµού να αξιολογούν θετικά 
τις δυνατότητες που προσφέρουν 
οι νέες τεχνολογίες. «Η τεχνολο-
γία είναι πλέον απαραίτητη, ειδι-
κά σε µια καλλιέργεια µε µεγάλη 
εξάρτηση από τις καιρικές συνθή-
κες» συνέχισε ο ίδιος. Σηµειώνε-
ται ότι στην περιοχή καλλιεργού-
νται περίπου 7.000 στρέµµατα, ε-
νώ άλλα τόσα καλλιεργούνται στη 
κοντινή Μάκρη. Οι δύο περιοχές, 
µαζί µε το Κιλελέρ όπου καλλιερ-
γούνται άλλα 7.000 στρέµµατα φι-
στικιάς, ευθύνονται για το 80% πε-
ρίπου της εγχώριας παραγωγής.  

2.000 στρέµµατα
Ο µέσος κλήρος για τους 
παραγωγούς του συνε-

ταιρισµού Thermopyless 
Pistachios είναι 45 

στρέµµατα ανά µέλος 

Με τη βοήθεια του Top Soil Mapper (TSM) και των υπολοίπων τεχνολογιών 
που διαθέτει η Agrotech S.A. παράγονται χάρτες που βοηθούν τους αγρότες 
να διαχειριστούν την εκµετάλλευσή τους µε ακρίβεια.

Αυτή η σύντοµη επίδειξη στο χωράφι µε τις φιστικιές στο Μώλο ήταν 
αρκετή για να δείξει στους δεκάδες αγρότες που επισκέφτηκαν το 
σηµείο της δοκιµής πώς λειτουργεί στην πράξη το όλο εγχείρηµα.
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Η υλοποίηση της τηλεκατάρτισης των Νέων 
Αγροτών του 2017 (προκήρυξη 2016) ξεκί-
νησε προ ολίγων ηµερών. Οι 5.000 περίπου 
δικαιούχοι παραµένουν εδώ και σχεδόν ένα 
χρόνο απλήρωτοι λόγω µη διεξαγωγής της 
υποχρεωτικής κατάρτισης, ενώ και οι συνά-
δελφοί τους που ολοκλήρωσαν τα µαθήµα-
τα ακόµα δεν έχουν δει το χρώµα του χρή-
µατος.  Όπως ανακοινώθηκε, η τηλεκατάρ-

τιση ξεκίνησε από τα Κέντρα «∆ήµητρα» Αλ-
µυρού και Μεσολογγίου µε τη συµµετοχή 
περίπου 50 καταρτιζόµενων. Υπενθυµίζεται 
πως από το Μάρτιο έχει ανοίξει η οριστικο-
ποίηση των αιτηµάτων πληρωµής Νέων Α-
γροτών για όσους ήδη έχουν κάνει τα απα-
ραίτητα µαθήµατα. Σηµειώνεται εδώ πως ε-
γκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά µε τη β’ δό-
ση πληρωµής των Νέων Αγροτών αναφέρει 

πως οι δικαιούχοι «Μετά την υποβολή και 
εκκαθάριση των εισοδηµάτων του φορολο-
γικού έτους 2020, πρέπει να προσκοµιστεί 
στην οικεία ∆ΑΟΚ, βεβαίωση από το ΜΑΑΕ 
ότι ο δικαιούχος κρίνεται ως επαγγελµατίας 
αγρότης µε βάση τα εισοδήµατα του φορολο-
γικού έτους 2020 (φορολογική δήλωση που 
υποβάλλεται το έτος 2021).». Αυτό σηµαίνει 
πως οι πληρωµές τους πάνε για φθινόπωρο.

Ξεκίνησε η τηλεκατάρτιση Νέων, αργεί η πληρωμή τους

Οι αυξήσεις στους 
ναύλους, η έλλειψη 
κοντέινερ μετά και 
το μπλακ άουτ στο 
Σουέζ πυροδοτούν 
ανατιμήσεις στα 
προϊόντα

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Σηµαντική αύξηση παρουσιάζεται στο κό-
στος µεταφοράς εµπορευµάτων ανά τον κό-
σµο και κατ’ επέκταση και στις τελικές τιµές 
των προϊόντων λόγω των αναταράξεων των 
περιορισµών που δηµιουργεί η πανδηµία 
και κυρίως η έλλειψη εµπορευµατοκιβωτί-
ων στην Κίνα. 

Μάλιστα, η πρόσφατη διαταραχή στο Σου-
έζ, κλιµάκωσε την κρίση υπονοµεύοντας τις 
εξαγωγές µικρών κυρίως επιχειρήσεων απει-
λώντας να τις θέσει εκτός αγοράς. Ακυρώσεις 
ή «πάγωµα» παραγγελιών, ανατιµήσεις συν-
θέτουν τα νέα δεδοµένα που ως φαίνεται δεν 
αφήνουν ανεπηρέαστη και την ελληνική α-
γορά και κατ’ επέκταση και τον πρωτογενή 
κλάδο. ∆εν είναι λίγες, οι επιχειρήσεις που 
έχουν ήδη αρχίζει να αντιµετωπίζουν σηµα-
ντικό πρόβληµα από το επιπλέον κόστος εί-
τε για την εισαγωγή και προµήθεια πρώτων 
υλών είτε για την εξαγωγή των προϊόντων 
τους. Εξάλλου υπάρχει ένα ευρύ φάσµα πα-
ρενεργειών µε αυξήσεις έως και 20% στις 
πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν πολλές βι-
οµηχανίες πλαστικών και χηµικών, στο χαρ-
τί, στις συσκευασίες και αλλού.

Σύµφωνα µε τον Γκόρντον Ντάουνς, δι-
ευθύνοντα σύµβουλο της ψηφιακής πλατ-
φόρµας New York Shipping Exchange, που 
φέρνει σε επαφή εξαγωγικές επιχειρήσεις 
µε ναυτιλιακές µεταφορικών πλοίων, οι µε-
γάλες επιχειρήσεις µπορούν να διασφαλί-
σουν χαµηλότερο ναύλο επειδή οι παραγ-
γελίες τους είναι πολύ µεγαλύτερες. Για τις 
µικρότερες, όµως, τα πράγµατα είναι δύσκο-

λα καθώς είναι αναγκασµένες να υφίστανται 
τις αυξήσεις των τιµών. Την αύξηση στο κό-
στος εµπορευµατοκιβωτίων επισηµαίνουν 
και εταιρείες που µεταφέρουν προϊόντα από 
την Ασία, την Ευρώπη και την Αγγλία, κατα-
δεικνύοντας ταυτόχρονα και τον ολοένα και 
πιο σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει η Κί-
να στην παγκόσµια αλυσίδα τροφοδοσίας.

Το κόστος µεταφοράς έχει υπερτριπλασι-
αστεί και αυτό έχει ήδη δηµιουργήσει ανη-
συχίες στις αγορές της Ευρώπης. Συγκεκρι-
µένα, το κόστος µεταφοράς ενός κοντέινερ 
40 ποδών από την Ασία στη Βόρεια Ευρώπη 
έχει αυξηθεί από τα 2.000 δολάρια το Νο-

έµβριο του 2020 σε περισσότερα από 9.000 
δολάρια, σύµφωνα µε ναυτιλιακές εταιρεί-
ες και εισαγωγείς, τους οποίους επικαλεί-
ται δηµοσίευµα των «FT». 

Αναπόφευκτα οι εξαγωγικές και οι εισα-
γωγικές επιχειρήσεις και οι µεσάζοντες στον 
κλάδο εξετάζουν την προοπτική να αγορά-
σουν δικά τους εµπορευµατοκιβώτια για θα-
λάσσια  µεταφορά αλλά και να ναυλώσουν 
οι ίδιες πλοία για να αποφύγουν την επιβά-
ρυνση που προεξοφλούν ότι συνεπάγεται η 
µελλοντική νέα αύξηση των µεταφορικών 
αλλά και οι καθυστερήσεις. Τις τελευταίες 
εβδοµάδες στα δροµολόγια που συνδέουν 

Αρκετές επιχειρή-
σεις αντιµετωπίζουν 
ήδη πρόβληµα από 
το επιπλέον κόστος 
για την εισαγωγή 
πρώτων υλών είτε 
για την εξαγωγή των 
προϊόντων τους.

Φωτιά στα κόστη μεταφοράς
Πανδημία, Σουέζ και
έλλειψη κοντέινερ
φέρνουν ανατιμήσεις

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ
2000

ΥΠΕΡΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΜΑΪΟΣ
2000

ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ ΣΤΙΣ 

ΜΟΝΑ∆EΣ
1.000

ΜΟΝΑ∆EΣ

ΜΟΝΑ∆EΣ

393

ΜΟΝΑ∆EΣ
1.100

1.900

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2000

ΣΗΜΕΡΑ
ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΝΟ∆ΙΚΑ
ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 
ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ

ΜΕΣΑ ΣΕ 8
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ

Η µεταφορά ενός
κοντέινερ 40 ποδών

από την Ασία
στην Ευρώπη στοιχίζει

ΜΟΝΑ∆EΣ

∆ΟΛΑΡΙΑ

1.754

9.000

∆ΟΛΑΡΙΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΣΗΜΕΡΑ

2.000

Ο BALTIC DRY INDEX 
(ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ)
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Στην εφαρµογή ενός ολιστικού Σχεδίου Ελέγχων 
µε τη συνδροµή πέντε συναρµόδιων υπουργείων, 
προχωρά φέτος το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης διενεργώντας την επίµαχη περίοδο του Πά-
σχα σε 24ωρη βάση ιχνηλάτιση όλων των φορ-
τίων µε εισαγόµενα αµνοερίφια, ζώντα και σφά-
για καθώς και αυγά. Το Σχέδιο Ελέγχου για την 
αποτροπή «ελληνοποιήσεων» εν όψει Πάσχα, ε-
πέβλεψε το πρωί της Μεγάλης ∆ευτέρας, η υφυ-

πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραµπα-
τζή, επισκεπτόµενη την πύλη εισόδου του Προ-
µαχώνα. Στο πλαίσιο αυτό η ιχνηλάτιση της πο-
ρείας των εισαγωγών µέσα από τη διασταύρωση:

  των στοιχείων από τους ελέγχους στα σηµεία 
εισόδου της χώρας και στον τόπο προορισµού,

  των σφαγών από το Σύστηµα Καταγραφής 
Αρτεµις του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα και

  των αποθεµάτων αµνοεριφίων και αυγών, 

που τηρούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του 
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Οι έλεγχοι ξεκίνησαν στις 19 Απριλίου και θα 
διαρκέσουν µέχρι τις 4 Μαΐου, ενώ στα µεικτά κλι-
µάκια µετέχουν στελέχη της Οικονοµικής Αστυ-
νοµίας, του Σ∆ΟΕ, της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τε-
λωνείων, του ΕΦΕΤ, του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, της Γε-
νικής Γραµµατείας Εµπορίου & Προστασίας του 
Καταναλωτή και των ∆ΑΟΚ των Περιφερειών.

Στο τελωνείο Προμαχώνα για τα αρνιά του Πάσχα

Μουδιασµένη από την πανδηµική 
κρίση του 2020 παραµένει η παγκό-
σµια αγορά κρασιού. Η κατανάλω-
ση, η παραγωγή και οι εξαγωγές έ-
χουν µειωθεί, αλλά ο τοµέας οίνου 
θέλει να πιστέψει σε µια ανάκαµψη, 
όπως αυτή που παρατηρήθηκε µετά 
την οικονοµική κρίση του 2008, πα-
ρότι το 2021 είναι ακόµα ασαφές. 

Ο έµπειρος διευθυντής του OIV 
(∆ιεθνής Οργανισµός Αµπέλου και 
Οίνου), Pau Roca Blasco, στις 20 Α-
πριλίου είχε µπροστά τα στοιχεία 
της παγκόσµιας κατανάλωσης κρα-
σιού κατά την ετήσια ανασκόπηση 
του OIV. Ωστόσο, παρά το ότι είναι 
εξοικειωµένος µε διαδοχικές µειώ-
σεις στην αγορά κρασιού, ο Pau Roca 
πιθανότατα δεν περίµενε ένα τέτοιο 
ισοζύγιο. Αφού έδειξε την αλληλεγ-
γύη του στους αµπελουργούς που ε-
πλήγησαν από τον παγετό τις τελευ-
ταίες εβδοµάδες, ο OIV εκτίµησε την 
παγκόσµια κατανάλωση κρασιού στα 
234 εκατ. HL, µειωµένη δηλαδή κατά 
-3% σε σύγκριση µε το 2019, το χα-
µηλότερο επίπεδο που καταγράφε-
ται από το 2002. Η πτώση είναι πα-
ρόµοια µε εκείνη που παρατηρήθη-
κε κατά τη διάρκεια της οικονοµι-
κής κρίσης του 2008. Ωστόσο, όπως 
µας υπενθυµίζει ο Pau Roca: «Εάν 
είµαστε σε παρόµοιο µοτίβο µε αυ-
τό που παρατηρήθηκε µετά την κρί-

ση του 2008, είναι ορατή µια ταχεία 
ανάκαµψη της κατάστασης, η από-
δειξη βρίσκεται στο δεύτερο εξάµη-
νο του 2020».

Ωστόσο, αυτές οι εκτιµήσεις πρέ-
πει να ερµηνεύονται µε προσοχή λό-
γω του περιθωρίου αβεβαιότητας ό-
σον αφορά την παρακολούθηση της 
παγκόσµιας κατανάλωσης (περιορι-
σµοί, κλείσιµο καναλιών διανοµής, 
κλπ.). Μεταξύ των µεγάλων ηττηµέ-
νων, είναι η Κίνα, η οποία καταγρά-
φει πτώση κατά -17% σε σύγκριση 
µε το 2019.

Στην Ευρώπη, η Γαλλία φαίνεται να 
είναι ανθεκτική, η κατανάλωσή της 
παραµένει αµετάβλητη σε σύγκρι-
ση µε το 2019, δηλαδή στα 24,7 Mhl 
(αλλά µειωµένη 7,8% σε σύγκριση µε 
τον µέσο όρο της πενταετίας). Οι Ιτα-
λοί, από την πλευρά τους, «ανατίνα-
ξαν τους φελούς (+ 7,5%)», έτσι ώστε 
µε 24,5 Mhl να βρίσκονται πίσω από 
τη Γαλλία στο βάθρο των καταναλω-
τικών χωρών, ειδικά επειδή, όπως η 
Γαλλία και οι Ηνωµένες Πολιτείες, 
που εξακολουθούν να βρίσκονται 
στην 1η θέση (33 Mhl) δεν παρουσί-
ασε καµία αλλαγή το 2020. Η Ισπα-
νία σηµείωσε πτώση -6,8% (9,6 Mhl).

Στο Ηνωµένο Βασίλειο, η κατανά-
λωση αυξήθηκε κατά 2,2% (13,3 Mhl) 
παρά το δυσµενές πλαίσιο που συν-
δέεται µε την αναταραχή του Brexit.

την Ασία µε τη Βόρεια Αµερική ο ναύλος για 
ένα κοντέινερ 13 µέτρων κυµαίνεται κάπου 
ανάµεσα σε 2.500 και 3.000 δολάρια, επίπε-
δο κατά 25% ώς 50% υψηλότερο σε σύγκρι-
ση µε το αντίστοιχο πριν από ακριβώς έναν 
χρόνο. Αυτό διαπιστώνει ο Τζορτζ Γκίφιτς, 
στέλεχος της S&P Global Platts µε ειδίκευση 
στις παγκόσµιες τιµές φορτίου. Όπως τονί-
ζει ο ίδιος µιλώντας στο Bloomberg, «αυτό 
προδίδει ότι ο κόσµος θεωρεί βέβαιο πως οι 
τιµές θα συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά». 

Το ∆ιεθνές Ναυτιλιακό Συµβούλιο από 
την πλευρά του υπογραµµίζει πως οι µεγα-
λύτερες δυσκολίες βρίσκονται στη διαχείρι-
ση των εµπορευµάτων όταν αυτά βρίσκονται 
ακόµη στη στεριά, ενώ η αγορά κινείται πά-
ντα µε τους νόµους της προσφοράς και της 
ζήτησης. Ο Τζιµ Εστιλ, διευθύνων σύµβου-
λος της καναδικής Danby Appliances, υπο-
γραµµίζει πως ενίοτε ένα φορτίο µπορεί να 
παραµείνει στα λιµάνια επί µέρες µέχρις ότου 
φορτωθεί σε τρένα ή φορτηγά. Αυτές οι καθυ-
στερήσεις ευθύνονται κατά τη γνώµη του για 
την εκτίναξη των τιµών: ένα ψυγείο που κα-
νονικά πρέπει να κοστίζει 350 δολάρια, τώ-
ρα αποτιµάται 70 δολάρια περισσότερο εξαι-
τίας του κόστους της φόρτωσης. 

∆υσκολίες 
στη στεριά

Το ∆ιεθνές Ναυ-
τιλιακό Συµβού-
λιο υπογραµµίζει 
πως οι µεγαλύ-

τερες δυσκολίες 
βρίσκονται στη 
διαχείριση των 
εµπορευµάτων 
όταν αυτά βρί-
σκονται ακόµη 

στη στεριά

Ο τομέας του οίνου έχει ανάγκη
να πιστέψει σε μία ανάκαμψη

Ελαφρά αύξηση 
της παραγωγής
Η παραγωγή οίνου στην 
ΕΕ ανήλθε στα 165 Mhl 
το 2020 και 
παρουσιάζει αύξηση 
8%. ∆εν αποτελεί 
έκπληξη το γεγονός ότι 
το κορυφαίο ευρωπαϊκό 
τρίο (Ιταλία, Γαλλία, 
Ισπανία) κατέχει 
ηγετική θέση µε όγκους 
παραγωγής που 
κατέγραψαν 
αντίστοιχες αυξήσεις 
1,5 Mhl (+ 3%), 4,4 
Miohl (+ 11%) και 7,0 
Miohl (+ 21%) 
αντίστοιχα σε σύγκριση 
µε το 2019, αύξηση 
που σχετίζεται κυρίως 
µε τις ευνοϊκές καιρικές 
συνθήκες. Και πάλι το 
2020, η τριπλέτα αυτή 
του κρασιού 
αντιπροσωπεύει µόνο 
του, το 53% της 
παγκόσµιας παραγωγής 
κρασιού.
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Ορόσημο 
ο Μάιος για 
κοινοτική 
συνδρομή 
στις ζημιές 
του παγετού
Για µια πιο ενδελεχή προσέγγιση του 
ενδεχόµενου κοινοτικής αρωγής στις 
αποζηµιώσεις αγροτών από τις 
καταστροφές που προκλήθηκαν σε 
πολλά παραγωγικά κέντρα φρούτων, 
λαχανικών και κρασοστάφυλων στη 
λεκάνη της Μεσογείου 
επιφυλάχτηκαν τόσο οι υπουργοί 
Γεωργίας της ΕΕ όσο και η Κοµισιόν. 
Κατά πως φαίνεται αυτή θα γίνει 
στην επόµενη συνάντηση των 
υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, κατά 
πάσα πιθανότητα δια ζώσης, τον 
ερχόµενο Μάιο, σύµφωνα µε τα όσα 
ειπώθηκαν το απόγευµα της 
∆ευτέρας 26 Απριλίου στην άτυπη 
τηλεδιάσκεψη. Εκεί, ο Έλληνας 
υπουργός Γεωργίας, Σπήλιος 
Λιβανός εκτίµησε, ότι λαµβάνοντας 
υπ’ όψιν την εξαιρετική σοβαρότητα 
της κατάστασης, ιδιαίτερα στους 
οπωρώνες, τεκµηριώνεται η 
ενεργοποίηση όλων των πιθανών 
έκτακτων και πρόσθετων µέτρων σε 
επίπεδο ΕΕ, όπως το άρθρο 221 της 
ΚΟΑ για την αποζηµίωση των 
πληγέντων παραγωγών.
Μέχρι τότε πάντως το µέγεθος της 
καταστροφής τόσο στην Ελλάδα όσο 
και σε Ιταλία και Γαλλία θα έχει 
αποτυπωθεί από τις καταγραφές των 
αρµόδιων υπηρεσιών µε τα στοιχεία 
που θα παρουσιαστούν στην Κοµισιόν 
να είναι πιο απόλυτα. 
Από την πλευρά της η Κοµισιόν 
υποστήριξε ότι δεν θα τοποθετηθεί 
ακόµα επί του ζητήµατος, ωστόσο 
δεσµεύτηκε να παρακολουθήσει πιο 
στενά την εξέλιξη της καταγραφής 
των ζηµιών, προτού αποφασίσει για 
το κατά πόσο µπορεί να προκριθεί το 
αίτηµα αποζηµίωσης που υπέβαλαν 
τα κράτη µέλη.

Λίγη μελέτη, μεγάλο έλλειμμα 
στρατηγικής στα προγράμματα
Ό,τι καλό γίνεται αφορά τις αναζητήσεις των πρωταγωνιστών του αγροτικού τομέα

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Τραγικό έλλειµµα στρατηγικής στα θέµατα 
που συνδέονται µε την πρωτογενή παραγω-
γή καταγράφει η χώρα, πράγµα το οποίο α-
ποτυπώνεται στις χαµηλές επιδόσεις των πε-
ρισσότερων κλάδων και στην αδυναµία των 
συντελεστών να εκµεταλλευτούν τα ιδιαίτε-
ρα χαρακτηριστικά του κάθε τόπου και να δι-
εκδικήσουν µε αποφασιστικότητα µεγαλύτε-
ρη υπεραξία για τα προϊόντα τους. 

Ό,τι καλό γίνεται αυτό τον καιρό στη χώρα 
έχει να κάνει µε τις αναζητήσεις των πρωτα-
γωνιστών της αγροτικής δραστηριότητας, µε 
τη δεξιοτεχνία αυτών των ανθρώπων να ξε-
περνούν ή τουλάχιστον να παρακάµπτουν 
τα εµπόδια που θέτει πολύ συχνά η διοίκη-
ση. Μ’ αυτή την έννοια, τα τελευταία χρόνια 
και κυρίως µετά την µεγάλη οικονοµική κρί-
ση της προηγούµενης δεκαετίας, η χώρα έ-
χει να παρουσιάσει ενδιαφέρουσες επιχειρη-
µατικές πρωτοβουλίες µε ιδιαίτερη αναφορά 
στον πρωτογενή τοµέα. ∆εν είναι µάλιστα τυ-
χαίο το γεγονός ότι οι περισσότερες εξ αυτών 
προέρχονται από ανθρώπους οι οποίοι δεν εί-
χαν κατά το παρελθόν ενεργή σχέση µε τον 
τοµέα της πρωτογενούς παραγωγής, εποµέ-
νως, ήταν απαλλαγµένοι από τα στερεότυπα 
µε τα οποία η συντριπτική πλειοψηφία των 
αγροτών επιµένει να εργάζεται. 

Βεβαίως, η αποµάκρυνση από τις επιδοµατι-
κές λογικές και ο προσανατολισµός των αγρο-
τών στη ζήτηση των αγορών συνιστούν µια εν-

διαφέρουσα αφετηρία. Ωστόσο δεν αρκεί, κα-
θώς ο ανταγωνισµός δεν γίνεται από µηδενι-
κή βάση και επί ίσοις όροις. Οι επιδοτήσεις µι-
κρές ή µεγάλες συνεχίζουν να υπάρχουν, τα 
λεγόµενα διαρθρωτικά προγράµµατα υφίστα-
νται και τύχη στο νέο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 
περιβάλλον δεν µπορούν να έχουν, ούτε οι α-
πολύτως ξεκοµµένοι από τις αντίστοιχες πολι-
τικές που ασκούνται κεντρικά. Ο σύγχρονος α-
γρότης οφείλει να παρακολουθεί ταυτόχρονα:

τη ζήτηση της αγοράς, 
την εξέλιξη της τεχνολογίας (καλλιεργη-

τική φροντίδα), 
και τις θεσµικές παρεµβάσεις (άµεσες ενι-

σχύσεις – προγράµµατα),
∆εν υπάρχει πετυχηµένη οικονοµικά αγροτι-

κή εκµετάλλευση η οποία να µην παρακολου-
θεί στενά και να µην αξιοποιεί ταυτόχρονα τις 
δυνατότητες που προσφέρονται και από τα τρία 
παραπάνω πεδία. Και αν για τη ζήτηση της α-
γοράς υπάρχουν τρόποι ενηµέρωσης που πι-

θανόν να µην καθιστούν κεφαλαιώδη τη συµ-
βολή της Πολιτείας στα άλλα δύο πεδία, οι πα-
ρεµβάσεις των αρχών καθίστανται καθοριστι-
κές. Ακόµα και ο τεχνολογικός εκσυγχρονι-
σµός των εκµεταλλεύσεων βρίσκεται σε άµε-
ση συνάρτηση µε τη δυνατότητα των εµπλεκο-
µένων στην αγροτική παραγωγή να παρακο-
λουθήσουν και να ενταχθούν τελικά στα λεγό-
µενα διαρθρωτικά προγράµµατα (Σχέδια Βελτί-
ωσης, Βιολογικά, Απονιτροποίηση, Νέοι Αγρό-
τες, Εµπορία – Μεταποίηση κ.α.). 

Οικονοµίες κλίµακας
Τα µεγέθη των αγροτικών εκµεταλλεύσεων 

στην Ελλάδα δεν είναι τέτοια που να µπορούν 
να δηµιουργήσουν οικονοµίες κλίµακας ανε-
ξάρτητες από τις ενισχύσεις της Κοινής Αγρο-
τικής Πολιτικής και τον τρόπο µε τον οποίο η 
εθνική αρχή διαχειρίζεται τους αναλογούντες 
πόρους. Μ’ αυτή την έννοια, ο ρόλος της κε-
ντρικής διοίκησης καθίσταται καταλυτικός, κι 
εδώ είναι που η ελληνική αρχή δεν έχει κατα-
φέρει να σχεδιάσει την αποτελεσµατική απορ-
ρόφηση των διαθέσιµων πόρων προς όφελος 
της ανάπτυξης του αγροτικού χώρου και της 
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των αγρο-
τικών εκµεταλλεύσεων. Κατά συνέπεια, αυτό 
είναι που κρατάει χαµηλά το βιοτικό επίπεδο 
και στην ελληνική περιφέρεια. Το γιατί, είναι 
κάτι που βρίσκει εύκολα απαντήσεις στο πελα-
τειακό σύστηµα και στις εγκαθιδρυµένες δοµές, 
είναι όµως και κάτι που δύσκολα αλλάζει. Ει-
δικά όταν η προσέγγιση των ιθυνόντων είναι 
εξόχως παλαιοκοµµατική.   

Αφετηρία
Η αποµάκρυνση από τις επιδοµα-
τικές λογικές και ο προσανατολι-
σµός των αγροτών στην ζήτηση 

των αγορών συνιστούν µια 
ενδιαφέρουσα αφετηρία
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Τοποθέτησε, ίσως και άθελά του, απέναντί του 
σύσσωµα τα αγροτικά λόµπι της Ευρώπης 
ο Επίτροπος Γεωργίας, Γιάνουζ Βοϊτσεχόφσκι. 
Συγκεκριµένα, την προηγούµενη εβδοµάδα ο 
Πολωνός Επίτροπος επιδόθηκε στο «tweeting» 
υποστηρίζοντας µέσες άκρες ότι δεν είναι 
κτηνοτροφία αυτό που γίνεται µε τις µεγάλες 
εκµεταλλεύσεις.  «Χθες µια εκµετάλλευση είχε 
1000 χοίρους, σήµερα 5.000, αύριο 10.000. 
∆εν χρειάζεσαι αγρότες για κάτι τέτοιο. Στο 

τέλος σε εµποδίζουν κιόλας» λέει σε µια 
δηµοσίευση. «∆εν σκαµπάζει και πολλά από 
αγροτική παραγωγή» σχολίασε ο Ιταλός 
αγροτοσυνδικαλιστής Λούκα Μπροντέλι. «Είναι 
προβληµατικό ο επίτροπος Γεωργίας να ορίζει 
µε αυτόν τον τρόπο ποιος είναι και ποιος δεν 
είναι αγρότης» υποστήριξε η δεξαµενή σκέψης 
FarmEurope, µε εκπροσώπους της Copa-
Cogeca να λένε ότι θα απαιτήσουν εξηγήσεις 
στην επόµενη συνάντηση µαζί του.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ούτε µε ευχάριστη διάθεση διε-
νεργήθηκε, ούτε µε θετικά αποτε-
λέσµατα για τις θέσεις της ελληνι-
κής αντιπροσωπείας έκλεισε η ά-
τυπη τηλεδιάσκεψη των υπουργών 
Γεωργίας της ΕΕ την Μεγάλη ∆ευ-
τέρα στα ζητήµατα που αφορούν 
τη νέα ΚΑΠ. Στο δε επίπεδο των α-
ποζηµιώσεων του παγετού, η Κο-
µισιόν από την πλευρά της κράτη-
σε στάση αναµονής.

Θα µπορούσε να πει κανείς ότι 
η τηλεδιάσκεψη αυτήν τη φορά έ-
γινε µε πνεύµα πιο διεκπεραιωτι-
κό του συνηθισµένου, ενόψει και 
του δεύτερου γύρου του λεγόµε-
νου «σούπερ τριλόγου» για την τε-
λική συµφωνία της ΚΑΠ την Παρα-
σκευή 30 Απριλίου. 

Ουσιαστικά η πορτογαλική προ-
εδρία πήρε την έγκριση που ήθελε 
για να ολοκληρώσει τις διαπραγµα-
τεύσεις µε την Ευρωβουλή και την 
Κοµισιόν, παρά το γεγονός ότι ορι-
σµένα κράτη µέλη, µεταξύ των ο-
ποίων η Ελλάδα και η Ιρλανδία, δι-
αφώνησαν µε την αντιπρόταση της 
Πορτογαλίας να αυξήσει στο 22% 
το µερίδιο των πράσινων ενισχύ-
σεων του πρώτου πυλώνα το 2023 
ώστε να προσαρµοστεί αυτό σταδι-
ακά ως το 2025 στο 25%.

Ο συµβιβασµός επήλθε, αφού χώ-
ρες µε µεγάλο εκτόπισµα, όπως η 
Γερµανία, έχουν ήδη προγραµµα-
τίσει τη µελλοντική ΚΑΠ τους, υπο-
λογίζοντας ποσοστό 25% επί των ά-
µεσων ενισχύσεων για τα νέα πρά-
σινα προγράµµατα.  Πρακτικά αυ-
τό σηµαίνει ότι προκειµένου ένας 
αγρότης να µπορέσει να λάβει το 
100% του φακέλου των άµεσων ενι-
σχύσεων, θα χρειαστεί να δεσµευ-
τεί σε προαιρετικές πράσινες δρά-

σεις που θα αντικαταστήσουν υπό 
µία έννοια το πρασίνισµα που ίσχυε 
στην απερχόµενη περίοδο.

Τα τρία καθεστώτα ενίσχυσης 
Ένα ακόµα ζήτηµα που συζητή-

θηκε και για το οποίο η πορτογαλι-
κή προεδρεία πήρε το πράσινο φως 
ώστε να διεκδικήσει στις επερχόµε-
νες συζητήσεις αφορά στο προαιρε-
τικό καθεστώς των τριών καθεστώ-
των ενίσχυσης. Συγκεκριµένα, ενώ 
η αρχική θέση του συµβουλίου α-
πέρριπτε οποιονδήποτε υποχρεω-
τικό χαρακτήρα στα όρια ενισχύσε-
ων που µπορούν να λαµβάνουν οι 
αγρότες καθώς και στο ζήτηµα της 
αναδιανεµητικής ενίσχυσης, αυτό 
που θα διεκδικηθεί τώρα είναι ναι 
µεν να διατηρηθεί ο προαιρετικός 
χαρακτήρας του ορίου των 100.000 

ευρώ, της σταδιακής µείωσης για 
ενισχύσεις άνω των 60.000 ευρώ 
και της αναδιανεµητικής, ωστόσο 
ένα από αυτά τα τρία καθεστώτα, 
θα πρέπει να εφαρµοστεί. Με άλ-
λο λόγια, τα κράτη µέλη θα έχουν 
την υποχρέωση να εφαρµόσουν 
τουλάχιστον µια από τις τρεις αυ-
τές προβλέψεις στο κοµµάτι των ε-
νισχύσεων. Φυσικά θα µπορούν ό-
ποια το επιθυµούν να καθιερώσουν 
και τα τρία καθεστώτα ενίσχυσης.

Υπό εξέταση το ζήτηµα του παγετού
Στο κοµµάτι της έκτακτης στήριξης 

των κρατών µελών που αντιµετώπισαν 
σοβαρά ζητήµατα µε τους ανοιξιάτι-
κους παγετούς, πράγµατι κατατέθηκε 
επίσηµο αίτηµα παροχής κοινοτικών 
πόρων για την αποζηµίωση των πα-
ραγωγών. Συγκεκριµένα, η Ισπανία, 

µε την στήριξη 15 κρατών µελών, ζή-
τησε πρόσθετους πόρους για την στή-
ριξη του αµπελοοινικού τοµέα, επι-
καλούµενη τόσο τα προβλήµατα που 
προκάλεσε η πανδηµία στο δίκτυο µε 
την κλειστή εστίαση, όσο και στο θέ-
µα της νέας παραγωγής που χτυπή-
θηκε από τον παγετό. Μάλιστα κράτη 
µέλη όπως η Ιταλία, η Γαλλία και η Ελ-
λάδα προέβαλαν προβλήµατα και σε 
άλλους τύπους καλλιεργειών. Η Κο-
µισιόν ωστόσο επιφυλάχτηκε στο να 
δώσει κάποια δεσµευτική απάντηση, 
µε τον Γιάνουζ Βοϊτσεχόφσκι, τον Ε-
πίτροπο Γεωργίας, να λέει ότι δεν εί-
ναι ακόµα δυνατό να προτείνουν οι 
Βρυξέλλες µέτρα. ∆εσµεύτηκε ωστό-
σο να παρακολουθήσει «στενά» την 
κατάσταση, γεγονός που αφήνει α-
νοιχτό παράθυρο για διεκδίκηση πό-
ρων το επόµενο διάστηµα. 

Εκπτώσεις υπουργών 
Γεωργίας για να 

κλείσει Μάιο η ΚΑΠ 
Έγκριση στην 

πρόταση της 
Πορτογαλίας 

για πράσινα 
δικαιώματα στο 

25% του φακέλου 
της βασικής έδωσε 
το συμβούλιο των 

υπουργών Γεωργίας 

«∆ε σκαµπάζει και πολλά»
από αγροτική παραγωγή 

ο Βοϊτσεχόφσκι

Συμφωνία
Σε καµία περίπτωση οι 
υπουργοί Γεωργίας δεν 
ήθελαν να βάλουν «νερό στο 
κρασί τους» σε σχέση µε τις 
περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 
των άµεσων ενισχύσεων. 
Όµως ο χρόνος πιέζει.

Παγετός
Κατατέθηκε επίσηµο αίτηµα 
παροχής κοινοτικών πόρων 
για την αποζηµίωση των 
παραγωγών λόγω του παγετού 
µε την Κοµισιόν να 
επιφυλάσσεται για απάντηση 
τις επόµενες ηµέρες. 

Δεσμεύσεις
Τα κράτη µέλη θα έχουν την 
υποχρέωση να εφαρµόσουν 
είτε αναδιανεµητική ενίσχυση, 
είτε, είτε επιβολή ανώτατου 
ορίου στις αγροτικές 
ενισχύσεις στα 100.000 
ευρώ, είτε σταδιακή µείωση 
των ενισχύσεων άνω των 
60.000 ευρώ



Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου 2021Agrenda48 ΑΓΡΟΣΧΟΛΟΣ

OΥΡ. ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΙΕΝ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΕ
«Ό,τι συνέβη κατά την 
επίσκεψή µου στην 
Τουρκία [σ.σ δεν της 
δόθηκε καρέκλα], συνέβη 
επειδή είµαι γυναίκα. Τι θα 
είχε συµβεί εάν φορούσα 
κοστούµι και γραβάτα; Σε 
εικόνες από προηγούµενες 
συναντήσεις δεν είδα 
έλλειψη σε καρέκλες, 
ούτε καµία γυναίκα».

ΑΝΤΟΝΙ ΧΟΠΚΙΝΣ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Είµαι στην πατρίδα µου 
την Ουαλία και στα 83 µου 
χρόνια δεν περίµενα να 
πάρω αυτό το βραβείο, [σ.σ 
Όσκαρ α’ αντρικού ρόλου]. 
Είµαι ευγνώµων στην 
Ακαδηµία και σας 
ευχαριστώ. Θέλω να 
τιµήσω τον Τσάντγουικ 
Μπόουζµαν που έφυγε από 
κοντά µας τόσο νωρίς».

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΑΝ.ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
«Έχουµε εντάξει την 
καταγραφή σε ένα γενικό 
σύστηµα έτσι ώστε να 
παρακολουθούµε την 
εξέλιξη. Θα είναι ελάχιστα 
πιο ακριβό, αλλά καθώς 
προχωράµε προς το Πάσχα 
θα έχουµε µείωση τιµών. 
Τις επόµενες µέρες θα 
δούµε ίσως µια διόρθωση 
τιµής».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΕΠΑΙΖΕ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΕ ΤΟΝ ΟΜΠΑΜΑ ΤΙ ΕΠΑΙΖΕ, ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Στα κάρβουνα
O Μάξιµος (σ.σ έδωσα τη µάχη 
στο γάλα), δίνει τώρα τη µάχη 
για το παϊδάκι στα κάρβουνα, 
και την ένταξη των δασεργατών 
στα µέτρα οικονοµικής στήριξης. 
«Εύλογα οι δασεργάτες 
θεωρούν ότι είναι «επί ξύλου 
κρεµάµενοι», καθώς µήνες 
τώρα, που η εστίαση δεν 
λειτουργεί, έχουν πρόβληµα 
διάθεσης των καυσόξυλων και 
πρόβληµα διαβίωσης», λέει.

Στο πεντάµηνο
Εφόσον προχωρήσει εντός 
Μαΐου η ανάρτηση των πινάκων 
ζηµιάς από τον πρόσφατο 
παγετό, στόχος είναι µέσα στο 
πεντάµηνο να καταβληθούν και 
οι σχετικές αποζηµιώσεις, λέει ο 
υφυπουργός της πλατείας. 
Από τα λεγόµενα του θα 
καταβληθούν µια κι έξω, όχι 
τµηµατικά µέχρι τα τέλη του 
επόµενου έτους από τη ζηµιά. 
Ποιο 5µηνο;

Κρίµα
Τελικά όντως όταν φοράνε και 
οι δύο µάσκες, όπως λέει και το 
σποτ, έστω κι αν ο ένας έχει 
κορωνοϊό, ο ιός δεν περνάει 
στον άλλο. Πάντως ο Σπήλιος, 
που δέχθηκε συνάδελφο του 
βουλευτή που διαγνώστηκε 
θετικός στον Covid 19, έθεσε 
εαυτόν σε καραντίνα, και 
ακύρωσε ως και τη συµµετοχή 
του στη 195η Επέτειο της 
Εξόδου του Μεσολογγίου. Σνιφ!

Έλεγχος σε «κρυφούς» εκδροµείς κι αµνοερίφια

Τίποτα δεν περνά χωρίς έλεγχο (λέµε τώρα). Από τη µια οι «κρυ-
φοί» εκδροµείς του Πάσχα και το απαγορευτικό που έχει θέσει 
η κυβέρνηση για ελέγχους στα διόδια και σε παραδρόµους και 
από την άλλη τα αµνοερίφια από τα σύνορα του Προµαχώνα. Α-
πίκο στην πύλη εισόδου του Προµαχώνα, η Φωτεινή για να επι-
βλέψει αρχές Μεγάλης Εβδοµάδας τις εισαγωγές αµνοεριφίων 
κι αυγών ώστε να µην καταλήξουν µε… ελληνική σφραγίδα. Ση-
µειωτέον ότι ο διασταυρωτικός έλεγχος εκεί γίνεται ανεξαιρέτως 
σε όλα και όχι δειγµατοληπτικά, των διερχόµενων φορτηγών µε 
ζώντα ζώα, σφάγια και αυγά, στον δηλωθέντα τόπο προορισµού.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Λειτούργησαν τα 
ρεφλέξ της Βάθη και 
δόθηκε οριζόντια 
παράταση έως τις 31 
Οκτωβρίου 2021 για 
το αίτηµα πρώτης 
πληρωµής και την 
υλοποίηση των έργων 
των δικαιούχων 
Μεταποίησης, ελέω 
πανδηµίας, παγετού.

Με την 
κορωνοενίσχυση 
στο βαµβάκι, κανένα 
νεώτερο; Μπα, µόνο 
αν προκηρυχθούν µετά 
και τους εµβολιασµούς, 
εκλογές, κατά Ιούνη, 
ίσως γίνει κάτι. Επί 
του παρόντος, οι 
δασεργάτες για τα 
κάρβουνα µπορεί να 
πάρουν κάτι.

Υβρίδια
Τεράστιο το πλήγµα στην 

φετινή παραγωγή συµπύρηνου 
ροδάκινου, που παραδέχονται 
άπαντες, στην κυβέρνηση. Το 
ζήτηµα είναι αν οι παραγωγοί 
θα πάρουν προκαταβολή για 
το 100% της ζηµιάς άµεσα.

Έτερο ζητούµενο, να δοθεί 
πολύ καλή τιµή γι’ αυτά που θα 
σωθούν κι όχι τη «χασούρα 
των βιοµηχάνων να καλύψουν 
πάλι οι παραγωγοί, που τα 
πουλάνε τζάµπα», σχολιάζουν 
οι αγρότες.

Στη συνάντηση πάντως µε 
τον Λαρισαίο βουλευτή Κέλλα, 
οι εκπρόσωποι των τριών 
µεγαλύτερων µεταποιητικών 
ζήτησαν παράταση διετίας για 
τα επενδυτικά προγράµµατα, 
κάλυψη του κόστους µόνιµων 
εργαζόµενων και αυστηρό 
έλεγχο στη διακίνηση για να 
µη «φύγουν» ποσότητες 
χωρίς παραστατικά.

;

ΛΕΥΤ. ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ
«Αυτή η νίκη [σ.σ χρυσό 
µετάλειο στη Βασιλεία] 
µου δίνει δύναµη να 
διεκδικήσω Ολυµπακό 
Μετάλλιο στο Τόκιο. Αν 
όλα πάνε όπως θέλω, τότε 
έγινε ένα πολύ καλό βήµα 
για την πρόκριση στους 
Ολυµπιακούς. Σηµατοδοτεί 
και την επιστροφή µου 
µετά από τραυµατισµούς».

Το θέµα δεν 
είναι να τα 
σταµατήσουµε, 
το θέµα φέτος 
είναι ότι δεν 
έρχονται! 

Μέσα στο καλοκαίρι θα πληρωθούν, λέει ο 
πρόεδρος του ΕΛΓΑ, οι αγρότες τις αποζηµιώσεις για 
τις ζηµιές που υπέστησαν από τον πρόσφατο παγετό 
και µάλιστα από τον οργανισµό µιλάνε για εξπρές 
πληρωµές και προκαταβολές από τον Αύγουστο. ∆εν 
το λες και εξπρές, λένε οι αγρότες από τη Βέροια, 
που υπό κανονικές συνθήκες ξεκινούν τη συγκοµιδή 
των πρώιµων επιτραπέζιων ροδάκινων και 
νεκταρινιών από τα τέλη Μαΐου και ήδη από τον 
Ιούνιο αρχίζουν να εισπράττουν χρήµατα.....

Όλες οι καλλιέργειες θα αποζηµιωθούν «έγκαιρα, 
αποτελεσµατικά και δίκαια», µόλις εκτιµηθεί το 
µέγεθος της καταστροφής, διαβεβαιώνει και ο 
υφυπουργός της πλατείας Βάθη. «Είτε εντός του 
κανονισµού του ΕΛΓΑ, είτε µε µηχανισµούς του 
ΕΛΓΑ, αλλά µε άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία», 
εξηγεί ο Γιάννης Οικονόµου, σε µια προσπάθεια να 
κατευνάσει τους πληγέντες αγρότες, που ξέρουν καλά 
τι σηµαίνει άµεσα για τον ΕΛΓΑ!

«∆εσµευτήκαµε πως θα σταθούµε στο πλευρό 
όσων πλήττονται. Με µακροπρόθεσµο σχέδιο και 
άµεσες παρεµβάσεις» συµπληρώνει ο υφυπουργός 
Οικονόµου, µε τους παραγωγούς να θεωρούν πιο 
βάσιµο το µακροπρόθεσµο σχέδιο, δηλαδή τίποτα, 
όπως οι ίδιοι φοβούνται, παρά τις άµεσες πράξεις.....

Πιο σαφής δεν γινόταν να γίνει ο Λυκουρέντζος 
για το ό,τι θα ακολουθηθούν διαδικασίες ΕΛΓΑ. «∆εν 
θα ξανακάνουµε τα λάθη του παρελθόντος», ανέφερε 
στη συνάντηση που είχε µε παραγωγούς της Μελίκης 
Ηµαθίας. Μάλιστα δεν δίστασε να… δώσει τον 
πολιτικά οµόσταβλό του πρώην υπουργό λέγοντας 
πως «δεν θα µπούµε στη λογική Χατζηγάκη και άλλων 
παρόµοιων πρακτικών που εφαρµόστηκαν και από 
άλλους». Υπενθύµισε δε, πως η χώρα ταλαιπωρείται 
ακόµα από τέτοιες πολιτικές επιλογές, καθώς 
καταβάλει µηνιαίως 9 εκατ. ευρώ από καταλογισµούς.

Κάπου εκεί τόνισε πως από την αναλογιστική µελέτη 
βιωσιµότητας του ασφαλιστικού φορέα, που έγινε µε 
εντολή του, προέκυψε πως για να µπορέσει να είναι 
βιώσιµος ο ΕΛΓΑ, θα πρέπει να αυξηθούν κατά 25% 
οι εισφορές. Έσπευσε, όµως, να ξεκαθαρίσει πως µε 
εντολή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, 
έχει απορριφθεί αυτή η λύση και αναζητούνται άλλοι 
τρόποι χρηµατοδοτικής ενίσχυσης του Φορέα, χωρίς 
να χρειαστεί να επιβαρυνθεί ο παραγωγός µε άνοδο 
στην τιµή του ασφαλίστρου.

«Έσπασαν» τα τηλέφωνα των κτηνοτρόφων, τις 
τελευταίες ηµέρες πριν από το Πάσχα. Απεγνωσµένοι 
έµποροι αναζητούσαν αµνοερίφια, γιατί η ζήτηση δεν 
µπορούσε να ικανοποιηθεί από την προσφορά. Μέχρι 
και µεσίτες έβαλαν, για να ξεψαχνίσουν την ύπαιθρο 
και πλήρωναν και καλά, ακόµη και πάνω από 8 ευρώ 
το κιλό, στις αρχές της Μεγάλης Εβδοµάδας, αλλά εις 
µάτην. Με το Πάσχα των Καθολικών να έχει περάσει  
ένα µήνα περίπου και το περσινό πάθηµα, όταν το 
εµπόριο πήρε κοψοχρονιά τα αρνιά και τα κατσίκια, να 
επικρέµεται σαν «δαµόκλειος σπάθη» φόβου, πάνω 
από το κεφάλι των παραγωγών οι κύριοι πληθυσµοί 
«σκουπίστηκαν» από νωρίς. Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Η
νοµισµατική πολιτική µπορεί να ε-
ξελιχθεί σε πρόβληµα για την Ευρω-
ζώνη καθώς εξερχόµαστε από την 
πανδηµία. ∆εδοµένης της τεράστι-

ας αύξησης της αστάθειας του χρήµατος, µόλις 
επανέλθει η ζήτηση µπορεί κανείς να περιµέ-
νει ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισµός. Αυτό βραχυ-
πρόθεσµα δεν είναι κάτι αναγκαστικά κακό. Η 
αύξηση των τιµών σηµατοδοτεί υψηλότερα επί-
πεδα ζήτησης και εµπιστοσύνης στην οικονο-
µία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όµως µε 
τον αυστηρό στόχο του 2% στον πληθωρισµό 
µπορεί να λειτουργήσει ως εµπόδιο στην ανά-
καµψη, οδηγώντας σε υψηλότερα από το ανα-
γκαίο επίπεδα ανεργίας. Αντιθέτως, η ΕΚΤ πρέ-
πει να αλλάξει την αποστολή της και να στοχεύ-
ει στο Ονοµαστικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊ-
όν (ΟΑΕΠ). Η στόχευση του πληθωρισµού - ό-
που οι κεντρικές τράπεζες ορίζουν ως στόχο έ-
να συγκεκριµένο επίπεδο πληθωρισµού - είναι 
ακόµη ένα πολύ νέο φαινόµενο σε ό,τι αφορά 
την πρακτική των κεντρικών τραπεζών, αλλά έ-
χει οφέλη. Αφαιρεί από τους πολιτικούς το κί-
νητρο να προσαρµόζουν τα επιτόκια για πολι-
τικούς σκοπούς, βοηθώντας έτσι στη σταθερο-
ποίηση των οικονοµιών[…].

Ένας κίνδυνος όµως που ενέχει είναι πως 
οι κεντρικοί τραπε-
ζίτες συχνά αντι-
δρούν σε βραχυ-
πρόθεσµες µετα-
βολές στα επίπεδα 
των τιµών αντί για 
τον µεσοπρόθεσµο 
πραγµατικό συντε-
λεστή του πληθω-
ρισµού. Γεγονότα 

όπως ένα πετρελαϊκό σοκ συχνά οδηγούν βρα-
χυπρόθεσµα σε υψηλότερο πληθωρισµό, αλ-
λά δεν απαιτούν παρέµβαση από την κεντρι-
κή τράπεζα καθώς δεν προκαλούν µεσοπρόθε-
σµο πληθωρισµό. Για να υπερβούν οι κεντρι-
κές τράπεζες αυτό το πρόβληµα χρησιµοποι-
ούν ένα εργαλείο γνωστό ως Κανόνα Taylor, 
που εξετάζει τόσο το χάσµα µεταξύ του στόχου 
για τον πληθωρισµό και τον πραγµατικό πλη-
θωρισµό, όσο και το χάσµα ανάµεσα στα πραγ-
µατικά και τα φυσικά επίπεδα παραγωγής[…].

Σε έναν κόσµο τέλειας γνώσης αυτό θα ήταν 
ιδανικό, αλλά το χάσµα της παραγωγής είναι ι-
διαίτερα δύσκολο να υπολογιστεί, γεγονός που 
αφήνει τους κεντρικούς τραπεζίτες ευάλωτους 
σε λάθη. Ένα άρθρο του 2019 στο Journal of 
Money, Credit and Banking βρήκε ότι το 13% 
των διακυµάνσεων στο χάσµα παραγωγής ο-
φείλονται σε λάθος προβλέψεις από την Οµο-
σπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.[…]. Αν η ΕΕ δεν 
είναι προσεκτική, τότε θα επαναλάβει τα λάθη 
της Παγκόσµιας Οικονοµικής Κρίσης. 

*ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ LONDON 
NEOLIBERALS, ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆ΙΕΘΝΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤ. ΤΟΥ PROGRESSIVE POLICY INSTITUTE

Ο κανόνας 
Τaylor

ΤOY  ΤΟΜ ΣΠΕΝΣΕΡ*

Σ
το διάβα της ιστορίας, ή-
ταν πολύ λίγες οι φορές 
που οι αγρότες στην Ελλά-
δα είχαν τη δέουσα προσο-

χή της συντεταγµένης Πολιτείας. Ό-
µως από τον καιρό που έπεσε η αυ-
λαία για την Αγροτική Τράπεζα και 
κατέρρευσε -λίγο καιρό µετά- και η 
ΠΑΣΕΓΕΣ, είναι ολοφάνερη η απου-
σία υποστηρικτικού µηχανισµού α-
νάπτυξης του αγροτικού χώρου και 
θεσµικής έκφρασης των πρωταγω-
νιστών της αγροτικής παραγωγής.

Καινούργιος αιώνας
ΚΑΝΕΙΣ δεν λέει ότι στα 80 και πλέ-
ον χρόνια λειτουργίας της Αγροτι-
κής Τράπεζας (ιδρύθηκε το 1929) 
και της ΠΑΣΕΓΕΣ (έβαλε θεµέλια το 
1935), όλα πήγαν καλά. Ήταν οι α-
στοχίες ιθυνόντων της Αγροτικής 
Τράπεζας και ενδεχοµένως η αλα-
ζονεία των διοικήσεων της ΠΑΣΕΓΕΣ 
που οδήγησαν στη θεσµική κατάρ-
ρευση των εν λόγω φορέων. Βέβαια 
το έλλειµµα παραµένει τεράστιο. Γι’ 
αυτό, αφενός οι ίδιοι οι αγρότες κα-
λούνται να αποκαταστήσουν τη θε-
σµική τους φωνή. Την ίδια στιγµή, 
είναι δουλειά της Πολιτείας να βρει 
τον τρόπο, έτσι ώστε οι επαγγελµα-
τίες του αγροτικού χώρου, να έχουν 
στη διάθεσή τους έναν φορέα που 
θα παρεµβαίνει αποφασιστικά στην 
υπόθεση της αγροτικής ανάπτυξης.

HDBI των αγροτών
ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ της Ελληνικής 
Αναπτυξιακής Τράπεζας  (HDBI), εί-
ναι αντιπροσωπευτικό του ρόλου που 
θα µπορούσε να διαδραµατίσει ο 
υπό εξέταση φορέας στον ειδι-
κότερο τοµέα της αγροτικής 
παραγωγής. Κανείς δεν υ-
ποτιµά την προσφορά της 
Τράπεζας Πειραιώς (διατη-
ρεί σήµερα τον πρώτο λό-
γο), όπως και των άλλων ε-
µπορικών - συστηµικών ή 
και των συνεταιριστικών α-
κόµα τραπεζών στη χρηµα-
τοδότηση του αγροτικού χώ-
ρου. Όµως είναι άλλο αυτό, κι 
άλλο η διαχρονική παρουσία ενός 

χρηµατοοικονοµικού φορέα, που 
θα µεταφέρει διεθνή εµπειρία, θα 
προτείνει πολιτικές, θα σχεδιάζει 
χρηµατοδοτικά εργαλεία, θα πα-
ρέχει εγγυήσεις, θα συµβάλει στη 
µόχλευση πόρων και θα προσφέρει 
τη δυνατότητα στις άλλες τράπεζες 
να κινούνται σε πιο στέρεο έδαφος.

Διεθνής εμπειρία
ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ της στήλης το 
ξέρουν καλά ότι ουδέποτε υπήρξε 
υπέρµαχος του κρατισµού, εποµέ-
νως η αναβίωση µιας τράπεζας στο 
πρότυπα της ΑΤΕ δεν θα είχε κανέ-
να νόηµα. Όπως δεν θα είχε νόηµα 
και η αναβίωση το 2021 µιας οργά-
νωσης στα πρότυπα της ΠΑΣΕΓΕΣ. 
Αυτό το οποίο λείπει σήµερα, είναι 
οργανισµοί κατάλληλοι να µελετή-
σουν σε βάθος τα ζητήµατα του α-
γροτικού χώρου και να διευκολύ-
νουν τη χάραξη πολιτικών προσαρ-
µοσµένων στη διεθνή εµπειρία και 
στις εξελίξεις του 21ου αιώνα.

Πελατεία του 6ου 
ΤΟ ΜΟΝΟ βέβαιο είναι ότι µε τις 
υπάρχουσες δοµές η ελληνική γε-
ωργία δεν πάει πουθενά. Με τους 
πολιτικούς και τις ηγεσίες του υ-
πουργείου να έρχονται και να πα-
ρέρχονται, µε τη δηµόσια διοίκηση 
να βρίσκεται στα χειρότερά της, µε 
τη συλλογική συνείδηση στον αγρο-
τικό χώρο να έχει χαθεί και τον συ-
νεργατισµό να έχει απαξιωθεί, αυτό 
που πρώτα και πάνω απ’ όλα χρειά-
ζεται, είναι ένας σταθερός και ανε-
ξάρτητος φορέας, µελέτης και σύλ-

ληψης πολιτικών. Ένας φορέας 
που θα  είναι σε θέση να βλέ-

πει τι γίνεται στον κόσµο, να 
επεξεργάζεται θέσεις, να ει-
σηγείται πολιτικές. Αλλιώς, 
η αγροτική πολιτική θα βα-
σίζεται στα γραφεία υποδο-
χής εκλογικής πελατείας, 
του 6ου, του 4ου, του 2ου 
ορόφου και πάει λέγοντας, 
ή στα «καπρίτσια» των κρα-
τικοδίαιτων συνδικαλιστών 
και των παρωχηµένων προ 
καιρού αγροτοπατέρων.    

Χρειάζεται ένας 
φορέας που θα  
είναι σε θέση να 
βλέπει τι γίνεται 
στον κόσµο, να 
επεξεργάζεται 
θέσεις, να 
εισηγείται 
πολιτικές. Αλλιώς, 
η αγροτική πολιτική 
θα βασίζεται στα 
γραφεία υποδοχής 
εκλογικής 
πελατείας, του 6ου, 
του 4ου, του 2ου 
ορόφου και πάει 
λέγοντας ή στα 
«καπρίτσια» των 
κρατικοδίαιτων 
συνδικαλιστών και 
των ξεπερασµένων 
προ καιρού 
αγροτοπατέρων
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Κυρώσεις
Το πόρισµα θα ληφθεί 

υπόψη από το υπουργείο, 
όσο και από τον ΕΦΕΤ, 
που έχουν τη νοµική 

ευχέρεια να επιβάλλουν 
κυρώσεις και µένει να 
φανεί αν αυτό θα το 

κάνουν απευθείας ή θα 
παραπέµψουν την υπό-

θεση στη ∆ικαιοσύνη για 
τα περαιτέρω

Ο ισχυρισμός της επίμαχης 
γαλακτοβιομηχανίας περί 
«βιομηχανικού σφάλματος» 
για την υπόθεση λευκού 
τυριού ως Φέτα στη 
Γερμανία, φαίνεται να 
καταρρίπτεται στο πόρισμα 
του ΕΛΓΟ-Δήμητρα

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Σε ευρήµατα που επισύρουν επιβολή κυρώσεων 
φηµολογείται πως έχει καταλήξει η έρευνα των 
αρµόδιων Αρχών στη γαλακτοβιοµηχανία από 
τη Θεσσαλία, που φέρεται εµπλεκόµενη στην 
υπόθεση µε τη διάθεση µεγάλης παρτίδας λευ-
κού τυριού ως φέτα, στην αγορά της Γερµανίας.

Πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση του 
Agronews και της Agrenda, αναφέρουν πως το 
επίµαχο πόρισµα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί α-
πό τον ΕΛΓΟ – ∆ήµητρα, που έχει αναλάβει το 
σχετικό έργο και ότι αποµένει ένα τελευταίο νο-
µικό «χτένισµα» πριν διαβιβαστεί, εκτός απρο-
όπτου έως τη Μεγάλη Τρίτη 27 Απριλίου, στον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
για την περαιτέρω διαχείριση της υπόθεσης.

Πηγές µε γνώση λεπτοµερειών των χειρισµών 
που έχουν γίνει, τονίζουν ότι στο πόρισµα πε-
ριγράφονται διάφορα ευρήµατα, τα οποία α-

φορούν στο χρονικό διάστηµα από τον Ιούνιο 
έως και τον Οκτώβριο του 2020 κι έχουν κρι-
θεί σηµαντικά για τη σύνταξη επιβαρυντικού 
περιεχοµένου.

Στους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί εκτός 
από στελέχη του ΕΛΓΟ – ∆ήµητρα, έχουν λάβει 
µέρος και ελεγκτές από τον ΕΦΕΤ, όπως επίσης 
και προσωπικό της οικονοµικής αστυνοµίας. Ο 
πιο πρόσφατος έλεγχος µάλιστα διενεργήθηκε 
την περασµένη Παρασκευή, από στελέχη των ε-
µπλεκόµενων υπηρεσιών, τα οποία µετέβησαν 
επιτόπου στην έδρα της γαλακτοβιοµηχανίας. 
Εκεί, κατά τις ίδιες πηγές, τους παρουσιάστη-
καν ποσότητες τυριού που ανακλήθηκαν από 
τη Γερµανία, οι οποίες όµως λέγεται πως ήταν 
λιγότερες από εκείνες που έχουν δηλωθεί και 
µένει να φανεί αν υπάρξει και νέα πρόσκληση 
για έλεγχο στις υπόλοιπες.

Ο ισχυρισµός της γαλακτοβιοµηχανίας περί 
«βιοµηχανικού σφάλµατος» στην υπερασπιστι-
κή της γραµµή, αν και έχει καταγραφεί, φηµο-
λογείται ότι στη σύνταξη του πορίσµατος δεν 
είχε µεγάλη βαρύτητα, δεδοµένου πως η διάρ-
κεια των 4 µηνών, κατά την οποία φέρεται να 
εκτείνεται η «επιλήψιµη» περίοδος, είναι αρ-
κετά µεγάλη και όχι µόνο αδυνατίζει το επιχεί-
ρηµα, όπως επισηµαίνεται, αλλά καταδεικνύ-
ει πως υπάρχουν και τρύπες στις δικλείδες α-
σφαλείας του συστήµατος ποιοτικού ελέγχου.

Η διαδικασία, πάντως, παραµένει δυναµική 
και ως προς τους ελέγχους και ως προς τις ε-
νέργειες της γαλακτοβιοµηχανίας και υπό την 
έννοια αυτή, είναι παρακινδυνευµένο να προ-
εξοφληθεί το ύψος και το εύρος εµβέλειας των 
κυρώσεων που θα επιβληθούν, καθώς συν τοις 
άλλοις το ισχύον θεσµικό πλαίσιο παρέχει συ-
γκεκριµένες δυνατότητες. Σε κάθε περίπτωση 

το πόρισµα θα ληφθεί υπόψη από το υπουρ-
γείο, όσο και από τον ΕΦΕΤ, που έχουν τη νο-
µική ευχέρεια να επιβάλλουν κυρώσεις και µέ-
νει να φανεί αν αυτό θα το κάνουν απευθείας 
ή θα παραπέµψουν την υπόθεση στη ∆ικαιοσύ-
νη για τα περαιτέρω.

Στα δικαστήρια µε ΕΛΓΟ-∆ήµητρα
Να σηµειωθεί πως ήδη υπάρχει ανοικτό µέτω-

πο στη ∆ικαιοσύνη µεταξύ της γαλακτοβιοµη-
χανίας και του ελεγκτικού φορέα, που εν προ-
κειµένω είναι ο ΕΛΓΟ - ∆ήµητρα. Συγκεκριµένα, 
µετά την προσωρινή ανάκληση του πιστοποιη-
τικού παραγωγής τυριού Φέτα ΠΟΠ, που ζητή-
θηκε από τη γαλακτοβιοµηχανία, η τελευταία 
έκανε προσφυγή στα δικαστήρια µε την κατά-
θεση ασφαλιστικών µέτρων, ζητώντας να ακυ-
ρωθεί η απόφαση της ελεγκτικής Αρχής τα ο-
ποία αρχικά δεν έγιναν δεκτά. Επανήλθε όµως 
στο ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών και εκεί κέρδι-
σε τα ασφαλιστικά µέτρα, ενώ ορίστηκε και τα-
κτική δικάσιµος, η οποία διεξήχθη τη ∆ευτέρα 
19 Απριλίου και πλέον αναµένεται η έκδοση 
της απόφασης.

Βιομηχανικό σφάλμα
4μηνης…ωρίμανσης
για τη νοθεία στη φέτα 

Ανάκληση άδειας
της Φέτας ΠΟΠ
Μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως 
η υπόθεση ο ΕΛΓΟ, από τις 24 
Μαρτίου έχει προχωρήσει σε 
προσωρινή ανάκληση της 
άδειας πιστοποίησης για την 
παραγωγή της «ΦΕΤΑΣ ΠΟΠ» 
στην εταιρεία παραγωγής 
γαλακτοκοµικών προϊόντων, η 
οποία παρήγαγε και διακίνησε 
το προϊόν στο εξωτερικό χωρίς 
να πληρούνται οι 
προδιαγραφές παραγωγής του, 
όπως αυτές αναφέρονται στην 
υπ’ αριθµ. 313025/ΦΕΚ Β 
8/11.02.94 Υπουργική 
Απόφαση της αναγνώρισης 
του, παραβαίνοντας την εθνική 
και κοινοτική νοµοθεσία.
Όπως αναφέρει ο ΕΛΓΟ 
-∆ΗΜΗΤΡΑ, η προσωρινή 
ανάκληση της Πιστοποίησης 
ισχύει έως την ολοκλήρωση 
της διενέργειας των ελέγχων, 
την εφαρµογή των 
κατάλληλων διορθωτικών 
ενεργειών εκ µέρους της 
επιχείρησης και την αποστολή 
σχετικής τεκµηρίωσης, από την 
οποία να προκύπτει η 
λειτουργία ενός αξιόπιστου 
συστήµατος παραγωγής του 
προϊόντος τυρί «ΦΕΤΑ ΠΟΠ».
Ο Οργανισµός υπογραµµίζει τη 
σταθερή προσήλωσή του στην 
διασφάλιση των κορυφαίων 
προϊόντων της χώρας που 
έχουν πιστοποιηθεί ως ΠΟΠ/
ΠΓΕ, την προστασία της 
Ελληνικής κτηνοτροφίας και 
την προστασία του 
εµβληµατικού εθνικού 
προϊόντος τυρί «ΦΕΤΑ ΠΟΠ» 
από τη δηµιουργία συνθηκών 
αθέµιτου ανταγωνισµού και 
παραπλάνησης της αγοράς και 
των καταναλωτών.

ΤΟΝΟΙ

Έσοδα 
από 
εξαγωγές 
φέτας

120.000-130.000
ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

340
ΕΚΑΤ.ΕΥΡΩ

Μερίδιο 
εξαγωγών 76,8%

ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΦΕΤΑΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

ΥΒΡΙ∆ΙΚΑ 

ΠΑΡΙΣΙ

Οικονοµικό Φόρουµ
∆ελφών 10 Μαΐου
To 6o Οικονοµικό Φόρουµ των ∆ελφών θα 
διεξαχθεί από τη ∆ευτέρα έως και το Σάββατο, 
10-15 Μαΐου, στο Μέγαρο του Ζαππείου, µε 
800 εκλεκτούς καλεσµένους από 42 χώρες. 
Επί 6 ηµέρες, οι φίλοι του Φόρουµ θα έχουν τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν 3 
ταυτόχρονα live streams που θα µεταδίδουν το 
δεκάωρο πρόγραµµα του Φόρουµ, µε online και 
φυσικές συµµετοχές. Στην πρώτη µέρα 
εντάσσεται η ενότητα των θεµάτων της Υγείας, 
στην οποία συµµετέχει η Ευρωπαία Επίτροπος 
για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίµων 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Τρίτη 11 Μαΐου, 
είναι αφιερωµένη στην Ανάπτυξη των 
Υποδοµών και στη Συνδεσιµότητα της Ελλάδας 
µε την ευρύτερη περιοχή, ενώ η Πέµπτη στο 
µέλλον της Ευρώπης, τις Ευρωπαϊκές εξελίξεις 
και το Ταµείο Ανάκαµψης. Περισσότερες 
πληροφορίες στο https://delphiforum.gr/

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
Η διαδικτυακή έκθεση 

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

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

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

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. 

Για την τυροκοµία 
στη Dairy Expo
Με υβριδικό τρόπο θα πραγµατοποιηθεί η 6η 
έκθεση για τη γαλακτοκοµία και την τυροκοµία 
Dairy Expo 2021, από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου 
2021, στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo 
στην Αθήνα. Σκοπός της έκθεσης Dairy Expo είναι 
να συµβάλλει στην πρόοδο και ανάπτυξη του 

κλάδου, στη γνωστοποίηση των ελληνικών 
τυροκοµικών και γαλακτοκοµικών προϊόντων και 
στην ισχυροποίηση της θέσης στην εγχώρια και 
διεθνή αγορά των επιχειρήσεων του παραγωγικού 
αυτού κλάδου της ελληνικής οικονοµίας. 
Παράλληλα µε την έκθεση θα διεξαχθούν 
ενηµερωτικές ηµερίδες και έρευνες που 
σχετίζονται µε τον Έλληνα καταναλωτή. 
Πληροφορίες στο https://dairyexpo.gr/

ΑΘΗΝΑ

Τηλεκπαίδευση για 
την καλλιέργεια 
στέβιας 

O οργανισµός «Νέα Γεωργία 
Νέα Γενιά» σε συνεργασία 
µε το Συνεταιρισµό Στέβια 
Ελλάς και την 
Αγροδιατροφική Σύµπραξη 
Στερεάς Ελλάδας, 
προσφέρουν δωρεάν 
πρόγραµµα κατάρτισης και 
συµβουλευτικής «Στέβια: 
Μια Βιώσιµη και 
Αναγεννητική Μετάβαση», 
στους νοµούς Φθιώτιδας και 
Βοιωτίας, µε διάρκεια 12 
µηνών και έναρξη τον Μάιο. 
Απευθύνεται σε 30 νέους 
παραγωγούς που επιθυµούν 
να καλλιεργήσουν στέβια, 
εφαρµόζοντας βιώσιµες 
τεχνικές και βιολογικές 
µεθόδους καλλιέργειας. Το 
πρόγραµµα θα διαρκέσει 
172 ώρες, εκ των οποίων οι 
60 ώρες θα υλοποιηθούν 
µέσω τηλεκπαίδευσης και οι 
112 ώρες αφορούν πρακτική 
άσκηση. Αιτήσεις έως 9 
Μαΐου στο  www.
generationag.org/stebia-
mia-biosimh-kai-
anagennhtikh-metabash.

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.

Έως τις 22 Ιουνίου έχουν 
περιθώριο οι κάτοχοι αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων να υποβάλλουν 
δηλώσεις ΟΣ∆Ε 2021 χωρίς ποινή. 
Έως τις 31 Μαΐου θα πρέπει να 
είναι στην κατοχή τους τα δηλωµένα 
αγροτεµάχια. 

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

H Sial Paris στις 15-19 
Οκτωβρίου 2022

Η ∆ιεθνής Έκθεση Sial Paris, η 
µεγαλύτερη και σηµαντικότερη 
Έκθεση Τροφίµων και Ποτών 
ανοίγει ξανά τις πύλες της από 15 - 
19 Οκτωβρίου 2022, στο εκθεσιακό 
κέντρο Paris Nord Villepinte και 
υποδέχεται περισσότερους από 
7.000 εκθέτες και πάνω από 
160.000 εµπορικούς επισκέπτες, 
µε σταθερή ελληνική εκπροσώπηση. 
Η Sial απευθύνεται σε διεθνείς 
εισαγωγείς, εταιρείες επεξεργασίας 
και λιανεµπόριου τροφίµων, αλλά 
και επιχειρηµατίες της εστίασης. 
Οι συµµετέχοντες θα µπορούν 
να ανταλλάξουν ιδέες και να 
ενηµερωθούν για τα φλέγοντα 
θέµατα, τις καινοτοµίες και τις 
τάσεις στον χώρο των τροφίµων 
και των ποτών. Για πληροφορίες 
στο www.sialparis.com/.

ON LINE  
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λει-
τουργία,  πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτεµά-
χιο 53   στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστάσεις 
µε πλήρη, υπερσύγχρονο εξοπλισµό και υποδο-
µές,  κατσίκες επιλογής  µε εξαιρετικό γεννητι-
κό υλικό. Σε κόµβο της Εγνατίας οδού, οι χρή-
σεις  γης είναι συµβατές για οιανδήποτε δρα-
στηριότητα (κτηνοτροφία , καθετοποίηση ,αγρο-
τουρισµό , φωτοβολταικά κλπ) email : Info@
kosynthos.gr

Πωλούνται 12 γίδες βελτιωµένες και ένας 
τραγος. Περιοχή Αταλάντης Φθιώτιδος. 
Τηλ.6907/016078.

Πωλούνται 6 µοσχίδες από 15 έως 17 µηνών 
υψηλή γαλακτοπαραγωγής, περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6974/648148.

Πωλούνται 10 προβατίνες Ασαφ µικρές σε τι-
µή ευκαιρίας. Τηλ.6908/854950.

Πωλούνται αγελάδες µε δικαιώµατα και µο-
σχάρια 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 µα-
ζί µε τα µοσχάρια τους, περιοχή Βοιωτίας.
Τηλ.6944/340117.

Πωλούνται 30 αγελάδες µικτής κατεύθυνσης, 
Περιοχή Έδεσσα.Τηλ. 6977/259943.

Πωλούνται αρνιά Λακόν 60 ηµερών αρσενι-
κά και θηλυκά από µάνες υψηλής γαλακτοπα-
ραγωγής,100 ευρώ έκαστο, περιοχή Λάρισας.
Τηλ.6978/023728.  

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

Πωλούνται 200 πρόβατα αρµεγόµενα µε ηµε-
ρήσια παραγωγή 1,5 κιλό το καθένα. 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 ηλικίας ενός 
έτους γεννηµένοι Φεβρουάριο και Μάρτιο 
2020 µέσω τεχνητής σπερµατέγχυσης από γο-
νείς που φέρουν πιστοποίηση pedigree Γαλλίας. 
Περιοχή δραµας. Tηλ.6942/427966.

Πωλούνται γουρουνάκια από µονά-
δα κατόπιν παραγγελίας, περιοχή Εύβοιας. 
Τηλ.6986824541

Πωλούνται γουρουνάκια 20 έως 40 κι-
λά 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 ευρώ/ένα. 
Περιοχή Καλαµάτας. Τηλ. 6970/683840.

Πωλούνται γνήσια κατσίκια αγκλονούµπια, αρ-
σενικά και θηλυκά.Τηλ.6955/316314.

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

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

Πωλούνται γουρούνια στην περιοχή Χαλκηδό-
νας-Θεσσαλονίκης.Τηλ.6934/501864.

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

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 αρνάδες Ασαφ 2,5 µηνών από µά-
νες υψηλής γαλακτοπαραγωγής.Περιοχή Βοιω-
τίας. Τηλ.6932/303943.

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

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

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται χωράφια για ενοικίαση. Τηλ. 
6978/023728.

Ζητούνται δικαιώµατα από εκτατικά η βοσκό-
τοπο. Τηλ.6978/023728.

Ζητείται βοσκότοπος µεγάλης έκτασης πανελ-
λαδικώς 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 χωράφια 
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 καθα-
ρισµένα, για καλλιέργεια ζωοτροφής, σανό για 
ζώα και χλωρή λίπανση. Ελιές, αµπέλι, δενδρώ-
δη. Τηλ. 6981/088747.

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

Πωλούνται µπάλες από άχυρο µικρού µεγέ-
θους. Νοµός Θεσσαλονίκης.Τηλ.6937 /313613.

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται στρογγυλές µπάλες άχυρου 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 δέµατα 
των 25 κιλών στην περιοχή του Αλµυρού Βό-
λου.Τηλ.6974/431615.

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

Πωλούνται µπάλες άριστης ποιότητας από 
τριφύλλι, σανός βρώµης, λιόλιου, αλεξανδρινό 
και λιβαδόχορτο. ∆υνατότητα µεταφοράς στο 
χώρο σας σε πολύ καλή τιµή. Περιοχή Αχαίας.
Τηλ.6999/672735

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 ζώ-
ων 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 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.

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

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 στρέµµατα. 
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 
παρελκόµενα, 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 σταβάρια 2 
µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 6980/001606. 

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιάρι. Πε-
ριοχή Πιερίας.Τηλ. 6980/001606.

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

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

Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων.
Τηλ.6983/717473.

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

Πωλείται ΒMW E30, 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 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.

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 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.

Πωλείται σπαστήρας δηµητριακών 25 ίππων. 
Τιµή 2000 ευρώ.Τηλ.6993/919022

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι µε 
κολόνες της ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώρους 
και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. 
Τηλ.6947/509187.

Πωλούνται λάστιχα ποτίσµατος Νεταφιµ τε-
τράλιτρα, εντελώς καινούρια, αµεταχείριστα σε 
καλή τιµή. Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά υδραυλική.
Τηλ.2310/715311.

Πωλείται βυτίο συρόµενο µε υδραυλικές βέρ-
γες, 2,5 τόνων.Τηλ.6907/367880.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγά-
λη στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και 
ενσίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετρά-
γωνη µπάλα. Τηλ.6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com
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Πτώση της ετήσιας γεωργικής παρα-
γωγής, µείωση της τροφοδοσίας και 
της ανανέωσης του νερού των υδρο-
φόρων οριζόντων και των υδατικών 
αποθεµάτων, µε ποιοτική υποβάθµι-
ση των υπόγειων υδροφορέων, αλλα-
γές στο ρυθµό ανάπτυξης των ειδών 
της χλωρίδας, µείωση της αλιευτικής  
παραγωγής, αλλά και εξάλειψη φυτι-
κών ειδών, είναι ορισµένες µόνο α-
πό τις επιπτώσεις που φέρνει η κλιµα-
τική αλλαγή στον πρωτογενή τοµέα 
της Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα ανησυχητικά µηνύµατα για το 
µέλλον της περιοχής, καταγράφονται 
στο Περιφερειακό Σχέδιο για την Προ-
σαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή, που 
ετοίµασε και έθεσε σε δηµόσια δια-
βούλευση η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, στο πλαίσιο της προσπά-
θειας οι επιπτώσεις να αµβλυνθούν.

Η πρώτη παρουσίαση του Σχεδίου 
έγινε στις 16 Απριλίου, µε τον Αντι-
περιφερειάρχη Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος Κωνσταντίνο Γιουτίκα να 
αναφέρει πως η µελέτη περιλαµβά-
νει ανάλυση τάσεων για τους κυριότε-
ρους κλιµατικούς δείκτες και τις ενδε-
χόµενες µεταβολές των ακραίων φαι-
νοµένων, όπως πληµµύρες, καύσω-
νες, ξηρασία, παγετούς και ανεµοθύ-

ελλες στην Περιφέρεια, έως το 2100, 
σε τρεις χρονικές φάσεις, µια βρα-
χυπρόθεσµη έως το 2030, µια µεσο-
πρόθεσµη από το 2031-2050 και µια 
µακροπρόθεσµη από το 2081-2100.

Με βάση την εκτίµηση των αναµε-
νόµενων κλιµατικών µεταβολών, προ-
κύπτει ότι το κλίµα της Περιφέρειας 
θα είναι τις επόµενες δεκαετίες πιο 
θερµό και πιο ξηρό, αφού αναµένε-
ται αύξηση της θερµοκρασίας έως και 
4,30o C. Η ζήτηση ενέργειας για θέρ-
µανση παρουσιάζει µείωση τις επό-

µενες δεκαετίες, όµως η ζήτηση ηλε-
κτρικής ενέργειας για ψύξη, αναµένε-
ται να αυξηθεί σε όλα τα εξεταζόµενα 
σενάρια. Θα πρέπει να αναµένουµε 
σηµαντική µείωση βροχοπτώσεων, ε-
νώ τα ακραία φαινόµενα βροχοπτώ-
σεων και πληµµυρών θα αυξηθούν. 

Οι χιονοπτώσεις αναµένεται να µει-
ωθούν έως 87%, ο αριθµός των πολύ 
θερµών ηµερών του έτους θα αυξη-
θεί στην ΠΚΜ κατά περίπου 30 ηµέ-
ρες και η µέγιστη διάρκεια ξηρασίας 
ανά έτος θα αυξηθεί 7 µε 15 ηµέρες. 

Ανθεκτικότητα
«Ασπίδα» ένα ολοκληρωµένο, 

εφικτό, κοστολογηµένο και 
κυρίως άµεσο εφαρµόσιµο 

πρόγραµµα για την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας της 

Περιφέρειας

Απαγόρευση αλιείας 
σε ποτάµια της Ηπείρου
Απαγορεύεται το ψάρεµα όλων 
των υδρόβιων οργανισµών- εκτός 
πέστροφας- σε όλα τα ποτάµια και 
τις λίµνες την Ηπείρου για όλο το 
Μάιο µε απόφαση της Περιφέρειας. 
Ειδικότερα για την Τεχνητή Λίµνη 
Πηγών Αώου, εκεί όπου οι 
θερµοκρασίες είναι χαµηλότερες 
η απαγόρευση είναι 15 Μαΐου έως 
30 Ιουνίου. Στόχος η προστασία 
της αναπαραγωγής των ιχθύων και 
των λοιπών υδρόβιων οργανισµών 
στα οικοσυστήµατα της Ηπείρου.

Ηµεροµηνίες συγκοµιδής 
αγροτικών στη Θεσσαλία
Ορίστηκε η περίοδος συγκοµιδής 
ψυχανθών, σιτηρών, βιοµηχανικής 
ντοµάτας, καλαµποκιού, βάµβακος 
και τεύτλων για την περίοδο 2021-
22. Επιτρέπεται η µεταφορά τους 
από τους τόπους συγκοµιδής στις 
αποθήκες των παραγωγών ή στα 
εργοστάσια επεξεργασίας τις εξής 
περιόδους: Ψυχανθή- Σιτηρά από 
15-5 µέχρι 31-8, ζαχαρότευτλα από 
1-8 µέχρι 30-11, βαµβάκι από 1-9 
µέχρι 31-1-2022, ενσίρωση 
αραβοσίτου από 10-8 µέχρι 30-10.

∆ωρεάν self test 
σε παραγωγούς λαϊκών 
Yποχρεωτικό από τις 26 Απριλίου 
το self test και για τους πωλητές 
λαϊκών αγορών, οι οποίοι θα 
πρέπει να απευθύνονται µε τον 
ΑΜΚΑ και την αστυνοµική τους 
ταυτότητα στα φαρµακεία για να 
τα προµηθευθούν δωρεάν. 
Παράλληλα, θα πρέπει να 
επισκέπτονται την πλατφόρµα 
test-testing.gov.gr, όπου θα 
βρουν τις απαραίτητες 
πληροφορίες και θα δηλώσουν 
το αποτέλεσµα.

Εκλογές στον Οινοποιητικό
Συνεταιρισµό Τυρνάβου
Με µαζική συµµετοχή 
πραγµατοποιήθηκαν οι εκλογές 
για την ανάδειξη νέας διοίκησης 
στον Αγροτικό Οινοποιητικό 
Συνεταιρισµό Τυρνάβου. Τα µέλη 
του συνεταιρισµού µε τη συµµετοχή 
και την ψήφο τους έδειξαν την 
εµπιστοσύνη τους στην απερχόµενη 
διοίκηση του προέδρου Χρήστου 
Τσιτσιρίγγου και ανανέωσαν την 
εµπιστοσύνη τους στον ίδιο αλλά 
και στην πλειοψηφία των µελών του 
παλιού ∆.Σ.περιοχή της Κόνιτσας.

Το κλίµα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υπολογίζεται ότι θα είναι τις επόµενες δεκαετίες 
πιο θερµό και πιο ξηρό, αφού αναµένεται αύξηση της θερµοκρασίας έως και 4,30οC λέει η µελέτη.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Πιο θερμό και ξηρό 
το κλίμα ως το 2100 
Μελέτη της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αποτυπώνει 
επιπτώσεις στη γεωργία, τα υδατικά αποθέματα και τη χλωρίδα

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

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

Πωλείται ξηραντήρι καπνού. Τιµή 800 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 σι-
λό 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   χορτοκοπτικό  ιταλίας πεντάδισκo 
µε συνθλιπτικό 3500  ευρώ. ∆υτική Μακεδονία.
Τηλ. 6972018965

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

Πωλείται  ραντιστικό  αναρτώµενο  500L
µε καινούρια 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 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 παγίδα σχεδόν καινούρια για αιγοπρό-
βατα 12 θέσεων σε πολύ καλή κατάσταση,περιο-
χή Θεσσαλίας.Τηλ.6943/812013.

ΖΗΤΗΣΗ

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

Zητείται τρακτέρ δενδροκοµικό από 50 έως 70 
ίππους και µε µπροστινό διαφορικό σε µέτρια κα-
τάσταση.Τηλ.6943/457861.

Zητείται αγροτικό αυτοκίνητο 4χ4 µε µιάµιση κα-
µπίνα σε µέτρια κατάσταση. Τηλ.6943/457861.
Zητείται τρακτέρ δενδροκοµικό από 50 έως 70 
ίππους και µε µπροστινό διαφορικό σε µέτρια κα-
τάσταση.Τηλ.6943/457861.
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Τριήμερο Πάσχα 
με τη Formula 1
Στην Πορτογαλία και με διπλό φαβορί

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Το τρίτο γκραν πρι της χρονιάς θα 
πραγµατοποιηθεί στην πίστα του 
Πορτιµάο στην Πορτογαλία το τρι-
ήµερο του Πάσχα (30 Απριλίου – 
2 Μαΐου) και µάλιστα µε την πα-
ρουσία θεατών. Όλα τα φώτα θα 
είναι στραµµένα φυσικά στους 
Λιούις Χάµιλτον και Μαχ Φερστά-
πεν που στους δύο πρώτους αγώ-
νες βρέθηκαν στις υψηλότερες θέ-
σεις του βάθρου. Σύµφωνα µάλι-
στα µε την οπτική του Βαλτέρι Μπό-
τας, στη χρονιά του 2021 δεν θα 
δούµε καµία οµάδα να κυριαρχεί 
σε απόλυτο βαθµό, όπως έχουµε 
συνηθίσει από τη Mercedes στις 

προηγούµενες σεζόν. Αλλά αυτό 
είναι αλήθεια πως το ακούµε εδώ 
και πολλές σεζόν. 

Στο ποδόσφαιρο, τη Μεγάλη Πέ-
µπτη διεξάγονται τα µατς των η-
µιτελικών του Γιουρόπα Λιγκ. Η 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχε-
ται τη Ρόµα και ύστερα από λίγες 
µέρες θα υποδεχτεί και τη Λίβερ-
πουλ για το πρωτάθληµα (2/5). H 
οµάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκι-
ερ προετοιµάζεται για τον πέµπτο 
της ηµιτελικό από τον Ιανουάριο 
του 2020 µην έχοντας κατορθώ-
σει να περάσει από κανέναν. Στον 
άλλο ηµιτελικό της διοργάνωσης 
ακόµα ένα µατς θα διεξαχθεί στην 
Αγγλία, καθώς η Άρσεναλ θα υ-
ποδεχτεί την Βιγιαρεάλ. 

Ο Λευτέρης Πετρούνιας θα διεκδικήσει την πρόκριση 
στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Τόκιο στον τελευταίο 
αγώνα του Παγκοσµίου Κυπέλλου, που θα γίνει τον 
Ιούνιο στη Ντόχα. Ο «Άρχοντας των Κρίκων» έγραψε 
ιστορία την περασµένη εβδοµάδα κατακτώντας το 
πέµπτο χρυσό σε ευρωπαϊκό πρωτάθληµα, 
ξεπερνώντας τον Ιταλό αστέρα Γιούρι Κέκι.

Στην Ντόχα για την
πρόκριση στο Τόκιο  

M. Πέµπτη 29 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 (Κύπελλο Ελλάδος)

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 19.00 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Γιουρόπα Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ρόµα 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Βιγιαρεάλ – Άρσεναλ 22.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Μπάσκετ (Ευρωλίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Αναντολού Εφές 22.00 Novasports 1HD

Formula 1 (Πορτογαλία)

Ελεύθερα ∆οκιµαστικά 1 13.20 COSMOTE SPORT 5 HD

Μπάσκετ (Γιουροκαπ)

Ούνικς Καζάν – Μονακό 19.00 Novasports 3HD

Μπάσκετ (Ευρωλίγκα)

Ζενίτ – Μπαρτσελόνα 20.00 Novasports 4HD

Φενέρµπαχτσε – ΤΣΣΚΑ Μόσχας 20.45 Novasports 5HD

Μπάγερν Μονάχου – Αρµάνι Μιλάνο 21.45 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Κύπελλο Ελλάδος)

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 19.00 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Γιουρόπα Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ρόµα 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Βιγιαρεάλ – Άρσεναλ 22.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Μπάσκετ (Ευρωλίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Αναντολού Εφές 22.00 Novasports 1HD

Formula 1 (Πορτογαλία)

Ελεύθερα ∆οκιµαστικά 1 13.20 COSMOTE SPORT 5 HD

Μπάσκετ (Γιουροκαπ)

Ούνικς Καζάν – Μονακό 19.00 Novasports 3HD

Μπάσκετ (Ευρωλίγκα)

Ζενίτ – Μπαρτσελόνα 20.00 Novasports 4HD

Φενέρµπαχτσε – ΤΣΣΚΑ Μόσχας 20.45 Novasports 5HD

Μπάγερν Μονάχου – Αρµάνι Μιλάνο 21.45 Novasports 1HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Μ. Παρασκευή 30 Απριλίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Οι ωφεληµένοι 
από την μονίμως 
χαμηλή πτήση της 
ελληνικής γεωργίας

Τα παράδοξα    
της νέας ΚΑΠ  
και οι μουτζούρες 
στον εθνικό φάκελο 

Η νέα εποχή   
για τις τράπεζες 
και οι καινούργιες 
λύσεις για αγρότες 

Σειρά τώρα για Μαδρίτη
Μετά από δύο συνεχόµενα 
εξαιρετικά τουρνουά στο χώµα, 
όπου κατέκτησε το Monte Carlo 
Masters και έφτασε µια ανάσα 
από τον τίτλο στη Βαρκελώνη, ο 
Στέφανος Τσιτσιπάς θα συνδυάσει 
ξεκούραση και προπόνηση αυτή 
την εβδοµάδα προκειµένου να 
παρουσιαστεί έτοιµος και φρέσκος 
στο δεύτερο χωµάτινο Masters 
της σεζόν που ξεκινάει στη 
Μαδρίτη την Κυριακή (2/5).

Ώρα για τις ρεβάνς
Οι ρεβάνς για τους ηµιτελικούς 
του Τσάµπιονς Λιγκ είναι 
προγραµµατισµένες για 4-5 
Μαΐου. Τα ζευγάρια που θα 
αναµετρηθούν στο δεύτερο σετ 
αγώνων είναι Μάντσεστερ Σίτι-
Παρί Σεν Ζερµέν (Τρίτη 4 Μαΐου) 
και Τσέλσι- Ρεάλ Μαδρίτης 
(Τετάρτη 5 Μαΐου). Ο τελικός θα 
διεξαχθεί στα τέλη του µήνα στην 
Κωνσταντινούπολη. 

Βυθίστηκε ξανά η ΑΕΛ
Σοβαρό πισωγύρισµα και 
επιστροφή στην τελευταία θέση 
σηµατοδότησε για την ΑΕΛ η ήττα 
από τον ΟΦΗ στην περασµένη 
αγωνιστική και πλέον η υπόθεση 
παραµονής στη µεγάλη κατηγορία 
έχει δυσκολέψει επικίνδυνα. Η 
οµάδα του θεσσαλικού κάµπου θα 
τα παίξει όλα για όλα στα δύο 
τελευταία µατς. Το πρώτο παιχνίδι 
«do or die» διεξάγεται στο Βόλο 
στις 8 Μαΐου, µετά το Πασχαλινό 
διάλειµµα της Σούπερ Λιγκ. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Κεντρική ∆οκιµή: 

John Deere 7R 350 
Στο κεντρικό τεστ του profi  Μαΐου φιλοξενείται το John Deere 7R 350. 

Όχι µόνο τα καταφέρνει να είναι οικονοµικό στο χωράφι αλλά και στο δρόµο.
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Μειωµένη κατά τουλάχιστον 30% εκτιµά-
ται ότι είναι η παραγωγή τριφυλλιού λόγω 
της ανοµβρίας που εξακολουθεί να υφί-
σταται σε ορισµένες περιοχές µε µεγάλη 
παραγωγή στη Στερεά, Κεντρική και Βό-
ρεια Ελλάδα. Έτσι, ενώ οι αρχικές προσ-
δοκίες τοποθετούσαν τη τιµή πέριξ των 
12 µε 13 λεπτών το κιλό για τα καθαρά, 
σε επίπεδα τιµών παρόµοια µε τα περσι-
νά, πλέον οι συζητήσεις περιστρέφονται 
περί τα 15 λεπτά το κιλό. Στα χορτάρια, 
όπου η περιεκτικότητα σε τριφύλλι είναι 

κάτω από 80%, η τιµή έχει ανέλθει στα 11 
λεπτά το κιλό, όταν πέρυσι δεν ξεπερνού-
σε τα 7 µε 8 λεπτά το κιλό. 

Όπως µεταφέρουν παραγωγοί στην 
Agrenda, το παράδοξο είναι ότι η τιµή 
ανεβαίνει χωρίς να γίνονται πράξεις, 
αφού οι περσινές ποσότητες που έχουν 
στα χέρια τους οι έµποροι έφτασαν να 
πωλούνται ακόµα και µε 27 λεπτά το 
κιλό το προηγούµενο διάστηµα. Αυτή 
την περίοδο η συγκοµιδή βρίσκεται µό-
λις στο 10% µε 15%.

Στα 15 λεπτά πρώτο χέρι στα τριφύλλια 
 Aνοδικά από πέρυσι οι τιµές, αν και όχι όσο περίµεναν οι παραγωγοί 
 Mειωµένη κατά 30% η φετινή παραγωγή λόγω παρατεταµένης ανοµβρίας 

Α1 |  21

Α
κόµα δεν σηµειώνονται νέες εξα-
γωγές σκληρού σίτου στην αγο-
ρά µας, καθώς οι αγοραστές περ-
νούν χαµηλότερες τιµές στους 

τοπικούς εµπόρους /εξαγωγείς. Οι µύλοι βλέ-
ποντας τα αλώνια να πλησιάζουν δεν τρέχουν 
να αγοράσουν φετινά σιτάρια ακριβότερα, ενώ 
κουβέντα υπάρχει στο κατά πόσο θα µπορέσει 
το τρελό ράλι στα µαλακά που κινήθηκαν 30 
ευρώ υψηλότερα από την προηγούµενη εβδο-
µάδα, να επηρεάσει ανοδικά και το σκληρό.

Στην αγορά µας, ελάχιστες είναι οι νέ-
ες προπωλήσεις βάµβακος καθώς οι εκκοκ-
κιστές επιµένουν σε υψηλά πριµ για τα α-
νοιχτά συµβόλαια και οι αγοραστές δεν ακο-
λουθούν. Άλλες σοδειές είναι πιο ανταγωνι-
στικές και γι’ αυτό το ελληνικό βαµβάκι είναι 
λίγο «στον πάγο» αυτό το διάστηµα. Το καλό 
είναι πως οι παραγωγοί έχουν ξανά την ευ-
καιρία να πιάσουν τιµές για τα σύσπορα µε-
ταξύ 51-52 λεπτών το κιλό. Θεωρητικά η νέα 
σοδειά κυµαίνεται στα 88 σεντς ανά λίµπρα.

Ο πρόσφατος παγετός έχει πλήξει την 
παραγωγή σε πολλές χώρες της ΕΕ. Στην χώ-
ρα µας, οι πρώτες εκτιµήσεις κάνουν λόγο για 
ποσοστό ζηµιάς που ανέρχεται σε τουλάχι-
στον 50% στα ροδάκινα , νεκταρίνια, βερίκο-
κα και δαµάσκηνα, σύµφωνα µε τα στοιχεία 
του Incofruit Hellas. Μεγάλες ζηµιές εντοπί-
ζονται και στην παραγωγή θερινών φρούτων 
και λαχανικών στη Γαλλία, την Ιταλία και την 
Ισπανία. Ωστόσο το µέγεθος της απώλειας της 
παραγωγής θα υπολογιστεί κατά προσέγγιση 
κατά το πρώτο δεκαήµερο του Μαΐου.

Τραβάει το σκληρό 
η άνοδος 30 ευρώ 
του μαλακού 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

01/04 08/04 15/04 22/04 27/04

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

446,21
431,44

402,87
393,59

382,33

Δεύτερα 
Καλύτερα ποιοτικά 
τριφύλλια δίνουν 

τα δεύτερα χέρια, δηλαδή 
η επόµενη κοπή

Κοπές 
Ο µεγάλος όγκος των 

παραγωγών και περιοχών 
ξεκίνησε τις κοπές στα τέλη 

του Απριλίου

Συνέχεια
Σε καλό κλίµα σε συνέχεια 

της περσινής χρονιάς, 
µε υψηλή ζήτηση και χαµηλά 

αποθέµατα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

24/03 01/04 08/04 15/04 22/04 27/04

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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86,95
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424,90

1413,20

19,38

108,57

125,40

92,36

297

245
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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

295

245

232

209,5

479,50

1524,0

19,24

106,50

116,62

101,95

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

2.83
2.97 3,03

3,06 3,24
3,36

82,18 78,17 81,33
86,20

86,90 90,80

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

Τιμή παραγωγού 
τριφυλλιού 
(λεπτά το κιλό)

2020   12 

2021  15
ΠΗΓΗ: AGRENDA

  12 

2021  15
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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∆οκιµάζει τα υψηλά του σε γενικευµένο ράλι εµπορευµάτων 
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ΚΡΙΘΑΡΙ
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0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
3,36     

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΝΟΕ ∆ΕΚ IAN ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ

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

Αµετάβλητες οι τιµές σκληρού 
σίτου στις αγορές της Ιταλίας όσο 
κερδίζει 30 ευρώ ο τόνος η τιµή 
στο µαλακό

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 3,36 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

Οι περισσότεροι δείκτες αλλά και το γε-
νικό αίσθηµα της αγοράς προδιαγρά-
φουν µια περαιτέρω ανοδική κινητι-
κότητα στο χρηµατιστήριο βάµβακος, 
κάτι που έχει ήδη αποτυπωθεί σε ενί-
σχυση της τιµής προπώλησης σύσπο-
ρου στην Ελλάδα που πλέον βρίσκεται 
στα 54 λεπτά το κιλό. 

Τις προηγούµενες ηµέρες η διεθνής 
αγορά βάµβακος κατέγραψε σηµαντι-
κά κέρδη, µε την τιµή των συµβολαί-
ων ∆εκεµβρίου που καθορίζουν και 
την ελληνική αγορά, να βρίσκονται 
πλέον στο εύρος των 85 σεντς ανά λί-
µπρα και 3,45 σεντς κάτω από το υψη-
λό τριµήνου των 87,45 σεντς. Η εγχώ-
ρια εκκόκκιση επιδιώκει πριµ στα 4 λε-
πτά το κιλό, κάτι που ανεβάζει την τι-
µή στα 88 σεντς ανά λίµπρα. 

Με την ισοτιµία ευρώ/δολαρίου να 
κινείται από τα 1,17 στα 1,20, αρκε-
τοί αναλυτές εκτιµούν µιλώντας στην 
Agrenda ότι τις επόµενες ηµέρες η εγ-

χώρια αγορά θα επιστρέψει στα 55 λε-
πτά το κιλό για το σύσπορο. Υπενθυµί-
ζεται ότι σε αυτά τα επίπεδα η τιµή ή-
ταν ελκυστική για τους παραγωγούς, 
αφού τότε έκλεισαν και τα περισσότε-
ρα συµβόλαια, ενώ όλοι όσοι δίστασαν 
να µπουν στο χωράφι των προπωλή-
σεων ανέµεναν επιστροφή σε αυτά τα 
επίπεδα προκειµένου να κλειδώσουν 
τιµή για το 30% της παραγωγής τους. 
Ωστόσο ορισµένοι παραγωγοί εµφανί-
ζονται διστακτικοί, αφού σε κάποιες πε-
ριπτώσεις προπώληση συνδυάζεται µε 
δέσµευση το υπόλοιπο 70% της παρα-
γωγής να κατευθυνθεί προς το ίδιο εκ-
κοκκιστήριο που προαγοράζει σήµερα. 

Στο εσωτερικό οι προπωλήσεις εκ-
κοκκισµένου ανέρχονται σε περίπου 
40.000 µε 50.000 τόνους, ωστόσο η 
συχνότητα των συµφωνιών είναι υπο-
τονική. Οι καλύτερες εναλλακτικές α-
γορές που µπορεί να βρίσκουν οι διε-
θνείς αγοραστές ορίζουν σε µικρότερο 
βαθµό τη στασιµότητα αυτή, απ’ ό,τι η 
αποχή των ίδιων των εκκοκκιστών που 
διστάζουν να πουλήσουν όσο ακόµα 

παραµένει ρευστό το µέγεθος της µεί-
ωσης των εκτάσεων στη χώρα. 

Στη διεθνή εικόνα, τα θεµελιώδη 
που σχηµατίζονται επιτρέπουν περαι-
τέρω άνοδο των τιµών. Μάλιστα, εφό-
σον η αγορά κρατήσει για µερικές ηµέ-
ρες το εύρος των 90 σεντς για τα συµ-
βόλαια Ιουλίου, αρκετοί εκτιµούν ότι 
το επόµενο επίπεδο αντίστασης θα δι-
αµορφωθεί κοντά στο δολάριο. Η πο-
ρεία των σπορών στις ΗΠΑ δεν προδια-
γράφεται καλή, µε την ξηρασία στο Τέ-
ξας. Την ίδια ώρα, η κατανάλωση βαµ-
βακερών προϊόντων έχει ενισχυθεί µε 
τη ζήτηση να αυξάνει σταθερά όγκους. 
Θετικά αποτιµάται και το ότι η Κίνα ε-
ξακολουθεί να αγοράζει βαµβάκια από 
τις ΗΠΑ στο πλαίσιο συµφωνίας τους.

Προπωλήσεις σύσπορου πάνω από 55 λεπτά
 Σχεδόν στους 50.000 τόνους οι προπωλήσεις, εν αναµονή της ανόδου για νέα φιξαρίσµατα 
 Τα θεµελιώδη επιτρέπουν αύξηση τιµών βάµβακος στο χρηµατιστήριο περί τα 90 σεντς 

Σε άνοδο βρίσκεται αυτό το 
διάστηµα η διεθνής αγορά 
σιτηρών, µε το µαλακό σιτάρι 
στο Σικάγο και τα Γαλλία σε 
υψηλά πολλών ετών, 
σπάζοντας τις αντιστάσεις των 
250 ευρώ ο τόνος. Αυτή η 
ενίσχυση κατά 30 ευρώ σε 
µια εβδοµάδα, αποδίδεται 
τόσο στις αποθαρρυντικές 
καιρικές συνθήκες σε 
παραγωγικά κέντρα του 
νοτίου ηµισφαιρίου, όσο και σε 
επίµονη ξηρασία που 
υποβαθµίζει ποιότητες στο 
βόρειο ηµισφαίριο. Αν και 
διαφορετικές αγορές, το 
γενικό αίσθηµα δεν µπορεί 
παρά να επηρεάσει και το 
σκληρό σιτάρι, αφού η ιστορία 
έχει δείξει ότι όταν το µαλακό 
και το καλαµπόκι βρίσκονται 
σε άνοδο, συµπαρασύρουν και 
το σκληρό. Άλλωστε, τα 
διαθέσιµα αποθέµατα είναι 
λίγα και παρά το ότι τα αλώνια 
απέχουν σχεδόν ένα µήνα, οι 
τιµές του σκληρού διατηρούν 
τα υψηλά των 270 και 280 
ευρώ για µέτριες ποιότητες.

ΝΕΑ ΑΝΟ∆ΟΣ ΣΤΑ ΣΙΤΗΡΑ 
ΣΤΡΩΝΕΙ ΤΟ Ε∆ΑΦΟΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΩΝΙΑ 

Όλα τα εµπορεύµατα επιµένουν σε µια ανοδική τάση 
και φυσικά το βαµβάκι δεν διαχωρίζει τη θέση του. Οι 
τιµές έπιασαν τα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές 
Μαρτίου και δείχνουν αντοχές για λίγο παραπάνω. 
Βασικό θετικό στοιχείο στην πορεία αυτή αποτελούν οι 
καιρικές συνθήκες στο Τέξας και η ανησυχία πως 
µπορεί µελλοντικά να υποβαθµιστεί η ποιότητα ή οι 
παραγωγές να µην είναι ικανοποιητικές. Παράλληλα η 
ζήτηση από τα κλωστήρια εξακολουθεί να είναι 
καλύτερη των πεσιµιστικών εκτιµήσεων. Βέβαια πλέον 
που η αγορά βρίσκεται στα υψηλά της οι κλώστες 
µάλλον θ’ αποτραβηχτούν λίγο από την αγορά. 

ΝEA ΥOΡKH
∆εν σηµειώνονται ιδιαίτερες νέες προπωλήσεις παρά 
µόνο µεµονωµένες δουλειές για συγκεκριµένες 
µελλοντικές ανάγκες κλωστηρίων. Οι αγοραστές 
βλέποντας το χρηµατιστήριο σε διαρκή άνοδο 
προτιµούν να στραφούν σε εναλλακτικές φτηνότερες 
σοδειές. Οι εκκοκκιστές επιµένουν στο πριµ των 4 
σεντς ανά λίµπρα επί των χρηµατιστηριακών τιµών για 
τις λευκές ποιότητες και δεν βιάζονται να χαµηλώσουν 
τα επίπεδα πώλησης. Παράλληλα η άνοδος έχει δώσει 
την ευκαιρία σε παραγωγούς να κλείσουν σύσπορο 
στα 51-52 λεπτά το κιλό, τιµές που στην προηγούµενη 
άνοδο είχαν κρατηθεί για λίγο χρονικό διάστηµα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Η ξηρασία στο Τέξας επηρεάζει 
αρνητικά τη σοδειά των ΗΠΑ. 

ΕΥΡΩ-∆ΟΛΑΡΙΟ
Με την ισοτιµία ευρώ/δολα-

ρίου στα 1,20, η εγχώρια 

αγορά θα επιστρέψει στα 

55 λεπτά για το σύσπορο

Συνεδρίαση 26/04/2021
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Ιούλιος ‘21  89,22 +0,42

Δεκέμβριος ‘21 84,95 +0,02

90

89

88

87

86

85

84

83

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 21

Τετάρτη
21/04

Πέµπτη
22/04

Παρασκευή
23/04

Τρίτη
20/04

∆ευτέρα
26/04



Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 Agrenda Α3 | 35ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

«Επειδή το Ορθόδοξο Πάσχα εί-
ναι αργά φέτος, πολλοί κτηνο-
τρόφοι της περιοχής αποφάσι-
σαν να πουλήσουν τα περισσότε-
ρα από τα ζώα τους κάποια στιγ-
µή µέσα στο Μάρτιο. Εκτιµώ ό-
τι την περίοδο εκείνη, λίγο πριν 
το Πάσχα των Καθολικών έφυγε 
γύρω στο 70% της διαθεσιµότητάς 
τους, µε τιµές µεταξύ 4 και 5 ευ-
ρώ το κιλό», εξηγεί , ο παραγω-

γός και πρόεδρος του Κτηνοτροφι-
κού Συλλόγου Βλάστης, στην Κο-
ζάνη, Χρήστος Λελέκης και διευ-
κρινίζει πως «αυτό συνέβη γιατί 
πέρυσι την πατήσαµε, αφού µας 
πήραν τα αµνοερίφιά µας µε λι-
γότερα από 4 ευρώ το κιλό, οπότε 
οι περισσότεροι φοβήθηκαν πως 
µπορεί να επαναληφθεί το σκη-
νικό και προκειµένου να µην α-
ναλάβουν το κόστος θρέψης για 

άλλον ένα µήνα, έσπευσαν να τα 
δώσουν και να αξιοποιήσουν το 
γάλα των προβάτων».

Στην πώληση της πλειονότητας 
των αµνοεριφίων τους πριν το Κα-
θολικό Πάσχα προχώρησαν και οι 
κτηνοτρόφοι της Καστοριάς, απο-
δίδοντας την εξέλιξη αυτή και στον 
παράγοντα «κόστος ζωοτροφών, 
το οποίο «έχει αυξηθεί κατά περί-
που 40% τους τελευταίους µήνες.

ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
liamis@agronews.gr

Μέχρι και µε τα 8 ευρώ το κιλό 
φλέρταρε η τιµή των αµνοερι-
φίων στις αρχές της Μεγάλης 
Εβδοµάδας, καθώς η ζήτηση α-
πό το χονδρεµπόριο παρέµει-
νε υψηλή, έως και την ύστατη 
στιγµή, προκαλώντας ένα µίνι 
«ράλι», που κράτησε ένα 20ή-
µερο, από το οποίο, όµως, δεν 
µπόρεσαν να επωφεληθούν οι 
παραγωγοί, λόγω περιορισµέ-
νης διαθεσιµότητας.

«Έχουν βάλει µεσίτες παντού 
και ψάχνουν αρνιά και κατσί-
κια, αλλά δεν έχει µείνει τίπο-
τε. Με καλά κατσίκια σήµερα, 
αν έχεις εκεί στα 10 κιλά, γί-
νονται πράξεις στα 7,5 ευρώ το 
κιλό και αν πιέσεις µπορείς να 
πάρεις και 8 ευρώ το κιλό, αλλά 
όπως σας είπα, δεν υπάρχουν 
πουθενά ζώα», ανέφερε στην 
Agrenda, ο παραγωγός και πρό-
εδρος του Κτηνοτροφικού Συλ-
λόγου Βλάστης, στην Κοζάνη, 
Χρήστος Λελέκης, παρουσιά-
ζοντας την κατάσταση που ε-
πικρατούσε στην περιοχή έως 
και τη Μεγάλη ∆ευτέρα.

Παρόµοια η εικόνα και στην 
περιοχή της Καστοριάς, όπως 
σε κάποιες περιπτώσεις αγορά-
στηκαν αρνιά άνω των 15 κι-
λών, που προοριζόταν για πά-
χυνση, αλλά κάτω από την πί-
εση των εµπόρων οι κτηνοτρό-
φοι αποφάσισαν να τα πουλή-
σουν, όπως εξηγεί ο παραγω-
γός και πρόεδρος του Κτηνο-
τροφικού Συλλόγου Καστοριάς, 

∆ηµήτρης Μόσχος. Ο ίδιος εί-
πε πως η περιοχή πούλησε τις 
τελευταίες ηµέρες µε 7 ευρώ 
το κιλό, για τα καλά αρνιά, ό-
σο και τα κατσίκια των 10-12 
κιλών, ενώ τα µεγαλύτερα ζώα 
ήταν κατά περίπου 40 λεπτά το 
κιλό φθηνότερα.

Στη ζώνη των 7 ευρώ το κιλό 
πούλησαν και οι κτηνοτρόφοι 
της περιοχής της ∆ράµας µε τα 
σφάγια της τελευταίας στιγµής 
να «τσιµπάνε» κατά τι παραπά-
νω και να προσεγγίζουν ακό-
µη και τα 7,5 ευρώ το κιλό. «Έ-
παιξε ρόλο και ο αριθµός των 

ζώων που είχε ο κάθε παραγω-
γός. Τα µεγάλα κοπάδια πήραν 
κάτι παραπάνω από τα µικρό-
τερα, γιατί άλλο είναι να δίνει 
κάποιες δεκάδες αµνοερίφια 
και άλλο εκατοντάδες» επεσή-
µανε στην εφηµερίδα Agrenda 
ο Χρήστος Τσέρνιος, από τον 
Σύλλογο Κάτω Νευροκοπίου, 
προσθέτοντας πως ειδικά τις 
τελευταίες ηµέρες η ζήτηση ή-
ταν ακόµη πιο µεγάλη, σε ση-
µείο ώστε «µε πήραν τηλέφω-
νο τουλάχιστον πέντε ιδιώτες, 
οι οποίοι έψαχναν ένα αρνί ή 
κατσίκι για το Πάσχα, γιατί δεν 
µπορούσαν να βρουν στο κρε-
οπωλείο της γειτονιάς τους».

Σε «σκούπισµα» των διαθέ-
σιµων αµνοεριφίων προχώρη-
σαν οι έµποροι και στην περι-
οχή του νοµού  Έβρου, µε τον 
παραγωγό Κώστα ∆ουνάκη, 
πρόεδρο του τοπικού Κτηνο-
τροφικού Συλλόγου να επιση-

µαίνει πως «η ζήτηση υπήρξε 
πολύ αυξηµένη και λίγες ηµέ-
ρες πριν από το Πάσχα δεν έ-
µεινε ζώο στους στάβλους, εί-
τε ήταν µικρά, είτε µεγάλα α-
µνοερίφια, µε συνέπεια οι τι-
µές στο ζων βάρος να παίζουν 
στα 4,30 µε 4,50 ευρώ το κιλό 
ή στα περίπου 7,50 ευρώ το κι-
λό σε σφάγιο».

Παρά, ωστόσο, τις αντικειµε-
νικά ικανοποιητικές τιµές, που 
έπιασαν τα αµνοερίφια την πε-
ρίοδο πριν από το φετινό Πά-
σχα, το όφελος για τους παρα-
γωγούς είναι πολύ µικρότερο α-
πό ό,τι θα µπορούσαν, µε βάση 
την ευνοϊκή φετινή συγκυρία. 
Κι αυτό γιατί, αφενός τα περισ-
σότερα αρνιά και κατσίκια της 
χρονιάς, πουλήθηκαν το διά-
στηµα από το Φεβρουάριο έ-
ως και το τέλος Μαρτίου, λίγο 
πριν από το Πάσχα των Καθο-
λικών και αφετέρου διότι η αύ-
ξηση του κόστους των ζωοτρο-
φών έχει «ψαλιδίσει» το µεγα-
λύτερο ποσοστό από την άνο-
δο των τιµών στα αµνοερίφια.

∆ικαίωση των κτηνοτρόφων που κράτησαν
Έπιασαν και 8 ευρώ τα µικρά αρνιά
Μέχρι τη Μεγάλη Δευτέρα ελάχιστα σφάγια είχαν αποµείνει προς πώληση

Μέσα στο Μάρτιο είχε φύγει το 70%
των ζώων µε τιµές από 4 έως 5 ευρώ το κιλό

ΠΟΛΥ ΝΩΡΙΤΕΡΑ
Πολλοί παραγωγοί για να 

µειώσουν το κόστος δια-

τροφής και να αποκτήσουν 

πρόσβαση και σε ρευστότητα 

αποφάσισαν να πουλήσουν 

τα αρνιά και τα κατσίκια τους 

πριν το Καθολικό Πάσχα

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Η ζήτηση υπήρξε πολύ αυξηµένη 

και λίγες ηµέρες πριν από 

το Πάσχα δεν έµεινε ζώο 

στους στάβλους 

Η
εξαγωγή σκληρού σίτου 
στην ελληνική αγορά πα-
ραµένει υποτονική, καθώς 
οι νέες τιµές των Ιταλών α-

γοραστών δεν πείθουν τους τοπικούς 
εµπόρους να πουλήσουν. Τα αποθέ-
µατα βέβαια δεν είναι πολλά και γι’ 
αυτό οι δουλειές θα βγουν µε κάποια 
δυσκολία από εδώ και πέρα. Παράλ-
ληλα οι αγοραστές βλέπουν πως έρ-
χεται η νέα σοδειά και εποµένως δεν 
βιάζονται να αγοράσουν τώρα σιτά-
ρια ακριβότερα. Ερώτηµα παραµένει 
στο κατά πόσο θα µπορέσει το δυνα-
τό ράλι στα µαλακά σιτάρια να επηρε-
άσει τις τιµές του σκληρού. ∆εν υπάρ-
χει κάποιος «κανόνας» όσον αφορά 
την επίδραση των τιµών µεταξύ τους, 
εντούτοις ακραίες κινήσεις στα µαλακά 

δεν γίνεται να 
αφήσουν εντε-
λώς ανεπηρέ-
αστα τα σκλη-
ρά σιτάρια. 

Στα σκληρά 
σιτάρια, στην νέα λίστα της Φότζια οι 
τιµές δεν έχουν µεταβληθεί. Συγκε-
κριµένα τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδι-
κό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 80% και 
πρωτεΐνη 13% έχουν τιµή αποθήκης 
εµπόρου στα 290-295 ευρώ ο τόνος. 
Επίσης για τη δεύτερη ποιότητα µε ει-
δικό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 70% και 
πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθήκης εµπό-
ρου διαπραγµατεύεται στα 280-285 ευ-
ρώ ο τόνος. Στη Γαλλία για µια µόνο 
ηµέρα οι τιµές σκληρού διόρθωσαν 
κατά 5 ευρώ για να επανέλθουν την 
επόµενη ξανά στα γνώριµα επίπεδα 
των 260 ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε 
γαλλικό λιµάνι. Τα στοκ του Καναδά, 
παραµένουν σε υψηλά επίπεδα και οι 
τιµές της σοδειάς πιο ανταγωνιστική 
σε σχέση µε τα ευρωπαϊκά σκληρά. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, ό-
λα τα δηµητριακά συνεχίζουν το ρά-
λι τους υπό τον φόβο των καιρικών 
συνθηκών στη Βραζιλία και στις Η-
ΠΑ. Παράλληλα, παρά τη χρηµατι-
στηριακή άνοδο, στη φυσική αγορά 
έχουµε νέες ζητήσεις (διαγωνισµούς) 
στην Αίγυπτο και την Αλγερία. Όλη 
αυτή η κατάσταση έχει φέρει αρκε-
τά δηµητριακά στα υψηλά τους για 
εδώ και αρκετά χρόνια. Στη Γαλλία 
επίσης είχαµε άνοδο τιµών µε τα 
µαλακά να φτάνουν τα 250 ευρώ ο 
τόνος για τα συµβόλαια Μαΐου, δη-
λαδή 30 ευρώ υψηλότερα από την 
προηγούµενη εβδοµάδα.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
ΤΟ ΑΝΟ∆ΙΚΟ ΡΑΛΙ 
ΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΤΙΜΗ ΑΡΝΙΩΝ (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ) 

7,50 – 8

5,30

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΠΑΣΧΑ

70%
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ



ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑAgrendaA4 | 36

Καλά τα νέα για τους παραγωγούς. Γενικευµένη ανοδική πορεία και περιθώρια για περαιτέρω ενίσχυση τιµών καταγράφει διεθνώς η πλειοψηφία 
των αγροτικών εµπορευµάτων. Σιτηρά, καλαµπόκι, βαµβάκι και ζωοτροφές στα ύψη, ενώ παράλληλα αυξήσεις προµηνύονται και σε αγορές όπως 
των κηπευτικών και του ελαιολάδου. Επιπλέον υψηλές τιµές παραγωγού προδιαγράφουν οι πρόσφατες ζηµιές από τον παγετό στην Ευρώπη. 

Εξαντλήθηκαν τα αποθέµατα των παραγωγών στο κα-
λαµπόκι, µε τις τελευταίες ποσότητες να έχουν ήδη 
µπει σε σακιά και την τιµή του προϊόντος να αντιστοι-
χεί σε 30 λεπτά το κιλό. Για το χύµα, όπου υπάρχει, η 
τιµή παραγωγού βρίσκεται στα 28 µε 29 λεπτά το κιλό 
µε το εµπόριο να πουλά πλέον σε αρκετά υψηλότερο 
εύρος τιµών. Σε αυτό το πλαίσιο οι εκτάσεις µε καλα-
µπόκι αναµένεται να αυξηθούν κατά 10 µε 15%, σύµ-
φωνα µε εκτιµήσεις παραγωγών και ανθρώπων της α-
γοράς, χωρίς ωστόσο να τίθεται ζήτηµα συµφόρησης 
της αγοράς κατά τη νέα εµπορική περίοδο, αφού τό-

σο διεθνείς αναλυτές όσο και το γενικό αίσθηµα των 
αγορών προϊδεάζουν για µια επιστροφή των αγορών 
αγροτικών προϊόντων σε υψηλά επίπεδα τιµών. 

Υπενθυµίζεται ότι τον περασµένο Αύγουστο, οι πρώ-
τες πράξεις στο καλαµπόκι ξεκίνησαν από τα 21 λε-
πτά, τιµή που κράτησε η αγορά µέχρι και τα τέλη Σε-
πτεµβρίου, προτού διορθώσει στα 19 λεπτά. Στη συ-
νέχεια η τιµή του προϊόντος ακολούθησε µια γραµµι-
κά ανοδική πορεία, µε αρκετούς να αποδίδουν την ά-
νοδο στη µικρή παραγωγή που είχαν οι βασικές αντα-
γωνίστριες χώρες των Βαλκανίων εξαιτίας εκτεταµέ-
νης ξηρασίας το 2020. 

Όπως πάντως αναφέρουν άνθρωποι της αγοράς, φαί-
νεται ότι το προϊόν έχει µπει σε νέα περίοδο ενισχυ-
µένων τιµών, έχοντας αφήσει πίσω του την περίοδο 
των οριακών οικονοµικών αποδόσεων. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ που φηµολογείται ότι κά-
νουν Κινέζοι εισαγωγείς σε αµερι-
κανικό βαµβάκι, που σύµφωνα µε 
το Bloomberg «σκουπίζουν» τη σο-
δειά που ακόµα δεν έχει σπαρθεί 
στις ΗΠΑ, µαρτυρά το κλίµα που έ-
χει διαµορφωθεί στις διεθνείς αγο-
ρές αγροτικών προϊόντων. Κανένας 
άλλωστε δεν θα έσπευδε να προµη-

θευτεί πρώτη ύλη µέσω µελλοντικών 
συµβολαίων, µια περίοδο που ήδη 
οι χρηµατιστηριακές τιµές βρίσκο-
νται σε ιστορικά υψηλά, αν δεν ή-
ταν πεπεισµένος ότι η καθυστέρηση 
της αγοράς για µερικούς µήνες δεν 
θα συνεπαγόταν ακόµα υψηλότερα 
κόστη. Στο άκουσµα της είδησης, το 
Σικάγο σηµείωσε άνοδο 25 σεντς.

ΜΕ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ να βρίσκεται στα 90 
σεντς για τα συµβόλαια Ιουλίου, άν-
θρωποι της αγοράς σχολιάζουν ότι 
σπάνια βλέπει κανείς τέτοια επίπε-
δα τιµών. Ήδη η εικόνα των ταµπλό 
στο χρηµατιστήριο εµπορευµάτων 
της Νέας Υόρκης µεταφράζεται σε 
τιµές που προσεγγίζουν τα 55 λεπτά 

το κιλό για τις προπωλήσεις σύσπο-
ρου. Μάλιστα, όσο η ζήτηση για ίνα 
ενισχύεται µε τη σταδιακή αποκλι-
µάκωση της πανδηµίας, αρκετοί ε-
κτιµούν πως δεν αποκλείεται η χρη-
µατιστηριακή τιµή να γράψει ακόµα 
και το 1 δολάριο ανά λίµπρα για τα 
συµβόλαια της περσινής χρονιάς. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 10 λεπτά το κιλό κέρδι-
σε και η µέση τιµή του έξτρα παρθέ-
νου ελαιολάδου µέσα σε τρεις ηµέ-
ρες στην Ισπανία, κατοχυρώνοντας 
τα 3,36 ευρώ. Καταλύτης για την α-
πότοµη ενίσχυση της αγοράς ήταν 
ο παγετός που έπληξε περιοχές της 

Μεσογείου, µε τα ελαιόδεντρα στην 
Ιταλία να παρουσιάζουν σηµαντικές 
µέχρι στιγµής ζηµιές. Οι πρώτες ε-
κτιµήσεις από την Ιταλία, κάνουν 
λόγο για µείωση της επερχόµενης 
παραγωγής από 50% έως 70% στην 
Απουλία και την Τοσκάνη.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ για ανοδικό υπερ-κύ-
κλο στα αγροτικά εµπορεύµατα κα-
ταφθάνουν από πολλές πλευρές στη 
διεθνή αγορά, µε τους αναλυτές της 
Τράπεζας Αµερικής να εκτιµούν ότι 
είµαστε λίγο πριν την αποκορύφωση 
ενός υπερ-κύκλου µε διάρκεια. Άλ-
λοι, πιο συγκρατηµένοι επεκτείνουν 
την ανοδική πορεία τουλάχιστον ως 

το τέλος του 2021, µε τον Σεθ Γκολ-
ντστάιν, αναλυτή της Mornigstar να 
σχολιάζει ότι «η εµπορία σιτηρών 
τώρα είναι πιο κερδοφόρα από πο-
τέ». Οι εισαγωγές καλλιεργειών της 
Κίνας θα είναι ισχυρές τουλάχιστον 
ως τέλος του έτους, εκτιµά η Cargill 
που θεωρεί ότι ο υπερ-κύκλος δεν 
έχει εκδηλωθεί ακόµα.

ΤΑ 30 ΕΥΡΩ ο τόνος που κέρδισε µέ-
σα σε µια εβδοµάδα η χρηµατιστη-
ριακή τιµή µαλακού σιταριού, είναι 
κι αυτή ενδεικτική της ανοδικής τά-
σης στις αγορές αγροτικών προϊό-
ντων. Γενικά οι τιµές για τα δηµη-
τριακά και τη σόγια άρχισαν να ανε-
βαίνουν το γ’ τρίµηνο του 2020 και 

έκτοτε δεν έχουν σταµατήσει την α-
νοδική τους πορεία, µε εξαίρεση «υ-
γιείς» κατά τους αναλυτές διορθώ-
σεις. Μάλιστα, οι τιµές συνέχισαν µε 
ένα δεύτερο κύµα ανόδου µετά τη 
δηµοσίευση των προοπτικών σπο-
ράς µαλακού σίτου του USDA που 
ήταν µικρότερες του αναµενόµενου. 

Η ΑΓΟΡΑ δεν έχει αποτιµήσει ακό-
µα και τις ζηµιές που προκάλεσε ο 
παγετός στους οπωρώνες της Με-
σογείου. Ήδη στην Ελλάδα γίνεται 
λόγος για ζηµιές που αγγίζουν το 
100%. Στην εµπορική προέκταση του 
ζητήµατος, αναµένεται κατακόρυφη 

αύξηση της τιµής παραγωγού επι-
τραπέζιων και συµπύρηνων ροδά-
κινων, αλλά και στους ξηρούς καρ-
πούς. Στη συνέχεια, οι ζηµιές σε ακτι-
νιδιές αναµένεται να αποτυπωθούν 
στις τιµές που θα διαµορφωθούν το 
προσεχές φθινόπωρο.  

Στα 30 λεπτά σακιασμένο 
από τον παραγωγό

1

3

5

2

4

6

BLOOMBERG

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 
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Άνοδος µετά από χρόνια σε όλα τα αγροτικά προϊόντα 

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

∆ΟΛΑΡΙΑ/ΜΠΟΥΣΕΛ
6,315

ΕΥΡΩ / ΤΟΝΟ
250

ΕΥΡΩ / ΤΟΝΟ
285 

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ
 3,36 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η 
Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη 
ολοκληρώσει το μεγαλύτερο 

μέρος του σχεδίου κεφαλαιακής 
ενίσχυσης 3 δισ. ευρώ, εξέλιξη που της 
δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσει το 
στρατηγικό σχέδιο Sunrise, το οποίο 
προβλέπει δραστική μείωση των NPEs 
σε μονοψήφιο ποσοστό το 12μηνο, 
βελτίωση δεικτών κεφαλαιακής 
επάρκειας και μετασχηματισμό της 
τράπεζας. Αυτό επεσήμανε ο 
διευθύνων της Τράπεζας Χρ. Μεγάλου 
σε συνέντευξη του στο Bloomberg.

ΝΙΚΑΣ: Κατά τη χρήση 2020 ο όμιλος 
ΝΙΚΑΣ αύξησε τις πωλήσεις του κατά 
11,71% και τα μερίδια στην αγορά 
αλλαντικών από 20,3% σε 21,4% σε 
όγκο πωλήσεων και από 19,1% σε 
20,7% σε αξίες. Τα συνολικά μικτά 
κέρδη του σημείωσαν αύξηση 28,59%, 
σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 
ήτοι ανήλθαν σε 13.869 χιλ. ευρώ, 
έναντι 10.785 χιλ. με το περιθώριο 
μικτού κέρδους να αυξάνεται 3,15%.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Η Εθνική 
Τράπεζα, στο πλαίσιο συμφωνίας της 
με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 
150.000.000 ευρώ συμμετέχει στη 
διάθεση του νέου εγγυοδοτικού 
προγράμματος «ESIF ERDF Greece 
Guarantee Fund-Ταμείο Εγγυοδοσίας», 
που αποσκοπεί στη στήριξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την 
υλοποίηση επιχειρηματικών και 
επενδυτικών σχεδίων.

GREDIT AGRICOLE: Η Credit Agricole 
ανακοίνωσε ότι η ιταλική θυγατρική της, 
Credit Agricole Italia SpA, ελέγχει 
τώρα ποσοστό άνω του 90% της 
ιταλικής τράπεζας Credito Valtellinese 
SpA, μετά από μήνες αντίστασης  
στα σχέδια εξαγοράς της.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Η αποταμίευση έχει αυξηθεί μέσα στην 
πανδημία, ιδίως μεταξύ των ηλικιωμένων 
Ευρωπαίων, επιφέροντας βλάβη και στην 
οικονομία αναφέρει άρθρο γνώμης του 
Bloomberg. Η Barclays εκτιμά ότι οι ηλι-
κιωμένοι συγκέντρωσαν επιπλέον οικο-
νομίες 600 δις ευρώ. «Το ποσό αυτό θα 
παρείχε ώθηση στην οικονομία της Ευρώ-
πης εάν δαπανάτο στους εμπορικούς δρό-
μους των πόλεων. Ωστόσο, πολλοί αναλυ-
τές πιστεύουν ότι μεγάλο μέρος αυτών των 
μετρητών θα παραμείνει αχρησιμοποίη-
το», λέει ο αρθρογράφος Στιούαρτ Τροου. 

Τα χαμηλά επιτόκια τροφοδοτούν τον 
φόβο μεταξύ των συνταξιούχων (και εκεί-
νων που γλυκοκοιτάζουν το να αποσυρ-
θούν από την εργασιακή τους απασχόλη-
ση) ότι οι αποταμιεύσεις τους δεν θα αυ-
ξηθούν σε μια πορεία χρόνου και τελικά 
τα χρήματα θα εξαντληθούν. Επομένως, η 

σκέψη της κατανάλωσης αυτού του κεφα-
λαίου είναι άβολη και μπορεί να οδηγήσει 
σε υπερβολικά προσεκτικές, έως και φο-
βικές κινήσεις. Ταυτόχρονα, η οικονομία 
αποτυγχάνει να ωφεληθεί, καθώς εκείνοι 
με τα περισσότερα μετρητά είναι οι λιγότε-
ρο διατεθειμένοι να τα ξοδέψουν.

Στο μεταξύ, σε διάστημα λίγων ημερών 
δεύτερη ψήφο εμπιστοσύνης δίνει η S&P 
στην ελληνική οικονομία, αφού σε νέα της 
έκθεση για τα σημαντικά οφέλη του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης ξεχωρίζει την Ελλάδα ως 
τη νικήτρια της ανάπτυξης στην ευρωζώνη 
στα επόμενα επτά χρόνια, βλέποντας σω-
ρευτική αύξηση του ΑΕΠ έως και άνω του 
18%. Όπως εκτιμά, η Ελλάδα έχει τα υψη-
λότερα ποσοστά απορρόφησης με βάση 
την τελευταία επταετία, άνω του 65%, που 
σημαίνει υψηλές πιθανότητες για αποτε-
λεσματική χρήση των κονδυλίων της ΕΕ.

Χρυσό
Ο ερυθρός ξηρός Château Nico 
Lazaridi 2018 – ΠΓΕ Δράμα τιμήθηκε 
με το Χρυσό Μετάλλιο στο Winter 
Tasting του Berliner Wein Trophy, τον 
μεγαλύτερο οινικό διαγωνισμό στον 
κόσμο. Οι 400 κριτές του Berliner 
Wein Trophy αξιολόγησαν πάνω από 
13.600 οίνους από 40 χώρες. 
Νωρίτερα φέτος διακρίθηκε με 
Ασημένιο Μετάλλιο στον Mundus Vini.

Tony’s
Η Tony’s Chocolonely προχώρησε στην 
εξαγορά του μακροχρόνιου συνεργάτη 
της και κατασκευαστή της βελγικής 
σοκολάτας, Althaea-De Laet Int. Η De 
Laet International ιδρύθηκε το 1960, 
ξεκινώντας ως μια οικογενειακή 
επιχείρηση, ενώ το 1987 συγχωνεύτηκε 
με την Althaea το 1987, η οποία 
ανέλαβε την ευθύνη για την εμπορική 
της ανάπτυξη.

Mασούρια βλάπτουν 
την οικονομία της ΕΕ

 Πάνω από 600 δις οι οικονομίες ηλικιωμένων
 Έρχεται σωρευτική αύξηση ΑΕΠ για Ελλάδα
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. 0,0735  +19,51% 

BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ 1,7000 +7,59% 

ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & Β/ΝΙΑΣ 0,9780 +5,62%

ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΕΡΓ - ΤΟΥΡ - ΕΜΠ - ΒΙΟΜ - ΟΙ 1,0400+4,73%

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 1,7850 +4,69%

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. 3,0600 -15,93%

SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΣΠΙΤΙΟΥ 0,0320 -12,33%

VIDAVO Α.Ε. 5,4500 -9,17% 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε 0,2000 -7,41% 

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε 2,1650  -6,88% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 33.960,84 -0,06%
 NASDAQ Comp 14.098,62  -0,29%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  4.007,12  -0,36%
Λονδίνο FTSE 100 6.948,41 -0,21%
Φρανκφούρτη DAX-30 15.241,12 -0,36%
Παρίσι CAC-40 6.270,31 -0,084%
Ζυρίχη SMI 11,078.49 -0.75%
Τόκιο NIKKEI-225 28.991,89 -0.46%
 
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

Χωρίς αντιστάσεις η πρόοδος  
του Γ.Δ προς τα 950 μονάδες
Παρά την αναδίπλωση πίσω στις 900 μονάδες ο 
Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών 
κατάφερε στο ξεκίνημα της προηγούμενης 
εβδομάδας να σπάσει έστω και προσωρινά τις 
αντιστάσεις των 910 μονάδων. Το μοτίβο που 
εμφανίζει κατά τον δεύτερο ανοδικό του κύκλο 
που ξεκίνησε στα τέλη Ιανουαρίου θέλει τον Γ.Δ 
να σημειώνει μικρή και σταθερή πρόοδο προτού 
εμφανίσει μια μικρή διόρθωση. Εφόσον 
σταθεροποιηθεί πάνω από τις 910 μονάδες, ο 
δρόμος προς τις 950 θα είναι χωρίς εμπόδια.  
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Ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) 
αγροτεμαχίων και η αναγραφή στα μισθωτήρια 

Σ
ύµφωνα µε τροποποιητική απόφαση του 
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Για τα αγροτεµάχια τα οποία 
δεν είναι ιδιόκτητα, ο µισθωτής αποδει-
κνύει την νοµιµότητα της χρήση τους µε 

ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης, ή συµβολαιογρα-
φικά έγγραφα ή χρησιδάνεια πα-
ραχώρησης, τα οποία θα πρέπει 
να περιλαµβάνουν τον ΑΦΜ των 
ιδιοκτητών, να αναφέρουν ανα-
λυτικά τα στοιχεία των αγροτεµα-
χίων και τη χρονική περίοδο της 
µίσθωσης και να είναι θεωρηµέ-
να για το γνήσιο της υπογραφής 
των αντισυµβαλλόµενων µερών.

Η θεώρηση του γνήσιου της υ-
πογραφής αφορά τα µισθωτήρια 
για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέ-
ωση ηλεκτρονικής υποβολής και 
οι ιδιοκτήτες επιλέγουν να µην τα 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά, µέσα 
από το Taxis Net». Να υπενθυµί-
σω εδώ ότι αυτό ισχύει για ποσά 
έως 960 ευρώ το έτος. 

ΠΟΛΛΟΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ νοµίζοντας ό-
τι κοροϊδεύουν το σύστηµα, απο-
φεύγουν να συντάσσουν ηλεκτρο-
νικά συµφωνητικά, σπάζοντας το 

ίδιο χωράφι σε περισσότερα από ένα συµφωνη-
τικά. Π.χ., έστω ιδιοκτήτης ο οποίος έχει στην κα-
τοχή του αγρό έκτασης 30 στρεµµάτων, τον οποίο 
εκµισθώνει αντί του ποσού των 50 ευρώ το στρέµ-
µα ήτοι 1.500 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης αυτό είναι υπο-
χρεωµένος να υποβάλλει το συµφωνητικό του η-
λεκτρονικά, αντ’ αυτού όµως συντάσσει µε τον µι-
σθωτή δύο συµφωνητικά εκµισθώνοντας στο κά-
θε συµφωνητικό 15 στρέµµατα (15 Χ 50 ευρώ = 

750 ευρώ < 960 ευρώ έκαστο 
συµφωνητικό), αποφεύγοντας 
την υποχρέωση για ηλεκτρονι-
κή υποβολή.

Το πιο αστείο όµως είναι ότι, στις περισσότερες 
από τις παραπάνω περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες δηλώ-
νουν κανονικά τα µισθώµατα στο Ε2 και φορολο-
γούνται για το σύνολο των ενοικίων που εισπράτ-
τουν. Άρα θέµα φοροδιαφυγής δεν τίθεται. Για ποιο 
λόγο άραγε να συµβαίνει κάτι τέτοιο;

ΝΑ ΘΥΜΙΣΩ ότι από την 01.01.14 υπήρξε καθολική 
υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής µισθωτηρί-
ων για τα πάντα από µηδέν ευρώ, κάτι το οποίο ί-
σχυσε µόνο για το 2014. Από το 2015 υπήρξε τρο-
ποποίηση (ισχύει µέχρι σήµερα), µε βάση την ο-
ποία εξαιρούνται από την υποχρέωση ηλεκτρονι-
κής υποβολής ειδικά τα αγροτεµάχια, το µίσθωµα 
των οποίων δεν υπερβαίνει τα 960 ευρώ ετησίως.

Εδώ ας µου επιτραπεί να επισηµάνω το λάθος 
που γίνεται και που κάποια στιγµή θα δηµιουργή-
σει πρόβληµα (αν δεν έχει γίνει το λάθος ήδη) στους 
µισθωτές των αγροτεµαχίων: γίνονται ηλεκτρονικά 
συµφωνητικά και ο ιδιοκτήτης που το συντάσσει, δη-
λώνει στην εφαρµογή µηνιαίο µίσθωµα για τα χω-

ράφια. Για παράδειγµα έστω αγρός 10 στρεµµάτων 
Χ 50 ευρώ/ στρέµµα = 500 ευρώ ετήσιο µίσθωµα.

Προχωρώντας στην ηλεκτρονική υποβολή ο ιδι-
οκτήτης, στο πεδίο µηνιαίο µίσθωµα δηλώνει 500 
ευρώ / 12 = 47,67 ευρώ / µήνα. Επειδή δεν υπάρ-
χει όµως κανείς που να πληρώνει µίσθωµα στα χω-
ράφια µε το µήνα, συµβαίνει το εξής συνηθισµένο 
λάθος: ο µισθωτής δηλώνει µίσθωµα 10 στρέµµα-
τα επί 47,67 ευρώ = 476,67 ευρώ, διότι από συνή-
θεια λαµβάνει το µηνιαίο µίσθωµα και το πολλα-
πλασιάζει µε το σύνολο των στρεµµάτων που έχει 
µισθωµένα, χάνοντας έτσι µέρος της δαπάνης των 
ενοικίων του. Η αποφυγή της ηλεκτρονικής υπο-
βολής των µισθωτηρίων έχει ακόµη µία παράµετρο: 
οι ιδιοκτήτες πολλών αγροτεµαχίων έχουν αποβιώ-
σει και οι κληρονόµοι αυτών, για ένα σωρό λόγους 
δεν έχουν προχωρήσει σε αποδοχή κληρονοµίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΟ Ε9
Είναι γνωστό ότι όλοι οι κληρονόµοι, από την η-

µέρα του θανάτου του ιδιοκτήτη και µέχρι την ηµε-
ροµηνία αποδοχής της κληρονοµιάς, είναι υποχρε-
ωµένοι να δηλώνουν τα αγροτεµάχια στο Ε9 τους, 
στο ποσοστό που τους αναλογεί. Κάτι το οποίο σπα-
νίως γίνεται για όλους του προαναφερθέντες λό-
γους. Θύµατα όλων αυτών των ανωτέρω είναι οι µι-
σθωτές οι οποίοι καλλιεργούν τα αγροτεµάχια αυτά 
χρόνια, γνώριζαν τον αποβιώσαντα και τηρούνταν 
µία συµφωνία κυρίων. Και ξαφνικά βρίσκονται επί 
ξύλου κρεµάµενοι κινδυνεύοντας να απολέσουν δι-
καιώµατα, εξαιτίας του ότι δεν βρίσκουν άλλα χω-
ράφια να καλλιεργήσουν, ενώ τα προαναφερόµε-
να αγροτεµάχια τα καλλιεργούν µεν, αλλά δεν µπο-
ρούν να τα δηλώσουν στις δηλώσεις του ΟΣ∆Ε για-
τί δεν υπάρχουν µισθωτήρια… Ένας κακός χαµός.

Τους τελευταίους µήνες δόθηκε η δυνατότητα 
να υποβληθούν ηλεκτρονικά, όλα τα συµφωνητικά 
παλαιότερων ετών χωρίς πρόστιµο, ενώ η δυνατό-
τητα αυτή υπάρχει ακόµη και για τα µισθωτήρια α-
γροτεµαχίων, άσχετα αν υπάρχει ή όχι υποχρέωση.

Ηλεκτρονικά
∆όθηκε η δυνατότητα 

να υποβληθούν ηλεκτρο-
νικά όλα τα συµφωνη-
τικά παλαιότερων ετών

Συµφωνητικά
Ιδιοκτήτες αποφεύγουν 

να συντάσσουν ηλε-
κτρονικά συµφωνητικά, 
σπάζοντας το χωράφι

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)

Ηλεκτρονικά µισθωτήρια
Πρέπει να καταλάβει η 

Φορολογική ∆ιοίκηση και η 
ΑΑ∆Ε ότι, ακόµη και αν 

συµπληρώνονταν ηλεκτρονικά 
όλα τα µισθωτήρια, το σύστηµα 

δεν µπορεί να κλειδώσει. Πάντα 
θα χρειάζεται το ανθρώπινο χέρι.

Aγρότες ειδικού καθεστώτος 
ΦΠΑ και καταστάσεις ΜΥΦ

Οι αγρότες ειδικού καθεστώτος πρέπει να 
προσκοµίσουν άµεσα όλα τα τιµολόγιά τους 
του 2020 στο λογιστή τους, για να µπορέσει 
να ετοιµάσει και να υποβάλλει την ετήσια 
συγκεντρωτική κατάσταση έτους 2020. 
Η προθεσµία τελειώνει σύντοµα κι όταν τα 
περιθώρια στενεύουν, έρχονται τα πρόστιµα.
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Έγκριση Κομισιόν

Πιο απλοί κανόνες 
στήριξης για Ομάδες
και οπωροκηπευτικά

Για ομαλή μετάβαση σε εφαρμογή της νέας ΚΑΠ
Παράταση ενός έτους για τα επιχειρησιακά ΟΠ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Νέους απλοποιηµένους κανόνες στή-
ριξης των οπωροκηπευτικών µέσω της 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ιδίως αυ-
τούς που σχετίζονται µε δραστηριότη-
τες και προγράµµατα οργανώσεων, ε-
νέκρινε η Κοµισιόν, ώστε να διασφα-
λιστεί η οµαλή µετάβαση µεταξύ των ι-
σχυόντων και των νέων µέτρων µόλις 
τεθεί σε εφαρµογή η νέα ΚΑΠ από το 
2023. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα 
σε όσες οµάδες παραγωγών τρέχουν 
ήδη επιχειρησιακά προγράµµατα τα 
οποία θα έληγαν το τρέχον έτος, αυτά 
να παραταθούν για επιπλέον µια χρο-
νιά, ως το 2022. 

Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη µπορούν 
πλέον να επεκτείνουν τις εθνικές στρα-
τηγικές τους για τον τοµέα των οπωροκη-
πευτικών, µέσα από το νέο κανονιστικό 
πλαίσιο που µεταξύ άλλων προβλέπει:

 Επέκταση των δυνατοτήτων εξωτερι-
κής ανάθεσης για οργανώσεις παραγω-
γών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών.

 Επέκταση της χρήσης τυποποιηµένων 
κατ’ αποκοπή ποσοστών ή κατ’ αποκο-
πή ποσών σε όλες τις δαπάνες που υπο-
στηρίζονται στο πλαίσιο επιχειρησιακών 
προγραµµάτων για τον τοµέα των οπω-

ροκηπευτικών, εκτός των µέτρων κρίσης.
 Απλοποίηση των κανόνων σχετι-

κά µε την απόσυρση από την αγορά ο-
πωροκηπευτικών για δωρεάν διανοµή.

 Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφα-
σίσουν να παρατείνουν την εθνική στρα-
τηγική τους έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2025. 
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν την απόφα-
ση παράτασης στην Επιτροπή.

 Εισαγωγή µέγιστου ποσού στήριξης 
για αποσύρσεις από την αγορά για επε-
ξεργασία. Το µερίδιο των αποσύρσεων 
από την αγορά για κάθε δεδοµένο προ-
ϊόν από κάθε δεδοµένη οργάνωση πα-
ραγωγών, οι οποίες πραγµατοποιούνται 
κατά τη διάρκεια ενός δεδοµένου έτους 
καθορίζεται ως εξής: α) δεν υπερβαίνει 
το 10 % του µέσου όγκου της παραγω-
γής που διατέθηκε στο εµπόριο από την 
εν λόγω οργάνωση παραγωγών κατά τα 
τρία προηγούµενα έτη και β) συνολικά, 
το άθροισµα των ποσοστών επί τρία συ-
ναπτά έτη δεν υπερβαίνει το 15 %, όταν 
προστίθενται, αφενός, το µερίδιο που 
υπολογίζεται σύµφωνα µε το στοιχείο 
α) για το τρέχον έτος και, αφετέρου, τα 
µερίδια των αποσύρσεων από την αγο-
ρά των δύο προηγούµενων ετών, που υ-
πολογίζονται µε βάση τον αντίστοιχο ό-
γκο της παραγωγής που διατέθηκε στο 
εµπόριο από την εν λόγω οργάνωση πα-
ραγωγών κατά τα δύο προηγούµενα έ-
τη. Εάν δεν είναι διαθέσιµα τα στοιχεία 
σχετικά µε τον όγκο της παραγωγής που 
διατέθηκε στο εµπόριο για ένα ή όλα τα 
προηγούµενα έτη, χρησιµοποιείται ο ό-
γκος της διατεθείσας στο εµπόριο παρα-
γωγής για την οποία είναι αναγνωρισµέ-
νη η οργάνωση παραγωγών.

Απλούστευση των κανόνων που 
σχετίζονται µε µέτρα πρόληψης και δι-
αχείρισης κρίσεων (π.χ. ασφάλιση συ-
γκοµιδής, καθοδήγηση). Τα κράτη µέ-
λη µπορούν να χορηγήσουν πρόσθετη 
εθνική χρηµατοδότηση για τη στήριξη 
των δράσεων ασφάλισης της συγκοµι-
δής για τις οποίες χορηγείται ενίσχυση 
από το επιχειρησιακό ταµείο. Ωστόσο, 
η συνολική δηµόσια στήριξη για την α-
σφάλιση της συγκοµιδής δεν υπερβαίνει 
το 80 % του κόστους των ασφαλίστρων, 
που καταβάλλουν οι παραγωγοί για α-
σφάλιση έναντι απωλειών κλπ.

Στη φορολογική δήλωση
του 2021 ενισχύσεις και
συνδεδεµένες του 2020
Στις φορολογικές ελαφρύνσεις προς τους αγρότες και εν 
αναµονή της έναρξης των φορολογικών δηλώσεων για τα 
εισοδήµατα του 2020, γίνεται σαφές ότι οι συνδεδεµένες 
αλλά και όλες οι επιδοτήσεις του 2020, που καταβλήθηκαν 
από την 01.01.21 και µετά, δεν θα συµπεριληφθούν στη 
φορολογική δήλωση του 2020. Θα φορολογηθούν στο έτος 
που πληρώθηκαν, δηλαδή στη φορολογική δήλωση του 2021.
Το ίδιο ισχύει και για όλες τις επιδοτήσεις οι οποίες αφορούν 
προηγούµενα έτη και καταβάλλονται από την 01.01.21 και 
µετά. Με τον τρόπο αυτό, οι επιδοτήσεις θα φορολογούνται 
µία φορά µε την υποβολή της αρχικής δήλωσης. 
Να σηµειωθεί ότι η εφαρµογή για την υποβολή των 
δηλώσεων θα ανοίξει µετά το Πάσχα.
Επιπλέον, δεν θα υπάρχει εισφορά αλληλεγγύης για τις 
επιδοτήσεις του 2020 που εισπράχθηκαν και θα 
φορολογηθούν το έτος 2021, ούτε τέλος επιτηδεύµατος, µία 
πολύ σηµαντική ρύθµιση, δεδοµένου ότι ένα ζευγάρι αγροτών 
µε βιβλία και οι δύο, θα πλήρωνε 2x650 ευρώ = 1.300 ευρώ.

Σε ισχύ 
το Εθνικό
Μητρώο των
μελισσοκόμων
Σε λειτουργία τέθηκε η 
πλατφόρµα πληροφοριακής 
βάσης δεδοµένων του «Εθνικού 
Ηλεκτρονικού Μελισσοκοµικού 
Μητρώου» καθώς δηµοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 1560Β/17-04-2021 
η σχετική υπουργική απόφαση. 
Την ίδια ώρα, ενστάσεις 
διατυπώνει η ∆ιεπαγγελµατική 
Οργάνωση Μελιού και Λοιπών 
Προϊόντων Κυψέλης, καθώς 
όπως λέει η απόφαση ελήφθη 
χωρίς διαβούλευση, ενώ δεν 
έχουν περιληφθεί βασικές 
θέσεις του κλάδου. Σκοπός του 
Μητρώου είναι η καθιέρωση 
ενιαίου ψηφιακού συστήµατος 
καταγραφής, η απογραφή και 
ταυτοποίηση των µελισσοκόµων, 
των µελισσοκοµικών 
εκµεταλλεύσεων και του 
µελισσοκοµικού κεφαλαίου της 
χώρας. Η εγγραφή στο Μητρώο, 
είναι υποχρεωτική για κάθε 
µελισσοκόµο, φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου, µε πλήρη ικανότητα 
προς δικαιοπραξία στην Ελλάδα, 
εφόσον διατηρεί στη χώρα 
τουλάχιστον πέντε (5) κυψέλες, 
ως αποκλειστικός κύριος, 
νοµέας και κάτοχος αυτών. 
Η εγγραφή στο Μητρώο των 
µελισσοκόµων µε λιγότερες από 
πέντε (5) κυψέλες είναι 
προαιρετική και γίνεται 
εφόσον ο µελισσοκόµος 
επιθυµεί να αποκτήσει την 
ιδιότητα του ενεργού 
µελισσοκόµου και τα προνόµια 
που προβλέπονται. 
Μελισσοκόµοι που έχουν στην 
κατοχή τους λιγότερες από 
πέντε (5) κυψέλες χωρίς να 
είναι εγγεγραµµένοι στο 
µητρώο, διατηρούν τη 
δυνατότητα ιδιοκατανάλωσης 
των παραγόµενων προϊόντων 
τους. 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΟΜΑ∆ΩΝ

ΕΩΣ ΤΟ 2022

ΕΩΣ 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
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Ούτε με χωροφύλαξ 
ούτε με τον αστυφύλαξ
μόνο με τον τσοπάνο

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ* 

Παρακολουθούµε το τελευταίο δι-
άστηµα, τις καταγγελίες για νοθευ-
µένη φέτα, που βρέθηκε να πωλεί-
ται σε ψυγεία µεγάλης αλυσίδας 
σούπερ µάρκετ στη Γερµανία και 
την παρήγαγε φυσικά, τυροκοµι-
κή εταιρεία στη χώρα µας.
Καταγγέλλοντες και καταγγελό-
µενοι, ο καθένας από τη δική του 
πλευρά και µε τα δικά του στοι-
χεία κι επιχειρήµατα, προσπαθεί 
να πείσει τις ελεγκτικές αρχές και 
την κοινή γνώµη, για του λόγου 
του, το αληθές.

Αυτό που µας κάνει όµως ιδιαί-
τερη εντύπωση, είναι η παντελής 
απουσία ελεγκτικού µηχανισµού, 
µέχρι τη στιγµή της συγκεκριµέ-
νης καταγγελίας, την οποία κατέ-
θεσε αντιπρόσωπος τυροκοµικών 
και άλλων ειδών, ελληνικής κατα-
γωγής. Οι κρατικοί φορείς ελέγχου 
ανέλαβαν δράση, µετά την καταγ-
γελία, µε τελικό στόχο τη διαλεύ-
κανση της υπόθεσης και την εφαρ-
µογή του νόµου. 

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ 
ταυτόχρονα, ανακοίνωσε την πο-
λιτική της βούληση να φτάσει η έ-
ρευνα της υπόθεσης µέχρι το τέλος, 
διαγράφοντας τις ευθύνες που έχει 
η ίδια και οι ελεγκτικοί φορείς της 
πολιτείας µε την ανεπάρκειά τους, 
µέχρι τη στιγµή της καταγγελίας.

Καµία απάντηση σχετικά µε την 
ιχνηλασιµότητα των συγκεκριµέ-
νων ποσοτήτων φέτας, ασχέτως αν 
τελικά είναι ή δεν είναι νοθευµέ-
νες και αν υπάρχει ή δεν υπάρχει 
ευθύνη ή δόλος, της καταγγελλό-
µενης εταιρείας. 

Εµείς οι κτηνοτρόφοι, παρακο-
λουθούµε όλους όσους εµπλέκο-
νται σε αυτή την υπόθεση, µε τη δι-
κή µας οπτική και υπερθεµατίζου-
µε ή αναθεµατίζουµε τους εµπλε-
κόµενους, µε τα υποκειµενικά µας 
κριτήρια, χωρίς να γνωρίζουµε τι 
πραγµατικά έχει συµβεί. Φτάσαµε 
στο σηµείο να δυσφηµείται η φέ-
τα ως εθνικό ΠΟΠ προϊόν στο εσω-
τερικό και στο εξωτερικό, χωρίς να 
υπάρχει επίσηµο πόρισµα.

Γιατί καθυστερεί το πόρισµα;
Αναρωτιόµαστε όλοι, ποιος είναι 

ο λόγος που καθυστερεί το πόρι-
σµα του ελέγχου εδώ και δύο µή-
νες, ενώ όλοι ανεξαιρέτως οι ε-
µπλεκόµενοι, ζητούν τη διαλεύ-
κανση της υπόθεσης. 

Αναλογιζόµαστε ποια θα ήταν 
η καθυστέρηση, στην περίπτωση 
που δεν υπήρχε και η πολιτική 
βούληση. Όποιος αποδεδειγµέ-
να παρανοµεί, πρέπει να τιµωρεί-
ται άµεσα και χωρίς ενδοιασµούς. 
Η διεπαγγελµατική οργάνωση της 
φέτας (∆ΟΦ) δεν έχει ακόµα την 
οργανωτική δοµή και λειτουργία 
που χρειάζεται, για να επιτελέσει 
το ρόλο της και φοβόµαστε ότι αυ-
τό θα αργήσει, αν τελικά πραγµα-
τοποιηθεί.

Η ανεπάρκεια αξιόπιστου µη-
χανισµού ελέγχου, για το εθνι-
κό µας ΠΟΠ προϊόν τη ΦΕΤΑ, εί-
ναι γνωστή στους εµπλεκόµενους 
του χώρου και κυρίως στους τυρο-
κόµους. Είναι σηµαντικό ότι η συ-
γκεκριµένη µας διαπίστωση ταυ-
τίζεται µε αυτή του προέδρου της 
ηµιτελούς ∆ΟΦ και αντιπροέδρου 
µεγάλης γαλακτοβιοµηχανίας, κ. 
Γιάννη Βιτάλη, σε συνέντευξη που 
παραχώρησε σε τηλεοπτικό σταθ-
µό της Ηπείρου. Ο κ. Βιτάλης λέει 
ξεκάθαρα στη συνέντευξή του ότι 
ο νόµος 4691/2020 για την προ-
στασία της ΦΕΤΑΣ, είναι κανονι-
στικός και δεν υπάρχει ο εκτελε-
στικός µηχανισµός για την εφαρ-
µογή του.

∆ηλαδή το ΥΠΑΑΤ όλους αυτούς 
τους µήνες πετάει αετό, που λέει 
και ο λαός µας. Προσπαθεί µε τη 
νοοτροπία και τη γραφειοκρατία 
του δηµοσίου, να τιθασεύσει τον 
ιδιωτικό τοµέα, που λειτουργεί µε 
µεγαλύτερη ευελιξία από τον δη-
µόσιο και σίγουρα µε υψηλότερες 
ταχύτητες. 

Ο κ. Βιτάλης λέει ότι η ∆ΟΦ, µε 
τη συµβολή του περιφερειάρχη Η-
πείρου κ. Καχριµάνη, κάτι που δεν 
αµφισβητούµε, κίνησε τα νήµατα 
και κατάφερε να µειωθούν οι ει-
σαγωγές πρόβειου γάλακτος, χω-
ρίς να αναφέρει όµως το σηµαντι-
κότερο αίτιο της µείωσης των εισα-
γωγών, που είναι η αύξηση της τι-
µής του γάλακτος στο εξωτερικό, 
η οποία έκανε ασύµφορη την ει-
σαγωγή του. Σχολιάζει τη ζήτηση 
για ελληνικό γάλα, από όσους µε-
ταποιητές µείωσαν ή σταµάτησαν 
τις εισαγωγές, αναφέροντας την 
προσπάθειά τους να µπουν στη 
ζώνη γάλακτος άλλων µεταποιη-
τών, δίνοντας φυσικά υψηλότερη 
τιµή για να το πετύχουν, στηλιτεύ-
οντας εµµέσως αυτές τις ενέργειες. 

Ηχηρή παρέμβαση
των κτηνοτρόφων

Όποιος αποδεδειγμένα παρανομεί, πρέπει να τιμωρείται άμεσα 
και χωρίς ενδοιασμούς, λένε οι κτηνοτρόφοι της Ανατολικής 
Μακεδονία Θράκης, που διερωτώνται γιατί αργεί το πόρισμα για 
την τυροκομική εταιρεία που κατηγορείται για νοθεία στη φέτα
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Όποιος κάνει λάθος συμφωνίες 
αναλαμβάνει και το ρίσκο
Οι κτηνοτρόφοι πάντως όταν ανα-
γκάζονται να πουλούν κάτω του κό-
στους και δε βγαίνουν, µειώνουν 
τα ζώα τους ή λιγοστεύουν το τάι-
σµα ή τα στερεύουν πιο γρήγορα ή 
τα πουλούν και αλλάζουν δουλειά 
ή φεύγουν µετανάστες. 

Αυτό όχι µόνο γιατί οι κτηνοτρό-
φοι είναι πιο ευσυνείδητοι και τί-
µιοι επαγγελµατίες, κάτι που εµείς 
πραγµατικά πιστεύουµε, αλλά γιατί 
και µία σταγόνα νερό να πέσει µέ-
σα στο γάλα, ο έλεγχος του γαλα-
τά θα το βρει. 

Άρα είναι θέµα και φόβου, για τον 
κτηνοτρόφο που ελέγχεται, ενώ για 
τον παραγωγό φέτας που είναι ανε-
ξέλεγκτος, είναι καθαρά θέµα επαγ-
γελµατικής ευσυνειδησίας και τιµιό-
τητας. Όποιος κάνει λάθος συµφω-
νίες, αναλαµβάνει και το επιχειρη-
µατικό ρίσκο. Έτσι µαθαίνει από τα 
λάθη του. Πουλά και µε ζηµιά, για 
να είναι κύριος και την επόµενη φο-

ρά δεν µπαίνει στη διαδικασία του 
µειοδοτικού διαγωνισµού, δηλαδή 
ποιος θα εξευτελίσει πρώτος την α-
ξία, του εθνικού µας ΠΟΠ προϊόντος 
της ΦΕΤΑΣ, πουλώντας χαµηλότερα, 
για να πάρει τη δουλειά. 

O κ. Βιτάλης υπενθυµίζει σε ό-
λους µας τις αθρόες εισαγωγές γά-
λακτος, κυρίως µετά το 2017. Μι-
λά για τη µεταφορά ακριβού γάλα-
κτος, λόγω του κόστους µεταφοράς, 
ακόµα και από την Κρήτη, που εί-
ναι εκτός των περιοχών που το γά-
λα τους µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για την παρασκευή φέτας.

Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο 
µεταποιητής αν ρωτηθεί, θα δικαιο-
λογηθεί ότι δε θα το κάνει φέτα αλ-
λά κάτι άλλο, π.χ. λευκό τυρί και ά-
ντε να βγάλεις άκρη, όπως λέει. Έ-
τσι γίνεται και µε τις εισαγωγές; Τό-
σο απλά είναι τα πράγµατα;Ότι δη-
λώσεις για να δικαιολογήσεις τα α-
δικαιολόγητα, γίνεται σεβαστό; Έ-

τσι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια κι ε-
µείς οι κτηνοτρόφοι αναρωτιόµαστε, 
γιατί η τιµή του παραγωγού έφτα-
σε στο ναδίρ; Ο κ. Βιτάλης αναφέρει 
ότι η γαλακτοβιοµηχανία του, πλη-
ρώνει ανταποδοτικά τέλη στον ΕΛ-
ΓΟ ύψους 120 χιλιάδων ευρώ, χω-
ρίς να διευκρινίζει ότι, αυτά τα τέ-
λη προέρχονται από κρατήσεις που 
αφαιρούνται, από το ποσό πληρω-
µής του κτηνοτρόφου, άρα είναι δι-
κά του λεφτά. Λεπτοµέρεια, που ό-
µως βάζει τα πράγµατα στη σωστή 
τους διάσταση και δείχνει ότι ο κτη-
νοτρόφος πληρώνει τον ΕΛΓΟ, δη-
λαδή τον κρατικό οργανισµό υπο-
τυπώδους ελέγχου.

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια και 
ευγενή κυνικότητα, ο αγαπητός κ. 
Βιτάλης θέτει τους προβληµατισµούς 
του για την πλευρά των παραγωγών 
της φέτας, συµµεριζόµενος όµως α-
πό τη δική του οπτική, τις δυσκολί-
ες των κτηνοτρόφων. 

Γκρέμισμα και χτίσιμο από την αρχή
Χωρίς αλλαγή νοοτροπίας από τους παραγωγούς της φέτας και µε ηµίµετρα 
και όµορφα λόγια, όπως αυτά που ανακοίνωσε ο υπουργός ΑΑΤ κ. Λιβανός, 
µετά τις καταγγελίες, οδηγούµαστε όλοι µαζί στον γκρεµό.Χρειάζεται άµεσα 
γκρέµισµα και χτίσιµο από τα θεµέλια, ενός νέου ελεγκτικού µηχανισµού και 
θεσµικού πλαισίου, που θα σέβονται και θα υπολογίζουν όλοι οι παραγωγοί 
φέτας και όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται, τουλάχιστον θα πειθαρχούν γιατί θα  
το φοβούνται.
Μας έκανε εντύπωση η πρόταση του κ. Βιτάλη, για να αναρτήσουµε τις 
προτοµές στην πλατεία Συντάγµατος, δίπλα στον άγνωστο στρατιώτη, όσων 
από το ΠΑΣΟΚ και τη Ν∆ έχουν προσφέρει έργο κι έχουν κάνει 
µεταρρυθµίσεις στην πατρίδα µας, για να τους καταθέτουµε στεφάνια... ∆ε 
γνωρίζουµε αν ο κ. Βιτάλης έχει κάποιους συγκεκριµένους στο µυαλό του, 
αλλά σε ότι αφορά  την προσφορά τους στην κτηνοτροφία, έχουν όλοι 
ζυγιστεί κι έχουν βρεθεί, πολιτικά ελλιποβαρείς. Εµείς οι απλοί κτηνοτρόφοι 
ή τσοπαναραίοι, όπως µας αποκαλούν υποτιµητικά, στις µεταξύ τους  
συζητήσεις κάποιοι γαλατάδες, µε σεβασµό απευθυνόµαστε στους 
παραγωγούς φέτας και καλούς µας συνεργάτες. Γι’ αυτούς που αγωνίζονται 

µε τα θηρία και προσπαθούν να ανταγωνιστούν τα σαΐνια της πιάτσας, τους 
λέµε µπράβο και καλή δύναµη. Για τους άλλους που κάποια στιγµή µπήκαν ή 
έχουν σκοπό να µπουν  στον πειρασµό, να βάλουν και… τις κάλτσες τους στο 
τυρί ΠΟΠ ΦΕΤΑ,  για να βγουν οικονοµικά, τους υπενθυµίζουµε τα λόγια του 
Αβραάµ Λίνκολν, που πριν από 163 χρόνια είπε µε περίσσια εµπειρία ότι: 
«µπορείς να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ καιρό, πολλούς για λίγο, αλλά όχι 
όλους για όλο τον καιρό». Κλείνοντας, απευθυνόµαστε στην πολιτική ηγεσία 
του ΥΠΑΑΤ υπενθυµίζοντάς της ότι, την κοπριά την καθαρίζουµε µιά και 
καλή, γιατί όσο απλώς τη σκαλίζουµε, βρωµάει περισσότερο.

* ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ∆.Σ. ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Α.Μ.Θ.
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Ελεύθερη αγορά ή τσιφλίκια
Παραδέχεται όµως ότι µε 75 και 80 

λεπτά του ευρώ δεν έβγαινε ο κτηνο-
τρόφος και καλώς ανέβηκε το γάλα 
στο 1 ευρώ, για να είναι βιώσιµος. 
∆εν εξηγεί όµως πως θα µπορούσε 
να επιτευχθεί η άνοδος της τιµής, αν 
δεν υπήρχε αυτός ο ανταγωνισµός 
µε την εισχώρηση της µιας εταιρεί-
ας, στη ζώνη γάλακτος της άλλης. 
Άλλωστε µιλάµε για ελεύθερη αγορά 
και όχι για τσιφλίκια, έτσι δεν είναι 
ή µήπως κάνουµε λάθος; Για εµάς 
φυσικά δεν αρκεί να είναι οι κτηνο-
τρόφοι απλά βιώσιµοι, αλλά να εί-
ναι και οικονοµικά ικανοποιηµένοι. 

Όσο για τις παραπάνω τιµές που 
αναφέρει ο κ. Βιτάλης, δεν ισχύουν 
για όλα τα πρόβεια γάλατα, οι τιµές 
των οποίων ήταν και είναι αρκε-
τά χαµηλότερες στην πατρίδα µας. 

Όµως δεν αναφέρθηκε καθόλου 
στην άνοδο του κόστους παραγω-
γής, εν προκειµένω της τιµής των 
ζωοτροφών, που είναι της τάξης του 
30 - 40% και που εξανεµίζει την άνο-
δο της τιµής σε γάλα αλλά και κρέ-
ας, κάνοντας τις κτηνοτροφικές εκ-
µεταλλεύσεις, µη βιώσιµες. 

Αναφέρει ότι η γαλακτοβιοµηχα-
νία που είναι αντιπρόεδρος, χρεώ-
νεται επιπλέον 2,5 εκατοµµύρια το 
χρόνο, λόγω της ανόδου της τιµής 
παραγωγού τη φετινή σεζόν, αλλά 
δεν αναφέρει πόσα εκατοµµύρια 
καρπώθηκε η γαλακτοβιοµηχανία 
αυτή, όπως και όλες οι υπόλοιπες, 
από τη µεγάλη µείωση της τιµής πα-
ραγωγού το 2017 και µετά. 

Περί υψηλής τιµής παραγωγού
∆ιαπιστώνει ότι δεν υπάρχει ελ-

ληνικό γάλα και δεν αναφέρει, ε-
νώ γνωρίζει πολύ καλά το λόγο, 
που δεν είναι άλλος από την έξοδο 
των κτηνοτρόφων από το επάγγελ-
µα, σφάζοντας τα ζώα τους ή µειώ-
νοντάς τα, ακόµα και υποσιτίζοντάς 
τα, για να χαµηλώσουν το κόστος ε-
κτροφής και να περιορίσουν τη ζη-
µιά. Αυτό είναι το αποτέλεσµα των 
ανεξέλεγκτων εισαγωγών γάλακτος 
και της εξευτελιστικής τιµής των προ-
ηγούµενων ετών, που όρισε η… ε-
λεύθερη αγορά.

Αναφέρει ότι οι παραγωγοί φέ-
τας, όταν πουλάνε φτηνά και ιδι-
αίτερα όταν έχουν κλείσει συµφω-
νίες µε µεγάλα µάρκετ, κυρίως για 
συσκευασµένη φέτα µε ιδιωτική ε-
τικέτα, δε βγαίνουν οικονοµικά µε 
τις σηµερινές αυξηµένες τιµές. Λέ-
ει καθ’ υπερβολή τη χαρακτηριστι-
κή έκφραση ότι, για να βγουν, µπο-
ρεί να βάλουν µέσα στο τυρί οτιδή-
ποτε και τις κάλτσες τους ακόµα ή 
όπως είπε σε µεταγενέστερη συνέ-
ντευξη και τα παπούτσια τους ακό-
µα. ∆ιαλέγουµε και παίρνουµε, ελ-
πίζοντας οι κάλτσες τουλάχιστον, 
να είναι καθαρές. 

Ζώνες
Ο κ. Βιτάλης δεν εξηγεί 
πώς θα μπορούσε να 
επιτευχθεί η άνοδος της 
τιμής, αν δεν υπήρχε 
αυτός ο ανταγωνισμός 
με την εισχώρηση της 
μιας εταιρείας, στη ζώνη 
γάλακτος της άλλης.

Βίντεο
Η  διεύθυνση για 
προβολή της συνέ-
ντευξης του προέδρου 
της ΔΟΦ, Ιωάννη 
Βιτάλη είναι https://
www.youtube.com/
watch?v=ghihvdpXGoY

Θεμέλια
Χρειάζεται άμεσα γκρέ-
μισμα και χτίσιμο από 
τα θεμέλια, ενός νέου 
ελεγκτικού μηχανισμού 
και θεσμικού πλαισίου, 
που θα σέβονται και 
θα υπολογίζουν όλοι οι 
παραγωγοί φέτας.
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Αποδίδει η επένδυση του Υφαντή 
σε ελαιόλαδο & ελιά με Lelia Foods

  Τυποποιώντας έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο από 
Καλαμάτα, Μάνη και Σητεία

  Τα προϊόντα με την ετικέτα 
esti διακινούνται σε πάνω 
από 20 χώρες  

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Το επενδυτικό σχήµα της οικογένειας Υφαντή 
- γνωστή κυρίως από τη δραστηριότητά της στα 
αλλαντικά - σε έναν ακόµα κλάδο, αυτόν του 
ελαιόλαδου αποτελεί η εταιρεία Λέλια Τρόφι-
µα, τα προϊόντα της οποίας τοποθετούνται αυ-
τή τη στιγµή σε αρκετά καταστήµατα σούπερ 
µάρκετ της ελληνικής αγοράς, αλλά και σε αρ-
κετές χώρες του εξωτερικού. Στις κύριες ποι-
κιλίες που επεξεργάζεται και τυποποιεί είναι 
η ελιά Καλαµών, η ΠΟΠ θρούµπα Θάσου και 
οι µαυροελιές από την Άµφισσα. 

Η εταιρεία τυποποιεί και συσκευάζει έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ Καλαµάτας από κο-
ρωνέικη ποικιλία, είτε από συµβατικές, είτε α-
πό βιολογικές καλλιέργειες. Ελαιόλαδο προ-

µηθεύεται και από παραγω-
γούς της µεσσηνιακής Μά-
νης, συσκευάζοντας επίσης 
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. 
Επιπλέον η εταιρεία είναι 
πιστοποιηµένη για την πα-
ραγωγή ΠΟΠ ελαιόλαδου 
από τη Σητεία της Κρήτης. 

Η Λέλια Τρόφιµα κινείται 
µε δύο ετικέτες στην αγορά. 
Αφενός µε τις συσκευασίες 
ελιάς που φέρουν την ονο-
µασία Lelia, αφετέρου µε την 
ετικέτα esti υπό την οποία 
εκτός από ελιές σε βαζάκι 
παράγεται και το έξτρα παρ-
θένο αλλά και το έξτρα παρ-
θένο βιολογικό ελαιόλαδο. 

Mε δύο ετικέτες Lelia και est στην εγχώρια 
και στις διεθνείς αγορές

Οι δύο ετικέτες που κυκλοφορούν στην α-
γορά προέρχονται από δύο εταιρείες, τις ο-
ποίες ο όµιλος Υφαντή συγχώνευσε σε µία 
και προέκυψε η Λέλια Τρόφιµα. Η µάρκα 
esti προήλθε από την εταιρεία Ελληνική Γη 
των αδερφών Πλεµµένου, η οποία ιδρύθη-
κε το 1912 στην Καλαµάτα, εξαγοράστηκε α-
πό τον όµιλο Υφαντή και στη συνέχεια συγ-
χωνεύτηκε µε τη Ροή Α.Ε. εταιρεία τυποποί-
ησης ελιάς, κίνηση από την οποία προέκυ-
ψε η Λέλια Τρόφιµα Α.Ε. Να σηµειωθεί ότι η 

Λέλια Τρόφιµα αποτέλεσε τη συνέχεια της Ά-
στρον Μεσσηνίας Α.Ε. και ιδρύθηκε το 1989 
από την οικογένεια Μπογιατζή στην Καλαµά-
τα. Σήµερα η εταιρεία εδρεύει στο Καλοχώρι 
Αυλίδας στην Εύβοια.

Τα προϊόντα esti διακινούνται αυτή τη στιγ-
µή σε περισσότερες από 20 χώρες του εξω-
τερικού. Στον τοµέα των εξαγωγών τα προϊ-
όντα esti διατίθενται σε χώρες όπως είναι το 
Ηνωµένο Βασίλειο, η Γερµανία, αλλά και σε 
χώρες των Εµιράτων όπως είναι το Ντουµπάι. 

Με παρουσία και στον κλάδο του τουρισµού
Ο όµιλος Υφαντή διατηρεί αυτή τη στιγµή ευρεία πα-

ρουσία σε διάφορες κατηγορίες τροφίµων µε προϊόντα 
όπως είναι τα αλλαντικά, τα κατεψυγµένα λαχανικά, 
οι συσκευασµένες σαλάτες, τα έτοιµα γεύµατα. 
Μεταξύ των δραστηριοτήτων είναι και αυτή που 
εντοπίζεται στον τουριστικό κλάδο µε την εταιρεία 
Athens Holidays Α.Ε., διατηρώντας ξενοδοχεία 
στο Κεφαλάρι της Κηφισιάς αλλά και στο κέντρο 
της Αθήνας. Ο όµιλος το 2019 κατέγραψε κύ-
κλο εργασιών που ανήλθε στα 159 εκατ. ευρώ, 
διατηρώντας το µεγαλύτερο µερίδιο πωλήσεων 
στον κλάδο των αλλαντικών αυτή τη στιγµή, 
µε δεύτερο τον Νίκα και τρίτη την Creta Farm. 

Τρόφιµα
Ο όµιλος Υφαντή 
διατηρεί αυτή τη 

στιγµή ευρεία παρου-
σία σε διάφορες 

κατηγορίες τροφί-
µων µε προϊόντα 

όπως τα αλλαντικά, 
τα κατεψυγµένα 

λαχανικά, οι συσκευ-
ασµένες σαλάτες, 
τα έτοιµα γεύµατα

∆ίνει Chipita 
κρατά Νίκας και 
Wonderplant ο
Θεοδωρόπουλος
Κλεισµένη θεωρείται µε βάση 
έγκυρες πηγές της αγοράς η 
εξαγορά της Chipita από τη 
Mondelez, µία συµφωνία στην 
οποία ήρθαν πολύ κοντά και 
παλαιότερα οι δύο επιχειρήσεις, 
ωστόσο δεν είχε προχωρήσει. 
Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 
επιχειρηµατίας Σπύρος 
Θεοδωρόπουλος θα διατηρήσει τη 
δραστηριότητά του στη Νίκας και 
στην εταιρεία ντοµατικών 
προϊόντων, Wonderplant. Μάλιστα 
η Νίκας αναµένεται να αποσχιστεί 
από τον όµιλο Chipita και να 
παραµείνει αυτόνοµη οντότητα. Η 
Wonderplant προχωρά επένδυση 
30 εκατ. ευρώ για επέκταση των 
θερµοκηπιακών εγκαταστάσεων 
της κατά 70 στρέµµατα, είδηση 
που έγραψε πρώτο το agronews.
gr. Το τίµηµα της συµφωνίας 
κινείται στα 1,7 δισ. ευρώ, µε τη 
Mondelez να αποκτά ισχυρό βήµα 
στην κατηγορία των σνακ, στην 
οποία δραστηριοποιείται η Chipita, 
που έχει στην ιδιοκτησία της 8 
εργοστάσια µε 38 γραµµές 
παραγωγής και παράγει προϊόντα 
της και µέσω κοινοπραξιών. 
Χαρακτηριστικό του εκτοπίσµατος 
που διατηρεί στην αµερικανική 
αγορά η Chipita είναι και το ότι 
διαθέτει τα κρουασάν 7Days σε 
πάνω από 2.500 καταστήµατα της 
Walmart, της µεγαλύτερης 
αλυσίδας λιανεµπορίου στις ΗΠΑ 
και διεθνώς. ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ 
ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ

2018
2019

5,77
5,54

2018
2019

9.034
2.853
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Έτοιµοι για ανατιµήσεις είναι οι πο-
λυεθνικοί γίγαντες τροφίµων αµέ-
σως µόλις µια χούφτα εµπορευµά-
των όπως καλαµπόκι, σιτάρι, σόγια 
και φυτικά έλαια αρχίζουν να αυξά-
νουν την τιµή τους στα χρηµατιστήρια.

«Με τις παγκόσµιες τιµές των τρο-
φίµων ήδη στα υψηλότερα επίπεδα 
από τα µέσα του 2014, αυτό το τελευ-
ταίο άλµα παρακολουθείται στενά, 
επειδή οι βασικές καλλιέργειες επη-
ρεάζουν παντού τα σούπερ µάρκετ - 
από τη ζύµη ψωµιού και πίτσας ως 
το κρέας, τους χυµούς και τα ανα-
ψυκτικά», αναφέρει το Bloomberg.

«Μόλις τα µεγάλα εµπορεύµατα 
τροφίµων, όπως το σιτάρι, η ζάχα-
ρη, τα φυτικά έλαια, αρχίζουν να 
δείχνουν αύξηση τιµών στα χρηµα-
τιστήρια που συνδέονται µε τη δια-
τροφή για παρατεταµένη χρονική 
περίοδο, οι βιοµηχανίες µετακυλούν 
το κόστος», δήλωσε ο Γουιλ Χάιλαρ, 
διευθύνων σύµβουλος στην OC&C.

Σύµφωνα µε το Bloomberg οι πολυ-
εθνικοί γίγαντες τροφίµων και ποτών 
Coca Cola Co, Nestle SA, JM Smucker, 
Procter & Gamble και General Mills, 
παρακολουθούν τα περιθώρια στις  
τιµές πρώτων υλών και τα κόστη τους. 

Aνεβαίνουν τα εμπορεύματα,
σε ανατιμήσεις οι πολυεθνικές

Οι ταχυµεταφορές τροφίµων στην ΕΕ στο κυνήγι 2 τρις

Αποθήκες τροφίµων ανοίγουν η µία µετά την άλλη σε διάφορα σηµεία 
ευρωπαϊκών πόλεων και υπηρεσίες delivery επεκτείνονται από τις 
λίστες εστιατορίων και µαγειρείων σε σούπερ µάρκετ ή δικά τους 
«καταστήµατα» λιανικής. Οι παραγγελίες για τα ψώνια του σούπερ 
µάρκετ που φτάνουν στην πόρτα του καταναλωτή µέσα σε 30 λεπτά 
εδραιώθηκαν για τα καλά τους τελευταίους µήνες, αναπτύσσοντας κατά 
τουλάχιστον 14 δισ. τον τζίρο των εταιρειών που δραστηριοποιούνται 
στον κλάδο του delivery το 2021. Οι επενδυτές βλέπουν σε µια παλιά 
αγορά, αυτή της λιανικής, νέες ευκαιρίες. Και πρόκειται για µια αγορά 
που αποτιµάται στα 2 τρισ. στην Ευρώπη και στα 1 τρισ. στις ΗΠΑ. 
Νεοφυείς επιχειρήσεις ανταγωνίζονται για να κάνουν πιο απλοϊκές 
τις πλατφόρµες για τους εκατοντάδες χιλιάδες νέους χρήστες που τις 
εντάσσουν στην καθηµερινότητά τους, βλέποντας τη χρηµατιστηριακή 
τους αξία να αυξάνεται κατά µερικά δισ. ευρώ στο τέλος κάθε τριµήνου.

Σύµφωνα µε την Deloitte, 
η εναλλακτική αγορά µε βάση 

τα φυτά αναµένεται να αυξηθεί 
από 1,5 δισ. ευρώ το 2018 

σε 2,4 δισ. έως το 2025 
στην Ευρώπη.

Άλλα 70 εµπορικά σήµατα vegan κα-
τατέθηκαν το 2020, υποδηλώνοντας 
ότι η τάση για φυτικά προϊόντα δεν 
δείχνει κανένα σηµάδι επιβράδυν-
σης, µε 265 σήµατα να έχουν κατα-
χωριστεί στον τοµέα των τροφίµων 
και ποτών τα τελευταία πέντε χρόνια.

Σύµφωνα µε την EMW (εταιρεία για 
πνευµατικά δικαιώµατα), η εν λόγω 
αγορά αποτελεί ελκυστικό επενδυ-
τικό στόχο για τη βιοµηχανία τροφί-
µων-ποτών. Οι ευρωπαϊκές λιανικές 
πωλήσεις εναλλακτικών κρεάτων και 
γαλακτοκοµικών αυξήθηκαν 10% ετη-
σίως από το 2010 έως το 2020. Σύµ-
φωνα µε τη  Deloitte, η εναλλακτική 
αγορά µε βάση τα φυτά αναµένεται 
να αυξηθεί από 1,5 δισ. ευρώ το 2018 
σε 2,4 δισ. έως το 2025 στην Ευρώπη.

Αυτή η τάση συνεχίστηκε τον πε-
ρασµένο χρόνο, µε τον γαλλικό ό-
µιλο τροφίµων Danone να αποκτά 
την αµερικανική µάρκα vegan Follow 
Your Heart, ενώ η McDonald’s  ετοι-
µάζεται για το µπέργκερ McPlant.

Άλλα 70
εμπορικά
σήματα
vegan

Επενδύσεις 11 εκατ. 
ευρώ στα σχέδια
της Κρι Κρι το 2021

Για το 2021 η 
γαλακτοβιοµηχανία Κρι Κρι, 
σχεδιάζει επενδύσεις 
περίπου 11 εκατ. ευρώ, 
εκ των οποίων τα 5 εκατ. 
ευρώ αφορούν το έργο 
παραγωγής βιοαερίου από 
επεξεργασία των υγρών 
λυµάτων του εργοστασίου 
και 6 εκατ. ευρώ αφορούν 
άλλες επενδύσεις σε 
µηχανολογικό εξοπλισµό. 
Σηµειώνεται ότι 
προηγήθηκαν επενδύσεις 
περί τα 10 εκατ. ευρώ το 
2020.

Σε συζητήσεις 
η Nestle για εξαγορά
της The Bountiful 
Company

Η ελβετική εταιρεία 
τροφίµων Nestle 
επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται 
σε συζητήσεις για την 
απόκτηση του συνόλου ή 
µέρους της The Bountiful 
Company. Η εταιρεία που 
παρασκευάζει τις βιταµίνες 
Nature’s Bounty, έχει την 
στήριξη της KKR & Co,. και 
σχεδίαζε την δηµόσια 
εγγραφή της εταιρείας 
στις ΗΠΑ.

Η Tate & Lyle 
εξετάζει το 
ενδεχόµενο
διαχωρισµού 
δραστηριοτήτων της

Σε διαδικασία διερεύνησης 
του δυνητικού διαχωρισµού 
των λύσεων τροφίµων και 
ποτών βρίσκεται η Tate & 
Lyle, καθώς και των βασικών 
προϊοντικών της 
δραστηριοτήτων. Η εταιρεία 
προµήθειας συστατικών 
τροφίµων και ποτών τόνισε 
πως βρίσκεται σε αρχικές 
συζητήσεις µε πιθανούς 
νέους εταίρους για τις 
πρωταρχικές της 
δραστηριότητες και 
ότι δεν µπορεί να υπάρξει 
βεβαιότητα ότι θα υπάρξει 
µια συνεργασία.

ΝΕΑ

Σε εκκρεµότητα εξαιτίας γραφειο-
κρατικών κωλυµάτων βρίσκεται τε-
ράστιος αριθµός αιτήσεων για εξα-
γωγές στην αχανή αγορά της Ιαπω-
νίας ευρωπαϊκών κηπευτικών και 
φρούτων, ανάµεσα τους και τα ελ-
ληνικά ακτινίδια. 

Σηµειωτέων η Ιαπωνία, των 127 
εκατοµµυρίων καταναλωτών, εισά-
γει κάθε χρόνο ακτινίδια αξίας άνω 
των 200 εκατοµµυρίων ευρώ. Σύµ-
φωνα µάλιστα µε εκτιµήσεις, το ά-
νοιγµα της συγκεκριµένης αγοράς 
θα επέτρεπε στην Ελλάδα να πραγ-
µατοποιήσει άµεσα εξαγωγές ακτι-
νιδίων αξίας έως και 4 εκατ. ευρώ. 

Την επιτάχυνση των διαδικασι-
ών, ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση Νω-
πών Προϊόντων (Freshfel Europe), 
µε τον επικεφαλής της Philippe 
Binard, να αναφέρει πως οι ΕΕ-Ια-
πωνία πρέπει συνεργαστούν στενά 
για να αρθούν τα εµπόδια που κρα-
τούν τα ευρωπαϊκά νωπά προϊόντα 
µακριά από την Ιαπωνία. «Πολλές 
αιτήσεις για πρόσβαση στην αγορά 
βρίσκονται σε εκκρεµότητα, για τα 
ιταλικά και ελληνικά ακτινίδια, για 
τα βελγικά αχλάδια και ντοµάτες, 
για τα πορτογαλικά και ουγγρικά 
κεράσια, για τους λωτούς από την 
Ισπανία», σηµειώνει.

«Κόλλησαν» οι εξαγωγές 
ακτινιδίων στην Ιαπωνία

ΥΠΕΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
(ΣΕ ∆ΟΛΑΡΙΑ)

14
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΖΙΡΩΝ 

ΗΠΑ ΕΥΡΩΠΗ

∆ΙΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ

2 1 
ΤΡΙΣΤΡΙΣ



ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Σε σηµαντική αύξηση της παραγω-
γικής της δυναµικής προχώρησε η 
Φυτοθρεπτική, κατασκευάζοντας 
6.000 τ.µ. νέων κτιριακών εγκατα-
στάσεων στο εργοστάσιό της στην 
Κόρινθο. Η συνολική αποθηκευτι-
κή δυνατότητα των συγκεκριµένων 
κτιρίων θα είναι περίπου 30.000 τό-
νοι, ενώ προστέθηκε και νέα παρα-
γωγική γραµµή ενσάκισης κοκκω-
δών λιπασµάτων, η οποία θα ενι-
σχύσει τη συνολική παραγωγή σε 
περίπου 100.000 τόνους ετησίως, 
έναντι 60.000 τόνων που ήταν προ 
της επένδυσης. 

Όπως σηµειώνει ο πρόεδρος και 
διευθύνων σύµβουλος της Φυτο-
θρεπτικής, Νίκος Κουτσούγερας, 
η εν λόγω επένδυση υπερβαίνει 
τα 4 εκατ. ευρώ. «Επιπλέον προχω-
ρήσαµε στην αγορά του εργοστασί-
ου που διαθέτουµε στο Πηλιχό Α-
σπροπύργου έναντι 2,5 εκατ. ευ-
ρώ, εγκαταστάσεις τις οποίες έως 
και το 2019 µισθώναµε. Πρόκειται 
για µία ακόµα σηµαντική κίνηση 
µε στόχο την ανάπτυξή µας, δεδο-
µένου ότι στο εργοστάσιο του Πη-
λιχού παρασκευάζονται τα υδατο-
διαλυτά και τα υγρά λιπάσµατα».

Η φετινή χρονιά ξεκίνησε µε θε-
τικούς οιωνούς σύµφωνα µε τον κ. 
Κουτσούγερα, ο οποίος επισηµαί-

νει ότι τα µηνύµατα ιδίως από τη 
Νότια Ελλάδα ήταν αισιόδοξα. «Ξε-
κινήσαν οι χειµερινές λιπάνσεις 
στην ελιά, ενώ και στη δεντροκο-
µία υπήρξε κινητικότητα. Έτσι έως 
και το τέλος Μαρτίου θα µπορού-
σε κανείς να µιλήσει για µία κα-
λή χρονιά. Ωστόσο τα προβλήµα-
τα που δηµιουργήθηκαν στις αρ-
χές της άνοιξης µε τους όψιµους 
παγετούς, προκάλεσαν εκτεταµέ-
νες ζηµιές. ∆υστυχώς ο τοµέας της 
δενδροκοµίας σε ένα µεγάλο τµή-
µα της Θεσσαλίας έχει πληγεί ση-
µαντικά. Μια εξέλιξη που επηρεά-
ζει κι εµάς καθώς η δενδροκοµία 
σχετίζεται άµεσα µε προϊόντα και-
νοτοµίας και τεχνολογικά προηγ-
µένα σκευάσµατα σαν τα δικά µας, 
επικεντρώνονται στον ψεκασµό δέ-
ντρων όπως οι µηλιές, οι ροδακι-
νιές, οι κερασιές και εκεί διατηρού-
µε µία αρκετά µεγάλη παρουσία».

Στρατηγικός προσανατολισµός 
στα ειδικά λιπάσµατα

Η εταιρεία διατηρεί στο επίκεντρο 
της στρατηγικής της από την ίδρυ-
σή της, τα προϊόντα ειδικής θρέψης. 
«Από το 1989 που ξεκίνησε να λει-
τουργεί η Φυτοθρεπτική, ο προσα-
νατολισµός µας ήταν προς τα ειδι-
κά λιπάσµατα, φόρµουλες και τε-
χνολογίες που θα λύνουν συγκε-
κριµένα προβλήµατα του Έλληνα 

αγρότη που θα τα χρησιµοποιήσει. 
Αν αυτό συνεχίσουµε να το κατα-
φέρνουµε, έχουµε λόγο ύπαρξης 
έναντι του υφιστάµενου έντονου 
ανταγωνισµού. Αυτή τη στιγµή η 
εταιρεία προσβλέπει στη βελτίω-
ση της αποτελεσµατικότητας των 
λιπάνσεων. Κατηγορίες που κυρι-
αρχούν όπως οι βιοδιεγέρτες και η 
επέµβαση στη φυσιολογία του φυ-
τού µέσα από τη θρέψη, είναι κά-
τι που το έχουµε παρακολουθήσει 
συστηµατικά, είτε ως Φυτοθρεπτι-
κή, είτε ως ORA Academy. Επίσης 
µε βάση τη νέα στρατηγική από την 
Ευρώπη για την πράσινη γεωργία 
για τα επόµενα χρόνια καθώς και 
την πολιτική «από το χωράφι στο 
πιάτο», για µας προέχουν ζητήµα-
τα πρόληψης της νιτρορύπανσης 
και ελέγχου των νιτρικών στο έδα-
φος, ο έλεγχος του αποτυπώµατος 

του άνθρακα στο περιβάλλον και 
οι εκποµπές αέριας αµµωνίας προς 
την ατµόσφαιρα, µε προϊόντα ου-
ρίας και παραµποδιστές για περι-
ορισµό του φαινοµένου». 

Η εταιρεία εξάγει τα προϊόντα της 
σε περισσότερες από 15 χώρες, ε-
νώ περίπου το 15%-20% του τζίρου 
της προέρχεται από διεθνείς πωλή-
σεις στα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατο-
λή και την Βόρεια Αφρική. 

Να σηµειωθεί ότι φέτος η Φυτο-
θρεπτική έκανε άνοιγµα και στην 
αγορά του Λιβάνου. «Στον Λίβανο 
ξεκίνησε µία µεγάλη προσπάθεια 
από το 2020 για την είσοδο στη συ-
γκεκριµένη αγορά, η οποία ολο-
κληρώθηκε φέτος. Ταυτόχρονα ε-
πιδιώκουµε την ενίσχυση της πα-
ρουσίας µας στις αγορές της Βόρει-
ας Αφρικής και της Μέσης Ανατο-
λής», αναφέρει ο κ. Κουτσούγερας.

Ο πρόεδρος και CEO της Φυτοθρεπτικής Νίκος Κουτσούγερας. Περίπου το 15%-20% του τζίρου της προέρχεται από διεθνείς πωλήσεις σε Βαλκάνια, Μέση Ανατολή και Β. Αφρική.

Η φετινή χρονιά ξεκίνησε µε θετικούς οιωνούς σύµφωνα µε τον 
πρόεδρο και διευθύνοντα της Φυτοθρεπτικής Νίκο Κουτσούγερα, 
που τονίζει ότι τα µηνύµατα από τη Νότια Ελλάδα ήταν αισιόδοξα.

Αυξάνει δυναμική
με νέα γραμμή
η Φυτοθρεπτική
Η επένδυση ύψους 4 εκατ. ευρώ φτάνει την 
παραγωγή κοκκωδών στους 100.000 τόνους

Άνοιγµα στο Λίβανο
Η εταιρεία Φυτοθρεπτική 
εξάγει τα προϊόντα της σε 
πάνω από 15 χώρες, ενώ 
φέτος έκανε άνοιγµα και 
στην αγορά του Λιβάνου
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Με όλα τα μέσα «μάχη» ενάντια στα 20 ζιζάνια 
Καλλιέργεια υψίστης σημασίας για την Ελλάδα, το βαμβάκι μπορεί να πετύχει τις 
επιθυμητές αποδόσεις μόνο με την εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης των 20 
ειδών ζιζανίων που το ανταγωνίζονται με ιδιαίτερη επιθετικότητα. Χημική καταπολέμηση 
ακριβείας και καλλιεργητικά μέτρα «στρώνουν» καθαρή σποροκλίνη δίνοντας προβάδισμα 
στα βαμβακόφυτα να αναπτυχθούν, ενώ κρατούν υπό έλεγχο και τα δυσεξόντωτα ζιζάνια, 
όπως η κύπερη, που αποτελεί μόνιμο «πονοκέφαλο» των Ελλήνων βαμβακοπαραγωγών. 

Μ. ΠΈΜΠΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
E ΙΔ ΙΚΟ  ΑΦΙΈΡΩΜΑ

0

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ
ΕΚΤΑΣΗ �2020�

ΕΚAT. ΣΤΡEMMATA

2,6

ΜΕΣΗ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΚΙΛΑ / ΣΤΡEMMA

270



28 ZIZANIOKTONIA
ΒΑΜΒΑΚΟΣ

>Με 16 εγκεκριμένες δραστικές ουσίες και ολοκληρωμένο πρόγραμμα  
για τους δυσεξόντωτους ανταγωνιστές η ζιζανιοκτονία στα βαμβακοχώραφα

ΕΛΕΎΘΕΡΟ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΧΩΡΑΦΙ 
ΤΗΝ 3Η ΕΩΣ ΤΗΝ 11Η ΕΒΔΟΜΆΔΆ 

ΤHΣ ΣΤΕΛΛΆΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Το βαμβάκι θεωρείται καλλιέργεια 
ιδιαιτέρως ευαίσθητη στα ζιζάνια, τα 
οποία ανταγωνίζονται επιθετικά τα 
βαμβακόφυτα για το νερό, τα θρεπτικά 
στοιχεία, τον χώρο και την ηλιακή 
ακτινοβολία. Το βαμβακοχώραφο 
θα πρέπει να παραμένει ελεύθερο 
ζιζανίων κατά την «κρίσιμη περίοδο» 
από την 3η έως την 11η εβδομάδα 
ώστε το βαμβάκι να αναπτύσσεται 
ανεμπόδιστο και χωρίς ανταγωνισμό.
Ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης 
διαχείρισης ζιζανίων αποτελείται από 
τη συνδυαστική εφαρμογή μέτρων 
πρόληψης και καταπολέμησης με 
καλλιεργητικές φροντίδες, μηχανική, 
βιολογική και χημική διαχείριση-
καταπολέμηση. Συνιστάται ποικιλία-
υβρίδιο με καλή ανταγωνιστική 
ικανότητα κατά των ζιζανίων για 
γρήγορο, ομοιόμορφο φύτρωμα 
και ταχεία ανάπτυξη, που θα 
επιτρέψει στην καλλιέργεια «να 
πάρει κεφάλι». Επιπροσθέτως πριν 
από όποια επέμβαση ο παραγωγός 
θα πρέπει να αναγνωρίσει και να 
χαρτογραφήσει τις εστίες και τα 
είδη ζιζανίων που υπάρχουν στο 
χωράφι του, ώστε να επιλέξει τα 
κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης.  
Πριν τη σπορά της καλλιέργειας 

μπορεί να γίνει μηχανική κατεργασία-
ζιζανιοκτονία με καλλιεργητή, 
δισκοσβάρνα και σβωλοκόφτη, 
ενώ μετά την εγκατάσταση του 
βαμβακιού στο χωράφι χρήσιμα 
είναι το σκαλιστήρι και η φρέζα για 
επεμβάσεις μεταξύ των γραμμών. 
Μελέτη του εργαστηρίου ζιζανιολογίας 
του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού 
Ινστιτούτου αναφέρει ότι για την 
αντιμετώπιση των ζιζανίων στη 
χώρα μας, μετά την εγκατάσταση της 
καλλιέργειας, απαιτείται ένας αριθμός 
μηχανικών σκαλισμάτων καθώς και 
χειρονακτικών σκαλισμάτων, με μέσο 
κόστος 10-15 ευρώ ανά στρέμμα, που 
σε αρκετές περιπτώσεις ανέρχεται 
στα 20 ευρώ ανά στρέμμα. Στη χημική 
καταπολέμηση, σήμερα για την 
καλλιέργεια του βαμβακιού υπάρχουν 
16 εγκεκριμένες δραστικές ουσίες 
με 9 διαφορετικούς τρόπους δράσης 
και 149 σκευάσματα-ζιζανιοκτόνα στο 

εμπόριο. Άπό τις διαθέσιμες δραστικές, 
8 προσφέρουν συνδυαστική δράση 
κατά πλατύφυλλων και αγρωστωδών 
ειδών, 8 καταπολεμούν μόνο τα 
αγρωστώδη, μία τα πλατύφυλλά 
ενώ υπάρχουν και 2 δραστικές για 
την καταπολέμηση της κύπερης. Η 
εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων μπορεί 
να γίνει προσπαρτικά με ενσωμάτωση 
στο έδαφος (PPI-, pendimethalin, 
fluometuron), προφυτρωτικά (PRE-, 
fluometuron, s-metolachlor και 
terbuthylazine) με επιφανειακή 
εφαρμογή, καθολική ή σε ζώνες στις 
γραμμές σποράς (band application) 
και μεταφυτρωτικά με καθολική ή 
κατευθυνόμενη μεταξύ των γραμμών. 
Επίσης, υπάρχει τεχνολογία 
ακριβείας ψεκαστικού συστήματος 
(WeedSeeker) που με την χρήση 
αισθητήρα ψεκάζει μόνο ζιζάνια 
(και όχι γυμνό έδαφος), μεταξύ των 
γραμμών σποράς.

ΠΟΡΦΎΡΗ ΚΎΠΕΡΗ 
Η ΔΎΣΕΞΟΝΤΩΤΗ
Το πλέον δυσεξόντωτο ζιζάνιο, που 
τείνει να κυριαρχήσει σχεδόν σε όλες 
τις περιοχές της βαμβακοκαλλιέργειας, 
είναι η πορφυρή (Cyperus rotundous) 
και η κίτρινη κύπερη. Ο παραγωγός 
καλείται να επιστρατεύσει όλα τα 
διαθέσιμα μέτρα για να την καταστήσει 
υπό έλεγχο.  
Η εξυγίανση του χωραφιού πριν 
τη σπορά και η αντιμετώπιση των 
ζιζανίων αυτών πριν το σχηματισμό 
εγκαίρως αποτελούν τα βασικά 
μέτρα πρόληψης. Επιπλέον, στη 
μηχανική αντιμετώπιση μπορεί να 
γίνει παράχωμα με βαθιά άροση 
και αναστροφή του εδάφους 
για διατάραξη των φυτών. Το 
εν λόγω μέτρο έχει αυξημένη 
αποτελεσματικότητα καθώς τα 
αναπαραγωγικά όργανα της 
κύπερης εκτίθενται στον ήλιο και 
ξεραίνονται. Είναι σημαντικό σε 
χωράφια με μεγάλους πληθυσμούς 
κύπερης να αποφεύγεται η χρήση 
φρέζας διότι μπορεί να διαιωνίσει το 
πρόβλημα, κόβοντας σε κομμάτια 
τα ριζώματα και συμβάλλοντας έτσι 
στην αναπαραγωγή και επέκταση του 
ζιζανίου αυτού. Γνωστή είναι και η 
αποτελεσματικότητα της ελεγχόμενης 
άρδευσης και της αμειψισποράς, 
ενώ ενέργειες όπως η εφαρμογή 
ορθολογικού προγράμματος λίπανσης 
και  φυτοπροστασίας συμβάλλουν 
στην ενίσχυση της ευρωστίας της 
καλλιέργειας και στην αύξηση της 
ανταγωνιστικής ικανότητας του 
βάμβακος με την κύπερη.  
Συμπληρωματικά, κρίνεται συνήθως 
απαραίτητα η επέμβαση με χημικά 
μέσα με καθολική εφαρμογή 
pyrithiobac-sodium ή trifloxysulfuron, 
σύμφωνα με την Ελληνική 
Ζιζανιολογική Εταιρεία. 
Τέλος, ο σταδιακά αναπτυσσόμενος 
κλάδος της βιολογικής αντιμετώπισης 
προσφέρει λύσεις όπως βιο-
ζιζανιοκτόνα (ακόμα σε ερευνητικό 
στάδιο) και φυτοπαθογόνους 
μύκητες με εκλεκτική δράση 
(Cercosporacaricis, Dactylaria 
higginsii).

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

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

Η «βασική ζιζανιοκτονία» είναι το αµέσως επόµενο µέληµά 

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

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

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

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

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

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

ΜΠΟΥ∆ΟΥΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

MARKETING MANAGER SYNGENTA HELLAS

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

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

ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ SYNGENTA HELLAS
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