
     Αρ. Φύλλου 809   www.agronews.gr   agrenda@agronews.gr    Σάββατο 15 & Κυριακή 16 Μαΐου 2021   Κωδ.: 7744   ISSN: 2241 9446   Τιµή 3 ευρώ

9
77
22
41

94
41
08

20

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

ΣABBATO: Παχωµίου Μεγάλου, Αχιλλίου Λαρ.  Μήνας 5ος, Εβδ. 19η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:15 - ∆ύση 20:29 ΣΕΛΗΝΗ: 4 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: 'Aστατος

Δίνει λεφτά  
ο φάκελος 
για λύσεις  
σε αρδευτικά
Μέχρι τις 15 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής 

προτάσεων αγροτών για στάγδην άρδευση, 

έργα σε γεωτρήσεις και φωτοβολταϊκά. Έως 

150.000 ο προϋπολογισμός. ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 27-30 

Αναδιάρθρωση καλλιεργειών
Με 3.000 ευρώ το στρέμμα ξεκινάει
η αναδιάρθρωση στα ροδάκινα σελ. 5

Ταµείο Επιχειρηµατικότητας
Από 25.000 μέχρι 1,5 εκατ. ευρώ 
για επενδύσεις στη μεταποίηση σελ. 11

ΝΤΟΜΑΤΑ      
Υποχώρησε κάτω από τα 80 
λεπτά η τιµή της ντοµάτας 
λόγω αυξηµένης προσφοράς.   
Εµπορεύµατα, σελ. 21-36

Η κλιμάκωση 
των ατομικών 
δικαιωμάτων 
έως το 2026  

σελ. 4

Έλλειμμα       
κλαδικών 
πολιτικών  
στη γεωργία 

σελ. 26-31

Αγανάκτηση, 
τέλη Μαΐου 
συνδεδεμένη 
στα ζωικά

σελ. 6-7

Η οινική 
έκφραση της 
Αβαντίς στη 
Σαντορίνη 

σελ. 34

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

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

225
182
84,76
2,93

302
195
77,30
2,55

    
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Ψηλά διατηρούνται 
διεθνώς σκληρό σιτάρι  
και βαμβάκι σελ. 22, 35

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

Το καλάθι με τα πολλά 
μόρια νέων αγροτών  
ανά περιφέρεια σελ. 16-17
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• Ενίσχυση 3.000 ευρώ µε πρόγραµµα 
αναδιάρθρωσης µέσα στο 2021 σελ. 5
• Ένας απόλυτα αυτόνοµος στάβλος 
µε τα νέα ροµπότ της Kuhn σελ. 20, 37

• Ακολουθεί την πεπατηµένη ο Λιβανός για 
τον τοµέα της αγροδιατροφής σελ. 26, 31
• Στο τραπέζι πλάνο για αφορολόγητες 
µεταβιβάσεις έως 100 στρέµµατα σελ. 10

• ∆ιόρθωση στην τιµή ντοµάτας όσο η αγορά 
αναµένει νέα άνοδο µε την εστίαση σελ. 21
• Μειωµένη έως και 60% η νέα παραγωγή 
της επιτραπέζιας ελιάς Χαλκιδικής σελ. 50

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Προς ανάκαµψη η αγορά επιτραπέζιας ντοµάτας µε το άνοιγµα 
της εστίασης, παρά τη µικρή παραδοσιακή πτώση µετά το Πάσχα 
διόρθωση. Μειωµένη έως πάνω από 60% αναµένεται η 
παραγωγή της επιτραπέζιας πράσινης ελιάς Χαλκιδικής. 
Προβληµατισµός στις µεσόσπερµες ποικιλίες ρυζιού, όπως η 
Ronaldo, µε µειωµένη ζήτηση και χαµηλότερες τιµές, αλλά 
καλύτερη εικόνα στα µακρύσπερα, τύπου Bonnet και Καρολίνες.

Ακάρεα της ελιάς
Τα σκωληκόµορφα ακάρεα έχουν κάνει 
την εµφάνισή τους στα ελαιόδεντρα 
από τα µέσα Απριλίου και προκαλούν 
παραµορφώσεις στα φύλλα, στενώσεις, 
εγκολπώσεις και βαθουλώµατα, 
ενώ σε αυξηµένους πληθυσµούς 
οδηγούν σε ξήρανση και πτώση των 
ταξιανθιών. Οι προσβολές στους 
καρπούς εµφανίζονται κατά τα πρώτα 
στάδια της ανάπτυξής τους, 
υποβαθµίζουν την ποιότητά τους, 
ιδιαίτερα στις επιτραπέζιες ποικιλίες 
και οδηγούν σε πρόωρη καρπόπτωση.

Αντιµετώπιση
Σε δέντρα που εµφανίζουν έντονο 
πρόβληµα λόγω παρουσίας εντόµων 
συνιστάται επέµβαση µε θερινά λάδια, 
ενώ έγκριση έχει δοθεί στην abamectin 
για την ποικιλία Χαλκιδικής. Οι 
ενέργειες αυτές συµβάλλουν στον 
περιορισµό και άλλων εντοµολογικών 
(οµόπτερων) εχθρών της καλλιέργειας, 
όπως τις προνύµφες κοκκοειδών που 
δραστηριοποιούνται την περίοδο αυτή, 
καθώς και να συνδυαστούν µε την 
καταπολέµηση του πυρηνοτρήτη. Πέρα 
από το τελευταίο 10ήµερο πριν την 
άνθιση, κρίσιµη περίοδος εφαρµογών 
είναι και αυτή µετά την πτώση των 
πετάλων, όταν ο καρπός έχει το 
µέγεθος της κεφαλής καρφίτσας. 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 15-05-2021 
Αρχικά στα βορειοδυτικά και 
βαθµιαία στα υπόλοιπα δυτικά, 
κεντρικά και βόρεια νεφώσεις 
µε τοπικές βροχές και κυρίως 
στα νησιά του Ιονίου, την 
Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη 
Θεσσαλία και τη Μακεδονία 
σποραδικές καταιγίδες που θα 
εξασθενίσουν από το απόγεµα. 
Άνεµοι από νότιες διευθύνσεις 
µέτριας έντασης που βαθµιαία 
θα στραφούν στα δυτικά σε 
δυτικούς βορειοδυτικούς. 
Θερµοκρασία σε πτώση. 

Κυριακή 16-05-2021 
Τοπικές βροχές ή µεµονωµένες 
καταιγίδες σε ανατολική 
Μακεδονία, Θράκη και νησιά του 
βορειοανατολικού Αιγαίου, µε 
σποραδικές καταιγίδες στα 
ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα 
γενικά αίθριος καιρός µε λίγες 
τοπικές νεφώσεις. Άνεµοι 
δυτικοί βορειοδυτικοί µέτριοι 
που θα ισχυροποιηθούν από το 
µεσηµέρι. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή. 

∆ευτέρα 17-05-2021
και Τρίτη 18-05-2021 
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις µετά το 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

µεσηµέρι στα βόρεια και την 
Τρίτη και στα δυτικά. Άνεµοι στα 
βόρεια νοτιοδυτικοί και στα νότια 
δυτικοί βορειοδυτικοί µέτριοι και 
την Τρίτη τοπικά ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε άνοδο. 

Τετάρτη 19-05-2021 ως 
Παρασκευή 21-05-2021
Αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. 
Στα δυτικά και βόρεια νεφώσεις 
που θα πυκνώσουν, δίνοντας 
βροχές και τοπικές καταιγίδες. 
Σταδιακή βελτίωση από Πέµπτη. 
Άνεµοι δυτικοί βορειοδυτικοί 
µέτριας έντασης. Θερµοκρασία 
σε µικρή πτώση στα βόρεια.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν από νότιες 
διευθύνσεις 4 µε 
6 µποφόρ, που θα 
στραφούν σταδιακά 
σε δυτικούς 
βορειοδυτικούς µε 
την ίδια ένταση.
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Η εθνική στρατηγική για τη γεωργία ή για τον α-
γροδιατροφικό τοµέα, όπως συνηθίζεται τε-
λευταία, είναι µεγάλη κουβέντα για να ταλαι-
πωρείται χωρίς ουσιαστικό περιεχόµενο. 

Η επίκληση της ανάγκης για χάραξη εθνικής 
στρατηγικής γίνεται πολύ συχνά στη χώρα 
µας, ενίοτε και ως… πρόταση διαφυγής, ειδι-
κών και µη περί τα αγροτικά ζητήµατα. Ωστό-
σο, όταν προέρχεται από τα χείλη του υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης έχει άλλη αξία. Ει-
δικά όταν πρόκειται για την περιγραφή της 
«νέας εθνικής στρατηγικής», τα πράγµατα γί-
νονται σοβαρά. Σε κάθε περίπτωση, ένας υ-
πουργός δεν µπορεί να µένει στα όρια της ευ-
χής, καθώς είναι αυτός που διαθέτει και το 
µαχαίρι και το πεπόνι. Πολλώ δε µάλλον να 
βαφτίζει «εθνική στρατηγική» στοιχειώδεις ε-
πιδιώξεις και επιβεβληµένη διαχείριση κατα-
στάσεων, όπως ήταν π.χ. οι έκτακτες ενισχύ-
σεις λόγω της πανδηµίας. 

Για του λόγου το αληθές, παρατίθεται απόσπασµα 
ανακοίνωσης που εξέδωσε το υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης, σε συνέχεια τοποθέτη-
σης του υπουργού από το βήµα του forum 
των ∆ελφών, όπου αναφέρεται επί λέξει:

Περιγράφοντας τις προτεραιότητες της νέας Εθνι-
κής Στρατηγικής ο κ. Λιβανός υπογράµµισε ε-
πτά σηµεία:

1. Η άµεση στήριξη του αγροτικού κόσµου, ιδιαίτε-
ρα εν µέσω των πρωτόγνωρων συνθηκών της 
πανδηµίας του covid.

2. Η ένταξη έργων υποδοµής και ψηφιακού εκσυγ-
χρονισµού του αγροτικού τοµέα στο Ταµείο Α-
νάκαµψης

3. Η ενίσχυση της αγροτικής εκπαίδευσης & κατάρ-
τισης ει δυνατόν από το νηπιαγωγείο και ιδίως 
ταχύρρυθµα µαθήµατα για όσους ενδιαφέρο-
νται να γίνουν αγρότες.

4. Η ενδυνάµωση των ελέγχων για να «χτυπήσου-
µε» τις παράνοµες ελληνοποιήσεις και να προ-
στατεύσουµε τους Έλληνες καταναλωτές και 
παραγωγούς 

5. Η προώθηση της εξωστρέφειας µέσω της άσκη-
σης πολυεπίπεδης εξωτερικής πολιτικής και 
της ανάπτυξης κέντρων καινοτοµίας για την α-
γροδιατροφή.

6. Η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και η α-
ποτελεσµατικότερη διαχείριση των φυσικών 
πόρων.

7. Η διατύπωση και τεκµηρίωση ενός ολοκληρωµέ-
νου προγράµµατος για την Ελληνική ∆ιατρο-
φή και τα ελληνικά προϊόντα µας.

Είναι πολλοί οι σοφοί που ύµνησαν κατά καιρούς 
τη σιωπή. Ίσως στην προκειµένη περίπτω-
σή, το θέµα να αποδίδει καλύτερα η προσέγ-
γιση του Αρχαίου Έλληνα Φιλόσοφου Πυθα-
γόρα (µαθηµατικού, γεωµέτρη και θεωρητι-
κού της µουσικής), ο οποίος υποστήριζε ότι 
«ή πρέπει να σιωπήσεις ή να πεις κάτι καλύ-
τερο από τη σιωπή».     Agrenda

Το θέμα είναι
να έχεις κάτι
να πεις  
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Τρεις αγρότες µε ίδια καλλιέργεια 
και έκταση, ίδιο αριθµό δικαιωµά-
των αλλά µε διαφορετική µοναδιαία 
αξία πληρώθηκαν φέτος βασική και 
πρασίνισµα 5.100 ευρώ, 9.600 ευρώ 
και 12.800 ευρώ αντίστοιχα. Το αν θα 
πληρωθούν και του χρόνου µε πα-
ρόµοια ποσά, θα το αποφασίσει µέ-
σα στο τρίµηνο η Ελλάδα, διαβιβάζο-
ντας τη σχετική της επιλογή έως την 
1η Αυγούστου 2021 στις Βρυξέλλες.

Ωστόσο, την περίοδο 2023-2026 α-
κόµα και µε το πιο µετριοπαθές σενά-
ριο µε τη σύγκλιση του 85% και χω-
ρίς το πρασίνισµα η διαφορά στην 
τσέπη θα είναι µεγάλη. Αυτό τουλά-
χιστον έρχεται να δείξει ένα οικονο-
µικό µοντέλο που συγκρίνει τις πλη-
ρωµές των παραπάνω τριών αγροτών, 
σε µία περιφέρεια ενίσχυσης (όπως 
π.χ είναι οι αροτραίες στην Ελλάδα) 
όταν ο µέσος όρος αξίας δικαιωµάτων 
είναι 26,5 ευρώ το στρέµµα.

Αγρότης Α: από τα 5.120 ευρώ που 
πληρώθηκε το 2021 βάσει 320 στρεµ-
µάτων, θα ξεκινήσει από µία πληρω-
µή βασικής ενίσχυσης 4.008,64 ευ-
ρώ το 2023 (µείωση 1,111,36 ευρώ ή 
21,7%). Αυτό το ποσό θα αυξηθεί στα-
θερά και θα φτάσει στα 5.142,72 ευ-
ρώ έως το 2026. 

Αγρότης B: από 9.600 ευρώ το 2021 
θα ξεκινήσει το 2023 µε 6.706,56 ευ-
ρώ - µείωση 2.893,44 ευρώ ή 30%. Αυ-
τό το ποσό στη συνέχεια θα µειωθεί τα 
επόµενα τρία χρόνια σε 6.403,52 ευ-
ρώ για την πληρωµή του 2026.

Αγρότης Γ: Λαµβάνει 12.800 ευρώ 
σε άµεσες ενισχύσεις βάσει των 320 
στρεµµάτων και των 40 ευρώ / στρέµ-
µα, θα δει την πληρωµή του να µειώ-
νεται κατά 32% (µείον 4.126,4 ευρώ) 
και θα λάβει το 2023, 8.673,60 ευ-
ρώ. Αυτό το ποσό θα µειωθεί περαι-
τέρω, τελικά σε 7.462,40 ευρώ για το 
2026 µε βάση τις προβλέψεις του µο-
ντέλου, λόγω της σύγκλισης.  

Στα παραπάνω ποσά (βλ. πίνακα) 
προστίθεται και ένα στρεµµατικό πριµ 
(ανάλογα την έκταση, ίσο για όλους, 
ανεξαρτήτως δικαιωµάτων) µε βάση 
δεσµεύσεις των νέων πράσινων ενι-
σχύσεων (eco-schemes). Όπως και να 
έχει, ο Αγρότης Α που διαθέτει δικαι-
ώµατα, αξίας κάτω του µέσου όρου θα 
βγει «κερδισµένος», ο Αγρότης Β, θα 

παραµείνει κοντά στα ίδια και ο Αγρό-
της Γ, µε τα ιστορικά δικαιώµατα θα 
δει τις υψηλότερες απώλειες. 

Το παραπάνω οικονοµικό µοντέ-
λο δηµοσίευσε προ ολίγων ηµερών 
το υπουργείο Γεωργίας της Ιρλανδίας 
(DAFM) και προκάλεσε µάλιστα αρκε-
τό ντόρο. Στην Ιρλανδία χρησιµοποι-
είται το ίδιο µοντέλο σύγκλισης που 
διαθέτει σήµερα η Ελλάδα (60%), ε-
νώ έχει γίνει παράλληλα η παραδο-
χή ότι η βασική πληρωµή θα απορ-
ροφά ετησίως το 70% των κονδυλίων 
του Εθνικού Φακέλου. Οπότε µάλλον 
βλέπουµε παραπάνω ένα «αισιόδοξο» 
σενάριο για το πόσο µπορεί να µειω-
θεί η τελική πληρωµή της βασικής ε-
νίσχυσης. Όπως σηµειώνουν πάντως 
οι εµπνευστές του παραπάνω µοντέ-
λου, όλα τα ποσά είναι ενδεικτικά και 
φυσικά υπόκεινται σε αλλαγές, κα-
θώς συνεχίζονται οι διαπραγµατεύ-
σεις στην Ευρώπη για τα τελικά κεί-
µενα των κανονισµών της νέας ΚΑΠ.  

Στην Ελλάδα πάντως, παρά την έ-
ρευνα που έδειξε ότι η πλειοψηφία 
των Ελλήνων αγροτών επιθυµεί την 
πλήρη σύγκλιση της αξίας των ενι-
σχύσεων, οι αρµόδιοι του ΥΠΑΑΤ αρ-
κούνται στο να δηλώνουν ότι θα κα-
ταργηθούν τα ιστορικά δικαιώµατα, 
χωρίς να ξεκαθαρίζεται αν θα ξεκινή-
σει η σταδιακή σύγκλιση από το 2022 
και πόσο θα διαρκέσει. 

Τα 4 σκαλιά πληρωμής 
βάσει δικαιωμάτων έως το 2026

Τη διαφορά που θα 

δουν κλιμακωτά οι 

αγρότες στις ετήσιες 

πληρωμές της 

βασικής ενίσχυσης 

έως το 2026, φέρνει 

στο φως άσκηση 

εργασίας που 

προκάλεσε ντόρο 

στις διαβουλεύσεις 

για τη νέα ΚΑΠ

Υπό αίρεση τα ποσά
Όλα τα ποσά είναι ενδεικτικά 

και υπόκεινται σε αλλαγές, 
όσο συνεχίζονται οι διαπραγ-
µατεύσεις στην Ευρώπη, λένε 
οι εµπνευστές του µοντέλου

Διαφορά
Την περίοδο 2023-2026 
µε τη σύγκλιση του 85% 
και χωρίς το πρασίνισµα, 
ακόµα και µε το πιο 
µετριοπαθές σενάριο, 
η διαφορά στην τσέπη του 
παραγωγού θα είναι 
µεγάλη.

Επιπλέον
Στα ποσά των ενισχύσεων 
την περίοδο 2023-2026 
προστίθεται και ένα 
στρεµµατικό πριµ ανάλογα 
µε την έκταση, ίσο για 
όλους, ανεξαρτήτως 
δικαιωµάτων, µε βάση 
δεσµεύσεις των νέων 
πράσινων ενισχύσεων 
(eco-schemes).

70%
Στην Ιρλανδία 
χρησιµοποιείται το ίδιο 
µοντέλο σύγκλισης που 
διαθέτει σήµερα η Ελλάδα 
(60%), ενώ έχει γίνει 
παράλληλα η παραδοχή 
ότι η βασική πληρωµή θα 
απορροφά ετησίως το 
70% των κονδυλίων του 
Εθνικού Φακέλου.
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ΑΓΡΟΤΗΣ Α ΑΓΡΟΤΗΣ Β ΑΓΡΟΤΗΣ Γ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 85% 

ΕΩΣ ΤΟ 2026
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Σε εσωτερική διαβούλευση προτάσεις για τις 
πράσινες ενισχύσεις από το Γεωπονικό Αθηνών 
Στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών έχει ανατεθεί η ευθύνη για την 
υποβολή προτάσεων σχετικά µε ποια εργαλεία θα µπορούσε να 
ενεργοποιήσει η χώρα µας στα πλαίσια του νέου πρασινίσµατος 
(eco-schemes). Κύριος σκοπός είναι να µην µείνουν κονδύλια 
αναξιοποίητα και τα συγκεκριµένα µέτρα να είναι εύκολα υλοποιήσιµα 
και από µεγάλη µερίδα αγροτών και κτηνοτρόφων. Ως εκ τούτου, µέτρα 
όπως είναι η διατήρηση των µόνιµων βοσκοτόπων και η ενισχυµένη 
αµειψισπορά αναµένεται να ενεργοποιηθούν την ερχόµενη περίοδο.  

«Πλησιάζουµε µια καλή και φιλόδοξη συµφωνία 
για την πράσινη ΚΑΠ» στο tweet Βοϊτσεχόφσκι 
«Σχετικά µε την πράσινη αρχιτεκτονική της ΚΑΠ, νοµίζω ότι πλησιάζουµε 
σε µια καλή και φιλόδοξη συµφωνία σχετικά µε τα οικολογικά 
προγράµµατα και την αιρεσιµότητα», έγραψε ο Επιτρόπος Γεωργίας της 
ΕΕ, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι στο twitter µετά το τέλος του 10ου τριλόγου 
σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις για τη νέα ΚΑΠ. Στόχος είναι µέχρι το 
τέλους Μαΐου να έχει επέλθει τελική συµφωνία στα κείµενα της νέας 
ΚΑΠ, ώστε να µπορέσουν τα κράτη-µέλη να σχεδιάσουν τα Στρατηγικά 
τους Σχέδια µε βεβαιότητα και χωρίς καθυστερήσεις. 

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Ενίσχυση 3.000 ευρώ το στρέµµα θα 
αξιώσουν οι συµµετέχοντες στο πρό-
γραµµα αναδιάρθρωσης καλλιεργει-
ών του 2021, σύµφωνα µε τα όσα α-
παντά γραπτώς ο υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός, σε 
σχετική ερώτηση που αφορά την ε-
πιδότηση της φύτευσης νέων ποικι-
λιών ροδακινιών από το Εθνικό Σχέ-
διο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.

Όπως λέει ο κ. Λιβανός, στο «Ετή-
σιο Σχέδιο ∆ράσης 2021» του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης, περιλαµ-
βάνεται το έργο Αναδιάρθρωση Καλ-
λιεργειών, ο προϋπολογισµός του ο-
ποίου θα ανέρχεται σε 350 εκατ. ευ-
ρώ, ποσό που αναλογεί σε 3.000 ευ-
ρώ ανά στρέµµα. Εκτιµάται πως το πο-
σό αυτό δεν θα περιοριστεί µόνο στα 
ροδάκινα (συµπύρηνα-επιτραπέζια) 
αλλά και σε άλλες δενδρώδεις καλ-
λιέργειες (π.χ βερίκοκα, νεκταρίνια 
κ.α) καλύπτοντας µία έκταση περί τα 
120.000 στρέµµατα, ενώ ξεχωριστό 
µπάτζετ αναµένεται να διατεθεί για 
επιτραπέζιο σταφύλι και σταφίδα, 
σύµφωνα µε τα όσα γράφονται στο 
Ετήσιο Σχέδιο ∆ράσης 2021. 

Το ποσό των 3.000 ευρώ το στρέµ-
µα δίνεται αφενός για τα έξοδα εκρί-
ζωσης-φύτευσης και αφετέρου για να 
καλύψει τις απώλειες στο εισόδηµα 

που θα έχουν οι αγρότες µέχρι να 
βγουν σε παραγωγή οι νέες φυτεύ-
σεις στις οποίες θα προχωρήσουν. 
Το ποσό που απαιτείται για τη φύ-
τευση της ροδακινιάς υπολογίζεται 
περί τα 310 ευρώ για κύπελο (κανο-
νική φύτευση), 900 ευρώ για παλµέ-
τα και 1.100 για υπέρπυκνη σε παλ-
µέτα. Τα νούµερα αυτά προκύπτουν 
από τον πίνακα σχετικά µε το «εύ-
λογο κόστος» τέτοιων επενδύσεων.

Αναλυτικότερα, απαντώντας στην 
ερώτηση έξι βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ 
(κ.κ. Τζάκρη, Βαγενά, Βέττα, Καρα-
σαρλίδου, Κόκκαλης, Σκούφα) µε 
θέµα «Υλοποίηση ενός προγράµµα-
τος αναδιάρθρωσης της καλλιέργει-
ας της ροδακινιάς στις Περιφερεια-
κές Ενότητες Πέλλας και Ηµαθίας» 
ο υπουργός αναφέρει:

«Όσον αφορά την υλοποίηση ενός 
προγράµµατος αναδιάρθρωσης της 
καλλιέργειας της ροδακινιάς, επισηµαί-
νεται ότι στο «Ετήσιο Σχέδιο ∆ράσης 

2021» του υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίµων και, ειδικότε-
ρα, στον Στόχο 1: Ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας του Αγροτικού Τοµέα, 
δράση 1.11, περιλαµβάνεται το Υπο-
έργο 1: Αναδιάρθρωση Καλλιεργει-
ών, στο οποίο αναφέρεται και η α-
ναδιάρθρωση δενδροκαλλιεργειών. 
Ο προϋπολογισµός της αναδιάρθρω-
σης δενδροκαλλιεργειών ανέρχεται σε 
350.000.000 ευρωώ (3.000 ευρώ ανά 
στρέµµα). Όσον αφορά στα θέµατα ε-
νίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των 
παραγόµενων προϊόντων, καθώς και 
για τα θέµατα των τιµών των προϊό-
ντων και της διάθεσης αυτών, απαιτεί-
ται η ενίσχυση της διαπραγµατευτικής 
δύναµης όλων των παραγωγών του α-

γροτοκτηνοτροφικού τοµέα µέσω της 
δραστηριοποίησής τους σε συλλογικές 
δοµές για τη συλλογική διαπραγµάτευ-
ση των τιµών των προϊόντων τους και 
της προώθησης αυτών. [...]

Πληροφοριακά, αναφέρεται ότι 
στις Περιφερειακές Ενότητες Πέλ-
λας και Ηµαθίας:

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΣ∆Ε 
έτους 2020, καλλιεργούνται 319.808 
στρέµµατα µε ροδάκινα και νεκτα-
ρίνια, σε σύνολο 375.324,50 στρεµ-
µάτων που καταγράφονται πανελλα-
δικά (ποσοστό 85,21%) και

Έχουν αναγνωριστεί 25 Οργανώ-
σεις Παραγωγών και µία Ένωση Ορ-
γανώσεων Παραγωγών για ροδά-
κινα και νεκταρίνια».

Αναδιάρθρωση 
με 3.000 ευρώ 
ανά στρέμμα   
Με προϋπολογισμό 350 εκατ. ευρώ και πριμ 
στρεμματικό 3.000 ευρώ θα επιδοτηθεί η 
αναδιάρθρωση καλλιεργειών σε ροδάκινα 
κι άλλες δενδρώδεις, λέει γραπτώς ο Λιβανός

Ολλανδία, Ισπανία, Γερµανία και 
Πολωνία έχουν προς το παρόν 
ανακοινώσει τις προθέσεις τους 
για τα νέα µέτρα των άµεσων 
ενισχύσεων που θα πρέπει να 
ακολουθούν οι αγρότες τους 
στην ΚΑΠ 2023-2026 ώστε 
να λάβουν τα χρήµατα που θα 
χάσουν από την κατάργηση του 
πρασινίσµατος. Ένα πρωτότυπο 
σύστηµα πόντων λοιπόν 
ανακοίνωσε στις αρχές Μαΐου η 
ολλανδική κυβέρνηση πάνω στο 
οποίο θα χτιστεί το µοντέλο των 
eco-schemes. Αυτό λειτουργεί 
ως εξής: Έχουν σχεδιαστεί 12 
µέτρα και έξι στόχοι. Οι στόχοι 
είναι βιοποικιλότητα, κλίµα, 
νερό, έδαφος, ποιότητα αέρα και 
διατήρηση του τοπίου. Το κάθε 
µέτρο έχει ένα διαφορετικό 
σκορ, το οποίο προστίθεται 
για να βγει ένα σύνολο. Για 
παράδειγµα ένα µέτρο δίνει 
600 πόντους, µε τους 100 να 
προέρχονται από το στόχο της 
προστασίας των υδάτων, οι 150 
από τη βιοποικιλότητα κ.ο.κ. Οι 
αγρότες θα πρέπει να πετύχουν 
ένα µίνιµουµ αριθµό πόντων 
για κάθε στόχο ώστε να λάβουν 
ενίσχυση. Ένα µέγιστο 
στρεµµατικό ποσό πληρωµής 
θα καθοριστεί για όλους τους 
αγρότες για το µέγιστο των 
πόντων, και όσο οι πόντοι 
µειώνονται, αναλογικά θα 
µειώνεται και το πριµ. Μερικά 
από τα µέτρα αυτά είναι οι 
διατήρηση µόνιµων βοσκοτόπων, 
η ελάχιστη άροση, η φύτευση 
πρωτεϊνικών καλλιεργειών κ.α.

ΤΟ POINT SYSTEM 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ 

Το ολλανδικό 
σύστημα 

Προϋπολογισµός
Περί τα 350 εκατ. ευρώ θα 

διατεθούν για αναδιάρθρωση 
καλλιεργειών, σηµειώνει στην 
απάντησή του µε ηµεροµηνία 

28-4-2021 ο κ. Λιβανός
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Από αναβολή σε αναβολή και µάλιστα χωρίς 
κάποια υπεύθυνη και επίσηµη ανακοίνωση, 
που να εξηγεί τους λόγους της καθυστέρησης, 
γεµίζει απογοήτευση ο κτηνοτροφικός κόσµος, 
που ακόµα περιµένει την πίστωση των συνδε-
δεµένων ενισχύσεων στα ζωικά. Σχεδόν ένα 
µήνα αργότερα από το σύνηθες τα προηγού-
µενα χρόνια, οι τελευταίες πληροφορίες α-
πό το γραφείο του υπουργού Σπήλιου Λιβα-
νού µιλούν για πίστωση στο τέλος του µήνα. 
Κι ενώ οι αρµόδιοι κάνουν λόγο για τεχνικά 
κολλήµατα που δεν έχουν επιτρέψει την ολο-
κλήρωση της διαδικασίας, δεν είναι λίγοι αυ-
τοί που ρίχνουν το βάρος στη «δουλειά» του 

γνωστού µηχανογραφικού 
συστήµατος. Μια κατάστα-
ση, όµως, που από τον πε-
ρασµένο ∆εκέµβριο δείχνει 
να «τραβάει» πολύ, δυσα-
ρεστώντας απόλυτα τον α-
γροτικό κόσµο της χώρας 
και δυσκολεύοντας ελλεί-
ψει ρευστότητας τις παρα-
γωγικές διαδικασίες. Ανα-

κοινώσεις και ενηµερώσεις εν τω µεταξύ από 
τους επιτελείς της Βάθη δεν υπάρχουν, ενώ ό-
σον αφορά το χρονοδιάγραµµα πληρωµών το 
µόνο που έχει αναφερθεί από τον υπουργό Α-
γροτικής Ανάπτυξης περιορίζεται στην αόρι-
στη δήλωση Λιβανού ότι «µέχρι τις 30 Ιουνίου 
θα γίνουν πληρωµές ακόµα 352 εκατ. ευρώ».

Σε κάθε περίπτωση, το ζήτηµα είναι ότι χα-
µένοι βγαίνουν οι κτηνοτρόφοι, που έχουν µε-

γάλη ανάγκη ειδικά αυτή την περίοδο τα χρή-
µατα από τις εν λόγω ενισχύσεις, τα οποία α-
φορούν ποσό περί τα 55 εκατ. ευρώ για τον 
τοµέα πρόβειου και αίγειου κρέατος, περί τα 
35,5 εκατ. ευρώ για τον τοµέα του βόειου κρέ-
ατος και για τους κτηνοτρόφους µε δικαιώµα-
τα χωρίς γη περίπου 2,7 εκατ. ευρώ για βοο-
τροφικές εκµεταλλεύσεις και 550.000 ευρώ 
περίπου για αιγοπροβατοτροφικές εκµεταλ-
λεύσεις. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η πλη-
ρωµή µετατίθεται για την τελευταία εβδοµάδα 
του Μαΐου και ειδικότερα 24 µε 28 του µήνα.  

Η µόνη θετική είδηση από όλη αυτή την τα-
λαιπωρία για τον κτηνοτροφικό κόσµο έχει να 
κάνει µε το ύψος των ενισχύσεων, οι οποίες 
αναµένεται να κινηθούν στα περσινά επίπεδα 
και δη στα 155 ευρώ ανά ζώο για τα βοοειδή 
και στα 10,3 ευρώ ανά ζώο για τα αιγοπρόβατα.

Κρατική ενίσχυση 30 ευρώ το ζώο 
διεκδικούν οι κτηνοτρόφοι

Στο µεταξύ, υπόµνηµα µε οχτώ αιτήµατα α-
ποστέλλουν στην ηγεσία του υπουργείου οι 

κτηνοτρόφοι της Πανελλήνιας Ένωσης, οι ο-
ποίοι µεταξύ άλλων ζητούν κρατική ενίσχυση 
30 ευρώ το ζώο και άλλη πολιτική διαχείρισης 
των βοσκοτόπων µε την ταυτόχρονη αύξησή 
τους και την πανελλαδική ενιαιοποίηση των 
τιµών. Ταυτόχρονα επιδιώκουν να εισακου-
στούν οι θέσεις τους ενόψει της νέας ΚΑΠ, ό-
σο καταγγέλλουν την ολιγωρία της Βάθη για 
την επίλυση των προβληµάτων του κλάδου. 
Όπως σηµειώνουν, από την τηλεδιάσκεψη του 
Φεβρουαρίου µε τον υπουργό, δεν έχει γίνει 
καµία κίνηση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Ακόµα παραπίσω τα υπόλοιπα της ενιαίας 
Κακά µαντάτα, που εντείνουν τη δυσαρέ-

σκεια του αγροτικού κόσµου έρχονται και ό-
σον αφορά τα υπόλοιπα της ενιαίας ενίσχυ-
σης της περσινής χρονιάς, για τα οποία εκκρε-
µεί ένα ποσό που υπολογίζεται περί τα 100 ε-
κατ. ευρώ, µε την πληρωµή να τοποθετείται 
κάποια στιγµή µέσα στον Ιούνιο.  

Κι αυτό γιατί σε εκκρεµότητα παραµένει η 
τελική κατανοµή του Εθνικού Αποθέµατος έ-

τους 2020, λόγω των ελέγχων που κάνει ο Ο-
ΠΕΚΕΠΕ, διαδικασίες που αναµφισβήτητα έ-
χουν προκαλέσει δυσφορία σε πολλές αγρο-
τικές περιοχές της χώρας, που αναιρεί ως φαί-
νεται πρόσφατη δήλωση του προέδρου του Ορ-
γανισµού ∆ηµήτρη Μελά που έλεγε ότι «τα υ-
πόλοιπα της ενιαίας ενίσχυσης του 2020, που 
αφορούν το 3% της βασικής ενίσχυσης, το 5% 
του πρασινίσµατος και το 10% για τους αγρό-
τες νεαρής ηλικίας θα διεκπεραιωθούν µέχρι 
και τον Μάιο».

Μάλιστα, σε νεότερο έγγραφο Μελά, που 
διαβιβάστηκε στη Βουλή, αναφέρεται ότι «µε 
πρόσθετη διαδικασία ελέγχων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ 
προέβη στην εξαγωγή δείγµατος 330 ατόµων 
από τους εν δυνάµει δικαιούχους όλης της χώ-
ρας, προκειµένου να ελεγχθούν από τις Περι-
φερειακής ∆ιευθύνσεις και Μονάδες του Ορ-
γανισµού. Μετά την ολοκλήρωση ελέγχων 
και τυχόν ενστάσεων, θα γίνει οριστικοποίη-
ση των απαιτήσεων του Εθνικού Αποθέµατος 
και θα ακολουθήσει η καταβολή του υπόλοι-
που ποσού στους δικαιούχους. Για την ώρα ο 
Οργανισµός Πληρωµών προχωρά σε µηχανο-
γραφικό διασταυρωτικό έλεγχο των συνολι-
κών εκτάσεων των εκµισθωτών σε συνεργα-
σία µε την ΑΑ∆Ε, στην επιβεβαίωση ή µη της 
δηλούµενης καλλιέργειας µε περιγραφή α-
γρανάπαυση σε περίπου 3.900 αγροτεµάχια 
σε εκτάσεις βοσκότοπων και σε ελέγχους ε-
κτάσεων βοσκότοπων που δηλώθηκαν για 
πρώτη φορά το 2020 ζητώντας δικαιώµατα α-
πό το Εθνικό Απόθεµα και εµπίπτουν σε πε-
ριοχές κατανοµής βοσκότοπων παλιότερων 
ετών προκειµένου να βρεθεί το ακριβές ιδιο-
κτησιακό καθεστώς».

Θέµα λίγων ηµερών πρέπει να θεωρείται η πληρωµή της 
έκτακτης ενίσχυσης 70 ευρώ ανά στρέµµα για την ελιά 
καλαµών (λοιπές µε κωδικό συστήµατος ΟΠΕΚΕΠΕ 2008190) 
και των 50 ευρώ ανά στρέµµα για τα καπνά ποικιλίας Βιρτζίνια, 
µετά την έκδοση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ. Η 
πολυαναµενόµενη πληρωµή αφορά παραγωγούς ελιάς 
Καλαµών κυρίες σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της 

Φθιώτιδας που δεν κατάφεραν να πληρωθούν µαζί µε τους 
υπόλοιπους τον περασµένο ∆εκέµβριο. 
Μάλιστα, σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου 
υπενθυµίζεται ότι «οι επιτραπέζιες ελιές- λοιπές, µε κωδικό 
2008190, είχαν εξαιρεθεί εκ λάθους στην προηγούµενη 
πληρωµή, το οποίο σήµερα διορθώνεται µε πρωτοβουλία του 
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού».

Χωρίς αιτία ακόμα πιο πίσω
ζωικά και υπόλοιπα ενιαίας

Ορυζώνες 
Ενστάσεις επί της 
εκκαθάρισης της 
ζιζανιοκτονίας σε 
ορυζώνες µέχρι 

τις 20 Μαΐου 

Παραστατικά συµµόρφωσης για Σπάνιες φυλές ως τέλος Μαΐου 
Περιθώριο µέχρι τις 31 Μαΐου έχουν οι δικαιούχοι της 2ης πρόσκλησης της ∆ράσης 
10.1.09 ∆ιατήρηση απειλούµενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, ώστε να 
προσκοµίσουν για το έτος εφαρµογής 2020 τα προβλεπόµενα παραστατικά ειδικών 
διατάξεων, αντίγραφα των ενηµερωµένων χειρόγραφων µητρώων καταγραφής για 
όλες τις ενταγµένες εκµεταλλεύσεις των αιγοπροβάτων και των χοιροειδών στις 
Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά πρέπει να υποβληθούν το αργότερο 
µέχρι τις 30 Ιουνίου ώστε να κλείσουν και οι πληρωµές εκκαθάρισης του έτους 
αιτήσεων 2020, όπως ορίζει ο κοινοτικός κανονισµός. 

Με «δικαιολογία» 
την μη ολοκλήρωση 
των ελέγχων, αλλά 
με βασική αιτία τα 
προβλήματα του 
μηχανογραφικού 
συστήματος για 
τέλη Μαΐου πάνε 
οι συνδεδεμένες 
ζωικών και για τον 
Ιούνιο τα υπόλοιπα 
της περσινής ενιαίας 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ 
ΣΤΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ 
ΣΤΑ ΒΟΟΕΙ∆Η

ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2020

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

55 35 100 50

Προς πληρωμή 70 ευρώ στην Καλαμών και 50 ευρώ στα Βιρτζίνια 
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Πτολεµαΐδα
Οι χαµηλές περσινές 

τιµές, στα 22-23 
λεπτά και η δυστοκία 
διάθεσης της πατάτας 
έστρεψαν κάποιους 
παραγωγούς και σε 
σιτάρι, καλαµπόκι ή 

ενεργειακά φυτά, λέει 
ο γεωπόνος και τοπι-
κός συνεργάτης της 
Timac Agro | ΛΥ∆Α, 

∆ηµήτρης Τσιτσιώκας 

Ξεχασμένες στο συρτάρι 
οι ειδικές ενισχύσεις πατάτας 
Την έγκριση του υπουργού Οικονομικών περιμένουν οι παραγωγοί

ΤΟΥ  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
  liamis@agronews.gr

«Απόνερα» στη φετινή καλλιεργη-
τική σεζόν πατάτας, στο λεκανοπέ-
διο του Νευροκοπίου, αφήνει η µε-
γάλη κωλυσιεργία που παρατηρείται 
στη χορήγηση της «κορωνοενίσχυ-
σης» των 205 ευρώ, ανά στρέµµα, 
προς τους παραγωγούς της φθινο-
πωρινής πατάτας. Στα χρήµατα αυτά, 
που είναι εγκεκριµένα από τις Βρυ-
ξέλλες, αλλά φαίνεται να έχουν ξε-
χαστεί στο «συρτάρι» του αναπλη-
ρωτή υπουργού Οικονοµικών Θεό-
δωρου Σκυλακάκη, πολλοί πατατο-
καλλιεργητές είχαν στηρίξει τις ελ-
πίδες τους για να µπουν στην καλ-
λιέργεια δυναµικά.

Προερχόµενοι από µια χρονιά που 
εµπορικά θέλουν να ξεχάσουν, αφού 
συνοδεύτηκε µε κατρακύλα των τι-
µών, οι αγρότες της περιοχής περί-

µεναν πως και πως την οικονοµική 
αυτή στήριξη για να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε ρευστότητα και κατ’ 
επέκταση σε όλες τις εισροές. «Βρι-
σκόµαστε στα τελειώµατα της σπο-
ράς, πλέον, και ο κ. Σκυλακάκης 
δεν έχει υπογράψει ακόµη την α-
πόφαση για την ενίσχυση, η οποία 
θα είναι κατά 10 ευρώ χαµηλότερη 
από εκείνη που έλαβαν οι παραγω-
γοί της φθινοπωρινής. Μάλιστα θέ-
λησαν να τη µειώσουν στα 145 ευ-
ρώ το στρέµµα, αλλά ξεσηκωθήκα-
µε και το µάζεψαν», ανέφερε ο Α-
πόστολος Βεσµελής, πρόεδρος του 
Α.Σ. Κάτω Νευροκοπίου.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, ωστόσο, από 
την καθυστέρηση αυτή, δεν είναι λί-
γοι οι παραγωγοί που δεν είχαν τα 
απαραίτητα κεφάλαια και αναγκά-
στηκαν, τελικά, να καλλιεργήσουν 
λιγότερα στρέµµατα από πέρυσι. «Την 
προηγούµενη χρονιά είχαµε στο λε-

κανοπέδιο γύρω στις 20.000 στρέµ-
µατα, όµως φέτος είµαστε κάτω από 
αυτό το όριο. Το κοστολόγιο για την 
πατάτα είναι µεγάλο, κυµαίνεται α-
πό 600 έως και 900 ευρώ το στρέµ-
µα ανάλογα την ποικιλία και πολλοί 
αγρότες στριµώχτηκαν», αναφέρει.

Την κατάσταση επιδείνωσε το γε-
γονός πως η περιοχή βγήκε από µια 
πολύ κακή εµπορικά χρονιά, µε τις 
τιµές της πατάτας Νευροκοπίου να 
ξεκινούν τη σεζόν µε 25 έως 27 λε-
πτά το κιλό, αλλά η συνέχεια να εί-
ναι καταστροφική, αφού γρήγορα 
ξεκίνησε η κατρακύλα και έφτασαν 
στα 6-7 λεπτά το κιλό, απλά για να 

µην πεταχτούν στα σκουπίδια.
Ως µια από τις χειρότερες χρονιές 

της δεκαετίας, αναφορικά µε τη διά-
θεση της πατάτας, χαρακτηρίζει την 
περσινή και ο παραγωγός Στέργιος 
Νικολής, από το νοµό Σερρών, ο ο-
ποίος, επίσης, δεν κρύβει την απο-
γοήτευσή του για τη µεγάλη κωλυ-
σιεργία στη χορήγηση της «κορω-
νοενίσχυσης». Στην περιοχή, όπως 
σηµειώνει, «είµαστε στο µέσο της 
καλλιεργητικής περιόδου και φαί-
νεται πως παρά τις παγωνιές του Α-
πριλίου, τα φυτά εξελίσσονται κα-
λά. Ωστόσο δεν ξέρουµε τί θα γίνει 
ως τη συγκοµιδή».

Οι παραγωγοί διατηρούν την αισιοδοξία τους ότι το άνοιγµα της εστίασης 
και του τουρισµού, θα βοηθήσει την παραγωγή πατάτας να πάει καλύτερα.
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To δρόµο για την επιβολή χρηµατικών κυρώ-
σεων στην Ελλάδα ανοίγει η απόφαση του 
Ευρωδικαστηρίου της 12ης Μαρτίου, µε την 
οποία έκανε δεκτή την προσφυγή της ΕΕ ό-
τι οι ελληνικές αρχές δεν ανέκτησαν παρά-
νοµες αντισταθµιστικές ενισχύσεις που κα-

ταβλήθηκαν το 2009 µέσω του ΕΛΓΑ στους 
αγρότες λόγω δυσµενών καιρικών συνθη-
κών, δηλαδή του του γνωστού «πακέτου Χα-
τζηγάκη» των 425 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, δεν απεδείχθη ποτέ η επίκλη-
ση των ελληνικών αρχών για κοινωνικές 
αναταραχές από την ανάκτηση των ενισχύ-
σεων, ενώ η Ελλάδα παρέλειψε να ενηµε-
ρώσει επαρκώς την Επιτροπή για τα µέτρα 
που έλαβε οκτώ και πλέον έτη µετά την έκ-
δοση της αποφάσεως της Επιτροπής, την ο-
ποία όπως λέει το ∆ικαστήριο, ακόµη δεν 
έχει εκτελέσει.

Να σηµειωθεί πάντως ότι, στην περίπτω-
ση µη ανακοινώσεως στην Επιτροπή των µέ-
τρων για τη µεταφορά µιας οδηγίας στο ε-
σωτερικό δίκαιο, το ∆ικαστήριο µπορεί, κα-
τόπιν προτάσεως της Επιτροπής, να επιβά-
λει κυρώσεις µε την πρώτη του απόφαση.

Υπενθυµίζεται ότι το 2009, ο Οργανισµός 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) 
κατέβαλε στους Έλληνες γεωργούς αποζη-
µιώσεις συνολικού ύψους 425 εκατ. ευρώ 
για τις ζηµιές που είχαν προκληθεί το 2008 
εξαιτίας δυσµενών καιρικών συνθηκών.

Το 2011, η Επιτροπή χαρακτήρισε τα µέ-
τρα αυτά ως παράνοµες ενισχύσεις µη συµ-
βατές µε την εσωτερική αγορά και ως εκ τού-
του η Ελληνική ∆ηµοκρατία όφειλε να α-
νακτήσει από τους λήπτες τους εντός τεσ-

σάρων µηνών τις ασυµβίβαστες ενισχύσεις 
που χορήγησε µέσω του ΕΛ.Γ.Α. κατά τα έ-
τη 2008 και 2009, καθώς και να ενηµερώ-
σει επαρκώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
τα απαραίτητα µέτρα προς αυτό το σκοπό, 
κάτι που δεν έκανε.

Η Ελλάδα ζήτησε από το Γενικό ∆ικαστή-
ριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακυρώσει 
την απόφαση της Επιτροπής και να αναστεί-
λει την εκτέλεσή της µέχρι να εκδοθεί η δι-
καστική απόφαση επί της ουσίας. Το 2012, 
ο Πρόεδρος του Γενικού ∆ικαστηρίου ανέ-
στειλε την εκτέλεση της αποφάσεως της Ε-
πιτροπής, κατά το µέρος που επέβαλλε στην 
Ελλάδα να ανακτήσει τις µη συµβατές ενι-
σχύσεις από τους λήπτες τους. 

Εντούτοις, το 2014, το Γενικό ∆ικαστήριο 
απέρριψε την προσφυγή επί της ουσίας. Κα-
τόπιν τούτου, η Ελλάδα άσκησε αναίρεση ε-
νώπιον του ∆ικαστηρίου, ζητώντας τόσο την 
αναίρεση της αποφάσεως του Γενικού ∆ι-
καστηρίου όσο και την αναστολή εκτελέσε-
ως της αποφάσεως της Επιτροπής µέχρι την 
περάτωση της κατ’ αναίρεση δίκης. Το ∆ι-
καστήριο απέρριψε την αίτηση αναστολής   
και την αναίρεση, επιβεβαιώνοντας την υ-
ποχρέωση του Ελληνικού ∆ηµοσίου να α-
νακτήσει τις ενισχύσεις.

Η Επιτροπή εκτιµά ότι η Ελλάδα δεν έλα-
βε, εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών, 

όλα τα απαραίτητα µέτρα για την εκτέλεση 
της αποφάσεως της Επιτροπής και ότι δεν 
την ενηµέρωσε επαρκώς για τα µέτρα που 
έλαβε κατ’ εφαρµογήν της αποφάσεως αυ-
τής: ως εκ τούτου, αποφάσισε να ασκήσει 
προσφυγή λόγω παραβάσεως κράτους µέ-
λους ενώπιον του ∆ικαστηρίου. 

Με την απόφασή του, το ∆ικαστήριο δέχε-
ται την προσφυγή λόγω παραβάσεως κρά-
τους µέλους που άσκησε η Επιτροπή και δι-
απιστώνει ότι:

Η Ελλάδα δεν έλαβε, κατά τη λήξη της τα-
χθείσας από την Επιτροπή προθεσµίας (11 
Ιουνίου 2012) , όλα τα απαραίτητα µέτρα για 
την ανάκτηση των παράνοµων κρατικών ε-
νισχύσεων από τους λήπτες τους. Πράγµα-
τι, οκτώ και πλέον έτη µετά την έκδοση της 
αποφάσεως της Επιτροπής, οι ελληνικές αρ-
χές δεν την έχουν ακόµη εκτελέσει. 

Η Ελλάδα δεν βρισκόταν σε πλήρη αδυ-
ναµία ανακτήσεως των ενισχύσεων. Οι δι-
οικητικές ή τεχνικές δυσχέρειες που συν-
δέονται µε τον µεγάλο αριθµό των δικαιού-
χων δεν δικαιολογούν την κρίση ότι η ανά-
κτηση είναι τεχνικώς αδύνατη. Επιπλέον, 
η Ελλάδα δήλωσε ότι είχε την πρόθεση να 
νοµοθετήσει προς αντιµετώπιση της εν λό-
γω διοικητικής δυσχέρειας τον Ιούνιο του 
2015, ήτοι τρία έτη µετά τη λήξη της ανωτέ-
ρω προθεσµίας.

Μεγαλώνει ο λογαριασμός
του «πακέτου Χατζηγάκη»

Νέα αναστάτωση από 
την απόφαση του 

Ευρωδικαστηρίου, με την 
οποία κάποιοι αγρότες θα 
κληθούν να επιστρέψουν 
τις ασύμβατες ενισχύσεις 

που πήραν μέσω ΕΛΓΑ 
για τις ζημιές του 2009

Σε περίπτωση µη 
ανακοινώσεως στην 
Επιτροπή των µέτρων 
για τη µεταφορά 
µιας οδηγίας στο 
εσωτερικό δίκαιο, το 
∆ικαστήριο µπορεί 
να επιβάλει κυρώσεις 
µε την πρώτη του 
απόφαση.

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Νέο κανάλι ρευστότητας ανοίγει µέσα στο 
καλοκαίρι για τη χρηµατοδότηση επιχει-
ρήσεων του αγροδιατροφικού τοµέα, µέ-
σα από ένα ταµείο 520 εκατ. ευρώ από το 
οποίο θα προωθηθούν επενδύσεις για την 
ψηφιοποίηση των αγροτικών εκµεταλλεύ-
σεων, την εισαγωγή  σε πρακτικές γεωργί-
ας ακριβείας αλλά και την ανάπτυξη δικτύ-
ων συµβολαιακής καλλιέργειας. 

Πρόκειται για το πρώτο από τα προγράµ-
µατα που έχουν διαµορφωθεί στο πλαίσιο 
των επενδύσεων που ξεκλειδώνει το Τα-

µείο Ανάκαµψης και όπως έγινε γνωστό 
στις αρχές της περασµένης Εβδοµάδας, α-
πό τον αρµόδιο επίτροπο Οικονοµικών της 
ΕΕ, Πάολο Τζεντιλόνι, µέσα από αναφορά 
που έκανε σε οµιλία του στο σε εξέλιξη Φό-
ρουµ των ∆ελφών, η πρώτη εκταµίευση το-
ποθετείται τον προσεχή Ιούλιο.   

Σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα, ο Ευρω-
παίος επίτροπος για την Οικονοµία, Πά-
ολο Τζεντιλόνι, στο Οικονοµικό Φόρουµ 
των ∆ελφών. 

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι στο δεύτερο µισό 
του Ιουνίου θα κατατεθούν επίσηµα οι προ-
τάσεις της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Συµβού-
λιο για έγκριση, ενώ η πρώτη αυτή προχρη-

µατοδότηση θα αφορά το 13% του συνολι-
κού ποσού για κάθε χώρα. Αυτό σηµαίνει 
ότι η Ελλάδα αναµένεται πως θα λάβει πε-
ρίπου 4 δισ. ευρώ.

Σύµφωνα µε τα όσα έχουν γίνει στιγµής 
γνωστά, το πρόγραµµα για την ενίσχυση α-
γροτοδιατροφικού τοµέα, εντάσσεται σε έ-
να πακέτο συνολικού προϋπολογισµού 1, 
8 δισ. ευρώ που εστιάζει ειδικά σε µικροµε-
σαίες επιχειρήσεις. Τα προγράµµατα αυτά 
θα τρέξουν µέχρι και το τέλος του χρόνου 
από το Ταµείο Ανάκαµψης.

Το εν λόγω πρόγραµµα των 520 εκατ. 
θα προωθεί την πραγµατοποίηση επενδύ-
σεων µε προσανατολισµό την γεωργία α-
κριβείας και  θα λειτουργήσει µε βάση το 
µοντέλο της συγχρηµατοδότησης. Ο µέσος 
όρος της επιδότησης θα κυµανθεί στο 50%, 
ενώ σύµφωνα µε τα όσο έχουν γίνει γνω-
στά θα «πριµοδοτηθούν» συνεργασίες τό-
σο µεταξύ παραγωγών, όσο µεταξύ µετα-
ποιητικών επιχειρήσεων και αγροτών, µέ-
σω της συµβολαιακής γεωργίας.  

Υπάρχει ακόµα ένα τρίτο πρόγραµµα που 
αφορά στην διαφοροποίηση του τουριστι-
κού προϊόντος µε προϋπολογισµό 260 ε-
κατ. ευρώ. Σε αυτήν τη δράση υπάρχει χώ-
ρος για παρεµβάσεις στον κλάδο του ορει-
νού τουρισµού και του αγροτουρισµού µε-
ταξύ άλλων µοντέλων. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Ευρωπαίος Επί-
τροπος, Πάολο Τζεντιλόνι χαρακτήρισε τις 
ελληνικές προτάσεις ενδιαφέρουσες, αφού 
συνδυάζουν επιχορηγήσεις και δάνεια που 
θα φέρουν ρευστότητα, ενώ συγχρόνως θα 
στηρίξουν την απασχόληση και τοµείς, ό-
πως η ψηφιακή και η πράσινη µετάβαση.

Γεωργία ακριβείας 
και συμβολαιακή 
στο Ανάκαμψης
Τον Ιούλιο τοποθετείται η πρώτη εκταμίευση, 
μέσα από ένα ταμείο 520 εκατ. ευρώ , που ανοίγει 
νέες ροές ρευστότητας για τη χρηματοδότηση 
επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα  

5.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝΩ

Αντίθεση
Επιτροπής
σε πλαφόν
ποσών
Το Ευρωδικαστήριο απέρριψε το 
επιχείρηµα της Ελλάδας ότι δεν 
εξέδωσε κοινή υπουργική απόφαση για 
την ανάκτηση των ποσών που 
υπερέβαιναν τα 5 000 ευρώ επειδή η 
Επιτροπή εξέφρασε την αντίθεσή της. 
Το ∆ικαστήριο διευκρινίζει ότι η 
Επιτροπή διατύπωσε επιφυλάξεις 
σχετικά µε οποιοδήποτε αυθαίρετο 
όριο κάτω από το οποίο δεν θα 
πραγµατοποιούνταν η ανάκτηση. 
Εντούτοις, η παρατήρηση αυτή δεν 
εµπόδιζε την Ελλάδα να συνεχίσει την 
τροποποίηση του νοµοθετικού πλαισίου 
της προς διασφάλιση της εκτελέσεως 
της αποφάσεως της Επιτροπής. 
Όσον αφορά την επίκληση των 
κοινωνικών αναταραχών που 
θα προκαλούσε η ανάκτηση των 
ενισχύσεων, οι ελληνικές αρχές δεν 
απέδειξαν την ύπαρξη του κινδύνου 
αντιδράσεως εκ µέρους των γεωργών 
η οποία θα είχε για τη δηµόσια τάξη 
συνέπειες στις οποίες δεν θα 
µπορούσαν να αντεπεξέλθουν 
µε τα µέσα που διαθέτουν. 
Επιπρόσθετα, κατά την ηµεροµηνία 
περατώσεως της έγγραφης 
διαδικασίας στην παρούσα υπόθεση, 
η Ελλάδα δεν είχε ακόµη κοινοποιήσει 
στην Επιτροπή τα έγγραφα που 
αποδείκνυαν ότι οι λήπτες της 
ενισχύσεως είχαν κληθεί να την 
επιστρέψουν. Αφετέρου, δεν τηρούσε 
την Επιτροπή διαρκώς ενήµερη για την 
πρόοδο στη λήψη των εθνικών µέτρων 
ήταν απαραίτητα για την πλήρη 
ανάκτηση των ενισχύσεων. Πράγµατι, 
αφού η Ελλάδα γνωστοποίησε τον 
Ιούνιο του 2016 ότι δεν είχε ακόµη 
λάβει µέτρα για την ανάκτηση, δεν 
παρέσχε καµία άλλη πληροφορία: 
όλα τα ρητά αιτήµατα και τα έγγραφα 
υπενθυµίσεως παρέµειναν αναπάντητα 
εκ µέρους της Ελλάδας.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

520  50%

4

 13%

1,8
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

∆ΙΣ. ΕΥΡΩΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

του συνολικού ποσού 
για κάθε χώρα

ΣΤΟΝ 
ΑΓΡΟ∆ΑΟΤΡΟΦΙΚΟ 

ΤΟΜΕΑ
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ



Τιμές παραγωγού
(ευρώ/κιλό)
Τέλος Απριλίου  1,20

Μέσα Μαΐου  0,80 
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Προτείνονται 
Αφορολόγητες 
μεταβιβάσεις μέχρι 
100 στρέμματα  
Το μέτρο θα συνδυασθεί με πρόσθετα χρηματοδοτικά 
κίνητρα για Νέους Αγρότες και είναι στον υπουργό 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Χρηµατοδοτικά κίνητρα και αφορο-
λόγητες µεταβιβάσεις αγροτικής γης 
µέχρι 100 στρέµµατα σε νέους αγρό-
τες, παραγωγική αξιοποίηση των 9,6 
εκατ. στρεµµάτων επιλέξιµων βοσκο-
τόπων και βαθιές αλλαγές στη δι-
αχείριση των αγροτικών προγραµ-
µάτων προτείνουν στον υπουργό Α-
γροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβα-
νό, καταξιωµένα στελέχη µε µεγάλη 
εµπειρία σε οργανώσεις του αγροτι-
κού χώρου. Προς το παρόν πάντως, 

ο υπουργός δείχνει να επιδίδεται σε 
κυνήγι µαγισσών και σε µια ρητορι-
κή αοριστολογίας που µόνο µε ανα-
ζήτηση «εθνικής στρατηγικής» δεν 
µοιάζει. Βάσει των προτάσεων που 
έχει στα χέρια του ο υπουργός, οι ε-
πενδύσεις χρειάζονται δύο σηµαντι-
κές αλλαγές προκειµένου να µπορέ-
σει να γίνει άµεσα πράξη και αξιοποί-
ηση των κοινοτικών πόρων (ΚΑΠ) και 
των πόρων του ταµείου ανάκαµψης.
Ειδικότερα ο τρόπος επιλογής των 
επενδύσεων στα πλαίσια του Προ-
γράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης εί-
ναι γραφειοκρατικός χρονοβόρος και 
γεµάτος αγκυλώσεις. ∆εν µπορεί να 
περιµένει ένας επενδυτής παραγω-
γός (Σχέδιο Βελτίωσης ) ή επιχειρη-
µατίας (Μεταποίηση ή Leader ) τρία 
χρόνια για να ολοκληρωθεί η συ-
γκριτική αξιολόγηση για όλους ό-

σους έκαναν αίτηση για να λάβει την 
έγκριση. Πρέπει να αλλάξει η διαδι-
κασία και να εφαρµοσθεί αυτό που 
εφαρµόστηκε το 2013-2014. ∆ηλα-
δή πρώτος ήλθες και έκανες αίτη-
ση πρώτος λαµβάνεις έγκριση εφό-
σον είσαι έτοιµος και έχεις τις προ-
ϋποθέσεις. Γιατί σε περίοδο κρίσης 
αυτός που είναι έτοιµος πρέπει αµέ-
σως να του δίνεται η έγκριση για να 
υλοποιεί την επένδυση που είναι το 
ζητούµενο για την άµεση ανάπτυξη 
και την απορρόφηση των διαθέσιµων 
πόρων µετά την πανδηµία.

Επίσης, ο τρόπος παραλαβής των ε-
πενδύσεων και των 
σχεδίων βελτίωσης 
πρέπει να αλλάξει 
και να µην καθυ-
στερούν τόσο πο-
λύ λόγω έλλειψης 
δηµοσίων υπαλλή-
λων και κονδυλί-
ων για τα οδοιπο-
ρικά τους. Καλό εί-
ναι, πιστοποιηµέ-
νοι ιδιώτες επιστή-
µονες και εµπειρο-
γνώµονες των ανά-
λογων ειδικοτήτων 

να µπορούν να πιστοποιούν τις επι-
µετρήσεις και να κάνουν την παρα-
λαβή των έργων ώστε οι δικαιούχοι 
να υποβάλουν τις αιτήσεις πληρω-
µής άµεσα και να λαµβάνουν γρή-
γορα τις ενισχύσεις στοιχείο καθο-
ριστικό στο ξεκίνηµα της επενδυτι-
κής δραστηριότητας του.

Στο ίδιο εισηγητικό προς την πο-
λιτική ηγεσία του υπουργείου τονί-
ζεται επίσης ότι σε ένα δύσκολο πε-
ριβάλλον όπως η γεωργία τα µέτρα 
για τους νέους αγρότες πρέπει να 
είναι στοχευµένα και σταθερά. ∆εν 
αρκεί η γνωστή εφάπαξ ενίσχυση . 
Πρέπει να υπάρχει συνολικό πλέγ-
µα στήριξης από την χρηµατοδότη-
ση έως την απόκτηση γης. Ένα τέ-
τοιο µέτρο θα ήταν για τους νέους 
αγρότες θα ήταν η απόκτηση γης 
µέχρι 100 στρέµµατα χωρίς φόρο.

21-22, 35-36

Με το άνοιγμα 
της εστίασης 
ξανά άνοδος 
στη ντομάτα

Σάββατο 15 & Κυριακή 16 Μαΐου 2021

Ανάκαµψη στην αγορά επιτραπέζιας ντοµά-
τας αναµένεται όσο σταδιακά ενισχύεται η 
ζήτηση από την εστίαση, µε την τιµή αυτές 
τις µέρες να έχει σηµειώσει µια µικρή διόρ-
θωση στα 0,80 λεπτά το κιλό, από τα 1,20 
ευρώ που ήταν την περίοδο του Πάσχα. 

Όπως µεταφέρουν άνθρωποι της αγοράς 
στην Agrenda, αυτό το «µάζεµα» της τιµής 
για την ώρα τουλάχιστον δεν προβληµατί-
ζει. Ωστόσο στην Κρήτη η διόρθωση ήταν 
µεγαλύτερη, µε ποσότητες περί τους 15.000 
τόνους να έχουν καταλήξει σε χωµατερές, 

όπως αναφέρουν οι παραγωγοί του Αγρο-
τικού Συλλόγου Ιεράπετρας, που αιτούνται 
έκτακτη ενίσχυση. Αυτή την περίοδο, ωστό-
σο, η αγορά επιτραπέζιας ντοµάτας έχει α-
ποµακρυνθεί από το νησί και µετατίθεται 
στην Τριφυλία και τη ∆υτική Ελλάδα, αφού 
η παραγωγή της Κρήτης βρίσκεται στα τε-
λειώµατα. Μάλιστα, σύµφωνα µε το ρεπορ-
τάζ κάποιοι παραγωγοί καθυστέρησαν τη 
συγκοµιδή για να προλάβουν την πασχα-
λινή ζήτηση, µε αποτέλεσµα η αυξηµένη 
προσφορά µετά να φρενάρει την άνοδο. 

Μέσω εστίασης ενισχύεται η ντοµάτα
Μικρή διόρθωση αυτές τις µέρες στην επιτραπέζια που πωλείται στα 80 λεπτά
Περίπου 15.000 τόνοι Κρήτης στις χωµατερές, λένε οι παραγωγοί Ιεράπετρας
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Σ
τα σκληρά σιτάρια, κάποιες πε-
ριοχές ακούγεται πως χρειάζο-
νται µια βροχή για να βελτιω-
θεί η ποιότητα, ενώ προς τη Βό-

ρεια Ελλάδα τα σιτάρια φαίνονται άνω του 
µετρίου. Αναφορικά µε προπωλήσεις δεν 
ακούστηκε κάτι, παρά µόνο µια θεωρητι-
κή διάθεση των αγοραστών στα 260 ευρώ 
ο τόνος FOB λιµάνι µας. Η τελευταία δου-
λειά της Τυνησίας σε αρκετά χαµηλότερη 
τιµή αιφνιδίασε λίγο την αγορά και µετρί-
ασε την υπεραισιοδοξία.

Στην ελληνική αγορά βάµβακος ακού-
στηκαν ξανά κλεισίµατα τιµών σύσπορου 
από τους παραγωγούς στα 51-52 λεπτά το 
κιλό. Αντίστοιχα στο εκκοκκισµένο βαµβά-
κι είναι πολύ ήρεµα τα πράγµατα, καθώς 
το πριµ επί χρηµατιστηρίου που ζητάµε ε-
ξακολουθεί να µην πληρώνεται από τους 
αγοραστές. Η τιµή για τη νέα σοδειά στη 
διάρκεια της εβδοµάδας πλησίασε τα 89 
σεντς ανά λίµπρα.

Οι εξαγωγές ελληνικών νωπών φρού-
των και λαχανικών το πρώτο τρίµηνο 2021 
συνολικού ύψους 464.622 χιλιάδων τό-
νων και 370,02 εκατ. ευρώ, αυξήθηκαν 
κατά 12,2% σε αξία και κατά 4,6% σε όγκο, 
σε σύγκριση µε το ίδιο διάστηµα του προ-
ηγούµενου έτους,  σύµφωνα µε την τελευ-
ταία ενηµέρωση της ΕΛΣΤΑΤ όπως επεξερ-
γάσθηκαν από τον Incofruit-Hellas. Οι α-
ποστολές-εξαγωγές λαχανικών το τρίµηνο 
µειώθηκαν κατά -3,1% στους 70.053 τόνους, 
ενώ αντίστοιχα οι εξαγωγές φρούτων ση-
µείωσαν αύξηση κατά 12,8% σε αξία και α-
νήλθαν σε 305,84 εκατ. ευρώ.

Βολιδοσκόπηση 
στο σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

15/04 22/04 27/04 06/05 13/05

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

445,62

466,50

446,21

431,44

402,87

Εκτάσεις
Το πρόβληµα µε τις ιώσεις και 

κυρίως αυτό της καστανής 
ρυτίδωσης, αποθάρρυνε αρκετούς 

καλλιεργητές από τη σπορά 

Μερίδια
Όσο κορυφώνεται η συγκο-
µιστική περίοδος στη ∆υτική 

Ελλάδα, υποχωρούν τα 
µερίδια της Κρήτης

Παραδοσιακά
Μετά την πασχαλινή περίοδο και 
όσο οι όγκοι αυξάνονται µε την 

επιτάχυνση των ρυθµών συγκόµι-
σης, παραδοσιακά η τιµή διορθώνει

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
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1523,40
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19,24
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101,95

295
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209,5
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463,30

1569,20

19,01
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115,22
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295

232

209,5

85,19

455.300

1285,20

19,63

110,07

115,55

104,49

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

3,03 3,06

3,24 3,36 3,39 3,43

245

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

245245245245245

Τιμή παραγωγού 
επιτραπέζιας 
ντομάτας 
(ευρώ το κιλό)

Τέλος Απριλίου   1,20 

Μέσα Μαΐου 0,80
ΠΗΓΗ: AGRENDA

ντομάτας 

  1,20 

Εν αναμονή για 
πάνω από 55 λεπτά οι 
προπωλήσεις σύσπορου

Αν ήταν σήμερα 
τα αλώνια θα έπιανε 
25 λεπτά το σκληρό

Με Bonnet και Καρολίνες 
κινείται η αγορά ρυζιού 
Με µειωµένη ζήτηση και προβληµατισµό 
ειδικότερα στις µεσοπρώιµες ποικιλίες 
κινείται η αγορά ρυζιού. Στον 
αντίποδα, τα τύπου bonnet που σήµερα 
απορροφώνται µε 34 λεπτά και οι λίγες 
Καρολίνες που πιάνουν και τα 39 λεπτά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Προτεραιότητα
η αξιοποίηση
βοσκοτόπων
Η παραγωγική και µόνο αξιοποίηση 
των επιλέξιµων προς ενίσχυση 
δηµόσιων βοσκοτόπων, θα πρέπει να 
είναι βασική προτεραιότητα της 
πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου.
Μ’ αυτή την έννοια επιβάλλεται η 
ενσωµάτωση στη νέα ΚΑΠ των 9,6 
εκατ. στρεµµάτων, µετά τις αποφάσεις 
του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου για 
στηριχθεί η κτηνοτροφία και προστασία 
των κοινών δηµόσιων βοσκοτόπων από 
τους καταπατητές και τις διεκδικήσεις 
πλαστών δικαιωµάτων και µάλιστα από 
το Εθνικό Απόθεµα. Σ’ αυτή την 
κατεύθυνση καλό είναι να προβλεφθεί 
η συµµετοχή από το 2021 των 
οργανώσεων των κτηνοτρόφων στην 
κατανοµή των βοσκήσιµων εκτάσεων 
και η κατάργηση της ισχύουσας σήµερα 
τεχνικής λύσης µε προώθηση των 
διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και 
αξιοποίηση αυτού του φυσικού πόρου 
στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ ώστε να 
συµβάλλει θετικά στα περιβαλλοντικό 
ισοζύγιο της ελληνικής γεωργίας µε 
την δέσµευση του CO2.

Τα µέτρα για τους 
Νέους Αγρότες πρέπει 
να είναι στοχευµένα 
και σταθερά και µε 
φοροκίνητρα για 
απόκτηση γης.

Βαθιές αλ-
λαγές στα 
προγράµ-
µατα συνι-
στούν στον 
υπουργό 
Λιβανό, 
στελέχη 
µε εµπει-
ρία στη 
δηµόσια 
διοίκηση.



Σε αναδιάρθρωση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου προχώρησε ο ΣΕΑΜ µε-
τά το θάνατο του αντιπροέδρου του 
Γιάννη Χίγκα. Νέος αντιπρόεδρος α-
ναλαµβάνει ο Παναγιώτης Κατσαρός 
της Παν. Κατσαρός ΑΕΤΒΕ ενώ ο Στέ-
λιος Σταµατίκος της εταιρείας Θεο-
χαράκης ΑΕ παίρνει θέση ως νέο µέ-
λος του ∆Σ και αναλαµβάνει γενικός 
γραµµατέας του Συνδέσµου. 

Αναλυτικότερα, µετά την αναδιάρ-
θρωση η νέα σύνθεση του ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου έχει ως εξής: 

Πρόεδρος: Σάββας Μπαλουκτσής (I. 
Χίγκας & ΣΙΑ ΟΕ), Αντιπρόεδρος: Πα-
ναγιώτης Κατσαρός (Παν. Κατσαρός 
ΑΕΤΒΕ), Γενικός Γραµµατέας: Στέλιος 
Σταµατίκος (Θεοχαράκης ΑΕ), Ταµίας: 
Χαράλαµπος Μαυρίδης (Παύλος Ι. Κο-
ντέλλης ΑΕΒΕ). Μέλη είναι οι  Φίλιπ-
πος Γοργίας («Η ∆ήµητρα» ΑΕ), ∆η-
µήτριος Εσκιάδης (ΑΛΠΕΛΛΑΣ ΑΕ), 
Φίλιππος Ιωαννίδης (Α & Φ Ιωαννί-
δης ΑΕ), Γιώργος Κατσαρός (Επ. Κα-
τσαρός ΑΕΒΕ), Κοσµάς Λεονταράκης 
(Unitrack AEE).
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Ξεκίνησε η διαδικασία υποδο-
χής και επεξεργασίας νέων αι-
τήσεων, από µικροµεσαίες επι-
χειρήσεις, για δάνεια Επενδυτι-
κού σκοπού από 25.000 ευρώ έ-
ως 1,5 εκατ. ευρώ µέσω του Τα-
µείου Επιχειρηµατικότητας ΙΙ τα 
οποία προσφέρουν 10 εµπορι-
κές τράπεζες.

Στους δικαιούχους εντάσσο-
νται όλες οι µικροµεσαίες επιχει-
ρήσεις που δραστηριοποιούνται 
και στον τοµέα της µεταποίησης 
και - εµπορίας γεωργικών προ-
ϊόντων, ωστόσο, εξαιρείται η α-
µιγώς πρωτογενής παραγωγή. 
Για την επιλεξιµότητα ή µη επι-
χειρήσεων µε µικτή δραστηριό-
τητα (ήτοι επιχείρηση που δρα-
στηριοποιείται πχ στην πρωτογε-
νή παραγωγή γεωργικών προϊ-
όντων καθώς και στον τοµέα της 
µεταποίησης), θα λαµβάνεται υ-
πόψη η δραστηριότητα µε τα µε-
γαλύτερα ακαθάριστα έσοδα (της 
τελευταίας κλεισµένης διαχειρι-
στικής χρήσεως).

Η διάρκεια αποπληρωµής των 
δανείων κυµαίνεται από 5 έως 
10 χρόνια και τα δάνεια θα χο-
ρηγούνται από τις 10 συνεργα-
ζόµενες τράπεζες, µε ιδιαίτερα 
ευνοϊκούς όρους προς τις επι-

χειρήσεις αφού η συνεργασία 
µε την Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα (HDB) προσφέρει δυ-
νατότητα περιόδου χάριτος έ-
ως και 2 έτη ενώ και το επιτόκιο 
κάθε δανείου είναι σηµαντικά 
µειωµένο σε σχέση µε αντίστοι-
χες χρηµατοδοτήσεις των τρα-
πεζών.Οι ενδιαφερόµενες Πο-
λύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες 
Επιχειρήσεις υποβάλουν το αί-
τηµα χρηµατοδότησης ηλεκτρο-
νικά πρώτα στο Πληροφορικό 
Σύστηµα των Κρατικών Ενισχύ-
σεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τό-
πο www.ependyseis.gr. Το αί-
τηµα προσδιορίζει την Τράπε-
ζα επιλογής από την οποία επι-
θυµεί να δανειοδοτηθεί. Κατό-
πιν γίνεται η αξιολόγηση από 
την τράπεζα της επιλογής τους

Η Hellenic Development Bank 
(HDB), για το Ταµείο Επιχειρη-
µατικότητας ΙΙ συνεργάζεται µε 
τα εξής χρηµατοπιστωτικά ιδρύ-
µατα: Τράπεζα Πειραιώς, Alpha 
Bank, Eurobank, Εθνική Τράπε-
ζα, Τράπεζα Αττικής, Παγκρήτια 
Τράπεζα, Συνεταιριστική. Τρά-
πεζα Χανίων, Συνεταιριστική 
Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστι-
κή Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνε-
ταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας.

Αναδιάρθρωση 
στον ΣΕΑΜ, 
γ.γ ο Στέλιος 
Σταματίκος

Εγγυημένα επιχειρηματικά 
δάνεια από 25.000 ευρώ

O Στέλιος Σταµατίκος διευθυντής 
πωλήσεων του τµήµατος των 
τρακτέρ της Θεοχαράκης Α.Ε 

αναλαµβάνει τη θέση του γενικού 
γραµµατέα στον ΣΕΑΜ.

Η σύµβαση 
υπεγράφη µεταξύ 
του υπουργού 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης 
Σπήλιου 
Λιβανού και του 
περιφερειάρχη 
Χρήστου Μέτιου.

Με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονία-Θράκης 
η 9η προγραµµατική σύµβαση διαχειριστικών βόσκησης 

Υπεγράφη η προγραµµατική σύµβαση για την υλοποίηση του 
∆ιαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης ύψους 2,2 εκατ. ευρώ. Το σχέδιο αφορά σε 
έκταση 5.001.142,58 στρεµµάτων στις περιφερειακές ενότητες Έβρου, 
Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και ∆ράµας. Σκοπός της σύµβασης είναι η 
σύνταξη µελετών διαχείρισης των βοσκήσιµων γαιών, προκειµένου να 
γίνει ο χωρικός προσδιορισµός, γνωστή η ακριβής επιφάνειά τους, η 
εκτίµηση της βοσκοϊκανότητάς τους και να καταστεί δυνατή η διαίρεσή 
τους σε λιβαδικές µονάδες, οι οποίες θα κατανεµηθούν στη συνέχεια 
στους κτηνοτρόφους, ούτως ώστε να εξατοµικευτεί η χρήση τους. Η 
σύµβαση υπεγράφη θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2021. 
Σηµειώνεται ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι 
η ένατη περιφέρεια που υπέγραψε ∆ιαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης. Την 
αρχή έκανε η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, ενώ ακολούθησαν 
διαδοχικά οι περιφέρειες ∆υτικής Ελλάδος, Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας, 
Θεσσαλίας, η Ηπείρου, Πελοποννήσου και Β. Αιγαίου.

Αγροτική 
µεταποίηση

Στους δικαιούχους 
εντάσσονται όλες οι 

µικροµεσαίες επιχειρή-
σεις που δραστηριοποι-
ούνται και τοµέα της 
µεταποίησης και της 
εµπορίας γεωργικών 

προϊόντων



ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Η αποµάκρυνση παραδοσιακών εργαλείων 
της φυτοπροστασίας από την διάθεση των 
παραγωγών, σε συνδυασµό µε τις προκλή-
σεις που φέρνoυν τα αυξανόµενα ακραία 
καιρικά φαινόµενα στον χώρο της γεωργί-
ας, καθιστούν όλο και πιο αβέβαιο το οικο-
νοµικό αποτέλεσµα. Αντιλαµβανόµενες αυ-
τό το νέο σκηνικό οι οικογένειες Μάντζαρη 
και Παραπούλη ένωσαν τις δυνάµεις τους και 
δηµιούργησαν την εταιρεία Αγροδίκτυο. Α-
πό τον σπόρο, την καλή θρέψη και τεχνική 
υποστήριξη των 45 και πλέον παραγωγών 
που τους εµπιστεύονται, έως την συσκευα-
σία-τυποποίηση και διακίνηση στην αγορά, 
οι τρεις ιδρυτές της εταιρείας αποτελούν σή-
µερα σηµείο αναφοράς στο νοµό Βοιωτίας 
και συγκεκριµένα στην περιοχή της Θήβας 
για τις καλλιέργειες του κρεµµυδιού, της πα-
τάτας και του καρότου. 

Με τρεις βασικούς πυλώνες ανάπτυξης, η 
Αγροδίκτυο καλλιεργεί κρεµµύδι και πατά-

τες σε ευρεία κλίµακα, παρέχει τεχνική κά-
λυψη των συνεργαζόµενων παραγωγών µέ-
σω του καταστήµατος γεωργικών εφοδίων 
και επενδύει ολοένα και περισσότερο στην 
διακίνηση των τελικών προϊόντων όχι µόνο 
στην εγχώρια αγορά αλλά και στο εξωτερικό. 

Ακολουθώντας λοιπόν κατά γράµµα την φι-
λοσοφία της εταιρείας, ότι η θέση του γεωτε-
χνικού πρέπει να είναι στον αγρό, ο Παναγιώ-

της Παραπούλης, γεωπόνος και παραγωγός 
και ο ίδιος, περνάει το µεγαλύτερο µέρος της 
ηµέρας του στο χωράφι, παρέχοντας επιτό-
πια τεχνική και εξατοµικευµένη υποστήριξη 
στους καλλιεργητές του και τεστάροντας ό-
λα τα νέα σκευάσµατα και προγράµµατα θρέ-
ψης που εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο της. 
«∆εν συστήνουµε τίποτα στους παραγωγούς 
µας χωρίς να το έχουµε δοκιµάσει πρώτοι ε-

µείς στις δικές µας καλλιέργειες», αναφέρει 
ο ίδιος χαρακτηριστικά. 

Το Fertileader Viti που γλίτωσε 
τις καλλιέργειες από τον παγετό

Προτείνοντας ένα οργανωµένο πρόγραµµα 
θρέψης, η Αγροδίκτυο, µε µπροστάρη τον Πα-
ναγιώτη Παραπούλη και την πολύτιµη συµβο-
λή της τοπικής γεωπόνου της Timac Agro | ΛΥ-

Ακολουθώντας τα βήµατα µεγάλων 
σποροπαραγωγικών εταιρειών, η εταιρεία 

Αγροδίκτυο έσπειρε σε 30 στρέµµατα 
δοκιµαστικού αγρού, τις 14 νέες ποικιλίες 

πατάτας που ένταξε πρόσφατα 
στο χαρτοφυλάκιό της ώστε να καταγράψει 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε 
µιας, και να δώσει στα µέσα Ιουλίου την 

ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόµενους 
παραγωγούς να τις γνωρίσουν από κοντά 

στο FieldDay που διοργανώνει.

Η θρέψη έβγαλε την άμυνα  
στα τρία φετινά κύματα παγετού   
Ανέκαμψαν τα κτήματα στη Βοιωτία υπό τις οδηγίες Timac Agro | ΛΥΔΑ και Αγροδικτύου 

Agrenda12 FARMING REPORTΣάββατο 15 & Κυριακή 16 Μαΐου 2021

Η θέση του γεωτεχνικού και του γεωπόνου 
πρέπει να είναι στον αγρό, λένε η τεχνικός 
σύµβουλος θρέψης της Timac Agro | ΛΥ∆Α 
(Βοιωτίας-Εύβοιας), Μαρία Σαµαρτζή και ο 
Παραπούλης Παναγιώτης της Αγροδίκτυο.
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∆Α (Βοιωτίας-Εύβοιας), Μαρία Σαµαρτζή, βοή-
θησαν τις καλλιέργειες κρεµµυδιού και πατάτας 
να ανακάµψουν από τα τρία κύµατα παγετού 
που αντιµετώπισαν την φετινή περίοδο. Κλει-
δί είναι η καλή εγκατάσταση των φυτών στο 
χωράφι, µε ικανοποιητική ανάπτυξη του ριζι-
κού τους συστήµατος, τονίζουν και οι δύο και 
συνιστούν δυναµικό ξεκίνηµα µε εφαρµογή 
του βιοδιεγέρτη Fertiactyl GZ, µε τεχνολογία 
Fertiactyl Complex συµπληρωµένο µε άζωτο 
σε ουρική και κάλιο σε βιοδιαθέσιµη µορφή. 
Οι παραγωγοί της περιοχής, συµπεριλαµβανο-
µένου της Αγροδίκτυο, που δοκίµασαν το προ-
ϊόν έστω και για µια χρονιά, έγιναν πιστοί υπο-
στηρικτές του, εφαρµόζοντάς το µέσω του συ-
στήµατος άρδευσης µετά τη φύτευση. 

Το δεύτερο σκεύασµα, που χαίρει µεγάλης α-
ποδοχής µεταξύ των παραγωγών, είναι το λίπα-
σµα-βιοδιεγέρτης Fertileader Viti που συµβάλ-
λει στην αύξηση του ειδικού βάρος των καρπών 
και στην διατήρησή του κατά τους µετασυλλε-
κτικούς χειρισµούς και την αποθήκευσή τους. 
Επιπροσθέτως, χάρη στην ενίσχυση της αντο-
χής σε χαµηλές θερµοκρασίες που προσφέρει, 
έπαιξε σηµαντικό ρόλο φέτος στην ταχεία ανά-
καµψη και προστασία των καλλιεργειών από 
τους παγετούς. «Είναι από τα προϊόντα θρέψης 
που θυµούνται και ζητούν σταθερά οι καλλιερ-
γητές και αυτό λέει πολλά για την αποτελεσµα-
τικότητά του», αναφέρει ο Νίκος Παραπούλης. 

Σύµφωνα µε την γεωπόνο Μαρία Σαµαρτζή, 
η επιτυχία του Viti «κρύβεται» στην δράση του 
ως βελτιωτικό της απορρόφηση των θρεπτικών 
στοιχείων από το φυτό, καθώς επίσης και της 
φωτοσυνθετικής δραστηριότητας µέσω της πα-
ράτασης της διάρκειας ζωής των χλωροπλαστών. 

Το πρόγραµµα ειδικής θρέψης, ολοκληρώ-
νεται µε διαφυλλική εφαρµογή του Fertileader 
Rame που έρχεται να συµβάλει στην κάλυψη 
των αναγκών της καλλιέργειας σε χαλκό, ενώ 
η τεχνολογία Seactiv που διαθέτει εξασφαλί-
ζει µεγάλη προσκολλητικότητα στα φύλλα και 
διασυστηµατικότητα, ενώ είναι κατάλληλο και 
για τη βιολογική γεωργία. Στην πράξη τα οφέ-
λη του Rame είναι διπλά, καθώς δρα και ως 
φυτοπροστατευτικό, ενεργοποιώντας τις άµυ-
νες του φυτού.   

«Και τα τρία ειδικά σκευάσµατα θρέψης της 
Timac Agro | ΛΥ∆Α εδραιώνουν τη θέση τους 
µεταξύ των παραγωγών, που βλέπουν άµε-
σα αποτελέσµατα και στην ποιότητα αλλά και 
στην απόδοση των καλλιεργειών τους, κερδί-
ζοντας δίκαια την εµπιστοσύνη µας», αναφέ-
ρει ο κ. Παραπούλης.

Άνοιγμα στον πατατόσπορο και νέο 
brand name για την Αγροδίκτυο
Πέρα από την στροφή σε προϊόντα ειδικής θρέψης, 
η Αγροδύκτιο αξιοποιεί τους δείκτες NDVI και µε-
τεωρολογικά δεδοµένα ώστε να αυξηθεί η αποτε-
λεσµατικότητα και ακρίβεια των επεµβάσεων, ε-
νώ παράλληλα οι τρεις ιδρυτές της εταιρείας έχο-
ντας όπως είπαν οι ίδιοι χαρακτηριστικά την «βιω-
σιµότητα στο DNA τους» υιοθετούν ακόµα και σύ-
στηµα για την διαχείριση των αποβλήτων από τα 
ψεκαστικά µηχανήµατα ώστε να µην καταλήγουν 
στο περιβάλλον. 

Επέκταση δικτύου εξαγωγών 
σε Βρετανία και Νοτιοανατολική Ασία

Με 15.000 τόνους κρεµµυδιών και 10.000 τό-
νους πατάτας, η εταιρεία συγκαταλέγεται στους 
µεγάλους «παίκτες» του χώρου στις συγκεκριµέ-
νες καλλιέργειες, ενώ διατηρεί την ίδια στιγµή άρι-
στες εµπορικές σχέσεις µε τις µεγαλύτερες αλυσί-
δες τροφίµων στην Ελλάδα Η διακίνηση των προ-
ϊόντων όµως δεν περιορίζεται στα στενά πλαίσια 
της χώρας και προκαλώντας έκπληξη ακόµα και 
στους εκτελωνιστές η Αγροδίκτυο επέκτεινε µε επι-
τυχία το σταθερό πελατολόγιό του από την Κεντρι-
κή και Ανατολική Ευρώπη έως τη Βρετανία, τα Ηνω-
µένα Αραβικά Εµιράτα και την Μαλαισία το 2020. 

Με πίστη στα ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
των ελληνικών προϊόντων, οι τρεις ιδρυτές της ε-
ταιρείας, στοχεύουν παράλληλα µέσα από τις δρά-
σεις τους και τα µελλοντικά τους σχέδια στην ανά-
δειξή τους στο εξωτερικό αλλά και στην προστα-
σία τους στην εγχώρια αγορά, συµβουλεύοντας 
τους παραγωγούς να πουλάνε µε σύστηµα, οργά-
νωση και τυποποίηση, ώστε να κρατάνε σε καλά 
επίπεδα την τιµή και να καρπώνονται τον µόχθο 
της δουλειάς τους. 

Με οδηγό αυτό, η εταιρεία ετοιµάζεται να ξανα-
συστηθεί στην αγορά, λανσάροντας ένα καινού-
ριο brand name µέσα στο καλοκαίρι. Με την επω-
νυµία «FreshBox» και υποστηριζόµενο από τις 4 

γραµµές συσκευασίας και τα 4,5 χιλιάδες τετρα-
γωνικά ψυκτικών θαλάµων που διαθέτει, η Αγρο-
δίκτυο σχεδιάζει να µπει δυναµικά και στο χώρο 
των επεξεργασµένων προϊόντων κρεµµυδιού, α-
πό κύβους µέχρι σκόνη. 

«Ηµέρα αγρού» για πρώτη γνωριµία 
µε νέες ποικιλίες πατάτας

Θέλοντας να κλείσει τον κύκλο των ενεργειών 
της, από τον σπόρο στην αγορά, η εταιρεία, µε υ-
πεύθυνο τον Νίκο Παραπούλη έκανε το πρώτο της 
βήµα και στην διάθεση πατατόσπορου, αντιπρο-
σωπεύοντας το δανέζικο οίκο Danespo. «Ως καλ-
λιεργητές πατάτας αλλά και ως γεωπόνοι γνωρί-
ζουµε τη σηµασία του ποιοτικού πατατόσπορου. 
Μέσω αυτής της σηµαντικής συνεργασίας, παρα-
γωγοί από όλη την Ελλάδα µπορούν να προµη-
θευτούν εκτός από την παραδοσιακή και ευρέος 
χρησιµοποιούµενη ποικιλία Spunta, και τις ποιο-
τικές και καινοτόµες Cimega, Argana, Elinor µετα-
ξύ άλλων», µας λέει µε υπερηφάνεια ο Νίκος Πα-
ραπούλης. Και σε αυτή την περίπτωση η Αγροδί-
κτυο αποφάσισε να το πάει ένα βήµα παρά πέρα 
και να µην κινηθεί ως απλό εµπορικό κατάστηµα. 

Για αυτό το λόγω, ακολουθώντας τα βήµατα µε-
γάλων σποροπαραγωγικών εταιρειών, έσπειρε 
σε 30 στρέµµατά δοκιµαστικού αγρού, τις 14 νέες 
ποικιλίες που ένταξε πρόσφατα στο χαρτοφυλά-
κιό της ώστε να καταγράψει τα ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά της κάθε µιας, να δοκιµάσει την συµπερι-
φορά τους στην εφαρµογή ειδικών πρoγραµµά-
των θρέψης, όπως αυτό της Timac Agro | ΛΥ∆Α, 
και να δώσει στα µέσα Ιουλίου την ευκαιρία σε ό-
λους τους ενδιαφερόµενους παραγωγούς να τις 
γνωρίσουν από κοντά στο FieldDay που διοργα-
νώνει. «Έχουµε στόχο τα επόµενα χρόνια να ε-
πενδύσουµε ακόµα περισσότερο στο κοµµάτι του 
σπόρου και µετά την πατάτα, να επεκταθούµε και 
στο κρεµµύδι», τονίζουν τα αδέλφια Παραπούλη.
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Fertileader 
Rame 

Με τεχνολογία 
χαλκού για φυτο-

προστασία

Fertileader Viti
Αύξηση ειδικού 

βάρους καρπού και 
ανθεκτικότητας 
των φυτών σε 
καταπονήσεις

Fertiactyl GZ
Για επιτυχηµένη 
εγκατάσταση της 

καλλιέργειας



Αλευρώδεις 
στα κηπευτικά
Φορείς ιώσεων που «χαλάνε» 
ολοκληρωτικά την παραγωγή

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Με παρουσία σε όλα τα στά-
δια ανάπτυξης των φυτών, οι 
αλευρώδεις Bemisia tabaci και 
Trialeurodes vaporariorum απο-
τελούν µικρούς αλλά ιδιαίτερα 
επικίνδυνους εχθρούς των αγ-
γουριών (και όχι µόνο) θερµο-
κηπίου. Κάνοντας αισθητή την 
εµφάνισή τους από την έναρξη 
της ανθοφορίας έως και τη συ-
γκοµιδή, τα τέλεια άτοµα µε τις 
προνύµφες αποµυζούν χυµούς 
από την τρυφερή βλάστηση για 
να τραφούν. Οι πληθυσµοί είναι 
µεγαλύτεροι στην κάτω πλευρά 
των φύλλων και τα νύγµατα δια-
τροφής  προκαλούν αποχρωµα-
τισµούς, µείωση της φωτοσύν-
θεσης και νεκρώσεις των φύλ-
λων, ενώ τα µελιτώδη προχω-
ρήµατά τους είναι πρόσφορο 
έδαφος για την ανάπτυξη του 

µύκητα της καπνιάς που εντεί-
νει τα προβλήµατα και υποβαθ-
µίζει την ποιότητα της σοδειάς. 

Ακόµα µεγαλύτερης σοβαρό-
τητας είναι οι έµµεσες επιπτώ-
σεις της διατροφής του αλευρώ-
δη (αφίδων και θριπών) στα κη-
πευτικά, καθώς είναι φορέας ι-
ώσεων των φυτών, που αν το 
υβρίδιο που καλλιεργείται δεν 
είναι ανθεκτικό σε αυτές, µπο-
ρούν να οδηγήσουν ακόµα και 
σε ολοκληρωτική καταστροφή 
της παραγωγής µιας και δεν υ-
πάρχει κάποια θεραπεία για την 

αντιµετώπισή τους. 
Για την εκτίµηση του επιπέ-

δου, αλλά και της πορείας εξέ-
λιξης της προσβολής οι παρα-
γωγοί συνιστάται να παρακο-
λουθούν τους πληθυσµούς του 
αλευρώδη, µε την καταµέτρηση 
των ενηλίκων και των προνυµ-
φών τελικού σταδίου στα φύλ-
λα (µε έµφαση στην κάτω µεριά 
τους) και χρήση µικρών κίτρινων 
κολλητικών παγίδων (2 έως 5 α-
νά στρέµµα). Η σωστή αναγνώ-
ριση του είδους αλευρωδών σε 
µια καλλιέργεια είναι σηµαντι-
κή παράµετρος, που καθορίζει 
την επιλογή των κατάλληλων 
µέτρων αντιµετώπισης.

Εξαπόλυση αρπακτικών και 
εναλλαγή δραστικών ουσιών 

Για τη χηµική αντιµετώπισή του 
αλευρώδη, οι γεωπόνοι προτεί-
νουν ψεκασµούς µε κατάλληλα 
εντοµοκτόνα, τονίζοντας ότι λό-

γω της ικανότητας του εντόµου 
να αναπτύσσει ταχέος ανθεκτι-
κότητα, είναι απαραίτητη η συ-
χνή εναλλαγή των δραστικών 
ουσιών που χρησιµοποιούνται. 

Συµπληρωµατικά η βιολογική 
καταπολέµηση µπορεί να περι-
λαµβάνει σκευάσµατα τα οποία 
περιέχουν εκχύλισµα neem, σκεύ-
ασµα µε φυσική πυρεθρίνη, ά-
λατα καλίου καθώς και εξαπό-
λυση φυσικών εχθρών (αρπα-
κτικά και παρασιτοειδή). 

Για να επιλεχθεί ο κατάλλη-
λος ωφέλιµος οργανισµός, ο 
καλλιεργητής, µε τη βοήθεια 
γεωπόνου, θα πρέπει να ανα-
γνωρίσει το είδος του αλευρώ-
δη που αποικεί τα φυτά του. 

Στην περίπτωση που εισα-
χθούν οι παραπάνω οργανισµοί 
στην καλλιέργεια, πρέπει να α-
ποφεύγονται οι ψεκασµοί ή να 
χρησιµοποιούνται χηµικά µε χα-
µηλή τοξικότητα στα ωφέλιµα. 

Ωίδιο ή περονόσπορο «κρύβουν» οι κηλίδες ελαίου στο αµπέλι
Έχοντας περάσει τον «προπαρασκευαστικό» για τις µυκητολογικές ασθένειες 
Απρίλιο, τα πρέµνα πλέον βρίσκονται στην κρισιµότερη περίοδο, για την 
αλµατώδη ανάπτυξη της ασθένειας του ωίδιου και του περονόσπορου, που θα 
διαρκέσει τουλάχιστον έως τα µέσα Ιουνίου. Καθώς οι δύο ασθένειες, µε 
κύριο τον περονόσπορο, µπορούν να λάβουν γρήγορα µορφή επιδηµίας, είναι 
ζωτικής σηµασία να γίνεται έγκαιρος εντοπισµός της εστίας του προβλήµατος 

και ορθή διάγνωση του παθογόνου, ώστε να επιλέγονται αντίστοιχα τα κατάλληλα 
µυκητοκτόνα. Αρχικά, οι κηλίδες «ελαίου» του περονόσπορου έχουν εντονότερη 
χλωρωτική απόχρωση και οι εξανθήσεις του µύκητα συναντώνται µόνο στην κάτω πλευρά 
των φύλλων, ενώ στο ωίδιο διακρίνονται και στις δύο πλευρές. Επιπροσθέτως, καφετί 
στίγµατα στις κληµατίδες κατά τη διάρκεια του λήθαργου «ενηµερώνουν» τον παραγωγό 
για την πιθανή παρουσία διαχειµάζοντος ωίδιου. Και στις δύο περιπτώσεις συνιστώνται 
προληπτικά µέτρα προστασίας της καλλιέργειας µε την κατάρτιση προγράµµατος 
ψεκασµών µε κατάλληλα µυκητοκτόνα που βασίζεται στις περιβαλλοντικές συνθήκες της 
κάθε περιοχής, στα στάδια βλάστησης και στην εξέλιξη της ασθένειας.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Αποµύζηση 
Τα νύγµατα διατροφής 
προκαλούν αποχρωµα-
τισµούς και νεκρώσεις 

των φύλλων

Ραγολέτιδα στα κεράσια
Με την καρπόδεση στα κεράσια να 
προχωράει, οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου συνιστούν να γίνει άµεση 
ανάρτηση φεροµονικών παγίδων στους 
οπωρώνες για τη ραγολέτιδα (ή σκουλήκι 
των κερασιών). Τα ακµαία του εντόµου 
εισάγουν αυγά στο εσωτερικό των 
καρπών όταν αυτοί αποκτούν κιτρινωπό 
ή κιτρινορόδινο χρώµα και οι 
εκκολαπτόµενες προνύµφες 
κατατρώγουν το ενδοκάρπιο. Σε 
µεγάλους πληθυσµούς η ζηµιά µπορεί να 
είναι σηµαντική, ιδιαίτερα στις πιο όψιµες 
ποικιλίες. Παράλληλα, σε πολλές 
περιπτώσεις αποτελεί µεγάλο πρόβληµα 
η αδυναµία διαχωρισµού των 
προσβεβληµένων και υγειών καρπών 
κατά την συγκοµιδή, όταν δεν έχει 
εξέλθει η προνύµφη από αυτούς.  Για την 
έγκαιρη και επιτυχηµένη αντιµετώπισή 
του εντόµου, συστήνεται η διενέργεια 
2-3 δολωµατικών ψεκασµών ή δύο 
ψεκασµών καλύψεως όταν παρατηρηθεί 
αύξηση του πληθυσµού. Επειδή ο χρόνος 
µεταξύ έναρξης προσβολής και 
συγκοµιδής είναι µικρός, να δοθεί 
µεγάλη προσοχή στην επιλογή των 
εντοµοκτόνων, ώστε να µην υπάρξει 
κίνδυνος υπολειµµάτων στους καρπούς.

Σκευάσµατα
FMC: SIMIN 2.5 EC
UPL: Deltagri 2,5 EC.

Τετράνυχοι εσπεριδοειδών
Σε «σύγχυση» βρίσκονται τα εσπεριδοειδή 
λόγω του άστατου καιρού που επικρατεί 
αυτή την περίοδο και έχει ως αποτέλεσµα 
τη µεγάλη ανοµοιοµορφία στην εξέλιξη 
των βλαστικών σταδίων και τη µη 
ικανοποιητική ανθοφορία και καρπόδεση. 
Παράλληλα, έντονες προσβολές κόκκινου 
και κίτρινου (κοινού) τετράνυχου έχουν 
παρατηρηθεί στον κάµπο της Ηλείας, 
κυρίως σε οπωρώνες όπου έχουν 
εφαρµοστεί πολλές επεµβάσεις µε 
εντοµοκτόνα. Τα συγκεκριµένα έντοµα 
ευνοούνται από ξηρό και θερµό καιρό, 
έχοντας την δυνατότητα να αναπτύξουν 
ταχύτητα µεγάλους πληθυσµούς και να 
προκαλέσουν σοβαρές ζηµιές. Με όλα τα 
στάδια του εντόµου να συνυπάρχουν αυτή 
την εποχή στα δέντρα οι αρµόδιοι 
γεωπόνοι συνιστούν στους παραγωγούς 
να παρακολουθούν τα δέντρα και να 
προχωρούν σε ψεκασµούς µε κατάλληλα 
εντοµοκτόνα στις περιπτώσεις που 
διαπιστώνονται τουλάχιστον 2 – 3 κινητές 
µορφές ανά φύλλο.

Σκευάσµατα
FMC: Tripsol Pro
SIPCAM: Kendo UM 5,12SC
UPL: Provec 1,8 EC, Acramite 48 SC.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ   ΣΤΕΛΑ 
ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Πιλοτικά σε χωράφια καλλιέργειας 
σκληρού σίτου, εφάρµοσε η Teofert 
το προϊόν ειδικής θρέψης Alzon pro, 
µε τη χρήση drone και σε αποκλει-
στική συνεργασία µε την εταιρεία 
Maveric Agro. Σκοπός του εγχειρή-
µατος ήταν να είναι σε θέση η εται-
ρεία να προσφέρει «ένα ολοκλη-
ρωµένο πρόγραµµα θρέψης για το 
σκληρό σιτάρι, το οποίο όχι µόνο θα 
είχε ως στόχο την µέγιστη απόδο-
ση της καλλιέργειας, αλλά θα βελ-
τίωνε σηµαντικά και τα ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά του καρπού», όπως ε-
ξηγεί η ∆ρ. Χαριτίνη Κοντοπούλου, 
∆ιευθύντρια Τεχνικού Τµήµατος
& Μarketing της Teofert.

Τα πειραµατικά πραγµατοποιηθή-
καν σε χωράφια σκληρού σίτου ποικι-
λίας PVL 1636 που προορίζονται για 
την βιοµηχανία ζυµαρικών Misco- 
Barilla µέσω συµβολαιακής γεωρ-
γίας και τα διαχειρίζεται η εταιρεία 
Μaveric Agro µε έδρα τον Αλµυρό, 
µε επιστηµονικό υπεύθυνο του προ-
γράµµατος τον γεωπόνο Κωνσταντί-
νο Παυλίδη. Βασικός σκοπός του προ-
γράµµατος αυτού ήταν η αύξηση της 
περιεκτικότητας του σιταριού σε πρω-
τεΐνη, προκειµένου να µπορέσουµε 
να φτάσουµε τα βέλτιστα επίπεδα πε-
ριεκτικότητας πρωτεΐνης, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα πρότυπα της βιοµη-
χανίας ζυµαρικών. 

«Προσανατολισµένοι λοιπόν, από 
αυτό το εγχείρηµα αναπτύξαµε στην  
TEOFERT ένα εξειδικευµένο υγρό λί-
πασµα, το Alzon pro. 
Το Alzon pro, χάρις 
στην ιδιαίτερη σύνθε-
ση του εγγυάται αύ-
ξηση απόδοσης, αλ-
λά και βελτίωση των 
ποιοτικών χαρακτηρι-
στικών σε καλλιέργεια 
σιταριού», συµπληρώ-
νει η κα. Κοντοπούλου

Μάλιστα, η ιδιαιτε-
ρότητα που προέκυ-
ψε µέσω της χρήσης 
του drone στην καλ-

λιέργεια σιταριού έδωσε τη δυνατό-
τητα στην εταιρεία Maveric Agro να 
µπορέσει να εφαρµόσει το εξειδικευ-
µένο αυτό προϊόν, ακόµα πιο αποτε-
λεσµατικά, αξιοποιώντας πλήρως τη 
δυναµική του, στο κατάλληλο στά-
διο ανάπτυξης του σιταριού, γεγο-
νός που δεν θα µπορούσε να πραγ-
µατοποιηθεί µε τον συµβατικό τρό-
πο ψεκασµού.                       

Σύµφωνα µε την κα. Κοντοπού-
λου, «συµπερασµατικά, µε την χρή-
ση drones ο χρόνος εφαρµογής λι-
πασµάτων επεκτείνεται σε καλλιέρ-
γειες στις οποίες υπό άλλες συνθή-
κες δεν θα µπορούσε να εφαρµοστεί 
και προκύπτει καλύτερη αξιοποίηση 
του προϊόντος και µέγιστο αποτέλε-
σµα στην παραγωγή.». Παράλληλα, 
τα περιβαλλοντικά οφέλη που προ-
κύπτουν µέσω drones είναι πάρα πο-
λύ µεγάλα (µειωµένη χρήση νερού, 
µειωµένες εκποµπές CO2), συµπλη-
ρώνει η ίδια. «Μετά την αξιολόγη-
ση του συγκεκριµένου προγράµµα-
τος και εκτιµώντας τα αποτελέσµα-
τα στοχεύουµε να επεκτείνουµε µε 
την εταιρεία Maveric Agro τον πει-
ραµατισµό και σε άλλες καλλιέργει-
ες.», προσθέτει η συνοµιλήτριά µας. 

Αφορµή το Farm to Fork
Παράλληλα, η κα. Κοντοπούλου, 

µίλησε για την ανάγκη που ώθησε 
την Teofert να προχωρήσει σε αυτά 
τα πειράµατα: «Οι δραµατικές επιπτώ-

σεις της κλιµατικής αλ-
λαγής είναι πλέον δε-
δοµένες και αισθητές 
στην καθηµερινότητα, 
ενισχύοντας τη συχνό-
τητα και το µέγεθος των 
φυσικών καταστροφών 
και πλήττοντας όλο και 
περισσότερο την γεωρ-
γία, µε τα ακραία και-
ρικά φαινόµενα να ε-
παναλαµβάνονται όλο 
και συχνότερα.

Ταυτόχρονα, η πίεση 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εν-
σωµάτωση της καινούργιας στρατη-
γικής «Farm to Fork» στην γεωργία 
και βελτιωµένη ιχνηλασιµότητα των 
προϊόντων καθιστούν την ανάγκη για 
καινοτόµο και αειφόρο γεωργία ολο-
ένα και πιο κρίσιµη. Σύµφωνα µάλι-
στα µε την έκθεση του αρµόδιου φο-
ρέα ΙPCC για την κλιµατική αλλαγή, η 
βιώσιµη διαχείριση της γης θα µπο-
ρούσε να είναι το κλειδί για να αντι-
στρέψει την επίδραση της κλιµατικής 
αλλαγής στην υποβάθµιση της γης- 
µία σηµαντική συνέπεια της ανθρώ-
πινης δραστηριότητας και της γεωρ-
γίας και των ακραίων καιρικών.».  

Πολλές οι εφαρµογές των drones
«Στην κατεύθυνση αυτή συνηγο-

ρεί και η «γεωργία ακριβείας», η ο-
ποία στοχεύει στην άριστη αξιοποίη-
ση των εισροών που εφαρµόζει ο πα-
ραγωγός (φυτοπροστατευτικά προϊό-
ντα, λιπάσµατα, νερό) και στην µέγι-
στη παραγωγικότητα της γεωργικής 
εκµετάλλευσης µε προϊόντα υψηλής 
θρεπτικής αξίας και σεβασµό προς το 
περιβάλλον», σηµειώνει η πολύπει-
ρη γεωπόνος και συνεχίζει: «Μία α-
πό τις πρακτικές διαχείρισης της γε-
ωργίας ακριβείας είναι και η χρήση 
drones, γνωστά και ως µη επανδρω-
µένα αέρια οχήµατα (UAVs), από τους 
καλλιεργητές. Παρόλο λοιπόν που 
τα drones, έχουν εισχωρήσει για τα 
καλά σε άλλους τοµείς, στην γεωρ-
γία βρίσκονται ακόµα σε πειραµατι-
κό επίπεδο µε µεγάλη όµως δυναµι-
κή, βασιζόµενα στις αρχές της γεωρ-

γίας ακριβείας και βοηθώντας τους 
καλλιεργητές να ηγηθούν µε βιώσι-
µες γεωργικές πρακτικές, προστα-
τεύοντας παράλληλα το περιβάλλον 
και αυξάνοντας την κερδοφορία.». 

Οι εφαρµογές των drones στην γε-
ωργία είναι πάρα πολλές. Με κατάλ-
ληλους υπέρυθρους αισθητήρες µπο-
ρούν να ελέγξουν το φάσµα φωτός 
που χρησιµοποιούν τα φυτά για να α-
πορροφούν την φωτοσύνθεση και έ-
τσι σε συνδυασµό µε αντίστοιχα λογι-
σµικά προγράµµατα να υπολογίσουν 
το βαθµό φωτοσύνθεσης αλλά και 
να εκτιµήσουν την υγεία των φυτών 
σε συγκεκριµένα στάδια ανάπτυξης. 
Ταυτόχρονα, µπορούν να χαρτογρα-
φήσουν λεπτοµερειακά την περιοχή 
της καλλιέργειας. Αυτό έχει ως απο-
τέλεσµα ο παραγωγός να είναι σε θέ-
ση να µπορεί να σχεδιάσει καλύτερα 
που χρειάζεται να µεγιστοποιήσει τις 
εισροές του σε νερό και αγροχηµικά. 

Μία άλλη πολύ σηµαντική εφαρ-
µογή των drones είναι ο ψεκασµός 
των καλλιεργειών µε φυτοπροστα-
τευτικά προϊόντα, λιπάσµατα ή/ και 
ειδικά προϊόντα θρέψης, σε οποιοδή-
ποτε στάδιο της καλλιέργειας επιθυ-
µούν. Η εφαρµογή αυτή δίνει τη δυ-
νατότητα στον παραγωγό να ψεκά-
σει την καλλιέργεια του µε µεγαλύ-
τερη ακρίβεια σε σχέση µε το κοινό 
εξοπλισµό του τρακτέρ ή και χειρω-
νακτικά που ψέκαζε στο παρελθόν. 
Αυτό αρχικά έχει σαν αποτέλεσµα 
να µειώνει το κόστος, καθώς και τον 
κίνδυνο πιθανής έκθεσης των εργα-
ζοµένων σε αγροχηµικά.

Επέκταση
Μετά την αξιολόγηση του 
συγκεκριµένου 
προγράµµατος και 
εκτιµώντας τα αποτελέσµατα 
η Teofert σκοπεύει να 
επεκτείνει τον πειραµατισµό 
σε συνεργασία µε την 
Maveric Agro.

Ποικιλία
Τα πειραµατικά 
πραγµατοποιηθήκαν σε 
χωράφια σκληρού σίτου 
ποικιλίας PVL 1636 που 
προορίζονται για την 
βιοµηχανία ζυµαρικών 
Misco- Barilla µέσω 
συµβολαιακής γεωργίας.

Εφαρμογή
Με την χρήση drones ο 
χρόνος εφαρµογής 
λιπασµάτων επεκτείνεται σε 
καλλιέργειες στις οποίες υπό 
άλλες συνθήκες δεν θα 
µπορούσε να εφαρµοστεί.

Ψεκασμοί drones 
με προϊόντα Teofert 
σε πειραματικά σίτου 
Στόχος το καλύτερο timing ψεκασμού για τελικό προϊόν με πιο 
υψηλή πρωτεΐνη σε συνεργασία με την εταιρεία Maveric Agro



Οδηγός για το 30% 
των μορίων στους 
Νέους Αγρότες 
ανά Περιφέρεια  
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  Θερµοκηπιακές καλλιέργειες, 
αιγοπροβατοτροφία, χοιροτρο-
φία, βοοτροφία

23-29

  Υπαίθρια κηπευτικά, 
σπαράγγια 20,7-26,1

  Ελιές, εσπεριδοειδή, ροδιές, 
ακτινίδια, λοιπές δενδρώδεις, 
κορινθιακή σταφίδα, οινάµπελα, 
µελισσοκοµία, ζωοτροφές, 
αρωµατικά φυτά

18,4-23,2

  Ελιές, σύκα, φιστίκι κελυφωτό, 
ακτινίδιο, κεράσι, αµπέλι, στέβια, 
κηπευτικά, όσπρια, αιγοπροβατο-
τροφία, βοοτροφία, µελισσοκοµία

23-29

  Λοιπά δενδρώδη, µανιτάρια, 
αρωµατικά φυτά, ζωοτροφές 20,7-26,1

  Ρύζι, βιοµηχανικά φυτά, 
ενεργειακά φυτά, πτηνοτροφία, 
χοιροτροφία

18,4-23,2

  Όλοι οι κτηνοτροφικοί κλάδοι, 
µελισσοκοµία, πτηνοτροφία, 
σηροτροφία

23-29 

  Κηπευτικά-ανθοκοµία (υπαίθρια 
και υπό κάλυψη), δενδροκοµικά 
είδη, µικρά φρούτα, οινάµπελα, 
αµπελώνες επιτραπέζιοι

21,85-
27,55

  Σιτηρά, καλαµπόκι, 
ζωοτροφές, βαµβάκι, καπνός, 
ζαχαρότευτλα, ενεργειακά φυτά, 
ελαιούχοι σπόροι, αρωµατικά, 
φαρµακευτικά φυτά

20,7-26,1

  Αιγοπροβατοτροφία, κηπευτικά 
(υπαίθρου και υπό κάλυψη) 23-29

  Μελισσοκοµία, προϊόντα ΠΟΠ 
ή ΠΓΕ 21,8-29

 Ελιά, εσπεριδοειδή, αµπελουργία 22,4-27,8

  Μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, σύκα, 
κάστανα, καρύδια

17,44-
23,2

  Φακές, ρεβίθια, λαθούρια, 
φασόλια 16,1-20,3

  Προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ, αιγοπροβα-
τοτροφία, βοοτροφία 23-29

  Οπωροκηπευτικά 20,7-26,1

  Φακή, φασόλια, ρεβίθια, λεβάντα, 
ρίγανη, κρόκος, τσάι του βουνού, 
βιοµηχανικά τριαντάφυλλα

18,4-23,2

  Γουνοφόρα 16,1-20,3

  Χοιροτροφία, πτηνοτροφία, 
µελισσοκοµία 13,8-17,4

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆ΑΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆ΑΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ�ΘΡΑΚΗ

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

Δύο κριτήρια που ορίζονται από την εκάστοτε Περιφέρεια 
περιλαμβάνει η μοριοδότηση των Νέων Αγροτών, από τα οποία 
εξαρτώνται συνολικά τα 29 μόρια από τα 100 μόρια ένταξης. Το πρώτο 
αφορά τις καλλιέργειες και εκτροφές που θα δηλώσει στο ΟΣΔΕ ο 
υποψήφιος. Εφόσον βρίσκονται στους «κλάδους προτεραιότητας» της 
Περιφέρειας οι μελλοντικοί Νέοι Αγρότες λαμβάνουν έως 12 μόρια 
ανάλογα με το μερίδιο της Τυπικής Απόδοσης που διαμορφώνουν στην 
εκμετάλλευση που δηλώνουν. Το δεύτερο αφορά την εκμετάλλευση 
που θα έχουν στη μελλοντική κατάσταση (έως 17 μόρια). Αναλυτικά 
ανά Περιφέρεια, οι κλάδοι προτεραιότητας ορίζονται ως εξής:
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  Aµπέλια, οπώρες, ξηροί 
καρποί και εσπεριδοειδή & 
ελιές, κηπευτικά, ανθοκοµία, 
αρωµατικά και φαρµακευτικά 
φυτά.

23-29

  Mελισσοκοµία 20,1-24,9

  Βοοειδή, 
αιγοπροβατοτροφία, 
χοίροι

18,4-23,2

  Κηπευτικά, ανθοκοµία 23-29

  Σύκα, φιστίκια, αµπελουργία, 
εσπεριδοειδή, ελιά 20,7-26,1

 Πτηνοτροφία, αιγοπροβατοτροφία 18,4-23,2

 Μελισσοκοµία 16,1-20,3

 Μανιτάρια, αρωµατικά φυτά 13,8-17,4

  Ελαιοκαλλιέργεια, µαστίχα, 
αµπέλι, σιτηρά, εσπεριδοειδή, 
ζωοτροφές, µελισσοκοµία, οπω-
ροκηπευτικά, αιγοπροβατοτροφία

29

 Βοοειδή 23,2

  Βρώσιµα όσπρια 20,3

 Πτηνοτροφία 17,4

  Προϊόντα ζωικής παραγωγής, 
φυτά µεγάλης καλλιέργειας, 
δενδρώδεις, ελιές, ακρόδρυα, 
αµπέλια

23-29

  Κηπευτικά, ανθοκοµία, 
µελισσοκοµία, αρωµατικά φυτά

21,55-
26,95

  Αιγοπροβατοτροφία, µελισσοκο-
µία, σηροτροφία 23-29

  Βοοτροφία, πτηνοτροφία, 
χοιροτροφία, κονικλοτροφία, 
φυλλοβόλα οπωροφόρα δένδρα/
θάµνοι, ελιά, αµπέλι, αρωµατικά 
φυτά, βιοµηχανικά φυτά (χωρίς 
ενεργειακές), όσπρια, ρύζι, 
κηπευτικά, πατάτες, σπαράγγι, 
φράουλα, ζωοτροφές (καρποί, 
χορτονοµές, ενσιρώµατα)

19-26,1

  Μελισσοκοµία, βοοτροφία 23-29

  Οπωροκηπευτικά, αιγοπροβα-
τοτροφία, σκληρό σιτάρι , λοιπά 
σιτηρά για την παραγωγή καρπού 
και καλλιέργειες για παρα-
γωγή ζωοτροφών, ελαιώνες, 
οινάµπελα

20,7-26,1

  Αιγοπροβατοτροφία, βοοτροφία, 
πτηνοτροφία 23-29

  Mελισσοκοµία 20,7-26,1

  Αρωµατικά φυτά, ακτινίδιο, 
εσπεριδοειδή, θερµοκηπιακά 
κηπευτικά

18,4-23,2

  Οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπε-
λιών για παραγωγή οίνου ΠΟΠ, 
ελαιοκοµία, χοιροτροφία

13,8-17,4

  Μόνιµες φυτείες, αµπελοειδή, 
αιγοπροβατοτροφία 23-29 

  Υπαίθρια ή θερµοκηπιακά κη-
πευτικά, όσπρια, µελισσοκοµία 18,4-23,2

 Αρωµατικά-φαρµακευτικά φυτά 16,1-20,3

ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΡΗΤΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ        ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Παράδειγμα

" Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ένας υποψήφιος δηλώνει αμύγδαλα 
που διαμορφώνουν το 100% της Τυπικής του Απόδοσης στην τρέχουσα 

και μελλοντική κατάσταση. Θα λάβει 29 μόρια "
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Με βάση τα σηµερινά δεδοµένα, δη-
λαδή την εκτεταµένη εφαρµογή προϊό-
ντων θρέψης και φυτοπροστασίας, ποια 
είναι η επίδραση στις αποδόσεις της α-
γροτικής παραγωγής;

Η αγροτική παραγωγή είναι το αποτέλε-
σµα της συνισταµένης µιας σειράς παρα-
γόντων, όπως η γονιµότητα του εδάφους, 
η καλλιέργεια, η διαθεσιµότητα σε νερό, 
οι ασθένειες, οι εχθροί, οι θερµοκρασί-
ες (ακραίες και µη) και φυσικά η σύνδε-
ση µε την αγορά (τι κατά καιρούς θεωρεί-
ται εµπορικό προϊόν, σε ποιο στάδιο συ-
γκοµιδής κλπ)

Για να δώσουµε µια απάντηση στο ερώ-
τηµα, θα πρέπει να θέσουµε και µια χρονι-
κή περίοδο που εξετάζουµε το θέµα. Κι αυ-
τό γιατί ένας παράγοντας την τελευταία πε-
νταετία άρχισε να έχει σηµαντική επίδρα-
ση στο τελικό αποτέλεσµα. Κι δεν είναι άλ-
λος από την Κλιµατική Μεταβολή (Κλιµα-
τική Αλλαγή κατ’ άλλους).

Βέβαια η σειρά σηµαντικότητας δεν έχει 
αλλάξει πολύ. Ο πρώτος παράγοντας που 
έχει να παλέψει ο παραγωγός είναι οι ε-
χθροί και οι ασθένειες που είναι άµεσα συ-
νυφασµένοι µε την µονοκαλλιέργεια και 
εγκαθιδρύονται σε µια περιοχή όσο εξε-
λίσσεται και η καλλιέργεια.

Ο δεύτερος σε σηµαντικότητα παράγο-
ντας είναι αυτός της θρέψης των καλλιερ-
γειών, µιας και συµβαδίζει τόσο µε τη γο-
νιµότητα του εδάφους όσο και µε τη διαθε-
σιµότητα σε νερό. Συµπερασµατικά, η χρή-
ση φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε έ-
να ολοκληρωµένο πρόγραµµα φυτοπρο-
στασίας, καθώς και η χρήση λιπασµάτων 
εντασσόµενη µέσα σε ένα ολοκληρωµένο 
πρόγραµµα θρέψης, έχει οδηγήσει τον Έλ-
ληνα παραγωγό να κρατήσει σε υψηλά ε-
πίπεδα την απόδοση ανά στρέµµα σε σχέ-
ση µε 10 χρόνια πριν.

Πώς βλέπετε τις προτάσεις των ευρωπα-
ϊκών αρχών (πολιτική farm to fork) που 
περιορίζουν τη χρήση φυτοπροστατευ-
τικών και προϊόντων θρέψης;

Κατ’ αρχάς θα πρέπει να κατανοήσου-
µε το πλαίσιο. Κι αυτό δεν είναι άλλο από 
το ότι είµαστε µέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και θα πρέπει να ασκούµε το λειτούρ-
γηµα της Γεωργίας µέσα στο πλαίσιο αρ-
χών και κανόνων της. Η Πολιτική της Πρά-
σινης Γεωργίας, της προσοχής στην αλυ-
σίδα του Αγροτικού Τροφίµου (Farm to 
Fork) καθώς και ο πυλώνας της Αειφορίας 
(προσοχή στις επόµενες γενιές) είναι πλέ-
ον µονόδροµος. Η πολιτική της µείωσης 
των φ.π.π και των λιπασµάτων αναφέρε-
ται κυρίως στην κατασπατάληση των φυ-
σικών πόρων και στην έλλειψη προσοχής 
πάνω στην πλειάδα των λύσεων της Γεω-
πονικής Επιστήµης τις τελευταίες δεκαετί-
ες. Εδώ έρχεται η γνώση και εµπειρία να 
παίξουν πλέον το ρόλο τους. Κι αυτό µιας 
και τόσο οι εχθροί και οι ασθένειες, όσο 
και οι ανάγκες της θρέψης των καλλιερ-
γειών µπορούν πλέον να καλυφθούν µέ-
σα από τα διάφορα προγράµµατα Ολοκλη-
ρωµένης Φυτοπροστασίας όσο και µε προ-
γράµµατα θρέψης εξειδικευµένα για κάθε 

καλλιέργεια, αγροτεµάχιο και παραγωγό.
Στο θέµα αυτό σίγουρα περιµένουµε πολ-

λά και από µια ειδική κατηγορία προϊόντων 
µε την ονοµασία «Βιοδιεγέρτες» που θα α-
ποτελέσουν τη «γέφυρα συνεργασίας» µε-
ταξύ της βιοµηχανίας θρέψης και της βιο-
µηχανίας της Φυτοπροστασίας.

Ποιο είναι το µοντέλο αγροτικής παρα-
γωγής που ταιριάζει στην ελληνική γε-
ωργία και πως δένει αυτό µε την αναζή-
τηση λύσεων για ειδική θρέψη και φυ-
τοπροστασία:

∆εν είναι άλλο από αυτό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αειφόρα προσέγγιση µε πρακτικές 
που θα µπορέσουν να καλύψουν τόσο της 
ανάγκες του φυσικού περιβάλλοντος για 
τις επόµενες γενεές, όσο κι από την άλλη 
πλευρά της ενίσχυσης της παραγωγής αλ-
λά και ανάδειξης του αγροτικού προϊόντος 
σε «Τρόφιµο Υψηλής Θρεπτικής Αξίας» για 
τον καταναλωτή, ο οποίος από την πλευρά 
του ως πολίτης θα εκτιµήσει τις προσπάθει-
ες του παραγωγού και θα επανασυνδεθεί 
µαζί του αφού το θέµα της τροφής θα τους 
ενώσει. Η επικοινωνία φυσικά θα πρέπει 
να ενισχυθεί ώστε οι δύο πλευρές να κα-
τανοήσουν τη σύνδεση καταναλωτή (τρό-
φιµο) και πολίτη (περιβάλλον).

Ο ρόλος των γεωτεχνικών στο µοντέλο 
αυτό θα είναι πολύ σηµαντικός µιας και 
θα πρέπει να υπηρετήσει τόσο τον παρα-
γωγό όσο και τους «παίχτες» της υπόλοι-
πης αλυσίδας του Τροφίµου. Έτσι οι συµ-
βουλές του, η χρήση της τεχνολογίας αλ-
λά και η γνώση πάνω στα φυτοπροστατευ-
τικά προϊόντα, τα λιπάσµατα και τους βιο-
διεγέρτες θα µπορέσουν να συµβάλλουν 
τόσο στην οικονοµική επιτυχία του παρα-
γωγού όσο και στην παραγωγή ασφαλών 
αγροτικών τροφίµων που θα περικλείουν 
µέσα τους …αξίες!

Οι Βιοδιεγέρτες συνιστούν πειστική 
απάντηση εξειδικευμένης θρέψης
Για την όλο και πιο στενή σχέση θρέψης και φυτοπροστασίας στην Ελλάδα καταθέτει 
τη γνώση του ο Άγγελος Κεφάλας γεωπόνος, διευθυντής ORA Services & ORA Academy

Αλυσίδα
Οι γεωτεχνικοί θα 
πρέπει να υπηρε-
τήσουν τόσο τον 

παραγωγό όσο και 
τους «παίχτες» της 
υπόλοιπης αλυσίδας 

του Τροφίµου

Υψηλής αξίας 
προϊόντα 

Η ανάδειξη του 
αγροτικού προϊόντος 
σε «Τρόφιµο Υψηλής 

Θρεπτικής Αξίας» 
για τον καταναλωτή, 
ταιριάζει στο µοντέλο 

της ελληνικής 
γεωργίας

Η ORA SERVICES 
αντιπροσωπεύει τα προϊόντα 
και τις λύσεις της εταιρείας 
STOLLER.

Στόχος 
η θέση Leader 
για την ORA
Η επωνυµία «ORA», 
σηµαίνει «Out of 
oRdinary Agro–Science», 
δηλαδή σε ελεύθερη 
µετάφραση «Αγροτική 
Επιστήµη πέρα απ τα 
καθιερωµένα».
H ORA Services είναι µια 
Ελληνική Εταιρεία στον χώρο 
της ειδικής θρέψης και των 
καινοτόµων υπηρεσιών καθώς 
και προϊοντικών λύσεων στο 
γεωργικό χώρο.
Η εταιρεία που έχει συσταθεί το 
2014, υπηρετείται από 
έµπειρους γνώστες της αγοράς 
στον αγροτικό χώρο, από 
εξωστρεφείς ανθρώπους που 
κέρδισαν τη φήµη τους µέσα 
από σκληρή δουλειά τα 
τελευταία 30 χρόνια.
Το Όραµά της ORA Services 
είναι να γίνει o Leader στην 
ειδική θρέψη και τη διαχείριση 
stress όλων των καλλιεργειών 
µέσω της ισορροπίας των 
ορµονών, όπου µέσω των 
καινοτόµων ιδεών, προϊόντων 
και υπηρεσιών της να δίνει 
λύσεις, υπεραξία, 
διαφορετικότητα και 
κερδοφορία στους πελάτες και 
συνεργάτες της.
Κύριο «εργαλείο» 
διαφοροποίησης της εταιρείας 
είναι η Γνώση, η οποία 
παράγεται είτε στο εργαστήριο 
(έρευνα και ανάπτυξη), είτε 
στον αγρό (πειραµατικά και 
αποδεικτικά). Αυτό εκφράζεται 
µέσα από την ORA ACADEMY 
(www.OraAcademy.Education) 
που εκτός των άλλων 
ασχολείται και µε τη διάχυση 
γνώσης αλλά και εκπαίδευση 
γεωπόνων και παραγωγών.
Η εταιρεία είναι µέλος του 
PHYTOGROUP 
(ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Ε + ORA 
SERVICES).
Η ORA SERVICES 
αντιπροσωπεύει τα προϊόντα 
και τις λύσεις της εταιρείας 
STOLLER, της ηγέτιδας 
εταιρείας µετα-µοντέρνας 
θρέψης και διαχείρισης stress 
των καλλιεργειών.
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Έτοιµο για αυτόµατη µίξη και τροφοδοσία 
για τον στάβλο είναι το αυτόνοµο ροµπο-
τικό µηχάνηµα Aura της Kuhn, το οποίο α-
ποκαλύφθηκε πρώτη φορά στη γαλλική εκ-
δήλωση Space το 2020 και πριν λίγες ηµέ-
ρες έλαβε το χρυσό µετάλλιο από την απο-
νοµή της έκθεσης SIMA. Το µηχάνηµα που 
ενσωµατώνει ένα σύστηµα ικανό να ξεφορ-
τώνει και να φορτώνει σανό, άχυρο και δε-
µάτια αυτόµατα αναµένεται να κυκλοφορή-

σει στην αγορά το επόµενο διάστηµα και υ-
πόσχεται να συµβάλλει προς έναν πλήρως 
αυτοµατοποιηµένο στάβλο. Καθώς, σε αντί-
θεση µε τα ροµπότ-ταΐστρες που προσφέ-
ρονται µέχρι στιγµής, η Kuhn λέει πως το 
Aura δεν απαιτεί πρόσθετη υποδοµή και ε-
ξαλείφει την ανάγκη συνεχούς ελέγχου για 
τη τροφοδοσία.

Εξοπλισµένος µε ένα ακριβές σύστηµα ζύ-
γισης, ο µίκτης Aura επιτρέπει στον χειριστή 
να ελέγχει τις ποσότητες κάθε συστατικού 
της τροφής, καθορίζοντας τις ζώνες και τον 
αριθµό των κατανοµών κατά τη διάρκεια της 

Το ρομπότ της Kuhn 
για έναν απόλυτα 
αυτόνομο στάβλο    
Μίξη, τροφοδοσία και κίνηση. Όλα ρομποτικά και 
αυτόματα από το Aura που πήρε το χρυσό στη SIMA

Βάζει πολλαπλούς 
αισθητήρες η Valtra
Μια εφαρµογή ακριβείας 
µε την ονοµασία 
«Precision Lift & Load» 
που θα βασίζεται σε πολ-
λαπλούς αισθητήρες, αφή-
νοντας τον χειριστή να κά-
νει µόνο τα βασικά ενσω-
µατώνει η φιλανδική 
Valtra στα νέας γενιάς 
τρακτέρ G,N και T που 
εφοδιάζονται µε το υπο-
βραχιόνιο SmartTouch.

ΑΙ και laser για την 
Carbon Robotics
H εταιρεία κατασκευής 
αυτόνοµων ροµποτικών 
συστηµάτων, Carbon 
Robotics, κάνει χρήση της 
τεχνητής νοηµοσύνης και 
της τεχνολογίας laser πα-
ρουσιάζοντας το τρίτης γε-
νιάς και µαζικής παραγω-
γής ροµπότ ζιζανιοκτονίας, 
το οποίο για το 2021 είναι 
ήδη κατοχυρωµένο, µε την 
εταιρεία να ετοιµάζει τα 
επόµενα αντίτυπα.

Με νέο βραχίονα 
τα ψεκαστικά Aeon
Στη σειρά των νέων συρό-
µενων ψεκαστικών Aeon, 
η Hardi προσθέτει την επι-
λογή του νέου βραχίονα 
Twin Force, ο οποίος, σε 
συνεργασία µε το σύστηµα 
διεύθυνσης τροχών 
ComfortTrack που το ψε-
καστικό διαθέτει, αφήνει 
τον χειριστή να στοχεύσει 
ακριβώς εκεί που θέλει, 
ανεξάρτητα από το µέγε-
θος των σταγονιδίων.

Συµβουλές Climate 
FieldView από Bayer
Πρόσβαση σε πλήθος τεκ-
µηριωµένων αγρονοµικών 
συµβουλών µέσω της 
εφαρµογής Climate 
FieldView της Bayer απο-
κτούν όσοι διαθέτουν τρα-

Νέοι κινητήρες
από AGCO Power
Με στόχο να εξυπηρετεί 
αποτελεσµατικά τις κατα-
σκευάστριες Valtra, Fendt 
και Massey Ferguson, η 
AGCO Power αναπτύσει 
µια νέα γραµµή παραγω-
γής κινητήρων στο φινλαν-
δικό εργοστάσιο στο 
Linnavuori. Σηµειώνεται 
πως το 2019 η AGCO 
Power επένδυσε 100 εκα-
τοµµύρια ευρώ προς επέ-
κταση της παραγωγικής 
της ικανότητας και αυτο-
µατοποίηση των λειτουρ-
γιών logistics. Οι νέοι κινη-
τήρες θα βγουν το 2022.

κτέρ, αλωνιστική ή ενσιρω-
τική της Claas µε ενσωµα-
τωµένο το οµώνυµο σύ-
στηµα τηλεµατικής. Συγκε-
κριµένα το Climate 
FieldView µπορεί τώρα να 
ενσωµατωθεί στο Claas 
Telematics, το οποίο ανα-
κτά και καταγράφει συνε-
χώς δεδοµένα εργασίας, 
τα ίχνη του µηχανήµατος 
και δεδοµένα σοδειάς από 
συνδεδεµένα µηχανήµατα.
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Μακροχρόνια 
η συνεργασία 
της Παύλος 
Ι. Κοντέλλης με την 
Petronas Lubricants 
International
Για περισσότερα από 14 έτη η Παύλος Ι. Κοντέλλης 
Α.Ε.Β.Ε. αντιπροσωπεύει στην ελληνική αγορά την 
Petronas Lubricants International (PLI). Η ισχυρή δι-
εθνής παρουσία της PLI σε περισσότερες από 28 χώ-
ρες την κατατάσσει ανάµεσα στις 10 κορυφαίες πετρε-
λαϊκές εταιρίες παγκοσµίως. Μάλιστα η PLI, παρέχει 
την τεχνογνωσία της στην οµάδα Formula Mercedes 
AMG Petronas και είναι υπεύθυνη για το σχεδιασµό, 
την ανάπτυξη και την παράδοση του Fluid Technology 
SolutionsTM µε προσαρµοσµένα λιπαντικά, καύσι-
µα και κιβώτια ταχυτήτων για την τροφοδοσία των 
Silver Arrows. 

Πιο συγκεκριµένα, η Παύλος Ι. Κοντέλλης, διαθέτει  
στην ελληνική αγορά, την πλήρη γκάµα λιπαντικών 
της Petronas, για όλες τις χρήσεις και απαιτήσεις, πε-
ριλαµβανοµένων των κάτωθι brands:

Syntium: Επιβατικών οχηµάτων, Αrbor: Γεωργικών 
Ελκυστήρων & Μηχανήµατα έργων, Urania: Επαγγελ-
µατικά Οχήµατα, Sprinta: Μοτοσυκλετών, Durance: 
Προϊόντα περιποίησης, Tutela: Λιπαντικά µετάδοσης 
κίνησης, Industry: Βιοµηχανικά Λιπαντικά, Suniso: 
Λιπαντικά συµπιεστών ψύξης. Στα επίσηµα λιπαντι-
κά κατασκευαστών περιλαµβάνονται το Ambra για 
τη New Holland το Akcela για την Case και το Urania 
Blu για την Iveco.

Η PLI, το πρώτο εξάµηνο του 2021 λόγω των αυξανό-
µενων απαιτήσεων των κατασκευαστών, επικαιροποί-
ησε τις σειρές των προϊόντων  Akcela - Case, Ambra - 
New Holland , Arbor και Urania Blue Iveco, οι οποίες 
πλέον διατίθενται ανανεωµένες στο επίσηµο δίκτυο 
αντιπροσώπων και µεταπωλητών λιπαντικών.

Παράλληλα η εταιρεία Παύλος Ι. Κοντέλλης καινο-
τοµεί και στην τεχνική υποστήριξη, παρέχοντας την  
Petronas Everlub Analysis. Η πρωτοποριακή αυτή υ-
πηρεσία, αποτελεί χηµική ανάλυση στα εργαστήρια 
της PLI, που καταγράφει και ερµηνεύει την κατάστα-
ση των λιπαντικών και του εξοπλισµού σας, συµβάλ-
λοντας στην αύξηση της διάρκειας ζωής του.

Η συγκεκριµένη υπηρεσία σε συνδυασµό µε τις ε-
παγγελµατικές συµβουλές της καταρτισµένης οµάδας 
µας, σας παρέχει τις γνώσεις που χρειάζεστε, ώστε να 
καταλάβετε καλύτερα  την κατάσταση των λιπαντικών 
και του εξοπλισµού σας.

Η Παύλος Ι. Κοντέλλης A.E.B.E. σε συνεργασία µε 
την Petronas Lubricants International (PLI)  δεσµεύε-
ται ως επίσηµος διανοµέας να παρέχει στην ελληνική 
αγορά προϊόντα που υπερκαλύπτουν τις αυστηρότε-
ρες προδιαγραφές των µεγαλύτερων κατασκευαστών.

ηµέρας, µέσα από διαισθητικό µενού. Ταυ-
τόχρονα µε τη διανοµή ή κατά τη διάρκεια ε-
νός αποκλειστικού περάσµατος, το αυτόµα-
το µηχάνηµα ωθεί προς τα πίσω τα απορρίµ-
µατα χρησιµοποιώντας δύο περιστρεφόµε-
νες βούρτσες, δεξιά και/ή αριστερά, για να 
προσαρµοστούν στις διαφορετικές διαµορ-
φώσεις του διαδρόµου τροφοδοσίας.

Με πλάτος 60 εκατοστά για περιορισµό 
του pto, ο κόφτης που συνδέεται µε τον µε-
ταφορέα γλιστρά προς τα πλάγια για εκφόρ-
τωση σε ολόκληρο το πλάτος του µηχανή-
µατος χωρίς να κινείται µπροστά από το σι-
λό ενώ τα άλλα συστατικά του σιτηρεσίου 
φορτώνονται στο κατακόρυφο βιδωτό δο-
χείο των 3 κυβικών.

Σύµφωνα µε την Kuhn, το Aura είναι εξο-
πλισµένο µε πετρελαιοκινητήρα 57 ίππων 

που συµµορφώνεται µε τα πρότυπα Stage 
V αλλά διατίθεται και σε υβριδική έκδοση, 
µε την ηλεκτρική λειτουργία κατά τη διάρ-
κεια των φάσεων διανοµής σε κτίρια. Η κα-
τασκευάστρια λέει ότι το νέο ροµπότ Aura 
διαθέτει τετρακίνηση ενώ το σύστηµα διεύ-
θυνσης προσφέρει σηµαντική ευελιξία στο 
µηχάνηµα αλλά και την ικανότητα να δια-
χειρίζεται πλαγιές µε κλίσεις έως και 20%.

Η ταχύτητα πορείας φτάνει τα 7χλµ./ώρα 
και τα 2 χλµ./ώρα κατά τη διάρκεια της δι-
ανοµής. Σηµειωτέον ότι το Aura είναι προ-
σαρµόσιµο και επεκτάσιµο σύµφωνα µε τις 
διαµορφώσεις του κτιρίου και του χώρου 
αποθήκευσης, ενώ µπορεί να κινείται αυ-
τόνοµα µε δύο τρόπους: Εξωτερικά, χρησι-
µοποιεί συσκευή RTK (χωρίς συνδροµή) σε 
συνδυασµό µε αισθητήρες γωνίας και περι-
στροφής στους τροχούς. Στα κτίρια, εκµε-
ταλλεύεται το σύστηµα LIDAR για να βρει 
τα «πατήµατά» του.

Σύµφωνα µε τα πρότυπα ασφαλείας, το ρο-
µπότ διαθέτει ραντάρ καθώς και αισθητήρες 
λέιζερ µε υπερήχους. Τέλος, να πούµε ότι 
το µέγεθός του είναι αρκετό για τη τροφο-
δοσία έως και 280 ζώων, διατίθεται σε τιµή 
συγκρίσιµη µε έναν αυτοκινούµενο µίξερ, 
σύµφωνα µε τον κατασκευαστή.

∆ιαισθητικό µενού
Ο µίκτης Aura επιτρέπει στον χειριστή 
να ελέγχει τις ποσότητες κάθε συστα-
τικού της τροφής, καθορίζοντας τις 

ζώνες και τον αριθµό των κατανοµών
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Κερδίζεις μόνο
με όσα δίνεις

 ∆ιαχρονικό: Τα προς το ζην τα 
κερδίζεις µε αυτά που παίρνεις. Τη 
ζωή την κερδίζεις µε αυτά που 
δίνεις … (Νατάσσα, 27/4/2021)

Φάβα-Σχοινούσα: 
∆ηµοσιεύθηκε (9-4-2020) η 
πρώτη επιστηµονική έρευνα για το 
µπιζέλι (φάβα) της Σχοινούσας και 
Αµοργού µετά από παρότρυνση της 
Οµοσπονδίας Συλλόγων Μικρών 
Κυκλαδονήσων (ΟΣΥΜΙΚ). Έτσι 
στοιχειοθετείτε σιγά-σιγά η 
µοναδικότητα της βιοποικιλότητας 
των Κυκλαδονήσων. Μετά από 
έρευνα σε 39 δείγµατα µπιζελιών 
(κατσούνι) από την Αµοργό και 86 
από τη Σχοινούσα αποδείχθηκε ότι 
οι δύο πληθυσµοί είναι 
διαφορετικοί και ταυτοποιήθηκαν τα 

αντίστοιχα 
δείγµατα. www.
ncbi.nlm.nih.gov, 
9/4/2020

Θερµοκήπια 
ψυχροκήπια?: 
Η θερµοκρασία 
θα είναι πάνω 

από τους 35οC για πάνω από 45 
µέρες το χρόνο σε Κιλκίς και 
Θεσσαλονίκη. Σε 16 από τους 38 
δήµους της Κεντρικής Μακεδονίας 
η θερµοκρασία τη νύχτα δεν πέφτει 
κάτω από 20οC. Πιερία και 
Θεσσαλονίκη θα αντιµετωπίσουν το 
µεγαλύτερο πρόβληµα ξηρασίας 
στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ από 
πληµµύρες θα κινδυνεύσουν Πέλλα 
και Ηµαθία. 70 µέρες το χρόνο µε 
τροπικές νύχτες Ευρωµεσογειακό 
Κέντρο Κλιµατικών Αλλαγών 
(Ιταλία), 6/5/2021. 

Εφοδιαστική: Ισχυρούς 
κλυδωνισµούς δέχεται η παγκόσµια 
αγροτοδιατροφική εφοδιαστική 
αλυσίδα από τον covid-19, που 
µερικοί θεωρούν «γριπούλα». Οι 
κτηνοτρόφοι ξέρουν ότι η σόγια 
που έρχεται κυρίως από Βραζιλία, 
από 340 ευρώ ο τόνος έφθασε τα 
500 ευρώ. Το έγκυρο περιοδικό 
Exportnews.gr αναφέρει για τα 
τρόφιµα: Οι ηµερήσιοι ναύλοι για τα 
παραδοσιακά πλοία µεταφοράς 
εµπορευµατοκιβωτίων Panamax 
έχουν φτάσει στα υψηλότερα 
επίπεδα των τελευταίων 16 ετών. 
∆. Καραβασίλης, τεύχος 17, ISSN 
2653-987X            *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Νερό σε κρασιά µε γεωγραφική ένδει-
ξη θέλει να προσθέσει η Κοµισιόν, α-
νοίγοντας νέο µέτωπο µε τον ευρωπα-
ϊκό κλάδο της οινοποιίας. Η διαµόρ-
φωση οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ χωρίς αλ-
κοόλ µε πρόφαση το ξεκλείδωµα νέ-
ων αγορών, έρχεται να συµπληρώσει 
στο αίσθηµα επισφάλειας που δηµι-
ουργούν οι κεντρικοί σχεδιασµοί της 
Κοµισιόν στους οινοποιούς, όσο βρί-
σκεται ακόµα υπό διαπραγµάτευση το 
ενδεχόµενο αποκλεισµού των αλκο-
ολούχων από προγράµµατα προώθη-
σης στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ 
για την καταπολέµηση του καρκίνου. 

Τα νέα υπό διαµόρφωση πλαίσια, 
συνδυαστικά, αφήνουν ανοιχτή την 
πίσω πόρτα ώστε µεσάζοντες, αγο-
ράζοντας ποσότητες κάποιου φηµι-
σµένου οίνου µε γεωγραφική ένδει-
ξη, να το νερώσουν, να το εµφιαλώ-
σουν και στη συνέχεια να το προω-
θήσουν στην αγορά νόµιµα ως οίνος 
ΠΟΠ/ΠΓΕ χωρίς ή µε µειωµένο αλκο-
όλ. Μάλιστα το τελικό προϊόν, που µε 
την ισχύουσα νοµοθεσία δεν θα µπο-
ρούσε να πάρει γεωγραφική ένδειξη, 

ενώ ενδέχεται να θεωρούταν και νο-
θευµένο, θα δικαιούται πόρους από 
τα προγράµµατα προώθησης. Σε αυ-
τήν την ανάγνωση προχωρούν οι ορ-
γανώσεις οινοποιών της Ιταλίας και 
το αγροτικό συνδικαλιστικό όργανο 
Coldiretti, που κάνει λόγο για αλλοί-
ωση κουλτούρας και χαρακτήρα οίνου 
αλλά και για διαµόρφωση ενός νέου 
τοπίου που επιτρέπει νέου είδους α-
θέµητων και κερδοσκοπικών πρακτι-
κών σε βάρος εδραιωµένων και ιστο-
ρικών οινοποιείων.   

Πρόκειται για µια πρόταση η οποία 
µοιράστηκε προ ολίγων ηµερών στα 
κράτη µέλη, στο πλαίσιο των διαπραγ-
µατεύσεων για την Κοινή Οργάνωση 
Αγοράς (ΚΟΑ) Οίνου και αναµένεται 

ότι θα αποτελέσει σηµείο τριβής στον 
επόµενο γύρο τριµερών διαπραγµατεύ-
σεων στις 23,25 και 26 Μαΐου. 

Με αιχµή το άνοιγµα της αγοράς 
της Σαουδικής Αραβίας, η Κοµισιόν 
προτείνει την άρση του κανονισµού 
προστασίας των ΠΟΠ/ΠΓΕ οίνων στο 
βαθµό που αφορά την περιεκτικότη-
τά τους σε αλκοόλ. Υπενθυµίζεται ότι 
αρκετά κρασιά µε γεωγραφική ένδει-
ξη έχουν ελάχιστο όριο περιεκτικότη-
τας σε αλκοόλ.

Η Ευρωβουλή αντιτίθεται σε αυτήν 
την προοπτική. Το ίδιο και τα κράτη µέ-
λη στην αρχή, ώσπου ορισµένοι µεγά-
λοι παραγωγοί έβαλαν τα µεγάλα µέσα 
και οι χώρες του Βορρά αναµένεται να 
προωθήσουν τη µεταρρύθµιση αυτή. 

Νερωμένο κρασί με ένδειξη
γεωγραφικής προέλευσης 
θέλει να πουλήσει η Κομισιόν 
στους Άραβες Κόβει βαθμούς ή αφαιρεί το αλκοόλ 

ολοκληρωτικά από το κρασί 
η νέα βούληση των Βρυξελλών

Αντίθετος στη µεταρρύθµιση ο έµπειρος 
Ευρωβουλευτής Πάολο ντε Κάστρο.

Αν δεν έχει αλκοόλ δεν µπορεί να λέγεται οίνος, 
λένε οι Ιταλοί, που είναι αντίθετοι στη µεταρρύθµιση 

Να µπλοκάρουν την εν λόγω µεταρρύθµιση θα επιχειρήσουν οι Ιταλοί, ενώ 
δεν αποκλείεται ένας συνασπισµός µεταξύ των χωρών του Νότου, που έχουν 
κάθε λόγο να αισθάνονται απειλή από την εξέλιξη αυτή. Όπως σηµειώνουν σε 
ανακοίνωσή τους οι επικεκεφαλής της Coldiretti, θα µπορούσε έτσι ένα 
µεγάλο βιοµηχανικών προτύπων γαλλικό οινοποιείο να αγοράζει χύµα Chianti 
Doc και στη συνέχεια να το νερώνει, να φιλτράρει το αλκοόλ και να το πουλά 
ως Chianti Doc χωρίς αλκοόλ. Υπερ του µπλοκαρίσµατος της µεταρρύθµισης 
και ο έµπειρος Ευρωβουλευτής Πάολο ντε Κάστρο, ο οποίος υποστηρίζει ότι 
το να φτιάχνεις ένα προϊόν χωρίς αλκοόλ από χυµό σταφυλιού για να το 
πουλάς σαν υποκατάστατο σε µουσουλµανικές χώρες ή στην κοινότητα που 
αγκάλιασε και τη µπύρα χωρίς αλκοόλ, βγάζει κάποιο νόηµα. Το να το 
επεκτείνεις και στα ΠΓΕ κρασιά είναι ακατανόητο και καταστροφικό». 

ΣΜΟΕ 
Ανησυχίες 

ΣΜΟΕ για την 
αντιµετώπιση 
του οίνου από 

τα προγράµµατα 
προώθησης

Προώθηση
Μένει ανοιχτό 
το ενδεχόµενο 
αποκλεισµού 
του κρασιού 

και των 
αλκοολούχων 
ποτών από τα 
προγράµµατα 
προώθησης 

της ΕΕ

Νέες 
αγορές

Στο  σκεπτικό 
της Κοµισιόν 
βρίσκεται το 
ξεκλείδωµα 

νέων αγορών 
στα πρότυπα 
της µπύρας 

χωρίς αλκοόλ 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr



ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Σάββατο 15 & Κυριακή 16 Μαΐου 2021 Agrenda 39

Στη δηµιουργία ενός αξιόπιστου, διαχρο-
νικού και αποτελεσµατικού branding και 
στην πιο συστηµατική προώθηση των η-
πειρωτικών παραδοσιακών τροφίµων 
προσβλέπει η περιφέρεια Ηπείρου συ-
νεπικουρούµενη από τις πανεπιστηµι-
ακές αρχές. Στην κατεύθυνση αυτή η έ-
ρευνα του εργαστηρίου Χηµείας Τροφί-
µων του Τµήµατος Χηµείας, του Πανε-
πιστηµίου Ιωαννίνων σε συνεργασία µε 
την Περιφέρεια Ηπείρου, µε σκοπό µία 
πρώτη αποτίµηση της άποψης των κα-
ταναλωτών για τα εν λόγω τρόφιµα και 
την ανάπτυξη και προώθησή τους στην 
µετά πανδηµία εποχή, στην οποία ο κα-
ταναλωτής θα είναι πλέον διαφορετικός.

Η έρευνα έδειξε ότι οι καταναλωτές γνω-
ρίζουν τα ηπειρωτικά τρόφιµα (84,8%), 
την τοπική τους παραγωγή (86,2%), και 
τα οφέλη υγείας τους (78,8%). Πιστεύουν 
ότι προβάλουν την περιφέρεια (95,9%) 
και ότι εάν τα έβρισκαν στην περιοχή 
τους θα τα αγόραζαν (82,5%). Ταυτό-
χρονα, όµως, πιστεύουν ότι οι εταιρεί-
ες παραγωγής των τροφίµων δεν είναι 
ικανές να τα προωθήσουν εκτός Ηπεί-
ρου (54,4%), και ότι γενικότερα η προώ-
θησή τους µάλλον δεν είναι ακόµη ικα-
νοποιητική (µόνον 7,1% θετική άποψη). 

Οι καταναλωτές τα αγοράζουν από τα 
σούπερ µάρκετ κυρίως (89,2%), µε συ-
χνότητα µία φορά την εβδοµάδα (38,9%) 
ή µία φορά τον µήνα (26,7%). Προτιµούν 
µε σειρά επιλογής τα παραδοσιακά η-
πειρωτικά τυριά (94,3%), γαλακτοκοµι-
κά (69,4%), κρασιά (39,1%), αρωµατικά 
φυτά (27,3%), µέλι (38,5%), ζυµαρικά 
(19,6%), όσπρια (18,4%) και λάδι (14,6%).

H µελέτη «η στάση και η αντίληψη 
των καταναλωτών απέναντι στα παρα-
δοσιακά τρόφιµα της βορειοδυτικής Ελ-
λάδας κατά τη διάρκεια της COVID-19» 
εκπονήθηκε υπό την καθοδήγηση του 
καθηγητή Χηµείας στο Πανεπιστήµιο Ι-
ωαννίνων ∆ηµήτρη Σκάλκο και συνερ-
γαζόµενων ερευνητών (Ι.Κοσµά, Ε. Κα-

σιώτη, Μ.Παπαγεωργίου), δηµοσιεύτη-
κε στον διεθνές επιστηµονικό περιοδι-
κό Applied Sciences (2021, 11, 4080).

Στρατηγική προσέγγιση ξένες αγορές
Μάλιστα, όπως, ανέφερε, στην επό-

µενη φάση «σκοπεύουµε να διερευνή-
σουµε την εµπιστοσύνη των Ελλήνων 
καταναλωτών ως προς τα παραδοσια-
κά Ελληνικά τρόφιµα συνολικά για να 
σταθµίσουµε την θέση των Ηπειρωτι-
κών µέσα σε αυτά, και να επιλέξουµε 
την στρατηγική προσέγγιση στην Ελ-
ληνική αγορά, πριν προχωρήσουµε µε 
περαιτέρω έρευνες ακόµη και σε αγο-
ρές του εξωτερικού».

Η έρευνα διενεργήθηκε διαδικτυα-
κά, εν µέσω πανδηµίας, το φθινόπωρο 
του 2020, µε τη συµµετοχή 510 συµµε-
τεχόντων πανελλαδικά.

Πρώτα στις προτιμήσεις
των καταναλωτών τυριά και
γαλακτοκομικά της Ηπείρου

Εργαλείο η πανδημία για «επισκευή»
του συστήματος τροφίμων της Ευρώπης

Ευκαιρία για «επισκευή» στο ευ-
ρωπαϊκό σύστηµα τροφίµων απο-
τελεί η πανδηµία, σύµφωνα µε µια 
πρόσφατη έκθεση του ιδρύµατος 
Barilla, το οποίο καλεί την ΕΕ να 
εκµεταλλευτεί το νέο status quo 
και να κάνει βαθιές τοµές, καθώς 
έχει γίνει µεγάλη σπατάλη τροφί-
µων και πολύτιµων πόρων. Μάλι-
στα, στις κατευθυντήριες γραµµές 
του Barilla και η ουσιαστική αλλα-
γή της ΚΑΠ, µε σκοπό να γίνει ο 
γεωργικός τοµέας πιο βιώσιµος.

Σύµφωνα µε την έκθεση, η ΕΕ 
πρέπει να προτρέψει τους κατα-
ναλωτές να έχουν µία πιο βιώ-
σιµη και υγιεινή διατροφή, αντί 
να τους προσφέρει απλή σίτιση, 
δεδοµένου ότι πάνω από το 50% 
των ενηλίκων σε κάθε χώρα εί-
ναι υπέρβαρο και υπάρχει µεγά-
λος κίνδυνος (µη µεταδοτικών) 
ασθενειών, γεγονός που πιέζει 
τα εθνικά συστήµατα υγείας και 
την οικονοµία. 

Το ίδρυµα συστήνει να υλοποι-
ηθεί η στρατηγική «Από το Αγρό-
κτηµα στο Πιάτο» και η Ευρωπαϊ-
κή Πράσινη Συµφωνία έως το 2050 
και εν γένει οι πολιτικές, ώστε να 
κινητοποιηθούν οι πολίτες της ΕΕ 

ώστε να καταναλώνουν θρεπτικά 
τρόφιµα, αλλά και να παίξουν το 
σωστό τους ρόλο οι κανόνες επισή-
µανσης στις ετικέτες των τρόφιµων. 

«Η ΕΕ καλείται να αναλάβει τολ-
µηρή δράση για να επιταχύνει τη 
µετάβαση προς ένα βιώσιµο, υγι-
εινό, χωρίς αποκλεισµούς και αν-
θεκτικό σύστηµα τροφίµων», δή-
λωσε η ∆ρ Marta Antonelli, επικε-
φαλής έρευνας στο Ίδρυµα Barilla, 
εκ των συντακτών της έκθεσης.

Στην κατεύθυνση αυτή, η ανα-
µόρφωση των αγροτικών περιο-
χών προκειµένου να γίνουν πιο 
αποδοτικές και η λήψη µέτρων ώ-
στε να αµβλυνθούν οι εκποµπές 
αερίων του θερµοκηπίου, καθώς 
το 10% των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου της ΕΕ προέρχεται 
από την γεωργία, ενώ 17 από τις 
28 χώρες έχουν χαµηλά επίπεδα 
άνθρακα στο έδαφος. Με βάση το 
∆είκτη Βιωσιµότητας Τροφίµων 
(FSI), που αναπτύχθηκε από το Ί-
δρυµα Barilla σε συνεργασία µε την 
Economist Intelligence Unit, τα ευ-
ρήµατα υπογράµµισαν τα υφιστά-
µενα εµπόδια στην επίτευξη των 
ευρωπαϊκών κλιµατικών στόχων 
και την ανάγκη για αλλαγή ρότας.

Από Μπορντό,
Μπέρµιγχαµ
το Peaky 
Blinders 
Grand Cru
Mία νέα συνεργασία 
ξεκίνησε ανάµεσα στη 
διάσηµη σειρά του 
BBC, «Peaky 
Blinders» µε τους 
αµπελώνες Bardet 
στο φηµισµένο St. 
Emilion της Γαλλίας, 
µε δύο κρασιά 
εµπνευσµένα από τον 
Thomas Shelby. Η 
σειρά των νέων 
ετικετών ονοµάζεται 
Shelby Company Ltd. 
µε το St. Emilion 2019 
να είναι χαρµάνι 
Merlot µε Cabernet 
Sauvingon και Franc. 
«Είµαστε περήφανοι 
που παράγουµε αυτά 
τα κρασιά γιατί 
αντικατοπτρίζουν τον 
πραγµατικό αέρα του 
Peaky Blinders» 
δήλωσε ο οινοποιός 
Thibault Bardet.

Ο περιφερειάρχης Ηπείρου, 
Αλέξανδρος Καχριµάνης.

Barilla
Έκθεση του ιδρύµατος 

Barilla συστήνει 
βαθιές αλλαγές στην 
ΕΕ για ένα πιο υγιές 
σύστηµα τροφίµων

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ

50%

10%

143

ΥΠΕΡΒΑΡΟ ΤΟ

ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΡΥΠΟΙ 
ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ 

∆ΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΠΑΤΑΛΗΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Farma Sarli

Mε όχημα το σύκο 
Κύμης επέκταση σε 
ελαιόλαδο και οίνο
Μια επίμονη αγρότισσα στην Εύβοια που είχε συλλάβει εδώ 
και  δεκαετίες το βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης προϊόντων αξίας

Επέκταση
Τα κάτι λιγότερο από 

10 στρέµµατα του 
οικογενειακού κτή-

µατος στο Μονόδρι, η 
Μαρίτα Μπουτσαξή τα 

έκανε 97, ενώ κάθε 
χρόνο προχωρά σε 

νέες φυτεύσεις σύκων 
και άλλων δενδρώδων

Εµπορικό άνοιγµα σε οίνο και 
ελαιόλαδο, θα επιχειρήσει η 
Farma Sarli τους επόµενους 
µήνες, µε τα δύο προϊόντα 
σήµερα να διατίθενται κυρίως 
σε επισκέπτες του κτήµατος.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Προς την κατεύθυνση του 
νέου µοντέλου αγροτικής 
παραγωγής κινούταν χρό-
νια πριν τη σύλληψη του α-
πό τους γραφειοκράτες των 
Βρυξελλών η Μαρίτα Μπουτσα-
ξή, αγρότισσα στην Εύβοια. Με σή-
µα κατατεθέν το σύκο Κύµης που καλλι-
εργεί, συσκευάζει και προωθεί στις αγορές µό-
νη της, έχτισε µε τον καιρό ένα αγρόκτηµα που 
καλλιεργεί λίγο έως πολύ οτιδήποτε απαιτείται 
από τις ανάγκες της αγροτουριστικής µονάδας 
της και µέσα στους επόµενους µήνες ετοιµάζε-
ται να κυκλοφορήσει στην αγορά εµφιαλωµέ-
νο ελαιόλαδο και κρασί. 

Από το 2003, δούλευε στο µυαλό της την ε-
νασχόληση µε την αγροτική παραγωγή, µε το 
πλάνο της να περιλαµβάνει µια εντελώς αυτό-
νοµη εκµετάλλευση που να παράγει βιολογικά 
προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας. Μαγιά 

για τον στόχο της, ένα κτήµα της οικο-
γένειάς της στην περιοχή Μονόδρι 
λίγο έξω από την Κύµη, µε έκταση 
κάτι λιγότερο από 10 στρέµµατα. 
Αυτά σήµερα η επίµονη αγρότισ-
σα τα έκανε 97 στρέµµατα, ενώ κά-

θε χρόνο προχωρά σε νέες φυτεύ-
σεις σύκων και άλλων δενδρωδών 

µε στόχο την αύξηση της παραγωγής. 
Ταυτόχρονα επιχειρεί την αναδιάρθρω-

ση του αµπελώνα της, µε στόχο να καταστήσει 
πιο εµπορικές ποικιλίες της περιοχής όµως η Α-
σπροκουντούρα και το Μαυρί. Αν και επιτρέπει 
πιο ευέλικτα περιθώρια στον εαυτό της σε ό,τι α-
φορά στο κοµµάτι του οίνου, έχει θέσει αυστη-
ρούς στόχους για τα προϊόντα σύκου που παρα-
σκευάζει, αφού έχει επενδύσει από την πρώτη 
στιγµή αξιόλογα κεφάλαια στην τεχνογνωσία, 
στο φυτικό κεφάλαιο και την µεταποίηση. Επι-
πλέον αξιολογεί ότι το προϊόν του ελαιώνα της 
που απαρτίζεται από 500 ρίζες των ποικιλιών 
Κορωνέικη, Θρούµπα και Μανάκι µπορεί να δι-
εκδικήσει δυναµικές προοπτικές στην αγορά.

Με αιχµή την ιδιαίτερη επεξεργασία του σύκου Κύµης, η Μαρίτα Μπουτσαξή, ψυχή 
του αγροκτήµατος Σάρλη, επεκτείνεται σε κρασί και ελαιόλαδο αλλά και στον 
αγροτουρισµό, µε διαρκείς επενδύσεις σε γη, τεχνογνωσία και εγκαταστάσεις.

      Μαρίτα Μπουτσαξή
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Υψώνει εµπόδια ή ακόµα και α-
ποθαρρύνει αρκετούς η αγορά 
που έχει στηθεί γύρω από τις α-
παιτήσεις πιστοποιήσεων, το κό-
στος των οποίων επιβαρύνει σε 
ετήσια βάση όλους όσοι έχουν 
βλέψεις για εξαγωγές. Στην πε-
ρίπτωση της Μαρίτας Μπουτσα-
ξή, χρειάστηκε φέτος ένα κεφά-
λαιο της τάξης των 20.000 ευρώ 
µόνο για τις πιστοποιήσεις ISO 
που ξεκλειδώνουν ευρωπαϊκές 
αγορές καθώς και εκείνη των 
ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας. 
Ενδεικτικό της κατάστασης είναι 
το γεγονός ότι σε ορισµένες περι-
πτώσεις απαιτούνται διαφορετι-
κές πιστοποιήσεις ακόµα και για 
την ενδοκοινοτική αγορά. 

Ξεπερνώντας ωστόσο αυτό το 
εµπόδιο, η συνοµιλήτριά µας ε-
τοιµάζεται για ένα ταυτόχρονο 
άνοιγµα στην ελληνική και ευ-
ρωπαϊκή αγορά. Αυτές τις µέρες 
ετοιµάζει το ανανεωµένο λογό-
τυπο της εκµετάλλευσης, καθώς 
και νέες συσκευασίες για τα προ-
ϊόντα σύκου Κύµης ΠΟΠ αλλά 
και ελαιολάδου. «Μέχρι το Φθι-

νόπωρο εκτιµώ ότι θα έχω φορέ-
σει τα νέα µου ρούχα» αναφέρει 
η αστειευόµενη. Μιλώντας στην 
Agrenda, εξήγησε ότι από το ξε-
κίνηµα επιχειρούσε µικρά και 
προσεκτικά βήµατα. «∆εν είµαι 
έµπορας» υπογράµµισε αρκετές 
φορές, αναγνωρίζοντας τις δυ-
σκολίες για έναν αγρότη να δι-
αχειριστεί µε έναν πιο µαρκετί-
στικο τρόπο την παραγωγή του.  
Όπως αναφέρει, η επιχείρηση 
είναι βιώσιµη, ωστόσο προκει-
µένου να µπορέσει να υποστη-
ρίξει το επενδυτικό της πλάνο, 
χρειάζεται σε σταθερή βάση να 
διοχετεύει ίδια κεφάλαια. Οι πε-
ρισσότερες συκιές στην εκµετάλ-
λευση µπήκαν το 2008, ωστόσο 
η ίδια µπήκε στη διαδικασία πω-
λήσεων παραγωγής από τα πρώ-
τα κιόλας 200 κιλά. 

Σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης, η 
Φάρµα Σάρλη -εκ του συζύγου της 
συνοµιλήτριάς µας και βασικού 
επενδυτή του εγχειρήµατος- εξά-
γει σε αγορές Βαλκανίων, Μιλά-
νο, Αυστρία, Γαλλία, Ελβετία. Στό-
χος, η επέκταση σε Τρίτες χώρες. 

Οι πιστοποιήσεις για τις εξαγωγές 
κόβουν πολύ το περιθώριο κέρδους 

ΜΟΝΟ∆ΡΙ 

Το Βιολογικό Αγρόκτηµα Σάρλη βρίσκεται σε µία 
εύφορη κοιλάδα που δηµιουργείται από την συµβολή 

των χειµάρρων Μανικιάτη και Κολέθρας, 
περιτριγυρισµένο από ένα δάσος αιωνόβιων πλατανιών 

και µιας χλωρίδας σπάνιων φυτών και βοτάνων.
https://farmasarli.gr/

Σε ΕΕ-Τρίτες Χώρες
Μόνο για πιστοποιήσεις 
ISO που ξεκλειδώνουν 
ευρωπαϊκές αγορές και 

των ΗΠΑ και της Σαουδι-
κής Αραβίας χρειάστηκε 
κεφάλαιο 20.000 ευρώ 

ΚΥΜΗ
ΕΥΒΟΙΑΣ

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

agrenda@agronews.gr

Παπαστράτος
Νέα Διευθύντρια 
Επικοινωνίας 
Στο δυναµικό της Παπαστράτος 
εντάχθηκε η Λένα Πλαΐτη, 
αναλαµβάνοντας τη θέση της 
∆ιευθύντριας Επικοινωνίας και 
∆ηµοσίων Σχέσεων, µε τοµέα 
ευθύνης τα ΜΜΕ και το Εταιρικό 
Περιεχόµενο. Προέρχεται από τον 
πολυεθνικό χρηµατοοικονοµικό 
οργανισµό AXA όπου ήταν τα 
τελευταία 15 χρόνια, έχοντας 
αναλάβει διαδοχικές θέσεις 
ευθύνης σε Εταιρική και Εµπορική 
Επικοινωνία, στην Ελλάδα και τη 
Γαλλία.

ΑΒ InBev
Αλλαγή ηγεσίας 
στην Πολυεθνική 
Ο Michel Doukeris αναλαµβάνει 
από πρώτη Ιουλίου τα ηνία του 
πολυεθνικού κολοσσού της 
µπύρας, AB InBev, µε τον µέχρι 
σήµερα επικεφαλής Carlos Brito 
να αποχωρεί έπειτα από 15 χρόνια 
στο τιµόνι. Το ∆Σ της εταιρείας 
εξέλεξε οµόφωνα τον κ. Doukeris 
για τη θέση, ευελπιστώντας σε 
ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης. 

ΕΔΟΚ

Ξανά πρόεδρος ο 
Λευτέρης Γίτσας
Επανεκλογή του Λευτέρη Γίτσα 
στη θέση του προέδρου της 
Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης Κρέατος, επεφύλαξε 
η γενική συνέλευση των µελών 
της την Τετάρτη 12 Μάϊου. Στο 
επίκεντρο της Οργάνωσης τα 
Προγράµµατα Προώθησης του 
κρέατος.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Η μάχη 
γάλακτος  
και φυτικών 
πρωτεϊνών 
θρέφει τον 
ανταγωνισμό
Σταγόνα στον ωκεανό τα 17 δισ. δολάρια 
της αγοράς φυτικών ροφημάτων, έναντι 
των 650 δις του τζίρου γαλακτοκομικών

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ένας ανερχόµενος σκληρός ανταγωνισµός από 
φυτικά ροφήµατα, το ρευστό θεσµικό και πολιτι-
σµικό πλαίσιο αλλά και οι ανακατατάξεις στις βλέ-
ψεις πολυεθνικών µε αντίκτυπο στην παγκόσµια α-
γορά γάλακτος, οδηγούν τον κλάδο σε µια περίο-
δο συσσώρευσης. Η έξοδος από αυτήν θα απαιτή-
σει ουσιαστικές επενδύσεις από τους συντελεστές 
προκειµένου να σπάσουν οι «αντιστάσεις» που υ-
παγορεύει το υφιστάµενο κλίµα.  

Οι Financial Times κάνουν λόγο για µια «µάχη» 
που θα καθορίσει «το µέλλον» του γάλακτος, ανα-
φερόµενοι στην καταναλωτική, ερευνητική και ε-
πενδυτική δηµοφιλία που γνωρίζει τα τελευταία 
χρόνια η αγορά φυτικών εναλλακτικών του γάλα-
κτος. Βέβαια µε όρους οικονοµικών µεγεθών πρό-
κειται για ένα τετριµµένο δίπολο ∆αυίδ εναντίον 
Γολιάθ, αφού τα 17 δισ. δολάρια κύκλου εργασι-
ών που διαµορφώνει αυτή τη στιγµή η αγορά φυ-
τικών ροφηµάτων, είναι µια σταγόνα στον ωκεα-
νό των 650 δισ. της αγοράς παραδοσιακών γαλα-
κτοκοµικών. 

Όµως όσο τα τελευταία χρόνια οι επιστήµονες α-
ναπτύσσουν µεθόδους ώστε να ανεβάσουν τα θρε-
πτικά συστατικά των φυτικών ροφηµάτων κοντά στα 
επίπεδα του γάλακτος, τόσο εκτιµάται ότι ο ανταγω-
νισµός για τα µερίδια της αγοράς εντείνεται. Η τε-
λευταία «συνταγή» ανακατεύει πρωτεΐνες αρακά µε 

νερό, ίνες σικορέ, ζάχαρη και ηλιέλαιο στη νέα ετι-
κέτα Wunda που λάνσαρε πρόσφατα η Nestle. Αυ-
τή περιέχει 2.2 γραµµάρια πρωτεΐνης ανά 100 ml 
έναντι 3 γραµµαρίων που έχει το «πατροπαράδο-
το» αγελαδινό γάλα. Σίγουρα τέτοιες συνταγές δεν 
κάθονται καλά στο µάτι, αλλά όπως αρκετοί σύγ-
χρονοι φιλόσοφοι παραθέτουν, ζούµε σε µια επο-
χή όπου το παράλογο επικρατεί.

Ήδη εδώ και µερικά χρόνια οι κινήσεις των πο-
λυεθνικών και των µεγάλων γαλακτοβιοµηχανιών 
υπαγορεύονται λίγο έως πολύ από τον αυτονόητο 
κανόνα της διαφοροποίησης. Ενδεικτικά αναφέρε-
ται ότι µε την καθυστερηµένη της είσοδο στα φυτι-
κά ροφήµατα η Nestlé παραδέχεται ότι διαµορφώ-
νεται µια επίµονη τάση που δεν συνιστά έναν κοι-
νό µεσοαστικό ενθουσιασµό. Ένα βήµα πιο µπρο-
στά η Danone, πέτυχε πωλήσεις αξίας 2,2 δισ. ευ-
ρώ το 2020 σε φυτικά επιδόρπια. Πλέον µια άλλο-
τε niche εταιρεία από την Σουηδία, η Outley, ετοι-
µάζεται για την είσοδό της στο χρηµατιστήριο µε 
την αρχική δηµόσια προσφορά να υπολογίζεται 
σε τουλάχιστον 10 δισ. δολάρια. 

Ότι χάνει η σόγια κερδίζει το αµύγδαλο
Όσο η εδραίωση τέτοιων προϊόντων επιταχύνε-

ται, αυξάνεται η ζήτηση για αγροτικές πρώτες ύ-
λες. Μάλιστα, στα θετικά που αποτυπώνει το εκτε-
νές αφιέρωµα των Financial Times, βρίσκεται η α-
ποµάκρυνση από το γάλα σόγιας. Ό,τι µερίδιο χά-
νει η σόγια ως πρώτη ύλη φυτικών ροφηµάτων, 

Η µεγάλη αξία της αγοράς 
γαλακτοκοµικών, δίνει ευχέρεια για 

λόµπινγκ στο κλάδο, ο οποίος σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει ήδη πετύχει 

τον αποκλεισµό ονοµασιών όπως «τυρί», 
«βούτυρο» ή «γιαούρτι» για προϊόντα 

από φυτικές πρώτες ύλες.

Agrenda FARMINGREPORT
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το κερδίζουν προϊόντα όπως τα αµύγδαλα, το φι-
στίκι και τελευταία το µπιζέλι. Πρόκειται για καλ-
λιέργειες που ευδοκιµούν στην Ελλάδα και γνω-
ρίζουν τα τελευταία χρόνια ανάπτυξη ως προς τις 
εκτάσεις τους, µε την τάση των φυτικών ροφηµά-
των να εξασφαλίζει ένα ακόµα διέξοδο στις αγο-
ρές για τους αγρότες. Η σόγια φαίνεται ότι υποχω-
ρεί αφού η καλλιέργειά της έχει συνδεθεί έντονα 
µε την αποψίλωση δασών, κάτι που συνιστά κόκ-
κινη σηµαία για τον βασικό κορµό του κοινού φυ-
τικών ροφηµάτων.  

Τα ροφήµατα σόγιας παρασκευάζονται εδώ και αι-
ώνες στην Κίνα, ενώ εξίσου µακρά είναι και η ιστο-
ρία του γάλακτος αµυγδάλου στη Μέση Ανατολή. Η 
πρώτη όµως εµπορικά αξιοσηµείωτη επαφή του α-
νεπτυγµένου κόσµου µε αυτές τις εναλλακτικές ήρ-
θε πριν από 40 χρόνια, όταν έφτασαν στη δηµόσια 
σφαίρα αναφορές σχετικά µε τη δυσανεξία στη λα-
κτόζη. Με άλλα λόγια, η πληθώρα ροφηµάτων βρό-
µης, καρύδας, ρυζιού, κριθαριού, βιοµηχανικής κάν-
ναβης και άλλων που καταλήγουν µε αυξανόµενους 
ρυθµούς στα ψυγεία των καταναλωτών, διαµορφώ-
νουν έναν αυταπόδεικτο νεωτερισµό. Την τελευταία 
δεκαετία, οι πωλήσεις έχουν εννιαπλασιαστεί στις 
δυτικές αγορές, σύµφωνα µε το Euromonitor. Από 
την άλλη ωστόσο µετατίθεται η πίεση στους κτηνο-
τρόφους και κυρίως στις εντατικές βοοτροφικές µο-
νάδες, που όπως όλα δείχνουν, θα κληθούν να ακο-
λουθήσουν ένα πιο ήπιο παραγωγικό µοντέλο που 
απαιτεί εκσυγχρονισµό και επενδύσεις σε έρευνα 

και εξοπλισµό, στην κυκλική οικονοµία και στην ε-
πικερδή διαχείριση υποπροϊόντων.  

Στο βαθµό όµως που αφορά τα γαλακτοκοµικά 
προϊόντα, φαίνεται ότι η τάση είναι ευνοϊκή. Μά-
λιστα όλες οι µελέτες αγοράς αξιόπιστων οργανι-
σµών όπως η Κοµισιόν και η Rabobank, εκτιµούν 
ότι µόνο συρρίκνωση δεν µπορεί να αναµένει η α-
γορά γάλακτος, όσο οι δείκτες ζήτησης και εξαγω-
γών γαλακτοκοµικών προϊόντων και δη τυριών βαί-
νουν αυξανόµενες. Σύµφωνα τις εκθέσεις αυτές, ιδι-
αίτερα στις αγορές προϊόντων προστιθέµενης αξίας 
θα κυριαρχήσουν τα ευρωπαϊκά τυριά και τα γαλα-
κτοκοµικά προϊόντα. Η Κοµισιόν µάλιστα εκτιµά ότι 
µέχρι το 2030, η τάση που διαµορφώνεται γύρω α-
πό το τυρί, οδηγεί σε υψηλότερη κατά κεφαλήν κα-
τανάλωση. Συγκεκριµένα υπολογίζει στα 21,8 κιλά 
την κατανάλωση, ήτοι 1 κιλό πάνω από τα επίπεδα 
του 2020. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ΕΕ παραµένει ο 
µεγαλύτερος εξαγωγέας τυριού. Ελέγχοντας το 49% 
των παγκόσµιων εξαγωγών ως το 2030. 

Επιπλέον, ο αντίκτυπος σε πολιτικό επίπεδο που επι-
τρέπεται να έχει µια αγορά αξίας 650 δισ, έναντι µιας 
των 17 δισ. δίνει την απαιτούµενη ευχέρεια για λό-
µπινγκ στο κλάδο, ο οποίος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έ-
χει ήδη πετύχει τον αποκλεισµό ονοµασιών όπως «τυ-
ρί», «βούτυρο» ή «γιαούρτι» για προϊόντα από φυτι-
κές πρώτες ύλες, ενώ σε επίπεδο Ευρωβουλής, προω-
θείται πλέον η απαίτηση τα προϊόντα αυτά να µην δι-
ατίθεται ούτε καν σε συσκευασίες που παραπέµπουν 
στα αντίστοιχα γαλακτοκοµικά. 

Αναπτυσσόµενος ο κλάδος φυτικών ροφηµάτων που παίρνει µερίδια από τον 
παραδοσιακό του γάλακτος, ο οποίος ρίχνει το βάρος τώρα και στα τυριά.

Τυριά
Μελέτες αξιό-
πιστων οργα-

νισµών όπως η 
Rabobank εκτι-
µούν ότι όσο οι 

δείκτες ζήτησης 
γαλακτοκοµικών 

και δη τυριών 
βαίνουν αυξα-

νόµενοι η αγορά 
γάλακτος δεν 

έχει να ανησυχεί 
για συρρίκνωση

Χρηµατοδότηση
σε ιστορικά 
υψηλά 
Σε έναν πλέον τόσο ανταγωνιστικό τοµέα, 
η βιοµηχανία αντιµετωπίζει την πίεση των 
αναπτυξιακών περιθωρίων ενώ εισέρχεται 
σε µια αναπόφευκτη διαδικασία ενοποίησης 
δραστηριοτήτων, όσο παράλληλα ήδη 
χτυπάει το πρώτο «καµπανάκι» από τους 
καταναλωτές, που απορρίπτουν πια την προ 
ολίγων ετών τάση για δίαιτες χαµηλές σε 
λιπαρά. Ωστόσο διατηρούνται οι αυξηµένες 
επενδυτικές ροές. Τα κεφάλαια που 
επενδύθηκαν πέρυσι στον τοµέα των 
φυτικών εναλλακτικών του γάλακτος, 

έφτασαν τα 1,6 
δισ. δολάρια, από 
τα 64 εκατ. που 
κυµαίνονταν 
µόλις το 2015. 
Η Califia Farms - 
αµερικανική 
εταιρεία 
ροφηµάτων µε 
βάση τα φυτά – 
επένδυσε 170 
εκατ. δολάρια 
περισσότερα, 
ενώ η ευρωπαϊκή 
Oatly 200 εκατ. 
δολάρια. Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι 
από τις µεγάλες 

εταιρείες και τα brands πολυεθνικών, 
υπάρχουν ακόµα τουλάχιστον 124 
αυτόνοµες µικρότερες εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο σε 
παγκόσµιο επίπεδο. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στρατηγική 
ανάπτυξης αγορών που εφαρµόζουν. Η Oatly 
συνειδητοποίησε ότι η επωνυµία της θα 
µπορούσε να καθιερωθεί γρήγορα σε νέες 
αγορές µέσω συνεργασιών µε καφετέριες. 
Στοχεύει σε αλυσίδες καφέ µε µεγάλη 
αναγνωρισιµότητα αφού όπως εκτιµούν, ο 
καφές είναι «η κύρια είσοδος για την 
γνωριµία και την υιοθέτηση φυτικών 
ροφηµάτων, ειδικά εφόσον εκείνα 
αναδεικνύονται µε επαγγελµατικό τρόπο στα 
χέρια barista και µαγείρων. 
Ταυτόχρονα συλλέγουν τα 
φιλοπεριβαλλοντιικά διαπιστευτήριά τους. 
Η Oatly επισηµαίνει το αποτύπωµα άνθρακα 
κάθε προϊόντος της. Η Nestlé εξασφάλισε 
πιστοποίηση ουδέτερου ανθρακικού 
αποτυπώµατος για τη Wunda από την 
Carbon Trust. 

∆ΟΜΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ‘Η ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ; 

Τώρα επενδύουν οι πολυεθνικές 
στα φυτικά ροφήματα
Αυτή η «µανία» γύρω από τα φυτικά ροφήµατα φαίνεται ότι αποκτά το τελευταίο 
διάστηµα µια πιο µόνιµη θέση στα χαρτοφυλάκια των εταιρειών. Αρκετοί θα 
θυµούνται την προ εικοσαετίας µόδα των «χαµηλών σε υδατάνθρακες» τροφίµων, 
που έπεισε τότε την Unilever να λανσάρει ειδική κατηγορία προϊόντων. Η ιστορία 
έκρινε την τάση αυτή ως έναν απλό ενθουσιασµό και µάλλον εδώ αποδίδεται και η 
διστακτικότητα αρκετών βιοµηχανιών να επεκταθούν στην αγορά φυτικών 
ροφηµάτων νωρίτερα. Μόλις πέρυσι η Arla κυκλοφόρησε σειρά φυτικών 
ροφηµάτων, κάτι που έχει βαρύτητα δεδοµένου ότι η ίδια εταιρεία είχε «πολεµήσει» 
µε ζήλο την άνοδο αυτής της κατηγορίας προϊόντων. «Βλέπουµε πλέον ότι είναι 
ένας αναπτυσσόµενος κλάδος και θέλουµε να συµµετέχουµε κι εµείς σε αυτό»  
σχολίασε η Χάνε Σόντεργκαρντ, στέλεχος της συνεταιριστικής πολυεθνικής. 
Σηµειώνεται εδώ πως η Lactalis, ο µεγαλύτερος όµιλος γαλακτοκοµικών 
παγκοσµίως, λάνσαρε το 2019 φυτικά επιδόρπια, ενώ η Danone το 2018 αγόρασε 
έναντι 12,5 δισ. δολαρίων την αµερικανική WhiteWave Foods, προκειµένου να 
εξασφαλίσει έτοιµα προϊόντα για τις αγορές της. 

Καφετέριες
Η εταιρεία 

φυτικών ροφη-
µάτων Οatly 

συνειδητοποίησε 
ότι η επωνυµία 

της θα µπορούσε 
να καθιερωθεί σε 
νέες αγορές µέσω 
συνεργασιών µε 

καφετέριες

AgrendaFARMINGREPORT
ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ

ΓΑΛΑ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
ΣΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΜΙΚΩΝ 

2015 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

2020

ΦΥΤΙΚΑ
ΡΟΦΗΜΑΤΑ

 650  17 ∆ΙΣ. ∆ΟΛΑΡΙΑ ∆ΙΣ. ∆ΟΛΑΡΙΑ 

1,6

64

∆ΙΣ. ΕΥΡΩ
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Oλοκληρώνεται στις 31 Μαΐου η διαβούλευση του 
ΕΛΓΟ-∆ήµητρα για τα σχέδια προδιαγραφών που 
αφορούν την παραγωγή µεταποιηµένων προϊό-
ντων Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης και της κατευ-
θυντήριας οδηγίας πιστοποίησης του AGRO 2-5.

Ειδικότερα, το νέο πρότυπο AGRO 2-5 περι-
γράφει τις απαιτήσεις ως προς τις οποίες πρέπει 
να συµµορφώνονται οι επιχειρήσεις που παρα-
λαµβάνουν προϊόντα που έχουν παραχθεί βάσει 

κανόνων Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης, ώστε να 
τα µεταποιήσουν και να τα διαθέσουν στην αγο-
ρά ως προϊόντα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης.

Μάλιστα, λαµβάνει υπόψη την ανάγκη επέκτα-
σης των προδιαγραφών στα µεταποιηµένα προϊ-
όντα φυτικής προέλευσης (όπως λάδι, κρασι, κο-
µπόστα, χυµός, ζυµαρικά, κλπ). Επίσης, επεκτεί-
νται και σε άλλα στάδια παραγωγικών διαδικα-
σιών που περιλαµβάνουν την περαιτέρω επεξερ-

γασία των προϊόντων, τη συσκευασία (AGRO 2-
3), την εκκόκκιση του βάµβακος (AGRO 2-4) και 
τη µεταποίησή τους (µε το σχέδιο AGRO 2-5).

Το έργο αυτό υλοποιήθηκε µε τη λειτουργία 
ειδικής Τεχνικής Επιτροπής στην οποία συµµε-
τείχαν εκπρόσωποι των εµπλεκόµενων παρα-
γωγικών φορέων, φορέων πιστοποίησης, δη-
µόσιων υπηρεσιών, συλλογικών οργάνων κλπ, 
ακολουθώντας διεθνείς κανόνες τυποποίησης.

 Αλλάζουν τα συστήματα πιστοποίησης AGRO 2-5

Μετά το πόρισμα 
του ΕΛΓΟ για την 
νοθευμένη φέτα στη 
Γερμανία, μένουν 
τα αποτελέσματα 
της διερεύνησης 
της Οικονομικής 
Αστυνομίας και 
οι κινήσεις του 
υπουργείου

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Μετά από πολύµηνη διερεύνηση από τον 
ΕΛΓΟ-∆ήµητρα, στα «µαλακά» δείχνει να 
πέφτει η υπόθεση νοθευµένης φέτας εγ-
χώριας γαλακτοβιοµηχανίας, που εντο-
πίστηκε σε αλυσίδα στην Γερµανία. Μά-
λιστα, µε δεδοµένο ότι η Επιχείρηση προ-
έβη σε όλες τις υποδειχθείσες διορθωτι-
κές ενέργειες, σε συνδυασµό µε το γεγο-
νός ότι δεν ήταν υπότροπος, ο Οργανι-
σµός προχώρησε στην άρση της προσω-
ρινής ανάκλησης της πιστοποίησης, σε 
ό,τι αφορά στην παραγωγή, συσκευασία 
και εµπορία του προϊόντος «ΦΕΤΑ Π.Ο.Π., 
µε την προϋπόθεση της διενέργειας συνε-
χών αιφνιδιαστικών ελέγχων στην επιχεί-
ρηση, σε τακτικά χρονικά διαστήµατα, ώ-
στε να διαπιστωθεί η συνέχιση της τήρη-
σης των δεσµεύσεών της.

Υπενθυµίζεται ότι, τα ευρήµατα των ε-
λέγχων αφορούν σε προϊόν, που δεν πλη-
ρούσε τις προδιαγραφές αναγνώρισής 
του, λόγω ανίχνευσης καζεϊνών αγελα-
δινού γάλακτος σε αυτό, και απεστάλη-
σαν στις αρµόδιες υπηρεσίες του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης, µε εισήγηση 
για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων-
προστίµων. Αναλυτικότερα:

1. Στη ∆ιεύθυνση Αξιοποίησης και Τε-
χνολογίας Τροφίµων, για µη ακριβή τή-
ρηση των Μηνιαίων ∆ηλώσεων  Ισοζυγί-
ου Εισροών/Εκροών Γάλακτος,  επειδή 
εντοπίστηκαν λάθη στον κατάλογο των 
πρώτων υλών που διατηρούσε για την 
παρασκευή του αγελαδινού τυριού (ΚΥΑ 

838/51008/2019).
2. Στην Πρωτοβάθµια Επιτροπή Εξέτα-

σης Παρατυπιών και Παραβάσεων (ΚΥΑ 
261611/2007, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), αφού διαπιστώθηκαν:

Α. Παραγωγή και διακίνηση προϊόντος 
συµβατικής «ΦΕΤΑΣ Π.Ο.Π.» (237.946 κιλά) 
και βιολογικής «ΦΕΤΑΣ Π.Ο.Π.» (184.147 
κιλά) στα οποία είχε γίνει  χρήση αγελα-
δινού γάλακτος.

Β. Ενώ η επιχείρηση τελούσε σε καθε-
στώς προσωρινής ανάκλησης πιστοποίη-
σης (από 24.03.2021) διακίνησε προϊόν 
µε την  ένδειξη «ΦΕΤΑ Π.Ο.Π.» και  ταυ-

τόχρονα συνέχισε να το διαφηµίζει στην 
ιστοσελίδα της.

Για την ώρα, όπως αναφέρει σχετική α-
νακοίνωση του υπουργείου, οι έλεγχοι θα 
συνεχιστούν αφού αναµένονται οι υπολει-
πόµενες ανακληθείσες ποσότητες από τη 
Γερµανία του µη σύννοµου προϊόντος ε-
νώ εκκρεµούν αποτελέσµατα της διερεύ-
νησης της Οικονοµικής Αστυνοµίας, ενώ 
τις «προσεχείς ηµέρες αναµένεται να επι-
ληφθούν του ζητήµατος τα αρµόδια όργα-
να του ΥΠΑΑΤ, τα οποία µε βάση το πόρι-
σµα, θα εφαρµόσουν στο ακέραιο την ι-
σχύουσα νοµοθεσία».

Στην προσωρινή 
άρση της ανάκλη-
σης της πιστοποί-
ησης παραγωγής 
και εµπορίας 
Φέτας ΠΟΠ, προ-
χώρησε ο ΕΛΓΟ.

Στα μαλακά η νοθεία στη φέτα  
Μαζί με το πόρισμα  
ήρθε και η άρση της  
ανάκλησης για ΠΟΠ

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

∆ιάστηµα 22/06/2020 -15/10/2020

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ
�ΦΕΤΑΣ Π.Ο.Π.�

ΜΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

ΣΤΟ ΑΡΤΕΜΙΣ, Ή ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 

ΚΑΙ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
�ΦΕΤΑΣ Π.Ο.Π.�

237.946
ΚΙΛΑ

184.147
ΚΙΛΑ

422.092,8
ΚΙΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ

2

1

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ
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Στις 29 Απριλίου 2021 (η υποβολή ξεκίνησε στις 
22 Απριλίου) εξέπνευσε η ηµεροµηνία υποβολής 
αιτηµάτων για ένταξη των αµπελουργών στο µέ-
τρο της πρώιµης συγκοµιδής, που χρηµατοδοτεί-
ται από το Εθνικό Πρόγραµµα Στήριξης µε (προ-
σωρινό) προϋπολογισµό 369.000 ευρώ. Μέχρι 
την καταληκτική ηµεροµηνία, σύµφωνα µε την 
ΚΕΟΣΟΕ, είχαν υποβληθεί 722 αιτήσεις για 7.850 
στρέµµατα, ενώ τα αντίστοιχα περσινά µεγέθη 

αφορούσαν 508 αιτήµατα για 5.510 στρέµµατα 
προϋπολογισµού 1.350.707 ευρώ. 

Ο φετινός προϋπολογισµός αναµένεται να ξε-
περάσει τα 2 εκατ. ευρώ και θα είναι δυνατόν να 
χρηµατοδοτήσει όλα τα αιτήµατα (αν κριθούν επι-
λέξιµα), µόνον εφόσον δεν απορροφηθούν κον-
δύλια από τα υπόλοιπα µέτρα του Εθνικού Φακέ-
λου (Αναδιάρθρωση, Επενδύσεις, Προγράµµατα 
Προβολής Προώθησης και Ενηµέρωσης Οίνων). 

Ο µεγαλύτερος αριθµός αιτηµάτων υπεβλήθη 
στη ∆ΑΟΚ Κορινθίας µε 269 αιτήσεις και 2.400 
στρέµµατα, ακολουθεί η Αρκαδία µε 87 αιτήσεις 
και 1.070 στρέµµατα, έπονται η Αχαΐα µε 68 αιτή-
σεις και 670 στρέµµατα, η Αν. Αττική µε 66 αιτή-
σεις και 862 στρέµµατα, η Αργολίδα µε 47 αιτή-
σεις και 714 στρέµµατα και η Βοιωτία µε 38 αιτή-
σεις και 730 στρέµµατα. Στο Ηράκλειο Κρήτης υ-
πεβλήθησαν µόλις 23 αιτήσεις για 300 στρέµµατα.

Στις 722 οι αιτήσεις για 7.850 στρέμματα πράσινου τρύγου

Σε δηµόσια διαβούλευση έως τις 24 Μα-
ΐου βρίσκεται ο νέος «Κώδικας Ορθής 
Γεωργικής Πρακτικής για την Προστα-
σία των Νερών από τη Νιτρορύπανση 
Γεωργικής Προέλευσης». 

Με τον υπό διαβούλευση Κώδικα, ο 
οποίος συντάσσεται σε εφαρµογή της 
Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ, προωθούνται 
γεωργικές πρακτικές που αφορούν τον 
τρόπο εφαρµογής και αποθήκευσης 
αζωτούχων λιπασµάτων, την άρδευ-
ση των αγροτεµαχίων µε τρόπο ώστε 
να περιορίζονται οι απώλειες αζώτου, 
καθώς και τη διαδικασία επεξεργασίας 
και διάθεσης κτηνοτροφικών αποβλή-
των ανά τύπο κτηνοτροφικής εκµετάλ-
λευσης, µε στόχο την πρόληψη και µεί-
ωση της ρύπανσης των υπόγειων και 
επιφανειακών υδάτων που προκαλεί-
ται από νιτρικά ιόντα γεωργικής προ-
έλευσης στο σύνολο της χώρας. Σηµει-
ώνεται εδώ πως οι απαγορεύσεις και 
περιορισµοί της παρούσας που αφο-
ρούν σε µόνιµες εγκαταστάσεις γεωρ-
γικής δραστηριότητας έχουν εφαρµο-
γή σε όσες τίθενται σε λειτουργία µετά 
την οριστικοποίηση του νέου Κώδικα.

Ειδικότερα, για την αζωτούχο λίπαν-
ση, ο νέος Κώδικας αναφέρει πως οι 
παραγωγοί πρέπει να αποφεύγουν να 
εφαρµόζουν αζωτούχα λιπάσµατα στο 
έδαφος κατά το χρονικό διάστηµα από 
1η ∆εκεµβρίου µέχρι 31η Ιανουαρίου, 
καθότι γενικώς τα φυτά κατά την περί-

οδο αυτή (µε εξαίρεση τις καλλιέργει-
ες χειµερινών κηπευτικών και ανθοκο-
µικών ειδών και τις καλλιέργειες υπό 
κάλυψη) έχουν χαµηλούς έως µηδενι-
κούς ρυθµούς ανάπτυξης, µε αποτέλε-
σµα το προστιθέµενο άζωτο, εφόσον 
δεν µπορεί να αξιοποιηθεί - δεσµευ-
θεί, να ρυπαίνει µε το νερό της βρο-
χής τα επιφανειακά και υπόγεια νερά 
είτε µέσω επιφανειακής απορροής εί-
τε µέσω διήθησης.

Επίσης οι παραγωγοί απαγορεύεται 
να εφαρµόζουν αζωτούχα λιπάσµατα:

α. σε απόσταση µικρότερη των 2 µέ-
τρων από όχθες επιφανειακών υδάτι-
νων όγκων (ποτάµια, υδατορέµατα, λί-
µνες, διώρυγες, τάφρους και κανάλια 
άρδευσης ή στράγγισης) σε περίπτωση 
έκτασης µε κλίση µέχρι 8% και σε από-
σταση µικρότερη των 6 µέτρων σε πα-
ρόχθιους αγρούς µε κλίση άνω του 8%.

β. σε απόσταση µικρότερη των 50 µέ-
τρων από υδροληψίες υπόγειου νερού 
(πηγές, πηγάδια και γεωτρήσεις) προο-
ριζόµενου για ανθρώπινη κατανάλωση.

γ. σε απόσταση µικρότερη των 5 µέ-
τρων από κάθε άλλη υδροληψία υπό-
γειου νερού (πηγές, πηγάδια και γεω-
τρήσεις).Οι παραπάνω αποστάσεις α-
σφαλείας οριοθετούν ζώνες ανάσχε-
σης, εντός των οποίων συνιστάται να 
υπάρχει οποιασδήποτε µορφής φυτική 
κάλυψη µπορεί να λειτουργεί ως φυ-
σικό φίλτρο απορρύπανσης.

Νοn paper ΕΛΓΟ-∆ήµητρα
Πάντως από εκτενές ενηµερωτικό σηµεί-

ωµα του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα για τους ελέγχους 
που διενεργήθηκαν στην επίµαχη γαλακτο-
βιοµηχανία, αφήνεται να εννοηθεί πως δεν 
έχει οριστικοποιηθεί ακόµη η τύχη του µε-
γαλύτερου όγκου των ποσοτήτων της επί-
µαχης παρτίδας τυριού και είναι σε εκκρε-
µότητα το πόρισµα των ελέγχων της οικο-
νοµικής αστυνοµίας, η οποία φέρεται να έ-
χει ζητήσει κάποια στοιχεία και για την ώρα 
δεν τα έχει λάβει από τη γαλακτοβιοµηχανία.

Στο ίδιο non paper ο ελεγκτικός φορέας 
δείχνει να προσπαθεί να αποτινάξει και τις 
κατηγορίες περί ολιγωρίας, αφήνοντας αιχ-
µές για τη στάση του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Αθηνών. Τονίζει πως ενώ η διεξαγωγή των 
ελέγχων δεν είχε ακόµη ολοκληρωθεί και 
χωρίς να προηγηθεί ακρόαση του ΕΛΓΟ ∆ή-
µητρα, στις 16.04.2021 ο πρόεδρος του Θ’ 
Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών 
υποχρέωσε τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα να επιστρέ-
ψει στην επιχείρηση την υπογεγραµµένη 
σύµβαση και το πιστοποιητικό για την πα-
ραγωγή, συσκευασία και εµπορία του προϊ-
όντος «ΦΕΤΑ ΠΟΠ», γεγονός που έκανε πιο 
δύσκολο το έργο των ελέγχων.

∆ιαφήµιση
Ενώ η επίµαχη 

επιχείρηση 
τελούσε σε καθε-
στώς προσωρι-
νής ανάκλησης 
πιστοποίησης 

διακίνησε προϊόν 
µε την ένδειξη 

«ΦΕΤΑ ΠΟΠ» και 
συνέχιζε να το

διαφηµίζει στην 
ιστοσελίδα της 

Σε διαβούλευση ο νέος κώδικας Γεωργικής 
Πρακτικής για την Προστασία των Νερών

Προτεινόµενες 
µονάδες αζώτου
Στον υπό διαβούλευση 
Κώδικα αναµένεται να 
προστεθεί και ένας 
πίνακας που θα δίνει 
ενδεικτικά τα ανώτατα 
όρια λίπανσης µε άζωτο 
για τις κυριότερες 
δενδρώδεις και ετήσιες 
καλλιέργειες. Όπως 
αναφέρεται στο σχετικό 
Άρθρο οι παραγωγοί 
των οποίων οι 
εκµεταλλεύσεις 
βρίσκονται εντός των 
ευπρόσβλητων ζωνών, 
πρέπει κατά τη λίπανση 
των καλλιεργειών, να 
µεριµνούν ώστε το 
άθροισµα α) του αζώτου 
των αζωτούχων 
λιπασµάτων και β) του 
διαθέσιµου στα φυτά 
αζώτου από τα 
κτηνοτροφικά απόβλητα , 
να µην υπερβαίνει τον 
καθοριζόµενο µέγιστο 
αριθµό µονάδων αζώτου.
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Τι θα μείνει
εν τέλει στο
χαρτοφυλάκιο
Μπαγινέτα;
Η ευθύνη για το σχεδιασµό και την 
πολιτική των άµεσων ενισχύσεων της 
ΚΑΠ µεταφέρεται στη νέα γενική 
γραµµατεία του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης που δηµιουργείται σύµφωνα 
µε σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος 
που κατατέθηκε στο Συµβούλιο της 
Επικρατείας. Συγκεκριµένα, όπως ορίζει 
το σχέδιο, αφαιρείται η σχετική 
αρµοδιότητα από τον γ.γ Κοινοτικών 
Πόρων, Κωνσταντίνο Μπαγινέτα και θα 
οριστεί ένας νέος γενικός γραµµατέας 
ο οποίος θα αναλάβει την ευθύνη για τη 
χάραξη των αλλαγών στο φάκελο των 
άµεσων ενισχύσεων της νέας ΚΑΠ 
αλλά και τις αποφάσεις που έχουν να 
κάνουν µε τις εθνικές επιλογές του 
2022 (σύγκλιση, νέες συνδεδεµένες 
ενισχύσεις κ.λπ). Παράλληλα, η Γενική 
Γραµµατεία Αγροτικής Πολιτικής και 
∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων όπου 
έως σήµερα προΐσταται 
ο κ. Μπαγινέτας, µετονοµάζεται σε 
«Γενική Γραµµατείας Ενωσιακών 
Πόρων και Υποδοµών» και θα έχει την 
ευθύνη του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης µεταξύ άλλων.  Σύµφωνα µε 
το σχέδιο Π.∆., συνιστάται στο 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
«Γενική Γραµµατεία Αγροτικής 
Πολιτικής και ∆ιεθνών Σχέσεων» και 
παράλληλα δηµιουργείται αντίστοιχη 
θέση γενικού γραµµατέα. Στην νέα 
γενική γραµµατεία µεταφέρονται το 
σύνολο των αρµοδιοτήτων και θέσεων 
προσωπικού και οι εξής Γενικές 
∆ιεύθυνσεις Αγροτικής Αγροτικής 
Ανάπτυξης:
Α) ∆ιεύθυνση Έρευνας, Καινοτοµίας και 
Εκπαίδευσης, και
Β) ∆ιεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, 
Τεκµηρίωσης και ∆ιεθνών Σχέσεων.
Επίσης, η Γενική Γραµµατεία Αγροτικής 
Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών 
Πόρων µετονοµάζεται σε «Γενική 
Γραµµατείας Ενωσιακών Πόρων και 
Υποδοµών» και υπάγονται σε αυτήν οι 
εξής διευθύνσεις:

Προγραµµατισµού και Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων,

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Κλιµατικής Αλλαγής,

Τεχνικών Έργων και Αγροτικών 
Υποδοµών,

Εγγείων Βελτιώσεων και 
Εδαφοϋδατικών Πόρων της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και οι:

Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης,

Εφαρµογής Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης και

∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Αλιεία και Θάλασσα.

Ο κενός περιεχομένου φάκελος 
της ΚΑΠ και ο νέος γραμματέας
Αδιάβαστη παραμένει η μελέτη του Γεωπονικού για τις επιπτώσεις του νέου μοντέλου

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε επικίνδυνα µονοπάτια βάζει για την πο-
ρεία της ελληνικής γεωργίας τα επόµενα 
χρόνια, ο αποσπασµατικός και άγονος τρό-
πος µε τον οποίο χειρίζονται αυτό τον και-
ρό τα θέµατα της Κοινής Αγροτικής Πολιτι-
κής οι εγχώριες αρχές. 

Είναι πρωτοφανές το γεγονός ότι στην 
πιο κρίσιµη καµπή των τελικών διαβουλεύ-
σεων στις Βρυξέλλες, οι εδώ ιθύνοντες επί 
του θέµατος, όχι µόνο δεν έχουν δείχνουν 
να έχουν µελετήσει σε βάθος τα θέµατα, α-
ντίθετα µοιάζουν να είναι ξεκοµµένοι από 
τις εξελίξεις και να αντιµετωπίζουν σοβα-
ρές δυσκολίες ακόµα και στην µεταξύ τους 
επικοινωνία. 

Έτσι, η ελληνική πλευρά που δείχνει να 
έχει χάσει ολοκληρωτικά πλέον το παιχνί-
δι επηρεασµού των διαπραγµατεύσεων στα 
αρµόδια κοινοτικά όργανα, τώρα κινδυνεύ-
ει να µείνει µακριά και από το πνεύµα των 
αποφάσεων. Ο περίφηµος «εθνικός φάκε-
λος» που προετοιµάζεται σ’ αυτές τις περι-
πτώσεις µοιάζει να είναι «γράµµα κενό». 
Κι αυτό γιατί, εκείνοι που όφειλαν να έ-
χουν προχωρήσει τη συγκεκριµένη προε-
τοιµασία δεν διαθέτουν ούτε το τεχνοκρα-
τικό υπόβαθρο ούτε το πολιτικό εκτόπισµα 
για να το κάνουν, ενώ οι επιφορτισµένοι 
µε τον τελευταίο λόγο για τέτοιου είδους 

θέµατα, εκτός του ότι υποτιµούν το όλο ζή-
τηµα, αφήνουν συνεχώς περιθώρια για τη 
µετάθεση της δουλειάς στο µέλλον, µη α-
ντιλαµβανόµενοι προφανώς ότι ο χρόνος 
κατά τον οποίο λαµβάνονται τέτοιου είδους 
αποφάσεις, επιδρά καθοριστικά στο ποιο-
τικό τους αποτέλεσµα, καθώς το φάσµα ε-
πιλογών περιορίζεται.

Σηµειωτέον ότι η πολιτική ηγεσία του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είχε ε-
δώ και έναν χρόνο περίπου στα χέρια της 
µια πολύ ενδιαφέρουσα µελέτη επιπτώσε-
ων του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου επί της 
οποίας δεν υπάρχει απ’ ότι φαίνεται µέχρι 
τώρα κάποια επιστροφή, έτσι ώστε ν’ αρχί-
σουν να διαµορφώνεται οι εθνικές θέσεις 
και προτεραιότητες. 

Σε όλα τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης αυτό έχει γίνει και η συζήτηση για τις 

«εθνικές» πτυχές της Κοινής Αγροτικής Πο-
λιτικής βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο. 
Στην Ελλάδα αυτό που ξέρουµε, είναι ότι έ-
χει δώσει ως «τροφή» µε τις παρουσιάσεις 
του, αρχικά στη Βουλή και εν συνεχεία σε 
κάποιες διαδικτυακές αναφορές, ο καθη-
γητής Κλωνάρης. 

∆εν έχει διατυπωθεί µέχρι στιγµής, τουλά-
χιστον ανοικτά, από τους φέροντες την πο-
λιτική ευθύνη επί του θέµατος, καµία ειδικό-
τερη θέση και κανένας ξεκάθαρος προβλη-
µατισµός. Ακόµα και η επιλογή διατήρησης 
των ιστορικών δικαιωµάτων για το 2021 έ-
γινε την τελευταία στιγµή πριν την εκπνοή 
της προθεσµίας (19 Φεβρουαρίου 2021) και 
µε τη δικαιολογία ότι δεν θα µπορούσε υ-
πό τις τρέχουσες περιστάσεις να γίνει κά-
τι διαφορετικό. Οι γενικότητες επί των αρ-
χών και η αοριστία στις ελάχιστες αναφο-
ρές των ιθυνόντων εν όψει της νέας ΚΑΠ, 
µοιάζει να είναι ο συνηθισµένος τρόπος κά-
λυψης του κενού γνώσης και της ανασφά-
λειας που αυτό είναι φυσικό να δηµιουργεί. 
Μέσα σ’ αυτό το κλίµα αν δεν συνιστά πα-
ραδοχή ήττας, δηµιουργεί εύλογες απορίες 
η θέσπιση νέας γενικής γραµµατείας στο υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης µε αντικεί-
µενο τον χειρισµό θεµάτων Αγροτικής Πολι-
τικής και ∆ιεθνών Σχέσεων. Βάσει του Προ-
εδρικού ∆ιατάγµατος θα ανατεθεί στην εν 
λόγω γραµµατεία η χάραξη αλλαγών στο 
φάκελο των άµεσων ενισχύσεων της ΚΑΠ.  

Χωρίς υπόβαθρο
Εκείνοι που όφειλαν να έχουν 

προχωρήσει την προετοιµασία του 
εθνικού φακέλου δεν διαθέτουν 
ούτε το τεχνοκρατικό υπόβαθρο, 

ούτε το πολιτικό εκτόπισµα
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Ορισµένοι σπεύδουν να προεξοφλήσουν ότι η 
ένταση της ανόδου τουλάχιστον στην περίπτωση 
των αγροτικών εµπορευµάτων δεν θα µπορούσε 
να διαρκέσει πάνω από 6 µε 12 µήνες, ωστόσο 
αναγνωρίζουν πως σε σηµαντικό βαθµό αυτό θα 
εξαρτηθεί από τις καιρικές συνθήκες. Από την 
πλευρά του ο Άλεξ Σάνφελιου, επικεφαλής του 
παγκόσµιου εµπορικού οµίλου Cargill δήλωσε 
στους Financial Times ότι «αυτός είναι ένας 
µικρός σούπερ-κύκλος», υποστηρίζοντας ότι η 

διάρκειά του θα είναι µικρότερη από 
προηγούµενους, αφού εκτιµά πως πλέον η 
προσφορά και η ζήτηση αντιδρούν πιο γρήγορα 
στις ανισορροπίες. Κάποιοι απορρίπτουν 
εντελώς την ιδέα ότι η αγορά µπαίνει σε 
ρυθµούς υπερκύκλου. «Πιστεύουµε ότι το ράλι 
των τιµών είναι πιθανό να συνεχιστεί για λίγο, 
αλλά αυτό δεν είναι κάτι περισσότερο από έναν 
επιχειρηµατικό κύκλο» δήλωσε η Τζουµάνα 
Σάλιχιν, επικεφαλής οικονοµολόγος της CRU.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ένα ευρύ και εκρηκτικό ανοδικό 
ράλι στις τιµές των εµπορευµάτων 
έχει εδραιωθεί εδώ και λίγες εβδο-
µάδες στις διεθνείς αγορές, γεγο-
νός που υποστηρίζει τις εκτιµήσεις 
αναλυτών, εταιρειών που δραστη-
ριοποιούνται στους τοµείς, καθώς 
και επενδυτών, ότι ένας νέος υπερ-
κύκλος µόλις πυροδοτήθηκε. 

Η ισχυρή ζήτηση πρώτων υλών α-
πό την Κίνα -ο µεγαλύτερος κατανα-
λωτής πρώτων υλών στον κόσµο- ε-
πέστρεψε, οι κυβερνήσεις έχουν αυ-
ξήσει κατακορυφα τις δαπάνες τους 
σε µια προσπάθεια να χρηµατοδοτή-
σουν προγράµµατα ανάπτυξης µε-
τά την πανδηµία, ενώ πλέον στην ε-
ξίσωση µπαίνουν και «στοιχήµατα» 
για το πρασίνισµα της παγκόσµιας 
οικονοµίας, κάτι που νοµοτελειακά 
εφόσον επιδιωχθεί θα αυξήσει πε-
ραιτέρω τις τιµές σε σηµαντικές για 
την βιοµηχανία πρώτες ύλες. 

Φυσικά υπάρχουν και συγκρατη-
µένοι αναλυτές που τουλάχιστον στο 
πεδίο των αγροτικών εµπορευµάτων 
δεν βλέπουν περιθώρια για έναν ε-
κτεταµένο υπερκύκλο, αφού όπως 
εξηγούν, η αγροτική παραγωγή σε 
αντίθεση µε τις υπόλοιπες βιοµηχα-
νίες, µπορεί να ανταποκριθεί σε δι-
άστηµα ενός έτους σε όποια αδυνα-
µία προσφοράς πρώτης ύλης.

Ωστόσο µέταλλα όπως ο σίδηρος, 
βασικό υλικό για την παραγωγή α-
τσαλιού, το παλλάδιο που αξιοποι-
είται από τους κατασκευαστές αυτο-
κινήτων για να περιορίσουν τις επι-
βλαβείς εκποµπές των κινητήρων 
και ο χαλκός, σηµείωσαν ιστορικά 
υψηλά στις διεθνείς χρηµαταγορές 
την περασµένη εβδοµάδα. Μαζί µε 
αυτά και βασικά αγροτικά εµπορεύ-
µατα όπως τα σιτηρά, η σόγια, η ζάχα-

ρη και το γάλα κατάκτησαν επίπεδα 
τιµών που είχαν να διαµορφωθούν 
εδώ και οχτώ χρόνια.  

Οι επενδυτές από την πλευρά τους, 
είτε πρόκειται για µεµονωµένα άτο-
µα, είτε για εταιρικούς βραχίονες 
και αµοιβαία κεφάλαια φαίνεται ό-
τι έχουν πειστεί από τις εκτιµήσεις 
µερίδας αισιόδοξων αναλυτών για 
έναν νέο υπερκύκλο, παρά το γε-
γονός ότι ο προηγούµενος έκλεισε 
πριν από λιγότερο από µια δεκαετία, 
σύµφωνα µε τους Financial Times. 

Ενδεικτικό του κλίµατος που επι-
κρατεί είναι και το «αίσθηµα» που 
καλλιεργείται ανάµεσα στους απο-
καλούµενους «retail investors», τους 
µικροεπενδυτές που από τις αρχές 
του έτους φαίνεται να έχουν αυξή-
σει τα µέλη στις τάξεις τους και πλέ-
ον αποτυπώνεται µια πιο ευκρινής 

εικόνα που τους θέλει να αποµακρύ-
νονται από τις εταιρείες τεχνολογι-
κού ενδιαφέροντος που επένδυαν 
µέχρι σήµερα και να ανατρέχουν 
σε πιο παραγωγικούς κλάδους. Μέ-
σα στο τελευταίο εξάµηνο, η µετοχή 
της John Deere έγραψε κέρδη 58%, 
της DuPont 37% και της Corteva 34%. 
Οι συζητήσεις που γίνονται πλέον ε-
στιάζουν στη διαµόρφωση των χαρ-
τοφυλακίων µε τέτοιο τρόπο που να 
εξασφαλίσει µια καλή ισορροπία α-
νάµεσα σε εταιρείες της βιοµηχανί-
ας πρώτων υλών, τα commodities 
αυτά καθ’ εαυτά. 

 Οι τιµές του πετρελαίου κινούνται 
επίσης ανοδικά, ανακάµπτοντας σε 
επίπεδα προ πανδηµίας πάνω από 
65 δολάρια το βαρέλι από τις αρχές 
του έτους. Αν και η ζήτηση εξακο-
λουθεί να είναι περιορισµένη λόγω 

της µικρής κινητικότητας, είναι γεγο-
νός ότι τα διεθνή ταξίδια έχουν αυ-
ξηθεί παράλληλα µε το σταδιακό ά-
νοιγµα των οικονοµιών. Ταυτόχρο-
να η OPEC και οι σύµµαχοί της όπως 
η Ρωσία συνεχίζουν να περιορίζουν 
την προσφορά, προσθέτοντας αργά 
βαρέλια πίσω στην αγορά για να ε-
νισχύσουν την τιµή του προϊόντος.

Η Goldman Sachs εκτίµησε την 
περασµένη εβδοµάδα ότι αναµένε-
ται να δει τις τιµές του πετρελαίου 
να φτάνουν τα 80 δολάρια το βα-
ρέλι το δεύτερο εξάµηνο του τρέ-
χοντος έτους, προειδοποιώντας ό-
τι θα µπορούσε να υπάρξει µεγά-
λο έλλειµµα εφοδιασµού αυτό το 
καλοκαίρι καθώς η διάθεση εµβο-
λίων επιταχύνεται και το τουριστι-
κό ενδιαφέρον ενισχύεται σταθερά 
µε ρυθµό 5% παγκοσµίως.

Φουντώνει 
η κουβέντα για 

τα εμπορεύματα
Βασικές πρώτες 

ύλες, από τα 
μέταλλα μέχρι τα 
σιτηρά, διανύουν 

ένα συγχρονισμένο 
ανοδικό βηματισμό 

τη στιγμή που 
η παγκόσμια 

οικονομία δείχνει να 
παίρνει τα πάνω της

Ο προβληµατισµός 
για τη διάρκεια 

της ανόδου 

8 χρόνια
Μαζί µε κάποια µέταλλα
και βασικά αγροτικά 
εµπορεύµατα όπως σιτηρά, 
σόγια, ζάχαρη και γάλα 
κατάκτησαν επίπεδα τιµών 
που είχαν να διαµορφωθούν 
εδώ και οχτώ χρόνια. 

Δεκαετία
Οι επενδυτές φαίνεται 
να έχουν πειστεί από τις 
εκτιµήσεις αισιόδοξων 
αναλυτών για έναν νέο 
υπερκύκλο, παρά το γεγονός 
ότι ο προηγούµενος έκλεισε 
πριν από λιγότερο από µια 
δεκαετία, σύµφωνα µε τους 
Financial Times.

Ισορροπία
Οι συζητήσεις που γίνονται 
εστιάζουν στη διαµόρφωση 
των χαρτοφυλακίων µε 
τέτοιο τρόπο που να 
εξασφαλίσει µια καλή 
ισορροπία ανάµεσα σε 
εταιρείες της βιοµηχανίας 
α’ υλών και τα commodities. 
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∆ΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«Η ταχύτητα και η 
αποτελεσµατικότητα της 
Ευρώπης στη διαχείριση 
της πανδηµίας µπορεί να 
αποτελέσει παράδειγµα για 
συνεργασία και σε άλλα 
κοινωνικά ζητήµατα […] 
Η περίοδος αυτή 
λειτούργησε καταλυτικά 
για να διορθωθούν 
κοινωνικές αδικίες ετών».

ΤΖΙΤΖΙ ΜΠΟΥΦΟΝ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Το µέλλον µου είναι 
ξεκάθαρο. Φέτος αυτή η 
πολύ όµορφη και µακρά 
εµπειρία µε τη Γιουβέντους 
τελειώνει οριστικά. Είτε θα 
σταµατήσω την καριέρα 
µου είτε θα βρω µια λύση 
που θα µου επιτρέπει να 
αγωνίζοµαι ή να έχω µια 
διαφορετική εµπειρία στη 
ζωή µου. Θα τα σκεφτώ».

ΜΙΣΕΛ ΜΠΑΡΝΙΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
«Τα προβλήµατα της 
µετανάστευσης δεν είναι 
µετριοπαθή. Προσπαθώ ως 
πολιτικός να βλέπω τα 
προβλήµατα ως έχουν, τον 
τρόπο που τα βιώνουν οι 
Γάλλοι. Χρειαζόµαστε 
ουσιαστικά για λίγο χρόνο, 
για τρία ή πέντε χρόνια, 
για να αναστείλουµε τη 
µετανάστευση».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΗ  Ή ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

Κρατισµός
Αλήθεια είναι ότι ο κρατισµός 
γειώνει αλλά και απογειώνει τις 
προσπάθειες. Όπως είπε κι ο 
πολύπειρος επιχειρηµατίας 
Ευθυµιάδης στο φόρουµ των 
∆ελφών, εξήροντας τον ρόλο 
του ιδιωτικού τοµέα στην 
αγροτική παραγωγή όταν οι 
υπάρχουσες κρατικές δοµές 
φάνηκε ότι δεν µπορούσαν να 
αντεπεξέλθουν στις πρακτικές 
ανάγκες της οικονοµίας. 

Τρυπητήρι
Τρύπες από παντού δείχνει να 
έχει η υπόθεση…Φέτα από 
αγελαδινό στη Γερµανία. Από τη 
µια ο ελεγκτικός φορέας της 
Νιρβάνα παλεύει να αποτινάξει 
τις κατηγορίες περί ολιγωρίας 
και από την άλλη οι πιέσεις να 
κλείσει το θέµα χωρίς άλλο 
θόρυβο και µε µικρές κυρώσεις. 
Ακόµα εκκρεµεί το πόρισµα της 
οικονοµικής αστυνοµίας και οι 
κινήσεις της Βάθη.

Γαριδάκι
Καµία απάντηση, λένε οι 
κτηνοτρόφοι, από το υπουργείο 
της πλατείας για την επίλυση 
των προβληµάτων του κλάδου, 
που συρρικνώνεται διαρκώς. 
Αδιάβαστο πήγε το υπόµνηµα, 
για de minimis, παραδειγµατική 
τιµωρία της γαλακτοβιοµηχανίας 
που νόθευε φέτα, τον έλεγχο 
των ελληνοποιήσεων κλπ. Κατά 
τα λοιπά, ο Σπήλιος ρυθµίζει τα 
θέµατα για το συµιακό γαριδάκι.

Το τενεκεδάκι µε το πακέτο Χατζηγάκη 

Για να δούµε τώρα πώς θα βρεθεί άκρη µε το…στοιχειωµένο «πακέ-
το Χατζηγάκη» των 425 εκατ. που δόθηκε το 2009 στους Έλληνες 
αγρότες και κρίθηκε το 2011 ασύµβατο µε το ενωσιακό πλαίσιο. Έ-
κτοτε, ακολούθησαν προσφυγές εκ µέρους της ΕΕ, µε τις ελληνικές 
αρχές να προσπαθούν να αποφύγουν τις ανακτήσεις. Την Τετάρτη 
το Ευρωδικαστήριο χτύπησε το τελευταίο καµπανάκι. Τι µέλει γενέ-
σθαι θα φανεί, για το αν το τενεκεδάκι των αποφάσεων θα ξαναπά-
ει στον επόµενο. Μέχρι τούδε, ο λογαριασµός και το ποινολόγιο µε-
γαλώνουν. Πάντως, δεν λες και εύκολα στους αγρότες που µετρούν 
ακόµη τις πληγές τους από τον παγετό, φέρτε πίσω τα χρήµατα.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Τα ‘πε όλα ο 
Ευθυµιάδης, στους 
∆ελφούς µιλώντας για 
ενίσχυση της γεωργίας 
µε ειλικρινές, επιθετικό 
και παραγωγικό σχέδιο 
δράσης προϊόντων 
υπεραξίας, µε τις 
επιδοτήσεις της ΕΕ να 
κινούνται µόνο προς τα 
εκεί. Ο Σπήλιος ακούει;

«Έγκληµα αυτό που 
συνέβη τα τελευταία 
50 χρόνια, όπου αντί 
να βελτιώσουµε την 
υποδοµή µέσα στη 
βασική έρευνα µε 
ιδρύµατα αµπέλου ή 
καπνού προχωρήσαµε 
στη διακοπή 
λειτουργίας τους», 
τόνισε ο επικεφαλής 
του Redestos.

Υβρίδια
Tη συµβολή του Καρανίκα 

(σ.σ σύµβουλος πρωθυπουργού, 
κυβέρνησης Τσίπρα) για το 
νοµοθετικό πλαίσιο για την 
φαρµακευτική κάνναβη ώστε 
να ανοίξουν οι δρόµοι στην 
ελληνική αγορά, αναγνώρισε ο 
Άδωνις, χαρακτηρίζοντας όµως 
τον τότε νόµο «ατελή» επειδή 
από τις 170 αιτήσεις για 
µονάδες παραγωγής, µόνο 
µία στην Κόρινθο λειτουργεί.

Ο νυν υπουργός δείχνει 
θετικός σε προσθήκες και 
αλλαγές που προτείνονται από 
την αντιπολίτευση σε επιµέρους 
διατάξεις του νοµοσχεδίου. 

Πάντως, ο Βαγγέλης (σ.σ 
πρώην υπουργός της πλατείας), 
για τα πρακτικά θυµίζει τις 
δηλώσεις Άδωνι και Μαυρουδή 
«η πρώτη επένδυση που φέρνει 
ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα είναι 
ο µπάφος», κάνοντας λόγο 
για…κωλοτούµπα.

;

ΝΟΒΑΚ ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ
ΤΕΝΙΣΤΑΣ
«Τα αποτελέσµατα 
δείχνουν ότι υπάρχει 
αλλαγή στις γενιές. Αυτοί 
οι τύποι παίζουν κάθε 
βδοµάδα. Ο Τσιτσιπάς, ο 
Ζβέρεφ, ο Μπερετίνι και ο 
Ρούµπλεφ παίζουν πολύ 
και χτίζουν τη θέση τους 
στην κατάταξη. Και ο 
Μεντβέντεφ που διεκδικεί 
φυσικά κορυφαίες θέσεις».

Όταν πληρωθεί 
η συνδεδεµένη 
θα µας ζητήσει 
πίσω ο Λιβανός 
το πακέτο 
Χατζηγάκη!

Από το κακό στο χειρότερο εξελίσσεται το θέµα 
των πληρωµών, λένε απογοητευµένοι οι αγρότες. 
Η κάτω βόλτα ξεκίνησε από το αναπάντεχο 
πετσόκοµµα τον περασµένο ∆εκέµβριο µε την 
ενιαία ενίσχυση. Τότε, αφορµή είπαν ήταν το 
Εθνικό Απόθεµα και οι καταγγελίες που είχαν γίνει 
για την κατανοµή των βοσκοτόπων. 

Με µια συµπληρωµατική πληρωµή λίγες µέρες 
αργότερα, µπήκαν κάποια παραπάνω χρήµατα,
να χρυσώσουν και το χάπι στον αγροτικό κόσµο, 
µιας και ήταν παραµονές Χριστουγέννων. Η ουσία 
είναι βέβαια ότι έµεινε πίσω απλήρωτο 
ένα ποσό περί τα 100 εκατ. ευρώ για ενιαία, 
πρασίνισµα και νεαρούς. ∆εν το λες και λίγο!

Μετά είπαν θα πληρωθεί! Το θέµα είναι ότι 
-όπως το πάνε- θα το φτάσουν τέλη Ιουνίου, στο 
όριο προς αποφυγή κοινοτικών καταλογισµών. 
Αιτία; Το γεγονός ότι δεν έχουν κάνει ακόµα τους 
ελέγχους στο Απόθεµα και δεν έχει…. αποφασιστεί 
πόσα χρήµατα χρειάζονται για να κλείσει το θέµα! 
Τουλάχιστον για φέτος! Και ίσως του χρόνου να 
έχουµε πάλι µια από τα ίδια…..    

Μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, κατά το 
σύνηθες ξεκινούν οι διορθωτικές πληρωµές, 
µέχρι να µπει το πρώτο πακέτο µε τις 
συνδεδεµένες! Η αρχή γίνεται µε ψυχανθή και 
καρποδοτικά και το σιτάρι προς τα τέλη 
Φεβρουαρίου, άντε να πάει αρχές Μαρτίου. Νέα 
απογοήτευση για τους δικαιούχους…. 
Πληρώθηκαν πριν την 25η Μαρτίου και µάλιστα 
πρώτη φορά µαζί µε την ειδική βάµβακος. 
Ανήκουστο, αλλά τελοσπάντων, είπαν έτυχε!

Περίµεναν µετά τη δεύτερη δόση των 
συνδεδεµένων, για την οποία µ’ αυτά κι αυτά 
έφτασε Μεγάλη Εβδοµάδα. Παραδοσιακά λοιπόν, 
έπρεπε µαζί να πληρωθούν και οι αντίστοιχες 
ενισχύσεις για τα ζωικά. Μάλιστα, κάπως το 
ψιλοείπε και ο υπουργός από το βήµα της Βουλής! 
Ουπς, όµως! Τελικά µπήκαν κάτι ψιλά περί τα 30 
εκατ. ευρώ και οι κτηνοτρόφοι πασχαλιάτικα 
έµειναν…. ρέστοι. 

Απογοήτευση υπήρχε από την πλευρά των 
παραγωγών! Άρχισε και η γκρίνια και κάπου εκεί 
ξεκίνησαν και οι διαρροές για πληρωµή των 
συνδεδεµένων στα ζωικά µέχρι τα µέσα Μαΐου. 
Όµως και πάλι τίποτα! Τώρα από το γραφείο του 
υπουργού στην πλατεία Βάθη λένε για τέλος του 
µήνα! Γι’ αυτό οι αγρότες µιλούν για «ρεζιλίκι» από 
την πλευρά των αρµοδίων…..

Οι πρώτες «δικαιολογίες» κάνουν λόγο για 
προβλήµατα του µηχανογραφικού συστήµατος! 
Κολλάει; «Όταν είναι να δώσουν, πάντα θα κολλάει 
κάποιο σύστηµα. Όταν όµως είναι να πάρουν δεν 
κολλάει τίποτα και ποτέ» σχολιάζει φίλος αγρότης, 
που περιµένει καρτερικά να πληρωθεί αυτά που µε 
κόπο δούλεψε. Το θέµα τώρα πια είναι να µην 
χαθεί και ο Μάιος …  Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Μ
πορεί στις µεγάλες συ-
ναντήσεις να προβάλ-
λεται ο ρόλος της αγρο-
τικής παραγωγής ως α-

ναπτυξιακή αφετηρία στο νέο οικονο-
µικό µοντέλο που οραµατίζεται η χώ-
ρα, ωστόσο είναι κάτι παραπάνω από 
βέβαιο ότι αυτή τη στιγµή στον αγρο-
τικό χώρο υπάρχει πολύ µεγάλο πρό-
βληµα. Υπάρχει πρόβληµα προσανατο-
λισµού, πρόβληµα στρατηγικής, πρό-
βληµα στοιχειώδους συνεννόησης.

Βερμπαλισμός
ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ, η παρούσα κυβέρ-
νηση συνολικά δεν έχει αποδώσει τη 
δέουσα σηµασία στην ανασυγκρότη-
ση του αγροτικού χώρου, σε επίπεδο 
υπουργείου δεν υπήρξε ποτέ τέτοιος 
βερµπαλισµός και ανοµοιογένεια, ε-
νώ στις τάξεις των αγροτών κανείς δεν 
µπορεί να υποστηρίξει ότι εκφράζει θε-
σµικά και µε αυθεντικό τρόπο τις πραγ-
µατικές ανάγκες του χώρου. Το τελευ-
ταίο έτσι κι αλλιώς είναι πρόβληµα, ό-
µως µε δεδοµένη την έλλειψη κατευ-
θυντήριων γραµµών και σε επίπεδο 
υπουργείου, γίνεται βάρος τεράστιο.

Ακυβέρνητο καράβι
ΝΑ ΤΟ ΠΟΥΜΕ λίγο πιο απλά; Ποιος 
κατευθύνει σήµερα τις εξελίξεις στον 
αγροτικό χώρο; Ποιος προετοιµάζει 
τις θέσεις της χώρας εν όψει της νέ-
ας ΚΑΠ; Ποιος νοιάζεται για τις τάσεις 
των αγορών και την ενσωµάτωση των 
νέων τεχνολογιών; Ποιος καθορίζει 
τις προτεραιότητες στην παραγωγή 
των αγροτικών προϊόντων και ποιος 
φροντίζει σε κάθε επιµέρους κλάδο 
για τις βελτιώσεις που είναι απα-
ραίτητες µε βάση τις αλλαγές στο 
κλίµα, το πολλαπλασιαστικό 
υλικό, τις νέες τεχνολογικές 
δυνατότητες και τις καινούρ-
γιες καταναλωτικές τάσεις; 

Έγκλημα
ΤΟ ΕΙΠΕ πολύ καλά στην τε-
λευταία τοποθέτησή του στο 
Forum των ∆ελφών, ο έµπει-
ρος επιχειρηµατίας, Νίκος Ευ-
θυµιάδης. «Ήταν έγκληµα η παύ-

ση λειτουργίας των ιδρυµάτων που 
θα µπορούσαν να προχωρήσουν σε 
βασική έρευνα». 

∆ηλαδή αυτό που συνέβη τα τελευ-
ταία 50 χρόνια, όπου, αντί να βελτι-
ώσουµε την υποδοµή µέσα στη βα-
σική έρευνα µε ιδρύµατα αµπέλου, 
καπνού, βάµβακος, ελαιολάδου κ.α. 
προχωρήσαµε στη διακοπή της λει-
τουργίας τους.
  

Γεωπόνοι γραφείου
ΠΟΥ ΑΝΤΙ να υπάρξει τριβή -θα συ-
µπλήρωνα εγώ- των γεωπόνων στο 
χωράφι, ώστε να καταστούν χρήσιµοι 
και αποτελεσµατικοί καθοδηγητές, δί-
πλα στον κάθε αγρότη, τους κλείσαµε 
στα γραφεία να ασχολούνται µε τις 
δηλώσεις ΟΣ∆Ε και τη σύνταξη των 
επενδυτικών φακέλων. 

Όταν µάλιστα, όλα αυτά τα θέµα-
τα, θα µπορούσαν να έχουν απαντη-
θεί µέσα από τις σωστές λύσεις πλη-
ροφορικής του ψηφιακού κράτους 
(opengov.gr). Με την κατάλληλη µη-
χανογραφική βάση και µια σωστή 
προεργασία και ενηµέρωση του α-
γροτικού κόσµου, όλα αυτά, βέβαια 
θα µπορούσαν να γίνονται απλά µε 
ένα κλικ. Έτσι ώστε να απελευθερω-
θούν δυνάµεις και οι καταρτισµένοι 
επιστήµονες να στρέψουν την ενέρ-
γειά τους στην πραγµατική υποστήρι-
ξη της αγροτικής παραγωγής. 

Πελατάκια μου 
ΕΙΝΑΙ ∆ΥΣΚΟΛΟ όµως να γίνουν ό-
λα αυτά. Όταν η πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου αποτελείται από έναν υ-
πουργό, δύο υφυπουργούς και τέσσε-

ρις γενικούς γραµµατείς και µάλι-
στα χωρίς ιδιαίτερη σύνδεση µε-

ταξύ τους. 
Όταν τα υπηρεσιακά στε-

λέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ ακολου-
θούν αποδεδειγµένα τη δική 
τους, προσωπική, ατζέντα. 

Όταν οι διαχειριστικές αρ-
χές του υπουργείου, αξιοποι-
ούνται περιστασιακά µόνο και 
συνήθως την τελευταία στιγ-
µή, συχνά µάλιστα µε βάση 
τις πελατειακές ανάγκες του 
εκάστοτε γενικού γραµµατέα.    

«Ήταν έγκληµα η 
παύση λειτουργίας 
των ιδρυµάτων που 
θα µπορούσαν να 
προχωρήσουν σε 
βασική έρευνα», 
είπε από το φόρουµ 
των ∆ελφών 
ο έµπειρος 
επιχειρηµατίας 
Νίκος Ευθυµιάδης

Γ
ιατί οι πανεπιστηµιακοί αρέσκονται τό-
σο πολύ να διαστρεβλώνουν τον οικο-
νοµικό φιλελευθερισµό; Στο πρόσφα-
το άρθρο του στο New Statesman ο 

Andrian Pabst, ένας σεβάσµιος καθηγητής πο-
λιτικής θεωρίας στο Πανεπιστήµιο του Κεντ και 
ο συγγραφέας και ερευνητής Ron Ivey. Οι δύο 
συγγραφείς έχουν βεβαίως κάθε δικαίωµα να 
επιτίθενται στον «φονταµενταλισµό των αγο-
ρών» όπως τον χαρακτηρίζουν - όµως το έκα-
ναν µε χτυπήµατα κάτω από τη ζώνη.

Το άρθρο τους εγείρει ερωτήµατα που βρί-
σκονται στην καρδιά της διαµάχης µεταξύ της 
αριστεράς και όσων πιστεύουµε σε µια ελεύ-
θερη κοινωνία. Ακόµη µάλιστα κι αν ο Pabst 
και ο Ivey αφιέρωναν κάποιες εβδοµάδες σε 
έρευνα, δεν θα µπορούσαν να βρουν καλύτε-
ρο τρόπο να παρουσιάσουν το πόσο εσφαλµέ-
νες είναι συχνά οι επιθέσεις της αριστεράς. Για 
παράδειγµα γράφουν ότι: «Οι κύριοι υποστηρι-
κτές του φονταµενταλισµού των αγορών όπως 
ο Αυστριακός οικονοµολόγος Φρίντριχ Χάγιεκ 
(...) Αντλώντας από το σώµα της φιλελεύθερης 
πολιτικής σκέψης του Τόµας Χοµπς, του Τζων 
Λοκ και του Τζων Στούαρτ Μιλλ, οι φονταµετα-
λιστές των αγορών αποµειώνουν τους ανθρώ-
πους στον «homo economicus», ένα ορθολογι-

κό, εγωιστικό ζώο 
που αναζητά την 
ευτυχία του σε η-
δονές φτηνών κα-
ταναλωτικών αγα-
θών και συσσώρευ-
σης πλούτου».

Η καρικατούρα 
του Χάγιεκ είναι γε-
λοία. Στο Σύνταγ-

µα της Ελευθερίας αναφέρεται βεβαίως ο Μιλλ 
- αλλά συχνά κριτικά. Από την άλλη πλευρά οι 
Αλέξις ντε Τοκβίλ, Έντµουντ Μπέρκ και Λόρδος 
Άκτον είναι τρεις από τους πλέον αναφερόµε-
νους συγγραφείς αυτού του βιβλίου, και πολ-
λές από τις αρχές που αναπτύσσει ο Χάγιεκ πη-
γάζουν από τη δική τους σκέψη. […] Ο Andrian 
Pabst και ο Ron Ivey θα ήταν λίγο πλησιέστε-
ρα στην αλήθεια αν χρησιµοποιούσαν τον όρο 
«ατοµικό συµφέρον» αντί για εγωισµό - µολο-
νότι, ακόµη κι αυτό θα διαστρέβλωνε τη θέση 
αυστριακών οικονοµολόγων. […].

Η ουσία της ελεύθερης οικονοµίας δεν είναι 
ο εγωισµός ή ο αχαλίνωτος ατοµισµός, αλλά η 
ανάπτυξη µιας περίπλοκης κοινωνικής τάξης 
οικονοµικής συνεργασίας η οποία δεν µπορεί 
να σχεδιαστεί από κανένα σύνολο ατόµων ό-
πως αυτά που συνιστούν την κυβέρνηση. […] 
Γιατί λοιπόν σεβάσµιοι πανεπιστηµιακοί κατα-
σκευάζουν τόσο συχνά αχυρανθρώπους όταν 
µπαίνουν σε αυτού του είδους τον διάλογο; 

*EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΣΤΟ INSTITUTE 
OF ECONOMIC AFFAIRS, ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΟ ST MARY’S UNIVERSITY

Φονταμενταλισμός
 των αγορών

ΤΟΥ ΦΙΛΙΠ ΜΠΟΥΘ *



Σάββατο 15 & Κυριακή 16 Μαΐου 2021Agrenda ΡΕΠΟΡΤΑΖ50

Κακός συνδυασµός
Ο συνδυασµός του ήπιου 
χειµώνα, µε τις παγωνιές 

στο τέλος Μαρτίου και 
στις αρχές Απριλίου αλλά 
και το ότι το 2020 ήταν 
µια σεζόν υψηλής παρα-
γωγικότητας, αποδεικνύ-
ονται καταστροφικά για 

τους παραγωγούς

Μείωση έως 70% δείχνουν 
φέτος τα σημάδια στην 
παραγωγή ελιάς στη 
Χαλκιδική και στην 
Καβάλα. Εξαιτίας του 
ήπιου χειμώνα και των 
παγετών, τα δέντρα αντί 
για καρπό, βγάζουν φύλλα

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

∆εν επιβεβαιώνονται οι προσδοκίες για τους πα-
ραγωγούς επιτραπέζιας πράσινης ελιάς Χαλκι-
δικής, για αναστροφή των δυσµενών προβλέ-
ψεων, έστω και την ύστατη στιγµή, που θέλουν 
τη φετινή παραγωγή να είναι µειωµένη έως πά-
νω από 60% σε σχέση µε πέρυσι.

Ο συνδυασµός του ήπιου χειµώνα, µε τις πα-
γωνιές στο τέλος Μαρτίου και στις αρχές Απρι-
λίου αλλά και το ό,τι το 2020 ήταν µια σεζόν υ-
ψηλής παραγωγικότητας, αποδεικνύεται κατα-
στροφικός για τους παραγωγούς.

«∆εν εξελίσσεται καλά η χρονιά, δυστυχώς. 
Οι παρατεταµένες παγωνιές το Μάρτιο και τον 
Απρίλιο βρήκαν τα δέντρα στο στάδιο της έκθλι-
ψης των οφθαλµών, όταν ήταν τρυφερά και έ-
κανε µεγάλες ζηµίες. Πλέον τα δέντρα, µε εξαί-
ρεση αυτά που δεν είχαν παραγωγή πέρυσι και 
ήταν πιο ξεκούραστα, πετάνε κυρίως φύλλα, µε 
συνέπεια η παραγωγή να δείχνει πως θα είναι 
µειωµένη πάνω από 50%-60%», αναφέρει στην 

Agrenda ο παραγωγός Νίκος Αυγέρης, µε 22 
στρέµµατα στην Όλυνθο Χαλκιδικής.

Για «άσχηµα µηνύµατα» σε σχέση µε τη φετι-
νή χρονιά, κάνει λόγο και ο Γιώργος Βασιλάς, 
βιοκαλλιεργητής από το χωριό Ορµύλια. Όπως 
εξηγεί, η προσδοκώµενη παραγωγή στα κτήµα-
τά του θα είναι µειωµένη κατά 70%-80% εξαιτί-
ας του παγετού, ο οποίος δεν επηρέασε µόνο τα 
άνθη, αλλά και το φυτικό κεφάλαιο στις περι-
πτώσεις των δέντρων που είχαν κλαδευτεί νω-
ρίς και πάγωσαν. «Αυτά τα δέντρα θα πετάξουν 
φέτος βλαστούς, αλλά θα χρειαστούν έναν α-
κόµη χρόνο πριν αρχίσουν να δίνουν καρπό», 
σηµειώνει ο παραγωγός.

Μεγάλο πρόβληµα και µε την βαµβακάδα
Πέραν των παγετών της άνοιξης, σύµφωνα 

µε τον ∆ηµήτρη Ευαγγελινό, επικεφαλής της ο-
µάδας παραγωγών «Bio-Olivia», οι οποίοι καλ-
λιεργούν περίπου 1.000 στρέµµατα βιολογικές 
ελιές στην Όλυνθο, τον Πολύγυρο και την πε-
ριοχή Βατοπέδι, ρόλο στη µείωση της παραγω-
γής φέτος έχει παίξει και το ό,τι ο χειµώνας ή-
ταν ήπιος. 

«∆εν συµπληρώθηκαν οι ώρες ψύχους που 
απαιτούνται και τα δέντρα δεν σκληραγωγή-
θηκαν αρκετά, ενώ συν τοις άλλοις εµείς οι βι-
οκαλλιεργητές έχουµε φέτος και µεγάλο πρό-
βληµα µε τη βαµβακάδα. Είναι µια χρονιά µυ-
στήριο», επισηµαίνει ο κ. Ευαγγελινός, προσθέ-
τοντας πως «ενώ κάθε χρόνο ως οµάδα έχουµε 
µια παραγωγή περί τους 500 τόνους πιστοποι-
ηµένης βιολογικής ελιάς και άλλους 300 τό-
νους απιστοποίητης, φέτος δεν βλέπω να πιά-
νουµε πάνω από 200 τόνους ελιάς. Η απώλεια 
θα υπερβεί το 70%».

Παρόµοια προβλήµατα αντιµετωπίζουν οι πα-

ραγωγοί στη Νέα Τρίγλια. «Φαίνεται να είµαστε 
κάτω γύρω στο 50%-60% σε σχέση µε πέρυσι», 
τονίζει ο ∆ηµήτρης ∆εληµανώλης από τον Α.Σ. 
Νέας Τρίγλιας και τονίζει ότι «κάναµε επιπλέ-
ον τρεις επεµβάσεις φυτοπροστατευτικές µή-
πως και σοκάρουµε τα δέντρα για να πετάξουν 
καρπό, αλλά τελικά το µόνο που πετύχαµε ή-
ταν να αυξήσουµε το κόστος».

Άντεξαν τα δέντρα στον Άγιο Μάµα
Καλύτερη είναι η εικόνα στην περιοχή του Α-

γίου Μάµα, η οποία πέρυσι δεν είχε παραγω-
γή και τα δέντρα άντεξαν τις φετινές καταπο-
νήσεις. «Η χρονιά είναι όψιµη και παρακαλά-
µε να µην ανέβει πολύ η θερµοκρασία γιατί θα 
καθαρίσουµε και εµείς», τονίζει ο Ελπιδοφό-
ρος Καραθανάσης, ενώ χωρίς πολλά προβλή-
µατα, κατά τον Κυριάκο Κασµίρη, εξελίσσεται 
η χρονιά και στα χωριά Νέα Καλλικράτεια και 
Άγιος Παύλος.

Μειωµένη παραγωγή, σύµφωνα µε τον πα-
ραγωγό και γεωπόνο, Γιώργο Παπαναστασί-
ου, αναµένεται και στην περιοχή της Καβάλας.

Τα σημάδια ρίχνουν
κατά πολύ τον πήχη  
στην ελιά Χαλκιδικής 

Λούπινο, η λύση για
µείωση του κόστους
σίτησης αγελάδων 
Υψηλότερη περιεκτικότητα του 
γάλακτος σε ω3 λιπαρά οξέα, 
ενίσχυση της υγείας και του 
αναπαραγωγικού συστήµατος 
των ζώων και µείωση του 
κόστους διατροφής, µπορεί να 
επιφέρει η χρήση του 
«ξεχασµένου» λούπινου και του 
λιναρόσπορου, στο σιτηρέσιο 
των αγελάδων, µέσω της 
µερικής αντικατάστασης του 
σογιάλευρου. Αυτό έδειξε 
πειραµατική µελέτη σε µονάδα 
αγελάδων γαλακτοπαραγωγής 
στη Θεσσαλία. Επιστήµονες από 
την Κτηνιατρική του ΑΠΘ και 
του Πανεπιστηµίου της 
Θεσσαλίας, µε τη συνδροµή και 
της βιοµηχανίας ζωοτροφών 
«ΕΛΒΙΖ», µελέτησαν 60 
αγελάδες, σε δύο οµάδες των 
30 ζώων µε πρωτότοκες και 
πολύτοκες αγελάδες για 60 
ηµέρες στις οποίες δίνονταν 
δύο φορές την ηµέρα ολικό 
σιτηρέσιο. Η τροφή είχε κατά 
βάση ενσίρωµα καλαµποκιού, 
µια ποσότητα µηδικής άχυρο, 
καλαµπόκι, κριθάρι, ενώ το 
σογιάλευρο που ήταν κοντά στα 
3 κιλά στην οµάδα του µάρτυρα, 
µειώθηκε στα 0,7 κιλά στην 
πειραµατική οµάδα και 
αντικαταστάθηκε µε µελάσα, 
λούπινο και λιναρόσπορο.
«Χρησιµοποιώντας λούπινο και 
λιναρόσπορο µπορέσαµε να 
πετύχουµε µια µείωση της 
ποσότητας του σογιαλεύρου 
75% την γαλακτοπαραγωγική 
περίοδο και 50% στη ξηρά 
περίοδο.» είπε ο επίκουρος 
καθηγητής του ΑΠΘ, Ηλίας 
Γιάννενας. ∆ιαπιστώθηκε δε, 
ότι στο γάλα των αγελάδων που 
έτρωγαν λιναρόσπορο από 
0,17% που ήταν το ω3 λιπαρό 
οξύ στο γάλα του µάρτυρα, να 
ανεβαίνει στο 1,17 και 
περισσότερο στα άλλα ζώα».

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ 
ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

ΟΛΥΝΘΟ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ

ΟΡΜΥΛΙΑ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ

50%-60% 

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ

70%-80% 

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ

50%-60% 
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Μαζί Tuttofood 
και TuttoWine
Η Tuttofood αποτελεί µια διεθνή Β2Β έκθεση για 
ολόκληρο τον κλάδο της αγροδιατροφής που θα 
πραγµατοποιηθεί στο Μιλάνο από τις 17 έως 20 
Μαΐου. Έχοντας στο επίκεντρο την καινοτοµία και 
τις υπάρχουσες και µελλοντικές τάσεις στον 
χώρο των τροφίµων και ποτών, η έκθεση 
συγκεντρώνει 2.800 εκθέτες από 40 χώρες, 
ενώ οι κύριοι τοµείς της έκθεσης είναι τα 
κατεψυγµένα, γαλακτοκοµικά τρόφιµα, το κρέας 
και τα θαλασσινά, τα λαχανικά, τα ποτά και η 
τεχνολογία. Μαζί µε την Tuttofood θα 
πραγµατοποιηθεί και η έκθεση TuttoWine µε 
επίκεντρο το κρασί. Περισσότερες πληροφορίες 
και συµµετοχές στο  www.tuttofood.it/en/.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
Στις 17-19 Μαΐου θα 

πραγµατοποιηθεί ψηφιακά η 
βρετανική επαγγελµατική έκθεση 
κρασιού «London Wine Fair», µε 
συµµετοχή της Κεντρικής 
Μακεδονίας. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 2313-330350.

Το Επιµελητήριο Λασιθίου 
διοργανώνει για τέταρτη χρονιά 
την 4η Αγροτική Έκθεση 
Ιεράπετρας Agroexpo 2021 
στις 28,29 και 30 Μαϊου.

Το Κέντρο Ελιάς «Krinos» του 
Perrotis College διοργανώνει 
διαδικτυακά το 2ο διεθνές 
συνέδριο ελιάς, στις 3-4 Ιουνίου 
2021, µε θέµα: «Ελαιοκοµικός 

Τοµέας: Αναζητώντας την 
καινοτοµία - Ανακαλύπτοντας νέες 
τάσεις». Για πληροφορίες www.
perrotiscollege.edu.gr.

Με Οµαδικό Περίπτερο θα 
συµµετέχει η Ελλάδα για 
4η φορά στην έκθεση Asia Fruit 
Logistica 2021, που θα 
πραγµατοποιηθεί στο Χονγκ 
Κονγκ, στις 28 έως τις 30 
Σεπτεµβρίου. Πληροφορίες και 
συµµετοχές στο 210-6419037.

Από τις 5 έως 7 Οκτωβρίου 
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.

Ο διαγωνισµός World Cheese 
Awards θα διεξαχθεί για 33η 
χρονιά ως µέρος του Asturias 
Paraíso Natural International 
Cheese Festival 2021, στο Οβιέδο 
της Ισπανίας, στις 3-6 Νοεµβρίου 
και είναι εξ’ ολοκλήρου 
αφιερωµένο στο τυρί. 
Πληροφορίες: www.
internationalcheesefestival.com 

Η έκθεση Foodtech, 
στοχευόµενη στη βιοµηχανία 
τροφίµων και ποτών, θα λάβει 
χώρα στις 13 - 16 Νοεµβρίου 
στο Metropolitan Expo. Για 

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

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

Μετατέθηκε για τις 12 έως τις 
16 Σεπτεµβρίου 2022 η διεθνής 
έκθεση τεχνολογίας ποτών και 
ρευστών προϊόντων, Drinktec, στο 
Μόναχο. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-
6419037.

Αντίστροφη
µέτρηση για 
το PotatoEurope
Με της πατάτες για το φετινό PotatoEurope να 
φυτεύονται και επίσηµα στο χωράφι ξεκινάει η 
αντίστροφη µέτρηση για τη φετινή διεθνή έκθεση, 

αφιερωµένη σε όλη την αλυσίδα παραγωγής 
πατάτας, που διοργανώνεται από τέσσερεις χώρες 
(Γερµανία, Βέλγιο, Ολλανδία και Γαλλία).  Η 
ερχόµενη έκθεση θα λάβει χώρα στο Lelysland 
της Ολλανδίας 1 και 2 Σεπτεµβρίου και θα 
περιλαµβάνει όπως πάντα, υπαίθρια παρουσίαση 
σε πάνω από 50 στρέµµατα, γεωργικού 
εξοπλισµού για την καλλιέργεια και δοκιµής του 
στο χωράφι.  Το γεγονός προσελκύει πάνω από 
275 εκθέτες και 16.000 επισκέπτες από όλο τον 
κόσµο. Ιστοσελίδα της έκθεσης: potatoeurope.nl

LΕLYSLAND

Οι αγρότισσες για 
την παγκόσµια 
ηµέρα γάλακτος

Η Παγκόσµια Ηµέρα 
Γάλακτος (World Milk Day) 
εορτάζεται κάθε χρόνο την 
1η Ιουνίου, για να αναδείξει 
την τεράστια αξία του 
γάλακτος στην υγεία, την 
ανάπτυξη και την περαιτέρω 
εξέλιξη του ανθρώπινου 
πληθυσµού σε όλο τον 
κόσµο. Η πρωτοβουλία 
ανήκει στην Οργάνωση 
Τροφίµων και Γεωργίας 
(FAO) του ΟΗΕ και η 
σχετική εκδήλωση 
καθιερώθηκε το 2001. Με 
αφορµή αυτή την ηµέρα οι 
αγρότισσες του 
Κτηνοτροφικού Συλλόγου 
Αττικής, προσκαλούν όλους 
και όλες την Τρίτη 1η 
Ιουνίου στις 21.00 σε 
ανοικτή δηµόσια διαδικτυακή 
συνάντηση. Περισσότερες 
πληροφορίες στην σελίδα 
της οµάδας στο Facebook.

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ

ΜΙΛΑΝΟ

Μέχρι τις 21 Μαΐου έχουν τη 
δυνατότητα οι παραγωγοί να 
υποβάλλουν ενστάσεις µαζί µε τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά επί της 
πρόσφατης συµπληρωµατικής 
πληρωµής εξισωτικής του 2020.

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

Βασική υποχρέωση η προσκόµιση 
των παραστατικών των ενταγµένων 
στην 2η πρόσκληση της δράσης 
«∆ιατήρηση απειλούµενων 
αυτόχθονων φυλών αγροτικών 
ζώων», έως τις 31 Μαΐου 2021.

Έως την 15η Ιουνίου οι αιτήσεις 
εργοδοτών αγροτών στην υπηρεσία 
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για να 
µετακαλέσουν πολίτες τρίτης χώρας 
ως εργάτες γης.

Έως τις 15 Ιουλίου οι αιτήσεις 
στήριξης για το Μέτρο 4.1.2 που 
επιδοτεί έως 150.000 ευρώ την 
αγορά και κατασκευή συστηµάτων 
στάγδην άρδευσης, φωτοβολταϊκών, 
γεωτρήσεων, δεξαµενών και 
συστηµάτων ακριβείας.

Παράταση ενός έτους, έως το 
2022, των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων οπωροκηπευτικών. 

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Για τον Σεπτέµβριο 
του 2022 η Asia Fruit 
Logistica

Τη µετάθεση της διεθνούς έκθεσης 
φρέσκων προϊόντων, Asia Fruit 
Logistica, αποφάσισαν για άλλον 
ένα χρόνο, για τον Σεπτέµβριο του 
2022, οι διοργανωτές της λόγω 
των περιορισµών στις µετακινήσεις 
που επιβάλλει ο κορωνοϊός. Το 
event µε τους 800 εκθέτες και 
πάνω από 12.000 εµπορικούς 
επισκέπτες από 70 χώρες θα 
διοργανωθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο 
Asia World-Expo Center του Χονγκ 
Κονγκ, µε τη συµµετοχή για 4η 
φορά του Ελληνικού Οµαδικού 
Περιπτέρου. Στα πλαίσια της 
έκθεσης διαδικτυακά θα γίνει τον 
Σεπτέµβρη το Asiafruit Congress. 
Για πληροφορίες και online αγορά 
καρτών εισόδου στην ιστοσελίδα: 
www.asiafruitlogistica.com/tickets.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λειτουρ-
γία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτεµάχιο 53 
στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστάσεις µε πλήρη, 
υπερσύγχρονο εξοπλισµό και υποδοµές, κατσίκες 
επιλογής µε εξαιρετικό γεννητικό υλικό. Σε κόµ-
βο της Εγνατίας οδού, οι χρήσεις γης είναι συµ-
βατές για οιανδήποτε δραστηριότητα (κτηνοτρο-
φία , καθετοποίηση ,αγροτουρισµό , φωτοβολται-
κά κλπ) email : Info@kosynthos.gr 

Πωλούνται 130 κατσίκια βελτιωµένα 80 ευρώ 
έκαστο. Τηλ.6984/701316 

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 τιµή 
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 µηνών από γο-
νείς µε πιστοποίηση Pedigree. Tηλ.6974/311730.

Πωλούνται 40 πρόβατα υψηλής γαλακτοπαρα-
γωγής. 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 και 3 κριάρια 
5.500 ευρώ. Τηλ.6970/683840. 

Πωλούνται 200 πρόβατα αρµεγόµενα µε ηµε-
ρήσια παραγωγή 1,5 κιλό το καθένα. Έχουνε γεν-
νήσει το Νοεµβριο.τηλ.6972/102664. 

 Πωλούνται θηλυκά µοσχάρια από 7 έως 14 µη-
νών, 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 γονείς που 
φέρουν πιστοποίηση pedigree Γαλλίας. Περιοχή 
δραµας. Tηλ.6942/427966.

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

Πωλούνται γουρουνάκια 20 έως 40 κι-
λά από παραγωγό. Περιοχή Αλµυρός 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 γαλακτο-
παραγωγής. Τηλ.6955/316314.

Πωλούνται 90 πρόβατα ράτσας Κεφαλονιά .Πε-
ριοχη Κεφαλονιάς. Τηλ.6932/716445.

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

Πωλούνται 150 αρνάδες Λακον 4 µηνών από γο-
νείς µε πιστοποίηση pedigree.Tηλ.6974/311730.

Πωλείται τράγος ράτσας ∆αµασκού και 2 κατσί-
κες 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 δικαιώµατα 155 προβάτων, περιοχή 
Αιτωλοακαρνανίας. Τηλ.6998/980455.

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

Πωλούνται αρσενικά µοσχάρια ελληνικής εκτρο-
φής µε ελληνικά διαβατήρια. Περιοχη Νοµού 
Ηµαθίας.Τηλ6974/930677.

Πωλούνται 160 γίδια σε πολύ καλή τιµή, περιο-
χή Ηπείρου.Τηλ.6957/689843.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται χωράφια για ενοικίαση. Τηλ. 
6978/023728.

Ζητούνται δικαιώµατα από εκτατικά η βοσκότο-
πο. Τηλ.6978/023728.

Ζητείται βοσκότοπος µεγάλης έκτασης πανελλα-
δικώς 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 (κριθαρίσια 
είναι το είδος) 1,5 εύρω η µπάλα. Περιοχή Λευκω-
νάς, 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 χλω-
ρή λίπανση, βελτίωση εδάφους- άζωτο και παρα-
γωγή ζωοτροφής. Τηλ.6948/423151. 

Πωλούνται µπιζέλι βίκος κτηνοτροφικό καθαρι-
σµένα, για καλλιέργεια ζωοτροφής, σανό για ζώα 
και χλωρή λίπανση. Ελιές, αµπέλι, δενδρώδη. Τηλ. 
6981/088747.

Πωλείται τριφύλλι χορταρο-τρίφυλλο από παρα-
γωγό στην τιµή των 0,12 λεπτών ανά κιλό, περιο-
χή Καλαµάτας.Τηλ.6985/699540. 

Πωλούνται µπάλες από άχυρο µικρού µεγέθους. 
Νοµός Θεσσαλονίκης.Τηλ.6937 /313613.

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνικές 
ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική 
καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. 
Περιοχή Σερρών. Τηλ.6987/310440.

Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερρών νέας εσοδεί-
ας. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα.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 στρογγυλές από 
ενσίρωµα τριφυλλιού, ενσίρωµα βίκος-µπιζέλι-
βρώµη. Περιοχή Θεσσαλονίκης. ∆υνατότητα µε-
ταφοράς στο χώρο σας.Τηλ.6944/568240.

Πωλούνται στρογγυλές µπάλες άχυρου από κρι-
θάρι. Περιοχή Θεσσαλονίκης. ∆υνατότητα µετα-
φοράς στο χώρο σας. Τηλ.6944/568240.

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

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε πιστοποίηση Bι-
οελλάς, περιοχή Ναυπάκτου.Τηλ.6976/288400.

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

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

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

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

Πωλoύνται κτηνοτροφικά προϊόντα, βίκος ,σα-
νός, µπιζέλι-σανός και υποπροϊόντα µπιζελιού,βί-
κου,φακής.Τηλ.6932/372270.

ΖΗΤΗΣΗ

Zητούνται δικαιώµατα για αγορά. Πληρωµή µε-
τρητοίς. Τηλ.6940/151407.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται 10 στρέµµατα µε εκτατικά δικαι-
ώµατα. Τιµή 700 ευρώ. Περιοχή Λαµίας. Τηλ. 
6974426911

Πωλούνται 700 στέµµατα καλλιεργήσιµα, στη 
περιοχή του Μεσολογγίου, στις εκβολές του Αχε-
λώου.Τιµή 1.100.000 ευρώ. Τηλ.6942/228503.

Ενοικιάζεται έκταση 30.000 τµ. για φάρµα ζώ-
ων µε περίφραξη ,δίκτυο ρεύµατος χώρο διαµο-
νής και δυο εγκαταστάσεις µεταλλικής κατασκευ-
ής ( 500 τ.µ. έκαστο ).Τηλ. 6977/349795.

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

Πωλείται αγροτεµάχιο εκτάσεως 4.850 µέ-
τρων. περιοχή Γελινιάτικα, Ξυλόκαστρο.
Τηλ.6987/876761.

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

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

Πωλούνται ή ενοικιάζονται 150 στρέµµατα περι-
φραγµένα µε καρυδιές καρποφόρες, µε δική τους 
άρδευση, παραπλεύρως σε τεχνητή λίµνη υπό κα-
τασκευή. Τιµή 300000 ευρώ ή 4000 ευρώ το 
χρόνο. ∆εκτή και ανταλλαγή. Τηλ.6942/228503.

Αναλαµβάνουµε την πώληση ή την αγορά αγρο-
τεµαχίων. Τηλ.6985/858698, 2632/091500.

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

Ενοικιάζεται στάβλος µε προαύλιο χώρο 2 στρεµ-
µάτων στο δήµο Τανάγρας. Τηλ.6942/547096.

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

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται για αγορά χωράφι στο ∆ήµο Μεσολογ-
γίου µε άρδευση από 20 έως 50 στρέµµατα. Τηλ. 
6985/858698.2632/091500

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, ψηλοστάβαρο. Τι-
µή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133. 

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τιµή 400 ευ-
ρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίππους πε-
τρελαίου. 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 επι-
σκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 2100 ευρώ.
Τηλ.2310/711133.

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται ένα αναστρεφόµενο άροτρο 3υνο,πολ-
λούς καλλιεργητές και άλλα εργαλεία. Περιο-
χή Σίνδος Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366041, 
6972366043

Πωλείται ένα ραντιστικό. Περιοχή Σίνδος Θεσσα-
λονίκης.Τηλ.6972/366041, 6972366043

Πωλείται ένας στελεχοκόπτης, ένας ισοπεδωτή-
ρας και µία πλατφόρµα. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλο-
νίκης.Τηλ.6972/366041, 6972366043

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

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θειαφιστή-
ρας Tηλ. 6980/001606.

Πωλείται µία σπαρτική Gaspardo. Περιοχή 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 ράντιαλ 
και ένας χορτοσυλλέκτης ελικόπτερο πλάτος ερ-
γασίας 3,2 µέτραΤηλ.6982/551234

Πωλούνται ελαστικά για τρακτέρ 13,628 ραντι-
αλ.Τηλ.6982/551234

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

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

Πωλούνται σωλήνες 3αρες αλουµινί-
ου και σιδερένιες στην περιοχή της Βέροιας.
Τηλ.6973/966777

Πωλείται άροτρο τρίυνο, Πάτης ,10αρακι τιµή 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. Περι-
οχή Πιερίας.Τηλ. 6980/001606.

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 , Πωλείται τρα-
κτέρClaasΝexus 101 ίππων δεντροκοµικό, 2900 
ώρες. Περιοχή Πιερίας. Tηλ.6980/001606.

Πωλείται ΒMWE30, 4θυρο, 35 ετών. Περιοχή Πι-
ερίας Τηλ. 6980/001606, 

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

Πωλείται αρµεκτήριο Delaval 24 θέσεων 12Χ2 
αρµεκτικών µονάδων αποτελούµενο από παγίδα 
24 ζώων γρήγορης εξόδου µε αυτόµατη ταΐστρα, 
6 παλµοδότες ηλεκτρονικού τύπου, αυτόµατο πλυ-
ντήριο, µονάδα συλλογής γάλακτος 50 lt, αντλία 
κενού. Τιµή 12.000 Ευρώ.Τηλ.6947/741230. 

Πωλούνται αλέτρι Γκλαβάνη(10αρακι),2 σβάρ-
νες, µία σκαλιστική µηχανή (3αρα), µία αντλία νε-
ρού CAPRARI µονοβάθµια. Τηλ.6949/093007.

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

Πωλείται τρακτέρ International,55 ίππων µε κου-
βά ανοιγόµενο, τιµή 3.000 ευρώ. Περιοχή Σερ-
ρών.Τηλ.6906/407758.

Πωλούνται καινούρια ράουλα, πέδιλα στοιχεία 
κ.α. ερπυστριοφόρων κατάλληλα και για θεριζο-
αλωνιστικές ρυζιού παλαιού τύπου σε χαµηλές τι-
µές. Τηλ. 6972/951763. 2109/820024

Πωλούνται 2 αερολέβητες θερµοκηπίου και 
ένας καταστροφέας βαρέως τύπου 1,8 µέτρα. 
Tηλ. 6980/001606.

Πωλείται αρµεκτικό µηχάνηµα FULLWOOD ελα-
φρώς µεταχειρισµένο, 12 στα 12 µε παγίδα ταχεί-
ας εξόδου.Τηλ.6906/512460.

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

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

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

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

Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων.Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται τρακτέρ John Deere 2140,αλέτρι 
12αρι,δισκοσβαρνα αυτόµατη σε άριστη κατάσταση, 
ραντιστικό µεγάλο, πλατφόρµα 4τροχη ελαφρώς 
µεταχειρισµένα τιµή 14000 ευρω ,πωλούνται και 
µεµονωµεναΤηλ.6985/858698,2632/091500. 

Πωλείται καρούλι Φ 90 µε γκρουπ. Περιοχή Γιαν-
νιτσών. Τηλ. 6979/163866.

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

Πωλείται σφυρόµυλος, δουλεύει µε παρτικό και 
ηλεκτρικό µοτέρ, µία πλάστιγγα ζυγίζει έως 2,5 τό-
νους διάσταση 2 µήκος και 1 πλάτος. Περιοχή Κα-
τερίνης. Τηλ. 6977/323048.

Πωλούνται λάστιχα ποτίσµατος Νεταφιµ τετράλι-
τρα, εντελώς καινούρια, αµεταχείριστα σε καλή τι-
µή. Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

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

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή New Holland 
8070 σε καλή κατάσταση και ένα σιλό Mercedes 
Γραµµατίκη 1519,4 µάτια.Τηλ.6946/482582

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

Η καταστροφική ορµή του κυκλώνα 
Ιανού στην Ελλάδα στα µέσα Μαρτί-
ου άφησε βαθιά τραύµατα, αποτέλε-
σε όµως και το έναυσµα για να ανα-
δειχθεί µια αλυσίδα αλληλεγγύης 
που «τροφοδότησε» την επανεκκί-
νηση. Στο πέρασµά του, ένα µεγάλο 
µέρος της χώρας, από το νότιο Ιόνιο 
έως τις Σποράδες και την Κρήτη, ήρθε 
αντιµέτωπο µε θυελλώδεις ανέµους, 
ισχυρές καταιγίδες και πληµµύρες, ε-
νώ τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή 
τους. Στην Καρδίτσα, ο κυκλώνας α-
φάνισε πάνω από 13.000 ζώα, κατέ-
στρεψε νοικοκυριά και περιουσίες. Οι 
κτηνοτρόφοι της περιοχής έχασαν µέ-
σα σε µια νύχτα το κοπάδι τους, τη λι-
γοστή περιουσία τους, αλλά και κάθε 
ελπίδα για την επόµενη µέρα.

Το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, λίγες 
µέρες µετά την καταστροφή, ξεκίνη-
σε µια προσπάθεια να βοηθήσει τους 
πληγέντες κτηνοτρόφους. Σε συνερ-
γασία µε τον µη κερδοσκοπικό οργα-
νισµό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, που εί-
ναι πολύτιµος συνεργάτης του ΙΣΝ, έ-
γιναν οι πρώτες επαφές για να διε-
ρευνηθεί ο καλύτερος τρόπος παρο-
χής βοήθειας. Τελικά, µε τη δωρεά 
του ΙΣΝ, αγοράστηκαν, από ντόπιους 
κτηνοτρόφους, 700 ζώα που δόθηκαν 
στους συναδέρφους τους στην Καρ-

δίτσα που είχαν υποστεί τη µεγαλύ-
τερη ζηµιά. Μέσω της δωρεάς, διατέ-
θηκαν επίσης 63 τόνοι ζωοτροφής 
για να καλύψουν τις ανάγκες σίτισης 
των ζώων για τρεις µήνες.

Η διαδικασία εντοπισµού των ω-
φελούµενων κτηνοτρόφων και των 
κατάλληλων προς διάθεση ζώων έγι-
ναν µε τη συµµετοχή κτηνιάτρου, νο-
µικού συµβούλου, οικονοµολόγων, 
ζωοτεχνών και γεωπόνων, εξασφαλί-
ζοντας διαφάνεια και αξιοπιστία. Πο-
λύτιµη στήριξη προσέφεραν ο Συνε-

ταιρισµός Αγελαδοτρόφων και Προ-
βατοτρόφων ∆υτικής Θεσσαλίας, το 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και 
το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. 

Για τους κτηνοτρόφους Καρδίτσας, 
η επόµενη µέρα µετά τον Ιανό σηµα-
τοδότησε και ένα νέο ξεκίνηµα, για-
τί µετά την αρχική απελπισία και τη 
σκέψη να παρατήσουν την κτηνοτρο-
φία, οι ωφελούµενοι του προγράµµα-
τος ένιωσαν πως µπορούν να ξαναρ-
χίσουν και να τα καταφέρουν.

∆ωρεά
Με τη δωρεά του ΙΣΝ, ντόπιοι 

κτηνοτρόφοι αγόρασαν
 700 ζώα, ενώ διατέθηκαν 

63 τόνοι ζωοτροφής

Επαναλειτουργία του 
∆ικτύου Μουσείων ΠΙΟΠ 
Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου 
Πειραιώς από 14 Μαΐου υποδέχεται 
ξανά τους επισκέπτες στο: Μουσείο 
Μετάξης (Σουφλί), Μουσείο Ελιάς 
και Ελληνικού Λαδιού (Σπάρτη), 
Μουσείο Βιοµηχανικής Ελαιουργίας 
Λέσβου, Μουσείο Υδροκίνησης 
(∆ηµητσάνα), Μουσείο Μαστίχας 
Χίου, Μουσείο Μαρµαροτεχνίας 
(Τήνος), Μουσείο Αργυροτεχνίας 
(Ιωάννινα), Μουσείο Περιβάλλοντος 
Στυµφαλίας, Μουσείο Τσαλαπάτα 
Πλινθοκεραµοποιίας (Βόλος). 

Στο ΕΠΑΛΘ το Αλιευτικό
Καταφύγιο Νέας Κρήνης
Η προσαρµογή των µελετών στα 
ευρωπαϊκά πρότυπα ώστε να 
προχωρήσει η υλοποίησή του 
Αλιευτικού Καταφυγίου Νέας 
Κρήνης Καλαµαριάς µέσω ΕΠΑΛΘ, 
έως το 2023, συµφωνήθηκε από 
τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
Σπήλιο Λιβανός και το ∆ήµαρχο 
Καλαµαριάς Γιάννη ∆αρδαµανέλη. 
Στο αλιευτικό καταφύγιο, µε 
προϋπολογισµό περί τα 5 εκατ. 
ευρώ, θα φιλοξενούνται 90 σκάφη 
αλιέων της περιοχής. 

Ακαδηµία ιατρικής 
γεωργίας ∆. Μακεδονίας
H αξιοποίηση της πανεπιστηµιακής 
γνώσης, ο τεράστιος πλούτος 
φαρµακευτικών φυτών και η 
βιοποικιλότητα της ∆υτικής 
Μακεδονίας αποτελούν πεδίο για 
υλοποίηση δράσεων και έργων που 
σχετίζονται µε τις βιολογικές 
επιστήµες, µεταξύ της περιφέρειας 
και του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Στο έργο 
προωθείται η ιδέα ίδρυσης και 
λειτουργίας ακαδηµίας ιατρικής 
γεωργίας, υγείας και ευεξίας.

Πρώτο βήµα για το
φράγµα Μεσοχώρας
Το Κεντρικό Συµβούλιο 
Χωροταξικών Θεµάτων και 
Αµφισβητήσεων γνωµοδότησε 
οµόφωνα ότι το Υδροηλεκτρικό 
Έργο Μεσοχώρας στον ποταµό 
Αχελώο είναι συµβατό µε τον 
Εθνικό και Περιφερειακό 
Χωροταξικό Σχεδιασµό. Η θετική 
γνωµοδότηση αποτελεί το πρώτο 
βήµα για τη σύνταξη και υποβολή 
της ∆ΕΗ Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων και έκδοση Απόφασης 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Η πρωτοβουλία ενίσχυσης των κτηνοτρόφων της Καρδίτσας έφερε κοντά ένα πλήθος ανθρώπων από 
διάφορα επαγγέλµατα και χώρους µε στόχο να βοηθήσουν όσους έχασαν την περιουσία τους.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Ο Ιανός της απώλειας 
και της επανεκκίνησης
Νέο ξεκίνημα για τους πληγέντες από τον κυκλώνα 
κτηνοτρόφους με τη συμβολή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
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Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 3αρες και 2,5 σε 
πολύ καλή κατάσταση 6973/052394. 

Πωλείται ξηραντήρι καπνού. Τιµή 800 ευρώ συζη-
τήσιµη.Τηλ.6944/144762.

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

Πωλούνται µπουκάλια πλαστικά για κρασί, βαζάκια 
για µέλι και για άλλα προϊόντα. Τηλ.2310/684438 
6981/533172

Πωλείται ξηραντήριο συνεχούς ροής για καλαµπό-
κι,ρύζι,στάρι, για 10 τόνους την ώρα, σε 20 υγρασία.
Τηλ.6944/722686

Πωλείται τρακτέρ UNIVERSAL 55 ίππων µε φρέ-
ζα βαρέως τύπου και πλατφόρµα σε άριστη κατά-
σταση. Περιοχή ∆ήλεσι Βοιωτίας. Τιµή 4500 ευρώ. 
Τηλ.6942/228503.

Πωλείται τρακτέρ URSUS 65αρι µε λάστιχα και-
νούρια σε καλή κατάσταση.Περιοχή Κρυσταλλοπη-
γή Παραµυθιάς.Τηλ.6942/532113

Πωλείται αρµεκτήριο WESTFALIA 36 θέσεων αρ-
µεγόµενων,έχει χρησιµοποιηθεί για 5 µήνες.Περιο-
χή Λάρισας. ∆υνατότητα ανταλλαγής µε John Deere 
4M 105. Τηλ.6981/880355,6945803928.

Πωλείται σπαστήρας δηµητριακών 50 ίππων µε 
150 περίπου ώρες εργασίας.Τηλ.6993/919022.

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

Πωλείται σφυρόµυλοςµονοφασικός αχρησιµοποίη-
τος 550 ευρώ.∆υτική Μακεδονία.Τηλ. 6972018965

Πωλείται ραντιστικό αναρτώµενο 500L µε καινού-
ρια µηχανή comet και καινούρια µπεκ 450 ευρώ. 
∆υτική Μακεδονία.Τηλ. 6972018965

Πωλείται κουβάς αναρτόµενος βαρέως τύπου 
2,5µ πλάτος 750 ευρώ. ∆υτική Μακεδονία.Τηλ. 
6972018965.

Πωλείται χορτοκοπτικό 2 δίσκων.Τιµή 275 ευ-
ρώ. Περιοχή Χαλκιδική, Νέων Μουδανίων. Τηλ 
6974/311286.

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

Πωλείται τρακτέρ Steyer 110 άλογα σε καλή κατά-
σταση. Τηλ.2310/715037.

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

Πωλείται τρακτέρ Αntonio Carraro TGF 740 µε κο-
βούκλιο.Τηλ.6972/953853.

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

Πωλείται άροτρο 4υνο µάρκας Γκλαβάν. 
Τηλ.2310/715037.

Πωλείται ρίπερ 28αρι και ραντιστικό 600αρι.
Τηλ.2310/715037.

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά υδραυλική.
Τηλ.2310/715037.

Πωλείται παγίδα σχεδόν καινούρια για αιγοπρόβα-
τα 12 θέσεων σε πολύ καλή κατάσταση,περιοχή Θεσ-
σαλίας.Τηλ.6943/812013.

Πωλείται ταινία τροφοδοσίας 45 µέτρων 6000 ευ-
ρώ. Τηλ.6984/701316

Πωλείται σφυρόµυλος µε 7,5 ίππους µοτέρ για φορ-
τίο έως 2,5 τόνους διαστάσεων 2 µέτρα επί ένα. ∆ια-
τίθενται διάφοροι κοχλίες.Τηλ.6977/323048

ΖΗΤΗΣΗ

Zητείται τρακτέρ δενδροκοµικό από 50 έως 70 ίπ-
πους και µε µπροστινό διαφορικό σε µέτρια κατάστα-
ση.Τηλ.6943/457861.

Zητείται αγροτικό αυτοκίνητο 4χ4 µε µιάµιση καµπί-
να σε µέτρια κατάσταση. Τηλ.6943/457861.
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Μετά τη Ρώμη 
Ρολάν Γκαρός
Τελευταίο τουρνουά πριν το μεγάλο Όπεν

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στη Ρώµη χτυπάει η καρδιά του τέ-
νις αυτό το σαββατοκύριακο, µε το 
1000ρι Master της Ιταλίας να απο-
τελεί το  τελευταίο µεγάλο τουρ-
νουά προετοιµασίας πριν το Γαλ-
λικό Όπεν (24 Μαΐου-3 Ιουνίου).

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς καλείται να 
δηλώσει το παρών και να υπερασπι-
στεί τον τίτλο του στον τελικό της 
Κυριακής στη Ρώµη (είχε περάσει 
στους «8» µέχρι την ώρα που γρά-
φονταν αυτές οι γραµµές). Στέφανος 
Τσιτσιπάς, Ράφαελ Ναδάλ, Αλεξά-
ντερ Τσβέρεφ και Ντόµινικ Τιέµ εί-
ναι τα ηχηρά ονόµατα που συµπλη-
ρώνουν το ρόστερ του τουρνουά. 

Στο ποδόσφαιρο τώρα, το ενδι-
αφέρον στρέφεται πρώτα στη δι-
οργάνωση του Κυπέλλου Αγγλί-
ας. Συγκεκριµένα, αυτό το Σάββα-
το διεξάγεται ο τελικός του FA Cup 
όπου θα αναµετρηθούν η Τσέλ-
σι µε τη Λέστερ. Έπειτα, την Κυ-
ριακή, τα φώτα στρέφονται στην 
Ισπανία όπου το εγχώριο πρωτά-
θληµα είναι από τα λίγα της Ευ-
ρώπης που πραγµατικά φαίνεται 
πως θα «παιχτούν» έως το τέλος. 
Συγκεκριµένα η πρωτοπόρος της 
βαθµολογίας Ατλέτικο Μαδρίτης 
θα αντιµετωπίσει στην προτελευ-
ταία αγωνιστική την Οσασούνα 
την ώρα που Μπαρτσελόνα και 
Ρεάλ θα αγωνίζονται ενάντια σε 
Θέλτα και Μπιλµπάο αντίστοιχα.

Η UEFA ανακοίνωσε την απόφαση της να µεταφέρει 
τον τελικό του Τσάµπιονς Λιγκ από την 
Κωνσταντινούπολη στο Οπόρτο. Το µεγάλο παιχνίδι της 
Σίτι µε την Τσέλσι θα γίνει λοιπόν στις 29 Μαΐου στην 
έδρα της Πόρτο, το Ντραγκάο, αφού ξεπεράστηκε και 
το θέµα της καραντίνας των επισκεπτών. Οι δύο 
οµάδες θα πάρουν από 6.000 εισιτήρια.

Τελικός Τσάμπιονς
Λιγκ στο Ντραγκάο

Σάββατο 15 Μαΐου

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Τένις (ATP Masters 1000, Ρώµη)

Ηµιτελικός 15.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Βόλεϊ (EuroVolley 2021)

Ελλάδα - Αζερµπαϊτζάν 18.00 COSMOTE SPORT 5 HD

Υγρός Στίβος (Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα)

Κολύµβηση 18.00 ΕΡΤ Sports 1

Ποδόσφαιρο (FA Cup τελικός)

Τσέλσι – Λέστερ 19.15 COSMOTE SPORT 2 HD

Βόλεϊ (EuroVolley 2021)

Ελλάδα - Αυστρία 21.00 COSMOTE SPORT 9 HD

Τένις (ATP Masters 1000, Ρώµη)

Τελικός 18.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 19.30 Novasports 4HD

ΑΕΚ – Άρης 19.30 Novasports 3HD

Παναθηναϊκός – Ολυµπιακός 19.30 Novasports 2HD

Βόλεϊ (EuroVolley 2021)

Ελλάδα - Μαυροβούνιο 21.00 COSMOTE SPORT 9 HD

Τένις (ATP Masters 1000, Ρώµη)

Ηµιτελικός 15.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Βόλεϊ (EuroVolley 2021)

Ελλάδα - Αζερµπαϊτζάν 18.00 COSMOTE SPORT 5 HD

Υγρός Στίβος (Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα)

Κολύµβηση 18.00 ΕΡΤ Sports 1

Ποδόσφαιρο (FA Cup τελικός)

Τσέλσι – Λέστερ 19.15 COSMOTE SPORT 2 HD

Βόλεϊ (EuroVolley 2021)

Ελλάδα - Αυστρία 21.00 COSMOTE SPORT 9 HD

Τένις (ATP Masters 1000, Ρώµη)

Τελικός 18.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 19.30 Novasports 4HD

ΑΕΚ – Άρης 19.30 Novasports 3HD

Παναθηναϊκός – Ολυµπιακός 19.30 Novasports 2HD

Βόλεϊ (EuroVolley 2021)

Ελλάδα - Μαυροβούνιο 21.00 COSMOTE SPORT 9 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 16 Μαΐου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Μετά τις ελιές 
και τον καπνό σειρά 
για ενίσχυση λόγω 
covid έχει το βαμβάκι

Σε αναζήτηση   
λύσεων για φθηνή  
ενέργεια στην 
αγροτική παραγωγή 

Ο Πιερρακάκης 
χαλάει τα όνειρα 
για τις «αρπαχτές» 
στην ευφυή γεωργία 

Κοντά στην πρόκριση
Στην Ποντγκόριτσα του 
Μαυροβουνίου βρίσκεται η εθνική 
οµάδα βόλεϊ των ανδρών καθώς 
από τις 14-16 Μαΐου οι διεθνείς 
µας παίρνουν µέρος στον β΄ 
προκριµατικό γύρο του 6ου οµίλου 
και διεκδικούν για δεύτερη 
συνεχόµενη φορά την πρόκριση 
στους τελικούς του Ευρωπαϊκού 
Πρωταθλήµατος. Η γυναικεία 
οµάδα βρίσκεται στην Αυστρία για 
τον ίδιο λόγο.     

Ο Κουν στην Μπάρτσα
Για συµφωνία της Μπαρτσελόνα 
µε τον Σέρχιο Αγουέρο µιλάει ο 
καταλανικός Τύπος. Όπως 
τονίζεται οι δύο πλευρές 
συµφώνησαν για συµβόλαιο δύο 
ετών. Ο Αγουέρο έριξε σηµαντικά 
το κασέ του και αποδέχθηκε το 
ρόλο του δεύτερου επιθετικού 
πίσω από τον Γκριεζµάν. Η 
συµφωνία µε τον Αγουέρο 
«δείχνει» και την παραµονή Μέσι.

Υποβιβασµός για ΑΕΛ
Στην Σούπερ Λιγκ 2 θα αγωνίζεται 
την ερχόµενη σεζόν η ΑΕΛ, η 
οποία υποβιβάζεται απευθείας και 
µαθηµατικά, ενώ έχει µείνει µία 
αγωνιστική για το τέλος των 
αναµετρήσεων των play-out. Ο 
Τζιανλούκα Φέστα αποτελεί ήδη 
παρελθόν, ενώ αναµένεται να τον 
ακολουθήσουν κι αρκετοί 
ποδοσφαιριστές. Σπαρβ, Τσόσιτς, 
Στέφλερ, Μπεν Χατίρα, 
Μουκαντζό, Ντουρµισάι, 
Καρανίκας είναι µερικοί από 
αυτούς που θα φύγουν. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Ανάκαµψη στην αγορά επιτραπέζιας ντοµά-
τας αναµένεται όσο σταδιακά ενισχύεται η 
ζήτηση από την εστίαση, µε την τιµή αυτές 
τις µέρες να έχει σηµειώσει µια µικρή διόρ-
θωση στα 0,80 λεπτά το κιλό, από τα 1,20 
ευρώ που ήταν την περίοδο του Πάσχα. 

Όπως µεταφέρουν άνθρωποι της αγοράς 
στην Agrenda, αυτό το «µάζεµα» της τιµής 
για την ώρα τουλάχιστον δεν προβληµατί-
ζει. Ωστόσο στην Κρήτη η διόρθωση ήταν 
µεγαλύτερη, µε ποσότητες περί τους 15.000 
τόνους να έχουν καταλήξει σε χωµατερές, 

όπως αναφέρουν οι παραγωγοί του Αγρο-
τικού Συλλόγου Ιεράπετρας, που αιτούνται 
έκτακτη ενίσχυση. Αυτή την περίοδο, ωστό-
σο, η αγορά επιτραπέζιας ντοµάτας έχει α-
ποµακρυνθεί από το νησί και µετατίθεται 
στην Τριφυλία και τη ∆υτική Ελλάδα, αφού 
η παραγωγή της Κρήτης βρίσκεται στα τε-
λειώµατα. Μάλιστα, σύµφωνα µε το ρεπορ-
τάζ κάποιοι παραγωγοί καθυστέρησαν τη 
συγκοµιδή για να προλάβουν την πασχα-
λινή ζήτηση, µε αποτέλεσµα η αυξηµένη 
προσφορά µετά να φρενάρει την άνοδο. 

Μέσω εστίασης ενισχύεται η ντοµάτα
Μικρή διόρθωση αυτές τις µέρες στην επιτραπέζια που πωλείται στα 80 λεπτά
Περίπου 15.000 τόνοι Κρήτης στις χωµατερές, λένε οι παραγωγοί Ιεράπετρας
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Σ
τα σκληρά σιτάρια, κάποιες πε-
ριοχές ακούγεται πως χρειάζο-
νται µια βροχή για να βελτιω-
θεί η ποιότητα, ενώ προς τη Βό-

ρεια Ελλάδα τα σιτάρια φαίνονται άνω του 
µετρίου. Αναφορικά µε προπωλήσεις δεν 
ακούστηκε κάτι, παρά µόνο µια θεωρητι-
κή διάθεση των αγοραστών στα 260 ευρώ 
ο τόνος FOB λιµάνι µας. Η τελευταία δου-
λειά της Τυνησίας σε αρκετά χαµηλότερη 
τιµή αιφνιδίασε λίγο την αγορά και µετρί-
ασε την υπεραισιοδοξία.

Στην ελληνική αγορά βάµβακος ακού-
στηκαν ξανά κλεισίµατα τιµών σύσπορου 
από τους παραγωγούς στα 51-52 λεπτά το 
κιλό. Αντίστοιχα στο εκκοκκισµένο βαµβά-
κι είναι πολύ ήρεµα τα πράγµατα, καθώς 
το πριµ επί χρηµατιστηρίου που ζητάµε ε-
ξακολουθεί να µην πληρώνεται από τους 
αγοραστές. Η τιµή για τη νέα σοδειά στη 
διάρκεια της εβδοµάδας πλησίασε τα 89 
σεντς ανά λίµπρα.

Οι εξαγωγές ελληνικών νωπών φρού-
των και λαχανικών το πρώτο τρίµηνο 2021 
συνολικού ύψους 464.622 χιλιάδων τό-
νων και 370,02 εκατ. ευρώ, αυξήθηκαν 
κατά 12,2% σε αξία και κατά 4,6% σε όγκο, 
σε σύγκριση µε το ίδιο διάστηµα του προ-
ηγούµενου έτους,  σύµφωνα µε την τελευ-
ταία ενηµέρωση της ΕΛΣΤΑΤ όπως επεξερ-
γάσθηκαν από τον Incofruit-Hellas. Οι α-
ποστολές-εξαγωγές λαχανικών το τρίµηνο 
µειώθηκαν κατά -3,1% στους 70.053 τόνους, 
ενώ αντίστοιχα οι εξαγωγές φρούτων ση-
µείωσαν αύξηση κατά 12,8% σε αξία και α-
νήλθαν σε 305,84 εκατ. ευρώ.

Βολιδοσκόπηση 
στο σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

15/04 22/04 27/04 06/05 13/05

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

445,62

466,50

446,21

431,44

402,87

Εκτάσεις
Το πρόβληµα µε τις ιώσεις και 

κυρίως αυτό της καστανής 
ρυτίδωσης, αποθάρρυνε αρκετούς 

καλλιεργητές από τη σπορά 

Μερίδια
Όσο κορυφώνεται η συγκο-
µιστική περίοδος στη ∆υτική 

Ελλάδα, υποχωρούν τα 
µερίδια της Κρήτης

Παραδοσιακά
Μετά την πασχαλινή περίοδο και 
όσο οι όγκοι αυξάνονται µε την 

επιτάχυνση των ρυθµών συγκόµι-
σης, παραδοσιακά η τιµή διορθώνει

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

08/04 15/04 22/04 27/04 06/05 13/05

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

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)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

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

232

209,5

81,33

424,90

1413,20

19,38

108,57

125,40

92,36

297

232

209,5

86,20

445,80

1416,60

18,93

107,67

120,20

98,84
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209,5
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459,40

1523,40

18,70

104,25

116,35

99,95

295
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90,80

479,50

1524,0

19,24

106,50

116,62

101,95

295

232

209,5

90,58

463,30

1569,20

19,01

114,47

115,22

105,03

295

232

209,5

85,19

455.300

1285,20

19,63

110,07

115,55

104,49

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

3,03 3,06

3,24 3,36 3,39 3,43

245

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

245245245245245

Τιμή παραγωγού 
επιτραπέζιας 
ντομάτας 
(ευρώ το κιλό)

Τέλος Απριλίου   1,20 

Μέσα Μαΐου 0,80
ΠΗΓΗ: AGRENDA

ντομάτας 

  1,20 
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Θετική για τις τιµές η έκθεση προσφοράς-ζήτησης των ΗΠΑ
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

∆ΕΚ IAN ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ MAI

ΜΙκρή διόρθωση στην αγορά 
βάµβακος που σχετίζεται µε τις 
καιρικές συνθήκες στο Τέξας, όσο 
τα θεµελιώδη παραµένουν ευνοϊκά

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 3,43 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

Με τιµή από 53,5 έως 55 λεπτά το κιλό 
έγιναν ορισµένες προπωλήσεις βάµ-
βακος τις τελευταίες ηµέρες, µε τον 
«όγκο» ωστόσο να είναι περιορισµέ-
νος, όσο οι παραγωγοί αναµένουν να 
ακούσουν πιο βελτιωµένες τιµές προ-
τού κλείσουν το 30% της αναµενόµε-
νης σοδειάς τους για το 2021. 

Όπως µεταφέρουν στην εφηµερίδα 
Agrenda άνθρωποι της αγοράς, το κλί-
µα επιτρέπει προσδοκίες ότι οι τιµές αρ-
γότερα θα σηµειώσουν περαιτέρω βελ-
τίωση, κάτι που συγκρατεί αρκετούς πα-
ραγωγούς από το να κλείσουν από τώ-
ρα κάποια συµφωνία, ειδικά όσο εστι-
άζουν στην εξέλιξη των φυτρωµάτων 
τα οποία µέχρι στιγµής δεν δίνουν κά-
ποιο λόγο ανησυχίας. Αν και είναι α-
κόµα νωρίς για τέτοιες εκτιµήσεις, υ-
πάρχουν ορισµένοι που εκτιµούν πως 
τα φιξαρίσµατα προς το τέλος της χρο-
νιάς µπορεί να δουν ορισµένες ποικιλί-
ες βάµβακος ακόµα και στα 60 λεπτά το 

κιλό. Τόσο οι µειωµένες εκτάσεις, όσο 
και η αυξηµένη ζήτηση για ίνα σε πα-
γκόσµιο επίπεδο, µε την κατανάλωση 
να ενισχύεται σταθερά, εξηγούν αυτά 
τα επίπεδα αισιοδοξίας. 

Σε ό,τι αφορά το χρηµατιστήριο βάµ-
βακος, η προηγούµενη εβδοµάδα απο-
δείχθηκε εβδοµάδα συσσώρευσης στη 
διεθνή χρηµαταγορά, µε την τιµή του 
εκκοκκισµένου στη Νέα Υόρκη να υ-
πόκειται µικρές διορθώσεις στα συµβό-
λαια Ιουλίου που αφορούν την περσι-
νή σοδειά. Αντίστοιχες ισορροπίες δι-
αµορφώνουν και τα µελλοντικά συµ-
βόλαια ∆εκεµβρίου, που κυµάνθηκαν 
πέριξ των 85 σεντς ανά λίµπρα. 

Την αγορά, πάντως, υποστήριξε και 
η έκθεση προσφοράς και ζήτησης του 
υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ, στην 
οποία αναµένονται αυξηµένες εξαγω-
γές για τα αµερικανικά εκκοκκιστήρια 
αλλά και δυνατή εσωτερική ζήτηση, κά-
τι που σηµαίνει στενότητα ως προς την 
προσφορά. Η παγκόσµια κατανάλωση 
αναµένεται να ενισχυθεί κατά 3,5% στις 
121,5 εκατ. µπάλες, µε τα τελικά απο-

θέµατα να συρρικνώνονται κατά του-
λάχιστον 2,2 εκατ. µπάλες σε σύνολο 
91 εκατ. µπαλών. Ένας ακόµα ενθαρ-
ρυντικός για τις τιµές παράγοντας ανα-
µένεται ότι θα είναι η µείωση της πα-
ραγωγής της Κίνας κατά τουλάχιστον 
2 εκατ. µπάλες το 2022, σύµφωνα µε 
τις εκτιµήσεις του USDA, οι οποίες µό-
λις ανακοινώθηκαν ενίσχυσαν τις τι-
µές κατά 7% περίπου. 

Σηµειώνεται ότι οι τιµές εκκοκκι-
σµένου στο χρηµατιστήριο είναι αυ-
ξηµένες κατά 10% περίπου αυτό το δι-
άστηµα συγκριτικά µε την αντίστοι-
χη περσινή περίοδο, όταν ξεκίνησαν 
κάπως να ανακάµπτουν έπειτα από 
τον «µαύρο κύκνο» του Μαρτίου και 
Απριλίου του 2020. 

Τραβάει για νέα υψηλά η αγορά βάµβακος
 Εδώ και σχεδόν ένα µήνα κρατούν τα 55 λεπτά το κιλό οι προπωλήσεις στο σύσπορο
 Η κατανάλωση αυξάνεται σταθερά και η παραγωγή συρρικνώνεται, ενισχύοντας τις τιµές

Συνεχίζεται η ανοδική πορεία 
των τιµών ελαιολάδου στη 
χώρα, µε τον συνεταιρισµό 
Συκεάς στη Λακωνία να 
προχωρά σε πράξη για το 
έξτρα παρθένο στα 3,55 
ευρώ. Πρόκειται για την 
υψηλότερη µέχρι στιγµής τιµή 
στην εγχώρια  αγορά, έπειτα 
από το πρώτο κύµα ανόδου 
που έφερε τις τιµές περί τα 
3,5 ευρώ το κιλό λίγο πριν το 
Πάσχα. Αν και ο διαγωνισµός 
αφορούσε µόλις 30 τόνων, η 
επικυρώνονται τα περαιτέρω 
περιθώρια ανόδου. Άλλωστε 
την τελευταία εβδοµάδα στην 
Ιταλία η µέση τιµή για τα 
έξτρα παρθένα ενισχύθηκε κι 
άλλο στα 3,43 ευρώ το κιλό. Η 
ξηρασία το τελευταίο διάστηµα 
σε µεγάλα παραγωγικά 
κέντρα της Ελλάδας, σε 
συνδυασµό µε τον παγετό του 
Απριλίου στην Ιταλία, αλλά 
και την κατώτερη των αρχικών 
εκτιµήσεων παραγωγή της 
Ισπανίας, η οποία του χρόνου 
αναµένει ούτως ή άλλως 
µικρότερη σοδειά, ωθούν 
σταθερά τις τιµές. 

ΝΕΟ ΥΨΗΛΟ ΣΤΑ 3,55 ΕΥΡΩ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

Για τη φετινή σοδειά το αµερικανικό υπουργείο 
γεωργίας ανακοίνωσε σε πρόσφατη έκθεση του 
µείωση των τελικών αποθεµάτων στις ΗΠΑ. Για τη νέα 
σοδειά ναι µεν θα έχουµε αύξηση παραγωγής, όµως 
εκτιµάται µείωση εξαγωγών και τελικών αποθεµάτων 
σε σχέση µε φέτος. Στην παγκόσµια εικόνα η συνολική 
προσφορά θα είναι περίπου ίδια στη νέα σεζόν, αλλά 
λόγω της αύξησης της κατανάλωσης, η οποία είναι 
υψηλότερη της τελευταίας τετραετίας, θα έχουµε πάλι 
χαµηλά τελικά αποθέµατα. Την ίδια στιγµή πίεση στις 
τιµές προκαλούν οι προβλέψεις για βροχοπτώσεις στο 
Τέξας και η ισχυροποίηση του δολαρίου.

ΝEA ΥOΡKH
Εξακολουθεί να είναι υποτονικά στη φυσική αγορά 
βάµβακος. Μεµονωµένες δουλειές µόνο βγαίνουν για 
συγκεκριµένες αγορές και περιορισµένες ποσότητες. 
Η βάση (πριµ) των 4 σεντς ανά λίµπρα επί του 
χρηµατιστηρίου εξακολουθεί να µην πληρώνεται, 
καθώς υπάρχουν φτηνότερες και παραδοσιακά πιο 
ποιοτικές σοδειές στην αγορά, όπως αυτή της 
Αυστραλίας. Όσον αφορά τις τιµές σύσπορου 
ακούστηκαν κλεισίµατα από τους παραγωγούς µεταξύ 
51 και 52 λεπτών το κιλό. Παράλληλα επικρατεί 
ενθουσιασµός σχεδόν σε όλη τη χωρά αναφορικά µε 
τα φυτρώµατα, δεδοµένου ότι ο καιρός βοήθησε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Κοντά στα 85 σεντς ανά λίµπρα τα 
µελλοντικά συµβόλαια ∆εκεµβρίου

ΑΝΟ∆ΙΚΑ  
Μειωµένες εκτάσεις και 

αυξηµένη ζήτηση για ίνα 

παγκοσµίως συνηγορούν 

σε περαιτέρω άνοδο τιµών

Συνεδρίαση 12/05/2021
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Ιούλιος ‘21  88,23 +0,48

Δεκέμβριος ‘21 85,67 +0,14
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Τετάρτη
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Πέµπτη
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Παρασκευή
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Τρίτη
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10/05
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Κλίµα κινητικότητας και ανεβασµέ-
νης ζήτησης για εξαγωγή φρού-
των και λαχανικών κατά τους πρώ-
τους µήνες του 2021 δείχνουν τα 
επίσηµα στοιχεία, µε το ανοδικό 
µοµέντουµ να αναµένεται ότι θα 
επεκταθεί περαιτέρω τους επόµε-
νους µήνες, αφού στην υψηλή ζή-
τηση έρχεται να προστεθεί και η 
απότοµη µείωση της προσφοράς 
σε ορισµένες κατηγορίες προϊό-

ντων, λόγω ανοιξιάτικων παγετών. 
Οι εξαγωγές ελληνικών νω-

πών φρούτων και λαχανικών το 
πρώτο τρίµηνο 2021, συνολικού 
ύψους 464.622 χιλιάδων τόνων 
και 370,02 εκατ. ευρώ, αυξήθη-
καν κατά 12,2% σε αξία και κατά 
4,6% σε όγκο, σε σύγκριση µε το 
ίδιο διάστηµα του προηγούµενου 
έτους, σύµφωνα µε τα στοιχεία 
της τελευταίας ενηµέρωσης της 

ΕΛΣΤΑΤ, όπως επεξεργάσθηκαν 
από τον Incofruit Hellas. Συγκε-
κριµένα, οι εξαγωγές λαχανικών 
µειώθηκαν κατά 3,1% σε σχέση µε 
το ίδιο διάστηµα του 2020, στους 
70.053 τόνους και µε αύξηση κα-
τά 9,6% σε αξία, µε 64,181 εκατ. 
ευρώ. Η εξαγωγή φρούτων σηµεί-
ωσε αύξηση σε όγκο 6,0%, στους 
394.569 τόνους και κατά 12,8% 
σε αξία στα 305,84 εκατ. ευρώ.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Επιστρέφει µια ζωηρότητα στην 
αγορά σκληρού σίτου, στην ο-
ποία παρά το γεγονός ότι οι τι-
µές έµειναν για δεύτερη συνεχό-
µενη εβδοµάδα αµετάβλητες, έ-
χουν ξεκινήσει οι διερευνητικές 
συζητήσεις για τις πρώτες πρά-
ξεις της νέας σοδειάς. Στην Ιτα-
λία δε, οι αναλύσεις κάνουν λό-
γο για νέα ανοδική κινητικότη-
τα µε τους όγκους της επερχόµε-
νης συγκοµιδής. 

Όσο πλησιάζει ο καιρός να βά-
λουν µπρος οι θεριζοαλωνιστικές 
µηχανές, φαίνεται πως η αγορά 
βλέπει µε καλό µάτι µια τιµή εκ-
κίνησης πέριξ των 25 λεπτών το 
κιλό. Όπως αναφέρει άνθρωπος 
της αγοράς, αν τα αλώνια ξεκι-
νούσαν «σήµερα» τότε σίγουρα 
θα ακουγόταν αυτή η τιµή. Βέ-
βαια ο µήνας που έχει µπροστά 
της η καλλιέργεια θα είναι καθο-
ριστικός για τις αποδόσεις και τις 
ποιότητες του σκληρού. Πάντως 
φαίνεται ότι και οι συνεταιρισµοί 
θα επιχειρήσουν για ακόµα µια 
χρονιά να σπάσουν τα στεγανά 
του εµπορίου, ανακοινώνοντας 
παραλαβές σε αυτά τα επίπεδα. 
Ενδεικτικό πάντως των νέων ι-
σορροπιών στην αγορά είναι το 
γεγονός ότι και οι πιο συγκρα-
τηµένοι υπολογίζουν την τιµή 
στα αλώνια τουλάχιστον στα 23 
λεπτά το κιλό. Υπενθυµίζεται ό-
τι στο προηγούµενο φύλλο της 
εφηµερίδας Agrenda, ο επικε-
φαλής του συνεταιρισµού Νίκαι-
ας Αντώνης Ρεντζιάς που πέρυσι 

πέτυχε συµβόλαια ακόµα και στα 
27 λεπτά το κιλό για την πρώτη 
ποιότητα σκληρού σίτου µε ειδι-
κό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 80% 
και πρωτεΐνη 13% και πάνω, έκα-
νε λόγο για τιµές ακόµα και πά-
νω από 25 λεπτά το κιλό.

∆εν θα µπορούσε πάντως να α-
κολουθήσει διαφορετική πορεία 
η αγορά, όσο τα σιτηρά εν γένει 
βρίσκονται σε ένα ανοδικό σπι-
ράλ, µε το µαλακό σιτάρι στη Γαλ-
λία να κερδίζει επιπλέον 5 ευρώ 
στον τόνο την περασµένη εβδο-
µάδα. Ένας ακόµα ενθαρρυντικός 
παράγοντας είναι και τα σαφώς 

περιορισµένα στοκ, γεγονός που 
σηµαίνει ότι δεν θα επιβαρυνθεί 
η αγορά µόλις βγουν σε αυτήν οι 
νέες ποσότητες. Να σηµειωθεί ό-
τι τα τελευταία «παραγωγικά» σι-
τάρια της πρώτης ποιότητας έφυ-
γαν τον περασµένο Μάρτιο µε τι-
µές που υπερέβησαν τα 30 λεπτά 
το κιλό, ενώ τα χαµηλά της εµπο-
ρικής περιόδου διαµορφώθηκαν 
πέριξ των 24 λεπτών το κιλό τον 
περασµένο Σεπτέµβριο.

Χωρίς αποθέµατα ο Καναδάς
Εν τω µεταξύ, λιγότερο σιτάρι 

αναµένεται ότι θα παράξει κατά 
την επερχόµενη εµπορική περί-
οδο ο Καναδάς, αφού οι αγρότες 
της χώρας φαίνεται ότι κράτη-
σαν εκτάσεις για τις ανοιξιάτικες 
σπορές κτηνοτροφικών φυτών. 
Η αρµόδια υπηρεσία της χώρας 
της Βορείου Αµερικής, εκτιµά ό-
τι για το 2021-2022, η συνολική 
παραγωγή σιταριού στον Κανα-

δά θα µειωθεί κατά 5%. Παράλ-
ληλα και τα αποθέµατα αναµέ-
νεται να εξαντληθούν αφού δια-
τηρείται έντονη εξαγωγική ζήτη-
ση. Οι στατιστικές καταγράφουν 
ότι τα αποθέµατα αποθήκευσης 
του Καναδά τον ∆εκέµβριο του 
2020 σε σίτο µειώθηκαν 3,8% σε 
σχέση µε ένα χρόνο πριν.

Για την επόµενη χρονιά, οι ε-
ξαγωγές σιταριού από τον Κανα-
δά αναµένεται να µειωθούν. Η Ι-
ταλία εισήγαγε 784.360 τόνους 
κατά µέσο όρο τα τελευταία πέ-
ντε χρόνια, ή 17% των ετήσιων 
εξαγωγών σίτου Καναδά. Τα ε-
πίπεδα κυµαίνονται κάθε χρόνο 
σε κάθε χώρα, ανάλογα µε την 
ποιότητα και την ποσότητα της 
τοπικής συγκοµιδής.

Στις διεθνείς ισορροπίες τώρα, η 
αύξηση της παγκόσµιας προσφο-
ράς σιτηρών την περίοδο 2020/21 
των 36 εκατ. τόνων αναµένεται 
να αντισταθµιστεί από αύξηση 
44 εκατ. στην κατανάλωση, αφή-
νοντας τα αποθέµατα σε χαµηλό 
πενταετίας  σύµφωνα µε το ∆ιε-
θνές Συµβούλιο Σιτηρών (IGC). 

Ζωηρεύουν οι συζητήσεις στο σκληρό 
Το εµπόριο ακούει 25 λεπτά στα αλώνια
Υποστηρικτικό το ανοδικό σπιράλ στα σιτηρά το τελευταίο εξάµηνο

Αύξηση 12,2% αξίας εξαγωγών φρούτων
και λαχανικών, καταγράφουν οι στατιστικές

ΑΛΛΑΓΕΣ 
Μειωµένη η σοδειά σκληρού 

στον Καναδά, καθώς οι 

αγρότες της χώρας κράτησαν 

εκτάσεις για τις ανοιξιάτικες 

σπορές κτηνοτροφικών 

φυτών

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ
Το διάστηµα µέχρι τα αλώνια 

θα είναι καθοριστικό για τις 

αποδόσεις και την ποιότητα 

Σ
την αγορά µας πλησιάζουµε 
προς τον αλωνισµό σκλη-
ρού σίτου και σύµφωνα µε 
τους ειδικούς η σοδειά δεί-

χνει µέτρια προς καλή. Σε κάποιες πε-
ριοχές αναµένονται βροχοπτώσεις, οι 
οποίες θα βελτιώσουν αρκετά την ει-
κόνα της καλλιέργειας και της επερ-
χόµενης σοδειάς. Αναφορικά µε τις 
εξαγωγές, δεν έχουν ακουστεί ακό-
µα προπωλήσεις, ενώ φαίνεται µια 
διάθεση των αγοραστών προς τα 260 
ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας. Η τε-
λευταία δουλειά της Τυνησίας, στα 
20 δολάρια χαµηλότερα, παγώσε τον 
προηγούµενο υπερ-ενθουσιασµό. 

Στα σκληρά σιτάρια, στη νέα λίστα 
της Φότζια οι τιµές για άλλη µια ε-
βδοµάδα δεν έχουν µεταβληθεί. Συ-

γκεκριµένα για 
τα ποιοτικά σι-
τάρια µε ειδι-
κό βάρος 78 
kg/hl, υαλώδη 
80% και πρω-

τεΐνη 13% η τιµή αποθήκης εµπό-
ρου κυµαίνεται στα 290-295 ευρώ 
ο τόνος. Για τη δεύτερη ποιότητα, η 
τιµή αποθήκης εµπόρου διαπραγ-
µατεύεται στα 280-285 ευρώ ο τό-
νος. Στη Γαλλία οι τιµές της νέας 
σοδειάς ξεπέρασαν κατά 5 ευρώ ο 
τόνος τις αντίστοιχες της φετινής, 
πιάνοντας τα 265 ευρώ ο τόνος. Υ-
πάρχει µια αισιοδοξία πως η γενι-
κότερη άνοδος στα µαλακά σιτάρια 
θα περάσει έστω σε µικρότερο βαθ-
µό και στα σκληρά. Παράλληλα και 
οι συνθήκες ξηρασίας που επικρά-
τησαν στη Γαλλία στην αρχή της ά-
νοιξης φέρνουν ανησυχίες αναφο-
ρικά µε τις ποιότητες - αποδόσεις. Α-
πό την πλευρά του Καναδά είναι αξι-
οσηµείωτη η πορεία των εξαγωγών  
µε τα στοκ στο χαµηλότερο επίπεδο 
από τον Μάρτιο του 2016.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
µετά από διαρκή άνοδο για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα, τα µαλακά σιτά-
ρια, όπως και άλλα δηµητριακά, δι-
όρθωσαν κατόπιν της µηνιαίας έκ-
θεσης προσφοράς-ζήτησης δηµη-
τριακών. Συγκεκριµένα ανακοινώ-
θηκε αύξηση της παραγωγής σίτου 
(πχ σε Ρωσία και ΕΕ) που δεν περί-
µεναν οι αναλυτές. Επακόλουθα η 
αγορά στο χρηµατιστήριο σηµείωσε 
απώλειες. Η Γαλλία δεν ξέφυγε της 
διόρθωσης και  οι τιµές µειώθηκαν 
προς τα 255 ευρώ ο τόνος.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ USDA 
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Με χαµηλές ταχύτητες κινείται το τελευταίο δίµηνο η αγορά ρυζιού, µε τον προβληµατισµό να αφορά κυρίως τις µεσόσπερµες ποικιλίες, όπως 
η Ronaldo, για την οποία η ζήτηση είναι µικρότερη του αναµενόµενου και µε τιµές χαµηλότερες από τον περασµένο Νοέµβριο και ∆εκέµβριο. 

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον οι ρυζοπαραγωγοί ξεκίνησαν 
τις εργασίες για τη σπορά της φετινής καλλιεργητικής πε-
ριόδου, σε συνθήκες που χαρακτηρίζονται ιδανικές όσον 
αφορά τα κλιµατικά δεδοµένα. Από την αρχή της εβδοµά-
δας έχουν ξεκινήσει οι κατακλύσεις των χωραφιών µε νε-
ρά και η διαδικασία της σποράς είναι στην κορύφωσή της. 
Και πάλι οι µεσόσπερµες ποικιλίες θα κυριαρχήσουν στις 
προτιµήσεις των παραγωγών, αν και αναµένεται να αυξη-
θούν κατά τι τα µακρύσπερµα. Επίσης για τη φετινή καλ-
λιεργητική σεζόν προκειµένου να σπαρθούν περισσότερα 
στρέµµατα µε Καρολίνα, που είναι µεν µια δύσκολη ποικι-

λία, αλλά έχει ζήτηση από την ελληνική αγορά, οι µύλοι 
κάνουν συµβόλαια µε παραγωγούς µε τιµή βάσης τα 37 
λεπτά το κιλό και µε ποιοτικό bonus άλλο ένα λεπτό το κι-
λό, για µια έκταση της τάξης των 8.000 στρεµµάτων, που 
θα δώσει περί τους 5.000 – 6.000 τόνους ρυζιού.

Από την άλλη το ∆ιεθνές Συµβούλιο Σιτηρών (IGC) χαρ-
τογραφεί για το ρύζι υποστηρικτικά θεµελιώδη που θα 
µπορούσαν τους επόµενους µήνες να ενισχύσουν την 
αγορά. Ήδη η παγκόσµια κατανάλωση έχει καταγράψει 
άνοδο, γεγονός που αποτυπώνεται στις εκτιµήσεις για 
τα τελικά αποθέµατα της εµπορικής περιόδου, τα οποία 
αναµένεται να περιοριστούν κατά 1 εκατ. τόνους, στους 
173 εκατ. τόνους. Οι εµπορικές ροές για το 2022 αναµέ-
νεται να παραµείνουν σταθερές στους 46 εκατ. τόνους 
όσο η χρήση από τη βιοµηχανία βρίσκεται σε ιστορικά 
υψηλά. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ 

Η ΕΙΚΟΝΑ εξελίσσεται ικανοποιητι-
κά στα µακρύσπερα, τύπου bonnet 
και τις Καρολίνες, τα οποία εµφανί-
ζουν ταχύτερη απορρόφηση και µε 
ενισχυµένες τιµές, όµως είναι ρύζια 
σε µικρότερες ποσότητες κι απευ-
θύνονται σε άλλες αγορές. Σε ό,τι 
αφορά τις µεσόσπερµες ποικιλίες, 
οι πληροφορίες από τον κάµπο της 

δυτικής Θεσσαλονίκης, αναφέρουν 
ότι αυτή τη στιγµή το τύπου Ronaldo 
«παίζει» στα περίπου 28 λεπτά το κι-
λό, ενώ στην αρχή της σεζόν άνοι-
ξε µε εµπορικές πράξεις στα 29,5 λε-
πτά. Στον αντίποδα, τα τύπου bonnet 
που είχαν κάνει «άνοιγµα» στα 30 
λεπτά το κιλό, σήµερα απορροφώ-
νται µε 34 λεπτά το κιλό.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ των χαµηλών στροφών 
της αγοράς, είναι το γεγονός ότι µια 
συµφωνία που έκλεισε προ ηµερών 
η συγκεκριµένη οργάνωση για ένα 
καράβι µεσόσπερµου ρυζιού µε προ-
ορισµό την Ισπανία, που θα φύγει 
στο τρίτο δεκαήµερο του Μαΐου, έ-
γινε µε τιµή στα 27,3 λεπτά, που εί-

ναι µια ή άλλη µε το κόστος παρα-
γωγής. Παρόλα αυτά όµως αποµέ-
νει αρκετό διάστηµα µέχρι τον Ιού-
λιο, οπότε και ολοκληρώνεται η ε-
µπορική σεζόν και ενδέχεται να αλ-
λάξει η κατάσταση. Άλλωστε επίκει-
ται και το άνοιγµα του τουρισµού και 
της εστίασης.

Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Γιώργος Μπότας, 
πάλι, αποδίδει τη χαµηλή εµπορι-
κή ροή στα προβλήµατα που έφε-
ρε στην εστίαση και το Horeca ο κο-
ρωνοϊός, αλλά και στην οικονοµική 
κατάσταση στην Τουρκία, όπου κα-
τευθύνεται κατά κύριο λόγο το µε-

σόπερµο ρύζι της περιοχής. Ο συνο-
µιλητής µας εκτιµά επίσης πως αν 
παραµείνει αναιµική η ζήτηση και 
τις επόµενες εβδοµάδες δεν απο-
κλείεται τελικά να µείνουν κάποια 
αποθέµατα στις αποθήκες συνεται-
ρισµών και παραγωγών.

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ τις τιµές για τις 
λίγες -κατά το σύνηθες- Καρο-
λίνες, αυτές πιάνουν και τα 39 
λεπτά το κιλό, από τα 35 λεπτά, 
που ξεκίνησαν στην αρχή της ε-
µπορικής περιόδου. «Στα µεσό-
σπερµα ρύζια, η αλήθεια είναι 
ότι δεν υπάρχει η αναµενόµενη 
ροή στην πώληση τους κι αυτό 

έχει παρατηρηθεί εδώ και περί-
που 45 µέρες. Μέχρι στιγµής ε-
κτιµάται ότι έχει φύγει γύρω στο 
65%-70% της περσινής παραγω-
γής» επισηµαίνει στην εφηµερί-
δα Agrenda ο πρόεδρος του Συ-
νεταιρισµού Β’ Ρυζοπαραγωγών 
Χαλάστρας Θεσσαλονίκης, Βασί-
λης Κουκουρίκης. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΗ µετ’ 
εµποδίων διάθεση των µεσόσπερ-
µων ποικιλιών ρυζιού, ο παραγω-
γός Γιάννης Παπαδόπουλος α-
πό τα Μάλγαρα εκτιµά ότι η αιτία 
σχετίζεται κυρίως µε το ό,τι πέρυ-
σι τέτοιον καιρό οι έµποροι από 
την Τουρκία προχώρησαν σε µε-

γάλες αγορές µε σκοπό να «στο-
κάρουν» προϊόν πιστεύοντας πως 
θα υπάρξουν αυξηµένες ανάγκες 
να καλυφθούν, αλλά αποδείχθη-
κε πως δεν κατάφεραν να το δια-
θέσουν και τώρα το στοκ αυτό πέ-
φτει στην αγορά και πιέζει τις τιµές 
της αγοράς την τρέχουσα περίοδο.

«ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ επιπτώσεις στη ρευ-
στότητα οργανώσεων και παραγω-
γών και στη διαθεσιµότητα των χώ-
ρων για την αποθήκευση της νέα σο-
δειάς το φθινόπωρο», αναφέρει. Για 
τα µακρύσπερµα και τις Καρολίνες, 
οι συνοµιλητές µας λένε πως υπάρ-

χει καλύτερη ροή και οι τιµές είναι 
αυξηµένες σε σχέση µε την αρχή 
της περιόδου, αλλά και µε πέρυσι. 
Η κατηγορία αυτή ωστόσο, καλύπτει 
περί το 30% της ετήσιας εθνικής πα-
ραγωγής ρυζιού και κατευθύνεται 
στο εσωτερικό και τις ξένες αγορές.

Ζητούν Καρολίνες και δίνουν 
έως 39 λεπτά οι μύλοι 
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Με τα Bonnet στα 34 λεπτά κάτι κινείται στο ρύζι
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COCA COLA HBC: Αύξηση των 
εσόδων από πωλήσεις σε 
ουδέτερη συναλλαγματική βάση 

παρουσίασε το α’ τρίμηνο του 
2021 η Coca-Cola HBC AG κατά 
2,7% ή 6,1% σε αντίστοιχη βάση 
σύγκρισης. Κύριοι οδηγοί της 
αύξησης οι κατηγορίες ανθρακούχων 
αναψυκτικών, ποτών ενέργειας  
και η στρατηγική της στο κανάλι 
κατανάλωσης εντός σπιτιού.

DIAGEO: Η Diageo PLC ανακοίνωσε 
πως αναμένει να ανακοινώσει 
οργανικά λειτουργικά κέρδη 
υψηλότερα κατά 14% στη χρήση 
2021, προσθέτοντας ότι το 
πρόγραμμα αγοράς ίδιων μετοχών 
έχει ξεκινήσει.

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ: Τακτική γενική 
συνέλευση των μετόχων της «Μύλοι 
Λούλη» για την εκλογή νέου Δ.Σ. και 
Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας 
συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο 
της εταιρείας για την 1η Ιουνίου.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ: Τη μεγαλύτερη 
ελληνική εταιρεία στον χώρο της 
λιανικής πώλησης τροφίμων, ειδών 
ευρείας κατανάλωσης και διαρκών 
αγαθών, την ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
A.E.E. πιστοποίησε η TÜV HELLAS 
(TÜV NORD) εγκαινιάζοντας τη 
συνεργασία των δύο εταιρειών στην 
πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης.

CHIQUITA: Μετά από μια ενδελεχή 
διαδικασία αξιολόγησης, ο κορυφαίος 
ανεξάρτητος διεθνής οργανισμός 
SBTi, ενέκρινε τους στόχους 
βιωσιμότητας της Chiquita μέσω 
του«30BY30» για μείωση 30% των 
εκπομπών διοξειδίου άνθρακα έως 
το τέλος του 2030.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Ούτε συντριβή ούτε κατάρρευση. Οι α-
γορές βρίσκονται σε φάση… διαλείμμα-
τος, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει 
η Bank of America, παρά την τρέχου-
σα διόρθωση, δεδομένων και των δυ-
σμενών μακροοικονομικών μεγεθών 
στις ΗΠΑ, με τον πληθωρισμό για τον 
Απρίλιο να αναρριχάται στο δυσθεώ-
ρητο ύψος του 4,2%. Σύμφωνα με την 
BofA, βρισκόμαστε στα μέσα του οικο-
νομικού κύκλου, που ιστορικά θεω-
ρείται πως διαρκεί περίπου 12 μήνες.

Στον αντίποδα, η ολλανδική τράπεζα 
Rabobank υποστηρίζει ότι «ο κορωνο-
ϊός ήταν ένας πόλεμος υγείας και τώ-
ρα αρχίζει η μάχη για την οικονομία». 
Όταν τελειώνουν οι πόλεμοι, υπάρχει 
μια αποπληθωριστική κατάρρευση της 
ζήτησης - όχι μια έκρηξη. Ωστόσο, αυ-
τό δεν συμβαίνει σήμερα επειδή, όπως 

αναφέρει η τράπεζα αυτός ο πόλεμος 
δεν έχει τελειώσει, ενώ οι παγκόσμι-
ες αλυσίδες εφοδιασμού θα παραμεί-
νουν διαταραγμένες για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα. «Πραγματοποιείται μια 
δημοσιονομική ανοικοδόμηση πριν τε-
λειώσει ο πόλεμος. Ωστόσο, κανένα 
από τα παραπάνω δεν σημαίνει ότι α-
ποφύγαμε την μεταπολεμική ύφεση. 
Προς το παρόν, όμως, βρισκόμαστε α-
κόμα στο αρχικό στάδιο, όπου αγωνι-
ζόμαστε για τις αλυσίδες εφοδιασμού 
και τον αντίκτυπο του πληθωρισμού. 
Το ζήτημα του χρέους μπορεί να περι-
μένει λίγο περισσότερο», σημειώνει.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την Goldman 
Sachs, ισχυρή δημοσιονομική στήριξη,  
θα παράσχει στην Ελλάδα το Ταμείο 
Ανάκαμψης. Η αναπτυξιακή ώθηση 
που θα δοθεί έως το 2026 θα είναι 7%.

EZA
Πέρασαν τις πρώτες ενδιάμεσες 
εξετάσεις οι εκπαιδευόμενοι για την 
ειδικότητα «Ζυθοποιός- Βυνοποιός» 
που υλοποιείται από την Ελληνική 
Ζυθοποιία Αταλάντης-ΕΖΑ με την 
υποστήριξη του Ελληνογερμανικού 
Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου. Η αξιολόγηση κάλυπτε 
όλο το φάσμα θεωρητικού- πρακτικού 
περιεχομένου των σπουδών. 

BARILLA
Στο πλαίσιο της αποστολής του Ομίλου 
Barilla «Καλό για σένα, καλό για τον 
πλανήτη» (Good for You, Good for the 
Planet), η συνεισφορά του στην 
παγκόσμια πορεία αειφορίας 
ενισχύεται με την υπογραφή από  
την Barilla Hellas της Εθελοντικής 
Συμφωνίας Συνεργασίας «Συμμαχία 
για τη Μείωση της Σπατάλης 
Τροφίμων» στη χώρα μας.

Φάση διαλείμματος
περνούν οι αγορές

 

 Μετά την υγεία, η μάχη για την οικονομία 
 Ισχυρή ανάπτυξη δείχνουν οίκοι για Ελλάδα 
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
SATO ΑΝ. ΕΤ. ΕΙΔ. ΓΡΑΦ. & ΣΠΙΤ. 0,0380  +18,75%

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,6700 +16,72% 

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.   0,4900 +11,87%

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε 0,4060 +9,73%

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε  0,2560 +9,40%

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧ. Α.Ε. 0,3820 +1,06%

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,5280 -11,41%

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ 3,2600 -9,94% 

EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 0,6950 -9,74% 

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 0,3900 -2,50% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 34.021,66 + 1,28%
 NASDAQ Comp 13.233,65 + 1.55%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50 3.949,37 + 0,049%
Λονδίνο FTSE 100 6.954,21 + 0,72%
Φρανκφούρτη DAX-30 15.173,00 + 0,15%
Παρίσι CAC-40 6.284,60 + 0,084%
Ζυρίχη SMI 11.033,90 + 0,41%
Τόκιο NIKKEI-225 27.448,01 - 2,49%
 
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

Ανοδική αντίδραση στο ΧΑ με 
τίτλους υψηλής κεφαλαιοποίησης
Η ενεργοποίηση των αγοραστών σε τίτλους της 
υψηλής κεφαλαιοποίησης που έχουν διορθώσει 
το τελευταίο διάστημα έδωσε το έναυσμα της 
αντίδρασης περισσότερων τίτλων και διατήρησε 
τον γενικό δείκτη στη ζώνη των 900 μονάδων. 
Μάλιστα η κινητικότητα αυτή συνέπεσε με την 
ανάκαμψη και των διεθνών αγορών.  
Οι ισορροπίες έχουν από τη μία πλευρά τους 
βραχυπρόθεσμους παίρνουν μέρος των κερδών 
τους και από την άλλη τους μακροπρόθεσμους 
που λειτουργούν υποστηρικτικά.
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Ποιοι και πότε δικαιούνται αγροτικό αυτοκίνητο

Ν
όµος 4530/30.03.18, άρθρο 56, αιτιο-
λογική έκθεση: «Με το άρθρο επέρχο-
νται τροποποιήσεις στο ν.δ. 49/1968 (Α’ 
49), όπως αυτό έχει κωδικοποιηθεί µε 

το β.δ. 281/1973 (Α’ 84) και αντικατασταθεί µε το 
άρθρο 30 αναφορικά του ν. 4441/2016 (Α’ 227) 
αναφορικά µε τη θέση σε κυκλοφορία ΦΙΧ αυτο-
κινήτων. Ειδικότερα: 

Με την παράγραφο 1 παρέχεται η δυνατότητα ο-
δήγησης από µέλη της οικογένει-
ας του ιδιοκτήτη, των ΦΙΧ αγρο-
τικών µέγιστης αποδεκτής µάζας 
φορτωµένου οχήµατος (ΜΑΜΦΟ) 
άνω των 4.000 χιλιόγραµµων. Η 
δυνατότητα παρέχεται λαµβανο-
µένου υπ’ όψιν του µεγάλου α-
ριθµού οικογενειακών επιχειρή-
σεων του συγκεκριµένου τοµέα 
οικονοµίας.

Με την παράγραφο 2 διορθώ-
νεται το σχετικό όριο εισφοράς 
στο ορθό, το οποίο εκ παραδρο-
µής αντικαταστάθηκε µε το ν. 
4441/2016 (Α’ 227).

Με την παράγραφο 3 δίνεται η 
δυνατότητα θέσης σε κυκλοφορία 
ΦΙΧ της αναφερόµενης στη διάτα-
ξη κατηγορίας, µε βάση το µέγι-
στο ωφέλιµο φορτίο πέραν της 
ΜΑΜΦΟ, σύµφωνα και µε το προ-
ϊσχύον του νόµου ν. 4441/2016 
καθεστώς.

Με την παράγραφο 4 προστίθεται το εδάφιο «προ-
σαυξανόµενο κατά 0,05 ευρώ ανά χιλιόγραµµο» στην 
περίπτωση ββ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2, το 
οποίο εκ παραδροµής δεν περιελήφθη στην τελευ-
ταία τροποποίηση της διάταξης µε το ν.4441/2016

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 5 εισάγεται στη σχετική διάταξη 
η έννοια του «επαγγελµατία αγρότη» σύµφωνα µε 
το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύ-

σεων (ΜΑΑΕ). Με τις παραγρά-
φους 6 και 7 γίνονται αναγκαί-
ες νοµοτεχνικές προσαρµογές».

Από την αιτιολογική έκθεση ε-

στιάζουµε στην §1: «…Το πρώτο εδάφιο µετά το τέ-
λος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
ν.δ. 49/1968 (Α΄ 294), όπως έχει κωδικοποιηθεί µε 
το β.δ. 281/1973 (Α’ 84), αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικότερα, το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο µέγιστης αποδε-
κτής µάζας φορτωµένου οχήµατος (ΜΑΜΦΟ) µέχρι 
τέσσερις χιλιάδες (4.000) χιλιόγραµµα, καθώς και 
το Φ.Ι.Χ. που έχει τεθεί σε κυκλοφορία στο όνοµα 
«επαγγελµατία αγρότη» σύµφωνα µε το Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), 
ανεξαρτήτως ΜΑΜΦΟ, µπορεί να το οδηγούν και 
µέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη του, εφόσον έ-
χουν τις νόµιµες προϋποθέσεις.».

Και στην παράγραφο 5: «.Το πρώτο εδάφιο µε-
τά το τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 2 του ν.δ. 49/1968 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η παραπάνω εισφορά υπέρ του ∆ηµοσίου 
περιορίζεται στο 1/3 για Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα που α-
νήκουν σε «επαγγελµατίες αγρότες», σε δασεργά-
τες, ρητινοσυλλέκτες µέλη ή µη αγροτικών δασι-
κών συνεταιρισµών ή δασικών επιχειρήσεων που 
«ασκούν αγροτική δραστηριότητα» σύµφωνα µε 
το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύ-
σεων (ΜΑΑΕ), καθώς και για αυτοκίνητα που εκ-
ποιούνται από τον Ο.∆.∆.Υ.».

ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ:
Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο αγροτικό, µπορεί να έχει στην 

ιδιοκτησία του, όχι µόνο ο επαγγελµατίας αγρότης, 
αλλά και όποιος είναι κάτοχος αγροτικής εκµετάλ-
λευσης χωρίς να είναι επαγγελµατίας.

Κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης είναι ο καλ-
λιεργητής γης, ο οποίος ασκεί και άλλη παράλλη-
λη δραστηριότητα, π.χ. ελεύθερος επαγγελµατίας, 
έµπορος κλπ.

Και οι δύο κατηγορίες αγροτών, προσδιορίζο-
νται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµε-
ταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Ο προσδιορισµός για το ποιος είναι τι, ορίζεται από 
τις διατάξεις του ν.3874/10, όπως αυτός έχει τροπο-
ποιηθεί µέχρι σήµερα.

Όποιος καλλιεργεί µε σκοπό την πώληση, είτε 
είναι επαγγελµατίας αγρότης, είτε κάτοχος αγροτι-
κής εκµετάλλευσης, είναι υποχρεωµένος να εγγρα-
φεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλ-
λεύσεων του ΥΠΑΑΤ.

Η εγγραφή γίνεται µέσω των γραφείων στα ο-
ποία συντάσσουν τις δηλώσεις καλλιέργειας.

Είτε είσαι επαγγελµατίας αγρότης, είτε αγρότης 
του ειδικού καθεστώτος, είτε ιδιωτικός ή δηµόσιος 
υπάλληλος ή συνταξιούχος ιδιωτικού ή δηµοσίου 
τοµέα, οφείλεις να πληροίς τα κριτήρια: εγγραφή 
στο Μητρώο των αγροτών, εγγραφή στον ΕΦΚΑ/Ο-
ΓΑ, δήλωση ΟΣ∆Ε.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν προϋπόθεση για 
κάποιον ο οποίος καλλιεργεί µε σκοπό την πώλη-
ση των προϊόντων τους. Εάν δεν υπάρχει κάτι από 
τα παραπάνω, σηµαίνει ότι καλλιεργείς για τον εαυ-
τό σου, το σπίτι σου , την οικογένεια σου.

Συνεπώς, επειδή ακούγεται έντονα τελευταία (ξα-
νά) «… βάλε µου 100 ευρώ για να πάρω αγροτικό…», 
καλό είναι να γνωρίζουν οι ενδιαφερόµενοι ότι, ο 
λογιστής δεν έχει δικαίωµα να δηλώσει αγροτικό ει-
σόδηµα µόνο και µόνο επειδή κάποιος του το ζητά. 
Πρέπει να προσκοµιστούν και τα δικαιολογητικά που 
αναγράφονται παραπάνω, ώστε να έχει τη δυνατό-
τητα να προχωρήσει στην δήλωση αυτή.

Όχι µόνο αγρότες
Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο 

αγροτικό µπορεί να έχει 
όποιος κατέχει αγροτική 

εκµετάλλευση

ΜΑΜΦΟ
Το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο 
µέγιστης αποδεκτής 
µάζας φορτωµένου 

οχήµατος ως 4.000 χλγρ

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)

Συµπληρωµατικες δηλωσεις για 
αναδροµικες επιδοτησεις;

Μέχρι τις 31.12.21 υφίσταται η δυνατότητα 
υποβολής των συµπληρωµατικών δηλώσεων 
αγροτών, για τις επιδοτήσεις του έτους 2019 

οι οποίες εισπράχθηκαν εντός του 2020. Είναι 
η τελευταία φορά που χρειάζεται να κάνουµε 

κάτι τέτοιο καθώς από την επόµενη 
φορολογική χρονιά, όλες οι επιδοτήσεις θα 

φορολογούνται στο έτος είσπραξης.

Θεώρηση των χειρόγραφων 
µισθωτηρίων για γνήσιο υπογραφής

Η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής 
αφορά τα µισθωτήρια για τα οποία δεν υπάρχει 
υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής και οι 
ιδιοκτήτες επιλέγουν να µην τα υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά, µέσα από το Taxis Net. 
Να υπενθυµίσω εδώ ότι αυτό ισχύει 
για ποσά µέχρι και 960 ευρώ κατ’ έτος.



ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Αντίκτυπο στα ποσά των δικαιού-
χων της Βιολογικής Γεωργίας (Μέ-
τρο 11) που θα διατηρήσουν τις δε-
σµεύσεις τους από το 2023 και µε-
τά, θα έχει η πιθανή µεταφορά του 
µέτρου στον πυλώνα των άµεσων 
ενισχύσεων ως εργαλείο του νέου 
πρασινίσµατος (οικολογικά προ-
γράµµατα). Αυτό αφορά ιδιαίτερα 
τους Έλληνες αγρότες που σκοπεύ-
ουν να ενταχθούν στη νέα προκή-
ρυξη (έτη δεσµεύσεων 2022-2024), 
καθώς η µεταφορά του Μέτρου θα 
µπορέσει να «απελευθερώσει» το 
ποσό ενίσχυσης αφαιρώντας τα ό-
ρια των 60 και 90 ευρώ το στρέµµα 
για ετήσιες και πολυετείς καλλιέρ-
γειες αντίστοιχα. 

Παράλληλα, αφορά και όσους 
θέλουν να εισαχθούν στη βιοκαλ-
λιέργεια ή τη βιολογική εκτροφή, 
καθώς δεν θα χρειάζεται να περι-
µένουν τη σχετική πρόσκληση του 
ΠΑΑ, αλλά ετησίως θα δηλώνουν 
το ενδιαφέρον τους και θα εντάσ-
σονται στο σχετικό Μέτρο που θα 
είναι µέρος των άµεσων ενισχύσε-
ων. Φυσικά, η µεταφορά των Βιολο-
γικών από το ΠΑΑ στις άµεσες ενι-
σχύσεις είναι θέµα επιλογής των ε-
θνικών αρχών. ∆ηλαδή, οι ελληνι-
κές αρχές είναι αυτές που θα απο-
φασίσουν αν θα αφιερώσουν µέρος 
των νέων εργαλείων πρασινίσµατος 
για το βιολογικό πριµ.

Το Βέλγιο πάντως, που προγραµ-
µατίζει αυτή τη µετάβαση, απέστειλε 
πρόταση για τη σχετική τροποποίη-
ση των ευρωπαϊκών κανονισµών, η 
οποία εισάγει µία «ρήτρα αναθεώ-
ρησης» του µέτρου µε στόχο να δι-
ευκολύνει δικαιούχους και διαχει-
ριστικές αρχές. Επίσης µε αυτή την 

προσαρµογή θα υπάρξει και η δυ-
νατότητα οι ενταγµένοι στο Μέτρο 
του ΠΑΑ να προσθέσουν επιπλέον 
στρέµµατα προς ενίσχυση. Συγκεκρι-
µένα, στο σκεπτικό της τροποποίη-
σης αναφέρονται τα εξής:

«Μετάβαση µεταξύ της τρέχουσας 
και της νέας ΚΑΠ - Μεταφορά πολυ-
ετών δεσµεύσεων που υπερβαίνουν 
την τρέχουσα περίοδο προγραµµατι-
σµού στα οικολογικά προγράµµατα

Κατά την προετοιµασία της νέας 
ΚΑΠ, σχεδιάζουµε επί του παρόντος 
τα eco-schemes. Κατά τη διάρκεια αυ-
τής της διαδικασίας, προέκυψε µια δυ-
σκολία σχετικά µε τη µετάβαση µετα-
ξύ της τρέχουσας και της νέας ΚΑΠ.

Στο Βέλγιο, ορισµένα τρέχοντα α-
γροπεριβαλλοντικά µέτρα και βιολο-
γικής γεωργίας θα ενσωµατωθούν 
στον πυλώνα των άµεσων ενισχύσε-
ων (eco-schemes) από το 2023 και ό-
χι ως παρέµβαση στα Προγράµµατα 
Αγροτικής Ανάπτυξης της νέας ΚΑΠ. 
Αυτές οι δεσµεύσεις σύµφωνα µε τα 
άρθρα 28 και 29 έχουν διάρκεια 5 
ετών: για δεσµεύσεις που ξεκίνησαν 
το 2020, το τελευταίο έτος δέσµευσης 
θα λήξει το 2024.

Προκειµένου να µην έχουµε 2 δι-
αφορετικούς τύπους δεσµεύσεων (α-
γροπεριβαλλοντικά / βιολογικά και 
eco-schemes) µε παρόµοιους όρους 
που τρέχουν παράλληλα το 2023 και 

το 2024, θα χρειαζόταν πιθανότητα 
να µεταφερθούν οι δεσµεύσεις των 
Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης πέραν της τρέχουσας περιόδου 
προγραµµατισµού στου νέου τύπου 
παρεµβάσειςς για τα eco-schemes. 

Στην πράξη, αυτό σηµαίνει για πα-
ράδειγµα τα ακόλουθα:

Ο «Αγρότης Α» έχει δεσµευτεί για 
τη διατήρηση της βιολογικής γεωρ-
γίας για 100 στρέµµατα και ξεκίνη-
σε τις δεσµεύσεις του το 2020 (5 έτη). 
Το 2023, έχει 50 επιπλέον στρέµµατα 
βιολογικής γεωργίας. Υποβάλλει αί-
τηση για να ενταχθεί σε eco-scheme 
«διατήρηση της βιολογικής γεωργί-
ας». Κατά συνέπεια, θα έχει δύο τύ-
πους δεσµεύσεων µε (πιθανώς) δια-
φορετικά ποσά ενίσχυσης και διαφο-
ρετικούς όρους. Αυτό δεν προκαλεί 
σύγχυση µόνο στον αγρότη, αλλά ε-
πίσης σηµαίνει διοικητικό φόρτο και 
ένα σύνθετο σύστηµα διαχείρισης για 
το κράτος µέλος. Στην πράξη, θα υ-
πάρχει ένα παράλληλο σύστηµα για τη 
βιολογική γεωργία (ένα για συνεχείς 

δεσµεύσεις και ένα ως eco-scheme).
Σε αυτό το πλαίσιο, το Βέλγιο προ-

τείνει την προσαρµογή του άρθρου 
140 του Κανονισµού Στρατηγικών 
Σχεδίων της ΚΑΠ. Πιστεύουµε ότι πρέ-
πει να συµπεριληφθεί διάταξη για τη 
δυνατότητα εφαρµογής ρήτρας ανα-
θεώρησης όταν η δέσµευση αγροπε-
ριβαλλοντικού µέτρου της τρέχουσας 
περιόδου συνεχίζεται ως eco-scheme 
στη νέα περίοδο της ΚΑΠ.

Προσθήκη στο άρθρο 140:
∆εσµεύσεις που αναλαµβάνονται 

σύµφωνα µε τα άρθρα 28 και 29 
της περιόδου προγραµµατισµού σύµ-
φωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013, οι οποίες δεν συνεχίζο-
νται ως γεωργοπεριβαλλοντικό και 
κλιµατικό µέτρο, αλλά παρέχονται ως 
eco-scheme επιτρέπεται η αναπροσαρ-
µογή τους . Εάν αυτή η προσαρµογή 
δεν γίνει αποδεκτή από τον δικαιού-
χο, η δέσµευση λήγει και δεν απαι-
τείται επιστροφή χρηµάτων για την 
περίοδο κατά την οποία η δέσµευση 
ήταν σε ισχύς.

Το βιολογικό 
πριμ με ετήσιες 
εντάξεις, χωρίς 
όριο ενίσχυσης      

Η δυνατότητα μεταφοράς του Μέτρου στον 
φάκελο των άμεσων ενισχύσεων, αλλάζει 

τα δεδομένα για τους δικαιούχους της νέας 
πρόσκλησης με δεσμεύσεις μετά το 2022

Φάκελος
Οι ελληνικές αρχές είναι αυτές 
που θα αποφασίσουν αν θα 
αφιερώσουν µέρος των νέων 
εργαλείων πρασινίσµατος για το 
βιολογικό πριµ.

Όρια
Στα Προγράµµατα Αγροτικής 
Ανάπτυξης όλα τα 
αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα και 
τα Βιολογικά διαθέτουν κάποιο 
όριο ενίσχυσης. Για τις πολυετείς 
καλλιέργειες αυτό είναι 90 
ευρώ το στρέµµα και για τις 
ετήσιες 60 ευρώ το στρέµµα.

Τροπολογία
Το Βέλγιο έχει στείλει προς 
έγκριση από τις ευρωπαϊκές 
αρχές τροπολογία για τη 
διευκόλυνση της µεταφοράς των 
βιολογικών ενισχύσεων στον 
Πυλώνα των άµεσων πληρωµών. ∆ήλωση 

ενδιαφέροντος
Η νέα πρόσκληση της Βιολο-
γικής Γεωργίας θα ανοίξει το 
φθινόπωρο για όσους θέλουν 

να ενταχθούν στο Μέτρο
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Ελλιπής ο σχεδιασμός
των κλαδικών πολιτικών 
στην αγροτική παραγωγή
Έγκλημα χαρακτήρισε 
την κατάργηση 
φορέων βασικής 
έρευνας όπως των 
οργανισμών καπνού, 
αμπέλου και βάμβακος, 
ο επιχειρηματίας Νίκος 
Ευθυμιάδης κατά την 
τοποθέτησή του στο 
Φόρουμ των Δελφών

Η επίδραση της covid-19 στην αποµακρυσµέ-
νη επικοινωνία και την ανάγκη για ψηφια-
κό µετασχηµατισµό, θα απασχολήσει µεταξύ 
άλλων την τελευταία ηµέρα των συζητήσεων 
το Οικονοµικό Φόρουµ των ∆ελφών. Το συ-
ντονισµό του συγκεκριµένου πάνελ, το Σάβ-
βατο 15 Μαΐου (13:15 µ.µ) θα έχει ο εκδότης 
και διευθυντής της Agrenda, Γιάννης Πανά-
γος. Καλεσµένοι είναι ο υφυπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, Γιάννης Οικονόµου, ο Εµπο-
ρικός ∆ιευθυντής Ελλάδας της Bayer - Crop 
Science, Μανώλης Παναγιωτόπουλος, ο επι-
κεφαλής του αγροτικού τµήµατος πιστοποιή-
σεων της TÜV Hellas, Θωµάς Αραπογιάννης, 
ο επικεφαλής του παραγωγικού τµήµατος 
ντοµάτος της Unilever, ∆ηµήτρης Ευθυµιό-
πουλος, ο τεχνικός διευθυντής της Novacert, 
Γιάννης Ευαγγελόπουλος και ο καθηγητής 

στο Κολέγιο Περρω-
τής της Αµερικανικής 
Γεωργικής Σχολής, 
Θανάσης Γκέρτσης.   
Η επικοινωνία µε-
ταξύ των κρίκων της 
αλυσίδας αξίας και 
συνεργασία µεταξύ 
των συντελεστών, η 
αλληλεπίδραση και η 
µαζική δουλειά 
µε τη χρήση νέων µέ-
σων, τώρα και µετά 
την πανδηµία, είναι 
τα θέµατα που θα α-
πασχολήσουν.  
Σε κάθε περίπτωση 
οι αγρότες βρίσκο-
νται στο επίκεντρο  
αυτών των διεργα-
σιών, ωστόσο, ο νέ-
ος τρόπος επικοινω-
νίας και η ψηφιακή 
εποχή επιδρούν κα-
θοριστικά στην εξέ-
λιξη της αγροτικής 
παραγωγής και την 
οικονοµική δραστη-
ριότητα στο χώρο. 
Η πανδηµία διευκό-
λυνε και διεύρυνε 

θα λέγαµε την αποµακρυσµένη επικοινω-
νία στις τάξεις των συντελεστών της αγροτι-
κής παραγωγής. φαίνεται µάλιστα να επιτα-
χύνει τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της γε-
ωργίας, όπως και τις αντίστοιχες εξελίξεις σε 
όλο το φάσµα της αλυσίδας αξίας. 
Όλα δείχνουν πως η µετάβαση στην ψηφι-
ακή εποχή ήρθε για να µείνει. Μαζί και η α-
νάγκη για περισσότερη γνώση, συστηµατι-
κότερη ανταλλαγή απόψεων, στενότερη συ-
νεργασία και προφανώς καλύτερο παραγω-
γικό αποτέλεσµα, ίσως και µε λιγότερα µέσα 
(κυρίως σε επίπεδο εισροών). 
Θα αναζητηθούν λοιπόν οι προϋποθέσεις 
για να έχει επιτυχία αυτό τον νέο µοντέλο. 

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Στο ρόλο που διαδραµάτισε ο ιδιωτι-
κός τοµέας στην αγροτική παραγω-
γή στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο πρόε-
δρος του Redestos Group Νίκος Ευθυ-
µίαδης, επισηµαίνοντας ότι ο βασικός 
λόγος για τον οποίο «ο ιδιωτικός το-
µέας πήγε µπροστά, ήταν επειδή είχα-
µε εντονότατο κρατικό παρεµβατισµό 
στην Ελλάδα µέσω της Αγροτικής Τρά-
πεζας». Ο κ. Ευθυµιάδης µιλώντας στο 
πλαίσιο του Delphi Economic Forum 
VI πρόσθεσε πως όταν οι υπάρχουσες 
κρατικές δοµές και λειτουργίες φάνη-
κε ότι δεν µπορούσαν να αντεπεξέλ-
θουν στις πραγµατικές ανάγκες της 
οικονοµίας, ο ιδιωτικός τοµέας βγή-
κε προς τα έξω και ανέλαβε σηµαντι-
κό πεδίο δραστηριότητας. 

Αναφερόµενος στις παρούσες συν-
θήκες της αγοράς, ο ίδιος στάθηκε στο 
διεθνές διατροφικό ζήτηµα που έχει 
προκύψει, το οποίο συνδέεται µε το ό-
τι σε 30 χρόνια από σήµερα ο πληθυ-
σµός της γης έχοντας αυξηθεί κατά 2,5 
δισ. ευρώ φτάνοντας τα 10 δισ. ευρώ 
θα απαιτεί την αύξηση της αγροτικής 
παραγωγής κατά 50%. «Ωστόσο οι ε-
κτάσεις είναι και θα παραµείνουν οι 

ίδιες και δεν διανοούµαστε να αφαι-
ρέσουµε δάση για να τα µετατρέψου-
µε σε αγροτική γη», σχολίασε. 

«Έγκληµα η παύση λειτουργίας 
ιδρυµάτων που θα µπορούσαν να 
προχωρήσουν σε βασική έρευνα»

Συν τοις άλλοις χαρακτήρισε «έγκλη-
µα» αυτό που συνέβη τα τελευταία 50 
χρόνια, όπου αντί να βελτιώσουµε την 
υποδοµή µέσα στη βασική έρευνα µε 
ιδρύµατα αµπέλου, καπνού ή άλλων 
κλάδων προχωρήσαµε στην διακοπή 
της λειτουργίας τους. «Σήµερα είµα-
στε σε εποχή - κλειδί που υπάρχει η 
δυνατότητα να πάµε µπροστά. Ελπίζω 
αυτή την βασική παραγωγή που χάσα-
µε στο παρελθόν να την καλύψουν µε-
ρικώς τα ιδρύµατα τύπου ΕΚΕΤΑ, ∆η-
µόκριτος αλλά και ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα», 
πρόσθεσε ο επιχειρηµατίας. 

Στάθηκε στη σηµασία ενίσχυσης 
της γεωργίας µε ειλικρινές, επιθετικό 
και παραγωγικό σχέδιο δράσης. «Το 
σχέδιο αυτό πρέπει να περιλαµβάνει 
την τάση µίας πολύ ταχείας ανάπτυ-
ξης των τεχνολογιών. Επίσης θα πρέ-
πει να ξεχάσουν οι παραγωγοί τις ε-
πιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση παρά µόνο εάν ανταποκρίνονται σε 

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Η εμπειρία της 
απομακρυσμένης 
επικοινωνίας
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αυτά που τους προτείνει το παραγω-
γικό σχέδιο δράσης ή εάν δραστηριο-
ποιούνται στις καλλιέργειες προστιθέ-
µενης αξίας». Πρότεινε µεταξύ άλλων 
το συνεταιριστικό κίνηµα να αντικατα-
σταθεί µε τη λέξη επιχείρηση και τό-
νισε τη σηµασία που έχει να φτάσει η 
συµβολαιακή γεωργία έως και το ερ-
γοστάσιο που παράγει το αλεύρι και 
το βαµβάκι, διαγράφοντας µία κυκλι-
κή διαδροµή που θα περνάει από όλα 
τα στάδια της παραγωγής. Μεταξύ άλ-
λων πρόταξε τη σηµασία που έχει να 
αναδείξουµε το brand Ελλάδα. 

Στην ίδια συζήτηση συµµετείχε και ο 
πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Αλ. Κοντός, ο οποίο τόνισε τη σηµασία 
που έχει να οδηγηθούν οι συνεταιρι-
σµοί σε συγχωνεύσεις και συνενώσεις. 
«Αν θέλουµε να µιλάµε για ποιοτική 
γεωργία πρέπει να καταπολεµηθεί α-
ποτελεσµατικά η παράνοµη διακίνη-
ση αγροτικών προϊόντων», πρόσθεσε. 

Μέτρα 1 δις σε εγγειοβελτιωτικά 
Με τη σειρά του ο Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης, Σπήλιος Λιβανός στάθηκε στην ε-
πικείµενη διαµόρφωση ενιαίας εθνι-
κής στρατηγικής ούτως ώστε να αλλά-
ξει πλήρως το παραγωγικό µοντέλο. Ως 
βασικές προτεραιότητες της εθνικής 
στρατηγικής ο υπουργός παρέθεσε:

 Την άµεση στήριξη των παραγω-
γών µέσα στην κρίση.

Την ένταξη των έργων υποδοµής 
στο εθνικό πλαίσιο στρατηγικής. ύψους 
1 δισ. ευρώ σε εγγειοβελτιωτικά έργα 
µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης. 

Την ενίσχυση της κατάρτισης και 
της εκπαίδευσης ακόµη κι από το νήπιο.

Την εντατικοποίηση των ελέγχων.
Την προώθηση της εξωστρέφειας.
Την αντιµετώπιση της κλιµατικής 

αλλαγής και ορθή διαχείριση πόρων. 
Τη διαχείριση ολοκληρωµένων 

δράσεων για την ελληνική διατροφή 
και τα ελληνικά προϊόντα. 

Ένα ακόµη δείγµα στόχων και ορα-
µάτων για µια Εθνική Στρατηγική που 
θα οδηγήσει τον πρωτογενή και α-
γροδιατροφικό τοµέα σε µια νέα ε-
ποχή, το οποίο δεν διαφέρει και σε 
πολλά από αυτά που έχουν ακουστεί 
τις τελευταίες 10ετίες, παρουσιάστη-
κε από τον αρµόδιο υπουργό, στο Φό-
ρουµ των ∆ελφών.

Βασικά εργαλεία αυτής της πολι-
τικής, αν µη τι άλλο η νέα ΚΑΠ, µε 
την οποία όπως είπε ο υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβα-
νός συνδέεται άµεσα το µέλλον της 
ελληνικής γεωργίας, το Ταµείο Ανά-
καµψης, όπου θα δοθεί έµφαση στα 
εγγειοβελτιωτικά - µε πόρους άνω 
του 1 δις- και στις νέες τεχνολογίες, 
η διαµόρφωση ενός Think Tank αλ-
λά και η χρήση βέλτιστων παραδειγ-
µάτων από χώρες που διαπρέπουν α-
γροτικά όπως η Ολλανδία, το Ισρα-
ήλ και η Ιρλανδία.

Βέβαια στην παρέµβαση του ο υ-
πουργός, δεν αναφέρθηκε στα δια-
χρονικά εδώ και 10ετίες προβλήµα-
τα και στρεβλώσεις που δεν έχει α-
κόµη καταφέρει να αποτινάξει η δι-
οικητική µηχανή και κρατούν σε ο-
µηρία δυνάµεις του πρωτογενούς το-
µέα, καθιστώντας επαίτη ενισχύσε-
ων και στήριξης. 

Ουδεµία δε αναφορά σε κίνητρα 
που θα οδηγήσουν σε αυτή την νέα 
εποχή, παρά µόνο σε φιλολογικές α-
ναφορές του τύπου «ως ΕΕ συνολι-
κά πρέπει να διαφυλάξουµε τον δι-
ατροφικό µας πλουραλισµό. Να δώ-
σουµε τα εργαλεία στις τοπικές κοι-
νότητες να διατηρήσουν την ιδιαίτε-
ρη αγροδιατροφική τους κουλτούρα. 
Η προέλευση κάθε τροφίµου και πο-
τού πρέπει να είναι διαφανής, πλή-
ρης και ολοκληρωµένη και να απο-
τελεί µέρος της ταυτότητας του. Απο-
τελεί εθνική µας επιλογή, η προστα-
σία του gastrodiversity για να προ-
στατέψουµε και να αναδείξουµε τα 
ελληνικά προϊόντα».

Κλειδί οι εµπνευσµένοι 
επιχειρηµατίες 

Κατα τα λοιπά, για το µείγµα πολι-
τικής που  οραµατίζεται ο Σπήλιος Λι-
βανός απαιτείται:

 Η εξειδικευµένη γνώση, εµπειρία 
αλλά και η διαµόρφωση καινοτόµων 
σκέψεων και προτάσεων του επιστη-
µονικού κόσµου

Η άµεση και αποτελεσµατική συ-
νεργασία µε τις τράπεζες, την ενίσχυ-
ση της συµβολαιακής γεωργίας, επι-
τάχυνση των διαδικασιών του Ταµεί-
ου Εγγυοδοσίας

Εµπνευσµένοι και οραµατιστές ε-
πιχειρηµατίες, που αντιλαµβάνονται 
την ανάγκη για επενδύσεις στο R&D, 
για καθετοποίηση, καινοτοµία, εξω-
στρέφεια.

Καταναλωτές, τουριστική βιοµηχα-
νία και εστίαση που τιµούν και προτι-
µούν τα ελληνικά τοπικά παραδοσια-
κά προϊόντα.

Αγρότες και συνεταιρισµοί µε νέα 
σύγχρονη αντίληψη, µε το βλέµµα 
στραµµένο στις νέες απαιτήσεις της 
εποχής που απαιτούν συνέργειες και 
προσαρµοστικότητα.

Νέοι που θα βρεθούν στην αιχ-
µή της αγροτικής παραγωγής, που οι 
καλλιεργητικές µέθοδοι µε τη βοήθεια 
της σύγχρονης τεχνολογίας θα είναι 
πιο αποδοτικές, αλλά και λιγότερο ε-
πιβλαβείς για το περιβάλλον. 

Όπως τόνισε ο κ. Λιβανός το µεγά-
λο στοίχηµα για το µέλλον των νέων 
της πατρίδας µας θα κερδηθεί στην ελ-
ληνική περιφέρεια. Μέσα από την α-
νάδειξη της αγροδιατροφής σε µοχλό 
ανάπτυξης της οικονοµίας και τη σύν-
δεσή της µε τη σύγχρονη ταυτότητα 
του Έλληνα του 21ου αιώνα.

Τα 200 χρόνια προσφοράς
Στην τοποθέτηση του ο  κ. Λιβανός 

αν µη τι άλλο αναγνώρισε  τη συµβο-
λή του αγροτικού τοµέα στην ανάπτυ-
ξη της Ελλάδας υπογραµµίζοντας πως 
«ο αγροδιατροφικός τοµέας και η α-

γροτική παραγωγή συνιστούν έννοιες 
συνυφασµένες µε την ιστορία του τό-
που µας. Η ιστορία της ελληνικής γε-
ωργίας είναι η ιστορία της Ελλάδας.
Στα 200 χρόνια της σύγχρονης πορεί-
ας µας, κεντρικοί στόχοι της αγροτικής 
πολιτικής µας ήταν και είναι: βιώσιµο 
γεωργικό εισόδηµα, συνεχής βελτίω-
ση της θέσης των αγροτών, προώθη-
ση της απασχόλησης, της ποιότητας 
ζωής και της τοπικής  ανάπτυξης στις 
αγροτικές περιοχές. Η ανάπτυξη στην 
Ελλάδα θα έλθει από την περιφέρεια».

Εκτίµηση του κ. Λιβανού είναι ό-
τι εν έτει 2021, η αγροτική πολιτική 
µιας χώρας, όπως η Ελλάδα, δεν µπο-
ρεί να είναι αποκοµµένη από το διε-
θνές περιβάλλον.  

Απευθυνόµενος στους συνοµιλητές 
του ο ΥΠΑΑΤ υπενθύµισε ότι σήµερα 
η Ευρώπη συνολικά είναι ο κορυφαί-
ος εξαγωγέας και ο δεύτερος µεγα-
λύτερος εισαγωγέας τροφίµων  µετά 
την Αµερική. «Στο πλαίσιο αυτό οι α-
ριθµοί µας βοηθούν να αντιληφθού-
µε ότι η Ελλάδα έχει σηµαντικές δυ-
νατότητες ανάπτυξης. Αρκεί να σκε-
φτούµε ότι 21 εταιρείες που δραστη-
ριοποιούνται στην ΕΕ και δεν είναι ό-
λες Ευρωπαϊκές παρουσιάζουν µεγα-
λύτερο παγκόσµιο τζίρο από τον συνο-
λικό τζίρο όλων των εταιρειών τροφί-
µων και ποτών της Ελλάδας, δηλ. πε-
ρί τα 15,5 δίσ.», είπε.

Ως κλάδος,  η Αγροδιατροφή  απο-
τελεί τον βασικό πυλώνα της «Βιοοι-
κονοµίας», δηλαδή, της δραστηριότη-
τας και της αξίας που δηµιουργείται α-
πό την εκµετάλλευση των βιοϋλικών 
και των φυσικών πόρων. «Κατά συνέ-
πεια», συνέχισε  «εµείς πρέπει να πρω-
τοστατήσουµε στην εφαρµογή πολιτι-
κών για την αντιµετώπιση των κρίσι-
µων προκλήσεων που αφορούν: στο 
Κλίµα, την Βιοποικιλότητα και τα Οικο-
συστήµατα. Η προστασία τους γίνεται 
πλέον κεντρική προτεραιότητα στην ε-
θνική πολιτική µας αλλά και στην κοι-
νή Ευρωπαϊκή πολιτική µας».

Ο ρόλος του κράτους
Και µέσα σε όλα αυτά, διατύπωσε 

και το ερώτηµα για το ρόλο που πρέ-
πει να έχει το κράτος, για να απαντή-
σει και πάλι περί διαγραµµάτων περι 
χάραξης εθνικής στρατηγικής στον 
πρωτογενή τοµέα µε συγκεκριµένη 
στοχοθεσία, διατύπωση προτεραιοτή-
των, και µε βάθος χρόνου. 

«Ο ρόλος του κράτους είναι πολύ ση-
µαντικός, αλλά δεν θέλουµε να γίνει 
«ασφυκτικός». Θέλουµε να δώσουµε 
χώρο στον αγρότη για ανάπτυξη, δη-
µιουργία, καθετοποίηση, καινοτοµία, 
παραγωγικότητα και σύγχρονη επιχει-
ρηµατικότητα», είπε χαρακτηριστικά.

ΚΑΠ
Τροφοδότης της 
εθνικής στρατηγι-
κής στον πρωτογενή 
τομέα τα κονδύλια 
της ΚΑΠ, αλλά 
και του Ταμείου 
Ανάκαμψης

Πάνελ
Στη συζήτηση μετεί-
χαν, ο πρόεδρος της 
Τράπεζας Πειραιώς 
Γ. Χατζηνικολάου, ο 
πρόεδρος του ΕΛΓΟ 
Δήμητρα καθηγη-
τής Σ. Χαρουτου-
νιάν, ο πρόεδρος 
της REDESTOS 
Ν. Ευθυμιάδης και 
ο πρώην ΥΠΑΑΤ 
Αλ. Κοντός

ΕΚΕΤΑ
Σήμερα είμαστε 
σε μία εποχή κλειδί, 
είπε ο κ. Ευθυμι-
άδης εκφράζοντας 
την ελπίδα να 
προχωρήσουν ερευ-
νητικά πρότζεκτ 
με τη βοήθεια του 
ΕΚΕΤΑ, Δημό-
κριτου και ΕΛΓΟ 
Δήμητρα

Στην πεπατημένη η εθνική στρατηγική 
Λιβανού για τον αγροδιατροφικό τομέα
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Στο επίκεντρο της Intercomm ποιότητα 
πρώτης ύλης και επενδύσεις στην ελιά 

 Νέες ποικιλίες ροδάκινων 
και βελτίωση υφιστάμενων 

 Στα σχέδια και επενδύσεις 
σε νέες γραμμές παραγωγής 

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Μεγαλύτερη έµφαση στην ποιότητα των 
προϊόντων που παραλαµβάνει από τους  
παραγωγούς δίνει το τελευταίο χρονικό 
διάστηµα η Intercomm Foods, η οποία 
έχει στο επίκεντρο της δραστηριότητάς 
της την επεξεργασία και συσκευασία της 
ελιάς αλλά και φρούτων (βερίκοκα και 
ροδάκινα) σε κοµπόστα και σε ασηπτική 
συσκευασία.

Όπως σηµειώνει σχετικά η διευθύνου-
σα σύµβουλος της εταιρείας, Ιωάννα Σαΐτη 
(φωτό), «ένας από τους βασικούς µας στό-

χους τα τελευταία χρόνια 
είναι να βελτιώσουµε την 
ποιότητα της πρώτης ύ-
λης, ενισχύοντας τον πα-
ραγωγό. Αυτή η ενίσχυ-
ση βρίσκει εφαρµογή σε 
βέλτιστες καλλιεργητικές 
µεθόδους και στην αύξη-
ση της στρεµµατικής από-
δοσης. Οι νέες ποικιλίες 
στα ροδάκινα είναι κάτι 
που µας απασχολεί ιδιαί-
τερα σε συνδυασµό µε τη 
βελτίωση των υφιστάµε-
νων ποικιλιών». 

Ένας ακόµη τοµέας 
στον οποίο επικεντρώ-
νει το ενδιαφέρον της η 
επιχείρηση είναι αυτός 
της ελιάς, µέσω της ο-

λοκληρωµένης διαχείρισης σε συνεργα-
σία µε τις οµάδες παραγωγών. «Σε αυτόν 
τον τοµέα υφίσταται καθοδήγηση και συ-
νεργασία, τόσο σε ό,τι αφορά τις καλλιερ-
γητικές πρακτικές, όσο και σε ό,τι αφορά 
τα εφόδια που χρησιµοποιούν. Επιπλέον 
στο πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης επι-
διώκουµε να ελαττώσουµε το ενεργειακό 
µας αποτύπωµα, ενώ µεγάλη πρόκληση α-
ποτελεί η διαχείριση του νερού, δεδοµέ-
νου ότι σε κάποιες περιοχές δεν υπάρχει 
επάρκεια υδάτων». 

Σε εξέλιξη επενδυτικό 
πρόγραµµα στην ελιά

Στον τοµέα των επενδύσεων η Intercomm 
Foods έχει ενταχθεί σε χρηµατοδοτικό πρό-
γραµµα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που 
αφορά σε έργα εκσυγχρονισµού και βελ-
τίωσης του εργοστασίου. «Στο πλαίσιο αυ-
τό σχεδιάζουµε και νέα επενδυτικά προ-
γράµµατα καθότι ο εκσυγχρονισµός των 
γραµµών παραγωγής και η βελτίωση της 
αποδοτικότητάς είναι στους άµεσους στό-
χους µας».

Τα επόµενα βήµατα αφορούν στην υλο-
ποίηση επενδύσεων για την υιοθέτηση φι-
λικότερων προς το περιβάλλον µεθόδων 
παραγωγής και επεξεργασίας. 

Αναφερόµενη στην παραγωγή της ελιάς 
κατά την τελευταία περίοδο συγκοµιδής η 
κυρία Σαΐτη κάνει λόγο για µία καλή χρο-
νιά. «Ωστόσο, δεδοµένου ότι η ποιότητα 
και ανταγωνιστικότητα της πρώτης ύλης 
είναι κυρίαρχο ζήτηµα, λαµβάνοντας υπό-
ψη µας και τον ισχυρό ανταγωνισµό που 
προέρχεται από άλλες χώρες παραγωγής, 
επιδιώκουµε διαρκώς την βελτίωσή της». 
Αναφερόµενη στη νέα χρονιά η ίδια επι-
σηµαίνει ότι είναι αρκετά νωρίς για εκτι-
µήσεις σε ό,τι αφορά την ελιά.

Βιώσιµη 
ανάπτυξη

Η Intercomm Foods 
δίνει έµφαση στη 
βιώσιµη ανάπτυξη 
επιδιώκοντας να 

ελαττώσει το ενερ-
γειακό της αποτύ-
πωµα, ενώ µεγάλη 
πρόκληση αποτελεί 

η διαχείριση του 
νερού, λόγω ανε-
πάρκειας υδάτων

Πρόταγµα
η προβολή της
ελληνικότητας
Η Intercomm παραλαµβάνει και 
επεξεργάζεται όλες τις ποικιλίες 
ελιάς, όπως οι πράσινες 
Χαλκιδικής, Καλαµών, πράσινες 
Αµφίσσης, µαύρες Αµφίσσης και 
ορισµένες µικρότερης παραγωγής 
ποικιλίες.
Να σηµειωθεί εδώ ότι 
ο προσανατολισµός της εταιρείας 
είναι αµιγώς εξαγωγικός, καθότι 
διαθέτει το 98% της παραγωγής 
της εκτός ελληνικών συνόρων. 
Σύµφωνα µε την διευθύνουσα 
σύµβουλο της εταιρείας στόχος 
για τα επόµενα χρόνια είναι η 
διατήρηση της ποιότητας στα 
προϊόντα, θέτοντας στο επίκεντρο 
την ελληνικότητα, αλλά και  
η περαιτέρω ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, έχοντας ως 
κύριο µέληµα τη βιώσιµη ανάπτυξη 
και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό.
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Nέο ρυθµιστικό πλαίσιο για την πα-
ραγωγή και επισήµανση των αλκοο-
λούχων ποτών αλλά και την προστα-
σία των γεωγραφικών ενδείξεων τί-
θεται σε εφαρµογή από την 25η Μα-
ΐου, καταργώντας οριστικά τον κα-
νονισµό (ΕΚ)110/2008.

Για να διασφαλιστεί η οµαλή λει-
τουργία της αγοράς αλκοολούχων 
ποτών στο νέο νοµικό πλαίσιο (κα-
νονισµός ΕΕ) 2019/787) τα όργανα 
της ΕΕ σε συνεργασία µε εµπειρο-
γνώµονες των κρατών µελών προε-
τοιµάζουν σχέδιο κατευθυντήριων ο-
δηγιών, προκειµένου να θεσπιστούν 

οι εφαρµοστικοί κανόνες, ιδιαίτερα 
όσον αφορά τις αιτήσεις καταχώρι-
σης των γεωγραφικών ενδείξεων, 
τη διαδικασία ένστασης, τις τροπο-
ποιήσεις των προδιαγραφών προϊό-
ντος, την ακύρωση της καταχώρισης, 
τη χρήση συµβόλου και τον έλεγχο. 

Τα αλκοολούχα που δεν πληρούν τις 
απαιτήσεις του εν λόγω κανονισµού 
αλλά τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις 
του κανονισµού (ΕΚ) 110/2008 και 
παράγονταν πριν από την 25η Μαΐ-
ου 2021 µπορούν να συνεχίσουν να 
διατίθενται στην αγορά µέχρις εξά-
ντλησης των σχετικών αποθεµάτων.

Νέο πλαίσιο επισήμανσης, 
παραγωγής αλκοολούχων

Πάνω από 44 δις οι πράσινες επενδύσεις έως το 2030
Mέχρι το 2030 οι πράσινες επενδύσεις στην Ελλάδα αναµένεται να 
ξεπεράσουν τα 44 δισ. ευρώ, µέσω 21 δράσεων που θα καλυφθούν 
από το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. Μιλώντας σε 
διαδικτυακή εκδήλωση για το «Πράσινο Υδρογόνο», που διοργάνωσε το 
Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, ο υπουργός 
Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας, ανέφερε πως το προσεχές διάστηµα 
πρόκειται να ανακοινωθούν και οι προτάσεις της Εθνικής Επιτροπής 
για το Υδρογόνο, προκειµένου να διαµορφωθεί η Εθνική Στρατηγική, 
ενώ ήδη βρίσκονται υπό εξέταση περισσότερα από 20 σχετικά project 
στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Η Ελλάδα θα απολιγνιτοποιήσει 
την παραγωγή ενέργειας, και το υδρογόνο θα επιταχύνει αυτή την 
ενεργειακή µετάβαση καθώς µαζί µε τις παραδοσιακές ΑΠΕ, θα 
αποτελέσει ακρογωνιαία λίθο σε αυτή την εθνική προσπάθεια.

Η «Οικογένεια Μπέκα» παράγει µια 
σειρά από κωδικούς βασισµένους 

στο βουβαλινό γάλα, όπως: 
Βούτυρο, Γιαούρτι ελαφρύ και 

βουβαλινό, Ηµίσκληρο τυρί, Λευκό 
τυρί, Γραβιέρα, Αριάνι, Κεφίρ, 

αλλά και παραδοσιακά επιδόρπια. 

Την πρώτη της παρουσία στην αγορά 
της Μέσης Ανατολής µετρά εδώ και 
µερικές ηµέρες η «Οικογένεια Μπέ-
κα». Η πρότυπη τυροκοµική µονάδα 
στη Σίνδο Θεσσαλονίκης που παρά-
γει προϊόντα µε βουβαλινό γάλα α-
πό παραγωγούς της Κερκίνης, εξάγει 
πλέον στο Μπαχρέιν την ελληνική 
Mozzarella και την ελληνική Burrata. 

Η εταιρεία εξάγει προϊόντα ήδη σε 
Γερµανία, Βέλγιο και Ηνωµένο Βασί-
λειο. «Κάνουµε βήµατα σταθερά και 
στοχευµένα στον τοµέα των εξαγω-
γών. Η επέκτασή µας στην αγορά του 
Μπαχρέιν, σε συνεργασία µε την το-
πική Agora Foods, ήταν ένας στόχος 
που υλοποιήθηκε και είµαστε ιδιαί-
τερα χαρούµενοι γι’ αυτό! Οι κάτοικοι 
της συγκεκριµένης περιοχής γνωρί-
ζουν, πλέον, την ελληνική Mozzarella 
και την ελληνική burrata. Σιγά σιγά 
θα γνωρίσουν όλα τα προϊόντα µας 
που φέρουν την ελληνική σφραγίδα 
ποιότητας»  αναφέρει ο ιδρυτής της 
εταιρείας Γιάννης Μπέκας. 

Ντεμπούτο
Οικογένειας 
Μπέκα στο 
Mπαχρέιν

Νέες επενδύσεις για 
«Βιολογικό Χωριό» µε 
οµολογιακό 9,5 εκατ.

Η αλυσίδα λιανικής 
βιολογικών τροφίµων 
«Βιολογικό Χωριό» συνεχίζει 
την αναπτυξιακή της πορεία  
µε τη σύναψη οµολογιακού 
δανείου 9.570.000 ευρώ 
που εκδόθηκε µε σκοπό την 
εξασφάλιση νέων κεφαλαίων 
για την ανάπτυξη του δικτύου 
των καταστηµάτων εντός και 
εκτός Αττικής, αλλά και στο 
εξωτερικό. Η έκδοση του 
οµολογιακού θα υποστηρίξει 
τη δηµιουργία υποδοµών 
για την υποστήριξη του 
διευρυµένου δικτύου. 

Νέες φρουτοσαλάτες 
από τον Αγρόκηπο 
Χαλβατζή

Νέα σειρά φρουτοσαλατών 
κυκλοφόρησε ο Αγρόκηπος 
Χαλβατζή, συστήνοντας ένα 
υγιεινό σνακ, χωρίς ζάχαρη 
και τεχνητά χρώµατα για 
όλες τις ώρες της ηµέρας. 
Οι κωδικοί περιλαµβάνουν 
ροδάκινο Ηµαθίας, ανανά, 
γλυκό αχλάδι Ηµαθίας, 
τροπικά φρούτα (µε ροδάκινο 
Ηµαθίας, παπάγια και ανανά) 
και φρουτοσαλάτα µε 
ροδάκινο, αχλάδι, σταφύλι 
και κεράσι και δροσερά 
κοµµάτια φρούτων, σε χυµό 
σταφυλιού ή σε ελαφρύ 
σιρόπι, σε οικογενειακή 
συσκευασία και on the go.

Η Κρι Κρι γιορτάζει 
30 χρόνια στην 
αγορά γιαουρτιού

Η γαλακτοβιοµηχανία Κρι Κρι 
ανακοίνωσε στο πλαίσιο του 
εορτασµού της παρουσίας 30 
χρόνων στην ελληνική αγορά 
γιαουρτιού, ότι κατάφερε να 
φτάσει στην πρώτη θέση 
παραγωγής γιαουρτιού, 
µένοντας πιστή στις ίδιες 
αξίες µε τις οποίες ξεκίνησε. 
Το 2020 σηµείωσε διψήφιο 
ρυθµό ανάπτυξης, µε πάνω 
από 450 εργαζόµενους 
και 84 νέες προσλήψεις 
να πραγµατοποιούνται κατά 
τη διάρκεια της χρονιάς.

ΝΕΑ

Ο γίγαντας των αγροτικών εµπορευ-
µάτων ADM ανακοίνωσε ότι θα επεν-
δύσει περίπου 350 εκατ. δολάρια για 
την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου 
θρυµµατισµού σόγιας στη Βόρεια Ντα-
κότα των ΗΠΑ, για να καλύψει την αυ-
ξανόµενη ζήτηση από τις βιοµηχανίες 
τροφίµων, ζωοτροφών και βιοκαυσί-
µων. Η νέα µονάδα θα διαθέτει µηχα-
νήµατα αυτοµατισµού τελευταίας τε-
χνολογίας και θα έχει την ικανότητα 
να επεξεργάζεται 150.000 µπούσελς 
σόγιας την ηµέρα. Η κατασκευή της ε-
γκατάστασης αναµένεται να ολοκλη-
ρωθεί το 2023, ενώ σύµφωνα µε την 
ADM βρίσκεται σε στρατηγικό σηµείο 

δηλαδή σε µια µεγάλη περιοχή πα-
ραγωγής σόγιας και σε εγγύτητα µε 
το παγκόσµιο δίκτυο εφοδιασµού της.

Η ADM ανακοίνωσε επίσης σχέδια ε-
πενδύσεων 25 εκατ. δολαρίων για την 
αύξηση της δυνατότητας διύλισης και 
αποθήκευσης στη µονάδα θραύσης και 
διύλισης στο Κουίνσι του Ιλλινόις. Η ε-
πέκταση αναµένεται να ολοκληρωθεί 
έως το α’ τρίµηνο του 2022. Σύµφωνα 
µε τον Greg Morris, πρόεδρο της Ag 
Services & Oilseeds της ADM, οι επεν-
δυτικές κινήσεις, χάρη στην επιχειρη-
σιακή και εµπορική εµπειρία, δίνουν 
την δυνατότητα για λύσεις χαµηλού 
άνθρακα από το αγρόκτηµα στο πιάτο.

Νέα μονάδα σόγιας
στήνει ο γίγαντας ΑDM

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ- ΕΕ ΓΙΑ Υ∆ΡΟΓΟΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΕΕ

44
∆ΙΣ ΕΥΡΩ

470
∆ΙΣ ΕΥΡΩ

21
∆ΡΑΣΕΙΣ



ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Nέες επενδύσεις και τα επόµενά 
βήµατα προετοιµάζει το οινοποι-
είο Anhydrous, που αποτελεί την 
οινική έκφραση του Κτήµατος Α-
βαντίς στη Σαντορίνη. Στο πλάνο 
είναι η δηµιουργία νέου οινοποι-
είου µε επένδυση 1 εκατ. ευρώ και 
στόχο να αυξήσει την παραγωγική 
του δυναµικότητα και να µεταφέ-
ρει εκεί την παραγωγή από τις υ-
πάρχουσες εγκαταστάσεις στον Βό-
θωνα, όπως λέει στο Wine Trails ο 
οινοποιός και ιδιοκτήτης του οινο-
ποιείου, Απόστολος Μούντριχας. 

Το οινοποιείο στο νησί των Κυ-
κλάδων αποτελεί ουσιαστικά την ε-
πανασύσταση του Κτήµατος Αβα-
ντίς στη Σαντορίνη µε διαφορετι-
κή ονοµασία, έχοντας ήδη διαγρά-
ψει εννέα έτη διαδροµής στο νησί.

Έτσι γεννήθηκε το Anhydrous 
που διαθέτει εκτός των άλλων και 
επισκέψιµο τµήµα, το οποίο περι-
λαµβάνει το κελάρι και το εστιατό-
ριο, µε την επιµέλεια του µενού να 
ανήκει στον Γιάννη Μπαξεβάνη. 

Από την άφιξη στη Σαντορίνη 
και τις πρώτες «άφουρες»

«To 2012 θελήσαµε να προσθέ-
σουµε στο χαρτοφυλάκιο του Κτή-
µατος Αβαντίς µία Σαντορίνη», λέ-
ει ο κ. Μούντριχας περιγράφοντας 

την έναρξη της διαδροµής. «Τότε 
και για τρία χρόνια συνεργαστήκα-
µε µε το οινοποιείο του Γιώργου Γα-
βαλά. Στη συνέχεια αναπαλαιώσα-
µε µία µικρή κάβα κάτω από το αρ-
χοντικό της οικογένειας Εµµανου-
ήλ Αργυρού στη Μεσσαριά. Εκεί 
βάλαµε τις πρώτες µας «άφουρες» 
(µεγάλα δρύινα βαρέλια που έφερ-
ναν οι µοναχοί κάποτε από το εξω-
τερικό). Έτσι προέκυψε ένας δεύ-
τερος κωδικός, το ΠΟΠ Σαντορίνη 
Άφουρα, που ισορροπεί ανάµεσα 
σε Νυχτέρι και Σαντορίνη βαρέλι». 

Η πρώτη ετικέτα που παρήγε το 
Κτήµα Αβαντίς στη Σαντορίνη ήταν 
το Κτήµα Αβαντίς-Σαντορίνη µε τις 
ποικιλίες Ασύρτικο, Αϊδάνι και Α-
θήρι. Ακολούθησε η συγκέντρωση 
Μανδηλαριάς από τον Πύργο, απ’ 
όπου προέκυψε το ροζέ Grace. Στα-
διακά εντάχθηκε ένα κόκκινο ο Ά-
γιος Νικόλας, από 70% µαυροτρά-
γανο και 30% Μανδηλαριά µε ένα 
χρόνο ωρίµανση σε βαρέλια 225 
λίτρων και άφουρες 1.000 λίτρων. 

«Στην ελληνική αγορά και στις ε-
ξαγωγές κυριαρχούσε η Σαντορίνη 
Αβαντίς. Οι υπόλοιπες ετικέτες πα-
ράγονταν σε πολύ µικρές ποσότη-
τες µόνο για το οινοποιείο. Ωστό-
σο πριν από δύο µήνες ξεκινήσα-
µε τη διάθεσή τους στην αγορά», 
εξηγεί ο Απόστολος Μούντριχας. 

Ο ίδιος επισηµαίνει ότι πριν από 

ένα χρόνο γεννήθηκε η ιδέα «αυ-
τονόµησης» της Σαντορίνης, ού-
τως ώστε να πορευθεί ανεξάρτητα 
από το Κτήµα Αβαντίς. «Επιλέξαµε 
την ονοµασία Anhydrous. Πηγή έ-
µπνευσης αποτέλεσε ένας καλός 
µας αµπελουργός ο κυρ Γιώργος, 
που είχε ως επωδό για τα αµπέλια 
τη φράση: άνυδρα είναι τι να σου 
κάνουν; Η λέξη άνυδρο έχει παγκό-
σµιο εκτόπισµα και γίνεται κατανο-
ητή στην Ελλάδα και στο εξωτερι-
κό, περιγράφοντας µε ακρίβεια το 
terroir της Σαντορίνης. Η ονοµασία 
καθιερώθηκε επίσηµα πριν ενάµι-
σι µήνα και η εταιρεία που συστή-
θηκε είναι η Anhydrous Οινοποι-
ητική Σαντορίνης ΙΚΕ». 

Με πέντε κωδικούς στην αγορά
Το οινοποιείο Anhydrous διαθέ-

τει συνολικά πέντε κωδικούς. Στην 

πορεία δηµιουργήθηκε και µία Σα-
ντορίνη σε τσιµεντένιο αυγό. «Η α-
νάγκη για τη συγκεκριµένη φιάλη 
προήλθε από ένα αποµονωµένο α-
µπελοτόπι στον Πύργο, κοντά στη 
µονή του Προφήτη Ηλία, το οποίο 
ωρίµαζε πολύ αργά και είχε ατσά-
λινη οξύτητα. Για να πλαισιώσου-
µε αυτή την οξύτητα θέλαµε να πει-
ραµατιστούµε µε το τσιµεντένιο αυ-
γό που προσφέρει δύο πλεονεκτή-
µατα: αφενός ως φυσικό υλικό α-
ναπνέει, αφετέρου λόγω του σχή-
µατος δηµιουργείται το φαινόµε-
νο vortex που προκαλεί συνεχείς 
αναδεύσεις. Αυτό βοηθά να περά-
σει σώµα από τις οινολάσπες στο 
κρασί, γεγονός που επιφέρει ισορ-
ροπία µε την υφιστάµενη οξύτητα 
και το υφάλµυρο στοιχείο». 

Ας σηµειωθεί ότι το Anhydrous εξά-
γει το 50% των φιαλών που παράγει. 

To 2012 πρόσθεσαν στο χαρτοφυλάκιο του Κτήµατος µία Σαντορίνη. Στις ετικέτες Σαντορίνη Anhydrous, Άφουρα Anhydrous-Aσύρτικο, Icon- Ασύρτικο, Grace- Μανδηλαριά, Μανδηλαριά.

Το οινοποιείο στο νησί των Κυκλάδων αποτελεί ουσιαστικά την 
επανασύσταση του Κτήµατος Αβαντίς στη Σαντορίνη µε διαφορετική 
ονοµασία, έχοντας ήδη διαγράψει εννέα έτη διαδροµής στο νησί.

Αnhydrous, οινική 
έκφραση για το 
Κτήμα Αβαντίς
Στο πλάνο και νέο οινοποιείο στη Σαντορίνη 
για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας

Τerroir
Η λέξη «άνυδρο» έχει 

παγκόσµιο εκτόπισµα και 
γίνεται κατανοητή, περι-
γράφοντας µε ακρίβεια 

το terroir της Σαντορίνης
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Eξάγει 

των φιαλών
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50%
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Ανοιχτή έως τις 15 Ιουλίου θα παραµείνει η πρό-
σκληση ύψους 37 εκατ. ευρώ για την υποβο-
λή αιτήσεων στήριξης στο Μέτρο 4.1.2 του ΠΑΑ 
για όσους θέλουν να αγοράσουν αρδευτικά συ-
στήµατα και φωτοβολταϊκά µε επιδότηση 40 έ-
ως 85%. ∆ικαιούχοι είναι όλοι όσοι κατέχουν α-
γροτική εκµετάλλευση οποιασδήποτε έκτασης 
και την έχουν δηλώσει στο ΟΣ∆Ε του 2020, ανε-
ξάρτητα αν είναι νέοι αγρότες, κατ’ επάγγελµα ή 
νεοεισερχόµενοι στον αγροτικό τοµέα. Εξαιρού-
νται οι άµεσα συνταξιούχοι και όσοι δεν διαθέ-
τουν ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα. 

Η οικονοµική στήριξη για τις εκµεταλλεύσεις 
φυσικών και νοµικών προσώπων δύναται να α-
νέλθει έως τις 150.000 ευρώ, ενώ για τις συλ-

λογικές επενδύσεις η οικονοµική στήριξη µπο-
ρεί να ανέλθει έως τις 200.000 ευρώ. Η ένταση 
στήριξης είναι ανάλογη µε την κατηγοριοποίη-
ση των δικαιούχων, των Περιφερειών, την κα-
τάσταση του υδατικού συστήµατος που επηρε-
άζεται από την επένδυση και τη δυνητική εξοι-
κονόµηση κατανάλωσης ύδατος (βλ. σελ. 29). Ο 
ενδιαφερόµενος µπορεί να επιδοτηθεί για ένα 
πολύ µεγάλο εύρος επενδύσεων. 

Ενδεικτικά αναφέρεται η αγορά και εγκατά-
σταση αρδευτικών συστηµάτων α) στάγδην άρ-
δευσης και β) µικροκαταιονισµού (έως 410 ευ-
ρώ το στρέµµα), δεξαµενές νερού, µηχανολο-
γικός εξοπλισµός όπως π.χ. αγωγοί µεταφο-
ράς που αποσκοπεί στην επαναχρησιµοποίη-
ση των υδάτων για άρδευση, αλλά και ολοκλη-
ρωµένες λύσεις άρδευσης οι οποίες αφορούν 
γεωργία ακριβείας. Επιπλέον επιλέξιµες είναι 

γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα αποκλειστι-
κά αρδευτικής χρήσης συµπεριλαµβανοµένου 
του εξοπλισµού τους (π.χ. σωληνώσεις, αντλία, 
γεννήτρια, ηλεκτρολογικός πίνακας) και φω-
τοβολταϊκά συστήµατα (αυτόνοµα ή διασυνδε-
δεµένα) µε ή χωρίς φορητή αυτόνοµη διάταξη 
επαναφορτιζόµενων µπαταριών ιόντων λιθίου.

Απόλυτη προτεραιότητα ένταξης έχουν ό-
σοι πετυχαίνουν εξοικονόµηση ύδατος άνω 
του 50% µε την επένδυσή τους (µοριοδότηση 
σελ. 30). Για κάθε περίπτωση επένδυσης απαι-
τείται επενδυτικό σχέδιο, µελέτη εξοικονόµη-
σης ύδατος και αίτηση για άδεια χρήσης ύδα-
τος. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν ηλεκτρο-
νικά (οριστικοποιούν) την αίτηση τους, µέσω 
του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ε-
νισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστό-
τοπο www.ependyseis.gr. 

Μέχρι 15 Ιουλίου αιτήσεις 
για επιδότηση αρδευτικών    
Έως 30.000 ευρώ για φ/β, 410 ευρώ το στρέμμα στάγδην, 63.000 ευρώ για δεξαμενές

Οριστικοποίηση 
αιτήσεων

Η οριστικοποίηση των 
αιτήσεων στήριξης θα είναι 
δυνατή από τις 24 Μαΐου. 

Οι δικαιούχοι θα έχουν 
περιθώριο τρία χρόνια για 
να υλοποιήσουν πλήρως 

την επένδυσή τους 
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Με ένα κτήμα, 
ΟΣΔΕ του 2020 
και ενημερότητες      
Εύκολα πιάνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας, απαιτούνται 
όμως πολλές τεχνικές μελέτες για την προετοιμασία αίτησης

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Έχοντας δηλωµένο ένα κτήµα στο ΟΣ-
∆Ε του 2020 όσο µικρό και να είναι και 
µε τακτοποιηµένες φορολογικές και α-
σφαλιστικές υποχρεώσεις, µπορεί ο ο-
ποιοσδήποτε που θέλει να επενδύσει σε 
ένα νέο αρδευτικό σύστηµα ή φωτοβολ-
ταϊκό στην ποµόνα να ξεκινήσει την α-
ναζήτηση για την ένταξή του στο Μέτρου 
4.1.2. Χωρίς να απαιτεί την ένταξη στο 
ΜΑΑΕ ως «κατ’ επάγγελµα» ούτε «Τυπι-
κές Αποδόσεις» το Μέτρο δεν έχει ιδιαί-
τερα κριτήρια επιλεξιµότητας, ωστόσο οι 
µελέτες εξοικονόµησης ύδατος που απαι-

τεί και οι τεχνικοί φάκε-
λοι ίσως «πέσουν βαριά» 
σε κάποιον χωρίς µεγά-
λα σχέδια. Αναλυτικότε-
ρα, τα κύρια σηµεία της 
προκήρυξης είναι:

Υποβολή αιτήσεων
Η περίοδος υποβο-

λής αιτήσεων είναι α-
πό 11/05/2021 έως και 
15/07/2021. Οι αιτήσεις 
υποβάλλονται µέσω του 
Πληροφορικού Συστήµα-
τος Κρατικών Ενισχύσεων 
και στη συνέχεια οι φυ-

σικοί φάκελοι κατατίθενται στις ∆ΑΟΚ.

∆ικαιούχοι
∆ικαιούχοι µπορεί να είναι φυσικά 

και νοµικά πρόσωπα καθώς και συλλο-
γικά σχήµατα αγροτών. Οι ενδιαφερόµε-
νοι θα πρέπει να έχουν υποβάλλει ενι-
αία δήλωση εκµετάλλευσης (ΟΣ∆Ε) κα-
τά το έτος 2020.

Ποσά και Ένταση Στήριξης
Η οικονοµική στήριξη για τις εκµεταλ-

λεύσεις φυσικών και νοµικών προσώπων 
δύναται να ανέλθει έως τις 150.000 ευρώ 
ενώ για τις συλλογικές επενδύσεις η οι-
κονοµική στήριξη µπορεί να ανέρθει έως 
τις 200.000 ευρώ. Η ένταση στήριξης για 
τη δράση κυµαίνεται από 40% έως 85% 
του αιτούµενου προϋπολογισµού, ανά-
λογα µε την κατηγοριοποίηση των δικαι-
ούχων, των Περιφερειών, την κατάστα-

ση του υδατικού συστήµατος που επηρε-
άζεται από την επένδυση και τη δυνητι-
κή εξοικονόµηση κατανάλωσης ύδατος.

Επιλέξιµες Επενδύσεις
1. ∆απάνες αγοράς, µεταφοράς και ε-

γκατάστασης καινούριου µηχανολογι-
κού και λοιπού εξοπλισµού µε στόχο την 
εξοικονόµηση ύδατος, στις οποίες περι-
λαµβάνονται:

1.1. Αρδευτικά συστήµατα α) στάγδην 
άρδευσης και β) µικροκαταιονισµού (στα-
θεροί µικροεκτοξευτές τοπικής άρδευσης 
χαµηλού ύψους). Στην υποκατηγορία αυ-
τή δύνανται να περιλαµβάνονται και µη-
χανισµοί συλλογής του εξοπλισµού, κα-
θώς και αγωγοί µεταφοράς νερού από 
το σηµείο υδροληψίας στο αγροτεµάχιο.

1.2. ∆εξαµενές όγκου έως 500 κ.µ. (ό-
πως πλαστικές, µεταλλικές κ.λπ.).

1.3. Μηχανολογικός εξοπλισµός (ό-
πως π.χ. αγωγοί µεταφοράς) που απο-
σκοπεί στην επαναχρησιµοποίηση των 
υδάτων για άρδευση (π.χ. από βιολογι-
κό καθαρισµό).

1.4. Ολοκληρωµένες λύσεις άρδευσης 
οι οποίες αφορούν γεωργία ακριβείας 
και περιλαµβάνουν ενδεικτικά δαπάνες 
αγοράς και εγκατάστασης Η/Υ και λογι-
σµικού διαχείρισης γεωργικής εκµετάλ-
λευσης, δικτύου µετεωρολογικών δεδο-
µένων, εγκατάστασης δοµηµένης καλω-
δίωσης ή ασύρµατου δικτύου, εδαφολο-
γικής ανάλυσης, αισθητήρες, µετρητές, 
αυτοµατοποιηµένο έλεγχο συστηµάτων 
άρδευσης κ.α.

2. Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις, 
στις οποίες περιλαµβάνονται:

2.1. Γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα α-
ποκλειστικά αρδευτικής χρήσης, συµπε-
ριλαµβανοµένου του εξοπλισµού τους 
(π.χ. σωληνώσεις, αντλία, γεννήτρια, η-
λεκτρολογικός πίνακας) και της απαραί-
τητης κτιριακής υποδοµής (π.χ. µικρό α-
ντλιοστάσιο).

2.2. Επιµέρους εξοπλισµός για τον εκ-
συγχρονισµό υφιστάµενων γεωτρήσεων/
πηγαδιών (ενδεικτικά: αλλαγή αντλίας, 
γεννήτριας, ηλεκτρολογικού πίνακα).

2.3. ∆εξαµενές (χωµάτινες, µεταλλι-
κές, κ.λπ.) που απαιτούν εκσκαφές ή ε-
πιχώσεις φυσικού εδάφους.

2.4. Φωτοβολταϊκό σύστηµα.

ΕΩΣ 410 ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ 

Στάγδην άρδευση
Επιδοτούνται αρδευτικά συστήµατα 
α) στάγδην άρδευσης και β) µικροκα-
ταιονισµού (σταθεροί µικροεκτοξευ-
τές τοπικής άρδευσης). Στην υποκα-
τηγορία αυτή δύνανται να περιλαµ-
βάνονται και µηχανισµοί συλλογής 
του εξοπλισµού, καθώς και αγωγοί 
µεταφοράς νερού από το σηµείο υ-
δροληψίας στο αγροτεµάχιο. Για την 
στάγδην το εύλογο κόστος ανά καλλι-
έργεια (ποσό ανά στρµ.) έχει ως εξής: 
Αροτραίες καλλιέργειες 170 ευρώ.
∆έντρα κανονικής φύτευσης: 220 ευρώ.
∆έντρα πυκνής φύτευσης 300 ευρώ.
Αµπελώνες: 410 ευρώ.
Λαχανικά ή άνθη υπαίθρου: 255 ευρώ.
Επιλέξιµες είναι επενδύσεις αντικατά-
σταση συστήµατος άρδευσης µε άλλο 
σύστηµα διαφορετικού τύπου ή ιδίου 
τύπου εξαιτίας µεγάλων απωλειών ύ-
δατος, επέκτασης υποδοµής σε τεµά-
χια που αρδεύονταν κατά το πρόσφα-
το παρελθόν και η επένδυση σε νέα 
αρδευόµενη έκταση που ήταν ξηρική
Απαραίτητες προϋποθέσεις η µελέ-
τη δυνητικής εξοικονόµησης κατα-
νάλωσης ύδατος και η αίτηση για ά-
δεια χρήσης νερού.

ΑΠΟ 50 Κ.Μ

Δεξαμενές
Επιλέξιµες είναι δεξαµενές όγκου 
έως 500 κ.µ. (όπως πλαστικές, µε-
ταλλικές κ.λπ.) που δεν απαιτούν εκ-
σκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδά-
φους, για την αποθήκευση νερού 
βροχής. ∆εν έχει προβλεφθεί σχε-
τικό εύλογο κόστος. Για διαφορετι-
κού τύπου δεξαµενές (π.χ. µεταλλι-
κές) που απαιτούν εκσκαφές ή επι-
χώσεις φυσικού εδάφους θα προ-
σκοµίζονται 3 προσφορές.
Επιπλέον, επιλέξιµες είναι δεξαµε-
νές (χωµάτινες, µεταλλικές, κ.λπ.) 
που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώ-
σεις φυσικού εδάφους. Το επιλέξι-
µο κόστος ξεκινά από τα 1.700 ευρώ 
για δεξαµενές που ξεκινούν από 50 
κ.µ και φτάνουν τα 63.000 ευρώ για 
δεξαµενές έως 19.000 κ.µ.. Για δε-
ξαµενές άνω των 20.000 κ.µ, το επι-
λέξιµο κόστος είναι 3,25 ευρώ ανά 
κ.µ. Για τις τσιµεντένιες δεξαµενές 
νερού έως 500 κ.µ, η ανώτατη επι-
λέξιµη δαπάνη ανέρχεται στα 105 
ευρώ/κ.µ.. Σηµειώνεται ότι η ύπαρ-
ξη οµβροδεξαµενών στο επιχειρη-
µατικό σχέδιο παρέχει στον δικαι-
ούχο µόρια ένταξης (βλ. σελ 30).

150.000 ευρώ
Για τα φυσικά πρό-
σωπα επιδοτούνται 
δαπάνες για φακέ-
λους έως 150.000 

ευρώ

ΜΕΤΡΟ 4.1.2  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΥΔΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΨΟΣ 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΛΟΓΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

170 � 410
ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕMMΑ 

1.100 � 3.100
ΕΥΡΩ / K/W

105
ΕΥΡΩ / Κ.µ

2.800 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

2.350 � 6.000
ΕΥΡΩ

800 � 1.350
ΕΥΡΩ

ΕΩΣ 1.500
ΕΥΡΩ

     ΕΩΣ 500     
ΕΥΡΩ

+ 96,5 ΕΥΡΩ / MΕΤΡΟ

ΕΩΣ 60.000
  ή 3,25 ευρώ / κ.µ

    για δεξαµενές >20.000 κ.µ

40-85% 

150
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

200-500
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ

ΔΑΠΑΝΗΣ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΣΤΑΓ∆ΗΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ-ΠΗΓΑ∆ΙΑ ∆ΕΞΑMΕΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗMΑΤΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
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 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα 
αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης, 
συµπεριλαµβανοµένου του εξο-
πλισµού τους (π.χ. σωληνώσεις, 
αντλία, γεννήτρια, ηλεκτρολογι-
κός πίνακας) και της απαραίτητης 
κτιριακής υποδοµής (π.χ. µικρό 
αντλιοστάσιο), είναι επιλέξιµες ε-
πενδύσεις προς ενίσχυση. Το εύ-
λογο κόστος για γεώτρηση χωρίς 
δοκιµαστική άντληση ορίζεται στα 
1.500 ευρώ + 90 ευρώ/µέτρο και 
για γεώτρηση µε δοκιµαστική ά-
ντληση στα 2.800 ευρώ + 96,5ευ-
ρώ/µέτρο. Οι τιµές δεν περιλαµβά-
νουν το υποβρύχιο αντλητικό συ-
γκρότηµα και τον ηλεκτρικό πίνα-
κα για τα οποία θα προσκοµίζονται 
3 προσφορές. 
Ο επιµέρους εξοπλισµός για τον 
εκσυγχρονισµό υφιστάµενων γε-
ωτρήσεων/πηγαδιών (ενδεικτικά: 
αλλαγή αντλίας, γεννήτριας, ηλε-
κτρολογικού πίνακα), επίσης επι-
δοτείται. Για γεννήτριες πετρελαί-
ου το επιλέξιµο κόστος φτάνει τα 
6.000 ευρώ και για τους πίνακες 
µεταγωγής τα 1.350 ευρώ. 

ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Γεωργία ακριβείας
Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να κα-
ταθέσει φάκελο ενίσχυσης για ο-
λοκληρωµένες λύσεις άρδευσης 
οι οποίες αφορούν γεωργία ακρι-
βείας. Σε αυτές τις δαπάνες περι-
λαµβάνονται ενδεικτικά δαπάνες 
αγοράς και εγκατάστασης Η/Υ και 
λογισµικού διαχείρισης γεωργικής 
εκµετάλλευσης, δικτύου µετεωρο-
λογικών δεδοµένων, εγκατάστασης 
δοµηµένης καλωδίωσης ή ασύρµα-
του δικτύου, εδαφολογικής ανά-
λυσης, αισθητήρες, µετρητές, αυ-
τοµατοποιηµένο έλεγχο συστηµά-
των άρδευσης, συστήµατα αποµα-
κρυσµένου ελέγχου και προγραµ-
µατισµού. Σύµφωνα µε την προκή-
ρυξη, απαιτείται από τον ενδιαφε-
ρόµενο µία ειδική µελέτη εγκατά-
στασης εξοπλισµού ως δικαιολο-
γητικό τεκµηρίωσης της επιλεξι-
µότητας της επένδυσης. 
Η εκπόνηση της µελέτης εγκατά-
στασης και εφαρµογής δικτύου για 
την υιοθέτηση ολοκληρωµένων 
λύσεων, όπως η γεωργία ακριβεί-
ας καλύπτεται από το Μέτρο µε έ-
ως 500 ευρώ. 

ΕΩΣ 30.000 ΕΥΡΩ

Φωτοβολταϊκά
Για τα φωτοβολταϊκά συστήµατα και 
τις φορητές αυτόνοµες διατάξεις ε-
παναφορτιζόµενων µπαταριών ιό-
ντων λιθίου, προσκοµίζεται προ-
σφορά σύνδεσης από τον αρµόδιο 
διαχειριστή (Α∆ΜΗΕ ή ∆Ε∆∆ΗΕ) µε 
βάση την οποία τεκµηριώνεται η α-
ντι-οικονοµικότητα της σύνδεσης. 
Η δαπάνη αγοράς, µεταφοράς και 
εγκατάστασης του εξοπλισµού φω-
τοβολταϊκού δεν µπορεί να υπερβαί-
νει τα 10.000 ευρώ. Εξαιρείται η δα-
πάνη αγοράς, µεταφοράς και εγκα-
τάστασης αυτόνοµης διάταξης επα-
ναφορτιζόµενων µπαταριών ιόντων 
λιθίου η οποία δεν µπορεί να ξεπερ-
νά τα 20.000 ευρώ.  
Οι επιλέξιµες δαπάνες που αφο-
ρούν στην αγορά, µεταφορά και 
εγκατάσταση του σχετικού εξο-
πλισµού µπορούν να φτάσουν έ-
ως το ποσό:
Φωτοβολταϊκό συνδεδεµένο µε στα-
θερές βάσεις: 1.100 ευρώ/kW, Αυ-
τόνοµο φωτοβολταϊκό µε σταθερές 
βάσεις 2.800 ευρώ/kW, Φωτοβολ-
ταϊκό συνδεδεµένο στο δίκτυο µε ι-
χνηλάτες (trackers) 1.250 ευρώ/kW.

ΑΠΟ 40% ΕΩΣ 85%

Ύψος ενίσχυσης
Το ύψος της ενίσχυσης έχει ως εξής:
Ο δικαιούχος κατά τη στιγµή υποβο-
λής της αίτησης α) δεν έχει υπερβεί 
το 41ο έτος της ηλικίας, διαθέτει τίτ-
λο σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυν-
σης και εγκαθίσταται για πρώτη φορά 
σε γεωργική εκµετάλλευση ως υπεύ-
θυνός της ή β) έχει ενταχθεί ως δικαι-
ούχος µέτρων Νέων Γεωργών (ΠΑΑ) 
την τελευταία πενταετία: 80% στα Μι-
κρά Νησιά Αιγαίου, 70% σε Αν. Μα-
κεδονία-Θράκη, Ήπειρο, 50% Αττική 
και 60% στις υπόλοιπες Περιφέρειες.
∆ικαιούχοι σε ορεινές περιοχές: 75% 
σε Μικρά Νησιά Αιγαίου, 50% σε Αττική 
και 60% στις υπόλοιπες Περιφέρειες.
∆ικαιούχοι σε περιοχές που αντιµε-
τωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά µειο-
νεκτήµατα: 75% σε Μικρά Νησιά, 40% 
σε Αττική και 50% στις υπόλοιπες Πε-
ριφέρειες.
Λοιποί δικαιούχοι σε κανονικές περιο-
χές: 75% σε Μικρά Νησιά Αιγαίου, 40% 
σε Αττική, Στ. Ελλάδα, ∆υτ. Μακεδονία 
και 50% στις υπόλοιπες Περιφέρειες.
Συλλογικές επενδύσεις: 85% στα Μι-
κρά Νησιά Αιγαίου, 60% στις υπόλοι-
πες Περιφέρειες. 

37 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Κονδύλια
Τα κονδύλια έχουν οριστεί 
στα 37 εκατ. ευρώ µε το 
75% αυτών να 
προορίζονται για φυσικά/
νοµικά πρόσωπα και το 
25% για συλλογικά 
σχήµατα. Τα χρήµατα 
µοιράζονται περιφερειακά 
ως εξής: Αν. Μακεδονία 
& Θράκη: 3.375.072 
ευρώ, Κεντρική 
Μακεδονία: 6.970.255 
ευρώ, ∆υτική Μακεδονία: 
2.452.691 ευρώ, 
Θεσσαλία: 3.616.147 
ευρώ, Στερεά Ελλάδα: 
3.238.811 ευρώ, Ήπειρος: 
1.907.651 ευρώ, Ιόνια 
Νησιά: 985.271 ευρώ, 
∆υτ. Ελλάδα: 3.312.185 
ευρώ, Πελοπόννησος: 
3.668.555 ευρώ, Αττική: 
1.090.085 ευρώ,  Νότιο 
Αιγαίο: 1.132.011 ευρώ, Β. 
Αιγαίο: 1.939.093 ευρώ, 
Κρήτη: 3.312.173 ευρώ

ΜΕΤΡΟ 4.1.2  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΥΔΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΨΟΣ 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΛΟΓΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

170 � 410
ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕMMΑ 

1.100 � 3.100
ΕΥΡΩ / K/W

105
ΕΥΡΩ / Κ.µ

2.800 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

2.350 � 6.000
ΕΥΡΩ

800 � 1.350
ΕΥΡΩ

ΕΩΣ 1.500
ΕΥΡΩ

     ΕΩΣ 500     
ΕΥΡΩ

+ 96,5 ΕΥΡΩ / MΕΤΡΟ

ΕΩΣ 60.000
  ή 3,25 ευρώ / κ.µ

    για δεξαµενές >20.000 κ.µ

40-85% 

150
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

200-500
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ

ΔΑΠΑΝΗΣ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

200-500

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΤΑΓ∆ΗΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ-ΠΗΓΑ∆ΙΑ ∆ΕΞΑMΕΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗMΑΤΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
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Για την ένταξη στο Μέτρο 4.1.2 ο υποψήφιος θα πρέπει να συγκεντρώσει 
τουλάχιστον 30 βαθµούς. Όπως προκύπτει µε σαφήνεια από τα κριτήρια 
απόλυτη προτεραιότητα θα έχουν όσοι αντικαταστήσουν υπάρχον σύστηµα 
µε στάγδην άρδευση και πετύχουν εξοικονόµηση νερού άνω του 30-50%, 
βάζοντας δύσκολα σε όσους θέλουν να µετατρέψουν µία έκταση σε αρ-

δευτική εφόσον -προφανώς- δεν µπορούν να αποδείξουν εξοικονόµηση 
νερού. Σηµειώνεται πως αν ο αγρότης βάλει υδροµετρητή πριν την αίτη-
ση ένταξης, µπορεί να εξασφαλίσει µέχρι και 10 µόρια. Παράλληλα, όπως 
φαίνεται και στα κριτήρια, το να βάλει ο αγρότης µία δεξαµενή νερού στο 
επενδυτικό σχέδιο θα βοηθήσει ιδιαίτερα τις πιθανότητες ένταξης.

Έξι κριτήρια στον πίνακα μοριοδότησης

Στα 30 μόρια η βάση ένταξης στο Μέτρο
Προτεραιότητα στην εξοικονόμηση ύδατος, σε υδροβόρες καλλιέργειες και επενδύσεις σε ταμιευτήρες

ΑΡ∆ΕΥΣΗ 1
Ποσοστό δυνητικής εξοικονόµησης ύδατος µέσω υ-
λοποίησης υποδοµής άρδευσης: Από 50% και άνω, 
30 µόρια. Από 40% και µικρότερη του 50%, 27 µόρια. 
Από 30% και µικρότερη του 40%, 24 µόρια. Από 25% 
και µικρότερη του 30%, 21 µόρια. Από 20% και µι-

κρότερη του 25%, 18 µόρια. Από 15% και µικρότε-
ρη του 20% 15 µόρια. Από 10% εξοικονόµηση ύδα-
τος και µικρότερη του 15%, 12 µόρια. Βαθµολογεί-
ται µόνο ένα πεδίο. Η βαθµολόγηση γίνεται βάσει 
της µελέτης που συνυποβάλλεται µε την αίτηση. 

ΜΕΤΡΗΣΗ 2
Ύπαρξη υδροµετρητή πριν την υλοποίηση της επέν-
δυσης: Σε όλες τις αρδευτικές υποδοµές 10 µόρια, 
σε περισσότερες από µία αρδευτικές υποδοµές 8 µό-
ρια, σε µία αρδευτική υποδοµή 7 µόρια. Η βαθµολό-

γηση γίνεται µε δήλωση του υποψηφίου για τον 
αριθµό των υδροληψιών που κάνει χρήση η εκµε-
τάλλευση και την προσκόµιση των άδειων χρήσης 
ύδατος όσων από αυτές διαθέτουν.

∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ

ΝΙΤΡΙΚΑ

3
Εξοικονόµηση ύδατος µέσω υλοποίησης εγγείων βελ-
τιώσεων: Υποδοµή για ανακύκλωση νερού, 20 µόρια, 
οµβροδεξαµενές όγκου από 5.000 κ.µ και άνω 12 µό-
ρια, οµβροδεξαµενές όγκου από 3.000 έως 4.999 κ.µ 10 
µόρια, οµβροδεξαµενές όγκου από 500 έως 2.999 κ.µ 8 
µόρια. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος υλοποιεί πε-

ρισσότερες από µία οµβροδεξαµενές, για τον υπολο-
γισµό της µοριοδότησης λαµβάνεται υπόψη ο συνολι-
κός όγκος των δεξαµενών. Παράδειγµα: Ο υποψήφι-
ος υλοποιεί µία οµβροδεξαµενή 300 κυβικών µέτρων 
και µία 400 κυβικών µέτρων. Μοριοδοτείται για συνο-
λικό όγκο 300+400 = 700 κυβικά µέτρα.
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Εκµετάλλευση που βρίσκεται εντός ευπρόσβλητης 
στη νιτρορύπανση περιοχής: Άνω του 50% της εκµε-
τάλλευσης 10 µόρια, από 30 έως 49,9% της εκµετάλ-
λευσης 7 µόρια, από 10% έως 29,9% της εκµετάλλευ-

σης 4 µόρια, από 0,1% έως 9,9% της εκµετάλλευ-
σης 2 µόρια. Η βαθµολόγηση γίνεται βάσει των ε-
κτάσεων που έχουν καταχωρηθεί στη δήλωση Ε-
νιαίας Ενίσχυσης (ΟΣ∆Ε) 2020. 

 Εγκατάσταση συστηµάτων εξοικονόµησης ύδατος σε υ-
δροβόρες καλλιέργειες. Υδροβόρες 10 µόρια, λοιπές καλ-
λιέργειες 7 µόρια. Βαθµολογείται ένα πεδίο βάσει των 
καλλιεργειών της µελλοντικής κατάστασης οι οποίες ε-

ξυπηρετούνται από την επιλέξιµη επένδυση. Επειδή το 
επενδυτικό σχέδιο δύναται να αφορά τόσο υδροβόρες 
όσο και λοιπές καλλιέργειες, βαθµολογείται το πεδίο 
εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί η µεγαλύτερη έκταση.

Κατάσταση των υδατικών σωµάτων: Υδατικά σώµατα 
περιοχής λίµνης Κορώνειας 20 µόρια, κατάσταση υ-
δατικού σώµατος λιγότερο από καλή (ποσοτικά) 10 
µόρια. Όταν οι αιτούµενες επενδύσεις επηρεάζουν 

διαφορετικές κατηγορίες υδατικών συστηµάτων, 
ο υποψήφιος λαµβάνει την ευνοϊκότερη για αυ-
τόν βαθµολογία, ανεξάρτητα από την αρδευόµενη 
έκταση που επηρεάζει το κάθε υδατικό σύστηµα. 

ΟΣ∆Ε 2020
 ∆ικαιολογητικό 

τεκµηρίωσης είναι 
η δήλωση στο ΟΣ∆Ε

Βαθµολογία
 Λαµβάνεται υπόψη η 
καλλιέργεια στη µελ-
λοντική κατάσταση

Μελέτη
 Η κατάσταση των 
υδάτων προκύπτει 

βάσει µελέτης

Παράταση
Η οµβροδεξαµενής 
κάτω των 500 κ.µ 
δεν παίρνει µόρια

Τεκµηρίωση
Η άδεια ύδατος 
µε τον αριθµό 

του υδροµετρητή

Υπολογισµός
 Νέες αρδευόµενες 
εκτάσεις που ήταν 

ξηρικές, δεν συµπε-
ριλαµβάνονται

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ Υ∆ΑΤΟΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΕ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΗ ΣΤΗ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ 
ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

Υ∆ΡΟΒΟΡΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr
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