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Ιδού τα κατορθώματα
με το Εθνικό Απόθεμα
Έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποδεικνύει το μέγεθος των καταστρατηγήσεων
που έχουν γίνει μετά το 2017 και καλύπτουν σήμερα Λιβανός και Μελάς σελ. 8

Brothers
in farms
στην εύφορη
Κυπαρισσία

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ
Μ.Ο. ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 2020 ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

σελ. 40-41

Σύνολο χώρας
Με αντικειµενικά στοιχεία
Με αµφισβητούµενα στοιχεία ιδιοκτησίας και ζώων
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Χαμηλές
οι αποδόσεις
για τα σκληρά
στη Θεσσαλία
σελ. 35, 44

ΚΡΙΘΑΡΙ
Με 22 λεπτά παραδοτέο,
κερδίζει τις εντυπώσεις φέτος
το κτηνοτροφικό κριθάρι.
Εµπορεύµατα, σελ. 21-36
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Λεοντίου Αιγ.
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Προκαταβολή 40%
για αποζημιώσεις
παγετού τον Ιούλιο
Τη διάθεση ποσού ύψους 155 εκατ. ευρώ για
προκαταβολή 40% στις αποζηµιώσεις λόγω
παγετού, προανήγγειλε ο Σπήλιος Λιβανός.
agrenda - σελ. 12

Μήνας 6ος, Εβδ. 24η
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ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Διετία φωτιά
για πρόσβαση
σε δικαιώματα
Σε επίπεδα ρεκόρ κινούνται ήδη
οι µεταβιβάσεις δικαιωµάτων στο
πλαίσιο προετοιµασίας των αγροτών
για τη νέα ΚΑΠ. σελ. 4, 16, 47, 50
ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:02 - ∆ύση 20:50

ΣΕΛΗΝΗ: Πρώτο Τέτ.

ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος
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EDITORIAL

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Το υπουργείο είχε
άποψη κάποτε

Η απραξία σε επίπεδο θεσµικών παρεµβάσεων
που χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια τον
αγροτικό χώρο είναι κάτι που δεν εξηγείται
από τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς
τους οποίους πολλοί επικαλούνται και εγείρει όπως είναι φυσικό πολλά ερωτηµατικά.
Παλιότερα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργίας δηλαδή, είχε ισχυρό λόγο,
όχι µόνο για τις µεγάλες αποφάσεις περί
ΚΑΠ στις Βρυξέλλες αλλά και για όλα τα επί µέρους ζητήµατα πολιτικής που είχαν αντίκτυπο στους αγρότες.
Είχε άποψη για τα εργασιακά, τα ασφαλιστικά
και τα θέµατα απασχόλησης στην αγροτική παραγωγή, πολλά εκ των οποία επηρέαζε διατηρώντας τον πρώτο λόγο και φυσικά
τον διοικητικό έλεγχο του ΟΓΑ.
Είχε άποψη για τα χρηµατοπιστωτικά, έχοντας επί της ουσίας υπό την εποπτεία του την Αγροτική Τράπεζα, η διοίκηση της οποίας
συµµετείχε µε τη σειρά της σε όλες τις µεγάλες συναντήσεις για τη χάραξη της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας.
Είχε άποψη για τα φορολογικά, µε συµµετοχή στις αντίστοιχες επιτροπές τόσο του υπουργείου Οικονοµικών (τµήµα Εσόδων)
όσο και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (τµήµα ∆απανών).
Σήµερα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,
απλά δεν έχει άποψη. Μέχρι πρότινος θα
µπορούσε να πει κανείς ότι εξαντλούσε το
ρόλο του στη διαχείριση κάποιων εκρηκτικών καταστάσεων που δηµιουργούσαν οι
εκδηλώσεις διαµαρτυρίας των αγροτών και
οι «εξεγέρσεις» των µπλόκων. Σήµερα δεν
υπάρχουν ούτε αυτά µε αποτέλεσµα το υπουργείο να βυθίζεται στην ανυπαρξία του.
Αρκεί να διαβάσει κανείς τις τελευταίες 10 ανακοινώσεις (∆ελτία Τύπου) που εξέδωσε
η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για να γίνει κατανοητό το
µέγεθος της ανυπαρξίας ενός υπουργείου
που διαχειρίζεται τις τύχες 600.000 αγροτών και των οικογενειών τους, δηλαδή περισσότερων από 2 εκατοµµυρίων ανθρώπων αυτής της χώρας.
Το γιατί έχει υποβαθµισθεί τόσο πολύ ο αγροτικός χώρος είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει όχι µόνο την σηµερινή πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Ο αγροτικός τοµέας στην Ελλάδα είναι
πολύ µεγάλος σε ανθρώπινο δυναµικό και
σε συνεισφορά στην οικονοµία για να σωρεύει συνεχώς… σκουπίδια κάτω από το
χαλί. Θέµατα τα οποία η κυβέρνηση, όσο
καλές και να είναι οι προθέσεις της, θα τα
βρει µπροστά της.
Agrenda
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Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Παρασκευή 18-06-2021
Αίθριος καιρός στα ηπειρωτικά, µε
αυξηµένες νεφώσεων από το
µεσηµέρι, τοπικές βροχές και
µεµονωµένες καταιγίδες στα
βόρεια και στα ορεινά της
κεντρικής χώρας. Άνεµοι στα
δυτικά και νότια µέτριοι, δυτικοί
βορειοδυτικοί και στις υπόλοιπες
περιοχές µεταβλητοί.
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο.

∆ευτέρα 21-06-2021
(Αγίου Πνεύµατος)
Λίγες νεφώσεις που βαθµιαία στα
ηπειρωτικά θα αυξηθούν και από
τις µεσηµβρινές κι απογευµατινές
ώρες της ∆ευτέρας θα
σηµειωθούν τοπικοί όµβροι και
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ΦΛΩΡΙΝΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Ο άστατος καιρός των τελευταίων
ηµερών µε τις αυξηµένες βροχοπτώσεις
εκτοξεύει τις ανησυχίες για ανάπτυξη
και εξάπλωση της µονίλιας στα ώριµα
βερίκοκα, ροδάκινα, νεκταρίνια και
δαµάσκηνα που βρίσκονται µια ανάσα
πριν τη συγκοµιδή. Η ευπάθεια των
καρπών στον παθογόνο µύκητα,
µεγαλώνει όσο αυτοί πλησιάζουν
το στάδιο της ωρίµανσης, καθώς και
µετά από ακραία καιρικά φαινόµενα
που τραυµατίζουν τους καρπούς, όπως
το χαλάζι και οι ισχυροί άνεµοι.

KABΑΛΑ
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ΛΑΡΙΣΑ

Σάββατο 19-06-2021
και Κυριακή 20-06-2021
Παροδικά αυξηµένες νεφώσεις µε
τοπικές βροχές και κυρίως τις
µεσηµβρινές και απογευµατινές
ώρες σποραδικές καταιγίδες στα
βόρεια ηπειρωτικά, το βόρειο
Αιγαίο και σταδιακά στα υπόλοιπα
ηπειρωτικά. Εξασθένιση από το
βράδυ. Άνεµοι βορειοδυτικοί
µέτριοι και στο βόρειο Ιόνιο και τα
∆ωδεκάνησα τοπικά ισχυροί.
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση
κυρίως στα βορειοανατολικά.
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Μονίλια σε πυρηνόκαρπα
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ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
1,08923

Λίγο και ανάρπαστο το κριθάρι, που πιάνει έως και 22 λεπτά, µε
όχηµα την υψηλή ζήτηση, τις µέτριες αποδόσεις και τις µειωµένες
εκτάσεις. Στάση αναµονής στην ελληνική αγορά σκληρού σίτου,
όσο οι βροχές προκαλούν µεγάλες ανησυχίες για τις ποιότητες.
Νωχελική η αγορά βάµβακος, οι εκκοκκιστές δεν βιάζονται και οι
παραγωγοί περιµένουν. Σε ιστορικά υψηλά οι τιµές των πρώτων
υλών για προϊόντα θρέψης, που βρίσκονται σε έλλειψη.
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ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
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ΠΑΤΡΑ
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Αντιµετώπιση

HΡΑΚΛΕΙΟ

στα ορεινά µεµονωµένες
καταιγίδες. Άνεµοι χαµηλής
έντασης στα δυτικά µεταβλητοί και
στα ανατολικά βόρειοι.
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

Τρίτη 22-06-2021 και
Τετάρτη 23-06-2021
Αίθριος καιρός στα κεντρικά και
ηπειρωτικά, ενώ στην υπόλοιπη
χώρα αναµένονται αυξηµένες
νεφώσεις και τοπικές βροχές στα
βόρεια. Άνεµοι χαµηλής έντασης,
δυτικοί νοτιοδυτικοί που θα
στραφούν σε βορειοδυτικούς
µέτριους από την Τετάρτη.
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο.

3-5Bf

Οι άνεµοι στα
δυτικά και νότια
θα πνέουν δυτικοί
βορειοδυτικοί 3 µε 5
και στα νότια από το
µεσηµέρι 6 µποφόρ,
ενώ στις υπόλοιπες
περιοχές µεταβλητοί
3 µε 4 µποφόρ.

Για την προστασία των καρπών από τη
ασθένεια και ιδιαίτερα σε οπωρώνες
µε ιστορικό προσβολής από τον µύκητα,
οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου
Προστασίας Φυτών Βόλου συστήνουν
την άµεση εφαρµογή ψεκασµών µε ένα
κατάλληλο και εγκεκριµένο µυκητοκτόνο.
Την ίδια στιγµή απαιτείται µεγάλη
προσοχή όσον αφορά τον ελάχιστο
αριθµό ηµερών µεταξύ επεµβάσεων και
συγκοµιδής, ώστε να αποφευχθεί στους
καρπούς η ανίχνευση υπολειµµάτων
φυτοπροστατευτικών. Τέλος, στα κεράσια
συστήνεται η διακοπή των ποτισµάτων
µερικές µέρες πριν τη συγκοµιδή, για την
αποφυγή ρωγµών, οι οποίες αποτελούν
πύλες εισόδου της ασθένειας.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Έως τέλη Ιουλίου προκαταβολή 40% επί
ασφαλιστικής αξίας λόγω παγετού σελ. 12
• Ταλαιπώρησε ο καιρός το σκληρό σιτάρι,
αλλά το ανταµείβει η αγορά σελ. 44

• Θεριζοαλωνιστική µεσαίας κατηγορίας
CH7.70 από τη New Holland σελ. 20
• Φόβοι για επιδηµικά φαινόµενα από
το βακτηριακό έλκος ακτινιδιάς σελ. 14

• Aµµωνία, ουρία και ποτάσα σε έλλειψη,
ενισχυµένη η ζήτηση για λιπάσµατα σελ. 36
• Λίγο και ανάρπαστο το κριθάρι, που πιάνει
και τα 22 λεπτά στα αλώνια σελ. 35

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

20232027 ΕΥΡΩ

20232027 %

■ Βασική ενίσχυση και Εθνικό Απόθεµα

884 εκατ.

52,00%

■ Νέο πρασίνισµα (eco-schemes)

425 εκατ.

25,00%

■ Ενίσχυση νεαρών αγροτών

51 εκατ.

3,00%

■ Συνδεδεµένες ενισχύσειςw

170 εκατ.

10,00%

■ Αναδιανεµητική ενίσχυση

170 εκατ.

10,00%

1,7 δις

100,00%

■ Εξισωτική (µεταφορά σε β’ Πυλώνα)

254 εκατ.

13% (επί ανώτατου ορίου, χωρίς ειδική βάµβακος)

■ Ειδική Βάµβακος

180 εκατ.

Φιξ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ

ΣΧΗΜΑ
ΑΜΕΣΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

2,138 δις

* Υπολογίζεται ότι οι συνδεδεµένες δεν θα µειωθούν ποσοστιαία, υπολογίζεται σταθερό ποσοστό 25% στα eco-schemes

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Μία διετία ανακατατάξεων όσον αφορά την αγορά, πώληση και µίσθωση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, διανύει η ελληνική γεωργία,
καθώς όπως στις αρχές της τρέχουσας ΚΑΠ, έτσι και τώρα στην ανατολή της περιόδου 20232026, απαιτείται προσοχή για να µην βγουν
ζηµιωµένοι όσοι επιχειρήσουν να εµπλακούν στην αγορά δικαιωµάτων. Στην τρέχουσα περίοδο σχετικό σηµείο «καµπής» αποτέλεσε το 2017 µε 64.000 µεταβιβάσεις (υπερδιπλάσιες σε σχέση µε σήµερα), ωστόσο για
τη νέα περίοδο που δεν θα υπάρξει χορήγηση νέων δικαιωµάτων,
το κύµα έχει ξεκινήσει
από το 2021, λόγω και
2022
Έτος αναφοράς για του προγράµµατος των
Νέων Αγροτών, και ανατα δικαιώµατα της
µένεται να επεκταθεί έερχόµενης περιόδου
ως το 2022.
είναι το 2022,
Λίγες ηµέρες λοιπόν
τελευταία χρονιά
πριν επέλθει σε ευρωπου θα ισχύσει το
παϊκό επίπεδο η τελιπρασίνισµα της
κή συµφωνία για τη νέα
τρέχουσας ΚΑΠ
ΚΑΠ, τα δεδοµένα έχουν
ως εξής:
Έτος 2022: Τελευταία χρονιά που θα δοθεί
η βασική ενίσχυση µαζί µε το πρασίνισµα. Σήµερα, όταν ένας αγρότης αγοράζει ένα δικαίωµα αξίας π.χ 300 ευρώ (30 ευρώ το στρέµµα) γνωρίζει ότι αυτό θα του αποφέρει 30 ευρώ το στρέµµα συν 15 ευρώ περίπου πρασίνισµα το 2022.
Άρα ένα τσεκ αξίας 45 ευρώ το στρέµµα.
Προσοχή: Ενδέχεται η αξία του δικαιώµατος
να µειωθεί ή να αυξηθεί το 2022, εφόσον τελικά το ΥΠΑΑΤ αποφασίσει να ξεκινήσει νέο

Διετία φωτιά

για τα δικαιώματα
και τις μεταβιβάσεις
Φέτος ξεκίνησε το πρώτο κύμα ανακατατάξεων,
που θα κορυφωθεί πριν την αφετηρία της νέας ΚΑΠ

κύκλο εσωτερικής σύγκλισης µέσα στο έτος.
Η τελική απόφαση θα γίνει γνωστή έως την
1η Αυγούστου 2021. Άρα και του χρόνου αναµένεται να συνεχιστεί το κύµα µεταβιβάσεων, που έχει ξεκινήσει από φέτος. Υπενθυµίζεται πως καταληκτική ηµεροµηνία οριστικοποίησης και συνεπώς υποβολής των αιτήσεων µεταβίβασης για φέτος είναι η Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021. Αιτήσεις µεταβίβασης,
οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρµογή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί ως την ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία
θεωρούνται ως µη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2021.
Έτος 2023, αφετηρία νέας ΚΑΠ: Όσα δικαιώµατα έχουν στην κατοχή τους οι αγρότες
το 2022 θα µεταφερθούν το 2023 (δεν λήγουν
όπως είχε γίνει στην τρέχουσα περίοδο). Τα δικαιώµατα αυτά θα επαναϋπολογιστούν µε βάση τα πόσα χρήµατα θα διατεθούν για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης. Υπολογίζεται µία
µέση µείωση 20%, εκτός και αν αλλάξει κάτι
στις διαπραγµατεύσεις στις Βρυξέλλες που συνεχίζονται έως τέλος του µήνα. Ως εκ τούτου,

Και εγένετο επίσηµα
«new farmer»
µε ειδικά προνόµια
ο νεοεισερχόµενος

δικαιώµατα του 2022, αυτοµάτως µάλλον χάνουν µέρος της αξίας τους το 2023. Σαφέστερη εικόνα για το αν θα υπάρξει τελικά τέτοια
µείωση ή όχι θα υπάρξει µέχρι τέλος του 2021
όταν και θα βγει στη δηµοσιότητα το στρατηγικό σχέδιο της χώρας µας. Επίσης, τα δικαιώµατα αυτά δεν ενεργοποιούν πλέον το πρασίνισµα. Οπότε αν ένας αγρότης έχει δικαίωµα αξίας 300 ευρώ (30 ευρώ το στρέµµα) το
2022, από το 2023 το δικαίωµα αυτό θα έχει
διαφορετική αξία µε βάση τις εθνικές αποφάσεις και δεν ενεργοποιεί πρασίνισµα. Οπότε
αντιστοιχεί σε τσεκ 30 ευρώ το στρέµµα, συνπλην την όποια διαφορά προκύψει από τη διαδικασία σύγκλισης ενισχύσεων που θα ξεκινήσει τη νέα περίοδο.
Επιπλέον, κάποιος που έχει στην κατοχή του
δικαίωµα µαζί µε επιλέξιµη γη το 2022 και µπορεί να το ενεργοποιήσει, αυτό δεν σηµαίνει ότι
θα µπορεί και το 2023, λόγω του νέου ορισµού
του ενεργού αγρότη που εξετάζεται να συνδεθεί
µε τα τιµολόγια αγοράς-πώλησης προϊόντων.
Αν δεν µπορεί ή δεν θέλει να τα ενεργοποιήσει,
τότε µπορεί να τα µισθώσει ή να τα πουλήσει.

Στον ορισµό του new farmer, δηλαδή του νεοεισερχόµενου αγρότη, που θα
µπορεί να διεκδικήσει από την ερχόµενη ΚΑΠ πριµ πρώτης εγκατάστασης
και δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα, κατέληξαν οι ευρωπαϊκές αρχές.
Έτσι, προστίθεται και επίσηµα η νέα παράγραφος στην ΚΑΠ όπου αναφέρεται:
-νεοεισερχόµενος αγρότης (new farmer) καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να
αναφέρεται σε γεωργό διαφορετικό από τον νέο γεωργό και ο οποίος είναι
«επικεφαλής της εκµετάλλευσης» για πρώτη φορά. Τα κράτη µέλη
περιλαµβάνουν περαιτέρω αντικειµενικές και αµερόληπτες απαιτήσεις
όσον αφορά κατάλληλη εκπαίδευση και δεξιότητες.

Τελική
συμφωνία
για ενεργό
αγρότη
Καθορίστηκε ο ορισµός του
ενεργού αγρότη σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα του νέου γύρου
τριλόγων στις Βρυξέλλες. Ανάµεσα
σε τέσσερα κριτήρια που µπορούν
να επιλέξουν τα κράτη-µέλη είναι το
αγροτικό εισόδηµα,
οι ΜΑΕ (µονάδες ανθρώπινης
εργασίας) και η εγγραφή σε
Μητρώα. Αναλυτικά ο νέος
ορισµός έχει ως εξής:
«Οι ενεργοί γεωργοί καθορίζονται
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
διασφαλίζεται ότι η στήριξη
παρέχεται µόνο σε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα ή σε οµάδες φυσικών
ή νοµικών προσώπων, που ασκούν
τουλάχιστον ένα ελάχιστο επίπεδο
γεωργικής δραστηριότητας, χωρίς
όµως να αποκλείονται απαραίτητα
από την υποστήριξη - αγρότες
ή µερικής απασχόλησης. Κατά
τον καθορισµό του ποιος θα είναι
«ενεργός αγρότης», τα κράτη µέλη
εφαρµόζουν αντικειµενικά και
αµερόληπτα κριτήρια, όπως:
εισοδηµατικά κριτήρια, Μονάδες
Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ) στο
αγρόκτηµα, αντικείµενο εταιρείας
και συµπερίληψη των γεωργικών
δραστηριοτήτων τους στα εθνικά
ή περιφερειακά µητρώα. Τέτοια
κριτήρια µπορούν να εισαχθούν
σε µία ή περισσότερες µορφές που
επιλέγονται από τα κράτη µέλη,
µεταξύ άλλων µέσω ενός αρνητικού
καταλόγου που αποκλείει τον
αγρότη να θεωρείται ενεργός
γεωργός. Σε περίπτωση που τα
κράτη µέλη θεωρούν ως «ενεργούς
αγρότες» εκείνους τους αγρότες
που δεν έλαβαν άµεσες ενισχύσεις
που υπερβαίνουν ένα ορισµένο
ποσό για το προηγούµενο έτος,
το ποσό αυτό δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ.».
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Στα 270 ευρώ de minimis για σταφύλι Crimson
Tη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων 270 ευρώ το στρέµµα για παραγωγούς επιτραπέζιων σταφυλιών ποικιλίας
crimson Ηµαθίας και Πέλλας, 2.500 ευρώ έως 20.000 ευρώ
ανά εκµετάλλευση για τους παραγωγούς σταφίδας ποικιλίας «σουλτανίνα» στην Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης και 14 ευρώ
ανά ζώο για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου, ενέκριναν µε
ΚΥΑ οι υπουργοί Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η ενίσχυση για τα επιτραπέζια σταφύλια δίνεται λόγω

σοβαρής µείωσης του εισοδήµατος των αµπελουργών των
περιοχών αυτών από τα ακραία καιρικά φαινόµενα του Αυγούστου 2020, ενώ οι παραγωγοί σουλτανίνας στην Κρήτη λαµβάνουν ενίσχυση για παραγωγή που καταστράφηκε
από τις βροχές του Σεπτεµβρίου 2020. Όσον αφορά τους
κτηνοτρόφους της Λέσβου, η ενίσχυση δίνεται λόγω ειδικών δυσχερειών (επιζωοτία) που παρουσιάστηκαν κατά τα
έτη παραγωγής 2016-2018.

Εξαντλείται

ο Ιούνιος
και η υπομονή
Έως 30 Ιουνίου εξόφληση για Βιολογικά και Νιτρικά,
τον άλλο μήνα οι ενισχύσεις κορωνοϊού

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Με τις συνδεδεµένες στους κτηνοτρόφους µε ειδικά δικαιώµατα χωρίς γη, ποσού 3 εκατ. ευρώ,
άνοιξε τον κύκλο των εξοφλήσεων της περσινής χρονιάς ο Οργανισµός Πληρωµών. Ωστόσο, οι πιο σηµαντικές πιστώσεις, σε αριθµό δικαιούχων και ποσά πληρωµής, αφορούν τα υπόλοιπα αφενός της ενιαίας ενίσχυσης και αφετέρου των προγραµµάτων. Το αρχικό πλάνο των
αρµοδίων κάνει λόγο για σταδιακές πιστώσεις,
αρχής γενοµένης από το τέλος της επόµενης εβδοµάδας και υποχρεωτικά µέχρι τις 30 Ιουνίου, όπως επιβάλλει ο κοινοτικός κανονισµός.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι -καλώς εχόντων των πραγµάτων- θα προηγηθούν οι εκκρεµότητες της ενιαίας που αφορούν το 3% της βασικής, το 5% του πρασινίσµατος και το 10% για
τους αγρότες νεαρής ηλικίας, για να ακολουθήσει η εξόφληση των Βιολογικών, ύψους 52
εκατ. ευρώ. Κι αυτό γιατί στις 16 Ιουνίου ήταν
η τελευταία µέρα -αφού δόθηκε διήµερη παράταση- που οι πιστοποιητικοί φορείς µπορούσαν
να στείλουν τα ΑΦΜ συµµόρφωσης των δικαι-

ούχων παραγωγών στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ την ίδια µέρα έληξε και η προθεσµία των παραγωγών για αιτήσεις ανάκλησης ένταξης πράξης και
τροποποίησης πράξης. Ακολουθούν διασταυρωτικοί έλεγχοι, για να βγει παρτίδα πληρωµής.
Το επόµενο διάστηµα αναµένεται να τακτοποιηθεί και το ζήτηµα των 5.500 κοµµένων κτηνοτρόφων για τις συνδεδεµένες ζωικής, καθώς
οριστικοποιήθηκαν οι διοικητικές πράξεις, µετά
το πέρας της προθεσµίας στις 7 Ιουνίου και όλα
είναι έτοιµα για την πίστωση των λογαριασµών
των δικαιούχων. Προς πληρωµή και η εκκαθάριση της δεύτερης πρόσκλησης του 2019 των
σπάνιων φυλών, αφού ανακοινωθεί πρώτα η
προθεσµία για ενστάσεις από τους παραγωγούς,
αλλά σε κάθε περίπτωση µέχρι τέλος Ιουνίου.
Σε εκκρεµότητα, αλλά για τα µέσα του επόµε-

∆ηλώσεις ΟΣ∆Ε
Στις 22 Ιουνίου – αν δεν δοθεί
παράταση- λήγει η προθεσµία
για την υποβολή δηλώσεων ΟΣ∆Ε
έτους 2021 άνευ ποινής

νου µήνα και οι ειδικές ενισχύσεις στους παραγωγούς υπαίθριου καρπουζιού, mini και obla,
καλοκαιρινής και φθινοπωρινής πατάτας, θερµοκηπιακών καλλιεργειών σε ντοµάτες και αγγούρια (πλην Κρήτης) και βουβαλοτροφίας, δεδοµένου ότι το σύστηµα για αιτήσεις είναι ανοιχτό µέχρι τις 2 Ιουλίου. Πιο πίσω και η ενίσχυση 253 ευρώ ανά θηλυκό ζώο αναπαραγωγής
για 61.000 χοιροµητέρες, αφού πρώτα υποβληθούν οι σχετικές αιτήσεις των χοιροτρόφων.
Σηµειώνεται ότι στα µέσα της εβδοµάδας πιστώθηκαν 3 εκατ. ευρώ για συνδεδεµένες κτηνοτρόφων µε ειδικά δικαιώµατα χωρίς γη, αφού
προηγήθηκε η έκδοση της σχετικής απόφασης
µε το ύψος της ενίσχυσης το οποίο είναι φέτος
µειωµένο κατά 40 ευρώ για τα βοοειδή και καθορίζεται στα 201,74 ευρώ ανά ΜΜΖ και στα ίδια
µε πέρυσι για τα αιγοπρόβατα στα 47,68 ευρώ
ανά ζώο. Η πληρωµή αφορούσε 2.469.543,57
ευρώ σε βοοτρόφους (Μέτρο 1) και 539.431,55
ευρώ σε αιγοπροβατοτρόφους (Μέτρο 2).

Μέχρι την 1η Ιουλίου ενστάσεις
για τη 2η εκκαθάριση της εξισωτικής
Περιθώριο µέχρι την 1η Ιουλίου έχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι που θέλουν να υποβάλλουν
ενδικοφανή προσφυγή κατά των αποτελεσµάτων της 2ης εκκαθάρισης για την εξισωτική.
Η πληρωµή που ολοκληρώθηκε πριν λίγες ηµέρες αφορούσε συνολικό πόσο 3.536.522,66
ευρώ και αφορά 7.706 δικαιούχους. Ειδικότερα:
για το Υποµέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές» ποσό 3.027.068,72 ευρώ σε 5.204 δικαιούχους,
για το Υποµέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε περιοχές µε φυσικούς
περιορισµούς εκτός των ορεινών» καταβλήθηκαν 457.853,28 ευρώ σε 2.303 δικαιούχους και
για το Υποµέτρο 13.3 «Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε περιοχές µε ειδικά µειονεκτήµατα» 51.600.66 ευρώ σε 199 δικαιούχους.
Οι παραγωγοί µπορούν να υποβάλλουν ένσταση έως 1η Ιουλίου, µαζί µε τα δικαιολογητικά.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΩΣ ΤΕΛΗ ΙΟΥΝΙΟΥ
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Μείωση 30%
στο πλαφόν
για τους
κομμένους
της ειδικής
βάμβακος
Ρύθµιση που κατεβάζει στο 30% το
πλαφόν αποδόσεων βάµβακος για
τη λήψη της ειδικής ενίσχυσης
φέρνει το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, προκειµένου να
εντάξει σε νέο κύκλο πληρωµών
όσους παραγωγούς δεν έπιασαν τα
260 κιλά ανά στρέµµα που ορίζει ο
κανονισµός. Μάλιστα, οι
πληροφορίες αναφέρουν ότι η
πληρωµή θα γίνει µέχρι το τέλος
του µήνα µαζί µε τα υπόλοιπα από
την ενιαία της περσινής χρονιάς.
Η ευελιξία αυτή αφορά κυρίως τις
περιοχές που επλήγησαν από τον
τυφώνα Ιανό το περασµένο
φθινόπωρο και λόγω των χαµηλών
ή και µηδενικών αποδόσεων δεν
πιστώθηκαν την ειδική ενίσχυση
βάµβακος του 2020. Η
συγκεκριµένη απόφαση µειώνει,
από 20% που ίσχυε, κατά 30% το
όριο των αποδόσεων που
προκύπτει από τον µέσο όρο
πενταετίας ανά περιφερειακή
ενότητα.
Εν τω µεταξύ, σε πρόσφατη
συνάντησή του προέδρου του
ΕΛΓΑ µε τη βουλευτή Λάρισας Ν∆
Στ. Μπίζιου, ο διοικητής του φορέα
τη διαβεβαίωσε ότι «δεν πρόκειται
να υπάρξει καµία αύξηση
ασφαλιστικών εισφορών
για το 2021».
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Eθνικό Απόθεμα

Πώς κοκκίνησε
έτσι η κατανομή του
Το μέγεθος της λαθροχειρίας που έχει συντελεστεί
τα τελευταία 4 χρόνια στην κατανομή του Εθνικού
Αποθέματος με αφετηρία βέβαια τα καινούργια
βοσκοτόπια που εντάχθηκαν στο σύστημα και τα
οποία «καρπώθηκαν» οργανωμένα συμφέροντα και
όχι πραγματικοί κτηνοτρόφοι, επιβεβαιώνει έγγραφο
του ΟΠΕΚΕΠΕ που δημοσιεύει σήμερα η Agrenda

«T

ονίζεται ότι σύµφωνα µε την παρ. 4 του
άρθρου 30, του Καν. (ΕΕ), 1.307’/2013
ορίζεται ότι τα κράτη µέλη χορηγούν
δικαιώµατα ενίσχυσης από το εθνικό του ή τα περιφερειακά
τους αποθέµατα σύµφωνα µε αντικειµενικά κριτήρια και κατά
τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ίση µεταχείριση των γεωργών
και να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις της αγοράς και του
ανταγωνισµού. Κατ’ εφαρµογή του ανωτέρω Κανονισµού δεν
είναι δυνατή η δηµιουργία τεχνητών προϋποθέσεων για την
απόκτηση πλεονεκτηµάτων δυνάµει του καθεστώτος Βασικής
Ενίσχυσης, προκειµένου να αποφεύγεται η άνιση µεταχείριση
µεταξύ των γεωργών.».
Αυτό αναφέρεται στο υπηρεσιακό έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ,
το οποίο συνοδεύεται από τους ακόλουθους πίνακες και οι
οποίοι δείχνουν καθαρά πώς αλλοιώθηκε µε τον καιρό το
«µείγµα» για την κατανοµή δικαιωµάτων κοινοτικών
ενισχύσεων από το Εθνικό Απόθεµα. Αφετηρία αποτέλεσε
βέβαια ο Κοινοτικός Κανονισµός 2393/2017, ο οποίος
παρέχει τη δυνατότητα να ενταχθούν ως επιλέξιµα στο
σύστηµα περί τα 9,6 εκατ. στρέµµατα καινούργια δηµόσια και
ιδιωτικά βοσκοτόπια. Συµφέροντα µε αναφορά στη διαχείριση
του ΟΣ∆Ε, βρήκαν τον τρόπο να εκµεταλλευθούν τα νέα
δεδοµένα, σε βάρος βέβαια των αγροτών, µε την διοίκηση
του Οργανισµού να διαιωνίζει την αδικία.
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ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Χωρίς βιασύνη
στην αγορά σκληρού

Σ

την αγορά µας οι βροχοπτώσεις έχουν
προκαλέσει µεγάλες ανησυχίες αναφορικά µε τις ποιότητες στα σκληρά
σιτάρια. Τα πρώτα µεταβροχικά ακούγεται ότι είναι από ελαφρώς υποδεέστερα µέχρι µέτρια, όσον αφορά τις ποσότητες προς εξαγωγή, ανάλογα περιοχής. Οι Ιταλοί δεν πληρώνουν τίποτα υποσχόµενο ακόµα και οι τοπικοί
έµποροι δεν βιάζονται, δεδοµένου ότι υπάρχει
ρίσκο στην τιµή αλλά και στην ποιότητα. Τιµές
στον παραγωγό ακόµα δεν έχουν ανακοινωθεί.
Στην ελληνική αγορά βάµβακος τα πράγµατα είναι νωχελικά όσον αφορά τις προπωλήσεις. Οι εκκοκκιστές δεν βιάζονται να πουλήσουν περισσότερα εκτός αν λαµβάνουν κλεισίµατα τιµών από παραγωγούς. Σηµειώθηκαν
πρόσφατα νέα κλεισίµατα τιµών σύσπορου για
τη νέα σοδειά στα 52-54 λεπτά. Η νέα σοδειά κυµαίνεται στα 90 σεντς ανά λίµπρα για τα λευκά
βαµβάκια. Χρηµατιστηριακά, υπήρξε γύρισµα
αρχικά το οποίο κυρίως οφειλόταν στην πτώση γενικά των εµπορευµάτων και κατόπιν στήριξη από τις ανησυχίες περί ξηρασίας στο Τέξας και καλής πορείας των εξαγωγών των ΗΠΑ.
Σε 275.000 τόνους εκτιµάται η ελληνική
παραγωγή ελαιολάδου για την περίοδο 20202021, περίπου στα ίδια επίπεδα µε την περσινή
περίοδο, σύµφωνα µε στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Όσον αφορά τις τιµές του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, τις
πρώτες εβδοµάδες του Μαΐου δείχνουν ανοδική τάση, µε τη Μεσσηνία στα 3,30 ευρώ το κιλό, τη Λακωνία στα 3,25 ευρώ και τα Χανιά στα
3,10 ευρώ. Αντίστοιχα οι εξαγωγές ελαιολάδου,
σύµφωνα µε τον υπουργό Σπήλιο Λιβανό, από
τον Οκτώβριο 2020 ως τον Μάρτιο 2021 έχουν
φθάσει τους 100.000 τόνους περίπου.

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

13/05

20/05

27/05

03/06

09/06

85,19

82,28

82,68

85,12

86,47

295

295

295

295

16/06

87,00

295

295

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

245

245

245

245

245

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

232

232

232

232

232

232

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

3,43

3,38

3,36

3,34

3,31

3,34

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

455.300

453.500

457.700

457.300

464.000

436,60

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

1285,20

1541,60

1534,70

1556,40

1557,00

1345,00

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

245

19,63

18,31

18,51

17,87

17,45

16,97

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

110,07

109,35

113,625

117,42

118,67

111,70

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

115,55

120,12

119,15

118,70

118,05

124,85

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

105,03

104,49

105,56

106,23

105,83

107,24

Εξαγωγές µε 2 ευρώ στο κεράσι
Το άνοιγµα των διεθνών αγορών θα δώσει σταθερές ροές και υψηλότερη τιµή
Έως τώρα η ζήτηση ήταν περιορισµένη από το εξωτερικό λόγω καιρικών συνθηκών
Σε µια βελτίωση της ζήτησης για εξαγωγή
στο κεράσι εστιάζουν το τελευταίο διάστηµα οι παραγωγοί, κάτι που θα διαµόρφωνε
σταθερές ροές και τιµή άνω των 2 ευρώ το
κιλό. Η εικόνα που µεταφέρουν οι παραγωγοί θέλει τη φετινή σεζόν, που πλέον
πλησιάζει προς το τέλος της, µε την ολοκλήρωση της συγκοµιδής των µεσοπρώιµων και όψιµων ποικιλιών, µάλλον µέτρια. Ο λόγος έγκειται στα µικρά µεγέθη
των καρπών αλλά και στη µετριοπαθή ζήτηση ιδίως από το εξωτερικό, µε τις τιµές

Κιλκίς
Τιμή παραγωγού για
το κεράσι (ευρώ το κιλό)

να κυµαίνονται µεταξύ των 1,50 και 2 ευρώ το κιλό, όταν πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο ο παραγωγός πληρωνόταν επιπλέον 50 λεπτά περίπου από τα επίπεδα αυτά.
«Ευελπιστούµε να τραβήξουν οι εισαγωγές» εξηγεί ο Γιώργος Ζέικος από τον
συνεταιρισµό Ο Κίσσαβος, µε τον πρόεδρο του Α.Σ. Ράχης Ο Άγιος Λουκάς ∆ηµήτρη Ντούρο να συµπληρώνει και το γεγονός ότι «ακόµη δεν έχει πάρει µπροστά
και ο τουρισµός, που είναι µια σηµαντική διέξοδος και για το κεράσι».

Ζωοτροφές - κόστη
παραγωγής τρώνε
τις τιμές παραγωγού
Ενέργεια και πρώτες ύλες δεν αφήνουν περιθώριο
κέρδους στον παραγωγό από την πώληση προϊόντων

Στήριγμα σε
εξαγωγές για
τα 2 ευρώ
στο κεράσι
∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE
439,38

437,21

422,99

431,86

405,24

Πιο κάτω

20/05

27/05

03/06

09/06

16/06

Χαµηλότερη από ότι περίµεναν οι
καλλιεργητές για φέτος
εµφανίζεται η ζήτηση για το
ελληνικό κεράσι
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Ιούνιος 2021

2,00

Ιούνιος 2020

2,50

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Πρώιμα

Στις πρώιµες ποικιλίες
υπήρξε µια µικροκαρπία
λόγω των καιρικών συνθηκών κατά την ανθοφορία

Κατανάλωση

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Στις ευρωπαϊκές χώρες, στις
οποίες απευθύνεται σε ένα µεγάλο
ποσοστό το ελληνικό κεράσι, δεν
έχει κάνει ζεστό καιρό ακόµη

panagos@agronews.gr

Μπροστά σε νέες δυσκολίες βρίσκεται αυτό τον καιρό ο τοµέας της αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα, καθώς
την ενδιαφέρουσα βελτίωση που δείχνει να υπάρχει στις τιµές παραγωγού
(3,7%) το τελευταίο διάστηµα, υπερκαλύπτει, καθώς φαίνεται, από τα στατιστικά στοιχεία του Απριλίου 2021, το
αυξηµένο κόστος παραγωγής (4,8%).
Στα ποιοτικά στοιχεία αυτής της καταγραφής έχει ενδιαφέρον το γεγονός
ότι η αύξηση στο λεγόµενο δείκτη ε-

Τιμή παραγωγού
ανά κιλό
2021

2 ευρώ

2020

2,50 ευρώ
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Θεμελιώδη για 1
δολάριο η λίμπρα στη
διεθνή τιμή βάμβακος
Ισχυρή ζήτηση και
ελλείψεις πρώτων
υλών στη θρέψη

Πράξεις µε 22 λεπτά
στο λιγοστό κριθάρι
Aνάρπαστο γίνεται από το εµπόριο
το φετινό λίγο κριθάρι, µε τις τιµές
να χτυπάνε, µε το «καληµέρα» του
αλωνιού, ακόµη και τα 22 λεπτά το κιλό
για το ποιοτικό προϊόν.

Τα κόστη
παραγωγής επιβαρύνονται
από τις
διεθνείς
τιµές πετρελαίου.

κροών προέρχεται σε σηµαντικό βαθµό από την εξέλιξη στις τιµές των προϊόντων ζωικής προέλευσης και δη από τα κρέατα (κυρίως εισαγόµενα). Τα
κόστη παραγωγής επιβαρύνονται κατά βάση από τις διεθνείς τιµές του πετρελαίου, το εν γένει κόστος της ενέργειας και την άνοδο των πρώτων υλών
που επενεργεί στις τιµές των λιπασµάτων και των αγροτικών µηχανηµάτων.
Σε µια απλούστερη προσέγγιση, υπέρµετρα δείχνουν να επιβαρύνονται
σ’ αυτή τη φάση οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι, παράλληλα µε τα υπόλοιπα κόστη εισροών και ενέργειας, καλούνται
να αντιµετωπίσουν µια δραµατική αύξηση στις τιµές ζωοτροφών, η οποία
προσεγγίζει ακόµα και στο 50%.
Αρκεί να αναφερθεί ότι πέρσι την ίδια εποχή το κριθάρι δεν ξεπερνούσε
τα 16 λεπτά το κιλό, ενώ η τιµή µε την
οποία φθάνει σήµερα το κριθάρι στο

στάβλο υπερβαίνει τα 22 λεπτά το κιλό.
Κι αυτό, µετά από έναν πολύ δύσκολο
χειµώνα, όπου οι τιµές των ζωοτροφών
έφθασαν στα ύψη και το κριθάρι, περί του οποίο ο λόγος, στο ελεύθερο εµπόριο έφθασε και 28 λεπτά το κιλό.
Αντίστοιχα, οι πληροφορίες θέλουν
το καλαµπόκι να συντηρείται περί τα
25 λεπτά το κιλό (ελεύθερο εµπόριο)
µε τους διαχειριστές των κτηνοτροφικών να δηλώνουν διατεθειµένοι να
κλείσουν ποσότητες από τη νέα συγκοµιδή (Αύγουστο – Σεπτέµβριο) ακόµη και µε 23 λεπτά το κιλό.
Προφανώς και το όλο κλίµα έχει να
κάνει τις εξελίξεις στη
διεθνή αγορά εµπορευµάτων, ωστόσο,
αυτό το οποίο δεν έχει απαντηθεί, είναι
τι έγιναν τα προϊόντα
– ζωοτροφές που µέχρι το περασµένο φθινόπωρο πίεζαν ασφυκτικά την εγχώρια αγορά και τις τιµές παραγωγού στην Ελλάδα. Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν π.χ. στα Βαλκάνια δεν ήταν τέτοιες
που να δικαιολογούν µια δραµατική
µείωση της παραγωγής, εποµένως και
των εξαγωγών που είχαν κατεύθυνση
την ελληνική αγορά. Ενδεχοµένως, το
νέο επίπεδο που υπαγορεύουν οι διεθνείς τιµές, σε συνδυασµό µε τις συνθήκες ζήτησης, να διευκολύνει την διάθεση της νέας συγκοµιδής στις χώρες παραγωγής.
Εκτός των κτηνοτρόφων όµως που
αντιµετωπίζουν µε άµεσο τρόπο τα νέα
κόστη παραγωγής, αρκετά είναι τα θέµατα που τίθενται, κυρίως λόγω των
συνθηκών αγοράς, και για µεγάλες
κατηγορίες καλλιεργητών. Στα πυρηνόκαρπα π.χ. µετά τις εκτεταµένες απώλειες λόγω παγετού, η αγορά παραµένει συγκρατηµένη, ενώ οι αποζηµιώσεις για τις οποίες γίνεται πολύς λόγος, αργούν, όχι µόνο να πληρωθούν
αλλά και να αποσαφηνισθούν.

Την ενδιαφέρουσα
βελτίωση που δείχνει
να υπάρχει στις τιµές
παραγωγού (3,7%)
υπερκαλύπτει το
αυξηµένο κόστος (4,8%).

Αύξηση 3,7%
για τιµές
παραγωγού,
4,8% εισροών
λέει η ΕΛΣΤΑΤ
Αυξηµένες κατά 3,7% αποτυπώνονται οι
τιµές παραγωγού φυτικής και ζωικής
παραγωγής στα τελευταία στοιχεία που
δηµοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή
(ΕΛΣΤΑΤ) για τον περασµένο Απρίλιο,
ωστόσο παράλληλα ανοδικά φαίνεται ότι
κινήθηκε και το κόστος των εισροών.
Πιο συγκεκριµένα, ο Γενικός ∆είκτης
Τιµών Εκροών στη Γεωργία –
Κτηνοτροφία, που δεν συνυπολογίζει τις
αγροτικές επιδοτήσεις του µηνός
Απριλίου 2021, σε σύγκριση µε τον
αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2020,
παρουσίασε αύξηση 3,7% που οφείλεται
στην αύξηση κατά 7,7% του δείκτη τιµών
της ζωικής παραγωγής και κυρίως στη
µεταβολή της οµάδας κρέατα. Άνοδο
4,8% παρουσίασε και ο Γενικός ∆είκτης
Τιµών Εισροών λόγω της αύξηση κατά
5,6% του δείκτη τιµών των αναλώσιµων
µέσων και κυρίως της µεταβολή της
οµάδας ενέργεια και λιπαντικά.
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Επανεκλογή
Παπαδόπουλου
στην «Ένωση»
Λαρισαίων

Τόσο όσο το πρόστιμο
για τη νοθεία στη Φέτα
Αµφότερες οι πλευρές που εµπλέκονται στο ζήτηµα µε τη νοθεία
στη φέτα, δηλώνουν ικανοποιηµένες από την εξέλιξη της υπόθεσης, µε το µεν υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να… πανηγυρίζει για το υψηλό πρόστιµο της
τάξης των 260.000 ευρώ που επιβλήθηκε στη γαλακτοβιοµηχανία, τη δε εταιρεία για την αναγνώριση του βιοµηχανικού λάθους της. Για την ίδια υπόθεση
εξετάζονται καταγγελίες για παραβάσεις στα ισοζύγια γάλακτος
στην παραγωγή φέτας.
Βέβαια την παραπάνω ικανοποίηση, δεν συµµερίζονται όλες
οι πλευρές καθώς το εν λόγω ζήτηµα ανέδειξε αν µη τι άλλο τις
τεράστιες αδυναµίες του θεσµικού πλαισίου για την άµεση και
έγκαιρη επιβολή κυρώσεων σε
περίπτωση νοθείας αλλά και τον
έλεγχο των τροφίµων, ακόµα και
στις περιπτώσεις που αυτά πιστοποιούνται αρµοδίως ως ΠΟΠ.
Η επιβολή του εν λόγω προστίµου για την ναυαρχίδα των
ΠΟΠ, Φέτα χαρακτηρίζεται εξαιρετικά χαµηλή, µε την Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων, το
Σύνδεσµο Ελληνικής Κτηνοτροφίας και πολλούς άλλους κτηνο-

Ανώτατο όριο
Βάσει της ΚΥΑ
(838/51008/2019) το
διοικητικό πρόστιµο
µπορεί να ξεπεράσει
τα 600.000 ευρώ, εάν
η σχετική παράβαση
έχει διαπραχθεί από
επιχείρηση µε κύκλο
εργασιών άνω των
10 εκατ. ευρώ

τροφικούς συλλόγους να εκφράζουν την απογοήτευση τους, καθώς όπως υποστηρίζουν υπολείπεται του ανώτατου ποσού που
προβλέπεται από την συγκεκριµένη ΚΥΑ. Σύµφωνα δε µε την
ΚΥΑ (838/51008/2019 και τον επακόλουθο Ν.4691/2020 (108 Α’)
και την αυστηροποίηση του πλαισίου των κυρώσεων προβλέπεται: ειδικό ποινικό αδίκηµα για
όποιον εξάγει τρόφιµα νοθευµένα ή επιβλαβή για την υγεία του
ανθρώπου, και θεσπίστηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών σωρευτικά µε χρηµατική ποινή για τους παραβάτες ΠΟΠ, ΠΓΕ
και ΕΠΙΠ και βιολογικών προϊόντων και η θεσµοθέτηση επιβολής σε βάρος των ανωτέρω, διοικητικού προστίµου ύψους έως –
κατ’ αρχήν- 300.000 ευρώ, το οποίο µπορεί να φτάσει ή και να
ξεπεράσει τα 600.000 ευρώ, εάν
η σχετική παράβαση έχει διαπραχθεί από επιχείρηση µε κύκλο εργασιών άνω των 10 εκατ. ευρώ.
Το θέµα «σηκώνουν» µε ερώτηση τους οι επικεφαλής τοµεάρχες αγροτικού του ΣΥΡΙΖΑ Αραχωβίτης-Τελιγιορίδου, την οποία συνυπογράφουν 30 βουλευτές του κόµµατος.

Ανανεώνει τη θητεία του ως πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
στο Συνεταιρισµό Λαρισαίων Αγροτών «Η Ένωση» ο Φώτης Παπαδόπουλος, µετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν
την περασµένη Κυριακή 13 Ιουνίου
και οι οποίες τον ανέδειξαν πρώτο
σε ψήφους σύµβουλο στη νέα 9µελή διοίκηση της οργάνωσης.
Οι πληροφορίες θέλουν την τάση
Παπαδόπουλου να ελέγχει 6 από τους
9 νεοεκλεγέντες συµβούλους της διοίκησης και να εξασφαλίζει µε άνεση την πλειοψηφία που απαιτείται
για την ανανέωση της θητείας του.
Πιο συγκεκριµένα, στο νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του συνεταιρισµού
εκλέχθηκαν οι: Φώτης Παπαδόπουλος µε 71 ψήφους, Γεώργιος Κανιάτσας µε 70, Γεώργιος Καραϊσκος µε
70, Ελευθέριος Μαντζώνης µε 67,
Γεώργιος Βαρδούλης µε 63, Αντώνιος Κιριτσάκας µε 48, Παναγιώτης
Καλογιάννης µε 35, Τριαντάφυλλος
Τσινούλης µε 34 και Ευάγγελος Μανούλης µε 33 ψήφους.

Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές
οι γραµµές δεν είχε ολοκληρωθεί η
προγραµµατισµένη για την Πέµπτη 17
Ιουνίου συγκρότηση σε σώµα.

Παρά τα
προγνωστικά, που
ήθελαν «φαβορί»
τον πρόεδρο της
ΕΑΣ Τρικάλων,
τελικά στην κάλπη
έλαβε µόνο δύο
ψήφους, ενώ ο
Ευθύµης Φωτεινός
έλαβε τέσσερις.

Με ένταση οι εκλογές στη ∆ιεπαγγελµατική Βάµβακος,
για αντιδηµοκρατική λογική µιλά ο παραιτηθείς Λιούτας
Επεισοδιακές οι εκλογές στη ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Βάµβακος, µε το
νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο να συγκροτείται σε σώµα στις 11 Ιουνίου,
τοποθετώντας στη θέση του προέδρου τον βαµβακοπαραγωγό, εκπρόσωπο
των ΠΕ Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πιερίας και Χαλκιδικής Ευθύµιο Φωτεινό.
Παρά τα προγνωστικά, που ήθελαν «φαβορί» τον πρόεδρο της ΕΑΣ
Τρικάλων, τελικά στην κάλπη έλαβε µόνο δύο ψήφους, τη δική του και του
Λαρισαίου παραγωγού Γιώργου Καραΐσκου, ενώ ο Φωτεινός πήρε τέσσερις.
Μάλιστα τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε έντονα ο κ. Λιούτας, αφήνοντας
αιχµές για «τακτική» των εκκοκκιστών. Σε ανακοίνωση-δήλωσή του αναφέρει
ότι «παρότι η οµάδα µου πλειοψήφησε τελικά επέβαλαν τον πρόεδρο της
αρεσκείας τους πάρα τη συµφωνία ότι οι παραγωγοί θα επέλεγαν µόνοι τους
πρόεδρο. Η συνείδηση µου δεν µου επιτρέπει να συναινέσω σε
αντιδηµοκρατικές λογικές, όποτε και παραιτούµαι από. τη ∆ΟΒ». To νέο ∆Σ
για τα έτη 2021-2025 είναι: Πρόεδρος Ευθύµιος Φωτεινός, αντιπρόεδρος
Αντώνιος Σιάρκος, Γεν. Γραµµατέας Νίκος Κουρκούτας, Ταµίας Πρόδροµος
Ουσουλτζόγλου και µέλη Γ. Καραΐσκος, Β. Μάρκου, ∆. Πολύχρονος.
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Η αποζηµίωση και καλλιεργειών,
οι οποίες δεν ήταν στο στάδιο της
ανθοφορίας είχε προαναγγελθεί
στην συνάντηση του πρόεδρου του
ΕΛΓΑ κ. ∆.Λυκουρέντζου (δεξιά),
µε τον Περιφερειάρχη ∆υτικής
Μακεδονίας Γ. Κασαπίδη.

Μη αύξηση
ασφαλίστρων
στα αιτήµατα

Προκαταβολή 40% για ζημιές
παγετού μέχρι τα τέλη Ιουλίου
Με νομοθετικές διατάξεις το πακέτο στήριξης, δεν έχουν αποφανθεί ακόμα οι Βρυξέλλες

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Ασφαλισµένη αξία
Όλες οι ζηµιές του
παγετού θα καλυφθούν
σύµφωνα µε τον
κανονισµό του ΕΛΓΑ,
στο 100% της ασφαλιζόµενης αξίας και όχι
στο 100% της ζηµιάς

Σχέδιο
Υπάρχει «Σχέδιο για
ενίσχυση του ΕΛΓΑ»
ώστε ο οργανισµός να
µπορεί να προχωρήσει
σε πληρωµές αποζηµιώσεων εγκαίρως,
δηλαδή την περίοδο
που οι αγρότες θα
εισέπρατταν χρήµατα
από τη διάθεση της
παραγωγής τους
στην αγορά

Με προβληµατισµό έγιναν δεκτές από τον
αγροτικό κόσµο οι δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για τις αποζηµιώσεις του ανοιξιάτικου παγετού. Παρά
το ενδιαφέρον που έχει η προκαταβολή
του 40% τον Ιούλιο, το γεγονός ότι η αποζηµίωση περιορίζεται στο 100% της ασφαλιζόµενης αξίας και όχι στο 100% της
ζηµιάς, δηµιουργεί εύλογες αντιδράσεις.
Οι αγρότες κάνουν λόγο για υπαναχώρηση του υπουργού από τα υπεσχηµένα και
για παραπλάνηση των ασφαλισµένων.
Συγκεκριµένα, βάσει των όσων δήλωσε
ο υπουργός Λιβανός, µέχρι τα τέλη Ιουλίου θα έχει καταβληθεί στους πληγέντες
παραγωγούς προκαταβολή 40% ύψους
155 εκατ. ευρώ, για την κάλυψη των ζηµιών που προκάλεσε ο ανοιξιάτικος παγετός στις καλλιέργειες. Το σύνολο των
αποζηµιώσεων θα καταβληθεί αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των εκτιµήσεων,
µε την ηγεσία του υπουργείου να προχωρά στη λύση της προκαταβολής έπειτα από τις έντονες πιέσεις του αγροτικού
κόσµου που προέβη σε κινητοποιήσεις.
Ο οδικός χάρτης των αποζηµιώσεων για
τον παγετό προβλέπει ότι το ποσό που αναλογεί στους δικαιούχους θα υπολογιστεί στο 100% της ασφαλιζόµενης αξίας.
Ωστόσο στην περίπτωση του παγετού και
όταν η ζηµιά είναι στο 100%, η µείωση βάσει της οποίας γίνεται ο υπολογισµός διαµορφώνεται στο 30% (100% - 30% Χ 0,88).
Σηµειωτέον ότι έχει ήδη υποβληθεί αίτηµα στην ΕΕ για έγκριση κρατικής ενίσχυσης προς τον ΕΛΓΑ, σε συνέχεια της

ΖΗΜΙΑ ΠΑΓΕΤΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ *
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΥΨΟΥΣ

400

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

50-100%

*ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

πολιτικής έγκρισης από το Συµβούλιο Υπουργών τον Μάιο. Βέβαια, αυτή δεν αρκεί, αν ανατρέξουµε στο παρελθόν, µε αντίστοιχα αιτήµατα (επιπτώσεις καιρικών
φαινοµένων στην παραγωγή ροδάκινων
το 2017), που δεν καρποφόρησαν.

«Οδικός χάρτης» αποζηµιώσεων
για τον παγετό της άνοιξης 2021
Με βάση τον «οδικό χάρτη», όπως χαρακτηρίζει το υπουργείο την διαδικασία
των αποζηµιώσεων προβλέπεται:
Πρώτον, το σύνολο των ζηµιών από
τον παγετό θα αποζηµιωθούν σύµφωνα
µε το κανονισµό αποζηµιώσεων φυτικού
κεφαλαίου του ΕΛΓΑ, ο οποίος θα τροποποιηθεί ώστε να συµπεριλαµβάνει και τις
ζηµιές στις καλλιέργειες οι οποίες ευρίσκονταν στο προανθικό στάδιο.
∆εύτερον, θα υπάρξει κάλυψη της αποζηµίωσης που θα υπολογιστεί στο 100%
της ασφαλιζόµενης αξίας.
Τρίτον, ρυθµίζονται τα θέµατα υπερω-

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΕΛΓΑ

154

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ριών και αµοιβών των τακτικών και εκτάκτων υπαλλήλων του ΕΛΓΑ, µε στόχο την
ανταµοιβή τους για την αύξηση του χρόνου εργασίας τους, ώστε να προωθηθεί το
ταχύτερο δυνατόν το εκτιµητικό έργο. Ήδη ο ΕΛΓΑ έχει προσλάβει πάνω από 300
εκτάκτους συµβασιούχους γεωπόνους για
να επιταχύνει την εκτίµηση των ζηµιών.
Τέταρτον, θα υπάρξει άµεση προκαταβολή του 40% των εκτιµηθέντων ζηµιών
από τον ΕΛΓΑ µέχρι τέλη Ιουλίου. Το ποσό που θα καταβληθεί, το οποίο εκτιµάται περίπου στα 155 εκατ. ευρώ, θα δοθεί
στον ΕΛΓΑ µέσω του Οικονοµικών. Παράλληλα, υποβλήθηκε ήδη αίτηµα στην
ΕΕ για έγκριση κρατικής ενίσχυσης προς
τον ΕΛΓΑ, σε συνέχεια της πολιτικής έγκρισης που είχε αποσπάσει ο υπουργός.
Πέµπτον, θα υπάρξει άµεση εκταµίευση 3,5 εκατ. ευρώ προς τον ΕΛΓΑ ώστε να
καλυφθούν τα άµεσα διοικητικά κόστη
ώστε να συνεχίσει την εξατοµικευµένη
και ανά ιδιοκτησία εκτίµηση των ζηµιών.

Το έντονο πρόγραµµα αγροτικών
εργασιών της παρούσας περιόδου,
µε τις επεµβάσεις φυτοπροστασίας
και τις συγκοµιδές να είναι στο
απόγειό τους, δεν κράτησε µακριά
από τις κινητοποιήσεις των
αγροτικό κόσµο. Οι κινητοποιήσεις
άρχισαν από την Επανοµή
Θεσσαλονίκη στις 14 Ιουνίου,
συνεχίστηκαν την Τρίτη στην
πλατεία Λαγκαδά και στο
υποκατάστηµα του ΕΛΓΑ Κοζανης
και την Τετάρτη, µε συγκεντρώσεις
τρακτέρ και αγροτικών
µηχανηµάτων στην κεντρική
πλατεία της Λάρισας, ενώ µέχρι την
ώρα που γράφονταν αυτές οι
γραµµές είχαν προγραµµατιστεί
συλλαλητήρια – µην έχοντας υπόψη
τις ανακοινώσεις Λιβανού - την
Πέµπτη στη Φλώρινα και την
Παρασκευή στην Αργαλαστή. Τη
δυσχερή κατάσταση των
παραγωγών ροδάκινου Κοζάνης
από την πρόσφατη χαλαζόπτωση,
τονίζει σε ανακοίνωσή του και ο
Αγροτικός Σύλλογος Κοζάνης
Σερβίων Βελβεντού. Στο ίδιο µήκος
κύµατος οι ανακοινώσεις των
αγροτικών συλλόγων Τυρνάβου,
Αµπελώνα, ∆αµασίου,
Αργυροπουλίου – Λυγαριάς που
τονίζουν ότι οι ζηµιές
συσσωρεύονται, οι οικονοµικές
διευκολύνσεις είναι άφαντες.
Βασικό αίτηµα των αγροτών η
άµεση αλλαγή του κανονισµού του
ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να
αποζηµιώνει την παραγωγή και το
κεφάλαιο στο 100%. Παράλληλα,
ζητούν:
Συµψηφισµό των ασφαλιστικών
εισφορών µε τα χρήµατα που είναι
να λάβουν ως αποζηµίωση.
Να µην αυξηθούν τα ασφάλιστρα
του ΕΛΓΑ.
Να χρηµατοδοτηθούν στο σύνολό
τους έργα υποδοµής για την
ασφάλεια παραγωγής από
φυσικούς κίνδυνους.
Να παγώσουν τα χρέη των
πληττοµενων αγροτών προς
τράπεζες Εφορία ∆ΕΚΟ ΤΟΕΒ,
ΓΟΕΒ.
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∆ΕΛΤΙΟ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ανθεκτικές ποικιλίες και αµειψισπορά για σηψιρριζίες στο βαµβάκι
Παρ’ ότι οι εντοµολογικοί εχθροί έχουν µεγαλύτερη «φήµη» για την
καταστρεπτική τους δράση στη βαµβακοκαλλιέργεια, εκτεταµένες ζηµιές και
απώλεια παραγωγής µπορούν να προκληθούν και από την αποίκιση των
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ φυτών από παθογόνους µικροοργανισµούς. Στους ελληνικούς αγρούς, τα
µεγαλύτερα προβλήµατα προκύπτουν από σηψιρριζίες και αδροµυκώσεις. Tα
νεαρά φυτά που προσβάλλονται από µύκητες που ανήκουν στα γένη
Rhizoctonia, Pythium, Phytophthora εµφανίζουν σήψη λαιµού, µαραίνονται κι αν δεν
καταστραφούν ολοσχερώς παραµένουν υποανάπτυκτα µε ελάχιστη απόδοση. Αντίστοιχα,
οι αδροµυκώσεις οφείλονται στους µύκητες Verticillium spp., που εισχωρούν από το
έδαφος στις ρίζες και κλείνουν τα αγγεία όπου κυκλοφορεί το νερό, προκαλώντας
χλωρώσεις των φύλλων και πτώση αυτών, ενώ σε εγκάρσια τοµή το ξύλο εµφανίζει
καφέ µεταχρωµατισµό. Μονοκαλλιέργεια βαµβακιού, θερµοκρασίες 22-27oC και υψηλή
σχετική υγρασία αποτελούν «συνταγή» για εγκατάσταση και επέκταση της ασθένειας
στον αγρό, µε επικίνδυνες περιόδους έξαρσης τις αρχές Ιουλίου και το δεύτερο µισό του
Αυγούστου. Συνιστάται χρήση ανθεκτικών ποικιλιών σε συνδυασµό µε αµειψισπορά.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Βοτρύτης αµπέλου
Μεγάλο κίνδυνο διατρέχουν από τον
βοτρύτη, ιδιαίτερα την παρούσα περίοδο,
λόγω του βροχερού και δροσερού καιρού,
τα πρέµνα µε πυκνόραγους βότρεις καθώς
και αυτά που φέρουν πληγές από έντοµα ή
χαλαζοπτώσεις. Η ασθένεια νεκρώνει
φύλλα, βλαστούς, ταξιανθίες και προκαλεί
σήψη στους βότρεις, γνωστή ως «τεφρά
σήψη». Στα φύλλα είναι δυνατό να
παρατηρηθούν κυκλικές ή ακανόνιστες
κηλίδες, συνήθως στην περιφέρεια του
ελάσµατος, που γρήγορα ξηραίνονται και
παίρνουν καστανό χρώµα. Η κάλυψη των
ραγών µε τεφρό επίχρισµα µαρτυρά την
προσβολή του µύκητα και την ανάπτυξη
των καρποφοριών του. Για την
καταπολέµησή του απαιτούνται τόσο
καλλιεργητικά µέτρα που προάγουν τον
καλό αερισµό της κόµης των πρέµνων, όσο
και χηµικές επεµβάσεις µε κατάλληλα
σκευάσµατα. Ικανοποιητικά αποτελέσµατα
δίνει το πρόγραµµα τεσσάρων ψεκασµών
που πραγµατοποιούνται στο τέλος της
άνθισης, στο κλείσιµο των σταφυλιών, στην
αλλαγή του χρώµατος και τρεις εβδοµάδες
πριν από τον τρύγο.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κ&Ν EFTHYMIADIS: Mevalone CS,
Qualy 300EC
SIPCAM: Frupica S 50WP
SYNGENTA: Geoxe 50WG
UPL: Pyrus 400 SC.

∆ιαλευρώδης εσπεριδοειδών
Υψηλή υγρασία και πυκνό φύλλωµα
«θρέφουν» τους πληθυσµούς του
αλευρώδη (Dialeurodes citri) στα
εσπεριδοειδή αυξάνοντας τον κίνδυνο
σοβαρών προσβολών. Οι γεωπόνοι του
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας
Φυτών Ηρακλείου ανακοίνωσαν ότι αυτό το
διάστηµα ολοκληρώνονται οι εκκολάψεις
και παρατηρούνται τα προνυµφικά στάδια
του διαλευρώδη που είναι ευαίσθητα στην
καταπολέµηση. Για την αντιµετώπιση του
εντόµου, σε δέντρα που παρουσιάζουν
προσβολή στη νέα βλάστηση ή
προσβλήθηκαν έντονα από διαλευρώδη την
προηγούµενη χρονιά, συνιστάται ψεκασµός
µε εγκεκριµένα σκευάσµατα µε
περιορισµένη δράση στα ωφέλιµα έντοµα.
Επιπροσθέτως, ψεκασµοί µε παραφινικό
λάδι γίνονται σε δέντρα ποτισµένα που
βρίσκονται σε καλή θρεπτική κατάσταση
όταν οι θερµοκρασίες δεν ξεπερνούν τους
30οC τουλάχιστον για ένα διήµερο µετά
τον ψεκασµό. Τέλος, κλάδεµα για βελτίωση
του αερισµού της κόµης και καταπολέµηση
των ζιζανίων συµβάλλουν στη µείωση των
πληθυσµών του αλευρώδη.

Σκευάσµατα
Κ&Ν EFTHYMIADIS: Profil Extra 5 SL
UPL: Ovitex 81,7 EC.

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Σκευάσµατα

Βακτηριακό
έλκος ακτινιδιάς
Φόβοι παραγωγών για επιδημικά
φαινόμενα στην Αιτωλοακαρνανία
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Συναγερµό έχει σηµάνει στις αρµόδιες αρχές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και στις τάξεις των παραγωγών ακτινιδίου,
η εµφάνιση του ιδιαίτερα επικίνδυνου «βακτηριακού έλκους της
ακτινιδιάς», στην περιοχή του Αγρινίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
Το κρούσµα του επιβλαβούς οργανισµού καραντίνας,
που επιστηµονικά ονοµάζεται
«pseudomonas syringae p.v.
actinidiae», όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η Agrenda, ταυτοποιήθηκε στο πρώτο µισό του
περασµένου µήνα (σ. σ. Μάιος
2021), ύστερα από εργαστηριακή εξέταση που έγινε στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.
Για την αρνητική εξέλιξη έχουν ενηµερωθεί τα στελέχη

του υπουργείου και της αρµόδιας τοπικής ∆ΑΟΚ, αλλά και φορείς που εµπλέκονται στην αλυσίδα αξίας του ακτινιδίου, προκειµένου να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα και να διασφαλιστεί πως θα ακολουθεί το πρωτόκολλο για την ασφαλή καταστροφή του προσβεβληµένου
φυτικού ιστού και δεν θα τεθεί
σε κίνδυνο µια από τις πιο δυναµικές καλλιέργειες της χώρας.
Για το ιδιαίτερα κρίσιµο ζήτηµα για τον κλάδο, σύµφωνα µε
τις ίδιες πηγές, έχει ενηµερωθεί

Αιτία
Ένας από τους λόγους
για τους οποίους η γειτονική Ιταλία έχει µειωµένη
παραγωγή ακτινιδίου τα
τελευταία έτη

και η Εθνική ∆ιεπαγγελµατική
Οργάνωση Ακτινιδίου, η οποία
είναι της άποψης πως δεν θα
πρέπει να υπάρξει καµία απολύτως αδράνεια ή καθυστέρηση
όσον αφορά τη λήψη των ενδεδειγµένων µέτρων για την αντιµετώπιση του βακτηριακού έλκους. Κι αυτό, διότι, όπως τονίζεται, σε άλλη περίπτωση οι επιπτώσεις θα είναι καταστροφικές για τους παραγωγούς, τους
εµπόρους, αλλά και τους διακινητές του προϊόντος, όπως γίνεται σε άλλες ανταγωνίστριες χώρες, µε πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα τη γειτονική Ιταλία.
Άµεση κινητοποίηση των αρχών κι εφαρµογή όσων προβλέπονται σε περίπτωση προσβολής
από ανίατες ασθένειες, ζητά και
ο πρόεδρος της Ζευς Ακτινίδια
∆ηµήτρης Μανώσης, χαρακτηρίζοντας πολύ επικίνδυνο το βακτήριο. «Εφόσον έχει διαπιστω-

θεί ότι είναι βακτηριακό έλκος,
θα έπρεπε ήδη να είχαν καρατοµηθεί τα δέντρα ή τα κλαδιά
που έχουν νοσήσει, σε απόσταση 40-50 εκ. από το σηµείο της
προσβολής και το άρρωστο φυτικό υλικό, κλαδιά, φύλλα και
λοιπά, να συγκεντρωθούν σε ένα σηµείο και να καούν. Επίσης
τα εργαλεία που θα έχουν χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να απολυµανθούν και να υπάρξει και
ανακοίνωση από την αρµόδια
διεύθυνση γεωργίας, για να ενηµερωθεί ο κόσµος και να προβεί στις δέουσες ενέργειες που
προανάφερα», είπε ο κ. Μανώσης και έσπευσε να προειδοποιήσει πως «αν ξεφύγει µπορεί να γίνει επιδηµία και τότε το
πρόβληµα θα είναι τεράστιο».
Ζήτησε δε, να υπάρξει εξαντλητική έρευνα για να διαπιστωθεί η πηγή προέλευσης της
µόλυνσης και να αποµονωθεί.

ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ YARA
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Διαφυλλικές εφαρμογές στο βαμβάκι
για όλες τις κρίσιμες καλλιεργητικές περιόδους

YaraVita
Biotrac
Το YaraVita Biotrac,
συνδυάζεται άριστα µε τα
περισσότερα εντοµοκτόνα της
αγοράς για την συγχρονισµένη
αντιµετώπιση των εντόµων του
βαµβακιού την περίοδο αυτή.
TOY ΝΙΚΟY
ΜΥΤΙΛΕΚΑ*

YaraVita
Seniphos

Το YaraVita Seniphos είναι
σχεδιασµένο να λειτουργεί σαν
«ταχείας δράσης καύσιµο»
καλύπτοντας για µεγάλο χρονικό
διάστηµα την παροχή φωσφόρου
και ασβεστίου στα φυτά.

Τα βαµβάκια την περίοδο αυτή βρίσκονται
στη φάση της αρχικής τους ανάπτυξης
πριν από την εµφάνιση των πρώτων ανθοφόρων οφθαλµών (χτένια). Το στάδιο
αυτό χαρακτηρίζεται από την έντονη ανάπτυξη του βλαστού, της φυλλικής επιφάνειας και του ριζικού τους συστήµατος.
Οι µεταβλητές καιρικές συνθήκες που παρατηρούνται συχνά την περίοδο αυτή προκαλούν δυσκολίες στην οµαλή ανάπτυξη
των φυτών και στη φυσιολογία τους. Οι
συνθήκες αυτές συµπίπτουν µάλιστα µε
µια περίοδο όπου οι απαιτήσεις των φυ-

τών σε κύρια θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία είναι µεγάλες.
Την περίοδο αυτή η Yara προτείνει το
YaraVita Biotrac. Το YaraVita Biotrac είναι ένα υγρό διαφυλλικό σκεύασµα µε επιλεγµένα βιοενεργά συστατικά από φύκια Ascophyllum nodosum, σάκχαρο-αλκοόλες, αµινοξέα και οργανικά οξέα. Η ειδικά σχεδιασµένη σύνθεσή του βοηθάει
τα φυτά να λειτουργήσουν οµαλά ακόµα
και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, προωθώντας την καλύτερη ανάπτυξη της ρίζας τους, αυξάνοντας την πρόσληψη των
θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος. Το
YaraVita Biotrac, συνδυάζεται άριστα µε
τα περισσότερα εντοµοκτόνα της αγοράς
για την συγχρονισµένη αντιµετώπιση των
εντόµων του βαµβακιού την περίοδο αυτή.
Για την περίοδο της εµφάνισης των πρώτων χτενιών που ακολουθεί τις επόµενες ηµέρες, η Yara προτείνει το YaraVita
Seniphos, ένα υγρό διαφυλλικό λίπασµα
πυκνού φωσφόρου και ασβεστίου, ιδανικό
για την ενίσχυση του δείκτη καρποφορίας
των βαµβακιών και τον περιορισµό της έντονης βλαστική του ανάπτυξης προς όφελος της καρποφορίας και της τελικής παραγωγής. Είναι σχεδιασµένο να λειτουργεί σαν «ταχείας δράσης καύσιµο» καλύπτοντας για µεγάλο χρονικό διάστηµα την
παροχή φωσφόρου και ασβεστίου στα φυτά. Εφαρµόστε το YaraVita Seniphos µε την

εµφάνιση των πρώτων λουλουδιών, µόνο του ή σε συνδυασµό µε κάποιον ρυθµιστή ανάπτυξης.

Με τη χρήση του YaraVita Seniphos:
● Επηρεάζουµε την ισορροπία βλάστησης-καρποφορίας, ευνοώντας θετικά την
καρποφορία των φυτών.
● Προσφέρουµε άµεση ενέργεια στα
φυτά απαραίτητη για την καλύτερη αξιοποίηση όλων των θρεπτικών στοιχείων
του εδάφους.
● ∆ιασφαλίζουµε µεγάλη και παρατεταµένη παροχή του φωσφόρου και ασβεστίου στην καλλιέργεια συγκριτικά µε τα υπόλοιπα κοινά λιπάσµατα της αγοράς, γεγονός που οφείλεται στην µοναδική φόρµουλα των προϊόντων YaraVita.
● Παρέχουµε στα φυτά ασβέστιο. Το ασβέστιο διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο
στην µετατόπιση των υδατανθράκων µέσα στο φυτό. Φυτά µε έλλειψη ασβεστίου
συσσωρεύουν υδατάνθρακες στα φύλλα
εις βάρος των καρποφόρων οργάνων τους.
● Περιορίζουµε η πτώση των καρποφόρων οργάνων.
● Ευνοούµε την καλύτερη διαχείριση του
νερού στο εσωτερικό των φυτών.

*Senior Agronomist, Yara Ελλάς
Για περισσότερες πληροφορίες
ανατρέξτε στο www.yara.gr
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Οι έξι κατηγορίες
στρεμματικού πριμ
στη νέα ΚΑΠ
που θα διεκδικούν
ετησίως οι αγρότες
3.876.360
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

45,5%

21,7%

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ

∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ

32,8%
ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ

Οι νέοι όροι για το τσεκ με πρόσθετες υποχρεώσεις
αγροτών, η αυξημένη εφάπαξ ενίσχυση για νέους
αγρότες κάτω των 40, το διευρυμένο Εθνικό Απόθεμα,
ο περιορισμός στις συνδεδεμένες και τα νέα δεδομένα
για να μη χάσουν ενισχύσεις οι μικροκαλλιεργητές,
συμπληρώνουν το παζλ του φακέλου των άμεσων
πληρωμών της νέας προγραμματικής περιόδου

1

Βασική Ενίσχυση
και ∆ικαιώµατα

Η βασική ενίσχυση στη νέα ΚΑΠ
ενώνεται µε τις υποχρεώσεις
πρασινίσµατος και µετονοµάζεται σε
καθεστώς «Βασικής Ενίσχυσης για τη
Βιωσιµότητα».

Αξία δικαιωµάτων: Πριν τη
σύγκλιση, η αξία δικαιωµάτων θα
βασιστεί στο έτος αιτήσεων ενίσχυσης
2022.

αγρότης αροτραίων καλλιεργειών έχει
Μοναδιαία Αξία ∆ικαιώµατος 15 ευρώ το
στρέµµα και η µέση περιφερειακή αξία
είναι 25 ευρώ, τότε έως το 2026, θα
πρέπει να αυξηθεί η αξία των
δικαιωµάτων του στα 21,25 ευρώ (το
85% των 25 ευρώ). Η αύξηση αυτή θα
χρηµατοδοτηθεί από την αντίστοιχη
µείωση της αξίας των ιστορικών
δικαιωµάτων. Μάλιστα, πλέον δεν θα
ισχύσει η προστασία του 30% της
µέγιστης µείωσης για τα ιστορικά.
∆ηλαδή αν χρειαστεί για τη
χρηµατοδότηση της αύξησης των
δικαιωµάτων, θα µπορέσουν να µειωθούν
τα ατοµικά δικαιώµατα ενός αγρότη άνω
του 30% της αξίας τους έως το 2026.

Σύγκλιση: Η σύγκλιση αφορά τη
Μοναδιαία Αξία ∆ικαιωµάτων του κάθε
παραγωγού. Η Ελλάδα αναµένεται να
επιλέξει να χωρίσει ξανά τη βασική
ενίσχυση σε τρεις αγρονοµικές
περιφέρειες: Αροτραίες εκτάσεις,
Βοσκοτόπια, ∆ενδρώδεις καλλιέργειες.
Το πιθανότερο είναι να επέλθει σύγκλιση
της τάξεως του 85% σε επίπεδο
αγρονοµικής περιφέρειες. Αυτό σηµαίνει
ότι όσοι αγρότες διαθέτουν Μοναδιαία
Αξία ∆ικαιωµάτων κάτω από τον µέσο
όρο της αγρονοµικής περιφέρειας (π.χ
αροτραίες) που ανήκει η εκµετάλλευσή
του, θα πρέπει να ανέλθει τουλάχιστον
στο 85% της µέσης αξίας έως το 2026.
Για παράδειγµα εάν σήµερα ένας

Υποχρεώσεις αγροτών: Πλέον για
να λάβει κάποιος τη βασική ενίσχυση
από το 2023 θα πρέπει να τηρεί
ορισµένους περιβαλλοντικούς κανόνες
στην εκµετάλλευσή του. Μερικοί από
αυτούς τους κανόνες είναι:
Υποχρέωση εναλλαγής καλλιεργειών
για εκτάσεις άνω των 50 ή 100
στρεµµάτων (εξαρτάται από την τελική
συµφωνία)
Ποσοστό 4-5% παραγωγικής γης
αφιερωµένο σε µη παραγωγικά
στοιχεία (π.χ αγρανάπαυση).
∆ιατήρηση µόνιµων βοσκοτόπων
Ζώνη 3 µέτρων µη χρήσης
λιπασµάτων, φυτοπροστατευτικών
δίπλα από υδάτινους όγκους.

Προϋπολογισµός: Περί τα 880 εκατ.
ευρώ ετησίως στην Ελλάδα.
∆ικαιούχοι: Όλοι οι ενεργοί αγρότες
µε βάση τον ορισµό που θα δώσει η
Ελλάδα.

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2022
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

880
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ
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Εθνικό
Απόθεµα

Το 2023 θα ενεργοποιηθεί ξανά το Εθνικό
Απόθεµα, µε τρεις βασικές διαφορές σε σχέση µε
το τρέχον καθεστώς:
Πρώτον, πρόσβαση στο Απόθεµα θα έχουν
κατηγορίες αγροτών πέρα από νέους αγρότες
κάτω των 40 ετών και νεοεισερχόµενους, εφόσον
το αποφασίσει το κράτος-µέλος.
∆εύτερον, για να λάβει δικαιώµατα από το
Απόθεµα ένας νεοεισερχόµενος θα πρέπει να
έχει «την κατάλληλη εκπαίδευση» ή «να έχει
αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες». Αυτό
σηµαίνει πως, έρχονται επιπλέον προϋποθέσεις

Μεταβιβάσεις δικαιωµάτων
για την περίοδο 2023-2026
Εκτός από την περίπτωση µεταβίβασης
από κληρονοµιά, τα δικαιώµατα
ενίσχυσης µεταβιβάζονται µόνο σε
ενεργούς γεωργούς. Όταν τα κράτη µέλη
αποφασίζουν να διαφοροποιήσουν τη
βασική εισοδηµατική στήριξη σε
περιφέρειες ενίσχυσης, τα δικαιώµατα
ενίσχυσης µεταβιβάζονται µόνο εντός
της ίδιας αγρονοµικής περιφέρειας.

ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ

λήψης δικαιωµάτων από το Απόθεµα για τους
νεοεισερχόµενους αγρότες.
Τρίτον, για τη νέα περίοδο, οι αρχές µπορούν να
αφιερώσουν µεγαλύτερο ποσοστό του 3% του
Εθνικού Φακέλου για τη χρηµατοδότηση του
Εθνικού Αποθέµατος.
Τα κράτη µέλη θα καθορίζουν την αξία των
νέων δικαιωµάτων ενίσχυσης που κατανέµονται
από το Απόθεµα στην εθνική µέση αξία των
δικαιωµάτων ενίσχυσης κατά το έτος κατανοµής
ή στη µέση αξία των δικαιωµάτων ενίσχυσης
για κάθε αγρονοµική περιφέρεια ενίσχυσης.

ΚΑΠ 20232026
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Συµπληρωµατική ενίσχυση
νέων αγροτών

Στη νέα ΚΑΠ, η Ελλάδα θα ενεργοποιήσει το καθεστώς
«Συµπληρωµατική Εισοδηµατική Στήριξη σε Νέους Αγρότες». Τα
κύρια χαρακτηριστικά του καθεστώτος αυτού έχουν ως εξής:
Προϋπολογισµός: Το 3% των άµεσων ενισχύσεων.
Υπολογίζεται στα 51 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα.
∆ικαιούχοι: Νέοι αγρότες κάτω των 40 ετών που δικαιούνται
βασική ενίσχυση και οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στη γεωργία την
πενταετία πριν την αίτηση της ενίσχυσης.

Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021
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Ένα εντελώς καινούργιο καθεστώς στη νέα
ΚΑΠ είναι το νέο πρασίνισµα (eco-schemes)
στο οποίο θα πρέπει να συµµετέχουν αγρότες
και κτηνοτρόφοι ώστε να φτάσουν τις ετήσιες
ενισχύσεις που λαµβάνουν στην τρέχουσα
περίοδο. Τα κύρια χαρακτηριστικά του
καθεστώτος αυτού έχουν ως εξής:

∆ιάρκεια ενίσχυσης: Η συµπληρωµατική εισοδηµατική στήριξη
για νέους αγρότες χορηγείται για µέγιστη διάρκεια πέντε ετών,
αρχής γενοµένης από το πρώτο έτος υποβολής της αίτησης
πληρωµής για νέους αγρότες. ∆ηλαδή, δικαιούχοι θα οριστούν το
2023 επίσης όσοι νέους αγρότες έκαναν πρώτη φορά ΟΣ∆Ε το
έτος 2019 και µετά. Για το 2024 όσοι έκαναν πρώτη φορά ΟΣ∆Ε
το 2020 κ.ο.κ.
Μορφή ενίσχυσης: Η στήριξη λαµβάνει τη µορφή ετήσιας
αποσυνδεδεµένης πληρωµής ανά επιλέξιµο στρέµµα ή κατ
‘αποκοπή ποσού. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να
χορηγήσουν τη στήριξη µόνο σε ένα µέγιστο αριθµό στρεµµάτων.

∆ικαιούχοι: Όλοι οι ενεργοί αγρότες, µε
επιλέξιµες εκτάσεις (δεν υπάρχει η απαίτηση
ύπαρξης δικαιωµάτων όπως στο τρέχον
πρασίνισµα που πληρώνεται βάσει αυτών).

Προϊόντα υποψήφια για
συνδεδεµένη

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ, ΕΛΙΕΣ
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Σιτηρά, ελαιούχοι σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, όσπρια, ζαχαρότευτλα, µη εδώδιµες καλλιέργειες, λυκίσκος
Φρούτα και λαχανικά, επιτραπέζια ελιά και ελιά
για ελαιόλαδο, καρποί µε κέλυφος, πατάτες,

17

Νέο πρασίνισµα (eco-schemes)

Προϋπολογισµός: Υποχρεωτικό ποσοστό
25% για όλη την προγραµµατική περίοδο, που
αντιστοιχεί σε 425 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα.
Ανάλογα το πώς θα κλείσουν οι
διαπραγµατεύσεις της νέας ΚΑΠ, θα οριστεί
και µία δοκιµαστική περίοδος για το
συγκεκριµένο καθεστώς, όπου δίνεται η
ευελιξία το κράτος-µέλος να χρησιµοποιήσει
µέρος αυτού του µπάτζετ και σε άλλα
καθεστώτα, εφόσον όµως περισσέψει.

5
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Μορφή ενίσχυσης: Η ενίσχυση θα
παρέχεται ανά επιλέξιµο στρέµµα ή επιλέξιµο
ζώο, µε βάση τις εκτάσεις και το ζωικό
κεφάλαιο µε το οποίο συµµετέχει ο
παραγωγός στις δράσεις.
Ποσά ενίσχυσης: Τα ποσά ενίσχυσης που
απαιτούνται για να υπάρξει «ισοφάριση» των
απωλειών από το νέο πρασίνισµα,
υπολογίζονται κατά µέσο όρο στα 8-10 ευρώ
το στρέµµα για τα βοσκοτόπια, στα 11-13 ευρώ
το στρέµµα για τις αροτραίες και στα 14-17
ευρώ για τις δενδρώδεις καλλιέργειες.

∆ράσεις νέου πρασινίσµατος: Η Ελλάδα
καλείται να διαµορφώσει έναν κατάλογο µε
δράσεις από τις οποίες ετησίως θα επιλέγει
ένας αγρότης ή κτηνοτρόφος σε ποια θέλει να
συµµετάσχει. Ο δικαιούχος θα συµµετέχει σε
όσες προαιρετικές δράσεις επιθυµεί, χωρίς
δυνατότητα διπλής χρηµατοδότησης για
δράσεις που αλληλοκαλύπτονται. Επίσης, είναι
πολύ πιθανό Μέτρα αγροπεριβαλλοντικά από
το ΠΑΑ να υπερκαλύπτουν ορισµένες δράσεις
του νέου πρασινίσµατος και έτσι να µη δύναται
ο παραγωγός να συµµετέχει παράλληλα στα
σχετικά προγράµµατα.

Υποψήφιες προς ένταξη δράσεις:
Αγρότης µε αροτραίες εκτάσεις:
Επιδότηση για εναλλαγή καλλιεργειών,
επιδότηση για ακαλλιέργητα περιθώρια
(αποζηµίωση για απώλεια παραγωγής συν
έξτρα πριµ κινήτρου), εφαρµογή καλλιεργητικών
µεθόδων συντήρησης (π.χ απευθείας σπορά),
τήρηση ηλεκτρονικού ηµερολογίου σε
συνδυασµό µε συµβουλευτική για λίπανση και
φυτοπροστασία.
Αγρότης µε δενδρώδεις εκτάσεις:
Φύτευση καλλιεργειών κάλυψης ανάµεσα στις
σειρές, τήρηση ηλεκτρονικού ηµερολογίου σε
συνδυασµό µε συµβουλευτική για λίπανση και
φυτοπροστασία, θρυµµατισµός κλαδεµάτων και
διάθεσή τους για βιοαέριο ή εναπόθεσή τους
στο έδαφος.
Κτηνοτρόφοι: ∆ιατήρηση µόνιµων
βοσκοτόπων και βιώσιµη διαχείριση
βοσκοτόπων. Εδώ θα πρέπει να προστεθούν και
ειδικές δράσεις για την ευζωία των ζώων.

Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα, πρόβειο και
αίγειο κρέας, βόειο κρέας

Καθεστώς µικροκαλλιεργητών
Τα κράτη µέλη µπορούν να καθιερώσουν ένα απλοποιηµένο
καθεστώς για τους µικρούς αγρότες που ζητούν στήριξη για
ποσό έως τα 1.250 ευρώ. Το καθεστώς αυτό µπορεί να
αποτελείται από ένα κατ ‘αποκοπή ποσό (ετήσιο-εφάπαξ), που
αντικαθιστά τις άµεσες ενισχύσεις, ή µε ένα ποσό ανά
στρέµµα, το οποίο µπορεί να είναι διαφορετικό ανά
αγρονοµική περιφέρεια. Για παράδειγµα: Αγρότης µε 10
στρέµµατα ελαιώνα και 10 στρέµµατα αµυγδαλιές. Έστω ότι
έχει στην κατοχή του δικαιώµατα για 10 στρέµµατα αξίας 35
ευρώ το στρέµµα. Το ποσό που έχει λαµβάνειν είναι 350
ευρώ, συν την όποια συνδεδεµένη. Εφόσον ενταχθεί είναι
δικαιούχος στο καθεστώς των µικροκαλλιεργητών, το ποσό
που θα λάβει θα µπορεί να φτάσει τα 1.250 ευρώ εφάπαξ
και αντικαθιστά όλες τις άµεσες ενισχύσεις για το έτος.

6
Αναδιανεµητική
ενίσχυση

Προϋπολογισµός

Το κονδύλι αναδιανοµής για τους Έλληνες αγρότες
υπολογίζεται στα 170 εκατ. ευρώ. ∆ικαίωµα να µην
ενεργοποιήσει η Ελλάδα το εν λόγο καθεστώς θα έχει
µόνο υπό προϋποθέσεις που δεν έχουν ακόµα οριστεί.
∆ικαιούχοι

Όλοι οι ενεργοί αγρότες. Η ενίσχυση πηγαίνει µόνο σε
εκτάσεις που ενεργοποιούν δικαιώµατα ενίσχυσης.
Μορφή ενίσχυσης

Η αναδιανεµητική δίνεται σε έναν φιξ αριθµό
στρεµµάτων ανά εκµετάλλευση. Συνήθως, ο αριθµός
αυτός ορίζεται µε βάση τον µέσο όρο του µεγέθους των
αγροτικών εκτάσεων (π.χ 50 στρέµµατα).
Ποσό ενίσχυσης

Η στρεµµατική ενίσχυση θα είναι διαφορετική για κάθε
αγρονοµική περιφέρεια (αροτραίες, βοσκοτόπια, δενδρώδεις).
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Στη διπλή πρόσκληση του φθινοπώρου

Η αγορά γης δίνει μόρια,
και τζίρο σε Νέους Αγρότες
και θέτει υποψηφιότητα
για τα Σχέδια Βελτίωσης
Η προσθήκη της αγοράς γης στο επιχειρηματικό σχέδιο των
Νέων Αγροτών μπορεί να βοηθήσει με την ένταξη αλλά και
την τήρηση των δεσμεύσεων στην ερχόμενη προκήρυξη
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σχέδια
Τα Σχέδια Βελτίωσης
προωθούνται ως πρόγραµµα
που θα συµπέσει µε την
πρόσκληση των Νέων Αγροτών,
οι οποίοι, θα δικαιούνται
µεγαλύτερη ένταση ενίσχυσης
και βαθµολογική πριµοδότηση.

Διορία

Εκτός της περίπτωσης
παράτασης, το φετινό ΟΣ∆Ε
κλείνει στις 22 Ιουνίου. Όσοι
δεν προλάβουν την προθεσµία
µπορούν ακόµα να κάνουν
αίτηση αλλά µε ποινή
επί των άµεσων ενισχύσεων.

ΟΣΔΕ

Να σηµειωθεί πως το 2016
είχε ανοίξει εκτάκτως το ΟΣ∆Ε
για µία-δύο εβδοµάδες για να
κάνουν τις αιτήσεις τους οι Νέοι
Αγρότες, καθώς η σχετική
πρόσκληση έβγαινε τον
Οκτώβριο. Μένει να φανεί αν θα
γίνει κάτι αντίστοιχο και φέτος.

Σε έξτρα µοριοδότηση και ευκολότερη τήρηση δεσµεύσεων µπορεί να οδηγήσει η πρόβλεψη για την αγορά
αγροτικής γης στο επιχειρηµατικό
σχέδιο των Νέων Αγροτών για την
πρόσκληση του 2021. Μάλιστα, τα
Σχέδια Βελτίωσης που έρχονται να
ανοίξουν µέσα στο ερχόµενο Φθινόπωρο έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν τους νεαρούς που θα κάνουν αίτηση στο πρόγραµµα να τηρήσουν τα όσα γράφουν στο επιχειρηµατικό τους σχέδιο και µένει να
φανεί αν η αγορά γης θα είναι επιλέξιµη προς ενίσχυση.
Να σηµειωθεί εδώ πως κατά την
προετοιµασία της περασµένης πρόσκλησης Σχεδίων Βελτίωσης (2017)
είχε προβλεφθεί η επιδότηση της
αγοράς γης στο 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης, κάτι
που τελικά, µε την προδηµοσίευση του Μέτρου, δεν προχώρησε.
Ως εκ τούτου, είναι στην ευχέρεια της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ αν θα ανοίξει αυτή η δυνατότητα στα πλαίσια των καινούργιων Σχεδίων Βελτίωσης που προωθούνται ως πρόγραµµα που θα
συµπέσει µε την πρόσκληση των
Νέων Αγροτών, οι οποίοι, θα δικαιούνται µεγαλύτερη ένταση ενίσχυσης και βαθµολογική πριµοδότηση. Η αγορά γης όπως προαναφέρθηκε θα µπορέσει να βοηθήσει και στη µοριοδότηση για
το πρόγραµµα Νέων Αγροτών, καθώς αν προβλεφθούν επενδυτικές
δαπάνες 10.000-17.500 ευρώ και
άνω, τότε ο υποψήφιος δικαιούχος θα λάβει 5-10 µόρια. Σηµειώνεται, ότι µέχρι στιγµής δεν έχει υπάρξει κάποια συγκεκριµένη
διευκρίνιση για το ποιες επενδύ-

σεις θεωρούνται πως συµβάλλουν
σε αυτό το κριτήριο, ως εκ τούτου,
η αγορά γης, είναι στο παιχνίδι. Άλλωστε, το επιχειρηµατικό σχέδιο θα
υποβληθεί το Σεπτέµβριο όταν ανοίξει η πρόσκληση, οπότε υπάρχει ακόµα χρόνος. Παράλληλα η αγορά
γης µπορεί να βοηθήσει και στην επίτευξη των δεσµεύσεων για ελάχιστο τζίρο στο 50% της τυπικής απόδοσης που προκύπτει από τη δήλωση ΟΣ∆Ε 2021.
Με περισσότερα στρέµµατα ο νέος αγρότης µπορεί να αυξήσει κατά ένα βαθµό µετά το πρώτο έτος τις
πωλήσεις του έχοντας µεγαλύτερη
έκταση, και επίσης να αυξήσει την
τυπική του απόδοση κατά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηµατικού
σχεδίου. Υπενθυµίζεται πως µε βάση την προδηµοσίευση του Μέτρου
6.1, κατά το έτος ολοκλήρωσης του
επιχειρηµατικού τους σχεδίου οι Νέοι Αγρότες καλούνται να επιτύχουν
τυπική απόδοση αυξηµένη κατά τουλάχιστον 20% αλλά σε κάθε περίπτωση µεγαλύτερη ή ίση των: α) 16.000
ευρώ για την ηπειρωτική χώρα, την
Κρήτη και την Εύβοια, β) 14.000 ευρώ για τα νησιά µε πληθυσµό άνω
των 3.100 κατοίκων, πλην Κρήτης
και Εύβοιας, γ. 10.700 ευρώ για τα
νησιά µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

Επιλέξιµες δαπάνες
Το αρχικό πλάνο για τα Σχέδια
Βελτίωσης συµπεριλάµβανε
την αγορά γης στις επιλέξιµες
δαπάνες, κάτι που τελικά δεν
πέρασε στην προκήρυξη

Με βάση την
προδηµοσίευση,
οι Νέοι Αγρότες
καλούνται να
επιτύχουν τυπική
απόδοση αυξηµένη
τουλάχιστον 20%.

Μικροδάνεια αγροτών με ΠΑΑ
Mε κοινοτικούς πόρους που έχουν προβλεφθεί για διαρθρωτικά προγράµµατα της ενδιάµεσης διετίας 2021-2022,
δηλαδή µέχρι να τεθεί σε εφαρµογή
η νέα ΚΑΠ, πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν δύο νέες δράσεις που έχει ήδη δροµολογήσει το υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και αναµένεται
να δοθούν στη δηµοσιότητα το επόµενο διάστηµα.
Τις προτάσεις για την ενεργοποίηση των ολοκαίνουργιων αυτών επενδυτικών δράσεων από το Πρόγραµµα
Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2021-2022, έχει στα χέρια του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός. Όπως δήλωσε στην
Agrenda υψηλόβαθµο στέλεχος των
διαχειριστικών αρχών του ΠΑΑ, ακόµα
και µέσα στο µήνα αναµένεται να υπάρξουν οι σχετικές ανακοινώσεις
από τον υπουργό. Το σχέδιο βέβαια
δεν έχει περάσει τον ευρωπαϊκό σκόπελο (απαιτείται η σχετική έγκριση)
εξού και ο λόγος της καθυστέρησης
στις ανακοινώσεις, ωστόσο µετά τα
Βιολογικά, τους Νέους Αγρότες και
τα Σχέδια Βελτίωσης, τα νέα Μέτρα α-

ναµένεται να ενεργοποιηθούν µέσα
στη διετία. Μία από αυτές τις δράσεις
που εξετάζεται να ενεργοποιηθεί είναι ένα ειδικό Μέτρο για την επιδότηση ασφαλίστρου αγροτών όσον αφορά ασφαλιστικούς κινδύνους που
δεν καλύπτει ο ΕΛΓΑ.
Το συγκεκριµένο Μέτρο (κωδική
ονοµασία Μέτρο 17) είχε ενταχθεί
στο ΠΑΑ της τρέχουσας περιόδου,
αλλά τελικά διαγράφηκε και δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ. Επιπλέον θα
επαναενεργοποιηθεί το Μέτρο 8.1

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021

Agrenda

19

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
Αναπτυξιακός
Νόµος

Ζιζανιοκτονία
Γάλλου εφευρέτη
για τη βιολογική

και ασφάλιση
«∆άσωση» που είχε ακυρωθεί. Από
την άλλη, έχει «κλειδώσει» η ενεργοποίηση του Μέτρου των µικροπιστώσεων έως 25.000 ευρώ για τους
αγρότες. Σκοπός των αρχών είναι
να ενεργοποιηθεί το συγκεκριµένο
εργαλείο µέχρι το τέλος του έτους,
και, να βγουν στην αγορά τραπεζικά προϊόντα που θα έχουν αρκετά
µειωµένο επιτόκιο, και, να προσφέρονται τα δάνεια µε µηδενικές εξασφαλίσεις, καθώς το ποσό των δανείων είναι αρκετά µικρό.

Κατάρτιση για τη β’ δόση
του 14χίλιαρου µικρών
Την πρότασή του για τα µαθήµατα
κατάρτισης για τους δικαιούχους του
υποµέτρου 6.3 «Ενισχύσεις για την
Ανάπτυξη µικρών εκµεταλλεύσεων»
(14χίλιαρο) καλείται να καταθέσει
ο ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ, µε βάση
σχετική πρόσκληση που εξέδωσε
το ΥΠΑΑΤ. Τα µαθήµατα αυτά
αποτελούν προαπαιτούµενο ώστε
να λάβουν τη 2η δόση ενίσχυσης
οι δικαιούχου του Μέτρου.
Το πρόγραµµα κατάρτισης
περιλαµβάνει τα εξής πεδία:
Γνώση των υποχρεώσεων και
δυνατοτήτων που απορρέουν από
την ΚΑΠ καθώς και την εθνική
πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη.
Χρηµατο-οικονοµική διαχείριση
εκµεταλλεύσεων, νέων τεχνολογιών.
Κώδικες ορθής γεωργικής
πρακτικής, ορθή διαχείριση
των φυσικών πόρων κ.α.
Εµπορία και µεταποίηση αγροτικών
προϊόντων, µε έµφαση στις βραχείες
αλυσίδες.
Εξειδικευµένες γνώσεις σχετικά µε
την κατεύθυνση και τις ανάγκες της
εκµετάλλευσης (όπως διαχείριση
αποβλήτων, ασθένειες και εχθροί).

Γεννηµένο από τη συνεργασία
της γερµανικής Zürn Harvesting
µε τον Γάλλο αγρότη και «εφευρέτη» Romain Bouillé, το Top Cut
Collect εγκαινιάζει µια εντελώς
νέα προσέγγιση στον έλεγχο του
µηχανικού ζιζανίων στην βιολογική γεωργία.
Ο «θεριστής ζιζανίων», ο οποίος κέρδισε το Ειδικό Βραβείο
για την Αγροοικολογική Μετάβαση στη µεγάλη έκθεση αγροτικών µηχανηµάτων SIMA του
2021, επιτρέπει στον παραγωγό
να κόψει έξυπνα τα ζιζάνια που
υπάρχουν στην κύρια καλλιέργεια και, στη συνέχεια, να προχωρήσει στη συλλογή και την εναπόθεση στον κάδο.
«Αυτός ο τρόπος µειώνει σηµαντικά την ποσότητα των σπόρων
ζιζανίων στη σοδειά και βελτιώνει
σηµαντικά την καθαριότητα του
εδάφους», δήλωσε ο Rolf Zürn,
γενικός διευθυντής της εταιρείας, ο οποίος µιλά εκ του ασφαλούς λόγω των πολλών χρόνων
πρακτικών πειραµατισµών που
πραγµατοποιήθηκαν στη Γαλλία.

Βράβευση
Ο «θεριστής ζιζανίων»,
κέρδισε το Ειδικό Βραβείο
για την Αγροοικολογική
Μετάβαση στην έκθεση
αγροτικών µηχανηµάτων
SIMA

Σύστηµα κοπής µε διπλή µπάρα
κοπής, ιµάντες µεταφοράς και
δοχείο συλλογής
Το Top Cut Collect, χάρη στη
ράβδο κοπής µε διπλή λεπίδα,
κόβει τα στελέχη των ζιζανίων
που µεγαλώνουν πάνω από το
ύψος της συγκοµιδής. Ένας ειδικός σπειροειδής κύλινδρος, που
λειτουργεί απαλά χωρίς να θρυµµατίζει τους σπόρους των ζιζανίων, µεταφέρει το τελευταίο από
τη ράβδο κοπής σε έναν ιµάντα
µεταφοράς, εµποδίζοντάς τους
να πέσουν στο έδαφος.
Στη συνέχεια, ένας επιπλέον
ιµάντας µεταφέρει το σύνολο
του υλικού σε ένα δοχείο συλλογής. Όλη αυτή η κίνηση εκτελείται από υδραυλικούς κινητήρες, που τροφοδοτούνται από το υδραυλικό κύκλωµα του
τρακτέρ, του οποίου η ταχύτητα περιστροφής µπορεί εύκολα να ρυθµιστεί από τον οδηγό
του τρακτέρ µε βάση την ένταση συλλογής ή τη ταχύτητα εργασίας, ενώ οι τροχοί στάθµης,
επίσης υδραυλικά ρυθµιζόµενοι
από την καµπίνα τρακτέρ, εξασφαλίζουν τον έλεγχο ύψους.
Σηµειώνεται εδώ ότι επί του
παρόντος, το πλάτος εργασίας
του Top Cut Collect είναι µεταξύ 9 και 12 µέτρων και χρησιµοποιείται κυρίως για τη µείωση της παρουσίας πιο ανθεκτικών ζιζανίων, σύµφωνα µε τους
κατασκευαστές του.

Οι αιτήσεις για τα
καθεστώτα Γενική
Επιχειρηµατικότητα και
Ενίσχυση Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων
πραγµατοποιούνται έως τις
30 Ιουλίου.

Μέτρο 5.1
Αντιχαλαζικά
Παράταση µέχρι την 1η
Σεπτεµβρίου 2021 έλαβε η
2η προκήρυξη του Μέτρου
5.1 για την επιδότηση της
αντιχαλαζικής προστασίας,
σύµφωνα µε τροποποιητική
απόφαση, η οποία
παράλληλα ορίζει αυξηµένο
ποσό ανώτατου επιλέξιµου
προϋπολογισµού, τα
400.000 ευρώ για τα
φυσικά-νοµικά πρόσωπα και
το 1 εκατ. ευρώ για τα
Συλλογικά Σχήµατα.

Μέτρο 4.1.2
Αρδευτικά
Έως τις 15 Ιουλίου γίνονται
δεκτές οι αιτήσεις για
ένταξη στο Μέτρο 4.1.2
«Υλοποίηση επενδύσεων
που συµβάλλουν στην
εξοικονόµηση ύδατος».
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Νέο Vicon τριπλό
χορτοκοπτικό
Μελέτη σχεδιασµού και
ανάπτυξης µε κύριο στόχο
την υψηλή απόδοση στο
πεδίο και την συνεχώς αυξανόµενη ποιότητα των
ζωοτροφών επιχείρησε να
κάνει η Vicon µε το τριπλό
χορτοκοπτικό-χορτοξηραντικό Extra 7100. Η έκδοση πεταλούδας διαθέτει
συνδυασµένο πλάτος εργασίας έως 10,20 µέτρα.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

SKH 60 της ελβετικής
Rigitrac. Το συγκεκριµένο
µοντέλο φέρει ένα αρθρωτό πλαίσιο και ο περιστρεφόµενος άξονας, το κάνει
ικανό να ακολουθεί µε
ασφάλεια το ανώµαλο
έδαφος. Σε αυτό το πνεύµα, ο Ελβετός κατασκευαστής ήθελε να καλύψει µια
ακόµη πιο συγκεκριµένη
ζήτηση, εκείνη των κατοίκων στα ορεινά.

Η µικρότερη
ρωσική αλωνιστική

Εργοστάσιο
Franz Pöttinger
Το όνοµα του ιδρυτή του,
Franz Pöttinger, υιοθετεί
το νέο εργοστάσιο της
Pöttinger στο Γκρίσκιρσεν
της Αυστρίας, τέταρτο κατά σειρά στην περιοχή, που
απλώνεται σε µια έκταση
6300 τετραγωνικών µέτρων. Από εδώ και στο
εξής λοιπόν, εκεί θα παράγονται οι χορτοδετικές και
οι µεγάλοι χορτοσυλλέκτες
της εταιρείας.

∆ιπλό τύµπανο αλωνισµού
και δεξαµενή κόκκων που
µπορεί να φιλοξενήσει
έως και 10.000 λίτρα διαθέτει η νέα µικρότερη
στην γκάµα αλωνιστική της
ρωσικής Rostselmash, η
οποία έχει ήδη διαθέσει
στην αγορά τη ναυαρχίδα
RSM 161. Η T500 εφοδιάζεται µε κινητήρα 8,9 λίτρων της Cummins µε
απόδοση 360 ίππων.

Σύστηµα προστασίας
Lemken OptiStone

Ένα ξεχωριστό
αρθρωτό τρακτέρ
Αφιερωµένο σε όλους
εκείνους που ψάχνουν ένα
ειδικό τρακτέρ για πλαγιές
και θέλουν να κινούνται µε
ασφάλεια σε δύσκολα περιβάλλοντα είναι το νέο

Ένα αξιόπιστο και ασφαλές
σύστηµα τοποθετεί τώρα η
Lemken στα άροτρα Juwel,
Diamant και Titan, τα
οποία αποκτούν επιπλέον
προστασία, η ισχύς της
οποίας καθορίζεται µέσα
από το τρακτέρ. Το προηγµένο αυτό σύστηµα, αρχικά
εφαρµόσιµο στα άροτρα
Juwel, Diamant και Titan,
ονοµάζεται ΟptiStone και
στόχο έχει να θέσει συγκεκριµένες «ασπίδες» προστασίας του αρότρου ενάντια στα ξένα αντικείµενα
και, φυσικά, στις πέτρες.

Διπλός ρότορας,
απαλό αλώνισμα με
τη New Holland CH
To σύστημα Crossover Harvesting έρχεται στην
Ελλάδα και υπόσχεται 25% υψηλότερες αποδόσεις
ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Tη θεριζοαλωνιστική µηχανή µεσαίας κατηγορίας CH7.70, φέρνει στην ελληνική αγορά
η New Holland, την οποία εξοπλίζει µε το νέο
σύστηµα Crossover Harvesting. Αυτή η νέα τεχνολογία, υποστηρίζει η New Holland ότι µπορεί να προσφέρει έως 25% υψηλότερη απόδοση από ότι µία συµβατική θεριζοαλωνιστική
στον τοµέα αυτό, παντρεύοντας την τεχνολογία διαχωρισµού µε σύστηµα διπλού ρότορα,
µε το απαλό αλώνισµα. «Η νέα θεριζοαλωνι-

στική Crossover δηµιουργεί µία νέα κατηγορία στα προσφερόµενα µηχανήµατα της New
Holland, µεταξύ της µεσαίας κατηγορίας συµβατικών µηχανών και των εµβληµατικών µοντέλων µε ρότορα, επεκτείνοντας περαιτέρω τις
επιλογές για τους πελάτες µας, ικανές να ανταποκριθούν στις ειδικές ανάγκες όλων των τύπων γεωργικών δραστηριοτήτων», αναφέρει
σχετικά µε το µοντέλο αυτό ο Lionel Gleyroux,
διευθυντής Marketing New Holland Θεριζοαλωνιστικών για την Ευρώπη.
Για να προσφέρει την εµπειρία Crossover
Harvesting, η θεριζοαλωνιστική CH7.70 συν-
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Καλοκαιρινές
λιπάνσεις στη μηδική
με Patentkali
Η µηδική χαρακτηρίζεται ως µια καλλιέργεια υψηλής παραγωγικότητας και σηµαντικής απόδοσης σε χόρτο µεγάλης διατροφικής αξίας. Το γεγονός αυτό την κατατάσσει σαν ένα
από τα πιο απαιτητικά σε λίπανση καλλιεργούµενα είδη. Η
µηδική έχει πολύ µεγάλη ζήτηση σε κάλιο (Κ) και απαιτεί επαρκή παροχή στο εδάφους µε κάλιο για να διατηρηθεί σε
υψηλή παραγωγικότητα. Τις οµολογουµένως µεγάλες ποσότητες αζώτου (Ν) που χρειάζεται τις παίρνει απευθείας από την ατµόσφαιρα µέσω του µηχανισµού των αζωτοβακτηριδίων που έχει στις ρίζες της. Ο φώσφορος εφαρµόζεται (µε
µία εφαρµογή του πριν την εγκατάσταση) και κάθε περίοδο στην ανάσχεσης της βλάστησης (χειµερινή περίοδο). Η
καλλιέργεια της µηδικής απαιτεί µεγάλες ποσότητες σε κάλιο (τετραπλάσιες απ’ αυτές του φωσφόρου) αλλά και σηµαντικές ποσότητες σε µαγνήσιο και θείο.
Απορρόφηση θρεπτικών µακροστοιχείων Κg
Ανά τόνο σανού
Κάλιο
K2O
28

Φώσφορος
P2O5
7

Μαγνήσιο
MgO
5

Θείο
S
3
Πηγή: SOPIB

O παραπάνω πίνακας περιγράφει την απορρόφηση των βασικών µακροστοιχείων που αντιστοιχεί σε κάθε τόνο παραγόµενου σανού. Εάν δηλαδή η παραγωγή ανά στρέµµα είναι
µεγαλύτερη του ενός τόνου τότε αντίστοιχα αυξάνονται και
ποσότητες των στοιχείων που αποµακρύνονται από το έδαφος. Το µαγνήσιο παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην λειτουργία
της φωτοσύνθεσης , στην σύνθεση των πρωτεϊνών, ενώ, το
θείο παίζει σηµαντικό ρόλο τόσο στην ποιότητα της µηδικής.
δυάζει το υψηλής απόδοσης σύστηµα δύο τροµπών µε την τεχνολογία διπλού ρότορα. Το ειδικά σχεδιασµένο σύστηµα διπλού ρότορα 21
ιντσών, 3,45 µέτρων µήκους, παρέχει την µεγαλύτερη επιφάνεια καθαρισµού στην κατηγορία του λέει η New Holland, περίπου 2,9
τ.µ. και ταιριάζει απόλυτα µε την αποστολή της
CH7.70. Το σύστηµα απαιτεί ελάχιστες αλλαγές
στις ρυθµίσεις κατά την εναλλαγή µεταξύ καλλιεργειών, µε αποτέλεσµα εξαιρετική ευελιξία.
Η θεριζοαλωνιστική µπορεί να εξοπλιστεί µε
µία σειρά από µαχαίρια Varifeed™ έως 9,15 µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης και µίας έκδοσης
8,53 µέτρα, σχεδιασµένη ειδικά για αυτή την
σειρά. Το µπροστινό µέρος του λαιµού µπορεί
να ρυθµιστεί για να διασφαλίσει την τέλεια ευθυγράµµιση µε το µαχαίρι, βελτιστοποιώντας έτσι τη γωνία κάθε τύπου µαχαιριού για να προ-

Ιπποδύναµη
Η CH7.70 διαθέτει τον δοκιµασµένο
κινητήρα Cursor 9 που αποδίδει 374
ίππους, δηλαδή 34 ίππους περισσότερους από την CX6.90

σφέρει οµαλότερη, στρωτή τροφοδοσία του υλικού για αυξηµένη απόδοση και καλύτερη ροή
ανεξαρτήτως καλλιέργειας.

Tριπλός διαδοχικός καθαρισµός στα κόσκινα
για µεγαλύτερες αποδόσεις
Η CH7.70 διαθέτει το τριπλό διαδοχικό σύστηµα καθαρισµού της New Holland TripleClean, το οποίο ενισχύει την ικανότητα καθαρισµού έως 15% µε την προσθήκη ενός επιπλέον σηµείου καθαρισµού του καρπού στο κέντρο της κούνιας. Ο εγκάρσιος κοχλίας µε διπλό πτερύγιο, ο οποίος µεταφέρει τους σπόρους στο αναβατόριο γρηγορότερα, µπορεί να
οδηγήσει σε αύξηση της απόδοσης, βελτιώνοντας περαιτέρω τις δυνατότητες της µηχανής.
Η CH7.70 επίσης προσφέρει λύσεις στα επικλινή εδάφη, χάρη στο αποδεδειγµένο σύστηµα SmartSieve, το οποίο αυτόµατα εξουδετερώνει κλίσεις έως 25%, διατηρώντας τέλεια ισορροπία στο κόσκινο για οµοιόµορφο καθαρισµό. Το σύστηµα επίσης ρυθµίζει την κίνηση του κόσκινου µε βάση την ταχύτητα του ανεµιστήρα και το µέγεθος του καρπού για να
καθοριστεί η βέλτιστη γωνία κίνησης. Σηµειώνεται πως τα µηχανήµατα της New Holland
διαθέτει στην ελληνική αγορά η εταιρεία Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ.

Το κάλιο και το µαγνήσιο κάνουν
την διαφορά στην µηδική
Το Patentkali ως ένα πυκνό θειικό λίπασµα Καλίου και
Μαγνησίου (30% Κ2Ο, 10%MgO , 42% SO3) καλύπτει πλήρως και µε µοναδικό τρόπο τις υψηλές ανάγκες της Μηδικής σε Κάλιο, Μαγνήσιο και Θείο. Λόγω της προέλευσής
του (φυσική επεξεργασία ορυκτών αλάτων) παρέχει άµεσα,
µε την εφαρµογή του και για µεγάλο χρονικό διάστηµα, το
κάλιο το µαγνήσιο και το θείο που χρειάζεται η µηδική. Με
το Patentkali επιτυγχάνεται: Αύξηση του βάρους κάθε κοπής, περισσότερες κοπές, αύξηση της διάρκειας ζωής της
φυτείας, υψηλή διατροφική απόδοση του σανού. Είναι επίσης εγκεκριµένο για χρήση και στη Βιολογική Γεωργία

∆οσολογίες και τρόπος εφαρµογής:
Η λίπανση µε Patentkali συνιστάται να γίνεται τµηµατικά: Α) Σε µέτριας σύστασης εδάφη: Μετά την 1η , 2η και 3η
κοπή, µε 15-20 κιλά ανά στρέµµα.
Β) Σε βαριά εδάφη, µετά την 1η και 3η κοπή, 20-25 κιλά
ανά στρέµµα
Εφόσον χρησιµοποιηθεί στην χειµερινή λίπανση (Φλεβάρη –Μάρτη) αποφεύγεται η µια εφαρµογή το καλοκαίρι.
Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://www.ks-minerals-and-agriculture.com/grgr/fertiliser.
∆ιαθέσιµη είναι και η εφαρµογή KALI-TOOLBOX.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ K+S ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΜΑΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
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ΑΓΡΟΝΕΑ
Βέλτιστος
γαρ δήμος
ο γεωργικός εστίν
∆ιαχρονικό: Βέλτιστος γαρ
δήµος ο γεωργικός εστίν, όπου ζει
το πλήθος από γεωργίας ή νοµής.
Παραγωγοί ή … παραγωγή:
Όλα ξεκινάνε από την παραγωγή: το
ιερό γάλα, το όσιο κρέας. Αυτό το
µυστικό παραγωγής το ξέρουν
και το µπορούν λίγοι, εξ ου και οι πιο
παραµεληµένοι είναι οι παραγωγοί.
∆ιάσηµοι και προβεβληµένοι είναι
οι µεταποιητές, χωρίς να είναι
ξεκάθαρο αν η µεταποίηση είναι
φίλος ή εχθρός της εγχώριας
παραγωγής. Ο υπουργός µιλά µόνο
µε ή/και για τα προϊόντα. Ο υπουργός
δεν µιλά µε την ψυχή της τροφής,
που είναι οι αγρότες-παραγωγοί
πραγµατικού πλούτου.(Σκούφος,
Γαλαµάτης,
Μιχαηλίδης),
facebook,
29/5/2021

Τα «θέλω» των καταναλωτών
διαβάζουν έξι νέα εθνικά
σήματα ποιότητας του ΕΛΓΟ
Δήμητρα

Σε προκλήσεις περιβαλλοντικές,
αειφορίας, ασφάλειας και υγιεινής
τροφίμων βασίζονται τα νέα πρότυπα Αgro

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Τρίµηνο
Τα νέα σήµατα
Agro θα είναι
έτοιµα να αξιοποιηθούν µέσα
στο επόµενο
τρίµηνο

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

Συνεργασία:
Αγρότης που
καλλιεργούσε
καλαµπόκι κέρδιζε κάθε χρόνο το
βραβείο για το καλαµπόκι. Ένας
δηµοσιογράφος ανακάλυψε ότι
ο αγρότης µοιράζονταν το σπόρο
του καλού καλαµποκιού του µε τους
γείτονές του. Γιατί τον µοιράζεστε
µε δυνητικούς ανταγωνιστές σας,
ρώτησε. Ο άνεµος διαχέει την γύρη
παντού. Εάν οι γείτονές µου
αναπτύξουν κατώτερο καλαµπόκι,
η διασταυρούµενη επικονίαση θα
υποβαθµίσει την ποιότητα του
καλαµποκιού µου. Για να βγάλω
καλό καλαµπόκι, πρέπει να
βοηθήσω τους γείτονές µου να
καλλιεργήσουν καλό καλαµπόκι.
enallaktikos.gr, 23/4/2021
RU-RBAN : RURAL-URBAN,
αγροτικό-αστικό. Το έργο στα
πλαίσια του URBACT 3 που ο
∆ήµος Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε,
(2018-2021 ) έφερε πέντε
δηµοτικούς αστικούς κήπους που
διαχειρίζονται οι κάτοικοι της
περιοχής. Το πρόγραµµα στοχεύει
στην «εισχώρηση της φύσης
µέσα στην πόλη µε τη µορφή
παραγωγικών, βρώσιµων τοπίων.
∆. Λαζόπουλος. makthes.gr,
25/5/2021
*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΝΑΤURA
Το πρότυπο
AGRO 9
αφορά
προϊόντα
παραγόµενα
σε περιοχές
NATURA

Με την προσθήκη 6 νέων εθνικών σηµάτων ποιότητας και πιστοποίησης που
θα είναι έτοιµα να αξιοποιηθούν από
τους ενδιαφερόµενους µέσα στο επόµενο τρίµηνο, επιχειρεί ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα να εµπλουτίσει, αλλά και να εκσυγχρονίσει την παλέτα των υφιστάµενων
εθνικών προτύπων. Πρόκειται για µια
νέα σειρά εθνικών σηµάτων της κατηγορίας Agro, που προσπαθούν να αφουγκραστούν τα «θέλω» των καταναλωτών και των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τοµέα, καθώς έρχονται να
δώσουν απαντήσεις σε προκλήσεις περιβαλλοντικές, αειφορίας, ασφάλειας
και υγιεινής των τροφίµων κι ολοκληρωµένης διαχείρισης που απασχολούν
τον κόσµο και ταυτόχρονα διαµορφώνουν και τάσεις στην αγορά.
Όπως ανέφερε στην Agrenda ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, Σέρκο Χαρουτουνιάν, τα έξι νέα σήµατα θα είναι:
AGRO 8: για την παραγωγή πιστοποιηµένου χοιρινού κρέατος, που αφορά
προδιαγραφές για τον περιορισµό αντιβιοτικών κι ορµονών, τη χρήση υγιεινών πρώτων υλών, τις ορθές µεθό-

δους εκτροφής, σφαγής, τυποποίησης.
AGRO 9: για προϊόντα παραγόµενα
σε προστατευόµενες περιοχές NATURA,
που παραµένουν αναξιοποίητες. Το
πρότυπο φιλοδοξεί να συµβάλλει στην
ανάπτυξη της αειφορικής γεωργίας
για παραγωγή προϊόντων µε φιλοπεριβαλλοντικές µεθόδους κι ορθολογικούς κανόνες, που θα ενισχύσουν την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
AGRO 10: θα αφορά προδιαγραφές
ανάπτυξης τοπικών προϊόντων που θα
αναδεικνύουν την ελληνική παραγωγή
και θα τη συνδυάζουν µε την τοπική παράδοση, την ιστορία και τη γαστρονοµία ώστε ο πρωτογενής τοµέας να συνδεθεί µε την εστίαση και τον τουρισµό.
AGRO 11: πρόκειται για επέκταση του
προτύπου που ήδη υπάρχει για την πι-

στοποίηση των κοτόπουλων ελευθέρας
βοσκής, καθώς θα θέτει προδιαγραφές
για την παραγωγή κρεατοσκευασµάτων
(π.χ. αλλαντικά, µπιφτέκια κλπ) από
κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής, για να
περιλάβει και προϊόντα επεξεργασίας.
AGRO 12: θα αφορά πιστοποίηση ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας, θέτοντας προδιαγραφές που θα εστιάζονται στην ποιότητα των χρησιµοποιούµενων ιχθυοτροφών, τον αποκλεισµό χρήσης ορµονών και αντιβιοτικών, αλλά και τις ορθές συνθήκες εκτροφής των ψαριών.
AGRO 2-5 αφορά µεταποιηµένα προϊόντα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης για
τη µεταποίηση των φυτικών προϊόντων,
ώστε η πιστοποίηση των AGRO 2-1 και
2-2 να περιλάβει και τη διαδικασία της
µεταποίησης.

Στόχος και η αναγνώριση µε διεθνές σήµα πιστοποίησης
ποιότητας τροφίµων global gap για τις διεθνείς αγορές

Σήµα
Η πιστοποίηση
των ορθών
πρακτικών
καλλιέργειας
(AGRO 2-1
και 2-2) θα
περιλάβει και
τη µεταποίηση

Τα 6 σήµατα παρουσιάζει ο πρόεδρος του
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, Σέρκο Χαρουτουνιάν.

Αναµφίβολα, µέγα ζητούµενο είναι η εξωστρέφεια των ελληνικών
προϊόντων υπεραξίας και η πρόσβαση σε αγορές πιο απαιτητικές. Ως εκ
τούτου, σε δεύτερο βήµα θα επιδιωχθεί η αµοιβαία αναγνώριση µε διεθνές
σήµα πιστοποίησης ποιότητας τροφίµων (global gap) ώστε τα προϊόντα της
κατηγορίας αυτής να γίνουν ευρέως αποδεκτά από τις αγορές του
εξωτερικού. Για τον καταρτισµό των επιµέρους προδιαγραφών, όπως
σηµειώνει στην εφηµερίδα «Αgrenda» ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα
Σέρκο Χαρουτουνιάν, έχουν ήδη κληθεί προς διαβούλευση οι
εµπλεκόµενοι σε κάθε σήµα φορείς. Στη συνέχεια, τα συγκεκριµένα
πρότυπα θα διαπιστευτούν µε ISO 17065 και θα ακολουθήσει η
πιστοποίηση και επικύρωσή τους από την ΕΕ, µε την ελπίδα, στη συνέχεια,
να τύχουν αποδοχής και υιοθέτησης από τους εµπλεκόµενους.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Το Laurel
& Flame
κορυφαίο
ελαιόλαδο
στον Αthena

Ένα Ιταλικό λάδι,
το Cavallino Special
από το Λιβόρνο
στην Τοσκάνη,
απέσπασε φέτος
το ειδικό βραβείο
µε την υψηλότερη
βαθµολογία
µεταξύ των 570
διαγωνιζοµένων στον
6ο διεθνή διαγωνισµό
ελαιολάδου Athena
που έγινε στη Λέσβο.
Το βραβείο για το
καλύτερο ελαιόλαδο
στην Ελλάδα
απέσπασε το Laurel &
Flame (Καράµπελας)
από την Ηλεία, ενώ
το βραβείο για το
καλύτερο ελαιόλαδο
ανά ποικιλία το Ηώ
Βιολογικό Αγουρέλαιο
της οικογένειας
Γλιγλή της Λέσβου. Ο
επόµενος διαγωνισµός
θα διοργανωθεί στη
Σητεία της Κρήτης.

Τα premium κονσερβοποιημένα
κοκτέιλ Νο 1 τάση της βιομηχανίας
Tα έτοιµα προς κατανάλωση αλκοολούχα προϊόντα είναι αναµφίβολα η νέα τάση που έχει αναδειχθεί.
Μάλιστα, µέσα στο 2020 εν µέσω
πανδηµίας, παρουσίασε διψήφια
ανάπτυξη κατά 26,4%, όπως επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία σχετικής έκθεσης αγοράς (IWSR Drinks
Market Analysis). Η νέα έκθεση της
IWSR δείχνει ότι οι ΗΠΑ σύντοµα
θα καταναλώνουν περισσότερο
έτοιµα προς κατανάλωση προϊόντα, παρά κρασί, ενώ κάποιοι θέτουν το ερώτηµα αν οι παραδοσιακοί οινοποιοί πρέπει να ανησυχούν. Πάντως, αρκετοί οινοποιοί
έχουν ήδη επενδύσει και στον χώρο αυτό, ώστε να καλύψουν και αυτή την ανάγκη της κατανάλωσης.
Ο τοµέας αλκοολούχων ποτών είχε πολλές καινοτοµίες το τελευταίο
έτος να επιδείξει µε τη λειτουργικότητα, τις ενδείξεις υγείας και τη βιωσιµότητα να πρωτοστατούν και να
παίρνουν µορφή πιο εξελιγµένων
γευστικά premium κονσερβοποιηµένων κοκτέιλ και ανθρακούχων.
Στην πραγµατικότητα, η εν λόγω κατηγορία είναι τόσο… καυτή
τώρα και προβλέπεται να αυξηθεί
κατά 27% φέτος, κυρίως λόγω της

ΕΤΟΙΜA ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧA

26,4%
ΑΥΞΗΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΟΚΤΕΪΛ
ΣΕ ΤΕΝΕΚΕ∆ΑΚΙ

43%
ΑΥΞΗΣΗ

Πρωτοστατούν
οι ΗΠΑ
Αύξηση 27% αναµένεται φέτος στα έτοιµα
προς κατανάλωση
αλκοολούχα λόγω
ανάπτυξης στις ΗΠΑ

τεράστιας ανάπτυξης στις ΗΠΑ, η
οποία κατέχει το 44% του παγκόσµιου όγκου των ετοίµων προς κατανάλωση αλκοολούχων.
Μάλιστα, από τα κοκτέιλ µέχρι
το κρασί, τη µπύρα και την τεκίλα,
η οµάδα των Παγκόσµιων Βραβείων Καινοτοµίας Ποτών (World
Beverage Innovation Awards) εξέτασε τέσσερις τάσεις που αναµένεται να προκαλέσουν έκρηξη
στη βιοµηχανία αλκοολούχων το
2021. Εξάλλου σύµφωνα µε την
Kenneth Research, η παγκόσµια
αγορά αλκοολούχων ποτών αυξάνεται µε ρυθµό 3% και αναµένεται να ανέλθει σε περίπου 32 δις
δολάρια µέχρι τα τέλη του 2024.
Η κατηγορία κονσερβών κοκτέιλ αυξήθηκε κατά 43% στην παγκόσµια κατανάλωση πέρυσι, σύµφωνα µε την ISWR, ρυθµοί ανάπτυξης
8,2% προβλέπονται για τους βιολογικούς αφρώδεις οίνους και για τα
κρασιά χαµηλής και µηδενικής αλκοόλης αύξηση 34% ως το 2024.
Την ίδια ώρα, οι ζυθοποιοί αναζητούν νέους τρόπους για να «αγκαλιάσουν» τη βιωσιµότητα στα
προϊόντα τους µε πράσινη ενέργεια
και ανακυκλώσιµες συσκευασίες.
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Κατάργηση των κλουβιών
στην πτηνοτροφία το 2027
ψηφίζει η Ευρωβουλή
Συνέπειες για κρίσιµους κλάδους της
εγχώριας κτηνοτροφίας και ιδίως στον
κλάδο του αυγού αναµένεται ότι θα έχει η υπερψήφιση από την Ευρωβουλή
απόφασης που προβλέπει την κατάργηση των κλουβιών στην κτηνοτροφία.
Οι Ευρωβουλευτές ζήτησαν προ ολίγων ηµερών µε την ψήφο τους από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νοµοθετικές προτάσεις προκειµένου να απαγορευθεί η εκτροφή ζώων σε κλουβιά
στην ΕΕ µέχρι το 2027. Οι νοµικές αυτές προτάσεις αναµένεται να ανοίξουν
το δρόµο για τη σταδιακή κατάργηση
της εν λόγω πρακτικής, µετά από µια
µεταβατική περίοδο κατά την οποία θα
πραγµατοποιηθεί επιστηµονική µελέτη
επιπτώσεων ανά ζωικό είδος. Η πρόταση
των ευρωβουλευτών εγκρίθηκε µε 558
ψήφους υπέρ, 37 κατά και 85 αποχές.
Για τον ελληνικό κλάδο του αυγού η
αυστηροποίηση της νοµοθεσίας µε την
κατάργηση της κλωβοστοιχίας θα υποχρεώσει τις επιχειρήσεις του χώρου να
στραφούν αποκλειστικά προς τα εναλλακτικά συστήµατα που είναι η εκτροφή στον αχυρώνα, η βιολογική παραγωγή και η ελεύθερη βοσκή. Προς αυτή
την κατεύθυνση κινείται άλλωστε µε αργούς ρυθµούς και η εγχώρια αγορά καθώς οι πολυεθνικές αλυσίδες λιανικές
αλλά και οι καταναλωτές ευαισθητοποιούνται όλο και περισσότερο στα ζητήµατα ευζωίας των ωοπαραγωγών ορνίθων.
Η Ευρωβουλή απαντάει µε αυτόν τον
τρόπο στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία
Πολιτών «End the Cage Age», η οποία
υπεγράφη από περίπου 1.400.000 Ευρωπαίους πολίτες. Η πρωτοβουλία αυτή
ξεκίνησε τον Σεπτέµβριο του 2018 και
αποτελεί καµπάνια που στοχεύει στον
τερµατισµό της χρήσης των κλουβιών
µέσα από την αλλαγή της νοµοθεσίας.
Οι Ευρωβουλευτές ανέφεραν ότι υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι εκτροφής και κάποια κράτη µέλη τους εφαρ-

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία υπεγράφη
από 1.400.000 Ευρωπαίους πολίτες.

µόζουν µε επιτυχία. Πρόσθεσαν ότι για
να εξασφαλιστούν ισότιµοι όροι ανταγωνισµού για τους Ευρωπαίους γεωργούς πρέπει να εφαρµοστεί νοµοθεσία
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η σταδιακή κατάργηση των κλουβιών πρέπει να στηρίζεται σε προσέγγιση ανά ζωικό είδος.
Το Κοινοβούλιο εξηγεί ότι πρέπει να
εξετασθούν τα χαρακτηριστικά διάφορων ζώων και να διασφαλιστεί ότι θα
έχουν συστήµατα στέγασης αντίστοιχα
των αναγκών τους. Υποστηρίζει ακόµα
ότι η ΕΕ πρέπει να στηρίξει τους παραγωγούς µέσω συµβουλευτικών υπηρεσιών, κινήτρων και οικονοµικών ενισχύσεων προτού προβεί σε νοµοθετικές αλλαγές. Αυτό θα τους αποτρέψει
να µεταφέρουν την αγροτική τους παραγωγή σε µέρη εκτός ΕΕ µε χαµηλότερα πρότυπα καλής µεταχείρισης ζώων.
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Ο πρότερος βίος που είχαν και τα δύο αδέρφια στη µουσική και κυρίως τα
ακούσµατα που είχε ο Νίκος από το ροκ συγκρότηµα των Dire Straits, τον
οδήγησαν να ονοµάσει την εταιρεία «Βrothers in Farms».
Πάνος και Νίκος
Αδαµόπουλος

Brothers in Farms

Aπό τις μουσικές
σκηνές, στην εύφορη
γη της Κυπαρισσίας
Δύο ροκάδες έψαξαν την ευκαιρία στην πατρογονική γη
και με 100 στρμ. φρουτολαχανικά διαπρέπουν στις εξαγωγές

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

∆ιανοµή
Πρόσφατο βήµα των
δύο αδελφών ήταν
να δηµιουργήσουν
κουτιά µε φρέσκα
λαχανικά, τα οποία
συγκοµίζονται το
Σαββατοκύριακο και
αποστέλλονται στους
αποδέκτες κάθε
∆ευτέρα

Η αναζήτηση µίας διαφορετικής πορείας ή πιο συγκεκριµένα µίας επαγγελµατικής ζωής πιο κοντά στον
πρωτογενή τοµέα, έφερε δύο
αδέρφια, τον Νίκο και τον Πάνο Αδαµόπουλο, κοντά στην πατρογονική γη της Κυπαρισσίας. Αµφότεροι προερχόµενοι από επαγγελµατικά λύκεια,
είχαν επιλέξει να δραστηριοποιηθούν στη µουσική, παίζοντας ντραµς. Ο µικρότερος, ο Νίκος, συνεχίζει ακόµα και σήµερα συµµετέχοντας σε µεγάλες σκηνές, κυνηγώντας το όνειρό του, ενώ υπηρετεί ταυτόχρονα την οικογενειακή επιχείρηση
που δηµιούργησαν µε τον αδελφό του, Πάνο, πριν
από 11 χρόνια. Έχει συνεργαστεί µε καλλιτέχνες
όπως η Ευριδίκη, ο ∆ηµήτρης Κοργιαλάς ή και ο
Τόνι Σφήνος, ενώ διατηρεί καθήκοντα στην επιχείρηση στον τοµέα των πωλήσεων και του µάρκετινγκ. Ο Πάνος, έχοντας όπως ο ίδιος λέει στε-

νότερη σχέση από µικρό παιδί µε τη
γη, την οποία γνώριζε καλά και ήξερε να τη δουλεύει, αφοσιώθηκε
σε αυτήν και ασχολείται αποκλειστικά µε την παραγωγή. «Η προσπάθεια ξεκίνησε από τη στιγµή
που είδαµε ότι η Αθήνα αποτελεί
µία «νεκρή» πόλη για κάποιον που
θα ήθελε να δραστηριοποιηθεί επαγγελµατικά εκεί. Έτσι, έγινε µία προσπάθεια µε τη βοήθεια της γιαγιάς µου πριν από
11 χρόνια, για να εγκλιµατιστώ µε τις συνθήκες
του πρωτογενούς τοµέα. Είχα ήδη αποκοµίσει αρκετές εµπειρίες, δουλεύοντας για πολλά χρόνια
µαζί µε τον παππού µου, ο οποίος καλλιεργούσε
καρπούζι και πατάτα από την δεκαετία του ’70»,
αφηγείται ο Πάνος Αδαµόπουλος.
Ο πρότερος βίος που είχαν και τα δύο αδέρφια
στη µουσική και κυρίως τα ακούσµατα που είχε
ο Νίκος από το ροκ συγκρότηµα των Dire Straits,
τον οδήγησαν να ονοµάσει την εταιρεία που δηµιουργήθηκε «Βrothers in Farms», µε έµπνευση από το οµώνυµο άλµπουµ Brothers in Arms.

Κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού διατίθενται µεταξύ
άλλων καρπούζια, µελιτζάνες,
πιπεριές, πεπόνι, κολοκυθάκια.
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Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Λιπάσματα
Ο CEO της Yara
επικεφαλής IFA

Οι εξαγωγές σε Γερμανία, Ολλανδία
και η θυγατρική στη Μεγάλη Βρετανία
Οι Βrothers in Farms, o Πάνος και ο
Νίκος επέλεξαν κάποια στιγµή να αποτραβηχτούν από συνεργασίες που
είχαν µε µεγάλες επιχειρήσεις επεξεργασίας λαχανικών αλλά και µε
αλυσίδες σούπερ µάρκετ στην Ελλάδα, επικεντρώνοντας πλέον το
ενδιαφέρον τους στις εξαγωγές. Έγινε ένα πρώτο βήµα µε την εξαγωγή iceberg στην Ολλανδία, καρπουζιού στη Γερµανία και πρόσφατα ίδρυσαν θυγατρική εταιρεία στο Ηνωµένο Βασίλειο, µέσω της οποίας
θα προχωρήσουν προσεχώς στην εξαγωγή νωπών λαχανικών στη βρετανική αγορά σε επιλεγµένη επιχείρηση που διαθέτει delicatessen προϊόντα. «Κάναµε µία µεγάλη προσπάθεια κατά την τελευταία διετία στον
τοµέα των εξαγωγών, µε το πρώτο
βήµα να υλοποιείται στην Ολλανδία,
κίνηση η οποία εκ του αποτελέσµατος κρίνεται επιτυχηµένη», εξηγεί ο
κύριος Αδαµόπουλος.
Πρόσφατο βήµα των δύο αδελφών
ήταν να δηµιουργήσουν κουτιά µε
φρέσκα λαχανικά, τα οποία συγκοµίζονται το Σαββατοκύριακο και αποστέλλονται στους αποδέκτες - σε

∆υναµικό
Για τις εργασίες,
η εταιρεία επιλέγει νέους
εργάτες από την Ελλάδα,
τους οποίους εκπαιδεύει
κατάλληλα

πρώτη φάση στο λεκανοπέδιο Αττικής – κάθε ∆ευτέρα. «Αυτό που προσφέρουµε στα συγκεκριµένα κουτιά
είναι η δυνατότητα να καταναλώσει κάποιος προϊόντα µίας ηµέρας
συγκοµιδής όπως για παράδειγµα
µπρόκολο, µαρούλι, κολοκυθάκια,
ντοµάτες». Το κτήµα των Brothers
in Farms έχει συνολική έκταση 100
στρέµµατα, καλλιεργούνται αρκετά
διαφορετικά αγαθά περιορισµένης
παραγωγής όπως µαρούλι, µπρόκολο, πατάτες, γλυκοπατάτες, σέλερι,
κρεµµύδι, καρότο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (µε οξύτητα 0,2 και
0,3), λεµόνια, πορτοκάλια, iceberg,
σαλάτες και λόλες. Κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού διατίθενται µεταξύ
άλλων καρπούζια, µελιτζάνες, πιπεριές, πεπόνι, κολοκυθάκια. Η επιχείρηση εκτός από υπαίθριες καλλιέργειες διαθέτει και στεγασµένες θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις και το σύνολο της συγκοµιδής προέρχεται από ιδιοπαραγωγή. Aυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων για καρπούζι, iceberg, µαρούλι, µπρόκολο και πατάτες.

BROTHERS IN FARMS

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

agrenda@agronews.gr

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Με συνολική έκταση καλλιέργειας 100 στρέµµατα οι
Brothers in Farms παράγουν χειµερινά και θερινά
φρούτα και λαχανικά. ∆ιαθέτουν στεγασµένες και
υπαίθριες εγκαταστάσεις κοντά στην Κυπαρισσία
Μεσσηνίας. Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://brothersinfarms.com/

Νέος επικεφαλής του Παγκόσµιου
Οργανισµού Λιπασµάτων (ΙFA)
εξελέγη ο Svein Tore Holsether,
που ήδη κατείχε τον ρόλο του
διευθύνοντα συµβούλου της Yara
International. Αντιπρόεδρος του
IFA ανακηρύχθηκε ο Dmitry
Konyaev, CEO της UralChem, ενώ
ο οργανισµός υποδέχθηκε και
πέντε νέα διευθυντικά στελέχη
στο διοικητικό συµβούλιο.

Japan Tobacco
International
Νέος διευθυντής
Καθήκοντα ∆ιευθυντή Πωλήσεων
της JTI για την Ελλάδα, την
Κύπρο και τη Μάλτα αναλαµβάνει
ο Μηνάς ∆ιακάκης, στη θέση του
Πάρι Ελευθεριάδη ο οποίος
συνταξιοδοτείται µετά από µια
23χρονη πορεία στην Japan
Tobacco International.

Διεπαγγελματική
Βάμβακος
Αντώνης Σιάρκος
αντιπρόεδρος
Τη θέση του αντιπροέδρου
αναλαµβάνει ο εκκοκκιστής
Αντώνης Σιάρκος στη νέα
σύνθεση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της ∆ιεπαγγελµατικής
Οργάνωσης Βάµβακος (∆ΟΒ) για
τα έτη 2021-2025, έπειτα από τις
αρχαιρεσίες της Γενικής
Συνέλευσης των µελών της 9ης
Ιουνίου 2021.
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Σχεδόν το 50% των Γερµανών αγροτών
και κτηνοτρόφων αποδέχονται πλέον
ως αναγκαίο κακό το 20 µε 30% των
κονδυλίων του πρώτου πυλώνα να διατεθεί
µέσω τέτοιων µέτρων.

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Τα περιθώρια αναπλήρωσης της κοµµένης
βασικής ενίσχυσης στην επερχόµενη ΚΑΠ µε
συµµετοχή στα µέτρα του νέου πρασινίσµατος
µετρούν πλέον οι καλά οργανωµένοι αγρότες
σε επίπεδο Ευρώπης, βλέποντας πως λίγο έως πολύ το τσεκ θα µειωθεί από 40 έως 50%.
Σε κράτη µέλη µε λειτουργικό πολιτικό µηχανισµό όπου ήδη έχει ολοκληρωθεί το προσχέδιο των Στρατηγικών Σχεδίων οι αγροτικές διεκδικήσεις εστιάζουν τώρα στα επιµέρους µέτρα που θα µπορούσαν να εξυπηρετήσουν και
τις «πράσινες» πολιτικές κατευθύνσεις και τις
ταµειακές ροές των εκµεταλλεύσεων.
Μια τέτοια περίπτωση είναι η Γερµανία, η
οποία πρόσφατα αποφάσισε οριζόντια βασική ενίσχυση 15 ευρώ το στρέµµα, από 26 ευρώ που είναι σήµερα. Με επιδότηση 73 ευρώ
το στρέµµα για το µέτρο αγρανάπαυσης και
31 ευρώ το στρέµµα για µείωση κατά 20% της
χρήσης φυτοπροστατευτικών και προϊόντων
θρέψης, η συµµετοχή στο νέο πρασίνισµα θα
µπορούσε να περιορίσει σηµαντικά τη συρρίκνωση κατά 11 ευρώ το στρέµµα στην βασική.

Χώρος για επιδοτήσεις

30 έως 70 ευρώ το στρέμμα
με το καινούργιο πρασίνισμα
Έτσι τουλάχιστον αποτιµούν την κατάσταση
Γερµανοί αγρότες και αγροτοοικονοµολόγοι
σηµαντικών ιδρυµάτων της Κεντρικής Ευρώπης σε µια προσπάθεια να «ζυγίσουν» τις οικονοµικές επιπτώσεις της Πράσινης Συµφωνίας.
Άσκηση εργασίας του καθηγητή Ούβε Λόµαν από το πανεπιστήµιο Christian-Albrechts
στο Κίελο προτείνει συγκεκριµένα µέτρα που
θα µπορούσαν να ενταχθούν στο νέο πρασίνισµα ενώ παράλληλα υπολογίζει την χρηµατοδότηση που θα έπρεπε να έχουν, καθώς και

την απήχησή τους σε δείγµα Γερµανών Αγροτών. Παράλληλα οι οργανώσεις κτηνοτρόφων
της χώρας διεκδικεί πριµ 9 ευρώ το στρέµµα
για τους βοσκοτόπους οι οποίοι θα µπορούσε να ενταχθούν στα µέτρα του νέου πρασινίσµατος, τα λεγόµενα eco-schemes.
Σχεδόν το 50% των Γερµανών αγροτών και
κτηνοτρόφων αποδέχονται πλέον ως αναγκαίο
κακό το 20 µε 30% των κονδυλίων του πρώτου
πυλώνα να διατεθεί µέσω τέτοιων µέτρων, µε
την χώρα να έχει υπολογίσει ότι περίπου 1,1

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΑΝΑ ΦΑΡΜΑ
ΕΥΡΩ

* ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

ΣΙΤΗΡΑ, ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ

-2.880

*-16

-11.740

*-33

ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ

-4.440

-19

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

-4.190

-26

-18.760

-32

ΒΟΟΕΙ∆Η

-5.780

-35

ΑΜΠΕΛΙ

-7.920

-20

ΣΠΟΡΟΙ

-15.600

-29

∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ

-3.660

-18

ΣΥΝ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

-3.040

-20

ΕΛΙΑ

-2.040

-14

ΣΥΝ∆ΙΑΣΜΟΣ ΖΩΩΝ

-4.870

-37

ΜΟΝΙΜΟΣ ΣΥΝ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

-1.910

-15

ΣΥΝ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΖΩΩΝ

-3.220

-30

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΑΛΑ

-5740

*-25

δισ. ευρώ ετησίως θα κατευθυνθούν σε δράσεις όπως η αγρανάπαυση, η εναλλαγή καλλιεργειών και η µείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών και προϊόντων θρέψης.
Στην περίπτωση της αγρανάπαυσης, οι ερευνητές υπολόγισαν µια µέση αποζηµίωση που
απαιτείται σε περίπτωση που το 7% των εκτάσεων της χώρας µείνει ακαλλιέργητο, η οποία
αντιστοιχεί σε 73 ευρώ το στρέµµα. Στα 31 ευρώ το στρέµµα ανέρχεται η επιδότηση για τη
µείωση στο 1/5 της σηµερινής κατανάλωσης
των εισροών για το 60% των καλλιεργούµενων
εκτάσεων. Ακόµα και έτσι όµως, το κόστος από την αγρανάπαυση του 10% των συνολικών
εκτάσεων ετησίως ανέρχεται στην περίπτωση
της Γερµανίας σε πλέον των 830 εκατ. ευρώ,
ενώ η φειδώ στη χρήση λιπασµάτων θα στοιχήσει 3,1 δισ. ευρώ στη χώρα σε περίπτωση

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο οι απώλειες στο
οικογενειακό αγροτικό εισόδηµα ανέρχονται
από 14% έως 37% αναλόγως τον παραγωγικό
κλάδο, εξαιτίας της «αποεντατικοποίησης»
των εκµεταλλεύσεων στο πλαίσιο της
Πράσινης Συµφωνίας της ΕΕ έως το 2030.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
που οι φιλοδοξίες της Πράσινης Συµφωνίας
υλοποιηθούν στο έπακρον.
Υπενθυµίζεται ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο οι απώλειες στο οικογενειακό αγροτικό εισόδηµα ανέρχονται από 14% έως και 37% αναλόγως τον παραγωγικό κλάδο, εξαιτίας της λεγόµενης «αποεντατικοποίησης» των εκµεταλλεύσεων στο πλαίσιο της Πράσινης Συµφωνίας της ΕΕ έως το 2030. Οι εκτιµήσεις αυτές
προέρχονται από σχετική µελέτη επιπτώσεων
που έγινε για λογαριασµό της Επιτροπής Γεωργίας της ΕΕ.
Η µελέτη αυτή, αποτελεί ουσιαστικά έναν
οδηγό, για το πώς να διαµορφωθούν διάφορες πολιτικές και οι πράσινες αγροτικές άµεσες ενισχύσεις της νέας περιόδου (θα πρέπει
να ξεκινούν τουλάχιστον από τα 15 ευρώ το
στρέµµα), για να ισοσκελισθεί η παρατηρούµενη πτώση 6% της αξίας παραγωγής, 17% του
ακαθάριστου πλεονάσµατος λειτουργίας και
του 25% στο οικογενειακό αγροτικό εισόδηµα.
Αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα πολιτικής ενισχύσεων, θα πρέπει λοιπόν οι τιµές
να αυξηθούν από 4,6% έως και 14,7% για να
παραµείνει το ήδη χαµηλό αγροτικό εισόδηµα
στην ίδια κατάσταση που είναι και σήµερα, όπως αναφέρει η σχετική µελέτη µε τίτλο «Η
Πράσινη Συµφωνία και η ΚΑΠ: επιπτώσεις
της πολιτικής στην προσαρµογή των γεωργικών πρακτικών και στη διατήρηση των φυσικών πόρων της ΕΕ».
«Ελλείψει πολιτικής στήριξης, η διαδικασία
απο-εντατικοποίησης που προκαλείται από τον
επανασχεδιασµό των γεωργικών συστηµάτων
θα µπορούσε να έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στα εισοδήµατα των αγροτών, τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Σηµειώνεται εδώ ότι η πτώση στο
εισόδηµα οφείλεται κυρίως στην πτώση της
παραγωγής, λαµβάνοντας υπόψη τις επιταγές της Πράσινης Συµφωνίας, δηλαδή: µείωση της αγοράς λιπασµάτων κατά 15% (σε τρέχουσες τιµές) και µείωση των φυτοπροστατευτικών κατά 30% (σε τρέχουσες τιµές), επέκταση της βιολογικής καλλιέργειας στο 25% των
καλλιεργούµενων εκτάσεων της ΕΕ.
Όπως και να έχει, ο τελικός αντίκτυπος στα
εισοδήµατα των αγροτών στην Πράσινη Συµφωνία θα εξαρτηθεί από την ισορροπία µεταξύ µιας θετικής επίδρασης στις τιµές (που εξαρτάται
από το µέγεθος του πληθυσµού που επιθυµεί
να πληρώσει περισσότερα για υγιεινά και πιο
φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα διατροφής) και το κατά πόσο η νέα ΚΑΠ µέσω επενδυτικών µέτρων θα βοηθήσει στη µετάβαση.

ΜΕΙΩΣΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

ΕΥΖΩΙΑ
ΚΟΠΑΔΙΟΥ
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Αγρανάπαυση
Το κόστος από την
αγρανάπαυση 10%
των συνολικών
εκτάσεων ετησίως
ανέρχεται στη
Γερµανία πλέον των
830 εκατ. ευρώ

Αντίκτυπος
Ο τελικός αντίκτυπος στα εισοδήµατα
των αγροτών θα
εξαρτηθεί από την
ισορροπία µεταξύ
µιας θετικής επίδρασης στις τιµές
και επενδυτικών
µέτρων για την
µετάβαση στη ΚΑΠ

Εισροές
Στο σενάριο µείωσης στις εισροές
λόγω Green Deal,
οι πωλήσεις αγροτικών προϊόντων
µειώνονται κατά
23,3 δις και των
εισροών κατά
5,5 δισ. ευρώ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
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ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΞΗΡΙΚΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Δέσμη ενισχύσεων σε τέσσερις
άξονες με κονδύλια υπό αναζήτηση
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Αν πάντως κάτι καθίσταται σαφές όσο παίρνει
στέρεα µορφή η νέα ΚΑΠ, είναι ότι όπως και αν
«µαγειρευτούν» τα νούµερα, ο προϋπολογισµός
του πρώτου πυλώνα δεν επαρκεί για την υλοποίηση των φιλοδοξιών των Βρυξελλών. Τα αγροπεριβαλλοντικά µέτρα θα κληθούν να καλύψουν
και αυτά τµήµα των ευρύτερων στόχων της Πράσινης Συµφωνίας, επισηµαίνει ο οικονοµολόγος
Ούβε Λόµαν, ο οποίος ωστόσο συµπληρώνει ότι
θα χρειαστούν περαιτέρω νοµοθετικές ευελιξίες
και κίνητρα για τους αγρότες. Πρόκειται για συµπεράσµατα που έχουν εξαχθεί από τη µελέτη επιπτώσεων της Ευρωβουλής η οποία επισηµαίνει
ότι βραχυπρόθεσµα, το υψηλότερο κόστος παραγωγής µπορεί να µειώσει τα κίνητρα των αγροτών
να στραφούν προς αγρο-οικολογικά και βιολογικά συστήµατα. Εδώ εισέρχονται λοιπόν τα κίνητρα άµεσων ενισχύσεων και άλλου είδους πολιτικές που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Ελλείψει πολιτικής στήριξης, θα είναι δύσκολη
η µετάβαση προς επανασχεδιασµένα συστήµατα γεωργικής παραγωγής και ότι θα αποµείνει
κάποια απόσταση από την επίτευξη των στόχων
της Πράσινης Συµφωνίας. Ως αποτέλεσµα, τα µέσα πολιτικής που θα πρέπει να σχεδιαστούν και
να εφαρµοστούν σύµφωνα µε τη µελέτη είναι:
1. ∆ηµιουργία ισχυρών και πολυετών κίνητρων (φόροι και επιδοτήσεις) για να ευνοηθούν
οι αλλαγές στα συστήµατα παραγωγής και να αντισταθµιστεί το υψηλότερο κόστος παραγωγής
πιο φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών και συστηµάτων. Αυτή η πρώτη σύσταση
προϋποθέτει την αποτελεσµατικότητα των άλλων
συνοδευτικών µέτρων που προτείνονται παρακάτω, επειδή οι αγρότες δεν θα επενδύσουν σε αγρο-οικολογικές δεξιότητες και εξοπλισµό εάν το
αναµενόµενο µελλοντικό κέρδος τους είναι αρ-

νητικό ή / και εξαιρετικά αβέβαιο και µεταβλητό.
2. Βελτίωση των δεξιοτήτων των αγροτών µέσω
της κατάρτισης και των συµβουλευτικών δράσεων προκειµένου να διαδοθούν οι βέλτιστες αγροοικολογικές και βιολογικές πρακτικές.
3. Αύξηση επενδυτικών ενισχύσεων για την
προώθηση του αγρο-οικολογικού εξοπλισµού.
4. Να ευνοηθούν συµφωνίες αγροτών και µεταποίησης για την εύλογη κατανοµή της τελικής αξίας µεταξύ των ενδιαφεροµένων στο πλαίσιο ολόκληρης της αλυσίδας που θα συνοδεύσει την αγροοικολογική µετάβαση σε επίπεδο εκµετάλλευσης.
Ένας τρόπος για να µειωθούν οι επιπτώσεις
στο αγροτικό εισόδηµα είναι η χρηµατοδότηση και οι ενισχύσεις για τις επενδύσεις στα ευφυή συστήµατα γεωργίας, όπως έχει ειπωθεί
πολλάκις κατά καιρούς. Ως εκ τούτου, απαιτείται µία υψηλής έντασης ενίσχυση στα διαρθρωτικά προγράµµατα, ώστε να βρει ο µέσος αγρότης συµφέρουσα τη σχετική επένδυση, τουλάχιστον σε πρώτη φάση.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο σενάριο υιοθέτησης των µειώσεων στις εισροές λόγω της Πράσινης Συµφωνίας, οι πωλήσεις αγροτικών προϊόντων µειώνονται κατά 23,32 δισ. ευρώ, ενώ
οι αγορές γεωργικών εισροών µειώνονται κατά
5,58 δις ευρώ. Συγκεκριµένα, η µείωση των δαπανών για λιπάσµατα θα µειωθεί πανευρωπαϊκά κατά 2,27 δις ευρώ και κατά 3,31 ευρώ για
φυτοπροστατευτικά. Αυτή η µείωση είναι συνεπώς σηµαντικά χαµηλότερη από την πτώση
της αξίας παραγωγής που αντιστοιχεί σε: Μείον
14,65 δισ. ευρώ για τη φυτική παραγωγή, 3,74
δισ. ευρώ για το γάλα, 3,38 δισ. ευρώ για βοδινό, αιγοπρόβειο κρέας και - 1,15 ευρώ για χοιρινά και πτηνοτροφία. Όσον αφορά το οικογενειακό αγροτικό εισόδηµα, αυτό αναµένεται να
µειωθεί κατά µέσο όρο κατά 25%, κάτι που µεταφράζεται σε γενικό βαθµό στα 14,5 ευρώ το
στρέµµα για τον κάθε καλλιεργητή.
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Πενταετής ανακωχή ΗΠΑ-ΕΕ, τέλος οι δασμοί σε κρασί, τυριά
Η κυβέρνηση του Αµερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν καταργεί το 25% στους δασµούς για κρασιά,
οινοπνευµατώδη και τυριά από την Ευρώπη και
η ΕΕ αναστέλλει το 25% των δασµών για το ουίσκι Bourbon, τις µοτοσικλέτες Harley-Davidson
και τα τζιν Levi’s, θέτοντας σε πενταετή ανακωχή την µεταξύ τους πολυετή εµπορική διαµάχη.
Αυτό αποφασίστηκε στη σύνοδο ΗΠΑ-ΕΕ στις
Βρυξέλλες, µε τις δύο πλευρές να τονίζουν πως

θα συνεχίζουν να εργάζονται επί µίας συνολικής
συµφωνίας για το ποιες επιδοτήσεις επιτρέπονται, ενώ συµφώνησαν σε ανακωχή στη σχεδόν
17χρονη διαµάχη τους για τις αθέµιτες επιδοτήσεις στις αεροπορικές εταιρίες Airbus και Boeing.
Νωρίτερα φέτος, τον Μάρτιο είχαν συµφωνήσει σε τετράµηνη αναστολή δασµών σε προϊόντα ύψους 11,5 δισ. δολαρίων, που περιλαµβάνουν από ευρωπαϊκό κρασί έως αµερικανικό κα-

πνό και οινοπνευµατώδη ποτά, τους οποίους είχαν επιβάλει στο πλαίσιο της διαµάχης, ωστόσο
η προθεσµία αυτή επρόκειτο να λήξει σύντοµα.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula
von der Leyen επιβεβαίωσε τη συµφωνία λέγοντας πως «ανοίγει πραγµατικά ένα νέο κεφάλαιο
στη σχέση µας, επειδή περνάµε από τις διαφορές στη συνεργασία όσον αφορά τα αεροσκάφη—µετά από 17 χρόνια διαφωνίας».

Μειωμένες αποδόσεις
και μεταβροχικά άσπρα
στάρια στηρίζουν το
σενάριο για ανοδική
κινητικότητα στην
εγχώρια αγορά
σκληρού, αφού οι
πρώτες ποιότητες
δείχνουν περιορισμένες

ΑΓΟΡΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ
(ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ)
ΑΥΞΗΣΗ
ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

25%
ΜΕΙΩΣΗ
ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
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Παγιώνονται οι συνθήκες για µια ανοδική τάση στην ελληνική αγορά σκληρού
σίτου, αφού τα ταλαιπωρηµένα από την
αναβροχιά του χειµώνα και τους παγετούς της άνοιξης σιτάρια δέχθηκαν άκαιρες βροχές τις προηγούµενες ηµέρες τη
στιγµή που οι ισορροπίες στην παγκόσµια αγορά δείχνουν περιορισµό των διαθέσιµων αποθεµάτων και µικρές αποδόσεις διεθνώς.
Πάνω στην πιο ακατάλληλη ώρα κι ενώ στο µεγαλύτερο διάστηµα της χρονιάς, τα νερά ήταν λιγοστά, έντονες βροχοπτώσεις έλουσαν τα σιταροχώραφα λίγο πριν ή πάνω στα αλώνια. Έπειτα από
µια εβδοµάδα υγρασίας και βροχών, τα
ώριµα στην πλειονότητά τους φυτά αποκτούν πλέον έναν ακόµα επιβαρυντικό
παράγοντα για τις αποδόσεις και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, γεγονός που
από την άλλη αποδυναµώνει τις αντιστάσεις του εµπορίου να πληρώσει καλά τις
µάλλον περιορισµένες πρώτες ποιότητες.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι ανεπίσηµες ακόµα συζητήσεις στην αγορά, φαίνεται
ότι έχουν καταλήξει στο άνοιγµα των εµπορικών πράξεων µε βάση τα 25 λεπτά
το κιλό, ενώ ενισχύεται το σενάριο που
θέλει την αγορά να κινείται ανοδικά στη
συνέχεια, αφού από τη µία η Ρωσία αναµένει µέτρια παραγωγή, από την άλλη ο
Καναδάς έχει κόψει εκτάσεις και έχει εξαντλήσει σηµαντικά τα αποθέµατά του.
Με άλλα λόγια, ο στόχος για 28 λεπτά

Συνεταιρισµοί του θεσσαλικού κάµπου έχουν
υιοθετήσει τη «γραµµή» των 25 λεπτών
το κιλό για την πρώτη
ποιότητα και δύσκολα
θα υποχωρήσουν από
τη θέση αυτή.

Στη γραμμή των 25 λεπτών

Τα ταλαιπώρησε
ο καιρός τα σιτάρια
τα ανταμείβει η αγορά
το κιλό παραµένει στον ορίζοντα για τα
ποιοτικά σιτάρια, ειδικά εάν ληφθεί υπ’
όψιν ότι µέχρι στιγµής η αγορά δεν έχει σηµειώσει κάποια µεγάλη διόρθωση, διατηρώντας το υψηλό εύρος τιµών
που σχηµατίστηκε πέρυσι.
Σε κάθε περίπτωση το εµπόριο επιµένει στο να συντηρεί ένα κλίµα αβεβαιότητας, µη αποκαλύπτοντας τι είναι διαθέσιµο να πληρώσει για να καλύψει τις ανάγκες του. Το βέβαιο πάντως είναι ότι εδώ και καιρό µεσίτες
και αγοραστές έχουν προσεγγίσει παραγωγούς, µε σκοπό να κλείσουν έστω

και προφορικά κάποιες ποσότητες. Όλα δείχνουν ότι θα επιχειρήσουν να αποφύγουν µεγάλες αγορές κατά τη διάρκεια των αλωνιών, τα οποία σε αρκετές περιοχές δεν έχουν ακόµα ξεκινήσει ή βρίσκονται στα πρώτα στρέµµατα.
Κι αυτό προκειµένου να χαµηλώσουν
κάπως τις προσδοκίες που υπαγορεύουν οι συνθήκες της αγοράς.
Από την άλλη, συνεταιρισµοί σε βασικά παραγωγικά κέντρα του θεσσαλικού
κάµπου έχουν υιοθετήσει τη… «γραµµή» των 25 λεπτών το κιλό για την πρώτη ποιότητα και δύσκολα θα υποχωρή-
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Στα τέλη καλοκαιριού η πληρωμή παύσης γαιών
Σε τροχιά πληρωµών µόλις όµως ολοκληρωθούν εντός του καλοκαιριού οι διασταυρωτικοί
έλεγχοι θα µπουν οι δικαιούχοι του προγράµµατος µακροχρόνιας παύσης γαιών, που βρίσκονται σε εκκρεµότητα από το 2018 λόγω και της
εµπλοκής µε τους δασικούς χάρτες.
Αυτό προκύπτει από τη συνάντηση του βουλευτή Ν∆ Λαρίσης Μάξιµου Χαρακόπουλου, µε
τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ ∆ηµήτρη Μελά, στη

διάρκεια της οποίας ο δεύτερος ενηµέρωσε τον
κ. Χαρακόπουλο ότι έχει ζητηθεί από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Οργανισµού να κινηθούν
άµεσα, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες ∆ΑΟΚ, ώστε να ενηµερωθεί το πληροφοριακό σύστηµα
µε δεδοµένα που αφορούν τους δικαιούχους
και την επιλεξιµότητα των εκτάσεων που συµµετέχουν στο εν λόγω πρόγραµµα και να ολοκληρωθεί εντός του καλοκαιριού ο διασταυρω-

τικός έλεγχος, που θα επιτρέψει τις πληρωµές.
Υπενθυµίζεται ότι η διαδικασία έκδοσης δασικών χαρτών στα τέλη του 2017, σταµάτησε τις
πληρωµές πολλών αγροτών και κτηνοτρόφων
που συµµετείχαν σε διάφορα προγράµµατα. Με
την επεξεργασία των ενστάσεων και την απένταξη εκτάσεων από τους δασικούς χάρτες κάποιοι
σε άλλα προγράµµατα µπήκαν σε τροχιά πληρωµών, όχι όµως κι αυτοί της παύσης γαιών.

Δικό της προϊόν θέλει να βάλει στο ράφι
η Ομάδα Παραγωγών «Μακεδονικό Ρύζι»

σουν από τη θέση αυτή. Στο µεταξύ, η τελευταία αναρτηµένη πράξη που αφορά
τα περσινά σιτάρια πρώτης ποιότητας µε
ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 80% και
πρωτεΐνη 13% δίνει τιµή αποθήκης στα
290-295 ευρώ ο τόνος στη Φότζια. Για
τη δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 76
kg/hl, υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 12% η
τιµή αποθήκης εµπόρου διαπραγµατεύεται στα 280-285 ευρώ ο τόνος.
Παράλληλα, προκειµένου να περιορίσει τις πληθωριστικές τάσεις στην εσωτερική της αγορά, η Ρωσία παρακολουθεί
στενά την πορεία των τιµών βασικών αγροτικών προϊόντων και είναι έτοιµη να
περιορίσει περαιτέρω τις ροές σιτηρών
προς τις διεθνείς αγορές. Όπως επισηµαίνει πρόσφατο δηµοσίευµα των Financial
Times, ενώ η Ρωσία ήδη διατηρεί φόρο
εξαγωγής της τάξης των 25 ευρώ ο τόνος
καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, δεν αποκλείεται να τον διπλασιάσει σε περίπτωση που το Κρεµλίνο διαπιστώσει ότι τίθεται κίνδυνος αύξησης τιµών στο εσωτερικό της. Κάτι τέτοιο έρχεται να ενισχύσει τις προοπτικές της ελληνικής παραγωγής σκληρού σίτου.

Στροφή Καναδά
σε ελαιοκράµβη
και καλαµπόκι
Η συνολική παραγωγή
σιταριού του Καναδά
αναµένεται να µειωθεί
στους 31,06 εκατ.
τόνους την εµπορική
περίοδο που λήγει του
χρόνου τον Ιούλιο, από
τους 35,19 εκατ. τόνους
για το 2020-2021, λέει
το υπουργείο Γεωργίας
του Καναδά. Οι
συγκρατηµένες
εκτιµήσεις οφείλονται
στη µείωση εκτάσεων
κατά 10 εκατ. στρέµµατα
µε τους Καναδούς
αγρότες να έχουν
στραφεί στο καλαµπόκι
και την ελαιοκράµβη που
έχουν σηµειώσει ισχυρό
ράλι τιµών φέτος.

1.700
στρέµµατα
Η δραστήρια
οργάνωση που
έχει έδρα στα
Μάλγαρα της
Θεσσαλονίκης
απαρτίζεται από
συνολικά 10
µέλη, ηλικίας
από 25 έως και
40 ετών, τα
οποία καλλιεργούν περί τα
1.700 στρέµµατα
ρυζιού

Νέες υποδοµές κι εξοπλισµό γύρω από την ξήρανση και την αποθήκευση
του ρυζιού και στο… βάθος πλήρη καθετοποίηση των δραστηριοτήτων, µε
µεταποίηση της πρώτης ύλης και τοποθέτηση του τελικού προϊόντος στο
ράφι του λιανεµπορίου, µε το δικό της
brand name, περιλαµβάνει ο αναπτυξιακός σχεδιασµός της Οµάδας Παραγωγών «Μακεδονικό Ρύζι».
Η δραστήρια οργάνωση µε έδρα στα
Μάλγαρα Θεσσαλονίκης απαρτίζεται
από 10 µέλη, ηλικίας από 25 έως και
40 ετών, τα οποία καλλιεργούν περί τα
1.700 στρέµµατα ρυζιού, µεταξύ των οποίων και ορισµένες αρωµατικές, που
είναι νέες για τα ελληνικά δεδοµένα.
«Κυριαρχεί και φέτος στις επιλογές
της οµάδας το µεσόσπερµο Ronaldo
που καλύπτει περί το 80% των συνολικών καλλιεργούµενων εκτάσεών µας,
έχουµε και την ποικιλία Gloria, ενώ δοκιµάζουµε κι ορισµένες άλλες για να
δούµε πώς θα αποδώσουν στην περιοχή µας, όπως το Basmati, το Arborio,
η Καρολίνα και λίγο Bonnet», εξηγεί
στην Agrenda ο πρόεδρος της «Μακεδονικό Ρύζι», Γιάννης Παπαδόπουλος.
Αναφερόµενος στα αναπτυξιακά πλάνα της οµάδας παραγωγών, ο κ. Παπαδόπουλος λέει πως στις άµεσες προτεραιότητες των µελών της είναι η υλοποίηση του εγκεκριµένου σχεδίου βελτίωσης, στα 500 – 600 χιλ. ευρώ.

«Στο πλαίσιο του 4.1.1. έχουµε λάβει
έγκριση για τη δηµιουργία ενός νέου
ξηραντηρίου ανακυκλώσεως, το οποίο
θα έχει δυναµικότητα 10 τόνων την ηµέρα και θα εξυπηρετεί τόσο τις δικές
µας ανάγκες, όσο και ανάγκες άλλων
παραγωγών της περιοχής, ενώ παράλληλα προχωράµε και την ανέγερση δύο
νέων αποθηκευτικών σιλό δυναµικότητας 1.500 τόνων ο κάθε ένας», αποκαλύπτει ο κ. Παπαδόπουλος, προσθέτοντας πως η εξασφάλιση της άδειας δόµησης είναι θέµα ηµερών και πως «αν
όλα πάνε καλά, µέσα στο 2022 οι επενδύσεις θα έχουν ολοκληρωθεί.
Ταυτόχρονα µε τις υποδοµές ξήρανσης και αποθήκευσης, η οµάδα έχει καταθέσει ήδη από το 2019 σχετικό φάκελο και στον αναπτυξιακό νόµο, στο
υποµέτρο για τα Cluster και αναµένει
την αξιολόγησή του εντός του 2021.
«Πρόκειται για ένα επενδυτικό σχέδιο
της τάξης των 2 εκατ. ευρώ µέσω του οποίου θα κατασκευάσουµε σε οικόπεδο
24 στρεµµάτων λίγο έξω από τα Μάλγαρα, έναν µικρό ορυζόµυλο, δυναµικότητας 4 τόνων την ηµέρα, στη στέγη
του οποίου πρόκειται να τοποθετηθεί
και ένα µικρό φωτοβολταϊκό των 500
κιλοβάτ», τονίζει ο κ. Παπαδόπουλος,
συµπληρώνοντας ότι «στόχος µας είναι να γίνουµε από τις πρώτες οµάδες
παραγωγών που θα βάλουν στο ράφι
το δικό της ρύζι». ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ
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H ελληνική
κτηνοτροφία
είναι τάνκερ
και όχι
ψαρόβαρκα
Στις αποφάσεις του υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης εναποθέτουν
τις τύχες του κλάδου, οι κτηνοτρόφοι
της ΑΜΘ, ζητώντας του να στρίψει
έγκαιρα «το πηδάλιο του µεγάλου
αυτού καραβιού», όπως λένε
χαρακτηριστικά για να αποφύγει τα
βράχια. «Ελπίζουµε να έχετε
καταλάβει πως η Ελληνική
κτηνοτροφία είναι τάνκερ κι όχι
ψαρόβαρκα και η στροφή του
πηδαλίου του µεγάλου αυτού
καραβιού, για ν’ αποφύγει τα βράχια,
πρέπει να γίνει την κατάλληλη στιγµή.
Μετά τη µεγάλη και παρατεταµένη
αύξηση της τιµής των ζωοτροφών
και την αδράνεια που επιδείξατε
µέχρι σήµερα, σας καθιστούµε
πολιτικά υπεύθυνο για την επιβίωση,
την καλή υγεία και την παραγωγική
δυνατότητα του ζωικού κεφαλαίου
της πατρίδας µας, µε ότι αυτό
συνεπάγεται για την οικονοµία
και τη βιωσιµότητα όλων των
κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων.
Σας καλούµε να προχωρήσετε
άµεσα, στην κατά κεφαλή οικονοµική
ενίσχυση του ζωικού κεφαλαίου της
πατρίδας µας, σε όλα τα είδη των
αγροτικών ζώων. Οι ακριβές
ζωοτροφές είναι θηλιά στο λαιµό των
Ελλήνων κτηνοτρόφων. Αναµένουµε
την άµεση ανταπόκρισή σας.»,
καταλήγει η επιστολή της ΑΜΘ,
την οποία συνυπογράφουν τα ∆Σ
Κτηνοτροφικών Συλλόγων ΑΜΘ:
∆.Κ Νευροκοπίου, ∆.Προσοτσάνης,
Ν.Καβάλας, Ν.Ξάνθης, ∆. Ίασµου,
∆. Αλεξανδρούπουλης, Θρακών
Αµνός, Αρριανών.

Ο πρόεδρος των Κτηνοτρόφων
Καβάλας, Νίκος ∆ηµόπουλος.

Να βγει απ’ τη γυάλα καλούν
τον υπουργό οι κτηνοτρόφοι
Αδράνεια για τις υψηλές τιμές ζωοτροφών καταλογίζουν οι κτηνοτρόφοι της ΑΜΘ
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Στην ενεργοποίηση των πολιτικών αντανακλαστικών του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για την ανάληψη παρεµβάσεων στο θέµα
της µεγάλης και παρατεταµένης αύξησης της
τιµής των ζωοτροφών προσβλέπουν οι κτηνοτρόφοι καλώντας τον να προχωρήσει άµεσα,
στην κατά κεφαλή οικονοµική ενίσχυση του
ζωικού κεφαλαίου της χώρας.
Σε νέα αιχµηρή τους επιστολή, οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης τονίζουν ότι παρά τις προτάσεις που έχουν
στείλει από τις αρχές του έτους εν είδει «οδικού χάρτη», για να υπάρξει οικονοµική αποσυµφόρηση σε όλες τις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις της χώρας, µέχρι τώρα η απάντηση της πολιτικής ηγεσίας είναι «η εκκωφαντική σιωπή και ο στρουθοκαµηλισµός».
Toυ καταλογίζουν δε, αδράνεια και τον καθιστούν πολιτικά υπεύθυνο για την επιβίωση και
τη βιωσιµότητα όλων των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. «Μετά τη µεγάλη και παρατεταµένη αύξηση της τιµής των ζωοτροφών και την αδράνεια που επιδείξατε µέχρι σήµερα, σας καθιστούµε πολιτικά υπεύθυνο για την επιβίωση, την
καλή υγεία και την παραγωγική δυνατότητα του
ζωικού κεφαλαίου της πατρίδας µας, µε ότι αυτό
συνεπάγεται για την οικονοµία και τη βιωσιµότητα όλων των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων.».
Μάλιστα, καλούν τον υπουργό να λάβει σύ-

ντοµα αποφάσεις πριν είναι αργά για τον κτηνοτροφικό τοµέα «βγείτε από τη γυάλα που χωρίζει την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, από την πραγµατικότητα, την καθηµερινότητα και
την πράξη, του Έλληνα κτηνοτρόφου και αγρότη. Εκµεταλλευτείτε τη µέχρι σήµερα υποµονή και
ανοχή µας και στρίψτε το καράβι πριν αυτό πέσει στα βράχια.», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Η επιστολή των κτηνοτρόφων της ΑΜΘ
Κύριε υπουργέ,
Με την από 26/1/2021 επιστολή µας µε θέµα
«πρόταση πρωτοβουλιών και παρεµβάσεων προς
τον υπουργό ΑΑΤ, λόγω της µεγάλης και παρατεταµένης αύξησης της τιµής των ζωοτροφών», σας
ενηµερώσαµε για το πρόβληµα που έχει προκύψει και σας προτείναµε έναν οδικό χάρτη, για
να υπάρξει οικονοµική αποσυµφόρηση σε όλες τις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις της χώρας.

Κατά κεφαλή ενίσχυση
Οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι
της Ανατολικής Μακεδονίας
Θράκης ζητούν από τον υπουργό
να προχωρήσει άµεσα σε κατά
κεφαλή ενίσχυση του ζωικού
κεφαλαίου

∆υστυχώς η απάντησή σας µέχρι σήµερα είναι η εκκωφαντική σιωπή και ο στρουθοκαµηλισµός. Καλώς ή κακώς όµως, εµείς είµαστε εδώ κ. υπουργέ.
Απλοί και ταπεινοί κτηνοτρόφοι, που παρακολουθούµε καθηµερινά τον υπουργό µας να λέει όµορφα λόγια, λόγια, λόγια, λόγια! Από πρωτοβουλίες και πράξεις όµως, µηδέν εις το πηλίκο, µέχρι στιγµής!
Είµαστε εδώ για µια εποικοδοµητική συνεργασία όπως µας ζητήσατε, απαντώντας στην πρώτη
ενηµερωτική επιστολή που σας αποστείλαµε, αµέσως µετά την ανάληψη των καθηκόντων σας
και κατά τον καθιερωµένο και µε πολλές προσδοκίες «πρώτο µήνα του µέλιτος», του κάθε νέου υπουργού.
Σας αποστέλλουµε την επιστολή αυτή κ. υπουργέ, ελπίζοντας στην ενεργοποίηση των πολιτικών σας αντανακλαστικών. Καλοί και χρήσιµοι οι σύµβουλοί σας και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΑΑΤ.
Ελάτε όµως κοντά στους κτηνοτρόφους, αφουγκραστείτε τους και µην είστε µόνο αναγνώστης
επιστολών και ανακοινώσεων, που τελικά απ’ ότι
φαίνεται δεν τις λαµβάνετε υπόψη.
Βγείτε από τη γυάλα που χωρίζει την εκάστοτε
πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, από την πραγµατικότητα, την καθηµερινότητα και την πράξη, του
Έλληνα κτηνοτρόφου και αγρότη.
Εκµεταλλευτείτε τη µέχρι σήµερα υποµονή και
ανοχή µας και στρίψτε το καράβι πριν αυτό πέσει
στα βράχια», αναφέρουν.
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Ανασύνταξη
υπουργών για νέο
πρασίνισμα και τσεκ
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Πηγαδάκια
Η εσωτερική σύγκλιση, το
νέο πρασίνισµα και η
αναδιανεµητική
µονοπώλησαν τα πηγαδάκια
ανάµεσα στους υπουργούς,
οι οποίοι θέλουν να τα
περιορίσουν όσο πιο πολύ
γίνεται, ωστόσο φαίνεται ότι
η Ευρωβουλή θα πιέσει για
την υιοθέτησή τους.

Αιχμές
Στην άτυπη σύνοδο δεν
έλειψαν και οι
«διπλωµατικές» αιχµές, µε
την ισχυρή Γερµανίδα
υπουργό Γεωργίας, Γιούλια
Κλόκνερ, να επιρρίπτει
ευθύνες στον αντιπρόεδρο
της Κοµισιόν και θερµό
υποστηρικτή της Πράσινης
Συµφωνίας, Φρανς
Τίµερµανς.

Ευκαιρίες
Αγρότες της Λισαβόνας
απαίτησαν µεταξύ άλλων
να δεχθούν οι υπουργοί την
πρόταση της Ευρωβουλής
για υποχρεωτική
αναδιανεµητική ενίσχυση,
καθώς και περισσότερες
ευκαιρίες για πρόσβαση σε
γη για τους νέους αγρότες.

Αφού συγκόµισαν -σαν επιδέξιοι θεριστές- φλοιούς βελανιδιάς
για την παρασκευή φελλών την
περασµένη ∆ευτέρα 15 Ιουνίου,
οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ δεν
µπόρεσαν να παραβλέψουν τη δαµόκλειο σπάθη της ΚΑΠ, η τελική
συµφωνία της εκκρεµεί έπειτα από την κατάρρευση των διαπραγµατεύσεων µε την Ευρωβουλή πριν
από τρεις εβδοµάδες.
Από τη Λισαβόνα αυτή τη φορά,
στο πλαίσιο της άτυπης συνόδου
που διοργανώνει κάθε εξάµηνο
το κράτος µέλος που αναλαµβάνει την προεδρία του Συµβουλίου,
κλήθηκαν να ανασυντάξουν τις θέσεις τους, αφού στις 28 Ιουνίου οι
εκπρόσωποι των τριών θεσµικών
οργάνων της ΕΕ θα συναντηθούν
στο Στρασβούργο για τις τελευταίες και καθοριστικές λεπτοµέρειες
της επερχόµενης ΚΑΠ.
Η εσωτερική σύγκλιση, το νέο
πρασίνισµα και η αναδιανεµητική
µονοπώλησαν τα πηγαδάκια που
σχηµατίστηκαν ανάµεσα στους υπουργούς, οι οποίοι ναι µεν θέλουν να τα περιορίσουν όσο πιο
πολύ γίνεται, ωστόσο φαίνεται ότι η Ευρωβουλή δεν θα κάνει βήµα πίσω και θα πιέσει για την υιοθέτησή τους. Αυτό, παρά τις συνέπειες στο αγροτικό εισόδηµα που
στην περίπτωση της Ελλάδας, αναµένεται να επηρεαστεί αισθητά αφού το τσεκ επέστρεψε κιόλας µισό
έπειτα από τη διαπραγµάτευση των
Βρυξελλών τον περασµένο Μάιο.
Αν και αόριστες, τόσο η ατζέντα
της συνάντησης που επικεντρώθηκε στα «Συστήµατα τροφίµων,
την καινοτοµία και την διαχείριση φυσικών πόρων», όσο και οι

Ανασύνταξη
στη Λισαβόνα
επιχείρησαν οι
υπουργοί Γεωργίας
της ΕΕ ενόψει του
επόμενου -και
τελικού μάλλονκύκλου συζητήσεων
με την Ευρωβουλή
στα τέλη του μήνα

δηλώσεις του Έλληνα υπουργού
Σπήλιου Λιβανού για µια ΚΑΠ που
δεν θα αποτελεί «σκληρό γραφειοκρατικό σύστηµα» η οικοδέσποινα υπουργός γεωργίας Μαρίας ντο
σέου Αντούνιες, έκανε λόγο για
«αυτοπεποίθηση ότι η συµφωνία
θα κλείσει».
«Πρέπει να ετοιµαστεί η µελλοντική ΚΑΠ το συντοµότερο δυνατόν. Ένας συµβιβασµός τώρα είναι ζωτικής σηµασίας για να διασφαλίσουµε την επιτυχή µετάβαση
της ΕΕ στη βιωσιµότητα. Και οι δύο
πλευρές πρέπει να φανούν ευέλικτες» δήλωσε από την πλευρά του
ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας,
Γιάνουζ Βοϊτσεχόφσκι.
Την πρώτη ηµέρα του διήµερου
άτυπου τη ∆ευτέρα 14 Ιουνίου, οι υπουργοί επισκέφτηκαν το Companhia

Αγκάθι η εσωτερική
σύγκλιση για την
επικείµενη συµφωνία

das Lezirias, µια κρατική αγροτική
εκµετάλλευση και στη συνέχεια είδαν τρόπους µε τους οποίους επιστρατεύονται τα νέα τεχνολογικά
επιτεύγµατα για τους σκοπούς της
αγροτικής παραγωγής σε ελαιώνες, οπωρώνες και καλλιέργειες
καλαµποκιού.
Παρά το ανάλαφρο κλίµα που επικρατεί συνήθως στις άτυπες συνόδους, δεν έλειψαν και οι «διπλωµατικές» αιχµές, µε την ισχυρή Γερµανίδα υπουργό Γεωργίας,
Γιούλια Κλόκνερ, να επιρρίπτει ευθύνες στον αντιπρόεδρο της Κοµισιόν και θερµό υποστηρικτή της
Πράσινης Συµφωνίας, Φρανς Τίµερµανς.
Συγκεκριµένα η Γιούλια Κλόκνερ
εξέφρασε τη δυσαρέσκεια πολλών
υπουργών ότι ο Ολλανδός αποποι-

Ένας από τους λόγους που «στράβωσε» στις
Βρυξέλλες και πήρε αναβολή για τα τέλη
Ιουνίου η τελική συµφωνία για τη νέα ΚΑΠ,
ήταν η εσωτερική σύγκλιση των δικαιωµάτων
βασικής ενίσχυσης. Μάλιστα, οι υπουργοί
Γεωργίας στην πρότασή τους, είχαν θέσει
85% ως ελάχιστο ποσοστό σύγκλισης µέχρι το
2026 και χωρίς να υπάρχει η προστασία για
µέγιστη µείωση 30% στην αξία των
δικαιωµάτων. Τεχνικά µιλώντας, το Άρθρο

είται του ρόλου του ως αµερόληπτος
συντονιστής των διαπραγµατεύσεων µεταξύ Συµβουλίου και Ευρωβουλής, σιγοντάροντας απροκάλυπτα τις διεκδικήσεις των Ευρωβουλευτών. Μάλιστα αντίστοιχα είχε τοποθετηθεί και ο Ισπανός υπουργός
Γεωργίας, Λούις Πλάνας τον Μάιο
απευθυνόµενος τότε στον Επίτροπο Βοϊτσεχόφκσι.
Εν τω µεταξύ, σηµειώθηκε και
συγκέντρωση διαµαρτυρίας αγροτών στους δρόµους της Λισαβόνας
κατά την υποδοχή των υπουργών
στις 14 Ιουνίου, οι οποίοι µεταξύ
άλλων απαίτησαν να δεχθούν οι
υπουργοί την πρόταση της Ευρωβουλής για υποχρεωτική αναδιανεµητική ενίσχυση καθώς και περισσότερες ευκαιρίες για πρόσβαση σε γη για τους νέους αγρότες.

περί σύγκλισης θα υπερτερούσε νοµικά από το
σχετικό Άρθρο της «προστασίας» στα νοµικά
κείµενα. Ωστόσο, η Ευρωβουλή δεν
συµφώνησε, και επέµενε να είναι
υποχρεωτική η πλήρης 100% σύγκλιση των
δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης µέχρι το
τέλος της προγραµµατικής περιόδου.
Φυσικά, και στην περίπτωση της Ευρωβουλής,
δεν θα ισχύσει η προστασία µέγιστης µείωσης
30% στα ακριβά δικαιώµατα.
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ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
Την είδηση ότι µέχρι τέλος του µήνα θα κλείσουν
όλες οι εκκρεµότητες της περσινής χρονιάς όσον
αφορά τις πληρωµές τόσο της ενιαίας, µαζί µε
συνδεδεµένες και ειδικές ενισχύσεις αλλά και των
προγραµµάτων διαρρέουν από την πλατεία Βάθη
και τη ∆οµοκού. Λες και θα µπορούσε να γίνει
αλλιώς, φωνάζουν οι αγρότες που περιµένουν
τα χρήµατά τους! Αφού µε το που µπει ο Ιούλιος
και δεν έχουν γραφτεί οι παραπάνω εξοφλήσεις,
κινδυνεύουµε µε πρόστιµα από τις Βρυξέλλες…
Άρα, προς τι η χαρά;
Πολύ αισιόδοξος ήταν τελικά ο πρόεδρος από τα
Τρίκαλα και το είχε σιγουράκι! Τα αποτελέσµατα
όµως της κάλπης για τη νέα διοίκηση της
∆ιεπαγγελµατικής Βάµβακος τον απογοήτευσαν,
σε σηµείο να πει πολλά και να τα βάλει µε τους
εκκοκκιστές, τους οποίους και κατηγόρησε ότι
«τελικά επέβαλαν τον πρόεδρο της αρεσκείας τους
πάρα την αρχική συµφωνία ότι οι παραγωγοί θα
επέλεγαν µόνοι τους τον πρόεδρο». Και ποιος του
είχε πει ότι η επιλογή των παραγωγών ήταν ο ίδιος;
Σίγουρος ήταν κι ένας αγρότης από την Άρβη
Ηρακλείου Κρήτης, που έπαθε τεράστια ζηµιά στο
θερµοκήπιό του, τον περασµένο Φεβρουάριο κι
ενώ πλήρωνε πάνω από 5.000 ευρώ ασφάλεια
στον ΕΛΓΑ και είχε διαπιστωθεί η καταστροφή
από τους ανταποκριτές του οργανισµού, οι οποίοι
του είχαν πει για αποζηµίωση περί τα 30.000
ευρώ (αν και ο ίδιος υπολόγιζε περίπου στα
100.000 ευρώ), τελικά πήρε µόλις 3.308 ευρώ.
Του είπαν έπρεπε να είχε κάνει ένσταση, αλλά
ο ίδιος λέει δεν το ήξερε! Τον αφήνουν τώρα
να την κάνει εκπρόθεσµα…. Τώρα ποιος τελικά
φταίει; Το θέµα είναι να µπορέσει να ξανασταθεί
στα πόδια του ο παραγωγός!
Έχει µαλλιάσει η γλώσσα του καθηγητή
Αθανάσιου Γκέρτση, αλλά φωνή βοώντος εν τη
ερήµω. Ο πολυπράγµων ακαδηµαϊκός, ερευνητής,
αλλά κι αγρότης, είπε προσφάτως στο 2ο διεθνές
συνέδριο του κέντρου ελιάς «Κρίνος» πως η
ψηφιακή πραγµατικότητα είναι µονόδροµος και
για τον εγχώριο πρωτογενή τοµέα. «Είναι
αδιανόητο να έχουµε στη διάθεσή µας τρία
voucher των 1.500 ευρώ, για το θεσµό του
γεωργικού συµβούλου και εδώ και 7-8 χρόνια
να µην τα αξιοποιούµε», ανέφερε, αλλά είναι τα
συµφέροντα πιο ισχυρά, φαίνεται, όπως είπε!
Άστραψε και βρόντηξε ο πρόεδρος της
ΠΕΜΕΤΕ, Νέλλος Γεωργούδης µε τη θλιβερή,
όπως τη χαρακτήρισε, ιστορία της διαµάχης που
σέρνεται εδώ και σχεδόν 20 χρόνια µε την ΠΟΠ
ελιά Καλαµών και την Kalamata Olives. Ο
εκπρόσωπος της σηµαντικότερης οργάνωσης
επεξεργασίας κι εµπορίας επιτραπέζιας ελιάς,
δεν µάσησε τα λόγια του και κατηγόρησε ευθέως
όσους κρύβονται πίσω από αυτή την πολύχρονη
διελκυστίνδα ότι δρουν ουσιαστικά στη λογική
«να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα». Μάλιστα
σχολίασε ότι «το θέµα είναι ανύπαρκτο» και
ελπίζει σε λύση από το ΣτΕ. Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

ΓΕΝΣ ΣΤΟΛΤΕΝΜΠΕΡΓΚ
Γ.Γ. ΝΑΤΟ

«Γνωρίζουµε ότι η Κίνα δεν
συµµερίζεται τις αξίας µας…
Χρειάζεται να απαντήσουµε
από κοινού ως συµµαχία. Η
Κίνα δεν είναι αντίπαλός
µας, εχθρός µας. ∆εν θα
υπάρξει νέος ψυχρός
πόλεµος, αλλά οφείλουµε
να αντιµετωπίσουµε τις
προκλήσεις που τίθενται για
την ασφάλειά µας».

;

ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΚΤ

«∆εν λέω ότι το έκτακτο
πρόγραµµα αγοράς
οµολόγων (PEPP) θα
σταµατήσει 31 Μαρτίου.
Έχουµε µεγάλη ευελιξία,
αλλά όσον αφορά τις
προοπτικές της οικονοµίας
κινούµαστε στη σωστή
κατεύθυνση.Είναι πολύ
νωρίς για να συζητήσουµε
τα θέµατα αυτά».

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ
ΤΕΝΙΣΤΑΣ

«Ο Νόλε (σ.σ Τζόκοβιτς),
όµως µας έχει δείξει πόσο
µεγάλος πρωταθλητής είναι
και πόσο σπουδαίες
εµφανίσεις µπορεί να κάνει.
Πρέπει να πω ότι εµπνέοµαι
από όσα έχει πετύχει και θα
ήµουν ευτυχισµένος ακόµη
και αν καταφέρω να
πετύχω τα µισά στην
υπόλοιπη καριέρα µου».

ΝΟΒΑΚ ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ
ΤΕΝΙΣΤΑΣ

«Καταλαβαίνω πόσο
δύσκολο είναι αυτή τη
στιγµή για τον Στέφανο, να
χάνεις σε έναν τελικό
Grand Slam. Θα βγει πιο
δυνατός από αυτό το
παιχνίδι. Και σίγουρα θα
κατακτήσει πολλά Grand
Slam στην πορεία!
Απόλυτος σεβασµός για
εσένα και την οµάδα σου!».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

ΜΕ ΤΟΣΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΟΛΩΝΕΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΞΑΝΑ∆ΕΙΣ ΜΗΤΣΟ ΜΟΥ

Υβρίδια
Μένεα πνέουν οι
παραγωγοί βερίκοκων στη
Χαλκιδική µε τα εξαιρετικά
αργά αντανακλαστικά των
υπουργείων στην περίπτωση
της ηλεκτρονικής πλατφόρµας
για τους µετακλητούς
εργάτες γης.
Όπως έλεγε φίλος της
στήλης, το ό,τι η πλατφόρµα
θα ενεργοποιηθεί από τις 15
Ιουνίου είναι δώρο-άδωρο,
διότι ένα µεγάλο µέρος της
συγκοµιδής έχει ήδη
τελειώσει.
Επιπλέον, οι παραγωγοί
προκειµένου να µην τους
µείνουν καρποί στα δέντρα, σε
µια χρονιά που λόγω των
παγετών έτσι και αλλιώς
ψάχνουν τα βερίκοκα µε το
«µακαρόνι», υποχρεώθηκαν
να µπουν σε έναν άτυπο
πλειστηριασµό, µε συνέπεια τα
µεροκάµατα να πάνε στο ύψη.

Από αυτό το υλικό
από το οποίο
φτιάχνονται
οι φελλοί...

Από τηλεοράσεως πίεση για ΕΛΓΑ δεν ασκείται
Κάπου ανάµεσα στις χαλαρές περιηγήσεις σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις στη διάρκεια του άτυπου συµβουλίου της Λισαβόνας, οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ έψαχναν σηµεία επαφής για εσωτερική σύγκλιση, νέο πρασίνισµα και αναδιανεµητική. Ο Επίτροπος Βοιτσεχόφσκι
τούιταρε διαρκώς τον ευσεβή του πόθο για συµβιβαστική συµφωνία στη σύνοδο στα τέλη Ιουνίου. Πάντως, οι Γάλλοι αγρότες όπως
σχολιάζουν στο Agronews oι δικοί µας, «τους υπουργούς τους, τους
φοβερίζουν να µην πατήσουν στη χώρα αν δεν γίνει σωστή συµφωνία για το µέλλον τους, µέχρι κοπριά ρίχνουν στην είσοδο του αγροτικού υπουργείου τους. Εµείς τους κοιτάµε από την τηλεόραση».

Ψίχουλα

Βενιζέλος

Γαλοπούλα gate

«∆ηλαδή, παίρνουµε από τον
έναν και δίνουµε στον άλλον,
εκεί δηλαδή που πεινούσε
µόνο ο ένας να πεινάνε και οι
δύο τώρα µε τα ψίχουλα που
δίνουν», σχολιάζει φίλος
αγρότης σε ανάρτηση
σχετικού θέµατος για την
αναδιανεµητική στο Agronews.
Aυτό λέει, απευθυνόµενος
στον υπουργό της πλατείας
δεν είναι πολιτική.

Ως µόνη λύση, την επαναφορά
σε ισχύ του ∆ασικού Κώδικα
που θέσπισε µε τον νόµο
4137/1929 ο Ελευθέριος
Βενιζέλος, οι διατάξεις του
οποίου συµβαδίζουν µε εκείνες
που έχει αποδεχτεί η ΕΕ για
τον χαρακτηρισµό δασών και
βοσκοτόπων, προκρίνει η
Ένωση Ιδιοκτητών Αγροτικών
Ακινήτων Ελλάδος. Αιτία; Το
αλαλούµ µε τους δασικούς.

Καλά τέτοια πρόληψη στην
γείτονα Αλβανία; Με το που
εντοπίστηκε κρούσµα τον
Απρίλη σε άγριο πτηνό (όχι
πουλερικό) στη χώρα µας,
προχώρησε στις 4 Ιουνίου σε
απαγόρευση εισαγωγής
πουλερικών από Β. Ελλάδα.
Άµεση αντίδραση της Φωτεινής
που ενηµέρωσε διπλωµάτες,
ΥΠΕΞ και ανέκρουσαν
πρύµναν οι γείτονες.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

«Το ελληνικό
ελαιόλαδο εξακολουθεί
να διευρύνει την
παρουσία του και να
συναγωνίζεται µεγάλες
και πιο οργανωµένες
χώρες, όπως Ισπανία
και Ιταλία», λέει ο
Οικονόµου από τον
ΣΕΒΙΤΕΛ. Η τιµή
παραγωγού;
«Είναι αδιανόητο να
έχουµε στη διάθεσή
µας τρία voucher των
1.500 ευρώ, για το
θεσµό του γεωργικού
συµβούλου και εδώ
και 7-8 χρόνια δεν
τα αξιοποιούµε»,
είπε άλλη µια φορά
καθηγητής Γκέρτσης
από το βήµα συνεδρίου
αλλά φωνή βοώντος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Nord Stream 2
αχίλλειος πτέρνα

Τρίμματα

Ό

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Υ

πάρχουν πολλών ειδών πολιτικοί. Εκείνοι που έχουν υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, έρχονται για να προσφέρουν
και όχι να αποκοµίσουν οφέλη από την
ενασχόλησή τους µε το σπορ και όταν ο τοµέας τον
οποίο υπηρετούν έχει προβλήµατα, χάνουν τον ύπνο τους. Πρόκειται για ένα είδος που σπανίζει σήµερα, παλιότερα τους έλεγαν ευπατρίδες, προέρχονταν από ευκατάστατες οικογένειες και είχαν ως
προτεραιότητά τους την προσφορά στην κοινωνία.

Αριστόγατες
ΥΠΑΡΧΟΥΝ και οι λιγότερο «αριστοκράτες» µε
πιο ταπεινή καταγωγή, µε αξίες όµως, συνήθως
µε καλή µόρφωση, κάποιες φορές µε τεχνοκρατικό ταπεραµέντο, συχνά µε γνώση του αντικειµένου τους και συνείδηση της αποστολής τους, έτοιµοι να αναλάβουν ρίσκα, ειδικά όταν πιστεύουν
στην αναγκαιότητα των µεταρρυθµίσεων και στην
ανάγκη η χώρα να ξεφύγει από τις παλιές αγκυλώσεις και τον παλαιοκοµµατισµό. Θα λέγαµε ότι
αυτό το είδος ευδοκιµεί στην εποχή µας.

Καιροσκόπος στο κόκκινο
Γι’ αυτό οι αποζηµιώσεις από τον παγετό
βρίσκουν τους αγρότες στο δρόµο,
γι’ αυτό οι στήλες µε το Εθνικό Απόθεµα
είναι τόσο κόκκινες

Από πολιτικό τζάκι
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΛΟΣ και οι πολιτικοί που διατηρούν αποστάσεις από την κοινωνία, θέτουν σε πρώτη προτεραιότητα το εγώ, τους ενδιαφέρει κυρίως
το δικό τους αύριο, κάνουν την πολιτική να µοιάζει όλο και πιο πολύ µε καριέρα, αρνούµενοι µάλιστα να µπουν σε διαδικασίες στοχοθεσίας και αξιολόγηση, βασίζονται κατά βάση στις γνωριµίες
και στη διαπλοκή, ενίοτε έχουν αναφορά σε πολιτικά τζάκια, ωστόσο, ο τρόπος ζωής τους, τους έχει
αποµακρύνει από αρχές και παραδόσεις.

Παγίδα το εύκολο χρήμα
Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι αγροτικός χώρος δεν είναι
ένας εύκολος χώρος για την άσκηση πολιτικής.
Επαναπαύθηκε στις κατευθυντήριες γραµµές και
στα εύκολα λεφτά, τουλάχιστον κάποια εποχή, των

Βρυξελλών. Αποµακρύνθηκε από την αγορά και
τις πραγµατικές συνθήκες προσφοράς και ζήτησης, έµεινε πίσω σε ανταγωνιστικότητα, ειδικά σε
σχέση µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν αξιοποίησε, µε ανάλογο σχεδιασµό, τα πλεονεκτήµατα που θα µπορούσε να δώσει η βιοποικιλότητα.

Προσδόκιμο υπουργού
ΣΗΜΕΡΑ, η απόκλιση από τους ευρωπαϊκούς µέσους όρους είναι µεγάλη, οι αλλαγές που θα πρέπει να συντελεστούν είναι βαθιές και δύσκολες, ο
χρόνος για να ωριµάσουν θα είναι µακρύς. Ο προσδόκιµος, πολιτικός χρόνος, κάθε υπουργού, είναι
πολύ µικρός για να µπορέσει να κεφαλαιοποιηθεί
εκλογικά το όφελος των όποιων µεταρρυθµίσεων.
Χρειάζεται λοιπόν αυτοθυσία, ανιδιοτέλεια, πολιτική τόλµη και δράση στη βάση αξιών, συνειδητή επιλογή προσφοράς στην κοινωνία, αντίληψη του
χώρου και του περιβάλλοντος εντός του οποίου δύναται να εξελιχθεί η µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

Δηλητηριώδη βέλη
ΣΙΓΟΥΡΑ λείπουν πολλά απ’ αυτά που χρειάζεται να διαθέτουν
σήµερα οι φέροντες την πολιτική ευθύνη για τα θέµατα του
αγροτικού χώρου. Γι’ αυτό και
κρύβονται πίσω από τις ίδιες
παρέες. Του Κακαβά και του
καµπούρη. Γι’ αυτό και σπεύδουν να... εκθέσουν, όποια
φωνή, πάει να πει κάτι διαφορετικό. Όπως γίνεται αυτές τις µέρες, µε τα βέλη ενάντια στον Περιφερειάρχη
Ηπείρου, Αλέκο Καχριµάνη.

Βαμμένα κόκκινα μαλλιά
ΓΙ’ ΑΥΤΟ το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν
έχει άποψη για τη φορολογία των αγροτών, για
τα θέµατα απασχόλησης στον αγροτικό χώρο (αγρεργάτες), για το ασφαλιστικό, για την εποπτεία
της αγοράς αγροτικών προϊόντων και τροφίµων.
Γι’ αυτό δείχνει µουδιασµένο στην τελευταία υπόθεση της φέτας, γι’ αυτό το πρόστιµο που ανακοίνωσε είναι όσο το όφελος από την απάτη µιας
µέρας. Γι’ αυτό υποχρεώνει τους αγρότες να υποβάλουν δηλώσεις ΟΣ∆Ε µέσα στο µεσοκαλόκαιρο, γι’ αυτό πολλοί πραγµατικοί κτηνοτρόφοι δεν
έχουν πληρωθεί ακόµα τη συνδεδεµένη, γι’ αυτό
οι αποζηµιώσεις από τον παγετό βρίσκουν τους αγρότες στο δρόµο, γι’ αυτό οι στήλες µε το Εθνικό
Απόθεµα είναι τόσο κόκκινες, ειδικά τελευταία.

ταν πρόκειται για τις σχέσεις µε τη
Γερµανία, ο αγωγός Nord Stream
2 δίνει στη Ρωσία σχεδόν όλα όσα
ήθελε από καιρό. Επιτρέπει στο
Κρεµλίνο να στέλνει αέριο απευθείας από τη
Ρωσία στη Γερµανία µέσω της Βαλτικής Θάλασσας. Επιτρέπει στη Ρωσία να συσφίξει ακόµη περισσότερο τους οικονοµικούς και πολιτικούς δεσµούς µε τις γερµανικές επιχειρήσεις και τους πολιτικούς, µε τρόπους που επηρεάζουν τις ενεργειακές αποφάσεις εντός
της ΕΕ. Ο Gerhard Schroder, πρώην Καγκελάριος Σοσιαλδηµοκράτης, είναι πρόεδρος
της επιτροπής µετόχων της Nord Stream AG.
∆ίνει στη Ρωσία ένα βραβείο που έχει ζητήσει εδώ και καιρό: την ικανότητα να χρησιµοποιεί τον αγωγό για να σπάσει την εξάρτηση
της και να εκβιάσει την Ουκρανία, ως η κύρια χώρα διέλευσης για το ρωσικό αέριο στην
Ευρώπη. Πάνω από όλα, στερεί από τη Γερµανία και άλλες χώρες της ΕΕ τη µόχλευση που
θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν για να
ασκήσουν πίεση στον Ρώσο πρόεδρο vladimir
Putin σε πολλά θέµατα.[…]. Το Κρεµλίνο επέµεινε να εξαιρεθούν από τον ετήσιο γερµανορωσικό διάλογο στην Πετρούπολη που υποτίθεται ότι διευκολύνει τις επαφές µεταξύ οµάδων της κοινωνίας
των πολιτών, think
tanks, και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων από τις δύο
χώρες. Η γερµανική κυβέρνηση, για
την ώρα, ανέστειλε
ΤΗΣ TΖΟΥΝΤΙ
τον διάλογο ως διΝΤΕΜΠΣΕΪ *
αµαρτυρία για την
άσκηση πίεσης στις δικές της ΜΚΟ, παρά την
παρασκηνιακή πίεση από Γερµανούς πολιτικούς µε στενούς δεσµούς στο Κρεµλίνο.[…].
Εποµένως εάν και όταν η ΕΕ δηµιουργήσει
µια στρατηγική σχέση µε τη Ρωσία, θα είναι
η Γερµανία που θα καθορίσει τους όρους. Η
Nord stream θα είναι σε θέση να δέσει τα χέρια της µε τρόπους που να υπονοµεύουν τα
γερµανικά και ευρωπαϊκά συµφέροντα και
αξίες. Και πάει η ρητορική για την υπεράσπιση των αξιών της ΕΕ. Αυτό που συµβαίνει για
το nord Stream 2 και εντός της ΕΕ, έχει ευρύτερες επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή δηµοκρατία. […] Η Ευρώπη γίνεται πεδίο δραστηριότητας για τα ρωσικά για κινεζικά συµφέροντα καθώς αρκετά κράτη-µέλη επιτρέπουν
και τους δύο να βάλουν σε αντιπαράθεση τις
κυβερνήσεις της ΕΕ µεταξύ τους. Η Γερµανία,
µεταξύ άλλων, θα µπορούσε να βγει µπροστά
και να κλείσει αυτό το πεδίο. Εάν συµβεί αυτό -αν δεν είναι πολύ αργά- η ΕΕ θα µπορούσε να είναι σε πολύ πιο ισχυρή πολιτική και
οικονοµική θέση σε διεθνές επίπεδο.
*AΝΑΛΥΤΡΙΑΣ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ
CARNEGIE ΕUROPE
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μέσα σε 1 χρόνο
από το μηδέν
έφτασαν τσεκ
40.000 ευρώ
Αναρτήθηκε στην ειδική ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ
ο κατάλογος με τις εισπράξεις βασικής ενίσχυσης 2020.
Η Agrenda φιλοξενεί σήμερα τη λίστα με τους πρώτους
100 αποδέκτες ενισχύσεων του εν λόγω καθεστώτος.
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με κάποιες αξιοσηµείωτες περιπτώσεις δικαιούχων που δεν βρισκόντουσαν στη σχετική λίστα του 2019 και εµφανίζονται τώρα
µε ενισχύσεις άνω των 40.000 ευρώ, και περιπτώσεις ατόµων που αύξησαν τη βασική
τους πληρωµή σε ένα χρόνο κατά περίπου
30.000 ευρώ, απαρτίζεται ο κατάλογος µε
τους 100 δικαιούχους που έλαβαν τα µεγαλύτερα ποσά από το καθεστώς βασικής ενίσχυσης το 2020. Ο σχετικός κατάλογος βρίσκεται αναρτηµένος σε ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (https://transpay.opekepe.gr/) από
τις 30 Μαΐου λόγω κοινοτικής υποχρέωσης
µε τα στοιχεία να είναι προσβάσιµα προς όλους. Σε αυτά τα ποσά µπορεί παράλληλα
να προστεθεί κατά περίπτωση και το πρασίνισµα, που είναι περίπου ίσο µε το 40-50%
του ποσού της βασικής ενίσχυσης.
Συνολικά φαίνονται 10 νοµικά πρόσωπα
να λαµβάνουν υψηλές ενισχύσεις ενώ το παρών δίνουν για ακόµη µία χρονιά το υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα. Οι
100 πρώτοι φαίνεται να συγκεντρώνουν στο
σύνολό τους 5.625.413 ευρώ, ποσό µεγαλύτερο κατά περίπου 50.000 ευρώ σε σχέση µε
τους 100 πρώτους του 2019. Παρά το γεγονός ότι τα ποσά αυτά είναι µειωµένα κατά ένα ποσοστό καθώς όπως είναι γνωστό ακόµα υπάρχουν χρωστούµενα βασικής ενίσχυσης από την εξόφληση του 2020.
Σηµειώνεται εδώ πως σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ από 20.000 ευρώ και άνω βασική ενίσχυση λαµβάνουν 1.315 δικαιούχοι, απορροφώντας ποσό της τάξεως
των 37,1 εκατ. ευρώ στο σύνολο του 1,1 δις
ευρώ, που µοιράζεται ετησίως για τη βασική ενίσχυση. ∆ηλαδή ο µέσος όρος ενίσχυσης είναι 28.000 ευρώ για αυτούς τους δικαιούχους.
Με δεδοµένο πως το 10% των εκµεταλλεύσεων συγκεντρώνει το 48% των άµεσων ενισχύσεων (στοιχεία Γ.Π.Α, ΟΣ∆Ε 2019), ο µό-

νος τρόπος να πραγµατοποιηθεί µία άλλη κατανοµή την ερχόµενη προγραµµατική περίοδο, συνοψίζεται σε τέσσερις προϋποθέσεις:
Ενεργός αγρότης: Θα ορίσει τους δικαιούχους βασικής ενίσχυσης στην ερχόµενη
ΚΑΠ. Από την επιστηµονική οµάδα που υποστηρίζει το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ και
το ΥΠΑΑΤ, έχει προταθεί να µπει ως προϋπόθεση καταβολής της βασικής ενίσχυσης η
ένταξη στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). Για την ένταξη στο
ΜΑΑΕ όµως πλέον θα πρέπει να είναι σε θέση κάποιος να αποδείξει ότι πράγµατι έχει αγροτική δραστηριότητα µε βάση οικονοµικές
συναλλαγές όπως τιµολόγια από ένα ποσό
και πάνω αναλόγως τη στρεµµατική τους έκταση. Εξαιρούνται οι αγρότες µε άµεσες ενισχύσεις έως κάποιο ποσό (έως 1.250 ευρώ).
Σύγκλιση: Συνεπάγεται σε αύξηση µοναδιαίας αξίας δικαιώµατος για όσους έχουν
µικρότερη αξία από το µέσο όρο και µείωση
για όσους βρίσκονται πάνω από το µέσο όρο. Άγνωστες οι προθέσεις του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουν κατατεθεί πολλαπλά σενάρια. Η ανάλυση SWOT από την υποστηρικτική οµάδα που έχει στα χέρια του
το ΥΠΑΑΤ προτείνει την πλήρη σύγκλιση
100% των δικαιωµάτων. Τελική απόφαση έως το τέλος ∆εκεµβρίου.
Αναδιανεµητική ενίσχυση (συµπληρωµατικό πριµ): Θα τη λαµβάνουν όλοι οι καλλιεργητές στην Ελλάδα ανά περιφέρεια ενίσχυσης. Σηµειώνεται εδώ πως έχει κατατεθεί
πρόταση στο ΥΠΑΑΤ από την οµάδα του ΓΠΑ
να δίνεται µόνο σε κατ’ επάγγελµα αγρότες
καθώς είναι εκείνοι που εξαρτώνται στο µεγαλύτερο βαθµό από τη γεωργία.
Κατάργηση ατοµικών δικαιωµάτων: Όλοι
οι αγρότες από το 2023 θα λαµβάνουν την ίδια ενίσχυση ανά στρέµµα, για όλη την επιλέξιµη έκταση. Πλήρης απεµπλοκή από τα δικαιώµατα, χρειάζεται αποδεδειγµένη αγροτική δραστηριότητα στα δηλωµένα αγροτεµάχια για τη λήψη. Ακόµα ένα σενάριο που βρίσκεται στα χέρια του ΥΠΑΑΤ και µελετάται.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2020
ΟΝΟΜΑ
∆ΗΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ Π. 1 Βέροιας
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΑ 2 Πέλλας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 3 Κασσάνδρας
ΑΡΚΑ∆ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 4
Τρίπολης
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ∆. 5 Ηγουµενίτσας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο. 6 Τρικκαίων
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. 7 Κοµοτηνής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Σ. 8 Βοΐου
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. 9 Σκύδρας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μ. 10 Φαρκαδόνας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ε. 11 ∆έλτα
ΒΙΚΤΩΡΙΑ Μ. 12 Φαρσάλων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. 13 Πύδνας - Κολινδρού
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. 14 Νεστορίου
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. 15 Γρεβενών
ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑE 16 Σιθωνίας
ΦΑΡΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΙΚΕ 17 Τοπείρου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. 18 Ελασσόνας
ΣΤΕΛΛΑ Ε. 19 Λαγκαδά
CAMPUS ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 20 ∆ιδυµοτείχου
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. 21 Πύλης
ΒΑΙΟΣ Τ. 22 Παλαµά
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. 23 Πύδνας - Κολινδρού
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. 24 Πύδνας - Κολινδρού
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. 25 Βοΐου
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Α. 26 Ζαγορίου
ΘΕΟ∆ΩΡΑ Τ. 27 Βορείων Τζουµέρκων
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Π. 28 Φιλιατών
ΜΑΡΙΟΣ Ζ. 29 Σερρών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. 30 Κιλελέρ
ΓΕΩΡΓΙΑ Β. 31 Φαρσάλων
MILKY WAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 32 Νέστου
ΕΛΙΣΑΒΕΤ Μ. 33 Σκύδρας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. 34 Αµφίπολης
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΩΡΟΘΕΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 35 Αβδήρων
APOLLO CAPITAL PROPERTIES 36 Καρύστου
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Π. 37 Αµφίπολης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. 38 Βέροιας
ΖΗΣΗΣ Π. 39 Ελασσόνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. 40 Ελασσόνας
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. 41 Βέροιας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. 42 Μυλοποτάµου
ΜΙΧΑΗΛ Σ. 43 Σητείας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. 44 Σερρών
ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ Π. 45 Ελασσόνας
ΘΩΜΑΣ Π. 46 Κιλελέρ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ Χ. 47 Νέας Προποντίδας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆. 48 Λαγκαδά
∆ΗΜΗΤΡΑ Π. 49 Σουφλίου
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. 50 Γρεβενών
ΓΑΛΑΤΙΑ Λ. 51 Λαγκαδά
ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ Π. 52 Τρικκαίων
ΦΡΕΙ∆ΕΡΙΚΗ Π. 53 Φλώρινας
ΑΝΝΑ Β. 54 Βέροιας
ΑΝΘΟΥΛΑ Μ. 55 Καλαµπάκας
∆ΗΜΗΤΡΑ Π. 56 Φλώρινας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. 57 ∆έλτα
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. 58 Φαρκαδόνας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κ. 59 Τρικκαίων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. 60 Σερρών
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. 61 Προσοτσάνης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Θ. 62 Ηρωϊκής Πόλεως Νάουσας
ΑΡΙΣΤΕΑ Λ. 63 ∆υτικής Αχαΐας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σ. 64 Κιλελέρ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. 65 Σερβίων - Βελβεντού
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. 66 Αλµυρού
ΑΝ∆ΡΕΑΣ Π. 67 Μυλοποτάµου
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. 68 Φαρκαδόνας
ΣΤΕΡΓΙΟΣ Κ. 69 Βέροιας
ΘΩΜΑΣ Κ. 70 Ελασσόνας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Σ. 71 Κοζάνης
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. 72 Κιλελέρ
Χ ΚΑΙ ∆ ΜΑ∆ΑΡΑΚΗΣ ΟΕ 73 Κιλκίς
ΑΝ∆ΡΕΑΣ Κ. 74 ∆ράµας
ΣΥΜΕΩΝ Κ. 75 ∆ράµας
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. 76 Ελασσόνας
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Γ. 77 Γρεβενών
ΣΟΦΙΑ Λ. 78 Φαρσάλων
ΜΑΡΙΑ Κ. 79 Βέροιας
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. 80 Βέροιας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. 81 Νέστου
ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. 82 Αλεξανδρούπολης
ΣΙΟΥΤΑΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΠΑΠΑΖΩΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ 83 Ζαγορίου
ΗΛΙΑΣ Ξ. 84 Τυρνάβου
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Σ. 85 Κύµης - Αλιβερίου
ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ∆Η OE 86 Κοµοτηνής
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. 87 Σοφάδων
ΓΕΩΡΓΙΑ Κ. 88 Ακτίου - Βόνιτσας
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Π. 89 Σερρών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. 90 Ωρωπού
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ Μ. 91 Τρικκαίων
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ Α. 92 Κιλελέρ
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. 93 Χερσονήσου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. 94 Λαγκαδά
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. 95 Μυλοποτάµου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. 96 Πολυγύρου
ΡΟΪ∆Ω Π. 97 Φαρκαδόνας
ΣΟΦΙΑ Θ. 98 Λαρισαίων
VALBONA Μ. 99 Κάτω Νευροκοπίου
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο. 100 Τρικκαίων

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΥΡΩ
119828.70
103151.73
102082.12
89626.45
81634.40
80741.41
78236.30
78027.30
75661.35
74526.12
74382.57
73568.87
72786.55
70469.81
68950.40
68316.57
67109.29
65663.16
65141.28
63838.51
63639.36
63329.79
62313.67
62106.83
61998.65
61134.89
59611.35
59376.00
59246.29
58636.89
57852.32
57666.32
57351.57
56910.03
56870.48
56665.85
56266.33
55795.12
55033.49
54163.48
53693.30
53047.98
52881.46
52607.61
52452.84
51585.08
51429.23
51163.12
51027.65
50985.06
50655.13
50618.20
50501.99
50333.26
50197.73
50002.72
49765.53
49697.86
49474.85
49434.65
49381.02
49154.95
49006.70
48928.38
48587.47
48496.65
48450.86
48383.56
48358.22
48315.40
48096.09
47845.77
47711.42
47295.83
47240.40
47221.05
47152.95
46752.84
46706.58
46371.59
46254.75
46008.77
45900.39
45818.29
45673.84
45209.88
45093.90
45093.50
45041.18
45018.45
44888.84
44610.86
44339.24
43873.20
43720.01
43695.03
43624.09
43620.47
43614.69
43589.60
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Η Ελιά και το Λάδι
στη λογοτεχνία

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ

Παράταση αιτήσεων
για το EWA
Παρατείνεται η τελική ηµεροµηνία υποβολής
αιτήσεων για τον επιταχυντή ιδεών Empowering
Women Agripreneurs έως και τις 20 Ιουνίου. Το
EWA απευθύνεται αποκλειστικά σε γυναίκες που
έχουν µια ιδέα σε αρχικό στάδιο ή θέλουν να
δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά στον
ευρύτερο τοµέα του τρόφιµου και της αγροτικής
παραγωγής ή είναι ήδη ιδρύτριες/ συνιδρύτριες
σε επιχείρηση που προτείνει λύση καινοτοµίας σε
προβλήµατα του τοµέα. Το πρόγραµµα έξι µηνών
έχει στόχο να ενισχύσει τις επιχειρηµατικές
δεξιότητες των ωφελούµενων, για να αναπτύξουν
ιδέες και καινοτόµες λύσεις, που απαντούν στις
προκλήσεις του αγροδιατροφικού τοµέα.
Αιτήσεις στο www.f6s.com/ewagreece/apply.

∆ύο πρωτότυπες ηµερίδες
µε θέµα την Ελιά και το Λάδι
στη ζωγραφική και
Λογοτεχνία γίνονται τις
επόµενες µέρες στα Χανιά
και στο Ρέθυµνο µε
«υβριδική» οργάνωση. Η
ζωντανή συµµετοχή και στις
δύο θα είναι περιορισµένη
(µέχρι 40 άτοµα) λόγω των
υγειονοµικών συνθηκών. Η
Ηµερίδα «Ελιά και Λάδι στη
Ζωγραφική» θα γίνει στο
ΜΑΙΧ την Παρασκευή 18
Ιουνίου, ενώ η ηµερίδα
«Ελιά και Λάδι στη
Λογοτεχνία» είναι
προγραµµατισµένη για την
Πέµπτη 24 Ιουνίου στις
10:00 στο «Σπίτι του
Πολιτισµού» στο Ρέθυµνο,
όπου θα απονεµηθούν τα
βραβεία του διαγωνισµού
Λογοτεχνίας που θα είναι: 2
Χρυσές, 3 Αργυρές και 6
Χάλκινες πλακέτες της
Μινωικής Ελιάς και 23
Έπαινοι.

ONLINE

ΠΑΡΜΑ

Η επεξεργασία άλµης
επιτραπέζιας ελιάς
µε ηλιακή εξάτµιση

Λύσεις για τη
βιοµηχανία τροφίµων
στην Cibus Tec

Η ΠΕΜΕΤΕ διοργανώνει την Παρασκευή 9
Ιουλίου και ώρα 11:00,διαδικτυακή εκδήλωση για
την παρουσίαση των αποτελεσµάτων του
Προγράµµατος: «Life Solieva | Circular Economy
Applied to the Treatment of Table Olives Brines
Based on Solar Evaporation». To Life Solieva
είναι ένα πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε
τίτλο «Η Εφαρµογή της Κυκλικής Οικονοµίας στην
Επεξεργασία της Άλµης των Επιτραπέζιων Ελιών
µε βάση την Ηλιακή Εξάτµιση». Να σηµειωθεί ότι
η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί µέσω
τηλεδιάσκεψης. Για συµµετοχή στην εκδήλωση οι
ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να κάνουν εγγραφή
έως της Τρίτη, 5 Ιουλίου δηλώνοντάς το στο
e-mail: support@pemete.gr

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
Η SIFE 2021 µε κατηγορίες
που καλύπτουν όλα τα στάδια
της αλυσίδας παραγωγής των
φρούτων και λαχανικών, θα
πραγµατοποιηθεί στην Σανγκάη
από τον οργανισµό CFNA, στις
12-14 Αυγούστου 2021.
Πληροφορίες: https://en.
fruitexpo.cn/
Η διεθνής έκθεση,
PotatoEurope που είναι
αφιερωµένη σε όλη την αλυσίδα
παραγωγής πατάτας, θα λάβει
χώρα στο Lelysland της
Ολλανδίας στις 1-2
Σεπτεµβρίου του 2021 και θα
περιλαµβάνει υπαίθρια
παρουσίαση σε πάνω από 50

Με πολλά εκθεσιακά
περίπτερα θα λάβει χώρα από
τις 30 Σεπτεµβρίου έως τις 3
Οκτωβρίου η διεθνός
αναγνωρισµένη έκθεση για ην
κτηνοτροφία και την
πτηνοτροφία, Zootechnia.

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

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/fruitattraction.

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/.

στρέµµατα. Ιστοσελίδα της
έκθεσης: potatoeurope.nl

Η διεθνής έκθεση για τις νέες
τεχνολογίες και λύσεις της
βιοµηχανίας τροφίµων,
Cibus Tec θα λάβει χώρα 25 µε 28
Οκτωβρίου στην Πάρµα της Ιταλίας.
∆ιεξάγεται από το 1939 ανά δύο
χρόνια µε τη συµµετοχή περίπου
800 εκθετών από 20 χώρες
ενώ την επισκέπτονται πάνω από
25.000 επαγγελµατίες και αποτελεί
µια από τις πιο καινοτόµες εκθέσεις
για την τεχνολογία (από την
επεξεργασία, τη µεταποίηση έως
την τυποποίηση, την αποθήκευση
και την µεταφορά) τροφίµων.
Μεταξύ των κατηγοριών τροφίµων
συγκαταλέγονται τα
οπωροκηπευτικά, τα γαλακτοκοµικά
προϊόντα, το ψάρι και το κρέας.
Περισσότερες πληροφορίες στο
www.cibustec.it/en/

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.
Νέες ηµεροµηνίες για την
Asia Fruit Logistica στο Χονγκ
Κονγκ, από τις 7 µε 9
Σεπτεµβρίου 2022 στο Χονγκ
Κονγκ, ανακοίνωσε πριν λίγο
διάστηµα ο Εκθεσιακός
Οργανισµός του Βερολίνου.
Περισσότερες πληροφορίες και
συµµετοχές στο τηλέφωνο 2106419037.

Έως τις 22 Ιουνίου περιθώριο σε
κατόχους αγροτικών εκµεταλλεύσεων
να υποβάλλουν δηλώσεις ΟΣ∆Ε
2021 χωρίς ποινή. Έως 31 Μαΐου
θα πρέπει να είναι στην κατοχή τους
τα δηλωµένα αγροτεµάχια.
Από Τετάρτη 2 Ιουνίου έως 2
Ιουλίου υποβολή Αίτησης Άµεσης
Επιχορήγησης για υπαίθριο
καρπούζι, καλοκαιρινή και
φθινοπωρινή πατάτα, βουβάλων και
θερµοκηπιακών καλλιέργειων
Από την Τρίτη 25 Μαΐου, µέχρι
και τις 30 Ιουλίου ανοιχτός για
αιτήσεις ο νέος κύκλος στα
καθεστώτα του Αναπτυξιακού.
Ανοιχτή έως τις 15 Ιουλίου η
πρόσκληση ύψους 37 εκατ. ευρώ
για την υποβολή αιτήσεων στήριξης
στο Μέτρο 4.1.2 για όσους θέλουν
να αγοράσουν αρδευτικά συστήµατα
και φωτοβολταϊκά πάρκα µε
επιδότηση 40 έως 85%.
Έως 19 Ιουλίου αιτήσεις για
εξισωτική, µε 12,5 ευρώ για
ορεινούς και 8,1 ευρώ το στρέµµα
για τις µειονεκτικές περιοχές.
Παράταση έως 1η Σεπτεµβρίου
στη 2η προκήρυξη του Μέτρου 5.1
για την αντιχαλαζική προστασία.
Παράταση µέχρι 31 ∆εκεµβρίου
για τη διαδικασία νοµιµοποίησης
σταβλικών εγκαταστάσεων
σε κατοικηµένες περιοχές.

52 Agrenda
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ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε
λειτουργία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε
αγροτεµάχιο 53 στρεµµάτων, κτιριακές
εγκαταστάσεις µε πλήρη, υπερσύγχρονο εξοπλισµό και υποδοµές, κατσίκες
επιλογής µε εξαιρετικό γεννητικό υλικό.
Σε κόµβο της Εγνατίας οδού, οι χρήσεις
γης είναι συµβατές για οιανδήποτε δραστηριότητα (κτηνοτροφία , καθετοποίηση
,αγροτουρισµό , φωτοβολταικά κλπ) email
: Info@kosynthos.gr
Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο
από 20 έως 100 κιλά. ∆υνατότητα µεταφοράς στο χώρο σας. Τηλ.6984/480055.
Πωλούνται 130 κατσίκια βελτιωµένα 80
ευρώ έκαστο. Τηλ.6984/701316
Πωλούνται 6 µοσχίδες από 15 έως 17
µηνών υψηλή γαλακτοπαραγωγής, περιοχή Σερρών. Τηλ.6974/648148.
Πωλούνται πρόβατα Assaf από το εξωτερικό 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 εκτροφής µε ελληνικά διαβατήρια. Περιοχη Νοµού Ηµαθίας.Τηλ6974/930677.
Πωλούνται µοσχίδες Λιµουζιν υψηλής
κρεοπαραγωγής περίπου 12 µηνών. Περιοχή Σερρών τηλ.6906/779402.

Ζητείται γεωπόνος, τµήµατος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής µε άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ.Αποστείλετε βιογραφικά: curiculum2021@yahoo.com

Ζητούνται δικαιώµατα από εκτατικά η βοσκότοπο. Τηλ.6978/023728.
Ζητείται βοσκότοπος µεγάλης έκτασης πανελλαδικώς για ενοικίαση. Τηλ.
6978/023728.
Ζητούνται προς αγορά 200 πρόβατα
ράτσας 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
Πωλείται βίκος µπιζέλι από παραγωγό για χλωρή λίπανση, βελτίωση εδάφους- άζωτο και παραγωγή ζωοτροφής.
Τηλ.6948/423151.
Πωλούνται µπιζέλι βίκος κτηνοτροφικό
καθαρισµένα, για καλλιέργεια ζωοτροφής,
σανό για ζώα και χλωρή λίπανση. Ελιές,
αµπέλι, δενδρώδη. Τηλ. 6981/088747.
Πωλείται τριφύλλι χορταρο-τρίφυλλο από παραγωγό στην τιµή των 0,12
λεπτών ανά κιλό, περιοχή Καλαµάτας.
Τηλ.6985/699540.

Πωλούνται µοσχίδες 14-16 µηνών υψηλής γαλακτοπαραγωγής.Περιοχή ∆ράµας.
Τηλ.6974/4648148.

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

Πωλούνται 160 γίδια σε πολύ καλή τιµή, περιοχή Ηπείρου.Τηλ.6957/689843.

Πωλούνται δικαιώµατα από 200
στρέµµατα µε καλλιέργεια ρυζιου.Τηλ.
6972/366043, 6972/366041.

Πωλούνται δικαιώµατα από βοσκότοπους προς αγορά. Τηλ.6945/337738.
Πωλούνται αγελάδες κρεατοπαραγωγής φυλής Σβιτς και κόκκινες , 50 ζώα ,
τα 35 γεννηµένα. Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ
6944/340117.
Πωλούνται
δικαιώµατα
Τηλ.6987/236109.

ζώων.

Πωλούνται 20 µοσχάρια 6-7 µηνών ράτσας Σβιτς και κόκκινα.Περιοχή Βοιωτίας.
Τηλ.6944/340117.
Πωλούνται 35 πρόβατα, περιοχή Λαµίας.
Τιµή 100 ευρώ το ένα.Tηλ.6974/426911.
Πωλούνται αρσενικά αρνιά Λακόν µε πιστοποίηση Pedigree.Tηλ. 6976/396855.
Πωλούνται αρσενικά µοσχάρια άριστης
ποιότητας ηλικίας από 5 έως 7 µηνών σε
πολύ καλές τιµές.Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας.Τηλ.6971/601623.
Πωλούνται 10 αγελάδια Σβιτς µε µικτή
απόδοση. Περιοχή ∆αµιανό Γιαννιτσά Τηλ.
6972/208087.

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητούνται χωράφια για ενοικίαση. Τηλ.
6978/023728.

Πωλούνται βιολογικές µπάλες στρογγυλές από ενσίρωµα τριφυλλιού, ενσίρωµα
βίκος-µπιζέλι-βρώµη. Περιοχή Θεσσαλονίκης. ∆υνατότητα µεταφοράς στο χώρο
σας.Τηλ.6944/568240.
Πωλούνται άχυρα σε µεγάλες τετράγωνες µπάλες από το χωράφι κατευθείαν σε
κτηνοτρόφους και φορτηγατζήδες.Τηλ.
6947/509187.
Πωλούνται διάφορα χορτάρια και σανός
βρώµης προς 0,12 λεπτά το κιλό.Περιοχή
Βοιωτίας.Tηλ.6943/267411.
Πωλoύνται
κτηνοτροφικά
προϊόντα, βίκος ,σανός, µπιζέλι-σανός και
υποπροϊόντα
µπιζελιού,βίκου,φακής.
Τηλ.6932/372270.
Πωλούνται φυτώρια απο ελιές Καλαµών σε υποκείµενο αγριελιάς και ροδιές
ποικιλίας Ερµιόνης. Περιοχή Λακωνίας.
Τηλ.6946/395102.
Πωλούνται 200,2 δικαιώµατα αρόσιµα τα οποία πληρώνονται προς 46,2
και πωλούνται προς 100 ευρώ το ένα.
Τηλ.6930/554050.
Πωλούνται
δικαιώµατα
σιτηρών
από 130 στρέµµατα. Κος Νίκος. Τηλ.
6977/217886.

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

Πωλούνται τριφύλλια και χορτοτρίφυλλα στρογγυλή µπάλα. Περιοχή ∆υτικής
Μακεδονίας.Τηλ.6972/018965.

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητούνται προς αγορά σιτάρι,κριθάρι
σκληρό και µαλακό από περιοχές Ορχοµενού,Λιβαδιάς,Μεγάρων,Θήβας,Αθήνας, σε ακτίνα 150 χιλιοµέτρων από Αθήνα. κος Χαραλάµπης.Τηλ. 6947/560683.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται 2 στρέµµατα (4 οικόπεδα
) άρτια και οικοδοµήσιµα, εντός σχεδίου, µε πανοραµική θεα στο Φάρο Κερίου, επι του δρόµου Κερίου- Ζακύνθου,
200 µέτρα από το χωριό Κερί Ζακύνθου.
Τηλ.6937/314086.
∆ιατίθεται µαντρί για ενοικίαση ή πώληση. Τηλ.6983/717473.
Πωλείται αγροτεµάχιο εκτάσεως 4.850
µέτρων. περιοχή Γελινιάτικα, Ξυλόκαστρο.
Τηλ.6987/876761.

Πωλούνται 2.500 κεραµίδια σε άριστη κατάσταση. Νοµός Πρέβεζας.
Τηλ.6987/072325.
Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τιµή
400 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.
Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12
ίππους πετρελαίου. Τιµή 500 ευρώ. Τηλ.
2310/711133.
Πωλείται πιεστικό µηχάνηµα µάρκας
Φερόζα Ισπάνα (ισπανικό) στο κουτί του.
Τηλ.6942/228503.
Πωλείται δισκοσβαρνα 28 δίσκων, Ζορµπά επισκευασµένη και βαµµένη. Τιµή
2100 ευρώ.Τηλ.2310/711133.
Πωλείται καταστροφέας. Τιµή 400 ευρώ.
Τηλ.2310/711133.
Πωλείται τρακτέρ stayer 8110 me 6000
ώρες χρήσης. Σε άριστη κατάσταση µαζί
µε τα παρελκόµενα, σπαρτική, άροτρο, 2
καλλιεργητές (ελαφρύς, βαρύς) , µε λιπασµατοδιανοµέα.Τηλ.6943/457861.
Πωλείται τρακτέρ Lamborghini 955, 95
ίππων. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043, 6972366041
Πωλείται µια δισκοσβάρνα µονόπατη. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043, 6972366041.
Πωλείται ένα φρεζοσκαλιστήρι 5σειρο. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043, 6972366041
Πωλείται µία φρέζα 230 µε γρανάζι. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043, 6972366041

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

Πωλείται ένα αναστρεφόµενο άροτρο
3υνο,πολλούς καλλιεργητές και άλλα εργαλεία. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043, 6972366041

Πωλούνται 700 στρέµµατα καλλιεργήσιµα, στη περιοχή του Μεσολογγίου, στις εκβολές του Αχελώου. Τιµή 1.100.000 ευρώ. Τηλ.6942/228503.

Πωλείται ένα ραντιστικό. Περιοχή Σίνδος
Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/36604,
6972366043

Αναλαµβάνουµε την πώληση ή την αγορά αγροτεµαχίων. Τηλ.6985/858698,
2632/091500.

Πωλείται ένας στελεχοκόπτης, ένας ισοπεδωτήρας και µία πλατφόρµα. Περιοχή
Σίνδος Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366043,
6972366041

Πωλείται αγρόκτηµα 5 στρεµµάτων, ξερικό στο δήµο Τανάγρας.
Τηλ.6942/547096.
Ενοικιάζεται στάβλος µε προαύλιο χώρο 2 στρεµµάτων στο δήµο Τανάγρας.
Τηλ.6942/547096.
Eνοικιάζεται ελαιώνας µε 3.500 δέντρα
µε ελιές καλαµών σε έκταση 100 στρεµµάτων, καλοδιατηρηµένος µε αυτόµατο πότισµα στην περιοχή Μεσολογγίου.
Τηλ.6942/228503.

Πωλείται µία σπαρτική Gaspardo.
Περιοχή
Σίνδος
Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043, 6972366041
Πωλείται σβωλοκόπτης ιταλικός 2 µέτρων και ένας καταστροφέας 1,8 m
Tηλ.6980/001606.
Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά σταβάρια 2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ.
6980/001606.
Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιάρι. Περιοχή Πιερίας.Τηλ. 6980/001606.

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

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

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

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

Πωλείται ραντιστικό αναρτώµενο 500L
µε καινούρια µηχανή comet και καινούρια
µπεκ 450 ευρώ. Περιοχή ∆υτικής Μακεδονίας. Τηλ. 6974/705615.

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται κυλινδρόµυλος Gruber Αυστρίας 5,5 Hp µοτέρ και ηµιοριζόντια χαρµανιέρα Sylko χωρητικότητας 2000 λίτρων
µε κινητήρα 7,5 ίππων 3380 V, µε δυνατότητα παραγωγής 1 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
πλυντήριο, µονάδα συλλογής γάλακτος
50 lt, αντλία κενού. Τιµή 12.000 Ευρώ.
Τηλ.6947/741230.
Πωλούνται αλέτρι Γκλαβάνη(10αρακι),2
σβάρνες, µία σκαλιστική µηχανή (3αρα),
µία αντλία νερού CAPRARI µονοβάθµια.
Τηλ.6949/093007.
Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και
θειαφιστήρας Tηλ. 6980/001606.
Πωλούνται 2 αερολέβητες θερµοκηπίου
και ένας καταστροφέας βαρέως τύπου 1,8
µέτρα. Tηλ. 6980/001606.
Πωλείται κεντρόφυγα Χρυσάφη. Τηλ.
6979/957956.
Πωλείται τρακτέρ UNIVERSAL 55 ίππων µε φρέζα βαρέως τύπου και πλατφόρµα σε άριστη κατάσταση. Περιοχή ∆ήλεσι Βοιωτίας. Τιµή 4500 ευρώ.
Τηλ.6942/228503.
Πωλείται ένα ραντιστικό 1000 λίτρα.
Τηλ. 6979/957956.
Πωλείται
πλατφόρµα
Τηλ.6983/717473.

5

τόνων.

Πωλείται καρούλι Φ 90 µε γκρουπ. Περιοχή Γιαννιτσών. Τηλ. 6979/163866.
Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε
όλα τα µηχανήµατα 5 µήνες δουλεµένο µε
7 κωδικούς. Τηλ.6947/509187.
Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι µε κολόνες της ∆ΕΗ αποθηκευτικούς
χώρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές
χαµηλές. Τηλ.6947/509187.
Πωλούνται λάστιχα ποτίσµατος Νεταφιµ
τετράλιτρα, εντελώς καινούρια, αµεταχείριστα σε καλή τιµή. Τηλ.6972/285256,
6974/313224.
Πωλούνται σωληνες ποτίσµατος 3,5
ιντσών αλουµινίου µε υποδοχή για µπεκ
σε άριστη κατάσταση σε καλή τιµή.
Τηλ.6972/285256, 6974/313224.
Πωλούνται µπουκάλια πλαστικά για κρασί, βαζάκια για µέλι και για άλλα προϊόντα.
Τηλ.2310/684438 6981/533172
Πωλείται χορτοκοπτικό ιταλίας πεντάδισκo µε συνθλιπτικό 3500 ευρώ. ∆υτική
Μακεδονία.Τηλ. 6972018965
Πωλείται βυτίο συρόµενο µε υδραυλικές
βέργες, 2,5 τόνων.Τηλ.6907/367880.
Πωλείται τρακτέρ Αntonio Carraro TGF
740 µε κοβούκλιο.Τηλ.6972/953853.
Πωλείται τρακτέρ John Deere 5070, µοντελο 2005,διπλό διαφορικό,κουβούκλιο
εργοστασιακό,µε κουβά,πηρούνι,κουτάλα.
Τηλ.2310/711133.
Πωλείται τρακτέρ Steyer 110 άλογα σε
πολύ καλή κατάσταση. Περιοχή Θεσσαλονίκη, Γέφυρα. Τηλ.2310/715037.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ
Περιοχή

Θεσσαλονίκη,

Γέφυρα.

Τηλ.2310/715037.
Πωλείται ρίπερ 28αρι και ραντιστικό
600αρι. Περιοχή Θεσσαλονίκη, Γέφυρα.
Τηλ.2310/715037.
Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά υδραυλική.

Περιοχή

Θεσσαλονίκη,

παγίδα

σχεδόν
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Καναδάς και Αυστραλία δίνουν κίνητρα σε μαθητές και φοιτητές
να εργαστούν στη γη και βάζουν τέλος σε ασυγκόμιστες σοδειές

Γέφυρα.

Τηλ.2310/715037.
Πωλείται

Agrenda

Εμβόλιο…ζωντάνιας
οι νέοι στη γεωργία

Πωλείται άροτρο 4υνο µάρκας Γκλαβάν.
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καινού-

ρια για αιγοπρόβατα 12 θέσεων σε πολύ καλή κατάσταση,περιοχή Θεσσαλίας.

EΠΙΜΕΛΕΙΑ: MΑΡΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ

Τηλ.6943/812013.
Πωλείται ταινία τροφοδοσίας 45 µέτρων
6000 ευρώ. Τηλ.6984/701316
Πωλείται σφυρόµυλος µε 750 ίππους µοτέρ. Κόβει έως 4 τόνους. Περιοχή Κατερίνη. Τηλ.6977/323048
Πωλείται ζυγαριά διάστασης 2µ x 1µ ,ζυγίζει έως 2,5 τόνους. Τηλ.6977/323048
∆ιατίθενται διάφοροι κοχλίες. Περιοχή
Κατερίνη. Τηλ.6977/323048
Πωλείται τρακτέρ John Deere µοντέλο
6820 µε 9000 ώρες εργασίας, µοντέλο
2004, 140 ίππων, κλιµακοστάσιο, Kοµορειλ κινητήρα, καµπίνα εργοστασιακή. Τιµή
33000 ευρώ.Τηλ.6932/005070.
Πωλείται χορτοκοπτικό καινούριο. Τιµή
200 ευρω.25940/21822.
Πωλείται χορτοκοπτικό ιταλίας πεντάδισκo
µε συνθλιπτικό 3500 ευρώ. Περιοχή δυτική
Μακεδονίας. Τηλ. 6974705615
Πωλείται σφυρόµυλος µονοφασικός αχρησιµοποίητος 550 ευρώ. Περιοχή ∆υτικής
Μακεδονίας. Τηλ. 6974705615
Πωλείται κουβάς αναρτόµενος βαρέως τύπου 2,5µ πλάτος 750 ευρώ. Περιοχή ∆υτικής Μακεδονίας. Τηλ. 6974705615
Πωλείται αρµεκτήριο Μilk Plan γρήγορης
εξόδου, 24 θέσεων, µε αυτόµατο τάισµα. Τι-

Το µεγάλο πρόβληµα αναζήτησης
εργατών γης -που είναι παγκόσµιοµπορεί σε µεγάλο βαθµό να ανακουφιστεί µε οργανωµένα προγράµµατα
και κινητροδότηση µαθητών και φοιτητών να εργαστούν σε αγροκτήµατα. Τέτοια προγράµµατα εφαρµόζονται ήδη από εκπαιδευτικά ιδρύµατα
-ενδεικτικά- από το 2019 στον Καναδά
και από το 2020 στην Αυστραλία, αναφέρει ο ο Σπύρος Καχριµάνης πρόεδρος Α.Σ. Ήλιος & Κέντρου Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας Κοιν.Σ.Επ.
Μάλιστα, στον Καναδά, από την
πρώτη κιόλας χρονιά εφαρµογής του
προγράµµατος η επιτυχία ήταν µεγάλη βοηθώντας σηµαντικά τις τοπικές
αγροτικές εκµεταλλεύσεις, ενώ µαζί
µε τους µισθούς που κέρδισαν οι µαθητές και φοιτητές ελάµβαναν επίσης
υποτροφίες. Σηµειωτέων, το κόστος
αναλάµβανε κατά µεγάλο ποσοστό,
η οµοσπονδιακή και επαρχιακή κυβέρνηση της χώρας και κατά 25% οι
κάτοχοι των εκµεταλλεύσεων.
Όπως ανέφεραν σχετικά, οι επικεφαλής των προγραµµάτων στις εν λόγω χώρες, το όφελος ήταν σηµαντικό, γιατί οι νέοι που συµµετείχαν είδαν την εργασία στο αγρόκτηµα ως
µία ευκαιρία να γεµίσουν τις «κενές
ώρες» τους µε κάτι αρκετά δηµιουρ-

Οργανωµένα camp µπορούν να φιλοξενούν µαθητές και φοιτητές από αστικές περιοχές, αλλά απαιτούν
συνεργασία 4 τουλάχιστον υπουργείων: Γεωργίας-Παιδείας-Απασχόλησης-Ανάπτυξης & Επενδύσεων.
γικό, «λύνοντας» τα χέρια των αγροτών που ανησυχούσαν να µην µείνει ασυγκόµιστη η παραγωγή τους.
«Τα οφέλη ενός σωστά οργανωµένου και µεγάλης κλίµακας προγράµµατος προς αυτή την κατεύθυνση ξεπερνούν την αύξηση της προσφοράς
εργατικών χεριών. Οι νέοι -όχι µόνο από αγροτικές οικογένειες- θα έχουν ευκαιρίες επαφής µε τον αγροτικό χώρο µε όλα τα ενδεχόµενα οφέλη στον επαγγελµατικό τους προσανατολισµό. Ο αγροτικός χώρος θα

Οργάνωση
Τα οφέλη ενός σωστά οργανωµένου και µεγάλης κλίµακας προγράµµατος προς αυτή
την κατεύθυνση ξεπερνούν
την αύξηση της προσφοράς
εργατικών χεριών

«εµβολιαστεί» από τη ζωντάνια των
νέων και θα αναβαθµιστεί στα µάτια της κοινής γνώµης. Στα οργανωµένα camp ο χρόνος εργασίας των
νέων µπορεί να συνδυάζεται και µε
δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, οικιακής και αγροτικής οικονοµίας», λέει ο Σπύρος Καχριµάνης. Κατά τον ίδιο, ένα τέτοιο εγχείρηµα απαιτεί συνεργασία τεσσάρων, τουλάχιστον,υπουργείων στην χώρα
µας: Γεωργίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Ανάπτυξης.

µή 9000 ευρώ.Τηλ.6942/226598.
Πωλείται

χαρακτικό

µηχάνηµα

ελαι-

ών σε άριστη κατάσταση.Περιοχή Λαµίας.
Τηλ.6980/677936.
Πωλούνται αγροτικά εργαλεία,τρακτέρ
Belarus,σπαρτική µηχανή για σιτάρι, δισκοσβάρνα,καλλιεργητής βάµβακος,σκαλιστήρι,καλλιεργητής ρίπερ,χωνί λιπάσµατος
και ένα ραντιστικό 500αρι.Τιµή ευκαιρίας.
Τηλ.6974/410304. 2392/031829.
Πωλούνται σταγονίδα µιας χρήσεως για
20 στρέµµατα.Χρησιµοποιήθηκαν µία φορα.Τηλ.2310711/456.
Πωλούνται ρίπερ µάρκας Ζορµπά 7 νύχια,καλλιεργητής 20 δοντιών, καρούλι Αρβανιτίδη 300 µέτρων Φ82, καρότσα 4 µέτρων ,σωλήνες 2άρες και 3αρες µεταχειρισµένες. Τηλ.2310/711456.
Πωλείται παρτικόφ για όλα τα µηχανήµατα.Τηλ.6985/773315µπίνα σε µέτρια κατάσταση. Τηλ.6943/457861.

Aίτηµα στην Ελασσόνα
αποζηµίωσης κελυφωτών

Πανηγύρια από τον Ιούλιο
αν υπάρχει το 50% + 1

Υποτροφίες Αµερικανικής Ηµερίδα Ελαιόλαδο
Γεωργικής Σχολής
και ελιά στη λογοτεχνία

Για ζηµιές στη σοδειά καρυδιών
από τον παγετό του Απριλίου
κάνει λόγο η Οργάνωση
Παραγωγών ΚελυφωτώνΣυνεταιρισµού Ένωση Ελασσόνα
µε επιστολή της στον ΕΛΓΑ,
ζητώντας να ανοίξει η διαδικασία
υποβολής δηλώσεων. «Ο παγετός
προκάλεσε µειωµένη παραγωγή,
αποτέλεσµα της κακής
γονιµοποίησης ως συνέπεια της
καταστροφής των αρσενικών
άνθεων (ίoυλων)», αναφέρουν.

Το καλοκαίρι συνδέεται και µε τα
πανηγύρια, που απαγορεύτηκαν
λόγω πανδηµίας. Εντούτοις, όσο
προχωρά σταδιακά η επιστροφή
προς την κανονικότητα, δεδοµένου
και του εµβολιαστικού κύµατος, το
κυβερνητικό επιτελείο δροµολογεί
στις περιφερειακές ενότητες που
είναι στο ήδη στο 50%+1 ή κοντά
σε αυτό το επίπεδο εµβολιασµού
του πληθυσµού τους, να επιτραπεί
από τον Ιούλιο να γίνουν
πανηγύρια σε κάποιες από αυτές.

Πέντε νέες πλήρεις υποτροφίες
διδάκτρων, για το ακαδηµαϊκό έτος
2021-2022, προκήρυξε το Ι.ΙΕΚ της
Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής.
Στο πλαίσιο του µακροχρόνιου
προγράµµατος υποτροφιών του
ιδρύµατος και σε συνεργασία µε την
Stamoules Produce Company USA,
προκήρυξε τρεις υποτροφίες και οι
άλλες δύο µε την ευγενική χορηγία
της οικογένειας ∆ανιηλίδη. Αιτήσεις
και δικαιολογητικά µέχρι την Τρίτη
31 Αυγούστου.

Η ηµερίδα «Ελιά και Λάδι στην
Λογοτεχνία» θα πραγµατοποιηθεί
στο «Σπίτι του Πολιτισµού» στο
Ρέθυµνο την Πέµπτη 24 Ιουνίου
(ώρα έναρξης 10.00), στην οποία
θα απονεµηθούν τα βραβεία του
διαγωνισµού Λογοτεχνίας ήτοι: 2
Χρυσές, 3 Αργυρές και 6 Χάλκινες
πλακέτες της Μινωικής Ελιάς και 23
Έπαινοι. Προηγήθηκε η αντίστοιχη
ηµερίδα στα Χανιά στο Μεσογειακό
Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανιών
(ΜΑΙΧ) την Παρασκευή 18 Ιουνίου.
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ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ
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ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

Formula 1 (Γαλλία)
Ελεύθερα δοκιµαστικά

12.20

COSMOTE SPORT 5 HD

15.50

ANT1

5’

Ποδόσφαιρο (Euro 2021)
Σουηδία - Σλοβακία

Ο δρόµος για Ευρώπη
Με τον νικητή του Ντιναµό
Τιφλίδας-Νέφτσι Μπακού θα
παίξει ο Ολυµπιακός στον β’
προκριµατικό του Τσάµπιονς Λιγκ.
Αξίζει να σηµειωθεί πως τα µατς
του πρώτου προκριµατικού θα
γίνουν στις 6-7 και 13-14 Ιουλίου.
Το παιχνίδι του Ολυµπιακού,
λοιπόν, θα διεξαχθεί στα τέλη
Ιουλίου και µετά, αν όλα πάνε
καλά, σειρά θα έχει το µατς
για τον γ’ προκριµατικό.

Μπάσκετ (∆ιεθνές Τουρνουά Ακρόπολις)
Σερβία – Πουέρτο Ρίκο

17.00

ΕΡΤ3

Κροατία – Τσεχία

18.50

ANT1

Αγγλία – Σκωτία

21.50

ANT1

15.50

COSMOTE SPORT 5 HD

15.50

ANT1

Ποδόσφαιρο (Euro 2021)

Σάββατο 19 Ιουνίου
Formula 1 (Γαλλία)
Κατατακτήριες δοκιµές
Ποδόσφαιρο (Euro 2021)
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)

Ουγγαρία - Γαλλία

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

17.15

Novasports 2HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ
Άρης – ΠΑΟΚ

19.30

Novasports 1HD

21.30

COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)
Αγώνας

Μπάσκετ (∆ιεθνές Τουρνουά Ακρόπολις)
Μεξικό – Σερβία

17.00

ΕΡΤ3

Ελλάδα – Πουέρτο Ρίκο

20.00

ΕΡΤ3

21.50

ANT1

Η β’ αγωνιστική
πάει στη σέντρα

Ποδόσφαιρο (Euro 2021)
Ισπανία - Πολωνία

Κρίσιμες αναμετρήσεις για την πρόκριση
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Το ιστορικό τουρ
στην F1 ξεκινά
Μετά το Μπακού, οι πιλότοι της Formula 1 θα
δώσουν µάχες σε µερικές από τις πιο ιστορικές
πίστες, όπως είναι των Paul Ricard, Spielberg,
Silverstone, Spa, Zandvoort και Monza. Μέχρι το
επόµενο αγωνιστικό τριήµερο στο Grand Prix της
Γαλλίας, στην πίστα του Paul Ricard στις 18-20
Ιουνίου, η βαθµολογία δείχνει τον Φερστάπεν πρώτο.

Η δεύτερη αγωνιστική στο Euro
2021 βρίσκεται σε εξέλιξη, και το
τριήµερο 18-20 Ιουνίου διεξάγονται καθοριστικά µατς για τέσσερις οµίλους της διοργάνωσης. Συγκεκριµένα την Παρασκευή 18 Ιουνίου η δευτεραθλήτρια κόσµου
Κροατία δίνει ένα µατς «ζωής ή θανάτου» απέναντι στην Τσεχία, ενώ
την ίδια ηµέρα δεσπόζει το µατς
της Αγγλίας απέναντι στη Σκωτία,
µε τα «Λιοντάρια» του Σαουθγκέιτ
να θέλουν να καθαρίσουν την υπόθεση πρόκρισης µε ένα τρίποντο.
Για τον πέµπτο όµιλο, η Σουηδία που µετρά µία ισοπαλία θα α-

ντιµετωπίσει την πρωτοπόρο του
οµίλου Σλοβακία. Την επόµενη ηµέρα, το Σάββατο 19 Ιουνίου, οι αναµετρήσεις του πέµπτου οµίλου
κλείνουν µε τους Ισπανούς να παλεύουν ενάντια στην Πολωνία για
την πρώτη τους νίκη.
Έπειτα, µεταφερόµαστε στον πιο
αµφίρροπο όµιλο της διοργάνωσης, µε τη Γερµανία να παίζει τα
«ρέστα» της απέναντι στην Πορτογαλία του φορµαρισµένου Κριστιάνο Ρονάλντο και τη Γαλλία να
βρίσκεται καθόδων για ένα ακόµη
τρίποντο απέναντι στην σκληροτράχηλη Ουγγαρία. Το αγωνιστικό κρεσέντο της Γ’ αγωνιστικής ξεκινάει την Κυριακή, µε τα µατς Ελβετία-Τουρκία και Ιταλία-Ουαλία.

Νούµερο 4 ο Τσιτσιπάς
Η ολοκλήρωση του Ρολάν Γκαρός
έφερε αλλαγές στην παγκόσµια
κατάταξη της ATP. Μία από αυτές
είναι η άνοδος του Στέφανου
Τσιτσιπά για πρώτη φορά στην
καριέρα του στην τέταρτη θέση. Η
εντυπωσιακή του πορεία, η οποία
σταµάτησε στον τελικό, του έδωσε
480 βαθµούς, οι οποίοι και του
επέτρεψαν να ανέβει ένα ακόµα
σκαλί στην κατάταξη.

Βλέπει δύο για το κέντρο

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Οι ακριβές
ζωοτροφές και τα
λουκέτα νέας γενιάς
στην κτηνοτροφία

Οι κόκκινες
στήλες αλλάζουν
τα δεδομένα στο
Εθνικό Απόθεμα

Η προκαταβολή
40% για τον παγετό
και τα σκουπίδια
κάτω από το χαλί

Περίπου ένας µήνας αποµένει
για να αρχίσει προετοιµασία η ΑΕΛ
και ήδη έχει ολοκληρωθεί το
αγωνιστικό κοµµάτι της οµάδας.
Αποµένει η απόκτηση ενός
ποδοσφαιριστή που -σύµφωνα µε
πληροφορίες- θα αγωνίζεται στη
µεσαία γραµµή. Αυτή τη στιγµή
ο τεχνικός της οµάδας Κώστας
Φραντζέσκος βλέπει έναν µέσο
από την Κεντρική Ευρώπη που έχει
πολύ καλά χαρακτηριστικά, ενώ
υπάρχει κι ένας Ουρουγουανός.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΊ ΣΤΙΣ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Χωρίς βιασύνη
στην αγορά σκληρού

Σ

την αγορά µας οι βροχοπτώσεις έχουν
προκαλέσει µεγάλες ανησυχίες αναφορικά µε τις ποιότητες στα σκληρά
σιτάρια. Τα πρώτα µεταβροχικά ακούγεται ότι είναι από ελαφρώς υποδεέστερα µέχρι µέτρια, όσον αφορά τις ποσότητες προς εξαγωγή, ανάλογα περιοχής. Οι Ιταλοί δεν πληρώνουν τίποτα υποσχόµενο ακόµα και οι τοπικοί
έµποροι δεν βιάζονται, δεδοµένου ότι υπάρχει
ρίσκο στην τιµή αλλά και στην ποιότητα. Τιµές
στον παραγωγό ακόµα δεν έχουν ανακοινωθεί.
Στην ελληνική αγορά βάµβακος τα πράγµατα είναι νωχελικά όσον αφορά τις προπωλήσεις. Οι εκκοκκιστές δεν βιάζονται να πουλήσουν περισσότερα εκτός αν λαµβάνουν κλεισίµατα τιµών από παραγωγούς. Σηµειώθηκαν
πρόσφατα νέα κλεισίµατα τιµών σύσπορου για
τη νέα σοδειά στα 52-54 λεπτά. Η νέα σοδειά κυµαίνεται στα 90 σεντς ανά λίµπρα για τα λευκά
βαµβάκια. Χρηµατιστηριακά, υπήρξε γύρισµα
αρχικά το οποίο κυρίως οφειλόταν στην πτώση γενικά των εµπορευµάτων και κατόπιν στήριξη από τις ανησυχίες περί ξηρασίας στο Τέξας και καλής πορείας των εξαγωγών των ΗΠΑ.
Σε 275.000 τόνους εκτιµάται η ελληνική
παραγωγή ελαιολάδου για την περίοδο 20202021, περίπου στα ίδια επίπεδα µε την περσινή
περίοδο, σύµφωνα µε στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Όσον αφορά τις τιµές του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, τις
πρώτες εβδοµάδες του Μαΐου δείχνουν ανοδική τάση, µε τη Μεσσηνία στα 3,30 ευρώ το κιλό, τη Λακωνία στα 3,25 ευρώ και τα Χανιά στα
3,10 ευρώ. Αντίστοιχα οι εξαγωγές ελαιολάδου,
σύµφωνα µε τον υπουργό Σπήλιο Λιβανό, από
τον Οκτώβριο 2020 ως τον Μάρτιο 2021 έχουν
φθάσει τους 100.000 τόνους περίπου.

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE
439,38

437,21
422,99

431,86

405,24

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

27/05

03/06

09/06

16/06

20/05

27/05

03/06

09/06

85,19

82,28

82,68

85,12

86,47

295

295

295

295

16/06

87,00

295

295

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

245

245

245

245

245

245

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

232

232

232

232

232

232

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

3,43

3,38

3,36

3,34

3,31

3,34

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

455.300

453.500

457.700

457.300

464.000

436,60

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

1285,20

1541,60

1534,70

1556,40

1557,00

1345,00

19,63

18,31

18,51

17,87

17,45

16,97

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

110,07

109,35

113,625

117,42

118,67

111,70

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

115,55

120,12

119,15

118,70

118,05

124,85

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

105,03

104,49

105,56

106,23

105,83

107,24

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

Εξαγωγές µε 2 ευρώ στο κεράσι
Το άνοιγµα των διεθνών αγορών θα δώσει σταθερές ροές και υψηλότερη τιµή
Έως τώρα η ζήτηση ήταν περιορισµένη από το εξωτερικό λόγω καιρικών συνθηκών
Σε µια βελτίωση της ζήτησης για εξαγωγή
στο κεράσι εστιάζουν το τελευταίο διάστηµα οι παραγωγοί, κάτι που θα διαµόρφωνε
σταθερές ροές και τιµή άνω των 2 ευρώ το
κιλό. Η εικόνα που µεταφέρουν οι παραγωγοί θέλει τη φετινή σεζόν, που πλέον
πλησιάζει προς το τέλος της, µε την ολοκλήρωση της συγκοµιδής των µεσοπρώιµων και όψιµων ποικιλιών, µάλλον µέτρια. Ο λόγος έγκειται στα µικρά µεγέθη
των καρπών αλλά και στη µετριοπαθή ζήτηση ιδίως από το εξωτερικό, µε τις τιµές

Πιο κάτω

20/05

13/05

Χαµηλότερη από ότι περίµεναν οι
καλλιεργητές για φέτος
εµφανίζεται η ζήτηση για το
ελληνικό κεράσι

Κιλκίς

Τιμή παραγωγού για
το κεράσι (ευρώ το κιλό)
Ιούνιος 2021
Ιούνιος 2020

2,00
2,50
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Πρώιμα

Στις πρώιµες ποικιλίες
υπήρξε µια µικροκαρπία
λόγω των καιρικών συνθηκών κατά την ανθοφορία

να κυµαίνονται µεταξύ των 1,50 και 2 ευρώ το κιλό, όταν πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο ο παραγωγός πληρωνόταν επιπλέον 50 λεπτά περίπου από τα επίπεδα αυτά.
«Ευελπιστούµε να τραβήξουν οι εισαγωγές» εξηγεί ο Γιώργος Ζέικος από τον
συνεταιρισµό Ο Κίσσαβος, µε τον πρόεδρο του Α.Σ. Ράχης Ο Άγιος Λουκάς ∆ηµήτρη Ντούρο να συµπληρώνει και το γεγονός ότι «ακόµη δεν έχει πάρει µπροστά
και ο τουρισµός, που είναι µια σηµαντική διέξοδος και για το κεράσι».

Κατανάλωση

Στις ευρωπαϊκές χώρες, στις
οποίες απευθύνεται σε ένα µεγάλο
ποσοστό το ελληνικό κεράσι, δεν
έχει κάνει ζεστό καιρό ακόµη
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ΒΑΜΒΑΚΙ

ΚΡΙΘΑΡΙ

KΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
300

210

290

200

220

66.00

280

190

210

65.00

270

180

260

170

250

160

68.00

52.00
50.00
48.00

240

87,00

σέντς/λίµπρα

Εξτρα
παρθένο

2.000

69.00

IAN

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

230

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

MAI

16
IAN

IOYN

∆ιαµορφώνει νέο επίπεδο στήριξης
στα 86 σεντς ανά λίµπρα τη
χρηµατιστηριακή τιµή βάµβακος µε την
αγορά έτοιµη να δοκιµάσει νέα υψηλά.

295
¤/τόνος

16
ΦΕΒ

16
ΜΑΡ

16
ΑΠΡ

16
MAI

16
IOYN

Αµετάβλητες οι τιµές σκληρού
σίτου στις αγορές της Ιταλίας µε
την τιµή εξαγωγής ελληνικού στα
265 ευρώ ο τόνος.

150

232
¤/τόνος

16
ΦΕΒ

16
ΜΑΡ

16
ΑΠΡ

16
MAI

16
IOYN

Σταθεροποιήθηκε στα 232
ευρώ ο τόνος η τιµή στο
κτηνοτροφικό καλαµπόκι
στις αγορές της Ιταλίας.

200

1.000

190

500

0

16
ΦΕΒ

209,5
¤/τόνος

16
ΜΑΡ

16
ΑΠΡ

16
MAI

16
IOYN

Αµετάβλητη κι αυτή την
εβδοµάδα η τιµή για το κριθάρι
βυνοποίησης, που δείχνει σηµάδια
σταθεροποίησης.

16
ΦΕΒ

Νέα ώθηση στα συµβόλαια ∆εκεµβρίου
δίνει η ζήτηση και οι ανησυχίες σχετικά µε την επερχόµενη παραγωγή βάµβακος, µε τη χρηµατιστηριακή τιµή να
αγγίζει τα 88 σεντς, πριν αποτραβηχτεί στα 87 σεντς. Ο βραχυπρόθεσµος
στόχος που βάζουν πλέον οι χρηµατιστές είναι τα 93 σεντς, βάσει της εικόνας των θεµελιωδών µέχρι στιγµής.
Όπως επισηµαίνει µερίδα αναλυτών, διαµορφώνεται αυτή τη στιγµή ένα µείγµα ζήτησης και αρνητικών για
τις προοπτικές της παραγωγής σεναρίων, που θα µπορούσε να σπρώξει σε
ακόµα υψηλότερο εύρος τιµών την αξία του προϊόντος τις επόµενες εβδοµάδες. Τεχνικές αναλύσεις δείχνουν ακόµα και τα 105 σεντς, εφόσον διατηρηθεί η ζήτηση στα σηµερινά επίπεδα.
Μάλιστα, σύµφωνα µε τον αναλυτή
Dr. Ο. Α Κλήβελαντ, επίτιµο καθηγητή
αγροτικής οικονοµίας στο Πανεπιστήµιο του Μισισιπή, η πορεία τιµών στο

βαµβάκι δεν εµπίπτει σε πληθωριστικές τάσεις, αλλά αποκλειστικά στη ζήτηση, κάτι που δείχνει ότι η αγορά πατά σε γερές βάσεις. Σύµφωνα µε τον ίδιο, για την αµερικανική παραγωγή έχει ήδη προπωληθεί το 50% της νέας σοδειάς περί τα 85 σεντς ανά λίµπρα, µε
το νέο κύµα πράξεων να αναµένεται αφού οι τιµές προσεγγίσουν τα 95 σεντς.
Οι ισορροπίες στην παγκόσµια αγορά στηρίζουν το σενάριο ανόδου.
Τα τελικά αποθέµατα της περιόδου
2021-2022 είναι µειωµένα κατά σχεδόν 2 εκατ. µπάλες στις 89 εκατ. µπάλες στην έκθεση προσφοράς/ζήτησης
Ιουνίου του USDA, ενώ ορισµένοι εκτιµούν ότι τα αποθέµατα θα κινηθούν έως και 5 εκατ. µπάλες χαµηλότερα. Η
κατανάλωση αυξήθηκε κατά 1,1 εκατ.
µπάλες. Η παγκόσµια παραγωγή βαµβακιού είναι και αυτή µειωµένη κατά
περίπου 600.000 µπάλες, οδηγούµενη από µείωση της τάξης των 750.000
δεµάτων στην Κίνα. Για την παραγωγή των ΗΠΑ, η οποία διαµορφώνει ως
γνωστό τις τιµές αναφοράς της ελλη-

Η κατανάλωση αυξήθηκε
κατά 1,1 εκατ. µπάλες, ενώ
η παγκόσµια παραγωγή
µειώθηκε 600.000 µπάλες
νικής αγοράς, οι πρόσφατες βροχές
στο Τέξας, αφενός δεν κάλυψαν όλες
τις περιοχές, αφετέρου ήταν υπερβολικές σε ορισµένα καλλιεργητικά κέντρα
µε αποτέλεσµα οι εκτιµώµενες αποδόσεις να είναι µειωµένες. Ταυτόχρονα,
εκατοντάδες χιλιάδες στρέµµατα στις
Μεσοδυτικές Πολιτείες πληµµύρισαν.
Για ακόµα έναν µήνα το USDA τοποθετήθηκε µε αισιοδοξία για το παγκόσµιο εµπόριο, προβλέποντας αύξηση
κατά 1,1 εκατ. µπάλες, επισηµαίνοντας
την εξαιρετικά ισχυρή ζήτηση για βαµβάκι. Αυτή η αύξηση του παγκόσµιου
εµπορίου είναι που υποψιάζει αρκετούς για µια κίνηση της χρηµατιστηριακής τιµής στο βαµβάκι πάνω από
το 1 δολάριο ανά λίµπρα.

Σε αργούς ρυθµούς οι νέες προπωλήσεις βάµβακος
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΝEA ΥOΡKH

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Το βαµβάκι βρήκε στήριξη, κατά την πρόσφατη
διόρθωση, στις δυσοίωνες προβλέψεις του καιρού
στο Τέξας. Αναµένονται ξανά υψηλές θερµοκρασίες
και έλλειψη νερού, που προβληµατίζουν την εξέλιξη
της σοδειάς. Νωρίτερα το βαµβάκι, όπως και όλα τα
εµπορεύµατα, κατέγραφαν απώλειες από µαζικές
κινήσεις κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Οι αµερικανικές
εξαγωγές εξακολουθούν να είναι θετικές, ενώ
παρόµοιες είναι οι εκτιµήσεις και για τις µελλοντικές
πωλήσεις. Στην Ινδία οι µουσώνες βοηθούν για την
ώρα την παραγωγή µε τις εκτιµήσεις να µιλούν για
περισσότερο νερό σε σχέση µε τον περασµένο έτος.

Οι προπωλήσεις γίνονται µε πολύ αργούς ρυθµούς,
αυτό το διάστηµα, καθώς οι καλλιεργούµενες
εκτάσεις βάµβακος στη χώρα µας υπολογίζονται 10%
χαµηλότερες σε σχέση µε πέρυσι, ενώ ήδη έχουν
προπωληθεί περίπου 60.000 τόνοι. Παράλληλα, για
τους εκκοκκιστές δεν υπάρχει κάποια βιασύνη για
περισσότερες πωλήσεις εκτός αν προκύψουν νέα
κλεισίµατα τιµών σύσπορου από την πλευρά των
παραγωγών. Την προηγούµενη εβδοµάδα αρκετοί
ήταν οι παραγωγοί που έκλεισαν τις τιµές σύσπορου
για ένα κοµµάτι της µελλοντικής παραγωγής σε τιµές
µεταξύ 52 και 54 λεπτών το κιλό.

16
MAI

16
IOYN

Στα 3,34 ευρώ το κιλό υποχώρησε
η µέση τιµή του έξτρα παρθένου
ελαιολάδου στην Ισπανία, µε
ενδείξεις για νέα άνοδο.

Παρά το ευνοϊκό κλίµα στη
διεθνή αγορά βάµβακος, το
τοπίο στο εσωτερικό της
Ελλάδας είναι υποτονικό,
αφού ούτε παραγωγοί ούτε
εκκοκκιστές προβαίνουν σε
αγοραπωλησίες. Πάντως η
αγορά αντανακλά τα πράσινα
ταµπλό του χρηµατιστηρίου
στη Νέα Υόρκη, µε την τιµή
για το σύσπορο να κυµαίνεται
περί τα 54 λεπτά. Οι
προπωλήσεις παραγωγών
αυτή τη στιγµή ανέρχονται
στο 10% της αναµενόµενης
παραγωγής, ενώ στο 15%
αυτής είναι οι προπωλήσεις
των εκκοκκιστών. Αρκετοί
αγρότες διστάζουν να
προχωρήσουν σε συµφωνία
µε τους εκκοκκιστές,
εκτιµώντας ότι τουλάχιστον
φέτος η τιµή έχει ακόµα να
δώσει. Από την άλλη, όσοι
προβαίνουν σε προπωλήσεις,
επιδιώκουν καλύτερη
διαχείριση ρίσκου, αφού
πλέον οι αγρότες µπορούν
να εξασφαλίσουν τιµή σε µια
περίοδο που το φυσικό
προϊόν λείπει από την αγορά.

ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ

Το USDA επισηµαίνει ξανά
την ισχυρή ζήτηση για βαµβάκι.

16
ΑΠΡ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ
ΤΑ 55 ΛΕΠΤΑ ΣΤΟ ΣΥΣΠΟΡΟ

Η αύξηση του διεθνούς εµπορίου προϊδεάζει για ανοδική κίνηση τη χρηµατιστηριακή τιµή βάµβακος
Τεχνικές αναλύσεις βλέπουν βοήθεια και από το δολάριο, ενώ η παγκόσµια ζήτηση φαίνεται ζωηρή
gogos@agronews.gr

16
ΜΑΡ

3,34
¤/κιλό

Μέχρι και 105 σεντς προβλέπουν οι αναλυτές
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
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Μεταβολή

Ιούλιος ‘21

85,28

+0,33

Δεκέμβριος ‘21

86,80

+0,67
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Έως 22 λεπτά η τιµή στα αλώνια
Λίγο και ανάρπαστο το κριθάρι
liamis@agronews.gr

Ανάρπαστο γίνεται από το εµπόριο το φετινό λίγο κριθάρι, µε τις
τιµές να χτυπάνε, µε το «καληµέρα» του αλωνιού, ακόµη και τα 22
λεπτά το κιλό για το ποιοτικό προϊόν, προκαλώντας «πονοκέφαλο»
στην εγχώρια κτηνοτροφία, αλλά
και στις ζυθοποιίες, που αίφνης
απέκτησαν ισχυρό ανταγωνισµό
και µένει να δούµε πως θα αντιδράσουν. Οι µέτριες στρεµµατικές αποδόσεις στα σηµεία που έχει προχωρήσει το αλώνι, σε συνδυασµό µε τα λιγότερα στρέµµατα
που απέσπασε φέτος η καλλιέργεια, λόγω στροφής των αγροτών
κυρίως στο σκληρό σιτάρι, που έδωσε καλό εισόδηµα την περσινή σεζόν, αλλά και µε τη ζωηρή
ζήτηση, που καταγράφεται γενικώς για τα δηµητριακά κι όχι µόνο στην Ελλάδα, ωθούν σε υψηλά
επίπεδα την τιµή του κριθαριού.
Στην περιοχή της Θεσσαλίας, όπως πληροφορεί την Agrenda, ο
Κώστας Γούναρης, γεωπόνος και
τεχνικός σύµβουλος στην εταιρεία
Ανδριώτης, το αλώνι του κριθαριού έχει ολοκληρωθεί, οι αποδόσεις κυµάνθηκαν στα 500 µε 600
κιλά το στρέµµα και οι εµπορικές
πράξεις στα 22 λεπτά το κιλό. Ωστόσο, οι εκτάσεις φέτος ήταν µειωµένες στην ευρύτερη περιοχή, καθώς δεν ήταν λίγοι οι παραγωγοί
που βλέποντας τις περσινές χαµηλές τιµές (περί τα 13 λεπτά) για το
ζωοτροφικό κριθάρι, στράφηκαν
στο σκληρό σιτάρι και την ελαιοκράµβη, που είχαν πολύ καλύτε-

ΣΤΡΟΦΗ

AΓΟΡΑ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ
2020

22

ΤΙΜΕΣ

2021

19-21

20

(ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ)

13

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ

(ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ)

13-14

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ

ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ

500-600

400

400

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Μεγάλο ενδιαφέρον εκφράζεται
και από την πτηνοτροφία για
κριθάρι και βρόµη αφού το
καλαµπόκι έχει φτάσει πλέον
στα 27 λεπτά το κιλό
ρες οικονοµικές αποδόσεις.
Με 22 λεπτά το κιλό αγοράζει
και ο αγροκτηνοτροφικός συνεταιρισµός Αξιούπολης, δηλώνοντας, µάλιστα, πως θα πάρει όσες
ποσότητες του προσφερθούν από
τους παραγωγούς της περιοχής.
Ζωηρή ζήτηση καταγράφεται από ζωοτροφάδικα και για το κριθάρι της Χαλκιδικής, το οποίο έχει µέτρια απόδοση. Σύµφωνα µε
τον παραγωγό ∆ηµήτρη Παπαδάκη, από τα Νέα Σύλλατα, τα µέχρι
τώρα δεδοµένα του αλωνιού δείχνουν ότι οι παραγωγές είναι λί-

γο πεσµένες, καθώς ήθελαν µια
βροχή ακόµη τα χωράφια µέσα
στο Μάιο. Οι αποδόσεις κινούνται
-κατά µέσο όρο- στα 400 κιλά το
στρέµµα, ενώ οι τιµές, ανάλογα µε
την ποιότητα, πιάνουν από 19 έως και 21 λεπτά το κιλό, όταν πέρυσι τέτοιο καιρό έπαιζαν στα 1314 λεπτά. Και στη Χαλκιδική, οι εκτάσεις που σπάρθηκαν µε κριθάρι φέτος, ήταν αρκετά λιγότερες.
Μόλις το 10% από τα περίπου
5.000 στρέµµατα µε κριθάρι, έχουν ήδη αλωνιστεί στον κάµπο
του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λόγω συχνών βροχών, όπως σηµειώνει ο πρόεδρος του τοπικού Αγροτικού Συνεταιρισµού, Γιώργος
Κούτλας, προσθέτοντας ότι η χρονιά δεν εξελίχθηκε πολύ καλά και
οι αποδόσεις θα έχουν ένα στήσιµο κοντά στα 400 κιλά το στρέµµα.
«Στο εµπόριο οι τιµές του κριθαριού κυµαίνονται αυτή την περίοδο γύρω στα 20 λεπτά» προσθέτει.

Οι εκτάσεις µε κριθάρι φέτος
ήταν µειωµένες, λόγω των
περσινών χαµηλών τιµών και
της στροφής των καλλιεργητών σε σκληρό σιτάρι και
ελαιοκράµβη

Πεσµένες στρεµµατικές αποδόσεις από 20% έως και 40% ανάλογα την περιοχή, βλέπει και
ο Γιάννης Πύρρος από την περιοχή της Γαλάτιστας, ο οποίος συγκεντρώνει σιτηρά από Χαλκιδική, Λαγκαδά και Κιλκίς. Όπως εξηγεί, οι τιµές παίζουν από 17 λεπτά, που δίνει µια µεγάλη χοιροτροφική µονάδα στη Χαλκιδική,
έως και 21 λεπτά το κιλό. Σε πιο
βορειοανατολικές περιοχές, όπως
Σέρρες, Ξάνθη και γενικά στον Έβρο, το αλώνι του κριθαριού δεν
έχει ξεκινήσει ακόµη.
Η εντυπωσιακή άνοδος στην τιµή του ζωοτροφικού κριθαριού, βέβαια, µπορεί να ικανοποιεί τους
καλλιεργητές του προϊόντος, ωστόσο, έχει προβληµατίσει την κτηνοτροφία και τις βιοµηχανίες παραγωγής µπύρας. «Στην κτηνοτροφία θα γίνει σφαγή. Με τις τιµές
που διαµορφώνονται στα δηµητριακά, αν οι γαλακτοβιοµηχανίες δεν πληρώσουν 1,10 ευρώ το
κιλό στο πρόβειο γάλα, θα µείνουν κοπάδια ατάιστα», επισηµαίνει ο ∆ηµήτρης Παπαδάκης.

Αναπροσαρµογή στην τιµή του βυνοποιήσιµου,
για να πλησιάσει σε αυτή του ζωοτροφικού
Το «άλµα» στην τιµή του ζωοτροφικού κριθαριού πιέζει και το βυνοποιήσιµο, καθώς τα συµβόλαια
που έχουν υπογραφεί από τις βιοµηχανίες του κλάδου είναι στα
17,2 ευρώ ο τόνος και αρκετοί µιλούν για προσαρµογή της τιµής
να πλησιάσει προς το ζωοτροφικό,
για να µην υπάρξουν διαρροές.
Η Agrenda απευθύνθηκε στην
Αθηναϊκή Ζυθοποιία, από την ο-

ποία, αφού θύµισε ότι εδώ και 13
χρόνια, κατά µέσο όρο, οι τιµές
των συµβολαίων ήταν από 10% µέχρι και 30% υψηλότερες για τους
2.000 συνεργαζόµενους παραγωγούς, άφησε να εννοηθεί ότι ζυγίζει τα δεδοµένα. «Τα µέχρι στιγµής στοιχεία από το φετινό θερισµό αποδεικνύουν την εµπιστοσύνη και τη µακροχρόνια αφοσίωση των συµµετεχόντων παραγω-
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Υψηλή ζήτηση, µέτριες αποδόσεις και µειωµένες εκτάσεις ανεβάζουν την τιµή
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

Agrenda

γών στο Πρόγραµµά µας. Η διαδικασία, παρόλα αυτά, είναι µόλις
στην αρχή της, οπότε δεν είναι εφικτό να εκτιµήσουµε ακόµη, ούτε τις ποσότητες, ούτε τις τελικές
τιµές στο κτηνοτροφικό κριθάρι.
Να αναφέρουµε, όµως, ότι η τελευταία χρονιά που το κτηνοτροφικό κριθάρι είχε υψηλότερη τιµή από το συµβολαιακό ήταν πριν
σχεδόν µία δεκαετία».

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΩ
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ

Σ

την ελληνική αγορά σκληρού σίτου υπάρχει έντονη
ανησυχία όσον αφορά τις
βροχοπτώσεις και τις επιπτώσεις στην ποιότητα της επερχόµενης παραγωγής. Την πλέον ακατάλληλη στιγµή ήρθαν φέτος οι βροχές,
διακόπτοντας ή καθυστερώντας τον
αλωνισµό. Τα πρώτα σιτάρια που µαζεύτηκαν είναι εξαιρετικής ποιότητας,
µένει να δούµε πως θα είναι τα µεταβροχικά. Οι αποδόσεις είναι χαµηλές
και αποτελεί ερώτηµα αν θα καλυφθούν οι απώλειες από την αύξηση
των στρεµµάτων. Από πλευράς εµπορίου, η εξαγωγή βρίσκεται θεωρητικά
στα 265 ευρώ FOB, αλλά δεδοµένου
του ρίσκου κανείς τοπικός έΤOY ΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ µπορος δεν πουpapadogiannis@
λάει.
agronews.gr
Στα σκληρά
σιτάρια, δεν έχουµε ακόµα λίστα για τη νέα σοδειά
οπότε και µένουµε στην τελευταία αναρτηµένη που αφορά τα περσινά σιτάρια. Συγκεκριµένα για τα ποιοτικά
σιτάρια µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 13% η τιµή
αποθήκης εµπόρου κυµαίνεται στα
290-295 ευρώ ο τόνος. Επίσης για τη
δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 76
kg/hl, υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 12%
η τιµή αποθήκης εµπόρου διαπραγµατεύεται στα 280-285 ευρώ. Στη Γαλλία, την ίδια ώρα, οι τιµές σκληρού σίτου παραµένουν στα 270 ευρώ ο τόνος FOB γαλλικό λιµάνι για δεύτερη
εβδοµάδα, ενώ από πλευράς Ιταλίας
περιµένουµε να δούµε πως θα πάει
ο αλωνισµός. Για την ώρα, οι Ιταλοί
αγοραστές δεν δείχνουν να βιάζονται µια που έχουν καλυφθεί σε µεγάλο βαθµό από σιτάρια του Καναδά.
Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, η
βελτίωση των καιρικών συνθηκών
στις ΗΠΑ αποκλείουν την περαιτέρω
ποιοτική υποβάθµιση των δηµητριακών, γεγονός το οποίο συντήρησε το
κλίµα διόρθωσης που επικρατεί σχεδόν σε όλα τα δηµητριακά. Στη Γαλλία επίσης το κύµα «καύσωνα» φτάνει
στο τέλος του και οι εκτιµώµενες βροχοπτώσεις περιορίζουν τις ανησυχίες
για τις σοδειές. Οι τιµές εξακολουθούν
να πιέζονται φτάνοντας τα 206 ευρώ
ο τόνος, δηλαδή 10 ευρώ χαµηλότερα από την προηγούµενη εβδοµάδα.
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Μικρή προσφορά,
έντονη ζήτηση
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Σε ιστορικά
υψηλά και
χωρίς σαφείς ενδείξεις περί εξοµάλυνσης των ισορροπιών στην αγορά, κινούνται οι τιµές των πρώτων
υλών για προϊόντα θρέψης. Aµµωνία, ουρία και ποτάσα, βρίσκονται
σε έλλειψη µε την ζήτηση για λιπάσµατα να έχει ταυτόχρονα ενισχυθεί σηµαντικά. Περικοπές στην παραγωγικότητα µονάδων, αυξανόµενο κόστος πρώτων υλών και ταυτόχρονα αναστολή εµπορικών κυρώσεων, αύξηση των ναύλων και ενίσχυση της εµπιστοσύνης επενδυτών στις αγορές αγροτικών εµπορευµάτων βρίσκονται πίσω από ασυνήθιστη αύξηση των τιµών και
της ζήτησης στα λιπάσµατα.
Στην φυσική αγορά, το φωσφορικό διαµµώνιο (DAP) αυξήθηκε
22% σε ένα µήνα, ενώ η ουρία αυξήθηκε κατά 18%. Μέχρι και την
τελευταία εβδοµάδα του Μαΐου, η
µέση τιµή λιανικής της ουρίας ήταν 523 δολάρια τόνο, πάνω κατά
39% συγκριτικά µε την αντίστοιχη

GOLDMAN SACHS

Αυξημένο
το κόστος για
αμμωνία, ουρία
και φώσφορο

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

Οι µεγαλύτερες ανατιµήσεις στην κατηγορία των λιπασµάτων έχουν παρατηρηθεί σε ολόκληρο το δίκτυο φωσφορικών
αλάτων. Η αγορά είναι εξαιρετικά ελλειµµατική και οι µεγάλοι εξαγωγείς, Κίνα και
Μαρόκο έχουν λίγες ποσότητες να προσφέρουν. Το κόστος των πρώτων υλών
εν γένει που αυξήθηκε και αυτό, οδήγησε επίσης σε υψηλότερο κόστος για τους
παραγωγούς φωσφορικών λιπασµάτων.
Η δραστηριότητα στη Λατινική Αµερική είναι ακµάζουσα, καθώς οι τιµές φωσφορικού µονοαµµωνίου της Βραζιλίας
(MAP) έσπασαν το φράγµα των 700 δολαρίων ο τόνος CFR (κόστος και φορτίο). Οι
τιµές στο MAP αυξήθηκαν τις τελευταίες
εβδοµάδες λόγω του κακού καιρού στη
Βραζιλία, της αυξανόµενης ζήτησης για
σόγια και των υψηλών ναύλων.
Παράλληλα µια σφιχτή αγορά από
άποψη προσφοράς αµµωνίας και µια
άνοδος των τιµών , επηρέασε την ουρία. Η Ινδία υπήρξε ο βασικός µοχλός
της αγοράς ουρίας, αλλά θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι η ζήτηση της
Ινδίας για το 2021 έχει ήδη ληφθεί υπόψη στην παγκόσµια δυναµική προσφοράς και ζήτησης.

περίοδο πέρυσι, ενώ η ποτάσα έφτασε τα 443 δολάρια ο τόνος, τιµή αυξηµένη κατά 21% από πέρυσι.
Τουλάχιστον µεσοπρόθεσµα, δεν
διακρίνεται στον ορίζοντα κάποια
πιθανή διόρθωση στις διεθνείς αγορές αγροτικών πρώτων υλών,
αφού αυτός ο «νοµοτελειακός» υπερκύκλος των αγορών, δείχνει να
βρίσκεται ακόµα στα µισά. Συγκεκριµένα, η άνοδος των τιµών στα
αγροτικά προϊόντα, τροφοδοτεί τις
αγορές εισροών. Στη συνέχεια, οι
επενδύσεις στις εισροές ενισχύουν τις αποδόσεις µε αποτέλεσµα
η προσφορά να υπερισχύσει εν τέλει της ζήτησης, προκαλώντας διόρθωση στις τιµές των αγροτικών
προϊόντων, οι παραγωγοί των οποίων στη συνέχεια θα χάσουν το
οικονοµικό κίνητρο επιδίωξης υψηλότερων αποδόσεων. Ωστόσο
οι φετινές παραγωγές βρίσκουν
άδειες αποθήκες, ενώ επιβεβαιώνονται οι ατροφικές οι εκτιµήσεις
για ατροφικές παραγωγές στη Λατινική Αµερική.

Σειρά αποεπενδύσεων στην αγροτική παραγωγή, εφοδιαστικά σοκ και απότοµη
αύξηση της ζήτησης οδηγούν την απότοµη ανάκαµψη των αγροτικών commodities

Μείγμα ανόδου σε όλο το εύρος των αγορών
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΩΝ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
800

Το κύµα αποεπενδύσεων στην αγροτική παραγωγή
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που είχε ξεκινήσει να ξεδιπλώνεται ήδη λίγο πριν από την
έκρηξη της πανδηµίας, σε συνδυασµό µε τα εφοδιαστικά
σοκ που προκλήθηκαν την περασµένη άνοιξη συνέπεσαν
µε την απότοµη αύξηση της ζήτησης την µετά πανδηµία
περίοδο. Σε αυτήν την εξίσωση εντοπίζει λίγο έως πολύ
την απότοµη ανάκαµψη των αγροτικών commodities η
Goldman Sachs και µια σειρά διεθνών αναλυτών. Ωστόσο
η ανάκαµψη από την εκκίνηση υπερκύκλου διαφέρουν
και υπό αυτήν την έννοια αρκετοί δηλώνουν επιφυλακτικοί
αναφορικά µε τη διάρκεια και τη βιωσιµότητα τέτοιων
επιπέδων στις τιµές των πρώτων υλών εν γένει.
Ένας συνδυασµός αποεπενδύσεων από βαριές
βιοµηχανίες από τη µία και µια στροφή των
κυβερνήσεων που χρηµατοδοτούν τις υποδοµές της
νέας πράσινης οικονοµίας, δεν αποκλείεται να ωθήσουν
τόσο την τιµή του πετρελαίου στα 100 δολάρια το
βαρέλι, όπως έγραψαν την προηγούµενη εβδοµάδα
οι Financial Times, όσο και την τιµή φιλικών πρώτων
υλών όπως ο χαλκός σε ιστορικά υψηλά. Και τα δύο
ρεύµατα, συµφωνεί πλέον η πλειονότητα των αναλυτών,
αναµένεται να στρώσουν το δρόµο για έναν υπερκύκλο
ανόδου στο σύνολο των εµπορευµάτων.
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Μόνο με 950 μονάδες
η ανάρρωση από την πανδημία
Αν και η αγορά δείχνει αδύναμη να διασπάσει την
τετράμηνη παραμονή της στα επίπεδα πέριξ των
900 μονάδων, τα πρώτα στοιχεία για την πορεία της
οικονομίας είναι ελαφρώς αισιόδοξα, όπως μάλιστα
παρατήρησε και το Γραφείο Προϋπολογισμού της
Βουλής. Σε αυτή τη μικτή εικόνα της αγοράς και
της οικονομίας αποδίδουν πολλοί αναλυτές και την
αδυναμία του ΧΑ να αλλάξει επίπεδα και να
κινηθεί προς τις 950 μονάδες, τον στόχο δηλαδή
που θα σηματοδοτήσει και το ότι η Λ. Αθηνών
άφησε πίσω της την πανδημική κρίση.

Top Movers

Ευρώ Μεταβολή %

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε

0,4720 +12,15%

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞ. ΞΥΛΟΥ

0,6000 +12,15%

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

0,4660 +9,91%

BIOKARPET S.A.

1,6300 +5,16%

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

0,2940 +5,00%

A.S. ΕΜ-ΒΙΟΜ. ΕΤΡ. Η/Υ & ΠΑΙΧΝ.

2,2700 -6,97%

ΚΛ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ A.B.E.E.

1,0500 -6,25%

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.

0,1280 -5,19%

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.

0,2000 -4,76%

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

0,3720 -4,62%

Ξένα Χρηματιστήρια
Δείκτης
D. JONES-30
NASDAQ Comp
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50
Λονδίνο
FTSE 100
DAX-30
Φρανκφούρτη
CAC-40
Παρίσι
Ζυρίχη
SMI
NIKKEI-225
Τόκιο
W. Street

Moνάδες Μεταβολή
34,253.91
0.13%
14,124.49
0.36%
4,151.40
0.19%
7,186.04
0.19%
15,717.42 0.077%
6,647.16
0.12%
11,975.50
0,45%
29,291.01
0.51%

Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα
Επιτόκιο Τιμή
			
Βασικό 0,25
FFED
EKT
Βασικό 0,25
Καταθέσεων - 0,50
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
REPO RATE 0,25
-0,1
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate
3M Libor (εύρος) -0,61
ΕΛΒΕΤΙΑ
Ζώνη Ευρώ
EURIBOR-12M - 0,168
EURIBOR -1M - 0,468

Τελευταία
αλλαγή
15.03.2020
18.09.2019
18.09.2019
11.03.2020
01.02.2020
01.06.2020
01.06.2020
01.06.2020

O σπαγκο...
...ραμμένος
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Οριστικές συμφωνίες με τις
Intrum AB (publ) και Serengeti
Asset Management LP
υπέγραψε η Πειραιώς για την
πώληση του 49% και του 2% των
ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας
(mezzanine και junior notes) της
τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων (NPE) Sunrise I.

KΤΗΜΑ Κ.ΛΑΖΑΡΙΔΗ: Σε τακτική
Γενική Συνέλευση καλούνται στις 12
Ιουλίου για διανομή κερδών και
εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
οι μέτοχοι της εταιρείας «Κτήμα
Κώστα Λαζαρίδη». Σε περίπτωση μη
επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα
με τον Νόμο και το Καταστατικό
απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα
συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική
Συνέλευση τη Παρασκευή
23 Ιουλίου 2021.
ΣΕΑΟΠ: Λύσεις διεξόδου από την
κρίση της πανδημίας ανέδειξε
ημερίδα του Συνδέσμου Ελλήνων
Παραγωγών Αποσταγμάτων
Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ)
που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα
διαδικτυακά. Όπως τονίστηκε,
πρόκειται για έναν κλάδο από τους
πιο εξωστρεφείς, καθώς πάνω από
το 70% της παραγωγής
αλκοολούχων ποτών και
αποσταγμάτων εξάγεται σε άλλες
χώρες.

ΚΡΙ- ΚΡΙ: Στις 6 Ιουλίου θα
πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση
της γαλακτοβιομηχανίας ΚΡΙ-ΚΡΙ για
τη διανομή μερίσματος, εκλογή νέου
Διοικητικού Συμβουλίου και την
έγκριση των τροποποιήσεων της
Πολιτικής Αποδοχών της εταιρείας.

Παγκόσμιο εμπόριο
σε κινεζική δίνη
Έλλειψη εμπορευματοκιβωτίων, ελέω covid
Ανάπτυξη 4,8% στη χώρα και αβεβαιότητες
Ντόμινο προβλημάτων απειλεί το παγκόσμιο εμπόριο μετά τη νέα έξαρση της πανδημίας στην Κίνα και παρά την απατηλή
αίσθηση ότι σιγά-σιγά την αφήνουμε πίσω μας. Τεράστια προβλήματα αντιμετωπίζουν κινεζικά λιμάνια λόγω της Covid 19
καθώς η διαθεσιμότητα σε εμπορευματοκιβώτια επιδεινώνεται μέρα με την ημέρα,
μεταδίδουν διεθνή μέσα. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα τα λιμάνια των Yantian,
Shekou και Nansha έχουν πληγεί περισσότερο από έλλειψη εμπορευματοκιβωτίων.
Πολύ λιγότερα κενά «κουτιά» φτάνουν
πίσω στη νότια Κίνα καθώς οι εταιρείες παρακάμπτουν τις κλήσεις-προσεγγίσεις και
πολλοί ναυλωτές θα αντιμετωπίσουν μεγάλες καθυστερήσεις ή υψηλότερες τιμές
εάν δεν μπορούν να αποφύγουν τις προσεγγίσεις στα εν λόγω λιμάνια, επισημαίνουν οικονομικοί αναλυτές. Το κόστος ε-

E-LA-WON

Το Organic E-LA-WON, βιολογικής
γεωργίας και Κορωνέικης ποικιλίας με
πιστοποίηση από τον Οργανισμό
Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ,
απέσπασε Χρυσό Βραβείο, στον 6ο
διεθνή διαγωνισμό ελαιολάδου Athena.
Στο μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας
Λέσβου, οι 25 κριτές-γευσιγνώστες
από 12 χώρες δοκίμασαν 574 δείγματα
από 24 χώρες, που συμμετείχαν.

νοικίασης ενός εμπορευματοκιβωτίου για
να φέρει προϊόντα από Ασία στην Ευρώπη
έχει φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ αφού έχει
ξεπεράσει τα 10.000 δολάρια, με τους αναλυτές να θεωρούν βέβαιη την μετακύλιση αυτής της αύξησης, στην κατανάλωση.
Στα του οίκου μας, σε βελτίωση της εκτίμησής του για την πορεία της ελληνικής
οικονομίας προχώρησε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, προβλέποντας ότι η ανάπτυξη φέτος μπορεί να
φτάσει ως το 4,8%. Ωστόσο σημειώνεται ότι
η καλύτερη του αναμενόμενου πορεία της
οικονομικής δραστηριότητας το α’ τρίμηνο
δεν πρέπει να υπερτιμηθεί καθώς οι οικονομικές προκλήσεις και αβεβαιότητες θα
διατηρηθούν και ως το τέλος της πανδημίας καθώς συνδέονται με την άρση των έκτακτων επεκτατικών μέτρων δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής.

ΗΠΕΙΡΟΣ

Τρία προϊόντα της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ
βραβεύτηκαν για την κορυφαία γεύση
τους στα Superior Taste Awards 2021.
Πρόσθεσε στο ενεργητικό της άλλες τρεις
σημαντικές διακρίσεις για τα προϊόντα
Ήπειρος Κατσικίσιο Λευκό Τυρί, Ήπειρος
Βιολογική Φέτα ΠΟΠ και Ήπειρος Φέτα
ΠΟΠ. Στα Superior Taste Awards
συμμετείχαν πάνω από 200 καταξιωμένοι
ειδικοί γεύσης από 20 χώρες του κόσμου.
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ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Σκέψεις και συζητήσεις για αλλαγή
του τρόπου φορολόγησης αγροτών

Σ

τις 28/05/21 µε Α.Π. 28595 ο υπουργός Οικονοµικών Βεσυρόπουλος απάντησε σε ερώτηση φορέων για τον τρόπο φορολόγησης των αγροτών. Πιο συγκεκριµένα ο υφυπουργός είπε τα εξής: «ΘΕΜΑ: Σχετικά µε την υπ’
αριθµ. πρωτ.2456/21.4.2021 Αναφορά Σε απάντηση της υπ΄ αριθµ.
πρωτ.2456/21.4.2021 Αναφοράς
που κατέθεσε ο ανωτέρω Βουλευτής,
σας γνωρίζουµε τα εξής:
Το υπουργείο Οικονοµικών παΜικτό σύστηµα
ρακολουθεί την αποτελεσµατική εΈνα µικτό σύστηµα
φαρµογή της ασκούµενης φορολοτεκµαρτού προσδιοριγικής πολιτικής και αξιολογεί τις επισµού ενέχει κινδύνους
πτώσεις των ληφθέντων φορολογιγια τους καλλιεργητές
κών µέτρων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται όλες οι προτάσεις για αλλαγές
και βελτιώσεις της φορολογικής νοµοθεσίας που υποβάλλονται από φορείς
και συλλόγους. Οι τελικές αποφάσεις
Ασφάλιστρα
για τις όποιες µεταβολές στη φορολοΟ ΕΛΓΑ έχει έναν τύπο
γική πολιτική λαµβάνονται µε γνώµουπολογισµού για ασφαλι- να την παραγωγική ανασυγκρότηση
στέα αξία επί της οποίας και τη βιώσιµη ανάπτυξη, τη συµβαεισπράττει ασφάλιστρο
τότητά τους µε το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο και την οµαλή δηµοσιονοµική πορεία της χώρας».
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ του υφυπουργού έρχεται σε ερώτηµα βουλευτή, το ζητούµενο είναι ποιοι είναι οι φορείς
που προτείνουν και τι; Προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσουµε την απάντηση και να καταλήξουµε στην ερώτηση πρέπει να λάβουµε υπόψη τα εξής:
Το εκάστοτε υπουργείο πρέπει να ακούσει όλες
τις προτάσεις που µπορεί να υποβληθούν µε γνώµονα το καλό του κλάδου για τον οποίο απευθύνονται.
Ο υφυπουργός Οικονοµικών κ. Βεσυρόπουλος,
το αγροτικό κοµµάτι είναι σε θέση
να το γνωρίζει να το αντιληφθεί καλύτερα, καταγόµενος από αγροτική περιοχή.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ.
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ.
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελµατιών
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονοµολόγων
Νοµού Καρδίτσας)

των. Σκοπός της Φορολογικής ∆ιοίκησης είναι η µείωση του ποσοστού αυτού.

Πληρωµές στα γκισέ των
τραπεζών, µε προβλήµατα
Πας στο γκισέ της τράπεζας να καταθέσεις ένα
ποσό 3.000 ευρώ. Ο υπάλληλος σου ζητά
αιτιολογία, τους λες «πρόκειται για εξόφληση ή
έναντι τιµολογίου». Σου λέει φέρε µου το
τιµολόγιο, αλλιώς δεν µπορώ να κάνω την
συναλλαγή. ∆εν φτάνει που διώξατε όλες τις
συναλλαγές από το γκισέ, δε φτάνει που κάθε
ηλεκτρονική συναλλαγή τη χρεώνετε λες και
είναι χρυσή, ζητάτε και έλεγχο παραστατικών;

Τεκµαρτό προσδιορισµό καθαρού φορολογητέου
αγροτικού εισοδήµατος, είχαµε µέχρι και το οικονοµικό έτος 2014 (εισοδήµατα χρήσης 2013), σύµφωνα µε
το ν.2238/94. Με το νόµο αυτό όλα τα χρόνια οι αγρότες δήλωναν στη φορολογική τους δήλωση καθαρό αγροτικό εισόδηµα το οποίο προέκυπτε µε τον πολλαπλασιασµό των στρεµµάτων από τις δηλώσεις καλλιέργειας x το καθαρό ποσό που προσδιοριζόταν από
τον πίνακα της υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ.
Από την 01.01.14 και µέχρι σήµερα όλοι οι αγρότες φορολογούνται µε τον ίδιο τρόπο που φορολογούνται όλες οι επιχειρήσεις: έσοδα µείον έξοδα. Άρα υπόκεινται στις ίδιες ελεγκτικές διαδικασίες.
Επτά (7) χρόνια µετά από την πρώτη εφαρµογή,
δεν υπάρχει καµία επαρκής δικαιολογία για κανέναν,
είτε πρόκειται για αγρότες, είτε για ηγεσία υπουργείου (δεν µπορώ να εντοπίσω τους φοροφυγάδες). Ακόµη και στα ισχυρότερα φορολογικά συστήµατα παγκοσµίως, πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν κάποιοι που
ξεφεύγουν, παίζοντας µε τους νόµους των πιθανοτή-

Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ενός µικτού συστήµατος τεκµαρτού
προσδιορισµού, ενέχει πολλούς κινδύνους για όλους
τους καλλιεργητές αγροτικής γης (επαγγελµατίες αγρότες ή κατόχους αγροτικής εκµετάλλευσης), ειδικά
στις περιπτώσεις που η σοδειά έχει όντως καταστραφεί ή δεν είχε την αναµενόµενη απόδοση.
Εγώ π.χ. είµαι τεµπέλης και δεν πολυζορίζοµαι, σπέρνω µε το χειρότερο τρόπο τα χωράφια µου µε σιτάρι
και παράγω 100 κιλά/στρέµµα. Εσύ είσαι καταπάνω
και για τα ίδια στρέµµατα παράγεις 400 κιλά /στρέµµα. Τι θα γίνει τώρα: θα τιµωρήσεις τον τεµπέλη λέγοντάς του ότι έπρεπε να παράγεις 400 κιλά το στρέµµα;
Θα πάρεις τον υπολογισµό του ΕΛΓΑ ( ο ΕΛΓΑ έχει ένα τύπο υπολογισµού τον οποίο εφαρµόζει προκειµένου να φτάσει σε µία ασφαλιστέα αξία επί της οποίας
εισπράττει ασφάλιστρο 4%) και θα κινηθείς σύµφωνα
µ’ αυτό; Μη λαµβάνοντας υπόψη ένα γεγονός πραγµατικής υποπαραγωγής ή καταστροφής;
Και τελικά, οι όποιες «αλάνες» ανά τη χώρα, στις οποίες γίνονται αλισβερίσια µε εµπόρους εσωτερικού
και εξωτερικού και διακινούνται προϊόντα χωρίς παραστατικά, είναι γνωστά σε όσους σκέφτονται να προτείνουν τον τεκµαρτό προσδιορισµό του τζίρου ενός αγρότη. Ας δώσουν περισσότερα στοιχεία στον αρµόδιο
υπουργό να αµολήσει την Οικονοµική Αστυνοµία ή όποια υπηρεσία τέλος πάντων είναι αρµόδια και να τελειώνει το θέµα άπαξ. Το θέµα δεν είναι άσπρο ή µαύρο και σίγουρο καθόλου εύκολο. Και πολύ καλά κάνει ο υφυπουργός και µαζεύει πληροφορίες προκειµένου να καταλήξει στο καλύτερο δυνατό συµπέρασµα.
Σε κάθε περίπτωση όµως είναι καλό, να γνωρίζουµε ποιο είναι το σκεπτικό όσων προτείνουν οτιδήποτε
γιατί µπορούν να υπάρχουν και άλλες απόψεις που
δεν πέρασαν από το µυαλό τους και θα είναι κρίµα να
πάνε χαµένες χωρίς συζήτηση.

Συµπληρωµατικές φορολογικές δηλώσεις
Φέτος θα είναι η τελευταία χρονιά
κατά την οποία θα χρειαστεί να
υποβάλλουµε συµπληρωµατικές δηλώσεις
φορολογίας εισοδήµατος για τις
επιδοτήσεις προηγουµένων ετών. Από το
επόµενο έτος, όλες οι επιδοτήσεις θα
φορολογούνται
στο χρόνο είσπραξης.

B4 | 26

Agrenda

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021

Έρχεται παράταση έως το φθινόπωρο

Ούτε μία αίτηση
μέχρι σήμερα στο
Μέτρο Άρδευσης

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΥΔΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Το ενδιαφέρον υπάρχει, το ζήτημα είναι να απλοποιηθεί
το θεσμικό πλαίσιο για ένα μέτρο με πολλές ευκαιρίες
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την ανάγκη απλοποίησης του θεσµικού
πλαισίου του Μέτρου επιδότησης για τα αρδευτικά συστήµατα, έρχεται να επιβεβαιώσει το γεγονός πως ένα µήνα µετά το άνοιγµα της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστηµα δεν έχει καταγραφεί ούτε µία οριστικοποιηµένη αίτηση. Όσοι ενδιαφέρονται
να µπουν στο πρόγραµµα µάλιστα φαίνεται πως γίνονται «µπαλάκι», µεταξύ µελετητικών γραφείων, που αρνούνται να τους
αναλάβουν όσο µάλιστα τρέχουν αιτήσεις
ΟΣ∆Ε, Αναπτυξιακός Νόµος και οι προετοιµασίες για το πρόγραµµα των Νέων Αγροτών που µονοπωλούν αυτή την περίοδο το
ενδιαφέρον. Η παράταση είναι βέβαιη (15
Ιουλίου η καταληκτική ηµεροµηνία), ενώ
εκτιµάται πως ακόµα και να µείνει ανοιχτό
το πρόγραµµα έως το Σεπτέµβριο, αν δεν υπάρξει κάποια µέριµνα να απλοποιηθεί η διαδικασία κατάθεσης
του φακέλου, ελάχιστοι θα είναι εκείνοι
που θα µπορέσουν
να τα βγάλουν πέρα
µε τη διαδικασία αιΑλλαγές
τήσεων.
Το ρεπορτάζ λέει
Επιχειρηµατικό σχέπως δροµολογούνται
διο, απόφαση έγκρισχετικές αλλαγές στα
σης περιβαλλοντικών
δικαιολογητικά ώστε όρων, τεχνική έκθενα διευκολυνθεί η
ση, µελέτες άρδευδιαδικασία αιτήσεων
σης σχετικά µε την
εξοικονόµηση ύδατος, βεβαιώσεις για
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις από ∆ΑΟΚ,
άδεια χρήση νερού, προσφορές τεκµηρίωση του εύλογου κόστους, προσφορές σύνδεσης για τα φορητά φωτοβολταϊκά είναι
µόνο κάποια από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σήµερα για έναν ολοκληρωµένο φάκελο. Επιπλέον, διαφορετικές µελέτες και δικαιολογητικά απαιτούνται για δαπάνες στάγδην άρδευσης, διαφορετικές για
γεωργία ακριβείας, διαφορετικές για γεωτρήσεις-οµβροδεξαµενές και άλλες για φωτοβολταϊκά. Κοινός τόπος όλων είναι πως
θα πρέπει ο υποψήφιος δικαιούχος να προσκοµίσει στο φάκελό του επιχειρηµατικό

σχέδιο (βλ. σηµεία 1-5).
Σηµειώνεται εδώ πως για όσους ενδιαφέρονται να δηµιουργήσουν νέα αρδευόµενη
έκταση σε ξηρικό αγροτεµάχιο θα πρέπει να
προσέξουν στην περιοχή που θα γίνει η επένδυση το αντίστοιχο Σχέδιο ∆ιαχείρισης
Λεκάνης Απορροής Ποταµών (Σ∆ΛΑΠ). Εφόσον στην περιοχή της επένδυσης το Σ∆ΛΑΠ
αναφέρει πως η κατάσταση των υδάτων είναι λιγότερη καλή ποσοτικά, τότε ο φάκελος απορρίπτεται.

Κύρια σηµεία προκήρυξης
Παρακάτω, υπενθυµίζονται τα κύρια σηµεία της προκήρυξης:
Η οικονοµική στήριξη για τις εκµεταλλεύσεις φυσικών και νοµικών προσώπων δύναται να ανέλθει έως τις 150.000 ευρώ, ενώ για τις συλλογικές επενδύσεις η οικονοµική στήριξη µπορεί να ανέλθει έως τις
200.000 ευρώ. Η ένταση στήριξης είναι ανάλογη µε την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων, των Περιφερειών, την κατάσταση του υδατικού συστήµατος που επηρεάζεται από την επένδυση και τη δυνητική εξοικονόµηση κατανάλωσης ύδατος. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να επιδοτηθεί για ένα
πολύ µεγάλο εύρος επενδύσεων.
Ενδεικτικά αναφέρεται η αγορά και εγκατάσταση αρδευτικών συστηµάτων α)
στάγδην άρδευσης και β) µικροκαταιονισµού (έως 410 ευρώ το στρέµµα), δεξαµενές νερού, µηχανολογικός εξοπλισµός όπως π.χ. αγωγοί µεταφοράς που αποσκοπεί στην επαναχρησιµοποίηση των υδάτων
για άρδευση, αλλά και ολοκληρωµένες λύσεις άρδευσης οι οποίες αφορούν γεωργία
ακριβείας. Επιπλέον επιλέξιµες είναι γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα αποκλειστικά
αρδευτικής χρήσης συµπεριλαµβανοµένου
του εξοπλισµού τους (π.χ. σωληνώσεις, αντλία, γεννήτρια, ηλεκτρολογικός πίνακας)
και φωτοβολταϊκά συστήµατα (αυτόνοµα ή
διασυνδεδεµένα) µε ή χωρίς φορητή αυτόνοµη διάταξη επαναφορτιζόµενων µπαταριών ιόντων λιθίου.
Απόλυτη προτεραιότητα ένταξης έχουν όσοι πετυχαίνουν εξοικονόµηση ύδατος άνω του 50% µε την επένδυσή τους, σύµφωνα µε τον σχετικό πίνακα µοριοδότησης του
προγράµµατος.

ΜΕΤΡΟ 4.1.2

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

150

200-500

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

1

Αγορά
στάγδην

∆ικαιολογητικά που τεκµηριώνουν την
επιλεξιµότητα των επενδύσεων αγοράς,
µεταφοράς και εγκατάστασης αρδευτικών συστηµάτων και ολοκληρωµένων
λύσεων άρδευσης: Για τις περιπτώσεις
αντικατάστασης συστήµατος άρδευσης
απαιτούνται:
1) Ενιαία δήλωση εκµετάλλευσης 2020.
2) Άδεια χρήσης ύδατος για το σηµείο
υδροληψίας που αφορά στην επένδυση.
3) Mελέτη δυνητικής εξοικονόµησης
κατανάλωσης ύδατος.
4) Χάρτης κτηµατολογίου, ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράµµατος, ή απόσπασµα ορθοφωτοχάρτη, ή εικόνα ψηφιακής εφαρµογής, ή απόσπασµα τοπογραφικού χάρτη Γ.Υ.Σ., σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίµακα, που θα παρουσιάζει: α) το σηµείο υδροληψίας, β) τα περιγράµµατα του/των αγροτεµαχίου/ων
και τις συντεταγµένες όπως αυτές αναφέρονται στην ενιαία δήλωση εκµετάλλευσης (χαρτογραφικό υπόβαθρο). γ) για
τους κλειστούς αγωγούς µεταφοράς νερού, την όδευση και τις συντεταγµένες
της αρχής και του τέλους του έργου σε
προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ 87 ή WGS 84.
4) Παραστατικά αγοράς ή τίτλο κτήσης
υφιστάµενου εξοπλισµού ή αντίγραφο
της σχετικής σελίδας από το βιβλίο (µητρώο) παγίων της εκµετάλλευσης (µόνο
για αντικατάσταση συστήµατος άρδευσης
µε άλλο σύστηµα ιδίου τύπου.
5) Τεχνική Έκθεση.

2

Επέκταση
άρδευσης

Για επέκταση υποδοµής σε τεµάχια
που αρδεύονταν κατά το πρόσφατο
παρελθόν απαιτούνται:
1) Ενιαία δήλωση εκµετάλλευσης 2020.
2) Ενιαία δήλωση εκµετάλλευσης, έστω ενός έτους εντός της τετραετίας
2016 – 2019, από την οποία να προκύπτει ότι το αγροτεµάχιο έχει δηλωθεί ως αρδευόµενο έστω και για ένα
έτος της τετραετίας 2016 – 2019.
3) Mελέτη δυνητικής εξοικονόµησης
κατανάλωσης ύδατος σύµφωνα µε το
άρθρο 9 της ΥΑ.
4) Χάρτης κτηµατολογίου, ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράµµατος, ή απόσπασµα ορθοφωτοχάρτη, ή εικόνα
ψηφιακής εφαρµογής, ή απόσπασµα
τοπογραφικού χάρτη Γ.Υ.Σ., σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίµακα.
5) Παραστατικά αγοράς ή τίτλο κτήσης υφιστάµενου εξοπλισµού ή αντίγραφο της σχετικής σελίδας από
το βιβλίο (µητρώο) παγίων της εκµετάλλευσης (µόνο για αντικατάσταση
συστήµατος άρδευσης µε άλλο σύστηµα ιδίου τύπου.
6) Τεχνική Έκθεση.

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ-ΠΗΓΑ∆ΙΑ

2.800 ΕΥΡΩ
+ 96,5 ΕΥΡΩ / MΕΤΡΟ

170  410
ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕMMΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗMΑΤΑ

1.100  3.100

∆ΕΞΑMΕΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

2.350  6.000

ΕΥΡΩ / K/W

ΕΥΡΩ

105

ΕΩΣ 60.000 ΕΥΡΩ
ή 3,25 ευρώ / κ.µ
για δεξαµενές >20.000 κ.µ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΗ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

800  1.350

ΕΩΣ 1.500

3

Έγγειες
βελτιώσεις

∆ικαιολογητικά που τεκµηριώνουν
την επιλεξιµότητα των επενδύσεων
εγγείων βελτιώσεων (γεωτρήσεις/πηγάδια-φρέατα, οµβροδεξαµενές που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους):
1) Ιδιόκτητο ακίνητο: Αντίγραφο συµβολαίου ιδιοκτησίας µεταγραµµένο στο
Υποθηκοφυλακείο ή άλλο νόµιµο τίτλο.
2) Μισθωµένο ακίνητο :Αντίγραφο µεταγραµµένου µισθωτηρίου συµβολαίου διάρκειας 12 ετών.
3) Παραχωρηµένο ακίνητο: Επίσηµο
έγγραφο της ∆ιοίκησης ή του σχετικού φορέα για την παραχώρηση του
ακινήτου διάρκειας 12 ετών.
4) Γεωτρήσεις/Πηγάδια - Φρέατα: Χάρτη κτηµατολογίου, ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράµµατος, ή απόσπασµα ορθοφωτοχάρτη, ή εικόνα ψηφιακής εφαρµογής, ή απόσπασµα τοπογραφικού χάρτη Γ.Υ.Σ.
5) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, εφόσον εµπίπτει στις υποκατηγορίες δηµοσίων και ιδιωτικών
έργων / δραστηριοτήτων, Α1 και Α2.
6) Τεχνική έκθεση.

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
ΕΩΣ 500

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΥΨΟΣ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΣ

ΕΥΡΩ / Κ.µ

ΕΥΡΩ

4

Γενικές
περιπτώσεις

Προσφορές υποβάλλονται για κάθε επένδυση της οποίας η δαπάνη υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Επενδύσεις που
δεν περιλαµβάνονται στους σχετικούς
πίνακες εύλογου κόστους ή επενδύσεις διαφορετικών τεχνικών προδιαγραφών σε σχέση µε τις επενδύσεις
που περιγράφονται στους πίνακες εύλογου κόστους, δύνανται να κριθούν
επιλέξιµες, εφόσον τεκµηριώνεται το
εύλογο κόστος υλοποίησης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα. Για αυτές τις επενδύσεις απαιτείται η προσκόµιση τριών ανεξάρτητων
προσφορών.
Επίσης για όλες τις επενδύσεις χρειάζεται τεχνική έκθεση στην οποία θα
πρέπει να προσδιορίζεται η περιοχή
στην οποία θα χωροθετηθεί η επένδυση, η κατάσταση των υδάτων (γεωτρήσεις/πηγάδια-φρέατα), η δυναµικότητα και η λειτουργικότητα της επένδυσης σε σχέση µε την υφιστάµενη και τη µελλοντική αξιοποίηση της
εκµετάλλευσης, ή µε τις συνθήκες,
τις δραστηριότητες και την παραγωγική ικανότητα των µελών του συλλογικού σχήµατος
Για ύπαρξη εξοπλισµού για την ίδια χρήση στην εκµετάλλευση χρειάζονται παραστατικά αγοράς ή τίτλο κτήσης υφιστάµενου εξοπλισµού ή αντίγραφο της
σχετικής σελίδας από το βιβλίο (µητρώο)
παγίων της εκµετάλλευσης.
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Διευκρινίσεις
για τις άδειες
χρήσης νερού

ΕΥΛΟΓΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΤΑΓ∆ΗΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗ

Agrenda

40-85%

ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

5

Φ/Β και
μικρά έργα

Ειδικά για τα φωτοβολταϊκά συστήµατα και τις φορητές αυτόνοµες διατάξεις επαναφορτιζόµενων µπαταριών ιόντων λιθίου, προσκοµίζεται προσφορά σύνδεσης από τον αρµόδιο διαχειριστή (Α∆ΜΗΕ ή ∆Ε∆∆ΗΕ) µε βάση την
οποία τεκµηριώνεται η αντι-οικονοµικότητα της σύνδεσης.
Τα δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν
την επιλεξιµότητα των επενδύσεων
σε εξοπλισµό προϋπολογισµού άνω
των 1.000 ευρώ που ενσωµατώνεται
σε γεωργικές εγκαταστάσεις (εξοπλισµός ολοκληρωµένων λύσεων άρδευσης, οµβροδεξαµενές που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού
εδάφους, µηχανολογικός εξοπλισµός
που αποσκοπεί στην επαναχρησιµοποίηση των υδάτων για άρδευση, εξοπλισµός για τον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων γεωτρήσεων, εξοπλισµός
για τη µείωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώµατος της άρδευσης) είναι
ίδια µε εκείνα των εγγείων βελτιώσεων, µόνο που δεν χρειάζεται απόφαση
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, αλλά
άδεια χρήσης ύδατος.

Για τις άδειες χρήσης νερού αρκεί να προσκοµίζεται φωτοαντίγραφο της πρωτοκολληµένης αίτησης, αν αυτή δεν υφίσταται, σύµφωνα µε την προκήρυξη. Συγκεκριµένα, σε γενικές γραµµές, για τις άδειες χρήσης υδάτων
ισχύουν τα εξής πέντε σηµεία:
1) Στις περιπτώσεις ενεργού σηµείου υδροληψίας, απαιτείται η προσκόµιση άδειας χρήσης ύδατος κατά την υποβολή της αίτησης
στήριξης. Στις περιπτώσεις που αυτή δεν υφίσταται ή υφίσταται αλλά δεν είναι σε ισχύ,
τότε προσκοµίζεται φωτοαντίγραφο της πρωτοκολληµένης αίτησης για τη χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος. Η άδεια χρήσης ύδατος
προσκοµίζεται, το αργότερο, µε την τελευταία
αίτηση πληρωµής του επενδυτικού σχεδίου.
2). Η άδεια χρήσης ύδατος µπορεί να έχει
εκδοθεί ή να εκδοθεί στο όνοµα του υποψηφίου ή να είναι κοινή µε περισσότερα του ενός φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, υποψηφίους
ή µη επενδυτικού σχεδίου. Όταν πρόκειται
για υδροληψία από περισσότερα του ενός
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δικαιούχους ή
µη επενδυτικού σχεδίου, τότε υποβάλλονται
η κοινή άδεια χρήσης ύδατος µαζί µε το ιδιωτικό συµφωνητικό που συντάχθηκε µεταξύ τους, εφόσον τέτοιο υποβλήθηκε για
τη χορήγησή της. Στην περίπτωση που για
την έκδοση της κοινής άδειας χρήσης ύδατος δεν είχε υποβληθεί ιδιωτικό συµφωνητικό τότε αυτό συντάσσεται για τις ανάγκες
του επενδυτικού σχεδίου. Στο ιδιωτικό συµφωνητικό αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των συνδικαιούχων και για κάθε συνδικαιούχο αναγράφονται ο επιµερισµός της
απολήψιµης ποσότητας ύδατος και η χρονική διάρκεια του κύκλου χρήσης.
3). Όταν η άδεια χρήσης ύδατος έχει χορηγηθεί σε ΤΟΕΒ ή σε ∆ήµο/∆ηµοτική επιχείρηση, τότε αυτή υποβάλλεται συνοδευόµενη από βεβαίωση του ΤΟΕΒ ή του ∆ήµου/
∆ηµοτικής επιχείρησης προς τον υποψήφιο
για την επιτρεπόµενη χρήση (ποσότητα, καλλιέργεια, έκταση).
4). Στην περίπτωση νέας έκτασης που δεν
αρδεύεται στην υφιστάµενη κατάσταση αλλά δηλωνόταν ως αρδευόµενη στο ΟΣ∆Ε έως 5 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης
στήριξης και το σηµείο υδροληψίας που την
αφορά επηρεάζει υπόγεια ή επιφανειακά υδατικά συστήµατα των οποίων η κατάσταση έχει χαρακτηριστεί ως λιγότερο από καλή για ποσοτικούς λόγους, πρέπει να ισχύουν επιπλέον, οι προϋποθέσεις για την αδειοδότηση της χρήσης ύδατος του σηµείου
υδροληψίας όπως αυτές ορίζονται στην ΥΑ
146896/17-10-2014 (2878 Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5) Σε περίπτωση που η άδεια χρήσης νερού αφορά και σε άλλες χρήσεις πέραν της
άρδευσης (π.χ. ύδρευση κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης) ο δικαιούχος υποχρεούται στην
τοποθέτηση ξεχωριστού υδρόµετρου για την
αρδευτική χρήση.
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Το «Κτήμα Βιβλία Χώρα»
εκφραστής επενδύσεων
Γεροβασιλείου- Τσακτσαρλής τρέχουν πρότζεκτς σε Γουμένισσα, Θηρασία
Τριπλό μέτωπο σε υποδομές, μηχανήματα, νέες φυτεύσεις αμπελώνων
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Οι αναπτυξιακές
παρεµβάσεις
αφορούν το
«Κτήµα Βιβλία
Χώρα», αλλά
και τα Κτήµατα
σε Γουµένισσα
και Θηρασία.

Επενδύσεις σε τρία µέτωπα, τόσο σε υποδοµές και
εξοπλισµό, όσο και στην καλλιέργεια αµπελιών, έχει σε εξέλιξη το επιχειρηµατικό δίδυµο των οινολόγων και αµπελουργών, Βαγγέλη Γεροβασιλείου
και Βασίλη Τσακτσαρλή, οι οποίοι δεν… κουράζονται να υπηρετούν την ανάπτυξη του ελληνικού αµπελώνα και του ποιοτικού κρασιού του.
Οι αναπτυξιακές παρεµβάσεις, που έχουν δροµολογηθεί, αφορούν το «Κτήµα Βιβλία Χώρα», το βασικό εκφραστή του κοινού οράµατός τους στο χώρο της αµπελουργίας και της οινοποίησης, αλλά
και τα Κτήµατα σε Γουµένισσα και Θηρασία. «Στο
Κτήµα Βιβλία Χώρα υλοποιούµε ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραµµα 2,8 εκατ. ευρώ, µέσω του Αναπτυξιακού Νόµου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο έχει ολοκληρωθεί, ήδη, σε ένα ποσοστό 80-90% και εκτιµούµε πως θα
παραδοθεί προς χρήση µετά το καλοκαίρι», εξηγεί
στην Agrenda, ο Βασίλης Τσακτσαρλής. Κεντρικός

στόχος του επενδυτικού είναι η αύξηση της δυναµικότητας των χώρων αποθήκευσης του Κτήµατος.
Στο πλαίσιο αυτό ανεγείρονται σε χώρο που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1 χλµ., από το οινοποιείο της Βιβλία Χώρα, τρία νέα κτήρια, µε συνολικής στεγασµένη επιφάνεια 1.800 τ.µ., τα οποία
θα αξιοποιηθούν το πρώτο ως logistic για την αποθήκευση υλικών συσκευασίας, το δεύτερο ως χώρος αποθήκευσης stock κρασιού και το τρίτο θα έχει ψυκτικούς θαλάµους για σταφύλια. Ταυτόχρονα το Κτήµα προχώρησε και σε καινούριες φυτεύσεις, ενισχύοντας τον ιδιόκτητο αµπελώνα του.
Σηµαντικές παρεµβάσεις πραγµατοποιούνται
και στο πρώην Κτήµα Τίτου Ευτυχίδη, στη Γουµένισσα Κιλκίς. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση
του κτηρίου στο Κτήµα, µε µια δαπάνη 600 χιλ. ευρώ, ενώ δροµολογούνται και νέες επενδύσεις 400
χιλ. ευρώ, για αντικατάσταση του µηχανολογικού
εξοπλισµού και των δεξαµενών του οινοποιείου.
Στο Κτήµα Μικρά Θήρα, στη Θηρασιά απέναντι από τη Σαντορίνη, πρόκειται να κατασκευαστεί οινοποιείο, µε δυναµικότητα 100.000 φιαλών.

Δύο συνεταιριστικές γαλακτοβιομηχανίες
στο top-10 βάσει πωλήσεων στην Ελλάδα

Τα στοιχεία αφορούν την
περίοδο από 4 Ιανουαρίου
2021 έως και 25 Απριλίου
του ίδιου έτους και
εξετάζουν τα µεγάλα
σούπερ µάρκετ της Ελλάδας
στην ηπειρωτική και
νησιωτική χώρα καθώς και
τις εκπτωτικές αλυσίδες.

ΝΕΑ

Νέες επενδύσεις για
σταφύλια και ακτινίδια από
την Protofanousi Fruits

Στο επενδυτικό της πλάνο των 11 εκατ.
ευρώ, που αναµένεται να υλοποιηθεί έως το
2023 η περαιτέρω επέκτασή της Protofanousi
Fruits στην κατηγορία των επιτραπέζιων µέσα από
την κατασκευή γραµµής συσκευασίας σταφυλιών.
Κατέληξε σε συµφωνία µε την Compac-Icoel για
παραγγελία ενός υπερσύγχρονου µηχανήµατος
διαλογής ακτινιδίων, µε 12 γραµµές παραγωγής.

Στο Πρωτοδικείο το σχέδιο
εξυγίανσης της Μαλαµατίνα

Η Friesland Campina, η οποία παράγει το γάλα εβαπορέ Νουνού στην Ελλάδα είναι ο µεγαλύτερος
παίκτης βάσει πωλήσεων στην κατηγορία γάλακτος, όπως προκύπτει από πρόσφατα στοιχεία της
NielsenΙQ. Η συγκεκριµένη εταιρεία αντλεί δυναµική από το γάλα εβαπορέ, κατηγορία στην οποία
αποτελεί κυρίαρχη δύναµη στην ελληνική αγορά
αλλά και από την κατηγορία προϊόντων υψηλής
παστερίωσης όπου διατηρεί την δεύτερη θέση και
στην οποία πρώτος είναι η Όλυµπος.
Ο δεύτερος σηµαντικότερος παίκτης µε βάση την
αξία των συνολικών πωλήσεων γάλακτος στην Ελλάδα -σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία- είναι η ∆έλτα,
ακολουθούν στην τρίτη θέση η Όλυµπος και η κα-

τηγορία προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας η οποία περιλαµβάνει τα προϊόντα που δηµιουργούν οι γαλακτοβιοµηχανίες για λογαριασµό των σούπερ µάρκετ.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στην πρώτη δεκάδα των βασικότερων συντελεστών της αγοράς γάλακτος συµπεριλαµβάνονται και δύο συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Ο λόγος για την ΕΑΣ Βόλου, η οποία βρίσκεται στην όγδοη θέση και η ΤΡΙΚΚΗ της ΕΑΣ Τρικάλων, η οποία κατατάσσεται βάσει
πωλήσεων στην δέκατη θέση. Να σηµειωθεί ότι η
συνολική η αγορά γάλακτος στην Ελλάδα κατέγραψε πωλήσεις 421,7 εκατ. ευρώ το 2020, µε αύξηση 3,3% έναντι του 2019 που οι αντίστοιχες πωλήσεις ήταν 408,2 εκατ. ευρώ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
συζητήθηκε στις 14/6 η αίτηση της Μαλαµατίνα
για επικύρωση του σχεδίου εξυγίανσης, στο
πλαίσιο των άρθρων 106 β&δ του Πτωχευτικού
Κώδικα. Σύµφωνα µε πληροφορίες, κατατέθηκαν
κύριες παρεµβάσεις από φορείς, µεταξύ των
οποίων ∆ηµόσιο, ΕΦΚΑ και προµηθευτές, ενώ
αναµένεται η απόφαση του δικαστηρίου.

Τέσσερα βραβεία για
τα προϊόντα της ΚΥΚΝΟΣ
Τέσσερα από τα προϊόντα της ΚΥΚΝΟΣ Α.Ε.
απέσπασαν βραβεία ανώτερης γεύσης στα
Superior Taste Awards 2021. Συγκεκριµένα, ο
«Τοµατοπολτός διπλής Συµπύκνωσης» και τα
προϊόντα «Τριµµένες Τοµάτες στην γυάλινη
φιάλη», «Σάλτσα Τοµάτας µε Φέτα και Ρίγανη»
και «Σάλτσα τοµάτας µε ελιές Καλαµών».
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H λαχαναγορά γίνεται και e-κατάστημα
Διαθέσιμη η πλατφόρμα αρχικά για χονδρεμπόρους επί 24ωρη βάση, κατόπιν για λιανική
Στην εξυπηρέτηση των πελατών χονδρικής και ψηφιακά, δηµιουργώντας
την πλατφόρµα e-Λαχαναγορά προχωράει ο Οργανισµός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας. Μέσω αυτής τα
προϊόντα που πωλούν οι χονδρέµποροι στις εγκαταστάσεις της αγοράς
θα είναι διαθέσιµα και ηλεκτρονικά για απευθείας εκτέλεση παραγγελιών από τους πελάτες τους χωρίς φυσική παρουσία. Η συγκεκριµένη πλατφόρµα που σε πρώτη φάση
θα εξυπηρετεί τη χονδρική, προσεχώς θα εξυπηρετεί και για τους πελάτες λιανικής.
Το e-λαχαναγορά πρόκειται επί
της ουσίας για εφαρµογή που εξυπηρετεί τις συναλλαγές ανάµεσα σε χονδρεµπόρους και αγοραστές. Θα είναι διαθέσιµη επί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Επί της ουσίας η πλατφόρµα δεν θα αλλάξει
την υπάρχουσα δοµή των συναλλαγών και τις παραδοσιακές συναλλαγές, έρχεται ωστόσο να τη συµπληρώσει µε νέα εργαλεία ηλεκτρονικών παραγγελιών, κάτι που επισήµανε ο διευθύνων σύµβουλος του
ΟΚΑΑ, Απόστολος Αποστολάκος,
σε σχετική παρουσίαση. Με τη συγκεκριµένη εφαρµογή που θα είναι αρχικά διαθέσιµη σε κινητό και
προσεχώς σε σταθερό υπολογιστή
ο ΟΚΑΑ τοποθετείται έναντι του ανταγωνισµού που συγκροτείται α-

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ (2002-2020)

14.851
2002

52.735
2020
ΤΟΝΟI

255%
ΑΥΞΗΣΗ
ΠΗΓΗ: DG TRADEΣΕΒΙΤΕΛ

Ο Απόστολος Αποστολάκος, διευθύνων σύµβουλος
του Οργανισµού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας.
πό παίκτες όπως το Wikifarmer, το
hello και το hot.market που υφίστανται ήδη στην Ελλάδα και διαθέτουν αντίστοιχα προϊόντα µε αυτά της λαχαναγοράς από παραγωγούς σε όλη την Ελλάδα. Επίσης,
αλυσίδες που εξυπηρετούν τη χονδρική όπως η The Mart (Σκλαβενίτης) ή και η ENA Foods (ΑΒ Βασιλόπουλος), έχουν δηµιουργήσει ανάλογες υποδοµές ηλεκτρονικών πα-

ραγγελιών. Στην πλατφόρµα του ΟΚΑΑ συµµετέχουν µέχρι στιγµής 35
επιχειρήσεις που διαθέτουν ψάρια,
κρέας, λαχανικά και φρούτα.
Στην υπηρεσία της πλατφόρµας
και του Οργανισµού Κεντρικών Αγορών θα τεθεί και η τεχνολογία του
5G προσεχώς, η οποία θα δίνει την
δυνατότητα ζωντανής περιήγησης
στο χώρο πώλησης αλλά και κατ’ επέκταση ζωντανή εικόνα των προ-

ϊόντων κατά την αγορά τους µέσω
υπηρεσίας live streaming. Το e-λαχαναγορά απευθύνεται σε 300 χονδρεµπόρους οπωρολαχανικών στις
εγκαταστάσεις του ΟΚΑΑ σε Ρέντη
και Πάτρα, σε 400 ιχθυεµπόρους
και σε 50 εµπόρους κρέατος που
θα διαθέτουν µέσω της πλατφόρµας τα προϊόντα τους. Θα εξυπηρετεί
κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, οπωροπωλεία, βιοµηχανία πρώτων υλών,
καταστήµατα εστίασης και HoReCa,
χονδρεµπόρους επαρχίας, σούπερ
µάρκετ και µίνι µάρκετ. Στον σχεδιασµό µελλοντικά είναι η δυνατότητα πρόσβασης και των παραγωγών
στην πλατφόρµα, δηλώνοντας διαθεσιµότητα συγκεκριµένων αγαθών που µε τη σειρά τους θα αγοράζουν οι χονδρέµποροι και θα µεταπωλούν στην αγορά.
Την ίδια στιγµή ο ΟΚΑΑ έχει προγραµµατίσει συνολικές επενδύσεις
ύψους 20 εκατ. ευρώ για βελτίωση
εγκαταστάσεων και υπηρεσιών προς
την αγορά µε έµφαση στην κατασκευή ψυκτικών χώρων 7.500 παλετών για αύξηση της δυνατότητας
αποθεµατοποίησης των χονδρεµπόρων. Στόχος επίσης της διοίκησης
του φορέα είναι η δηµιουργία κέντρων logistics και στις 11 ιχθυόσκαλες της χώρας, κάτι που σήµερα δεν υφίσταται.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Εκτόξευση 255% στην 20ετία στις εξαγωγές
τυποποιημένου ελληνικού ελαιόλαδου
Ιστορικά υψηλά επίπεδα κατέγραψαν οι εξαγωγές επώνυµου τυποποιηµένου ελληνικού ελαιολάδου,
προς τις αγορές της Ε.Ε αλλά και σε
Τρίτες Χώρες, µε αύξηση που αγγίζει το 255 % κατά την περίοδο των
ετών 2002-2020.
Σύµφωνα µε στοιχεία της αρµόδιας Γενικής ∆ιεύθυνσης Εµπορίου (DG TRADE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι συνολικές εξαγωγές
ελαιολάδου, εκτοξεύθηκαν από
τους 14.851 τονους το 2002, στους
52.735 τονους την περσινή χρονιά.
Ειδικότερα, οι εξαγωγές του τυποποιηµένου ελληνικού ελαιολάδου
προς χώρες της Ε.Ε εκτινάχθηκαν
από τους 7.561 τον. το 2002 στους
31.655 τον. το 2020 (αύξηση 319
%), η δε αύξηση κατά το 2020, σε
σχέση µε το 2019 (26.872 τον.), α-

νήλθε στο 17,8%. Αντίστοιχη αύξηση εµφάνισαν και οι εξαγωγές τυποποιηµένου ελληνικού ελαιολάδου προς Τρίτες - εκτός Ε.Ε χώρες,
οι οποίες από 7.290 τον. το 2002

Γερµανία
Την πρώτη θέση στις εξαγωγές τυποποιηµένου ελληνικού ελαιολάδου, µεταξύ των
χωρών της Ε.Ε, κατέχει η
Γερµανία µε 14.907 τόνους,
πέρυσι

έφτασαν τους 21.080 τον. (αύξηση 189%) το 2020. Το 2019 οι αντίστοιχες εξαγωγές ήταν 19.807
τον. (αύξηση 6,4 %).
Την πρώτη θέση στις εξαγωγές
τυποποιηµένου ελληνικού ελαιολάδου, µεταξύ των χωρών της Ε.Ε,
κατέχει η Γερµανία µε 14.907 τον
(από 10.760 τον. το προηγούµενο
έτος) και ακολουθεί µε διαφορά
η Μεγάλη Βρετανία (2.698 τον.),
η Αυστρία µε 2.578 τον, η Γαλλία
(2.032 τον.), το Βέλγιο (1.463 τον.),
η Σουηδία (1.385 τον.) και η Κύπρος (1.209 τον.). Στις εκτός Ε.Ε.
αγορές, την πρώτη θέση κατέχουν
οι ΗΠΑ µε 9.143 τον. και ακολουθούν ο Καναδάς µε 1.851 τον., η
Αυστραλία µε 1.773 τον., η Ρωσία
µε 1.218 τον. και η Σουηδία µε
1.196 τόνους.

Επενδύει στα
συσκευσμένα
γαλακτοκομικά
ο Συνεταιρισμός
Καλαβρύτων
Έναν κλάδο δραστηριότητας,
τον οποίο αναπτύσσει εσχάτως
και αναµένεται να ενισχύσει
περαιτέρω αποτελεί για τον
Αγροτικό Γαλακτοκοµικό
Συνεταιρισµό Καλαβρύτων,
αυτός της ανάπτυξης και
παραγωγής γαλακτοκοµικών
προϊόντων στον οποίο διατηρεί
ήδη παρουσία µε το ρυζόγαλο,
την κρέµα βανίλια ή το πρόβειο
γιαούρτι. Επιπλέον
ο Συνεταιρισµός ξεκίνησε
πρόσφατα να παράγει γιαούρτι
από κατσικίσιο γάλα, το οποίο
επί του παρόντος διατίθεται
στην τοπική αγορά, µε στόχο να
σφυγµοµετρήσει τη ζήτηση που
θα έχει από τους καταναλωτές
µε επιδίωξη στη συνέχεια να
ενταχθεί και αυτό στη γκάµα
που διατίθεται
στο οργανωµένο λιανεµπόριο
µέσω της αποκλειστικής
συνεργασίας που έχει µε τα
καταστήµατα Σκλαβενίτη.
Στο πλάνο µάλιστα του
Συνεταιρισµού είναι να
δηµιουργήσει προσεχώς
και νέες εγκαταστάσεις
παραγωγής αποκλειστικά για
τα γαλακτοκοµικά προϊόντα
που προαναφέραµε, τα οποία
αυτή τη στιγµή παράγονται από
συνεργαζόµενες επιχειρήσεις.
«Στόχος µας µέσα από µία
τέτοια κίνηση είναι να
ελέγξουµε όλη την διαδικασία
παραγωγής από
την πρώτη ύλη έως και τη
συσκευασία», επισηµαίνει
ο πρόεδρος του Συνεταιρισµού
Καλαβρύτων, Παύλος Σατολιάς.
Η δηµιουργία της νέας µονάδας
θα ενταχθεί σε διαδικασία
υλοποίησης µετά την
ολοκλήρωση συνολικών
επενδύσεων ύψους 7 εκατ.
ευρώ που τρέχουν αυτή την
περίοδο (αναβαθµίσεις για
αύξηση της παραγωγικής
δυναµικότητας στο τυροκοµείο,
στο συσκευαστήριο, στην
παραγωγή βιοαερίου, νέα
µονάδα ζωοτροφών).
Γ.ΛΑΜΠΙΡΗΣ
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Το μοντέλο
Terra Creta δεν
έχει επιδοτήσεις
Σύμπραξη με Ομάδες Παραγωγών και παραγωγή
ελαιολάδου με ξεκάθαρα ποιοτικά χαρακτηριστικά
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ
Την ποιότητα του ελαιολάδου
που παράγει µπορεί να ελέγχει πλήρως η Terra Creta µέσα
από την απευθείας συνεργασία
που διατηρεί µε Οµάδες Παραγωγών, καθετοποιώντας την παραγωγή της από το χωράφι έως
την έκθλιψη και τη συσκευασία
του προϊόντος. Η εταιρεία που
διατηρεί παρουσία σε 45 χώρες
του κόσµου, βασίζει σηµαντικό
µέρος του τζίρου της στον εξαγωγικό τοµέα.
Το 2010 προχώρησε στη δηµιουργία του δικού της ελαιοτριβείου, προβαίνοντας στη συνέχεια και στη σύσταση Οµάδων
Παραγωγών για να καλύπτει τις
ανάγκες της. Όπως ανέφερε ο
γενικός διευθυντής της Terra
Creta Φώτης Σουσαλής στο πλαίσιο του 2ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου Κέντρου Ελιάς που διοργάνωσαν το Κέντρο Ελιάς και το
Perrotis College της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής, «αυτή τη στιγµή διατηρούµε δύο
Οµάδες Παραγωγών, η µία στα
Χανιά µε έδρα το δικό µας ελαιουργείο και η δεύτερη στη Μεσσαρά, η οποία φέρει την ονοµασία Αγροτικός Συνεταιρισµός Αστερουσίων. Έχουµε καταφέρει

να λειτουργήσουµε ένα µοντέλο υπό το οποίο µία ιδιωτική επιχείρηση συνεργάζεται µε µία
οµάδα παραγωγών και έναν αγροτικό συνεταιρισµό».
Σύµφωνα µε τον κ. Σουσαλή
η συνεργασία µε τις συγκεκριµένες Οµάδες Παραγωγών βασίζεται στην εµπιστοσύνη και
στην ειλικρίνεια. Όπως τόνισε,
η εταιρεία λαµβάνει τα µηνύµατα από τις αγορές του εξωτερικού και στη συνέχεια σε συνεργασία µε τους παραγωγούς θέτουν τους στόχους στον τοµέα
της παραγωγής.

«∆ίνουµε κίνητρο για το καλό
αποτέλεσµα»
«Βασικό στοιχείο αυτής της
συνεργασίας είναι ότι δεν υπάρχουν επιδοτήσεις. Είµαστε µία ιδιωτική εταιρεία, δεν υπάρχουν
χρήµατα που µας χαρίζονται και
εποµένως δεν µπορούµε να επιδοτούµε κανέναν. Τα προηγούµενα χρόνια είδαµε αρκετά
άσχηµα παραδείγµατα Οµάδων
Παραγωγών σε σχέση µε τις επιδοτήσεις που λάµβαναν. Από
πλευράς µας δεν επιδοτούµε την
προσπάθεια, όπως άλλωστε και
η ίδια η αγορά. Θα αγοράσουµε
το προϊόν εφόσον αυτό είναι καλό. ∆ίνουµε κίνητρο για το καλό

Στόχος η πιστοποίηση όλης της αλυσίδας αξίας για τη βιωσιµότητα.

Η εταιρεία λαµβάνει τα µηνύµατα από τις αγορές του εξωτερικού
και στη συνέχεια σε συνεργασία µε τους παραγωγούς
θέτουν τους στόχους στον τοµέα της παραγωγής.

2019

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

17,36

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

45

ΧΩΡΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ

97%

Σε 45 χώρες
Η εταιρεία που διατηρεί
παρουσία σε 45 χώρες
του κόσµου, βασίζει
σηµαντικό µέρος του
τζίρου της σε εξαγωγές

αποτέλεσµα. Και πλέον έχουµε
καταφέρει να παραγγέλνουµε
το προϊόν που θέλουµε. Ζητάµε
ορισµένη ποσότητα αγουρέλαιου ή µία συγκεκριµένη ποσότητα grand cru; Επιθυµούµε να
πετύχουµε συγκεκριµένο γευστικό ή οργανοληπτικό προφίλ
µε υψηλό φρουτώδες ή υψηλή
περιεκτικότητα σε φαινόλες; Είµαστε σε θέση καθ’ όλη τη διαδικασία παραγωγής να παραγγέλνουµε αυτό που θέλουµε»,
είπε ο κ. Σουσαλής.

Αποτελέσµατα και εµπορικά
αλλά και ποιοτικά
Ο γενικός διευθυντής της εταιρείας ανέφερε ότι οι συγκεκριµένες κινήσεις από πλευράς
της Terra Creta έχουν φέρει αποτελέσµατα και στο εµπορικό

πεδίο αλλά και στον τοµέα της
ποιότητας. «Πέρυσι καταφέραµε
να µπει το Grand Cru στο top10
της παγκόσµιας κατάταξης ελαιολάδου». Αναφερόµενος στα επόµενα βήµατα, στόχευση της
εταιρείας είναι να πιστοποιήσει
το σύνολο της αλυσίδας αξίας ως
προς τη βιωσιµότητά της και να
µετρήσει το αποτύπωµα άνθρακα.
Ταυτόχρονα, σύµφωνα µε τον
ίδιο, επιδίωξη της Terra Creta είναι να δείξει στον καταναλωτή
ποια είναι η δουλειά και ποιο είναι το αποτέλεσµα, µέσα από τη
συγκροτηµένη συνεργασία µε Οµάδες Παραγωγών, ελέγχοντας
το προϊόν από το «α» έως το «ω»,
και φέρνοντας ταυτόχρονα στην
αγορά ένα προϊόν συγκεκριµένης καταγωγής και ποιότητας έως το ράφι του σούπερ µάρκετ.

Μέσα από τη συγκροτηµένη συνεργασία µε Οµάδες Παραγωγών ελέγχεται το προϊόν από το «Α» έως το «Ω».

Agrenda
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Ανοίγει το παιχνίδι στη χρηματοδότηση
των αγροτών με ευρωπαϊκές βοήθειες
Τη δική τους προσέγγιση στα θέματα χρηματοδότησης της αγροτικής δραστηριότητας
παρουσιάζουν οι μεγάλες εμπορικές τράπεζες, οι οποίες πλαισιώνουν δοκιμασμένα προϊόντα
αγροτικής τραπεζικής με νέες λύσεις εγγυημένου επενδυτικού κεφαλαίου. Ιδιαίτερη
φροντίδα καταγράφεται για τον κλάδο της αγροδιατροφής και για τους νέους αγρότες.

Η χρηµατοδοτική στήριξη του αγροτικού τοµέα
προαπαιτούµενο για τη βιώσιµη ανάπτυξη
Οι αλλαγές που διαµορφώνονται στον τοµέα της Αγροδιατροφής είναι πολυδιάστατες και σχετίζονται µε
δηµογραφικές, οικονοµικές, παραγωγικές, περιβαλλοντικές και εµπορικές παραµέτρους.
Η µείωση του πληθυσµού της χώρας επηρεάζει την
εσωτερική αγορά και αυξάνει την ανάγκη για εξωστρέφεια. Η ένταση της αστικοποίησης του πληθυσµού διεθνώς και η ανάπτυξη του βιoτικού επιπέδου
σε συγκεκριµένες χώρες θα µεταβάλλουν τη γεωγραφία της διεθνούς αγοράς τροφίµων και θα δηµιουργήσουν ελκυστικές αγορές
και ευκαιρίες.
Η αλλαγή της δοµής των ευρωπαϊκών ενισχύσεων θα
επηρεάσει και τα εισοδήµατα των παραγωγών. Η αναµόρφωση των καλλιεργητικών τεχνικών, που σχετίζονται µε τις εξελίξεις στην αγορά των γεωργικών εφοδίων και την υιοθέτηση της ευφυούς γεωργίας, θα αποτελέσει µεγάλη πρόκληση για
Ιωάννης Χανιωτάκης
Senior Director Ανάπτυξης
τον έλεγχο του κόστους παΕργασιών Αγροτικού Τοµέα
ραγωγής.
της Τράπεζας Πειραιώς
Οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής είναι δεδοµένο
ότι θα επηρεάσουν πολυεπίπεδα την παραγωγή. Την ίδια στιγµή ο καταναλωτής
θα αναζητά όλο και περισσότερο πρόσθετες πληροφορίες για τα προϊόντα, καθώς ενδιαφέρεται για την
υγεία του. Τα δίκτυα διανοµής θα επιλέγουν τρόφιµα
µε συγκεκριµένες προδιαγραφές ποιότητας και αειφορίας, αλλά και µε διεθνείς πιστοποιήσεις.
Συνεπώς, oι δυνατότητες ανάπτυξης της αγροτικής
παραγωγής συνδέονται πριν απ’ όλα µε την πλήρη
αξιοποίηση της καλλιεργούµενης γης, από εκπαιδευµένους παραγωγούς σε νέες γεωργικές τεχνικές σύγχρονης τεχνολογίας. Γι’ αυτό, η είσοδος νέων αγροτών είναι καθοριστικής σηµασίας. Απαραίτητη είναι και η συνεργασία των αγροτών µέσα από
συνεργατικά σχήµατα, συνεταιρισµούς ή οµάδες παραγωγών ή δοµές Συµβολαιακής Γεωργίας. Και αναµφισβήτητα, στα συνθετικά της επιτυχίας θα περιλαµβάνονται ο έγκαιρος προγραµµατισµός και η
προσαρµογή στα νέα δεδοµένα, επενδύσεις και εξωστρέφεια.
Η Τράπεζα Πειραιώς πιστεύει ότι η χρηµατοδότηση
αποτελεί ζωτικής σηµασίας παράγοντα, για την ανά-
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Στρατηγική επιλογή της
Τράπεζας Πειραιώς είναι η
έµπρακτη στήριξη στον αγροτικό
τοµέα όσων δηµιουργούν
πρωτογενή πλούτο.

Η Τράπεζα Πειραιώς
πτυξη του αγροτικού τοµέα και θεωρεί ότι δεν πρέπει να λειτουργεί
απλά ως ροή κεφαλαίων, αλλά να
συµβάλει και στην επίλυση δοµικών προβληµάτων του.
Στο πλαίσιο αυτό, προσφέρει λύσεις για ολοκληρωµένη κάλυψη
βραχυπρόθεσµων και µεσοµακροπρόθεσµων αναγκών της γεωργικής εκµετάλλευσης. Στηρίζει τις επενδυτικές επιλογές του παραγωγού και την υλοποίηση επιχειρηµατικών σχεδίων, επιχορηγούµενων ή µη. Και εξασφαλίζει την απαραίτητη ρευστότητα, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκµετάλλευσης
µε µια σειρά από χρηµατοδοτικά εργαλεία.
Κορωνίδα η Συµβολαιακή Γεωργία
Κορωνίδα της χρηµατοδοτικής παρέµβασης της είναι το Πρόγραµµα Συµβολαιακής Γεωργίας, το οποίο
παρέχει την απαραίτητη «στοχευµένη» ρευστότητα,
στον κατάλληλο χρόνο, σε κάθε κρίκο της αλυσίδας.
Το πρόγραµµα επενδύει στη δηµιουργία συνεργειών µεταξύ παραγωγών και µεταποιητικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων που είναι πελάτες της, για να
υποστηρίξει την καλύτερη οργάνωση και ανάπτυξη
της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Στόχος της Τράπεζας είναι η συνεχής σηµαντική αύξηση των µεγεθών
του Προγράµµατος και των προσφερόµενων υπηρεσιών, µε ιδιαίτερη έµφαση στην ενίσχυση του αειφορικού αποτυπώµατος των εκµεταλλεύσεων.
Η αξιοποίηση των ενεργών χρηµατοδοτικών προγραµµάτων αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις τη χώρας στην προσπάθειά της για δυναµική

ανάπτυξη. Η Τράπεζα Πειραιώς, παρακολουθεί ενεργά τις εξελίξεις και θεωρεί ότι η υλοποίηση των δράσεων του
ΠΑΑ 2014-2020, της νέας ΚΑΠ- περιλαµβανοµένων αυτών της µεταβατικής περιόδου, καθώς και του Ταµείου
Ανάκαµψης µπορούν να επηρεάσουν
δοµικά την εικόνα του ελληνικού αγροτικού τοµέα µε ορίζοντα 10ετίας.
Στηρίζουµε χρηµατοδοτικά τα υγιή
επενδυτικά σχέδια
Στρατηγική επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς είναι η
έµπρακτη στήριξη όσων δραστηριοποιούνται στον
αγροτικό τοµέα µε νέες ιδέες, όσων καινοτοµούν, όσων δηµιουργούν πρωτογενή πλούτο. Πέραν των
εξειδικευµένων χρηµατοδοτικών προϊόντων, που
σχεδιάζει και προσφέρει συνεργάζεται µε ελληνικούς και ευρωπαϊκούς αναπτυξιακούς φορείς και
αξιοποιεί, προς όφελος των πελατών της, το σύνολο των χρηµατοδοτικών εργαλείων που είναι διαθέσιµα στην αγορά.
Μέσω των συνεργασιών αυτών, η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει χρηµατοδοτικές λύσεις, µε ευνοϊκούς
όρους, σε αγρότες, αγροτικούς συνεταιρισµούς και
αγροτικές επιχειρήσεις. Πρόσφατα, η Τράπεζα Πειραιώς, συµµετείχε στο Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης µε χαρτοφυλάκιο έως 200 εκατ. ευρώ, ενώ ήδη αξιοποιεί τα προγράµµατα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, όπως το Κεφάλαιο Κίνησης Covid-19, του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων (EaSI Μικροχρηµατοδότηση Αγροτών) και της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

προσφέρει λύσεις για
ολοκληρωµένη κάλυψη
βραχυπρόθεσµων και
µεσοµακροπρόθεσµων αναγκών
της γεωργικής εκµετάλλευσης.

Τα προγράµµατα της
Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας, όπως το
Κεφάλαιο Κίνησης
Covid-19, του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Επενδύσεων (EaSI
Μικροχρηµατοδότηση Αγροτών)
και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, αξιοποιεί ήδη η
Τράπεζα Πειραιώς.

Κορωνίδα της
χρηµατοδοτικής
παρέµβασης είναι το
Πρόγραµµα Συµβολαιακής
Γεωργίας, το οποίο παρέχει
την απαραίτητη «στοχευµένη»
ρευστότητα, στον κατάλληλο
χρόνο, σε κάθε κρίκο της
αλυσίδας.

Άµεση ρευστότητα, εγγυηµένο αγροτικό κεφάλαιο

στο πλάνο της Εθνικής Τράπεζας
Ποια είναι η δική σας προσέγγιση στα θέµατα χρηµατοδότησης της αγροτικής δραστηριότητας, πώς επιδρά η συµβολαιακή γεωργία και τι δείχνει το πλάνο
σας για την τριετία;
Η Εθνική Τράπεζα εφαρµόζει διευρυµένο σχέδιο δράσης που αποσκοπεί στην οικονοµική ενίσχυση των παραγωγών και των επιχειρήσεων του ευρύτερου αγροδιατροφικού τοµέα. Ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα
συγκυρία, που η οικονοµία πλήττεται από την πανδηµία του Covid 19, υλοποιεί πλήθος παράλληλων ενεργειών µε κύριο στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας
των επιχειρήσεων αυτών και την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία της αγροδιατροφικής αλυσίδας.
Πιο συγκεκριµένα:
● χρηµατοδοτεί παραγωγούς και µικροµεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης και την απόκτηση παγίων στοιχείων
● προσφέρει χρηµατοδοτικά προγράµµατα για την
υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο των
επιχορηγούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ ή του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020:
παροχή χρηµατοδότησης για την κάλυψη της Ιδιωτικής Συµµετοχής ή έναντι επιχορήγησης, καθώς και τη χορήγηση Εγγυητικών Επιστολών για
λήψη προκαταβολής της επιχορήγησης (σύµφωνα µε τους όρους του εκάστοτε προγράµµατος)
● διαθέτει την «Κάρτα του Αγρότη» σε συνεργασία
µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η οποία αποτελεί πρωτοποριακό τραπεζικό
προϊόν που συµβάλλει ενεργά στην ενίσχυση της
ρευστότητας των παραγωγών
● έχει αναπτύξει εξειδικευµένο πρόγραµµα χρηµατοδότησης της Συµβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας, το οποίο εκσυγχρονίζει το παραγωγικό και συναλλακτικό κύκλωµα παραγωγών, προµηθευτών και αγοραστών αγροτικών προϊόντων
● προσφέρει ένα ολοκληρωµένο πακέτο µε πλήθος τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών (καταθέσεις, κίνηση κεφαλαίων, εναλλακτικά δίκτυα) που
καλύπτουν τις συναλλακτικές ανάγκες των παραγωγών και των επιχειρήσεων του αγροτικού τοµέα
● στηρίζει τους παραγωγούς στην επιλογή των
κατάλληλων χρηµατοδοτικών εργαλείων και µεθόδων δράσης, µε στόχο τη διασφάλιση της ανάπτυξης και της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας
των γεωργικών τους εκµεταλλεύσεων, καθιστώντας παράλληλα ανταγωνιστική την παραγωγική
τους διαδικασία.
Η Εθνική Τράπεζα στηρίζοντας ενεργά τον πρωτογενή / αγροτικό τοµέα, έχει αναπτύξει εξειδικευµένο πρόγραµµα χρηµατοδότησης της Συµβολαιακής Γεωργίας / Κτηνοτροφίας, το οποίο εκσυγχρονίζει ολόκληρο το παραγωγικό και συναλλακτικό κύκλωµα αγοραστών και προµηθευτών
αγροτικών προϊόντων. Μέσω του προγράµµατος,
χρηµατοδοτείται µέρος του κόστους παραγωγής
αγροτών ή κτηνοτρόφων, τα προϊόντα των οποίων θα αγοραστούν βάσει συµβολαίου αγοραπωλησίας από εµπορική ή µεταποιητική επιχείρηση.
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ρήσεων, µέσω του Προγράµµατος «NBG Loan for
Αgriculture and Bioeconomy». Το εν λόγω πρόγραµµα παρέχει στις επιχειρήσεις µειωµένο χρηµατοοικονοµικό κόστος, ιδιαιτέρως για τους νέους αγρότες
που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας, καθώς
και απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής της εισφοράς του Ν 128/75.
Επιπλέον, σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) προσφέρει τη δυνατότητα χορήγησης δανείων µε ευνοϊκότερους όρους και σε συνδυασµό µε τα υπάρχοντα προϊόντα και Προγράµµατα. Ειδικότερα η Εθνική Τράπεζα συµµετέχει στο «Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης», έχοντας υπογράψει
συµφωνία χρηµατοδότησης µε το ΕΤαΕ για χαρτοφυλάκιο ύψους 70 εκατ. ευρώ, µε στόχο τη χρηµατοδότηση επενδυτικών έργων του πρωτογενούς τοµέα και
της µεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

Τα οφέλη για τους παραγωγούς που εντάσσονται
στο πρόγραµµα είναι πολλαπλά, καθώς:
εξασφαλίζουν την αναγκαία ρευστότητα για τον καλύτερο προγραµµατισµό της παραγωγικής περιόδου
επωφελούνται των ευνοϊκών όρων χρηµατοδότησης,
οι οποίοι είναι απόλυτα προσαρµοσµένοι στο καλλιεργούµενο προϊόν και στους όρους της συµφωνίας µε
τον αγοραστή επιτυγχάνουν µείωση του κόστους παραγωγής µέσω της δυνατότητας άµεσης εξόφλησης
εργατικού κόστους, αγορών εφοδίων και καυσίµων
χρησιµοποιούν τα ταµειακά τους διαθέσιµα για περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικότητας τους
Στο πλαίσιο αυτό η Εθνική Τράπεζα επιδιώκει την περαιτέρω ανάπτυξη του προγράµµατος κατά την προσεχή τριετία, µε διεύρυνση του αριθµού των παραγωγών που συµµετέχουν σε αυτό και οι οποίοι προµηθεύουν µε αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα τις
συνεργαζόµενες εµπορικές και µεταποιητικές επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τοµέα.
Κατά το τρέχον διάστηµα, πώς µπορεί στο πλαίσιο
βραχυπρόθεσµης χρηµατοδότησης να ικανοποιηθεί
άµεσα η ανάγκη για ρευστότητα ενός παραγωγού;
Η «Κάρτα του Αγρότη» είναι ένα από τα προγράµµατα χρηµατοδότησης της Εθνικής Τράπεζας που απευθύνεται στον παραγωγό στον οποίο παρέχει πολλαπλά οφέλη για τη διευκόλυνση της παραγωγικής του
διαδικασίας.
Σε συνεργασία µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, η Τράπεζα προσφέρει την «Κάρτα του
Αγρότη», η οποία είναι µια χρεωστική κάρτα αναλήψεων που συνδέεται µε ατοµικό τρεχούµενο λογαριασµό, στον οποίο πιστώνονται τα ποσά των αγροτικών επιδοτήσεων που δικαιούται ο παραγωγός. Στον
λογαριασµό χορηγείται όριο υπερανάληψης ανέξοδα,
µε προνοµιακό επιτόκιο, το οποίο εξοφλείται από τις
πιστώσεις της αγροτικής ενίσχυσης στο λογαριασµό.
Η «Κάρτα του Αγρότη» παρέχει ουσιαστικά στον παραγωγό τη δυνατότητα προείσπραξης της επιδότησής του, λαµβάνοντας έως το 80% συνολικά της Βασικής και της Πράσινης Ενίσχυσης που δικαιούται κά-

θε χρόνο µε τη µορφή ορίου χρηµατοδότησης. Με τον
τρόπο αυτό ο παραγωγός αποκτά άµεση ρευστότητα για να καλύψει τις ανάγκες του από τις γεωργικές
και κτηνοτροφικές του εργασίες.
Αναλυτικότερα, µε την «Κάρτα του Αγρότη» και µέσω του λογαριασµού, ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα πραγµατοποίησης καθηµερινών συναλλαγών
και πληρωµών όπως:
● Αγορά µέσω EFT/POS και e-Commerce πρώτων υλών, λιπασµάτων, σπόρων, ζωοτροφών κ.λπ.
● Προµήθεια καυσίµων και συντήρηση ή επισκευή
µηχανηµάτων µέσω EFT/POS
● Ασφαλιστικές εισφορές σε ΕΛΓΑ, ΟΓΑ, ΕΦΚΑ και υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο (βεβαιωµένες οφειλές
∆ΟΥ, τέλη κυκλοφορίας, ΚΕΑΕΟ, κ.α.)
● Λογαριασµοί ∆ΕΗ και λοιπών παρόχων ηλεκτρικής
ενέργειας, ΕΥ∆ΑΠ, ΕΥΑΘ και ΤΟΕΒ που έχουν συνεργασία µε την Τράπεζα
● ∆απάνες έκδοσης και χρήσης εργοσήµου
● Κόστος Αίτησης Αγροτικής Ενίσχυσης
● Ανάληψης µετρητών έως το 10% του εγκεκριµένου χρηµατοδοτικού ορίου, µέσω του δικτύου
ATM της Τράπεζας.
Βασική προϋπόθεση για να αποκτήσει κάποιος την
«Κάρτα του Αγρότη» είναι να δικαιούται Βασική Ενίσχυση για το 2021 και να έχει υποβάλει τη σχετική ∆ήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ποια είναι τα αναπτυξιακά προγράµµατα που συνδέονται µε τη χρηµατοδοτική σας πολιτική στον πρωτογενή τοµέα;
Ενισχύοντας την προσέλκυση της νέας γενιάς στον τοµέα της γεωργίας και της βιοοικονοµίας και τη διευκόλυνση της τραπεζικής χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων αυτών, η Εθνική Τράπεζα προχώρησε σε
συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕπ) για τη χορήγηση δανείου ποσού 100.000.000
ευρώ το οποίο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για
τη χρηµατοδότηση των επενδυτικών και επιχειρηµατικών σχεδίων αγροτών και µικροµεσαίων επιχει-

Μέσω αυτού του χρηµατοδοτικού εργαλείου,
δίνεται η δυνατότητα σε:
● αγρότες, αγροτικούς συνεταιρισµούς, οµάδες και
οργανώσεις παραγωγών,
● ιδιωτικές επιχειρήσεις σε συγκεκριµένους κλάδους
της µεταποίησης και εµπορίας αγροτικών προϊόντων
που πραγµατοποιούν επιλέξιµες επενδύσεις να χρηµατοδοτηθούν µε µειωµένο επιτόκιο σε σχέση µε
υφιστάµενα προϊόντα χρηµατοδότησης µέσω διαθεσίµων της Τράπεζας.
Οι χρηµατοδοτήσεις χορηγούνται µε τη µορφή µακροπρόθεσµου δανείου παγίων για την κάλυψη των
δαπανών των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων, που έχουν ενταχθεί σε δράσεις του ΠΑΑ 2014 2020 (Σχέδια Βελτίωσης και Μεταποίησης) ή υλοποιούν συναφείς επενδύσεις, καθώς και µε τη µορφή κεφαλαίου κίνησης για δαπάνες που είναι άµεσα συνδεδεµένες µε την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
Τέλος, η Εθνική Τράπεζα είναι έτοιµη να συµµετάσχει
στις νέες δράσεις στήριξης του αγροδιατροφικού τοµέα που πρόκειται να υλοποιηθούν από την Πολιτεία
κατά το προσεχές διάστηµα, λόγω της τρέχουσας συγκυρίας, οι οποίες θα έχουν σαν στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τοµέα της οικονοµίας και την άµβλυνση των επιπτώσεων που απορρέουν από την εµφάνιση και διασπορά του Covid 19.
Με τις δράσεις της, η Εθνική Τράπεζα αποδεικνύει
έµπρακτα πως βρίσκεται και θα συνεχίσει να στέκεται µε υπευθυνότητα και συνέπεια στο πλευρό
του Έλληνα αγρότη, ιδιαιτέρως κατά την δύσκολη
αυτή περίοδο που διανύουµε.
∆ιονυσία Παναγιωτοπούλου, Υποδιευθύντρια
Υποστήριξης Εργασιών Αγροτικού Τοµέα της
∆ιεύθυνσης Προϊόντων ΜΜΕ & ∆ανείων
Λιανικής της Εθνικής Τράπεζας
Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες της Εθνικής Τράπεζας παρέχονται
από τα αρµόδια τµήµατα του ∆ικτύου Καταστηµάτων
της και στο www.nbg.gr.

