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Σιτάρι σκληρό
295
Καλαµπόκι
232
Βαµβάκι
87,00
Ελαιόλαδο
3,34

310
232
86,89
3,33

Πλαφόν σε διήµερους
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ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

Ήρθε για 285
να μείνει λένε
177
οι αναλυτές
για την
65,55
Αµερικανικός δάκτυλος
2,11
σελ. 38
άνοδο στα αγροτικά
Στηρίζει
το καλαµπόκι

229
302
179
195
80,74 77,20
3,01
2,56

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

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

306
196
74,22
2,58

302
195
77,30
2,55

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

Άσπρισαν στη συγκομιδή
τα σκληρά σιτάρια, χάνει
Αλλαντικό ή νωπό
πόντους η αγορά σελ. 20
Πετάει η γαλοπούλα

Εβδοµαδιαία µεταβολή τιµών
Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

8/12
288
187
92,00
1,91

15/12
288
189
86,58
1,89

Ξεθωριάζει
ηΆσπαρτοι,
υπόθεση
απλήρωτοι,
της
Βασικής
ανοργάνωτοι
Ενίσχυσης

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

Εκλογές ή
πραξικόπημα
στην ΠΑΣΕΓΕΣ;
Τύµπανα διχασµού ακούγονται τις
τελευταίες ημέρες στη Μεσογείων, με
την απόφαση της κουρασμένης ηγεσίας της ΠΑΣΕΓΕΣ να προχωρήσει -την
Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου- σε διαδικασία
ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ
παρωδία για την εκλογή νέας διοίκησης. Η επιλογή κινείται αντίθετα με το
γράμμα του νέου νόμου 4015/2011, φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση ακόμα και
παραδοσιακούς φίλους του σημερινού
προέδρου Τζ. Καραμίχα και προβληματίζει ήδη τους δικαστές. σελ. 2, 47

ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ
ΜΕΧΡΙ
80%
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥ

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

Γιορτές με «χίλια βάσανα» φέτος για τους αγρότες

ΣεΣενέες
δράσεις,
όπως
ειδικό
θος,το
το βαμβάκι
και το βιομηχανιαναµονή
για την εκκαθάριση
του τσεκ οι επαγγελματίες του α- κό ροδάκινο, είναι μεγάλα και βάκαθεστώς
καισκέψεις
πολλούς σε δεύτερες
γροτικού χώρου, για
μετρούννεαρούς
αυτές τις ζουναγρότες
τις «πληγές» που αφήνει α- για τον προγραμματισμό της νέας
τομέρες
εφάπαξ
για μικροκαλλιεργητές,
νοικτές
το 2011, περιορίζοντας
α- χρονιάς. Η κίνηση των διεθνών αναμφίβολα τις προσδοκίες για τη γορών «μετράει αντίστροφα», ενώ
μεταφέρεται
το βάρος της ΚΑΠ σελ. 4
νέα χρονιά. Τα υπόλοιπα για την η παντελής απουσία ισχυρών ορ-

Στα 170
η προκήρυξη
ΝΑεκατ.
ΜΑΣευρώ
ΚΟΒΕΙ
ΧΡΕΟΣ για
ροδάκινα,
πορτοκάλια,
επιτραπέζια
ΚΑΙ ΝΑ ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ ΜΗΝΕΣ
σταφύλια και σύκα. Αρχές του 2022
θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις. σελ. 16

εξόφληση των καλλιεργητών σε γανώσεων των παραγωγών αυξάνει
κρίσιμες παραγωγές, όπως ο ηλίαν- κατά πολύ το ρίσκο. σελ. 7, 46-47

Τι φέρνει το 2012
για την ATEbank

Κόκκινο
χαλί στο συμπύρηνο
ΓΕΩΡΓΊΑΣ
Προτάσεις
ΕΥΦΥΕΊΣ ΛΥΣΕΊΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΆΦΙΕΡΩΜΆ
ΣΆΒΒΆΤΟ 26 & ΚΥΡΙΆΚΉ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

H µαζική αντικατάσταση οπωρώνων βιομηχανικού με επιτραπέζιο ροδάκινο δημιούργησε έλλειμμα στην αγορά. Αποτέλεσμα
είναι η επικείμενη εξάντληση
των αποθεμάτων κομπόστας το
agrenda
- σελ.όπως
23-34
2012,
η οποία,
εκτιμάται από αναλυτές και παράγοντες της
αγοράς, μπορεί να οδηγήσει σε
αύξηση της τιμής παραγωγού έως
και τα 30 λεπτά το κιλό. σελ. 4

που δένουν
τα συστήματα

Τα µπακάλικα πιπεράκια
κάνουν σουξέ
σελ. 40
ΤΟπου
ΧΡΥΣΑΦΙ
ΤΟΥ BRANDING
Με πέντε απλά βήµατα τα

βασικά ελληνικά αγροτικά προϊόντα µπορούν να αυξήσουν την αναγνωρισιµότητά τους και κατ’ επέκταση την αξία τους στις αγορές. ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 27-30

Νέα εποχή
στα Σχέδια
Θρίαµβος 69
Βελτίωσης

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

για τα τεύτλα

ΣABBATO: Μακαρίου, Θεράποντος
ΣABBATO
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ σελ. 22, 35

Άλλα 400 εκατ. για δάνεια
Στις ράγες ο Θρακών
σελ. Αµνός
11
μέσω Αναπτυξιακής

Μήνας 6ος, Εβδ. 25η

ΜΕΡΙ∆ΙΟ
ΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΙΩΣΗ
ΕΙΣΡΟΩΝ

24.472,72

90%

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Έναν παντογνώστη σύμβουλο που να χωράει στην παλάμη του αγρότη και να βρίσκεται
συνεχώς στην υπηρεσία του, προσφέρουν όλο και περισσότερες εταιρείες με τις ψηφιακές
πλατφόρμες διαχείρισης καλλιεργειών. Με αισθητήρες, τεχνολογία ΙοΤ και μοντέλα
πρόβλεψης, τα συστήματα έξυπνης γεωργίας «σκανάρουν» το χωράφι για προσβολές από
εχθρούς και ανάγκες θρέψης, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για
μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση εισροών.

Αχρείαστη
η δεύτερη
Ξεσταχιάζει
γραμματεία
κι ο ηλίανθος
Κατακερµατισµό και

Στην ενεργειακή
αναβάθµιση του
Επιστροφή στο
αγροτικού εξοπλισµού τιμολόγιο του 2009
επικεντρώνεται η νέα και διαβεβαιώσεις
πρόσκληση, µε πόρους Δριβελέγκα για το
από ΠΑΑ και Ταµείο ειδικό πριμ 42 ευρώ
Ανάκαµψης. σελ. 16-17
της Ολοκληρωμένης

Μεγαλώνει
η λίστα ΕΛΓΑ για
αποζημιώσεις σελ. 12

Πλούσιο το ψηφιακό πορτφόλιο των εισροών

ΕΞΥΠΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

και για τα 55 ευρώ

Ιδρύθηκε ο πρώτος κτηνοτροφικός συ-

εκτοξεύουν τα τεύτλα
στις εαρινές. σελ. 44-45

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

ΗΛΙΟΣ: Ανατολή
06:04 - ∆ύση 20:52
της νιτρορύπανσης,
νεταιρισμός στηΣΕΛΗΝΗ:
Θράκη με1650ηµερών
μέλη και

όχι ενιαία στρατηγική
Εκτός μάχης
βγαίνει ο σηµατοδοτεί η διάσπαση
ηλίανθος, της
με Γενικής Γραµµατείας
Αγροτικής
τους καλλιεργητές Πολιτικής και
∆ιαχείρισης Κοινοτικών
να μην έχουν
Πόρων. σελ. 46
ακόμα πληρωθεί
ούτε το 1/3 της
ΚΑΙΡΟΣ:
θερµοκρασίας
αξίας τουΆνοδος
προϊόντος
που παρέδωσαν στις
βιομηχανίες. σελ. 46
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ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Μια συζήτηση
που δεν έγινε
Με βάση τη λογική και τα αντικειµενικά δεδοµένα, ο παραµεληµένος εδώ και χρόνια αγροτικός τοµέας στη χώρα µας, έχει µπροστά του µια ακόµα ευκαιρία να ανασυγκροτηθεί. Σ’ αυτό συνηγορούν τα κονδύλια
του Ταµείου Ανασυγκρότησης, το νέο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης και η ενδιαφέρουσα βελτίωση που παρατηρείται στις
τιµές των αγροτικών προϊόντων διεθνώς.
Σε µια οργανωµένη χώρα, αυτή η συγκυρία κι
αυτό το οικονοµικό περιβάλλον, θα έδινε αφορµή για µια ολοκληρωµένη συζήτηση µεταξύ των ιθυνόντων και των συντελεστών
της αγροτικής παραγωγής, έτσι ώστε να διαµορφωθεί µια γραµµή πλεύσης που θα αξιοποιεί τις παραπάνω δυνατότητες και θα βάζει τις βάσεις για την ανασυγκρότηση του
χώρου. Στην Ελλάδα κι αυτή η ευκαιρία κινδυνεύει να χαθεί, καθώς απουσιάζουν εµφαντικά και το όραµα και ο σχεδιασµός.
Προφανώς δεν αρκεί η πρόβλεψη που γίνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας για ένα ποσό της τάξεως των
520 εκατ. ευρώ το οποίο θα στηρίξει, όπως
αναφέρεται, τον µετασχηµατισµό του αγροδιατροφικού τοµέα.
Το πρόβληµα ξεκινάει από το γεγονός ότι δεν
έχει προηγηθεί κάποια ουσιαστική συζήτηση µεταξύ των ενδιαφεροµένων, έτσι ώστε
να εκτιµηθούν οι ανάγκες και να προσδιορισθούν οι προτεραιότητες. Θα µπορούσε
να πει κανείς πως το παραπάνω ποσό αντανακλά ότι περίσσεψε σαν συνέχεια των απαιτήσεων που προέβαλαν άλλοι χώροι και
ο επιµερισµός του δεν προοιωνίζει αποτελεσµατική διαχείριση.
Στο θέµα της αναδιάρθρωσης καλλιεργειών για
παράδειγµα, όπου έχει προβλεφθεί ένα ποσό της τάξεως των 170 εκατ. ευρώ, τόσο οι
επιλογές των προωθούµενων προϊόντων όσο και ο τρόπος µε τον οποίο ορίζεται η όλη διαδικασία ενίσχυσης, δηµιουργεί εύλογες ανησυχίες. Εικάζεται ότι ήδη τα βουλευτικά γραφεία σπεύδουν να επικοινωνήσουν κατά προτεραιότητα στους «ψηφοφόρους» την ευκαιρία αξιοποίησης της δυνατότητας που θα υπάρξει.
Εύλογες είναι επίσης οι απορίες αναφορικά µε
την οδό που θα ακολουθηθεί για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της γεωργίας. Κι εδώ
εικάζεται ότι πρώτοι έχουν στρώσει τραπέζι, αυτοί οι οποίοι έχουν ορθώσει τείχη στην
πραγµατική ψηφιακή µετάβαση, αποκόπτοντας τα αγροτικά από το σύνολο των έργων
της ψηφιακής διακυβέρνησης, υπονοµεύοντας στην ουσία τις αρχές του opengov.
Agrenda

AgroNews.gr
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∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
1,19360

916
914

905.55

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85714

909,84

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ
914.77

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α
1,46928

908.1

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

910.34

910

TΖΙΡΟΣ
61.953.900

906
904

(24/06)

902
Πέµπτη

17/06

Παρασκευή

18/06

Τρίτη

22/06

Τετάρτη

23/06

Πέµπτη

24/06

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕΛ. 21

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Σάββατο 26-06-2021
Γενικά αίθριος καιρός µε
πρόσκαιρες νεφώσεις στα
ηπειρωτικά από το µεσηµέρι και
τοπικοί όµβροι στα ορεινά της
Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης
και πιθανώς Θεσσαλίας. Άνεµοι
βόρειοι βορειοδυτικοί µέτριοι και
ισχυρότεροι στα πελάγη.
Θερµοκρασία σε υψηλά επίπεδα
φτάνοντας στα κεντρικά και νότια
ηπειρωτικά τους 40-42oC.

34°C

33°C

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

32°C

KABΑΛΑ

2∆
43°C

2∆

ΛΑΡΙΣΑ

3∆

36°C

36°C

ΑΘΗΝΑ

2∆

ΠΑΤΡΑ

Κυριακή 27-06-2021
Γενικά αίθριος καιρός, µε
ανάπτυξη νεφώσεων από το
απόγευµα στα ανατολικά και
βόρεια ηπειρωτικά όπου θα
εκδηλωθούν τοπικοί όµβροι ή
µεµονωµένες καταιγίδες στη
Μακεδονία και τη Θράκη.
Άνεµοι βορειοδυτικοί µέτριοι.
Θερµοκρασία σε υψηλά επίπεδα
στα κεντρικά και τα νότια και
µόνο στα βόρεια σε µικρή πτώση.

∆ευτέρα 28-06-2021
και Τρίτη 29-06-2021
Αυξηµένες νεφώσεις και τοπικές
βροχές στα ηπειρωτικά της
κεντρικής και βόρειας χώρας από
το απόγευµα της ∆ευτέρας. Στην
υπόλοιπη χώρα καιρός γενικά
αίθριος και µόνο στα ηπειρωτικά

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
1,09553

Άσπρισαν φέτος τα σιτάρια, αλλά όσες ποικιλίες κατάφεραν να
διατηρήσουν τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά πάνε για τα 28
λεπτά. Με µειωµένη παραγωγή, αλλά ανοιχτές τιµές από τους
εµπόρους η αγορά για την πατάτα Νάξου. Κοντά στα 91 σεντς
τα λευκά βαµβάκια της νέας σοδειάς. Υψηλές τιµές κι αυξηµένη
ζήτηση σε βασικά αγροτικά εµπορεύµατα τα επόµενα δύο χρόνια
προβλέπουν διεθνείς αναλυτές, µιλώντας για υπερκύκλο.

912
908

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
132,28400

32°C
HΡΑΚΛΕΙΟ

πρόσκαιρες νεφώσεις. Άνεµοι
βόρειοι, µέτριοι και στο Αιγαίο
πρόσκαιρα ισχυροί. Θερµοκρασία
σε µικρή περαιτέρω πτώση.

Τετάρτη 30-06-2021 ως
Παρασκευή 02-07-2021
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη
χώρα, µε πρόσκαιρες νεφώσεις
στα ηπειρωτικά από τις
απογευµατινές ώρες. Ευνοείται
η µεταφορά σκόνης από την
Αφρική κυρίως στα δυτικά.
Άνεµοι από βόρειες διευθύνσεις
µέτριας έντασης και στα πελάγη
πιο ισχυροί. Θερµοκρασία σε
σταδιακή άνοδο από τα δυτικά.

3-7Bf

Άνεµοι θα
πνέουν βόρειοι
βορειοδυτικοί
3 µε 5 και στα
πελάγη πρόσκαιρα
έως 7 µποφόρ.

Αφίδες στις πιπεριές
θερµοκηπίου
Συνεχίζεται η παρουσία του εντόµου στα
θερµοκήπια της πιπεριάς µε µέτριους
έως υψηλούς πληθυσµούς. Οι καιρικές
συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές
για την ανάπτυξη τους Οι µελίγκρες είναι
φορείς ιώσεων, προκαλούν ζηµιά µε την
αποµύζηση χυµού των φυτών, συστροφή
φύλλων και παράγουν µεγάλες
ποσότητες µελιτωδών απεκκριµάτων
που ευνοούν την ανάπτυξη της καπνιάς.
Ως απόρροια των παραπάνω, τα φυτά
της πιπεριάς καταπονούνται, µειώνεται η
φωτοσυνθετική τους ικανότητα και
αναστέλλεται η ανάπτυξή τους. Συχνά
παρατηρείται και µείωση της εµπορικής
αξίας των τελικών προϊόντων-καρπών.

Αντιµετώπιση
Ως προληπτικά µέτρα αναφέρονται
η χρήση υγιών φυταρίων κατά τη
µεταφύτευση και η χρήση κίτρινων
κολλητικών παγίδων. Για την
αποτελεσµατική διαχείριση του εντόµου,
οι γεωπόνοι του Περιφερειακού
Κέντρου Προστασίας Φυτών Αχαΐας
συστήνουν τη χρήση κατάλληλων
φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων,
ενώ για τους παραγωγούς βιολογικής
καλλιέργειας προτείνεται η τοποθέτηση
των αρπακτικών Αphidoletes
aphidimyza, Aphidius matricariae.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Ο νέος κύκλος διαβούλευσης για τη νέα
ΚΑΠ ξεκίνησε από τη Θεσσαλία σελ. 47
• Μέχρι τέλος Ιουνίου άτυπη παράταση
για τις φετινές δηλώσεις ΟΣ∆Ε σελ. 8

• Τα 50ράκια Landini αναβιώνουν µε
τα αµπελουργικά Mistral 2 σελ. 39
• Οι υποψηφιότητες για τον τίτλο
«Τρακτέρ της Χρονιάς» 2022 σελ. 18

• Οι βροχές του Ιουνίου έκοψαν τον
αλωνισµό και άσπρισαν τα σιτάρια σελ. 20
• ∆ιπλάσια τιµή δίνουν τα σούπερ µάρκετ
στον παραγωγό για πατάτα Νάξου σελ. 19

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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Οι χαραμάδες της ΚΑΠ

για αγρότες χωρίς δικαιώματα

Πληρωμή
«Με βάση την εκτίµηση
των αναγκών τους, τα
κράτη µέλη θα πρέπει
να είναι σε θέση να
αποφασίζουν σχετικά
µε τη µέθοδο υπολογισµού
της πληρωµής, είτε ανά
εκτάριο είτε ως κατ’
αποκοπή ποσό, και
ενδεχοµένως να
περιορίζονται σε ένα
µέγιστο αριθµό εκταρίων»,
αναφέρεται στο σκεπτικό
των ευρωπαϊκών αρχών
σχετικά µε το καθεστώς
συµπληρωµατικής
ενίσχυσης.

Με την επιλέξιμη
γη και όχι βάσει των
δικαιωμάτων που
μπορεί να έχουν
στην κατοχή τους,
πληρωμές για τα
ειδικά καθεστώτα
νεαρών αγροτών
και μικρών
καλλιεργητών.
Κρίσιμη για τις
τελικές αποφάσεις
η συνεδρίαση στο
Λουξεμβούργο

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την ευκαιρία να διεκδικήσουν µεγαλύτερη πίτα από τον κουµπαρά
των άµεσων ενισχύσεων θα έχουν
στη νέα ΚΑΠ µικροί και νεαροί αγρότες που δεν διαθέτουν δικαιώµατα ή η αξία αυτών είναι αρκετά χαµηλή. Αυτή η δυνατότητα δίνεται µέσω των καθεστώτων «νεαρών αγροτών» και «µικροκαλλιεργητών», τα οποία µπορούν
να αποσυνδεθούν από την επιρροή των δικαιωµάτων και να κουµπώσουν µόνο µε την επιλέξιµη έκταση, όπως έχουν διαµορφωθεί
οι κοινοτικοί κανονισµοί. Συγκεκριµένα, όσον αφορά ειδικότερα
το καθεστώς νεαρών αγροτών, τα
πράγµατα έχουν ως εξής:
Τι ισχύει σήµερα: Το ποσό ορίζεται για τους δικαιούχους ως ποσοστό
της µέσης αξίας δικαιώµατος που έχουν στην κατοχή τους επί τον αριθµό
τους. Αυτό το ποσοστό είναι 25-50%
ανάλογα µε τις αποφάσεις που λαµβάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ ετησίως, τα διαθέσιµα κονδύλια κ.λπ. Για παράδειγµα
κάποιος µε 25 δικαιώµατα των 200 ευρώ (20 ευρώ το στρέµµα), δικαιούται
σήµερα ενίσχυση 1.250 ευρώ-2.500
ευρώ. Σηµειώνεται εδώ πως η ενίσχυση χορηγείται µέχρι ανώτατου ορίου

25 δικαιωµάτων για κάθε δικαιούχο
(250 στρέµµατα).
Τι θα ισχύσει στη νέα ΚΑΠ: Στη
νέα περίοδο η εν λόγω στήριξη µπορεί να λάβει δύο µορφές:
Πρώτη µορφή είναι η στήριξη µε
ένα σταθερό ποσό ανά γεωργική εκµετάλλευση, νεαρού αγρότη. Για παράδειγµα, µε ένα ποσό της τάξεως των
60 εκατ. ευρώ ετησίως, αν κάνουν αίτηση για ένταξη στο καθεστώς 50.000
νεαροί, τότε θα µοιραστούν έκαστος
1.200 ευρώ από το εν λόγω καθεστώς,
ανεξαρτήτου έκτασης που έχουν στην
κατοχή τους. Εδώ, µπορεί να µπει ένα
εύρος στρεµµάτων µε την ανάλογη ενίσχυση. Π.χ εκτάσεις από 50 στρέµµατα και άνω 500 ευρώ, εκτάσεις από
51-100 ευρώ, 1.000 ευρώ κ.ο.κ. Το εφάπαξ ποσό ετησίως εξαρτάται από
τον αριθµό των αιτήσεων.
∆εύτερη δυνατότητα: Πληρωµή
ανά επιλέξιµο εκτάριο. Στον ορισµό
του επιλέξιµου εκταρίου δεν υφίσταται όρος να πρέπει να «δένονται»

Πρώτη εγκατάσταση
Η συµπληρωµατική ενίσχυση
νεαρών αγροτών είναι
ένα πριµ που δίνεται για
να βοηθήσει µε την πρώτη
εγκατάσταση

µε δικαιώµατα. Εδώ, απλά διαιρείται το συνολικό διαθέσιµο ποσό, µε
τα στρέµµατα που έχουν δηλώσει οι
νεαροί αγρότες. Για παράδειγµα 60
εκατ. ευρώ, για 250.000 επιλέξιµα
στρέµµατα. Προκύπτει ποσό 24 ευρώ το στρέµµα. Το παραπάνω παράδειγµα είναι ενδεικτικό καθώς αφενός αναµένεται να µπει ένα ανώτατο
όριο ενισχυόµενων στρεµµάτων ανά
εκµετάλλευση και δεύτερον να προβλέπονται διαφορετικά ποσά ανά περιφέρεια ενίσχυσης.

Πώς θεµελιώνεται δικαίωµα
ένταξης στο νέο καθεστώς
Με την τρέχουσα ΚΑΠ, η ενίσχυση
δίνεται έως ότου ένας δικαιούχος συµπληρώσει το µέγιστο 5 χρόνια από
το έτος που έστησε την εκµετάλλευσή
του. Όσοι τώρα νεαροί έκαναν ΟΣ∆Ε
πρώτη φορά από το 2018 και έπειτα,
µπαίνουν «γέφυρα» στο σχετικό καθεστώς της νέας ΚΑΠ για όσα χρόνια
ενίσχυσης τους αποµένουν, µε βάση
το νέο κανονισµό. Για παράδειγµα όσοι ενταχθούν στους Νέους Αγρότες
φέτος µε πρώτο ΟΣ∆Ε το 2021, τότε θα ενταχθούν στο καθεστώς αυτό
για τα έτη 2021-2022 σύµφωνα µε τα
τρέχοντα δεδοµένα. Για τα έτη 20232025 (συµπλήρωµα 5ετίας) θα συνεχίσουν να λαµβάνουν την ενίσχυση
µε τους όρους του νέου καθεστώτος.

Γέφυρα

Όσοι νεαροί έκαναν ΟΣ∆Ε
πρώτη φορά από το 2018
και έπειτα, µπαίνουν
«γέφυρα» στο σχετικό
καθεστώς της νέας ΚΑΠ
για όσα χρόνια ενίσχυσης
τους αποµένουν, µε βάση
το νέο κανονισµό.

Εφάπαξ

Στην περίπτωση που
δίνεται το ποσό της
ενίσχυσης ως εφάπαξ ανά
εκµετάλλευση τότε τα
συνολικά διαθέσιµα
κονδύλια να διαιρούνται µε
τον αριθµό των αιτήσεων
και θα προκύπτει έτσι η
ενίσχυση ανά
εκµετάλλευση.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Ιουνίου 2021

Στο χέρι της Ελλάδας η ενεργοποίηση των
ειδικών καθεστώτων για µικρούς και νεαρούς

Τελική σύνοδος για τον κανονισµό της ΚΑΠ
στις 28-29 Ιουνίου στο Λουξεµβούργο

Τα δύο καθεστώτα, µικροκαλλιεργητών και νεαρών αγροτών, πρέπει
να τονιστεί πως είναι προαιρετικά ως προς την εφαρµογή τους. Ωστόσο
µε δεδοµένο τις θέσεις που έχει πάρει κατά καιρούς η ελληνική
αντιπροσωπεία στα Συµβούλια Υπουργών Γεωργίας της Ευρώπης,
και οι δύο αυτές πτυχές των άµεσων ενισχύσεων θα ενεργοποιηθούν.
Όσον αφορά τον τρόπο εφαρµογής τους, πέρα από τη µορφή του ποσού
(εφάπαξ ή ανά στρέµµα), ο κανονισµός αφήνει στην ευχέρεια των
κρατών-µελών τα υπόλοιπα στοιχεία (δικαιούχοι, ορισµοί κ.λπ).

Την ερχόµενη εβδοµάδα (28-29 Ιουνίου) διεξάγεται το Συµβούλιο
Υπουργών Γεωργίας όπου θα γίνει µία ακόµη προσπάθεια για να κλείσουν
οι διαπραγµατεύσεις για τα νοµικά κείµενα της νέας ΚΑΠ. Συµβιβασµοί
ανάµεσα στα τρία µέρη (Κοµισιόν, Ευρωβουλή, Συµβούλιο Υπουργών)
έχουν βρεθεί για τον ορισµό του «ενεργού αγρότη» του «νεοεισερχόµενου»
(new farmer) και σε κάποιες πτυχές της αναδιανεµητικής ενίσχυσης.
Πάντως και χωρίς τον τελικό κανονισµό, τα περισσότερα κράτη-µέλη
«τρέχουν» κανονικά τη συγγραφή των στρατηγικών τους σχεδίων.

Επιλέξιμη γη
ξεκλειδώνει
εφάπαξ πριμ

kontonis@agronews.gr

Με 125.000 Έλληνες αγρότες να
συµµετέχουν στο καθεστώς των µικροκαλλιεργητών, πιθανή αποσύνδεσή του από τα δικαιώµατα, αναµένεται να φέρει σηµαντικές ανακατατάξεις στις ετήσιες πληρωµές
τους. Αυτό θα εξαρτηθεί κυρίως από τον ορισµό του «µικρού αγρότη» που θα αποδώσει η χώρα µας
για τη νέα ΚΑΠ, και από τον τρόπο
που θα συνδεθεί µε την επιλέξιµη γη. Ας δούµε πρώτα τι θα ισχύσει στην περίπτωση αποσύνδεσης
του καθεστώτος από τα δικαιώµατα:
«Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν πληρωµές σε µικρούς αγρότες όπως ορίζονται από τα κράτη µέλη µέσω εφάπαξ ποσού ή ποσού ανά εκτάριο, αντικαθιστώντας τις άµεσες ενισχύσεις», αναφέρει η νέα
ΚΑΠ, πριν την τελικές διαπραγµατεύσεις στο Λουξεµβούργο 28-29 Ιουνίου. Εφόσον δεν αλλάξει κάτι,
αυτό σηµαίνει ότι ο ορισµός που
θα ισχύσει µπορεί να συνδεθεί µε
τη στρεµµατική έκταση που θα δηλώσει στο ΟΣ∆Ε του 2023 ο παραγωγός. Εφόσον βρίσκεται κάτω από ένα όριο έκτασης (π.χ 50 στρέµµατα) τότε θεωρείται µικροκαλλιεργητής και µπορεί να λάβει ένα εφάπαξ ποσό ή ένα στρεµµατικό ποσό,

Μόνο βάσει
δικαιωμάτων

ανεξαρτήτως αν διαθέτει ή όχι δικαιώµατα. Το ποσό αυτό αναµένεται να είναι µέγιστο τα 1.250 ευρώ
ανά εκµετάλλευση.
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως σε
αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αφιερωθεί ένα κοµµάτι του Εθνικού
Φακέλου άµεσων ενισχύσεων για
τους µικροκαλλιεργητές, µειώνοντας πιθανώς τον «κουµπαρά» για
καθεστώτα όπως η βασική πληρωµή και οι συνδεδεµένες.

Με έτος αναφοράς το καθεστώς
αν «κολλήσει» µε τα δικαιώµατα
Εφόσον τώρα η χώρα µας δώσει
ορισµό για τους µικροκαλλιεργητές
µε βάση τις άµεσες ενισχύσεις που
λαµβάνουν, όπως γίνεται και σήµερα, τότε θα έχουµε «έτος αναφοράς»
για το συγκεκριµένο καθεστώς. ∆ηλαδή, µε βάση ένα συγκεκριµένο έτος θα µετρηθούν όλες οι άµεσες ενισχύσεις που λάµβανε ένας παρα-

Μέθοδος πληρωµής
Τα κράτη µέλη µπορούν
να χορηγούν πληρωµές σε
µικρούς αγρότες µέσω εφάπαξ
ποσού ή ποσού ανά επιλέξιµο
εκτάριο
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ΑΝΑ∆ΙΑΝΟΜΗ
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ

Ο κανονισμός της ΚΑΠ φέρνει νέα δεδομένα
για το ειδικό καθεστώς μικροκαλλιεργητών με
δυνατότητα πληρωμών μόνο βάσει επιλέξιμης
γης και με ένα φιξ ποσό ανά εκμετάλλευση

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Agrenda

γωγός και εφόσον βρίσκονται κάτω από ένα συγκεκριµένο όριο, τότε θα ορίζεται ως µικροκαλλιεργητής και έτσι θα πληρώνεται µε εφάπαξ ποσό ή στρεµµατικό ποσό, που
θα αντικαθιστά όλες τις ενισχύσεις
που δικαιούται. Και σε αυτή την περίπτωση το µέγιστο ποσό είναι 1.250
ευρώ. Μόνο σε αυτήν την περίπτωση τα δικαιώµατα θα παίξουν ρόλο.
Υπενθυµίζεται πως στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο ως έτος αναφοράς για το καθεστώς µικροκαλλιεργητών χρησιµοποιήθηκε το 2015, δηλαδή το πρώτο έτος
εφαρµογής της προγραµµατικής
περιόδου. Πέρα από το έτος αυτό,
δεν µπορούσε κάποιος να ενταχθεί

στο συγκεκριµένο καθεστώς ακόµα
και αν πληρούσε τις τυπικές προδιαγραφές. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει
για τη νέα ΚΑΠ, αφήνοντάς τη σχετική διαχείριση στην κρίση του κάθε κράτους-µέλους.
Εκτός από τον τρόπο καταβολής
της ενίσχυσης, κάποια άλλη «προνοµιακή» µεταχείριση (π.χ εξαίρεση
από ελέγχους, λιγότερες περιβαλλοντικές υποχρεώσεις) προς το παρόν δεν έχει προβλεφθεί στο κείµενο της ΚΑΠ. Παρόλα αυτά οι υπουργοί Γεωργίας θα πιέσουν να υπάρξουν τέτοιες προβλέψεις και µένει
να φανεί αν θα περάσουν στις κρίσιµες κοινοτικές διαπραγµατεύσεις
της ερχόµενης εβδοµάδας.

Όπως φαίνεται από τα
δικαιώµατα πλέον θα
εξαρτώνται υποχρεωτικά µε
βάση κοινοτικές οδηγίες µόνο
η βασική ενίσχυση και το
καθεστώς της αναδιανοµής.
Το νέο πρασίνισµα
απεµπλέκεται τελείως ενώ από
τις τελικές διαπραγµατεύσεις
της νέας ΚΑΠ θα εξαρτηθεί
εάν τα καθεστώτα
«µικροκαλλιεργητών» και
«συµπληρωµατικής ενίσχυσης
νεαρών αγροτών» θα έχουν την
ευκαιρία να αποκοπούν από την
επιρροή των δικαιωµάτων.
Υπενθυµίζεται πως η
αναδιανεµητική δίνεται σε έναν
φιξ αριθµό στρεµµάτων ανά
εκµετάλλευση και οπωσδήποτε
σε εκτάσεις που καλύπτονται
από δικαιώµατα. Συνήθως,
ο αριθµός αυτός ορίζεται µε
βάση τον µέσο όρο του
µεγέθους των αγροτικών
εκτάσεων. Στην Ελλάδα, αυτό
το νούµερο αντιστοιχεί σε 50
στρέµµατα περίπου. Οπότε για
παράδειγµα αγρότης µε 100
στρέµµατα θα λάβει
συµπληρωµατικό πριµ µόνο για
50 στρέµµατα κ.ο.κ. Μένει να
φανεί λοιπόν, το νούµερο που
θα επιλέξει η χώρα µας
κι αν αυτό θα διαφέρει ανά
περιφέρεια ενίσχυσης
(αροτραίες, δενδρώδεις,
βοσκοτόπια) που είναι και
το πιο πιθανό.
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Στα 11,29 ευρώ η ενίσχυση κυψέλης στα νησιά
Μειωµένη στα 11,29 ευρώ καθορίζεται η ενίσχυση ανά
κατεχόµενη επιλέξιµη κυψέλη για το πρόγραµµα ενίσχυσης της
Μελισσοκοµίας στα µικρά νησιά του Αιγαίου του έτους 2020.
Σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση «το γεγονός ότι το γινόµενο
του αριθµού των επιλέξιµων προς ενίσχυση κυψελών επί τον
αριθµό δώδεκα (12 ευρώ το ποσό της δικαιούµενης ενίσχυσης
ανά κατεχόµενη κυψέλη), υπερβαίνει το εγκεκριµένο ποσό των
1.800.000 ευρώ, εφαρµόζεται ενιαία οριζόντια µείωση αυτού

ανά κατεχόµενη επιλέξιµη κυψέλη, του προγράµµατος
ενίσχυσης της Μελισσοκοµίας στα µικρά νησιά του Αιγαίου
και καθορίζεται ποσό ενίσχυσης ανά κατεχόµενη επιλέξιµη
κυψέλη, το οποίο ανέρχεται σε ένδεκα ευρώ και είκοσι εννέα
λεπτά (11,29 ευρώ)». Σηµειώνεται ότι ο αριθµός των
επιλέξιµων προς ενίσχυση κυψελών είναι 159.346,
το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης 1.150.000 ευρώ και της
συµπληρωµατικής εθνικής χρηµατοδότησης 650.000 ευρώ.

Στο παρά πέντε ενιαία
στο και πέντε
τα προγράμματα
Σταδιακά από Τρίτη πληρωμές υπολοίπων ενιαίας,
συνδεδεμένων, Βιολογικών και Νιτρικών
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Στην εκπνοή το έφεραν πάλι οι αρµόδιοι των
πληρωµών για την εξόφληση των εκκρεµοτήτων της ενιαίας και των προγραµµάτων της περσινής χρονιάς. Το θετικό είναι ότι έρχεται εβδοµάδα πιστώσεων, σταδιακά -κατά τα γνωστά- αρχής γενοµένης µε υπόλοιπα ενιαίας, συνδεδεµένων και Εθνικό Απόθεµα, για να ακολουθήσουν Νιτρικά και Βιολογικά. Οι πληροφορίες
κάνουν λόγο για έναρξη της διαδικασίας από
την ερχόµενη Τρίτη, µε επικρατέστερη ηµέρα
για το µεγαλύτερο µέρος των πιστώσεων της ενιαίας την Τετάρτη, και µέχρι το τέλος της εβδοµάδας να έχει κλείσει και η οφειλή που αφορά
τα προγράµµατα, η πληρωµή για τα οποία θα
«γραφτεί» στις 30 Ιουνίου, όπως ορίζει ο κοινοτικός κανονισµός, µε τους δικαιούχους ωστόσο να βλέπουν χρήµατα µία ή δύο ηµέρες µετά.
Οι αγρότες έχουν λαµβάνειν περί τα 100 εκατ.
ευρώ που αφορούν το 3% της βασικής, το 5% του
πρασινίσµατος και το 10% για τους αγρότες νεαρής ηλικίας, που ξέµειναν από την πληρωµή
του περασµένου ∆εκέµβρη, λόγω του «µπλεξίµατος» µε το Εθνικό Απόθεµα. Μια «καυτή πατάτα» που αφορά περί τα 30 εκατ. ευρώ και βρί-

σκεται αυτές τις µέρες στα χέρια του υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος δείχνει «πρόθεση» να συναινέσει στην πληρωµή των αιτούντων, αν και πρόκειται για κατ’ επίφαση δικαιούχους όπως διαπιστώθηκε (ρεπορτάζ σελ. 10-11).
Σε εκκρεµότητα προς πληρωµή παραµένουν
ακόµα και κάποιοι δικαιούχοι συνδεδεµένων,
που έµειναν εκτός στην πρώτη πίστωση, µε τις
πιο «µαζικές» περιπτώσεις να αφορούν τους
5.500 αιγοπροβατοτρόφους και κάποιους βαµβακοπαραγωγούς -κυρίως της Καρδίτσας- που
δεν κατάφεραν να πιάσουν το πλαφόν στις αποδόσεις. Όσον αφορά τους κτηνοτρόφους, οι
πληροφορίες λένε ότι γίνεται προσπάθεια να τακτοποιηθούν µέσα στην ερχόµενη εβδοµάδα,
δεδοµένου ότι οριστικοποιήθηκαν οι διοικητικές πράξεις που υπέβαλλαν και αποµένει ο τελικός έλεγχος για να βγει η παρτίδα πληρωµής.
Σχετικά µε την ειδική ενίσχυση βάµβακος,

Εισφορές ΕΦΚΑ
Μέχρι τις 30 Ιουνίου καλούνται
οι αγρότες να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ του µηνός
Μαΐου 2021

πρέπει να θεωρείται σίγουρο ότι όσων παραγωγών οι καλλιέργειες επλήγησαν από τον Ιανό
το περασµένο φθινόπωρο και λόγω των χαµηλών ή και µηδενικών αποδόσεων δεν πληρώθηκαν, µετά τη ρύθµιση που κατεβάζει από το 20%
στο 30% το όριο των αποδόσεων (όπως προκύπτει από τον µέσο όρο πενταετίας ανά περιφερειακή ενότητα) θα δουν χρήµατα στους λογαριασµούς τους µέσα στην επόµενη εβδοµάδα.
Μετά από αυτές τις πιστώσεις θα πάρουν σειρά τα υπόλοιπα από προγράµµατα της περσινής
χρονιάς, µε το µεγαλύτερο κοµµάτι να αφορά
τ τη Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία, µε ένα ποσό ύψους 52 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά το
ποιοι πληρώνονται, να σηµειωθεί ότι χρήµατα
δεν αναµένουν οι δικαιούχοι της 1ης προκήρυξης του 2016 για την τριετία, ενώ υπόλοιπα έχουν οι παραγωγοί της 1ης προκήρυξης για την
πενταετία, αυτοί της τριετίας της 2ης προκήρυξης του 2017, όλοι (τριετία και πενταετία) της
3ης προκήρυξης του 2019 και αυτοί της πενταετίας της 4ης προκήρυξης του 2019. Εν τω µεταξύ, παρά την κοινοτική υποχρέωση για πίστωση µέχρι 30 Ιουνίου, χωρίς πρόστιµα, το «τράτο» που δίνεται µηχανογραφικά από την εγγραφή της επίσηµης ηµεροµηνίας πληρωµής µέχρι
να δουν χρήµατα στους λογαριασµούς τους οι
δικαιούχοι, δίνει την «ευκαιρία» στους αρµόδιους να «κλέψουν» κάποια 24ωρα από τους παραγωγούς. Σε κάθε περίπτωση όλες οι πληρωµές για τις εκκρεµότητες της περσινής χρονιάς
θα έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή.
Για τα µέσα Ιουλίου τοποθετείται η πληρωµή
των ειδικών ενισχύσεων στους παραγωγούς υπαίθριου καρπουζιού, mini και obla, καλοκαιρινής και φθινοπωρινής πατάτας, θερµοκηπιακών καλλιεργειών σε ντοµάτες και αγγούρια
όλης της χώρας 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 αιτήσεις των κτηνοτρόφων.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

35,5

16,5

100

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
TOY 2020

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗΣ
ΖΩΙΚΩΝ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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Ως 19 Ιουλίου
αιτήσεις για
την εξισωτική
Στην προκήρυξη του Μέτρου 13
για την εξισωτική αποζηµίωση
προχώρησε το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης µε τα ποσά
ενίσχυσης να καθορίζονται στα
12,5 ευρώ το στρέµµα για τους
κατόχους εκµεταλλεύσεων σε
ορεινές περιοχές, 8,1 ευρώ το
στρέµµα για τις µειονεκτικές
περιοχές και στα 2,5 ευρώ το
στρέµµα για τις πρώην
µειονεκτικές.
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται
µέχρι τη ∆ευτέρα 19 Ιουλίου,
προσµετρώντας στην καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής της Ενιαίας
Αίτησης Ενίσχυσης 2021, η οποία
λήγει την 22 Ιουνίου (ή όπως αυτή
ισχύει για το εν λόγω έτος), και το
διάστηµα µετά τη λήξη του οποίου
η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.
Συνολικά 260 εκατ. ευρώ έχουν
δεσµευθεί για το Μέτρο.
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
είναι: 1) Αντίγραφο και των δύο
όψεων της αστυνοµικής
ταυτότητας ή των κρίσιµων
σελίδων του διαβατηρίου (µόνο για
φυσικά πρόσωπα), 2) Αντίγραφο
της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου
Τράπεζας, 3) Για την περίπτωση
παράτασης του χρόνου ασφάλισης
(άνω των 67 ετών), έγγραφο βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα
του δικαιούχου που πιστοποιεί και
επιβεβαιώνει την εν λόγω
παράταση. Η υποβολή τους δεν
είναι απαραίτητη σε περίπτωση
που έχουν ήδη υποβληθεί και
καταχωριστεί ηλεκτρονικά
στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης
Ενίσχυσης προγενέστερου έτους
και δεν υπάρχουν µεταβολές.
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Στο παιχνίδι των
εντυπώσεων και των
διεκδικήσεων του
τεχνικού συµβούλου
έχει εµπλακεί για
µια ακόµα φορά
η υπόθεση των
δηλώσεων ΟΣ∆Ε.

Ατύπως η παράταση
για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ
Μέχρι τέλος Ιουνίου χωρίς
την επιβολή ποινών,
η υποδοχή αιτήσεων
αγροτών, για εξασφάλιση
αριθμών πρωτοκόλλου
εμπρόθεσμα

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Γραµµή ευελιξίας στη διαδικασία δηλώσεων
ΟΣ∆Ε έδωσαν οι διαχειριστικές αρχές προκειµένου να συνεχιστεί η υποδοχή αιτήσεων
αγροτών µέχρι το τέλος του Ιουνίου, χωρίς
να δοθεί όµως επίσηµη παράταση.
Αυτή η άτυπη παράταση αξιοποιεί το χρονικό περιθώριο των τροποποιήσεων, προ-

κειµένου οι αριθµοί πρωτοκόλλου που θα
πάρουν οι αγρότες να αφορούν σε εµπρόθεσµες δηλώσεις.
Επί της ουσίας, τα Κέντρα Υποδοχής ∆ηλώσεων έχουν προβλέψει τους αριθµούς πρωτοκόλλων για τις δηλώσεις που εκκρεµούν,
προκειµένου όταν αυτές οριστικοποιηθούν,
να εµφανιστούν στο σύστηµα ως εµπρόθεσµες και να µην υπάρξει κάποια ποινή στο
ύψος των ενισχύσεων.
Έτσι, καλούνται πλέον όσοι δεν πρόλαβαν
να δροµολογήσουν την υποβολή δήλωσης
ΟΣ∆Ε, να επιταχύνουν προκειµένου να προλάβουν τη νέα άτυπη καταληκτική ηµεροµηνία µέχρι το τέλος του µήνα.
Εφόσον όµως παρέλθει και αυτό το παράθυρο, από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις η εκπρόθεσµη υποβολή:
α) της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης συνεπάγεται µείωση των ποσών κατά 1% ανά εργάσιµη ηµέρα που ο/η κάτοχος εκµετάλλευσης θα είχε δικαίωµα να λάβει ως ενίσχυση,
εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εµπρόθεσµα,
β) της αίτησης χορήγησης ή αύξησης της
αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης συνεπάγεται µείωση κατά 3% ανά εργάσιµη ηµέρα
των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σε
σχέση µε δικαιώµατα ενίσχυσης που χορη-

γούνται/ή αυξάνουν την αξία τους το 2021
στον/την δικαιούχο.
Επισηµαίνεται ότι οι ανωτέρω ποινές δεν
επιφέρουν καµία µείωση στον αριθµό των
δικαιωµάτων της ενιαίας ενίσχυσης που κατέχει ο/η γεωργός, παρά µόνο στα δικαιούµενα ποσά.
Σε περίπτωση καθυστέρησης µεγαλύτερης
των 25 ηµερολογιακών ηµερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης µετά την ∆ευτέρα 19 Ιουλίου 2021), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.
Υπενθυµίζεται ότι οι γεωργοί µπορούν να
χρησιµοποιούν τα αγροτεµάχια που δηλώνουν στα καθεστώτα των άµεσων ενισχύσεων για κάθε γεωργική δραστηριότητα, ενώ
γεωργικές εκτάσεις στις οποίες δεν ασκείται
γεωργική δραστηριότητα, δεν είναι επιλέξιµες. Ειδικότερα για το έτος 2021 και εφεξής,
σύµφωνα µε την τελευταία εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιπλέον δεν είναι επιλέξιµες οι
παρακάτω περιπτώσεις εκτάσεων:
Α. Εκτάσεις που δηλώνονται εντός βοσκοτοπικών περιοχών (ενοτήτων) µε συντελεστή επιλεξιµότητας (pef)ίσο µε το µηδέν, ανεξαρτήτως είδους καλλιέργειας.
Β. Εκτάσεις που δηλώνονται εντός βοσκοτοπικών περιοχών του δικτύου NATURA2000,
πλην εκείνων που δηλώνονται ως βοσκότοπος ή µόνιµη καλλιέργεια.

Σηµειωτέον ότι πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα αγροτεµάχια αυτά βρίσκονται στη διάθεση του
γεωργού την 31η Μαΐου 2021. Για να είναι
επιλέξιµες, οι εκτάσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στον ορισµό του επιλέξιµου εκταρίου
καθ’ όλο το ηµερολογιακό έτος. Για τους βοσκότοπους, τέλος, ως παραγωγικός νοείται
ο βοσκότοπος µε ζωικό κεφαλαίο τουλάχιστον 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο.
Εν τω µεταξύ, υπενθυµίζεται ότι µε πρόσφατη τροποποιητική εγκύκλιο ο ΟΠΕΚΕΠΕ
επέλεξε και φέτος να µεταφέρει ακόµα παραπίσω, δηλαδή από το έτος 2022, την υποχρέωση ΑΤΑΚ σε όλα τα µη ιδιόκτητα αγροτεµάχια. Με βάση αυτή την αλλαγή παρακάµπτεται εν µέρει η απαίτηση της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, να συµπεριληφθούν από φέτος νέα στοιχεία στη διαδικτυακή υπηρεσία (web service) για την «τακτοποίηση λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας χορήγηση Στοιχείων Αγροτεµαχίων στον ΟΠΕΚΕΠΕ», όπως είναι το ΑΦΜ και
ο ΑΤΑΚ για ιδιόκτητα και ενοικιαζόµενα αγροτεµάχια.
Όσον αφορά τα µισθωµένα αγροτεµάχια,
ανυπέρβλητα εµπόδια στην πρακτική εφαρµογή της διάταξης, παρόλο που φαίνεται να
είναι απαραίτητη για τη διαφάνεια στην ενεργοποίηση των δικαιωµάτων και την κατανοµή των επιδοτήσεων, σπρώχνουν παραπίσω εδώ και τρία χρόνια την υποχρέωση αυτή
του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, πριν από ένα χρόνο, οι πληροφορίες λένε ότι είχε γίνει αρκετή προεργασία, ωστόσο οι διαδοχικές αλλαγές στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, και τα εν
γένει προβλήµατα µε τα λοιπά ζητήµατα διαχείρισης των επιδοτήσεων (απόθεµα, συνδεδεµένες κλπ), δείχνουν να καθυστερούν
τη διευθέτηση του ζητήµατος.
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Στα 91 σεντς η νέα
σοδειά βάμβακος

Σ

την ελληνική αγορά βάµβακος υπήρξε δραστηριότητα στις προπωλήσεις
γύρω στα επίπεδα των 4 σεντς ανά
λίµπρα πάνω από τις αντίστοιχες τιµές ∆εκεµβρίου ‘21 πάντα για ανοιχτά συµβόλαια. Έγιναν κάποιες ακόµα δουλίτσες αλλά οι
εκκοκκιστές αποτραβήχτηκαν δεδοµένου ότι έχουν δώσει ήδη αρκετά και φυσικά υπάρχει ρίσκο στο να προπουλάς κάτι που δεν έχει παραχθεί. Κοντά στα 91 σεντς ανά λίµπρα στα λευκά
βαµβάκια βγαίνουν οι τιµές για τη νέα σοδειά.
Η πτώση στα µαλακά σιτάρια δεν πέρασε
στα σκληρά, όπως φυσικά δεν είχε περάσει σε
σηµαντικό βαθµό και η άνοδος των δηµητριακών το προηγούµενο διάστηµα. Στο εσωτερικό
φαίνεται να υπάρχουν όλες οι ποιότητες, αλλά είµαστε λίγο χαµηλότερα ποιοτικά σε σχέση µε πέρυσι. Αναµένουµε τον αλωνισµό στη
Βόρεια Ελλάδα για να βγουν ασφαλή συµπεράσµατα. Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο διατηρείται η πίεση στο σύνολο των δηµητριακών, η
οποία πηγάζει από τη βελτίωση των καιρικών
συνθηκών σε βασικές χώρες παραγωγής και τις
επακόλουθες ρευστοποιήσεις κερδοσκόπων.
Στους 2,04 εκατ. τόνους υπολογίζει η
Κοµισιόν την παραγωγή ελαιολάδου για την
περίοδο 2020-2021 στην ΕΕ και την κατανάλωση στους 1,37 εκατ. τόνους. Αντίστοιχα, τα
αποθέµατα ελαιολάδου στην ΕΕ στα τέλη Σεπτεµβρίου 2021 αναµένονται στους 500.000
τόνους. Όσον αφορά τη χώρα µας, σύµφωνα
µε την Κοµισιόν, η συνολική περσινή παραγωγή ελαιολάδου ανήλθε στους 275.000 τόνους, η κατανάλωση στους 110.000 τόνους
και τα αποθέµατα στο τέλος της ελαιοκοµικής
περιόδου στους 60.300 τόνους.

20/05

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

27/05

295

295

82,28

82,68

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

09/06

16/06

295

03/06

295

295

85,12

86,47

87,00

22/06

310

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

245

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

245

245

245

245

86,89
245

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)

3,38

3,36

3,34

3,31

3,34

3,34

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

453.500

457.700

457.300

464.000

436,60

436,60

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

1541,60

1534,70

1556,40

1557,00

1345,00

1345,00

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

18,31

18,51

17,87

17,45

16,97

16,97

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

109,35

113,625

117,42

118,67

111,70

111,70

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

120,12

119,15

118,70

118,05

124,85

124,85

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

104,49

105,56

106,23

105,83

107,24

107,24

Με δύο πρόσωπα η πατάτα Νάξου
Μειωµένες κατά 50% οι αποδόσεις λόγω ανοµβρίας και πατατόσπορου
Διπλάσια τιµή δίνουν τα σούπερ µάρκετ και η λαχαναγορά στον παραγωγό
Παρά τις κοµµένες στο µισό αποδόσεις, οι
ντόπιοι διακινητές πατάτας Νάξου επιλέγουν να επιβάλουν στους παραγωγούς το
παράδοξο των ανοιχτών τιµών, βάζοντας
παράλληλα εµπόδια στην ελεύθερη διακίνηση του προϊόντος, τη στιγµή που οι αγορές της Αθήνας πληρώνουν στον παραγωγό υπερδιπλάσιες τιµές.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, η Ένωση στο
νησί αναµένει την ανακοίνωση τιµών από
τα τοπικά συσκευαστήρια, τα οποία µε τη
σειρά τους περιµένουν από τον συνεταιρι-

Τιμή παραγωγού
πατάτας
(λεπτά το κιλό)

σµό να ανακοινώσει τιµή, όσο οι «φήµες»
που κυκλοφορούν τοποθετούν την αγορά
σε παρόµοια επίπεδα µε τα περσινά, δηλαδή
κάτι ανάµεσα στα 32 και 35 λεπτά το κιλό.
Πρόκειται για µια προβληµατική τιµή που
δεν ανταποκρίνεται ούτε στην προσφορά,
αφού προβλήµατα µε τον πατατόσπορο και
την ανοµβρία έχουν κόψει κατά 50% τις αποδόσεις, ούτε όµως µε τη ζήτηση, αφού η
λαχαναγορά και αλυσίδες σούπερ µάρκετ,
πληρώνουν από 60 µέχρι και 90 λεπτά το
κιλό στον παραγωγό για µικρές ποσότητες.

Τα faux δικαιώματα
για πόσο θα μένουν
κάτω από το χαλί;
Στα χέρια του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
η καυτή πατάτα με τις αλχημείες στο Εθνικό Απόθεμα

Αλώνια με 24
λεπτά δείχνει
η αγορά στο
καλαμπόκι
∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE
439,38

422,99

431,86

405,24

392,91

Εκτάσεις

27/05

03/06

09/06

16/06

24/06

Γύρω στα 400 µε 500 στρέµµατα
πατάτας καλλιεργούνται στο νησί
µε τη µέση απόδοση κοντά στους
3 τόνους το στρέµµα
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Από συνεταιρισµό

Από σούπερ µάρκετ

32-35

60-90
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Σπόρος

Σκάρτη παρτίδα σπόρου
φέρεται να εφοδιάστηκαν
φέτος οι καλλιεργητές
µε την παραγωγή µισή

Εμπόδια

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Αν οι παραγωγοί αναζητήσουν
µεµονωµένα αγορά, οι εφοδιαστές
εφοδίων και σπόρων «ασκούν
βέτο» µε µοχλό πίεσης τις εισροές

panagos@agronews.gr

Με µπαλώµατα της τελευταίας στιγµής
και αλχηµείες που πολύ απέχουν από
τα όρια της νοµιµότητας, πασχίζουν το
τελευταίο διάστηµα οι κρατούντες στον
ΟΠΕΚΕΠΕ, τη συνεπικουρία προφανώς
της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης, να κλείσουν τις
«µαύρες τρύπες» που έχουν ανοίξει οι
καταστρατηγήσεις του ΟΣ∆Ε και η κατανοµή δικαιωµάτων από το Εθνικό Απόθεµα. Οι διαδοχικές επισκέψεις µέσα σε λίγες µέρες, του υπουργού Αγρο-

Τιμή παραγωγού
ευρώ/κιλό
2020

0,21

2021

0,24
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Άνοδος στη τιμή
βάμβακος λόγω
ανησυχιών παραγωγής
Στα 310 ευρώ ο
τόνος η φετινή σοδειά
σκληρού στη Φότζια

Επικυρώνει η αγορά τον
υπερκύκλο στα αγροτικά
Έντονη ζήτηση και υψηλές τιµές σε
βασικά αγροτικά εµπορεύµατα για
τα επόµενα δύο µε τέσσερα χρόνια
προδιαγράφουν διεθνείς αναλυτές,
µε το σενάριο του υπερκύκλου να
θεωρείται πλέον το επικρατέστερο.

Άγχος
προδίδουν οι
διαδοχικές
επισκέψεις του
υπουργού
Σπήλιου
Λιβανού
στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

τικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού στα
γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι αγωνιώδεις συσκέψεις για τα θέµατα του Οργανισµού, προδίδουν άγχος να κλείσουν
µε κάθε τρόπο οι µεγάλες εκκρεµότητες, να κρυφτεί κάτω από το χαλί ό,τι δεν
µπορεί να αντιµετωπισθεί στην παρούσα φάση και να µην διαταραχθούν οι
ισορροπίες µεταξύ των εµπλεκοµένων
στο όλο ζήτηµα, έτσι ώστε να µην αρχίσουν οι αποκαλύψεις.
Την ίδια ώρα βέβαια, οι εισαγγελείς δείχνουν να έχουν πιάσει δουλειά, καθώς οι καραµπινάτες παραβιάσεις των κανόνων ενεργοποίησης δικαιωµάτων, κατανοµής βοσκοτόπων και δέσµευσης κονδυλίων από το Εθνικό Απόθεµα… βγάζουν µάτι. Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τον υπουργό να έχει πάρει στα χέρια του την «καυτή πατά-

τα» µε τα υπόλοιπα ενισχύσεων από το Εθνικό Απόθεµα 2020 ύψους
άνω των 30 εκατ. ευρώ περίπου, τα
οποία αντιστοιχίζονται, όπως λέγεται, µε «φο δικαιώµατα», των οποίων οι διεκδικητές επιµένουν να πληρωθούν. Να σηµειωθεί εδώ ότι αυτή η ανάγκη ήταν που υπαγόρευσε
στην προηγούµενη πολιτική ηγεσία και στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ να µεριµνήσουν για ένα Εθνικό
Απόθεµα ύψους 75 εκατ. ευρώ, το οποίο για να επιτευχθεί, στέρησε οριζόντια από πραγµατικούς αγρότες –
παραγωγούς ένα σηµαντικό µέρος
ενισχύσεων.
Το ρεπορτάζ λέει ότι από τα 75 εκατ. ευρώ του Εθνικού Αποθέµατος έχουν πληρωθεί περί τα 44 κι από αυτά
µόλις 12 εκατ. ευρώ αφορούν πραγµατικούς δικαιούχους. Τα υπόλοιπα ταξινοµούνται
σε «γκρίζα περιοχή» και σε κατ’ επίφαση δικαιούχους
που δεν έχουν πραγµατική σχέση µε
την αγροτική παραγωγή. Σε ανάλογη κατηγορία βρίσκονται και οι διεκδικητές για τα υπόλοιπα 31 εκατ.
ευρώ που η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ
προτίθεται να µοιράσει και για τα οποία ο σηµερινός υπουργός δείχνει
διατεθειµένος να συναινέσει. Το τι
θα γίνει τελικά θα το δείξουν οι αποφάσεις των επόµενων ηµερών.
Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για σκάνδαλο διαρκείας, µε πρωταγωνίστρια µια ιδιότυπη κάστα συµφερόντων που
έχει αναπτυχθεί και περιστρέφεται
εδώ και µια 15ετία περίπου γύρω από το ΟΣ∆Ε, µε την πολιτική ηγεσία
του υπουργείου, µέχρι τώρα να δείχνει να συντάσσεται µε τους υπό αµφισβήτηση διαχειριστές, διαιωνίζοντας τις παρανοµίες.

Το ρεπορτάζ λέει ότι από τα
75 εκατ. ευρώ του Εθνικού
Αποθέµατος έχουν πληρωθεί
τα 44 εκατ. εκ των οποίων
µόλις τα 12 εκατ. αφορούν
σε πραγµατικούς δικαιούχους.

Γιατί δεν
αποφασίσθηκε
ο έλεγχος;
Χαρακτηριστικές της παρελκυστικής
τακτικής που εφαρµόζεται τα τελευταία
χρόνια στα θέµατα που σχετίζονται µε
την κατανοµή βοσκοτόπων και την
καταβολή ενισχύσεων από το εθνικό
απόθεµα, είναι οι «αναφορές»
στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν
γνώση αλλά και ευθύνη του θέµατος.
«Για το έτος αιτήσεων 2018» αναφέρει
σε µια από τις αναφορές της προς τη
διοίκηση, υψηλόβαθµη υπάλληλος του
Οργανισµού, «παρατηρήθηκε µια
υπέρµετρη αύξηση του δηλωθέντος
ζωικού κεφαλαίου. Ειδικότερα
παρατηρήθηκε µια αύξηση στα ανήλικα
ζώα (αµνοί και ερίφια). Τα στοιχεία
τέθηκαν υπόψη της ∆ιοίκησης και
συνεκτιµώντας τα ήδη εξαχθέντα
δείγµατα παραγωγών προς έλεγχο
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις
ενωσιακές διατάξεις, δεν
αποφασίστηκε να διενεργηθεί επιπλέον
στοχευµένος έλεγχος». Ποτέ δεν
δόθηκαν εξηγήσεις, ούτε από την
συγκεκριµένη υπάλληλο ούτε από τη
διοίκηση... γιατί δεν αποφασίσθηκε!
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Στα σκαριά
το ιδιόκτητο
«Οινοποιείο
Πάρις»

Υπερδήλωση εκτάσεων
και... ζωικού κεφαλαίου
«Για το έτος ενίσχυσης 2019 όπως
προκύπτει από τους συνηµµένους
Πίνακες 1 & 2 έχει δηλωθεί υπέρµετρα µεγαλύτερος αριθµός αιγοπροβάτων σε σχέση µε τα παρελθόντα έτη από τους εν δυνάµει δικαιούχους (νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόµενους γεωργούς), καθώς
ο αριθµός αιγοπροβάτων συσχετίζεται µε την χορήγηση εκτάσεων
δηµόσιου βοσκότοπου και συνεπώς σε χορήγηση δικαιωµάτων
βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα».
«Στην παρ. 4 του άρθρου 30 του
Καν (ΕΕ) 1307/2013, ορίζεται ότι τα
κράτη µέλη χορηγούν δικαιώµατα ενίσχυσης από το εθνικό τους
απόθεµα 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».

Εκµεταλλεύσεις
Σε συγκεκριµένες περιφερειακές ενότητες
εξακολουθεί να παρατηρείται υπέρµετρη
αύξηση ζωικού κεφαλαίου και χιλιάδες νέες
εκµεταλλεύσεις, που
αιτούνται δικαιωµάτων
βασικής ενίσχυσης
µέσω Αποθέµατος

«Στις συγκεκριµένες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας εξακολουθεί να παρατηρείται υπέρµετρη αύξηση ζωικού κεφαλαίου και χιλιάδες νέες εκµεταλλεύσεις (χωρίς να τρέχει συγχρόνως
κάποιο άλλο πρόγραµµα στήριξης
στην επικράτεια, βλέπε Μέτρο Εγκατάστασης Νέων Αγροτών), οι
οποίες αιτούνται τη χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης µέσω εθνικού αποθέµατος (µε βοσκότοπους δηµόσιους ή ιδιωτικούς –
µισθωµένους)».
«Σε ορισµένες επίσης περιοχές
δηλώνονται συστηµατικά κυρίως
νέες εκµεταλλεύσεις αποτελούµενες από ενοικιαζόµενα αγροτεµάχια τα οποία είτε ανήκουν στο δηµόσιο, είτε σε άλλο ιδιοκτήτη/τες
από εκείνον που εµφανίζουν στα
επισυναπτόµενα στη δήλωση µισθωτήρια».
«Τα τελευταία χρόνια πλέον παρατηρείται υπερδήλωση εκτάσεων
ως βοσκότοποι σε καλή γεωργική
κατάσταση. Στις δηλώσεις αυτές
δεν δηλώνεται ζωικό κεφάλαιο,
ενώ το ιδιοκτησιακό καθεστώς τίθεται υπό αµφισβήτηση από το
µέγεθος και µόνο (έκταση σε δεκάδες ή και παραπάνω εκταρίων
ιδιωτικών βοσκοτόπων)».

Στη δηµιουργία νέου οινοποιείου, γεγονός που και επί της ουσίας τον τοποθετεί εκτός του αρχικού του δηµιουργήµατος, του Κτήµατος Σιγάλα,
προχωράει κατά ασφαλείς πληροφορίες ο Πάρις Σιγάλας. Θα θυµίσουµε
ότι ο ίδιος ασκούσε το τελευταίο χρονικό διάστηµα καθήκοντα συµβούλου µετά την εξαγορά του Κτήµατος
Σιγάλα από τον εφοπλιστή, Θανάση
Μαρτίνο. Ωστόσο από τη στιγµή που
η εξαγορά του Κτήµατος έγινε γνωστή, δηλαδή τον Μάρτιο του 2020 έως και σήµερα, µεσολάβησε όχι κάτι
περισσότερο από ενάµιση χρόνο, µε
τον Πάρι Σιγάλα, ο οποίος εµφανίζεται ανήσυχα δηµιουργικός να σχεδιάζει και να υλοποιεί το επόµενό του
βήµα. Το νέο βήµα θα φέρει εκτός απροόπτου την ονοµασία «Οινοποιείο
Πάρις». Σε ό,τι αφορά το Κτήµα Σιγάλα αυτό θα διατηρήσει την ονοµασία
του, καθότι στη συµφωνία εξαγοράς
εντάχθηκε και η απόκτηση του διακριτικού τίτλου της επιχείρησης.

Ο Πάρις Σιγάλας ασκούσε το
τελευταίο χρονικό διάστηµα
καθήκοντα συµβούλου µετά την
εξαγορά του Κτήµατος Σιγάλα από
τον εφοπλιστή, Θανάση Μαρτίνο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Η τελετή
υπογραφής
της συµφωνίας
πραγµατοποιήθηκε
στα νέα γραφεία
της HDB παρουσία
των αρµόδιων
υπουργών και του
∆ιοικητή της ΤτΕ.

∆ανειακή σύµβαση 400 εκατ. µε ΕΤΕπ για ρευστό σε
επιχειρήσεις µέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
Νέα δανειακή σύµβαση ύψους 400 εκατ. ευρώ µε την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψαν την περασµένη Τετάρτη 23
Ιουνίου ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης και ο αντιπρόεδρος της
ΕΤΕπ, κ. Christian Kettel Thomsen. Μέσω της νέας σύµβασης η Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB θα προχωρήσει στη δηµιουργία νέων
χρηµατοδοτικών προγραµµάτων για την στήριξη και διευκόλυνση
µικροµεσαίων (SMEs) και µεγαλύτερων (MidCaps) επιχειρήσεων,
συνολικού ύψους 2 δισ ευρώ. ευρώ, εκ των οποίων το 30% θα
χορηγηθεί σε επιχειρήσεις µεσαίας κεφαλαιοποίησης και το 70% σε
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε τη στενή συνεργασία και
συγχρηµατοδότηση της HDB και του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος. Η πρώτη δόση της δανειακής σύµβασης ανέρχεται στα 200
εκατ. ευρώ. Να σηµειωθεί ότι αµέσως µετά την ολοκλήρωση και
απορρόφηση της πρώτης φάσης του προγράµµατος θα υπογραφεί και
η συµφωνία για τα υπόλοιπα 200 εκατ. ευρώ.
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Χαµηλή αποζηµίωση και
αργός ρυθµός πληρωµών
οδηγούν σε κλιµάκωση των
κινητοποιήσεων.

Τα στελέχη
άφησε µόνο
το χαλάζι
στο βαµβάκι

Οριζόντια αποζημίωση για παγετό
οδηγεί σε νέο γύρο αντιδράσεων
Δεν έπεισε το διάγγελμα Λιβανού, οι ζημιές υπολογίζονται στο 60% της καλλιέργειας
και στο 1/3 των εκροών της όταν οι εισροές ξεπερνούν τα 700 ευρώ το στρέμμα
ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Στο 100%
Στις δενδρώδεις για
ζηµιές από τον παγετό
ο ΕΛΓΑ αποζηµιώνει
για το 100% ζηµιάς
µόνο το 61,6%, ενώ
για τα αµπέλια ή τα
σιτηρά έως 74,6%

Προκαταβολές
Τέτοιο καιρό οι
παραγωγοί πληρώνονται συνήθως και τις
προκαταβολές από
τις βιοµηχανίες, ενώ
τώρα µένουν χωρίς
ρευστότητα µε τις
απαιτήσεις στα δέντρα
αυξηµένες

Το αδύναµο χαρτί µιας ισχνής αποζηµίωσης παγετού µε προκαταβολή το 40%
για… «κέντα χρώµα» προσπαθεί να πλασάρει το τελευταίο διάστηµα η ηγεσία
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,
τη στιγµή που οι υπολογισµοί των αγροτών φανερώνουν το πραγµατικά µικρό µέγεθος της οικονοµικής στήριξης.
Κι αυτό είναι 400 µε 450 ευρώ το
στρέµµα, στην ενδεικτική περίπτωση
της καλλιέργειας ροδάκινων, όταν σε
µια φυσιολογική χρονιά, οι στρεµµατικές αποδόσεις µεταφράζονται σε περίπου 1.500 ευρώ το στρέµµα σύµφωνα
µε υπολογισµούς του Γιώργου Γιαννιτσόπουλου, προέδρου στον ΑΣΕΠΑ. Με
άλλο λόγια, οι αποζηµιώσεις περιορίζονται στο 1/3 των εκροών, όταν µόνο
οι ανάγκες της καλλιέργειας υπερβαίνουν τα 700 ευρώ το στρέµµα, σε µια
χρονιά που η ζηµιά έφτασε το 100%
στην περιοχή του Αµυνταίου.
Ο µαθηµατικός τύπος δε, που υπαγορεύει την περιβόητη «αποζηµίωση
στο 100% βάσει κανονισµού ΕΛΓΑ» αδικεί ακόµα περισσότερο όσους δεν
καταγράφουν ζηµιά στο 100% της αναµενόµενης παραγωγής. Για τις δενδρώδεις καλλιέργειες για ζηµιές από
τον παγετό ο ΕΛΓΑ αποζηµιώνει για το
100% ζηµιάς µόνο το 61,6%, και για τις
άλλες καλλιέργειες όπως είναι τα αµπέλια ή τα σιτηρά έως 74,6%.
∆εν είναι όµως µόνο η χαµηλή αποζηµίωση που οδηγεί τους παραγωγούς σε κλιµάκωση των κινητοποιήσε-

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΓΕΤΟΥ ΣΤΟ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

40%

150

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟ∆ΟΣΗ

6

ΤΟΝΟI/ ΣΤΡΕΜΜΑ

ων, αλλά και ο αργός ρυθµός µε τον οποίο προχωρά η εκτίµηση των ζηµιών,
που παρά τη δέσµευση του Σπήλιου Λιβανού για πίστωση του ποσού πριν την
εκπνοή του Ιουλίου, όλα δείχνουν ότι
θα καθυστερήσει.
«Ακόµα γίνονται δηλώσεις για τα µήλα και τα κεράσια. ∆ύσκολα θα προλάβουν τον Ιούλιο. Όποιος γνωρίζει την
κατάσταση εκτιµά ότι στην καλύτερη η
προκαταβολή πάει για Οκτώβριο» αναφέρει ο κ. Γιαννιτσόπουλος, µεταφέροντας το εκρηκτικό κλίµα που επικρατεί τις τελευταίες ηµέρες στο Αµύνταιο.
Η συνολικά ανεπιτυχής διαχείριση
της κρίσης του παγετού από τα στελέχη
της πλατείας Βάθη, έρχεται να ενισχύσει
την εικόνα ανεπάρκειας που έχει σχηµατιστεί στην αντίληψη του αγροτικού
κόσµου. Το γενικό αίσθηµα, το οποίο
τρέφει άλλωστε το κλίµα κινητοποιήσεων και διαµαρτυριών που ετοιµάζουν

450-500
ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ

ΚΟΣΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

700

ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ

3

ΚΟΦΤΗΣ ΤΟΝΟI/ ΣΤΡΕΜΜΑ

ΕΚΡΟΕΣ

1500

ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ

για το επόµενο διάστηµα οι ενώσεις αγροτών, επικυρώνει την εντύπωση ότι
έχει χαθεί ολοκληρωτικά η επαφή του
υπουργείου και της κεντρικής διοίκησης µε τους αγρότες. «Θα συνεχίσουµε τις κινητοποιήσεις µέχρι να βάλουν
µυαλό» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ.
Γιαννιτσόπουλος, µε τους αγρότες του
Αµυνταίου να εξετάζουν µεταξύ άλλων
το ενδεχόµενο αποκλεισµού του κτηρίου της Νοµαρχίας ή της Περιφέρειας.
«Ο υπουργός προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα µάτια των αγροτών, να ξεγελάσει
και να καθησυχάσει, να ανακόψει την
οργή και αγανάκτηση που οδηγούν σε
κινητοποιήσεις γιατί το µόνο που τους
τροµάζει είναι τα τρακτέρ στους δρόµους»
ανακοινώνουν από την πλευρά τους οι
µπλοκατζίδες της Ενιαίας Οµοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νοµού Λάρισας, όπου και εκεί γίνονται προετοιµασίες για κλιµάκωση των αντιδράσεων.

Οι χαλαζοπτώσεις φαίνεται ότι
έχουν γίνει σχεδόν η νέα
καθηµερινότητα των αγροτών
φέτος, µε την τελευταία στις
20 Ιουνίου, στην Καρδίτσα να
«έχει κοστίσει» σε παραγωγούς
60.000 στρέµµατα
καλλιεργειών µε ζηµιές και σε
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
Για 100% καταστροφή στα
ασυγκόµιστα σκληρά σιτάρια
και βαµβάκια, όπου πλέον στο
χωράφι υπάρχουν µόνο τα
στελέχη τους, µιλούν στον
συνεταιρισµό Καρδίτσας.
Τα µεγαλύτερα προβλήµατα
εντοπίζονται στις περιοχές
του Πεδινού, καθώς και στον
Πρόδροµο, τα Κοσκινά, τα
Σεβρωτά και το Καρποχώρι
Σοφάδων. Μέτριας έντασης
καταστροφές καταγράφονται
στα καλαµπόκια των ίδιων
περιοχών, αλλά και στις
εγκαταστάσεις κτηνοτρόφων.
Οι παραγωγοί αλλάζουν ήδη τα
ποσοστά ζηµιάς στις δηλώσεις
τους στον ΕΛΓΑ και αναµένουν
τις πρώτες εκτιµήσεις από
κλιµάκια του φορέα το πρώτο
δεκαήµερο Ιουλίου. Τις
πληγείσες περιοχές
επισκέφτηκε στις 21 Ιουνίου
ο βουλευτής Ν∆ Καρδίτσας
Γιώργος Κωτσός, που αφού
συνοµίλησε µε παραγωγούς
και εκπροσώπους τοπικής
αυτοδιοίκησης και ΤΟΕΒ,
ενηµέρωσε τον πρόεδρο του
ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέντζο,
ζητώντας ταχεία καταγραφή
των ζηµιών ώστε οι παραγωγοί
να λάβουν άµεση αποζηµίωση.
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∆ΕΛΤΙΟ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Ωίδιο πεπονιάς
Η υψηλή υγρασία, οι συχνές βροχοπτώσεις
και η σταδιακή άνοδος της θερµοκρασίας
ανησυχούν τους παραγωγούς πεπονιών για
την έξαρση της ασθένειας του ωίδιου. Την
παρουσία του παθογόνου προδίδει η
εµφάνιση µικρών κιτρινωπών κηλίδων στην
επάνω επιφάνεια των φύλλων, ενώ στην
κάτω εµφανίζεται λευκή εξάνθηση. Όσο
προχωρά η προβολή, συχνά επεκτείνεται
και σε άλλα όργανα των φυτών. Καθώς ο
συγκεκριµένος µύκητας είναι υποχρεωτικό
παράσιτο, και τα κονίδιά του που
προκαλούν τις πρωτογενείς µολύνσεις
µεταφέρονται µε τον άνεµο, συνιστάται να
γίνεται επιµελής ζιζανιοκτονία εντός αλλά
και στα πέριξ του χωραφιού ώστε να
µειώνεται το µόλυσµα. Οι γεωπόνοι του
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας
Φυτών Βόλου συστήνουν ψεκασµούς µε
εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων και
επανάληψη µετά από 8-10 ηµέρες.

Αποφυγή πρώιµου ξεφυλλίσµατος στα αµπέλια
Η δροσερή άνοιξη και το στρες των χαµηλών θερµοκρασιών φαίνεται πως
οψίµησαν την παραγωγή στα αµπέλια. Την παρούσα περίοδο, η πλειοψηφία
των καλλιεργητών ετοιµάζεται για το ξεφύλλισµα, την αφαίρεση δηλαδή
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ φύλλων από τη ζώνη καρποφορίας των βλαστών κατά την περίοδο από
την ολοκλήρωση της καρπόδεσης έως την έναρξη της ωρίµανσης.
Σκοπός της επέµβασης είναι η δηµιουργία ευνοϊκού µικροκλίµατος για την
ανάπτυξη των φυτών, η βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επιτραπέζιων
και οινοποιήσιµων σταφυλιών, καθώς και η αύξηση της αποτελεσµατικότητας της
φυτοπροστασίας και η διευκόλυνση της συγκοµιδής. Το ξεφύλλισµα µπορεί να είναι
πρώιµο ή όψιµο, ελαφρό ή και αυστηρό. Καθώς το χλωρό αυτό κλάδεµα επιδρά άµεσα
και έµµεσα στην φωτοσύνθεση των πρέµνων, θα πρέπει οι παραγωγοί να βρουν τις
σωστές ισορροπίες και χρόνο εφαρµογής, ώστε να µην έχουν αρνητικά αποτελέσµατα.
Πρώιµο ξεφύλλισµα µπορεί να δράσει αρνητικά τόσο στο ποσοστό της καρπόδεσης,
όσο και στο τελικό µέγεθος των ραγών, ενώ υποκινεί και την εκβλάστηση των
ταχυφυών οφθαλµών και την ανάπτυξη των µεσοκάρδιων βλαστών.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σκευάσµατα
ALFA: Reflect 125 EC, Nimrod 25 EW
BAYER: Flint 50WG, Flint max 75WG
CORTEVA: Systhane Ultra 45 EW,
Vetavine Core
EFTHYMIADIS: Takumi 10SC
FMC: Fungiben 12,5 EC
SIPCAM: ltis 25EC, Galileo
SYNGENTA: Idely Top 125/15DC, Ortiva
Top 20/12.5 SC.

Κλαδοσπόριο ντοµάτας
θερµοκηπίου
Η παρουσία του µύκητα γίνεται αντιληπτή
την παρούσα περίοδο σε πρώιµες και
µεσοπρώιµες καλλιέργειες ντοµάτας
θερµοκηπίου, ενώ µέσα στο επόµενο
διάστηµα αναµένεται και στις όψιµες. Οι
καιρικές συνθήκες που επικρατούν µε τα
υψηλά επίπεδα ατµοσφαιρικής υγρασίας
(70%-95%) και οι µέτριες θερµοκρασίες
(22-24οC), ευνοούν τόσο ανάπτυξη του
µύκητα του κλαδοσπόριου στην καλλιέργεια
όσο και τη µετάδοση της ασθένειας. Τα
συµπτώµατα εκδηλώνονται στα κατώτερα
φύλλα µε τη µορφή κιτρινοπράσινων
κηλίδων, που µετατρέπονται σε νεκρωτικές
καθώς εντείνεται η προσβολή. Οι γεωπόνοι
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας
Φυτών Βόλου συνιστούν στους παραγωγούς
που θα εντοπίσουν συµπτώµατα στα φυτά
τους, να προχωρήσουν σε επεµβάσεις µε
κατάλληλα σκευάσµατα.

Σκευάσµατα
ALFA: Avita 250 EC, Cuprofix ultra
40 WG
BAYER: Copperfield 20WG
EFTHYMIADIS: Νεοτοψιν 70WG,
Νεοτοψιν 50SC
SIPCAM: Galileo, Hidroval 40WG
SYNGENTA: Cidely Top 125/15DC,
Score 25 EC.

«Καθαρές»
οι ακτινιδιές
Μόνο σε ένα δείγμα εντοπίστηκε
βακτηριακό έλκος, πουθενά αλλού
ΤΗΣ ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
provelengiou@agronews.gr

Αισίως έληξε ο συναγερµός που
πυροδότησε ο εντοπισµός του παθογόνου καραντίνας που προκαλεί το καταστρεπτικό «βακτηριακό έλκος» σε ακτινιδιές ιδιώτη στην περιοχή του Αγρινίου. Η
ιχνηλασιµότητα που πραγµατοποιήθηκε για τα νοσούντα φυτά και οι εργαστηριακές αναλύσεις σε δείγµατα που συλλέχθηκαν από οπωρώνες της γύρω περιοχής, έδειξαν ότι το βακτήριο (Pseudomonas syringae
actinidiae) δεν έχει µολύνει άλλα δέντρα, καθώς δεν εντοπίστηκε πουθενά αλλού. Τα παραπάνω θετικά νέα ανακοίνωσε η τοπική ∆ΑΟΚ αφού έλαβε
στα χέρια της τα αποτελέσµατα
των εξετάσεων του Μπενάκειου
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
Λόγω της καταστρεπτικότη-

τας του παθογόνου καραντίνας,
που «έχει δείξει τα δόντια του»
σε γειτονικές χώρες όπως στην
Ιταλία, µειώνοντας δραµατικά
την παραγωγή ακτινίδιου και
οδηγώντας σε ξήρανση µεγάλο αριθµό δέντρων, οι αρµόδιοι φορείς στην Ελλάδα έχουν
θέσει την καλλιέργεια της ακτινιδιάς στην περιοχή που εντοπίστηκαν τα κρούσµατα σε καθεστώς αυξηµένης φυτοϋγειονοµικής επιτήρησης.
Οι Φυτοϋγειονοµικοί Ελεγκτές
της υπηρεσίας συνεχίζουν τους

Επιτήρηση
Η καλλιέργεια στην
περιοχή έχει τεθεί σε
αυξηµένη φυτοϋγειονοµική επιτήρηση

ελέγχους και βρίσκoνται στη διάθεση των παραγωγών για περαιτέρω υποδείξεις και οδηγίες, ενώ καλούν τους καλλιεργητές της Περιφερειακής Ενότητας σε συχνή επιθεώρηση των
οπωρώνων τους ώστε σε περίπτωση που εντοπίσουν οποιοδήποτε ύποπτο σύµπτωµα, να ενηµερώσουν άµεσα το αρµόδιο
τµήµα Ποιοτικού- Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου. Ως επιπρόσθετα
µέτρα η ∆ΑΟΚ υπενθυµίζει τόσο στους παραγωγούς, όσο και
στους διακινητές ακτινιδίου της
περιοχής να εφαρµόζουν:
τις οδηγίες σχετικά µε τις ορθές πρακτικές δενδροκοµικής υγιεινής για το βακτηριακό έλκος
τις ορθές πρακτικές χρήσης
των µέσων συσκευασίας που
σχετίζονται µε τη µεταφορά των
νωπών καρπών ακτινιδίου προκειµένου να αποφεύγεται η εξάπλωση του βακτηριακού έλκους.

Υπενθυµίζεται εδώ ότι το εν
λόγω παθογόνο µπορεί να προσβάλλει τόσο της πρασινόσαρκες όσο και τις κιτρινόσαρκες
ποικιλίες ακτινιδιάς. Χαρακτηριστικό σύµπτωµα που γίνεται
αντιληπτό µε προσεκτικό έλεγχο των δέντρων, ήδη από τον
χειµώνα, είναι τα σταγονίδια
βακτηριακής εξίδρωσης στον
κορµό, τους κάδους και τους οφθαλµούς. Όταν υπάρχει φύλλωµα, σχηµατίζονται σε αυτό
νεκρωτικές κηλίδες µε υδατώδη εµφάνιση, ενώ µε ιδανικές
για την ασθένεια συνθήκες, παρατηρείται νέκρωση ολόκληρων
των δέντρων που ξεκινά από την
κορυφή των βλαστών.
Σηµειωτέον ότι η µετάδοση
του βακτηρίου σε υγιή φυτά µπορεί να γίνει µέσω του αέρα, της
βροχής, των εντόµων και µε την
βοήθεια του ανθρώπου κατά τις
καλλιεργητικές φροντίδες.
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Αρχές του 2022 οι αιτήσεις ένταξης

Εγκρίθηκε η προκήρυξη
170 εκατ. αναδιάρθρωσης
καλλιεργειών, έως 80%
το ύψος της ενίσχυσης
Στο 80% του κόστους η ενίσχυση, ανακοίνωσε ο υφυπουργός
Οικονομικών Α. Βεσυρόπουλος για δαπάνες έως 3.000 ευρώ
το στρέμμα σε ροδάκινα, σταφύλια, πορτοκάλια και σύκα
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
MEΤΡΑ

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

185

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

100

ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

170

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

50

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΖΩΩΝ

15

ΣΥΝΟΛΟ

520

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΕ Σ∆ΙΤ

200

ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ

47

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

35

Για το πρώτο τρίµηνο του 2022 εγκρίθηκε η δηµοσίευση της προκήρυξη της αναδιάρθρωσης καλλιεργειών συνολικού ύψους 170
εκατ. ευρώ, που στόχο έχει να καλύψει δαπάνες έως 3.000 ευρώ το
στρέµµα για εκρίζωση-αναφύτευση ροδάκινων, επιτραπέζιων σταφυλιών, σταφίδας, σύκου (που πάει για αποξήρανση) και πορτοκαλιών σε επιλεγµένες περιοχές της
χώρας. Η επιδότηση θα δίνεται στο
80% του κόστους αναδιάρθρωσης,
σύµφωνα µε τον υφυπουργό Οικονοµικών Απόστολο Βεσυρόπουλο,
που θα καλύπτει την εκρίζωση της
παλιάς φυτείας, τη φύτευση της νέας και το διαφυγόν εισόδηµα που
προκύπτει µέχρι να γίνει παραγωγική η καλλιέργεια. «Επισηµαίνεται ότι το κόστος αναδιάρθρωσης
των δενδροκαλλιεργειών θα είναι
3.000 ευρώ ανά στρέµµα», επεσήµανε σε σχετική του δήλωση ο κ.
Βεσυρόπουλος, και ως εκ τούτου,
η ενίσχυση πάνω σε αυτό το ποσό
υπολογίζεται στα 2.400 ευρώ ανά
στρέµµα, µε τα υπόλοιπα χρήµατα
να είναι υποχρέωση του παραγωγού να τα καλύψει.
Σύµφωνα µε το Παράρτηµα της
πρότασης εκτελεστικής απόφασης
της Κοµισιόν για την έγκριση του
ελληνικού σχεδίου ανάκαµψης, η
προκήρυξη για την αναδιάρθρωση
θα εκδοθεί στο πρώτο τρίµηνο του
2022 µε στόχο να έχουν ολοκληρωθεί και πληρωθεί όλες οι επενδύσεις από τους δικαιούχους έως
το τέλος του 2025. Λεπτοµέρειες
του προγράµµατος αναµένεται να
βγουν το ερχόµενο Φθινόπωρο µε
την εξειδίκευση της σχετικής πρόσκλησης, ενώ δεν αποκλείεται να

εκδοθεί και προδηµοσίευση για την
καλύτερη προετοιµασία των ενδιαφερόµενων.
Πέρα από την αναδιάρθρωση καλλιεργειών, στον πρωτογενή τοµέα µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης θα δοθούν ακόµα 100 εκατ. ευρώ για ένα
πρόγραµµα Σχεδίων Βελτίωσης για
µεγάλα πράσινα έργα, για τη µεταποίηση αγροτικών προϊόντων 185 εκατ. ευρώ και για τον αγροτουρισµό
50 εκατ. ευρώ. Οι σχετικές προκηρύξεις για τις 3 παραπάνω δράσεις θα
πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία, σύµφωνα µε το εγκριτικό έγγραφο της Κοµισιόν:
«Ενέργειες που σχετίζονται µε την
ενεργειακή αναβάθµιση µονάδων
παραγωγής, κτιρίων και µηχανολογικού εξοπλισµού µε χαµηλή κατανάλωση ενέργειας, ενεργειακή αναβάθµιση τουριστικών εγκαταστάσεων (κτίρια), φιλικά προς το περιβάλλον µέσα µεταφοράς (ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ποδήλατα κ.λπ.), υποστήριξη για φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες παραγωγής και αποδοτικότητα πόρων σε ΜΜΕ, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ηλιακή
ενέργεια), µέτρα προσαρµογής και
πρόληψης της κλιµατικής αλλαγής
και διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται µε το κλίµα, προστασία της βιοποικιλότητας και φυσική κληρονοµιά και πόρους.».

3.000 ευρώ το στρέµµα
Επισηµαίνεται ότι το κόστος
αναδιάρθρωσης των δενδροκαλλιεργειών θα είναι 3.000
ευρώ ανά στρέµµα, σύµφωνα
µε τον κ. Βεσυρόπουλο

Η αναδιάρθρωση
καλλιεργειών
θα γίνει σε
συγκεκριµένες
περιοχές και όχι
οριζόντια για όλη
τη χώρα.

Οι 4 κατηγορίες δικαιούχων
Τέσσερις κατηγορίες δικαιούχων για
τα νέα Σχέδια Βελτίωσης, ξεχώρισε
ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Οικονόµου, απαντώντας για ακόµη µία φορά -αρνητικά- σε σχετική ερώτηση για την ένταξη των επιλαχόντων της περασµένης προκήρυξης.
Όπως ανέφερε στην απάντησή
του, «στην παρούσα φάση εξετάζεται η έκδοση νέας πρόσκλησης
του µέτρου σε βάρος πόρων που έχουν προκύψει από το ταµείο ανάκαµψης και από την διετή παράταση
του τρέχοντος Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. Η νέα πρόσκληση είναι απαραίτητη προκειµένου
αφενός να µην µεσολαβήσουν για
άλλη µια φορά αρκετά χρόνια από
την προηγούµενη πρόσκληση, αλλά και επειδή σε αυτήν θα έχουν
το δικαίωµα να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη:
Νέοι γεωργοί των ετών 2016
και 2018, οι οποίοι δεν κατάφεραν να έχουν την απαραίτητη ετοιµότητα για υποβολή αιτήσεων
ένταξης το 2018,

νέοι γεωργοί ενδεχόµενης πρόσκλησης του έτους 2021,
οι λοιποί επαγγελµατίες γεωργοί, οι οποίοι δεν είχαν στον σχεδιασµό τους πριν από 4 έτη την υποβολή σχεδίου βελτίωσης,
όσοι εκ των επιλαχόντων της
προηγούµενης πρόσκλησης επιθυµούν να συµµετάσχουν στη βάση επανυποβολής φακέλου που
εκπληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας.». Με την πρόσκληση να βρίσκεται προς επεξεργασία, µένει να
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Φθινόπωρο 2021

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
35.000-40.000
ΕΥΡΩ

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
7-8
ΕΤΗ

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
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».

Αναπτυξιακός
Νόµος

Τροποποιητικές για
ΟΣΔΕ 2020 ζητάνε
οι Νέοι Αγρότες

στα νέα Σχέδια
φανούν σχετικές λεπτοµέρειες που
έχουν να κάνουν µε τις επιλέξιµες
δαπάνες αλλά και τα χαρακτηριστικά του υποψήφιου δικαιούχου
(π.χ Τυπική Απόδοση ένταξης κ.λπ).
Πάντως, όσον αφορά ιδιαίτερα
τις επιλέξιµες δαπάνες, το πιο πιθανό είναι να διαφέρει αρκετά σε
αυτό το σηµείο η πρόσκληση, και
να ενθαρρύνει κυρίως πράσινες επενδύσεις όπως είναι π.χ οι εγκαταστάσεις βιοαερίου ή η αγορά εξοπλισµού χαµηλής κατανάλωσης.

Έως 10 Ιουλίου η λίστα
δικαιούχων αναµπέλωσης
Μέχρι τις 10 Ιουλίου είναι
υποχρεωµένες να δηµοσιεύσουν
οι ∆ΑΟΚ τα αποτελέσµατα από τις
αιτήσεις Αναδιάρθρωσης Αµπέλου
2021. Ο έλεγχος των αιτήσεων
θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 30
Ιουνίου. Αναλυτικά, ισχύουν τα
εξής µε βάση το θεσµικό πλαίσιο:
«Ο διοικητικός έλεγχος
επαλήθευσης των όρων
επιλεξιµότητας των αιτήσεων είναι
καθολικός και λεπτοµερής, γίνεται
στο 100% των υποβληθεισών
αιτήσεων, περιλαµβάνει εξέταση
των κριτηρίων επιλεξιµότητας και
προτεραιότητας οπότε και
χορηγείται η βαθµολογία στους
επιλέξιµους παραγωγούς και
ολοκληρώνονται έως τις 30
Ιουνίου εκάστου έτους. Η ∆.Α.Ο.Κ
συντάσσει µηχανογραφηµένη
κατάσταση των αιτήσεων, µε
αναλυτική περιγραφή των
δράσεων και κατά φθίνουσα σειρά
κατάταξης των παραγωγών, η
οποία δηµοσιοποιείται µε κάθε
πρόσφορο µέσο (π.χ. ανάρτηση σε
κοινόχρηστους χώρους κ.τ.λ.) έως
στις 10 Ιουλίου εκάστου έτος.».

Να ανοίξει η δυνατότητα διόρθωσης λαθών στο ΟΣ∆Ε έτους 2020
για τους Νέους Αγρότες περασµένων προκηρύξεων, ζητά ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Στερεάς Ελλάδας ∆ηµήτρης Βουρδάνος, υποστηρίζοντας πως ορισµένοι δικαιούχοι βρίσκονται αντιµέτωποι
µε τον κίνδυνο απένταξης από το
πρόγραµµα. Σύµφωνα µε τη σχετική επιστολή που απέστειλε προς
τους αρµοδίους του ΥΠΑΑΤ ο αντιπεριφερειάρχης λέει πως, «λόγω της δύσκολης οικονοµικής κατάστασης, των επιπτώσεων της απρόσµενης πανδηµίας του κορωνοϊού, αλλά κυρίως µικρολαθών
ή ενδεχοµένως και παραλείψεων
ή της µη καλής ενηµέρωσης κατά
την σύνταξη του επιχειρηµατικού
τους σχεδίου υπάρχει ένας µικρός
αριθµός νέων αγροτών που απεντάσσονται, γιατί η τυπική απόδοσή τους υπολείπεται κατά πολύ λίγο των 8.000 ευρώ, σύµφωνα µε την δήλωση ΟΣ∆Ε του έτους
2020.». Αξίζει να σηµειωθεί εδώ
ότι ήδη από τα τέλη Μαρτίου έχει

Τυπική Απόδοση
Οι Νέοι Αγρότες έχουν
δεσµευθεί να διατηρούν
τουλάχιστον το 95% της
αρχικής Τυπικής Απόδοσης
που δήλωσαν στο ΟΣ∆Ε
µε την ένταξή τους

βγει απόφαση που τροποποιεί τη
δέσµευση διατήρησης τουλάχιστον
100% της Τυπικής Απόδοσης των
Νέων Αγροτών, αλλάζοντας το ποσοστό αυτό στο 95% Η ενέργεια αυτή έγινε, όπως είχε αναφέρει το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
σε ανακοίνωσή του, «ώστε να διασφαλιστεί η οµαλή ολοκλήρωσή τους και η αποπληρωµή των
δικαιούχων». Ως εκ τούτου φαίνεται πως το πρόβληµα δεν έχει
λυθεί, σύµφωνα τουλάχιστον µε
τα όσα υποστηρίζει ο κ. Βουρδάνος που αναφέρει ότι οι δικαιούχοι βρίσκονται ακόµα σε δύσκολη θέση όχι µόνο λόγω απένταξής τους από το πρόγραµµα, αλλά
και της επιστροφής της προκαταβολής, δηµιουργώντας ένα πραγµατικό οικονοµικό αδιέξοδο για
την επιβίωση τους, αλλά κυρίως
απόγνωση από ένα λάθος και όχι από πραγµατική αθέτηση των
υποχρεώσεών τους.
«Σε όλα τα ανωτέρω θα πρέπει
να ληφθούν υπόψη οι µεγάλες
καταστροφές και οι απώλειες σε
φυτικό και ζωικό κεφάλαιο που υπέστησαν από τα ακραία καιρικά
φαινόµενα της «Θάλειας» και του
«Ιανού», όταν έπληξαν τον προηγούµενο χρόνο περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
οι καταστροφές σε βασικές υποδοµές, αντλητικά - αρδευτικά συγκροτήµατα, καθώς και στο έγγειο
κεφάλαιο.», προσθέτει τέλος ο αντιπεριφεριάρχης.

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.

Ως Οκτώβρη θητείες
∆Σ συνεταιρισµών
Νέα παράταση της
προθεσµίας διενέργειας της
τακτικής γενικής
συνέλευσης των αγροτικών
συνεταιρισµών και της
θητείας των τακτικών και
αναπληρωµατικών µελών
των διοικητικών και
εποπτικών συµβουλίων των
αγροτικών συνεταιρισµών,
αναγκαστικών
συνεταιρισµών και ενώσεων
αναγκαστικών
συνεταιρισµών µέχρι 31
Οκτωβρίου δίνει σχετική
νοµοθετική ρύθµιση.
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Ανακοινώθηκαν
οι υποψηφιότητες για
τον τίτλο «Τρακτέρ
της Χρονιάς» 2022
Ο ευρωπαϊκός θεσµός «Τρακτέρ της Χρονιάς 2022» αποκάλυψε τη λίστα των υποψήφιων τρακτέρ, τα οποία
θα διαγωνιστούν σε τρεις και µία κατηγορίες. Συνολικά, 14 µοντέλα και 11 µάρκες βρίσκονται στις τέσσερις
δηµοφιλείς κατηγορίες: «Τρακτέρ της Χρονιάς» , «Καλύτερο ευρείας χρήσης», «Καλύτερο δενδροκοµικό» και
«Βιώσιµο Τρακτέρ της Χρονιάς». Αναλυτικά οι υποψήφιοι ανά κατηγορία είναι:

Τρακτέρ της χρονιάς
Case IH, µε ένα µοντέλο που θα παρουσιαστεί µέχρι
τις 22 Ιουλίου.
John Deere, µε το 7R 350 Autopowr.
Massey Ferguson, µε ένα µοντέλο που θα παρουσιαστεί στις 4 Σεπτεµβρίου.
New Holland, µε το T6 Methane Power.
Valtra, µε το T 235 Direct.

Καλύτερο ευρείας χρήσης
Βάζοντας κριτήρια τον κινητήρα, το κιβώτιο ταχυτήτων, τα υδραυλικά, την άνεση, τα καινοτόµα τεχνικά
χαρακτηριστικά, τις προαιρετικές επιλογές, τον σχεδιασµό και την ευελιξία, η επιτροπή του διαγωνισµού θέτει τα Claas Arion 470, το John Deere 6M 120 Autopowr,

το Landini 5-120 Dynamic, το Massey Ferguson 5S.145
Dyna-6 Exclusive και το Valtra A 115 ως υποψήφια για
τον τίτλο που αναγνωρίζει το πιο ευέλικτο και χρηστικό τρακτέρ.

Καλύτερο δενδροκοµικό
Antonio Carraro, µε το SRX 5800
Carraro Tractors, µε το Compact VLB 75
Ferrari, µε το Vega 85 Dualsteer
Reform, µε το Metrac H 75 Pro

Το πιο βιώσιµο τρακτέρ της χρονιάς
Σύµφωνα µε την επιτροπή που αποτελείται από δηµοσιογράφους του χώρου των αγροτικών µηχανηµάτων,
όλα τα παραπάνω τρακτέρ στις τρεις προηγούµενες κατηγορίες ανταγωνίζονται για αυτό το βραβείο, για το οποίο λαµβάνεται υπόψη η ψηφιοποίηση, ο αυτοµατισµός, η ηλεκτρική κινητικότητα και τα εναλλακτικά καύσιµα που αυτά φέρουν ως λύση στην προώθηση της βιώσιµης γεωργίας.
Θα χρειαστεί, ωστόσο, να περιµένουµε µέχρι τα τέλη
Οκτωβρίου 2021 και την ιταλική έκθεση αγροτικών µηχανηµάτων EIMA για να ανακαλύψουµε τους νικητές.

Τα 50ράκια Landini
αναβιώνουν φέτος
με τη Σειρά Mistral 2
Νέα μοντέλα της ιταλικής φίρμας που δίνουν ξανά
ζωή στην επιτυχημένη σειρά αμπελουργικών Mistral
ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

H Landini δίνει νέα ζωή στα δηµοφιλή αµπελουργικά τρακτέρ Mistral µε τη νέα γενιά
-Mistral 2- να αφήνει πίσω της τους κινητήρες της Yanmar και να εφοδιάζεται µε τρικύλινδρο µοτέρ της Kohler, 49 και 57 ίππων.
Τα νέα µοντέλα, που µπαίνουν στη γραµµή
παραγωγής αυτό το µήνα, πληρούν τα πρότυπα Stage V, µε τους µηχανικούς να έχουν
εφαρµόσει µία ειδική τεχνική για την ψύξη
των κυλίνδρων, ώστε αυτοί να µην θερµαί-

νονται και να διατηρείται η απόδοση του µηχανήµατος σταθερή. Τα συστήµατα µετεπεξεργασίας των καυσαερίων βρίσκονται στο
πλάι του κινητήρα, κάτι που επιτρέπει στο
καπό να έχει χαµηλό ύψος, προσφέροντας
ορατότητα στον χειριστή.
Για χρήση σε περιοχές µε περιορισµένο ύψος, το Mistral 2 είναι διαθέσιµο στην
έκδοση που εταιρεία ονοµάζει GE (Ground
Effect) µόνο για την έκδοση ανοιχτής πλατφόρµας. Σε αυτή την έκδοση µειώνεται το
συνολικό ύψος κατά µόλις 100 χιλιοστά και
στις δύο εκδόσεις µέσω της χρήσης γρανα-
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Γονιμότητα και
αύξηση παραγωγής
με προϊόντα
κομποστοποίησης
Τα προϊόντα Biosolids Compost αποτελούν σηµαντικά
«εργαλεία» για την αγροτική παραγωγή, καθώς συµβάλλουν στην αποκατάσταση της υγείας των ταλαιπωρηµένων – διαβρωµένων εδαφών και την αύξηση της γονιµότητάς τους. Οι πρώτες
ύλες, η σύγχρονη διαδικασία κοµποστοποίησης και ο συστηµατικός έλεγχος ποιότητας των προϊόντων
Biosolids Compost,
αποτελούν την πιο αξιόπιστη λύση για την
αύξηση της παραγωγής. Τα προϊόντα της
Biosolids SA συµβάλλουν σε µια σειρά από ευεργετικές
διαδικασίες του εδάφους όπως είναι η αύξηση: οργανικής ουσίας, ωφέλιµου µικροβιακού φορτίου του εδάφους, αερισµού των εδαφών, πρόσληψης θρεπτικών
ουσιών και της ικανότητας κατακράτησης νερού. Επίσης συµβάλλουν στη µείωση του κινδύνου διάβρωσης.

Biosolids Compost BIO
Φυσικό προϊόν αερόβιας αποικοδόµησης γεωργικών
φυτικών υπολειµµάτων, φυτικών υπολειµµάτων και
υπολειµµάτων της παραγωγικής διαδικασίας τροφίµων. Ως προς τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους, βελτιώνει τη δοµή και µειώνει την πυκνότητά του, καταπολέµα τη διάβρωση και αυξάνει την ικανότητα κατακράτησης του νερού. Ως προς τις χηµικές ιδιότητες του
εδάφους, σταθεροποιεί το PH, βελτιώνει την κατακράτηση θρεπτικών στοιχείων και δεσµεύει το µεγαλύτερο ποσοστό της ανόργανης λίπανσης, ελαχιστοποιώντας, έτσι, το ποσό που χάνεται από τη βροχόπτωση.
ζιών στο πίσω µέρος και ενός αποκλειστικού για την GE έκδοση µπροστινού άξονα.
Η άλλη έκδοση που είναι διαθέσιµη είναι
η Standard, η οποία µπορεί να εξοπλιστεί
µε καµπίνα.
Το µηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων είναι διαθέσιµο σε εκδόσεις 12/12 ή 16/16 εάν είναι εξοπλισµένο µε λειτουργία αναρρίχησης ενώ µε αυτή την επιλογή µειώνεται η
ελάχιστη ταχύτητα στα 220 µέτρα/ώρα. Το
τρακτέρ έχει µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος
3.050 κιλά και η κύρια υδραυλική αντλία
αποδίδει 35 λίτρα/λεπτό, µε το τιµόνι βασίζεται σε ξεχωριστή αντλία 20 λίτρων/λεπτό.
Το σύστηµα πίσω ανύψωσης τριών σηµείων κατηγορίας 1 µπορεί να ανυψώσει
έως 1.200 κιλά και το προαιρετικό σύστηµα εµπρόσθιας ανύψωσης, διαθέσιµο µε ή

Με χαµηλό ύψος
Για χρήση σε περιοχές µε περιορισµένο ύψος, το Mistral 2 είναι
διαθέσιµο στην ειδική έκδοση
ανοιχτής πλατφόρµας GE

χωρίς pto 1.000 σ.α.λ. µπορεί να ανυψώσει έως και 400 κιλά.
Η εταιρεία, λέει ότι υπάρχουν τρεις πρόσθετες βαλβίδες (δύο τυπικές βαλβίδες και
µία προαιρετική) που ελέγχονται από τα δεξιά στον χώρο της καµπίνας. Στο πίσω µέρος, το µηχανικό PTO έχει δύο διαφορετικές ταχύτητες, 540 και 540E σ.α.λ. Ο µπροστινός άξονας διπλής πρόσφυσης διαθέτει ηλεκτροϋδραυλικό κλείδωµα διαφορικού τόσο στις κανονικές εκδόσεις όσο και
στις εκδόσεις GE.
Το τρακτέρ έχει βάρος 1.780 κιλά, ενώ το
µεταξόνιο έχει µήκος 1.790 mm και το ελάχιστο πλάτος εργασίας ορίζεται στα 1.260
mm. Σε συνδυασµό µε τα πίσω ελαστικά
που είναι διαθέσιµα σε δύο εκδόσεις, 20
και 24 ιντσών, τα χαρακτηριστικά αυτά δηµιουργούν ένα συµπαγές σύνολο.
Τα Landini Mistral 2 µπορούν να εξοπλιστούν µε το σύστηµα αποµακρυσµένης παρακολούθησης «Landini Fleet Management»
(διαχείριση στόλου), το οποίο έχει σχεδιαστεί να παρακολουθεί την αποδοτικότητα
στις εργασίες στο χωράφι όσον αφορά την
κατανάλωση καυσίµου, τις ώρες εργασίες
και την προγραµµατισµένη συντήρηση, λέει η κατασκευάστρια εταιρεία.

Biosolids Εύφορη Γη
Ένα προϊόν που εστιάζει στην οργανική θρέψη των
καλλιεργειών, πλούσιο σε χουµικά οξέα, µακροθρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία ζωτικής σηµασίας για
την ενίσχυση της καλλιέργειας. Βιολογικά σταθερό µε
γήινη µυρωδιά.

Biosolids Organic Grow
Εδαφοβελτιωτικό εµπλουτισµένο µε µυκόρριζα, τον
ωφέλιµο µύκητα (Trichoderma harzianum). Θρέφει
τη ρίζα και αυξάνει την αντοχή του φυτού σε καταπονήσεις (µεταφυτρωτικό στρες, έλλειψη νερού, παγετός). ∆ίνει ώθηση στο νεαρό δενδρύλλιο ή φυτό, κατά την πιο ευάλωτη περίοδο. Ιδανικό για την εγκατάσταση νέων καλλιεργειών.
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Εδώ και επτά χρόνια, τα εύγευστα «µπακάλικα πιπεράκια» που έχει καθιερώσει στην αγορά
η οικογενειακή επιχείρηση Άτσαλου έχουν αρχίσει να ξεπερνούν, σε φήµη, τα στενά όρια
του νοµού και σταδιακά γίνονται… must και σε άλλα σηµεία της ελληνικής επικράτειας.
Πέτρος Άτσαλος

Πιπεράκια Μπακάλικα Άτσαλου

Ένα θερμοκήπιο
στις Σέρρες με άρωμα
από τη Μικρά Ασία
Τα «μπακάλικα πιπεράκια» έγιναν brand name με περίοπτη
θέση στο καλοκαιρινό τραπέζι από έναν επίμονο δάσκαλο

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στις κύριες
αλυσίδες
Ο πρώτος που πίστεψε
στο προϊόν και είδε την
ποιότητά του, ήταν η
αλυσίδα Μασούτης και
πλέον η οικογενειακή
επιχείρηση έχει συνεργασίες και παρουσία
στις κυριότερες
αλυσίδες της χώρας

Στα καταστήµατα εστίασης
του νοµού Σερρών, χρόνια
τώρα, είναι κάτι σαν τις τηγανητές πατάτες. ∆εν λείπουν ποτέ από κανένα τραπέζι. Εδώ και επτά χρόνια, ωστόσο,
τα εύγευστα «µπακάλικα πιπεράκια», έχουν αρχίσει να ξεπερνούν, σε
φήµη, τα στενά όρια του νοµού και σταδιακά να
γίνονται… must και σε άλλα σηµεία της ελληνικής επικράτειας. Τι συνέβη και το άσηµο πιπεράκι, µε το περίεργο «παρατσούκλι», που ήρθε στις
Σέρρες µαζί µε τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, άρχισαν να το αναζητούν όλο και περισσότεροι καταναλωτές; Ο 39χρονος, τότε, Πέτρος Άτσαλος -ένας εν ενεργεία εκπαιδευτικός- από τον
Άγιο Ιωάννη Σερρών, αποφάσισε να δώσει στο
προϊόν όνοµα και ταυτότητα.
«Παλιά οι παππούδες µας τα καλλιεργούσαν
στα σπίτια τους και όταν ερχόταν η ώρα της συ-

γκοµιδής, τα πουλούσαν στον µπακάλη, ο οποίος στη συνέχεια τα έφτιαχνε τουρσί. Έτσι πήραν και το όνοµα πιπεράκια µπακάλικα. Πριν από
επτά χρόνια, όµως, και ενώ έβλεπα πως κάποιοι επιτήδειοι µανάβηδες έπαιρναν από τη Θεσσαλονίκη τα πιπεράκια τα µακεδονίτικα µε
40 λεπτά το κιλό και τα βάφτιζαν µπακάλικα, ώστε να τα πουλάνε µε 2 ευρώ το
κιλό, είπα πως αυτό πρέπει να σταµατήσει. Τι
έκανα; Πήρα τα µπακάλικα πιπεράκια, τα έβαλα
σε µια συσκευασία και τοποθέτησα και το όνοµα
και την ταυτότητά µας και µε τον τρόπο αυτό πήραν προστιθέµενη αξία», εξηγεί στην Agrenda ο
Πέτρος Άτσαλος. Όπως κάθε αρχή, όµως, το εγχείρηµα είχε δυσκολίες. «Τα πρώτα χρόνια παρακαλούσαµε τις αλυσίδες σούπερ µάρκετ. Ο πρώτος που πίστεψε στο προϊόν µας και είδε την ποιότητά του, ήταν αλυσίδα Μασούτης και πλέον έχουµε φτάσει να έχουµε συνεργασίες και παρουσία στις κυριότερες αλυσίδες της χώρας», επισηµαίνει ο ιθύνων νους της επιχείρησης Άτσαλου.

Τηγανητά µε ελαιόλαδο, ξύδι και
αλάτι, ψητά στα κάρβουνα σε
καλαµάκι ή ακόµα και ωµά στη
σαλάτα. Τα µπακάλικα πιπεράκια
πάνε παντού και µε όλα.
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Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκλογές ΣΕΚ
Ξανά πρόεδρος
Τάκης Πεβερέτος

Στόχος ο σταδιακός διπλασιασμός των
εκτάσεων της θερμοκηπιακής μονάδας
Το προϊόν αφού γίνει µια διαλογή
µετά τη συγκοµιδή, συσκευάζεται
σε δύο συσκευασίες, του µισού και
του ενός κιλού, ενώ η τιµή χονδρικής µε την οποία πωλείται είναι στα
4 ευρώ το κιλό, από τα οποία, όπως
σηµειώνει ο κ. Άτσαλος τα 3 ευρώ
αντιστοιχούν στο κόστος παραγωγής µε τα εργατικά να καλύπτουν
ένα σηµαντικό ποσοστό, σχεδόν το
33%, αφού για ένα κιλό προϊόντος
απαιτούνται 140-160 τεµάχια.
Η καλλιέργεια του µπακάλικου
πιπεριού από την οικογένεια Άτσαλου πραγµατοποιείται σε ιδιόκτητα θερµοκήπια, τα οποία αναπτύσσονται σε καλυµµένη επιφάνεια 5
στρεµµάτων στον Άγιο Ιωάννη Σερρών. «Η σπορά γίνεται το ∆εκέµβριο
και περίπου ένα µήνα αργότερα, τα
φυτά θα τοποθετηθούν σε σακουλάκι µε φυτόχωµα και θα παραµείνουν έως τα τέλη Μαρτίου µε αρχές
Απριλίου, όταν θα γίνει µεταφύτευσή τους, ενώ η συγκοµιδή διαρκεί
από το Μάιο έως και το Νοέµβριο»,
εξηγεί ο κ. Άτσαλος. ∆ιευκρινίζει
δε, ότι για το 2021 η οικογένεια έχει καλλιεργήσει 8.500 ρίζες κι άλ-

Σύνολο 16.000 ρίζες
Για το 2021 η οικογένεια
Άτσαλου έχει καλλιεργήσει 8.500 ρίζες κι άλλες
7.500 δύο συνεργαζόµενοι παραγωγοί

λες 7.500 δύο συνεργαζόµενοι παραγωγοί και αναµένει µια συνολική ετήσια παραγωγή της τάξης των
περίπου 50 τόνων, που θα σηµάνει
αύξηση περίπου 40% σε σχέση µε τις
αποδόσεις του 2020.
«Στόχος µας είναι σταδιακά να
διπλασιάσουµε τις καλλιεργούµενες εκτάσεις. Σχέδια υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει βοήθεια. Κάθε χρόνο τα κέρδη µας τα επανεπενδύουµε σε νέες θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις και δεν έχουµε πάρει ούτε
ευρώ από κανέναν. ∆εν γίνεται να
πρέπει να ανταποκριθούµε στις αυξηµένες παραγγελίες και να περιµένουµε πότε θα ανοίξουν τα Σχέδια Βελτίωσης, για να τα αξιοποιήσουµε επενδυτικά. Τα προγράµµατα πρέπει να είναι διαρκώς ανοικτά
για να έχει νόηµα. Επίσης, το πρόγραµµα νέων αγροτών, υπάρχει το
όριο των 41 ετών. Περιµένει ο άλλος από τα 38 του έτη, έχει πάει 42
χρόνων και τελικώς δεν µπορεί να
ενταχθεί», τονίζει ο κ. Άτσαλος, ο οποίος µετά το θερµοκήπιο, το απόγευµα πηγαίνει και διδάσκει στο εσπερινό ΕΠΑΛ των Σερρών.

ΠΙΠΕΡΑΚΙΑ ΜΠΑΚΑΛΙΚΑ ΑΤΣΑΛΟΥ

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

agrenda@agronews.gr

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΕΡΡΕΣ

Η καλλιέργεια του µπακάλικου πιπεριού
από την οικογένεια Άτσαλου πραγµατοποιείται
σε ιδιόκτητα θερµοκήπια, τα οποία αναπτύσσονται
σε καλυµµένη επιφάνεια 5 στρεµµάτων
στον Άγιο Ιωάννη Σερρών.

Νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 23
Ιουνίου στο Σύνδεσµο Ελληνικής
Κτηνοτροφίας, µε πρόεδρο τον
πρώτο µε 82 σταυρούς Τάκη
Πεβερέτο. ∆εύτερος σε ψήφους ο
Ανδρέας Στρατάκης. Στο προεδρείο
και οι Γιώργος ∆ιδάγγελος, Νίκος
Λιόλιος, ∆ηµήτρης Μόσχος και
Χρήστος Τσοµπάνος.

Επιτροπή
Ερημοποίησης
Ο καθηγητής
Ν. Δαναλάτος
Μεταξύ των 18 µελών της Εθνικής
Επιτροπής κατά της Ερηµοποίησης
είναι ο Νικόλαος ∆αναλάτος,
καθηγητής Γεωργίας και
Οικολογίας Φυτών Μεγάλης
Καλλιέργειας στην Σχολή
Γεωπονικών Επιστηµών του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, έπειτα
από σχετικό αίτηµα του Γεωπονικού
Συλλόγου Λάρισας.

Απώλεια
Έφυγε ο Ιωάννης
Χατζηχαρίσης
Φτωχότερη είναι η γεωπονική και
η επιστηµονική κοινότητα µετά την
απώλεια του διαπρεπούς ερευνητή
δενδροκοµίας, Ιωάννη
Χατζηχαρίση, που απεβίωσε
στις 21 Ιουνίου σε ηλικία 78 ετών.
Ο Ιωάννης Χατζηχαρίσης εδραίωσε
την επιστηµονική σκέψη και
θεώρηση στην καλλιέργεια της
κερασιάς, διετέλεσε ∆ιευθυντής
επί 15 έτη στο Ινστιτούτο
Φυλλοβόλων ∆ένδρων Νάουσας.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αναγκαίος
ο διαµοιρασµός του
ρίσκου των αλλαγών
σε όλη την αλυσίδα
παραγωγής

Πακέτα υπηρεσιών
με ατού τη ψηφιοποίηση
γεννά το Farm to Fork
Ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες εξειδικευμένες ανά
στρέμμα απαιτούν οι νέοι αγρότες και όχι μεμονωμένα προϊόντα
ΤΗΣ ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
provelengiou@agronews.gr

«Στροφή» στα πακέτα υπηρεσιών, µε οδηγό
την καινοτοµία και φιλοπεριβαλλοντική µατιά, φαίνεται ότι κάνουν µαζικά οι εταιρείες
εισροών την τελευταία διετία στην προσπάθειά τους να προσφέρουν όλα τα αναγκαία
εργαλεία στους παραγωγούς-επιχειρηµατίες
για να «διαπρέψουν» στην νέα πραγµατικότητα που διαµορφώνει το «Farm to Fork». Η
τάση αυτή αναδείχθηκε µε τον πιο ξεκάθαρο
τρόπο και από τα στόµατα όλων των συµµετεχόντων στο τριήµερο συνέδριο «Farm to Fork
Europe», που πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακά από τις 22 έως 24 Ιουνίου 2021. Με ισχυρή
την παρουσία εξειδικευµένων start-ups αλλά και µεγάλων εταιρειών του χώρου, όπως
η Yara (που ήταν και χρυσός χορηγός της διοργάνωσης), οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ρίξουν µια µατιά στις νέες τάσεις
που επικρατούν σταδιακά στον κλάδο της αγροδιατροφής καθώς και στα νέα εργαλεία
που θα έχει στην διάθεσή του ο παραγωγός
του «αύριο».
Εξειδικευµένοι και «έξυπνοι» βιοδιεγέρτες, νέες τεχνολογίες ψεκασµού, ροµπότ και
ψηφιακές πλατφόρµες είναι µερικές από τις
καινοτοµίες που «βγαίνουν» στην αγορά και
αρχίζουν να υιοθετούν οι παραγωγοί. Καθώς
η γεωργία είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο σύστηµα, οι εταιρείες αξιοποιούν πλέον ψηφιακά εργαλεία για την συγκέντρωση µεγάλου
όγκου δεδοµένων, που όχι µόνο θα αποκωδικοποιήσουν τις διάφορες παραµέτρους αλλά θα είναι σε θέση να διαµορφώσουν προβλέψεις βοηθώντας τους αγρότες να λάβουν

ως καλοί διαχειριστές τις κατάλληλες αποφάσεις. Παράλληλα, οι τεχνολογίες αυτές εισάγουν την «γεωργία στο επίπεδο του φυτού και
του στρέµµατος» που σύµφωνα µε τον Βen
Scott-Robinson, ιδρυτή της εταιρείας Small
Robotics, θα κάνουν τις επεµβάσεις που βασίζονται στα παραδοσιακά παρελκόµενα όσο αναχρονιστική θεωρείται η καλλιέργεια
µε την χρήση ζώων. «Τα ροµπότ µας έχουν
την δυνατότητα να συµβάλλουν στην µείωση κατά 90-95% των χρησιµοποιούµενων ζιζανιοκτόνων και έως 20% του συνολικού ετήσιου κόστους µιας φάρµας, εντοπίζοντας και
καταστρέφοντας σε πολύ πρώιµο στάδιο µόνο τα επιβλαβή για την καλλιέργεια ζιζάνια.
Στόχος µας είναι να µπορέσουµε να ξεκουράσουµε τον παραγωγό από ανούσιες εργασίες
και να του επιτρέψουµε να ασχοληθεί µε πιο
σηµαντικά ζητήµατα όπως η λήψη αποφάσεων», αναφέρει ο Scott-Robinson.
Με «ναυαρχίδα» τους βιοδιεγέρτες εταιρείες όπως η Yara, επικεντρώνονται στο «χτίσιµο» ολοκληρωµένων προτάσεων θρέψης, πα-

Η τάση στην αγορά
«Έξυπνοι» βιοδιεγέρτες, νέες
τεχνολογίες ψεκασµού, ροµπότ και
ψηφιακές πλατφόρµες είναι µερικές
από τις καινοτοµίες που «βγαίνουν»
στην αγορά

Ο Jari Pentinmäki
VP Μάρκετινγκ
και Γεωπονίας
Ευρώπης στη Yara.

ρέχοντας συνεχή στήριξη και συµβουλευτική
στους παραγωγούς της, που απαιτούν πλέον
ένα ολοκληρωµένο πακέτο υπηρεσιών και όχι
απλώς ένα πετυχηµένο προϊόν. «Στόχος µας
δεν είναι απλά να πουλήσουµε ένα προϊόν
αλλά να εκπαιδεύσουµε του αγρότες µας και
να τους παρέχουµε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, µέσω ψηφιακών πλατφόρµων, για
να κατανοήσουν τον τρόπο δράσης του προϊόντος ώστε να το εντάξουν στο σύστηµα διαχείρισης της καλλιέργειας µε τον βέλτιστο
τρόπο», τονίζει ο εκπρόσωπος της Yara, Jari
Pentinmäki.

«∆ιαβασµένη», µε επιχειρηµατικό πνεύµα,
και αξίες αλλάζει τα δεδοµένα στον
πρωτογενή τοµέα η νέα γενιά αγροτών
Παρά τον περιορισµένο αριθµό παραγωγών
που συµµετείχε στο συνέδριο, οι οµιλητές από τον επιχειρηµατικό, ερευνητικό κόσµο αλλά και την Κοµισιόν αναφέρθηκαν εκτενώς
στο προφίλ της νέας γενιάς αγροτών που µε
βασικούς εκπροσώπους τους millennials και
τη γενιά-Ζ διαµορφώνουν µε έντονη δυναµική το µέλλον της γεωργίας. «Οι αγρότες είναι
πλέον εξαιρετικά ικανοί επιχειρηµατίες που
απαιτούν να µάθουν το γιατί και το πώς πίσω
από µια τεχνολογία ή ένα προϊόν πριν το εντάξουν στο πρόγραµµα διαχείριση της εκµετάλλευσής τους», αναφέρει ο Jari Pentinmäki
της Yara. Οι ίδιοι οι αγρότες, που µοιράστηκαν την προσωπική τους εµπειρία την τρίτη
ηµέρα του συνεδρίου, ανέφεραν ότι επικεντρώνονται ιδιαίτερα στην καλή δικτύωση,
ενώ επικροτούν την νέα τάση παροχής υπηρεσιών ανά στρέµµα που µειώνουν την ανάγκη µεγάλων επενδύσεων.

Νέες τεχνολογίες, πιο ακριβά
και εξειδικευµένα σκευάσµατα
καθώς και νοµοθετικές πιέσεις
δηµιουργούν ένα ασφυκτικό
οικονοµικό πλαίσιο που µέχρι
στιγµής τείνει να βαραίνει κατά
βάση τους αγρότες. Για να
µπορέσει να πραγµατοποιηθεί
µε επιτυχία η µετάβαση στο
σύστηµα που σκιαγραφεί το
«Farm to Fork», οι οµιλητές του
συνεδρίου συµφώνησαν πως
είναι απαραίτητος ο δοµικός
µετασχηµατισµός ολόκληρης της
αλυσίδας αγροδιατροφής, από
την παραγωγή, την µεταποίηση
έως την κατανάλωση, µε τον
εκπρόσωπο της Yara, Jari
Pentinmäki να τονίζει την
ανάγκη για δίκαιο
αναδιαµοιρασµό του ρίσκου
σε όλα τα µέρη αυτής. «Η
επικοινωνία και οι συνεργασία
µεταξύ των µελών της αλυσίδας
για την διαµόρφωση ενός
κοινώς συµφωνηθέντος
προτύπου και τιµών θα είναι
η νέα πραγµατικότητα για τον
τοµέα», ανέφερε η εκπρόσωπος
της Hello Nature, Alice Toderi.
Σε αυτό το πλαίσιο, σύµφωνα µε
την Toderi, δηµιουργείται και η
ψηφιακή τεχνολογική
πλατφόρµα «Blockchain»,
που θα επιτρέπει σε όλους τους
συµµετέχοντες συνεχή και
σχεδόν απευθείας
παρακολούθηση των
συναλλαγών κατά µήκος της
αλυσίδας τροφοδοσίας,
διασφαλίζοντας την ασφάλεια
και την ιχνηλασιµότητα των
προϊόντων. Εκφραστής του
συνεργατικού πνεύµατος στο
συνέδριο ήταν ο συντονιστής
της πολιτικής του «Farm to
Fork» από την Κοµισιόν, Luis
Vivas-Alegre που τόνισε ότι η
διαµόρφωση ενός ανθεκτικού
και πράσινου αγροδιατροφικού
τοµέα στην µετά-COVID εποχή
στηρίζεται στην καλή
επικοινωνία του συνόλου
των κρίκων της αλυσίδας.
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Σε παρακμή
οι υποδομές
άρδευσης
Εικόνα εγκατάλειψης στα αρδευτικά δίκτυα που
διαχειρίζονται ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ, βλέπει ο διαΝΕΟσις
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ

Η οµάδα των ερευνητών -οι καθηγητές Νικόλαος ∆έρκας, ∆ηµήτριος Σκούρας και ∆ηµήτριος
Ψαλτόπουλος, από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών, από το Πανεπιστήµιο Πατρών και από
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης αντίστοιχα- ανέλυσε διεξοδικά τα διαθέσιµα στοιχεία για τους ΟΕΒ. Οι ερευνητές υπογραµµίζουν
τα σηµαντικά προβλήµατα -υποδοµών, οργανωτικά και οικονοµικά- που αντιµετωπίζουν αρκετοί ΤΟΕΒ, ανατρέχουν σε διεθνείς καλές πρακτικές και καταλήγουν σε µια σειρά προτάσεων πολιτικής, που θεωρούν ότι θα συµβάλλουν στην
επίλυση πολλών από αυτά τα θέµατα.
Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασµό µε τις δεκαετίες που πέρασαν χωρίς επαρκή συντήρηση
πολλών έργων, έφεραν αρκετές εγγειoβελτιωτικές υποδοµές στα όριά τους. Οι ερευνητές γράφουν χαρακτηριστικά: «Η µεγάλη πλειοψηφία
των έργων δεν βρίσκονται σε καλή λειτουργική
κατάσταση, αλλά σε κατάσταση επιβίωσης, η οποία είναι ασταθής και θα διατηρηθεί µόνο µε τη
βοήθεια νέων έργων, των οποίων η σπουδαιότητα θα αυξάνει συνεχώς. Η κατάσταση αυτή θα
χειροτερεύσει εάν δεν ληφθούν άµεσα µέτρα για
την επισκευή και συντήρησή τους». Ακόµη, διαπιστώνουν προβλήµατα στην παρακολούθηση
και στον έλεγχο των αντλιοστασίων αφού πολλοί
αισθητήρες και αυτοµατισµοί δεν συντηρούνται.
Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα, οι ερευνητές αναφέρουν τα έργα Αλφειού-Πηνειού στη ∆υτική Πελοπόννησο, όπου έγινε εκσυγχρονισµός
που δεν θεωρήθηκε πετυχηµένο λόγω κακοτεχνιών στην υλοποίηση. Η συνηθισµένη πρακτική σε πολλά δίκτυα είναι η κατανάλωση νερού
στα αντλιοστάσια µε βάση την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος και όχι την καταγραφή των
παροχόµετρων που είναι εγκατεστηµένα, γιατί
αυτά δεν συντηρούνται. Επιπλέον, οι ερευνητές
σηµειώνουν ότι από κάποιες υποδοµές έχουν

giouroukeli@agronews.gr

∆ιώρυγες και δεξαµενές µε ρωγµές στο σκυρόδεµα, µε ανεπιθύµητη βλάστηση και µε ελαττωµατικούς µηχανισµούς ρύθµισης, που έχουν
χρόνια να συντηρηθούν, προβλήµατα στην παρακολούθηση και στον έλεγχο των αντλιοστασίων συνθέτουν την εικόνα εγκατάλειψης των
υποδοµών άρδευσης που διαχειρίζονται οι Τοπικοί Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων και Γενικοί Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων, οι γνωστοί για τους αγρότες ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ.
Πολλές από τις υποδοµές άρδευσης όπως αντλιοστάσια, διώρυγες, δίκτυα αγωγών υπό πίεση, ταµιευτήρες, δεξαµενές που είναι απαραίτητες για να καλυφθούν οι ανάγκες άρδευσης εκατοµµυρίων στρεµµάτων αγροτικής γης, όπως καταδεικνύει νέα έρευνα της διαΝΕΟσις ρηµάζουν
ή υπολειτουργούν µετά από συνεχείς αλλαγές
του θεσµικού πλαισίου του 1980 και του 1990.
Την εικόνα πάντως αυτή, που κρατά πίσω τις
αγροτικές εκµεταλλεύσεις, φιλοδοξεί να αλλάξει το ευρύ επενδυτικό σχέδιο για αρδευτικά έργα και επενδύσεις (εγκατάσταση τηλεµετρητών
για τον εντοπισµό διαρροών και την έξυπνη διαχείριση του νερού) µέσω Σ∆ΙΤ που δροµολογεί η κυβέρνηση και θα χρηµατοδοτηθεί από
το Ταµείο Ανάκαµψης µε κονδύλια που θα αγγίξουν τα 750 εκατ. ευρώ. Σηµειωτέων, οι συµβάσεις θα πρέπει να έχουν υπογραφεί ως το τέταρτο τρίµηνο του 2023 και τα έργα θα πρέπει
να ολοκληρωθούν µέχρι και το τέλος του 2025.
Σήµερα στη χώρα, χωρίς να υπάρχει ακριβής
εικόνα, υπολογίζεται ότι λειτουργούν περισσότεροι από 450 ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ, οι οποίοι διαχειρίζονται ένα µεγάλο µέρος των εγγειοβελτιωτικών έργων, δηλαδή των συλλογικών έργων
άρδευσης.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΛΗΨΗΣ Υ∆ΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

αφαιρεθεί εξαρτήµατα, όπως ρυθµιστές πίεσης,
περιοριστές παροχής, µετρητές κ.ά. «Να σηµειωθεί ότι οι επεµβάσεις, κυρίως στα δίκτυα υπό
πίεση», γράφουν οι ερευνητές, «µειώνουν δραµατικά την ποιότητα υπηρεσιών που παρέχεται
στους χρήστες και την αξιόπιστη λειτουργία των
δικτύων». Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας:
Από τους πάνω από 450 ΟΕΒ που εκτιµάται
ότι λειτουργούν σήµερα στη χώρα, βρέθηκαν αξιόπιστα οικονοµικά στοιχεία µόνο από 118 ΤΟΕΒ.
Η διάµεσος του χρηµατοοικονοµικού κόστους λειτουργίας των ΤΟΕΒ σε σχέση µε την
κατανάλωση είναι σχεδόν 3 λεπτά ανά κυβικό µέτρο, όµως υπάρχουν ΤΟΕΒ που οι τιµές
φτάνουν τα 30 λεπτά ανά κυβικό.
Το µέσο κόστος συντήρησης των µικρών ΤΟΕΒ που διακινούν µέχρι και 1 εκατ. κυβικά µέτρα
είναι σχεδόν 5 φορές υψηλότερο από τους µεγαλύτερους ΤΟΕΒ που διακινούν 1-5 εκατ. κυβικά.
Τα λογιστικά έσοδα των ΤΟΕΒ αποτυπώνουν βεβαιωµένες οφειλές και όχι απαραίτητα
εισπράξεις, ενώ για τα µέλη πολλών ΤΟΕΒ εκκρεµούν σηµαντικά χρέη.

Σε κακή κατάσταση
Από κάποιες υποδοµές έχουν αφαιρεθεί εξαρτήµατα, όπως ρυθµιστές
πίεσης, περιοριστές παροχής,
µετρητές κ.ά.

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ
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Προτάσεις πολιτικής
Συνένωση αρκετών ΤΟΕΒ µε κριτήρια µεγέθους και οργανωτικής δοµής, ώστε να µπορούν
να διαχειριστούν τις εκτάσεις τους αποδοτικά.
Ενιαίο λογιστικό σύστηµα.
Επιστηµονικό προσωπικό, πρόβλεψη για
διοίκηση από managers, υποδοµή για συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα.
∆ηµιουργία Κεντρικής Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειµένου να έχει τον τελικό έλεγχο
του προγραµµατισµού και της υλοποίησης µελετών και έργων.

Kαλό παράδειγµα ο Οργανισµός
Ανάπτυξης Κρήτης

0,05
11.500

To 80-85% της συνολικής κατανάλωσης νερού σε ολόκληρη την Ελλάδα αφορά τη γεωργία.
Οι ΤΟΕΒ είναι συνεταιρισµοί αγροτών, µε
µέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα 5/9 της
ωφελούµενης έκτασης.
Τα έργα τα οποία διαχειρίζονται οι ΤΟΕΒ
και ΓΟΕΒ εξυπηρετούν περίπου 6 εκατ. στρέµµατα, το 45% του συνόλου της αγροτικής γης.
Οι ΓΟΕΒ διοικούνται από άµισθο διοικητικό
συµβούλιο που εκλέγει η Γενική Συνέλευσή τους.

Συνολική ποσότητα διακινούµενου νερού άρδευσης (κυβικά)

Να σηµειωθεί ότι η έρευνα ξεχωρίζει ως καλό παράδειγµα τον Οργανισµό Ανάπτυξης Κρήτης ο οποίος διαχειρίζεται σηµαντικό τµήµα
των υδατικών πόρων της Κρήτης. Προέκυψε
από τη συνένωση δύο οργανισµών, αντίστοιχα για την Ανατολική και ∆υτική Κρήτη, διαθέτει οργανωµένο επιτελείο επιστηµόνων και
καλές υποδοµές που λειτουργούν και συντηρούνται επαρκώς.
«Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι όλοι
οι χρήστες στην περιοχή των Χανίων έχουν ατοµικά υδροστόµια µε υδροµετρητές και πληρώνουν ανάλογα µε τον όγκο που καταναλώνουν», γράφουν οι συγγραφείς της έρευνας της
διαΝΕΟσις για τον ΟΑΚ. «Στην περίπτωση που
κάποιος καταναλωτής επέµβει στο υδρόµετρο
ή στο υδροστόµιό του (αφαίρεση ρυθµιστή πίεσης, περιοριστή παροχής) διακόπτεται η υδροδότησή του. Επίσης τα δίκτυα του ΟΑΚ έχουν
ψηφιοποιηθεί, µε αποτέλεσµα ο Οργανισµός
να έχει καλή γνώση των υποδοµών και µια πιο
αποτελεσµατική διαχείριση να είναι εφικτή».
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Δική τους Σαντορίνη θέλουν για τα κρασιά Αργεντινής
Σε προσπάθεια να δηµιουργήσουν τη «δική» τους
Σαντορίνη στην Αργεντινή, επιδόθηκαν δύο φυσικά πρόσωπα µε δραστηριότητα στην οινοποιία της συγκεκριµένης χώρας, όπως λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιρισµών Θηραϊκών Προϊόντων Μάρκος Καφούρος, µιλώντας στο Wine
Trails. Όπως σηµειώνει, «κατατέθηκε αίτηση στο
γραφείο σηµάτων της Αργεντινής στις 8 Απριλίου
από δύο πρόσωπα µε έδρα το Μπουένος Άιρες µε

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΩΝ
ΣΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ
(EΤΗΣΙΩΣ)

στόχο την κατοχύρωση της εµπορικής ονοµασίας Σαντορίνη. Η είδηση έφτασε στην Εθνική ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Αµπέλου και Οίνου,
η οποία επικοινώνησε µε το υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο εξουσιοδότησε το γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων ούτως ώστε
να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες».
Ο ίδιος αναφέρει ότι κάθε κίνηση αυτής της
µορφής αποτελεί απειλή για όλα τα προϊόντα διε-

θνούς βεληνεκούς, όπως η ονοµασία Σαντορίνη.
«Ως Santo Wines και σε συνεννόηση µε όλα τα
οινοποιεία της Σαντορίνης βγήκαµε µπροστά και
µε το δικηγορικό γραφείο του κ. Γεωργόπουλου
που ορίσαµε πληρεξούσιο, προχωρήσαµε και σε
συνεργασία µε δικηγορικό γραφείο της Αργεντινής, υποβάλλοντας αίτηση ανακοπής στις 4 Ιουνίου στο γραφείο σηµάτων της εν λόγω χώρας».
Η απόφαση αναµένεται στο 4µηνο. Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Με «δάκτυλο»
προφανώς της
«Zespri», οι
Νεοζηλανδοί έχουν
βάλει στο τραπέζι
την πρόταση για
την απελευθέρωση
των δασμών της ΕΕ
στα ακτινίδια Νέας
Ζηλανδίας
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ
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ΤΟΝΟΙ
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260.000
ΤΟΝΟΙ

260.000
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

60%
ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΕΕ

Μια κερκόπορτα που µπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο το µέλλον της καλλιέργειας
του ακτινιδίου στην Ελλάδα κρύβει η διαπραγµάτευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε
τη Νέα Ζηλανδία, για την υπογραφή συµφωνίας ελευθέρων συναλλαγών. Με «δάκτυλο» προφανώς της «Zespri», οι Νεοζηλανδοί έχουν βάλει στο τραπέζι της συζήτησης την πρόταση για την απελευθέρωση
των δασµών που επιβάλλει η Ε.Ε. στα ακτινίδια της Νέας Ζηλανδίας.
Το σχετικό αίτηµα απασχολεί, ήδη, την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τους υπόλοιπους εµπλεκόµενους φορείς και οργανώσεις του κλάδου,
οι οποίοι αντιτίθενται, καθώς µια τέτοια εξέλιξη θα οξύνει ιδιαίτερα τον ανταγωνισµό
στις αγορές της Ευρώπης, όπου κατευθύνεται το µεγαλύτερο µέρος των εξαγωγών µας.
Η επίσηµη θέση της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Ακτινιδίων, όπως έχει
εκφραστεί προς το ΥπΑΑT, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η Agrenda, τάσσεται όχι απλώς στη διατήρηση του υφιστάµενου status
quo, αλλά αν είναι δυνατό και στην αύξηση των δασµών. Και αυτό διότι η εκτίµηση
που υπάρχει είναι πως µια πιθανή κατάργησή τους θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εµπορία της εγχώριας παραγωγής τη στιγµή
που η Ελλάδα -µετά τα σοβαρά προβλήµατα
που εξακολουθεί και αντιµετωπίζει η Ιταλίαείναι η µεγαλύτερη πλέον παραγωγός χώρα
ακτινιδίου στο βόρειο ηµισφαίριο.
Ο µεγάλος κίνδυνος, όπως εξηγήθηκε

Τα παραγωγικά
κτήµατα µε ακτινίδια στην Ελλάδα
ξεπερνούν ήδη τα
110.000 στρέµµατα
και η εθνική παραγωγή κυµαίνεται στους
260.000 τόνους.

Ένταση ανταγωνισμού σε ΕΕ

Οι Νεοζηλανδοί
πιέζουν για άρση
δασμών ακτινιδίων
στην Agrenda θα έχει να κάνει µε τη δυνατότητα των Νεοζηλανδών, από τη στιγµή
που η παραγωγή τους φτάνει τους 600.000
τόνους ακτινιδίων, ετησίως, να αποθεµατοποιούν µεγάλες ποσότητες προϊόντος στην
Ολλανδία ή το Βέλγιο, στη διάρκεια των καλοκαιρινών µηνών που παράγει το νότιο ηµισφαίριο και να τις διαθέτει τους χειµερινούς µήνες, όταν δηλαδή θα βγαίνει η ελληνική παραγωγή στις αγορές.
«Είναι προφανές πως σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο το ελληνικό ακτινίδιο, που σε ποσοστό σχεδόν 60% έχει προορισµό στις ευρω-

παϊκές αγορές θα αντιµετωπίσει αυξηµένο
ανταγωνισµό και η διάθεσή του θα γίνει πιο
δύσκολη», µας ανέφερε ο πρόεδρος της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Ακτινιδίου, Χρήστος Κολιός και αποκάλυψε πως
ήδη η Ε∆ΟΑ έχει κάνει κάποιες επαφές και
µε τους αντίστοιχους φορείς της Ιταλίας και
της Γαλλίας, προκειµένου να γίνει µια πρώτη συνεννόηση και να χτιστεί κοινό µέτωπο
στο πλαίσιο της ΕΕ.
Ο ίδιος θυµίζει ότι το ακτινίδιο έχει µεγάλη δυναµική στην Ελλάδα, µε τα παραγωγικά κτήµατα να ξεπερνούν ήδη τα 110.000
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Αγροτική εκμετάλλευση οι ΑΠΕ κάτω των 500 KW
Η διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
µικρότερη από 500 KW, στο εξής συνιστά αγροτική εκµετάλλευση για τους σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκµεταλλεύσεων. Αυτό προβλέπει νοµοθετική
ρύθµιση που κατέθεσαν στη Βουλή ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Σπήλιος Λιβανός και ο υφυπουργός Γιάννης Οικονόµου. Το όριο αυτό µέχρι σήµερα ήταν 100

KW. Η νέα αυτή ρύθµιση παρέχει στους αγρότες τη δυνατότητα να διαχειρίζονται περισσότερες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µε σκοπό τη µείωση του κόστους παραγωγής τους,
την αύξηση του εισοδήµατός τους και τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητάς τους µέσω της ορθολογικής χρήσης και εξοικονόµησης ενέργειας.
Η νοµοθετική ρύθµιση εµπεριέχεται σε τρο-

πολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και θα ψηφιστεί σήµερα στην Ολοµέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης
οικονοµικών δραστηριοτήτων αρµοδιότητας
Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδοµών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισµού, ρυθµίσεις για την ενίσχυση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

Οριακή η ανάκαμψη για το καρπούζι,
οι προσδοκίες στα όψιμα μέσα Ιουλίου

Στα 10 λεπτά
τα πρώιµα
στρέµµατα και την εθνική παραγωγή να κυµαίνεται στους 260.000 τόνους και το ενδιαφέρον από τους παραγωγούς να είναι ζωηρό µέσα από νέες φυτεύσεις κάθε χρόνο.
Την ανάγκη να αποφευχθεί η αποδοχή
της πρότασης των Νεοζηλανδών σηµειώνει
και ο Μιχάλης Ξεκαρφωτάκης, πρόεδρος του
Συνεταιρισµού Nespar, από το ∆ήµο Νέστου
στην Καβάλα, θεωρώντας πως ο σκληρός ανταγωνισµός που θα προκύψει νοµοτελειακά αν αρθούν οι δασµοί, θα δηµιουργήσει πίεση και στις τιµές για το ελληνικό ακτινίδιο στις αγορές της Ε.Ε., λόγω και της
φήµης των ακτινιδίων της Zespri. Αναφερόµενος στην περσινή χρονιά ο κ. Ξεκαρφωτάκης επισήµανε πως ήταν πολύ καλή
για το ελληνικό ακτινίδιο και ότι για τα µέλη της Nespar η εκκαθάριση έδωσε µια µέση τιµή στα 81 λεπτά το κιλό. Ανάλογα καλή πορεία σε επίπεδο τιµών, φαίνεται πως
θα µπορέσει να κάνει και φέτος το προϊόν,
καθώς λόγω των παγετών και χαλαζοπτώσεων η εθνική παραγωγή προοιωνίζεται µικρότερη από πέρυσι, ενώ προβλήµατα έχει
και η ιταλική παραγωγή, η οποία αφήνει κενά στις αγορές, τα οποία καλύπτει η ελληνική, κερδίζοντας µερίδια αγοράς.

Ανταγωνισµός
Σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο το ελληνικό
ακτινίδιο, που σε
ποσοστό σχεδόν
60% έχει προορισµό
στις ευρωπαϊκές
αγορές θα αντιµετωπίσει αυξηµένο
ανταγωνισµό και η
διάθεσή του θα γίνει
πιο δύσκολη

Αστείες χαρακτηρίζει τις
τιµές των 10 λεπτών για
πρώιµα καρπούζια από
την Πιερία ο παραγωγός
Νίκος Παπαστεργίου
και ευελπιστεί πως τα
πράγµατα θα αλλάξουν
όταν αρχίσουν να
συγκοµίζονται τα όψιµα,
στα µέσα Ιουλίου.
Την καθίζηση των τιµών
του καρπουζιού απέδωσε
ο διευθυντής
λαχανοκοµίας της Agris
Θεολόγος Κουφάκης στις
χαµηλές θερµοκρασίες
στην Ευρώπη (σ.σ. «το
καρπούζι είναι σαν το
παγωτό, θέλει ζέστη
για να καταναλωθεί»,
τόνισε), στο µειωµένο
τουριστικό ρεύµα
στην Ελλάδα και στην
ανάδυση νέων
ανταγωνιστών, όπως
Μαρόκο, Αλγερία,
Αλβανία και Βουλγαρία.

Σηµάδια µικρής ανάκαµψης µε πράξεις στα 12 έως και 14 λεπτά το κιλό,
παρουσιάζουν τις τελευταίες µέρες οι
τιµές του ελληνικού καρπουζιού, ωστόσο απέχουν ακόµη από το επίπεδο
που να καθιστούν βιώσιµη την καλλιέργεια και πολύ περισσότερο από το
να µπορούν να αλλάξουν την αρνητική εικόνα της τρέχουσας εµπορικής
σεζόν, που χαρακτηρίζεται από µειωµένη παραγωγή, προβλήµατα διάθεσης και ασύµφορες τιµές.
Τον τόνο της απογοήτευσης έδωσε, µε τις επιδόσεις της, η περιοχή της
Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, στην
οποία συγκεντρώνεται ο «πυρήνας»
της καλλιέργειας και παράγεται το
πιο πρώιµο καρπούζι στην Ευρώπη.
«Η συγκοµιδή άρχισε στις 12 Μαΐου στις φυτείες ανοικτής κάλυψης
και ολοκληρώθηκε στις 15 Ιουνίου.
∆υστυχώς δεν είχαµε µια καλή χρονιά», σηµείωσε στην Agrenda ο προϊστάµενος της ∆ΑΟΚ Τριφυλλίας, Αντώνης Παρασκευόπουλος. Όπως εξήγησε οι στρεµµατικές αποδόσεις, εξαιτίας των χαµηλών θερµοκρασιών
του Απριλίου, ήταν µειωµένες κατά
30% -40%, µε συνέπεια αντί για 6 τόνους ανά στρέµµα, να συγκοµιστούν
5 – 4,5 τόνοι το στρέµµα, ενώ την ίδια
στιγµή το κόστος συγκοµιδής, αλλά
και µεταφοράς ήταν αυξηµένο.
«Συνολικά το κόστος παραγωγής, για

να καταλάβετε, φτάνει στα 1.000 ευρώ
το στρέµµα, εάν είναι ιδιόκτητη η γη
και στα 1.150 – 1.200 ευρώ το στρέµµα για ενοικιαζόµενη. Με τη µέση τιµή διάθεσης στα πρώιµα καρπούζια να
διαµορφώνεται κάτω από τα 0,17 ευρώ το κιλό, εξαιτίας της χαµηλής ζήτησης από το εξωτερικό, όπως µπορείτε
να αντιληφθείτε το 60% της παραγωγής, πωλήθηκε κάτω του κόστους, ενώ
ένα µέρος από το δεύτερο χέρι έµεινε
στα χωράφια ασυγκόµιστο», µας ανέφερε ο κ. Παρασκευόπουλος και πρόσθεσε πως οι παραγωγοί έχουν περιέλθει σε πολύ δύσκολη θέση και πρέπει να στηριχθούν µε κάποια ενίσχυση, διότι πολλοί προβληµατίζονται αν
θα συνεχίσουν την καλλιέργεια.
Στην περιοχή της Θεσσαλίας η συγκοµιδή έχει προχωρήσει στο 70%, µε
τους περισσότερους όγκους να φεύγουν από τα µποστάνια µε τιµές στα
8-9 λεπτά το κιλό. «Ξεκινήσαµε στις 3
Ιουνίου να µαζεύουµε µε την τιµή στα
16-17 λεπτά, αλλά γρήγορα έπεσε στα
12 και µετά στα 8-9 όπου και κόλλησε
για µεγάλο διάστηµα, καθώς δεν είχε
ζήτηση. Τώρα έχει λίγες µέρες που τσίµπησε λίγο η τιµή και πήγε στα 12-14
λεπτά και ίσα που βγαίνουν τα έξοδα»,
είπε ο παραγωγός Ηλίας Τριανταφύλλου, από το Μακρυχώρι Λάρισας, όπου
καλλιεργεί 200 στρέµµατα καρπούζι.
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ
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Αδιαφανώς
εκτός ΟΕΦ
δράσεις για
επιτραπέζια
ελιά
Με σκληρή γλώσσα τοποθετείται
έναντι των αρµόδιων διευθύνσεων
του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης η ∆ιεπαγγελµατική
Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς µε
αφορµή την αξιολόγηση του
προγράµµατος ΟΕΦ που είχε
καταθέσει, εκ του οποίου για
αδιευκρίνιστους λόγους κόβεται το
76% του προϋπολογισµού για την
υλοποίησή του. Για εµπαιγµό αλλά
και µια διαχρονική και πλήρη
αδυναµία διαχείρισης και οργάνωσης
των προγραµµάτων ΟΕΦ κάνει λόγο
ο Γιώργος Ντούτσιας, πρόεδρος της
Εθνικής ∆ΟΕΠΕΛ, ο οποίος στέκεται
στην καθυστερηµένη έναρξη των
προγραµµάτων, στον
αντιεπαγγελµατικό τρόπο
ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων
δια τηλεφώνου, αλλά και στην χωρίς
αιτιολόγηση απόρριψη δύο δράσεων
που περιλαµβάνονταν στο
πρόγραµµα που είχε καταθέσει η
∆ιεπαγγελµατική. Απ’ ό,τι φαίνεται, η
δηµιουργία βάσης δεδοµένων για τη
συγκέντρωση των πληροφοριών που
σχετίζονται µε τον πρωτογενή,
δευτερογενή και τριτογενή τοµέα του
κλάδου της επιτραπέζιας ελιάς,
καθώς και ο σχηµατισµός συστήµατος
τεχνικοοικονοµικών συµβουλών προς
τους παραγωγούς της δεν συνιστούν
σηµαντικές δράσεις» σχολιάζει ο κ.
Ντούτσιας αναφερόµενος στις
δράσεις που κόπηκαν από τον ετήσιο
προϋπολογισµό των 10,6 εκατ. ευρώ
για το 2021 χωρίς καµία αιτιολόγηση.
«∆εν ήταν και δεν θα είναι ποτέ
δυνατόν κάποιες δράσεις να
περιοριστούν µόνο σε οργανωµένους
ελαιοπαραγωγούς (φυσικά πρόσωπα)
που αποτελούν µέλη συνεταιριστικών
οργανώσεων και ΟΠ που µετέχουν
στη ∆ΟΕΠΕΛ. Ωστόσο φαίνεται να
επικρατεί η συλλογιστική ότι η
∆ΟΕΠΕΛ είναι παραγωγική και όχι
αντιπροσωπευτική οργάνωση.
Εκτιµούµε από αβλεψία και όχι
εσκεµµένα. Αλλιώς δεν εξηγείται ότι
δράσεις που σχεδιάστηκαν µε σκοπό
την οργάνωση της παραγωγής γύρω
από σηµαντικές µεταποιητικές,
τυποποιητικές εξαγωγικές
επιχειρήσεις–µέλη της ∆ΟΕΠΕΛ µε
τη συµµετοχή µη οργανωµένων
ελαιοπαραγωγών, περικόπηκαν» λέει.
Παράλληλα η ∆ΟΕΠΕΛ, θέτει ζήτηµα
αδιαφάνειας στον τρόπο µε τον οποίο
εγκρίνονται ή απορρίπτονται οι
δράσεις και τα προγράµµατα.

Ευνοιοκρατία και διάσπαση
πυλώνων αγροτικής πολιτικής
Στον Παπαγιαννίδη η γενική γραμματεία για το ΠΑΑ, στον Μπαγινέτα η ΚΑΠ
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Στα επαρχιώτικης αντίληψης καπρίτσια εκ µέρους της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και στην ικανοποίηση
τους φαίνεται να ακουµπά το Προεδρικό ∆ιάταγµα που αφορά στη µεταφορά υπηρεσιών και αρµοδιοτήτων και στην σύσταση νέων
Γενικών Γραµµατειών, κινήσεις που δείχνει
να…κατακερµατίζουν αντί να δίνουν το στίγµα ενιαίας στρατηγικής κατεύθυνσης στην αγροτική πολιτική. Κι όλα αυτά την ώρα, που
επίκεινται οι τελευταίες κρίσιµες διαπραγµατεύσεις για την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική
και όπου υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε
να συντάσσεται το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο.
Κορωνίδα, η διάσπαση της Γενικής Γραµµατείας Αγροτικής Πολιτικής & ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΓΓΑΠ&∆ΚΠ) στα δυο: στην
«Γενική Γραµµατεία Αγροτικής Πολιτικής και
∆ιεθνών Σχέσεων» και στην «Γενική Γραµµατεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδοµών». Κοντολογίς, διασπώνται, οι δύο Πυλώνες της Αγροτικής Πολιτικής ήτοι, ο Α’ Πυλώνας των
άµεσων ενισχύσεων µε τον Β’ Πυλώνα ΙΙ της
Αγροτικής Ανάπτυξης και των επιχειρησιακών αναπτυξιακών προγραµµάτων. Μάλιστα,
πριν γίνουν πράξη µε ΦΕΚ οι εν λόγω κινήσεις, ο Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Χαράλαµπος Κασίµης, ο οποίος είχε διατελέσει γ.γ Αγροτικής Πολιτικής & ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, έκανε

λόγο για «πισωγύρισµα, τόσο πολιτικού και
διοικητικού σχεδιασµού, όσο και εναρµόνισης µε την ευρωπαϊκή πολιτική».
Βέβαια όλα αυτά, µπορεί να είναι ψιλά
γράµµατα καθόσον δεν είναι λίγοι εκείνοι
που δεν καλοβλέπουν τις εν λόγω κινήσεις
και µιλούν για «ευνοιοκρατία» και για «ιδιοτελή και ατοµικά κίνητρα». Αναµεσά σε αυτούς, και οι γεωτεχνικοί του ∆ηµοσίου (ΠΟΓΕ∆Υ), που αντιδρούν κυρίως ως προς έτερο σκέλος του Π∆ που αφορά την µεταφορά του Τµήµατος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς και Λοιπών Ζώων από την Γενική ∆/
νση Κτηνιατρικής του Υπ.Α.Α.Τ. στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Οι θέσεις λοιπόν µε το ΦΕΚ της 16η Ιουνίου, ήταν έτοιµες περιµένοντας µε το ΦΕΚ της
23ης Ιουνίου (αρθ.483), την απόφαση Λιβανού για τοποθέτηση του ∆ηµήτρη Παπαγιαν-

∆ιάσπαση
Κορωνίδα, η διάσπαση της Γενικής
Γραµµατείας Αγροτικής Πολιτικής
& ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
στα δυο: στην «Γενική Γραµµατεία
Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιεθνών
Σχέσεων» και στην «Γενική Γραµµατεία Ενωσιακών Πόρων
και Υποδοµών»

νίδη στη θέση του γενικού γραµµατεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδοµών (Προγράµµατα
Αγροτικής Ανάπτυξης) και τη µετακίνηση του
Κωνσταντίνου Μπαγινέτα στη γενική γραµµατεία Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιεθνών Σχέσεων (άµεσες ενισχύσεις, ΚΑΠ).
Η Γενική Γραµµατεία Ενωσιακών Πόρων και
Υποδοµών µε επικεφαλής τον ∆ηµήτρη Παπαγιαννίδη συστήνεται µε 4 διευθύνσεις και
3 ειδικές υπηρεσίες: α) ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Επιχειρησιακών Προγραµµάτων,
β) ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Κλιµατικής Αλλαγής, γ) ∆ιεύθυνση Τεχνικών
Έργων και Αγροτικών Υποδοµών, δ) ∆ιεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών
Πόρων, ε) Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
στ) Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ζ) Ειδική
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας.
Υπενθυµίζεται πως ο κ. Παπαγιαννίδης,
µηχανικός και εκλεγµένος για χρόνια στο
Τεχνικό Επιµελητήριο, έχει διατελέσει ειδικός γραµµατέας Κοινοτικών Πόρων στο υπουργείο Γεωργίας την περίοδο 2004 – 2009.
H Γενική Γραµµατεία Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιεθνών Σχέσεων µε επικεφαλής
τον κ. Μπαγινέτα έχει δύο διευθύνσεις: Τη
∆ιεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκµηρίωσης και ∆ιεθνών Σχέσεων (αρµόδια για
την ΚΑΠ) και τη ∆ιεύθυνση Έρευνας, Καινοτοµίας και Εκπαίδευσης.
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Ύψος ενισχύσεων
ανάλογα με το πόσο
φροντίζεις το χωράφι
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Διάλογος

«Μέσα από το διάλογο για
τη νέα ΚΑΠ, ακολουθούµε
το δόγµα Build Back Better
(σ.σ. Ανοικοδόµιση προς το
καλύτερο)», σηµείωσε ο
οικοδεσπότης της
συνεδρίασης και
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας,
Κώστας Αγοραστός.

Λιβανός
Από την πλευρά του ο
υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός
εξηγώντας από τη Λάρισα τη
νέα λογική της ΚΑΠ είπε ότι
επικεντρώνεται στη
«µετατόπιση από τη στήριξη
του Γεωργικού Εισοδήµατος
στη στήριξη του
παραγωγού».

Θεσσαλία
Ο νέος κύκλος
διαβούλευσης για τη νέα
ΚΑΠ ξεκίνησε από την
Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Με αναφορές στην αλλαγή του συστήµατος άµεσων ενισχύσεων που
θα πηγαίνουν µόνο «σε εκείνους
που παράγουν» και για τις ενέργειες τις οποίες πρέπει να κάνουν οι αγρότες αν θέλουν την περίοδο 20232027 να πληρώνονται ίδιο ποσό επιδοτήσεων µε σήµερα, ξεκίνησε ο
νέος κύκλος διαβούλευσης για τη
νέα ΚΑΠ στη χώρα µας. Την περασµένη Πέµπτη η ηγεσία του ΥΠΑΑΤ
βρέθηκε στη Λάρισα για την πρώτη
από τις 13 Συνδιασκέψεις που προγραµµατίζει, µε τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννη Οικονόµου, να εστιάζει στην τοποθέτηση
του σε 6+1 σηµεία ορόσηµο της υπό
διαµόρφωση νέας ΚΑΠ. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον κ. Οικονόµου:
1. Η νέα ΚΑΠ φέρνει αλλαγές
στον τρόπο κατανοµής των ενισχύσεων.«Πρόκειται για µία ουσιαστική ευκαιρία προκειµένου οι ενισχύσεις να πηγαίνουν εκεί που πραγµατικά πρέπει να πηγαίνουν. ∆ηλαδή, σε εκείνους που παράγουν και
σε εκείνους που λειτουργούν στον
πρωτογενή τοµέα χωρίς να στρεβλώνουν την αγορά» επισήµανε χαρακτηριστικά.
2. Η ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου
των συνεργατικών και συνεταιριστικών σχηµάτων στην αγροτική οικονοµία. Η χώρα µας είναι κάτω από
το 20%, τη στιγµή που ο µέσος όρος
στην ΕΕ είναι στο 40-45%. «Είναι µονόδροµος να δυναµώσουµε τους συνεταιρισµούς και θα αξιοποιήσουµε
εργαλεία της νέας ΚΑΠ προς αυτή
τη κατεύθυνση» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Οικονόµου.
3. Εκτεταµένες παρεµβάσεις στις
υποδοµές. Το µεγαλύτερο κόστος
εισροών είναι το κόστος που αφο-

Οι υποχρεώσεις για
την αλλαγή των
καλλιεργητικών
μεθόδων των
αγροτών, ώστε να
φτάσουν ίδιο ύψος
ενισχύσεων στη
νέα ΚΑΠ σε σχέση
με την παλιά, είναι
ευκαιρία και όχι
απειλή επιμένει
ο Οικονόμου

ρά το νερό και την ενέργεια που απαιτείται για να λειτουργήσει µία γεωργική εκµετάλλευση. «Οι υποδοµές στη χώρα µας είναι απαρχαιωµένες. Υπάρχουν προβλήµατα στις
εκτάσεις που αρδεύονται µέσω ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ, υπάρχει θέµα περιβαλλοντικό, θέµα κατασπατάλησης του
υπαίθριου πλούτου και των υπέργειων υδάτων, καθώς και ανάγκη υπογειοποίησης τω δικτύων για να µειωθεί το κόστος και να προστατεύεται
το περιβάλλον. Είναι προτεραιότητα
να κινηθούµε σε δύο κατευθύνσεις.
Να αξιοποιήσουµε χρήµατα από το
Ταµείο Ανάκαµψης και πόρους από
το µεταβατικό ΠΑΑ για τη χρηµατοδότηση µελετών. Οι εγγειοβελτιωτικές παρεµβάσεις αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα», υπογράµµισε
ο κ. Οικονόµου.

Στα «χασοµέρια» η τελική
συµφωνία για τη νέα
ΚΑΠ, το νέο πρασίνισµα
κρίνει το αποτέλεσµα

4. Προστιθέµενη αξία στα προϊόντα µας. Οι υποχρεώσεις για την αλλαγή των καλλιεργητικών µεθόδων,
ώστε να φτάνουµε το ύψος των ενισχύσεων στη νέα ΚΑΠ σε σχέση µε
την παλιά. «Εµείς δεν τις βλέπουµε
ως υποχρεώσεις κανονιστικές, αλλά ως το µέσο τα προϊόντα µας να
αποκτήσουν υψηλότερη προστιθέµενη αξία. Είναι κεντρική στρατηγική µας να ενισχύσουµε τα προϊόντα µας και να κάνουµε ότι απαιτείται για να αποκτήσουν προστιθέµενη αξία (βιολογικά προϊόντα, θωράκιση των ΠΟΠ, θωράκιση απέναντι
σε αθέµιτες πρακτικές, επανατοποθέτηση προϊόντων και στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό)» ανέφερε.
5. Εκπαίδευση, συµβουλευτική,
υποστήριξη, έρευνα και καινοτοµία.«Πληρώνουµε φάρµακα και µηχα-

Οµιχλώδες το σκηνικό των διαπραγµατεύσεων για
τη νέα ΚΑΠ, µερικά 24ωρα προτού συναντηθούν
στο Λουξεµβούργο οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ,
τα στελέχη της Κοµισιόν και οι εκπρόσωποι της
Ευρωβουλής, µε τις «κόκκινες» υπογραµµίσεις
στα νοµικά κείµενα της µεταρρύθµισης να
παραµένουν. Παρά το γεγονός ότι η λίστα
εκκρεµοτήτων ανανεώνεται κάθε εβδοµάδα καθ’
υπαγόρευση των διαρκών κλειστών
διαπραγµατεύσεων µεταξύ εκπροσώπων των

νήµατα πιο ακριβά από την υπόλοιπη Ευρώπη και τα αξιοποιούµε µε βάση την εµπειρία που πηγαίνει από
πατέρα σε γιο. Η εκπαίδευση και η
κατάρτιση είναι θεµέλιος λίθος της
ανταγωνιστικότητας» συµπλήρωσε
ο κ. Οικονόµου.
6. Ανάγκη δηµογραφικής ανανέωσης. «Είναι προτεραιότητα µας
να σπρώξουµε στο επάγγελµα αυτό
νέους ανθρώπους» είπε ο ΥφΑΑΤ.
7. Η ενίσχυση του ρόλου του γεωτεχνικού. Οι Έλληνες γεωτεχνικοί
πρέπει να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του σχεδιασµού. Όχι µόνο της
αγροτικής πολιτικής αλλά της µετάβασης του παραγωγικού µοντέλου
σε µια καινούρια κατάσταση. Μέσα
από τη νέα ΚΑΠ θα αξιοποιήσουµε
όλα τα εργαλεία για να βοηθήσουµε και προς αυτή την κατεύθυνση».

θεσµικών οργάνων του µπλοκ, ο πυρήνας της
µεταρρύθµισης παραµένει αίολος. Ορισµένοι
εκτιµούν ότι οι αντιρρήσεις πάνω στο νέο
πρασίνισµα και την αναδιανεµητική ενίσχυση
διατηρούνται για «τα µάτια του κόσµου», ενώ
άλλοι έχουν αρχίσει και εκφράζουν ανησυχίες ότι
δεν θα υπάρξει ούτε αυτή τη φορά συµφωνία, κάτι
που ενδέχεται να τοποθετήσει την εκκίνηση της
νέας ΚΑΠ το 2024, ένα χρόνο δηλαδή µετά τον
σηµερινό στόχο.
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ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
Έτσι όπως το πάνε, φοβούνται οι αγρότες, για
την εξόφληση των χρωστούµενων από την
περσινή χρονιά θα µπει και ο Ιούλιος…. Και το
θέµα είναι ότι η παρτίδες πληρωµής θα βγουν µε
ηµεροµηνία Ιουνίου, προς αποφυγήν κοινοτικών
καταλογισµών, αλλά οι δικαιούχοι χρήµατα θα
δουν πιο µετά…. Φέτος, λέει ο αγροτικός κόσµος,
δεν πήγαµε καλά µε τις πληρωµές. Όλο στο
περίµενε µας είχαν! Για να δούµε τι άλλο θα
δούµε µέχρι το τέλος του έτους…..
Απογοήτευσε η απάντηση Αραµπατζή για
αποζηµιώσεις λόγω ζηµιών σε ελιές και
εσπεριδοειδή της Αργολίδας. Όπως είπε σε
βουλευτή του ΚΙΝΑΛ του νοµού, σε σχέση µε τον
παγετό, οι εν λόγω καλλιέργειες ήταν σε προανθικό στάδιο, άρα δεν καλύπτονται από τον
κανονισµό του ΕΛΓΑ και σε σχέση µε τις υψηλές
θερµοκρασίες οι καταγραφές δεν δείχνουν
καύσωνα τότε. Τα καλά νέα; Ο ΕΛΓΑ Τρίπολης
παρακολουθεί τη ζηµιά κι αν διαπιστωθεί απώλεια
παραγωγής θα ενεργοποιηθούν τα ΠΣΕΑ. Αν αυτά
είναι τα καλά νέα, όπως λέει και φίλος αγρότης!
∆εν ικανοποίησε τον βουλευτή Φθιώτιδας ούτε η
απάντηση της υφυπουργού για την υπερβολική
αύξηση των τιµών των ζωοτροφών. «Έγινε πλήρως
αντιληπτό ότι δεν έχετε την πολιτική βούληση να
πράξετε το παραµικρό. Εγώ στους συµπατριώτες
µου κτηνοτρόφους θα µεταφέρω τα λεγόµενα σας,
δηλαδή ότι φταίει η κλιµατική αλλαγή και η Κίνα.
Αυτή είναι απάντηση του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης για τις αυξήσεις στις ζωοτροφές στη
Φθιώτιδα!», κατέληξε αγανακτισµένος, µετά τα
λεγόµενα της Αραµπατζή που µίλησε για επιλεκτική
χρήση στοιχείων από δηµοσιεύµατα, αναφέροντας
τον όρο «µοντάζ», χωρίς εν τω µεταξύ να απαντά
σε κανένα από τα ερωτήµατα που ο ίδιος της έθεσε.
Και οι αγρότες Καρδίτσας και Τρικάλων
δηλώνουν απογοητευµένοι µε την πολιτική ηγεσία
της πλατείας Βάθη. Η υφυπουργός, σου λέει, ήταν
στα Γιάννενα, ακούγεται ότι θα περάσει από
Τύρναβο, ενώ και υπουργός και υφυπουργός
καταφθάνουν στη Λάρισα σε σύσκεψη για τη νέα
ΚΑΠ. Η απορία του αγροτικού κόσµου πάντως
είναι αν οι επιτελείς του υπουργείου αποφεύγουν
µια επίσκεψη σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, δύο
περιοχές που επλήγησαν επανειληµµένα από
κύµατα κακοκαιρίας….. Λες;
Για σοβαρά προβλήµατα κάνουν λόγο οι
ιδιωτικές και συνεταιριστικές εξαγωγικές εταιρείες
κορινθιακής σταφίδας, από τις συνέπειες της
πανδηµίας. Μείωση πάνω από 40% στην εµπορική
διάθεση του προϊόντος, αδιάθετοι περίπου 8.000
τόνοι περσινής παραγωγής, ενώ και η υποτίµηση
της τουρκικής λίρας κάνει µη ανταγωνιστικό το
ελληνικό προϊόν. Σε όλα αυτά, το πιο σηµαντικό, ότι
κατρακυλά και η τιµή παραγωγού, η αρχή δηλαδή
της αλυσίδας. Ο πρωθυπουργός ενηµερώθηκε µε
επιστολή της ΠΕΣ, Συνεταιριστικών Οργανώσεων
και Οµάδων Παραγωγών κορινθιακής σταφίδας.
Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ
Για να δούµε τι συνέχεια….

ΒΕΡΝΕΡ ΧΟΓΙΕΡ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΤΕΠ

«Το γεγονός ότι είµαστε
µέρος του «Ελλάδα 2.0»
είναι µεγάλη τιµή για εµάς,
αλλά είναι λογικό: Όταν
ανέλαβα τα καθήκοντά
µου στην Τράπεζα πριν
δέκα χρόνια, είχα πει ότι
διατηρούσαµε παρουσία
40 χρόνων και σκοπεύαµε
να µείνουµε και µετά το
τέλος της κρίσης».

;

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΡΩΣΙΑΣ

«Ποτέ δεν υπαγορεύουµε
τη θέλησή µας σε άλλες
χώρες, είµαστε έτοιµοι µε
πολιτικο-διπλωµατικές
µεθόδους, µε ισοτιµία να
διευρύνουµε την
αποδοτική συνεργασία.
Η Ρωσία αναπτύσσει τον
αµυντικό της εξοπλισµό
στη βάση της αρχής της
εύλογης επάρκειας».

ΚΙΑΡΑ ΝΤΕΛΕΒΙΝ
ΜΟΝΤΕΛΟ

«Ο τρόπος που ορίζω τον
εαυτό µου εξακολουθεί να
αλλάζει συνεχώς, είτε είναι
πανσεξουαλικός,
αµφιφυλόφιλος - δεν ξέρω
πραγµατικά. Είναι σαν ένα
εκκρεµές που ταλαντεύεται
αλλά σχεδόν τώρα νιώθω
πολύ πιο άνετα να είµαι
αµφιφυλόφιλη από ό,τι
στο παρελθόν...».

ΟΥΣΜΑΝ ΝΤΕΜΠΕΛΕ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ

«Γεια σε όλους. Όπως
ίσως έχετε διαβάσει ή
ακούσει, αποχωρώ από την
οµάδα της Γαλλίας [σ.σ για
να χειρουργηθεί]. Είναι
απλώς ένα αντίο, όπως
λένε! Θα επιστρέψω όπως
πάντα, ακόµα πιό δυνατός.
Οι δοκιµασίες αυτές, µε
κάνουν πιο δυνατό, µε
κάνουν να ωριµάζω».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

ΑΜΦΙΒΑΛΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Υβρίδια
Παθογένειες δεκαετιών,
καταγράφουν οι ερευνητές
στη µελέτη της διαΝΕΟσις για
την πολιτική διαχείρισης του
αρδευτικού νερού µέσω των
απαρχαιωµένων δικτύων που
διαχειρίζονται οι ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ.
Συστήνουν τη συνένωση
αρκετών ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ µε βάση
κριτήρια µεγέθους και
οργανωτικής δοµής, θεωρούν
αναγκαία πρόβλεψη για
διοίκηση από managers,
υποδοµή για συνεργασία µε
τον ιδιωτικό τοµέα καθώς και
επιστηµονικό προσωπικό και
Κεντρικής Υπηρεσίας Εγγείων
Βελτιώσεων (ΚΥΕΒ), στο
υπουργείο της πλατείας.
Μένει να εκκινήσουν και
µε τους πόρους του Ταµείου
Ανάκαµψης, τα έργα και µέσω
Σ∆ΙΤ, για πιο ολοκληρωµένη
αντιµετώπιση του «καυτού»
ζητήµατος για τον πρωτογενή.

Το θέµα είναι
ότι η Λάρισα
έπεσε στη Β’
Εθνική, ενώ ο
Πανσερραϊκός
παλεύει για το
πρωτάθληµα!

Ανησυχεί η αριθµητική του 40% προκαταβολής
Aυτό µε την προκαταβολή του 40% για τις ζηµιές του παγετού
του Απριλίου, που δεν είναι για το 100% της ζηµιάς αλλά για την
ασφαλιζόµενη αξία, δεν το «χώνεψε» ο αγροτικός κόσµος, που
έβγαλε τα κοµπιουτεράκια και είδε πως ούτε καν… Κάποιοι, ετοιµάζουν νέες συµβολικές καταλήψεις σε περιφέρειες και ΕΛΓΑ. Καµία συγκίνηση για τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες που θα
φέρει ο Σπήλιος για τις όψιµες ποικιλίες δενδροκαλλιεργειών
στο προανθικό στάδιο. Κατά τα λοιπά, τα µόνα ποσά που θα τρέξουν άµεσα είναι τα 3,5 εκατ. ευρώ για υπερωρίες και οδοιπορικά των εκτιµητών. Τα tablets, τι απέγιναν;

Μπλόκο

Τσουτσούριασε

Ακούει κανείς;

Αναβρασµός επικρατεί στον
οινοπαραγωγικό κόσµο της
Σαντορίνης, που έµαθε ότι
γίνονται κινήσεις για επικείµενη
κυκλοφορία κρασιού στην
Αργεντινή µε ψευδεπίγραφη
παραπλανητική ένδειξη
«Santorini». Santo Wines
και ∆ιεπαγγελµατική Οίνου
κινητοποίησαν ΥΠΕΞ και
νοµικούς, ώστε να αποτραπεί µια
τέτοια εξέλιξη εν τη γενέσει της.

«Εγώ στους συµπατριώτες µου
κτηνοτρόφους θα µεταφέρω τα
λεγόµενα σας, δηλαδή ότι
φταίει η κλιµατική αλλαγή και η
Κίνα. Αυτή είναι απάντηση του
υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης για τις αυξήσεις στις
ζωοτροφές στη Φθιώτιδα!», είπε
προς την υφυπουργό της
πλατείας ο βουλευτής
Σαρακίωτης του ΣΥΡΙΖΑ.
Λέτε να την τρόµαξε; Μπα!

«Οι γενικοί, ειδικοί και κάθε
είδους κοµµατικοί γραµµατείς,
να αντικατασταθούν µε
Υπηρεσιακούς Γραµµατείς. Να
εφαρµόσει η Ελλάδα τη µόνη
µνηµονιακή εντολή για την
οποία στύλωσαν τα πόδια Ν.∆.,
ΠΑΣΟΚ, Σύριζα· την
Αποπολιτικοποίηση του
Κράτους», προτείνει µεταξύ
άλλων, ο τεχνοκράτης Ηλίας
Εµµανουηλίδης. Ακούει κανείς;

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

Τα σχέδια της για
την ανάπτυξη της
αιγοπροβατοτροφίας
ξεδίπλωσε η
υφυπουργός
της πλατείας σε
επίσκεψη της σε
γαλακτοβιοµηχανία
της Ηπείρου. Αρκεί να
είναι µέσα σε αυτά και
οι παραγωγοί.
Έµαθαν και
στο ΚΙΝΑΛ για
τις χαµηλές…
πτήσεις στην
απορροφητικότητα
των Leader, που
παρατηρείται
λόγω θεσµικών
εξειδικεύσεων και
καθυστερήσεων.
Κατά τα λοιπά, φυγή
προς τα µπρος!

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Μ

Φιλελεύθεροι μπολσεβίκοι
ΦΥΣΙΚΑ, όσο δεν γίνονται εκλογές στους συνεταιρισµούς δεν δροµολογούνται και οι διαδικασίες για τις αρχαιρεσίες στην Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΘ.Ε.Α.Σ.). Προσωρινός ο πρόεδρος, προσωρινή η διοίκηση,
προσωρινή και η λειτουργία! Τέσσερα χρόνια
πέρασαν µέχρι να λυθεί µε νόµο το θέµα της
τριτοβάθµιας των συνεταιρισµών άλλα
τόσα θα χρειασθούν µέχρι να συγκροτηθεί Προεδρείο! Θυµίζω

Η κόπρος του Αυγεία
Πόση ακόµα κόπρος του Αυγεία
µπορεί να χωρέσει σ’ αυτόν τον
Οργανισµό που έχει την ευθύνη
διαχείρισης κοινοτικών ενισχύσεων

ότι η ΕΘΕΑΣ, θα αποτελούσε τη διάδοχη κατάσταση της ένδοξης ΠΑΣΕΓΕΣ. Τα γεροντοπαλίκαρα ωστόσο, αντί να πιάσουν την ιστορία από την αρχή, ξεκίνησαν το έργο από το τέλος!

Σύμφωνο της Βαρσοβίας
ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΗ που έχουν πάρει τα πράγµατα στη νεοσύστατη ΕΘΕΑΣ, λίγο θέλει ο Πεβερέτος να βγει και δικαιωµένος! Η προεδράρα
του Συνδέσµου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (η οργάνωση έχει κάτι από αυτό που λέµε... βοσκότοπος χωρίς ζώα) και εκλογές έκανε και πρώτος σε σταυρούς βγήκε! Νικολάε Τσαουσέσκου!

Τσάρος ή τύραννος;
ΟΤΑΝ Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ υποβολής και επεξεργα-
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Η κλιματική
αλλαγή πλήττει
τους πάντες

Τρίμματα
έχρι πόσες παρατάσεις µπορούν
να δοθούν στις θητείες των διοικήσεων των συνεταιρισµών; Κι αυτό,
µόνο και µόνο για να είναι οι πρόεδροι υποχρεωµένοι στον υπουργό που παρατείνει τις θητείες τους! Γελούσαµε κάποτε µε το
αειθαλές προεδρείο της ΠΕΝΑ (Νέοι Αγρότες).
Που να ξέραµε ότι µε πρόσχηµα την πανδηµία
θα γίνονταν «µόνιµοι» και οι πρόεδροι των θεσµοθετηµένων συνεταιριστικών οργανώσεων!

Agrenda

σίας των δηλώσεων ΟΣ∆Ε καθίσταται συστηµατικά µοχλός πίεσης των «τεχνικών συµβούλων» για να ξαναπάρουν τη «δουλειά» και την
επόµενη χρονιά, κάτι δεν πάει καλά. Όταν µάλιστα ο ίδιος ο υπουργός και οι διοικούντες του
ΟΠΕΚΕΠΕ γίνονται συµµέτοχοι σ’ αυτό το παιχνιδάκι, τότε το πράγµα φωνάζει από µακριά.

Αδράνεια των ιθυνόντων
ΗΘΕΛΑ ΝΑ ‘ΞΕΡΑ, πόσα ακόµα βάρη που δεν
τους αναλογούν θα φορτώνονται για καιρό οι
αγρότες. Μέχρι πότε, µια υπηρεσία που θα µπορούσε να είναι απολύτως µηχανογραφηµένη,
εξόχως απλοποιηµένη και ευλόγως διασυνδεδεµένη (µε το Taxis, το Κτηµατολόγιο και τον
ΕΛΓΑ), έτσι ώστε τα πράγµατα να κουµπώνουν
χωρίς αυτή την τεράστια γραφειοκρατία; Ως πότε, αυτή η υπηρεσία θα γίνεται «µπίζνα» ενός
στενού δικτύου συµφερόντων και µάλιστα, µε
την ένοχη αδράνεια των ιθυνόντων;

Κρίμα τα παιδιά
ΣΥΝΙΣΤΑ τουλάχιστον παραλογισµό, να απειλεί τη
σπιτονοικοκυρά της η «καθαρίστρια» µε τα σκουπίδια
που έχει κρύψει κάτω από
το χαλί. Να νοµιµοποιούνται καταφανώς έκνοµες
πράξεις ενεργοποίησης δικαιωµάτων, µόνο και µόνο για να µην αποκαλυφθεί η ευθύνη των «συντονιστών». Να µπαίνουν
προσχώµατα στην έρευνα της δικαιοσύνης, µόνο και µόνο για να µην εκτεθούν τα «παιδιά»
που µας κρατάνε κατά κάποιο τρόπο στο χέρι.

Οι στάβλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ
ΠΟΣΗ ΑΚΟΜΑ κόπρος του Αυγεία µπορεί να
χωρέσει σ’ αυτόν τον Οργανισµό που έχει την
ευθύνη διαχείρισης των κοινοτικών ενισχύσεων; Μέχρι πότε, συγκεκριµένα, πολύ συγκεκριµένα, στελέχη του Οργανισµού, θα κάνουν τα
στραβά µάτια και θα ξεπλένουν «αµαρτίες» επιτήδειων, οι οποίες, βέβαια, στερούν πόρους
από τους πραγµατικούς αγρότες και κτηνοτρόφους; Ποιος... νόµος είναι αυτός που θέλει να
γίνεται πρόσθετη περικοπή ενισχύσεων (της
τάξεως του 7% περίπου) από το σύνολο των δικαιούχων αγροτικών ενισχύσεων, για να πληρωθούν λάθρα δικαιώµατα µιας «κάστας» που
βάζει συστηµατικά χέρι στο εθνικό απόθεµα;

ι επτά πλουσιότερες χώρες του κόσµου κινδυνεύουν να χάσουν σχεδόν 5 τρισ. δολάρια ετησίως µέσα
στις επόµενες τρεις δεκαετίες λόγω των καταστροφικών αποτελεσµάτων της
κλιµατικής αλλαγής, σύµφωνα µε τη βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση Oxfam, σε διπλάσιες απώλειες από τη ζηµία που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό. Οι χώρες της G7 µπορούν να αναµένουν µια µέση συρρίκνωση του
ΑΕΠ κατά 8,5% ετησίως έως το 2050, εάν συνεχιστούν οι υπάρχουσες τάσεις για την κλιµατική αλλαγή, σύµφωνα µε έρευνα του Swiss Re
Institute που ανέλυσε η Oxfam. Η πανδηµία,
η οποία προκάλεσε εκτεταµένη ανεργία, απότοµες µειώσεις στις δαπάνες και έφερε τεράστια πακέτα τόνωσης των οικονοµιών, είχε ως
αποτέλεσµα το ΑΕΠ αυτών των επτά χωρών να
µειωθεί 4,2% κατά µέσο όρο. Η Oxfam σηµειώνει ότι σε αντίθεση µε την πανδηµία, η οικονοµία δεν θα «ανακάµψει» από τη ζηµιά που
προκλήθηκε από την κλιµατική αλλαγή, µε
τους ερευνητές να εκτιµούν ότι οι οικονοµικές της επιπτώσεις θα αυξάνονται κάθε χρόνο.
Η κλιµατική αλλαγή θα µπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την
οικονοµία µέσω της
αύξησης των καταιγίδων, των πληµµυρών και της ξηρασίας, τα οποία θα
µπορούσαν να οδηγήσουν σε µαζιΤΗΣ ΚΑΡΛΙ
κή ανθρώπινη µεΠΟΡΤΦΙΛΝΤ*
τανάστευση, ζηµιές
της περιουσίας, διαταραχές στο εµπόριο και
µείωση της παραγωγικότητας, σύµφωνα µε
το Swiss Re Institute.[…]. «Η κλιµατική κρίση
έχει ήδη καταστροφικές συνέπειες στις ζωές
των ανθρώπων στις φτωχότερες χώρες, αλλά
οι πιο ανεπτυγµένες οικονοµίες του κόσµου
δεν έχουν ανοσία» δήλωσε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Oxfam, Danny Sriskandarajah.[…].
Η Oxfam καλεί τις χώρες της G7 να ενισχύσουν τους στόχους δράσης για το κλίµα και
να µειώσουν περαιτέρω τη χρήση άνθρακα,
µια δράση µε οικονοµικά οφέλη, σύµφωνα µε
την Oxfam. Ενώ οι τρέχουσες προβλέψεις δείχνουν την οικονοµία του Ηνωµένου Βασιλείου να συρρικνώνεται κατά 6,5% έως το 2050,
η χώρα θα µπορούσε να µειώσει τις ζηµιές σε
πτώση κατά 2,4% εάν οι χώρες της G7 αλλάξουν
ταχύτητες για να τηρήσουν καλύτερα τους στόχους της Συµφωνίας του Παρισιού. […].Μια µελέτη που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο διαπίστωσε ότι ο κόσµος θα χρειαζόταν το ισοδύναµο
των µέτρων lockdown λόγω κορονοϊού κάθε
δύο χρόνια για να επιτευχθούν οι στόχοι που
προβλέπονται στη Συµφωνία του Παρισιού...
*ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑΣ FORBES
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ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΪΣΙΟΥ

Ρεαλιστική αναθεώρηση
αλλιώς… no farm no fork

Α

γαπάω τη φύση, την καθαρή ατµόσφαιρα, την υγεία. Είµαι υπέρ της βιωσιµότητας, της πράσινης οικονοµίας, της γαλάζιας θάλασσας. Για την
πλειοψηφία των ανθρώπων στην υφήλιο είναι
το αυτονόητο. Αυτό το αυτονόητο αξιοποιείται
στις σύγχρονες πολιτικές συνταγές. Ένας εύηχος τίτλος, µια σειρά από κοινοτυπίες και ακολουθούν µέτρα-στόχοι. Έτσι περιορίζεται η κριτική των όποιων αποφάσεων. Μια επιφύλαξη
για τις προτάσεις µπορεί να σε χαρακτηρίσει αντίθετο στα αυτονόητα. Ότι δεν αγαπάς την φύση, ας πούµε. Η προτιµάς το κέρδος από τον καθαρό αέρα. Μια ερώτηση του τύπου-τι κάνουµε
τριάντα δύο χρόνια τώρα µε τη φυτοπροστασία
και τα λιπάσµατα, τις επιτροπές τους φακέλους
τα πήγαινε έλα στις Βρυξέλλες, οδηγίες, κανονισµούς, guiding documents, την COMMISSION,
την SANCO, την EFSA, την SCOPA κ.α. δεν θα απαντηθεί, ακόµα κι αν απαντήσουν οι περίπου
αρµόδιοι. Υποτίθεται πως όλοι αυτοί εργάζονται
για εξειδίκευση των µέτρων. Ώστε να βελτιστοποιήσουν τα επιστηµονικά επιτεύγµατα προς όφελος της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, του περιβάλλοντος και των καταναλωτών. Όµως να που πάµε στα οριζόντια µέτρα, - 50% από την φυτοπροστασία - 20% από τα λιπάσµατα και +25% η βιολογική γεωργία. Και γιατί -50% και όχι -57,3%;
γιατί -20 % και όχι -25,3 %; Με τι στοιχεία κρίνουν
και αποφασίζουν;

Σ

την Ελβετία, την αναµφισβήτητα πιο συνειδητοποιηµένη χώρα της Ευρώπης, ενηµέρωσαν τους πολίτες για
τα συν και τα πλην της χρήσης χηµικών στη φυτοπροστασία. Εξήγησαν πως δεν
υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για όλα, ότι κινδυνεύει η γεωργική παραγωγή. Έκαναν δηµοψήφισµα. Το 66%
έκρινε ότι η χηµική φυτοπροστασία πρέπει να συνεχιστεί. Το
ακούσατε πουθενά; Στα Μ.Μ.Ε.; Έψαξα πολύ να το βρω. Αν το αποτέλε-

σµα ήταν ανάποδο θα είχαµε θριαµβολογίες και
αναλύσεις επι αναλύσεων παντού. Το 1987 υπεγράφη το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για την
τρύπα του όζοντος. Εκποµπές, χάρτες της στρατόσφαιρας, φασαρία και ιατρική τροµοκρατία.
Καταργήθηκαν χηµικά και βιοµηχανίες και φ.π.
Ακούγεται κάτι σήµερα για την τρύπα του όζοντος; Πληροφοριακά άλλοτε µεγαλώνει άλλοτε
µικραίνει. Μετά από 35 χρόνια φαίνεται τα µέτρα δεν βοήθησαν. Ίσως είναι φυσικό φαινόµενο, ίσως πραγµατικές αιτίες βρίσκονται στο απυρόβλητο.

Ό

λα λοιπόν είναι στραβά; Όχι βέβαια. Η αρχική οδηγία µε τις εν
συνεχεία διευκρινήσεις έβαλε
τάξη στην αγορά των φυτοπροστατευτικών. Επικίνδυνα σκευάσµατα καταργήθηκαν. Σε αυτά
που παραµένουν η χρήση τους εξειδικεύτηκε-προσεγγίζει την γεωργία ακριβείας. Είχαµε φτάσει σε µια πολύ καλή κατάσταση γύρω στο 2015. Στη συνέχεια τα πράγµατα πήραν άσχηµη τροπή. Είχε
δηµιουργηθεί ένας ελεγκτικός ιστός επιστηµόνων, εργαστηρίων, ο οποίος συνέχισε να απαγορεύει τα όσα λίγα όπλα είχαν µείνει στο γεωργό
να κάνει τι δουλειά του. Σήµερα είµαστε στο σηµείο να µην καλύπτουµε καλλιέργειες από τους
πάσης φύσεως εχθρούς. Και έρχονται
και οι οριζόντιοι περιορισµοί. Και
στην Ελλάδα που έχει στατιστικά
από τις χαµηλότερες καταναλώσεις χηµικών στη γεωργία.

Σ

τις µέρες µας την πορεία χαράζουν θορυβώδεις µειοψηφίες
που ισχυρίζονται ότι εκφράζουν τον λαό. Οι νοµοθέτεςεκλεγµένοι ή τοποθετηµένοιείτε φοβούνται ή προσδοκούν
κέρδη και ακολουθούν τις σειρήνες της όποιας καθαρότητος . Συνή-

θως την πληρώνει µόνο ο λαός (π.χ. καθυστέρηση εµβολίων covid) . Οι υπεύθυνοι ξεχνιούνται ή
υποχωρούν στον λαβύρινθο µιας ακατάληπτης ή
αµφίσηµης νοµοθεσίας. Σηµαία είναι οι αγαθές
προθέσεις, µε παράλληλη κατασκευή εχθρών.
Αν διαβάσετε προσεκτικά τις ανακοινώσεις της
Ε.Ε. και του Επιτρόπου Timmermans για το farm
to fork και γνωρίζετε την επιστήµη της Γεωργίας
θα καταλάβετε. Κάποιος όµως πρέπει να αρχίσει
να µιλάει. Με τα µέτρα αυτά οι αγρότες
θα χάσουν το 50% του εισοδήµατός
τους- µερικοί όλο. Αν έχαναν το
50% του δικού τους εισοδήµατος θα προχωρούσαν οι κ.κ.
της Ε.Ε. σε αυτές τις αποφάσεις; Εναλλακτικά θα ήταν
χρήσιµο να αξιοποιήσουν
το επιστηµονικό προηγούµενο και παράλληλα να ευνοήσουν την έρευνα στη βιολογικά σκευάσµατα. Να διευκολύνουν τις άδειες κυκλοφορίας βιολογικών σκευασµάτων και αυτά χαµηλού κινδύνου.
Θα ήταν πολλαπλά ωφέλιµο, αλλά εδώ διαφωνούµε και στην ορολογία.

Η

Ευρωπαϊκή Γεωργία χάνει την ανταγωνιστικότητά της η δε δική µας του µικρού
κλήρου και των πολλών καλλιεργειών
κινδυνεύει περισσότερο. Ο αγροτικός τοµέας
δεν θα αντέξει µε παραγωγή υποβαθµισµένη από τις φυτονόσους και την έλλειψη λιπαντικών
στοιχείων. Γιατί ας µη πετάµε στα σύννεφα. Η
φύση είναι σκληρή και αδιάφορη και αν µας έµαθε κάτι ο covid είναι ότι οι ασθένειες δεν υποχωρούν µε ρητορικά σχήµατα αλλά µε επιστηµονική έρευνα και παρέµβαση. Το όλο κανονιστικό πλαίσιο των εισροών έχει ανάγκη ρεαλιστικής αναθεώρησης. ∆ιαφορετικά θα οδηγηθούµε στο No farm no fork.

*Προέδρου της ΜΑΓΜΑ ΑΕΒΕ
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ONLINE
Σεµινάρια της TÜV
Hellas για τρόφιµα

ΥΒΡΙ∆ΙΚΑ

Μάθηµα για στέβια
και στη Θράκη
Ο Οργανισµός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»
επεκτείνει την υλοποίηση του δωρεάν
προγράµµατος «Στέβια: Μια Βιώσιµη και
Αναγεννητική Μετάβαση» στους νοµούς Ροδόπης
και Ξάνθης. Το πρόγραµµα υλοποιείται σε
συνεργασία µε το Συνεταιρισµό Στέβια Ελλάς, µε
την υποστήριξη του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος.
Μετά το αυξηµένο ενδιαφέρον σε Φθιώτιδα και
Βοιωτία, πλέον 20 νέοι παραγωγοί από τη Θράκη
θα λάβουν καθοδήγηση και κατάρτιση. Βασικός
στόχος του προγράµµατος, διάρκειας 12 µηνών,
είναι να δώσει κίνητρα στους νέους να
ασχοληθούν µε την καλλιέργεια της στέβιας. Έως
26 Ιουνίου αιτήσεις στο www.generationag.org/
ADV 26.2x15.7 gr ZOOTECHNIA2021_PRINT.pdf 1 9/6/2021 11:51:30 πμ
stebia-mia-biosimh-kai-anagennhtikh-metabash.

Η TÜV Hellas στο πλαίσιο του
εκπαιδευτικού προγράµµατος,
διοργανώνει το πενθήµερο
σεµινάριο «Επιθεωρητής/
Επικεφαλής Επιθεωρητής
Συστηµάτων ∆ιαχείρισης
Ασφάλειας τροφίµων», στις
28 Ιουνίου - 02 Ιουλίου
(κωδ. 95825), 12 - 16
Ιουλίου (κωδ. 95824-Α), 02
- 06 Αυγούστου (κωδ.
95825-Α). Παρέχει γνώσεις
και πρακτικές δεξιότητες για
τη διενέργεια επιθεωρήσεων
σύµφωνα µε το πρότυπο ISΟ.
Πληροφορίες στο www.tuvnord.com/gr/el/ekpaideysi/
analytika-seminaria/
imerologio-seminarion-draft/

WEBINAR

ΨΗΦΙΑΚΑ

«Εµπόριο και
Αγροδιατροφή»

Innovation Ready
στις Τεχνολογίες
Αγροδιατροφής

Τη δηµιουργία νέων «αλυσίδων αξίας» µεταξύ
παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίου διερευνά
το 5ο Webinar της ΕΣΕΕ µε τίτλο «Εµπόριο και
Αγροδιατροφή» που πραγµατοποιείται στις 30
Ιουνίου, µε την υποστήριξη της Επιτροπής «Ελλάδα

Το Innovation Ready είναι η νέα
πρωτοβουλία του ΣΕΒ, µε στόχο την
ενίσχυση της καινοτοµικής
δραστηριότητας και του ψηφιακού
µετασχηµατισµού των ελληνικών
επιχειρήσεων. Στα πλαίσια αυτών των
κύκλων δικτύωσης θα γίνει η τέταρτη
θεµατική εκδήλωση µε τίτλο «Το µέλλον
των τροφίµων: Πως η τεχνολογία
αλλάζει τα συστήµατα παραγωγής» στις
8 Ιουλίου και ώρα 16:30-18:00. Οι
συµµετέχοντες θα µιλήσουν για τη
σύζευξη βιοµηχανίας µε τη νεοφυή
επιχειρηµατικότητα και την αξιοποίηση
τεχνολογιών αιχµής και ψηφιακών
λύσεων. Για πληροφορίες στο www.
sev.org.gr/Uploads/Documents/53971/
Program_8_07_2021_gr.pdf.

2021». Πρόκειται για ένα πρωτότυπο
«υβριδικό» Webinar, που θα βγει στον «αέρα» από
το Μεσολόγγι, Το Webinar εξετάζει τις νέες
καταναλωτικές τάσεις εξαιτίας της πανδηµίας και
τη στροφή προς βιώσιµα καταναλωτικά προϊόντα
ως µία ευκαιρία για το ελληνικό παραγωγικό
υπόδειγµα και το εµπόριο. Επιπλέον
το Webinar διερευνά τη σηµασία της στρατηγικής
της ΕΕ «Από το αγρόκτηµα στο πιάτο» στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας. Εγγραφές
για παρακολούθηση στο esee-digital.gr.

52 Agrenda

ΜΙΚΡΕΣΑΓΓΕΛΙΕΣ

Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Ιουνίου 2021

ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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

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

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.

Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο
από 20 έως 100 κιλά. ∆υνατότητα µεταφοράς στο χώρο σας. Τηλ.6984/480055.

Ζητούνται δικαιώµατα για ζώα η για χωράφια καλλιεργήσιµα.Τηλ.6985/858698.

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

ΦΥΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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.
Πωλούνται µοσχίδες 14-16 µηνών υψηλής γαλακτοπαραγωγής.Περιοχή ∆ράµας.
Τηλ.6974/4648148.
Πωλούνται 160 γίδια σε πολύ καλή τιµή, περιοχή Ηπείρου.Τηλ.6957/689843.
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.
Πωλούνται 140 πρόβατα και 25 γίδια. Τιµή 6000 ευρώ.Τηλ. 6942/226598.
Πωλούνται κριοί ράτσας Λακόν
(Lacaune) γεννηµένοι 02/2020 και κριαράκια γεννηµένα 02/2021 µέσω τεχνητής σπερµατέγχυσης από γονεις µε πιστοποίηση Pedigree. Περιοχή ∆ράµας. Tηλ.
6942/427966.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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 εθνικού δρόµου Κερίου- Ζακύνθου,
200 µέτρα από το χωριό Κερί Ζακύνθου.
Τηλ.6937/314086.
∆ιατίθεται µαντρί για ενοικίαση ή πώληση. Τηλ.6983/717473.

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

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.
Πωλείται
τριφυλλόσπορος
εσοδείας 2020 σε σακιά των 25 κιλών.6976/516447.
Πωλούνται δικαιώµατα από 200
στρέµµατα µε καλλιέργεια ρυζιου.Τηλ.
6972/366043, 6972/366041.

Πωλείται αγροτεµάχιο εκτάσεως 4.850
µέτρων. περιοχή Γελινιάτικα, Ξυλόκαστρο.
Τηλ.6987/876761.
Eνοικιάζεται αποθήκη 1000 τ.µ για επαγγελµατική - αγροτική χρήση µε νερό και
ρεύµα. Τηλ.6983/717473.
Πωλούνται 700 στρέµµατα καλλιεργήσιµα, στη περιοχή του Μεσολογγίου, στις εκβολές του Αχελώου. Τιµή 1.100.000 ευρώ. Τηλ.6942/228503.
Αναλαµβάνουµε την πώληση ή την αγορά αγροτεµαχίων. Τηλ.6985/858698,
2632/091500.
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.

Πωλούνται βιολογικές µπάλες στρογγυλές από ενσίρωµα τριφυλλιού, ενσίρωµα
βίκος-µπιζέλι-βρώµη. Περιοχή Θεσσαλονίκης. ∆υνατότητα µεταφοράς στο χώρο
σας.Τηλ.6944/568240.

∆ιατίθεται έκταση 150 στρεµµάτων για
πώληση ή ενοικίαση µε καρυδιές, περιφραγµένο σε άριστη κατάσταση. Περιοχή
Αιτωλοακαρνανίας. Τηλ.6942/228503.

Πωλούνται άχυρα σε µεγάλες τετράγωνες µπάλες από το χωράφι κατευθείαν σε
κτηνοτρόφους και φορτηγατζήδες.Τηλ.
6947/509187.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

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.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται παρελκόµενο κλάρκ-αναβατόρι για τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη.
Τηλ.6983/717473.
Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, ψηλοστάβαρο. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.
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 καταστροφέας. Τιµή 400 ευρώ.
Τηλ.2310/711133.

Πωλείται κεντρόφυγα Χρυσάφη. Τηλ.
6979/957956.

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

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

Πωλείται τρακτέρ Lamborghini 955, 95
ίππων. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043, 6972366041

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

Πωλείται τρακτέρ 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 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
Πωλείται ένα αναστρεφόµενο άροτρο
3υνο,πολλούς καλλιεργητές και άλλα εργαλεία. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043, 6972366041
Πωλείται ένα ραντιστικό. Περιοχή Σίνδος
Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/36604,
6972366043
Πωλείται ένας στελεχοκόπτης, ένας ισοπεδωτήρας και µία πλατφόρµα. Περιοχή
Σίνδος Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366043,
6972366041
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.
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 ΒMW E30, 4θυρο, 35 ετών.
Περιοχή Πιερίας Τηλ. 6980/001606.
Πωλείται κυλινδρόµυλος Gruber Αυστρίας 5,5 Hp µοτέρ και ηµιοριζόντια χαρµανιέρα Sylko χωρητικότητας 2000 λίτρων
µε κινητήρα 7,5 ίππων 3380 V, µε δυνατότητα παραγωγής 1 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.

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 σπαρτική µηχανή Gaspardo
6σειρη µε πλήρη ανταλλακτικά και 6µετρη πλατφόρµα µε παραπέτα ανοιγόµενα.
Τηλ.6977/091990.
Πωλείται τρακτέρ Αntonio Carraro TGF
740 µε κοβούκλιο.Τηλ.6972/953853.
Πωλείται τρακτέρ John Deere 5070, µοντελο 2005,διπλό διαφορικό,κουβούκλιο
εργοστασιακό,µε κουβά,πηρούνι,κουτάλα.
Τηλ.2310/711133.
Πωλείται τρακτέρ Steyer 110 άλογα σε
πολύ καλή κατάσταση. Περιοχή Θεσσαλονίκη, Γέφυρα. Τηλ.2310/715037.
Πωλείται άροτρο 4υνο µάρκας Γκλαβάν. Περιοχή Θεσσαλονίκη, Γέφυρα.
Τηλ.2310/715037.
Πωλείται ρίπερ 28αρι και ραντιστικό
600αρι. Περιοχή Θεσσαλονίκη, Γέφυρα.
Τηλ.2310/715037.
Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά υδραυλική. Περιοχή Θεσσαλονίκη, Γέφυρα.
Τηλ.2310/715037.
Πωλείται παγίδα σχεδόν καινούρια για αιγοπρόβατα 12 θέσεων σε πολύ καλή κατάσταση,περιοχή Θεσσαλίας.
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

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ
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 σφυρόµυλος µονοφασικός αχρησιµοποίητος 550 ευρώ. Περιοχή ∆υτικής
Μακεδονίας. Τηλ. 6974/705615.

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ

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

Κάτι δεν πήγε καλά και σ’ αυτή την
ΚΑΠ που βαίνει προς ολοκλήρωση,
µολονότι πάνω από το ένα τέταρτο
του συνόλου των γεωργικών δαπανών της περιόδου 2014 2020, ήτοι
περισσότερα από 100 δισ. ευρώ διατέθηκε για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, εντούτοις οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου γεωργικής προέλευσης δεν έχουν παρουσιάσει µείωση από το 2010.
Αυτό καταδεικνύει νέα έκθεση του
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
σύµφωνα µε την οποία η εξέλιξη αυτή οφείλεται, αφενός στο ότι τα περισσότερα µέτρα που λαµβάνουν στήριξη
έχουν περιορισµένες προοπτικές µετριασµού της κλιµατικής αλλαγής και
αφετέρου στο ότι η ΚΑΠ δεν κινητροδοτεί χρήση αποτελεσµατικών πρακτικών µε θετικό πρόσηµο για το κλίµα.
Οι ελεγκτές επισηµαίνουν ότι, παρά τις αυξηµένες φιλοδοξίες της ΕΕ
για το κλίµα, οι κανόνες πολλαπλής
συµµόρφωσης και τα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης τροποποιήθηκαν ελάχιστα από την προηγούµενη περίοδο. Παρότι το καθεστώς οικολογικού προσανατολισµού προοριζόταν
να ενισχύσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της ΚΑΠ, δεν κινητροδότησε

Πωλείται χαρακτικό µηχάνηµα ελαιών 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.6985/773315
Πωλείται αρδευτική µηχανή (µεταχειρισµένη) 48 θέσεων τύπου συλέο. Περιοχή: Λαγκαδάς Θεσσαλονίκη. Τηλ.6944/877852.
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Περιορισμένες οι δαπάνες της ΚΑΠ για βιολογικές καλλιέργειες,
παγίδευση άνθρακα και γεωργία ακριβείας, λέει το Ελεγκτικό

Πωλείται χορτοκοπτικό ιταλίας πεντάδισκo
µε συνθλιπτικό 3500 ευρώ. Περιοχή δυτική
Μακεδονίας. Τηλ. 6974/705615.

Πωλείται αρµεκτήριο Μilk Plan γρήγορης
εξόδου, 24 θέσεων, µε αυτόµατο τάισµα. Τιµή 7000 ευρώ.Τηλ.6942/226598.

Agrenda

Βάλτωσαν οι πόροι
για τους τυρφώνες

∆ιατίθενται διάφοροι κοχλίες. Περιοχή
Κατερίνη. Τηλ.6977/323048

Πωλείται κουβάς αναρτόµενος βαρέως τύπου 2,5µ πλάτος 750 ευρώ. Περιοχή ∆υτικής Μακεδονίας. Τηλ. 6974/705615.
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giouroukeli@agronews.gr

Οι ελεγκτές εξέτασαν κατά πόσο η τρέχουσα Κοινή Αγροτική Πολιτική κινητροδότησε, σε µεγαλύτερο
βαθµό την υιοθέτηση αποτελεσµατικών πρακτικών µετριασµού σε σύγκριση µε την περίοδο 2007-2013.
τους γεωργούς να υιοθετήσουν µέτρα
φιλικά προς το κλίµα, και ο αντίκτυπός τους στο κλίµα είναι αµελητέος.
Η ΚΑΠ στηρίζει πρακτικές που συµβάλουν στη µείωση της χρήσης λιπασµάτων, όπως βιολογική γεωργία και
καλλιέργεια οσπριοειδών. Ωστόσο,
ο αντίκτυπος των πρακτικών αυτών
στις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου
δεν προκύπτει µε σαφήνεια.
Επιπρόσθετα η ΚΑΠ στηρίζει πρακτικές µε αρνητικό αντίκτυπο στο κλίµα, όπως καταβάλλοντας ενισχύσεις

Αµείωτοι οι ρύποι
Οι εκποµπές γεωργικής
προέλευσης µένουν αµείωτες,
αν και οι µισές δαπάνες της ΕΕ
για το κλίµα είναι στη γεωργία

σε γεωργούς που καλλιεργούν αποστραγγισµένους τυρφώνες (βάλτος),
οι οποίοι αντιπροσωπεύουν λιγότερο
από το 2% των γεωργικών εκτάσεων
της ΕΕ. Για την αποκατάσταση αυτών
θα µπορούσαν να είχαν χρησιµοποιηθεί κονδύλια για την αγροτική ανάπτυξη, που στην πράξη έγινε σπανίως. Η στήριξη της ΚΑΠ για µέτρα παγίδευσης άνθρακα, όπως δάσωση
και µετατροπή αρόσιµων εκτάσεων
σε χορτολιβαδικές, δεν αυξήθηκε σε
σύγκριση µε την περίοδο 2007-2013.

Πωλείται σφυρόµυλος µε χαρµανιέρα
500 κιλών.Περιοχή Λαγκαδάς Θεσσαλονίκη. Τηλ.6944/877852.
Πωλείται βαµβακοσυλλεκτική µηχανή
Ιnternational µοντέλο 1822, 170 ίππων σε
άριστη κατάσταση.Τιµή 10000 ευρώ. Tηλ.
6985/858698. 26320/091500.
Πωλείται παγίδα αιγοπροβάτων 24 θέσεων (µάρκα ∆εσφάλια) γρήγορης εξόδου µε
αυτόµατο τάισµα. Περιοχή Πελοπoννήσου.
Τηλ.: 6944/780650.
Πωλείται χορτοκοπτικό µηχάνηµα SIP µε
δίσκους 1,65 µ. αδούλευτο. Τιµή 3.600 ευρώ. Τηλ.6944/665682.
Πωλείται χορτοσυλλέκτης Μαργαρίτα.Τιµή 400 ευρώ. Τηλ.6944/665682.
Πωλείται καρούλι Φ90 250m µε µηχανισµό COMER Iταλίας. Τιµή 2.500 ευρώ.
Τηλ.6944/665682
Πωλείται στάβλος 500 τµ. µεταλλικής κατασκευής, θερµοκηπιακού τύπου, καινούριος και ενισχυµένος στη περιοχή της Σπάρτης. Τηλ. 6945/877367.

Το Γεωπονικό εκδίδει
ηλεκτρονικό περιοδικό

Καµπάνια ΑΓΡΟ-SOS για
πρόληψη ατυχηµάτων

Σε αναµονή ο σταθµός
φ/β στην Αετοράχη

Από την Αβερώφειο
µήνυµα κατάρτισης Νέων

Το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών αποφάσισε για πρώτη
φορά από την ίδρυσή του το 1920
να εκδώσει ηλεκτρονικό περιοδικό
που φέρει το όνοµα «Πανόραµα».
Μέσω της έν λόγω έκδοσης
επιτυγχάνεται η διαδικτυακή,
διαρκής ενηµέρωση της
ακαδηµαϊκής κοινότητας, αλλά και
του κοινωνικού συνόλου για τα
νέα του Πανεπιστηµίου καθώς και
η προβολή των επιστηµονικών και
εκπαιδευτικών του δράσεων.

Ενεργή συµµετοχή και στήριξη
στην πρωτοβουλία του Συνδέσµου
Αγροτικών Συνεταιρισµών
Μεσογείων, παρέχει η ΚΕΟΣΟΕ
ώστε να διαδοθεί η καµπάνια για
την πρόληψη των ατυχηµάτων –
πολλές φορές θανατηφόρων – που
προκαλούνται από την κακή χρήση
των αγροτικών µηχανηµάτων. Με
τίτλο: ΑΓΡΟ-SOS! Προς Οδηγούς
Αγροτικών Μηχανηµάτων,
κυκλοφόρησε αφίσα µε βασικές
οδηγίες προς τους χειριστές.

Εν αναµονή των απαντήσεων των
εµπλεκόµενων υπηρεσιών
βρίσκεται για την ώρα η υπόθεση
της δηµιουργίας φωτοβολταϊκού
σταθµού ισχύος 36 MW σε 1.100
στρέµµατα στην Αετοράχη, η οποία
έχει εγείρει αντιδράσεις φορέων
και κτηνοτρόφων. «Η απόφαση
παραχώρησης θα ληφθεί µετά από
µελέτη των στοιχείων και εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις, όπως
επιτρεπόµενη χρήση γης», απαντά
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στο ζωτικής σηµασίας ρόλο της
έρευνας και κατάρτισης αγροτών
εστίασε ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης κατά την επίσκεψή του
στο Ινστιτούτο Βιοµηχανικών και
Κτηνοτροφικών Φυτών και την
Αβερώφειο Γεωργική Σχολή στη
Λάρισα. Επανέλαβε τα χαµηλά
επίπεδα κατάρτισης κάτω του 6%
των Ελλήνων αγροτών, δίνοντας
έµφαση στην πολιτική βούληση για
ενίσχυση στα προγράµµατα Νέων
Αγροτών µε 510 εκατ., όπως είπε.
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ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ

Σάββατο 26 Ιουνίου

ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

Formula 1 (Αυστρία)
Κατατακτήριες δοκιµές

15.55

ΕΡΤ2

17.00

COSMOTE SPORT 8

Ουαλία- ∆ανία

19.00

ANT1

Ιταλία – Αυστρία

22.00

ANT1

16.00

COSMOTE SPORT 5 HD

16.00

Novasports 1HD

19.00

ANT1

22.00

ANT1

Κροατία- Ισπανία

19.00

ANT1

Γαλλία – Ελβετία

22.00

ANT1

5’

Τένις (Μαγιόρκα, ATP 250)
Αγώνες

Τελευταία ζαριά

Ποδόσφαιρο (Euro 2021)

Την ερχόµενη εβδοµάδα τελειώνει
η φάση των οµίλων στο Κόπα
Αµέρικα µε τη Βραζιλία και την
Αργεντινή ήδη να έχουν
καπαρώσει την πρώτη θέση στους
δύο οµίλους που συνθέτουν τη
διοργάνωση. Η φάση των νοκ-άουτ
προηµιτελικών ξεκινά στις 3
Ιουλίου ενώ, θέση σε αυτούς
εκτός από την Αργεντινή και τη
Βραζιλία έχει ήδη εξασφαλίσει
µεταξύ άλλων η Χιλή.

Κυριακή 27 Ιουνίου
Formula 1 (Αυστρία)
Αγώνας
Βόλεϊ (Nations League)
Τελικός
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)

Ολλανδία- Τσεχία
Βέλγιο – Πορτογαλία

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

∆ευτέρα 28 Ιουνίου

Στα νοκ-άουτ
του Euro 2021

Ποδόσφαιρο (Euro 2021)

Η αναμέτρηση Αγγλία-Γερμανία ξεχωρίζει
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Προολυμπιακό
χωρίς Σπανούλη
Αντίστροφα µετράει πλέον η Εθνική οµάδα µπάσκετ
για την έναρξη του Προολυµπιακού τουρνουά που θα
διεξαχθεί 29 Ιουνίου µε 4 Ιουλίου στη Βικτόρια του
Καναδά. Τα προβλήµατα δεν λείπουν για τον Ρικ
Πιτίνο, καθώς λόγω τραυµατισµού δεν θα δώσουν το
παρών οι Παπαπέτρου, Πρίντεζης, Σπανούλης και ο
µακροχρόνια τραυµατίας Παπανικολάου.

Το κλασικό ευρωπαϊκό ντέρµπι Αγγλία – Γερµανία, αλλά και η αναµέτρηση του Βελγίου µε την Πορτογαλία είναι τα δύο µατς που ξεχωρίζουν από τη φάση των «16» του
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος. Οι
αναµετρήσεις της φάσης των «16»
ξεκινάνε το Σάββατο 26 Ιουνίου όπου στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», Άµστερνταµ θα αναµετρηθούν η Ουαλία µε τη ∆ανία. Αργότερα, την ίδια
ηµέρα, ένα εκ των φαβορί για την
κατάκτηση του φετινή τίτλου, η Ιταλία θα αντιµετωπίσει την Αυστρία
στο «Γουέµπλεϊ» του Λονδίνου. Την
Κυριακή 27 Ιουνίου η εθνική οµά-

δα της Ολλανδίας που ολοκλήρωσε µε το απόλυτο νικών την πρώτη
φάση του Euro, θα συναντηθεί µε
την Τσεχία στη Βουδαπέστη. Σούπερ ντέρµπι αργότερα το βράδυ, µε
το Βέλγιο να θέλει να επιβεβαιώσει
τα προγνωστικά που την θέλουν
στον τελικό του Euro, µε το εµπόδιο της Πορτογαλίας και του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης Κριστιάνο Ρονάλντο κάθε άλλο παρά
εύκολο να είναι. Τη ∆ευτέρα συνεχίζονται οι αναµετρήσεις µε τα µατς
Κροατία-Ισπανία 19:00 («Πάρκεν»,
Κοπεγχάγη), Γαλλία-Ελβετία 22:00
(«Νατσιονάλ», Βουκουρέστι) και την
Τρίτη, η φάση των «16» κλείνει µε
τα παιχνίδια Αγγλία-Γερµανία και
Σουηδία-Ουκρανία.

Εντός έδρας η Red Bull
Ο θίασος της F1 βρίσκεται για
πρώτη φορά φέτος στην Αυστρία
και το Red Bull Ring για δύο
συνεχόµενους αγώνες στην… έδρα
της Red Bull. Ο Μαξ Φερστάπεν
θα προσπαθήσει να διευρύνει την
διαφορά του από τον Χάµιλτον
στην βαθµολογία των οδηγών, σε
µια πίστα στην οποία η Mercedes
παραδοσιακά δεν έχει και την
καλύτερη επίδοση.

Έκλεισε η προετοιµασία

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Κλείνει η νέα
ΚΑΠ τελειώνουν
τα φροντιστήρια
στις Βρυξέλλες

Ο διορισµός
Παπαγιαννίδη
και οι προσδοκίες
στα Προγράμματα

Ο καιρός
ξεθωριάζει
τα όνειρα για τιμή
στο σκληρό σιτάρι

Η ΑΕΛ θα βρίσκεται στο
Καρπενήσι από 26 Ιουλίου 2021
έως 8 Αυγούστου 2021, όπου θα
χτιστεί η οµάδα για τη νέα
αγωνιστική περίοδο. Κατά την
διάρκεια της παραµονής της ΑΕΛ
στο Καρπενήσι, θα
πραγµατοποιηθούν και φιλικά
παιχνίδια, ένα εκ των οποίων θα
γίνει στις 28 Ιουλίου 2021 κόντρα
στον Εθνικό Άχνας. Σηµειώνεται
πως µέχρι στιγµής η ΑΕΛ έχει
φέρει 8 νέους παίχτες ως
µεταγραφή στην οµάδα.

Παρουσίαση:

Νέα σειρά 7 TTV
της Deutz-Fahr:
Στο profi Ιουλίου παρουσιάζουμε τα νέα αναβαθμισμένα μοντέλα Deutz-Fahr
που είναι διαθέσιμα συνολικά με τρεις επιλογές κιβωτίου ταχυτήτων.
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Στα 91 σεντς η νέα
σοδειά βάμβακος

Σ

την ελληνική αγορά βάµβακος υπήρξε δραστηριότητα στις προπωλήσεις
γύρω στα επίπεδα των 4 σεντς ανά
λίµπρα πάνω από τις αντίστοιχες τιµές ∆εκεµβρίου ‘21 πάντα για ανοιχτά συµβόλαια. Έγιναν κάποιες ακόµα δουλίτσες αλλά οι
εκκοκκιστές αποτραβήχτηκαν δεδοµένου ότι έχουν δώσει ήδη αρκετά και φυσικά υπάρχει ρίσκο στο να προπουλάς κάτι που δεν έχει παραχθεί. Κοντά στα 91 σεντς ανά λίµπρα στα λευκά
βαµβάκια βγαίνουν οι τιµές για τη νέα σοδειά.
Η πτώση στα µαλακά σιτάρια δεν πέρασε
στα σκληρά, όπως φυσικά δεν είχε περάσει σε
σηµαντικό βαθµό και η άνοδος των δηµητριακών το προηγούµενο διάστηµα. Στο εσωτερικό
φαίνεται να υπάρχουν όλες οι ποιότητες, αλλά είµαστε λίγο χαµηλότερα ποιοτικά σε σχέση µε πέρυσι. Αναµένουµε τον αλωνισµό στη
Βόρεια Ελλάδα για να βγουν ασφαλή συµπεράσµατα. Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο διατηρείται η πίεση στο σύνολο των δηµητριακών, η
οποία πηγάζει από τη βελτίωση των καιρικών
συνθηκών σε βασικές χώρες παραγωγής και τις
επακόλουθες ρευστοποιήσεις κερδοσκόπων.
Στους 2,04 εκατ. τόνους υπολογίζει η
Κοµισιόν την παραγωγή ελαιολάδου για την
περίοδο 2020-2021 στην ΕΕ και την κατανάλωση στους 1,37 εκατ. τόνους. Αντίστοιχα, τα
αποθέµατα ελαιολάδου στην ΕΕ στα τέλη Σεπτεµβρίου 2021 αναµένονται στους 500.000
τόνους. Όσον αφορά τη χώρα µας, σύµφωνα
µε την Κοµισιόν, η συνολική περσινή παραγωγή ελαιολάδου ανήλθε στους 275.000 τόνους, η κατανάλωση στους 110.000 τόνους
και τα αποθέµατα στο τέλος της ελαιοκοµικής
περιόδου στους 60.300 τόνους.

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE
439,38
422,99

431,86

405,24

392,91

20/05

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

03/06

09/06

16/06

24/06

295

03/06

295

09/06

16/06

295

295

22/06

310
82,28

82,68
86,47

85,12

87,00

86,89

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)

3,38

3,36

3,34

3,31

3,34

3,34

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

453.500

457.700

457.300

464.000

436,60

436,60

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

1541,60

1534,70

1556,40

1557,00

1345,00

1345,00

18,31

18,51

17,87

17,45

16,97

16,97

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

109,35

113,625

117,42

118,67

111,70

111,70

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

120,12

119,15

118,70

118,05

124,85

124,85

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

104,49

105,56

106,23

105,83

107,24

107,24

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

Με δύο πρόσωπα η πατάτα Νάξου
Μειωµένες κατά 50% οι αποδόσεις λόγω ανοµβρίας και πατατόσπορου
Διπλάσια τιµή δίνουν τα σούπερ µάρκετ και η λαχαναγορά στον παραγωγό
Παρά τις κοµµένες στο µισό αποδόσεις, οι
ντόπιοι διακινητές πατάτας Νάξου επιλέγουν να επιβάλουν στους παραγωγούς το
παράδοξο των ανοιχτών τιµών, βάζοντας
παράλληλα εµπόδια στην ελεύθερη διακίνηση του προϊόντος, τη στιγµή που οι αγορές της Αθήνας πληρώνουν στον παραγωγό υπερδιπλάσιες τιµές.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, η Ένωση στο
νησί αναµένει την ανακοίνωση τιµών από
τα τοπικά συσκευαστήρια, τα οποία µε τη
σειρά τους περιµένουν από τον συνεταιρι-

Εκτάσεις

27/05

295

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

27/05

Γύρω στα 400 µε 500 στρέµµατα
πατάτας καλλιεργούνται στο νησί
µε τη µέση απόδοση κοντά στους
3 τόνους το στρέµµα

Τιμή παραγωγού
πατάτας
(λεπτά το κιλό)
Από συνεταιρισµό

32-35

Από σούπερ µάρκετ

60-90

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Σπόρος

Σκάρτη παρτίδα σπόρου
φέρεται να εφοδιάστηκαν
φέτος οι καλλιεργητές
µε την παραγωγή µισή

σµό να ανακοινώσει τιµή, όσο οι «φήµες»
που κυκλοφορούν τοποθετούν την αγορά
σε παρόµοια επίπεδα µε τα περσινά, δηλαδή
κάτι ανάµεσα στα 32 και 35 λεπτά το κιλό.
Πρόκειται για µια προβληµατική τιµή που
δεν ανταποκρίνεται ούτε στην προσφορά,
αφού προβλήµατα µε τον πατατόσπορο και
την ανοµβρία έχουν κόψει κατά 50% τις αποδόσεις, ούτε όµως µε τη ζήτηση, αφού η
λαχαναγορά και αλυσίδες σούπερ µάρκετ,
πληρώνουν από 60 µέχρι και 90 λεπτά το
κιλό στον παραγωγό για µικρές ποσότητες.

Εμπόδια

Αν οι παραγωγοί αναζητήσουν
µεµονωµένα αγορά, οι εφοδιαστές
εφοδίων και σπόρων «ασκούν
βέτο» µε µοχλό πίεσης τις εισροές

A2 | 20

Agrenda

ΒΑΜΒΑΚΙ

210

290

200

220

280

190

210

68.00
66.00
65.00
52.00

270

180

260

170

250

160

50.00
48.00

240

σέντς/λίµπρα

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

230

Εξτρα
παρθένο

2.000

69.00

86,89

ΚΡΙΘΑΡΙ

KΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
300

IAN
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ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

MAI

24
IAN

IOYN

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

310
¤/τόνος

24
ΦΕΒ

24
ΜΑΡ

24
ΑΠΡ

24
MAI

24
IOYN

Με αύξηση στη νέα λίστα της
Φότζια η υποδοχή της φετινής
σοδειάς σκληρού και εκπτώσεις
στην περιεκτικότητα πρωτεΐνης

150

232
¤/τόνος

24
ΦΕΒ

24
ΜΑΡ

24
ΑΠΡ

24
MAI

24
IOYN

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

200

1.000

190

500

0

24
ΦΕΒ

24
ΜΑΡ

209,5
¤/τόνος

24
ΑΠΡ

24
MAI

24
IOYN

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

24
ΦΕΒ

Οι βροχές το πρώτο δεκαήµερο του
Ιουνίου διέκοψαν τον αλωνισµό και
ξέπλυναν τα ασυγκόµιστα σιτάρια,
µε αποτέλεσµα µεγάλο ποσοστό της
φετινής παραγωγής να έχει µειωµένο ειδικό βάρος και υαλώδη. Σε πολλά παραγωγικά κέντρα οι αποδόσεις
µετά βίας υπερβαίνουν τα 350 κιλά
το στρέµµα, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα
υπάρχουν αναφορές και για 200 µε
220 κιλά απόδοση. Να σηµειωθεί
ότι και πριν τις βροχές αυτές, αρκετά ήταν τα «τζούφια» όπως περιγράφουν στην Agrenda παραγωγοί,
λόγω των ελάχιστων βροχοπτώσεων
του χειµώνα αλλά και του ανοιξιάτικου παγετού που «χάλασε» τα στάχια, τα οποία είχαν αναπτυχθεί λόγω των υψηλών θερµοκρασιών που
είχαν προηγηθεί. Σ’ αυτό το πλαίσιο,
ειδικές ποικιλίες σκληρού σίτου που
«σώθηκαν» από την κακοκαιρία και
διατήρησαν τα ποιοτικά τους χαρα-

κτηριστικά, προορίζονται για τιµές
γύρω από τα 28 λεπτά το κιλό µαζί
µε το πριµ ποιότητας.
Αίσθηση πάντως προκαλεί η επιµονή του εµπορίου να παίζει το χαρτί των ανοιχτών τιµών, κάτι που προς
το παρόν οι παραγωγοί το παρακάµπτουν «βάζοντας στην αποθήκη»
τη φετινή σοδειά, όπως µεταφέρει
ο παραγωγός Βασίλης Καράογλου
από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Εκεί η
ζηµιά από τις καλοκαιρινές µπόρες
είναι µεγάλη, µε τον αλωνισµό να
βρίσκεται στο 20%.
Παραγωγοί εξηγούν ότι τα 25 λεπτά το κιλό για τη φετινή σοδειά είναι «ακατέβατα», µε το εµπόριο από
την πλευρά του να προσπαθεί να µαζέψει «ό,τι βρει». «∆εν υπάρχει φέτος διάκριση στις ποιότητες έπειτα
από αυτή την αναποδιά» µεταφέρει συνοµιλητής της Agrenda, που
κινείται στην εγχώρια αγορά σκληρού σίτου. Αυτό σηµαίνει ότι για όσους πρόλαβαν να αλωνίσουν πριν
η βροχή σηµαδέψει διπλά τα σιτά-

H τιµή για το καναδικό
σιτάρι κέρδισε περίπου 5
ευρώ ο τόνος, πάνω στην
περίοδο του αλωνισµού
ρια, είτε µε την απουσία της κατά τη
σπορά και την ανάπτυξη, είτε µε την
υπερβολή του προηγούµενου διαστήµατος, πάνε να διεκδικήσουν τιµές που έχουν να ακουστούν χρόνια στην ελληνική αγορά.
Μικρή πάντως φαίνεται ότι είναι η
παραγωγή και στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας. «Στα 75 µου χρόνια, πρώτη φορά βλέπω τόσο µικρή
σοδειά» περιγράφει ο αγρότης Γρηγόρης Ποιµενίδης, αναφερόµενος στα
σιταροχώραφα γύρω από το Παλαιό
Γυναικόκαστρο Κιλκίς, όπου καλλιεργούνται περίπου 25.000 στρέµµατα µε
σκληρό. «Πλέον όλοι διαπιστώνουν
ότι φέτος δεν υπάρχει αρκετή ποσότητα» συµπληρώνει ο ίδιος.

«Τροπική» άνοδος στο βαµβάκι
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

24
MAI

24
IOYN

Στα 3,33 ευρώ το κιλό υποχώρησε
η µέση τιµή του έξτρα παρθένου
ελαιολάδου στην Ισπανία, µε
ενδείξεις για νέα άνοδο

Μικρές αποδόσεις και στην
ιταλική παραγωγή, στην
οποία αναµένεται µείωση
10% από πέρυσι, σύµφωνα
µε εκτιµήσεις της Coldiretti,
η οποία κάνει λόγο για µια
δύσκολη καλλιεργητικά
χρονιά λόγω ξηρασίας και
παγετού σε κρίσιµα στάδια.
Με την κατανάλωση
ζυµαρικών στο +8,9% και τις
εξαγωγές της ιταλικής
βιοµηχανίας ενισχυµένες
κατά 15%, η πρώτη λίστα για
τη νέα σοδειά είναι αυξηµένη
κατά 10 ευρώ από την
τελευταία για τα περσινά.
Έγιναν και αναπροσαρµογές
στις ποιοτικές προδιαγραφές
µε την πρώτη ποιότητα για
σιτάρια µε ειδικό βάρος 79
kg/hl, υαλώδη 80% και
πρωτεΐνη 12%, όταν µέχρι
πρότινος η κατηγορία αυτή
προϋπέθετε ειδικό βάρος 78
kg/hl, υαλώδη 80% και
πρωτεΐνη 13% και τιµή στα
300 µε 310 ευρώ ο τόνος,
ενώ η δεύτερη ποιότητα µε
υαλώδη 65% και πρωτεΐνη
11,5% στα 295-300 ευρώ.

ΑΝΕΒΗΚΕ 5 ΕΥΡΩ

«Ακατέβατα» θεωρούνται
τα 25 λεπτά για τη φετινή σοδειά.

24
ΑΠΡ

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΪΝΗ
31 ΛΕΠΤΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Πάνε για 28 λεπτά όσες ποικιλίες διατήρησαν τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά
Σπεύδουν οι έµποροι να µαζέψουν ό,τι βρουν, στην αποθήκη τα βάζουν οι παραγωγοί

gogos@agronews.gr

24
ΜΑΡ

3,33
¤/κιλό

Άσπρισαν τα σιτάρια, χαµηλές οι αποδόσεις
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Βιοµ/νικοί
άσοι

1.500

180

24
IAN

Παρθένο

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 21

ΝEA ΥOΡKH

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Η πρόσφατη τροπική καταιγίδα στις ΗΠΑ φυσικά
και ωθεί το βαµβάκι υψηλότερα, παρά τη
γενικευµένη πτώση στα δηµητριακά. Οι αναλυτές
περιµένουν να δουν πόσο έχουν επηρεαστεί τα
βαµβακοχώραφα, ενώ παράλληλα αναµένεται η
επίσηµη ανακοίνωση για τις συνολικές
καλλιεργούµενες µε βαµβάκι εκτάσεις στην
Αµερική. Η αγορά θεωρεί πως ίσως και τα
στρέµµατα να είναι τελικά λίγο χαµηλότερα από τις
προηγούµενες εκτιµήσεις, αλλά δεν είναι λίγες οι
φορές που οι εκτιµήσεις αυτές δεν αποτυπώνουν
την πραγµατικότητα.

Οι προπωλήσεις υπολογίζονται πως έχουν
ξεπεράσει του 70.000 τόνους και οι πρόσφατες
τιµές που πληρώθηκαν κυµαίνονται στα 4 σεντς ανά
λίµπρα πριµ επί του χρηµατιστηρίου για τον
∆εκέµβριο ‘21. Οι εκκοκκιστές έχοντας ήδη
πουλήσει αρκετά, έχουν κάπως αποτραβηχτεί από
την αγορά ή για να πειστούν να πουλήσουν
περισσότερα χρειάζονται ένα πολύ δελεαστικό πριµ,
το οποίο οι αγοραστές δεν πληρώνουν για την ώρα.
Παράλληλα ακούστηκαν πάνω στη χρηµατιστηριακή
άνοδο και κάποια ακόµα κλεισίµατα τιµών από
πλευράς παραγωγών.

87,0
86,5
86,0
85,5
85,0
84,5
84,0
83,5
83,0

Πέµπτη

17/06

Παρασκευή

18/06

∆ευτέρα

21/06

Τρίτη

22/06

Τετάρτη

23/06

Συνεδρίαση 23/06/2021
Μήνας

Κλείσιµο

Μεταβολή

Ιούλιος ‘21

86,46

+2,24

Δεκέμβριος ‘21

86,94

+1,30

ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Ιουνίου 2021

Περιορισµένη προσφορά και η ζήτηση δυνατή
Καρφώνει στα 24 λεπτά το καλαµπόκι
Οι ζωοτροφικές µονάδες σπεύδουν να κλείσουν ποσότητες της νέας σοδειάς
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
(ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ)

Άφαντο το καλαµπόκι στην εγχώρια και ευρωπαϊκή αγορά, µε
τις ζωοτροφικές µονάδες ήδη να
κατευθύνονται στην αγορά συµβολαίων για ποσότητες από την
επερχόµενη παραγωγή, προκειµένου να εξασφαλίσουν καλύτερες
τιµές, όσο οι ενδείξεις υπαγορεύουν διατήρηση της περιορισµένης
προσφοράς και κατά τη νέα εµπορική περίοδο. Σύµφωνα µε πληροφορίες ήδη έχουν γίνει κάποιες
συµφωνίες για ποσότητες καλαµποκιού που θα συγκοµιστεί τον
Αύγουστο και τον Σεπτέµβριο µε
τιµή γύρω στα 23 µε 24 λεπτά, όσο τα ζωοτροφάδικα αγοράζουν
αποθηκευµένο στα 28-29 λεπτά
για να καλύψουν άµεσες ανάγκες.
Την ίδια στιγµή, τα στοιχεία των
εταιρειών εισροών δείχνουν µια ελαφριά αύξηση των στρεµµάτων,
η οποία ωστόσο δεν αναµένεται
να φανεί στην εσωτερική αγορά,
δεδοµένου ότι η ζήτηση βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, όπως µεταφέρουν άνθρωποι της αγοράς στην εφηµερίδα Agrenda,
που βλέπουν ότι το ζωικό κεφάλαιο στη χώρα έχει αυξηθεί.
Την ίδια στιγµή φαίνεται ότι οι
ροές από τις βαλκανικές χώρες θα
είναι και φέτος µειωµένες, αφού
σηµαντικές ποσότητες που συνήθως προκαλούν συµφόρηση και
συµπίεση των τιµών για τον Έλληνα παραγωγό, «σκουπίζονται»
από την Κίνα της οποίας οι ανάγκες έχουν αυξηθεί κατακόρυφα
τόσο από την αναδόµηση του ζω-

21

2020

23*

2021

ΕΚΤΑΣΕΙΣ
Ελαφρά αύξηση στρεµµάτων
δείχνουν τα στοιχεία των
εταιρειών εισροών, η οποία δεν
αναµένεται να φανεί ακόµα

ικού της κεφαλαίου όσο και από
τον στόχο αναπλήρωσης των κρατικών της αποθεµάτων.
Εν τω µεταξύ µεσίτες από χώρες της Κεντρικής Ευρώπης φέρεται να κερδοσκοπούν πουλώντας
συµβόλαια της νέας χρονιάς, κάτι που επιβαρύνει σηµαντικά το
κόστος για τους κτηνοτρόφους,
χωρίς παράλληλα να καρπώνονται υψηλότερες τιµές οι αγρότες.
Όπως σηµειώνει συνοµιλητής
της Agrenda, το µόνο που θα µπορούσε να ανακόψει την ανοδική
πορεία στην τιµή καλαµποκιού,
θα ήταν το να στραφούν µεγάλες

*ΕΚΤΙΜΗΣΗ

πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές
µονάδες σε άλλα δηµητριακά, όπως το κριθάρι, το οποίο ακόµα
και στα 22 λεπτά που πληρώνεται σήµερα, συµφέρει περισσότερο απ’ ότι το καλαµπόκι. Ωστόσο
το σενάριο αυτό δεν προκρίνεται
προς το παρόν, καθώς και η τιµή
κριθαριού έχει αυξηθεί κατά 70%
συγκριτικά µε πέρυσι λόγω περιορισµένης παραγωγής, µε τις φθηνές εισαγωγές να µην αποτελούν
ακόµη εναλλακτική.
Στοιχεία της Οµοσπονδίας Ευρωπαίων Εµπόρων ∆ηµητριακών
(COCERAL), δείχνουν ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή θα αυξηθεί ανεπαίσθητα κατά 3 εκατ. τόνους, στους
65 εκατ. τόνους από τους 62,7 εκατ. τόνους που ήταν το 2020. Σηµειώνεται ακόµα ότι ο κρύος και
βροχερός καιρός απέτρεψαν την
έγκαιρη σπορά του καλαµποκιού
στη Βουλγαρία, όπου σύµφωνα
µε στοιχεία του USDA, η έκταση

ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ
Οι ροές από τις βαλκανικές
χώρες θα είναι και φέτος
µειωµένες, αφού σηµαντικές
ποσότητες «σκουπίζονται»
από την Κίνα

του pου είχε σπαρεί στις 27 Μαΐου 2021 ήταν 13,6% χαµηλότερη
από την αντίστοιχη περίοδο του
προηγούµενου έτους.
Στην πρόσφατη έκθεσή του, το
Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ διατήρησε αµετάβλητη την εκτίµηση για την παγκόσµια παραγωγή
καλαµποκιού, για το 2021-2022,
στους 1.189 εκατ. τόνους. Αναθεωρήθηκε ελαφρώς πτωτικά η παγκόσµια κατανάλωση καλαµποκιού, σε 1,181.04 εκατ. τόνους,
καθώς και η χρήση του για ζωοτροφές, σε 784,27 εκατ. τόνους,
για το 2021-2022. Σηµαντική υποχώρηση προβλέπεται στα αποθέµατα καλαµποκιού (289,41 εκατ.
τόνους από 292,30 εκατ. τόνους),
για το 2021-2022, αντικατοπτρίζοντας την ενίσχυση των αµερικανικών εξαγωγών και τη χρήση
του στην παραγωγή αιθανόλης ως
καύσιµο, της οποίας η τιµή έχει ανακάµψει σηµαντικά, καθώς πλησιάζει η κορύφωση της καλοκαιρινής περιόδου στις ΗΠΑ. Ο δείκτης
αποθέµατα/κατανάλωση διαµορφώνεται σε 24,50% (από 24,75%).

‘Εκοψαν κιλά από το τριφύλλι
οι πρόσφατες βροχές του Ιουνίου
Ποιοτική υποβάθµιση και κυρίως περαιτέρω µείωση των διαθέσιµων ποσοτήτων επέφερε
η πρόσφατη κακοκαιρία στο
τριφύλλι, το οποίο ήταν ούτως ή άλλως λιγοστό φέτος,
µε τη ζήτηση στην αγορά τέτοια, ώστε να έχουν ακουστεί
πράξεις ακόµα και στα 19 λεπτά το κιλό. Ξηρασία και µε-

γάλο κόστος παραγωγής κατά το προηγούµενο διάστηµα
έχουν καταστήσει δυσεύρετο
το τριφύλλι.
Οι αποδόσεις στο δεύτερο χέρι δίνουν περί τα 300 κιλά το
στρέµµα στη Βοιωτία, ενώ στον
θεσσαλικό κάµπο περί τα 350
κιλά, µε τις εκτάσεις ωστόσο
περιορισµένες, όταν πέρυσι

ο κανόνας ήταν πάνω από τα
400 κιλά και στις δύο περιοχές. Οι αποδόσεις κινήθηκαν
σε αρκετά χαµηλότερα επίπεδα από ό,τι συνήθως, µε κύρια
αιτία τη ξηρασία και στις Σέρρες, µε το δεύτερο χέρι στην
ευρύτερη περιοχή να κυµαίνεται µεταξύ των 17 και 18 λεπτών το κιλό.

Agrenda
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∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΚΡΑΤΑ
ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ
ΣΤΑ ΜΑΛΑΚΑ

Φ

αίνεται πως στην περιοχή
της Θεσσαλίας θα υπάρχουν
όλες οι ποιότητες σκληρού
σίτου φέτος, αλλά σε γενικό µέσο όρο δείχνουν λίγο χαµηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα περσινά. Τα προβροχικά είναι άριστης
ποιότητας, ενώ στα µεταβροχικά υπάρχει µια µεγάλη γκάµα από ελαφριά υποβάθµιση σε εξαγωγικές ποιότητες και σε ζωοτροφικά σιτάρια. Ακόµα δεν έχουν ανακοινωθεί τιµές,
ενώ από πλευράς εξαγωγής δεν ακούστηκε κάποια νέα δουλειά, παρά
µόνο φορτώσεις παλιότερων συµβολαίων, περσινής δηλαδή σοδειάς. Η
αγορά αναµένει τον αλωνισµό στη
Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος και θα κρίνει πολλά αναφορικά µε τη φετινή
σοδειά.
Στα σκληρά
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ σιτάρια, η πρώpapadogiannis@
τη λίστα τιµών
agronews.gr
για τη νέα σοδειά είναι µεν
αυξηµένη κατά 10 ευρώ σε σχέση µε
την τελευταία για τα περσινά, εντούτοις έχουν γίνει αλλαγές στις ποιοτικές προδιαγραφές. Συγκεκριµένα,
για τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 79 kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθήκης εµπόρου
διαπραγµατεύεται στα 300-310 ευρώ
ο τόνος. Επίσης για τη δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 65% και πρωτεΐνη 11,5% η τιµή
αποθήκης εµπόρου κυµαίνεται στα
295-300 ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία
οι τιµές σκληρού παραµένουν στα
270 ευρώ ο τόνος FOB γαλλικό λιµάνι παρά τη σηµαντική πτώση στα
µαλακά σιτάρια. Βέβαια κι όταν ανέβαιναν τα µαλακά, τα σκληρά σιτάρια δεν ακολουθούσαν ανάλογα.
Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, η
αγορά των δηµητριακών εξακολουθεί να πιέζεται µε τα µαλακά σιτάρια
να έχουν σηµειώσει σηµαντική πτώση από τα υψηλά. Οι λόγοι έχουν να
κάνουν κυρίως µε τη βελτίωση των
καιρικών συνθηκών σε σηµαντικές
χώρες παραγωγής και τις επακόλουθες κερδοσκοπικές ρευστοποιήσεις
στα περισσότερα δηµητριακά. Η αίσθηση βελτίωσης της προσφοράς σίτου από τη Ρωσία, αλλά και η προτίµηση της Αλγερίας να στραφεί προς
τα ρώσικα σιτάρια κράτησαν τις τιµές στη Γαλλία στα χαµηλά επίπεδα
των 206 ευρώ ο τόνος.
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Υπερκύκλος 4ετίας
στα εμπορεύματα
COMMODITIES

Έντονη
ζήτηση
και υψηλές τιµές σε βασικά αγροτικά εµπορεύµατα για τα επόµενα δύο
µε τέσσερα χρόνια προδιαγράφουν
διεθνείς αναλυτές, µε το σενάριο του
υπερκύκλου να θεωρείται πλέον το
επικρατέστερο για τις προοπτικές
των αγορών. Σ’ αυτό συνοµολογούν
και στελέχη από τις µεγάλες πολυεθνικές στο εµπόριο σιτηρών και άλλων αγροτικών commodities, όπως
Cargill, Cofco και Viterra, που εκτιµούν ότι δύσκολα θα µπορέσει να ισορροπήσει η αγορά, όσο η προσφορά παραµένει περιορισµένη. Μάλιστα, η διόρθωση που συντελέστηκε
τις προηγούµενες εβδοµάδες δείχνει
να µην ανησυχεί ιδιαίτερα τους αισιόδοξους αναλυτές, που εστιάζουν
και στο ζήτηµα του πληθωρισµού, το
οποίο παρά τις διαβεβαιώσεις των
κεντρικών τραπεζών, µάλλον θα εξακολουθήσει να υφίσταται τα επόµενα χρόνια.
«Οπωσδήποτε βλέπουµε έναν µίνι υπερκύκλο» δήλωσε σε συνέδριο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Το έλλειμμα
προσφοράς ήρθε
για να μείνει, λέει
ο Μ. Μάρτινς

COFCO

Οι µεγάλες εισαγωγές καλαµποκιού
που έκανε πέρυσι η Κίνα, που προηγουµένως στόχευσε στην αυτάρκεια,
εξέπληξαν τους χρηµατιστές και τους
αναλυτές και πυροδότησαν µια συζήτηση για το αν αυτό το κύµα εισαγωγών είναι µια προσπάθεια αναπλήρωσης αποθεµάτων ή εάν οι αγορές
θα συνεχιστούν.
Αρκετά στελέχη πιστεύουν πως το
χάσµα ανάµεσα στην προσφορά και
τη ζήτηση θα παραµείνει. Ο Ματσέλο
Μάρτινς (φωτό), επικεφαλής του τµήµατος σιτηρών και ελαιούχων σπόρων
της Cofco International, του κινεζικού
κρατικού οµίλου εισαγωγών τροφίµων,
υποστήριξε ότι «το έλλειµµα προσφοράς ήρθε για να µείνει», είπε.
Από την άλλη, ο Γκάρι ΜακΓκουίγκαν,
επικεφαλής του τµήµατος παγκόσµιου
εµπορίου της Archer Daniels Midland,
έδωσε ένα σήµα επιφύλαξης. «Έχουµε
δει µια σηµαντική διόρθωση στις τιµές
τις τελευταίες εβδοµάδες», είπε, προσθέτοντας πως ενώ η δυναµική της ζήτησης «οπωσδήποτε αλλάζει», είναι πολύ νωρίς ακόµα για να χαρακτηριστεί
αυτό ένας µίνι υπερκύκλος.

των Financial Times για το διεθνές
εµπόριο ο Ντέιβιντ Ματίσκε, διευθύνων σύµβουλος της Viterra. «Βρισκόµαστε σε ένα περιβάλλον που καθοδηγείται από τη ζήτηση, και χαρακτηρίζεται από παράγοντες όπως ο αυξανόµενος πληθυσµός, η αυξανόµενη παραγωγή πλούτου και η διαρκώς ενισχυόµενη κατανάλωση. Σε
αυτό το θετικό περιβάλλον, έρχεται
να προστεθεί και η ενίσχυση της ζήτησης για βιοκαύσιµα, που ανεβάζει ακόµα περισσότερο καλλιέργειες όπως το καλαµπόκι και η σόγια».
Οι αγορές σιτηρών και σόγιας είδαν µια µεγάλη ώθηση ήδη από το
δεύτερο εξάµηνο του 2020 οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες έσπευσαν
να στοκάρουν κατά τη διάρκεια της
πανδηµίας. Η Κίνα, που κατέγραψε σηµαντικές απώλειες στην παραγωγή καλαµποκιού προχώρησε
σε αξιοσηµείωτες αγορές, εισάγοντας την ποσότητα ρεκόρ των 11,3
εκατ. τόνων πέρυσι, µε πάνω από το
ένα τρίτο του συνόλου να προέρχεται από τις ΗΠΑ.

Εκ νέου θετικές αποδόσεις σε σιτάρι, καλαµπόκι, σόγια και ρύζι φέρνει ο Ιούνιος,
όσο το µακροοικονοµικό επίπεδο δείχνει να κινείται σε ρυθµούς ανάκαµψης

Προϋποθέσεις ανόδου στο βαμβάκι
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΙΜΗ

(ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΣΙΤΑΡΙ

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΟΓΙΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
%

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
%

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΤΡΙΕΤΙΑΣ
%

204,45

-7,14

6,20

29,28

1544,98

3,18

9,67

-10,35

214,10

-3,64

37,37

74,71

446,25

-8,09

12,89

55,66

Παρά τη σηµαντική πίεση που δέχθηκε ο
δείκτης αγροτικών προϊόντων τον περασµένο Μάιο
-5,38%, ήδη καταγράφονται προϋποθέσεις νέας
ανόδου σε σιτάρι, καλαµπόκι, σόγια και ρύζι, µε τον
Ιούνιο να φέρνει εκ νέου θετικές αποδόσεις όσο το
ευρύτερο µακροοικονοµικό επίπεδο δείχνει να µπαίνει
σε τροχιά ανάκαµψης. Σε σηµείωµά της για τις αγορές
αγροτικών προϊόντων, η Τράπεζα Πειραιώς βλέπει τις
προοπτικές να παραµένουν ευνοϊκές στην προσφορά
σιτηρών (σιτάρι, καλαµπόκι, σόγια), αναφέροντας
ωστόσο ότι η βελτίωση των καιρικών συνθηκών και ο
µετριασµός της ζήτησης από την Κίνα θα µπορούσαν να
προκαλέσουν πτωτικές πιέσεις στις τιµές τους.
Αν και ο δείκτης εµπορευµάτων ενισχύθηκε
σε µηνιαίο επίπεδο (+2,82%), ο δείκτης των αγροτικών
προϊόντων υποχώρησε (-5,38%). «Είναι πιθανό, ως
αιτία, οι προσδοκίες της προσφοράς να υπερέβαλαν σε
σχέση µε τη ζήτηση για αγροτικά προϊόντα» υποστηρίζει
η Τράπεζα. Στο βαµβάκι, τα σχετικά χαµηλά αποθέµατα
και η αυξηµένη ζήτηση θα µπορούσαν να ευνοήσουν
θετικά την τιµή του. Ο περιορισµός των εξαγωγών και
οι ανησυχίες για επισιτιστική κρίση θα µπορούσαν να
ενισχύσουν τις τιµές στα βοοειδή και στο ρύζι.
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Ισχυρή αντίσταση στις 930
μονάδες για τον Γενικό Δείκτη
Το Χρηματιστήριο δεν κατάφερε να
διαμορφώσει μια σαφή κατεύθυνση την
περασμένη εβδομάδα και περιορίστηκε στη
διαπραγμάτευση εντός ενός στενού εύρους σε
μια προσπάθεια να διαχειριστεί τις αντίρροπες
δυνάμεις στους τίτλους του. Οι 930 μονάδες
σε κάθε περίπτωση έχει γίνει σημαντική
αντίσταση που χρειάζεται κατοχύρωση για να
δοκιμάσει υψηλότερα. Καταλύτης για την
υπέρβαση του ορίου αυτού, οι ζυμώσεις στην
Ενέργεια και τον Κατασκευαστικό κλάδο.

Top Movers

Ευρώ Μεταβολή %

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.

0,2400 +16,50%

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε

0,1400 +11,11%

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.

0,3200 +9,59%

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. 0,2100 +9,38%
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.

0,4180 + 7,73%

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε.

0,6000 -7,69%

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ1,3700-7,43%
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 0,7760-5,13%
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.

1,9000 -5,00%

ΑΝ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.0,0420-4,55%

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
34.115,17
0.71%
14.390,63
0.83%
4.125,05
1.20%
7.111,53
0.53%
15.594,42
0,89%
6.637,22
1.32%
12.003,45
0,88%
28.875,23 0,0012%

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: Η
Τράπεζα Πειραιώς με στόχο να
συμβάλλει στην ευρύτερη
αξιοποίηση των δυνατοτήτων
της δράσης «Astypalea: smart &
sustainable island», προσφέρει
«πράσινη χρηματοδότηση» με
ιδιαίτερα προνομιακούς όρους για
την αγορά ηλεκτρικού οχήματος
(αυτοκίνητο, μηχανή, ποδήλατο,
πατίνι).

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η Π. Πετρόπουλος
γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό
ότι με την απόφαση της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
22 Ιουνίου 2021 το μέρισμα για τη
χρήση 2020 καθορίστηκε σε 0,10
λεπτά του ευρώ ανά μετοχή, ενώ η
καταβολή του οποίου θα ξεκινήσει
στις 2 Ιουλίου. Ο πρόεδρος της
εισηγμένης Μιχάλης Οικονομάκης
σημείωσε ότι η ανοδική πορεία του
πρώτου τριμήνου (+34,2% στις
πωλήσεις, καθαρά κέρδη 1,8 εκατ.
έναντι 0,2 εκατ. το περυσινό
διάστημα) συνεχίζεται και σήμερα.
PERNOD RICARD: Η Pernod Ricard
ανακοίνωσε ότι αναμένει αύξηση
των οργανικών κερδών κατά 16%
για τη χρήση 2020-2021, υψηλότερα
από την προηγούμενη πρόβλεψη του
Ιουλίου για άνοδο 10%. «Η ζήτηση
ενισχύεται καθώς οι περιορισμοί
αίρονται σταδιακά», ανέφερε σε
ανακοίνωση της.

COCA-COLA 3E: Καθαρά κέρδη 2,9
εκατ. ευρώ, σταθερή λειτουργική
κερδοφορία στα 21 εκατ. και καθαρά
έσοδα από πωλήσεις 400,6 εκατ.
εμφάνισε το 2020 η Coca-Cola 3Ε,
που προσβλέπει σε βελτίωση των
συνθηκών στην αγορά, και στις
καθαρές πωλήσεις της.

Με τον πληθωρισμό
χαίρεται το πετρέλαιο
Ιστορικά καταγράφει άνοδο πάνω από 40%
Φόβοι αδυναμίας πληρωμής χρέους σε ΗΠΑ
Ο πληθωρισμός είναι υποστηρικτικός
για τις μετοχές που συνδέονται με το
πετρέλαιο και τις αναδυόμενες. «Γενικά οι μετοχές τα πάνε καλά και σε περιόδους αυξανόμενου πληθωρισμού»,
αναφέρει ο Τσάο Μα της Wells Fargo
που διαπίστωσε ότι η τιμή του πετρελαίου ανέβηκε περισσότερο από 40%
κατά τη διάρκεια των πληθωριστικών
περιόδων από το 2000.
Στο μεταξύ, να ερμηνεύσουν τα μηνύματα από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), σχετικά με τον πληθωρισμό, αγωνίζονται οι επενδυτές. Η
πτώση των προσδοκιών για τον πληθωρισμό επιδεινώθηκε μετά τη συνεδρίαση της Fed στις 15-16 Ιουνίου, όταν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα προχώρησε στις προβλέψεις για τις δύο πρώτες αυξήσεις επιτοκίων το 2023. Από τό-

HΛΙΟΣ

Η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ
στήριξε τη διήμερη εκδήλωση με θέμα
«Τα μηνύματα του ΄21 για το σήμερα
και το αύριο», που διεξήχθη στις 19 &
20 Ιουνίου από το Ευρωπαϊκό
Μουσείου Άρτου και το Διαδραστικό
Αγροτικό Λαογραφικό Μουσείο
Βαρνάβα, που οργανώθηκε με αφορμή
την επέτειο των διακοσίων χρόνων
από την Επανάσταση του 1821.

τε, τα στοιχήματα για τον πληθωρισμό
έχουν ενισχυθεί, πιθανότατα βοήθησε
σε αυτό και ο πρόεδρος της Fed, Ζερόμ
Πάουελ ότι η τράπεζα δεν θα αυξήσει
προκαταβολικά τα επιτόκια λόγω του
«φόβου». Την ίδια ώρα, η υπουργός
Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζάνετ Γελεν
προειδοποίησε το Κογκρέσο ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο αδυναμίας πληρωμής του χρέους τους και με μία νέα οικονομική
κρίση αν αποτύχουν να δράσουν γρήγορα για την αναστολή ή την αύξηση
του ορίου ομοσπονδιακού δανεισμού.
Στα της Γηραιάς, η κεντρική τράπεζα
της Γερμανίας Deutche Bank προειδοποιεί ότι η μετατόπιση της χρηματοδότησης κρατικών χρεών σε ευρωπαϊκό
επίπεδο θα μπορούσε να οδηγήσει σε
μια «ψευδαίσθηση του χρέους».

E-LA-WON

Η 83η βράβευση για την E-LA-WON
έρχεται από το μακρινό Καναδά μια
χώρα όπου οι εταιρείες ελαιόλαδου θα
πρέπει να έχουν τον προσανατολισμό
τους. Το χρυσό μετάλλιο στα Candadia
Awards 2021 αφορά την Επετειακή Συλλεκτική φιάλη Αγριελιάς
-Μποτσικολιάς που κυκλοφορεί σε
περιορισμένες φιάλες για να τιμήσει την
Ελληνική Επανάσταση 1821-2021.
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ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Τροποποίηση του άρθρου περί ΑΠΕ
και αγροτικών φωτοβολταϊκών έως 500kw

Μ

ε το άρθρο 10 νέας τροπολογίας στο νοµοσχέδιο «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονοµικών δραστηριοτήτων αρµοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Υποδοµών και Μεταφορών, Υγείας και
Τουρισµού, ρυθµίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και άλλες
διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» επαναπροσδιορίζεται η συνολική ισχύς ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας [µικρότερη από πεντακό∆ιαγραφή
σιες (500) KW, αντί από εκατό (100)
Αγρότες που ξεκίνησαν
KW που ισχύει σήµερα], προκειµέτην εγκατάσταση φ/β
νου να θεωρηθεί η διαχείρισή τους
έως 500KW πρέπει να
ως αγροτική εκµετάλλευση, υπό την
διαγραφούν από ΕΦΚΑ
οριζόµενη προϋπόθεση.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 10: «Αγροτική δραστηριότητα και διαχείριση ανανεώσιµων
ΚΑ∆
πηγών ενέργειας - Τροποποίηση
Για σύνδεση στο ΛΑΓΗΕ, του άρθρου 2 του ν. 3874/2010».
απαιτούνταν προσθήκη
Οι περ. δ) και στ) της παρ. 1, περί
ΚΑ∆ για την παραγωγή
του ορισµού της αγροτικής εκµετάληλεκτρικής ενέργειας
λευσης και της αγροτικής δραστηριότητας, και η παρ. 4, περί της εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων φυσικών προσώπων που απασχολούνται στη διαχείριση ΑΠΕ, του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α’ 151) τροποποιούνται και το άρθρο 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 2: Ορισµοί - ∆ικαίωµα εγγραφής:
§1δ. Αγροτική εκµετάλλευση είναι η µονάδα παραγωγής προς πώληση αγροτικών προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται στην περ. ζ’. Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκµετάλλευσης περιλαµβάνονται εκτός από
την παραγωγή προϊόντων και αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και τοποθέτηση
µέχρι και του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που πα-

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

Εγγραφή στον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ
Υπάρχουν πολλοί καλλιεργητές αγροτικής γης,
δηµόσιοι/ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι
διαφόρων ταµείων, επιχειρηµατίες που δεν
έχουν ενηµερώσει τον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ ότι
καλλιεργούν µε σκοπό την παραγωγή και
πώληση αγροτικών προϊόντων. Απευθυνθείτε
στον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ της περιοχής σας, δηλώστε
ότι είστε κάτοχοι αγροτικής εκµετάλλευσης,
διότι κινδυνεύετε µελλοντικά να σας έρθει
µαζεµένη οφειλή ασφαλιστικών εισφορών.

ράγει η ίδια η µονάδα, καθώς και πρώτη χωρική ή οικοτεχνική µεταποίησή τους, θαλάσσια αλιεία, αλιεία
εσωτερικών υδάτων, σπογγαλιεία, οστρακαλιεία, υδατοκαλλιέργεια, ως και διαχείριση ΑΠΕ µικρότερη από
500 KW και η λειτουργία αγροτοτουριστικών µονάδων.
στ) Αγροτική δραστηριότητα είναι κάθε επαγγελµατική δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον από τους κλάδους της αγροτικής οικονοµίας, δηλαδή της φυτικής,
της ζωικής ή της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας,
της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων και
της υδατοκαλλιέργειας, που αποσκοπεί στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, στη διαχείριση ΑΠΕ µικρότερη από 500 KW, στη λειτουργία αγροτοτουριστικών µονάδων έως 10 δωµατίων και στη δασική παραγωγή. Ειδικά για το εισόδηµα από τη διαχείριση ΑΠΕ µικρότερη
από 500 KW, ο ως άνω ορισµός της αγροτικής δραστηριότητας ισχύει και για λόγους φορολόγησης του ως
άνω εισοδήµατος αν το πρόσωπο που πραγµατοποιεί
το εισόδηµα είναι εγγεγραµµένο στο Μητρώο Αγροτών

και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, κατά την οικονοµική
χρήση στην οποία το πραγµατοποίησε.
Περαιτέρω, στην §4 τροποποιείται το λεκτικό ως εξής: «4. Φυσικά πρόσωπα απασχολούµενα στη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µικρότερη από
πεντακόσια (500) KW ή στη λειτουργία αγροτοτουριστικών µονάδων έως 10 δωµατίων που δεν είναι ασφαλισµένα στον ΟΓΑ, έχουν δικαίωµα εγγραφής στο
Μητρώο, ως επαγγελµατίες αγρότες, εφόσον πληρούν
τις λοιπές προϋποθέσεις της περ. α) της παρ. 1. Αν ο επαγγελµατίας αγρότης που είναι ασφαλισµένος στον
ΟΓΑ αλλάξει κλάδο κύριας ασφάλισης, λόγω λειτουργίας αγροτουριστικών µονάδων ή µονάδων διαχείρισης ΑΠΕ, διατηρεί την εγγραφή του στο Μητρώο..».
Συνεπώς, µετά την ψήφιση των ανωτέρω τροποποιήσεων, όλοι οι αγρότες οι οποίοι ξεκίνησαν την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών έως 500KW, δεν
θα έχουν πρόβληµα και το εισόδηµα που προέρχεται
από τα φ/β αυτά, θα θεωρείται εισόδηµα από αγροτική δραστηριότητα. Οι αγρότες οι οποίοι έχουν προχωρήσει στην εγκατάσταση τέτοιων µονάδων, θα πρέπει
να απευθυνθούν στον ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ και να ζητήσουν
τη διαγραφή τους από αυτό τον ασφαλιστικό φορέα.
Θυµίζω ότι για τη σύνδεση στο ΛΑΓΗΕ, απαιτούνταν
προσθήκη ΚΑ∆ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Όσοι αγρότες δεν είχαν φ/β 100 Kw και ξεκινούσαν από την αρχή, έπρεπε να προσκοµίσουν στη ∆ΟΥ
βεβαίωση εγγραφής από τον ΕΦΚΑ/ ΟΑΕΕ, προκειµένου να γίνει η προσθήκη ΚΑ∆. Αν δεν το κάνουν, θα
επιβαρύνονται µε επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές.
Να επισηµάνω τέλος ότι, από την ηµεροµηνία εγγραφής ενός αγρότη στον ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ (συνήθως εντός του
2020) και µέχρι την υποβολή αίτησης διαγραφής, δηλαδή τον επόµενο µήνα µετά την ψήφιση της τροποποίησης, η επιβάρυνση αυτή δεν πρόκειται να απαλειφθεί. Εκτός αν υπάρξει νοµοθετική ρύθµιση που τους
εξαιρεί αναδροµικά από την παράλληλη ασφάλιση.

Πρώτα φτιάξε την εγκατάσταση – µετά θα
φτιάξω τη φορολογική διάταξη
Για µία ακόµη φορά, η διαδικασία µε τα
αγροτικά Φ/Β έως 500Kw, ολοκληρώνεται
ανάποδα: πρώτα δόθηκε η δυνατότητα
εγκατάστασης Φ/Β έως 500Kw και µετά
διαµορφώθηκε το πλαίσιο για τον τρόπο
φορολόγησης. Θα ασχοληθούµε όµως άλλη
φορά µε τον τρόπο σκέψης και λειτουργίας
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.

B4 | 36

Agrenda

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Ιουνίου 2021

Έκλεισε τα 90
και ξαναγεννιέται
η Παπαστράτος
Νέα μεγάλη επένδυση 125 εκατ. και Στρατηγική
Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλάνο της 10ετίας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Μ. ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
Φέτος, συµπληρώνονται 90 χρόνια
από την 29η Μαΐου 1931, όταν ο
Ελευθέριος Βενιζέλος, εγκαινίασε
το Εργοστάσιο Καπνικών Αδελφών
Παπαστράτου στον Πειραιά. Ένα
τεχνολογικό επίτευγµα για την αναδυόµενη βιοµηχανία της εποχής που σηµατοδότησε την έναρξη µιας εταιρικής πορείας συνδεδεµένης µε την εξέλιξη της, την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, αλλά
και την προσφορά στην κοινωνία.
Με αφορµή τα 90 χρόνια από τα
εγκαίνια του εργοστασίου της και
βασικό σύνθηµα το «Ξαναγεννιόµαστε», η Παπαστράτος ανακοίνωσε
πριν από λίγες ηµέρες τη νέα µεγάλη επένδυση ύψους 125 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα παρουσίασε
τη στρατηγική της για Βιώσιµη Ανάπτυξη, µε 5 πυλώνες και µετρήσιµους στόχους, µέσω των οποίων:
Αυξάνεται η δυναµικότητα παραγωγής του εργοστασίου µε εγκατάσταση 2 νέων γραµµών παραγωγής για θερµαινόµενες ράβδους
καπνού και µίας νέας γραµµής για
παραγωγή φίλτρων.
Αναβαθµίζονται, µόλις τρία χρόνια
µετά, οι υπάρχουσες γραµµές παραγωγής θερµαινόµενων ράβδων
καπνού για να παράγουν τα προϊόντα της επόµενης γενιάς του IQOS.

Εκσυγχρονίζεται το Λιθογραφείο
µε 2 νέες γραµµές ψηφιακής εκτύπωσης και την πλήρη ψηφιοποίηση όλων των γραµµών εκτύπωσης.

Πλάνο Βιώσιµης Ανάπτυξης
σε 5 πυλώνες
Μάλιστα, το επόµενο κεφάλαιο
στην ιστορία της Παπαστράτος ξεκίνησε επίσηµα στις 17 Ιουνίου 2021
µε τον πρόεδρο και διευθύνοντα της
εταιρείας, Χρήστο Χαρπαντίδη, να
παροµοιάζει στην επετειακή εκδήλωση, τη συµπλήρωση των 90 χρόνων µε µια στιγµή αναγέννησης.
Θέτοντας ως στόχο η Ελλάδα να είναι µια από τις πρώτες χώρες που
θα κόψει οριστικά το τσιγάρο, ο κ.
Χαρπαντίδης τόνισε: «Θέλουµε σε
δέκα χρόνια, τη µέρα που θα γιορτάζουµε τα 100 χρόνια της Παπαστράτος, να έχουµε κάνει την Ελλάδα, όλοι µαζί, µια χώρα όπου το
τσιγάρο θα αποτελεί παρελθόν».
Κατά τον ίδιο, το πλάνο της εταιρείας για βιώσιµη ανάπτυξη «δεν
µένει σε γενικές κατευθύνσεις και
ευχολόγια, τη θέτει στη σωστή βάση
της: ∆ηµόσια, ∆ιάφανη, ∆εσµευτική» ανέφερε, παρουσιάζοντας τη
στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης:

1. Καινοτοµία προϊόντων
Α. Μέχρι το 2025, ο αριθµός των
καπνιστών στην Ελλάδα να έχει µει-

Στόχος µέχρι το 2023 να έχει µειωθεί κατά 30% η φύρα του καπνού.

Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους, ο αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραµένος, εκπρόσωποι της ελληνικής
Πολιτείας, του επιχειρηµατικού κόσµου, εργαζόµενοι, συνεργάτες.

ΣΤΟΧΟΙ ΕΩΣ:

2023

Καθαρά έσοδα
από καινοτόµα
προϊόντα

Παπαστράτος να συµµετέχουν τακτικά σε εθελοντικές πρωτοβουλίες,
µε παροχή αντίστοιχων κινήτρων
και στόχο τις 9.000 ηµέρες εθελοντικής συνεισφοράς τον χρόνο.

4. Περιβάλλον

75%
2025

ωθεί κατά 1,5 εκατοµµύριο. Είτε διακόπτοντάς το, είτε στρεφόµενοι σε
εναλλακτικά, καλύτερα προϊόντα.
Β. Έως το 2023, το 75% των καθαρών εσόδων της να προέρχεται από
καινοτόµα εναλλακτικά προϊόντα.

2. Υποδειγµατική λειτουργία

Μείωση
καπνιστών στην
Ελλάδα κατά

1,5

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ

Τέλος τσιγάρου
Η Παπαστράτος µετασχηµάτισε ριζικά τη λειτουργία της για να εξελιχθεί
σε Εταιρεία Τεχνολογίας
και Επιστήµης, µε στόχο
το τέλος του τσιγάρου

Α. Μέχρι το 2023, το 100% των
νέων ηλεκτρονικών συσκευών να
φέρει τεχνολογία επιβεβαίωσης
ηλικίας που θα αποκλείει τη χρήση των προϊόντων από ανήλικους.
Β. Μέχρι το 2023, µε στόχο τη βέλτιστη διαχείριση της εφοδιαστικής
αλυσίδας, να έχει µειωθεί κατά 30%
η φύρα του καπνού σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

3. Εργαζόµενοι και συνεργάτες
Α. Μέχρι το 2023 το 40% των διευθυντικών θέσεων της Παπαστράτος να καλύπτεται από γυναίκες.
Β. Έως το 2023, οι άνθρωποι της

Α. Εντός του 2021 καταργούνται
τα πλαστικά µιας χρήσης στις εγκαταστάσεις της Παπαστράτος.
Β. Έως το 2025 να έχει µειωθεί
κατά 20% η κατανάλωση ενέργειας
και κατά 20% η κατανάλωση νερού.

5. Κοινωνία
Η Παπαστράτος διαθέτει κατά µέσο όρο 750.000 ευρώ κατ’ έτος σε
τακτικές και έκτακτες πρωτοβουλίες
στήριξης του κοινωνικού συνόλου,
κατευθύνοντας τους πόρους της:
Α. Κατά 50% σε δράσεις για την
ενδυνάµωση της γυναίκας.
Β. Κατά 50%, σε δράσεις κατά της
κλιµατικής αλλαγής.

Μέσω της επένδυσης των 125 εκατ. ευρώ θα ενισχυθεί η παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης
και θα επεκταθούν οι εξαγωγές, ενώ θα υπάρξει αύξηση του ανθρώπινου δυναµικού κατά 115 εργαζόµενους.

ΕΥΦΥΕΊΣ ΛΎΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΆΒΒΑΤΟ 26 & ΚΥΡΙΑΚΉ 27 ΙΟΥΝΊΟΥ 2021

Πλούσιο το ψηφιακό πορτφόλιο των εισροών

ΕΞΥΠΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΕΡΙ∆ΙΟ
ΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΙΩΣΗ
ΕΙΣΡΟΩΝ

24.472,72

90%

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΓΕΩΡΓΊΑΣ

Έναν παντογνώστη σύμβουλο που να χωράει στην παλάμη του αγρότη και να βρίσκεται
συνεχώς στην υπηρεσία του, προσφέρουν όλο και περισσότερες εταιρείες με τις ψηφιακές
πλατφόρμες διαχείρισης καλλιεργειών. Με αισθητήρες, τεχνολογία ΙοΤ και μοντέλα
πρόβλεψης, τα συστήματα έξυπνης γεωργίας «σκανάρουν» το χωράφι για προσβολές από
εχθρούς και ανάγκες θρέψης, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για
μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση εισροών.
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ΓΕΩΡΓΊΑΣ

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ CLIMATE FIELDVIEWΤΜ ΤΗΣ BAYER
ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΙΤΗΡΑ
> Με την ψηφιακή εφαρμογή της Bayer ο παραγωγός επεμβαίνει έγκαιρα σε όλες τις ανάγκες της καλλιέργειάς του

Η

επένδυση σε καινοτομία για να είναι εφικτή
η εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας τροφής υψηλής
ποιότητας, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους πιο
αποτελεσματικά και πιο υπεύθυνα, αποτελεί μία από τις
δεσμεύσεις της Bayer αναφορικά με τη βιώσιμη γεωργία.
Ένα από τα ψηφιακά εργαλεία που έχει πλέον στη
διάθεσή του ο παραγωγός είναι το Climate FieldViewΤΜ.
Χρησιμοποιείται ήδη με μεγάλη επιτυχία στην καλλιέργεια
του καλαμποκιού και η χρήση του επεκτείνεται σε
όλες τις αροτραίες καλλιέργειες, μεταξύ αυτών και στα
σιτηρά. Ουσιαστικά πρόκειται για μία εύχρηστη ψηφιακή
πλατφόρμα που λειτουργεί σαν εφαρμογή στο κινητό μας
τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή μας.
Με το Climate
FieldViewΤΜ δίνεται η
δυνατότητα στον χρήστη να παρακολουθεί την
καλλιέργεια παρέχοντας στοιχεία όσον αφορά την υγεία
των φυτών, επιτρέποντάς του έγκαιρα να εντοπίσει
πιθανές απειλές, την αναγκαιότητα επιπρόσθετης
εδαφικής υγρασίας που αποτυπώνεται μέσω του χάρτη
χρήσης νερού και τέλος παρέχει και πρόγνωση των
καιρικών συνθηκών. Όλα τα δεδομένα πολύ εύκολα
καταγράφονται και μπορεί ο χρήστης της υπηρεσίας να
τα επικοινωνήσει με όποιον άλλο χρήστη επιθυμεί. Το

Climate FieldViewΤΜ αναγνωρίζει γρήγορα απειλές και
ιεραρχεί τις προσπάθειες επιτυχίας υψηλών αποδόσεων με
υψηλής ακρίβειας απεικόνιση καθ’ όλη τη διάρκεια της
καλλιεργητικής περιόδου. Μέσα από τη συλλογή και
ανάλυση των δεδομένων που παρέχει το ψηφιακό αυτό
εργαλείο, δίνεται η δυνατότητα γρήγορης αναγνώρισης των
απειλών ώστε να οδηγηθεί ο παραγωγός στη
βελτιστοποίηση των αποφάσεων που καλείται να λάβει.
Αυτό, τον οδηγεί στην αύξηση της παραγωγικότητας.
Στόχος στην καλλιέργεια των σιτηρών είναι φυσικά η
μεγιστοποίηση του εισοδήματος, που προέρχεται από την
αύξηση των αποδόσεων και τη βελτίωση της ποιότητας.
Το FieldViewΤΜ, δίνει τη δυνατότητα επίβλεψης των

χωραφιών των σιτηρών με δορυφορική απεικόνιση. Οι
ειδικοί χάρτες προηγμένης έγχρωμης χαρτογράφησης
(χάρτες βλάστησης), παρέχουν το υψηλότερο επίπεδο
λεπτομέρειας στην απεικόνιση. Έτσι, μπορεί ο χρήστης της
εφαρμογής να αναγνωρίσει από νωρίς τα προβλήματα που
πιθανό υπάρχουν στην καλλιέργεια των σιτηρών, εκεί που
λαμβάνει ένδειξη για κάποια διαταραχή της φυσιολογικής
λειτουργίας των φυτών. Βέβαια, ο χάρτης υγείας δεν θα
δώσει διάγνωση του προβλήματος. Αλλά, θα διαγνώσει
το πρόβλημα και θα πρέπει μετά ο παραγωγός να το
αξιολογήσει.
Έτσι μπορεί πολύ έγκαιρα να διαπιστώσει τις προσβολές
από μύκητες και να εφαρμόσει τα κατάλληλα μυκητοκτόνα
ή να εντοπίσει τις ανάγκες σε λίπανση.
Επίσης, μπορεί να παρακολουθήσει πιθανές επιθετικότητες
ζιζανιοκτόνων και να το έχει σαν οδηγό για μελλοντικές
εφαρμογές.
Με έγκαιρο και αποτελεσματικό έλεγχο των παραπάνω
παραγόντων, θα καταφέρει να επιτύχει τις υψηλές
επιδόσεις που επιθυμεί και με την καλύτερη δυνατή
ποιότητα.
Ρ οβέρτος Χατζηγεωργιάδης
Market Development Agronomist
Bayer Ελλάς
Τομέας Επιστήμης Γεωργίας
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.climatefieldview.gr
και στο κανάλι της Bayer Hellas - Crop Science Division στο YouTube

▲
ΚΑΙ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΈΝΗ ΛΎΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΈΝΕΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΏΝ
Το 2018 η Bayer ανακοίνωσε τους στόχους βιωσιμότητας
μέσω των οποίων στοχεύει σε: 30% μείωση των
αερίων θερμοκηπίου για κάθε παραγόμενο κιλό
προϊόντος, 30% μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού
αποτυπώματος των καλλιεργειών και την βελτίωση του
τρόπου ζωής, μέσω της πρόσβασης στην εκπαίδευση
και σε προσαρμοσμένες λύσεις, για 100 εκατομμύρια
παραγωγούς μικρής κλίμακας, έως το 2030.
Η γεωργία ακριβείας και συγκεκριμένα τα ψηφιακά
εργαλεία υποστήριξης λήψης απόφασης στον αγρό
(Decision support tools) είναι κάποια από τα μέσα που
θα συνεισφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση του να
«παράγουμε περισσότερα με λιγότερα».
Το Nematool® αποτελεί ένα σύστημα προειδοποίησης
και σύστασης επέμβασης στο χωράφι, που έχει ως στόχο
τη βελτιστοποίηση της χρήσης των νηματοδοκτόνων σε
διάφορες καλλιέργειες. Οι λειτουργίες του είναι οι εξής:
Πρωτίστως, ενημερώνει για το κατάλληλο χρονικά σημείο

εφαρμογής του νηματοδοκτόνου σκευάσματος BioAct
Prime βασισμένου σε βιολογικό παράγοντα, ενώ όσον
αφορά τις καλλιέργειες θερμοκηπίου, γνωστοποιεί και την
ποιότητα της ηλιοαπολύμανσης που πραγματοποίησε ο
παραγωγός πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας. Αυτό
επιτρέπει στον παραγωγό να διαχειριστεί με πιο βιώσιμο
τρόπο τους φυσικούς πόρους που έχει στη διάθεσή
του όπως το νερό άρδευσης, καθώς και τις εισροές
φυτοπροστασίας, μειώνοντας έτσι το ρίσκο απώλειας
παραγωγής.
Με έναν αισθητήρα που τοποθετείται στο έδαφος η
εφαρμογή Nematool® στέλνει τις κατάλληλες ειδοποιήσεις
στο κινητό για έγκαιρη εφαρμογή του βιολογικού
παράγοντα Paecilomyces lilacinus strain 251, δηλαδή
του σκευάσματος BioAct Prime. O αισθητήρας, συσχετίζει
μέσω αλγορίθμου, την θερμοκρασία του εδάφους με τον
βιολογικό κύκλο των νηματωδών του γένους Meloidogyne,
γνωστοποιώντας έτσι την εμφάνιση νέων αυγών του

νηματώδους, το στάδιο δηλαδή στο οποίο το BioAct Prime
έχει εξαιρετική δράση.
Η καινοτομία λοιπόν του Nematool® σε συνδυασμό και
με τα επαναστατικά σκευάσματα BioAct Prime και Velum
Prime αποτελούν μία ολιστική προσέγγιση στην αειφόρο
γεωργία και μία ολοκληρωμένη λύση στη σύγχρονη
νηματοδοκτονία από τη Bayer.
Αντώνης Γιαλούρης
Market Development Agronomist
Bayer Ελλάς
Τομέας Επιστήμης Γεωργίας
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σκευάσματα BioAct Prime
και Velum Prime ανατρέξτε στις εγκρίσεις των προϊόντων
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ
> H Κ&Ν Ευθυµιάδης προσφέρει ψηφιακές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν έγκαιρες αποφάσεις
Μια επιτυχηµένη συνεργασία, η οποία ξεκίνησε πριν από
περίπου δυο χρόνια εξελίσσεται µε ξεχωριστή δυναµική
και στόχο να προσφέρει εξελιγµένες ψηφιακές υπηρεσίες
που θα εκσυγχρονίσουν τον αγροτικό χώρο.
Πρόκειται για την Κ&Ν Ευθυµιάδης και την
AgroApps, δύο εταιρείες οι οποίες ενώνουν
την εµπειρία και την τεχνογνωσία τους και
φέρνουν τεχνολογικά εργαλεία που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν από κάθε παραγωγό και εταιρεία.
Στις αρχές του 2020, η Κ&Ν Ευθυµιάδης εισήλθε
επισήµως στο χώρο της ψηφιακής γεωργίας
ανακοινώνοντας τη νέα τεχνολογική της συνεργασία
µε την AgroApps. Στόχος της Κ&Ν ήταν να προσφέρει
ολοκληρωµένες λύσεις που βελτιώνουν τις γεωργικές
πρακτικές και προωθούν βιώσιµα συστήµατα παραγωγής
τροφίµων µε µειωµένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Με την πρωτοβουλία αυτή, η Κ&Ν Ευθυµιάδης
έφερε ένα ψηφιακό σύµβουλο στο χωράφι, ο οποίος
συνδυάζει τη γεωργική µε την επιστηµονική γνώση και
αξιοποιεί δορυφορικά και µετεωρολογικά δεδοµένα,
µοντέλα ανάπτυξης καλλιεργειών, τεχνολογίες Τεχνητής
Νοηµοσύνης και blockchain. Οι ψηφιακές υπηρεσίες

της Κ&Ν Ευθυµιάδης σχεδιάστηκαν από κοινού µε
την AgroApps, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στις ανάγκες
των παραγωγών, των γεωργικών συµβούλων και των
εταιρειών, ώστε να δηµιουργηθεί ένα εύχρηστο και
φιλικό εργαλείο. Όλα τα δεδοµένα που συλλέγονται,
µεταφράζονται σε απλή, κατανοητή και πλήρως
αξιοποιήσιµη πληροφορία, η οποία φτάνει στους χρήστες
τη στιγµή που τη χρειάζονται.
Με τον νέο ψηφιακό σύµβουλο της K&N powered
by AgroApps, οι γεωπόνοι γεωργικών εφοδίων, οι
γεωργικοί σύµβουλοι και οι παραγωγοί, έχουν τη
δυνατότητα να παρακολουθούν τα αποµακρυσµένα
τα χωράφια τους, ενώ έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές
υπηρεσίες οι οποίες τους βοηθούν να λαµβάνουν
εγκαίρως τα σχετικά µέτρα πρόληψης και προστασίας
των καλλιεργειών τους. Επιπλέον, ειδοποιούνται για
ακραία καιρικά φαινόµενα, παρακολουθούν την πορεία
ανάπτυξης των καλλιεργειών τους και λαµβάνουν
εξατοµικευµένες συµβουλές σχετικά µε τη διαχείριση
των καλλιεργειών και τον έλεγχο των εισροών. Αντίστοιχα,
οι βιοµηχανίες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν
όλες τις εκτάσεις των συνεργαζόµενων παραγωγών

τους, ώστε να είναι ενήµεροι για την ανάπτυξη των
καλλιεργειών, να υποστηρίζουν τους συνεργάτες τους,
να προετοιµάζονται και να αντιµετωπίζουν εγκαίρως
τυχόν επιχειρηµατικά ρίσκα. Οι καλλιέργειες που αρχικά
επιλέχθηκαν για την εφαρµογή των υπηρεσιών της Κ&Ν
powered by AgroApps είναι το βαµβάκι το αµπέλι και
τα σιτηρά, ενώ σήµερα, η Ερευνητική οµάδα εργάζεται
και σε άλλες εξίσου σηµαντικές καλλιέργειες για την
ελληνική γεωργία όπως πατάτα, ελιά, κεράσια και
ροδάκινα. Παράλληλα, στόχος των δυο εταιρειών είναι
να βελτιώσουν τις ήδη παρεχόµενες υπηρεσίες, ώστε να
συµβάλλουν στον ψηφιακό εκσυγχρονισµό της γεωργίας
και να προσφέρουν ολοκληρωµένες λύσεις, από τη
σπορά µέχρι και τη συγκοµιδή.
ΤΜΗΜΑ MARKETING
Κ&Ν Ευθυµιάδης  AgroApps
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ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 4.0 ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SYNFIELD
> Ολοκληρωμένη διαχείριση άρδευσης, λίπανσης και φυτοπροστασίας με πυρήνα τον αυτοματισμό και τη συμβουλευτική

Η

Ψηφιακή Γεωργία
διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην
εξελισσόμενη στις ημέρες μας «4η
Γεωργική Αναμόρφωση» (Agriculture
4.0) που στοχεύει στη βέλτιστη
αξιοποίηση των αναδυόμενων
ψηφιακών τεχνολογιών επικουρικά
με τον ψηφιακό εγγραμματισμό των
αγροτών, των ομάδων/συνεταιρισμών
τους και των διαμεσολαβητών/
συμβούλων τους.
Η χρήση των Μεγάλων Δεδομένων
(Big Data) και του Διαδικτύου των
Πραγμάτων (IoT), των τεχνολογιών
Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) και
Μηχανικής μάθησης, συνδυαστικά
με τα εργαλεία και τις υπηρεσίες
ψηφιακής επικοινωνίας πέμπτης
γενιάς (5G) συνθέτουν το περιβάλλον
μιας γνωσιακής γεωργίας.

Η εταιρεία Synelixis στοχεύει
στην επίτευξη της μέγιστης
αποδοτικότητας και παραγωγικότητας
των καλλιεργητικών πεδίων, με
περιορισμό της φυσικής παρουσίας
και της αλληλεπίδρασης των
αγροτών, στο πλαίσιο ενός ψηφιακού
αυτοματισμού βασισμένου στην
απομακρυσμένη συλλογή ενός
μεγάλου και αναλυτέου όγκου
δεδομένων, προερχόμενου
από ολοκληρωμένα συστήματα
παρακολούθησης και πηγές συλλογής
δεδομένων (όπως αισθητήρες,
drones, δορυφορικοί χάρτες κ.α.).

ενεργειακά αυτόνομες συσκευές
SynField μπορούν να οδηγήσουν
ένα πλήθος αυτοματισμών και
να αποστείλουν εξατομικευμένες
ενημερώσεις μέσω SMS ή
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Eπιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ
αγροτών και γεωπόνων στην επίβλεψη
της καλλιέργειας με διαφορετικά
δικαιώματα επίβλεψης και ελέγχου.

Η ολοκληρωμένη λύση SynField
(www.synfield.gr) εντάσσεται στον
πυρήνα της ψηφιακής γεωργίας
παρέχοντας σωστές, εύληπτες,
εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές
συμβουλές σε σχέση με την άρδευση,
τη λίπανση και τη φυτοπροστασία.
Συγκεκριμένα, το SynField:
Αποτελεί αξιόπιστο, ευέλικτο
ολοκληρωμένο σύστημα με σκοπό
τη μεγιστοποίηση της απόδοσης με
εξοικονόμηση νερού έως και 55%.
Προσφέρει ολοκληρωμένη
διαχείριση άρδευσης, λίπανσης
και παρακολούθησης εχθρών και
ασθενειών της καλλιέργειας.

Εξασφαλίζει την παρακολούθηση
της καλλιέργειας απομακρυσμένα σε
πραγματικό χρόνο.
Υποστηρίζει τη διαχείριση των
αγωγών ύδατος (γεώτρηση ή το δίκτυο
άρδευσης και την κατανάλωση νερού)
για τον έλεγχο των αντλιών νερού
με προγραμματισμό της άρδευσης
και τον συγχρονισμό μεταξύ των
εμπλεκομένων παραγωγών/αγροτών.
Με βάση το είδος της καλλιέργειας,
το στάδιο ανάπτυξής της και τις
τοπικές καιρικές συνθήκες παρέχεται
η δυνατότητα πρόβλεψης ασθενειών.
Το σύστημα προβλέπει με υψηλό
ποσοστό επιτυχίας ένα μεγάλο εύρος
από τις ασθένειες που απαντώνται
στην Ελλάδα, με άμεσο όφελος τη
στοχευμένη χρήση ψεκασμών.
Διαθέτει εξατομικευμένους και
ευέλικτους αυτοματισμούς. Οι

To SynField έχει σχεδιαστεί
με γνώμονα:
την ευελιξία και την ευκολία
εγκατάστασης /επανεγκατάστασης
υποστηρίζοντας άμεσα τη σύνδεση με
πλήθος αισθητήρων και αυτοματισμών
και μέσω ειδικά σχεδιασμένης
εφαρμογής σε έξυπνο κινητό
τηλέφωνο και ασύρματης σύνδεσης
Bluetooth επιτρέπει την άμεση
επαναδιαμόρφωση και αντικατάσταση
αισθητήρων/αυτοματισμών και
την αξιοπιστία σε αντίξοες συνθήκες,
τόσο λόγω καιρικών φαινομένων
όσο και λόγω πιθανής έκθεσης σε
χώρους επιβαρυμμένους από χημικά
(π.χ. ψεκασμοί, λιπάνσεις) χάρη στην
ειδική κατασκευή της συσκευής, που
ταυτόχρονα επιτρέπει με ευκολία τη
συντήρηση ή/και επιδιόρθωσή της.
Οι συσκευές SynField έχουν ήδη
εγκατασταθεί και δοκιμαστεί επί σειρά
ετών σε πλήθος αγροτεμαχίων σε
ολόκληρη την επικράτεια.
ΑΡΤΕΜΗΣ ΒΟΥΛΚΙΔΗΣ,
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

▲
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ

Βελτιστοποίηση της άρδευσης και απομακρυσμένος έλεγχος
Σε ό, τι αφορά τη χρήση του SynField στην αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση
της άρδευσης, επιτυγχάνεται:
Η παρακολούθηση της υγρασίας εδάφους σε πραγματικό χρόνο: Για να
λαμβάνονται οι βέλτιστες αποφάσεις άρδευσης.
Η έγκαιρη διάγνωση δυσλειτουργιών (όπως διαρροή, απόφραξη) του
αρδευτικού συστήματος για να επιτυγχάνεται η αδιάλειπτη λειτουργία του όλου
συστήματος.
Ο απομακρυσμένος έλεγχος της διαδικασίας άρδευσης (μέσω κανόνων) για
να εξοικονομούνται εργατοώρες από άσκοπες μετακινήσεις.

Η ολοκληρωμένη λύση άρδευσης SynField αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη στη
Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση
ύδατος» του τρέχοντος ΠΑΑ με στόχο την αποκατάσταση, διατήρηση και
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία με την
εξοικονόμηση ύδατος μέσω της μείωσης της ποσότητας που αντλείται από τα
υπόγεια ή επιφανειακά υδατικά συστήματα. Αξιοποίηση του προγράμματος
με ένταση ενίσχυσης που ανέρχεται έως και 80% σε ολοκληρωμένες λύσεις
άρδευσης που εξασφαλίζουν την εξοικονόμηση ύδατος.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.synfield.gr/
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ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ TRACTORGPS

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΪΜΤΖΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΚΑΙ ΤΑ ΣΙΤΗΡΑ ΤΟ 2021
> Τη βραβευµένη τεχνολογία µεταβλητής εφαρµογής εισροών της Augmenta φέρνει στην ελληνική αγορά η Tractorgps

M

ε νέες έξυπνες συσκευές
προχωρά η Tractorgps το 2021 για την
συγκοµιδή, την λιπανση αλλα και τον
ψεκασµό και την παρακολούθηση της
σοδειάς. Αυτή τη φορά ένα ελληνικό
προϊόν τεχνολογίας αλλάζει τα
δεδοµένα στην εφαρµογή µεταβλητής
δόσης λίπανσης και ψεκασµού
παγκοσµίως, το σύστηµα Augmenta.

Το σύστηµα Augmenta φέρνει
την επανάσταση, χρησιµοποιώντας
προηγµένες κάµερες υψηλής
ευκρίνειας και τεχνητή νοηµοσύνη
καθώς χαρτογραφεί τα φυτά και
τις ανάγκες τους την στιγµή που ο
χειριστής οδηγεί τον ελκυστήρα,
παρέχοντας στον παραγωγό τη
δυνατότητα να επέµβει αυτόµατα και
να βοηθήσει την καλλιέργεια εκεί που
το έχει πραγµατικά ανάγκη.

Πώς λειτουργεί

Το σύστηµα αποτελείται από τη
συσκευή ανάλυσης (field analyzer), την
οθόνη ελέγχου και την web πλατφόρµα
διαχείρισης. O προηγµένος αναλυτής
τοποθετείται στην οροφή του τρακτέρ
και σκανάρει την καλλιέργεια καθώς
ο αγρότης εκτελεί τις καλλιεργητικές
φροντίδες του. Συνδέεται απευθείας
στα αγροτικά παρελκόµενα νέας
γενιάς ISOBUS, αλλά και σε
µηχανήµατα παλαιότερης γενιάς (µε
ειδική µετατροπή της λειτουργίας
π.χ. του διανοµέα/ψεκαστικού από
µηχανική σε ηλεκτρική, από την
Tractorgps) και αναπροσαρµόζει τις
δοσολογίες εφαρµογής σύµφωνα
µε την κατάσταση του χωραφιού σε
κάθε σηµείο. Ταυτόχρονα, όλες οι
πληροφορίες συγχρονίζονται ασύρµατα
στην διαδικτυακή πλατφόρµα όπου ο
αγρότης µπορεί να διαβάσει αναφορές
για την κατάσταση της καλλιέργειας

Ακολουθώντας την ίδια φιλοσοφία
µε την λίπανση, το σύστηµα της
Augmenta µπορεί να αναγνωρίσει
το επίπεδο ανάπτυξης των φυτών
και να «ρυθµίσει» τη δοσολογία
του ρυθµιστή ανάπτυξης (όπως
π.χ. PIX) για να καθυστερήσει την
ανάπτυξη της καλλιέργειας όπου
το βαµβάκι ξεπερνάει τα επιθυµητά
επίπεδα ανάπτυξης. Βάση της
µεγάλης παραλλακτικότητας που
παρατηρείται σε κάθε τεµάχιο όσον
αφορά την ανάπτυξη του, το σύστηµα
της Augmenta, συµβάλει µέσω του
ψεκασµού µεταβλητής δόσης στην
οµοιογενή ανάπτυξη της καλλιέργειας,
µε αποτέλεσµα την αύξηση της
ποιότητας της ίνας αλλά και τη
συνολική αύξηση παραγωγής.

του και να κάνει διορθωτικές κινήσεις
έγκαιρα.
Το σύστηµα της Augmenta
επικοινωνεί αυτόµατα µε
λιπασµατοδιανοµείς και ψεκαστικά
µεταβλητής δόσης και προσαρµόζει
την κατάλληλη δοσολογία
φυτοφαρµάκου ή λιπάσµατος,
διαβάζοντας τις ανάγκες της
καλλιέργειας κάθε στιγµή. Με αυτό
τον τρόπο επιτυγχάνει σηµαντική
εξοικονόµηση φυτοφαρµάκου και
λιπάσµατος αλλά και βοηθά στην
αύξηση της παραγωγής καθώς και
στην βελτίωση της οµοιογένειας της
καλλιέργειας.

Μεταβλητός Ψεκασµός
Αποφύλλωσης
Ταυτόχρονα, για την περαιτέρω
αύξηση της παραγωγής κατά το
στάδιο της συγκοµιδής αλλα και την
αύξηση τους χρόνου συγκοµιδής
το σύστηµα Augmenta µπορεί
να συµβάλει στον ψεκασµό της
αποφύλλωσης, µεταβάλλοντας την
δοσολογία ψεκασµού σύµφωνα µε
το πόσο έχει «ανοίξει» το βαµβάκι,
επιτυγχάνοντας οµοιογένεια στην
ωρίµανση για βελτίωση της απόδοσης
της συγκοµιδής.

Λίπανση

Σιτάρι, κριθάρι, καλαµπόκι, βαµβάκι,
ελαιοκράµβη, ζαχαρότευτλα...
αµέτρητες πλέον οι καλλιέργειες που
καλύπτει το Augmenta στην λίπανση.
Συνδεδεµένο µε λιπασµατοδιανοµείς
µεταβλητής δόσης, το σύστηµα
της Augmenta διαβάζει τα
αδύναµα σηµεία του χωραφιού και
αναπροσαρµόζει τα κιλά ανά στρέµµα
της δοσολογίας ώστε να διανείµει
αποδοτικότερα το λίπασµα στο χωράφι.
Το σύστηµα χαρτογραφεί το χωράφι
από την οροφή του τρακτέρ καθώς
οδηγείτε, και επικοινωνεί απευθείας µε
το λιπασµατοδιανοµέα για να ρυθµίσει

Από την Tractorgps

τη σωστή δόση λίπανσης. Με τη
χρήση του συστήµατος επιτυγχάνεται
εξοικονόµηση έως και 30% στο
λίπασµα.

Λύσεις για το βαµβάκι

Μεταβλητός Ψεκασµός ρυθµίζει
την ανάπτυξη

Η βραβευµένη τεχνολογία της
Augmenta στην Agritechnica 2019,
που συνεχίζει να σαρώνει την
παγκόσµια αγορά και να προσελκύει
το ενδιαφέρον των µεγαλύτερων
οίκων αγροτεχνολογίας, διατίθεται στην
ελληνική αγορά αποκλειστικά από την
Tractorgps.
Αριστόδηµος Ζαµίδης, CEO Tractorgps
Για περισσότερες Πληροφορίες:
www.tractorgps.gr
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ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ BASF ME ΕΞΥΠΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
> Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του γεωργικού κόσμου αποτελεί πλέον μονόδρομο και η BASF διαθέτει τις κατάλληλες λύσεις

T

α πρώτα βήματα στην ψηφιακή εποχή έχουν
καταστήσει σαφές ότι οι νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά
εργαλεία οδηγούν το δρόμο και στη γεωργία.
Η BASF επιχειρεί με όλες της τις δυνάμεις να
συνεισφέρει προς αυτή την κατεύθυνση και να
σταθεί δίπλα στους παραγωγούς με χρήσιμα και
έξυπνα εργαλεία που βοηθούν στην αύξηση της
παραγωγικότητας, στη μείωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος και στη βελτιστοποίηση των γεωργικών
πρακτικών.
xarvio™ Digital Farming Solutions
Το ψηφιακό χαρτοφυλάκιο της BASF, xarvio™ Digital
Farming Solutions, περιλαμβάνει ψηφιακά εργαλεία
σχεδιασμένα να παρέχουν γεωπονικές προβλέψεις για
την έγκαιρη λήψη ορθών αποφάσεων. Τα εργαλεία αυτά
απλοποιούν τις καθημερινές εργασίες των παραγωγών
και συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της απόδοσης,
στην εξοικονόμηση πόρων και στην ελαχιστοποίηση του
κινδύνου οικονομικών ζημιών.
Το ψηφιακό προϊόν της BASF xarvio™ FIELD
MANAGER υποστηρίζει τους παραγωγούς στη
διαχείριση της παραλλακτικότητας του αγρού, διαθέτει
χάρτες εφαρμογών με αυτόματα ενσωματωμένες
ζώνες ασφαλείας και αξιοποιεί την ασύρματη σύνδεση
των γεωργικών μηχανημάτων. Επίσης, παρέχει
πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για συγκεκριμένες
ζώνες του αγρού, σχετικά με τα στάδια ανάπτυξης της
καλλιέργειας και αποστέλλει ειδοποιήσεις σε κινητές
συσκευές σε επικείμενη προσβολή από εχθρούς και
ασθένειες χρησιμοποιώντας τα πλέον αξιόπιστα μοντέλα
πρόγνωσης και εκτίμησης κινδύνου.
Ενώ παράλληλα με το xarvio™ HEALTHY FIELDS, οι
παραγωγοί αποκτούν ένα πλήρες πακέτο διαχείρισης
των ασθενειών σε συγκεκριμένες περιοχές του αγρού,
με εγγύηση υγείας για τις καλλιέργειες.
Συνεργασίες
Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης αλλά και της
προσπάθειας για συνέργιες, η BASF προχώρησε σε
δυο καίριες συνεργασίες που φέρνουν στην αγορά δυο
εξαιρετικά εργαλεία.

Συγκεκριμένα με την εταιρία Bosch, το Smart
Spraying, μια τεχνολογία για την εφαρμογή ακριβείας
ζιζανιοκτόνων που μειώνει σημαντικά τη συνολική
ποσότητα των χρησιμοποιούμενων ζιζανιοκτόνων, και
με την εταιρία Pessl Instruments το συνδυασμό της
αυτοματοποιημένης παγίδας εντόμων iSCOUT® με την
αναγνώριση εικόνας και την ανάλυση της εφαρμογής
xarvio™ SCOUTING. Η εμπειρία, τα δεδομένα ακριβείας
και η προηγμένη ψηφιακή τεχνογνωσία στη διαχείριση
επιβλαβών οργανισμών θα δίνουν τη δυνατότητα
στους παραγωγούς να λαμβάνουν σε πραγματικό
χρόνο παρατηρήσεις στο χωράφι, προκειμένου να
βελτιστοποιήσουν περαιτέρω τη φυτική παραγωγή.
BASF Ελλάς
Στην Ελλάδα η αρχή έγινε το 2020 με το xarvio™
SCOUTING, μία εφαρμογή για έξυπνες κινητές συσκευές,
την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι παραγωγοί
ή οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος με τη γεωργία. Το
xarvio™ SCOUTING είναι «ένας βοηθός στην τσέπη
σας», ο οποίος αναγνωρίζει και εντοπίζει προβλήματα
και παράγοντες που επιβαρύνουν τις καλλιέργειες απλά
με τη λήψη φωτογραφιών με ένα κινητό τηλέφωνο
(smartphone). Επιπλέον, δημιουργεί επικαιροποιημένους
γεωγραφικούς χάρτες εμφάνισης εχθρών και ασθενειών
και τους διαμοιράζει στην κοινότητα των χρηστών της
εφαρμογής μέσα από τη λειτουργία του ραντάρ και των
προειδοποιήσεων που διαθέτει.
Τη φετινή χρονιά η BASF Ελλάς σύστησε στους
παραγωγούς το AgSolutions Finder, που με
λίγα μόνο clicks και χωρίς εγγραφή ή χρέωση
προσφέρει συγκεκριμένες και πρακτικές προτάσεις
φυτοπροστασίας προσαρμοσμένες στις ανάγκες
της κάθε καλλιέργειάς και περιοχής. Καθώς και το
AgAssist, μια νέα, ολοκληρωμένη και εύχρηστη

εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (smartphone) που
συγκεντρώνει και συνδυάζει διάφορα δεδομένα
σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον. Ενδεικτικά
περιλαμβάνει αναλυτικό κατάλογο προϊόντων,
συμπεριλαμβανομένων των Δελτίων Δεδομένων
Ασφαλείας και των ετικετών αλλά και απαραίτητες
πληροφορίες για τις καλλιέργειες και τους εχθρούς.
Τέλος, η BASF Ελλάς διενεργεί πιλοτικά
προγράμματα εφαρμογής ψηφιακών μέσων
σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, ώστε να
αξιολογεί και να αναδεικνύει τον καλύτερο
συνδυασμό τεχνολογικών εργαλείων και βιώσιμων
γεωργικών πρακτικών που θα έχουν το βέλτιστο
αποτέλεσμα στην παραγωγική διαδικασία. Με τη
χρήση ψηφιακών μέσων παρακολούθησης της
καλλιέργειας και συστημάτων υποστήριξης στη λήψη
αποφάσεων, αναδεικνύεται η σημασία της έγκαιρης
και ορθολογικής χρήσης της φυτοπροστασίας.
Χαρακτηριστικές είναι οι πρωτοβουλίες της εταιρίας
στους πρότυπους ελαιώνες και στους νέους
πειραματικούς αγρούς BASFields.
Η στρατηγική της BASF περιλαμβάνει τη δέσμευση
για στήριξη των παραγωγών με καινοτόμα προϊόντα,
ψηφιακές λύσεις και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με
σεβασμό στο περιβάλλον και τις αειφόρες πρακτικές.
Tο ψηφιακό της χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει εργαλεία
και λύσεις σχεδιασμένα να παρέχουν γεωπονικές
προβλέψεις για την έγκαιρη λήψη ορθών αποφάσεων
και τη βελτίωση της παραγωγικότητας.
Το μέλλον της γεωργίας είναι φηφιακό!
Δημήτρης Σακελλαρίου
Υπεύθυνος Digital Excellence
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Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΞΕΚΙΝΑ ΜΕ ΤΟ iFARMA
> Oλοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης και αποφάσεων γεωργικών εκμεταλλεύσεων από την Agrostis
Το ifarma είναι λογισμικό διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Agrostis, η εμπορική του
διάθεση στην ελληνική αγορά ξεκίνησε το 2013 και στα οχτώ αυτά
χρόνια έχει εκατοντάδες χρήστες: αγρότες, ομάδες παραγωγών,
αγροτικές και αμπελοοινικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, εταιρείες
παραγωγής και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, θερμοκηπιακές
επιχειρήσεις, εταιρείες σποροπαραγωγής και πειραματισμού και
γεωργικούς συμβούλους.
Οι συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών - χρήστες του ifarma
διαχειρίζονται τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις χιλιάδων παραγωγών και
αγροτεμαχίων που ξεπερνούν το 1 εκατ. στρέμματα και παράγουν με
ακρίβεια και ευκολία τις απαραίτητες αναφορές για την υποστήριξη
των συστημάτων ποιότητας Global GAP και Agro 2.1-2.2
Το ifarma σχεδιάστηκε από την αρχή με στόχο να αποτελέσει την βάση
για την εισαγωγή των τεχνολογιών της ψηφιακής γεωργίας και της
γεωργίας ακριβείας στην γεωργική εκμετάλλευση. H αρχιτεκτονική
του επιτρέπει την διασύνδεση με συστήματα, εφαρμογές και πηγές
δεδομένων, τα οποία συλλέγονται, επεξεργάζονται και αναλύονται ώστε
το ifarma να λειτουργεί ως ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης:
1. Γεωπονικών – καλλιεργητικών αποφάσεων
2. Επιχειρηματικών αποφάσεων για την γεωργική εκμετάλλευση
3. Συστημάτων ποιότητας στην αγροτική παραγωγή.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ AGROSTIS Α.Ε
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ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΥΛΙΚΟ KAI ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΑΠΟ JOHN DEERE ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΟΤΗ
> Οι λύσεις γεωργίας ακριβείας της John Deere πάνε σε άλλο επίπεδο την παραγωγικότητα και το κέρδος

Π

ροσφέροντας ειδικό εξοπλισμό
ακριβείας όπως δέκτες, οθόνες, αυτόματα
συστήματα καθοδήγησης και αισθητήρες
που αναλύουν τη σοδειά σε πραγματικό
χρόνο, η John Deere πρωταγωνιστεί στις
εξελίξεις της γεωργίας ακριβείας

ΔΕΚΤΕΣ STARFIRE
Με τους δέκτες StarFire 6000 ο
χειριστής του μηχανήματος εργάζεται
με μεγαλύτερη ακρίβεια και έχει
ακόμα καλύτερη σταθερότητα
σήματος. Ο νέος δέκτης εντοπίζει
παράλληλα έως και 3 δορυφόρους
διόρθωσης σήματος. Ακόμη δεν
χρειάζεται να μετατοπίζει τις γραμμές
καθοδήγησης μέσα στην ίδια σεζόν
γιατί το SF3 προσφέρει 9μηνη
επαναληψιμότητα για την τοποθέτηση
σπόρων και θρεπτικών ουσιών με
ακρίβεια.
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ
Οι οθόνες 4ης γενιάς με πανεύκολο
και μοναδικά διαισθητικό περιβάλλον
εργασίας προσφέρουν ό,τι
χρειάζεται ο χειριστής. Μάλιστα, με
την απομακρυσμένη πρόσβαση ο
χειριστής του μηχανήματος έχει και
πρόσβαση σε συμβουλές από ειδικούς
εφόσον χρειαστεί κάποια βοήθεια. Οι
ενσωματωμένες Commandcenter 4200
& 4600 8,5 και 10 ιντσών αντίστοιχα,
μαζί με τις φορητές εκδόσεις 4240 και
4640, σε περίπτωση που ο στόλος είναι
μεικτός, διαθέτουν όλες τις προηγμένες
τεχνολογίες για τον έλεγχο όλων των
παρελκόμενων με ISOBUS.

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Η John Deere προσφέρει πλήρη
γκάμα ολοκληρωμένων συστημάτων
καθοδήγησης από απλό χειροκίνητο
έλεγχο έως πλήρως αυτοματοποιημένο.
Έτσι μειώνεται η κατανάλωση καυσίμων,
λιπασμάτων, σπόρων και ως εκ τούτου
αυξάνονται και τα κέρδη της μονάδας.
Ο δρόμος για υψηλή παραγωγικότητα
ανοίγει με το AutoTrac και την ασύγκριτη
ακρίβεια του. Είναι συμβατό με
μηχανήματα άλλων κατασκευαστών και
με κάθε παρελκόμενο και εξασφαλίζει
πως δεν υπάρχουν κενά από την
εφαρμογή του χημικού ή επικαλύψεις
που οδηγούν σε υπερεφαρμογή και η
ορατότητα είναι υψηλή ακόμα και το
βράδυ. Παράλληλα, επιτρέπει εργασία
με μόνο 0,5 χλμ/ώρα. Ο αυτοματισμός
στροφών Autotrac ελέγχει αυτόματα όλη
τη στροφή στην άκρη του χωραφιού,
αλλάζει την ταχύτητα εμπροσθοπορείας
και PTO. Επίσης, το AutoTrac Vision

με την κάμερα του βλέπει ακόμα και
σπόρους 10cm μέσα στη νύχτα.
Το σύστημα καθοδηγεί το
μηχάνημα ακόμα και αν το
χωράφι δεν έχει φυτευτεί
με γραμμές καθοδήγησης.
Στα ανώμαλα εδάφη
αλλάζει την πορεία του
τρακτέρ ώστε να αντισταθμίσει
τη διολίσθηση του παρελκόμενου
και η διέλευση είναι τέλεια.
Επιπλέον, με το iSteer Plough μπορεί
να γίνει το όργωμα σε κάμπυλες
τροχιές με απόλυτα ευθεία αυλάκια
με τη ρύθμιση του πλάτους εργασίας.
Καμία ζημιά στην καλλιέργεια, καμία
ζημιά σε σωλήνες ή κανάλια άρδευσης
και τέλεια ευθυγραμμισμένα αυλάκια.
Η καταπολέμηση των ζιζανίων με
ταχύτητα έως και 16 χλμ/ώρα γίνεται
αυτοματοποιημένα διατηρώντας πάντα
την τέλεια απόσταση από την καλλιέργεια,
παρά τη διαφορά συνθηκών.
Τέλος, με το MachineSync συγχρονίζεται
η ταχύτητα και η διεύθυνση μεταξύ της
θεριζοαλωνιστικής και του τρακτέρ και η
εκφόρτωση εν κινήσει γίνεται παιχνίδι.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΑΦΙΟΥ
Το Κέντρο Επιχειρήσεων στο MyJohnDeere.com συνδέει τον ιδιοκτήτη της αγροτικής
επιχείρησης ή τον εργολήπτη με τα μηχανήματα, τους χειριστές ή τον αντιπρόσωπο τους
για να έχουν άμεσα και εύκολα τις πληροφορίες που χρειάζονται από τα παρελκόμενά
τους ή να ανταλλάσουν ό,τι δεδομένα θέλουν. Για παράδειγμα ένας αγρότης μπορεί να
κάνει ακόμα και προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων του εν κινήσει, σε πραγματικό
χρόνο, απομακρυσμένα. Μπορεί επίσης να προγραμματίσει τις εργασίες του χωραφιού
πριν τη σεζόν, να σχεδιάσει τα όρια του χωραφιού από τον... καναπέ του, να επιλέξει τον
τύπο σοδειάς για να προσθέσει ξεχωριστά σε κάθε χωράφι. Ακόμα μπορεί αυτόματα να
προωθήσει τη «συνταγή» του γεωπόνου στο αντίστοιχο μηχάνημα στο χωράφι.

ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Η’ ΣΠΑΤΑΛΗ
Ο τμηματικός έλεγχος της John
Deere ενεργοποιεί και απενεργοποιεί,
αυτόματα, μεμονωμένα τμήματα του
παρελκόμενου σε προκαθορισμένες
θέσεις στον αγρό. Έτσι η καλλιέργεια
γίνεται με ισαπέχοντα διαστήματα και
εξαλείφονται επικαλύψεις και κενά,
δηλαδή χρησιμοποιούνται ακριβείς
ποσότητες λιπασμάτων, σπόρων και
ο ψεκασμός γίνεται μόνο εντός των
ορίων του χωραφιού. Με άλλα λόγια
η ζημιά της σοδειάς ελαχιστοποιείται
όπως και η επιβάρυνση του
περιβάλλοντος.
Επιπλέον, τα παρελκόμενα
χωρίς ISOBUS
ενσωματώνονται
εύκολα με τη Μονάδα
Ελέγχου Δόσεων
GreenStar (ψεκαστικά,
λιπασματοδιανομείς κ.λπ).
HARVEST LAB
Ο βραβευμένος αισθητήρας Harvest Lab
αναλύει τα συστατικά της σοδειάς που
έχει θεριστεί, του ενσιρώματος ή του
ρευστού λιπάσματος. Όλα τα δεδομένα
εμφανίζονται και καταγράφονται ανά
περιοχή σε πραγματικό χρόνο. Ξηρή
ουσία, ακατέργαστη πρωτεΐνη, άμυλο,
ακατέργαστες ίνες, NDF, ADF, σάκχαρα
και ακατέργαστη στάχτη, ο αισθητήρας
δίνει τιμές ακριβείας αμέσως. Ακόμη το
Harvest Lab αναλύει τα συστατικά του
οργανικού λιπάσματος τόσο κατά τη
διάρκεια του γεμίσματος όσο και κατά
τη διάρκεια της εφαρμογής, δηλαδή λίγο
πριν φτάσουν στο έδαφος.
Περισσότερες πληροφορίες www.deere.gr
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H ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
> Οι υπηρεσίες Top Soil Mapper, οι ηλεκτρονικές φερομονικές παγίδες και οι μετεωρολογικοί σταθμοί ολοκληρώνουν την γκάμα

H

Agrotech SA πρωτοπορεί στη
Γεωργία Ακριβείας προσφέροντας
πρώτη, πανελλαδικά, τις υπηρεσίες
του εδαφολογικού αισθητήρα Top
Soil Mapper που «σκανάρει» το
έδαφος χωρίς επαφή, με δυνατότητα
χαρτογράφησης 5.000 στρεμμάτων
ημερησίως. Τα κόστη μειώνονται,
η παραγωγή πολλαπλασιάζεται
και ταυτόχρονα προστατεύεται το
περιβάλλον με τη χρήση επαναστατικής
τεχνολογίας.
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Ο αισθητήρας τοποθετείται εύκολα
στα υδραυλικά του τρακτέρ ή στο
αγροτικό όχημα και καταγράφει
όλες τις ιδιότητες του εδάφους που
επηρεάζουν την παραγωγικότητα των
καλλιεργειών. Με τη βοήθεια αυτών
των δεδομένων δημιουργούνται
χάρτες απόδοσης που χωρίζουν το
αγροτεμάχιο σε ζώνες. Επιπλέον, με
την ανάλυση δορυφορικών εικόνων
και αεροφωτογραφιών εξάγονται με
μοναδική ακρίβεια οι «ανάγκες» κάθε
ζώνης.

στρώματος εδάφους.
Ζώνες μεταβλητής πυκνότητας
σποράς.
Ζώνες μεταβλητής λίπανσης.
Ζώνες μεταβλητού βάθους
οργώματος
ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ
Ο παραγωγός εξασφαλίζει κέρδος
καθώς κάνει οικονομία στα περιττά
λιπάσματα, στο νερό αλλά και στα
καύσιμα γνωρίζοντας με ακρίβεια
το βέλτιστο βάθος οργώματος, την
καλύτερη θέση για κάθε σπόρο αλλά
και την ποσότητα λίπανσης (βασική
και επιφανειακή) που χρειάζεται κάθε
ζώνη. Επιπλέον βελτιώνεται ποιοτικά
και ποσοτικά η σοδειά αυξάνοντας έτσι
σημαντικά την ανταγωνιστικότητα κάθε
παραγωγού.

Έτσι παράγονται χάρτες με
Ζώνες ηλεκτρικής αγωγιμότητας σε
διαφορετικά βάθη μέχρι 1,1 μέτρα
Ζώνες με τους τύπους εδαφών.
Ζώνες με τη σχετική περιεκτικότητα
σε υγρασία για τη διαχείριση της
άρδευσης και της αποστράγγισης.
Ζώνες με το βάθος του ανώτερου

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι
απότομες εναλλαγές καιρού και
η κλιματική κρίση γενικότερα
καθιστούν πιο επιτακτική από ποτέ
την ανάγκη αυτών των σταθμών
σε κάθε καλλιέργεια. Με ένα «κλικ»
μπορεί ο «έξυπνος» αγρότης να
γνωρίζει τα πάντα από το σπίτι του.

Δε χρειάζεται να ξοδεύει καύσιμα και
χρόνο για να μεταβεί στο χωράφι ή
να προβληματίζεται για την έγκαιρη
αντίδραση του στα αιφνίδια καιρικά
φαινόμενα. Τώρα σε πραγματικό
χρόνο μπορεί να παρακολουθεί τη
θερμοκρασία και την υγρασία του
αέρα, τη φωτεινότητα του ήλιου και
την ατμοσφαιρική πίεση στον αγρό του.
Επιπλέον, οι μετεωρολογικοί σταθμοί
προβλέπουν τον καιρό έως και 7 μέρες,
προβλέπουν τυχόν ασθένειες στην
καλλιέργεια ενώ το σημαντικότερο,
προβλέπουν την καταλληλότητα των
εργασιών άρδευσης, οργώματος,
λίπανσης και ψεκασμού!

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΦΕΡΟΜΟΝΙΚΕΣ
ΠΑΓΙΔΕΣ
Ο παραγωγός γνωρίζει καλά
πως η πρόληψη είναι καλύτερη
από τη θεραπεία. Μάλιστα, σε
αρκετές περιπτώσεις οι ζημιές από

κάποια ασθένεια μπορεί να είναι
ανεπανόρθωτες. Τώρα οι παγίδες
εντόμων με κάμερα του «λύνουν τα
χέρια» καθώς ανιχνεύουν τα έντομα και
στέλνουν φωτογραφίες στο κινητό ώστε
να μπορεί να δει έγκαιρα πιθανή έναρξη
προσβολής της καλλιέργειας του. Πλέον,
δεν χρειάζεται να κρατά σημειώσεις,
ούτε να ξοδεύει χρόνο και χρήματα με
συχνές μετακινήσεις στο χωράφι.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η «εξυπνότερη» γεωργία ακριβείας
είναι μονόδρομος για την προστασία
του περιβάλλοντος. Με την αποφυγή
περιττών ψεκασμών, αρδεύσεων
και λιπάνσεων μειώνεται το
περιβαλλοντικό αποτύπωμα του
κλάδου της γεωργίας στον πλανήτη.
Εξάλλου, η «βιώσιμη» γεωργία
αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ
τα επόμενα χρόνια και η υιοθέτηση
φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών έχει
ύψιστη σημασία για την επίτευξη των
περιβαλλοντικών στόχων της.
Η Agrotech SΑ στηρίζει τους αγρότες
γιατί γνωρίζει καλά τις δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν καθημερινά.
Έτσι, η εταιρεία επενδύει σταθερά σε
νέες καινοτομίες και τεχνολογίες για
να βρίσκεται πάντα στο πλευρό του
παραγωγού σε κάθε νέα πρόκληση.
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΙΔΙΚΌΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
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ARC™ FARM INTELLIGENCE: Η ΝΕΑ ΔΩΡΕΆΝ ΨΗΦΙΑΚΉ
ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΠΡΟΣ ΌΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΟΎ
> Σύγχρονο και πλήρες το προϊόν της FMC επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για επενδύσεις στην Γεωργία ακριβείας

Η

FMC εδώ και δεκαετίες εργάζεται
καθημερινά στο πλάι των παραγωγών ανά τον
κόσμο με μοναδικό σκοπό να αφουγκραστεί
τις ανάγκες τους και να προσφέρει τις λύσεις
που επιθυμούν, μέσω καινοτομιών και
επιστημονικών μας ανακαλύψεων.
Ένα άριστο παράδειγμα προσαρμογής της
τεχνογνωσίας και των ολοκληρωμένων
λύσεων της FMC στις ανάγκες του παραγωγού,
αποτελούσε επί χρόνια και η υπηρεσία FMC
Evalio® AgroSystems
Από το 2011 εως και το 2019, το Evalio®
AgroSystems, αποτέλεσε το αρτιότερο,
πληρέστερο και πλέον αξιόπιστο σύστημα
καταγραφής πληθυσμών επιζήμιων
λεπιδοπτέρων στην Ελλάδα για διάφορες
καλλιέργειες μεταξύ των οποίων βαμβάκι,
βιομηχανική τομάτα, κ.α. Ειδικότερα στην
καλλιέργεια του βαμβακιού, σε συνδυασμό
με την σωστή χρήση του εντομοκτόνου μας
Coragen® 20SC, βοήθησε σημαντικά στην
καταπολέμηση των λεπιδοπτέρων: Helicoverpa
armigera (πράσινο σκουλήκι) και Pectinophora
gossypiella (ρόδινο σκουλήκι), ενημερώνοντας
σε πραγματικό χρόνο χιλιάδες εγγεγραμμένους
χρήστες.
Ξεκινώντας από την περσινή χρονιά, η FMC
συνεχίζει και φέτος με την εξελιγμένη μορφή
του Evalio® που πλέον αλλάζει, μετατρέπεται
σε εφαρμογή στο κινητό και λέγεται ARC™
farm intelligence. Στόχος, η καλύτερη κάλυψη
των αναγκών του επαγγελματία παραγωγού

βαμβακιού με μια υπηρεσία βελτιωμένη και
διαθέσιμη σε όλους δωρεάν.
ARC™ farm intelligence:
Η νέα και πρωτοποριακή εφαρμογή:
Η ARC™ farm intelligence αποτελεί τη νέα
πρωτοποριακή ψηφιακή εφαρμογή για κινητά
τηλέφωνα που κλείνει φέτος ένα χρόνο ζωής.
Δωρεάν, καινοτόμα και φιλική προς το χρήστη,
η εφαρμογή της FMC για κινητά τηλέφωνα,
επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση του
πληθυσμού και της εξέλιξης των εντόμων,
βοηθώντας τους παραγωγούς στην απόφαση

τους για έγκαιρο και σωστό ψεκασμό.
Χτίζοντας πάνω στην επιτυχία και αξιοπιστία
του Evalio® Agrosystems και με εφόδιο την
πολύχρονη εμπειρία της FMC, το ARC™ farm
intelligence, σύγχρονο και πλήρες, είναι προϊόν
της δέσμευσης της για επενδύσεις στην Γεωργία
ακριβείας.
Με την αμεσότητα που προσφέρει η τεχνολογία
των κινητών τηλεφώνων (smartphones), οι
χρήστες της νέας εφαρμογής θα μπορούν ανά
πάσα στιγμή:
α) να ενημερώνονται για την πτήση των εχθρών
που τους ενδιαφέρουν (πχ Πράσινο σκουλήκι),
β) να μελετούν αναλυτικά διαγράμματα
συλλήψεων για την εξέλιξη της προσβολής,
γ) να έχουν πρόσβαση σε διαδραστικούς χάρτες
(heat maps) που αποτυπώνουν την εξέλιξη της
προσβολής σε μια ευρύτερη περιοχή,
δ) να βλέπουν φωτογραφικό υλικό από τα
σημεία ελέγχου, σχετικά με την ύπαρξη ή μη των
διαφόρων μορφολογικών σταδίων του εχθρού.
ε) Τέλος, 2 φορές την εβδομάδα θα λαμβάνουν
και μήνυμα SMS σχετικά με την εξέλιξη της
πτήσης και τις προτεινόμενες ενέργειες, από τους
ειδικούς της FMC.
To ARC™ farm intelligence υποστηρίζεται
από ένα εκτεταμένο δίκτυο φερομονικών
παγίδων που παρακολουθείται από το έμπειρο
τεχνικό προσωπικό που διαθέτει η εταιρεία.
Η πληροφόρηση συγκεντρώνεται σε ειδική
πλατφόρμα, επεξεργάζεται σε κεντρικό επίπεδο
και η εφαρμογή στο κινητό ενημερώνεται
αυτόματα. Έτσι, η πληροφόρηση που φτάνει στον
χρήστη είναι άμεση και ακριβής.

▲

ARC™ FARM INTELLIGENCE: ΒΑΣΙΚΆ ΟΦΈΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΎΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΎ
■ Εμπιστοσύνη και σιγουριά: συνεχείς ενημερώσεις καθ’
όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.
■Πρόσβαση στα δεδομένα παρακολούθησης : διαγράμματα
συλλήψεων, φωτογραφίες από τις επι τόπου επισκέψεις,
απεικόνιση της εξέλιξης πτήσης σε διευρυμένη γεωγραφική
περιοχή.
■Καλύτερη εκτίμηση της πίεσης των εχθρών που επιτρέπει
στους καλλιεργητές να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για
να τους διαχειριστούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο.
■Αειφόρος γεωργία: Εφαρμογές στο σωστό χρονικό
διάστημα και μόνο όταν απαιτείται.
■Καλύτερος προγραμματισμός για τον εφοδιασμό
των απαραίτητων προϊόντων από τους παραγωγούς,

αλλά και την εκτέλεση απαιτούμενων καλλιεργητικών
εργασιών.
■Εξασφάλιση του βέλτιστου ελέγχου των εντόμων με τη
παράλληλη χρήση του Coragen®, όταν απαιτείται, με θετική
επίδραση στην ποσότητα και ποιότητα της παραγωγής.
■Διευκολύνει την επιλογή κατάλληλης στρατηγικής ενάντια
στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας των καταπολεμούμενων
εντόμων.
■Απόλυτα συμβατό με προγράμματα ολοκληρωμένης
διαχείρισης καλλιεργειών (IPM).
■Παρέχεται δωρεάν.
Κώστας Αναγνώστου
Τμήμα Marketing

