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Στο βούρκο κόλλησαν 
τα σκάρτα δικαιώματα   
από το Εθνικό Απόθεμα
Μόλις την τελευταία στιγµή σώθηκε η παρτίδα της 
κυβερνητικής αξιοπιστίας, µε την απόφαση Λιβανού 
να µην πληρώσει τις απάτες µε το Εθνικό Απόθεµα.

agrenda - σελ. 6, 26-31, 49 

Με επίκεντρο µικρές εκµεταλλεύσεις, 
εκτατική κτηνοτροφία και νέους 
αγρότες η συµφωνία για την ΚΑΠ. Έξι 
καθεστώτα στο φάκελο άµεσων. σελ. 8

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

Η νέα ΚΑΠ 
διευκολύνει  
την Ελλάδα

Πρωιμότητα 
και απόδοση 
πάνε μαζί για 
τα μήλα Αγιάς

σελ. 42-43

Η Φωτεινή 
άνοιξε δρόμο 
για 1,30 στο 
αιγοπρόβειο   

σελ. 44

ΒΑΜΒΑΚΙ       
Ανοδικά δείχνουν οι δείκτες 
στα χρηµατιστήρια βάµβακος, 
συνέχεια προπωλήσεων.  
Εµπορεύµατα, σελ. 21-22, 35-36
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Αναδιανεμητική 
55 ευρώ το στρέμμα 

Πολλές οι δυσκολίες που έφερε φέτος ο καιρός στην παραγωγή σκληρού σίτου, 

οι καλλιεργητές όμως στο Αχίλλειο βρήκαν τρόπο για 1.000 κιλά το στρέμμα. σελ. 20, 37

σελ. 4, 8-9
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• Ο Βάκχος της ροµποτικής πιάνει 
δουλειά στον αµπελώνα σελ. 38-39
• Επίδειξη της αλωνιστικής Lexion 6800 
σε πειραµατικά στο Αχίλλειo σελ. 20

• Γυάλισαν τα µήλα Αγιάς µε τη συνδροµή 
της Timac Agro | ΛΥ∆Α σελ. 42-43
• Σταδιακά πληρώθηκαν τα µισά από τα 
Βιολογικά, υπόλοιπα από βδοµάδα σελ. 6

• Χαλάζι και παγετός επισκιάζουν τις καλές 
τιµές στο επιτραπέζιο ροδάκινο σελ. 45
• Κρατάνε στην αποθήκη το σκληρό οι 
παραγωγοί για υψηλότερες τιµές σελ. 35

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Ανακάµπτει η ζήτηση για εξαγωγή στο κρεµµύδι µε τις τιµές 
παραγωγού σε χαµηλότερα από τα περσινά επίπεδα, όσο και η 
εστίαση παραµένει µουδιασµένη. Στην αγορά ελαιολάδου οι 
τιµές παραµένουν σταθερές στα 3,65 ευρώ το κιλό, ωστόσο οι 
πράξεις είναι περιορισµένες, µε τις βιοµηχανίες να στηρίζονται 
προς το παρόν στα στοκ τους. Νέα ενίσχυση τιµών στην αγορά 
σκληρού σίτου στην Ιταλία, που θα µεταφερθεί και στην εγχώρια.  

Ψύλλα φιστικιάς
Η ψύλλα, από τους σηµαντικότερους 
εχθρούς της φιστικιάς, κάνει αισθητή 
την εµφάνισή της από αρχές Ιουλίου 
έως τα µέσα Σεπτεµβρίου. Οι νύµφες 
του εντόµου µυζούν τους φυτικούς 
χυµούς και παράγουν άφθονα µελιτώδη 
εκκρίµατα, µε αποτέλεσµα την 
εξασθένιση του δέντρου και την 
κάλυψη της κόµης του φυτού µε καπνιά. 
Μάλιστα, εάν δεν ελεγχθεί εγκαίρως ο 
πληθυσµός του εντόµου, µπορεί να 
εξελιχθεί σε υψηλά επίπεδα µέσα στο 
καλοκαίρι, προκαλώντας µεγάλη ζηµιά 
στην καλλιέργεια.

Αντιµετώπιση
Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου, το έντοµο εµφανίστηκε 
κατά τόπους στην ευρύτερη περιοχή, µε 
τους γεωπόνους να συστήνουν στους 
παραγωγούς να ελέγχουν τα φυτά τους 
και σε περίπτωση που παρατηρηθούν 
προσβολές να διενεργηθεί άµεσα 
ψεκασµός µε ένα εγκεκριµένο για την 
καλλιέργεια φυτοπροστατευτικό προϊόν. 
Ανάλογα µε την έκταση της προσβολής 
και το ιστορικό της περιοχής, µπορεί να 
χρειαστούν επαναληπτικές επεµβάσεις 
έως και 3 φορές ανά διαστήµατα των 
30 ηµερών από την έναρξη των 
προσβολών. 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 03-07-2021
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες µε 
τοπικές βροχές στην Ανατολική 
Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, 
Εύβοια, Ανατολική Στερεά και 
νησιά Αιγαίου, µε µεµονωµένες 
καταιγίδες το πρωί. Στην υπόλοιπη 
χώρα γενικά αίθριος καιρός µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις. Άνεµοι 
βόρειοι βορειοδυτικοί µέτριας 
έντασης. Θερµοκρασία σε 
σηµαντική πτώση σε όλη τη χώρα

Κυριακή 04-07-2021
Αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, 
µε νεφώσεις στα ανατολικά και 
βόρεια και πιθανότητα 
βροχοπτώσεων σε Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη από το 
µεσηµέρι. Άνεµοι βορειοδυτικοί 
µέτριοι, στα νότια και στο 
νοτιοανατολικό Αιγαίο, µε 
βαθµιαία εξασθένηση από τα 
βόρεια. Θερµοκρασία σε µικρή 
άνοδο από τα δυτικά.

∆ευτέρα 05-07-2021
και Τρίτη 06-07-2021
Στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη 
Θεσσαλία λίγες νεφώσεις, που 
βαθµιαία θα αυξηθούν και το 
απόγευµα της ∆ευτέρας θα 
δώσουν βροχές. Βελτιωµένος ο 
καιρός σε όλες της περιοχές την 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Τρίτη. Άνεµοι στα δυτικά, κεντρικά 
και βόρεια, νότιοι µέτριας έντασης. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο.

Τετάρτη 07-07-2021 ως
Παρασκευή 09-07-2021
Λίγες νεφώσεις και τοπικές 
βροχές από το απόγευµα σε 
ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
Βελτίωση από τις βραδινές ώρες 
της Τετάρτης. Στην υπόλοιπη 
χώρα γενικά αίθριος καιρός µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. 
Άνεµοι βόρειοι µέτριας έντασης. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν βόρειοι 
βορειοδυτικοί 3 µε 
5 µποφόρ και στα 
πελάγη τοπικά 
έως 6 µποφόρ.
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Η νέα ΚΑΠ δεν είναι πεδίο για πολιτική σπέκουλα, 
ούτε χώρος για κοµµατική διαπάλη. Ειδικά από 
τότε που οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έ-
χουν γίνει πολλές (27 µετά την αποχώρηση της 
Μεγάλης Βρετανίας), η δυνατότητα επιρροής 
των χωρών – µελών της ΕΕ και ειδικότερα των 
µικρότερων εξ αυτών έχει περιορισθεί. Αντίθε-
τα οι τεχνοκράτες των Βρυξελλών και οι οργα-
νωτικές δοµές (Προεδρία Συµβουλίου, Ευρω-
κοινοβούλιο και Κοµισιόν) ελέγχουν απόλυ-
τα τις εξελίξεις. 

∆εν υπάρχει λοιπόν πολύς χώρος για παρεµβάσεις 
από την πλευρά των υπουργών, τέτοιες που να 
αλλάζουν τη ροή των πραγµάτων πριν από κά-
θε µεταρρύθµιση. Αντίθετα, αυτό που χρειά-
ζεται να κάνουν οι υπουργοί και οι υπηρεσια-
κοί µηχανισµοί κάθε χώρας, είναι να παρακο-
λουθούν στενά τις ζυµώσεις των Βρυξελλών. 
Να συµµετέχουν ενεργά στο lobbing που ανα-
πτύσσεται, ειδικά µεταξύ χωρών µε παρόµοια 
συµφέροντα και να αντιλαµβάνονται εγκαίρως 
που πηγαίνουν τα πράγµατα έτσι ώστε να προ-
ετοιµάζεται κατάλληλα και ο Εθνικός Φάκελος. 

Μ’ αυτή την έννοια και µε δεδοµένο ότι το επίπεδο 

χρηµατοδότησης ύψους 19,3 δισ. ευρώ για την 

Ελλάδα ήταν γνωστό ένα χρόνο πριν, όλο το 

βάρος πέφτει στην προετοιµασία του εθνικού 

φακέλου και του συνακόλουθου στρατηγικού 

σχεδίου. Το ζητούµενο είναι αν η χώρα µας, ό-

χι µόνο θα απορροφήσει τους διαθέσιµους πό-

ρους αλλά θα δηµιουργήσει ένα αποτελεσµα-

τικό πλαίσιο δράσεων που θα προσδιορίζει τις 

νέες προτεραιότητες και θα βάζει τις βάσεις για 

την αποκατάσταση του ελλείµµατος ανταγωνι-

στικότητας που υπάρχει σήµερα.  

Για τους παρεπιδηµούντες την Ιερουσαλήµ είναι 
γνωστό ότι αυτή τη φορά δεν έχει γίνει η απα-
ραίτητη προετοιµασία. Για µια σειρά από λό-
γους, που συνδέονται µε πρόσωπα και αδυνα-
µίες της διοίκησης, η Ελλάδα βρίσκεται µακριά 
από το να θέσει προτεραιότητες και να τις προ-
σαρµόσει στο θεσµικό πλαίσιο της νέας ΚΑΠ. 
Επειδή µάλιστα, οι αλλαγές που έχουν συµφω-
νηθεί στις Βρυξέλλες, µεταφέρουν βάρος και 
πόρους από τις άµεσες ενισχύσεις στα προ-
γράµµατα, οι δυσκολίες των εθνικών αρχών 
θα είναι ακόµα µεγαλύτερες.

Προς το παρόν πάντως, ο υπουργός, Σπήλιος Λι-
βανός, µένει στο ότι «η συµφωνία ενσωµα-
τώνει τις βασικές θέσεις και διεκδικήσεις της 
χώρας µας για µια περισσότερο δίκαιη, πρά-
σινη, κοινωνική και ευέλικτη ΚΑΠ προς όφε-
λος των Ελλήνων παραγωγών, καταναλωτών 
και πολιτών, προς όφελος της ελληνικής πε-
ριφέρειας και των αγροτικών µας περιοχών». 
Καταλαβαίνετε λοιπόν, πόση δουλειά υπάρ-
χει µπροστά µας!         Agrenda

Το φροντιστήριο
της ΚΑΠ τελείωσε 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
 1,18840

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
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ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,09702

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,86090

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
132,25150
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με µέγιστο ποσό ενίσχυσης τα 55 ευρώ ανά 
στρέµµα για την Ελλάδα καθορίστηκε η αναδι-
ανεµητική πληρωµή µικροµεσαίων εκµεταλλεύ-
σεων στη νέα ΚΑΠ, µετά την τελική συµφωνία 
που επιτευχθεί µεταξύ κοινοτικών αρχών στο 
Λουξεµβούργο, υποχρεώνοντας τη χώρα µας 
να δηµιουργεί ετησίως έναν κουµπαρά περί τα 
170 εκατ. ευρώ, «θυσιάζοντας» τα συνολικά δι-
αθέσιµα ποσά κυρίως από τη βασική ενίσχυση.  

Η περικοπή από τη βασική πληρωµή αφο-
ρά όλους τους κατόχους δικαιωµάτων, ενώ κά-
θε περιφέρεια ενίσχυσης (αροτραίες, βοσκοτό-
πια, δενδρώδεις) θα έχει το δικό της ετήσιο πριµ. 

Σύµφωνα µε τον κα-
νονισµό που συµφωνή-
θηκε το µέγιστο ποσό ε-
νίσχυσης αναδιανεµητι-
κής καθορίζεται στο µέσο 
όρο των άµεσων ενισχύ-
σεων ανά στρέµµα, για κά-
θε εκµετάλλευση. Όπως 
είναι γνωστό η Ελλάδα, 
έχει το δεύτερο µεγαλύ-
τερο ποσό ανά στρέµµα 
στην EE, τα 55 ευρώ, µε 
βάση αυτόν τον υπολο-

γισµό. Φαίνεται λοιπόν πως το εργαλείο αυτό, 
αν αξιοποιηθεί σωστά, µπορεί πράγµατι να δώ-
σει ώθηση στις µικροµεσαίες εκµεταλλεύσεις.

Σηµειώνεται πως το ποσό που θα προκύψει 
δίνεται σε όλες τις εκµεταλλεύσεις για έναν συ-
γκεκριµένο αριθµό στρεµµάτων που ενεργοποι-
εί δικαιώµατα και δηλώνει ο κάθε αγρότης στο 
ΟΣ∆Ε από το 2023 και µετά. Συνήθως, ο αριθµός 
αυτός ορίζεται µε βάση τον µέσο όρο του µεγέ-
θους των αγροτικών εκτάσεων ανά αγρονοµι-
κή περιφέρεια. Οπότε για παράδειγµα αγρότης 

µε 100 στρέµµατα αροτραίες θα λάβει συµπλη-
ρωµατικό πριµ µόνο για 50 στρέµµατα κ.ο.κ. 
Κερδισµένοι από τη συγκεκριµένη φόρµουλα 
θα βγουν αγρότες µε µικρό αριθµό στρεµµάτων 
και χαµηλό ύψος αξίας δικαιωµάτων, καθώς θα 
υποστούν- πάντα σχετικά µε τους µεγάλους α-
γρότες -µικρή περικοπή για χάρη του κουµπαρά 
της αναδιανεµητικής, µε το ποσό που θα τους ε-
πιστραφεί ως αναδιανοµή να είναι οπωσδήπο-
τε µεγαλύτερο από εκείνο που θα έπαιρναν χω-
ρίς αυτό το καθεστώς. Παρά τις πιέσεις που έ-
χουν ασκηθεί στο ΥΠΑΑΤ ώστε η αναδιανεµη-
τική πληρωµή να καλύψει κυρίως τις απώλειες 
από τα ιστορικά δικαιώµατα (σύγκλιση), ένας 
τέτοιος διαχωρισµός των δικαιούχων φαίνεται 
πως δεν είναι εφικτός βάσει των τελικών κοινο-
τικών οδηγιών. Ωστόσο, το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, προσπαθεί, τουλάχιστον επικοι-
νωνιακά, να το διαφηµίσει ως ένα τέτοιο µέτρο, 
λέγοντας χαρακτηριστικά σε σχετικό δελτίο τύ-
που µετά την τελική συµφωνία για την ΚΑΠ ότι 
θα αξιοποιήσει «τα εργαλεία της αναδιανεµητι-
κής ενίσχυσης και της ενίσχυσης των µικροκαλ-
λιεργητών για τη στήριξη του εισοδήµατός τους 

και την άµβλυνση των επιπτώσεων της εσωτε-
ρικής σύγκλισης (σ.σ ιστορικά δικαιώµατα), ε-
νώ ταυτόχρονα διευρύνει το πλέγµα προστασί-
ας για παραγωγικούς κλάδους που αντιµετωπί-
ζουν δυσκολίες µέσα από την αύξηση του ποσο-
στού στήριξης των συνδεδεµένων ενισχύσεων». 
Πάντως, ένας διαχωρισµός των δικαιούχων µε 
βάση την ιδιότητά τους (κατ’ επάγγελµα αγρό-
της π.χ) µοιάζει να είναι πιο πιθανός.

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως η Κοµισιόν έχει 
ήδη δώσει τη δυνατότητα στα κράτη-µέλη να ε-
νεργοποιήσουν το σχετικό καθεστώς πριν τη νέα 
ΚΑΠ, δηλαδή το 2022, ωστόσο οι ιθύνοντες του 
ΥΠΑΑΤ δεν δείχνουν κάποια πρόθεση να προ-
βούν σε δραστικές αλλαγές στη µεταβατική.

Με την αναδιανεµητική να καταλαµβάνει το 
10% των πόρων των άµεσων ενισχύσεων, το νέο 
πρασίνισµα το 25%, τη συµπληρωµατική ενίσχυ-
ση νεαρών αγροτών 2-3% και το 13% να πηγαίνει 
για την εξισωτική, επιβεβαιώνεται πως το τσεκ 
(πράσινη+βασική) τη νέα περίοδο, από τα 1,6 
δις ευρώ που είναι σήµερα, πρέπει να υπολογί-
ζεται γύρω στα 850 εκατ. ευρώ. Το τελικό ποσό 
θα εξαρτηθεί από τις συνδεδεµένες ενισχύσεις.

Παράθυρο 
εκπτώσεων 
για το νέο 
πρασίνισμα 
Ένα σύστηµα εκπτώσεων 
(rebates) µπορεί να επιφέρει 
έως και 50% µείωση στα 
κονδύλια που προορίζονται για 
το νέο πρασίνισµα και έτσι να 
µπορέσει η βασική ενίσχυση να 
διατηρηθεί σε καλύτερα επίπεδα, 
όπως συµφωνήθηκε για τη νέα 
ΚΑΠ. Συγκεκριµένα, τα κράτη-
µέλη που θα προβλέψουν 
ότι άνω του 30% των χρηµάτων 
του ΠΑΑ θα προορίζονται για 
τα αγροπεριβαλλοντικά 
προγράµµατα, θα έχουν το 
δικαίωµα να εισάγουν µία τέτοιου 
είδους «έκπτωση» στο νέο 
πρασίνισµα. Σηµειώνεται εδώ πως 
η χώρα µας την τρέχουσα περίοδο 
έχει δεσµεύσει το 57% των 
κονδυλίων του ΠΑΑ για δράσεις 
επωφελείς για το περιβάλλον. 
Ωστόσο, προς το παρόν, δεν έχουν 
βγει στο φως της δηµοσιότητας 
οι λεπτοµέρειες και οι όροι που 
θα διέπουν τη σχετική έκπτωση, 
οπότε µένει να φανεί πώς 
θα µπορέσει η Ελλάδα να 
εκµεταλλευθεί αυτό το παράθυρο. 
Όσον αφορά το σχεδιασµό του 
νέου πρασινίσµατος, η χώρα µας 
ακόµα «ψάχνεται». Πέρα από 
τους κτηνοτρόφους που µπορούν 
εύκολα να καλυφθούν από τις 
σχετικές δράσεις λόγω της 
περιβαλλοντικής φύσης των 
βοσκοτόπων, η φυτική παραγωγή 
αποδεικνύεται δύσκολη εξίσωση. 
Ενισχυµένη αµειψισπορά, 
αγρανάπαυση, θρυµµατισµός 
κλαδιών, βιολογική γεωργία, 
εναλλακτικές µέθοδοι σποράς και 
γεωργία ακριβείας στην άρδευση 
είναι από τα υποψήφια µέτρα 
επιδότησης που εξετάζονται. 

Έως 55 ευρώ
το στρεμματικό πριμ 
στην αναδιανομή
Ευνοημένη η Ελλάδα στο καθεστώς αναδιανεμητικής 
με βάση την τελική συμφωνία για την ΚΑΠ 2023-2027

Τη µεταφορά ποσού στο ΠΑΑ ύψους 260 εκατ. ευρώ περίπου ετησίως από 
τις άµεσες ενισχύσεις για την κάλυψη της εξισωτικής αποζηµίωσης σχεδιάζει 
το ΥΠΑΑΤ, γεγονός που έρχεται να µειώσει έτι περαιτέρω τα κονδύλια που 
προορίζονται για τη βασική ενίσχυση της νέας προγραµµατικής περιόδου 
2023-2027.  Τη µεταφορά αυτή είχε προαναγγείλει ο υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Γιάννης Οικονόµου, µε την κίνηση αυτή να γίνεται ώστε η εξισωτική 
να µην απορροφά εθνικούς πόρους. Υπενθυµίζεται πως για την περίοδο 
2014-2020, είχε µεταφερθεί ένα 5% στο ΠΑΑ για την κάλυψη της εξισωτικής. 

Από τις άµεσες
ενισχύσεις µε 13% 

η εξισωτική, «καίει»
περαιτέρω τη βασική

 850 εκατ. ευρώ 
στη Βασική

Στην αναδιανεµη-
τική το 10% των 

πόρων των άµεσων 
ενισχύσεων, στο νέο 
πρασίνισµα το 25% 
και στην εξισωτική 

το 13%

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ* 2023�2027 �ΕΥΡΩ� 2023�2027 �%�

■ Βασική ενίσχυση και Εθνικό Απόθεµα 884 εκατ. 52,00%

■ Νέο πρασίνισµα (eco-schemes) 425 εκατ. 25,00%

■ Ενίσχυση νεαρών αγροτών 51 εκατ. 3,00%

■ Συνδεδεµένες ενισχύσειςw 170 εκατ. 10,00%

■ Αναδιανεµητική ενίσχυση 170 εκατ. 10,00%

ΣΥΝΟΛΟ 1,7 δις 100,00%

■ Εξισωτική (µεταφορά σε β’ Πυλώνα) 254 εκατ. 13% (επί ανώτατου ορίου, χωρίς ειδική βάµβακος)

■ Ειδική Βάµβακος 180 εκατ. Φιξ

ΣΥΝΟΛΟ 2,138 δις

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

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ 
ΣΧΗΜΑ 
ΑΜΕΣΩΝ  
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Όσο επεισοδιακά έτρεξε η πληρωµή της προκα-
ταβολής της ενιαίας ενίσχυσης τον περασµένο 
∆εκέµβριο, άλλα τόσα προβλήµατα δηµιουρ-
γήθηκαν αυτές τις ηµέρες και µε την εξόφλη-
ση. Αφορµή, το γνωστό θέµα µε το κύκλωµα 
που προσπαθεί να βάλει «χέρι» στο Εθνικό Α-
πόθεµα (αναλυτικό ρεπορτάζ σελ. 26-31). Ό-
µως αυτή τη φορά δεν είναι µόνο η οριζόντια 
περικοπή υπέρ Αποθέµατος, που υπέστησαν 
όλοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, χωρίς να έχει 
ξεκαθαρίσει ακόµα αν θα τους επιστραφούν 
και πότε αυτά τα χρήµατα, αλλά και η άµεση 
συσχέτιση των επιλέξιµων βοσκήσιµων γαι-
ών µε τα προγράµµατα και δη τη Βιολογική 

Κτηνοτροφία. Γι΄ αυτό και 
η πληρωµή των προγραµ-
µάτων ξεκίνησε την περα-
σµένη Πέµπτη, µε µία πρώτη 
εκκαθάριση 24,6 εκατ. ευρώ 
σε 17.904 δικαιούχους αλ-
λά ολοκληρώνεται σταδια-
κά και ανά Περιφέρεια, δε-
δοµένου ότι για τα βιολογι-
κά έχει δεσµευτεί ποσό 52 

εκατ. ευρώ. Οι παρτίδες πληρωµής «κόπηκαν» 
κατά το προβλεπόµενο, όπως ορίζει ο κοινο-
τικός κανονισµός στις 30 Ιουνίου, ωστόσο οι 
πληρωµές δεν έχουν ακόµα ολοκληρωθεί. Αν 
και µε µεγάλο φόβο να µην υπάρξει κάποιος 
καταλογισµός από τις Βρυξέλλες, οι αρµόδι-
οι των πληρωµών προγραµµατίζουν να ολο-
κληρωθεί η εξόφληση ενιαίας και προγραµ-
µάτων µέχρι τα µέσα της ερχόµενης εβδοµά-

δας. Στους χαµένους, όπως και πριν δύο χρό-
νια, το 2019, οι κτηνοτρόφοι της Βιολογικής, 
το πρόγραµµα των οποίων  έχει περισσότερες 
απαιτήσεις ως προς τα περιβαλλοντικά πρό-
τυπα και «ακουµπά» στην κατανοµή των βο-
σκοτόπων, που ακόµα δεν έχει ξεκαθαρίσει. 

Μέχρι το τέλος της εβδοµάδας, και ανάλο-
γα µε το ρυθµό που οι κατά τόπους ∆ΑΟΚ θα 
διαβιβάζουν τις καταστάσεις πληρωµής των 
δικαιούχων στα κεντρικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανα-
µένεται να ολοκληρωθούν και οι εξοφλήσεις 
για τα υπόλοιπα προγράµµατα της περσινής 
χρονιάς, που ακόµα εκκρεµούν. 

Κι αφού γίνουν και οι παραπάνω πληρω-
µές, αυτό που µένει -όντας και το πιο σοβαρό- 
είναι να διευθετηθεί το ζήτηµα µε το Εθνικό Α-
πόθεµα, για το οποίο αρχικά «ζητήθηκαν» και 
«κρατήθηκαν» περί τα 80 εκατ. ευρώ, ενώ µέ-
χρι τώρα στους παραγωγούς έχουν επιστρα-
φεί σχεδόν τα µισά. Απορία του αγροτικού κό-
σµου παραµένει το τι θα γίνει µε τα υπόλοι-
πα χρήµατα, αν θα τους δοθούν ποτέ πίσω και 
πότε. ∆εν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι 

το κονδύλι αυτό «χάθηκε υπέρ πίστεως», ενώ 
κάποιοι πιο αισιόδοξοι δεν αποκλείουν µέσα 
στο καλοκαίρι και πιθανότατα παραµονές ∆ε-
καπενταύγουστου µια συµπληρωµατική πλη-
ρωµή. Ωστόσο πρόκειται καθαρά για πολιτι-
κή απόφαση, η οποία ακόµα….. αναζητείται!

Ενιαία ενίσχυση
Όσον αφορά τώρα την πληρωµή της ενιαίας, 

σύµφωνα µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή αφορούσε:     
 37.681.776,30 ευρώ για τη βασική ενίσχυση, 

εκ των οποίων 2.498.168,84 ευρώ αφορούν 
δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα
 42.603.039,18 ευρώ για την πράσινη ενίσχυση
 5.217.826,63 ευρώ για την ενίσχυση γεωρ-

γών νεαρής ηλικίας
 478.502,23 ευρώ σε 43.769 δικαιούχους για 

τη ∆ιεπαγγελµατική βάµβακος,
 1.100.863,23 ευρώ σε 1.293 δικαιούχους 

για την καλλιέργεια µαστίχας Χίου
 361.468,26 ευρώ σε 57 δικαιούχους της συν-

δεδεµένης σηροτροφίας
 1.037.314,52 ευρώ σε 318 δικαιούχους ενί-

σχυσης στην παραγωγή αγελαδινού γάλακτος 
µε προορισµό την παραγωγή τυριού στα ΜΝΑ
 302.119,07 ευρώ σε 793 δικαιούχους ενί-

σχυσης για την παραγωγή αίγειου γάλακτος 
µε προορισµό την παραγωγή τυριού στα ΜΝΑ
 2.881.705,21 ευρώ σε 2.640 δικαιούχους ενί-

σχυσης για την παραγωγή πρόβειου γάλακτος 
µε προορισµό την παραγωγή τυριού στα ΜΝΑ
 1.789.472,54 ευρώ σε 1641 δικαιούχους ε-

νίσχυσης για την µελισσοκοµία στα ΜΝΑ
 7.838.829,78 ευρώ συµπληρωµατικές πληρω-

µές για τα συνδεδεµένα καθεστώτα για τα ΜΝΑ.

Προγράµµατα 
 Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία: Έγι-

νε η πρώτη εκκαθάριση των δικαιούµενων πο-
σών απώλειας εισοδήµατος στους ενταγµένους 
παραγωγούς σε όλες τις δράσεις ( Γεωργία και 
Κτηνοτροφία) για όλες τις προσκλήσεις του έ-
τους αιτήσεων 2020, µε ποσό 24.639.865,74 
ευρώ σε 17.904 δικαιούχους. Οι παραγωγοί 
µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις από Τρί-
τη 6 έως και ∆ευτέρα 12 Ιουλίου.

 Κοµφούζιο: Καταβλήθηκε η 2η εκκαθά-
ριση (στο 100%), ποσού 27.631,70 ευρώ σε 
1.420 δικαιούχους της 1ης πρόσκλησης, πο-
σού 8.294,43 ευρώ σε 2378 δικαιούχους της 
2ης πρόσκλησης και ποσού 57.749,76 ευ-
ρώ σε 2.632 δικαιούχους της 3ης πρόσκλη-
σης. Ενστάσεις από 6 Ιουλίου έως 12 Ιουλίου.

 Ζιζανιοκτονία ορυζώνων: Πραγµατοποι-
ήθηκε η 2η εκκαθάριση του έτους αιτήσεων 
2020. Κατά των αποτελεσµάτων της πληρω-
µής εκκαθάρισης, οι παραγωγοί µπορούν να 
υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή 
από 6 Ιουλίου έως 12 του µήνα, ηλεκτρονικά.

Μέχρι τα 70 ευρώ ο τόνος για το αγελαδινό, µέχρι τα 80 ευρώ 
ο τόνος για το αίγειο και µέχρι τα 110 ευρώ ο τόνος για το 
πρόβειο γάλα καθορίζεται από το έτος αιτήσεων 2020 το ύψος 
της ενίσχυσης για το γάλα µε προορισµό την παραγωγή 
παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης στα µικρά νησιά του 
Αιγαίου, σύµφωνα µε τροποποιητική απόφαση, που εκδόθηκε 
πριν λίγες ηµέρες. Ωστόσο, µε έτερη απόφαση του υπουργείου 

για φέτος το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επιλέξιµο τόνο 
γάλακτος ανέρχεται στα 4.337.000 ευρώ, το οποίο έχει ως εξής:

55,03 ευρώ ανά επιλέξιµο τόνο αγελαδινού,
62,90 ευρώ ανά επιλέξιµο τόνο αίγειου,
86,48 ευρώ ανά επιλέξιµο τόνο πρόβειου γάλακτος. 

Από το συνολικό ποσό, τα 3.790.000 ευρώ καλύπτονται από 
ενωσιακά χράµατα και τα 547.000 ευρώ από εθνικά κονδύλια.

Μπήκαν τα μισά Βιολογικά 
ό,τι ξέμεινε από βδομάδα

Αποζηµιώσεις 
Πιστώθηκαν 4,6 

εκατ. ευρώ σε 3.872  
αγρότες και κτηνο-
τρόφους για ζηµιές 

του 2021
Πράσινος τρύγος µε 1.285 παραγωγούς και 5.827,20 στρέµµατα 
Μετά την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων οριστικοποιήθηκε η τελική κατάταξη 
των δικαιούχων στο µέτρο της πρώιµης συγκοµιδής και έγιναν τελικά δεκτές όλες οι 
επιλέξιµες αιτήσεις, χωρίς να υπάρξει πλαφόν κατώτερης βαθµολογίας. Σύµφωνα 
µε την υπ’ αρ. 1686/168506/28.6.2021 εγκύκλιο του τµήµατος Αµπέλου Οίνου και 
Αλκοολούχων Ποτών, διατίθεται ποσό 1.504.823,10 ευρώ από το Εθνικό 
Πρόγραµµα Στήριξης (έναντι αρχικού προϋπολογισµού 369.000 ευρώ), για 5.827,2 
στρέµµατα που αφορά 1.285 δικαιούχους σε όλη την επικράτεια. Για άλλη µια 
χρονιά οι περισσότερες αιτήσεις ήταν στην Κορινθία και µετά στην Αρκαδία.ει της

Σταδιακά ανά 
Περιφέρεια 
πληρώνονται τα 
προγράμματα, πήραν 
όλοι κάτι ψιλά από 
τα υπόλοιπα της 
ενιαίας ενίσχυσης, 
μπήκαν 2,5 εκατ. για 
το Εθνικό Απόθεμα 

ΒΑΣΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΓΕΩΡΓΟΙ 
ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ (ΕΥΡΩ)

37.681.776,30 42.603.039,18

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

1Η 
ΕΚ

ΚΑ
ΘΑ

ΡΙ
ΣΗ

2Η  Ε
ΚΚ

ΑΘ
ΑΡ

ΙΣ
Η

24.639.865,745.217.826,63 93.675,89

Κούρεψαν την ενίσχυση για γάλα στα νησιά του Αιγαίου 
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Μεταρρύθμιση ΚΑΠ  
με στόχο νέους αγρότες
και πράσινες ενισχύσεις 
Με έξι καθεστώτα 
κλείδωσε ο φάκελος 
των άμεσων 
ενισχύσεων, 
«τρύπιο τσουβάλι» 
η βασική ενίσχυση, 
αποκαθίστανται 
οι αδικίες στις 
επιδοτήσεις λέει 
η Ευρώπη 

Για µία συµφωνία που δίνει περισσότερα κίνητρα για τους 

νέους γεωργούς και θα στηρίξει το εισόδηµα αµβλύνοντας 

τις επιπτώσεις της εσωτερικής σύγκλισης για τους κατόχους 

ιστορικών δικαιωµάτων, έκανε λόγο το ΥΠΑΑΤ στην ανακοί-

νωσή του. «Και το σηµαντικότερο είναι ότι πετύχαµε για τη 

χώρα µας τη διατήρηση των πόρων της ΚΑΠ στα ίδια επίπε-

δα µε την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο (της τάξης 

των 19,3 δις ευρώ), παρά την µείωση που υπέστη στο σύνο-

λό της, και µάλιστα µε ενισχυµένο τον επενδυτικό - µεταρ-

ρυθµιστικό Πυλώνα ΙΙ αυτής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 

υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Αναλυτικότερα, σύµφω-

να µε τη σχετική ανακοίνωση του Σπήλιου Λιβανού, η συµ-

φωνία για την ΚΑΠ:

Μεριµνά για τους νέους γεωργούς, διαµορφώνοντας πε-

ρισσότερα κίνητρα προσέλκυσης και επενδύσεων, αυξάνο-

ντας το ελάχιστο υποχρεωτικό επίπεδο στήριξης του εισοδή-

µατός τους σε 3% του προϋπολογισµού της ΚΑΠ.

Στηρίζει τις µικρές και µεσαίες γεωργικές εκµεταλλεύ-

σεις, ώστε να καταστούν περισσότερο βιώσιµες και αντα-

γωνιστικές, αξιοποιώντας τα ερ-

γαλεία της αναδιανεµητικής ενί-

σχυσης και της ενίσχυσης των µι-

κροκαλλιεργητών για τη στήριξη 

του εισοδήµατός τους και την άµ-

βλυνση των επιπτώσεων της εσω-

τερικής σύγκλισης, ενώ ταυτόχρο-

να διευρύνει το πλέγµα προστα-

σίας για παραγωγικούς κλάδους 

που αντιµετωπίζουν δυσκολίες 

µέσα από την αύξηση του ποσο-

στού στήριξης των συνδεδεµένων 

ενισχύσεων.

Ενσωµατώνει µε ισορροπη-

µένο τρόπο τη µέριµνα για το πε-

ριβάλλον, διαµορφώνοντας νέ-

ες ολοκληρωµένες αγροδιατρο-

φικές αλυσίδες αξίας, µέσα από 

την υιοθέτηση βιώσιµων και πρά-

σινων πρακτικών, όπως η γεωργία 

ακριβείας, οι γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις, τα οικολογι-

κά σχήµατα, η βιολογική γεωργία, η αγρο-οικολογία, η καλή 

διαβίωση των ζώων, η βιοοικονοµία, η κυκλική οικονοµία.

∆ιευρύνει τις προοπτικές και δυνατότητες επενδύσεων 

στον πρωτογενή τοµέα, µέσα από την προώθηση του συνερ-

γατισµού, της δικτύωσης, της κατάρτισης και συµβουλευτι-

κής υποστήριξης των παραγωγών, την καινοτοµία και την 

υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και εφαρµογών, µε στόχο τη 

µείωση του κόστους παραγωγής, την παραγωγή υγιεινών 

και ασφαλών τροφίµων, την προστασία του περιβάλλοντος 

και την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή.

Σέβεται την κοινωνία τον πολιτών και αναβαθµίζει τη 

συµβολή του πρωτογενή τοµέα στη θωράκιση κοινωνικών και 

εργασιακών δικαιωµάτων, µέσα από την σύνδεση της χορή-

γησης ενισχύσεων µε την τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας.

∆ιασφαλίζει την οµαλή µετάβαση στην νέα προγραµµα-

τική περίοδο, µέσα από επαρκείς µεταβατικές διατάξεις, ιδι-

αίτερα όσον αφορά την προσαρµογή των παραγωγών στην 

νέα Πράσινη Αρχιτεκτονική της ΚΑΠ (οικολογικά σχήµατα 

και υποχρεωτικά πρότυπα) και την παροχή µεγαλύτερης ευ-

ελιξίας στο σχεδιασµό και την εφαρµογή του Εθνικού Στρα-

τηγικού µας Σχεδίου στη βάση των ιδιαιτεροτήτων και των 

προτεραιοτήτων της χώρας µας.

Ενθαρρύνει την απλοποίηση των παρεµβάσεων στο σύ-

νολο των Πυλώνων της ΚΑΠ και προβλέπει τη µείωση της 

γραφειοκρατίας προς όφελος των παραγωγών.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ανακατονοµή των ενισχύσεων, οι-
κονοµικά κίνητρα µε µέτρα του νέου 
πρασινίσµατος και των αγροπεριβαλ-
λοντικών προγραµµάτων ανάπτυξης 
αλλά και στοιχεία ευελιξίας ως προς 
την εφαρµογή της νέας ΚΑΠ, διαµορ-
φώνουν σύµφωνα µε την ανακοίνω-
ση της Κοµισιόν, µετά τη συµφωνία 
της µεταρρύθµισης που επετεύχθη. 
Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: 

Ανακατανοµή εισοδηµατικής 
στήριξης 

Για πρώτη φορά, η ΚΑΠ θα πε-
ριλαµβάνει κοινωνικές προϋποθέ-
σεις, που σηµαίνει ότι οι δικαιούχοι 
της ΚΑΠ θα πρέπει να σέβονται στοι-
χεία του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου προκειµένου 
να λαµβάνουν κονδύλια της ΚΑΠ.

Η ανακατανοµή της εισοδηµα-
τικής στήριξης θα είναι υποχρεω-
τική. Τα κράτη µέλη θα αναδιανεί-
µουν τουλάχιστον το 10 % προς ό-
φελος µικρότερων γεωργικών εκ-
µεταλλεύσεων και πρέπει στο στρα-
τηγικό τους σχέδιο να περιγράψουν 
τον τρόπο µε τον οποίο προτίθενται 
να το πράξουν.

Θα οριστεί νέο υποχρεωτικό ε-

λάχιστο επίπεδο στήριξης των νέ-
ων γεωργών στους προϋπολογι-
σµούς των κρατών µελών για την 
εισοδηµατική στήριξη στο πλαίσιο 
της ΚΑΠ, ύψους 3%, για νέους γε-
ωργούς (γεωργοί ηλικίας έως και 
40 ετών). Αυτή θα µπορούσε να πε-
ριλαµβάνει εισοδηµατική στήριξη, 
επενδυτικές ενισχύσεις ή ενισχύ-
σεις εκκίνησης για νέους γεωργούς.

Οικονοµικά κίνητρα σε αγρότες 
µε νέα πράσινα Μέτρα

Η νέα ΚΑΠ θα στηρίξει τη µετά-
βαση προς µια πιο βιώσιµη γεωρ-
γία µε αυξηµένες φιλοδοξίες για 
το κλίµα, το περιβάλλον και την 
καλή µεταχείριση των ζώων. Αυ-
τό θα καταστήσει δυνατή την ε-
φαρµογή της µέσω των εθνικών 
στρατηγικών σχεδίων, σύµφωνα 
µε την Πράσινη Συµφωνία και 
σύµφωνα µε τη στρατηγική «Από 
το αγρόκτηµα στο πιάτο» και τη 
στρατηγική για τη βιοποικιλότη-
τα. Επίσης, εισάγονται νέα εργα-
λεία τα οποία, σε συνδυασµό µε 
τον νέο τρόπο εργασίας, θα επι-
τρέψουν αποτελεσµατικότερες και 
καλύτερα στοχευµένες επιδόσεις 
στους τοµείς του περιβάλλοντος, 
του κλίµατος και της καλής διαβί-
ωσης των ζώων:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΙΒΑΝΟΥ 

Με ίδιους πόρους 
στη νέα περίοδο
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Στα κράτη-μέλη τώρα 
η μπάλα για το φάκελο

Συνοχή µε την Ευρωπαϊκή Πρά-
σινη Συµφωνία: Η νέα ΚΑΠ θα 
ενσωµατώσει πλήρως την περιβαλ-
λοντική και κλιµατική νοµοθεσία 
της ΕΕ. Τα σχέδια της ΚΑΠ θα συµ-
βάλουν στην επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής «Από το αγρόκτη-
µα στο πιάτο» και της στρατηγικής 
για τη βιοποικιλότητα, ενώ θα επι-
καιροποιηθούν ώστε να ληφθούν 
υπόψη οι αλλαγές στην κλιµατική 
και περιβαλλοντική νοµοθεσία από 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία.

Παροχή στήριξης υπό όρους: οι 
ελάχιστες απαιτήσεις µε τις οποίες 
πρέπει να συµµορφώνονται οι δι-
καιούχοι της ΚΑΠ για να λάβουν 
στήριξη είναι πλέον πιο φιλόδο-
ξες. Για παράδειγµα, σε κάθε γεωρ-
γική εκµετάλλευση τουλάχιστον το 
3 % της αρόσιµης γης θα προορί-
ζεται για τη βιοποικιλότητα και για 
µη παραγωγικά στοιχεία, µε δυνα-
τότητα λήψης στήριξης µέσω οικο-
λογικών προγραµµάτων ώστε να ε-
πιτευχθεί ποσοστό 7 %. Όλοι οι υ-
γρότοποι και οι τυρφώνες θα προ-
στατεύονται.

Προσφορά οικολογικών προ-
γραµµάτων: θα είναι υποχρεωτι-
κή για τα κράτη µέλη. Αυτό το νέο 
προαιρετικό µέσο θα ανταµείβει 
τους γεωργούς για την εφαρµο-
γή φιλικών προς το κλίµα και το 
περιβάλλον πρακτικών (βιολογική 
γεωργία, αγροοικολογία, ολοκλη-
ρωµένη φυτοπροστασία κ.λπ.), κα-
θώς και για βελτιώσεις όσον αφο-
ρά την καλή µεταχείριση των ζώ-
ων. Τα κράτη µέλη πρέπει να δι-
αθέσουν τουλάχιστον το 25 % του 
προϋπολογισµού τους για την ει-
σοδηµατική στήριξη σε οικολογικά 
προγράµµατα, συνολικού ύψους 48 
δισ. ευρώ από τον προϋπολογισµό 
άµεσων ενισχύσεων.

Αγροτική Ανάπτυξη: Τουλά-

χιστον το 35 % των κονδυλίων α-
γροτικής ανάπτυξης θα διατίθε-
ται σε γεωργοπεριβαλλοντικές δε-
σµεύσεις, οι οποίες προωθούν πε-
ριβαλλοντικές και κλιµατικές πρα-
κτικές και πρακτικές καλής διαβί-
ωσης των ζώων.

Ο προϋπολογισµός της ΚΑΠ πρέ-
πει να συµβάλει σηµαντικά στις συ-
νολικές δαπάνες της Ένωσης για 
το κλίµα. Για ρεαλιστικό και άρτιο 
υπολογισµό, η Επιτροπή θα προτεί-
νει έως το 2025 νέα, διαφοροποιη-
µένη προσέγγιση, η οποία θα υπερ-
βαίνει τις υφιστάµενες µεθόδους.

Πιο ευέλικτη ΚΑΠ
Η νέα ΚΑΠ εισάγει νέο τρόπο 

εργασίας, µε βάση τον οποίο κάθε 
κράτος µέλος θα καταρτίζει εθνικό 
στρατηγικό σχέδιο για την ΚΑΠ, ό-
που θα περιγράφεται ο τρόπος µε 
τον οποίο θα επιτευχθούν οι στό-
χοι της ΚΑΠ, καθώς και οι στόχοι 
της Πράσινης Συµφωνίας, όπως πε-
ριγράφονται στη στρατηγική «Από 
το αγρόκτηµα στο πιάτο» και στη 
στρατηγική για τη βιοποικιλότητα.

Επιπλέον, η νέα ΚΑΠ εστιάζει στις 
επιδόσεις, χάρη στα εξής:

Απλούστεροι κανόνες σε επί-
πεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ετήσια έκθεση επιδόσεων που 
θα υποβάλλεται από τα κράτη µέλη 
στην Επιτροπή από το 2024 και ε-
ξής, η οποία θα συµπληρώνεται από 
ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης.

Η Επιτροπή θα προβεί σε εξέ-
ταση των επιδόσεων των στρατηγι-
κών σχεδίων της ΚΓΠ το 2025 και το 
2027, κατόπιν της οποίας, αν χρεια-
στεί, θα απευθύνει αίτηµα για ανά-
ληψη δράσης από τα κράτη µέλη.

Σύνολο κοινών δεικτών για 
την παρακολούθηση της εφαρµο-
γής της ΚΑΠ και την αξιολόγηση 
των επιδόσεων των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΑΠ.

Ενίσχυση της θέσης των αγροτών 
σε έναν ανταγωνιστικό 
αγροδιατροφικό τοµέα

Η νέα ΚΑΠ διατηρεί έναν γενι-
κό προσανατολισµό προς την αγο-
ρά, µε τις γεωργικές εκµεταλλεύ-
σεις της ΕΕ να λειτουργούν σύµ-
φωνα µε τα µηνύµατα της αγοράς, 
αξιοποιώντας παράλληλα ευκαιρί-
ες εκτός της ΕΕ που προκύπτουν α-
πό το εµπόριο.

Επίσης, ενισχύει τη θέση των γε-
ωργών στην αλυσίδα τροφίµων, 
διευρύνοντας τις δυνατότητες των 
γεωργών να ενώνουν τις δυνάµεις 
τους, µεταξύ άλλων µέσω ορισµέ-
νων εξαιρέσεων από το δίκαιο του 
ανταγωνισµού.

Θα θεσπιστεί νέο γεωργικό απο-
θεµατικό για τη χρηµατοδότηση µέ-
τρων στήριξης της αγοράς σε περιό-
δους κρίσεων, µε ετήσιο προϋπολο-
γισµό τουλάχιστον 450 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τα στρατηγικά σχέδια 
της ΚΑΠ, τα κράτη µέλη έχουν προ-
θεσµία έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2021 
για να υποβάλουν τα προσχέδιά τους. 
Κατόπιν, η Επιτροπή θα έχει έξι µήνες 
για να αξιολογήσει και να εγκρίνει 
τα σχέδια, τα οποία στη συνέχεια θα 
τεθούν σε ισχύ στις αρχές του 2023.

Η νέα ΚΑΠ, η οποία καλύπτει τρεις 
κανονισµούς (οριζόντιος κανονισµός, 
κανονισµός για τα στρατηγικά σχέδια 
και κανονισµός για την κοινή οργά-
νωση της αγοράς), πρέπει να εγκρι-
θεί επισήµως από το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο και να εκδοθεί από το Συµ-
βούλιο προτού τεθεί σε ισχύ.

Από τον Ιανουάριο του 2023 πρό-
κειται να υλοποιηθούν µεγαλύτερες 
φιλοδοξίες για το περιβάλλον και το 
κλίµα, ευθυγραµµισµένες µε τους στό-
χους της Πράσινης Συµφωνίας. Η νέα 
ΚΑΠ θα εξασφαλίσει επίσης δικαιό-
τερη κατανοµή της στήριξης της, ιδί-
ως προς τις µικρές και µεσαίες οικο-
γενειακές γεωργικές εκµεταλλεύσεις 
και τους νέους γεωργούς.

Η πιο φιλόδοξη ΚΑΠ έως σήµερα
«Μόλις διαµορφώσαµε την πιο φι-

λόδοξη ΚΑΠ που έχει φτιαχτεί µέχρι 
σήµερα» τόνισε κατά την τοποθέτησή 
της ενώπιον των υπουργών Γεωργίας 
του µπλοκ την περασµένη ∆ευτέρα 28 
Ιουνίου, η Μαρία ντο σέου Αντούνιες, 
η υπουργός Γεωργίας της Πορτογα-
λίας που πήρε πάνω της τις τριµερείς 
διαπραγµατεύσεις καθ’ όλη την διάρ-
κεια του εξαµήνου που έληξε.. «Αυτή 
είναι µια καλή συµφωνία για τους α-
γρότες και για την Ευρώπη, η οποία 
θα ενισχύσει το ευρωπαϊκό σύστηµα 
γεωργικών τροφίµων, καθιστώντας 
το πιο βιώσιµο και δίκαιο για όλους. 
Η συµφωνία προβλέπει µια εκσυγ-
χρονισµένη ΚΑΠ που υποστηρίζει τη 
µετάβαση σε µια πιο πράσινη και φι-
λική προς το κλίµα γεωργία, αυξάνει 
τον σεβασµό των κοινωνικών και ερ-
γασιακών δικαιωµάτων και διασφαλί-
ζει ότι οι αγρότες παραµένουν αντα-

γωνιστικοί χωρίς να αφήνουν κανέ-
ναν πίσω» κατέληξε.

Αποκαθιστούµε τις ανισότητες στις 
επιδοτήσεις λέει ο Τίµερµανς

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος, κ. 
Φρανς Τίµερµανς, δήλωσε σχετικά: 
«Καθόλη τη διάρκεια των διαπραγ-
µατεύσεων, η Επιτροπή εργάστηκε 
για µια νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική 
που θα µπορεί να στηρίξει την Πρά-
σινη Συµφωνία. Η συµφωνία που ε-
πιτεύχθηκε σήµερα σηµατοδοτεί την 
έναρξη µιας πραγµατικής αλλαγής 
στον τρόπο µε τον οποίο εφαρµό-
ζουµε τη γεωργία στην Ευρώπη. Τα 
επόµενα χρόνια, θα προστατεύσου-
µε τους υγρότοπους και τους τυρφώ-
νες, θα διαθέσουµε περισσότερες γε-
ωργικές εκτάσεις για τη βιοποικιλότη-
τα, θα τονώσουµε τη βιολογική γεωρ-
γία, θα δηµιουργήσουµε νέες πηγές 
εισοδήµατος για τους γεωργούς µέ-
σω της ανθρακοδεσµευτικής γεωργί-
ας και θα αρχίσουµε να αποκαθιστού-
µε τις ανισότητες στην κατανοµή της 
εισοδηµατικής στήριξης.»

∆ίκαια κατανοµή προς 
µικροµεσαίους τόνισε ο Επίτροπος 

Ο κ. Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, επίτρο-
πος Γεωργίας, δήλωσε: «Χαίροµαι που 
καταλήξαµε σε πολιτική συµφωνία για 
µια νέα ΚAΠ εγκαίρως για να έχει ξε-
κινήσει η εφαρµογή της έως τις αρ-
χές του 2023. Η νέα ΚAΠ συνδυάζει 
τις µεγαλύτερες φιλοδοξίες για το πε-
ριβάλλον, το κλίµα και την καλή δια-
βίωση των ζώων µε τη δικαιότερη κα-
τανοµή των ενισχύσεων, ιδίως προς 
τις µικρές και µεσαίες οικογενειακές 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις, καθώς και 
προς τους νέους γεωργούς. Πλέον, ε-
ναπόκειται στα κράτη µέλη να εκπο-
νήσουν φιλόδοξα στρατηγικά σχέδια 
για την ΚAΠ, εναρµονισµένα µε τους 
στόχους µας, τα οποία θα παράσχουν 
τα κατάλληλα εργαλεία για τη στήριξη 
των γεωργών µας κατά τη µετάβαση 
σε ένα βιώσιµο σύστηµα τροφίµων.»

Νέοι
Τα κράτη μέλη πρέπει 
να δαπανήσουν τουλά-
χιστον ένα ποσό που 
ισοδυναμεί με το 3% 
του κονδυλίου άμεσων 
πληρωμών τους για 
νέους αγρότες στο πλαί-
σιο του πρώτου (άμεσες 
ενισχύσεις) και δεύτερου 
(ΠΑΑ) πυλώνα.

Σύγκλιση
Ελάχιστη αξία κάθε 
δικαιώματος 85% της 
μέσης αξίας τους έως 
το 2026 το αργότερο, 
συμφωνήθηκε στα 
πλαίσια της νέας ΚΑΠ. 
Η σύγκλιση υπερισχύει 
του «κόφτη» μείωσης 
30% στα δικαιώματα.

Εφάπαξ
Δίνεται η δυνατότητα 
στα κράτη-μέλη να 
διαθέσουν διαφορετικό 
εφάπαξ ποσό ή ποσό 
ανά στρέμμα που 
συνδέεται με διαφορε-
τικά όρια έκτασης στους 
μικροκαλλιεργητές.
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ΚΑΠαρίσματα
Σημάδια εξάντλησης
δείχνουν οι αγρότες, 
χάνεται και η επαφή 
Η προσωπική ατζέντα υπουργών υπονομεύει την καλή 
χημεία που είχε καλλιεργήσει για καιρό ο Μητσοτάκης 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Αντιµέτωπη µε ένα βουνό από προβλή-
µατα του αγροτικού χώρου θα βρεθεί µέ-
χρι το τέλος του έτους η κυβέρνηση, κα-
θώς το έλλειµµα ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής γεωργίας µεγαλώνει, οι το-
µές που επιχειρούνται µε τη νέα ΚΑΠ α-
παιτούν σχέδιο και αποτελεσµατική δη-
µόσια διοίκηση, ενώ οι αντοχές των πα-
λιών και νέων επαγγελµατιών του αγρο-
τικού χώρου εξαντλούνται. 

Η κυβέρνηση από το καλοκαίρι του 2019 
είχε στη διάθεσή της το χρονικό περιθώ-
ριο να επανεξετάσει συνολικά την επικρα-
τούσα κατάσταση στο πεδίο της αγροτικής 
παραγωγής, να µελετήσει σε βάθος το πε-
ριβάλλον που διαµορφώνεται µε βάση τις 
ενδιαφέρουσες νέες κοινοτικές κατευθύν-
σεις και να διαµορφώσει ένα στρατηγικό 
σχέδιο που θα επανάφερε την ελληνική 
γεωργία και κτηνοτροφία σε αναπτυξια-
κή τροχιά, αξιοποιώντας αποτελεσµατικά 
τα γενναία χρηµατοδοτικά προγράµµα-
τα που συνεχίζει να έχει στη διάθεσή της. 

Η κατάσταση που δηµιούργησε η παν-
δηµία, µπορεί να προβάλλεται ως άλλοθι 
για την µακρά περίοδο αδράνειας που υ-
πήρξε στα παραπάνω ζητήµατα, δεν απο-
τελεί ωστόσο θεραπεία… δια πάσαν νό-
σον, καθώς, ο τοµέας της αγροτικής πα-
ραγωγής διατήρησε ζωντανή τη σχέση του 
µε την αγορά, ενώ, στην τελευταία φάση 
καταγράφεται και µια ενδιαφέρουσα άνο-
δος των τιµών των αγροτικών προϊόντων 
διεθνώς. Η άνοδος αυτή προσφέρει, προ-
σωρινά τουλάχιστον, ενδιαφέρουσες ευ-

καιρίες στους παραγωγούς, δεν συνιστά 
ωστόσο λόγο καθυστέρησης της ανασυ-
γκρότησης που έχει ανάγκη η ελληνική 
γεωργία και της δηµιουργίας ισχυρών ορ-
γανωτικών δοµών έτσι ώστε να ανταποκρι-
θεί στις µεγάλες προκλήσεις. 

Αντίθετα, αυτή η καθυστέρηση, δηλα-
δή το χάσιµο χρόνου που υπήρξε και η α-
δυναµία που διαπιστώνεται στον επανα-
σχεδιασµό, µπορεί να αποβεί µοιραία. Υ-
πάρχει δηλαδή ο κίνδυνος, από ‘κει που 
ο πρωτογενής τοµέας ήταν και παραµένει 
στυλοβάτης στα δύσκολα της ελληνικής 

οικονοµίας, να γίνει ο χώρος που 
θα συµπαρασύρει ολόκληρο το οι-
κονοµικό οικοδόµηµα. Σηµειωτέον 
ότι τα χρόνια που ο αγροτικός τοµέ-
ας στη χώρα µας παραµένει παραµε-
ληµένος είναι πολλά. Θα µπορούσε 
να πει κανείς ότι το πρόβληµα χρο-
νολογείται µετά το 2000, εντάθηκε 
στα χρόνια της µεγάλης οικονοµι-
κής κρίσης (2010) και κορυφώθηκε 
µε τις αψυχολόγητες και καταστρο-
φικές επιλογές που έγιναν και κατά 
τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά στο 

πλαίσιο εφαρµογής του τρίτου µνηµονίου. 
Στη διετία που έχει µεσολαβήσει µετά την 
ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Ν∆, 
το αγροτικό ζήτηµα παραµένει σε δεύτε-
ρη µοίρα. Η µάλλον καλή χηµεία που εί-
χε καλλιεργήσει µε τον αγροτικό κόσµο 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, 
εξέπνευσε υπό το βάρος των νέων προ-
βληµάτων (Covid 19, ελληνοτουρκικά, 
πολιτικές ανάκαµψης) και της προσωπι-
κής ατζέντας που καθορίζει τη στάση των 
πολιτικών ηγεσιών στον αγροτικό χώρο. 

Ως υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων, οι τελευταίες συντηρητι-
κές ηγεσίες βλέπουν µε µεγαλύτερο εν-
διαφέρον το τελευταίο συνθετικό, καλλι-
εργούν περισσότερο τη σχέση µε το χώ-
ρο των τροφίµων (επιχειρήσεις µεταποί-
ησης και εµπορίας), αδυνατούν να συλ-
λάβουν και τις πραγµατικές ανάγκες των 
συντελεστών της πρωτογενούς παραγω-
γής, αρνούνται να διακινδυνεύσουν µε-
ταρρυθµίσεις των οποίων ο χρόνος από-
δοσης µπορεί και να υπερβαίνει το προσ-
δόκιµο της δικής τους θητείας. 

21-22, 35-36

Μένει στα στοκ 
ελαιολάδου 
η βιομηχανία
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Βελτιωµένες αποδόσεις αλλά τιµές 5 µε 10 
λεπτά κάτω από τα περσινά επίπεδα, τα ο-
ποία ήδη αντανακλούσαν µια αγορά σε σοκ 
λόγω πανδηµίας, δίνουν το στίγµα της φετι-
νής χρονιάς στην καλλιέργεια κρεµµυδιού. 
Ωστόσο τις τελευταίες ηµέρες έχει εκδηλω-
θεί έντονο ενδιαφέρον για εξαγωγή, που α-
φήνει υποσχέσεις για την εξέλιξη της σεζόν.

Εν τω µεταξύ, το ελληνικό κρεµµύδι αντι-
µετωπίζει φέτος τον έντονο ανταγωνισµό 
του τουρκικού προϊόντος, το οποίο έχει βγει 
στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης σε ε-

ξαιρετικά χαµηλές τιµές. Αυτή την περίοδο, 
τα ξανθά κρεµµύδια πληρώνονται στον πα-
ραγωγό 20 µε 25 λεπτά το κιλό και τα κόκ-
κινα στα 30 λεπτά. Οι τιµές πέρυσι την α-
ντίστοιχη περίοδο διαµορφώνονταν στα 30 
λεπτά για τα ξανθά και στα 35 λεπτά για τα 
κόκκινα. Σε περίπτωση που το εξαγωγικό 
ενδιαφέρον µεταφραστεί σε πράξεις µεγά-
λων όγκων, τότε υπάρχουν σοβαρές πιθα-
νότητες ενίσχυσης των τιµών παραγωγού, 
που θα µπορούσαν να υπερβούν τα περ-
σινά τουλάχιστον επίπεδα. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Πιο κάτω ως 10 λεπτά το κρεµµύδι 
 Με τιµή παραγωγού έως 25 λεπτά τα ξανθά και µέχρι 30 λεπτά τα κόκκινα
 Έντονος ανταγωνισµός από εισαγωγές φθηνού τούρκικου, που πρόλαβε την αγορά
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Ο
ι αποδόσεις για τα σκληρά σι-
τάρια στη χώρα µας είναι σα-
φώς χαµηλότερες φέτος και 
οι ποιότητες λίγο πιο κάτω α-

πό τις αντίστοιχες περσινές. Αναφορικά µε 
τιµές για τα χαµηλής ποιότητας φαίνεται 
να κυκλοφορούν επίπεδα περί τα 260 ευ-
ρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας, ενώ για τα πιο 
ποιοτικά σαν να διαµορφώνεται µια αγορά 
προς τα 280 ευρώ ο τόνος FOB. Στα σκληρά 
σιτάρια, είχαµε άνοδο στις τιµές της Φότζια 
κατά 10 ευρώ ο τόνος για τις πρώτες ποι-
ότητες και 5 ευρώ για τις υπόλοιπες. Από 
πλευράς τιµών παραγωγού ακούγονται ε-
πίπεδα µεταξύ 22 λεπτών για τα πολύ χα-
µηλά έως 25 λεπτά για τα ποιοτικά φετινά.

 Στην αγορά µας, κατόπιν των προπω-
λήσεων γύρω από τα 4 σεντς ανά λίµπρα 
πριµ επί του χρηµατιστηρίου, οι εκκοκκι-
στές για ευνόητους λόγους έχουν αρχίσει 
να ζητούν υψηλότερη βάση. Εκεί για την 
ώρα «κολλάει» το θέµα, καθώς οι αγορα-
στές ήδη θεωρούσαν τις τιµές ακριβές. Μο-
ναδικό κίνητρο για νέες δουλειές αποτελεί 
η Τουρκία της οποίας η κλωστοϋφαντουρ-
γία δείχνει να είναι σε φόρµα. Με τη διόρ-
θωση οι τιµές νέας σοδειάς κυµαίνονται 
στα 89 σεντς ανά λίµπρα. 

 Με το πέρας της ολοκλήρωσης της 
συγκοµιδής της ελαιοκράµβης, ο συνε-
ταιρισµός ΘΕΣγη, µε ανακοίνωσή του, κα-
λεί τους συνεργαζόµενους παραγωγούς 
που έχουν συµβόλαιο µε την εταιρεία GF 
ENERGY να προσέλθουν στο συνεταιρισµό 
προκειµένου να προγραµµατιστεί η πλη-
ρωµή του προϊόντος εντός της εβδοµάδας 
µε τιµή 475 ευρώ ο τόνος.

Συν 10 ευρώ στη 
Φότζια το σκληρό

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

03/06 09/06 16/06 24/06

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

439,38
431,86

405,24
392,91

01/07

415,55

Χειμώνας 
Μέσα στο χειµώνα οι τιµές είχαν 

πιάσει τα 40 λεπτά για τα κόκκινα 
κρεµµύδια και τα 35 λεπτά 

για τα ξανθά

Τουρκία
Φθηνή λίρα και µεγάλη 

σοδειά έδωσαν προβάδισµα 
στο τουρκικό κρεµµύδι στις 
αγορές της Ανατ. Ευρώπης

Θήβα
Στη Θήβα, όπου καλλιεργούνται 

περίπου 6.000 στρέµµατα µε πρώ-
ιµα, ο ανταγωνισµός συνεπάγεται 

οριακές τιµές παραγωγού

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

27/05 03/06 09/06 16/06 22/06

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

245

209,5

82,68

3,36

457.700

1534,70

18,51

113,625

119,15

105,56

245

209,5

85,12

3,34

457.300

1556,40

17,87

117,42

118,70

106,23

245

209,5

86,47

3,31

464.000

1557,00

17,45

118,67

118,05

105,83

245

209,5

87,00

3,34

436,60

1345,00

16,97

111,70

124,85

107,24

245

209,5

86,89

3,33

426,90

1287,20

16,55

99,10

122,65

107,50

233

209,5

86,23

3,28

468,20

1408,40

16,75

100,75

121,95

106,18

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

295

232 232 232 232 232
264

295 295 295

310
315

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 
(ευρώ/τόνος)

01/07

Τιμή παραγωγού 
κρεμμυδιού
(ευρώ το κιλό)

Ξανθά κρεµµύδια  0,25

Κόκκινα κρεµµύδια  0,30 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού
(ευρώ / κιλό)

Ελλάδα   3,65

Ιταλία   5,10

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Υπέρ της ανόδου 
τοποθετούνται 
οι traders στο βαμβάκι 

Άνοδος 10 ευρώ 
ο τόνος για το ιταλικό 
σκληρό σιτάρι

Λίγα τα 30 λεπτά για 
το συµπύρηνο φέτος
Με την παραγωγή συµπύρηνων 
ροδάκινων περιορισµένη στο 1/3 
µιας φυσιολογικής χρονιάς εξαιτίας 
των ζηµιών και τις πρώτες κοπές να 
ξεκινούν, τα θεµελιώδη υπαγορεύουν µια 
χαρακτηριστική αύξηση των τιµών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ένα πλέγµα
συµφερόντων
διαβρώνει δοµές
Σ’ όλα αυτά θα πρέπει να αναφερθεί 
βέβαια και η στρέβλωση που έχει επέλθει 
στις οµάδες επιρροής και στις δοµές 
διοίκησης του υπουργείου. Εδώ και µια 
15ετία, ένας κύκλος συµφερόντων µε 
επίκεντρο το ΟΣ∆Ε, έχει υποκαταστήσει 
τις γνήσιες οργανώσεις των αγροτών. 
Πολέµησε λυσσαλέα µέχρι που διέλυσε 
την ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία παρά τις αδυναµίες 
των τελευταίων χρόνων µπορούσε να 
είναι η φωνή των αγροτών. Τη θέση της 
διεκδικεί σήµερα ένα «αόρατο» σύστηµα 
που επηρεάζει καταλυτικά τις διοικητικές 
δοµές του υπουργείου. Κάπως έτσι, ακόµα 
και όταν οι υπουργοί δεν συντάσσονται 
εξ’ αρχής µ’ αυτή την κατάσταση, τις 
περισσότερες φορές δεν έχουν που να 
ακουµπήσουν, οπότε και ενδίδουν στις 
πιέσεις της. Πρόκειται για µια διαβρωτική 
διαδικασία, η οποία, επειδή ακριβώς 
προέκυψε µέσα από ένα απροσδιόριστο 
και ανασφαλές πλέγµα ιδιότυπων 
συµφερόντων, έχει στρατολογήσει γύρω 
του κάθε λογής κατακάθι, ρίχνοντας 
πολύ χαµηλά τον πήχη της «διαπάλης» 
για εξουσία (οικονοµική, πολιτική, 
διοικητική), αποµακρύνοντας και 
αποµονώνοντας επί της ουσίας, τις υγιείς 
εκφάνσεις της του συνόλου των 
συντελεστών του αγροτικού χώρου. 

Oι φιλότι-
µες προ-
σπάθειες 
του πρω-
θυπουρ-
γού στην 
περιφέρεια 
υπονο-
µεύονται 
και από τη 
γνωστή 
«συντε-
χνία» του 
κέντρου. 



Η αναζήτηση και επέκταση νέων «α-
λυσίδων αξίας» µεταξύ παραγωγής, 
µεταποίησης και εµπορίου, στον κλά-
δο της αγροδιατροφής που θα έχουν 
πράσινο και κυκλικό αποτύπωµα βά-
σει της «πράσινης συµφωνίας» της 
ΕΕ, βρέθηκε στο επίκεντρο του υβρι-
δικού 5ου  Webinar της  Ελληνικής 
Συνοµοσπονδίας Εµπορίου και Επι-
χειρηµατικότητας. Στο συνέδριο που 
πραγµατοποιήθηκε  στο Μεσολόγγι 
(30/6) µε την υποστήριξη της Επιτρο-
πής «Ελλάδα 2021», κυρίαρχη θέση 
στον προβληµατισµό διακεκριµένων 
επιχειρηµατιών και εκπροσώπων θε-
σµικών φορέων που συµµετείχαν εί-
χαν οι πολλαπλές δυνατότητες για την 
οικονοµία και την εµπορική επιχειρη-
µατικότητα που µπορεί να προσφέρει 
η εκµετάλλευση των ανταγωνιστικών 
πλεονεκτηµάτων της αγροδιατροφής. 
Ισχυρό ατού µε πολλαπλασιαστικά οφέ-
λη  σύµφωνα µε τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ 
κ. Γ.Καρανίκα οι εξαγωγές ποιοτικών 
αγροτικών προϊόντων και τροφίµων.
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H σειρά των διαδικτυακών 
σεµιναρίων που διοργανώνει η 

ΕΣΕΕ εντάσσεται στο πλαίσιο του 
οράµατός της να δηµιουργήσει 

τη «Λευκή Βίβλο 2040 για το 
Λιανεµπόριο». 

Κυκλική αξία
στις αλυσίδες
αγροδιατροφής



ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Υπό συνεχή δοκιµασία βρίσκονται 
φέτος καλλιέργειες όλου του φά-
σµατος και παραγωγοί καθώς κα-
λούνται µέρα µε την ηµέρα να αντι-
µετωπίσουν τις ακραίες εναλλαγές 
καιρικών φαινοµένων και θερµοκρα-
σιών µε τελευταίο «κατόρθωµα» του 
καιρού τον παρατεταµένο καύσωνα 
που κλείνει ήδη πάνω από 10 ηµέ-
ρες σε όλη τη χώρα. Περιοχές όπως 
η Αττική, η Πελοπόννησος και η Κρή-
τη που γλίτωσαν από τους ανοιξιά-
τικους παγετούς και τις χαλαζοπτώ-
σεις αντιµετωπίζουν τώρα εκτεταµέ-
να προβλήµατα λόγω των υψηλών 
θερµοκρασιών που φτάνουν κατά 
τόπους και τους 44 οC. Παραγωγοί 
κηπευτικών της Αττικής και της Κρή-
της µιλάνε για ολοκληρωτική κατα-
στροφή, σε ορισµένες περιπτώσεις, 
και τόνους χαµένου προϊόντος λό-
γω ηλιοκαυµάτων στους καρπούς. 

Τα ηλιακά εγκαύµατα (ηλιοκαύ-
µατα) εµφανίζονται σε τρεις µορ-
φές, µε την νέκρωση της επιδερµί-
δας (φύλλου, καρπού) να προκαλεί-
ται από θερµοκρασίες ανώτερες των 
38 oC σε αγγούρια-ντοµάτες, και των 
41 oC σε πιπεριές, καθιστώντας τους 
καρπούς µη εµπορεύσιµους. 

∆ιπλό το χτύπηµα για τη βιοµη-
χανική ντοµάτα στο Θεσσαλικό κά-
µπο που µετά το σοκ του Απριλιά-
τικου παγετού, αντιµετωπίζει τώρα 
θερµοκρασίες που ξεπέρασαν τους 
43oC, µε το νερό άρδευσης να εξα-
τµίζεται πριν φτάσει στις ρίζες. 

Προβλήµατα παρουσιάζουν οπω-
ρώνες που χτυπήθηκαν από το χα-
λάζι της 10ης Ιουνίου σε Καρδίτσα 
και Κοζάνη µε τους καρπούς να µην 
µπορούν πλέον «κρυφτούν» και να 
σαπίζουν πάνω στα δέντρα. 

Τα σαραντάρια µέχρι στιγµής φαί-
νεται να ευνοούν τους ελαιοπαρα-
γωγούς καθώς µειώνουν τους αυξη-
µένους πληθυσµούς δάκου 1ης γε-
νιάς, αλλά αν συνεχιστεί το φαινό-
µενο κινδυνεύουν να σταφιδιάσουν 
και οι λιγοστοί καρποί που δέσανε τα 
δέντρα ξηρικής καλλιέργειας. 

Χάνουν παραγωγή µέσα από τα 
χέρια τους οι αµπελουργοί Κρήτης

Οι πρωτοφανούς διάρκειας υψηλές 
θερµοκρασίες, δεν «χαρίστηκαν» σε 
όσους γλίτωσαν από τους παγετούς, 
µε τους αµπελοπαραγωγούς Κρήτης 
και ειδικά των περιοχών Αρχανών, 
Προφήτη Ηλία και Μεσαράς να ανα-
φέρουν σοβαρές ζηµιές κυρίως σε 
επιτραπέζιες και σταφιδοποιίσηµες 
ποικιλίες, µε τους καρπούς να µαραί-
νονται πάνω στα φυτά. Οι απώλειες 
φαίνεται ότι θα είναι µεγάλες καθώς 
τα αµπέλια της περιοχής ήταν ήδη ε-
πιβαρυµένα και από τον καύσωνα της 
20ης Μαΐου. Παρόµοια προβλήµα-
τα καταγράφονται και στην Μεσση-

νία. Το ζήτηµα έφτασε την ∆ευτέρα 
28 Ιουνίου και στην Βουλή, µε την 
Οργάνωση Αµπελουργών και Ελαι-
οκαλλιεργητών Κρήτης να ζητά άµε-
ση αποτίµηση ζηµιών από τον ΕΛΓΑ 
και αποζηµιώσεις.

Καολίνη και άρδευση το βράδυ 
Σε τέτοιες συνθήκες ο παραγωγός 

έχει κάποια µικρά περιθώρια προστα-
σίας της καλλιέργειάς του από τα η-
λιοκαύµατα. Η επιλογή ανεκτικότε-
ρων ποικιλιών, µε πλούσιο φύλλω-
µα καθώς και ο περιορισµός της α-
ποφύλλωσης αποδεικνύεται ιδιαίτε-
ρα ευεργετικός, ενώ σε περιόδους υ-
ψηλής επικινδυνότητας µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ειδικά δίχτυα σκί-
ασης και να γίνουν ψεκασµοί µε βι-
οδιεγέρτες, ασβέστια ή και µε σκευά-
σµατα καολίνη και ζεόλιθου. 

Στην περίπτωση των οινοποιήσι-
µων αµπελιών για να παραµείνουν 
«ανέγγιχτα» τα σταφύλια απαιτείται 
να γίνεται ελαφρύ ξεφύλισµα και µό-
νο από την πλευρά της σειράς που 
βλέπει στην ανατολή.

Μεγάλη προσοχή απαιτείται και 
στην άρδευση, ιδιαίτερα όταν αυτή 
γίνεται µε καταιονισµό. Οι σταγόνες 
που παραµένουν πάνω στο φύλλωµα 
µπορούν να προκαλέσουν ηλιοκαύ-
µατα. Για αυτό συνίσταται άρδευση 
και φυτοπροστασία νωρίς το βράδυ. 

Ως το τέλος του µήνα 
αναµένουν οι αγρότες των 
οποίων οι εκµεταλλεύσεις 
χτυπήθηκαν από τον παγετό την 
προκαταβολή µιας αποζηµίωσης 
που δεν καλύπτει ούτε το µισό 
του εισοδήµατος που έχασαν 
φέτος. Φυσικά ακόµα και αυτά 
τα 150 µε 200 ευρώ ανά 
στρέµµα προκαταβολή – 
ανάλογα την καλλιέργεια- 
φαίνεται ότι «παίζονται» ακόµα 
ως προς την ηµεροµηνία 
πίστωσης, παρά τις 
διαβεβαιώσεις που προ ολίγων 
ηµερών διατύπωσε µε 
διάγγελµα ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος 
Λιβανός. Το κλίµα που 
µεταφέρουν οι αγρότες από τις 
παγετόπληκτες περιοχές, εγείρει 
αµφιβολίες αναφορικά µε την 
ταχύτητα ολοκλήρωσης των 
εκτιµήσεων, µε τους πιο 
υποψιασµένους παραγωγούς να 
υποστηρίζουν ότι ο ρυθµός µε 
τον οποίο προχωρά το πράγµα, 
τοποθετεί στον Οκτώβρη τις 
πληρωµές.
Ο τρόπος µε τον οποίο 
διαχειρίστηκε αυτήν την 
καταστροφή το υπουργείο 
φαίνεται πάντως ότι θα 
στοιχήσει πολιτικά, µε τον 
αγροτικό κόσµο να 
αντιλαµβάνεται ως «στάχτη στα 
µάτια του» την προαναγγελία 
της αποζηµίωσης 40% ως το 
τέλος του µήνα. Οι αποζηµιώσεις 
περιορίζονται στο 1/3 των 
αναµενόµενων εσόδων, όταν 
µόνο οι ανάγκες των 
καλλιεργειών που επλήγησαν 
υπερβαίνουν τα 700 ευρώ το 
στρέµµα ειδικά στις δενδρώδεις, 
σε µια χρονιά που η ζηµιά 
έφτασε το 100% σε ορισµένες 
περιπτώσεις. Μάλιστα, έπειτα 
από τον παγετό τα φυτά 
εµφανίζουν αυξηµένες ανάγκες 
τόσο σε εισροές όσο και σε 
κλαδέµατα και εργασίες, που 
ανεβάζουν περαιτέρω τα κόστη 
των παραγωγών. 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 40%

Αμφιβολίες
για τα ποσά 
του παγετού

Ηλιοκαύματα απειλή για τις σοδειές

Σταφίδιασαν πριν την 
ώρα τους τα σταφύλια 
με τα σαραντάρια

Ο παρατεταµένος καύσωνας 
δεν άφησε ανεπηρέαστες 
καλλιέργειες της χώρας.
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Μεγάλες κατά τόπους οι απώλειες παραγωγής για κηπευτικά 
και επιτραπέζια σταφύλια επιφέρει ο δεκαήμερος καύσωνας
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Προσοχή
Όσες επιχειρήσεις δεν 
προβούν στην ανάρ-
τηση του πιστοποιητι-

κού ενέχει κίνδυνος να 
ζητηθεί πίσω η επι-

στροφή ολόκληρου του 
ποσου επιστρεπτέας 

αντί του 50%

Πιστοποιητικό φερεγγυότητας 
για αγρότες στην Επιστρεπτέα
Έως 16 Ιουλίου η προσκόμιση, κίνδυνος επιστροφής όλου του ποσού

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυ-
ότητας καλούνται να προσκοµίσουν 
µέχρι τις 16 Ιουλίου σε ειδική πλατ-
φόρµα της ΑΑ∆Ε, επιχειρήσεις και 
επαγγελµατίες αγρότες που έλαβαν 
χρηµατοδότηση από το µέτρο της Ε-
πιστρεπτέας Προκαταβολής.

Μετά την ηµεροµηνία αυτή υπάρ-
χει σοβαρός κίνδυνος όσες επιχει-
ρήσεις δεν προβούν στην ανάρτηση 
του πιστοποιητικού, να ζητηθεί επι-
στροφή ολόκληρου του ποσού της 
επιστρεπτέας προκαταβολής, αντί 
του 50% που προβλέπεται από τις 
κείµενες διατάξεις.

Σηµειώνεται ότι ακόµα δεν έχει 
ξεκαθαρίσει το ενδεχόµενο παρά-
τασης και συνεπώς οι φοροτεχνικοί 

επισηµαίνουν την ανάγκη επίσπευ-
σης της διαδικασίας εκ µέρους των 
αγροτών, σε περίπτωση που υπάρ-
ξει κάποια καθυστέρηση κατά την 
έκδοση του πιστοποιητικού.

Επί του θέµατος, ο Σύλλογος Ε-
λεύθερων Επαγγελµατιών Λογιστών 
Φοροτεχνικών Οικονοµολόγων του 
Νοµού Καρδίτσας, εξέδωσε σχετι-
κό ∆ελτίο Τύπου, επισηµαίνοντας 
ότι ο χρόνος που απαιτείται για να 
δηµοσιευθούν τα πιστοποιητικά εί-
ναι ελάχιστος. Οι φοροτέχνες συνι-
στούν στους επαγγελµατίες αγρότες 
να φροντίσουν να κρατήσουν αντί-
γραφο της αίτησης µε τον αριθµό 
πρωτοκόλλου, ενώ διευκρινίζουν ό-
τι η ευθύνη κατάθεσης του αιτήµα-
τος εναπόκειται στους αγρότες και 
κτηνοτρόφους. 

Αφού παραλάβουν το πιστοποι-

ητικό οι αγρότες καλούνται να το 
προσκοµίσουν άµεσα στο λογιστή 
τους, προκειµένου να το αναρτή-
σουν στην πλατφόρµα του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης.

Το πιστοποιητικό δικαστικής φε-
ρεγγυότητας χορηγείται είτε υπο-
βάλλοντας την αίτηση µε φυσική 
παρουσία στο Πρωτοδικείο, είτε µε 

αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος 
προς αυτό, είτε -έπειτα από πρόσφα-
τη απόφαση - η διοικητική διαδικα-
σία του Ενιαίου Πιστοποιητικού ∆ι-
καστικής Φερεγγυότητας αρµοδιό-
τητας Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και 
του αντίστοιχου εντύπου, που διεκ-
περαιώνεται και µέσω των Κέντρων 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Οι αγρότες αφού παραλάβουν το πιστοποιητικό πρέπει να το προσκοµίσουν 
άµεσα στο λογιστή τους για να το αναρτήσει στην πλατφόρµα του ΥΠΑΝ.



Ασβέστωμα κατά 
των ξυλοφάγων
Ξηράνσεις στα μηλοειδή προκαλούν 
τα έντομα σέζια, ζεύζερας και κοσσός

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Μηλιές και αχλαδιές βρίσκο-
νται ψηλά στη λίστα διατρο-
φής των ξυλοφάγων προνυµ-
φών που προκαλούν διάρρη-
ξη του φλοιού και δηµιουργία 
στοών διατροφής σε κλάδους 
και κορµούς, οδηγώντας σε κα-
ταπόνηση και ξήρανση των ορ-
γάνων αυτών καθώς και ολό-
κληρων των δέντρων. Οι γεω-
πόνοι του Περιφερειακού Κέ-
ντρου Προστασίας Φυτών Βό-
λου ενηµερώνουν τους παρα-
γωγούς ότι έχει ξεκινήσεις σε 
όλες τις περιοχές η δραστηριό-
τητα των ακµαίων των εντόµων 
κόσσου, ζεύζερας και σέζιας. 

Για τη σέζια έχει ήδη ξεκι-
νήσει και αναµένεται να συ-
νεχιστεί έως και τον Ιούλιο, 
η περίοδος ωοτοκιών, µε τις 
πεταλούδες να εναποθέτουν 

τα ωά του στους κορµούς και 
τους βραχίονες των δέντρων.  
Το ενήλικο µοιάζει µε µικρή 
σφήκα αλλά έχει µπλε χρώµα 
και µια κόκκινη λωρίδα στην 
κοιλιά. Η νεαρή προνύµφη εισ-
δύει στον φλοιό και ορύσσει 
οφιοειδείς στοές στον φλοιό 
και στο κάµβιο. Η µακρά περί-
οδος ωοτοκιών και η ανάπτυ-
ξη των προνυµφών σε προφυ-
λαγµένες θέσεις καθιστούν ι-
διαίτερα δύσκολη την αντιµε-
τώπισή τους απαιτώντας πε-
ρισσότερους από έναν ψεκα-

σµούς, µε κατάλληλα σκευά-
σµατα, που πραγµατοποιούνται 
ανά τρεις εβδοµάδες. 

Οι προνύµφες του κοσσού 
και της ζεύζέρας φτάνουν σε 
ακόµα µεγαλύτερο βάθος, ζη-
µιώνοντας το ξύλο και την ε-
ντεριώνη. Πέρα από τις οπές 
που είναι εµφανείς, διακρί-
νεται συνήθως και η παρου-
σία ρινισµάτων ξύλου και των 
πορτοκαλοκόκκινων αποχω-
ρηµάτων τους που προδίδουν 
την παρουσία ζωντανής προ-
νύµφης στη στοά. Η διατρο-
φή των εντόµων αυτών προ-
καλεί ξηράνσεις κλάδων ή 
και ολόκληρων δέντρων µε 
έκταση και ταχύτητα που ε-
ξαρτάται από την ευρωστία 
και ηλικία αυτών. 

Σε οπωρώνες που εµφανί-
ζουν προσβολές από τα πα-
ραπάνω έντοµα συστήνεται 
άµεσα πλήρης και επιµελής 

ψεκασµός µε ένα κατάλλη-
λο και εγκεκριµένο εντοµο-
κτόνο, µε σκοπό τη θανάτω-
ση των ακµαίων πριν ωοτοκή-
σουν καθώς και των νεαρών 
προνυµφών, πριν την είσοδό 
τους στον κορµό και τους κλά-
δους. Ο ψεκασµός αυτός κα-
ταπολεµά ταυτόχρονα και την 
καρπόκαψα. Για την αποφυ-
γή προσβολών, πρέπει οι ο-
πωρώνες και κυρίως εκείνοι 
µεγαλύτερης ηλικίας να δια-
τηρούνται σε καλή κατάσταση 
υγείας, µε εφαρµογή ισορρο-
πηµένης λίπανσης και άρδευ-
σης και γενικότερα µε την ε-
κτέλεση των ενδεδειγµένων 
καλλιεργητικών πρακτικών. 
Τέλος, σε δέντρα µε καλά ξυ-
λοποιηµένο κορµών (ηλικίας 
άνω των δύο ετών) προτείνεται 
και το ασβέστωµα (κορµών και 
βραχιόνων) που δρα απωθη-
τικά στην εναπόθεση αυγών. 

Καταστροφή προσβεβληµένων από κορυφοξήρα εσπεριδοειδών
Χαλάζι, ισχυροί άνεµοι και συχνές βροχοπτώσεις «έστρωσαν χαλί» στον 
µύκητα που προκαλεί την ασθένεια της κορυφοξήρας στα εσπεριδοειδή. Με το 
πρόβληµα να είναι αρκετά εκτεταµένο στη χώρα µας και τις λεµονιές ιδιαίτερα 
ευπαθείς σε προσβολές, οι παραγωγοί αρκετών περιοχών όπου τα δέντρα 
υπέστησαν τραυµατισµούς, παρατήρησαν απότοµο µαρασµό και ξήρανση των 
φύλλων σε µερικούς βλαστούς, ενώ οι κλάδοι που έφεραν τις καρποφορίες 

του µύκητα απέκτησαν έναν τεφρό χρωµατισµό λόγω της αποκόλλησης της επιδερµίδας 
και της εισόδου στρώµατος αέρα. Οι υψηλότερες θερµοκρασίες του καλοκαιριού 
εξαγοράζουν λίγο χρόνο στους καλλιεργητές ώστε να καθαρίσουν τους οπωρώνες τους 
πριν την έλευση του φθινοπώρου. Μεταξύ των καλλιεργητικών τεχνικών και η αφαίρεση 
των ξηρών κλάδων µαζί µε τµήµα υγιούς βλαστού 15 εκ. και κάλυψη των τοµών 
κλαδέµατος µε κατάλληλη προστατευτική αλοιφή. Οι προσβεβληµένοι κλάδοι συνιστάται 
να αποµακρύνονται και να καίγονται.  Σε εκτεταµένες προσβολές µπορεί να απαιτείται 
εκρίζωση όλου του ξερού δέντρου, ενώ συνιστάται χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού 
υλικού και ψεκασµός µε χαλκούχα µυκητοκτόνα πριν από την έναρξη των βροχών.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Ανά 3 βδοµάδες 
Ιδιαίτερα δύσκολη 
αντιµετώπιση, που 

απαιτεί ψεκασµούς ανά 
τρεις εβδοµάδες

Σκουλήκι στο καλαµπόκι
Συχνά συγχέεται µε το πράσινο σκουλήκι του 
αραβόσιτου που αποτελεί ιδιαίτερα πολυφάγο 
είδος, αλλά το Heliothis zeae (σκουλήκι του 
αραβόσιτου) έχει πιο περιορισµένο εύρος 
ξενιστών και προσβάλλει κυρίως τις 
ταξιανθίες και τους καρπούς των φυτών 
προκαλώντας κατά περιπτώσεις υπολογίσιµες 
απώλειες στην παραγωγή. Το έντοµο 
παρουσιάζει συνήθως 2 γενεές το χρόνο, µε 
τις κάµπιες να τρέφονται αρχικά µε τους 
στύλους και αργότερα να εισέρχονται στην 
κορυφή του σπάδικα. Ένας αποτελεσµατικός 
τρόπος προστασίας είναι η χρήση υβριδίων 
µε βράκτεια συµπαγώς διατεταγµένα γύρω 
από τον σπάδικα, δυσκολεύοντας την είσοδο 
της κάµπιας, ενώ τα φθινοπωρινά οργώµατα 
µειώνουν τον διαχειµάζοντα πληθυσµό των 
νυµφών. Ο παραγωγός µπορεί να εφαρµόσει 
ένα πρόγραµµα ψεκασµών µε ποικιλία 
εντοµοκτόνων σε πάνω από µία εφαρµογές 
ανάλογα µε την ένταση των προσβολών, 
ξεκινώντας 2 ηµέρες µετά την αρχή του 
µεταξώµατος.

Σκευάσµατα
ALFA: Ikarus II, Grafiti 2.5 EC
FMC: Coragen 20 SC, Simin 2.5 EC
SYNGENTA: Ampligo 150ZC
UPL: Deltagri 2,5 EC.

Περονόσπορος αγγουριού
Οι συνεχόµενες βροχοπτώσεις των 
προηγούµενων ηµερών µε την αύξηση της 
ατµοσφαιρικής υγρασίας δηµιούργησαν 
ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη 
σηµαντικών εστιών περονόσπορου τόσο σε 
υπαίθριες όσο και σε θερµοκηπιακές 
καλλιέργειες αγγουριάς. Ο ψευδοµύκητας  
(Pseudoperonospora cubensis) προσβάλλει 
τα φύλλα της αγγουριάς, τα µέρη του άνθους 
και τους καρπούς. Η ασθένεια µπορεί να 
επεκταθεί στην καλλιέργεια µε ταχύτατους 
ρυθµούς και σε προχωρηµένη προσβολή 
παρατηρούνται ξηράνσεις-νεκρώσεις των 
φύλλων, εξασθένιση ή και νέκρωση των 
φυτών και µείωση της απόδοσης. Πέρα από 
την ποσοτική µείωση της παραγωγής, 
προκαλείται και ποιοτική υποβάθµιση των 
καρπών λόγω πρόωρης ή ατελούς ωρίµανσης 
ή λόγω ηλιοκαυµάτων. Σε περίπτωση 
εµφάνισης συµπτωµάτων της ασθένειας 
συνιστάται η άµεση εφαρµογή ψεκασµών µε 
κατάλληλα µυκητοκτόνα. 

Σκευάσµατα
ALFA: Traverso WG, Mirador 25 SC
BAYER: Aliette 80WG, Volare SC
CORTEVA: Equation CoreWG
FMC: FOSKEY 80 WG
HELLAFARM: Jade 40 WG, Χελλαβορ 20 
WG
SIPCAM: Boom WG, Hidroval 40WG
SYNGENTA: Ridomil Gold MZ 68WG, 
Coprantol Duo.
UPL:Zoxis 250 SC, Promess 72,2 SL.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Για περισσότερα α-
πό 4 χρόνια, η Yara 
σε συνεργασία µε 
το Γαλλικό Κέντρο 
Ερευνών Οίνου (IFV) 
µελέτησαν την επί-
δραση της διαφυλ-
λικής θρέψης του 
αµπελιού στη βελ-
τίωση των αρωµα-
τικών χαρακτηρι-
στικών του κρα-
σιού. Αντικείµενο 
της µελέτης ήταν 
η επίδραση της δι-
αφυλλικής χορή-

γησης του YaraVita SAFE N 300 στη βελ-
τίωση της έκφρασης των αρωµατικών θει-
ολών του κρασιού.

Οι αρωµατικές θειόλες προσδίδουν στο 
κρασί µια ευχάριστη φρουτώδη επίγευση 
που παραπέµπει σε εξωτικά φρούτα (φρα-
γκοστάφυλο, γκρέιπφρουτ). Η θετική συµ-
βολή τους στη γεύση των λευκών κρασιών, 
είναι τυπικής σηµασίας για τα ποικιλιακά 
αρώµατα των αµπελοπαραγωγικών ζωνών. 

Το YaraVita SAFE N 300 εφαρµόστηκε 
διαφυλλικά στο στάδιο του περκασµού. Το 
στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από την αλλα-
γή του χρώµατος των ραγών από πράσινο 
σε κίτρινο για τις λευκές ποικιλίες και ερυ-
θρό για τις ερυθρές, όπως και από αλλα-
γές στο µέγεθος, στην υφή και στη χηµι-
κή σύσταση των ραγών. Οι ράγες γίνονται 

πιο µαλακές, πιο ελαστικές και εµπλουτί-
ζονται µε σάκχαρα, µειώνοντας σηµαντι-
κά την οξύτητά τους. Το στάδιο του περ-
κασµού σηµατοδοτεί την αντίστροφη µέ-
τρηση για τον τρύγο και διαρκεί περίπου 
15-20 ηµέρες. 

Η πρώτη εφαρµογή του YaraVita SAFE 
N 300 τοποθετείται στο ξεκίνηµα του περ-
κασµού και η δεύτερη 10 ηµέρες αργότε-
ρα, µε δόση 1.5 λίτρο/στρέµµα. 

Η βελτίωση της έκφρασης των αρωµα-
τικών θειολών αξιολογήθηκε τόσο εργα-
στηριακά όσο και µε τη διαδικασία της «τυ-
φλής» γευσιγνωσίας, όπου εντοπίστη-
καν οι υψηλότερες αρωµατικές ιδιότη-
τες των κρασιών που προέρχονται από 
τις εφαρµογές του YaraVita SAFE N 300.

Η εφαρµογή του YaraVita SAFE N 300 
αποτελεί πλέον κοινή πρακτική σε όλη τη 
Γαλλία για τους αµπελουργούς που επιδι-

ώκουν να ενισχύσουν τα αρώµατα των 
κρασιών τους. Αν και οι θειόλες εντο-
πίστηκαν για πρώτη φορά στην ποικι-
λία Sauvignon Blanc, διαπιστώθηκε ό-
τι συµβάλλουν επίσης στο ποικιλιακό ά-
ρωµα των κρασιών που παράγονται α-
πό άλλες έγχρωµες και λευκές ποικιλί-
ες, όπως οι Gewürztraminer, Riesling, 
Semillon, Muscat, Manseng, Merlot και 
Cabernet Sauvignon.

Το YaraVita SAFE N 
Τα προϊόντα διαφυλλικών εφαρµογών 

YaraVita έχουν αναπτυχθεί µε σκοπό την 
άριστη απόδοσή τους σε συνθήκες αγρού 
και την αποτελεσµατική χορήγησή τους 
στις καλλιέργειες. Κάθε διαφυλλικό προ-
ϊόν YaraVita περιέχει υψηλής ποιότητας 
θρεπτικά στοιχεία και προσθετικές ουσίες, 
διαβρέκτες και προσκολλητικά, που βελτι-
ώνουν και ενισχύουν την απόδοση τους. 

Το YaraVita Safe N 300 είναι ένα πολύ 

ασφαλές, συµπυκνωµένο υγρό σκεύα-
σµα αζώτου, σχεδιασµένο για διαφυλλι-
κές εφαρµογές. Έχει εξαιρετικές ιδιότη-
τες διαβροχής που διασφαλίζουν τη µέ-
γιστη απορρόφησή του από το φυτό, αλ-
λά και ασφάλεια για την καλλιέργεια. Αν 
και απορροφάται γρήγορα από τη φυλλι-
κή επιφάνεια, το 25% του ολικού αζώτου 
που περιέχει είναι σε µορφή αργής απο-
δέσµευσης ώστε να παρέχει µακράς διάρ-
κειας δράση µε τελικά λιγότερες επεµβά-
σεις από τον παραγωγό. Η υγρή του σύ-
σταση ευνοεί την εύκολη δοσοµέτρησή 
του, τη διάχυσή του στο βυτίο καθώς και 
τη συνδυαστικότητά µε άλλα σκευάσµα-
τα στο ψεκαστικό διάλυµα. 

Συνδυάζεται άριστα µε τα περισσότερα 
προϊόντα φυτοπροστασίας που χρησιµο-
ποιούνται στο αµπέλι.

*Senior Agronomist, Yara Ελλάς

Για περισσότερες πληροφορίες 
ανατρέξτε στο www.yara.gr 

Το YaraVita SAFE N
βελτιώνει τα αρωματικά χαρακτηριστικά του κρασιού

Εφαρµογή
Η πρώτη εφαρµογή του YaraVita 

SAFE N 300 τοποθετείται στο ξεκί-
νηµα του περκασµού και η δεύτερη 
10 ηµέρες αργότερα, µε δόση 1.5 

λίτρο/στρέµµα

TOY   ΝΙΚΟY ΜΥΤΙΛΕΚΑ*
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Για το βαμβάκι, 
Crop Solutions 
από την Corteva 

Fertibest 28.0.0
Η δύναµη της τεχνολογίας και σε υγρή µορφή

∆ιαφανές υγρό διάλυµα που περιέχει 60% 
άζωτο σε µορφή αλυσίδων µεθυλενουρίας. Έ-
ντονη απορροφητικότητα του αζώτου και µετα-
κίνηση µέσα στο φυτό. Εφαρµόζεται διαφυλ-
λικά για τη βελτίωση της ανάπτυξης, της ποιό-
τητας και τη διόρθωση ελλείψεων αζώτου. Επί-
σης µπορεί να εφαρµοσθεί και στο έδαφος µε 
το σύστηµα άρδευσης (σταγόνα και καρούλι). 
Περιέχει 350 γρ. αζώτου ανά λίτρο.

Νέοι σταθεροποιητές αζώτου
Τα προϊόντα τεχνολογίας OPTINYTE™ αποτε-
λούν τους νέους σταθεροποιητές αζώτου της 
Corteva Agriscience™. Καινοτόµα προϊόντα, 
τα οποία διατηρούν το άζωτο στην (σταθερή) 
αµµωνιακή του µορφή για µεγαλύτερο χρο-
νικό διάστηµα. Η εφαρµογή τους επιβραδύ-
νει τη διαδικασία της νιτροποίησης και κατά 
συνέπεια αυξάνει τη διάρκεια παραµονής του 
αζώτου στην περιοχή της ρίζας του φυτού. Η 
τεχνολογία OPTINYTE™ αποτελεί το ιδανικό 
εργαλείο αξιοποίησης αζώτου καθώς µειώνει 
σηµαντικά τις απώλειες που προκύπτουν µέσω 
της έκπλυσης της νιτρικής του µορφής. Η τε-
χνολογία OPTINYTE ™ οφείλει τη δράση της 
στη χηµική ουσία ΝΙΤΡΑΠΥΡΙΝΗ, µέσω της ο-
ποίας παρεµποδίζεται η δράση των βακτηρίων 
του γένους Nitrosomonas που ευθύνονται για 
τη νιτροποίηση του αζώτου. Μετά το πέρας της 
επίδρασης της ΝΙΤΡΑΠΥΡΙΝΗΣ, τα βακτήρια ε-
πανέρχονται στην πρότερη τους κατάσταση χω-
ρίς να επηρεάζεται η εδαφική µικροπανίδα.
Η τεχνολογία OPTINYTE ™ χρησιµοποιείται σε 
όλες τις ανεπτυγµένες χώρες προσφέροντας 
µια σειρά από πλεονεκτήµατα όπως: 

Ασφάλεια για τον χρήστη και τον εξοπλι-
σµό του.

∆εν είναι φυτοτοξική.
Καλύτερη και πιο οµοιόµορφη ανάπτυξη φυτών.
Αύξηση αποδόσεων.
Καλύτερη αξιοποίηση λιπασµάτων.
Μείωση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.
Προτεινόµενη εφαρµογή: µε την προφυ-

τρωτική ζιζανιοκτονία ή µε την πρώτη εφαρ-
µογή ρυθµιστή ανάπτυξης κοντά στην επιφα-
νειακή λίπανση.

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Αφήνοντας πίσω τους τη βασική λίπανση 
Μαΐου-Ιουνίου, να δουλεύει ήδη προς όφε-
λος της καλλιέργειας, οι βαµβακοπαραγωγοί 
συγκεντρώνουν την προσοχή τους στις ανά-
γκες του φυτού σε θρεπτικά κατά τα µετέπει-
τα αναπτυξιακά του στάδια, ώστε να βρουν τη 
χρυσή τοµή µεταξύ απόδοσης και ποιότητας 
ίνας. Παρά το γεγονός ότι το βαµβάκι δεν εί-
ναι ένα ιδιαίτερα «λαίµαργο» φυτό, το πασ-
σαλώδες ριζικό του σύστηµα δεν το βοηθά 
να προσλαµβάνει εύκολα από το έδαφος τις 
αναγκαίες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων, 
εναποθέτοντας στα χέρια του παραγωγού τη 
φροντίδα για την κάλυψή τους. 

Αναµένοντας την εµφάνιση των πρώτων 
χτενιών, οι καλλιεργητές µπορούν να πα-
ρέχουν στα φυτά τους ικανοποιητικές πο-
σότητες φωσφόρου, καθώς και να εξασφα-
λίσουν την επάρκεια µαγνησίου που είναι 
βασικό συστατικό της χλωροφύλλης. Το ά-
ζωτο αποτελεί και σ’ αυτή τη φάση ζωής του 
φυτού σηµαντικό στοιχείο µε τις απαιτήσεις 
να αυξάνονται γραµµικά. Καθώς τα χτένια, 
και στη συνέχεια τα καρύδια, είναι τα αναπα-
ραγωγικά µέρη του φυτού που θα δώσουν 
την πολυπόθητη ίνα (και σπόρος), ο παρα-
γωγός µέσω της θρέψης µπορεί να επηρεά-
σει την ισορροπία των θρεπτικών στοιχείων 
στο φυτό και να το στρέψει στην παραγωγι-
κή κατεύθυνση (ανθοφορία, γέµισµα σπό-
ρου, ωρίµανση). 

Την ίδια στιγµή, υπό τη «σκιά» του κινδύ-
νου επικίνδυνων εντοµολογικών εχθρών, ό-
πως το πράσινο σκουλήκι και οι αφίδες, απαι-
τείται προσοχή ώστε να αποφευχθεί η υπερ-
βολική τρυφερή νέα βλάστηση που θα κατα-

στήσει τα φυτά «λαχταριστά» στα έντοµα. Ε-
πιπροσθέτως, υπέρµετρη αζωτούχος λίπαν-
ση µπορεί να επιµηκύνει τη διάρκεια ζωής 
του φυτού, συνέπεια πολλές φορές αρνητική 
για την απόδοση καθώς «καιροφυλακτεί» η 
καταστρεπτική 3η γενεά του πράσινου σκου-
ληκιού. Για το στάδιο του γεµίσµατος των κα-
ρυδιών καθοριστικό ρόλο διαδραµατίζουν το 
κάλιο και το ασβέστιο. Παρακολουθώντας την 
καµπύλη πρόσληψης των διάφορων θρεπτι-
κών από το φυτό, γίνεται ξεκάθαρο ότι µετά 
την 100ή ηµέρα από τη σπορά πρώτο έρχεται 
το ασβέστιο, µε το κάλιο να ακολουθεί δεύ-
τερο και τρίτο το άζωτο, ενώ πιο κάτω πρό-
σληψη που αγγίζει τα 5 κιλά το στρέµµα βρί-
σκεται το θείο. 

Με τις υψηλές θερµοκρασίες που σηµειώ-
νονται τους θερινούς µήνες, όπως την περί-
οδο που διανύουµε, δυσχεραίνεται η µετακί-
νηση του ασβεστίου στους φυτικούς ιστούς 
από το έδαφος. Ως αποτέλεσµα ο βαµβακο-
παραγωγός πρέπει να επέµβει, όπου κριθεί 
αναγκαίο, µε πρόσθετες ποσότητες µε κατάλ-
ληλα σκευάσµατα θρέψης. Η ανάγκη για α-
κρίβεια και συνεχή εφοδιασµό ανά στάδιο α-
νάπτυξης του φυτού µε θρεπτικά, εντάσσο-
ντας στην εξίσωση και εξωγενείς παράγοντες 
όπως το περιβάλλον και τους πληθυσµούς 
των εχθρών, αύξησαν τη δηµοφιλία των συ-
στηµάτων υδρολίπανση, αλλά και των εξει-
δικευµένων προϊόντων θρέψης όπως οι βι-
οδιεγέρτες. 

Ολοκληρώνοντας τον κύκλο ζωής του, το 
βαµβάκι στο στάδιο ωρίµανση παρουσιάζει 
υψηλές ανάγκες σε κάλιο, που όµως το γη-
ρασµένο ριζικό του σύστηµα δεν µπορεί να 
απορροφήσει και να µεταφέρει σε επαρκείς 
ποσότητες, δηµιουργώντας την ανάγκη για 
εστιασµένες φροντίδες από τον παραγωγό.

Οι εξειδικευμένες 

ανάγκες ανά 

αναπτυξιακό στάδιο  

των βαμβακόφυτων 

σε θρεπτικά ωθούν 

τους παραγωγούς 

σε εφαρμογή 

της λίπανσης με 

δόσεις, μέσω του 

συστήματος της 

υδρολίπανσης

Ασβέστιο και Κάλιο για 
βέλτιστο γέμισμα καρυδιών





Η καλλιέργεια του βαµβακιού εκτείνε-
ται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, απ την 
Αιτωλοακαρνανία έως τον Έβρο καλύ-
πτοντας έκταση 2,5 εκ. στρεµµάτων.

Οι κυριότερες καλλιεργητικές τεχνι-
κές όσον αναφορά την καλλιέργεια του 
βαµβακιού συνοψίζονται στην κατεργα-
σία του εδάφους, τη σπορά, τη λίπαν-
ση, την άρδευση, τη ζιζανιοκτονία, τον 
περιορισµό της βλαστικής ανάπτυξης, 
την αποφύλλωση και τη συγκοµιδή. 

Όπως όλες οι καλλιέργειες, έτσι και 
το βαµβάκι έχει κάποια κρίσιµα σηµεία 
στην εξέλιξη του που αν δεν προσεχθούν 
τότε η απόδοση δεν θα είναι αυτή που 
επιθυµεί ο παραγωγός και σε συνέπεια 
αυτή που ψάχνει ο εκκοκιστής.

Στάδιο 1: Ξεκίνηµα 
της καλλιέργειας

Το αρχικό στάδιο της καλλιέργειας του 
βαµβακιού, απ΄ τις κοτυληδόνες µέχρι 
τα πρώτα 5-6 πραγµατικά φύλλα, είναι 
το πιο κρίσιµο σε καταστάσεις stress. Εί-
τε από τις συνθήκες του περιβάλλοντος 

είτε απ τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
(ζιζανιοκτόνα και εντοµοκτόνα) που έ-
χουν προηγηθεί. Γι αυτό εµείς στην ORA 
Services συστήνουµε ανεπιφύλακτα το 
Bioforge, ένα µοναδικό προϊόν Τεχνο-
λογίας Stoller Europe που έχει δοκιµα-
στεί στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια.

Το Bioforge είναι ένα προϊόν που ε-
φαρµόζεται για τον έλεγχο των διαδι-

κασιών καταπονήσεων λόγω της υπερ-
βολικής παραγωγής αιθυλενίου.

Μετά από οποιαδήποτε κατάσταση 
stress, προκειµένου η καλλιέργεια να 
ανακτήσει την ανάπτυξή της, είναι α-
παραίτητο να ενεργοποιηθεί το ορµο-
νικό σύστηµα του φυτού µειώνοντας 
τα υπερβολικά επίπεδα αιθυλενίου. 

Τα πλεονεκτήµατα 
του Bioforge είναι τα εξής:

Ενισχύει την παρουσία των γονι-
δίων αντοχής του φυτού στο stress.

Προωθεί την ανάπτυξη της κύριας 
ρίζας, αυξάνοντας τη διείσδυση και το 
µήκος της.

Αυξάνει την αναπνοή και τον µετα-
βολισµό των φυτών, ενεργοποιώντας 
την ανάπτυξή τους.

Εξαλείφει τις επιδράσεις του stress 
και τις ανεπιθύµητες επιδράσεις εξαιτίας 
των υπερβολικών επιπέδων αιθυλενίου 
που παράγονται σε καταστάσεις stress.

Καθυστερεί τη γήρανση του φυ-
τού, διατηρώντας τα ενεργά, φρέσκα 
και παραγωγικά για µεγαλύτερο χρο-
νικό διάστηµα.

Στάδιο 2 : Χτένια
Στο στάδιο που θα εµφανιστούν τα 

πρώτα χτένια, έχουµε τον καθορισµό 
των ανθέων και το φυτό µεταφέρεται 
σιγά- σιγά απ το βλαστικό στάδιο στο α-
ναπαραγωγικό στάδιο. Στο στάδιο αυτό 
το φυτό χρειάζεται ορµονική ισορροπία 
και η ORA Services συστήνει το συνδυ-
ασµό Stimulante Plus και N- Balancer, 
δύο προϊόντων της Stoller Europe.

Το STIMULANTE PLUS είναι ένα µο-
ναδικό προϊόν στην αγορά χάρη στην 
αποκλειστική του περιεκτικότητα σε ιδι-
αίτερα τεχνολογικούς παράγοντες που 
βασίζονται σε βαθιά γνώση της φυσιο-
λογίας των φυτών.

Η τεχνολογία Stoller που υπάρχει στο 
προϊόν εξασφαλίζει την επαρκή ορµο-
νική ισορροπία των τριών ορµονών α-
νάπτυξης  (αυξίνες, κυτοκινίνες και γιβ-
βερελλίνες).

Στάδιο 3. Άνοιγµα καρυδιών.
Στο στάδιο αυτό χρειαζόµαστε να α-

νοίξουν τα καρύδια οµοιόµορφα ώστε 
να έχουµε µεγαλύτερη παραγωγή στο 
πρώτο χέρι. Οι ανάγκες φωτοσυνθε-
τικής απόδοσης και παραγωγής σακ-
χάρων είναι µεγάλη και για το λόγο 
αυτό συστήνεται η εφαρµογή του N-
Balancer. Επίσης στο στάδιο αυτό χρει-
άζεται να γίνει έλεγχος της υπερβολι-
κής ανάπτυξης.

Το N-BALANCER ευνοεί τη µεταφο-
ρά φωτοσυνθετικών ουσιών (υδαταν-
θράκων) από τους ιστούς φυλλώµατος 
του φυτού προς τα υπόλοιπα όργανα, 
ειδικά στους καρπούς.

Με τον έλεγχο της ενέργειας που προ-
ορίζεται για την περιοχή της κορυφαί-
ας ανάπτυξης, µπορούµε φυσικά να 
ελέγξουµε την υπερβολική ανάπτυξη 
των φυτών του βαµβακιού.

Σήµερα οι καλλιεργητές βαµβακιού 
µέσω της ORA Services έχουν όλες τις 
λύσεις ώστε να διαχειριστούν τις κατα-
στάσεις stress αλλά και να επιτύχουν 
την ισορροπία των ορµονών ώστε να 
έχουν και µεγάλες παραγωγές και µε 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναζητεί 
ο επόµενος κρίκος της αλυσίδας, δη-
λαδή το εκκοκιστήριο.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ORA SERVICES

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ORA ACADEMY

Αειφόρα αποτελέσματα στο βαμβάκι
με την υπογραφή της ORA Services

Το αρχικό στάδιο της 
καλλιέργειας του 

βαμβακιού, απ  ́τις 
κοτυληδόνες μέχρι τα 

πρώτα 5-6 πραγματικά 
φύλλα, είναι το πιο 

κρίσιμο σε καταστάσεις 
stress. Η ORA Services 

προτείνει το Bioforge για 
τον έλεγχο αυτών των 

καταπονήσεων 
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ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Μία ολοκαίνουργια θεριζοαλωνιστική Claas 
Lexion 6800, τρεις νέες πειραµατικές ποικιλίες 
σκληρού σίτου υψηλών αποδόσεων, ένας έµπει-
ρος κοµπινιέρης και η άριστη φιλοξενεία των Γ. 
Χίγκας ΑΕΒΕ και Κ&Ν Ευθυµιάδης, ήταν αρκετά 
για να συνθέσουν ένα εντυπωσιακό σκηνικό ε-
πίδειξης τους πειραµατικούς αγρούς στου Αχίλ-
λειου Λάρισας. Αψηφώντας τις υψηλές θερµο-
κρασίες το απόγευµα της 28ης Ιουνίου, παρα-

γωγοί και γεωπόνοι της περιοχής βρέθηκαν ε-
κεί, ώστε να δουν ιδίοις όµµασι τις µετρήσεις 
που εµφανίζοντας σε µία οθόνη στην οποία έ-
στελνε δεδοµένα η θεριζοαλωνιστική και τα ο-
ποία έγραφαν κατά διαστήµατα µέχρι και 1.200 
κιλά το στρέµµα.

«Περιµέναµε αρκετό καιρό για να επιβεβαιώ-
σουµε στα ελληνικά χωράφια τις πραγµατικές 
δυνατότητες της καινούργιας Lexion», δήλωσε 
ο νέος πρόεδρος και διευθύνον σύµβουλος της 
Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ, Γιώργος Χίγκας στην Agrenda 
και το profi που παρακολούθησαν από κοντά 

Σπόροι Ευθυμιάδη 
συν Lexion 6800 
ίσον υπέρ-αποδόσεις   
Στην επίδειξη του πειραματικού αγρού στη Λάρισα 
η κομπίνα της Claas έβγαλε έως 1.200 κιλά το στρέμμα

Ο ∆ιευθύνοντας 
Σύµβουλος της 
Γ.Χίγκας ΑΕΒΕ, 
Γιώργος Χίγκας 
παρέα µε τον κύριο 
Μπακαλόπουλο.

Η Claas Lexion 6800 
σε δράση, αλωνίζοντας 
τη νέα ποικιλία 
Aventadur, µια από 
τις τρεις πειραµατικές 
ποικιλίες της Κ&Ν 
Ευθυµιάδης.

Ο  εκπρόσωπος της  Κ&Ν Ευθυµιάδης και προϊστάµενος σπόρων 
σποράς, Γιάννης Εµµανουήλ και (κάτω) ο επαγγελµατίας αλωνιστής και 
παραγωγός Γιάννης Μπακαλόπουλος από το Αχίλλειο Λάρισας.
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την επίδειξη. «Υπήρξαν σηµεία που αλωνίσα-
µε 1.200 κιλά/στρέµµα µε ταχύτητα 6 χλµ./ώ-
ρα µε χαρακτηριστική άνεση και πεντακάθα-
ρο καρπό», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χίγκας. 

Η συγκοµιδή πραγµατοποιήθηκε ανά ποικι-
λία, µε τον εκπρόσωπο της  Κ&Ν Ευθυµιάδης 
και προϊστάµενο σπόρων σποράς, Γιάννη Εµ-
µανουήλ, να «καλωσορίζει» τις µετρήσεις που 
εµφανίζοντας στην οθόνη και ανακοίνωνε και 
ο χειριστής. Παρά την φετινή δύσκολη χρονιά 
µε τους παγετούς να µειώνουν έως και 25% την 
απόδοση σκληρού σιταριού στην ευρύτερη πε-
ριοχή, οι νέες ποικιλίες Βering, Avendatur και 
Leondur απόδειξαν πως δικαιολογηµένα επι-
λέχθηκαν από την εταιρεία, πιάνοντας αποδό-
σεις που ξεπεράσαν τα 800 κιλά το στρέµµα. 
«Προτεραιότητά µας όταν επιλέγουµε να δοκι-

µάσουµε µια ποικιλία είναι να διαθέτει ανώτε-
ρα χαρακτηριστικά ποιότητας, ενώ παράλληλα 
µεγάλη προσοχή δίνουµε στα αγρονοµικά χα-
ρακτηριστικά και φυσικά στην απόδοση», ανα-
φέρει ο κύριος Εµµανουήλ. 

Την υπερ-εξοπλισµένη Lexion 6800 οδηγού-
σε ο ιδιοκτήτης της. Ο επαγγελµατίας αλωνιστής 
και παραγωγός Γιάννης Μπακαλόπουλος από 
το Αχίλλειο Λάρισας. Ανεβαίνοντας στην κα-
µπίνα µε τον κ. Μπακαλόπουλο είχαµε την ευ-
καιρία να δούµε από κοντά το απλοποιηµένο 
και «έξυπνο» εσωτερικό του µηχανήµατος, µε 
τον χειριστή να µας εξηγεί την σηµασία κάθε 
λειτουργίας. Έχοντας απελευθερώσει ένα κοµ-
µάτι της προσοχής του από την διαδικασία µας 
µίλησε για τα εκπαιδευτικά σεµινάρια που έχει 
παρακολουθήσει στην Ιταλία εκφράζοντας την 
πίστη του στην γνώση. «Πρέπει να επενδύσου-
µε όλοι οι παραγωγοί στην συνεχή εκπαίδευ-
σή µας ώστε να είµαστε στην αιχµή των πραγ-
µάτων. Αυτός είναι ο τρόπος να πάει µπροστά 
η χώρα, αλλιώς χαθήκαµε», πρόσθεσε. Παράλ-
ληλα, στάθηκε στην συνεργασία του µε τον κ. 
Χίγκα και την Ευθυµιάδης, ενώ δήλωσε ότι τα 
αλώνια είναι ό,τι πιο όµορφο υπάρχει σήµερα 
στον αγροτικό κόσµο, είναι γιορτή και ότι τέτοια 
µηχανήµατα είναι η επανάσταση.

462 ίπποι
Ο κινητήρας που κρύβεται πίσω από 

τους εντυπωσιακούς πλευρικούς 
διαχύτες της Claas Lexion 6800, είναι  

ένας τελευταίας γενιάς Mercedes 
Benz των 462 ίππων

Πιστοποιητικό για 
χρήση στα βιολογικά 
για το Accudo® 
Ο έγκυρος Οργανισµός Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολο-
γικών Προϊόντων, ∆ΗΩ, αφού έλεγξε όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία, χορήγησε πιστοποιητικό συµµόρφωσης για χρή-
ση στην Βιολογική Γεωργία στον Βιοδιεγέρτη Accudo®.

Το Accudo®, είναι ένας προηγµένος βιολογικός βι-
οδιεγέρτης που µέσω της αρµονικής συµβίωσης του µε 
το ριζικό σύστηµα προσφέρει µια σειρά από ευεργετικές 
λειτουργίες στο φυτό. Έχει έγκριση για χρήση σε θερµο-
κηπιακές καλλιέργειες Τοµάτας, Πιπεριάς, Μελιτζάνας, 

Πεπονιού, Καρπουζιού, Φράουλας, Μαρουλιού, Λάχα-
νου, Αγγουριού & Κολοκυθιού. Παράλληλα, αν και πε-
ριέχει ώριµα σπόρια της ειδικής και παντεταρισµένης 
φυλής RTI184 του βακτηρίου Bacillus licheniformis, το 
Accudo® είναι εύκολο να διατηρηθεί στο ράφι για 2 έ-
τη, χωρίς απαιτήσεις ψύξης σε αντίθεση µε άλλα βιολο-
γικά σκευάσµατα.

Να υπενθυµίσουµε ότι πρόσφατα το  Accudo® διακρί-
θηκε µε τον τίτλο του καλύτερου Βιολογικού Προϊόντος 
(Biostimulant) για το 2020 κατά την διάρκεια της 13ης 
ετήσιας τελετής Crop Science Forum & Awards. Κριτή-
ρια αυτής της διάκρισης στάθηκαν. Η ευελιξία στη χρή-
ση, η αύξηση της απόδοσης και κυρίως της εµπορεύσι-
µης, η βελτίωση της εµφάνισης των καλλιεργειών, η ι-
σχυρή πρώιµη εγκατάσταση και η ενισχυµένη ανάπτυξη 
των καλλιεργειών υπό συγκεκριµένες συνθήκες στρες.

Έτσι ο βιοδιεγέρτης  Accudo® µπορεί και θα αποτελέ-
σει ένα χρήσιµο εργαλείο στα χέρια και των βιοκαλλιερ-
γητών  για µια συγκοµιδή µε υψηλή εµπορική αξία. Ταυ-
τόχρονα  βοηθά τους παραγωγούς να ανταποκριθούν κα-
λύτερα στις απαιτήσεις της αλυσίδας τροφίµων αλλά και 
να διατηρήσουν την βιωσιµότητα της επιχείρησής τους.
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Περιττές οι λέξεις 

 ∆ιαχρονικό: Όταν αισθάνεστε 
άσχηµα, ακούστε τη φύση. Χαλαρώνει 
καλύτερα από εκατοµµύρια περιττές 
λέξεις .... Κοµφούκιος.

 Αγροτικά Σχολεία: Με 6-7 
αγροτικά σχολεία και κάποια 150ωρα 
διδασκαλίας σε αίθουσες, 
κυριολεκτικά δεν µιλάµε για αγροτική 
εκπαίδευση, αλλά για ανύπαρκτη 
αγροτική εκπαίδευση, για τους 
650.000 περίπου δηλώνοντες και 
εισπράττοντες αγροτικές επιδοτήσεις. 
Εµµέσως καταδικάζεται όλος ο 
παραγωγικός αγροτικός τοµέας σε 
καταστροφή, µε υπονόµευση της 
τροφοδότησης της αγροτικής 
κοινωνίας µε πραγµατικούς νέους 
αγρότες. ΟΧΙ µε απλά 
επιδοτούµενους από το ΠΑΑ 
περιστασιακά. Άλλωστε τα αγροτικά 
επαγγέλµατα δεν είναι απλά 

επαγγέλµατα, 
αλλά τρόπος 
ζωής. ∆. 
Μιχαηλίδης, 
29/6/2021

 FeedMAP: 
Αντικείµενο της 
έρευνας του 

ερευνητικού προγράµµατος 
#FeedMAP «Ολιστική προσέγγιση 
της αειφορικής αξιοποίησης των 
εγχώριων αρωµατικών φυτών µε 
σκοπό την παραγωγή καινοτόµων 
βιοενεργών προϊόντων διατροφής 
ανθρώπων και ζώων» είναι η 
δηµιουργία νέων καινοτόµων 
προϊόντων διατροφής ανθρώπων και 
ζώων από υποπροϊόντα που 
προέρχονται από την επεξεργασία 
των ελληνικών Αρωµατικών και 
Φαρµακευτικών Φυτών. Κ. 
Γρηγοριάδου.

 Τοπικοποίηση: «Από την 
πανδηµία µάθαµε πόσο εύθραυστη 
είναι η εφοδιαστική αλυσίδα» J. 
Andrews, The Economist. Ο κ Β. 
Ζεϊµπέκης (Ελληνική Εταιρεία 
Logistics) αναφέρθηκε στα 
προβλήµατα που προέκυψαν για τον 
κλάδο των µεταφορών από την 
πανδηµία. «Τους τελευταίους 18 
µήνες έλαβε χώρα µια διατάραξη 
όλων όσα γνωρίζαµε για τις 
µεταφορές» A. V lean, Επίτροπος 
Μεταφορών ΕΕ. Συνέδριο 
«LOGISTICS: Προκλήσεις & 
Προοπτικές στη µετά-Covid ΕΠΟΧΗ», 
23/6/2021.

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Η ώρα που τα έξυπνα ροµπότ θα κινού-
νται χωρίς ανθρώπινη εποπτεία και σε 
ελληνικούς αµπελώνες, εκτελώντας α-
παιτητικές εργασίες, όπως το αραίωµα, 
το κορφολόγηµα και ο επιλεκτικός τρύ-
γος, φαίνεται ότι δεν θα αργήσει πο-
λύ και σε αυτή την εξέλιξη εκτός από 
την τεχνητή νοηµοσύνη, έχει βάλει το 
χεράκι του ένας σύγχρονος… Βάκχος.

Επιστήµονες από πανεπιστηµιακά ι-
δρύµατα Ελλάδας, Ιταλίας και Μεγάλης 
Βρετανίας, µαζί µε εξειδικευµένες ιδιω-
τικές εταιρείες από την Ισπανία και τη 
Νορβηγία, έχουν ενώσει τις δυνάµεις 
τους κάτω από το ευρωπαϊκό ερευνητικό 
έργο «Bacchus» µε σκοπό να αναπτύ-
ξουν αυτόνοµα ευφυή συστήµατα, που 
θα πιάσουν δουλειά στον αµπελώνα.

Το κοινό project, που χρηµατοδοτεί-
ται από το πρόγραµµα Horizon 2020 εί-
ναι σε εξέλιξη από τον Ιανουάριο 2020 
και φιλοδοξεί να «χτίσει» ένα ροµπότ ι-
κανό να βοηθά τον αµπελουργό να πα-
ράγει άριστη πρώτη ύλη και ποιοτικό-
τερα κρασιά και ταυτόχρονα να γίνει 
πιο ανταγωνιστικός, µειώνοντας την 
εξάρτησή του από τα εργατικά χέρια.

«Είναι, ήδη, έτοιµο το αυτοκινούµενο 
ευφυές όχηµα, πάνω στο οποίο έχουν 
προσαρµοστεί δύο ροµποτικοί βραχίο-
νες, αλλά και κατάλληλα αισθητήρια για 
να µπορεί να περιηγείται στον αµπελώ-
να. Η συναρµολόγησή του έχει γίνει α-
πό την ισπανική Robotnik Automation 
και το περιµένουµε στη Θεσσαλονίκη, 
για να ενσωµατώσουµε στο υπολογιστι-
κό του σύστηµα του αλγορίθµους που 
έχουµε αναπτύξει στο ΑΠΘ και να κά-
νουµε και κάποιες δοκιµές», λέει στην 
Agrenda η Ζωή ∆ουλγέρη, καθηγήτρια 
Ροµποτικής του Εργαστηρίου Αυτοµατο-
ποίησης και Ροµποτικής στο Τµήµα Η-
λεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανι-
κών Υπολογιστών του ΑΠΘ και συντο-
νίστρια του έργου «Bacchus». 

Ο σχεδιασµός πάντως προβλέπει ό-
τι τα τεστ που θα γίνουν θα αφορούν 
την αυτοκινούµενη λειτουργία του ρο-
µποτικού συστήµατος µέσα στον αµπε-
λώνα και τον τρόπο που θα προσεγγί-
ζουν οι βραχίονες τον µίσχο και τη ρά-
γα των σταφυλιών, ώστε να µην τα πλη-
γώνει. Η εκτέλεση των συγκεκριµένων 
δοκιµών θα πραγµατοποιηθεί στον α-
µπελώνα του Κτήµατος Γεροβασιλείου, 
στην Επανοµή Θεσσαλονίκης.

Στόχος είναι η λειτουργικότητα του 
ροµποτικού συστήµατος να έχει τελει-
οποιηθεί έως το Σεπτέµβριο του 2023 
και να µπορεί εκτός από την αµπελουρ-
γία, να χρησιµοποιηθεί µε προσαρµο-
γές στο λογισµικό και τους βραχίονες 
και σε άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες.

Ο Βάκχος της ρομποτικής
πιάνει δουλειά στο αμπέλι,
μειώνει κόστη και δίνει κρασί
ποιοτικό Ρομπότ υπό την επιστημονική ομπρέλα του 

έργου Bacchus, θα κάνει τα πρώτα τεστ για 
κορφολόγημα στο Κτήμα Γεροβασιλείου

Ο οινοποιός Βαγγέλης Γεροβασιλείου.

Με υπερφασµατικές κάµερες αξιολόγηση
σε πραγµατικό χρόνο για συλλογή ραγών

Εκτός από το εργαστήριο Ροµποτικής, το ΑΠΘ µετέχει στο πρόγραµµα και µε 
το εργαστήριο τηλεπισκόπισης, το οποίο θα αξιοποιεί τη χρήση µιας 
υπερφασµατικής κάµερας, για να συλλέγει δεδοµένα για την αναγνώριση των 
ραγών, σε σχέση µε το βαθµό ωριµότητάς τους ή αν έχουν υποστεί κάποια 
ασθένεια ή ποιοτική υποβάθµιση ώστε να τρυγούνται ή να απορρίπτονται. «Οι 
υπερφασµατικές κάµερες που εξοπλίζουν το ροµποτικό σύστηµα, µαζί µε 
µεθόδους µηχανικής µάθησης θα µπορούν σε πραγµατικό χρόνο να 
αξιολογούν κάθε καρπό. Έτσι το σύστηµα θα αποφασίζει σε πραγµατικό χρόνο 
αν πρέπει να συλλέξει ένα καρπό ή όχι», εξηγεί η κ. ∆ουλγέρη, θυµίζοντας 
πως µε την τρέχουσα πρακτική επιλέγονται οι µέρες του τρύγου χωρίς να 
έχουν όλα ωριµάσει στο επίπεδο εκείνο που εξασφαλίζει την υψηλότερη 
ποιότητα, ενώ τα πολλά εργατικά χέρια ανεβάζουν και το κόστος παραγωγής.

Έργο
Συµµετέχουν 
τα Πανεπιστή-
µια University 
of Lincoln και 

Universita 
Degli Studi di 

Torino

Robotnik
Η συναρµο-
λόγησή του 

έχει γίνει από 
την ισπανική 

Robotnik 
Automation

2023
Στόχος είναι 
το ροµποτικό 
σύστηµα να 

έχει τελειοποι-
ηθεί Σεπτέµ-

βριο του 2023

ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
liamis@agronews.gr
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To δρόµο για την καταχώριση της ονο-
µασίας τους ως Προστατευόµενη Γεω-
γραφική Ένδειξη πήραν το «Αρνάκι Λή-
µνου» και «Κατσικάκι Λήµνου» προκει-
µένου να ενταχθούν στο µητρώο µε τα 
προϊόντα Προστατευόµενης Ονοµασί-
ας Προέλευσης και Εγγυηµένων Πα-
ραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (Ε-
ΠΙΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι δύο σχετικοί φάκελοι που υποβλή-
θηκαν από τον Αγροτικό Οινοποιητικό 
Συνεταιρισµό Λήµνου «Η ΕΝΩΣΗ», ε-
γκρίθηκαν από την προϊσταµένη της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Τροφίµων του υ-
πουργείου και µένει τώρα να υποβλη-
θούν στα αρµόδια κοινοτικά όργανα.

Το κρέας που ορίζεται ως «Αρνάκι Λή-
µνου», και «Κατσικάκι Λήµνου» προέρ-
χεται από πληθυσµούς προβάτων που 
εκτρέφονται παραδοσιακά στις νήσους 
Λήµνου και Αγίου Ευστρατίου (νησιωτι-
κό σύµπλεγµα του Βορειοανατολικού Αι-
γαίου) και έχουν προσαρµοσθεί µε την 
πάροδο των χρόνων στο περιβάλλον της 
εν λόγω περιοχής. Μάλιστα, στα οργα-
νοληπτικά του στοιχεία διαπιστώνεται 
εργαστηριακά παρουσία ω3 λιπαρών 
οξέων και τοκοφερολών.

Στην νήσο Λήµνο υπάρχει ένας πλη-
θυσµός περίπου 70.000 παραγωγικών 
θηλυκών προβάτων στις µικτές (αιγο-
προβατοτροφικές) και στις αµιγώς προ-
βατοτροφικές εκµεταλλεύσεις (στοιχεία 
Κτηνιατρικής βάσης - έτους 2018, και 
11.000 παραγωγικών θηλυκών αιγών.

Το σύστηµα εκτροφής των προβάτων 
και εριφίων αντίστοιχα που δίδουν το 
«Αρνάκι Λήµνου» και «Κατσικάκι Λή-
µνου» ορίζεται ως ηµιεκτατικής εκτρο-
φής, χαρακτηρίζεται δηλαδή από  χα-
µηλές εισροές και στηρίζεται κυρίως 
στην ελεύθερη βόσκηση της συγκεκρι-
µένης γεωγραφικής περιοχής. Σύµφω-
να µε αυτό το σύστηµα εκτροφής, τα 
πρόβατα και τα κατσίκια βόσκουν κα-
θόλη τη διάρκεια του έτους στους βο-

σκότοπους της περιοχής γύρω από τα 
ποιµνιοστάσια, όταν το επιτρέπουν οι 
καιρικές συνθήκες, αλλά δεν µετακι-
νούνται σε τόπους θερινής διαβίωσης 
και εκτός των νήσων.

Συγκεκριµένα, καταναλώνουν µια 
πλούσια ποικιλία αρωµατικών εδώδι-
µων φυτών και βοτάνων. Για την εξεύ-
ρεση τροφής δε χρειάζεται να διανύ-
σουν µεγάλες αποστάσεις, λόγω των 
µικρών χιλιοµετρικών αποστάσεων.  Το 
θετικό αποτέλεσµα της, σχεδόν µόνι-
µης, πρόσβασης των προβάτων και ερι-
φίων στους βοσκοτόπους αφορά στην 
ανάπτυξη των µυών και στην περιορι-
σµένη κατανάλωση του εναποτιθέµε-
νου λίπους λόγω της αντίστοιχα περι-
ορισµένης κατανάλωσης ενέργειας για 
την µετακίνηση σε µεγάλες αποστάσεις 
για εξεύρεση τροφής. M. ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ

Αρνάκι και κατσικάκι Λήμνου
στο δρόμο για ένταξη  
στον κατάλογο ΠΟΠ/ΠΓΕ

Τα αγροτικά προϊόντα 5 περιφερειών 
σε επαφή με Βρετανούς καταναλωτές

Σε επαφή µε το καταναλωτικό κοι-
νό του Λονδίνου µέσω των social 
media βρίσκονται τα αγροδιατρο-
φικά προϊόντα πέντε περιφερειών 
της Ελλάδας.

Στοχεύοντας στη σύνδεση µε-
ταξύ των αγροδιατροφικών προ-
ϊόντων και του τόπου που παρά-
γονται, τα µηνύµατα που συνο-
δεύουν τις αναρτήσεις (Facebook, 
Instagram, Linkedin) έχουν ως 
στόχο την ενηµέρωση του κοι-
νού της Βρετανίας – την Νο1 δε-
ξαµενή τουριστών στην Ελλάδα - 
µε πληροφορίες που ενισχύουν 
τη σχέση που έχει αναπτυχθεί τα 
τελευταία χρόνια ως τάση µεταξύ 
του γαστρονοµικού πλούτου και 
της τουριστικής επισκεψιµότητας.

Συνολικά, οι 5 περιφέρειες δί-
νουν την ευκαιρία σε 52 παραγω-
γούς να έρθουν σε επαφή µε το 
βρετανικό κοινό, προωθώντας πε-
ρισσότερα από 250 τρόφιµα και πο-
τά, µέσω των δράσεων της «Βites 
of Greece» που πραγµατοποιείται 
από τις 31  Μαΐου έως και τις 31 Ι-
ουλίου. Στη δράση συµµετέχουν:
 Η Περιφέρεια Αττικής συµµετέ-

χει µε 15 παραγωγούς και περισ-
σότερα από 70 προϊόντα. 

 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας συµµετέχει µε 16 πα-
ραγωγούς και περισσότερα από 
80 προϊόντα. 
 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

συµµετέχει µε 6 παραγωγούς και 
περισσότερα από 30 προϊόντα. 
 Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

συµµετέχει µε 5 παραγωγούς και 
περισσότερα από 20 προϊόντα
 H Περιφέρεια Ηπείρου συµµε-

τέχει µε 10 παραγωγούς και πε-
ρισσότερα από 50 προϊόντα

Η κάθε ανάρτηση περιλαµβά-
νει φωτογραφικό υλικό µε το πιο 
αναγνωρίσιµο τοπόσηµο της κά-
θε περιφέρειας και ένα αγροδι-
ατροφικό προϊόν που τη χαρα-
κτηρίζει, καθώς και πληροφο-
ρίες για τους παραγωγούς. Πα-
ρουσιάζεται επίσης, συνοπτικά 
το τουριστικό προφίλ της εκάστο-
τε περιφέρειας µε στοιχεία από 
την ιστορία, την παράδοση του 
κάθε τόπου, τις διαφορετικές ε-
µπειρίες που µπορεί να βιώσει 
ο επισκέπτης, καθώς και τα ιδι-
αίτερα γαστρονοµικά εδέσµατα 
και συνταγές που µπορεί να δο-
κιµάσει και τα οποία διαφορο-
ποιούνται σε κάθε περιφέρεια.

Επίσηµος
χορηγός UEFA 
Euro 2020 
η Heineken
H Heineken® είναι για 
πρώτη φορά ο 
επίσηµος χορηγός 
µπίρας του UEFA Euro 
2020™, της 
µεγαλύτερης 
ποδοσφαιρικής 
διοργάνωσης του 
καλοκαιριού που 
διεξάγεται σε 11 
ευρωπαϊκές πόλεις. 
Στο πλαίσιο αυτό, 
κυκλοφόρησε τη νέα 
της καµπάνια 
«Επιτέλους µαζί, για 
να είµαστε και πάλι 
αντίπαλοι». Οι µίνι 
ταινίες της καµπάνιας 
δείχνουν φιλάθλους 
εθνικών οµάδων σε 
φιλικά «πειράγµατα», 
στη διάρκεια των 
ντέρµπι του UEFA 
Euro 2020™, που 
φυσικά επιλύονται µε 
µια γουλιά από µια 
δροσιστική Heineken.

Στα προϊόντα διαπιστώθηκε παρουσία 
ω3 λιπαρών οξέων και τοκοφερολών.

Aνάρτηση
Σε κάθε ανάρτηση 

φωτογραφικoύ υλικού 
µε το πιο αναγνωρί-
σιµο τοπόσηµο κάθε 
περιφέρειας, και ένα 

χαρακτηριστικό αγρο-
διατροφικό προϊόν

ΠΑΝΩ ΑΠΟ

52
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

ΤΡΟΦΙΜΑ 
& ΠΟΤΑ

5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

250
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Τα Καλά Βουνά ΟΕ

Ένα πετυχημένο 
λευκό τυρί με γάλα 
100% βουβαλίσιο
Ένα τυροκομείο που δεν «αφήνει» μία από τις ψηλότερες 
παραγωγές σε γάλα να φεύγει εκτός του νομού Σερρών

Συνεργασίες 
Για την ώρα οι 

ποσότητες µε τους 
συνεργαζόµενους 
βουβαλοτρόφους 

καλύπτουν τις ανά-
γκες της ζήτησης, 

αλλά αν χρειαστεί θα 
γίνουν νέες συνεργα-
σίες µε παραγωγούς 

της Κερκίνης Η φέτα και το κατσικίσιο τυρί 
τυποποιούνται σε τενεκέ 14 
κιλών και σε τάπερ του 1 κιλού 
και των 400 γραµµαρίων, ενώ 
το λευκό αγελαδινό τυρί βγαίνει 
µόνο σε µεγάλο τενεκέ.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στη λαϊκή παράδοση είναι 
γνωστό ως «γάλα των αδυ-
νάτων». Λόγω της υψηλής 
περιεκτικότητάς του σε καλά 
λίπη και πρωτεΐνες, συνιστά-
ται σε ασθενικούς ανθρώπους, 
αλλά και σε όσους έχουν αλλερ-
γίες, εκζέµατα, ψωρίαση και δυσανεξία 
στη λακτόζη. Ταυτοχρόνως είναι και εύγευστο.

Οι ευεργετικές αυτές ιδιότητες του φρέσκου 
βουβαλίσιου γάλακτος για τον άνθρωπο, ήταν έ-
νας από τους λόγους για τους οποίους η τυροκο-
µική επιχείρηση «Τα Καλά Βουνά ΟΕ» από τις Σέρ-
ρες, όπου και αφθονεί λόγω της βουβαλοτροφί-
ας στη λίµνη Κερκίνη, σκέφτηκε να το αξιοποιή-
σει για να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισµό.

Από το ∆εκέµβριο του 2020 και έπειτα από πολ-
λαπλές δοκιµές, µέχρι να πετύχει η… συνταγή, το 
τυροκοµείο των Βασίλη Καλαϊτζίδη, Αλέξανδρου 
Απιδόπουλου και Χρήστου Λουπάτατζη, που πο-

ντάρει στην ποιότητα και την καινοτο-
µία, κυκλοφόρησε στην αγορά λευ-
κό τυρί από 100% βουβαλίσιο γάλα.

«Έχουµε έναν δικό µας τρόπο 
παρασκευής, που µας δίνει είναι 
ένα βουτυράτο µαλακό λευκό τυ-

ρί, µε µεστή γεύση, το οποίο δεν έ-
χει βαριά µυρωδιά, όπως συνήθως 

µε τυριά από γάλατα άλλων µηρυκα-
στικών», εξηγεί στην Agrenda ο Βασίλης 

Καλαϊτζίδης. Το νέο προϊόν λανσαρίστηκε σε 
τενεκεδένια συσκευασία 500 γραµµαρίων και ε-
κτός από την τοπική αγορά των Σερρών, θα το βρει 
ο καταναλωτής σε 6 µεγάλα καταστήµατα Grant 
Masoutis της οµώνυµης λιανεµπορικής αλυσίδας, 
στο κατάστηµα Μιράν και Θανόπουλος στην Αθή-
να και από τις αρχές Ιουλίου στα ψυγεία επιλεγ-
µένων καταστηµάτων στα Metro και My Market.

«Το επόµενο βήµα είναι να πάµε σε µια µικρότε-
ρη συσκευασία των 200 γραµµαρίων σε vacuum, 
η οποία θα κυκλοφορήσει σε δύο κωδικούς. Το 
κλασσικό βουβαλίσιο τυρί και ένα εµπλουτισµέ-
νο µε πράσινη πιπεριά», µας πληροφορεί ο ίδιος.

Το κενό όσον αφορά το κοµµάτι της µεταποίησης στις Σέρρες θέλησαν να 
καλύψουν οι Βασίλης Καλαϊτζίδης, Αλέξανδρος Απιδόπουλος και Χρήστος 
Λουπάτατζης φτιάχνοντας τη δική τους τυροκοµική µονάδα για φέτα.

Βασίλης Καλαϊτζίδης
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Η πρώτη ύλη προέρχεται από 1-2 συ-
νεργαζόµενους βουβαλοτρόφους, µε 
εκµεταλλεύσεις στην παραλίµνια πε-
ριοχή της Κερκίνης, εισκόµιση πε-
ρίπου στα 500-600 κιλά ανά διήµε-
ρο και την τιµή να ξεπερνά κατά τι 
το 1 ευρώ το κιλό. «Για την ώρα οι 
ποσότητες καλύπτουν τις ανάγκες 
της ζήτησης, αλλά αν χρειαστεί θα 
γίνουν νέες συνεργασίες µε παραγω-
γούς της Κερκίνης», τονίζει ο ίδιος.

Η τυροκοµικό µονάδα, που δηµι-
ουργήθηκε µόλις στο δεύτερο µισό 
του 2019, ξεκίνησε να παράγει τυ-
ρί φέτα, κατσικίσιο τυρί και λευκό 
τυρί από αγελαδινό γάλα, τα οποία 
για την ώρα διατίθενται κατά βάση 
στην τοπική αγορά του νοµού Σερ-
ρών. «Η φέτα και το κατσικίσιο τυ-
ρί µας τυποποιείται σε τενεκέ 14 κι-
λών και σε τάπερ του 1 κιλού και των 
400 γραµµαρίων, ενώ το λευκό αγε-
λαδινό τυρί βγαίνει µόνο σε µεγάλο 
τενεκέ», διευκρινίζει ο συνοµιλητής 
µας, ο οποίος δεν κρύβει πως «στο 
πίσω µέρος του µυαλού µας είναι 
κάποια στιγµή να πάµε και στην πα-
ραγωγή κίτρινων τυριών».

Για την προµήθεια της πρώτης ύ-

λης το τυροκοµείο συνεργάζεται µε 
4-5 κτηνοτρόφους των Σερρών, πλη-
ρώνοντας το πρόβειο γάλα µε περί-
που 1-1,05 ευρώ το κιλό και το γίδι-
νο µε 65 λεπτά. Εφόσον η ζήτηση 
για τα προϊόντα της «Τα Καλά Βου-
νά» αυξηθεί θα χρειαστούν να γί-
νουν κι άλλες συνεργασίες, αλλά 
θεωρείται εύκολο, δεδοµένου ότι 
ο νοµός Σερρών κατατάσσεται στις 
πρώτες θέσεις της χώρας από άπο-
ψη συνολικού ζωικού κεφαλαίου. 

«Αυτός ήταν ένας από τους βασι-
κούς λόγους που αποφασίσαµε να 
επενδύσουµε στα τυροκοµικά, διό-
τι είδαµε πως από το νοµό το γάλα 
φεύγει σε άλλες περιοχές και υπάρ-
χει ένα κενό στη µεταποίηση. Μέχρι 
πριν να κάνουµε τη δική µας τυρο-
κοµική µονάδα, σε όλο το νοµό υ-
πήρχε µόνο ένα τυροκοµείο για φέ-
τα», επεσήµανε ο κ. Καλαϊτζίδης και 
συµπλήρωσε πως σήµερα το παρα-
σκευαστήριο, που δηµιουργήθηκε 
µε πρόγραµµα Leader και στοίχισε 
σε εξοπλισµό γύρω στις 300.000 ευ-
ρώ, «επεξεργάζεται περίπου 2 τόνους 
γάλακτος την ηµέρα, αλλά µε µικρές 
προσθήκες µπορεί να διπλασιαστεί».

Σε συνεργασία με 4-5 κτηνοτρόφους, στα 
1,05 ευρώ το πρόβειο και 65 λεπτά το γίδινο

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ

Οι Σέρρες είναι ένας τόπος που φηµίζεται για το 
µοναδικό φυσικό του περιβάλλον, αλλά και τις 

εύπορες πεδιάδες του, που αποτελούν τις ιδανικές 
συνθήκες διαβίωσης των ζώων. Στη λίµνη Κερκίνη, 

έναν προστατευόµενο υδροβιότοπο από τη συνθήκη 
NATURA, µεγαλώνει και εκτρέφεται το 80% των 

νεροβουβαλων στην Ελλάδα.

Τοπική αγορά 
Ξεκίνησαν µε τυρί φέτα, 
κατσικίσιο τυρί και λευκό 
τυρί από αγελαδινό γάλα, 
που διατίθενται κατά βάση 
στην αγορά των Σερρών

ΣΕΡΡΕΣ

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

agrenda@agronews.gr

Επιτροπή Μετάβασης 
Επικεφαλής 
ο Β. Διβάρης 
Στον Βαγγέλη ∆ιβάρη, πρώην 
στέλεχος της Κοµισιόν ανατίθεται ο 
συντονισµός της Οµάδας 
Εργασίας και ∆ιοίκησης Έργου που 
θα έχει συµβουλευτικό, τεχνικό και 
υποστηρικτικό ρόλο στην Επιτροπή 
Σχεδίου ∆ίκαιης Αναπτυξιακής 
Μετάβασης  για τον παραγωγικό 
µετασχηµατισµό του πρωτογενούς 
τοµέα στις περιοχές µετάβασης.

Συμβουλευτική
Ομάδα Εργασίας 
του Nutri-score
Συγκροτήθηκε Συµβουλευτική 
Οµάδα Εργασίας για την εµπρόσθια 
διατροφική επισήµανση των 
τροφίµων (Nutri-score). Μέλη 
της:  Ζαµπέλας Αντώνης πρόεδρος 
ΕΦΕΤ, Χαρουτουνιάν Σέρκος 
πρόεδρος ΕΛΓΟ ∆ήµητρα και οι 
καθηγητές Κουρέτας ∆ηµήτρης, 
Παναγιωτάκος ∆ηµοσθένης, 
Χουρδάκης Μιχάλης, ∆ριχούτης 
Ανδρέας, Μαγριπλή Εµµανουέλα.

Σέρρες
Μαλλιάρας στη 
θέση Μέγκλα
Ο Αθανάσιος Μαλλιαράς είναι ο νέος 
πρόεδρος του Επιµελητηρίου Σερρών 
στη θέση του Χρήστου Μέγκλα. Ο νέος 
πρόεδρος, σύµφωνα µε τη σχετική 
ανακοίνωση, δεσµεύεται να συνεχίσει, 
µε πνεύµα οµόνοιας και συνεργασίας 
µε τη ∆ιοίκηση και µε την Υπηρεσία 
του Επιµελητηρίου, το πολυσχιδές έργο 
του προκατόχου του, αλλά και την 
πειτυχηµένη πορεία του Επιµελητηρίου.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Τον τρόπο να παρακάµπτει τις κακές ιδιότη-
τες του εδάφους και να «ξεκλειδώνει» την µε-
γάλη αποθήκη θρεπτικών στοιχείων που κρύ-
βει, φαίνεται ότι βρήκε ένας παραγωγός µή-
λων στην Αγιά Λάρισας µε την βοήθεια του 
τοπικού συµβούλου θρέψης της Timac Agro 
| ΛΥ∆Α, κάνοντας όπως χαρακτηριστικά λέει  
τα δέντρα του «να γυαλίζουν και τους καρ-
πούς του να είναι λουσάτοι.

Ο λόγος γίνεται για τον παραγωγό Μαργα-
ρίτη Σχοινά, που µε πάνω από τριάντα χρόνια 
εµπειρίας  καλλιεργεί 120 στρέµµατα µε µη-
λιές απλωµένες τόσο στα πεδινά όσο και σε 
ορεινές περιοχές της Αγιάς. Με τα δίκτυα α-
νοικτά για να προσφέρουν µια ελάχιστη σκί-
αση, ο παραγωγός µάς σύστησε στα έξι χρο-
νών δέντρα του που µοιάζανε σαν να βγήκαν 
από άλλη χρονιά, χωρίς παγετούς και καύ-
σωνες. Το µυστικό της επιτυχίας, όπως εξη-
γεί ο ίδιος, είναι η εφαρµογή ενός ολοκλη-
ρωµένου συστήµατος διαχείρισης, επενδύο-
ντας σε φυσικούς εχθρούς καθώς και σε προ-
ϊόντα εξειδικευµένης θρέψης. «Για να πετύ-
χει η συνταγή, πρέπει να το πιάσουµε σωστά 

από την αρχή. Βασικό πρόβληµα που εµφα-
νίζεται στην πλειοψηφία των νεοφυτεύσεων 
στην γύρω περιοχή είναι η µεγάλη έλλειψη 
ασβεστίου από τα χώµατά µας, ιδιαίτερα στα 
πιο ορεινά εδάφη που είναι σιδηρούχα και 
πτωχά σε θρεπτικά», αναφέρει ο κύριος Σχοι-
νάς. Έχοντας δοκιµάσει διάφορες εναλλακτι-
κές και πάντα διατηρώντας την κριτική του 
σκέψη και επιφυλακτικότητα σε εγρήγορση, 
ξεκίνησε να δοκιµάζει, σε συνεργασία µε τον 
τοπικό συµβούλου θρέψης της Timac Agro | 
ΛΥ∆Α, Κωνσταντίνο ∆ηµητρόπουλο, κάποιες 

εξειδικευµένες προτάσεις της εταιρείας. «Στις 
νεαρές φυτείες για επιτυχηµένη εγκατάστα-
ση και για ενίσχυση της ανάπτυξης των δέ-
ντρων προτείνουµε το δίδυµο Fertiactyl GZ 
και Fertileader Leos µε εφαρµογή κατά την 
διάρκεια της βλαστικήςς περιόδου», εξηγεί ο 
γεωπόνος. «Τα δέντρα ξεπετιούνται πιο γρή-
γορα και φαίνονται εύρωστα», επιβεβαιώνει 
πάντα µετρηµένος ο παραγωγός. Η συνεργα-
σία όµως µοιάζει να πέτυχε καθώς ο κύριος 
Μαργαρίτης αποφάσισε να εντάξει στο πρό-
γραµµά διαχείρισης της καλλιέργειάς του, 

τα τελευταία δυόµισι χρόνια και άλλα σκευ-
άσµατα της εταιρείας. 

Νοέµβρη και Φλεβάρη η βασική λίπανση 
µαζί µε βελτιωτικό εδάφους

Το Άλφα και το Ωµέγα για µια καλή παραγω-
γή και υγιή δέντρα είναι η ορθολογική θρέψη, 
και σε αυτή την διαπίστωση συµφωνούν από-
λυτα και οι δύο. Σύµφωνα µε τον παραγωγό, οι 
εδαφολογικές αναλύσεις που γίναν, έδειξαν α-
φθονία θρεπτικών στα χώµατά τους, ακόµα και 
λιπάσµατα που είχαν πέσει 15 χρόνια πριν. Οι 

Βασικό πρόβληµα που εµφανίζεται στην 
πλειοψηφία των νεοφυτεύσεων στην 
γύρω περιοχή είναι η µεγάλη έλλειψη 

ασβεστίου από τα χώµατά µας, ιδιαίτερα 
στα πιο ορεινά εδάφη που είναι σιδηρούχα 

και πτωχά σε θρεπτικά. Στις νεαρές 
φυτείες για επιτυχηµένη εγκατάσταση και 
για ενίσχυση της ανάπτυξης των δέντρων 

προτείνεται το δίδυµο Fertiactyl GZ και 
Fertileader Leos µε εφαρµογή κατά την 

διάρκεια της βλαστικής περιόδου.

Μεγαλύτερα, πιο λουσάτα
και γευστικά τα μήλα
Γυάλισαν τα μήλα της Αγιάς με τη συνδρομή της Timac Agro | ΛΥΔΑ

Ο Σχοινάς Μαργαρίτης, 
παραγωγός µε εµπειρία 
τριάντα χρόνων στα Μήλα, 
µε έδρα την Αγιά Λάρισας 
(αριστερά), συνεργάζεται 
µε τον Κωνσταντίνο 
∆ηµητρόπουλο, υπεύθυνο 
πωλήσεων και σύµβουλος 
εξειδικευµένης θρέψης της 
Timac Agro | ΛΥ∆Α (δεξιά).
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φυλλοδιαγνωστική όµως έδειχνε µια εντελώς 
διαφορετική εικόνα. «Βλέπαµε το έδαφος να έ-
χει ένα ικανοποιητικό απόθεµα σε φώσφορο 
που όµως δεν ήταν διαθέσιµο στα δέντρα µας, 
αναγκάζοντας πολλούς παραγωγούς να επιµέ-
νουν µε προσθήκη µεγάλου όγκου λιπασµάτων 
χωρίς αποτέλεσµα», τονίζει ο κύριος Σχοινάς. 

Σε συνεργασία µε τον γεωπόνο της Timac 
Agro | ΛΥ∆Α, βρήκαν από ότι φαίνεται το «κλει-
δί» για να αξιοποιήσουν τα δεσµευµένα από 
τα µόρια του εδάφους θρεπτικά, ενώ επέλεξαν 
να «σπάσουν» στα δύο την βασική λίπανση.  
«Με το KSC Sulfacid και την τεχνολογία LCN, 
µπορούµε να παρακάµψουµε τις κακές ιδιότη-
τες του εδάφους», λέει ο κύριος ∆ηµητρόπου-
λος. Το πρόγραµµα θρέψης ξεκινά ήδη από 
τις αρχές Νοεµβρίου, µε την πρώτη δόση από 
το βελτιωτικό εδάφους Physiolith σε συνδυ-
ασµό µε το λίπασµα Duofertil TopPhos (11-
10-16) που διατηρεί τα θρεπτικά, µε κύριο τον 
φώσφορο, άµεσα διαθέσιµα στα δέντρα ενώ 
την ίδια στιγµή έχει πολύ καλή υπολειµµατι-
κότητα. Η δεύτερη δόση µε τα ίδια σκευάσµατα 
σε ποσοστό 40-60 ή 30-70 αντίστοιχα, ανάλο-
γα µε τις ανάγκες του κάθε χωραφιού, εφαρ-
µόζεται στις αρχές Φεβρουαρίου. «Θέλω να δί-
νω στα δέντρα µου ακριβώς αυτό που χρειά-
ζονται. Ούτε λιγότερο και φυσικά ούτε και πε-
ρισσότερο. Ο συνδυασµός αυτών των σκευα-
σµάτων δείχνει αποτέλεσµα. Τα δέντρα έχουν 
αλλάξει, γυαλίζουν», δηλώνει µε περηφάνια  
ο παραγωγός, ενώ συµπληρώνει ότι η τεχνι-
κή αυτή έχει ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα 
από χρονιά σε χρονιά, «χτίζοντας» ευρωστία. 

Μείωση του bitter pit και γευστικότεροι 
καρποί µε τα ασβέστια

Με το θερµόµετρο να έχει ανέβει πλέον στους 
40οC , ο κύριος Σχοινάς θέλησε να κλείσει την 
συνοµιλία µας αναφερόµενος και στα προϊό-
ντα ασβεστίου της Timac Agro | ΛΥ∆Α, όπως 
το Fertileader Magical και Fertileader Elite,
που χρησιµοποιεί από την καρπόδεση και µε-
τά καθώς έχει δει µεγάλη διαφορά στους καρ-
πούς. «Παίρνω πιο µεγάλους καρπούς, πιο λου-
σάτους και το σηµαντικότερο πιο γευστικούς», 
δηλώνει ο παραγωγός που εκτιµά ότι η φετι-
νή χρονιά θα είναι κατά 10-15 ηµέρες πιο ό-
ψιµη λόγω του καιρού, ενώ οι αποδόσεις θα 
κυµαίνονται µεταξύ 4 και 7 τόνων το στρέµ-
µα. «Με  την εφαρµογή αυτών των σκευασµά-
των πετυχαίνουµε επίσης καλύτερη σκληρό-
τητα και συνεκτικότητα στους καρπούς, µείω-
ση υάλωσης και του bitter pit, ενώ επιµηκύνε-
ται σηµαντικά ο χρόνος συντήρησης στο ψυ-
γείο», συµπληρώνει ο κύριος ∆ηµητρόπουλος 
από την Timac Agro | ΛΥ∆Α.

Ανησυχίες εκφράστηκαν και για την ολοέ-
να και µεγαλύτερη καθυστέρηση που υπάρχει 
στην πραγµατοποίηση του αραιώµατος των 
καρπών από τα δέντρα λόγω έλλειψης εργα-
τικών χεριών. «Φέτος αραιώσαµε µε 10-15 η-
µέρες καθυστέρηση αλλά τα καταφέραµε µε 
τον έναν ή µε τον άλλο τρόπο. Ξέρουµε ότι τα 
δέντρα πρέπει να µην είναι υπερφορτωµένα 
και να ξεκουράζονται κατά την διάρκεια του 
χειµώνα ώστε να είναι παραγωγικά την επό-
µενη χρονιά. Οι καθυστερήσεις στο αραίωµα 
καθώς και οι σχετικά υψηλές θερµοκρασίες 
του χειµώνα των τελευταίων ετών µπορούν 
να µειώσουν την παραγωγής µας», καταλή-
γει προβληµατισµένος ο παραγωγός. 

Πιο «ανοικτοί» οι νέοι απέναντι 
στα προϊόντα εξειδικευμένης θρέψης
Με δική του επωνυµία, εξαγωγές στις Αραβικές χώ-
ρες και µε µια συνεχή όρεξη για επενδύσεις και βελ-
τιώσεις, ο Θεόδωρος Ριζούλης έχει καταφέρει να 
«κάνει όνοµα» στον χώρο τόσο των αγροεφοδίων 
όσο και των φρούτων στην περιοχή της Λάρισας. 
Παίρνοντας από τον πατέρα του την οικογενειακή 
επιχείρηση, µε ιστορία 60 χρόνων, πήγε ένα βήµα 
παρά πέρα και δηµιούργησε την Rizoulis Group ε-
πενδύοντας σε ισχυρές συνεργασίες µε τις µεγαλύ-
τερες πολυεθνικές εταιρείες µε γεωργικά εφόδια. 

Περνώντας τους συνεργάτες του από «κόσκι-
νο» και αφού πρώτα πείστηκε για την αποτελε-
σµατικότητα των προϊόντων της Timac Agro | ΛΥ-
∆Α, έχτισε τα τελευταία τρία χρόνια µια πιο στέ-
ρεη συνεργασία µε την εταιρεία. 

«Όσο οι καλλιέργειες πάνε καλά και οι παραγω-
γοί πετυχαίνουν καλές τιµές για τα προϊόντα τους, 
στρέφονται όλο και περισσότερο σε προτάσεις ε-
ξειδικευµένης θρέψης. Τα προϊόντα Timac Agro | 
ΛΥ∆Α τα εντάσσουµε σταδιακά στο µαγαζί, καθώς 
αυξάνεται η ζήτησή τους από τους παραγωγού που 
ξεχωρίζουν τα Fertiactyl GZ και Fertileader Leoς 
για τις νεοφυτεύσεις», τονίζει ο κύριος Ριζούλης. 
∆ιατηρώντας στενή επικοινωνία µε τους παραγω-
γούς, µιας που είναι και ο ίδιος γεωπόνος, φαίνε-
ται να του προσφέρει µια ευρύτερη εικόνα για τις α-
νάγκες και τις τάσεις που επικρατούν στο χώρο. Έ-
να τέτοιο παράδειγµα αποτελεί η επιφυλακτικότη-
τα που επικρατεί µεταξύ των παλαιότερων αγροτών 
για νέα σκευάσµατα και τεχνικές, ενώ αντίθετα όλο 
και περισσότεροι νέοι, δραστήριοι και διαβασµένοι 
επιλέγουν να πειραµατιστούν µε τους βιοδιεγέρτες. 

Νέο σύγχρονο συσκευαστήριο για τους 5.000 
τόνους µήλων ετοιµάζει η Rizoulis Group 

Με τα µήλα και τα κεράσια να µονοπωλούν το 
ενδιαφέρον του από άποψη εµπορίας, ο κύρι-
ος Ριζούλης συνεργάζεται µε περίπου 120 πα-

ραγωγούς και συγκεντρώνει στα χέρια του ετη-
σίως 5.000 τόνους µήλων και 250 τόνους κερα-
σιών, που τα συσκευάζει και τα συντηρεί στις ε-
γκαταστάσεις της εταιρείας. 

«∆ιαθέτουµε 2,5 στρέµµατα ψυγεία και άλλα 
τόσα στρέµµατα συσκευαστήριο, µε 12 θαλάµους 
απλής πίεσης», εξηγεί καθώς µας ξεναγεί σε έ-
ναν από αυτούς. Ακολουθώντας τις σύγχρονες 
τάσεις, ο κύριος Ριζούλης θέλοντας να είναι πά-
ντα στην αιχµή των πραγµάτων, εφαρµόζει πλέ-
ον σε όλα τα ψυγεία του την διαδικασία «Smart 
fresh», που «ταριχεύει» τους καρπούς, προσφέ-
ροντας καλύτερη και µεγαλύτερης διάρκειας συ-
ντήρηση, ενώ επιτρέπει και την άµεση κατανά-
λωσή τους καθώς δεν είναι τοξικό. 

«Το 90% των µήλων που φτάνουν σε εµάς είναι 
τα κόκκινα, τα πράσινα (Granny Smith) και τα Gala. 
Οι ποσότητες που έρχονται, φεύγουν όλες για την 
αγορά, φτάνοντας από την ελληνική λαχαναγορά, 
έως την Κύπρο, την Αίγυπτο και το Ντουµπάι.», α-
ναφέρει ο επιχειρηµατίας. Όπως ο ίδιος τόνισε, η 
πανδηµία επηρέασε λίγο της πωλήσεις των φρού-
των στην εγχώρια αγορά που αφορά το 50% των συ-
νολικών ποσοτήτων που διακινούν, ενώ αντίθετα 
οι εξαγωγές είχαν πολύ καλές επιδόσεις. 

Παρά τα τερτίπια του καιρού της φετινής χρο-
νιάς, ο κύριος Ριζούλης αναµένει οι αποδόσεις 
να µείνουν ανεπηρέαστες στα µήλα, που φτά-
νουν κατά µέσο όρο τους 7-8 τόνους το στρέµµα 
για τα πράσινα, 5-6 για τα κόκκινα και τους 4 τό-
νους τα Gala. Με έντονο επιχειρηµατικό πνεύµα 
ο κύριος Ριζούλης σχεδιάζει ήδη το επόµενο βή-
µα του και συµµετέχοντας σε προγράµµατα του 
Αναπτυξιακού Νόµου, εκσυγχρονίζει τα κτήριά 
του, ώστε να γίνουν πιο βιώσιµα και να πιστο-
ποιηθούν µε το σύστηµα ISO, ενώ έχει στα σκα-
ριά και ένα νέο πιο σύγχρονο και µεγαλύτερη 
δυναµική συσκευαστήριο στο Γερακάρι Αγιάς.

Physiolith
Ενισχύει τη µικρο-
βιακή δραστηριό-

τητα του εδάφους, 
βελτιώνοντας 

την φυσικοχηµική 
ισορροπία και τη 
γονιµότητά του

Fertileader
Τα προϊόντα ασβε-
στίου βελτιώνουν 
την ανθεκτικότητα 

των καρπών σε 
µετασυλλεκτικούς 

χειρισµούς και 
µειώνουν 

το bitter pit
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Πρόσβαση στα αποτελέσµατα των εργαστηρια-
κών αναλύσεων ελέγχου ποιότητας γάλακτος 
της κτηνοτροφικής τους µονάδας µέσω του 
πληροφοριακού συστήµατος, εφαρµογή «ΑΡ-
ΤΕΜΙΣ» του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, θα µπορούν να έ-
χουν στο εξής οι παραγωγοί γάλακτος. Οι παρα-
γωγοί µε τη χρήση των προσωπικών τους κωδι-
κών TaxisNet µπορούν αφού συνδεθούν στην 
εφαρµογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» ακολουθώντας από το 

µενού τη διαδροµή: Ενέργειες Επισκόπηση 
Αναλύσεων Γάλακτος να αναζητήσουν τα απο-
τελέσµατα των αναλύσεων ελέγχου ποιότητας 
γάλακτος και να λαµβάνουν πληροφορίες για 
κάθε δειγµατοληψία, από το 2019 και εφεξής. 

Στο µεταξύ, για την παραγωγική σύνδεση της 
επιστήµης µε την παράδοση για προϊόντα προ-
στιθέµενης αξίας αναφέρθηκε η υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραµπατζή, κατά 

την πρόσφατη επίσκεψη της σε µετακινούµενη 
κτηνοτροφική µονάδα στο Μαυροβούνι Μετσό-
βου. Η υφυπουργός επισκέφθηκε το τυροκοµείο 
του «Ιδρύµατος Τοσίτσα» µε τα φηµισµένα τυ-
ριά από γάλα της Πίνδου. Τελευταίος  σταθµός 
της περιοδείας της, η Βρύση Τυρνάβου, όπου 
συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο της Οµοσπονδίας 
Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας Γ. Γκου-
ροµπίνο, µέλη της ΠΕΚ κ.λπ.

Πρόσβαση κτηνοτρόφων στις αναλύσεις ΕΛΓΟ για γάλα

Δεδομένη θεωρείται 
η αύξηση της τιμής 
παραγωγού στο 
αιγοπρόβειο για τη 
νέα γαλακτοκομική 
περίοδο, με τις 
ζυμώσεις στη 
ζώνη γάλακτος να 
δείχνουν ακόμα 
και τα 1,30 ευρώ

ΤOY   ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Την άνοδο στις τιµές παραγωγού αιγο-
πρόβειου γάλακτος υπαγορεύουν οι συν-
θήκες που επικρατούν στην εγχώρια α-
γορά, µε τα ψυγεία των βιοµηχανιών να 
µην προλαβαίνουν να γεµίσουν λόγω 
της µεγάλης ζήτησης που σταθερά ενι-
σχύεται για τη Φέτα, τη στιγµή που τα έ-
ξοδα στις κτηνοτροφικές µονάδες έχουν 
φουσκώσει, παρασυρόµενα από το διε-
θνές ράλι στα δηµητριακά.

Ήδη έχουν ξεκινήσει η ζυµώσεις στη 
ζώνη του γάλακτος, µε τις πρώτες κου-
βέντες ανάµεσα σε βιοµηχανίες και κτη-
νοτρόφους/ κτηνοτροφικούς συνεται-
ρισµούς, να δίνουν «εύκολα» 10 λεπτά 
το κιλό αύξηση στην τιµή παραγωγού. 
Κάτι τέτοιο συνεπάγεται τιµές παραγω-
γού τουλάχιστον 1,05 ευρώ το κιλό σε 
περιοχές που πέρυσι οι κτηνοτρόφοι 
πληρώθηκαν µε ταβάνι τα 95 λεπτά το 
κιλό (Ήπειρος, Μακεδονία), µε τα 1,10 
ευρώ το κιλό να διαµορφώνουν τη βά-
ση γύρω από την οποία περιστρέφονται 
οι φετινές συζητήσεις. 

Ωστόσο µέχρι τον προσεχή Σεπτέµβριο 
οπότε και ανανεώνονται τα συµβόλαια για 
τη γαλακτοκοµική περίοδο 2021-2022, 
αρκετοί εκτιµούν πως η µπίλια θα καθί-
σει σε ακόµα υψηλότερα επίπεδα. Άλ-
λωστε, ο ανταγωνισµός και οι ανακατα-
τάξεις ανάµεσα στις γαλακτοβιοµηχανί-
ες, όχι µόνο δεν ξεθύµαναν, αλλά εξα-
κολουθούν να εντείνονται. «Οι µεγάλες 
βιοµηχανίες έχουν ολοκληρώσει µεγά-

λες επενδύσεις, έχουν εκσυγχρονίσει τις 
µονάδες τους µε στόχο να παράγουν πε-
ρισσότερη φέτα» µεταφέρει στην Agrenda 
άνθρωπος της αγοράς.

Από την άλλη, το κόστος παραγωγής 
έχει αυξηθεί κατά τουλάχιστον 30%, µε 
το βασικό µερίδιο της επιβάρυνσης να α-
φορά τις ζωοτροφές. Ενδεικτικά αναφέ-
ρεται ότι αυτές τις εβδοµάδες, το καλα-
µπόκι φτάνει στον κτηνοτρόφο µε τιµή 
32 λεπτά το κιλό όταν πέρυσι δεν υπε-
ρέβαινε τα 22 λεπτά τέτοια εποχή και ε-
νώ οι µεγάλες ποσότητες της σοδειάς του 

2020 έφυγαν από τον αγρότη µε 19 λε-
πτά το κιλό. Από τις φετινές σοδειές, το 
τριφύλλι που φεύγει από τους αγρότες 
µε 18 λεπτά το κιλό, φτάνει στους κτη-
νοτρόφους στα 25 λεπτά, όταν πέρυσι 
οι στάβλοι τροφοδοτούνταν µε τιµές γύ-
ρω από τα 17 λεπτά. Το κριθάρι αγορά-
ζεται στα 26 λεπτά το κιλό, µε την τιµή 
παραγωγού µέχρι τα 22 λεπτά, όταν πέ-
ρυσι οι κτηνοτροφικές µονάδες πλήρω-
ναν 17 µε 18 λεπτά το κιλό. 

Βέβαια η αγορά δεν λειτουργεί µε αυτο-
µατισµούς και φαίνεται ότι µέχρι στιγµής 

Την ίδια ώρα το 
κόστος παραγωγής 
έχει αυξηθεί κατά 
τουλάχιστον 30%, 
µε το βασικό µερί-
διο της επιβάρυν-
σης να αφορά τις 
ζωοτροφές. 

Νέα γαλακτοκομική περίοδος 
Τα 10 λεπτά πάνω 
βάση συζήτησης στην 
τιμή αιγοπρόβειου

ΑΓΟΡΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ

2021 

2020 

2021 

2020 ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

1,00

4,30

5,30

1,10

ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΦΕΤΑΣ
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Αναπάντητες έµειναν από το προεδρείο του 
ΕΛΓΑ, όπως λέει ο Αγροτικός Σύλλογος Ζα-
γοράς οι αιτιάσεις των παραγωγών για συµ-
ψηφισµούς χρεών µε τις αποζηµιώσεις και 
για 100% κάλυψης της ζηµιάς και µε κρατική 
επιχορήγηση. «Ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ δεν έ-
δωσε καµία λύση και δέσµευση στα ζητήµατα 
που έθεσε ο Αγροτικός Σύλλογος Ζαγοράς», 
λέει σχετική ανακοίνωση του συλλόγου ανα-

φορικά µε την συνάντηση που είχαν µε τον 
κ. Λυκουρέντζο στις 25/6/2021 στη Ζαγορά. 
«Ζητήσαµε να γίνει συµψηφισµός χρεών µε 
την αποζηµίωση και να διευκολυνθούν οι α-
γρότες που δεν έχουν πληρώσει τον ΕΛΓΑ του 
2019 και κινδυνεύουν να χάσουν την απο-
ζηµίωση ζηµιάς, καθώς επίσης να µην κου-
τσουρεύονται οι αποζηµιώσεις µε τις διάφο-
ρες παρακρατήσεις του ΕΛΓΑ που σηµαίνει 

ότι όταν ένας παραγωγός έχει 80% ζηµιά θα 
αποζηµιωθεί  για 57%. Επιπλέον για τη µείω-
ση της τιµής ανά κιλό από 51 λεπτά που ήταν 
το 2019 στα 45 λεπτά το 2020 καθώς και για 
τα υπόλοιπα φλέγοντα ζητήµατα που έθεσε 
ο Αγροτικός Σύλλογος Ζαγοράς, ούτε λέξη 
στην  ανακοίνωση της περιοδείας του προέ-
δρου λες και ζούν σε άλλη διάσταση», ανα-
φέρει η σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου.

Ούτε νύξη για συμψηφισμό οφειλών ΕΛΓΑ με αποζημιώσεις 

Απρόσκοπτη διάθεση και εµπορικές 
πράξεις που προσεγγίζουν τα 0,95 ευ-
ρώ το κιλό στην κλούβα, για την πρώ-
τη ποιότητα στα ροδάκινα και τα 1,40 
ευρώ στα νεκταρίνια, εξασφαλίζει, την 
περίοδο αυτή, η υψηλή ζήτηση από την 
αγορά για τα πραγµατικά λίγα φετινά 
φρούτα. Η συνέχεια µάλιστα, δεν απο-
κλείεται να κινηθεί περαιτέρω ανοδι-
κά, µε δεδοµένο ότι σταδιακά φεύγουν 
από την αγορά τα βερίκοκα και τα κε-
ράσια, οι θερµοκρασίες, που ευνοούν 
την κατανάλωση φρούτων, έχουν χτυ-
πήσει «κόκκινο» και ο τουρισµός, εάν 
δεν προκύψει κάποια αρνητική εξέ-
λιξη µε την πανδηµία, νοµοτελειακά 
τον Ιούλιο θα κινηθεί πολύ καλύτερα.

«Στο επιτραπέζιο ροδάκινο από άπο-
ψη τιµών πάµε πολύ καλύτερα από ό,τι 
πέρυσι. Αξιοποιούνται όλες οι ποικιλίες 
και ανάλογα µε την αγορά στην οποία 
απευθύνεται ο καθένας, κυµαίνονται 
και οι τιµές», ανέφερε στην Agrenda 
ο παραγωγός Κωνσταντίνος Μαρκο-
βίτης από την περιοχή της Βέροιας. Ό-
πως µας πληροφόρησε η ζήτηση, πλέ-
ον, έπειτα από µια περίοδο έντονης α-
στάθειας, έχει αποκτήσει σταθερά ανο-
δική πορεία, µε τις εµπορικές συναλ-
λαγές να γίνονται σε ένα εύρος τιµών 
που ξεκινά από τα 0,70 ευρώ το κιλό 
και φτάνει έως και τα 0,95 ευρώ το κι-
λό. Αν και τα επίπεδα αυτά θεωρούνται 
ικανοποιητικά, δεδοµένου ότι πέρυσι το 

προϊόν πουλήθηκε κατά µέσο όρο µε 
0,35-0,40 ευρώ το κιλό και τα 2-3 προ-
ηγούµενα χρόνια µε 0,18  το κιλό, στην 
πλειονότητα των παραγωγών µένει µια 
«στυφή γεύση», κι αυτό γιατί οι απώ-
λειες στην παραγωγή από τον παγετό 
και το χαλάζι ξεπερνούν το 50% µιας 
κανονικής χρονιάς.  Αυτές τις ηµέρες 
µαζεύονται οι µεσοόψιµες Royal Jim, 
Royal Lee, Royal Pride, Sweet Scarlet, 
Sant Claus και Maria Bianca και θα α-
κολουθήσουν αργότερα οι υπερόψιµες.

Στα 0,80 µε 0,90 ευρώ το κιλό προσ-
διορίζει κατά µέσο όρο το εύρος των τι-
µών στις περισσότερες ποικιλίες των 
επιτραπέζιων ροδάκινων και ο πρό-
εδρος του Αγροτικού Συλλόγου Νά-
ουσας, Μάκης Αντωνιάδης, ενώ ειδι-
κά για τα πλατύκαρπα UFO4 που εί-
ναι προς το τέλος της συγκοµιδής, «ε-
πειδή οι ποσότητες, µετά και τις ζηµί-
ες που υπήρξαν από τον παγετό και το 
χαλάζι, είναι λίγες, οι τιµές τους στην 
αγορά παίζουν ακόµη και πάνω από 
τα 1,20 ευρώ το κιλό».

Από την πλευρά του ο παραγωγός 
Βαγγέλης Καραΐνδρος παραδέχεται 
πως οι τιµές δεν είναι αυτές που πε-
ρίµεναν οι αγρότες, ιδίως µετά την ελ-
λειµµατική φετινή παραγωγή και νιώ-
θουν απογοητευµένοι, αλλά για όσους 
είχαν σοδειά, καθώς οι ζηµίες δεν ή-
ταν οριζόντιες, η χρονιά θα καταγρα-
φεί ως πολύ καλή.  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

τουλάχιστον, οι πληθωριστικές τάσεις στις 
τιµές των βασικών αγροτικών εµπορευµά-
των δεν έχουν αποτυπωθεί στις τιµές εξα-
γωγής φέτας που κυµαίνονται γύρω από 
τα 5,30 ευρώ το κιλό. Φυσικά έχουν ενι-
σχυθεί και αυτές µέσα σε ένα χρόνο κατά 
ένα ευρώ το κιλό, υποβοηθούµενες από 
την υψηλή ζήτηση που γνωρίζει το προϊόν, 
όσο η τάση χτίζει µεγαλύτερα περιθώρια ε-
νίσχυσης στα συµβόλαια που θα κλείνουν 
οι τυροκοµικές µονάδες µε τους πελάτες 
τους στο εξωτερικό τον επόµενο χειµώνα. 

Από την πλευρά του ο Γιώργος Βαϊό-
πουλος, εκτιµά ότι µε τιµή εξαγωγής στη 
φέτα από 5,80 ευρώ και πάνω «όλα είναι 
εφικτά», τονίζοντας πως «φέτος το 1,20 
στο αιγοπρόβειο γάλα είναι πολύ καλό 
και θα βγει αληθινό».

Όπως µεταφέρει στην εφηµερίδα Agrenda 
ο Γιώργος Μηλιώνης, πρόεδρος του Κτη-
νοτροφικού Συνεταιρισµού Ελασσόνας 
που πέρυσι πλήρωσε µε 1,02 ευρώ το κι-
λό υψηλότερη τιµή παραγωγού, η γραµµή 
που θα επιχειρήσουν να υπερασπιστούν 
στις συζητήσεις µε τις γαλακτοβιοµηχα-
νίες στοχεύει σε τιµές από 1,20 ευρώ το 
κιλό και πάνω, µε στόχο τα 1,30 ευρώ. 

Ανοδικά
Μέχρι τον 
Σεπτέµβριο 
οπότε και 

ανανεώνονται τα 
συµβόλαια για τη 
γαλακτοκοµική 
περίοδο 2021-
2022, αρκετοί 

εκτιµούν πως η 
µπίλια θα καθίσει 
ακόµα ψηλότερα

Επισκιάζουν τις καλές τιμές στο επιτραπέζιο 
ροδάκινο οι απώλειες από παγετό και χαλάζι

Υψηλή ζήτηση
για νεκταρίνια

Σε Αριδαία και Πέλλα, 
όπως µας πληροφορεί 
ο γεωπόνος Σταύρος 
Χατζηβασιλειάδης, τα 
επιτραπέζια ροδάκινα 
είναι ελάχιστα κοντά 
στο 20%-30% µιας 
συνήθους παραγωγής, 
βρίσκονται κυρίως στα 
ορεινά και αφορούν 
όψιµες ποικιλίες. Μικρή 
η παραγωγή και στη 
Σκύδρα όπου «ό,τι 
γλίτωσε τον παγετό, το 
αποτελείωσε το χαλάζι», 
ανέφερε στην Agrenda 
ο παραγωγός Γιάννης 
Ινεµπολίδης. Στο 
νεκταρίνι η προσφορά 
είναι µειωµένη έως και 
πάνω από 60%, δεν 
ικανοποιεί τη ζήτηση και 
οι τιµές κλούβας είναι 
0,80 µε 1,30 ευρώ, 
λέει ο Κωνσταντίνος 
Μαρκοβίτης. 
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Νέο αγροτικό
σύμφωνο ΕΕ
για ανάταση
της υπαίθρου
Σε εφαρµογή θέτει η Κοµισιόν ένα 
µηχανισµό «αγροτικής θωράκισης» 
συνεπικουρούµενο από τις δράσεις 
της ΚΑΠ σύµφωνα µε τον οποίο οι 
πολιτικές της ΕΕ θα επανεξετάζονται 
υπό αγροτικό πρίσµα µε στόχο να 
αποτραπεί η διαρροή πληθυσµού από 
την ύπαιθρο.
Στόχος είναι να προσδιοριστεί 
καλύτερα και να ληφθεί υπόψη ο 
ενδεχόµενος αντίκτυπος και οι 
επιπτώσεις που θα έχει µια 
πρωτοβουλία πολιτικής της Επιτροπής 
στις θέσεις εργασίας, στην οικονοµική 
µεγέθυνση και στη βιώσιµη ανάπτυξη 
των αγροτικών περιοχών. Για το λόγο 
αυτό θα συσταθεί παρατηρητήριο 
εντός της Κοµισιόν.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε 
την Τετάρτη 30 Ιουνίου ένα νέο 
αγροτικό σύµφωνο που έχει στόχο να 
καταστήσει έως το 2040  τις 
αγροτικές περιοχές της ΕΕ 
ισχυρότερες, συνδεδεµένες, 
ανθεκτικές και ευηµερούσες καθώς 
όπως αναφέρει σε σχετική 
ανακοίνωση θα πρέπει «Να 
αντιµετωπιστούν επιτυχώς οι 
µεγατάσεις και οι προκλήσεις της 
παγκοσµιοποίησης, της αστικοποίησης 
και της γήρανσης, και για να 
αξιοποιηθούν τα οφέλη της πράσινης 
και της ψηφιακής µετάβασης, 
απαιτούνται πολιτικές και µέτρα 
τοπικής εµβέλειας που να λαµβάνουν 
υπόψη την ποικιλοµορφία των 
εδαφών της ΕΕ, τις ιδιαίτερες 
ανάγκες τους και τα σχετικά δυνατά 
σηµεία τους. Στις αγροτικές περιοχές 
ολόκληρης της ΕΕ ο πληθυσµός είναι 
κατά µέσο όρο µεγαλύτερης ηλικίας 
από ότι στις αστικές περιοχές, και θα 
αρχίσει να συρρικνώνεται σταδιακά 
την επόµενη δεκαετία.»
Με βάση τα όσα ανακοινώθηκαν:

 Έως το τέλος του 2021, η 
Επιτροπή θα συνδεθεί µε την 
Επιτροπή των Περιφερειών, 
προκειµένου να εξεταστεί η πορεία 
προς την επίτευξη των στόχων του 
οράµατος. 

 Έως τα µέσα του 2023, η Επιτροπή 
θα προβεί σε απολογισµό των 
χρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ και 
τα κράτη µέλη αγροτικών δράσεων.

 Μια δηµόσια έκθεση, που θα 
δηµοσιευτεί στις αρχές του 2024, θα 
προσδιορίσει τους τοµείς στους 
οποίους απαιτείται ενισχυµένη 
στήριξη και χρηµατοδότηση, και θα 
ληφθούν υπόψη για την προετοιµασία 
των προτάσεων για την περίοδο 
προγραµµατισµού 2028-2034.

Βολές για... βυζαντινισμό 
από γεωτεχνικούς στη Βάθη
Η έλευση Παπαγιαννίδη πυροδότησε αντιδράσεις της ΠΟΓΕΔΥ και της ΔΑΚΕ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Για την «ταµπακιέρα», δηλαδή για το διακύ-
βευµα των έως τώρα αστοχιών πολιτικής στον 
αγροτικό τοµέα και το απαιτητικό περιβάλλον 
που φέρνει η νέα ΚΑΠ, ουδείς φαίνεται να α-
σχολείται συστηµατικά, τουναντίον στο υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκονται σε πρώ-
το πλάνο οι αντιδράσεις για την…αναδιάρθρω-
ση στις γενικές γραµµατείες και την έλευση του 
∆ηµήτρη Παπαγιαννίδη ως υπεύθυνου για τους 
Ενωσιακούς Πόρους και τις Υποδοµές.

Καταπέλτης η ανακοίνωση της Πανελλήνιας  
Οµοσπονδίας Γεωτεχνικών ∆ηµοσίων Υπαλλή-
λων, της οποίας ηγείται επί µακρόν ο «βούδας» 
των γεωτεχνικών Νίκος Κακαβάς, µε την οποία 
το ∆Σ κατηγορεί τον υπουργό Σπήλιο Λιβανό 
για «βυζαντινισµό αισχίστου είδους και αντίθετο 
µε την εικόνα που αρχικά έδειξε και που γενικά 
ως πολιτικός φηµολογείται ότι έχει», εγκαλώ-
ντας τον για την επιλογή του νέου γενικού, χα-
ρακτηρίζοντας τη ως «ατυχέστατη» και διχαστι-
κή. Μάλιστα, του πνεύµατος της ανακοίνωσης 
της ΠΟΓΕ∆Υ, συνεπικουρεί και η ∆ΑΚΕ, στέλ-
νοντας µήνυµα πως το «υπουργείο δεν είναι 
τσιφλίκι κανενός» µαζί µε µία…«καληνύχτα».

Το κλίµα αναµφίβολα στο στρατηγείο της 
πλατείας Βάθη δεν είναι και το καλύτερο, όταν 
πέραν αυτών που ακούγονται στους διαδρό-
µους, εκδίδονται ανακοινώσεις όπως της ΠΟ-
ΓΕ∆Υ, που µιλά για «παλινόρθωση διχαστικών 

και αποστεωµένων αντιλήψεων του µακρινού 
παρελθόντος» και για ένα περίεργο αντιγεωτε-
χνικό µένος εκ µέρους της πολιτικής ηγεσίας, 
που οδήγησε και στην…καρατόµιση του πρώ-
ην γ.γ και γεωπόνου Γιώργου Στρατάκου αλλά 
και για την υποβάθµιση Μπαγινέτα. «Με τον ί-
διο και χειρότερο ίσως τρόπο αντιµετωπίζεται ο 
εν ενεργεία γενικός γραµµατέας, γεωπόνος Κ. 
Μπαγινέτας, ο οποίος επί της ουσίας υποβαθ-
µίζεται σε µία Γενική Γραµµατεία επιπέδου ούτε 
καν Γενικής ∆ιεύθυνσης», λέει χαρακτηριστικά.

Χωρίς να κατανοµάζει ούτε µία φορά τον νέο 
γενικό, η ΠΟΓΕ∆Υ αναφέρει πως «στο πρόσωπο 
του συγκεντρώνονται όλες εκείνες οι αντιγεωτε-
χνικές ιδιότητες και πρακτικές που οι συνάδελ-
φοι που υπηρέτησαν «υπό τας διαταγάς του» α-
κόµη θυµούνται µε δυσάρεστο τρόπο. Παρόλης 
της χρόνιας συνδικαλιστικής και επιµελητηρια-
κής του δράσης στον δικό του επιστηµονικό χώ-

ρο, αυτό που τον χαρακτήριζε στην προηγούµε-
νη θητεία του στο υπουργείο, ήταν η εµπάθεια 
προς τους γεωτεχνικούς, τους οποίους και σε 
κάθε ευκαιρία φρόντιζε να ειρωνευτεί, να υπο-
τιµήσει, αλλά και να αφαιρέσει επαγγελµατικά 
δικαιώµατα. ∆υστυχώς από την τελευταία προ 
τριµήνου επιστολή µας για τις ΑΠΕ και την πρά-
σινη ανάπτυξη, ο υπουργόε έµεινε µόνο σε µία 
από τις αρχικές φράσεις µας και αυτή την κα-
τάλαβε λάθος. Γράψαµε συγκεκριµένα «… Σή-
µερα η κατάσταση έχει πλέον κυριολεκτικά ξε-
φύγει και θεωρούµε πως αν δεν µπει άµεσα έ-
νας φραγµός, τότε οι µελλοντικές γενιές Ελλή-
νων θα αναφέρονται στην τρέχουσα περίοδο 
ως την περίοδο που «ατσαλώθηκαν» τα χωρά-
φια και τα βουνά µας (κατά το «τσιµεντώθηκαν» 
στο παρελθόν οι πόλεις µας) και καταστράφηκε 
η ύπαιθρος χώρα!!! …» .  Φαίνεται πως µετέφρα-
σε πως του προτείνουµε να προσλάβει τον κα-
τάλληλο επιστήµονα µε ειδικότητα στις µεταλ-
λικές κατασκευές προκειµένου το «ατσάλωµα» 
να είναι επιτυχηµένο. Εν ολίγοις, µία κυβέρνη-
ση που ευαγγελίζεται το επιτελικό κράτος, το 
«συµµάζεµα» των Υπηρεσιών και άλλα τέτοια 
«ωραία», πολλαπλασιάζει τις Γενικές Γραµµα-
τείες δηµιουργώντας ένα λατινοαµερικάνικου 
τύπου στρατό, στον οποίο οι Στρατηγοί / Γενι-
κοί Γραµµατείς είναι πολλοί, άσχετοι µε τα κα-
θήκοντά τους, καθώς οι Στρατιώτες/ Υπάλληλοι 
παραµένουν ελάχιστοι σε αριθµό και χωρίς κα-
νενός είδους «επιµελητεία». 

Καληνύχτα κύριε υπουργέ», καταλήγει.

Λατινοαµερικανικού 
τύπου στρατός

Μία κυβέρνηση που ευαγγελίζεται 
το «συµµάζεµα» των Υπηρεσιών, 

πολλαπλασιάζει τις Γενικές 
Γραµµατείες και φτιάχνει έναν 

λατινοαµερικάνικου τύπου στρατό
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Οι αγρονόµοι του γαλλικού Ινστιτούτου Inrae, 
έσπευσαν να «ξεφουσκώσουν» κάπως την 
επιχειρηµατολογία της Coceral, σχολιάζοντας το 
σενάριο αυτό ως εξαιρετικά πεσιµιστικό, αφού 
δεν συνυπολογίστηκαν οι αλλαγές στην τάση της 
κατανάλωσης και οι δυνατότητες των νέων 
καλλιεργητικών προτύπων. Εκείνοι που 
επηρρεάζονται άµεσα από τις ανακατατάξεις 
στην ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική, εκτιµούν 
πως ακόµα δεν έχει ξεκαθαρίζει το τοπίο, αφού 

«ο διάβολος κρύβεται στις λεπτοµέρειες» όπως 
σχολιάζουν οι Copa-Cogeca. Σε ανακοίνωσή 
τους, παραδέχονται την πρόοδο που πέτυχαν οι 
διαπραγµατευτές τους τελευταίους µήνες, όµως 
όπως εξηγούν, ακόµα µένει µια αποφασιστική 
ενσωµάτωση της πολιτικής Farm to Fork στα 
νοµικά κείµενα της ΚΑΠ, κάτι που θα βρει θέση 
του στην επερχόµενη προγραµµατική περίοδο, 
επιφέροντας ακόµα µεγαλύτερες δυσκολίες στις 
διαδικασίες της αγροτικής παραγωγής. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Οδοστρωτήρας για το µέλλον των α-
γροτικών επιδοτήσεων από τον κοι-
νοτικό προϋπολογισµό γίνεται η νέα 
ΚΑΠ, µε αρκετούς αναλυτές να συ-
νοµολογούν πια πως ήδη διανύε-
ται η τελευταία επταετία κατά την ο-
ποία θα πληρωθούν -µε τον έναν ή 
τον άλλο τρόπο- άµεσες ενισχύσεις 
στους αγρότες, όπως αυτές έχουν 
καθιερωθεί τις τελευταίες δεκαετίες. 
Η πολιτική συµφωνία επί της ΚΑΠ, 
συνέπεσε µε µια ακόµα συµφωνία, 
εκείνη της Επιτροπής για το Μέλλον 
της Γεωργίας στη Γερµανία, όπου Ά-
γνκελα Μέρκελ, Γιούλια Κλόκνερ και 
φορείς µε πολιτικό εκτόπισµα στη 
χώρα, µε αιχµή την µεταρρυθµιστι-
κή «σεζόν» επί των αγροτικών που 
κλιµακώνεται πανευρωπαϊκά, επι-
χείρησαν να σχηµατίσουν και συµ-
µαχίες για τις επερχόµενες εκλογές 
στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία.

Συνοπτικά, οι συµµετέχοντες σε αυ-
τόν τον δηµόσιο διάλογο που τρέχει 
εδώ και µια διετία στη Γερµανία, α-
ποφάσισαν µια σταδιακή αποσύνδε-
ση των αγροτικών εισοδηµάτων από 
το καθεστώς των άµεσων ενισχύσε-
ων της ΚΑΠ, αφού «έτσι και αλλιώς 
τα 15 ευρώ το στρέµµα που δίνονται 
πλέον, σε κανένα επίπεδο οικονοµι-
κό ή κλιµατικό, δεν διαµορφώνουν 
κίνητρο προς τους αγρότες». Μέσα 
στις υπόλοιπες αποφάσεις που µέ-
νουν να ανακοινωθούν και επίση-
µα, δίνεται γραµµή για µείωση της 
παραγωγικότητας και αύξηση των τι-
µών, καθώς και σύνδεση των αγρο-
τικών ενισχύσεων µε περιβαλλοντι-
κούς στόχους που υπαγορεύουν οι 
ευαισθησίες των ακτιβιστικών ενώ-
σεων στα αστικά κέντρα. 

Ορισµένοι αναλυτές επί των αγρο-
τικών, έσπευσαν να χαρακτηρίσουν 

αυτή την ΚΑΠ ως την «τελευταία γου-
λιά από το µπουκάλι», όπως ο αγρο-
τικός συντάκτης Νόρµπερτ Λήµαν, 
εκτιµώντας ότι αυτή η µείωση µέ-
χρι και 50% στο αγροτικό τσεκ, δεί-
χνει µε τον πιο περιγραφικό τρόπο 
του πού πάει το πράγµα στο κοντινό 
µέλλον µετά το πέρας της επταετίας. 
Να σηµειωθεί ότι ήδη η εν λόγω Ε-
πιτροπή για το Μέλλον της Γεωργί-
ας στη Γερµανία, στοχεύει να ενσω-
µατώσει τον βασικό όγκο των απο-
φάσεών της στα νοµικά κείµενα της 
ΚΑΠ που θα ισχύσουν από το 2023.

Εισαγωγή στο Farm to Fork
Με την υφιστάµενη µεταρρύθµι-

ση της ΚΑΠ επιχειρείται ταυτόχρο-
να και µια πρώτη ευθυγράµµιση µε 
τους στόχους του Farm to Fork (Από 
το Αγρόκτηµα στο Χωράφι) όπως υ-
ποστήριξε και η Κοµισιόν και εδώ 
οι πρώτες αντιδράσεις κάνουν λό-

γο για µετατροπή της Ευρώπης σε 
καθαρό εισαγωγέα σιτηρών. 

Συγκεκριµένα, το λόµπι των εµπό-
ρων δηµητριακών και ελαιούχων σπό-
ρων – COCERAL, ανησυχεί ότι οι πε-
ριβαλλοντικοί περιορισµοί που εξετά-
ζουν να εισάγουν τα επόµενα χρόνια 
οι πολιτικοί βραχίονες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, θα έκοβαν κατά τουλά-
χιστον 18% την παραγωγή δηµητρι-
ακών του µπλοκ ως το 2030, στους 
109 εκατ. τόνους από τους 128 εκατ. 
που αναµένονται για φέτος. 

«Οπότε πλέον δεν θα ανήκουµε 
στην οµάδα των µεγάλων εξαγω-
γέων, αλλά κατά πάσα πιθανότητα 
σε αυτή των µεγάλων εισαγωγέων» 
φέρεται να σχολίασε στο πλαίσιο 
παρουσίασης ο Όλιβερ Μπαλκχά-
ουζεν, µέλος του διοικητικού συµ-
βουλίου της Coceral και επικεφα-
λής στο τµήµα έρευνας της Archer 
Daniels Midland (ADM), το «Α» του 
ABCD των πολυεθνικών του εµπο-

ρίου σιτηρών (ΑDM, Bunge, Cargill, 
Luis Dreyfus).

Σηµειώνεται εδώ ότι η προβλη-
µατική έγκειται στον γνωστό πλέον 
στόχο -µη ρεαλιστικό κατά πολλούς 
επικριτές της Πράσινης Συµφωνίας 
της ΕΕ- περί µείωσης της χρήσης φυ-
τοπροστατευτικών προϊόντων κατά 
50%, αλλά και επέκταση των εκτά-
σεων βιολογικής καλλιέργειας α-
πό το 8% που είναι σήµερα, στο 25%. 

Σύµφωνα µε την Coceral, οι περι-
βαλλοντικές φιλοδοξίες, τµήµα των 
οποίων αντανακλώνται και στα τελι-
κά νοµικά κείµενα της ΚΑΠ, θα µπο-
ρούσαν µεταξύ άλλων να ενισχύσουν 
και την εξάρτηση της ΕΕ στις εισαγω-
γές ελαιούχων σπόρων, αφού ενδει-
κτικά, η καλλιέργεια ελαιοκράµβης 
θα µπορούσε να υποχωρήσει, µε α-
ποτέλεσµα το µπλοκ να εισάγει πλέ-
ον των 10 εκατ. τόνων, όταν σήµερα 
οι ανάγκες του για εισαγωγή περιο-
ρίζονται στους 6 εκατ. τόνους. 

Τελευταία γουλιά 
από το μπουκάλι 
των ενισχύσεων

Από την εξάλειψη 
των άμεσων 

πληρωμών μέχρι 
την αποδυνάμωση 

της ΕΕ ως καθαρού 
εξαγωγέα τροφίμων, 
δίνουν και παίρνουν 

οι εικασίες για την 
παρακαταθήκη της 

νέας ΚΑΠ

Τον διάβολο
στις λεπτοµέρειες

φοβούνται Copa-Cogeca

Ακτιβιστές
Στις αποφάσεις που µένουν 
να ανακοινωθούν επίσηµα, 
δίνεται γραµµή για µείωση 
της παραγωγικότητας και 
αύξηση των τιµών, καθώς 
και σύνδεση των αγροτικών 
ενισχύσεων µε στόχους 
περιβαλλοντικούς που 
υπαγορεύουν οι ακτιβιστικές 
ενώσεις στα αστικά κέντρα. 

10 αντί 6
Η καλλιέργεια ελαιοκράµβης 
θα µπορούσε να 
υποχωρήσει, µε αποτέλεσµα 
το µπλοκ να εισάγει πλέον 
των 10 εκατ. τόνων, όταν 
σήµερα οι ανάγκες του για 
εισαγωγή περιορίζονται 
στους 6 εκατ. τόνους.

Εισαγωγές
Για την πρώτη ευθυγράµµιση 
µε τους στόχους του Farm 
to Fork που επιχειρείται, οι 
πρώτες αντιδράσεις κάνουν 
λόγο για µετατροπή της 
Ευρώπης σε καθαρό 
εισαγωγέα σιτηρών. 
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Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
«Έχει έρθει η ώρα να 
ωριµάσουµε. ∆εν 
υπάρχουν άλλα λεφτά. Αν 
έρθει πανδηµία τον 
χειµώνα, τελειώσαµε 
οικονοµικά […] ∆εν 
µπορούµε να τα έχουµε 
όλα στη ζωή ταυτόχρονα, 
το κράτος δίνει ένα 
εµβόλιο δωρεάν και κάνεις 
τα κουµάντα σου στη ζωή».

MΑΝ. ∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
«∆εν ανησυχώ πολύ µε τη 
∆έλτα µετάλλαξη. Θεωρώ 
ότι έχει δοθεί περισσότερη 
έµφαση απ’ όση χρειάζεται. 
Η αύξηση που βλέπουµε σε 
διάφορες περιοχές 
συνδυάζεται περισσότερο 
µε τοπικές επιδηµίες παρά 
µε µία τεράστια αύξηση της 
µεταδοτικότητας, όπως 
παρουσιάζεται».

Κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΥΠΟΛΟΥ 
ΠΡΟΕ∆. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
«Η ∆ηµοκρατία δεν κάνει 
διακρίσεις, δεν υπάρχουν 
πολίτες πρώτης, δεύτερης 
ή άλλης κατηγορίας. Όλοι 
οι άνθρωποι είναι ίσοι 
µπροστά στον νόµο. Επειδή 
η πραγµατικότητα δεν 
είναι πάντα αυτή που 
θέλουν τα Συντάγµατα, 
πρέπει να γίνουν βήµατα, 
χρειάζεται δρόµος…».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΙΤΣΑ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΙΑΡΡΟΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΩ Η Ι∆ΙΑ ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΣΤΙΚΑΚΙΑ  

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Τρωκτικά
Αλήθεια ο υπουργός της 
πλατείας λέει και ξαναλέει 
για την προκαταβολή 
αποζηµιώσεων του παγετού 
που θα ‘ρθουν µάλλον µε τα 
µπάνια του λαού, και θα 
καταβληθούν αφού γίνουν 
εξατοµικευµένοι έλεγχοι και 
διασταυρώσεις για να µην 
υπάρξουν αδικίες από 
επιτήδειους. Για τα τρωκτικά 
όµως του Εθνικού Αποθέµατος; 

Κατακουζήνα
Απασφάλισε ο Κακαβάς µε την 
έλευση Παπαγιαννίδη στο 
υπουργείο της πλατείας. Στα 
πολλά που λέει κατηγορεί τον 
υπουργό για «βυζαντινισµό 
αισχίστου είδους», για 
«παλινόρθωση διχαστικών και 
αποστεωµένων αντιλήψεων», 
για «λατινοαµερικανικού τύπου 
στρατό µε στρατηγούς- 
γενικούς γραµµατείς άσχετους 
µε τα καθήκοντά τους».

Ανδριάντα
Το τσέκαρε κανείς ότι πλέον οι 
παραγωγοί πληρώνονται σε 30 
µε 60 ηµέρες; Ο υπουργός της 
πλατείας πάντως το πήρε ως 
δεδοµένο, µε αφορµή την 
ψήφιση του σχετικού νόµου, 
πρόσφατα στη Βουλή. Τώρα, 
θα σπάσει και τα καρτέλ και θα 
εξαφανίσει τις ελληνοποιήσεις 
των αγροτικών προϊόντων και 
οι παραγωγοί θα του 
ετοιµάσουν ανδριάντα…

Τις πταίει και τόσες και τόσες ΚΑΠ 
δεν έφεραν την ανάπτυξη;

Στο γνωστό τέµπο, «τι ωραία τι καλά σκίζει η βάρκα τα νε-
ρά», συνεχίζει ο υπουργός της πλατείας για το επιστέγασµα 
της συµφωνίας της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που θα τα 
κάνει όλα και θα συµφέρει τους αγρότες. Τους όρους και τις 
προϋποθέσεις και πως θα ενσωµατωθούν όλα αυτά στο εσω-
τερικό γίγνεσθαι τους έχει µελετήσει; Γιατί µε post it, τσιτάτα 
και εξωτερικούς συµβούλους χάνεται στο τέλος και η µετά-
φραση και η ανάπτυξη. Κατά τα λοιπά, χαράς ευαγγέλια για 
τα εξασφαλισµένα 19 δισ. ευρώ της ΚΑΠ…

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
«Ήρθε καλοκαίρι και 
στις κατασκηνώσεις 
του Υπ.Α.Α.Τ.», λένε οι 
γεωτεχνικοί ∆ηµοσίου 
που πήραν πίσω τις 
εγκαταστάσεις που 
χρησιµοποιήθηκαν για 
µεταναστευτικές δοµές 
«να γίνει µάθηµα ότι η 
εξουσία ελέγχεται....», 
λένε µε νόηµα.

«Εγώ αυτό που ξέρω 
είναι ότι έχω 370 
πρόβατα, έχουν κάνει 
έλεγχο δύο φορές και 
επιτόπιο... Έχω αιτηθεί 
Εθνικό Απόθεµα από 
το 2019 και ακόµα δεν 
έχω δει στο λογαριασµό 
µου ούτε 1 ευρώ», 
λέει κτηνοτρόφος για 
τις παλινωδίες στο 
Απόθεµα.

Υβρίδια
Ανάστατη η µελισσοκοµική 

κοινότητα µε τα µέτρα στήριξης 
των 3,2 εκατ. ευρώ ελέω 
απαγορεύσεων πανδηµίας, που 
µεταφράζονται σε 3,3 ευρώ 
ανά κυψέλη ή ως αποζηµίωση 
της αξίας για 300 γραµµάρια 
µελιού σε τιµή σούπερ µάρκετ.

«Σε άγριο φιάσκο από το 
ΥΠΑΑΤ και την πολιτική 
ηγεσία, εξελίσσεται η υπόθεση 
στήριξης της µελισσοκοµίας 
λόγω πανδηµίας», σχολιάζει 
επαγγελµατίας µελισσοκόµος. 
Και εξηγείται:

«Ο ίδιος ο υπουργός Σπ. 
Λιβανός σε τηλεδιάσκεψη µε 
µελισσοκοµικούς φορείς της 
Κρήτης τον Φεβρουάριο είχε 
ανακοινώσει στήριξη 5,6 εκατ. 
ευρώ για τη µελισσοκοµία, 
προς ενίσχυση 950.000 
κυψελών και 3.158 Ελλήνων 
µελισσοκόµων µε 5,93 ευρώ 
ανά κυψέλη», όπως λέει.

;

ΣΕΡΙΝΑ ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ 
ΤΕΝΙΣΤΡΙΑ
«Ήµουν στεναχωρηµένη 
που χρειάστηκε να 
αποχωρήσω [σ.σ πρεµιέρα 
στο Wimbledon] λόγω του 
τραυµατισµού στο δεξί µου 
πόδι. Είµαι ευγνώµων για 
την αγάπη που µου έδειξε 
ο κόσµος. Ένιωσα µια 
απίστευτη ζεστασιά από το 
κοινό όταν µπήκα στο κορτ 
και όταν αποχωρούσα».

Νοµίζω πως αυτό 
το χρώµα του πάει 
περισσότερο!

Πώς και πώς περίµεναν οι αγρότες την 
εξόφληση της ενιαίας και των προγραµµάτων 
και τελικά εξελίχθηκε τόσο «χάλια» όσο και η 
πληρωµή του ∆εκεµβρίου. Εδώ κι έναν µήνα 
τους πήγαιναν από αναβολή σε αναβολή και 
όταν έφτασαν στα µη περαιτέρω, λίγο πριν 
σκάσουν οι καταλογισµοί από τις Βρυξέλλες 
κι έβγαλαν την πληρωµή. 

Η καλή είδηση είναι ότι όλοι πήραν και από 
κάτι ψιλά. Το άσχηµο είναι ότι τα χρήµατα 
υπέρ Αποθέµατος, που κόπηκαν οριζόντια από 
όλους του παραγωγούς µένουν ακόµα 
άφαντα. Ευτυχώς βέβαια δεν µοιράστηκαν 
στο κύκλωµα που εδώ και µία τριετία παλεύει 
να καταχραστεί όσα περισσότερα µπορεί…. 
Από την άλλη, ο αγροτικός κόσµος 
αναρωτιέται αν θα τα πάρει πίσω ποτέ…. 

Μαντάρα και στα προγράµµατα, µε την 
πληρωµή να τρέχει σταδιακά, σου λέει, µε την 
πρώτη εκκαθάριση να δίνει µόλις τα µισά από 
αυτά που δεσµεύτηκαν αρµοδίως….. Στους 
χαµένους οι κτηνοτρόφοι, που θυµούνται τα 
«καλά» του 2019, όταν πληρώθηκαν 10 µέρες 
µετά τους συναδέρφους τους της Γεωργίας. 
Στη ∆υτική Ελλάδα ακόµα περιµένουν! 

Τελευταία ώρα, κατά το σύνηθες και η 
ανακοίνωση του ΕΛΓΑ για παράταση της 
δυνατότητας πληρωµής των ασφαλιστικών 
εισφορών των αγροτών µέχρι τον Σεπτέµβριο. 
Πάντα υπάρχει ορισµένο χρονικό περιθώριο, 
αλλά αν δεν µαζέψει και ο φορέας από τους 
αγρότες χρήµατα, πώς να τους τα δώσει µετά 
πίσω µέσα από πληρωµές αποζηµιώσεων;  

«Αδιαφάνεια, διαρροές, καταγγελίες και 
αντιδράσεις, που αναµφίβολα συνδέονται µε 
το «προµελετηµένο έγκληµα» της 
απαράδεκτης παρακράτησης τον ∆εκέµβριο 
του 2020 από το σύνολο των αγροτών πάνω 
από 10% των επιδοτήσεων, προκειµένου η 
διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η πολιτική ηγεσία 
του ΥπΑΑΤ να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα 
ποσά για να «απογειώσουν» την  επιχείρηση 
«Βοσκοτόπια της Ν∆» στην αναδιανοµή του 
Εθνικού Αποθέµατος, µε ρουσφετολογικό, 
αντιπαραγωγικό και αδιαφανή τρόπο, προς 
όφελος  δήθεν δικαιούχων «αγροτών» που 
δεν έχουν δει ποτέ τους χωράφι ή 
βοσκότοπο» βλέπουν και οι βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ.

Αραχωβίτης και Τελιγιορίδου θετούν 
ξανά το βασικό ερώτηµα: Τα χρήµατα που 
παρακρατήθηκαν τον ∆εκέµβριο του 2020 
από τους αγρότες που βρίσκονται; Θα 
επιστραφούν στους δικαιούχους από τους 
οποίους παρακρατήθηκαν; Θα διανεµηθούν 
ως Εθνικό Απόθεµα όταν κατακάτσει η 
σκόνη; Πόσα τελικά είναι αυτά; 

Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ε
πειδή στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να καλύψουν τις 
επαναλαµβανόµενες παρανοµίες τους δεν 
κοιτάνε τι έγραφαν στα έγγραφα που δώσα-
µε στην δηµοσιότητα, ψάχνουν να σωθούν 

µε περιστατικά ασφάλειας.  

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1- στην κατανοµή του 
Εθνικού Αποθέµατος 2020. Πλοίο τράκαρε µε τραί-
νο. Το πλοίο µε τους πειρατές του εθνικού αποθέµα-
τος τράκαρε µε το τραίνο των αγανακτισµένων κτη-
νοτρόφων. Πάνω στη µανούβρα στο Πειραιά µπάτα-
ραν 48 ώρες πριν πάρουν τα φράγκα. 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2- στην κατανοµή του 
Εθνικού Αποθέµατος 2020. Από το τράκο ο Σπήλιος 
ξύπνησε και τσιµπιόταν όταν κατάλαβε ότι αυτός θα 
έβαζε τις υπογραφές για πολλές µα πολλές κατανο-
µές Εθνικό Απόθεµα µαϊµού, ενώ τους έχει µαρκάρει 
ο εισαγγελέας. Μπορεί και να  θυµήθηκε  ότι ο νό-
µος περί ευθύνης υπουργών έχει αλλάξει.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3- στην 
κατανοµή του Εθνικού Αποθέµατος 

2020. Όταν κ. Ρέππα στέλνεις το έγγραφο επιλεκτι-
κά στα δύο µέλη της διοίκησης, που τα θεωρείς του 
χεριού σου, για να κοροϊδέψεις τον υπουργό και να 
βάλει την υπογραφή του και αφήνεις τους δύο άλ-
λους απ’ έξω, µετά  βγαίνουν αντίγραφα για να πά-
ρουν όλοι, κάποιο από αυτά παραπέφτει και αποκα-
λύπτονται πράγµατα και θάµατα. Άγιο είχε ο Σπήλιος! 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4- στην κατανοµή του Ε-
θνικού Αποθέµατος 2020- Σοβαρό. Όταν το ίδιο στέ-
λεχος έχει συντάξει την απόφαση κατανοµής του ΕΑ 
το 2015, χωρίς κανένα κριτήριο αξιολόγησης για την 
κατανοµή, διεξάγει η ίδια τους ελέγχους, ευλογεί η 
ίδια σε έγγραφό της τι καλά που τα έκανε, η ίδια σχε-
διάζει τον τρόπο διεξαγωγής των ελέγχων για να βγά-
λει το αποτέλεσµα που θέλει, όταν αλλάζει την εγκύ-
κλιο ελέγχου του Βάρρα µόλις φύγει, όταν η ίδια ενώ 
αλλάζει ∆ιεύθυνση και καθήκοντα  το βασικό της α-
ντικείµενο εξακολουθεί να αποτελεί η κατανοµή του 
Εθνικού Αποθέµατος και παραµελεί τα  άλλα καθή-

κοντα της, ενώ πρωτοστατεί 5 χρόνια για το τι λέει ο 
κανονισµός γιατί µόνο έτσι θα βολευτεί η παράγκα 
του εθνικού αποθέµατος, και υπολογίζεις την πλη-
ρωµή τους πριν την υπογραφή των δικαιωµάτων α-
πό τον υπουργό, ναι αυτό είναι περιστατικό ασφά-
λειας. Παλιά το έλεγαν Λουδοβίκο, σήµερα Πέππα.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5- στην κατανοµή του Ε-
θνικού Αποθέµατος 2020. Η δηµοσιοποίηση του εγ-
γράφου της 3.6.2021 έδειξε σε αυτά τα ΚΥ∆ που κά-
νουν καλά τη δουλειά τους, πώς κάποιοι άλλοι (πα-
ράγοντες) µε συνεργασία εντός ΟΠΕΚΕΠΕ και αλλού 
περνούσαν τους κατάλληλους κωδικούς στα βοσκο-
τόπια µε πολλά βράχια. Απολιθωµένοι βοσκότοποι, 
που γενούν επιδοτήσεις - πιο απολιθωµένο µυαλό 
έλεγε σε όλους ότι το επιτρέπει ο κοινοτικός κανο-
νισµός και την πάτησε και ο Σταύρος.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6- στην κατανοµή του 
Εθνικού Αποθέµατος 2020: Τι θα γίνει µε τα καπά-

ρα που έχουν δοθεί όχι σε ενοίκια αλλά 
στα κυκλώµατα για να βρίσκουν ε-

κτάσεις και να δηλώνουν απολι-
θωµένα- βοσκοτόπια που φυ-

τρώνουν αγριλιές. Εδώ υπει-
σέρχονται περιστατικά ασφά-
λειας  οικονοµικών  συναλλα-
γών, θα γελάσουµε πολύ…

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 7 
- στην κατανοµή του Εθνικού 
Αποθέµατος 2020. Αυτοί που 
πήραν το ∆εκέµβρη σε απολι-
θωµένα βοσκοτόπια κουνά-
νε το δάχτυλο στους άλλους 
που έµειναν µε το στόµα α-

νοιχτό. Τους λένε είχε κουµπάρο το Βορίδη κέρδι-
σες, είχες κουµπάρο το Λιβανό έχασες. Είναι τοις πά-
σι γνωστό ότι ο Βορίδης βοηθάει τις κουµπαριές του. 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8 - στην κατανοµή του Ε-
θνικού Αποθέµατος 2020. Το πραγµατικό περιστατικό 
ασφάλειας είναι να δούµε τις επόµενες ηµέρες εάν τα 
41 εκ που δεν καταβλήθηκαν πήγαν πίσω στους πα-
ραγωγούς. Πολύ λένε ότι δεν πήραν τα σωστά χρήµα-
τα. Σε λίγο θα φανεί και θα δούµε τότε τα περιστατικά.  

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9 - στην κατανοµή του 
Εθνικού Αποθέµατος 2020. Σοβαρό περιστατικό α-
σφάλειας αυτά που γράφει η ∆ιαµάντω και ο Λάµπης, 
ποιος από τα ΚΥ∆ κάνει αυτές τις δουλειές και τι κά-
νει ο συντονιστής, δεν πιστεύω και αυτών  των ΚΥ∆ 
το άλλο µισό είναι εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 10 - Σε λίγο απασφαλί-
ζει ο εισαγγελέας.

Γλωσσού γραµµατέας
Περιστατικό ασφαλείας θα χρησίµευε 
και για τη γραµµατέα του Προεδρείου 
που µύγα να πετάξει σπεύδει να δώσει 

αναφορά στα παιδιά του Πειραιά 

Ε
ίναι αδιανόητο, Έλληνες αγρό-
τες και κτηνοτρόφοι να αντα-
γωνιστούµε τους Ευρωπαίους. 

Όχι γιατί δεν έχουµε ποιοτι-
κά προϊόντα, ίσα - ίσα, αλλά γιατί οι Ευ-
ρωπαίοι παίρνουν τις ενισχύσεις όπως 
δικαιούνται να τις πάρουν και εδώ στην 
Ελλάδα, µας τις κλέβουν! 

Είναι ντροπή και αίσχος αυτό που συµ-
βαίνει µε το Εθνικό Απόθεµα και δεν εί-
ναι σηµερινό φαινόµενο. 

Ευθύνες καταλογίζονται ήδη από το 
2017  επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. 

Είναι πραγµατικά ντροπή, όταν ο πρώ-
ην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Βαρρας ε-
φάρµοζε την απόφαση του ευρωπαϊκού 
δικαστηρίου για τον χαρακτηρισµό των 
βοσκοτόπων και έδινε πραγµατικά προί-
κα στο υπουργείο να διαχειριστεί άλλα 
δέκα εκατοµµύρια στρέµµατα, οι Έλληνες 
παραγωγοί , αγρότες και κτηνοτρόφοι, 
να µην καρπώνονται τα οφέλη αλλά από 
ότι φαίνεται να χάνουν και χρήµατα από 

τίς Ενισχύσεις! 
Υπάρχουν πο-

λιτικές ευθύνες 
είναι ξεκάθαρο! 

Ο πρωθυπουρ-
γός τής χώρας 
πρέπει να ενη-
µερωθεί επί του 
ζητήµατος και 
να διαφυλάξει 

την αξιοπρέπεια του Έλληνα κτηνοτρό-
φου και αγρότη. 

Συντάσσοµαι απόλυτα µε τούς κτηνο-
τροφικούς συλλόγους που κατέθεσαν 
µηνύσεις στον Εισαγγελέα. 

Καλώ όλους τους κτηνοτρόφους της 
Θεσσαλίας να γίνουµε όλοι µια γροθιά 
απέναντι σε τέτοιες πρακτικές και νοο-
τροπίες. 

Να γίνουµε όλοι οι κτηνοτρόφοι της 
χώρας ένα πραγµατικό ποτάµι , ώστε να 
σταµατήσει αυτό το έκτρωµα που γίνεται 
στις πλάτες µας µε το εθνικό απόθεµα. 

Μυρίζει σκάνδαλο η ιστορία. Οφείλου-
µε όλοι, όλοι όµως, πέρα από κοµµατι-
κές προτιµήσεις, να είµαστε ενωµένοι στο 
συγκεκριµένο ζήτηµα διότι διαπράττεται 
πλιάτσικο στις τσέπες µας. 

 Ζητώ επισήµως την παρέµβαση του 
πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη. 

Το µαχαίρι πρέπει να φτάσει στο κόκ-
καλο και να αποδοθούν οι ευθύνες ποι-
νικά και πολιτικά. 

*ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΡΝΑΒΟ

Μέχρι πότε 
θα χάνονται 
τα λεφτά μας 
στο δρόμο 

ΤOY  ΣΤΕΛΙΟY 
ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗ*
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Γ
ίνονται τρία θεµελιώδη λάθη στις συζητήσεις 
και στις πρωτοβουλίες για επιχειρηµατικές 
συνεργασίες γεωργών στην Ελλάδα, ανε-
ξαρτήτως νοµικής µορφής (Α.Σ., Α.Ε., Ι.Κ.Ε). 

Λάθος 1ο: Επικρατεί η άποψη ότι η επιχειρηµατική 
συνεργασία στηρίζεται στην φιλία
Λάθος 2ο : Υποτιµάται η αξία του ατοµικού οφέλους
Λάθος 3ο: ∆εν χρησιµοποιούνται σωστά «υλικά» και 
«συνταγή» 

Επιχειρηµατική Συνεργασία: ∆εν στηρίζεται 
στην φιλία

Ησυνεργασία δεν έχει φίλους.  Έχει µόνο ένα 
δίδυµο αδελφάκι, τον ανταγωνισµό, µε τον 
οποίον πάνε πάντα µαζί. Συνεργασία και α-

νταγωνισµός είναι αλληλένδετες έννοιες, συνθήκες 
και καταστάσεις. 

Μια µατιά στα «εσωτερικά»  των επαγγελµατικών 
οµάδων ποδοσφαίρου, που είναι και αυτές µια µορ-
φή επιχειρηµατικής συνεργασίας, δείχνει ξεκάθα-
ρα την συνεχή αλληλεπίδραση συνεργασίας και α-
νταγωνισµού. 
Οι παίχτες κάθε οµάδας:
Συνεργάζονται µεταξύ τους για να κερδίσουν την α-
ντίπαλη οµάδα.
Ανταγωνίζονται µεταξύ τους για το ποιος θα πετύχει 
τα περισσότερα γκολ.
Οι οµάδες:
Συνεργάζονται µεταξύ τους για να δηµιουργήσουν 
το πρωτάθληµα. 
Ανταγωνίζονται µεταξύ τους για το ποια θα κερδίσει 
το πρωτάθληµα.

Και ας µεταφέρουµε τα παραπάνω σε ένα αγροτι-
κό συνεργατικό σχήµα ανεξαρτήτως νοµικής µορ-
φής (Α.Σ., Α.Ε., Ι.Κ.Ε).
Τα µέλη του συνεργατικού σχήµατος:
Συνεργάζονται µεταξύ τους για να πετύ-
χουν καλύτερες τιµές, να αποκτήσουν 
αδιαίρετες υποδοµές, να εξασφαλί-
σουν καλύτερες και περισσότερες 
ενισχύσεις και αποζηµιώσεις. 
Ανταγωνίζονται µεταξύ τους για να 
πετύχουν, το κάθε µέλος ατοµικά 
και έναντι των άλλων, µεγαλύτε-
ρη παραγωγή, καλύτερη ποιότητα, 
µείωση του κόστους, καινοτοµία. 
Τα συνεργατικά σχήµατα:
Συνεργάζονται µεταξύ τους για να ε-
πιτύχουν πολιτικά οφέλη, µείωση κό-

στους µεταφορικών, µείωση κόστους εισροών, κ.λπ. 
Ανταγωνίζονται µεταξύ τους για το ποιο θα κερδίσει 
µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς. 

Το πρώτο λοιπόν δεδοµένο είναι ότι η συνερ-
γασία για να είναι βιώσιµη, αναπτυξιακή, και-
νοτόµος και δηµιουργική, πρέπει, νοµοτελει-

ακά, να στηρίζεται στην αρµονική συνύπαρξη συ-
νεργασίας & ανταγωνισµού. Για το σκοπό αυτό πρέ-
πει, όπως θα ρυθµιστούν οι κανόνες τις συ-
νεργασίας, να έχουν προβλεφθεί και να 
έχουν ρυθµιστεί από το ιδρυτικό στά-
διο και οι κανόνες του εσωτερικού 
ανταγωνισµού.  

Η επιχειρηµατική συνεργασία 
λοιπόν δεν στηρίζεται στην φιλία 
αλλά στους κανόνες που πρέπει 
να ρυθµίζουν και να δηµιουργούν 
µια αρµονική σχέση συνεργασίας 
και εσωτερικού ανταγωνισµού. Αν 
µια συνεργασία στηριχθεί στην φι-
λία χωρίς κανόνες εσωτερικού αντα-
γωνισµού, θα καταστραφεί. Και η συνερ-
γασία και η φιλία. Αν, αντίθετα, µια συνερ-
γασία προβλέψει και ρυθµίσει µε  κανόνες τον 
εσωτερικό ανταγωνισµό, αφενός θα είναι επιτυχής 
και αφετέρου, ακόµη και αν δεν υπάρχει φιλία ανά-
µεσα στα µέλη, είναι πολύ πιθανόν να δηµιουργηθεί. 

Επιχειρηµατική Συνεργασία ίσον Ατοµικό Όφελος 

Κανένας δεν µπαίνει -χωρίς καταναγκασµό- σε 
µια συνεργασία αν αυτά που θα εισφέρει, εί-
ναι περισσότερα από αυτά που θα κερδίσει. 

Κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο στο ένστικτο της επιβί-
ωσης των οργανισµών. Για να υπάρξει ελεύθερη συ-
νεργασία πρέπει τα συνεργαζόµενα µέρη να κερδί-
σουν ατοµικά περισσότερα από ότι αν ενεργούσαν 

ξεχωριστά. Τόσο το «κόστος» όσο και το «ό-
φελος» της συνεργασίας πρέπει να είναι 

σαφή, µετρήσιµα και γνωστά στα µέλη 
από το ιδρυτικό στάδιο.

Επιχειρηµατική Συνεργασία: 
Τα συστατικά 

Το βασικό συστατικό κάθε συ-
νεργασίας είναι η εµπιστοσύ-
νη και έχουµε 2 ειδών: 

Τη διαπροσωπική εµπιστοσύνη που 
αναπτύσσεται µεταξύ φίλων και συγγε-

νών και στηρίζεται στα συναισθήµατα και 

Την εµπιστοσύνη των οργανισµών η οποία απαιτεί 
7 συστατικά:

 Ηγεσία. 
 Συµβόλαια (καταστατικό, σαφές επιχειρηµατικό 

σχέδιο).
 Εγγυήσεις. 
 ∆ικαστήρια (εσωτερικούς και εξωτερικούς θεσµούς 

που θα εγγυώνται ότι θα τηρηθούν τα συµβόλαια).
 Φήµη (εσωτερική και εξωτερική).

 Επικοινωνία.
 Εκπαίδευση.

Τα 5 πρώτα συστατικά (Ηγεσία, 
Συµβόλαια, Εγγυήσεις, ∆ικαστή-
ρια και Φήµη) είναι αυτά που 
δηµιουργούν την εµπιστοσύ-
νη των οργανισµών και όχι τα 
συναισθήµατα. 

Όµως, το πλέον σηµαντικό 
είναι το 7ο συστατικό, η εκπαί-

δευση. Η επιχειρηµατική συνερ-
γασία δεν προκύπτει αυτόµατα -ό-

πως η διαπροσωπική- είναι προϊόν 
µάθησης. Η επιχειρηµατική συνεργα-

σία διδάσκεται. 

Επιχειρηµατική Συνεργασία: Η συνταγή
 Προβλήµατα στην περιοχή που δεν λύνονται ατοµικά.
 Μετρήσιµο ατοµικό όφελος των µελών από την συµ-

µετοχή στο σχήµα.
 Ηγέτης .
 Οµάδα πρωτοβουλίας. 
 Αναλυτική και εκτενής προ-ιδρυτική διαβούλευση.
 Καταστατικό και εσωτερικός κανονισµός που προ-

βλέπουν και προάγουν τόσο την συνεργασία αλλά 
και τον εσωτερικό ανταγωνισµό και 5ετές αναλυτικό 
στρατηγικό σχέδιο που δείχνει µε σαφή και µετρήσι-
µο τρόπο την σχέση κόστους/οφέλους κάθε µέλους.
 Εκπαίδευση από το προ-ιδρυτικό στάδιο και διαρκώς.
 Σύγχρονη οργάνωση.
 Συνεχής αξιολόγηση και επανασχεδιασµός των πά-

ντων: Στόχων, στρατηγικής, τακτικών, στελεχών, δι-
οίκησης, µελών, κ.λπ.

Η συνεργασία δεν στηρίζεται στη φιλία

*Πρόεδρου Α.Σ. Ήλιος & Κέντρου Αγροτικής 

Επιχειρηµατικότητας Κοιν. Σ.Επ., συγγραφέα του 

βιβλίου «Γιατί οι αγροτικοί συνεταιρισµοί απο-

τυγχάνουν στην Ελλάδα»

ΑΡΘΡΟ
  ΤOY ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ*
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Στις 3 Ιουλίου για τα
Leader η Πάρνωνας
Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. 
ανακοίνωσε το πρόγραµµα της εκδήλωσης που 
διοργανώνεται 2 και 3 Ιουλίου στο Λεωνίδιο για 
την παρουσίαση της προόδου του τοπικού 
προγράµµατός LEADER/CLLD. Με ένα πλούσιο 
πρόγραµµα χωρισµένο σε έξι θεµατικές ενότητες, 
οι διοργανωτές θα παρουσιάσουν πέρα από το 
τοπικό πρόγραµµα LEADER/CLLD και τη 
διαδικασία υλοποίησης ∆ηµόσιων Συµβάσεων, 
καθώς και άλλων έργων και επενδύσεων. Πιο 
συγκεκριµένα το πρόγραµµα παρουσιάσεων του 
Σαββάτου 3 Ιουλίου θα είναι χωρισµένο σε 
τέσσερα µέρη µε τις πρώτες οµιλίες να αφορούν 
το νέο τοπίο των ∆ηµόσιων Συµβάσεων, ενώ θα 
συζητηθούν θέµατα για την παρακολούθηση και 
έλεγχο συγχρηµατοδοτούµενων έργων και 
∆ηµόσιων συµβάσεων 2014-2020. Στη δεύτερη 
ηµέρα της εκδήλωσης συζήτηση στρογγυλής 
τραπέζης µε θέµα: Η οριζόντια συνεργασία 
αναθετουσών αρχών στο νέο θεσµικό 
περιβάλλον/ Προγραµµατικές Συµβάσεις ΟΤΑ µε 
Αναπτυξιακούς Οργανισµούς, µε συντονιστή τον 
διευθύνοντα της Πάρνωνας Μαρίνη Μπερέτσο.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
 Η SIFE 2021 µε κατηγορίες 

που καλύπτουν όλα τα στάδια της 
αλυσίδας παραγωγής των 
φρούτων και λαχανικών, θα 
πραγµατοποιηθεί στην Σανγκάη 
από τον οργανισµό CFNA, στις 12-
14 Αυγούστου. Πληροφορίες στο 
https://en.fruitexpo.cn/

 Η διεθνής έκθεση, 
PotatoEurope που είναι 
αφιερωµένη σε όλη την αλυσίδα 
παραγωγής πατάτας, θα λάβει 
χώρα στο Lelysland της Ολλανδίας 
στις 1-2 Σεπτεµβρίου και θα 
περιλαµβάνει υπαίθρια 
παρουσίαση σε πάνω από 50 
στρέµµατα. Ιστοσελίδα της 
έκθεσης: potatoeurope.nl

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

 Από τις 5 έως 7 Οκτωβρίου 
διοργανώνεται η 13η διεθνής 
έκθεση «Fruit Αttraction», για την 
ανάδειξη των φρέσκων προϊόντων, 
µε φυσική παρουσία στη Μαδρίτη. 
Πληροφορίες στο www.ifema.es/
en/fruit-attraction.

 Ο διαγωνισµός World Cheese 
Awards θα διεξαχθεί για 33η 
χρονιά ως µέρος του Asturias 
Paraíso Natural International 

Cheese Festival 2021, στο Οβιέδο 
της Ισπανίας, στις 3-6 Νοεµβρίου 
εξ’ ολοκλήρου αφιερωµένο στο 
τυρί. Πληροφορίες στο www.
internationalcheesefestival.com 

 Η έκθεση Foodtech, 
στοχευόµενη στη βιοµηχανία 
τροφίµων και ποτών, θα λάβει 
χώρα στις 13 - 16 Νοεµβρίου στο 
Metropolitan Expo. Πληροφορίες 
στο https://foodtech.gr/h-ekthesi/
to-profil-tis-ekthesis/.

 Μεταφέρεται για τις 9-11 
Φεβρουαρίου 2022 η διεθνής 
έκθεση προώθησης φρούτων και 
λαχανικών για επαγγελµατίες 
Fruit Logistica του Βερολίνου. 

Πληροφορίες και συµµετοχές στο 
τηλέφωνο 210-6419037.

 Νέες ηµεροµηνίες για την Asia 
Fruit Logistica στο Χονγκ Κονγκ, 
από τις 7 µε 9 Σεπτεµβρίου 2022 
στο Χονγκ Κονγκ, ανακοίνωσε ο 
Εκθεσιακός Οργανισµός του 
Βερολίνου. Πληροφορίες και 
συµµετοχές στο 210-6419037.

 Μετατέθηκε για τις 12 έως τις 
16 Σεπτεµβρίου 2022 η διεθνής 
έκθεση τεχνολογίας ποτών και 
ρευστών προϊόντων, Drinktec, στο 
Μόναχο, όπως ανακοίνωσε ο 
Εκθεσιακός Οργανισµός του 
Μονάχου. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 210-6419037.

∆ωρεάν κατάρτιση 
για τοπικά προϊόντα 
στο ∆ήµο Αγιάς

O Οργανισµός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά», σε 
συνεργασία µε το ∆ήµο Αγιάς και τον Αγροτικό 
Συνεταιρισµό Παραγωγής Εµπορίας Αγροτικών 
Προϊόντων Μελιβοίας «Η ΑΘΑΝΑΤΗ», 
προσφέρουνδωρεάν πρόγραµµα κατάρτισης και 
συµβουλευτικής µε θέµα «Τοπικά προϊόντα ∆ήµου 
Αγιάς: Από την παραγωγή στο ράφι». Το 
πρόγραµµα σχεδιάστηκε και συγχρηµατοδοτείται 
από τον ∆ήµο Αγιάς, τον Αγροτικό Συνεταιρισµό 
Παραγωγής Εµπορίας Αγροτικών Προϊόντων 
Μελιβοίας «Η ΑΘΑΝΑΤΗ», και τον Οργανισµό 
«Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» µέσω της ιδρυτικής 
δωρεάς του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). 
Το πρόγραµµα αναπτύσσεται σε 2 εκπαιδευτικούς 
πυλώνες: Φυτοπροστασία-Σύγχρονοι οικολογικοί 
τρόποι καταπολέµησης ασθενειών της καστανιάς, 
Σύγχρονες Μέθοδοι Παραγωγής, Πιστοποίησης, 
Συσκευασίας και Προώθησης Τοπικών Προϊόντων. 
Καταληκτική ηµεροµηνία αιτήσεων: 12 Ιουλίου.

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ

Σεµινάριο υγιεινής 
και ασφάλειας 
τροφίµων ΕΦΕΤ

Το Επιµελητήριο Κυκλάδων 
ανακοινώνει τη διεξαγωγή 
εκπαιδευτικού σεµιναρίου σε 
θέµατα Υγιεινής και 
Ασφάλειας Τροφίµων 
(ΕΦΕΤ) στις 5 και 6 Ιουλίου 
µέσω πλατφόρµας, µε 
εισηγητή τον Γιάννη Κακό 
και κόστος συµµετοχής 100 
ευρώ ανά άτοµο. 
Υπενθυµίζεται ότι η 
εκπαίδευση είναι 
υποχρεωτική για όλο το 
προσωπικό των 
επιχειρήσεων, που 
παράγουν, επεξεργάζονται, 
εµπορεύονται, αποθηκεύουν 
ή διακινούν τρόφιµα και 
ποτά σε επιχειρήσεις. Το 
Επιµελητήριο Κυκλάδων 
παρέχει σε όλους τους 
συµµετέχοντες δωρεάν 
έντυπο εκπαιδευτικό υλικό, 
βεβαίωση παρακολούθησης. 
Περισσότερες πληροφορίες 
και εγγραφές στο https://
www.e-kyklades.gr/articles/
article.jsp?context=103&cat
egoryid=2561&articleid
=60766

WEBINAR

ΛΕΩΝΙ∆ΙΟ

 Ανοιχτή έως τις 15 Ιουλίου η 
πρόσκληση ύψους 37 εκατ. ευρώ για 
αιτήσεις στήριξης στο Μέτρο 4.1.2 
για όσους θέλουν να αγοράσουν 
αρδευτικά συστήµατα και φ/β 
µε επιδότηση 40 έως 85%.

 Πιστοποιητικό δικαστικής 
φερεγγυότητας καλούνται να 
προσκοµίσουν µέχρι τις 16 Ιουλίου 
σε ειδική πλατφόρµα της ΑΑ∆Ε, 
επιχειρήσεις και επαγγελµατίες 
αγρότες που έλαβαν χρηµατοδότηση 
από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή.

 Έως 19 Ιουλίου αιτήσεις για 
εξισωτική, 12,5 ευρώ για ορεινούς, 
8,1 ευρώ το στρέµµα για τις 
µειονεκτικές περιοχές. 

 Μέχρι και 30 Ιουλίου ανοιχτός 
για αιτήσεις ο νέος κύκλος αιτήσεων 
υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόµο.

 Παράταση µέχρι 1η Σεπτεµβρίου 
στη 2η προκήρυξη του Μέτρου 5.1 
για την επιδότηση της αντιχαλαζικών. 

 Έως 30 Σεπτεµβρίου παρατείνεται 
η προθεσµία για τους παραγωγούς 
να αποπληρώσουν τις ασφαλιστικές 
εισφορές τους στον ΕΛΓΑ.

 Παράταση µέχρι τις 31 
∆εκεµβρίου 2021 δόθηκε για τη 
διαδικασία νοµιµοποίησης των 
σταβλικών εγκαταστάσεων σε 
κατοικηµένες περιοχές.

ΨΗΦΙΑΚΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Ηµερίδα του έργου 
CheeseCulT από 
τον ΕΛΓΟ

Για την παρακολούθηση της 
ηµερίδας διαδικτυακά µέσω Zoom, 
στις 8 Ιουλίου 10 µε 12:30, 
απαιτείται εγγραφή. Η ηµερίδα θα 
εστιάσει στην ανάπτυξη του 
«∆ρόµου του Τυριού», της 
διαδροµής για το τυρί που θα 
αναπτυχθεί στη διασυνοριακή 
περιοχή Ελλάδας-Αλβανίας, καθώς 
και στις δυνατότητες δικτύωσης για 
παραγωγούς, τουριστικές εταιρείες 
και άλλους ενδιαφερόµενους µέσω 
της ενεργού συµµετοχής τους στο 
«∆ρόµο του Τυριού».  Εγγραφές 
στον σύνδεσµο: https://us02web.
zoom.us/webinar/register/WN_
fMW2go18S2iO969sMwNSJQ
Περισσότερες πληροφορίες για το 
πρόγραµµα και για τη συµµετοχή 
υπάρχουν διαθέσιµα στο site του 
έργου https://cheesecult.eu/.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λει-
τουργία,  πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγρο-
τεµάχιο 53  στρεµµάτων, κτιριακές εγκατα-
στάσεις µε πλήρη, υπερσύγχρονο εξοπλισµό 
και υποδοµές,  κατσίκες επιλογής  µε εξαιρε-
τικό γεννητικό υλικό. Σε κόµβο της Εγνατίας 
οδού, οι χρήσεις  γης είναι συµβατές για οι-
ανδήποτε δραστηριότητα (κτηνοτροφία , κα-
θετοποίηση ,αγροτουρισµό , φωτοβολταικά 
κλπ) email : Info@kosynthos.gr 

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

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

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

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

Πωλούνται δικαιώµατα 155 προ-
βάτων, 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. Περι-
οχή Σερρών τηλ.6906/779402. 

Πωλούνται µοσχίδες 14-16 µηνών υψη-
λής 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 κρεατοπαραγω-
γής φυλής Σβιτς και κόκκινες , 50 ζώα , 
τα 35 γεννηµένα. Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ 
6944/340117.

Πωλούνται δικαιώµατα ζώων.
Τηλ.6987/236109.

Πωλούνται 20 µοσχάρια 6-7 µηνών ρά-
τσας 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 πι-
στοποίηση Pedigree.Tηλ. 6976/396855.

Πωλούνται αρσενικά µοσχάρια άριστης 
ποιότητας ηλικίας από 5 έως 7 µηνών σε 
πολύ καλές τιµές.Περιοχή Κεντρικής Μακε-
δονίας.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 γεννη-
µένα 02/2021 µέσω τεχνητής σπερµατέγ-
χυσης από γονεις µε πιστοποίηση Pedigree. 
Περιοχή ∆ράµας. Tηλ. 6942/427966.

Πωλούνται 120 πρόβατα γερµανικά- Λα-
κόν και 70 ζυγούρια. Περιοχή Πέλλας.
Τηλ.6937/510240.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται χωράφια για ενοικίαση. Τηλ. 
6978/023728.

Ζητούνται δικαιώµατα από εκτατικά η βο-
σκότοπο. Τηλ.6978/023728.

Ζητείται βοσκότοπος µεγάλης έκτα-
σης πανελλαδικώς για ενοικίαση. Τηλ. 
6978/023728.

Ζητούνται προς αγορά 200 πρόβατα ρά-
τσας Κεφαλονιά. Περιοχή Κεφαλονιά. Τηλ. 
6938/617647.

Ζητούνται 50 έως 100 αγριοκάτσικα 
Τηλ.6985/858698.

 Ζητούνται δικαιώµατα για ζώα η για χω-
ράφια καλλιεργήσιµα.Τηλ.6985/858698.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται βίκος µπιζέλι από παραγω-
γό για χλωρή λίπανση, βελτίωση εδά-
φους- άζωτο και παραγωγή ζωοτροφής. 
Τηλ.6948/423151. 

Πωλούνται µπιζέλι βίκος κτηνοτροφικό κα-
θαρισµένα, για καλλιέργεια ζωοτροφής, σα-
νό για ζώα και χλωρή λίπανση. Ελιές, αµπέ-
λι, δενδρώδη. Τηλ. 6981/088747.

Πωλείται τριφύλλι χορταρο-τρίφυλλο από 
παραγωγό στην τιµή των 0,12 λεπτών ανά κι-
λό, 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.

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

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

Πωλούνται διάφορα χορτάρια και σανός 
βρώµης προς 0,12 λεπτά το κιλό.Περιοχή 
Βοιωτίας.Tηλ.6943/267411.

Πωλoύνται κτηνοτροφικά προϊόντα, βίκος 
,σανός, µπιζέλι-σανός και υποπροϊόντα µπι-
ζελιού,βίκου,φακής.Τηλ.6932/372270.

Πωλούνται φυτώρια απο ελιές Καλα-
µών σε υποκείµενο αγριελιάς και ροδιές 
ποικιλίας Ερµιόνης. Περιοχή Λακωνίας. 
Τηλ.6946/395102.

Πωλούνται 200,2 δικαιώµατα αρόσιµα τα 
οποία πληρώνονται προς 46,2 και πωλούνται 
προς 100 ευρώ το ένα.Τηλ.6930/554050.

Πωλούνται δικαιώµατα σιτηρών από 130 
στρέµµατα. Κος Νίκος. Τηλ. 6977/217886.

Πωλούνται τριφύλλια  και χορτοτρίφυλ-
λα στρογγυλή µπάλα. Περιοχή ∆υτικής Μα-
κεδονίας.Τηλ.6972/018965.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται προς αγορά σιτάρι,κριθάρι σκλη-
ρό και µαλακό από περιοχές Ορχοµενού,Λι-
βαδιάς,Μεγάρων,Θήβας,Αθήνας, σε ακτίνα 
150 χιλιοµέτρων από Αθήνα.κος Χαραλά-
µπης.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.

Πωλείται αγροτεµάχιο εκτάσεως 4.850 
µέτρων. περιοχή Γελινιάτικα, Ξυλόκαστρο.
Τηλ.6987/876761.

Eνοικιάζεται αποθήκη 1000 τ.µ για επαγ-
γελµατική - αγροτική χρήση µε νερό και ρεύ-
µα. Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται 700 στρέµµατα καλλιεργήσι-
µα, στη περιοχή του Μεσολογγίου, στις εκ-
βολές του Αχελώου. Τιµή 1.100.000 ευρώ. 
Τηλ.6942/228503.

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

Πωλείται αγρόκτηµα 5 στρεµµάτων, ξερι-
κό στο δήµο Τανάγρας.Τηλ.6942/547096.

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

Eνοικιάζεται ελαιώνας µε 3.500 δέντρα 
µε ελιές καλαµών σε έκταση 100 στρεµ-
µάτων, καλοδιατηρηµένος µε αυτόµα-
το πότισµα στην περιοχή Μεσολογγίου. 
Τηλ.6942/228503.

Προσφέρεται έκταση 150 στρεµµάτων για 
πώληση ή ενοικίαση µε καρυδιές, περιφραγ-
µένο σε άριστη κατάσταση. Περιοχή Αιτωλο-
ακαρνανίας. Τηλ.6942/228503.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, ψηλοστά-
βαρο. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133. 

Πωλούνται 2.500 κεραµίδια σε άρι-
στη κατάσταση. Νοµός Πρέβεζας.
Τηλ.6987/072325.

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

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίπ-
πους πετρελαίου. Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133.

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ stayer 8110 me 6000 
ώρες χρήσης. Σε άριστη κατάσταση µαζί µε 
τα παρελκόµενα, σπαρτική, άροτρο, 2 καλλι-
εργητές (ελαφρύς, βαρύς) , µε λιπασµατοδι-
ανοµέα.Τηλ.6943/457861.

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

Πωλείται µια δισκοσβάρνα µονόπα-
τη. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6972/366043, 6972366041.

Πωλείται ένα φρεζοσκαλιστήρι 5σει-
ρο. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6972/366043, 6972366041

Πωλείται µία φρέζα 230 µε γρα-
νάζι. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6972/366043, 6972366041

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

Πωλείται ένα ραντιστικό. Περιοχή Σίν-
δος Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/36604, 
6972366043

Πωλείται ένας στελεχοκόπτης, ένας ισο-
πεδωτήρας 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 µέ-
τρων και ένας καταστροφέας 1,8 m 
Tηλ.6980/001606.

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

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

Πωλούνται 2 θερµοκήπια   βαρέου   τύ-
που   (15 µ.πλάτος Χ 68 µ.   µήκος το κα-
θένα). Με υδρορροή, υδρονέφωση, στα-
γόνες, τρεις πόρτες και δύο παράθυ-
ρα.  Τηλ. 6980/001606 , Πωλείται τρα-
κτέρ  Claas  Νexus   101 ίππων δεντρο-
κοµικό, 2900 ώρες. Περιοχή Πιερίας. 
Tηλ.6980/001606.

Πωλείται ΒMW E30, 4θυρο, 35 ετών. Πε-
ριοχή Πιερίας Τηλ. 6980/001606.

Πωλείται κυλινδρόµυλος Gruber Αυστρίας 
5,5 Hp µοτέρ και ηµιοριζόντια χαρµανιέρα 
Sylko χωρητικότητας 2000 λίτρων µε κι-
νητήρα 7,5 ίππων 3380 V, µε δυνατότητα 
παραγωγής 1 τόνο/ώρα µε 200 ώρες χρή-
σης. Σε άριστη κατάσταση. Τιµή: 6.400 ευ-
ρώ. Τηλ. 6947/741230.

Πωλείται αρµεκτήριο Delaval 24 θέσεων 
12Χ2 αρµεκτικών µονάδων αποτελούµενο 
από παγίδα 24 ζώων γρήγορης εξόδου µε 
αυτόµατη ταΐστρα, 6 παλµοδότες ηλεκτρο-
νικού τύπου, αυτόµατο πλυντήριο, µονάδα 
συλλογής γάλακτος 50 lt, αντλία κενού. Τι-
µή 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 θεια-
φιστήρας Tηλ. 6980/001606.

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

Πωλείται κεντρόφυγα Χρυσάφη. Τηλ. 
6979/957956.

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

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

Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων.
Τηλ.6983/717473.

Πωλείται καρούλι Φ 90 µε γκρουπ. Περιο-
χή Γιαννιτσών. Τηλ. 6979/163866.

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

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι 
µε κολόνες της ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώ-
ρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµη-
λές. Τηλ.6947/509187.

Πωλούνται λάστιχα ποτίσµατος Νεταφιµ 
τετράλιτρα, εντελώς καινούρια, αµεταχεί-
ριστα 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 κρα-
σί, βαζάκια για µέλι και για άλλα προϊόντα. 
Τηλ.2310/684438 6981/533172

Πωλείται  χορτοκοπτικό ιταλίας πεντάδισκo 
µε συνθλιπτικό 3500  ευρώ. ∆υτική Μακεδο-
νία.Τηλ. 6972018965

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

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ Steyer 110 άλογα σε πο-
λύ καλή κατάσταση. Περιοχή Θεσσαλονίκη, 
Γέφυρα. Τηλ.2310/715037.

Πωλείται άροτρο 4υνο µάρκας Γκλα-
βάν. Περιοχή Θεσσαλονίκη, Γέφυρα.
Τηλ.2310/715037.

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

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά υδραυ-
λική. Περιοχή Θεσσαλονίκη, Γέφυρα.
Τηλ.2310/715037.

Πωλείται παγίδα σχεδόν καινούρια για αιγο-
πρόβατα 12 θέσεων σε πολύ καλή κατάστα-
ση,περιοχή Θεσσαλίας.Τηλ.6943/812013.

Πωλείται ταινία τροφοδοσίας 45 µέτρων 
6000 ευρώ. Τηλ.6984/701316

Πωλείται σφυρόµυλος µε 750 ίππους µο-
τέρ. Κόβει έως 4 τόνους. Περιοχή Κατερί-
νη. Τηλ.6977/323048

Πωλείται ζυγαριά διάστασης 2µ x 1µ ,ζυγί-
ζει έως 2,5 τόνους. Τηλ.6977/323048

∆ιατίθενται διάφοροι κοχλίες. Περιοχή Κα-
τερίνη. Τηλ.6977/323048

Πωλείται τρακτέρ John Deere µοντέ-
λο 6820 µε 9000 ώρες εργασίας, µοντέ-
λο 2004, 140 ίππων, κλιµακοστάσιο, Kοµο-
ρειλ κινητήρα, καµπίνα εργοστασιακή. Τιµή 
33000 ευρώ.Τηλ.6932/005070.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγά-
λη στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και 
ενσίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετρά-
γωνη µπάλα. Τηλ.6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com
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Σε εµβληµατικά µνηµεία και αρχαιο-
λογικούς χώρους υπό αυστηρές προ-
ϋποθέσεις θα δύναται να διοργανώ-
νονται δράσεις και εκδηλώσεις που 
σχετίζονται µε την προαγωγή και προ-
ώθηση της τοπικής γαστρονοµίας.

Το πράσινο φως έδωσε η Γενική 
∆ιευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πο-
λιτιστικής Κληρονοµιάς στο σχετι-
κό αίτηµα του Οργανισµού ∆ιαχείρι-
σης Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων 
(Ο∆ΑΠ). Έτσι, στο πρώτο πρόγραµ-
µα αξιοποίησης αρχαιολογικών χώ-
ρων, ιστορικών τόπων, µνηµείων και 
µουσείων ή του περιβάλλοντος χώ-
ρου αυτών θα αξιοποιηθούν τα εξής: 
Φρούριο Ρίου, Παλάτι Μεγάλου Μα-
γίστρου Ρόδου, Αρχαιολογικός χώ-
ρος Αρχαίας Ζώνης Αλεξανδρούπο-
λης, Νέο Μουσείο Αιγών, Αρχοντικό 
Τσιατσιαπά Καστοριάς, Αρχαιολογι-
κός χώρος Νεµέας, Αρχαιολογικός χώ-
ρος Μυστρά και Πλατεία Χρυσαφίτισ-
σας Μονεµβασιάς, Ενετικό κάστρο Κα-
ζάρµας (Σητεία), Μονή Μεταµορφώσε-
ως Σωτήρος (Ανδροµονάστηρο)- Νιό-
καστρο Πύλου - Οχυρό συγκρότηµα 
Τρουπάκηδων-Μούρτζινων (Καρδα-
µύλη), Αρχαιολογικός χώρος Ρωµα-
ϊκής Αγοράς και Επταπύργιο Θεσσα-
λονίκης, Αρχαιολογικός χώρος Νικό-

πολης, Βόρειο τείχος Αµφίπολης, Αρ-
χαιολογικός χώρος ∆ελφών, ∆υτική 
Τάφρος ενετικών οχυρώσεων, Φρα-
γκοκάστελλο Σφακίων

Η έγκριση δίνεται µε τους εξής όρους:
1. Οι εκδηλώσεις να αποσκοπούν 

στην προαγωγή και προώθηση της 
τοπικής γαστρονοµίας της περιοχής 
και να συνάδουν µε τη φυσιογνω-
µία του αρχαιολογικού χώρου, ιστο-
ρικού τόπου, µνηµείου ή µουσείου.

2. Μπορεί να γίνει γευσιγνωσία τυ-
ποποιηµένων και ποιοτικών γαστρο-

νοµικών προϊόντων που σχετίζονται 
µε την παραδοσιακή ελληνική παρα-
γωγή του πρωτογενούς τοµέα (π.χ. ε-
λιά / λάδι και παράγωγά τους, γαλα-
κτοκοµικά προϊόντα, φρούτα και πα-
ράγωγά τους, αλιευτική παραγωγή, 
κτηνοτροφική παραγωγή κ.ά).

3. Ο αριθµός των συµµετεχόντων 
να προσδιορίζεται στην εγκριτική 
απόφαση του ΥΠΠΟΑ, µε βάση την 
αίτηση και την έκταση του χώρου.

4. Απαγορεύεται η πώληση προϊό-
ντων στους παραχωρούµενους χώρους.

Ευταξία
Ο διοργανωτής λαµβάνει 
ιδιαίτερη µέριµνα για την 
τήρηση της καθαριότητας 

και της ευταξίας

Παιδικές κατασκηνώσεις 
ΛΑΕ ΟΠΕΚΑ εν δράσει
Ξεκίνησε την 1η Ιουλίου σε όλη τη 
χώρα το παιδικό κατασκηνωτικό 
πρόγραµµα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ για 
το 2021, που θα ισχύσει έως και 
τις 10 Σεπτεµβρίου. Το πρόγραµµα 
αφορά την επί 16ηµέρες (15 
διανυκτερεύσεις) φιλοξενία 1.500 
παιδιών, δικαιούχων ΛΑΕ, ηλικίας 
6 έως 16 ετών σε παιδικές 
κατασκηνώσεις, συµβεβληµένες µε 
το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. Τα ονόµατα των 
δικαιούχων στην ιστοσελίδα του 
ΟΠΕΚΑ, µε ΑΦΜ, ΑΜΚΑ γονέα. 

Το τρενάκι του Πηλίου
ξαναµπήκε στις ράγες
Ο θρυλικός «Μουτζούρης», το 
τρενάκι του Πηλίου, ξαναµπήκε 
στις ράγες από το περασµένο 
Σάββατο 26 Ιουνίου και εκτελεί 
τα τουριστικά δροµολόγια του στις 
πλαγιές του µυθικού βουνού των 
Κενταύρων. Έτσι κατά την 
διάρκεια του καλοκαιριού θα 
ξεκινά από τον σιδηροδροµικό 
σταθµό των ‘Ανω Λεχωνίων στις 
10 το πρωί και από τις Μηλιές η 
επιστροφή του θα ξεκινά στις 3 
µετά το µεσηµέρι. 

Πρόχειρα φράγµατα 
στον Πηνείο για άρδευση
Πρόχειρα φράγµατα στον Πηνειό 
κατασκευάζει η Περιφέρεια 
Θεσσαλίας για επάρκεια νερού 
άρδευσης 50.000 στρεµµάτων το 
καλοκαίρι. Ο Περιφερειάρχης 
Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός 
υπέγραψε τη σύµβαση του έργου 
προϋπολογισµού 248.000 ευρώ, 
ενώ τα φράγµατα πρόκειται να 
κατασκευαστούν στον Πηνειό 
ποταµό, στις θέσεις του 5ου 
Αντλιοστασίου Οµολίου –
Παλαιόπυργου.

∆ράσεις Eurobank
για το δηµογραφικό
Από το ακριτικό Καστελόριζο 
ενεργοποιείται, µε δύο δράσεις, η 
Πρωτοβουλία για το ∆ηµογραφικό 
της Eurobank, που αφορά στην 
έµπρακτη στήριξη οικογενειών που 
θέλουν να αποκτήσουν παιδιά και 
ζουν σε ακριτικές και 
αποµακρυσµένες περιοχές. Οι 
πέντε πυλώνες της Πρωτοβουλίας 
περιλαµβάνουν δράσεις για τη 
στήριξη της οικογένειας και 
προνοµιακά τραπεζικά 
προγράµµατα.

Μπορεί να γίνει γευσιγνωσία προϊόντων του πρωτογενούς τοµέα, όπως ελιά, ελαιόλαδο, γαλακτοκοµικά 
προϊόντα, φρούτα, ψάρια, κρέατα κλπ., που σχετίζονται µε την παραδοσιακή ελληνική παραγωγή.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Εμβληματικά μνημεία 
και γαστρονομία
Η επίσκεψη σε έναν αρχαιολογικό χώρο θα συνδυάζεται 
με δράσεις γευσιγνωσίας τοπικών αγροτικών προϊόντων

Πωλείται χορτοκοπτικό καινούριο. Τιµή 200 
ευρω.25940/21822.

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

Πωλείται  σφυρόµυλος µονοφασικός αχρη-
σιµοποίητος 550 ευρώ. Περιοχή ∆υτικής Μα-
κεδονίας. Τηλ. 6974/705615.

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

Πωλείται κουβάς αναρτόµενος βαρέως τύ-
που 2,5µ πλάτος 750 ευρώ. Περιοχή ∆υτικής 
Μακεδονίας.  Τηλ. 6974/705615.

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

Πωλείται χαρακτικό µηχάνηµα ελαι-
ών σε άριστη κατάσταση.Περιοχή Λαµίας.
Τηλ.6980/677936.

Πωλούνται αγροτικά εργαλεία,τρακτέρ 
Belarus,σπαρτική µηχανή για σιτάρι, δισκο-
σβάρνα ,καλλιεργητής βάµβακος,σκαλιστή-
ρι, 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 νύ-
χια,καλλιεργητής 20 δοντιών, καρούλι Αρβα-
νιτίδη 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 (µεταχειρισµέ-
νη) 48 θέσεων τύπου συλέο. Περιοχή: Λαγκα-
δάς Θεσσαλονίκη. Τηλ.6944/877852.

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 αυ-
τόµατο τάισµα. Περιοχή Πελοπoννήσου. Τηλ.: 
6944/780650. 

Πωλείται χορτοκοπτικό µηχάνηµα SIP µε δί-
σκους 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 µηχα-
νισµό COMER Iταλίας. Τιµή 2.500 ευρώ. 
Τηλ.6944/665682

Πωλείται στάβλος 500 τµ. µεταλλικής κατα-
σκευής, θερµοκηπιακού τύπου, καινούριος και 
ενισχυµένος στη περιοχή της Σπάρτης. Τηλ. 
6945/877367.

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

 Πωλούνται φορτωτής 510 C, τρακτέρ Βαλ-
µετ 805, αρµεκτήριο για αγελάδες 12 θέσε-
ων. Περιοχή: Σίνδος, Θεσσαλονίκη.Τηλέφω-
νο: 6944614947.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή John 
Deere 1075 µηχανική. Τιµή 11.000 ευρώ. Πε-
ριοχή Φαρσάλων. Τηλ.6944/985675
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Τελικά θα έρθει
στο σπίτι του;
Η φορτσάτη Αγγλία συναντά τον Σεφτσένκο

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με το σύνθηµα «It’s coming home» 
(Επιστρέφει σπίτι του) να ηχεί στους 
δρόµους της Αγγλίας, συνεχίζονται 
τα µατς των προηµιτελικών για το 
Euro 2021. Για να επιβεβαιωθεί 
όµως το συγκεκριµένο σύνθηµα, 
τα «Λιοντάρια» του Σάουθγκεϊτ θα 
πρέπει πρώτα να ξεπεράσουν το ε-
µπόδιο της Ουκρανίας το Σάββα-
το 3 Ιουλίου. Μία Ουκρανία που 
µε τον Σεφτσένκο στον πάγκο έ-
χει κάνει την υπέρβαση φέτος και 
άλλωστε, όπως έχει αποδείξει και 
η Ελλάδα, τίποτα δεν είναι αδύνα-
το σε αυτό το θεσµό. Από την Άλ-
λη η Αγγλία, έχει τον Ραχίµ Στέρ-

λινγκ να την οδηγεί µε τρία γκολ 
και τον Χάρι Κέιν να ξεκινάει... το 
φόρτωµα, έως τον τελικό που θα 
διεξαχθεί στο Γουέµπλεϊ. 

Το άλλο ζευγάρι των ηµιτελικών 
που θα συναντηθεί νωρίτερα την 
ίδια ηµέρα, είναι το Τσεχία-∆α-
νία. Κακά τα ψέµατα, οι περισσό-
τεροι που δεν έχουν...άµεσο ενδι-
αφέρον για να υποστηρίξουν κά-
ποια οµάδα θέλουν τη µαχητική 
∆ανία να φτάσει στην κατάκτηση 
του τροπαίου µετά το περιστατικό 
µε τον Έρικσεν. Από την άλλη, οι 
Τσέχοι, για να αποκλείσουν ολό-
κληρη Ολλανδία, αµελητέα δύνα-
µη δεν είναι, οπότε πάµε για µάχη 
µέχρι τέλους. Τα µατς των ηµιτε-
λικών θα διεξαχθούν 6-7 Ιουλίου.

Ακόµα ένα γκραν πρι στην έδρα της Red Bull την 
Αυστρία, διεξάγεται αυτή την Κυριακή 3 Ιουλίου. Ο 
Φερστάπεν έχει πλέον 156 βαθµούς και βρίσκεται 
στον +18 από τον Χάµιλτον (138β.) στη βαθµολογία 
των οδηγών. Με δεδοµένο ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί 
στην πίστα του Σπίλµπεργκ, ο Ολλανδός είναι µάλλον 
το φαβορί για την πρώτη θέση του βάθρου.  

Ιπτάμενος Ολλανδός
φέτος την οδηγεί 

Σάββατο 3 Ιουλίου

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Ποδόσφαιρο (Φιλικός Αγώνας)

Φέγενορντ  - ΑΕΚ 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Euro 2021)

Τσεχία - ∆ανία 18.50 ANT1

Ποδόσφαιρο (Φιλικός Αγώνας)

Άρης  - Γαλατασαράι 19.30 Novasports 4HD

Ποδόσφαιρο (Euro 2021)

Ουκρανία - Αγγλία 21.50 ANT1

Μπάσκετ (Προολυµπιακό Τουρνουά)

1ος ηµιτελικός 02.00 ΕΡΤ3

Μπάσκετ (NBA Playoffs)

Χοκς - Μπακς 03.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Μπάσκετ (Προολυµπιακό Τουρνουά)

2ος ηµιτελικός 05.30 ΕΡΤ3

Formula 1 (Αυστρία)

Αγώνας 16.00 COSMOTE SPORT 5 HD

Στίβος (IAAF Diamond League)

Αγώνες 17.00 ΕΡΤ3 

Ποδόσφαιρο (Φιλικός Αγώνας)

Φέγενορντ  - ΑΕΚ 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Euro 2021)

Τσεχία - ∆ανία 18.50 ANT1

Ποδόσφαιρο (Φιλικός Αγώνας)

Άρης  - Γαλατασαράι 19.30 Novasports 4HD

Ποδόσφαιρο (Euro 2021)

Ουκρανία - Αγγλία 21.50 ANT1

Μπάσκετ (Προολυµπιακό Τουρνουά)

1ος ηµιτελικός 02.00 ΕΡΤ3

Μπάσκετ (NBA Playoffs)

Χοκς - Μπακς 03.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Μπάσκετ (Προολυµπιακό Τουρνουά)

2ος ηµιτελικός 05.30 ΕΡΤ3

Formula 1 (Αυστρία)

Αγώνας 16.00 COSMOTE SPORT 5 HD

Στίβος (IAAF Diamond League)

Αγώνες 17.00 ΕΡΤ3 

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 4 Ιουλίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Μετά το κάζο
με το Εθνικό 
Απόθεμα... τρεχάτε 
ποδαράκια μου  

∆εύτερες σκέψεις    
Λιβανού για τον  
συγγραφέα του 
στρατηγικού σχεδίου 

Πήραν φωτιά 
και οι Θεσσαλοί 
μόλις έμαθαν για 
τους βραχότοπους 

Ο Μέσι είναι ελεύθερος
Όταν το ρολόι έδειξε µεσάνυχτα 
Τετάρτης (30/6) κι ένα λεπτό ο 
Λιονέλ Μέσι έµεινε ελεύθερος 
από την Μπαρτσελόνα, για πρώτη 
φορά εδώ και περίπου είκοσι 
χρόνια (από τον Ιανουάριο του 
2021). Μπορεί λοιπόν να 
υπογράψει όπου θέλει ως 
ελεύθερος, αλλά όπως είπε για 
πολλοστή φορά ο νέος πρόεδρος 
των «µπλαουγκράνα», Ζοάν 
Λαπόρτα, το θέµα θα επιλυθεί.

Εκπλήξεις στο Γουίµπλεντον
Το µεγάλο Όπεν του Γουίµπλεντον  
στο Λονδίνο συνεχίζεται µε τον 
Στέφανο Τσιτσιπά να αποτελεί 
µέχρι στιγµής τη µεγάλη αρνητική 
έκπληξη του τουρνουά, καθώς 
αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο 
της διοργάνωσης από τον 
Αµερικανό Τιάφοου. ∆ύσκολα τα 
βρήκε και η Μαρία Σάκκαρη. Ο 
τελικός της διοργάνωσης θα 
πραγµατοποιηθεί στις 12 Ιουλίου. 

Νέος πρόεδρος στην ΑΕΛ
Ο Γρηγόρης Πρεζεράκος 
αναλαµβάνει πρόεδρος στην ΠΑΕ 
ΑΕΛ, µετά τη γενική συνέλευση 
που πραγµατοποιήθηκε την 
περασµένη εβδοµάδα. Στο 
αγωνιστικό κοµµάτι τώρα, 
καταβάλλονται προσπάθειες για 
να αποκτηθούν τουλάχιστον τρεις 
έµπειροι παίκτες, για να µπορέσει 
η οµάδα να παίξει πρωταγωνιστικό 
ρόλο στη Super League 2. Από τις 
6 Ιουλίου όλοι οι παίκτες θα 
περάσουν εργοµετρικά. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



INSIDER

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΊ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
AΠΟΚΛΕΊΣΤΊΚΆ  ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA
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Βελτιωµένες αποδόσεις αλλά τιµές 5 µε 10 
λεπτά κάτω από τα περσινά επίπεδα, τα ο-
ποία ήδη αντανακλούσαν µια αγορά σε σοκ 
λόγω πανδηµίας, δίνουν το στίγµα της φετι-
νής χρονιάς στην καλλιέργεια κρεµµυδιού. 
Ωστόσο τις τελευταίες ηµέρες έχει εκδηλω-
θεί έντονο ενδιαφέρον για εξαγωγή, που α-
φήνει υποσχέσεις για την εξέλιξη της σεζόν.

Εν τω µεταξύ, το ελληνικό κρεµµύδι αντι-
µετωπίζει φέτος τον έντονο ανταγωνισµό 
του τουρκικού προϊόντος, το οποίο έχει βγει 
στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης σε ε-

ξαιρετικά χαµηλές τιµές. Αυτή την περίοδο, 
τα ξανθά κρεµµύδια πληρώνονται στον πα-
ραγωγό 20 µε 25 λεπτά το κιλό και τα κόκ-
κινα στα 30 λεπτά. Οι τιµές πέρυσι την α-
ντίστοιχη περίοδο διαµορφώνονταν στα 30 
λεπτά για τα ξανθά και στα 35 λεπτά για τα 
κόκκινα. Σε περίπτωση που το εξαγωγικό 
ενδιαφέρον µεταφραστεί σε πράξεις µεγά-
λων όγκων, τότε υπάρχουν σοβαρές πιθα-
νότητες ενίσχυσης των τιµών παραγωγού, 
που θα µπορούσαν να υπερβούν τα περ-
σινά τουλάχιστον επίπεδα. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Πιο κάτω ως 10 λεπτά το κρεµµύδι 
 Με τιµή παραγωγού έως 25 λεπτά τα ξανθά και µέχρι 30 λεπτά τα κόκκινα
 Έντονος ανταγωνισµός από εισαγωγές φθηνού τούρκικου, που πρόλαβε την αγορά
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Ο
ι αποδόσεις για τα σκληρά σι-
τάρια στη χώρα µας είναι σα-
φώς χαµηλότερες φέτος και 
οι ποιότητες λίγο πιο κάτω α-

πό τις αντίστοιχες περσινές. Αναφορικά µε 
τιµές για τα χαµηλής ποιότητας φαίνεται 
να κυκλοφορούν επίπεδα περί τα 260 ευ-
ρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας, ενώ για τα πιο 
ποιοτικά σαν να διαµορφώνεται µια αγορά 
προς τα 280 ευρώ ο τόνος FOB. Στα σκληρά 
σιτάρια, είχαµε άνοδο στις τιµές της Φότζια 
κατά 10 ευρώ ο τόνος για τις πρώτες ποι-
ότητες και 5 ευρώ για τις υπόλοιπες. Από 
πλευράς τιµών παραγωγού ακούγονται ε-
πίπεδα µεταξύ 22 λεπτών για τα πολύ χα-
µηλά έως 25 λεπτά για τα ποιοτικά φετινά.

 Στην αγορά µας, κατόπιν των προπω-
λήσεων γύρω από τα 4 σεντς ανά λίµπρα 
πριµ επί του χρηµατιστηρίου, οι εκκοκκι-
στές για ευνόητους λόγους έχουν αρχίσει 
να ζητούν υψηλότερη βάση. Εκεί για την 
ώρα «κολλάει» το θέµα, καθώς οι αγορα-
στές ήδη θεωρούσαν τις τιµές ακριβές. Μο-
ναδικό κίνητρο για νέες δουλειές αποτελεί 
η Τουρκία της οποίας η κλωστοϋφαντουρ-
γία δείχνει να είναι σε φόρµα. Με τη διόρ-
θωση οι τιµές νέας σοδειάς κυµαίνονται 
στα 89 σεντς ανά λίµπρα. 

 Με το πέρας της ολοκλήρωσης της 
συγκοµιδής της ελαιοκράµβης, ο συνε-
ταιρισµός ΘΕΣγη, µε ανακοίνωσή του, κα-
λεί τους συνεργαζόµενους παραγωγούς 
που έχουν συµβόλαιο µε την εταιρεία GF 
ENERGY να προσέλθουν στο συνεταιρισµό 
προκειµένου να προγραµµατιστεί η πλη-
ρωµή του προϊόντος εντός της εβδοµάδας 
µε τιµή 475 ευρώ ο τόνος.

Συν 10 ευρώ στη 
Φότζια το σκληρό

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

03/06 09/06 16/06 24/06

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

439,38
431,86

405,24
392,91

01/07

415,55

Χειμώνας 
Μέσα στο χειµώνα οι τιµές είχαν 

πιάσει τα 40 λεπτά για τα κόκκινα 
κρεµµύδια και τα 35 λεπτά 

για τα ξανθά

Τουρκία
Φθηνή λίρα και µεγάλη 

σοδειά έδωσαν προβάδισµα 
στο τουρκικό κρεµµύδι στις 
αγορές της Ανατ. Ευρώπης

Θήβα
Στη Θήβα, όπου καλλιεργούνται 

περίπου 6.000 στρέµµατα µε πρώ-
ιµα, ο ανταγωνισµός συνεπάγεται 

οριακές τιµές παραγωγού

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

27/05 03/06 09/06 16/06 22/06

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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87,00

3,34

436,60

1345,00

16,97

111,70

124,85

107,24

245

209,5

86,89

3,33

426,90

1287,20

16,55

99,10

122,65

107,50

233

209,5

86,23

3,28

468,20

1408,40

16,75

100,75

121,95

106,18

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

295

232 232 232 232 232
264

295 295 295

310
315

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 
(ευρώ/τόνος)

01/07

Τιμή παραγωγού 
κρεμμυδιού
(ευρώ το κιλό)

Ξανθά κρεµµύδια  0,25

Κόκκινα κρεµµύδια  0,30 
ΠΗΓΗ: AGRENDA



ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΣάββατο 3 & Κυριακή 4 Ιουλίου 2021AgrendaA2 | 22

Παροδικό το γύρισµα στο χρηµατιστήριο βάµβακος 
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Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
3,28     

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ MAI IOYN

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

Νέα αύξηση 5 ευρώ ο τόνος στη 
νέα λίστα της Φότζια για τα στάρια 
της φετινής σοδειάς και εκπτώσεις 
στην περιεκτικότητα πρωτεΐνης. 

Αυξηµένη στα 264 ευρώ ο 
τόνος η τιµή στο κτηνοτροφικό 
καλαµπόκι στις αγορές της 
Ιταλίας.

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

Στα 3,28 ευρώ το κιλό υποχώρησε 
η µέση τιµή του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου στην Ισπανία, µε 
περιορισµένες πράξεις.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με την παραγωγή συµπύρηνων ρο-
δάκινων περιορισµένη στο 1/3 µιας 
φυσιολογικής χρονιάς εξαιτίας των 
ζηµιών του ανοιξιάτικου παγετού και 
τις πρώτες κοπές να ξεκινούν τις επό-
µενες ηµέρες για τις υπερπρώιµες ποι-
κιλίες «Κατερίνα» και «Ροµέο», ο θε-
µελιώδης κανόνας της προσφοράς και 
της ζήτησης θα υπαγόρευε µια χαρα-
κτηριστική αύξηση των τιµών παραγω-
γού. Πέρυσι η τιµή παραγωγού περι-
ορίστηκε στα 26 λεπτά το κιλό, µείον 
1 λεπτό για τα µεταφορικά. Φέτος η 
συγκυρία δείχνει ότι ακόµα και τα 30 
λεπτά είναι λίγα για να αποτυπώσουν 
την αξία της διαθέσιµης παραγωγής.

Άλλωστε δεν είναι µόνο η προσφο-
ρά πρώτης ύλης που έχει περιοριστεί 
δραµατικά. Είναι και οι συνθήκες στις 
διεθνείς αγορές τέτοιες που ενισχύ-
ουν τη ζήτηση, µε τα αποθέµατα των 
βιοµηχανιών να έχουν περιοριστεί, µε 
το κανάλι στις εστίασης και του τουρι-

σµού να αποσυµφορίζεται έπειτα από 
την πανδηµία, αλλά και τους δασµούς 
των ΗΠΑ που «χτύπησαν» την προη-
γούµενη διετία τις ελληνικές εξαγωγές 
κοµπόστας να έχουν αρθεί. 

Ήδη από την άνοιξη οι ζυµώσεις 
µεταξύ παραγόντων από παραγωγι-
κά κέντρα συµπύρηνου και εκπρο-
σώπων των βιοµηχανιών µαρτυρού-
σαν τον ανταγωνισµό που θα επικρα-
τήσει φέτος για την εξασφάλιση πο-
σοτήτων. Από την πλευρά της η Ένω-
ση Κονσερβοποιών Ελλάδος (ΕΚΕ) ε-
πιµένει στην πάγια τακτική της µη έ-
γκαιρης ανακοίνωσης τιµών, µε τον 
πρόεδρο Κωνσταντίνο Αποστόλου να 
περιορίζεται στο ότι «είναι εύλογο να 
υπάρξει µια αύξηση της τιµής, το επί-
πεδο όµως µένει να φανεί αφού δού-
µε το πραγµατικό µέγεθος της παρα-
γωγής και τις ποιότητες», όπως χα-
ρακτηριστικά δήλωσε στην Agrenda. 

Η φετινή χρονιά ωστόσο δεν αφή-
νει και πολλά περιθώρια για τέτοιου εί-
δους «τερτίπια», δεδοµένου του αισθή-
µατος εκνευρισµού και της αγανάκτη-

σης που κυριαρχεί στα παραγωγικά κέ-
ντρα, προς όλες τις κατευθύνσεις: Πο-
λιτεία και Βιοµηχανία. «Ποτίζω δέντρα 
που δεν έχουν ούτε έναν καρπό πάνω 
τους» περιγράφει στην Agrenda ο Τά-
σος Χαλκίδης, παραγωγός και πρόε-
δρος του Αγροτικού Συλλόγου Γεωρ-
γών Βέροιας, λέγοντας πως εκτός από 
τις ζηµιές από παγετούς και χαλάζι, οι 
απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες 
κοστίζουν κι αυτές παραπάνω πλέον. 

Αρκετοί έσπευσαν την άνοιξη να 
συγκρίνουν την καταστροφή µε ε-
κείνη του 2003. «Το 2003 που είχε 
γίνει πάλι το ίδιο, πήραµε 50 λεπτά 
και προκαταβολές» θυµάται ο συνο-
µιλητής µας για να καταλήξει «τώρα 
πάµε στα τυφλά».

Τα 30 λεπτά είναι λίγα φέτος για το συµπύρηνο
 Mειωµένη στο 1/3 η φετινή παραγωγή, µε περιορισµένα αποθέµατα και αυξηµένη ζήτηση
 Oι συνθήκες της αγοράς δεν αφήνουν περιθώρια για «τερτίπια» από τους µεταποιητές

Να σπάσει η χρηµατιστηριακή 
αντίσταση των 88 σεντς 
επιτρέπει ο συσχετισµός 
προσφοράς και ζήτησης στη 
διεθνή αγορά βάµβακος, µε 
τον αµέσως επόµενο στόχο 
για βάση χρηµατιστηριακής 
τιµής τα 93 σεντς. Κλίµα 
ανόδου κυριεύει στην αγορά 
βάµβακος, ενόψει και των 
πρώτων στοιχείων για τις 
εκτάσεις που φυτεύτηκαν 
στις ΗΠΑ, όπου αναµένεται 
ότι δεν θα υπερβούν τα 11,6 
εκατ. στρέµµατα, αριθµός 
«φιλικός» προς την αγορά, 
λένε οι διεθνείς αναλυτές. Η 
ζήτηση φαίνεται να έχει 
ανακάµψει, ενώ επιµένουν οι 
προβληµατισµοί όσον αφορά 
το µέγεθος της επερχόµενης 
παραγωγής στις ΗΠΑ, απ’ 
όπου προκύπτει και η βάση 
των τιµών στην Ελλάδα. Τις 
τελευταίες ηµέρες το 
χρηµατιστήριο βάµβακος 
δείχνει να έχει κατακτήσει 
πλέον τα 86 σεντς, επίπεδα 
που δίνουν τιµή παραγωγού 
σύσπορου περί τα 55 λεπτά.

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΥΠΕΡ 
ΑΝΟ∆ΟΥ Η ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

Το αµερικανικό υπουργείο γεωργίας USDA 
ανακοίνωσε τελικά µικρότερη µείωση εκτάσεων από 
αυτή που ανέµεναν οι αναλυτές. Αυτό απογοήτευσε 
τους επενδυτές και ως αποτέλεσµα είχαµε πτώση 
προς τα 85 σεντς ανά λίµπρα για τα συµβόλαια 
∆εκεµβρίου ‘21. Αυτό το γύρισµα θεωρείται 
παροδικό και λογικά η αγορά θα ανακάµψει, 
δεδοµένου ότι τα θεµελιώδη στοιχεία στο βαµβάκι 
είναι πλέον θετικά για τις τιµές. Η ζήτηση 
εξακολουθεί να είναι ισχυρή, ενώ παράλληλα 
βρισκόµαστε στην εποχή µε καιρικά απρόοπτα 
σε σηµαντικές χώρες παραγωγής.

ΝEA ΥOΡKH
Το ενδιαφέρον για προαγορές νέας σοδειάς έχει 
κάπως µειωθεί εδώ και µερικές ηµέρες. Ο βασικός 
λόγος είναι η προσπάθεια να αυξήσουµε το πριµ επί 
του χρηµατιστηρίου σηµαντικά πάνω από τα 4 σεντς 
ανά λίµπρα. Οι εκκοκκιστές έχοντας ήδη πουλήσει 
ένα σηµαντικό µέρος της νέας παραγωγής δεν 
βρίσκουν τον λόγο τώρα να δεσµεύσουν κι άλλες 
ποσότητες όταν θέλουµε ακόµα τουλάχιστον τρεις 
µήνες για να µαζευτούν τα βαµβάκια. Αναφορικά 
µε τη φετινή σοδειά το ενδιαφέρον από την Τουρκία 
είναι σχεδόν αµείωτο και αυτό καλλιεργεί 
προσδοκίες δυνατής ζήτησης το φθινόπωρο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Στα θετικά για αύξηση τιµών και 
η άρση των δασµών των ΗΠΑ.

ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η 
Οι πρώτες κοπές ξεκινούν 

τις επόµενες ηµέρες για 

τις υπερπρώιµες ποικιλίες 

«Κατερίνα» και «Ροµέο»

Συνεδρίαση 30/06/21
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘21    84,90 -2,68

Μάρτιος ‘22 84,71 -2,37
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87,0

86,5
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Τετάρτη
30/06

Πέµπτη
24/06

Παρασκευή
25/06

Τρίτη
29/06

∆ευτέρα
28/06
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Συµφωνίες για ποσότητες κα-
λαµποκιού που θα συγκοµιστεί 
τον προσεχή Αύγουστο και τον 
Σεπτέµβριο µε τιµή γύρω στα 
23 µε 24 λεπτά ακούγεται ότι 
κλείνονται στην ελληνική α-
γορά όσο τα ζωοτροφάδικα α-
γοράζουν αποθηκευµένο και 
εισαγόµενο στα 28-29 λεπτά 
για να καλύψουν τις άµεσες 
ανάγκες τους. 

Ταυτόχρονα φαίνεται ότι οι 
ροές από τις βαλκανικές χώρες 
θα είναι και φέτος µειωµένες, α-
φού σηµαντικές ποσότητες που 
συνήθως προκαλούν συµφόρη-
ση και συµπίεση των τιµών για 
τον Έλληνα παραγωγό, «σκου-
πίζονται» από την Κίνα της ο-
ποίας οι ανάγκες έχουν αυξη-
θεί κατακόρυφα τόσο από την 
αναδόµηση του ζωικού της κε-

φαλαίου όσο και από τον στό-
χο αναπλήρωσης των κρατι-
κών της αποθεµάτων. Σηµει-
ώνεται τέλος ότι σύµφωνα µε 
στοιχεία της Οµοσπονδίας Ευρω-
παίων Εµπόρων ∆ηµητριακών 
(COCERAL), η ευρωπαϊκή παρα-
γωγή θα αυξηθεί ανεπαίσθητα 
κατά 3 εκατ. τόνους, στους 65 
εκατ. τόνους από τους 62,7 ε-
κατ. τόνους που ήταν το 2020.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ποσότητες στην αποθήκη κρατά-
νε οι παραγωγοί σκληρού σίτου, 
µε τις πράξεις όσο κρατάνε τα α-
λώνια να είναι περιορισµένες α-
φού η αγορά προσδοκά ενίσχυ-
ση των τιµών προς τα 28 λεπτά το 
κιλό. Οι λιγοστές πράξεις που έ-
χουν γίνει κυµαίνονται στα 25 λε-
πτά το κιλό, µε την πρώτη ποιότη-
τα να πληρώνεται στον παραγω-
γό µέχρι και 26 λεπτά, ωστόσο ό-
πως µεταφέρει ο Βασίλης Καράο-
γλου, παραγωγός από τα περίχω-
ρα των Φαρσάλων,  αφορούν µε-
µονωµένες πράξεις, µε τους οργα-
νωµένους αγρότες να αποθηκεύ-
ουν για το υπόλοιπο της εµπορι-
κής χρονιάς. Οι αποδόσεις µετά 
βίας υπερβαίνουν τα 350 κιλά το 
στρέµµα, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα 
υπάρχουν αναφορές και για 200 
µε 220 κιλά απόδοση. Να σηµει-
ωθεί ότι και πριν τις βροχές αυ-
τές, αρκετά ήταν τα «τζούφια» ό-
πως περιγράφουν στην Agrenda 
παραγωγοί, λόγω των ελάχιστων 
βροχοπτώσεων του χειµώνα αλ-
λά και του ανοιξιάτικου παγετού 
που «χάλασε» τα στάχια

Άλλωστε, ήδη η αγορά έχει δεί-
ξει πως προετοιµάζεται για άλµα-
τα στις τιµές, µε τη Φότζια ενδει-
κτικά, µέσα σε µια εβδοµάδα να 
ενισχύεται κατά 10 ευρώ ο τόνος 
καθώς κορυφώνεται η περίοδος 
αλωνισµού στη γειτονική Ιταλία. 
Συγκεκριµένα, η πρώτη ποιότη-
τα µε ειδικό βάρος 79 kg/hl, υ-
αλώδη 80% και πρωτεΐνη 12% η 
τιµή διαπραγµατεύεται στα 310-

315 ευρώ ο τόνος από 300-305 
ευρώ που ήταν την προηγούµε-
νη εβδοµάδα. Παράλληλα, για τη 
δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βά-
ρος 78 kg/hl, υαλώδη 65% και 
πρωτεΐνη 11,5% η τιµή ανέρχε-
ται στα 300-305 ευρώ ο τόνος. 

Υπενθυµίζεται εδώ ότι µικρές 
αποδόσεις αναφέρονται και στην 
ιταλική παραγωγή, στην οποία α-
ναµένεται µείωση της τάξης του 
10% από πέρυσι, σύµφωνα µε τις 
εκτιµήσεις της Coldiretti, η ο-
ποία κάνει λόγο για µια δύσκο-
λη καλλιεργητικά χρονιά λόγω 
ξηρασίας και παγετού σε κρί-

σιµα στάδια ανάπτυξης των φυ-
τών. Με την κατανάλωση ζυµα-
ρικών στο +8,9% και τις εξαγω-
γές της ιταλικής βιοµηχανίας ε-
νισχυµένες κατά 15% διαφαίνε-
ται πως οι τιµές στη διεθνή αγο-
ρά δεν έχουν κορυφωθεί ακόµα.

Την ίδια στιγµή έγιναν και α-
ναπροσαρµογές στις ποιοτικές 
προδιαγραφές µε την πρώτη ποι-
ότητα να κατεβαίνει σε 12% πρω-
τεΐνη, όταν µέχρι πρότινος η κα-
τηγορία αυτή προϋπέθετε ειδικό 
βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 80% και 
πρωτεΐνη 13% ενώ ανάλογα υπο-
χωρούν και τα ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά για τη δεύτερη ποιότητα.

Παράλληλα, προκειµένου να πε-
ριορίσει τις πληθωριστικές τάσεις 
στην εσωτερική της αγορά, η Ρω-
σία παρακολουθεί στενά την πο-
ρεία των τιµών βασικών αγροτι-
κών προϊόντων και είναι έτοιµη 
να περιορίσει περαιτέρω τις ροές 
σιτηρών προς τις διεθνείς αγο-

ρές. Όπως επισηµαίνει πρόσφατο 
δηµοσίευµα των Financial Times, 
ενώ η Ρωσία ήδη διατηρεί φόρο 
εξαγωγής της τάξης των 25 ευρώ 
ο τόνος καθ’ όλη τη διάρκεια της 
χρονιάς, δεν αποκλείεται να τον 
διπλασιάσει σε περίπτωση που το 
Κρεµλίνο διαπιστώσει ότι τίθεται 
κίνδυνος αύξησης τιµών στο εσω-
τερικό της. Κάτι τέτοιο έρχεται να 
ενισχύσει τις προοπτικές της ελλη-
νικής παραγωγής σκληρού σίτου.

Στροφή Καναδά 
σε ελαιοκράµβη και καλαµπόκι

Η συνολική παραγωγή σιταριού 
του Καναδά αναµένεται να µειω-
θεί στους 31,06 εκατ. τόνους την 
εµπορική περίοδο που λήγει του 
χρόνου τον Ιούλιο, από τους 35,19 
εκατ. τόνους για το 2020-2021, λέ-
ει το υπουργείο Γεωργίας του Κα-
ναδά. Οι συγκρατηµένες εκτιµή-
σεις οφείλονται στη µείωση εκτά-
σεων κατά 10 εκατ. στρέµµατα µε 
τους Καναδούς αγρότες να έχουν 
στραφεί στο καλαµπόκι και την ε-
λαιοκράµβη που έχουν σηµειώσει 
ισχυρό ράλι τιµών φέτος.

Κρατάνε οι παραγωγοί για υψηλότερες τιµές 
Στην αποθήκη µπαίνει το καλό σκληρό 
Στα 26 λεπτά πληρώνεται αυτές τις µέρες η καλή ποιότητα σιταριού 

Προπωλήσεις στο καλαµπόκι µε 24 λεπτά,
στα 29 λεπτά «φεύγει» το αποθηκευµένο

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ 
Οι αποδόσεις µετά βίας 

υπερβαίνουν τα 350 κιλά 

το στρέµµα στον θεσσαλικό 

κάµπο, ενώ στη Βόρεια 

Ελλάδα υπάρχουν αναφορές 

και για 200 µε 220 κιλά 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Το χρηµατιστήριο της Φότζια 

µέσα σε µια εβδοµάδα ενισχύ-

θηκε κατά 10 ευρώ ο τόνος

Ό
σο προχωράει ο αλωνι-
σµός σκληρού σίτου σε 
όλη τη χώρα γίνεται ο-
λοένα και πιο αντιλη-

πτό πως οι φετινές αποδόσεις εί-
ναι προβληµατικές. Φαίνεται πως η 
αύξηση των στρεµµάτων φέτος δεν 
θα καταφέρει να ισοφαρίσει τη µεί-
ωση των αποδόσεων. Παράλληλα 
και οι ποιότητες είναι τουλάχιστον 
ένα κλικ χαµηλότερες από τις αντί-
στοιες περσινές. Στο εµπορικό κοµ-
µάτι ακούγονται για τα χαµηλά σι-
τάρια τιµές περί τα 260 ευρώ ο τό-
νος FOB λιµάνι µας, ενώ για τις κα-
λύτερες ποιότητες οι τιµές χτίζονται 
προς τα 280 ευρώ ο τόνος FOB λι-

µάνι µας.
Στα σκληρά 

σιτάρια, είχα-
µε άνοδο στις 
τιµές της Φό-
τζια κατά 10 

ευρώ ο τόνος για τις πρώτες ποι-
ότητες και 5 ευρώ για τις υπόλοι-
πες. Συγκεκριµένα τα ποιοτικά σι-
τάρια µε ειδικό βάρος 79 kg/hl, υ-
αλώδη 80% και πρωτεΐνη 12% τιµή 
αποθήκης εµπόρου κυµαίνεται στα 
310-315 ευρώ ο τόνος. Επίσης για 
τη δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βά-
ρος 78 kg/hl, υαλώδη 65% και πρω-
τεΐνη 11,5% η τιµή αποθήκης εµπό-
ρου διαπραγµατεύεται στα 300-305 
ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία αντίστοι-
χα οι τιµές σκληρού παραµένουν 
στα 270 ευρώ ο τόνος FOB γαλλι-
κό λιµάνι, ενώ η σοδειά δείχνει υ-
ποσχόµενη. Αντιθέτως στον Κανα-
δά ο βαρύς καύσωνας δηµιουργεί 
έντονες ανησυχίες για την πορεία 
της καλλιέργειας.   

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, το 
υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ ανα-
κοίνωσε τελικά λιγότερες εκτάσεις 
από τις αναµενόµενες για τα περισ-
σότερα δηµητριακά, µε αποτέλεσµα 
να σηµειώθηκε ένα ανοδικό ξέσπα-
σµα για τα µαλακά σιτάρια, κατόπιν 
της διαρκούς πίεσης των τελευταί-
ων εβδοµάδων. Μένει να δούµε στη 
φυσική αγορά ποιες τιµές θα δια-
µορφωθούν στους επικείµενους δι-
αγωνισµούς από αρκετές χώρες. Τα 
νέα του Σικάγο φυσικά και πέρασαν 
στη Γαλλία και οι τιµές ξεκόλλησαν 
από τα χαµηλά τους, πλησιάζοντας 
τα 210 ευρώ ο τόνος.  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

25-26

28

31

ΑΓΟΡΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

25-26

28

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΦΟΤΖΙΑ
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Διώχνουν στοκ 
οι βιομηχανίες 

Στα 5,60 ευρώ
το κιλό όσο
αδειάζουν 
οι δεξαμενές

Με παλιά 
αγορασµέ-

να αποθέµατα εξυπηρετούν τα συµ-
βόλαιά τους οι βιοµηχανίες ελαιο-
λάδου στην Ευρώπη, έχοντας απο-
τραβηχτεί εδώ και µερικές εβδοµά-
δες από τη φυσική αγορά. Οι τιµές 
στα παραγωγικά κέντρα της Ελλά-
δας έχουν µείνει στάσιµες µε τα-
βάνι τα 3,65 ευρώ, όσο οι παραγ-
γελίες από µεσίτες και επιχειρή-
σεις εµφιάλωσης περιορίζονται 
σε µικρές ποσότητες. Βέβαια η α-
γορά δεν εµφανίζει σηµάδια κό-
πωσης ως προς τις τιµές παραγω-
γού, αφού τα αποθέµατα των συ-
νεταιρισµών έχουν περιοριστεί και 
τα µηνύµατα από την επερχόµε-
νη παραγωγή δείχνουν ότι µάλ-
λον θα είναι µικρότερη συγκριτι-
κά µε την περσινή, ειδικά σε πε-
ριοχές της Κρήτης. 

Αν προκύπτει κάτι ανησυχητι-
κό από αυτή την προσµονή των 
µεγάλων βιοµηχανιών της Ιταλί-
ας και της Ισπανίας, έγκειται στο 
κοµµάτι της κατανάλωσης στο ρά-

φι, αφού οι Ισπανοί βιοµήχανοι έ-
σπευσαν να µετακυλήσουν στον 
τελικό καταναλωτή την ανάκαµψη 
στις τιµές παραγωγού, µε την κα-
τανάλωση τελικά να δείχνει ότι α-
ποτραβιέται από τα ιστορικά υψη-
λά που σχηµατίστηκαν τον περα-
σµένο χειµώνα και την άνοιξη. Βέ-
βαια οι παράγοντες για µια τέτοια 
εξέλιξη µπορεί να είναι διάφοροι, 
ενώ ταυτόχρονα επιστρέφει και η 
ζήτηση από το κλειστό µέχρι πο-
λύ πρόσφατα κανάλι της εστίασης. 

Κάπως έτσι, αρκετοί εκτιµούν ό-
τι το ανοδικό ράλι στην τιµή ελαιο-
λάδου θα συνεχιστεί µόλις τα στοκ 
των βιοµηχανιών εξαντληθούν ό-
σο παράλληλα η αγορά δείχνει α-
ποφασισµένη να µην επιστρέψει 
στις αντιαναπτυξιακές χαµηλές τι-
µές της προηγούµενης διετίας. Σε 
επίπεδο τιµών τώρα, η µέση τιµή πα-
ραγωγού στην Ισπανία υποχώρησε 
κατά 4 µε 5 περίπου λεπτά το κιλό 
συγκριτικά µε την προηγούµενη ε-
βδοµάδα, φτάνοντας τα 3,28 ευρώ 
για τα έξτρα παρθένα ελαιόλαδα. 

Την ανοδική κινητικότητα στην ευρω-
παϊκή αγορά ελαιολάδου, προοιωνί-
ζουν αυτή την περίοδο οι εξελίξεις στη 
γειτονική Ιταλία, όπου οι τιµές παρα-
γωγού έχουν διαµορφωθεί στα 4,70 
µε 5,10 ευρώ το κιλό, όταν την αντί-
στοιχη περίοδο πέρυσι περιορίζονταν 
στα 4,30 ευρώ το κιλό. 

Εκτιµήσεις από τη γειτονική αγο-
ρά, κάνουν λόγο για µειωµένη παρα-
γωγή στα βασικά παραγωγικά κέντρα 
της Απουλίας και της Καλαβρίας πέ-
ρυσι, µε τις προοπτικές της επερχόµε-
νης συγκοµιδής να είναι επίσης αρ-
νητικές για τα αναµενόµενα µεγέθη, 
αφού καλλιεργητικά ο καιρός της ά-
νοιξης έβαλε εµπόδια. Από την άλλη, 
η περιοχή της Τοσκάνης φαίνεται ότι 
εξασφάλισε ικανοποιητική παραγω-
γή, περιορίζοντας τις ανάγκες των βι-
οµηχανιών της περιοχής να εισάγουν 
από άλλες περιοχές. 

Πάντως κι εκεί φαίνεται ότι το εµπο-
ρικό ενδιαφέρον έχει ατονήσει, µε τις 
τιµές µάλιστα να υποχωρούν κατά 20 
λεπτά το κιλό σε ορισµένες αγορές, 
χωρίς ωστόσο να προκαλείται ανησυ-
χία στους συνεταιρισµούς της χώρας.  

Για την Ελλάδα, µε βαρόµετρο τα Χανιά, η αύξηση που καταγράφει το IOC 
στις τιµές παραγωγού είναι της τάξης του 52,5% µε µέση τιµή τα 3,05 ευρώ 

Ενίσχυση εμπορίου, άνοδος τιμών

ΙΤΑΛΙΑ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

IOC

Θετικές για την εξέλιξη των τιµών παραγωγού 
στατιστικές παρουσίασε την περασµένη εβδοµάδα και 
το ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιολάδου (ΙΟC), που δείχνουν 
το ενδοκοινοτικό εµπόριο ενισχυµένο κατά 3% από την 
περσινή περίοδο, όσο καταγράφεται ανάκαµψη της 
ζήτησης για όλες τις κατηγορίες ελαιολάδου σε 
βασικές αγορές. Συγκεκριµένα, µέχρι τον περασµένο 
Μάρτιο, οι εισαγωγές της Ρωσίας ενισχύθηκαν κατά 
25%, του Καναδά κατά 18%, της Αυστραλίας κατά 
16%, κατά 12% στις ΗΠΑ και κατά 5% στη Βραζιλία. 
Από την άλλη Ιαπωνία και Κίνα περιόρισαν τις αγορές 
τους κατά 14% και 1% αντίστοιχα. 
Σε ό,τι αφορά τις τιµές παραγωγού, το IOC 
διαµορφώνει στα 3,37 ευρώ το κιλό τη µέση τιµή της 
Ισπανίας, υπολογίζοντας µια αύξηση της τάξης του 
68,5% από το καλοκαίρι του 2020. Για την Ελλάδα, 
µε βαρόµετρο τα Χανιά, η αύξηση που καταγράφει 
το IOC είναι της τάξης του 52,5% µε µέση τιµή τα 3,05 
ευρώ το κιλό. Στην Ιταλία η άνοδος ήταν πιο 
περιορισµένη, στο 38,8% µε µέση τιµή τα 4,65 ευρώ 
το κιλό. Φαίνεται πάντως ότι και στο πιο πρόσφατο 
∆ελτίο του Συµβουλίου, οι Έλληνες παραγωγοί 
απολαµβάνουν τις χαµηλότερες τιµές στην Ευρώπη.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΤΟΝΟΙ

ΕΛΛΑ∆Α ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ

3,65
3,28

4,70�5,10

ΙΣΠΑΝΙΑ   

528.000

115.000
490.000

511.000
542.000

20212020

ΕΛΛΑ∆Α ΙΤΑΛΙΑ   

115.000
490.000

511.000
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TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Με το 
χρυσό βραβείο «Gold 2021- 
EBRD Sustainability Award-

Financial Intermediaries» 
βραβεύτηκε η Τράπεζα Πειραιώς από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
(EBRD). Η Τράπεζα αναδείχθηκε 
πρώτη για τις δράσεις της σε θέματα 
βιώσιμης τραπεζικής μεταξύ 100 
διεθνών τραπεζών, μελών της EBRD.

COCA COLA HBC: Η Coca-Cola HBC 
AG ανακοίνωσε ότι στις 25 Ιουνίου 
2021, η θυγατρική της CC Beverages 
Holdings II BV κατέληξε σε συμφωνία 
για την απόκτηση του 30% της ιταλικής 
εταιρείας καφέ Casa Del Caffè 
Vergnano SpA. 

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ: Πρόταση για 
διανομή μεικτού μερίσματος 0,27 
ευρώ ανά μετοχή θα τεθεί προς 
έγκριση στην τακτική ΓΣ της Μύλοι 
Κεπενού που θα πραγματοποιηθεί στις 
16 Ιουλίου 2021.

KΑΡΕΛΙΑΣ: Τη διανομή μερίσματος 
ποσού των 9,4 ευρώ (μικτό) και 8,93 
ευρώ (καθαρό) ανά μετοχή ενέκριναν, 
μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Καρέλιας, 
κατά την τακτική γενική συνέλευση την 
Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021.

EUROBANK: Η Τράπεζα Eurobank 
κατέληξε σε συμφωνία με τους 
μετόχους της Direktna Banka a.d. 
Kragujevac για τη συγχώνευση της 
Direktna με τη θυγατρική της 
Eurobank στη Σερβία («Eurobank 
Serbia») με απορρόφηση της 
Direktna από τη Eurobank Serbia. Η 
συνενωμένη τράπεζα («Eurobank 
Direktna») θα έχει συνολικά 
περιουσιακά στοιχεία άνω των 2 δισ.
ευρώ.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Την εκτίμηση ότι αν και η οικονομία 
της ευρωζώνης ενδεχομένως να απο-
φύγει το περισσότερο απαισιόδοξο σε-
νάριο που προβλεπόταν στην αρχή της 
πανδημίας, είναι αντιμέτωπη με κινδύ-
νους λόγω των μεταλλάξεων του κο-
ρωνοϊού, εξέφρασε η επικεφαλής της 
ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ. «Το βελτιωμέ-
νο outlook στον απόηχο της ραγδαί-
ας προόδου στις εκστρατείες εμβολια-
σμού έχει περιορίσει τις πιθανότητες 
των δυσμενών σεναρίων» είπε η Λα-
γκάρντ μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο. «Φυσικά, η ανάκαμψη εξα-
κολουθεί να αντιμετωπίζει αβεβαιότη-
τα επίσης λόγω της εξάπλωσης των με-
ταλλάξεων ιών» συμπλήρωσε.

Στο μεταξύ, η επιχειρηματική δραστη-
ριότητα για τον κλάδο της μεταποίησης 
στην Ευρωζώνη τον Μάιο άγγιξε νέα ι-

στορικά υψηλά, σύμφωνα με τα οριστι-
κά στοιχεία του δείκτη της Markit. Πιο 
συγκεκριμένα, ο PMI μεταποίησης αυ-
ξήθηκε στις 63,4 μονάδες έναντι 63,1 
μονάδων στην αρχική μέτρηση. 

Στα του οίκου μας, ο δείκτης οικονο-
μικού κλίματος στην Ελλάδα παραμένει 
υψηλά τον Ιούνιο, στις 108,7 μονάδες, 
σχεδόν αμετάβλητος από 108,6 μονά-
δες τον Μάιο. Πρόκειται, σημειώνει το 
ΙΟΒΕ, για την υψηλότερη επίδοση των 
τελευταίων 15 μηνών, με τον δείκτη να 
βρίσκεται σε επίπεδα προ πανδημίας. 
Ισχυρή έχει υπάρξει, άλλωστε, η άνο-
δος του δείκτη οικονομικού κλίματος 
συνολικά στην Ευρώπη. Σχεδόν σε ό-
λους τους βασικούς τομείς της οικονο-
μίας οι προσδοκίες βελτιώθηκαν ση-
μαντικά, καθώς η προοπτική της «κα-
νονικότητας» ενισχύθηκε περαιτέρω.

ΟΛΥΜΠΟΣ
Για ακόμη μία χρονιά, τρεις νέες 
σημαντικές διακρίσεις για την 
καινοτομία των προϊόντων της 
απέσπασε η ΟΛΥΜΠΟΣ. Τα φετινά 
Best Launching Awards 2021 
επιφύλαξαν ξεχωριστές βραβεύσεις 
για τα φυτικά επιδόρπια ΚΑΡΠΟΣ 
Βρώμη, Βρώμη Ροδάκινο και Βρώμη 
Μπανάνα-Κακάο στην κατηγορία των 
τροφίμων. 

3αλφα
Τα έτοιμα φυσικά όσπρια μαγειρεμένα 
στον ατμό με την εγγύηση της ποιότητας 
της 3αλφα, απέσπασαν το βραβείο 
Καλύτερου Λανσαρίσματος στην 
κατηγορία τους για το 2021. Η 
βράβευση έγινε στο πλαίσιο του 21ου 
Συνεδρίου Marketing & Πωλήσεων, υπό 
την αιγίδα του περιοδικού The Business 
Review, και των οργανισμών ΣΒΕ, 
ΕΒΕΑ, ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και ΣΕΛΠΕ.

Μεταλλάξεις απειλή 
για τις ευρωαγορές

 Δεν τελειώσαμε λέει η ΕΚΤ με την πανδημία
 Σε υψηλά το οικονομικό κλίμα βάσει ΙΟΒΕ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 0,5000  +11,11%

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 0,3800 +8,57%

BIOKARPET S.A. 1,5900 +6,00%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.  0,5080 +5,83%

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,7400 +5,71%

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 0,2300  -5,74%

ΚΛ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ A.B.E.E. 1,0000 -5,66%

PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1,6800 -4,00%

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝ.& ΕΜ. Α.Ε. 0,7300 -3,69%

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 1,0400 -3,53%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 34.564,79 0,18%
 NASDAQ Comp 14.512,19 0.068%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  4.080,57 0.40%
Λονδίνο FTSE 100 7.117,73  1.14%
Φρανκφούρτη DAX-30 15.600,48 0,45%
Παρίσι CAC-40 6.558,38  0.78%
Ζυρίχη SMI 11.983,39 0,34%
Τόκιο NIKKEI-225 28.707,04 0,29%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 0,25 15.03.2020 
EKT Βασικό 0,25 18.09.2019
 Καταθέσεων  - 0,50 18.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,25 11.03.2020
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 01.02.2020
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,61 01.06.2020
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,168 01.06.2020
 EURIBOR -1M - 0,468  01.06.2020

Αγοραστική σημαία δείχνουν  
οι τεχνικές αναλύσεις στον Γ.Δ
Έπειτα από ένα «πενταρέ» πτωτικών 
συνεδριάσεων του Γενικού Δείκτη και την 
εύκολη διάσπαση της στήριξης των 900 
μονάδων, αποτυπώνεται στη δυναμική του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών μια αυξανόμενη 
αυτοπεποίθηση των πωλητών και ειδικά των 
υποτιμητικών κερδοσκόπων. Από την άλλη, 
αναλυτές βλέπουν στους επιμέρους δείκτες 
των τεχνικών αναλύσεων μια αποσυμφόρηση 
και έναν διαγραμματικό σχηματισμό που 
προσομοιάζει σε «αγοραστική σημαία».
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Τακτικός έλεγχος βιβλίων αγρότη 
και τι πρέπει να προσέχει ο ελεγχόμενος

Η 
ΑΑ∆Ε έχει εντείνει το τελευταίο διάστη-
µα τη διαδικασία των ελέγχων, στους 
οποίους συµπεριλαµβάνονται φυσικά 
και οι αγρότες, οι έχοντες βιβλία. Φυ-

σικά κανείς δεν λέει ότι δεν πρέπει να γίνονται έ-
λεγχοι, κάθε άλλο. Αποτελεί µία 
φυσιολογική εξέλιξη, γιατί η δου-
λειά των ελεγκτών είναι αυτό α-
κριβώς που λέει το όνοµα τους: 
να ελέγχουν. Καλώς να ορίσουν 
λοιπόν και µε το καλό να ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία.

Με την εντολή µερικού φορο-
λογικού ελέγχου, η ΑΑ∆Ε ενηµε-
ρώνει το φορολογούµενο ότι «έ-
χεις επιλεγεί αγαπητέ µου για έ-
ναν µικρό έλεγχο». Ταυτόχρονα η 
εντολή συνοδεύεται από µία γνω-
στοποίηση µε την οποία η ΑΑ∆Ε 
ενηµερώνει το φορολογούµενο 
ότι «µέχρι να ξεκινήσω τον έλεγ-
χο, σου δίνω τη δυνατότητα να υ-
ποβάλλεις (εφόσον πρέπει) τυχόν 
τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ, ει-
σοδήµατος κλπ, ώστε (εφόσον ξα-
ναλέω υπάρχει ανάγκη) να διορ-
θώσεις τυχόν αβλεψίες ή λάθη».

Έχω πει και γράψει επανειληµ-
µένως ότι, ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ο λογιστής   έχει ευθύνη για τα παραστατι-
κά που καταχωρούνται στα βιβλία σας. Την απόλυ-
τη ευθύνη της δαπάνης την έχει ο φορολογούµε-
νος. Αυτός θα κληθεί να αιτιολογήσει αν η δαπά-
νη που πραγµατοποίησε, είναι πραγµατική ή όχι.

Με την ευκαιρία λοιπόν του εν εξελίξει ελέγχου, κα-
λό είναι να φρεσκάρουµε κάποιες λεπτοµέρειες του:

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ στην εξόφληση των τιµολογί-
ων, όταν αποφασίσετε τον προ-
µηθευτή σας, προσέξτε η εξό-
φληση να είναι µέσα από τρα-
πεζικό λογαριασµό, ειδικά για 

τα τιµολόγια άνω των 500 ευρώ. Έχει επίσης µε-
γάλη σηµασία να διατηρείτε τα παραστατικά της ε-
ξόφλησης ε σειρά. Ή ακόµη καλύτερα, κάθε πλη-
ρωµή που κάνετε φροντίστε να την τοποθετείτε µε 
το τιµολόγιο που εξοφλήσατε. Έτσι ώστε, όταν στο 
µέλλον κληθείτε να αποδείξετε τον τρόπο εξόφλη-
σης, να µην ταλαιπωρηθείτε ψάχνοντας.

ΤΑ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ των χωραφιών, από την 01.01.20 
εξοφλούνται υποχρεωτικά µέσω τράπεζας, δηλαδή 
απαγορεύεται να εξοφλήσετε τους ιδιοκτήτες δίνο-
ντας τους χρήµατα στο χέρι: η δαπάνη για τα ενοί-
κια θα χαθεί. Πότε θα εξοφλήσετε το συµφωνηθέν 
τίµηµα, είναι θέµα συµφωνίας του καθενός αγρό-
τη. Όταν όµως γίνει η εξόφληση, αυτή θα πρέπει 
να υλοποιηθεί µε τον ανωτέρω τρόπο και όχι µετρη-
τοίς. Κι αν διαπιστωθεί 3-4 χρόνια µετά ότι δεν πλη-
ρώθηκαν µε το σωστό τρόπο, τότε θα αναγκαστεί-
τε να υποβάλλετε συµπληρωµατική – διορθωτική 
δήλωση για το έτος στο οποίο ανήκουν τα ενοίκια, 
να µειώσετε τη δαπάνη και να αυξηθούν τα καθα-
ρά φορολογητέα κέρδη, µε ότι αυτό συνεπάγεται α-
πό πλευράς καταβολής φόρων και προσαυξήσεων.

 ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: δαπάνη των ενοικίων αποτελεί το 
ίδιο το συµφωνητικό. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι ως έ-
ξοδο καταχωρώ το ενοίκιο που αναγράφεται στο 
µισθωτήριο, χωρίς να µε ενδιαφέρει εάν -όταν το 
φέρετε να το καταχωρήσω- είναι εξοφληµένο. Πρέ-
πει όµως να γνωρίζετε ότι, εφόσον -όταν προχω-
ρήσετε στην εξόφληση του-δεν το εξοφλήσετε µέ-
σω τραπεζικού λογαριασµού, ο έλεγχος είναι υπο-
χρεωµένος και θα σας το «πετάξει έξω από τα έξο-
δα που αναγνωρίζονται για τα βιβλία σας.

 ΜΕΓΑΛΗ, ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ στα έξοδα γενικώς 
(δεν θα βαρεθώ ποτέ να το τονίζω και να το επιση-
µαίνω): οι Εφορίες (∆.Ο.Υ.) αλλά και η ΑΑ∆Ε γενι-
κότερα, έχουν πίνακα από την ∆ιεύθυνση Γεωργι-
κής Ανάπτυξης στον οποίο προσδιορίζεται το µέσο 
κόστος ανά καλλιέργεια. Αν λοιπόν στον πίνακα αυ-
τό , έχουµε µέσο κόστος π.χ. 120 ευρώ ανά στρέµµα 
για το βαµβάκι και τα έξοδα που έχετε προσκοµίσει 
στο λογιστή σας δίνουν 250 ευρώ µέσο κόστος, τότε 
όπως καταλαβαίνετε…τα πράγµατα θα γίνουν εξαι-
ρετικά δύσκολα όταν προκύψει ο έλεγχος.

ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ: µπορεί οι δαπάνες µέχρι 100 ευρώ 
να αναγνωρίζονται µε απόδειξη ταµειακής µηχανής, 
όµως αποφεύγετε όσο µπορείτε να παίρνετε αποδεί-
ξεις ταµειακής µηχανής και ζητάτε πάντα τιµολόγια, 
ακόµη και για τα πιο µικρά ποσά. Στο τιµολόγιο γί-
νεται περιγραφή του εξόδου και κατά συνέπεια, εί-
ναι δύσκολο να το απορρίψει ο έλεγχος, σε αντίθεση 
µε την απόδειξη της ΦΤΜ η οποία εκ των πραγµάτων 
δεν µπορεί να περιλαµβάνει ανάλυση του είδους.

Θα πρέπει να θυµάστε πάντα ότι ο έλεγχος είναι 
πολύ εύκολο να βγάλει εκτός, δαπάνες τις οποίες 
ο ελεγχόµενος θεωρεί δεδοµένες. Και τελικά την 
ίδια ευθύνη µε τον έλεγχο -αν όχι µεγαλύτερη- έ-
χει ο ελεγχόµενος, για την απόδειξη της πραγµα-
τικότητας των εξόδων. 

Υποχρεωτικά
Τα µισθωτήρια των 
χωραφιών, από την 

01.01.20 εξοφλούνται 
µέσω τράπεζας

Με απόδειξη
Οι δαπάνες µέχρι 100 

ευρώ να αναγνωρίζονται 
µε απόδειξη ταµειακής 

µηχανής

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. 
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελµατιών 
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονοµολόγων 
Νοµού Καρδίτσας)

 Φορολόγηση των επιδοτήσεων 
στο χρόνο είσπραξης

Τελικά οι προσπάθειες 5 ετών έπιασαν τόπο. 
Νοµοθετήθηκε το αυτονόητο: οι επιδοτήσεις να 

φορολογούνται στο χρόνο είσπραξης. Με τον 
τρόπο αυτό δεν χρειάζεται πλέον να γίνονται 

κάθε χρόνο συµπληρωµατικές δηλώσεις 
για τις επιδοτήσεις των προηγούµενων ετών.

Απαλλαγή των αγροτών από το 
τέλος επιτηδεύµατος και το 2020

Απαλλάσσονται οι αγρότες από το τέλος 
επιτηδεύµατος και για το έτος 2020.  Ελπίζω 
σύντοµα να καταργηθεί εντελώς, όχι µόνο 
για τους αγρότες, αλλά και για όλους τους 
επαγγελµατίες, γιατί έχουµε φτάσει στο σηµείο 
να τιµωρούνται όλοι όσοι επέλεξαν να 
ανοίξουν µία επιχείρηση.





Πρώτη µικρή νίκη σε βάρος των κα-
ταχραστών που βάζουν συστηµατι-
κά χέρι στο Εθνικό Απόθεµα την τε-
λευταία τριετία, δείχνει να επιφέρει 
η ισχυρή αντίδραση των αγροτών ε-
πί του θέµατος, κάτι που έφερε και 
την αιφνίδια αλλαγή στάσης του υ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπή-
λιου Λιβανού.

Έτσι από τα 48 εκατ. ευρώ συµπλη-
ρωµατικής χορήγησης δικαιωµάτων 
από το Εθνικό Απόθεµα που προέ-
βλεπε το πλάνο πληρωµών του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ µε απόφαση Λιβανού πλη-
ρώθηκαν τελικά µόλις 2,5 εκατ. ευ-
ρώ, δηλαδή ό,τι αφορά πραγµατι-
κούς νέους  αγρότες. 

Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύ-
κολο για έναν υπουργό να αντιλη-
φθεί εύκολα, τις υπόγειες διαδρο-
µές που ακολουθούν οι απατεώ-
νες και τη διασύνδεσή τους µε τις 
αρµόδιες αρχές. Ειδικά όταν το συ-
γκεκριµένο δίκτυο χτίζεται µεθοδι-
κά εδώ και µια 15ετία περίπου και 
έχει αποκτήσει προσβάσεις σε όλα 
τα επίπεδα διοίκησης, σε όλα τα ε-
πίπεδα πολιτικής και οικονοµικής 
εξουσίας. Αφορµή έδωσε ένα από 
τα έγγραφα του ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο 
έχει ως εξής:

Α. Σύµφωνα µε το άρθρο 30(6), 30(7β) 
και 30(10) του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 
και την υπ’ αριθ. 1930/81861/22-
07-2015 (ΦΕΚ Β’/1691/14.8.2015) Υ-
πουργική Απόφαση, όπως ισχύει, κα-
θορίζονται οι δικαιούχοι του εθνικού 
αποθέµατος και άλλες προϋποθέσεις.

∆ικαιούχοι δικαιωµάτων εθνικού 
αποθέµατος έτους 2020 είναι οι ε-
νεργοί γεωργοί:

(α) Νεαρής ηλικίας, που είναι έως 
40 ετών και δηµιουργούν για πρώ-
τη φορά γεωργική εκµετάλλευση ως 
επικεφαλής της εκµετάλλευσης το έ-
τος 2020 ή έχουν ήδη εγκατασταθεί 
κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που 
προηγούνται της Ενιαίας Αίτησης Ε-
νίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2020 για το κα-
θεστώς βασικής ενίσχυσης, δηλαδή 
µεταξύ των ετών 2015-2019.

(β) Νεοεισερχόµενοι, που αρχίζουν 
γεωργική δραστηριότητα από το έτος 
2018 και µετά και κατά τα πέντε έτη 
που προηγούνται της έναρξης γεωρ-
γικής δραστηριότητας, δεν άσκησαν 
γεωργική δραστηριότητα στο όνοµα 
τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε ήλεγ-
χαν νοµικό πρόσωπο που ασκούσε 
γεωργική δραστηριότητα.

Οι γεωργοί οι οποίοι πληρούν τα α-
νωτέρω κριτήρια επωφελούνται από 
το εθνικό απόθεµα, είτε µε χορήγη-
ση αριθµού δικαιωµάτων βασικής ε-
νίσχυσης από το εθνικό απόθεµα, εί-

τε/και µε προσαύξηση της µοναδιαί-
ας αξίας όλων των υφιστάµενων δι-
καιωµάτων τους, όταν αυτή είναι µι-
κρότερη από την αξία του Περιφε-
ρειακού Μέσου Όρου του Εθνικού 
Αποθέµατος έτους 2020, στον Περι-
φερειακό Μέσο Όρο Εθνικού Αποθέ-
µατος έτους 2020.

∆εν κρίνονται δικαιούχοι εθνικού 
αποθέµατος γεωργοί νεαρής ηλικίας 
ή νεοεισερχόµενοι γεωργοί, οι οποί-
οι έχουν λάβει δικαιώµατα βασικής 
ενίσχυσης ή αύξηση της µοναδιαίας 
αξίας των δικαιωµάτων τους στον πε-
ριφερειακό µέσο όρο του εθνικού α-
ποθέµατος ως φυσικά ή ως νοµικά 
πρόσωπα ή για λογαριασµό κάποιου 
νοµικού προσώπου (ως διαχειριστές), 
από το εθνικό απόθεµα το έτος 2015, 
2017, 2018, 2019.

Οι επιλέξιµες εκτάσεις τους για χο-
ρήγηση αριθµού δικαιωµάτων ενίσχυ-
σης από το εθνικό απόθεµα 2020 εί-
ναι τουλάχιστον 0,4 εκτάρια στο σύ-
νολο της εκµετάλλευσης.

Περίπου 55.712 γεωργοί αιτήθη-
καν τη χορήγηση δικαιωµάτων βα-
σικής ενίσχυσης από το εθνικό από-
θεµα 2020. Η πλειονότητα των γε-
ωργών δηλώνει µεγάλες εκµεταλλεύ-
σεις σε σύγκριση µε τα έτη ενίσχυσης 
2017-2019 µε συνολική αξία αιτούµε-
νων δικαιωµάτων 75.930.827,03 €.

Μετά από την αξιολόγηση των στα-
τιστικών στοιχείων χορήγησης δικαι-
ωµάτων εθνικού αποθέµατος διαπι-

στώνεται µια συνεχής αύξηση των α-
παιτήσεων σε αξία δικαιωµάτων βα-
σικής ενίσχυσης κατά τα έτη 2017 
και 2018, λαµβάνοντας υπόψιν ότι 
το 2016 δεν χορηγήθηκαν δικαιώ-
µατα από το Εθνικό Απόθεµα. Το έ-
τος 2019 παρουσιάζεται µια αύξηση 
20% των απαιτήσεων σε σχέση µε το 
έτος 2018 ενώ το 2020 παρουσιάζε-
ται αύξηση κατά 27,44% του αριθ-
µού των αιτούντων σε σχέση µε το 
έτος 2020 και 126,42% αύξηση στο 
ποσό απαιτήσεων.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην πε-
ριφέρεια Κρήτης παρατηρείται αύξη-
ση κατά 122,27% του αριθµού των δι-
καιούχων µε αύξηση των απαιτήσεων 
κατά 182% σε σχέση µε το 2019 (επι-
πλέον ποσό 20.289.359,10€). Ειδικό-
τερα, παρατηρούνται τα παρακάτω:

Το 2017 επί συνόλου ΕΑ 36,19 
εκ. ευρώ χορηγήθηκαν στην Κρήτη 
6,76 εκ. Ποσοστό 18,7%

 Το 2018 επί συνόλου ΕΑ 18,01 
εκ. ευρώ χορηγήθηκαν στην Κρήτη 
6,74 εκ. Ποσοστό 37,4%

Το 2019 επί συνόλου ΕΑ 24,28 
εκ. ευρώ χορηγήθηκαν στην Κρήτη 
13,09 εκ. Ποσοστό 53,9%

Το 2020 επί συνόλου ΕΑ 54,97 
εκ. ευρώ χορηγούνται (µε τα·µέχρι 
σήµερα δεδοµένα και χωρίς τις δε-
σµεύσεις γεωργών από την πληρωµή) 
στην Κρήτη 37,01 εκ. Ποσοστό 67,3%

Είναι εµφανές από την παράθεση 
των παραπάνω στοιχείων η εκτόξευ-

ση των ποσοστών της αξίας δικαιωµά-
των εθνικού αποθέµατος που λαµβά-
νει η περιφέρεια της Κρήτης το έτος 
αιτήσεων 2020 µε συνεχιζόµενη α-
νοδική τάση. Αξίζει να σηµειωθεί ό-
τι η συντριπτική πλειοψηφία των αι-
τηµάτων χορήγησης δικαιωµάτων α-
φορούν στην περιφέρεια δικαιωµά-
των: Βοσκότοποι. Από τις δηλωθείσες 
βοσκοτοπικές εκτάσεις πολλές εµφα-
νίζονται ως ιδιωτικοί βοσκότοποι σε 
άλλες περιφέρειες της Ελλάδας. Με-
γάλο πλήθος των καταγγελιών που ε-
πικεντρώνονται στην χορήγηση ΕΑ 
στην συγκεκριµένη περιφέρεια, κρί-
νεται ότι είναι συνέπεια των ανωτέρω.

Σε συνέχεια των ανωτέρω ο Οργα-
νισµός σχεδίασε και είναι σε εξέλιξη 
η διαδικασία ελέγχου για κατηγορί-
ες αιτούντων γεωργών για τη χορή-
γηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυ-
σης από το εθνικό απόθεµα 2020. Εν-
δεικτικά αναφέρονται, οι κάτωθι κα-
τηγορίες, από τους εν δυνάµει επιλέ-
ξιµους δικαιούχους εθνικού αποθέ-
µατος έτους αιτήσεων 2020 που δι-
εξάγεται διοικητικός ή και επιτόπι-
ος έλεγχος :

∆είγµα ελέγχου (330 γεωργοί) 
µετά από ανάλυση κριτηρίων µε βά-
ση την  αιτούµενη αξία δικαιωµάτων 
εθνικού αποθέµατος στην ΠΕ1.

∆είγµα ελέγχου το σύνολο των γε-
ωργών που δηλώνουν εκτάσεις σε α-
γρανάπαυση. Ο έλεγχος διενεργήθηκε 
µέσω τεχνικών παρακολούθησης γης.

Μηχανογραφικός διασταυρωτι-
κός έλεγχος των δηλωθέντων στοιχεί-
ων των ενοικιαζόµενων αγροτεµαχί-
ων σε ΠΕ1 (βοσκότοποι) (στοιχεία εκ-
µισθωτή, έκταση) στην ΕΑΕ 2020 µε 
τα στοιχεία της βεβαίωσης δήλωσης 
περιουσιακής κατάστασης έτους 2021 
(ΑΑ∆Ε) του εκµισθωτή. Αναµένεται α-
πάντηση από την ΑΑ∆Ε.

∆είγµα ελέγχου γεωργών που 
έλαβαν δικαιώµατα βασικής ενίσχυ-
σης από το εθνικό απόθεµα το έτος 
2017 ή το έτος 2018 ή το έτος 2019.

Τονίζεται ότι σύµφωνα µε την 
παρ. 4 του άρθρου 30, του Καν. (ΕΕ) 
1307/2013, ορίζεται ότι τα κράτη µέ-
λη χορηγούν δικαιώµατα ενίσχυσης 
από το εθνικό τους απόθεµα ή τα πε-
ριφερειακά τους αποθέµατα σύµφω-
να µε αντικειµενικά κριτήρια και κα-
τά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ί-
ση µεταχείριση των γεωργών και να   
αποφεύγονται οι στρεβλώσεις της α-
γοράς  και του ανταγωνισµού. Κατ’ ε-
φαρµογή του ανωτέρω Κανονισµού 
δεν είναι δυνατή η δηµιουργία τεχνη-
τών προϋποθέσεων για την απόκτη-
ση πλεονεκτηµάτων δυνάµει του κα-
θεστώτος Βασικής Ενίσχυσης, προκει-
µένου να αποφεύγεται η άνιση µετα-
χείριση µεταξύ των γεωργών.

Προς διερεύνηση των ανωτέρω 
και µε σκοπό την ίση µεταχείριση 
των γεωργών και τη δικαιότερη χο-
ρήγηση δικαιωµάτων βασικής ενί-
σχυσης από το εθνικό απόθεµα έτους 

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
         panagos@agronews.gr
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∆ΗΛΩΘΕΙΣΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΣΕ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΜΕ PEF=0

ΕΛΑΙΩΝΕΣΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ

ΛΟΙΠΕΣ
∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΚΡΟ∆ΡΥΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ
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3.558,52

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ
ΦΥΤΑ
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

ΕΚΤΑΣΗ | Ha
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1.604,56

Ένα μικρό βήμα στο δίκαιο 
του Εθνικού Αποθέματος  
Τα έγγραφα του ΟΠΕΚΕΠΕ που έφερε στη δημοσιότητα το Agronews έκαναν τον υπουργό

να αλλάξει ρότα και να μην πληρώσει τελικά τα νέα δικαιώματα σε λαθραίους διεκδικητές   



Για αδιαφανή κατανοµή των 
ποσών του Εθνικού Αποθέµατος 
µιλά σε επιστολή του ο Αγροτικός 
Σύλλογος του ∆ήµου Αµύνταιου, 
µε αποδέκτες τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και τον 
πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αξιότιµοι Κύριοι,
Σήµερα πληροφορηθήκαµε ότι επί-

κειται πληρωµή των δικαιωµάτων ενι-
αίας ενίσχυσης από το εθνικό απόθε-
µα του 2020 ύψος 48.000.000 ευρώ. 

Η κατανοµή αυτή έγινε µε αδι-
αφανείς διαδικασίες και µε παρα-
κράτηση των επιδοτήσεων των µε-
λών µας επαγγελµατιών κτηνοτρό-
φων, ύψους έως 14% ποσό υπερ-
βολικό που παραβιάζει τον κοινοτι-
κό κανονισµό. 

Επειδή: 
I. Οι ενέργειες αυτές των υπηρε-

σιών σας και οι αποφάσεις σας βλά-
πτουν σοβαρά και ανεπανόρθωτα τα 
καλώς νοούµενα συµφέροντα των µε-
λών µας αφού µειώνουν το εισόδη-

µά τους, την στιγµή που πλήττονται 
από την πανδηµία, τον παγετό και 
την ξηρασία, καθώς και την µεγάλη 
αύξηση της τιµής των ζωοτροφών.

II. Τα ποσά του Εθνικού Αποθέµα-
τος κατανέµονται αδιαφανώς και σε 
αντιπαραγωγικές δραστηριότητες που 
εκτός των άλλων δηµιουργούν άνι-
ση µεταχείριση και νοθεύουν τον α-
νταγωνισµό, µια και εµείς για να λά-
βουµε τις ενισχύσεις έχουµε σηµαντι-
κό κόστος από την παραγωγική δι-
αδικασία των εκµεταλλεύσεών µας

III. Οι ιδιοκτήτες και οι υπάλλη-
λοι ΚΥ∆ (Κέντρο Υποδοχής ∆ηλώσε-
ων) έχουν δηλώσει χιλιάδες στρέµ-
µατα δηµοσίων εκτάσεων και έχουν 
καταχραστεί χρήµατα αγροτών και 
κτηνοτρόφων. Οι παραπάνω δηλώ-
σεις έγιναν σε συγγενικά τους πρό-
σωπα, ακόµα και στους ίδιους τους 
υπαλλήλους και ιδιοκτήτες του ΚΥ∆, 
χωρίς αυτοί να έχουν καµία αγροτι-
κή δραστηριότητα.

IV. Στον Τύπο δηµοσιεύθηκαν αρ-
κετά υπηρεσιακά έγγραφα µε στοι-

χεία που δείχνουν ότι η όλη διαδικα-
σία που µας βλάπτει είναι σε σηµα-
ντικά τµήµατά της καταφανώς πα-
ράνοµη και αντίθετη µε την κοινο-
τική και εθνική νοµοθεσία.

Και προκειµένου να προσφύγουµε 
στα αρµόδια δικαστήρια για την ακύ-
ρωσή τους: Παρακαλούµε εντός της 
ηµέρας να µας αποστείλετε:

Α. Τα έγγραφα των εισηγήσεων 
των Υπηρεσιών σας (ΥΠΑΑΤ και Ο-
ΠΕΚΕΠΕ) µε τα οποία προβήκατε 
στην κατανοµή του Εθνικού Αποθέ-
µατος 2020

Β. Τα εσωτερικά έγγραφα των υ-
πηρεσιών που αναφέρονται σε δή-
λωση υπερβολικού αριθµού εκτάσε-
ων βοσκοτόπων και δήλωση υπερ-
βολικού αριθµού ζώων.

Σε αντίθετη περίπτωση θα ζητή-
σουµε εισαγγελική παραγγελία για 
την παράδοσή τους σε εµάς προκει-
µένου να προβούµε στις κατάλληλες 
νοµικές ενέργειες.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 ∆ΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΩ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

Βλαπτικές και κατά παράβαση 
του κοινοτικού κανονισµού 
χαρακτηρίζει τις αποφάσεις 
υπουργείου και ΟΠΕΚΕΠΕ, 
ο Σύλλογος Επαγγελµατιών 
Κτηνοτρόφων Βορειοδυτικής 
Μακεδονίας.

Αξιότιµοι Κύριοι
Σήµερα πληροφορηθήκαµε ό-

τι επίκειται πληρωµή των δικαιω-
µάτων ενιαίας ενίσχυσης από το 
εθνικό απόθεµα του 2020 ύψος 
48.000.000 ευρώ. Η κατανοµή αυ-
τή έγινε µε αδιαφανείς διαδικασίες 
και µε παρακράτηση των επιδοτήσε-
ων των µελών µας επαγγελµατιών 
κτηνοτρόφων, ύψους έως 14% πο-
σό υπερβολικό που παραβιάζει τον 
κοινοτικό κανονισµό. 

Επειδή: 
I. Οι ενέργειες αυτές των υπη-

ρεσιών σας και οι αποφάσεις σας 
βλάπτουν σοβαρά και ανεπανόρ-
θωτα τα καλώς νοούµενα συµφέ-

ροντα των µελών µας αφού µειώ-
νουν το εισόδηµά τους, την στιγ-
µή που πλήττονται από την παν-
δηµία, τον παγετό και την ξηρα-
σία, καθώς και την µεγάλη αύξηση 
της τιµής των ζωοτροφών

II. Τα ποσά του Εθνικού Αποθέ-
µατος κατανέµονται αδιαφανώς 
και σε αντιπαραγωγικές δραστη-
ριότητες που εκτός των άλλων δη-
µιουργούν άνιση µεταχείριση και 
νοθεύουν τον ανταγωνισµό, µια 
και εµείς για να λάβουµε τις ενι-
σχύσεις έχουµε σηµαντικό κόστος 
από την παραγωγική διαδικασία 
των εκµεταλλεύσεών µας

III. Στον Τύπο δηµοσιεύθηκαν 
αρκετά υπηρεσιακά έγγραφα µε 
στοιχεία που δείχνουν ότι η όλη δι-
αδικασία που µας βλάπτει είναι σε 
σηµαντικά τµήµατά της καταφα-
νώς παράνοµη και αντίθετη µε την 
κοινοτική και εθνική νοµοθεσία

Και προκειµένου να προσφύ-
γουµε στα αρµόδια δικαστήρια 

για την ακύρωσή τους: 
Παρακαλούµε εντός της ηµέρας 

να µας αποστείλετε:
Α. Τα έγγραφα των εισηγήσε-

ων των Υπηρεσιών σας (ΥΠΑΑΤ 
και ΟΠΕΚΕΠΕ) µε τα οποία προ-
βήκατε στην κατανοµή του Εθνι-
κού Αποθέµατος 2020

Β. Τα εσωτερικά έγγραφα των 
υπηρεσιών που αναφέρονται σε 
δήλωση υπερβολικού αριθµού ε-
κτάσεων βοσκοτόπων και δήλω-
ση υπερβολικού αριθµού ζώων.

Σε αντίθετη περίπτωση θα ζητή-
σουµε εισαγγελική παραγγελία για 
την παράδοσή τους σε εµάς προκει-
µένου να προβούµε στις κατάλλη-
λες νοµικές ενέργειες.

    
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΠΑΛΙ∆ΗΣ ΧΑΡ.
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΣΑΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ∆ΙΑΜΑΤΙ∆ΗΣ ΑΝΤ.
ΤΑΜΙΑΣ ΓΑΛΙ∆ΗΣ ΧΑΡ.

ΜΕΛΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝ.

2020 διενεργήθηκε διασταυρωτικός 
µηχανογραφικός έλεγχος προκειµέ-
νου να εντοπιστούν οι γεωργοί που 
δηλώνουν καλλιέργειες σε βοσκοτο-
πικές ενότητες που φέρουν µηδενι-
κό συντελεστή επιλεξιµότητας σύµ-
φωνα µε το αναλογικό σύστηµα pro 
rata (pef=0). Οι εν λόγω εκτάσεις εί-
ναι βραχώδεις ή και άγονες που τα 
χαρακτηριστικά τους δεν αιτιολογούν 
την οποιαδήποτε καλλιέργεια.

Από τον συνολικό αριθµό αιτήσεων 
εντοπίστηκαν 18.503 ΕΑΕ 2020 στις 
οποίες έχει δηλωθεί τουλάχιστον 1 α-
γροτεµάχιο σε βοσκοτοπική ενότητα 
µε µηδενικό συντελεστή επιλεξιµότη-
τας. Από τους εν λόγω γεωργούς οι 
2.430 αιτούνται την χορήγηση δικαι-
ωµάτων από το εθνικό απόθεµα. Το 
πλήθος των αγροτεµαχίων ανέρχεται 
σε 4.340 αγροτεµάχια µε 34.125,71 
Ha. Στον κάτωθι Πίνακα 1 αποτυπώ-
νονται οι δηλωθείσες καλλιέργειες. 

Στην συνέχεια έγινε ανάλυση των 
2.430 ΕΑΕ ανά ΚΥ∆. Τα αποτελέσµατα 
αποτυπώνονται στον συνηµµένο Πί-
νακα 2. Στο ΚΥ∆ µε την επωνυµία «Ε-
ΝΩΣΗ ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΡΗ-
ΤΗΣ» έχουν υποβληθεί οι 425 αιτή-
σεις και στο ΚΥ∆ µε την επωνυµία «Α-
ΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣ-
ΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ-
ΟΧΗΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» έχουν υ-
ποβληθεί 110 ΕΑΕ. Επισηµαίνεται ότι 
359 ΕΑΕ αφορούν σε χρήστες online.

Αναλύοντας περαιτέρω τα στοιχεία α-
ναζητήθηκαν τα στοιχεία της πύλης ει-
σόδου «GIPUPDATE» για την υποβολή 
των εν λόγω αιτήσεων από την βάση 
δεδοµένων του Ολοκληρωµένου Συ-
στήµατος του ΟΠΕΚΕΠΕ. ∆ιαπιστώθη-
κε ότι χρήστες των ΚΥ∆ εισήγαγαν Ε-
ΑΕ και ως on line χρήστες. Η εν λόγω 
διαπίστωση χρήζει περαιτέρω διερεύ-
νησης καθόσον αποτελεί ένδειξη ενδε-
χόµενης µεθόδευσης για την δηµιουρ-
γία τεχνητών προϋποθέσεων για την 
απόκτηση πλεονεκτηµάτων δυνάµει 
του καθεστώτος Βασικής Ενίσχυσης. 

Παρακαλούµε για τις περαιτέρω ο-
δηγίες σας που αφορούν στα εξής :

α) Λήψη µέτρων σχετικά µε τα ΚΥ∆ 
που οδηγούν στην υποβολή ΕΑΕ µε 
συγκεκριµένα είδη καλλιεργειών σε 
βοσκοτοπικές ενότητες µε pef=0.

β) Μη χορήγηση δικαιωµάτων για 
τις εκτάσεις που έχουν δηλωθεί σε βο-
σκοτοπικές ενότητες pef=0. Κατ’ εξαί-
ρεση για τις εκτάσεις µε δηλωθείσα 
καλλιέργεια «ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ» να λη-
φθούν υπόψη τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου που έλαβε χώρα µέσω τεχνι-
κών παρακολούθησης γης.

Είµαστε στην διάθεσή σας για κά-
θε περαιτέρω πληροφορία ή επιπρό-
σθετη διευκρίνηση.

ΟΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

& ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΜΑΧΛΕΡΑΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΡΕΠΠΑ

Έως 14%
Η κατανομή του 
Εθνικού Αποθέματος, 
λέει ο Σύλλογος 
Επαγγελματιών Κτηνο-
τρόφων Βορειοδυτικής 
Μακεδονίας έγινε με 
αδιαφανείς διαδικασίες 
και με παρακράτηση 
επιδοτήσεων του μελών 
του ύψους έως 14%. 

Προσφυγή
Αγροτικοί και κτηνοτρο-
φικοί σύλλογοι ζητούν 
διορθώσεις και δίκαιη 
κατανομή προειδοποιώ-
ντας με προσφυγή στη 
Δικαιοσύνη. 

ΚΥΔ
Ιδιοκτήτες και υπάλλη-
λοι ΚΥΔ, έχουν δηλώσει 
χιλιάδες στρέμματα 
δημοσίων εκτάσεων 
και έχουν καταχραστεί 
χρήματα αγροτών και 
κτηνοτρόφων καταγ-
γέλλει ο Αγροτικός 
Σύλλογος Αμυνταίου.

Αιτήσεις
Περίπου 55.712 
γεωργοί αιτήθηκαν την 
χορήγηση δικαιωμάτων 
βασικής ενίσχυσης από 
το εθνικό απόθεμα 
2020, λέει η αρμόδια 
Διεύθυνση Άμεσων 
Ενισχύσεων.
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Στείλτε τα έγγραφα για το Απόθεμα,
γιατί θα λάβουν δράση τα δικαστήρια

Κατανομή σε συγγενείς και φίλους 
για αντιπαραγωγικές δραστηριότητες

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
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Τα Θερμοκήπια Θράκης στρέφουν 
το βλέμμα σε μελιτζάνα και φράουλα

 Αυτή τη στιγμή παράγουν 
ντομάτα beef και σε τσαμπί, 
αγγούρι και αγγούρι μίνι

 Στο πλάνο η ανάπτυξη 
νέων εγκαταστάσεων προς 
εξυπηρέτηση ξένων αγορών

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Προοπτική σε προϊόντα όπως είναι η µε-
λιτζάνα αλλά και οι φράουλες για παρα-
γωγή µε τη µέθοδο της γεωθερµίας, βλέ-
πουν τα Θερµοκήπια Θράκης, όπως ανέ-
φερε στην Agrenda ο διευθύνων σύµβου-
λος της Έλαστρον ΑΕΒΕ, Θανάσης Καλπί-
νης. Πρόκειται για δύο κατηγορίες προϊ-
όντων, τις οποίες µελετάει η εταιρεία για 
να εντάξει στο χαρτοφυλάκιό της. Αυτή 
τη στιγµή τα Θερµοκήπια Θράκης παρά-
γουν ντοµάτα beef, ντοµάτα σε τσαµπί, 
αγγούρι και αγγούρι µίνι. Στην εταιρεία 

συµµετέχουν µε ποσο-
στό 50,91% η εταιρεία 
παραγωγής προϊόντων 
συσκευασίας και γεω-
υφασµάτων, Πλαστικά 
Θράκης και η εταιρεία 
χαλυβουργικών προϊό-
ντων, Έλαστρον µε πο-
σοστό 49,09%.

Ταυτόχρονα στο πλά-
νο της είναι σύµφωνα µε 
τον κύριο Καλπίνη να δη-
µιουργήσει νέες εγκατα-
στάσεις, επεκτείνοντας 
τις υπάρχουσες. Επιδίω-
ξη της εταιρείας είναι να 
δηµιουργήσει έδαφος και 
διαθέσιµο προϊόν για να 

αναπτύξει τις εξαγωγές, δεδοµένου ότι η 
παρουσία της αυτή τη στιγµή εντοπίζεται 
στην ελληνική αγορά. Σ’ αυτό το πλαίσιο 
αγορές στόχοι αποτελούν χώρες όπως η 
∆ανία καθώς και ευρύτερα οι σκανδινα-
βικές χώρες αλλά και η Μεγάλη Βρετανία. 

Όπως αναφέρει ο κ. Καλπίνης, επιδίω-
ξη της εταιρείας είναι να προσφέρει στις 
συγκεκριµένες χώρες, προϊόντα, η παρα-
γωγή των οποίων απαιτεί µειωµένες εκ-
ποµπές διοξειδίου του άνθρακα. Ο ίδιος 
σηµειώνει ότι οι εκποµπές διοξειδίου του 
άνθρακα ανέρχονται αυτή τη στιγµή στα 
επίπεδα των 0,11 κιλών διοξειδίου του άν-
θρακα για την παραγωγή της ντοµάτας, τη 

στιγµή που ο µέσος όρος των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε τον ί-
διο ανέρχεται στα 11 κιλά. 

Χαµηλές εκποµπές διοξειδίου άνθρακα
Για την επέκταση των εγκαταστάσεων 

των Θερµοκηπίων Θράκης θα αξιοποιη-
θούν σύµφωνα µε τον κύριο Καλπίνη τα 
προσεχή αναπτυξιακά προγράµµατα. Ε-
πιδίωξη της εταιρείας είναι να «διαφηµί-
σει» τις χαµηλές εκποµπές διοξειδίου του 
άνθρακα που προκύπτουν µέσα από την 
παραγωγή των προϊόντων της µε τη χρή-
ση γεωθερµίας, κάτι που θα αποτυπώνε-
ται και στη συσκευασία, µε στόχο να αυξή-
σει τις πωλήσεις της στις προαναφερόµε-
νες και σε άλλες αγορές µε τον επικεφα-
λής της Έλαστρον, να αναφέρει ότι η συ-
γκεκριµένη κίνηση αποτελεί την επόµενη 
µέρα στη γεωργική παραγωγή. 

Η κίνηση προβολής του µειωµένου αν-
θρακικού αποτυπώµατος στη συσκευασία, 
θα µπορέσει να δώσει κατ’ επέκταση και τη 
δυνατότητα για αύξηση των τιµών στο τελι-
κό προϊόν, λόγω της υπεραξίας που προ-
κύπτει µέσα από µία τέτοια πρωτοβουλία.

Πλαστικά 
Θράκης, 

Έλαστρον
Στην εταιρεία 

συµµετέχουν µε 
50,91% η εταιρεία 
παραγωγής προϊό-
ντων συσκευασίας 

και γεωυφασµάτων, 
Πλαστικά Θράκης 
και µε 49,09% η 

εταιρεία χαλυβουρ-
γικών προϊόντων, 

Έλαστρον 

H Andermatt
Biocontrol
βασικός µέτοχος 
της Anthesis
Η Ελβετική εταιρεία Andermatt 
Biocontrol γίνεται Βασικός Μέτοχος 
(60% µετοχών) στον Ελληνικό διανοµέα 
της, την Anthesis Φυτοπροστασία και 
Θρέψη Ι.Κ.Ε. Η Andermatt Biocontrol 
ιδρύθηκε το 1988 και είναι διεθνής ηγέτης 
στην παραγωγή και εµπορία 
βιοπροστατευτικών και βιοδιεγερτών. Mε 
έδρα το Grossdietwil, Ελβετία, επενδύει 
την τελευταία δεκαετία στη δηµιουργία 
ενός σηµαντικού παγκόσµιου δικτύου 
παραγωγής και διανοµής προκειµένου να 
ενισχύσει την παρουσία της σε σηµαντικές 
αγροτικές αγορές. «Είµαστε 
ενθουσιασµένοι µε αυτή τη σηµαντική 
εξέλιξη της στενής συνεργασίας µε την 
Anthesis µε σκοπό να υποστηρίξουµε την 
στρατηγική µας να δηµιουργήσουµε µια 
µεγάλη ποικιλία βιολογικών λύσεων για 
τους Έλληνες παραγωγούς». Αναφέρει ο 
Daniel Zingg, CEO της Andermatt 
Biocontrol.
Η Anthesis, που εδρεύει στην Αθήνα 
ιδρύθηκε το 2000 από τον Γενικό 
∆ιευθυντή και πρώην Βασικό Μέτοχο, 
Κοµιανό Γιώργο. Την τελευταία δεκαετία 
η Anthesis έχει µια µεγάλη ανάπτυξη και 
εξελίχθηκε σε κυρίαρχη εταιρεία στην 
Ελλάδα στην εµπορία και διανοµή 
Βιοπροστατευτικών, Βιοκτόνων, 
Βιοδιεγερτών και προϊόντων Ειδικής 
Θρέψης. Ο Γιώργος Κοµιανός θα 
παραµείνει Γενικός ∆ιευθυντής όπως και 
µειοψηφικός µέτοχος στην Anthesis. 
Σε ανταλλαγή για την πώληση των 
εταιρικών του µεριδίων στην Anthesis, ο 
Γιώργος Κοµιανός γίνεται µειοψηφικός 
µέτοχος στην Andermatt Group. Είναι 
µέρος του πλάνου διαδοχής για τους 
ιδρυτές της Andermatt Group να 
ενσωµατώσει και άλλους πρωτοπόρους 
βιολογικών λύσεων στους µετόχους.

�ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ�

�ΧΙΛ. ΕΥΡΩ�
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ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την πε-
ρίοδο συζητήσεις µεταξύ του οµίλου 
Ευθυµίαδη και του fund Fortress, 
το οποίο αγόρασε µε ευνοϊκούς ό-
ρους το δάνειο που διατηρούσε η 
εταιρεία συµφερόντων του οµίλου, 
Agritex, στην Alpha Bank.

H Αgritex µέχρι πρότινος διατη-
ρούσε δραστηριότητα στη συµπα-
ραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής 
ενέργειας αλλά και παραγωγή σε 
θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις επι-
φάνειας 100 στρεµµάτων, στην ο-
ποία καλλιεργούσε ντοµάτα σε τσα-
µπί καθώς και ντοµατίνια, υπό την 
γνωστή µάρκα Lucia’s Farm. Ωστό-
σο η οικογένεια Ευθυµιάδη επέλε-
ξε να διακόψει την παραγωγή που 
διατηρούσε στις εγκαταστάσεις της 
Αλεξάνδρειας Ηµαθίας,  έως ότου 
ξεκαθαρίσει το τοπίο που σχετίζεται 
µε την προσπάθεια σύναψης συµ-
φωνίας µε τη Fortress για επανα-
γορά του δανείου από την Agritex.

Όπως αναφέρει ο επιχειρηµατί-
ας Θύµης Ευθυµίαδης µε τον οποίο 
επικοινωνήσαµε, «αυτή τη στιγµή 
βρισκόµαστε σε συζητήσεις για ε-
παναγορά του δανείου, που διαχει-
ρίζεται η Fortress. Ταυτόχρονα συ-
ζητάµε µε πιθανούς συνεπενδυτές, 
για να µπορέσουµε να συνεχίσου-
µε την παραγωγική δραστηριότητα 

στις εγκαταστάσεις της Αλεξάνδρει-
ας». Ο ίδιος εξηγεί ότι η Agritex εί-
χε λάβει δάνειο 10 εκατ. ευρώ από 
την Alpha Bank, το οποίο αποπλη-
ρωνόταν κανονικά βάσει ρύθµισης 
της εταιρείας. «Πρόσφατα βρεθή-
καµε πολύ κοντά σε συµφωνία µε 
τη Fortress, ωστόσο την τελευταία 
στιγµή το fund έκανε πίσω». Από 
το συνολικό ποσό του δανεισµού 
που είχε λάβει η Agritex από την 
τράπεζα, πλέον υπολείπονται περί 
τα 6 εκατ. ευρώ, µετά από αποπλη-
ρωµή 4 εκατ. τον ∆εκέµβριο 2020.  

«Αποφασίσαµε να διακόψουµε 
την παραγωγή µας στην Agritex, µέ-
χρι να βρούµε λύση και να έρθου-
µε σε συµφωνία µε το fund. Ωστό-
σο φαίνεται ότι δεν υπάρχει ανάλο-
γη διάθεση από τη Fortress, πρό-
θεση τους διαφαίνεται να διασπά-
σουν την εταιρεία και να την που-
λήσουν τµηµατικά», εξηγεί ο ίδιος. 

Συµβολαιακή παραγωγή στην 
Κρήτη µε καλλιεργητές ντοµάτας 

Η οικογένεια Ευθυµιάδη προκει-
µένου να διατηρήσει ενεργή τη µάρ-
κα Lucia’s Farm που ανήκει στην 
Hellenic Farming, συνεχίζει απρό-
σκοπτα να παράγει ντοµάτα µέσω 
συµβολαιακής καλλιέργειας στο 
Τυµπάκι και στα Φαλάσαρνα Χα-
νίων, συνεργαζόµενη µε δύο πυ-
ρήνες παραγωγών ντοµάτας. «Ε-

πί της ουσίας αντί να λειτουργεί η 
Agritex ως παραγωγός για λογα-
ριασµό του οµίλου, πλέον κινού-
µαστε µέσω συµβεβληµένων παρα-
γωγών», εξηγεί ο κ. Ευθυµιάδης. 
«Τις ποικιλίες που παράγουµε τις 
έχουµε ορίσει εµείς, το ίδιο και τη 
µέθοδο που  παραγωγής ενώ υφί-
στανται και τα πιστοποιητικά Agro 
και BRC, που έχουµε ζητήσει από 
τους παραγωγούς να διαθέτουν». 

Οι καλλιεργούµενες εκτάσεις 
στην Κρήτη εναι 50 στρέµµατα, έ-
ναντι των 100 στρεµµάτων από τις 
εγκαταστάσεις της Αλεξάνδρειας, 
µε την καλλιέργεια να γίνεται πλέ-
ον στη γη, έναντι της υδροπονικής 
που εφαρµοζόταν έως τώρα.

Το µοντέλο συνεργασίας που ε-
φαρµόζεται µε τους παραγωγούς 
στην Κρήτη είναι ανάλογο µε αυ-
τό που ήδη υλοποιείται και µε τους 

συµβεβληµένους παραγωγούς πα-
τάτας στο Νευροκόπι, καθώς και 
στις δύο περιπτώσεις παράγονται 
προϊόντα για λογαριασµό της µάρ-
κας Lucia’s Farm, µε εγγυηµένη 
την απορρόφηση των ποσοτήτων. 

Ταυτόχρονα µέσω της Lucia’s 
Farm διατηρούνται οι υπάρχου-
σες εµπορικές συµφωνίες µε όλα 
τα σούπερ µάρκετ στην Ελλάδα. Στα 
επόµενα βήµατα, η εταιρεία Hellenic 
Farming που διαχειρίζεται το εµπο-
ρικό σήµα Lucia’s Farm, προγραµ-
µατίζει την είσοδό της στη beef ντο-
µάτα µε πλήρη γκάµα ντοµατοει-
δών. Ταυτόχρονα συνεργάζεται µε 
παραγωγούς στην Αριδαία για τα 
κεράσια και για την πατάτα επιδι-
ώκει τη σύναψη νέων συνεργασι-
ών και σε άλλες περιοχές της Ελ-
λάδας, ούτως ώστε να έχει στη διά-
θεσή της ποσότητες όλο το χρόνο. 

Η οικογένεια Ευθυµιάδη διέκοψε την παραγωγή στην Αλεξάνδρεια. H Αgritex µέχρι πρότινος καλλιεργούσε ντοµάτα σε τσαµπί και ντοµατίνια, υπό τη γνωστή µάρκα Lucia’s Farm. 

«Στην ουσία, αντί να λειτουργεί η Agritex ως παραγωγός για 
λογαριασµό του οµίλου, πλέον κινούµαστε µέσω συµβεβληµένων 
παραγωγών», αναφέρει ο επιχειρηµατίας Θύµης Ευθυµίαδης.

Η περιπέτεια της 
Agritex στέλνει 
τη Lucia στα Χανιά
Σε νέα διαπραγμάτευση ο όμιλος Ευθυμιάδη 
με το fund Fortress για το πρότυπο θερμοκήπιο  

Συνεργασίες
Η Hellenic Farming 

συνεργάζεται µε παρα-
γωγούς κερασιού στην 

Αριδαία και ψάχνει νέες 
συνεργασίες για πατάτα 

Νευροκοπίου 
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Για μέγιστες αποδόσεις και άριστη ποιότητα 
Τα τερτίπια του καιρού, µε την εναλλαγή βροχοπτώσεων και καύσωνα, ευνοούν  
την ανάπτυξη εντοµολογικών εχθρών και των φυτοπαθογόνων, καθιστώντας 
επιτακτική την ολοκληρωµένη και έγκαιρη φυτοπροστασία των υπαίθριων 
κηπευτικών. Περονόσπορος και βοτρύτης προβληµατίζουν ιδιαίτερα την τελευταία 
περίοδο τους παραγωγούς, ενώ η tuta «θεριεύει», απειλώντας µε έως και 100% 
ζηµιά τις ντοµάτες. Σωστό timing στη διαχείριση των εχθρών διασφαλίζει απόδοση 
και καλή µετασυλλεκτική συµπεριφορά στα καλοκαιρινά φρούτα και λαχανικά.

ΥΠΑΙΘΡΙΑ
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΜΕΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ �ΤΟΝΟΙ/ΣΤΡΕΜΜΑ�
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> Τα υδατοδιαλυτά λιπάσµατα της σειράς BEST από τη Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ, ανταποκρίνεται στον χαρακτηρισµό «Όλα σε Ένα»

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ  

Η τοµάτα (Lycopersicon 
esculentum L.) θεωρείται µία από 
τις πιο σηµαντικές κηπευτικές 
καλλιέργειες παγκοσµίως, ενώ στην 
Ελλάδα η επιτραπέζια τοµάτα βρίσκεται 
στη δεύτερη σε έκταση θέση, µετά 
την πατάτα. Έχει υπολογιστεί, πως 
σε υπαίθρια καλλιέργεια φθάνει σε 
αποδόσεις µέχρι και 6 τόνους ανά 
στρέµµα, ενώ σε θερµοκηπιακή – 
υδροπονική καλλιέργεια µπορεί να 
φθάσει σε αποδόσεις πάνω από 10 
τόνους ανά στρέµµα.
Η τοµάτα, είναι καλλιέργεια υψηλών 
θρεπτικών απαιτήσεων, η ισόρροπη 
ικανοποίηση των οποίων, αποτελεί 
αναγκαία προϋπόθεση για την 
επίτευξη υψηλών αποδόσεων και 
καλής ποιότητας της παραγωγής, 
σε συνδυασµό µε µακρά περίοδο 
καρποφορίας. Είναι ιδιαίτερα Καλιόφιλο 
είδος, µε ευεργετική επίδραση του 
Καλίου (Κ) στην ποιότητα των καρπών. 
Γενικώς, απαιτείται σταθερή θρεπτική 
τροφοδοσία, η αξιοποίηση της οποίας 
βασίζεται σε κανονική άρδευση και σε 
επάρκεια εδαφικής υγρασίας.

Στα κρίσιµα στάδια ανάπτυξης (άνθηση, 
επικονίαση, γονιµοποίηση, καρπόδεση), 
εκτός από τα κύρια µακροθρεπτικά 
στοιχεία, συνιστάται η εφαρµογή 
τόσο Ιχνοστοιχείων (Βόριο, Μαγγάνιο, 
Ψευδάργυρος, Χαλκός, Μολυβδαίνιο, 
Σίδηρος), όσο και βιοδιεγερτικών 
σκευασµάτων (προϊόντα υδρόλυσης 
πρωτεϊνών – αµινοξέα, εκχυλίσµατα 
φυκών, κ.α.). Οι εφαρµογές που γίνονται 
στο κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης, µε την 
κατάλληλη σύνθεση και ποσότητα, δίνουν 
άριστα αποτελέσµατα.

Η χρήση Βιοδιεγερτών – Ρυθµιστών 
Ανάπτυξης στη γεωργική πράξη, 
επηρεάζει µια σειρά από φυτικές 
φυσιολογικές διεργασίες, όπως η 
αποτελεσµατικότερη πρόσληψη 
θρεπτικών συστατικών, η βελτίωση της 
απόκρισης των φυτών σε βιοτικές και 
αβιοτικές καταπονήσεις, η ανάπτυξη του 
ριζικού συστήµατος αλλά και η ποσοτική 
και ποιοτική βελτίωση των παραγόµενων 
προϊόντων.

Η τρέχουσα ακαδηµαϊκή αντίληψη για 
τον τρόπο µε τον οποίο τα εκχυλίσµατα 
φυκών, τα φουλβικά οξέα και τα αµινοξέα 
επιδρούν στην µείωση αβιοτικού και 
βιοτικού stress, βασίζεται στην ανάλυση 
ενός περίπλοκου δικτύου µοριακών 
σηµάτων, ενεργοποίησης βιοχηµικών 
και φυσιολογικών διεργασιών.  Σε 
κυτταρικό επίπεδο, επαγόµενες ενώσεις 
όπως η προλίνη, η γλυκίνη και η βεταίνη, 
σταθεροποιούν τις πρωτεΐνες και τις 
δοµές των κυττάρων, διατηρώντας 
σταθερό το κυτταρικό υδατικό δυναµικό 
και απορροφώντας τις ελεύθερες µορφές 

οξυγόνου (ROs).
Σύµφωνα µε διάφορες έρευνες, φυτά 
στα οποία εφαρµόστηκαν βιοδιεγέρτες 
– ρυθµιστές ανάπτυξης παρουσίασαν 
επιπλέον:
1. Αυξηµένη φωτοσυνθετική
δραστηριότητα (έκφραση γονιδίων 
σχετιζόµενων µε την διαδικασία της 
Rubisco).
2. Αυξηµένη περιεκτικότητα σε 
µακροθρεπτικά και µικροθρεπτικά 
συστατικά.
3. Επαγωγή βιοσύνθεσης ορµονών
ανάπτυξης Κυτοκινινών (CKs) και 
Αυξινών (ΙΑΑ), δρώντας ανταγωνιστικά 
σε ορµόνες stress.
Παράλληλα, το pH του εδάφους, αποτελεί 
ένας από τους βασικότερους παράγοντες 
που επηρεάζουν την ανάπτυξη των 
φυτών, καθώς και την διαθεσιµότητα και 
αφοµοίωση των θρεπτικών συστατικών. 
Συνεπώς, η διατήρηση του pH στις 

επιθυµητές τιµές, αποτελεί έναν από 
τους πρωταρχικούς στόχους κάθε 
ορθολογικού προγράµµατος λίπανσης.

Η διαθεσιµότητα των µικροθρεπτικών
συστατικών, στο ριζικό σύστηµα των 
φυτών, επηρεάζεται από ένα σύνολο 
παραγόντων. Ορισµένα µικροθρεπτικά 
συστατικά αφοµοιώνονται µε µεγαλύτερη 
δυσκολία, κάτω από µη ευνοϊκές 
συνθήκες. Ο Σίδηρος αποτελεί το πιο 
συνηθισµένο παράδειγµα. Η χρήση 
του καινοτόµου χηλικού παράγοντα 
EDDHMA, καθιστά τον Σίδηρο διαθέσιµο 
σε ένα µεγάλο εύρος pH  (5-10), 
προλαµβάνοντας έτσι τις ανεπιθύµητες 
συνέπειες της τροφοπενίας Σιδήρου.

Για τη Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ, 
η καινοτοµία είναι θεµελιώδες 
χαρακτηριστικό της ταυτότητάς της, 
αναπτύσσοντας προϊόντα µε τεχνολογικό 
πλεονέκτηµα.

Τα λιπάσµατα της σειράς BEST, 
τεχνολογίας PGH, είναι αποτέλεσµα της 
προσπάθειας της ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗΣ να 
αναπτύξει ένα υδατοδιαλυτό λίπασµα, 
το οποίο να ανταποκρίνεται στον 
χαρακτηρισµό «Όλα σε Ένα».
Υψηλή διαλυτότητα, αυξηµένη 
διαθεσιµότητα θρεπτικών στοιχείων, 
χαµηλό pH , παρουσία Βιοδιεγερτών – 
Ρυθµιστών Ανάπτυξης & Σιδήρου σε 
µορφή EDDHMA, αποτελούν µερικά από 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σειρά 
BEST.

Τα υδατοδιαλυτά λιπάσµατα της 
σειράς BEST τεχνολογίας PGH, 
είναι διαθέσιµα σε ποικιλία τύπων που 
καλύπτουν τις λιπαντικές απαιτήσεις 
όλων των καλλιεργειών, σε όλα τα 
στάδια ανάπτυξής τους. Εφαρµόζονται 
τόσο µε τη µέθοδο της υδρολίπανσης, 
όσο και µε τη µέθοδο των διαφυλλικών 
λιπάνσεων. Παράλληλα, η εξειδικευµένη 
επιλογή πρώτων υλών, έχει σαν 
αποτέλεσµα τα λιπάσµατα BEST να είναι 
χαµηλής αλατότητας, γεγονός που τα 
καθιστά ιδανική λύση για εδάφη υψηλής 
ηλεκτρικής αγωγιµότητας.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ
MSC ΓΕΩΠΟΝΟΣ
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Equation™ Core 
Συνδυαστική δράση µέχρι τον πυρήνα

Tο Equation™ Core αποτελεί προϊόν της 
Corteva Agriscience µε προληπτική
και θεραπευτική δράση. Περιέχει τις 
δραστικές ουσίες famoxadone και 
cymoxanil, για την καταπολέµηση του 
περονοσπόρου και της αλτερνάριας σε 
ένα µεγάλο εύρος καλλιεργειών.

Χρόνος και τρόπος εφαρµογής
Εφαρµόζεται µε ψεκασµό καλύψεως 
από το 5ο φύλλο έως τη συγκοµιδή
ανάλογα µε την καλλιέργεια. (βλ. ετικέτα 
του προϊόντος).

Fontelis® 20 SC
Γνώρισε την ευελιξία 

Το Fontelis® 20 SC αποτελεί 
προστατευτικό και θεραπευτικό 
µυκητοκτόνο της Corteva Agriscience 
για την καταπολέµηση φουζικλαδίου, 
ωιδίου, αλτερνάριας και στεµφυλίου 
σε µήλο και αχλάδι, βοτρύτη και 
σκληρωτήνιας σε λαχανικά. Η δραστική 
ουσία του προϊόντος, penthiopyrad, 
ανήκει στην χηµική οµάδα των 
καρβοξαµιδικών µυκητοκτόνων. Το 
Fontelis® επιδρά στην αντιµετώπιση του 
βοτρύτη στην καλλιέργεια της  πιπεριάς

(θερµοκηπίου), επεµβαίνοντας στα 
διάφορα στάδια ανάπτυξης του µύκητα, 
µε το να σταµατά τη βλάστηση των 
σπορίων και να αναστέλλει την ανάπτυξη 
του µυκηλίου.

Χρόνος και τρόπος εφαρµογής
Εφαρµόζεται µε ψεκασµό φυλλώµατος 
στην καλλιέργεια της πιπεριάς
(θερµοκηπίου) από την εµφάνιση 
των ανθέων στον κύριο βλαστό έως 
την πλήρη ωρίµανση των καρπών. 
Τελευταία επέµβαση πριν την συγκοµιδή 
στην καλλιέργεια της πιπεριάς
(θερµοκηπίου) είναι 1 ηµέρα.

AA∆Α: 60510/24.02.2016

Exalt™ 25 SC
Για tuta... και για εκείνα! 

Το Exalt™ 25 SC περιέχει 25 g / 
L spinetoram σε συµπυκνωµένο 
εναιώρηµα. Το spinetoram είναι ένα 
εντοµοκτόνο ευρέως φάσµατος που 
ανήκει στην οικογένεια των σπινοσινών 
τα προϊόντα της οποίας παράγονται 
από την διαδικασία ζύµωσης του 
ακτινοµύκητα Saccharopolyspora 
spinosa. Στην περίπτωση του 
spinetoram ακολουθείτε µια χηµική 
τροποποίηση µε στόχο την ενίσχυση των 

τεχνικών του ιδιοτήτων. Το spinetoram
έχει ισχυρή διελασµατική δράση που 
επιτρέπει τη γρήγορη µετακίνησή του 
στους ιστούς των φυτών. ∆ιεισδύει στο 
έντοµο κυρίως µέσω του πεπτικού του 
συστήµατος (δράση µέσω κατάποσης) 
και δευτερευόντως µέσω του 
εξωσκελετού (δράση µέσω επαφής).

Χρόνος και τρόπος εφαρµογής
Το Exalt™ 25 SC εφαρµόζεται στην 
καλλιέργεια της τοµάτας (υπαίθρια 
και θερµοκηπίου) από το στάδιο του 
4ου φύλλου και έως την ωρίµανση 
των καρπών για την αντιµετώπιση 
της Τούτα (Tuta Absoluta), του 
πράσινου σκουληκιού (Heliothis 
armigera), Spodoptera sp και του 
Θρίπα (Frankliniella occidentalis). Στην 
καλλιέργεια της πιπεριάς και πιπεριάς
Chilli εφαρµόζεται από το στάδιο του 
4ου φύλλου έως την ωρίµανση των 
καρπών για την αντιµετώπιση του 
θρίπα (Frankliniella occidentalis). Τρόπος 
εφαρµογής µε ψεκασµό καλύψεως 
φυλλώµατος.
Τελευταία επέµβαση πριν την 
συγκοµιδή για την τοµάτα (υπαίθρια 
και θερµοκηπίου) και για την πιπεριά

(υπαίθρια και θερµοκηπίου) και πιπεριά 
chilli  είναι 3 ηµέρες.

AA∆Α: 14742/01.04.2020

Flash™ 120SC
Ταχεία δράση µε άµεσο αποτέλεσµα 

Το Flash™ 120SC είναι εντοµοκτόνο της 
Corteva Agriscience µε δραστική ουσία 
το Sulfoxafl or (Isoclast™ active) 12% 
β/ο. Είναι διασυστηµατικό εντοµοκτόνο 
µε κίνηση µέσω των ξυλωδών αγγείων 
και µε διελασµατική κίνηση εντός 
των φυτικών ιστών. Καταπολεµά 
αποτελεσµατικά πολλούς σοβαρούς 
εχθρούς σε πολλές καλλιέργειες, 
όπως είναι: Αφίδες, αλευρώδεις, 
ψευδόκοκκοι, κοκκοειδή και άλλα  
µυζητικά έντοµα. To Isoclast™ active
επιδρά στο νευρικό σύστηµα των 
εντόµων και είναι ανταγωνιστής του 
νικοτινικού υποδοχέα ακετυλοχολίνης 
(nAChR). Το Isoclast™ που έχει 
διαφορετικό τρόπο δράσης και δεν έχει 
αναπτύξει διασταυρωτή ανθεκτικότητα 
µε άλλα εντοµοκτόνα, µπορεί να 
εφαρµόζεται σε προγράµµατα µε άλλα 
εντοµοκτόνα διαφορετικού τρόπου 
δράσης.

Χρόνος και τρόπος εφαρµογής
Το Flash™ 120SC για την 
καταπολέµηση της αφίδας στην 
καλλιέργεια της τοµάτας και 
της πιπεριάς εφαρµόζεται µε την 
εµφάνιση των πρώτων εντόµων 
και µε επανάληψη εάν χρειάζεται 7 
ηµέρες µετά. Για την καταπολέµηση 
των αλευρωδών εφαρµόζεται µε την 
εµφάνιση των πρώτων κινητών µορφών 
και επανάληψη αν χρειαστεί µετά από 
7 ηµέρες. Εφαρµόζεται µε ψεκασµό 
καλύψεως φυλλώµατος. Η τελευταία 
επέµβαση πριν τη συγκοµιδή είναι 1 
ηµέρα.

AA∆Α: 14730/ 20.12.2019

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιµοποιούνται µε 
ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις 
πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν πριν τη χρήση, καθώς και 
τις προειδοποιητικές φράσεις και σύµβολα.

TM ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affi  liated 
companies. © 2021 Corteva.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗ

ΠΡΙΝ ΤΗ 
ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η

ΤΟΜΑΤΑ (Υπαίθρια 
& Θερµοκηπίου)

Περονόσπορος/
Αλτερνάρια

3 
ΗΜΕΡΕΣ

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ
(Υπαίθρια & 
Θερµοκηπίου)

Περονόσπορος
3 

ΗΜΕΡΕΣ

ΠΕΠΟΝΙ (Υπαίθρια 
& Θερµοκηπίου)

Περονόσπορος
3 

ΗΜΕΡΕΣ

ΑΓΓΟΥΡΙ, 
ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ, 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ
(Θερµοκηπίου)

Περονόσπορος
3 

ΗΜΕΡΕΣ

ΠΑΤΑΤΑ Περονόσπορος/
Αλτερνάρια

14 
ΗΜΕΡΕΣ

AA∆Α: 60936/03.03.2020

> Η Corteva Agriscience Ελλάς παρέχει ένα ολοκληρωµένο χαρτοφυλάκιο λύσεων για τα κηπευτικά, θερµοκηπίου και υπαίθρια

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΑΜΕΣΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  
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