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Μέχρι τον
182 Οκτώβριο
302
84,76 195
τα Σχέδια
Βελτίωσης
2,93
77,30

Προετοιµάζεται η προδηµοσίευση
για
2,55
το πρόγραµµα των 200 εκατ. ευρώ.
Σεπτέµβριο, οι Νέοι Αγρότες. σελ. 19

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

01/07

08/07

Σιτάρι σκληρό
315
Καλαµπόκι
234
Βαµβάκι
86,23
Ελαιόλαδο
3,28

320
264
87,15
3,25

Επιλογή σύγκλισης
229
302
60%
µέσα 285
στο ‘22
179
195
177

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

80,74 77,20
Νωρίτερα
ο νέος κύκλος
αύξησης
65,55
3,01
2,56
χαµηλών
δικαιωµάτων
προς
τον
2,11
περιφερειακό µέσο όρο. σελ. 4
306
196
74,22
2,58

302
195
77,30
2,55

Χρυσή Visa
40.000 ευρώ
σε δικαιώματα
χρησικτησίας
Αναστάτωση στις αγροτικές περιοχές
για τις χαριστικές πράξεις απόδοσης
δικαιωμάτων σε δημόσια ξεροβούνια σελ. 27

Μέχρι 4 λεπτά
επιβαρύνουν
το αγελαδινό
οι ζωοτροφές
agrenda - σελ. 10, 26-31, 49

Με 28,5 λεπτά σκληρό
ΣΥΜΠΥΡΗΝΟ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ
ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

33+
26

Καθαρή τιµή παραγωγού 27 λεπτά, πέτυχε
στο σκληρό σιτάρι ο Πλατύκαµπος πουλώντας
στον Μπαλούκα µε 28,5 λεπτά. σελ. 8, 22

Κόντρες
βιομηχάνων
με συμπύρηνα
από 33 λεπτά

2020 2021

ΣABBATO: Των εν Νικοπόλει 45 αρµ.

σελ. 35

Μήνας 7ος, Εβδ. 27η

Ρουσφέτια
στο Αγρίνιο,
συνδεδεμένη
στις ελιές

Υψηλότερη
απόδοση στα
αροτραία με
Timac Agro

σελ. 16

ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:11 - ∆ύση 20:49

σελ. 42-43

Νέα Σελήνη

ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος
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ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Η πυρκαγιά
που ο Λιβανός
φοβάται να σβήσει

∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
1,18380

885

876,96

878,55

875

TΖΙΡΟΣ
48.457.416

870
865
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05/07

Τρίτη

06/07

Τετάρτη

07/07

Πέµπτη

08/07

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕΛ. 23

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Σάββατο 10-07-2021
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη
χώρα, µε νεφώσεις από τις
µεσηµβρινές ώρες στα ηπειρωτικά
και τοπικές βροχές σε δυτική και
κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία,
Ήπειρο και πιθανώς στη δυτική
Στερεά και τα ορεινά της
Πελοποννήσου. Άνεµοι από
βόρειες διευθύνσεις µέτριοι και
στο Αιγαίο ισχυροί. Θερµοκρασία
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

30°C

30°C

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Νέες µολύνσεις
στα αµπέλια από ωίδιο

31°C

KABΑΛΑ

Τελειώνει η «ανάπαυλα» για τους
αµπελουργούς όσον αφορά τις
µυκητολογικές ασθένειες λόγω υψηλών
θερµοκρασιών τις προηγούµενες
ηµέρες, καθώς αναµένονται εκ νέου
ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για την
εξάπλωση του ωίδιου. Με τον µύκητα
σε πλήρη δραστηριότητα, οι ρώγες
απειλούνται έως το στάδιο γυαλίσµατος.
Σε καλοσχηµατισµένα σταφύλια µε
προσβολή από ωίδιο στην επιδερµίδα
τους δηµιουργούνται σκουρόχρωµες
περιοχές, εσχαρώσεις, ενώ έπεται
νέκρωση και διάρρηξη των σταφυλών.

4B
36°C

3∆

ΛΑΡΙΣΑ

3∆

35°C

35°C

ΑΘΗΝΑ

6Β

ΠΑΤΡΑ

Κυριακή 11-07-2021
Λίγες νεφώσεις παροδικά
αυξηµένες µε τοπικούς όµβρους
και µεµονωµένες καταιγίδες,
κυρίως τις µεσηµβρινές και
απογευµατινές ώρες στη δυτική
και την κεντρική Μακεδονία. Στις
υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος
καιρός και µόνο στα ηπειρωτικά
πρόσκαιρες νεφώσεις. Άνεµοι από
βόρειες διευθύνσεις µέτριοι και
στο Αιγαίο ισχυροί. Θερµοκρασία
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

∆ευτέρα 12-07-2021
και Τρίτη 13-07-2021
Γενικά αίθριος καιρός, µε
νεφώσεις από τις µεσηµβρινές και
απογευµατινές ώρες στα
ηπειρωτικά, τη δυτική και την
κεντρική Μακεδονία όπου

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
1,08594

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

877,22

880

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
130,01700

Νέα άνοδο κατέγραψε η τιµή για το σκληρό σιτάρι στις αγορές
της Ιταλίας, παρασέρνοντας το εγχώριο εµπόριο σε τιµές κοντά
στα 27 λεπτά για την πρώτη ποιότητα. Φαίνεται να διαµορφώνεται
ευνοϊκή συγκυρία στην αγορά βάµβακος µε τις προπωλήσεις
σύσπορου ξανά κοντά στα 55 λεπτά. Ζυµώσεις στα παραγωγικά
κέντρα συµπύρηνου δεν έχουν εξασφαλίσει ακόµα τιµή, µε τους
παραγωγούς να διεκδικούν αύξηση από τα περσινά 26 λεπτά.

886,66

860

Όταν οι εξόφθαλµες παραβιάσεις των ευρωπαϊκών κανόνων και οι µεθοδεύσεις που στερούν πόρους από πραγµατικούς αγρότες
και πριµοδοτούν την αδράνεια γίνονται αντικείµενο πολιτικής συνδιαλλαγής, τότε
αρχίζει η κρατική παρακµή.
Ο λόγος για το µεγάλο πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί µε τη διαχείριση των επιλέξιµων για ενισχύσεις δηµόσιων γαιών και
τη «βιοµηχανία» που έχει στηθεί και µεταφέρει κοινοτικούς πόρους σε ανθρώπους
που δεν έχουν καµιά σχέση µε την αγροτική δραστηριότητα. Στερώντας, σε πολλές
περιπτώσεις, πολύτιµες εκτάσεις από κτηνοτρόφους κυρίως, οι οποίοι, είτε δεν έχουν τόπο να βοσκήσουν τα ζώα τους, είτε
δεν βρίσκουν εκτάσεις για να ενεργοποιήσουν τα δικαιώµατά τους.
Η Agrenda έχει δείξει ιδιαίτερη επιµονή επί του θέµατος, καθώς αυτό αποτελεί το
πιο τρανταχτό παράδειγµα συστηµατικής
κακοδιαχείρισης κοινοτικών πόρων, µε
τις αρµόδιες αρχές όχι µόνο να µην αντιδρούν στο φαινόµενο αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις να κλείνουν τα µάτια
µπροστά στους καταχραστές.
∆εν είναι η πρώτη φορά που γίνεται καταστρατήγηση των θεσµικού πλαισίου για τις κοινοτικές ενισχύσεις των αγροτών. Είναι όµως η πρώτη φορά που το φαινόµενο αυτό παίρνει τέτοια έκταση και τείνει να αποτελέσει άλλοθι νοµιµοποίησης της αυθαιρεσίας, µε την ανάλογη µάλιστα, προς
το σκοπό αυτό, ερµηνεία των κοινοτικών
κανονισµών από δηµόσιους λειτουργούς.
Υπενθυµίζεται ότι η εν λόγω αυθαιρεσία πήρε αφορµή από τον Κοινοτικό Κανονισµό
2017/2393 – OMNIBUS ο οποίος έδινε τη
δυνατότητα να ενταχθούν στο σύστηµα των
ενισχύσεων περί τα 10 εκατ. στρέµµατα ορεινών – βοσκήσιµων γαιών, κάτι που θα έδινε λύση στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Η κερκόπορτα άνοιξε βέβαια, όταν κάποιοι εκ των ιθυνόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ της
προηγούµενης περιόδου (2015-2019, σε
συνεννόηση πάντα µε τον λεγόµενο τεχνικό σύµβουλο, «έκλεισαν το µάτι» σε δικούς
τους ανθρώπους (αρχικά στην Κρήτη) να
εκµεταλλευθούν την κατάσταση, να «καπακώσουν» εκτάσεις και να αιτηθούν ενισχύσεις από το Εθνικό Απόθεµα.
Τέσσερα χρόνια µετά, η σπίθα που άναψε τότε, έχει γίνει σήµερα πυρκαγιά, οι φλόγες
της οποίας έχουν πάρει τέτοια έκταση που
Agrenda
κανείς δεν τολµάει να σβήσει!

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85954

857,65

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ
890

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α
1,48352

29°C
HΡΑΚΛΕΙΟ

ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές
βροχές. Άνεµοι από βόρειες
διευθύνσεις µέτριοι και στο Αιγαίο
τοπικά πιο ισχυροί. Θερµοκρασία
στα ίδια επίπεδα.

Τετάρτη 14-07-2021 ως
Παρασκευή 16-07-2021
Γενικά αίθριος καιρός, µε
πρόσκαιρες νεφώσεις στα
ηπειρωτικά την Τετάρτη, µε
πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών
όµβρων στα βόρεια ορεινά.
Άνεµοι βορειοδυτικοί µέτριας
έντασης και ενισχυµένοι ελαφρά
στα πελάγη. Θερµοκρασία σε
σταδιακή άνοδο από τα δυτικά.

Αντιµετώπιση

3-7Bf

Οι άνεµοι θα
πνέουν βόρειοι,
βορειοδυτικοί 3 µε 5
και στο Αιγαίο 6 και
τοπικά 7 µποφόρ.

Αυτή την περίοδο, ο βιολογικός κύκλος
του παθογόνου είναι βραχύς και διαρκεί
περίπου 5-6 ηµέρες, ενώ µεγαλύτερο
κίνδυνο συντρέχουν οι αµπελώνες ή/και
τα πρέµνα που είχαν νοσήσει τις
προηγούµενες εβδοµάδες και άρα
φέρουν αυξηµένο αρχικό µόλυσµα. Οι
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου
Προστασίας Φυτών Ηρακλείου τονίζουν
στους αµπελουργούς ότι η εφαρµογή
του θείου είναι αποτελεσµατικό µέτρο
για την προστασία της κόµης των
πρέµνων, αλλά σε θερµοκρασίες
µεγαλύτερες των 30οC µπορεί να
προκαλέσει φυτοτοξικότητα.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Σκούζουν τα τσακάλια στη ζώνη οίνου
του Κτήµατος Τσέλεπου σελ. 32-33
• Θέλει στρατηγική φέτος η αγορά για να
κλείσουν οι αγρότες επικερδή deal σελ. 8

• Άνετη καµπίνα, µεγαλύτερες αποδόσεις,
µε τα βελτιώµενα Case ΙΗ Puma σελ. 20
• Ξεχωρίζουν τα χωράφια που άγγιξε
η θρέψη της Timac Agro | ΛΥ∆Α σελ. 42

• Συµφωνία του συνεταιρισµού Πλατυκάµπου
για 28,5 λεπτά στο σκληρό σιτάρι σελ. 22
• Με 33 λεπτά το συµπύρηνο ροδάκινο και
τις βιοµηχανίες να ψάχνουν σελ. 35

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

ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑ
ΑΞΙΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΕΤΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

2022

60%

12 ΕΥΡΩ

16,50 ΕΥΡΩ

ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Να εκκινήσει ο νέος κύκλος αύξησης των χαµηλών δικαιωµάτων προς τον περιφερειακό µέσο
όρο µέσα στο 2022 έχει αποφασίσει το ΥΠΑΑΤ
και σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, οι ιθύνοντες καταλήγουν σε ποσοστό σύγκλισης 60%. Συγκεκριµένα η εισήγηση που έχει στα χέρια του ο
Σπήλιος Λιβανός και αναµένεται να ακολουθήσει, αναφέρει για το µοντέλο των ενισχύσεων του 2022 τα εξής:
1. Όσα δικαιώµατα έχουν Μοναδιαία Αξία
(AMA∆) µικρότερη του 90% της µέσης περιφερειακής αξίας, θα έχουν αύξηση της αξίας τους
τουλάχιστον κατά το 1/3 της διαφοράς µεταξύ
της ΑΜΑ∆ και του 90% της
µέσης περιφερειακής αξίας, το 2022.
Εισήγηση
2. Αν µετά την παραπάΗ εισήγηση για
νω αύξηση τα δικαιώµασύγκλιση δικαιωµάτα παραµένουν υπερβολιτων 60% το 2022
κά χαµηλά, θα φτάσουν
βρίσκεται στα χέρια τουλάχιστον στο 60% της
Λιβανού και µένει
µέσης αξίας της περιφένα φανεί αν θα την
ρειας το 2022.
ακολουθήσει
3. Όσοι είχαν υπερβολικά υψηλά δικαιώµατα, θα χάσουν το µέγιστο 30% το 2022, σε σχέση µε την Μοναδιαία Αξία του 2021.

Επί του πρακτέου αυτό σηµαίνει:
Βοσκοτόπια: Σήµερα η µέση περιφερειακή αξία δικαιωµάτων ανά στρέµµα είναι στα 20,2 ευρώ σύµφωνα µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ως εκ τούτου, όλοι οι κτηνοτρόφοι το 2022 θα πρέπει να έχουν
στην κατοχή τους δικαιώµατα µε ελάχιστη αξία
12 ευρώ και άνω το 2022.
Αροτραίες καλλιέργειες: Η µέση περιφερεια-

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ

20,50 ΕΥΡΩ

∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ

Σύγκλιση 60%

στα δικαιώματα
ενίσχυσης του 2022
Με ελάχιστη αξία του χρόνου 12 ευρώ στα βοσκοτόπια,
16 ευρώ στις αροτραίες και 20 ευρώ για τις δενδρώδεις
κή αξία δικαιωµάτων ανά στρέµµα είναι στα 27,6
ευρώ. Όλοι οι αγρότες θα πρέπει να έχουν στην
κατοχή τους δικαιώµατα αροτραίων καλλιεργειών µε ελάχιστη αξία 16,50 ευρώ και άνω το 2022.
∆ενδρώδεις καλλιέργειες: Η µέση περιφερειακή αξία δικαιωµάτων ανά στρέµµα είναι
στα 34,1 ευρώ. Όλοι οι αγρότες θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους δικαιώµατα σε δενδρώδεις καλλιέργειες µε ελάχιστη αξία 20,50 ευρώ
και άνω το 2022.
Για να χρηµατοδοτηθεί η αύξηση των δικαιωµάτων θα γίνει οριζόντια περικοπή ανά περιφέρεια ενίσχυσης στις επιδοτήσεις που βρίσκονται πάνω από το µέσο όρο ενισχύσεων (ιστορικά δικαιώµατα). Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι στην πραγµατικότητα το παραπάνω µοντέλο
δεν αναµένεται να φέρει µεγάλες ανακατατάξεις στα ποσά ενισχύσεων το 2022. Ο λόγος είναι πως, ήδη την περίοδο 2015-2019, προβλέφθηκε πάνω-κάτω το ίδιο καθεστώς σύγκλισης.
Ωστόσο τα χαµηλά δικαιώµατα ποτέ δεν έφτασαν στο ποσό που έπρεπε λόγω της προστασίας των ιστορικών δικαιωµάτων (κανόνας µέγιστης µείωσης έως 30%).

Στις 21 Ιουλίου
οι ανακοινώσεις από
Λιβανό για τις
επιδοτήσεις του 2022

Να σηµειωθεί εδώ πως, µέχρι και τη στιγµή
που θα φύγει ο σχετικός φάκελος για Βρυξέλλες
(διορία έως την 1η Αυγούστου), τίποτε δεν έχει
«κλειδώσει», ενώ µένει να φανεί και η ετοιµότητα των υπηρεσιών (κυρίως του ΟΠΕΚΕΠΕ) για
να µπει σε τροχιά η σύγκλιση από του χρόνου.

Αναθεώρηση συνδεδεµένων
Για το τελευταίο έτος της µεταβατικής ΚΑΠ
2022, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει
ανακοινώσει επίσης ότι προτίθεται να επανεξετάσει και τα προϊόντα που λαµβάνουν συνδεδεµένη ενίσχυση (ρεπορτάζ σελ. 16). Στο «στόχαστρο» έχουν µπει κυρίως οι συνδεδεµένες ενισχύσεις που δεν προσφέρουν κάποιο ισχυρό
κίνητρο σε σχέση µε την αξία της καλλιέργειας.
Όπως για παράδειγµα είναι τα ακρόδρυα, που
οι παραγωγοί πήραν φέτος 9,6 ευρώ το στρέµµα. Το θέµα των συνδεδεµένων το έχει αναλάβει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Οικονόµου. Οι έχοντες γνώση των πραγµάτων πάντως, λένε στην Agrenda, πως «δύσκολα θα αλλάξει κάτι το 2022», όσον αφορά τις
συνδεδεµένες επιδοτήσεις.

Πηγές κοντά στον σχεδιασµό του Εθνικού Φακέλου, αναφέρουν πως οι
επίσηµες ανακοινώσεις για το σχεδιασµό των επιδοτήσεων του 2022
αναµένεται να γίνουν στις 21 Ιουνίου, όταν και είναι προγραµµατισµένη
περιοδεία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για τη διαπραγµάτευση της νέας
ΚΑΠ στην Αλεξανδρούπολη. Την περασµένη εβδοµάδα ο κ. Λιβανός βρέθηκε
στην Κρήτη στα πλαίσια της διαπραγµάτευσης για τη νέα ΚΑΠ, όπου και του
τέθηκαν αιτήµατα όσον αφορά κυρίως την προστασία του εισοδήµατος των
ελαιοπαραγωγών µε ειδικά κίνητρα µέσω των άµεσων ενισχύσεων.

Χωρίς σαφή
εικόνα για
τα επιλέξιμα
στρέμματα
στη νέα ΚΑΠ
Η δυνατότητα για κατάργηση των
ατοµικών δικαιωµάτων που
παρέχει το νέο πλαίσιο της ΚΑΠ,
δύσκολα µπορεί να αξιοποιηθεί
τελικά από την Ελλάδα, καθώς δεν
υπάρχουν επαρκείς και αξιόπιστες
πληροφορίες για το ποιες είναι οι
επιλέξιµες εκτάσεις της χώρας.
Αυτό οφείλεται κυρίως στο
καθεστώς µε τα βοσκοτόπια στη
χώρα µας, ενώ εκφράζονται πλέον
βάσιµες αµφιβολίες για το αν θα
προλάβουν ΥΠΑΑΤ και
Περιφέρειες να ολοκληρώσουν τα
διαχειριστικά σχέδια βόσκησης έως
το τέλος του 2022. Ως εκ τούτου,
για την περίοδο 2023-2027 τα
κύρια καθεστώτα επιδότησης των
άµεσων ενισχύσεων (βασική
ενίσχυση, αναδιανεµητική κ.λπ) θα
πορευθούν µε βάση τα δικαιώµατα,
ανεξαρτήτως αν αποφασιστεί από
το ΥΠΑΑΤ να επέλθει έως το
2026 το λεγόµενο «flat rate»,
δηλαδή όλα τα δικαιώµατα να
έχουν την ίδια αξία (100%
σύγκλιση). Υπενθυµίζεται εδώ ότι
κοινοτικά η χώρα µας είναι
υποχρεωµένη να φέρει τα χαµηλά
δικαιώµατα τουλάχιστον έως το
85% της µέσης περιφερειακής
αξίας έως το 2026.
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Ενίσχυση στα 3,39 ευρώ ανά κυψέλη
Μέσα στις επόµενες ηµέρες αναµένεται να εκδοθεί η Κοινή
Υπουργική Απόφαση -η οποία είναι έτοιµη και περιµένει την
τυπική έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- για την έκτακτη
οικονοµική ενίσχυση των µελισσοκόµων µε ποσό ύψους 3,2
εκατ. ευρώ και συγκεκριµένα 3,39 ευρώ ανά κυψέλη,
ανέφερε η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή
Αραµπατζή, ενώ παραδέχθηκε την καταστροφή των
µελισσοκόµων της Κρήτης, αφού και τα στοιχεία που έχει στη

διάθεση του, δείχνουν µείωση του κύκλου εργασίας τους.
Μάλιστα, στην Ολοµέλεια της Βουλής, όπου και συζητήθηκε
η επίκαιρη ερώτηση του Γραµµατέα της Κ.Ο. Κίνηµα
Αλλαγής και βουλευτή Ηρακλείου Β. Κεγκέρογλου, ζητήθηκε
η αύξηση του ποσού αποζηµίωσης ανά κυψέλη, την οποία η
υφυπουργός αρνήθηκε, επικαλούµενη την αύξηση του
προϋπολογισµού του προγράµµατος µελισσοκοµίας από 6
εκατ. ευρώ σε 12 εκατ. ευρώ.

Ό,τι μπήκε μπήκε
για τα υπόλοιπα
καλό Σεπτέμβρη

Επιβεβλημένη η επιστροφή της γραμμικής
μείωσης 2,5% της αξίας των δικαιωμάτων όλων
των παραγωγών του περασμένου Δεκέμβρη
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Μικροπιστώσεις, υπόλοιπα παλαιών ετών και
κατά βάση ενισχύσεις λόγω κορωνοϊού που ακόµα εκκρεµούν προς τους αγρότες περιλαµβάνει το πλάνο πληρωµών για το επόµενο δίµηνο, αφού οι διοικητικοί του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται να έχουν όλα τα «σοβαρά» τακτοποιηµένα. Μεγάλη εκκρεµότητα το αν και πότε θα αποφασισθεί να επιστραφεί στους παραγωγούς
η γραµµική µείωση 2,5% της αξίας των δικαιωµάτων τους υπέρ Εθνικού Αποθέµατος του περασµένου ∆εκεµβρίου. Πρόκειται για πολιτική
απόφαση που ακόµα δεν έχει παρθεί.
Εν τω µεταξύ, µετά την πρώτη εκκαθάριση του
Μέτρου 11 των Βιολογικών της περασµένης εβδοµάδας να έχει δώσει περίπου 25 εκατ. ευρώ, η επόµενη δεύτερη εκκαθάριση δροµολογείται για το φθινόπωρο, από… Σεπτέµβρη και
µετά. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, από τις εγκεκριµένες πιστώσεις για τα Βιολογικά (όλες
τις δράσεις και όλα τα µέτρα), υπάρχει ένα υπόλοιπο της τάξης των 25 περίπου εκατ. ευρώ, το

οποίο υπολογίζεται να «καλύψει» τόσο τις ενστάσεις που τρέχουν µέχρι την ερχόµενη ∆ευτέρα 12 Ιουλίου όσο και τα όποια προβλήµατα υπήρχαν µε τους φορείς πιστοποίησης, αλλά και όλους όσοι για οποιονδήποτε λόγο δεν
πληρώθηκαν αυτό το διάστηµα.
Όσον αφορά τώρα την πληρωµή των ειδικών ενισχύσεων στους παραγωγούς υπαίθριου καρπουζιού, mini και obla, καλοκαιρινής και φθινοπωρινής πατάτας, θερµοκηπιακών καλλιεργειών σε ντοµάτες και αγγούρια όλης της χώρας πλην Κρήτης και βουβαλοτροφίας, αυτή δροµολογείται µέχρι το τέλος του µήνα, δεδεµένου ότι το σύστηµα των
αιτήσεων έκλεισε στις 2 Ιουλίου. Υπενθυµίζεται ότι δικαιούχοι είναι οι παραγωγοί που

Εισφορές ΕΛΓΑ
Μέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου παρατείνεται η προθεσµία για την πληρωµή των
ασφαλιστικών εισφορών του έτους
2020 των παραγωγών στον ΕΛΓΑ

πληρούν τους εξής όρους επιλεξιµότητας:
1. Έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε για το 2020,
2. Οι εκτροφείς ελληνικού βούβαλου είναι εγγεγραµµένοι στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής
3. ∆εν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή
τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνοµη και ασυµβίβαστη µε βάση προηγούµενη απόφαση
της ΕΕ ή του ∆.Ε.Ε του ν. 4152/2013.
Πιο πίσω και η ενίσχυση 253 ευρώ ανά θηλυκό ζώο αναπαραγωγής για 61.000 χοιροµητέρες, αφού πρώτα υποβληθούν οι σχετικές αιτήσεις των κτηνοτρόφων. Εν τω µεταξύ, εγκρίθηκε επίσηµα και από την Κοµισιόν η ενίσχυση µε 253 ευρώ ανά θηλυκό ζώο αναπαραγωγής για 61.000 χοιροµητέρες, συνολικού ποσού
περί τα 15,5 εκατ. ευρώ, στα πλαίσια ενός προγράµµατος ύψους 20 εκατ. ευρώ, για ενίσχυση
της χοιροτροφίας και των εκτροφών γηγενών
µαύρων χοίρων, καθώς και των παραγωγών µελιού, στο πλαίσιο της πανδηµίας του κορωνοϊού.
Το µέτρο θα αντιµετωπίσει εν µέρει την απώλεια εισοδήµατος που υπέστησαν οι δικαιούχοι
εξαιτίας του κορωνοϊού και τα περιοριστικά µέτρα
που έπρεπε να εφαρµόσει η ελληνική κυβέρνηση για τον περιορισµό της εξάπλωσης του ιού.
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό σύστηµα είναι σύµφωνο µε τους όρους του νοµοθετικού πλαισίου. Ειδικότερα, η ενίσχυση:
(i) δεν θα υπερβαίνει τα 225.000 ευρώ ανά
δικαιούχο και
(ii) θα χορηγηθεί το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2021.

De minimis σε 30 αιγοπροβατοτρόφους
Λέσβου και 125 παραγωγούς σταφυλιών
Μέσα στην εβδοµάδα, εν τω µεταξύ πιστώθηκαν 410.000 ευρώ για ενισχύσεις ήσσονος
σηµασίας σε 30 αιγοπροβατοτρόφους της Λέσβου λόγω επιζωοτίας ευλογιάς, σε 119 παραγωγούς επιτραπέζιων σταφυλιών ποικιλίας Crimson σε Ηµαθία και Πέλλα και σε 6 παραγωγούς σταφίδας ποικιλίας «σουλτανίνα»
στο Ηράκλειο Κρήτης.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΛΟΓΩ
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

24,5

15,5

3,2

26

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΑΤΑΤΑ
ΝΤΟΜΑΤΑ
ΑΓΓΟΥΡΙ

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Τέλος Ιουλίου
προκαταβολή
40% στα
παγετόπληκτα
∆ιαβεβαιώσεις ότι µέχρι το τέλος
Ιουλίου θα καταβληθούν
προκαταβολές αποζηµιώσεων
40% σε δενδροκαλλιεργητές που
επλήγησαν από τους ανοιξιάτικους
παγετούς, µετέφερε ο υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης
Οικονόµου, απαντώντας σε σχετική
επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού
Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία Θεοδώρας Τζάκρη.
Χρονοδιάγραµµα για το οποίο
εξέφρασε τις αµφιβολίες της η
βουλευτής, τονίζοντας ότι
πρόκειται για «αισιοδοξία, την
οποία βέβαια ουδόλως
συµµερίζονται οι αγρότες, καθώς
δεν µπορούν να αντιληφθούν πως
στο διάστηµα που αποµένει µέχρι
το τέλος Ιουλίου θα
ολοκληρωθούν οι προβλεπόµενες
διαδικασίες, ώστε να χορηγηθούν
οι προκαταβολές στους
παραγωγούς, όταν το ίδιο το
υποκατάστηµα του ΕΛΓΑ Βέροιας
εκτιµά ότι τα πορίσµατα για τους
παγετούς θα έχουν ολοκληρωθεί
στο τέλος Οκτωβρίου και για τα
χαλάζια στις αρχές του 2022».
Μάλιστα ο υφυπουργός επανέλαβε
την προτεραιότητα του υπουργείου
«οι παραγωγοί να πάρουν χρήµατα
στα χέρια τους περίπου την ίδια
χρονική στιγµή που θα έπαιρναν
χρήµατα στα χέρια τους και από τη
διάθεσή της σοδειάς τους». Όπως
ανέφερε, «η δουλειά που γίνεται
τώρα είναι να έχουµε τα πορίσµατα
στην ώρα ώστε να αρχίσουµε να
δίνουµε στους αγρότες τις
προκαταβολές µέσα στο θέρος
και τον Οκτώβριο, Νοέµβριο, θα
προχωρήσουµε στην εξόφληση
των αποζηµιώσεων µε τρόπο
επιστηµονικά τεκµηριωµένος
και ουσιαστικά δίκαιο».
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Έχει δρόµο
µπροστά της
η άνοδος των
εµπορευµάτων,
ως εκ τούτου
οι παραγωγοί
θα πρέπει να
σχεδιάσουν
ανάλογα.

Φέτος χρειάζεται στρατηγική,

τον τόνο δίνει ο Πλατύκαμπος
Η στρατηγική των
Ελλήνων αγροτών ενώ η
αγορά ανεβαίνει δείχνει ότι
η διασπορά ρίσκου μέσω
των προπωλήσεων και η
αποφυγή βεβιασμένων
πωλήσεων στα αλώνια,
πληρώνει

να τρέχουν διαπραγµατεύσεις στις τιµές του
καλαµποκιού της νέας σοδειάς µε βάση τα
24 λεπτά το κιλό, διαµορφώνουν τις βασικές κινήσεις των αγροτών στο εγχώριο εµπόριο. Πέρα από την ανάπτυξη εµπορικών
κινήσεων, οι παραγωγοί καλούνται να διαχειριστούν και τις ανατιµήσεις στις εισροές,
µε το πετρέλαιο και τη λίπανση να καταγράφουν αύξηση της τάξης του 40% µέσα σε λίγους µήνες. Ορισµένοι είχαν προχωρήσει σε
προαγορές τον περασµένο χειµώνα, διαβάζοντας τότε τη δυναµική των αγορών, οι οποίες είχαν προϊδεάσει για το επερχόµενο ράλι
στην ουρία και την αµµωνία.

παραγωγούς και τους πιέζουν να κλείσουν
τιµή για την παραγωγή τους στα 25 λεπτά
το κιλό από τώρα και ενώ τα αλώνια συνεχίζονται στη Βόρεια Ελλάδα. «Κάτι θα έχουν
δει» σχολιάζει παραγωγός στην Agrenda, ενώ άλλος συνοµιλητής προσδοκά πως οι τιµές θα ενισχυθούν κατά τουλάχιστον 3 µε 4
λεπτά το κιλό όσο πλησιάζουµε προς το τέλος του έτους, στηριζόµενος τόσο στις εξελίξεις των χρηµατιστηριακών τιµών, όσο και
στις προοπτικές από την καναδέζικη παραγωγή που προϊδεάζει για µικρές αποδόσεις
όσο οι εκτάσεις είναι µειωµένες.

Όταν οι τιµές είναι καλές πουλάς
Αλλάζει το κλίµα ο Πλατύκαµπος

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

∆εν διαφαίνεται κάµψη στις αγορές αγροτικών εµπορευµάτων, τουλάχιστον µέσα στους
επόµενους µήνες και πάνω σε αυτήν την προοπτική, χτίζουν τη στρατηγική τους οι περισσότεροι από τους οργανωµένους παραγωγούς στην Ελλάδα, σε µια προσπάθεια να αξιοποιήσουν το δυνατόν καλύτερα τον ανοδικό κύκλο που ξεδιπλώνεται.
Οι προπωλήσεις στο βαµβάκι και η αποθήκευση του σκληρού σίτου, όσο ταυτόχρο-

Στη δε περίπτωση του σκληρού σίτου, φαίνεται πως ήδη επιβεβαιώνονται όσοι απέφυγαν να πουλήσουν πάνω στα αλώνια, µε την
τελευταία εξέλιξη της αγοράς να θέλει τους
Συνεταιριστές, υπό τον έµπειρο Γιάννη Κουκούτση, να πετυχαίνουν deal µε την εταιρεία
Αφοί Μπαλούκα, στα 28,5 λεπτά το κιλό (Ρεπορτάζ σελ. 22). Στην άνοδο των τιµών σκληρού σίτου τοποθετούνται και µεµονωµένοι παραγωγοί, οι οποίοι σε αυτήν τη φάση αποθηκεύουν, έως ότου γενικευτούν στην αγορά
τιµές άνω των 27 λεπτών το κιλό.

Πρώτη φορά πίεση για φιξαρίσµατα
Ενδεικτικό της δυναµικής που διαµορφώνει η αγορά σκληρού σίτου πάντως, είναι το
γεγονός ότι έµποροι προσεγγίζουν πλέον

Με τιµές από 51 έως 55,5 λεπτά το κιλό για
τις προπωλήσεις σύσπορου, αρκετοί ήταν οι
παραγωγοί που έκλεισαν µέχρι και την µισή αναµενόµενη παραγωγή τους. «Αν ανέβει θα είµαστε σκασµένοι, αν πέσει θα χαρούµε» σχολιάζει ο βαµβακοπαραγωγός από τη Λάρισα, Γιώργος Βαρδούλης, ο οποίος έκλεισε περίπου 250 κιλά το στρέµµα στα
55,5 λεπτά το κιλό.
Άλλος παραγωγός – συνοµιλητής της
Agrenda προέβη σε αντίστοιχη συµφωνία
µε τιµή στα 51 λεπτά το κιλό, η οποία όµως
µαζί µε το πριµ ποιότητας που υπολογίζει ότι θα πάρει, µπορεί να φτάσει τα 60 λεπτά.
«Όταν είναι οι τιµές καλές, πουλάς. Πρέπει
να γίνεται διασπορά του ρίσκου» υποστηρίζει ο ίδιος, που επιθυµεί να διατηρήσει την
ανωνυµία του.

Αυξηµένες έως 40% οι εισροές
Ζητούµενο για τον συνοµιλητή µας που
δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή
της Λάρισας, είναι αποδόσεις άνω των 500
κιλών ανά στρέµµα, ειδικά σε µια χρονιά όπως είναι η φετινή, κατά την οποία βάσει των
υπολογισµών του καταγράφεται µια αύξηση
της τάξης του 30 µε 40% στη θρέψη των καλλιεργειών, λόγω της εκτίναξης των τιµών
αµµωνίας και ουρίας στις διεθνείς αγορές,
ενώ αυξηµένη κατά 40% είναι και η τιµή πετρελαίου. «Όλα αυτά, µαζί και µε τους ψεκασµούς που απαιτούνται για την καταπολέµηση του πράσινου σκουληκιού που φέτος είναι σε έξαρση, µεταφράζονται σε επιπλέον
κόστος 40 ευρώ ανά στρέµµα για το βαµβάκι» εξηγεί ο ίδιος, που αναγάγει την τιµή αυτή σε 100 περίπου κιλά ανά στρέµµα σύσπορου τα οποία απορροφώνται από τις ανατιµήσεις στις εισροές.
Όσοι είχαν προµηθευτεί ήδη από τον χειµώνα τις ποσότητες λιπασµάτων που υπολόγιζαν ότι θα χρειαστούν, κατάφεραν να γλιτώσουν τουλάχιστον 200 ευρώ ανά τόνο, ενώ πλέον αναµένουν διόρθωση της αγοράς
προτού προχωρήσουν σε ανεφοδιασµό. «Η
λογική λέει ότι αγοράζεις όταν είναι χαµηλά» αναφέρει συνοµιλητής της Agrenda, ο οποίος είχε προµηθευτεί από νωρίς φέτος τις
ποσότητες λιπάσµατος που απαιτεί η καλλιέργεια σκληρού σίτου και βάµβακος, σε µια
προσπάθεια να αποφύγει τις ανατιµήσεις που
προδιαγράφονταν τότε στις διεθνείς αγορές.
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

Το σκληρό συν 5 ευρώ
σε Γαλλία και Ιταλία

Σ

την ελληνική αγορά η εξαγωγή στο
σκληρό σιτάρι φαίνεται να κυµαίνεται στα 275-280 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας. Ακούγονται τιµές στα 23-25
λεπτά ανάλογα ποιότητας, ενώ τα άριστα φετινά σιτάρια σίγουρα θα πληρωθούν υψηλότερα.
Στη Φότζια και στη Γαλλία οι τιµές σκληρού ενισχύθηκαν κατά 5 ευρώ για δεύτερη εβδοµάδα.
Στην αγορά µας σηµειώνονται επιλεκτικές προπωλήσεις βάµβακος στα 4,5 σεντς ανά
λίµπρα πριµ επί του χρηµατιστηρίου. Οι εκκοκκιστές προσπαθούν να το πάνε πιο αργά πλέον
καθώς έχουν ήδη πουλήσει ένα σηµαντικό µέρος της νέας παραγωγής τους. Ακούγονται τιµές
συσπόρου περί τα 53-54 λεπτά µε τους αγρότες να έχουν βάλει επόµενο στόχο τα 55 λεπτά.

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
03/06

09/06

16/06

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

295

295

295

ΒΑΜΒΑΚΙ
(σεντς/λίµπρα)

85,12

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

22/06

310

86,47
245

245

87,00
245

86,89
245

01/07

08/07

320

315

87,15

86,23
233

233

232

232

232

232

264

264

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

3,34

3,31

3,34

3,33

3,28

3,25

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

457.300

464.000

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

1556,40

1557,00

438,30

436,60

426,90

468,20

1345,00

1287,20

1408,40

17,87

17,45

16,97

16,55

16,75

17,10

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

117,42

118,67

111,70

99,10

100,75

100,52

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

118,70

118,05

124,85

122,65

121,95

120,75

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

106,23

105,83

107,24

107,50

106,18

105,74

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

1345,4

Με 33 λεπτά
ξεκινούν
οι παραδόσεις
συμπύρηνου

Επιβάρυνση 2 ευρώ
το ζώο την ημέρα
στην αγελαδοτροφία
Στα όρια της οικονομικής αντοχής και η αιγοπροβατοτροφία
με τους εκπροσώπους να συγκεντρώνονται στην Κατερίνη
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Τουλάχιστον 4 λεπτά το κιλό επιβαρύνεται το κόστος παραγωγής του αγελαδινού γάλακτος στις οργανωµένες φάρµες που λειτουργούν στην Ελλάδα, µε
βάση τις διαδοχικές αυξήσεις που καταγράφονται το τελευταίο εξάµηνο στις
τιµές των ζωοτροφών και λοιπών εισροών που χρειάζονται οι µονάδες.
Σύµφωνα µε πολύ αυστηρούς υπολογισµούς, το µέσο κόστος εκτροφής ανά
ζώο ανά ηµέρα έχει αυξηθεί κάτι παραπάνω από 2 ευρώ, καθώς από 6 ευρώ

Τιμή παραγωγού
( λεπτά / κιλό)
2020

26

2021

33
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Κερδίζει άλλα 5 ευρώ
ο τόνος η τιμή σκληρού
σε Ιταλία και Γαλλία
Βρίσκει αντίσταση
στα 88 σεντς
η αγορά βάμβακος

Άδειες αποθήκες και ζήτηση
στα ύψη για καλαµπόκι
Μειωµένα παγκόσµια αποθέµατα και
ιστορικά υψηλά στο διεθνές εµπόριο
καλαµποκιού καταγράφει το ∆ιεθνές
Συµβούλιο Σιτηρών IGC, κόβοντας 3 εκατ.
τόνους από τη βραζιλιάνικη παραγωγή και
5 εκατ. τόνους από τα τελικά αποθέµατα.

Ραντεβού στην
Κατερίνη
δίνουν οι
κτηνοτρόφοι
όλης της
χώρας για
να βρουν
λύση στο
θέµα των
ζωοτροφών.

τον περασµένο χρόνο, σήµερα διαµορφώνεται στα 8,20 ευρώ.
Με βάση τα παραπάνω, το µέσο κόστος εκτροφής, από 32 µε 34 λεπτά ανά κιλό παραγόµενου γάλακτος, σήµερα, ανάλογα µε την οργανωτική δοµή
της φάρµας, προσεγγίζει τα 36-38 λεπτά το κιλό.
Την ίδια στιγµή, οι τιµές µε τις οποίες αγοράζει από τους παραγωγούς το
αγελαδινό γάλα η γαλακτοβιοµηχανία,
στην καλύτερη περίπτωση να έχουν µείνει σταθερές, χωρίς να υπάρχει µέχρι τώρα, η παραµικρή αύξηση. Αν γίνει µια
προσπάθεια αναζήτησης του µέσου όρου τιµής που προσφέρει η γαλακτοβιοµηχανία, τότε αυτή µε δυσκολία προσεγγίζει τα 40 λεπτά το κιλό.
Καθίσταται σαφές ότι τα όρια αντοχής των εκµεταλλεύσεων στον κλάδο
της αγελαδοτροφίας εξαντλούνται. Οι

ίδιες δυσκολίες φαίνεται να υπάρχουν
και στους άλλους µεγάλους κτηνοτροφικούς κλάδους, της χοιροτροφίας και
αιγοπροβατοτροφίας, µε τους εκπροσώπους του τελευταίου να αναλαµβάνουν
πρωτοβουλία για πανελλαδική συνάντηση στην Κατερίνη για το κόστος ζωοτροφών και τη... ληστεία στο Απόθεµα.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση
του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Τυρνάβου που ανέλαβε την πρωτοβουλία, η
συγκεκριµένη συνάντηση, στην οποία δεν
αποκλείεται κανείς αιγοπροβατοτρόφος,
βοοτρόφος και χοιροτρόφος, το µοναδικό θέµα θα είναι η επιβίωση των κτηνοτρόφων και η διατήρηση των κτηνοτροφικών
µας εκµεταλλεύσεων. Η
κατάσταση στον κλάδο
µας, έχει φτάσει σε δραµατικό επίπεδο, µε τους
κτηνοτρόφους να βρίσκονται «επί ξύλου κρεµάµενοι» και να ζουν
ιδιαίτερα ζοφερές καταστάσεις, ενώ την ίδια
στιγµή από την πλευρά
της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, εισπράττουµε
πλήρη και εξοργιστική αδιαφορία. Είναι
βέβαιο ότι αν δεν πάρουµε τις τύχες στα
χέρια µας και δεν ενωθούµε άπαντες, η
κτηνοτροφία στη χώρα µας θα αποτελεί
παρελθόν, αφού θα πάψει να υφίσταται.
Μια κτηνοτροφία, της οποίας ο οικονοµικός αντίκτυπος από τον µαρασµό της
Κτηνοτροφικής Παραγωγής θα συµπαρασύρει και άλλους κλάδους της χώρας,
αφού έχει εκτιµηθεί ότι από την πρωτογενή κτηνοτροφική παραγωγή εξαρτώνται πάνω από 15.000 επιχειρήσεις [...].
Επίσης δεν πρέπει να περνά απαρατήρητο ότι πάνω από το 30% της οικονοµίας της Φυτικής Παραγωγής εξαρτάται από την ύπαρξη και λειτουργία κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων».
Κι όλα αυτά, όταν µε βάση τις τελευταίες εκτιµήσεις του ΟΟΣΑ, η τρέχουσα περίοδος αναδεικνύεται σε δεκαετία των γαλακτοκοµικών.

Οι δηµόσιες σχέσεις
της κ. Αραµπατζή στον
Τύρναβο δεν έπιασαν
τόπο και τώρα έρχεται
η µεγάλη συγκέντρωση
των κτηνοτρόφων
στην Κατερίνη.

Κέρδη για τα
γαλακτοκοµικά
βλέπει ο ΟΟΣΑ
Στην ετήσια έκθεση του ΟΟΣΑ για τις
αγορές αγροτικών προϊόντων υπάρχει
πρόβλεψη για µετριοπαθή αύξηση της
γενικότερης ζήτησης στο 1,2% ως το
2030, κάνοντας λόγο για κορεσµό σε
καίριες αγορές, όπως της Ευρώπης,
ΗΠΑ και Κίνας. Από την άλλη, το
ευρωπαϊκό γάλα και τα γαλακτοκοµικά
προορίζονται για ενισχυµένες τιµές
µε σηµαντικά «πριµ» βιωσιµότητας,
όσο η παραγωγή γάλακτος παραµένει
σχετικά σταθερή (+1% στις αποδόσεις,
-0.5% στο µέγεθος κοπαδιού) µε την
κατά κεφαλήν κατανάλωση τυριών να
αυξάνεται από 2 έως 4 κιλά σε Ε.Ε και
διεθνώς. Έτσι, µια σταθερή παραγωγή
αγελαδινού κι αιγοπρόβειου γάλακτος
καλείται να εξυπηρετήσει την
αυξανόµενη καταναλωτική ζήτηση.
Την παραπάνω τάση επικυρώνει νέα
µελέτη της Κοµισιόν που εκτιµά πως σε
ορίζοντα 6µήνου οι τιµές σε αγελαδινό
και πρόβειο γάλα θα ενισχυθούν
σηµαντικά και θα απορροφήσουν
το επιπλέον κόστος λόγω αύξησης
στις τιµές ζωοτροφών έως και 30%.
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Νέες φυτεύσεις,
ΚΑΠ και αγορά
απασχολεί το κλαμπ
οίνου της ΕΕ

Στις Βρυξέλλες οδηγείται
το πρόγραμμα των ΟΕΦ
Σε νέα φάση δοκιµασίας εισέρχονται τα γνωστά προγράµµατα των
Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ), µε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου να µην είναι
σε θέση να αντιµετωπίσει αποφασιστικά το ζήτηµα και να στέλνει
το θέµα… στις Βρυξέλλες.
Επί της ουσίας το θέµα έχει να
κάνει µε την αδυναµία της ∆ηµόσιας Αρχής να βάλει τάξη στις
προδιαγραφές βάσει των οποίων «τρέχει» το πρόγραµµα και
στις αξιολογήσεις βάσει των οποίων µοιράζεται τελικά η «πίτα»
στις οργανώσεις και στους τεχνικούς συµβούλους που συνήθως
είναι πίσω απ’ αυτές. Είναι το 5ο
κατά σειρά πρόγραµµα και ποτέ
η υπεύθυνη γι’ αυτό ∆ηµόσια Αρχή δεν κατάφερε να οριοθετήσει
τα πράγµατα, ώστε τα χρήµατα να
πηγαίνουν σε πραγµατικούς δικαιούχους που παράγουν πραγµατικό και µε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα έργο προς όφελος των παραγωγών. Σηµειωτέον, το εν λόγω πρόγραµµα «χτίζεται» µε χρήµατα που παρακρατούνται από τις κοινοτικές ενισχύσεις των ελαιοκαλλιεργητών. Όλα τα προηγούµενα είχαν 3ετή διάρκεια και έναν προϋπολογισµό

∆ηµόσια Αρχή
Είναι το 5ο κατά σειρά
πρόγραµµα ποτέ η
υπεύθυνη ∆ηµόσια
Αρχή δεν κατάφερε
να οριοθετήσει τα
πράγµατα ώστε τα
χρήµατα να πηγαίνουν
σε πραγµατικούς
δικαιούχους

κοντά στα 33 εκατοµµύρια ευρώ.
Το τελευταίο (έτη 2021-2022) έχει διάρκεια 18 µηνών, και προϋπολογισµό της τάξεως των 22,5
εκατ. ευρώ. Είναι σαφές ότι και
αυτή τη φορά, η υπουργική απόφαση που καθόριζε τους όρους έγκρισης και υλοποίησης των προγραµµάτων των ΟΕΦ δεν ξεκαθάριζε τα πράγµατα. Μέσα σ’ αυτό
το γκρίζο τοπίο η σηµερινή ηγεσία του υπουργείου απέφυγε να
πάρει έγκαιρα θέση, µε αποτέλεσµα, όταν βγήκε η λίστα δικαιούχων, κάποιοι να αντιδράσουν.
Μεταξύ αυτών και η ∆ιεπαγγελµατική Επιτραπέζιας Ελιάς που από 600.000 ευρώ πρόγραµµα που
διεκδικούσε, της εγκρίθηκε ένα
ποσό των 200.000 ευρώ. Αυτό
την οδήγησε να καταγγείλει τις
διεργασίες στις αρµόδιες αρχές,
πράγµα που ανάγκασε την προϊσταµένη της αρµόδιας αρχής του
υπουργείου, Χρυσούλα Παπαδηµητρίου, να µην υπογράψει την
τελική λίστα µε τους δικαιούχους.
Τώρα ο υπουργός στέλνει το
θέµα στις Βρυξέλλες, ώστε να δοθεί 4µηνη παράταση, να επανεξετάσει τους όρους αξιολόγησης
και να προκρίνει εν ευθέτω χρόνω, τους τελικούς δικαιούχους.

Φλέγοντα ζητήµατα που απασχολούν
τον ευρωπαϊκό αµπελοοινικό κλάδο
εν µέσω πανδηµίας και όχι µόνο, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης
που είχε ο Γενικός Γραµµατέας της
Comité Européen des Entreprises Vins
(CEEV), Ignacio Sanchez Recarte, κατά
την επίσκεψη του στην Σαντορίνη µε
εκπροσώπους του ελληνικού οίνου.
Ο Γενικός Γραµµατέας του CEEV,
προσκεκληµένος του Υπουργείου
Τουρισµού και µε αυτή την ευκαιρία γνώρισε διαδικτυακά το νέο ∆.Σ.
το Σ.Ε.Ο. και µίλησε διεξοδικά µαζί του για µείζονα θέµατα του κλάδου. Ανάµεσα στα θέµατα που συζητήθηκαν είναι το ζήτηµα της αειφόρου ανάπτυξης, ενόψει και της κλιµατικής αλλαγής, το ζήτηµα των νέων φυτεύσεων, ζήτηµα ιδιαίτερα ευαίσθητο για τον ελληνικό αµπελώνα, η ψηφιακή ετικέτα για πληροφορίες όπως τα συστατικά και οι διατροφικές πληροφορίες, το ζήτηµα
της ρύθµισης κατανάλωσης αλκοόλ
και βέβαια οι τελευταίες εξελίξεις ως
προς τον σχεδιασµό της νέας Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής.

Ο CEEV είναι ο βασικός φορέας
εκπροσώπησης των ιδιωτικών
οινοποιείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο
και αποτελεί µοχλό πίεσης προς τους
ευρωπαϊκούς θεσµούς. Ο ΣΕΟ αποτελεί
ιδρυτικό µέλος αυτού του φορέα και
συνεργάζεται στενά µαζί του.

Ζητούµενο τα
ικανά στελέxη
στον κλάδο της
µπύρας, είπαν
σε εκδήλωση για
το πρόγραµµα
εκπαίδευσης
της ΕΖΑ.

Με κατάρτιση η νέα γενιά ζυθοποιών µπορεί να φέρει
την «ελληνοποίηση» της µπύρας
Στη δυσκολία εξεύρεσης στελεχών για τον κλάδο της ζυθοποιίας καθώς και
στη στόχευση να δηµιουργηθεί µία νέα γενιά στελεχών που θα φέρει στην
αγορά νέες ελληνικές συνταγές, στεκόµενος ταυτόχρονα στη σηµασία
«ελληνοποίησης» της µπύρας µέσα από το χτίσιµο αυτών των στελεχών,
αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης, Θανάσης
Συριανός. Υπενθυµίζεται ότι η Ε.Ζ.Α. έχει προβεί σε κοινή πρωτοβουλία µε το
Ελληνογερµανικό Επιµελητήριο καταρτίζοντας ένα πρόγραµµα διττής
εκπαίδευσης στον τοµέα της ζυθοποιίας µε ταυτόχρονη θεωρητική και
πρακτική κατάρτιση των ενδιαφερόµενων. Ο ίδιος έφερε ως χαρακτηριστικό
παράδειγµα το κρασί, όπου όπως είπε πριν από 25 χρόνια πίναµε Syrah και
Chardonnay και τώρα βλέπουµε να υπάρχουν και άλλες ποικιλίες στην αγορά,
οι οποίες ενισχύουν σηµαντικά τον πλουραλισµό του συγκεκριµένου κλάδου
και ταυτόχρονα δίνουν ώθηση στις εξαγωγές. Σύµφωνα µε τον κ. Συριανό «η
Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης έχει εγκαταστάσεις στην Κεντρική Ελλάδα και
αυτή την περίοδο βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης. Ωστόσο δυσκολεύεται να
βρει ικανά στελέχη στον κλάδο της µπύρας κάτι που αποτελεί θέµα για το
σύνολο της βιοµηχανίας. Μέσω του προγράµµατος εκπαίδευσης το 1/3 του
χρόνου ξοδεύεται στα θρανία και στο υπόλοιπο ο εκάστοτε εκπαιδευόµενος
βρίσκεται υπό την επίβλεψη προσωπικού της βιοµηχανίας σε κυκλική βάση.
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Άκυρες οι αιτήσεις
για Eθνικό Απόθεμα
μετά από μεταβίβαση
Όσοι έχουν µεταβιβάσει δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης και αιτούνται τη χορήγηση δικαιωµάτων από το Εθνικό Απόθεµα
στην ίδια περιφέρεια µε τα µεταβιβασθέντα δικαιώµατα, τότε η αίτησή τους απορρίπτεται. Αυτό αναφέρει, τροποποιητική
απόφαση (ΦΕΚ 2795/Β’/2021) που προσθέτει ακόµα έξι κατηγορίες γεωργών οι
οποίοι δεν δύναται να λάβουν δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα για την περίοδο 2021-2022. Παράλληλα, σύµφωνα µε
την τροποποιητική απόφαση, δεν χορηγούνται δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα
σε γεωργούς που επιστρέφουν εκουσίως
δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης σε αυτό.
Αναλυτικά η απόφαση µε θέµα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1930/81861/22-072015 υπουργικής απόφασης Καθορισµός
λεπτοµερειών εφαρµογής του Καν. (ΕΕ)
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη
χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεµα. (Β’ 1691)»,
αναφέρει:
Άρθρο 1: Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η
υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 1930/81861/2207-2015 (Β’ 1691).
Άρθρο 2: Τροποποίηση της υπ’ αρ.
1930/81861/22-07-2015 υπουργικής απόφασης Τροποποιείται η υπ’ αρ. 1930/81861/2207-2015 υπουργική απόφαση (Β’ 1691)
ως εξής:

Το σηµείο 5 του άρθρου 4
αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι δικαιούχοι ωφελούνται από το Εθνικό Απόθεµα µία φορά στην περίοδο 20152022 υποβάλλοντας σχετικό αίτηµα µε την
ΕΑΕ. Αιτήµατα δικαιούχων που έχουν ήδη
ωφεληθεί µια φορά από το Εθνικό Απόθεµα (χορήγηση δικαιωµάτων ή προσαύξηση
µοναδιαίας αξίας), απορρίπτονται σε επόµενα έτη ενίσχυσης, ανεξαρτήτως αν πληρούν
και σε άλλο έτος τις προϋποθέσεις χορήγησης ή προσαύξησης της µοναδιαίας αξίας»
Στο τέλος του σηµείου 6 του άρθρου 4
προστίθενται τα ακόλουθα:
∆εν χορηγούνται δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεµα σε:
α) Γεωργούς που πληρούν τις προϋποθέσεις
χορήγησης δικαιωµάτων από τη βασική ενίσχυση σύµφωνα µε το άρθρο 10 της αριθµ.
104/7056/21-01-2015 ΥΑ και τα οριζόµε-

να της αριθµ. 1111/46876/29-04-2015 ΥΑ.
β) Γεωργούς και συζύγους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα πρόωρης συνταξιοδότησης γεωργών και γεωργικών εργατών.
γ) Γεωργούς µε 10ετή αποκλεισµό από το
πρόγραµµα πρόωρης συνταξιοδότησης γεωργών και γεωργικών εργατών.
δ) Γεωργούς για τους οποίους έχει διαπιστωθεί η δήλωση ψευδών στοιχείων ως αποτέλεσµα ελέγχου στην υποβληθείσα ενιαία αίτηση ενίσχυσης.
ε) Γεωργούς που ως αποτέλεσµα ελέγχου
στην υποβληθείσα ενιαία αίτηση ενίσχυσης
έχει διαπιστωθεί η άρνηση ελέγχου.
στ) Γεωργούς οι οποίοι έχουν µεταβιβάσει δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης και αιτούνται τη χορήγηση δικαιωµάτων βασικής
ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα στην ίδια
περιφέρεια µε τα µεταβιβασθέντα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης.
ζ) Γεωργούς που επιστρέφουν εκουσίως δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης στο εθνικό απόθεµα.
η) Γεωργούς µε ηλικία µικρότερη των 18
ετών (βάσει του έτους γέννησης).
θ) Γεωργούς οι οποίοι δεν είναι πολίτες
κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
και δεν διαθέτουν άδεια διαµονής επί µακρόν διαµενόντων.

Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης από
το εθνικό απόθεµα χορηγούνται ανά περιφέρεια (ΠΕ1: Περιφέρεια που περιλαµβάνει τις εκτάσεις βοσκοτόπων, ΠΕ2: Περιφέρεια που περιλαµβάνει τις αρόσιµες εκτάσεις, ΠΕ3: Περιφέρεια που περιλαµβάνει
γεωργικούς δενδρώνες και αµπελώνες από τις εκτάσεις µόνιµων καλλιεργειών) και η
µοναδιαία αξία τους ισούται µε τον περιφερειακό µέσο όρο της αξίας των δικαιωµάτων
βασικής ενίσχυσης κατά το έτος ενίσχυσης.
Ο περιφερειακός µέσος όρος υπολογίζεται διαιρώντας το περιφερειακό ανώτατο όριο της βασικής ενίσχυσης, όπως ορίζεται
σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2
του άρθρου 23 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου αντιστοίχως για το έτος χορήγησης
διά του αριθµού των χορηγηθέντων δικαιωµάτων ενίσχυσης. Ειδικά για τα έτη ενίσχυσης 2021 και 2022 ο περιφερειακός
µέσος όρος υπολογίζεται διαιρώντας το περιφερειακό ανώτατο όριο της βασικής ενίσχυσης, όπως ορίζεται σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 22 του
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Δυσκολεύει το καθεστώς κατοχύρωσης δικαιωμάτων
για την περίοδο 2021-2022, απαιτείται άδεια διαμονής

∆ικαιώµατα 2021-2022
Η µοναδιαία αξία των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης που
χορηγούνται από το εθνικό
απόθεµα για τα έτη ενίσχυσης
2021 και 2022 δεν υπόκειται σε
ετήσιες σταδιακές τροποποιήσεις

Επιστροφή
∆εν χορηγούνται δικαιώµατα
βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό
Απόθεµα σε γεωργούς που επιστρέφουν εκουσίως δικαιώµατα
βασικής ενίσχυσης στο εθνικό
απόθεµα

Μόνο µία φορά
Αιτήµατα δικαιούχων που έχουν
ήδη ωφεληθεί µια φορά από το
Εθνικό Απόθεµα, απορρίπτονται
σε επόµενα έτη ενίσχυσης,
ανεξαρτήτως αν πληρούν και σε
άλλο έτος λοιπές προϋποθέσεις

Καν. (ΕΕ) 1307/2013, όπως τροποποιήθηκε µε το σηµείο 3 του άρθρου 9 του Καν.
(ΕΕ) 2220/2020 αντιστοίχως για το έτος χορήγησης, µη περιλαµβανοµένου του ποσού
του εθνικού αποθέµατος το οποίο προσαρµόζεται σύµφωνα µε το σηµείο 3(β) του άρθρου 9 του Καν. (ΕΕ) 2220/2020, διά του αριθµού των ήδη χορηγηθέντων δικαιωµάτων ενίσχυσης ανά περιφέρεια.

Mοναδιαία αξία δικαιωµάτων
Η µοναδιαία αξία των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα υπόκειται σε ετήσιες σταδιακές τροποποιήσεις λαµβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις των περιφερειακών ανώτατων ορίων
για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης που ορίζονται µε την παρ. 2 του άρθρου 22 του
ανωτέρω Κανονισµού, οι οποίες οφείλονται σε διακυµάνσεις του επιπέδου των εθνικών ανώτατων ορίων που καθορίζονται στο Παράρτηµα II του ανωτέρω Κανονισµού, όπως αυτό τροποποιηµένο ισχύει.
Η µοναδιαία αξία των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται από το εθνικό απόθεµα για τα έτη ενίσχυσης 2021
και 2022 δεν υπόκειται σε ετήσιες σταδιακές τροποποιήσεις.».
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∆ΕΛΤΙΟ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Φυλλοδέτης ροδακινιάς
Ο φυλλοδέτης (Adoxophyes orana)
αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους
εχθρούς των πυρηνόκαρπων, ιδιαίτερα της
ροδακινιάς, και δραστηριοποιείται στην
Ελλάδα από τα µέσα Μαΐου έως τις αρχές
Σεπτεµβρίου. Οι γεωπόνοι του
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών
∆ράµας από τη µελέτη των φεροµονικών
παγίδων στις περιοχές της Ξάνθης,
Χρυσούπολης Καβάλας και στους νοµούς
Σερρών και ∆ράµας, διαπίστωσαν µικρούς
πληθυσµούς του εντόµου. Συνιστούν στους
παραγωγούς ροδάκινων να προβούν σε
χηµική καταπολέµηση µόνο σε οπωρώνες µε
έντονο ιστορικό προσβολών. Σε κάθε
περίπτωση οι παραγωγοί θα πρέπει να
αξιολογούν την έκταση της ενδεχόµενης
ζηµιάς από την παρουσία του εντόµου, να
προετοιµάζονται εγκαίρως µε την εφαρµογή
του Κοµφούζιου και να προβαίνουν σε
ψεκασµούς όταν είναι αναγκαίο µε
κατάλληλα για την καλλιέργεια και το
βλαστητικό της στάδιο εντοµοκτόνα.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη
χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων
τα οποία θα πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν
λιγότερες ηµέρες υπολειµµατικλοτητας
τελευταίας επέµβασης πριν τη συγκοµιδή.

Σκευάσµατα
BAYER: Decis protech 15EW, Decis
expert 100EC
FMC: Steward 30 WG, Simin 2.5 EC
UPL: Deltagri 2.5 EC, Ovitex 81,7 EC

Καρπόκαψα µήλων
Σηµαντική αύξηση συλλήψεων της δεύτερης
γενεάς καρπόκαψας µηλιάς (Cydia
pomonella) καταγράφεται στο δίκτυο
φεροµονικών παγίδων στους νοµούς
∆ράµας και Σερρών. Η καταστρεπτικότητα
του εντόµου κορυφώνεται την τρέχουσα
περίοδο, καθώς τα ενήλικα ωοτοκούν
κατευθείαν στους καρπούς και χρειάζεται
ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή των
ζηµιών. Η γενιά έχει διάρκεια 25 ηµερών και
η νεαρή προνύµφη εισέρχεται στο εσωτερικό
του καρπού, συνήθως από τον ποδίσκο ή από
το σηµείο επαφής µε γειτονικούς καρπούς,
βλαστούς ή φύλλα. Η παρουσία της
προνύµφης προδίδεται µε την εµφάνιση µιας
δεύτερης οπής που καλύπτεται µε τα
κοκκώδη αποχωρήµατά της. Οι γεωπόνοι του
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών
∆ράµας συνιστούν να γίνει άµεσα ψεκασµός
µε σκευάσµατα που στοχεύουν τις νεαρές
προνύµφες και επανάληψη της επέµβασης
µετά από 10-12 ηµέρες, ανάλογα µε την
εξέλιξη των προσβολών και του καιρού.

Σκευάσµατα
BAYER: Decis protech 15EW, Decis
expert 100EC
FMC: Coragen 20 SC, Steward 30 WG
UPL: Carpovirusine Evo 2, Amcobac WP

Προστασία ηλίανθου από αλτερναρίωση και σκωρίαση
Η αλτερναρίωση και η κόκκινη σκωρίαση ηλίανθου αποτελούν δύο από τις
σηµαντικότερες µυκητολογικές ασθένειες που απειλούν την καλλιέργεια,
καθώς µπορούν να προκαλέσουν έως 80% και 100% απώλεια της τελικής
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ παραγωγής των φυτών, αντίστοιχα. Πιο συγκεκριµένα, τα µακροσκοπικά
συµπτώµατα της αλτερναρίωση εµφανίζονται αρχικά στα κατώτερα φύλλα
µε τη µορφή καστανόµαυρων κηλίδων που περιβάλλονται από χλώρωση.
Προοδευτικά οι κηλίδες µεγαλώνουν, συνενώνονται και τα φύλλα τελικά ξηραίνονται.
Αργότερα τα συµπτώµατα επεκτείνονται προς το επάνω µέρος τους φυτού, ενώ
ακολουθεί έντονη προσβολή και σήψη των βλαστών και της κεφαλής. Αντίστοιχα,
η σκωρίαση µπορεί να προσβάλλει τον ηλίανθο σε όλα τα στάδια ανάπτυξής του,
σχηµατίζοντας κιτρινοπορτοκαλί κηλίδες. Υπό την επίδραση και των δύο ασθενειών,
τα µολυσµένα φυτά παρουσιάζουν µειωµένη παραγωγικότητα και σπόρους κατώτερης
ποιότητας, ζωτικότητας, µε µειωµένη περιεκτικότητα σε λάδι. Ενδεικνυόµενα µέτρα
είναι η εναλλαγή καλλιεργειών, η καταστροφή των υπολειµµάτων φυτών, ενώ στην
περίπτωση της σκωρίασης µπορεί να εφαρµόζεται ορθολογική αζωτούχος λίπανση.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Λαιμός χήνας
στον αραβόσιτο
Χημική επέμβαση στα 10 άτομα
ανά φυτό στη γονιμοποίηση
ΤΗΣ ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
provelengiou@agronews.gr

Παρ’ όλο που από το 2014 το
Diabrotica έπαψε να συγκαταλέγεται στους οργανισµούς καραντίνας, αποτελεί εχθρό µεγάλης σηµασίας για τον αραβόσιτο, καθώς µπορεί να προκαλέσει απώλειες από 30-70%. Στην
Ελλάδα το έντοµο εντοπίζεται
στη Μακεδονία και τη Θράκη,
ενώ σηµαντικότερα προβλήµατα αναφέρονται στους νοµούς
Σερρών, Καβάλας, Θεσσαλονίκης και ∆ράµας. Το Diabrotica
virgifera είναι κολεόπτερο (σκαθάρι) µε µία γενεά ανά έτος, ενώ ζηµιώνει την καλλιέργεια
τόσο ως προνύµφη, όσο και
ως ενήλικο.
Οι νεαρές προνύµφες δραστηριοποιούνται στο έδαφος από τον Μάιο τρεφόµενες από
το ριζικό σύστηµα του αραβό-

σιτου. Η διατροφή αυτή αποδυναµώνει τη στήριξη των φυτών
και προκαλεί πλαγιάσµατα. Ο
«λαιµός χήνας», η κάµψη δηλαδή των πλαγιασµένων φυτών προς το φως, καθώς και ο
εντοπισµός οµάδων πλαγιασµένων φυτών που στηρίζονται το ένα επάνω στο άλλο, είναι χαρακτηριστικές ενδείξεις
προσβολής. Παράλληλα, τα ενήλικα εξέρχονται από το έδαφος και τρέφονται µε το φύλλωµα και τις ανθοταξίες του α-

Απειλή
Έως 99% αποτελεσµατική η αµειψισπορά
σε νοµούς Σερρών,
Καβάλας, Θεσσαλονίκης
και ∆ράµας

ραβοσίτου (αρσενικές - «φούντες» και θηλυκές-«ρόκες»),
προκαλώντας δευτερεύουσας
σηµασίας προβλήµατα.

Αµειψισπορά και κοκκώδη
εντοµοκτόνα στη σπορά
Με την επιβίωση των προνυµφών να εξαρτάται από την εύρεση τροφής σε απόσταση έως
50 εκ. από τη θέση τους, η αµειψισπορά, η εναλλαγή δηλαδή
καλλιεργειών από χρονιά σε
χρονιά, αποτελεί λύση µε αποτελεσµατικότητα που αγγίζει το
95-99%. Οι γεωπόνοι της ∆ΑΟΚ
∆ράµας προτείνουν την εφαρµογή ενός τριετούς προγράµµατος αµειψισποράς, όπου ο αραβόσιτος θα εναλλάσσεται µε
δύο άλλες καλλιέργειες (ηλίανθος, βαµβάκι, ελαιοκράµβη, σόγια, χειµερινά σιτηρά). Μετά από αραβόσιτο µπορεί την ερχόµενη χρονιά να ακολουθήσει,

αν είναι απαραίτητο, επίσπορη καλλιέργεια καλαµποκιού,
αλλά το αντίθετο είναι απαγορευτικό. Εστιάζοντας στις προνύµφες, ο παραγωγός µπορεί
να εφαρµόσει κατά τη σπορά,
εγκεκριµένο εντοµοκτόνο σε
κοκκώδη µορφή στο έδαφος.
Σύντοµη αποτελεσµατικότητα κατά των ενηλίκων έχει και ο
ψεκασµός του φυλλώµατος µε
κατάλληλο εντοµοκτόνο κατά
(ή πριν) την άνθιση. Ψεκασµός
δικαιολογείται µόνο εφόσον ο
πληθυσµός ενηλίκων κατά τη
γονιµοποίηση των φυτών ξεπερνά τα 5-10 ενήλικα ανά φυτό, κατά µέσο όρο, και όταν το
µήκος στύλων είναι µικρότερο
του 1,3 εκ. στο 50% της καλλιέργειας. Τέλος, η συνεχής άρδευση βοηθάει τα φυτά να αναπληρώνουν τις προσβεβληµένες από τις προνύµφες ρίζες, έως και µετά την άνθηση.
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Έτος 2022
Την υπόθεση συνδεδεµένων, την έχει πάρει
πάνω του ο υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης
Γιάννης Οικονόµου,
προσπαθώντας να δροµολογήσει αλλαγές που θα
ισχύσουν από το 2022

Μέχρι 100 εκατ. ευρώ
από τις συνδεδεμένες
«διεκδικούν» οι ελιές
Την πιθανή προσθήκη της
επιτραπέζιας ελιάς στις
συνδεδεμένες της νέας
ΚΑΠ, επιβεβαίωσε
ο υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης, Γιάννης
Οικονόμου
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την προσθήκη της επιτραπέζιας ελιάς στις συνδεδεµένες ενισχύσεις µε την έναρξη της νέας
ΚΑΠ εξετάζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως προκύπτει από την συνάντηση που είχε ο υφυπουργός Γιάννης Οικονόµου µε τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισµό Στυλίδας την
περασµένη εβδοµάδα.
Το ρεπορτάζ αναφέρει πως ήδη έχει γίνει κάποια προεργασία όπως για παράδειγµα είναι η
περίπτωση της κονσερβολιάς. Ωστόσο το να καλυφθούν 2 εκατ. στρέµµατα µε µία επιδότηση
που θα πιάσει και τόπο (π.χ 50 ευρώ το στρέµµα), χρειάζεται σχεδόν το µισό µπάτζετ από τις
συνδεδεµένες, γεγονός που θα ανακατέψει σε
µεγάλο βαθµό την τράπουλα των επιδοτήσεων
της νέας περιόδου. Από εκεί και πέρα δεν µπορεί να αποκλειστεί και µία οριζόντια ενίσχυση
για όλες τις ποικιλίες επιτραπέζιας.
Η κουβέντα µάλιστα φέρεται να είναι προχωρηµένη, καθώς έχουν τεθεί στο τραπέζι των δια-

βουλεύσεων για τη νέα ΚΑΠ, ζητήµατα όπως για
παράδειγµα «ποιος θα κάνει τον έλεγχο» και το
«ποια θα είναι τα κιλά ανά στρέµµα, που θα απαιτούνται». Μέχρι να απαντηθούν αυτά τα τρία
κρίσιµα ερωτήµατα, σχετικά µε το µπάτζετ, τους
ελέγχους και τις ποσότητες, τίποτα δεν µπορεί
να ανακοινωθεί µετά βεβαιότητας.

Πώς θα γίνει χώρος για να µπει η ελιά
Η ένταξη της επιτραπέζιας ελιάς υπολογίζεται πως θα χρειαστεί πάνω από 100 εκατ. ευρώ.
Για να δηµιουργηθεί ο δηµοσιονοµικός χώρος
θα πρέπει να αφαιρεθούν προϊόντα. Στο «στόχαστρο» για αφαίρεση σύµφωνα µε το ρεπορτάζ έχουν µπει µεταξύ άλλων τα προϊόντα που µπήκαν στη λίστα των συνδεδεµένων το 2017 επί υπουργίας Αποστόλου (ακρόδρυα, µήλα, κρόκος
κ.α.) και υπο-εκτελεσµένα µέτρα όπως το πορτοκάλι για χυµοποίηση, ροδάκινα για χυµοποίηση και η σηροτροφία. Παράλληλα αναµένεται
αναθεώρηση για µια «πιο ορθολογική διανοµή» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάλυση SWOT της νέας ΚΑΠ όσον αφορά τη συνδεδεµένη ενίσχυση στα βοοειδή που απορροφούν
33 εκατ. ευρώ. Από αυτές τις περιπτώσεις εκτιµάται «εξοικονόµηση» περί των 30-40 εκατ. ευρώ. Ερωτηµατικό παραµένει και το τι µέλλει γενέσθαι µε τα ζαχαρότευτλα που απορροφούν 6,8
εκατ. ευρώ ετησίως.
Από εκεί και πέρα, είναι θέµα πολιτικής βούλησης κατά πόσο θα θέλουν οι ιθύνοντες να
«πειράξουν» τη βασική ενίσχυση, καθώς αν αυξηθεί το µπάτζετ των συνδεδεµένων, θα γίνει οριζόντια περικοπή της αξίας των δικαιωµάτων.
Συγκεκριµένα: Σήµερα η Ελλάδα δίνει 185 εκατ. ευρώ για συνδεδεµένες ενισχύσεις (εξαιρουµένου του βάµβακος), στηρίζοντας 18 προϊόντα,

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: ΕΛΛΑ∆Α
ΕΥΡΩ

% ΑΜΕΣΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 20142020

185
εκατ.

Κατατέθηκε ο φάκελος
για έκτακτη ενίσχυση
Κονσερβολιάς

10,00%

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

1,1 δις

58,00%

ΕΥΡΩ

% ΑΜΕΣΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 20232027
ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΑ

221
εκατ.

13,00%

ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

34
εκατ.

2,00%

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

800
εκατ.

47,00%

Τελευταία αναφορά στο
ενδεχόµενο συνδεδεµένης
στον ελαιοκοµικό τοµέα της
Ελλάδας, έγινε προ ολίγων
ηµερών, όταν στις 2 Ιουλίου,
στο πλαίσιο µιας συζήτησης
που άνοιξε ο Αγροτικός
Ελαιουργικός Συνεταιρισµός
Στυλίδας. Σε αυτήν
παρευρέθηκαν ο υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης
Οικονόµου και ο υπουργός
Οικονοµικών Χρήστος
Σταϊκούρας και ανακοινώθηκε
στους παραγωγούς ότι
εξετάζεται το ενδεχόµενο στη
νέα ΚΑΠ, να συµπεριληφθεί η
επιτραπέζια ελιά στα προϊόντα
συνδεδεµένης επιδότησης.
Από την συζήτηση προέκυψε
ότι προχώρησε παράλληλα
η κατάθεση του φακέλου από
το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης για ενίσχυση στην
επιτραπέζια ελιά ποικιλίας
Κονσερβολιά/Αµφίσσης από
τις επιπτώσεις της πανδηµίας,
η οποία σηµειωτέων είχε
εξαιρεθεί από όσες
αποζηµιώσεις έχουν δοθεί
µέχρι στιγµής στο ελαιοκοµικό
τοµέα. Η συζήτηση έγινε µε
αφορµή την εκδήλωση του
Συνεταιρισµού Στυλίδας που
θέλησε να κοινοποιήσει στους
κυβερνητικούς φορείς το
µεγάλο πρόβληµα ακαρπίας
που αντιµετωπίζει η ελιά
φέτος στο νοµό Φθιώτιδας.

ποσό που αντιστοιχεί στο 10% του φακέλου άµεσων ενισχύσεων. Για τη νέα ΚΑΠ έχει τη δυνατότητα να προσφέρει το 15%, δηλαδή µέγιστο 255
εκατ. ευρώ για συνδεδεµένες, εκ των οποίων τα
34 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για πρωτεϊνούχες
καλλιέργειες (µηδική, όσπρια, τριφύλλια κ.λπ).
Ήδη για τις πρωτεΐνούχες καλλιέργειες η χώρα
µας ξοδεύει 37 εκατ. ευρώ περίπου. Οπότε γύρω στα 70 εκατ. ευρώ, ακόµα και αν µείνουν όλα
τα προϊόντα ως έχουν, µπορούν να πάνε στην ελιά. Αν προκριθεί αυτό το σενάριο, δηλαδή οι ιθύνοντες επιλέξουν να προσφέρουν το µέγιστο
ποσό για συνδεδεµένες η βασική ενίσχυση θα
µειωθεί στα 800-830 εκατ. ευρώ.

Η αναθεώρηση του 2022
Πάντως σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, την υπόθεση συνδεδεµένων, την έχει πάρει πάνω του ο
κ. Οικονόµου, προσπαθώντας να δροµολογήσει κάποιες αλλαγές που θα ισχύσουν από το
2022 (µεταβατική ΚΑΠ). Ωστόσο, εκτός απροόπτου, δεν αναµένονται θεαµατικές τροποποιήσεις στα καθεστώτα που ισχύουν σήµερα, σύµφωνα µε τους έχοντες γνώση των πραγµάτων.
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Αλλάζει και προκηρύσσεται το Μέτρο 8.1

Με νέες τιμές ενίσχυσης
επιστροφή στο καλεντάρι
για τη Δάσωση Γαιών
Επαναϋπολογίζονται οι ενισχύσεις για εγκατάσταση, συντήρηση
και περίφραξη φυτείας με απόφαση Παπαγιαννίδη, μόνο για το
1ο έτος εγκατάστασης θα δίνεται το πριμ αναφύτευσης
Με κονδύλια από τη μεταβατική ΚΑΠ, πιθανή η πρόσκληση
για τη φύτευση μεταξύ 108 ειδών έως το τέλος του έτους
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

1ο έτος
Εκτός από την εγκατάσταση
φυτείας και την περίφραξη θα
επιδοτείται και η αναφύτευση
για το 1ο έτος, µόνο µετά από
αρµοδίως επιβεβαιωµένο
καταστροφικό συµβάν (πχ
πυρκαγιά, χαλαζόπτωση κ.λπ.).

Τιμές

Έχει ζητηθεί η oρθή αποτύπωση
των τιµών ενίσχυσης για τα
ευγενή πλατύφυλλα (πυκνότητα
φύτευσης 250 δέντρα/εκτάριο)
και για τα λοιπά επιλέξιµα
δασικά είδη (πυκνότητα
φύτευσης 900 δέντρα/εκτάριο).

Μελέτη

Για την παροχή στήριξης στο
πλαίσιο του Υποµέτρου 8.1
υποβάλλεται Μελέτη δάσωσης,
στην οποία θα περιλαµβάνονται
τα απαραίτητα στοιχεία
σύµφωνα µε την ισχύουσα
δασική νοµοθεσία. Η υποχρέωση
αφορά όλες τις υπό δάσωση
εκτάσεις ανεξαρτήτως µεγέθους.

Επανέρχεται στο καλεντάρι των προκηρύξεων το Μέτρο 8.1 ∆άσωση Γεωργικών Γαιών, ενώ ήδη προχωρά
ο επαναϋπολογισµός των τιµών ενίσχυσης παραγωγών για την εγκατάσταση, τη συντήρηση της φυτείας,
την περίφραξη και την αναφύτευση, σύµφωνα µε απόφαση του γ.γ
Ενωσιακών Πόρων και Υποδοµών,
∆ηµήτριου Παπαγιαννίδη.
Το συγκεκριµένο Μέτρο, είχε ακυρωθεί ώστε να µεταφερθούν πόροι
50 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των
αναγκών της εξισωτικής αποζηµίωσης και του µέτρου στήριξης των ελαιοπαραγωγών (Μέτρο 21).
Ωστόσο, τα κονδύλια της µεταβατικής ΚΑΠ (2021-2022) επιτρέπουν
πλέον να βγει µια πρόσκληση ακόµα κι µέσα στο έτος. Χαρακτηριστικό είναι πως η απόφαση Παπαγιαννίδη δίνει χρονικό ορίζοντα έως τις
30 Σεπτεµβρίου 2021, για να επαναϋπολογιστούν οι ενισχύσεις.
Στα τεχνικά σηµεία του προγράµµατος, το Μέτρο 8.1 αφορά όλους τους
κατόχους γης που σκοπό έχουν να
φυτεύσουν δέντρα σε αγροτεµάχια
επιλέγοντας µέσα από έναν κατάλογο 108 ειδών (ευγενή πλατύφυλλα, λοιπά δέντρα). Ανάµεσα στα είδη βρίσκονται: Αγριελιά, καρυδιά,
καστανιά, µουριά, µαστιχόνδεντρο,
δρυς κ.α. Οι ενισχύσεις που παρέχονται είναι τριών µορφών:
Η πρώτη µορφή ενίσχυσης αφορά την επιδότηση της εγκατάστασης
φυτείας στο 100% του κόστους. Το
µέγιστο ποσό εδώ είχε υπολογιστεί
στα 9.090 ευρώ ανά εκµετάλλευση, ωστόσο θα επαναϋπολογιστεί.
Στις δαπάνες εγκατάστασης περιλαµβάνονται:
Εδαφολογική ανάλυση.

Σύνταξη µελέτης δάσωσης.
Κατεργασία εδάφους.
Προµήθεια φυταρίων/πολλαπλασιαστικού υλικού.
∆ιάνοιξη λάκκων φύτευσης.
Εγκατάσταση τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου.
Φύτευση βολοφύτων ή γυµνορίζων φυτών.
Λίπανση φυτών.
Υλικά και εργασίες περίφραξης.
Άρδευση φυτών.
Ο νέος υπολογισµός των τιµών ενίσχυσης θα βασιστεί στις τιµές των
εγκεκριµένων από το ελληνικό κράτος (Υπουργείο Υποδοµών & Μεταφορών) ενιαίων τιµολογίων εργασιών - Πρασίνου (εγκατάσταση, συντήρηση φυτείας), Οικοδοµικών (περίφραξη) κ.λπ – και όχι σε µέσο όρο τιµών εµπορίου.
Η δεύτερη µορφή ενίσχυσης δίνεται ετησίως και για 8 έτη για την
κάλυψη 100% του κόστους για τις
εργασίες συντήρησης µε µέγιστο
ποσό τα 538 ευρώ (θα επαναϋπολογιστεί).
Η τρίτη µορφή ενίσχυσης είναι ένα 12ετές πριµ που αφορά µόνο αγρότες, ανάλογα το είδος καλλιέργειας που θα «θυσιάσουν» για να
βάλουν τα δέντρα: Για παράδειγµα,
σε αρδευόµενες εκτάσεις µε σκληρό
σιτάρι η αποζηµίωση θα είναι 37,5
ευρώ ανά στρέµµα ετησίως.

Έως 30 Σεπτεµβρίου
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης
της µελέτης επαναϋπολογισµού
των τιµών ενισχύσεων ορίζεται έως 30 Σεπτεµβρίου 2021,
σύµφωνα µε την απόφαση

Το πρόγραµµα
της ∆άσωσης
Γαιών εµπεριέχει
µακροχρόνιες
δεσµεύσεις που
µπορεί να φτάσουν
τα 8-12 έτη.

Ακόμα μία πρόσκληση για
Ακόµα ένα µικρό πρόγραµµα Leader
για τις ανάγκες της µεταβατικής περιόδου 2021-2022 σχεδιάζουν οι διαχειριστικές αρχές µέσω του ΠΑΑ, ενώ παράλληλα κατανεµήθηκαν 50
εκατ. ευρώ κονδύλια σε θετικά αξιολογηµένες προτάσεις επενδύσεων
ιδιωτών περασµένων προσκλήσεων.
Αυτό που µένει είναι η συνολική έγκριση από την ΕΕ του φακέλου των
Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (9η τροποποίηση), προκειµένου
να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες, κάτι που αναµένεται να γίνει από το ερχόµενο φθινόπωρο.
Υπενθυµίζεται ότι τα προγράµµατα Leader καλύπτουν επενδύσεις ίδρυσης µονάδων αγροτικής µεταποίησης, επιχειρήσεων σε αγροτικές περιοχές, βιοτεχνιών, αγροτουριστικών επιχειρήσεων κ.α. Ωστόσο, το καινούργιο πρόγραµµα αναµένεται να έχει πιο περιορισµένο πεδίο δράσης, εστιάζοντας σε
λίγες κατηγορίες επενδυτικών κατηγοριών. Τις προσκλήσεις τις βγάζουν οι Αναπτυξιακές Εταιρείες ανά περιοχή ευθύνης τους, οι οποί-

ες διαχειρίζονται συνολικά 50 τοµεακά προγράµµατα.

Στον αυτόµατο τα τρέχοντα
προγράµµατα Leader
Την ίδια ώρα πάντως, τα επενδυτικά σχέδια που ήδη έχουν εγκριθεί µέσω των Leader «έχουν αφεθεί στη µοίρα τους» από τις αρµόδιες διευθύνσεις του ΥΠΑΑΤ, όπως
σχολιάζουν στην Agrenda, έµπειρα
στελέχη των Αναπτυξιακών Εταιρειών. Οι καθυστερήσεις στις πλη-
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2021 (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

400

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΝΕΟΙ
ΑΓΡΟΤΕΣ

420
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

200

ΣΧΕ∆ΙΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
Μέτρο 4.1.2
Αρδευτικά

Το Σεπτέμβριο Νέοι
Αγρότες, Οκτώβριο
Σχέδια Βελτίωσης

τα Leader

Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου
οι αιτήσεις για επενδύσεις
από οινοπαραγωγούς

ρωµές έχουν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που η απορρόφησή του προγράµµατος υπολογίζεται προς το
παρόν στο 23%. Ενδεικτικό είναι
πως στην επίσηµη ιστοσελίδα των
διαχειριστικών αρχών (http://data.
agrotikianaptixi.gr/) εµφανίζονται
µόνο 5 από τις συνολικά 50 ΟΤ∆
να έχουν προχωρήσει έστω και σε
ένα ευρώ πληρωµής. Από την άλλη
οι εντάξεις ξεπερνάνε το διαθέσιµο
προϋπολογισµό σε 32 Αναπτυξιακές Εταιρείες (ΟΤ∆).

Έως τις 30 Σεπτεµβρίου θα µείνουν
ανοιχτές οι αιτήσεις ενίσχυσης
για επενδύσεις επιχειρήσεων
οινοπαραγωγής, µε το ποσοστό
επιδότησης να κυµαίνεται µεταξύ
40-65% ανάλογα την Περιφέρεια.
Οι οινοπαραγωγοί µπορούν
να καταθέσουν τους φακέλους
προϋπολογισµού έως 350.000
ευρώ για δαπάνες αγοράς
εξοπλισµού, µηχανηµάτων,
βαρελιών/δεξαµενών, ανακαίνισης εκσυγχρονισµού της υποδοµής των
εγκαταστάσεων πώλησης και
παρουσίασης (αίθουσες πώλησης,
αίθουσες γευσιγνωσίας κ.α.) κ.α.
∆ικαιούχοι είναι οινοποιητικές
επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις
παραγωγών οίνου που παράγουν
και διαθέτουν στο εµπόριο προϊόντα
οίνου. Επιπρόσθετα, µπορούν να
καταστούν δικαιούχοι οργανώσεις
οινοπαραγωγών, ενώσεις δύο
ή περισσοτέρων παραγωγών οίνου
ή διεπαγγελµατικές οργανώσεις.
Ως ανώτερο ποσό προγράµµατος
επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται
το ποσό των 350.000 ευρώ.

Το Σεπτέµβριο θα προκηρυχθεί το
πρόγραµµα Νέων Αγροτών µε κοινοτικούς πόρους κοντά στα 420 εκατ. ευρώ και τον Οκτώβριο τα Σχέδια βελτίωσης µε 180-200 εκατ. ευρώ, διαβεβαίωσε από το βήµα της
Βουλής, ο υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης, Γιάννης Οικονόµου. Απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου
του Κινήµατος Αλλαγής Βασίλειου
Κεγκέρογλου, ο κ. Οικονόµου δεσµεύτηκε πως οι «διαδικασίες και
τα µέτρα θα είναι ταχύτερα, πιο ουσιαστικά, πιο γρήγορα απ’ ό,τι ήτανε στις προηγούµενες περιόδους».
Όσον αφορά ειδικότερα τα Σχέδια
Βελτίωσης αναµένεται µέσα στο καλοκαίρι η προδηµοσίευση του προγράµµατος που βρίσκεται προς επεξεργασία, ώστε να µπορέσουν
να προετοιµαστούν οι ενδιαφερόµενοι µε τους φακέλους τους. Εκτιµάται πως οι δαπάνες που θα ενταχθούν ως επιλέξιµες στο µέτρο θα
έχουν πιο «πράσινο» προσανατολισµό, µε επίκεντρο τη γεωργία ακριβείας και εξοπλισµό που εξοικονοµεί εισροές (ενέργεια, αγροεφόδια).

10.000 αιτήσεις
Στο πρόγραµµα των Νέων
Αγροτών οι αιτήσεις
αναµένεται να ανέλθουν
στα επίπεδα των 10.000
σύµφωνα µε εκτιµήσεις
µελετητών

Σύµφωνα µε τον υφυπουργό, στα
καινούργια Σχέδια Βελτίωσης θα
έχουν το δικαίωµα να υποβάλουν
αίτηση και οι νέοι αγρότες της περιόδου 2016-2018 που κόπηκαν
και οι επιλαχόντες των Σχεδίων
Βελτίωσης. «Και, προφανώς, όλοι
οι παραγωγοί- που θα κάνουν αίτηση και θα ενταχθούν και στο καινούργιο πρόγραµµα των νέων αγροτών», σηµείωσε.
Σχετικά µε το καινούργιο πρόγραµµα Νέων Αγροτών, από τους
µελετητές εκτιµάται πως οι όροι
που έχουν τεθεί για την ένταξη αλλά και οι πολυετείς δεσµεύσεις (78 έτη) θα συγκρατήσουν τον αριθµό των φακέλων σε λογικά επίπεδα, παρά τον διπλασιασµό του πριµ
που θα φτάσει τα 35-40.000 ευρώ.
Συγκεκριµένα, προβλέπεται ένας
αριθµός αιτήσεων περί τις 10.000,
ενώ, σύµφωνα µε την προδηµοσίευση της σχετικής προκήρυξης,
«στην περίπτωση µη επάρκειας πόρων, εγκρίνονται κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις µε την υψηλότερη
βαθµολογία ενώ οι υπόλοιπες αιτήσεις απορρίπτονται.». Αυτό σηµαίνει πως δεν θα υπάρχουν επιλαχόντες παρά µόνο απορριπτόµενοι ή δικαιούχοι στο πρόγραµµα, εκτός και αν αλλάξει κάτι στην τελική προκήρυξη. Γεγονός είναι πως
οι φάκελοι των Νέων Αγροτών ήδη βρίσκονται στο στάδιο της προετοιµασίας, αν και λείπουν ακόµα
κρίσιµες διευκρινίσεις για να στηθούν επαρκή επιχειρηµατικά σχέδια.

Έως τις 15 Ιουλίου γίνονται
δεκτές οι αιτήσεις για
ένταξη στο Μέτρο 4.1.2
«Υλοποίηση επενδύσεων
που συµβάλλουν στην
εξοικονόµηση ύδατος».

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

Μέτρο 5.1
Αντιχαλαζικά
Παράταση µέχρι την 1η
Σεπτεµβρίου 2021 έλαβε η
2η προκήρυξη του Μέτρου
5.1 για την επιδότηση της
αντιχαλαζικής προστασίας,
σύµφωνα µε τροποποιητική
απόφαση, η οποία
παράλληλα ορίζει αυξηµένο
ποσό ανώτατου επιλέξιµου
προϋπολογισµού, τα
400.000 ευρώ για τα
φυσικά-νοµικά πρόσωπα και
το 1 εκατ. ευρώ για τα
Συλλογικά Σχήµατα.
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Με άδεια διάθεσης
το NTEKOR® 40 EC
για δολωματικούς
ψεκασμούς κατά δάκου
Η εταιρεία FMC εξέδωσε ενηµερωτική ανακοίνωση για
να γνωστοποιήσει στο κοινό ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων χορήγησε άδεια διάθεσης στην αγορά στο εντοµοκτόνο NTEKOR® 40 EC
(δραστική ουσία: Dimethoate), για περιορισµένη και
ελεγχόµενη χρήση στην καλλιέργεια της ελιάς εναντίον του ∆άκου (Bactrocera oleae). Η χρήση περιορίζεται σε δολωµατικές εφαρµογές.
Η χρήση επιτρέπεται εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου, Χανίων, Ρεθύµνου, Ηλείας,
Αργολίδας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Βοιωτίας,

Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Λαρίσης, Σερρών, Χαλκιδικής
και Ροδόπης για την περίοδο 15/07/2021-11/11/2021
Η δραστική ουσία του εντοµοκτόνου NTEKOR® 40
EC, dimethoate, είναι πολύ γνωστή στον Έλληνα ελαιοπαραγωγό. Για δεκαετίες αποτελούσε αναπόσπαστο
τµήµα των προγραµµάτων δολωµατικών ψεκασµών
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
στη διαχείριση των προσβολών του ∆άκου.
Το εντοµοκτόνο NTEKOR® 40 EC αποτελεί πλέον µια
αξιόπιστη εναλλακτική λύση, παράλληλα µε το προγραµµα της κρατικής δακοπροστασίας και µάλιστα µε
την ιδια µέθοδο εφαρµογής µε δολωµατικό ψεκασµό.
Για την σωστή εφαρµογή του εντοµοκτόνου NTEKOR®
40 EC µε την µέθοδο του δολωµατικού ψεκασµού στις
ελαιοποιήσιµες ποικιλίες ελιάς, παρασκευάζεται διαλυµα µε 625 κ.εκ. σκευάσµατος σε 100 λίτρα νερό και
εφαρµόζονται 200 κ.εκ από το διάλυµα ανά δένδρο/
σε 10 δενδρα/στρεµµα (αντιστοιχούν σε 12,5 κ.εκ.
NTEKOR® 40 EC /στρ.) Απαραίτητος ο συνδυασµός
µε την αντίστοιχη ποσότητα ενός εγκκεκριµένου εντοµοελκυστικού. Συστήνεται µια (1) εφαρµογή 42 µέρες τουλάχιστον πριν τη συγκοµιδή. «Το εντοµοκτόνο NTEKOR® 40 EC της FMC θα προσφέρει µία αξιόπιστη και κυρίως οικονοµική λύση στη προσπάθεια του
Έλληνα ελαιοπαραγωγού για µια συγκοµιδή ανταγωνιστική και µε υψηλή εµπορική αξία. Επισηµαίνουµε
για άλλη µια φορά ότι η συγκεκριµένη άδεια διάθεσης
στην αγορά για περιορισµένη και ελεγχόµενη χρήση
στην καλλιέργεια της Ελιάς εναντίον του ∆άκου γίνεται µε τη µέθοδο του δολωµατικού ψεκασµού.», αναφέρει η FMC Χηµικά Ελλάς.

Τα Case ΙΗ Puma
αναβαθμίζονται
για το 2021
Mεγαλύτερη παραγωγικότητα και μια πιο άνετη
εμπειρία στην καμπίνα, υπόσχεται η Case IH
ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Βελτιώσεις και νέο εξοπλισµό για τη δηµοφιλή σειρά τρακτέρ Puma ανακοίνωσε η
Case IH, µε σκοπό όπως λέει να ικανοποιήσει τους πελάτες που απαιτούν καλύτερη
απόδοση, ευκολία και ευελιξία στη λειτουργία του µηχανήµατος. Οι αναβαθµίσεις αυτές περιλαµβάνουν µεγαλύτερα διαστήµατα κύκλου σέρβις, νέες στυλιστικές πινελιές
και µία καµπίνα που υπόσχεται µεγαλύτερη άνεση για τον χειριστή. Η Case IH ανα-

κοίνωσε σχετικές αναβαθµίσεις στα µοντέλα Puma 185-240 τον Οκτώβριο του 2020,
και πλέον τα... καλούδια αυτά ενσωµατώνονται στα µοντέλα 150-165 που απευθύνονται σε εκµεταλλεύσεις µε µεικτό χαρακτήρα (κτηνοτροφία-φυτική παραγωγή)
Στο εξής λοιπόν, όλα τα Puma του 2021
προσφέρουν µεγαλύτερα διαστήµατα σέρβις για µεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας χωρίς συντήρηση: 750 ώρες για λάδι κινητήρα και 1.500 ώρες για υγρό µετάδοσης. Επιπλέον, η τεχνολογία εκποµπών ρύπων
της Case IH, Hi-eSCR2, προσφέρει στους
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Συνεργασία της
Ζαχαράκης με την
ολλανδική Trouw
Nutrition Hifeed
Η εταιρεία Ζαχαράκης Κτηνιατρικά Α.Ε., πιστή στο όραµά της για υποστήριξη καινοτόµων και ολοκληρωµένων
λύσεων προς τον κτηνοτρόφο, ακολουθώντας τις σύγ-

χρονες τεχνολογικές και επιστηµονικές εξελίξεις, ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας µε την ολλανδική εταιρία Trouw Nutrition Hifeed B.V. Ως επίσηµος διανοµέας στην ελληνική αγορά των προϊόντων της Trouw
Nutrition Hifeed B.V., διαθέτει µια πλήρη γκάµα προϊόντων σκόνης γάλακτος Sprayfo και συµπληρωµάτων
διατροφής Farm-O-San µε στόχο την κάλυψη των συνεχώς αυξανόµενων αναγκών των συνεργατών της.
Η Trouw Nutrition Hifeed B.V. ανήκει στον όµιλο
NUTRECO, δραστηριοποιείται σε 58 χώρες στον κόσµο,
απασχολεί περισσότερους από 12.000 εργαζόµενους
και έχει έσοδα πάνω από 6,4 δισεκατοµµύρια ευρώ.

Τιμητική πλακέτα
στη μνήμη
του Γιάννη Χίγκα
χρήστες µεγαλύτερη παραγωγικότητα µε
µειωµένη κατανάλωση καυσίµου, βελτιώνοντας την απόκριση του κινητήρα και την
ανθεκτικότητα ενώ ταυτόχρονα µειώνονται
οι εκποµπές ρύπων.

Στυλιστικές επεµβάσεις
µε γνώµονα όµως τους χειριστές
Η ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών οδήγησαν σε νέες επεµβάσεις τους σχεδιαστές του Case Puma που περιλαµβάνουν
ένα αναβαθµισµένο καπό και βελτιωµένο
φωτισµό εργασίας µέσω σωµάτων LED, παρέχοντας έναν ενιαία φωτισµένο χώρο εργασίας. Με τη σειρά τους, αυτές οι βελτιώσεις
βοηθούν τους παραγωγούς να αποκτήσουν
ακρίβεια στο πεδίο ενώ παραµένουν άνετοι
στην καµπίνα, λέει η κατασκευάστρια. «Οι

∆ίκτυο Κοντέλλης
Για περισσότερες πληροφορίες,
οι Έλληνες αγρότες µπορούν να
απευθυνθούν στο δίκτυο της εταιρείας Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ

πελατοκεντρικές αναβαθµίσεις των τρακτέρ
της σειράς Puma αφορούν στη δηµιουργία
βελτιωµένης λειτουργικής εµπειρίας», δήλωσε ο J.E. Cadle, διευθυντής µάρκετινγκ
των τρακτέρ Case της µεσαίας κατηγορίας.
«Από τον καλύτερο φωτισµό που βοηθά
τους χειριστές να παραµείνουν αποδοτικοί
σε όλες τις συνθήκες πεδίου έως το επανασχεδιασµένο καπό που µεγιστοποιεί την ορατότητα, αυτές οι βελτιώσεις θα παρέχουν
στους χειριστές τα εργαλεία που χρειάζονται
για να κάνουν τη δουλειά πιο άνετα», δήλωσε ο ίδιος. Σηµειώνεται εδώ πως τα Puma
185-240 µπορούν να εξοπλιστούν µε το συνεχώς µεταβαλλόµενων σχέσεων κιβώτιο
CVXDrive το οποίο παρέχει διαισθητική λειτουργία και οµαλή, απρόσκοπτη µεταφορά
ισχύος µέσω διαφορετικών συνθηκών χωρίς διακοπή της ροπής. Έτσι, η µετάδοση
προσαρµόζεται αυτόµατα για να εξασφαλίσει την επιθυµητή ταχύτητα ώστε να ταιριάζει µε τις συνθήκες φόρτωσης.
Τα ανανεωµένα µοντέλα Case IH για το
2021 είναι διαθέσιµα για παραγγελία ενηµερώνει η κατασκευάστρια εταιρεία. Για περισσότερες πληροφορίες, οι Έλληνες αγρότες µπορούν να απευθυνθούν στο δίκτυο της
εταιρείας Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ.

Με ειδική πλακέτα που παρέδωσε ο αντιπρόεδρος του
ΣΕΑΜ Παναγιώτης Κατσαρός, στον γιο του εκλιπόντα
Γιώργο, τιµήθηκε η µνήµη του Γιάννη Χίγκα κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µελών του Συνδέσµου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανηµάτων. Σύµφωνα µε τον Σύνδεσµο, µετά το τέλος των εργασιών της
Γενικής Συνέλευσης ακολούθησε µια λιτή αλλά συναισθηµατικά φορτισµένη εκδήλωση στη µνήµη του Γιάννη
Χίγκα, όπου έγινε αναφορά στην πολύχρονη και ανιδιοτελή προσφορά του στον Σύνδεσµο, αλλά και στην χαρισµατική προσωπικότητά του. Για την προσφορά του αυτή,
του αποδόθηκε τιµή µετά θάνατον, µε την ειδική πλακέτα.
Η Γενική Συνέλευση πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε ο οικονοµικός απολογισµός και ο απολογισµός των πεπραγµένων του προηγούµενου έτους, συζητήθηκαν τα τρέχοντα θέµατα της αγοράς και τέθηκαν οι µελλοντικοί στόχοι.
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ΑΓΡΟΝΕΑ
Ακτιβισμός
σημαίνει δράση
∆ιαχρονικό: Ο ακτιβιστής δεν
είναι ένας άνθρωπος που λέει ότι το
ποτάµι είναι βρώµικο. Ο ακτιβιστής
είναι ο άνθρωπος που καθαρίζει το
ποτάµι. Ρος Περότ.
ΠΟΠ-ΠΓΕ: Από το Π∆Ε της
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας
χρηµατοδοτούνται µε 158.720 ευρώ
οι διαδικασίες καταχώρησης νέων
αγροτικών προϊόντων της
Περιφέρειας στο Μητρώο ΠΟΠ, ΠΓΕ,
ΕΠΙΠ και Ορεινών Περιοχών της Ε.Ε.
Περιλαµβάνονται η διερεύνηση των
προϋποθέσεων ώστε να λάβουν
σήµα πιστοποίησης τα προϊόντα:
Ιχθυαλιεύµατα Αιτωλοακαρνανίας,
Γραβιέρα Αµφιλοχίας, Τυρί
τσαλαφούτι Αιτωλοακαρνανίας, Ελιά
ποικιλίας Καλαµών (ΠΓΕ),
Μαλαγουζιά Αιτωλοακαρνανίας,
Παστή Γίδα
Μεσολογγίου,
Αρνάκι
Ξηροµέρου,
Κατσικάκι
Ερυµάνθου,
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ
Παστό Χοιρινό
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
Ηλείας και
Καλυβιώτικο
κρεµµύδι Ηλείας. Επίσης, η
Περιφέρεια ∆υτ. Ελλάδας θα
υποβάλλει φάκελο για την
πιστοποίηση των παρακάτω
προϊόντων: Πατάτα Αχαΐας, Πατάτα
Ηλείας, Χονδροελιά Αγρινίου,
Ελαιόλαδο Αχαΐας, Ελαιόλαδο
Ηλείας, Ελαιόλαδο
Αιτωλοακαρνανίας, Φράουλα και
Καρπούζι Ηλείας, Μέλι Ορεινών
Κοινοτήτων Αχαΐας, Μέλι Ορεινών
Κοινοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και
Μέλι Ορεινών Κοινοτήτων Ηλείας.
ΝΕΑ Αιτωλοακαρνανίας, 30/6/2021.
Τυτώ φύλακας: Η Tυτώ είναι
ένα όµορφο πουλί που ακολουθεί
αυστηρή διατροφή µε τρωκτικά.
ΤΥΤΩ ονοµάστηκε πρόγραµµα στη
Θεσσαλία για τον φυσικό έλεγχο στο
χωράφι των επιβλαβών τρωκτικών,
και έτσι προστατεύει την αγροτική
παραγωγή από τις ζηµιές που µπορεί
να τις προκαλέσουν τα τρωκτικά
χωρίς να απειλεί τη βιοποικιλότητα
της περιοχής. Η Tυτώ, «φίλος του
αγρότη», είναι νυκτόβιο αρπακτικό,
ένας δυναµικός και ιδιαίτερα
αποτελεσµατικός κυνηγός, µε λεία
σχεδόν αποκλειστικά τα τρωκτικά. ∆ρ
Β. Μποντζώρλος. ΕΡΤ3, 1/7/2021.
*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

Σε κάθε αμπελοτεμάχιο
και ξεχωριστή ετικέτα ακόμα
και της ίδιας ποικιλίας στοχεύει
το Αμύνταιο
Έρευνα από « Κτήμα Άλφα» και ΑΠΘ,
για τις επιμέρους υπο-ζώνες της
αμπελουργικής ζώνης του Αμυνταίου

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Άνοδος
Στη Ζώνη ΠΟΠ
Αµυνταίου,
καλλιεργούνται 5.000
στρέµµατα
ξινόµαυρο

Ροζέ
Τα ροζέ
κρασιά, είναι
µια µεγάλη
κατηγορία,
που κυριαρχεί
το στυλ της
Προβηγκίας

Κάθε µεµονωµένο αµπελοτεµάχιο και
ένα ξεχωριστό κρασί, µε τη δική του ιδιαίτερη ταυτότητα. Αυτό είναι το όραµα των οινοποιών της ζώνης ΠΟΠ Αµυνταίου για το µέλλον της πολυδυναµικής ποικιλίας Ξινόµαυρο, µια από τις πιο εµβληµατικές ποικιλίες του
ελληνικού αµπελώνα.
«Προσβλέπουµε να αποκτήσουµε
τη δυνατότητα όχι µόνο να έχουµε το
διαφορετικό ξινόµαυρο, αλλά και τον
τύπο του ξινόµαυρου. ∆ηλαδή το ροζέ
µπορεί να βγαίνει από µια συγκεκριµένη περιοχή, το αφρώδες από µια άλλη,
το µεσαίας παλαίωσης επίσης, το µακρόχρονης παλαίωσης να το ορίσουµε σε µια άλλη περιοχή», ανέφερε ο οινολόγος και οινοποιός, Άγγελος Ιατρίδης, συνιδιοκτήτης στο «Κτήµα Άλφα».
Μιλώντας στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης τυφλής γευσιγνωσίας µε 14
διαφορετικά ΠΟΠ και ΠΓΕ κρασιά του
αµπελώνα της Βορείου Ελλάδος, που
οργάνωσε η Ένωση του Αµπελώνα της
Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράµµατος για την υπεύθυνη
κατανάλωση του οίνου, ο γνωστός οινο-
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ποιός αποκάλυψε πως ήδη τρέχει σχετική έρευνα, σε συνεργασία µε το εργαστήριο αµπελουργίας του ΑΠΘ, για τη
µελέτη των επιµέρους υπο-ζωνών της
αµπελουργικής ζώνης του Αµυνταίου.
Προς την κατεύθυνση αυτή διενεργούνται αναλύσεις στα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του κάθε αµπελοτεµαχίου – οικοσυστήµατος, ώστε µεταξύ άλλων να αποµονωθούν από τη µικροχλωρίδα οι γηγενείς άγριοι ζυµωµύκητες και να επιλεγούν εκείνοι που µπορούν να δώσουν το καλύτερο τυπικό
αποτέλεσµα σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας και τον τύπο του
κρασιού που θέλει να παράξει ο οινοποιός, ώστε το τελικό προϊόν να έχει τη
δική του µοναδική ταυτότητα.

Η έρευνα είναι ιδιαίτερα σηµαντική,
διότι µπορεί να διαφοροποιήσει τη µια
περιοχή από την άλλη και να δώσει µια
πολλή µεγάλη δυναµική και αναγνώριση στο Ξινόµαυρο και στη Ζώνη ΠΟΠ
Αµυνταίου, µια διαρκώς αναπτυσσόµενη Ζώνη, στην οποία καλλιεργούνται
5.000 στρέµµατα της ποικιλίας, µε τάσεις ανόδου, σε σύνολο 11.000 στρεµµάτων αµπελώνα.
«Μόνο έτσι πιστεύουµε ότι το Ξινόµαυρο θα µπορέσει να πλασαριστεί
ανάµεσα στις µεγάλες ποικιλίες του
κόσµου», ανέφερε ο κ. Ιατρίδης και έσπευσε να τονίσει πως «έχουµε δουλειά δύο δεκαετιών µπροστά µας για
να το πετύχουµε, όµως κάποτε πρέπει
να το ξεκινήσουµε».

Τα κρασιά ΠΟΠ εµπεδώνουν την κουλτούρα
που συνδυάζει την ποιότητα µε την ιστορία

ΠΓΕ
Τα κρασιά ΠΓΕ
είναι αυτά που
γνωρίζουν
µεγάλη εµπορική άνθηση

Το αµπελοτόπι θα καθορίζει τον τύπο
του ξινόµαυρου, µε βάση τη µελέτη.

Ο συνιδιοκτήτης του «Κτήµατος Άλφα» υπενθύµισε πως ως χώρα στην
κατηγορία Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης έχουµε 33 οίνους
κι άλλους 120 στην κατηγορία Προστατευόµενης Γεωγραφικής
Ένδειξης και αποκάλυψε πως τα ΠΓΕ είναι αυτά που γνωρίζουν µεγάλη
εµπορική άνθηση. «Αυτό συµβαίνει κατά κύριο λόγο διότι τα µεγάλα
ΠΟΠ κρασιά της Ελλάδας είναι κατά βάση ερυθρά, των οποίων η
κατανάλωση είναι σε πτώση», ανέφερε ο οµιλητής, συµπληρώνοντας
πως το παρήγορο είναι ότι στις εξαγωγές συµβαίνει ακριβώς το
αντίθετο και η µεγάλη ποσότητα των ελληνικών κρασιών που εξάγεται
είναι ΠΟΠ και αυτό έχει σχέση µε τη διαφορετική κουλτούρα και το πώς
αντιµετωπίζει ο κόσµος ένα κρασί ΠΟΠ, που εκτός από ποιότητα
κουβαλά και την ιστορία του τόπου από όπου προέρχεται».

ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Χρυσό το ροζέ
του Κτήµατος
Άλφα
Ανάµεσα στα πολλά
κρασιά του φετινού
Global Rosé Masters
από το πάνελ κριτών
του the drinks
business, που
κρίθηκαν, βρισκόταν
και ένα παλ, ξηρό και
µε υπέροχη έκφραση
κρασί από την Ελλάδα,
από τοπικό σταφύλι,
ιδανικό για παραγωγή
ροζέ κρασιού στυλ
Προβηγκίας. Η ετικέτα
ροζέ του κτήµατος
Άλφα ήταν στα κρασιά
που κέρδισαν χρυσό
Μετάλλιο για την
κατηγορία «τα ροζέ σε
τιµές 15-20 δολάρια».
Είναι µονοποικιλιακό
Ξινόµαυρο από
µοναδικό αµπελοτόπι
σε 700 µ. υψόµετρο
στην περιοχή του
Αµυνταίου µε την
ονοµασία
«Σκατζόχοιρος».

Στη Σύνοδο του ΟΗΕ ο κώδικας
δεοντολογίας τροφίμων της ΕΕ
Ενεργοποίησε τον Κώδικα ∆εοντολογίας στη βιοµηχανία τροφίµων
η Κοµισιόν, φιλοδοξώντας ότι µε
τον τρόπο αυτό διαµορφώνει ένα
σύστηµα ανταγωνισµού µεταξύ εταιρειών που θα «αλλάξει το παιχνίδι» όσον αφορά την εφαρµογή πρακτικών βιωσιµότητας. Μάλιστα, τον κώδικα αυτόν οι επικεφαλής της Κοµισιόν σκοπεύουν να
παρουσιάσουν στη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ στο τέλος του έτους.
Την πρώτη ηµέρα εκκίνησης του
Κώδικα, την περασµένη ∆ευτέρα
5 Ιουλίου, τον υπέγραψαν 65 φορείς, µεταξύ των οποίων 14 επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίµων, 26 βιοµηχανίες τροφίµων
και 24 ενώσεις. Ενδεικτικά τον κώδικα που περιλαµβάνει δεσµεύσεις
όπως η µείωση του αποτυπώµατος
άνθρακα, η καλή µεταχείριση των
ζώων, η µείωση της χρήσης ζάχαρης και άλλων πρακτικών προς την
κατεύθυνση που υπαγορεύουν περιβαλλοντικές ανησυχίες και λογικές ευζωίας, υπογράφεται από εταιρείες όπως η Yara, η Syngenta,
η ADM, η Unilever, η Mondelez και
άλλες πολυεθνικές του τροφίµου,
όπως επίσης οι οργανώσεις Copa-

ΦΟΡΕΙΣ

ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ
ΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΑ

26
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

14
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

24
ΕΝΩΣΕΙΣ

1
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΛΑ∆ΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Farm to Fork
Ο κώδικας δεοντολογίας αποτελεί κοµµάτι
της ευρωπαϊκής
στρατηγικής «Από το
αγρόκτηµα στο πιάτο»

Cogeca και Coceral. Ο κώδικας δεοντολογίας για υπεύθυνες πρακτικές στον τοµέα των επιχειρήσεων
τροφίµων και της εµπορίας, αποτελεί κοµµάτι της στρατηγικής «Από
το αγρόκτηµα στο πιάτο».
Οι ενώσεις και οι εταιρείες του
τοµέα των τροφίµων που υπογράφουν τον κώδικα δεσµεύονται να
επιταχύνουν τη συµβολή τους σε
µια βιώσιµη µετάβαση.

Ο κώδικας προβλέπει
δύο επίπεδα δεσµεύσεων:
Για τις επιχειρήσεις και εταιρείες: Το πλαίσιο αυτό καλύπτει ευρύ
φάσµα τοµέων, από την καλή µεταχείριση των ζώων και τη µείωση
της ζάχαρης έως τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου
στο πλήρες φάσµα προϊόντων. Οι
εταιρείες θα αναφέρουν την πρόοδό σε ετήσια βάση.
Για τις ενώσεις της ΕΕ: Αφορούν
δράσεις που προωθούν τη στροφή
προς υγιείς και βιώσιµες καταναλωτικές συµπεριφορές. Ο στόχος
είναι να µειωθεί ο αντίκτυπος που
έχουν οι δραστηριότητες µεταποίησης τροφίµων, το λιανικό εµπόριο
και οι υπηρεσίες εστίασης.
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O ελληνικός «Δρόμος του
Τυριού» φτιάχνεται με γάλα
Καραμάνικου και Καλαρύτικου
Μοναδικά κίτρινα σκληρά τυριά και τύπου φέτας, παρασκευασµένα µε γάλατα από αυτόχθονες φυλές προβάτων, όπως το Καλαρύτικο και το Καραµάνικο
Κατσικάς, από κοπάδια µετακινούµενων κτηνοτρόφων, σε συνδυασµό και
µε άλλα τοπικά προϊόντα του αγροδιατροφικού τοµέα, θα µπορούν να απολαύσουν προσεχώς οι γαστρονοµικοί
επισκέπτες της Ηπείρου και του Αργυρόκαστρου στη Νότιο Αλβανία.
Ακολουθώντας τα φηµισµένα παραδείγµατα του «Route Des Fromages» στη
Γαλλία και, του «Hum Passion Tour»
στην Ισπανία, φορείς από την Ελλάδα
και την Αλβανία (Πανεπιστήµια Ιωαννίνων – Αργυρόκαστρου, Γαλακτοκοµική
Σχολή Ιωαννίνων και πολιτιστική οργάνωση Argjiro), µέσω του προγράµµατος
Interreg, επιχειρούν να στήσουν το δικό τους «∆ρόµο του Τυριού» και να καταστήσουν τη διασυνοριακή περιοχή ως
τα… «τυροκοµικά Ζαγοροχώρια».
Το εγχείρηµα υλοποιείται µέσω του
έργου «Cheese Cult» που αξιοποιεί τη
διατροφική παράδοση και την τοπική
παραγωγή τυριών, έχοντας ως βάση το
ότι η διασύνδεση του αγροδιατροφικού
τοµέα µε τον τουρισµό συµβάλλει στην
ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας µέσα
από την αύξηση της επισκεψιµότητας
στη διασυνοριακή περιοχή.
«Αν θέλει να πάει κάποιος σε µια ορεινή τουριστική περιοχή, η πρώτη που θα
διαλέξει είναι τα Ζαγοροχώρια. Μετά θα
πάει στα υπόλοιπα. Το ίδιο θέλουµε να
κάνουµε και µε τον ∆ρόµο του Τυριού.
Να γίνει πρώτη επιλογή για τους γαστρονοµικούς τουρίστες», τόνισε ο καθηγητής του τµήµατος Γεωπονίας στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Γιάννης Σκούφος σε
διαδικτυακή ηµερίδα παρουσίασης του
έργου. Ο ίδιος σηµείωσε πως καθοριστικής σηµασίας παράµετρος για την επιτυχία του project είναι το να στηθεί ένα σύστηµα παραγωγής αυτών των µο-

Το εγχείρηµα υλοποιείται µέσω
του έργου «Cheese Cult».

ναδικών τυροκοµικών προϊόντων, που
θα έχει ως υπογραφή της προέλευσής
του το µικροβίωµα του γάλακτος. «Όλα τα τυροκοµικά προϊόντα έχουν µια
υπογραφή. Με αυτή τη σταθερά µπορουµε να προχωρήσουµε σε προϊόντα
µοναδικότητας. Φέτα Ηπείρου µε γάλα
από την Ήπειρο ή από τη φυλή του Καραµάνικου, και το ίδιο να γίνει για την
ταυτοποίηση και άλλων τυριών», είπε ο
καθηγητής. Στην παρέµβασή του ο δρ
Βάσιος Κώτσιος, από την ΚοινΣεπ «Κοινωνική Αλληλεγγύη», η οποία ανέλαβε
να χαρτογραφήσει το δυναµικό που θα
µπορούσε να πλαισιώσει το εγχείρηµα,
είπε ότι έχουν δηλώσει συµµετοχή στο
έργο 13 παραγωγοί, 15 τουριστικές υποδοµές, 63 Μουσεία, 18 Γεφύρια, 60 πολιτιστικά και 71 περιβαλλοντικά σηµεία.
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ
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Όσο περνούν τα χρόνια τα παραδοσιακά προϊόντα τείνουν να χαθούν. Έτσι γεννήθηκε από
τα αδέλφια Γιώργο και Αναστασία Πασιαλή η ιδέα της Fruit Stories Edessa, που θέλει να
αναβιώσει παραδοσιακές συνταγές και να προσφέρει στον καταναλωτή κάτι διαφορετικό.
Γιώργος και Αναστασία Πασιαλή

Fruit Stories Edessa

Δύο αδέλφια στην
Έδεσσα ζουν τη δική
τους φρουτοϊστορία
Μία συνταγή της προγιαγιάς ήταν η αφορμή για να ιδρυθεί η
οικοτεχνία που γεννά γευστικά προϊόντα σύκου και κερασιού

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Πωλήσεις
Τα προϊόντα τους
τα δύο αδέλφια
τα πωλούν µέσω
παραγγελιών από το
Facebook, αλλά και
µέσω επιλεγµένων
καταστηµάτων στην
Έδεσσα και στη
Σπάρτη

Τη δική τους… φρουτοϊστορία, ζουν εδώ και τρία χρόνια η Αναστασία κι ο Γιώργος
Πασιαλής, δύο αδέλφια από
την Πέλλα, που δεν δίστασαν
να πάρουν το ρίσκο και να επιστρέψουν στο χωριό τους για να δοκιµάσουν τις δυνάµεις τους στον αγροτικό τοµέα. Αν και είχαν µπροστά τους την προοπτική µιας υποσχόµενης καριέρας µε περισσότερες ανέσεις από ό,τι η ενασχόληση στα κτήµατα,
καθώς η Αναστασία είναι πτυχιούχος µαθηµατικός
και ο Γιώργος µηχανολόγος – µηχανικός, αποφάσισαν να αναλάβουν την οικογενειακή εκµετάλλευση µε κεράσια και σύκα και να την εξελίξουν.
«Όχηµά» τους σε αυτό το… ταξίδι στο αγροτικό επιχειρείν, αποτελεί η οικοτεχνία «Fruit Stories
Edessa», που ίδρυσαν για να µεταποιούν µε παραδοσιακές συνταγές, να τυποποιούν και να εµπορεύονται προϊόντα από κεράσια και σύκα του α-

γροκτήµατός τους, υψηλής ποιότητας
και διατροφικής αξίας, ώστε να ενσωµατώνουν και προστιθέµενη αξία.
«Όλα ξεκίνησαν από µια τυχαία
παρατήρηση. Στη βάφτιση ενός από τα παιδιά του Γιώργου, για κέρασµα, όπως γίνεται συνήθως στο
χωριό, προσφέρθηκε τηγανίτα µε σιρόπι σύκο, σε µια συνταγή τουλάχιστον 200 ετών της προγιαγιάς µας. ∆ιαπιστώσαµε ότι όσο περνούν τα χρόνια αυτά τα
παραδοσιακά προϊόντα τείνουν να χαθούν. Έτσι
γεννήθηκε η ιδέα της Fruit Stories Edessa, που θέλει να αναβιώσει παραδοσιακές συνταγές και να
προσφέρει στον καταναλωτή κάτι διαφορετικό»,
µας ανέφερε η Αναστασία Πασιαλή.
Επειδή δεν υπήρχε εµπειρία επιχειρηµατικότητας η Αναστασία συµµετείχε σε προγράµµατα όπως το «Orange Grove» και το «Trophy–Τροφή
Challenge», ενόσω ο Γιώργος «έτρεχε» την καθηµερινή φροντίδα των 70 στρεµµάτων µε κερασιές
και των 10 στρεµµάτων µε συκιές, που βρίσκονται
στα χωριά Κερασιά και Σωτήρα.

Αναπτύχθηκαν κάτω από το
brand «Fruit Stories Edessa»
τέσσερις κωδικοί µαρµελάδας,
τρεις κωδικοί σιροπιού και δύο
κωδικοί γλυκό κουταλιού.
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Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Λουξ Μαρλαφέκας
Καθήκοντα COO

Σε ένα μήνα έτοιμο και το ηλεκτρονικό
κατάστημα της «Fruit Stories Edessa»
Kάτω από το brand «Fruit Stories
Edessa» αναπτύχθηκαν τέσσερις κωδικοί µαρµελάδας, εκ των οποίων οι
δύο µε γεύση κεράσι και οι δύο µε
γεύση σύκο, τρεις κωδικοί σιροπιού
(σ. σ. κεράσι χωρίς ζάχαρη, σύκο
χωρίς ζάχαρη και σύκο µε συνταγή
προγιαγιάς) και δύο κωδικοί γλυκό
κουταλιού κεράσι και σύκο.
Τα προϊόντα τους τα δύο αδέλφια
τα πωλούν µέσω παραγγελιών από
το Facebook, αλλά και µέσω επιλεγµένων καταστηµάτων στην Έδεσσα και στη Σπάρτη, ενώ σύντοµα,
πιθανώς µέσα στον Αύγουστο του
2021, θα είναι έτοιµο να λειτουργήσει και το e-shop της «Fruit Stories
Edessa», όπως µας πληροφορεί η
Αναστασία Πασιαλή, προσθέτοντας
πως κατά τη διάρκεια της συγκοµιδής των κερασιών εκτελούνται παραγγελίες και για νωπό προϊόν από τον κερασεώνα της οικογένειας.
Το επόµενο βήµα, εκτός απροόπτου από τον προσεχή χειµώνα, θέλει
τη γκάµα των παραδοσιακών προϊόντων της οικοτεχνίας να εµπλουτίζεται µε µια σειρά από chutney και
ροφήµατα από κοτσάνια κερασιών.

Ολιστική προσέγγιση
Η προσέγγιση της Fruit
Stories Edessa είναι
ολιστική σε σχέση µε την
αξιοποίηση των κερασιών
και των σύκων

«Στα σχέδιά µας είναι να αξιοποιήσουµε και τα κουκούτσια των κερασιών ως θερµοφόρες ή παγοκύστες,
αφού αν τυλιχτούν σε βαµβακερό ύφασµα και τοποθετηθούν σε φούρνο µικροκυµάτων ή στην κατάψυξη, µπορεί να αυξοµειωθεί η θερµοκρασία τους» εξήγησε η κ. Πασιαλή. Η προσέγγιση της Fruit Stories
Edessa είναι ολιστική σε σχέση µε
την αξιοποίηση των κερασιών και
των σύκων που παράγονται στο οικογενειακό αγρόκτηµά τους, ώστε
να µην πηγαίνει τίποτε χαµένο και
να περιορίζεται και το αποτύπωµα
άνθρακα της εκµετάλλευσης.
Στις αγωνίες της οικοτεχνίας είναι, επίσης, να µεγιστοποιήσει το
κοινωνικό της αποτύπωµα στην
περιοχή της Πέλλας. Στο πλαίσιο
αυτό, εδώ και λίγες εβδοµάδες η
Fruit Stories Edessa και το εστιατόριο «Ήρθα και Έδεσσα», που λειτουργεί στην τουριστική περιοχή
των καταρρακτών της Έδεσσας, ενώ η επιχείρηση συνεργάζεται και
µε το Παραγωγικό Εργαστήρι, «Περίτεχνο», του δήµου Έδεσσας, µια
δοµή που φιλοξενεί παιδιά ΑΜΕΑ.

FRUIT STORIES EDESSA

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

agrenda@agronews.gr

ΣΩΤΗΡΑ

Ε∆ΕΣΣΑ

H οικοτεχνία «Fruit Stories Edessa», ιδρύθηκε
µε σκοπό τα δύο αδέλφια να µεταποιούν µε
παραδοσιακές συνταγές, να τυποποιούν και να
εµπορεύονται προϊόντα από κεράσια και σύκα του
αγροκτήµατός τους, υψηλής ποιότητας και διατροφικής
αξίας, ώστε να ενσωµατώνουν και προστιθέµενη αξία.

Ο ∆ηµήτρης Σιανδρής
αναλαµβάνει καθήκοντα Chief
Operating Officer στη Λουξ
Μαρλαφέκας έχοντας πολύχρονη
και επιτυχηµένη πορεία πάνω από
25 χρόνια στη βιοµηχανία
τροφίµων και ποτών. Αποτελεί
και µέλος του Εκτελεστικού
Συµβουλίου της εταιρείας.

Νέα διοίκηση
Συνεταιρισμός
Δασικός Εύβοιας
Συγκροτήθηκε σε σώµα το ∆Σ της
Ένωσης ∆ασικών Συνεταιρισµών
Ευβοίας, που προέκυψε από τις
εκλογές της 25ης Ιουνίου.
Πρόεδρος ∆ηµήτρης Ιωάννου,
αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος
Τζαβάρας, γραµµατέας
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος,
ταµίας Αθανάσιος Ορφανός και
µέλος Σπυρίδων Σταµατίου.

ΤΟΕΒ Πηνειού
Λάρισας
Συνεχίζει
ο Δ. Τσιουρής
Επανεκλέχθηκε στη θέση του
προέδρου του ΤΟΕΒ Πηνειού
Λάρισας ο ∆ηµήτρης Τσιούρης,
αγρότης από το Καστρί Αγιάς που
έλαβε τις περισσότερες ψήφους
στις εκλογές που διεξήχθησαν
και µε τη σύσταση του νέου ∆Σ
επανεκλέχθηκε ως πρόεδρος.
Είναι η δεύτερη συνεχόµενη
θητεία του ως πρόεδρος στον
ΤΟΕΒ Πηνειού Λάρισας.
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Ο Ξενοφών ∆ηµητριάδης, γεωπόνος και
τοπικός συµβουλος θρέψης της Timac
Agro | ΛΥ∆Α µε τον βαµβακοπαραγωγό
Γιάννη Χατζηπουργάνη (δεξιά).

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Μέχρι και στα 540 κιλά το στρέµµα, στήσιµο, έδωσαν τα πρώτα αλώνια του σκληρού
σιταριού στον κάµπο της Αλιστράτης Σερρών, όπου, λόγω των συνεχόµενων βροχών
τον περασµένο µήνα, οι αλωνιστικές µηχανές µπήκαν φέτος στα χωράφια στα τέλη Ιουνίου, δηλαδή µε κάποια καθυστέρηση σε
σχέση µε προηγούµενες χρονιές.
Οι στρεµµατικές αυτές αποδόσεις, όµως,
δεν είναι ο κανόνας. Η εικόνα είναι διαφορετική σε χωράφια που χτυπήθηκαν από τα «τερτίπια» του καιρού και οι παραγωγοί τους είχαν «τσιγκουνευτεί» να επενδύσουν σε ποιοτικά προϊόντα θρέψης, στη διάρκεια της καλλιεργητικής σεζόν, για να τα
θωρακίσουν µε συνέπεια τα φυτά να είναι
περισσότερο ευάλωτα.
Στις περιπτώσεις αυτές, η παραγωγή είναι σηµαντικά µικρότερη, όπως ενηµερώθηκε η Agrenda στην επιτόπια παρουσία της
στην περιοχή την Πέµπτη 1η Ιουλίου, και
όπως τονίστηκε από παραγωγούς, θα χρειαστεί να παρέµβει ο ΕΛΓΑ, ώστε να αποζηµιωθούν οι πληγέντες.

Ζηµιές από το χαλάζι
Ζηµίες έχουν παρατηρηθεί επίσης και
στις καλλιέργειες βαµβακιού από τις χαλαζοπτώσεις, ενώ καλύτερα -αν κι είναι
νωρίς ακόµη για οριστικά συµπεράσµατα- φαίνεται να εξελίσσεται η σεζόν για τα
καλαµπόκια και τον ηλίανθο, που υπάρ-

Γράφει αποδόσεις η θρέψη
σε καλαμπόκι, βαμβάκι και στάρι

Οι Σερραίοι παραγωγοί είδαν διαφορά 10-15% με τα προϊόντα της Timac Agro | ΛΥΔΑ
χουν στο αγρόκτηµα των περίπου 20.00025.000 στρεµµάτων της ευρύτερης περιοχής της Αλιστράτης.
«Τα σιτηρά φέτος δεν είναι τόσο αµάν σε
απόδοση. Στα χωράφια που δεν είχαν χτυπηθεί από το χαλάζι πιάσαµε µέχρι 530 κιλά το στρέµµα στο σκληρό. Σε άλλα χωράφια όµως είχαµε σηµαντικές ζηµίες από τη
χαλαζόπτωση και αφήσαµε µάρτυρες για να
έρθουν από τον ΕΛΓΑ και να τα δουν», ανέφερε στην Agrenda ο Ευάγγελος Βεγίρης,
παραγωγός µε 2.200 στρέµµατα αραβόσιτου, ηλίανθου, βαµβακιού και σιτηρών, που

τα καλλιεργεί µε τον πατέρα και την αδελφή του. Η χρονιά αρχικά δεν βοηθούσε γιατί είχε αρκετές βροχές, αλλά εδώ και λίγες
εβδοµάδες που έστρωσε ο καιρός, τα βαµβάκια, τα καλαµπόκια κι ο ηλίανθος έχουν
πάρει λίγο τα πάνω τους εξηγεί και εστιάζει ιδιαίτερα στο σηµαντικό ρόλο που παίζει ο παράγοντας θρέψη στις καλλιέργειες.
«Τη λίπανση την εφαρµόζουµε σε δύο
στάδια στα σιτάρια. Μια όταν είναι µικρά,
µόλις παίρνει να βγαίνει το µουστάκι και
µετά όταν είναι στο τέλος να γεµίσει καλά, ρίχνουµε την επιφανειακή», περιγρά-

φει και τονίζει πως «έχουµε καταλήξει στα
προϊόντα της Timac Agro | ΛΥ∆Α, γιατί είδαµε αρκετή βελτίωση στην παραγωγικότητα και στην ποιότητα των σταριών µας και
πλέον τα χρησιµοποιούµε και στα βαµβάκια, τα καλαµπόκια και από φέτος και στον
ηλίανθο».

Η… Mercedes των λιπασµάτων,
κάνει τη διαφορά στις αποδόσεις
Με το τρακτέρ του να κάνει καλλιεργητικές εργασίες σε ένα από τα βαµβακοχώραφά του στον κάµπο της Αλιστράτης, βρή-

Από αριστερά: Ο Ξενοφών
∆ηµητριάδης (γεωπόνος και τοπικός
συµβουλος θρέψης της Timac Agro
| ΛΥ∆Α) µαζί µε τον παραγωγό
Ευάγγελο Βεγίρη.
Από δεξιά: Ο παραγωγός Γιώργος
Κούτλες σε καλλιεργητικές εργασίες
σε ένα από τα τα χωράφια του
στον κάµπο της Αλιστράτης.
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καµε τον Γιώργο Κούτλε, έναν παραγωγό
µε 800 στρέµµατα βαµβάκι, καλαµπόκι και
στάρι. Μια ηµέρα πριν είχε ολοκληρώσει το
αλώνι των 250 στρεµµάτων σκληρού σταριού που διατηρεί, µε το στήσιµο να φτάνει στα 540 κιλά το στρέµµα.
«Επειδή µιλάµε για σκληρά στάρια, είναι
σίγουρα µια πολύ καλή απόδοση», µας είπε, σηµειώνοντας πως «είχαµε λίγο χαλάζι, ενώ και οι βροχές επειδή ήταν πολλές
κι αργά, τα στοιχεία αυτά επηρέασαν την
ποιότητα των σταριών. Για εµένα, ωστόσο,
σε γενικές γραµµές η χρονιά πάει καλά».
Οι βάσεις για µια καλή απόδοση στο τέλος της χρονιάς, όπως σηµειώνει µπαίνουν
µε τη λίπανση και εκεί πρέπει να γίνει σωστή δουλειά. «Βάζω ως βασική λίπανση το
20-10-5 της Timac Agro | ΛΥ∆Α το οποίο
είναι πάρα πολύ καλό, ενώ για επιφανειακό χρησιµοποιώ το Sulfammo 25-0-0, το
οποίο θεωρώ ότι είναι η Mercedes των λιπασµάτων και το αξιοποιώ σε όλες τις καλλιέργειές µου. Έχει ανεβεί η στρεµµατική
απόδοση στα χωράφια µου από 10% έως
15%», τονίζει, προσθέτοντας ότι «προσπαθούµε κάθε χρόνο να βελτιωνόµαστε και
να έχουµε και καλύτερες αποδόσεις, ώστε
να αυξήσουµε το εισόδηµά µας».

«Μάδησε» το βαµβάκι το χαλάζι,
εφαρµογές ανάταξης από αγρότες
Πιο δύσκολα εξελίσσεται η χρονιά για τον
βαµβακοπαραγωγό Γιάννη Χατζηπουργάνη, ο οποίος καλλιεργεί τοπικά 250 στρέµµατα µε βαµβάκι και είναι από τους πληγέντες της χαλαζόπτωσης. «Μας χτύπησε
χαλάζι στις 9 Ιουνίου. Τα κουτσούρεψε τα
βαµβάκια και µετά µπήκαµε στη διαδικασία
διαφυλλικών λιπασµάτων, για να τα συνεφέρουµε», είπε ο παραγωγός και πρόσθεσε πως µε τη βοήθεια γεωπόνων της εταιρείας αγροεφοδίων «Αγροϋπηρεσίες» και
τα εξειδικευµένα προϊόντα θρέψης, η κατάσταση έχει βελτιωθεί σηµαντικά. Ήδη η
ψαλίδα σε σχέση µε τα βαµβάκια που δεν
χτυπήθηκαν από το χαλάζι έχει κλείσει στις
περίπου 10 ηµέρες, από τις 20 ηµέρες που
ήταν στην αρχή.
«Τα συνεφέραµε αρκετά µπορώ να πω και
µάλιστα σε πολύ γρήγορο διάστηµα. Κάναµε το Fertiactyl GZ µε το Timacstart 20-105 και µετά απο 20 ηµέρες στο σκάλισµα το
Sulfammo 25, το οποίο είναι το καλύτερο
λίπασµα που υπάρχει στην αγορά. Το δουλεύω εδώ και 8 χρόνια και είναι ένα λίπασµα πολύ δυνατό, το οποίο έχει αυτά που
θέλει το βαµβάκι και ο σωστός ο βαµβακοπαραγωγός. Θα έλεγα πως είναι ένας δυναµίτης για την καλλιέργεια», τόνισε ο κ.
Χατζηπουργάνης, αποκαλύπτοντας ότι τις
προηγούµενες χρονιές έκανε µόνο βασική
λίπανση µε το Timac Start 20-10-5 γραµµικά στη σπορά και άλλα 20 κιλά στο σκαλιστικό στις 10 Ιουνίου και επιτύγχανε, χωρίς
επιφανειακή λίπανση, αποδόσεις της τάξης
των 420-425 κιλών το στρέµµα.
∆εν παρέλειψε πάντως να διατυπώσει και
τον προβληµατισµό όλων των βαµβακοπαραγωγών, που έχει να κάνει µε το ό,τι για
δύο συνεχόµενες χρονιές η τιµή του βαµβακιού «έπαιξε» σε χαµηλά επίπεδα, ενώ πλέον το κόστος παραγωγής έχει εκτιναχθεί.
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Ο Νίκος
Καλαποτλής είναι
συνιδιοκτήτης της
«Αγροϋπηρεσίες»,
µε έδρα στον
Γάζωρο Σερρών.

Sulfammo
25-0-0
Αποτελεί ένα
υψηλής ποιότητας
αζωτούχο κοκκώδες λίπασµα
που ελαχιστοποιεί
τις απώλειες και
κινητοποιεί τα
θρεπτικά στοιχεία
του εδάφους

Duofertil
TimacStart
20-10-5
Καινοτόµο ολοκληρωµένο λίπασµα
εµπλουτισµένο µε
θείο, βόριο, ψευδάργυρο και µαγγάνιο
ιδανικό για γρήγορη
εκκίνηση και έντονη
ριζοβολία

Επέκταση της συμβολαιακής γεωργίας
στα σχέδια της «Αγροϋπηρεσίες»
Για πολλά προβλήµατα µε τις καιρικές συνθήκες και τις χαλαζοπτώσεις σε διάφορες καλλιέργειες του κάµπου Αλιστράτης, µίλησε και ο Νίκος Καλαποτλής, διευκρινίζοντας, ωστόσο, πως
«όπου δεν καταγράφηκαν τέτοιου είδους προβλήµατα, οι παραγωγές έχουν πάει πολύ καλά».
Ο κ. Καλαποτλής είναι συνιδιοκτήτης της «Αγροϋπηρεσίες», µιας επιχείρησης µε έδρα στον
Γάζωρο Σερρών και υποκαταστήµατα στην Αλιστράτη και στο Ψυχικό, µε πολυσχιδείς δραστηριότητες, που ξεδιπλώνονται από την εµπορία
αγροεφοδίων και φτάνουν έως και την παροχή
υπηρεσιών ΟΣ∆Ε και µελετών για σχέδια βελτίωσης και νέους αγρότες. Όπως τονίζει στην
Agrenda, στην περιοχή µπήκαν φέτος επί τω
πλείστον σκληρά σιτάρια και κάποια µαλακά.
Τα κριθάρια δεν προτιµήθηκαν ιδιαίτερα, ούτε
και πολλές ελαιοκράµβες, γιατί «δεν ήταν καλές οι καιρικές συνθήκες για να επιτρέψουν τη
σπορά το Σεπτέµβριο που µας πέρασε».

Ο κρίκος µεταξύ παραγωγού-µεταποιητή
Για τις δραστηριότητες της «Αγροϋπηρεσίες» ο
συνοµιλητής µας τόνισε πως εδώ και λίγα χρόνια η επιχείρηση, στην οποία συµµετέχουν και
οι Γιώργος Καλαποτλής, Χρήστος Πολατσίδης
και Γιάννης Κίρπιτσας, έχει επεκταθεί και στη
συµβολαιακή γεωργία, ως ενδιάµεσος κρίκος
µεταξύ παραγωγών και µεταποιητών για προϊόντα όπως το σκληρό σιτάρι, το καλαµπόκι και
το βαµβάκι. «Θέλουµε να ενισχύσουµε την παρουσία µας στο κοµµάτι αυτό. Στόχος µας είναι
η βελτίωση του παραγόµενου προϊόντος µέσα
από τη συµβολαιακή, ώστε να έχει και µεγαλύτερη πρόσοδο και καλύτερες τιµές ο παραγωγός
και να παίρνει ποιοτικότερο προϊόν ο Μύλος ή ο
εκκοκκιστής. Η πρακτική των τελευταίων ετών
µε τη συµβολαιακή µας έδειξε ότι ο στόχος αυτός µπορεί να επιτευχθεί».

Κοµβική η 15ετής συνεργασία
µε την Timac Agro | ΛΥ∆Α
Στην προσπάθεια αυτή, κατά τον κ. Καλαπτολή,
έχει βάλει το λιθαράκι της και η 15ετής συνεργασία της «Αγροϋπηρεσίες» µε την Timac Agro | ΛΥ∆Α. «Είµαστε ευχαριστηµένοι µε τα προϊόντα που
έχουν τοποθετήσει στο κατάστηµα µας. Είναι ποιοτικά και αφορούν διαφυλλικά προϊόντα, βιοδιεγέρτες, κοκκώδη και υδατοδιαλυτά λιπάσµατα»,
τονίζει. Όπως εξηγεί «το Sulfammo 25-0-0 έχει ιδιαίτερη θέση στο κατάστηµά µας, όπως και τα βασικά λιπάσµατα της Timac Agro | ΛΥ∆Α. Στο βαµβάκι έχουµε το Duofertil 20-10-5 και το 10-24-0,
αλλά τη διαφορά νοµίζω την κάνει η τεχνολογία
MPPA. Οι παραγωγοί που το δοκιµάζουν το εµπιστεύονται».

Special λύσεις θρέψεις
και για όλες τις ανοιξιάτικες καλλιέργειες
Ο Ξενοφών ∆ηµητριάδης, γεωπόνος και τοπικός συµβουλος θρέψης της «Timac Agro | ΛΥ∆Α»
από το 2006, αφού σηµείωσε πως «η µακρόχρονη
συνεργασία µε την «Αγροϋπηρεσίες», είναι χτισµένη στο θεµέλιο της εµπιστοσύνης και για αυτό έχει αντέξει στο χρόνο», τόνισε ότι «στο καλαµπόκι οι παραγωγοί προτιµούν το Duofertil 2010-5, µε την τεχνολογία MPPA DUO που προστατεύει τα στοιχεία του λιπάσµατος και ξεµπλοκάρει από την άργιλο του εδάφους, µπλοκαρισµένα στοιχεία. Έχει δώσει άριστα αποτελέσµατα και
κρατάει το φυτό πράσινο και δυνατό µέχρι και
την επιφανειακή λίπανση. Στο βαµβάκι βάζουµε το 20-10-5 ή το 16-5-8, της σειράς Duofertil
µε τα MPPA DUO, βασική λίπανση, ενώ επιφανειακό είναι το Sulfammo 25-0-0, το οποίο έχει κάνει όνοµα στην περιοχή µε το MPPA που διαθέτει, καθώς δίνει λίπανση σε µακρά διάρκεια και
δεν αναστέλλει τη δράση των αζωτοβακτηρίων,
αλλά δρα µε τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον».
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προς το Μητρώο Γεωγραφικών Ενδείξεων το όνομα «Κρήτη»
Στο ελληνικό µητρώο γεωγραφικών ενδείξεων
βρίσκεται πλέον η ονοµασία «Κρήτη» µε απόφαση που δίνει το πράσινο φως σε αγροτικές ενώσεις και συνεταιρισµούς από την Κρήτη που
επιδιώκουν την τυποποίηση του ντόπιου ελαιολάδου αποκλειστικά εντός του νησιού. Επόµενο
στάδιο, η οριστική έγκριση του φακέλου από την
αρµόδια επιτροπή της Κοµισιόν, διαδικασία κατά την οποία έχουν την δυνατότητα παρεµβάσε-

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΥΡΗΣ ΣΤΑΦΙ∆ΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ων και ενστάσεων και επιχειρήσεις τυποποίησης
κρητικού ελαιολάδου που προέρχονται από χώρες του εξωτερικού και µέχρι στιγµής παραλαµβάνουν το προϊόν σε χύδην µορφή.
Η απόφαση που βγήκε στη διαύγεια αποδέχεται συγκεκριµένα το τελικό αίτηµα της Αγροτικής
Εταιρικής Σύµπραξη Ηρακλείου ΑΕ, του Αγροτικού Συνεταιρισµού Μυλοποτάµου, του Αγροτικού
Συνεταιρισµού Χανίων και του Κρητικού Αγρού

Αγροτική Εταιρική Σύµπραξη ΑΕ, για καταχώριση στο Μητρώο Προστατευόµενων Ονοµασιών
Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόµενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και Εγγυηµένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ) της Ε. Ένωσης, της ονοµασίας «ΚΡΗΤΗ» ως Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ), στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού κανονισµού για τα συστήµατα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίµων.

Τους Αιγιώτες
στα χαρακώματα
έχει φέρει η φετινή
εξέλιξη στην αγορά
της σταφίδας, μετά
την ατυχή επιθετική
πολιτική που θέλησε
να ακολουθήσει
η τοπική Ένωση

ΤOY ΓΙANNH ΠΑΝΑΓΟΥ

60.000
ΤΟΝΟΙ

panagos@agronews.gr

20.000 – 25.000

ΜΕΧΡΙ ΤΟ

ΕΤΗΣΙA
∆ΥΝΑΜΙΚΗ

2000

ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΕΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

10.000
ΤΟΝΟΙ

ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ

1,50 - 1,80
ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ

Αν η υπόθεση της Κορινθιακής Σταφίδας
δεν είχε χαθεί στην Ελλάδα πολλά χρόνια
νωρίτερα, σήµερα θα µπορούσαµε να µιλάµε για µια ακόµα εκδοχή του «σταφιδικού
ζητήµατος». Βεβαίως, το γεγονός ότι η µεταρρύθµιση της ΚΑΠ το 2003 επέβαλε την
αποσύνδεση των ενισχύσεων από την παραγωγή και οδήγησε πολύ γρήγορα στην
εγκατάλειψη της καλλιέργειας στην Ελλάδα, σώζει σήµερα τους ιθύνοντες από µια
ακόµη πολύπλοκη κρίση στο πεδίο της αγροτικής παραγωγής.
Ωστόσο, η Αιγιάλεια βρίσκεται στα χαρακώµατα και οι αντεγκλήσεις ως προς τους
χειρισµούς που έγιναν στα θέµατα της σταφίδας τον τελευταίο χρόνο είναι πολλές.
Να σηµειωθεί ότι η ετήσια παραγωγή µαύρης σταφίδας στην Ελλάδα κινείται µεταξύ 20
και 25.000 τόνων, όταν η χώρα µας διατηρούσε µια παραγωγή της τάξεως των 60.000 τόνων, σχεδόν µέχρι τις αρχές του 2000. Σήµερα, πάνω από το µισό της παραγωγής ξερής
σταφίδας το διακινεί η Ένωση Αιγιαλείας, η
οποία, περιέργως πως, µετά την κατάργηση
του Α.Σ.Ο. (Αυτόνοµος Σταφιδικός Οργανισµός) έχει καταφέρει να θέσει κατά κάποιο
τρόπο υπό τον έλεγχό της και την Κεντρική
Συνεταιριστική Ένωση Σουλτανίνας (ΚΣΟΣ).
Πού βρίσκεται σήµερα το πρόβληµα; Στο
γεγονός ότι κατά την τελευταία εµπορική
περίοδο, η Ένωση Αιγιαλείας, ακολουθώντας µια ιδιαιτέρως επιθετική πολιτική, δηλαδή προσφέροντας ιδιαίτερα δελεαστικές
τιµές στους παραγωγούς (από 1,5 έως και

Η ετήσια παραγωγή
µαύρης σταφίδας
στην Ελλάδα κινείται στους 20.00025.000 τόνους,
όταν έφτανε τους
60.000 τόνους ως
τις αρχές του 2000.

Μίνι σταφιδικό ζήτημα

Σωτηρόπουλοι
και Κουνινιώτηδες
ερίζουν στη σταφίδα
1,80 ευρώ το κιλό), κατάφερε να συγκεντρώσει πολύ µεγάλο µέρος της παραγωγής του 2020, φράζοντας κατά κάποιο τρόπο την πόρτα στο ιδιωτικό εµπόριο. Έχοντας
την αίσθηση ότι οι συνθήκες πανδηµίας θα
ευνοήσουν την κατανάλωση σταφίδας και
θα µεγαλώσουν τη ζήτηση στην ευρωπαϊκή
και διεθνή αγορά, οι διοικούντες της ΕΑΣ
Αιγιαλείας προσπάθησαν σ’ εκείνη τη φάση να πετύχουν µε έναν σµπάρο δύο τρυγόνια. Αφενός να αποκοµίσουν πρόσθετα
κέρδη, διακινώντας όσο το δυνατόν µεγαλύτερες ποσότητες, αφετέρου να βγάλουν
µια και καλή εκτός παιχνιδιού τους ιδιώτες

µεταποιητές και διακινητές του προϊόντος.
Βέβαια, τα πράγµατα δεν ήρθαν όπως τα
είχαν σχεδιάσει. Η συγκέντρωση του προϊόντος έγινε και υπήρξε θεαµατική, ωστόσο οι συνθήκες στην αγορά δεν ήταν αυτές που περίµεναν. Η ζήτηση µειώθηκε και
µεγάλο µέρος των αγοραστών που αναµενόταν, δεν εµφανίσθηκε για να υπογράψει
συµβόλαια στις αρχές της φετινής χρονιάς.
Αποτέλεσµα µεγάλες ποσότητες, µπορεί να
υπερβαίνουν και τους 10.000 τόνους, να
παραµένουν αδιάθετοι στις αποθήκες της
Παναιγιαλείου Ενώσεως (ΠΕΣ).
Τι ζητάει τώρα η Ένωση; Τρόπους να ξε-
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Ρευστότητα ως 5.000 ευρώ σε κτηνοτρόφους από Πειραιώς
Την προσφορά χρηµατοδοτικών επιλογών, για
την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας, που αντιµετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι µέσω του ∆ανείου
Μικρο–χρηµατοδότησης έως 5.000 ευρώ ή εναλλακτικά του Ανοικτού ∆ανείου Αγροτών, για µεγαλύτερα ποσά ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.
Η Τράπεζα, σύµφωνα µε ανακοίνωσή της αναγνωρίζοντας την εποχική διάσταση και σηµασία των παρεµβάσεων της, θα εξετάσει κατά προ-

τεραιότητα τα αιτήµατα των κτηνοτρόφων, τους
θερινούς µήνες, ώστε να επωφεληθούν από τις
χαµηλότερες τιµές των ζωοτροφών την περίοδο αυτή. Να σηµειωθεί ότι τα δύο αυτά ευέλικτα
τραπεζικά προϊόντα απευθύνονται σε κτηνοτρόφους, οι οποίοι έχουν επιλέξει την Τράπεζα Πειραιώς, για τη λήψη των αγροτικών επιδοτήσεων.
«Η νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας εντάσσεται
στο πλαίσιο της στρατηγικής δέσµευσής της, για

την ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική στήριξη
του αγροτικού τοµέα», καταλήγει η ανακοίνωση.
Σηµειωτέον, µε 43 συνεργασίες στον κτηνοτροφικό τοµέα µέσω της Συµβολαιακής Κτηνοτροφίας, καθώς και µε εξειδικευµένες χρηµατοδοτικές λύσεις, όπως το Ανοικτό ∆άνειο Αγροτών, το
πρόγραµµα Μικρο-χρηµατοδότησης και την Κάρτα του Αγρότη, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει να
συµβάλλει στη µείωση του κόστους παραγωγής.

Σε διαρκώς ανοδική πορεία τα φυτικά
ροφήματα, με το αμύγδαλο να ηγείται

Κερδίζοντας
µερίδιο αγοράς
φορτωθεί τη σταφίδα, χωρίς να γράψει οικονοµική ζηµιά η Οργάνωση! ∆ηλαδή, ειδική οικονοµική ενίσχυση. Στην αρχή έκαναν λόγο ακόµα και για απόσυρση των αδιάθετων αποθεµάτων µε τη συµβολή του κράτους. Όταν είδαν ότι αυτό δεν περνάει, µίλησαν για ειδική ενίσχυση λόγω του κορωνοϊού. Μόνο που τέτοιου είδους ενισχύσεις, όταν δίνονται, δίνονται στους παραγωγούς. Κι
εδώ οι παραγωγοί πληρώθηκαν, κατά πως
φαίνεται µε το παραπάνω. Η τελευταία βερσιόν των αιτηµάτων κάνει λόγω για ενίσχυση των παραγωγών για τη νέα παραγωγή.
Μόνο που αυτό δεν µπορεί να γίνει, µε βάση τα κοινοτικά δεδοµένα, πριν καταγραφεί
η εικόνα της αγοράς, δηλαδή πριν πουληθεί
η σταφίδα από τους παραγωγούς και διαπιστωθεί η κατάρρευση των τιµών λόγω της
πανδηµίας. Το βάρος πέφτει κυριολεκτικά
στην Παναιγιάλειο Ένωση που και τις αποθήκες έχει γεµάτες -σε αντίθεση µε τους ιδιώτες διακινητές- και την καινούργια σοδειά
δεν έχει την οικονοµική άνεση να αγοράσει.
Το µπαλάκι άλλη µια φορά, µεταφέρεται τεχνηέντως στο κράτος. Και το κράτος, τον τελευταίο καιρό δείχνει να έχει πολλές από τις
οµοιότητες του παλαιού ΠΑΣΟΚ!

Αδιάθετες
ποσότητες
Μεγάλες
ποσότητες, που
µπορεί να υπερβαίνουν και τους
10.000 τόνους,
παραµένουν
αδιάθετοι στις
αποθήκες της
Παναιγιαλείου
Ενώσεως

Από 4 Ιανουαρίου ως και
25 Απριλίου η συνολική
αγορά γάλακτος
µειώθηκε οριακά κατά
0,9% από 139,23 εκατ.
ευρώ σε 138 εκατ. ευρώ,
µε βάση στοιχεία της
Nielsen που προκύπτουν
από πωλήσεις στα
σούπερ µάρκετ. Η
κατηγορία των φυτικών
κερδίζει µερίδιο από τα
ζωικά γάλατα λόγω
αύξησης του αριθµού των
vegan και vegetarian
καταναλωτών. Το
αµύγδαλο διατηρεί το
µεγαλύτερο µερίδιο
πωλήσεων σε αξία αλλά
και σε όγκο έναντι της
σόγιας, της καρύδας, της
βρώµης και των λοιπών
γεύσεων, αποτελώντας
τον κυρίαρχο κωδικό µε
ποσοστό 68% σε αξία
στο πεντάµηνο του 2021.

Ανοδική πορεία καταγράφουν τα
φυτικά ροφήµατα στην Ελλάδα, τα
οποία για κάποιους καταναλωτές αποτελούν εναλλακτική επιλογή έναντι των γαλακτοκοµικών προϊόντων
ζωικής προέλευσης. Στην κατηγορία δραστηριοποιούνται τα Ελληνικά
Γαλακτοκοµεία που κυκλοφορούν
φυτικά ροφήµατα µε γεύση αµύγδαλο, βρώµη, φιστίκι και καρύδι. Και
στους τέσσερις κωδικούς χρησιµοποιούνται ξηροί καρποί, προερχόµενοι σύµφωνα µε την εταιρεία από την ελληνική παραγωγή.
Βασικός παίκτης της κατηγορίας
είναι και η ∆έλτα, η οποία κυκλοφορεί επίσης τέσσερις κωδικούς το
αµύγδαλο µε ζάχαρη, το αµύγδαλο
χωρίς προσθήκη ζάχαρης, τη βρώµη
και την καρύδα, ενώ στη γκάµα της
προστίθενται η βανίλια αλλά και το
ρόφηµα αµυγδάλου µε υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και την ονοµασία Protein Plus. Και σε αυτή
την περίπτωση η ∆έλτα προµηθεύεται το αµύγδαλο από την εγχώρια
παραγωγή καθώς και τον κολοκυθόσπορο που χρησιµοποιεί ως συστατικό σε ένα από τα ροφήµατά της.
Εκτός των προαναφερόµενων, από
τους κυριότερους παίκτες της κατηγορίας είναι η πολυεθνική εταιρεία
Alpro, η οποία έχει ευρεία γκάµα κωδικών και διακινείται στη χώρα µας

από την εταιρεία Leader Καλλιντέρης. Πρώτος παίκτης σε πωλήσεις
στη συγκεκριµένη κατηγορία είναι
σύµφωνα µε πληροφορίες η Όλυµπος και ακολουθεί η Alpro, εικόνα που προέκυψε µετά την είσοδο
των Ελληνικών Γαλακτοκοµείων µε
τα συγκεκριµένα προϊόντα και στα
καταστήµατα της αλυσίδας Μασούτης, την 1η Ιουλίου του 2020, καθώς µέχρι τότε την πρώτη θέση διατηρούσε η Alpro.
Σε κάθε περίπτωση δεν παύει να
αποτελεί µία κατηγορία που ενισχύεται διαρκώς σε πωλήσεις τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριµένα το
2020 οι πωλήσεις σε κιλά ανήλθαν
σε 11,9 εκατοµµύρια, έναντι 9,18
εκατοµµυρίων που ήταν το 2019,
µία αύξηση της τάξεως του 29,9%.
Και σε αξία η κατηγορία των φυτικών ροφηµάτων ήταν έντονα ανοδική ήτοι ανήλθε σε 31,75 εκατ.
ευρώ µε ποσοστό 22,1% έναντι του
2019 (Nielsen).
Αντίστοιχα στοιχεία για το πρώτο
πεντάµηνο του 2021 και συγκεκριµένα έως και την εβδοµάδα που ολοκληρώθηκε στις 16/5, σε σύγκριση
µε την αντίστοιχη περίοδο του 2020,
δείχνουν ότι η ανοδική πορεία των
φυτικών ροφηµάτων συνεχίζεται µε
ποσοστό 43,6% σε ποσότητες πωλήσεων και µε 29,3% σε αξία.
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Ανάκαμψη
αγοράς
επιτραπέζιας
ελιάς βλέπει
η ΔΟΕΠΕΛ
Μια ανάκαµψη στην αγορά
επιτραπέζιας ελιάς έπειτα από µια
διετή αποδυνάµωση των οικονοµικών
αποτελεσµάτων προλογίζει η Εθνική
∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση
(∆ΟΕΠΕΛ), η οποία στο πλαίσιο των
εργασιών της 6ης ετήσιας Γενικής
Συνέλευσης, προέβη σε έναν
απολογισµό της χρονιάς εν είδη
ανασύνταξης των δυνάµεών της.
Οι εµπορικές επιδώσεις των βασικών
ποικιλιών κατά την προηγούµενη
εµπορική χρονιά, η τελευταία εξέλιξη
στην υπόθεση εκδίκασης από το ΣτΕ
περί ακύρωσης της απόφασης
.331/20735/26.2.2018/ΦΕΚ 648/Β
που ήρε τα εµπόδια στις εξαγωγές
Καλαµών αλλά και η εµπλοκή στην
υλοποίηση των προγραµµάτων ΟΕΦ
βρέθηκαν στην ατζέντα της
συνέλευσης.
Σε ό,τι αφορά στα εµπορικά
δεδοµένα, ο πρόεδρος της ∆ΟΕΠΕΛ,
Γιώργος Ντούτσιας, εκτίµησε ότι η
αγορά αρχίζει να οµαλοποιείται και
ότι από το φθινόπωρο 2021 θα
οδηγηθεί στα κανονικά επίπεδα.
Οι εκπρόσωποι ενηµερώθηκαν
λεπτοµερώς για τους λόγους µη
αποδοχής του Προγράµµατος της
∆ΟΕΠΕΛ στο πλαίσιο των Καν.(ΕΕ)
1308/2013 και 611/2014 για Ο.Ε.Φ.
που γνωστοποιήθηκαν µε έγγραφο
στο ΥπΑΑΤ τονίζοντας ότι, ο τρόπος
ελέγχου και κατανοµής των
κονδυλίων θέτει σε αµφισβήτηση :
τον χρόνο έκδοσης των
αποτελεσµάτων
τον τρόπο ενηµέρωσης των
ενδιαφεροµένων
τα αποτελέσµατα του ελέγχου
την πλήρη αδιαφάνεια
Για την «υπόθεση Καλαµών», ο ίδιος
στάθηκε στο ότι οι προσφεύγοντες
κατά της Απόφασης Μεσσήνιοι δεν
εµποδίζονται καθόλου να πωλούν και
να εξάγουν το προϊόν τους και µε την
ονοµασία της προέλευσης ΠΟΠ “Ελιά
Καλαµάτας”/PDO «Elia Kalamatas»
και µε τον εµπορικό τύπο της
ποικιλίας Kalamata olives.

Μόνο με τα βασικά «προσόντα»
τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή
Νέος διορισμός στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής, ενώ εκκρεμεί απόφαση ΣτΕ για τη θέση
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Προκηρύξεις για τοποθέτηση προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων σε υπουργεία, Περιφέρειες και Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις που «βγαίνουν» χωρίς προϋποθέσεις για τους αιτούντες,
αλλά συνδέονται µόνο µε τη λήξη της θητείας
του υπηρετούντος την εν λόγω θέση γεννούν
ζητήµατα παραβίασης των Συνταγµατικών Αρχών, της ισότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, ενώ προκαλούν και δυσµενείς συνέπειες στη λειτουργία των Περιφερειών. Αυτό
καταγγέλλει η Πανελλήνια Οµοσπονδία Γεωτεχνικών ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, µε εξώδικό της.
Τρανταχτό παράδειγµα η Γενική ∆ιεύθυνση
Κτηνιατρικής. Μια θέση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και πολλές διαβουλεύσεις από το 2019. Το θέµα ξεκίνησε όταν τον Φεβρουάριο του 2019, µέσω ΑΣΕΠ, επελέγη στη θέση του
προϊστάµενου της ∆ιεύθυνσης αυτής ο Βασίλης
Τσιτσιόλης, ένας οικονοµολόγος. Βέβαια µε τον
νόµο Κατρούγκαλου τότε, η τοποθέτηση ήταν
νόµιµη αφού αρκούσε ο αιτών να ήταν δηµόσιος υπάλληλος και όχι απαραίτητα κτηνίατρος.
Ωστόσο, ο ίδιος δεν τοποθετήθηκε ποτέ, παρά
έµεινε στη θέση αυτή ο Θωµάς Αλεξανδρόπουλος (φωτογραφία). Όπως διαπιστώθηκε, ήταν
µια πολιτική απόφαση, η οποία «πέρασε» από
την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και στην τωρινή κυβέρνηση της Ν∆, µε τον κ. Τσιτσιόλη να προχωρά σε προσφυγή στο ΣτΕ έναντι του υπουργεί-

ου Αγροτικής Ανάπτυξης για την µη τοποθέτησή του, το αποτέλεσµα της οποίας ακόµα αναµένεται. Τον Απρίλιο του 2021 ο νυν υπουργός
Σπήλιος Λιβανός βγάζει νέα προκήρυξη για τη
θέση του προϊστάµενου στη Γενική ∆ιεύθυνση
Κτηνιατρικής, στην οποία επιλέγεται ξανά ο Θωµάς Αλεξανδρόπουλος, ως κτηνίατρος, σύµφωνα µε τις νέες προϋποθέσεις όπως ορίστηκαν επί Νέας ∆ηµοκρατίας. Αυτή τη φορά, βέβαια, λένε οι πληροφορίες ο προϊστάµενος δεν διαθέτει λοιπά προσόντα, όπως γνώση ξένης γλώσσας και χειρισµού υπολογιστών, γεγονός που
καθιστά δύσκολη αν όχι αδύνατη από πλευράς
του την εκπροσώπηση της χώρα µας στο εξωτερικό, στα πλαίσια των καθηκόντων του, αφού
δεν προβλέπεται «βοήθεια» διερµηνέα.
Η ΠΟΓΕ∆Υ στο εξώδικό της αναφέρει µεταξύ άλλων ότι «από τη διατύπωση των προδιαληφθεισών διατάξεων, µε χρήση οριστικής του
ενεστώτος χρόνου («Η προκήρυξη εκδίδεται 5

Τράµπα
Από το 2019 επελέγη προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Κτηνιατρικής, ο οποίος δεν τοποθετήθηκε ποτέ, ενώ πριν λίγες
µέρες διορίστηκε ξανά αυτός που
«πήρε» τότε τη θέση του

µήνες πριν τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων»),
προκύπτει ευθέως δέσµια αρµοδιότητα και όχι διακριτή ευχέρεια της ∆ιοίκησης για άµεση
εφαρµογή των προβλεπόµενων διατάξεων για
την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων, χωρίς να τη συνδέουν µε άλλη προϋπόθεση παρά µόνο µε το γεγονός της λήξης της θητείας των υπηρετούντων».
Ως εκ τουτού, αναφέρει το εξώδικο της ΠΟΓΕ∆Υ, «γεννώνται και ζητήµατα παραβίασης των
Συνταγµατικών Αρχών, της ισότητας και της αξιοκρατίας και της ελεύθερης σταδιοδροµίας στις
∆ηµόσιες θέσεις, κατά το λόγο της προσωπικής
αξίας και ικανότητας του κάθε υπαλλήλου (άρθρο 4 παρ. 1 και 4 και άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος), της διαφάνειας (άρθρο 103 παρ. 7
του Συντάγµατος), που κατά την έννοιά της καταλαµβάνει όχι µόνο τη διαδικασία εισόδου στο
υπαλληλικό Σώµα, αλλά και περαιτέρω τις διαδικασίες εξέλιξης των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων».
Εν τω µεταξύ, µπλέκουν πολύ τα πράγµατα τελευταία µε τις διοικητικές ανακατατάξεις
και στη ∆οµοκού, µε την προκήρυξη για τη θέση του προέδρου και του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βάσει σχετικής οδηγίας, οι αιτούντες
καλούνται να έχουν πτυχίο πανεπιστηµίου και
τουλάχιστον πενταετής προϋπηρεσία σε θέση
του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα µε καθήκοντα
που άπτονται αγροτικών ζητηµάτων για 1 έως 3
έτη κατά την προηγούµενη απασχόληση, καθώς
και πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας.
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Τα φωτοβολταϊκά
στα λιγνιτωρυχεία,
όχι σε παραγωγική γη
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

500 χρόνια

Πάνω από 500 χρόνια
απαιτούνται για να
δηµιουργηθούν δύο µόλις
εκατοστά επιφανειακού
γόνιµου εδάφους µε φυσικές
διαδικασίες, ενώ η απώλεια
γόνιµων εδαφών µε διάβρωση
και ερηµοποίηση είναι µη
αναστρέψιµη.

Γη
Η γεωργική γη υψηλής
παραγωγικότητας
προστατεύεται: (α) από το
Σύνταγµα της Ελλάδας (άρθρο
24, παρ.1) για την προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος,
(β) από την ΕΕ µε τη θεµατική
στρατηγική για το έδαφος
(COM (2006) 231) και (γ) από
τον ΟΗΕ µέσω της Agenda 21.

Μικρό 1%
Το 1% φαντάζει µεν µικρό ως
ποσοστό, αλλά δεν θεσπίζεται
στο σύνολο της γεωργικής γης
υψηλής παραγωγικότητας,
αλλά συνολικά της αγροτικής
γης όλων των κατηγοριών.

Καµπανάκι για την άκριτη διασπορά
φωτοβολταϊκών σταθµών, χτυπάει το
Παράρτηµα Κεντρικής Μακεδονίας του
ΓΕΩΤΕΕ, σύµφωνα µε το οποίο η συνταγµατικώς επιβεβληµένη προστασία της γης υψηλής παραγωγικότητας
αυτού του µη ανανεώσιµου φυσικού
πόρου είναι κατ΄ ουσίαν ανύπαρκτη.
Σύµφωνα µε το ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής
Μακεδονίας παρατηρείται διασπορά
φωτοβολταϊκών σταθµών ακόµη και
µέσα σε περιοχή αναδασµού που µε
κόπο και χρόνο δηµιουργήθηκε ή µέσα σε συλλογικά αρδευτικά δίκτυα της
πεδιάδας της Θεσσαλονίκης για τα οποία επενδύθηκαν για δεκαετίες τα
χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου. «Η σηµερινή άναρχη και παράλογη ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθµών χωρίς κεντρικό σχεδιασµό και χωροθέτηση θα αποβεί µεσοµακροπρόθεσµα καταστροφική», τονίζει ο πρόεδρος του Παραρτήµατος Κεντρικής
Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ∆ρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος.
Μάλιστα, αναφέρει πως «πολλοί αγρότες, µπροστά στο εύκολο και υψηλό
κέρδος, δεν διστάζουν να χαλάσουν τα
γονιµότερα και αποδοτικότερα χωράφια τους και να καταστρέψουν το φυσικό περιβάλλον, στερώντας τη χώρα
από ένα µη ανανεώσιµο φυσικό πόρο
στρατηγικής σηµασίας για την αυτάρκεια και την ανεξαρτησία της».
Σύµφωνα µε το ΓΕΩΤΕΕ µε την πρόσφατη, τροποποίηση της περ. α’ της παρ.
6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ
Α’ 200) µε το άρθρο 7 του ν. 4711/2020
(ΦΕΚ Α΄ 145), επιχειρείται ποσοτικοποίηση της καταπάτησης της συνταγµατικής προστασίας της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας µε την αλλαγή χρήσης της, η οποία θα έπρεπε να
θεωρείται αδιανόητη σε µια ευνοµού-

Με την νομοθετική
διάταξη του 2020
στο σύνολο της
Επικράτειας
320.000
στρέμματα υψηλής
παραγωγικότητας
σύντομα θα χαθούν,
λόγω εγκατάστασης
φωτοβολταϊκών

µενη πολιτεία, όπως θα θεωρούνταν
απαράδεκτη η νοµοθέτηση της δυνατότητας αλλαγής χρήσης π.χ. του 1%
της έκτασης των δασών της Ελλάδας.
«… η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθµούς εγκατεστηµένης
ισχύος µικρότερης ή ίσης του 1 MW επιτρέπεται σε αγροτεµάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας… υπό την προϋπόθεση ότι οι φωτοβολταϊκοί σταθµοί, για
τους οποίους χορηγούνται δεσµευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή, καλύπτουν αγροτικές εκτάσεις που αθροιζόµενες µε τις
αγροτικές εκτάσεις που καλύπτουν
φωτοβολταϊκοί σταθµοί που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία ή έχουν χορηγηθεί δεσµευτικές προσφορές σύνδεσης και τις εκτάσεις που καλύπτουν
φωτοβολταϊκοί σταθµοί που εγκαθίστανται σύµφωνα µε την παρ. 11 του
άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α’ 174),
δεν υπερβαίνουν το 1% του συνόλου

«Βιοµηχανία» παραγωγής
αιτήσεων, ανύπαρκτη
η συνταγµατική προστασία
της γεωργικής γης

των καλλιεργούµενων εκτάσεων της
κάθε Περιφέρειας», αναφέρει η σχετική παράγραφος του επίµαχου άρθρου.
Επιπροσθέτως, η διάταξη αυτή, συνεχίζει το Επιµελητήριο, εντέχνως παραπλάνησε τους βουλευτές που την υπερψήφισαν τον Ιούλιο του 2020 ως
προς το ποσοστό συµµετοχής της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας στη συνολική έκταση εγκατάστασης
φωτοβολταϊκών σταθµών παραγωγής
ενέργειας, καθώς το 1% φαντάζει µεν
µικρό ως ποσοστό, αλλά δεν θεσπίζεται στο σύνολο της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας (άλλωστε σε
πολλούς νοµούς της χώρας συµπεριλαµβανοµένου του νοµού Θεσσαλονίκης δεν έχει ποτέ καθοριστεί το σύνολο της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας), αλλά στο σύνολο της
αγροτικής γης όλων των κατηγοριών.
«Σε µια χώρα που η βάση της πολυπόθητης οικονοµικής ανάπτυξης είναι η πρωτογενής παραγωγή θα πρέ-

«Μετά από ένα χρόνο εφαρµογής, όµως,
«ο βασιλιάς είναι γυµνός» και η αλήθεια ήδη
µας έδειξε το σκληρό πρόσωπό της», αναφέρει
το Παράρτηµα Κεντρικής Μακεδονδίας του
ΓΕΩΤΕΕ, απαριθµώντας τις χιλιάδες
γνωµοδοτήσεις που εκδόθηκαν για εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών πολλές εξ αυτών σε γη υψηλής
παραγωγικότητας στην Μητροπολιτική Ενότητα
Θεσσαλονίκης και στις Περιφερειακές Ενότητες
Ηµαθίας και Κιλκίς. Μάλιστα, κάνει λόγο για

πει πρώτα από όλα να διασφαλισθεί
η επάρκεια των φυσικών πόρων και
ειδικότερα της ποιοτικής γεωργικής
γης και του αρδευτικού νερού. Η ταυτόχρονη ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι ζωτικής σηµασίας για µία βιώσιµη ανάπτυξη, αλλά πρέπει να γίνεται µε σωστό σχεδιασµό και ορθή χωροθέτηση
που δεν θα ανταγωνίζεται άλλους φυσικούς πόρους και την πρωτογενή παραγωγή. Σ’ αυτή την κατεύθυνση, θα
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εγκατάσταση των ΑΠΕ για την υποστήριξη των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, των αγροτοβιοµηχανιών και των
εγκαταστάσεων µεταποίησης και συντήρησης νωπών και µεταποιηµένων
τροφίµων. Πρέπει, επίσης, να αξιοποιηθούν και περιοχές µη παραγωγικές,
όπως εγκαταλελειµµένα ορυχεία λιγνιτών της ∆ΕΗ κ.α. Τότε µόνο θα έχουµε εκπληρώσει τους στόχους µίας
ισόρροπης περιφερειακής και εθνικής
πολιτικής», καταλήγει.

δηµιουργία µιας «βιοµηχανίας» παραγωγής
αιτήσεων και φακέλων για διασύνδεση
φωτοβολταϊκών σταθµών σε γεωργική γη
υψηλής παραγωγικότητας, «υπάρχει µία
σαφής προτίµηση για αιτήσεις δηµιουργίας
φωτοβολταϊκών σταθµών σε γεωργική γη
υψηλής παραγωγικότητας και στην πράξη
η συνταγµατικώς επιβεβληµένη προστασία
αυτού του µη ανανεώσιµου φυσικού πόρου
είναι κατ’ ουσίαν ανύπαρκτη», σηµειώνει.
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ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
Και επίσηµα καλοκαίρι στη ∆οµοκού, µετά τις
πληρωµές της περασµένης εβδοµάδας και το
κλείσιµο των εκκρεµοτήτων της περσινής χρονιάς.
Βέβαια, αυτά που κόπηκαν οριζόντια τον
περασµένο ∆εκέµβρη από την ενιαία ενίσχυση
δεν είπε κανείς αν και πότε θα τα πάρουν πίσω οι
παραγωγοί. Και στα Βιολογικά έριξαν µια πρώτη
εκκαθάριση και τα υπόλοιπα πάνε για....
Σεπτέµβρη! Όχι τίποτα άλλο, αλλά έχουν ανοίξει
άλλα µέτωπα τώρα, αναζητούν νέο πρόεδρο και
νέο αντιπρόεδρο! Αιτήσεις µέχρι τέλος Ιουλίου,
σπεύσατε οι ενδιαφερόµενοι….
Κόλλησε, σου λέει, το µηχανογραφικό σύστηµαγνωστό και ως ΠΣΚΕ, την περασµένη Τρίτη. Κι
αυτό είναι σύνηθες. Μόνο που σε αυτή την
περίπτωση έκανε αδύνατες τις πληρωµές των
Σχεδίων Βελτίωσης, της β’ δόσης Νέων Αγροτών,
των αντιχαλαζικών ΕΛΓΑ, αλλά και λοιπών
προγραµµάτων. Μάλιστα, οι µελετητές κρίνουν ότι
µια παράταση θα βοηθούσε, επειδή σε κάποιες
περιφέρειες λήγει η προθεσµία για την
οριστικοποίηση της β’ δόσης των Νέων στις 13 του
µήνα και φοβούνται µην ξεµείνουν απλήρωτοι.
Αισιόδοξος δηλώνει ο υφυπουργός της πλατείας
ότι µέχρι το τέλος Ιουλίου θα καταβληθούν
προκαταβολές αποζηµιώσεων 40% σε
δενδροκαλλιεργητές που επλήγησαν από τους
ανοιξιάτικους παγετούς. Η βουλευτής Πέλλας
Τζάκρη, όµως, δεν συµφωνεί µαζί του, καθώς
αµφιβάλλει για το αν θα γίνουν έτσι τα πράγµατα,
αφού από τον ΕΛΓΑ Βέροιας εκτιµούν ότι τα
πορίσµατα για τους παγετούς θα ολοκληρωθούν
στο τέλος Οκτωβρίου και για τα χαλάζια στις
αρχές του 2022. Ποιος κάνει λάθος, άραγε;
Η ανάδειξη και ουσιαστική στήριξη προϊόντων
πολύ υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας,
όπως και οι αυτόχθονες φυλές βοοειδών είναι
στις βασικές προτεραιότητες του υπουργείου είπε
ο Σπήλιος Λιβανός στα µέλη του προεδρείου της
Ένωσης Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής
Φυλής Βοοειδών. Στο αίτηµά τους, µάλιστα, για
κορωνοενίσχυση, τους διαβεβαίωσε ότι ο φάκελος
έχει υπογραφεί και είναι στο γραφείο του
Σκυλακάκη. Έχει ξανακάνει τέτοιες διαβεβαιώσεις,
αλλά τα 25 εκατ. ευρώ για πατάτα, ντοµάτες,
αγγούρια και βουβαλοτροφία ακόµα να δοθούν……
Περίµενε, σου λέει, η 40άχρονη αγρότισσα µια
αποζηµίωση, οπότε όταν κάποιος που της
συστήθηκε ως διευθυντής του ΟΠΕΚΕΠΕ, της είπε
ότι εγκρίθηκε η αποζηµίωσή της, χάρηκε! Άλλωστε
ποιος άγνωστος θα γνώριζε ακριβώς το ποσό που
θα λάµβανε; ∆εν πήγε το µυαλό της σε κοµπίνα
ούτε όταν της ζήτησε κωδικούς του τραπεζικού της
λογαριασµού για να προχωρήσει στην κατάθεση
των χρηµάτων. Τη δουλειά την κατάλαβε όταν όχι
µόνο δεν βρήκε τα χρήµατα, αλλά διαπίστωσε ότι
έκαναν φτερά και οι υπάρχουσες καταθέσεις της,
που µεταφέρθηκαν µέσω τριών εµβασµάτων σε
άλλους λογαριασµούς! Τώρα την απάτη ερευνά η
Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ
Ασφάλεια.

ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

«Να είµαστε συνεννοηµένοι.
∆εν πρόκειται να
πενταπλασιαστούν τα
κρεβάτια (στις ΜΕΘ) επειδή
κάποιοι έχουν αποφασίσει
ότι δεν θέλουν να
εµβολιαστούν […] Πρέπει
η θέση της Εκκλησίας σε
επίπεδο Ιεράς Συνόδου να
ενθαρρύνει ξεκάθαρα τον
εµβολιασµό».

;

ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ
ΚΑΘ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

«Τα εµβόλια προστατεύουν
επαρκώς και από την
παραλλαγή ∆έλτα. Τα
ποσοστά αυτά αναφέρονται
σε εµβολιασµένους
ανθρώπους που δεν
νοσούν σοβαρά ακόµα και
αν κολλήσουν. Τα εµβόλια
δουλεύουν. Ας
προσπαθήσουµε να
πείσουµε όσους µπορούµε».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΗΣ

«Έχουµε την ευκαιρία να
σώσουµε ζωές απλά µε ένα
τσίµπηµα στον ώµο. Ας
δείξουµε το θάρρος που
απαιτείται. Ας µην είµαστε
µόνο για την πάρτη µας, µια
φορά. Η ζωή θέλει θάρρος
όχι φόβο. ∆εν είµαι οπαδός,
δεν είµαι χρωµατισµένος,
δεν προωθώ καµιά πολιτική
ατζέντα».

ΖΕΡΑΡ ΠΙΚΕ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ

«∆εν είναι τυχαίο ότι σε
τέσσερα παιχνίδια στο Euro
2020 και στο Copa
America οι οµάδες που
ξεκίνησαν πρώτες την
διαδικασία των πέναλτι, στο
τέλος κέρδισαν […], δεν
µου φαίνεται δίκαιο ότι το
στρίψιµο νοµίσµατος µπορεί
να σε κάνει να ξεκινήσεις
µε µειονέκτηµα».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

ΠΟΙΟΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΗΝ Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟ ΤΟΥΣ ΧΑΛΑΕΙ ΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ

Υβρίδια

Το «πες µας τι πίνεις και δεν
µας δίνεις», που λέει και το
άσµα της Κοκκίνου, ταιριάζει
γάντι µε όσα είπε ο Σπήλιος
από τα Χανιά για τη νέα ΚΑΠ,
ιδιαίτερα ως προς το σκέλος
της αναπτυξιακής δικαιοσύνης
και ό,τι στραβό γινόταν µέχρι
σήµερα θα σταµατήσει επειδή:
«Πρώτον, γιατί αυτό είναι το
σωστό. ∆εύτερον, γιατί έρχεται
πλέον η Ευρώπη και βάζει
κανόνες. ∆ίκαιους και ίσους για
όλους. Τρίτον γιατί πλέον και
να θες να κρυφτείς, αν την
έχεις κάνει τη στραβή, δεν
µπορείς», είπε.
«Έρχεται η εικόνα από το
δορυφόρο και ξέρετε τι γίνεται
τότε; ∆εν την πληρώνει µόνο ο
παραβάτης, τρώει πρόστιµο όλη
η χώρα. Και το πληρώνουµε
όλοι µας.» συνέχισε. Αλήθεια
µε το Εθνικό Απόθεµα ο
δορυφόρος τι έδειξε;

Μηχανοπαρέα
«Το πρώτο και βασικό
συµπέρασµα είναι ότι ενώ η
ΚΑΠ αλλάζει φιλοσοφία, εµείς
δεν µπορούµε να µείνουµε ίδιοι.
Γιατί αν µείνουµε ίδιοι, θα
χάσουµε χρήµατα και το τρένο
που οδηγεί στο µέλλον. Όλος ο
πρωτογενής τοµέας οφείλει να
προετοιµαστεί.», είπε εύστοχα
ο υφυπουργός της πλατείας
από τα Χανιά. Για την ώρα
προετοιµάζεται η µηχανοπαρέα!

Εσείς εδώ στην
Κρήτη έχετε τον
Βενιζέλο αλλά
εγώ βαδίζω
στα χνάρια του
Τρικούπη που
ήταν από το
Μεσολόγγι!

Αν ήταν από την Κρήτη, θα έµπαινε
κι αυτός σε κάδρο δίπλα στο Βενιζέλο
Είναι άξιο απορίας πως µε µια µεταρρύθµιση που όλο και περιορίζει
τους πόρους και αυξάνει τις απαιτήσεις για να εισπραχθούν αυτοί,
ο υπουργός της πλατείας οραµατίζεται πράµατα και θάµατα. Αυτή η
ΚΑΠ είναι καλύτερη και από αυτή των 90’ς, ενώ προστατεύει ακόµα περισσότερο τους κλάδους που αντιµετωπίζουν δυσκολίες, αυξάνοντας το ποσοστό των συνδεδεµένων, είπε από την Κρήτη. Καλό
θα ήταν να διαβάσει την έκθεση του Ελεγκτικού για τα µέτρα στήριξης και τις κρίσεις αγοράς για να δει τι νοοτροπίες χτίζουν οι συνδεδεµένες… Γιατί δεν έµεινε µόνο στις συµβουλές για τα εµβόλια;

Περί ποσοτικοποίησης

«Στόχος µας η καθετοποίηση
της παραγωγής και η προώθηση
της λογικής «από το αγρόκτηµα
στο πιάτο», η επένδυση στην
καινοτοµία και την ψηφιοποίηση
για µέγιστη προστιθέµενη αξία,
αλλά και η χρήση δεδοµένων
και η ποσοτικοποίηση της
πολιτικής για τη λήψη
τεκµηριωµένων αποφάσεων
και τη χάραξη πολιτικής», είπε ο
µεταρρυθµιστής Σπήλιος στην
ίδια συνδιάσκεψη (λέµε τώρα).

∆ακοπτήσεις

Από τη µία η επίσκεψη του
επιτελείου της Βάθη στην Κρήτη
και οι µεγαλόστοµες αναφορές
για τη διαµόρφωση εθνικής
στρατηγικής για την προώθηση
του ελαιολάδου και τα
«εντατικά» γύρω από αυτό, και
από την άλλη οι υψηλές πτήσεις
του δάκου. Στη Μεσσηνία, λέει ο
Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού
οι µετρήσεις στις δακοπαγίδες
έδειξαν αύξηση των πληθυσµών
και ανύπαρκτους ψεκασµούς.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

Άντε, να µην χαλάσω
το καλό κλίµα, που
θα δηµιουργηθεί για
να αντιµετωπιστεί το
«κακό» της κλιµατικής
αλλαγής. Ο Σπήλιος,
ενεργοποίησε µετά
από µία 20ετία, την
επιτροπή για την
ερηµοποίηση…

Οι οµιλίες του
υπουργού της
πλατείας, είναι µάλλον
για όσους δεν έχουν
καµία επαφή µε το
αγροτικό γίγνεσθαι
την τελευταία 30ετία.
Το παίρνει, δηλαδή
από την αρχή το
πράγµα. Έρχονται και
τα αποκαλυπτήρια στη
Νιρβάνα 13 Οκτώβρη…

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Λεμονιά και
αναδιάρθρωση

Τρίμματα

Α

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ε

ίναι η δεύτερη φορά που
τα καλά νέα για τους κτηνοτρόφους ζυµώνονται
στην Κατερίνη. Την πρώτη ήταν το Φθινόπωρο του 2019
όταν µπήκαν οι βάσεις για αύξηση των τιµών στο αιγοπρόβειο γάλα. Μέσα στο µήνα και παρά τις αντιρρήσεις του... κουβέρνου, προχωράει η πανελλαδική συνέλευση των κτηνοτρόφων που θα εξετάσει τη «ληστεία του αιώνα» και
τις τιµές των ζωοτροφών.

Γραμμή παραγωγής
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ θέµα µάλιστα,
απ’ ότι µαθαίνω, προγραµµατίζεται ειδική οµιλία. Θα γίνει διεξοδική αναφορά σε όλο το ιστορικό, θα µπουν στο τραπέζι ονόµατα ωφεληµένων και ηθικών
αυτουργών και θα απαιτηθεί να
κλείσει εδώ και τώρα το «εργοστάσιο» που παράγει πλαστά δικαιώµατα και µοιράζει αφειδώς ζεστό
χρήµα από το Εθνικό Απόθεµα.

Τρανός χορός
Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ που έχω κάνει λόγο για 28 κτηνοτροφικούς συλλόγους και 24 κτηνοτροφικούς συνεταιρισµούς που θα παραστούν
δια εκπροσώπου στη συνάντηση
της Κατερίνης και θα εκλέξουν
5µελή επιτροπή, η οποία θα µεταφέρει τις αποφάσεις και το υπόµνηµα στις αρµόδιες αρχές.

Και πεντοζάλι
ΕΧΕΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ σηµασία το
γεγονός ότι οι πρώτοι που
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση που απηύθυνε ο
Τύρναβος, είναι οι Κρητικοί. Πρώτον, γιατί έχουν
καταλάβει πως τα πλαστά
δικαιώµατα πηγαίνουν σ’
αυτούς που δεν είναι κτηνοτρόφοι και φυσικά δεν
έχουν πρόβατα. ∆εύτερον,
γιατί η Κρήτη δέχεται το µεγαλύτερο βάρος από την αύξηση της τιµής των ζωοτροφών.

Αρχίζει ξήλωμα

Μαθαίνω µάλιστα
πως έχει βρεθεί
ήδη ο άνθρωπος
που µπορεί να
γεφυρώσει τη
συνεργασία
µεταξύ Μαξίµου,
υπουργείου
Ψηφιακής
∆ιακυβέρνησης,
ΟΠΕΚΕΠΕ και
υπουργείου
Αγροτικής
Ανάπτυξης.
Ήδη έχει κάνει
τις επαφές µε
τους αντίστοιχους
ΟΠΕΚΕΠΕ των
άλλων ευρωπαϊκών
χωρών και έχει
εξασφαλίσει νέφος
φιλοξενίας (cloud)
των δεδοµένων του
ΟΣ∆Ε µε ελάχιστο
κόστος, της τάξεως
των 100.000 ευρώ.

ΚΑΤΙ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ότι η τελευταία
πληρωµή άµεσων ενισχύσεων, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το
ποτήρι της αγανάκτησης του κτηνοτροφικού και εν γένει αγροτικού κόσµου και µετά απ’ αυτό το
ποτάµι δεν γυρίζει πίσω. Θα ξηλωθεί µια και καλή όλο το σύστηµα που αναπτύχθηκε τα τελευταία
15 χρόνια και κάνει γουρουνοχαρές µε τις κοινοτικές επιδοτήσεις.

Μίλησε ο αρχηγός
Ο Ι∆ΙΟΣ ο πρωθυπουργός έχει
δώσει εντολή να επιταχυνθεί η
διαδικασία µεταφοράς των δεδοµένων του ΟΣ∆Ε στην ηλεκτρονική βάση της γ.γ. Πληροφοριακών Συστηµάτων και να στηθεί
εξ αρχής ο ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι ώστε
η προσέγγιση στα ζητήµατα των
κοινοτικών ενισχύσεων να αρχίσει από µηδενική βάση, µε ενδιαφέρον για την πραγµατική αγροτική ανάπτυξη της χώρας και
µε ευλαβική τήρηση των κοινοτικών κανόνων και αποφάσεων.

Βρέθηκε άνθρωπος
ΜΑΘΑΙΝΩ ΜΑΛΙΣΤΑ πως έχει
βρεθεί ήδη ο άνθρωπος που µπορεί να γεφυρώσει τη συνεργασία
µεταξύ Μαξίµου, υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, ΟΠΕΚΕΠΕ και υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήδη έχει κάνει τις επαφές µε τους αντίστοιχους ΟΠΕΚΕΠΕ των άλλων ευρωπαϊκών χωρών και έχει εξασφαλίσει νέφος φιλοξενίας (cloud) των
δεδοµένων του ΟΣ∆Ε µε ελάχιστο κόστος, της τάξεως των 100.000 ευρώ. Ένα
µόνο θα σας πω. Οι «φωστήρες» της τεχνικής υποστήριξης που έχουν φέρει
εδώ και χρόνια τα πάνω
κάτω, όχι µόνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά σε όλη την αγροτική οικονοµία, για τη
φιλοξενία µόνο ζητούσαν
περί τα 2 εκατ. ευρώ.

φορµή για την επιστολή µας προς
τις υπηρεσίες σας αποτέλεσε η ενηµέρωση που είχαµε από άρθρο που
δηµοσιοποιήθηκε στην εφηµερίδα
Agrenda στο φύλλο 815 του Σαββάτου 26 Ιουνίου 2021, µε τίτλο «Προκήρυξη Αναδιάρθρωσης Καλλιεργειών». Σύµφωνα λοιπόν µε
τα γραφόµενα το πρόγραµµα αυτό τίθεται προς
έγκριση το φθινόπωρο του 2021 και ορίζοντα
υλοποίησης από την άνοιξη του 2022 και αναφέρεται σε καλλιέργειες όπως ροδάκινα , σταφύλια , πορτοκάλια και σύκα. ∆εδοµένου του
κατά κοινή οµολογία µειούµενου ενδιαφέροντος τόσο από τις ξένες αγορές όσο και από την
εγχώρια για τις προαναφερθείσες καλλιέργειες, αναρωτούµεθα για τη µη συµπερίληψη άλλων πιο δυναµικών και µε υψηλή προοπτική.
Πολλοί παραγωγοί, οµάδες παραγωγών και
συνεταιρισµοί διαµαρτύρονται γιατί επί σειρά
ετών η καλλιέργεια της λεµονιάς δεν έχει συµπεριληφθεί σε οποιοδήποτε πρόγραµµα αναδιάρθρωσης. Όπως είναι γνωστό τα ποιοτικά
και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των καλλιεργούµενων ελληνικών λεµονιών είναι σαφώς
ανώτερα από οποιοδήποτε εισαγόµενο και µάλιστα µε τις βελτιωµένες καλλιεργητικές τεχνικές η απόδοση τους έχει αυξηθεί δραµατικά µε
δυνατότητα µιας ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτης κερδοφορίας.
Επίσης το εν λόγω
προϊόν είναι σε υψηλή ανεπάρκεια
στη χώρα µας δεδοΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΙΠΑ ** µένου ότι οι εγχώριες ανάγκες δεν καλύπτονται από την
παραγωγή οπότε και προχωράµε σε εισαγωγές
που ανέρχονται στους 30 µε 40.000 τόνους!!
Πρόκειται για πολύ µεγάλες ποσότητες και
το πιο απογοητευτικό είναι ότι οι περισσότερες προέρχονται από την Τουρκία και κάποιες
από τη Λατινική Αµερική. Κι όµως αρκετές περιοχές της χώρας µας ενδείκνυνται για την παραγωγή λεµονιών όπως η Πελοπόννησος και
αρκετά νησιά. ∆ιερωτώµεθα λοιπόν ποιος είναι
ο πραγµατικός λόγος που δεν υφίσταται καµία
αναφορά αυτής της καλλιέργειας στις προτεινόµενες αναδιαρθρωµένες και στο κονδύλι ενίσχυσης των 170 εκατ. ευρώ. ∆εν έχουν ενηµερωθεί οι υπηρεσίες του υπουργείου;
∆εν αποτελεί σηµαντικό παράγοντα µια καλλιέργεια που µπορεί να συµβάλλει στην αύξηση του ΑΕΠ και στη µείωση των εισαγωγών µε
προϊόντα αµφιβόλου προέλευσης και ποιότητας; ∆εν υπάρχει σχεδιασµός για την αυτάρκεια
όπου είναι δυνατόν σε κάποια ελληνικά προϊόντα; Ζητάµε να ενηµερωθούν οι αρµόδιοι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονοµικών.
*ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΩΡΙΟΥΧΟΥ
**ΠΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΑΤ
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Παράβολα και αίτηση διαμαρτύρησης
για να μη χάσουμε προγονικούς αγρούς

Κ

ύριε ∆ιευθυντά,
Αναγκάστηκα να γράψω την παρούσα επιστολή από το ξεχείλισµα της αγανάκτησης που νιώθω λόγω της απαράδεκτης Κυβερνητικής πολιτικής σχετικά µε τις ιδιοκτησίες που τις θεωρεί ∆ασική έκταση.
Απαράδεκτη είναι και η απόφαση τους, ότι όποιος
έχει αντίρρηση αφού πληρώσει παράλογο παράβολο,
πρέπει να πληρώσει τοπογράφο µηχανικό ώστε ψηφιακά να γίνε η αίτηση διαµαρτύρησης. ∆ηλαδή υπερβολικά παράλογα έξοδα για την αγροτιά στα καλά
καθούµενά, για να µη χάσουµε τις ιδιοκτησίες µας.
Εδώ θέλω να υπενθυµίσω σε αυτούς τους άσχετους που µας κυβερνάνε, ότι εµείς οι αγρότες είµαστε τόσο πολύ δεµένοι µε τις ιδιοκτησίες µας µε αποτέλεσµα εκατοντάδες φόνοι να έχουν γίνει για µια
σπιθαµή γης µεταξύ γειτόνων και είναι εκτός πραγµατικότητας αν νοµίζουν ότι έτσι ήσυχα µε µια διάταξη και ένα νόµο θα τους δώσουµε τα χώµατα µας.
Υπενθυµίζω στους αχάριστους Κυβερνώντες ότι
για τους περισσότερους από µας τα χωράφια µας εκτός από την βιοποριστική τους αξία, έχουν και πάρα πολύ µεγάλη συναισθηµατική αξία. Μου είναι αδιανόητο ότι το κράτος θα µου καταργήσει τον τίτλο
ιδιοκτησίας στο χωράφι που η µάνα µου µε το δρεπάνι θέριζε το σιτάρι, ενώ εγώ µικρό παιδάκι καθόµουν στον ίσκιο της διπλανής αχλαδιάς.

Τ

α κτήµατα αυτά είναι κληροτεµάχια που µας
γνώρισε το κράτος το 1936 κατόπιν αµοιβής,
δηλαδή πληρώσαµε για να µας δώσει τίτλους
ιδιοκτησίας. Εδώ ενηµερώνω ότι τα χωράφια αυτά ανήκαν σε αγάδες Τούρκους και τα είχαµε από τους
προ παππούδες µας ως καλλιεργητές και το 1936
το κράτος τα πήρε από τους αγάδες και
µας έδωσε τίτλους κατόπιν πληρωµής
για να αποζηµιωθούν οι αγάδες αλλά και για να µπουν και µερικά
χρήµατα στα κρατικά ταµεία. Το
1960 ξαναµοίρασε κληροτεµάχια σε άκληρους αγρότες πάλι
όχι δωρεάν αλλά µε την ανάλογη αµοιβή και αυτή τη φορά τα χωράφια ήταν περιουσίες Ελλήνων Μουσουλµάνων που
κατά την διάρκεια της κατοχής είχαν πλήρως συνεργαστεί µε τον εχθρό δηλαδή τους Ιταλογερµανούς και

µε την λήξη τις κατοχής έφυγαν στην Αλβανία για
να µη δικαστούν ως προδότες.
Λίγα χρόνια αργότερα, άρχισε η Γερµανία να δέχεται ξένους εργάτες και έτσι πολλοί αγρότες από
την περιοχή µας εγκατέλειψαν τις µικρό ιδιοκτησίες
τους που είναι από είκοσι µέχρι εικοσιπέντε στρέµµατα και πήγαν στη Γερµανία, και είναι ευνόητο αφού µείναν ακαλλιέργητα τα χωράφια, τα ποντίκια
µεταφέροντας καρπούς και κρύβοντας αυτούς κάτω από τα χώµα τα γέµισαν µε άγρια δέντρα και θάµνους. Σε περιοχές όπου δεν υπήρχαν ποντίκια (αρουραίοι) τα χωράφια µείναν πεντακάθαρα. Επίσης,
άλλος ένας λόγος που διασώθηκαν είναι οι δασικές υπηρεσίες που δυστυχώς δεν κάνουν σωστά τη
δουλειά τους.

Σ

ας γνωρίζω ότι φέτος για τον ερχόµενο χειµώνα κάναµε αιτήσεις για ξύλευση και εγκρίναν µόνο τρείς τόνους ξύλα ανά οικογένεια
και οικία και όχι από κοντινά δάση αλλά από τα πιο
απόµακρα. Η απόφαση τους για τρείς τόνους είναι εξωπραγµατική διότι ένα σπίτι µε χωριάτικο τζάκι για
να περάσει τον χειµώνα χρειάζεται δεκαπέντε τόνους
ξύλο. Αυτό που έγινε φέτος γινόταν πάντα µε το ∆ασαρχείο και έτσι για να περάσουµε το χειµώνα κόβαµε παράνοµα ξύλα και για να µη σου πάρουν τα
τσεκούρι παλιότερα και κατασχέσουν και το γάιδαρο ή τώρα το βενζινοπρίονο και το αυτοκίνητο συν
έξοδα µε δικηγόρους και δικαστήρια, εµείς εδώ στα
χωράφια της Ηπείρου µάλλον οι περισσότεροι που
δεν θέλαµε την παρανοµία κάναµε το εξής:
Ένα χωράφι που δεν ήταν κι πολύ παραγωγικό το
αφήναµε ακαλλιέργητο ή αν φύτρωναν άγρια δέντρα τα αφήναµε να µεγαλώσουν για να έχουµε τα
δικά µας ξύλα από τις ιδιοκτησίες µας και να
µη φοβόµαστε το ∆ασαρχείο.
Οι περισσότεροι ειδικά στα γεράµατα
επιδίωκαν να έχουν κα ένα χωράφι δασωµένο για να µη τους λείψουν ξύλα. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου
µερικοί ήθελαν τη δάσωση των χωραφιών τους ακόµη και για λίγο έξτρα εισόδηµα από το πούληµα των
ξύλων. Μέσα στην προηγούµενη εικοσαετία κανείς δεν αµφισβήτησε το
ιδιοκτησιακό δικαίωµα επειδή στο χωράφι του υπήρχαν µη καρποφόρα δέντρα ή θάµνοι.

Γ

ια να καταλάβουν και οι αναγνώστες σας πόσο
αχάριστο παράλογο και µοχθηρό είναι το κράτος απέναντι στους Έλληνες αγρότες σας παραθέτω και αντίγραφο από τα αγροτικά προγράµµατα του Υπουργείου Γεωργίας του 2017 όπου στο κεφάλαιο ΜΟ8 υποµέτρα 8.1 και 8.2 επιδοτούν πλουσιοπάροχα αγρότες που θα φυτέψουν στα χωράφια
τους άγρια δάσωση είδη ήτοι πουρναριά, δρυς κτλ.
Το κάνει αυτό το κράτος για την αύξηση της κάλυψης του εδάφους µε βλάστηση και την ενίσχυση της
προστασίας του από την διάβρωση, την µείωση της
απόπλυσης των θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος
σε ορεινές κα ηµιορεινές περιοχές κτλ.

Ε

δώ είναι κανείς να τρελαθεί µε τα καµώµατα
των αχαΐρευτων που µας κυβερνάνε, δηλαδή
αν ο ιδιοκτήτης του χωραφιού από υπολογισµό ή ανάγκη άφησε το χωράφι του να δασωθεί του
το κατασχέτουν δηλώνοντας το δασωµένο, ενώ το ίδιο το κράτος πληρώνει και µάλιστα πολύ καλά για
να δασώσεις ένα χωράφι αρκεί να είναι µεγαλούτσικο δηλαδή πέντε στρέµµατα ή πιο µεγάλο.
Εδώ καταπατείτε όχι µόνο το Εθιµικό δίκαιο που
όλες οι χώρες το αναγνωρίζουν, αλλά και η λογικότητα των νόµων που ψηφίζουν. Σας εσωκλείω και
αντίγραφο του προγράµµατος δάσωσης χωραφιών
του Υπουργείου Γεωργίας κι αν είναι δυνατόν δηµοσιεύστε και αυτό για να καταλάβουν καλύτερα οι
αναγνώστες σας το δίκιο της αγανάκτησης µου και
τον παραλογισµό των κυβερνώντων που αν δεν κάνουν πίσω δεν θα τους βγει σε καλό.

Γ

ράφω την παρούσα και σας παρακαλώ να την
δηµοσιεύστε για να καταλάβουν το µέγεθος
της αγανάκτησης µας και αν θέλουν να ηρεµήσουν οι αγρότες ας καταργήσουν το παράβολο
και τους τοπογράφους και ας διατάξουν τους υπάλληλους των ∆ασαρχείων να βγάλουν τις ιδιοκτησίες
από τους δασικούς χάρτες και την ταλαιπωρία και τα
έξοδα να τα βάζουν σε µας τους αγρότες
Συµπερασµατικά όσοι δηλώνουν τα χωράφια τους
στο Ε9 και πληρώνουν ΕΝΦΙΑ, άσχετα αν τα καλλιεργούν ή όχι µε κανέναν τρόπο δεν πρέπει να χάσουν τους τίτλους τους.
Μετά τιµής,
Σταύρος Σ. Φώτσης
Πολύδροσο Θεσπρωτίας
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά από 2 χρόνια
∆ΕΘ 11 Σεπτέµβρη

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ

Τα ελληνικά
προϊόντα ταξιδεύουν
στην Αφρική
Tο Ελληνο-Αφρικανικό Επιµελητήριο Εµπορίου
και Ανάπτυξης διοργανώνει διαδικτυακή
εκδήλωση µε θέµα «Exporting to Sub-Saharan
Africa» υπό την αιγίδα των ΣΕΒ, ΕΒΕΑ και
ΣΕΒΕ, για τις εξαγωγές των ελληνικών
προϊόντων στην Αφρικανική Ήπειρο, στις 15
Ιουλίου στις 16:00. Οι έµπειροι εισηγητές και τα
στελέχη ελληνικών εξαγωγικών εταιρειών θα
αναπτύξουν θεµατικές που αφορούν τον τρόπο
προσέγγισης της αγοράς, τις µεταφορές και
πιστοποιήσεις καθώς και την κατοχύρωση
σηµάτων, τη διασφάλιση πληρωµών κ.α..
Υποβολή συµµετοχής έως τις 12 Ιουλίου,
στις 16:00 στο info@helafrican-chamber.gr.

Με τη συµµετοχή του
ελληνικού επιχειρείν από κάθε
γωνιά της χώρας επιστρέφει
η 85η ∆ΕΘ, που θα γίνει µε
φυσική παρουσία από τις 11
έως τις 19 Σεπτεµβρίου στο
∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο
Θεσσαλονίκης.
Η φετινή ∆ΕΘ, µετά
από απουσία ενός έτους
λόγω πανδηµίας, δίνει
σηµαντική βαρύτητα στην
επιχειρηµατικότητα και δη των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων,
που αποτελούν και τη
ραχοκοκαλιά της ελληνικής
οικονοµίας και δέχθηκαν
και τις περισσότερες πιέσεις
κατά την υγειονοµική κρίση.
Περισσότερες πληροφορίες
στο www.thessalonikifair.gr/.

ΑΓΡΙΝΙΟ

Αρχές Οκτωβρίου
το 19ο Εντοµολογικό
πανελλήνιο συνέδριο
Η Οργανωτική Επιτροπή του 19ου Πανελλήνιου
Εντοµολογικού Συνεδρίου και η Εντοµολογική
Εταιρεία Ελλάδος, ανακοινώνουν ότι οι εργασίες του
19ου Πανελλήνιου
Εντοµολογικού
Συνεδρίου θα
πραγµατοποιηθούν 5
µε 8 Οκτωβρίου στο
Αγρίνιο
Αιτωλοακαρνανίας
της ∆υτικής Ελλάδος.
Στο συνέδριο θα
παρουσιαστούν
πρωτότυπες
ερευνητικές εργασίες
που καλύπτουν όλους
τους κλάδους της
βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας της εντοµολογίας,
ακαρεολογίας και νηµατωδολογίας, καθώς και θέµατα
που άπτονται επίκαιρων εντοµολογικών προβληµάτων.
Περισσότερες πληροφορίες στο http://1n2web.
gr/19oPEC/Agrinio/.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Νωπά φρούτα και
λαχανικά στο 8ο
Ελληνογερµανικό
Φόρουµ Τροφίµων
Tο Ελληνογερµανικό Εµπορικό και
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο διοργανώνει
σε συνεργασία µε την εταιρεία-µέλος
του, BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ και µε το
Γραφείο Οικονοµικών Υποθέσεων (ΟΕΥ)
της Ελληνικής Πρεσβείας του
Βερολίνου, ένα τριήµερο προώθησης
των ελληνικών παραδοσιακών
προϊόντων, µε θέµα τα νωπά φρούτα και
λαχανικά, στις 14 - 16 Οκτωβρίου στο
Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς
στη Θεσσαλονίκη. Στις 15 Οκτωβρίου θα
γίνουν συναντήσεις B2B Ελλήνων
παραγωγών/αγροτικών συνεταιρισµών
και των γερµανικών εταιρειών, που
θέλουν να εισάγουν φρούτα, λαχανικά
από τους Έλληνες παραγωγούς.
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ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λειτουργία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτεµάχιο 53 στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστάσεις µε πλήρη, υπερσύγχρονο εξοπλισµό και υποδοµές, κατσίκες επιλογής
µε εξαιρετικό γεννητικό υλικό. Σε κόµβο της Εγνατίας οδού, οι χρήσεις γης είναι συµβατές για οιανδήποτε δραστηριότητα (κτηνοτροφία , καθετοποίηση ,αγροτουρισµό , φωτοβολταικά κλπ) email : Info@
kosynthos.gr
Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο από
20 έως 100 κιλά. ∆υνατότητα µεταφοράς
στο χώρο σας. Τηλ.6984/480055.
Πωλούνται 130 κατσίκια βελτιωµένα 80
ευρώ έκαστο. Τηλ.6984/701316
Πωλούνται 6 µοσχίδες από 15 έως 17 µηνών υψηλή γαλακτοπαραγωγής, περιοχή
Σερρών. Τηλ.6974/648148.
Πωλούνται πρόβατα Assaf από το εξωτερικό και Γίδια Μουρθια. Περιοχή Λάρισας,
Τηλ.6947/509187.
Πωλούνται δικαιώµατα 155 προβάτων,
περιοχή
Αιτωλοακαρνανίας.
Τηλ.6998/980455.
Πωλούνται πρόβατα Λακον κατευθείαν από Γαλλία, περιοχή Λάρισα.Τηλ.
6947/509187.
Πωλούνται αρσενικά µοσχάρια ελληνικής
εκτροφής µε ελληνικά διαβατήρια. Περιοχη
Νοµού Ηµαθίας.Τηλ6974/930677.
Πωλούνται µοσχίδες Λιµουζιν υψηλής
κρεοπαραγωγής περίπου 12 µηνών. Περιοχή Σερρών τηλ.6906/779402.

Πωλούνται 6 µοσχίδες Σβιτς και 4 Σιµενταλ για ζωή. Τηλ. 6940/840982.

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητούνται χωράφια για ενοικίαση. Τηλ.
6978/023728.
Ζητούνται δικαιώµατα από εκτατικά η βοσκότοπο. Τηλ.6978/023728.
Ζητείται βοσκότοπος µεγάλης έκτασης πανελλαδικώς για ενοικίαση. Τηλ.
6978/023728.
Ζητούνται προς αγορά 200 πρόβατα ράτσας Κεφαλονιά. Περιοχή Κεφαλονιά. Τηλ.
6938/617647.
Ζητούνται 50 έως 100 αγριοκάτσικα
Τηλ.6985/858698.
Ζητούνται δικαιώµατα για ζώα η για χωράφια καλλιεργήσιµα.Τηλ.6985/858698.

ΦΥΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

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

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

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

ζώων.

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

Πωλούνται άχυρα σε µεγάλες τετράγωνες µπάλες από το χωράφι κατευθείαν σε
κτηνοτρόφους και φορτηγατζήδες.Τηλ.
6947/509187.
Πωλούνται διάφορα χορτάρια και σανός
βρώµης προς 0,12 λεπτά το κιλό.Περιοχή
Βοιωτίας.Tηλ.6943/267411.
Πωλούνται φυτώρια απο ελιές Καλαµών σε υποκείµενο αγριελιάς και ροδιές
ποικιλίας Ερµιόνης. Περιοχή Λακωνίας.
Τηλ.6946/395102.
Πωλούνται 200,2 δικαιώµατα αρόσιµα τα οποία πληρώνονται προς 46,2
και πωλούνται προς 100 ευρώ το ένα.
Τηλ.6930/554050.

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

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

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

Πωλείται κεντρόφυγα Χρυσάφη. Τηλ.
6979/957956.

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

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

Πωλείται τρακτέρ Lamborghini 955, 95
ίππων. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043, 6972366041
Πωλείται µια δισκοσβάρνα µονόπατη. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043, 6972366041.
Πωλείται ένα φρεζοσκαλιστήρι 5σειρο. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043, 6972366041
Πωλείται µία φρέζα 230 µε γρανάζι. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043, 6972366041

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

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

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

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

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

Πωλείται µία σπαρτική Gaspardo. Περιοχή
Σίνδος Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366043,
6972366041

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

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

Ενοικιάζεται στάβλος µε προαύλιο χώρο 2 στρεµµάτων στο δήµο Τανάγρας.
Τηλ.6942/547096.
Eνοικιάζεται ελαιώνας µε 3.500 δέντρα
µε ελιές καλαµών σε έκταση 100 στρεµµάτων, καλοδιατηρηµένος µε αυτόµατο πότισµα στην περιοχή Μεσολογγίου.
Τηλ.6942/228503.
Προσφέρεται έκταση 150 στρεµµάτων
για πώληση ή ενοικίαση µε καρυδιές, περιφραγµένο σε άριστη κατάσταση. Περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. Τηλ.6942/228503.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται
παρελκόµενο
κλάρκ-αναβατόρι για τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη.
Τηλ.6983/717473.
Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, ψηλοστάβαρο. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.
Πωλούνται 2.500 κεραµίδια σε άριστη
κατάσταση.
Νοµός
Πρέβεζας.
Τηλ.6987/072325.
Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τιµή
400 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά σταβάρια 2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ.
6980/001606.
Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιάρι.
Περιοχή Πιερίας.Τηλ. 6980/001606.
Πωλούνται 2 θερµοκήπια βαρέου τύπου (15 µ.πλάτος Χ 68 µ. µήκος το καθένα). Με υδρορροή, υδρονέφωση, σταγόνες, τρεις πόρτες και δύο παράθυρα. Τηλ.
6980/001606 , Πωλείται τρακτέρ Claas
Νexus 101 ίππων δεντροκοµικό, 2900
ώρες. Περιοχή Πιερίας. Tηλ.6980/001606.
Πωλείται ΒMW E30, 4θυρο, 35 ετών. Περιοχή Πιερίας Τηλ. 6980/001606.
Πωλείται κυλινδρόµυλος Gruber Αυστρίας
5,5 Hp µοτέρ και ηµιοριζόντια χαρµανιέρα
Sylko χωρητικότητας 2000 λίτρων µε κινητήρα 7,5 ίππων 3380 V, µε δυνατότητα
παραγωγής 1 τόνο/ώρα µε 200 ώρες χρήσης. Σε άριστη κατάσταση. Τιµή: 6.400 ευρώ. Τηλ. 6947/741230.
Πωλείται αρµεκτήριο Delaval 24 θέσεων
12Χ2 αρµεκτικών µονάδων αποτελούµενο
από παγίδα 24 ζώων γρήγορης εξόδου µε
αυτόµατη ταΐστρα, 6 παλµοδότες ηλεκτρονικού τύπου, αυτόµατο πλυντήριο, µονάδα
συλλογής γάλακτος 50 lt, αντλία κενού. Τιµή 12.000 Ευρώ.Τηλ.6947/741230.
Πωλούνται αλέτρι Γκλαβάνη(10αρακι),2
σβάρνες, µία σκαλιστική µηχανή (3αρα),
µία αντλία νερού CAPRARI µονοβάθµια.
Τηλ.6949/093007.

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

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίππους πετρελαίου. Τιµή 500 ευρώ. Τηλ.
2310/711133.

Πωλούνται 10 αγελάδια Σβιτς µε µικτή
απόδοση. Περιοχή ∆αµιανό Γιαννιτσά Τηλ.
6972/208087.

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

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

Πωλούνται 140 πρόβατα και 25 γίδια. Τιµή 6000 ευρώ.Τηλ. 6942/226598.

Πωλείται
ενσίρωµα
καλαµποκιού
500 τόνων προς 7,5 λεπτά το κιλό.
Τηλ.6977/311159.

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

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

Πωλείται τριφύλλι σε µικρή τετράγωνη µπάλα προς 0,17 λεπτά το κιλό. Περιοχή Γιαννιτσών. Κος Χρήστος. Τηλ.
6945/805371.

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

Πωλείται βαµβακοσυλλεκτική µηχανή
Ιnternational µοντέλο 1822, 170 ίππων σε
άριστη κατάσταση.Τιµή 10000 ευρώ. Tηλ.
6985/858698. 26320/091500.

Πωλούνται κριοί ράτσας Λακόν(Lacaune)
γεννηµένοι 02/2020 και κριαράκια γεννηµένα 02/2021 µέσω τεχνητής σπερµατέγχυσης από γονεις µε πιστοποίηση Pedigree.
Περιοχή ∆ράµας. Tηλ. 6942/427966.

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θειαφιστήρας Tηλ. 6980/001606.

Πωλείται ένα ραντιστικό 1000 λίτρα. Τηλ.
6979/957956.
Πωλείται
πλατφόρµα
Τηλ.6983/717473.

5

τόνων.

Πωλείται καρούλι Φ 90 µε γκρουπ. Περιοχή Γιαννιτσών. Τηλ. 6979/163866.
Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε όλα
τα µηχανήµατα 5 µήνες δουλεµένο µε 7 κωδικούς. Τηλ.6947/509187.
Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι
µε κολόνες της ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. Τηλ.6947/509187.
Πωλούνται λάστιχα ποτίσµατος Νεταφιµ
τετράλιτρα, εντελώς καινούρια, αµεταχείριστα σε καλή τιµή. Τηλ.6972/285256,
6974/313224.
Πωλούνται σωληνες ποτίσµατος 3,5 ιντσών
αλουµινίου µε υποδοχή για µπεκ σε άριστη
κατάσταση σε καλή τιµή. Τηλ.6972/285256,
6974/313224.
Πωλούνται µπουκάλια πλαστικά για κρασί, βαζάκια για µέλι και για άλλα προϊόντα.
Τηλ.2310/684438 6981/533172
Πωλείται χορτοκοπτικό ιταλίας πεντάδισκo
µε συνθλιπτικό 3500 ευρώ. ∆υτική Μακεδονία.Τηλ. 6972018965
Πωλείται βυτίο συρόµενο µε υδραυλικές
βέργες, 2,5 τόνων.Τηλ.6907/367880.
Πωλείται σπαρτική µηχανή Gaspardo
6σειρη µε πλήρη ανταλλακτικά και 6µετρη πλατφόρµα µε παραπέτα ανοιγόµενα.
Τηλ.6977/091990.
Πωλείται τρακτέρ Αntonio Carraro TGF
740 µε κοβούκλιο.Τηλ.6972/953853.
Πωλείται τρακτέρ John Deere 5070, µοντελο 2005,διπλό διαφορικό,κουβούκλιο
εργοστασιακό,µε κουβά,πηρούνι,κουτάλα.
Τηλ.2310/711133.
Πωλείται τρακτέρ Steyer 110 άλογα σε πολύ καλή κατάσταση. Περιοχή Θεσσαλονίκη,
Γέφυρα. Τηλ.2310/715037.
Πωλείται άροτρο 4υνο µάρκας Γκλαβάν. Περιοχή Θεσσαλονίκη, Γέφυρα.
Τηλ.2310/715037.
Πωλείται ρίπερ 28αρι και ραντιστικό
600αρι. Περιοχή Θεσσαλονίκη, Γέφυρα.
Τηλ.2310/715037.
Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά υδραυλική. Περιοχή Θεσσαλονίκη, Γέφυρα.
Τηλ.2310/715037.
Πωλείται παγίδα σχεδόν καινούρια για αιγοπρόβατα 12 θέσεων σε πολύ καλή κατάσταση,περιοχή Θεσσαλίας.Τηλ.6943/812013.
Πωλείται ταινία τροφοδοσίας 45 µέτρων
6000 ευρώ. Τηλ.6984/701316
Πωλείται σφυρόµυλος µε 750 ίππους µοτέρ. Κόβει έως 4 τόνους. Περιοχή Κατερίνη. Τηλ.6977/323048
Πωλείται ζυγαριά διάστασης 2µ x 1µ ,ζυγίζει έως 2,5 τόνους. Τηλ.6977/323048
Πωλείται παγίδα αιγοπροβάτων 24 θέσεων (µάρκα ∆εσφάλια) γρήγορης εξόδου µε
αυτόµατο τάισµα. Περιοχή Πελοπoννήσου.
Τηλ.: 6944/780650.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ
Πωλείται τρακτέρ John Deere µοντέλο 6820
µε 9000 ώρες εργασίας, µοντέλο 2004, 140
ίππων, κλιµακοστάσιο, Kοµορειλ κινητήρα,
καµπίνα εργοστασιακή. Τιµή 33000 ευρώ.
Τηλ.6932/005070.
Πωλείται χορτοκοπτικό καινούριο. Τιµή 200
ευρω.25940/21822.

Πωλείται κουβάς αναρτόµενος βαρέως τύπου 2,5µ πλάτος 750 ευρώ. Περιοχή ∆υτικής
Μακεδονίας. Τηλ. 6974/705615.
Πωλείται αρµεκτήριο Μilk Plan γρήγορης
εξόδου, 24 θέσεων, µε αυτόµατο τάισµα. Τιµή 7000 ευρώ.Τηλ.6942/226598.
Πωλείται χαρακτικό µηχάνηµα ελαιών σε άριστη κατάσταση.Περιοχή Λαµίας.
Τηλ.6980/677936.
Πωλούνται αγροτικά εργαλεία,τρακτέρ
Belarus,σπαρτική µηχανή για σιτάρι, δισκοσβάρνα ,καλλιεργητής βάµβακος,σκαλιστήρι, καλλιεργητής ρίπερ,χωνί λιπάσµατος
και ένα ραντιστικό 500αρι.Τιµή ευκαιρίας.
Τηλ.6974/410304. 2392/031829.
Πωλούνται σταγονίδα µιας χρήσεως για
20 στρέµµατα.Χρησιµοποιήθηκαν µία φορα.
Τηλ.2310711/456.
Πωλούνται ρίπερ µάρκας Ζορµπά 7 νύχια,καλλιεργητής 20 δοντιών, καρούλι Αρβανιτίδη 300 µέτρων Φ82, καρότσα 4 µέτρων
,σωλήνες 2άρες και 3αρες µεταχειρισµένες.
Τηλ.2310/711456.
Πωλείται παρτικόφ για όλα τα µηχανήµατα.
Τηλ.6985/773315
Πωλείται αρµεκτική µηχανή (µεταχειρισµένη) 48 θέσεων τύπου συλέο. Περιοχή: Λαγκαδάς Θεσσαλονίκη. Τηλ.6944/877852.
Πωλείται σφυρόµυλος µε χαρµανιέρα 500
κιλών.Περιοχή Λαγκαδάς Θεσσαλονίκη.
Τηλ.6944/877852.
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Τυρί που παρήγαγαν κατεξοχήν από τον 17ο αιώνα οι Βλάχοι
νομάδες της Πίνδου από πρόβειο ή μείγμα πρόβειου και γίδινου

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

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

Agrenda

Το Κασκαβάλι Πίνδου
έτοιμο να γίνει ΠΟΠ

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

Πωλείται σφυρόµυλος µονοφασικός αχρησιµοποίητος 550 ευρώ. Περιοχή ∆υτικής Μακεδονίας. Τηλ. 6974/705615.
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ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Το «Κασκαβάλι Πίνδου/Κασκαβάλ
Πίνδου», ένα παραδοσιακό ελληνικό
ηµίσκληρο τυρί το οποίο φτιαχνόταν
στην Ήπειρο από το 17ο αιώνα από
βλάχους νοµάδες και παρασκευάζεται και σήµερα στην περιοχή, παίρνει
το δρόµο για ένταξη στο µητρώο των
προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Προστατευόµενη
Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ).
Η πρωτοβουλία ανήκει στον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέκο Καχριµάνη, ο οποίος εδώ και καιρό είχε αναθέσει στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο
να ετοιµάσει το φάκελο για την κατοχύρωσή του ως «Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης - ΠΓΕ» µε το όνοµα «Κασκαβάλι Πίνδου». Την αίτηση για καταχώριση της ονοµασίας «Κασκαβάλι
Πίνδου/Κασκαβάλ Πίνδου» κατέθεσε
η Οργάνωση Παραγωγών Κασκαβάλ
Πίνδου, µε έδρα τη Φιλοθέη Άρτας.
Το «Κασκαβάλι Πίνδου/Κασκαβάλ
Πίνδου» παρασκευάζεται µε την τεχνική της θερµαινόµενης τυροµάζας από
πρόβειο ή µείγµα πρόβειου και γίδινου γάλακτος (το γίδινο σε αναλογία
µικρότερη του 35%), µε µια ιδιαίτερη
τεχνική που ανέπτυξαν οι Βλαχόφωνοι νοµάδες-κτηνοτρόφοι της Βαλκανικής, ορµώµενοι από περιοχές της

Οι περιοχές κατοχύρωσης του προϊόντος συµπίπτουν ουσιαστικά µε τις γεωγραφικές περιοχές που ζούσαν
οι νοµάδες Βλάχοι, δηλαδή η κεντρική-βόρεια απόληξη της Πίνδου και οι παρακείµενες περιοχές της.
κεντρικής βόρειας απόληξης της οροσειράς της Πίνδου. Το τυρί απαιτεί συνολική περίοδο παρασκευήςωρίµανσης περίπου 90 ηµερών για
να είναι έτοιµο προς κατανάλωση.
Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό, για
την οριοθέτηση της περιοχής, αφορά την ιδιαίτερη τεχνική που αναπτύχθηκε για την τυροκόµησή του. Αυτή επέτρεπε την άµεση µεταποίηση
του γάλακτος που παραγόταν το καλοκαίρι στα ορεινά υψόµετρα (όπου
δεν υπάρχουν τυροκοµεία-ωριµα-

Αίτηση
Τη σχετική αίτηση για
καταχώριση της ονοµασίας
κατέθεσε η Οργάνωση Παραγωγών Κασκαβάλ Πίνδου

ντήρια) σε µια ανακατεργασµένη τυροµάζα. η οποία προωθείτο στις παρακείµενες πεδινές περιοχές για περαιτέρω επεξεργασία και την παραγωγή του συγκεκριµένου τυριού. Έτσι,
οι περιοχές κατοχύρωσης του προϊόντος συµπίπτουν ουσιαστικά µε τις
γεωγραφικές περιοχές στις οποίες
ζούσαν οι νοµάδες Βλάχοι, δηλαδή
η κεντρική-βόρεια απόληξη της οροσειράς της Πίνδου και οι παρακείµενες περιοχές της Ηπείρου, Θεσσαλίας και ∆υτικής Μακεδονίας.

Πωλείται χορτοκοπτικό µηχάνηµα SIP µε δίσκους 1,65 µ. αδούλευτο. Τιµή 3.600 ευρώ.
Τηλ.6944/665682.
Πωλείται χορτοσυλλέκτης Μαργαρίτα.Τιµή
400 ευρώ. Τηλ.6944/665682.
Πωλείται καρούλι Φ90 250m µε µηχανισµό COMER Iταλίας. Τιµή 2.500 ευρώ.
Τηλ.6944/665682
Πωλείται στάβλος 500 τµ. µεταλλικής κατασκευής, θερµοκηπιακού τύπου, καινούριος και
ενισχυµένος στη περιοχή της Σπάρτης. Τηλ.
6945/877367.
Πωλούνται σωλήνες 2,5αρες και 3αρες σε
πολύ καλή κατάσταση.Τηλ.6973/052394.
Πωλούνται φορτωτής 510 C, τρακτέρ Βαλµετ 805, αρµεκτήριο για αγελάδες 12 θέσεων. Περιοχή: Σίνδος, Θεσσαλονίκη.Τηλ.
6944/614947.
Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή John
Deere 1075 µηχανική. Τιµή 11.000 ευρώ. Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ.6944/985675.

Πλήγµα ο καύσωνας
για το φασόλι Καστοριάς

«Μπαίνει» στο βιολογικό
βαµβάκι ο ΕΝΙΠΕΑΣ

Πρωτοβουλία ανάδειξης
εγχώριου οινοτουρισµού

Με νέο πρόσωπο ο ΕΛΓ0
από τον Οκτώβρη

Για την πορεία υλοποίησης
τεχνικών έργων 3,9 εκατ. ευρώ
στην Καστοριά ενηµερώθηκε κατά
την επιτόπια πρόσφατη επίσκεψη
του ο Περιφερειάρχης ∆υτικής
Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης.
Επισκέφτηκε και καλλιέργειες
φασολιών, όπου διαπιστώθηκε η
καταστροφή στην παραγωγή λόγω
του παρατεταµένου καύσωνα των
προηγούµενων ηµερών που
επέφερε ολοκληρωτική πτώση των
ανθών και καθόλου καρπόδεση.

Με τριετές πιλοτικό πρόγραµµα και
τη συνεργασία µε τον γαλλικό διεθνή
οργανισµό Earthworm Foundation
κάνει το ντεµπούτο του ο
συνεταιρισµός Φαρσάλων «Ο
ΕΝΙΠΕΑΣ» στην παραγωγή
βιολογικού βάµβακος. Τα σκέλη του
προγράµµατος συζητήθηκαν σε
διαδικτυακή συνάντηση που είχαν οι
δύο εταίροι. Η συνεργασία θα
διευρυνθεί µετά την 3ετία µε
παραγωγή βιολογικού βαµβακιού για
πελάτες του Earthworm Foundation.

Ένα µεγάλο οδοιπορικό για την
ανάδειξη του οινοτουρισµού σε
όλη τη χώρα εγκαινιάζει από τη
Σαντορίνη, το υπουργείο
Τουρισµού. Ήδη έγινε στο νησί
εκδήλωση για τον οινοτουρισµό
και τις στρατηγικές ανάπτυξης στη
µετά-Covid εποχή. Στόχος του
οδοιπορικού που θα συνεχιστεί σε
άλλες περιοχές της Ελλάδας είναι
να συνδεθεί ο τουρισµός και τα
ταξίδια µε τις επισκέψεις σε
οινοποιεία της χώρας.

Νέα µορφή για τον εκπαιδευτικό
οργανισµό «ΕΛΓΟ-∆ήµητρα» από
τα µέσα του Οκτωβρίου 2021,
προανήγγειλε από την Κρήτη ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Σπήλιος Λιβανός. Στο Ινστιτούτο
Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών
έγινε ενηµέρωση για τις έρευνες
γύρω από νέες ποικιλίες όπως
Μάνγκο και Μακαντάµια, ή νέες,
πιο ανθεκτικές ποικιλίες στην
κλιµατική αλλαγή εσπεριδοειδών
και ποικιλιών ελιάς.
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ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ

ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

Σάββατο 10 Ιουλίου
Τένις (Wimbledon)
Τελικός γυναικών

16.00

Novasports 1HD

5’

Κυριακή 11 Ιουλίου

Στο Βερολίνο η Euroleague

Ποδόσφαιρο (Copa America, Τελικός)
Βραζιλία – Αργεντινή

03.00

OPEN TV

16.00

Novasports 1HD

22.00

ANT1

03.00

COSMOTE SPORT 4HD

13.30

COSMOTE SPORT 6 HD

04.00

COSMOTE SPORT 4HD

Για δεύτερη σερί σεζόν θα
παραµείνει στη Γερµανία το Final
Four της Euroleague για το 2022,
µε τη διοργανώτρια αρχή να
ανακοινώνει πως θα διεξαχθεί στο
Βερολίνο. Θυµίζουµε πως τη
χρονιά που ολοκληρώθηκε η
τελική φάση της Euroleague
έλαβε χώρα στην Κολωνία, µε
την Αναντολού Έφες να κατακτά
το τρόπαιο στον τελικό στο
παιχνίδι µε τη Μπαρτσελόνα.

Τένις (Wimbledon)
Τελικός ανδρών
Ποδόσφαιρο (Euro 2020, Τελικός)
Αγγλία – Ιταλία

∆ευτέρα 12 Ιουλίου
Μπάσκετ (NBA)
Μπακς – Σανς
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

17.15

Novasports 2HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ
Άρης – ΠΑΟΚ

19.30

Novasports 1HD

21.30

COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)
Αγώνας

Τένις (ATP 500)
Αγώνες

Τρίτη 13 Ιουλίου
Μπάσκετ (NBA)
Τελικοί

Από Μαρακανά
μέχρι Γουέμπλεϊ
Τελικοί Euro και Copa America την Κυριακή
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στήριξη Παγκρήτιας
στην Ειρήνη Βασιλείου
Tην πρωταθλήτρια στίβου Ειρήνη Βασιλείου η οποία
αναχωρεί για το Τόκυο µε την Ολυµπιακή οµάδα
συνάντησαν ο διευθύνων σύµβουλος της Παγκρήτιας
Τράπεζας Αντώνης Βαρθολοµαίος και µέλη της
ανώτερης διοίκησης. Στη συνάντηση που έγινε στην
έδρα της Τράπεζας στο Ηράκλειο, έλαβε µέρος
και µία σύντοµη τιµητική τελετή.

Με δύο ονειρικούς τελικούς αποχαιρετά αυτή την Κυριακή ο ποδοσφαιρικός πλανήτης το Euro 2021
και το Copa America. Για όποιον
έχει... τα κουράγια λοιπόν, τα ξηµερώµατα (ώρα Ελλάδος 3.00 π.µ)
της 11ης Ιουλίου, η Αργεντινή θα
κοντραριστεί µε τη Βραζιλία για τον
τίτλο του Copa America. Η «Σελεσάο» θα διεκδικήσει το τρόπαιο σε
πάτριο έδαφος (στάδιο Μαρακανά),
τη στιγµή που αυτή φαντάζει ίσως
ως η τελευταία σοβαρή πιθανότητα να καταφέρει ο Λιονέλ Μέσι να
κατακτήσει µια κούπα µε τη µεγάλη εθνική οµάδα της χώρας του.

Μετά, έρχεται η σειρά για την
κούπα της Γηραιάς Ηπείρου. Στις
22.00 µ.µ Ιταλία και Αγγλία θα αναµετρηθούν στο Γουέµπλεϊ για
τον τίτλο της κορυφαίας οµάδας
της Ευρώπης. Οι Ιταλοί µε το σύνθηµα «It’s coming to Rome» (Έρχεται στη Ρώµη) ως απάντηση στο
κλασικό πλέον «It’s coming home»
(Έρχεται σπίτι του) των Άγγλων,
είναι έτοιµοι να χαλάσουν το όνειρο του Σαουθγκέιτ ο οποίος -κακά
τα ψέµατα- δεν θέλει τον κόσµο να
θυµάται την οµάδα του µόνο για
το «πέτσινο» πέναλτι µε το οποίο
πέρασε τους ∆ανούς. Μετά από τα
δύο αυτά µατς, οι Εθνικές οµάδες
µε τα τσικό στο ρόστερ τους θα συναντηθούν στους Ολυµπιακούς.

Απανωτά τα «µπαµ»
Στη νέα του οµάδα, την Παρί Σεν
Ζερµέν βρίσκεται πλέον ο Σέρχιο
Ράµος που φέρεται να έχει
υπογράψει συµβόλαιο
συνεργασίας 2 έτων µε τους
Παρισιάνους. Παράλληλα, στις
τάξεις της Παρί ανήκει πλέον
και ο Μαροκινός αµυντικός Χακίµι,
ενώ πολύ κοντά βρίσκεται και η
µεταγραφή του διεθνή Ιταλού
τερµατοφύλακα Ντοναρούµα.

Τα φιλικά της ΑΕΛ

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Ο Πλατύκαµπος
δίνει ξανά τον τόνο
για τις φετινές τιμές
στο σκληρό σιτάρι

Στην Κατερίνη
αρχίζουν τα όργανα
της διαμαρτυρίας
των κτηνοτρόφων

Η ληστεία
του αιώνα φέρνει
μεγάλες αλλαγές
στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Τρία συνολικά φιλικά έχει
προγραµµατίσει µέχρι τώρα
η ΠΑΕ ΑΕΛ, κατά τη διάρκεια
της προετοιµασίας. ∆ύο στο
Καρπενήσι µε τον Εθνικό Άχνας
και τα Τρίκαλα και ένα πιθανότατα
στο στάδιο Αλκαζάρ µε τον
Ολυµπιακό Βόλου. Αναλυτικότερα,
στις 28 Ιουλίου η Λάρισα θα
παίξει µε τον Εθνικό Άχνας, στις 7
Αυγούστου µε τα Τρίκαλα και στις
25 Αυγούστου µε τον Ολυµπιακό
Βόλου στο Αλκαζάρ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΊ ΣΤΙΣ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

Το σκληρό συν 5 ευρώ
σε Γαλλία και Ιταλία

Σ

την ελληνική αγορά η εξαγωγή στο
σκληρό σιτάρι φαίνεται να κυµαίνεται στα 275-280 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας. Ακούγονται τιµές στα 23-25
λεπτά ανάλογα ποιότητας, ενώ τα άριστα φετινά σιτάρια σίγουρα θα πληρωθούν υψηλότερα.
Στη Φότζια και στη Γαλλία οι τιµές σκληρού ενισχύθηκαν κατά 5 ευρώ για δεύτερη εβδοµάδα.
Στην αγορά µας σηµειώνονται επιλεκτικές προπωλήσεις βάµβακος στα 4,5 σεντς ανά
λίµπρα πριµ επί του χρηµατιστηρίου. Οι εκκοκκιστές προσπαθούν να το πάνε πιο αργά πλέον
καθώς έχουν ήδη πουλήσει ένα σηµαντικό µέρος της νέας παραγωγής τους. Ακούγονται τιµές
συσπόρου περί τα 53-54 λεπτά µε τους αγρότες να έχουν βάλει επόµενο στόχο τα 55 λεπτά.

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
03/06

09/06

16/06

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

295

295

295

ΒΑΜΒΑΚΙ
(σεντς/λίµπρα)

85,12

22/06

310

86,47

87,00

86,89

01/07

315

86,23

08/07

320

87,15

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

245

245

245

245

233

233

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

232

232

232

232

264

264

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

3,34

3,31

3,34

3,33

3,28

3,25

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

457.300

464.000

436,60

426,90

468,20

438,30

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

1556,40

1557,00

1345,00

1287,20

1408,40

1345,4

17,87

17,45

16,97

16,55

16,75

17,10

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

117,42

118,67

111,70

99,10

100,75

100,52

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

118,70

118,05

124,85

122,65

121,95

120,75

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

106,23

105,83

107,24

107,50

106,18

105,74

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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ΒΑΜΒΑΚΙ

ΚΡΙΘΑΡΙ

KΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
300

210

290

200

220

66.00

280

190

210

65.00

270

180

260

170

250

160

68.00

52.00
50.00
48.00

240

87,15

σέντς/λίµπρα

Εξτρα
παρθένο

2.000

69.00

ΦΕΒ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

230

ΜΑΡ

ΑΠΡ

MAI

IOYN

8
ΦΕΒ

IOYΛ

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

320
¤/τόνος

8
ΜΑΡ

8
ΑΠΡ

8
MAI

8
IOYN

8
IOYΛ

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

150

264
¤/τόνος

8
ΜΑΡ

8
ΑΠΡ

8
MAI

8
IOYN

8
IOYΛ

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

200

1.000

190

500

0

8
ΜΑΡ

209,5
¤/τόνος

8
ΑΠΡ

8
MAI

8
IOYN

8
IOYΛ

8
ΜΑΡ

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

Με 28,5 λεπτά το κιλό, η συµφωνία που
πέτυχε το βράδυ της Πέµπτης 8 Ιουλίου ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Πλατυκάµπου υπό τον επικεφαλής αυτού,
Γιάννη Κουκούτση, έρχεται να αλλάξει όλο το κλίµα στην εγχώρια αγορά
σκληρού σίτου, δίνοντας νέα δυναµική στις τιµές παραγωγού για το υπόλοιπο της εµπορικής περιόδου.
Η συµφωνία αφορά 3.000 τόνους
σκληρού σίτου, µε τα 115 µέλη της οργάνωσης να λαµβάνουν 27 λεπτά το
κιλό στο χέρι, χωρίς διαχωρισµό ποιότητας, τόσο για τα προβροχικά, όσο
και για τα µεταβροχικά σιτάρια, των περίπου 600 τόνων που θα απορροφηθούν από την εταιρεία Αφοί Μπαλούκα.
Να σηµειωθεί ότι είναι η τέταρτη συνεχόµενη χρονιά που ο πρόεδρος του
συνεταιρισµού Πλατυκάµπου Γιάννης
Κουκούτσης, σπάει τα στεγανά του εγχώριου εµπορίου, δίνοντας την υψηλότερη τιµή της αγοράς πάνω στ’ αλώνια

και δείχνοντας το δρόµο στα υπόλοιπα συνεργατικά σχήµατα. Τέτοιες συµφωνίες που προκύπτουν και από πολυετείς συνεργασίες µεταξύ συνεταιριστών και εµπορίου, δεν µπορούν παρά
να δώσουν κατεύθυνση και στην υπόλοιπη αγορά, η οποία ετοιµάζεται πλέον
να ξεκουνήσει από τη βάση των 25 λεπτών που διαµορφώθηκε στα αλώνια.
«Είµαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουµε την καλύτερη δυνατή τιµή
παραγωγού για τη φετινή χρονιά και
τη διαπραγµατευτική µας επιτυχία η οποία δίνει την ίδια τιµή για όλα τα σιτάρια (προβροχικά και µεταβροκικά) που
συγκέντρωσε ο συνεταιρισµός δείχνοντας έτσι το συνεταιριστικό µας πνεύµα και την αλληλεγγύη που πρέπει να
υπάρχει σε ένα συνεταιρισµό» δήλωσε στην Agrenda ο έµπειρος συνεταιριστής Γιάννης Κουκούτσης.
Η συµφωνία αυτή έρχεται φυσικά
να επιβεβαιώσει και τις εκτιµήσεις
της Agrenda που από νωρίς φέτος ζύγισε τις ισορροπίες και τις ελλείψεις
στην αγορά, προδιαγράφοντας σε προ-

Οι τιµές στη Φότζια σηµείωσαν άνοδο για δεύτερη
εβδοµάδα κατά 5 ευρώ ο
τόνος σε όλες τις ποιότητες
ηγούµενα δηµοσιεύµατά της την πορεία της εγχώριας τιµής προς τα 28
λεπτά το κιλό, µε ορίζοντα ακόµα και
τα 30 λεπτά ως το τέλος της χρονιάς.
Οι περισσότεροι παραγωγοί πλέον
εκτιµούν πως η αγορά «έχει ακόµα να
δώσει» και υπό αυτή τη λογική, λίγες
είναι οι ποσότητες που φεύγουν από
τα χωράφια, ενώ ακόµα λιγότερες είναι αυτές που φεύγουν µε ανοιχτή τιµή. Σε αυτή την περίοδο, µε τις µηχανές να θερίζουν ακόµα στα χωράφια
της Μακεδονίας, είναι κοινό µυστικό
ότι η αγορά θα τραβήξει προς υψηλότερα επίπεδα, όσο οι παραγωγές σε Ελλάδα και Ιταλία επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες περί µικρών αποδόσεων και
χαµηλών ποιοτήτων.

Άνοδος αλλά µε βαριές αντιστάσεις στα 88 σεντς
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΝEA ΥOΡKH

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Το βαµβάκι αγνόησε την πίεση στα δηµητριακά και
παρά την άνοδο του δολαρίου, ξανα φλερτάρει µε τα
δύσκολα 88 σεντς. Έχει δοκιµάσει και άλλες φορές
να εδραιώσει αυτές τις τιµές, αλλά δεν τα έχει
καταφέρει. Να δούµε αν τώρα θα βοηθήσει η τροπική
καταιγίδα Έλσα, που πλησιάζει βαµβακοπεριοχές. ∆εν
είναι και εύκολο βέβαια να πλησιάσουµε πιο κοντά στα
90 σεντς αν υπολογιστεί πως σε αυτά τα επίπεδα
προσθέτοντας τη µεταφορά και λοιπά έξοδα, ένας
κλωστης στην Άπω Ανατολή θα πρέπει να πληρώσει
κοντά στα 100 σεντς παραδοτέα. Αυτές οι τιµές
χωνεύονται δύσκολα και συνήθως δεν διαρκούν πολύ.

Συνεχίζονται, αλλά µε αργούς ρυθµούς και επιλεκτικά,
οι νέες προπωλήσεις. Το πριµ επί του χρηµατιστηρίου
για τα λευκά και ποιοτικά βαµβάκια βρίσκεται περί τα
4,5 σεντς ανά λίµπρα, ενώ για υποδεέστερες
∆ευτέρα
ποιότητες 1-2 σεντς χαµηλότερα. Το σύνολο
των
28/07
προπωλήσεων υπολογίζεται πως έχει ξεπεράσει τους
70.000 τόνους και ένα σηµαντικό κοµµάτι τους έχει
κλειστεί σε τιµή κατόπιν των φιξαρισµάτων τιµών
αντίστοιχα από παραγωγούς. Αναφορικά µε τις τιµές
συσπόρου φαίνεται πως βρισκόµαστε µεταξύ των 53
και 54 λεπτών το κιλό, µε τους παραγωγούς να
έχουν θέσει ως επόµενο στόχο τα 55 λεπτά το κιλό.

8
IOYN

8
IOYΛ

Στα 3,25 ευρώ το κιλό υποχώρησε
η µέση τιµή του έξτρα παρθένου
ελαιολάδου στην Ισπανία, µε
περιορισµένες πράξεις.

Μειωµένα παγκόσµια
αποθέµατα και ιστορικά
υψηλά στο διεθνές εµπόριο
καλαµποκιού καταγράφει το
∆ιεθνές Συµβούλιο Σιτηρών
στην τελευταία του ανάλυση,
όπου κόβει 3 εκατ. τόνους από
τη βραζιλιάνικη παραγωγή και
5 εκατ. τόνους από τα τελικά
αποθέµατα της εµπορικής
περιόδου 2020-2021. Για τη
νέα παραγωγή, οι αναλυτές
του IGC αναµένουν µια
ενίσχυση της συνολικής
παγκόσµιας παραγωγής
καλαµποκιού που θα αγγίξει
τους 1.201 εκατ. τόνους, ήτοι
100 εκατ. τόνοι πάνω από την
τρέχουσα περίοδο, ωστόσο
τονίζουν ότι η ραγδαία
ανάκαµψη της κατανάλωσης
και των εξαγωγών, θα ρίξουν
την αναλογία απόθεµα προς
χρήση σε χαµηλά οκταετίας,
στο 26%. Σε αντίστοιχα
χαµηλή διαθεσιµότητα και το
σύνολο των δηµητριακών, µε
την παραγωγή να φτάνει τους
2.301 εκατ. τόνους από 85
εκατ. τόνους πέρυσι.

ΝΕΑ ΑΝΟ∆ΟΣ

Οι µηχανές θερίζουν ακόµα στα
σιταροχώραφα της Μακεδονίας.

8
MAI

ΧΑΜΗΛΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΓΙΑ IGC

Σπάει τα στεγανά του εµπορίου συµφωνία 3.000 τόνων που δίνει 27 λεπτά στους παραγωγούς
Με ίδια τιµή πληρώνονται προ και µεταβροχικά σιτάρια αλλάζοντας το κλίµα στην αγορά
gogos@agronews.gr

8
ΑΠΡ

3,25
¤/κιλό

Στον Πλατύκαµπο deal για 28,5 λεπτά το σκληρό
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Βιοµ/νικοί
άσοι

1.500

180

8
ΦΕΒ

Παρθένο

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚ 21
88.0
87,5
87,0
86,5
86,0
85,5
85,0
84,5
84,0

Τετάρτη

30/06

Πέµπτη

01/07

Παρασκευή

02/07

Τρίτη

06/07

Τετάρτη

07/07

Συνεδρίαση 07/07/21
Μήνας

Κλείσιµο

Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘21

87,63

+0,23

Μάρτιος ‘22

87,41

+0,19
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Αρχή µε 33 λεπτά στο συµπύρηνο
Κόντρα βιοµηχανιών για ποσότητες
liamis @agronews.gr

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
∆ΡΑΣΗΣ ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ

ROMEO KAI KATEΡINA

Με αφετηρία τα 33 λεπτά το κιλό
παραδοτέο στο εργοστάσιο, κάτι που σηµαίνει πως ο παραγωγός στο χέρι θα λάβει 30 λεπτά
το κιλό και µε ορατό το ενδεχόµενο η τιµή να φύγει πιο ψηλά
αν επιβεβαιωθούν τα δυσµενή
σενάρια µε τις προβλέψεις για
το ακριβές µέγεθος της φετινής
παραγωγής, ανοίγει η συγκοµιστική σεζόν στο συµπύρηνο ροδάκινο. Παρά την άµυνα που
προσπαθεί να παίξει, κατά πάγια τακτική µέχρι και την τελευταία στιγµή, η µεταποιητική βιοµηχανία, δοκιµάζοντας την υποµονή και τα νεύρα των παραγωγών, οι ποσότητες που αναµένονται είναι τόσο λίγες, που ήδη
εκπρόσωποί της παραδέχονται
ότι θα πρέπει να ανεβάσουν τις
τιµές, σε σχέση µε τα 26 λεπτά
το κιλό που έδιναν τα προηγούµενα χρόνια, αποφεύγοντας, όµως, να προσδιορίσουν το πόσο πιο πάνω θα είναι το ποσό
που θα πληρώσουν.
Ήδη, ωστόσο, τα «στέκια» που
έχουν στηθεί σε κάθε χωριό µε
υποψία καλής παραγωγής ξεπερνούν κάθε προηγούµενο,
δείχνοντας έτσι την αγωνία της
µεταποίησης να εξασφαλίσει
πρώτη ύλη. Είναι ενδεικτικό, όπως µεταφέρθηκε στην Agrenda,
πως σε Ηµαθία και Πέλλα ίσως
να είναι πάνω από 300 τα στέκια, σε σηµείο που η νοµιµότητα να αποτελεί την εξαίρεση, αφού στις περισσότερες των περι-

ΣΥΜΠΥΡΗΝΟ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ
ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

33+
26

2020

2021

ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ
Οι µικρότεροι του αναµενόµενου
όγκοι δεν αποκλείεται να «πυροδοτήσουν» πόλεµο ανταγωνισµού
τιµών για εξασφάλιση πρώτης ύλης

πτώσεων δεν τηρούνται σε αυτά ούτε τα στοιχειώδη.
Την ίδια στιγµή πυκνώνουν
και οι φωνές ότι και φέτος θα
κυριαρχήσει όργιο στις συναλλαγές µε µαύρα χρήµατα, φέρνοντας σε δυσµενή θέση κυρίως τους συνεταιρισµούς που δεν
µπορούν να λειτουργήσουν χωρίς παραστατικά, µε συνέπεια
να χάνουν πρώτη ύλη.
Ταυτόχρονα ένα εργοστάσιο,
που είναι εκτός της «οµπρέλας»
της ΕΚΕ, φηµολογείται ότι ήδη
ανακοίνωσε 33 λεπτά το κιλό
παραδοτέο, µε την υπόσχεση,

µάλιστα, πως στην εκκαθάριση
εάν ισχύει κάτι άλλο στην αγορά, θα σπεύσει να το καλύψει.
Με τον τρόπο αυτό, έθεσε το
πλαίσιο στο οποίο αναµένεται
να κινηθεί η αγορά κι αργά
ή γρήγορα θα ακολουθήσουν
και οι υπόλοιποι, καθώς αυξάνεται η πίεση για να ανοίξουν
τα χαρτιά τους σε σχέση µε τις
τιµές που προτίθενται θα δώσουν για το προϊόν.
Άλλωστε, ήδη από τις αρχές
της περασµένης εβδοµάδας ξεκίνησαν να µαζεύονται οι πρώτοι όγκοι της ποικιλίας Romeo,
ενώ τώρα θα µπουν δυνατά στη
συγκοµιδή και τα κτήµατα µε την
ποικιλία «Κατερίνα», επιτρέποντας στα εργοστάσια να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους.
Συγκλίνουσες εκτιµήσεις προσδιορίζουν τον όγκο της προσδοκώµενης φετινής παραγωγής σε ένα εύρος που ξεκινά α-

Μαζεύονται οι πρώτοι όγκοι
της ποικιλίας Romeo, ενώ
µπαίνει δυνατά στη συγκοµιδή και η ποικιλία «Κατερίνα», επιτρέποντας στα
εργοστάσια να ξεκινήσουν
τη λειτουργία τους

πό 170.000 τόνους, ως αρνητικό σενάριο και φτάνει µέχρι
τους 220.000 – 230.000 τόνους,
ως το πλέον αισιόδοξο σενάριο.
Το τοπίο ωστόσο θα ξεκαθαρίσει στις 10-15 επόµενες ηµέρες,
όταν και αναµένεται να ολοκληρωθεί η συγκοµιδή της ποικιλίας Κατερίνα, η οποία καλύπτει
το 35%-40% των εκτάσεων και
χαρακτηρίζεται φέτος ως «βαρόµετρο», καθώς είναι η µόνη
που έδειξε σχετική ανθεκτικότητα έναντι των παγετών (σ.σ.
οι Α37 και Andros που είναι το
περίπου 50% εκτιµάται πως είναι µειωµένη 50% και η Evert
που αντιπροσωπεύει το 12% έχει
αρκετά προβλήµατα) και έχει αναλογικά καλύτερη παραγωγή.
Αυτό σηµαίνει ότι αν οι όγκοι
είναι µικρότεροι του αναµενόµενου δεν αποκλείεται να «πυροδοτηθεί» ένας πόλεµος ανταγωνισµού τιµών για την εξασφάλιση πρώτης ύλης ή αντιθέτως
εάν οι ροές στα εργοστάσια είναι σχετικά ικανοποιητικές να
υπάρξει συγκράτηση.

Σε Πέλλα και Αµύνταιο η καταστροφή φτάνει
το 90 µε 100%, µισή παραγωγή για την Ηµαθία
Το µεγαλύτερο πρόβληµα φαίνεται πως εντοπίζεται στο νοµό
Πέλλας µε τον παραγωγό Σάββα Σαββίδη από το Λιπαρό Γιαννιτσών να σηµειώνει πως «η ζηµιά ξεπερνά το 90%. Από τους 150
τόνους που περίµενα δεν θα µαζέψω ούτε 15 τόνους». Για απώλεια παραγωγής που κυµαίνεται
από 50% έως και 80% ανάλογα τα
κτήµατα, µας µίλησε κι ο παραγω-

γός Θέµης Κρητίδης από τον Προφήτη Ηλία Σκύδρας, ενώ ο Νίκος
Μηνάς, πρόεδρος του Α.Σ. Καλυβίων σηµείωσε πως «σε ακτίνα 5
χιλιοµέτρων από τα Καλύβια, σε
όλα τα χωριά δεν υπάρχει συµπύρηνο ροδάκινο ούτε για δείγµα».
Στην Ηµαθία η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη, µε την απώλεια παραγωγής να φτάνει µεσοσταθµικά στο 50%, ενώ κοντά

Α3 | 35

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Συνωστισµός στα «στέκια» χωριών µε υποψία καλής παραγωγής
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

Agrenda

στο 100% είναι η καταστροφή σε
Αµύνταιο και Φλώρινα. «Σε κάθε
περίπτωση µιλάµε για το µισό της
περσινής συνολικής παραγωγής
κι αυτό υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουµε άλλες απώλειες
από τα καιρικά φαινόµενα, που
θα µειώσουν ακόµη περισσότερο
τους αναµενόµενους όγκους», αναφέρθηκε στην Agrenda από πηγή µε γνώση του κλάδου.

Σ

την ελληνική αγορά σκληρού σίτου φαίνεται πως η
κατάσταση ποιοτικά και ποσοτικά είναι χειρότερη από τις πρώτες εκτιµήσεις. Φέτος θα
υπάρχουν πάρα πολλές ποσότητες
που θα είναι µέτριες προς χαµηλές,
οι οποίες παραδοσιακά προορίζονται
προς εξαγωγή. Οι τιµές των Ιταλών
για τα µέτρια σιτάρια µας φαίνεται
να κυµαίνονται µεταξύ 275-280 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας, αλλά δεν
ακούγονται κλεισίµατα συµβολαίων καθώς οι τιµές παραγωγού δεν
έχουν καθοριστεί σε µεγάλο βαθµό.
Στη Θεσσαλία κυριαρχούν τιµές µεταξύ 23-25 λεπτών το κιλό στον παραγωγό. Στα σκληρά σιτάρια, είχαµε
άνοδο για δεύτερη εβδοµάδα στις τιµές της Φότζια
κατά 5 ευρώ ο
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ τόνος για τις
papadogiannis@
πρώτες ποιότηagronews.gr
τες και 5 ευρώ
για τις υπόλοιπες. Συγκεκριµένα για τα ποιοτικά
σιτάρια µε ειδικό βάρος 79 kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 12% η τιµή
αποθήκης εµπόρου κυµαίνεται στα
315-320 ευρώ ο τόνος. Για τη δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 78 kg/
hl, υαλώδη 65% και πρωτεΐνη 11,5%
η τιµή αποθήκης εµπόρου διαπραγµατεύεται στα 305-310 ευρώ/τόνος.
Στη Γαλλία οι τιµές σκληρού, ενισχύθηκαν κατά 5 ευρώ πιάνοντας
τα 275 ευρώ ο τόνος FOB γαλλικό
λιµάνι. Η κατάσταση στον Καναδά
λόγω της πρόσφατης ξηρασίας δεν
έχει αποτιµηθεί, εντούτοις προκαλεί ανησυχίες όσον αφορά τη διαθεσιµότητα για τη νέα σοδειά. Αυτό, αν και πολύ πρώιµο, µπορεί και
να ανοίξει τον δρόµο για περισσότερες εξαγωγές από την Ε.Ε για Βορειο-Αφρικανικές χώρες.
Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, η
άνοδος της προηγούµενης εβδοµάδας εξανεµίστηκε λόγω της βελτίωσης των καιρικών συνθηκών στις
ΗΠΑ. Είναι άλλωστε εποχή που τα
τερτίπια του καιρού ανακατεύουν τις
αγορές. Αναµένεται µια σειρά από
διαγωνισµούς αγοράς από διάφορα κράτη, όπως Αλγερία και Τουρκία, που θα δώσουν το στίγµα της
πραγµατικής τιµής. Στην Γαλλία, είχαµε γύρισµα της αγοράς µε τις τιµές να υποχωρούν στο σηµείο στήριξης των 200 ευρώ ο τόνος.
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Η αγορά σηκώνει
προπωλήσεις
ΒΑΜΒΑΚΙ

Έτοιµοι για νέο
γύρο προπωλήσεων φαίνεται πως είναι οι
Έλληνες παραγωγοί, που αναµένουν την εγχώρια αγορά να
σφραγίσει επίπεδα τιµών πάνω
από τα 55 λεπτά το κιλό στο σύσπορο, όσο το δολάριο ενισχύεται (δίνοντας καλύτερες τιµές για
το εγχώριο προϊόν). Έτοιµη φαίνεται πως είναι και η διεθνής αγορά να δοκιµάσει υψηλότερα επίπεδα τιµών, µε το χρηµατιστήριο βάµβακος την προηγούµενη
εβδοµάδα να φτάνει ακόµα και τα
88 σεντς ανά λίµπρα, πριν διορθώσει σε τιµές γύρω από τα 86,5
µε 87 σεντς, µε την ισοτιµία ευρώ/δολάριο στα 1,18 ευρώ.
Σύµφωνα µε τα όσα ακούγονται
σε κύκλους έµπειρων και δραστήριων παραγωγών, σκοπός είναι
το κλείσιµο ποσοτήτων στις καλές τιµές που δίνει τώρα η αγορά, οι οποίες θα αφορούν τη µισή περίπου παραγωγή που υπολογίζουν ότι θα έχουν, πριν ξεκι-

Τόνος ανόδου,
με τα συμβόλαια
Δεκεμβρίου
περί το 1 δολάριο

USDA

Με κάθε ευκαιρία η χρηµατιστηριακή τιµή βάµβακος δίνει σήµα στην αγορά ότι
η βάση των 86 σεντς ανά λίµπρα συνιστά
ισχυρή στήριξη πλέον, µε τις πιο αισιόδοξες εκτιµήσεις για τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου να οριοθετούν την τιµή από τα 95
σεντς έως το 1 δολάριο. Ωστόσο εκφράζονται και πτωτικές δυνάµεις, που ανέκοψαν
την περασµένη εβδοµάδα τις προσπάθειες να σπάσει η αντίσταση των 88 σεντς.
Η γραµµή πάντως που φαίνεται ότι ακολουθούν οι Αµερικανοί παραγωγοί,
υπαγορεύει εδώ και µήνες την προπώληση σε τιµές άνω των 85 σεντς ανά λίµπρα, µε τις υπόλοιπες ποσότητες µεταξύ
των 90 και 95 σεντς που εκτιµάται ότι θα
διαµορφώσει η αγορά βάσει των υφιστάµενων δεδοµένων, κρατώντας ένα µικρό
ποσοστό σε περίπτωση που πράγµατι οι
τιµές ξεφύγουν από το όριο των 95 σεντς
η λίµπρα στα συµβόλαια ∆εκεµβρίου ‘21.
Να σηµειωθεί ότι µε αντίστοιχο τρόπο κινήθηκαν και Έλληνες παραγωγοί
οι οποίοι έκλεισαν συµφωνίες στα 51
έως 55 λεπτά το κιλό για το σύσπορο,
υπολογίζοντας ποσοστό της επερχόµενης παραγωγής τους που αντιστοιχεί σε
250 κιλά το στρέµµα.

νήσει η συγκοµιδή το φθινόπωρο. Στις ΗΠΑ, όπου διαµορφώνονται και οι διεθνείς τιµές, τα
στοιχεία του υπουργείου Γεωργίας (USDA) δίνουν µικρότερες
εκτάσεις στην καλλιέργεια, µε
τους Αµερικανούς αγρότες να έχουν σπείρει 47,3 εκατ. εκτάρια
από σχεδόν 50 εκατ. εκτάρια που
είχαν σπείρει πέρυσι, µε την αγορά να ανέµενε ακόµα µικρότερες εκτάσεις.
Ωστόσο το ζητούµενο είναι πόσες από τις εκτάσεις αυτές θα συγκοµιστούν τους επόµενους µήνες, αφού στις νοτιοδυτικές πολιτείες αναµένεται πως το 15% µε 30%
των καλλιεργούµενων στρεµµάτων µάλλον θα εγκαταλειφθούν,
είτε λόγω πληµµύρας, είτε ξηρασίας. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται
πως δύσκολα η αµερικανική σοδειά θα υπερβεί τα 16,5 εκατ. δεµάτια, µε τα αποθέµατα εκτός Κίνας να είναι εξαντληµένα. Παράλληλα η τάση στην αγορά ενθαρρύνει σταθερά την κατανάλωση.

Οι ονοµαστικές τιµές στο συµβατικό βαµβάκι θα κινηθούν ανοδικά, έπειτα από τον υφεσιακό
κύκλο της τριετίας 2017-2020 εκτιµά ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

ΟΟΣΑ

Με δυνατή τιμή διεθνώς το πιστοποιημένο
ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΑΤ ΤΟΝΟΙ
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Στροφή προς βαµβάκια µε πιστοποίηση
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βιωσιµότητας καταγράφει έκθεση του ΟΟΣΑ για τις
προοπτικές βασικών αγροτικών εµπορευµάτων µέχρι
το 2030, εκτιµώντας ότι οι ονοµαστικές τιµές στο
συµβατικό βαµβάκι θα κινηθούν ανοδικά, έπειτα από
τον υφεσιακό κύκλο της τριετίας 2017-2020. Ο
Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης,
εντοπίζει µια ακόµα ενισχυτική προοπτική στο βαµβάκι η
οποία έγκειται στον περιορισµό της χρήσης πολυεστέρα
από τη βιοµηχανία ένδυσης. Όπως σηµειώνει, ήδη από
το 2010 η τιµή βάµβακος βρίσκεται κατά 40% πάνω
από την τιµή του πολυεστέρα, όταν όλο το προηγούµενο
διάστηµα από τη δεκαετία 1970, η τιµή για το βαµβάκι
απέκλινε το πολύ 5% από εκείνη των συνθετικών ινών.
Σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ, ήδη καταγράφεται µια
στροφή της βιοµηχανίας στο βιώσιµο βαµβάκι, το οποίο
παράγεται µε τις προδιαγραφές που υπαγορεύουν
προγράµµατα όπως η Πρωτοβουλία για Καλύτερο
Βαµβάκι και αφορούν την περιορισµένη χρήση νερού,
την πιστοποίηση βιολογικής παραγωγής και άλλων
ανάλογων πρακτικών. Αυτές οι παραγωγές άγγιξαν το
25% στο συνολικό εµπόριο το 2018, ενώ αναµένεται
περαιτέρω µείωση της πίτας για τα συµβατικά βαµβάκια.
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Επενδυτική απραξία και χαμηλοί
τζίροι με φόντο τον τουρισμό
Μια επενδυτική απραξία που γίνεται αισθητή αν
αναλογιστεί κανείς ότι ο μέσος όρος των
συνεδριάσεων από τις 14 Ιουνίου μέχρι την
περασμένη εβδομάδα είναι μεταξύ 20-30 εκατ.
τεμαχίων καθημερινά, έριξε το Χ.Α. στο εύρος
των 860 μονάδων. Οι αβεβαιότητες πολλές, σε
συνδυασμό με την εποχική υποτονικότητα των
καλοκαιρινών χαμηλών τζίρων, αλλά και το
ενδεχόμενο το τουριστικό τρίτο τρίμηνο να
κινηθεί πολύ χαμηλότερα του αναμενόμενου, η
αγορά είναι συγκρατημένη σε ανοδική αντίδραση.

Top Movers

Ευρώ Μεταβολή %

ΛΑΜΨΑ

20,0000 +5,26%

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.

9,1500 +4,57%

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 0,2300 +4,55%
ΓΕΚΕ Α.Ε.

5,8000 +2,65%

LAVIPHARM Α.Ε.

0,4600 +2,22%

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.0,1320-20,00%
ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε.

0,3280 -19,61%

ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 0,2460-19,61%

YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.

0,1060- 18,46%

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

0,5050 -14,41%

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

Moνάδες Μεταβολή
34,307.10 -1.08%
14,450.90 -1.47%
3,977.90 -2.47%
7,016.47 -1.90%
15,363.32 -2.09%
6,377.31 -2.30%
11,899.65 -1.54%
28,118.03 -0.88%

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

Τελευταία
αλλαγή
15.03.2020
18.09.2019
18.09.2019
11.03.2020
01.02.2020
01.06.2020
01.06.2020
01.06.2020

ΕΒΟΛ: Το ΔΣ του Αγροτικού
Συνεταιρισμού Βόλου-ΕΒΟΛ,
στη συνεδρίαση της 3ης
Ιουλίου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν
τις έκτακτες συνθήκες λόγω του
covid-19, αλλά και την υψηλή
κερδοφορία που εμφανίζει για το
2020 αποφάσισε να χορηγήσει
μέρισμα ύψους 1.500 ευρώ σε κάθε
μέλος του συνεταιρισμού.

CHOBANI: Εμπιστευτικό αίτημα για
αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στις
ΗΠΑ υπέβαλε η εταιρεία παραγωγής
γιαουρτιού Chobani, σύμφωνα με
δημοσίευμα του Reuters. Πηγή που
επικαλείται το πρακτορείο, λέει ότι η
αποτίμηση της εταιρείας θα μπορούσε
να ξεπεράσει τα 10 δισ. δολάρια.
ΒΑRILLA HELLAS: Ο κύκλος
εργασιών της Barilla Hellas
αυξήθηκε το 2020 στα 88,8 εκατ.
ευρώ, καταγράφοντας μία άνοδο
κατά 17,9%, έναντι 75,9 εκατ. ευρώ
το 2019, Τα μικτά κέρδη
διαμορφώθηκαν στα 40,3 εκατ. ευρώ
από 36,0 εκατ. το προηγούμενο έτος.

ΔΩΔΩΝΗ: Το 2020, η Δωδώνη
πραγματοποίησε κύκλο εργασιών σε
επίπεδο Ομίλου ύψους 138 εκατ.
ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 28% σε
σχέση με το 2019, σύμφωνα με τη
γενική συνέλευση της 6ης Ιουλίου.
ΚΡΙ-ΚΡΙ: Εγκρίθηκε από τη γενική
συνέλευση των μετόχων της Κρι-Κρι
στις 6 Ιουλίου η διάθεση κερδών της
εταιρικής χρήσης 2020, καθώς και η
πρόταση του ΔΣ για τη διανομή
μερίσματος μικτού ποσού 0,200
ευρώ ανά μετοχή, συνολικά μικτού
μερίσματος ύψους 6.613.027 ευρώ.
Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος
μερίσματος ορίζεται η 12/8/2021.

Απειλή νέου πολέμου
τιμών στο πετρέλαιο
Στα ύψη το αργό, ρήγμα στο καρτέλ του ΟΠΕΚ
Καμπανάκι Ρουμπινί για στασιμοπληθωρισμό
H αποτυχία του ΟΠΕΚ+ να καταλήξει
σε συμφωνία για την αύξηση της παραγωγής οδήγησε τις τιμές του αργού
στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών τουλάχιστον ετών. Το Brent,
διεθνής δείκτης αναφοράς, άγγιξε τα
77,84 δολάρια το βαρέλι την Τρίτη -το
υψηλότερο επίπεδο από το 2018.
Τα μέλη του ΟΠΕΚ+ συμφωνούν για
την ανάγκη αύξησης της παραγωγής
αργού, καθώς η ζήτηση αρχίζει να υπερβαίνει την προσφορά. Αλλά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ένα από τα
πιο ισχυρά μέλη μετά τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, ζητούν να επανεξεταστεί ο τρόπος που υπολογίζεται ο
στόχος για το επίπεδο παραγωγής. Οι
σχέσεις της Σαουδικής Αραβίας και
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
έχουν αρχίσει να επιδεινώνονται, κα-

Decanter

Επιστέγασμα της προσπάθειας, της
Ένωσης Ηρακλείου για την ανάδειξη
των κρητικών οίνων είναι η βράβευση
των κρασιών της στον μεγαλύτερο
διαγωνισμό κρασιού το DECANTER
WORLD WINE AWARDS με δύο
αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο. Τα
κρασιά που βραβεύτηκαν είναι από
τοπικές γηγενείς ποικιλίες (λιάτικο,
θραψαθήρι, βιδιανό).

θώς η μία χώρα αντιμετωπίζει την άλλη ως ανταγωνιστή στην περιοχή του
Κόλπου. Εξομάλυνση «βλέπει» πάντως
η Goldman Sachs, παρά τον «πόλεμο»
και τη μη συμφωνία στον OPEC+, αλλά
υπό μία αίρεση... εφόσον αρχικά καλυφθεί έλλειμμα 2,5 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως. Ωστόσο, χρειάζονται
5 εκατομμύρια βαρέλια μέχρι το τέλος
του έτους για να αποφευχθεί τα αποθέματα να πέσουν σε τρομακτικό βαθμό.
Στο μεταξύ, ο διάσημος οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπινί προειδοποιεί
πως η υπερβολικά χαλαρή νομισματική
και δημοσιονομική πολιτική θα μπορούσε να οδηγήσει σε κρίση χρέους
και στασιμοπληθωριμό αναλόγου με
αυτόν το 1970. «Οι εταιρείες με υψηλό
βαθμό μόχλευσης και οι απερίσκεπτοι
πιστωτές θα πέσουν πρώτοι», εκτιμά.

Κωδικός QR

Οι επαγγελματίες του οίνου πρέπει να
προβλέψουν νέες ετικέτες και
πλατφόρμες στο διαδίκτυο που θα
πληρούν τις προϋποθέσεις στους νέους
κανονισμούς που θα καθοριστούν στις
Βρυξέλλες, μετά την επισφράγηση της
νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Θα
υπάρχει στην ετικέτα και ένας κωδικός
QR για πρόσβαση μέσω smartphone
στον ιστότοπο του κάθε οινοποιού.
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ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Η διαδικασία αίτησης συνταξιοδότησης
απαιτεί γνώση του αντικειμένου

Π

ολλές φορές χρησιµοποιώ σκληρή γλώσσα
στο γραπτό λόγο και παρεξηγούµαι. ∆εν
είναι ο σκοπός µου να προσβάλλω κανέναν, ούτε να θίξω τιµές και υπολήψεις. ∆υστυχώς όµως δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά, αφού
µε άλλο τρόπο δεν καταλαβαίνουν
αυτοί στου οποίους απευθύνεται κάθε φορά το άρθρο µου.
Πριν δύο χρόνια περίπου, όταν
ακόµη δεχόµασταν κόσµο στα γραφεία µας και χαιρετούσαµε ο ένα τον
Εξειδίκευση
άλλο χωρίς φόβο, ήρθε ένας αγρόΤο θέµα «σύνταξη»,
της και ζήτησε να του ετοιµάσω τα
όπως όλα τα θέµατα,
δικαιολογητικά για τη σύνταξη της
απαιτεί εξειδικευµένη
γυναίκας του.
γνώση
Του εξήγησα τότε ότι τη διαδικασία αυτή δεν µπορώ την κάνω εγώ,
διότι δεν ασχολούµαι µε συνταξιοδοτικά θέµατα αφενός, αλλά κι επειδή το θέµα «σύνταξη» -όπως όΒασικό λάθος
λα τα θέµατα- απαιτεί εξειδικευµένη
Όλοι θεωρούν ότι αφού γνώση αφετέρου. Και θα πρέπει να
µε τους κωδικούς taxis
ασχοληθεί κάποιος που γνωρίζει το
γίνονται τα πάντα, τότε
αντικείµενο και ασχολείται, προκειπρέπει να τα κάνει
µένου να τύχει της καλύτερης δυναο λογιστής
τής αντιµετώπισης.
Πράγµατι, το θέµα το ανέλαβε γραφείο διεκπεραίωσης συνταξιοδοτικών υποθέσεων και η σύζυγός του
σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα άρχισε να πληρώνεται από τη σύνταξη της. Πληροφοριακά να πω ότι επρόκειτο για την πιο απλή περίπτωση συνταξιοδότησης: η σύζυγός του ήταν ασφαλισµένη όλα τα χρόνια
και µόνο στον ΟΓΑ. Άλλαξαν αρκετά από τότε και βρισκόµαστε στο σήµερα: «η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά
µε ένα κλικ», έτσι λένε. Ποιοι;; Ας ξετυλίξουµε το κουβάρι της παραπληροφόρησης. Τα πάντα ξεκινάνε από
ένα βασικό λάθος: όλοι θεωρούν
ότι, αφού µε τους κωδικούς taxis
γίνονται τα πάντα, τότε πρέπει να
τα κάνει ο λογιστής. Και κάπου εκεί χάνεται η µπάλα.

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

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΩΡΑ: η αναφορά στο συγκεκριµένο παράδειγµα γίνεται για τη συµπεριφορά του ανταποκριτή.
Ο οποίος αντί να ασχοληθεί µε τον ασφαλισµένο του
ταµείου στο οποίο εργάζεται, θέλησε να υποδείξει σε
ελεύθερο επαγγελµατία πως θα κάνει τη δουλειά του.
∆ηλαδή έχουµε ξεφύγει εντελώς.
Γνωρίζω ανταποκριτές ΟΓΑ οι οποίοι ασχολούνται
νυχθηµερόν µε τα θέµατα των αγροτών, δίνουν την
ψυχή τους και βοηθάνε όσο δεν παίρνει. Οι ελάχιστοι
ανάποδοι, αν δεν τους αρέσει, µπορούν απλά να πάνε στα σπίτια τους και να µην ταλαιπωρούν τον κόσµο.
Και υποδείξεις να κάνουν όταν θα γίνουν αυτοί ελεύθεροι επαγγελµατίες.

∆ηλώσεις µε ρυθµό χελώνας
Μέχρι την Πέµπτη 8/7 και ώρα 17:00, είχαν
υποβληθεί στη ∆.Ο.Υ. Καρδίτσας 16.575
φορολογικές δηλώσεις. Λιγότερες από τις µισές
κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστηµα. Αν
νοµίζουν κάποιοι στο Υπουργείο και την ΑΑ∆Ε,
ότι µε ψεύτικα δηµοσιεύµατα σε πολιτικές
εφηµερίδες ότι δεν θα δοθεί παράταση, πως θα
φοβηθούµε, είναι πολύ µακριά νυχτωµένοι.

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2020, υποψήφιος για συνταξιοδότηση ζήτησε από το λογιστή του να του υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση. Ο λογιστής του (το γραφείο του οποίου ασχολείται µε συνταξιοδοτικά θέµατα
-δεν γνωρίζω αν ασχολείται ο ίδιος ο συνάδελφος ή να
συνεργάζεται µε νοµικό γραφείο) τον ενηµέρωσε ότι
η διαδικασία αυτή στοιχίζει ένα Α’ ποσό. Του είπε επίσης ότι, θα µπορούσε να απευθυνθεί στον ανταποκριτή της περιοχής του και να ζητήσει να του κάνει την αίτηση εκείνος, χώρια που θα ήταν δωρεάν.
Πράγµατι ο αγρότης πήγε στον ανταποκριτή του ΟΓΑ, του εξήγησε τη συνοµιλία που είχε µε το λογιστή
και του ζήτησε να υποβάλλει την αίτηση.
Και τότε συνέβη το εξής απίστευτο: ο ανταποκριτής,
αντί να του πει «οκ, θα σου κάνω την αίτηση», ή «όχι,
δεν θα σου υποβάλλω την αίτηση διότι δυστυχώς δεν
έχω το δικαίωµα», άρχισε να βάλλει κατά του λογιστή
του αγρότη µε θέµα αναφοράς τα χρήµατα που ζήτησε για την υποβολή της αίτησης.
Μάλιστα σε µια έξαρση επαναστατικής διάθεσης, πήρε τηλέφωνο το λογιστή του αγρότη και του την είπε
κιόλας, γιατί χρεώνει τόσα χρήµατα για κάτι τόσο απλό.

ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ, θα ήθελα να πω ότι τις
περισσότερες φορές το φθηνό σου βγαίνει ακριβό. Έχουν υπάρξει άπειρες περιπτώσεις κατά τις οποίες, πολλοί παρασύρθηκαν από το «γείτονα» που τα ήξερε όλα και «..έλα µωρέ δεν είναι τίποτε…» και τους βγήκε
ο κούκος αηδόνι.
Και ξέρετε κάτι; Όταν θα βγει ο λογαριασµός, ο κακός λογαριασµός, θα βγει στον ΑΦΜ το δικό σας. Ο έξυπνος «γείτονας» δεν φαίνεται πουθενά. Έκανε το
κοµµάτι του κι άµα πας να τον αρπάξεις θα σου πει «εγώ να βοηθήσω ήθελα, εσύ γιατί µε άκουσες;» και θα
βγείτε µε πλευρά σπασµένα.
Το θέµα τη σύνταξης είναι πάρα πολύ σηµαντικό για
να το προσπεράσετε έτσι απλά. Πρέπει να είστε προσεκτικοί και τα βήµατα σας να είναι σταθερά, για κάθε τι που σας αφορά.
Φυσικά και θα συµβουλευτείτε το λογιστή σας, πάντα να το κάνετε, δεν πρέπει να ξεχνάτε όµως ότι, δεν
κάνουµε τα πάντα. Το έντιµο είναι το εξής: δεν γνωρίζω κάτι; δε θα το κάνω, δεν θα ασχοληθώ µαζί σου όσα
χρήµατα κι αν µου δώσεις, γιατί µπορεί από το πράγµα που θα µου ζητήσεις να σου υλοποιήσω να προκύψει στο µέλλον ζηµιά µη αναστρέψιµη.

Με νόµο οι αιτήσεις από πιστοποιηµένους
λογιστές και δικηγόρους
Εγκρίθηκε η διαδικασία υλοποίησης των
αιτήσεων συνταξιοδότησης από λογιστές και
δικηγόρους. Οι ενδιαφερόµενοι, αφού
υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
θα πιστοποιηθούν από τον ΕΦΚΑ και θα έχουν
πλήρως την ευθύνη για η σύνταξη και υποβολή
των αιτήσεων συνταξιοδότησης.
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Μέχρι τέλος του χρόνου
θα παραμείνουν ψηλά
Προοπτικές διατήρησης των κεκτημένων υψηλών στα αγροτικά
εμπορεύματα και μετριοπαθής αύξηση της ζήτησης έως το 2030
βλέπει ο ΟΟΣΑ, κρίσιμος παρονομαστής τιμών ο πληθωρισμός
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Ένα δυναµικό εξάµηνο για τις τιµές
των αγροτικών εµπορευµάτων στην
Ευρώπη, µε προοπτικές διατήρησης
των κεκτηµένων υψηλών σε βάθος
δεκαετίας προεξοφλούν δύο ειδικές
εκθέσεις της Κοµισιόν και του ΟΟΣΑ. Στην περίπτωση της Κοµισιόν,
ο χρονικός ορίζοντας της µελέτης
απλώνεται µέχρι το τέλος του έτους,
µε τις προοπτικές για βασικά αγροτικά προϊόντα όπως τα σιτηρά, το γάλα και το ελαιόλαδο να αποτυπώνονται θετικές για την πορεία των
τιµών. Στην περίπτωση του ελαιολάδου τα τελικά αποθέµατα περιορίζονται στους 400.000 τόνους, στα
σιτηρά η παραγωγή αυξάνεται ελα-

φρώς κατά 3,5% όσο η ζήτηση παραµένει ισχυρή και τα αποθέµατα
εξαντληµένα, ενώ στην περίπτωση
των γαλακτοκοµικών προϊόντων εκτιµάται πως οι τιµές στο αγελαδινό και το πρόβειο γάλα θα ενισχυθούν σηµαντικά το προσεχές διάστηµα, απορροφώντας το επιπλέον
κόστος µε το οποίο επιβαρύνονται
οι κτηνοτρόφοι λόγω της αύξησης
στις τιµές ζωοτροφών έως και 30%.
Συγκεκριµένα, η Κοµισιόν κάνει
λόγο για αύξηση των παραδόσεων
γάλακτος σε ποσοστό της τάξης µόλις του 0,8%, µε τις εξαγωγές να ενισχύονται κατά 7% όσο η τιµή για
το βούτυρο (αποτελεί ενδεικτικό
δείκτη για τις τιµές του γάλακτος)
βρίσκονται ήδη στο +5% επί του µέσου όρου 5ετίας.

Σε ρόλο πυροσβεστήρα για τις αγορές αγροτικών προϊόντων ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και ο FAO
(Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας του ΟΗΕ), εκτιµούν ότι το ράλι τιµών δεν αναµένεται να συνεχιστεί. Τα γραφήµατα που παραθέτει η πολυσέλιδη ανάλυση για
τις προοπτικές των αγορών αγροτικών προϊόντων δείχνουν τη σταθεροποίησή τους σε επίπεδα τιµών
γύρω από αυτά που διαµορφώνει
σήµερα η αγορά, µε καθοδική τάση 0,5% περίπου στην πλειοψηφία των αγορών. Υπό αυτό το πρίσµα, αν και δεν διατυπώνεται µε
σαφήνεια στην έκθεση, φαίνεται
πως η κερδοφορία στην αγροτική
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Κορεσµός στις µεγάλες αγορές

Οι τιµές στο αγελαδινό και
το πρόβειο γάλα εκτιµάται
ότι θα ενισχυθούν σηµαντικά,
απορροφώντας το επιπλέον
κόστος των ζωοτροφών που
επιβαρύνει τον κτηνοτρόφο

δραστηριότητα θα επιτευχθεί κυρίως µέσω της στροφής σε πράσινες
πρακτικές παραγωγής, στις οποίες
άλλωστε κατευθύνεται και το ενδιαφέρον των πολιτικών κέντρων εξουσίας της Ευρώπης, η οποία ως
γνωστόν φιλοδοξεί να γίνει πρωτοπόρος σε αυτήν την υπό σχηµατισµό «πράσινη αγορά».

Η έκθεση του ΟΟΣΑ για τις αγορές αγροτικών προϊόντων αναµένει µια µετριοπαθή αύξηση της γενικότερης ζήτησης για αγροτικά εµπορεύµατα που περιορίζεται στο
1,2% µέχρι το 2030, κάνοντας λόγο για κορεσµό σε αρκετές καθοριστικές αγορές, όπως αυτές της Ευρώπης, των Ηνωµένων Πολιτειών
και της Κίνας. Μάλιστα στην περίπτωση των δηµητριακών αναφέρεται στην έκθεση µια τάση σταθεροποίησης των διεθνών τιµών (ονοµαστικών) κοντά στα υφιστάµενα
επίπεδα, που ωστόσο γυρνά σε αρνητικό πρόσηµο όταν γίνεται αναγωγή σε πραγµατικές τιµές, εξαιτίας των πληθωριστικών τάσεων.
Σε αντίθεση µε πλήθος αναλύσε-
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Τα αγροτικά μακροοικονομικά
της δεκαετίας βάσει ΟΟΣΑ
Πετρέλαιο και εισοδήματα διαμορφώνουν τιμές και ζήτηση

βεί µέσα στη δεκαετία, παρασέρνοντας και τις τιµές του καλαµποκιού.

Πλειοδοσία για τις ζωοτροφές

Ελάχιστη η µεταβολή
σε διατροφικές συνήθειες
Εν τω µεταξύ παρατηρούνται
δυο αντίθετες µεταξύ τους τάσεις
µεταξύ των οικονοµικά ανεπτυγµένων περιοχών του πλανήτη και
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των αναπτυσσόµενων σε ό,τι αφορά στις διατροφικές συνήθειες, η
οποία θα µπορούσε να ευνοήσει
την παραγωγή τροφίµων µε προστιθέµενη αξία. Συγκεκριµένα, σε
χώρες µε υψηλό εισόδηµα, η κατά κεφαλή διαθεσιµότητα τροφίµων δεν θα επεκταθεί σηµαντικά
την επόµενη δεκαετία, αφού βρίσκεται ήδη σε υψηλά επίπεδα όσο η γήρανση του πληθυσµού στις
περιοχές αυτές περιορίζει τις πρόσθετες απαιτήσεις σε θερµίδες.
Ωστόσο, η αύξηση του εισοδή-
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µατος και η αλλαγή των προτιµήσεων των καταναλωτών θα αυξήσει την υποκατάσταση συµβατικών και έντονα επεξεργασµένων
τροφίµων προς τρόφιµα υψηλότερης αξίας, συµπεριλαµβανοµένων φρούτων και λαχανικών και
σε µικρότερο βαθµό σε προϊόντα
ζωικής προέλευσης και φρέσκα
γαλακτοκοµικά.
Στις χώρες µεσαίου εισοδήµατος, η διαθεσιµότητα κατά κεφαλήν τροφίµων αναµένεται να αυξηθεί κατά 4,5% έως το 2030. ∆εδοµένης της προβλεπόµενης υψηλής αύξησης εισοδήµατος και
των ισχυρών προτιµήσεων για
κρέας σε πολλές από αυτές τις
χώρες, συµπεριλαµβανοµένης
της Κίνας, το 32% των πρόσθετων θερµίδων θα παρέχονται από ζωικά προϊόντα και το 19% από φυτικά έλαια.
Η διαθεσιµότητα τροφίµων προβλέπεται να αυξηθεί κατά σχεδόν
8% στις χώρες µε χαµηλότερα και
µεσαία εισοδήµατα κατά την δεκαετία που διανύεται καταγράφοντας
τη µεγαλύτερη αύξηση σε όλες τις
οµάδες εισοδήµατος.
Η κατά κεφαλήν κατανάλωση
ζωικών προϊόντων αναµένεται επίσης να αυξηθεί, κυρίως ως αποτέλεσµα της αύξησης της κατά
κεφαλήν κατανάλωσης γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Ινδία ο
πληθυσµός της οποίας θα αυξηθεί κατά 200 εκατ. περίπου ανθρώπους µέχρι το 2030, ξεπερνώντας
την Κίνα και δίνοντας ξανά ελπίδα
σε όσους οικονοµολόγους είχαν
εντοπίσει στην περίπτωση της Ινδίας τη κινητήριο δύναµη του επόµενου ανοδικού υπερκύκλου
στην παγκόσµια οικονοµία.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
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ων που προδιαγράφουν έναν µίνι ανοδικό υπερκύκλο, οι ειδικοί του ΟΟΣΑ επιφυλάσσονται, αναµένοντας
ωστόσο απόκλιση από τις εκτιµήσεις
τους στις τιµές των ζωοτροφών, λόγω
της έντονης ζήτησης για γαλακτοκοµικά προϊόντα, που ακόµα δεν έχει
κορυφωθεί στις ανερχόµενες αγορές. Κάτι τέτοιο αναµένεται να συµ-

Οι κορυφαίοι καταναλωτές ζωοτροφών (δηλαδή Κίνα, Ηνωµένες
Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση) θα
συνεχίσουν να πλειοδοτούν για το
ήµισυ της συνολικής ζήτησης ζωοτροφών έως το 2030. Ωστόσο, πολλές χώρες χαµηλού και µεσαίου εισοδήµατος θα σηµειώσουν ισχυρότερη αύξηση της ζήτησης ζωοτροφών κατά την επόµενη δεκαετία, καθώς οι τοµείς της κτηνοτροφίας τους
µεγεθύνονται. Περίπου το 30% της
πρόσθετης ζήτησης για ζωοτροφές
θα προέρχεται από την Κίνα, όπου
η ζήτηση αναµένεται να αυξηθεί 1%
ετησίως µέχρι το 2030.

2030

Η κερδοφορία στην αγροτική
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Πράσινες πρακτικές

Μετά την πτώση κατά 4,7% το 2020,
το παγκόσµιο ΑΕΠ αναµένεται να
ανακάµψει το 2021-2022 και να
αυξηθεί κατά µέσο όρο 2,9% τα επόµενα δέκα χρόνια εκτιµά η έκθεση του ΟΟΣΑ, που ωστόσο σηµειώνει ότι όποια καταναλωτική
τάση στην περίπτωση των αγροτικών προϊόντων εκδηλωθεί, αυτή αποδίδεται στις πληθυσµιακές
µεταβολές. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ, ο παγκόσµιος
πληθυσµός θα φτάσει τους 8,8 δισ.
ανθρώπους ως το 2030, µε ετήσιο
ρυθµό αύξησης 0,9% από 1,2% που
ήταν την προηγούµενη δεκαετία.
Η παγκόσµια οικονοµία θα πρέπει να ανακάµψει στο προ πανδηµίας επίπεδα έως το 2022.
Μάλιστα, η ανάκαµψη αναµένεται να είναι ταχύτερη στην Ασία.
Με τη ζήτηση για αγροτικά προϊόντα να µένει σχετικά σταθερή,
ένας ακόµα παράγοντας που θα
λειτουργήσει πληθωριστικά για
τις τιµές, δίνοντας µάλιστα αρνητικό πρόσηµο στις πραγµατικές τιµές των αγροτικών προϊόντων σε
ποσοστό κατά περίπου 0,5% είναι
το πετρέλαιο.
Οι προβλέψεις του ΟΟΣΑ έρχονται σε συµφωνία µε αυτές που
δίνει η Παγκόσµια Τράπεζα, ήτοι
αύξηση από 43 δολάρια το βαρέλι το 2020 σε 74 δολάρια το βαρέλι ως το 2030 σε ονοµαστικούς όρους και 62 δολάρια το βαρέλι σε
πραγµατικούς όρους.

ΖΑΧΑΡΗ
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Σήµερα ο αµπελώνας
Τσέλεπου στις Ρίζες
Αρκαδίας, κοντά στην
ιστορική Τεγέα, ξεπερνάει
τα 500 στρέµµατα, ενώ
τα τελευταία χρόνια η
δραστηριότητά του ξεφεύγει
από τα όρια της Μαντίνειας,
καθώς ένας άλλος πυρήνας
της ξεδιπλώνεται στις
πλαγιές της Νεµέας,
στο Κούτσι.

ΤOΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Η ώρα έδειχνε εννέα παρά τέταρτο (8.45 µ.µ.) λίγο πριν δύσει ο ήλιος, το Σάββατο 3 Ιουλίου, όταν
από τους πρόποδες του Πάρνωνα,
αρκετά πιο κάτω από τα ∆ολιανά,
άρχισαν να αντηχούν απ’ άκρη σ’
άκρη της βουνοπλαγιάς, κλάµατα
µικρού παιδιού µε ουρλιαχτά που
σου ‘κόβαν την ανάσα. Ήταν τα
τσακάλια. Η µικρή µας συντροφιά
βρισκόταν εκείνη την ώρα στο εκκλησάκι του Αγίου Τρύφωνα, στη
Μελισσόπετρα, κι αγνάντευε το ηλιοβασίλεµα στην άλλη άκρη των
Αρκαδικών ορέων, δηλαδή απ’ τη
µεριά της Τρίπολης.
Η φιλόξενη οικογένεια του Γιάννη Τσέλεπου µας υποδέχθηκε ε-

κεί µε ένα τραπέζι… Ελλάδα, από φρεσκοκοµµένα φρούτα της
εποχής, πετροκέρασα, βερίκοκα, καρπούζι και πεπόνι, όλα
από το σπιτικό µποστάνι που
φροντίζει µε πολύ µεράκι η Αµαλία. Θα µπορούσες να την
πεις και τη «γρεντιά» της οικογένειας. Όπως εκείνο το δοκάρι στα παλιά σπίτια που κρατάει σταθερή τη στέγη. Με όλους
τους καιρούς.
∆εν είναι τυχαίο άλλωστε που
το όνοµά της φέρει ένα από τα
πιο ξεχωριστά σήµατα του Κτήµατος Τσέλεπου. Το πιο πολύπλοκο αφρώδες, στα πρότυπα
της Καµπανίας, µε λεπτά αρώµατα από φλούδες εσπεριδοειδών,
αχλαδιού και πασχαλιάς. Ειδικότερα, ο λόγος για το AMALIA

– Vintage το οποίο, η ίδια παρέα,
γεύονταν την άλλη µέρα πριν το
µεσηµέρι, έχοντας περάσει πρώτα
από τα µικρά πειράµατα του Τσέλεπου µε το Μοσχοφίλερο και το
Chardonnay, στην αφρώδη πάντα
εκδοχή τους.
Τι να πρωτοπείς; Για την προσωπική περιπλάνηση του Γιάννη
Τσέλεπου από το δράµα της Κύπρου το ’74 στους αµπελώνες της
Βουργουνδίας, στο τµήµα Οινολογίας του Πανεπιστηµίου της Dijon
και λίγα χρόνια µετά στο οροπέδιο
της Αρκαδίας, για την «ανάσταση»
του Μοσχοφίλερου, αρχικά στου

Νασιάκου και του Αντωνόπουλου
και στη συνέχεια, µετά το ’89, στα
πρώτα δικά τους κτήµατα στα όρια
σχεδόν της Μαντίνειας µε την Κυνουρία. Είχε πάει πρώτη φορά εκεί µε έναν φίλο του για κυνήγι,
είδε τον τόπο, αξιολόγησε τις δυνατότητές του στην αµπελουργία
κι από τότε αγοράζει γη και φυτεύει κλήµατα. Σήµερα ο αµπελώνας
Τσέλεπου στις Ρίζες Αρκαδίας, κοντά στην ιστορική Τεγέα, ξεπερνάει τα 500 στρέµµατα και όλα αυτά κοµµάτι κοµµατάκι. Υπολογίζει
να έχει υπογράψει µέχρι σήµερα
για αγορές γης περισσότερα από

120 συµβόλαια. Τα τελευταία χρόνια, µάλιστα, η δραστηριότητα του
Κτήµατος Τσέλεπου ξεφεύγει από
τα όρια της Μαντίνειας, καθώς ένας άλλος πυρήνας της ξεδιπλώνεται στις πλαγιές της Νεµέας, στο
Κούτσι συγκεκριµένα. Εκεί µετράει άλλα 100 στρέµµατα ιδιόκτητου
αµπελώνα, φυσικά µε Αγιωργίτικο, ενώ δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής και η στενή συνεργασία που έχει αναπτύξει τα
τελευταία χρόνια µε την Κάναβα
Χρυσού στη Σαντορίνη, εξελίσσοντας υποµονετικά εκεί την παράδοση του Ασύρτικου.

Η ζώνη οίνου
του Κτήματος Τσέλεπου
Εκεί που σκούζουν τα τσακάλια και το «ασκέρι» του Τσέλεπου φτιάχνει το πιο καλό κρασί

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Ιουλίου 2021

Agrenda

B11 | 33

Γκρι εκδοχή του Μοσχοφίλερου
στοίχημα του Γιάννη Τσέλεπου
Άποψη για το Κτήµα Τσέλεπου οι µονοποικιλιακές ποικιλίες, µε βασικό εκφραστή το Μοσχοφίλερο, που στα χέρια του Γιάννη Τσέλεπου παίρνει πολλές διαστάσεις, γκρεµίζοντας
το µύθο που το θέλει να µην επιδέχεται παλαίωση. Στοίχηµα για τα επόµενα χρόνια το
Μοσχοφίλερο σε εκδοχή ροζέ ή γκρι, κρασί
που εκτιµά πως θα κάνει τη διαφορά.
Να αναφερθεί εδώ ότι το Wine Trails βρέθηκε το περασµένο Σαββατοκύριακο στο Κτήµα
Τσέλεπου, µε αφορµή την παρουσίαση του
νέου πρωτοποριακού επισκέψιµου χώρου,
που ανοίγει, όπως ήδη ειπώθηκε, το δρόµο
για τη σύνδεση του Κτήµατος µε τον αγρο-

ΣΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ ΤΑ ΚΛΕΙ∆ΙΑ

Μετατροπή του Κτήματος
σε πρότυπη μονάδα
οινοτουρισμού
Μπορεί να πάλεψε για χρόνια µε τα θηρία, όµως τον τελευταίο καιρό
ο Γιάννης Τσέλεπος δεν αισθάνεται καθόλου µόνος. Τα «κλειδιά» της
προσπάθειάς του τα έχει παραδώσει, όπως λέει, ωστόσο δεν ξέρουµε
πόσο το εννοεί, στη νέα γενιά, µε τον Άρη και την Ανδριανή, τα δύο του
παιδιά, να έχουν ήδη αναλάβει δράση. Ο Άρης στο κοµµάτι της
οινοποίησης κατά κύριο λόγο και η Ανδριανή στην προώθηση και το
µάρκετινγκ. Στην Ανδριανή άλλωστε, δείχνει να πέφτει αυτό τον καιρό
και ο κλήρος της µετατροπής του Κτήµατος Τσέλεπου σε πρότυπη µονάδα
οινοτουρισµού και βιωµατικής εµπειρίας στην αµπελουργία και την
οινοποίηση. Ήδη το πρώτο δείγµα γραφής επ’ αυτού, µε τη νέα πτέρυγα
υποδοχής επισκεπτών και οινογευσίας, µοιάζει να είναι απόλυτα
πετυχηµένο. Άλλαξε την όψη του οινοποιείου, έδωσε σχήµα και µορφή
στο Κτήµα Τσέλεπου, συνιστά δείγµα υψηλής αισθητικής και προοιωνίζει
ένα πετυχηµένο άνοιγµα στην κοινωνία.
Ο Άρης Τσέλεπος, από την άλλη, ήταν να µην το πάρει απόφαση. Από τη
στιγµή που επέλεξε να στοιχηθεί στις γραµµές του Κτήµατος και µετά από
έναν ενδιαφέροντα κύκλο σπουδών στη Νάπα των ΗΠΑ και µια εκπαιδευτική
διαδικασία στη Νέα Ζηλανδία, δείχνει έτοιµος ακόµα και να ηγηθεί του
Κτήµατος. Θεωρητικά το έχει, ο Γιάννης Τσέλεπος θα είναι πάντα εκεί
για τα δύσκολα. Επιπλέον, τον τελευταίο καιρό έχει δίπλα του και τον
έµπειρο οινολόγο και βαθύ γνώστη της αγοράς του οίνου, Γιάννη Κουλελή.

τουρισµό, τη γευσιγνωσία και την πλούσια
ιστορία της περιοχής της Μαντίνειας.
Ήταν ένα πλούσιο Σαββατοκύριακο (3-4 Ιουλίου), γεµάτο οινικά αρώµατα, γεύσεις και
αφορµές για ενδιαφέρουσες συζητήσεις µε
πολυσχιδείς ανθρώπους του κρασιού. Άλλωστε η υπόθεση «οίνος» δεν είναι µια απλή δουλειά. Κρύβει µεράκι, αγάπη και φυσικά θέλει επιµονή και καθαρό επιχειρηµατικό πνεύµα που η φρέσκια οµάδα Τσέλεπου διαθέτει.
Οι ζεστοί οικοδεσπότες, ο Γιάννης και η Αµαλία, και φυσικά η δεύτερη γενιά, τα παιδιά τους η Ανδριανή και ο Άρης, µαζί µε τον
σύµβουλο πωλήσεων, marketing και επικοινωνίας του Κτήµατος Γιάννη Κουλελή, φρόντισαν για µια απίστευτη ξενάγηση στο οινοποιείο, η οποία την πρώτη µέρα ολοκληρώ-

θηκε µε γευστικές δοκιµές κρασιών από την
κλασική σειρά ετικετών (Gris de Nuit 2020,
Blanc de Gris 2020) αλλά και από τις πειραµατικές αναζητήσεις του οινοποιείου (Xmf17).
Το απόγευµα της ίδιας µέρας (Σάββατο) ακολούθησε η περιήγηση στον αµπελώνα, µε
στάση στον ιστορικό Κοκκινόµυλο, που βρίσκεται εντός του κτήµατος, και στη συνέχεια
στο ξωκλήσι του Αγίου Τρύφωνα, προστάτη
των αµπελουργών. Με πανοραµική θέα τους
αµπελώνες Τσέλεπου, και απολαµβάνοντας
δροσερά φρούτα και χυµούς, στα high lights
της επίσκεψης το µαγευτικό ηλιοβασίλεµα. Εξαιρετικός επίλογος της πρώτης µέρας, το δείπνο στο εξαιρετικό εστιατόριο Villa Incognito,
που συνόδευσε τις γεύσεις της Αρκαδίας µε
δηµιουργικό τρόπο έχοντας ως πηγή έµπνευσης τα κρασιά του Κτήµατος Τσέλεπου.
Η δεύτερη ηµέρα ξεκίνησε µε επίσκεψη
στο Μουσείο της Τεγέας και βόλτα για καφεδάκι και γλυκά του κουταλιού στα γραφικά
∆ολιανά. Εξαιρετική στιγµή, στη συνέχεια η
επίσκεψη στο χώρο που γίνεται η εµφιάλωση σαµπάνιας του Κτήµατος, την οποία ακολούθησε στη συνέχεια γευστική δοκιµή της
ναυαρχίδας Amalia πάνω στο δεύτερο στάδιο
ζύµωσης (δύο µήνες σε οινολάσπες, σοδειά
2020), σε 6µηνη ζύµωση (σοδειά 2017) και
στην Vintage (2017, τρία χρόνια σε οινολάσπες). Επίσης έγινε δοκιµή της Amalia Brut
(απλή) και της Amalia Vintage 2019. Σηµειωτέον, το κοµµάτι «αφρώδης οίνος» αποτελεί
σηµαντικό σκέλος της παραγωγής της επιχείρησης, καθώς αφορά σε περίπου 100.000 φιάλες. Το οινικό ταξίδι στο Κτήµα Τσέλεπου
ολοκληρώθηκε µε barbeque στην αυλή του
πετρόµυλου και παραδοσιακές πίτες και τυριά µε τους φιλόξενους οικοδεσπότες να έχουν καταφέρει µέσα σε ένα συµπυκνωµένο Σαββατοκύριακο, να µεταφέρουν βιωµατικές εµπειρίες στους καλεσµένους τους, γεµίζοντάς τους ανάσες για τις δύσκολες καλοκαιρινές µέρες που ακολουθούν.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
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Ορυζοβιομηχανία
σε σύμπραξη
με παραγωγούς
Συμφωνίες για προϊόν με ποιοτικές προδιαγραφές
με συνεταιρισμούς ή Οργανώσεις Παραγωγών
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ
Σε εξέλιξη βρίσκεται η πρωτοβουλία
του Συνδέσµου Ορυζοβιοµηχάνων
για προάσπιση της ελληνικότητας
των προϊόντων και των σχέσεων µε
τους αγρότες, µε αντικείµενο τη διασφάλιση επάρκειας σε ελληνικό
προϊόν αλλά και τον καθορισµό
συγκεκριµένων ποικιλιών που θα
καλλιεργούνται και των ποιοτικών
κριτηρίων που θα τα συνοδεύουν.
Η κίνηση αυτή όπως αναφέρει στην
Agrenda η Όλγα Κωνσταντακοπούλου, marketing manager της εταιρείας ρυζιών και οσπρίων, Ωµέγα,
θα µπορούσε να υλοποιηθεί µέσω
επιµέρους συµφωνιών που θα συναφθούν µε αγροτικούς συνεταιρισµούς ή οργανώσεις παραγωγών.
Σε αυτή την κίνηση η Ωµέγα αποτελεί στρατηγικό µέλος, ούτως ώστε, όπως εξηγεί, να δηµιουργηθεί
για πρώτη φορά ένα οργανωµένο
πλαίσιο στον τοµέα της πρωτογενούς παραγωγής ρυζιού.
«Γίνεται µια έντονη προσπάθεια
από τον Σύνδεσµο Ορυζοβιοµηχάνων του οποίου είµαστε ενεργά µέλη, να γίνει συνασπισµός για την
ενίσχυση της παραγωγής και της
συνεργασίας µε τους παραγωγούς
µε ορισµένες προδιαγραφές παραγόµενων προϊόντων, κάτι που αποτελεί ζητούµενο σε µεγάλο βαθµό»,

σηµειώνει η κ. Κωνσταντακοπούλου. Η Ωµέγα διατηρεί µακροχρόνιες σχέσεις µε παραγωγούς της Βορείου Ελλάδας, έχοντας κάνει την
αρχή από τα πρώτα βήµατα της εταιρείας συνάπτοντας συνεργασίες µε καλλιεργητές στη Μεσσηνία,
όπου βρίσκεται η έδρα της. Όπως
λέει η Όλγα Κωνσταντακοπούλου,
«η συνεργασία µας τόσο µε ανεξάρτητους αλλά και «εξαρτώµενους»,
µέσω συµφωνίας παραγωγούς ανά την Ελλάδα, µας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουµε τις περιοχές
µε την καλύτερη απόδοση, όπως η
Λάρισα για τις φακές και η Καστοριά για τους γίγαντες. Επίσης είµαστε σε επαφή µε τις οµάδες παραγωγών µας για τον προγραµµατισµό της σποράς, τις αποδόσεις,
την προµήθεια εφοδίων και σπόρων αυστηρά µε τα δικά µας ποιοτικά κριτήρια. Τα προϊόντα µας τα
προµηθευόµαστε από όλη σχεδόν
την Ελλάδα, αναλόγως µε το κλίµα
και τις ποιότητες που καλλιεργούνται. Για παράδειγµα οι ψιλές φακές προέρχονται από τη Λάρισα, τα
µέτρια φασόλια από την Καβάλα,
οι γίγαντες από την Καστοριά, τα
ρύζια από τις Σέρρες και τη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης και τα πράσινα
φασόλια, ή αλλιώς «Ροβίτσα» παράγονται στην ∆υτική Πελοπόννησο από δικούς µας παραγωγούς».

Η Ωµέγα προχωρά στο λανσάρισµα της ιστορικής µάρκας «Φύση».

«Η εξαγωγική δραστηριότητα της Ωµέγα υπερδιπλασιάστηκε το πρώτο
εξάµηνο του 2021, µέσω νέων συνεργασιών σε Κύπρο και Ευρώπη»
λέει η Marketing Manager της εταιρείας Όλγα Κωνσταντακοπούλου.
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Επενδύσεις
Το φθινόπωρο αναµένεται να τεθούν σε πλήρη
λειτουργία οι δύο νέες
γραµµές καθαρισµού
οσπρίων και ρυζιού

Αναφορικά µε τις εξαγωγές η ίδια επισηµαίνει ότι «βρισκόµαστε
ήδη σε διαδικασία ανάπτυξης κάνοντας αισθητή την παρουσία µας
στο εξωτερικό, όπως η συµµετοχή
µας στην έκθεση MDR Connect στη
Νέα Υόρκη, µε πυλώνα τη µεσογειακή διατροφή». Για τις συνθήκες του
2020 η κ. Κωνσταντακοπούλου µιλά για µια χρονιά αρκετά απαιτητική «όπου δοκιµαστήκαµε σαν εταιρεία για την ετοιµότητά µας, το
risk management, την ευελιξία και
την κουλτούρα µας τα οποία ήταν
και τα στοιχεία που µας έβγαλαν
νικητές από αυτή τη δοκιµασία».
«Η κατακόρυφη αύξηση της κατανάλωσης στη λιανική βοήθησε
τη µείωση της αγοράς του HοReCa
κλείνοντας µε µονοψήφια αύξηση
τζίρου και αυξηµένη κερδοφορία.

Παράλληλα, το α’ τετράµηνο του
2021 κράτησε την τάση της ανοδικής αγοράς µας µε σταθεροποίηση κατά τη διάρκεια του Ιουνίου».

Ξανά στην αγορά η ιστορική
µάρκα δηµητριακών «Φύση»
Η Ωµέγα στο πλαίσιο της παγκόσµιας ανόδου των υγιεινών-λειτουργικών προϊόντων προχωρά στο λανσάρισµα της ιστορικής µάρκας δηµητριακών πρωινού «Φύση» µε διαδροµή στα ράφια των σούπερ µάρκετ από το 1985. Σε πρώτο στάδιο θα
λανσαριστούν 8 κωδικοί δηµητριακών, µε τη σειρά να περιλαµβάνει
µεταξύ άλλων κλασσικά corn flakes,
µούσλι µε 8 αποξηραµένα φρούτα και δαχτυλίδια µε µέλι. Τα νέα
δηµητριακά «Φύση» θα µπουν στα
σούπερ µάρκετ ως το φθινόπωρo.

Τα προϊόντα της τα προµηθεύονται από όλη τη χώρα, ανάλογα µε το κλίµα και τις ποιότητες που καλλιεργούνται.
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Η Χρυσή Visa των κάλπικων
δικαιωμάτων απ’ το Απόθεμα
Η σπίθα αυθαιρεσίας έγινε πυρκαγιά και κάποιοι δείχνουν να μην θέλουν να σβήσει
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Επτά χαριστικές πράξεις µε τις οποίες έχει
χορηγηθεί µια ιδιότυπη «Χρυσή Visa» µε δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα η βάση
των οποίων αµφισβητείται εξόφθαλµα και
των οποίων το ύψος υπερβαίνει κατά πολύ
τους µέσους όρους ενισχύσεων που λαµβάνουν οι πραγµατικοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι, παρουσιάζει στο σηµερινό της φύλλο η Agrenda.
Οι αποκαλύψεις έρχονται σε συνέχεια
της περιπετειώδους πληρωµής που έγινε προ
δεκαηµέρου, στο τέλος Ιουνίου και η οποία,
µπορεί να απέτρεψε την τελευταία στιγµή τα
χειρότερα στη διαχείριση των πόρων από το
Εθνικό Απόθεµα δεν κατάφερε ωστόσο να

αποκλείσει κάποια «µεγάλα ψάρια» για τα
οποία η πολιτική αρχή οφείλει να λάβει ανάλογη µέριµνα.
Φαίνεται πως τα αντανακλαστικά Λιβανού, µετά τις αντιδράσεις που πρόβαλαν συλλογικές οργανώσεις κτηνοτρόφων, αιρετοί
εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και
αγρότες από όλη τη χώροι που αντιλαµβάνονται το µέγεθος της κατάχρησης και της
αδικίας, λειτούργησαν και φαίνεται να έχει
αποτραπεί η πληρωµή ενός µεγάλου δικαιωµάτων τα οποία βάσει της προσφιλούς τακτικής «πατούσαν» σε «βοσκότοπο σε καλή γεωργική κατάσταση» (Κωδικός 90002),
ουσιαστικά αποχή από κάθε καλλιέργεια ή
κτήµατα µε αγριελιές (Κωδικός 1000232).
Ωστόσο, η απόλυτα δικαιολογηµένη, απότοµη στροφή Λιβανού δεν απέτρεψε κα-

θώς φαίνεται την πληρωµή για το σύνολο
των προβληµατικών δικαιωµάτων που ενεργοποιήθηκαν τον περασµένο χρόνο (2020),
µικρό δείγµα των οποίων υποχρεώνεται να
δώσει µε τον σηµερινό Φάκελο η Agrenda.
Σηµειωτέον ότι η καταλήστευση που έχει γίνει και συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη µε τα επίπλαστα βοσκοτόπια και το Εθνικό Απόθεµα, κάνει τους κτηνοτρόφους να
µιλούν για τη «ληστεία του αιώνα» και τον
Κτηνοτροφικό Σύλλογο του δήµου Τυρνάβου να αναλαµβάνει πρωτοβουλία για πανελλαδική συνάντηση όλων των κλάδων (αγελαδοτροφία, χοιροτροφία, αιγοπροβατοτροφία) προκειµένου να εξετάσουν διεξοδικά το ζήτηµα, όπως και το µεγάλο πρόβληµα που έχει ανακύψει µε τις αυξήσεις στις
τιµές των ζωοτροφών.

«Ληστεία του αιώνα»
Η καταλήστευση που έγινε
µε τα επίπλαστα βοσκοτόπια
από το Εθνικό Απόθεµα, κάνει
τους κτηνοτρόφους να µιλούν
για τη «ληστεία του αιώνα»,
και τον Κτηνοτροφικό
Σύλλογο του δήµου Τυρνάβου
να αναλαµβάνει πρωτοβουλία
για πανελλαδική συνάντηση
όλων των κλάδων για
εξέταση του ζητήµατος
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Υπόθεση... γη σε καλή κατάσταση

Επτά περιπτώσεις
σκανδαλώδους
κατανομής

Κάλπικα δικαιώματα που κατοχυρώνονται αυθωρεί και παρά
χρήμα δείχνουν πως οι διασταυρωτικοί έλεγχοι μπάζουν νερά
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Οργή και απογοήτευση προκαλεί στον αγροτικό κόσµο ο τρόπος διαχείρισης των δηµόσιων ορεινών γαιών και η λαθραία ένταξη αυτών στο σύστηµα των επιδοτήσεων για χάρη
επιτήδειων και κυκλωµάτων που νέµονται
τους κοινοτικούς πόρους και το Εθνικό Απόθεµα. Η τελευταία πληρωµή κοινοτικών ενισχύσεων και οι παλινωδίες που την συνόδευσαν, έδωσε την ευκαιρία και στον πιο ανυποψίαστο πολίτη να καταλάβει πώς τα χρήµατα που προορίζονται για τους υπηρέτες της
αγροτικής παραγωγής, µεταφέρονται ως παρακράτηµα για το Εθνικό Απόθεµα, στις τσέπες όσων έχουν άκρες στα «παρακλάδια» και
τις φρέσκες «παραφυάδες» του ΟΠΕΚΕΠΕ».
Έτσι, λίγες µέρες µετά το «δεν πληρώνω»
κάλπικα δικαιώµατα του υπουργού Σπήλιου
Λιβανού, η Agrenda παρουσιάζει 7 περιπτώσεις οι οποίες χρήζουν
ιδιαίτερης προσοχής.
Σε λίγο θα έχουµε ΠΟΠ
Αγριελιάς στη Φλώρινα,
Καστοριά, ΠΟΠ Σχίνο
Απόφαση Βάρρα (Τσικουδιά) στα Χανιά
και Πανελλήνιο ΣύλλοΗ εγκύκλιος του
γο Κατόχων Βοσκοτόπρώην πρόεδρου του
πων εν υπνώσει, δηλαΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη
δή βοσκότοποι σε καΒάρρα άλλαζε τον
λή γεωργική κατάστατρόπο διεξαγωγής
ση – ό,τι καλύτερο για
των ελέγχων, όµως οι να αρχίσει η νέα ΚΑΠ.
επόµενοι φρόντισαν
Για να διαπιστώσει
και την άλλαξαν
και ο ίδιος ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης,
Σπήλιος Λιβανός πόσο
αυστηροί είναι οι διασταυρωτικοί έλεγχοι και πώς του το σέρβιραν
οι διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για να το υιοθετήσει, δηµοσιεύουµε σήµερα ορισµένες ενδεικτικές περιπτώσεις σκανδαλώδους κατανοµής. Για να φανεί ότι η κοροϊδία πάει σύννεφο και δεν πάει άλλο. Πρόκειται για επτά
περιπτώσεις κατανοµής ∆ικαιωµάτων Βασικής Ενίσχυσης (∆ΒΕ) από το Εθνικό Απόθεµα 2020 που φέρουν φαρδιά πλατιά την υπογραφή του ιδίου του υπουργού και έχουν
ηµεροµηνία 30 Ιουνίου 2021.
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Κωδικός
Αγριελιά

∆ΒΕ ύψους 24.500 ευρώ από 1.200 στρέµµατα κατανεµήθηκε σε παραγωγό Σ.∆. µε
έδρα το Ρέθυµνο και δηλώνει αµφισβητούµενης κατοχής µεγάλες εκτάσεις όπως ισχυρίζονται οι γνωρίζοντες. ∆ηλώνει καλλιέργεια σε δύο αγροτεµάχια στο 100% φυτεµένα µε Αγριελιές (Κωδικός 1000232 Αγριελιά) στην Φλώρινα. Η Φλώρινα όπως
είναι γνωστό έχει θερµό υποτροπικό κλίµα µαζί µε την Καστοριά την υποτροπική
ζώνη της Ελλάδας. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνει
σίγουρος για την ευδοκίµηση της Αγριελιάς στην υποτροπική Φλώρινα, η διευθύντρια έχει την ίδια γνώµη. O παραγωγός
για να µην διαταράξει το τοπίο δεν έχει επισκεφθεί ποτέ τις Αγριελιές και απέχει από κάθε καλλιεργητική εργασία και φροντίδα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σίγουρος ότι τα χρήµατα θα πιάσουν τόπο και δεν νοθεύει καθόλου τον ανταγωνισµό µε τους άλλους καλλιεργητές ελιάς. Είχε µάλιστα υπολογίσει
την πληρωµή του στις 28.6.2020, δηλαδή
πριν τις 30.6.2020 που ο υπουργός υπέγραψε τα δικαιώµατα. Όλοι το γνώριζαν
και ο παραγωγός που το διαλαλούσε, είχε επιβραβευτεί µε στεφάνι Αγριελιάς. Το
συνολικό ποσό ενίσχυσης που λαµβάνει
µαζί µε το πρασίνισµα ο Ν.Ε υπερβαίνει
τις 37.500 ευρώ (Χρυσή Visa).

Βοσκοτόπι
ξεκούραστο

∆ΒΕ ύψους 21.500 ευρώ από 1.060
στρέµµατα κατανεµήθηκε σε παραγωγό Τ.Β. µε έδρα την Λάρισα και δηλώνει αποχή από κάθε καλλιεργητική φροντίδα και εργασία δηλαδή
βοσκότοπο σε καλή γεωργική κατάσταση (Κωδικός 90002 βοσκότοπος
σε καλή κατάσταση). ∆εν τον επισκέπτεται ποτέ δεν τον πειράζει καθόλου µήπως και βγάλει µόνος του αργότερα ο βοσκότοπος Αγριελιές. Ο
αυστηρός διασταυρωτικός έλεγχος
του ΟΠΕΚΕΠΕ έβαλε την υπογραφή
του κάτω από αυτό το δικαίωµα, ενώ
του ήταν γνωστό, όπως µεταφέρουν
αυτοί που γνωρίζουν και τους κατακαίει ο καύσωνας για να ποτίζουν το
βαµβάκι στο κάµπο, ότι το ΚΥ∆ όπου
έγινε η αίτηση έχει πλούσια εµπειρία σε τέτοια κόλπα στη Βόρεια Ελλάδα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σίγουρος ότι τα
χρήµατα θα πιάσουν τόπο και δεν
νοθεύει καθόλου τον ανταγωνισµό
µε τους άλλους καλλιεργητές βαµβακιού, είχε υπολογίσει την πληρωµή του στις 28.6.2020. ∆ηλαδή πριν
ο υπουργός υπογράψει τα δικαιώµατα, στις 30.6.2020. Όλοι το γνώριζαν
και ο παραγωγός που το διαλαλούσε
σε όλο τον κάµπο. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης που λαµβάνει µαζί µε
το πρασίνισµα ο Τ.Β. υπερβαίνει τις
31.000 ευρώ (Χρυσή Visa).
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Υποτροπικό
κλίμα

∆ΒΕ ύψους 25.600 ευρώ για 1.250 στρέµµατα κατανεµήθηκε σε παραγωγό Ν.Ε.
µε έδρα το Ηράκλειο και δηλώνει αποχή από κάθε καλλιεργητική φροντίδα και εργασία δηλαδή βοσκότοπο σε
καλή γεωργική κατάσταση, (Κωδικός
90002 βοσκότοπος σε καλή κατάσταση) µε αµφισβητούµενα στοιχεία κατοχής του βοσκότοπου (χωρίς ζώα βέβαια, είναι βάρος). Μεγάλη συµβολή
στο περιβάλλον της Φλώρινας και της
Καστοριάς. Μπορεί και αυτός ο βοσκότοπος να βγάλει αργότερα Αγριελιές. Η
Καστοριά όπως είναι γνωστό έχει θερµό υποτροπικό κλίµα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σίγουρος ότι τα χρήµατα θα πιάσουν τόπο και δεν νοθεύει καθόλου τον ανταγωνισµό µε τους άλλους κτηνοτρόφους
που δεν µπορούν να αγοράσουν ζωοτροφές, είχε υπολογίσει την πληρωµή του στις 28.6.2020. ∆ηλαδή πριν ο
υπουργός υπογράψει τα δικαιώµατα,
στις 30.6.2020. Όλοι το γνώριζαν και
ο παραγωγός που το διαλαλούσε ότι
µετά θα πάει σε Resort, πραγµατικό
όχι Faux. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης που λαµβάνει µαζί µε το πρασίνισµα ο Ν.Ε προσεγγίζει τις 40.000 ευρώ (Χρυσή Visa).

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
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Αργυρή
Visa

∆ΒΕ ύψους 15.300 ευρώ για 760
στρέµµατα κατανεµήθηκε σε παραγωγό A.M µε έδρα το Ιωάννινα και
δηλώνει αποχή από κάθε καλλιεργητική φροντίδα και εργασία δηλαδή
βοσκότοπο σε καλή γεωργική κατάσταση στα Τρίκαλα (Κωδικός 90002
βοσκότοπος σε καλή κατάσταση). Μεγάλη συµβολή στο ορεινό περιβάλλον των Τρικάλων και το ερειπωµένο
χωριό που είναι ο βοσκότοπος, µπορεί και αυτός ο βοσκότοπος να βγάλει αργότερα Αγριελιές. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ
σίγουρος ότι τα χρήµατα θα πιάσουν
τόπο και δεν νοθεύει καθόλου τον ανταγωνισµό µε τούς άλλους κτηνοτρόφους της Ηπείρου που έχουν ζώα
και δεν µπορούν να αγοράσουν ζωοτροφές, είχε υπολογίσει την πληρωµή του στις 28.6.2020. ∆ηλαδή πριν
ο υπουργός υπογράψει τα δικαιώµατα, στις 30.6.2020. Όλοι το γνώριζαν
και ο παραγωγός το είχε τσεκάρει και
το διαλαλούσε πέρα από το Μέτσοβο
ως τα Τρίκαλα. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης που έλαβε µε το πρασίνισµα ο Α.Μ πλησιάζει τις 24.200 ευρώ (Χρυσή Visa- Αργυρή δεν µπορείς
να την πεις ακόµη, όχι).
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Mυρτώο
Πέλαγος

∆ΒΕ ύψους 15.100 ευρώ για 750 στρέµµατα κατανεµήθηκε σε παραγωγό Π.Ν
µε έδρα το Ηράκλειο και δηλώνει αποχή από κάθε καλλιεργητική φροντίδα
και εργασία, δηλαδή βοσκότοπο σε καλή γεωργική κατάσταση, µε αµφισβητούµενα στοιχεία κατοχής του βοσκότοπου στο Γράµµο (Κωδικός 90002 βοσκότοπος σε καλή κατάσταση). Μεγάλη
συµβολή στο περιβάλλον της της Καστοριάς, µπορεί και αυτός ο βοσκότοπος να
βγάλει αργότερα Αγριελιές. Η Καστοριά
όπως είναι γνωστό έχει θερµό υποτροπικό κλίµα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σίγουρος ότι τα χρήµατα θα πιάσουν τόπο και δεν
νοθεύει καθόλου τον ανταγωνισµό µε
τούς άλλους κτηνοτρόφους που έχουν
ζώα και δεν µπορούν να αγοράσουν
ζωοτροφές, είχε υπολογίσει την πληρωµή του στις 28.6.2020. ∆ηλαδή πριν
ο υπουργός υπογράψει τα δικαιώµατα,
στις 30.6.2020. Όλοι το γνώριζαν και ο
παραγωγός το είχε τσεκάρει και το διαλαλούσε σε όλο το Μυρτώο Πέλαγος
(το µόνο ίσως καλό της υπόθεσης είναι
ότι µαθαίνεις γεωγραφία). Το συνολικό ποσό ενίσχυσης που εισέπραξε µαζί µε το πρασίνισµα ο Π.Ν πλησιάζει
τις 24.000 ευρώ (Χρυσή Visa - και αυτή
αργυρή δεν µπορείς να την πεις, όχι).

Σχίνος &
Αγριελιά

∆ΒΕ ύψους 26.300 ευρώ για 1.350 στρέµµατα κατανεµήθηκε σε παραγωγό Ε.Ζ. µε
έδρα τα Χανιά και που δηλώνει αποχή από κάθε καλλιεργητική φροντίδα και εργασία δηλαδή βοσκότοπο σε καλή γεωργική κατάσταση (Κωδικός 90002 βοσκότοπος σε καλή κατάσταση), αλλά και
το πρωτότυπο παράδειγµα καλλιέργειες
µε Σχίνους –Τσικουδιάς (Κωδικός 8777
τσικουδιά) (ΣΧΙΝΟΣ). Μεγάλη συµβολή
στο περιβάλλον των Χανίων. Μπορεί και
αυτός ο βοσκότοπος να βγάλει αργότερα Αγριελιές και έτσι να έχουµε συνκαλλιέργεια Σχίνου και Αγριελιάς. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σίγουρος ότι τα χρήµατα θα πιάσουν τόπο και δεν νοθεύει καθόλου τον
ανταγωνισµό µε τους άλλους κτηνοτρόφους που έχουν ζώα και δεν µπορούν
να αγοράσουν ζωοτροφές, είχε υπολογίσει την πληρωµή του στις 30.6.2020.
∆ηλαδή πριν ο υπουργός υπογράψει
τα δικαιώµατα, στις 28.6.2020. Όλοι το
γνώριζαν και ο παραγωγός που το διαλαλούσε. Το θέµα είναι ότι ενώ ο παραγωγός υπολόγιζε ότι έπρεπε να πάρει
πάνω από 42.000 ευρώ πληρώθηκε µόνο 25.500 ευρώ (Χρυσή Visa σε κάθε περίπτωση). Εδώ όµως υπάρχει αταξία µεγάλη και ο υπουργός οφείλει να το δει.
Πώς ενώ έδωσε δικαιώµατα εθνικού αποθέµατος µε την υπογραφή του 26.300
ευρώ (και για τα 1.300 στρέµµατα) ο ΟΠΕΚΕΠΕ πλήρωσε την ίδια στιγµή µόνο
τα 12.500 ευρώ; Μήπως να τον µαλώσει
που δεν έδωσε και τα 42.000 ευρώ; Γιατί το σοβαρό ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ είναι πώς
το δικαίωµα που υπογράφτηκε µετά τον
υπολογισµό της πληρωµής είναι µεγαλύτερο από την πληρωµή όταν και για
τα δύο χρησιµοποιούνται τα ίδια στοιχεία εκτάσεων. Ποιος µας κοροϊδεύει…
όλους; Ο προϊστάµενος γ.γ. καλείται να
το ψάξει. Εκτός, εάν υπάρχει εµπιστοσύνη στην διευθύντρια ότι οι διασταυρωτικοί έλεγχοι, αν και αυστηροί και τέλειοι, εδώ… τους θόλωσε η Τσικουδιά. Τα
πολλά ποτήρια που έπιναν εις υγείαν
των κορόιδων.
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Λιβυκό
Πέλαγος

∆ΒΕ ύψους 13.800 ευρώ για 680 στρέµµατα κατανεµήθηκε σε παραγωγό Ν.Σ. µε
έδρα το Ρέθυµνο και δηλώνει αποχή από
κάθε καλλιεργητική φροντίδα και εργασία. ∆ηλαδή βοσκότοπο σε καλή γεωργική κατάσταση, µε αµφισβητούµενα στοιχεία κατοχής του βοσκότοπου στο Γράµµο (Κωδικός 90002 βοσκότοπος σε καλή
κατάσταση). Μεγάλη συµβολή στο περιβάλλον της της Καστοριάς, µπορεί και αυτός ο βοσκότοπος να βγάλει αργότερα Αγριελιές. Η Καστοριά όπως είναι γνωστό
έχει θερµό υποτροπικό κλίµα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σίγουρος ότι τα χρήµατα θα πιάσουν
τόπο και δεν νοθεύει καθόλου τον ανταγωνισµό µε τούς άλλους κτηνοτρόφους
που έχουν ζώα και δεν µπορούν να αγοράσουν ζωοτροφές, είχε υπολογίσει
την πληρωµή του στις 30.6.2020. ∆ηλαδή πριν υπουργός υπογράψει τα δικαιώµατα, στις 30.6.2020. Όλοι το γνώριζαν
και ο παραγωγός το είχε τσεκάρει και το
διαλαλούσε σε όλο το Λιβυκό Πέλαγος
(το µόνο ίσως καλό της υπόθεσης είναι
ότι µαθαίνεις γεωγραφία). Το συνολικό
ποσό ενίσχυσης που εισέπραξε µαζί µε το
πρασίνισµα ο Ν.Σ πλησιάζει τις 20.000
ευρώ (Χρυσή Visa - και αυτή αργυρή δεν
µπορείς να την πεις, όχι).
Ενδεχόµενα και οι επτά παραπάνω περιπτώσεις να έχουν ελεγχθεί αυστηρώς
αλλά κυρίως διασταυρωτικώς. Όπως µπορεί να καταλάβει και ο υπουργός, πριν τα
κάλπικα δικαιώµατα τα οποία κατοχυρώνονται αυθωρεί και παρά χρήµα, προηγούνται, οι έλεγχοι που µοιάζουν τελικά
και αυτοί µαϊµουδιασµένοι (ταλέντο της
διευθύντριας). Τα έγγραφα που δηµοσιοποιήθηκαν το δείχνουν ξεκάθαρα αλλά
η απόδειξη βρίσκεται στην εγκύκλιο του
πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα την οποία οι επόµενοι φρόντισαν να αλλάξουν µόλις έφυγε, δηλαδή
µε το που πήγε να αλλάξει τον τρόπο που
γίνονται οι έλεγχοι. Φαίνεται πως υπάρχει αρκετός χώρος για διερεύνηση από
τον υπουργό κι αν δεν έχει αρκετό χρόνο ο ίδιος, µπορεί να ζητήσει βοήθεια από τον κ. Μπαγινέτα, ως αρµόδιο Γραµµατέα. Μιας µετά τις τελευταίες αλλαγές
δεν θα έχει πολλά αντικείµενα, είναι ευκαιρία να προσφέρει κάτι.
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ΚΑΛΠΙΚΑ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ανισότητα και
καιροσκοπισμός
που διαλύουν
τη σωστή χρήση
των ενισχύσεων
Κάποιοι Νέοι Αγρότες κοπιάζουν
για το πριμ ως 20.000 ευρώ και...
άλλοι παίρνουν αέρα 207.000 ευρώ

Το πραγµατικό όµως πρόβληµα είναι άλλο. Αυτά που ρητά αναφέρει ο κοινοτικός κανονισµός 1307/2013 για αθέµιτο ανταγωνισµό και τεχνητές προϋποθέσεις λήψης του αποθέµατος. Πράγµατα
που επαναλαµβάνουν συχνά ορισµένα
υψηλόβαθµα στελέχη του Οργανισµού
και τα οποία, µάλλον σκόπιµα, δεν προσπάθησαν και πολύ να εφαρµόσουν. Έτσι προκύπτει η άνιση µεταχείριση µεταξύ των αγροτών µε χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτούς που εντάσσονται στο
καθεστώς των Νέων Αγροτών.

Το παράδειγµα των Νέων Αγροτών
Παρατίθεται λοιπόν ως παράδειγµα η
περίπτωση των Νέων Αγροτών που µέχρι σήµερα λαµβάνουν υπό δύσκολες
προϋποθέσεις έως 20.000 ευρώ πριµ
πρώτης εγκατάστασης και για να γίνει
αυτό θα πρέπει:
1) Να υποβάλουν φάκελο µε κόστος
1.000 έως 1.500 ευρώ.
2) Να αγοράσουν µετά την ένταξη π.χ
ζώα, µηχανήµατα και να πωλούν τα
προϊόντα τους για να πετύχουν τους οικονοµικούς στόχους. Όποιοι νέοι αγρότες δεν τους πετυχαίνουν ή απέχουν από τις καλλιέργειες τους είναι υποχρεωµένοι να επιστρέψουν τα χρήµατα των
ενισχύσεων πίσω και έντοκα.
3) Να λάβουν οπωσδήποτε εκπαίδευση (Πράσινο Πτυχίο).
4) Να αδειοδοτήσουν τις εγκαταστάσεις τους.
5) Να τηρούν βιβλία και στοιχεία και
να καταβάλλουν κόστος σε λογιστή και
µελετητή γεωπόνο για τις ετήσιες επιδόσεις τους.
6) Να καταβάλλουν εισφορές για την
ασφάλιση στον ΕΛΓΑ.
7) Να καταβάλουν εργατικά για την ξένη εργασία καθώς και υψηλά ενοίκια εφόσον δεν διαθέτουν την απαιτούµενη
ιδιόκτητη γη.
8) Να έχουν χρηµατοοικονοµικό κόστος
για ενδεχόµενο δανεισµό από Τράπεζα.
9) Να παραµείνουν υποχρεωτικά για

Επιτακτική η άµεση
λήψη µέτρων που θα
κλείνει το δρόµο της
αυθαιρεσίας.

Είναι ευθύνη της
πολιτείας, αν θα
συνεχίσει να
καλλιεργείται ένα
τέτοιο κακό
πρότυπο με την
μεταφορά
χρημάτων από
πραγματικούς
παραγωγούς

κάποια χρόνια στο αγροτικό επάγγελµα.
10) Να διατρέχουν µόνιµα τον κίνδυνο να καταστραφεί η καλλιέργεια τους
από τα καιρικά φαινόµενα, χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα εισπράξουν την ανάλογη αποζηµίωση.

Κάποιοι πληρώνονται και κάθονται...
Αντίθετα οι προαναφερθέντες επτά
µε την «Χρυσή Visa» θα παίρνουν µέχρι 207.000 ευρώ τον χρόνο για πέντε
χρόνια χωρίς να κάνουν τίποτα αφού:
1) Απέχουν από κάθε καλλιεργητική
εργασία, το δηλώνουν καθαρά.
2) ∆εν έχουν κανένα κόστος δανεισµού, εργατικών και ενοικίων αφού
στην πράξη τα ενοικιαστήρια αυτά έχουν πρακτικά πολύ χαµηλό ή µηδενικό ύψος.
3) ∆εν καταβάλλουν καµία ασφαλιστική εισφορά στον ΕΛΓΑ (Οι σχίνοι και οι
βοσκότοποι δεν πληρώνουν εισφορά).
4) ∆εν συµβάλλουν στη δηµιουργία
προστιθέµενης αξίας στην περιοχή και
δεν συνεισφέρουν παραγωγικά, αντίθετα
φέρουν εκτοπισµό των κτηνοτρόφων.
5) ∆ηµιουργούν περιβαλλοντικά προβλήµατα και κινδύνους πυρκαγιάς από την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων.
6) Μπορούν άµεσα µετά την πρώτη

χρονιά κατανοµής να πουλήσουν τα δικαιώµατα χωρίς γη.
7) ∆εν προβαίνουν σε καµία επένδυση ούτε φροντίδα για το περιβάλλον.
Θα µπορούσαν να παρατεθούν και άλλα, ωστόσο αυτά είναι αρκετά για να γίνει κατανοητό ποιες είναι οι διαστάσεις
αυτής της επαναλαµβανόµενης και συνεχώς διευρυνόµενης αυθαιρεσίας, η οποία διαβρώνει συνειδήσεις και προτρέπει στο… εύκολο χρήµα.
Είναι λοιπόν ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας η άµεση λήψη µέτρων που θα ξεκαθαρίζουν την κατάσταση και κλείνουν
το δρόµο της αυθαιρεσίας. Είναι ευθύνη
πολιτική, αν θα συνεχίσει να καλλιεργείται ένα τέτοιο κακό πρότυπο µε την µεταφορά χρηµάτων από τους πραγµατικούς παραγωγούς σε εκείνους που απέχουν από κάθε παραγωγική δραστηριότητα. Ακόµα και αν ορισµένες απ’ αυτές
τις επίµαχες µεθοδεύσεις κατοχύρωσης
και είσπραξης δικαιωµάτων δοµούνται
σε νοµιµοφανή βάση, είναι ευθύνη της
Πολιτείας να τις εντοπίσει, να τις αποµονώσει και να τις αποκλείσει για λόγους
που έχουν να κάνουν µε την ίση µεταχείριση, την υποστήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας και την αποτροπή υιοθέτησης των λάθος προτύπων.

