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Η άνοδος επιμένει
 385 ευρώ ο τόνος 

στο σκληρό η Φότζια 

ΣΕΛ. 19�38
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Πήρε θέση δίπλα στο στόλο της 
αγελαδοτροφικής Φάρµας Τσίντση 
το Deutz Fahr Series 9, για εργασία 
σε 2.000 στρµ. καλαµπόκι. σελ. 18

DEUTZ FAHR

TO ΠΡΩΤΟ 
ΕΝΝΙΑΡΙ
ΣΤΗ ΦΑΡΜΑ 
ΤΟΥ ΤΣΙΝΤΣΗ

Σκληραίνει το παιχνίδι των μεταβιβάσεων η αποσύνδεση των δικαιωμάτων 

από επιδοτήσεις 500 εκατ. ευρώ στη νέα ΚΑΠ. Οι νέοι περιμένουν πρώτα 

τη μοιρασιά στο Απόθεμα, ενώ οι κατέχοντες ιστορικά επιμένουν άμυνα σελ. 4-7

Μισό δις ενισχύσεις 
αρκεί μόνο η επιλέξιμη γη

Πυρκαγιές 
και καύσωνες 
μιας νέας  
εποχής σελ. 47, 50

Δύσκολα έτοιμα 
τον Οκτώβριο τα 
νέα Σχέδια σελ. 24  

Τέσσερα ισόποσα 
βήματα για πλήρη 
σύγκλιση σελ. 46  

Την Τετάρτη 
οι προκαταβολές 
παγετού 40% σελ. 8  

Κτηνοτροφική περεστρόικα
Η πανελλαδική συνάντηση κτηνοτρόφων στον Τύρναβο φέρνει  
αλλαγές στον τρόπο που βλέπουν τα πράγµατα. σελ. 10-11

ΝΟΘΕΙΕΣ
Στις πλάτες  
των αγροτών 

Οι ανεξέλεγκτες νοθείες 
υπονοµεύουν την υπεραξία 
των αγροτικών προϊόντων 
και τη θέση των αγροτών. 

agrenda - σελ. 42-43 
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• Το Deutz Fahr Series 9 παρέλαβε 
η Φάρµα Τσίντση στις Σέρρες σελ. 18
• Οδηγός αγοράς για δενδροκοµικά 
τρακτέρ και χρηµατοδότηση σελ. 23

• ∆εν είναι η κλιµατική αλλαγή, είναι η νέα 
κανονικότητα αυτό που συµβαίνει σελ. 47
• Για την Τετάρτη 11 Αυγούστου 
αποζηµιώσεις παγετού από ΕΛΓΑ σελ. 8

• Με 340 ευρώ πούλησε η ΕΑΣ Βόλου, 
32 λεπτά στο χέρι για το σκληρό σελ. 19
• Συγκοµιδή µε τις τιµές «καρφωµένες» στα 
43 λεπτά το κιλό στο συµπύρηνο σελ. 20

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Ρεκόρ δεκαετίας η τιµή παραγωγού στα 32 λεπτά το κιλό 
για το σκληρό σιτάρι που έδωσε η ΕΑΣ Βόλου. Έναρξη της 
συγκοµιδής για την ποικιλία Andross µε τους παραγωγούς 
να πληρώνονται µε 43 λεπτά το κιλό και τους µεταποιητές 
συµπύρηνου ροδάκινου να δίνουν µάχη για πρώτη ύλη. Στο 
βαµβάκι οι τιµές ∆εκεµβρίου ‘21 προσπαθούν να κατακτήσουν 
τα 90 σεντς ανά λίµπρα, αλλά για την ώρα δυσκολεύονται.

Ωίδιο στο υπαίθριο αγγούρι
Με την επερχόµενη πτώση της 
θερµοκρασίας µετά τον παρατεταµένο 
καύσωνα, αναµένεται και εµφάνιση 
νέων προσβολών από ωίδιο στις 
υπαίθριες καλλιέργειες αγγουριάς. H 
ασθένεια εµφανίζει µικρές, λευκές 
κηλίδες στην άνω και κάτω επιφάνεια 
των φύλλων, στους µίσχους και στους 
βλαστούς, µε αλευρώδεις εξανθήσεις. 
Σε έντονες προσβολές, µειώνεται η 
φωτοσυνθετική ικανότητα των φύλλων 
τα οποία σταδιακά µαραίνονται. Οι 
προσβεβληµένοι καρποί χάνουν την 
εµπορική τους αξία και σαπίζουν.

Καταπολέµηση
Οι παραγωγοί πρέπει να δράσουν µε 
ακρίβεια και ταχύτητα πριν «πάρει τα 
πάνω του» και πάλι ο µύκητας. Στις 
καλλιέργειες στις οποίες ο καύσωνας 
δεν κατάφερε να εξολοθρεύσει 
ολοκληρωτικά το παθογόνο, και οι 
καλλιεργητές είχαν παρατηρήσει πριν 
το φαινόµενο συµπτώµατα προσβολής, 
συστήνεται να προχωρήσουν σε 
αφαίρεση και καταστροφή των φύλλων 
µε εξάνθηση. Η αποτελεσµατικότητα 
των ψεκασµών είναι µεγαλύτερη όταν 
αρχίσουν αµέσως µόλις εµφανισθούν 
τα πρώτα συµπτώµατα, ενώ προτείνεται 
και επανάληψη του ψεκασµού 
σε 8 ηµέρες.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 07-08-2021
Γενικά αίθριος καιρός, µε λίγες 
πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις 
στα ορεινά της ηπειρωτικής 
χώρας. Άνεµοι βορειοδυτικοί 
µέτριας έντασης, στο Αιγαίο και 
στα ανατολικά τµήµατα τοπικά 
ισχυρότεροι από το µεσηµέρι-
απόγευµα. Θερµοκρασία σε 
πτώση στην ανατολική χώρα και 
στις περισσότερες ηπειρωτικές 
περιοχές και στα νησιά σε 
κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Κυριακή 08-08-2021
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη 
χώρα. Άνεµοι στα βόρεια 
µεταβλητοί χαµηλής προς 
µέτριας έντασης, ενώ στις 
υπόλοιπες περιοχές βόρειοι, 
βορειοδυτικοί που θα ενισχυθούν 
από το µεσηµέρι και µετά. 
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή.

∆ευτέρα 09-08-2021
και Τρίτη 10-08-2021
Γενικά αίθριος καιρός µε λίγες 
τοπικές νεφώσεις στα κεντρικά 
και βόρεια ηπειρωτικά τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες. Άνεµοι βόρειοι 
βορειοδυτικοί µέτριας έντασης 
και στο Αιγαίο τοπικά 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ισχυρότεροι. Θερµοκρασία σε 
άνοδο, φθάνοντας τοπικά στα 
ηπειρωτικά και τους 40 
βαθµούς Κελσίου.

Τετάρτη 11-08-2021 ως
Παρασκευή 13-08-2021
Γενικά αίθριος καιρός µε 
πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες στα κεντρικά και βόρεια 
ηπειρωτικά, µε αυξηµένη 
πιθανότητα βροχοπτώσεων.  
Άνεµοι βόρειοι βορειοδυτικοί 
µέτριας έντασης και στο Αιγαίο 
τοπικά ισχυρότεροι. Θερµοκρασία 
σε µικρή περαιτέρω άνοδο.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν βόρειοι 
βορειοδυτικοί 3 µε 5 
και από το µεσηµέρι 
στα ανατολικά 
τµήµατα του Αιγαίου  
έως 7 µποφόρ.
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Οι µεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ηµερών και µά-
λιστα χωρίς τη βοήθεια του ανέµου, δείχνουν ότι 
κάτι κάνουµε λάθος. Όχι τόσο στην προσπάθεια 
της δασοπυρόσβεσης, όσο στην υπόθεση της δια-
χείρισης του δασικού πλούτου. 

Ο περιορισµός της παρουσίας παραγωγικών ζώων σε 
βουνά και δάση, θέτει ολοένα και σε µεγαλύτερο 
κίνδυνο το δασικό πλούτο της χώρας. Η οικιστική 
εξάπλωση έδιωξε τα κοπάδια από τα περιαστικά 
δάση, υπονοµεύοντας σε πολύ µεγάλο βαθµό και 
την ύπαρξή της. Η φωτιά της Βαρυµπόµπης είναι 
το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγµα. 

Τα δάση, µικρά και µεγάλα, έχουν ανάγκη είτε από 
την άµεση τεχνική φροντίδα (αποψίλωση) των 
ανθρώπων, είτε από την έµµεση συµβολή σ’ αυ-
τή την υπόθεση των παραγωγικών ζώων. Έντονη 
ανθρώπινη παρουσία στις δασικές περιοχές, χω-
ρίς ανάλογη φροντίδα του δασικού ιστού, οδηγεί 
σε φαινόµενα σαν αυτά που βιώνει η χώρα τις τε-
λευταίες ηµέρες.  

Η ζωντανή ισόρροπη ύπαιθρος συντηρεί τις πόλεις, 
γράφει ο έγκριτος αγροτολόγος, ∆ηµήτρης Μιχα-
ηλίδης και οι µεγάλες πόλεις την χρειάζονται πε-
ρισσότερο. Η ύπαιθρος είναι ένα πλήρες οικοσύ-
στηµα και στην ισορροπία της συµπεριλαµβάνε-
ται τόσο το δάσος, τα βοσκοτόπια, οι καλλιέργει-
ες, τα περιβόλια, οι δενδροκαλλιέργειες όσο και 
η κτηνοτροφία.

Η ζωντανή ύπαιθρος εξασφαλίζει τα απαραίτητα για 
την επιβίωση δωρεάν δηµόσια αγαθά που προ-
σφέρονται από τους αγρότες (γεωργοί, κτηνοτρό-
φοι, ψαράδες και δασοκόµοι). Οι αγρότες µε τις ε-
παγγελµατικές τους δραστηριότητες (πάντα σύµ-
φωνα µε τις ορθές γεωργικές, κτηνοτροφικές & 
αλιευτικές πρακτικές) προσφέρουν καθαρό αέ-
ρα, πόσιµο νερό και ευχάριστο τοπίο, τα οποία εί-
ναι απαραίτητα για να συντηρηθούν και να επιβι-
ώσουν οι κάτοικοι των πόλεων.

Η λέξη κλειδί είναι η ισορροπία.
Η Αττική ύπαιθρος ήταν βιώσιµη (αειφόρος) επί χιλιά-

δες χρόνια, και ξεκάθαρη απόδειξη είναι ότι µέχρι 
πριν λίγα χρόνια υπήρχε η αγροτική ύπαιθρος της 
Αττικής και λειτουργούσε σωστά. Και φροντιστές 
της υπαίθρου είναι οι αγρότες.

Από τότε που το Υπουργείο Γεωργίας άλλαξε όνοµα 
και από Υπουργείο κύριου αντικειµένου, έγινε 
Υπουργείο διαδικασίας (αγροτικής ανάπτυξης) 
φαίνεται ότι προσανατολίζεται στον µηχανισµό 
µόνο της παραγωγής.

Αλλά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 
δεν είναι µόνο παραγωγικό υπουργείο. Είναι το 
µόνο σηµείο του επιτελικού κράτους στο οποίο η 
παραγωγή τροφής (και όχι µόνο) συµπίπτει πλή-
ρως µε την ζωή των εργαζόµενων σε αυτήν αγρο-
τικών κοινωνιών.

Τυχόν προσήλωση µόνο στην παραγωγή, µονόπλευ-
ρα, µπορεί να καταστρέψει το οικοσύστηµα της 
υπαίθρου, το οικοσύστηµα όπου όλα βρίσκονται 
σε ισορροπία, και η φύση, και τα δάση, και τα 
βοσκοτόπια, και η φυτική παραγωγή, και η κτη-
νοτροφία, και η κοινωνία, και ο πολιτισµός, και 
η γαστρονοµία, και η οικονοµία. Και όχι µόνο 
οικοπεδοποίηση και τσιµεντοποίηση. ∆ιότι τό-
τε δεν θα υπάρχει ζωή.                           Agrenda

Το μοντέλο χωρίς 
ζώα καίει δάση

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,18610

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,48244

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,07388

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85035

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
129,6790
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Τον επόµενο κύκλο των µεταβιβάσεων α-
ναµένουν οι παραγωγικοί συντελεστές του 
χώρου, καθώς έχει ξεκινήσει να ξεκαθαρί-
ζει το τοπίο µε τις αξίες των δικαιωµάτων 
της νέας περιόδου, µε τις περιπτώσεις των 
ενδιαφεροµένων να συνοψίζονται σε τρεις 
κατηγορίες. 

Πρώτον οι νέοι αγρότες: Φέτος όσοι έκα-
ναν για πρώτη φορά ΟΣ∆Ε κυρίως για µία 
θέση στο Μέτρο Νέων Αγροτών, βρήκαν να 
δηλώσουν γη η οποία συνοδευόταν κατά κύ-

ριο λόγο από χαµηλής αξί-
ας δικαιώµατα. Ως εκ τού-
του επέλεξαν να µην τα πά-
ρουν µε µεταβίβαση και α-
ναµένουν  το Εθνικό Από-
θεµα 2021, ώστε να λάβουν 
δικαιώµατα τουλάχιστον έ-
ως τον περιφερειακό µέσο 
όρο. Από εκεί και πέρα, θα 
επιλέξουν να «ντύσουν» ε-
πιπλέον επιλέξιµη γη που 
θα προκύψει από την υλο-
ποίηση του επιχειρηµατι-

κού τους σχεδίου, και κατά πάσα πιθανό-
τητα από το 2023.

∆εύτερον, οι έχοντες ιστορικά δικαιώ-
µατα και µία δουλεµένη εκµετάλλευση, α-
κόµα και µε το άκουσµα της ισχυρής µείω-
σης της αξίας τους έως το 2026, δεν µοιά-
ζουν διατεθειµένοι να µεταβιβάσουν. Άλ-
λωστε η µείωση θα γίνει σε τέσσερα ισόπο-
σα βήµατα ξεκινώντας από το 2023. Μόνη 
ικανή περίπτωση να αλλάξει τα δεδοµένα 
είναι να υπάρξει κάποια ενίσχυση για τους 

γεωργούς που φεύγουν από το επάγγελµα 
πρόωρα (πριµ εξόδου). 

Τρίτον, οι περιπτώσεις των ετεροεπαγ-
γελµατιών. Κάποιος που έχει στην κατοχή 
του δικαίωµα µαζί µε επιλέξιµη γη το 2022 
και µπορεί να το ενεργοποιήσει, αυτό δεν 
σηµαίνει ότι θα µπορεί και το 2023, λόγω 
του νέου ορισµού του ενεργού αγρότη που 
εξετάζεται να συνδεθεί µε τα τιµολόγια αγο-
ράς-πώλησης προϊόντων. Αν δεν µπορεί ή 
δεν θέλει να τα ενεργοποιήσει, τότε µπορεί 
να τα µισθώσει ή να τα πουλήσει.

Εδώ, είναι κυρίως θέµα κατά πόσο τα δι-
καιώµατα πράγµατι αποφέρουν κάποιο ει-
σόδηµα σε επίπεδο που θα ενδιαφερθούν 
για την τύχη τους οι κάτοχοί τους. Εκµεταλ-
λεύσεις µε 1-2 δικαιώµατα (10-20 στρέµµα-
τα ελιάς π.χ) πάντως δύσκολα θα µπουν στη 
διαδικασία, εκτός και αν τα δώσουν µαζί µε 
τη γη σε κάποιον που ενδιαφέρεται για την 
αγορά ή ενοικίασή τους.

Η αποσύνδεση των δικαιωµάτων από 
δύο καθεστώτα ενίσχυσης στη νέα ΚΑΠ

Τα δικαιώµατα όχι µόνο θα χάσουν µεγά-
λο µέρος της αξίας τους (22% και άνω από το 
2023, και τα υψηλά ακόµη περισσότερο έως 
το 2026 µε τη σύγκλιση 100%), αλλά θα πά-
ψουν να συνδέονται µε τουλάχιστον δύο κα-
θεστώτα. Αποσυνδέονται, πρώτον από το νέο 
πρασίνισµα (eco-schemes), δεύτερον από την 
ειδική ενίσχυση νεαρών αγροτών του α’ Πυ-
λώνα (σήµερα δίνεται επιπλέον το 25-50% της 
βασικής ως βοήθηµα στους νεαρούς) στη νέα 
ΚΑΠ. Αυτό σηµαίνει ότι µετά το 2023, ακόµα 
και η απλή επιλέξιµη γη χωρίς δικαιώµατα, 
αποκτά αξία ως προς τις επιδοτήσεις πολύ µε-
γαλύτερη από σήµερα. Όπως έχει γράψει η 
Agrenda, ο ενιαίος θεωρητικός µέσος όρος α-
ξίας δικαιωµάτων (εκτάριο) ανά περιφέρεια 
ενίσχυσης θα διαµορφωθεί έως το 2026, στα 
169,13 ευρώ για τα βοσκοτόπια, 230,93 ευρώ 
για αροτραίες και 285,14 ευρώ για τα δέντρα.

Γεννά 
στρατηγικές 
η επιλέξιμη 
έκταση στη 
νέα ΚΑΠ 
Εδώ και µία 7ετία περίπου οι αγρότες 
γνώριζαν θεωρητικά πάνω-κάτω τα 
ποσά ενισχύσεων που µπαίνουν στο 
λογαριασµό τους ετησίως από την 
ενιαία ενίσχυση, καθώς τα δικαιώµατα 
ήταν µετρηµένα και γνωστά. Αυτό δεν 
ισχύει για την επιλέξιµη γη στην 
Ελλάδα σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, 
γεγονός που θα φέρει αρκετές 
ανατροπές στον τρόπο που θα 
υπολογίζεται η ενίσχυση στο νέο 
πρασίνισµα. Πιο συγκεκριµένα, αυτή η 
ενίσχυση των 450 εκατ. ετησίως δεν 
εξαρτάται από τα δικαιώµατα αλλά από 
την επιλέξιµη γη και όλα τα στρέµµατα 
που θα δηλώνονται στο σύστηµα 
ετησίως πρέπει να πληρώνονται 
ανεξαρτήτως τα διαθέσιµα χρήµατα. 
Για παράδειγµα: Μία δράση που θα 
πληρώνεται µε βάση των σχεδιασµό 
των αρχών θα είναι η «ενισχυµένη 
αµειψισπορά». Εφόσον προβλεφθεί 
ένα µπάτζετ 200 εκατ. ευρώ ετησίως 
για την πληρωµή αυτής της δράσης 
κατά µέσο όρο υπολογίζουν οι αρχές 
ότι κάθε αγρότης θα λαµβάνει ένα 
ποσό της τάξεως των 10 ευρώ. Ωστόσο, 
αν έρθουν πολύ περισσότερα επιλέξιµα 
στρέµµατα, τότε το ποσό µειώνεται ανά 
δικαιούχο. Κάτι σαν τη συνδεδεµένη 
ενίσχυση. Από εκεί και πέρα, επίσης 
µπορεί να φανούν και περιπτώσεις 
πολύ µεγάλων εκµεταλλεύσεων που θα 
«µονοπωλούν» τα χρήµατα των 
συγκεκριµένων δράσεων, όπως γίνεται 
κατά κόρων στα Μέτρα Βιολογικών και 
Απονιτροποίησης του ΠΑΑ. 

Πρώτα Απόθεμα  
μετά μεταβιβάσεις 
για νέους αγρότες 
Αλλάζει το παιχνίδι μεταβιβάσεων η αποσύνδεση των 
δικαιωμάτων από επιδοτήσεις 500 εκατ. ευρώ ετησίως

Τα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα χορηγούνται ανά 
περιφέρεια (ΠΕ1: Βοσκοτόπων, ΠΕ2: Αροσίµων και ΠΕ3:Μονίµων καλλιεργειών) και 
η µοναδιαία αξία τους ισούται µε τον περιφερειακό µέσο όρο (ΠΜΟ) της αξίας των 
δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης κατά το έτος ενίσχυσης 2021. Η µέση περιφερειακή 
αξία ανά εκτάριο το 2020 ήταν 202,473 ευρώ για τα βοσκοτόπια, 276,330 ευρώ 
για τις αροτραίες και 341,191 ευρώ για τις δενδρώδεις. Με δεδοµένα ότι πέρυσι 
ενεργοποίησαν δικαιώµατα ακόµα 1.627.569 στρέµµατα βοσκότοπου, 204.901 
στρέµµατα αροτραίων και 186.461 στρέµµατα δενδρώδων (στοιχεία ΟΠΕΚΕΠΕ), 
τότε αναµένονται ακόµα πιο χαµηλές οι τιµές στις µέσες αξίες για το 2021. 

Κατά 1,627 εκατ.
στρµ. αυξήθηκαν 

τα βοσκοτόπια µε
δικαιώµατα το 2020 

Επιλέξιµη 
έκταση

Μετά το 2023, ακόµα 
και η απλή επιλέξιµη 
γη χωρίς δικαιώµατα, 
αποκτά αξία ως προς 
τις επιδοτήσεις πολύ 

µεγαλύτερη από 
σήµερα

25.00% 47.00% 28.00%

ΕΩΣ ΤΟ 2026

ΚΑΤΑΝΟΜΗ % 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

215.649.740 405.421.511 241.527.708ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΕΥΡΩ)

1.275.001 1.755.562 847.030ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ2020

169,13 230,93 285,14
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΣΗ ΑΞΙΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟ 2026

(ΕΥΡΩ/ΕΚΤΑΡΙΟ)

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΣΗ ΑΞΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΕ1: ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΠΕ2: ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΠΕ3: ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

100.00%

862.598.960

3.877.595



Άμεσες, τομεακά και ΠΑΑ

Χάρτης αγροτικών 
επιδοτήσεων ‘23-’26 
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Με τη δόµηση του ελληνικού στρατηγικού 
σχεδίου να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παρουσίασε 

τον χάρτη χρηµατοδότησης και τις διαθέσιµες δράσεις 
προς επιδότηση στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ, όπως 
διαµορφώθηκαν στα τελικά νοµικά κείµενα. Όπως φαίνεται 
στην παρουσίαση, από το χρηµατοδοτικό σχήµα των 
άµεσων ενισχύσεων, συνολικά επτά καθεστώτα αναµένεται 
να ενεργοποιηθούν, ενώ από το νέο ΠΑΑ ξεχωρίζουν 
τα δύο κύρια επενδυτικά Μέτρα (Σχέδια Βελτίωσης, Νέοι 
Αγρότες, Εγκατάσταση Νεοεισερχόµενων Αγροτών), το 
Μέτρο Συνεργασία µε το πριµ εξόδου και η ενίσχυση για 
εργαλεία διαχείρισης κινδύνου. Αναφορικά µε τα τοµεακά 
προγράµµατα (οίνος, ελαιοκοµία) ο προϋπολογισµός 
φαίνεται πως θα είναι ελαφρά µειωµένος σε σχέση µε την 
τρέχουσα περίοδο. Το ίδιο ισχύει και για την ειδική 
ενίσχυση βάµβακος που από τα 187 εκατ. ευρώ πέφτει στα 
183 εκατ.. Θετική έκπληξη τα µελισσοκοµικά προγράµµατα 
µε σχεδόν διπλάσιο ετήσιο µπάτζετ από τα σηµερινά. 

Το πλαίσιο πάνω στο οποίο πατάει το ελληνικό 
στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ με επτά καθεστώτα 

άμεσων ενισχύσεων, 8 Μέτρα Ανάπτυξης και πέντε 
τομεακά προγράμματα παρουσιάζει το ΥΠΑΑΤ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠ 2021-2027
ΠΡΟΤΑΣΗ Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (2018): 365 ∆ΙΣ € ΕΛΛΑ∆Α: 18,263 ∆ΙΣ €

ΕΛΛΑ∆Α

19,326,60
 ∆ΙΣ ΕΥΡΩ

• ΠΥΛΩΝΑΣ Ι (ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ) 14.529, 60 ∆ΙΣ ευρώ
• ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) 4.021,90 ∆ΙΣ ευρώ
   (εκ των οποίων 1,2 δις € στη µεταβατική περίοδο 2021-2022)

• ΕΥΡ. ΜΕΣΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ   365,3 ΕΚΑΤ. ευρώ
• ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΑΣ   440 ΕΚΑΤ. ευρώ

ΕΕ-27
386,73
 ∆ΙΣ ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
& Π∆Π 2021-2027 (21/7/2020)

ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΦΙΕΡΩΝΕΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠ;

(EΕ-28)

37,6%

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2014-2020

(EΕ-27)

ΑΠΟ ΣΕ28,5% 31%

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2021-2027

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΗΣ ΚΑΠ 2023-2027

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΝΝΕΑ
(9)
ΕΙ∆ΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

• Έξυπνος, ανθεκτικός & διαφοροποιηµένος γεωργικός τοµέας, διασφάλιση επισιτιστικής ασφάλειας
• Περιβαλλοντική φροντίδα & δράση για το κλίµα και συµβολή στους περιβαλλοντικούς και κλιµατικούς στόχους της ΕΕ
• Κοινωνικο-οικονοµικός ιστός των αγροτικών περιοχών

Εκσυγχρονισµός: προώθηση γνώσης, καινοτοµίας και ψηφιοποίησης στη γεωργία και στις αγροτικές περιοχές, ενθάρρυνση υιοθέτησης

• Βιώσιµα γεωργικά εισοδήµατα & ανθεκτικότητα
   για τη στήριξη της επισιτιστικής ασφάλειας

• Προσανατολισµός προς την αγορά &
   ανταγωνιστικότητα, µε µεγαλύτερη εστίαση 
   σε έρευνα, τεχνολογία & ψηφιοποίηση

• Βελτίωση της θέσης των αγροτών στην
  αγροδιατροφική αλυσίδα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΛΙΜΑ

• Μετριασµός της κλιµατικής αλλαγής &
   προσαρµογή, βιώσιµη ενέργεια

• Βιώσιµη ανάπτυξη & αποτελεσµατική
   διαχείριση των φυσικών πόρων

• Προστασία της βιοποικιλότητας, διατήρηση
   οικοτόπων και τοπίων

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ

• Εγκατάσταση νέων γεωργών

• Απασχόληση, κοινωνική ένταξη & τοπική 
   ανάπτυξη, βιο-οικονοµία & βιώσιµη δασοκοµία

• Υγιεινά, ασφαλή, θρεπτικά & βιώσιµα τρόφιµα, 
   σπατάλη των τροφίµων & καλή µεταχείριση
   των ζώων

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΗΣ ΚΑΠ 2023�2027
ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027: κοινός στρατηγικός σχεδιασµός Πυλώνα Ι & ΙΙ (άµεσες ενισχύσεις, αγροτική ανάπτυξη, επιχειρησιακά προγράµµατα Κ.Ο.Α.)
 Υποβολή Στρατηγικού Σχεδίου έως 1/1/2022 και έγκριση από την Ε. Επιτροπή
 Νέο µοντέλο λειτουργίας: Από τη συµµόρφωση στις επιδόσεις: στοχευµένες ενισχύσεις βάσει στόχων, αποτελεσµάτων και επιδόσεων, ετησίων οροσήµων,

πολυπληθών δεικτών κ.λπ
 Αυξηµένη φιλοδοξία για περιβάλλον/κλίµα/βιοποικιλότητα
 40% των πόρων της ΚΑΠ για το κλίµα
 Κοινωνική διάσταση της ΚΑΠ
 Συνοχή, συµπληρωµατικότητα µεταξύ των Πυλώνων και των παρεµβάσεων
 Αλληλεπίδραση µε εθνικές πολιτικές
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΓΤΕ) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Ποσό τουλάχιστον ίσο µε το 3% των άµεσων ενισχύσεων 
για τους νέους γεωργούς για µέτρα και των δύο Πυλώνων

Υποχρεωτική & ελάχιστο ποσοστό 10% µε ορισµένες 
ευελιξίες (πχ. capping/degressivity /µικρο-καλλιεργητές/
εσωτερική σύγκλιση)

ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 
ΣΧΗΜΑΤΑ

Υποχρεωτική για τα κ-µ & τουλάχιστον 25% ετησίως 
για περιβάλλον, κλίµα,ευζωία των ζώων, µε ορισµένες 
ευελιξίες για τα έτη 2023-2024 και επόµενα έτη

25%

13%

3%

10%
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ των συνολικών πόρων ΕΓΤΑΑ 

για δεσµεύσεις για περιβάλλον/
κλίµα/ευζωία

35%

ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ συνυπολογίζονται 
οι δαπάνες για ΠΦΠ 

50%
Προαιρετική & έως 13% + επιπλέον 2%
για πρωτεϊνούχες καλλιέργειες

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 28/6/2021

Μείωση της βασικής ενίσχυσης (capping/degressivity)

   Κατά 100% για ποσά άνω των 100.000

   κλιµακωτή µείωση έως 85% για ποσά µεταξύ 
60.000€ -100.000 ευρώ

   Κατά προτεραιότητα: αναδιανεµητική ενίσχυση

ΤΟΜΕΑΚΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ Κ�Μ

Ενεργός γεωργός- Υποχρεωτική εφαρµογή
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ασκούν τουλάχιστον ένα 

ελάχιστο επίπεδο γεωργικής δραστηριότητας, χωρίς απαραίτητα να 
αποκλείονται οι πολύ-ενεργοί ή µερικά απασχολούµενοι 
(multi active & part time farmers)

Χρήση αντικειµενικών & αµερόληπτων κριτηρίων, όπως δοκιµές 
εισοδήµατος, εισροές εργασίας, αντικείµενο εταιρίας, συµπερίληψη 
γεωργικών δραστηριοτήτων σε εθνικό ή περιφερειακό µητρώο

∆υνατότητα: ενεργοί όσοι λαµβάνουν έως 5.000€ άµεσες 
ενισχύσεις

Γεωργός νεαρής ηλικίας - Ελάχιστες υποχρεωτικές 
προϋποθέσεις

Έως 40 ετών

Υπεύθυνος της γεωργικής εκµετάλλευσης

Κατάλληλη εκπαίδευση ή δεξιότητες

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Βασική εισοδηµατική ενίσχυση
 Συµπληρωµατική αναδιανεµητική εισοδηµατική ενίσχυση από 

µεγαλύτερες προς µικρές/µεσαίες εκµεταλλεύσεις

 Συµπληρωµατική εισοδηµατική ενίσχυση για τους νέους 
γεωργούς

Ενίσχυση για µικρο-καλλιεργητές

ΝΕΟ: Σχήµατα για το περιβάλλον και το κλίµα (οικολογικά 
σχήµατα): Υποχρεωτικά για τα κ-µ, προαιρετικά για τους γεωργούς/ 
δεσµεύσεις πέραν της «αιρεσιµότητας» & διαφορετικές από τις 
γεωργο-περιβαλλοντικές-κλιµατικές δεσµεύσεις της αγροτικής 
ανάπτυξης

 Συνδεδεµένες ενισχύσεις

 Ειδική ενίσχυση για το βαµβάκι (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, 
Βουλγαρία)

  Oπωροκηπευτικά

 Mελισσοκοµικά προϊόντα

 Αµπελοοινικός τοµέας

 Ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές

 Λυκίσκος

Νέο: Άλλοι τοµείς

  Περιβαλλοντικές και κλιµατικές ή άλλες 
δεσµεύσεις (αγροπεριβαλλοντικά) 

  Περιοχές µε φυσικούς ή άλλους 
περιορισµούς (εξισωτική)

  Μειονεκτικές περιοχές λόγω 
συγκεκριµένων υποχρεωτικών 
απαιτήσεων

Επενδύσεις (δηµόσιες ή ιδιωτικές, στη 
γεωργία, κτηνοτροφία, µεταποίηση κ.λπ.)

Εγκατάσταση νέων γεωργών, new 
farmers (νεοεισερχόµενων) και σύσταση 
αγροτικών επιχειρήσεων

  Εργαλεία διαχείρισης κινδύνων

Συνεργασία

Ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών

ΚΑΠ 2014-2020 ΚΑΠ ΜΕΤΑ ΤΟ 2020

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΠ

Περιβαλλοντικά/κλιµατικά
µέτρα Πυλώνα ΙΙ

(Προαιρετικά για τους γεωργούς)

Οικολογικά σχήµατα

Πυλώνας Ι

(Προαιρετικά για τους γεωργούς)

Περιβαλλοντικά/κλιµατικά

µέτρα, Πυλώνας ΙΙ

(Προαιρετικά για τους γεωργούς)

Πρασίνισµα

(Υποχρεωτικό)

Πολλαπλή συµµόρφωση

(Υποχρεωτική)

Ενισχυµένη αιρεσιµότητα

(Υποχρεωτική)



Agrenda 7ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Αυγούστου 2021

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 28/6/2021 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ � ΠΡΟΤΑΣΗ Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

   Συνέχιση της σύγκλισης της αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης

   Το αργότερο έως το έτος 2026, όλα τα δικαιώµατα ενίσχυσης θα πρέπει να έχουν 
αξία τουλάχιστον 85% του µέσου προβλεπόµενου µοναδιαίου ποσού για το 2026

• Προτεραιότητα σε νέους γεωργούς ή νεοεισερχόµενους
• Χορήγηση ∆.Ε. ή αύξηση της αξίας των ∆.Ε.

Βασική ενίσχυση  1.091.170.000
Πρασίνισµα 30%   550.385.000 
Νέοι γεωργοί 2%  36. 692.000
Συνδεδεµένη στήριξη 10%  182.056.000
Μεταφορά 5% στον Πυλώνα ΙΙ  96.558.850

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2023

Βασική ενίσχυση 

862.596.960€

Αναδιανεµητική 10% 

179.707.700€

Οικολογικά σχήµατα 

449.269.250€

 Νέοι γεωργοί 2% 

35.941.540€

 Συνδεδεµένη στήριξη 15% 

269.561.550€

Μεταφορά 5% στον Πυλώνα ΙΙ 

94.583.000

6.162.645

ΑΠΟ

3.600.000
ΕΥΡΩ /ΕΤΟΣ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

10.666.000

ΑΠΟ

11.098.000
ΕΥΡΩ /ΕΤΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

23.963.000
ΕΥΡΩ /ΕΤΟΣ

ΟΙΝΟΣ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

183.996.000
ΕΥΡΩ /ΕΤΟΣ

Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο 

(2020)

180.532.000€

ΑΠΟ

187.000.000
ΕΥΡΩ /ΕΤΟΣ

Πρόταση
Ε. Επιτροπής 

(2018)

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΥΛΩΝΩΝ

ΕΩΣ 
µεταξύ άµεσων ενισχύσεων 
και αγροτικής ανάπτυξης 
και αντίστροφα

25% ΕΩΣ 
από άµεσες σε αγροτική 
ανάπτυξη µόνο για περιβαλλοντικούς/
κλιµατικούς στόχους

15%

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ 2020

ευρώ

ΦΙΛΟ∆ΟΞΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΣΤΟΧΟΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΕ ΕΩΣ 2030

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Κατά 50 % µείωση της συνολικής 
χρήσης  και των κινδύνων 

των χηµικών
φυτοφαρµάκων και της χρήσης

πιο επικίνδυνων
φυτοφαρµάκων

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ

Κατά 50 % µείωση 
των πωλήσεων

αντιµικροβιακών ουσιών
για εκτρεφόµενα ζώα και
στις υδατοκαλλιέργειες

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
25 % της γεωργικής

γης της ΕΕ υπό
βιολογική γεωργία

(Ελλάδα: 9,3 %, 2018)

Ανάσχεση & αντιστροφή
της µείωσης των

επικονιαστών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΟΥ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ

10 % των γεωργικών εκτάσεων
µε χαρακτηριστικά τοπίου
υψηλής ποικιλοµορφίας

(Ελλάδα: 3 % 2018)

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Κατά 50 % µείωση των απωλειών

θρεπτικών συστατικών, χωρίς
επιδείνωση της γονιµότητας του
εδάφους. Με τον τρόπο αυτό θα

µειωθεί η χρήση λιπασµάτων
τουλάχιστον κατά 20 % έως το 2030

(Ακαθάριστο ισοζύγιο αζώτου, υπόγεια ύδατα 
µε συγκέντρωση νιτρικών αλάτων, 
Ακαθάριστο ισοζύγιο φωσφόρου)

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

100 % πρόσβαση σε ταχύ
ευρυζωνικό διαδίκτυο στις

αγροτικές περιοχές 
έως το 2025
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ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΖΗΜΙΑΣ 80% (ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ)

∆ΑΜΑΣΚΗΝΟ

230

ΚΕΡΑΣΙΑ

420

ΣΥΜΠΥΡΗΝΟ
ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

180

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

240

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ

180

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΒΕΡΙΚΟΚΟ

180

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 
ΒΕΡΙΚΟΚΟ

300

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Την επόµενη Τετάρτη 11 Αυγούστου τα χρή-
µατα από τον παγετό στους λογαριασµούς των 
παραγωγών είναι η οδηγία Λυκουρέντζου προς 
τους διοικητικούς του οργανισµού, µετά και την 
υπογραφή του κονδυλίου 60 εκατ. ευρώ για ε-
πιχορήγηση του ΕΛΓΑ από τον αναπληρωτή υ-
πουργό Οικονοµικών Θεόδωρο Σκυλακάκη. 

Η πρώτη φάση των πληρωµών, όπως έχει ήδη 
γράψει η Agrenda, θα αφορά µόνο τα πυρηνό-
καρπα (ροδάκινα, νεκταρίνια, δαµάσκηνα, βερί-
κοκα και κεράσια – εκτός από κεράσια Ηµαθίας 
και Πέλλας) και µόνο τις περιοχές στις οποίες η 
ζηµιά από τον τελευταίο παγετό (9 και 10 Απριλί-
ου) ήταν γενικευµένη, όπως τις Περιφέρειες Ηµα-
θίας, Πέλλας, Λάρισας, Κοζάνης, Φλώρινας, Κα-
στοριάς, εποµένως δεν υπήρξαν εξαιρέσεις, δη-
λαδή φάρµες που δεν είχαν ζηµιά, τουλάχιστον 
σε ποσοστό που να καλύπτει την προκαταβολή.

Όσον αφορά τώρα το χρονοδιάγραµµα, αν 
και υπεγράφη η σχετική απόφαση από το υ-
πουργείο Οικονοµικών την περασµένη Τετάρ-
τη 4 Αυγούστου, χρειάζονται τουλάχιστον 4-5 

µέρες µέχρι την εκταµίευση του ποσού και την 
έναρξη των διαδικασιών πίστωσης των λογα-
ριασµών των αγροτών από τον ΕΛΓΑ, γεγονός 
που µεταφέρει την πληρωµή για τα µέσα της ερ-
χόµενης εβδοµάδας, παρά τις «αισιόδοξες» και 
όπως αποδείχτηκε «αβάσιµες» διαρροές από το 
υπουργείο της πλατείας που ήθελαν σταδιακές 
πιστώσεις από τις 4 του µήνα. Κάτι το οποίο ε-
πιβεβαιώνει ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας Συλ-
λόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρι-
κής και ∆υτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας-Θρά-
κης Βασίλειος Μακρίδης, µετά από επικοινωνία 
του µε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
το υπουργείο Οικονοµικών, αναφέροντας σε 
σχετική ανακοίνωση ότι «για τις αποζηµιώσεις 
από τον πρώτο παγετό της άνοιξης σε βερίκο-
κα, δαµάσκηνα, κεράσια, ροδάκινα και νεκτα-

ρίνια, υπήρξε ενηµέρωση πως οι πιστώσεις θα 
ξεκινήσουν στους λογαριασµούς των παραγω-
γών σταδιακά από την Τετάρτη 4 Αυγούστου».

Σχετικά µε τα ποσά που έχουν λαµβάνειν οι 
αγρότες, υπενθυµίζεται ότι για µέσο όρο πο-
σοστού ζηµιάς 80% θα δοθεί προκαταβολή 
180 ευρώ το στρέµµα για βιοµηχανικό βε-
ρίκοκο, συµπύρηνο και επιτραπέζιο ροδά-
κινο, 300 ευρώ το στρέµµα για το επιτρα-
πέζιο βερίκοκο, 230 ευρώ το στρέµµα για 
το δαµάσκηνο, 420 ευρώ το στρέµµα για τα 
κεράσια (πλην Πέλλας και Ηµαθίας) και 240 
ευρώ το στρέµµα για τα νεκταρίνια.

Αντίστοιχα, για µέσο όρο ποσοστό ζηµιάς 
65%, η προκαταβολή ορίζεται στα 135 ευ-
ρώ το στρέµµα για το βιοµηχανικό βερίκο-
κο, το συµπύρηνο και το επιτραπέζιο ροδά-
κινο, στα 230 ευρώ το στρέµµα το επιτραπέ-
ζιο βερίκοκο, στα 170 ευρώ το στρέµµα το 
δαµάσκηνο, στα  175 ευρώ το στρέµµα το 
νεκταρίνι, ενώ το κεράσι δεν θα πάρει κάτι.

Πάντως πρέπει να σηµειωθεί και η έντονη 
δυσαρέσκεια των παραγωγών, δεδοµένου ό-
τι εκτός της πρώτης δόσης των προκαταβολών 
µένει ένα µεγάλο φάσµα καλλιεργειών όπως 
ακρόδρυα και κυρίως αµύγδαλα, αµπελοειδή, 
αχλάδια κ.α. τα οποία ενδεχοµένως να µην ε-
µπίπτουν στον ίδιο κανόνα γενίκευσης, ωστό-
σο, σε κάποιες περιοχές τουλάχιστον, οδηγού-
νται σε µηδενική παραγωγή. Με τον τρόπο αυ-
τό αδικείται τελικά, ένα πολύ µεγάλο φάσµα 
καλλιεργητών οι οποίοι και τεράστια ζηµιά έ-
χουν υποστεί και την καλλιεργητική φροντίδα 
θα πρέπει να συνεχίσουν, προκειµένου να υ-
πάρξει παραγωγή την επόµενη χρονιά.

Με αυτά τα δεδοµένα η επόµενη παρτίδα πλη-
ρωµών, στην οποία και αναµένεται να συµπερι-
ληφθούν µήλα και αχλάδια, τοποθετείται για τα 
τέλη Αυγούστου, αν όχι αρχές Σεπτεµβρίου. Εν 
τω µεταξύ παραµένουν σε εκκρεµότητα οι όψι-
µες ποικιλίες κερασιών στις ορεινές περιοχές, 
για τις οποίες θα πρέπει να κατατεθεί φάκελος 
για πληρωµή αποζηµιώσεων στην Κοµισιόν.

Αυξημένες 
προκαταβολές 
για τσεκ μετά 
τις 16 Οκτώβρη
∆υνατότητα παροχής ρευστότητας 
στους αγρότες που έχουν πληγεί 
από την πανδηµία και ακραία 
καιρικά φαινόµενα (καύσωνες, 
πληµµύρες κ.α.) στη διάρκεια του 
έτους, εξασφαλίζει η Κοµισιόν 
εγκρίνοντας την καταβολή 
αυξηµένων άµεσων ενισχύσεων 
έως 70% από 50% που ισχύει 
κανονικά, από τις 16 Οκτωβρίου 
2021, καθώς και κονδυλίων 
προγραµµάτων αγροτικής 
ανάπτυξης έως 85%, από 75% που 
προβλέπεται συνήθως. Σύµφωνα 
µε την ανακοίνωση της Επιτροπής 
στις 4 Αυγούστου, προϋπόθεση 
είναι να έχουν ολοκληρωθεί οι 
απαραίτητοι έλεγχοι από τους 
αρµόδιους οργανισµούς πληρωµών 
κοινοτικών ενισχύσεων, όπως ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ. Η παραπάνω 
διευκόλυνση δεν είναι βέβαιο ότι 
θα πιάσει τόπο στην Ελλάδα, 
καθώς, για µια ακόµη φορά η 
υποβολή και επεξεργασία των 
δηλώσεων ΟΣ∆Ε έχει 
καθυστερήσει πάρα πολύ, το 
µηχανογραφικό σύστηµα 
παραµένει εκ νέου κλειστό αυτή 
την περίοδο και οι εκκρεµότητες 
που έχουν αναδειχθεί, ειδικά σε ότι 
αφορά το Εθνικό Απόθεµα είναι 
πολλές και δυσεπίλυτες. Έτσι, 
κανείς δεν µπορεί να µιλήσει 
σήµερα για το χρόνο κατά τον 
οποίο θα καταστεί δυνατή στην 
Ελλάδα η πληρωµή της πρώτης 
δόσης των άµεσων ενισχύσεων, 
αντίθετα, είναι πιθανή η αξιοποίηση 
της δυνατότητας για µεγαλύτερες 
προκαταβολές (85%) στα εν 
εξελίξει αναπτυξιακά 
προγράµµατα. Παράλληλα, η 
Κοµισιόν υπενθυµίζει πως παρείχε 
υποστήριξη στον αγροδιατροφικό 
τοµέα καθ’ όλη τη διάρκεια της 
κρίσης του Covid-19 µέσω 
αυξηµένης οικονοµικής ευελιξίας 
και ορισµένων µέτρων αγοράς.

Για την Τετάρτη 
αποζημιώσεις παγετού 
στο πρόγραμμα ΕΛΓΑ  

Η ταμειακή ενίσχυση με 60 εκατ. ευρώ  φέρνει το 
πρώτο πακέτο 40% στα πυρηνόκαρπα, προς αρχές 

Σεπτεμβρίου μήλα, αχλάδια και αμύγδαλα

Παράταση στην προθεσµία υποβολής των αιτήσεων στήριξης 
προγραµµάτων προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες, για το έτος 
2021 δίνεται µε υπουργική απόφαση, που δηµοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ B’ 3470/29.07.2021. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την εν 
λόγω απόφαση, ειδικά για το έτος 2021 η προθεσµία της παρ. 
1 του άρθρου 14 της υπ’ αρ. 491/62337/27.3.2019 κοινής 
υπουργικής απόφασης (Β’ 1549), για την υποβολή αιτήσεων 
στήριξης προγραµµάτων προώθησης, όπως η προθεσµία αυτή 

παρατάθηκε µε το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 662/161336/18.6.2021 
απόφασης της υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης (Β’ 2729), 
παρατείνεται έως και την 27η Αυγούστου 2021.
Σηµειώνεται ότι αιτήµατα στήριξης µπορούν να υποβάλλουν 
επαγγελµατικές οργανώσεις, οργανώσεις και ενώσεις 
οργανώσεων οινοπαραγωγών, προσωρινές ή µόνιµες ενώσεις  
δύο ή περισσότερων παραγωγών, ∆ιεπαγγελµατικές 
οργανώσεις, ιδιωτικές εταιρείες, οργανισµοί δηµοσίου δικαίου.

Αιτήσεις για προώθηση οίνων έως 27 του μήνα

Κάτι από αποζηµιώσεις 
Πληρώθηκαν αποζηµιώσεις 2 εκατ. 

ευρώ σε 1.838 δικαιούχους για ζηµιές 
του α’ τριµήνου του 2021
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Άνοιξε το μάτι;
Πριμ ζωοτροφών 
και παρατηρητήριο 
τιμών για το γάλα 
Ορίζοντα για νέα αρχή στον κλάδο της κτηνοτροφίας 
ανοίγει η Πανελλαδική συνάντηση στον Τύρναβο  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε νέες βάσεις τίθενται τα µεγάλα α-
νοιχτά ζητήµατα της κτηνοτροφίας µε-
τά την πανελλαδική συνάντηση 120 
εκπροσώπων των τριών κλάδων (αι-
γοπροβατοτροφία, αγελαδοτροφία, 
χοιροτροφία) στο Μάτι του Τυρνάβου. 
Εκτός του ότι έγινε για πρώτη φορά 
µια ανοιχτή, ελεύθερη και χωρίς κοµ-
µατικές παρωπίδες συζήτηση για τα 
θέµατα της κτηνοτροφίας, η συνά-
ντηση δείχνει να συνιστά παρακατα-
θήκη για τον τρόπο µε τον οποίο θα 

προχωρήσουν τα µεγάλα οργανωτι-
κά και άλλα ζητήµατα του κλάδου. 

Σηµειωτέον ότι στη συνάντηση έ-
δωσαν βροντερό παρών περισσότε-
ροι από 120 κτηνοτρόφοι, κατά βάση 
εκπρόσωποι συλλόγων και συνεται-
ριστικών οργανώσεων προτάσσοντας 
µεταξύ άλλων τα ακόλουθα θέµατα: 

 Επιδότηση ζωοτροφών, ως ανά-
γκη που προκύπτει από τις ανατιµήσεις

Ανακατανοµή βοσκοτόπων και 
δικαιοσύνη στο Εθνικό Απόθεµα

Ενεργητική προστασία, λόγω κλι-
µατικής αλλαγής και στην κτηνοτροφία

 Παρατηρητήριο τιµών για γάλα 
και άλλα προϊόντα ζωικής παραγωγής  

 Πάταξη της νοθείας και µέριµνα 
για ανάδειξη υπεραξίας στα προϊόντα.

Αυτό που έχει µεγάλη σηµασία, 
πάντως, είναι το κλίµα της συζήτη-
σης και ο πανελλαδικός χαρακτήρας 

της συνάντησης. Αυτό αφήνει παρα-
καταθήκη. Γιατί είναι η πρώτη φο-
ρά που οι κτηνοτρόφοι συγκεντρώ-
νονται, όχι για να διαµαρτυρηθούν 
αλλά για να συζητήσουν. Γιατί είναι 
η πρώτη φορά που νοιάζονται την ε-
παγγελµατική τους εξέλιξη και την α-
νάπτυξη της κτηνοτροφίας σε υγιείς 
βάσεις. Γιατί, πρώτα οι ίδιοι οι κτη-
νοτρόφοι θέτουν θέµα ανασυγκρό-
τησης και δηµιουργίας νέων δοµών 
που θα δώσουν ανταγωνιστικό πλε-
ονέκτηµα και θα κατοχυρώσουν τις 
πραγµατικές αξίες της παραγωγής.  

Ήδη ξεκίνησε η δουλειά για ένα ο-
λοκληρωµένο υπό-
µνηµα, στο οποίο θα 
αναλύεται η κατά-
σταση της αγοράς 
ζωοτροφών τον τε-
λευταίο χρόνο και 
θα τεκµηριώνεται το 
αίτηµα της επιδότη-
σης των ζωοτροφών.

Για το θέµα της κα-
τανοµής των βοσκο-
τόπων οι πληροφορί-
ες θέλουν τους συµ-
µετέχοντες να απο-
φασίζουν την κατά-

θεση από κοινού, αγωγής για τις κα-
ταστρατηγήσεις που έχουν γίνει µέχρι 
σήµερα στα δικαιώµατα από το Εθνικό 
Απόθεµα και να ζητούν την ανακατα-
νοµή των βοσκοτόπων προς όφελος 
όσων πραγµατικά στηρίζουν την α-
γροτική παραγωγή και φυσικά διαθέ-
τουν το απαιτούµενο ζωικό κεφάλαιο.

Όπως έχει γράψει από µέρες η 
Agrenda, µε βάση τις αποφάσεις της 
συνάντησης, προχωράει η συγκρότη-
ση Ολιγοµελούς Επιτροπής η οποία 
θα διαµορφώσει τις τελικές θέσεις, θα 
υποστηρίξει µεθοδικά τις κατάλληλες 
κινήσεις και θα επιδιώξει άµεσα συνά-
ντηση µε τον πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη, τονίζοντας τον καυτό χα-
ρακτήρα των ζητηµάτων και την ανά-
γκη να υπάρξει ένας σχεδιασµός που 
θα διευκολύνει την ανάπτυξη της εγ-
χώριας κτηνοτροφίας.

19-20, 38

Με 38 λεπτά 
κλείνουν τη 
σεζόν τα ρύζια 
Καρολίνα

Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Αυγούστου 2021

Ακόµα µεγαλύτερη τιµή, απ’ ότι έχει ανα-
κοινωθεί µέχρι σήµερα, πέτυχε η ΕΑΣ Βό-
λου για το σκληρό σιτάρι, διαθέτοντας το 
σύνολο της ποσότητας που συγκέντρωσε 
φέτος, δηλαδή περί τους 4.000 τόνους, µε 
τιµή 340 ευρώ ο τόνος. Αυτό σηµαίνει ότι η 
τιµή που θα πληρώσει στους παραγωγούς 
ως εκκαθάριση για το προϊόν εσοδείας 2021 
που διέθεσαν στην οργάνωση θα είναι 32 
λεπτά το κιλό, επίπεδα ρεκόρ για τιµή πα-
ραγωγού την τελευταία 10ετία. 

Η συµφωνία της ΕΑΣ Βόλου έρχεται λίγες 

µέρες µετά τη νέα άνοδο στη χρηµατιστηρι-
ακή τιµή για το σκληρό στη Φότζια της Ιτα-
λίας, µε τα συµβόλαια από την περασµένη 
εβδοµάδα στα 370 ευρώ ο τόνος (20 λεπτά 
πάνω). «Οι παραγωγοί, εισέπραξαν προκα-
ταβολή 0,20 ευρώ το κιλό και από τις 05/08 
θα λάβουν ακόµη 0,12 ευρώ το κιλό. Η συ-
νολική ποσότητα (4.000 τόνοι) πουλήθη-
κε 0,34 ευρώ, εκ των οποίων τα 0,02 ευρώ 
παρακρατεί ο συνεταιρισµός για έξοδα συ-
γκέντρωσης, αποθήκευσης κλπ», δήλωσε 
ο πρόεδρος της Ένωσης Νικήτας Πρίντζος.

Με 340 ευρώ πούλησε η ΕΑΣ Βόλου
Η τιµή «ρεκόρ» για τον παραγωγό στο χέρι θα είναι 32 λεπτά το κιλό
Λίγες µέρες πριν στη Φότζια τα συµβόλαια σίτου έδειχναν 370 ευρώ

Α1 |  19

Ν
έα εβδοµάδα, νέα άνοδος στη Φό-
τζια µε τις τιµές για το σκληρό σι-
τάρι στα 380-385 ευρώ ο τόνος. 
Μετά την Ορεστιάδα ήρθε και η 

πώληση 4.000 τόνων σκληρού σίτου από 
την ΕΑΣ Βόλου στα 340 ευρώ ο τόνος, επι-
βεβαιώνοντας το ανοδικό κλίµα στην αγο-
ρά. Η εξαγωγή κυµαίνεται στα 350 ευρώ ο 
τόνος µε κάποιες δουλειές νωρίτερα να έ-
χουν κλειστεί προς τα 330 ευρώ FOB. Οι έ-
µποροι εξαγωγείς διστάζουν να πουλήσουν, 
καθώς δεν ξέρουν ακριβώς πως θα διαµορ-
φωθεί το κοστολόγιο τους.

  Η ζήτηση στην ελληνική αγορά βάµβα-
κος είναι σταθερά δυνατή για τη νέα σοδειά και 
αφορά φορτώσεις προς τουρκικά κλωστήρια 
στην αρχή της εκκοκκιστικής σεζόν. Το πριµ 
επί του χρηµατιστηρίου κυµαίνεται µεταξύ 5-
6 σεντς πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ‘21. 
Οι εκκοκκιστές έχοντας προπωλήσει αρκετά 
ήδη προτιµούν να περιµένουν να προχωρή-
σει η σοδειά, για την οποία δεν ξέρουµε σε τι 
βαθµό µπορεί να την επηρεάσει ο παρατετα-
µένος καύσωνας. Τα βαµβάκια της νέας σο-
δειάς πιάνουν µέχρι τα 93 σεντς ανά λίµπρα.

  Πτωτικά σε µηνιαία βάση, για δεύτερο 
συνεχόµενο µήνα κινήθηκε ο δείκτης τροφί-
µων του FAO που διαµορφώθηκε τον Ιούλιο 
κατά µέσο όρο στις 123,0 µονάδες, από 124,6 
µονάδες τον Ιούνιο. Την ίδια ώρα, σε ετήσια 
βάση οι τιµές των τροφίµων είναι αυξηµένες 
κατά 31% τον Ιούλιο και παραµένουν σχεδόν 
ένα τρίτο υψηλότερες σε σχέση µε το προη-
γούµενο έτος, όπως δείχνουν τα στοιχεία της 
υπηρεσίας τροφίµων του ΟΗΕ.

Κι άλλα 15 ευρώ 
επάνω το σκληρό 
σιτάρι στη Φότζια 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

08/07 15/07 22/07 29/07

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

387,29

404,44
408,88

05/08

412,12
408,31

Παρακράτηση
Τα 0,02 ευρώ το κιλό παρακρατεί ο 

συνεταιρισµός για έξοδα συγκέντρω-
σης, αποθήκευσης, σύµφωνα µε τον 

πρόεδρο της ΕΑΣ Νικήτα Πρίντζο

4.000 τόνοι
Η συνολική ποσότητα, 4.000 

τόνοι περίπου, πουλήθηκε 
από την Ένωση έναντι 0,34 

ευρώ το κιλό

Ρεκόρ 10ετίας
Η τιµή 0,32 ευρώ το κιλό που θα 
πληρώσει η ΕΑΣ Βόλου αποτελεί 
ρεκόρ για την τιµή παραγωγού 

την τελευταία 10ετία

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

233

264

209,5

3,28

468,20

1408,40

16,75

100,75

121,95

106,18

233

264

209,5

3,25

438,30

1345,4

17,10

100,52

120,75

105,74

233

264

209,5

3,26

430,90

1380,00

17,60

89,40

126,47

106,17

233

264

209,5

3,22

446,30

1349,20

16,13

90,50

126,47

126,52

233

264

209,5

3,22

446,30

1349,20

16,13

90,50

126,47

126,52

233

264

209,5

3,14

446,30

1349,20

16,13

90,50

126,47

126,52

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

86,23

87,15

315

ΒΑΜΒΑΚΙ 
(σεντς/λίµπρα)

01/07 08/07

320

15/07 22/07

330

350

89,52 89,45

29/07

370

90,36

05/08

385

90,14

Τιμές ΕΑΣ ΒΟΛΟΥ 
σκληρό σιτάρι 2021
(ευρώ/κιλό)

Προκαταβολή  0,20

Εκκαθάριση  0,12

Πωλήθηκαν  4.000 τόνοι 

Έναντι  0,34
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
ποικιλίας Καρολίνα
(λεπτά το κιλό)

Έναρξη χρονιάς   36 

Κλείσιµο χρονιάς 38 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Σε αναζήτηση πρώτης
ύλης οι μεταποιητές 
συμπύρηνου ροδάκινου 

Στο χέρι 32 λεπτά 
για το σκληρό σιτάρι 
από την Ένωση Βόλου

∆υνατή ζήτηση µε βάση  
τα 90 σεντς στο βαµβάκι 
Ανοδική παραµένει η τάση σε µετοχές 
και εµπορεύµατα, µε το βαµβάκι 
δύσκολα να ξεφεύγει. Την ίδια ώρα η 
ζήτηση κρατιέται σταθερά δυνατή για 
φορτώσεις προς τουρκικά κλωστήρια 
µε ελληνικό προϊόν νέας σοδειάς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Το αδιέξοδο
της στροφής
που ήρθε αργά 
Η ανταπόκριση κτηνοτρόφων απ’ όλη 
την Ελλάδα στο κάλεσµα του 
Τυρνάβου δείχνει τα µεγάλα αδιέξοδα 
µε τα οποία βρίσκεται αντιµέτωπος ο 
κλάδος. Για παράδειγµα η εγχώρια 
αιγοπροβατοτροφία έχει µετακινηθεί 
από τις παραδοσιακές ευέλικτες 
µονάδες ελεύθερης βοσκής, στις 
µεγάλες, κλειστές, εντατικού 
χαρακτήρα µονάδες το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα των οποίων τίθεται επ’ 
αµφιβόλω. Ειδικά µε τις σηµερινές 
τιµές των ζωοτροφών. Την ίδια ώρα, 
διεθνώς, η εντατική κτηνοτροφία 
αρχίζει να θεωρείται υπεύθυνη για το 
βαρύ περιβαλλοντικό αποτύπωµα. 
Η χώρα µας αφήνει ένα πετυχηµένο 
µοντέλο παραγωγής (µετακινούµενη 
κτηνοτροφία) για να υιοθετήσει ένα 
άλλο που αρχίζει να... διώκεται. 
Επιπλέον, αντί τα ελεύθερα δηµόσια 
βοσκοτόπια να είναι εργαλείο 
στήριξης (άµεσες ενισχύσεις) και 
φυσικά φιλοξενίας των πραγµατικών 
παραγωγών, καθίστανται «µηχανή» 
κοπής χρήµατος για... Κολωνακιώτες!

Στη συνάντηση έδωσαν 
βροντερό παρών 
περισσότεροι από 120 
κτηνοτρόφοι, κατά βάση 
εκπρόσωποι συλλόγων 
και συνεταιριστικών 
οργανώσεων.

Είναι η 
πρώτη 
φορά που 
οι κτηνο-
τρόφοι συ-
γκεντρώ-
νονται, 
όχι για να 
διαµαρ-
τυρηθούν 
αλλά για 
να συζητή-
σουν. 
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Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 72 
ετών, ο Νίκος Αντώνογλου, πρώην γενικός 
γραµµατέας του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και για χρόνια πρόεδρος των 
ιδιωτών γεωπόνων-µελετητών (ΠΟΣΕΓ).

Άνθρωπος µε βαθιά καλλιέργεια και α-
γωνιστής, όπως αναφέρεται σε µια προ-
σωπογραφία της Agrenda τον Ιούνιο του 
2017, την εποχή που οι περισσότεροι α-
ντάλλασσαν τη συµµετοχή τους στην ε-
ξέγερση του Πολυτεχνείου (µέλος της Συ-
ντονιστικής Επιτροπής) µε δηµόσια αξιώ-
µατα, εκείνος επέλεγε να ασκήσει αθόρυ-
βα την επιστήµη του, ως γεωπόνος και να 
δοκιµάσει τις δυνάµεις του στον δύσκο-
λο στίβο των αγροτικών επιχειρήσεων. 

Ο Νίκος Αντώνογλου γεννήθηκε το 1949. 
Ήταν απόφοιτος της Ανώτατης Γεωπονικής 
Σχολής Αθηνών και εργάσθηκε για χρόνια 
ως ελεύθερος επαγγελµατίας, µελετητής 
µε έδρα την Αθήνα. Ασχολήθηκε µε θερ-
µοκηπιακές καλλιέργειες το 1985-1995, ε-
νώ είχε εδαφολογικό εργαστήριο από το 
1995 έως το 2005, συµµετείχε ενεργά στα 
γεγονότα του Πολυτεχνείου, διετέλεσε µέ-
λος πολλών γεωτεχνικών οργανώσεων.

Γιατί έγινε και συνεχίζεται από-
βαση ψευτοπαραγωγών στη ∆υ-
τική Μακεδονία µε το καπάρωµα 
βοσκοτόπων για απόσπαση επι-
δοτήσεων Εθνικού Αποθέµατος 
απασχολεί τους κτηνοτρόφους 
της Φλώρινας, της Καστοριάς και 
της Κοζάνης.

Γιατί σε µια περιοχή που πλήτ-
τεται από την απολιγνιτοποίηση 
και τα εισοδήµατα µειώνονται, 
οι τοπικές αρχές αδιαφορούν 
για την καταλήστευση του φυ-
σικού πόρου των βοσκοτόπων;

Γιατί σε µια περιοχή που η κτη-
νοτροφία έχει παράδοση αφήνο-
νται οι βοσκότοποι χωρίς διαχει-
ριστικά σχέδια βόσκησης και γί-
νονται βορά από κερδοσκόπους 
που παίρνουν εθνικό απόθεµα 
εις βάρος των επιδοτήσεων των 
παραγωγών που µένουν µόνιµα 
στην ακριτική ∆υτική Μακεδονία;

Γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανέχεται εδώ 
και τέσσερα χρόνια  αυτή την α-
παράδεκτη κατάσταση;

Γιατί αυτή η κατάσταση συµ-
βαίνει σε µεγαλύτερη έκταση 
στην ∆υτική Μακεδονία, ενώ οι 
πραγµατικοί αγρότες και κτη-
νοτρόφοι χάνουν τεράστια πο-
σά για ψύλλου πήδηµα;

Ο υπουργός Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίµων Σπήλιος 
Λιβανός για να ξεφύγει από τις 
ευθύνες και του υπουργείου εί-
πε ότι θα βάλει το µαχαίρι στο 
κόκαλο. Για να δείξει ότι έχει τη 
βούληση να φτάσει το µαχαίρι 
στο κόκαλο θα πρέπει να ξεκι-
νήσει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το φθινόπωρο του 2020 ήλ-
θαν στην επιφάνεια περιπτώ-
σεις µε ισχυρές ενδείξεις για πα-
ρατυπίες στην κατανοµή του Ε-
θνικού Αποθέτος. Ο τότε πρόε-
δρος διατάσσει επιτόπιο έλεγχο 
σε περισσότερους από 45 αιτού-
ντες εθνικό απόθεµα µε βοσκο-
τόπια σε καλή γεωργική κατά-
σταση στη ∆υτική Μακεδονίας 
(αγριελιές στη Φλώρινα και την 
Καστοριά). Κοινό χαρακτηριστι-
κό όλων αυτών ότι η έδρα τους 
βρίσκεται σε αποµακρυσµένες 
περιοχές και φυσικά πολύ µα-
κριά από τη ∆υτική Μακεδονία. 
Εκεί που έµπαινε µπροστά η δι-
αδικασία να αρχίσουν οι έλεγ-
χοι, αποµακρύνθηκε από τον Ο-
ΠΕΚΕΠΕ ο πρόεδρος.  

Αυτά είναι ορισµένα µόνο από 
τα ερωτηµατικά που θέτουν Γε-
ωργοκτηνοτροφικός Σύλλογος 
Κοζάνης «ο Βούρινος» και ηΈ-
νωση Νέων Αγροτών Κοζάνης.

Μεγάλη θλίψη 
για την απώλεια 
του Νίκου 
Αντώνογλου

Διώκονται οι κτηνοτρόφοι 
για φύρες του Κολωνακίου

Το Μάιο του 2016 και µέχρι την 
αποχώρηση της κυβέρνησης 

ΣΥΡΙΖΑ, τον Ιούλιο του 2019, 
ανέλαβε γενικός γραµµατέας του 

υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
αντικαθιστώντας τον Νίκο Στουπή, 

στενό µέχρι τότε συνεργάτη του 
υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου.

Η εταιρεία, 
που ιδρύθηκε το 
Μάρτιο του 2019, 
έχει ολοκληρώσει 
στο ακίνητο 200 
στρεµµάτων 
που διαθέτει 
στο Χωρήγι του 
Κιλκίς, επενδύσεις 
6 εκατ. ευρώ. 

Στη χρηµατιστηριακή αγορά του Λονδίνου η εταιρεία 
φαρµακευτικής κάνναβης «Hellenic Dynamic SA» 

Στο ταµπλό του Χρηµατιστηρίου του Λονδίνου, πριν καν ενεργοποιήσει 
επισήµως την επιχειρησιακή της δραστηριότητα, θα διαπραγµατεύεται, 
εφεξής, η «Hellenic Dynamic SA», µια νεοσύστατη επιχείρηση, µε άδεια 
παραγωγής αποξηραµένων φύλλων φαρµακευτικής κάνναβης, από το Κιλκίς.
Η είσοδος της βορειοελλαδικής επιχείρησης σε µια από τις ισχυρότερες 
χρηµατιστηριακές αγορές του πλανήτη πραγµατοποιήθηκε µε «όχηµα» την 
«U.K. SPAC PLC», µια εταιρεία «κέλυφος» ήδη εισηγµένη στην ΑΙΜ του 
London Stock Exchange. Συγκεκριµένα, η «Hellenic Dynamic SA» και η «U.K. 
Spac Plc», συγχωνεύθηκαν και πλέον οι µετοχές του νέου εταιρικού 
σχήµατος θα διαπραγµατεύονται µε το όνοµα της «Hellenic Dynamic SA». 
«Η συµφωνία ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουλίου και αποτιµήθηκε σε 45,2 εκατ. 
λίρες ή 62,8 εκατ. δολάρια και συνοδεύτηκε µε την έκδοση 9,5 δισ. νέων 
µετοχών, αξίας 0,472 πέννες έκαστη», ανέφερε στην Agrenda ο διευθύνων 
της «Hellenic Dynamics SA» Γιώργος Παπαδόπουλος, αποκαλύπτοντας πως 
«σχεδιάζουµε επενδύσεις 60-70 εκατ. ευρώ, για θερµοκηπιακές 
εγκαταστάσεις φαρµακευτικής κάνναβης σε 50 στρέµµατα».      Λ. ΛΙΑΜΗΣ

 Αµείλικτα 
Γιατί έγινε και γίνεται 
απόβαση ψευτοπαρα-
γών µε το καπάρωµα 

βοσκοτόπων για 
απόσπαση επιδοτήσεων 
από το Εθνικό Απόθεµα; 
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Χαµηλές αποδόσεις
Οι αποδόσεις κυµαίνονται 

σε χαµηλά επίπεδα, 
µόλις στα 60-170 κιλά 

το στρέµµα για τα σιτηρά 
και στα 15-40 κιλά το 

στρέµµα για τις φακές και 
τα ρεβίθια

Καίγονται οι καρποί, 
«χαλάει» η σοδειά και το 
νερό δεν φτάνει από τον 
δεκαήμερο καύσωνα που 
ξεπέρασε σε ένταση και 
έκταση αυτόν του 1987 

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ 
provelengiou@agronews.gr

Αποπληξία στα φυτά και… κατάπληξη στους πα-
ραγωγούς έφερε ο δεκαήµερος καύσωνας που 
ξεπέρασε σε ένταση και έκταση αυτόν του 1987, 
προκαλώντας µεγάλες ζηµιές στην πλειοψηφία 
των καλλιεργειών. «Ασπρίσανε τα φύλλα, καίγο-
νται οι καρποί και το νερό, όταν υπάρχει, δεν φτά-
νει ούτε για να βρέξει τα πρώτα 10 εκατοστά της 
επιφάνειας του εδάφους», λένε οι παραγωγοί.

Με δύο ταχύτητες προχωράει η ωρίµανση των 
καρπών σε βιοµηχανική και υπαίθρια ντοµάτα. Οι 
ανώριµοι καρποί παρέµειναν πράσινοι, καθώς η 
χρωστική δεν συντίθεται σε τόσο υψηλές θερµο-
κρασίες, ενώ όσοι προλάβαν και κοκκίνισαν ξε-
κινάνε να σαπίζουνε στα χωράφια. Στον κάµπο 
της Λάρισας που για 4 ηµέρες η θερµοκρασία έ-
πιασε τους 45οC, τα µαλακώµατα και τα ηλιοκά-
µατα πλήθυναν σε ανησυχητικό βαθµό, ενώ πή-
γε πίσω και η συγκοµιδή στη βιοµηχανική ντο-
µάτα. Ακόµα και στα ορεινά της Αχαΐας, οι υπαί-
θριες ντοµάτες, που όπως µας είπε ο παραγω-
γός Παναγιώτης Κόικας ήταν πιο φορτωµένες σε 
σχέση µε πέρυσι, τα ηλιοκάµατα φτάνουν σε πο-

σοστό το 20% των καρπών. «Τα πιπέρια και οι α-
ναρριχώµενες έχουν κιτρινίσει, ενώ όλη η έκτα-
ση της ζηµιάς θα φανεί αυτές τις µέρες», αναφέ-
ρει ο παραγωγός που πέρα από την οψίµιση βλέ-
πει και µεγάλη υποτίµηση της ποιότητας. Η κα-
ταστροφή της παραγωγής λόγω εκτεταµένων α-
ποχρωµατισµών από τον ήλιο σε υπαίθρια καρ-
πούζια και πεπόνια αγγίζει το 80%, µε τους πα-
ραγωγούς να απογοητεύονται καθώς το µεγάλο 
τονάζ που παίρνουν φέτος δεν θα έχει οικονοµι-
κό αντίκρισµα.

Απεγνωσµένοι δηλώνουν και οι αγρότες της 
Καστοριάς, οι οποίοι κάνουν λόγο για ολική και 
µη αναστρέψιµη καταστροφή στις καλλιέργειες, 
µετά τις υψηλές θερµοκρασίες των τελευταίων η-
µερών. Όπου ολοκληρώθηκε η συγκοµιδή, οι α-
ποδόσεις κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα, πιά-
νοντας µόλις τα 60-170 κιλά το στρέµµα για τα 
σιτηρά και 15-40 κιλά το στρέµµα για τις φακές 
και τα ρεβίθια, ενώ όσες καλλιέργειες είναι ακό-
µα στο χωράφι συντηρούνται µε δυσκολία και µε-
γάλα έξοδα για τους αγρότες.

Βράζουν τα σταφύλια, πρωίµησε η παραγωγή 
και ξεκινά ο τρύγος σε οινάµπελα

Τα σαραντάρια δεν λυπήθηκαν ούτε τα νησιά, 
µε τον φετινό Ιούλιο να είναι, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία, ο θερµότερος της δεκαετίας. ∆ιπλό το 
χτύπηµα του καύσωνα για τα επιτραπέζια σταφύ-
λια, µε το πρώτο κύµα, στις αρχές του Ιουλίου να 
«κόβει» και το δεύτερο να «ράβει», αφήνοντας 
πίσω τους απώλειες που αγγίζουν πλέον το 80% 
της φετινής παραγωγής.

«Τα σταφύλια βράζουν. Η αφυδάτωση έχει προ-
χωρήσει τόσο που όσο νερό και να ρίξουµε το α-
µπέλι δεν ξεδιψά και δεν επανέρχεται», αναφέρει 
στην εφηµερίδα Agrenda ο αντιπρόεδρος της Έ-

νωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Ηρακλείου Μύ-
ρων Χιλετζάκης. Προβλήµατα εµφανίζονται και 
στα οινοποιήσιµα αµπέλια που έχουν µπει πια 
στην ωρίµανση. Οι υψηλές θερµοκρασίες και οι 
ξηρικές συνθήκες έφεραν 10 µε 15 ηµέρες νω-
ρίτερα τον τρύγο και τόνισαν την ανοµοιοµορ-
φία ωρίµανσης στις ράγες που έβλεπαν οι παρα-
γωγοί από πολύ νωρίς, λόγω των ακραίων και-
ρικών φαινοµένων της φετινής χρονιάς. Στη Σά-
µο, ο συνεταιρισµός βλέποντας την πρωίµιση στα 
οινάµπελα και θέλοντας να σώσει την εξαιρετικά 
ποιοτική φετινή παραγωγή ξεκίνησε πιο νωρίς α-
πό ποτέ να µαζεύει τα Μοσχάτα, µπαίνοντας στο 
χωράφι ήδη από τις 4 Αυγούστου.

Ρόδια, αβοκάντο, µήλα και ακτινίδια 
µε άσπρο φύλλο και ηλιοκαµένους καρπούς

Ένα µήνα πριν ξεκινήσει η συγκοµιδή, οι φορ-
τωµένες µε καρπούς ροδιές στη ∆υτική Ελλάδα 
αλλάξαν χρώµα, µε τους καλλιεργητές να ανα-
φέρουν ηλιοκάµατα στο 60% των καρπών. Στην 
Κρήτη, προβλήµατα εµφανίζουν και τα δέντρα 
αβοκάντο λόγω τις έκθεσης των καρπών στον 
ήλιο και τις ακραίες θερµοκρασίες. Ίδια εικόνα 
παρουσιάζουν σιγά σιγά και τα µηλοειδή σε ό-
λη τη χώρα, µε τον λίβα που φυσά σε πολλές πε-
ριοχές να δυσχεραίνει ακόµα περισσότερο την 
κατάσταση. Αποπληξία και κατάλευκο φύλλωµα 
από τη µια στιγµή στην άλλη παρουσιάστηκε σε 
ακτινιδιές και αµπέλια σε όλη τη χώρα.

Έλιωσαν οι σοδειές,
αναζητούνται λύσεις 
αντοχής στον καύσωνα 

Ξηρικούς καρπούς
µε πολλές φαινόλες 
θα δώσει η ελιά φέτος 
Η µάχη µε τον δάκο φαίνεται 
να κερδήθηκε στην Κρήτη, µε 
την 2η και 3η γενιά να 
εκµηδενίζεται λόγω του 
παρατεταµένου καύσωνα. Οι 
ελαιοπαραγωγοί όµως είναι 
προβληµατισµένοι, καθώς οι 
καρποί βρίσκονται σε 
εξαιρετικά ευαίσθητο στάδιο, 
σχηµατίζοντας το κουκούτσι 
και µπαίνοντας στην ωρίµανση. 
Οι ξηρικοί ελαιώνες 
κινδυνεύουν να µην βγάλουν 
καθόλου λάδι φέτος, ενώ και 
οι αρδευόµενοι στρεσάρονται 
έντονα µε τους καρπούς να 
αρχίζουν να ζαρώνουν και τα 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
να χάνονται. «Ό,τι µείνει θα 
δώσει ελαιόλαδο µε υψηλό 
ξυλώδες και πολύ υψηλά 
επίπεδα φαινολών», εξηγεί 
στην Agrenda ο έµπειρος 
ελαιοπαραγωγός Ευτύχης 
Ανδρουλάκης από τα Χανιά. 
Και στη Φθιώτιδα, όπου το 
θερµόµετρο έφτασε τους 
46,3oC καταγράφονται ζηµιές 
σε ελιές Αµφίσσης, Καλαµών 
και Κορωνέικες, ενώ στο 
Μεσολόγγι η καρπόπτωση 
ακόµα και στους αρδευόµενους 
ελαιώνες είναι µεγάλη.  
Για να αντεπεξέλθουν στα νέα 
δεδοµένα της κλιµατικής 
αλλαγής και να προστατεύσουν 
όσο το δυνατόν τις σοδειές 
τους, οι παραγωγοί στρέφονται 
σε πατέντες, προσαρµόζοντας 
και δηµιουργώντας νέα 
µηχανήµατα και τεχνικές. 
Όπως οι ίδιοι λένε, «πρέπει να 
δοκιµάσεις κάτι νέο για να 
διαχειριστείς κάτι τόσο ακραίο» 
και ελπίζουν για το καλύτερο.





Άζωτο και Βόριο 
σε 3 λιπάνσεις
Η μετασυλλεκτική θρέψη χτίζει 
την απόδοση στα πυρηνόκαρπα

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Ο καύσωνας έθεσε σε κατάστα-
ση παύσης και αναµονής παρα-
γωγούς και καλλιέργειες δίνο-
ντας χρόνο στους αγρότες να 
σχεδιάσουν τις επόµενες κινή-
σεις τους. Μετά από µια εξαι-
ρετικά δύσκολη χρονιά για τα 
πυρηνόκαρπα, τα δέντρα ολο-
κληρώνουν τον ετήσιο βιολο-
γικό τους κύκλο µε τη συγκο-
µιδή των καρπών και ετοιµά-
ζονται εξαντληµένα για το φθι-
νόπωρο και την ερχόµενη χρο-
νιά. Αν και φαίνεται νωρίς, η 
µετασυλλεκτική µεταχείριση 
ροδακινιών, νεκταρινιών, κε-
ρασιών και βερικοκιών, µε έ-
να µελετηµένο και κατάλληλο 
πρόγραµµα θρέψης θα συµ-
βάλλει καθοριστικά στη δηµι-
ουργία των παραγωγικών ο-
φθαλµών στα δέντρα, βάζο-

ντας γερά θεµέλια για µια κα-
λή απόδοση. 

Ανάλογα µε την καλλιέργεια, 
ο παραγωγός µπορεί να ξεκι-
νήσει ήδη από τον Αύγουστο 
µε υδρολιπάνσεις και να συ-
νεχίσει µέχρι και το τέλος Σε-
πτεµβρίου µε διαφυλλικούς 
ψεκασµούς τον εµπλουτισµό 
των δέντρων του µε απαραίτη-
τα θρεπτικά στοιχεία όπως το 
άζωτο, το βόριο, ο ψευδάργυ-
ρος και το ασβέστιο. Για να στε-
φθεί µε µεγαλύτερη επιτυχία 
η εφαρµογή, το φύλλωµα θα 

πρέπει να είναι υγιές και πρά-
σινο, πριν ξεκινήσει η φυσιο-
λογική αλλαγή του χρώµατος 
και η φυλλόπτωση, ώστε να 
απορροφηθούν οι αναγκαίες 
ποσότητες και να µεταφερθούν 
από το φύλλο στα ηθµώδη αγ-
γεία του ξύλου. «Χτίζοντας» ε-
παρκείς αποθήκες θρεπτικών, 
τα δέντρα µπορούν να τα εκµε-
ταλλευτούν άµεσα την περίο-
δο που θα ξεκινήσουν να φου-
σκώνουν οι οφθαλµοί, ενώ πα-
ράλληλα µειώνονται σηµαντι-
κά και οι ποσότητες που χάνο-
νται στο έδαφος από τις φθινο-
πωρινές και χειµερινές βροχές. 

Τα ευεργετικά οφέλη αυτής 
της στρατηγικής, που δίνει απτά 
αποτελέσµατα µετά από 1 έως 
2 χρόνια εφαρµογής, πείθουν 
ολοένα και περισσότερους πα-
ραγωγούς να εγκαταλείψουν 
την παραδοσιακή χειµερινή 
βασική λίπανση και να υιοθε-

τήσουν το πρόγραµµα τον τρι-
ών λιπάνσεων. Σ’ αυτό το σε-
νάριο, προστίθενται µετασυλ-
λεκτικά οι απαιτούµενες ποσό-
τητες θρεπτικών στοιχείων για 
την έναρξη της άνθιση την άνοι-
ξη, ενώ οι υπόλοιπες ανάγκες 
καλύπτονται µε 2 συµπληρω-
µατικές λιπάνσεις, δύο εβδο-
µάδες µετά την άνθιση και το 
Μάιο. Επιπροσθέτως, επάρκεια 
βορίου και ψευδαργύρου στα 
δέντρα κατά τη διάρκεια του 
χειµώνα και νωρίς την άνοι-
ξη, πέρα από τη σηµασία τους 
στην επιτυχή διαφοροποίηση 
των οφθαλµών, ενισχύουν και 
την ανθεκτικότητα του φυτού 
στον παγετό. 

Τέλος, σε περίπτωση που η 
φυλλοδιαγνωστική επιβεβαιώ-
σει τροφοπενία µπορεί να γί-
νει και µετασυλλεκτική χορή-
γηση καλίου τόσο στις ροδα-
κινιές όσο και στις βερικοκιές. 

Κλάδεµα µετά το φθινόπωρο για τα πυρόπληκτα ελαιόδεντρα
Οι µεγάλες πυρκαγιές σε Αλµυρό, Αχαΐα και Εύβοια άφησαν πίσω τους 
πολλά στρέµµατα καµένων ελαιόδεντρων. Παρά την απελπιστική εικόνα 
που παρουσιάζουν, είναι σηµαντικό να γίνει µια πιο προσεκτική εκτίµηση 
της έκτασης της ζηµιάς, καθώς η ελιά έχει υψηλή ικανότητα αναγέννησης. 
Μέχρι τα µέσα του φθινοπώρου τουλάχιστον δεν πρέπει να γίνει καµία 
επέµβαση έως ότου τα δέντρα δώσουν την συνολική εικόνα της 

δυνατότητας αναβλάστησης που έχουν και γίνει και η καταγραφή των ζηµιών από τον 
ΕΛΓΑ. Η άρδευση επιταχύνει τον χρόνο που απαιτείται για να επιτευχθεί ξανά η 
πλήρης απόδοση των ελαιόδενδρων, αλλά ίσως πρέπει να εφαρµόζονται µικρότερες 
ποσότητες νερού σε σχέση µε την πρότερη της φωτιάς περίοδο. Ο βαθµός ζηµιάς θα 
κρίνει και την αυστηρότητα του κλαδέµατος. Αν τα δένδρα είναι εµβολιασµένα η νέα 
ανάπτυξη πρέπει να σχηµατίζεται από βλάστηση πάνω από το σηµείο τοµής του 
εµβολιασµού. Το κλάδεµα βραχιόνων πρέπει να γίνεται 20-30 εκατοστά από το 
σηµείο εκβλάστησής του, ενώ αν η νέα βλάστηση πετάξει χαµηλότερα, τότε το δέντρο 
πρέπει να υποστεί καρατόµηση στο ύψος του κατεστραµµένου κορµού.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Σε τρεις φάσεις 
Από τον Αύγουστο υδρο-

λιπάνσεις µέχρι τέλος 
Σεπτεµβρίου µε διαφυλ-

λικούς ψεκασµούς

Τετράνυχος στο καρπούζι
Ανενόχλητος και ευνοηµένος από το 
καύσωνα και προστατευµένος στην κάτω 
µεριά των φύλλων συνεχίζει να δρα ο 
τετράνυχος στις καλλιέργειες 
καρπουζιού. Ιδίως στις πρώιµες, 
µεσοπρώιµες και όψιµες καλλιέργειες οι 
πληθυσµοί που καταγράφονται είναι 
µεγάλοι στους νοµούς Καρδίτσας, 
Τρικάλων, Λάρισας, Μαγνησίας και 
Φθιώτιδας . Να σηµειωθεί ότι η 
προσβολή εξαπλώνεται µε µεγάλη 
ταχύτητα στο χωράφι και γι’ αυτό 
χρειάζεται συνεχής επιθεώρηση από 
τους παραγωγούς. Ο τετράνυχος 
τρέφεται διεισδύοντας στον φυτικό ιστό 
µε τα στοµατικά τους µόρια και ζηµιώνει 
φύλλα, βλαστούς και τον καρπό 
προκαλώντας χλωρωτικές κηλίδες και 
ξηράνσεις. Σε έντονες προσβολές µπορεί 
να προκληθεί και ολοκληρωτική 
αποφύλλωση του φυτού. Οι ψεκασµοί 
πρέπει να γίνουν µόνο µετά τη 
διαπίστωση της προσβολής (3 άτοµα/
φύλλο) και όχι προληπτικά, µε κατάλληλα 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα. 

Σκευάσµατα
FMC: Zoro 1.8 EW
Κ&Ν EFTHYMIADIS: Nissorun 25 SC.

Πυραλίδα στην πιπεριά
Πέταξε από το καλαµπόκι στις πιπεριές η 
πυραλίδα (Ostrinia nubilalis), 
δηµιουργώντας εκτεταµένες ζηµιές 
κυρίες σε περιοχές που γειτνιάζουν οι 
δύο καλλιέργειες. Το πρόβληµα 
εντείνεται σε εκµεταλλεύσεις όπου µετά 
τις καταστροφές των ακραίων καιρικών 
φαινοµένων, εγκαταλείφθηκαν από τους 
παραγωγούς, επιτρέποντας στο έντοµο 
να αναπτύξει µεγάλους πληθυσµούς, 
σύµφωνα µε το δίκτυο φεροµονικών 
παγίδων της ∆ΑΟΚ Ξάνθης. Οι 
προνύµφες της δεύτερης γενεάς 
τρέφονται είτε στο στέλεχος είτε στον 
καρπό της πιπεριάς, δηµιουργώντας οπές 
στο στέλεχος και λεπτής σκόνης στην 
εξωτερική επιφάνεια του καρπού όταν οι 
κάµπιες προσπαθούν να µπουν. Οι καρποί 
ωριµάζουν πρόωρα, σαπίζουν και είναι 
ευπαθείς σε δευτερεύουσες προσβολές 
διάφορων παθογόνων. Οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Ξάνθης αναφέρουν αυξητική τάση 
του πληθυσµού της δεύτερης γενιάς 
κυρίως στις καλλιέργειες πιπεριάς που 
προορίζονται κυρίως για βιοµηχανική 
χρήση και συνιστούν χηµική 
καταπολέµηση µε κατάλληλα 
εντοµοκτόνα, όταν ο καρπός είναι σε 
µέγεθος µεγαλύτερο από το µισό. 

Σκευάσµατα
FMC: Altacor 35 WG
Κ&Ν EFTHYMIADIS: Costar WG.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Με προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ

Το Σεπτέμβριο η πρώτη 
πρόσκληση για το Μέτρο 
Γεωργικών Συμβούλων

Υπογράφηκε η σχετική ΥΑ, την ώρα που οι αιτήσεις 
πιστοποίησης Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών 
(ΦΠΓΣ) δεν ξεπερνούν τις 60 για όλη την επικράτεια 

Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων 
δαπανών και δεν υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ ανά συμβουλή

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τον Σεπτέµβριο προγραµµατίζεται 
να δηµοσιευθεί η Πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος του υπο-Μέ-
τρου2.1 «Χρήση συµβουλευτικών υ-
πηρεσιών στο γεωργικό τοµέα», κα-
θώς υπογράφηκε η σχετική ΥΑ µε 
το πλαίσιο παροχών του προγράµ-
µατος, σύµφωνα µε το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο συνολικός προϋπολογισµός του 
προγράµµατος ανέρχεται στα 80 εκατ. 
ευρώ (εθνική και ενωσιακή συµµε-
τοχή), ενώ εκτιµάται ότι θα δοθούν 
120.000 δωρεάν συµβουλές στους 
γεωργούς (µε µέγιστο αριθµό τις 3 α-
νά γεωργό). Παράλληλα, ο ΕΛΓΟ ∆ή-
µητρα ολοκληρώνει τη διαδικασία α-
ξιολόγησης για τις υποβληθείσες αι-
τήσεις για πιστοποίηση των Φορέων 
Παροχής Γεωργικών Συµβουλών, οι 
οποίοι θα µπορούν να είναι υποψή-
φιοι για το υπο-Μέτρο 2.1. Μέσω αυ-
τών των Φορέων θα προσφέρεται η ε-
πιδοτούµενη συµβουλευτική, µε κό-
στος έως 1.500 ευρώ ανά συµβουλή. 

Σηµειώνεται εδώ πως αιτήσεις για 
επιδότηση στο Μέτρο θα κάνουν οι 
Φορείς και όχι οι αγρότες. Οπότε η 
συµβουλή θα είναι δωρεάν ή έστω 
µε µικρότερο κόστος και στη συνέ-
χεια θα αναζητά ο Φορέας τα χρήµατα 
της επιδότησης. Τα είδη των συµβου-
λών που θα παρέχονται είναι τα εξής:

Επιλέξιµα είδη συµβουλών
1) Συµβουλές που παρέχονται για 

τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχεί-
ρισης ή/και πρότυπα για ορθές γε-
ωργικές και περιβαλλοντικές συν-
θήκες καθώς και γεωργικές πρακτι-
κές επωφελείς για το κλίµα και το πε-
ριβάλλον (κεφ. 3 τίτλος ΙΙΙ καν. (ΕΕ) 
1307/2013), καθώς και την διατήρη-
ση της βιοποικιλότητας.

Με τελευταία την καλλιέργεια της 
µαστίχας ύστερα από σχετική δέ-
σµευση του Σπήλιου Λιβανού να 
θέτει υποψηφιότητα για το πρό-
γραµµα αναδιάρθρωσης καλλιερ-
γειών, προχωρά ο σχεδιασµός του 
µέτρου που θα προκηρυχθεί αρχές 
του 2022. Προς το παρόν, οι καλλι-
έργειες που εξετάζονται για έντα-
ξη είναι το επιτραπέζιο σταφύλι, 
η κορινθιακή σταφίδα, το ροδάκι-
νο, το σύκο (για αποξήρανση) και 
το πορτοκάλι. 

Ενδιαφέρον έχει πάντως τώρα η 
συζήτηση για το ποιοι θα είναι δι-
καιούχοι του Μέτρου. Με τα κον-
δύλια να είναι περιορισµένα (170 
εκατ. ευρώ κατ’ ελάχιστο από το 
Ταµείο Ανάκαµψης), συζητείται το 
πρόγραµµα αναδιάρθρωσης να α-
φορά κυρίως συλλογικά σχήµατα 
και τα µέλη τους, ώστε να είναι πιο 
ολοκληρωµένη η προσέγγιση ανά 
περιοχή ευθύνης µίας οργάνωσης 
ή συνεταιρισµού και όχι µεµονω-
µένη ανά παραγωγό. 

Άλλωστε, όπως είχε αναφέρει και 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 

κατά την επίσκεψή του στη Χίο πριν 
από περίπου ένα µήνα όσον αφο-
ρά το ζήτηµα για την αναδιάρθρω-
ση των καλλιεργειών, «έχει πολ-
λές απαιτήσεις και  πιστεύω ότι και 
οι µαστιχοπαραγωγοί και η ΄Ενω-
ση µπορούν να το εκµεταλλευτούν, 
καθώς είναι ένα εργαλείο το οποίο 
χρειάζεται συλλογικά σχήµατα και 
άρα εδώ υπάρχει ουσιαστικό υπό-
βαθρο για να ελπίζουµε ότι θα µπο-
ρούν να ενταχθούν και νέοι αλλά 
και παλιοί καλλιεργητές που θέ-

Με ομάδες η αναδιάρθρωση

2) Συµβουλές που παρέχονται για την 
εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έ-
χουν καθοριστεί από τα κράτη µέλη, για 
την εφαρµογή του άρθρου 11§3 της ο-
δηγίας πλαίσιο για τα νερά.

3) Συµβουλές που παρέχονται για 
την εκπλήρωση των απαιτήσεων, ιδί-
ως όσον αφορά στη συµµόρφωση µε 
τις γενικές αρχές της ολοκληρωµένης 
φυτοπροστασίας.

4) Συµβουλές στο γεωργικό τοµέα σχε-
τικά µε δράσεις που µετριάζουν το φαι-
νόµενο της κλιµατικής αλλαγής και προ-
ωθούν την προσαρµογή της γεωργίας.

5) Συµβουλές για την ορθή εφαρµο-
γή των Μέτρων 10 «Ενισχύσεις για τη 
γεωργία, το περιβάλλον και το κλίµα» 
και 11 «Βιολογική Γεωργία».

6) Συµβουλές που αποσκοπούν στη 
βελτίωση της βιωσιµότητας και της αντα-
γωνιστικότητας των γεωργικών εκµεταλ-
λεύσεων και την αύξηση της προστιθέ-
µενης αξίας του γεωργικού προϊόντος.

Μέχρι και τον Ιούλιο είχαν πραγµα-
τοποιηθεί 179 εγγραφές ενδιαφερο-
µένων, εκ των οποίων οριστικοποίη-
σαν και υπέβαλαν την αίτησή τους 54 
νοµικά πρόσωπα και 11 ατοµικές επι-
χειρήσεις για την εγγραφή τους ως Φο-
ρείς Παροχής Γεωργικών Συµβουλών. 
Οι 7 εξ αυτών βρίσκονται στην Αττική, 
ενώ 16 έκαναν αιτήσεις στην Κεντρική 
Μακεδονία. Κανένας Φορέας δεν έχει έ-
δρα στο Βόρειο Αιγαίο ή τα Ιόνια Νησιά. 

Πιστοποίηση Φορέων
Σύµφωνα µε τον ΕΛΓΟ ∆ήµη-
τρα µέχρι και τον Ιούλιο είχαν 
οριστικοποιηθεί 54 αιτήσεις για 

εγγραφή στο Μητρώο Παρο-
χής Γεωργικών Συµβουλών

Η συµµετοχή 
των αγροτών στη 
Συµβουλευτική 
µπορεί στο µέλλον 
να «ξεκλειδώνει» 
µόρια σε επενδυτικά 
προγράµµατα.
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Αιτήσεις
Οι αιτήσεις για την επιδότηση 
θα γίνονται από τους Φορείς και 
όχι από τους αγρότες. Οπότε, 
η συµβουλή θα είναι δωρεάν 
ή έστω µε µικρότερο κόστος 
και στη συνέχεια θα αναζητά 
ο Φορέας τα χρήµατα της 
επιδότησης.

80 εκατ.
Το πρόγραµµα είναι  
προϋπολογισµού 80 εκατ. ευρώ 
και χρηµατοδοτείται µε 60 εκατ. 
ευρώ από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τα υπόλοιπα 
20 εκατ. ευρώ αποτελούν 
εθνική συµµετοχή. 

Αξιολόγηση
O ΕΛΓΟ ∆ήµητρα ολοκληρώνει 
το επόµενο διάστηµα τη 
διαδικασία αξιολόγησης για τις 
υποβληθείσες αιτήσεις για 
πιστοποίηση των Φορέων 
Παροχής Γεωργικών 
Συµβουλών.



καλλιεργειών

ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ

ΑΜΕΑ

  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

50%

5%

3%

5%

5%

5%

7%

5%

15%

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Κλιμακωτή ως 75% 
η επιδότηση από 
το νέο Εξοικονομώ 
Τέλη Σεπτεµβρίου µε µέσα Οκτω-
βρίου θα αρχίσει η υποβολή αιτή-
σεων υπαγωγής στο νέο πρόγραµ-
µα «Εξοικονοµώ» που αποσκο-
πεί στην ενεργειακή αναβάθµιση 
50.000 κατοικιών µε έµφαση στα 
φτωχά νοικοκυριά, καθώς και τις 
περιοχές που αντιµετωπίζουν δυ-
σµενέστερες καιρικές συνθήκες. 

Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται µε 
µοριοδότηση ενεργειακών, οικο-
νοµικών και κοινωνικών κριτηρί-
ων, το ποσοστό ενίσχυσης θα φθά-
νει έως 75% και ο συνολικός προ-
ϋπολογισµός του προγράµµατος 
είναι 1 δισ. ευρώ από τα οποία τα 
632 εκατ. προέρχονται από το Τα-
µείο Ανάκαµψης. 

Ποσοστά επιδότησης
Τα ποσοστά επιδότησης των πα-

ρεµβάσεων ενεργειακής αναβάθ-
µισης κλιµακώνονται ως εξής:

Για ατοµικό εισόδηµα έως 5.000 
ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 
ευρώ, ποσοστό 75%.

Από 5.000-10.000 ευρώ ατο-
µικό και 10.000-20.000 οικογε-
νειακό , ποσοστό 70%.

Από 10.000-20.000 ευρώ ατο-
µικό και 20.000-30.000 ευρώ οι-
κογενειακό, ποσοστό 55%

Από 20.000-30.000 ευρώ ατο-
µικό και 30.000-40.000 ευρώ οι-
κογενειακό, ποσοστό 45%.

Από 30.000-50.000 ευρώ ατο-
µικό και 40.000-60.000 ευρώ οι-
κογενειακό, ποσοστό 40%.

Στο πρόγραµµα µπορούν να ε-
νταχθούν ιδιοκτήτες (όσοι έχουν 
εµπράγµατο δικαίωµα) για την κύ-
ρια κατοικία τους ή για νοικιασµέ-
νο σπίτι που χρησιµοποιείται ως 
κύρια κατοικία. Στη δεύτερη περί-
πτωση η επιδότηση είναι 40 % α-
νεξαρτήτως εισοδήµατος.

Ο µέγιστος επιλέξιµος προϋπο-
λογισµός των επενδύσεων είναι 
0,9 ευρώ ανά κιλοβατώρα εξοι-
κονοµούµενης ενέργειας ανά τε-
τραγωνικό και 180 ευρώ ανά τε-
τραγωνικό µέτρο της κατοικίας (ό-
ποιο από τα δύο είναι µικρότερο) 
και µε ανώτατο πλαφόν σε κάθε 
περίπτωση τα 28.000 ευρώ.

∆ηµιουργείται ξεχωριστός προ-
ϋπολογισµός ύψους 100 εκατ. ευ-
ρώ για τα ενεργειακά ευάλωτα νοι-
κοκυριά µέσω του οποίου -µεταξύ 
άλλων- θα παρέχονται εγγυήσεις 
στις τράπεζες προκειµένου να εκτα-
µιεύσουν τα δάνεια που θα καλύ-
ψουν την ιδιωτική συµµετοχή στις 
επενδύσεις. Προτεραιότητα έντα-
ξης θα δίνεται σε ΑΜΕΑ, µονογο-
νεϊκές οικογένειες, µακροχρόνια 
ανέργους, πολύτεκνους, νοικοκυ-
ριά µε χαµηλά εισοδήµατα κ.α.

Ανοιχτοί 300 κωδικοί
για αιτήσεις ένταξης 
στο Μέτρο αρδευτικών 
Η πρώτη οριστικοποιηµένη αίτηση 
ενίσχυσης από τους 300 περίπου 
κωδικούς που έχουν ανοίξει για το 
Μέτρο 4.1.2 που αφορά την 
επιδότηση αρδευτικών, 
καταγράφηκε την περασµένη 
εβδοµάδα. Προς το παρόν έχουν 
διατεθεί για το πρόγραµµα 37 εκατ. 
ευρώ και ως εκ τούτου φαίνεται 
πως όσες αιτήσεις γίνουν δεν θα 
αντιµετωπίσουν πρόβληµα στη 
χρηµατοδότησή τους (επιλαχόντες 
κ.λπ.). Σηµειώνεται πως αιτήσεις 
για ένταξη στο Μέτρο γίνονται έως 
τις 30 Σεπτεµβρίου. Η οικονοµική 
στήριξη για τις εκµεταλλεύσεις 
φυσικών και νοµικών προσώπων 
δύναται να ανέλθει έως τις 
150.000 ευρώ, ενώ για τις 
συλλογικές επενδύσεις η 
οικονοµική στήριξη µπορεί να 
ανέλθει έως τις 500.000 ευρώ. 
Απόλυτη προτεραιότητα ένταξης 
έχουν όσοι πετυχαίνουν 
εξοικονόµηση ύδατος άνω του 
50% µε την επένδυσή τους, 
σύµφωνα µε τον σχετικό πίνακα 
µοριοδότησης του προγράµµατος.

λουν να κάνουν αναδιάρθρωση».
Η επιδότηση θα δίνεται στο 80% του 

κόστους αναδιάρθρωσης, σύµφω-
να µε τον υφυπουργό Οικονοµι-
κών Απόστολο Βεσυρόπουλο, που 
θα καλύπτει την εκρίζωση της πα-
λιάς φυτείας, τη φύτευση της νέας 
και το διαφυγόν εισόδηµα που προ-
κύπτει µέχρι να γίνει παραγωγική 
η καλλιέργεια. το κόστος αναδιάρ-
θρωσης των δενδροκαλλιεργειών 
θα είναι 3.000 ευρώ ανά στρέµµα 
(έως 2.400 η ενίσχυση).

Εντός 12 µηνών
Οι εργασίες θα πρέπει 
να ολοκληρώνονται σε 
διάστηµα 12 µηνών από 

την έκδοση της απόφασης 
υπαγωγής των δικαιούχων 

του προγράµµατος
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
Μέτρο 6.1 
Νέοι Αγρότες
Παρατείνεται κατά τρεις 
µήνες η προθεσµία 
υποβολής των αιτηµάτων β’ 
πληρωµής (τελική πληρωµή) 
των Νέων Αγροτών. Η 
παράταση της προθεσµίας 
αφορά µόνο την υποβολή 
των αιτηµάτων πληρωµής 
και όχι των αιτηµάτων 
τροποποίησης.

Σύµβουλοι
Έως 30 Σεπτεµβρίου 
αιτήσεις σχετικά µε την 
πιστοποίηση και εγγραφή 
στο Μητρώο φυσικών 
προσώπων επιθυµούν να 
πιστοποιηθούν ως 
Γεωργικοί Σύµβουλοι (Γ.Σ.) 
και εγγεγραµµένους στο 
Μητρώο Γ.Σ. που επιθυµούν 
και δύνανται, βάσει του 
βασικού τίτλου σπουδών 
τους, να πιστοποιηθούν σε 
επιπλέον θεµατικά πεδία. 

Μέτρο 4.1.2 
Αρδευτικά
Έως τις 30 Σεπτεµβρίου 
γίνονται δεκτές οι αιτήσεις 
για ένταξη στο Μέτρο 4.1.2 
«Υλοποίηση επενδύσεων 
που συµβάλλουν στην 
εξοικονόµηση ύδατος».
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Από το πρωί της περασµένης ∆ευτέρας 2 Αυ-
γούστου, η Φάρµα Τσίντση, µια δυναµική αγε-
λαδοτροφική εκµετάλλευση στο ∆ασοχώρι Σερ-
ρών, µε συνολικά 1.000 ζώα και 2.000 στρέµ-
µατα καλαµπόκια και τριφύλλια για ιδιοπαρα-
σκευή ζωοτροφών, έχει προσθέσει στην υπηρε-
σία της άλλα… 330 καθαρόαιµα άλογα.

Το θηριώδες «Deutz Fahr 9310» της σειράς 9, 
το πρώτο που πωλείται του… κουτιού στην ελ-
ληνική αγορά, είχε µόλις παραδοθεί, από στε-

λέχη της «Θεοχαράκης ΑΕ», και του τοπικού της 
αντιπροσώπου, στον νέο του ιδιοκτήτη, Τηλέ-
µαχο Τσίντση και πήρε θέση δίπλα στο… στό-
λο των επτά Deutz, που διατηρεί η δραστήρια 
αγροτοκτηνοτροφική εκµετάλλευση για να ε-
κτελεί τις διάφορες εργασίες στη µονάδα και 
στα χωράφια.

«Με τα Deutz γεννηθήκαµε και µεγαλώσαµε. 
Τα είχαν οι γονείς µας και µέχρι που αποσύρθη-
καν κι αναλάβαµε εµείς, τα δουλεύαµε, τα µάθα-
µε και είµαστε ικανοποιηµένοι. Πραγµατικά σε 
επίπεδο εξυπηρέτησης µετά την πώληση, οι το-
πικοί αντιπρόσωποι, οι αδελφοί Παντζάρη, βρί-

Πάτησε ελληνικά 
χώματα το πρώτο  
9άρι Deutz Fahr 
Από τις πρώτες περασιές στη Φάρμα Τσίντση φάνηκε 
πως η Σειρά 9 φτιάχτηκε για τη σύγχρονη εκμετάλλευση

Ο περήφανος 
ιδιοκτήτης του 
Deutz Fahr Series 9, 
Τηλέµαχος Τσίντσης 
(αριστερά) δίνει 
τα χέρια κατά την 
παράδοση του τρακτέρ 
µε τον επιθεωρητή 
πωλήσεων ∆υτικής & 
Κεντρικής Μακεδονίας 
της Θεοχαράκης ΑΕ, 
Αθανάσιο Εδίρνελη. 

Έχοντας ήδη «κοτσάρει» το «ρίπερ» στο νέο του απόκτηµα ο κ. Τσίντσης, 
ξεκίνησε να δοκιµάζει το τρακτέρ σε παρακείµενο αλωνισµένο χωράφι.
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Νέες αναρτώμενες 
δισκοσβάρνες της 
σειράς TR DISC F 
από την Koutsikos
Η εταιρεία Koutsikos εµπλούτισε τη γκάµα της επιτυχη-
µένης δισκοσβάρνας TR DISC µε ακόµα µεγαλύτερα µο-
ντέλα. Συγκεκριµένα, εισήγαγε τη σειρά F που διαθέτει 
αναδιπλώµενο σκελετό, µε πλάτη εργασίας από 4,5 έ-
ως 6 µέτρα για ιπποδυνάµεις από 160 ίππους και άνω.

Το TR DISC F  προετοιµάζει το έδαφος σύµφωνα µε 
τη σύγχρονη προσέγγιση της µειωµένης κατεργασίας, 
σκοπός της οποίας είναι η εκµετάλλευση των υπολειµ-

µάτων του θερισµού για φυσική λίπανση και η µείωση 
του κόστους εισροών. 

Με ένα πέρασµα από το θερισµένο χωράφι το TR DISC 
F ψιλοχωµατίζει την επιφάνεια του χωραφιού, ψιλοκό-
βει τα υπολείµµατα του θερισµού και τα ενσωµατώνει 
σε αυτή.  Με αυτόν τον τρόπο το χώµα διατηρεί την επι-
θυµητή υγρασία, δηµιουργεί ένα υπόστρωµα πλούσιο 
σε ωφέλιµα συστατικά που προήλθαν µε φυσική λίπαν-
ση από την αποσύνθεση των υπολειµµάτων της προη-
γούµενης καλλιέργειας και προετοιµάζει το έδαφος για 
τη σπορά. Επιπλέον συνδράµει στην γρήγορη εµφάνι-
ση των ωφέλιµων ζιζανίων και σπόρων της προηγού-
µενης καλλιέργειας.

Με την αναρτώµενη δισκοσβάρνα TR DISC F επιτυγχά-
νετε δραµατική µείωση του κόστους καλλιέργειας καθώς 
αποφεύγονται περιττές εργασίες που χωρίς αυτή θα ήταν 
απαραίτητες. Οι εργατοώρες µειώνονται σηµαντικά και 
χάρη στις υψηλές ταχύτητες εργασίας. Σηµαντική είναι 
και η οικονοµία λόγω του χαµηλού κόστους συντήρησης.

Καρδιά του TR DISC F αποτελεί το πρωτοποριακό σύ-
στηµα κοπής µε ανεξάρτητους δίσκους και κουζινέτα 
κλειστού τύπου που δεν χρειάζονται λίπανση. Οι βραχί-
ονες διαθέτουν σύστηµα ανάρτησης NON STOP µε κα-
ουτσούκ που το επιτρέπει να ξεπερνάει ότι εµπόδιο συ-
ναντήσει και ιδανική κλίση ώστε να  επιτρέπουν την εύ-
κολη διείσδυση των δίσκων στο χώµα. 

Την πλήρη γκάµα δισκοσβαρνών Koutsikos συµπληρώ-
νουν οι συρόµενες δισκοσβάρνες  τύπου Χ και τύπου V.

σκονται δίπλα µας, όποια ώρα και µέρα και αν 
καλέσουµε», δήλωσε στην Agrenda ο Τηλέµα-
χος Τσίντσης, την ώρα που έπαιρνε στα χέρια 
του, από τον επιθεωρητή πωλήσεων της ∆υτι-
κής και Κεντρικής Μακεδονίας της «Θεοχαράκης 
ΑΕ», Αθανάσιο Εδίρνελη, το κλειδί του «πράσι-
νου γίγαντα» µε τον κινητήρα των 330 ίππων.

Στιγµές αργότερα, µε εµφανή αδηµονία να το 
τεστάρει και στο πεδίο, ο Τηλέµαχος Τσίντσης 
βρισκόταν πίσω από το τιµόνι του Deutz Fahr 
9310, έχοντας ήδη «κοτσάρει» το «ρίπερ» και 
κατευθυνόταν σε παρακείµενο χωράφι αλωνι-
σµένων σιτηρών, όπου πήρε µια πρώτη γεύση 
από τις πολλαπλές δυνατότητες που έχει ο νέ-
ος του γεωργικός ελκυστήρας.

«Έχει πολύ καλύτερο βηµατισµό από το προ-
ηγούµενο τρακτέρ, πάει πιο γρήγορα και έχει κι 
άλλη αντοχή να δώσει. Νοµίζω ότι θα µας βοη-

θήσει να τελειώνουµε πιο γρήγορα και πιο εύ-
κολα τις εργασίες µας, γιατί στη µονάδα οι δου-
λειές είναι πολλές και δεν µένει πολύς χρόνος 
για εκείνες στα χωράφια, αλλά και για την οικο-
γένεια», ήταν το πρώτο σχόλιο που έκανε, µό-
λις ολοκλήρωσε µε περισσή άνεση τρεις περα-
σιές στο σκληρό από τη ξηρασία σιτοχώραφο. 

Ο ίδιος αποκάλυψε πως για την αγορά του νέ-
ου τρακτέρ, που στοιχίζει 250.000 ευρώ, καθώς 
είναι εξοπλισµένο µε την τελευταία λέξη της τε-
χνολογίας. Αναφερόµενος σε ορισµένα από τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά του Deutz Fahr 9310, 
ο επιθεωρητής πωλήσεων ∆υτικής & Κεντρικής 
Μακεδονίας της Θεοχαράκης ΑΕ, σηµείωσε πως 
το 9310 της σειράς 9 είναι γενικώς ένα βαρέου 
τύπου τρακτέρ, µε πολύ σύγχρονο εξοπλισµό. 

«∆ιαθέτει έναν κινητήρα 7,8 λίτρων, είναι ε-
ξοπλισµένο µε αντλία µεταβλητής πιέσεως για 
τα υδραυλικά στα 210 λίτρα το λεπτό, έχει επί-
σης 6 διπλά χειριστήρια πίσω για τις ανάγκες 
των παρελκόµενων και δύο µπροστά, i-monitor 
που βοηθά το χειριστή να ελέγχει όλο το τρα-
κτέρ, 4 κάµερες και άλλα τεχνολογικά µέσα 
που κάνουν εύκολη τη ζωή του χειριστή», ανέ-
φερε µεταξύ άλλων ο κ. Εδίρνελης, προσθέτο-
ντας πως «οι καιροί είναι τέτοιοι που η δουλειά 
πρέπει να γίνεται γρήγορα. ∆εν υπάρχει περι-
θώριο κωλυσιεργίας».

Με 330 ίππους
Το τρακτέρ διαθέτει κινητήρα 

7,8 λίτρων και ισχύς 330 ίππους 
ιδανικό για µεγάλες εκµεταλλεύσεις 

µε έντονη δραστηριότητα
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Η φτώχια είναι βία
∆ιαχρονικό: Η φτώχεια είναι η 

µεγαλύτερη µορφή βίας. Γκάντι.

Βοσκοτόπια: Τα βοσκοτόπια 
είναι µια πολύ σηµαντική αποθήκη 
άνθρακα, ενώ η δυνατότητα 
αποθήκευσης του άνθρακα 
επηρεάζεται δυσµενώς από την 
υποβαθµισµένη βόσκηση. Η σωστή 
διαχείριση των βοσκοτόπων είναι 
ζωτικής σηµασίας, καθώς τόσο η 
υπερβόσκηση όσο και η 
υποβόσκηση, µπορούν να µειώσουν 
τη δέσµευση του άνθρακα ή να 
οδηγήσουν σε απώλειες άνθρακα 
στο έδαφος µε ποικίλα 
αποτελέσµατα. Signed by Nature, 
23/7/2021.

Κακαυγουστιές: Οι 6 ή 12 
πρώτες ηµέρες του Αυγούστου 
ήταν γνωστές ως δρίµες (πιθανώς 
τα κυνικά καύµατα των αρχαίων), 
κακαυγουστιές ή κατ’ ευφηµισµόν 

καλές τ’ 
Αυγούστου ή 
καλαυγουστιές. 
Κατά τη 
διάρκειά τους 
πίστευαν ότι 
πρέπει να 
αποφεύγονται: 

το πλύσιµο των ρούχων, το κολύµπι 
στη θάλασσα (συνδέεται µε τα 
µελτέµια- µπουρίνια, ετησίαι των 
αρχαίων) και η κοπή οικοδοµικής 
ξυλείας. Κυρίως όµως αποφεύγεται 
η έκθεση των ρούχων έξω, γιατί τα 
κόβει ο σκώρος. Λέγεται: Του 
Αυγούστου οι δρίµες στα πανιά 
(σκώρος) και του Μαρτιού στα ξύλα 
(σαράκι). Αικατερίνη Καµηλάκη, 
Facebook, 1/8/2021.

Νερό: Στην Ελλάδα οι ετήσιες 
ανάγκες µας σε νερό είναι 
8,24δις κυβικά. Το 80% του 
διαθέσιµου νερού πάει στην 
γεωργία και αποδίδεται ξανά στο 
περιβάλλον ως νερό. Το 16% του 
νερού πάει στην ύδρευση και 
αλλοιώνεται πλήρως καθιστάµενο 
λύµατα ή ρυπασµένο ... και Το 4% 
πάει στη βιοµηχανία και χάνεται 
πλήρως, διότι γίνεται ακατάλληλο 
για οιασδήποτε µορφής χρήση ... 
Στην Ελλάδα καταναλώνουµε 
2.389 κυβικά µέτρα νερό ετησίως 
για κάθε Έλληνα, ενώ ο 
παγκόσµιος µέσος όρος είναι 
1.213 κυβικά µέτρα.

  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Ένα ακόµη «όπλο», στη µάχη που δίνει 
για τη διαφοροποίησή του από τον α-
νταγωνισµό στις διεθνείς αγορές, προ-
σθέτει στη «φαρέτρα» του ο εγχώριος α-
µπελοοινικός τοµέας, καθώς πλέον εί-
ναι εφικτή η παραγωγή οίνων µε αυτό-
χθονες ζύµες, που όχι µόνο δεν επη-
ρεάζουν αρνητικά, αλλά ενισχύουν τα 
οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά.

Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαιτέρως σηµα-
ντική για τον κλάδο, καθώς η µέχρι τώ-
ρα πρακτική έδειχνε ότι η οινοποίηση 
µε ζυµοµύκητες της ελληνικής µικρο-
χλωρίδας δεν επιτύγχανε σε ορισµένες 
περιπτώσεις σταθερά ποιοτικά και ανα-
γνωρίσιµα αποτελέσµατα, µε συνέπεια 
τα περισσότερα οινοποιεία στη χώρα 
να εισάγουν ζύµες από το εξωτερικό, 
για να κάνουν τις οινοποιήσεις τους. 

Επειδή, όµως, οι εισαγόµενες ζύµες 
έχουν επιλεγεί για συγκεκριµένες ξενι-
κές ποικιλίες, η τακτική αυτή, όπως το-
νίζεται από την επιστηµονική κοινότη-
τα, ενέχει τον κίνδυνο της οµογενοποίη-
σης των οργανοληπτικών χαρακτηριστι-
κών στους παραγόµενους ελληνικούς 
οίνους και µοιραία και την προσοµοί-

ωσή τους µε των ξενικών ποικιλιών.
Την ανατροπή των δεδοµένων που 

ανοίγει το δρόµο για την οινοποίηση 
100% ελληνικών οίνων χωρίς τα ποιοτικά 
προβλήµατα του παρελθόντος αλλά και 
για τη µερική, έστω, υποκατάσταση των 
εισαγόµενων ζυµών, που κυριαρχούν 
στον κλάδο, φέρνει το «Oenovation». 

Ερευνητές τριών εργαστηρίων του Γε-
ωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών σε 
συνεργασία µε τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα και 
την Ένωση Συνεταιρισµών Θηραϊκών 
Προϊόντων-«SantoWines», υπό το συ-
ντονισµό της Εταιρείας ∆ιαχείρισης και 
Αξιοποίησης της Περιουσίας του Γ.Π.Α., 
«ξεψάχνισαν» τη βιοποικιλότητα των α-
µπελώνων του πανεπιστηµίου στην Ατ-
τική και του SantoWine στη Σαντορίνη 

και αποµόνωσαν µια σειρά από αυτό-
χθονες ζυµοµύκητες, τους οποίους ταυ-
τοποίησαν γενετικά και κατόπιν εντό-
πισαν τα στελέχη που θα δώσουν βέλ-
τιστα χαρακτηριστικά στην οινοποίηση.

«Τα στελέχη που αποµονώσαµε, πε-
ρίπου 6-7 από τη Σαντορίνη και δύο α-
πό τον αµπελώνα του ΓΠΑ, έδειξαν µε-
γάλη ζυµωτική ικανότητα, µεγάλη πα-
ραγωγή αλκοόλης και ωραία φρουτώ-
δη αρώµατα, αποδεικνύοντας ότι υπάρ-
χει πολλή καλή ελληνική ποικιλότητα 
σε επίπεδο µικροοργανισµών», επεσή-
µανε στην Agrenda ο επιστηµονικός υ-
πεύθυνος του έργου και καθηγητής του 
Εργαστηρίου Μιρκοβιολογίας και Βιο-
τεχνολογίας Τροφίµων του ΓΠΑ Σερα-
φείµ Παπανικολάου.

Eγχώριοι ζυμομύκητες δίνουν 
ένταση στο αρωματικό προφίλ, 
στο σώμα και στο terroir 
των οίνων Τα βέλτιστα χαρακτηριστικά αυτόχθονων 

ζυμών στην παραγωγή οίνων «ξεψάχνισαν» 
ερευνητές στο πλαίσιο του «Oenovation

Οι κλώνοι του Ασύρτικου αποτέλεσαν 
ιδιαίτερο αντικείµενο έρευνας. 

Πολλές µικροοινοποιήσεις από κλώνους
ποικιλίας Ασύρτικο και Μαυροτράγανο

Μέσα στο 2020 έγιναν πολλές µικροοινοποιήσεις στο εργαστήριο, αλλά 
και µεγάλης κλίµακας οινοποιήσεις από τις οποίες παράχθηκαν 4 οίνοι από 
κλώνους ποικιλίας Ασύρτικο και ένας από Μαυροτράγανο, εξαιρετικής 
ποιότητας, οι οποίοι στη συνέχεια εµφιαλώθηκαν και πωλούνται.
«Τα πειράµατα σε επίπεδο οινοποιήσεων θα επαναληφθούν και φέτος, 
µε αξιοποίηση ζυµοµυκήτων του αµπελώνα της Σαντορίνης, και στελέχη 
ζυµών από τον αµπελώνα του ΓΠΑ, για επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων», 
είπε ο κ. Παπανικολάου, συµπληρώνοντας πως δυνητικά η έρευνα µέσω 
του Oenovation µπορεί να βοηθήσει να απεξαρτηθούµε πλήρως από τις 
εισαγωγές ζυµών από το εξωτερικό. Σε ένα δεύτερο επίπεδο ενδεχοµένως 
και το ίδιο το Γεωπονικό θα µπορούσε να κάνει καλλιέργειες ζυµών 
σε µεγάλη κλίµακα και να πουλά τους ζυµοµύκητες.

Σαντορίνη
Οι οινοποιή-
σεις θα επα-

ναληφθούν µε  
ζυµοµύκητες 

του αµπελώνα 
Σαντορίνης

4 χρόνια
Στόχος η 

αξιοποίηση 
νέας φυσικής 

ελληνικής 
µικροβιακής 
χλωρίδας για 

παραγωγή 
οίνων υψηλής 

ποιότητας

Συνεργασία
Τρία εργα-
στήρια των 
ΓΠΑ, ΕΛΓΟ  

∆ήµητρα και 
«SantoWines»

ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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Συσκευασίες ρυζιού, πάνω στις οποίες 
κάθε ενδιαφερόµενος θα µπορεί µέσω 
µιας εφαρµογής στο κινητό του τηλέ-
φωνο να διαβάσει, εκείνη την ώρα, ό-
λες τις πληροφορίες για την προέλευ-
ση του προϊόντος που κρατά, σχεδιάζει 
να κυκλοφορήσει από το προσεχές φθι-
νόπωρο ο καθετοποιηµένος συνεταιρι-
σµός Α’ ρυζοπαραγωγών Χαλάστρας.

Πρόκειται για το αποτέλεσµα ενός πιλο-
τικού ερευνητικού έργου, για την ψηφι-
οποίηση της αλυσίδας αξίας του ρυζιού, 
µέσω της τεχνολογίας του blockchain, 
µε στόχο να διασφαλίζεται η ιχνηλασι-
µότητα του σε όλη τη διαδροµή από το 
χωράφι έως και το καλάθι του κατανα-
λωτή, προσδίδοντας στο προϊόν υπερα-
ξία, προς όφελος και των παραγωγών.

«Λόγω του πιλοτικού χαρακτήρα του 
έργου, από το συνεταιρισµό Α’ της Χαλά-
στρας συµµετέχουν 10 επιλεγµένοι πα-
ραγωγοί, ενώ εταίροι είναι, επίσης, το 
ΕΚΕΤΑ και ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα», ο project 
manager του έργου Ιωάννης Σπάνδος, 
προσθέτοντας πως «είναι η πρώτη φορά 
που γίνεται κάτι ανάλογο σε πανευρω-
παϊκό επίπεδο, για το ρύζι και ενδεικτι-
κό της σηµασίας που δίδεται από τις Βρυ-
ξέλλες, είναι ότι έλαβε την 3η υψηλότε-
ρη χρηµατοδότηση, σε παρόµοια έργα». 

«Η πληροφορία που θα µπορεί να α-
ντληθεί µέσω ενός QR Code, πάνω στο 
σακουλάκι θα ξεκινά από την επιλογή 
του ορυζώνα, τη χωροθέτησή του, τί καλ-
λιέργειες είχαν προηγηθεί εκεί τα δύο 
προηγούµενα χρόνια, η ποικιλία που 
χρησιµοποιήθηκε, όλο το ηµερολόγιο 
του παραγωγού µε τις καλλιεργητικές 
φροντίδες που έχει εφαρµόσει, πληρο-
φορίες για το πού παρέδωσε το προϊόν, 
πώς µεταφέρθηκε, πώς αποθηκεύτηκε, 
τί είδους επεξεργασία υπέστη στον Μύ-
λο, πώς τυποποιήθηκε και εν τέλει υπό 
ποιες συνθήκες έφτασε στο ράφι», ανέ-
φερε ο ∆ηµήτρης Κατσαντώνης, ερευνη-
τής του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα. «Το πρόβληµα 

είναι ότι το ευρωπαϊκό ρύζι δεν µπορεί 
να ανταγωνιστεί τις τιµές της Ασίας. Ά-
ρα µέσα από τέτοιες εφαρµογές, αλλά 
και οµαδοποιήσεις των ευρωπαίων πα-
ραγωγών, µπορούµε να δώσουµε στον 
καταναλωτή να καταλάβει, µε αδιάβλη-
το τρόπο γιατί το blockchain δεν παρα-
κάµπτεται, τις διαφορές που έχει το ευ-
ρωπαϊκό από το ασιατικό ρύζι, που έρ-
χεται σε χαµηλότερη τιµή από ό,τι τα έ-
ξοδα παραγωγής του ευρωπαϊκού», α-
νέφερε ο κ. Κατσαντώνης. Ένα ακόµη 
όφελος που θα προκύψει έχει να κάνει 
και µε την επικείµενη προσπάθεια κα-
ταχώρησης του ρυζιού του κάµπου της 
Θεσσαλονίκης, ως ΠΓΕ διότι η ψηφιο-
ποίηση και η ιχνηλασιµότητα, όπως προ-
ωθείται, θα µπορεί να πιστοποιήσει ότι 
είναι πράγµατι ρύζι ΠΓΕ της περιοχής.

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Ψηφιοποίηση της αλυσίδας
αξίας φέρνει ο συνεταιρισμός 
Α’ ρυζοπαραγωγών Χαλάστρας

Οι Αιτωλοακαρνάνες μελισσοκόμοι 
θέλουν ΠΟΠ το μέλι ασφάκας
Προσπάθεια για να κατοχυρωθεί 
στη λίστα των ΠΟΠ το ιδιαίτερο µέ-
λι ασφάκας στο Ξηρόµερο, έχει ξε-
κινήσει εδώ και αρκετό διάστηµα 
ο Μελισσοκοµικός Σύλλογος Αι-
τωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο των 
κινήσεων του να δώσει στο τοπι-
κό µέλι την υπεραξία, που του α-
ξίζει. Για το λόγο αυτό έχει προτεί-
νει να γίνουν όλες οι απαραίτητες 
ενέργειες για την πιστοποίηση του 
µελιού ασφάκας στο Ξηρόµερο.

Ήδη ο Σύλλογος έχει κάνει ε-
νέργειες για να προχωρήσει ο φά-
κελος, έχει προχωρήσει η συλλο-
γή των δειγµάτων για τις αναλύ-
σεις που πρέπει να γίνουν και 
βρίσκεται σε συζήτηση µε την Πε-
ριφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, προ-
κειµένου να αναλάβει τα έξοδα 
για το φάκελο.

Μάλιστα, λόγω της τοπικής ιδι-
αιτερότητας η παραγωγή µελιού 
ασφάκας στο Ξηρόµερο είναι πιο 
πλούσια και πιο συχνή σε σχέση 
µε άλλες περιοχές της χώρας και 
η προσπάθεια του Συλλόγου εί-
ναι να µπορέσει να κατοχυρώσει 
το µέλι ασφάκας Ξηροµέρου, ως 
το τρίτο µέλι ΠΟΠ της Ελλάδας.

Το µέλι ασφάκας είναι µια πο-

λύ σπάνια ποικιλία µελιού, λόγω 
της δυσκολίας των µελισσών να 
εισχωρήσουν τον στενό και βα-
θύ κάλυκα του λουλουδιού της α-
σφάκας και να µπορέσουν να εκ-
µεταλλευτούν όλη την νεκταρο-
έκκριση. Έτσι, οι µέλισσες στην 
προσπάθεια τους να πάρουν το 
νέκταρ εξαντλούνται και αποδυ-
ναµώνονται σε µεγάλο βαθµό.

Σύµφωνα µε τους γνώστες και 
τους ειδικούς του µελιού, πρόκει-
ται για ένα εξαιρετικό µέλι µε µια 
πολύ γλυκιά και ιδιαίτερη γεύση, 
διαφορετική από άλλα ανθόµελα 
που είναι ευρέως γνωστά.  Tο ά-
ρωµα του είναι ήπιας έντασης, η 
υφή του λεπτοκρύσταλλη και το 
χρώµα του κιτρινωπό. Το εν λό-
γω µέλι προέρχεται από την α-
σφάκα έναν πολυετή, αυτοφυή, 
αειθαλή θάµνο που φυτρώνει κυ-
ρίως σε βραχώδεις πλαγιές ή πε-
τρώδη εδάφη. Πρόκειται για ένα 
φυτό πλούσιο σε νέκταρ, το ο-
ποίο ωστόσο οι µέλισσες δυσκο-
λεύονται να συλλέξουν, εξαιτίας 
του βάθους το οποίο αυτό βρίσκε-
ται µέσα στο άνθος του φυτού. Το 
γεγονός αυτό το καθιστά ως µέλι 
εξαιρετικής σπανιότητας.

Άλλα δύο
χρυσά
για τα κρασιά
της Σάµου
Με δύο ακόµη χρυσά 
βραβεία τιµήθηκαν τα 
PDO κρασιά του 
συνεταιρισµού Σάµου, 
στον κορυφαίο διεθνή 
διαγωνισµό Decanter 
World Wine Awards 
2021. Με αυτές τις 
δύο βραβεύσεις, ο 
αριθµός των χρυσών 
για τα ξηρά και γλυκά 
κρασιά του ΕΟΣ Σάµου 
από το διαγωνισµό 
αυτό, ανέρχονται σε 
60. Το Samos Vin 
Doux, µε βαθµολογία 
95/100 και το Samos 
Nectar, µε βαθµολογία 
96/100 κέρδισαν 
επάξια τα χρυσά τους 
βραβεία ανάµεσα σε 
κρασιά από 56 
διαφορετικές χώρες 
και επιβεβαιώνοντας 
για πολλοστή φορά τη 
δυναµική του 
σαµιακού αµπελώνα. 

Το Σεπτέµβριο θα είναι έτοιµα 
η εφαρµογή και η ιστοσελίδα.

∆ηµήτρης Κατσαντώνης, ερευνητής του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα.

Φάρµακο
Η ασφάκα ως φυτό 
ήταν γνωστό στους 
αρχαίους Έλληνες 

για τις φαρµακευτικές 
του ιδιότητες

ΤΟ ΠΕΥΚΟΘΥΜΑΡΟΜΕΛΟ
ΚΡΗΤΗΣ

ΜΟΛΙΣ 2
ΤΑ ΠΟΠ ΜΕΛΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΤΟ ΜΕΛΙ ΕΛΑΤΗΣ
 ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ



ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Από τις αδυναµίες της αγροτικής παραγω-
γής στη νοθεία των µεταποιητικών µονάδων 
και των εµπορικών επιχειρήσεων, έχει µετα-
φερθεί το πρόβληµα τιµής και κατοχύρωσης 
της υπεραξίας που δύναται να έχουν τα εγ-
χώρια αγροτικά προϊόντα.

Η βελτίωση των τεχνολογικών υποδοµών 
στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις και η µεγάλη 
γκάµα επιλογών στο πεδίο των εισροών έ-
χει βελτιώσει πολύ τα τελευταία χρόνια την 
ποιότητα της παραγωγής, καθώς και την ο-
µογενοποίηση της εικόνας των προϊόντων, 
αντισταθµίζοντας έως ένα βαθµό και τις α-
δυναµίες του µικρού κλήρου.

Όσο κι αν ηχεί παράξενα, το πρόβληµα 
της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας 
ή µάλλον οι χαµηλή πτήση των τιµών παρα-
γωγού στην Ελλάδα, οφείλεται πλέον σε πο-
λύ µεγάλο βαθµό στον τρόπο µε τον οποίο 
έχει µονταριστεί η µεταποιητική και φυσικά 
στις µεγάλες «ταρζανιές» στις οποίες δείχνει 
να επιδίδεται µε ιδιαίτερη ευκολία το εµπό-
ριο και ειδικότερα το εισαγωγικό εµπόριο. 

Η εκτεταµένη νοθεία στα µεταποιηµένα 
τρόφιµα, συνεπικουρούµενη σε πολλές πε-
ριπτώσεις από αθρόες εισαγωγές πρώτων υ-
λών αµφιβόλου ποιότητας και σίγουρα «α-
γνώστου» ταυτότητας, διαµορφώνει ένα ε-
κρηκτικό µείγµα το οποίο αδικεί καταφα-
νώς τις προσπάθειες των ντόπιων παραγω-
γών και κρατάει καθηλωµένες τις τιµές των 
ελληνικών προϊόντων ακόµα και στις διε-
θνείς αγορές. 

Τα διαδοχικά κρούσµατα νοθείας και κα-
ταστρατήγησης των κανόνων αγοράς που 
βλέπουν το φως της δηµοσιότητας το τελευ-
ταίο διάστηµα σε κρίσιµης εµβέλειας προ-
ϊόντα όπως είναι η φέτα και το µέλι, είναι 
ενδεικτικά µιας κατάστασης που έχει δια-
µορφωθεί, έχουν τεράστια σηµασία και α-
ποτελούν µόνο την κορυφή του παγόβου-
νου. Την ίδια στιγµή, η νωχελικότητα µε την 
οποία προσεγγίζουν αυτά τα θέµατα οι δη-
µόσιες αρχές και η κεντρική διοίκηση, δί-
νουν την εντύπωση ενός άτυπου συµβιβα-

σµού µε την αντινοµία, µε το παράτυπο ή 
ακόµα και µε τη νοθεία.

Στο βωµό του να υπάρχει αντικείµενο οι-
κονοµικής δραστηριότητας, να λειτουργούν 
οι επιχειρήσεις και να γίνονται κάποιες εξα-
γωγές, ο ελεγκτικός µηχανισµός και οι πο-
λιτικές ηγεσίες δείχνουν να κλείνουν τα µά-
τια µπροστά σε φαινόµενα απάτης, κάποιες 
φορές µάλιστα επαναλαµβανόµενης, χωρίς 
να βλέπουν τη ζηµιά που γίνεται µακροπρό-
θεσµα στη φήµη των ελληνικών προϊόντων, 
στην κατάκτηση της υπεραξίας που έχουν α-
νάγκη και φυσικά στην οργάνωση της αγρο-
τικής παραγωγής. 

Όταν ένα αυθεντικό προϊόν, εγχώριας πα-
ραγωγής, υπόκειται σε µηχανική επεξεργα-
σία που αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του ή 
αναµειγνύεται µε άλλα χαµηλότερης αξίας 
εισαγόµενα προϊόντα τα οποία υποβαθµί-
ζουν το τελικό αποτέλεσµα, χωρίς µάλιστα 
αυτό να καταγράφεται στα εξελεγκτικά στά-
δια και στη συσκευασία, είναι κάτι που αδι-
κεί κατάφορα την εγχώρια πρώτη ύλη και 
αποβαίνει συστηµατικά σε βάρος των ντό-
πιων παραγωγών και της προσπάθειας που 
επίµονα καταβάλουν.

Ειδικά στην περίπτωση της φέτας, όπως 
αυτή περιγράφεται από την κατοχυρωµένη 

συνταγή της ως προϊόντος ονοµασίας προ-
έλευσης, αυτά τα οποία γίνονται είτε σε α-
πόσταση από το γράµµα του νόµου είτε και 
καθαρά στο φάσµα της νοθείας, είναι πολ-
λά. Από τη χρήση εισαγόµενου γάλακτος ή 
ακόµα και σκόνης, µέχρι την χρήση αγελα-
δινού γάλακτος, δηλαδή φθηνότερου και 
την εφαρµογή της µεθόδου υπερδιήθησης 
(θεσµικά απαγορεύεται) που δίνει φέτα µε 
20-25% λιγότερο γάλα. 

Ανάλογες «τεχνολογικές» µέθοδοι εφαρ-
µόζονται σε µεγάλη έκταση και στην επεξερ-
γασία του µελιού, ενώ το µεγάλο πρόβληµα 
µε το συγκεκριµένο προϊόν έρχεται από τα 
πολύ φθηνά και αµφιβόλου ποιότητας µέ-
λια τα οποία εισάγονται στη χώρα µας σε δι-
άφορες µορφές, ενώ σε ευρεία κλίµακα α-
ναµειγνύονται µε εγχώρια και ταυτοποιού-
νται ως ελληνικά και µάλιστα συγκεκριµέ-
νων περιοχών (Κρήτης, Εύβοιας, Χαλκιδι-
κής, Ικαρίας κ.α.). 

Μεγάλες διαστάσεις παίρνει ένα παρόµοιο 
φαινόµενο σε ότι αφορά στις πρώτες ύλες 
που αξιοποιούνται για της παραγωγή ροφη-
µάτων -τύπου γάλακτος- από φυτικές πρώ-
τες ύλες και κυρίως από αµύγδαλα τα οποία 
σε πολλές περιπτώσεις κατ’ ευφηµισµό µόνο 
είναι εγχώριες. Άλλωστε, η πραγµατική πα-

ραγωγή αµυγδάλου στη χώρα µας υπολεί-
πεται σηµαντικά σε σχέση µε τις ποσότητες 
που διατίθενται είτε ως πρώτη ύλη για ρο-
φήµατα είτε σε άλλες µορφές εγχώριας κα-
τανάλωσης και εξαγωγές. Ένα πραγµατικό 
ισοζύγιο (παραγωγής και διάθεσης) θα µπο-
ρούσε να δώσει αφορµή για εκτεταµένους 
ελέγχους εκ µέρους των αρµόδιων αρχών, 
κάτι το οποίο όµως δεν γίνεται και το πρό-
βληµα διαιωνίζεται. 

Θα χρειάζονταν πολλές σελίδες για να 
καταγραφούν έστω και περιγραφικά, οι πε-
ριπτώσεις καταστρατηγήσεων που γίνονται 
στη µεταποίηση, τυποποίηση και διακίνη-
ση των αγροτικών προϊόντων, είτε αυτό α-
φορά σε νοθείες µε βάθος, είτε σε απλή µε-
τονοµασία µε στόχο πάντα την εξασφάλιση 
µεγαλύτερου περιθωρίου κέρδους (όσπρια, 
πατάτες, ντοµάτες, κρέατα κ.α.). 

Το θέµα είναι ότι αυτού του είδους οι κα-
ταστρατηγήσεις «σκοτώνουν» την εγχώρια 
παραγωγή, απογοητεύουν τους νέους γεωρ-
γούς και κτηνοτρόφους, επιβαρύνουν την 
εικόνα της αγροτικής παραγωγής στη χώρα 
µας, υπονοµεύουν ακόµα και το τουριστικό 
προϊόν στο οποίο η Ελλάδα επενδύει, στο-
χεύοντας µάλιστα σε επισκέπτες µε µεγάλες 
απαιτήσεις και υψηλό βαλάντιο. 

Ένα εκρηκτικό µείγµα 
σε βάρος των παραγωγών 
και καταστρατήγησης των 

κανόνων της αγοράς, 
διαµορφώνει η 

εκτεταµένη νοθεία.  

Η νοθεία στα τρόφιμα
ζημιώνει τους παραγωγούς
Πλήθος οι καταστρατηγήσεις στο εμπόριο αγροτικών προϊόντων στο βωμό κέρδους 
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Το ΜΑΙΧ θα αποφανθεί για τη 
σύσταση του «Χρυσή Κρήτη» 

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Το Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων είναι 
αυτό που σύµφωνα µε πληροφορίες θα κληθεί να δώ-
σει απαντήσεις αναφορικά µε τη σύσταση του µελιού 
«Χρυσή Κρήτη», που τυποποιεί η Μελισσοκοµική Συ-
νεργασία Κρήτης, γνωστή ως Συνεργασία, η οποία α-
νήκει στην οικογένεια Πίττα που τυποποιεί το µέλι Ατ-
τική. Η συγκεκριµένη εξέλιξη αποτελεί συνέχεια της 
ανακοίνωσης που πρόσφατα εξέδωσε ο Μελισσοκο-
µικός Σύλλογος Χανίων «Μέλισσα» µε αφορµή την 
απόσυρση του εν λόγω προϊόντος από την αγορά, ε-
πειδή περιείχε την ουσία µετρονιδαζόλη. Ο Σύλλογος 
«Μέλισσα», ερχόταν να τοποθετηθεί και στην ανακοί-
νωση που εξέδωσε η «Συνεργασία», ισχυριζόµενη ό-
τι το προϊόν προέρχεται από «100% κρητικό µέλι». 

Επ’ αυτού ανέφερε ότι δεν υπάρχει πλέον µελισ-
σοκοµικός συνεταιρισµός στα Χανιά, καθότι από το 
2010 εξαγοράστηκε από την οικογένεια Πίττα και 
προέκυψε η «Συνεργασία», ενώ έσπευδε να διασα-
φηνίσει ότι το µέλι «Χρυσή Κρήτη» δεν παράγεται α-
πό συνεταιρισµό αλλά από µία ανώνυµη εταιρεία, η 
οποία βρίσκεται πίσω από τον συνεταιρισµό, δηλα-
δή την Αττική Μελισσοκοµική Εταιρεία, που τυποποι-
εί το µέλι Αττική και το µέλι Fino. Με αυτό τον τρόπο 
ο Σύλλογος επιδίωκε ταυτόχρονα να διαχωρίσει στη 
συνείδηση του καταναλωτικού κοινού και όχι µόνο, 
την οποιαδήποτε πιθανότητα συσχετισµού του µε τη 
Μελισσοκοµική Συνεργασία Κρήτης, το µέλι της ο-
ποίας εντοπίστηκε πρόσφατα από τον ΕΦΕΤ να περι-
έχει την αντιβιοτική ουσία µετρονιδαζόλη. 

Στόχος να διαπιστωθεί εάν περιέχονται συστατικά 
που δεν συναντώνται στην κρητική φύση

Σε συνέχεια όλων των παραπάνω, ο Μελισσοκο-
µικός Σύλλογος Χανίων «Μέλισσα» ήταν αυτός που 
έστειλε δείγµα από το µέλι «Χρυσή Κρήτη» στο Με-
σογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο προς ανάλυση, ού-
τως ώστε να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο το συ-
γκεκριµένο προϊόν περιέχει κάποιο συστατικό, το ο-
ποίο δεν συναντάται στην κρητική φύση. Όπως α-
ναφέρει σχετικά ο Μιχάλης Μπλεµπιδάκης, γενικός 

γραµµατέας της Μέλισσας, «σε αναλύσεις που είχαν 
πραγµατοποιηθεί και παλαιότερα από την αλυσίδα 
σούπερ µάρκετ ΣΥΝΚΑ, η οποία εδρεύει στα Χανιά, 
και προκειµένου να προφυλάξει τους καταναλωτές 
σε θέµατα ποιότητας που σχετίζονται µε το µέλι, εί-
χε διαπιστωθεί ότι το µέλι «Χρυσή Κρήτη» περιείχε 
βαµβάκι και παλιούρι, ωστόσο κανένα από τα δύο 
στοιχεία δεν εντοπίζονται στην κρητική χλωρίδα». 

«Το αντιβιοτικό µετρονιδαζόλη επιτρέπεται στο 
µέλι σε χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία, η Ρουµανία»

Ο ίδιος επισηµαίνει συν τοις άλλοις ότι η ουσία 
µετρονιδαζόλη που βρέθηκε στο µέλι της Μελισσο-
κοµικής Συνεργασίας Κρήτης, επιτρέπεται σε χώρες 
όπως είναι η Κίνα, η Ρωσία και η Ρουµανία, αλλά όχι 
στην Ελλάδα και σε κάθε περίπτωση όχι στην Κρήτη. 
Συµπληρώνει µάλιστα ότι µε βάση την υποχρέωση 
περί τήρησης των κανόνων ιχνηλασιµότητας, κάθε 
επιχείρηση τυποποίησης οφείλει να διατηρεί δείγ-
µατα από το µέλι του εκάστοτε παραγωγού που πα-
ραλαµβάνει για χρονικό διάστηµα δύο ετών, ούτως 
ώστε εάν προκύψει οποιοδήποτε ποιοτικό ζήτηµα, 
να µπορεί να ανατρέξει στον αντίστοιχο παραγωγό 
και να εντοπίσει τι ακριβώς έχει συµβεί. 

Ο κ. Μπλεµπιδάκης πάντως εκτιµά ότι η συζήτη-
ση γύρω από το εάν το µέλι είναι κρητικό, ελληνι-
κό ή και εισαγόµενο δεν ευνοεί σε καµία περίπτω-
ση κανέναν τυποποιητή ή παραγωγό, δεδοµένου 
ότι η ευρύτερη εικόνα που δηµιουργείται στην α-
γορά για το προϊόν και συγκεκριµένα στην συνεί-
δηση του καταναλωτή, είναι αρνητική. «Ο κατα-
ναλωτής αυτό που εισπράττει εντέλει είναι η γε-
νικότερα αρνητική εικόνα και δεν θα εισχωρήσει 
σε βάθος, ούτε και είναι υποχρεωµένος να το κά-
νει, για να διαπιστώσει τι πραγµατικά συνέβη και 
ποιος ευθύνεται για το αποτέλεσµα».  

 Σε ό,τι αφορά το πόρισµα του εργαστηριακού ε-
λέγχου από το Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο 
αναµένεται ότι θα προκύψει εντός του Αυγούστου, 
µε τον Μελισσοκοµικό Σύλλογο Χανίων «Μέλισσα» 
να επιφυλάσσεται για τα επόµενα βήµατα που α-
φορούν στην διασφάλιση των συµφερόντων του. 
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∆εν 
επιτρέπεται

Η ουσία µετρονιδα-
ζόλη επιτρέπεται 

σε Κίνα, Ρωσία και 
Ρουµανία, αλλά όχι 

στην Ελλάδα και 
σε κάθε περίπτωση 

όχι στην Κρήτη 

Κρητική 
χλωρίδα

Βαµβάκι και 
παλιούρι, είχαν 

δείξει παλιότερες 
αναλύσεις στο µέλι 

«Χρυσή Κρήτη», 
στοιχεία που δεν 

εντοπίζονται στην 
κρητική χλωρίδα

Αττική
Το µέλι «Χρυσή 

Κρήτη» δεν 
παράγεται από 

συνεταιρισµό αλλά 
από την Αττική 
Μελισσοκοµική 

Εταιρεία

Βαριές ποινές
και σφράγισμα 
η λύση Γαβαλά
για τη νοθεία
«Μόνο µε βαριές και αυστηρές ποινές 
µπορεί να βάλουν κάποιοι που το έχουν 
κάνει επάγγελµα µυαλό. Σφράγισµα των 
εταιριών που πιάνονται να νοθεύουν τα 
προϊόντα και τέρµα οι δικαιολογίες περί 
ανθρώπινου λάθους». Αυτό εκτιµά ο 
πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών 
Συνεταιρισµών Ηρακλείου, Σταύρος 
Γαβαλάς θα ήταν µια λύση για να µπει 
τέλος στην νοθεία και τις ελληνοποιήσεις 
στα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα 
που ήταν είναι και θα είναι το µεγαλύτερο 
πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι Έλληνες 
παραγωγοί µιας και επηρεάζουν αρνητικά 
τις τιµές των προϊόντων τους. «∆υστυχώς 
είναι σε έξαρση το φαινόµενο το 
τελευταίο διάστηµα µε τα κορυφαία µας 
προϊόντα να βρίσκονται στο στόχαστρο 
επιτήδειων τη φέτα µας, το ελαιόλαδο µας 
το µέλι µας  δυσφηµίζοντας τα στα πέρατα 
του κόσµου. Αγελαδινό γάλα στην φέτα 
αντί για αιγοπρόβειο πυρηνέλαιο στο 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ζάχαρη 
και σιρόπι γλυκόζης στο µέλι µε µοναδικό 
στόχο µόνο το κέρδος», λέει στο cretalive 
ο Σταύρος Γαβαλάς. «Τι κάνει το κράτος 
γι’ αυτό και οι υπηρεσίες ελέγχου τους 
χαϊδεύουν τα αυτιά στην κυριολεξία µιας 
και τα πρόστιµα που µπαίνουν µόνο 
αποτρεπτικά δεν είναι αφού έχουν 
κερδίσει πολλαπλάσια χρήµατα από αυτά 
που καλούνται να πληρώσουν σε 
πρόστιµα. Όπως λέει «Φανταστείτε τον 
ΕΦΕΤ να παίρνει συνεχώς δείγµατα από 
το ράφι των super market τι 
µαργαριτάρια θα έβγαζε και τότε κάθε 
κατεργάρης θα καθόταν στον πάγκο του 
και θα το σκεφτόταν δυο και τρεις φορές 
πριν κάνει νοθεία. ». Και καταλήγει: 
«Έχουµε και πρόταση σαν Ένωση 
Ηρακλείου µαζί µε την περιφέρεια Κρήτης 
να οργανώσουµε συνεχείς ελέγχους, µα 
δόξα τω Θεώ στην Κρήτη υπάρχουν 
εξαιρετικά χηµεία, εξαίρετοι επιστήµονες 
να επιµεριστούµε το κόστος των 
αναλύσεων και θα δείτε τη λαβράκια  θα 
βγάλουµε αφού κάποιες περιπτώσεις 
φωνάζουν από µόνες τους ‘’κρα’’».
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«Ασπιρίνες» χαρακτηρίζει η ΚΕΟΣΟΕ τα 9 εκατ. 
ευρώ που διατίθενται στον αµπελοοινικό κλάδο 
για Απόσταξη Κρίσης και τα 1,5 εκατ. ευρώ που 
διετέθησαν για πράσινο τρύγο, στο πλαίσιο των 
έκτακτων µέτρων για την αντιµετώπιση της παν-
δηµίας. Το ∆Σ της ΚΕΟΣΟΕ εκφράζει την πλήρη 
απογοήτευσή του για την ανεπαρκή χρηµατοδό-
τηση του µεταποιητικού τοµέα, µέσω των πρό-
σφατων µέτρων που ανακοινώθηκαν, αλλά κυ-

ρίως για την απουσία παντελούς στήριξης του 
πρωτογενούς τοµέα του αµπελοοινικού κλάδου. 

Αντ’ αυτού, όπως υποστηρίζει, το ΥπΑΑΤ ανα-
κοίνωσε προϋπολογισµό για την απόσταξη κρί-
σης κατά 64% µικρότερο από πέρυσι και όχι µό-
νο δεν διαφοροποίησε τις τιµές απόσταξης, αλ-
λά τις µείωσε κατά 12,5% για τους οίνους χωρίς 
Γεωγραφική Ένδειξη, ορίζοντας χαµηλό ανώτα-
το όγκο στους οίνους προς απόσταξη ανά οινο-

ποιείο (800tn). «Με την απόφαση αυτή το ΥπΑ-
ΑΤ ευνοεί σκανδαλωδώς οινοποιεία που κατα-
λήστεψαν το 2020 τους αµπελουργούς µε τις ε-
ξευτελιστικές τιµές που κατέβαλαν στα 0,13 ευ-
ρώ/kg σταφυλιού .Οι απoφάσεις αυτές λειτουρ-
γούν τιµωρητικά για τα συνεταιριστικά οινοποιεία 
που στήριξαν τους αµπελουργούς µε αξιοπρεπείς 
τιµές, αφού µε τις τιµές αυτές οι συνεταιρισµοί 
µπορούν να αποστάξουν µόνο µε ζηµιά», λέει.

Tιμωρητικές για τα οινοποιεία οι αποφάσεις απόσταξης

Η Αθηναϊκή 
Ζυθοποιία έχει 
προβλέψει για 
φέτος να διατηρήσει 
σταθερά  στα χαμηλά 
τις ποσότητες 
που αγοράζει με 
προοπτική να τις 
αυξήσει από την 
επόμενη χρονιά

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Να ακολουθήσει την πορεία που ακολούθησε 
στο σύνολό της και η αγορά της µπύρας στην 
Ελλάδα, υποχρεώθηκε εκ των πραγµάτων και 
η Αθηναϊκή Ζυθοποιία εντός του 2020, δε-
δοµένης της εξάπλωσης της πανδηµίας και 
των περιοριστικών κρατικών µέτρων που ε-
πιβλήθηκαν. Επισηµαίνεται ότι η συνολική 
αγορά της µπύρας στην Ελλάδα κατέγραψε 
πτώση πωλήσεων σε όγκο κατά 19,2% την 
περασµένη χρονιά, λόγω των περιορισµών  
στις µετακινήσεις µε στόχο να περιορίσουν 
την εξάπλωση της πανδηµίας. 

Nα σηµειωθεί ότι η επίδραση της πανδη-
µίας στα αποτελέσµατα της εταιρείας είχε ως 
αποτέλεσµα τα κέρδη µετά τους φόρους να 
µειωθούν σε περίπου το 1/4 σε σύγκριση µε 
τα αντίστοιχα κέρδη που είχε καταγράψει η ε-
πιχείρηση το 2019, δεδοµένου ότι εντός του 
2020 η καθαρή κερδοφορία ήταν 6 εκατ. ευ-
ρώ, έναντι 24,5 εκατ. ευρώ που ήταν το 2019. 

Χαρακτηριστικό της πολιτικής που ακο-
λούθησε η µεγαλύτερη ζυθοποιία της χώ-
ρας ήταν το γεγονός ότι µείωσε τα έξοδα δι-
αφήµισης κατά 7,5 εκατ. ευρώ στη διάρκεια 
του 2020 και τα µεταφορικά κόστη κατά 2,5 
εκατ. ευρώ. Συνολικά η εταιρεία µείωσε τα 
λειτουργικά της έξοδα κατά περίπου 10,5 ε-
κατ. ευρώ από τα 71,51 εκατ. ευρώ το 2019, 
στα 61 εκατ. ευρώ το 2020, µεταξύ των οποί-
ων η διαφήµιση και τα µεταφορικά, οι δαπά-
νες ενέργειας και τα έξοδα ταξιδιών.

Επισηµαίνεται ότι οι υποχρεώσεις προς προ-
µηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις της Α-
θηναϊκής Ζυθοποιίας µειώθηκαν κατά 26,4% 
κυρίως λόγω του περιορισµού των αγορών 

κατά τη διάρκεια του 2020, δεδοµένης της 
συρρίκνωσης των πωλήσεων. Nα σηµειω-
θεί ότι η εταιρεία έχει προβλέψει για φέτος 
να διατηρήσει σταθερές τις ποσότητες που 
αγοράζει µε προοπτική να τις αυξήσει από 
την επόµενη χρονιά . Η Αθηναϊκή Ζυθοποι-
ία βυνοποιεί το κριθάρι που αγοράζει από 
την εγχώρια παραγωγή στα εργοστάσια της 
Θεσσαλονίκης και της Πάτρας, ενώ µέχρι 
στιγµής εξάγει το 25% της παραγωγής αυ-
τής στην Ιταλία, στην Αυστρία και στο Ισρα-
ήλ. Στο πλαίσιο της περιορισµένης ζήτησης 
στο εσωτερικό, η εταιρεία έχει θέσει µεταξύ 
άλλων ως στόχο να ενισχύσει τις εξαγωγές 

της για να µετακυλήσει µέρος της ζήτησης 
από την Ελλάδα, προς το εξωτερικό. Η εται-
ρεία εκτιµά ότι η εικόνα των πωλήσεών της 
θα είναι βελτιωµένη κατά τη χρονιά που δια-
νύουµε σε σχέση µε πέρυσι, γεγονός που θα 
της επιτρέψει να κινηθεί δυναµικότερα εντός 
του 2022, καλύπτοντας το χαµένο έδαφος. 

Σε εκκρεµότητα η απόφαση του ΣτΕ
Την ίδια στιγµή η υπόθεση που αφορού-

σε πρόστιµο που επιβλήθηκε στην εταιρεία 
µε αρχικό ύψος 31,45 εκατ. ευρώ το 2015, 
βρίσκεται επί του παρόντος σε εκκρεµότητα 
µε την εταιρεία να έχει προσφύγει στο Συµ-

Κινήσεις αυτοσυντήρησης
Σταθερά στα χαμηλά 
οι αγορές σε κριθάρι 
από την Αθηναϊκή 

H ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

�69,4%

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΚΕΡ∆Η 
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

2020

2019

274,44

334,51

2020

2019

8,9

28,97

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ

2020

2019

6

24,6

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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Στην τελική ευθεία για την κύρωση των δασι-
κών χαρτών οδηγεί η έναρξη λειτουργίας των 
Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων. Η σχετική 
εντολή δόθηκε µε απόφαση του Γενικού Γραµ-
µατέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του 
ΥΠΕΝ Κ. Αραβώση προς τις Αποκεντρωµένες 
∆ιοικήσεις, ενώ στόχος είναι να ολοκληρω-
θεί η εξέταση των εκκρεµών αντιρρήσεων για 
τις αναρτήσεις δασικών χαρτών που υλοποι-

ήθηκαν πριν την ισχύ του νόµου 4685/2020.
Στην απόφαση επισηµαίνεται ότι ο τρόπος λει-

τουργίας των ΕΠ.Ε.Α. έχει καθοριστεί λεπτοµε-
ρώς καθώς και ότι η διαβαθµισµένη πρόσβαση 
των ΕΠ.Ε.Α. στις ηλεκτρονικές εφαρµογές επε-
ξεργασίας και υποβολής αντιρρήσεων της «Ελ-
ληνικό Κτηµατολόγιο», παρέχεται µε την έκδο-
ση των σχετικών κωδικών από τον φορέα, και 
οι οποίοι προωθούνται από το ΥΠΕΝ µε µήνυµα 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση του προέδρου κάθε επιτροπής.

Στις ∆ιευθύνσεις ∆ασών των Αποκεντρωµέ-
νων ∆ιοικήσεων, στις οποίες κοινοποιείται η α-
πόφαση, επισηµαίνεται η αναγκαιότητα τακτι-
κής τροφοδοσίας των ΕΠ.Ε.Α. µε επαρκή αριθ-
µό αντιρρήσεων, για την επίτευξη των, κατ’ ελά-
χιστο, θεσµικών προβλέψεων λειτουργίας τους 
(παρ. 8 άρθρο 18 ν. 3889/2010).

Ξεκινούν οι αντιρρήσεις για τους δασικούς χάρτες

Περισσότερα από 100 εκατοµµύρια 
ευρώ δικαιώµατα άµεσων ενισχύσε-
ων έχουν δοθεί χαριστικά από το Ε-
θνικό Απόθεµα.

Όπως υποστηρίζει µε επιστολή 
του προς τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ, ∆ηµήτρη Μελά, ο πρόεδρος του 
ΑΣΕΠΑ (Συνεταιρισµός Αµυνταίου), 
Γιώργος Γιαννιτσόπουλος, σε συνέ-
χεια των καταγγελιών που έχουν 
γίνει το τελευταίο διάστηµα από Α-
γροτικό – Κτηνοτροφικό Σύλλογο 
της περιοχής, καθώς και από άλ-
λους κτηνοτροφικούς συλλόγους 
και συνεταιρισµούς.

H επιστολή µια ηµέρα πριν τη µε-
γάλη συγκέντρωση πανελλαδική συ-
νάντηση κτηνοτρόφων στον Τύρνα-
βο (4 Αυγούστου,Κτήµα Βρύση) ήρ-
θε να ταράξει εκ νέου τα νερά στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ, στελέχη του οποίου φαί-
νεται να έχουν µεγάλη ευθύνη στο 
«ξεχείλωµα» της υπόθεσης µε τα λε-
γόµενα «ελεύθερα» βοσκοτόπια και 
την διαχείριση δικαιωµάτων από το 
Εθνικό Απόθεµα. Τα τελευταία τρία 
χρόνια, τονίζει στην επιστολή του ο 
κ. Γιαννιτσόπουλος, κατασπαταλή-
θηκαν και χάθηκαν πολύτιµοι πό-
ροι των αγροτών, και πήγαν στις τσέ-
πες ανθρώπων, που εκµεταλλεύτη-
καν το άνοιγµα του συστήµατος των 
∆ηλώσεων Καλλιέργειας, και τα πά-
ρα πολλά ΚΥ∆. Από έναν απλό έλεγ-

χο, που µπορείτε να κάνετε, θα δι-
απιστώσετε, ότι πήραν άδεια αρκε-
τά ΚΥ∆, τα οποία κατέθεσαν από 5 
έως 25 ∆ηλώσεις Καλλιέργειας, ό-
λες καινούργιες για πρώτη φορά, 
όλες αιτούνταν χρήµα από το Εθνι-
κό απόθεµα, και όλες έχουν δηλω-
µένα µεγάλα τεµάχια που ανήκουν 
στο Ελληνικό δηµόσιο, και που είναι 
βοσκότοποι και θα έπρεπε να δίνο-
νται σε κανονικούς κτηνοτρόφους. 
Επίσης, θα διαπιστώσετε πολύ εύκο-
λα, ότι είναι συγγενείς µεταξύ τους, 
και επίσης, θα διαπιστώσετε ότι κα-
νένας δεν ασκεί αγροτικό η κτηνο-
τροφικό επάγγελµα. Οι περισσότε-
ροι δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες ΚΥ∆, 
υπάλληλοι ΚΥ∆, πρώην υπάλληλοι 
ΚΥ∆ και συνταξιούχοι. Κύριε πρόε-
δρε, είναι απολύτως αναγκαίο σήµε-
ρα, όσο ποτέ άλλοτε να ανακτηθούν 
τα χρήµατα τα οποία κόπηκαν από 
600.000 αγρότες, και στο σύνολο 
τους ίσως περνάνε τα 100 εκατ. ευ-
ρώ, και να δοθούν στην πραγµατική 
Αγροτική Οικονοµία, και σε αγρότες 
και κτηνοτρόφους που τα δικαιού-
νται. Κύριε πρόεδρε, έχετε εµπειρία 
και γνώση στο αντικείµενο, και αυ-
τός ο έλεγχος που σας ζητάµε, και 
η απονοµή της δικαιοσύνης, µπο-
ρεί να γίνει από τις υπηρεσίες σας 
το αργότερο σε µία µέρα», σηµειώ-
νει ο πρόεδρος του ΑΣΕΠΑ.

βούλιο της Επικρατείας για µέρος του προστί-
µου αυτού. Αρχικά η Αθηναϊκή Ζυθοποιία εί-
χε καταθέσει αίτηση αναίρεσης του προστί-
µου στο ∆ιοικητικό Εφετείο το 2016, το οποίο 
µε τη σειρά του ενέκρινε αφενός την αναστο-
λή είσπραξης ποσού 8,38 εκατ. ευρώ µέχρι 
να εκδοθεί η απόφαση επί της προσφυγής, 
αλλά και την αναστολή πληρωµής επιπλέον 
8,36 εκατ. ευρώ υπό την προϋπόθεση να κα-
ταβάλλει η επιχείρηση στην Επιτροπή Αντα-
γωνισµού εγγυητική επιστολή αντίστοιχη µε 
το ποσό αυτό σε διάστηµα 10 ηµερών από την 
επίδοση της σχετικής απόφασης. 

Για το υπόλοιπο ποσό 14, 67 εκατ. ευρώ 
η Αθηναϊκή Ζυθοποιία κλήθηκε να το κατα-
βάλει στο ακέραιο το 2016. Η προσφυγή της 
εταιρείας στο Εφετείο συζητήθηκε εν τέλει 
µετά από αναβολή στις 18 Ιανουαρίου του 
2017 και το δικαστήριο αποφάσισε ότι το ύ-
ψος του επιβληθέντος προστίµου θα περιο-
ριζόταν στα 26,73 εκατ. ευρώ, µε την εταιρεία 
να πληρώνει το υπόλοιπο ποσό 13,22 εκατ. 
(συν τις προσαυξήσεις). Η επιχείρηση προσέ-
φυγε στο ΣτΕ κατά της απόφασης 4055/2017, 
ζητώντας την αναίρεση πληρωµής των 13,22 
εκατ. ευρώ. Η συζήτηση έγινε Σεπτέµβριο του 
2020 χωρίς ακόµα να έχει εκδοθεί απόφαση.  

Η επίδραση της 
πανδηµίας είχε 
ως αποτέλεσµα 

τα κέρδη µετά 
φόρων της 

εταιρείας να 
µειωθούν στο 1/4 

από το 2019.

Εξαγωγές
Η εταιρεία 

έχει στόχο να 
ενισχύσει τις 
εξαγωγές της 
για να µετακυ-

λήσει µέρος της 
ζήτησης από την 
Ελλάδα, προς το 

εξωτερικό 

Οι αγρότες είναι 
πλέον ενήµεροι 
Με βάση τις έως τώρα 
καταγγελίες και 
επιστολές προς τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ για το Εθνικό 
Απόθεµα γίνεται λόγος 
για επιδοτήσεις (βασική, 
πρασίνισµα, εξισωτική) 
ανά ΑΦΜ άνω των 
100.000 ευρώ. «Κύριε 
πρόεδρε, σεβαστείτε τον 
ακριτικό νοµό µας και 
τους αγρότες όλης της 
χώρας και διώξτε από 
την περιοχή µας αυτούς 
που δήλωσαν αγριελιές 
στα γειτονικά Σκόπια, 
αλλά και µεγάλες 
βοσκοτοπικές εκτάσεις 
της περιοχής µας. Κύριε, 
πρόεδρε, είναι ξεκάθαρο 
ότι ο αγροτικός κόσµος 
είναι πλέον 
ενηµερωµένος», λέει 
ο πρόεδρος ΑΣΕΠΑ, 
που ζητά το πρόβληµα 
να λυθεί άµεσα και εντός 
της χώρας. 

Πάνω από 100 εκατ. ευρώ σε λαθραία 
δικαιώματα καταγγέλλει ο Γιαννιτσόπουλος
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Τακτοποιήσεις 
φίλων 
στη Βάθη
καταγγέλλει 
η ΠΟΓΕΔΥ
Για τακτοποιήσεις πολιτικών φίλων 
κάνουν λόγο οι γεωτεχνικοί του 
∆ηµοσίου αναφορικά µε τις δύο 
αποφάσεις του υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης αναφορικά µε τη σύσταση 
οµάδων εργασίας για την ερηµοποίηση 
και την εµπρόσθια διατροφική 
επισήµανση τροφίµων (nutriscore). 
Παράλληλα, καταγγέλλουν ως 
«αλλοπρόσαλλη» την τακτική του 
ΕΛΓΟ-∆ήµητρα, να µετατρέψει τον 
Οργανισµό σε βιοµηχανία παραγωγής 
προτύπων που δηµιουργούν σύγχυση 
και υπονοµεύουν το κύρος των ΠΟΠ-
ΠΓΕ, την ώρα που θα έπρεπε να 
στρέψει την προσοχή του στην 
εντατικοποίηση των ελέγχων, µετά τα 
διαδοχικά κρούσµατα νοθείας στη φέτα.
Σε µία αιχµηρή ανακοίνωση η 
Πανελλήνια Οµοσπονδία Γεωτεχνικών 
∆ηµοσίου (ΠΟΓΕ∆Υ), χαρακτηρίζει την 
απόφαση που αφορά στη «Σύσταση, 
συγκρότηση και ορισµό Μελών της 
Εθνικής Επιτροπής για την 
Καταπολέµηση της Ερηµοποίησης 
(ΕΘ.Ε.Κ.Ε.).», η οποία εκδόθηκε µετά 
από εισήγηση συνεργάτιδάς του 
υπουργού, «φωτογραφική» (όπως 
φαίνεται από τη σύστασή της που 
προβλέπει τη συµµετοχή 3 οµότιµων 
Καθηγητών Πανεπιστηµίου χωρίς να 
αναφέρεται το γνωστικό τους 
αντικείµενο και 2 Γεωπόνων σχετικών 
µε το αντικείµενο) και αποµειώνει την 
εκπροσώπηση του Υπ.Α.Α.Τ 
(περιορίσθηκε στη συµµετοχή µόνο του 
Γεν. ∆/ντη Αγροτικής Ανάπτυξης). 
Αντίστοιχα, χαρακτηρίζει «θλιβερή» τη 
δεύτερη απόφαση, που επίσης 
συγκροτήθηκε µε εισήγηση 
συνεργάτιδας του υπουργού και αφορά 
στη «Σύσταση και συγκρότηση 
Συµβουλευτικής Οµάδας Εργασίας µε 
αντικείµενο την εµπρόσθια διατροφική 
επισήµανση των τροφίµων», γιατί αν και 
συµµετέχουν οι πρόεδροι δύο 
Εποπτευόµενων Οργανισµών, του 
ΕΦΕΤ και του ΕΛΓΟ -∆ΗΜΗΤΡΑ (ο 
οποίος ουδεµία αρµοδιότητα έχει για το 
συγκεκριµένο θέµα) δεν συµµετέχει 
έστω ο Προϊστάµενος της Γεν. ∆/νσης 
Τροφίµων στις αρµοδιότητες της 
οποίας ανήκει το συγκεκριµένο 
αντικείµενο. «Θα συνιστούσαµε στον 
Υπουργό να διαβάσει έστω και τώρα το 
Π.∆. µε τον Οργανισµό του Υπουργείου 
που προΐσταται», υπογραµµίζει.

Σε 4 δόσεις η πλήρης εξίσωση, 
γλυκιά σύγκλιση για το 2022
Στόχος από την επόμενη χρονιά, τα δικαιώματα προς το 60% του μέσου όρου

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Eπισπεύδεται κατά ένα χρόνο η έναρξη της δι-
αδικασίας εσωτερικής σύγκλισης των δικαιω-
µάτων ενιαίας ενίσχυσης, µε βάση το τελικό 
κείµενο υποµνήµατος που κατέθεσε, όπως εί-
χε υποχρέωση, η χώρας µας στις Βρυξέλλες. 
Πρόκειται για ένα µικρό πρώτο βήµα προσέγ-
γισης των κανόνων της νέας ΚΑΠ και έρχεται 
να εγκαινιάσει κατά κάποιο τρόπο την κατευ-
θυντήριο γραµµή για πλήρη εσωτερική σύγκλι-
ση των δικαιωµάτων µέχρι το 2026.

Όπως έχει γράψει εδώ και εβδοµάδες το 
Agronews και η Αgrenda, στο έγγραφο προ-
θέσεων που ήταν υποχρεωµένη να θέσει υπό-
ψη των κοινοτικών αρχών η κυβέρνηση µέχρι 
την περασµένη Κυριακή 1η Αυγούστου, προ-
βλέπεται η επίσπευση κατά ένα χρόνο της πε-
ραιτέρω διαδικασίας σύγκλισης και στη λογι-
κή που ακολουθούσε µέχρι το 2019. Στόχος 
είναι από την επόµενη χρονιά, τα δικαιώµα-
τα να αρχίζουν να προσεγγίζουν προς το 60% 
του µέσου όρου του ισχύοντος περιφερειακού 
µοντέλου (δενδρώδη, αροτραία, βοσκοτόπια), 
µε διατήρηση ωστόσο του λεγόµενου «κόφτη» 
30% στα µεγάλα δικαιώµατα.

Οι τελευταίες πληροφορίες µάλιστα θέλουν, 
την αρµόδια αρχή να έχει επιλέξει το δρόµο 
βάσει του οποίου θα επέλθει η ολοκληρωτι-
κή σύγκλιση των δικαιωµάτων κατά την ακό-
λουθη τετραετία 2023-2026. Πιο συγκεκρι-

µένα, το σενάριο λέει ότι από το σηµείο στο 
οποίο θα φθάσει η σύγκλιση στο τέλος του 
2022, τα επόµενα βήµατα και µέχρι το 100% 
σύγκλιση µεταξύ των δικαιούχων στα δικαι-
ώµατα κάθε περιφέρειας θα γίνει σε 4 ισό-
ποσες δόσεις. 

Να αναφερθεί εδώ ότι η χώρα µας ήταν υ-
ποχρεωµένη, µέχρι την 1η Αυγούστου 2021 
να οριοθετήσει το σύστηµα ενισχύσεων που 
θα ισχύσει για τις αιτήσεις ΟΣ∆Ε 2022 (δηλα-
δή της επόµενης περιόδου) το οποίο και θα 
αποτελέσει παρακαταθήκη για την αφετηρία 
και τον τρόπο µε τον οποίο θα εξελιχθούν τα 
δικαιώµατα την προσεχή πενταετία. Σύµφωνα 
µε τις µέχρι στιγµής πληροφορίες, καθώς δεν 
έχει ανακοινωθεί κάτι επίσηµο από το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, το 
2022 όσα δικαιώµατα έχουν Μοναδιαία Αξία 
(AMA∆) µικρότερη του 90% της µέσης περιφε-

ρειακής αξίας, θα έχουν αύξηση της αξίας τους 
τουλάχιστον κατά το 1/3 της διαφοράς µετα-
ξύ της ΑΜΑ∆ και του 90% της µέσης περιφε-
ρειακής αξίας, το 2022. Αν µετά την παραπά-
νω αύξηση τα δικαιώµατα παραµένουν υπερ-
βολικά χαµηλά, θα φτάσουν τουλάχιστον στο 
60% της µέσης αξίας της περιφέρειας το 2022 
(σύγκλιση 60%). 

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 τού-
του, όλοι οι κτηνοτρόφοι το 2022 θα πρέπει να 
έχουν στην κατοχή τους δικαιώµατα µε ελάχι-
στη αξία 12 ευρώ και άνω το 2022.

Αροτραίες καλλιέργειες: Η µέση περιφε-
ρειακή αξία δικαιωµάτων ανά στρέµµα είναι 
στα 27,6 ευρώ. Όλοι οι αγρότες θα πρέπει να 
έχουν στην κατοχή τους δικαιώµατα αροτραί-
ων καλλιεργειών µε ελάχιστη αξία 16,50 ευ-
ρώ και άνω το 2022.

∆ενδρώδεις καλλιέργειες: Η µέση περιφε-
ρειακή αξία δικαιωµάτων ανά στρέµµα είναι 
στα 34,1 ευρώ. Όλοι οι αγρότες θα πρέπει να 
έχουν στην κατοχή τους δικαιώµατα σε δεν-
δρώδεις καλλιέργειες µε ελάχιστη αξία 20,50 
ευρώ και άνω το 2022.

Για να χρηµατοδοτηθεί η αύξηση των δικαι-
ωµάτων θα γίνει οριζόντια περικοπή ανά πε-
ριφέρεια ενίσχυσης στις επιδοτήσεις που βρί-
σκονται πάνω από το µέσο όρο ενισχύσεων.

H µόνη αλλαγή 
στη βασική ενίσχυση

Κάποια άλλη αλλαγή στο σύστηµα 
των ενισχύσεων πέρα από τη 
σύγκλιση σε σχέση µε το 2021 
δεν φαίνεται να έχει γίνει στον 

φάκελο για το 2022
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Για ακόµα ένα καλοκαίρι χάσαµε το µέτρηµα στα 
πύρινα µέτωπα σε όλη την Ελλάδα, 
ενώ για µία ακόµη φορά µία οικολογική 
«τραγωδία» αποτέλεσε πεδίο πολιτικής 
αντιπαράθεσης για το αν οι έχοντες 
την ευθύνη διαχείρισης της κρίσης 
ανταποκρίθηκαν στο ρόλο τους. Σε κάθε 
περίπτωση, η πρωθυπουργική οδηγία είναι 
να ακολουθηθεί η διαδικασία λήψης µέτρων 
ανακούφιση των πληγέντων στη Βαρυµπόµπη 

και στις άλλες περιοχές της Βορειοανατολικής 
Αττικής και αλλού, στη βάση του µοντέλου 
που εφαρµόστηκε µε τον «Ιανό». Τα µέτρα αυτά, 
θα αφορούν τη χορήγηση αποζηµιώσεων στους 
πυρόπληκτους και θα κυµαίνονται από 600 έως 
και 6.000 ευρώ, απαλλαγή από εισφορές και 
ΕΝΦΙΑ, στήριξη αγροτών από ΕΛΓΑ κλπ. 
Πρόκειται για κονδύλια που θα δοθούν αρχικά 
και άµεσα για τις πρώτες ανάγκες και για την 
αποκατάσταση της οικοσυσκευής.

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

«Έτσι φαίνεται ο κόσµος µε µια µι-
κρή µόνο κλιµατική κρίση: Στη Βό-
ρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και τη Ρη-
νανία-Παλατινάτο, 170 άνθρωποι έ-
χασαν τη ζωή τους από τις πληµµύ-
ρες, οι κάτοικοι περιµένουν τη βοή-
θεια που τους υποσχέθηκαν για την 
ανοικοδόµηση των χωριών τους και 
διερωτώνται ταυτόχρονα τι νόηµα 
έχει όλο αυτό. Λόγω της κλιµατικής 
αλλαγής, ακραία καιρικά φαινόµε-
να, όπως οι έντονες βροχοπτώσεις, 
γίνονται πιο συχνά και ακόµη και 
αν η Γερµανική Μετεωρολογική Υ-
πηρεσία δεν θέλει να µιλήσει για 
µια τάση, καταγράφει αύξηση αυ-
τών των φαινοµένων εδώ και είκο-
σι χρόνια. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα 
υποφέρει από κύµα καύσωνα, το 
θερµόµετρο εκεί δείχνει περισσό-
τερους από 40 βαθµούς Κελσίου 
κατά τη διάρκεια της ηµέρας, θερ-
µοκρασίες που είναι πολύ υψηλές 
για το ανθρώπινο σώµα […] εν τω 
µεταξύ, µαζικές δασικές πυρκαγιές 
µαίνονται στην Τουρκία, εκατοντά-
δες άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπί-
τια τους και ολόκληρα χωριά µετα-
τρέπονται σε στάχτη. Και στις ΗΠΑ, 
τα δάση καίγονται, πάλι, στην Κα-
λιφόρνια και το Όρεγκον (…) Αυ-
τό που συµβαίνει αυτή τη στιγµή 
δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά τη νέα 
κανονικότητα. Να το αναγνωρίσει 
κανείς αυτό είναι το λιγότερο που 
µπορεί να ζητηθεί από αυτούς που 
λαµβάνουν τις αποφάσεις. Η αρχή 
θα γινόταν εάν οι πληµµύρες, οι 
πυρκαγιές και τα κύµατα καύσωνα 
δεν αναφέρονταν πλέον ως φυσι-
κές καταστροφές. Συµβαίνουν εδώ 
και χιλιετίες. Αλλά αυτό που βιώνει 
ο κόσµος τώρα, δεν ξεπερνάει την 
ανθρωπότητα, είναι έργο της», πε-

ριγράφει η γερµανική εφηµερίδα 
Zeit σε άρθρο της για τα όσα συµ-
βαίνουν στον πλανήτη. 

Μάλιστα, αυτό που σχολιάζει ο 
ξένος τύπος, µε τα σχετικά του άρ-
θρα είναι ότι οι πολιτικοί ηγέτες α-
ναγνωρίζουν πλέον ότι τα φαινόµε-
να αυτά σχετίζονται µε την κλιµατι-
κή αλλαγή, εντούτοις επειδή έρχε-
ται µια τέτοια µέρα, δεν προχωρούν 
σε βαθιές τοµές όπως να απελευθε-
ρώσουν µεµιάς τις οικονοµίες τους 
από τον άνθρακα ή να αποτρέψουν 
παντός είδους παρανοµίες µέσα σε 
δασικές περιοχές και οικοσυστήµα-
τα. Αντιθέτως, αναλώνονται είτε σε 
πολιτικές ευθύνες διαχείρισης των 
ζητηµάτων που αφορούν στην πρό-
ληψη ή αποκατάσταση των ζηµιών 
στους πληγέντες ή µανιφέστα µε 
τολµηρές προτάσεις και η ζωή συ-

νεχίζεται… Oι επιστήµονες χτυπά-
νε εδώ και 10ετίες καµπανάκια για 
αλλαγή πορείας. Τελευταία µία ο-
µάδα 14.000 επιστηµόνων ζητά να 
κηρυχθεί ο πλανήτης σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης. Ξεκάθαρο, σύµ-
φωνα µε τους ειδικούς και το ότι οι 
πυρκαγιές που κατακαίουν την τά-
ιγκα της Σιβηρία και έχουν ενταθεί 
τα τελευταία χρόνια, είναι φαινόµε-
νο κλιµατικής αλλαγής.

«Η φύση µας θυµίζει (…) ότι δεν 
µπορούµε να εναποθέτουµε όλες 
τις ελπίδες µας σε εκείνη», σηµει-
ώνει και «πρέπει να αρχίσουµε να 
προετοιµαζόµαστε» για τις επιπτώ-
σεις της κλιµατικής αλλαγής. Η 
Γιακουτία, µια τεράστια περιοχή 
µε πολύ λίγους κατοίκους, κινδυ-
νεύει να είναι το πρώτο θύµα της 
κλιµατικής αλλαγής στον πλανή-

τη, προειδοποιεί ο Αλεξάντρ Φιο-
ντόροφ, αναπληρωτής διευθυντής 
του ινστιτούτου Melnikov στο Για-
κούτσκ. Ήδη η µέση ετήσια θερµο-
κρασία στην περιοχή αυτή, που εί-
ναι µια από τις πιο παγωµένες της 
Γης, έχει αυξηθεί κατά 3 βαθµούς 
Κελσίου, την ώρα που σε όλον τον 
πλανήτη η θερµοκρασία έχει αυ-
ξηθεί κατά έναν βαθµό Κελσίου α-
πό την αρχή του 20υ αιώνα. Φέτος 
το καλοκαίρι η θερµοκρασία έφτα-
σε πολλές ηµέρες το ρεκόρ των 39 
βαθµών Κελσίου.

Κι αν είναι δύσκολο να συνδεθούν 
άµεσα οι πυρκαγιές µε την κλιµα-
τική αλλαγή, η άνοδος της θερµο-
κρασίας σε παγκόσµιο επίπεδο και 
η ξηρασία τις καθιστούν πιο πιθα-
νές και καταστροφικές, σύµφωνα 
µε τους ειδικούς.

Πυρκαγιές και 
πλημμύρες η νέα 

κανονικότητα
Η κλιματική αλλαγή 

πλέον δεν πρέπει 
να ξαφνιάζει, οι 

πυρκαγιές και 
οι πλημμύρες 

συνθέτουν τη νέα 
κανονικότητα, 
προσφέροντας 

άφθονη ρητορική 
στους ηγέτες

Χάθηκε το µέτρηµα
στα πύρινα µέτωπα,

µοντέλο Ιανού 
για αποκατάσταση ζηµιών

Ακραίο
«Αυτό που βιώνει ο κόσµος 
τώρα, δεν ξεπερνάει την 
ανθρωπότητα, είναι έργο 
της», αναφέρει σε άρθρο της 
η γερµανική εφηµερίδα Zeit, 
αναφερόµενη στα ακραία 
καιρικά φαινόµενα που 
εκδηλώνονται στον πλανήτη.

Ευθύνες
Οι πολιτικοί ηγέτες 
αναγνωρίζουν πλέον ότι τα 
φαινόµενα αυτά σχετίζονται 
µε την κλιµατική αλλαγή, 
εντούτοις επειδή έρχεται µια 
τέτοια µέρα, δεν προχωρούν 
σε βαθιές τοµές όπως να 
απελευθερώσουν µεµιάς τις 
οικονοµίες τους από τον 
άνθρακα ή να αποτρέψουν 
παντός είδους παρανοµίες 
µέσα σε δασικές περιοχές 
και οικοσυστήµατα.

Σιβηρία
Οι πυρκαγιές που 
κατακαίουν την τάιγκα της 
Σιβηρίας έχουν ενταθεί τα 
τελευταία χρόνια, ένα 
φαινόµενο το οποίο οι 
επιστήµονες αποδίδουν στην 
κλιµατική αλλαγή.
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ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΡΑΒΕΛΟ 
ΓΙΑΤΡΟΣ
«Η σύγκρουση του 
ανορθολογισµού µε την 
επιστήµη, θα έχει τραγικά 
αποτελέσµατα. Η άρνηση 
συµµόρφωσης σε βασικούς 
κανόνες όπως ο 
εµβολιασµός, θα µας 
οδηγήσει σε έκρηξη 
ζτου τέταρτου κύµατος. 
Υπάρχει ρήγµα στο τείχος 
της ανοσίας».

ΜΠΙΛΙ ΑΪΛΙΣ
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΡΙΑ
«Βλέπω ανθρώπους στο 
διαδίκτυο και είναι σαν να 
µην τους έχω ξαναδεί. 
Γνωρίζω καλά τα µυστικά 
αυτής της βιοµηχανίας, και 
τι χρησιµοποιούν οι 
άνθρωποι στις 
φωτογραφίες και 
πραγµατικά ξέρω τι 
φαίνεται αληθινό, αλλά 
µπορεί να είναι ψεύτικο».

ΕΥΘΥΜΗΣ ΛΕΚΚΑΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑ
«Εκτός από τις 
κλιµατολογικές συνθήκες 
τρεις επιπλέον παράγοντες 
επέδρασαν καταλυτικά στην 
ανάπτυξη της πυρκαγιάς 
στη Βαρυµπόµπη: Ο µικτής 
ζώνης χαρακτήρας της 
περιοχής (οικιστική και 
δασική), το υψηλό φορτίο 
καύσιµης ύλης, η 
µορφολογία της περιοχής».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΜΗΠΩΣ ΤΟ ΣΑΦΑΡΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ ΣΠΗΛΙΟΥ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΑΝΙΚΟ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Καπάρο
Ναι στο αίτηµα επανασύνδεσης 
ρεύµατος στις ποµόνες του 
ΤΟΕΒ Μάτι Τυρνάβου, λέει ο 
πρόεδρος της ∆ΕΗ στον 
Μάξιµο αρκεί να καταβληθεί 
µια ελάχιστη προκαταβολή της 
τάξης των 100.000 ευρώ ως 
«καπάρο» για τις σωρευµένες 
οφειλές των 3 εκατ. Προς 
ώρας εντείνεται η αγωνία των 
παραγωγών, ενώ στον ΤΟΕΒ 
ψάχνουν τις τσέπες τους…

Ronaldo
Μαύρα µάτια έκαναν φέτος οι 
ρυζοπαραγωγοί του κάµπου της 
∆υτικής Θεσσαλονίκης για να 
δουν Τούρκους εµπόρους. Οι 
γείτονες παρότι µονοπωλούν, 
σχεδόν, τις αγορές ρυζιού της 
περιοχής, ιδίως τις 
µεσόσπερµες ποικιλίες όπως η 
Ronaldo, οι οποίες καλύπτουν 
και το µεγαλύτερο ποσοστό της 
έκτασης, από τον Ιανουάριο και 
µετά, έριξαν µαύρη πέτρα…

Καυτή ζώνη
Σε µια από τις πιο… hot 
αµπελουργικές ζώνες, 
τουλάχιστον στην Κεντρική 
Μακεδονία, εξελίσσεται η ζώνη 
του Κιλκίς. Επί συνόλου 
αιτήσεων για απόκτηση 
δικαιωµάτων νέων φυτεύσεων 
σε 4.500 στρέµµατα, που 
υποβλήθηκαν φέτος στην εν 
λόγω περιφέρεια από τους 
παραγωγούς, τα 2.500 
στρέµµατα ήταν για το Κιλκίς.

Λύση πριν βγει παραέξω η ληστεία µε το Απόθεµα

Άµεσα και εντός της χώρας συνιστά στον πρόεδρο του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ ο Γιαννιτσόπουλος του ΑΣΕΠΑ να λυθεί το θέµα µε τη 
λάθρα κατανοµή σε µη πραγµατικούς δικαιούχους και µη α-
γρότες των δικαιωµάτων από το Εθνικό Απόθεµα, που έδωσε 
σε κάποιους επιδοτήσεις άνω των 100.000 ευρώ. Σε µία συ-
νοπτική και εµπεριστατωµένη επιστολή ζητά απονοµή δικαι-
οσύνης και να διώξει, αυτούς που δήλωσαν αγριελιές, εκτά-
σεις στα γειτονικά Σκόπια… «Ο αγροτικός κόσµος της χώρας 
είναι πλέον ενηµερωµένος», τονίζει για ένα θέµα που αποτε-
λεί καυτή πατάτα για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Ο υπουργός της 
πλατείας αφού έβαλε 
το… µαχαίρι στο 
κόκκαλο µε τη νοθεία 
στη Φέτα, το Εθνικό 
Απόθεµα, κ.λπ, κ.λπ, 
τώρα βγάζει alert 
για εµβολιασµούς και 
πυρκαγιές. Τα ‘χουµε 
ξαναπεί σ’ αυτά 
είναι άφταστος.

Κατά τα λοιπά, 
∆εκαπενταύγουστος 
προ των πυλών, και 
εκεί στο στρατηγείο 
της πλατείας λόγω 
και του καύσωνα, 
λειτουργούν µε 
σβηστές τις µηχανές. 
Με τις αποζηµιώσεις 
παγετού, εν µέσω 
πυρκαγιών θα 
ασχολούνταν;

Υβρίδια
Οι λαϊκές ρήσεις 

«περασµένα µεγαλεία, 
διηγώντας τα να κλαις», και 
«βάλαµε τα χεράκια µας και 
βγάλαµε τα µατάκια µας», 
ταιριάζουν… γάντι στην 
υπόθεση της ελληνικής φέτας.

Όπως έλεγε φίλος της 
στήλης, το όχι και τόσο 
µακρινό 1996 στην ιταλική 
αγορά η φέτα της ∆ωδώνης 
στοίχιζε στο ράφι, για τον 
Ιταλό καταναλωτή, όσο 
ακριβώς και η ιταλική 
Παρµεζάνα.

Σχεδόν 25 χρόνια µετά, 
παρόµοια σύγκριση ωστόσο 
δεν µπορεί να γίνει, διότι η 
φέτα είναι από τα πιο φθηνά 
τυριά στην αγορά της 
γειτονικής χώρας και 
δυστυχώς χρόνο µε το χρόνο, 
φροντίζουµε, µε αυτά που 
γίνονται, να απαξιώνεται 
όλο και περισσότερο.

;

Λ. ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ
«Είµαι πολύ ευτυχισµένος 
που είµαι ξανά στα 
µετάλλια µετά από 
πανδηµία, χειρουργείο και 
όσα έχω περάσει. Υπάρχει 
µια γλυκόπικρη γεύση, 
γιατί µου αρέσει να 
κερδίζω, δεν µου αρέσει 
δεύτερη και τρίτη θέση. 
Θα κάνω τα πάντα για να 
κερδίσω ξανά την πρώτη».

Αυτός, αυτή 
και τα µυστήρια!

Με όλα που συµβαίνουν φέτος, από κορωνοϊό, 
στους παγετούς και τώρα ξηρασία, οι παραγωγοί 
δεν ξέρουν τι να γίνουν. Οι σοδειές έχουν 
απώλειες, σε κάποιες περιπτώσεις και τεράστιες. Κι 
αυτές οι µοιραίες αποζηµιώσεις που έταξαν στον 
αγροτικό κόσµο, νέο σίριαλ για να βγει το καλοκαίρι.

Μέχρι τέλος Ιουλίου αποζηµιώσεις στο 40% της 
ασφαλιζόµενης αξίας διατυµπάνιζε πριν λίγο καιρό 
ο υπουργός της πλατείας. Μετά το γύρισε στο 
«άµεσα θα λάβει κάθε δικαιούχος την προκαταβολή 
που µπορεί να φτάνει έως 40% της αποζηµίωσης». 
Η ουσία είναι ότι µόνο τα πυρηνόκαρπα παίρνουν 
κάτι στην πρώτη δόση. Και όχι όλοι. Για παράδειγµα, 
µόνο όσοι Λαρισαίοι είχαν βερίκοκα θα δουν 
χρήµατα, µήλα, αχλάδια, αµπέλια, σιτάρια, 
αµύγδαλα, αναµονή µέχρι νεοτέρας…. Το ίδιο 
δηλαδή και στους υπόλοιπους νοµούς.

Και έρχεται ο υπουργός και συµπληρώνει «µε 
την ολοκλήρωση των εκτιµήσεων, θα καταβληθεί 
και το υπόλοιπο ποσό. Κανείς παραγωγός που 
επλήγη από τον παγετό δεν θα µείνει χωρίς δίκαιη 
αποζηµίωση. Οι εκτιµήσεις είναι εξατοµικευµένες.  
Και οι διασταυρωτικοί έλεγχοι θα είναι ενδελεχείς. 
∆εν θα επιτρέψω να αδικηθεί, ούτε να αδικήσει 
κανείς». Πιάσ’ τ’ αυγό....., λένε οι αγρότες!

Κι ενώ τα εργοστάσια κοµπόστας παίρνουν 
συµπύρηνα ροδάκινα µε τιµή στα 43 λεπτά το κιλό, 
ο πρόεδρος των κονσερβοποιών βλέπει ήδη 
προβλήµατα. Αναµένεται, σου λέει, µειωµένη 
παραγωγή σε όλες τις ποικιλίες, πλην «Κατερίνας». 
∆ύο εργοστάσια µέλη της ΕΚΕ δεν έχουν ανοίξει 
και δεν παραλαµβάνουν ροδάκινα. Άσε που φέτος, 
υπογραµµίζει, υπάρχει και αυξηµένο εργατικό 
κόστος, καθώς η ποιότητα δεν είναι καλή και 
απαιτείται διαλογή των ροδάκινων πριν µπούνε στο 
εργοστάσιο, αλλά και καθάρισµα του πυρήνα.

Μ’ αυτά κι αυτά και µε δεδοµένη τη µειωµένη 
παραγωγή συµπύρηνων, κατά 60%, από πέρυσι 
λόγω παγετών και µε την παραγωγή κοµπόστας να 
αναµένεται χαµηλότερη κατά 40%, ο Αποστόλου 
της ΕΚΕ ζητά στήριξη του κλάδου της βιοµηχανίας 
κοµπόστας, µε βάση το ποσοστό µεταποίησης της 
πρώτης ύλης που κάνουν τα εργοστάσια. Ψάχνουν 
δηλαδή να καλύψουν το επιπλέον κόστος…. Τόσα 
χρόνια που έπαιρναν τα ροδάκινα µπιρ παρά, 
κάλυψε κανείς το κόστος των παραγωγών;

Τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης φαίνεται να 
διανοίγονται για τη νεοσύστατη εταιρεία Hellenic 
Dynamic, µε άδεια παραγωγής αποξηραµένων 
φύλλων κάνναβης για φαρµακευτική χρήση. Πριν 
ακόµη τεθεί σε παραγωγική λειτουργία, η 
επιχείρηση µε εγκαταστάσεις 200 στρεµµάτων στο 
Χωρήγι Κιλκίς εισήχθη στο Σίτι του Λονδίνου, ενώ 
έχει υπογράψει συµβάσεις συνεργασίας µε 
φαρµακευτικές εταιρείες από Γερµανία, Τσεχία και 
Αγγλία, για έως και 50 τόνους προϊόν το χρόνο. Η 
πρώτη παραγωγή δε αναµένεται τέλος 2021 ή στο 
πρώτο τρίµηνο του 2022 και δεν θα φτάσει ούτε 1 
τόνο. ∆ουλειές µε… φούντες.       Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ Μ

έγεθος, οικονοµίες κλίµακος, ποιό-
τητα και καθετοποιηµένη διαχείρι-
ση από τη φάρµα µέχρι τα απόβλη-
τα θέτει ο πρωθυπουργός ως «αδια-

πραγµάτευτες προτεραιότητες της ΚΑΠ».  Τα πα-
ραπάνω έβαλε ως στοιχήµατα για την ανάπτυξη 
και εκσυγχρονισµό του αγροτικού τοµέα στην 
περιοδεία του στη Μεσσηνία στις 19 Ιουλίου.

Αυτά µας τα έχουν πει κι άλλοι στο παρελ-
θόν. Εκείνο που δεν µας είπε κανένας, ούτε και 
ο πρωθυπουργός τώρα, ούτε και ο σηµερινός 
αγροτικός υπουργός που ήταν πλάι του, είναι 
ποιος θα τα σχεδιάσει, ποιος και πως θα τα πραγ-
µατοποιήσει. Γι’ αυτό και οι δηλώσεις για «αδι-
απραγµάτευτες προτεραιότητες» κι άλλες ανά-
λογες µένουν διαχρονικά έπεα πτερόεντα, µε 
τον αγροτικό τοµέα να χάνει συνεχώς ανταγω-
νιστικότητα σε σχέση µε τον επιθετικό γείτονα.

Κύριε πρωθυπουργέ, αν υπάρχει βούληση 
για να κερδίσετε τα αγροτικά σας στοιχήµατα, 
οι αναγκαίες ενέργειες θα πονέσουν πολύ το 
σύστηµα το πελατειακό. Φτιάξε ένα νέο υπουρ-
γείο «Γεωργίας και Περιβάλλοντος», όπως στην 
Αυστρία. Για να ενοποιηθεί ο αγροτικός χώρας 
που τεµαχίστηκε βάναυσα· σε άλλο υπουργείο 

τα χωράφια και τα 
κοπάδια, σε άλλο 
οι βοσκότοποι και 
τα δάση. Το σηµε-
ρινό ηµι-αγροτικό 
υπουργείο µαζί µε 
τις ∆ΕΚΟ του, όπως 
είναι δοµηµένο, κο-
στίζει ένα σκασµό 
λεφτά, εξυπηρετεί 

µε πολλά λάθη την καθηµερινότητα και σε αρ-
κετές περιπτώσεις κάνει ζηµιά.

Στο Οργανόγραµµα του νέου υπουργείου 
να υπάρχουν αµιγώς Επιτελικές ∆ιευθύνσεις 
που θα συνιστούν την Κεντρική Υπηρεσία. […] 
Κάθε Γενική ∆/νση να έχει τουλάχιστον 5 ∆/
νσεις, κάθε ∆/νση να έχει τουλάχιστον 5 Τµή-
µατα και κάθε Τµήµα να έχει πάνω από 7 στε-
λέχη συν το διοικητικό προσωπικό. […] Ο Γε-
νικός Γραµµατέας (µόνο ένας πρέπει) και οι 
ειδικοί Γραµµατείς να είναι Υπηρεσιακοί. […].  
Έτσι λειτουργεί το σύστηµα σε ∆ανία, Ολλαν-
δία, Αυστρία, γνωρίζουν που βρίσκονται, που 
το πάνε και πως το πάνε. Εδώ στο ηµέτερο υ-
πουργείο όλα είναι ένας χυλός. […]

Κύριε πρωθυπουργέ, η ισχυρή Ελλάδα πρέ-
πει να στηρίζεται, εκτός από τον τουρισµό, στη 
βιοµηχανία και τη γεωργία. Επιτακτική είναι η 
ανάγκη αναβάθµισης της γεωργίας όπως ήταν 
επί Αβέρωφ. Τότε το υπουργείο Γεωργίας ήταν 
4ο στην Ιεραρχία των υπουργείων, σήµερα εί-
ναι προτελευταίο. Το απαιτούν οι καιροί και η 
εξ Ανατολών Απειλή.   

*ΠΡΩΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ FAO EXPERT

Αγροτικά
πρωθυπουργικά
στοιχήματα

ΤOY ΗΛΙΑ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆Η *

Α
ν µη τι άλλο η πανελλαδική συνάντη-
ση των κτηνοτρόφων στον Τύρναβο 
είχε ενδιαφέρον. Είναι από τις πρωτο-
βουλίες που µόνο καλό µπορούν να 

κάνουν στον κλάδο και είναι από τις προσπάθει-
ες που µπορούν µε λίγη παραπάνω προσοχή να 
βγάλουν τους παραγωγούς από το «καλούπι», στο 
οποίο τους θέλουν οι γαλατάδες και τα κόµµατα. 

Πότε βοήθησαν τα κόμματα;
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ότι κάποιοι (κυρίως κοµµατι-
κοί εγκάθετοι και ωφεληµένοι από τα συστήµα-
τα εξουσίας, µεταξύ αυτών και ο δήµαρχος Τυρ-
νάβου) προσπάθησαν όλο το προηγούµενο διά-
στηµα να υπονοµεύσουν τη συνάντηση, µε επί-
µονη προπαγάνδα εις βάρος των διοργανωτών. 
Το ίδιο επιχειρήθηκε την Τετάρτη, χωρίς τύχη βέ-
βαια και από κάποιους απεσταλµένους τους, οι ο-
ποίοι θέλησαν να «χρωµατίσουν» τη συνάντηση. 

Αν ήξεραν τη δύναμη 
ΤΟΛΜΩ ΝΑ ΠΩ ότι ο χώρος των αγροτών και ει-
δικότερα ο κλάδος των κτηνοτρόφων, είναι από τα 
λίγα επαγγελµατικά πεδία στα οποία οι κοµµατικές 
σηµαίες ανεµίζουν τόσο ψηλά. Κι αυτό έχει απο-
δειχθεί λάθος. Είναι σαφές ότι έτσι τους θέλουν. 
Γιατί, όπως λέω συχνά, αν οι κτηνοτρόφοι ήξεραν 
τη δύναµή τους, όλα θα ήταν αλλιώς. ∆ιακινδυ-
νεύω να υποστηρίξω ότι η συνάντηση στο Μάτι, έ-
βαλε για λίγο στην άκρη τις κοµµατικές ταυτότη-
τες, έδωσε πόντους στον επαγγελµατισµό και έδω-
σε ερεθίσµατα για να ανοίξουν πολλών τα µάτια. 

Δεν βρίσκονται κάθε μέρα
∆ΕΝ ΞΕΡΩ τι θα µείνει τελικά απ’ αυτή τη συνά-
ντηση, γιατί, όπως έχουµε πει πολλές φορές η δου-
λειά του κτηνοτρόφου είναι µια δύσκολη δουλειά, 
πράγµα που σηµαίνει ότι δεν µπορεί κανένας να 
αφήνει κάθε τόσο τη δουλειά του και να τρέχει για 

τα κοινά. Ίσως γι’ αυτό, σ’ αυτόν τον κλάδο, έχουν 
βρει στέγη οι επαγγελµατίες του συνδικαλισµού, 
οι οποίοι στις περισσότερες των περιπτώσεων εί-
ναι είτε ετεροεπαγγελµατίες είτε ανεπάγγελτοι. 

Το κόστος της απραξίας 
ΟΠΩΣ Ε∆ΕΙΞΕ και η συνάντηση στο Μάτι (Τυρ-
νάβου) τα µεγάλα θέµατα στην κτηνοτροφία εί-
ναι αυτό τον καιρό τρία: Οι ζωοτροφές (κόστος), 
οι νοθείες (κόστος) και τα βοσκοτόπια (κόστος). 
Κι ενώ όλα συντείνουν σε κόστος για τον κτηνο-
τρόφο, τα δύο από τα τρία, δηλαδή τα θέµατα της 
νοθείας και τα θέµατα των βοσκοτόπων (κι εδώ 
περί νοθείας πρόκειται) δεν έχουν κανένα κό-
στος για την Πολιτεία, εφόσον δηλαδή επιλέξει 
να τα επιλύσει. Ακόµα και το θέµα των ζωοτρο-
φών όµως, µπορεί να βρει διεξόδους, σε λύσεις 
οι οποίες δεν συνδέονται άµεσα µε την επιδότη-
ση του κόστους αγοράς τους. Εδώ, ωστόσο, απαι-

τεί δηµόσια αρχή µε κάποια φαντασία. 

Οι ανεπάγγελτοι
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ και υπο-
στήριξη πάντως, όλων αυτών 
των λύσεων, θα µπορούσε 
να σταθεί αρωγός και η ∆ι-
επαγγελµατική Οργάνωση 
για τη Φέτα. Προς το παρόν, 
από αυτή την πλευρά δεν 
υπάρχει φως. Η συγκρότη-
ση και λειτουργία της ∆ι-
επαγγελµατικής θα έλεγα 
πως καρκινοβατεί. Πρώτον, 
γιατί όσοι είχαν την πρωτο-

βουλία για τη δηµιουργία της έβλεπαν και βλέ-
πουν τις καρέκλες και δεύτερον, γιατί οι εκπρό-
σωποι της βιοµηχανίας που σήµερα έχουν τον 
πρώτο λόγο σ’ αυτό το εγχείρηµα, βλέπουν τη 
συµµετοχή των κτηνοτρόφων µόνο ως άλλοθι. 

Κι από μένα ό,τι θέλετε
ΑΛΛΙΩΣ, δεν θα συναλλάσσονταν µε τόση ευ-
κολία µε το εκάστοτε σύστηµα εξουσίας, κατά 
το κοινώς λεγόµενο «κουβέρνο», διαβεβαιώνο-
ντας απροκάλυπτα τους παρεπιδηµούντες στο 
Μαξίµου, τι σας νοιάζει, στηρίξτε εµένα να γί-
νω πρόεδρος κι εγώ έχω τον τρόπο να σας φέ-
ρω τους κτηνοτρόφους και τις ψήφους τους ε-
κεί που θέλετε! Αν είναι λοιπόν να γίνει τέτοια 
∆ιεπαγγελµατική, µε αυτού του είδους τους 
εκπροσώπους, ακόµα και από την πλευρά των 
παραγωγών, καλύτερα να µείνουν τα πράγµα-
τα όπως ήταν πριν αρχίσουν οι διαβουλεύσεις. 

Γέµισε ανεπάγγελτους 
Στον κλάδο της κτηνοτροφίας 

έχουν βρει στέγη οι επαγγελµατίες 
του συνδικαλισµού, οι οποίοι στις 

περισσότερες των περιπτώσεων είναι είτε 
ετεροεπαγγελµατίες είτε ανεπάγγελτοι 
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Άµεση καταβολή του ποσού των 600 ευρώ για 
τις πρώτες ανάγκες διαβίωσης και έως 6.000 ευ-
ρώ για τις δαπάνες οικοσκευής, αναστολή φο-
ρολογικών υποχρεώσεων και ενίσχυση αγρο-
τών από τον ΕΛΓΑ, περιλαµβάνει το πακέτο µέ-
τρων που ανακοίνωσε την Πέµπτη 5 Αυγούστου 
το κυβερνητικό επιτελείο για την στήριξη των 
πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Το πακέτο µέτρων παραπέµπει σε 10 άξονες 
δράσης υπέρ της κοινωνικής προστασίας, της 
στεγαστικής συνδροµής και αποκατάστασης των 
υποδοµών, της οικονοµικής ενίσχυσης και των 
φοροελαφρύνσεων, της στήριξης των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων καθώς και της αντιπληµµυρι-
κής προστασίας και αποκατάστασης του φυσι-
κού περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα:

1Αναστολή φορολογικών υποχρεώσε-
ων. Στις περιοχές που κηρύσσονται σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για την αντιµε-
τώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχεί-

ριση των συνεπειών που προκύπτουν από την 
πυρκαγιά, θα ανασταλεί η πληρωµή όλων των 
εκκρεµών, βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων 
φορολογικών υποχρεώσεων, τόσο για τις επι-
χειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα που 
πλήττονται για έξι (6) µήνες. Ειδικότερα, µε σχε-
τική ΥΑ προβλέπονται οι λεπτοµέρειες για την 
παράταση των προθεσµιών καταβολής των βε-
βαιωµένων οφειλών των φυσικών και νοµικών 
προσώπων και οντοτήτων των περιοχών που 
πλήττονται από την πυρκαγιά

2Αποζηµιώσεις για τις πρώτες ανάγκες 
των νοικοκυριών και για οικοσκευή. 

Στα πληττόµενα από την πυρκαγιά νοικοκυ-
ριά θα καταβληθούν, σε συνεργασία µε τους 
δήµους, χρηµατικά ποσά ανάλογα µε την κα-
ταγραφή των ζηµιών µέσω του υπουργείου Ε-
σωτερικών, από έκτακτη χρηµατοδότηση από 
το υπουργείο Οικονοµικών. Συγκεκριµένα, το 
υπουργείο Εσωτερικών είναι αρµόδιο για την 
καταβολή αποζηµιώσεων, που είναι (α) οικονο-
µική ενίσχυση, ποσού 600 ευρώ, σε κάθε νοι-
κοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του, 
για την κάλυψη των πρώτων αναγκών του, (β) 
εκτός αυτού του ποσού, οι οικογένειες που υ-
πέστησαν ζηµιά και είναι πολύτεκνες ενισχύο-
νται µε επιπλέον 600 ευρώ, (γ) επιπλέον οικο-
νοµική ενίσχυση 600 ευρώ λαµβάνουν οι πλη-
γείσες οικογένειες για κάθε µέλος τους που εί-
ναι άτοµο µε ειδικές ανάγκες, (δ) οικονοµική 
ενίσχυση ποσού µέχρι 6.000 ευρώ ανά νοικο-
κυριό, για την επισκευή ή την αντικατάσταση 
οικοσκευής της κύριας πληγείσας οικίας, και 
(ε) οικονοµική ενίσχυση 4.500 ευρώ σε άτοµα 
που υπέστησαν αναπηρία από τραυµατισµό 

στη φυσική καταστροφή. Αυτές οι οικονοµι-
κές ενισχύσεις πληγέντων είναι ακατάσχετες.

3Παροχή στεγαστικής συνδροµής σε 
φυσικά και νοµικά πρόσωπα για την 

αποκατάσταση κτιρίων και κτιριακών εγκα-
ταστάσεων εντός της οριοθετηµένης περιο-
χής. Με ΚΥΑ οριοθετούνται οι πληγείσες περι-
οχές και χορηγείται στεγαστική συνδροµή για 
την επισκευή/ανακατασκευή των κτιρίων, µέ-
σω της Γ∆ΑΕΦΚ του υπουργείου Υποδοµών. Η 
στεγαστική συνδροµή, η οποία αποτελείται α-
πό 80% δωρεάν κρατική αρωγή και 20% άτο-
κο δάνειο µε την εγγύηση του Ελληνικού ∆η-
µοσίου, χορηγείται στους ιδιοκτήτες των πλη-
γέντων κτιρίων µε σκοπό την αποκατάστασή 
τους (επισκευή ή ανακατασκευή, ανάλογα µε 
τις βλάβες που παρουσιάζουν).

4Επιχορήγηση επιχειρήσεων που επλή-
γησαν από την πυρκαγιά. Σύµφωνα µε 

το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο [ν. 4797/2021 
(ΦΕΚ Α’ 66/23-04-2021)], το υπουργείο Οικο-
νοµικών είναι αρµόδιο για την αποζηµίωση ε-
πιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεοµηνί-
ες, σε συνεργασία µε την Περιφέρεια, η οποία 
και συστήνει σχετικές επιτροπές που προχω-
ρούν στην εκτίµηση των ζηµιών. Ειδικότερα, η 
επιχορήγηση  περιλαµβάνει τη ζηµιά σε κτιρια-
κές εγκαταστάσεις, µηχανολογικό εξοπλισµό, 
πρώτες ύλες, εµπορεύµατα και κατεστραµµένα 
οχήµατα της επιχείρησης, ενώ στο ίδιο πλαίσιο 
εντάσσονται και οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις. 
Έτσι, δύναται να χορηγηθεί άµεσα µία προκα-
ταβολή επί της εκτιµηθείσας ζηµίας και – αφού 
ολοκληρωθεί η εκτιµητική διαδικασία – να χο-
ρηγηθεί και το τελικό ποσοστό επιχορήγησης 

επί της εκτιµηθείσας ζηµιάς.

5Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ. Τα κτίσµατα 
µετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέ-

δου, σε περιοχές που θα κηρυχθούν σε κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης λόγω πυρκαγιάς και 
έχουν αποδεδειγµένα ολοσχερώς καταστρα-
φεί ή υποστεί λειτουργικές ζηµιές που τα κα-
θιστούν µη κατοικήσιµα, δύναται να απαλλα-
γούν από τον ΕΝΦΙΑ του έτους του οποίου ε-
πήλθε η καταστροφή, µε την προϋπόθεση ότι 
κατά τον χρόνο αυτόν η κυριότητα ή το εµπράγ-
µατο δικαίωµα στο ακίνητο ανήκει στον υπό-
χρεο σε φόρο του έτους αυτού. 

6Αναστολή διενέργειας πράξεων ανα-
γκαστικής εκτέλεσης. ∆ύναται να εκ-

δοθεί ΥΑ για την αναστολή διενέργειας κάθε 
πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινη-
τής ή ακίνητης περιουσίας των πληττόµενων 
από την πυρκαγιά. Ειδικότερα, για τα φυσικά 
και νοµικά πρόσωπα, καθώς και τις νοµικές ο-
ντότητες που δικαιούνται το συγκεκριµένο µέ-
τρο, αναστέλλεται, για έξι (6) µήνες, η διενέρ-
γεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης ε-
πί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους, ε-
ξαιρουµένων των απαιτήσεων για διατροφή. 

7Ρύθµιση και αναστολή ασφαλιστικών 
εισφορών. ∆ύναται να δοθεί η δυνατό-

τητα να ενταχθούν σε διαδικασία ρύθµισης και 
αναστολής ασφαλιστικών εισφορών οι πληττό-
µενες επιχειρήσεις εντός των περιοχών που θα 
οριοθετηθούν ως πληττόµενες από την πυρκα-
γιά. Ειδικότερα, προβλέπεται (α) κεφαλαιοποί-
ηση των καθυστερούµενων µέχρι το τέλος του 
προηγούµενου της φυσικής καταστροφής µή-
να ασφαλιστικών εισφορών (µετά τον προσθέ-
των τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών 
επιβαρύνσεων), (β) αναστολή καταβολής των 
τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) 
µήνες, αρχής γενοµένης από την 1η του µήνα 
κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή 
και (γ) δοσοποίηση των οφειλοµένων µετά το 
6µηνο σε 12-24 µηνιαίες δόσεις.

8Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-

νοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Με-
ταφορών και Υποδοµών, δύναται, σε συνέχεια 
της οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών, να 
δοθεί επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για 
την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης 
των µόνιµων κατοίκων, οι κατοικίες των οποί-
ων επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

9Φιλοξενία των πυρόπληκτων σε ξενο-
δοχειακές µονάδες.Για τους πολίτες που 

πλήττονται από τις πυρκαγιές, µε χρηµατοδό-
τηση – αρχικά 300.000 ευρώ – από το Υπουρ-
γείο Οικονοµικών, η Γενική Γραµµατεία Πολι-
τικής Προστασίας προχωρά άµεσα στη µίσθω-
ση δωµατίων σε ξενοδοχειακές µονάδες, ώστε 
να φιλοξενηθούν οι πληγέντες.

10Στήριξη αγροτών από τον ΕΛΓΑ. Ο 
ΕΛΓΑ, σε συνέχεια και της έκτακτης 

χρηµατοδότησης από το υπουργείο Οικονο-
µικών, θα στηρίξει τους αγρότες, των οποίων 
η παραγωγή επλήγη από τις πυρκαγιές, ενώ, 
σε συνεργασία µε το υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης θα διαµορφωθούν χρηµατοδοτικά 
εργαλεία για να καλυφθούν και άλλες περι-
πτώσεις πληττόµενων αγροτών και παραγω-
γών του πρωτογενούς τοµέα, που δεν εντάσ-
σονται στο πλαίσιο αποζηµιώσεων του κανο-
νισµού του ΕΛΓΑ.

Στα πρότυπα του Ιανού 
τα μέτρα για τις φωτιές 

Σε 10 άξονες κινούνται 
τα πρώτα μέτρα της 

κυβέρνησης για την 
αποκατάσταση των 
πληγέντων από τις 

καταστροφικές πυρκαγιές
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Τριήµερο φεστιβάλ 
Craft µπύρας 
στην Πελοπόννησο
Το πρώτο φεστιβάλ Craft Βeer Festival στην 
Πελοπόννησο θα πραγµατοποιηθεί στο πάρκο του 
λιµενικού της Καλαµάτας στις 6-7-8 Αυγούστου 
και ώρα 18:00-24:00. Τριάντα ζυθοποιοί από όλη 
την Ελλάδα θα παρουσιάσουν τις µπύρες τους. Στη 
διάθεση του ζυθόφιλου κοινού στα πλαίσια της 
τριήµερης εκδήλωσης θα είναι πάνω από 250 
ετικέτες από ελληνικές, χειροποίητες, φρέσκιες, 
απαστεριωτες και βαρελίσιες µπύρες. Με πλούσιο 
κατάλογο επιλογών και γεύσεων και ένα γεµάτο 
πρόγραµµα live µουσικής οι διοργανωτές 
καλωσορίζουν στην Καλαµάτα όλους τους λάτρεις 
της µπύρας σε µια µια γιορτή επιχειρηµατικότητας, 
ένα φεστιβάλ ζύθου. Περισσότερες πληροφορίες 
στο https://peloponnesebeerfestival.gr

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
 Η SIFE 2021 µε κατηγορίες 

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

 ∆ωρεάν προγράµµατος 
κατάρτισης και συµβουλευτικής 
µε θέµα «Αιγοπρόβατα» Λήµνου 
και Ροδόπης µέσω της Ιδρυτικής 
δωρεάς του Ιδρύµατος Σταύρος 
Νιάρχος (ΙΣΝ). Αιτήσεις µέχρι 
22 Αυγούστου. Έναρξη το 
Σεπτέµβρη του 2021.

 Ακυρώθηκε η διεθνής έκθεση, 
PotatoEurope που είναι 

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

 Μεταφέρεται για τις 23-26 
Σεπτεµβρίου η 5η Πανελλήνια 
Γιορτή Μανιταριού Τρούφας. 
Όσοι ενδιαφέρονται µπορούν να 
επικοινωνήσουν µε το τηλέφωνο 
6932222440.

 Από τις 5 έως 7 Οκτωβρίου η 
13η διεθνής έκθεση «Fruit 
Αttraction», για την ανάδειξη 

των φρέσκων προϊόντων, µε 
φυσική παρουσία στη Μαδρίτη. 
Πληροφορίες στο www.ifema.es/
en/fruit-attraction.

 Το Πανελλήνιο Εντοµολογικό 
Συνέδριο µαζί µε την 
Εντοµολογική Εταιρεία Ελλάδος, 
ανακοινώνουν την 
πραγµατοποίηση του 19ου 
Συνεδρίου στις 5 µε 8 
Οκτωβρίου στο Αγρίνιο.

 Στις 14 Οκτωβρίου θα 
πραγµατοποιηθεί το 8ο 
Ελληνογερµανικό Φόρουµ 
Τροφίµων µε θέµα τα νωπά  
φρούτα και λαχανικά  στο 
Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας 

Πειραιώς στη Θεσσαλονίκη.

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

 Επαναφέρεται τον χειµώνα 
του 2023 η 12η Zootechnia
Την επαναφορά της 12ης 
∆ιεθνούς Έκθεσης για την 
Κτηνοτροφία και Πτηνοτροφία 
«Zootechnia» στις κανονικές της 
ηµεροµηνίες, 2 έως 5 
Φεβρουαρίου 2023, αποφάσισε 
η ∆ΕΘ-HELEXPO.

Ακυρώνεται φέτος 
η διεθνής έκθεση 
Potato Europe
Μπορεί οι πατάτες να φυτευτήκαν και να 
µεγάλωσαν µε επιτυχία για της ανάγκες της 
διεθνούς έκθεσης Potato Europe 2021, αλλά 
όπως φαίνεται το κοινό δεν θα µπορέσει να τις δει 

από κοντά στις 1-2 Σεπτέµβρη όπως αρχικά είχε 
προγραµµατιστεί, καθώς οι διοργανωτές 
αποφάσισαν να ακυρώσουν την εκδήλωση λόγω 
της τροπής που έχει πάρει η πανδηµία. Η έκθεση 
που πραγµατοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια στην 
Ολλανδία και συγκεκριµένα για τη φετινή χρονιά 
στο Flevoland, αφορά όλη την αλυσίδα παραγωγής 
της πατάτας, µε υπαίθρια έκθεση ποικιλιών, 
καλλιεργητικών τεχνικών και µηχανηµάτων, ενώ 
περιλαµβάνει επίσης και ένα πλούσιο πρόγραµµα 
παρουσιάσεων από εταιρείες και επιστήµονες. 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

Από 23 Αυγούστου 
αιτήσεις στα World 
Cheese Awards

Η υποβολή συµµετοχών στα 
βραβεία World Cheese 
Awards θα αρχίσει τη 
∆ευτέρα 23 Αυγούστου, 
καθώς οι διοργανωτές του 
Guild of Fine Food 
προσκαλούν τυροκόµους από 
ολόκληρο τον κόσµο να 
υποβάλουν τα προϊόντα τους 
προς αξιολόγηση από µια 
διεθνή κριτική επιτροπή µε 
230 ειδήµονες από 30 
διαφορετικές χώρες. Ένας 
διαγωνισµός αφιερωµένος 
µόνο στο τυρί, το 33ο World 
Cheese Awards θα διεξαχθεί 
στο Οβιέδο, στις 3 Νοεµβρίου 
και θα αποτελεί µέρος του 
Asturias Paraíso Natural 
International Cheese Festival 
2021. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο https://gff.
co.uk/awards/world-cheese-
awards/.

ΟΒΙΕ∆Ο

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

 Παρατείνεται έως 27 Αυγούστου 
η υποβολή αιτήσεων στήριξης 
προγραµµάτων προώθησης οίνων 
σε τρίτες χώρες, για το έτος 2021.

 Παράταση µέχρι 1η Σεπτεµβρίου 
έλαβε η 2η προκήρυξη του Μέτρου 
5.1 για επιδότηση της αντιχαλαζικής 
προστασίας.

 Παρατείνεται έως τις 10 
Σεπτεµβρίου η προθεσµία υποβολής 
των φορολογικών δηλώσεων, η 
οποία έληγε στις 27 Αυγούστου, 
ενώ η πληρωµή των δύο πρώτων 
δόσεων του φόρου θα πρέπει να 
γίνει έως τις 17 Σεπτεµβρίου.

 Έως 20 Σεπτεµβρίου οι αιτήσεις 
για επιδότηση επενδύσεων 
οινοποιείων, από 10.000 ευρώ έως 
και 350.000 ευρώ, για τα 
οικονοµικά έτη 2022 και 2023.

 Μέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου οι 
παραγωγοί καλούνται να 
αποπληρώσουν τις εισφορές στον 
ΕΛΓΑ, έπειτα από σχετική απόφαση 
της διοίκησης του Οργανισµού.

 Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου µπορούν 
να υποβάλουν ψηφιακή αίτηση οι 
αγρότες που αξιώνουν ένταξη στο 
µέτρο των αρδευτικών, µε σχετική 
απόφαση, που προβλέπει πως η 
κατάθεση φυσικού φακέλου µπορεί 
να γίνει ως 12 Οκτωβρίου 2021.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Στις 27 Ιανουαρίου 
έρχεται η 29η Agrotica

Η διοργάνωση της 29ης ∆ιεθνούς 
Έκθεσης Γεωργικών Μηχανηµάτων, 
Εξοπλισµού & Εφοδίων, Agrotica, 
θα πραγµατοποιηθεί στις 27 µέ 30 
Ιανουαρίου του 2022 στο ∆ιεθνές 
Εκθεσιακό Κέντρο της ∆ΕΘ Helexpo 
στη Θεσσαλονίκη. Με στόχο την 
αύξηση των επισκεπτών και την 
ενδυνάµωση της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας υλοποιείται ευρύ 
πρόγραµµα προβολής στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό αλλά και φιλοξενίας 
εµπορικών επισκεπτών από χώρες- 
στόχους για την αποτελεσµατικότητα 
των επιχειρηµατικών συναντήσεων. 
Οι ενδιαφερόµενοι εκθέτες που 
επιθυµούν να έχουν περίπτερο 
καλούνται να δεσµεύσουν τον χώρο 
έως 10 Σεπτεµβρίου. Πληροφορίες 
στο https://agrotica.helexpo.gr/
sites/default/files/gfx/2022/
agrotica_sales_kit_2021_web.pdf.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται πρόβατα Asaf, περιοχή Γιαννι-
τσών. κος Θεόδωρος. Τηλ. 6986/901829.

Πωλούνται 100 ζυγούρια Λακόν µε 
ασαφ 11 µηνών. Περιοχή Λάρισας.
Τηλ.6972/102664.

Πωλούνται δικαιώµατα 12 µεγάλων 
ζώων. Περιοχή  Αιτωλοακαρνανίας.
Τηλ.6980/048507.

Πωλείται µοσχίδα 12 µηνών Λιµουζίν έτοι-
µη για επιβήτορα. Τηλ.6980/048507.

Πωλούνται εξαιρετικής ποιότητας αρσενι-
κά µοσχαράκια ηλικίας 5 έως 6 µηνών ελ-
ληνικής εκτροφής. Περιοχή Κεντρικής Μα-
κεδονίας.Τηλ.6947/728582.

Πωλούνται 10 κατσικάδες επτά µηνών 
γνήσιες Αγκλονουµπια 550 ευρώ έκαστη. 
Τηλ. 6955/316314.

Πωλούνται 2 τράγοι 2 ετών γνήσιοι 
Αγκλονουµπια 650 ευρώ έκαστος. Τηλ. 
6955/316314.

Πωλούνται αρσενικά µοσχαράκια εξαιρε-
τικής ποιότητας ηλικίας 5 έως 6 µηνών από 
ελληνική εκτροφή. Περιοχή Κεντρικής Μα-
κεδονίας.Τηλ.6947/728582.

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λει-
τουργία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγρο-
τεµάχιο 53 στρεµµάτων, κτιριακές εγκα-
ταστάσεις µε πλήρη, υπερσύγχρονο εξο-
πλισµό και υποδοµές, κατσίκες επιλογής 
µε εξαιρετικό γεννητικό υλικό. Σε κόµ-
βο της Εγνατίας οδού, οι χρήσεις γης εί-
ναι συµβατές για οιανδήποτε δραστηριότη-
τα (κτηνοτροφία , καθετοποίηση ,αγροτου-
ρισµό , φωτοβολταικά κλπ) email : Info@
kosynthos.gr 

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

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

Πωλούνται πρόβατα Λακον κατευθεί-
αν από Γαλλία, περιοχή Λάρισα.Τηλ. 
6947/509187.

Πωλούνται αρσενικά µοσχάρια ελληνικής 
εκτροφής µε ελληνικά διαβατήρια. Περιοχή 
Νοµού Ηµαθίας. Τηλ. 6974/930677.

Πωλούνται µοσχίδες Λιµουζιν υψηλής 
κρεοπαραγωγής περίπου 12 µηνών. Περι-
οχή Σερρών τηλ.6906/779402. 

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

Πωλούνται αγελάδες κρεατοπαραγω-
γής φυλής Σβιτς και κόκκινες , 50 ζώα , 
τα 35 γεννηµένα. Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ 
6944/340117.

Πωλούνται 20 µοσχάρια 6-7 µηνών ρά-
τσας Σβιτς και κόκκινα. Περιοχή Βοιωτίας. 
Τηλ.6944/340117.

Πωλούνται 35 πρόβατα νεαρής ηλικί-
ας, περιοχή Λαµίας. Τιµή 90 ευρώ το ένα.
Tηλ.6974/426911.

Πωλούνται αρσενικά αρνιά Λακόν µε πι-
στοποίηση Pedigree.Tηλ. 6976/396855.

Πωλούνται αρσενικά µοσχάρια άριστης 
ποιότητας ηλικίας από 5 έως 7 µηνών σε 
πολύ καλές τιµές.Περιοχή Κεντρικής Μα-
κεδονίας.Τηλ.6971/601623.

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

Πωλούνται 140 πρόβατα και 25 γίδια. Τι-
µή 6000 ευρώ.Τηλ. 6942/226598.

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

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

Πωλούνται 6 µοσχίδες Σβιτς και 4 Σίµε-
νταλ για ζωή. Τηλ. 6940/840982.

Πωλούνται 140 πρόβατα και 25 γίδια. Τι-
µή 6000 ευρώ.Τηλ. 6942/226598.

ΖΗΤΗΣΗ

Zητούνται θηλυκά πρόβατα γαλακτοπα-
ραγωγής Λακόν µε πιστοποίηση pedigree. 
Τηλ. 6985/556637.

Zητούνται έγκυα πρόβατα Λακόν υψηλής 
γαλακτοπαραγωγής.Τηλ. 6985/858698.

Ζητούνται 50 έως 100 αγριοκάτσικα Τηλ. 
6985/858698.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται δικαιώµατα από 200 στρέµ-
µατα µε καλλιέργεια ρυζιού.Tιµή ευκαιρί-
ας. Τηλ.  6972/366043.

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

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

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

Πωλούνται 200,2 δικαιώµατα αρό-
σιµα τα οποία πληρώνονται προς 46,2 
καιΠωλούνται προς 100 ευρώ το ένα.
Τηλ.6930/554050.

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

Πωλείται τριφύλλι σε µικρή τετράγω-
νη µπάλα προς 0,17 λεπτά το κιλό. Πε-
ριοχή Γιαννιτσών. Κος Χρήστος. Τηλ. 
6945/805371.

Πωλείται βίκος µπιζέλι καθαρισµένος για 
παραγωγή κτηνοτροφικού σανό για ζώα 
και χλωρή λίπανση, βελτίωση εδάφους, 
ελιές,αµπέλι, δενδρώδη.Τηλ.6948/423151.

Πωλείται βιολογικό τριφύλ-
λι σε µικρές µπάλες µε πιστοποιητικά.
Τηλ.6985/556637.

Πωλούνται δεντρικά δικαιώµατα από 20 
στρέµµατα. Τηλ.6972/216536. 

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελ-
ληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χο-
ντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ια-
νοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6987/310440.

Πωλούνται ρεβύθια βραστερά ποικι-
λίας Αµοργού φετεινής παραγωγής.
Τηλ.6978/566420.

Πωλείται γλυκάνισος παραδοσιακός 
και αρωµατικός κατάλληλος για τσίπου-
ρο, αιθεριο έλαιο και θεραπεία από το 
βήχα, περιοχή Επανοµή Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6978/566420.

Πωλείται από παραγωγό πρωτεϊνούχος 
φασολιά σε µπάλες των 25 κιλών, κατάλ-
ληλη τροφή για γιδοπρόβατα και βοοειδή. 
Περιοχή Καλαµάτα. Τηλ.6985/699540, 
2722/023246

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται προς αγορά σιτάρι, κριθάρι 
σκληρό και µαλακό από περιοχές Ορχοµε-
νού, 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.

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

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

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

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

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

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

Προσφέρεται έκταση 150 στρεµµάτων 
για πώληση ή ενοικίαση µε καρυδιές, πε-
ριφραγµένο σε άριστη κατάσταση. Περιο-
χή Αιτωλοακαρνανίας. Τηλ.6942/228503.

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται 2 θερµοκήπια βαρέου τύ-
που (15 µ.πλάτος Χ 68 µ. µήκος το καθέ-
να). Με υδρορροή, υδρονέφωση, σταγό-
νες, τρεις πόρτες και δύο παράθυρα. Τηλ. 
6980/001606. 

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

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

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

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

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

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

Πωλείται δισκοσβαρνα 28 δίσκων, Ζορµπά 
επισκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 1900 ευ-
ρώ.Τηλ.2310/711133.

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

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

Πωλείται τρακτέρ Lamborghini 955, 95 
ίππων σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος 
Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366043.

Πωλείται ένα φρεζοσκαλιστήρι 5σειρο, σε 
τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονί-
κης. Τηλ.6972/366043.

Πωλείται µία φρέζα 230 µε γρανάζι, σε τι-
µή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονί-
κης. Τηλ.6972/366043.

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

Πωλείται ένα ραντιστικό. Περιοχή Σίν-
δος Θεσσαλονίκης, σε τιµή ευκαιρίας Τηλ. 
6972366043

Πωλείται ένας στελεχοκόπτης, ένας ισο-
πεδωτήρας και µία πλατφόρµα, σε τιµή ευ-
καιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043.

Πωλείται µία σπαρτική Gaspardo, σε τιµή 
ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043.

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

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

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιά-
ρι. Περιοχή Πιερίας.Τηλ. 6980/001606.

Πωλείται τρακτέρ Claas Νexus 101 ίππων 
δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιοχή Πιερί-
ας. Tηλ.6980/001606.

Πωλείται κυλινδρόµυλος Gruber Αυστρί-
ας 5,5 Hp µοτέρ και ηµιοριζόντια χαρµα-
νιέρα Sylko χωρητικότητας 2000 λίτρων 
µε κινητήρα 7,5 ίππων 3380 V, µε δυνατό-
τητα παραγωγής 1 τόνο/ώρα µε 200 ώρες 
χρήσης. Σε άριστη κατάσταση. Τιµή: 6.400 
ευρώ. Τηλ. 6947/741230.

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

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

Πωλούνται αλέτρι Γκλαβάνη(10αρακι),2 
σβάρνες, µία σκαλιστική µηχανή (3αρα), 
µία αντλία νερού CAPRARI µονοβάθµια. 
Τηλ.6949/093007.

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και 
θειαφιστήρας Tηλ. 6980/001606.

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

Πωλείται κεντρόφυγα Χρυσάφη. Τηλ. 
6979/957956.

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

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

Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων.
Τηλ.6983/717473.

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

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

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

Πωλείται χορτοκοπτικό ιταλίας πεντάδισκo 
µε συνθλιπτικό 3500 ευρώ. ∆υτική Μακε-
δονία.Τηλ. 6972018965

Πωλείται παγίδα σχεδόν καινού-
ρια για αιγοπρόβατα 12 θέσεων σε πο-
λύ καλή κατάσταση,περιοχή Θεσσαλίας.
Τηλ.6943/812013.

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

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

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

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

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

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

Πωλείται χορτοκοπτικό Iταλίας πεντά-
δισκo µε συνθλιπτικό 3500 ευρώ. Περιο-
χή δυτική Μακεδονίας. Τηλ. 6974/705615.

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.

Πωλείται σπαστήρας δηµητριακών µε 50 
ίππους µοτέρ και λίγες ώρες εργασίας.
Τηλ.6993/919022. 

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µε-
γάλη στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό 
και ενσίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τε-
τράγωνη µπάλα. Τηλ.6977/440923, E-
mail: papapg100@gmail.com
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Σε µάστιγα για τις αγροτικές καλλιέρ-
γειες, ακόµη και σε περιοχές κοντά 
στη θάλασσα στους νοµούς Θεσσα-
λονίκης, Ηµαθίας αλλά και Θεσσαλί-
ας έχουν εξελιχθεί οι επιδροµές ηµί-
αιµων χοίρων κι αγριόχοιρων, φέρ-
νοντας σε απόγνωση τους παραγω-
γούς, οι οποίοι έχουν αρχίσει, πλέον, 
να στήνουν καραούλι τη νύχτα, για να 
προστατεύσουν τις παραγωγές τους.

Το µεγάλο πρόβληµα εντοπίζεται 
κυρίως στις καλλιέργειες του καλα-
µποκιού και του ηλίανθου, οι οποίες 
τείνουν να πλησιάσουν στην έναρξη 
της συγκοµιδής τους και προσελκύ-
ουν τους αγριόχοιρους και τους ηµί-
αιµους χοίρους, που ψάχνουν τροφή.

«Μεγάλα κοπάδια µε γουρούνια, 
µόλις πέσει το σκοτάδι, µετά τις 10-
11 το βράδυ, κατεβαίνουν από τα βου-
νά και αλλοίµονο στο κτήµα που θα 
επιλέξουν να µπουν. ∆εν µένει τίπο-
τε όρθιο», ανέφερε, µε αγανάκτηση, 
στην Agrenda ο αγρότης Γιώργος Κα-
ραγκιοζόπουλος από την ευρύτερη 
περιοχή της Αλεξάνδρειας Ηµαθίας, 
προσθέτοντας πως τα κρούσµατα έ-
χουν πυκνώσει το τελευταίο διάστη-
µα, προκαλώντας µεγάλες ζηµίες που 
δεν αποζηµιώνονται από τον ΕΛΓΑ.

«Βγαίνουµε τις νύχτες και παραφυ-

λάµε, αλλά πού να πας πρωτοπάµε, 
δεν είναι ένα το χωράφι. Από την άλ-
λη, έχουµε εγκαταστήσει κανόνια ή-
χου, αλλά και αυτά τα έχουν συνηθί-
σει και δεν φοβούνται καθόλου», ε-
πεσήµανε ο συνοµιλητής µας. Ζήτη-
σε δε, να γίνει κάτι άµεσα από τους 
αρµόδιους φορείς και τις υπηρεσίες, 
διότι «η συγκοµιδή του ηλίανθου α-
ναµένεται να ξεκινήσει µετά τις 5 Αυ-
γούστου, ενώ και στο καλαµπόκι οι 
µηχανές θα µπουν σε περίπου 10-15 
ηµέρες και υπάρχει κίνδυνος να χά-

σουµε την παραγωγή την τελευταία 
ώρα». Ο ίδιος ανέφερε πως οι αγωνί-
ες των παραγωγών έχουν µεταφερ-
θεί στο ∆ασαρχείο της Βέροιας, από 
το οποίο έλαβαν την απάντηση πως 
η υπηρεσία δεν είναι σε θέση να βγά-
λει οµάδα δίωξης των αγριόχοιρων. 

Να σηµειωθεί ότι το 2018 µε υ-
πουργική απόφαση, µε βάση το άρ-
θρο 259 του δασικού κώδικα,είχαν 
οριστεί µια σειρά από στοχευµένα 
µέτρα για τη δίωξη του είδους, τα ο-
ποία έφεραν αποτελέσµατα.

Παγάνες
Οι αγρότες ζητούν να 

στηθούν παγάνες, ώστε να 
κλείσουν τα περάσµατα από 
τα βουνά προς τον κάµπο

Σε έκτακτη ανάγκη οι
Πεταλούδες στη Ρόδο
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
Πολιτικής Προστασίας 
κηρύχθηκαν οι δηµοτικές 
ενότητες Πεταλούδων και 
Καλλιθέας Ρόδο, µετά την 
καταστροφική πυρκαγιά που 
εκδηώθηκε στο νησί την 1η 
Αυγούστου. Η εν λόγω κήρυξη 
θα ισχύσει από την ηµεροµηνία 
έναρξης της εκδήλωσης του 
φαινοµένου και για έξι µήνες, 
δηλαδή έως και την 
1 Φεβρουαρίου 2022.

Ορφανά αγριµάκια στην
«αγκαλιά» Αρκτούρου
Tο Κέντρο Επανένταξης Άγριων 
Ζώων «Αρκτούρος» γέµισε µε 
µικρά ορφανά ζωάκια, καθώς εδώ 
και λίγες εβδοµάδες φροντίζει τρία 
αρκουδάκια, δύο λυκάκια και ένα 
τσακαλάκι. «Όλα είχαν την ατυχία 
να µείνουν ορφανά σε ηλικία λίγων 
µηνών» σηµειώνει στο Facebook. 
Τα µικρά για έναν περίπου χρόνο 
θα παραµείνουν στις εγκαταστάσεις 
του Αρκτούρου και την άνοιξη του 
2022, θα επανενταχθούν στο 
φυσικό περιβάλλον.

Σχέδιο συνεργασίας
«Νήσων Περίπλους»
Εντάχθηκε σε µέτρο του τρέχοντος 
Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης το διατοπικό σχέδιο 
συνεργασίας «Νήσων Περίπλους» 
923.000 ευρώ που υπέβαλε η 
ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Το 
σχέδιο στοχεύει στην διασύνδεσή 
της πολιτισµικής βιοµηχανίας µε τον 
νησιωτικό χαρακτήρα. Το έργο θα 
υλοποιηθεί για τρίτη προγραµµατική 
περίοδο µε τη συµµετοχή 16 
Οµάδων Τοπικής ∆ράσης που 
εδρεύουν στη νησιωτική Ελλάδα.

«Έξυπνο» περίπτερο
αφηγητής ιστορίας Πάτµου
Περίπτερο ηλικίας 80 ετών 
αναπαλαιώθηκε από τον ∆ήµο 
Πάτµου και µε την συµβολή της 
τεχνολογίας «αφηγείται από µόνο 
του» την ιστορία του νησιού. 
Οι εξωτερικές πλευρές του 
περιγράφουν στα Ελληνικά και τα 
Αγγλικά τη συµβολή της Πάτµου 
στον απελευθερωτικό αγώνα του 
1821, ενώ το εσωτερικό έχει 
µετατραπεί σε εκθετήριο. Το 
«έξυπνο» πολιτιστικό περίπτερο 
διαθέτει ηλιακό πάνελ.

Να σηµειωθεί ότι το 2018 µε υπουργική απόφαση, µε βάση το άρθρο 259 του δασικού κώδικα, είχαν 
οριστεί µια σειρά από στοχευµένα µέτρα για τη δίωξη του είδους, τα οποία έφεραν αποτελέσµατα.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Στήνουν καραούλι 
στους αγριόχοιρους
Σε απόγνωση αγρότες σε Θεσσαλονίκη, Ημαθία και Θεσσαλία για 
τις επιδρομές αγριόχοιρων σε φυτείες καλαμποκιού και ηλίανθου

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

Πωλούνται αγροτικά εργαλεία,τρακτέρ 
Belarus,σπαρτική µηχανή για σιτάρι, δισκο-
σβάρνα ,καλλιεργητής βάµβακος,σκαλιστή-
ρι, καλλιεργητής ρίπερ,χωνί λιπάσµατος 
και ένα ραντιστικό 500αρι.Τιµή ευκαιρίας. 
Τηλ.6974/410304. 2392/031829.

Πωλούνται σταγονίδα µιας χρήσεως για 
20 στρέµµατα. Χρησιµοποιήθηκαν µία φο-
ρα.Τηλ.2310711/456.

Πωλούνται ρίπερ µάρκας Ζορµπά 7 νύ-
χια,καλλιεργητής 20 δοντιών, καρούλι Αρ-
βανιτίδη 300 µέτρων Φ82, καρότσα 4 µέ-
τρων ,σωλήνες 2άρες και 3αρες µεταχειρι-
σµένες. Τηλ.2310/711456.

Πωλείται αρµεκτική µηχανή (µεταχειρισµέ-
νη) 48 θέσεων τύπου συλέο. Περιοχή: Λα-
γκαδάς Θεσσαλονίκη. Τηλ.6944/877852.

Πωλείται σφυρόµυλος µε χαρµανιέρα 500 
κιλών.Περιοχή Λαγκαδάς Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.6944/877852.

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

Πωλείται παγίδα αιγοπροβάτων 24 θέσεων 
(µάρκα ∆εσφάλια) γρήγορης εξόδου µε αυ-
τόµατο τάισµα. Περιοχή Πελοπoννήσου. Τηλ.: 
6944/780650. 

Πωλείται χορτοκοπτικό µηχάνηµα SIP µε δί-
σκους 1,65 µ. αδούλευτο. Τιµή 3.600 ευρώ. 
Τηλ.6944/665682.

Πωλείται χορτοσυλλέκτης Μαργαρίτα.Τιµή 
400 ευρώ. Τηλ.6944/665682.

Πωλείται καρούλι Φ90 250m µε µηχα-
νισµό COMER Iταλίας. Τιµή 2.500 ευρώ. 
Τηλ.6944/665682

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

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

Πωλούνται φορτωτής 510 C, τρακτέρ Βαλ-
µετ 805, αρµεκτήριο για αγελάδες 12 θέ-
σεων. Περιοχή: Σίνδος, Θεσσαλονίκη.Τηλ. 
6944/614947.

Πωλούνται κλούβες, κλουβάκια και µπιντζ 
στην περιοχή της Βέροιας.Τηλ.6986/701716.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή John 
Deere 1075 µηχανική. Τιµή 11.000 ευρώ. 
Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ.6944/985675.

Πωλείται πρέσα Welger 530 µε σκοινί και 
ένα χορτοκοπτικό µάρκας Krone 2,8 αναρ-
τώµενο.Τηλ.6982/551234.

Πωλείται µία δισκοσβάρνα 32αρα Ζορµπά.
Τηλ.6982/551234

Πωλείται τρακτέρ Μassey Ferguson ’80 
επισκευασµένο µε κουβούκλιο αντιπροσω-
πείας.Τηλ.2310711320.

Πωλούνται πλατφόρµα, ρίπερ περιοχή Σίν-
δος. Τηλ.: 6972/366043.

Πωλείται αρµεκτήριο Μilk Plan γρήγορης 
εξόδου, 24 θέσεων, µε αυτόµατο τάισµα. Τι-
µή 7000 ευρώ.Τηλ.6942/226598.
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Πέφτει αυλαία
στην Ιαπωνία
Στα ομαδικά αθλήματα το ενδιαφέρον

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

∆ύο αγωνιστικές ηµέρες έµειναν 
µέχρι την τελετή λήξης των 32ων 
Ολυµπιακών Αγώνων, η αυλαία 
των οποίων θα πέσει την Κυρια-
κή 8 Αυγούστου, στις 14:00 ώρα 
Ελλάδας. Το Σάββατο είναι η η-
µέρα που το µεγαλύτερο ενδια-
φέρον βρίσκεται στα οµαδικά α-
θλήµατα και στην πισίνα. Στις 9 
το πρωί ξεκινά ο τελικός των κα-
ταδύσεων στα 10 µέτρα αντρών, 
ενώ, για όποιον το έχασε, λίγο 
αργότερα θα µεταδοθεί σε επα-
νάληψη ο τελικός στο µπάσκετ 
όπου βρέθηκαν ΗΠΑ και Γαλλία. 

Σειρά µετά έχει το πόλο και ο τε-

λικός των γυναικών, ενώ στις 14.30 
ακολουθεί ο τελικός των αντρών 
στο ποδόσφαιρο. Λίγο αργότερα τη 
σκυτάλη θα πάρουν το χάντµπολ 
και το βόλεϊ. Τις πρώτες πρωινές 
ώρες της Κυριακής (01.00) ξεκινά 
ο Μαραθώνιος αντρών, ενώ όσον 
αφορά τα δυναµικά αθλήµατα, η 
πυγµαχία τραβάει το ενδιαφέρον 
νωρίς το πρωί (09.00). 

Ο τελικός στο πόλο αντρών διε-
ξάγεται µία ώρα µετά, κλείνοντας 
το αθλητικό πρόγραµµα πριν την 
τελετή λήξης. Υπενθυµίζεται πως 
η χώρα µας έχει καταφέρει να κερ-
δίσει 3 µετάλλια (2 χρυσά, 1 χάλ-
κινο) τα οποία έφεραν οι Τέντο-
γλου (άλµα εις µήκος), Ντούσκος 
(σκιφ) και Πετρούνιας (κρίκοι). 

Ο Τόµας Τούχελ θέλει πάση θυσία τον Ροµελού 
Λουκάκου στο ρόστερ της Τσέλσι από τη νέα σεζόν, 
µε τη διοίκηση των «µπλε» να αυξάνει την πρόταση 
της στην Ίντερ στα 130 εκατ. ευρώ και να προσφέρει 
στον Βέλγο διεθνή 300.000 ευρώ εβδοµαδιαίως. 
Σηµειώνεται πως οι «νεραντζούρι» είπαν όχι 
σε 100 εκατ. ευρώ προ ολίγων ηµερών. 

Θέλει Λουκάκου και
δίνει 130 εκατ. ευρώ  

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Σάββατο 7 Αυγούστου
Στίβος  
9η µέρα: Μαραθώνιος Γυναικών 06.45 ΕΡΤ 2
Καταδύσεις 
10 µέτρα αντρών 08.00 ΕΡΤ 2
Ρυθµική Γυµναστική
Σύνθετο ατοµικό – Τελικός  09.30 ΕΡΤ 2
Στίβος 
9η µέρα (Απόγευµα) 13.00 ΕΡΤ 2
Καλλιτεχνική Κολύµβηση 13.30 ERT 1
Μπάσκετ,
Μικρός τελικός αντρών 14.00 ΕΡΤ Sports 2
Ποδόσφαιρο
Τελικός αντρών 14.30 ΕΡΤ 3
Χάντµπολ
Τελικοί αντρών 15.00 ΕΡΤ Sports

Κυριακή 8 Αυγούστου
Στίβος
10η µέρα - Μαραθώνιος Ανδρών» 01.00 ΕΡΤ 2
Ρυθµική Γυµναστική
Οµαδικό Τελικοί 05.00 ΕΡΤ 2
Πόλο
Μικρός τελικός αντρών 07.40 ΕΡΤ Sports 2
Χάντµπολ
Τελικός γυναικών 09.00 ΕΡΤ Sports 2
Πόλο
Τελικός αντρών 10.30 ΕΡΤ 3
Τελετή Λήξης 14.00 ΕΡΤ 1

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Πυρκαγιές 
και καύσωνες  
αλλάζουν την 
αγροτική ασφάλιση

Μεγάλη     
διεθνής ανάλυση  
για τα δεδομένα 
στην αγορά βάμβακος

Με ευρωπαϊκή  
συνδρομή η ειδική 
ενίσχυση για αγορά 
ζωοτροφών 

Τρία παγκόσµια ρεκόρ
Στους Ολυµπιακούς Αγώνες, η 
Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν κατέκτησε το 
χρυσό στα 400 µέτρα µε εµπόδια 
κάνοντας παγκόσµιο ρεκόρ µε 
51.46. Ρεκόρ µε άλµα στα 15.67 µ. 
σηµείωσε η Γιούλιµαρ Ρόχας στον 
τελικό άλµατος εις τριπλούν, ενώ 
ο Νορβηγός Κάρστεν Βάρχολµ 
στέφθηκε πρώτη φορά στην 
καριέρα του Ολυµπιονίκης στα 
400µ. µε εµπόδια, βελτιώνοντας 
το παγκόσµιο ρεκόρ του σε 45.94.

Με πίστη για τις ρεβάνς
Για την Τρίτη 10 Αυγούστου είναι 
προγραµµατισµένη η ρεβάνς του 
Ολυµπιακού µε την Λουντογκόρετς 
στη Βουλγαρία, µετά το 1-1 στα 
πλαίσια των προκριµατικών για το 
Τσάµπιονς Λιγκ. Έτοιµος να 
παλέψει για την ανατροπή που θα 
τον φέρει στα play offs του 
Europa Conference League είναι 
ο ΠΑΟΚ, που θα υποδεχτεί την 
Πέµπτη την Μποέµιανς.

Νέο τεστ για την ΑΕΛ
Νέο φιλικό παιχνίδι «έκλεισε» η 
ΑΕΛ, καθώς θα αγωνιστεί µε τον 
Άρη στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 
Ο φιλικός αγώνας θα γίνει την 
ερχόµενη Τρίτη (10/8-20.00) 
στο «Βικελίδης». Σύµφωνα µε 
ανακοίνωση που γνωστοποίησε 
η ΠΑΕ ΑΕΛ, ενηµέρωσε ότι δεν 
θα πραγµατοποιηθούν άλλες 
µεταγραφές, ενόψει της σεζόν 
2021-2022 για τη Super League 
2. Ίσως εξαίρεση αποτελέσει 
µία πιθανή επιστροφή του Αµρ 
Ουαρντά του ΠΑΟΚ. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Ακόµα µεγαλύτερη τιµή, απ’ ότι έχει ανα-
κοινωθεί µέχρι σήµερα, πέτυχε η ΕΑΣ Βό-
λου για το σκληρό σιτάρι, διαθέτοντας το 
σύνολο της ποσότητας που συγκέντρωσε 
φέτος, δηλαδή περί τους 4.000 τόνους, µε 
τιµή 340 ευρώ ο τόνος. Αυτό σηµαίνει ότι η 
τιµή που θα πληρώσει στους παραγωγούς 
ως εκκαθάριση για το προϊόν εσοδείας 2021 
που διέθεσαν στην οργάνωση θα είναι 32 
λεπτά το κιλό, επίπεδα ρεκόρ για τιµή πα-
ραγωγού την τελευταία 10ετία. 

Η συµφωνία της ΕΑΣ Βόλου έρχεται λίγες 

µέρες µετά τη νέα άνοδο στη χρηµατιστηρι-
ακή τιµή για το σκληρό στη Φότζια της Ιτα-
λίας, µε τα συµβόλαια από την περασµένη 
εβδοµάδα στα 370 ευρώ ο τόνος (20 λεπτά 
πάνω). «Οι παραγωγοί, εισέπραξαν προκα-
ταβολή 0,20 ευρώ το κιλό και από τις 05/08 
θα λάβουν ακόµη 0,12 ευρώ το κιλό. Η συ-
νολική ποσότητα (4.000 τόνοι) πουλήθη-
κε 0,34 ευρώ, εκ των οποίων τα 0,02 ευρώ 
παρακρατεί ο συνεταιρισµός για έξοδα συ-
γκέντρωσης, αποθήκευσης κλπ», δήλωσε 
ο πρόεδρος της Ένωσης Νικήτας Πρίντζος.

Με 340 ευρώ πούλησε η ΕΑΣ Βόλου
Η τιµή «ρεκόρ» για τον παραγωγό στο χέρι θα είναι 32 λεπτά το κιλό
Λίγες µέρες πριν στη Φότζια τα συµβόλαια σίτου έδειχναν 370 ευρώ
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Ν
έα εβδοµάδα, νέα άνοδος στη Φό-
τζια µε τις τιµές για το σκληρό σι-
τάρι στα 380-385 ευρώ ο τόνος. 
Μετά την Ορεστιάδα ήρθε και η 

πώληση 4.000 τόνων σκληρού σίτου από 
την ΕΑΣ Βόλου στα 340 ευρώ ο τόνος, επι-
βεβαιώνοντας το ανοδικό κλίµα στην αγο-
ρά. Η εξαγωγή κυµαίνεται στα 350 ευρώ ο 
τόνος µε κάποιες δουλειές νωρίτερα να έ-
χουν κλειστεί προς τα 330 ευρώ FOB. Οι έ-
µποροι εξαγωγείς διστάζουν να πουλήσουν, 
καθώς δεν ξέρουν ακριβώς πως θα διαµορ-
φωθεί το κοστολόγιο τους.

  Η ζήτηση στην ελληνική αγορά βάµβα-
κος είναι σταθερά δυνατή για τη νέα σοδειά και 
αφορά φορτώσεις προς τουρκικά κλωστήρια 
στην αρχή της εκκοκκιστικής σεζόν. Το πριµ 
επί του χρηµατιστηρίου κυµαίνεται µεταξύ 5-
6 σεντς πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ‘21. 
Οι εκκοκκιστές έχοντας προπωλήσει αρκετά 
ήδη προτιµούν να περιµένουν να προχωρή-
σει η σοδειά, για την οποία δεν ξέρουµε σε τι 
βαθµό µπορεί να την επηρεάσει ο παρατετα-
µένος καύσωνας. Τα βαµβάκια της νέας σο-
δειάς πιάνουν µέχρι τα 93 σεντς ανά λίµπρα.

  Πτωτικά σε µηνιαία βάση, για δεύτερο 
συνεχόµενο µήνα κινήθηκε ο δείκτης τροφί-
µων του FAO που διαµορφώθηκε τον Ιούλιο 
κατά µέσο όρο στις 123,0 µονάδες, από 124,6 
µονάδες τον Ιούνιο. Την ίδια ώρα, σε ετήσια 
βάση οι τιµές των τροφίµων είναι αυξηµένες 
κατά 31% τον Ιούλιο και παραµένουν σχεδόν 
ένα τρίτο υψηλότερες σε σχέση µε το προη-
γούµενο έτος, όπως δείχνουν τα στοιχεία της 
υπηρεσίας τροφίµων του ΟΗΕ.

Κι άλλα 15 ευρώ 
επάνω το σκληρό 
σιτάρι στη Φότζια 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

08/07 15/07 22/07 29/07

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

387,29

404,44
408,88

05/08

412,12
408,31

Παρακράτηση
Τα 0,02 ευρώ το κιλό παρακρατεί ο 

συνεταιρισµός για έξοδα συγκέντρω-
σης, αποθήκευσης, σύµφωνα µε τον 

πρόεδρο της ΕΑΣ Νικήτα Πρίντζο

4.000 τόνοι
Η συνολική ποσότητα, 4.000 

τόνοι περίπου, πουλήθηκε 
από την Ένωση έναντι 0,34 

ευρώ το κιλό

Ρεκόρ 10ετίας
Η τιµή 0,32 ευρώ το κιλό που θα 
πληρώσει η ΕΑΣ Βόλου αποτελεί 
ρεκόρ για την τιµή παραγωγού 

την τελευταία 10ετία

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

233

264

209,5

3,28

468,20

1408,40

16,75

100,75

121,95

106,18

233

264

209,5

3,25

438,30

1345,4

17,10

100,52

120,75

105,74

233

264

209,5

3,26

430,90

1380,00

17,60

89,40

126,47

106,17

233

264

209,5

3,22

446,30

1349,20

16,13

90,50

126,47

126,52

233

264

209,5

3,22

446,30

1349,20

16,13

90,50

126,47

126,52

233

264

209,5

3,14

446,30

1349,20

16,13

90,50

126,47

126,52

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

86,23

87,15

315

ΒΑΜΒΑΚΙ 
(σεντς/λίµπρα)

01/07 08/07

320

15/07 22/07

330

350

89,52 89,45

29/07

370

90,36

05/08

385

90,14

Τιμές ΕΑΣ ΒΟΛΟΥ 
σκληρό σιτάρι 2021
(ευρώ/κιλό)

Προκαταβολή  0,20

Εκκαθάριση  0,12

Πωλήθηκαν  4.000 τόνοι 

Έναντι  0,34
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Προσπάθεια εδραίωσης στα 90 σεντς ανά λίµπρα 
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¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
90,14 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
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209,5 

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
3,14     

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΜΑΡ ΑΠΡ MAI IOYN

Ένα βήµα πίσω η αγορά στη προσπάθεια 
να φτάσει τα 93 σεντς ανά λίµπρα τη 
χρηµατιστηριακή τιµή βάµβακος 
πέφτοντας ξανά κοντά στα 90 σεντς.

Νέα αύξηση 15 ευρώ ο τόνος στη 
νέα λίστα της Φότζια για τα στάρια 
της φετινής σοδειάς και εκπτώσεις 
στην περιεκτικότητα πρωτεΐνης. 

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

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

Στα 3,14 ευρώ το κιλό υποχώρησε 
περαιτέρω η µέση τιµή του έξτρα 
παρθένου ελαιολάδου στην 
Ισπανία, µε περιορισµένες πράξεις.

05
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στην ποικιλία «Andross» τη δεύτερη 
πιο σηµαντική µετά την «Κατερίνα» α-
πό άποψη καλλιεργούµενων εκτάσε-
ων, εστιάζουν πλέον οι παραγωγοί και 
οι βιοµηχανίες κοµπόστας, στον κάµπο 
Ηµαθίας, Πέλλας και Λάρισας, για να 
δουν πώς θα κλείσει τελικά η πολύ δύ-
σκολη, όπως εξελίχθηκε, φετινή χρονιά 
για το προϊόν και τα εισοδήµατά τους.

Με τις τιµές παραγωγού να έχουν 
«καρφωθεί», πλέον, στα 43 λεπτά, πα-
ραδοτέο στο εργοστάσιο, οι παραγωγοί 
ετοιµάζονται από ηµέρα σε ηµέρα να 
αρχίσουν να συγκοµίζουν τα Andross, 
κάτι που θα γίνει συστηµατικά από την 
ερχόµενη ∆ευτέρα 9 Αυγούστου. 

Η απώλεια παραγωγής στη συγκε-
κριµένη ποικιλία υπολογίζεται πάνω 
από 40% µιας κανονικής χρονιάς, αλ-
λά το τοπίο θα ξεκαθαρίσει όταν τα 
φρούτα θα αρχίσουν να µαζεύονται 
στο τελάρο και να παραδίδονται σε βι-
οµηχανίες ή στα κέντρα συγκέντρωσης 

συνεταιρισµών και τα στέκια.
Θα ακολουθήσουν βέβαια και κάποιες 

άλλες νέες όψιµες ποικιλίες, οι οποίες, 
όµως, είναι σε µικρές εκτάσεις ακόµη, 
για να περιµένει κανείς να αλλάξουν 
τα δεδοµένα, ενώ η χρονιά θα κλείσει 
µε την Evert, για την οποία ωστόσο οι 
προσδοκίες είναι περιορισµένες, κα-
θώς φαίνεται πως η ζηµιά είναι σε αρ-
κετά µεγάλο ποσοστό της ποικιλίας.

Από τα µέχρι στιγµής δεδοµένα, πά-
ντως, και έχοντας πλέον καθαρότατη 
εικόνα από τις πρώιµες αλλά και τις 
µεσοπρώιµες ποικιλίες, µεταξύ των ο-
ποίων και οι δυνατές «Κατερίνα» και 
«Α37», υπολογίζεται πλέον βάσιµα, ό-
τι η φετινή παραγωγή, λόγω των παγε-
τών της άνοιξης και των χαλαζοπτώσε-
ων που ακολούθησαν τους επόµενους 
µήνες θα είναι περίπου κατά 60% µι-
κρότερη από µια κανονική χρονιά για 
το συµπύρυνο ροδάκινο. Η εξέλιξη αυ-
τή έχει προβληµατίσει τους µεταποιη-
τές, καθώς για τους ίδιους το κόστος εί-
ναι αρκετά υψηλότερο από τα 43 λεπτά 
που δίνουν στον παραγωγό. 

«Στη βιοµηχανία ξεκινά από 45 λε-
πτά γιατί θα πρέπει να υπολογιστεί πως 
άλλα τουλάχιστον 2 λεπτά είναι το κό-
στος των υλικών συσκευασίας και της 
απώλειας βάρους κατά τη µεταφορά 
των προϊόντων από το χωράφι στο ερ-
γοστάσιο», τονίζει ο πρόεδρος της ΕΚΕ 
Κώστας Αποστόλου. Ο ίδιος προσθέτει 
µάλιστα, πως το τελικό κόστος ξεπερ-
νά ακόµη και τα 50 λεπτά, φέτος «διό-
τι αν και τα εργοστάσια αγοράζουν ό-
λα τα ροδάκινα σαν να είναι πρώτης 
κατηγορίας, ένα σηµαντικό µέρος των 
ποσοτήτων, που κυµαίνεται από 20% έ-
ως 30%, ανάλογα µε την παρτίδα, οδη-
γείται τελικά στη χυµοποίηση, επιβα-
ρύνοντας περαιτέρω το τελικό προϊόν 
της κοµπόστας κι αυτό δεν αγνοείται».

Με προϋποθέσεις για 45 η ποικιλία Andross
 Έναρξη της συγκοµιδής µε τις τιµές παραγωγού «καρφωµένες» στα 43 λεπτά το κιλό 
 Η απώλεια παραγωγής στη συγκεκριµένη ποικιλία υπολογίζεται πάνω από το 40% Στην ελληνική αγορά έγιναν 

πωλήσεις σκληρού σίτου 
κυρίως από τις Ενώσεις, οι 
οποίες επιβεβαιώνουν τη 
ραγδαία άνοδο στα σιτάρια. 
Μετά τον διαγωνισµό της 
Ορεστιάδας, είχαµε την 
πώληση 4.000 τόνων από την 
ΕΑΣ Βόλου στα 340 ευρώ ο 
τόνος. Στην εξαγωγή φυσικά 
και η τάση είναι ανοδική, 
καθώς γενικότερα η άνοδος 
έχει έρθει κυρίως από τα 
προβλήµατα στον Καναδά. Οι 
τελευταίες κουβέντες γίνονται 
στα 350 ευρώ ο τόνος FOB 
λιµάνι µας, αλλά και πάλι 
δεν είναι λίγοι οι έµποροι που 
διστάζουν να πουλήσουν 
καθώς δεν γνωρίζουν ακόµα 
σε µεγάλο βαθµό ποιο το 
είναι το κοστολόγιο τους. Στα 
σκληρά σιτάρια, είχαµε νέα 
άνοδο στις τιµές της Φότζια 
κατά 15 ευρώ ο τόνος και στα 
ποιοτικά µε ειδικό βάρος 
79 kg/hl, υαλώδη 80% και 
πρωτεΐνη 12% η τιµή 
αποθήκης εµπόρου κυµαίνεται 
στα 380-385 ευρώ ο τόνος. 

ΝΕΑ ΥΨΗΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΛΗΡΑ 
ΣΙΤΑΡΙΑ, ΣΤΑ 385 ΕΥΡΩ ΤΟ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΙΤΑΛΙΑΣ

Οι τιµές ∆εκεµβρίου ‘21 προσπαθούν να 
κατακτήσουν τα 90 σεντς ανά λίµπρα, αλλά για την 
ώρα δυσκολεύονται. Η τάση των εµπορευµάτων και 
των µετοχών εξακολουθεί  ανοδικά, εντούτοις 
βλέπουµε ολοένα µεγαλύτερη δυσκολία για 
υψηλότερα επίπεδα τιµών. Στο βαµβάκι αρχίζουν να 
βγαίνουν εκτιµήσεις για καλή πορεία παραγωγών 
χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα σε ΗΠΑ, Βραζιλία. Από 
την άλλη βέβαια η κατανάλωση ίνας µετά την Covid 
εποχή δείχνει υποσχόµενη, ενώ τεχνικά τα πολλά 
αφιξάριστα σε τιµή συµβόλαια των κλωστηρίων θα 
δίνουν στήριξη στην αγορά σε περίπτωση διόρθωσης.

ΝEA ΥOΡKH
Η ζήτηση, κυρίως µε τελικό προορισµό την Τουρκία, 
εξακολουθεί να παραµένει δυνατή. Το πριµ επί των 
χρηµατιστηριακών τιµών επακόλουθα συνεχίζει να 
ενισχύεται µε τις τελευταίες ενδείξεις να κυµαίνονται 
µεταξύ 5-6 σεντς ανά λίµπρα επί των τιµών 
∆εκεµβρίου ‘21. Οι εκκοκκιστές προσφέρουν πολύ 
δειλά, καθώς φοβούνται περαιτέρω άνοδο της βάσης 
προσεχώς, ενώ παράλληλα έχουν ήδη προπωλήσει 
ένα αξιοσηµείωτο κοµµάτι της νέας τους παραγωγής. 
Η πορεία της καλλιέργειας είναι ικανοποιητική, 
ωστόσο να σηµειωθεί ότι ακόµα δεν γνωρίζουµε την 
επιρροή του παρατεταµένου καύσωνα στις σοδειές. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Έλλειψη πρώτης ύλης στο Βόρειο 
Ηµισφαίριο ενισχύει τις τιµές. 

ΜΕΙΩΣΗ 60%
Η φετινή παραγωγή θα 

είναι περίπου κατά 60% 

µικρότερη από µια κανονική 

χρονιά για το συµπύρηνο

Συνεδρίαση 03/08/2021
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘21 89,87 +0,24

Μάρτιος ‘22 89,58 +0,25
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«Αυλαία» ρίχνει η εµπορική σεζόν στο ρύζι και το «ταµείο» που κάνει η πλειονότητα των παραγωγών στην πεδιάδα της δυτικής Θεσσαλονίκης, 
δεν είναι ανάλογο των αρχικών προσδοκιών. Σε ρηχά νερά τα µεσόσπερµα, καλύτερη εικόνα σε µακρύσπερµες ποικιλίες και Καρολίνες.

Μέσα σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, εν τω µεταξύ, οι ρυ-
ζοπαραγωγοί του κάµπου της δυτικής Θεσσαλονίκης εκ-
φράζουν έντονη δυσαρέσκεια και για τη µεταχείριση έ-
ναντι της καλλιέργειας, που τους «πετάει» από τα χρηµα-
τοδοτικά προγράµµατα. «Έχουµε ένα σοβαρό θέµα µε τις 
νέες προκηρύξεις των νέων αγροτών και τα σχέδια βελτί-
ωσης, που θα γίνουν το φθινόπωρο. Το ρύζι δεν έχει ε-
νταχθεί στις προωθούµενες καλλιέργειες, που σηµαίνει 
πως τα παιδιά µας αν θέλουν να µείνουν και να επεν-
δύσουν στην περιοχή, δεν έχουν την ευκαιρία να το κά-
νουν, γιατί η καλλιέργεια του ρυζιού δεν παίρνει µόρια, 

εξηγεί ο πρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισµού Αγ. Α-
θανασίου, Παναγιώτης Γκούτας. 

Το επιχείρηµα, λέει, είναι ότι το ρύζι είναι µη φιλική πε-
ριβαλλοντικά καλλιέργεια γιατί για να ευδοκιµήσει χρει-
άζεται πολλά νερά. «Αυτή η προσέγγιση έχει λογική για 
περιοχές όπως η Λάρισα και η Καρδίτσα. Εδώ έχουµε να 
κάνουµε µε µια περιοχή καθαρά παθογενή µε εδάφη αλ-
καλικά και αλατούχα και αν δεν αρδεύσουµε µε καθαρό 
νερό, για να µειώσουµε την αλατότητα δεν θα µπορούµε 
να καλλιεργήσουµε τίποτε. Αν δεν σπείρουµε ρύζι, σε 3-
4 χρόνια η περιοχή θα ερηµοποιηθεί και θα έχουµε ολι-
κή καταστροφή. Υπό αυτή την έννοια µιλάµε για µια 100% 
φιλοπεριβαλλοντική καλλιέργεια, η οποία φέρνει και πά-
νω από 100 εκατ. ευρώ έσοδα στην οικονοµία», είπε ο κ. 
Γκούτας και ζήτησε να τροποποιηθεί ο κανονισµός που 
λειτουργεί σε βάρος της καλλιέργειας.      ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙ∆ΙΚΑ στις µεσόσπερ-
µες ποικιλίες ρυζιού, οι οποίες 
καλύπτουν τις συντριπτικά πε-
ρισσότερες εκτάσεις από τα συ-
νολικά σχεδόν 200.000 στρέµµα-
τα που καλλιεργούνται στην ευ-
ρύτερη περιοχή, είχαν καθοδική 
πορεία κλείνοντας πιο χαµηλά α-
πό τη σεζόν 2019-2020. Το θετι-

κό είναι ότι δεν έµειναν αποθέ-
µατα στις αποθήκες και αν µη τι 
άλλο δεν θα επηρεαστεί µε το… 
καληµέρα, αρνητικά η καινού-
ρια σεζόν, για την οποία οι πα-
ραγωγοί και οι οργανώσεις τους 
θέλουν να πιστεύουν ότι διαµορ-
φώνονται συνθήκες τα πράγµατα 
να είναι πολύ καλύτερα.

ΣΤΙΣ ΜΑΚΡΥΣΠΕΡΜΕΣ ποικιλίες η 
συµπεριφορά της αγοράς ήταν κα-
λύτερη µε την αρχή, όπως ανα-
φέρει ο συνοµιλητής µας, να γί-
νεται µε πράξεις στα 30 λεπτά το 
κιλό και στη συνέχεια να σκαρ-
φαλώνει στα 32 λεπτά το κιλό κι 
εν τέλει να κλείνει η σεζόν µε 

πράξεις ακόµη και στα 34 λεπτά 
το κιλό. «Οι ποσότητες, ωστόσο, 
είναι πολύ λιγότερες από τα µε-
σόσπερµα, ενώ το ίδιο συµβαί-
νει και µε τις καρολίνες, οι οποί-
ες ξεκίνησαν από 36 λεπτά το κι-
λό και τώρα πωλούνται µε 38 λε-
πτά το κιλό», εξηγεί.

«ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ήταν παρόντες έως 
τον Ιανουάριο, αλλά µετά σταµά-
τησαν να ψωνίζουν από την Ελλά-
δα και αναγκαστικά τα ρύζια µας 
έφυγαν για τις αγορές της Ευρώ-
πης και κυρίως την Ισπανία, µε χα-
µηλές τιµές», αναφέρει ο κ. Κου-

κουρίκης. Πάντως δεν θεωρείται 
ότι οι Τούρκοι έχουν βρει άλλες α-
γορές για τις προµήθειές τους, δι-
ότι τα µεταφορικά κόστη είναι πο-
λύ µεγάλα, και η γειτνίασή µας µε 
την Τουρκία, µας δίνει ένα πλεονέ-
κτηµα έναντι του ανταγωνισµού.

«ΣΤΑ ΜΕΣΟΣΠΕΡΜΑ ρύζια και ποικιλί-
ες όπως η Ronaldo, που καλύπτουν 
πάνω από τα 2/3 της παραγωγής, το 
άνοιγµα της αγοράς ήταν θετικό, µε 
τις πρώτες πράξεις έως τα Χριστού-
γεννα να γίνονται στα 29-30 λεπτά 
το κιλό. Η συνέχεια, ωστόσο, δεν ή-
ταν το ίδιο καλή και σταδιακά η τιµή 
υποχώρησε τελικά στα 27,5 λεπτά το 

κιλό. Περίπου αντίστοιχη πορεία α-
κολούθησε και η µεσόσπερµη κρυ-
σταλιζέ ποικιλία Luna που ξεκίνησε 
από τα 29 λεπτά, έφτασε στα 31 λε-
πτά και τελικά γύρισε στα 28 λεπτά 
το κιλό», ανέφερε στην Agrenda ο 
Χρήστος Γκαντζάρας, πρόεδρος του 
Συνεταιρισµού Ρυζοπαραγωγών Α’ 
Χαλάστρας. 

ΩΣ ΑΙΤΙΕΣ για το «πισωγύρισµα» 
των τιµών στις µεσόσπερµες ποι-
κιλίες οι παραγωγοί «βλέπουν» 
δύο παράγοντες. Αφενός την α-
πουσία από τις αρχές του 2021 
και µετά από την εγχώρια αγορά 
Τούρκων εµπόρων και αφετέρου 
το αργοπορηµένο και µε προβλή-

µατα άνοιγµα της εστίασης και 
του Horeca, λόγω της πανδηµί-
ας Covid-19. Κάποιες ποσότητες 
ρυζιού, µάλιστα, κατευθύνθηκαν 
για την παραγωγή αλεύρων, είπε 
στην Agrenda ο Βασίλης Κουκουρί-
κης, πρόεδρος του Συνεταιρισµού 
Β’ Ρυζοπαραγωγών Χαλάστρας.

ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ σεζόν αν 
και ακόµη είναι πολύ νωρίς, ο κ. 
Γκατζάρας, του συνεταιρισµού Α’ 
Χαλάστρας δηλώνει «αισιόδοξος 
για τη νέα σεζόν και πιστεύω πως 
όλοι αυτοί που ερχόταν και ψώνι-
ζαν από εµάς ρύζι και φέτος δεν 

πήραν καθόλου, θα έχουν εξα-
ντλήσει τα αποθέµατά τους πλέ-
ον και πιστεύω ότι θα έρθουν να 
αγοράσουν. Επιπλέον, θέλω να 
πιστεύω πως του χρόνου θα έχει 
οµαλοποιηθεί η αγορά του του-
ρισµού», εξηγεί ο ίδιος.

ΑΓΟΡΑ ΡΥΖΙΟΥ
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Καρολίνες και µακρύσπερµα έσωσαν τη σεζόν στο ρύζι
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EΑΣ ΝΑΞΟΥ: Με αύξηση του 
κύκλου εργασιών της και θετικά 
αποτελέσματα σε όλα της τα 

τμήματα, παρά τα προβλήματα 
της πανδημίας, έκλεισε το οικονομικό 
έτος για την Ένωση Αγροτικών 
Συνεταιρισμών Νάξου. Ο ισολογισμός 
και τα πεπραγμένα του Διοικητικού 
Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 
2020 εγκρίθηκαν στη γενική 
συνέλευση της 1ης Αυγούστου.

ΗΕΙΝΕΚΕΝ: Υψηλότερα των 
προσδοκιών ήτοι στα 1,63 δισ. ευρώ 
διαμορφώθηκαν τα κέρδη α’ εξαμήνου 
της Heineken, της δεύτερης 
μεγαλύτερης ζυθοποιίας παγκοσμίως, 
με την εταιρεία ωστόσο να 
προειδοποιεί για εξασθένιση στο 
υπόλοιπο του έτους, καθώς το κόστος 
εμπορευμάτων διαβρώνει τα 
περιθώρια και η πανδημία συνεχίζει 
να πλήττει τις βασικές αγορές.

PEPSICO: Στην πώληση των brands 
Tropicana, Naked και άλλων, τα 
οποία συνδέονται με τον κλάδο των 
χυμών προχωρεί η PepsiCo, με 
αγοραστή την PAI Partners έναντι 
περίπου 3,3 δισ. δολαρίων, καθώς η 
εταιρεία προσπαθεί να ξεκαθαρίσει 
τον ισολογισμό της και να δώσει 
έμφαση στα υγεινά σνακ και στα 
ποτά μηδενικών θερμίδων.

DUPONT: Η DuPont de Nemours, 
εταιρεία υλικών και χημικών ανακοίνωσε 
κέρδη β’ τριμήνου υψηλότερα των 
προσδοκιών, εν μέσω της εν εξελίξει 
ανάκαμψη των αγορών που επλήγησαν 
από την πανδημία πριν από έναν χρόνο. 
Η εταιρεία εμφάνισε καθαρά κέρδη 478 
εκατ. δολάρια ή 90 σεντς ανά μετοχή, 
έναντι των ζημιών 2,48 δισ. δολαρίων  
ή 3,37 δολαρίων ανά μετοχή πριν  
από έναν χρόνο.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας της Ευ-
ρωζώνης το τρίμηνο του καλοκαιριού α-
ναμένει η Deutsche ωστόσο εκτιμά πως 
η περαιτέρω ανάπτυξη στη συνέχεια εί-
ναι αβέβαιη, λόγω της παραλλαγής Δέλ-
τα. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η γερμανι-
κή τράπεζα δεν αλλάζει τις προβλέψεις 
της και συνεχίζει να βλέπει αργούς ρυθ-
μούς ανάπτυξης της τάξης του 2% φέτος, 
πριν την εκτόξευση το 2022 στα υψηλότε-
ρα επίπεδα διεθνώς.  Αναφορικά με την 
πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας η Deutche Bank τονίζει πως το μό-
νο σίγουρο είναι ότι το έκτακτο πρόγραμ-
μα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω 
πανδημίας (PEPP) θα τελειώσει. Η παραλ-
λαγή Δέλτα αποτελεί πάντως βραχυπρό-
θεσμο «αντίθετο άνεμο» για την ΕΚΤ, πα-
ρόλο που χάρη στα εμβόλια, η πανδημία 
πλησιάζει σε σημείο καμπής. 

Είναι πιθανό η ΕΚΤ να αποφασίσει βά-
σει της κοινής αξιολόγησης να επιβραδύ-
νει το ρυθμό των αγορών στο PEPP τον Σε-
πτέμβριο, ωστόσο θα περιμένει μέχρι τον 
Δεκέμβριο για να επιβεβαιώσει ότι οι κα-
θαρές αγορές PEPP θα σταματήσουν τον 
Μάρτιο 2022. Ο πληθωρισμός, σύμφωνα με 
το βασικό σενάριο της γερμανικής τράπε-
ζας, αναμένεται να κινηθεί κάτω του 1,5%. 

Σε τέμπο πανδημίας, δείχνει να κινείται 
και το πετρέλαιο, που καταγράφει τρίτη δι-
αδοχική πτώση, για πρώτη φορά από τις 
20 Ιουλίου, με το συμβόλαιο αργού παρα-
δόσεως να διολισθαίνει στα 68,15 δολ. το 
βαρέλι (- 3,4% )στο χρηματιστήριο Εμπορευ-
μάτων της Νέας Υόρκης. Οι αναλυτές εκτι-
μούν ότι η ραγδαία εξάπλωση της μετάλ-
λαξης Δέλτα του κορονοϊού στις ΗΠΑ και 
το εξωτερικό θα πλήξει την οικονομική α-
νάκαμψη και τη ζήτηση για το εμπόρευμα. 

Βραβεία
Για τρίτη συνεχή χρονιά η Lidl Ελλάς 
διακρίθηκε για τον εμπνευστικό 
σχεδιασμό, τη δημιουργικότητα και την 
καινοτομία των συσκευασιών της στα 
Packaging Awards. Απέσπασε: Silver 
βραβείο στην κατηγορία «Circular 
Economy», δύο Bronze στην κατηγορία 
«Marketing in the Greek market» για 
τα νέα Vegan προϊόντα «ΓΑΛΠΟ» και 
τα ελληνικά βιολογικά «Bio Organic».

250 ετών
Το Old Ingledew ουίσκι εμφιαλώθηκε στη 
δεκαετία του 1860 και αναμενόταν να 
πουληθεί στα 20.000 - 40.000 δολάρια. 
Το εν λόγω ουίσκι πιστεύεται ότι είναι 
100 χρόνια παλαιότερο από την 
ημερομηνία εμφιαλώσεως, με τον οίκο 
δημοπρασιών Skinner να το χαρακτηρίζει 
ως το παλαιότερο που υπάρχει. Μετά από 
«πόλεμο» προσφορών, η Morgan Library 
το απέκτησε για 110.000 δολάρια.

Πάει παραπίσω  
η κανονικότητα 

 «Αντίθετος άνεμος» η Δέλτα για την ΕΚΤ 
 Τριγμοί στην ανάκαμψη ρίχνουν το αργό

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΑΝ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,0675 +16.38%

SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΣΠΙΤΙΟΥ 0,0365 +10,61%

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΠΕΤΡΟ) 6,9600 +8,07%

YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. (ΥΑΛΚΟ) 0,1100 +7,84%

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΑΣΤΑΚ) 9,9500 +7,57%

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (ΣΠΥΡ) 0,1320 -17,50%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜ. ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΡΟΦ) 1,1000 -4,76% 

MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP (ΜΕΡΚΟ) 47,8000 -4,40%

ΚΛ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ A.B.E.E. (ΝΑΥΠ) 1,3300 -4,32%

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. (ΦΡΙΓΟ) 0,1340 -4,29%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 34.970,77 0,51%
 NASDAQ Comp 14.827,35 0.32%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  4.157,59 0.31%
Λονδίνο FTSE 100 7.113,59 0.14%
Φρανκφούρτη DAX-30 15.731,35 0,25%
Παρίσι CAC-40 6.774,42  0,42%
Ζυρίχη SMI 12.183,27 0,037%
Τόκιο NIKKEI-225 27.728,12 0,52%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 0,25 15.03.2020 
EKT Βασικό 0,25 18.09.2019
 Καταθέσεων  - 0,50 18.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,25 11.03.2020
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 01.02.2020
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,61 01.06.2020
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,168 01.06.2020
 EURIBOR -1M - 0,468  01.06.2020

Κεντρικές τράπεζες και τουρισμός 
καθορίζουν την πορεία Αυγούστου
Οι τρεις παράμετροι που θα ρυθμίσουν την 
πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου, τον 
«στεγνό» Αύγουστο 2021 είναι κυρίως τα 
εταιρικά αποτελέσματα των εισηγμένων, οι 
διεθνείς εξελίξεις και ειδικά οι κινήσεις των 
κεντρικών τραπεζών και τα μακροοικονομικά 
μεγέθη λόγω τουρισμού σε μία δύσκολη 
περίοδο. Έχουμε μπει στον Αύγουστο και 
ουσιαστικά η χρηματιστηριακή αγορά  
(μετά το πρόσφατο recovery rally) μάλλον 
συσσωρεύει μέσα σε ελάχιστες μονάδες.
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Καμιά προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος με 
το εργόσημο και τους πίνακες προσωπικού ως τώρα

Π
ολλές φορές αναρωτιέµαι γιατί είναι τόσο 
δύσκολο να λυθεί ένα πρόβληµα από τη 
∆ιοίκηση του εκάστοτε υπουργείου και η 
απάντηση είναι πάντα η ίδια: εµπλέκονται 

πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι τις περισσότερες φορές δε 
γνωρίζουν το αντικείµενο. Και µπο-
ρεί να µην το κάνουν επίτηδες, ό-
µως όταν το θέµα επανέρχεται συ-
χνά στο προσκήνιο και παρά ταύτα 
δεν υπάρχει ανταπόκριση, προβλη-
µατίζοµαι είναι η αλήθεια.

Για το εργόσηµο έχω αρθρογρα-
φήσει ουκ ολίγες φορές και θα συ-
νεχίσω µέχρι επιτέλους να καταλάβει 
κάποιος το τεράστιο πρόβληµα που 
εξακολουθεί να υφίσταται.

ΜΕ ΤΗΝ 44116/∆1.14687/2019 απόφα-
ση συγκροτήθηκε Οµάδας Εργασίας 
Εργοσήµου και Τίτλου Κτήσης,  «…
µε σκοπό την επεξεργασία προτάσε-
ων για την αναδιοργάνωση του θε-
σµικού πλαισίου του Εργόσηµου και 
του Τίτλου Κτήσης…… Έργο της εν 
λόγω οµάδας είναι η αξιολόγηση και 
κωδικοποίηση των διατάξεων που α-
φορούν στο Εργόσηµο και στον Τίτ-
λο Κτήσης (απόδειξη δαπάνης), κα-

θώς επίσης και η κατάθεση προτάσεων για τη δηµιουρ-
γία ενός ενιαίου θεσµικού πλαισίου για όλες τις επαγγελ-
µατικές κατηγορίες, συµπεριλαµβανοµένων και των α-
γροτών. Η οµάδα, στο πλαίσιο των εργασιών της, θα ε-
ξετάσει επίσης και τις συνέπειες του υφιστάµενου πλαι-
σίου, αλλά και του προτεινόµενου, στα θέµατα απασχό-
λησης συνταξιούχων..».

Η εν λόγω επιτροπή συνεδρίασε µία φορά στις 19.11.2019 
για τη συγκρότηση και κατανοµή αρµοδιοτήτων κι αν 

δεν κάνω λάθος και µία ακόµη Ια-
νουάριο του 2020. Και µετά το …
κενό. Στο ενδιάµεσο έχουν υπάρ-
ξει αρκετές επιβολές προστίµων σε 

αγρότες που απασχολούν προσωπικό, το οποίο πλη-
ρώνεται µε εργόσηµο, αλλά οι συχνές αλλαγές στους 
συµβούλους και τους λοιπούς υπηρεσιακούς παράγο-
ντες δεν έχει επιτρέψει µέχρι σήµερα να γίνουν οι συ-
ναντήσεις για την εξεύρεση λύσης. Τώρα µάλιστα µε 
τον κορωνοϊό, τα πράγµατα είναι ακόµη πιο δύσκολα.

Απόδειξη του πόσο δύσκολα µπορεί να βρει ένας άν-
θρωπος άκρη, είναι οι απαντήσεις σε ερωτήσεις που έ-
γιναν επί του θέµατος. 

Στις 24.02.20, λίγο µόλις καιρό από την πρώτη συ-
νάντηση της επιτροπής, µε το αρ. πρωτ.66 απαντητικό 
έγγραφο προς τη Βουλή των Ελλήνων, ο τότε υπουρ-
γός Γ. Βρούτσης απάντησε στο ερώτηµα του βουλευτή 
Ιωάννη Καλλιάνου (αρ. πρωτ. 3471/22.01.20. ερώτη-
ση) σχετικά µε τις ασφαλιστικές εισφορές µισθωτών ι-
διωτικού ή δηµοσίου τοµέα.

Στην απάντησή του ο υπουργός σηµειώνει ότι «…µε 
απόφαση του υφυπουργού Εργασίας έχει συγκροτη-
θεί οµάδα εργασίας µε σκοπό την επεξεργασία προτά-
σεων για την αναδιοργάνωση του θεσµικού πλαισίου 
του εργοσήµου και του τίτλου κτήσης. Ειδικότερα έργο 
της εν λόγω οµάδας είναι η αξιολόγηση και κωδικο-
ποίηση των διατάξεων που αφορούν το εργόσηµο….».

Στις 30.11.2020 τίθεται εκ νέου ερώτηµα από τους 
βουλευτές κ.κ. Χαρά Κεφαλίδου και Γιώργο Μουλα-

κιώτη (αρ. πρωτ. 991/160/26.10.20), σχετικά µε την ε-
φαρµογή του άρθρου 32 του ν. 4670/2020 σε µισθω-
τούς που ασκούν παράλληλη δραστηριότητα αµειβό-
µενη µε τίτλο κτήσης και τα πορίσµατα της επιτροπής 
για θέµατα ασφάλισης των αµειβόµενων µε εργόσηµο. 

Η απάντηση του υφυπουργού Π. Τσακλόγλου ήταν η 
κάτωθι: «Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, αναγνωρίζει τα ζητήµατα που έχουν ανακύψει σχε-
τικά µε την ασφάλιση µέσω Παραστατικού Παρεχοµένων 
Υπηρεσιών, και σε συνέχεια αυτών βρίσκεται σε στάδιο 
προχωρηµένης επεξεργασίας σχεδίου διάταξης µε σκο-
πό τη συνολική αντιµετώπιση των σχετικών ζητηµάτων, 
τόσο ως προς την ασφάλιση και τις εισφορές των αµειβό-
µενων µε Παραστατικό Παρεχοµένων Υπηρεσιών, αλλά 
και ως προς τα ζητήµατα παράλληλης ασφάλισης και της 
σχέσης της ασφάλισης αυτής µε άλλες µορφές υπαγωγής 
στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, ύστερα και από τις εργασίες 
της Οµάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε για το θέµατα 
αυτό µε την αριθ. πρωτ.: 44116/∆1.14687/15-10-2019 
(Α∆Α: ΩΛΑ0465Θ1Ω-Α2Σ) απόφαση του υφυπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».

ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2020 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, 
η επιτροπή ουδέποτε κλήθηκε να συνεδριάσει, να 
συζητήσει και να καταλήξει σε προτάσεις προς το υ-
πουργείο Εργασίας, για το θέµα που δηµιουργήθη-
κε, άλλωστε λίγο µετά ξεκίνησε η πανδηµία λόγω κο-
ρωνοϊού και µέχρι σήµερα τα πράγµατα παραµένουν 
δύσκολα. Τα πρόστιµα όµως εξακολουθούν να υφί-
στανται στους αγρότες. 

Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια θέµατα, όχι µόνο στο 
υπουργείο Εργασίας αλλά σε όλη τη ∆ιοίκηση, όχι τώ-
ρα, πάντα. Σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να τα πα-
ρακολουθούν και να τα γνωρίζουν όλα. Έχουν όµως 
υποχρέωση ΟΛΟΙ όσοι ασκούν ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, να 
ακούν, να δίνουν σηµασία, να προσέχουν, να αφου-
γκράζονται, να συγκεντρώνουν πληροφορίες, να ε-
πιβεβαιώνουν την ύπαρξη του κάθε προβλήµατος και 
µετά να λαµβάνουν αποφάσεις.

Οµάδα Εργασίας
Έργο της Οµάδας Εργα-
σίας η κωδικοποίηση των 
διατάξεων για εργόσηµο 

και τίτλο κτήσης 

Πρόστιµα
Επιβλήθηκαν αρκετά 

πρόστιµα σε αγρότες µε 
προσωπικό που πληρώ-

νεται µε εργόσηµο 

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

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

Εργόσηµου συνέχεια
Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι και στις δύο 

παραπάνω ερωτήσεις, το θέµα αφορούσε αµοιβή 
µε εργόσηµο µεν, αλλά για εργαζοµένους 

άσχετα µε τη γη. ∆ηλαδή από «τσόντα» πήρε τη 
µπάλα και τους απασχολούµενους µε εργόσηµο, 

πράγµα που καθιστά την αργοπορία αυτή του 
υπουργείου Εργασίας ακόµα πιο στενάχωρη. 

Ασφάλιση αλιέων
Τέθηκε ερώτηµα από βουλευτή για ασφάλιση 
των αλιεργατών, που κοινοποιήθηκε ταυτόχρονα 
σε υπουργείο Εργασίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Παραδόξως το ΥΠΑΑΤ απάντησε 
άµεσα λέγοντας «δεν είναι αρµοδιότητα µου», 
όχι όµως και το Εργασίας, το οποίο µέχρι τις 
05.08.21 (ηµέρα που γράφεται το άρθρο), 
ουδέποτε απάντησε. ∆ιαπιστώνετε έλλειµµα στα 
θέµατα ασφάλισης των ανθρώπων γενικώς στον 
πρωτογενή τοµέα ή εµένα µου φαίνεται;
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Η Μινέρβα από εταιρεία ελαίων
ένας πολυσύνθετος όμιλος τροφίμων

Με την Pummaro μπήκε 
για τα καλά στην ντομάτα

 Έντονος ανταγωνισμός 
για τα τυροκομικά «Χωριό»

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Mε τρεις κινήσεις εντός του τελευταίου 
οκταµήνου η Μινέρβα κατάφερε όχι µό-
νο να καταστεί ένας διευρυµένος όµιλος 
στον τοµέα των τροφίµων µετά την εξα-
γορά της από τη Deca Investments, αλ-
λά και να µπει για τα καλά στο χορό της 
ντοµάτας και των συναφών µ’ αυτή προ-
ϊόντων. Προηγήθηκε αυτών το λανσάρι-
σµα κωδικών ντοµάτας µε την παραγωγι-
κή σφραγίδα της Damavand και υπό την 
ετικέτα «Χωριό», το χειµώνα του 2020. Α-
µέσως µετά, στο τέλος της περασµένης 
χρονιάς ήρθε η εξαγορά του εργοστασίου 
της Pummarο στη Γαστούνη Ηλείας. Ακο-
λούθησε στα τέλη Ιουλίου του 2021 η α-
πόκτηση της Mediterannean Foods, εται-
ρείας που παράγει προϊόντα όπως κέτσαπ 
και µουστάρδες, αλλά και κωδικούς βαλ-

σαµικού ξιδιού. 
Το κοινό που είχαν 

και οι δύο κινήσεις, τό-
σο αυτή της απόκτησης 
της Pummaro, όσο και 
αυτή της απόκτησης της 
Mediterannean Foods, ή-
ταν ότι έµεινε εκτός νυµ-
φώνος ο όµιλος Μέλισ-
σα Κίκιζας των γνωστών 
ζυµαρικών Μέλισσα και 
Primo Gusto, ο οποίος α-
φενός στην περίπτωση της 
Pummaro βρέθηκε στην 
τελική ευθεία για την α-

πόκτηση της µάρκας και του εργοστασίου 
στη Γαστούνη, αφετέρου στην περίπτωση 
της Mediterannean Foods, προχώρησε πρό-
σφατα στη ρευστοποίηση του ποσοστού που 
κατείχε στη συγκεκριµένη εταιρεία µετά α-
πό δικαστική διαµάχη µε τον πρώην συµ-
µέτοχο και ιδρυτή της, Απόστολο Σαλάκο. 
H αποχώρηση της Μέλισσα Κίκιζας από το 
τοπίο της Mediterannean Foods αποτέλε-
σε και το έναυσµα για την πώληση της ε-
πιχείρησης στη Μινέρβα. 

Πρώτη παραγωγική χρονιά 
για τη Μινέρβα µε την Pummaro

Σε ό,τι αφορά την Pummaro, η φετινή εί-
ναι η πρώτη χρονιά µετά την πώλησή της α-
πό τη Unilever, που ξεκίνησε την παραγω-

γική διαδικασία στη βιοµηχανική ντοµάτα 
υπό νέο ιδιοκτήτη, και συγκεκριµένα υπό 
την ιδιοκτησία της Μινέρβα. Μέσω της ε-
ξαγοράς της Pummaro η Μινέρβα απέκτη-
σε τζίρο περί τα 15 εκατ. ευρώ, όσο δηλα-
δή κατέγραφε σε επίπεδο πωλήσεων η συ-
γκεκριµένη µάρκα προ της πώλησής της. 

Στην περίπτωση της Mediterannean Foods 
η Μινέρβα απέκτησε επιπλέον τζίρο 3 εκατ. 
ευρώ, όσο δηλαδή ήταν οι πωλήσεις της ε-
ξαγορασθείσας επιχείρησης στο τέλος του 
2019. Εκτός από την παρουσία της στην πα-
ραγωγή προϊόντων βιοµηχανικής ντοµά-
τας µέσω των Damavand και Pummaro, η 
Μινέρβα αναπτύσσει περαιτέρω τη δυναµι-
κή της στα προϊόντα ντοµάτας µε τους κω-
δικούς κέτσαπ και µε τις σάλτσες υπό την 
ετικέτα Brava που έχει στο χαρτοφυλάκιό 
της η Mediterannean Foods. 

Ταυτόχρονα όµως και στην κατηγορία 
του βαλσαµικού ξιδιού και ξιδιού, εκτός α-
πό τα δικά της προϊόντα Τοπ, τα οποία δια-
τηρεί στην κατοχή της από το 2014, όταν ε-
ξαγόρασε τη µάρκα από την Pernod Ricard, 
εντάσσει και αυτά της Brava, µε µεγαλύτερες 
συσκευασίες 750ml που απευθύνονται κυρί-
ως στον κλάδο του HoReCa αλλά και µε µι-
κρότερες συσκευασίες λιανικής των 250ml. 

Mediterannean 
Foods

Στα τέλη Ιουλίου του 
2021 η απόκτηση 

της Mediterannean 
Foods, εταιρείας 

που παράγει κέτσαπ, 
µουστάρδες και 

κωδικούς βαλσαµι-
κού ξιδιού

Αναπάντητο
το µέλλον για 
τα τυροκοµικά 
προϊόντα 
στα Ιωάννινα
Ένα ερώτηµα είναι τέλος τι 
σκοπεύει να κάνει η Μινέρβα µε 
έναν ακόµη κλάδο, αυτόν των 
τυροκοµικών προϊόντων που 
παράγει στο εργοστάσιό της 
στα Ιωάννινα υπό την ετικέτα 
«Χωριό». Στη γκάµα της είναι 
η φέτα και η γραβιέρα καθώς 
και αντίστοιχα βιολογικά τυριά. 
Ωστόσο ο ανταγωνισµός είναι 
τέτοιος σε αυτή την κατηγορία 
και οι ισορροπίες διαµορφωµένες 
κατ’ αυτόν τον τρόπο, που δεν 
θα αποτελούσε έκπληξη η 
οποιαδήποτε κίνηση από πλευράς 
της Μινέρβα, κάτι που ίσως θα 
µπορούσε να σηµάνει και µία 
µελλοντική αποεπένδυση από 
αυτή την κατηγορία. 

ΜΙΝΕΡΒΑ
ΚΑΙ ΝΕΟΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

50

~15

�ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ�

ΜΙΝΕΡΒΑ

PUMMARO

MEDITERANNEAN
FOODS

3

2018�2019

2019

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η

ΧΙΛ. ΕΥΡΩ
86,66MEDITERANNEAN

FOODS
2019

Χρύσα Μπόνου, διευθύνουσα 
σύµβουλος της Μινέρβα.
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Ε Ι ∆ Ι Κ Ο  Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

Ανεβάζουν στροφές οι επενδύσεις 
στα specialty δενδροκομικά τρακτέρ  
Με προδιαγραφές ανυψωτικής ικανότητας, ασφάλειας και τεχνολογίας που τα 
προηγούµενα χρόνια έβρισκε κανείς µόνο στα τρακτέρ πεδίου, εξοπλίζονται πλέον τα 
µικρά δενδροκοµικά που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε οπωρώνες και αµπελώνες 
της χώρας. Φέτος µάλιστα η αγορά τους έχει δείξει ιδιαίτερη δυναµική µε ισχυρή αύξηση 
των πωλήσεων. Οι ποιοτικές λύσεις που είναι διαθέσιµες στην ελληνική αγορά και 
παρουσιάζει η Agrenda έρχονται να ανεβάσουν επίπεδο την παραγωγική διαδικασία.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΡΑΚΤΕΡ 
(Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ) 

2021

1735

20212020

1085

2020

1085

2019

660

2019

660



24 ΜΙΚΡΑ 
ΤΡΑΚΤΕΡ

ΑΓΟΡΑ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

>  Περιθώρια να χρηματοδοτήσουν νέες πωλήσεις δίνει στις εταιρείες το Ταμείο 
Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. Ίσως να μην προλάβουν τον Οκτώβρη τα νέα Σχέδια

ΑΥΞΗΣΗ ΦΕΤΟΣ 60%  
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΑΚΤΕΡ      
ΒΟΗΘΑΝΕ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΑΑ 

TOY    ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
 

Με το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης 
να έχει πράγματι βοηθήσει στην υλοποίηση των 
Σχεδίων Βελτίωσης όπως αναφέρουν οι συντελεστές 
της αγοράς στην Agrenda, απελευθερώνοντας και 
τις ίδιες τις εταιρείες στο θέμα των εγγυήσεων που 
προσφέρουν διαχρονικά για τη χρηματοδότηση των 
αγροτών, το πρώτο εξάμηνο του 2021 έκλεισε με 60% 
αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με πέρσι. Μάλιστα, 
το γεγονός ότι οι εταιρείες αγροτικών μηχανημάτων 
πλέον εγγυόνται στους καλούς πελάτες μόνο για το 
μέρος της ίδιας συμμετοχής προς τις τράπεζες καθώς 
τα υπόλοιπα τα εγγυάται το ΤΕΑΑ, έχει δημιουργηθεί 
ένα, έστω και μικρό, περιθώριο για περισσότερες 
χρηματοδοτήσεις. Πάντως, η αγορά αναμένει μία 
ποσοστιαία κάμψη στο β’ εξάμηνο του 2021 σε σχέση 
με την αντίστοιχα, δυνατή σε όρους πωλήσεων, 
περίοδο του 2020, γεγονός που οφείλεται και στις 
εξαγγελίες του ΥΠΑΑΤ περί μίας νέας προκήρυξης που 
ετοιμάζεται για τα Σχέδια Βελτίωσης. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Agrenda, αν και η 
πρόσκληση είναι προγραμματισμένη για τον Οτκώβριο 

όπως έχει αναφέρει γραπτώς σε απάντηση στη 
Βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης 
Οικονόμου, δεν αποκλείεται να μεταφερθεί ακόμα 
και για τις αρχές του επόμενου έτους. Άλλωστε, 
όπως προέκυψε και σε συνάντηση που είχε ο ΣΕΑΜ 
με τον γενικό γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και 
Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, Δ. Παπαγιαννίδη η βούληση 
είναι να βγει σύντομα η πρόσκληση, ωστόσο ακόμα 
δεν έχει ξεκαθαριστεί ποιο ακριβώς θα είναι το 
νομοθετικό πλαίσιο αλλά ούτε και το ποια θα είναι τα 
χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού των έργων που 
θα γίνονται δεκτά -το ένα σενάριο που εξετάζεται είναι 
για χρηματοδότηση επενδύσεων έως 50.000 ευρώ. Ως 
εκ τούτου μοιάζει αρκετά δύσκολο με βάση τη μέχρι 
σήμερα εμπειρία να προλάβουν οι διαχειριστικές αρχές 
το χρονοδιάγραμμα. που οι ίδιες πάντως έχουν θέσει. 

Δημοφιλέστερη κατηγορία 
αυτή των 75-100 ίππων
Όσον αφορά ειδικότερα πάντως τα χαρακτηριστικά 
της αγοράς, από το σύνολο των 1735 ταξινομήσεων 
που έχουν σημειωθεί το α’ εξάμηνο του 2021, το 
72,8% αυτών αφορούσε δενδροκομικά τρακτέρ και 
το 27,2% τρακτέρ πεδίου. Τα αντίστοιχα ποσοστά για 

την ίδια περίοδο του 2020, ήταν 67,1% και 32,9%. Πιο 
προσφιλής κατηγορία στα δενδροκομικά τρακτέρ 
είναι αυτή των 71-100 ίππων που αφορά το 60% των 
πωλήσεων, ενώ των 26-50 ίππων που προτιμούν 
περισσότερο οι ετεροεπαγγελματίες του αγροτικού 
κλάδου αντιπροσωπεύει το 3,9% της αγοράς. Πάντως 
να σημειωθεί εδώ πως υπάρχει και μία κατηγορία 
αγροτών που προτιμά ακόμα πιο ισχυρά τρακτέρ άνω 
των 100 ίππων στα δενδροκομικά λόγω των αναγκών 
που προκύπτουν κατά τον ψεκασμό. 

ΑΓΟΡΑ ΤΡΑΚΤΕΡ 2021
                 (Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΤΡΑΚΤΕΡ

∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΚΑ

1.735ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ
�ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ�

72,8%

ΤΡΑΚΤΕΡ ΠΕ∆ΙΟΥ

27,2%

 60%
ΑΥΞΗΣΗ

ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2020

26�50 ΙΠΠΟΙ3,9%

60% 

2,3% ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΙΠΠΩΝ

71�100 ΙΠΠΟΙ
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Ιδανικά για δενδροκαλλιέργειες, αμπελώνες και όχι μόνο, τα τρακτέρ της σειράς TRX της Antonio Carraro

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΝΑ ΤΡΑΚΤΕΡ

Τα τρακτέρ Antonio Carraro της σειρά 
TRX είναι τα ισοδιαμετρικά τρακτέρ που  
διαθέτουν  το  σύστημα  RGS ™ Rev-
Guide, ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
που επιτρέπει την περιστροφή της 
θέσης του οδηγού, του τιμονιού και των 
χειριστηρίων κατά 180°, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθούν παρελκόμενα όπως 
περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα, 
λεπίδες, καταστροφείς, εκχιονιστικά 
μηχανήματα. Η μεγάλη ευελιξία τους 
τα καθιστούν ιδανικά τόσο για τη 
γεωργία όσο και για αστική χρήση και τη 
συντήρηση πρασίνου καθώς αποδίδουν 
σε στενούς χώρους και σε εργασίες σε 
πλαγιές..
Οι ισοδιαμετρικοί τροχοί προσφέρουν 
ευκολία στη χρήση και σε συνδυασμό 

με το πλαίσιο ACTIO™,  ευστάθεια και 
ευελιξία στον ελκυστήρα. Διαθέτουν 
κιβώτιο ταχυτήτων 16 + 16, PTO 540 
/ 540e (540 και 750 στροφές) και 
κινητήρες Yanmar 50 και 71 ίππων, 
Κubota 85 και 98 ίππων με απευθείας 
ψεκασμό, για χαμηλή κατανάλωση 

και κορυφαίες επιδόσεις. Ένα τρακτέρ 
διπλής κατεύθυνσης, με περιστρεφόμενο 
κάθισμα και ίσους τροχούς, μικρό σε 
διαστάσεις και κατασκευασμένο να 
προσαρμόζεται και να εκτελεί πολλές 
και διαφορετικές εργασίες. Έχει την 
απαραίτητη απόσταση από το έδαφος 
παρά το χαμηλό συνολικό του ύψος, 
γεγονός που το καθιστά ευπροσάρμοστο 
σε όλες τις συνθήκες, με την μεγαλύτερη 
δύναμη και τη μεγαλύτερη σταθερότητα 
σε δύσκολες συνθήκες, όπως εργασίες 
σε πλευρικές και κάθετες πλαγιές και σε 
στενές καλλιέργειες. Η τέλεια κατανομή 
βάρους και η κίνηση στους 4 τροχούς 
προσφέρουν σταθερή πρόσφυση. 

Τα μηχανήματα της Antonio Carraro 
διαθέτει στην ελληνική αγορά η 
Παναγιώτης Κατσαρός ΑΕΤΒΕ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΕΤΒΕ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ  
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
RGS – ΔΙΠΛΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Το σύστημα RGS ™ Rev-
Guide, το περιστρεφόμενο 
σύστημα οδήγησης της Antonio 
Carraro, δίνει τη δυνατότητα 
στο χειριστή να αντιστρέψει 
την κατεύθυνση οδήγησης 
σε λίγα δευτερόλεπτα 
για να του επιτρέψει την 
αποτελεσματική λειτουργία των 
ρυμουλκούμενων και προς τις 
δύο κατευθύνσεις. Ο χειριστής 
απλώς γυρίζει το κάθισμα, το 
τιμόνι, το ταμπλό και τα πεντάλ 
κατά 180 ° για την αντίστροφη 
κατεύθυνση οδήγησης.

▲

 ΤΡΑΚΤΕΡ TRX 
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Εύκολα στο χειρισμό στο χωράφι 
και με χαμηλή κατανάλωση καυσίμων, τα 
δημοφιλή τρακτέρ της Σειράς 5G της John 
Deere διαθέτουν την απαιτούμενη ισχύ και 
ευελιξία ώστε να εκτελούν άριστα ένα μεγάλο 
φάσμα των καθημερινών εργασιών στον 
οπωρώνα και στον αμπελώνα. Πρόκειται 
για μία ολοκληρωμένη γκάμα τρακτέρ, που 
χωρίζεται στις εκδόσεις 5GF, 5GL, 5GN και το 
5GV. Με μέγιστο πλάτος 2,2 μέτρα και πολύ 
χαμηλό κέντρο βάρους, το νέο 5GF με φαρδιά 
καμπίνα για οπωρώνες είναι ιδανικό για 
εργασία σε φαρδείς αμπελώνες ή οπωρώνες 
και πολύ σταθερό σε λοφώδες έδαφος όταν 
είναι τοποθετημένα μπροστινά παρελκόμενα. 
Το τυπικό τρακτέρ της σειράς 5GF είναι 
το τρακτέρ-πολυεργαλείο για φαρδείς 
οπωρώνες. Το καλύτερο τρακτέρ για χαμηλού 
ύψους οπωρώνες και αμπελώνες  
με πέργκολες είναι το 5GL χαμηλού προφίλ, 

που διατίθεται με κιβώτιο ταχυτήτων 
PowrReverser έως 100 ίππους και είναι 
διαθέσιμο με ανοιχτή θέση χειριστή (χωρίς 
καμπίνα) ή με καμπίνα χαμηλού προφίλ. Τα 
στενά τρακτέρ 5GF και 5GN είναι σχεδιασμένα 
για οπωρώνες και αμπελώνες με μειωμένο 
πλάτος σειρών, ενώ το 5GV και το νέο 5GN 
(Στενή καμπίνα) είναι ιδανικά για ιδιαίτερα 
στενούς αμπελώνες.
Η γκάμα των τρακτέρ έχει αυξημένη γωνία 
στρέψης για ανώτερη ευελιξία και πολύ 
κλειστές στροφές στις άκρες. Με ακτίνα 
στροφής 3,38 μέτρων (με βάση τα τρακτέρ 
της σειράς 5GF με ελαστικά 280/70 R18), με 
μειωμένο συνολικό μήκος και αυξημένη γωνία 
στρέψης τιμονιού έως 43°, η σειρά 5G είναι 
ο ορισμός της ευελιξίας. Αν ληφθούν υπόψη 
οι μικρές διαστάσεις των τρακτέρ της σειρας 
5G, η καμπίνα τους είναι ασυνήθιστα άνετη, 
ευρύχωρη και καθαρή. Είναι σφραγισμένη και 
υπό πίεση ώστε να μην εισέρχονται σκόνη και 
βρομιά, για παραγωγική εργασία όλη την ημέρα. 

> H ολοκληρωμένη γκάμα τρακτέρ της John Deere  
με τα πρώτα σε πωλήσεις πανελλαδικά μοντέλα

ΕΥΚΟΛΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ 
ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
ΜΕ ΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ 5G  

■ Εντυπωσιακή μέγιστη ανυψωτική 
ικανότητα στο σημείο ζεύξης 3 τόνοι.
■ Ισχυρό υδραυλικό σύστημα: 
Υδραυλική ισχύς έως και 126 λίτρα/
λεπτό, με έως και 4 ηλεκτροϋδραυλικές 
βαλβίδες SCV, ηλεκτρονικό joystick 
(χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών) 
και διαισθητικά χειριστήρια.
■ Όλα τα τρακτέρ 5G είναι εξοπλισμένα 
με τους νέους, compact 4κύλινδρους 
κινητήρες με απόδοση ισχύος που 
κυμαίνεται από 75 έως 110 ίππους με 
IPM (Intelligent Power Management).
■ Η προαιρετική λειτουργία έξυπνης 
διαχείρισης ισχύος IPM ενισχύει την 
απόδοση του PTO προσθέτοντας 
επιπλέον 5 ίππους για τα μοντέλα 105 
ίππων και επιπλέον 10 ίππους για τα 
μοντέλα 90 ίππων. Διατίθεται μόνο για 
τα τρακτέρ 5GF, 5GN και 5GV.

■ Όλα τα κιβώτια ταχυτήτων διαθέτουν 
πλήρως συγχρονισμένες ταχύτητες, 
με τέσσερις ταχύτητες σε κάθε σκάλα. 
Το σύστημα 24F/24R διατίθεται με 
ηλεκτροϋδραυλικό Hi-Lo, παρέχοντας 
ομαλή αλλαγή όλων των ταχυτήτων 
εμπροσθοπορείας για αδιάλειπτη 
έλξη. Το κορυφαίο κιβώτιο ταχυτήτων 
PowrReverser 24F/12R διατίθεται 
πλέον για όλα τα τρακτέρ της σειράς 5G.
■ Το προαιρετικό σύστημα γωνίας 
στρέψης τιμονιού περιλαμβάνει έναν 
αισθητήρα γωνίας στρέψης ο οποίος 
αποσυνδέει το σύστημα κίνησης 
μπροστινών τροχών, για πιο εύκολες 
κλειστές στροφές.

Τα μηχανήματα της John Deere 
διαθέτει στην ελληνική αγορά  

η εταιρεία Agrotech S.A

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το αυτόματης επιλογής υδραυλικό σύστημα φρένων της ρυμούλκας παρέχει ισχυρό 

φρενάρισμα ώστε η ρυμούλκα να σταματά γρήγορα και με ασφάλεια.
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>  Υψηλά επίπεδα εργονομίας και απόδοσης υπόσχεται η νέα Σειρά L2 που προσαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών 

ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΡΕΤΕΣ ΤΑ ΝΕΑ KUBOTA L2

Η Kubota συνεχίζει να εργάζεται 
ακούραστα για να παρέχει τις καλύτερες 
λύσεις για την κάλυψη κάθε ανάγκης. 
Με αυτό το πνεύμα, ο ιαπωνικός 
κατασκευαστής κυκλοφόρησε την 
ολοκαίνουργια σειρά μικρομεσαίων 
ελκυστήρων L2 από 37 έως 62 
ίππους. Στην καρδιά τους βρίσκονται οι 
τετρακύλινδροι κινητήρες Kubota (από 
45 έως 62 ίππων), 2434cc κυβικών. Οι 
κινητήρες είναι εξαιρετικά καθαροί καθώς 
είναι εναρμονισμένοι με τις τελευταίες 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τους 
ρύπους (Stage V). Αυτό επιτυγχάνεται 
με τεχνολογίες όπως η ανακύκλωση 
καυσαερίων (EGR) και το φίλτρο 
παρακράτησης μικροσωματιδίων (DPF) το 
οποίο χρειάζεται καθαρισμό μετά τις 6.000 
ώρες λειτουργίας (μεγαλύτερη διάρκεια 
στην κατηγορία του). Με το σύστημα 
ηλεκτρονικά ελεγχόμενου ψεκασμού 
common rail, επιτυγχάνεται μεγάλη 
εξοικονόμηση καυσίμου. Επί προσθέτως, 
η δυνατότητα επιλογής αποθήκευσης 
δύο μνήμων στροφών στον κινητήρα και 
το κουμπί διατήρησης στροφών (cruise 

control), βοηθούν τον χειριστή για την 
βέλτιστη λειτουργία  του ελκυστήρα. 
Ο εξωτερικός και εσωτερικός σχεδιασμός 
της σειράς έχει ανανεωθεί πλήρως, 
προσφέροντας στον χειριστή την αίσθηση 
και εργονομία μεγαλύτερων σειρών, 
γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για 
απαιτητικούς επαγγελματίες.
Η σειρά L2 αποτελείται από έξι μοντέλα. 
Τρία με αψίδα προστασίας (37, 45 και 52 

ίππων)και τρία με καμπίνα πολυτελείας 
(47, 54 και 62 ίππων). Τα μοντέλα με αψίδα 
προστασίας είναι εξοπλισμένα με κιβώτιο 
16X16 ταχυτήτων με υπεραργό (200μ/
ώρα), πλήρως συγχρόνιζέ. Τα μοντέλα με 
καμπίνα διαθέτουν υδροστατικό κιβώτιο 
τριών σειρών HST με σύστημα Hi-Lo. 
Η αντλία υδραυλικού παρέχει 37 λίτρα/
λεπτό και ικανότητα ανύψωσης στα πίσω 
άκρα 1750 κ., επιτρέποντας τη λειτουργία 

ευρύ φάσματος παρελκομένων. Στον 
στάνταρτ εξοπλισμό οι ελκυστήρες 
διαθέτουν δυο βαλβίδες διπλής ενέργειας. 
Οι εκδόσεις με καμπίνα διαθέτουν επίσης 
δύο εμπρόσθιες διπλές βαλβίδες οι οποίες 
χειρίζονται με ένα λεβιέ (Joystick) με 
κουμπί. Το σύστημα διεύθυνσης διαθέτει 
ανεξάρτητο υδραυλικό κύκλωμα.
Χαρακτηριστικό όπως σε όλους τους 
ελκυστήρες Kubota είναι η εξαιρετική 
ευελιξία και μικρός κύκλος στροφής (2,7-
3,2μ.) που επιτυγχάνεται με το κλειστό 
σύστημα μετάδοσης στον εμπρόσθιο άξονα 
με κορώνα-πηνίο. 
Η καμπίνα προσφέρει πρωτοφανείς ανέσεις 
σε αυτήν την κατηγορία, με αυτόματο 
aircondition, αεροκάθισμα, αναδιπλούμενο 
σκίαστρο, δύο θήρες USB και σύγχρονο 
ηχοσύστημα. Ο χειριστής έχει εξαιρετική 
ορατότητα περιμετρικά από τον ελκυστήρα 
ενώ η μεγάλη εργονομία κάνει την εργασία 
ξεκούραστη. Η εργασία την νύχτα γίνεται με 
άνεση καθώς τα LED φώτα στην κορυφή 
της καμπίνας κάνουν την νύχτα μέρα. Η 
μεγάλη επιλογή μεταξύ διαφορετικών 
διαστάσεων ελαστικών επιτρέπει την 
προσαρμογή της νέας L2 σειράς σε μεγάλο 
εύρος καλλιεργειών.

ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΙΔΙΚΏΝ ΤΡΑΚΤΕΡ Μ5001 NARROW ΑΠΟ ΤΗΝ KUBOTA  
Με «κλασικά» όπλα τους σύγχρονους και ισχυρούς 
κινητήρες, την άνεση λειτουργίας και τις ενδιαφέρουσες 
δυνατότητες ευελιξίας ,η Kubota ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις των αμπελουργών και δενδροκαλλιεργητών 
με τη σειρά M5001N Narrow. 
Η σειρά Μ5001Ν αποτελείται από έξι μοντέλα σε τρεις 
κύριες ιπποδυνάμεις 74, 94 και 106hp, σε εκδόσεις με 
ή χωρίς καμπίνα. Τα μοντέλα της σειράς M5001N, είναι 
εξοπλισμένα με τον δυναμικό τετρακύλινδρο turbo 
intercooler, 3.8 λίτρων κινητήρα της Kubota, V3800 CR-
TIE4, με τέσσερις βαλβίδες ανά κύλινδρο, χρησιμοποιεί 
EGR και φίλτρο σωματιδίων (DPF).
Το πλούσιο κιβώτιο έξι ταχυτήτων με τρία εύρη και 
σύστημα Hi-Lo προσφέρει συνολικά 36/36 ταχύτητες 
μπρος/πίσω. Η ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα στην 
κολόνα τιμονιού κάνει την αλλαγή κατεύθυνσης 
παιχνίδι. Με τη λειτουργία Overdrive, το κιβώτιο 

μπορεί να δώσει ώθηση 40 χλμ./ώρα στο τρακτέρ 
με μειωμένες τις στροφές του κινητήρα. Παράλληλα, 
δύο ενσωματωμένες μνήμες στροφών κινητήρα, 
μπορούν να προγραμματιστούν για να διευκολύνουν τις 
επαναλαμβανόμενες λειτουργίες στο χωράφι.

Η ευελιξία των συμπαγών τρακτέρ της Kubota 
προέρχεται και από ειδικό σύστημα ταχείας διεύθυνσης 
Bi-Speed, το οποίο ενεργοποιείται όταν η γωνία 
διεύθυνσης υπερβαίνει τις 35 μοίρες αυξάνοντας 
αυτόματα την ταχύτητα των μπροστινών τροχών, με 
αποτέλεσμα μια πολύ μικρή ακτίνα στροφής. Υψηλά 
επίπεδα άνεσης διασφαλίζονται στα μοντέλα με την 
καμπίνα έξι πυλώνων που υιοθετήθηκε από την 
Kubota στη σειρά M5001N η οποία είναι σχεδιασμένη 
για να διευκολύνει την πρόσβαση και να μειώνει τους 
κραδασμούς. Παράλληλα, προσφέρεται ένας μεγάλος 
εσωτερικός χώρος, με την Kubota να κάνει λόγο 
για βελτιωμένη ηχομόνωση καθώς και πανοραμική 
ορατότητα χάρη στα στρογγυλεμένα παράθυρα.

Τα μηχανήματα της Kubota διαθέτει στην ελληνική 
αγορά η Επιχειρηματική Μονάδα ΕΛΞΙΣ Πετρόπουλος

Μ5001 NARROW
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Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

Η ιταλική φίρμα με τα νέα Mistral2, φέρνει στην αγορά δύο αξιόπιστα μοντέλα με κινητήρες Stage V και έξυπνο εξοπλισμό

ΤΑ LANDINI MISTRAL ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΔΙΑΔΟΧΟ

H Landini δίνει νέα ζωή στα δημοφιλή τρακτέρ 
μικρών διαστάσεων Mistral με τη νέα γενιά 
-Mistral2- να αφήνει πίσω της τους κινητήρες της 
Yanmar και να εφοδιάζεται με νέο τρικύλινδρο 
μοτέρ της Kohler που αποδίδει ισχύς 49 και 57 
ίππων. Τα νέα μοντέλα, που μπαίνουν στη γραμμή 
παραγωγής αυτό το μήνα, πληρούν τα πρότυπα 
Stage V, με τους μηχανικούς να έχουν εφαρμόσει 
μία ειδική τεχνική για την ψύξη των κυλίνδρων, 
ώστε αυτοί να μην θερμαίνονται και να διατηρείται 
η απόδοση του μηχανήματος σταθερή. 
Τα συστήματα μετεπεξεργασίας των καυσαερίων 
βρίσκονται στο πλάι του κινητήρα, κάτι που 
επιτρέπει στο καπό να έχει χαμηλό ύψος, 
προσφέροντας ορατότητα στον χειριστή. 

Διαθέσιμη και σε έκδοση GF
Για χρήση σε καλλιέργειες με περιορισμένο 
ύψος, το Mistral2 είναι διαθέσιμο στην έκδοση 
GE (Ground Effect) μόνο για την έκδοση ανοιχτής 
πλατφόρμας. Σε αυτή την έκδοση μειώνεται το 
συνολικό ύψος κατά 100 χιλιοστά . Η άλλη έκδοση 
που είναι διαθέσιμη είναι η Standard, η οποία 
μπορεί να εξοπλιστεί και με καμπίνα. 
Το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων είναι διαθέσιμο σε 
εκδόσεις 12/12 ή 16/16 εάν είναι εξοπλισμένο με 
γκρούπ έρπουσων ταχυτήτων, ενώ με αυτή την 
επιλογή μειώνεται η ελάχιστη ταχύτητα στα 220 
μέτρα/ ώρα. Το τρακτέρ έχει μέγιστο επιτρεπόμενο 
βάρος 3.050 κιλά και η κύρια υδραυλική αντλία 
αποδίδει 35 λίτρα/λεπτό, με το τιμόνι βασίζεται σε 
ξεχωριστή αντλία 20 λίτρων/λεπτό. 

Το σύστημα πίσω ανύψωσης τριών σημείων 
κατηγορίας 1 μπορεί να ανυψώσει έως 1.200 
κιλά και το προαιρετικό σύστημα εμπρόσθιας 
ανύψωσης, διαθέσιμο με ή χωρίς pto 1.000 σ.α.λ. 
μπορεί να ανυψώσει έως και 400 κιλά.

Δώστε του παρελκόμενα
Η εταιρεία, λέει ότι υπάρχουν τρεις πρόσθετες 
βαλβίδες (δύο βαλβίδες στην βασική έκδοση 
και μία προαιρετική) που ελέγχονται από τα 
δεξιά χειριστήρια στον χώρο της καμπίνας. 
Στο πίσω μέρος, το μηχανικό PTO έχει δύο 
διαφορετικές ταχύτητες, 540 και 540E σ.α.λ. Ο 
μπροστινός άξονας διπλής πρόσφυσης διαθέτει 
ηλεκτροϋδραυλικό κλείδωμα διαφορικού τόσο 
στις κανονικές εκδόσεις όσο και στις εκδόσεις GE. 
Το τρακτέρ έχει βάρος 1.780 κιλά, ενώ το 
μεταξόνιο έχει μήκος 1.790 mm και το ελάχιστο 
πλάτος εργασίας ορίζεται στα 1.260 mm. Σε 
συνδυασμό με τα πίσω ελαστικά που είναι 
διαθέσιμα σε δύο εκδόσεις, 20 και 24 ιντσών, τα 
χαρακτηριστικά αυτά δημιουργούν ένα συμπαγές 
σύνολο. 

Σύστημα «Landini Fleet Management»
Τα Landini Mistral 2 μπορούν να εξοπλιστούν με 
το σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης 
«Landini Fleet Management» (διαχείριση στόλου), 
το οποίο έχει σχεδιαστεί να παρακολουθεί την 
αποδοτικότητα στις εργασίες στο χωράφι όσον 
αφορά την κατανάλωση καυσίμου, τις ώρες 
εργασίες και την προγραμματισμένη συντήρηση.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
■ Ο 3κύλινδρος 1,9 λίτρων common rail κινητήρας 
Kohler, είναι τούρμπο και προσδίδει μέγιστη 
απόδοση 49 και 57 ίππων (ISO) αντίστοιχα στα 
μοντέλα MISTRAL 2-055 και 2-060. Η μέγιστη ροπή 
180 και 200 Nm είναι διαθέσιμη στις 1.200 σ.α.λ. 
Σημαντικό χαρακτηριστικό και η διαθεσιμότητα του 
Engine Memo Switch που επιτρέπει να αποθηκεύει 
ο χρήστης τις σ.α.λ του κινητήρα και να τις ανακαλεί 
με ένα κουμπί από τη δεξιά κονσόλα. 
■ Η μηχανική ρεβέρσα είναι διαθέσιμη σε 
εκδόσεις 12/12 ή 16/16 αν εφοδιαστεί με creeper 
(έρπουσα), με ελάχιστη ταχύτητα 220μ./ώρα. 
■ Αυξημένη παροχή υδραυλικής ροής 35 λίτρων/
λεπτό για την πίσω ανύψωση και τις εργασίες και 
ειδική αντλία τιμονιού 20 λίτρων/ λεπτό. Το πίσω 
σύστημα ανύψωσης τριών σημείων κατηγορίας 
1 μπορεί να σηκώσει μέχρι 1200 κιλά και το 
μπροστινό σύστημα ανύψωσης, προαιρετικά 
με ή χωρίς PTO 1.000 σ.α.λ., έως 400 κιλά, ενώ 
υπάρχουν 3 επιπλέον βαλβίδες αναμονής (2 στην 
βασική έκδοση και μία προαιρετική). Τα χειριστήρια 
είναι εγκατεστημένα στη νέα δεξιά κονσόλα. Το 
πίσω μηχανικό PTO διατίθεται σε δύο διαφορετικές 
ταχύτητες 540 και 540E rpm και συγχρονισμένη 
ταχύτητα προς τα εμπρός. 

Ta μηχανήματα της Landini διαθέτει 
στην ελληνική αγορά η εταιρεία 

Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ

LANDINI MISTRAL2
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KOUIMTZIS GROUP

Με περγαμηνή τον τίτλο Τρακτέρ της Χρονιάς 2021 για το 211 V, η νέα Σειρά της Fendt 200 V/F/P gen 3 FendtOne

ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ Η ΣΕΙΡΑ FENDT 200 V/F/P

Aπόλυτα ευέλικτο και επαγγελματικό, 
το Fendt 200 V/F/P Vario νιώθει «σαν στο 
σπίτι του» όταν εργάζεται σε αμπελώνες, 
οπωρώνες και άλλες ειδικές καλλιέργειες 
και δίκαια κέρδισε τον τίτλο «Τρακτέρ της 
Χρονιάς 2021» (ΤΟΤΥ) στην κατηγορία του. Η 
Σειρά χωρίζεται σε 13 εκδόσεις με εξωτερικό 
πλάτος που κυμαίνεται μεταξύ 1,07 και 1,68 
μέτρα. Συγκεκριμένα η Σειρά περιλαμβάνει:
■ Πέντε μοντέλα Fendt 200 V Vario: τα 
κλασικά τρακτέρ στενού μετατροχίου. Υψηλή 
τεχνολογία και ελάχιστο πλάτος, μόλις 
1,07 μέτρων. Προαιρετικός πλατύτερος 
εμπρόσθιος άξονας για μεγαλύτερη 
ικανότητα ελιγμών.
■ Πέντε μοντέλα Fendt 200 F Vario: Με 
εξωτερικό πλάτος που ξεκινά από τα 1,32 
μ., τα Fendt 200 F Vario προσφέρουν άνεση 
χάρη στην κατά 10 εκατοστά φαρδύτερη 
καμπίνα και το φαρδύτερο, ανυψωμένο 
εμπρόσθιο παρμπρίζ.
■ Τρία μοντέλα Fendt 200 P Vario: τα 
εξειδικευμένα τρακτέρ με πλατύτερους 
άξονες και μεγαλύτερες ανυψωτικές 
ικανότητες, από 1,59 μέτρα.
Η μέγιστη απόδοση της σειράς ξεκινά από 
τους 79 και φτάνει τους 124 ίππους. Η Fendt 

εξοπλίζει τα μοντέλα της με τρικύλινδρο 
κινητήρα 3,3 λίτρων,  AGCO Power, 
προδιαγραφών Stage V. Όλα τα μοντέλα είναι 
διαθέσιμα σε εκδόσεις Power, Profi και Profi+.
Σε σύγκριση με το προηγούμενα μοντέλα, 
τα νέα Fendt 200 V/F/P Vario διαθέτουν 
συνολικά 33 καινοτομίες. Οι 21 από αυτές 
υπάρχουν στην στάνταρ διαμόρφωση Power. 
Η έκδοση Profi προσφέρει εννέα ακόμα 
καινοτομίες ενσωματωμένες στο τερματικό, 
ενώ η έκδοση Profi+ συνδέει το όχημα με 
το γραφείο μέσα από μια σειρά επιλογών για 
την τηλεμετρία, την καθοδήγηση λωρίδων, 
τον έλεγχο του μηχανήματος και την 
αγρονομία.
H γενιά Fendt 200 VFP έχει εξοπλιστεί 
με καμπίνα Comfort με τέσσερις κολόνες 
που προσφέρει περισσότερο χώρο για 
τον οδηγό σε σχέση με τα περασμένα 
μοντέλα της Σειράς 200. Το σύστημα 
FendtONE το οποίο είναι ενσωματωμένο 
στο τρακτέρ, περιλαμβάνει ένα νέο πάνελ 
χειρισμού, πολυλειτουργικό χειριστήριο και 
12 ιντσών οθόνη. Το ψηφιακό ταμπλό των 
10 ιντσών βρίσκεται μπροστά από το τιμόνι. 
Περιλαμβάνει ενδείξεις για την ταχύτητα 
οδήγησης, την ταχύτητα του κινητήρα και τα 
επίπεδα των υγρών.

Η νέα σειρά Carraro Compact κατηγορία της, 
ενώνει τη σειρά Carraro Agricube για να καλύψει 
έναν τομέα της αγοράς με επίπεδα ισχύος από 60 
έως 75 ίππους και επισημαίνει τα χαρακτηριστικά 
της γεωμετρικής συμπαγικότητας και της ευκολίας 
στους ελιγμούς. Τα δύο μοντέλα Carraro Agritalia 
έχουν επικεντρώσει όλες τις προσπάθειές στο 
Vigneto (Compact V), σχεδιασμένο ειδικά για να 
εργάζεται σε αμπελώνες με πλάτος γραμμής που 
ξεκινάει από 1,5 μέτρων, ενώ το Vigneto Largo 
Basso (Compact VLB 75) υποψήφιo για τον τίτλο 
«Τρακτέρ της Χρονιάς 2022», για πέργκολες / 
καλυμμένη καλλιέργεια ή εργασίες κάτω από 
φύλλωμα. Συγκεκριμένα, το ελάχιστο πλάτος του 
1 μέτρου, καθιστά το Vigneto Compact ιδανικό 
για περιοχές με ποικιλίες αμπέλου υψηλής 
ποιότητας σε πολύ στενές σειρές. Η ικανότητά 
του για ελιγμούς στο τέλος της σειράς το φέρνει 
σε ένα επίπεδο ισοδιαμετρικών τρακτέρ, αλλά 
με πρόσθετο πλεονέκτημα μεγαλύτερης έλξης 

και σταθερότητας με ρυμουλκούμενα φορτία. Η 
αφθονία του υδραυλικού εξοπλισμού το καθιστά 
κατάλληλο για καλλιέργεια με υψηλό βαθμό 
μηχανοποίησης για βέλτιστα και εξαιρετικά 
επαγγελματικά αποτελέσματα. 
Τρακτέρ σχεδιασμένο για να εργάζεται σε 
καλλιέργεια καλυμμένη, πέργκολα και ημι- 
πέργκολα,  το Vigneto Largo Basso διαθέτει 
χαμηλό κέντρο βάρους που εγγυάται μια εξίσου 
χαμηλή θέση του καθίσματος οδηγού και του 
καπό του κινητήρα με ύψος 1,27 μέτρα. Χάρη 
στο μικρό μεταξόνιο και την προσεκτική μελέτη 
του συνολικού απαιτούμενου χώρου στροφής, 
αυτό το τρακτέρ είναι εξαιρετικά ευέλικτο και 
ακριβές όταν γυρίζει στο τέλος της σειράς με 
ακτίνα στροφής 55 μοίρες.

Ta μηχανήματα Fendt και Carraro διαθέτει 
στην ελληνική αγορά η εταιρεία 

KOUIMTZIS GROUP

CARRARO COMPACT
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Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ

Τα Vega K105 και L80 είναι τρακτέρ 
ειδικής καλλιέργειας που ταιριάζουν με 
την τελευταία λέξη της τεχνολογίας «made 
in Ferrari» και την κορυφαία απόδοση 
παραγωγής, με σεβασμό πάντα στο 
περιβάλλον. Οι νέοι κινητήρες Stage 5 που 
λειτουργούν ηλεκτρονικά συμμορφώνονται 
με τα αυστηρότερα ευρωπαϊκά πρότυπα 
όσον αφορά τον έλεγχο των εκπομπών. Η 
νέα τεχνολογία κινητήρων μεταφράζεται 
σε χαμηλότερη κατανάλωση, λιγότερες 
τοξικές εκπομπές και μεγαλύτερη άνεση 
λειτουργίας. Η καινοτόμα τεχνολογία 
κατασκευής, ο κομψός σχεδιασμός και οι 
μειωμένες συνολικές διαστάσεις καθιστούν 
τα Vega K105 και L80 απαραίτητα 
μηχανήματα για τη μελλοντική γεωργία.
Τα τρακτέρ Vega K105 διαθέτουν κινητήρα 
Kubota 3,8 λίτρων που αποδίδει 98 
ίππους. Τα τρακτέρ Vega L80 διαθέτουν 
υπετροφοδοτούμενο κινητήρα Kohler 2,4 
λίτρων που αποδίδει 75 ίππους. .
Και οι δύο τελευταίας γενιάς κινητήρες 
Common Rail εξασφαλίζουν ακριβή 
έλεγχο ψεκασμού, αποδοτικότερη καύση, 
βελτιωμένη απόδοση και λιγότερη 
κατανάλωση καυσίμου.
Ο κινητήρας και ο συμπλέκτης συνδέονται 
άμεσα με έναν μόνο άξονα που μεταδίδει 
κίνηση τόσο στον κύριο συμπλέκτη 
του κιβωτίου ταχυτήτων όσο και στον 
συμπλέκτη PTO, προσδίδοντας στο 

Ιιταλικό τρακτέρ συμπαγείς διαστάσεις και 
μεγαλύτερες γωνίες διεύθυνσης.

Κιβώτιο ταχυτήτων και 
Ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα
Τα τρακτέρ της Ferrari προσφέρονται με  
συγχρονισμένο κιβώτιο ταχυτήτων το 
οποίο αποτελείται από 4 ταχύτητες  και 4 
ομάδες, για συνολικά 16 σχέσεις εμπρός 
και πίσω, με τη χρήση ρεβέρσας. Το φάσμα 
ταχυτήτων (από 700 m/h έως 40 km/h) 
επιτρέπει την επιλογή της καλύτερης 
ταχύτητας για την απαιτούμενη χρήση, με 

την ακόλουθη εξοικονόμηση καυσίμου, 
μειωμένη πίεση στα μηχανικά εξαρτήματα 
και καλύτερη ποιότητα εργασίας.
Η ρεβέρσα EasyDrive® με 
ηλεκτροϋδραυλική λειτουργία είναι ιδιαίτερα 
εύχρηστη για όλες εκείνες τις εργασίες που 
απαιτούν πολλές αλλαγές κατεύθυνσης, 
όπως συντήρηση πρασίνου, χειρισμός 
υλικών με ανυψωτικό πιρούνι, εργασίες 
μετακίνησης χιονιού ή για μετακινήσεις στο 
κεφαλάρι.
Τα τρακτέρ Vega K105 και L80 έχουν 
ασύγκριτη ικανότητα ελιγμών, χάρη 

στο μικρό μεταξόνιο και τις συμπαγείς 
διαστάσεις τους. Το τιμόνι είναι 
υποβοηθούμενο, μέσω ενός ειδικού 
υδραυλικού συστήματος. Οι ελιγμοί είναι 
ακριβείς και οι ακτίνες στροφής είναι 
πολύ μικρές τόσο σε μοντέλα με τιμόνι 
όσο και σε εκείνα με κεντρική άρθρωση, 
και ιδιαίτερα στις εκδόσεις Dualsteer® για 
γωνία διεύθυνσης μπορεί να φτάσει τις 70°. 
Καινοτόμο χαρακτηριστικό αποτελεί και 
το σασσί τεχνολογίας OS. Ένας σύνδεσμος 
στη μέση του τρακτέρ παρέχει μεγαλύτερη 
σταθερότητα στις κλίσεις και όλες τις 
συνθήκες του εδάφους, διατηρώντας την 
υψηλότερη πρόσφυση και στους τέσσερις 
τροχούς. Το υδραυλικό σύστημα διαθέτει 
δύο κυκλώματα με ανεξάρτητες αντλίες και 
εναλλάκτη θερμότητας για ψύξη λαδιού. Ο 
μεγάλος σε ισχύ ρυθμός ροής των αντλιών 
επιτρέπει τη σύνδεση όλων των σύγχρονων 
εργαλείων για εξειδικευμένη γεωργία.

After Sales Service
Τα τρακτέρ της σειράς Ferrari καλύπτονται 
πλήρως με υψηλής ποιότητας after sales 
υποστήριξη η οποία προσφέρει πλήρη και 
άμεση κάλυψη σε ανταλλακτικά και άμεση 
τεχνική υποστήριξη 24/7 σε οποιοδήποτε 
σημείο της Ελλάδας ακόμα και μέσα στο 
χωράφι. 

Τα τρακτέρ της Ferrari διαθέτει στην 
ελληνική αγορά η Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ 

> Με κινητήρα Stage V και ισχύ 75-98 ίππους βρίσκονται στην Ελλάδα τα ευέλικτα Vega K105 και L80

ΕΛΙΓΜΟΙ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΗ ΦΙΝΕΤΣΑ  
ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ FERRARI VEGA 

ΝΕΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ AIRTECH COMPACT  

Για τις εκδόσεις διαφοροποιημένων τροχών SDT, οι 
νέες καμπίνες AIRTECH Compact είναι  εγκεκριμένες 
για την Κατηγορία 4 οι οποίες  μονώνουν πλήρως τους 
χειριστές από την τοξική εισπνοή κατά τη διάρκεια 
φυτοϋγειονομικών θεραπειών, για ένα υγιές και 
ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Τα νέα Vega διαθέτουν 
υψηλής ποιότητας καμπίνα με A/C, αεροκάθισμα, 
υψηλής αισθητικής και λετουργικότητας καντράν 
ενδείξεων και ταχύμετρο προσφέροντας άνεση στον 
χειριστή αυξάνοντας την αποδοτικότητα.

Τα τρακτέρ Vega K105 και L80 διαθέτουν επιθετική 
εμφάνιση, ταυτόχρονα κομψή και λειτουργική, 
με μυώδη γραμμή που εγγυάται ταυτόχρονα την 
καλύτερη ορατότητα στον χειριστή. Εκτός από τα 
τέσσερα εμπρόσθια φωτιστικά σώματα στα μπροστινά 
φτερά, δύο δέσμες LED πάνω από τη σχάρα του 
απορροφητήρα αυξάνουν την φωτιζόμενη περιοχή. Το 
χαμηλό προφίλ του τρακτέρ Vega κάνει τη χρήση κάτω 
από τις καλλιέργειες, σε αμπελώνες πέργκολας και 
θερμοκήπια εξαιρετικά εύκολη.
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