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Στρέμματα  
αναφοράς 
που φέρνουν
αναδιανεμητική
Δήλωση με 10 έως 20 στρέμματα δένδρα, 

20-80 αροτραία και 30-120 βοσκοτόπια, 

αποτελεί βάση για αναδιανεμητική σελ. 4-5

Η αγορά 
στο βαμβάκι 
διεθνώς έχει  
πολύ δρόμο

ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 27-30

Εξιλέωση 
στο πακέτο 
πυρόπληκτων

agrenda - σελ. 8-9, 10

Το νέο ξεκίνηµα  
στην κτηνοτροφία
Με 17µελή Επιτροπή από όλη 
την Ελλάδα στην κτηνοτροφία 
κάτι πάει να γίνει. σελ. 47

  
Κινείται προς 60 ευρώ
ο τόνος το ενσίρωµα
Με το σπυρί καλαµποκιού να βλέπει 
σήµερα 24 λεπτά, κανείς δεν δίνει 
ενσίρωµα κάτω από τα έξι. σελ. 35 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο
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Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 

225
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Το νέο ξεκίνηµα  
στην κτηνοτροφία
Με 17µελή Επιτροπή από όλη 

 στην κτηνοτροφία 

Σε παλιούς 
όσο και νέους 
κτηνοτρόφους 
το Απόθεμα  

σελ. 4

Έτοιμες έξι 
προκηρύξεις 
για αγροτικά 
τη διετία 21-22

σελ. 18
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EDITORIAL

• Έργο τέχνης και ψηφιακής εξέλιξης η 
νέα καµπίνα Horizon Ultra της NH σελ. 20
• Για ένα κοµµάτι ψωµί αλλάζουν χέρια 
τα ασηµικά των οργανώσεων σελ. 16

• Προκαταβολές για πυρόπληκτους 
αγρότες µέσα στον Αύγουστο σελ. 8-9
• Θερίζει ο καύσωνας κάµπους και 
µποστάνια σε όλη τη Βαλκανική σελ. 42

• Πολλά είναι τα βαρίδια από παγετό και 
καύσωνα στη βιοµηχανική ντοµάτα σελ. 36
• Πρόβειο γάλα µε 1,25 ευρώ το κιλό έφερε 
η συµφωνία ΓάλαΕλάςς µε Μπίζιο σελ. 21

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Ενισχύεται σταθερά η αγορά σκληρού σίτου, µετά τα 385 ευρώ 
των δεικτών της Φότζια, ακολουθεί η Γαλλία στα 330 ευρώ και 
οι τιµές εξαγωγής οδεύουν στα 370 ευρώ. Νέα αντίσταση 
στα 93 σεντς στήνει η αγορά βάµβακος, µε τους εκκοκκιστές 
ωστόσο να περιµένουν. Σταθερές, όπως ανακοινώθηκαν από 
τον Φεβρουάριο οι τιµές της µεταποίησης για τη βιοµηχανική 
ντοµάτα, παρά τις τεράστιες ζηµιές από παγετό και καύσωνα.

Ωίδιο στο πεπόνι
Από επιτόπιους ελέγχους που 
πραγµατοποιήσαν οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου διαπιστώθηκε ότι 
συνεχίζεται η προσβολή από το ωίδίο 
στις πρώιµες καλλιέργειες µε πεπονιές 
στους νοµούς Τρικάλων, Καρδίτσας και 
Μαγνησίας. Για την ασθένεια του 
ωίδιου είναι υπεύθυνα τρία είδη 
µυκήτων. Στην αρχή της προσβολής 
εµφανίζονται µικρές, κιτρινωπές 
κηλίδες στην πάνω επιφάνεια των 
φύλλων ενώ στην κάτω επιφάνεια 
εµφανίζεται λευκή εξάνθηση που 
αργότερα απλώνεται και στις δύο 
επιφάνειες του φύλλου.

Καταπολέµηση 
Η µετάδοση του παθογόνου είναι 
εύκολη, δεδοµένου ότι επιτυγχάνεται 
µε τον αέρα και οι µολύνσεις γίνονται 
σε θερµοκρασίες από 10-30oC (άριστη 
θερµοκρασία 25-26oC) και υγρασία 
55-75%. Για την προστασία της 
καλλιέργειας του πεπονιού, έπειτα 
από αφαίρεση των φύλλων µε έντονη 
προσβολή, οι γεωπόνοι προτείνουν 
στους καλλιεργητές ψεκασµό µε 
επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά, 
αµέσως µόλις εµφανισθούν τα πρώτα 
συµπτώµατα (ελάχιστες κηλίδες) και 
επανάληψη µετά από 8-10 ηµέρες. 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Παρασκευή 13-08-2021
Γενικά αίθριος καιρός. Τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες τοπικές νεφώσεις και  
όµβροι στα ηπειρωτικά στα 
κεντρικά και βόρεια κυρίως 
ορεινά. Άνεµοι βόρειοι χαµηλής 
έντασης. Η θερµοκρασία µε µικρή 
περαιτέρω πτώση στα ανατολικά 
και στα ηπειρωτικά.

Σάββατο 14-08-2021
Γενικά αίθριος καιρός µε λίγες 
νεφώσεις τοπικά αυξηµένες στην 
Κεντρική Μακεδονία και την 
Ανατολική Θεσσαλία, πιθανόν µε 
πρόσκαιρες βροχές.  Οι άνεµοι 
στα δυτικά από βόρειες 
διευθύνσεις χαµηλής έντασης.
Στα ανατολικά και στο Αιγαίο 
βόρειοι βορειοανατολικοί µέτριας 
έντασης. Η θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή.

Κυριακή 15-08-2021 και
∆ευτέρα 16-08-2021 
Γενικά αίθριος καιρός, µε τοπικές 
νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη. Στα 
ηπειρωτικά πρόσκαιρες 
νεφώσεις, µε πιθανότητα τοπικών 
όµβρων στα βόρεια ορεινά.
Οι άνεµοι στα δυτικά από 
βόρειες διευθύνσεις µέτριας 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

έντασης και στο Αιγαίο 
σταδιακά εξασθενηµένοι. Η 
θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή.

Τρίτη 17-08-2021, 
Τετάρτη 18-08-2021 
& Πέµπτη 19-08-2021
Γενικά αίθριος καιρός. Τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες στα ηπειρωτικά τοπικές 
νεφώσεις. Οι άνεµοι δυτικά 
ασθενείς και στα ανατολικά 
βόρειοι βορειοανατολικοί 
αυξηµένης έντασης.
Η θερµοκρασία σε µικρή 
περαιτέρω άνοδο στα δυτικά.

Οι άνεµοι θα πνέουν 
βόρειοι 3 µε 5, στο 
Αιγαίο 5 µε 6 και το 
µεσηµέρι–απόγευµα 
στα ανατολικά 
τµήµατα του, τοπικά 
7 µποφόρ.
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Με βάση τις τελευταίες αποφάσεις των Βρυξελ-
λών, οι αρχές βάσει των οποίων θα κινηθεί 
η Κοινή Αγροτική Πολιτική τη νέα περίο-
δο 2023-2026 έχουν αποσαφηνιστεί. Αυτό 
που µένει να ξεκαθαρίσει είναι ο τρόπος µε 
τον οποίο βούλεται να αξιοποιήσει αυτό το 
νέο πλαίσιο η εδώ εθνική αρχή. 

Η αίσθηση που υπάρχει µέχρι στιγµής, είναι 
ότι το «παιχνίδι» γίνεται µε σηµαδεµένη 
τράπουλα. Κι αυτό γιατί οι δυνάµεις που 
επηρεάζουν στη λήψη των αποφάσεων α-
πέχουν πολύ από τον κόσµο, τον οποίο οι 
αποφάσεις αφορούν. 

Με άλλα λόγια, η γνώµη των αγροτών, επαγ-
γελµατιών και εν γένει δραστηριοποιούµε-
νων στον τοµέα της αγροτικής παραγωγής, 
εδώ και καιρό, έχει αποδυναµωθεί. Ισχυρή 
άποψη για τα αγροτικά ζητήµατα εκφρά-
ζουν σχεδόν όλοι πλην των αγροτών. 

Ειδικά όσον αφορά τη διαµόρφωση του Εθνι-
κού Φακέλου για την υλοποίηση της νέας 
ΚΑΠ, οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν 
άποψη και να επηρεάσουν τις αποφάσεις 
είναι πολλοί. Τις περισσότερες φορές µά-
λιστα οι συζητήσεις γίνονται άτυπα, ω-
στόσο ελλείψει σταθερών δοµών σε επί-
πεδο δηµόσιας διοίκησης και συγκροτη-
µένων θέσεων σε επίπεδο πολιτικής ηγε-
σίας, οι επιρροές είναι έντονες. 

Τυχαίνει µάλιστα, αυτοί οι οποίοι έχουν συ-
χνότερες επαφές µε τα ανώτερα κλιµά-
κια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων να ασκούν και τη µεγα-
λύτερη επιρροή. Και σίγουρα αυτοί δεν εί-
ναι οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι. Είναι 
συνήθως οι µελετητές και οι τεχνικοί σύµ-
βουλοι. Οι οποίοι µάλιστα, εµφανιζόµενοι 
ως κάτοχοι της γνώσης, βρίσκουν τον τρό-
πο να προωθούν τις θέσεις τους οι οποίες 
σε πολλές περιπτώσεις συνδυάζουν ένα 
κράµα από δικές τους συντεχνιακές στο-
χεύσεις µαζί µε µια καλή δόση ενισχυτική 
της ψηφοθηρίας, που απασχολεί συνήθως 
τους εκάστοτε πολιτικά κρατούντες.   

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον και µε δεδοµέ-
νη την παντελή απουσία κεντρικής ορ-
γάνωσης και θεσµοθετηµένης εκπρο-
σώπησης των επαγγελµατιών του αγρο-
τικού χώρου, οι αποφάσεις παίρνουν ό-
λο και πιο συχνά τη λάθος κατεύθυνση. 
Ισχυρά οικονοµικά συµφέρονται και συ-
γκροτηµένα µικροσυντεχνιακά lobby’s 
βρίσκουν τον τρόπο να παραµερίζουν 
τις πραγµατικές ανάγκες των βασικών υ-
ποστηρικτών της αγροτικής παραγωγής. 
Μόνο που χωρίς τους αγρότες, αγροτι-
κή παραγωγή δεν γίνεται.          Agrenda

Όλοι με γνώμη 
πλην των αγροτών
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Στο Εθνικό Απόθεµα και τον νέο Kα-
νονισµό που προβλέπει την πρόσβα-
ση σε αυτό δικαιούχων πέρα των νέ-
ων και νεοεισερχόµενων, φαίνεται 
να στρέφονται οι εθνικές αρχές, για 
την κατανοµή των επιπλέον επιλέ-
ξιµων βοσκότοπων συνοδευόµενα 
µε δικαιώµατα στους πραγµατικούς 
κτηνοτρόφους, από το 2023. Σύµφω-
να µε το ρεπορτάζ, µία πρώτη επα-
φή των υπευθύνων για το ελληνικό 
στρατηγικό σχέδιο µε εκπροσώπους 
των κτηνοτρόφων για το συγκεκριµέ-
νο ζήτηµα, έγινε στα περιθώρια της 
εκδήλωσης για τη νέα ΚΑΠ στην Κο-
µοτηνή (29 Ιουλίου). Εκεί τονίστηκε 
ότι θα δοθούν επιπλέον δικαιώµατα 
µαζί µε την επιλέξιµη γη στους πα-
λαιούς κτηνοτρόφους, χωρίς ωστό-
σο να δίνονται επαρκείς λεπτοµέ-
ρειες για τον στρατηγικό σχεδιασµό. 

Σύµφωνα τώρα µε το ρεπορτάζ, 
ως λύση εξετάζεται το Εθνικό Από-
θεµα στη µοιρασιά του οποίου µπο-
ρούν να συµπεριληφθούν πρόσθε-
τες κατηγορίες αγροτών (Άρθρο 22, 
παράγραφος 7) σύµφωνα µε τον Κοι-
νοτικό Κανονισµό. Ως εκ τούτου, ε-
φόσον τελικά επιλέξουν οι εθνικές 
αρχές να επωφεληθούν της διάτα-
ξης, θα µπορούν παλιοί κτηνοτρό-

φοι να αποκτήσουν νέα δικαιώµατα 
για επιλέξιµη γη. Σύµφωνα µε πηγές 
που έχουν γνώση των διαβουλεύσε-
ων που διεξάγονται µε τις ελληνικές 
αρχές, έχει προταθεί να συνδεθεί το 
Εθνικό Απόθεµα µε ένα σύστηµα σε 
στυλ ΑΓΡΟΓΗ που θα διαχειρίζεται 
τους δηµόσιους βοσκότοπους. ∆η-
λαδή, όταν ένας νέος κτηνοτρόφος 
αιτείται βοσκότοπο να του δίνεται µα-
ζί µε τα δικαιώµατα και µάλιστα µε 
πολυετές µίσθωµα που θα δεσµεύ-
ει τον δικαιούχο. Να σηµειωθεί επί-
σης πως για τη νέα περίοδο, οι αρχές 
µπορούν να αφιερώσουν µεγαλύτε-
ρο ποσοστό του 3% του Εθνικού Φα-
κέλου για τη χρηµατοδότηση του Ε-
θνικού Αποθέµατος. Η περικοπή της 
βασικής ενίσχυσης για τη χρηµατο-
δότηση του Αποθέµατος µπορεί µά-
λιστα να γίνει περιφερειακά και όχι 
σε όλους τους δικαιούχους. ∆ηλα-
δή, για να χρηµατοδοτηθούν δικαι-
ώµατα σε βοσκοτόπους, γίνεται πε-
ρικοπή µόνο στην αντίστοιχη αγρο-

νοµική περιφέρεια ενίσχυσης (ΠΕ:1 
Βοσκότοπος). Αξίζει να σηµειωθεί ε-
δώ πως εφόσον προστεθούν στο σύ-
στηµα επιλέξιµα στρέµµατα -ίσως 
και 9 µε 10 εκατοµµύρια-, τότε, η α-
ξία των δικαιωµάτων θα πέσει κατα-
κόρυφα και ίσως να φτάσει σύµφω-
να µε πρώτους υπολογισµούς τα 9,8 
ευρώ το στρέµµα. 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 22
Αναλυτικότερα, το Άρθρο 22 «Εθνι-
κό Απόθεµα» στην παράγραφο 7 α-
ναφέρει: Τα κράτη µέλη µπορούν να 
θεσπίσουν πρόσθετους κανόνες για 
τη χρήση του αποθέµατος, συµπερι-
λαµβανοµένων πρόσθετων κατηγορι-
ών αγροτών που θα εξυπηρετηθούν 
από το Απόθεµα, υπό την προϋπόθε-
ση ότι έχουν εξυπηρετηθεί οι οµάδες 
προτεραιότητας που αναφέρονται στις 
παραγράφους 4 και 5 και για τις πε-
ριπτώσεις που θα προκαλούσαν την 
αναπλήρωση του Αποθέµατος. Όταν 
το Απόθεµα αναπληρώνεται µε γραµ-
µική µείωση της αξίας των δικαιωµά-
των ενίσχυσης, η γραµµική µείωση 
εφαρµόζεται σε όλα τα δικαιώµατα ε-
νίσχυσης σε εθνικό επίπεδο ή, όταν 
τα κράτη µέλη εφαρµόζουν την πα-
ρέκκλιση που προβλέπεται στην πα-
ράγραφο 2, στο επίπεδο της σχετι-
κής οµάδας εδαφών που αναφέρο-
νται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

Σε παλιούς και νέους 
κτηνοτρόφους το Εθνικό Απόθεμα

Για ένα σύστηµα 

σε στυλ ΑΓΡΟΓΗ 

που θα διαχειρίζεται 

τους δηµόσιους 

βοσκότοπους κάνει 

λόγο το ρεπορτάζ 

Μεγαλύτερο του 3%
Οι αρχές θα µπορούν να αφιε-
ρώσουν µεγαλύτερο ποσοστό 
του 3% του Εθνικού Φακέλου 

για τη χρηµατοδότηση του 
Εθνικού Αποθέµατος

Πτώση
Εφόσον προστεθούν στο 
σύστηµα επιλέξιµα 
στρέµµατα -υπολογίζεται 
ίσως και 9 µε 10 
εκατοµµύρια- τότε η αξία 
των δικαιωµάτων θα πέσει 
κατακόρυφα και ίσως να 
φτάσει σύµφωνα µε 
πρώτους υπολογισµούς 
που έγιναν τα 9,8 ευρώ 
το στρέµµα. 

Βασική
Η περικοπή της βασικής 
ενίσχυσης για τη 
χρηµατοδότηση του 
Αποθέµατος µπορεί 
µάλιστα να γίνει 
περιφερειακά και όχι σε 
όλους τους δικαιούχους. 
∆ηλαδή, για να 
χρηµατοδοτηθούν 
δικαιώµατα σε 
βοσκοτόπους, γίνεται 
περικοπή µόνο στην 
αντίστοιχη αγρονοµική 
περιφέρεια ενίσχυσης.

Σχέδιο
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, 
µία πρώτη επαφή των 
υπευθύνων για το ελληνικό 
στρατηγικό σχέδιο µε 
εκπροσώπους των 
κτηνοτρόφων για το 
ζήτηµα του Εθνικού 
Αποθέµατος έγινε στα 
περιθώρια της εκδήλωσης 
για τη νέα ΚΑΠ στην 
Κοµοτηνή στις 29 Ιουλίου.
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Χωρίς κτηµατολόγιο, δασικούς χάρτες και σχέδια 
βόσκησης δεν γίνεται ΚΑΠ χωρίς δικαιώµατα 
Το µοντέλο της βασικής ενίσχυσης της ΚΑΠ χωρίς ατοµικά δικαιώµατα 
(Καθεστώς Ενιαίας Στρεµµατικής Ενίσχυσης µε πληρωµή στην επιλέξιµη 
γη) είναι κάτι που δεν µπορεί να ενσωµατώσει η χώρα µας, όσο δεν έχουν 
γίνει οι απαραίτητες κινήσεις για να προσδιοριστεί ποια είναι ακριβώς η 
επιλέξιµη γη. Χωρίς κτηµατολόγιο, δασικούς χάρτες και σχέδια βόσκησης, 
η χώρα µας πρέπει να συνεχίζει να βασίζεται σε αυτό το καθεστώς, όπως 
παραδέχτηκε πρόσφατα και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης 
Οικονόµου, σε ηµερίδα διαβούλευσης για τη νέα ΚΑΠ (Κοµοτηνή). 

Χαµηλότερες τιµές και αποσύνδεση δικαιωµάτων 
από δύο καθεστώτα ενίσχυσης στη νέα ΚΑΠ
Τα δικαιώµατα αφενός θα χάσουν µεγάλο µέρος της αξίας τους, που 
µεταφράζεται σε 22% και άνω από το 2023 (τα υψηλά ακόµη περισσότερο 
έως το 2026 µε τη σύγκλιση 100%) και αφετέρου θα πάψουν να συνδέονται 
µε τουλάχιστον δύο καθεστώτα. Πρώτον αποσυνδέονται από το νέο πρασίνισµα 
(eco-schemes) και δεύτερον από την ειδική ενίσχυση νεαρών αγροτών του α’ 
Πυλώνα, που σήµερα δίνεται επιπλέον το 25-50% της βασικής. Αυτό σηµαίνει 
ότι µετά το 2023, ακόµα και η απλή επιλέξιµη γη χωρίς δικαιώµατα, αποκτά 
αξία ως προς τις επιδοτήσεις πολύ µεγαλύτερη από σήµερα.

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Συνεχίζεται η προετοιµασία για το 
καθεστώς της αναδιανεµητικής ενί-
σχυσης και µετά τα στρεµµατικά ό-
ρια µέσα στα οποία θα καθορίζεται 
η ενίσχυση, έχει ξεκινήσει να εξε-
τάζεται και η κατανοµή του ποσού 
ενίσχυσης προοδευτικά σε «σκα-
λοπάτια». Τι σηµαίνει ακριβώς αυ-
τό: Όπως έχει γράψει η Agrenda, 
η έκταση που θα πριµοδοτείται α-
πό την αναδιανεµητική ενίσχυση 
ανέρχεται ανά αγρονοµική περι-
φέρεια ενίσχυσης σε: Αροτραίες: 
20-80 στρέµµατα, Βοσκοτόπια: 30-
120 στρέµµατα, ∆ενδρώδεις: 10-20 
στρέµµατα. Εάν για παράδειγµα εί-
ναι να δοθεί ένα ποσό κατά µέσο 
όρο 15 ευρώ το στρέµµα (τόσο υ-
πολογίζεται για όλες τις περιφέρει-
ες ενίσχυσης), το ποσό αυτό εξετά-
ζεται να δίνεται κλιµακωτά. ∆ηλα-
δή, για τµήµα της έκτασης της εκ-
µετάλλευσης έως και 75 στρέµµα-
τα να χορηγείται το 100% της ενί-
σχυσης (π.χ. 30 ευρώ) και για τµή-
µα της έκτασης της εκµετάλλευσης 
µεγαλύτερο από 75 έως 100 στρµ. 
να χορηγείται το 80% της ενίσχυ-
σης και για για τµήµα της έκτασης 
της εκµετάλλευσης µεγαλύτερο από 
100 στρµ. έως και 120 στρµ. να χο-
ρηγείται 50% της ενίσχυσης. 

Φυσικά «χώρος» για µία τέτοια φι-
λοσοφία ενισχύσεων δίνεται µόνο 
στην περίπτωση των βοσκότοπων, 
ακόµα λιγότερο στις αροτραίες και 
καθόλου στις δενδρώδεις όπου τα 
στρεµµατικά περιθώρια είναι µικρά. 
Σηµειώνεται εδώ, πως ένα τέτοιο µο-
ντέλο ισχύει σήµερα για τη γνωστή 
Εξισωτική αποζηµίωση (Μέτρο 13). 

Στήριξη σε 12 εκατ. στρέµµατα
Συνολικά αναµένεται να στηρι-

χθούν 12 εκατ. στρέµµατα από την 
αναδιανεµητική πληρωµή. Οι εκτά-
σεις πρέπει οπωσδήποτε να συνο-
δεύονται από δικαιώµατα (υπάρχουν 
όµως «παράθυρα» στον κανονισµό 
να δίνεται απλά στην επιλέξιµη γη). 
Σηµειώνεται ότι ο «κουµπαράς» της 
αναδιανεµητικής έχει οριστεί στα 185 
εκατ. ευρώ ετησίως (το 10% του φα-
κέλου των άµεσων ενισχύσεων) και 
θα δηµιουργηθεί από την περικοπή 
της βασικής ενίσχυσης στις εκµεταλ-
λεύσεις που βρίσκονται πάνω από τα 
παραπάνω όρια στρεµµάτων. 

Η περικοπή θα είναι ανάλογη, 
µε το πόσο µεγαλύτερη είναι µία 
εκµετάλλευση από τα ανώτατα όρια 
στρεµµάτων που έχουν τεθεί (120 
στρµ. βοσκότοπος, 80 στρµ. αροτραί-
ες, 20 στρµ. δενδρώδεις). ∆ηλαδή, 
ένας αγρότης µε 1.000 στρέµµατα 
επιλέξιµα αροτραίες εκτάσεις θα υ-
ποστεί µεγαλύτερη περικοπή από έ-
ναν µε 200 κ.ο.κ.. Σηµειώνεται πως 
«η δικαιότερη και αποτελεσµατικό-
τερη εφαρµογή άµεσων ενισχύσε-
ων, µείωση των διαφορών στο επί-
πεδο των άµεσων ενισχύσεων (µο-
ναδιαίες αξίες δικαιωµάτων) και ε-
φαρµογή συµπληρωµατικής αναδια-
νεµητικής ενίσχυσης εισοδήµατος», 

ήταν η πρόταση της ευρωπαϊκής ε-
πιτροπής στις συστάσεις της προς 
την Ελλάδα για τον σχεδιασµό του 
στρατηγικού σχεδίου της νέας ΚΑΠ.

Προαιρετική η αναδιανεµητική
την τρέχουσα περίοδο

Την τρέχουσα προγραµµατική 
περίοδο το καθεστώς της αναδια-
νεµητικής ενίσχυσης ήταν προαι-
ρετικό. Εννέα κράτη-µέλη (Βέλγιο, 
Γερµανία, Γαλλία, Βουλγαρία, Λε-
τονία, Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουµα-
νία και Μ. Βρετανία-Ουαλία) το επέ-
λεξαν και το ενεργοποίησαν αφιε-
ρώνοντας σε αυτό µέχρι και το 15% 
των άµεσων ενισχύσεων.

Τα στρέμματα
που μοιράζουν  
αναδιανεμητική  
Σε «σκαλοπάτια» εξετάζεται η κατανομή του 
ποσού της αναδιανεμητικής ενίσχυσης, η 
οποία υπολογίζεται κατά μέσο όρο στα 15 ευρώ 
το στρέμμα για όλες τις περιφέρειες ενίσχυσης

Στο επίσηµο τελικό κείµενο της 
νέας ΚΑΠ αναφέρεται: 
Άρθρο 26 Συµπληρωµατική 
αναδιανοµή εισοδηµατικής 
στήριξης για τη βιωσιµότητα
1. Τα κράτη µέλη παρέχουν 
συµπληρωµατική αναδιανοµή 
εισοδηµατικής στήριξης για τη 
βιωσιµότητα υπό τους όρους 
που ορίζονται στο παρόν άρθρο 
και όπως διευκρινίζεται 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΑΠ. [...]
2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν 
την ανακατανοµή των άµεσων 
πληρωµών από µεγαλύτερες σε 
µικρότερες ή µεσαίες 
εκµεταλλεύσεις, προβλέποντας 
αναδιανοµή εισοδηµατικής 
στήριξης µε τη µορφή ετήσιας 
αποσυνδεδεµένης ενίσχυσης 
ανά επιλέξιµο εκτάριο στους 
αγρότες που δικαιούνται 
πληρωµή στο πλαίσιο της 
βασικής ενίσχυσης
3. Τα κράτη µέλη καθορίζουν σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, 
ποσό ανά εκτάριο ή διαφορετικά 
ποσά για διαφορετικές εκτάσεις 
εκτάσεων, καθώς και τον 
µέγιστο αριθµό εκταρίων ανά 
αγρότη για τον οποίο 
καταβάλλεται η αναδιανεµητική 
εισοδηµατική ενίσχυση.
4. Το ποσό ανά εκτάριο που 
σχεδιάζεται για ένα δεδοµένο 
έτος απαίτησης δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το µέσο εθνικό ποσό 
των άµεσων ενισχύσεων ανά 
εκτάριο για το εν λόγω έτος 
αξίωσης.

ΑΝΑ∆ΙΑΝΟΜΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

To τελικό 
κείμενο 

Κουµπαράς
Ο «κουµπαράς» της αναδια-

νεµητικής έχει οριστεί στα 185 
εκατ. ευρώ ετησίως (το 10% 

του φακέλου των άµεσων 
ενισχύσεων)
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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

Νέα απογοήτευση και νέος εκνευρισµός για 
τον αγροτικό κόσµο, καθώς παρά τις διαβε-
βαιώσεις των αρµοδίων και τις «εντολές» του 
προέδρου του ΕΛΓΑ, τελικά όχι µόνο καθυ-
στέρησε η πληρωµή, αλλά έβγαλε και ποσό 
µόλις 36,5 εκατ. ευρώ για την πρώτη δόση 
των προκαταβολών του παγετού σε πληγέ-
ντες κυρίως της Κεντρικής και ∆υτικής Μα-
κεδονίας. Η πίστωση έγινε την Πέµπτη 12 
Αυγούστου αποδεικνύοντας για ακόµα µία 
φορά τη δυσλειτουργία του φορέα, µε τον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να προσπα-
θεί να «µαζέψει ό,τι µπορεί», ρίχνοντας το… 
µπαλάκι στις  «εξαιρετικά δύσκολες συνθή-
κες που δηµιούργησαν οι πρωτοφανείς σε 
µέγεθος και έκταση πυρκαγιές».

Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι 
γραµµές δεν είχε γίνει γνωστό από την πλευ-
ρά των παραγωγών ποιοι τελικά είδαν χρή-
µατα στους λογαριασµούς τους και αν τα πο-
σά κινήθηκαν στα επίπεδα που είχαν ανα-
κοινωθεί αρµοδίως από τον ΕΛΓΑ. 

Η ουσία είναι ότι µε τον ρυθµό αυτό, η ε-
πόµενη παρτίδα πληρωµών γα τις υπόλοι-
πες δενδρώδεις καλλιέργειες, µεταξύ των 
οποίων µήλα, αχλάδια και αµύγδαλα, δεν 
θα πρέπει να αναµένεται νωρίτερα από τα 
τέλη Αυγούστου, αν όχι αρχές Σεπτεµβρί-
ου. Εν τω µεταξύ παραµένουν σε εκκρεµό-
τητα οι όψιµες ποικιλίες κερασιών στις ο-
ρεινές περιοχές, για τις οποίες θα πρέπει 
να κατατεθεί φάκελος για πληρωµή απο-
ζηµιώσεων στην Κοµισιόν.

Πάντως από την πλατεία Βάθη ενηµερώ-
νουν τους αγρότες, που περιµένουν χρή-
µατα από τις αποζηµιώσεις ότι «η ροή των 

πληρωµών θα είναι συνεχής, αφού όσα πο-
ρίσµατα εκτίµησης ζηµιών ολοκληρώνο-
νται και υποβάλλονται στον ΕΛΓΑ θα πλη-
ρώνονται». Μάλιστα, στην ανακοίνωση του 
υπουργείου αναφέρεται επιπλέον ότι «µε 
σκοπό την επιτάχυνση της διαδικασίας,  η 
διοίκηση του ΕΛΓΑ έχει ήδη διαθέσει στα 
κατά τόπους υποκαταστήµατα έκτακτο προ-
σωπικό, ενώ έχουν εγκριθεί και υπερωρίες 
για τους εργαζοµένους σε αυτά». Σε κάθε 
περίπτωση υπενθυµίζεται ότι «στόχος του 
ΕΛΓΑ είναι να ολοκληρωθούν οι προκατα-
βολές µέχρι τις 31 Οκτωβρίου και η συνο-
λική καταβολή  των αποζηµιώσεων έως τις 
31 ∆εκεµβρίου».

Σηµειωτέον υπενθυµίζεται ότι ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Οικονοµικών Θεόδωρος 
Σκυλακάκης έχει εγκρίνει κονδύλι ύψους 
60 εκατ. ευρώ για την πρώτη δόση των προ-
καταβολών του παγετού, χρήµατα, τα οποία 
είναι ξεκάθαρο ότι δεν µεταφέρονται σε κά-
ποια άλλη υποχρέωση, αλλά δεσµεύονται 
για την επόµενη πίστωση που θα αφορά 
πληγείσες καλλιέργειες του προγράµµα-
τος «Παγετός Άνοιξη 2021». 

Αν δεν έχει αλλάξει κάτι, από τον ΕΛΓΑ 
ανακοινώθηκε ότι για µέσο όρο ποσοστού 
ζηµιάς 80% θα δοθεί προκαταβολή 180 ευ-
ρώ το στρέµµα για βιοµηχανικό βερίκοκο, 
συµπύρηνο και επιτραπέζιο ροδάκινο, 300 
ευρώ το στρέµµα για το επιτραπέζιο βερίκο-
κο, 230 ευρώ το στρέµµα για το δαµάσκη-
νο, 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.

Ελιές, ροδιές 
με ειδικό 
AD HOC 
πρόγραμμα 
«Οι αλλεπάλληλοι παγετοί φέτος 
προκάλεσαν τεράστιες ζηµιές στη 
φυτική παραγωγή. Σύµφωνα και 
µε την ενηµέρωση από τον 
αρµόδιο υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης αναµένεται το Ειδικό 
(AD HOC) Πρόγραµµα Κρατικών 
Οικονοµικών Ενισχύσεων για τον 
«Παγετό Άνοιξη 2021» 15 
Φεβρουαρίου έως 20 Απριλίου να 
«ξεκλειδώσει» τη δυνατότητα 
αποζηµιώσεων για την εξαιρετικά 
µειωµένη παραγωγή στις ελιές και 
στις ροδιές. Ειδικά στον ∆ήµο 
Τεµπών, το πρόβληµα είναι έντονο 
και εύλογα οι ελαιοπαραγωγοί 
αναµένουν από την πολιτεία, σε 
µια οµολογουµένως δύσκολη 
χρονιά, να αξιοποιήσει κάθε 
διαθέσιµο µέσο ώστε να 
αποζηµιωθούν». Αυτό τόνισε ο 
βουλευτής Λαρίσης της Ν∆ 
Μάξιµος Χαρακόπουλος µετά την 
απάντηση που έλαβε από τον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
Σπήλιο Λιβανό για το ζήτηµα της 
δραµατικής µείωσης της 
παραγωγής που παρατηρείται 
φέτος στις καλλιέργειες της ελιάς 
και της ροδιάς στο νοµό Λάρισας.
Στην απάντησή του, µεταξύ άλλων, 
ο υπουργός αναφέρει ότι «ειδικά 
για τις ζηµιές που προκλήθηκαν σε 
αγροτικές καλλιέργειες από τον 
«παγετό  Άνοιξη 2021» από 15 
Φεβρουαρίου έως 20 Απριλίου (…) 
δύνανται να λάβουν αποζηµίωση, 
κατά παρέκκλιση της νοµοθεσίας, 
καθώς και προκαταβολές µέχρι 
ποσοστού 40% της εκτιµηθείσας 
αποζηµίωσης, όσοι υπέστησαν 
ζηµιές στις καλλιέργειές τους, οι 
οποίες ήταν σε προανθικό στάδιο, 
εντασσόµενες στο Ειδικό (AD 
HOC) Πρόγραµµα «Παγετό Άνοιξη 
2021», το οποίο πρόκειται να 
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Στο ανωτέρω πλαίσιο θα 
αποζηµιωθούν και οι καλλιέργειες 
της ελιάς και της ροδιάς».

Μόλις 36,5 εκατ.
 η πρώτη δόση, νέο 
πακέτο Σεπτέμβριο

Στην καλύτερη περίπτωση αρχές του άλλου μήνα 
η επόμενη πληρωμή για μήλα, αχλάδια, αμύγδαλα

Περιθώριο µέχρι τις 31 Αυγούστου έχουν οι καλλιεργητές του 
παραδοσιακού ελαιώνα Άµφισσας που εφαρµόζουν βιολογική 
δακοκτονία προκειµένου να υποβάλλουν τα απαραίτητα 
παραστατικά συµµόρφωσης Όπως ενηµερώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µε αριθ. 43771/28.07.2021 
εγκύκλιο παράτασης υποβολής παραστατικών ειδικών 
διατάξεων της ∆ράσης 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού 
ελαιώνα Άµφισσας», οι δικαιούχοι της δράσης που 

εφαρµόζουν βιολογικές µεθόδους καταπολέµησης του δάκου 
(σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Κανονισµών (ΕΚ) 834/2007 
και (ΕΚ) 889/2008, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 
κάθε φορά) για το έτος δεσµεύσεων/εφαρµογής 2021 
οφείλουν να προβούν σε καταχώρηση και ηλεκτρονική 
υποβολή του πιστοποιητικού εφαρµογής Βιολογικής Γεωργίας 
στο πληροφοριακό σύστηµα της δράσης µέχρι τις 31 
Αυγούστου, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Παραστατικά ως 31/8 για ελαιώνα Άμφισσας

Φορολογικές οφειλές
Ρύθµιση σε 36 άτοκες ή 72 χαµηλό-
τοκες δόσεις για οφειλές της πανδη-
µίας, και τον Αύγουστο η έκπτωση 
φόρου 3% για εφάπαξ εξόφλησης 

του φόρου εισοδήµατος
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Αποζηµιώσεις έως 14.000 ευρώ για πλήρως κα-
τεστραµµένες κτιριακές εγκαταστάσεις κτηνο-
τροφικών, χοιροτροφικών και πτηνοτροφικών 
µονάδων, κλιµακωτή ενίσχυση για δενδρώδεις 
καλλιέργειες έως 4.000 ευρώ, ενισχυµένη επι-
χορήγηση στα νέα Σχέδια Βελτίωσης και φοροα-
παλλαγές σε αγρότες περιλαµβάνει η εξειδίκευ-
ση των έκτακτων οικονοµικών µέτρων για την α-
ντιµετώπιση των συνεπειών από τις πυρκαγιές.

«Η προσπάθεια είναι να µπορέσουµε µέσα στον 
Αύγουστο να δώσουµε προκαταβολές» στους 
πυρόπληκτους αγρότες, τόνισε ο υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός, αναφέ-
ροντας ότι από τις 18 του µηνός θα είναι ανοι-
χτή η πλατφόρµα αρωγής arogi.gov.gr για αιτή-
σεις. Στη συνέχεια, όπως είπε, µε τη δηµιουργία 
των οµάδων ελέγχου, θα αποτιµάται η ζηµιά και 
θα δίνεται δεύτερη προκαταβολή της τάξης του 
20%, «ευθύς αµέσως µετά την πρώτη» και σε τρί-
το χρόνο, αφού θα έχει ολοκληρωθεί η εκτιµη-
τική διαδικασία, θα δίνεται το υπόλοιπο ποσό, 
συµψηφίζοντας την πρώτη κρατική αρωγή συν 
το δεύτερο 20%, σε ένα συνολικό 70% της ζηµιάς.

Σύµφωνα µε τον υπουργό, οι ρητινοπαραγω-
γοί καλύπτονται από το υπουργείο Περιβάλλο-
ντος, ενώ το Αγροτικής Ανάπτυξης καλύπτει µέσω 
ΕΛΓΑ τους κτηνοτρόφους και η φυτική παραγω-
γή θα καλυφθεί µέσω της πλατφόρµας αρωγής.

Τα παραπάνω προβλέπονται στα οριζόντια µέ-
τρα για πυρόπληκτους αγρότες ενώ µε προσαρ-
µογές του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης συνοδεύεται το πακέτο αποζηµιώσεων που 
εξήγγειλε την Τρίτη 10 Αυγούστου η Κυβέρνηση, 
για το οποίο θα εκταµιευθούν 500 εκατ. ευρώ.

Μέτρα που αφορούν αποκλειστικά αγρότες:
1)  Για τους ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών, χοι-

ροτροφικών και πτηνοτροφικών εγκαταστάσε-
ων καταβάλλεται άµεσα προκαταβολή:

14.000 ευρώ για πλήρως κατεστραµµένες 
κτιριακές εγκαταστάσεις

8.000 ευρώ για µερικώς κατεστραµµένες, και 
3.000 ευρώ για κτιριακές εγκαταστάσεις µε 

µικρές ζηµιές
2) Προκαταβολή αποζηµίωσης για µηχανο-

λογικό εξοπλισµό
8.000 ευρώ για πλήρη καταστροφή
4.000 ευρώ για µερική καταστροφή
2.000 ευρώ για µικρές ζηµιές
 3) Προκαταβολή αποζηµιώσεων στους α-

γρότες µε πολυετείς καλλιέργειες: 
4.000 ευρώ για εκτάσεις άνω 50 στρεµµάτων 
2.000 ευρώ για εκτάσεις 10-50 στρεµµάτων 
1.000 ευρώ  για εκτάσεις κάτω των 10 στρεµ-

µάτων, στις οποίες φύονται πολυετείς καλλι-
έργειες 

4) Σε συνεργασία µε τις αρµόδιες επιτροπές 
των Περιφερειών, το υπουργείο Οικονοµικών 
θα χορηγεί προκαταβολή 20% επί της εκτιµη-
θείσας ζηµιάς στις πληττόµενες επιχειρήσεις, 
από τις πρώτες κιόλας εβδοµάδες µετά την ο-
ριοθέτηση των πληττόµενων περιοχών.

 5) Με την ολοκλήρωση της εκτιµητικής διαδι-
κασίας από τις αρµόδιες επιτροπές των περιφε-
ρειών, θα επιχορηγηθεί, ενσωµατώνοντας την 
πρώτη αρωγή και την προκαταβολή, έως το 70% 
της συνολικής εκτιµηθείσας ζηµιάς. 

    Στην αποζηµίωση περιλαµβάνεται το φυ-
τικό κεφάλαιο που αφορά τις πολυετείς καλ-
λιέργειες, ενώ οι µονοετείς καλλιέργειες θα α-
ποζηµιωθούν από το ΥΠΑΑΤ µέσω de minimis.

    Το απολεσθέν ζωικό κεφάλαιο  θα απο-
ζηµιωθεί άµεσα από τον ΕΛΓΑ, σύµφωνα µε 

τον Κανονισµό, ενώ θα υπάρξει και ενίσχυση 
των κτηνοτρόφων για την αγορά ζωοτροφών. 

Οριζόντια µέτρα που αφορούν και τους αγρότες
Αναστέλλονται για 6 µήνες οι δόσεις και πα-

ρατείνονται άτοκα οι δανειακές υποχρεώσεις  
για όσους παραγωγούς  και επιχειρήσεις που 
συµµετέχουν σε µέτρα του ΠΑΑ και έχουν συ-
νάψει δανειακές συµβάσεις.

Απαλλάσσονται παραγωγοί από τον ΕΝΦΙΑ  
για κτίσµατα και εκµεταλλεύσεις που έχουν υ-
ποστεί ζηµιές  για τα έτη 2021-2023

Αναστέλλονται για 6 µήνες όλες οι εκκρε-
µείς, βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες φορο-
λογικές υποχρεώσεις 

Αναστέλλεται η  διενέργεια  πράξεων ανα-
γκαστικής εκτέλεσης για 6 µήνες επί της κινη-
τής και ακίνητης περιουσίας τους  για παρα-
γωγούς και κτηνοτρόφους και νοµικές οντό-
τητες  που έχουν υποστεί  ζηµιές
  ∆υνατότητα ρύθµισης και αναστολής ασφα-

λιστικών εισφορών
Απαλλάσσονται οι αγρότες από το επιστρε-

πτέο µέρος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Μέτρα για την αποκατάσταση κατοικιών
Εφάπαξ  άµεση προκαταβολή  για φθορές κα-
τοικιών:  

20.000 ευρώ για ολική καταστροφή
12.000 ευρώ για µερική καταστροφή, και 
5.000 ευρώ για µικρή καταστροφή.
Έως 150.000 ευρώ για την οριστική απο-

κατάσταση.

Την εκταµίευση 500 εκατ. ευρώ εξήγγειλε 
στις 10 Αυγούστου η κυβέρνηση 

για την αντιµετώπιση των καταστροφών 
από τις πυρκαγιές.

Αύγουστο προκαταβολή
ως 14.000 ευρώ για εγκαταστάσεις
Μέχρι 8.000 ευρώ για μηχανήματα, έως 4.000 ευρώ για πολυετείς καλλιέργειες

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (ΕΥΡΩ)

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

 14.000 

8.000 

3.000 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

8.000 

ΠΛΗΡΩΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΜΙΚΡΕΣ

>50 ΣΤΡΜ

10�50 ΣΤΡΜ

<10 ΣΤΡΜ

4.000 

2.000 

4.000 

2.000 

1.000 
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Επιπλέον μόρια για Σχέδια 
Βελτίωσης και Νέους Αγρότες
Περισσότερα µόρια ενίσχυσης στο πρόγραµµα των 
Νέων Αγροτών και στα Σχέδια Βελτίωσης, που α-
ναµένεται να ξεκινήσουν τον Σεπτέµβριο,  αλλά 
και επανενεργοποίηση του Μέτρου  5.2 «Επενδύ-
σεις αποκατάστασης ζηµιών σε γεωργικές εκµε-
ταλλεύσεις» του ΠΑΑ, πέραν των άµεσων µέτρων 
στήριξης για τους πληγέντες παραγωγούς από τις 
πρόσφατες πυρκαγιές ανακοίνωσε ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης την Τρίτη 10 Αυγούστου. 

Στο πλαίσιο ενός πακέτου δράσεων µεσοπρόθε-
σµων και µακροπρόθεσµων για τη στήριξη του αγρο-
τικού κόσµου, µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης, περιλαµβάνονται τα εξής:

Αναθεωρείται το ΠΑΑ ενεργοποιώντας πάλι  από το 
Σεπτέµβριο το Μέτρο  5.2 «Επενδύσεις αποκατάστα-
σης ζηµιών σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις» του ΠΑΑ

Αυξάνεται η µοριοδότηση στα σχέδια βελτίωσης 
στις πληγείσες περιοχές στο Μέτρο 4.1.1 «Υλοποί-
ηση επενδύσεων που συµβάλλουν στην ανταγωνι-
στικότητα της εκµετάλλευσης» , του ΠΑΑ,  το οποίο 
θα ξεκινήσει το Σεπτέµβριο

Αυξάνεται η µοριοδότηση για τους νέους γεωρ-
γούς στις πληγείσες περιοχές στο Μέτρο  6.1 «Ενι-
σχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωρ-
γούς» (Πριµ Πρώτης εγκατάστασης) του ΠΑΑ, το ο-
ποίο θα ξεκινήσει το Σεπτέµβριο
 Επιταχύνονται οι πληρωµές στους δικαιούχους που 

εδρεύουν σε πληγείσες περιοχές για το σύνολο των 
µέτρων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. 
 Ενισχύεται το Μέτρο 4.3.4 του ΠΑΑ για την αγρο-

τική οδοποιία και το Μέτρο 4.3.1 του ΠΑΑ για τα µι-
κρά εγγειοβελτιωτικά έργα 
 Ενισχύεται η 2η πρόσκληση του Μέτρου 8.4 «Α-

ποκατάσταση ζηµιών σε δάση από δασικές πυρκα-
γιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά φαι-
νόµενα» του ΠΑΑ και του Μέτρου 8.3 «Πρόληψη 
ζηµιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές 
καταστροφές και καταστροφικά φαινόµενα», που 
αµφότερα υλοποιούνται από τα ∆ασαρχεία 

∆ηµιουργούνται ευνοϊκότεροι όροι για την ενερ-
γοποίηση του Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανά-
πτυξης µε προϋπολογισµό 480 εκατ. ευρώ 
 Ενεργοποιείται η τηλεφωνική γραµµή παροχής 

στον αριθµό 1540 για άµεση ενηµέρωση για τα µέ-
τρα στήριξης και τις απαραίτητες διαδικασίες
 Παρέχεται µέσω του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα επιστηνοµικές 

οδηγίες και προτάσεις για την µεγαλύτερη δυνατή 
αποκατάσταση φυτικού και ζωικού κεφαλαίου που 
δεν έχει υποστεί ολική καταστροφή 

 Τέλος, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η χώρα θα υ-
ποβάλλει αίτηµα για την  αξιοποίηση πόρων α-
πό το αποθεµατικό για κρίσεις στον γεωργικό το-
µέα, µε προϋπολογισµό  προϋπολογισµού 487,6 
εκατ. ευρώ.

Κτηνοτρόφοι
Το ζωικό κεφάλαιο  

θα αποζηµιωθεί 
άµεσα από τον 

ΕΛΓΑ, σύµφωνα 
µε τον Κανονισµό, 
ενώ θα υπάρξει και 

ενίσχυση για την 
αγορά ζωοτροφών 

Από 18 
Αυγούστου

Από την Τετάρτη 
18 Αυγούστου θα 
είναι ανοιχτή η 

πλατφόρµα αρωγής 
arogi.gov.gr για 

αιτήσεις των πυρό-
πληκτων αγροτών 
και κτηνοτρόφων

Στάχτη στην 
Πελοπόννησο 
240.000 στρμ. 
και ο ελαιώνας 
της Μάνης
Καµένα χιλιάδες ελαιόδεντρα και άλλες 
πολυετείς καλλιέργειες, στάβλοι 
ισοπεδωµένοι και απώλειες σε ζωικό 
κεφάλαιο σε περιοχές µετρούοι κάτοικοι 
των οποίων ζουν αποκλειστικά από την 
αγροτική παραγωγή και την 
κτηνοτροφία. Οι πρώτες εκτιµήσεις για 
το µέγεθος της καταστροφής από τις 
πυρκαγιές που έκρυψαν κάτω από ένα 
παχύ νέφος καπνού την Εύβοια και την 
Πελοπόννησο δεν µπορούν να δώσουν 
σαφή εικόνα ακόµα, αλλά υπολογίζουν 
ότι κάηκαν περί τα 58.000 στρέµµατα 
αγροδασικής έκτασης στη Μεσσηνία και 
240.000 σε όλη τη Νότια Πελοπόννησο. 
Πάντως, η κατ’ εξοχήν πληγείσα περιοχή 
φαίνεται, µε βάση τα πρώτα στοιχεία, να 
είναι η περιοχή του ∆ήµου Ανατολικής 
Μάνης στη Λακωνία, µε απώλειες στο 
ζωικό κεφάλαιο, 
ενώ δεν υπήρξε καταστροφή ζωικού 
κεφαλαίου στις Περιφερειακές 
Ενότητες Αρκαδίας και Μεσσηνίας. 
Αναφέρεται ότι αξιόλογες εκτάσεις 
ελαιώνων που δίνουν µερικά από τα 
καλύτερα και πιο βραβευµένα 
ελαιόλαδα παγκοσµίως, βρέθηκαν 
στο επίκεντρο της πύρινης λαίλαπας.
Σε ό,τι αφορά το ζωικό κεφάλαιο, όπως 
ανακοινώθηκε, «σύµφωνα µε τα πρώτα 
στοιχεία της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας, 
σε σύνολο 5.500 αµνοεριφίων και 600 
βοοειδών στην πληγείσα περιοχή του 
∆ήµου Ανατολικής Μάνης κάηκαν, 
κατά δήλωση των κτηνοτρόφων και 
προέδρων κοινοτήτων, 120 αµνοερίφια 
και επτά βοοειδή». Παράλληλα, 
σύµφωνα µε την Περιφέρεια, 
«υπάρχουν ανάγκες για ζωοτροφές 
στις Περιφερειακές Ενότητες Λακωνίας, 
Αρκαδίας και Μεσσηνίας», αίτηµα στο 
οποίο µέχρι στιγµής ανταποκρίθηκαν 
οι µεγάλοι συνεταιρισµοί της ∆υτικής 
Ελλάδας (βλ. ρεπορτάζ σελ. 46).

Ρητίνη
Σύµφωνα µε τον 
υπουργό Αγρο-

τικής Ανάπτυξης 
Σπήλιο Λιβανό, οι 
ρητινοπαραγωγοί 
καλύπτονται από 

το υπουργείο 
Περιβάλλοντος

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σοβαρές συνέπειες και για την ελληνική παραγωγή 
µελιού από τις φωτιές στη Βόρεια Εύβοια. 
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της Οµοσπονδίας 
Μελισσοκοµικών Συλλόγων Ελλάδας Βασίλη 
Ντούρα, ο οποίος αποτιµά πως το πλήγµα στην 
µελισσοκοµία για τις επόµενες δύο µε τρεις 
δεκαετίες θα κοστίσει σε παραγωγή τις 10.000 
τόνους µελιού σε ετήσια βάση. Περίπου 500.000 
κυψέλες πήγαιναν οι µελισσοκόµοι κάθε χρόνο στη 
Βόρεια Εύβοια για να παράξουν πευκόµελο, 
ανέφερε ο πρόεδρος, υπογραµµίζοντας ότι το 
πλήγµα που δέχεται ο κλάδος σε ετήσια βάση 
φτάνει σε οικονοµικό µέγεθος τα 50 εκατ. ευρώ.

∆έκα χιλιάδες
 τόνοι πευκόµελο 

σβήνουν από 
την ελληνική 

παραγωγή 
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Πυρκαγιές
Η χώρα πληρώνει 
την περιφρόνησή της 
προς την περιφέρεια
Οι κοινωνίες της υπαίθρου αντιμετωπίζονται εδώ και 
χρόνια από το κέντρο μόνο ως προμηθευτές επιχειρήσεων

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Το κακό που έχουν ήδη προκαλέσει 
στη χώρα οι πυρκαγιές είναι πολύ 
µεγάλο για να µετρηθεί σε στρέµ-
µατα δάσους, σε καµένα σπίτια ή α-
κόµα και ανθρώπινες ζωές.

Οι τελευταίες πυρκαγιές, ειδικά σε 
Εύβοια και Ηλεία – Αρκαδία, έρχο-
νται να βεβαιώσουν µε τον πιο εµ-
φαντικό τρόπο την εγκατάλειψη της 
υπαίθρου από τη συντεταγµένη Πο-
λιτεία και να αναδείξουν τη συνεχή 
υποτίµηση του ρόλου των τοπικών 

κοινωνιών, ακόµα και ως θεµατο-
φυλάκων της διαφύλαξης του φυ-
σικού περιβάλλοντος. 

Είναι κάποιες δεκαετίες τώρα που 
οι κάτοικοι της υπαίθρου και κυρί-
ως οι δραστηριοποιούµενοι στην α-
γροτική παραγωγή, δεν αντιµετωπί-
ζονται ως ισότιµα µέλη µιας οργα-
νωµένης πολιτείας, αλλά ως πολί-
τες δεύτερης κατηγορίας, οι οποίοι 
ωστόσο θα πρέπει να επιζήσουν για-
τί προµηθεύουν µε τα προϊόντα τους 
τις µικρές, πολύ περισσότερο δε τις 
µεγάλες, επιχειρήσεις, στις οποίες 
στηρίζεται η οικονοµία. 

Ακόµα και η πληµµελής ανάπτυ-
ξη του έργου της δασοπυρόσβεσης, 
δείχνει πόσο µακριά βρίσκεται η ελ-
ληνική ύπαιθρος από τις προτεραι-
ότητες που θέτει το κέντρο.

Επιπροσθέτως, η αποσπασµατική 

υποστήριξη που παρείχαν οι ίδιοι οι 
κάτοικοι της υπαίθρου στην αντι-
µετώπιση των πυρκαγιών και στην 
προστασία των οικισµών, έχει να 
κάνει µε τη διάρρηξη του κοινωνι-
κού ιστού και την απουσία ερεισµά-
των για ενθουσιώδη κοινή δράση. 
Το γεγονός ότι τα καλύτερα σπίτια 
ακόµα και στα πολύ µικρά και απο-
µονωµένα χωριά δεν ανήκουν σε α-
γρότες αλλά σε αστούς, οι οποίοι τα 
αντιλαµβάνονται και τα διαχειρίζο-
νται βέβαια σαν εξοχικές κατοικίες. 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η ακόµα 
και η µικρή επάνοδος των αστών η ο-

ποία καταγράφεται 
κυρίως σε περιοχές 
µε ιδιαίτερο φυσικό 
κάλλος και τουριστι-
κό κατά κάποιο τρό-
πο ενδιαφέρον, γίνε-
ται µε όρους ασύµµε-
τρους οι οποίοι δεν 
διευκολύνουν την εν-
σωµάτωση και την ε-
νίσχυση της κοινω-
νικής συνοχής. Χρει-
άζεται ιδιαίτερη προ-
σπάθεια, ειδικά από 
τους παλιννοστού-

ντες, προκειµένου να εξασφαλίσουν 
την ένταξη και αποδοχή από τους γη-
γενείς, κι αυτό γιατί η στάση της Πο-
λιτείας, όλα αυτά τα χρόνια, έχει καλ-
λιεργήσει την αποµόνωση.  

Μέσα σ’ αυτό το κλίµα δεν αρκούν 
άλλη µια φορά οι εξαγγελίες για α-
ναδασώσεις και γενναίες αποζηµι-
ώσεις. Ούτε αρκεί η επίκληση της 
κλιµατικής αλλαγής, που δήθεν ευ-
θύνεται δια πάσαν νόσον. Χρειάζε-
ται βαθύτερη κατανόηση των αιτί-
ων που έχουν φέρει αυτή την εικό-
να, εγκατάλειψης, τόσο των δασών 
όσο και των δραστήριων παραγωγι-
κά κοινωνιών και αναζήτηση ενός 
άλλου τρόπου προσέγγισης των ζη-
τηµάτων που συνδέονται µε την α-
νάπτυξη της υπαίθρου, ώστε να ο-
δηγηθούν τα πράγµατα σε ένα άλ-
λο ποιοτικό αποτέλεσµα. 
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Στα 92 ευρώ 
η βιομηχανική 
από Νομικό 
συν το πριμ 
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Το 1,25 ευρώ το κιλό για το πρόβειο γράφει 
το συµβόλαιο που έκλεισε για τη νέα γαλα-
κτοκοµική σεζόν ο συνεταιρισµός Αιγοπρο-
βατοτρόφων Ελασσόνας (Γάλα Ελάςς) µε τον 
Μπίζιο που αφορά 4.000 τόνους γάλακτος, 
σε συνέχεια της συµφωνίας του συνεταιρι-
σµού Κτηνοτρόφων Λιβαδίου Ελασσόνας 
µε την εταιρεία Κολιός ΑΕ στα 1,20 ευρώ το 
κιλό. Την ίδια ώρα και ο συνεταιρισµός Αι-
γοπροβατοτρόφων Καρυάς Ελασσόνας υ-
πέγραψε µε την εταιρεία Μπίζιος ΑΕ για το 
πρόβειο γάλα στα  1,20 ευρώ  το κιλό. 

Για «κινήσεις που ενισχύουν και οχυρώ-
νουν την κτηνοτροφία καθώς χτίζονται στέ-
ρεες βάσεις για το µέλλον», κάνει λόγο η 
ενηµέρωση του συνεταιρισµού Ελασσόνας.

Πάντως το οικονοµικό περιβάλλον στο 
οποίο καλούνται να υλοποιήσουν οι κτη-
νοτρόφοι τα συµβόλαιά τους απαιτεί σηµα-
ντικές επενδύσεις και κεφάλαια για αγορά 
ζωοτροφών, καθώς οι ανατιµήσεις έχουν 
ανεβάσει σηµαντικά τα κόστη. Ενδεικτικά, 
το τριφύλλι φτάνει µε 28 λεπτά στον κτη-
νοτρόφο, όταν πέρυσι ήταν µέχρι 19 λεπτά. 

Πρόβειο µε 1,25 ευρώ για Γάλα Ελάςς
Η συµφωνία µε τον Μπίζιο αφορά 4.000 τόνους γάλακτος για τη νέα σεζόν
Μετά τους κτηνοτρόφους Λιβαδίου, η νέα κίνηση χτίζει στέρεες βάσεις
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Τ
ην άνοδο των δεικτών της Φότζια, 
που έφτασε τα 385 ευρώ ο τόνος 
την περασµένη εβδοµάδα, ακο-
λουθεί και η αγορά της Γαλλίας, 

που ενισχύεται άλλα 5 ευρώ, φτάνοντας τα 
330 ευρώ ο τόνος. Με τον Καναδά να συ-
νεχίζει να ενισχύεται λόγω των προβλη-
µάτων από την ξηρασία, οι τιµές εξαγωγής 
που λαµβάνουµε από την Ιταλία οδεύουν 
προς τα 370 ευρώ ο τόνος. Η πορεία των τι-
µών στη συνέχεια θα κριθεί εν πολλοίς α-
πό την κατάσταση στη σοδειά του Καναδά.

Το βαµβάκι έσπασε την αντίσταση 
των 90 σεντς και κινείται λίγο πάνω από 
τα 91 σεντς, µε την αγορά να δυσκολεύε-
ται να κατακτήσει υψηλότερα επίπεδα. Για 
την ώρα, η εγχώρια αγορά κινείται υποτο-
νικά, λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, 
µε τους εκκοκκιστές να περιµένουν, δεδο-
µένης της ζήτησης που εξακολουθεί από 
τα τουρκικά κλωστήρια.   

Με δεδοµένες τις µεγάλες απώλειες 
παραγωγής και την ποιοτική υποβάθµιση 
λόγω του καύσωνα, που σηµαίνει ότι για 
κάποιες ποικιλίες µπορεί να µην είναι δυ-
νατή η συγκοµιδή, οι τιµές που ανακοίνω-
σε η Ένωση Ηρακλείου για τα σταφύλια ε-
σοδείας 2021 είναι οι εξής: Ασύρτικο 80 
λεπτά, Θραψαθήρι 70 λεπτά, Βιδιανό, Μο-
σχάτο, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Μαλ-
βαζία Αρωµάτικα, Αθήρι, Πλυτό 60 λεπτά, 
Merlot, Cabernet 55 λεπτά, Syrah 45 λεπτά, 
Μαντηλάρι, Κοτσιφολιάτικο 30 λεπτά, Λιά-
τικο, Κοτσιφάλι 40 λεπτά, Βηλάνα 35 λεπτά.

Προς τα 370 ευρώ 
εξαγωγή στο σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

15/07 22/07 29/07

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

404,44
408,88

05/08

412,12
408,31

11/08

420,13

Τριφύλλι 
Το κόστος είναι ιδιαίτερα αυξηµένο 

για τους κτηνοτρόφους µε το 
τριφύλλι πλέον στα 28 λεπτά, όταν 
πέρυσι δεν υπερέβαινε τα 19 λεπτά

Ενίσχυση 
Εκτιµάται ότι η τιµή θα ενισχυ-

θεί περαιτέρω καθώς πλησι-
άζει και η επίσηµη περίοδος 

κλεισίµατος συµφωνιών

Σχετικά 
«Οι τιµές στη ζώνη γάλακτος είναι 

σχετικά καλές, αν συνυπολογί-
σουµε και τα αυξηµένα κόστη» 

αναφέρει ο πρόεδρος Γ. Μηλιώνης

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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487,40

1341,40

17,55

84,22
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

87,15

3,25 3,26 3,22 3,22

3,14
3,25

ΒΑΜΒΑΚΙ 
(σεντς/λίµπρα)

08/07 15/07 22/07

89,52 89,45

29/07

90,36

05/08 11/08

90,14 91,20

Τιμές παραγωγού 
για πρόβειο γάλα 
(ευρώ το κιλό)

Γάλα Ελάςς  1,25 

Συνεταιρισµός Λιβαδίου 1,20

Αιγοπροβατοτρόφοι Καρυάς 0,20 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού
 (ευρώ/τόνος)
Νοµικός   92 

Ντάµαβαντ  90 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Σε ανοδική τροχιά 
και στη Γαλλία με 330 
ευρώ το σκληρό σιτάρι 

Πάνω από 90 σεντς 
το χρηματιστήριο, προς 
τα 60 λεπτά το σύσπορο 

Με 1,25 ευρώ η συµφωνία 
Γάλα Ελάςς για το πρόβειο
Συµβόλαιο που αφορά 4.000 τόνους 
πρόβειου γάλακτος µε τιµή στα 1,25 
ευρώ το κιλό έκλεισε για τη νέα 
γαλακτοκοµική σεζόν ο συνεταιρισµός 
Αιγοπροβατοτρόφων Ελασσόνας (Γάλα 
Ελάςς) µε την εταιρεία Μπίζιος ΑΕ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Νέο µοντέλο
οργάνωσης
των τοπικών
κοινωνιών
Όσο κι αν ακούγεται παράδοξο, 
µπορούν αυτές οι πυρκαγιές και 
ειδικά το µεγάλο κακό που έχει γίνει 
στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, να 
αποτελέσουν την απαρχή για ένα 
άλλο µοντέλο οργάνωσης των 
τοπικών κοινωνιών και ανάπτυξης της 
υπαίθρου. Μπορούν να αποτελέσουν 
την αφορµή για καινούργιες 
προσεγγίσεις οι οποίες θα 
εξασφαλίζουν και καλύτερη 
διαχείριση του φυσικού τοπίου και 
αποδοτικότερη αξιοποίηση των 
παραγωγικών γαιών αλλά και 
µεγαλύτερη αλληλεγγύη µεταξύ των 
κατοίκων της υπαίθρου. Προϋπόθεση 
είναι ότι η αποκατάσταση της 
ενότητας του κοινωνικού ιστού, θα 
έχει τον πρώτο λόγο στις 
επιχειρούµενες νέες δράσεις 
αποκατάστασης της τεράστιας ζηµιάς 
που έχουν προκαλέσει οι φετινές 
πυρκαγιές.

Επιτακτική η ανάγκη 
αναζήτησης ενός άλλου 
τρόπου προσέγγισης 
των ζητηµάτων που 
συνδέονται µε την 
ανάπτυξη της υπαίθρου.

Η πληµ-
µελής 
ανάπτυξη 
του έργου 
της δασο-
πυρόσβε-
σης είναι 
ενδεικτική 
της αντι-
µετώπισης 
της υπαί-
θρου από 
το κέντρο.
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Εν µέσω διασταυρούµενων πυρών 
φαίνεται ότι βρίσκονται οι παραγω-
γοί σταφίδας, µε την Παναιγιάλειο 
Ένωση να αναφέρει πως θα ξεκινή-
σει τις επόµενες εβδοµάδες τις παρα-
λαβές σταφίδας, χωρίς την ανακοί-
νωση τιµών, αφού όπως υποστηρί-
ζει στην Agrenda ο πρόεδρος της Έ-
νωσης, Θανάσης Σωτηρόπουλος, τα 
δεδοµένα της αγοράς είναι δυσµενή 
και το υπουργείο αδιαφορεί παρά τις 
προσπάθειες της Ένωσης.

Ο ίδιος προδιαγράφει ότι δύσκολα 
θα διαµορφωθούν τιµές από το 1,50 
µέχρι το 1,70 που αγόρασε το 2020 η 
ΠΕΣ, αφού τα αποθέµατα είναι µεγά-
λα και «ήδη έχει ξεκινήσει η κατρα-
κύλα». Υπενθυµίζεται ότι η ΠΕΣ είχε 
υποβάλει αίτηµα στήριξης στο υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη διά-
θεση των αποθεµάτων που είχε αγο-
ράσει την προηγούµενη εµπορική πε-
ρίοδο, κάτι που ωστόσο δεν επιτρέπει 
ο Κοινοτικός Κανονισµός. 

∆εν έχει πάρει εντολή ο µηχανο-
γράφος να «τρέξει» τις πληρωµές 
που αφορούν τις ειδικές ενισχύ-
σεις στους παραγωγούς υπαίθρι-
ου καρπουζιού, mini και obla, κα-
λοκαιρινής και φθινοπωρινής πα-
τάτας, θερµοκηπιακών καλλιερ-
γειών σε ντοµάτες-αγγούρια όλης 
της χώρας πλην Κρήτης και βου-
βαλοτροφίας, λένε οι τελευταίες 
πληροφορίες. Την ίδια ώρα οι πε-
ρισσότεροι διοικητικοί του Οργα-
νισµού Πληρωµών βρίσκονται σε 
καλοκαιρινή άδεια, µε αποτέλε-
σµα να µην υπάρχουν αρκετοί 
υπάλληλοι να στηρίξουν το σύ-
στηµα. Ωστόσο, διαρρέουν πλη-
ροφορίες που κάνουν λόγο για 
πληρωµή των ειδικών ενισχύσε-
ων τις επόµενες ηµέρες και πιθα-
νότατα πριν το ∆εκαπενταύγου-
στο, όσο προχωρούν οι πιστώσεις 
των προκαταβολών του παγετού.  

Σε κάθε περίπτωση, να σηµει-
ωθεί ότι το σύστηµα για αιτήσεις 
από την πλευρά των παραγωγών 
έχει κλείσει από τις 2 Ιουλίου, ε-
νώ για να γίνει η πληρωµή του 
συνολικού ποσού των 24,2 ε-
κατ. ευρώ θα πρέπει να ολοκλη-
ρωθούν αφενός οι διασταυρω-
τικοί έλεγχοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 
και αφετέρου οι αντίστοιχοι α-

πό το υπουργείο Οικονοµικών.
Ακόµα πιο πίσω, ίσως και Σε-

πτέµβριο, φαίνεται πως θα πά-
ει και η ενίσχυση 253 ευρώ α-
νά θηλυκό ζώο αναπαραγωγής 
για 61.000 χοιροµητέρες, αφού 
πρώτα υποβληθούν οι σχετικές 
αιτήσεις των κτηνοτρόφων, για 
το άνοιγµα των οποίων δεν υπάρ-
χει προς ώρας καµία επίσηµη ε-
νηµέρωση. Οι πληροφορίες λέ-
νε ότι η σχετική απόφαση έχει ε-
γκριθεί από την Κοµισιόν, ωστό-
σο ακόµα το κονδύλι των 15,5 ε-
κατ. ευρώ αν και έχει δεσµευτεί 
δεν έχει πάρει την υπογραφή α-
πό το υπουργείο Οικονοµικών. 

Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο 
πρόεδρος της Νέας Οµοσπονδί-
ας Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελ-
λάδος Γιάννης Μπούρας αναφέ-
ρει ότι «ακόµα περιµένουµε την 
υπογραφή της Κοινής Υπουργι-
κής Απόφασης από τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και του ανα-
πληρωτή υπουργού Οικονοµικών, 
η οποία στη συνέχεια θα πρέπει 
να δηµοσιευθεί σε ΦΕΚ για να ει-
σπράξουµε την ενίσχυση των 253 
ευρώ ανά θηλυκό ζώο αναπαρα-
γωγής, για 61 χιλιάδες χοιροµη-
τέρες, µε το συνολικό πόσο να α-
νέρχεται περί τα 15,5 εκατ. ευρώ».

Γεμάτες οι 
αποθήκες της 
ΠΕΣ, άδειες 
των ιδιωτών

Κάτι σιγοψιθυρίζεται για 
αποζημιώσεις κορωνοϊού

Και γεµάτες αποθήκες 
και αδυναµία αγοράς νέας σοδειάς 

για την Παναιγιάλειο, 
σύµφωνα µε τον πρόεδρό της 

Θανάση Σωτηρόπουλο.

Την ικανοποίησή 
του µετά από 24 
χρόνια για την 
ενοποίηση και 
καθετοποίηση 
των ∆ασικών 
Υπηρεσιών 
εκφράζει ο 
πρόεδρος της 
ΠΟΓΕ∆Υ, Νίκος 
Κακαβάς.

Θεµελιώνεται σε νέα βάση ο δασικός τοµέας µε την 
απόφαση για καθετοποίηση των ∆ασικών Υπηρεσιών

Την ενοποίηση και καθετοποίηση των ∆ασικών Υπηρεσιών ούτως ώστε να 
υπάρχει ενιαία ∆ασική πολιτική ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, µε τους 
γεωτεχνικούς να δηλώνουν την ευχαρίστησή τους για την εξέλιξη αυτή. 
«Η ∆ασική Υπηρεσία µετά από πολλές επίπονες προσπάθειες και φωνές των 
ανθρώπων της, επιστρέφει εκεί που ανήκει, στο φυσικό της χώρο, στην 
πρώτη γραµµή οργάνωσης ενός σύγχρονου και αποτελεσµατικού 
µηχανισµού δασοπροστασίας. Χαιρετίζουµε την απόφαση του πρωθυπουργού 
να προχωρήσει σε αυτή την αναγκαία µεταρρύθµιση που αποτελεί το πρώτο 
βήµα για να θεµελιωθεί σε νέα βάση η οργάνωση και η λειτουργία του 
δασικού τοµέα» δήλωσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 
Γεωτεχνικών ∆ηµοσίων Υπαλλήλων Νίκος Κακαβάς. Σε ανακοίνωση της 
ΠΟΓΕ∆Υ αναφέρεται ότι «το πρώτο βήµα έγινε, τώρα περιµένουµε τη 
στελέχωση και την επάρκεια σε υλικοτεχνική υποδοµή του ∆ασικού Τοµέα, 
αλλά και την εφαρµογή ενιαίας δασοπυρόσβεσης. Οι γεωτεχνικοί θα 
συνεχίσουν τον αγώνα τους για ενιαία δοµή των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών 
για να µην υπάρχουν επικαλύψεις, κρατίδια και πρωθυπουργίσκοι». 

∆ιπλοί έλεγχοι
Για να πληρωθούν τα 
24,2 εκατ. ευρώ, µετά 
το τέλος των αιτήσεων 

των παραγωγών, 
πρέπει να γίνουν 

διασταυρωτικοί και 
από τον Οργανισµό 

Πληρωµών και από το 
υπουργείο Οικονοµικών
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ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Παρά το γεγονός ότι τον τελευταίο µισό 
αιώνα η µεγιστοποίηση των αποδόσεων 
των καλλιεργούµενων ειδών ήταν κύρια 
προτεραιότητα των βελτιωτών, η κλιµα-
τική αλλαγή στρέφει την προσοχή όλων 
σε νέα χαρακτηριστικά των φυτών που 
θα συµβάλλουν στην προσαρµοστικό-
τητά τους στις νέες συνθήκες και θα δι-
ασφαλίσουν την υψηλή παραγωγικότη-
τα, που µε κόπο είχε επιτευχθεί. 

Μελέτες αποκαλύπτουν ότι το στρες 
που προκαλούν στα φυτά περιβαλλοντι-
κοί παράγοντες που σχετίζονται µε την 
κλιµατική αλλαγή, είναι υπεύθυνο για 
το 50% των ετήσιων παγκόσµιων απω-
λειών στη γεωργία. Υπό αυτό το πρίσµα, 
τα φυτά «βελτιώνονται» σε δύο βασικούς 
άξονες, την αποφυγή του στρες και την 
ανεκτικότητα σε αυτό. Για να επιτευχθεί 
η «αποφυγή» οι επιστήµονες επικεντρώ-
νουν τις προσπάθειές τους στην ανάπτυ-
ξη ποικιλιών µικρότερου βιολογικού κύ-
κλου, που θα µπορούν να συγκοµίζονται 
πριν την έναρξη καταστρεπτικών φαινο-
µένων, όπως οι εξαιρετικά υψηλές θερµο-
κρασίες του καλοκαιριού ή αντίστοιχα να 
σπέρνονται αργότερα, µετά την ολοκλή-
ρωση των όψιµων ανοιξιάτικων παγετών. 

Καθώς η «αποφυγή» µπορεί να µην 
είναι πάντα εφικτή ή κατάλληλη λύση, 
οι καλλιέργειες θα πρέπει να εξοπλι-
στούν µε χαρακτηριστικά που θα τους 
επιτρέψουν να διατηρήσουν την παρα-
γωγικότητά τους σε συνθήκες υψηλών 
θερµοκρασιών, έντονης ξηρασία και α-
λατότητας του εδάφους. 

Στα χαρακτηριστικά συγκαταλέγονται:
Βαθύτερο ριζικό σύστηµα και χαµη-

λότερο ύψος: Αναπτύσσοντας µεγαλύτε-
ρη βιοµάζα ριζών που φτάνει βαθύτερα, 
τα φυτά θα έχουν πρόσβαση στα εδαφι-
κά αποθέµατα νερού, ενώ το χαµηλότερο 
ύψος και η αυξηµένη πυκνότητα του ξύ-
λου στις δενδρώδεις διευκολύνει τη µε-
ταφορά του νερού στην κόµη του φυτού. 

Υψηλότερη ικανότητα αποτελεσµα-
τικής χρήσης του νερού: Το χαρακτηρι-
στικό αυτό είναι γνωστό ως WUE και αντι-
κατοπτρίζει την ποσότητα βιοµάζας που 
παράγεται ανά µονάδα νερού που απορ-
ροφάται. H WUE είναι ένα γενετικά πο-
λύπλοκο χαρακτηριστικό µε µεγάλη ό-
µως σηµασία, ενώ σχετίζεται και µε το ά-
νοιγµα-κλείσιµο των στοµάτων των φύλ-
λων για τη µείωση των απωλειών νερού.  

Μικρότερη ειδική φυλλική επιφά-
νεια και µεγαλύτερου πάχους φύλλα

Stay-green: Η αξία του έχει ήδη ανα-

γνωριστεί και συµπεριλαµβάνεται στους 
καταλόγους µε τα χαρακτηριστικά των νέ-
ων ποικιλιών στην αγορά. Το stay-green 
καθυστερεί την έναρξη του θανάτου των 
φύλλων µετά την άνθιση, επιµηκύνει τη 
φωτοσυνθετική ικανότητα των φυτών και 
κατ’ επέκταση την παραγωγικότητά τους 
κάτω από ξηρικές συνθήκες. 

Επιτυχηµένη ρύθµιση της ωσµωτικής 
ισορροπίας: Τα ελληνικά εδάφη «υπο-
φέρουν» ήδη από αυξηµένη αλατότητα, 
δυσχεραίνοντας την πρόσληψη εδαφικού 
νερού και θρεπτικών στοιχείων από τις ρί-
ζες, ενώ προκαλεί και φυτοτοξικότητες. 
Τέλος, η αύξηση της θερµοκρασίας κα-
τά την περίοδο του λήθαργου των φυτών 
και η ανοιξιάτικοι καύσωνες απαιτούν την 
ανάπτυξη φυτών µε µικρότερες ανάγκες 
σε ψύχος για την επιτυχή διαφοροποίηση 
των οφθαλµών τους και βελτιωµένη ζωτι-
κότητα γύρης και ανθέων σε υψηλότερες 
θερµοκρασίες για καλύτερη καρπόδεση.

Με climate-smart ποικιλίες 
στη μάχη εναντίον του στρες
Σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, έντονης ξηρασίας και αλατότητας του εδάφους 
οι climate-smart ποικιλίες και τα stay-green φυτά διατηρούν την παραγωγικότητά τους

Αποθέµατα νερού
Αναπτύσσοντας 

µεγαλύτερη βιοµάζα 
ριζών που φτάνει 

βαθύτερα, τα φυτά θα 
έχουν πρόσβαση στα 
εδαφικά αποθέµατα 

νερού

Ξηρασία 
Το stay-green καθυ-
στερεί την έναρξη 
του θανάτου των 
φύλλων µετά την 
άνθιση, επιµηκύνει 
τη φωτοσυνθετική 

ικανότητα των φυτών 
και κατ’ επέκταση την 
παραγωγικότητά τους 

κάτω από ξηρικές 
συνθήκες

Ποικιλίες µε
πολλαπλά 
γονίδια 
αντοχής
Η κλιµατική αλλαγή αλλάζει 
και τον «χάρτη» των 
βιοτικών εχθρών, 
ευνοώντας την πρώιµη 
έξαρση φυτοπαθογόνων 
ασθενειών και 
εντοµολογικών προσβολών. 
Οι θερµότεροι χειµώνες 
«στρώνουν το χαλί» σε 
επικίνδυνους 
µυκητολογικούς εχθρούς 
που επεκτείνουν χρονικά και 
τοπικά το εύρος δράσης 
τους, αναπτύσσοντας 
µεγάλους πληθυσµούς και 
ζηµιώνοντας από πρώιµα 
στάδια «κλασικούς» και 
νέους ξενιστές. Παράλληλα, 
αυξάνονται και οι γενεές 
των εντόµων ανά 
καλλιεργητική περίοδο και 
συντοµεύει ο κύκλος ζωής 
των παθογόνων, 
διευκολύνοντας την 
ανάπτυξη νέων στελεχών 
και ειδών που µπορούν να 
«σπάσουν» την 
ανθεκτικότητα των φυτών. 
Ένα τέτοιο πιεστικό 
περιβάλλον καθιστά ζωτικής 
σηµασίας τη δηµιουργία 
νέων ανθεκτικών ποικιλιών 
µε πολλαπλά γονίδια 
ανθεκτικότητας. Μεγάλος ο 
κίνδυνος για τα µήλα µε το 
βακτηριακό κάψιµο να 
εξαπλώνεται ευκολότερα 
κατά το στάδιο της άνθισης 
των δέντρων µε τις 
υψηλότερες θερµοκρασίες 
που επικρατούν εκείνη την 
περίοδο να ενισχύουν την 
ανάγκη ανθεκτικών στην 
ασθένεια ποικιλιών ώστε να 
σωθεί η καλλιέργεια. 





Brix και Baume 
δείχνουν τρύγο
Πάνω από 19ο Brix τα σάκχαρα 
της ράγας για ξηρούς οίνους

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Μπαίνοντας στον Αύγουστο οι 
αµπελουργοί προετοιµάζουν 
σιγά σιγά τα εργαλεία συγκο-
µιδής τους και παίρνουν τις τε-
λικές αποφάσεις για την ακρι-
βέστερη ηµεροµηνία τρύγου. 
H χρονική στιγµή του τρύγου 
είναι ένας πολύ σηµαντικός 
παράγοντας που µπορεί να 
επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό 
την ποιότητα και διαφέρει α-
νάλογα µε την ποικιλία, την 
περιοχή, το φορτίο του αµπε-
λώνα και τις καιρικές συν-
θήκες που επικρατούν κατά 
τη διάρκεια της καλλιεργητι-
κής περιόδου. Για την παρα-
γωγή οίνων οι αµπελουργοί 
δίνουν βάση στον προσδιο-
ρισµό της τεχνολογικής ωρί-
µανσης των σταφυλιών. Οι 
ποικιλίες µε περισσότερους 

από έναν βαθµούς τεχνολο-
γικής ωριµότητας χαρακτηρί-
ζονται ως πολυδύναµες και εί-
ναι το Μοσχάτο Αλεξανδρεί-
ας, το Pinot Noir, η Ντεµπίνα 
το Ξινόµαυρο κ.ά.

Προσδιορισµός της 
τεχνολογικής ωριµότητας 
 Οργανοληπτικά χαρακτη-

ριστικά
Εµπειρικά µε το µάτι, από το 
χρώµα της ρώγας και του τσα-
µπιού, τον όγκο της ρώγας, τη 
σκληρότητά της, από το πόσο 

εύκολα αποσπάται ο φλοιός 
από τη ρώγα και η ρώγα από 
τον ποδίσκο της. Επιπροσθέ-
τως µπορεί να γίνει και δοκι-
µή της γεύσης, για προσδιορι-
σµό του βαθµού γλυκύτητας 
καθώς και της οξύτητας της 
ρώγας, της στυφάδας της, το 
εάν έχει αποκτήσει το χαρα-
κτηριστικό άρωµα της ποικι-
λίας και την κατάλληλη τρα-
γανότητα.
 Με χηµικές µεθόδους 

Μέτρηση των βαθµών Baumé, 
τα γράδα δηλαδή του µού-
στου, από ρώγες που παίρ-
νονται από διάφορα σηµεία 
του αµπελιού. Η δειγµατο-
ληψία αρχίζει από την περί-
οδο αλλαγής του χρώµατος, 
σε σύγκριση µε τα δεδοµένα 
παλαιότερων ετών για την ί-
δια περιοχή και σε συνάρτηση 
µε τις κλιµατολογικές συνθή-
κες. Έτσι, όταν οι µετρήσεις 

δείχνουν τους επιθυµητούς 
βαθµούς Baumé ξεκινάει ο 
τρύγος. Ως κατώτατοι αποδε-
κτοί βαθµοί Baumé για τη συ-
γκοµιδή των λευκών σταφυ-
λιών θεωρούνται οι 12–12,5 
ενώ για τα µαύρα οι 13–13,5 
βαθµοί. Τέλος, η ωριµότητα 
των ραγών µπορεί να προσ-
διοριστεί µε την περιεκτικό-
τητα των ζαχάρων σε βαθ-
µούς Brix. Για παράδειγµα, 
στην ποικιλία Chardonnay 
κατάλληλος βαθµός ωριµό-
τητας για την παραγωγή α-
φρώδους οίνου είναι τα 17-
18ο Brix, ενώ για ξηρούς οί-
νους η περιεκτικότητα υπερ-
βαίνει τα 19ο Brix. Πρόσφα-
τα, σε αρκετές αµπελουργι-
κές χώρες, ο τρυγητός γίνε-
ται στα 12-14ο Brix για την 
παραγωγή οίνων µε χαµη-
λή περιεκτικότητα σε αλκο-
όλη (7-8% vol).

Καταστροφή κλαδίσκων αµυγδαλιάς πριν διαχειµάσει η φόµοψη
Οι συνεχιζόµενες βροχοπτώσεις που σηµειώθηκαν από τα µέσα Ιουλίου 
δηµιούργησαν ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη του µύκητα Phomopsis 
amygdali µε την ασθένεια (φόµοψη ή έλκος κλαδίσκων) να βρίσκεται σε 
πλήρη εξέλιξη σε όλες τις περιοχές, στις οποίες η θερµοκρασία κατάφερε να 
συγκρατηθεί έως τους 36oC. Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών 
Βόλου αναφέρει εκτεταµένες και σε εξέλιξη προσβολές στις αµυγδαλιές 

στους νοµούς Μαγνησίας, Λάρισας, Καρδίτσας και Φθιώτιδας. Παρ’ ότι ο καύσωνας 
«δουλεύει» υπέρ των παραγωγών αναστέλλοντας την ανάπτυξη του παθογόνου, η πολύ 
υψηλή ατµοσφαιρική υγρασία το επόµενο διάστηµα θα είναι και πάλι ευνοϊκή για τον 
µύκητα. Οποιαδήποτε εποχή του έτους κι αν εµφανιστούν συµπτώµατα, ο παραγωγός 
πρέπει να αφαιρεί και να καταστρέφει µε επιµέλεια όλους τους προσβεβληµένους 
βλαστούς για τη µείωση του µολύσµατος που θα διαχειµάσει. Το µέτρο αυτό είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικό στα δέντρα που «χτυπήθηκαν» από τους ανοιξιάτικους παγετούς και 
ήδη βρίσκεται σε κίνδυνο η παραγωγή του επόµενου έτους. Συστήνεται και ψεκασµός 
µε εκλεκτικά φυτοπροστατευτικά (βενζιµιδαζολικά ή ιµιδαζολικά µυκητοκτόνα). 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Μετά τη βροχή 
Να έχουν παρέλθει τρεις 

ηµέρες από την τελευταία 
βροχόπτωση για τη συγκο-
µιδή των οινοστάφυλων

Αλευρώδης 
στο υπαίθριο αγγούρι
Σε πρόσφατες µετρήσεις και επιτόπιες 
παρατηρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε 
υπαίθριες καλλιέργειες αγγουριού στο 
νοµό Μαγνησίας διαπιστώθηκαν µέτριοι 
προς αυξηµένοι πληθυσµοί του αλευρώδη 
στα φυτά. Το έντοµο που είναι αρκετά 
ανθεκτικό στις υψηλές θερµοκρασίες 
προσβάλλει κυρίως τα φύλλα της 
αγγουριάς αποµυζώντας χυµούς, 
εξασθενώντας τα φυτά και µεταδίδοντας 
επικίνδυνες και µη θεραπεύσιµες ιώσεις. 
Η καταπολέµηση του είναι δύσκολη και οι 
παραγωγοί καλούνται να εναλλάσσουν 
συχνά τη δραστική ουσία από τα 
σκευάσµατα που χρησιµοποιούν για να 
µην αναπτυχθεί ανθεκτικότητα στον 
πληθυσµό. Οι ψεκασµοί για τον αλευρώδη, 
όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι, πρέπει να 
γίνονται κατά προτίµηση πολύ πρωί ή το 
σούρουπο, διότι όλος ο πληθυσµός 
βρίσκεται στο κάτω µέρος των φύλλων, µε 
κατάλληλα εγκεκριµένα 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα. H 
αντιµετώπιση των ιώσεων, µπου 
µεταδίδονται από τους αλευρώδεις, 
επιτυγχάνεται µε τη χρήση ποικιλιών που 
παρέχουν ανεκτικότητα σε αυτές.

Σκευάσµατα
BAYER: Flipper EW
SIPCAM: Krisant 4EC.

Γλοιοσπόριο στην ελιά
Η υψηλή ατµοσφαιρική υγρασία, οι 
πρόσφατες βροχοπτώσεις και η µικρή 
πτώση της θερµοκρασίας δηµιουργούν 
και πάλι ευνοϊκές περιβαλλοντικές 
συνθήκες για την εγκατάσταση και 
εξάπλωση του γλοιοσπορίου (ή 
ανθράκωσης). Η ασθένεια έχει την 
ικανότητα, να αναπτύσσεται καθ’ όλη την 
καλλιεργητική περίοδο προσβάλλοντας 
φύλλα, κλαδίσκους, καθώς και ώριµους 
καρπούς απειλώντας την παραγωγή. 
Επιπλέον προσοχή και έγκαιρη 
αντιµετώπιση απαιτείται σε ελαιώνες που 
εµφάνισαν προσβολές και νωρίτερα κατά 
την καλλιεργητική περίοδο και «κρύβουν» 
το παθογόνο. Επιπλέον η προσβολή του 
ελαιοκάρπου από τον δάκο παίζει 
σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της 
επιδηµίας. Σε έντονες προσβολές οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Ιωαννίνων 
προτείνουν την εφαρµογή ψεκασµού µε 
εγκεκριµένα και κατάλληλα για την 
καλλιέργεια µυκητοκτόνα διαβρέχοντας 
καλά όλη την κόµη του δέντρου. 

Σκευάσµατα
BAYER: Flint 50WG, Serenade ASO
SIPCAM: Hidroval 40WG
UPL: Syllit oleo SC, 
Vondozeb R 75 WG.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Σηµείο τοµής 
εµβολιασµού

Αν τα δένδρα είναι 
εµβολιασµένα η νέα 
ανάπτυξη πρέπει να 

σχηµατίζεται από 
βλάστηση πάνω από 
το σηµείο τοµής του 

εµβολιασµού

Κλάδεμα μετά το φθινόπωρο 
για πυρόπληκτα ελαιόδεντρα
Αφού εκτιμηθεί η ισχυρή ικανότητα αναγέννησης που έχει η ελιά

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Καµία επέµβαση, µέχρι τα µέσα του φθι-
νοπώρου τουλάχιστον, δεν πρέπει 
να γίνει στα καµένα ελαιόδεντρα έ-
ως ότου αυτά δώσουν τη συνολική 
εικόνα της δυνατότητας αναβλάστη-
σης που έχουν (ή όχι) και γίνει και η 
καταγραφή των ζηµιών από τον ΕΛ-
ΓΑ. Η άρδευση επιταχύνει το χρόνο 
που απαιτείται για να επιτευχθεί ξανά 
η πλήρης απόδοση, αλλά ίσως πρέ-
πει να εφαρµόζονται µικρότερες πο-
σότητες νερού σε σχέση µε την πρό-
τερη της φωτιάς περίοδο ενώ ο βαθ-
µός ζηµιάς θα κρίνει και την αυστη-
ρότητα του κλαδέµατος. 

Με στόχο την γρήγορη αποκατά-
σταση των ελαιώνων µε το χαµηλό-
τερο κόστος, το Περιφερειακό Κέντρο 

Προστασίας Φυτών του υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε νε-
ότερες και συµπληρωµατικές οδηγίες 
χειρισµού των καµµένων ελαιοδέν-
δρων που επλήγησαν στις περιοχές 
των ∆ήµων Βιάννου και Ιεράπετρας.

1. Αν τα δένδρα δεν έχουν αναβλα-
στήσει µέχρι το τέλος της άνοιξης, πρέ-
πει να εκριζωθούν. 

2. Αν κάηκε όλο το υπέργειο τµήµα, 
τότε θα δώσουν αναβλάστηση µόνο 
από τη βάση του κορµού, όπου πρέ-
πει να αποµακρυνθεί το χώµα. Από 
τους βλαστούς που εµφανίζονται γύ-
ρω από το λαιµό επιλέγονται ένας ή 
περισσότεροι τουλάχιστον µετά από 
παρέλευση ενός έτους. Σε περίπτωση 
που το δένδρο ήταν εµβολιασµένο α-
κολουθεί εµβολιασµός.

3. Αν έχουν καταστραφεί από τη 
φωτιά όλοι οι κύριοι βραχίονες και έ-

µεινε υγιές τµήµα κορµού, τότε το δέ-
ντρο θα αναβλαστήσει σε όλο το µή-
κος του υγιούς κορµού. Πρέπει να υ-
ποστεί καρατόµηση στο ύψος του κα-
τεστραµµένου κορµού. Αφήνονται τό-
σοι βλαστοί ώστε να σχηµατιστεί η ε-
πιθυµητή κόµη. Η βλάστηση στην πε-
ριοχή του λαιµού αφαιρείται. 

4. Για δένδρα που αναβλάστησαν α-
πό το ύψος των πρωτογενών βραχιό-
νων και θα υποστούν καρατόµηση στο 
ύψος αυτό αφαιρείται από τους βρα-

χίονες το τµήµα που έχει καταστρα-
φεί και επιλέγονται από τους λαίµαρ-
γους που έχουν εκπτυχθεί οι κατάλ-
ληλοι. Ο εκτιµώµενος χρόνος εισόδου 
στην καρποφορία είναι 2-4 χρόνια. 

5. Αν στο δέντρο έχει καταστραφεί 
τµήµα φυλλώµατος και λεπτοί κλάδοι, 
ενώ έχει επηρεαστεί και η τρέχουσα 
παραγωγή, τότε τα δένδρα αναβλαστά-
νουν. Αφαιρείται µε το κλάδεµα κάθε 
κατεστραµµένος κλάδος και θα δώ-
σουν παραγωγή τον επόµενο χρόνο.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

«Ασηµικά» παλιών συνεταιρισµών, εκτά-
σεις φιλέτα και ετικέτες προϊόντων µε βα-
ρύ όνοµα και µακρά ιστορία περνούν στα 
χέρια ιδιωτών όσο δίπλα η κοινότητα που 
τα δούλεψε στερείται τους τίτλους ιδιοκτη-
σίας του τόπου της. Ένας πλούτος και πα-
ραγωγικές δυνατότητες που δύσκολα µπο-
ρούν να ξαναχτίσουν οι τοπικές κοινότη-

τες, αν και κρίνονται απαραίτητα στις προ-
σπάθειες που κάνει µια νέα γενιά αγροτών 
και κτηνοτρόφων να ανασυνταχθεί σε σύγ-
χρονα συλλογικά σχήµατα.  

Το ζήτηµα των χαµένων περιουσιακών 
στοιχείων ανενεργών συνεταιρισµών γίνε-
νται όλο και πιο επίκαιρο όσο βρίσκει τα πα-
τήµατά της µια νέα γενιά συντελεστών της 
αγροτικής παραγωγής που έρχεται να δι-
εκδικήσει ξανά τη θέση της στα παραγωγι-
κά κέντρα της χώρας. Ωστόσο βρίσκει τοίχο 

στη λάθρα διαχείριση των τελευταίων ετών. 
Με µεταβιβάσεις που έγιναν νύχτα και στην 

καλύτερη των περιπτώσεων ένα…συµβολι-
κό αντίτιµο, χάνεται από τις αγροτικές κοι-
νότητες ο συλλογικός πλούτος στον οποίον 
είχαν επενδύσει δύο και τρεις γενιές πίσω 
αγροτών. Πλέον, όπου οι ανανεωµένες δυ-
νάµεις αγροτών των επί µέρους χωριών α-
νασυντάσσονται ψάχνουν να βρουν λύσεις 
ώστε να µπορέσουν να αξιοποιήσουν τις ε-
πενδύσεις των προηγούµενων γενεών, στις 
οποίες είτε έχουν κάνει κατάληψη ιδιωτικά 
συµφέροντα είτε το «κενό» στο νόµο που ε-
πικαλείται η δηµόσια διοίκηση  καταδικάζει 
τα κτίρια στην εγκατάλειψη και την σταδια-
κή κατάρρευση. 

Μέσα στην «κάλµα» του καλοκαιριού, ιδι-
ώτης κατάφερε να εξασφαλίσει µε εξευτελι-
στικές τιµές, εκτάσεις «φιλέτα» και υποδοµές 
του άλλοτε κραταιού συνεταιρισµού στις Α-
πάνω Αρχάνες Κρήτης. ∆ύο ελαιουργεία, έ-
να συσκευαστήριο σταφυλιών, εµπορικά σή-
µατα που έγραψαν ιστορία κατά την χρυσή 
περίοδο των ελληνικών συνεταιρισµών κα-
θώς και οικόπεδα 40 στρεµµάτων, η αξία των 
οποίων µπορεί να υπερβεί τα 5 εκατ. ευρώ. 
Το fund που είχε αναλάβει το χρέος του συ-
νεταιρισµού αρκέστηκε σε 1,8 εκατ. ευρώ για 
το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του 
συνεταιρισµού που αναγράφονται παραπά-

Νύχτα αλλάζει χέρια
ο πλούτος των  

συνεταιρισμών
 Τους τίτλους ιδιοκτησίας του τόπου της διεκδικεί 

η νέα γενιά συντελεστών της αγροτικής παραγωγής

Ιδιωτικά συµφέροντα 
είτε το «κενό» στο νόµο 
που επικαλείται η δηµόσια 
διοίκηση καταδικάζει τα κτίρια 
στην εγκατάλειψη και την 
σταδιακή κατάρρευση. 

Η περιουσία των 
συνεταιρισµών είναι ένας 
πλούτος και παραγωγικές 
δυνατότητες που δύσκολα 
µπορούν να ξαναχτίσουν οι 
τοπικές κοινότητες.

Καταδίκη

Περιουσία

Ιδιώτης κατάφερε να 
εξασφαλίσει µε εξευτελιστικές 
τιµές, εκτάσεις «φιλέτα» και 
υποδοµές του άλλοτε κραταιού 
συνεταιρισµού στις Απάνω 
Αρχάνες Κρήτης. 

Πολυεθνική που δραστηριοποιείται 
στο χώρο των ποτών «έχει κάνει 
κατάληψη» σε δύο αποθήκες 
έκτασης ενός στρέµµατος εκάστη 
της  πτωχευµένης Ένωσης 
Φαρσάλων.

Αρχάνες

Φάρσαλα

∆εν είναι µόνο τα ακίνητα που 
χάνονται σε «ξένα χέρια». Είναι 
και το όνοµα που έχτισαν µε τα 
προϊόντα τους οι συνεταιριστές 
όλες τις προηγούµενες δεκαετίες, 
σηµειώνει ο Στ. Γαβαλάς.

Κνωσός
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νω, όπως µεταφέρει στην Agrenda ο Σταύ-
ρος Γαβαλάς, ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρα-
κλείου, η οποία έχει µπει και η ίδια σε περι-
πέτειες µε ιδιώτη επιχειρηµατία και προσπα-
θεί τώρα να πάρει ξανά πίσω τα ηνία των πα-
ραγωγικών δυνατοτήτων της περιοχής. «Μια 
µόλις προσφορά υπήρχε και µε 1,8 εκατοµ-
µύρια υποδοµές και ιστορία αιώνα πέρασαν 
στα χέρια ενός ιδιώτη» αναφέρει χαρακτηρι-
στικά ο συνοµιλητής µας.  

«∆εν µπορούµε να αξιοποιήσουµε 
τις αποθήκες των παππούδων µας»

Ο 39χρονος Κώστας Μπρέλλας από τον Ά-
γιο Κωνσταντίνο Φαρσάλων και οι συντοπί-
τες του έχουν φτιάξει έναν συνεταιρισµό α-
πό το 2017 µέσω του οποίου διαχειρίζονται 
την παραγωγή σιτηρών των χωραφιών τους, 
έχοντας καταφέρει µέχρι σήµερα να διαµορ-
φώσουν και αποθεµατικό για τυχόν ανάγκες. 
Ως το 2016 υπήρχε ένας άλλος αγροτικός συ-
νεταιρισµός στο χωριό, ο οποίος δεν µπόρε-
σε να εναρµονίσει το καταστατικό του µε τις 
οδηγίες που έφερε θεσµική ρύθµιση εκείνη 
τη χρονιά και έκλεισε. Αξίζει να σηµειωθεί ό-
τι ούτε εκείνος είχε χρέη, ωστόσο η πτώχευ-
ση της Ένωσης Φαρσάλων στην οποία υπα-
γόταν, µάγκωσε τη λειτουργία του. 

Στην περιουσία του συνεταιρισµού και δύο 
αποθήκες, αναγκαίες για την λειτουργία του 
σηµερινού σχήµατος το οποίο διεκδικεί τα 
τελευταία χρόνια υψηλές τιµές για το πρώ-

της ποιότητας σκληρό σιτάρι που 
παράγει ο τόπος. Αυτές τις αποθή-
κες όµως, «που έγιναν µε χρήµα-
τα των παππούδων µας» όπως µε-
ταφέρει ο 39χρονος αγρότης στην 
Agrenda, δεν µπορούν να τις αξι-
οποιήσουν. Πολυεθνική που δρα-
στηριοποιείται στον χώρο των πο-
τών «έχει κάνει κατάληψη» όπως 
λέει ο κ. Μπρέλλας στις δύο απο-
θήκες έκτασης ενός στρέµµατος έ-
καστη και ύστερα από έντονες προ-
σπάθειες, οι νεαροί συνεταιριστές 
κατάφεραν να τους παραχωρηθεί 
από την ίδια τους την περιουσία 
το 1/3 του αποθηκευτικού χώρου. 

Το «όνομα»
που ξεφτίζει
∆εν είναι µόνο τα ακίνητα που 
χάνονται σε «ξένα χέρια». Είναι και το 
όνοµα που έχτισαν µε τα προϊόντα τους 
οι συνεταιριστές όλες τις 
προηγούµενες δεκαετίες. 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 
Ένωσης Ηρακλείου, που σύµφωνα µε 
τον Σταύρο Γαβαλά, περίπτωση 
νοθείας του brand Κνωσός βάσει 
στοιχείων του ΕΦΕΤ που επικαλείται ο 
ίδιος, πυροδότησε την κόντρα του µε 
τον ιδιώτη επιχειρηµατία, αφού όπως 
αναφέρει ο κ. Γαβαλάς, τέτοιες 
πρακτικές στηλιτεύουν τη φήµη του 
προϊόντος και της περιοχής. Από την 
πλευρά του ο ιδιώτης επιχειρηµατίας, 
έχει επικαλεστεί βιοµηχανικό λάθος το 
οποίο δεν έφτασε ποτέ στην αγορά.  

Μόλις 35.000 ευρώ αποθήκη 
σε περιοχή-φιλέτο της Λάρισας
Η υποτίµηση του πλούτου των παραγωγικών 
δυνάµεων της χώρας έχει να δώσει πολλά νέα 
παραδείγµατα. Όπου δεν επιβάλλεται η εγκατάλειψη, 
η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων µε 
εξευτελιστικούς όρους από πρόσωπα και φορείς που 
δεν διαθέτουν «ευανάγνωστα διακριτικά» γίνεται επί 
της ουσίας µε χαρακτηριστικά καταπάτησης και 
πλιάτσικου. Στην περιοχή της Λάρισας, σύµφωνα µε 
το ρεπορτάζ, δύο εκκοκκιστήρια άλλοτε 
συνεταιριστικά έχουν περάσει σε χέρια ιδιωτών, ενώ 
πριν από λίγες ηµέρες, ο εκκαθαριστής των χρεών 
της Ένωσης Λάρισας πούλησε για µόλις 35.000 
ευρώ τσιµεντένια αποθήκη σε περιοχή «φιλέτο» η 
οποία για να χτιστεί από το µηδέν θα χρειαζόταν 
σήµερα τουλάχιστον 200.000 ευρώ για την 
κατασκευή, χώρια το κόστος της γης. 

Το ζήτηµα των χαµένων περιουσιακών 
στοιχείων ανενεργών συνεταιρισµών 

γίνενται όλο και πιο επίκαιρο.
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Παραμένει το ερωτηματικό στην Απονιτροποίηση 

Μέσα στο επόμενο εξάμηνο 
προκήρυξη για 6 συν 1 Μέτρα
Το αργότερο μέχρι τις αρχές του 2022 σύμφωνα με τις διαχειριστικές αρχές

Στο ΕΣΠΑ Αλιεία και
Υδατοκαλλιέργειες
Στο εγκεκριµένο ΕΣΠΑ 2021-2027 
περιλαµβάνεται πλέον το πρόγραµ-
µα «Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια» 
(γνωστό σήµερα ως ΕΠΑλΘ), κοι-
νοτικού προϋπολογισµού 420 ε-
κατ. ευρώ. Μέσα από το συγκεκρι-
µένο πρόγραµµα θα επιδοτούνται 
οι αλιείς και οι επιχειρήσεις υδα-
τοκαλλιέργειας, ενώ θα χρηµα-
τοδοτούνται και οι δράσεις για το 
Leader Αλιείας. Το σχέδιο που δη-
µοσίευσαν οι αρχές που διαχειρί-
ζονται το ΕΣΠΑ 2021-2027, αναφέ-
ρουν πως οι σηµαντικές δράσεις 
που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο 
των Προτεραιοτήτων του προγράµ-
µατος αλιείας αφορούν τα εξής: 

Ενίσχυση των οικονοµικά, 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
βιώσιµων αλιευτικών δραστηρι-
οτήτων µε έµφαση στη µικρή πα-
ράκτια αλιεία και εκσυγχρονισµό 
στόλου και υποδοµών, συνδυαστι-
κά µε δράσεις για µείωση του πε-
ριβαλλοντικού αποτυπώµατος, ει-
σαγωγή καινοτοµίας στην παρα-
γωγική διαδικασία και ενθάρρυν-
ση συνεργασιών.

Συµβολή στη διατήρηση και 
αποκατάσταση των θαλάσσιων 

οικοσυστηµάτων και της αποτε-
λεσµατικής επιτήρησης της αλι-
ευτικής δραστηριότητας, σε συν-
δυασµό µε δράσεις για τον µετρι-
ασµό των επιπτώσεων της κλιµα-
τικής αλλαγής.

Ενίσχυση της ανταγωνιστι-
κότητας και ανθεκτικότητας των 
υδατοκαλλιεργειών, προώθηση 
πρακτικών για την εξασφάλιση 
περιβαλλοντικής βιωσιµότητας 
µακροπρόθεσµα. 

∆ιεύρυνση των αγορών στό-
χων των προϊόντων αλιείας-υδα-
τοκαλλιέργειας, εφαρµογή νέων 
τεχνολογιών καθώς και αναβάθ-
µιση εγκαταστάσεων, προϊόντων 
και υπηρεσιών στον τοµέα της µε-
ταποίησης. 

Εφαρµογή µέτρων σε στοχευ-
µένες περιοχές για την προώθη-
ση βιώσιµης γαλάζιας οικονοµί-
ας, κοινωνικής συνοχής, πολιτι-
σµού, αναβάθµισης της ποιότητας 
ζωής και προστασίας του περιβάλ-
λοντος (Leader Αλιείας). 

Υποστήριξη της λειτουργίας 
του κοινού περιβάλλοντος ανταλ-
λαγής πληροφοριών για την επιτή-
ρηση του θαλάσσιου τοµέα της Ε.Ε.

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με έξι προκηρύξεις και µε ερωτηµα-
τικό την Απονιτροποίηση, πορεύ-
εται ο σχεδιασµός των διαχειριστι-
κών αρχών για το ΠΑΑ 2021-2022. 
Συγκεκριµένα:

Νέοι Αγρότες: Έχει εκδοθεί η προ-
δηµοσίευση, προϋπολογισµού 420 
εκατ. ευρώ. Πρόσκληση αναµένεται 
τον Σεπτέµβριο. 

Σχέδια Βελτίωσης: Γνωστός επι-
σήµως έχει γίνει µόνο ο προϋπολογι-
σµός των 180-200 εκατ. Σχεδιάζεται 
η προκήρυξη του Οκτωβρίου κυρίως 
για µικρού προϋπολογισµού έργα. 

Βιολογικά: Έχει εκδοθεί η προδη-
µοσίευση και έχουν αποσταλεί προς 
έγκριση στις Βρυξέλλες οι προσθή-
κες των νέων καλλιεργητικών οµά-
δων. Αρµοδίως έχει δηλωθεί, πως ο 
προϋπολογισµός θα είναι 400 εκατ. 
και θα αφορά 3ετεις δεσµεύσεις δι-
ατήρησης των βιολογικών πρακτι-
κών για αγρότες, κτηνοτρόφους, µε-
λισσοκόµους. Η πρόσκληση αναµέ-
νεται Σεπτέµβριο σύµφωνα µε την 

διεύθυνση Συστηµάτων Ποιότητας 
του ΥΠΑΑΤ. 

∆άσωση Γεωργικών Γαιών: Α-
νατέθηκε η µελέτη επαναϋπολογι-
σµού της ενίσχυσης έως τις 31 Αυ-
γούστου. Η πρόσκληση αναµένεται 
τέλη του 2021 ή αρχές του 2022. Ο 
προϋπολογισµός δεν θα ξεπεράσει 
τα 50 εκατ. . 

Επιδότηση κόστους πιστοποίη-
σης (Μέτρο 3.1): Kάλυψη 100% των 
εξόδων πιστοποίησης αγροτών για το 
σύστηµα AGRO 2, η µελέτη για το α-
κριβές ποσό της µέγιστης ενίσχυσης 
θα ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος Οκτω-
βρίου.  Πρόσκληση αρχές του 2022.

Πρόγραµµα προστασίας της χοι-
ροτροφίας (Μέτρο 5.1.2): Το Μέτρο 
«Επενδύσεις πρόληψης και προστα-
σίας του ζωικού κεφαλαίου από µετα-
δοτικές ασθένειες και φυσικές κατα-
στροφές» εκχωρήθηκε προς την αρµό-
δια ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής.Αφορά 
µόνο χοιροτρόφους και επιδοτεί δα-
πάνες στο 80% του κόστους, για έξο-
δα εκσυγχρονισµού στάβλων µε στό-
χο την πρόληψη ζωονόσων. H προ-
κήρυξη αναµένεται εντός του έτους.

ΕΣΠΑ 2021-2027

ΕΥΡΩ

26,2
5,3

∆ΙΣ.

∆ΙΣ.
Π/Υ455 ∆ΙΣ.

20,9 ∆ΙΣ.

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

ΑΛΙΕΙΑ
Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΕΝΩΣΙΑΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

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».





Το ροµπότ Annie  
αξιοποιεί η Corteva

Η εταιρεία φυτοπροστα-
τευτικών προϊόντων 
Corteva Agriscience χρη-
σιµοποιεί το νέο ροµπότ 
της Boston Dynamics για 
να «περπατήσει» ανάµεσα 
σε σειρές καλλιεργειών. 
Το ροµπότ έχει πιθανές 
εφαρµογές στη δοκιµή πε-
δίου τόσο νέων λύσεων 
σπόρων όσο και προστασί-
ας καλλιεργειών.

Νέο τριπλό 
χορτοκοπτικό Kuhn
Συνολικά στα 8,84 µέτρα 
διαµορφώνεται το πλάτος 
εργασίας του νέου πίσω 
συνδυασµού PZ 8831 της 
Kuhn, συµπεριλαµβανοµέ-
νου του µπροστινού χορ-
τοκοπτικού PZ 1021 F. Ο 
σχεδιασµός της µονάδας 
συµπληρώνεται από τα 
γνωστά χαρακτηριστικά 
των µπροστινών µοντέλων 
PZ, όπως οι ελεύθερα 
περιστρεφόµενες βάσεις.

Οµοιογενής λίπανση 
µε συστήµατα Sulky
Η Sulky καινοτοµεί µε 
τους λιπασµατοδιανοµείς 
X40 + ECONOV - SPEED 
CONTROL & X50 + 
ECONOV - SPEED 
CONTROL, οι οποίοι δια-
χειρίζονται τον αντίκτυπο 
της ταχύτητας στην οµοιο-
γένεια του µοτίβου εξά-
πλωσης κάτι που, όπως 
αναφέρει η εταιρεία, δεν 
υπήρχε προηγουµένως 
στην αγορά. 

Οπτικοποίηση των 
θρεπτικών από NH
Το βραβευµένο σύστηµα 
NutriSense της New 
Holland ενσωµατώνεται 
στην διαδικτυακή πύλη 
MyPLMTM Connect της 
φίρµας, επιτρέποντας 

∆ύο επιλογές 
τυλίγµατος Fendt  
Τη δυνατότητα να παραγ-
γείλουν την Fendt Rotana 
130 F Combi µε την επιλο-
γή περιτυλίγµατος µεµβρά-
νης δίνει η Fendt στους 
υποψήφιους πελάτες, οι 
οποίοι θα επιλέξουν τα νέα 
µοντέλα. Όπως αναφέρει 
η εταιρεία, µε την επιλογή 
τυλίγµατος µεµβράνης, 
σχηµατίζονται δεµάτια και 
τυλίγονται µόνο µε µεµ-
βράνη. Αυτή η διαµόρφω-
ση µειώνει τις απώλειες 
τροφής από ζηµιές, από 
τον παγετό σε θερµοκρασί-
ες υπό του µηδέν.

στους πελάτες να οπτικο-
ποιήσουν τα δεδοµένα 
των θρεπτικών συστατι-
κών που συλλέγονται από 
τα µηχανήµατά τους στην 
εφαρµογή MyPLM 
Connect Farm.  Το σύστη-
µα παρέχει στους αγρότες 
πολύτιµες µετρήσεις της 
υγρασίας των καλλιεργει-
ών, του αµύλου, της ακα-
τέργαστης πρωτεΐνης, των 
ινών (ADF και NDF) κ.α.
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Μπορεί εξωτερικά να µην υπάρχει έντο-
νη διαφοροποίηση σε σχέση µε τον προ-
κάτοχο, αλλά η νέα γενιά T7HD της New 
Holland δίνει νέο αέρα στο εσωτερικό των 
νέων T7.275, T7.290 και T7.315, µε τα τρία 
µοντέλα να αποκτούν την ολοκαίνουργια 
καµπίνα Horizon Ultra, ίσως µία από τις πιο 
σύγχρονες στην αγορά. Έτσι, εκτός από τους 
χαµηλότερους προφυλακτήρες και το νέο 
πακέτο των 24 φωτιστικών led, τα νέα µο-

ντέλα παίζουν όλο το «παιχνίδι» εντός της 
καµπίνας. Εκεί, ο χειριστής θα συναντήσει 
έναν χώρο 7,5% µεγαλύτερ που έχει επανα-
σχεδιαστεί πλήρως, µε τα επίπεδα θορύβου 
να είναι τώρα ακόµη πιο χαµηλά -η κατα-
σκευάστρια αναφέρει 66dB.

Η µεγαλύτερη καµπίνα προσφέρει περισ-
σότερο χώρο για τα πόδια και υπάρχει χώ-
ρος αποθήκευσης περισσότερων αντικειµέ-
νων. Στην πραγµατικότητα, λέει η εταιρεία, 
ο χειριστής µπορεί να βάλει ακόµη και µια 
τσάντα πίσω από το κάθισµα.

Αριστερά υπάρχει ένας κλειστός χώρος 

Έργο τέχνης και 
ψηφιακής εξέλιξης 
η νέα καμπίνα ΝΗ    
Η νέα γενιά T7HD New Holland βάζει τον χειριστή 
σε ένα περιβάλλον που όμοιό του δύσκολα βρίσκει
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Νέα συνεργασία 
του Γάλα Ελάςς 
με τη HALAVIT
Ο Συνεταιρισµός Αιγοπροβατοτρόφων Ελάσσονας Γά-
λα Ελάςς, θέλοντας να σταθεί στο πλευρό των κτηνο-
τρόφων, προχωράει σε µια αποκλειστική συνεργασία 
µε την εταιρεία HALAVIT, µε σκοπό τη µείωση του κό-
στους παραγωγής του παραγόµενου γάλακτος. Η ει-
σαγωγή υποκατάστατου σκόνης γάλακτος για αµνούς 
και ερίφια αποτελεί µια πρωτοποριακή κίνηση του Συ-
νεταιρισµού που αποδεικνύει για άλλη µια φορά ότι ε-
πενδύει στη συλλογικότητα. 

Το Halavit 335 µε OmniGen-AF είναι πλήρες υποκατά-
στατο γάλακτος που ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστη-
µα των αµνοεριφίων. Αποτελεί το µόνο υποκατάστατο 
γάλακτος για αµνοερίφια που περιέχει OmniGen-AF, 
ένα πατενταρισµένο ειδικό διατροφικό πρόσθετο, που 
ενισχύει την άµυνα του οργανισµού των αµνοεριφίων.

Το OmniGen-AF συνεισφέρει στη µείωση του ποσο-
στού εµφάνισης λοιµόξεων (πχ. διάρροιας) κατά την 
κρίσηµη περίοδο της γαλουχίας, αλλά και στην οµα-
λότερη αντιµετώπιση του στρες κατά τον απογαλακτι-
σµό. Παράλληλα είναι εµπλουτισµένο µε προβιοτικά 
και πρεβιοτικά για τη βελτίωση της εντερικής µικροβι-
ακής χλωρίδας και το 65% των πρωτεϊνών προέρχεται 
από στοιχεία γάλακτος, ενώ είναι πλούσιο σε βιταµί-
νες και ιχνοστοιχεία. Το προϊόν πληροί τις προδιαγρα-
φές ποιότητας και ελέγχου ISO και HACCP, ενώ απο-
κλειστικός εισαγωγέας του είναι ο Συνεταιρισµός Αι-
γοπροβατοτρόφων Ελασσόνας µε την τεχνική και επι-
στηµονική υποστήριξη της Heliades Farming Solutions.

To μεγαλύτερο 
ψεκαστικό 
της John Deere
Το νέο ψεκαστικό R975i αποτελεί την υπέρβαση για 
την John Deere, η οποία λανσάρει για το 2022 το µε-
γαλύτερο µοντέλο που είχε ποτέ στην γκάµα της. Αυ-
τό το µηχάνηµα των 7500 λίτρων θα ενταχθεί στην 
υπόλοιπη σειρά R900i, η οποία περιλαµβάνει µο-
ντέλα των 4.400, 5.200 και 6.200 λίτρων. Όπως και 
τα άλλα ψεκαστικά της γκάµας, το R975i επωφελεί-
ται από τις τεχνολογίες John Deere Precision Ag, ε-
πιτρέποντας στους πελάτες να αξιοποιήσουν όλες 
τις νές έξυπνες λύσεις που διαθέτει η εταιρεία.Το 
R975i έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις α-
παιτήσεις των πελατών που θέλουν µεγαλύτερες χω-
ρητικότητες δεξαµενής αλλά και µεγαλύτερη µπού-
µα, καθώς και υψηλότερη ακρίβεια, µειωµένη χρή-
ση χηµικών και µεγαλύτερη άνεση κατά την πλήρω-
ση και λειτουργία του µηχανήµατος. 

αποθήκευσης µε πρίζες πίσω από το κάθι-
σµα του συνοδηγού, ο οποίος τώρα δέχε-
ται µια επίπεδη πλάτη, ώστε ο οδηγός να 
τοποθετεί τα διάφορα έγγραφά του ή, α-
πλά, να βάλει ένα φλιτζάνι καφέ χωρίς να 
χυθεί. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που έρχε-
ται εδώ να προστεθεί -θα το καλωσορίσουν 
οι χειριστές των New Holland- είναι το ψυ-
γείο 12 λίτρων, αρκετά µεγάλο για να χω-
ράει δύο µεγάλα µπουκάλια, κάτω από το 
κάθισµα του συνοδηγού - ένας άλλος λό-
γος για τον οποίο έχουν επανασχεδιαστεί 
οι λασπωτήρες.

Στα δεξιά η εταιρεία τοποθετεί το νέο υπο-
βραχιόνιο Sidewinder από το T8 Genesis, 
µε οθόνη IntelliView 12 και µια σειρά από 
προσαρµόσιµες λειτουργίες. Υπάρχουν ε-
πίσης επιπλέον ανοιχτοί χώροι αποθήκευ-

σης ενώ το κάθισµα έχει µεγαλύτρη περι-
στροφή, πάλι λόγω του επανασχεδιασµού 
του λασπωτήρα. Οι αναβαθµίσεις δε σταµα-
τούν, µε την κατασκευάστρια να ενσωµα-
τώνει στο τιµόνι τον «πίνακα οργάνων» και 
να τον ονοµάζει «CentreView». Πρόκειται 
για µία ορθογώνια οθόνη η οποία, φυσικά, 
µένει σταθερή ενώ το τιµόνι περιστρέφεται.

Το σύστηµα αυτόµατου κλιµατισµού ανα-
νεώνεται και αυτό, θερµαίνει ή ψύχει σε δι-
αφορετικές ζώνες και αποδίδει 35% περισ-
σότερο από το προηγούµενο, σύµφωνα µε 
την εταιρεία. Παράλληλα, το πάνω µέρος 
του καθίσµατος AutoComfort διώχνει την 
υγρασία τις ζεστές µέρες ή ζεσταίνει την 
πίσω πλευρά του κορµιού τα κρύα πρωινά. 
Όπως και το T8 Genesis, το νέο T7HD έχει 
µια νέα αρχιτεκτονική για ακόµη µεγαλύτε-
ρη χρήση του συστήµατος τηλεµατικής και 
άλλων νέων λειτουργιών PLM χρησιµοποι-
ώντας τον δέκτη Cygnus.

«Αυτές οι νέες εξελίξεις είναι το αποτέ-
λεσµα της στρατηγικής της New Holland 
να συνδέεται όλο και περισσότερο µε τους 
πελάτες µας», λέει ο Carlo Lambro, Brand 
President της New Holland. «Η εξυπηρέτη-
ση και η ψηφιοποίηση είναι οι πύλες του 
µέλλοντος», υποστήριξε ο ίδιος. 

Καµπίνα Horizon Ultra
Περισσότερο χώρο, µεγαλύτερη απο-
θηκευτική ικανότητα και ολόφρεσκη 
τεχνολογία ενσωµατώνει στις νέες 

τις καµπίνες η New Holland
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Με τα βουνά 
στον ώμο

∆ιαχρονικό: Τα θεµέλιά µου 
στα βουνά και τα βουνά σηκώνουν 
οι λαοί στον ώµο τους και πάνω 
τους η µνήµη καίει άκαυτη βάτος. 
Ακόµη κι αν η µνήµη, όπου και να 
την αγγίξεις, πονεί» Γ. Σεφέρης.

ΠορτοκαλοΥφασµα: Η ιταλική 
Orange Fiber δηµιούργησε υψηλής 
ποιότητας ύφασµα από τις φλούδες 
των πορτοκαλιών. Τα υφάσµατα 
είναι κατασκευασµένα από 
µεταξωτό νήµα κυτταρίνης. Όταν 
χρησιµοποιείται στην πιο αγνή του 
µορφή, το 100% εσπεριδοειδές 
ύφασµα διαθέτει απαλή και 
µεταξένια αίσθηση στο χέρι. Η 
Ιταλία παράγει πολλά εσπεριδοειδή 
και 700.000 τόνους αποβλήτων 
µόνο από τα πορτοκάλια, institute.
eib.org. convergences.gr, 7/7/2021. 

Ορεινή 
Οικονοµία:
Καλό Αύγουστο 
και από όλους 
τους 
κτηνοτρόφους 
των ω(ο)ραίων 
βουνών µας. Η 

Ελλάδα έχει το 76% του εδάφους 
της πάνω από τα 600 µ. υψόµετρο 
και η οικονοµία της θα έπρεπε να 
καθοδηγείται από την οικονοµία 
περιορισµένων πόρων, και ΟΧΙ να 
έχει αλωθεί από την οικονοµία της 
αφθονίας των πεδιάδων.

Σταφυλό∆ερµα: ∆έρµα από τα 
απόβλητα σταφυλιών µετά την 
οινοποίηση. Στην Ελλάδα 
παράγουµε 400.000 τόνους κρασί 
το οποίο είναι το 10% της Ιταλίας, 
όσο περίπου και η Ισπανία, ενώ η 
Γερµανία (χωρίς ήλιο, αλλά µε 
ζάχαρη), παράγει 600.000 τόνους. 
«Σκεφτείτε τους εκατοντάδες 
τόνους, κοτσάνια, στέµφυλα και 
σπόρους που αφήνει πίσω της η 
παραγωγή κρασιού. Η Ιταλία είναι η 
πρώτη χώρα στην Ευρώπη που 
υιοθέτησε µεθόδους κυκλικής 
οικονοµίας, αξιοποιώντας τα 
απορρίµµατα της αµπελουργίας. 
∆έρµα από κρασί… για έπιπλα, 
αυτοκίνητα, ενδύµατα και αξεσουάρ. 
Βραβευµένο προϊόν καινοτοµίας και 
κυκλικής οικονοµίας µε τεράστιες 
προοπτικές». Ε. Νάµινι, Αναπτυξιακή 
∆υτ. Μακεδονίας, 6/7/2021.

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Εάν παραλληλίσει κανείς την γεωµορ-
φία που παρουσιάζουν τα κτήµατα της 
Τοσκάνης µε αυτήν που εµφανίζει η 
περιοχή του Αγίου Ανδρέα στην Ηλεία, 
εκεί που βρίσκεται το κτήµα ∆ύο Ύ-
ψη, θα παρατηρήσει την υψοµετρική 
ανοµοιογένεια του εδάφους που δί-
νει την δυνατότητα να συνυπάρχουν 
αµπελοτόπια µε διαφορετικά χαρακτη-
ριστικά, στα οποία ευδοκιµούν διαφο-
ρετικές ποικιλίες. Το Κτήµα ∆ύο Ύψη 
χαρακτηρίζεται από αµµώδες έδαφος, 
µε ασβεστολιθικά χαρακτηριστικά και 
παρουσία κοχυλιών. Μαζί µε τα αµπέ-
λια συζούν και τα ελαιόδεντρα. Η συ-
νύπαρξη αµπέλου και ελιάς στην ίδια 
γη, γέννησε τη σκέψη στους ιδιοκτή-
τες του κτήµατος Βιβλία Χώρα, Βασί-
λη Τσακτσαρλή και Βαγγέλη Γεροβα-
σιλείου, να δηµιουργήσουν εκτός α-
πό ονοµαστά κρασιά και το δικό τους 
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. 

Επέκταση από τα 30 στρέµµατα στα 150
«Η αρχική έκταση που αποκτήσα-

µε από τον Χρήστο Κόκκαλη πριν α-
πό µερικά χρόνια, ήταν 30 στρέµµατα. 
Σταδιακά επεκταθήκαµε µε την από-

κτηση επιπλέον 120 στρεµµάτων και 
σήµερα έχουµε συνολικά 150 στρέµ-
µατα γης στην ιδιοκτησία µας», περι-
γράφει ο κύριος Τσακτσαρλής. «Ου-
σιαστικά στα 120 στρέµµατα που απο-
κτήσαµε στη συνέχεια, υπήρχαν χέρ-
σα χωράφια αλλά και χωράφια µε ε-
λαιόδεντρα κορωνέικης ποικιλίας, τα 
οποία συντηρούµε. Πρόκειται για έ-
ναν ελαιώνα µε συνολική έκταση 23 
στρεµµάτων. Από αυτά τα δέντρα πα-
ράγουµε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλα-
δο ψυχρής έκθλιψης, προϊόν µικρών 
αποδόσεων, το οποίο ονοµάσαµε Κτή-
µα ∆ύο Ύψη», αναφέρει ο οινολόγος.

Το συγκεκριµένο ελαιόλαδο όπως 
και τα περισσότερα της Ηλείας αφή-
νει φρουτώδη αλλά και χορτώδη αρώ-

µατα, αγγίζοντας πολλά από τα χαρα-
κτηριστικά του αγουρέλαιου χωρίς ω-
στόσο να είναι αγουρέλαιο. «Ήδη τυ-
ποποιήσαµε τη χρονιά του 2019, την 
οποία φέραµε στην αγορά πέρυσι και 
φέτος θα κυκλοφορήσει η σοδειά του 
2020», λέει ο κύριος Τσακτσαρλής. 

Αναδεικνύοντας τα 
χαρακτηριστικά της περιοχής

Επιθυµία των Τσακτσαρλή και Γε-
ροβασιλείου ήταν να αναδείξουν τα 
χαρακτηριστικά της περιοχής µέσα 
από το ελαιόλαδο Κτήµα ∆ύο Ύψη. 
Και όπως λέει ο Βασίλης Τσακτσαρ-
λής η δοκιµή πέτυχε, καθώς προέ-
κυψε ένα «πολύ καλό ελαιόλαδο, 
που αξίζει τον κόπο». 

Στο Κτήμα Δύο Ύψη συζούν
αμπέλια και ελαιόδεντρα 
δίνοντας έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο Οι ιδιοκτήτες του Κτήματος Βιβλία Χώρα 

σκέφτηκαν να δημιουργήσουν εκτός από τα 
ονομαστά κρασιά και δικό τους ελαιόλαδο

Συνεργασία µε το Ελαιοτριβείο 
Παπαδόπουλος για το Κτήµα ∆ύο Ύψη.

Συνεργασία µε το τοπικό ελαιοτριβείο,
περιορισµένες ποσότητες στην εστίαση

Ο οινολόγος Βασίλης Τσακτσαρλής αναφέρει ότι υπάρχουν αρκετοί ελαιώνες 
στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που προσφέρει τη δυνατότητα επέκτασης της 
υπάρχουσας έκτασης µέσα στα επόµενα χρόνια. Πάντα το κρασί παραµένει το 
βασικό µέληµα των δύο οινολόγων, όπως σπεύδει να διευκρινίσει. Το Κτήµα 
∆ύο Ύψη συνεργάζεται µε το τοπικό ελαιοτριβείο Παπαδόπουλος, µε το οποίο 
διατηρεί συµφωνία η επεξεργασία της ελιάς να γίνεται την ίδια ηµέρα µε τη 
συγκοµιδή για να διατηρεί το τελικό προϊόν αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά του 
καρπού. Αυτή τη στιγµή το ελαιόλαδο κυκλοφορεί σε περιορισµένες ποσότητες 
στην ελληνική εστίαση, ενώ διοχετεύεται στην αγορά και µέσω χονδρεµπόρων 
κρασιού που τροφοδοτούν τα εστιατόρια όπως Trinity, Γεωργιλάκης – Cava 
Drosia, Οak ή Κονταράτος στη Μύκονο. Ο ελαιώνας καλύπτει 23 στρέµµατα 
και η παραγωγή εσοδείας 2020 έδωσε 7.500 φιάλες των 250 ml (0,08%).

Επέκταση
Υπάρχει 

δυνατότητα 
επέκτασης της 
υπάρχουσας 
έκτασης τα 

επόµενα έτη

Ελαιώνας
Πρόκειται για 
έναν ελαιώνα 

έκτασης 23 
στρεµµάτων 
που παράγει 
εξαιρετικό 

παρθένο ελαι-
όλαδο ψυχρής 

έκθλιψης

Αµµώδες
Το Κτήµα ∆ύο 

Ύψη χαρα-
κτηρίζεται 

από αµµώδες, 
ασβεστολιθικό  

έδαφος και 
παρουσία 
κοχυλιών

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ
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Στην δηµιουργία ενός βιώσιµου συ-
στήµατος αγροτικής παραγωγής που 
θα στηρίζεται στις ψηφιακές τεχνολο-
γίες, προσβλέπει το Γεωπονικό Πα-
νεπιστήµιο Αθηνών (ΓΠΑ) µε την σύ-
µπραξη 14 ακόµη επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στο τοµέα της α-
γροδιατροφής.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε την 
ίδρυση και λειτουργία κέντρου ικανο-
τήτων, εξειδίκευσης και καινοτοµίας 
στην ευφυή γεωργία και τις νέες τε-
χνολογίες στον αγροδιατροφικό το-
µέα- Smart Agro Hub. 

Το Smart Agro - Hub έχει σχεδιαστεί 
για να λειτουργήσει ως χώρος δοκι-
µής, αξιολόγησης τεχνολογιών από ε-
ταιρείες του κλάδου (Living Lab), κα-
θώς και χώρος υπηρεσιών του αγρο-
διατροφικού τοµέα (τρόφιµα, τεχνολο-
γίες κτλ). Επιπλέον, θα  παρέχει συµ-
βουλευτική, συντονισµό και εκπαίδευ-
ση σε εταιρείες µε στόχο να καλυφθεί 
το κενό ανάµεσα σε έρευνα και εφαρ-
µογή, ως αντιπρόσωπος επικοινωνί-
ας µεταξύ ιδιωτικών και δηµόσιων φο-
ρέων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

O ελληνικός αγροτικός τοµέας, αν 
και έχει µεγάλη δυναµική και  σηµα-
σία για την Ελλάδα, αντιµετωπίζει τη 
µείωση της ζήτησης και τον περιορι-
σµό των διαθέσιµων πόρων για τη στή-
ριξη και την ανάπτυξή του, υφίσταται 
τις συνέπειες από την αστάθεια των 
αγορών, αλλά και τις επιπτώσεις από 
την κλιµατική αλλαγή, που επιτείνει 
τη συχνότητα και τη σφοδρότητα α-
κραίων καιρικών συνθηκών, µε απο-
τέλεσµα τον περιορισµό της απόδοσης 
των καλλιεργειών, µε αποτέλεσµα να 
βρίσκεται συχνά αντιµέτωπος µε κρί-
σιµα ζητήµατα που συνδέονται µε την 
ασφάλεια των τροφίµων και µε την ε-
πάρκειά τους. Η πρωτοβουλία αυτή, µε 
συντονιστή τον Θωµά Μπαρτζάνα, α-
ναπληρωτή καθηγητή του ΓΠΑ, στο-
χεύει να βοηθήσει στη δοκιµή και εί-
σοδο των νέων ψηφιακών τεχνολο-
γιών στον αγροτικό κλάδο, δίνοντας 

λύσεις στους παραγωγούς και συµ-
βάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη 
των στόχων του Green Deal και Farm 
to Fork. Η ευφυής γεωργία αποκτά 
κέντρο καινοτοµίας

Αφοσιωµένος στους στόχους του 
το Κέντρο Ικανοτήτων Smart Agrο 
Hub επικεντρώνεται σε έξι βασικούς 
τοµείς οι οποίοι θα λειτουργήσουν 
µε τη µορφή Ενεργών Εργαστηρίων 
/ LiveLabs:

Τεχνολογίες και συστήµατα ευ-
φυούς γεωργίας.

Συστήµατα και τεχνολογίες εξοι-
κονόµησης ενέργειας και ανανεώσι-
µων πηγών ενέργειας.

Παραγωγή τροφίµων σε ελεγχό-
µενες συνθήκες (θερµοκήπια-κτηνο-
τροφικά κτίρια).

Βιοαισθητήρες και ιχνηλασιµότητα.
Συστήµατα, τεχνολογίες και τεχνι-

κές µείωσης του περιβαλλοντικού α-
ποτυπώµατος σε όλα τα στάδια της α-
λυσίδας αγροδιατροφής.

Επιχειρηµατικότητα και marketing.

Έρευνα και επιχειρηματικότητα
«παντρεύει» το Γεωπονικό με
νέες τεχνολογίες αγροδιατροφής

Οι Έλληνες καταναλωτές αποφεύγουν
τα ζαχαρούχα αναψυκτικά, λέει έρευνα

Η συχνή κατανάλωση ζαχαρού-
χων αναψυκτικών έχει συνδε-
θεί τα τελευταία χρόνια µε τη ρα-
γδαία αύξηση των περιπτώσεων 
διαβήτη και την εκδήλωση καρ-
διαγγειακών νοσηµάτων και αυ-
τό φαίνεται να έχει περάσει στην 
συνείδηση των Ελλήνων, η συ-
ντριπτική πλειοψηφία των οποί-
ων σύµφωνα µε πρόσφατη έρευ-
να της Eurostat, δεν φαίνεται να 
τα προτιµά. Αντίθετα, τo Βέλγιο, η 
Μάλτα, η Γερµανία, η Ουγγαρία, 
η Πολωνία και η Βουλγαρία κα-
τέχουν τα «πρωτεία» σε ό,τι αφο-
ρά τη συχνότητα κατανάλωσης α-
ναψυκτικών µε ζάχαρη στην Ε.Ε.

Ειδικότερα, µόλις το 3,8% των 
Ελλήνων καταναλωτών δήλωσαν 
ότι καταναλώνουν ζαχαρούχα α-
ναψυκτικά τουλάχιστον µία φο-
ρά τη µέρα, ποσοστό που είναι το 
τέταρτο χαµηλότερο στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, µετά τη Φινλανδία, 
τη Λετονία  και τη Ρουµανία,  ε-
νώ σχεδόν 2 στους 3 δεν τα κατα-
ναλώνουν ποτέ ή πολύ σπάνια. 

Σύµφωνα µε στοιχεία που έδω-
σε στη δηµοσιότητα η Eurostat 
το 24,1% των Ελλήνων κατανα-
λώνουν ζαχαρούχα αναψυκτι-

κά από µία έως τρεις φορές την 
εβδοµάδα και το 7,8% από τέσ-
σερις έως έξι φορές την εβδο-
µάδα, ενώ σπάνια ή και ποτέ τα 
καταναλώνει το 64,3% των Ελ-
λήνων. Πάντως, το ποσοστό αυ-
τό (64,3%) είναι χαµηλότερο σε 
σχέση µε τις περισσότερες χώ-
ρες της ΕΕ, µε την Εσθονία και 
τη Φινλανδία µάλιστα να αγγί-
ζουν το 80%. Αντίθετα, το χαµη-
λότερο ποσοστό παρουσιάζει η 
Κύπρος (52,9%). 

Πάντως, µεγαλύτεροι λάτρεις 
των ζαχαρούχων αναψυκτικών 
στην ΕΕ αναδεικνύονται µακράν 
οι Βέλγοι, που σε ποσοστό άνω 
του 20% καταναλώνουν καθηµε-
ρινά τέτοια αναψυκτικά. 

Να σηµειωθεί ότι σε επίπεδο 
ΕΕ οι άνδρες είναι πιο πιθανό να 
καταναλώνουν καθηµερινά ζαχα-
ρούχα αναψυκτικά (12%, έναντι 
7% των γυναικών), ενώ καθαρή 
διαφοροποίηση υπάρχει ανάλο-
γα µε την ηλικιακή οµάδα: στις 
ηλικίες 15-24 ετών το 14% τα κα-
ταναλώνει καθηµερινά, ποσοστό 
που στη συνέχεια σταδιακά µει-
ώνεται και φτάνει γύρω στο 5% 
στις µεγαλύτερες ηλικίες.

Πλαστά κρασιά 
κατάσχεσαν οι 
αρχές της ΕΕ

Περίπου 1,7 εκατ. 
λίτρα πλαστών 
αλκοολούχων ποτών 
κατασχέθηκαν από τις 
ευρωπαϊκές 
αστυνοµικές δυνάµεις 
κατά τη διάρκεια µιας 
σειράς ελέγχων ανά 
την Ευρώπη µεταξύ 
∆εκεµβρίου 2020 και 
Ιουνίου 2021, υπό το 
όνοµα Opson 2020 
που συντόνισαν 
Europol και Interpol.
Κατασχέθηκαν 
προϊόντα αξίας 
περίπου 53,8 εκατ. 
ευρώ στη δέκατη 
επιχείρηση στην οποία  
συµµετείχε επίσης το 
Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Καταπολέµησης της 
Απάτης (OLAF) και το 
Γραφείο ∆ιανοητικής 
Ιδιοκτησίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(EUIPO), καθώς και 
υπάλληλοι της ΕFSA.

Στόχος η είσοδος νέων ψηφιακών 
τεχνολογιών στον αγροτικό κλάδο.

Πιο επιρρεπείς
Οι άνδρες είναι πιο 
πιθανό να κατανα-

λώνουν καθηµερινά 
ζαχαρούχα αναψυ-

κτικά, ήτοι 12% έναντι 
7% των γυναικών

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 
ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΒΕΛΓΙΟ

ΕΛΛΑ∆Α

ΕΣΘΟΝΙΑ

ΠΗΓΗ: ΕUROSTAT 2019

ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ
ΛΕΤΟΝΙΑ

ΜΑΛΤΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

20%

12%

3,8%

~3%

2%
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Canal Dive

Απαστερίωτη μόνο 
όπως η γερμανική 
κουλτούρα ορίζει
Η Canal Dive αγοράζει βύνη και λυκίσκο από την ελληνική 
παραγωγή και ετοιμάζει μπύρα με μαύρη σταφίδα Κορίνθου 

Συνέπεια 
και συνέχεια
Επιδίωξη για την 

Κορινθιακή Μικρο-
ζυθοποιία είναι να 

συνεχίσει να πορεύεται 
µε συνέπεια, παρά-

γοντας αποκλειστικά 
απαστερίωτη και 

αφιλτράριστη µπύρα 
∆ιαθέτει τρεις ετικέτες σε 
γυάλινη φιάλη: την Pilsner, 
τη Brown Ale και µία µπύρα 
µε κάνναβ. Προσεχώς θα 
παρουσιάσει και µία µαύρη Lager 
µε µαύρη σταφίδα Κορίνθου. 

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Κόντρα στην επωδό ότι βρι-
σκόµαστε εν µέσω οικονοµι-
κής κρίσης, το 2015 ο Γιώρ-
γος Μουρούτσος και ο Μπά-
µπης Ντιγκιρλάκης δηµιούρ-
γησαν την Κορινθιακή Μικρο-
ζυθοποιία Canal Dive. Βασικό 
τους µέληµα να παράγουν φρέσκια 
µπύρα, απαστερίωτη και αφιλτράριστη. 
«Η φιλοσοφία της παραγωγής µας ήταν εξαρχής 
να δηµιουργήσουµε ένα προϊόν χωρίς πρόσθε-
τα, ακολουθώντας την παλιά γερµανική κουλτού-
ρα βάσει της οποίας για να ονοµάζεται µπύρα έ-
να προϊόν, θα πρέπει να περιέχει νερό, βύνη, λυ-
κίσκο και µαγιά», λέει ο Μπάµπης Ντιγκιρλάκης. 

Τεχνολόγος τροφίµων στο επάγγελµα, είχε ανέ-
καθεν εµπειρία στα ζυµούµενα τρόφιµα, έχοντας 
εργαστεί επί δέκα χρόνια στην αλλαντοβιοµηχα-
νία ΒΕΚΚΑ της Κορίνθου, στη συνέχεια στο χώρο 
της αρτοβιοµηχανίας και στην τυροκοµεία. Αφορ-
µή να ασχοληθεί µε τη µπύρα ένα επαγγελµατικό 

ταξίδι στο Ντίσελντορφ της Γερµανίας. 
Εκεί διαπίστωσε ότι «πίνοντας αυτές 
τις µπύρες εκτός από τη µοναδική 
τους γεύση, δεν επιβάρυναν τον 
οργανισµό µου παρά το γεγονός 
ότι είχα καταναλώσει ήδη αρκετή 

ποσότητα το ίδιο βράδυ». 
Αντίστοιχα ο Γιώργος Μουρού-

τσος, ιδιοκτήτης της οµώνυµης επιχεί-
ρησης εµπορίας ειδών υγιεινής, θέρµαν-

σης και κλιµατισµού στην Κόρινθο, αποφάσι-
σε να επενδύσει στη δηµιουργία της Κορινθιακής 
Μικροζυθοποιίας. «Αµφιταλαντευόµενοι στην αρ-
χή για το εάν θα δηµιουργούσαµε τυροκοµείο για 
την παραγωγή φέτας ή µία ζυθοποιία καταλήξα-
µε στο δεύτερο. Έβαλα στοίχηµα να µπορέσω να 
φτιάξω µία µπύρα που κάποιος θα µπορούσε να 
απολαύσει. Είναι άλλο να πίνει κάποιος µπύρα, 
από το να την απολαµβάνει». Η Κορινθιακή Μι-
κροζυθοποιία προµηθεύεται τις πρώτες ύλες από 
την εγχώρια παραγωγή. Η βύνη προέρχεται από 
τη Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης (Βεργίνα) και 
ο λυκίσκος από την Κορινθία. 

Ο Γιώργος Μουρούτσος και ο Μπάµπης Ντιγκιρλάκης (φωτό) δηµιούργησαν µία 
µικροζυθοποιία στην Κόρινθο και επιθυµία τους είναι να συνεχίσουν να παράγουν 
µε την ίδια φιλοσοφία, δηλαδή φρέσκια, απαστερίωτη και αφιλστράριστη µπύρα. 

Μπάµπης Ντιγκιρλάκης 
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Το 90% των πωλήσεων της Canal 
Dive προέρχεται από την τοπική α-
γορά της Κορινθίας, ενώ διατηρεί 
και περιορισµένη παρουσία στην 
Αττική. «Η εδραίωση στην αγορά 
πρόκειται για µία χρονοβόρα δια-
δικασία σε ένα περιβάλλον σκλη-
ρού ανταγωνισµού, στο οποίο κυ-
ριαρχούν οι δύο µεγάλες πολυε-
θνικές επιχειρήσεις. Στην Αθήνα 
συνεργαζόµαστε µε ορισµένους α-
ντιπροσώπους που έχουν αναλά-
βει τη διανοµή, ενώ βρισκόµαστε 
και σε ορισµένες αλυσίδες σούπερ 
µάρκετ όπως ο Σκλαβενίτης, ο Κρη-
τικός και ο Γαλαξίας. Παρόλ’ αυτά 
αποτελεί ζήτηµα η παρουσία µας 
στα ράφια, δεδοµένου ότι η δική 
µας µπύρα είναι φρέσκια και πρέ-
πει να συντηρείται σε ψυγείο. Εκ 
των πραγµάτων λοιπόν δεν συνυ-
πάρχουµε στα ίδια ράφια µε τις υ-
πόλοιπες µπύρες».

∆ηλώνει πως η επιδίωξη για την 
Κορινθιακή Μικροζυθοποιία είναι 
να συνεχίσει να πορεύεται µε συ-
νέπεια, παράγοντας αποκλειστικά 
φρέσκια µπύρα. «Είναι κάτι που τη-
ρήσαµε µέχρι σήµερα. Και στόχος 

µας είναι να αντέξουµε και να συ-
νεχίσουµε να παράγουµε απαστερί-
ωτη και αφιλτράριστη µπύρα». Κά-
νει λόγο για µία επένδυση πολύ αρ-
γής απόδοσης. «Ξεκινήσαµε µέσα 
στην κρίση. Και η κρίση αυτή συνέ-
βαλε στο να αναζητά ο καταναλω-
τής προϊόντα µε βάση τη χαµηλότε-
ρη τιµή και όχι µε βάση την ποιότη-
τα, λόγω οικονοµικής στενότητας».

Ο επικεφαλής της ζυθοποιίας α-
ναφέρεται και στον ανασταλτικό 
ρόλο που έχει για τις µικρές ζυθο-
ποιίες ο Ειδικός Φόρος Κατανάλω-
σης. «Εµείς αυτή τη στιγµή πληρώ-
νουµε περίπου 0,29 ευρώ το λίτρο, 
µε µία παραγωγή ιδιαίτερα περιορι-
σµένη. Ωστόσο ο διαχωρισµός µί-
ας µεγάλης ζυθοποιίας από τις µι-
κρές γίνεται µε βάση το όριο παρα-
γωγής των 2 εκατοµµυρίων λίτρων 
σε ετήσια βάση. Πεποίθησή µου εί-
ναι ότι πρέπει να υπάρξει µία κλιµά-
κωση του φόρου. Να ξεκινάει από 
τα 30.000 λίτρα, να δηµιουργείται 
νέα κλίµακα στα 60.000 λίτρα, στα 
100.000 λίτρα, στα 500.000 λίτρα 
και να διαµορφώνεται ανάλογα µε 
την δυναµική κάθε επιχείρησης». 

Με βασική φιλοσοφία την παραγωγή 
αποκλειστικά μιας φρέσκιας μπύρας

CANAL DIVE

Η Κορινθιακή Μικροζυθοποιία διατηρεί ετήσια 
παραγωγή που ανέρχεται στις 250.00 φιάλες. Από 

τη συνολική της παραγωγή τη µεγαλύτερη 
κατανάλωση έχει η µπύρα Pilsner, η οποία 
κυκλοφορεί σε περίπου 200.000 φιάλες. 

Τιµή vs ποιότητα
Η κρίση συνέβαλε στο να 
αναζητά ο καταναλωτής 

προϊόντα µε βάση τη 
χαµηλότερη τιµή και όχι 

µε βάση την ποιότητα

ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Αν θέλετε να προβληθεί η επιχείρησή σας

µέσα από τις σελίδες µας
επικοινωνήστε µαζί µας

agrenda@agronews.gr

La Uniόn Corp
Ο Jesùs Barranco 
νέος διευθύνων  
Η Ένωση Κατασκευαστών και 
Εταιρειών ∆ιανοµής (Aecoc) 
διόρισε τον Jesús Barranco, 
διευθύνοντα της La Unión Corp 
στην Επιτροπή Οπωροκηπευτικών 
της La Unión Corp. Στόχος του η 
ενεργή συµµετοχή της επιτροπής 
στη βελτίωση της λειτουργίας του 
κλάδου των οπωροκηπευτικών, 
για µεγαλύτερη αξία καταναλωτή.

Πανελλαδικά 
Συνομοσπονδία 
Λαϊκών Αγορών 
Πρόεδρος της Συνοµοσπονδίας 
Λαϊκών Αγορών, που στήθηκε 
21 Ιουλίου 2021, αναλαµβάνει ο 
Άγγελος ∆ερετζής, ο πρόεδρος 
της Οµοσπονδίας Σωµατείων 
Επαγγελµατιών Παραγωγών 
Πωλητών Λαϊκών Αγορών 
Μακεδονίας- Θεσσαλίας- Θράκης. 
Το τριτοβάθµιο όργανο αποτελούν 
7 Οµοσπονδίες και θα εκπροσωπεί 
πανελλαδικά όλες τις λαϊκές 
αγορές και τους πωλητές αυτών.

ΛΟΥΞ 
Νέος COO 
ο Δ. Σιανδρής
Ο ∆ηµήτρης Σιανδρής 
αναλαµβάνει καθήκοντα Chief 
Operating Officer στη Λουξ 
έχοντας πολύχρονη πορεία στη 
βιοµηχανία τροφίµων και ποτών, 
ως Export Manager στη Heineken 
NV, Group Brand Manager στην 
Αθηναϊκή Ζυθοποιία και σε άλλες 
θέσεις. Είναι µέλος Εκτελεστικού 
Συµβουλίου της εταιρείας.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



«Μέρα – νύχτα ποτίζουµε και δεν γυρ-
νάνε τα φυτά» µεταφέρει αγρότης συ-
νοµιλητής της Agrenda, σε µια προ-
σπάθεια περιγραφής της κατάστα-
σης που επικρατεί την περίοδο αυτή 
στους κάµπους της χώρας, οι οποίοι 
φαίνεται να έχουν στραγγίξει από κά-
θε επίπεδο υγρασίας έπειτα από τό-
σα επίµονα 40άρια.  Οι υψηλές θερ-

µοκρασίες, οι λιγοστές βροχές και τα 
χαµηλά επίπεδα υγρασίας είναι ο κα-
νόνας του φετινού καλοκαιριού σε 
ολόκληρα τα Βαλκάνια αλλά και σε 
άλλα παραγωγικά κέντρα της Ευρώ-
πης και των Ηνωµένων Πολιτειών, µε 
τον προβληµατισµό για τις προοπτι-
κές των επερχόµενων συγκοµιδών 
σιτηρών, βάµβακος και φθινοπωρι-
νών φρούτων να εντείνεται.  

Μπορεί το καλοκαίρι να υποδέχθηκε 
τα ελληνικά αλώνια µε δυνατές µπό-
ρες που «άσπρισαν» τελικά τα στάρια, 
ωστόσο δεν ευνοήθηκαν εξίσου άλ-
λες περιοχές των Βαλκανίων, µε τους 
αγρότες για παράδειγµα της Κροατίας 
και της Σερβίας να βλέπουν τα αγίνω-

τα ακόµα εσπεριδοειδή να πέφτουν α-
πό τα δέντρα, τα φύλλα των οποίων 
έχουν διπλώσει από τον καύσωνα. 

Ελάχιστο το κριθάρι
Ενδεικτικό της περιορισµένης πα-

ραγωγής σε βασικά αγροτικά προϊό-
ντα των Βαλκανίων, είναι και το γε-
γονός ότι οι ροές κριθαριού που συ-
νήθως αυξάνονται αυτή την περίο-
δο είναι µηδαµινές, µε το εγχώριο 
κτηνοτροφικό κριθάρι να διατηρεί 
επίπεδα άνω των 21 λεπτών το κι-
λό. Επιπλέον τα τριφύλλια στη γει-
τονική Αλβανία έχουν και αυτά ξε-
ραθεί στο χωράφι, όπως µεταφέρει 
το διεθνές µέσο BalkanInsider, µε 

την κατάσταση στο σύνολο της Βαλκα-
νικής να µην διαφέρει από την εικόνα 
που στέλνουν τα αγροτικά κέντρα της 
Ελλάδας, όπως αποτυπώθηκε σε προη-
γούµενο ρεπορτάζ της Agrenda. 

Κάηκε η βιοµηχανική πιπεριά
Σηµαντικό πρόβληµα αντιµετωπίζουν 

οι παραγωγοί βιοµηχνικής πιπεριάς, µια 
καλλιέργεια η οποία επλήγη από δύο 
απανωτά κύµµατα καύσωνα, µε αποτέ-
λεσµα, πέρα από τα εγκαύµατα, να κοκ-
κινήσει. «Εµείς τις συλλέγουµε πράσι-
νες και έτσι όπως είναι απλά τις πετά-
µε στο χωράφι και θα χάσουµε τουλά-
χιστον δύο χέρια συγκοµιδής µέχρι να 
ξεκινήσει η παραγωγή» αναφέρει ο πα-
ραγωγός Φώτης Θεοδωρόπουλος που 
καλλιεργεί 100 στρέµµατα στη Μακε-
δονία. Στα ορεινά της Αχαΐας, οι υπαί-
θριες ντοµάτες, που όπως µεταφέρουν 
οι παραγωγοί ήταν πιο φορτωµένες σε 
σχέση µε πέρυσι, εµφανίζουν έντονα 
ηλιοκάµατα που φτάνουν σε ποσοστό 
το 20% των καρπών. Μαλακώµατα και 

Θερίζει ο καύσωνας
κάμπους και μποστάνια 
Περιορισμένη και με προβλήματα παραγωγή καταγράφεται στο σύνολο της Βαλκανικής 
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αποχρωµατισµοί των καρπών καθώς και 
«κάψιµο» των ταξιανθιών ήταν τα «συ-
µπτώµατα» που φανερώνουν τη µεγά-
λη ζηµιά που έχει προκαλέσει ο καύ-
σωνας στην βιοµηχανική ντοµάτα στον 
θεσσαλικό κάµπο (βλ. σελ. 36).  

Αποχρωµατισµός και στο καρπούζι
Υπενθυµίζεται ότι η καταστροφή της 

παραγωγής λόγω εκτεταµένων αποχρω-
µατισµών από τον ήλιο σε υπαίθρια καρ-
πούζια και πεπόνια αγγίζει το 80% σε 
πολλές περιοχές, µε τους παραγωγούς 
να απογοητεύονται καθώς το µεγάλο 
τοναζ που παίρνουν φέτος δεν θα έχει 
οικονοµικό αντίκρισµα.

Εικόνα καταστροφής στα φασόλια
Απεγνωσµένοι δηλώνουν και οι α-

γρότες της Καστοριάς, οι οποίοι κά-
νουν λόγο για ολική και µη αναστρέ-
ψιµη καταστροφή στις καλλιέργειες 
στα φασόλια γίγαντες- ελέφαντες και 
πλακέ, µετά τις υψηλές θερµοκρασίες 
των τελευταίων ηµερών.

Η λεκάνη Κλάµαθ στα όρια της Καλιφόρνια και 
του Όρεγκον, µια επαρχία µε έντονη αγροτι-
κή δραστηριότητα βρίσκεται ήδη αντιµέτωπη 
µε τον µεγεθυνόµενο προβληµατισµό των και-
ρών µας: Ποιος θα έχει πρόσβαση στο νερό, ό-
σο το διαθέσιµο νερό όλο και λιγοστεύει; Ένα 
ερώτηµα που θα µπορούσε σύντοµα να στοι-
χειώσει τις αγροτικές κοινότητες σε ολόκλη-
ρη την αµερικανική ∆ύση αλλά και τον ξηρο-
θερµικό ευρωπαϊκό Νότο.

 Τα χωράφια και τα αγροκτήµατα στην Κα-
λιφόρνια και το Όρεγκον που παράγουν ση-
µαντική µερίδα του συνόλου τροφίµων που 
καταναλώνεται στις ΗΠΑ, εξαρτώνται από έ-
να σύστηµα καναλιών και φραγµάτων που α-
ναδιάταξαν το φυσικό οικοσύστηµα εδώ και 
πολλές δεκαετίες. 

Το νερό σπανίζει πλέον ολοένα και περισ-
σότερο καθώς η περιοχή γίνεται όχι µόνο πιο 
ξηρή, αλλά πιο ζεστή. Οι χιονοπτώσεις ήταν 
ελάχιστες το χειµώνα, οι βροχοπτώσεις αραι-
ές την άνοιξη και οι δασικές πυρκαγιές πιο α-
πειλητικές από κάθε άλλη χρονιά, σε µια κα-
τάσταση που θυµίζει έντονα τις καιρικές συν-
θήκες που εξακολουθούν να βάζουν σηµαντι-
κά εµπόδια και στην ελληνική αγροτική πα-
ραγωγή. Τις περισσότερες µέρες αυτό το κα-
λοκαίρι, η θερµοκρασία ήταν 6 βαθµοί Κελσί-
ου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα και οι 
προσπάθειες για να διατηρηθούν ζωντανές οι 
καλλιέργειες απαιτούν περισσότερο νερό από 
κάθε άλλη χρονιά. 

Καθώς οι αρδευόµενες καλλιέργειες αντα-
γωνίζονται µε τα ψάρια για το λιγοστό νερό, 
οι αγρότες στην λεκάνη της Κλάµαθ θεωρούν 
εαυτούς την τελευταία γενιά που ασχολείται 
µε την καλλιέργεια της γης.

«Ακούγεται σαν ένα λυπητερό τραγούδι 
country, αλλά αυτή η µόνιµη κατάσταση που 
βρισκόµαστε πλέον», δήλωσε ο Bryce Balin, 28 
ετών, ο οποίος διαχειρίζεται µια οικογενεια-
κή φάρµα περίπου 10.000 στρεµµάτων. Πρό-
κειται για µια εκµετάλλευση που εφαρµόζει 
βιολογικές µεθόδους καλλιέργειας για την ε-
κτροφή βοοειδών που τρέφονται µε χόρτα, ζω-

οτροφές, χειµερινό σανό και πατάτες, όλα σε 
ένα τοπίο περιτριγυρισµένο από ξερούς, αλ-
πικούς λόφους.

Η περιοχή αντιµετωπίζει προβλήµατα λει-
ψυδρίας για χρόνια – αλλά αυτή η χρονιά εί-
ναι διαφορετική από τις άλλες. Εν µέσω µιας 
ιστορικής ξηρασίας, το Μάιο η οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση διέκοψε κάθε δυνατότητα άρδευ-
σης για τους αγρότες για πρώτη φορά εδώ και 
πάνω από έναν αιώνα, σε µια προσπάθεια να 
εξοικονοµήσει νερό για τα απειλούµενα ψά-
ρια που µοιράζονται επίσης αυτό το τοπίο. Η 
κίνηση αυτή προκάλεσε αίσθηµα ανησυχίας 
και ανασφάλειας στους αγρότες.

Ο Balin και ο αδελφός του Trent, 25 ετών, 
µαζί µε τον πατέρα τους, έκαναν ττον προ-
γραµµατισµό για την σεζόν πριν να γνωρί-
ζουν ότι το νερό δε θα έρθει. Αγόρασαν σπό-
ρους, προετοίµασαν το έδαφος και υπέγρα-
ψαν τα συνηθισµένα δάνεια. Τώρα βρίσκονται 
σε µια κατάσταση όπου αντλούν νερό από πη-
γάδια χωρίς να ξέρουν αν θα τελειώσουν την 
σεζόν, ενώ παράλληλα τα έξοδα έχουν αυξη-
θεί από 30 έως 50% εξαιτίας του κόστους του 
ηλεκτρικού για τις αντλίες. Οι τιµές των εισ-
ροών είναι και αυτές αυξηµένες. Αν δεν βρε-
θεί συµπληρωµατική τροφή για τις αγελάδες, 
ο Balin προβλέπει πως το κοπάδι στο αγρό-
κτηµα του θα µειωθεί κατά 20%. 

Οι περισσότεροι αγρότες δανείζονται και α-
γοράζουν αυτό το λίγο νερό που είναι διαθέ-
σιµο σε κοντινά πηγάδια ή, όπως η οικογένεια 
του Balin, ξοδεύουν τεράστια ποσά για να  α-
ντλήσουν νερό από τα δικά τους – µια λύση 
που όχι µόνο είναι ακριβή αλλά είναι και µη 
βιώσιµη για το οικοσύστηµα.

«Όλοι αντιµετωπίζουµε απώλειες και οικο-
νοµική καταστροφή», δήλωνε ο ίδιος ένα α-
πόγευµα του Ιουλίου στον Guardian, καθώς 
τα πυροσβεστικά αεροσκάφη σκαρφάλωναν 
στον ορίζοντα, οδεύοντας προς την πυρκαγιά 
που έκαιγε το Bootleg, µια από τις χειρότερες 
πυρκαγιές στις ΗΠΑ. «Αν τα καιρικά φαινό-
µενα συνεχίσουν να εντείνονται έτσι, πού θα 
φτάσουµε;» διερωτήθηκε.

ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΛΑΜΑΘ ΠΡΟ∆Ι∆ΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Στο Όρεγκον οι αρδευόμενες καλλιέργειες 
ανταγωνίζονται τα ψάρια για το νερό

Πλήρης διακοπή
Το Μάιο η οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση διέκοψε κάθε 
δυνατότητα άρδευσης για 
τους αγρότες για πρώτη 

φορά εδώ και έναν αιώνα

Σε δεινή θέση 
Ο Bryce Balin και ο αδελ-

φός του Trent έκαναν ττον 
προγραµµατισµό για την 
σεζόν πριν µάθουν ότι το 

νερό δεν θα έρθει

Η τελευταία γενιά
Οι αγρότες στη λεκάνη της 
Κλάµαθ θεωρούν εαυτούς 
την τελευταία γενιά που 
ασχολείται µε την καλλι-

έργεια της γης

Ο Bryce Balin, 28 ετών, µαζί µε τον αδελφό του Trent,  
διαχειρίζεται µια οικογενειακή φάρµα 10.000 στρεµµάτων.
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Στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης δηµοσιεύ-
θηκε η σχετική απόφαση για τη σύσταση ∆η-
µόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρ-
τισης (ΙΕΚ) αρµοδιότητας του Υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Βάσει της 
απόφασης αυτής, ιδρύονται έξι αγροτικά ΙΕΚ 
στις Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων, Λάρι-
σας, Κορίνθου, Τρικάλων, Ηρακλείου και Ατ-
τικής. Η οργάνωση και λειτουργία των ανωτέ-

ρω ∆ηµοσίων ΙΕΚ ανατίθεται στον ΕΛΓΟ ∆Η-
ΜΗΤΡΑ, ενώ η οικονοµική δαπάνη λειτουρ-
γίας των ως άνω ∆ηµο- σίων ΙΕΚ βαρύνει τον 
προϋπολογισµό του επισπεύδοντος Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

Η ίδρυση σχολών κατάρτισης αναµένεται ότι 
θα βοηθήσει τους εργαζόµενους στον πρωτο-
γενή τοµέα, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους 
γνωρίζουν τα των καλλιεργειών, µε τη γνώση 

να µεταφέρεται από τον πατέρα στον γιό, µη 
µπορώντας να ακολουθήσουν µε τους ρυθ-
µούς που πρέπει, τις νέες τεχνολογίες.

Κάτι που έχει αποτυπωθεί και σε νούµερα, 
καθώς σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα οι κα-
ταρτισµένοι πάνω στην αγροτική οικονοµία 
στη χώρα µας φτάνουν το 7%, όταν σε δυτι-
κοευρωπαϊκές χώρες όπως η Ολλανδία, ξε-
περνά το 50%.

Πήρε ΦΕΚ η απόφαση ίδρυσης των 6 αγροτικών ΙΕΚ

Στις απαιτητικές 
συνθήκες πανδημίας, ο 
αγροδιατροφικός τομέας 
εμφάνισε εντυπωσιακή 
ανθεκτικότητα, καθώς 
ο πρωτογενής κλάδος 
διεύρυνε τον κύκλο 
εργασιών του κατά 3% 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Με αιχµή του δόρατος τις εξαγωγές, που αυ-
ξήθηκαν κατά 11% το 2020 ο ελληνικός κλά-
δος τροφίµων και ποτών ανταποκρίθηκε µε 
επιτυχία τόσο στην πανδηµία, όσο και στην 
δεκαετή οικονοµική κρίση που προηγήθη-
κε, αναφέρει µελέτη της Εθνικής Τράπεζας, 
η οποία θεωρεί πλέον µεγάλο στοίχηµα την 
ενδυνάµωση της παραγωγικής βάσης.

Με το βλέµµα στις προοπτικές που ανοίγο-
νται µέσω των πόρων του Ταµείου Ανάκαµ-
ψης και της ΚΑΠ, η µελέτη της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπε-
ζας, αναδεικνύει τις παρεµβάσεις που απαι-
τούνται ώστε ο κλάδος να ξεκλειδώσει τη δυ-
ναµική του, καθώς πλέον βρίσκεται αντιµέ-
τωπος µε την πρόκληση της διεύρυνσης της 
παραγωγικής του βάσης, για να µπορέσει και 
να διεκδικήσει επιπλέον µερίδια στις αγορές.

Στις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες της 
πανδηµίας, ο αγροδιατροφικός τοµέας εµ-
φάνισε εντυπωσιακή ανθεκτικότητα, καθώς 
ο πρωτογενής τοµέας πέτυχε διεύρυνση του 
κύκλου εργασιών κατά 3% το 2020, ενώ η βι-
οµηχανία τροφίµων υποχώρησε κατά µόλις 
-1% (έναντι -14% της λοιπής βιοµηχανίας).

Κύριο στήριγµα του κλάδου ήταν η ισχυ-
ρή εξαγωγική του επίδοση, καθώς οι εξα-
γωγές τροφίµων και ποτών αυξήθηκαν κα-
τά 11% το 2020 (έναντι 3% για το σύνολο ε-
ξαγωγών εκτός πετρελαίου), σηµειώνοντας 
την υψηλότερη επίδοση µεταξύ ευρωπαϊκών 
χωρών (-0,5% κατά µέσο όρο) - δυναµική που 
συνεχίζεται στους πρώτους µήνες του 2021.

Σηµείο αναφοράς της εξαγωγικής αυτής 

διείσδυσης αποτελεί το εύρος ανόδου της: Ως 
προς τα προϊόντα, η πλειοψηφία παρουσίασε 
αύξηση εξαγωγών το 2020. Ιδιαίτερη δυναµι-
κή επέδειξαν φρούτα/λαχανικά και γαλακτο-
κοµικά (καλύπτοντας το ½ της αύξησης εξα-
γωγών των τροφίµων) τα οποία κατάφεραν 
να κερδίσουν σηµαντικά µερίδια στις ευρω-
παϊκές εξαγωγές (+16% και +9% αντίστοιχα).

Όσον αφορά τις χώρες προορισµού, παρα-
τηρείται αυξηµένη διείσδυση στις ανεπτυγ-
µένες αγορές της Ευρώπης που πέτυχαν τα 
ελληνικά τρόφιµα κατά την περίοδο πανδη-
µίας (17% άνοδος µεριδίου το 2020), συνε-
χίζοντας ουσιαστικά την επιτυχηµένη στρα-

τηγική της προηγούµενης δεκαετίας (14% ά-
νοδος µεριδίου στο διάστηµα 2010-2020).

Η επιτυχία της εξαγωγικής διείσδυσης δεν 
επιτεύχθηκε µε παράλληλη άνοδο της παρα-
γωγής, αλλά απλά λειτούργησε εξισορροπη-
τικά στην πτωτική εγχώρια ζήτηση. Ειδικά:

O αγροτικός τοµέας δεν κατάφερε να 
εκµεταλλευθεί τη διεθνή δυναµική (µε την 
ελληνική πρωτογενή παραγωγή να αυξάνε-
ται κατά µόλις 14% την τελευταία 20ετία, έ-
ναντι 36% στην Ευρώπη και 170% διεθνώς).

Η ελληνική βιοµηχανία τροφίµων παρέ-
µεινε στάσιµη την τελευταία 10ετία (ενώ οι 
ευρωπαϊκές πωλήσεις ανέβηκαν κατά 23%), 

Μελέτη Εθνικής Τράπεζας
Τόνωση παραγωγικής 
βάσης τροφίμων 
για μερίδια αγορών

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2020
(% ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ)

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΕ ∆ΙΣ ΕΥΡΩ

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΣΙΤΗΡΑ & ΖΥΜΕΣ

ΛΟΙΠΑ

ΨΑΡΙΑ

ΠΟΤΑ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

ΓΛΥΚΑ & ΡΟΦΗΜΑΤΑ

ΚΡΕΑΣ

11% +0,6

14% +0,1

11% +0,2

11% +0,1

6%

2%

40%

�1%

�5%

+0,1

+0,2

8%



Agrenda 45ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021

Τις υπογραφές των αρµοδίων πήρε η σχε-
τική απόφαση µε την οποία αναγνωρίζεται 
η Εθνική ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Φέ-
τας, µερικούς µήνες έπειτα από τη σχετική 
κατάθεση του φακέλου και τη σύστασή της. 
Σύµφωνα µε την απόφαση, το θεσµικό όρ-
γανο για το εθνικό τυρί, τεκµηρίωσε ότι κα-
τά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώ-
ρισης αντιπροσωπεύει διά των µελών της το 

20,37% της συνολικής παραγωγής (µ.ό. τρι-
ετίας) και το 89,33% της µεταποίησης (µ.ό. 
τριετίας), στον τοµέα που ζητείται η αναγνώ-
ριση. Η Εθνική ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση 
Τυριού Φέτας - Αστική Μη Κερδοσκοπική Ε-
ταιρεία εγγράφεται στο Εθνικό Μητρώο Α-
γροτικών Συνεταιρισµών και άλλων συλλο-
γικών φορέων, µε σχετική ενηµέρωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µετά την έκδοση της 

απόφασης αναγνώρισης. Αναλυτικά η από-
φαση κάνει λόγο για «αναγνώριση της Εθνι-
κής ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Τυριού 
‘ΦΕΤΑΣ’ - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, 
µε έδρα το ∆ήµο Αθηναίων Ν. Αττικής, στον 
τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµι-
κών προϊόντων, όπως ειδικά περιγράφεται 
στο άρθρ. 1 παρ.2ιστ του Καν. 1308/13, και 
συγκεκριµένα για το τυρί ΦΕΤΑ».

Θεσμική αναγνώριση για τη Διεπαγγελματική Φέτας

Τις στρατηγικές και επενδυτικές προ-
τεραιότητες που θα καλυφθούν µέσω 
των ταµείων της πολιτικής συνοχής και 
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Θάλασσας, Α-
λιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) 
καθορίζει το στρατηγικό έγγραφο ανα-
φοράς της Ελλάδας για την υλοποίη-
ση επενδύσεων άνω των 21 δισ. ευρώ 
που ενέκρινε η Κοµισιόν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την 
πρώτη συµφωνία εταιρικής σχέσης για 
την περίοδο προγραµµατισµού 2021-
2027 για την Ελλάδα, µε το σχετικό 
στρατηγικό έγγραφο αναφοράς της για 
την οικονοµική, κοινωνική και εδαφι-
κή συνοχή της να υποστηρίζει βασικές 
προτεραιότητες της ΕΕ (πράσινη, ψηφι-
ακή µετάβαση) συµβάλλοντας  στην 
ανάπτυξη ενός νέου ανταγωνιστικού 
και καινοτόµου µοντέλου προσανατο-
λισµένου στις εξαγωγές, για τη χώρα.

Συνολικά, η συµφωνία εταιρικής σχέ-
σης περιλαµβάνει 22 προγράµµατα: 13 
περιφερειακά και 9 εθνικά. Τα 13 περι-
φερειακά προγράµµατα (τα οποία συν-
δυάζουν το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ και το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο+) αντιστοι-
χούν σε κάθε διοικητική περιφέρεια της 
Ελλάδας. Η Ελλάδα έχει αναλάβει ισχυ-
ρή δέσµευση για συντονισµένη χρήση 
των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής 
µε τον Μηχανισµό Ανάκαµψης και Αν-
θεκτικότητας. Επιπλέον, ένα νέο πρό-

γραµµα ανάπτυξης ικανοτήτων θα δι-
ευκολύνει τη διαδικασία προετοιµασί-
ας των έργων και θα συµβάλει στην ε-
νίσχυση της διοικητικής και οργανωτι-
κής ικανότητας δικαιούχων και αρχών.

Η Ελλάδα έχει προγραµµατίσει ση-
µαντικές επενδύσεις :
  ήτοι 30 % των κονδυλίων του ΕΤΠΑ 

και 55 % των κονδυλίων του Ταµείου 
Συνοχής στους τοµείς της ενεργειακής 
απόδοσης και της µείωσης των εκπο-
µπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς 
και σε µέτρα για τη διαχείριση των α-
ποβλήτων και των υδάτων. 
 µια ολιστική προσέγγιση στους τοµείς 

της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και 
της ναυτιλίας, ώστε να επιτύχει την ε-
φαρµογή της κοινής αλιευτικής πολι-
τικής, της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµ-
φωνίας, των στρατηγικών κατευθυντή-
ριων γραµµών για βιώσιµη και αντα-
γωνιστική υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ 
και της ανακοίνωσης της ΕΕ για τη βι-
ώσιµη γαλάζια οικονοµία. Έτσι το 35% 
των πόρων του ΕΤΘΑΥ θα διατεθεί για 
ενσωµάτωση των κλιµατικών στόχων.
 στις υποδοµές όσο και σε ήπια µέ-

τρα για την ψηφιοποίηση των εταιρει-
ών και των δηµόσιων υπηρεσιών, αλ-
λά και για την αναβάθµιση των ψηφια-
κών δεξιοτήτων του πληθυσµού. Πάνω 
από το 38 % των κονδυλίων του ΕΤΠΑ 
θα στηρίξει την έρευνα, καινοτοµία και 
ανάπτυξη µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

έτσι ο βαθµός επεξεργασίας τροφίµων παρα-
µένει χαµηλός (µε τη βιοµηχανία τροφίµων να 
προσθέτει µόλις 31% στην αγροτική παραγω-
γή, έναντι 53% κατά µέσο όρο στη Μεσόγειο). 

Η βελτίωση της παραγωγικότητας αγροτι-
κής γης καθώς και η αύξηση της προστιθέ-
µενης αξίας της βιοµηχανίας τροφίµων προ-
ϋποθέτουν διορθωτικές παρεµβάσεις στην α-
λυσίδα αξίας στους ακόλουθους παράγοντες:

Τεχνολογία: αυξηµένες δαπάνες έρευ-
νας στην αγροτική παραγωγή και βιοµηχα-
νία τροφίµων (0,5% της προστιθέµενης αξί-
ας στην Ελλάδα, έναντι 1,8% στην Ευρώπη)

Branding: ποιοτικά χαρακτηριστικά και 
στρατηγικές ανάδειξής τους, επιτυγχάνοντας 
υψηλότερη τιµή προϊόντων (τιµή ελληνικών 
εξαγωγών 20% χαµηλότερη της Ευρώπης)

Τυποποίηση: περιορισµός χύµα διάθε-
σης προϊόντων µέσω επέκτασης µεταποιητι-
κών µονάδων, (η βιοµηχανία τροφίµων προ-
σθέτει αξία της τάξης του 31% στην αγροτική 
παραγωγή έναντι 53% στη Μεσόγειο)

Συνεργασίες: οικονοµίες κλίµακας και 
µέσω αυξηµένης διείσδυσης και αποτελε-
σµατικής λειτουργίας συνεταιρισµών (µερί-
διο 17% της αγροτικής παραγωγής στην Ελ-
λάδα, έναντι 40% στην Ευρώπη).

Με 21 δις ευρώ το νέο ΕΣΠΑ 
χτίζει πολιτικές συνοχής και αλιείας

O αγροτικός τοµέας 
δεν κατάφερε να 
εκµεταλλευθεί τη διεθνή 
δυναµική µε την ελληνική 
πρωτογενή παραγωγή να 
αυξάνεται µόλις 14% την 
τελευταία 20ετία.

22 
προγράµµατα 

Η συµφωνία 
εταιρικής σχέσης 
περιλαµβάνει 13 

περιφερειακά 
και 9 εθνικά, 

που συνδυάζουν 
το ΕΤΠΑ και 

το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό 

Ταµείο+

Επενδύσεις στην
αλυσίδα αξίας

Για την ενδυνάµωση 
της αλυσίδας αξίας της 
αγροδιατροφής µε 
επενδύσεις υψηλής 
απόδοσης, σύµφωνα µε 
τη µελέτη της Εθνικής 
Τράπεζας, θεωρείται 
κρίσιµη η αξιοποίηση 
των διαθέσιµων πόρων 
των 31 δις ευρώ του 
Ταµείου Ανάκαµψης 
µε στρατηγικές δράσεις 
όπως επιδοτήσεις και 
δάνεια για εξωστρέφεια, 
καινοτοµία, συνεργασίες 
και ψηφιοποίηση. 
Ο αγροτικός κλάδος 
στηρίζεται, µε πόρους 
0,6 δις για δράσεις 
όπως πράσινη γεωργία, 
γεωργία ακριβείας 
και ψηφιοποίηση.
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Μέχρι τις 13 
Αυγούστου 
256 τόνοι 
ζωοτροφών 
σε πληγέντες 
κτηνοτρόφους
Σε συνεργασία µε τον Σύνδεσµο 
Ελληνικών Βιοµηχανιών Ζωοτροφών 
(Σ.Ε.ΒΙ.Ζ.) έχουν παραδοθεί  στις 
Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και 
Ηλείας οι πρώτες ποσότητες ζωοτροφών, 
30 και 50 τόνων αντίστοιχα, έπειτα από 
συντονισµό προσπαθειών που εκκίνησε 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Παράλληλα, δροµολογείται η ροή των 
παραδόσεων ζωοτροφών σε όλες τις 
πληγείσες Περιφερειακές Ενότητες 
(Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας και 
Φωκίδας). Έως την Παρασκευή 13 
Αυγούστου, προγραµµατίζεται να έχουν 
παραδοθεί συνολικά 256 τόνοι 
ζωοτροφών. Τα φορτία παραλαµβάνονται 
από τους τοπικούς Αντιπεριφερειάρχες και 
στη συνέχεια, µε την ευθύνη στελεχών των 
∆ιευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής, διανέµονται στους πληγέντες 
κτηνοτρόφους.
Στην κάλυψη των αναγκών σίτισης των 
παραγωγικών ζώων στις πυρόπληκτες 
περιοχές,  αθροιστικά µε τα γενικότερα 
µέτρα στήριξης των αγροτών, των 
κτηνοτρόφων, των µελισσοκόµων, των 
παραγωγών, προχωρεί το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία µε τα 
συναρµόδια υπουργεία και την ενεργό 
συνεισφορά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 
Εν τω µεταξύ, κάλεσµα απευθύνει η 
ΕΘΕΑΣ για την κινητοποίηση αγροτικών 
και κτηνοτροφικών συνεταιρισµών ώστε να 
καλυφθούν άµεσες ανάγκες πυρόπληκτων 
κτηνοτρόφων ιδίως σε ζωοτροφές, καθώς 
οι ανάγκες είναι πολλές και ο χρόνος 
ανταπόκρισης λιγοστός. 
Υπεύθυνοι συντονισµού ορίζονται:
α) Για την Εύβοια ο πρόεδρος της Ένωσης 
Ευβοίας Ιωάννου ∆ηµήτριος (κινητό 6937 
258931, σταθερό 2220 22491, e-mail: 
easevias@otenet.gr) και ο Γεωπόνος της 
Ένωσης κ. Μαχαίρας Γεώργιος (κινητό 
6946 445444, σταθερό 2221 085232, 
e-mail: easevias@otenet.gr)
β) Για την Πελοπόννησο – Αττική , ο 
πρόεδρος του Συνεταιρισµού Καλαβρύτων 
Σατολιάς Παύλος, (κινητό 6985 552319, 
σταθερό 2692 022464, e-mail: 
easkalavriton@otenet.gr) .

Άμεση δράση από Αμφιγάλ, 
Καλάβρυτα και Παναιγιάλειο
Οι Συνεταιρισμοί έρχονται να καλύψουν το κενό του βραδυκίνητου κράτους

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Εκεί που οι κρατικές δοµές παραλύουν ή κρί-
νονται εκ του αποτελέσµατος ανεπαρκείς, οι 
συνεταιριστικές δυνάµεις των αγροτών ανα-
λαµβάνουν να περιθάλψουν και να ανακου-
φίσουν πληγέντες. Η καµένη γη που αφήνουν 
πίσω τους οι καταστροφικές πυρκαγιές απαι-
τεί αντανακλαστικά που το κράτος δεν διαθέ-
τει, όπως συµβαίνει στην περίπτωση των πυ-
ρόπληκτων κτηνοτρόφων και των παραγωγι-
κών ζώων που βρέθηκαν ανάµεσα σε συντρίµ-
µια και στάχτες, χωρίς βοσκή και χωρίς ζωο-
τροφές. Ήδη ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Κα-
λαβρύτων, η ΑΜΦΙΓΑΛ της Ένωσης Αγρινίου 
και η Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισµών 
συγκέντρωσαν 200 τόνους ζωοτροφών που 
παραδόθηκαν στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλά-
δας για να διατεθούν σε πυρόπληκτους κτηνο-
τρόφους της Ηλείας, όσο στο µεταξύ, την κρί-
σιµη στιγµή που το πύρινο µέτωπο κατάπινε 
χωριά και αγροδασικές εκτάσεις, εκατοντάδες 
αγρότες έσπευσαν µε τα τρακτέρ, τα ψεκαστι-
κά, τα βυτία τους ή µε τα ίδια τους τα χέρια να 
συνδράµουν, όσο ήταν εφικτό, τον µεγάλο και 
δύσκολο αγώνα των δυνάµεων πυρόσβεσης.

Αυτόν τον καταλυτικό ρόλο που έχουν τα 
συνεταιριστικά σχήµατα στον κοινωνικό ι-
στό των αγροτικών κέντρων επισφραγίζουν 
όλες αυτές οι κινήσεις που εντείνονται το τε-
λευταίο διάστηµα από οργανωµένους Συνε-
ταιριστές. Άλλωστε κρίνεται αναγκαία αυτή 
η συναδελφική αλληλεγγύη, αφού οι κρατι-

κές αποζηµιώσεις αργούν και οι ανάγκες ει-
δικά των ζώων τρέχουν. Την χείρα βοηθείας 
που δίνουν οι ισχυρές συνεταιριστικές δυνά-
µεις της ∆υτικής Ελλάδας προς τους πυρό-
πληκτους κτηνοτρόφους της Ηλείας αναµέ-
νεται να ακολουθήσουν και άλλες οργανώ-
σεις αγροτών και κτηνοτρόφων.

Σε αυτό το έντονα συνεταιριστικό πνεύµα, 
το πρωτοβάθµιο όργανο της ΕΘΕΑΣ καλεί 
τους Συνεταιρισµούς να συνδράµουν, ορί-
ζοντας σαν κέντρα συντονισµού της βοήθει-
ας  την Ένωση ∆ασικών και Αγροτικών Συ-
νεταιρισµών Ευβοίας και τον Αγροτικό Γαλα-
κτοκοµικό Συνεταιρισµό Καλαβρύτων όπου 
θα γίνεται η συγκέντρωση των αποστελλόµε-
νων εφοδίων και η οργάνωση της διανοµής.

«Τα ζώα δεν µπορούν να περιµένουν και η 
ανάγκη είναι µεγάλη. Έχουν µείνει στο έλε-
ος, δεν έχουν πουθενά να βοσκήσουν. Πρέπει 
να τα ζήσουµε εµείς, αλλιώς ή θα ψοφήσουν 
ή θα αναγκαστούν οι συνάδελφοί µας να τα 

πουλήσουν µε ολέθριες οικονοµικές συνέ-
πειες» αναφέρει στην Agrenda ο Παύλος Σα-
τολιάς, επικεφαλής των Συνεταιριστών από 
τα Καλάβρυτα. «Στην ∆υτική Ελλάδα, σε µια 
πρώτη αντίδραση στην καταστροφή συγκε-
ντρώσαµε 200 τόνους, αλλά µε ενηµέρωσαν 
ότι υπάρχουν µεγάλες ανάγκες και στην Βό-
ρεια Εύβοια, δεν µπορούµε από τα Καλάβρυ-
τα να φτάσουµε παντού και για αυτό ζητάµε 
την κινητοποίηση και των άλλων συνεταιρι-
σµών για να δείξουµε τι σηµαίνει και συνε-
ταιριστικό πνεύµα» καταλήγει ο ίδιος.

Άλλωστε όποια κρατική αρωγή και αν α-
ποφασιστεί δεν πρόκειται να φτάσει σήµε-
ρα ή αύριο στους κτηνοτρόφους που βρίσκο-
νται σε ανάγκη, µε τους οργανωµένους συ-
νεταιρισµούς να καθίστανται αυτήν την στιγ-
µή τον µοναδικό ίσως µοχλό που θα µπο-
ρούσε να συγκρατήσει τις όποιες ισορροπί-
ες στις αγροτικές και κτηνοτροφικές κοινό-
τητες που εξακολουθούν να δοκιµάζονται α-
πό τις ολέθριες φλόγες.  

«∆υστυχώς, η καταστροφή είναι ανυπολό-
γιστη. Καλούµε την πολιτεία να αποζηµιώσει 
στο πραγµατικό µέγεθος, µε επείγουσες δια-
δικασίες και µε τη δέουσα ευαισθησία όλους 
τους παραγωγούς και να φροντίσει άµεσα για 
την απαραίτητη επανεκκίνηση, ώστε να µην 
καταρρεύσει πλήρως η ίδια η παραγωγή της 
χώρας. Η δική µας ευθύνη είναι να σταθού-
µε αλληλέγγυοι στο πλευρό των συναδέλ-
φων παραγωγών. Και θα το κάνουµε µε κά-
θε πρόσφορο µέσο» αναφέρει η κοινή ανα-
κοίνωση των Συνεταιρισµών. 

Παύλος Σατολιάς
∆εν µπορούµε από τα Καλάβρυτα 
να φτάσουµε παντού και για αυτό 
ζητάµε την κινητοποίηση και των 

άλλων συνεταιρισµών
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Η Συντονιστική Οµάδα Εργασίας Κτηνοτρόφων 
(ΣΟΕΚ), που θα συνεδριάζει κυρίως διαδικτυακά 
(αλλά και δια ζώσης), αποτελείται από τους εξής:

Βαϊόπουλος Γιώργος, Αγροτικός 
Συνεταιρισµός Αγελαδοτρόφων-
Προβατοτρόφων ∆υτικής Θεσσαλίας,

Βενετσιάνος Γιάννης, Κτηνοτροφικός 
σύλλογος Λακωνίας

Γεωργαλής Γιάννης, Σύλλογος Ποιµένων 
Άγιος Μάµας Χίου

Γκατζώρας Γιώργος, Σύλλογος 
Αγελαδοτρόφων Ελευθέρας βοσκής

∆ηµόπουλος Νίκος, Συντονιστικό συλλόγων-

συνεταιρισµών Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
∆ιδάγγελος Γιώργος, Χοιροτρόφος 

Καρδίτσας
Θωµάς Καρυπίδης, Κτηνοτροφικός Σύλλογος 

Παιονίας Πολύκαστρο Κιλκίς
Καζάνας ∆ηµήτρης, Αγελαδοτρόφος 

Γαλακτοπαραγωγής Θεσσαλίας
Κοντογιάννη Μάρθα, Κτηνοτροφικός 

Σύλλογος Αττικής«Άγιος Γεώργιος»
Κρητικού ∆ιαµάντω, Αγροτικός Σύλλογος 

Αµυνταίου Φλώρινας
Μάνδαλος Ελευθέριος, Κτηνοτροφικός 

Συνεταιρισµός Πέτρα Λέσβου

Μόσχος ∆ηµήτρης, Αγροτικός Συνεταιρισµός 
∆ηµητριακών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων 
Καστοριάς

Μπαϊραχτάρης Αργύρης, Κτηνοτροφικός 
Συνεταιρισµός Τυρνάβου,

Παπαδάκης Γρύλος, Κτηνοτροφικός 
Σύλλογος Μυλοποτάµου Κρήτης

Σµπώκος Βασίλης, Κτηνοτροφικός Σύλλογος 
Ηρακλείου Κρήτης

Στραζέµης ∆ηµήτρης, Κτηνοτροφικός 
Σύλλογος επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Τσίτσιας Αντώνης, Κτηνοτροφικός Σύλλογος 
Τυρνάβου.

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
        panagos@agronews.gr

Μια νέα αρχή στην κτηνοτροφία, ό-
πως αποφασίστηκε στην Πανελλα-
δική Σύσκεψη στο Μάτι του Τυρνά-
βου, χωρίς προσωπικούς εγωισµούς 
και προσανατολισµούς, για το σύνο-
λο των τριών κλάδων (αιγοπροβατο-
τροφία, αγελαδοτροφία, χοιροτροφία) 
έρχεται να σχεδιάσει και να συντονί-
σει η 17µελής Οµάδα Εργασίας, που 
δηµιουργήθηκε. 

Με «moto» η ισχύς εν τη ενώσει, η 
Συντονιστική Οµάδα Εργασίας Κτη-
νοτρόφων (ΣΟΕΚ) καλείται να αντι-
µετωπίσει προβλήµατα άλυτα, απο-
τέλεσµα των διαχρονικά λανθασµέ-
νων πολιτικών, αποφάσεων της εκά-
στοτε κυβέρνησης και πολιτικής ηγε-
σίας του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης που λαµβάνονται χωρίς εθνι-
κό σχεδιασµό, αλλά µε γνώµονα τις 
ψήφους των συντελεστών του πρω-
τογενή τοµέα, στις επόµενες εκλογές. 

Πρώτο θέµα που αναδείχθηκε από 
την πανελλαδική συγκέντρωση, εί-
ναι αυτό του κόστους παραγωγής και 
ιδιαίτερα της υπερβολικής και παρα-
τεταµένης αύξησης της τιµής των ζω-
οτροφών, ειδικά όταν γνωρίζουµε ό-
τι σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat 
(Economic Accounts for Agriculture 
στις 9/4/2021), στη χώρα µας, η δα-
πάνη των ζωοτροφών για το 2020, ύ-
ψους 2.418 εκατ. ευρώ, καλύπτει το 
94% της αξίας της ζωικής παραγωγής 
(2.573 εκατ. ευρώ). ∆ηλαδή πρόκει-
ται για µια εξαιρετικά υψηλή αναλο-
γία που κατατάσσει τη χώρα µας στη 
δυσµενέστερη θέση όλων των κρατών 
της ΕΕ, όταν ο µέσος όρος είναι 56,9%.

∆εύτερο θέµα ήταν ο επιβεβληµέ-
νος σχεδιασµός για τις νοµικές κινή-

σεις που πρέπει να γίνουν, σχετικά 
µε την υπόθεση της κοµπίνας των ε-
κατοµµυρίων ευρώ του Εθνικού Απο-
θέµατος, που µοιράστηκαν σε «αερι-
τζήδες» και τα οποία στερήθηκαν οι 
πραγµατικοί παραγωγοί, κυρίως µέ-
σω των αδιαφανών διαδικασιών κα-
τανοµής των βοσκοτόπων.

Τρίτο θέµα ήταν η επιτακτική ανά-
γκη αναµόρφωσης του Κανονισµού του 
ΕΛΓΑ, ο οποίος θα πρέπει να εναρµο-
νιστεί µε τις νέες κλιµατολογικές συν-
θήκες στη χώρα, αλλά και να εξασφα-
λίζει, πέραν των εισφορών των αγρο-
τών, γενναίας ετήσιας µεταφοράς κε-
φαλαίων αποζηµίωσης των κτηνοτρό-
φων µέσω του δηµοσίου.

Τέταρτο θέµα ήταν η κατοχύρωση του 
επαγγέλµατος, µε θέσπιση εγγραφής 
των κτηνοτρόφων σε κλαδικές δοµές, 

κατά τα πρότυπα των άλλων επαγγελ-
µατικών τάξεων (π.χ. ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, Ε-
ΒΕ, επαγγελµατικοί σύλλογοι).

Πέµπτο θέµα ήταν η συµµετοχή των 
κτηνοτρόφων στα κέντρα λήψης των 
αποφάσεων της πολιτείας, όπως στους 
εποπτευόµενους οργανισµούς του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
ειδικά στον ΕΛΓΟ (πρώην ΕΛΟΓΑΚ), ο 
οποίος θα πρέπει να στηθεί από την 
αρχή, µε θεσµική εκπροσώπηση των 
κτηνοτρόφων στο ∆Σ του Οργανισµού.

Έκτο θέµα ήταν άµεση και όχι σταδι-
ακή κατάργηση των ιστορικών δικαιω-
µάτων, µε απόλυτη αναµόρφωση της 
ενιαίας ενίσχυσης, µόνο σε όσους ε-
κτρέφουν και καλλιεργούν.

Τέλος, έβδοµο θέµα ήταν, µε αφορ-
µή τα διαδοχικά περιστατικά νοθείας 
στη Φέτα, η προστασία όλων των προ-

ϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ της χώρας µας, µε 
πραγµατικούς ελέγχους, οι οποίοι σή-
µερα είναι ανύπαρκτοι, και κυρίως µε 
αυστηρές κυρώσεις στους παραβάτες.

Εν τω µεταξύ, έχει ήδη ξεκινήσει η 
διαδικασία σύνταξης ενός ολοκληρω-
µένου υποµνήµατος, στο οποίο θα α-
ναλύεται η κατάσταση της αγοράς ζωο-
τροφών τον τελευταίο χρόνο και θα τεκ-
µηριώνεται το αίτηµα επιδότησής τους.

Επιπλέον, για το θέµα της κατανοµής 
των βοσκοτόπων οι πληροφορίες θέ-
λουν τους συµµετέχοντες να αποφα-
σίζουν την κατάθεση από κοινού, α-
γωγής για τις καταστρατηγήσεις που 
έχουν γίνει µέχρι σήµερα στα δικαι-
ώµατα από το Απόθεµα και να ζητούν 
ανακατανοµή βοσκοτόπων προς όφε-
λος όσων πραγµατικά στηρίζουν την α-
γροτική παραγωγή και διαθέτουν ζώα.

Μια νέα αρχή στην 
κτηνοτροφία με μάχιμη 

Ομάδα Εργασίας
Άλυτα προβλήματα 
στο πλάνο της νέας 

17μελούς ομάδας 
συνεταιρισμένων 

κτηνοτρόφων που 
έρχεται να δώσει 

νέα ορμή στις 
διεκδικήσεις 

του κλάδου 

Τα 17 µέλη 
της ΣΟΕΚ

Απόθεμα
Για το θέµα της κατανοµής των 
βοσκότοπων οι πληροφορίες 
θέλουν τους συµµετέχοντες να 
αποφασίζουν την κατάθεση 
από κοινού, αγωγής για τις 
καταστρατηγήσεις που έχουν 
γίνει µέχρι σήµερα στα 
δικαιώµατα από το Απόθεµα.

Μάτι
Επιδότηση ζωοτροφών, 
ανακατανοµή βοσκοτόπων, 
ενεργητική προστασία, 
παρατηρητήριο τιµών για γάλα 
και άλλα προϊόντα ζωικής 
παραγωγής και πάταξη της 
νοθείας τέθηκαν στη 
συνάντηση στο Μάτι.

Σχεδιασμός
Προχωράει και η συγκρότηση 
Ολιγοµελούς Επιτροπής η 
οποία θα διαµορφώσει τις 
τελικές θέσεις και θα επιδιώξει 
άµεσα συνάντηση µε τον 
πρωθυπουργό, τονίζοντας 
την ανάγκη να υπάρξει ένας 
σχεδιασµός που θα 
διευκολύνει την ανάπτυξη της 
εγχώριας κτηνοτροφίας.
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ΜΠΡΑΪΑΝ ΤΣΕΣΚΙ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ AIRBNB
«Ενώ σε περιόδους 
ευηµερίας λαµβάνεις 
αποφάσεις µε βάση τι 
εκτιµάς ότι θα γίνει στο 
µέλλον, στην κρίση δεν 
έχεις ιδέα τι θα φέρει η 
επόµενη ηµέρα. Πρέπει 
οι αποφάσεις τους να είναι 
βασισµένες σε αρχές. ∆εν 
ξέρεις εάν κάτι που θα 
κάνεις θα φέρει καρπούς.»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ
ΓΙΑΤΡΟΣ
«Η µετάλλαξη ∆έλτα 
έρχεται µε οπλοπολυβόλο 
κι εµείς µε νεροπίστολα 
αµέριµνοι στις διακοπές. 
Για λίγα τουριστικά ευρώ 
κινδυνεύουµε να έχουµε 
πολλούς ανθρώπους σε 
ΜΕΘ που κοστίζουν, ενώ 
κινδυνεύουµε µε µεγάλα 
προβλήµατα χρόνιας νόσου 
στην κοινωνία.»

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΕΦΟΣ
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΣ
«Τα δύσκολα είναι 
µπροστά µας. Θα πρέπει να 
αγωνιστούµε για να 
υπάρξουµε στον πλανήτη, 
αλλιώς θα οδηγηθούµε σε 
χαοτικές συµπεριφορές, 
αγωνία και θλίψη από τον 
τεράστιο αριθµό θυµάτων 
λόγω των συνεπειών της 
κλιµατικής αλλαγής, εάν 
δεν πάρουµε µέτρα.»

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΣΤΑ ΑΝΑ∆ΑΣΩΤΕΑ ΘΑ ΦΥΤΡΩΣΟΥΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Επ’ αµοιβή
Όπως πάει το πράγµα για µία 
ακόµη ΚΑΠ θα ξεµείνουν οι 
αγρότες από γεωργικές 
συµβουλές, επειδή είναι πολλά 
τα… λεφτά, 80 εκατ. γαρ και 
έχουν αρχίσει οι αντιρρήσεις 
για το ποιος, τι, που θα πάρει 
από την πίτα. «Ή παπάς παπάς 
ή ζευγάς ζευγάς, όχι λύσεις 
µεσοβέζικες διαπλεκόµενες», 
λέει το µέτωπο Κακαβά που 
θέλει αµοιβόµενη εµπλοκή!

Ρήµαξαν
«Τώρα θυµήθηκαν ότι ο 
κανονισµός που ισχύει για τους 
ΤΟΕΒ είναι από το 1954;» λένε 
αγρότες και φορείς για τα 
κακώς κείµενα µε το αρδευτικό 
νερό ειδικά σε κρίσιµες για την 
παραγωγή περιόδους και τους 
εκβιασµούς και διακοπές που 
γίνονται. Κάποιοι πρόεδροι, 
λένε, τρώνε µε χρυσά κουτάλια, 
ενώ κακοδιαχείριση και 
αδιαφάνεια ρήµαξαν τα δίκτυα.

Nτοπέ
«Βρέθηκε κάποια στιγµή ένας 
πρόεδρος και έστειλε κάποιους 
λίγους φακέλους ντόπας στη 
∆ικαιοσύνη. Και το πανήγυρι 
ξεκίνησε...», λέει φίλος της 
στήλης για τη λαθροχειρία µε 
το Απόθεµα και τις ευθύνες 
που δεν αναλογούν σε κανέναν 
(υπουργό, διοίκηση, τεχνικό 
σύµβουλο, ΚΥ∆). Θα ΄ρθει 
ανάποδα ο ντουνιάς αν 
ξυπνήσουν οι κτηνοτρόφοι, λέει.

Το χρυσό µετάλλιο της απάτης µε το Απόθεµα

Μπορεί ο καύσωνας, οι πυρκαγιές, η θερινή ραστώνη να συνθέ-
τουν το κλίµα των προηγούµενων ηµερών, όµως το πουλόβερ µε 
τη χρυσή VISA των δικαιωµάτων από το Εθνικό Απόθεµα, άρχισε 
να ξηλώνεται. «Η κλωστή θα γεµίσει καράβι», σχολιάζει φίλος της 
στήλης, ο οποίος υπογραµµίζει χαριτολογώντας ότι «σε λίγες ηµέ-
ρες θα απονεµηθεί το χρυσό µετάλλιο της απάτης στους Ολυµπια-
κούς στο Τόκιο». Ο αγροτικός κόσµος κυριολεκτικά βράζει µε τις α-
ποκαλύψεις που έρχονται διαρκώς στο φως και περιµένει από τους 
αρµόδιους να κινήσουν τις διαδικασίες για δικαιοσύνη, για να µην 
υπάρξουν περαιτέρω επιπλοκές µε τις επιδοτήσεις της νέας ΚΑΠ.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Xάθηκε µέσα στο 
«πυρωµένο» κλίµα 
των προηγούµενων 
ηµερών, η υπόθεση µε 
τα κρούσµατα νοθείας 
στη Φέτα, τα αυγά 
και τα κοτόπουλα. 
Ούτε ονόµατα, ούτε, 
πρόστιµα, για την ώρα. 
Εξάλλου, στη χώρα µας 
η µνήµη είναι κοντή.

Οι συνδιασκέψεις 
για τη νέα ΚΑΠ, 
σταµάτησαν λόγω 
θέρους. Όχι ότι µέχρι 
τώρα, αυτές που 
έγιναν, έκαναν κατάτι 
σοφότερους τους 
αγρότες. Εξάλλου, 
η ∆ιοίκηση τα αλλάζει 
συνεχώς κατά το 
πως βολεύει τα 
ακροατήρια…

Υβρίδια
Τυχεροί πραγµατικά οι 

κτηνοτρόφοι του Μετσόβου, 
Ανήλιου και Βοτονοσίου, που 
συνεργάζονται µε το 
τυροκοµείο του Ιδρύµατος 
Τοσίτσα, διότι οι τιµές που 
απολαµβάνουν για το γάλα 
είναι από άλλον… πλανήτη.  

Στο αγελαδινό γάλα οι 
συνεργαζόµενοι παραγωγοί 
παίρνουν καθαρά στο χέρι 60 
λεπτά, ενώ οι περίπου 70 
αιγοπροβατοτρόφοι λαµβάνουν 
από 1 έως 1,18 ευρώ το κιλό 
στο πρόβειο και από 72 έως 78 
λεπτά στο κατσικίσιο. 

Και δέσµευση του 
Ιδρύµατος, που αποστολή 
του είναι να στηρίζει την 
κτηνοτροφία στην περιοχή, 
είναι αυτή τη διαφορά τιµών 
µε την υπόλοιπη αγορά να τη 
διατηρήσει και τώρα που οι 
τιµές στο αιγοπρόβειο έχουν 
πάρει την ανιούσα γενικώς.

;

Γ. ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΜΠΟ
ΠΑΙΚΤΗΣ ΝΒΑ
«∆εν µπορούµε να 
σταµατήσουµε. Οι γονείς 
µας δεν σταµάτησαν. 
Αυτή η διαδροµή είναι 
απίστευτη. Όλα αυτά που 
έρχονται, όλα τα καλά, τα 
λεφτά, οι φίλοι, να είσαι σε 
διαφηµίσεις έρχονται µόνο 
µε ένα πράγµα, µε τη 
σκληρή δουλειά. ∆εν ξέρω 
ποιο είναι το ταβάνι µου.»

Νοµίζω ότι ο 
παγετός κοστίζει 
λιγότερο από τις 
πυρκαγιές!

Το είχαν πει, γιατί το φοβόντουσαν, οι 
πληγέντες από τον παγετό αγρότες ότι θα 
φτάσει φθινόπωρο για να πληρωθούν. Και 
µε ‘κείνα και τούτα παραµονή της Παναγίας 
πιστώθηκαν κάτι ψιλά από την πρώτη δόση 
των αποζηµιώσεων και µάλιστα µόνο για 
βεβαιωµένα υψηλά ποσοστά ζηµιάς. Εν τω 
µεταξύ ήρθαν και οι φωτιές και ποιος ξέρει 
τι άλλο έχουµε να περιµένουµε; 

Ο υπουργός της πλατείας, πάντως, υπόσχεται 
τώρα προκαταβολές για τους πληγέντες από 
τις φωτιές µέσα στον Αύγουστο, αλλά µετά 
τις 18 του µήνα που θα ανοίξει η πλατφόρµα 
αρωγής για αιτήσεις των παραγωγών. Μετά, 
λέει, αφού οι οµάδες ελέγχου αποτιµήσουν 
τις ζηµιές, θα δοθεί µια δεύτερη προκαταβολή 
20% και σε τρίτο χρόνο, µετά την ολοκλήρωση 
των εκτιµήσεων, θα δοθεί το υπόλοιπο ποσό 
συµψηφίζοντας την πρώτη κρατική αρωγή συν 
το δεύτερο 20%, σε ένα συνολικό 70% της 
ζηµιάς. Το νωρίτερο, τα Χριστούγεννα.

Οι αποχρωµατισµοί αυτοί των καρπών είναι 
µόνο το πρώτο και άµεσα εµφανές σύµπτωµα 
της επερχόµενης ζηµιάς, η οποία αναµένεται 
να επεκταθεί σε κάψιµο των ταξιανθιών (στις 
όψιµες φυτεύσεις), σταµάτηµα της ωρίµανσης 
και ωχρό κιτρίνισµα των άγουρων καρπών, 
«βράσιµο» των ώριµων καρπών, σταδιακή 
κατάρρευση του φυτού και υποβάθµιση της 
ποιότητας, εκτός της άνω του 50% µείωση της 
παραγωγής κυρίως στις όψιµες φυτεύσεις

Μετά τους παγετούς, βέβαια, ήρθε και 
ο καύσωνας. Στις καλλιέργειες βιοµηχανικής 
ντοµάτας του θεσσαλικού κάµπου, που ήταν 
στο πικ της συγκοµιδής, οι καρποί 
αποχρωµατίστηκαν ήδη, οι ταξιανθίες στις 
όψιµες φυτείες οσονούπω θα καούν, η 
ωρίµανση κόπηκε, οι άγουροι καρποί κιτρίνισαν 
και οι ώριµοι «έβρασαν». Τελικά, τα φυτά 
θα χαλάσουν και η ποιότητα θα είναι 
υποβαθµισµένη πάνω από το 50%.... 

Ο πρόεδρος του ΘΕΣΤΟ ζήτησε από τον 
προϊστάµενο του ΕΛΓΑ να κινήσει άµεσα όλες 
τις διαδικασίες καταγραφής και εκτίµησης των 
ζηµιών και ο διευθυντής του υποκαταστήµατος 
του έδωσε, σου λέει, όλες τις δεσµεύσεις για 
έγκαιρη και σύµφωνη µε το θεσµικό πλαίσιο 
λειτουργίας του Οργανισµού εκτίµηση των 
ζηµιών. ∆ηλαδή, θα φτάσουν Χριστούγεννα…..  

Τη δύναµη και τον καταλυτικό τους ρόλο 
στον πρωτογενή τοµέα, µε τον καλύτερο 
τρόπο, έρχονται να αποδείξουν οι κινήσεις των 
συνεταιριστικών σχηµάτων, µε πρώτους τον 
συνεταιρισµό Καλαβρύτων, την Αµφιγάλ, την 
ΕΑΣ Αγρινίου και την Παναιγιάλειο, που 
παρέδωσαν 200 τόνους ζωοτροφών στους 
πυρόπληκτους κτηνοτρόφους της ∆υτικής 
Ελλάδας. Μάλιστα, λένε θα ακολουθήσουν 
κι άλλες οργανώσεις.  Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Μ
όλις είχαµε αρχίσει να συνηθίζου-
µε στην ιδέα µιας παγκόσµιας οι-
κονοµικής ανάκαµψης, µιας επέ-
κτασης γεµάτη µε εντυπωσιακούς 

αριθµούς οι οποίοι παρατηρούνται µία φορά 
κάθε λίγες δεκαετίες. Κρίµα που, πιθανότατα, 
έχει ήδη φτάσει στην κορύφωσή της. Τα επερ-
χόµενα προβλήµατα φαίνεται να κρύβονται 
λίγο κάτω από την επιφάνεια των προβλέψε-
ων του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, που 
δείχνουν µια γενικά υγιή κατάσταση των οικο-
νοµιών των µεγάλων εµπορικών δυνάµεων.

Το παγκόσµιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 
(ΑΕΠ) θα αυξηθεί κατά 6% φέτος, µια πρόβλε-
ψη αµετάβλητη από τον Απρίλιο, σύµφωνα µε 
την επικαιροποιηµένη εκτίµηση του ∆ΝΤ για 
τις Παγκόσµιες Οικονοµικές Προοπτικές. Εάν 
επιβεβαιωθεί, αυτό θα εξακολουθεί να είναι το 
καλύτερο αποτέλεσµα εδώ και τέσσερις δεκα-
ετίες και σηµαντική θετική «αναπήδηση» από 
την πτώση – «καθίζηση» 3,2% του 2020. Γιατί 
να µην εστιάσουµε απλώς στα θετικά νέα, ό-
που µπορούµε να τα βρούµε; ∆εδοµένης της 
ταχείας εξάπλωσης της µετάλλαξης ∆έλτα της 
Covid-19, αυτό είναι πιθανότατα το καλύτερο 
δυνατό που έχουµε να κάνουµε.

Καθώς όµως το ∆ΝΤ έβαζε τις τελευταίες πινε-
λιές στην έκθεσή του, το ινστιτούτο Ifo της Γερµα-
νίας δήλωσε ότι ο κορυφαίος δείκτης επιχειρη-

µατικής εµπιστοσύ-
νης της Ευρώπης υ-
ποχώρησε απροσ-
δόκητα αυτόν τον 
µήνα. Η Νότια Κο-
ρέα, µεγάλος εξα-
γωγέας τεχνολογί-
ας, που γενικά θε-
ωρείτο οικονοµικό 
«αστέρι»  της επο-

χής της πανδηµίας, ανακοίνωσε µια ελαφρώς 
απογοητευτική ανάπτυξη για το β’ τρίµηνο, ε-
νώ η αισιοδοξία των καταναλωτών υποχώρησε 
ισχυρά τον Ιούλιο. Το αν η παγκόσµια επέκτα-
ση σταµατά για µια µικρή ανάσα ή αντιµετωπί-
ζει πιο σοβαρούς αντίρροπους «ανέµους» έχει 
µεγάλη σηµασία. Ο αγώνας κατά του Covid δεν 
έχει κερδηθεί, καθιστώντας την τρέχουσα στιγ-
µή ιδιαίτερα ακατάλληλη για οποιαδήποτε επι-
βράδυνση της επέκτασης των οικονοµιών.[…]. 

Το ∆ΝΤ αναµένει ότι η αύξηση του πληθωρι-
σµού θα είναι προσωρινή, αντικατοπτρίζοντας 
την ταχύτητα της συνολικής οικονοµικής ανά-
καµψης και των σηµείων συµφόρησης που έχει 
δηµιουργήσει το άλµα στη ζήτηση. Το παράθυ-
ρο µπορεί να κλείνει για την εξοµάλυνση των 
επιτοκίων - αν ήταν ποτέ πραγµατικά ανοικτό. 
Με την πανδηµία να µην έχει καταστεί ελεγχό-
µενη, είναι λογικό να περπατά κανείς εξαιρετι-
κά αργά προς το τέλος των σχεδόν µηδενικών 
επιτοκίων και της ποσοτικής χαλάρωσης (QE). 
[…] Ακόµη και εκείνοι που διαθέτουν τη δυνα-
τότητα εκτύπωσης χρήµατος δεν νιώθουν «ά-
νετοι» κατά τη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου.

*ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ BLOOMBERG

Κακά μαντάτα

ΤOY  ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΟΣ *

«Ό
ταν υπάρχουν καταστρο-
φικές πυρκαγιές και χά-
νονται σπίτια και περιου-
σίες… κάθε διαγωνισµός 

οργανισµού ή υπουργείου θα πρέπει να δια-
κρίνεται από κρυστάλλινη διαύγεια!». σ.σ. Κι 
αυτό γιατί τα έργα πρέπει να τα παίρνει ο κα-
µπούρης! Τον υπόλοιπο καιρό, εννοείται, τα 
έργα πρέπει να τα παίρνει πάλι ο καµπούρης!  

Ουδείς πιο αχάριστος
ΣΤΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ της δηµοσιογραφικής µου 
καριέρας έχουν δει πολλά τα µάτια µου κι έ-
χουν ακούσει πολλά τ’ αυτιά µου. Ο λόγος για 
παράσιτα που σιτίζονται από το δηµόσιο χρή-
µα. Τέτοια βουλιµία όµως για τα κρατικά λε-
φτά και τόση αχαριστία, ακόµα και τους ευερ-
γέτες του (υπουργούς και προέδρους), σαν κι 
αυτή που δείχνει ο καµπούρης, πραγµατικά εί-
ναι κάτι που δεν έχει προηγούµενο.

Πέρασε η μπογιά του
ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ότι τελευταία χάνει την ψυχραι-
µία του, πάντως, κάτι δείχνει. Θέλετε γιατί, 
το… φτυάρι του πήρε πολύ νερό, θέλετε για-
τί τα σκουπίδια που κρύβει κάτω από το χαλί 
τείνουν να θάψουν και τους σπόνσορές του, 
θέλετε γιατί η θάλασσα έχει γίνει γιαούρτι 
και η τεχνολογία που πουλούσε πάει για α-
νακύκλωση, θέλετε γιατί η µόνη λύση να σω-
θεί αυτό το κράτος είναι το open.gov.gr, το ά-
στρο του σβήνει! Τα υπόλοιπα, µπορεί να τα 
δει και ο εισαγγελέας! 

Όπως Περεστρόικα
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ που θα πρέπει να γίνουν για 
να σωθεί η ελληνική γεωργία. Σε κάθε περί-
πτωση όµως, όσο λιγότερες είναι οι διαρροές 
και όσο καλύτερα και χωρίς τυµπανοκρουσί-

ες µοιράζονται οι κοινοτικές επιδοτήσεις, τό-
σο µένει χώρος και χρόνος στους εµπλεκόµε-
νους να σκεφτούν και τα πιο παραγωγικά. Ει-
δικά στην περίπτωση της αιγοπροβατοτροφί-
ας, ο κλάδος έχει ανάγκη από µια πραγµατική 
και εκ βάθρων ανασυγκρότηση (περεστρόικα). 

Νέτα σκέτα
ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ η ορεινή κτηνοτροφία και τα κο-
πάδια ελεύθερης βοσκής, στα οποία η χώρα 
καλείται να επενδύσει, και είναι άλλο οι µε-
γάλες-κλειστές µονάδες εντατικής παραγω-
γής στις οποίες ήδη γίνεται δουλειά αλλά χω-
ρίς ξεκάθαρο πλάνο. Είναι τελείως διαφορετι-
κή η πρώτη ύλη που προσφέρουν τα δύο µο-
ντέλα, θα πρέπει να είναι διαφορετικά τα προ-
ϊόντα στα οποία αξιοποιείται και, φυσικά, θα 
πρέπει να είναι άλλη η τιµή την οποία απο-
λαµβάνουν οι παραγωγοί. Όσο πιο γρήγορα 

το καταλάβουν ακόµα και οι ίδιοι οι 
κτηνοτρόφοι τόσο το καλύτερο 

για όλους. 

Θέλει τρόπο
ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ όλα αυτά 
σε δρόµο είναι απαραίτη-
το να λειτουργήσουν οι 
κανόνες της αγοράς και 
να σταµατήσει η νοθεία. 
Τρόποι υπάρχουν για να 
γίνεται και να είναι απο-
τελεσµατικός ο έλεγχος 
υπάρχουν. Η τεχνολογία 
(ιχνηλασιµότητα) προσφέ-

ρει πλέον τεράστιες δυνατότητες επ’ αυτού και 
είναι ο µόνος τρόπος για να αλλάξουν πλή-
ρως τα δεδοµένα σε όλο το φάσµα της εγχώ-
ριας αγροτικής παραγωγής. 

Όλοι για όλους
ΝΑ ΤΟ ΠΩ ακόµα πιο απλά; Παλιότερα µπορεί 
να έφταιγε και η πρώτη ύλη. Σήµερα τα στοι-
χεία που συνθέτουν την εικόνα της αγροτικής 
παραγωγής είναι θαυµάσια. Αυτό που χρειά-
ζεται είναι η κατάλληλη αξιοποίησή της στα ε-
πόµενα στάδια της αλυσίδας αξίας, η ανάδει-
ξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της και η 
ταυτοποίησή της. Με το σηµερινό ανακάτεµα 
κερδίζουν πολλά οι λίγοι, µετρηµένοι στα δά-
χτυλα, µε την παραγωγή προϊόντων ταυτότη-
τας µπορούν να κερδίζουν όλοι και πολύ πε-
ρισσότερο η εθνική οικονοµία. Είναι καιρός 
να γίνει κι εδώ, το αυτονόητο! 

Παιδέµατα
∆ύο φράγκα ένα σηµίτι,
πέντε φράγκα ο χαλβάς

εξήντα φράγκα µια µαστούρα,
ε, ρε µάγκα, τι τραβάς
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Σχέσεις 
ανταγωνισµού

Τα ζιζάνια C3 είναι τα 
πιο ευνοηµένα, κατόπιν 
τα καλλιεργούµενα της 

ίδιας κατηγορίας, ενώ τα 
είδη C4 που δεν µπορούν 

να αξιοποιήσουν προς 
όφελός τους τις έξτρα 
ποσότητες CO2, µένουν 
πιο πίσω στην «κούρσα»

Η αύξηση του CΟ2 στην 
ατμόσφαιρα, που αποτελεί 
μια από τις παραμέτρους 
της κλιματικής αλλαγής, 
«οπλίζει» ορισμένα 
επικίνδυνα ζιζάνια

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ 
  provelengiou@agronews.gr

Ο τελικός νικητής στην µάχη ζιζανίων-καλλιέρ-
γειας θα κριθεί από την ικανότητα του εκάστοτε 
είδους να εκµεταλλευτεί εκµεταλλευτεί την πε-
ρίσσεια του CO2 στην ατµόσφαιρα, που φέρνει 
η κλιµατική αλλαγή. 

Μεγάλος χαµένος το καλαµπόκι, κερδίζουν 
έδαφος το σιτάρι και τα λαχανοκοµικά

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Ελληνικής Ζιζανι-
ολογικής Εταιρείας, δια στόµατος του καθηγητή 
δρ. Ηλία Ελευθεροχωρινού, έδαφος αναµένεται 
να κερδίσουν τα χειµερινά δηµητριακά, όπως σι-
τάρι, κριθάρι και ρύζι, η σόγια καθώς και καλλι-
έργειες της θερινής περιόδου µε κύριες το βαµ-
βάκι, τον ηλίανθο, την πατάτα και την ντοµάτα. 
Επιπροσθέτως, ευνοηµένη αναµένεται να είναι 
η ανταγωνιστική ικανότατα καλλιεργούµενων 
δέντρων και θάµνων.

Τα προαναφερθέντα είδη, που «κερδίζουν» έ-
δαφος ανήκουν σε µια συγκεκριµένη οµάδα φυ-
τών, τα C3, που είναι ικανά να αξιοποιήσουν την 
πρόσθετη ποσότητα CO2 και να αυξήσουν στην 

συνέχεια την φωτοσύνθεση και ανάπτυξή τους. 
Όµως C3 δεν είναι µόνο καλλιεργούµενα είδη 
αλλά και πολλά από τα πιο διαδεδοµένα και δυ-
σεξόντοτα ζιζάνια που συναντώνται στα χωρά-
φια. Αυτά τα είδη, φαίνεται να είναι ακόµα πιο 
εννοηµένα από τα καλλιεργούµενα C3 και ως 
αποτέλεσµα όταν βρεθούν µαζί στο χωράφι, να 
επικρατούν. Έχοντας αυτό ως δεδοµένο, οι επι-
στήµονες αναµένουν µέσα στα επόµενα χρόνια 
να συναντώνται όλο και συχνότερα κόκκινα βα-
µαβακοχώραφα εξαιτίας των παπαρούνων, να 
ενταθούν τα προβλήµατα µε την περιπλοκάδα 
στην συγκεκριµένη καλλιέργεια, ενώ αντιθέτως 
µικρή αποδυνάµωση µπορεί να βιώσει ο µεγά-
λος εχθρός του βαµβακιού, η κύπερη.

Αντίθετα, αγώνα επιβίωσης θα κάνουν καλ-
λιέργειες που κατατάσσονται στα C4 είδη, όταν 
θα έχουν να αντιµετωπίσουν ζιζάνια που ανή-
κουν στα C3. Μεγάλος χαµένος από τα καλλιερ-
γούµενα είδη ενδέχεται να αναδειχθεί ο αραβό-
σιτος, ιδίως σε χωράφια µε πληθυσµούς αγρι-
οντοµατιάς, περιπλοκάδας και σολανού. Την ί-
δια µοίρα θα µοιραστούν και άλλα δηµητριακά 
της θερµής περιόδου, όπως το κεχρί, το σόργο 
αλλά και το ζαχαροκάλαµο.

Πειραµατικά δεδοµένα της επίδρασης των ζιζα-
νίων λουβουρδιά (C3) και του τραχύ βλίτου (C4) 
στην καλλιέργεια της σόγια δείχνουν ότι ενώ µε 
τις σηµερινές συνθήκες το τραχύ βλίτο προκαλεί 
έως και 45% µείωση της απόδοσης της σόγιας, ε-
νώ η λουβουρδιά µόλις κατά 28%, η αύξηση του 
CO2 αντιστρέφει τα πράγµατα και  ενισχύσει την 
ανταγωνιστική ικανότητα  των C3 φυτών, δίνο-
ντας µια έξτρα ενίσχυση στο C3 ζιζάνιο.

Παρ’ όλα αυτά δεν θα πρέπει να παραβλέπεται 
το γεγονός ότι τα φυτά C4 θεωρούνται είδη ιδιαι-
τέρως παραγωγικά, µε διπλάσια ικανότητα φω-

τοσύνθεσης από ορισµένα C3 και ανθεκτικά σε 
συνθήκες ξηρασίας και αλατότητας. Αυτό σηµαί-
νει ότι σε συνθήκες που πέρα από τη αύξηση του 
CO2 καταγραφεί και αύξηση της θερµοκρασίας 
οι ανταγωνιστικότητα θα διαµορφωθεί εκ νέου. 

Αρνητικές επιδράσεις αναµένονται στα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων

Η αύξηση του CO2 αναµένεται να επηρεά-
σει πέρα από την απόδοση και τα ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά των αγροτικών προϊόντων, µειώ-
νοντς την περιεκτικότητα των δηµητριακών καρ-
πών σε πρωτεϊνες, σίδηρο και ψευδάργυρο. Συ-
γκεκριµένα, τα ερευνητικά δεδοµένα που συλ-
λέχθηκαν από 57 µελέτες δείχνουν ότι η µείω-
ση των πρωτεϊνών και του ψευδαργύρου στο ρύ-
ζι θα φτάσει έως 7,8% και 3,3% αντίστοιχα, µε το 
σιτάρι να ακολουθεί µε µια µείωση της τάξεως 
του 6,3%. και 9,3% αντίστοιχα.

Μέιωση των ίδιων στοιχείων καταγράφεται και 
στα λαχανικά (πρωτεϊνεις 10%, νιτρικά 18% σί-
δηρος 9% κ.α), ενώ αυξηµένα φαίνεται να είναι 
τα φλαβονοειδή (45%), η αντιοξειδωτική δράση 
(59%),  φρουκτόζη  (14%) και η γλυκόζη (13%). 

Δύναμη στα ζιζάνια 
δίνει η άνοδος CO2
στην ατμόσφαιρα 

Χάνουν
αποτελεσµατικότητα
τα ζιζανιοκτόνα
Εκτός από την αλλαγή στην 
βιοποικιλότητα, την σύνθεση, 
την αφθονία και σπουδαιότητα 
ορισµένων ζιζανίων εντός των 
καλλιεργειών, σηµαντικές 
επιπτώσεις αναµένονται και 
στην αποτελεσµατικότητα του 
«όπλου» των παραγωγών 
εναντίων τους. Υπό την 
επίδραση CO2  και υψηλών 
θερµοκρασιών ενδέχεται να 
επηρεαστούν ιδιότητες των 
ζιζανιοκτόνων όπως η 
αποτελεσµατικότητα και η 
υπολειµµατικότητα, λόγω 
µείωση απορρόφησης και 
µετακίνησης ή αύξηση του 
µεταβολισµού ζιζανιοκτόνων 
εντός των ζιζανίων. Την ίδια 
στιγµή η αύξηση του ρυθµού 
µικροβιακής αποδόµησης και 
χηµικής διάσπασης των 
ζιζανιοκτόνων στο έδαφος θα 
έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση 
της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος, αλλά και 
συντοµότερο χρόνο δράσης.
Οι επιστήµονες τονίζουν σε 
κάθε περίπτωση την σηµασία 
της ετοιµότητας, αναγνώρισης, 
χαρτογράφησης και 
παρακολούθησης των ζιζανίων 
καθώς και την υιοθέτηση ενός 
ολοκληρωµένου και 
κατάλληλου προγράµµατος 
διαχείρισής τους, αξιοποιώντας 
εξοπλισµό ευφυούς 
γεωργίας.  Τέλος, καταλυτικό 
ρόλο µπορούν να παίξουν η 
όρθωση τειχών  προστασίας 
απέναντι σε ζιζάνια-εισβολείς 
(invasive species), µε την 
έγκαιρη και στοχευµένη 
αντιµετώπισή τους πριν 
εξαπλωθούν σε µια περιοχή.

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ CO2 
ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

ΣΙΤΑΡΙ

6,3%
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

9,3%
ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ

10%
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

18%
ΝΙΤΡΙΚΑ

45%
ΦΛΑΒΟΝΟΕΙ∆Η

59%
ΑΝΤΙΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Τα γαλακτοκομικά
στην Dairy Expo
Η 6η διοργάνωση της έκθεσης γαλακτοκομίας 
και τυροκομίας έχει σκοπό να δημιουργήσει 
ένα εκθεσιακό γεγονός υψηλού επιπέδου που 
θα συμβάλλει στην πρόοδο και ανάπτυξη του 
κλάδου, στη γνωστοποίηση των ελληνικών 
τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων 
και στην ισχυροποίηση της θέσης στην εγχώρια 
και διεθνή αγορά των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον σημαντικό 
παραγωγικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας. 
Η έκθεση θα διαρκέσει από το Σάββατο 2 
μέχρι την Δευτέρα 4 Οκτώβρη στο Εκθεσιακό 
Κέντρο Metropolitan Expo, Διεθνής 
Αερολιμένας Αθηνών « Ελευθέριος 
Βενιζέλος», Σπάτα – Αττικής, Κτίριο 603Α, 
19019,Τ. Θ. 800 72. Για δηλώσεις συμμετοχής 
και πληροφορίες στο www.dairyexpo.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/

 Δωρεάν 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 
Σεπτέμβριο του 2021.

 Tη Δευτέρα 23 Αυγούστου 
ξεκινά η υποβολή συμμετοχών 

στα βραβεία World Cheese 
Awards και κλείνει την Πέμπτη 
23 Σεπτεμβρίου, εκτός αν 
συμπληρωθεί το όριο 
συμμετοχών πριν από την 
προθεσμία. Πληροφορίες στο 
www.gff.co.uk/wca. 

 Ακυρώθηκε η διεθνής έκθεση, 
PotatoEurope που είναι 
αφιερωμένη σε όλη την αλυσίδα 
παραγωγής πατάτας. Ο 
σχεδιασμός προέβλεπε ότι 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.

Όλος ο κόσμος 
της συσκευασίας 
στο Swop 2021 
Η επερχόμενη έκδοση του Swop 2021-Shanghai 
θα επικεντρωθεί στην τεχνητή νοημοσύνη, την 
εκτύπωση και την επισήμανση, το ηλεκτρονικό 
εμπόριο και τη συσκευασία logistics, την 

εξατομικευμένη συσκευασία, τον σχεδιασμό 
συσκευασίας κ.λπ., με στόχο την παροχή καινοτόμων 
λύσεων συσκευασίας και την προβολή έξυπνων 
γραμμών επεξεργασίας και παραγωγής 
συσκευασιών για το σύνολο αλυσίδα βιομηχανίας. 
Πέντε ειδικοί εκθεσιακοί χώροι έχουν σχεδιαστεί 
για να καλύπτουν όλα τα σημεία της βιομηχανίας 
συσκευασίας. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στις 
23- 25 Νοεμβρίου στο Shanghai New International 
Expo Center (SNIEC). Πληροφορίες στο www.
swop-online.com/en/news/info/983.html

ΣΑΝΓΚΑΗ

Επιμόρφωση 
αγροτών από  
το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας
Τρία προγράμματα 
επιμόρφωσης αγροτών 
διοργανώνει το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας. Το πρώτο για τη 
Γαλακτοκομία-Τυροκομία 
διάρκειας 100 ωρών (4 
μηνών), με εγγραφές έως 05 
Σεπτεμβρίου και τα μαθήματα 
ξεκινούν το Σεπτέμβριο. Το 
δεύτερο σχετίζεται με την 
αγροδιατροφική κληρονομιά 
και επιχειρηματικότητα, έχει 
διάρκεια 70 ωρών. Εγγραφές 
έως 20 Σεπτεμβρίου και 
έναρξη τον Οκτώβριο. Το 
τρίτο «Μεθοδολογικά 
εργαλεία ανάπτυξης 
συστημάτων διαχείρισης για 
την παραγωγή και τον έλεγχο 
των τροφίμων» απευθύνεται 
σε όσους ενδιαφέρονται για 
συμβουλευτική συστημάτων 
διαχείρισης για παραγωγή και 
έλεγχο τροφίμων. Εγγραφές 
έως 20 Σεπτέμβρη, έναρξη 
τον Οκτώβριο. Πληροφορίες 
στο https://learning.uth.gr/.

WEBINARS

ΣΠΑΤΑ

 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.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΊΕΣ

Επιστρέφει τον 
Φεβρουάριο του 2023 
η 12η Zootechnia

Την επαναφορά της 12ης Διεθνούς 
Έκθεσης για την Κτηνοτροφία και 
Πτηνοτροφία «Zootechnia» στις 
κανονικές της ημερομηνίες, 2 έως 5 
Φεβρουαρίου 2023, αποφάσισε η 
ΔΕΘ-HELEXPO, ώστε οι εκθέτες να 
προλάβουν να ανασυντάξουν τις 
δυνάμεις τους μετά από μια ιδιαίτερα 
δύσκολη περίοδο στη σκιά της 
διεθνούς υγειονομικής κρίσης, αλλά 
και να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή 
επισκεψιμότητα σε χρόνο κατάλληλο 
που θα εξυπηρετεί τον κτηνοτροφικό 
κόσμο. Η Zootechnia είναι μια από 
τις μεγαλύτερες εκθεσιακές 
διοργανώσεις του πρωτογενούς 
τομέα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 
και αποτελεί διαχρονικά σημείο 
αναφοράς για όλες τις νέες εξελίξεις, 
προσφέροντας το απαραίτητο πεδίο 
για B2C και B2B συναντήσεις.
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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 6 µοσχίδες Σβιτς και 4 Σίµε-
νταλ για ζωή. Τηλ. 6940/840982. 

Πωλούνται πρόβατα λακόν και 60 ζυγού-
ρια λακόν, γίδια µούρθια, ζαάνεν, αλπίν, 
Αγελάδες λιµουζίν για κρεατοπαραγωγή 
και γαλακτοφόρα. Πωλούνται και δικαιώ-
µατα. Τηλ. 6906/869090

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 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. 

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

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 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 χορτοκοπτικό καινούριο. Τιµή 
200 ευρω.25940/21822. 

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 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. 

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

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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Τα 18 από τα 31 «ζωτικά σηµεία» του 
πλανήτη - στα οποία περιλαµβάνονται 
η έκλυση αερίων του θερµοκηπίου, 
το πάχος των παγετώνων και η απο-
ψίλωση των δασών – έχουν φθάσει 
σε τιµές ρεκόρ, σύµφωνα µε νέα επι-
στηµονική µελέτη.

Η µελέτη που δηµοσιεύτηκε στο πε-
ριοδικό BioScience, διαπιστώνει µια 
πρωτόγνωρη άνοδο των κλιµατικών 
καταστροφών, σε σχέση µε την απο-
τίµηση της κατάστασης το 2019, από 
πληµµύρες, καύσωνες, κυκλώνες και 
πυρκαγιές. Μάλιστα, εκτιµούν ότι υ-
πάρχουν ολοένα και περισσότερες 
ενδείξεις ότι βαίνουµε και σε κάποια 
σηµεία έχουµε ήδη ξεπεράσει κάποια 
σηµεία καµπής το κλιµατικό σύστηµα.

Οι ερευνητές, που ανήκουν σε µία 
οµάδα 14.000 επιστηµόνων, ζητούν 
να κηρυχθεί η κλιµατική κατάσταση 
«έκτακτης ανάγκης» σε παγκόσµιο ε-
πίπεδο, προειδοποιώντας τις κυβερ-
νήσεις του κόσµου για ανεπανόρθω-
τες ζηµιές εξαιτίας της υπερεκµετάλ-
λευσης των πόρων της γης. 

Σύµφωνα µε όσα αναφέρουν, πα-
ρά τη µείωση των αερίων του θερµο-
κηπίου λόγω covid 19, η συγκέντρω-
ση διοξειδίου του άνθρακα και µεθα-
νίου στην ατµόσφαιρα έφθασε σε ε-

πίπεδο ρεκόρ το 2021. Μάλιστα, οι 
παγετώνες λιώνουν σε ποσοστό 31% 
πιο γρήγορα σε σχέση µε 15 χρόνια 
νωρίτερα, ενώ το 2020 η αποψίλωση 
των δασών στον Αµαζόνιο στη Βραζι-
λία σηµείωσε ρεκόρ.

«Πρέπει να δράσουµε µπροστά στις 
ενδείξεις ότι βαίνουµε προς το σηµείο 
κλιµατικής ρήξης, λαµβάνοντας έκτα-
κτα µέτρα, για να απεξαρτηθεί η οι-
κονοµία από τον άνθρακα. Να αρχί-
σουµε να αποκαθιστούµε τη φύση α-
ντί να την καταστρέφουµε», αναφέ-

ρει σε δραµατικούς τόνους ο Τιµ Λέ-
ντον του πανεπιστηµίου του Έξετερ, 
ένας εκ των συντακτών της µελέτης.

Με βάση τις συστάσεις των µελετη-
τών απαιτείται άµεση και ριζική δρά-
ση σε πολλούς τοµείς ήτοι:

 Περιορισµός της χρήσης ορυκτών 
καυσίµων. 
 Μείωση της µόλυνσης και αποκα-

τάσταση των οικοσυστήµατων.
 Αποµάκρυνση από το υφιστάµενο 

µοντέλο ανάπτυξης και σταθεροποί-
ηση του παγκόσµιου πληθυσµού.

Κλιµατική ρήξη
«Πρέπει να λάβουµε έκτακτα 
µέτρα, για να απεξαρτηθεί η 

οικονοµία από τον άνθρακα», 
λέει ο µελετητής Τιµ Λέντον

∆ηµοπράτηση πέντε
αντιπληµµυρικών έργων 
Στη δηµοπράτηση 5 σηµαντικών 
έργων αντιπληµµυρικής θωράκισης, 
τα δύο στην ευρύτερη περιοχή της 
Θεσσαλονίκης και ακολούθως στην 
Αττική, Κορινθία και Φλώρινα, 
προϋπολογισµού 193 εκατ. ευρώ, 
προχωρά το υπουργείο Υποδοµών 
και Μεταφορών. Τα εν λόγω έργα, 
εκτιµάται πως θα συµβάλλουν στην 
αντιµετώπιση των φαινοµένων 
κλιµατικής αλλαγής, αλλά και θα 
αποτρέψουν την παράνοµη και 
άναρχη άρδευση.

Πιο θερµός της 10ετίας
ο φετινός Ιούλιος
Ο Ιούλιος του 2021 υπήρξε ο 
θερµότερος Ιούλιος της δεκαετίας 
για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ ήταν 
επίσης ο δεύτερος πιο θερµός για 
τα ηπειρωτικά της χώρας. Σε όλα 
τα γεωγραφικά διαµερίσµατα της 
Ελλάδας οι µετεωρολογικοί 
σταθµοί του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.
gr κατέγραψαν φέτος τιµές 
θερµοκρασίας πάνω από τον µέσο 
όρο της περιόδου 2010-2019 
για τον µήνα Ιούλιο. 

Πλήγµα λόγω καιρού
για τη φακή Εγκλουβής
Αποζηµιώσεις αιτούνται οι 
παραγωγοί φακής Εγκλουβής της 
Λευκάδας εξαιτίας της ανοµβρίας 
την άνοιξη και του καύσωνα που 
ακολούθησε, µε συνέπεια την 
σχεδόν ολική καταστροφή του 
προιόντος. Το θέµα τέθηκε το 
προηγούµενο διάστηµα από τον 
τοπικό βουλευτή Θανάση 
Καββαδά, σε διαδοχικές 
συναντήσεις που είχε µε τον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ.

Υπόγειες λίµνες στην
Ανταρκτική από NASA 
Ένας δορυφόρος της NASA, 
ο ICESat-2 ανακαλύπτει και 
µελετά λίµνες που βρίσκονται στο 
υπέδαφος της Ανταρκτικής. 
«∆εν είναι µόνο το στρώµα πάγου 
για το οποίο γίνεται η όλη 
συζήτηση. Μιλάµε για ένα σύστηµα 
ύδρευσης που συνδέεται µε 
ολόκληρο το σύστηµα της Γης» 
αναφέρει ο γεωφυσικός Μάθιου 
Σίγκριφντ, επικεφαλής της 
ερευνητικής οµάδας στην ήπειρο 
της Ανταρκτικής.

Οι ερευνητές, που ανήκουν σε µία οµάδα 14.000 επιστηµόνων, ζητούν να κηρυχθεί η κλιµατική κατάσταση 
«έκτακτης ανάγκης» σε παγκόσµιο επίπεδο, προειδοποιώντας για ανεπανόρθωτες ζηµιές στον πλανήτη.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Τα «ζωτικά σημεία» 
της Γης εξασθενούν 
Καμπανάκι χτυπά η επιστημονική κοινότητα για τα σημάδια της 
κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη λόγω υπερκμετάλλευσης πόρων

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

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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Τώρα Παρίσι για
την Εθνική Πόλο
Στην κορυφαία ομάδα ο Στ. Αργυρόπουλος 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ένας από τους βασικούς πυλώνες 
της Εθνικής Οµάδας πόλο ανδρών 
υπήρξε καθ’ όλη τη διάρκεια της 
πορείας της προς την κορυφαία δι-
άκριση του Ασηµένιου Μεταλλίου 
στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 
Τόκιο ο Στέλιος Αργυρόπουλος, 
µε τις επιτυχίες του να µην στα-
µατούν εκεί. Ο αρχισκόρερ της Ε-
θνικής στο φινάλε των Ολυµπια-
κών Αγώνων απέσπασε µια ακό-
µα σηµαντική διάκριση καθώς εί-
ναι ένας εκ των µελών της κορυ-
φαίας οµάδας της διοργάνωσης, 
µαζί µε το νέο µεταγραφικό από-
κτηµα και συµπαίκτη του στον Ο-

λυµπιακό Φιλίπ Φιλόποβιτς ο ο-
ποίος επίσης ήταν και ο MVP της 
διοργάνωσης. Στην καλύτερη ο-
µάδα βρίσκονται επίσης οι Μίτρο-
βιτς (τερµατοφύλακας Σερβίας), Ί-
βοβιτς (Μαυροβούνιο), Ινάµπα (Ια-
πωνία), Μανχέρτζ (Ουγγαρία) και 
Ταχούλ (Ισπανία). 

Σε ό,τι αφορά την επόµενη µέ-
ρα της Εθνικής Πόλο, σύµφωνα µε 
τα σχετικά δηµοσιεύµατα, ο πρό-
εδρος της ΚΟΕ, Κυριάκος Γιαννό-
πουλος, συναντήθηκε µε τον προ-
πονητή της οµάδας Θοδωρή Βλάχο 
και συζήτησαν την πρόταση που 
του έχει ήδη κατατεθεί για να πα-
ραµείνει στο τιµόνι οδηγώντας την 
Εθνική Πόλο στους Ολυµπιακούς 
του 2024 στο Παρίσι.

Την ευρωπαϊκή πορεία του στο Europa League, 
αντιµετωπίζοντας στα playoffs τη Σλόβαν, συνεχίζει ο 
Ολυµπιακός. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την Πέµπτη 
στις 19 Αυγούστου στο Γ. Καραϊσκάκης και η ρεβάνς την 
Πέµπτη 26 του µήνα στην Μπρατισλάβα. Σε περίπτωση 
πρόκρισης, στις 27 Αυγούστου θα παρακολουθήσει την 
κλήρωση των οµίλων από την Κωνσταντινούπολη.

Με τη Σλόβαν 
ο Ολυμπιακός 

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μπρέντφορντ - Άρσεναλ 22.00 µ.µ. COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λιντς  14.30 µ.µ. COSMOTE SPORT 1 HD 

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Γουότφορντ - Άστον Βίλα  17.00 µ.µ. COSMOTE SPORT 7 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Νόριτς - Λίβερπουλ  19.30 µ.µ. COSMOTE SPORT 1 HD 

WRC Championship 2020 

Βέλγιο, Τελικός 20.00 µ.µ. COSMOTE SPORT 7 HD 

∆ιεθνής Φιλικός Αγώνας 2021

Μίλαν - Παναθηναϊκός  21.30 µ.µ. COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Νιουκάσλ - Γουέστ Χαµ  16.00 µ.µ. COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ) 

Τότεναµ - Μάντσεστερ Σίτι  18.30 µ.µ. COSMOTE SPORT 1 HD 

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μπρέντφορντ - Άρσεναλ 22.00 µ.µ. COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λιντς  14.30 µ.µ. COSMOTE SPORT 1 HD 

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Γουότφορντ - Άστον Βίλα  17.00 µ.µ. COSMOTE SPORT 7 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Νόριτς - Λίβερπουλ  19.30 µ.µ. COSMOTE SPORT 1 HD 

WRC Championship 2020 

Βέλγιο, Τελικός 20.00 µ.µ. COSMOTE SPORT 7 HD 

∆ιεθνής Φιλικός Αγώνας 2021

Μίλαν - Παναθηναϊκός  21.30 µ.µ. COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Νιουκάσλ - Γουέστ Χαµ  16.00 µ.µ. COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ) 

Τότεναµ - Μάντσεστερ Σίτι  18.30 µ.µ. COSMOTE SPORT 1 HD 

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Παρασκευή 13 Αυγούστου

Κυριακή  15 Αυγούστου

Σάββατο 14 Αυγούστου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
ΣτιςΒρυξέλλες
υπολογίζεται 
η ειδική ενίσχυση 
για το ελαιόλαδο

Ζωοτροφές    
και Φέτα οδηγούν τις 
τιμές στις συμφωνίες 
της ζώνης γάλακτος

Πιο πρώιµος
από ποτέ, ο τρύγος 
του 2021 ανοίγει 
σε όλη την Ελλάδα

Μεγαλύτερος από 
το ποδόσφαιρο ο Μέσι
Τεράστια κέρδη και στο εµπορικό 
κοµµάτι, εκτός από το αγωνιστικό,  
φέρνει στην Παρί Σεν Ζερµέν η 
απόκτηση του Λιονέλ Μέσι. Ένα 
πρώτο δείγµα των όσων αναµένεται 
να ακολουθήσουν αποτέλεσε η 
αύξηση κατά 20 εκατοµµύρια των 
followers της Γαλλικής οµάδας στο 
Instagram µόλις 24 ώρες από την 
ανακοίνωση της ηχηρής 
µεταγραφής. 

Παραολυµπιακοί Τόκιο
Στις 24 Αυγούστου έχει 
προγραµµατιστεί η έναρξη της 
µεγαλύτερης αθλητικής 
διοργάνωσης για άτοµα µε 
αναπηρία, η οποία θα ολοκληρωθεί 
στις 5 Σεπτεµβρίου. Σηµαιοφόροι 
της ελληνικής οµάδας, σύµφωνα 
µε την απόφαση της Ελληνικής 
Παραολυµπιακής Επιτροπής θα 
είναι οι αθλητές Αθανάσιος 
Κωνσταντινίδης και Άννα Ντέντα. 

Στη Θεσσαλονίκη
Κυριακή 26 Σεπτεµβρίου
Για 4η χρονιά επιστρέφει στη 
Θεσσαλονίκη το Olympic Day Run 
GREECE για τον εορτασµό της 
∆ιεθνούς Ολυµπιακής Ηµέρας µε 
τη συµµετοχή Ολυµπιονικών, 
Παραολυµπιονικών, διακεκριµένων 
αθλητών και προπονητών, 
αθλητικών συλλόγων και 
σωµατείων όλης της χώρας, 
καθώς και ενεργών πολιτών από 
όλον τον κόσµο.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Το 1,25 ευρώ το κιλό για το πρόβειο γράφει 
το συµβόλαιο που έκλεισε για τη νέα γαλα-
κτοκοµική σεζόν ο συνεταιρισµός Αιγοπρο-
βατοτρόφων Ελασσόνας (Γάλα Ελάςς) µε τον 
Μπίζιο που αφορά 4.000 τόνους γάλακτος, 
σε συνέχεια της συµφωνίας του συνεταιρι-
σµού Κτηνοτρόφων Λιβαδίου Ελασσόνας 
µε την εταιρεία Κολιός ΑΕ στα 1,20 ευρώ το 
κιλό. Την ίδια ώρα και ο συνεταιρισµός Αι-
γοπροβατοτρόφων Καρυάς Ελασσόνας υ-
πέγραψε µε την εταιρεία Μπίζιος ΑΕ για το 
πρόβειο γάλα στα  1,20 ευρώ  το κιλό. 

Για «κινήσεις που ενισχύουν και οχυρώ-
νουν την κτηνοτροφία καθώς χτίζονται στέ-
ρεες βάσεις για το µέλλον», κάνει λόγο η 
ενηµέρωση του συνεταιρισµού Ελασσόνας.

Πάντως το οικονοµικό περιβάλλον στο 
οποίο καλούνται να υλοποιήσουν οι κτη-
νοτρόφοι τα συµβόλαιά τους απαιτεί σηµα-
ντικές επενδύσεις και κεφάλαια για αγορά 
ζωοτροφών, καθώς οι ανατιµήσεις έχουν 
ανεβάσει σηµαντικά τα κόστη. Ενδεικτικά, 
το τριφύλλι φτάνει µε 28 λεπτά στον κτη-
νοτρόφο, όταν πέρυσι ήταν µέχρι 19 λεπτά. 

Πρόβειο µε 1,25 ευρώ για Γάλα Ελάςς
Η συµφωνία µε τον Μπίζιο αφορά 4.000 τόνους γάλακτος για τη νέα σεζόν
Μετά τους κτηνοτρόφους Λιβαδίου, η νέα κίνηση χτίζει στέρεες βάσεις

Α1 |  21

Τ
ην άνοδο των δεικτών της Φότζια, 
που έφτασε τα 385 ευρώ ο τόνος 
την περασµένη εβδοµάδα, ακο-
λουθεί και η αγορά της Γαλλίας, 

που ενισχύεται άλλα 5 ευρώ, φτάνοντας τα 
330 ευρώ ο τόνος. Με τον Καναδά να συ-
νεχίζει να ενισχύεται λόγω των προβλη-
µάτων από την ξηρασία, οι τιµές εξαγωγής 
που λαµβάνουµε από την Ιταλία οδεύουν 
προς τα 370 ευρώ ο τόνος. Η πορεία των τι-
µών στη συνέχεια θα κριθεί εν πολλοίς α-
πό την κατάσταση στη σοδειά του Καναδά.

Το βαµβάκι έσπασε την αντίσταση 
των 90 σεντς και κινείται λίγο πάνω από 
τα 91 σεντς, µε την αγορά να δυσκολεύε-
ται να κατακτήσει υψηλότερα επίπεδα. Για 
την ώρα, η εγχώρια αγορά κινείται υποτο-
νικά, λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, 
µε τους εκκοκκιστές να περιµένουν, δεδο-
µένης της ζήτησης που εξακολουθεί από 
τα τουρκικά κλωστήρια.   

Με δεδοµένες τις µεγάλες απώλειες 
παραγωγής και την ποιοτική υποβάθµιση 
λόγω του καύσωνα, που σηµαίνει ότι για 
κάποιες ποικιλίες µπορεί να µην είναι δυ-
νατή η συγκοµιδή, οι τιµές που ανακοίνω-
σε η Ένωση Ηρακλείου για τα σταφύλια ε-
σοδείας 2021 είναι οι εξής: Ασύρτικο 80 
λεπτά, Θραψαθήρι 70 λεπτά, Βιδιανό, Μο-
σχάτο, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Μαλ-
βαζία Αρωµάτικα, Αθήρι, Πλυτό 60 λεπτά, 
Merlot, Cabernet 55 λεπτά, Syrah 45 λεπτά, 
Μαντηλάρι, Κοτσιφολιάτικο 30 λεπτά, Λιά-
τικο, Κοτσιφάλι 40 λεπτά, Βηλάνα 35 λεπτά.

Προς τα 370 ευρώ 
εξαγωγή στο σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

15/07 22/07 29/07

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

404,44
408,88

05/08

412,12
408,31

11/08

420,13

Τριφύλλι 
Το κόστος είναι ιδιαίτερα αυξηµένο 

για τους κτηνοτρόφους µε το 
τριφύλλι πλέον στα 28 λεπτά, όταν 
πέρυσι δεν υπερέβαινε τα 19 λεπτά

Ενίσχυση 
Εκτιµάται ότι η τιµή θα ενισχυ-

θεί περαιτέρω καθώς πλησι-
άζει και η επίσηµη περίοδος 

κλεισίµατος συµφωνιών

Σχετικά 
«Οι τιµές στη ζώνη γάλακτος είναι 

σχετικά καλές, αν συνυπολογί-
σουµε και τα αυξηµένα κόστη» 

αναφέρει ο πρόεδρος Γ. Μηλιώνης

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)
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ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Στα 93 σεντς η επόµενη αντίσταση για το βαµβάκι
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Κρατάει τη βάση των 90 σεντς η λίµπρα 
το χρηµατιστήριο βάµβακος µε την 
αγορά να ετοιµάζεται για νέο άλµα προς 
τα 95 σεντς.

Χωρίς µεταβολή στη λίστα της Φότζια 
για τα στάρια της φετινής σοδειάς 
λόγω κλεισίµατος της αγοράς ενόψει 
∆εκαπενταύγουστου.

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 3,25 ευρώ το κιλό υποχώρησε 
περαιτέρω η µέση τιµή του έξτρα 
παρθένου ελαιολάδου στην Ισπανία, 
µε περιορισµένες πράξεις.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με τιµή στα 32 λεπτά το κιλό βρίσκει 
η καλοκαιρινή ανάπαυλα την αγορά 
σκληρού σίτου, µε τις ενδείξεις για τη 
φθινοπωρινή κινητικότητα του εµπο-
ρίου να δείχνουν ότι οι ισορροπίες ό-
χι µόνο επιτρέπουν τη διατήρηση των 
επιπέδων αυτών, αλλά επιφυλάσσουν 
και χώρο για περαιτέρω άνοδο.

Φυσικά η εικόνα που δίνει πλέον ο 
κλάδος των σιτηρών απέχει πολύ α-
πό αυτή της προηγούµενης εµπορι-
κής περιόδου µε τις πληθωριστικές α-
νατιµήσεις να εκτείνονται από τις εισ-
ροές και το πετρέλαιο έως το κόστος 
ενοικίασης καλλιεργήσιµης γης, κά-
τι που σε συνδυασµό µε τις µειωµέ-
νες αποδόσεις που στιγµάτισαν τα α-
λώνια του 2021, αφήνουν και πάλι µι-
κρά περιθώρια κέρδους για τους Έλ-
ληνες παραγωγούς.

Αν και οι αυτοµατισµοί στις αγορές 
σπάνια λειτουργούν προς όφελος του 
πιο αδύναµου- εκ των πραγµάτων- κρί-

κου της αλυσίδας εφοδιασµού, η κατά-
σταση φέτος είναι κοινή σε όλα τα πα-
ραγωγικά κέντρα σκληρού σίτου στο 
βόρειο ηµισφαίριο. Έτσι, το ράλι των 
τιµών είναι συγχρονισµένο σε Ελλά-
δα, Ιταλία, Γαλλία και Καναδά, µε τις 
γαλλικές αγορές να ενισχύονται κα-
τά 5 ευρώ ο τόνος (στα 330 ευρώ) πα-
ρά την κλειστή λόγω ∆εκαπενταύγου-
στου Φότζια, που διατηρεί την τιµή των 
385 ευρώ ο τόνος για την πρώτη ποιό-
τητα µε υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 12%.

Ανοδικά κινείται και ο Καναδάς που 
συνεχίζει να ενισχύεται υπό τον γνω-
στό φόβο της παραγωγής του, κατό-
πιν της επίµονης ξηρασίας και του πα-
ρατεταµένου κύµατος καύσωνα που 
χτύπησε τα φυτά σε κρίσιµα στάδια 
ανάπτυξης. Υπάρχουν φωνές στην α-
γορά που µιλούν για µικρότερη του 
αναµενοµένου ζηµιά στην καναδική 
παραγωγή, ωστόσο ήδη τα αµερικα-
νικά σιτάρια περσινής σοδειάς φτά-
νουν στα λιµάνια της Ιταλίας σε τιµές 
372 ευρώ ο τόνος, δηλαδή 2 ευρώ α-
κριβότερα από την τιµή εξαγωγής που 

έχει διαµορφωθεί για τη χώρα µας.
Τον Σεπτέµβριο, λοιπόν, η αγορά 

θα έχει σχηµατίσει µια καλύτερη ει-
κόνα σχετικά µε τις διαθέσιµες ποσό-
τητες που θα έχει στη διάθεσή της για 
να κινηθεί για το υπόλοιπο της εµπορι-
κής περιόδου, ωστόσο ακόµα και στην 
περίπτωση που η µείωση στον Καναδά 
αποδειχθεί µικρότερη των σηµερινών 
εκτιµήσεων, οι Ευρωπαίοι εισαγωγείς 
καλούνται να συνυπολογίσουν και το 
αυξηµένο κόστος για τα ναύλα, που ό-
πως µεταδίδουν διεθνή µέσα, έχει ξε-
φύγει. Έτσι, ακόµα και στα σηµερινά 
επίπεδα των 32 λεπτών το κιλό για το 
ελληνικό σκληρό, αυτό φτάνει µε πιο 
ανταγωνιστικές τιµές στα λιµάνια της 
Ιταλίας συγκριτικά µε το καναδικό.

Κανόνας τα 32 λεπτά για το ελληνικό σκληρό
 Συγχρονισµένη η ανοδική τροχιά των τιµών σε Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Καναδά 
Μειώνουν τα περιθώρια κέρδους του παραγωγοού ανατιµήσεις σε εισροές και ενοίκια γης

Στους 4,8 εκατ. τόνους 
αποτιµάται η επερχόµενη 
παραγωγή σκληρού σίτου του 
Καναδά σύµφωνα µε τα 
στοιχεία του ∆ιεθνούς 
Συµβουλίου Σιτηρών (IGC), 
που κάνει λόγο για τη 
µικρότερη παραγωγή των 
τελευταίων οχτώ ετών. 
Πρόκειται για µία µείωση της 
τάξης του 27% από τη σοδειά 
του 2020 τη στιγµή που οι 
ΗΠΑ αναµένουν παραγωγή 
που µετά βία θα υπερβεί 
τους 1 εκατ. τόνους, ίσως τη 
χαµηλότερη στα ιστορικά της 
χώρας. Η παγκόσµια 
παραγωγή αναµένεται να 
µειωθεί κατά 2,1% το 2021, 
µε την ευρωπαϊκή παραγωγή 
να συγκρατεί την πτώση µε 
7,8 εκατ. τόνους σε µια 
αύξηση 8,4% από πέρυσι. 
Ενδεικτικό του κλίµατος στις 
αγορές, είναι το γεγονός ότι 
αν και η Ιταλία έχει αυξήσει 
την παραγωγή της κατά 6,9% 
στους 4,1 εκατ. τόνους, η 
Φότζια έγραψε άνοδο καθ’ 
όλη τη διάρκεια των 
καλοκαιρινών µηνών. 

ΜΕΙΩΣΗ 27% ΤΗΣ ΣΟ∆ΕΙΑΣ 
ΣΙΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ∆Α

Χρηµατιστηριακά η αγορά βάµβακος έσπασε την 
αντίσταση των 90 σεντς ανά λίµπρα και πλέον 
βρίσκεται λίγο πάνω από τα 91 σεντς. Βέβαια, όπως 
αναφέρουν οι αναλυτές, εδώ και καιρό, περίπου από 
τα 88 σεντς, γίνεται ολοένα και δυσκολότερο για την 
αγορά να κατακτήσει υψηλότερα επίπεδα. Το 
καταφέρνει αλλά µετά από πολλές προσπάθειες. 
Φαίνεται πως το βαµβάκι έχει δυναµική για λίγο 
υψηλότερες τιµές, ειδικά αν συνεχιστεί η άνοδος των 
εµπορευµάτων και των µετοχών γενικότερα. 
Επόµενη αντίσταση βρίσκεται περί τα 93 σεντς ανά 
λίµπρα, ενώ η στήριξη έχει ανέβει στα 90 σεντς.

ΝEA ΥOΡKH
Στην αγορά µας επικρατεί πολλή ησυχία, λόγω της 
εποχής (καλοκαιρινές διακοπές). Παράλληλα οι 
εκκοκκιστές έχοντας ήδη πουλήσει αρκετές 
ποσότητες και βλέποντας τις τιµές συνεχώς να 
ανεβαίνουν για την ώρα προτιµούν να περιµένουν. Η 
ζήτηση εξακολουθεί να είναι υποσχόµενη και αφορά 
κυρίως αγορές από τα τουρκικά κλωστήρια. Ως 
αποτέλεσµα το πριµ επί του χρηµατιστηρίου έφτασε 
τα 6 σεντς ανά λίµπρα, αλλά κλείστηκαν µόνο 
µετρηµένες και επιλεκτικές δουλειές. Η πορεία της 
καλλιέργειας είναι ικανοποιητική, ωστόσο ακόµα δεν 
γνωρίζουµε την επιρροή του καύσωνα στις σοδειές. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Οδεύουν στα 370 ευρώ ο τόνος οι 
τιµές εξαγωγής στο σκληρό σιτάρι.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Στα 372 ευρώ ο τόνος 

φτάνει το καναδικό σιτάρι 

στα λιµάνια της Ιταλίας

Συνεδρίαση 11/08/2021
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή
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Στην έλλειψη διαδοχικότητας α-
νάµεσα στις σκάλες καλλιέργει-
ας πατάτας στην Ελλάδα, αποδί-
δεται η συµφόρηση στην εγχώ-
ρια αγορά, η οποία αξιοποιείται 
από το εµπόριο ώστε να διατηρη-
θούν σε χαµηλά επίπεδα οι τιµές 
παραγωγού. Παρά το γεγονός ό-
τι η αγορά φαίνεται πως ήδη έχει 
αρχίσει να βρίσκει προ πανδηµί-
ας ρυθµούς, µε το κανάλι της ε-

στίασης που παρέµενε κλειστό 
να έχει απελευθερωθεί, εξακο-
λουθεί να πληρώνει οριακές τι-
µές της τάξης των 30 λεπτών για 
τη φρέσκια πατάτα που συγκοµί-
ζεται στην Εύβοια και τη Βοιωτία. 

Από την πλευρά τους παραγω-
γοί µε µεγάλη εµπειρία στην α-
γορά, αποδίδουν στο κακό ξεκί-
νηµα την εικόνα αυτή, καθώς η 
αγορά ξεκίνησε την άνοιξη από 

τα 50 λεπτά, για να πέσει σταδι-
ακά στα 30 λεπτά, ενώ πλέον τα 
αποθέµατα της Πελοποννήσου 
φεύγουν µε 20 λεπτά το κιλό.   

Η αγορά τώρα ποντάρει στην ε-
περχόµενη ζήτηση από τις ευρωπα-
ϊκές αγορές, όσο η εκεί παραγωγή 
µάλλον καθυστερεί. Πάντως ήδη 
διαφαίνεται εξοµάλυνση των εµπο-
ρικών ροών, που θα µπορούσε να 
υποστηρίξει τις τιµές παραγωγού.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στα 6 λεπτά το κιλό οδεύει η α-
γορά για το ενσίρωµα καλαµπο-
κιού, µε τις πρώτες κοπές να έ-
χουν ξεκινήσει τις τελευταίες η-
µέρες, όπου ωστόσο η ανταπό-
κριση των αγροτών είναι περιο-
ρισµένη, αφού οι περισσότεροι 
έχουν πειστεί από τις προοπτικές 
που ξεδιπλώνονται για το σπυρί.

Έχοντας διατηρήσει το επίπεδο 
των 4 λεπτών το κιλό την τελευ-
ταία τριετία, το ενσίρωµα καλα-
µποκιού ξεκίνησε τη φετινή πε-
ρίοδο µε τιµή εκκίνησης τα 5,5 
λεπτά. Όπως ήταν αναµενόµενο, 
εν µέσω αυτού του ανοδικού κύ-
κλου που σηµειώνουν οι αγορές 
αγροτικών προϊόντων, οι συζη-
τήσεις φέτος γίνονται µε διαφο-
ρετικούς όρους.

Προς το παρόν, προσµένοντας 
τιµές για το σπυρί άνω των 24 
και 25 λεπτών το κιλό, λίγοι εί-
ναι αυτοί που προτίθενται να ε-
φοδιάσουν τους λιγοστούς που 
διαθέτουν τον εξοπλισµό και τα 
µέσα για το ενσίρωµα µε πρώτη 
ύλη, µε τους περισσότερους πα-
ραγωγούς να προτίθενται να α-
φήσουν τα καλαµπόκια να ξερα-
θούν ενόψει της επερχόµενης ε-
µπορικής περιόδου που ανοίγει 
τις επόµενες εβδοµάδες.

Με την αγορά να πληρώνει 
πλέον σχεδόν 6 λεπτά το κιλό, 
οι κοπές ξεκίνησαν διστακτικά, 
µε παραγωγούς να αναφέρουν 
στην Agrenda ότι τις επόµενες η-
µέρες ενδέχεται να σηµειωθούν 
πράξεις που θα ανεβάσουν και 

άλλο την τιµή. Ωστόσο εκεί που 
εστιάζουν οι περισσότεροι είναι 
στις ισορροπίες που διαµορφώ-
νονται στην εγχώρια και την ευ-
ρωπαϊκή αγορά για το καλαµπό-
κι. Όπως είχε από νωρίς αναδεί-
ξει η Agrenda, συµφωνίες µετα-
ξύ εµπόρων και παραγωγών εί-
χαν εξασφαλίσει από τις αρχές Ι-
ουλίου επίπεδα τιµών πέριξ των 
24 λεπτών το κιλό για τα πρώ-
τα καλαµπόκια που θα κοπούν 
τις προσεχείς εβδοµάδες. Πλέον 
στην «πιάτσα» ακούγονται και τι-
µές πάνω από 25 λεπτά το κιλό 
για το σπυρί, ενώ προς το παρόν 

δεν συντρέχουν λόγοι να ανακο-
πεί η άνοδος της αγοράς.

Άλλωστε, τις τελευταίες ποσό-
τητες τα ζωοτροφάδικα τις πλή-
ρωσαν ακόµα και µε 30 λεπτά το 
κιλό, προκειµένου να καλύψουν 
άµεσες ανάγκες τους. Εν τω µετα-
ξύ µεσίτες από χώρες της Κεντρι-
κής Ευρώπης φέρεται να κερδο-
σκοπούν πουλώντας συµβόλαια 
της νέας χρονιάς, κάτι που επι-
βαρύνει σηµαντικά το κόστος για 
τους κτηνοτρόφους, χωρίς πα-
ράλληλα να καρπώνονται υψη-
λότερες τιµές οι αγρότες.

Όπως σηµειώνει συνοµιλη-
τής της Agrenda, το µόνο που 
θα µπορούσε να ανακόψει την 
ανοδική πορεία στην τιµή κα-
λαµποκιού, θα ήταν το να στρα-
φούν µεγάλες πτηνοτροφικές 
και κτηνοτροφικές µονάδες σε 
άλλα δηµητριακά, όπως το κρι-
θάρι, το οποίο ακόµα και στα 22 
λεπτά που πληρώνεται σήµερα, 

συµφέρει περισσότερο απ’ ότι το 
καλαµπόκι. Ωστόσο το σενάριο 
αυτό δεν προκρίνεται προς το πα-
ρόν, καθώς και η τιµή κριθαριού 
έχει αυξηθεί κατά 70% συγκριτι-
κά µε πέρυσι λόγω περιορισµέ-
νης παραγωγής, µε τις φθηνές 
εισαγωγές να µην αποτελούν α-
κόµη εναλλακτική.

Η παγκόσµια κατανάλωση κα-
λαµποκιού αναµένεται να ενισχυ-
θεί περαιτέρω σε 1,183.477 εκατ. 
τόνους (από 1,181.04 εκατ. τό-
νους), ενώ η χρήση για ζωοτρο-
φές ενδέχεται να κινηθεί χαµη-
λότερα σε 747,59 εκατ. τόνους 
(από 748,27 εκατ. τόνους). Το πα-
γκόσµιο εµπόριο καλαµποκιού, 
για το 2021-2022, αναµένεται να 
διαµορφωθεί σε 194,3 εκατ. τό-
νους, µε τις εξαγωγές της Βρα-
ζιλίας να αναθεωρούνται πτωτι-
κά, ενώ ενισχυµένες προβλέπο-
νται οι εξαγωγές καλαµποκιού 
των ΗΠΑ. Με την τρέχουσα πα-
ραγωγή καλαµποκιού στη Βρα-
ζιλία να πλήττεται, ήδη έχει α-
ποτυπωθεί στην ενίσχυση των 
long θέσεων αγοράς.

Με το σπυρί καλαµποκιού στα 25 λεπτά
το ενσίρωµα δεν πέφτει από τα 6  
Οι κοπές ξεκίνησαν διστακτικά καθώς οι παραγωγοί περιµένουν νέα άνοδο 

Ανάκαµψη προς τα 30 λεπτά για την πατάτα,
µε σηµάδια εξοµάλυνσης των εµπορικών ροών

ΣΤΑ 24 ΛΕΠΤΑ
Συµφωνίες µεταξύ εµπόρων 

και παραγωγών είχαν 

εξασφαλίσει από τις αρχές 

Ιουλίου τιµές περί τα 24 

λεπτά για τα πρώτα καλα-

µπόκια που θα κοπούν τις 

προσεχείς εβδοµάδες

ΛΙΓΟ ΚΡΙΘΑΡΙ
Η τιµή του κριθαριού έχει 

αυξηθεί κατά 70% συγκριτικά µε 

πέρυσι λόγω της περιορισµένης 

παραγωγής

Η 
τρελή πορεία στην αγορά 
σκληρού σίτου συνεχίζεται 
µε τη Γαλλία να ενισχύε-
ται ακόµα 5 ευρώ ο τόνος, 

φτάνοντας τα 330 ευρώ ο τόνος, ου-
σιαστικά ακολουθώντας την ανοδι-
κή πορεία των δεικτών της Ιταλίας. 
Αυτό το σκηνικό έχει ενισχύσει ακό-
µα περισσότερο τις τιµές εξαγωγής 
που λαµβάνουµε από την Ιταλία, µε 
τις τιµές FOB να έχουν σπάσει τα 350 
και 360 ευρώ ο τόνος και να οδεύ-
ουν προς τα 370 ευρώ ο τόνος. Έχουν 
κλειστεί αρκετά καράβια ακόµα και 
από τα επίπεδα των 330 ευρώ ο τό-
νος FOB, αλλά λογικά τις επόµενες 
δύο εβδοµάδες αναµένεται να είναι 
πιο «ήσυχη» η αγορά, καθότι και οι 
Ιταλοί κάνουν πάντα ένα καλοκαιρι-

νό διάλλειµα. 
Στη Φότζια 

δεν υπάρχει νέα 
λίστα καθώς 
παραδοσιακά 
κλείνουν για 

δύο εβδοµάδες µέσα στον Αύγου-
στο. Στην τελευταία λίστα, τα ποιοτι-
κά στάρια µε ειδικό βάρος 79 kg/hl, 
υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 12% είχαν 
τιµή αποθήκης εµπόρου στα 380-385 
ευρώ ο τόνος. Επίσης για τη δεύτε-
ρη ποιότητα µε ειδικό βάρος 78 kg/
hl, υαλώδη 65% και πρωτεΐνη 11,5% 
η τιµή αποθήκης εµπόρου ήταν στα 
370-375 ευρώ ο τόνος. 

Σηµειωτέον υπενθυµίζεται ότι στη 
Γαλλία υπάρχουν κάποια θέµατα τό-
σο ποιοτικά όσο και ποσοτικά όσον 
αφορά τη νέα σοδειά. 

Την ίδια ώρα ο Καναδάς συνεχίζει 
και ενισχύεται υπό τον γνωστό φό-
βο της παραγωγής τους, µετά την ξη-
ρασία. Όπως αναφέρουν οι αναλυ-
τές, το που θα πάει η αγορά θα κρι-
θεί από τις σοδειές και τις τιµές που 
θα βγάλει στο τέλος ο Καναδάς. Υ-
πήρξαν εµπορικές σεζόν, στις οποί-
ες αρχικά αναφέρονταν µε υπερβο-
λή στα προβλήµατα του Καναδά και 
όταν αλώνισαν φάνηκε πως τα σιτά-
ρια τους ήταν τελικά υπερ-αρκετά, ο-
πότε και άρχισε η κατάρρευση των 
τιµών. Φέτος δεν φαίνεται κάτι αντί-
στοιχο µέχρι στιγµής, δεδοµένου ό-
τι οι αποδόσεις αποκλείεται να µην 
έχουν µειωθεί σηµαντικά από τον ε-
κτεταµένο καύσωνα. Ίσως να µην εί-
ναι τόσο υπερβολικά χάλια τα πράγ-
µατα, όπως λένε, αλλά αυτό θα φα-
νεί προς τον Σεπτέµβριο.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΜΕ ΚΕΚΤΗΜΕΝΗ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΚΟΜΑ 
ΣΕ ΑΝΟ∆Ο ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΕΝΣΙΡΩΜΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
(ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ)
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Με εγκαύματα 
η βιομηχανική

Στα 90 ευρώ με 
πριμ πρωιμότητας 
ή οψιμότητας 
και η Ντάμαβαντ

Μια δύσκολη 
χρονιά για την 

καλλιέργεια της βιοµηχανικής ντο-
µάτας στον θεσσαλικό κάµπο δί-
νουν τα πρώτα δείγµατα στην αρ-
χή της συγκοµιδής, µε µειωµένες 
αποδόσεις και προβλήµατα στην 
ποιότητα από το σύνολο των 24.000 
περίπου στρεµµάτων που φυτεύτη-
καν. Ωστόσο, οι συµβάσεις έχουν 
υπογραφεί και οι τιµές έχουν ανα-
κοινωθεί από τον περασµένο Φε-
βρουάριο, µε τις µεταποιητικές της 
Θεσσαλίας να πριµοδοτούν την 
πρωιµότητα και την οψιµότητα.    

Όσον αφορά τους παραγωγούς 
µέλη του ΘΕΣΤΟ που παραδίδουν 
ντοµάτα στον Νοµικό, ανάλογα 
µε το εργοστάσιο παράδοσης της 
πρώτης ύλης για την αποφλοιω-
µένη ντοµάτα και για µέσο µηνι-
αίο όρο στα 5,00 Brix, η υψηλό-
τερη τιµή φτάνει τα 92 ευρώ ο 
τόνος για τον ∆οµοκό και τα 88 
ή 90 ευρώ για το Ευύδριο, ανά-
λογα του τοµέα (25km). Από κει 
και πέρα, η τιµή για το εργοστά-

σιο του Νοµικού αυξάνεται για 
τις κατηγορίες «Αποφλοιωµένη» 
και «Τήρηση» ως εξής:

  +8 ευρώ ο τόνος για παρα-
δόσεις µέχρι 27/07 

  +5 ευρώ ο τόνος για παραδό-
σεις από 28/07 έως 31/07 

  +3 ευρώ ο τόνος για παραδό-
σεις από 01/08 έως 03/08

  +3 ευρώ ο τόνος για παραδό-
σεις από 06/09 έως 12/09 

  +5 ευρώ ο τόνος για παραδό-
σεις από 13/09 έως 19/09 

  +8 ευρώ ο τόνος για παραδό-
σεις από 20/09 έως τέλος.

Σε κάθε περίπτωση, από τον Νο-
µικό προς τους καλλιεργητές παρέ-
χεται εξόφληση εµπορικής αξίας 
µέχρι το τέλος του επόµενου µή-
να από την παράδοση, ενώ στην 
τιµή περιλαµβάνεται bonus 1 ευ-
ρώ ανά τόνο για συστήµατα ολο-
κληρωµένης διαχείρισης. Σηµειώ-
νεται ότι οι ξένες ύλες (πέτρες-χώ-
µα-χόρτα κλπ) αποµειώνουν το βά-
ρος και φορτία µε ξένες ύλες πάνω 
από 30% δεν παραλαµβάνονται.

Στα 90 ευρώ για παραδόσεις από τη 
Λάρισα και στα 88 ευρώ από τα Φάρ-
σαλα για όλο τον Αύγουστο πληρώ-
νει η Ντάµαβαντ τους παραγωγούς, 
ενώ επιβραβεύει φορτία µε χαµηλά 
ποιοτικά ελαττώµατα και χαµηλές τι-
µές ξένων υλών 0% - 2%, µε αύξηση 
τιµής κατά 2%. Βέβαια, σηµειώνεται 
ότι η τιµή για το εργοστάσιο της Ντά-
µαβαντ αυξάνεται για όλες τις κατη-
γορίες ως εξής:
  +9 ευρώ ο τόνος για παραδόσεις 

µέχρι 26/07 
  +6 ευρώ ο τόνος για παραδόσεις α-

πό 27/07 έως 31/07 
  +3 ευρώ ο τόνος για παραδόσεις α-

πό 01/08 έως 05/08
  +3 ευρώ ο τόνος για παραδόσεις α-

πό 06/09 έως 10/09 
  +6 ευρώ ο τόνος για παραδόσεις α-

πό 11/09 έως 20/09 
  +9 ευρώ ο τόνος για παραδόσεις α-

πό 21/09 έως τέλος.
Να σηµειωθεί, τέλος, ότι και στην πε-
ρίπτωση της Ντάµαβαντ, η εξόφληση 
των καλλιεργητών γίνεται τον επόµε-
νο µήνα από την παράδοση της πρώ-
της ύλης στο εργοστάσιο. 

Ζηµιές από τον παγετό στο ξεκίνηµα των φυτεύσεων, ζηµιές από τον καύσωνα στις αρχές 
Ιουνίου έφεραν µειωµένες αποδόσεις και προβλήµατα στην ποιότητα της βιοµηχανικής

Πολλά τα σημάδια από παγετό και καύσωνα

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΝΤΟΜΑΤΑ

  ΘΕΣΤΟ

Μαλακώµατα και αποχρωµατισµοί των καρπών 
καθώς και «κάψιµο» των ταξιανθιών ήταν τα 
«συµπτώµατα» που φανερώνουν τη µεγάλη ζηµιά που 
έχει προκαλέσει ο καύσωνας στη βιοµηχανική ντοµάτα 
και οδήγησαν τον πρόεδρο του ΘΕΣΤΟ Χρήστο 
Σουλιώτη και τον γενικό διευθυντή του συνεταιρισµού 
Αστέριο Σαπουνά στα γραφεία του ΕΛΓΑ Λάρισας. 
Το πρώτο κύµα καύσωνα κατέστρεψε µεγάλο µέρος 
των ανθέων των φυτών βιοµηχανικής ντοµάτας, ενώ οι 
ακραία υψηλές θερµοκρασίες των τελευταίων ηµερών 
µε τη συνδροµή του ισχυρού λίβα στον κάµπο της 
Λάρισας προκάλεσαν εκτεταµένες ζηµιές ένα βήµα 
πριν τη συγκοµιδή. Οι εκπρόσωποι του ΘΕΣΤΟ πήγαν 
το πρόβληµα στα γραφεία του ΕΛΓΑ, όπου και έλαβαν 
υπόσχεση για άµεση εκτίµηση και καταγραφή ζηµιών.
Στη σύσκεψη στην οποία παρευρέθηκαν από 
πλευράς ΕΛΓΑ οι κκ. Λιόντος και Σαµαράς, ο 
πρόεδρος του ΘΕΣΤΟ παρουσίασε αναλυτικά το εύρος 
της αναµενόµενης ζηµιάς, προσκοµίζοντας και δείγµα 
προσβεβληµένων από τον καύσωνα καρπών. Όπως 
αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων αναµένεται πάνω από 
50% µείωση της παραγωγής κυρίως στις όψιµες 
φυτεύσεις της καλλιέργειας.

ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΤΟΜΑΤΑ (2021) 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ   

ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ
28/07�31/07ΜΕΧΡΙ 27/07 01/08�03/08 06/09�12/09 13/09�19/09 20/09�ΤΕΛΟΣ
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ     
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ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
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ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
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ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ: Δίπλα 
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
στέκεται η Παγκρήτια Τράπεζα 

ενισχύοντας τους τρόπους 
χρηματοδότησης των αναγκών τους 
μέσα από τη νέα της δραστηριότητα, 
την Πρακτορεία Επιχειρηματικών 
Απαιτήσεων, γνωστή ως Factoring. 
Το Factoring παρέχει τη δυνατότητα 
χρηματοδότησης επιχειρήσεων βάσει 
εμπορικών απαιτήσεων χωρίς την 
ανάγκη άλλων εξασφαλίσεων, 
βασικό ζητούμενο για την αύξηση 
των χορηγήσεων και την κάλυψη 
των αναγκών της οικονομίας.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Η ΑΒ 
Βασιλόπουλος διακρίθηκε με 2 Silver 
βραβεία και 1 Bronze στα Sales 
Excellence Awards 2021, τον θεσμό 
που επιβραβεύει τις βέλτιστες 
πρακτικές στον τομέα των πωλήσεων.

DIAGEO: Αυξημένες κατά 8,3% ήταν 
οι καθαρές πωλήσεις της Diageo  
σε ετήσια βάση για τη χρήση που 
ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου με 
ισχυρή οργανική ανάπτυξη, που 
αντισταθμίστηκε από δυσμενείς 
επιπτώσεις στο ξένο συνάλλαγμα.  
Οι οργανικές καθαρές πωλήσεις 
αυξήθηκαν κατά 16%, λόγω της 
ανάπτυξης σε όλες τις περιοχές  
και στο όφελος από τη μείωση των 
αποθεμάτων από τους πελάτες της 
κατά το φορολογικό έτος 2020.

MONDELEZ: Kαθαρά έσοδα αυξημένα 
κατά 12,4% κατέγραψε στο δεύτερο 
τρίμηνο του έτους η Mondelez 
International με ώθηση από την 
αύξηση των οργανικών καθαρών 
εσόδων κατά 6,2%, την ευνοϊκή 
ισοτιμία και τις πωλήσεις από τις 
εξαγορές των εταιρειών Hu, Grenade 
και Gourmet Food.

O σπαγκο...
...ραμμένος

«Ανοίγεις ένα μπουκάλι κέτσαπ για να βά-
λεις την αγαπημένη σου σάλτσα στη μακα-
ρονάδα, αλλά η σάλτσα είναι παχύρρευστη 
και δεν πέφτει. Ανακινείς το μπουκάλι, το 
αναποδογυρίζεις με ανυπομονησία και η 
σάλτσα όχι μόνο πέφτει, αλλά ξεχειλίζει 
στο πιάτο σου. Μάλλον το έχεις παρακά-
νει. Το «φαινόμενο κέτσαπ» δεν βρίσκει 
εφαρμογή μόνο στις μακαρονάδες, αλλά 
και στη νομισματική πολιτική, υποστηρί-
ζουν κάποιοι αναλυτές και ιδιαίτερα εκεί-
νοι που επικρίνουν την επιμονή της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διοχετεύ-
ει συνεχώς φρέσκο χρήμα στην αγορά». 

Τα παραπάνω αναφέρει άρθρο της Deutche 
Welle με αφορμή τα ερωτήματα που τέθη-
καν σε πρόσφατο τραπεζικό συνέδριο (Euro 
Finance Summit) στη Φρανκφούρτη. Ξεχει-
λίζει στην Ευρώπη το φθηνό χρήμα; Παρα-
μονεύει η μάστιγα του πληθωρισμού; Για 

πόσο θα συνεχιστεί η παρέμβαση της ΕΚΤ 
στις αγορές; Σε αυτά τα ερωτήματα επιχεί-
ρησαν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες ό-
πως, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν, ο διοικητής της Μπούντε-
σμπανκ Γενς Βάιντμαν, ο επικεφαλής της 
Deutsche Bank Κρίστιαν Σούινγκ, ο πρό-
εδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ-
σεων Βέρνερ Χόϊερ. 

Τελικά, ακόμη κι ο Γενς Βάιντμαν δεν 
κατέθεσε συγκεκριμένη πρόβλεψη, αλλά 
περιορίστηκε σε μία διπλωματική δήλω-
ση: «Καθώς η αβεβαιότητα συνεχίζεται, 
δεν μπορούμε να προβλέψουμε με ακρί-
βεια την έξοδο της νομισματικής πολιτικής 
από το καθεστώς κρίσης, το έκτακτο πρό-
γραμμα αγοράς ομολόγων για την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας (PEPP) 1,85 τρις ευ-
ρώ για αγορές κρατικών ομολόγων από τα 
κράτη» ανέφερε ο Γερμανός τραπεζίτης.

Τσέλεπος
Μία νέα συνεργασία με την εταιρεία 
Nimbility, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, 
ξεκίνησε η Tselepos Wines, με στόχο 
να αναπτύξουν την αγορά premium 
ελληνικού κρασιού στην Κίνα. Το 
διετές προωθητικό πρόγραμμα 
«Glorious Greece: A Wine Odyssey», 
που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ 
περιλαμβάνει εκδηλώσεις, ψηφιακές 
καμπάνιες, προωθητικές ενέργειες.

Νερό
Η Ελλάδα είναι μία από τις δέκα πρώτες 
χώρες στις οποίες λανσάρει η Pernod 
Ricard τη νέα της ψηφιακή καμπάνια 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με το 
μήνυμα «Drink More… Water». Στόχος 
της εκστρατείας είναι η προσέγγιση των 
νεότερων σε ηλικία καταναλωτών, που 
ανήκουν στη λεγόμενη «Γενιά Ζ». Ήδη, 
τρέχει σε χώρες όπως:Ηνωμένο Βασίλειο, 
Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Μεξικό.

«Φαινόμενο κέτσαπ» 
και φθηνό χρήμα

 Για τους τραπεζίτες η κρίση έχει όνομα PEPP 
 Αβέβαιη η έξοδος της νομισματικής πολιτικής

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Τετάρτη 11/08
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΣΠΙΤΙΟΥ  0,0420 +20.00%

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. (ΚΡΕΚΑ) 0,2000  + 19,05% 

ΕΚΔ. ΟΡΓΑΝ. ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.  0,1250 +19,05%

MARFIN INV.GROUP Α.Ε. ΣΥΜ. (ΜΙΓ)  0,0326 +12,41%

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.  2,1300 +9,23%

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞ. ΞΥΛΟΥ  0,6000 -6,25%

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. (ΕΣΥΜΒ) 0,5650 -5,83% 

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π (ΠΡΟΝΤΕΑ) 7,5500 -5,63% 

LOGISMOS INFORM. SYST. SOCIETE ANO (ΛΟΓΟΣ)  1,0900 -3,54%

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.   9,9500 -3,40%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 35.477,89 0,60%
 NASDAQ Comp 14.794,23 0.042%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  4.209,10 0.47%
Λονδίνο FTSE 100 7.212,04 0.71%
Φρανκφούρτη DAX-30 15.845,16 0,43%
Παρίσι CAC-40 6.851,97  0,43%
Ζυρίχη SMI 12.407,65 0,37%
Τόκιο NIKKEI-225 28.070,51 0,65%
 
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

Ανοδικό σερί για ευρωπαϊκούς 
τίτλους, βρίσκει στις 900 το ΧΑ
Με ένα ξαφνικό μπαράζ τοποθετήσεων σε 
τράπεζες και επιλεγμένους τίτλους από την 
υψηλή και τη μεσαία κεφαλαιοποίηση και με 
ώθηση από τα ιστορικά υψηλά στην Wall 
Street, ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να πιάσει 
ξανά τις 900 μονάδες. Την ίδια στιγμή που ο 
πανευρωπαϊκός δείκτης Euro Stoxx 600 
κινείται σε νέα ιστορικά υψηλά, καθώς η 
κινητικότητα στις εξαγορές και η θετική εικόνα 
εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων των εισηγμένων, 
στηρίζουν τις προοπτικές της οικονομίας.
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Yποχρεωτικά με ΑΤΑΚ τα μισθωμένα 
αγροτεμάχια από το 2022, λέει ο ΟΠΕΚΕΠΕ 

Ο
ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε τροποποίηση της 
εγκυκλίου του όσον αφορά τη χορήγηση 
των ενισχύσεων το 2022, οι οποίες έχουν 
να κάνουν µε τα µισθωµένα αγροτεµάχια.

Από το 2022, σε όλα τα µισθωµένα αγροτεµάχια θα 
απαιτείται υποχρεωτική αναγραφή του ΑΤΑΚ, διαφο-

ρετικά δεν θα µπορούν να καταχω-
ρηθούν στη δήλωση ΟΣ∆Ε µε ό,τι 
αυτό συνεπάγεται σε απώλεια ενι-
σχύσεων και επιδοτήσεων.

Ας δούµε τη λέει η εγκύκλιος του 
ΟΠΕΚΕΠΕ: ΘΕΜΑ: «1η Τροποποίη-
ση της υπ’ αριθ. 32153/27.05.2021 
Εγκυκλίου περί διαδικασιών χορή-
γησης ενισχύσεων βάσει Ολοκλη-
ρωµένου Συστήµατος διαχείρισης 
αιτήσεων έτους 2021» Η υπ’ αριθ. 
32153/27.05.2020 Εγκύκλιος περί 
διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων 
βάσει Ολοκληρωµένου Συστήµατος 
διαχείρισης αιτήσεων έτους 2021», 
τροποποιείται ως εξής:

1. Το σηµείο A. β) i) της παραγρά-
φου 3.7.2 αντικαθίσταται µε το κάτωθι:

2. Απόδειξη Υποβολής ∆ήλωσης Πλη-
ροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Α-
κίνητης Περιουσίας (ηλεκτρονικό µι-
σθωτήριο) µε υποχρεωτική την ανα-
γραφή του ΑΤΑΚ του αγροτεµαχίου 

όπως αποτυπώνεται στην περιουσιακή κατάσταση του ι-
διοκτήτη ή έντυπα µισθωτήρια που έχουν συναφθεί πριν 
την 13η Μαΐου και δεν έχει λήξει ακόµα η ισχύς τους, µε 
υποχρεωτική την αναγραφή του ΑΤΑΚ του αγροτεµαχί-
ου στην περίπτωση ιδιωτικών βοσκότοπων. Σηµειώνε-
ται ότι όλα τα µισθωτήρια πρέπει να φέρουν γνήσιο της 
υπογραφής των ενδιαφεροµένων µερών. Το γνήσιο της 
υπογραφής θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε όσα ανα-
γράφονται στο κεφάλαιο 10 του Κανονισµού Επικοινω-

νίας ∆ηµόσιων Υπηρεσιών (ΚΕ∆Υ)- 
ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α/Γ.Γ.∆.∆. Το πρώτο ε-
δάφιο της παραγράφου 3.7.3.1 α-
ντικαθίσταται µε το κάτωθι: «Για τα 

µη ιδιόκτητα αγροτεµάχια τα οποία δεν συνοδεύονται 
από Απόδειξη Υποβολής ∆ήλωσης Πληροφοριακών 
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (ηλεκτρο-
νικό µισθωτήριο, τα παραστατικά χρήσης δύναται να 
είναι: συµβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συµφω-
νητικά µίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια παρα-
χώρησης, τα οποία πρέπει:

να αναγράφονται υποχρεωτικά οι ΑΦΜ ιδιοκτήτη/-
τριας και ενοικιαστή/-τριας,

να αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των αγρο-
τεµαχίων (ο Α.Τ.ΑΚ. του αγροτεµαχίου όπως αποτυπώ-
νεται στην περιουσιακή κατάσταση του ιδιοκτήτη στις 
περιπτώσεις που είναι υποχρεωτική η αναγραφή του 
– σηµ. 1 της παρούσης - τοποθεσία, έκταση, χαρτογρα-
φικό κωδικό όπου είναι διαθέσιµος κ.λπ.)

να περιγράφεται το µίσθιο 
να αναγράφεται η χρονική περίοδος της µίσθωσης, 
να υπάρχουν οι θεωρήσεις του γνησίου της υπο-

γραφής για καθένα από τους αντισυµβαλλόµενους.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 η αναγραφή του ΑΤΑΚ θα είναι υ-
ποχρεωτική σε όλα τα µη ιδιόκτητα αγροτεµάχια». 
Η αλήθεια όµως είναι ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει 
από την πρώτη φορά που εµφανίστηκε αυτή η α-

παίτηση µέχρι και σήµερα: Πάντα εµφανίζεται µία 
απόφαση απειλητική, πλησιάζει ο καιρός, φτάνουν 
στη µέση οι δηλώσεις ΟΣ∆Ε και, όταν βλέπουν α-
πό τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι δεν προχωράει το σύστηµα, 
εκδίδουν απόφαση µε την οποία γίνεται προαιρε-
τική τελικά η αναγραφή του ΑΤΑΚ. Και άντε πά-
λι από την αρχή. Αυτό συµβαίνει -αν δεν κάνω λά-
θος- τα τελευταία τρία έτη. ∆ιαβάζοντας τα παραπά-
νω, εύλογα αναρωτιέται κανείς: Τελικά, αυτός ο οποί-
ος αποφασίζει και γράφει µια εγκύκλιο, το κάνει πράγ-
µατι για να βοηθήσει στην επίλυση ενός προβλήµατος, 
ή το κάνει προκειµένου να είναι εξασφαλισµένος µην 
κατηγορηθεί ότι δεν έκανε τα προβλεπόµενα; Φοβάµαι 
ότι πρόκειται για το δεύτερο όχι γιατί είναι κακός ή αδι-
άφορος, αλλά γιατί η γραφειοκρατία είναι δοµηµένη µε 
τέτοιο τρόπο που σου χαλάει τη διάθεση να προσφέρεις.

ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ ΟΜΩΣ. Η επιµονή στην υποχρεωτική 
αναγραφή των ΑΤΑΚ, δύο επιπτώσεις µπορεί να έχει: 
Ή να δοθεί ξανά αναστολή της υποχρεωτικότητας, του 
χρόνου τον Μάη/Ιούνη (όπως µέχρι τώρα), Ή -εφό-
σον επιµείνουν- να χαθούν επιδοτήσεις επειδή δεν 
θα µπορούν να βρεθούν οι ΑΤΑΚ των αγροτεµαχίων.

Το πρόβληµα ανυπαρξίας ΑΤΑΚ σε ένα αγροτεµάχιο 
βαρύνει και είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη. Αυτό συµβαί-
νει όταν ένα ακίνητο δεν είναι γραµµένο στο Ε9. Και 
πότε γίνεται αυτό; Στις περισσότερες των περιπτώσε-
ων όταν υπάρχουν κληρονοµικές διαφορές, ή αργεί 
να γίνει αποδοχή κληρονοµίας ενός αποβιώσαντος. 

ΝΑ ΤΟΝΙΣΟΥΜΕ ξανά κάτι που θα έπρεπε πρώτοι 
απ’ όλους να το γνωρίζουν οι διοικούντες και νο-
µοθετούντες: Η απειλή µε ποινές/πρόστιµα του 
τελικού καταναλωτή (στην περίπτωση µας στον 
αγρότη/κτηνοτρόφο/καλλιεργητή) ότι σε περί-
πτωση µη αναγραφής των ΑΤΑΚ στα µισθωτή-
ρια, θα µειώσει τις επιδοτήσεις του, καταδεικνύ-
ει την αδυναµία εξεύρεσης λύσης από την πλευ-
ρά της ∆ιοίκησης. Συνεπώς, βρείτε τρόπο να κα-
ταχωρηθούν τα ακίνητα στο Ε9 και µην επιχειρείτε 
να το κάνετε απειλώντας όσους τα καλλιεργούν.

ATAK
Τα αγροτεµάχια 

που δεν είναι γραµµένα 
στη δήλωση Ε9 δεν 

έχουν ΑΤΑΚ 

Απορία
Αυτός που συντάσσει µια 
εγκύκλιο, το κάνει για να 

βοηθήσει στην επίλυση 
ενός προβλήµατος; 

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)

Αστεία η παράταση φορολογικών δηλώσεων
Ανακοινώθηκε παράταση 10 ηµερών από 

το υπουργείο Οικονοµικών, για τη λήξη 
υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. 

Πρόκειται για ένα ακόµη αστείο 
της φορολογικής διοίκησης...

Άλλο µεγάλο αστείο, η παράταση 
καταβολής των φορολογικών 
και ασφαλιστικών εισφορών
Παράταση µέχρι τις 31/12/21 στην καταβολή των 
βεβαιωµένων φορολογικών και ασφαλιστικών 
εισφορών. Στη Γερµανία, λόγω κορωνοϊού, 
δόθηκε παράταση στην υποβολή των 
φορολογικών δηλώσεων έως τις 31/12/21, ενώ 
για όσους υποβάλουν τις δηλώσεις τους µέσω 
λογιστή, η δυνατότητα υποβολής µεταφέρεται 
µέχρι τι 28/2/22. Αλλά τι ξέρουν αυτοί...





Οι τοπικές
γεύσεις με 
την προοπτική 
του 1 δις ευρώ
Δεν αρκούν τα ευχολόγια περί 
«διπλωματίας των ελληνικών αγροτικών 
προϊόντων» αν δεν λυθούν ζητήματα 
απρόσκοπτης παραγωγής σε τουριστικές 
περιοχές και δε διορθωθούν ανελαστικές 
ρυθμίσεις που τα εμποδίζουν να μπουν σε 
εστιατόρια και ξενοδοχεία

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ο γαστρονοµικός τουρισµός διαµορφώνεται ως 
ένα νέο τουριστικό προϊόν σε παγκόσµια κλίµα-
κα και, εποµένως, η τοπική κουζίνα αποτελεί µια 
σηµαντική πτυχή εφόσον συνδυαστεί πετυχηµέ-
να µε όρους ποιότητας και αυθεντικότητας και ό-
χι µόνο συναλλάγµατος.

Στο ελληνικό τοπίο, σύµφωνα µε οικονοµικές 
εκτιµήσεις, η υιοθέτηση της «Ελληνικής γαστρο-
νοµίας» ως brand και η προώθηση της χώρας ως 
ελκυστικού γαστρονοµικού προορισµού θα έδινε 
την δυνατότητα αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώ-
ριου Προϊόντος κατά ένα δις ευρώ, της προσέλ-
κυσης 500.000 επισκεπτών και της δηµιουργίας 
50.000 θέσεων εργασίας.

Tι γίνεται όµως όταν οι πρώτες ύλες, σε τοπι-
κό επίπεδο, δεν επαρκούν για να καλύψουν αυ-
τό το πεδίο της ζήτησης, και δη στις µεγάλες ορ-
γανωµένες µονάδες; Ή όταν µια σειρά από ανε-
λαστικές ρυθµίσεις δυσχεραίνουν την υλοποίη-
ση του εγχειρήµατος;

Έρευνες που έτρεξαν εσχάτως στη χώρα µας, δεί-
χνουν για παράδειγµα ότι το πολυθρύλητο «Ελλη-
νικό Προϊόν» που τρέχει εδώ και περίπου µία 10ε-
τία το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος, εγκρί-
νοντας 30 διαφορετικά πρότυπα πρωινά για αντί-
στοιχους νοµούς και νησιωτικές περιοχές της χώ-

ρας δεν µπορεί να…σηκώσει κεφάλι από το γνω-
στό «continental breakfast», αφού µόλις µόλις 839 
ξενοδοχεία - το 2019 ήταν 1.074 - από τα 10.000 
περίπου της χώρας έχουν συµπεριλάβει στο µε-
νού τους κάποιο εξ αυτών.

Μόνο 1 στα 12 ξενοδοχεία στη Σαντορίνη 
ακολουθεί το «Ελληνικό Πρωϊνό»

Πρόσφατη µελέτη, την οποία επικαλείται έρευ-
να της ΓΣΕΒΕΕ εξέτασε τις προκλήσεις και τις ευ-
καιρίες από την εφαρµογή του Ελληνικού Πρωι-
νού στη Σαντορίνη. Τα ευρήµατα της έρευνας, ό-
πως σηµειώνεται στη µελέτη της ΓΣΕΒΕΕ, ανέδει-
ξαν τα εµπόδια που δυσχεραίνουν την υιοθέτηση 
του προγράµµατος από τα ξενοδοχεία. Όπως η α-
πουσία συνεκτικού δικτύου συνεργασίας και επι-
κοινωνίας µεταξύ των διαφορετικών εµπλεκόµε-
νων και η µειωµένη αναγνώριση των ωφελειών 
του γαστρονοµικού τουρισµού από αρκετούς το-
πικούς εταίρους. Επιπλέον, διαπιστώθηκε έλλειµ-
µα ενηµέρωσης, ενώ σοβαρό εµπόδιο συνιστά και 
η περιορισµένη αγροτική παραγωγή. 

Το αποτέλεσµα είναι πως µόνο 1 στα 12 ξενοδο-
χεία της Σαντορίνης (23 από 281) να είχε προσχω-
ρήσει το 2017 στο πρόγραµµα.

Στη Νάξο, επίσης, ένα νησί µε αξιόλογη αγρο-
τική παραγωγή, οι εστιάτορες βλέπουν µε σκεπτι-
κισµό την αποτελεσµατικότητα του εγχειρήµατος 
«Αιγαιοπελαγίτικη Κουζίνα», αποθαρρυµένοι και 

Στο ελληνικό τοπίο, σύµφωνα µε 
οικονοµικές εκτιµήσεις, η υιοθέτηση της 

«Ελληνικής γαστρονοµίας» ως brand και 
η προώθηση της χώρας ως ελκυστικού 

γαστρονοµικού προορισµού θα έδινε την 
δυνατότητα αύξησης του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος κατά ένα δις ευρώ, 
της προσέλκυσης 500.000 επισκεπτών και 
της δηµιουργίας 50.000 θέσεων εργασίας.
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από τις ανελαστικές ρυθµίσεις που προβλέπει, α-
ναφέρει η ΓΣΕΒΕΕ. 

Στο νέο ενηµερωτικό σηµείωµα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 
η καθηγήτρια του Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου, Α-
ντωνία Ματάλα, επιχειρεί την αποτύπωση των σύγ-
χρονων τάσεων στον τοµέα της αγροδιατροφής, κα-
θώς και τη διερεύνηση των προοπτικών ευρύτερης 
διασύνδεσης µε τον κλάδο της εστίασης για τον σχε-
διασµό των στρατηγικών της επόµενης δεκαετίας.

«Μια προσεκτική µατιά στις πρωτοβουλίες γα-
στρονοµικού τουρισµού, σε διαφορετικές αγροτι-
κές περιοχές, δείχνει ότι η σχέση ανάµεσα στον α-
γροδιατροφικό τοµέα και την εστίαση είναι σύνθετη 
και γεωγραφικά διαφοροποιηµένη. Σε πολλές πε-
ριπτώσεις, τα τοπικά προϊόντα διατίθενται σε περι-
ορισµένες ποσότητες, έχουν υψηλή τιµή και είναι 
διαθέσιµα ορισµένες µόνο εποχές του χρόνου, ε-
νώ οι µικροί παραγωγοί από την άλλη, δυσκολεύ-
ονται να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των πελα-
τών τους για αξιοπιστία στη διανοµή και τα κριτή-
ρια ποιότητας των προϊόντων», αναφέρει σχετικά.

Προκύπτει δε, το ερώτηµα κατά πόσο οι µικροί α-
νεξάρτητοι παραγωγοί και επιχειρήσεις κινδυνεύ-
ουν να αποκλειστούν από τις ευκαιρίες για ανα-
βάθµιση των υπηρεσιών τους στον τοµέα του γα-
στρονοµικού τουρισµού. 

Για την εξέλιξη της εστίασης µέσω αξιοποίησης το-
πικών προϊόντων διατροφής, πρωτοβουλίες, όπως οι 
ακόλουθες θα αποτελούσαν επιλογές άξιες προσοχής:

 Οικοδόµηση δίαυλων συνεργασίας των επιχει-
ρήσεων εστίασης µε επιχειρήσεις παραγωγής/δι-
άθεσης τροφίµων, αλλά και µε µονάδες που δρα-
στηριοποιούνται στον χώρο της ψυχαγωγίας, του 
τουρισµού, του αθλητισµού κοκ, σε τοπικό επίπεδο.

 Ανάπτυξη εργαλείων για τη διερεύνηση τρόπων 
ανάδειξης της τοπικής ταυτότητας από τους ίδιους 
τους εστιάτορες. Στο πλαίσιο αυτό, η συγκρότηση 
ενός συστηµατοποιηµένου θησαυρού των ελλη-
νικών γεύσεων µε περιγραφή των εδεσµάτων, ό-
χι µόνο στην ελληνική γλώσσα, αλλά και σε δύο ή 
τρεις ξένες γλώσσες, θα ήταν ένα χρήσιµο εργαλείο.

 ∆ηµιουργία δοµών στήριξης και παραγωγής 
γνώσης για την εισαγωγή καινοτοµίας στις µικρές 
επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό θα συνέβαλε και η 
κατάρτιση ενός εύχρηστου οδηγού µε αντικείµε-
νο τη σύνδεση της τοπικής κουζίνας µε το φυσι-
κό και ιστορικό τοπίο των προορισµών.

 ∆ράσεις κατάρτισης των εργαζοµένων στις ε-
πιχειρήσεις πάνω στην ανάπτυξη πρωτόκολλων 
και διαδικασιών παραγωγής, χρήσης υλικών και 
τεχνικών παραγωγής φιλικών προς το περιβάλ-
λον αλλά και σύµφωνων µε τις αρχές της προλη-
πτικής διατροφής.

 Ενέργειες προβολής των επιχειρήσεων για 
καλύτερη διείσδυση σε νέα τµήµατα του κοινού 
και ειδικότερα αυτού που αποζητά µέσα από τις 
εµπειρίες της γεύσης να έρθει σε επαφή µε τους 
προορισµούς.

Οι ερευνητές Cavicchi (φώτο) και Stancova συνιστούν την προβολή 
της τοπικής ταυτότητας (place-branding) κατά προτεραιότητα. 

Emilia 
Romagna

Ένα ιδιαίτερα 
επιτυχηµένο 

παράδειγµα όπου 
τα τοπικά προϊό-
ντα και η κουζίνα 
χρησιµοποιούνται 
για να υπογραµµί-

σουν την ιδιαί-
τερη ταυτότητα 
συγκεκριµένων 

προορισµών 
είναι της Εmilia 

Romagna 

Ελκυστική 
η συστηµατική
προώθηση
τοπικών
προϊόντων µέσα
από αλυσίδες
fast food
Η προοπτική της συστηµατικής προώθησης 
τοπικών προϊόντων και µέσα από 
επιχειρήσεις γρήγορου φαγητού, επίσης, 
είναι ελκυστική. Σε αυτή την κατεύθυνση 
γίνονται προσπάθειες από ορισµένες 
εταιρείες fast food να προσαρµόζουν τα 
προϊόντα τους στις ανάγκες της κατά τόπο 
ζήτησης (localization).
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η 
περίπτωση της αλυσίδας Jollibee στις 

Φιλιππίνες, η οποία 
αντέγραψε το 
επιχειρηµατικό 
µοντέλο της 
McDonald’s 
δηµιουργώντας 
οικονοµίες 
κλίµακας, αλλά 
προσαρµόζοντας 
τα προϊόντα της 
στις τοπικές 
γεύσεις. Στη 
συνέχεια 
κατάφερε να 
ανταγωνιστεί µε 
επιτυχία τα 
McDonald’s εκτός 
της χώρας, 

προωθώντας τα νέα αυτά προϊόντα σε 
περιοχές ανά τον κόσµο όπου κατοικούν 
Φιλιππινέζοι µετανάστες. Στις Ηνωµένες 
Πολιτείες, η αλυσίδα γρήγορου φαγητού 
Burgerville που δραστηριοποιείται στις 
πολιτείες Όρεγκον και Ουάσινγκτον, έχει 
επιλέξει να προµηθεύεται πολλές από τις 
πρώτες ύλες από τοπικούς παραγωγούς 
(αγροκτήµατα, τυροκοµικές και αλιευτικές 
µονάδες) στην περιοχή αυτή, στο 
βορειοδυτική ακτή του Ειρηνικού ωκεανού. 
Οι προµηθευτές αυτοί βρίσκονται 
καταχωρηµένοι στην ιστοσελίδα της 
αλυσίδας, ενώ στο µενού έχει αναπτυχθεί 
µια ειδική ενότητα για να προβάλλονται τα 
αντίστοιχα τρέχοντα εδέσµατα, ανάλογα και 
µε τα διαθέσιµα αγροτικά προϊόντα τις 
διαφορετικές εποχές του χρόνου.
Αξίζει να αναφερθεί και το παράδειγµα των 
Goodys στην Ελλάδα, τα οποία επέλεξαν να 
προωθήσουν τη χρήση ελαιολάδου, καθώς 
και µία σειρά από προϊόντα προσαρµοσµένα 
στις ελληνικές συνήθειες. Η επιλογή αυτή 
έδωσε συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των 
υπολοίπων αλυσίδων οι οποίες δεν 
προχώρησαν σε ανάλογες προσαρµογές. 
Κατ’ αντιστοιχία µε τα Jollibee στις 
Φιλιππίνες, τα Goody’s κατάφεραν να 
εκτοπίσουν µεγάλες διεθνείς αλυσίδες από 
την ελληνική αγορά.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Δεν ταιριάζει η ίδια προσέγγιση
σε κάθε τόπο λένε οι ειδικοί
Οι ερευνητές τονίζουν πως δεν αρκεί µια περιοχή να αντιγράψει κάποια ιδέα η οποία 
τελεσφόρησε αλλού, αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι µεταβαλλόµενες 
οικονοµικές και κοινωνίες συγκύριες στο πέρασµα του χρόνου. Η δυσκολία είναι ακόµη 
µεγαλύτερη όταν πρόκειται για το branding ενός τόπου στη βάση της διατροφικής 
ταυτότητας. Χαρακτηριστικά, έχοντας αναλύσεις αγροτοτουριστικών προγραµµάτων, 
στην Ιταλία κυρίως, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι Cavicchi και Stancova 
(2016) κατέληξαν στη διαπίστωση πως ο χώρος αυτός δεν θα πρέπει να προσεγγίζεται 
πάντα µε τα ίδια εργαλεία («Νο οne size fits all») και επισηµαίνουν ότι κατά τον 
σχεδιασµό προγραµµάτων σήµατος, η εντοπιότητα έχει µεγάλη σηµασία. Οι ερευνητές 
µάλιστα συνιστούν την προβολή της τοπικής ταυτότητας (place-branding) κατά 
προτεραιότητα. Η διαπίστωση αυτή συνάδει και µε την επιδίωξη για προµήθεια των 
πρώτων υλών σε τοπικό επίπεδο. Εξάλλου, οι µελέτες αναδεικνύουν και ένα σύνηθες 
κενό, δηλαδή την απουσία µιας προπαρασκευαστικής εκπαιδευτικής καµπάνιας, 
επισηµαίνοντας ότι οι τοπικοί παίκτες θα πρέπει να βοηθηθούν ώστε να κατανοήσουν 
τις νέες ανάγκες, αλλά και να εξοπλιστούν µε γνώσεις και δεξιότητες που είναι 
απαραίτητες για την επάρκεια ενός οικοσυστήµατος καινοτοµίας σε τοπικό επίπεδο.

Μοντέλο 
McDonald’s

Η αλυσίδα 
Jollibee στις 
Φιλιππίνες, 

αντέγραψε το 
επιχειρηµατικό 

µοντέλο της 
McDonald’s προ-
σαρµόζοντας τα 

προϊόντα της στις 
τοπικές γεύσεις
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Συνοδοιπόροι και συναγωνιστές 
οι παραγωγοί για τον Λευτέρη Σαΐτη

 Εταιρική σύμπραξη για 
τον ιδρυτή των Intercomm 
Foods, Κρόνος και 
Agrophoenix

 Συνάψη 15ετών συμβάσεων 
με τους παραγωγούς

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ: 
ΓΙΩΡΓΟ ΛΑΜΠΙΡΗ

Την απόλυτη πεποίθηση ότι η συνεργασία του 
υγιούς επιχειρείν και της υγιούς παραγωγής 
θα µπορέσουν να φέρουν τα καλύτερα δυνα-
τά αποτελέσµατα εκφράζει ο ιδρυτής των βι-
οµηχανιών του θεσσαλικού κάµπου Κρόνος, 
Intercomm Foods και Agrophoenix, Λευτέ-

ρης Σαΐτης, µιλώντας στην 
Agrenda. Ο ίδιος περιγρά-
φει τη συγκεκριµένη κίνηση 
ίσως ως το τελευταίο µεγά-
λο στοίχηµα της ζωής του. 

Ήδη οι συγκεκριµένες ε-
πιχειρήσεις έχουν αναλά-
βει την πρωτοβουλία να δη-
µιουργήσουν ένα πρότυπο 
µοντέλο εταιρικής σύµπρα-
ξης, συµµετέχοντας σε δύο 
Οµάδες Παραγωγών Γιαν-
νιτσών και Ηµαθίας, µε στό-
χο την παραγωγή ροδάκι-
νου βάσει υψηλών ποιοτι-
κών προτύπων, τη βελτίω-
ση των στρεµµατικών απο-

δόσεων και την εξοικονόµηση κόστους. Το 
µοντέλο αυτό, όπως λέει ο κ. Σαΐτης, µπορεί 
να λειτουργήσει σταδιακά ως πρότυπο µοντέ-
λο συνεργασίας και καλλιέργειας και για άλ-
λους παραγωγούς στον πρωτογενή τοµέα. Ε-
πόµενα βήµατα θα αποτελέσουν η εφαρµογή 
του τόσο στο αχλάδι, όσο και στο βερίκοκο. 

Κύριε Σαΐτη δεδοµένου ότι υποστηρίζετε 
την έννοια της συναισθηµατικής 
νοηµοσύνης, πόσο σας έχει βοηθήσει στη 
σχέση σας µε τους παραγωγούς;

Έχω µία βασική αρχή και συνηθίζω να 
την εκφράζω σε κάθε ευκαιρία: Καµία ε-
πιχείρηση και κανένας ολοκληρωµένος 
επιχειρηµατίας δεν έκανε προκοπή, όταν 
πήγε να κάνει πράγµατα εις βάρος των 
εργαζοµένων και εις βάρος των παραγω-
γών. Οι παραγωγοί έχουν αρκετές αδυ-
ναµίες. Κάνουν όµως τον δικό τους αγώ-
να επιβίωσης. 

Εγώ λοιπόν που είµαι επικεφαλής της 
βιοµηχανίας, οφείλω ως ο πιο ισχυρός 

να έρθω στη θέση του παραγωγού, να 
τον αγκαλιάσω και να έρθω σε συνεννό-
ηση µαζί του. 

Είστε ένας επιχειρηµατίας παλαιάς κοπής. 
Οι συνθήκες και οι απαιτήσεις στον τοµέα 
της παραγωγής αλλά και της βιοµηχανίας 
µεταβάλλονται. Άλλαξε η προσέγγισή σας 
ως προς αυτό που ονοµάζεται ποιότητα 
και µέθοδοι παραγωγής;

Αυτό που λέω στους παραγωγούς όταν 
µιλάµε, είναι ότι είµαστε συνοδοιπόροι και 
συναγωνιστές σε όλο αυτό. ∆εν είµαστε α-
ντίπαλοι και ανταγωνιστές. Σίγουρα ο κα-
θένας από εµάς κοιτάζει να διασφαλίσει 
τα συµφέροντά του, η πορεία µας όµως ε-
ξελίσσεται σε παράλληλους δρόµους. ∆ι-
ότι οι βιοµηχανίες χωρίς την ύπαρξη των 
παραγωγών δεν θα είναι τίποτε άλλο πα-
ρά έρηµα κτίρια. Εάν δεν καλλιεργήσουν 
οι παραγωγοί τα προϊόντα τους, τα εργο-
στάσια θα βάλουν λουκέτο. 

Και αντίστροφα, εάν η βιοµηχανία στην 
οποία διοχετεύουν οι παραγωγοί τα προϊ-
όντα τους, κλείσει, τότε θα πρέπει να αλ-
λάξουν αντικείµενο καλλιέργειας. Σε ό,τι 
αφορά τον τοµέα της ποιότητας από το 
2015 και ύστερα αποφασίσαµε ότι τα δε-
δοµένα θα πρέπει να αλλάξουν. Και έτσι 

ξεκινήσαµε µία προσπάθεια που πιστεύω 
ότι θα αποδώσει. 

Ποια είναι τα ζητούµενα για εσάς σε ό,τι 
αφορά τη σχέση σας µε τον πρωτογενή 
τοµέα και τι κληθήκατε να αλλάξετε;

Για εµένα δεν είναι αποκλειστικό ζητού-
µενο η τιµή ενός προϊόντος. Έχει σηµασία 
η βελτίωση της στρεµµατικής απόδοσης και 
ο περιορισµός του κόστους. Εποµένως εάν 
βελτιωθεί και η ποιότητα σε συνδυασµό µε 
τα δύο προηγούµενα στοιχεία, έχουµε την 
δυνατότητα να δώσουµε έως και 20% παρα-
πάνω σε τιµή προκειµένου να παραλάβου-
µε καλύτερη ποιότητα προϊόντων. 

Εν ολίγοις θα καλυτερεύσει η δουλειά 
µας, η οποία αυτή τη στιγµή θα έλεγα ότι 
είναι βάρβαρη. Βάρβαρη, υπό την έννοια 
ότι πρέπει να βρούµε το προσωπικό, είναι 
δύσκολο να εντοπίσουµε τους εργάτες, να 
κάνουν διαλογή, να διαλέξουν τα ακατάλ-
ληλα φρούτα. 

Παρόλ’ αυτά πολλοί από τους προέδρους 
συνεταιρισµών µε τους οποίους συνεργαζό-
µαστε, µας απαντούν ότι δεν µπορούν να ερ-
γαστούν µε αυτόν τον τρόπο. «Θα φύγουν 
όλοι εάν κάνουµε αυτό που λέτε. Κανείς δεν 
θα δεχτεί ότι τα δικά του ροδάκινα δεν είναι 
τα καλύτερα», συνηθίζουν να λένε.

Σε κάθε περίπτωση δεν έχει ευθύνη για 
την κατάσταση που περιγράφετε και η ίδια 
η βιοµηχανία, η οποία ανέκαθεν πίεζε 
τους παραγωγούς για καλύτερες τιµές;

Έχει και η βιοµηχανία τη δική της ευθύνη. 
Γιατί υπήρξαν αρκετές επιχειρήσεις και στη 
συσκευασία κονσέρβας ροδάκινου, που συ-
χνά έκαναν τα στραβά µάτια όταν έβλεπαν ότι 
οι ποσότητες δεν τους έφταναν, αγοράζοντας 
ό,τι τους πήγαιναν οι παραγωγοί. Επιπλέον 
όµως είναι δυστυχές γεγονός η κατά µία έν-
νοια κατάρρευση των συνεταιρισµών, οι οποί-
οι δεν κατάφεραν να αναπτυχθούν στη βάση 
ιδιωτικο-οικονοµικών κριτηρίων µακριά από 
κοµµατικά συµφέροντα και κακοδιαχείριση. 

Εποµένως τι έχετε αλλάξει στη σχέση σας 
µε την παραγωγική βάση;

Συνάπτουµε συµβάσεις δεκαπενταετούς 
διάρκειας µε τους παραγωγούς και τους ζη-
τάµε να φυτεύσουν συγκεκριµένες ποικιλί-
ες. Τα φυτά τα δίνουµε εµείς σε εκείνους. Έ-
χουµε δώσει περίπου 1,5 εκατ. ευρώ για να 
προσφέρουµε ποικιλίες, µε στόχο να δηµι-
ουργήσουµε οµάδες παραγωγών που θα α-
ποτελέσουν πιλότο για τους υπόλοιπους. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη συµµετέχου-
µε µε ποσοστό µειοψηφίας, δηµιουργώντας 
µία µορφή Σ∆ΙΤ σε δύο οµάδες παραγωγών 
σε Γιαννιτσά και Ηµαθία για παραγωγή ρο-
δάκινου. Θα ακολουθήσει το αχλάδι και το 
βερίκοκο. Στόχος µας είναι να πετύχουµε 
την καλύτερη δυνατή ποιότητα, µε τις καλύ-
τερες ποικιλίες, τις καλύτερες αποδόσεις και 
το µικρότερο δυνατό κόστος. Και αυτές οι ο-
µάδες παραγωγών θα αποτελέσουν πρότυ-
πο για να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι.

Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να συµπρά-
ξει το υγιές επιχειρηµατικό στοιχείο µε το υγι-
ές παραγωγικό, για να µπορέσουµε να δού-
µε άσπρη µέρα. Πεποίθησή µου είναι ότι τα 
αποτελέσµατα θα φανούν σε βάθος τριετίας. 

Κατάρρευση 
συνεταιρισµών
«∆υστυχές γεγονός 
η κατά µία έννοια 
κατάρρευση των 

συνεταιρισµών, οι 
οποίοι δεν κατάφε-

ραν να αναπτυχθούν 
στη βάση ιδιωτικο-
οικονοµικών κριτη-

ρίων», λέει 
ο κ. Σαΐτης
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Το Μαρόκο 
απειλεί τις 
ελληνικές

εξαγωγές 
ψαριών σε Ιταλία

Η Ελλάδα έχασε το 14,49% 
της αξίας των εξαγωγών της 
προς την Ιταλία, σε ιχθυηρά 
και θαλασσινά το διάστηµα 
2017-2020 µε αποτέλεσµα 
να υποχωρήσουν πέρυσι στα 
196,132 εκατ. ευρώ. Αυτό 
δείχνουν τα στοιχεία του 
Istat Coeweb, που 
επικαλείται το Γραφείο 
Οικονοµικών & Εµπορικών 
Υποθέσεων Μιλάνου της 
Πρεσβείας της Ελλάδος στη 
Ρώµη. Οι εξαγωγές 
µαροκινών ιχθυρών πέρυσι 
αυξήθηκαν κατά 18,26%, 
στα 185,885 εκατ. ευρώ. 

Πρωτόκολλα 
βιώσιµου βάµβακος 
ΗΠΑ στα προϊόντα
της Tesco

Η βρετανική εταιρεία λιανικής 
Tesco έχει γίνει η τελευταία 
εταιρεία που προσχώρησε 
στο αµερικανικό πρωτόκολλο 
ποιότητας βάµβακος («Cotton 
Trust Protocol»), καθώς 
φαίνεται να αυξάνει την 
απορρόφηση περισσότερων 
«βιώσιµων» υλικών. Το 
πρωτόκολλο µετρά τις 
επιπτώσεις σε έξι περιοχές: 
χρήση νερού, εκποµπές 
αερίων θερµοκηπίου, 
χρήση ενέργειας, άνθρακας 
εδάφους, απώλεια εδάφους 
και χρήση γης αποδοτικότητα.

Στην Coca-Cola HBC 
το 30% της Casa Del 
Caffè Vergnano

Η Coca-Cola HBC AG 
ανακοίνωσε ότι, η θυγατρική 
της CC Beverages Holdings 
II BV κατέληξε σε συµφωνία 
για την απόκτηση του 30% 
της ιταλικής εταιρείας καφέ 
Casa Del Caffè Vergnano 
SpA. Σύµφωνα µε την 
εταιρεία, η ολοκλήρωση της 
εξαγοράς αναµένεται το 
δεύτερο εξάµηνο του 2021 
και υπόκειται σε κανονιστικές 
εγκρίσεις. 

ΝΕΑ

Μία νεοσύστατη εταιρεία, η οποία γεννήθη-
κε στο κατώφλι της υγειονοµικής κρίσης και 
βασίζει σηµαντικό µέρος της δραστηριότη-
τάς της στα ελληνικά βότανα, αποτελεί η In 
Beverages, η οποία προµηθεύεται τσάι βου-
νού από παραγωγούς που διατηρούν οργα-
νωµένη δραστηριότητα στον Όλυµπο καθώς 
και άλλα βότανα όπως είναι ο αστράγαλος, 
η τσουκνίδα, το µελισσόχορτο. 

Στη διοίκηση της επιχείρησης συµµετέ-
χουν πρόσωπα µε µακρά πορεία στο επιχει-
ρείν και στον τραπεζικό τοµέα, µεταξύ των 
οποίων η πρώην σύζυγος του ∆ηµήτρη ∆α-
σκαλόπουλου, Μικαέλα, η οποία διατηρεί 
καθήκοντα αντιπροέδρου, ο τραπεζικός και 
πρόεδρος της Optima Bank, Γιώργος Τανι-
σκίδης καθώς και ο Γιάννης Σιαµπάνης πρώ-
ην αντιπρόεδρος της Friesland Campina, ε-
ταιρείας που παράγει το γάλα Νουνού στην 
Ελλάδα. Στο πλάνο της η ανάπτυξη και ιδι-
όκτητων καλλιεργειών στο τσάι, αλλά και η 
παραγωγή βιολειτουργικού νερού, στο οποίο 
θα προστίθενται ελληνικά βότανα. 

Η επιχείρηση διατηρεί µόνιµο αντιπρόσω-
πο στην Ελβετία, ενώ έχει διαθέσει ορισµένες 
ποσότητες σε χώρες όπως η Σουηδία και η Τα-
ϊβάν, ενώ διερευνά την επέκτασή της στην Κε-
ντρική και Βόρεια Ευρώπη αλλά και στη Μέ-
ση Ανατολή.            ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Το 2020, η συνολική παραγωγή 
µπύρας στην ΕΕ ήταν ισοδύναµη 
µε περίπου 74 λίτρα ανά κάτοι-
κο, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
Eurostat που δόθηκαν στη δηµο-
σιότητα, µε αφορµή την Παγκό-
σµια Ηµέρα της Μπύρας στις 6 Αυ-
γούστου. Στα υπόλοιπα στοιχεία 
ενδιαφέρον παρουσιάζει το γε-
γονός ότι περίπου µία στις τέσσε-
ρις µπύρες που περιέχουν αλκο-
όλ και παράγονται στην ΕΕ προ-
έρχονται από τη Γερµανία, η ο-
ποία, σύµφωνα µε τη Eurostat, εί-
ναι ο κορυφαίος παραγωγός µετα-
ξύ των κρατών-µελών µε 7,5 δισ. 
λίτρα (24% της συνολικής παρα-
γωγής της ΕΕ) το 2020. Ακολου-
θούν η Πολωνία µε 3,8 δισ. λί-
τρα (12% της παραγωγής της ΕΕ), 
η Ισπανία (3,3 δισ. λίτρα ή 10%), 
η Ολλανδία (2,5 δισ. λίτρα ή 8%), 
η Γαλλία (2,1 δισ. λίτρα ή 7%), η 
Τσεχία (1,8 δισ. λίτρα ή 6%) και 
η Ρουµανία (1,7 δισ. λίτρα ή 5%).

H In Beverages
παίρνει βότανα
από παραγωγούς
του Ολύμπου

Στα 74 λίτρα 
ανά κάτοικο 
η παραγωγή 
μπύρας σε ΕΕ

Στην επέκταση της συνεργασίας τους προχώρησαν 
η Nestlé και η Starbucks, η οποία πλέον προβλέ-
πει την κυκλοφορία των προϊόντων καφέ σε επι-
λεγµένες αγορές Νοτιοανατολικής Ασίας, Ωκεανί-
ας και Λατινικής Αµερικής αλλά και την προσθή-
κη νέων κωδικών. Οι δύο πλευρές σχεδιάζουν να 
λανσάρουν τους RTD κωδικούς καφέ σε διάφορα 
κανάλια εντός του 2022 ακόµη και σε διαδικτυα-
κές πλατφόρµες. Σε πρώτο στάδιο η συνεργασία θα 
επικεντρωθεί στην επέκταση του εµπορικού αποτυ-
πώµατος σε επιλεγµένες αγορές των πιο δηµοφι-
λών προϊόντων όπως για παράδειγµα του Starbucks 
Frappuccino και του Starbucks Doubleshot.

Η καινούργια συµφωνία περιλαµβάνει µια τριετή 

συνεργασία ανάµεσα στις δύο εταιρείες και έρχεται 
ύστερα από  την ίδρυση µιας παγκόσµιας συµµα-
χίας µεταξύ Nestlé και Starbucks το 2018, η οποία 
είδε την Nestlé να αποκτά τα αποκλειστικά δικαι-
ώµατα εµπορίας σε παγκόσµιο επίπεδο των προϊό-
ντων καφέ και τσαγιού της αµερικανικής αλυσίδας. 

Επεκτείνουν τη 
συνεργασία τους 
Νestlé - Starbucks

Στον «πάτο» η πρόθεση αγοράς
τροφίµων µέσω του διαδικτύου
Το χαµηλότερο ποσοστό εµφανίζει η κατηγορία των 
τροφίµων σε ό,τι αφορά την πρόθεση αγοράς των 
καταναλωτών µέσω διαδικτύου τον Ιούνιο του 2021. 
Αυτό καταδεικνύει η εξαµηνιαία έρευνα του ΣΕΛΠΕ 
καταγραφής των online καταναλωτικών τάσεων 
στο λιανεµπόριο σύµφωνα µε την οποία τα τρόφιµα 
και ποτά παρουσιάζουν ποσοστό µόλις 4%, ενώ τα 
µεγαλύτερα ποσοστά καταγράφονται στην κατηγορία 
ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά είδη µε 34%. Ακολουθούν τα 
είδη ρουχισµού µε 18%, τα παιχνίδια και είδη δώρων 
µε 15%, τα είδη προσωπικής περιποίησης µε 14%, τα 
έπιπλα µε 14%, τα είδη γραφείου και βιβλία µε 13% 
και τα φάρµακα µε 5%. 
Με βάση την έρευνα προκύπτει επίσης ότι ο 
καταναλωτής έχει «εκπαιδευτεί» πλέον στην 
ενσωµάτωση των ηλεκτρονικών καταστηµάτων 
στη διαδικασία αγορών του µέσω της σύγκρισης 
τιµών και προϊόντων στο διαδίκτυο µε το 56%να  
δηλώνει ότι κάνει συχνά ή πάντα έρευνα αγοράς 
στο διαδίκτυο πριν αγοράσει τελικά σε φυσικό 
κατάστηµα.

ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΛΠΕ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ 
ΜΕΣΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η

ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΠΛΑ

ΦΑΡΜΑΚΑ

ΤΡΟΦΙΜΑ

ΕΙ∆Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΒΙΒΛΙΑ

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ
ΕΙ∆Η ∆ΩΡΩΝ

ΕΙ∆Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ 

34%

18%

15%

14%

14%

13%

5%

4%



ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Μία οικογένεια εξαρχής προσανα-
τολισµένη στον πρωτογενή τοµέα, 
κάνοντας τα πρώτα της βήµατα µέ-
σω της δραστηριοποίησης των γο-
νέων στην παραγωγή φέτας, µυ-
ζήθρας και γραβιέρας, δηµιούρ-
γησε την εταιρεία Αρκαδικόν. Τα 
πρώτα βήµατα έγιναν από τα α-
δέρφια Γιάννη, Ηλία, Παναγιώ-
τη και Κωνσταντίνο Μπίτσικα το 
1977. Η επιχείρηση που ξεκίνη-
σε ως οµόρρυθµη εταιρεία επε-
κτάθηκε και το 1990 µετατράπη-
κε σε ανώνυµη. Το 2000 αποχώ-
ρησε από την εταιρεία ο Γιάννης 
Μπίτσικας για να λάβει το χρίσµα 
η επόµενη γενιά. Επικεφαλής της 
επιχείρησης είναι σήµερα τα τέσ-
σερα αδέρφια ∆ηµήτρης, Λεωνί-
δας, Γιώργος και Μάρω Μπίτσικα.

 Η επιχείρηση, µε έδρα την Τρί-
πολη, άλλαξε πλήρως προσανα-
τολισµό πριν από δύο χρόνια και 
από τη διαδικασία της µαζικής τυ-
ροκόµησης φέτας, εισήλθε στα 
φρέσκα συσκευασµένα γαλακτο-
κοµικά προϊόντα.

Στο επίκεντρο της εταιρείας
τα µικρά σηµεία λιανικής

Η στρατηγική της επικεντρώ-
νεται αποκλειστικά στη διάθεση 
µέσα από τα µικρά σηµεία λιανι-
κής και προσεχώς θα επιδιώξει 
να επεκτείνει την παρουσία της 

στα συγκεκριµένα σηµεία πώλη-
σης. Όπως λέει ο εκ των ιδρυτών 
της, ∆ηµήτρης Μπίτσικας «επιδί-
ωξή µας είναι να διατηρήσουµε 
την ποιότητά µας αµετάβλητη, ε-
πενδύοντας σε περιορισµένη πα-
ραγωγή, ούτως ώστε να επεκτεί-
νουµε την παρουσία µας στα µι-
κρά σηµεία. Κάναµε τη στροφή 
αυτή καθώς αναζητούσαµε κάτι 
διαφορετικό, δεδοµένου ότι η α-
γορά του τυριού παρουσίαζε αρ-
κετές δυσκολίες. Ο αριθµός των 
παραγωγών ήταν µεγάλος, οι τι-
µές ιδιαίτερα πιεσµένες, ενώ ήταν 
και αυξηµένος ο αριθµός των ξέ-
νων τυριών που εισάγονταν στην 
Ελλάδα. Έτσι είδαµε ότι υπήρχε το 
περιθώριο να ασχοληθούµε µε το 
φρέσκο γάλα 7 ηµερών, δεδοµέ-
νου ότι στην Τρίπολη όπου δρα-
στηριοποιούµαστε δεν υπάρχουν 
πολλοί παραγωγοί φρέσκου γά-
λακτος», συµπληρώνει. 

Να σηµειωθεί ότι η εταιρεία α-
σχολείται µε την παραγωγή και 
εµφιάλωση φρέσκου κατσικίσιου 
και αγελαδινού γάλακτος. ∆ιαθέ-
τει επίσης προϊόντα όπως κρέµα, 
ρυζόγαλο, σοκολατούχο γάλα, 
γιαούρτι κατσικίσιο. «Πλέον πα-
ράγουµε φέτα µόνο σε µικρές πο-
σότητες, ενώ στόχος µας είναι να 
επεκτείνουµε διαρκώς τη γκάµα 
µας στα φρέσκα συσκευασµένα 
προϊόντα. Προσεχώς θα φέρου-
µε στην αγορά και στραγγιστό α-

γελαδινό γιαούρτι, ενώ θα ασχο-
ληθούµε και µε προϊόντα χωρίς 
ζάχαρη όπως είναι το ρυζόγαλο 
και η κρέµα µε στέβια. Σε ό,τι α-
φορά τα παραγόµενα προϊόντα 
το γάλα έχει διάρκεια ζωής 7 η-
µερών, ενώ οι κρέµα, το ρυζόγα-
λο έχουν ηµεροµηνία λήξεως µε-
τά από 13 ηµέρες και το γιαούρτι 
περίπου 25 ηµέρες ζωής, ενώ δεν 
περιέχουν συντηρητικά. 

Η συνεργασία 
µε τους παραγωγούς

Το Αρκαδικόν διατηρεί συνερ-
γασίες µε κτηνοτρόφους από την 
περιοχή της Αρκαδίας, από τους 
οποίους προµηθεύεται το γάλα 
για τα προϊόντα της. «Έχουµε ε-
πιλέξει ορισµένους παραγωγούς, 
οι οποίοι διαθέτουν καλή ποιό-
τητα και µε αυτόν τον τρόπο συ-
νεχίζουµε να πορευόµαστε. Η ε-
µπειρία ετών που είχαµε µέσω 
της παραγωγής τυριών, µας έ-

δωσε την ευκαιρία να συνεργα-
στούµε µε πολλούς παραγωγούς 
κατά το παρελθόν. Μέσα από την 
εµπειρία µας αυτή µπορέσαµε να 
επιλέξουµε περίπου 15 παραγω-
γούς, µε τους οποίους διατηρού-
µε µόνιµες συνεργασίες. Μας εν-
διαφέρει ο καταναλωτής που α-
γοράζει τα προϊόντα µας να µπο-
ρεί να αγοράζει επί 365 ηµέρες 
το χρόνο και να πίνει το ίδιο γά-
λα. Κύρια φιλοσοφία µας είναι 
να µην αλλάζουµε συνεργάτες 
από τη στιγµή που είµαστε ικα-
νοποιηµένοι από την ποιότητα 
της πρώτης ύλης που παράγουν 
οι υπάρχοντες», αναφέρει. 

Όπως λέει ο κ. Μπίτσικας στο 
κωδικολόγιο θα ενταχθούν προ-
σεχώς και νέα προϊόντα από κα-
τσικίσιο γάλα. «Έχουµε ισχυρή 
παρουσία µε τα κατσικίσια προ-
ϊόντα και ο κόσµος ανταποκρί-
νεται, δείχνοντας την προτίµη-
σή του σε αυτά», εξηγεί ο ίδιος. 

Προσεχώς θα µπουν στην αγορά ρυζόγαλο και κρέµα µε στέβια. Πλέον παράγουν φέτα µόνο σε µικρές ποσότητες, ενώ θέλουν να επεκταθούν στα φρέσκα συσκευασµένα προϊόντα. 

Στόχος της επιχείρησης είναι να διατηρήσουν την ποιότητα των 
προϊόντων τους αµετάβλητη, επενδύοντας σε περιορισµένη 
παραγωγή, ώστε να επεκτείνουν την παρουσία τους στα µικρά σηµεία.

Το Αρκαδικόν 
στα φρέσκα 
γαλακτοκομικά
Η επιχείρηση άλλαξε πλήρως προσανατολισμό 
από τη διαδικασία μαζικής τυροκόμησης Φέτας

Νέοι κωδικοί
Στο κωδικολόγιο της 
επιχειρήσης θα εντα-

χθούν προσεχώς και νέα 
προϊόντα από κατσικίσιο 

γάλα
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Το κάτι παραπάνω από τα σηµερινά επίπεδα των 
90 σεντς ανά λίµπρα επιδιώκει σύσσωµη η διε-
θνής αγορά βάµβακος, τη στιγµή που στην Ελ-
λάδα διαµορφώνονται συνθήκες για τιµή στο 
σύσπορο κοντά στα 60 λεπτά το κιλό. Οι έρευ-
νες που έρχονται να αποτυπώσουν το θετικό 
κλίµα στην παγκόσµια αγορά αυξάνονται, ό-
σο παράλληλα το προϊόν βελτιώνει τη χρηστι-
κή του αξία έναντι των συνθετικών ινών, οι ο-
ποίες χάνουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέ-
κτηµα τόσο σε επίπεδο τιµών, µε την τιµή του 
αργού να έχει τετραπλασιαστεί από τα ιστορικά 
χαµηλά του Μαρτίου 2020, όσο και σε επίπεδο 
καταναλωτικών προτιµήσεων. Ωστόσο µέσα σ’ 
αυτό το δυναµικό για τα οικονοµικά αποτελέ-

σµατα του κλάδου συνολικά περιβάλλον, ανα-
πτύσσονται και προκλήσεις στο κοµµάτι της πα-
ραγωγής που έχουν να κάνουν αφενός µε την 
ενίσχυση του κόστους των εισροών, αλλά και 
µε την αβεβαιότητα της νέας κλιµατικής συν-
θήκης. Στην ελληνική περίπτωση που η αγορά 
πλέον επιτρέπει τιµή προπώλησης σύσπορου 
σε τιµές πάνω από τα 56 λεπτά το κιλό, ήδη οι 
αγρότες αναφέρουν αξιοσηµείωτες ανατιµήσεις 
στις εισροές, που αγγίζουν ακόµα και το 30%, 
καθώς και αυξηµένες απαιτήσεις σε άρδευση, 
όσο τα 40άρια έχουν «στραγγίξει» τα χωράφια. 

Στο ειδικό αφιέρωµα της Agrenda για τη δι-
εθνή αγορά βάµβακος, παρατίθενται οι βασι-
κές παράµετροι που θα επηρεάσουν τις εξελί-
ξεις τόσο από την επερχόµενη σοδειά, όσο και 
στις επόµενες χρονιές. Μεταξύ αυτών, σύµφω-
να µε το Agrimoney, µια ειδική υπηρεσία πα-

ροχής οικονοµικών συµβουλών στον αγροτι-
κό τοµέα, ώθηση στη ζήτηση για βαµβάκι δί-
νει και η έξυπνη στροφή της αγοράς ενδυµά-
των στο διαδίκτυο.

Επιπλέον, η ίδια επισκόπηση στέκεται στις 
νοµισµατικές πολιτικές των κεντρικών τρα-
πεζών. Σύµφωνα µε διεθνείς οικονοµολό-
γους και αναλυτές, η αύξηση της τιµής τους 
τελευταίους 12 µήνες εξακολουθεί να είναι 
πολύ κάτω από το ανώτατο όριο των 2 δολα-
ρίων ανά λίµπρα (στις αρχές του 2011), ό-
σο τα συµβόλαια βάµβακος διατηρήθηκαν 
σε µη βιώσιµα χαµηλά επίπεδα σχεδόν επί 
µια τριετία. Όσο τα σηµάδια βελτίωσης της 
παγκόσµιας οικονοµίας δυναµώνουν, η έκ-
θεση καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι βρα-
χυπρόθεσµες προοπτικές για τις τιµές βάµ-
βακος παραµένουν θετικές.

Με την αγορά στα 90 σεντς 
το σύσπορο στα 60 λεπτά    
Θετικές βραχυπρόθεσμες προοπτικές για το βαμβάκι βλέπει έκθεση του Αgrimoney

Ανάπτυξη 4,4%
Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 

Ταµείο προβλέπει παγκόσµια 
οικονοµική ανάπτυξη στο 

4,4% το 2022, γεγονός που 
θα οδηγήσει και σε τόνωση 
των οικονοµικών στοιχείων 

των εκκοκκιστηρίων, 
σύµφωνα µε το Agrimoney
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Η αυξημένη κατανάλωση 
ωθεί την τιμή βάμβακος
Έχει ακόμα δρόμο η αγορά ως τα 2 δολάρια ανά λίμπρα που είχε κατακτήσει στον 
προηγούμενο κύκλο ανόδου που κορυφώθηκε το 2011, μετά από τριετή κρίση

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με επιπλοκές στο παραγωγικό κοµµάτι και τη 
ζήτηση να καταγράφει σταθερή ανοδική πο-
ρεία για τα επόµενα χρόνια, οι µακροπρόθε-
σµες προοπτικές προδιαγράφονται αν µη τι 
άλλο αναπτυξιακές για τον κλάδο του βάµ-
βακος. Ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργα-
σίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) προβλέπει πως η 
παγκόσµια παραγωγή βαµβακιού θα αυξάνε-
ται κατά 1,5% το χρόνο και το 2039 θα φτά-
σει του 30 εκατ. τόνους. Η κατανάλωση κα-
τά την ίδια περίοδο προβλέπεται να αυξηθεί 
κατά ελαφρώς χαµηλότερο επίπεδο του 1,3% 
το χρόνο. Ωστόσο, στα 18 χρόνια που µεσο-
λαβούν υπάρχουν πολλοί παράγοντες που 
µπορούν να αποτρέψουν τέτοιες µακροπρό-
θεσµες προβλέψεις. 

Οι νέες κλιµατικές συνθήκες µπορούν ω-
στόσο να επιδράσουν καθοριστικά στην εξί-
σωση που αποτυπώνουν οι εκτιµήσεις. Σύµ-
φωνα µε έρευνα που δηµοσιεύθηκε τον πε-
ρασµένο Ιούνιο «το παγκόσµιο παραγωγικό 
µοντέλο βαµβακιού θα αναγκαστεί να αλλά-
ξει µπροστά στις δραµατικές αλλαγές που ε-
πιφέρουν οι υψηλότερες θερµοκρασίες. H 
συντριπτική πλειοψηφία των περιοχών βαµ-
βακοκαλλιέργειας θα εκτεθεί σε συνθήκες 
ξηρασίας µέχρι το 2040 και η έλλειψή νερού 
φαίνεται να αποτελεί ένα από τα σηµαντικό-
τερα κλιµατικά ρίσκα για πιο παραγωγικές 
περιοχές βαµβακοκαλλιέργειας παγκοσµίως.

Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν πως η 
Συµφωνία του Παρισιού για τη διατήρηση 
της αύξησης της παγκόσµιας θερµοκρασίας 
κάτω από τους 2ΟC µε βάση τα προβιοµηχα-
νικά επίπεδα, µπορεί να επιτευχθεί. Από την 
άλλη πλευρά, ενώ οι γεωργικοί λογαριασµοί 

σχετικά µε τη χρήση νερού δείχνουν αυξηµέ-
νη κατανάλωση κατά 70%, το βαµβάκι είναι 
υπεύθυνο για το µόλις 3% αυτού. Επιπλέον, 
το βαµβάκι έχει υψηλή ανθεκτικότητα σε συν-
θήκες ξηρασίας.

Παράλληλα, η δυναµική του βαµβακιού κα-
τά το 2020 -2022 σχετίζεται µε το αρνητικό α-
ντίκτυπο που είχε η παγκόσµια πανδηµία του 
κορωνοϊού, δηλαδή πώς εξελίσσεται η ζήτηση 
από το κανάλι της ένδυσης που παρουσίασε έ-
ντονες οικονοµικές διακυµάνσεις, καθώς και 
πώς οι οικονοµίες βγαίνουν από τα συντρίµµια 
που προκλήθηκαν από τον κορωνοϊό και τον 
τρόπο που οι κυβερνήσεις το αντιµετώπισαν.

Ο γενικός κανόνας θέλει την παγκόσµια 
χρήση βαµβακιού να αυξάνεται και να περιο-
ρίζεται σε συνάρτηση µε τις συνολικές παγκό-
σµιες οικονοµικές επιδόσεις. Μια έκθεση από 
το Κογκρέσο των Ηνωµένων Πολιτειών Αµε-
ρικής τον φετινό Ιούνιο έδειξε πως η παγκό-
σµια οικονοµική ύφεση ήταν γύρω στο 4,5 – 
6% το 2020 και πως αντίστοιχα το παγκόσµιο 
εµπόριο µειώθηκε πάνω από 5%.

Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (IMF) προ-
βλέπει την παγκόσµια οικονοµική ανάπτυξη 
στο 6% το 2021 και στο 4,4% το 2022, συγκρι-
τικά µε την 3,3% µείωση του 2020. 

Αν συµβεί αυτή η οικονοµική ανάκαµψη, θα 
πρέπει να οδηγήσει και σε τόνωση των οικο-
νοµικών στοιχείων των εκκοκκιστηρίων σχολι-
άζει το «πόρισµα» της υπηρεσίας Agrimoney. 

Στο ίδιο πνεύµα και η ∆ιεθνής Συµβουλευ-
τική Βάµβακος (ICAC), αναµένει πως θα υπάρ-
χει βελτίωση 13% το 2020-2021 και 1-3% το 
2021-2022. Η οικονοµική ανάλυση της ICAC 
σχολιάζει ενδευκτικά: «∆εν πιστεύω πως έ-
χει συνειδητοποιήσει κανείς το µέγεθος της 
οικονοµικής ανάκαµψης που θα επέλθει, ει-
δικά για την Κίνα».

Η µεγάλη
ανατροπή 
στην αγορά
που φτιάχνει 
βάση στα 
90 σεντς
Η µελλοντική τιµή του βαµβακιού έχει 
ανέβει γρηγορότερα και υψηλότερα 
τους τελευταίους 12 µήνες σε σχέση µε 
το αναµενόµενο. Το White Paper της 
Agrimoney την περασµένη χρονιά 
εκτιµούσε βάσει της τότε ανάλυσης ότι 
τα συµβόλαια θα διαπραγµατεύονται 
στα 55-65 σεντς ανά λίµπρα.
Στην πραγµατικότητα τα συµβόλαια 
αυτά αυξήθηκαν από τα τέλη Μαρτίου 
του 2020 σχεδόν 50 σεντς και 
συνεχίζουν να αυξάνονται. Έχει 
κερδίσει πάνω από το 75% τους 
τελευταίους 12 µήνες. 
Οι κερδοσκοπικές επενδύσεις, 
τροφοδοτούµενες από πολιτικές για 
φθηνό χρήµα από κεντρικές τράπεζες,  
αποτελούν σοβαρό παράγοντα πίσω 
από την ενίσχυση της τιµής που έχει 
υπερβεί τα 90 σεντς ανά λίµπρα. Η τιµή 
του εξακολουθεί να είναι πολύ χαµηλά 
σε σχέση µε την εικοσαετή κορυφή που  
είχε κατακτήσει, πάνω από 212 σεντς 
τον Φεβρουάριο του 2011.

Ανάκαµψη στην Κίνα 
Η ∆ιεθνής Συµβουλευτική 

Βάµβακος (ICAC) 
αναµένει βελτίωση 13% 

το 2020-2021 και 1-3% το 
2021-2022 και τεράστια 
οικονοµική ανάκαµψη 

ειδικά για την Κίνα

ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ (ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΟΝΟΙ)
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Ο «χαμένος» πολυεστέρας 
και το on line ράλι ένδυσης
Σχεδόν το 40% των ινών που παράγονται πα-
γκοσµίως προέρχονται από το βαµβάκι, µε τις 
περισσότερες από τις υπόλοιπες ίνες να είναι 
συνθετικά υλικά µε βάση το αργό πετρέλαιο, η 
τιµή του οποίου έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί 
από την κατάρρευση του τον περσινό Μάρτιο 
του 2020. Όπως επεσήµανε η Λορένα Ρου-
ίζ, οικονοµική αναλύτρια της ICAC, ο µεγα-
λύτερος ανταγωνιστής του βαµβακιού είναι 
οι συνθετικές ίνες. «Εµείς είµαστε πάντα α-
νταγωνιστικοί ενάντια στον πολυεστέρα. Πι-
στεύω πως είναι πολύ σηµαντικό οι παραγω-
γοί να έχουν το νου τους την τιµή του πολυ-
εστέρα, και και πόσο µεγάλο είναι το κενό α-
νάµεσα σ’ αυτό και στην τιµή του βαµβακιού. 
Αν δεις µεγάλη διαφορά και η τιµή του βαµ-
βακιού είναι σηµαντικά πιο ανεβασµένη από 
τις συνθετικές ίνες, τότε εδώ κρύβεται το κί-
νητρο για τους παραγωγούς του βαµβακιού».

Το 2011 η άνοδος της τιµής του βαµβακιού 
ενθάρρυνε τη µείωση του ποσοστού του βαµ-
βακιού που προορίζεται για ανάµειξη µε τις 
συνθετικές ίνες. 

Σηµειώνεται ότι η Κίνα είναι ο µεγαλύτερος 
παραγωγός συνθετικών ινών, καθώς παράγει 
περίπου 63 εκατ. τόνους πολυεστέρα και πε-
ρίπου 4 εκατ. τόνους βισκόζη. 

Η πανδηµία του covid-19 παραµένει ιδιαίτε-
ρα δύσκολη για το βαµβάκι, η µεγαλύτερη χρή-
ση του οποίου γίνεται για ρούχα. Προς το πα-
ρόν, η ανάκαµψη στη ζήτηση, το µόνο που έ-
κανε ήταν να µας πάει πίσω στην περίοδο πριν 
την πανδηµία. Η παγκόσµια χρήση για το 2018 
ήταν περίπου 26 εκατ. τόνους, ενώ λόγω της 
πανδηµίας , η παγκόσµια χρήση έπεσε στους 
22 εκατ. τόνους (µιωµένη 15% από το 2018). 
Σύµφωνα µε τον Μπρους Άθερλεϊ, διευθυντή 

της ICAC, η κατανάλωση βαµβακιού έπεσε κα-
τά 15% το 2019-2020, ενώ για το 2020-2021, 
προσδοκούσε αύξηση της κατανάλωσης κατά 
13%. Το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ προέβλε-
πε τον Ιούλιο ότι το 2021-2022 «αυξηµένη κα-
τανάλωση µε χαµηλό εµπόριο και αποθέµατα».

Περίπου το 60 % των κοµµατιών των γυναι-
κείων ενδυµάτων περιέχει βαµβακερές ίνες, 
µε το 40% να είναι εξολοκλήρου βαµβάκι. Τα 
αντρικά ενδύµατα σε ποσοστό 70% περιέχουν 
έστω και λίγο βαµβάκι. Σύµφωνα µε έκθεση 
της συµβουλευτικής McKinsey, η µέση κεφα-
λοποιηµένη αγορά ενδυµάτων και µόδας έ-
πεσε κατά 40% περίπου µεταξύ της αρχής του 
Ιανουαρίου και το Μάρτιο του 2020. Στην πα-
ρουσίαση του McKinsey, τα έσοδα από την πα-
γκόσµια βιοµηχανία µόδας (ενδύµατα και υ-
ποδήµατα) µειώθηκαν κατά 27-30% το 2020, 
ενώ προσδοκάται πως η συνολική βιοµηχα-
νία ένδυσης θα δείξει έστω µια µικρή αύξηση 
2-4% το 2021 συγκριτικά µε το 2019. 

Οι διαδικτυακές αγορές ενδυµάτων απόλαυ-
σαν µια «καυτή» πανδηµία. Στις Ηνωµένες Πο-
λιτείες αυτού του είδους οι πωλήσεις αναπτύ-
χθηκαν κατά περίπου 22 % το 2020 σύµφωνα 
µε µια εκτίµηση, ενώ οι αγορές ενδυµάτων µε 
φυσική παρουσία µειώθηκαν κατά 40%. Οι πω-
λήσεις µέσω διαδικτύου στις Ηνωµένες Πολι-
τείες υπολογίζονται γύρω στο 46% επί των συ-
νολικών πωλήσεων για το 2020, σχεδόν τρεις 
φορές υψηλότερα από το 2018.

Σύµφωνα µε τη Mastercard, οι πωλήσεις 
ρούχων µέσω διαδικτύου αυξήθηκαν κατά 47% 
από τον Φεβρουάριο αυτής της χρονιάς. Χω-
ρίς το Internet και της ψηφιοποιηµένες αγο-
ρές η αγορά του βαµβακιού -και πολλές άλλες 
– θα βρίσκονταν σε απελπιστική κατάσταση. 

Μετά την κρίση 
της covid-19 και 
προς το παρόν, 
η ανάκαµψη 
στη ζήτηση για 
το βαµβάκι, το 
µόνο που έκανε 
ήταν να µας 
πάει πίσω στην 
περίοδο πριν 
την πανδηµία.
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Βρίσκει εμπόδια 
η κινεζική ίνα με 
τη βιομηχανία 
να κοιτά Δύση
Στους εξωγενείς παράγοντες 
η Κίνα, οι νομισματικές πολιτικές 
τραπεζών, η πορεία της Covid-19 

Πολλοί είναι οι εξωγενείς παράγοντες 
που θα µπορούσαν να ασκήσουν επιρ-
ροή στην τιµή του βαµβακιού για τους ε-
πόµενους δώδεκα µήνες. 

Η τύχη της αγοράς εξαρτάται, εν µέ-
ρει, από τις σχέσεις Ηνωµένων Πολιτει-
ών και Κίνας. Ο πρόεδρος Biden έχει το-
ποθετηθεί µέχρι τώρα µε αυστηρό ύφος 
έναντι του Πεκίνου, αλλά δεν υπάρχουν 
επίσηµες πληροφορίες σχετικά µε το αν 
η εµπορική συµφωνία που υπογράφηκε 
µεταξύ του προκατόχου του και της Κίνας 
θα ακυρωθεί ή αν θα επεκταθεί.

Πάντως όλο και ενισχύονται οι προσπά-
θειες των Ηνωµένων πολιτειών να απορ-
ρίψουν το βαµβάκι που παράγεται από την 
επαρχεία Xinjiang, το βασικό παραγωγι-
κό κέντρο της Κίνας, επικαλούµενη πα-
ραβάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων τό-
σο στα χωράφια όσο και στα εκκοκιστή-
ρια της περιοχής.

Ένας άλλος παράγοντας που χρήζει πα-
ρακολούθηση είναι η αναπόφευκτη ανά-
πτυξη µεταλλάξεων της Covid-19 και πώς 
οι κυβερνήσεις θα απαντήσουν σε αυτές, 
ίσως µε την επιβολή νέων µέτρων «καρα-
ντίνας» που θα έχουν αρνητικό αντίκτυ-
πο στην οικονοµική ανάκαµψη.

Θα υπάρχουν επίσης νοµισµατικές πο-
λιτικές των Κεντρικών Τραπεζών που θα 
παίξουν σηµαντικό ρόλο. Επί του παρό-
ντος, η Οµοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα 
των ΗΠΑ (Federal Reserve) και η Ευρωπα-
ϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν επικεντρω-
θεί στα στοιχεία που διαµορφώνουν τον 
πληθωρισµό. Έχουν αγωνία να µην κιν-
δυνεύσουν η οικονοµική ανάκαµψη µε 
πρόωρη αύξηση των επιτοκίων.

Και µετά υπάρχουν γεγονότα «µαύρου 
κύκνου», που µπορεί να µας εκπλήξουν ό-
λους. Για παράδειγµα, η κακοκαιρία µπο-
ρεί να διαταράξει τις συνθήκες και να φέ-
ρει απρόσµενο χάος.

Πέρα από αυτά, η τιµή του βαµβακιού 
αυξήθηκε πάνω από 90 σεντς ανά λίµπρα 
το διάστηµα Φεβρουάριος-Μάρτιος 2021, 
το οποίο συνέβη όταν οι αγρότες του Βό-
ρειου ηµισφαίριου αποφάσισαν για την 
σπορά της περιόδου 2021-2022.

Από το τέλος του Ιουνίου είχε γίνει 
σπορά βαµβακιού σε ΗΠΑ, Κίνα, Πακι-
στάν και στη βόρεια περιοχή της Ινδί-
ας, εκτάσεις που µαζί υπολογίζεται ότι 
θα δώσουν περίπου το 70% της παγκό-
σµιας παραγωγής βαµβακιού.

Η θεµελιώδης κατάσταση προσφοράς 
– ζήτησης του βαµβακιού για το 2021-
2022 είναι προς το παρόν πιο σφιχτή α-
πό ποτέ, αναφέρουν οι αναλυτές.

∆εδοµένης µιας σταθερής οικονοµικής 
ανάκαµψης των δυτικών αγορών και συ-
νεχόµενης πολιτικής «εύκολων χρηµά-
των» από τις κορυφαίες κεντρικές τρά-
πεζες, οι προοπτικές δείχνουν πιο στρα-
βές προς µια επανάληψη του 2011 απ’ 
ότι µια αποχώρηση από το 2020 

Οι προσδοκίες για την παραγωγή βαµ-
βακιού το 2021-2022 από το υπουργείο 
Γεωργίας των ΗΠΑ αφορούσαν µεγαλύ-
τερες καλλιέργειες, εκτός από την Κίνα, 
µε την Ινδία να αναµένεται να αποµακρύ-
νει την Κίνα από την κορυφή της παρα-
γωγής µε ποσότητα 6,3 εκατ. τόνους και 
η Κίνα µε µε 5,8 εκατ. τόνους, 9% µείω-
ση από χρονιά σε χρονιά. 

Η Κίνα, σύµφωνα µε τα στοιχεία, είναι 
η δεύτερη χώρα παγκοσµίως µε τη µε-
γαλύτερη παραγωγή βαµβακιού, εκπρο-
σωπεί το 25 % της συνολικής παγκόσµι-

ας παραγωγής. Επιπλέον, αποτελεί τον 
µεγαλύτερο βαµβακουργό παγκοσµίως, 
υπολογίζεται πως είναι τρίτος στην κατα-
νάλωση ακατέργαστων ινών βαµβακιού 
στον κόσµο, καθώς κάνει τις περισσότε-
ρες εξαγωγές και είναι και ο µεγαλύτε-
ρος παραγωγός βαµβακερών υφασµά-
των και ενδυµάτων.

Το 2020-2021 η παραγωγή είναι πιθα-
νό να έχει κλείσει στους 6 εκατ. τόνους, 
αµετάβλητη από την προηγούµενη χρο-
νιά, καθώς η κατανάλωση ήταν πάνω α-
πό 8 εκατ. τόνους, σχεδόν 9% υψηλότε-
ρα κάθε χρόνο. 

Η Κίνα έχει ξεκινήσει να πουλάει περί-
που 600.000 τόνους (2,75 εκατ. δέµατα) 
από κρατικά αποθέµατα. Αυτές οι πωλή-
σεις θα διαρκέσουν µέχρι τον Οκτώβριο. 
Το υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ ανα-
κοίνωσε τον Ιούλιο πως το συνολικό α-
πόθεµα εκτιµάται να είναι 1,5 µε 1,7-ε-
κατ. τόνοι από ξένο βαµβάκι (κυρίως α-
πό Ηνωµένες Πολιτείες και Βραζιλία), 
1,1 εκατ. τόνους από κινέζικο βαµβάκι α-
πό καλλιέργειες του 2011-2013, και 375 
τόνους από την καλλιέργεια του 2019.

Το µέγεθος της προσφοράς αυτής της 
περιόδου είναι µόνο ελάχιστα υψηλότε-
ρη από τις πωλήσεις του 2020 και κάτω 
από 1 εκατ. πωληµένα το 2019.

Το 2020-2021 
η παραγωγή 
αναμένεται να 
κλείσει στους 
6 εκατ. τόνους, 
αμετάβλητη από 
την περασμένη 
χρονιά, ενώ 
η κατανάλωση 
ήταν αυξημένη 
σχεδόν 9%

Γεγονότα «µαύρου 
κύκνου», όπως µία 
κακοκαιρία, µπορεί 
να διαταράξουν τις 
συνθήκες στην αγορά 
του βαµβακιού.
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